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

- 1يقدم الباحث طلباً بنشر حبثه.
- 2يتقدم الباحث بثالث نسخ مطبوعةة عبةارة عة (أصة وصةورتان) باللغةة العربيةة منسةوخة بواسةطة احلاسة اآللة بربنةام ()Microsoft Word
متوافق ( )IBMوعلى وجه واحد فقط ،ويكون على ورقة مقاس ( )A4مع تةر ( 3سةم) لكة هةام  ،ومرقمةة ترقيمةاً متسلسةالً ،مبةا يف ذلة
األشكال واجلةداول ،باإلضةافة إىل نسةةة إلكرتونيةة وملةة بةاللغت العربيةة واإلجنليزيةة ،حبيةث ال تزيةد كلماتةه عة ( )200كلمةة أو
صفحة واحدة.
- 3تكون الكتابة باخلط املشهور [ ]Traditional Arabicالعناوي حبجم ( )20أسود ،واملنت حبجم ( )18عادي ،واحلواشة حبجةم ()14
عادي.
- 4ال تزيد صفحات البحث ع أربع صفحة.
- 5يكت عنوان البحث ،واسم الباحث ،وعنوانه ،ولقبه العلم  ،واجلهة اليت يعم بها.
- 6يتم العزو إىل املراجع وفق ما يل :
أ ) الكت  :ويعزى إليها بإحدى طريقت وال مانع م استةدامهما يف البحث الواحد.
الطريقة األوىل :ذكر املرجع يف منت البحث بامسه املةتصر ،يليه اجلزء والصفحة ،ورقم احلديث أو الفقرة إن
وجد ،مثال ذل  :أخرجه البةاري يف صحيحه ( 88/1ح  )166أو قال النووي يف اجملموع "...." : 29/8
الطريقة الثانية :ذكر املرجع يف احلاشية ،فيضةع الباحةث رقمةاً للحاشةية يف املكةان املناسة  ،ثةم يضةع احلاشةية
أسف الصفحة مثال ذل  :قال اب قدامة ")1( ".......
ب ) الدوريات :ويعزى إليها يف احلاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية الةيت هةو فيهةا ،مثةال ذلة  :وذكةر الةدكتور
يف حبثه أنه مل يقف على أحد قال بهذا " .)2( "....
- 7توضع حواش ك صفحة أسفلها.
- 8يف مسرد املراجع يبدأ بذكر اسم الكتاب كامالً ،ثم مؤلفه ،وسنة الوفاة ،ثم م توىل طبعه وسنة الطبع ،وكذا يف الدوريات
يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم اجمللة وعددها.
- 9عند ورود أعالم إسالمية وعربية يف منت البحث أو الدراسة ،تةذكر سةنة الوفةاة بالتةاريخ اهلجةري إذا كةان العلةم متةوفى ،وإذا
كانت األعالم أجنبية فإنها تكت حبروف عربية ،وب قوس حبروف التينية ،ويذكر االسم كامالً عند وروده ألول مرة.
- 10ال جيوز إعادة نشر أحباث اجمللة يف أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتاب م رئيس التحرير.
- 11ال يعاد البحث إىل صاحبه سواء نشر أم مل ينشر.
- 12يعطى الباحث نسةت م اجمللة ،وعشري مستلة م حبثه املنشور بدون مقاب  ،على أن يتحم املؤلف تكاليف ما زاد ع
ذل طبقاً ملا تقرره هيئة التحرير.
- 13يلزم الباحث إجراء التعديالت املنصوص عليها يف تقارير احملكم  ،مع تعلي مامل يعدل.
- 14تعرب املواد املنشورة يف اجمللة ع آراء أصحابها فقط.
- 15تصدر اجمللة أربعة أعداد يف السنة نصف فصلية.

عناوي املراسلة

ترس مجيع مواد النشر واملكاتبات إىل :
اجمللة العلمية جلامعة القصيم (العلوم الشرعية) .ص.ب 6600 /الرمز 51452 /بريدة  -اململكة العربية السعودية
هاتف  063220330حتويلة  2145هاتف مباشر وفاكس)06( 3220358 /
بريد إلكرتون qu.mgllah@gmail.com /
( )1املغين 322 /6
( )2التأم التعاون

 -جملة كلية الشريعة  -جامعة أم القرى  ،العدد :ص:

ب
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المجلد ( – )8العدد ()1

مجلة

محرم 1436هـ  -أكتوبر 2014م

النشر العلمي والرتمجة

د

هيئة التحرير
رئيس التحرير
أ .د .صاحل بن حممد السلطان
األستاذ الدكتور بقسم الفقه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

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

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

أ .د .أمحد حممد جاد عبدالرزاق
األستاذ الدكتور بقسم العقيدة  ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

أ .د .محيد العربي الوايف
األستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

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

أ .د .عبداهلل بن سليمان املطرودي
األستاذ الدكتور بقسم الفقه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

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

رقم اإليداع 1429 / 2028 :
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ه

مقدمة


احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسانإىليومالدين.أمابعد :
فتقدم هيئة حترير جملة جامعة القصيم (فرع العلوم الشرعية) لقرائها اجمللد
الثامن /العدد األول .الذي جيمع بني دفتيه جمموعة متميزة ومتنوعة يف خمتلف
ختصصات علوم الشريعة واألنظمة ،باإلضافة إىل مراجعات لكتاب متخصص يف
علوماحلديث،وعرضمللخصرسالةجامعيةمتميزة.وهيكاآلتي :
أولا :البحوث


التعزيز يف احلديث النبوي الشريف وأثره الفاعل يف زيادة الدافعية للسلوك

اإلجيابي .
يهدف إىل بيان تنوع أساليب التعزيز يف احلديث النبوي وبيان أثره يف زيادة
الدافعيةللسلوكاإلجيابي،واالبتعادعنالسلوكالسليب .





هـ

مقدمة

و


حكمالرتاخييفأداءاحلجبعدوجوبه"دارسةمقارنة" 

وقد تناول الباحث حكم أداء احلج بعد وجوبه ،هل هو على الفور أم على
الرتاخي؟ وذلك من خالل الرجوع إىل أقوال الفقهاء ،وذكر أدلتهم ومناقشتها
والرتجيحبينها .


أوالدالصحابةبنينفيأهلالنسبواثباتهميفاألسانيد"حزامبنحكيمبن

حزام"أمنوذجاً .
أثبت الباحث أن شخصية حزام بن حكيم بن حزام هي عبارة عن شخصية
وهمية نتجت عن أخطاء يف بعض الروايات ،وكذلك بعض التحريفات
والتصحيفات ،وقد أخطأ من أثبت وجود هذه الشخصية من أهل العلم اعتمادا على
هذهالرواياتاملعلولة .


الرتجيحبنيالوسائل،مسالكهوضوابطهوفوائده .

قام الباحث  بصياغة معايري حمكمة للرتجيح بني الوسائل يف مورد التعدد
والتزاحم ،وتأصيل ضوابط هلذا الرتجيح ،واستجالء أثر ذلك يف استقامة منزع
االجتهاد ،ومراعاة األولويات يف حملها ،وذلك من خالل املعيار النصي واملعيار
املقاصدياملآلي،ومعيارقوةاإلفضاءومعياراالتفاقومعيارالسهولة .


أثرالتيمميفرفعاحلدث"دراسةفقهية" 

حاول الباحث اإلجابة عن التساؤل يف التيمم هل يأخذ حكم املاء يف رفع
احلدث؟  ،أو أنه يستبيح فقط فعل ما تشرتط له الطهارة مع بقاء احلدث؟ وذلك من
خاللالرجوعألقوالالفقهاءوذكرأدهلتموالرتجيحبينهم .


مقدمة


ز

األحاديث اجلياد عند ابن كثري من خالل تفسريه "من بداية الكتاب إىل آخر

كالمهعلىسورةالبقرة"مجعاًوخترجياًودراسة" 
قامالباحثجبمعوختريجودراسةلألحاديثاليتحكمعليهابأنهاجيادأوأن
أسانيدها جياد من بداية الكتاب إىل آخر سورة البقرة ،ودراسة أسانيدها على ضوء
قواعدعلماملصطلح،واحلكمعليهامعبياناستخداماتهذااملصطلح .


قصةامرأةعمرانوالدروسالدعويةاملستفادةمنها .

حتدثتالباحثةعنأهميةدراسةالقصصالقرآنيمناجلانب الدعوي،والذي
كان الوصف فيه منصبا على ذكر املراد بالقصص القرآني ،وأهميته للدعوة والدعاة،
من خالل ذكر قصة امرأة عمران ،وتفسري اآليات اليت وردت بها القصة ،ومن ثم
بيانالدروساملستفادةمنها .


الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية يف الفقه اإلسالمي

ونظاماملرافعاتالشرعية"دراسةمقارنة" 
تناول الباحث توصيف الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
وطبيعته ،وحكم الدفع بعدم االختصاص أمام احملاكم التجارية وشروطه وآثار قبوله
أماماحملاكمالتجارية .
اثني ا :مراجعات الكتب


موجزكتابمناهجاحملدثني"دراسةنظريةتطبيقية" 

تناول الكتاب مناهج احملدثني وأهم املصنفات اليت صنفت فيه قدمياً وحديثاً،
من خالل التعريف بالسنة واالحتجاج بها ،وكتابتها وتدوينها وتصنيفها ،ورد
الشبهاتاليتدارتحوهلا .


مقدمة

ح
اثلث ا :ملخص رسالة جامعية


حبث تأصيلي بعنوان التفسري بالالزم ،لنيل درجة املاجستري .الذي نال به

صاحبه جائزة امللتقى التحضريي الرابع جبامعة القصيم واملركز األول جلائزة املؤمتر
العلميالرابعلطالبوطالباتالتعليمالعاليباململكةالعربيةالسعودية .
آملني من اهلل أن نكون قد وفقنا يف اختيار ما هو نافع ومفيد ،لكي تكون هذه
اجمللةمنارةللعلماءوطالبالعلم .
رئيس حترير اجمللة
أ.د .صاحل بن حممد السلطان

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)1ص ص ( 422-1حمرم 1436هـ/أكتوبر 2014م)

ط

المحتويات
التعزيزيفاحلديثالنبويوأثرهالفاعليفزيادةالدافعيةللسلوكاإلجيابي 

صفحة

د .سعيد بن نزال العنزي 1 .............................................................

حكمالرتاخييفأداءاحلجبعدوجوبه(دراسةمقارنة) 

د .علي مجعة الرواحنة61 ..............................................................

«أوالدالصحابةبنينفيأهلالنَّسبوإثباتهميفاألسانيد»«حِـزامبـنحَكـيمبـن
حِزام»أُمنوذجاً 

د .خالد حممود علي احلايك 119 .....................................................

التّرجيحُبنيَالوسائلِمسالكهُ،وضوابطهُ،وفوائده 

د .قطب الريسوين 159 ...............................................................

أثرالتيمميفرفعاحلدثدراسةفقهية 

د .حممد بن عبد هللا احمليميد 199 .....................................................

األحاديثاجليادعندابنكثريمنخاللتفسريهمنبدايةالكتـابإىلآخـركالمـه
علىسورةالبقرة(مجعًاوخترجيًاودراسةً) 

د .إبراهيم بن عبد هللا بن صاحل الدويش 247 ..........................................

قصةامــــرأةعمرانوالدروسالدعويةاملستفادةمنها 

د .خولة بنت يوسف املقبل 321 ......................................................

ط

احملتوايت

ي

الدفعبعدماالختصاصالنوعيأماماحملاكمالتجاريةيفالفقـهاإلسـالميونظـام
املرافعاتالشرعيةدراسةمقارنة

د .يوسف بن عبدهللا بن حممد اخلضري 349 .............................................

موجز كتاب مناهج احملدثني دراسة نظرية تطبيقية 401 ..................................
التفسري ابلالزم (حبث أتصيلي) 405 ...................................................



جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)1ص ص ( ،59-1حمرم 1436هـ/أكتوبر 2014م)

التعزيز يف احلديث النبوي

وأثره الفاعل يف زايدة الدافعية للسلوك اإلجيايب
د .سعيد بن نزال العنزي

أستاذ احلديث املشارك
كلية الرتبية ،جامعة سلمان بن عبد العزيز
ملخص البحث.
عنوان البحث:

التعزيز يف احلديث النبوي ،وأثره الفاعل يف زايدة الدافعية للسلوك اإلجيايب.

جمال الدراسة:

علم احلديث النبوي.

مشكلة البحث:
فشل كثري من املعلمني أو قصورهم يف تنمية السلوك اإلجيايب للمتعلمني؛ وذلك لعدم استخدامهم ألساليب
ووسائل التعزيز؛ وهلذا كان هذا البحث لتأصيل التعزيز ،وبيان أثره الفاعل يف تنمية السلوك اإلجيايب.
أهداف البحث:

 -1بيان تنوع أساليب التعزيز يف احلديث النبوي .
 -2بيان أثر التعزيز يف احلديث النبوي يف زايدة الدافعية للسلوك اإلجيايب.
 -3بيان أثر التعزيز السليب يف احلديث النبوي يف االبتعاد عن السلوك السليب.
 -4بيان أصالة وسبق الرتبية اإلسالمية يف االهتمام هبذا املوضوع.

1

سعيد بن نزال العنزي

2
أهم نتائج البحث:

 -1أصــالة اســتخدام التعزيــز يف مصــادر الرتبيــة اإلســالمية مي ـ مصــادرها  -الكتــاا والســنة ،وعلمــا
السلف ،وقادة األمة . -
 -2جناح التعزيز يف احلديث النبوي ،وظهور أثره على كافة األصعدة.

 -3اســتخدام الن ــيب  ألســاليب التعزي ــز املتنوعــة ،وجناح ــي فيه ــا م ـ كون ــي رج ـالي أ أمي ـاي ،دليــل م ــن أدل ــة
اإلعجاز على نبوتي .
 -4بيان أمهية التعزيز يف زايدة الدافعية للسلوك احلميد ،والبعد أو التقليل من السلوك غري احلميد.
 -5مشوليــة مفهــوم التعزيــز ،الشــتمالي علــى كــل مــا يســاعد علــى زايدة احتماليــة وقــوع الســلوك احلميــد،
واالبتعاد عن السلوك غري احلميد أو التقليل مني.
 -6تنوع أساليب ووسـائل التعزيـز ،فمنـي التعزيـز اللفاـا واملـادي ،واألويل والثـانوي ،والـدايلا وارـارجا،
سليب.
ويف كل هذه األنواع مني ما هو ي
إجيايب ،ومني ما هو ي

التعزيز يف احلديث النبوي وأثره الفاعل يف زايدة الدافعية للسلوك اإلجيايب

3

املقدمه
أ ) التمهيد (أمهية املوضوع ,وأسباب اختياره )
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد:
فلقد بعث املوىل  -جل وعال  -نبيه حممداً  رمحة للعاملني قال تعاىل :ﭽﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ ( ,)1وأكمل اهلل به الدين قال تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ ( ,)2فبلَّغ الرسالة وأدى األمانة,
ونصح األمة ,فلم يرتك خريا إال دلَّ أمَّتَهُ عليه ,ومل يرتك شراً إال حذرها منه ,وسلك يف
سبيل ذلك كافة األساليب والوسائل التعليمية ,والرتبوية وقد كان " يُلوِّن احلديث َ
ألصحابه ألواناً كثرية ,فكان تارةً يكون سائالً ,وتارةً يكون مُجيباً ,وتارةً يُجيبُ السائلَ
ل ملا يُريد تعليمَه ,وتارة يُصحِبُ
بقَدْ ِر سُؤالِه ,وتار ًة يَزيدَه على ما سأل ,وتار ًة يَضرِبَ املَثَ َ
كالمَه القَسَمَ باهلل تعاىل ,وتارةً يُعلِّم بطريقة الكتابة ,وتارةً بطريق الرَّسم ,وتارةً بطريق
التشبيه ,وتارة بطريق اإلبهام أو التلويح"(.)3
وكان النيب  حريصاً على أن يظهر السلوك احلميد بأحسن صورة ؛ لريغب الناس
فيه ,وباملقابل كان حريصاً على أن يظهر السلوك السيئ بأقبح صورة لينفر الناس منه ,وهذا
األسلوب هو ما يسميه املختصون بعلم النفس بعملية التعزيز .والتعزيز أسلوب إسالمي
أصيل ورد ذكره يف القرآن الكريم والسنة النبوية ,واستخدمه سلف األمة يف الرتبية والتعليم,
فمما ورد يف القرآن الكريم قول اهلل تعاىل:ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
( )1سورة األنبيا اآلية (.)107
( )2سورة املائدة اآلية (.)3
( )3الرسول املعلم  وأساليبي يف التعليم (ص.)64 -63
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ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﭼ (.)4
قال احلسني جرنو معلقاً على هذه اآليات " :ففي هذا النص القرآني الكريم
تعزيز إجيابي بإعالن الرضا عنهم عقب املبايعة ,وتعجيل الثواب هلم بالفتح والغنائم,
ثم تعزيز إجيابي مؤجل بالوعد بغنائم أخرى ,كما أن فيه تعزيزاً سليب اإلجراء ,وهو
كف أيدي األعداء عنهم ,وهو – أيضا  -فوري "(.)5
وورد استخدام هذا األسلوب يف السنة النبوية كثرياً كما يف حديث عبد الرمحن
َّيب  أِبَلْ أ أ
أ أ
ني َج َّهَز
بن مسرة  قالَ " :جا َ عثْ َمان بْن َعفَّا َن إأ ََل النأ أ
ف دينَا ٍر أيف ثـَ ْوبأي ح َ
َّيب  يـ َقلأبـ َها بأيَ أدهأ،
صبَّـ َها أيف أح ْج أر النأ أ
ش الْع ْسَرةأ .قَ َ
َّيب  فَ َج َع َل النأ ُّ
النأ ُّ
ال :فَ َ
َّيب َ جْي َ
ابن َعفَّا َن َما َع أم َل بَـ ْع َد الْيَـ ْوأم ،يـَرأدد َها أمَر يارا " (.)6
َويَـقولَ :ما َ
ضَّر َ
وحث عليه صحابة رسول  ,وسلف األمة وبينوا فضله ,وأنه سبب من
أسباب دخول اجلنة كما جاء يف حديث سلمة بن سربة ,قال " :يطبنا معاذ بن جبل
 ،فقال :أنتم املؤمنون ،وأنتم أهل اجلنة ،وإين ألطم أن يديل من تصيبون من فارس
والروم اجلنة ،إن أحدهم إذا عمل عمال قلتم :أحسنت يرمحك هللا ،أحسنت ابرك هللا فيك،
ويقول هللا:،ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ"(.)8()7
( )4سورة الفتح اآلية (.)20-18
( )5أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي (ص.)168
( )6أيرجي الرتمذي (626/5ح ،)3701واإلمام أمحد (231/4ح ،)20629واحلاكم يف املستدرك
( )102/3وقال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجي ،وحسني األلباين ،وقال احلاكم :هذا
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقي الذهيب.
( )7سورة الشورى اآلية (.)26
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وأكد ابن مجاعة على أهمية التعزيز للمتعلمني ,وأن ذلك من واجب املعلم
جتاه طالبه فقال " :فمن رآه مصيباً يف اجلواب ,ومل خيف عليه شدة اإلعجاب شكره
وأثنى عليه بني أصحابه لبعثه وإياهم على االجتهاد يف طلب االزدياد ,ومن رآه مقصرا
ومل خيف نفوره عنَّفه على قصوره ,وحرّضه على ما يقتضي علو اهلمة ونيل املنزلة يف
طلب العلم ,ال سيما إن كان ممن يزيده التعنيف نشاطا والشكر انبساطا " (.)9
وقد أحببت أن أبرز جانب التعزيز يف احلديث النبوي يف هذا البحث الذي هو
بعنوان " التعزيز يف احلديث النبوي وأثره الفاعل يف زايدة الدافعية للسلوك اإلجيايب ".
ب) أهداف البحث
 - 1بيان تنوع أساليب التعزيز يف احلديث النبوي.
 - 2بيان أثر التعزيز يف احلديث النبوي يف زيادة الدافعية للسلوك اإلجيابي.
 - 3بيان أثر التعزيز السليب يف احلديث النبوي يف االبتعاد عن السلوك السليب.
 - 4بيان أصالة وسبق الرتبية اإلسالمية يف االهتمام بهذا املوضوع.
ج) مشكلة البحث
تزخر مناهجنا التعليمية ومقرراتنا الدراسية بكثري من القيم واملبادئ واآلداب اليت
حث عليها شرعنا املطهر ,وقام بدراستها أبناؤنا الطالب يف املدارس واجلامعات وحفظوها
عن ظهر قلب فال يوجد طالب ال يعرف قيمة الصدق ,واألمانة ,واإلخالص ,واحرتام
الكبري ,ولكن عند التطبيق العملي والواقع السلوكي لألفراد ختتفي كثري من هذه القيم
( )8أيرجي علا بن اجلعد يف مسنده (395/1ح  ،)2693وابن أيب شيبة يف املصنف ( ،)30/11واحلاكم يف
املستدرك ( ،)444/2وإسناده صحيح :قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقي
الذهيب ،وذكره السيوطا يف الدر املنثور ( ،) 351/7وعزاه البن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت واحلاكم
وصححي.
( )9تذكرة السام واملتكلم يف أدا العامل واملتعلم ( ص.)145
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واملبادئ ,واآلداب بشكل يدعو إىل االستغراب ,ويثري أكثر من عالمة استفهام حول
الطرق واألساليب التعليمية اليت تلقى بها طالبنا هذه القيم واملبادئ ,وجيعلنا نُيَمِّمُ حنو
منهج املعلم األول  الذي استطاع أن يغرس هذه القيم واملبادئ واملفاهيم يف نفوس
أصحابه ويرتمجها سلوكا عمليا يف كل شؤون حياتهم ومن أول وهلة.
د ) أسئلة البحث
 - 1ما مفهوم التعزيز؟
 - 2ما أهداف استخدام التعزيز يف احلديث النبوي ؟
 - 3ما أساليب التعزيز يف احلديث النبوي ؟
 - 4ما أنواع التعزيز يف احلديث النبوي ؟
 - 5ما اآلثار اإلجيابية الستخدام التعزيز يف احلديث النبوي ؟
 - 6ما العوامل املؤثرة يف عملية التعزيز ؟
 - 7ما املبادئ اليت جيب مراعاتها عند عملية التعزيز ؟
هـ) منهج البحث
استخدمت يف هذا البحث عدة مناهج حبثية فاستخدمت يف أول األمر املنهج
الوثائقي فجمعت النصوص النبوية الشريفة املشتملة على أساليب ووسائل التعزيز,
وبعد مجع هذه النصوص استخدمت املنهج االستنباطي حيث استنبطت أساليب
ووسائل التعزيز من هذه النصوص ,ومن ثم استخدمت املنهج الوصفي التحليلي.
و ) الدراسات السابقة
مل أجد دراسات سابقة يف موضوع التعزيز يف احلديث النبوي ,مع كثرتها عن
موضوع التعزيز بشكل عام ,ووجدت ورقة عمل بعنوان " حفز السلوك باستخدام التعزيز
والتشويق كما جاء يف السنة النبوية " مقدمة لليوم الدراسي " املدرسة الفاعلة – آمال
وطموحات  -واملنعقد مبدرسة زهرة املدائن الثانوبة للبنات – غزة بتاريخ 2009/5/7م.
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إعداد الدكتور حممود أبو دف .وجاءت هذه الدراسة يف ( )15صفحة ,كان نصيب التعزيز
منها ( )6صفحات ,تناول فيها املؤلف أساليب التعزيز احلسن يف السنة النبوية.
ويتكون البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة.
وتشتمل املقدمة على :أ ) التمهيد (أهمية املوضوع وأسباب اختياره ) .ب) أهداف
البحث .ج) مشكلة البحث .د) أسئلة البحث .هـ) منهج البحث .و) الدراسات السابقة.
املبحث األول :مفهوم التعزيز ويشتمل على:
املطلب األول :مفهوم التعزيز يف اللغة واالصطالح.
املطلب الثاني :أهداف التعزيز.
املطلب الثالث :أنواع التعزيز.
املطلب الرابع :أساليب التعزيز يف احلديث النبوي.
املطلب اخلامس :العوامل املؤثرة يف عملية التعزيز.
املطلب السادس :مبادئ عامة جيب مراعاتها عند عملية التعزيز.
املبحث الثاين :مناذج من التعزيز يف احلديث النبوي
املطلب األول :التعزيز يف التعليم.
املطلب الثاني :التعزيز يف اجلهاد.
املطلب الثالث :التعزيز يف التجارة.
املطلب الرابع :التعزيز يف العبادات.
املطلب اخلامس :التعزيز يف السلوك االجتماعي.
اخلامتة وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات.
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املطلب األول :التعزيز يف اللغة واالصطالح
أ ) التعزيز يف اللغة :التقوية والتعضيد قال ابن فارس " :العني والزاي أصل
صحيح واحد يدل على شدة وقوة "( .)11وقال ابن منظور " :عَ َززْتُ القوم وأعززتهم
َززْتُهم :قوَّيتهم وشَدَّدتُهم" ( ,)12ويف التنزيل :ﭽﭟ ﭠ ﭼ (.)13
وع َّ
( )10خيلط بعض الباحثني بني مصطلح التعزيز ،ومصطلح التحفيز فكالمها يتفقان على حتقيق استجابة مرغوبة،
ويفرتقان يف أن التعزيز يهدف إَل تقوية االستجابة ويزيد من احتمالية تكرارها ،أما التحفيز فيهدف إَل
حتقيق استجابة جديدة مرغوبة .والذي ياهر يل – وهللا أعلم – أن التحفيز أعم من التعزيز ،فالتعزيز
تشجي لتقوية ممارسة سابقة أو تكرارها ،أما التحفيز فتشجي ملمارسة جديدة مرغوبة ،وقد يديل التحفيز
للمحافاة على ممارسة سابقة متميزة .وعرف عالقا التحفيزِ :بني استخدام الوسائل املمكني حلث األفراد
على العمل اجليد .إدارة املوارد البشرية (ص )510وبنا على هذا فيمكن أن ميثل للتحفيز ِبني وعد مبكافأة
اّللأ  أفْ أرَد يـَ ْوَم أح ٍد أيف َسْبـ َع ٍة أم ْن
ملن يعمل عمالي جيداي ومني حديث أنس بن مالك  " :أَن َرس َ
ول َّ
أ
أ
أ
صا أر ورجلَ ْ أ
أ
ني أم ْن قـَريْ ٍ
َّم َرجل
اجلَنَّة أ َْو ه َو َرفيقا يف ْ
الَ :م ْن يـَرُّده ْم َعنَّا َولَي ْ
ش ،فَـلَ َّما َرأهقوه ،قَ َ
اجلَنَّة ،فَـتَـ َقد َ
ْاألَنْ َ َ َ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
َّم
اجلَنَّة أ َْو ه َو َرفيقا يف ْ
الَ :م ْن يـَرُّده ْم َعنَّا َولَي ْ
ضا ،فَـ َق َ
صار فَـ َقاتَ َل َح َّّت قت َل ثَّ َرهقوه أَيْ ي
م ْن ْاألَنْ َ
اجلَنَّة ،فَـتَـ َقد َ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
صاحبَـْييَ :ما
السْبـ َعة ،فَـ َق َ
ال َرسول َّ
ك َح َّّت قت َل َّ
صا أر فَـ َقاتَ َل َح َّّت قت َل فَـلَ ْم يـََزْل َك َذل َ
اّلل  ل َ
َرجل م ْن ْاألَنْ َ
َص َحابـَنَا " .أيرجي مسلم يف كتاا اجلهاد والسري ،ابا غزوة أحد (1415/3ح  .)1798قولي
ص ْفنَا أ ْ
أَنْ َ
أفرد :أي فرده وعزلي كفار قريش عن أصحابي .قال ابن مناور يف لسان العرا مادة ف ر د ) :ال َفَرد والفرد
أ
استَـ ْفَرَد الشا َ أَيرجي من بني أَصحابي
ابلفتح والضم أَي هو منقط ال َق أري أن ال مثل لي يف َج ْوَدتي قال ،و ْ
وأَفرده جعلي فَـ ْرداي وجاؤوا فر َادى وفأر َادى أَي واحداي بعد واحد.
أ
وقولي َرأهقوه :بكسر اهلا أي غشوه وقربوا مني ،وأرهقي أي غشيي ،و َرهقتي وأرهقتي أي أدركتي ،وكل شا دنوت
مني فقد رهقتي وهللا أعلم .شرح النووي على صحيح مسلم ( ،)147/12وقال ابن اجلوزي يف كشف
املشكل من حديث الصحيحني ( :)870/1رهقوه قربوا مني ،ومني املراهق وهو املقارا للحلم.
َّصفة واإلنْصاف إعطا احلق ،وقد انتصف مني وأَنصف الرجل صاحبي
َّصف والن َ
وقولي  " :ما أنصفنا " :الن َ
النصفة اسم اإلنصاف وتفسريه أَن
إنْصافاي وقد أَعطاه النَّص َفةَ وأنصف الرجل إذا أَيذ احلق وأَعطى احلق و َ
النصف أَي تـ ْعطيي من احلق كالذي تستحق لنفسك .لسان العرا (مادة ن ص ف).
تعطيي من نفسك َ
وضبط قولي " ما أنصفنا أصحابنا " ابلنصب ملفعولني يعين الذين قاتلوا عني من األنصار فقتلوا دون غريهم،
وبعض رواة كتاا مسلم ضبطي ابلرف على الفاعل ووجهي أن يرج إَل اجلملة فيمن فرعني وتركي يف النفر
القليل وهللا أعلم .مشارق األنوار على صحاح اآلاثر (.)16/2
عز ).
( )11معجم مقاييس اللغة مادة ( َّ
( )12لسان العرا مادة (عزز).
( )13سورة يس اآلية (.)14
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ب ) التعزيز يف االصطالح :ذكر املختصون يف الرتبية وعلم النفس بعض
التعريفات للتعزيز منها " :إن التعزيز عملية تؤدي إىل رفع احتمالية حدوث اإلثارة أو
االستجابة يف السلوك "( .)14ومنها " أن التعزيز هو احلادث أو املثري الذي يؤدي إىل زيادة
احتمال تكرار حدوث االستجابة موضوع التعزيز "( .)15ومنها أن التعزيز هو" الدعم
لفعل اخلري والعمل اإلجيابي "( .)16ومما تقدم يتبني أن التعزيز عبارة عن كل ما يقوي
االستجابة ويزيد من احتمالية تكرارها.
املطلب الثاين :أهداف التعزيز
للتعزيز أهمية كبرية ففضالً عن كونه يسهم يف زيادة فاعلية التعلم ويساعد يف
تقوية االستجابة وإمكانية تكرارها يف املستقبل فإنه حيقق كثريا من األهداف ,منها:
 - 1يساعد على حتقيق احلاجات النفسية للمعززين.
 - 2يساعد على زيادة العالقة بني طريف التعزيز.
 - 3يساعد على تطوير األفكار اإلبداعية.
 - 4يساعد على إثارة املنافسة اإلجيابية.
 - 5يزيد من الدافعية للسلوك اإلجيابي.
 - 6يساهم يف منع السلوك غري اإلجيابي أو يقلل من احتمالية حدوثه.
املطلب الثالث :أنواع التعزيز
نظرا ألهمية التعزيز يف زيادة الدافعية لتكرار السلوك احلسن ,وترك السلوك
السيئ فقد تعددت أنواعه ,كالتعزيز اللفظي ,والتعزيز غري اللفظي (املادي ),
والتعزيز األولي ,والتعزيز الثانوي ,والتعزيز الداخلي (الذاتي) ,والتعزيز اخلارجي
( )14أثر التعزيز اللفاا واملادي على التحصيل (ص.)297
( )15علم النفس الرتبوي (ص.)281
( )16الرتبية العملية امليدانية (ص.)368
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وكل هذه األنواع من التعزيز منها ما هو تعزيز إجيابي ومنها ما هو تعزيز سليب ,وهذا
بيان هلذه األنواع:
 -1التعزيز اللفظي :وينقسم إىل قسمني:
أ ) التعزيز اللفظي اإلجيايب :وهو إطالق مثري لفظي مرغوب فيه بعد استجابة
معينة مما يزيد من احتمالية ظهور هذه االستجابة يف املستقبل( ,)17كالتعزيز شفويا
باأللقاب وألفاظ املديح والتشجيع .مثل :أحسنت ,بارك اهلل فيك ,وفقك اهلل ,نعم
الرجل .ويدخل يف هذا النوع التعزيز الكتابي مثل كتابة العبارات السابقة يف كتاب ,أو
يف لوحة ,أو يف رسالة ,أو غري ذلك.
ويدل على هذا النوع من التعزيز قوله تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
(.)18
َّب 
ت َعلَى النِ ِ
وسى أاألَ أش َع ِر ِي  قَ َ
ال " :قَ ِد أم ُ
ﮡﭼ  .ومن السنة حديث أَِيب ُم َ
ك
أت :نَـ َع أم قَ َ
أح ِاء َو ُه َو ُمنِيخ فَـ َق َ
أت :لَبَّـ أي َ
أت ,قُـل ُ
الِِ :بَا أ أَهلَل َ
ت قُـل ُ
َح َج أج َ
ِِبلأبَط َ
ال :أ َ
لص َفا والأمروةِ ُثَّ أ ِ
ِ
ت
ِبِِ أه َالل َكِإ أه َال ِل النِ ِ
َّب  قَ َ
ت طُ أ
َح َّل فَطُأف ُ
س أن َ
ال :أ أ
ف ِِبلأبَـ أيت َوِِب َّ َ َ أ َ
َح َ
ِِبلأبـ أي ِ
ت" متفق عليه ( .)19يف هذا احلديث الشريف خيرب الصحابي اجلليل أبي موسى
َ
األشعري مغتبطًا خرب اجتهاده يف إهالله مبا أهل به النيب  وحتسني النيب  صنيعه.

( )17فاعلية التعزيز اإلجيايب واإلقصا يف يفض السلوك العدواين( .ص.) 84
( )18سورة الفتح اآلية (.)18
( )19أيرجي البخاري يف كتاا العمرة ،ابا مّت حيل املعتمر ( ،)6/3ومسلم يف كتاا احلج  ،ابا يف نسخ
التحلل من اإلحرام واألمر ابلتمام (894/2ح .)1221
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ب ) التعزيز اللفظي السلب :اختلف املختصون يف الرتبية وعلم النفس يف
حتديد مفهوم التعزيز السليب ( اللفظي وغري اللفظي) فمنهم من يرى أن التعزيز
السليب هو العقاب ( ,.)20ومنهم من يرى أن التعزيز السليب هو " إزالة مثري بغيض أو
مؤمل بعد حدوث السلوك املرغوب به مباشرة ,لتعزيز السلوك " ( .)21كالعفو عن
التائب ( .)22أما العقاب فهو إيقاع مثري غري مرغوب فيه بعد استجابة معينة مما يقلل من
احتمالية ظهور هذه االستجابة يف املستقبل .وذلك عن طريق معاقبة مرتكيب األمر غري
املرغوب فيه ,أو حرمانهم من شيء حمبب لديهم ,أو بيان عدم الرضا عن تصرفهم
سواء كانت العقوبة لفظية ,أو مادية ,أو بواسطة احلركات املعربة كتعبيس الوجه,
وتلونه ,وتقطيب احلاجبني ,واإلعرا

عن املخاطب.

والفرق بني التعزيز السليب ,والعقاب هو أن التعزيز السليب يقوي السلوك ,أما
العقاب فإنه يؤدي إىل إيقاف السلوك أو اضعافه .وقد ورد استخدام التعزيز السليب,
والعقاب يف الكتاب والسنة يف نصوص كثرية,
ومما جاء من التعزيز اللفظي السليب يف القرآن الكريم قوله تعاىل ::ﭽﭼ
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

( )20فحد ارمر معزز سليب مين من ارتكاا شرا ارمر ،ودوران الطالب حول حميط ملعب املدرسة عدة
مرات مين من التأير الصباحا إذا علأ َم أن الدوران حول امللعب هو عقوبة املتأيرين .أساليب التشويق
والتعزيز يف القرآن الكرمي(.ص .)32
( )21وكذلك رف العقاا واملثريات الكريهة أو غري املرغوا فيها  ،فوجود األصوات املرتفعة والضوضا  ،واحلر
والربد يف البيئة التعليمية مثريات سلبية فبإزالتها يقوى السلوك .أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن
الكرمي(.ص .)32
( )22بتصرف يسري .تعديل السلوك النارية والتطبيق (ص.) 139
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ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﭼ

(.)23

ففي هذه اآلية يعاتب املوىل جل وعال بعض املؤمنني الذين يستغربون اهلزمية
يوم أحد مع سابق الوعد هلم بالنصر ,ويبني هلم أن سبب اهلزمية هو أنفسهم
بعصيانهم أمر الرسول  .قال أبو حيان " :هذا جواب ملن رجع إىل املدينة من املؤمنني
قالوا :وعدنا اهلل النصر واإلمداد باملالئكة ,فمن أي وجه أتينا فنزلت إعالماً أنه تعاىل
صدقهم الوعد ونصرهم على أعدائهم أوالً ,وكان اإلمداد مشروطاً بالصرب والتقوى "
( ..)24ثم عفا اهلل  عنهم بعد تقريرهم بفشلهم ,وبيان عاقبة تنازعهم وعصيانهم
وذلك تفضالً من املوىل  عليهم إلميانهم وتعزيزاً هلم يف املستقبل .ومن السنة النبوية
ع ِِل
حديث أبي هريرة  يف فتح مكة وجاء فيه ":قال الرسول َ " :اي أ ََِب ُه َريأـ َرَة :ا أد ُ

ش
ار ,فَ َد َع أوتُـ ُه أم فَ َجاءُوا يُـ َه أر ِولُو َن ,فَـ َق َ
الَ :اي َم أع َ
ش َر أاألَنأ َ
أاألَنأ َ
صا ِرَ :ه أل تَـ َرأو َن أ أَوَِب َ
صَ
ِ
ص ًداَ ,وأَ أخ َفى بِيَ ِد ِه
قُـ َريأش؟ ,قَالُوا :نَـ َع أم ,قَ َ
وه أم َح أ
ص ُد ُ
ال :انأظُُروا إِذَا لَقيتُ ُم ُ
وه أم غَ ًدا أَ أن ََتأ ُ
ال :فَما أَ أشر َ ِ
َحد إَِّال
ض َع ََيِينَهُ َعلَى ِِشَالِ ِهَ ,وقَ َ
الَ :م أو ِع ُد ُك أم َّ
َوَو َ
ف يَـ أوَمئذ ََلُ أم أ َ
الص َفا ,قَ َ َ َ
ول َِّ
اء أَبُو
ص ِع َد َر ُس ُ
أ َََن ُموهُ ,قَ َ
ار ,فَأَطَافُوا ِِب َّ
اَّلل َّ 
اء أ
ت أاألَنأ َ
ال َو َ
صُ
لص َفا ,فَ َج َ
الص َفاَ ,و َج َ
ول َِّ
ال أَبُو
ش بَـ أع َد الأيَـ أوِم ,قَ َ
الَ :اي َر ُس َ
ُس أفيَا َن ,فَـ َق َ
ت َخ أ
اَّلل ,أُبِي َد أ
ض َراءُ قُـ َريأش َال قُـ َريأ َ
ِ
ول َِّ
ِ
ح
ال َر ُس ُ
ُس أفيَا َن :قَ َ
اَّلل َ :م أن َد َخ َل َد َار أَِيب ُس أفيَا َن فَـ ُه َو آمنَ ,وَم أن أَلأ َقى الس َال َ
آمن ,ومن أَ أغلَق ِببه فَـهو ِ
فَـهو ِ
َخ َذتأهُ َرأفَة
ار :أ ََّما َّ
آمن ,فَـ َقالَ أ
الر ُج ُل فَـ َق أد أ َ
ت أاألَنأ َ
صُ
َ َ أ َ َ َُ ُ َ
َُ
ِ
ِ
بِ َع ِشريتِه ور أغبَة ِيف قَـريَتِه ,ونَـ َز َل الأو أحي َعلَى ر ُس ِ
ول َّ
الر ُج ُل فَـ َق أد
اَّلل  قَ َ
ال :قُـلأتُ أم أ ََّما َّ
َ
أ َ
َ ََ
َ ُ
اَّللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث َم َّرات أ َََن ُُمَ َّمد َع أب ُد َّ
ريته َوَر أغبَة ِيف قَـ أريَته ,أ ََال فَ َما أ
اْسي إِ ًذا ثََال َ
أَ
َخ َذتأهُ َرأفَة ب َعش َ
( )23سورة آل عمران اآلية (.)152
( )24البحر احمليط (.)84/3
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ات َمََاتُ ُكم ,قَالُوا :و َِّ
ت إِ َىل َِّ
اَّلل َما قُـلأنَا
اَّللَ ,وإِلَأي ُك أم فَال َأم أحيَا َأُميَا ُك أم َوال َأم َم ُ
َوَر ُسولُه َها َج أر ُ
أ
َ
ضنًّا ِِب َِّ
إَِّال ِ
ال :فَِإ َّن َّ
ص ِدقَانِ ُك أم َويَـ أع ِذ َرانِ ُك أم " أخرجه
َّلل َوَر ُسولِ ِه ,قَ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ يُ َ
مسلم(.)25

يف هذا احلديث الشريف استخدم النيب  التعزيز السليب يف موضعني ,املوضع
األول حينما عفا عن كفار قريش ليعزز يف نفوسهم قيمة العفو ويرغبهم يف اإلسالم
الس َالح فَـهو ِ
فقال " من د َخل دار أَِيب س أفيا َن فَـهو ِ
آمن,ومن أَلأ َقى ِ
آمنَ ,وَم أن أَ أغلَ َق
ََ أ
َأ َ َ ََ
َ َُ
ُ َ َُ
ِ
َّاس إِ َىل
َِببَهُ فَـ ُه َو آمن " .فاستجاب الناس مباشرة لعفو النيب  وتعزيزه "فَـتَـ َف َّر َق الن ُ
ُدوِرِه أم َوإِ َىل ال َأم أس ِج ِد"( .)26ومن ثم خرجوا ليبايعوا النيب  على اإلسالم تقديرًا
لعفوه  وتعزيزه هلم بدخول اإلسالم " و َعم َد صنَ ِ
ص
ادي ُد قُـ َريأش فَ َد َخلُوا الأ َك أعبَةَ فَـغَ َّ
َ َ َ
َخ َذ ِِبَأنـبَـ َت الأبَ ِ
َّب
اب فَ َخ َر ُجوا فَـبَايَـ ُعوا النِ ِ
ِبِِ أم َوطَ َ
صلَّى َخل َ
أف ال َأم َق ِام ُثَّ أ َ
اف ي
النب َ و َ
أ
َ علَى ا ِإل أسالَِم(.)27
َخ َذتأهُ َرأفَة
واملوضع الثاني عند عفوه عن األنصار لقوهلم " :أ ََّما َّ
الر ُج ُل فَـ َق أد أ َ
ِ ِ
ريتِِه َوَر أغبَة ِيف قَـ أريَتِ ِه " يعنون النيب  ف َق َ
ال النب  :قُـلأتُ أم أ ََّما َّ
الر ُج ُل فَـ َق أد أ َ
َخ َذتأهُ
ب َعش َ
ث م َّرات :أ َََن ُُمَ َّمد عب ُد َِّ
رأفَة بِع ِشريتِِه ور أغبة ِيف قَـريتِ ِه ,أ ََال فَما أِ
اَّلل َوَر ُسولُهُ
َأ
َ َ َ ََ َ
اْسي إِذًا ثََال َ َ
أَ
َ
ت إِ َىل َِّ
ات َمََاتُ ُك أم " فاستجاب األنصار هلذا
اَّللَ ,وإِلَأي ُك أم فَال َأم أحيَا َُمأيَا ُك أم َوال َأم َم ُ
اج أر ُ
َه َ
التوضيح والتعزيز النبوي " فأقأبلوا إِليه يـب ُكون ,ويقولونِ :
وهللا ما قلنا الذي قلنا إِال
َأ
( )25يف كتاا اجلهاد والسري ،ابا فتح مكة (1408 -1406/3ح .)1780
( )26أيرجي أبو داود يف كتاا ارراج ،ابا ما جا يف يرب مكة (123/3ج  ،)3024والطرباين يف املعجم
الكبري (9/8ح  ،)7264والبيهقا يف السنن الكربى ( ،)200/9وحسني األلباين يف تعليقي على سنن أيب
داود..
( )27أيرجي أبو داود يف املوض السابق (124/3ج  ،)3026والنسائا يف السنن الكربى (154/10ح
 ،)11234والبيهقا يف السنن الكربى ( .)199/10وصححي األلباين يف تعليقي على سنن أيب داود.
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ِ
الضن ِبهلل وبرسوله "( ,)28ويف رواية " فوهللا ما منهم أحد إال بل حنره بدموع من
عينه"( ,)29فقدر هلم النيب  اعتذارهم وقبله منهم فقال" :فَِإ َّن َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ
ص ِدقَانِ ُك أم َويَـ أع ِذ َرانِ ُك أم".
يُ َ
ومما جاء يف احلديث النبوي على سبيل العقاب للردع والتنفري من السلوك غري
املرغوب فيه حديث عائشة رضي اهلل عنها " أ َّ
استَ أذَ َن َعلَى النِ ِ
َّب  فَـلَ َّما َرآهُ
َن َر ُج ًال أ
َخو الأع ِشريةِ وبِأئس ابن الأع ِش ِ
قَ َ ِ
َّب ِ يف َو أج ِه ِه
س تَطَلَّ َق النِ ي
س أ ُ َ َ َ َ أُ َ َ
رية فَـلَ َّما َجلَ َ
ال :ب أئ َ
ول َِّ ِ
أت
شةَُ :اي َر ُس َ
سَ
ت َّ
ط إِلَأي ِه فَـلَ َّما انأطَلَ َق َّ
ت لَهُ َعائِ َ
الر ُج ُل قَالَ أ
الر ُج َل قُـل َ
ني َرأَيأ َ
اَّلل ح َ
َوانأـبَ َ
ول َِّ
ِ
شةُ َم ََت
ال َر ُس ُ
أت إِلَأي ِه فَـ َق َ
اَّلل َ :اي َعائِ َ
سط َ
لَهُ َك َذا َوَك َذا ُثَّ تَطَلَّ أق َ
ت ِيف َو أج ِههَ ,وانأـبَ َ
ِ
ع ِه أدتِِِن فَ َّحا ًشا إِ َّن َش َّر الن ِ ِ
اَّلل م أن ِزلَةً يـوم ال ِأقيام ِة من تَـرَكهُ الن ِ
اء َش ِرهِ "
َ
َّاس ات َق َ
ُ
َّاس ع أن َد َّ َ َ أ َ َ َ َ أ َ
متفق عليه (.)30
يف هذا احلديث الشريف أراد النيب  الرتهيب والتنفري من سلوك هذا الرجل
ِ
َخو ال َأع ِش ِ ِ
ِ
َّب ِ يف
سأُ
ريةِ " ,وعند جلوسه " :تَطَلَّ َق النِ ي
س ابأ ُن ال َأعش َ
َ
رية َوب أئ َ
فقال " :ب أئ َ
ِ
ط إِلَأي ِه " تأليفاً له ورجاء أن يؤثر ذلك تعديل سلوكه ,فلما تساءلت أم
سَ
َو أج ِهه َوانأـبَ َ
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها عن املخالفة بني قول الرسول  وفعله جتاه الرجل
أجابها  " إِ َّن َش َّر الن ِ ِ ِ
اَّلل م أن ِزلَةً يـوم ال ِأقيام ِة من تَـرَكهُ الن ِ
اء َش ِرهِ " ويف
َّاس ات َق َ
ُ
َّاس ع أن َد َّ َ َ أ َ َ َ َ أ َ
قوله  هذا تنفري وترهيب من هذا السلوك.
( )28يف كتاا اجلهاد والسري ،ابا فتح مكة (1406/3ح .)1780
( )29أيرجي أبو يعلى يف مسنده (524/11ح  ،)6647والدار قطين يف السنن ( ،)59/3واحلاكم (،)54/2
وصححي الذهيب يف تعليقي على املستدرك.
( )30أيرجي البخاري يف عدة مواض منها يف كتاا األدا ،ابا مل يكن الرسول  فاحشاي وال متفحشاي (/5
2244ح  ،)5685ومسلم يف كتاا الرب والصلة واآلداا ،ابا مداراة من يتقا فحشي (2002/4ح
.)2591
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 -2التعزيز غري اللفظي (املادي ) وينقسم إىل قسمني
أ ) تعزيز غري لفظي (مادي) إجيايب :وهو تعزيز سلوك املتعلمني باالستجابة
لرغباتهم املادية أو منحهم بعض اهلدايا من نقود وأدوات مدرسية وألعاب وغريها مما
يرغبون وحيتاجون ( .)31ويدخل يف هذا النوع التعزيز باحلركات املعربة كاالبتسامة
واإلشارة باليد أو الرأس أو اإلصبع.

ت ِيف نَـ َفر ,فَ ُكنَّا بِبَـ أع ِ
ض الطَّ ِر ِيق
ومن السنة حديث أبي حمذورة  قَ َ
الَ :خ َر أج ُ
ول َِّ
ول َِّ
اَّلل  فَ ِ
لص َالةِ ِع أن َد ر ُس ِ
فَأَذَّ َن ُم َؤ ِذ ُن ر ُس ِ
ت ال ُأم َؤ ِذ ِن َوَأحن ُن
اَّلل ِِ ب َّ
ص أو َ
سم أعنَا َ
َ
َ
َ
ول َِّ
ِِ
ِِ
ِ
اَّلل  فَأ أَر َس َل إِلَأيـنَا قَـ أوًما,
س ِم َع َر ُس ُ
َع أنهُ ُمتَـنَكبُو َن ,فَ َ
ص َر أخنَا أحنكيه نَـ أه َزأُ به ,فَ َ
ِ
ِل الأ َق أوُم
ني يَ َديأ ِه ,فَـ َق َ
ار إِ ََّ
ال " :أَي ُك ُم الَّ ِذي َِْس أع ُ
أع ُد َ
وَن بَـ أ َ
ت َ
فَأَقـ َ
ص أوتَهُ قَد أارتَـ َف َع؟ " فَأَ َش َ
َّ
ت َوَال َش أي َء أَ أك َرُه
س ِِن َوقَ َ
ال ِِل " :قُ أم فَأ َِذ أن " ,فَـ ُق أم ُ
ُكلي ُه أم َو َ
ص َدقُوا ,فَأ أَر َس َل ُكل ُه أم َو َحبَ َ
ول َِّ
ول َِّ
ني يَ َد أي ر ُس ِ
ِل ِم أن ر ُس ِ
اَّلل  فَأَلأ َقى َعلَ َّي
إِ ََّ
اَّلل َ وَال َِمَّا ََي ُأم ُرِين بِ ِه ,فَـ ُق أم ُ
ت بَـ أ َ
َ
َ
ول َِّ
ِ
اَّللُ أَ أكبَـ ُرَّ ,
اَّللُ أَ أكبَـ ُرَّ ,
اَّللُ أَ أكبَـ ُرَّ ,
ال " :قُ ألَّ :
ين ُه َو بِنَـ أف ِس ِه ,فَـ َق َ
َر ُس ُ
اَّللُ
اَّلل  التَّأأذ َ
ول َِّ
اَّللُ ,أَ أش َه ُد أ َّ
اَّللُ ,أَ أش َه ُد أَ أن َال إِلَهَ إَِّال َّ
أَ أكبَـ ُر ,أَ أش َه ُد أَ أن َال إِلَهَ إَِّال َّ
اَّلل,
َن ُُمَ َّم ًدا َر ُس ُ
ِ
ول َِّ
ك :أَ أش َه ُد أَ أن َال إِلَهَ إَِّال َّ
اَّللُ,
اَّللُ ,ثَّ قَ َ
أَ أش َه ُد أَ َّن ُُمَ َّم ًدا َر ُس ُ
ص أوتِ َ
ال ِِل " :أارفَ أع م أن َ
ول َِّ
ول َِّ
اَّلل ,أَ أش َه ُد أ َّ
اَّللُ ,أَ أش َه ُد أ َّ
أَ أش َه ُد أَ أن َال إِلَهَ إَِّال َّ
اَّللَ ,ح َّي
َن ُُمَ َّم ًدا َر ُس ُ
َن ُُمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اَّللُ أَ أكبَـ ُرَّ ,
الص َالةَِ ,ح َّي َعلَى الأ َف َال ِحَ ,ح َّي َعلَى الأ َف َال ِحَّ ,
الص َالةَِ ,ح َّي َعلَى َّ
َعلَى َّ
اَّللُ
ِ
ِ
ضي ُ ِ
أَ أكبَـ ُرَ ,ال إِلَهَ إَِّال َّ
يها َش أيء ِم أن
ني قَ َ أ
ص َّرًة ف َ
اَّللُ "ُ ,ثَّ َد َع ِاين ح َ
ين ,فَأَ أعطَ ِاين ُ
ت التَّأأذ َ
ِِ
ورةَُ ,ثَّ أ ََم َّرَها َعلَى َو أج ِه ِه ِم أن بَـ أ ِ
ني يَ َديأ ِه ُثَّ َعلَى
فِضَّةُ ,ثَّ َو َ
ض َع يَ َدهُ َعلَى ََنصيَة أَِيب َأُم ُذ َ
ول َِّ
ول َِّ
ِِِ
ت يَ ُد ر ُس ِ
اَّلل َِ " :ب َر َك َّ
ال َر ُس ُ
ورةَُ ,ثَّ قَ َ
اَّللُ
اَّلل ُ س َّرةَ أَِيب َأُم ُذ َ
َكبدهُ ,ثَّ بَـلَغَ أ َ
ول َِّ
ال " :نَـ َع أم ,قَ أد
اَّلل ,أ ََم أرتَِِن ِِبلتَّأ ِأذي ِن ِِبَ َّكةَ ؟ قَ َ
أتَ :اي َر ُس َ
كَ ,وَِب َر َك َعلَأي َ
لَ َ
ك " ,فَـ ُقل ُ
( )31أثر استخدام طريقة املناقشة املصحوبة ابلتعزيز اللفاا( ...ص.)46
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ِ
ول َِّ
ك " ,فَ َذ َهب ُك يل َشيء َكا َن لِر ُس ِ
ك ُكليهُ َُمَبَّةً
اد ذَلِ َ
أ ََم أرتُ َ
اَّلل  م أن َك َر ِاهيَةَ ,و َع َ
َ
َ
أ
ول َِّ
ول َِّ
َّاب ب ِن أ ِ
َسيد َع ِام ِل ر ُس ِ
لِر ُس ِ
اَّلل ِِ بَ َّكةَ ,فَأَذَّنأ ُ
اَّلل  فَـ َق ِد أم ُ
ت َم َعهُ
ت َعلَى َعت ِ أ
َ
َ
()32
ول َِّ
لص َالةِ َع أن أ أَم ِر ر ُس ِ
.
اَّلل "
ِِب َّ
َ
استخدم النيب  يف هذا احلديث الشريف عددًا من املعززات املادية واملعنوية "
ِ
يها َش أيء ِم أن فِضَّة " وهذا معزز مادي ,ووضع يده على ناصية أبي
ص َّرًة ف َ
فَأَ أعطَ ِاين ُ
ِِ
ورَةُ ,ثَّ أ ََم َّرَها َعلَى
حمذورة ,و أجزاء من جسمه " ُثَّ َو َ
ض َع يَ َدهُ َعلَى ََنصيَة أَِيب َُمأ ُذ َ
ول َِّ
ِِِ
ِ
ت يَ ُد ر ُس ِ
نيُ ,ثَّ َم َّرتَـ أ ِ
َو أج ِه ِه َم َّرتَـ أ ِ
اَّلل ُ س َّرةَ أَِيب
ني َعلَى يَ َديأهُ ,ثَّ َعلَى َكبدهُ ,ثَّ بَـلَغَ أ َ
ورةَ " وهذا معزز معنوي ,ثم دعا له بالربكة فقال ِ " برك هللا فيك " وهذا معزز
َأُم ُذ َ
لفظي.
ونتيجة هلذه املعززات ,وبركة مسح الرسول  ألبي حمذورة والدعاء له انقلب
ول َِّ ِ
بغض الرسول  حباً " ,و َذ َهب ُك يل َشيء َكا َن لِر ُس ِ
ك
اد َذلِ َ
اَّلل  م أن َك َر ِاهيَة َو َع َ
َ َ
َ
أ
ول َِّ
َُمَبَّةً لِر ُس ِ
اَّلل  " وتعزز السلوك بطلب أبي حمذورة  التأذين ألهل مكة فقال" :
َ
ول َِّ
ك بِ ِه"
َاي َر ُس َ
اَّلل ُم أرِين ِِبلتَّأ ِأذي ِن ِِبَ َّكةَ " ووافقه النيب  على ذلك بقوله " قَ أد أ ََم أرتُ َ
ُس أيد َع ِام ِل ر ُس ِ
ت َعلَى َعت ِ
ول
فقدم أبو حمذورة مكة وأصبح مؤذناً هلا " فَـ َق ِد أم ُ
َّاب بأ ِن أ َ
َ
ول ِ
ِ
لص َالةِ َع أن أ أَم ِر ر ُس ِ
هللا ."
ت َم َعهُ ِِب َّ
هللا ِِ بَ َّكةَ ,فَأَذَّنأ ُ
َ
أما التعزيز باحلركات املعربة فقد وردت بكثرة يف السنة النبوية ومن ذلك حديث
ول َِّ
جرير ابن عبد اهلل  قالُ " :كنَّا ِع أن َد ر ُس ِ
ال فَ َجاءَهُ قَـ أوم
َّها ِر قَ َ
ص أد ِر النـ َ
اَّلل ِ يف َ
َ

( )32أيرجي ابن ماجة يف كتاا األذان والسنة فيها ،ابا الرتجي يف األذان ا(234/1ح  ،)708وقال
البوصريي يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة ( :)250/1هذا إسناد صحيح رجالي ثقات .وقال
الشيخ األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ( :)280/2حسن صحيح  .قلت :وقصة تعليم النيب
 التأذين أليب حمذورة أيرجها اإلمام مسلم يف كتاا الصالة ،ابا صفة األذان (287/1ح .)379
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()33
سي ِ
ِ ِِ
ِ
ض َر بَ أل ُكلي ُه أم ِم أن
وف َع َّامتُـ ُه أم ِم أن ُم َ
ُح َفاة ُع َراة ُأجمتَ ِايب الن َما ِر أ أَو ال َأعبَاء ُمتَـ َقلدي ال ي ُ
ول َِّ
ضر فَـتَمعَّر و أجهُ ر ُس ِ
اَّلل  لِ َما َرأَى ِبِِ أم ِم أن الأ َفاقَ ِة فَ َد َخ َل ُثَّ َخ َر َج فَأ ََم َر بِ َال ًال
ُم َ َ َ َ َ َ
ام فَ َ َّ
ال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭩ ﭼ إِ َىل
ب فَـ َق َ
فَأَذَّ َن َوأَقَ َ
صلى ُثَّ َخطَ َ
()34
ِ
ش ِرﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
آخ ِر أاْليَِة ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ َو أاْليَةَ الَِّت ِيف ا أحلَ أ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ ( ,)35تص َّد َق رجل ِمن ِدينا ِرهِ ِمن ِدر َِمه ِه ِمن ثَـوبِ ِه ِمن ص ِاع بـ ِرهِ
َ َُ أ َ أ أ
أ أ أ َ ُ
ِ
ِ
الَ :ولَ أو بِ ِش ِق متَأَرة ,قَ َ
ص ِاع متَأ ِرهِ َح ََّت قَ َ
اد أ
ص َّرة َك َ
ت َك يفهُ
صا ِر بِ ُ
اء َر ُجل م أن أاألَنأ َ
م أن َ
ال :فَ َج َ
ت َك أوَم أ ِ
ني ِم أن طَ َعام َوثِيَاب
ت ,قَ َ
تَـ أع ِج ُز َع أنـ َها بَ أل قَ أد َع َج َز أ
َّاس َح ََّت َرأَيأ ُ
الُ :ثَّ تَـتَابَ َع الن ُ
ول َِّ
ول َِّ
ت و أجهَ ر ُس ِ
اَّلل َ :م أن َس َّن ِيف
ال َر ُس ُ
اَّلل  يَـتَـ َهلَّ ُل َكأَنَّهُ ُم أذ َهبَة ,فَـ َق َ
َح ََّت َرأَيأ ُ َ َ
اإلس َالِم سنَّةً حسنةً فَـلَه أَجرها وأَجر من ع ِمل ِِبا بـع َده ِمن غَ ِري أَ أن يـ أنـ ُق ِ
ُجوِرِه أم
ص م أن أ ُ
أِ أ ُ َ َ َ ُ أ ُ َ َ أ ُ َ أ َ َ َ َ أ ُ أ أ َ َ
َشيءَ ,وَم أن َس َّن ِيف أِ
اإل أس َالِم ُسنَّةً َسيِئَةً َكا َن َعلَأي ِه ِو أزُرَها َو ِو أزُر َم أن َع ِم َل ِِبَا ِم أن بَـ أع ِدهِ ِم أن
أ
()36
ص ِم أن أ أَوَزا ِرِه أم َش أيء " أخرجه مسلم .
غَ أِري أَ أن يَـ أنـ ُق َ

استخدم النيب  يف هذا احلديث الشريف التعزيز باحلركات املعربة فقد  سر

سروراً عظيماً بتسابق أصحابه على الصدقة وظهر هذا السرور على وجهه وحمياه حتى
أصبح وجهه " يَـتَـ َهلَّ ُل َكأَنَّهُ ُم أذ َهبَة " من فرط سروره ,وأيضاً يف احلديث دليل على
التعزيز اللفظي ؛ فالرسول  عزز سلوك الصحابة رضي اهلل عنهم بالصدقة بقوله" :

أ
أ
وسطي فهو ََموا وَمَوا
( )33أي البأسيها .يقال ْ
اجتَـْبت ال َقميص والاَّالَم :أي َد َيلْت فيهما .وكل شا قط َ
وبي أسا َجْيب ال َق أميص .النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)310/1
( )34سورة النسا اآلية (.)1
( )35سورة احلشر اآلية (.)18
( )36يف كتاا الزكاة،ابا احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة ( 706 -704/2ح ،)1017ويف
كتاا العلم ،ابا من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إَل هدى أو ضاللة (2059/4ح .)1017

18

سعيد بن نزال العنزي

ِ
ِ ِ
َم أن َس َّن ِيف أِ ِ
ص
َج ُرَها َوأ أ
سنَةً فَـلَهُ أ أ
َج ُر َم أن َعم َل ِبَا بَـ أع َدهُ م أن غَ أِري أَ أن يَـ أنـ ُق َ
اإل أس َالم ُسنَّةً َح َ
ِ
ُجوِرِه أم َشيءَ ,وَم أن َس َّن ِيف أِ
اإل أس َالِم ُسنَّةً َسيِئَةً." ...
م أن أ ُ
أ
ب) تعزيز غري لفظي (مادي) سلب :وقد استخدم النيب  التعزيز السليب
لدعم السلوك املرغوب وتقويته ,واستخدم العقاب للردع والتنفري عن السلوك غري
ث
املرغوب فيه ,ومن استخدامه  للتعزيز السليب ما رواه أبو هُرَيْرَةَ  قَالَ ":بَـ َع َ
ت بَِر ُجل ِم أن بَِِن َحنِي َفةَ يُـ َق ُ
َّب َ خ أي ًال قِبَ َل َأَند فَ َجاءَ أ
النِ ي
ال لَهُ ُُثَ َامةُ بأ ُن أ ََُثل فَـ َربَطُوهُ
ِ
ال:
الَ :ما ِع أن َد َك َاي ُُثَ َامةُ ,فَـ َق َ
َّب  فَـ َق َ
سا ِريَة ِم أن َس َوا ِري ال َأم أس ِج ِد فَ َخ َر َج إِلَأي ِه النِ ي
بَ
ت تُ ِري ُد
ِع أن ِدي َخ أيـر َاي ُُمَ َّم ُد إِ أن تَـ أقتُـل ِأِن تَـ أقتُ أل ذَا َدم َوإِ أن تُـ أن ِع أم تُـ أن ِع أم َعلَى َشاكِر َوإِ أن ُك أن َ
الَ :ما
ال لَهَُ :ما ِع أن َد َك َاي ُُثَ َامةُ قَ َ
ت فَـ ُُِت َك َح ََّت َكا َن الأغَ ُد ُثَّ قَ َ
ال َأم َ
س أل ِم أنهُ َما ِش أئ َ
ال فَ َ
ك إِ أن تُـ أن ِع أم تُـ أن ِع أم َعلَى َشاكِر فَـتَـ َرَكهُ َح ََّت َكا َن بَـ أع َد الأغَ ِد فَـ َق َ
الَ :ما ِع أن َد َك َاي ُُثَ َامةُ
أت لَ َ
قُـل ُ
ال :أَطألِ ُقوا ُُثَ َامةَ ,فَانأطَلَ َق إِ َىل َأَنل قَ ِريب ِم أن ال َأم أس ِج ِد
ك فَـ َق َ
فَـ َق َ
أت لَ َ
الِ :ع أن ِدي َما قُـل ُ
ول َِّ
اَّللُ َوأَ أش َه ُد أ َّ
ال :أَ أش َه ُد أَ أن َال إِلَهَ إَِّال َّ
اَّلل
َن ُُمَ َّم ًدا َر ُس ُ
س َل ُثَّ َد َخ َل ال َأم أس ِج َد فَـ َق َ
فَا أغتَ َ
اي ُُمَ َّم ُد و َِّ
اَّلل َما َكا َن َعلَى أاأل أَر ِ
ب
َح َّ
ض إِ ََّ
َصبَ َح َو أج ُه َ
ِل ِم أن َو أج ِه َ
ك فَـ َق أد أ أ
ض َو أجه أَبأـغَ َ
كأَ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِل َو َّ
ِل
َح َّ
ب الدي ِن إِ ََّ
ض إِ ََّ
ال ُأو ُجوه إِ ََّ
َصبَ َح دينُ َ
ِل م أن دين َ
ك فَأ أ
اَّلل َما َكا َن م أن دين أَبأـغَ َ
ك أَ
ِ
اَّلل ما َكا َن ِمن بـلَد أَبـغَض إِ ََّ ِ ِ
ك
َح َّ
ب الأبِ َال ِد إِ ََّ
ِل َوإِ َّن َخ أيـلَ َ
ِل م أن بَـلَد َك فَأ أ
أ َ أ ُ
َصبَ َح بَـلَ ُد َك أ َ
َو َّ َ
ول َِّ
َخ َذتأ ِِن َوأ َََن أُ ِري ُد ال ُأع أم َرةَ فَ َماذَا تَـ َرى ؟ فَـبَ َّ
اَّلل َ وأ ََم َرهُ أَ أن يَـ أعتَ ِم َر فَـلَ َّما قَ ِد َم
ش َرهُ َر ُس ُ
أَ
اَّلل  وَال و َِّ
ول َِّ
ِ
ِ
ت َم َع ُُمَ َّمد ر ُس ِ
اَّلل َال
ت قَ َ
َم َّكةَ قَ َ
صبَـ أو َ
َسلَ أم ُ
الَ :الَ ,ولَك أن أ أ
ال لَهُ قَائلَ :
َ َ
َ
َّب  " متفق عليه(.)37
ََيأتِي ُك أم ِم أن الأيَ َم َام ِة َحبَّةُ ِح أنطَة َح ََّت ََيأ َذ َن فِي َها النِ ي

( )37أيرجي البخاري يف كتاا املغازي ،ابا وفد بين حنيفة ( ،)170/5ومسلم يف كتاا اجلهاد والسري ،ابا
ربط األسري وحبسي وجواز املن عليي (1386/3ح .)1764
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يف هذا احلديث الشريف استخدم النيب  التعزيز السليب لدعوة مثامة بن أثال
لإلسالم وترغيبه به ,فثمامة أسري مربوط بسارية من سواري املسجد ,وخاطبه النيب
 بقولهَ " :ما ِع أن َد َك َاي ُُثَ َامةُ" ,فأجابه مثامةِ " :ع أن ِدي َخ أيـر َاي ُُمَ َّم ُد إِ أن تَـ أقتُـل ِأِن تَـ أقتُ أل
ت " ,فرتكه
ت تُ ِري ُد ال َأم َ
س أل ِم أنهُ َما ِش أئ َ
ذَا َدم َوإِ أن تُـ أن ِع أم تُـ أن ِع أم َعلَى َشاكِر َوإِ أن ُك أن َ
ال فَ َ
النيب  وكرر عليه السؤال يف اليومني التاليني ,وكرر مثامة اجلواب نفسه ,فيقدر له
النيب  جوابه وقولهَ " :وإِ أن تُـ أن ِع أم تُـ أن ِع أم َعلَى َشاكِر " فأراد النيب  أن يستثمر تأكيده
ذلك ويعززه فأمر بإطالقه " أَطألِ ُقوا ُُثَ َامةَ " ,وفعالً كان مثامة أهالً هلذا التعزيز والعفو
اَّلل اي ُُمَ َّم ُد و َِّ
َن ُُمَ َّم ًدا رس ُ ِ
اَّللُ َوأَ أش َه ُد أ َّ
النبويَ " :فقَالَ :أَ أش َه ُد أَ أن َال إِلَهَ إَِّال َّ
اَّلل َما
َُ
َ
ول َّ َ
ب الأوجوهِ إِ َِلَّ و َِّ
َكا َن َعلَى أاأل أَر ِ
اَّلل
ض إِ ََّ
َصبَ َح َو أج ُه َ
ِل ِم أن َو أج ِه َ
ك فَـ َق أد أ أ
ض َو أجه أَبأـغَ َ
َح َّ ُ ُ
كأَ
َ
ِل و َِّ
ك أَح َّ ِ
ك فَأ أ ِ
ِ ِ
اَّلل َما َكا َن ِم أن
ض إِ ََّ
ِل ِم أن ِدينِ َ
َما َكا َن م أن دين أَبأـغَ َ
َصبَ َح دينُ َ َ
ب الدي ِن إِ ََّ َ
بـلَد أَبـغَض إِ ََّ ِ
ِ
ِل .ومل يكتف مثامة بدخول
َح َّ
ب الأبِ َال ِد إِ ََّ
ِل م أن بَـلَد َك فَأ أ
َ أ ُ
َصبَ َح بَـلَ ُد َك أ َ
اإلسالم وحمبته هلل ولرسوله ولدينه وبلده ,بل تعدى ذلك ملنعه كفار قريش من التزويد
من حنطة اليمامة إال بإذن رسول اهلل  وقوله هلم " :وَال و َِّ
اَّلل َال ََيأتِي ُك أم ِم أن الأيَ َم َام ِة
َ َ
ِ
ِ
َّب ."
يها النِ ي
َحبَّةُ ح أنطَة َح ََّت ََيأذَ َن ف َ
ومن األدلة يف السنة النبوية على استخدام العقاب للرتهيب والتنفري والردع عن

السلوك غري املرغوب فيه حديث كعب بن مالك  يف قصة ختلفه عن غزوة
ضِ
ت
ال :تَـ َع َ
ب ُثَّ قَ َ
س َم تَـبَ ي
ت َعلَأي ِه تَـبَ َّ
س َم ال ُأم أغ َ
ال ,فَ ِج أئ ُ
تبوك......":فَ ِج أئـتُهُ فَـلَ َّما َسلَّ أم ُ
ت ظَ أه َر َك ؟
ني يَ َديأ ِه فَـ َق َ
ال ِِلَ :ما َخلَّ َف َ
ك ؟ أَََلأ تَ ُك أن قَ أد ابأـتَـ أع َ
أ أَم ِشي َح ََّت َجلَ أس ُ
ت بَـ أ َ
أت :بـلَى ,إِِين و َِّ
ج ِم أن
ت ِع أن َد غَ أِري َك ِم أن أ أَه ِل ال يدنأـيَا لََرأَيأ ُ
اَّلل لَ أو َجلَ أس ُ
فَـ ُقل ُ َ
ت أَ أن َسأَ أخ ُر ُ
َ
يت ج َد ًال ولَ ِك ِِن و َِّ
ِ
ِِ ِ
يث
ك الأيَـ أوَم َح ِد َ
ت لَئِ أن َح َّدثأـتُ َ
اَّلل لََق أد َعلِ أم ُ
َ
َس َخطه ب ُع أذرَ ,ولََق أد أُ أعط ُ َ َ
ضى بِ ِه َع ِِن لَي ِ
يث ِ
وش َك َّن َّ
ص أدق ََِت ُد
ك َح ِد َ
ك َعلَ َّيَ ,ولَئِ أن َح َّدثأـتُ َ
اَّللُ أَ أن يُ أس ِخطَ َ
َك ِذب تَـ أر َ
ُ
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اَّلل ما َكا َن ِِل ِمن ع أذر و َِّ
ِ
علَ َّي فِ ِيه إِِين َألَرجو فِ ِيه ع أفو َِّ
ت قَ ي
ط أَقـ َأوى َوَال
اَّلل َما ُك أن ُ
َ
اَّلل َال َو َّ َ
أُ
أ ُ َ
ََ
ول َِّ
أَي ِ ِ
ص َد َق ,فَـ ُق أم َح ََّت
ال َر ُس ُ
ك فَـ َق َ
ت َع أن َ
ني ََتَلَّ أف ُ
س َر م ِِن ح َ
اَّلل  :أ ََّما َه َذا فَـ َق أد َ
أَ
ت ,وََثر ِرجال ِمن ب ِِن سلِمةَ فَاتَّـبـع ِوين فَـ َقالُوا ِِل :و َِّ
يـ أق ِ
ض َي َّ
اك
اَّلل َما َعلِ أمنَ َ
اَّللُ فِ َ
أ َ َ َ َُ
يك ,فَـ ُق أم ُ َ َ َ
َ
َ
ِ
ت إِ َىل ر ُس ِ
ول َّ
اَّلل ِِ بَا
ت أَ أن َال تَ ُكو َن ا أعتَ َذ أر َ
ت َذنأـبًا قَـ أب َل َه َذا َولََق أد َع َج أز َ
ت أَ أذنَـ أب َ
ُك أن َ
َ
ك ,فَـو َِّ
ول َِّ
استِ أغ َفار ر ُس ِ
اَّلل َما َزالُوا
ك ذَنأـبَ َ
ا أعتَ َذ َر إِلَأي ِه ال ُأمتَ َخلِ ُفو َن قَ أد َكا َن َكافِيَ َ
ك أ َُ
اَّلل  لَ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحد ؟
يُـ َؤنِبُ ِوين َح ََّت أ ََر أد ُ
ب نَـ أف ِسي ُثَّ قُـل ُ
ت أَ أن أ أَرج َع فَأُ َكذ َ
أت ََلُ أمَ :ه أل لَق َي َه َذا َمعي أ َ
ِ
ِ
قَالُوا :نَـعم ,رج َال ِن قَ َاال ِمثأل ما قُـل َ ِ
أتَ :م أن ُمهَا؟ قَالُوا
يل لَ َ
ك فَـ ُقل ُ
ََ
َأ َُ
يل ََلَُما مثأ ُل َما ق َ
أت فَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صاحلَأ ِ
يَ ,وه َال ُل بأ ُن أ َُميَّةَ ال َأواقف يي ,فَ َذ َك ُروا ِِل َر ُجلَ أ ِ
ني قَ أد َش ِه َدا
الربِي ِع ال َأع أم ِر ي
ُم َرا َرةُ بأ ُن َّ
ني َ
ول َِّ
ضي ُ ِ
ِ
ِ
ني َع أن َك َال ِمنَا
ومهَا ِِل َونَـ َهى َر ُس ُ
ني ذَ َك ُر ُ
ُس َوة فَ َم َ أ
اَّلل  ال ُأم أسل ِم َ
تحَ
بَ أد ًرا في ِه َما أ أ
أَيـ َها الثََّالثَةُ ِم أن بَـ أ ِت ِيف
َّاس َوتَـغَيَّـ ُروا لَنَا َح ََّت تَـنَ َّك َر أ
ني َم أن ََتَلَّ َ
ف َع أنهُ  -فَ أ
اجتَـنَـبَـنَا الن ُ
ف فَـلَبِثأـنَا َعلَى ذَلِ َ ِ
ِ
ت
ض فَ َما ِه َي الَِّت أَ أع ِر ُ
ض أ
ني لَأيـلَةًَ .....ح ََّت إِذَا َم َ
ك َخَأس َ
نَـ أفسي أاأل أَر ُ
ول َِّ
ول َِّ
أَربـعو َن لَيـلَةً ِمن أ ِ
ول ر ُس ِ
اَّلل 
ال :إِ َّن َر ُس َ
اَّلل ََ يأتِ ِيِن فَـ َق َ
اخلَ أمس َ
أَ ُ أ أ
ني إِ َذا َر ُس ُ َ
الَ :ال بَ أل ا أعتَ ِزأَلَا َوَال
أت :أُطَلِ ُق َها ؟ أ أَم َماذَا أَفأـ َع ُل ؟ قَ َ
ََي ُأم ُر َك أَ أن تَـ أعتَ ِز َل أام َرأَتَ َ
ك فَـ ُقل ُ
تَـ أقربـها وأَرسل إِ َىل ص ِ
أت ِال أمرأَِِت :ا أحل ِقي ِِب أَهلِ ِ
ك فَـتَ ُك ِوين ِع أن َد ُه أم
ب ِمثأ َل ذَلِ َ
اح ََّ
َ
َ
ك ,فَـ ُقل ُ َ
َأ َ َ أ َ َ
ول َِّ
ح ََّت يـ أق ِ
ت َعلَى ر ُس ِ
ض َي َّ
اَّلل 
اَّللُ ِيف َه َذا أاأل أَم ِر .......قَ َ
ال َك أعب :فَـلَ َّما َسلَّ أم ُ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َّ
ك ُم أن ُذ
ال َر ُس ُ
قَ َ
اَّلل َ - و ُه َو يَـ أبـ ُر ُق َو أج ُههُ م أن ال ي
س ُروِر :أَبأش أر ِبَ أِري يَـ أوم َم َّر َعلَأي َ
اَّلل أَم ِمن ِع أن ِد َِّ
أت:أ َِمن ِع أن ِد َك اي رس َ ِ
الَ :ال بَ أل ِم أن ِع أن ِد
اَّلل؟ قَ َ
ك قَ َ
ك أُ يم َ
َولَ َدتأ َ
ول َّ أ أ
ال :قُـل ُ أ
َ َُ
ول َِّ
َِّ
ك
اَّلل َوَكا َن َر ُس ُ
ار َو أج ُههُ َح ََّت َكأَنَّهُ قِط َأعةُ قَ َمر َوُكنَّا نَـ أع ِر ُ
ف ذَلِ َ
اَّلل  إِذَا ُس َّر أ
استَـنَ َ
ِم أنهُ"متفق عليه(.)38
( )38أيرجي البخاري يف كتاا املغازي ،ابا غزوة تبوك ( ،) 3 /6ومسلم يف كتاا التوبة ،ابا حديث توبة
كعب بن مالك وصاحبيي (2123/4ح . )2769
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ومما جاء يف احلديث النبوي للرتهيب والتنفري من السلوك غري املرغوب فيه
ول َِّ
بواسطة احلركات املعربة حديث زَ ْيدِ ْبنِ خَاِلدٍ الْجُهَنِيِّ  " أ َّ
اَّلل
َن َر ُج ًال َسأ ََل َر ُس َ
,
ِ
استَـ أن ِف أق ِِبَا ,فَِإ أن
َ ع ِن اللي َقطَةِ  ,قَ َ
الَ :ع ِرفأـ َها َسنَةًُ ,ثَّ ا أع ِر أ
اص َها ُثَّ أ
اء َها َوع َف َ
ف ِوَك َ
ول َِّ
ك أَ أو
ضالَّةُ الأغَنَ ِم؟ قَ َ
اء َربيـ َها فَأ َِد َها إِلَأي ِه .قَالُوا َاي َر ُس َ
الُ :خ أذ َها؛ فَِإ َّمنَا ِه َي لَ َ
اَّلل :فَ َ
َج َ
ول َِّ
ول َِّ
ِِ
يك أَو لِ ِ
ِ
ضالَّةُ أِ
لذئأ ِ
اَّلل 
ب َر ُس ُ
اإلبِ ِل؟ قَ َ
الَ :اي َر ُس َ
ب .قَ َ
اَّلل .فَ َ
ألَخ َ أ
ال :فَـغَض َ
ك َوََلَا ؟ َم َع َها ِح َذا ُؤ َها َو ِس َقا ُؤ َها َح ََّت
اْحََّر َو أج ُههُُ ,ثَّ قَ َ
ت َو أجنَـتَاهُ ,أَ ِو أ
َح ََّت أ
اْحََّر أ
الَ :ما لَ َ
اها َربيـ َها" متفق عليه( .)39يف هذا احلديث الشريف استخدم النيب  احلركات املعربة
يَـ أل َق َ
وسيلة للتنفري من حيازة ضالة اإلبل وهلذا فقد أنكر على الرجل سؤاله عن ضالة

اإلبل ,فقال [ :ما لك وَلا؟ معها حذاؤها وسقاؤها حَت يلقاها رِبا] وهو استفهام
إنكاري فقد حيتمل التحريم ,وقد حيتمل الكراهة ,ولكن عندما عزز ذلك حبالة
الغضب  وامحرار الوجه ,فال شك يف أنه يكون أبلغ يف الزجر والتهديد.
 -3التعزيز األوِل وينقسم إىل قسمني
أ ) التعزيز األوِل اإلجيايب :ويقصد به "املثريات أو احلوادث اليت تُنتِج آثاراً يف
السلوك دون تعلم سابق فالطعام والشراب مثالً معززان أوليان ألنهما يُحدثان أثراً يف
السلوك دون تعلم سابق"(.)40
ب) التعزيز األوِل السلب :وهو املعززات املنفرة عن األمور غري املرغوب فيها.
كالصدمات الكهربائية ,والضوضاء الشديدة ,واحلر والرب الشديد ,وتعترب هذه
املثريات معززات ألن حذفها أو إزالتها من الوضع التعليمي يقوي السلوك لذلك هي

( )39أيرجي البخاري يف عدة مواض منها يف كتاا املساقاة ،ابا شرا الناس والدواا من األهنار
( ،)113/3ومسلم يف كتاا اللقطة ( 1350 -1346/3ح.)1722
( )40علم النفس الرتبوي (ص.)287
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سالبة ,وتعترب أولية ؛ ألنها تؤثر يف السلوك دون تعزيز سابق( .)41أما تقدميها بعد
السلوك غري املرغوب فيه فهو عقاب.
 -4التعزيز الثانوي
وهو تعزيز بواسطة شيء بالرغم أنه ال يرضي احلاجة بصورة مباشرة ,ولكنه
ارتبط بإرضائها إىل درجة حل معها حمل املعزِّز األولي( .)42فاملثريات اليت اقرتنت
مبعززات أولية اكتسبت بعض مميزات تلك املعززات .فالصوت الذي يصاحب إعطاء
هدية معينة له قيمة ثوابية حبد ذاته ,ويعد معززاً إجيابياً ,والصوت الذي يصاحب إنزال
عقوبة يعدد معززًا سلبياً (.)43
 -5التعزيز اخلارجي
هو التعزيز عن طريق املثريات اخلارجية ,كاملعززات اللفظية من مدح ,وثناء,
وحركات معربة تدل على التقدير والسرور ,وكذلك املعززات املادية من جوائز عينية
وغري ذلك .واملعززات اخلارجية ليست جزءاً من السلوك ,وإمنا هي تعزز نتائجه سواء
كان التعزيز إجيابيًا أم سلبياً (.)44
 -6التعزيز الداخلي ( الذاِت )
هو التعزيز الذي ينبع من أعمال الفرد ويالزم ما يبذله من جهد وعلى هذا ميكن
أن يعرف بأنه" :السرور الذي جيده اإلنسان يف العمل نفسه ,ومبعثه العمل"(.)45
( )41املصدر السابق ،وكذلك الصفحة.
( )42أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي( .ص .)32
( )43تعديل السلوك اإلنساين (ص.)146
( )44أساليب التعزيز اإلجيايب املستخدمة يف الصفوف األولية (ص.)16
( )45حتضرين قصة تبني أمهية القدوة وأثرها الفاعل يف التحفيز وتعزيز السلوك وها " كان َمموعة من العمال
الشباا يف ورشة عمل ،وعندما انتهى وقت عملهم طلب منهم املشرف تنايف ورشة العمل وأحضر هلم
املكانس فرفض بعض الشباا أن يكنس الورشة وقبل بعض منهم على مضض ،وحاول املشرف إقناع=
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فالرضا والسعادة الناجتة عن قناعة اإلنسان مبا يقدمه من عمل تعد أعلى درجات
التعزيز " بل إن املعززات اخلارجية وسائل ال حيسن اللجوء إليها إال مبقدار ما ميكن
التوصل به إىل التعزيز الذاتي "(.)46
املطلب الرابع :أساليب التعزيز يف احلديث النبوي
استخدم النيب  أساليب متنوعة مادية ومعنوية لتعزيز السلوك اإلجيابي لدى
أصحابه ,ومن هذه األساليب (:)47
 -1التعزيز ِبالقتداء ( القدوة)
تعد القدوة من أشهر األساليب احملفزة واملعززة لألعمال سواء كانت هذه
األعمال إجيابية أو سلبية ,فإذا كانت القدوة إجيابية حفزت وعززت العمل اإلجيابي,
وإذا كانت سلبية حفزت وعززت العمل السليب ,وقد يكون التأثري بالقدوة أكثر دافعية
من التأثري بالقول فعن ا ْلمِ ْسوَرِ ْبنِ مَخْ َر َمةَ َومَرْوَانَ ْبنِ الْحَكَمِ يف قصةِ صلح احلديبية
ول َِّ
ِ
ضيَّ ِة ال ِ
غ ِمن قَ ِ
أكتَ ِ
وموا فَ أاحنَ ُروا ُثَّ
ال َر ُس ُ
اب قَ َ
اَّلل  أل أ
قاال " :فَـلَ َّما فَـ َر َ أ
َص َحابِه ":قُ ُ
ال :فَـو َِّ
ِ
ث َم َّرات ,فَـلَ َّما ََلأ يَـ ُق أم ِم أنـ ُه أم
ام ِم أنـ ُه أم َر ُجل َح ََّت قَ َ
ك ثَالَ َ
ال ذَلِ َ
أ
اَّلل َما قَ َ
احل ُقوا ,قَ َ َ
ِ
ِ
ام فَ َد َخ َل َعلَى أُِم َسلَ َم َة فَ َذ َك َر ََلَا َما لَق َي م َن الن ِ
ت أُ يم َسلَ َمةََ :اي َر ُسول
َّاس فَـ َقالَ أ
َحد قَ َ
أَ
َِّ
ِ
اَّلل أ ُِ
ك
ََت ي
ك َوتَ أد ُع َو َحالَِق َ
َح ًدا ِم أنـ ُه أم َكلِ َمةً َح ََّت تَـ أن َح َر بُ أدنَ َ
ب َذلِ َ
ك ؟ ا أخ ُر أج ُثَّ الَ تُ َكل أم أ َ
ِ
ِ
َح ًدا ِم أنـ ُه أم َح ََّت فَـ َع َل ذَلِ َ
فَـيَ أحلِ َق َ
ك َوَحنَ َر َه أديَهُ َو َد َعا َحال َقهُ
ك فَـ َق َ
ام فَ َخ َر َج فَـلَ أم يُ َكل أم أ َ
=املمتنعني بدون جدوى ،فصادف هذا الوقت مرور رجل مسؤول يف العمل لي مكانتي الوظيفية
واالجتماعية فاستوقفي منار املوقف ،وسأل عن ذلك ،فأيرب اررب ،فما كان مني إال أن أييذ إحدى
املكانس ويقوم بعملية الكنس دون أن يكلم أحداي فتسابق العمال إَل أيذ املكانس وقاموا بعملية الكنس،
وكان هذا ديدهنم كل يوم وزال ما كان يعرتيهم من احلرج .
( )46أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي( .ص .)33
( )47ذكر مجلة من هذه األساليب الدكتور حممود أبو دف يف ورقة العمل اليت قدمها بعنوان حفز السلوك
ابستخدام التعزيز والتشويق كما جا يف السنة النبوية (ص . )8-5
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ض ُه أم
اد بَـ أع ُ
ض ُه أم َأَيلِ ُق بَـ أع ً
ك قَ ُاموا فَـنَ َح ُروا َو َج َع َل بَـ أع ُ
يَـ أع ِِن فَ َحلَ َقهُ فَـلَ َّما َرأ أَوا ذَلِ َ
ضا َح ََّت َك َ
ضا غَ ًّما " أخرجه البخاري ( .)48والتعليم بالقدوة قديم قدم اإلنسانية فأحد
يَـ أقتُ ُل بَـ أع ً
ابين آدم عندما قتل أخاه مل يعرف ما يصنع به ؛ ألنه أول قتيل ومل يشرع دفن
األموات فأرسل املوىل جل وعال له غراباً ليعلمه عن طريق العر

العملي (التقليد)

دفن أخيه قال تعاىل:ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﭼ( .)49والناس مولعون باإلقتداء مبن يعتقدون أنهم رموز كاآلباء والعلماء
والزعماء وخباصة يف اجملتمعات اليت يغلب فيها اجلهل ,قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭼ ( ,)50ونصوص الكتاب والسنة تزخر بعر

مناذج مشرفة للقدوة

اإلجيابية وحتفز على االقتداء بها ,قال اهلل تعاىل :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ ( ,)51وقال تعاىل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ  ...ﯹ ﭼ ( .)52وقد أكد املوىل جل وعال على
االقتداء بإبراهيم عليه السالم والذين آمنوا معه فقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

( )48يف كتاا الشروط ،ابا الشروط يف اجلهاد واملصاحلة م أهل احلرا وكتابة الشروط (.)196/3
( )49سورة املائدة اآلية (.)31
( )50سورة الزيرف اآلية (.)23
( )51سورة النحل اآلية (.)120
( )52سورة املمتحنة اآلية (.)4
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ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ ( .)53وباجلانب اآلخر
تعر

مناذج سيئة للقدوة السلبية وحتذر من االقتداء بها قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ ( .)54وقد مجع املوىل جل وعال يف
رسوله  كل األخالق احلسنة وأثنى عليه بقوله تعاىل :ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ
( .)55وجعله قدوة للمؤمنني بقوله تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ ( .)56وقد كان  يدعو إىل مكارم
األخالق واحملافظة على القيم واملبادئ بقوله ,ويعزز ذلك بفعله صلوات اهلل وسالمه
عليه ,ومن قوله  يف تعزيز خلق التواضع " :ما نقصت صدقة من مال ,وما زاد هللا
عبدا بعفو إال عزا ,وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا " أخرجه مسلم ( .)57وأكد ذلك
وعززه بفعله  فقد كان  سيد املتواضعني ,جيلس بني أصحابه ال يتميز عن أحد
س بأ َن َمالِك  قال :بَـ أيـنَ َما َأحن ُن
منهم ,فيدخل الغريب وال يعرفه من بينهم ,فعن أَنَ َ
َّب ِ يف ال َأم أس ِج ِد َد َخ َل َر ُجل َعلَى ََجَل فَأ َََن َخهُ ِيف ال َأم أس ِج ِدُ ,ثَّ َع َقلَهُ,
ُجلُوس َم َع النِ ِ
ِ
ض
ُثَّ قَ َ
ني ظَ أه َرانَـ أي ِه أم فَـ ُقلأنَاَ :ه َذا َّ
ال ََلُ أم :أَي ُك أم ُُمَ َّمد ؟ َوالنِ ي
الر ُج ُل أاألَبأـيَ ُ
َّب ُ متَّكئ بَـ أ َ

( )53سورة املمتحنة اآلية (.)6
( )54سورة هود اآلية (.)99-96
( )55سورة القلم ،اآلية (.)4
( )56سورةاألحزاا ،اآلية (.)21
( )57يف كتاا الرب والصلة واآلداا ،ابا استحباا العفو والتواض (2001/4ح .)2588
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الأمت ِ
الر ُجل :ابأ َن َع أب ِد ال ُأمطَّلِ ِ
ك" ...
ب ,فَـ َق َ
َّك ُئ ,فَـ َق َ
َج أبـتُ َ
ال لَهُ النِ ي
َّب  :قَ أد أ َ
ُ
ال لَهُ َّ ُ
أخرجه البخاري(.)58
 -2التعزيز ِبملشاركة

إن مشاركة املعلم لطالبه أو القائد ألفراد جيشه تعد من أفضل أساليب التعزيز
على سلوك العمل اإلجيابي ,وقد كان النيب  مشاركاً ألصحابه مشاركة فاعلة يف كل
ما يقومون به يف احلرب والسلم ويف احلضر والسفر قال علي  :لََق أد " َرأَيأـتُـنَا يَـ أوَم بَ أدر
ول ِ
هللا  ,و ُهو أَقـأربـنَا إِ َىل الأع ُد ِو ,وَكا َن ِمن أَ َش ِد الن ِ ِ
وَأحنن نَـلُوذُ بِر ُس ِ
أسا "
أ
َّاس يَـ أوَمئذ َِب ً
َ َ َُ
َ ُ
َ
َ َ
()59
اب يَـ أوَم أ
اخلَأن َد ِق َح ََّت أَ أغ َم َر بَطأنَهُ أ أَو
ير َ
 .و َعنْ الْبَرَاءِ  قَالَ كَانَ النَّبِيُّ  ":يَـ أنـ ُق ُل التـ َ
ول ,و َِّ
اَّلل لَ أوَال َّ
صلَّأيـنَا فَأَنأ ِزلَ أن َس ِكينَةً َعلَأيـنَا
اَّللُ َما أاهتَ َديأـنَا َوَال تَ َ
ص َّدقـأنَا َوَال َ
ا أغبَـ َّر بَطأنُهُ يَـ ُق ُ َ
ت أاألَقأ َدام إِ أن َالقَـيـنَا إِ َّن أاأل َُىل قَ أد بـغَوا َعلَيـنَا إِ َذا أَر ُ ِ
ِ
َوثَـبِ أ
ص أوتَهُ
َأ أ
أ
ادوا ف أتـنَةً أَبَـ أيـنَا َوَرفَ َع ِبَا َ
َ
َ
أَبَـ أيـنَا أَبَـ أيـنَا " ( .)60وكان  يف غزوة اخلندق حيمس أصحابه ويعزز كفاحهم وصربهم
ول َِّ
اَّلل  إِ َىل أ
اخلَأن َد ِق فَِإذَا
ج َر ُس ُ
وجهادهم كما يف حديث أنس  قالَ " :خ َر َ
ِ
ك ََلُ أم فَـلَ َّما
ار َأَي ِف ُرو َن ِيف غَ َداة َِب ِر َدة فَـلَ أم يَ ُك أن ََلُ أم َعبِيد يَـ أع َملُو َن ذَلِ َ
ال ُأم َهاج ُرو َن َو أاألَنأ َ
صُ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
َّص ِ
صا ِر
وع ,قَ َ
ب َوا أْلُ ِ
ش أاْلخ َرأه فَا أغف أر ل أْلَنأ َ
َرأَى َما ِب أم م أن الن َ
ش َعيأ ُ
ال :اللَّ ُه َّم إِ َّن ال َأع أي َ

( )58يف كتاا العلم ،ابا القرا ة والعرض على الشيخ (.)23/1
( )59أيرجي النسائا (34/8ح  ،)8585واإلمام أمحد (307/2ح  ،)1042واحلاكم ( )144/2وقال
احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقي الذهيب ،وقال العراقا يف ختريج أحاديث اإلحيا
( )148/6أيرجي النسائا إبسناد صحيح وملسلم حنوه من حديث الربا .
( )60أيرجي البخاري يف كتاا ،ابا غزوة ارندق ( ،)107/5ومسلم يف كتاا املغازي ،ابا غزوة األحزاا
(1431/3ح . .)1803
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اجرأه ,فَـ َقالُوا ُِجميبِني لَهَُ :أحنن الَّ ِذين ِبيـعوا ُُمَ َّم َدا َعلَى ا أْلِه ِ
ِ
اد َما بَِقينَا أَبَ َدا " متفق
َ
َ
َ َ َُ
ُ
َوال ُأم َه َ
عليه (.)61

ِ
َسلَم يـ أنـتَ ِ
ضلُو َن
وعن سَ َل َمةَ ْبنَ ا ْلَأكْوَعِ  قَالََ " :م َّر النِ ي
َّب َ علَى نَـ َفر م أن أ أ َ َ
ِ ِ
ال:
يل فَِإ َّن أ ََِب ُك أم َكا َن َر ِاميًا أارُموا َوأ َََن َم َع بَِِن فَُالن ,قَ َ
فَـ َق َ
ال النِ ي
َّب  :أارُموا بَِِن إ أْسَاع َ
ول َِّ
َح ُد الأ َف ِري َق أ ِ
ف
ال َر ُس ُ
ني ِِبَيأ ِدي ِه أم ,فَـ َق َ
اَّلل َ :ما لَ ُك أم َال تَـ أرُمو َن ؟ قَالُواَ :ك أي َ
سَ
ك أَ
فَأ أَم َ
َّب  :أارُموا فَأ َََن َم َع ُك أم ُكلِ ُك أم " (.)62
ت َم َع ُه أم ,قَ َ
ال النِ ي
نَـ أرِمي َوأَنأ َ
 -3التعزيز ببيان الثواب اْلزيل ِبْلخرة
تزخر آيات القرآن الكريم ونصوص السنة املشرفة بالوعد باألجور العظيمة اليت
حتفز على العمل اإلجيابي ,وتعزز سلوكه قال اهلل تعاىل:ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ ( ,)63وقال  لِبِلَالٍ عِ ْندَ صَلَاةِ ا ْلفَجْرَِ " :اي بِ َال ُل َح ِدثأِِن ِِب أَر َجى
ت َد َّ
َع َمل َع ِملأتَهُ ِيف أِ
أت
ي ِيف ا أْلَن َِّة قَ َ
ني يَ َد َّ
ف نَـ أعلَأي َ
الَ :ما َع ِمل ُ
اإل أس َالِم فَِإِين َِْس أع ُ
ك بَـ أ َ
َعم ًال أَرجى ِع أن ِدي أَِين ََل أَتَطَهَّر طُهورا ِيف س َ ِ
ك الطي ُهوِر
ت بِ َذلِ َ
صلَّأي ُ
اعة لَأيل أ أَو نَـ َهار إَِّال َ
أ أ ُ ً َ
َ أَ
ِ
ُصلِ َي " متفق عليه (.)64
ب ِِل أَ أن أ َ
َما ُكت َ

( )61أيرجي البخاري يف كتاا ابا غزوة ارندق ( ،)109/5ومسلم يف كتاا املغازي ،ابا غزوة األحزاا
(1431/3ح . .)1805
( )62أيرجي البخاري يف عدة مواض منها يف كتاا اجلهاد  ،ابا التحريض على الرما (.)4838
( )63سورة البقرة ،اآلية (.)261
َّها أر ( ،)53/2ومسلم يف كتاا فضائل
( )64أيرجي البخاري يف كتاا التهجدَ ،ابا فَ ْ
ض أل الطُّهوأر أابللَّْي أل َوالنـ َ
الصحابة ،ابا من فضائل بالل رضا هللا عني (1910/4ح .)2458
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 -4التعزيز ببيان املنزلة العالية
يعد الطموح من أهم الدوافع لتحقيق األهداف ,وكل إنسان يطمح إىل املنازل
العالية ويسعى إىل حتقيقها سواء دينية أو دنيوية ,وكلما علت همة اإلنسان زاد طموحه
قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل " :كَانَتْ لِي َنفْسٌ َتوَّا َقةٌ ,فَكُنْتُ لَا أُبَالِي مِنْهَا شَيْئًا
ت َنفْسِي الْغَاَيةَ تَاقَتْ إِلَى الْآخِرَةِ"( ,)65وقد كان
إِلَّا تَاقَتْ ِإلَى مَا ُهوَ أَعْظَمُ ,فَلَمَّا بَ َلغَ ْ
النيب  حيفز إىل معاىل األمور ويعزز القيم واملبادئ ومن ذلك تعزيزه لقيمة احلب يف
اهلل وذلك ببيان منزلة املتحابني يف اهلل فعن أبي هريرة َ عنِ النَّبِيِّ  " :أ َّ
َن َر ُج ًال َز َار
ص َد َّ
ال :أَيأ َن
اَّللُ لَهُ َعلَى َم أد َر َجتِ ِه َملَ ًكا ,فَـلَ َّما أَتَى َعلَأي ِه ,قَ َ
أً
َخا لَهُ ِيف قَـ أريَة أُ أخ َرى ,فَأ أَر َ
الَ :ال,
ك عَلَأي ِه ِم أن نِ أع َمة تَـ ُربيـ َها ؟ قَ َ
َخا ِِل ِيف َه ِذهِ الأ َق أريَِة ,قَ َ
تُ ِري ُد؟ قَ َ
الَ :ه أل لَ َ
ال :أُ ِري ُد أ ً
ول َِّ
غَيـر أَِين أَحبـبـته ِيف َِّ
ك ِِب َّ
َن َّ
ال :فَِإِين َر ُس ُ
اَّلل  قَ َ
َحبَّ َ
اَّلل إِلَأي َ
َحبَـ أبـتَهُ
أَأُُ
ك َك َما أ أ
اَّللَ قَ أد أ َ
أَ
()66
فِ ِيه" أخرجه مسلم
 -5التعزيز ِبملكافأة املباشرة
تعد املكافأة من أساليب التعزيز الفاعلة ,وخباصة إذا قدمت بعد السلوك
املرغوب فيه مباشرة ,وقد استخدمها النيب  يف كثري من املواقف منها ما رواه أبو
ول َِّ
ت لِل ِ
قَتَادَةَ  قَالََ :خر أجنَا َم َع ر ُس ِ
ني َج أولَة
أم أسل ِم َ
اَّلل َ ع َ
ام ُحنَـ أني فَـلَ َّما الأتَـ َق أيـنَا َكانَ أ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َح ََّت أَتَـ أيـتُهُ م أن َوَرائه َح ََّت
استَ َد أر ُ
فَـ َرأَيأ ُ
ني فَ أ
ني َع َال َر ُج ًال م أن ال ُأم أسلم َ
ت َر ُج ًال م أن ال ُأم أش ِرك َ
ت ِم أنـ َها ِريح الأمو ِ
لس أي ِ
ت ُثَّ
ض َربأـتُهُ ِِب َّ
ض َّمةً َو َج أد ُ
ض َّم ِِن َ
ف َعلَى َح أب ِل َعاتِِق ِه فَأَقـأبَ َل َعلَ َّي فَ َ
َ
َ َأ
اخلَطَّ ِ
أتَ :ما َِب ُل الن ِ
ت عُ َم َر بأ َن أ
ال :أ أَم ُر
َّاس؟ ,قَ َ
أَ أد َرَكهُ ال َأم أو ُ
اب فَـ ُقل ُ
ت فَأ أَر َسلَ ِِن فَـلَ ِح أق ُ
َِّ ِ
َّب  فَـ َق َ
س النِ ي
الَ :م أن قَـتَ َل قَتِ ًيال لَهُ َعلَأي ِه بَـيِنَة فَـلَهُ َسلَبُهُ
اَّللُ ,ثَّ إ َّن الن َ
َّاس َر َجعُوا َو َجلَ َ
( )65حلية األوليا (.)331/5
( )66يف كتاا الرب والصلة واآلداا ،ابا يف فضل احلب يف هللا (1988/4ح .)2567
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تُ ,ثَّ قَ َ
أتَ :م أن يَ أش َه ُد ِِل ؟ُ ,ثَّ َجلَ أس ُ
ت فَـ ُقل ُ
فَـ ُق أم ُ
الَ :م أن قَـتَ َل قَتِ ًيال لَهُ َعلَأي ِه بَـيِنَة فَـلَهُ
ال
ت ,فَـ َق َ
تُ ,ثَّ قَ َ
ال الثَّالِثَةَ ِمثأـلَهُ ,فَـ ُق أم ُ
أتَ :م أن يَ أش َه ُد ِِل؟ ُثَّ َجلَ أس ُ
ت فَـ ُقل ُ
َسلَبُهُ ,فَـ ُق أم ُ
ول َِّ
ص َد َق َاي
صةَ ,فَـ َق َ
َر ُس ُ
ت َعلَأي ِه ال ِأق َّ
اَّلل َ :ما لَ َ
صُ
ك َاي أ ََِب قَـتَ َ
ص أ
ادةَ ؟ فَاقـأتَ َ
ال َر ُجلَ :
الص ِديق َ :الها َِّ
رس َ ِ
اَّلل وسلَبهُ ِع أن ِدي فَأَر ِ
اَّلل إِ ًذا َال يَـ أع ِم ُد
ض ِه َع ِِن فَـ َق َ
ال أَبُو بَكأر ِ ُ
َ
أ
ول َّ َ َ ُ
َُ
اَّلل يـ َقاتِل عن َِّ
إِ َىل أَسد ِمن أ ِ ِ
ص َد َق
يك َسلَبَهُ فَـ َق َ
اَّلل َوَر ُسولِ ِه  يُـ أع ِط َ
ال النِ ي
َ أ أ
َّب َ :
ُسد َّ ُ ُ َ أ
ت ِ
ت بِ ِه ََمأَرفًا ِيف بَِِن َسلِ َمةَ فَِإنَّهُ َأل ََّو ُل َمال ََتَثَّـلأتُهُ ِيف أِ
اإل أس َالِم "
ع فَابأـتَـ أع ُ
فَأَ أعطَاهُ فَبِ أع ُ
الد أر َ
متفق عليه (.)67
 -6التعزيز ِبملدح والثناء

جبلت النفس البشرية على حمبة املدح والثناء ,لذا يعد أسلوب التعزيز باملدح
والثناء من أساليب التعزيز الفاعلة يف تعزيز السلوك اإلجيابي ,وقد استخدم النيب



أسلوب التعزيز باملدح والثناء يف مواقف كثرية منها ما رواه جَابِرِ ْبنِ عَ ْبدِ اهللِ  قال" :
ول ِ
هللا  النَّاس يـوم أ ِ
ب ال يزبَـ أيـ ُرُ ,ثَّ
ب َر ُس ُ
ب ال يزبَـ أيـ ُرُ ,ثَّ نَ َدبَـ ُه أم ,فَانأـتَ َد َ
اخلَأن َدق ,فَانأـتَ َد َ
َ َأ َ
نَ َد َ
َّب " :لِ ُك ِل نَِب َح َوا ِري َو َح َوا ِري ال يزبَـ أري" (.)68
ب ال يزبَـ أيـ ُر ,فَـ َق َ
ال النِ ي
نَ َدبَـ ُه أم ,فَانأـتَ َد َ
 -7التعزيز ِبحلركات املعربة
تُعــد احلركــات املعـــربة مــن أهـــم الوســائل للتعــبري عـــن العواطــف الداخليـــة,
فالشخص يعرف مبجرد النظر إىل وجه املخاطب مـدى تقبلـه لـه وتقـديره إيـاه ,ويلفـت
إىل هذا املعنى بعـض البـاحثني بقولـه " :لقـد أثبتـت الدراسـات النفسـية احلديثـة ارتبـاط
التعبريات اجلسمية بعواطف اإلنسان ومشاعره وانفعاالته ,وإن هذه التعبريات اليت تعد
( )67أيرجي البخاري يف كتاا ارمس ،ابا من قتل قتيالي فلي سلبي ( ،)92/4ومسلم يف كتاا اجلهاد والسري،
ابا استحقاق القاتل سلب القتيل (1370/3ح .)1751
( )68أيرجي البخاري يف مواض عدة منها يف كتاا املغازي ،ابا غزوة ارندق ( ،)111/5ومسلم يف كتاا
فضائل الصحابة ،ابا فضائل طلحة والزبري رضا هللا عنهما (1879/4ح . .)2415
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لغـة عامــة بــني البشــر علــى اخـتالفهم وتبــاينهم تســاهم يف حتديــد أجناســهم ,وهــويتهم
ومكانتهم االجتماعية " (.)69
وقد كان النيب  يستخدم احلركات املعربة وسيلة لبيان عواطفـه جتـاه أصـحابه,
وعالمة رضاه أو غضبه مـن سـلوكهم ,ومـن األحاديـث الـيت اسـتخدم فيهـا الـنيب 
احلركاة املعربة أسلوبًا من أساليب التعزيز ,لتعزيز سلوك أصحابه وبيان رضاه وتقـديره
ـول َِّ
لعملهم حديث جَرِيرٍ بن عبـد اهلل  قَـالَُ " :كنَّـا ِع أنـ َد ر ُس ِ
َّهـا ِر,
صـ أد ِر النـ َ
اَّلل ِ يف َ
َ
ِ
ســي ِ
ِِ
ِ
ـامتُـ ُه أم ِمـ أـن
قَـ َ
وف َعـ َّ
ـاءهُ قَ ـ أـوم ُح َفــاة ُعـ َـراة ُأجمتَـ ِـايب الن َمــا ِر أَ ِو ال َأعبَــاءُ ,متَـ َقلــدي ال ي ُ
ـال :فَ َجـ َ
ول َِّ
ِ
ضر ,فَـتَمعَّر و أجهُ ر ُس ِ
اَّلل  لِ َما َرأَى ِبِِ أم ِم َن الأ َفاقَ ِـة ,فَـ َد َخ َل ُثَّ
ُم َ
ض َر بَ أل ُكلي ُه أم م أن ُم َ َ َ َ َ َ
ام فَ َ َّ
ـال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ـب فَـ َق َ
َخ َر َج ,فَأ ََم َر بِ َال ًال فَأَذَّ َن َوأَقَ َ
صلىُ ,ثَّ َخطَ َ
ﭗ ﭘ ﭙﭼ إِ َىل ِ
آخ ِر أاْليَِة ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (َ )70و أاْليَةَ الَّ ِـت ِيف ا أحلَ أشـ ِر
()71
صـ ـ َّـد َق َر ُجـ ــل ِم ـ ـ أـن ِدينَـ ــا ِرهِ ِم ـ ـ أـن
ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭰ ﭼ  ,تَ َ
ِدر َِمه ِـه ِمـن ثَـوبِ ِـه ِمـن ص ِ ِ ِ
ـاء
ـالَ :ولَ أـو بِ ِش ِـق َمتأ َـرة " ,قَ َ
ـاع َمتأـ ِرهَِ ,ح َّـَت قَـ َ
صِ
ـاع بُـ ِـره م أـن َ
أ أ أ َ
أ
ـال :فَ َجـ َ
ِ
ِ
ـاس
ت ,قَ َ
ـل قَـ أد َع َج َـز أ
اد أ
ص َّرة َك َ
صا ِر بِ ُ
َر ُجل م أن أاألَنأ َ
ـالُ :ثَّ تَـتَـابَ َع النَّ ُ
ت َك يفهُ تَـ أعج ُـز َع أنـ َهـا بَ أ
ول َِّ
ت َكوم ِ ِ
ِ
ت و أجهَ ر ُس ِ
اَّلل  يَـتَـ َهلَّ ُل َكأَنَّهُ ُم أذ َهبَـة,
َح ََّت َرأَيأ ُ أ َ أ
ني م أن طَ َعام َوثيَابَ ,ح ََّت َرأَيأ ُ َ َ
ـول َِّ
ِ
اَّلل َ " :م أـن َس َّـن ِيف أِ ِ
ـل ِِبَـا
ال َر ُس ُ
فَـ َق َ
َج ُرَهـا َوأ أ
سـنَةً فَـلَـهُ أ أ
اإل أس َـالم ُسـنَّةً َح َ
َج ُـر َم أـن َعم َ
بـع َده ِمن غَ ِري أَ أن يـ أنـ ُق ِ
ُجوِرِه أم َشيءَ ,وَم أـن َس َّـن ِيف أِ
اإل أس َـالِم ُسـنَّةً َسـيِئَةً َكـا َن َعلَأي ِـه
ص م أن أ ُ
َأ ُ أ أ َ َ
أ

( )69اإلشارات اجلسمية (ص.)48
( )70سورة النسا اآلية (.)1
( )71سورة احلشر اآلية (.)8
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ِ
ـل ِِبَــا ِمـ أـن بَـ أعـ ِـدهِ ِمـ أـن غَـ أِ
ص ِمـ أـن أ أَوَزا ِرِهـ أـم َشـ أـيء " أخرجــه
ـري أَ أن يَـ ـ أنـ ُق َ
ِو أزُرَهــا َو ِو أزُر َمـ أـن َعمـ َ
مسلم(.)72

املطلب اخلامس :العوامل املؤثرة يف عملية التعزيز

()73

هناك الكثري من العوامل اليت تؤثر يف فاعلية التعزيز منها:
 -1فورية التعزيز
تقديم التعزيز بعد حدوث السلوك املستهدف مباشرة يكون أكثر فعالية ومالءمة
يف مرحلة اكتساب السلوك .كما أن التأخر يف تقديم املعزز قد ينتج عنه تعزيز سلوكيات
غري مستهدفة ال يراد تقويتها قد تكون قد حدثت يف الفرتة الواقعة بني حدوث السلوك
املستهدف وتقديم املعزز (.)74
 -2ثبات التعزيز
جيب أن يستخدم التعزيز على حنو منظم وفقا لقوانني معينة ,وخباصة يف مرحلة
اكتساب السلوك ,وبعد اكتساب السلوك ال بأس أن يكون التعزيز متقطعًا ولكن بشكل
منظم (.)75

( )72يف كتاا الزكاة ،ابا احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأهنا حجاا من النار (704/2ح
.)1017
( )73فاعلية التعزيز اإلجيايب يف زايدة االنتباه (ص ،)98 -97أثر استخدام طريقة املناقشة املصحوبة ابلتعزيز
اللفاا واملادي يف التحصيل الدراسا( .ص .)48
( )74تعديل السلوك اإلنساين (ص.)157
( )75فاعلية التعزيز اإلجيايب يف زايدة االنتباه (ص.)98 -97
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 -3كمية التعزيز

كلما كانت كمية التعزيز أكثر ,كانت فعاليته أكرب ؛ وهلذا جيب أن تكون كمية
التعزيز موازية للهدف املراد تعزيزه ؛ مع األخذ باالعتبار أن إعطاء كمية كبرية من
املعزز يف فرتة قصرية يؤدي إىل إشباع الطالب ؛ ومن ثم يفقد املعزز تأثريه(.)76
 -4مستوى احلرمان (اإلشباع)
فكلما زاد مستوى احلرمان زادت فاعلية املعزز ,وكلما زاد مستوى اإلشباع قل
فاعلية التعزيز(.)77
 -5درجة صعوبة السلوك
ترتبط درجة صعوبة السلوك املستهدف بكمية التعزيز .فعندما تكون كمية
التعزيز غري كافية بالنسبة لسلوك يتطلب جهداً كبريا ومعقدًا فلن يكون هناك أثر للتعزيز
على السلوك املستهدف(.)78
 -6تنويع التعزيز
عندما يستخدم املعلم معززات متنوعة يكون هلا فعالية أكثر من استخدام معزز
واحد .فإذا كان املعزز مادياً ,فينبغي تقديم أنواع خمتلفة من املعززات املادية أقالم,
حاسبات ,ألعاب ,وعدم االقتصار على معزز واحد (.)79
 -7اْلدة يف املعززات
فكلما كانت املعززات جديدة وغري مألوفة كانت نتيجة التعزيز أفضل (.)80
( )76أثر استخدام طريقة املناقشة املصحوبة ابلتعزيز اللفاا واملادي يف التحصيل الدراسا( .ص .)48
( )77تعديل السلوك اإلنساين (ص.)157
( )78تعديل السلوك اإلنساين (ص.)157
( )79فاعلية التعزيز اإلجيايب واإلقصا يف يفض السلوك العدواين لدى األطفال( ..ص. )92 ،91
( )80تعديل السلوك اإلنساين (ص.)158
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 -8التحليل الوظيفي
عند استخدامنا للمعززات ينبغي علينا حتليل الظروف البيئية اليت يعيش فيها
الفرد .ألن ذلك يساعدنا على تقييم السلوك املستهدف واحملافظة على استمراريته (.)81
املطلب السادس :مبادئ عامة جيب مراعاهتا عند عملية التعزيز

()82

هناك بعض املبادئ العامة اليت ينبغي مراعاتها عند عملية التعزيز منها:
 - 1الرتكيز على أهداف وغايات التعزيز.
 - 2قرن احملفزات االجتماعية والدينية يف عملية التعزيز.
 - 3الرتكيز على احلوافز الذاتية النابعة من داخل األفراد فهي أكثر احلوافز
والدوافع استمرارية وبقاء.
 - 4االعتدال يف تقديم املعززات ,فال تكون قليلة ال تليب حاجة املعزز ,وال
كثرية تشبع حاجاته فال حيتاج للمعزز مرة أخرى.
 - 5أن ال تتعار

املعززات مع األمور الشرعية ,وقيم اجملتمع وأعرافه.

املبحث الثاين :مناذج من التعزيز يف احلديث النبوي
املطلب األول :التعزيز يف التعليم
استخدم النيب  أسلوب التعزيز يف شتى جماالت احلياة الدينية والدنيوية وكان
له أكرب األثر يف زيادة الدافعية للسلوك اإلجيابي احلميد ,واالبتعاد عن السلوك غري
اإلجيابي أو التقليل منه ,وظهر هذا األثر واضحاً يف كل اجملاالت وخباصة اجملال
التعليمي ,و ال غرو يف ذلك فإمنا بعث  معلماً ,قال  " :إِ َّن هللاَ ََلأ يَـ أبـ َعثأ ِِن ُم َعنِتًا,
( )81تعديل السلوك اإلنساين (ص.)158
( )82أساليب التعزيز اإلجيايب املستخدمة يف الصفوف األولية من وجي نار املعلمني مبدينة اررج (ص ،)18
فاعلية التعزيز اإلجيايب واإلقصا يف يفض السلوك العدواين لدى األطفال( ..ص. )92 ،91
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َوَال ُمتَـ َعنِتًاَ ,ولَ ِك أن بَـ َعثَِِن ُم َعلِ ًما ُميَ ِس ًرا " أخرجه مسلم( ,)83بل هو خري معلم ,قال
معاوية بن احلكم السلمي " :فَبِأَِيب هو وأ ُِمي ,ما رأَي ُ ِ
س َن
ت ُم َعل ًما قَـ أبـلَهُ َوَال بَـ أع َدهُ أ أ
َ َأ
َُ َ
َح َ
ِ
يما ِم أنهُ " أخرجه مسلم (.)84
تَـ أعل ً
ومن األحاديث النبوية اليت يظهر فيها أثر التعزيز يف اجلانب التعليمي ما رواه
أُبي بن كعب قال :قال رسول اهلل  :اي أِب املنذر أتدري أي آية من كتاب هللا معك
أعظم؟ قال :قلت :هللا ورسوله أعلم ,قال :اي أِب املنذر أتدري أي آية من كتاب هللا
معك أعظم؟ قال :قلت :هللا ال إله إال هو احلي القيوم ,قال :فضرب يف صدري,
وقال :وهللا ليهنك العلم أِب املنذر" أخرجه مسلم(.)85

ول َِّ
َس َع ُد الن ِ
ك
أتَ " :اي َر ُس َ
وما رواه أبو هُرَيْرَةَ ,قَ َ
َّاس بِ َ
اعتِ َ
ال قُـل ُ
ش َف َ
اَّلل َم أن أ أ
ِ ِ
َحد أ ََّو ُل
يَـ أوَم ال ِأقيَ َام ِة ؟ فَـ َق َ
ال :لََق أد ظَنَـ أن ُ
ت َاي أ ََِب ُه َريأـ َرةَ أَ أن َال يَ أسأَلَِِن َع أن َه َذا ا أحلَديث أ َ
ِم أن َ ِ
ت ِمن ِحر ِ
ك َعلَى ا أحل ِد ِ
َس َع ُد الن ِ
ال
اع ِت يَـ أوَم ال ِأقيَ َام ِة َم أن قَ َ
َّاس بِ َ
صَ
ش َف َ
يث ,أ أ
َ
ك ل َما َرأَيأ ُ أ أ
َال إِلَه إَِّال َّ ِ
صا ِم أن قِبَ ِل نَـ أف ِس ِه " أخرجه البخاري(.)86
َ
اَّللُ َخال ً
وما رواه أبو موسى  قال :قال النيب  ذات يوم " :لو رأيتِن اي أِب موسى

أعطيت مزمارا من مزامري آل داود ,قال :قلت :أم وهللا
وأَن أْسع قراءتك البارحة لقد
َ
اي رسول هللا لو علمت أنك تسمع لقراءِت حلربته لك َتبريا " متفق عليه(.)87

( )83يف كتاا الطالق ،ابا بيان أن ختيري امرأتي ال يكون طالقاي إال بنية ()1104/2ح  )1478و ويف ابا
يف اإليال واعتزال النسا وختيريهن (1113/2ح .)1475
( )84يف كتاا املساجد ،ابا حترمي الكالم يف الصالة (381/1ح .)537
( )85يف كتاا ،صالة املسافرين وقصرها ابا فضل سورة الكهف وآية الكرسا (556/1ح .)810
أ
ص علَى ا ْحل أد أ
يث ( ،)31/1ويف كتاا الرقاق ،ابا
( )86يف أكثر من موض منها يف كتاا العلمَ ،ابا ا ْحل ْر أ َ
َ
صفة اجلنة والنار (.)117/8
الصو أ
ت أابلْ أقرا ةأ لأْلقر أ
آن ( ،)195/6ومسلم يف
ََ ْ
( )87أيرجي البخاري يف كتاا فضائل القرآنَ ،ابا ح ْس أن َّ ْ
كتاا ،ابا استحباا حتسني الصوت ابلقرآن (546/1ح ،)793
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يف هذه األحاديث الثالثة يظهر أثر التعزيز النبوي جلياً يف دعم عملية التعلم
ال
وتشجيع وحتفيز املتعلمني لطلب العلم ,ففي احلديث األول يسأل الرسول  سؤا ً
مثرياً للتفكري والتحفيز والفتاً إىل مكانة املسؤول عنه " أتدري أي آية من كتاب هللا
ي  استحسن النيب 
معك أعظم؟ " ,وكرر  السؤال للتوكيد فلما أجاب أَُب ٌّ
إجابته معززاً ذلك بضرب صدره " فضرب يف صدري " تعبرياً عن سروره بإجابته ,ثم
أكَّد استحسانه بتهنئته مبا حصل عليه من العلم ,بقوله " :وهللا ليهنك العلم أِب املنذر".
وكان نتيجة هلذا التعزيز النبوي الكريم أن أصبح أبي بن كعب  أحد فقهاء الصحابة
وأقرأهم لكتاب اهلل ,بل هو سيد القراء .قال ابن بطال معلقا على هذا احلديث :وفيه
يظهر أن للعامل أن يتفرس يف متعلميه ,فيظن يف كل واحد مقدار تقدمه يف فهمه ,وأن
ينبهه على تفرسه فيه ,ويعرفه ذلك ,ليبعثه على االجتهاد يف العلم واحلرص
عليه(.)88وقال عبد الرمحن الرب " :وال شك أن مثل هذا االستحسان والتشجيع يبعث
املتعلم على الشعور باالرتياح والثقة بالنفس ,ويدعوه إىل طلب وحفظ املزيد من
العلم وحتصيله "( .)89وهو" نوع فريد من التعزيز والثناء على املميز ,جتعلها ذكرى يف
أعماق القلب ال ينساها املتعلم طوال حياته " تدفعه إىل اجلد واالجتهاد والتميز ,وبل
واحملافظة على متيزه ,فكثرياً من املواهب متوت ألنها مل جتد من يرعاها ويقوم على
ريها وتعهدها لتؤتي مثارها(.)90
ال
ويف احلديث الثاني يسأل الصحابي اجلليل أبو هريرة  الرسول  سؤا ً
َس َع ُد الن ِ
ك يَـ أوَم ال ِأقيَ َام ِة؟ " وقبل أن جييبه النيب  على
َّاس بِ َ
اعتِ َ
ش َف َ
مهماً ودقيقاً " َم أن أ أ
ت َاي أ ََِب ُه َريأـ َرةَ
سؤاله أراد تشجيعه وحتفيزه لطلب العلم وذلك بتعزيزه بقوله" لََق أد ظَنَـ أن ُ
( )88شرح صحيح البخاري البن بطال (.)176/1
( )89مناهج وآداا الصحابة يف التعلم والتعليم (ص.)69
( )90موسوعة الرد على املذاهب الفكرية املعاصرة (.)175/27
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يث أَحد أ ََّو ُل ِم أن َ ِ
ت ِمن ِحر ِ
ك َعلَى ا أحل ِد ِ
أَ أن َال يسأَلَِِن َعن َه َذا ا أحل ِد ِ
يث" ثم
صَ
أ
َ
َ
َ
ك ل َما َرأَيأ ُ أ أ
َأ
أجابه على سؤاله ,فأمثر هذا التحفيز والتعزيز النبوي أن أصبح أبا هريرة  حمدث

الصحابة وراوية اإلسالم على اإلطالق ,حريصا أشد احلرص على طلب العلم راغبا
عن الدنيا ويدل على ذلك قول النيب  له" :أال تسألِن ملن هذه الغنائم؟ فيجيبه
قائال أسالك أن تعلمِن َما علمك هللا(.)91
قال املهلب معلقاً على هذا احلديث :فيه أن احلريص على اخلري والعلم يبلغ
حبرصه إىل أن يسأل عن غامض املسائل ,ودقيق املعاني ,ألن املسائل الظاهرة إىل
الناس كافة يستوي الناس يف السؤال عنها ,العرتاضها يف أفكارهم ,وما غمض من
املسائل ,ولطف من املعاني ال يسألُ عنها إال راسخ بَحَّاث ,يبعَثُه على ذلك احلرص,
فيكون ذلك سببًا إىل إثارة فائدة يكون له أجرها ,وأجر من عمل بها إىل يوم
القيامة(.)92
ويف احلديث الثالث خيرب املصطفى  أبا موسى األشعري  أنه استمع
لقراءته البارحة ,بل يؤكد له  أنه ليس جمرد استماع ,بل استماع إعجاب وتقدير
فيقول " :لو رأيتِن اي أِب موسى وأَن أْسع قراءتك البارحة لقد أعطيت مزمارا من مزامري
آل داود " فيستجيب أبو موسى  هلذا اإلعجاب والتقدير والتعزيز فيقول للنيب
 :أم وهللا اي رسول هللا لو علمت أنك تسمع لقراءِت حلربته لك َتبريا " .وكان أبو
موسى األشعري  مشهوراً حبسن الصوت ,قال أبو عثمان النهدي :صليت خلف

( )91أيرجي أبو نعيم يف حلية األوليا ( ،)381/1و ابن عساكر يف اتريخ دمشق (  ،)329/67وذكره
احلافظ ابن حجر يف اإلصابة ( )437/7وقال :وقد تقدمت طرق هذا احلديث الصحيحة ولي طرق
أيرى.
( )92شرح صحيح البخاري البن بطال (.)175/1
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أبي موسى األشعري فما مسعت صوت صنج()93وال بربط( )94وال ناي( )95أحسن من
صوته(.)96
املطلب الثاين :التعزيز يف اْلهاد
استخدم النيب  أساليب التحفيز والتشويق والتعزيز يف اجلهاد وقد جنح يف
ذلك جناحاً باهراً ,وقد تسابق الصحب الكرام يف تقديم نفوسهم رخيصة يف سبيل اهلل
 ,طلباً للشهادة ومغفرة املوىل جل وعال ومن األحاديث الدالة على ذلك حديث
سلمة بن األكوع بعد رد غارة عبد الرمحن الفزاري وقومه وهزميتهم وبالء سلمة بن
األكوع وأبو قتادة بالء حسناً يف املعركة ,فقال رسول اهلل  " :كان خري فرساننا اليوم
أبو قتادة ,وخري رجالتنا اليوم سلمة بن األكوع ,ث أعطاين رسول هللا  سهم الفارس
وسهم الراجل" .أخرجه مسلم(.)97

ِ
َح ًدا ِِبَبَـ َويأ ِه إَِّال
ت النِ َّ
وحديث عَلِيِّ ْبنِ أَبِي طَالِبٍ ,قَالََ :ما َِْس أع ُ
َّب  .يُـ َفدي أ َ
ِ
اك أَِيب َوأ ُِمي " متفق عليه(.)98
س أعد ,فَِإِين َِْس أعتُهُ يَـ ُق ُ
"ارِم َس أع ُد ,فِ َد َ
ُحد :أ
ول يَـ أوَم أ ُ
لَ

( )93الصنج :بفتح الصاد املهملة وبعد النون الساكنة جيم آلة تتخذ من حناس كالطبقني يضرا ِبحدمها على
اآلير .لسان العرا مادة (ص ن ج).
( )94الرببط مبوحدتني بينهما را ساكنة آيره طا مهملة فارسا معرا آلة كالعود .النهاية يف غريب احلديث
(.)112/1
( )95الناي :آلة من آالت الطرا على شكل أنبوبة انبها ثقوا وهلا مفاتيح لتغيري الصوت تطرا ابلنفخ
وحتريك األصاب على الثقوا إبيقاع منام .املعجم الوسيط (.)895/2
( )96أيرجي أبو عوانة يف مسنده (483/ح  ،3919وذكره احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( )93/9وقال
سنده صحيح .
( )97كتاا اجلهاد والسري ،ابا غزوة ذي قرد وغريها(1433/3ح  )1807ضمن حديث طويل ،وابن حبان
(140/16ح  )7175وهذا لفظ ابن حبان.
( )98أيرجي البخاري يف كتاا اجلهاد ،ابا اجملن ومن يترتس برتس صاحبي ( ،)39/4ومسلم يف كتاا فضائل
الصحابة ،ابا فضل سعد بن أيب وقاص (ح.)2411
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ول َِّ
اَّلل  إِ َىل
وحديث أسامة بن زيد  -رضي اهلل عنهما  -قال " :بَـ َعثَـنَا َر ُس ُ
ِ()99
ِ
صا ِر َر ُج ًال ِم أنـ ُه أم ,فَـلَ َّما
اه أمَ ,و َحلِ أق ُ
صبَّ أحنَا الأ َق أوَم فَـ َه َزأمنَ ُ
ت أ َََن َوَر ُجل م َن أاألَنأ َ
ا أحلَُرقَة  ,فَ َ
اَّللُ ,فَ َك َّ
الَ :ال إِلَهَ إَِّال َّ
ي ,فَطَ َع أنـتُهُ بُِر أُِمي َح ََّت قَـتَـلأتُهُ ,فَـلَ َّما
غَ ِشينَاهُ ( )100قَ َ
صا ِر ي
ف أاألَنأ َ
الَ :ال إِلَهَ إَِّال َّ
أتَ :كا َن
ُس َامةُ أَقَـتَـلأتَهُ بَـ أع َد َما قَ َ
َّب فَـ َق َ
اَّللُ ؟ قُـل ُ
قَ ِد أمنَا بَـلَ َغ النِ َّ
الَ :اي أ َ
ك الأيَـ أوِم(.] )102
ُمتَـ َع ِو ًذا ( ,)101فَ َما َز َ
ت قَـ أب َل َذلِ َ
َسلَ أم ُ
ال يُ َك ِرُرَها َح ََّت متََنـ أَّي ُ
ت أَِين ََلأ أَ ُك أن أ أ
متفق عليه(.)103
يف احلديث األول والثاني استخدم النيب  أسلوب التعزيز اإلجيابي حلث
أصحابه على اجلهاد ففي احلديث األول أبلى الصحابي اجلليل سلمة بن األكوع بالءً
حسناً ,واستطاع أن يسهم مساهمة فاعلة يف اسرتداد إبل النيب  اليت أغار عليها عبد
الرمحن الغطفاني وساقها بعد أن قتل راعيها ,فلحق به سلمة بن األكوع وقاتلهم
وأخرهم حتى حلق النيب  وأصحابه بهم ,وقتل أبو قتادة  عبد الرمحن الغطفاني
واسرتدوا اإلبل ,فقدر النيب  بطولة سلمة بن االكوع وأبو قتادة رضي اهلل عنهما
( )99ا ْحلَرقَة :بطن من قبيلة جهينة ،وورد نسبة احلرقة إَل جهينة يف إحدى رواايت البخاري املشار إليها يف
التخريج .األنساا (.)204/2
(َ )100غ أشينَاه :بفتح أولي وكسر اثنيي معجمتني ،أي :حلقنا بي .فتح الباري (.)195/12
( )101متَـ َع أوذيا :أي :إمنا أقر ابلشهادة الجئاي إليها ومعتصماي هبا ليدف عني القتل ،وليس مبخلص يف إسالمي.
النهاية (.)318/3
أ
ك الْيَـ ْوم :أي :أن إسالما كان ذلك اليوم ،ألن اإلسالم جيب ما
َسلَ ْمت قَـْب َل ذَل َ
(َ )102ح َّّت َمتَنـَّْيت أأَين َملْ أَك ْن أ ْ
قبلي ،فتمىن أن يكون ذلك الوقت أول ديولي يف اإلسالم ليأمن جريرة الفعلة ،ومل يرد أني متىن أن ال يكون
مسلماي قبل ذلك  0فتح الباري (.)196/12
( )103أيرجي البخاري يف كتاا املغازي ،ابا بعث النيب 1555/4( ح )4021ويف كتاا الدايت ،ابا
قولي هللا تعاَل ومن أحياها (2519/6ح  ،)6478ومسلم يف كتاا اإلميان ،ابا حترمي قتل الكافر بعد
قول ال إلي إال هللا ( 97 -96/1ح 96من طريقني ) واللفظ للبخاري يف الرواية األول.
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وعزز موقفهما البطولي تكرميا وتعزيزاً هلما ولبقية الصحابة ليحذوا حذوهما فقال
 :خري فرساننا اليوم أبو قتادة وخري رجالتنا اليوم سلمة بن األكوع " ث أعطى

رسول هللا  سلمة بن األكوع سهم الفارس وسهم الراجل " .وكان الرسول  يقسم

للراجل سهم ,وللفارس سهمني فأعطى سلمة بن األكوع سهمني تقديراً وتعزيزاً
لشجاعته وإسهامه الفاعل يف املعركة.
ويف احلديث الثاني استخدم النيب  أسلوب التعزيز حلث سعد بن أبي وقاص
على الرمي يف اجلهاد فعندما اشتد الكرب على النيب  وأصحابه يف معركة أحد نثل
اك أَِيب َوأ ُِمي " واغتبط
النيب  كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال له " أارِم َس أع ُد ,فِ َد َ
سعد  عنه بهذا التعزيز النبوي وأخذ يروي هذا احلديث حتى بعد وفاة النيب 
َّب 
فعن َسعِيد ْبنِ ا ْلمُسَيَّبِ قالَ :س ِمعْتُ َس ْعدَ ْبنَ أَبِي وَقَّاصٍ َيقُولُ " نَـثَ َل ِِل النِ ي
ِ
اك أَِيب َوأ ُِمي " ( ,)104بل إنه  كان يتباهى جبمع النيب
ُحد فَـ َق َ
ال :أارِم فِ َد َ
كنَانَـتَهُ يَـ أوَم أ ُ
ول َِّ
ُحد أَبَـ َويأ ِه كِلَأي ِه َما يُ ِري ُد
 أبويه له بالفداء فيقول " :لََق أد ََجَ َع ِِل َر ُس ُ
اَّلل  يَـ أوَم أ ُ
ِ
اك أَِيب َوأ ُِمي َو ُه َو يُـ َقاتِ ُل " أخرجه البخاري(.)105
ني قَ َ
ال فِ َد َ
حَ
ويف احلديث الثالث استخدم النيب  االستفهام اإلنكاري وسيلة للزجر

والرتهيب عن قتل من نطق بالشهادتني ,بل إنه كرر استفهامه اإلنكاري أكثر من ثالث
مرات مبالغة يف الزجر .قال القرطيب " :يف تكريره ذلك واإلعرا

عن قبول العذر

زجر شديد عن اإلقدام على مثل ذلك "( .)106ولقد كان هلذا اإلنكار املكرر أشد األثر
يف نفس أسامة  حتى عرب عن ذلك بقوله " :فما زال يكررها حَت متنيت أين َل أكن
أسلمت قبل ذلك اليوم " ليسلم من جريرة هذه احلادثة .بل إن أسامة مل يكتف بذلك,
( )104أيرجي البخاري يف كتاا املغازي ،ابا إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال (.)97/5
( )105يف كتاا املغازي ،ابا إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال (.)97/5
( )106فتح الباري (.)195/12
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بل أخذ على نفسه أن ال يقاتل مسلماً .ويؤيد هذا ما ذكره ابن بطال من أن هذه القصة
سبب ختلف أسامة أن ال يقاتل مسلمًا بعد ذلك ,ومن مثة ختلف عن علي  يف اجلمل
ك أاْل َن
وصفني( .)107فعن حَ ْرمَ َلةَ قَالَ " :أ أَر َسلَ ِِن أُ َس َامةُ إِ َىل َعلِي َوقَ َ
ال :إِنَّهُ َسيَ أسأَلُ َ
فصِ
ت ِيف ِش أد ِق أاأل ِ
ت أَ أن
ك ,فَـ ُق أل لَهُ ,يَـ ُق ُ
فَـيَـ ُق ُ
ول لَ َ
احبَ َ
َحبَـ أب ُ
ك لَ أو ُك أن َ
َسد َأل أ
ولَ :ما َخلَّ َ َ
َ
ك فِ ِيه َولَ ِك َّن َه َذا أ أَمر ََلأ أ ََرهُ"( .)108و يف رواية أخرى ,أن عليا لقي أسامة -
أَ ُكو َن َم َع َ
رضي اهلل عنهما  -فقال له :ما كنا نعدك إال من أنفسنا اي أسامة ,فلم ال تدخل معنا
أي يف القتال -فقال له :اي أِب حسن ,إنك وهللا لو أخذت ِبشفر -أي الشفة-األسد ألخذت ِبشفره اْلخر معك حَت هنلك َجيعا ,أو حنيا َجيعا ,و أما هذا األمر

الذي أنت فيه ,فو هللا ال أدخل فيه "

()109

املطلب الثالث :التعزيز يف التجارة
طلب الر زق مطلب فطري و شرعي من مطالب احلياة قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭼ( ,)110وبني الشرع
املطهر الضوابط الشرعية يف التعامالت التجارية ,وحث النيب  على االلتزام بالقيم
واملبادئ يف هذه التعامالت وعزز من استخدامها يف كثري من األحاديث النبوية ومن
ِ
ذلك ما رواه عُرْوَةُ البارقي " :أ َّ
َن النِ َّ
ارا يَ أش َُِتي لَهُ بِ ِه َشاةً فَا أشتَـ َرى لَهُ
َّب  أَ أعطَاهُ دينَ ً
اع إِح َد ُ ِ ِ
بِ ِه َشاتَـ أ ِ
اءهُ بِ ِدينَار َو َشاة فَ َد َعا لَهُ ِِبلأبَـ َرَك ِة ِيف بَـ أي ِع ِه َوَكا َن لَ أو
ني فَـبَ َ أ
امهَا بدينَار َو َج َ

( )107فتح الباري (.)196/12
( )108أيرجي البخاري يف كتاا الفنت ،ابا قول النيب  للحسن إن ابين هذا لسيد (.)57/9
( )109سري أعالم النبال (.)504/2
( )110سورة امللك اآلية (.)15
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اب لََربِ َح فِ ِيه " أخرجه البخاري( .)111وما رواه أبو هُرَيْرَةَ َ عنْ النَّبِيِّ
ير َ
ا أشتَـ َرى التـ َ
ِ
ِ
ال لِِف أتـيَانِِهََ :تَ َاوُزوا َع أنهُ لَ َع َّل َّ
اَّللَ أَ أن
َّاس فَِإذَا َرأَى ُم أع ِس ًرا قَ َ
قَالََ " :كا َن ََتجر يُ َداي ُن الن َ
يَـتَ َج َاوَز َعنَّا فَـتَ َج َاوَز َّ
اَّللُ َع أنهُ " متفق عليه(.)112
ص أبـ َرةِ طَ َعام فَأَ أد َخ َل يَ َد ُه
وما رواه أبو هُرَيْرَةَ أيضاً أَنَّ رَسُولَ اهللِ َ " م َّر َعلَى ُ
ال " :ما ه َذا اي ِ
ِ
الس َماءُ َاي
ب الطَّ َع ِام؟ " قَ َ
َصابَـ أتهُ َّ
يها ,فَـنَالَ أ
فَ
ال أ َ
َصابِ ُعهُ بَـلَ ًال فَـ َق َ َ َ َ َ
تأ َ
صاح َ
ول ِ
َّ ِ
س ِم ِِن "
هللا ,قَ َ
َر ُس َ
َّاس ؟ َم أن غَ َّ
ال« :أَفَ َال َج َعلأتَهُ فَـ أو َق الط َعام َك أي يَـ َراهُ الن ُ
ش فَـلَأي َ
أخرجه مسلم(.)113
يف احلديث األول والثاني استخدم النيب  أسلوب التعزيز اإلجيابي وسيلة
لتشجيع أصحابه على طلب الرزق عن طريق التجارة مع التمسك بالقيم واملبادئ
ِ
ارا
اإلسالمية ,ففي احلديث األول أعطى النيب  الصحابي اجلليل عروة البارقي "دينَ ً
اع إِح َد ُ ِ ِ
يَ أش َُِتي لَهُ بِ ِه َشاةً فَا أشتَـ َرى لَهُ بِ ِه َشاتَـ أ ِ
اءهُ بِ ِدينَار َو َشاة " فقدر
ني فَـبَ َ أ
امهَا بدينَار َو َج َ
له النيب  جناحه يف بيعه وشرائه وعزز ذلك بالدعاء له بالربكة يف بيعه " فَ َد َعا لَهُ
( )111يف كتاا املناقب ،ابا حدثين حممد بن املثين ( ،)207/4قلت :واحلديث ايتلف يف تصحيحي ألن يف
إسناده شبيب بن غرقدة قال :سعت احلا حيدثون عن عروة ،واحلا مبهم قال احلافظ ابن حجر يف "فتح
الباري"  :634/6وهذا يقتضا أن يكون سعي من مجاعة أقلهم ثالثة ،.ورد احلافظ يف فتح
الباري( )635/6على زعم بن القطان أن البخاري مل يرد بسياق هذا احلديث إال حديث اريل ومل يرد
حديث الشاة ومبالغتي يف الرد على من زعم أن البخاري أيرج حديث الشاة حمتجا بي ألني ليس على
شرطي إلهبام الواسطة فيي بني شبيب وعروة فقال :وهو كما قال لكن ليس يف ذلك ما مين خترجيي وال ما
حيطي عن شرطي ألن احلا ميتن يف العادة تواطؤهم على الكذا ويضاف إَل ذلك ورود احلديث من
الطريق اليت ها الشاهد لصحة احلديث .وملزيد من التفصيل يف هذا املوضوع ينار هامش حتقيق مسند
األمام أمحد ( 100 /32ط الرسالة).
( )112أيرجي البخاري يف كتاا البيوع ،ابا من أنار معسرا ( ،)58/3ويف كتاا األنبيا ( ،)176/4ومسلم
يف كتاا املساقاة ،ابا فضل إناار املعسر (58/3ح .) 1562
( )113يف كتاا اإلميان ،ابا قول النيب  من غشنا فليس منا (99/1ح .)101
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ِِبلأبَـ َرَك ِة ِيف بَـ أي ِع ِه " .ونتيجة لربكة هذا التعزيز النبوي الكريم كان عروة موفقاً يف بيعه
اب لََربِ َح فِ ِيه " بل إنه كان يقول عن نفسه" :
ير َ
وشرائه حتى أنه َ" َكا َن لَ أو ا أشتَـ َرى التـ َ
ِ
ف بِ ُكنَ ِ
ِ
ني أَلأ ًفا قَـ أبل أَ أن أ ِ
َص َل إِ َىل أ أَهلِي "(.)114
فَـلَ َق أد َرأَيأـتُِِن أَقِ ُ
اسة الأ ُكوفَة فَأ أَربَ ُح أ أَربَع َ
َ
َ
ويف احلديث الثاني أراد النيب  أن يعزز قيمة إنظار املعسر أو التجاوز عنه
ِ
ِ
ال
َّاس فَِإذَا َرأَى ُم أع ِس ًرا قَ َ
فذكر قصة رجل من األمم السابقة " َكا َن ََتجر يُ َداي ُن الن َ
اَّللَ أَ أن يَـتَ َج َاوَز َعنَّا فَـتَ َج َاوَز َّ
لِِف أتـيَانِِه ََتَ َاوُزوا َع أنهُ لَ َع َّل َّ
اَّللُ َع أنهُ " ونتيجة هلذا التعزيز
النبوي الكريم هلذه القيم واملبادئ اإلسالمية األصيلة اختذها الصحابة سلوكاً عملياً يف
تعامالتهم فهذا أبو اليسر الصحابي اجلليل يقولَ " :كا َن ِِل َعلَى فَُال ِن بأ ِن فَُالن
ت ,فَـ ُقل ُ
سلَّ أم ُ
ا أحلََر ِام ِي َمال ,فَأَتَـ أي ُ
ج َعلَ َّي ابأن لَهُ
أتَ :ثَّ ُه َو ,قَالُواَ :ال ,فَ َخ َر َ
ت أ أَهلَهُ ,فَ َ
وك؟ ,قَ َ ِ
ِل
أت لَهُ :أَيأ َن أَبُ َ
أت :ا أخ ُر أج إِ ََّ
ص أوتَ َ
ك فَ َد َخ َل أَ ِري َكةَ أ ُِمي ,فَـ ُقل ُ
َج أفر ,فَـ ُقل ُ
الَْ :س َع َ
ال :أ َََن و َِّ
ك َعلَى أ ِ
اَّلل
أت ِم ِِن؟ ,قَ َ
َن ا أختَـبَأ َ
أتَ :ما َْحَلَ َ
ت فَ َخ َر َج ,فَـ ُقل ُ
ت أَيأ َن أَنأ َ
فَـ َق أد َعلِ أم ُ
َ
ك ,وأَ أن أ ِ
يت و َِّ
ِ
كُ ,ثَّ َال أَ أك ِذب َ ِ
ت
َع َد َك فَأُ أخلِ َف َ
ُح ِدثَ َ
ُح ِدثُ َ
ك َوُك أن َ
اَّلل أَ أن أ َ
ُ
أَ
ك فَأَ أكذبَ َ َ
ك َخش ُ َ
أتَِّ :
الَِّ :
أتَِّ :
ت و َِّ
ول َِّ
ِ
آَّلل,
آَّلل ,قَ َ
اَّلل ُم أع ِس ًرا ,قَ َ
ب َر ُس َ
اَّلل ,قُـل ُ
ال :قُـل ُ
َ
اَّلل َ وُك أن ُ َ
صاح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال :فَأَتَى بِ ِ ِ
الَّ :
أتَّ :
الَّ :
ال :إِ أن
اها بِيَ ِده ,فَـ َق َ
اَّلل ,قَ َ
آَّلل ,قَ َ
قَ َ
اَّلل ,قُـل ُ
صحي َفتِه ,فَ َم َح َ
َ
أض ِِن وإَِّال أَنأ َ ِ
ضاء ,فَاق ِ
ِن َهاتَـ أ ِ
صبَـ َع أي ِه
نيَ ,وَو َ
َو َج أد َ
ص ُر َع أيـ ََّ
ض َع إِ أ
ت ِيف حل ,فَأَ أش َه ُد بَ َ
َ
ت قَ َ ً
ول َِّ
ني ووعاه قَـلِأب ه َذا ,وأَ َشار إِ َىل من ِ
اَّلل َ و ُه َو
اط قَـلأبِ ِه َر ُس َ
َ َ َ ََ
َعلَى َع أيـنَـ أي ِه َوْسَأ ُع أُذُ َينَّ َهاتَـ أ ِ َ َ َ ُ
ض َع َع أنهُ أَظَلَّهُ َّ
اَّللُ ِيف ِظلِ ِه" أخرجه مسلم (.)115
يَـ ُق ُ
ولَ :م أن أَنأظََر ُم أع ِس ًرا أ أَو َو َ
ويف احلديث الثالث استخدم النيب  االستفهام اإلنكاري وسيلة للتحذير
والرتهيب من الغش واخلداع يف البيع والشراء ففي أثناء مروره  بالسوقَ " :م َّر َعلَى
( )114أيرجي اإلمام أمحد يف مسنده (110 ،107/32ح  )19367 ،19362وهو أحد رواايت حديث
عروة البارقا السابق.
( )115يف كتاا الزهد والرقائق ،ابا حديث جابر الطويل وقصة أيب اليسر (2302/4ح .)3006
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ِ
ِ
َصابِ ُعهُ بَـلَ ًال " َفقَالَ خماطباً صاحب الطعام
يها ,فَـنَالَ أ
ص أبـ َرة طَ َعام فَأَ أد َخ َل يَ َدهُ ف َ
ت أَ
ُ
باستفهام إنكاري " :ما ه َذا اي ِ
ول
الس َماءُ َاي َر ُس َ
َصابَـ أتهُ َّ
ب الطَّ َع ِام؟ " فأجابه " أ َ
َ َ َ َ
صاح َ
ِ
هللا" فخاطبه الرسول  باستفهام إنكاري توبيخي" :أَفَ َال َج َعلأتَهُ فَـ أو َق الطَّ َع ِام َك أي يَـ َراهُ
س ِم ِِن "(.)116
َّاس ؟ " ,ثم بني له حكم عمله هذا بقولهَ " :م أن غَ َّ
الن ُ
ش فَـلَأي َ
قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني :فهذا نص صحيح صريح أن من غش
فليس من املسلمني ,نعم ليس من املسلمني ؛ ألن املسلم حقيقة من يعامل إخوانه
بصدق وصراحة كما حيب أن يعاملوه بالصدق والصراحة ,فاملؤمن هو من حيب ألخيه
ما حيب لنفسه ,إذا كنت ال ترضى أن خيدعك أحد ويعاملك بالغش فكيف تفعل ذلك
بإخوانك ؟ (.) 117
املطلب الرابع :التعزيز يف أداء بعض العبادات
خلق اهلل  اخللق من أجل عبادته وطاعته قال اهلل تعاىل:ﭽﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ ( )118وحث جل وعال على التنافس يف فعل الطاعات واجتناب
املعاصي واحملرمات قال تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ( ,)119واستخدم النيب
 أساليب التحفيز والتعزيز للرتغيب يف فعل الطاعات واجتناب املعاصي واحملرمات,
وفيما يأتي مناذج من التعزيز النبوي يف بعض العبادات.
أ ) التعزيز يف أداء صالة الليل
الصالة عماد الدين حث النيب  على أدائها فرضاً ونفالً ,ورتب األجور
ضيَ اللَّهُ عَنْ ُهمَا قَالَ" :
العظيمة على أدائها وامتدح احملافظني عليها ,فعن اْبنِ ُعمَرَ رَ ِ
( )116أيرجي مسلم يف كتاا اإلميان ابا قول النيب  من غشنا فليس منا (99/1ح .)102
( )117الضيا الالم من ارطب اجلوام (.)11/2
( )118سورة الذارايت اآلبة (.)56
( )119سورة املطففني اآلية (.)26
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ت أَ أن أ ََرى ُرأؤَاي
ص َها َعلَى النِ ِ
الر ُج ُل ِيف َحيَاةِ النِ ِ
َّب  إِذَا َرأَى ُرأؤَاي قَ َّ
َكا َن َّ
َّب  فَـتَ َمنـ أَّي ُ
ت أ َََن ُم ِيف ال َأم أس ِج ِد َعلَى َع أه ِد
ص َها َعلَى النِ ِ
أَقُ ي
بَ ,وُك أن ُ
َّب َ وُك أن ُ
ت غُ َال ًما َش ًّاِب أَ أع َز َ
َن َملَ َك أ ِ
ت ِيف ال َأمنَ ِام َكأ َّ
َخ َذ ِاين فَ َذ َهبَا ِيب إِ َىل النَّا ِر فَِإذَا ِه َي َمطأ ِويَّة َكطَ ِي
النِ ِ
ني أ َ
َّب فَـ َرأَيأ ُ
ول :أَعوذُ ِِب َِّ
ِ
ِ
َّلل
يها ََنس قَ أد َع َرفأـتُـ ُه أم فَ َج َعل ُ
أت أَقُ ُ ُ
الأبِأئ ِر َوإِ َذا ََلَا قَـ أرََنن َك َق أر َينأ الأبِأئ ِر َوإِ َذا ف َ
ِمن النَّا ِر ,أَعوذُ ِِب َِّ
صتُـ َها َعلَى
آخ ُر ,فَـ َق َ
َّلل ِم أن النَّا ِر فَـلَ ِقيَـ ُه َما َملَك َ
ال ِِل :لَ أن تُـ َر َ
ُ
ص أ
اع فَـ َق َ
أ
الرجل عب ُد َِّ
صلِي
صةُ َعلَى النِ ِ
َّب  فَـ َق َ
صةَ ,فَـ َق َّ
ال :نِ أع َم َّ ُ ُ َ أ
اَّلل لَ أو َكا َن يُ َ
ص أتـ َها َح أف َ
َح أف َ
ال س ِاَل :فَ َكا َن عب ُد َِّ
ام ِم أن اللَّأي ِل إَِّال قَلِ ًيال " متفق عليه(.)120
َأ
اَّلل َال يَـنَ ُ
ِِبللَّأي ِل ,قَ َ َ
يف هذا احلديث الشريف  قصت أم املؤمنني حفصة رضي اهلل عنها رؤية

أخيها عبد اهلل بن عمر على النيب  ,فأثنى النيب  على عبد اهلل بن عمر رضي اهلل
عنهما وأراد أن يعزز عنده جانب من جوانب العبادة رأى فيه النيب  بعض القصور
الرجل عب ُد َِّ
صلِي ِِبللَّأي ِل" وكان
أال وهو جانب قيام الليل فقال  " نِ أع َم َّ ُ ُ َ أ
اَّلل لَ أو َكا َن يُ َ
هلذا املدح والثناء والتعزيز أكرب األثر يف نفس عبد اهلل ودفعه بالقيام بصالة الليل
والتمسك به ,بل إنه كان ال ينام من الليل إال قليال كما روى عنه مواله سامل بقوله "
فَ َكا َن عب ُد َِّ
ام ِم أن اللَّأي ِل إَِّال قَلِ ًيال ".
َأ
اَّلل َال يَـنَ ُ
ب) التعزيز يف الصدقة

تعد الصدقة من أفضل األعمال لتعدي نفعها إىل اآلخرين ,ورغب فيها الشارع
احلكيم يف آيات كثرية قال تعاىل:ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ(,)121
اّللأ بْ أن عمر بْ أن ا ْرَطَّ أ
( )120أيرجي البخاري يف كتاا فضائل الصحابة ،ابا َابا َمنَاقأ أ
اّلل
اا َر أض َا َّ
ب َعْب أد َّ
ََ
َعْنـه َما ( ،)34/5ومسلم يف كتاا فضائل الصحابة ،ابا من فضائل عبد هللا بن
عمر(1927/4ح.)2479
( )121سورة البقرة اآلية (.)261
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أحةَ
ورغب فيها املصطفى  يف أحاديث كثري منها ما رواه أَنَس  قَالََ " :كا َن أَبُو طَل َ
()122
ِ
ِ ِ
ت
ب أ أَم َوالِ ِه إِلَأي ِه بَـ أيـ ُر َحاء
َح ي
َ ,وَكانَ أ
أَ أكثَـ َر أاألَنأ َ
صا ِر ِِبل َأمدينَة َم ًاال م أن ََنألَ ,وَكا َن أ َ
اَّلل  ي أد ُخلُها ,وي أشر ِ
ول َِّ
ِ
ال
يها طَيِب ,قَ َ
ُم أستَـ أقبِلَةَ ال َأم أس ِج ِدَ ,وَكا َن َر ُس ُ
ب م أن َماء ف َ
َ َ ََ َ ُ
()123
ام أَبُو
ت َه ِذهِ أاْليَةُ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ
أَنَس :فَـلَ َّما أُنأ ِزلَ أ
قَ َ
ول َِّ
ول َِّ
أحةَ إِ َىل ر ُس ِ
اَّلل :إِ َّن َّ
ول :ﭽ ﭑ ﭒ
ار َك َوتَـ َع َاىل يَـ ُق ُ
الَ :اي َر ُس َ
اَّلل  ,فَـ َق َ
طَل َ
اَّللَ تَـبَ َ
َ

ِل بـيـرحاء ,وإِنَّـها ص َدقَة َِِّ
َّلل أ أَر ُجو بَِّرَها
َح َّ
ب أ أَم َو ِاِل إِ ََّ َ أ ُ َ َ َ َ َ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ َوإِ َّن أ َ
ول َِّ
ول َِّ
وذُ أخرها ِع أن َد َِّ
اك َّ
اَّلل  :بخ
ال َر ُس ُ
ال :فَـ َق َ
اَّللُ ,قَ َ
ض أع َها َاي َر ُس َ
ث أ ََر َ
اَّلل َح أي ُ
اَّلل ,فَ َ
َ ََ
()124
ِ
ِ
أت َوإِِين أ ََرى أَ أن ََتأ َعلَ َها ِيف
ك َمال َرابِحَ ,ذل َ
بَخ َذل َ
ت َما قُـل َ
ك َمال َرابِحَ ,وقَ أد َِْس أع ُ
ول َِّ
أحةَ ِيف أَقَا ِربِ ِه َوبَِِن َع ِم ِه]
أحةَ :أَفأـ َع ُل َاي َر ُس َ
ني ,فَـ َق َ
أاألَقـ َأربِ َ
س َم َها أَبُو طَل َ
ال أَبُو طَل َ
اَّلل فَـ َق َ
متفق عليه(0 )125

يف هذا احلديث الشريف أعجب الرسول  بصدقة أبي طلحة األنصاري
حلديقة هي أنفس ما ميلك لقربها من املسجد النبوي الشريف وملا حتويه من خنل وبئر
وكان يدخلها النيب  ويشرب من مائها الطيب فبخبخ له فعله ذلك تقديراً وتعظيماً
وتفخيما ,وكرر البخبخة (بخ بخ ) للمبالغة يف التقدير والتعظيم والتفخيم ,ثم بشره
( )122بريحا  :بفتح البا وكسرها ،وبفتح الرا وضمها واملد فيهما ،وبفتحها والقصر ،وها اسم مال وموض
ابملدينة  0النهاية يف غريب احلديث (.)114/1
( )123سورة آل عمران اآلية (.)92
( )124كلمة بخ كلمة تقال عند املدح والرضا ابلشا  ،وتكرر للمبالغة ،وها مبنية على السكون ،وخببخت
الرجل ،إذا قلت لي ذلك ومعناها تعايم األمر وتفخيمي .النهاية يف غريب احلديث (.)101/1
( )125أيرجي البخاري يف عدة مواض منها يف كتاا الزكاة ،ابا الزكاة على األقارا (530/2ح)1392
0ومسلم يف كتاا الزكاة ،ابا فضل النفقة والصدقة على األقربني (693/2ح )998من طريقني واللفظ
للبخاري 0
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ك َمال َرابِح " وكرر ذلك يف رواية عند البخاري
بربح هذه الصفقة بقوله " َذلِ َ
للتوكيد والتعزيز والتحفيز.

()126

ج) التعزيز يف عبادات متعددة
استخدم النيب  أساليب التحفيز والتعزيز حلث أصحابه على العمل وتأدية
العبادات إميانا واحتسابًا ملا أعده املوىل  من النعيم املقيم يف اجلنة ,ومن ذلك ما رواه
ول َِّ
أبو أَيُّوبَ األَْنصَارِيِّ  " :أ َّ
اَّلل ,أَ أخِ أربِين بِ َع َمل يُ أد ِخلُِِن اْلَنَّةَ,
الَ :اي َر ُس َ
َن َر ُج ًال قَ َ
ول َِّ
َّب " :
اَّلل  " :أ ََرب َما لَهُ( ")127فَـ َق َ
ال َر ُس ُ
ال ال َق أو ُمَ :ما لَهُ َما لَهُ؟ فَـ َق َ
فَـ َق َ
ال النِ ي
ِ
ِِ
الزَكاةَ ,وتَ ِ
تَـ أعبُ ُد َّ
ال:
الرِح َم ,ذَ أرَها" قَ َ
يم َّ
ص ُل َّ
الصالَةََ ,وتُـ أؤِِت َّ َ
اَّللَ الَ تُ أش ِر ُك به َش أيـئًاَ ,وتُق ُ
َكأَنَّه َكا َن علَى ر ِ
احلَتِ ِه .أخرجه البخاري(.)128
ُ
َ َ
زرع رسول اهلل  يف نفوس أصحابه علو اهلمة ,ومسو الغاية ,فهذا
الصحابي كان همه دخول اجلنة ؛ وهلذا سأل النيب  عن العمل الذي يدخله اجلنة:
ول َِّ
اَّلل ,أَ أخِ أربِين بِ َع َمل يُ أد ِخلُِِن اْلَنَّةَ " فأكرب الصحابة رضوان اهلل عليهم سؤاله
" َاي َر ُس َ
وقالواَ " :ما لَهُ َما لَهُ؟ " مكررين االستفهام للتقدير والتوكيد ,ومل يكن هذا اإلكبار
والتقدير لسؤال الرجل مقصوراً على الصحابة رضوان اهلل عليهم ,بل أكرب النيب 

ذلك ,وقال " :أ ََرب َما لَهُ " أي تقديراً له على مهارته وحسن فطنته باهلداية إىل
ِ
ِِ
موضع حاجته .ثم أجابه النيب  على سؤاله" :تَـ أعبُ ُد َّ
يم
اَّللَ الَ تُ أش ِر ُك به َش أيـئًاَ ,وتُق ُ
الزَكا َة ,وتَ ِ
الرِح َم " ففرح الرجل بهذا التعزيز وبهذه اإلجابة وانطلق
َّ
ص ُل َّ
الصالَ َةَ ,وتُـ أؤِِت َّ َ
( )126يف كتاا الزكاة ،ابا الزكاة على األقارا(.)120/2
( )127أرا ما لي :بفتح اهلمزة والرا بعدها موحدة منونة ابلرف أي لي حاجة وأليب ذر عن احلموي واملستملا:
ماهرا فيي فيكون معناه التعجب
أرا بفتح اهلمزة وكسر الرا وفتح املوحدة من أرا يف الشا إذا صار ي
من حسن فطنتي والتهدي إَل موض حاجتي .إرشاد الساري (.)10/9
( )128يف أكثر من موض منها يف كتاا الزكاة ،ابا وجوا الزكاة (.)104/2
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مسرعاً مغتبطاً بهذه اإلجابة وعاقداً العزم على تطبيقها والتمسك بها ,وهلذا قالوا "
َكأَنَّه َكا َن علَى ر ِ
احلَتِ ِه " لسرعة انصرافه وركوبه راحلته .ثم أراد الرسول  أن خيتم
ُ
َ َ
"م أن َس َّرهُ أَ أن يَـ أنظَُر إِ َىل َر ُجل ِم أن أ أَه ِل ا أْلَن َِّة فَـلأيَـ أنظُأر إِ َىل
املوقف ويعززه ويؤكده بقولهَ :
َه َذا " أخرجه البخاري(.)129
املطلب اخلامس :التعزيز يف السلوك االجتماعي
حث الشارع احلكيم على حسن اخللق قال  " :إِ َّن ِخيارُكم أَح ِ
اسنُ ُك أم أَ أخ َالقًا
ََ أ َ
()130
ك ِيف َو أج ِه
" متفق عليه  ,ورتب األجر الكبري على ذلك ,حتى أنه جعل " تَـبَ ي
س ُم َ
أِ
ص َدقَة "( ,)131حتفيزاً ,وتعزيزاً هلذه القيم االجتماعية وتطبيقها سلوكاً عملياً يف
َخ َ
يك َ
احلياة االجتماعية ,وفيما ياـي مناذج من التعزيز النبوي هلذه القيم يف السلوك
االجتماعية:
أ)

التعزيز يف الصدق والبعد عن الكذب

يعد الصدق من أبرز صفات املؤمننيﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ(, )132

وحث النيب  على التخلق به يف مجيع شؤون احلياة الدينية والدنيوية ومن ذلك

( )129يف كتاا الزكاة ،ابا وجوا الزكاة (.)105/2
( )130أيرجي البخاري يف كتاا األدا ،ابا حسن ارلق ( ،)13/8ومسلم يف كتاا الفضائل ،ابا كثرة
حيائي 1810/4( ح .)2321
( )131أيرجي الرتمذي (339/4ح ،)1956وابن حبان (221/2ح  )474وقال الرتمذي :هذا حديث
حسن غريب  ،وحسني األلباين يف السلسلة الصحيحة (.)116/2
( )132سورة احلجرات اآلية (.)15
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قوله  ":الأبـيِع ِ
ص َدقَا َوبَـيَّـنَا بُوِر َك ََلَُما
ان ِِب أخلِيَا ِر َما ََلأ يَـتَـ َف َّرقَا أ أَو قَ َ
ال َح ََّت يَـتَـ َف َّرقَا فَِإ أن َ
ََ
ت بَـ َرَكةُ بَـ أي ِع ِه َما " متفق عليه(.)133
ِيف بَـ أي ِع ِه َماَ ,وإِ أن َكتَ َما َوَك َذ َِب ُُِم َق أ
يف هذا احلديث الشريف بني النيب  قيمة التحلي بالصدق عند البيع والشراء
وهو بركة البيع " بُوِر َك ََلَُما ِيف بَـ أي ِع ِه َما" وذالك حتفيزاً وتعزيزاً على سلوكه ,وحذر يف
ت بَـ َرَكةُ بَـ أي ِع ِه َما
نفس الوقت من مغبة الكتمان و الكذب أن عاقبة ذلك حمق الربكة " ُُِم َق أ
" وذلك حتذيراً وترهيباً لالبتعاد عنه.
ب ) التعزيز يف احلياء
احلياء شعبة من شعب اإلميان ,وصفة من صفات املؤمنني اليت حث عليها
الشارع احلكيم ,و " ا أحلَيَاءُ َال ََيِأِت إَِّال ِِبَ أري "( )134كما أخرب بذلك النيب  ,ولذا جند
الرسول  يرغب فيه بأحاديث كثرية ,ويعزز قيمة التمسك به ومن ذلك ما رواه
ِ
َخاهُ ِيف
عَ ْبدُ اللَّهِ ْبنُ ُعمَرَ رَ ِ
بأَ
ضيَ اللَّهُ عَنْ ُهمَا قالَ " :م َّر النِ ي
َّب َ علَى َر ُجل َو ُه َو يُـ َعات ُ
ول َِّ
ال َر ُس ُ
ك ,فَـ َق َ
ك لَتَ أستَ أحيِي َح ََّت َكأَنَّهُ يَـ ُق ُ
ا أحلَيَ ِاء يَـ ُق ُ
َض َّر بِ َ
ول قَ أد أ َ
ول إِنَّ َ
اَّلل َ :د أعهُ
اإلَيَ ِ
ِ
اء ِم أن أِ
ان" متفق عليه(.)135
فَإ َّن ا أحلَيَ َ
يف هذا احلديث الشريف مر النيب  برجل يعاتب أخاه على حيائه الزائد الذي
قد يتسبب له بالضرر يف نظره فيأمره النيب  بكف معاتبته له " دعه " ,ثم يقرر النيب
اإلَيَ ِ
اء ِم أن أِ
ان " وذلك تعزيزًا للتخلق خبلق احلياء.
 حقيقة وهو "إٍنَّ ا أحلَيَ َ
( )133أيرجي البخاري يف عدة مواض مني يف كتاا البيوع ،ابا إذا بني البيعان ومل يكتما ( )58/3ومسلم يف
كتاا البيوع ،ابا ثبوت ييار اجمللس للمتبايعني (1163/3ح .)1531
( )134أيرجي البخاري يف كتاا األدا ،ابا احليا ( ،)29/8ومسلم يف املقدمة ،ابا بيان عدد شعب
اإلميان وأفضلها وأدانها وفضيلة احليا (64/1ح .)37
اإلميَ أ
احلَيَا أم ْن ْأ
ان ( ،)14/1ومسلم يف املقدمة،ابا بيان عدد
( )135أيرجي البخاري يف كتاا اإلميانَ ،ابا ْ
شعب اإلميان وأفضلها (63/1ح .)36
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ج ) التعزيز يف عفة النفس
عزة النفس صفة من صفات املؤمنني ,وخلة من خالل املوحدين ,تبعث على
العزة والكرامة وعدم الذل واخلضوع إال هلل  امتدحها املوىل  يف مواضع كثرية
من كتابه قال تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ( , )136وأكد عليها
ول َِّ
اَّلل 
أت َر ُس َ
املصطفى  يف أحاديثه منها ما رواه حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ  قَالََ " :سأَل ُ
ِ
ال َخ ِ
يم إِ َّن َه َذا ال َأم َ
فَأَ أعطَ ِاين ُثَّ َسأَلأتُهُ فَأَ أعطَ ِاين ُثَّ قَ َ
ضر ُحلأو فَ َم أن أ َ
َخ َذهُ
ال ِِلَ :اي َحك ُ
ِ
ِ
ار أك لَهُ فِ ِيهَ ,وَكا َن َكالَّ ِذي
س َخ َاوةِ نَـ أفس بُوِر َك لَهُ فِ ِيهَ ,وَم أن أ َ
َخ َذهُ ِبِِ أش َراف نَـ أفس ََلأ يُـبَ َ
بَ
ول َِّ
اَّلل
أتَ :اي َر ُس َ
س أفلَى ,قَ َ
ََيأ ُك ُل َوَال يَ أشبَ ُعَ ,والأيَ ُد ال ُأعلأيَا َخ أيـر ِم أن الأيَ ِد ال ي
ال َح ِكيم فَـ ُقل ُ
َح ًدا بَـ أع َد َك َش أيـئًا َح ََّت أُفَا ِر َق ال يدنأـيَا فَ َكا َن أَبُو بَكأر يَ أد ُعو
َوالَّ ِذي بَـ َعثَ َ
ك ِِب أحلَ ِق َال أ أَرَزأُ أ َ
ِ
ِ ِ
ح ِك ِ ِ
اء فَـيَأ َأَب أَ أن يَـ أقبَ َل م أنهُ َش أيـئًا ُثَّ إِ َّن ُع َم َر َد َعاهُ ليُـ أعطيَهُ فَـيَأ َأَب أَ أن يَـ أقبَـلَهُ
َ ً
يما ليُـ أعطيَهُ ال َأعطَ َ
ِ
َّ ِ
ِ
س َم َّ
اَّللُ لَهُ ِم أن َه َذا الأ َف أي ِء فَـيَ أ ََب
فَـ َق َ
الَ :اي َم أع َ
ني إِِين أَ أع ِر ُ
ش َر ال ُأم أسل ِم َ
ض َعلَأيه َح َّقهُ الذي قَ َ
ِ
َح ًدا ِم أن الن ِ
يف َر ِْحَهُ َّ
اَّللُ " متفق
َّاس بَـ أع َد النِ ِ
أَ أن ََيأ ُخ َذهُ فَـلَ أم يَـ أرَزأ َحكيم أ َ
َّب َ ح ََّت تُـ ُوِ َ
عليه(.)137

يف هذا احلديث الشريف يربي النيب  أصحابه على عفة النفس ,والبعد عن
ال َخ ِ
ضر ُحلأو فَم أن أ َ ِ
س َخ َاوةِ نَـ أفس
املسألة بغري حاجة ملحة ,ويبني " إِ َّن َه َذا ال َأم َ
َ
َخ َذهُ ب َ
بُوِر َك لَهُ فِ ِيه " ويف هذا حث وترغيب وتعزيز للحصول على املال من وسائله
( )136سورة البقرة اآلية (.)273
( )137أيرجي البخاري يف عدة مواض منها يف كتاا الزكاة ،ابا االستعفاف عن املسألة ( ،)123/2ومسلم
يف كتاا الزكاة ،ابا بيان أن اليد العليا يري من اليد السفلى (717/2ح .)1035
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املشروعة ,ويف الوقت نفسه حيذر  من احلصول على املال بإشراف نفس ,وإحلاح يف
ِ
ار أك لَهُ فِ ِيه " ثم يعزز النيب
املسألة فإن ذلك حمق للربكة " َوَم أن أ َ
َخ َذهُ ِبِِ أش َراف نَـ أفس ََلأ يُـبَ َ
 ذلك التحذير مبثال للتوضيح والرتهيب والتوكيد " َوَكا َن َكالَّ ِذي ََيأ ُك ُل َوَال يَ أشبَ ُع "
ثم يقرر النيب  قاعدة متفق عليها ال يستطيع أحد إنكارها " َوالأيَ ُد ال ُأعلأيَا َخ أيـر ِم أن الأيَ ِد
س أفلَى" وبهذا التوجيه النبوي الكريم واحلوار املقنع القائم على التعزيز اإلجيابي
ال ي
للحصول على املال من وسائله املشروعة ,وحتذيره عن احلصول على املال بإشراف

نفس وإحلاح يف املسالة استجاب الصحابي اجلليل حكيم بن حزام للتعزيز النبوي
ول ا َِّ
ك ِِب أحلَ ِق َال أ أَرَزأُ
مباشرة مدعما ومؤكداً إجابته بالقسم فقالَ " :اي َر ُس َ
َّلل َوالَّ ِذي بَـ َعثَ َ

َح ًدا بَـ أع َد َك َش أيـئًا َح ََّت أُفَا ِر َق ال يدنأـيَا " ,وفعالً بَرَّ حكيم  بقسمه فلم يرزأ أحداً بعد
أَ

رسول  حتى توفاه اهلل ,بل إنه  أبى أن يأخذ حقه الذي قسم له من الفيْء "
ِ
فَ َكا َن أَبو بكأر ي أدعو ح ِك ِ ِ
اء فَـيَأ َأَب أَ أن يَـ أقبَ َل م أنهُ َش أيـئًا ُثَّ إِ َّن ُع َم َر َد َعاهُ
ُ َ َ ُ َ ً
يما ليُـ أعطيَهُ ال َأعطَ َ
ِ
َّ ِ
ِ
لِيُـ أع ِطيَهُ فَـيَأ َأَب أَ أن يَـ أقبَـلَهُ فَـ َق َ
الَ :اي َم أع َ
ني إِِين أَ أع ِر ُ
ش َر ال ُأم أسل ِم َ
س َم ا ََّّللُ
ض َعلَأيه َح َّقهُ الذي قَ َ
ِ
ِ
َح ًدا ِم أن الن ِ
َّب َ ح ََّت
َّاس بَـ أع َد النِ ِ
لَهُ ِم أن َه َذا الأ َف أيء فَـيَأ َأَب أَ أن ََي ُ
أخ َذهُ فَـلَ أم يَـ أرَزأ َحكيم أ َ
يف َر ِْحَهُ َّ
اَّللُ ".
تُـ ُوِ َ
اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ,والصالة والسالم على رسوله األمني
وعلى آله وصحبه .أما بعد:
ففي ختام هذا البحث ,الذي أرجو أن أكون قد وفقت فيه ,أذكر أهم النتائج
والتوصيات:
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أوال :النتائج
 - 1أصالة استخدام التعزيز يف مصادر الرتبية اإلسالمية جبميع مصادرها -
الكتاب والسنة ,وعلماء السلف ,وقادة األمة .-
 - 2جناح التعزيز يف احلديث النبوي جناحاً باهراً ,وظهور أثره على كافة
األصعدة.
 - 3تنوع أساليب ووسائل التعزيز يف احلديث النبوي واشتماله على األمور
املادية واملعنوية.
 - 4استخدام النيب  ألساليب التعزيز املتنوعة ,وجناحه يف ذلك مع كونه
رجالً أميًا – ال يقرأ و ال يكتب  -دليل من أدلة اإلعجاز على نبوته .
 - 5بيان أهمية التعزيز يف زيادة الدافعية للسلوك احلميد ,والبعد أو التقليل
من السلوك غري احلميد.
 - 6مشولية مفهوم التعزيز ,الشتماله على كل ما يساعد على زيادة احتمالية
وقوع السلوك احلميد ,واالبتعاد عن السلوك غري احلميد أو التقليل منه.
 - 7تنوع أساليب ووسائل التعزيز ,فمنه التعزيز اللفظي واملادي ,واألولي
إجيابي ,ومنه ما هو
ٌّ
والثانوي ,والداخلي واخلارجي ,ويف كل هذه األنواع منه ما هو
سليبٌّ.
 - 8بيان العوامل املؤثرة يف عملية التعزيز.
 - 9بيان املبادئ العامة اليت جيب مراعاتها عند عملية التعزيز.
َثنياً التوصيات

 -1االهتمام مبوضوع التعزيز يف كافة اجملاالت ,وخباصة يف اجملال التعليمي

حلاجة الطالب لزيادة الدافعية.
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 -2عقد الدورات التدريبية حول موضوع التعزيز للمعلمني واملديرين
واملشرفني لتدريبيهم على فنون التعزيز.
 -3توجيه الباحثني وطالب الدراسات العليا للتعمق يف دراسة أساليب
ووسائل التعزيز يف السنة النبوية ,وبيان أثر ونتائج استخدامهما.
 -4توجيه الباحثني وطالب الدراسات العليا لدراسة بعض املوضوعات
املتعلقة بالتعزيز مثل التحفيز ,والتشويق ,والرتغيب يف السنة النبوية.
 -5توجيه الباحثني وطالب الدراسات العليا لدراسة بعض املوضوعات
املتعلقة بالرتغيب كالتشويق والتعزيز والتحفيز ,يف القرآن الكريم ,وآثار السلف.
 -6توجيه الباحثني وطالب الدراسات العليا للبحث والتنقيب عن
املوضوعات الرتبوية يف السنة النبوية فهي معني ال ينضب.
فهرس املصادر واملراجع
[ ]1

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .ألبي العباس أمحد بن حممد بن أبى
بكر القسطالني ( 923هـ) ,مصر ,املطبعة الكربى األمريية ,ط(1323 ,)7هـ.

[ ]2

أساليب التشويق يف القرآن الكريم .احلسني جرنو ,بريوت ,مؤسسة الرسالة,
ط 1404( ,1هـ).

[ ]3

اإلشارات اجلسمية ,كريم زكي حسام الدين ,القاهرة ,دار غريب,
(2001م).

[ ]4

اإلصابة يف متييز الصحابة.ألبي الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالني
(852هـ) ,ت :علي حممد البجاوي ,بريوت ,دار اجليل ,ط(1412(,)1هـ).
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األنساب .ألبي سعد عبد الكريم بن حممد السمعاني (562هـ ) ,ت :عبد اهلل
بن عمر البارودي ,بريوت ,دار اجلنان ,ط(1408 ( ,)1هـ).

[ ]6

البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري .ألبي حفص
ابن امللقن سراج الدين عمر بن علي بن أمحد الشافعي (ت 804هـ) ,ت:
مصطفى أبو الغيط و آخران ,الريا  ,دار اهلجرة ط(1425 ( ,)1هـ ).

[ ]7

تاريخ مدينة دمشق .ألبي القاسم علي بن احلسن بن عساكر (ت571هـ),
ت:عمر بن غرامة العمري ,بريوت ,دار الفكر ,ط(1419( ,)1هـ).

[ ]8

تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم.حممد بن إبراهيم بن مجاعة
(ت 733هـ) ,ت :عبد السالم عمر ,القاهرة ,دار اآلثار ,ط(,)1
(1425هـ).

[ ]9

الرتبية العملية امليدانية مفاهيمها وكفايتها وممارستها .حممد زياد محدان,
عمان ,مؤسسة الرسالة1985 ,م.

[ ]10تعديل السلوك اإلنساني .مجال اخلطيب ,عمان ,دار الفكر ,ط(,)2
(2010م).
[ ]11تعديل السلوك النظرية والتطبيق .أبو محيدان يوسف عبد الوهاب ,عمان ,دار
املدى للنشر (2003م).
[ ]12حلية األولياء وطبقات األصفياء .ألبي نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاني ( ت
432هـ ) ,بريوت ,دار الكتاب العربي ,ط(1405( ,)1هـ).
[ ]13الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم .عبد الفتاح أبو غدة ,بريوت ,دار البشائر
اإلسالمية( ,ط1417( ,)2هـ).
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[ ]14سنن الرتمذي .ألبي عيسى حممد بن عيسى الرتمذي (ت279هـ) ,بريوت ,
دار إحياء الرتاث العربي ت :أمحد حممد شاكر وآخرون.
[ ]15سنن أبي داود.ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني (ت275هـ),
بريوت ,دار الكتاب العربي.
[ ]16سنن ابن ماجة .ألبي عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين (0ت275هـ) ,ت :حممد
فؤاد عبد الباقي ,بريوت ,دار الفكر.
[ ]17سنن النسائي ( اجملتبى) .ألبي عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي
(303هـ) ,ت :عبد الفتاح أبو غدة ,حلب ,مكتب املطبوعات
اإلسالمية,ط(.)1406 (,)2
[ ]18سري أعالم النبالء .حممد بن أمحد الذهيب (ت748هـ) ,بريوت ,مؤسسة
الرسالة ,ط (1412( ,)8هـ).
[ ]19شرح صحيح البخاري .ألبي احلسن علي بن خلف بن بطال ,ت :ياسر
إبراهيم ,الريا  ,مكتبة الرشد.
[ ]20شرح النووي على صحيح مسلم :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ألبي
زكريا حييى بن شرف بن مري النووي ,دار إحياء الرتاث العربي ,بريوت ط
(1392( ,)2هـ).
[ ]21شعب اإلميان ,تأليف :أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ,دار النشر :دار
الكتب العلمية  -بريوت  ,1410 -الطبعة :األوىل ,حتقيق :حممد السعيد
بسيوني زغلول.
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[ ]22صحيح البخاري= اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل 
وسننه وأيامه .ألبي عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري (256هـ) ,ت :حممد
زهري بن ناصر الناصر ,دار طوق النجاة ,ط(1422 ( ,)1هـ).
[ ]23صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان .ألبي حامت حممد بن حبان البسيت
(ت354هـ) ,ت :شعيب األرنؤوط ,بريوت ,مؤسسة الرسالة,ط(,)2
(1414هـ).
[ ]24صحيح مسلم .مسلم بن احلجاج القشريي (ت261هـ) ,ت :حممد فؤاد عبد
الباقي ,بريوت ,دار إحياء الرتاث العربي ,ط(1412( ,)4هـ).
[ ]25الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع .حممد بن صاحل العثيمني ,الريا  ,الرئاسة
العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ,ط(,)1
(1408هـ).
[ ]26علم النفس الرتبوي .د/عبد اجمليد نشواتي ,بريوت ,مؤسسة الرسالة ,ط,2
1405هـ.
[ ]27فتح الباري شرح صحيح البخاري .أمحد بن علي بن حجر العسقالني
(ت852هـ) ,ت :حمب الدين اخلطيب ,بريوت ,دار املعرفة.
[ ]28الفروق .ألبي العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف (ت684هـ) ,ت:
خليل منصور ,بريوت ,دار الكتب العلمية1418( ,هـ).
[ ]29كشف املشكل من حديث الصحيحني (597هـ) .ألبي الفرج عبد الرمحن ابن
اجلوزي ,ت :علي حسني البواب ,دار الوطن ,الريا 1418( ,هـ),
[ ]30لسان العرب.ألبي الفضل حممد بن مكرم بن منظور (711هـ) ,بريوت ,دار
صادر( ,ط1410( ,)1هـ).
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[ ]31املستدرك على الصحيحني .ألبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم (405هـ),
ت :مصطفى عبد القادر عطا ,بريوت ,دار الكتب العلمية1411( ,هـ).
[ ]32مسند اإلمام أمحد بن حنبل .ألبي عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباني
(ت241هـ) ,ت :شعيب األرنؤوط وآخرين ,بريوت ,مؤسسة الرسالة,
ط(1420( ,)2هـ).
[ ]33مسند ابن اجلعد .ألبي احلسن علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري البغدادي .ت:
عامر أمحد ,بريوت ,مؤسسة نادر ,ط(1410 ,)1هـ).
[ ]34مسند أبي عوانة.ألبي عوانة يعقوب بن إسحاق األسفرائين (ت316هـ),
بريوت ,دار املعرفة.
[ ]35مسند أبي يعلى .ألبي يعلى أمحد بن علي بن املثنى (307هـ) ,ت :حسني
أسد ,دمشق ,دار الثقافة العربية ,ط(1413( )1هـ).
[ ]36مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة .أمحد بن أبي بكر البوصريي (ت840هـ).
ت :موسى حممد ,وعزة عطية ,القاهرة ,مطبعة حسان.
[ ]37معجم مقاييس اللغة .أمحد بن فارس بن زكريا ,بريوت ,دار إحياء الرتاث
العربي ,ط1422 ,1هـ.
[ ]38املعجم الوسيط .إبراهيم مصطفى ,وآخرون .ت :جممع اللغة العربية ,دار
الدعوة.
[ ]39مناهج وآداب الصحابة يف التعليم والتعلم .عبد الرمحن الرب ,املنصورة ,دار
اليقني ,ط(1420( ,)1هـ).
[ ]40موسوعة الرد على املذاهب الفكرية املعاصرة.علي بن نايف الشحود ,موقع
املكتبة الشاملة على االنرتنت .http://shamela.ws/rep.php/book/997
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[ ]41النهاية يف غريب احلديث واألثر .املبارك بن حممد اجلزري(606هـ) ,ت :طاهر
بن أمحد الزاوي ,وحممود الطناحي ,بريوت ,املكتبة العلمية1399( ,هـ).
فهرس الرسائل العلمية
[ ]42أثر استخدام طريقة املناقشة املصحوبة بالتعزيز اللفظي واملادي يف التحصيل

الدراسي يف مادة الفقه لدى طالب املرحلة املتوسطة .رسالة مقدمة استكماالً
ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اآلداب .كلية الرتبية ,جامعة امللك
سعود .أمحد بن عبد اهلل اخللف .الفصل الدراسي الثاني ( 1426هـ ),
(1427هـ).
[ ]43أساليب التعزيز اإلجيابي املستخدمة يف الصفوف األولية من وجهة نظر املعلمني
مبدينة اخلرج .حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري .كلية العلوم االجتماعية.
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية .ناصر بن رحيل العنزي1431 (.هـ
) 1432( -هـ).
[ ]44فاعلية التعزيز اإلجيابي واإلقصاء يف خفض السلوك العدواني لدى األطفال

املتخلفني عقلياً من الدرجة البسيطة .رسالة مقدمة استكماالً ملتطلبات درجة
املاجستري بقسم علم النفس – كلية الرتبية – جامعة امللك سعود.ضيف اهلل بن
إبراهيم املطرودي .الفصل الدراسي الثاني (1416هـ ) 1417 ( -هـ).
[ ]45فاعلية التعزيز اإلجيابي يف زيادة االنتباه لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي
صعوبات التعلم .رسالة مقدمة استكماالً ملتطلبات درجة املاجستري بقسم علم
النفس – كلية الرتبية – جامعة امللك سعود .عائض بن سفر آل زميع .الفصل
الدراسي األول ( 1419هـ).
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[ ]46حفز السلوك باستخدام التعزيز والتشويق كما جاء يف السنة النبوية .د .حممود أبو

دف ,ورقة عمل مقدمة لليوم الدراسي بعنوان " املدرسة الفاعلة  -آمال
وطموحات"  -واملنعقدة مبدرسة زهرة املدائن الثانوية للبنات ,غزة2009 ,م.
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Encouragement in the Prophetic Hadith and its Effective Impact in Increasing
Motivation for Positive Behaviour
Dr. Saeed Nazal Al-Anazy
Associate Professor of Hadith, Islamic Studies Department
College of Education, Salaman Bin Abdulaziz University

Abstract. Developing the positive behaviour of the learners is one of the most important elements for a
successful and effective learning. It is considered a main and a key method to activate learners' minds and
motivate them and get them involved in an effective learning process. However, some teachers suffer
from a shortcoming or a failure to properly use this important method. The reason that lies behind this
shortcoming or failure is that they do not use the different methods and means of encouragement that
strengthen, develop and increase the positive behaviour of the learners and, on the other side of the
picture, weaken and decrease the negative one. More than 1400 years ago, Islam came with its teachings
that guide people to the right path and teach them what is fruitful for them during their worldly life and
after their death in the hereafter. Prophet Mohammad (may Allah bless him and grant him peace) was the
illiterate teacher who never read or wrote but could establish the first Islamic school where he was the
first distinguished teacher. He was very clear when he teaches, very straightforward when he is discussed
and very convincing when he is argued. In addition, he is very creative and skilful in using
encouragement that helped him to reach easily to the minds and hearts of his followers. Accordingly, I
would like to devote this paper to shed light on this topic "Encouragement in the Prophetic Hadith and its
effective impact in increasing motivation for positive behavior". It aims at showing the different methods
of encouragement in the Hadith. Besides, it shows the effect of these methods in increasing the
motivation for positive behavior and in decreasing the negative behavior of the learners.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)1ص ص ( ،117-61حمرم 1436هـ/أكتوبر 2014م)

حكم الرتاخي يف أداء احلج بعد وجوبه
(دراسة مقارنة)

د .علي مجعة الرواحنة

أستاذ الفقه املاشاك بكلية الاشريعة ،جامعة آل البيت
ملخص البحث ..يتنـالل هـ ا الب ـ حكـم الرتاخـ

أدا اجـب بعـد لجوبـه ،جـا

مللبـن ،حيـ خصـ

املللب األلل (التمهيدي) التعريف مبفردا الدكاسة ( :اجب ،الفوك ،الرتاخ  ،األدا ).
أدا اجــب بعــد لجوبــه ه ـ هــو لاجــب علــل الفــوك أم علــل
لبينــت املللــب ال ــا حكــم الرتاخ ـ
الرتاخ ؟ لقد توص الب أن اجب لاجب علل الفوك مىت توفر شرلط لجوبه سـوا أكاتـت البدتيـة ،أم املاليـة،
ر
أم األمنية ،أم التنظيمية....
الكلمات الدالة :اجب ،الفوك ،الرتاخ  ،األدا .
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املقدمة
احلمد هلل ،حنمده ونستغفره ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناا،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عباده ورساوله ،أرساهه باي ياد
الساعة بشرياً ونذيراً ،وداعيًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منرياً ،أما بعد؛
فقد خهق اهلل تعاىل الثقهي(األنس ،واجلان وأمار

بعبادتاه ،وجعا لهعبااد

شروطاً ال تقب إال بها ،منها :اإلخالص؛ فشعائر اإلسالم وفرائضه تهتقي عند دف
واحد و و :حتقيق معنى العبودية اخلالصة هلل ،والتوك عهيه ،واالستعانة به وحده.
واحلج ركن من أركان اإلساالم العييماة تتققاق فياه ايعااني اإلنساانية النبيهاة،
كمااا يعااد ميهاارا عمهي اا لقواعااده ومبادئااه اإلنسااانية ،ورمااا استسااالم اياابمن لربااه،
واالنقيااد خلالقااه ،كمااا يوضا وااو العقيااد س نفاوم ايسااهمي ،ويااذكر

بااذكريات

جميد يستمدوا منها الدروم ،والعرب.
ومن ايعهوم أن النفوم جبهت عهى حا األوطاان ،وعادم الربباة افاروتهاا،
وترك ايال والولد والعشري والاعامة؛ فنجد أن الشارع احلكي ربا بهاذه الفريضاة،
وجع له فضال كبريا ،وأجرا عييما .وال تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ ( آل عمران. 97 :
و َعنْ أَبِى ُرَيْرَ َ وَالَ :خَطَبَنَا رَسُولُ الهَّهِ َ فقَالَ « :أَيُّهَا النَّامُ :وَادْ فَارَ َ الهَّاهُ
عَهَيْكُ ُ الْقَجَّ فَقُجُّوا»(. 1
وجي احلجّ عهى كا مساه  ،باال  ،عاوا  ،حارّ مساتطي  ،وحما البقاإ إذا
توافرت ذه الشروط

ذا الوجوب عهى الفور أم عهى التّراخي؟ و ذا ما سنبينه س

ذا البقإ.
( )1مسلم بن اججاج ،صحيح مسلم ،داك اجلي  ،بريل 102/4( :ح.) 3321 :
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حدود البح.
يقتصار اجلهاد س اذا البقااإ عهاى حكا الرتاخااي س أداا احلاج بعاد وجوبااه ؛
و

و واج عهى الفور أو عهى الرتاخي من خالل عر

أووال الفقهاا وأدلته ؟

أهداف الدراسة
تهدف ذه الدراسة لبياان حكا الرتاخاي س أداا احلاج بعاد وجوباه ،إذا انتفات
األعذار ،وتهيأت األسباب.
مشكلة الدراسة
تتقدد مشكهة الدراسة س حكا الرتاخاي س أداا احلاج بعاد وجوباه ،و ا يعاد
الذ يبخر احلج بعد وجوبه  -م القدر بأنواعها  -آمثا ؟
فرضية البح.
تنطهق ذه الدراسة من فرضية واضقة حمدد ي:
- 1أن احلج واج عهى القادر عهى الفور.
- 2مثة من يقول :أن احلج واج عهى الرتاخي.
الدراسات السابقة
مل أجااد واادود جهااد  ،واطالعااي أن أحاادا ماان الباااحثي أفاارد ااذا ايوضااوع
ببقإ مستق  ،وال يعين ذلك أن ذا ايوضوع ايه كاان اناأ عان أواالم البااحثي،
فقاااد تناولاااه أمحاااد بالاا اخلطياا  ،س وثاااه :وجاااوب احلاااج بعاااد اإلمكاااان ،مااان
منشاااورات :دائااار اإلفتااااا العاااام ،األردن( ، 2إال أن البقاااإ -ما ا أ ميتاااه  -مل
يستوع ج أراا الفقهاا ،وأدلته  ،ومناوشتها .

( )2مناشوك علل املوقع اآليت:

www.aliftaa.jo

عل مجعة الرلاحنة

64
جديد هذه الدراسة

الفقهياة

أنها استوعبت ج آراا الفقهاا من الصقابة ،والتابعي ،وآراا ايذا

ايشهور القدمية واحلديثة ،وبينت أدلاته  ،واالعرتاضاات الات تارد عهيهاا ،وناوشات
ك ذلك ،وصوال إىل الرأ الراج .
منهج البح .وخطته
اعتمد الباحإ اينهج الوصفي القائ عهاى اساتقراا اجلائياات الفقهياة ،وايانهج
ايقارن من خالل عر

اآلراا الفقهية مان ميانهاا ،وترتيا األدلاة ،واالعرتاضاات،

والتوفيق بينهما من بري تعص لرأ من اآلراا ،أو يذ

من ايذا

 .وود اشاتمهت

الدراسة عهى النقاط اآلتية:
املطلب األول :متهيد وفيه تعريف احلج.
املطلب الثاين :حك الرتاخي س أداا احلج بعد وجوبه.
اخلامتة :وفيها أ

نتائج البقإ.
املطلب األول :متهيد وفيه تعريف احلج

أوال :األداء لغة واصطالحا

 -1األداء لغة :األداا :اإليصال يقال :أد  ،تأدية :أوصهه ،وأد األمانة
إىل أ هها تأدية إذا أوصهها .واالس األداا ،كذلك األداا ،والقضاا يطهقان س الهغة
عهى اإلتيان بايبوتات كأداا صال الفريضة ووضائها ،وبغري ايبوتات كأداا الاكا ،
واألمانة ،ووضاا احلقوق ،واحلج لإلتيان به ثانيا بعد فساد األول وحنو ذلك

(. 3

حممد ،اتج العروس،
( )3الفريلز أابدي ،القاموس احمليط ،مؤسسة الرسالة ،بريل )1624/1( :؛ الَّزبيدي ،ر
حتقي  :جمموعة من احملققن ،داك اهلداية)53/37( :؛ ابن منظوك ،مجال الدين ،لسان العرب ،داك=
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وال ابن سيد  :أد ما عهيه ،أداا ،وتأدية .واال تعااىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (الاادخان ، 18 :أ  :سااهوموا إلاايَّ عباااد اهلل ماان بااين إساارائي ،
وأرسااهو

معااي؛ فااإني نااذير لك ا ( ، 4وعهااى ذلااك يكااون معنااى األداء س الهغااة:

الوص  ،والقضاا.
 -2األ ََداء اصطالحا :مل أوف بعد البقإ عهى تعريف لألداا س كت الفقه

َوالً شَرْعًا (. 5
َدرِ لَهُ أ َّ
ألدَااُ :مَا ُف ِع َ فِي وَوْتِهِ ا ْل ُمق َّ
الهه إال عند السبكي ،حيإ عرف ا َ
ألدَااُ س االصطالح مل خيرج عن تعريفه الهغو .
ومرد ذلك يرج إىل أن ا َ

شرح التعريف:
َما ف ِع َل :جنس لألداا ،وبريه.
َوقْتِ ِه الْم َق َّد ِر :خيرج القضاا وما مل يقدر له ووت كإنكار اينكر إذا ظهار ،وإنقااذ

الغريق إذا وجد ،واجلهاد إذا حترك العدو ،والنواف ايطهقة ،وحتياة ايساجد ،وساجود
التالو ؛ فال يوصف ذلك بأداا وال وضاا س االصطالح.
أ ََّوال :ليخرج ما فع س ووته ايقدر له شرعا ،لكنه س بري الووات الاذ وادر لاه

أ ََّوال شرعا ،كالصاال إذا ذكر اا بعاد خاروج ووتهاا ،أو اساتيق بعاد خاروج الووات،
=صادك ،بريل )24/14( :؛ اجلوهري ،إمساعي بن محاد ،الصحاح؛ اتج اللغة وصحاح العربية ،داك
العلم للمالين ،بريل  ،ط.)116/7( :1990 ،4
( )4الَّزبيدي ،اتج العروس)53/37( :؛ابن منظوك ،لسان العرب)24/14( :؛ التفسري امليسر ،عدد من
أسات ة التفسري حتت إشراف :د .عبد هللا الرتك  :موقع جممع امللك فهد للباعة املص ف الاشريف

)59/9( :www.qurancomplex.com؛ الرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،ط ،1996 ،داك
عماك ،عمان.11( :

( )5السبك  ،عبد الوهاب ،رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب ،حتقي  :عل معوض ،عادل عبد املوجود،
عامل الكتب ،بريل  ،ط)496/1( :1999 ،1؛ابن اهلمام ،كمال الدين حممد ،تيسري التحرير:1932 ،

(.)284/2

عل مجعة الرلاحنة

66

ال كفاار لَهَاا إِالَّ َذلِاكَ »( ، 6وس رواياة«
والَ « :منْ نَ ِسىَ صَاالَ ً؛ فَهُْيصَاهوهَا ِإذَا َذكَرَ َاا َ
َفإِن َذلِك وَوتهَا»( ، 7وإذا أووعها س الثاني مل يكن أداا.
َش ْثر اعا :خيرج ما فع س ووته ايقدر له عقال ،كقضاا الدين عند ايطالبة به؛ فإنه

فع س ووته ايقدر له و و ما يتس له ،ولكن ذلاك التقادير لايس بالشارع با بالعقا ،
وكالاكا إذا ودر هلا اإلمام شهرا معينا من شهور السنة ،وكرمضان مثال ،فهاو توويات
(. 8

عرس ال شرعي

اثنيا :احلج لغة واصطالحا
 -1احلثثج لغثثة :القص ادُ ،حَااجَّ إِلينااا فااالنٌ َأ  :وَ ا ِدمَ ،وحَجَّااه ،يَقُجُّااه حَجّاااً
وصده ،وحَجَجْتُ فالناً ،واعَت َمدْتُه َأ  :وصدته ،ورج ٌ حمجوجٌ َأ  :مقصود (. 9
وال الابيد  :احلج :القصد يعي

(10

.

ووال اخلهي  :احلج :كثر القصد يعي (. 11
( )6مسلم ،صحيح مسلم142/2( :ح ،)1598 :ه ا اجدي متف علل ص ته بدلن قوله « :فَِإن ذَلِك
ِ
صلرِ َها إِ َذا ذَ َكَرَها لَ
صالَة؛ فَـليُ َ
قتها» .من حدي أتس كض هللا عنه أن كسول هللا  قالَ « :من تَس َل َ
َل َ
ِ
ك ».
َّاكةَ َهلَا إِلَّ ذَل َ
َكف َ
( )7ابن حجر ،أمحد ،التلخيص احلبري يف ختريج أحادي .الرافعي الكبري ،داك الكتب العلمية ،ط،1
1989.م)409/1( :؛ ابن امللقن ،عمر ،البدر املنري يف ختريج األحادي ،.حتقي  :مصلفل أبو الغيط ،ل
عبدهللا بن سليمان لايسر بن كمال ،داك اهلجرة ،الرايض ،ط 2004 ،1م.)658/2( :

( )8ينظر :السبك  ،رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب)496/1( :؛ أمري ابدشاه ،حممد أمن ،تيسري

التحرير ،داك الفكر)284/2 ( :؛ابن النجاك ،خمتصر التحرير)2/12( :؛ البعل  ،عل بن حممد،

املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقي  :د .حممد مظهر بقا ،مكة املكرمة:

()59/1؛ابن النجاك ،حممد بن أمحد ،شرح الكوكب املنري حتقي  :حممد الزحيل  ،لتزيه محاد ،مكتبة
العبيكان ،ط.)365/1( :1997 ،2
( )9ابن منظوك ،لسان العرب.)226/2( :
( )10الَّزبيدي ،اتج العروس.)459/5 ( :
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وشا د احلج القصد وول الشاعر:

الزب ِر ِ
قان امل َز ْع َفرا
وأَ ْش َهد من َع ْوف حلوالا كثريةا ََ ...ي ُّجو َن ِس َّ
ب ِْ

(. 12

(. 13

فاحلهول :اجلماعة الكثري  ،وحيجون اعنى :يقصدون

وأكثاار اسااتعماله س ايقصااود بكثاار  ،ثا تُعااورف عهااى اسااتعماله س وصااد مكااة
(. 14

لهنُّسُك

 -2احلج اصطالحا :عرف بتعريفات متقاربة ،منها:
عرفه احلنفية :احلج وصد موض خمصوص ،و و البيت بصفة خمصوصة س
ووت خمصوص بشرائط خمصوصة(. 15
ويعد ذا التعريف شام أثر من بريه من التعريفات.
وعند املالكية :وووف بعرفة ليهة عاشر ذ احلجة وطواف بالبيت سبعا وسعي
بي الصفا وايرو  ،كذلك عهى وجه خمصوص (. 16
ويبخذ عهى ذا التعريف أنه مل يذكر النية س اإلحرام رب أنها ركن
عند (. 17
وعند الشافعية :شرعا وصد الكعبة لهنسك

(. 18

( )11الَّزبيدي ،اتج العروس.)459/5 ( :

( )12ابن منظوك ،لسان العرب)455/1( :؛ابن فاكس ،معجم مقاييس اللغة.)23/2( :

( )13ابن منظوك ،لسان العرب)455/1( :؛ابن فاكس ،أبو اجسن حممد ،معجم مقاييس اللغة ،حتقي  :عبد
السالم هاكلن ،ط.)23/2( :1969 ،2

( )14الَّزبيدي ،اتج العروس)461/5 ( :؛ الرازي ،خمتار الصحاح.)167/1( :
( )15املوصل  ،االختيار لتعليل املختار.)149/1 ( :

( )16الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري.)261/5 ( :
( )17أبو سريع ،عبد اهلادي ،أحكام احلج والعمرة. ) 17( :
( )18الشربيين ،مغين احملتاج.)459/1 ( :
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ويبخذ عهى ذا التعريف أنه وصر أركان احلج عهى الكعبة ،ومل يتطرق إىل
بقية األركان األخر كالوووف بعرفة ،والسعي ،وأمور أخر ؛ تعد من أركان احلج
عند الشافعية.
وعرفه احلنابلة :اس ألفعال خمصوصة(. 19
و ذه التعريفات س اجلمهة واصر  ،ألن أعمال احلج ليست س ايسجد احلرام
فقط ب س ايسجد احلرام وايشاعر.
ويبخذ عهى ذا التعريف اإلبهام بعض الشيا حيإ وصر القصد إىل مكة،
وليست ك أركان احلج ،وواجباته وسننه تنقصر س مكة.
 -3التعريف املختار :وصد لبيت اهلل تعاىل ،بصفة خمصوصة ،س ووت
خمصوص ،بشرائط خمصوصة

(20

لهعباد .

القصد :أ العام ،والنية.
الصفة املخصوصة :تشم مجي ما يفعهه احملرم ،وما يتجنبه.
وقث خمصثو  :او أشااهر احلاج :و اي :شااوال ،وذو القعاد  ،وذو احلجااة،
والعشر األوائ من ذ احلجة ،ولك فع زمن خاص.
مكان املخصو  :الكعبة ،وعرفة.
ش ث ثرا ط خمصوصث ثثة :كاإلسااااالم ،واإلحاااارام س ميقاتااااه الااااامين ،والعقاااا ،
واالستطاعة....
للعبادة :إخاراج ماا لايس لهعبااد ؛ كاأن يكاون لهساياحة ،أو التجاار  ،أو باري
ذلك.
( )19ابن قدامة ،املغين.)164/3 ( :

( )20اجلرجا  ،أمحد بن عل  ،التعريفات ،داك الكتب العلمية ،بريل  ،ط ،200 ،2بريل .)111( :
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اثلثا :الفور لغة واصطالحا
-1ال َف ْور لغثة :الفور ،التاو ،تاوا ،لتاوه ،والفاور :فاور القادر ،والناار وايااا،

والغض  ،فارت تفور فورا وفورانا .وفوار القدر :ماا يفاور مان حر اا ،ومفاوير اا:
ما يفور منها ،وجاؤوا من فور  :أ جاشوا لهقارب ،وفاار العارق :اتسا وأخذتاه
بفورته :أ وداثته

(. 21

وال الفيومي :ال َفوْر من ذا أ عهاى الووات احلاضار الاذ ال تاأخري فياه ،ثا
استعم س احلالة الت ال بطا فيها ،يقال :جاا فالن س حاجته ،ث رج من ( فَا ْورِهِ
( . 22

أ  :من حركته الت وص فيها وب أن أسْكُن

ويقال :فعهتُ ذلك من فور  ،وفاوراً ،وفَا ْورَ وصاولي ،أ س بهياان احلاال،
ووباا ا سااااكون األماااار( ، 23وااااال تعاااااىل :ﭽ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ

(آل عمران ، 125 :أ  :من وجهه  ،وووته  ،وسرعته

(24

-2الفور اصطالحا :و وجوب األداا س أول أووات اإلمكان ويإ يهققه
الذم بالتأخري عنه

(. 25

( )21اللالقا  ،إمساعي بن عباد ،احمليط يف اللغة ،حتقي  :حممد آل ايسن ،عامل الكتب ،بريل  1994 ،ط:1
(.)261/10
( )22الفيوم  ،أمحد بن حممد ،املصباح املنري ،املكتبة العلمية ،بريل .)482/2( :
( )23حنو إتقان الكتابة ابللغة العربية.)133/1( :

( )24اجلزائري ،جابر بن موسل ،أيسر التفاسري ،مكتبة العلوم لاجكم ،املدينة املنوكة ،السعودية ،ط:2003 ،
()372/ 1؛ السيوط  ،عبد الرمحن ،الدر املنثور ،داك الفكر ،بريل .)308/2( :1993 ،

الفاس  ،أمحد بن حممد ،البحر املديد ،داك الكتب العلمية ،بريل  ،ط1423 ،2ه.)497/1( :

()25ابن عابدين ،حممد أمن ،حاشيته رد احملتار على الدر املختار (حاشيةابن عابدين) ،ط ،2داك الفكر،
بريل 1409/2( ،1994 ،؛ اجلرجا  ،التعريفات.)148( :

عل مجعة الرلاحنة

70
رابعا :الرتاخي لغة واصطالحا

 -1الرتاخثثي لغثثة :التمها  ،وامتااداد الامااان .يقااال :و"تَرَاخَااى" األماار "تَرَاخِيًااا"
امتدّ زمانه وس األمر "تَرَاخٍ" أ  :فسقة

(. 26

 -2الرتاخي اصطالحا :فع العباد س ووتها ايمتد ،و و ضد الفور

(. 27

وخالصة القول :أن لفية الفاور تادل عهاى :التعجا  ،واإلساراع ،وايباادر س
إيقاع ايكهف لهفع حي االستطاعة .والرتاخي :التاأني ،والتاأخري ،والتمها س إتياان
الفع  ،وعدم حتديد ووت بعينه ،وإن كان األفض ايسارعة س إتيانه.
املطلب الثاين :حكم الرتاخي يف أداء احلج بعد وجوبه
وود ذ

الفقهاا س ذه ايسألة إىل وولي:

القول األول :احلجّ واج عهى الفور؛ فمن وجا عهياه احلاج ،وأمكناه فعهاه
وجاا عهيااه أداؤه عهااى الفااور ،وس ساانة الااتمكن ،ولاايس لااه تااأخريه إىل األعااوام
الالحقة ،ومن أجهه بعد القدر فقاد أثا  ،وبهاذا واال أباو حنيفاة س رواياة ( ، 28وأباو
يوسف ( ، 29والبغداديون مان ايالكياة( ، 30واياناي مان الشاافعية ( ، 31واحلنابهاة (، 32
واليا رية.
( )26الفيوم  ،املصباح املنري.)118( :

( )27املوسوعة الفقهية الكويتية ،لزاكة األلقاف لالاشئون اإلسالم  ،ط ،1427 ،2داك السالس .)6/10( :
( )28ابن عابدين ،حاشيته رد احملتار)191/2( :؛ الكاسا  ،عال الدين ،بدا ع الصنا ع ،ط ،2ملبعة اإلمام،
القاهرة)290/2( :؛ الزيلع  ،عبدهللا بن يوسف ،نصب الراية ،حتقي  :حممد البنوكي ،داك اجدي  ،مصر،
.)5/3( :1357

( )29ابن اهلمام ،كمال الدين حممد ،شرح فتح القدير ،داك الفكر ،بريل )412/2( :؛ الزيلع  ،عبدهللا بن
يوسف ،نصب الراية ،حتقي  :حممد البنوكي ،داك اجدي  ،مصر.)5/3(1357 ،
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القول الثثاين :احلجّ واج عهى الرتاخي ،فهو أخره ايكهف بعد التمكن فال إث
عهيه وبهذا وال :أبو حنيفة س رواياة( ، 33وحمماد بان احلسان الشايباني( ، 34وحمماد بان
احلنفياااة ( ، 35ورواياااة عااان أباااي يوساااف( ، 36ورواياااة عااان مالاااك( ، 37و اااو واااول
الشااافعية( ، 38وإليااه ذ ا أمحااد( ، 39وبااه وااال األوزاعااي ،وجااابر ،واباان عبااام،
وعطاا ،وطاووم ،واألوزاعي ،والثور

(. 40

أسباب اختالف الفقهاء يف هذه املسألة
الناظر س أووال الفقهاا جيد أن مرد اختالفه يعود لآلتي:
( )30عليش ،حممد ،شرح منح اجلليل ،داك الفكر ،بريل ) 33/1( :1989 ،؛ابن عاشوك ،التحرير والتنوير
من التفسري.)244/3( :

( )31النولي ،اجملموع ،داك الفكر1997 ،م ،بريل . )49-19/7( :

( )32ابن قدامة ،عبد هللا ،املغين ،ط ،1داك الفكر ،بريل )203/3( :؛ابن قدامة ،الكايف ،املكتب اإلسالم ،
بريل )463/1( :؛ املردالي ،عل بن سليمان ،اإلنصاف ،حتقي  :حممد الفق  ،داك إحيا الرتاث بريل :

()403/3؛ابن عبد اهلادي ،تنقيح التحقيق يف أحادي .التعليق ،حتقي  :سام بن جاد هللا لعبد العزيز بن
انصر ،أضوا السلف ،الرايض ،ط 2007 ،1م ،402/3( :مسألة.)392 :
( )33الكاسا  ،بدا ع الصنا ع)291/2( : ،؛ السمرقندي ،حتفة الفقهاء ،داك الكتب العلمية ،بريل  ،ط،2
1994م.)579/1( :

( )34ابن اهلمام ،شرح فتح القدير.)419/2( :

( )35ابن اهلمام ،شرح فتح القدير) 419/2 ( :؛الكاسا  ،بدا ع الصنا ع.)119/2( :
( )36القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.)144/4( :
( )37القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.)144/4( :

( )38املالكدي ،احلاوي الكبري)24/4( :؛ النولي ،اجملموع)839/7 ( :؛ املز  ،خمتصر املزين،)71/1( :
الاشريازي ،املهذب ،)358/1( :الاشربيين ،مغين احملتاج ،)139/3( :املالكدي ،احلاوي.)24 /4( :

( )39ابن قدامة ،الشرح الكبري ،3( :ص.)174

( )40املالكدي ،احلاوي الكبري)51/4 ( :؛ السيد ساب  ،فقه السنة.)628/1( :
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- 1اختالفه س ووت مشروعيته،

شرع سنة ست ،أو سنة تس  ،أو باري

ذلك؟
- 2ايوازنة بي أووال  الرسول ،وأفعاله ،حيإ تبي من خالل أوواله  أنها
تدل عهى التعجي  ،أما أفعاله فقد دلت عهى الرتاخي.
- 3االخااتالف س مح ا األماار ايطهااق عاان التأوياات الااوارد س وولااه تعاااىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ

حيم عهى الفور أم عهى الرتاخاي إذا رارد عان القارائن

الدالة عهى فوريته ،أو عدمها؟ (. 41
فمن محهه عهى الفور ،والوا :يا كان خمتصاً بووت و و العام بعد الاتمكن كاان
األص تأثي تاركه حتى ياذ

الووات ،والاذين محهاوه عهاى الرتاخاي ،واالوا :إنهاا

أشهر معهومات من العمر ،فهي عهى التوسعة.
قال السرخسثي ( :فاألمر بأداا احلج ليس اطهاق با

او مووات بأشاهر احلاج،

و ي :شوال ،وذو القعد  ،وعشر من ذ احلجة؛ فتتعي أشهر احلج من السنة األوىل
لألداا إذا متكن مناه ،وبعاد اإلمكاان ماتعي األداا؛ ألناه فارد س اذا احلكا ال ماااح
له؛ وإمنا يتققق التعار

وينعدم التعيي باعتبار اياامحة ،وال يدر أنه

يبقاى إىل

الساانة الثانيااة ليكااون أشااهر احلااج منهااا ماان مجهااة عمااره أو ال ؟ ومعهااوم أن احملتما ال
يعار

ايتققق؛ فإذا ثبت انتفاا اياامحة كانت ذه األشاهر متعيناة لاألداا؛ فالتاأخري

عنها يكون تفويتا كتأخريه الصال عن الووت ،والصوم عن الشهر

(. 42

- 4وااام الفقهاااا أداا احلااج بعااد الااتمكن عهااى الصااال  ،حيااإ إن الصااال
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (النساااا ، 103 :فهااها وواات بدايااة ونهايااة،
( )41السرخس  ،حممد ،أصول السرخسي)26/1( :؛ اآلمدي ،سيف الدين ،اإلحكام.)184/2( :1967 ،
( )42السرخس  ،أصول السرخسي.)29/1 ( :ابختصاك.
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فماان شاابهه بااوخر الوواات وااال :عهااى الفااور ،وماان شاابهه بااأول الوواات وااال عهااى
(. 43

الرتاخي

وال ابان رشاد :وباجلمهاة فمان شابه أول ووات مان أوواات احلاج الطارئاة عهاى
ايكهف ايستطي بأول الووت من الصاال واال :او عهاى الرتاخاي ،ومان شابهه باوخر
(. 44

الووت من الصال وال :و عهى الفور
مثرة اخلالف

تربز مثر اخلالف :س أن من توافرت فيه شروط وجوب احلج ،وأخره عان أول
ساانة االسااتطاعة يعااد آمثااا بالتااأخري ولااو مل خيااف الفااوات عنااد القااائهي بااالفور وعاادم
التأخري .أما القائهون بالرتاخي فقد ويدوه بشروط :أن ال يفوتاه س العمار ،وأن ال خيا
(. 45

اير  ،وأن يعام العام الصادق عهى الفع فيما بعد

كمااا تيهاار مثاار اخلااالف بينهمااا تفساايق اياابخر ،ورد شااهادته عنااد ماان يقااول
(. 46

بالفور ،وليس كذلك عند من يقول بالرتاخي

كما أن الواج عهى الرتاخي يصري واجباً عهى الفاور إذا ضااق ووتاه وإن شارع
س الفع

(. 47

( )43السرخس  ،أصول السرخسي 29/1( :؛ ابن كشد ،حممد بن ،بداية اجملتهد ،تاشر مكتبة الكليا
األزهرية ،مصر– 1386ه.) )268/1( :.بتصرف.
( )44ابن كشد ،حممد بن ،بداية اجملتهد ،تاشر مكتبة الكليا األزهرية ،مصر– 1386ه.)268/1( :.

( )45سيواك ،عل  ،احلج والعمرة ،داك اآلفاق ،الداك البيضا  ،ط ،)110( :1992 ،1عقلة ،حممد ،أحكام
احلج والعمرة ،مكتبة الرسالة اجدي ة ،عمان ،ط.)19( :1981 ،1

( )46التربيزي ،حممد بن عبد هللا ،مشكاة املصابيح ،حتقي  :حممد انصر الدين األلبا  ،املكتب اإلسالم ،
بريل ط.)812/ 8( :1985 ،3
( )47ابن قدامة ،عبد هللا ،املغين ،ط ،1داك الفكر ،بريل ..)383/3( :
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األدلة ومناقشتها
أدلة أصحاب القول األول:
أ ) من القرآن الكرمي:

- 1وولااااه تعاااااىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ ( آل عمااااران:
. 97
وجثثه الداللثثة :أماارت ااذه اآليااة الكرميااة بااأداا احلااج ،واألماار يفيااد الوجااوب،
والواجا

ياابد فااورا عنااد اسااتيفاا شااروطه ومنهااا :االسااتطاعة .وااال اباان عاشااور:

(وظا ر اآلية أنَّه إذا حتقّقت االسْتطاعة وج احلجّ عهى ايستطي عهى الفور

(. 48

ووااال اباان باااز :و ااذه اآليااة دلي ا وجوبااه عهااى الفااور؛ فااإن األماار يقتضااي
ايبادر

(. 49

وجيثثاب :إن االسااتدالل بهااذه اآليااة ال وجااه لهفوريااة فيهااا ،فاآليااة بين ات أن اهلل
أوج احلج س ووت مطهق لهمستطي لذلك ،ويا كان مطهقاً عن الووات فاال يقياد إال
بدلي

(. 50

- 2ووله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ (البقر . 197 :

()48ابن عاشوك ،التحرير والتنوير من التفسري.)244/3 :

()49ابن ابز ،عبد العزيز بن عبدهللا لآخرلن ،فتاوى إسالمية ،حتقي  :مصدك الكتاب :موقع ملتقل أه

اجدي )372/2( :www.ahlalhdeeth.com؛ لينظر :ابن قدامة ،املغين ،)196/3( :جمموعة من العلما

لالدعاة لاملفكرين ،مقاالت موقع األلوكة ،1429 ،مناشوك علل املوقع اآليت:http: //www.alukah.net :
(ص.)12

( )50الاشربيين ،حممد ،مغين احملتاج ،داك الفكر ،بريل )139/3( :؛ اجصيين الدماشق  ،حممد ،كفاية األخيار،
حتقي  :عل بللج  ،لحممد لهيب ،داك اخلري ،1994 ،دماش .)300/1( :
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وجه الداللة :من املعلوم أن للحج ووتا معينا من السانة ،فاإن فاات ووات احلاج
فاات احلاج س تهااك السانة ،ورااا يعااي اإلنساان إىل العاام القااادم ،ورااا ال يعااي ؛
فينبغي ايبادر بأداا احلج ألن س إدراكه السنة الثانياة شاك ،فاال يرتفا الفاوات الثابات
لهقال بالشك والتفويت

(. 51

كمااا أن العبااادات ايفروضااة عهااى الرتاخااي ،ليساات عهااى صااور واحااد ؛ فااإن
الرتاخي س احلج ليس كاالرتاخي س الصاال ؛ فاإن تاأخري أداا احلاج عان الفاور يقتضاي
تأخريه سنة ،أو سنوات و ذا ووت ايوت فيه ليس بنادر ،وأما تاأخري الصاال عان أول
ووتها ألداا النافهة ،فإنه ووت يسري ،وايوت فيه نادر

(. 52

وال ابن حام( :وحك أوامر اهلل ورسوله  كهها عهى الفور؛ إال أن يأتي نا
بإباحة الرتاخي س شيا ما فيووف عنده

(. 53

وجياب :إن لهقج ووت معي من السنة ،يفاوت بفاوات السانة ،فينبغاي ايباادر
بأداا احلج إذا انتفت ايوان الت متن من أداا احلج س سنة التمكي.
- 3ووله تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ( البقر . 196 :
وجه الداللثة :أمرت اآلية باإلمتام و و :فع الشيا ،واإلتياان باه كاامالً تامااً؛
فاادل عهااى الوجااوب ،واألماار يقتضااي الفااور حتااى تقااوم الداللااة عهااى الرتاخااي ،كمااا
(. 54

يقتضي االنقياد إليه ووجوب العم به حتى تقوم الداللة عهى بري ذلك

( )51الكاسا  ،عال الدين ،بدا ع الصنا ع ،ط ،2ملبعة اإلمام ،القاهرة )291/2( :بتصرف.
( )52عبد الرمحن بن صاحل العبد اللليف ،القواعد والضوابط الفقهية ،الناشر :عمادة الب
اإلسالمية -املدينة املنوكة ،السعودية ،ط1423 ( :1هـ.)497/1( :
()53ابن حزم ،علل بن عل  ،اإلحكام ،داك اجدي  ،القاهرة.)50/1( :1995 :

العلم ابجلامعة
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يقول حممد عقهةَ ( :وأَِمتُّواْ فع أمر ،واألمر يقتضاي الفورياة ،ولاو كاان حيتما
الفااور والرتاخااي لكااان محهااه عهااى الفااور أحااوط ،إذ عنااد ا يااأتي بالفعا عهااى الفااور
(. 55

ظا را ،أو بالبا خوفا من اإلث بالتأخري

وجيثثاب :إن ايقصاااود بالتماااام س اآلياااة الساااابقة اااو :أن يتمهما اا اناساااكهما،
(. 56

وحدود ما وسننهما

ووي إمتامهماا :أن حيارم بهماا مان اييقاات ،وأن ياأتي بأركانهماا ،وواجباتهماا
عهى الوجه ايطهوب ،وأن خيه

(. 57

فيهما هلل تعاىل

ووال ابن عبام :و و أن يتمهما اناسكهما ،وحادود ما ،وساننهما ،وويا :
إمتامهما أن حترم بهما من دوير أ هك ،ووي  :و أن تفارد لكا واحاد منهماا سافراً،
ووي  :إمتامهما أن تكون النفقة حالالً ،وتنتهي عما نهى اهلل عناه ،وويا  :إمتامهماا أن
(. 58

خترج من أ هك هلما ال لهتجار وال حلاجة

( )54الاشنقيل  ،حممد األمن ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ،داك الفكر ،بريل 1995 ،مـ)163/2( :؛ابن
عادل ،عمر بن عل  ،للباب يف علوم الكتاب ،حتقي  :عادل عبد املوجود لعل معوض ،داك الكتب
العلمية ،بريل  1998 ،ط.)31/9 ( :1

( )55عقلة ،أحكام احلج والعمرة)17( :

( )56الزيد ،عبد هللا بن أمحد ،خمتصر تفسري البغوي املسمى( :معامل التنزيل) تقريظ :صاحل بن فوزان آل فوزان
ط ،1داك السالم ،الرايض1416 ،هـ)217/1( :؛ احملل  ،لالسيوط  ،جالل الدين حممد ،لجالل الدين
عبد الرمحن ،تفسري اجلاللني ،داك اجدي  ،القاهرة ،ط.)38/1( :1

( )57الزيد ،معامل التنزيل.)218/1( :

( )58اخلازن ،عال الدين عل بن حممد ،تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل ،داك الفكر-
بريل 1979 ،م.)172/1( :
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وال النوو ( :إن األمر ايطهق اجملرد عن القرائن ال يقتضي الفور ،ب
الرتاخي

او عهاى

(. 59

هذه هي جممل األدلة الدالة بشكل مباشر على الفورية يف أداء احلج ،وهناك
أدلة تدل بعمومها فعل اخلريات منها:
 -4واااااااال تعااااااااىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭼ ( آل عمران. 133 :
وجه الداللة :أمر سبقانه وتعاىل ايسارعة س فع اخلريات ،وعد ذلك من
مقاصد الشارع ،وال أبو السعود( :لإليذان بأنه مستقرون س أص اخلري متقهبون س
فنونه ايرتتبة س طبقات الفض ال أنه خارجون عنها ،منتهون إليها وأولئك إشار إىل
األمة باعتبار اتصافه اا فص من النعوت اجلهيهة ،وما فيه من معنى البعد لإليذان
بعهو درجته  ،ومسو طبقته س الفض  ،وإيثاره عهى الضمري لإلشعار بعهة احلك
وايدح أ  :أولئك اينعوتون بتهك الصفات الفاضهة بسب إتصافه بها

(. 60
(. 61

وال اجلاائر  :ايسارعة إىل الشيا :ايبادر إليه بدون توانٍ وال تراخ

وااال البغااداد  :ايااأمورات الشاارعية خااري ،واألماار باالسااتباق إليهااا دليا عهااى
وجوب ايبادر

(. 62

- 5وال تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (ايبمنون61 :

( )59النولي ،اجملموع.)107/ 7( :

( )60أبو السعود ،حممد بن حممد ،تفسري أيب السعود ،داك إحيا الرتاث العريب ،بريل .)74/2( :
( )61اجلزائري ،أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري.)377/1( :

( )62تيسري الوصول إىل قواعد األصول ومعاقد الفصول.)217/1( :
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وجه الداللة :إن ايسارعة س اخلاريات صافة أخار ألماة جامعاة لفناون احملاسان
ايتعهقة بالنفس ،وبالغري وايسارعة س اخلري فارط الربباة فياه؛ ألن مان ربا س األمار
سارع س توليته والقيام به ،وآثر الفور عهى الرتاخي أ  :يباادرون ما كماال الربباة س
فع أصناف اخلريات الالزمة ،وايتعدية وفيه تعريض بتبااطب اليهاود فيهاا با اباادأته
(. 63

إىل الشرور

- 6وولااااااه تعاااااااىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (البقر . 148 :
وجه الداللة أ  :تسابقوا إليها بناع اجلار كما س ووله ...ثناائي عهايك آل حارب
ومن مي  ...سواك فإني مهتد بري مائ  ...و و أبه من األمر بايسارعة يا فيه من احلاإ
عهى إحراز وص السبق ،وايراد بااخلريات مجيا أنواعهاا مان أمار القبهاة ،وباريه مماا
ينال به سعاد الدارين ،أو الفاضالت من اجلهات و ي ايسابقة لهكعبة(.. 64
وال القرطيب :أ سارعوا إىل الطاعات ،و ذا يادل عهاى أن تقادي الواجباات
أفض من تأخري ا( 65؛ألن التأخري خالف ما أمر اهلل به( ، 66فإذا أمرنا تعاىل باالساتباق
إىل اخلريات ،وايسارعة إىل ما يوج ايغفر  ،فقد ثبت وجوب البادار إىل ماا أمرناا باه
(. 67

ساعة ورود األمر دون تأخر وال تردد

- 7وال تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ (احلديد. 21 :
( )63أبو السعود ،تفسري أيب السعود.)74/2( :
( )64أبو السعود ،تفسري أيب السعود.)177/1( :

( )65القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.)211/6 ( :

( )66ابن ع يمن ،حممد بن صاحل ،الشرح املمتع على زاد املستقنع ،داك ابن اجلوزي ،ط:1428 ،1
(.)16 ،15/7
( )67ابن حزم ،االحكام.)307/1( :

حكم الرتاخ

أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة)

79

وج ثثه الدالل ثثة :باااي اهلل سااابقانه وتعااااىل أن فعا ا الطاعاااات مغفااار  ،فينبغاااي
ايسارعة ،وايسابقة فيها ،ألنهما يقتضيان إيقاع الفع بعد صدور األمر مباشر وذلاك
(. 68

يعين التعجي  ،والفور

وجياب :إن ذه أدلة عامة ال وجه لهداللة فيها عهى فورياة أداا احلاج ،وكا ماا
فيها؛ أنها دعت إىل ايسابقة إىل فع اخلري ،سواا كان حجا ،أو بري حج.
ب) من السنة:
- 1وال رَسُول اهلل َ « :منْ مَهَكَ زَاداً ،أَوْ رَاحِ َهةً تُبَ وهغُهُ ِإلَى بَيْتِ اهلل َتعَاىل َولَ ْ
يَقُجَّ؛ فَالَ عَهَيْهِ َأنْ َيمُوتَ يَهُودِّياً ،أَوْ َنصْرَانِّياً»َ ،و َذلِكَ ِلأَن اهلل َتعَالَى وَالَ فِي كِتَابه:
ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (آل عمران97 :

(. 69

وجثثه الداللثثة :أحلاااق رساااول اهلل  الوعياااد يااان أخااار احلاااج عااان أول أوواااات
اإلمكان؛ ألن الشرط مهك الااد والراحهاة ،وذلاك س واول رساول اهلل « :مَانْ مَهَاكَ
زَاداً ،أَوْ رَاحِ َهةً»؛ فمن توفر فيه الشرط فه حيج حلقه الوعيد.
وال الاحيهي :فإنه -اهلل تعاىل -أحلق الوعيد ان أخار احلاج عان أول أوواات
اإلمكان؛ ألنه والَ « :منْ مَهَكَ زَاداًَ ...ولَ ْ يَقُجَّ » والفاا لهتعقي بال فصا  ،أ  :مل
حيج عق توافر النفقة ،وأمن الطريق ،وزالت ايوان بال فاص

(. 70

( )68ابن حزم ،االحكام.)307/1): .

( )69الرتم ي ،حممد بن عيسل ،اجلامع الصحيح( سنن الرتمذي) ،حتقي  :أمحد شاكر لآخرلن ،داك إحيا

الرتاث العريب ،بريل 176/3( :ح)812 :؛البيهق  ،أمحد بن اجسن ،شعب اإلميان ،حتقي  :حممد

بسيو زغلول ،داك الكتب العلمية– بريل  ،ط430/3( :1410 ،1ح ،)3978 :قال أبو عيسل :ه ا
حدي غريب ل تعرفه إل من ه ا الوجه ل إسناده مقال ،لهالل بن عبد هللا جمهول ،لاجاكث يضعف
اجدي قال األلبا  :ضعيف .سنن الرتمذي176/3( :ح.)812 :
الز َحيلِ ر َ ،لهبَة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،داك الفكر ،دماش  ،ط .)407/3( :14بتصرف.
(ُّ )70
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كما أن تاأخري احلاج عان عاام االساتطاعة يعرضاه لهفاوات؛ فااحلج ال يابد س
السنة إال مر واحد وس أيام معدودات ،وأما ايوت فقاد يادا

اإلنساان س كا حلياة

من حليات السنة فهو مل يكن احلج عهاى الفاور ياا كاان مان أخَّاره حتاى ماات مساتققًا
هلذه اينالة من كونه ميوت يهودياً ،أو نصرانياً؛ فدل احلديإ عهى وجاوب احلاج عهاى
(. 71

ايستطي فورا دون تراخي

وجي ثثاب :إن ااااذا احلااااديإ ال حياااتج بااااه ألنااااه ضااااعيف السااااند ،وااااال أبااااو
عيسى(الرتمذ  :ذا حديإ بري ال نعرفاه إال مان اذا الوجاه وس إساناده مقاال،
(. 72

و الل بن عبد اهلل جمهول ،واحلارث يضعف س احلديإ
وال البخار  :ليس بالقو عند

(. 73

ووال الباار ( :ذا حديإ ال نعه له إسناداً عن عهي إال اذا اإلساناد ،و االل
ذا بصر حدث عنه بري واحد من البصريي :عفان بن مسه  ،ومسه بن إبارا ي ،
وبري ما ،وال نعهمه إال من ذا الوجه
وعهااى افاارتا

(. 74

صااقة ااذا احلااديإ؛ فيقما عهااى ماان مااات ومل حيااج ،وااال

اياورد  :وحنن نأمر بفعهه وب ايوت ( ، 75أو أنه خرج خمرج التغهي  ،وهلاذا تضامنت
( )71الرحيبا  ،مصلفل السيوط  ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ،املكتب اإلسالم 1961 ،م،
دماش  .)266/2( :بتصرف

( )72املباككفوكي ،حممد عبد الرمحن ،حتفة األحوذي ،داك الكتب العلمية ،بريل )456/3 ( :؛ األلبا  ،حممد
انصر الدين ،صحيح وضعيف سنن الرتمذي.)312/2( :

()73ابن امللقن ،عمر بن عل  ،البدر املنري يف ختريج األحادي .واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري ،حتقي :
مصلفل أبو الغيط ،لآخرين ،داك اهلجرة ،الرايض ،ط2004 ،1م.)712/1 ( :
( )74الزيلع  ،نصب الراية.)484/4( :

( )75املالكدي ،أبو اجسن ،احلاوي الكبري ،داك الفكر ،بريل )56/4( :؛ املالكدي ،أبو اجسن ،احلاوي يف فقه
الشافعي ،داك الكتب العلمية ،ط.)26/4( :1994 ،4
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اآلية أن مان ماات ومل حياج و او واادر فالوعياد يتوجاه عهياه ،وال جياا أن حياج عناه
بريه ،ألن حج الغري لو أسقط عنه الفر
احلج ومل يره واجبا

لسقط عنه الوعيد( ، 76أو مان كفار بفار

(. 77

ووال اش مجي  :عهى أنه لو ص فهو حممول عهى من استق ترك احلج م
القدر عهيه؛ فإن ذا و الذ حيكا عهياه باالكفر ،أو او تهدياد يان أخار احلاج ما
القدر عهيه حتى مات ،وليس ذا حمال النااع؛ وذلك ألن القائ جبواز التاأخري؛ إمناا
(. 78

أراد به التأخري عهى وجه ال يفوت معه احلج نهائيا

- 2وااال رَسُااول اهلل َ« :تعَجَّهُااوا إىل احلَااجِّ َ -يعْنِااي :ا ْلفَرِيضَ اةَ  -فااإنَّ أحَ ا َدكُ ْ ال
(. 79

َي ْد ِر ما َيعْرُ ُ لَهُ»

وجه الداللثة :أمر الرمحة ايهدا التعجي بأداا احلج ،والتعجي يقتضي ايباادر
وعدم التأخري ،والسب س التعجي  :احتمال الفوات ،أو الوفاا  ،أو ايار  ،أو باري
ذلك من أساباب س عها اهلل ،فماا دمناا ماأمورين بالتعجا كاان الفاور ألاام والرتاخاي
أبعااد( 80؛ فاادل احلااديإ عهااى فوريااة احلااج إذا تااوفرت النفقااة ،وآماان الطريااق وزالاات
ايوان .

( )76القرطيب ،حممد ،اجلامع ألحكام القرآن ،داك إحيا الرتاث العريب ،بريل 1405 ،حتقي  :حممد قم الي:
(.)153 /4
( )77القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.)153 /4( :

( )78هاشم ،مجي  ،مسا ل من الفقه املقارن ،ط ،1989 ،1جامعة بغداد.)283/1( :

()79ابن حنب  ،أمحد ،مسند أمحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة)313/1( :؛ البيهق  ،أمحد بن اجسن،
معرفة السنن واآلاثر)361/7( :؛ تعلي  :شعيب األكتؤلط :حسن ،ينظر :مسند أمحد.)313/1 ( :

( )80اجلزائري ،جابر ،أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ،مكتبة العلوم لاجكم ،املدينة املنوكة:1994 ،
(.)350/1

عل مجعة الرلاحنة

82

وجيثثاب :إن س إسااناد ااذا احلااديإ مقااال :إمساعي ا باان خهيفااة أبااو إساارائي
ايالئي وال فيه ابن عاد  :عاماة ماا يروياه خياالف الثقاات ،وواال النساائي :ضاعيف،
ووال اجلوزجاني :مفرت زائ (. 81
ووال الشنقيطي :واليا ر عدم صالحية ذا احلديإ باانفراده لالحتجااج ،ألن
س سنده إمساعي بن خهيفة أباو إسارائي ايالئاي ،و او ال حياتج وديثاه؛ ألناه ضاعفه
أكثر أ ا العها باحلاديإ ،وكاان شايعياً مان بالتها  ،وكاان ممان يكفار أماري ايابمني
عثمااان باان عفااان رضااي اهلل عنااه ،ووااال فيااه اباان حجاار س التقريا  :صاادوق ،ساايا
احلف  ،نس إىل الغهو س التشي (. 82
 -3ما رو عن ايغري بن عبد الرمحن ثنا يايد بن ارون ثنا شريك عن ليإ عن عبد
الرمحن سابط عن أبي أمامة وال :وال رَسُول اهلل َ « :منْ لَ ْ يَقْبِسْهُ مَرَ ٌ ،أَوْ
جةٌ ظَا ِرَ ٌ ،أَوْ مَش ََّقةٌ ظَا ِرَ ٌ ،أَوْ سُهْطَانٌ جَائِرٌ فَهَ ْ يَقُجَّ؛ فَهَْيمُتْ إنْ شَااَ يَهُودِيًّا
حَا َ
وَِإنْ شَااَ َنصْرَانِيًّا»

(. 83

وجه الداللثة :بي احلديإ السابق ايوان  ،والعوائق الت ورد الرتخي

بها عان

أداا احلااج عهااى الفااور ،وكهااها أسااباب خااارج إراد اإلنسااان عاااد  ،و ااي :ماار

( )81البوصريي ،شهاب الدين ،مصباح الزجاجة ،داك اجلنان ،بريل )113/2( :؛ابن ماجة ،حممد ،السنن،
حتقي  : :حممد فؤاد ،داك الفكر ،بريل .)962/2 ( :

( )82الاشنقيل  ،أضواء البيان.)335/4 ( :

( )83البيهق سنن البيهقي الكربى334/4( :ح ،)8443 :ابن امللقن ،البدر املنري يف ختريج األحادي:.
(.)38/6
الاشوكا  ،حممد بن عل  ،نيل األوطار ،إداكة اللباعة املنريية)6/5( :؛ الاشوكا  ،حممد بن عل الدراري
املضية ،داك اجلي  ،بريل .)235/2( :1987 ،

أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة)
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حابس ،أو سهطان ظامل ،أو حاجة ظا ر  ،أو مشقة ظا ر ؛ فإذا انتفت ذه األعذار
م توافر االستطاعة -ومل حيج ،لامه ما ورد س احلديإ.وود شبه تارك احلج باليهود  ،والنصراني ،كماا شابه تاارك الصاال بايشارك؛
(. 84

ألن اليهود والنصار يصهون وال حيجون ،ومشركوا العرب حيجون وال يصهون

وجي ثثاب :إن اااذا احلاااديإ ال خيهاااو مااان واااول عناااد احملااادثي ،فقاااد جااااا س
(. 85

ايوضوعات :ذا حديإ ال يص

الل ،وال الرتمذ  :جمهول واحلارث :كذاب وكاذا

وال السُّيوطي( :ال يص

القطامي ،وأبو ايهام مرتوك ،وكذا عمار ،وايغري وليإ؛ وإمناا يارو
عمر

اذا مان واول

(. 86

ويناقش :أورد الذ يب س ايياان حديإ عهي من طريق الل ،وواال :واد جااا
بإسناد آخر أصه من ذا ،وأخرج البيهقي حديإ أبي أمامة ،ووال :إسناده وإن كان
(. 87

بري وو فهه شا د من وول عمر

وال الرافعي :ذا احلديإ وإن كان إسناده بري وو (فهه شا د من واول عمار
بن اخلطاب

(. 88

- 4ما رواه الداروطين من طريق أبي رير رضي اهلل عنه ورفعاه ،واال :واال رساول
اهلل  « :حُجُّوا وَ ْب َ أنْ ال تَقُجُّوا َت ْق ُعدُ أعْرابُها عهى أذْنابِ أ ْودِيَتِها فال َيصِا ُ إىل احلَاجِّ
حدٌ »
أَ

(. 89

( )84التربيزي ،مشكاة املصابيح.)802/8 ( :

()85ابن اجلوزي ،عبدالرمحن بن علل ،املوضوعات ،حتقي  :عبدالرمحن حممد ،ط .)210/2( :1966 ،1

السيوط  ،جالل الدين ،الآليل املصنوعة يف األحادي .املوضوعة ،داك الكتب العليمة.)100/2( :
(ُّ )86
السيوط  ،الآليل املصنوعة يف األحادي .املوضوعة.)100/2 ( :
(ُّ )87
()88ابن امللقن ،البدر املنري يف ختريج األحادي.)38/6( :.
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وجه الداللة :دل احلديإ عهى وجوب ايبادر بأداا احلج حال االساتطاعة فرااا
يطرأ عهى اإلنسان عار

وا ر مينعه من احلج

(. 90

وال الراز  :وي معناه أنه يتعذر عهيك السفر س الارب س مكاة لعادم األمان ،أو
بريه

(. 91

وجيثاب :أن اذا احلاديإ ال يصا  ،واال العقيهاي :حمماد باان أباي حمماد جمهااول
(. 92

النق وال يعرف ذا احلديإ إال به ،وال يتاب عهيه ،وال يص س ذا شيا
(. . 93

ووال الدار وطين :ال يص (فيها شيا
(. 94

ووال األلباني :موضوع

- 5ما رو َعنِ ابان عَبَّاامٍ وَاالَ :وَاالَ رَسُاولُ الهَّاهِ « :مَانْ َأرَادَ الْقَاجَّ  -أ وادر
االةُ ،وََتعْاارِ ُ
عهاااى أدائاااه -فَهْيََتعَجَّاا ْ؛ َفإِنَّااهُ وَاادْ َيمْاارَ ُ ا ْلمَاارِيضُ ،وََتضِاا ُّ الضَّاا َّ
(. 95

جةُ»
الْقَا َ

( )89املتق اهلندي ،عل بن حسام الدين ،كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،مؤسسة الرسالة -بريل

)15/5( :1989؛ األلبا  ،حممد انصر الدين ،صحيح وضعيف اجلامع الصغري)240 ،14( :؛
السيوط  ،جالل الدين عبد الرمحن ،الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري ،حتقي  :يوسف
النبها  ،داك الفكر ،بريل 2003 ،م ،ط)65/2( :1؛ السفاكيين ،حممد ،لوامع األنوار البهية ،مؤسسة
اخلافقن لمكتبتها ،دماش  ،ط.)128/2( :1982 ،2

( )90املالكدي ،احلاوي الكبري.)52/4 ( :بتصرف

( )91الرازي ،فخر الدين حممد ،مفاتيح الغيب ،داك الكتب العلمية– بريل 200 ،م .)136/8

()92ابن اجلوزي ،عبد الرمحن ،العلل املتناهية ،حتقي  :خلي امليس ،ط.)564/ 2( :1403 ،1
()93ابن امللقن ،البدر املنري.)45/6 ( :

( )94األلبا  ،صحيح وضعيف سنن الرتمذي.)238/4( :
( )95أبو دالد ،سنن أيب داود)75/2 ( :؛ابن ماجة ،سنن ابن ماجه)962/2 ( :؛أمحد ،مسند أمحد بن
حنبل)214/1( :؛ اللربا  ،سليمان ،املعجم الكبري1983 ،حتقي  :محدي بن عبد اجمليد ،مكتبة العلوم=
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وجه الداللثة :أمر رساول اهلل بالتعجا باأداا فريضاة احلاج ،اجارد الاتمكن مان
فعهه ،وال جيوز له تأخريه من بري عذر الحتمال حهول اير  ،وزوال ايال ،وذ ااب
الراحة ،أو ما يقوم مقام ذلك س الووت احلاضر من خالفاات وناااع باي بعاض الادول
تبثر عهى عدم تيساري احلاج ،أو واواني حتادد أداا احلاج بفئاات عمرياة معيناة ،أو باري
ذلك؛ فينبغي ايبادر لهقج؛ فإن أحدك ال يدر ما يعر

له

(. 96

وال العيري  :وووله :من أراد احلاج فهيتعجا ليسات اإلراد ناا عهاى التخايري
مث من أراد الصاال فهيتوضاأ مثا وولاه تعااىل :ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (التكاوير:
 ، 28ومما يدل عهى الوجوب عهى الفورية أنه لو مات ألثا ووضاي عناه؛ فادل عهاى
أنه يبادر به لئال يأث

(. 97

وااال التربيااا  :والقصااد احلااإ عهااى اال تمااام بتعجي ا احلااج وب ا العااوار
(.. 98

وايوان  ،وفيه دلي عهى أن احلج واج عهى الفور

وجياب :أن ذا احلديإ ال ميكن االستناد عهيه ،وال تقام به حجة لضاعفه؛ ألن
فيه أبو إسرائي و و :إمساعيا ايالئاي العبساي ،و او ضاعيف ،أماا رواياة أباي داود
(. 99

واحلاك ففيهما :أبو صفوان :و و مهران ،و و جمهول احلال

=لاجكم ،املوص  ،ط  )288/18( :2تعلي  :شعيب األكتؤلط :حسن.ينظر :مسند أمحد بن حنبل:
(.)214/1

( )96املالكدي ،احلاوي الكبري .)26/4( :بتصرف

( )97العيريي ،عبد السالم بن صاحل ،تلخيص أحكام احلج1424 ،هـ ،الدمام.)3/1( :
( )98التربيزي ،مشكاة املصابيح.)812/8 ( :

( )99حممد بن إبراهيم اجمد ،التقريب لتفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 1314هـ،)279/2( :
لينظر :أمحد بن حنب  ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة ،األحادي م يلة أبحكام
شعيب األكتؤلط عليها.)214/1( :
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وال اشا مجيا  :إن احلاديإ لاو صا ؛ فاإن األمار فياه حمماول عهاى النادب
(. 100

لهجم بينه وبي األدلة األخر الدالة عهى جواز التأخري

ويناو  :وال اينذر :مسعت مالك بن دينار يقول لنفسه :وحيك بادر وب
أن يأتيك األمر ،وحيك بادر وب أن يأتيك األمر حتى كرر ذلك ستي مر أمسعه وال
(. 101

يراني

وكان احلسن يقول س موعية :ايبادر ايبادر ؛ فإمنا ي األنفام لو حبست
انقطعت عنك أعمالك الت تتقربون بها إىل اهلل عا وج

(. 102

وجياب :إن األحاديإ الت استدلوا بها ،فهقد وردت روايات متعدد  ،وكثري
فيها األمر بالتعج وبيان الوعيد ين أخر ا بدون سب  ،وال الشوكاني( :و ذه
الطرق يقو بعضها بعضا ،وبذلك يتبي جمازفة ابن اجلوز س عده هلذا احلديإ من
ايوضوعات؛ فإن جمموع تهك الطرق ال يقصر عن كون احلديإ حسن لغريه و و
حمتج به عند اجلمهور ،وال يقدح س ذلك وول العقيهي ،والدار وطين ال يص س
الباب شيا ألن نفي الصقة ال يستهام نفي احلسن وود شد من عضد ذا احلديإ
ايوووف األحاديإ ايذكور س الباب ،وال احلاف  :وإذا انض

ذا ايوووف إىل مرس

ابن سابط عه أن هلذا احلديإ أصال ،وحممهه عهى من استق الرتك ،ويتبي بذلك
خطأ من ادعى أنه موضوع

(. 103

( )100مجي  ،مسا ل من الفقه املقارنٍ.)281/1( :

( )101الغزايل ،حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين ،داك املعرفة ،بريل .)418 /4( :
ضاء ال ِْعل ِْم ال َْع َم َل ،حتقي  :حممد انصر الدين األلبا  ،املكتب
( )102اخلليب البغدادي ،أمحد بن عل  ،اقْتِ َ
اإلسالم  ،بريل  ،ط1397 ،4هـ.)97 ( :
( )103الاشوكا  ،نيل األوطار.)6/5 ( :
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- 6ما رو َعنْ عِكْ ِر َمةَ وَالََ :س ِمعْتُ الْقَجَّاجَ ْبنَ َعمْرٍو األَْنصَارِ وَالَ :وَالَ رَسُاولُ
(. 104

ح َّ وَعَهَيْهِ الْقَجُّ ِمنْ وَاِب ٍ»
الهَّهِ َ « :منْ كُسِرَ ،أَوْ عَ ِرجَ َف َقدْ َ

وجه الداللثة :أوج الرمحة ايهدا وجوب القضااا عهاى مان فاتاه احلاج لعاذر
فور زواله ،فعهى بري ايعذور من باب أوىل؛ فهاو كاان عهاى الرتاخاي ياا عاي  العاام
(. 105

القاب  ،و و دلي عهى أن الوجوب عهى الفور

وال ابن مام :إن تأخري احلج بعد التمكن س ووته عريض له عهى الفوات ،فال
جيوز ولذا يفساق بتاأخريه ،وياأث  ،وتارد شاهادته؛ فققيقاة دليا وجاوب الفاور او
(. 106

االحتياط

وجياب :إن ذا احلاديإ ال حجاة فياه ،وحجاة الاذين واالوا باالفور اي كهماة:
( ِمنْ وَاِب ٍ  ،ومحهو ا عهاى العاام القاادم ،و اذا التوجياه باري ساديد ،ألن لفا (مِانْ
وَاِب ٍ حيما عهاى ماا او أعا مان ذلاك بادلي أن احلاديإ ورد بهفا  « :فعَهَيْاهِ حَجَّاةٌ
(. 107

ُأخْ َر »

ولعا سااب اخااتالف الروايااات يااأتي ماان روايااة احلااديإ بااايعنى ،واألصا س
الااراو الثقااة إذا رو بااايعنى أن يااأتي بعبااار تاابد مااا تبديااه العبااار األخاار ماان
ايعاني ،وتنسج العبارتان س ايعنى إذا أريد من كهمة(وَاِب ٍ ما يأتي من الاماان ،وأماا

( )104أبو دالد ،سنن أيب داود)111/2( :؛ الداكقلين ،سنن الدارقطين)277/2( :؛ البيهق  ،سنن البيهقي
الكربى)220/5( :؛ قال األلبا  :ص يح .سنن أيب داود.)111/2( :

( )105التربيزي ،مشكاة املصابيح)817/8( :؛ الاشوكا  ،نيل األوطار.)6/5 ( :
( )106ابن اهلمام ،شرح فتح القدير.)413/2( :

( )107ابن ماجه ،سنن ابن ماجه)1028/2 ( :؛ الداكم  ،سنن الدارمي)85/2( :؛ النسائ  ،سنن النسا ي:
(.)198/5
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إذا أريد بها خصوص السنة التالية؛ فاإن العباار األخار س اذه احلالاة تكاون واصار
عن أداا ايعنى ،و ذا خالف األص س الراو الثقة

(. 108

- 7مااا جاااا س وصااة احلديبيااة ،وفيهااا( :وَااالَ رَسُااولُ الهَّااهِ ِ لأَصْااقَابِهِ « :وُومُااوا
فَانْقَرُوا ،ثُ َّ احْ ِهقُوا ،وَالَ :فَو الهَّهِ مَا وَاامَ مِانْهُ ْ َرجُا ٌ حَتَّاى وَاالََ :ذلِاكَ ثَهَااثَ مَارَّات
خ َ عَهَى أُمِّ سَ َه َمةَ فَا َذكَرَ لَهَاا مَاا َلقِايَ مِانْ النَّاامَِ ،فقَالَاتْ :أُمُّ
حدٌ َد َ
فَهَمَّا لَ ْ َيقُ ْ مِنْهُ ْ َأ َ
(. 109

سَ َه َمةَ»....

وجه الداللة :إنه لو مل يكن األمر لهفور ما دخ الرسول  عهى أم سهمة -
باإلحالل وتباطبوا

رضي اهلل -عنها مغضباً ،س باو احلديبية حي أمر

(110

فقد

جاا فِي رِوَايَة ابن إِسْقَاقَ ،فقَالَ لَهَاَ« :ألَا تَرَ ْينَ ِإلَى النَّام؟ إِنِّي آمُر ُ ْ بِا ْلَأمْرِ فَهَا
(. 111

َي ْفعَهُونَهُ ،وَفِي رِوَايَة أَبِي ا ْلمَهِي  « :فَاشْتَدَّ َذلِكَ عَهَيْهِ»

كما أن ايبادر بالفع أحاوط ،وأبارأ لهذماة ،وأدل عهاى الطاعاة ،والتاأخري لاه
(. 112

آفات ،ويقتضي تراك الواجبات حتى يعجا اإلنسان عنها

خمْ اسٍ:
خمْس ااً وب ا َ َ
- 8وممااا ياادل عهااى ايبااادر أداا الطاعااات ،وولااه  « :ابْتَ انِ ْ َ
شَبَابَكَ وَ ْب َ َ َرمِك ،وصقَّتك وب َس َق ِمكَ ،وبِنَاكَ وَ ْب َ َفقْرِكَ ،وفَرَابك وَ ْب َ ُشغْهِكَ،
(. 113

وحَيَاتكَ وَ ْب َ َموْتِكَ»

( )108هاشم ،مجي  ،مسا ل من الفقه املقارن.)282/1( :
( )109البخاكي ،صحيح البخاري101/7 ( :ح)2730 :
( )110الاش ود ،عل  ،موسوعة اخلطب والدروس.)13( :

( )111عبد اج ر البغدادي ،تيسري الوصول إىل قواعد األصول)217/1( :؛إبن حجر ،فتح الباري:
(.)347/5
( )112عبد اج ر البغدادي ،تيسري الوصول إىل قواعد األصول)217/1( :؛ الفوزان ،شرخ الورقات:
()41/1؛ مجع احملصول يف شرح رسالة ابن سعدي يف األصول.)99/1( :
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وااال الغاالااي :مطهااق األماار يقتضااي الفااور عنااد وااوم ،وال يقتضاايه عنااد وااوم،
وتووف فيه من الواوفية ووم ،ث منه من وال :التووف س ايابخر ا

او ممتثا أم ال

أماااا ايباااادر فممتثاا وطعاااا ،ومااانه مااان باااال وواااال :يتوواااف س ايباااادر  -أيضاااا .-
وايختااار :أنااه ال يقتضااي إال االمتثااال ،ويسااتو فيااه الباادار ،والتااأخري ،وناادل عهااى
بطااالن الووااف أوال فنقااول لهمتووااف :ايبااادر ممتثا أم ال ؟ فااإن تووفاات فقااد خالفاات
إمجاااع األمااة وبهااك؛ فااإنه متفقااون عهااى أن ايسااارع إىل االمتثااال مبااال س الطاعااة
مستوج مجي الثناا ،وايأمور إذا وي له :و ؛ فقام يعه نفساه ممتاثال ،وال يعاد باه
خمطئا باتفاق أ

الهغة وب ورود الشرع

(. 114

ج) من أقوال الصحابة:
- 1ما رو عن احلسن البصر وال :وال عمر بن اخلطابَ (( :لقَدْ َ َممْتُ أَنْ أَْبعَإَ
ِرجَالًا إلَى َذِهِ ا ْلَأمْصَارِ؛ فَيَنْيُرُوا ُك َّ َمنْ كَانَ لَهُ جَدَّ ٌ وَلَ ْ يَقُجَّ ،فََيضْرِبُوا عَهَيْهِ ْ
الْجِاَْيةَ مَا ُ ْ ِبمُسْ ِهمِيَ مَا ُ ْ ِبمُسْ ِهمِيَ

(. 115

وجه الداللة :دل ذا القول عهى وجوب أداا احلاج فاورا دون تاأخري ،كماا أن
س ضرب اجلاية ،واخلراج عهى من تراخاى عان أداا احلاج داللاة عهاى اإلساراع س أداا

( )113اجاكم النيسابوكي ،حممد بن عبدهللا ،املستدرك على الصحيحني ،حتقي  :مصلفل علا ،داك الكتب
العلمية ،بريل  ،ط )341/4( :1990 ،1ه ا حدي ص يح علل شرط الاشيخن لمل خيرجاه تعلي
ال هيب

التلخي  :علل شرط البخاكي لمسلم .ينظر :اجاكم ،املستدرك على الصحيحني)341/4( :؛

البيهق  ،شعب اإلميان)263/ 7( :؛ املصنف يف األحادي .واآلاثر.)77/7( :

( )114الغزايل ،حممد بن حممد ،املستصفى يف علم األصول ،داك الكتب العلمية ،حتقي  :حممد عبد السالم
عبد الاشا  ،بريل  ،ط.)215/1( :1413 ، ،1
( )115الزيلع  ،نصب الراية)484/4( :؛ الاشوكا  ،نيل األوطار)6/5( :؛ السيوط  ،عبد الرمحن ،الدر
املنثور ،داك الفكر ،بريل .)275/2( :1993 ،
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الواجبات ،ومن ايعهوم أن صاقاب رساول اهلل أعها الناام بسانة ايصاطفى ؛ فادل
عهى أن احلج واج عهى الفور.
وجياب :رو عن ابن كثري أنه وال :لقد ورد عن عمر بن اخلطاب أنه وال :مان
أطاق احلج فه حياج ،فساواا عهياه ماات يهوديًّاا ،أو نصارانيًّا ،ثا واال :و اذا إساناد
صقي

(. 116

ووال آخر :و و وإن كان موووفًا عهى عمر ،فإناه س حكا ايرفاوع؛ ألن عمار
ال جيام اث

ذا من وب نفسه(. 117

وس العمد  :إمنا عام عمر عهى ذلك وإن كان تارك احلج إذا كان مسهما ال
يضرب عهيه اجلاية؛ ألنه كان س أول اإلسالم الغال عهى أ

األمصار الكفر إال من

أسه  ،فمن مل حيج أبقاه عهى الكفر األصهي؛ فضرب عهيه اجلاية ولوال أن وجوبه
عهى الفور مل جيع تركه شعارا لهكفر
وعهى افرتا

(. 118

داللة ذا األثر عهى مدلوله؛ فهو وول صقابي خالف بريه من

الصقابة الذين والوا بالرتاخي كما أن راو احلديإ عن عمر بن اخلطاب و احلسن
البصر  ،ومل خيتهف أحد أن احلسن البصر مل يدرك عمر بن اخلطاب ،ألنه ولد

( )116إمساعي بن ك ري ،تفسري القرآن العظيم ،حتقي  :حممود حسن ،داك الفكر1994م.)474/1( :

( )117الفوزان ،عبد العزيز ،رسالتان يف فضل وأحكام عشر ذي احلجة ،موسم التجاكة الراحبة.)10/1( :

()118ابن تيمية ،أمحد بن عبد اجليم ،شرح العمدة ،حتقي  :د .سعود العلياشان ،مكتبة العبيكان ،الرايض،
ط.)215/2( :1413 ،1
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فاألثر و من مراسي احلسن ،ومراسيهه ضعيفة عند

احملدثي ،وال ابن ايهقن :مراسي احلسن أضعف ايراسي
ووال العراوي :مراسي احلسن عند

(. 120

شبه الري  ،وعدم االحتجاج اراسي

(. 121

احلسن و ايشهور عند احملدثي
د) من املعقول:

احلج عباد هلا ووت معهوم ،ال تفع إال مر س السنة ،فوجا أن تكاون عهاى
الفور كالصيام؛ وألنه لو مات وب أداا احلج مات آمثا ،فهاوال أناه عهاى الفاور مل ياأث
بتاأخريه ،ألن س تاأخريه واد يتعار

اإلنسااان لياروف واد تفقاده شاروط أداا كااذ اب

ماله ،أو مر  ،ففي ايسارعة س أدااه أحوط س دين اهلل حتى ال ياأث بالتاأخري الاذ
(. 122

ود يبد إىل ضياع الفريضة

كما أن االحتياط س أداا الفر

واج  ،ولو أخر احلاج عان السانة األوىل فقاد

ميتد به العمر ،وواد مياوت؛ فيفاوت الفار  ،وتفويات الفار

حارام ،فيجا احلاج

(.. 123

عهى الفور احتياطا

وجيثاب :ناك فارق بي وياام احلاج عهاى الصاوم أال تار أن س تاأخري الصاوم
عن ووت أدائه يسمى وضاا ،وليس ذلك س احلج؟

(. 124

( )119ينظر :السيوط  ،جالل الدين عبد الرمحن ،طبقات احلفاظ ،مكتبة لهبة ،القاهرة 1994 ،ط ،2
) ،(28ابن العماد ،عبد اج بن أمحد ،شذرات الذهب ،داك الكتب العلمية.)136 ،137/1( :

()120ابن امللقن ،البدر املنري.)12/9 ( :

( )121السيوط  ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،تدريب الراوي ،حتقي  :عبد الوهاب عبد اللليف ،مكتبة الرايض
اجدي ة ،الرايض)204/1( :؛ الاشنقيل  ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن.)313/4 ( :

( )122املالكدي ،اجالي الكبري.)52/4 ( :

( )123العرت ،توك الدين ،احلج والعمرة يف الفقه اإلسالمي ،ط.)13( :1995 ،5
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وال اياورد  :ومن أصقابنا من نسبه إىل ايعصية ووال :إمنا أبي له التاأخري ماا
أمن الفوات كما أبي لهرج ضرب امرأته عهى شروط الساالمة ،فاإن أد إىل التهاف
(. 125

عه أنه خرج عن حد اإلباحة

أدلة أصحاب القول الثاين:
استدل أصقاب ذا القول باآلتي:
أ ) من القران الكرمي:
- 1واااول اهلل تعااااىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (آل عماااران:
 ، 97وووله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ (البقر . 197 :
وجه الداللة يف اآليتثني :س اآلية األوىل :بيان أن اهلل تعاىل أوج احلج س ووت
مطهقاً لهمستطي ومل يقيده سبقانه وتعاىل بووت معي ،ث بي س اآلية الثانياة أن ووتاه
س أشهر معهومات ،فيبد احلج س أشهر معهومات مطهقاً من العمر ،فووته او العمار
مطهقا ،فقم احلج عهى الفور تقييد لهمطهق وال جيوز تقييد ايطهق بال دليا  ،كماا أن
(. 126

س أداا احلج عهى الرتاخي توسعة عهى النام

وال القرطيب :و ذه السور نالات عاام أحاد بايديناة سانة ثاالث مان اهلجار ،
ومل حيج رسول اهلل  إىل سنة عشر( 127؛ فادل عهاى أن احلاج واجا عهاى الرتاخاي ال
( )124املالكدي ،اجالي الكرب .)56/4( :بتصرف.
( )125املالكدي ،اجالي الكبري.)56/4 ( :

( )126الاشربيين ،مغين احملتاج ،)139/3( :اجصيين ،كفاية األخيار )300/1( :السرخس  ،املبسوط:
(.)2/4

( )127القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن)144/4( :؛ابن عادل ،عمر بن عل  ،اللباب يف علوم الكتاب،
حتقي  :عادل أمحد عبد املوجود ،لعل حممد معوض ،داك الكتب العلمية – بريل 1998 ،م ط:1
()413/5؛ القماش ،عبد الرمحن بن حممد ،جامع لطا ف التفسري.)203/15( :
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عهى الفور فهو كان احلج واجبا عهى الفور يا توانى  عن التأخري بعد ناول اآلية ،ما
أنه فت مكة س السنة الثامنة لههجر  ،واعتمر  عمر اجلعراناة س ذ القعاد مان عاام
مثان ،ث رج إىل ايدينة ومل حيج ،وكهّف أبا بكر أن حيج س السنة التاساعة ما ودرتاه
عهى األداا س ذين العامي الثامن ،والتاس

(. 128

وجياب :ناك من العهماا من وال :أن احلج فُر
وال البهوتي :فر

سنة تس من اهلجر

(. 129

(. 130

سنة تس عند األكثر

سنة تس من اهلجر

ووال آخر :الصقي أَنَّهُ فُرِ

(. 131

ص ْدرَ سُورَ ِ آلِ ِعمْارَانَ نَااَلَ عَاامَ ا ْلوُفُاودِ وَفِياهِ وَا ِدمَ وَفْادُ نَجْارَانَ
ووجهته َ :أنّ َ
عَهَى رَسُولِ الهّهِ  وَصَالَقَهُ ْ عَهَى َأدَااِ الْجِاَْيةِ ،وَالْجِاَْيةُ ،إّنمَاا نَ َالَاتْ عَاامَ تَبُاوكَ سَاَنةَ
(. 132

ص ْدرُ سُورَ ِ آلِ ِعمْرَان
تِسْ ٍ وَفِيهَا نَاَلَ َ

وال النوو  :ونالت فريضة احلج سنة تس

(. 133

( )128ابن حجر ،أمحد ،فتح الباري ،داك املعرفة ،بريل )322/8( :1379 ،؛التربيزي ،مشكاة املصابيح:
(.)812/8

( )129ابن قاسم ،حاشية الروض املربع.)460/5 ( :

( )130البهويت ،منصوك بن يوتس ،شرح منتهى اإلرادات ،عامل الكتب ،1996 ،بريل )511/1 ( :؛
البهويت ،منصوك ،كشاف القناع ،حتقي  :هالل مصيل

 ،داك الفكر ،1402 ،بريل .)378/2 ( :

السبكل ،حممود ،الدين اخلالص ،كاجعه :أمن حممود خلاب ،ط1980 ،3م)22/1( :؛ لينظر:
( )131ر
اخلضري ،عبد الكرمي ،شرح عمدة األحكام.)24/1( :

( )132الزيلع  ،نصب الراية)6/3( :؛ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد ،حتقي  :شعيب األكانؤلط ،عبد القادك
األكانؤلط ،مؤسسة الرسالة ،بريل  ،ط)96/2 ( :1986 ،10؛ التربيزي ،مشكاة املصابيح:
(.)819/ 8

( )133النولي ،حيىي بن شرف ،شرح النووي على صحيح مسلم ،داك إحيا الرتاث العريب ،بريل  ،ط،2
.)184/1( :1392
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وال األلباني :اتفق العهماا عهى أن النيب  مل حيج بعد جرته إىل ايدينة ساو
حجة واحد و ي حجة الوداع ذه ،وعهى أنها كانت سانة عشار ،واختهفاوا س ووات
ابتداا فرضه عهى أووال ،أوربها إىل الصواب أنه سنة تس  ،أو عشر  ...وعهى اذا فقاد
بادر رسول اهلل  إىل احلج فورًا من بري تأخري ،خبالف األواوال األخار ؛ فيهاام منهاا
أنه تأخر بأداا الفريضة ،ولذا اضطر القائهون بها إىل االعتذار عنه  وال حاجة بنا حنان
إىل ذلك( (. 134
وال الاحيهي :وتاريخ مشروعيته عهى الصقي  :أن احلج فر

س أواخر سانة

تس من اهلجر  ،وأن آية فرضه ي ووله تعااىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﭼ (آل عمااران 97 :نالاات عااام الوفااود ،أواخاار ساانة تسا و ااو رأ أكثاار
العهماا ،وأنه  مل يبخر احلج بعد فرضاه عاماا واحادا ،وإمناا أخاره  لهسانة العاشار
(. 135

لعذر ،و و ناول اآلية بعد فوات الووت

وينثاقش :إن ذه ال تقوم به حجة عهى ناول اآلية سنة تس  ،أو بعد ا؛ وذلك
ألن كون صدر السور ود نال سنة تس ال يستهام ناول ما تبقاى منهاا بعاد ذلاك؛ ألن
(. 136

من ايعهوم أن ترتي القرآن سورا وآيات مل يكن حس الناول
 -3ووله تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (البقر . 196 :

وجثثه الداللثثة :دلاات ااذه اآليااة عهااى فرضااية احلااج ،ووااد نالاات ااذه اآليااة س
ح َمنِ بْانَ أَبِاي لَيْهَاى أَنَّ َكعْا َ بْانَ عُجْارَ َ حَدَّثَاهُ
الار ْ
احلديبية ،وال مُجَا ِدٌَ :س ِمعْتُ عَ ْبدَ َّ
( )134األلبا  ،حممد انصر ،حجة النيب ،املكتب اإلسالم  ،بريل  ،ط)43/1( :1399 ،5؛ التربيزي،
مشكاة املصابيح.)5/9( :
( )135الزحيل ِ ،
اإلسالمي وأدلَّته.)398/ 3( :
الف ْقه
ُّ
( )136هاشم ،مسا ل من الفقه املقارن.)284/1( :
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قدَيْبَِيةِ َورَأْسِي يَتَهَافَتُ َومْهًا َفقَالَُ :ي ْبذِياكَ َوَامُّاكَ؟
وَالَ :وَ َوفَ عَهَيَّ رَسُولُ الهَّهِ  بِالْ ُ
وُهْتَُ :نعَ ْ .وَالَ :فَااحْهِقْ رَأْسَاكَ ،أَوْ وَاالَ احْهِاقْ.وَاالَ :فِايَّ نَ َالَاتْ َاذِهِ الْويَاةُ ﭽ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (البقر 196 :

(137

ومما ال خالف فيه أن احلديبية كانات س العاام الساادم مان اهلجار ( ، 138وفات
مكة كان لسنة مثان من اهلجار ( ، 139ومل حياج الرمحاة ايهادا إال س العاام العاشار مان
(. 140

اهلجر  ،ولو كان وجوبه عهى الفور يا احتم التأخري منه
وجياب :وال ابن القي  ( :فإنها  -أ

ذه اآلياة  -وإن نالات سانة سات عاام

احلديبية ،فهيس فيها فرضية احلج ،وإمنا فيها األمر بإمتامه ،وإمتام العمار بعاد الشاروع
فيهما ،وذلك ال يقتضي وجوب االبتداا

(. 141

ويناقش :لقد أمر اهلل تعاىل بإمتام احلج ،ومل يأمر

أن يبتدوا حجاا ويا  :فقاد

يراد باإلمتام :البناا تار  ،واالبتاداا تاار عهاى أنها س عاام احلديبياة كاانوا واد أحرماوا
بعماار  ،وال جيااوز أن ياابمر بإمتااام العباااد ماان مل ياادخ فيهااا فعه ا أنااه أراد إنشاااا ا،
(. 142

وابتداا ا

( )137البخاكي ،حممد ،صحيح البخاري ،حتقي  :حممد زهري ،داك طوق النجاة ،ط444/4( :1422 ،1ح:
.)1815
( )138املباككفوكي ،صف الرمحن ،الرحيق املختوم ،مكتبة السنة)313/1( :1994 ،؛ابن هاشام ،عبد امللك،
سرية ابن هشام ،داك اجلي  ،بريل .)307/2( :2000 ،

()139ابن هاشام ،سرية ابن هشام.)436/2( :

( )140املز  ،أبو إبراهيم إمساعي  ،خمتصر املزين ،)71/1( :ابن كشد ،بداية اجملتهد.)449/1( :
()141ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد.)96/2( :

( )142املالكدي ،اجالي الكبري.)53/4 ( :
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وال اش مجي  :إن محا اآلياة عهاى اذا ايعناى فياه تعساف ال خيفى....فهاو
سهمنا أن ايعنى كما يقول ابن القي  ،فإن اآلية حينئذ تدل عهى عكاس ماا ذ ا إلياه،
ويكون فيه داللة عهى أن احلج ،والعمر كانا ود فرضا وبا نااول اآلياة ،وذلاك ،ألن
من ابتدأ عمال ال جي عهيه إمتامه إال إذا كان ذا العم مطهوبا من وبا الشاارع ،وإذا
كان احلج والعمر مطهوبي آنذاك من وب الشارع فهذا يعين أنهما مطهوبان عهى سابي
الوجوب ،ألننا ال نعه أحدا من العهماا وال بأن احلاج والعمار واد شارعا س اإلساالم
أول األمر عهى سبي الندب ث فرضا

(. 143

كما أن اآلية ال دلي فيها عهى الوجوب ففي مصقف ابن مساعود وارأ عهقماة،
وإبرا ي النَّخعيُّ ﴿ :وأقِيموا احل َّج والْعمرةَ َِِّ
لِل﴾ (. 144
َ َ َْ
وعن عمرو بن محاد ،واال :ثناا أساباط ،عان الساد  ،وولاه تعااىل :ﭽ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (البقر  . 196 :يقول :أويموا احلج والعمر (. 145
شذوذ اذه القاراا  ،فاإن الشااذ يصاه لهرتجاي وإن مل يصاه

وعهى افرتا

لهقط كخرب الواحد؛ وألن الوجوب ايطهق يستهام اإلمتام ،واإلمتام بشرط الشاروع ال
(. 146

يستهام أص الوجوب

وجياب :نقول إذا أحرم ايتنف س احلج ،أو العمر  ،فه يكون احلاج واجباا س
حقه أو نفال؟ اجلواب :يكون واجبا ال نفال.
( )143هاشم مجي  ،مسا ل من الفقه املقارن.)287/1( :

( )144القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن)369/2( :؛ابن عادل ،اللباب يف علوم الكتاب.)357/ 5( :
( )145البيهق  ،معرفة السنن واآلاثر)338/7( :؛ اللربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان ،حتقي  :أمحد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،ط.)12/3 ( :2000 ،1
( )146النيسابوكي ،تفسري النيسابوري)465/1( :؛ النيسابوكي ،تظام الدين اجسن ،غرا ب القرآن ،حتقي :
زكراي عمريان ،داك الكتب العلمية ،بريل  1996م ،ط.)536/1( :1
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ب) من السنة:
ما رو عن ابن عبام وال :جاا رج

 -و ضمام بن ثعهبة -

(147

من بين

سعد بن بكر إىل رسول اهلل  وكان رسول اهلل  مسرتضعاً فيه  ،فقال :يا بن عبد
ايطه  .وال« :ود أجبتك» .وال :أنا وافد وومي ورسوهل  ،وأنا سائهك ومشتد
مسألت إياك ،ومناشدك مشتد مناشدتي إياك فال ردن عهي؟ وال« :نع » ....وال:
أتتنا كتبك ،وأتتنا رسهك أن حنج البيت س ذ احلجة ،ناشدتك باهلل أ و أمرك؟ وال:
« نع » .وال :بالا مخس فهست أزيد عهيهن .فهما وفا وال رسول اهلل « :أما إنه إن
" (. 148

فع الذ وال دخ اجلنة »

وجه الداللة :أن ضمام بن ثعهبة أتى الرسول  س رج سنة مخاس ،ومعناى
ذلك أن احلج وج س العام اخلامس من اهلجر  ،أو وب ذلك ،لكن  أخره إىل سانة
عشر فدل عهى أن وجاوب احلاج عهاى الرتاخاي ال عهاى الفاور ،فهاو كاان واجباا عهاى
الفور حلج رسول اهلل  س العام اخلامس من اهلجر

(. 149

وااال اباان حجاار :وكااان ودومااه  -أ ضاامام  -عهااى مااا ذكاار الواوااد ساانة
مخس ،و ذا يدل -إن ثبت  -عهى تقدمه عهى سنة مخس ،أو وووعه فيها

(. 150

( )147اهلي م  ،عل بن أيب بكر ،جممع الزوا د ومنبع الفوا د ،داك الفكر ،بريل .)360/1( :1992 ،
( )148اهلي م  ،جممع الزوا د)263/3( :؛ كلاه اللربا

الكبري لقد تقدمت له طرق

الصالة كلاها أمحد

لغريه لكجال بعضها كجال الص يح ،ل ه ه اللري موسل بن أيب جعفر لمل أجد من ذكره .منبع
الفوا د.)263/3( :

( )149الزيلع  ،نصب الراية.)5/3( :

( )150ابن حجر ،فتح الباري.)149/5( :

عل مجعة الرلاحنة
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وخالصة األمر س حاديإ ضامام :أناه ساواا وادم س سانة مخاس ،أو سات أو
سب  ،أو تس إال أن رسول اهلل  مل حيج إال س العاشر من اهلجر ؛ فادل ذلاك عهاى
جواز الرتاخي س أداا احلج.
وال الشافعي :إن فريضة احلج نالت بعاد اهلجار  ،وفات رساول اهلل  مكاة س
رمضان سنة مثان ،وانصارف عنهاا س شاوال مان سانته ،واساتخهف عتااب بان أسايد؛
فأوام الناام احلاج سانة مثاان باأمر رساول اهلل  وكاان رساول اهلل  مقيماا بايديناة او
وأزواجه وعامة أصقابه ،ث باا باو تبوك س سنة تس  ،وانصرف عنها وب احلاج؛
ورسااول اهلل 

فبعااإ أبااا بكاار رضااي اهلل تعاااىل عنااه فأوااام النااام احلااج ساانة تسا

ااو

وأزواجه ،وعامة أصقابه وادرين عهى احلاج باري مشاتغهي بقتاال وال باريه ،ثا حاج
(. 151

النيب  بأزواجه وأصقابه كهه سنة عشر فدل عهي جواز تأخريه

ولو كان -أ احلج  -كمن ترك الصال حتى خيرج ووتهاا ماا تارك رساول اهلل
 الفر

وال ترك ايتخهفون عنه ومل حيج  بعد فر

احلج إال حجة اإلساالم و اي

حجة الوداع ،ورو عن جابر بن عبد اهلل أن النيب  أوام بايدينة تس سني ومل حياج
(. 152

ث حج .وال الشافعي :فووت احلج ما بي أن جي عهيه إىل أن ميوت

وجيثاب :إن س تراخي ،وتأخري النيب  لهقاج إىل العاام العاشار ال باد أن يكاون
ناك عذرا ،خاصة إذا عهمنا أن ايبادر إىل أعمال اخلري أفض من تأجيهها ،وإذا عها
أن التعجي أفض فإن الرسول  ال يرتك األفض إال لعذر و ذا العذر اآلتي:
- 1إن ايان من التأخري و احتمالياة الفاوات ومل يكان س تاأخريه ذلاك فاوات
لعهمه من طريق الاوحي أناه حياج وبا موتاه ،واال اهلل تعااىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
( )151النولي ،اجملموع.)71/7 ( :

( )152املالكدي ،اجالي الكبري)51/4 ( :؛ املالكدي ،احلاوي يف فقه الشافعي.)24/4( :

حكم الرتاخ

أدا اجب بعد لجوبه (دكاسة مقاكتة)

99

ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (الفاااااااااات  ، 27 :فااااااااااأزال
(. 153

احلرم

- 2كرا ياااة رساااول اهلل  االخاااتالط س احلاااج بأ اا الشااارك ،ألنهاا كاااانوا
حيجااون ،ويطوفااون بالبياات ،وحااول الكعبااة عاارا  ،واسااتالمه األوثااان ،وإ الهل ا
بالشرك حيإ يقولون :لبيك ال شريك لك إال شريكا و لاك متهكاه وماا مهاك(. 154إىل
أن نالت اآليات الكرمية من سور التوبة ،والت تنهى ايشركي عن االورتاب من البيت
(. 155

احلرام ،فهما طهر اهلل البيت احلرام منه حج  فرتاخيه لعذر

- 3خوفه عهى نفسه ،وعهى ايدينة من الكفاار ،وايناافقي ،وأن اهلل أعهماه
أنااه ال بااد أن حيااج وب ا ايااوت وس بعااض ااذه األمااور نياار وإن صااقت فهااي عااذر س
خصوصه ليست عذرا جلمي ايسهمي ،وهلذا كان حيرتم حتى نال( ، 156ووله تعاىل:
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (ايائد . 67 :
- 4أخار الانيب  احلااج حتاى يتكاما ايساهمون؛ فياابي احلاج جلماايعه (، 157
واشتغاله  بأمر اجلهاد ،وتقعيد أصول الدين ،وتعهي العبادات

(. 158

( )153الكاسا  ، ،بدا ع الصنا ع)120/2( :؛ سبط ابن اجلوزي ،إيثار اإلنصاف يف آاثر اخلالف ،حتقي :
انصر العل الناصر ،داك السالم ،القاهرة ،ط.)100/1( : :1408 ،1

( )154ابن تيمية ،شرح العمدة.)229/2 ( :
( )155الاشوكا  ،نيل األوطار.)6/5( :

( )156ابن تيمية ،شرح العمدة.)229/2( :
( )157املالكدي ،اجالي الكبري)54/4 ( :؛ املالكدي ،احلاوي يف فقه الشافعي.)25/4( :

( )158ابن تيمية ،شرح العمدة)229/2( :؛ سبط ابن اجلوزي ،إيثار اإلنصاف يف آاثر اخلالف.)100/1 ( :
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- 5ظهور ايشركون عهى مكة ،فهما ناد ال حيج البيت بعد العام مشرك حج
رسول اهلل

(. 159

وجياب :ما نق إلينا من سري رسول اهلل  تدف

ذا التأوي  ،وذاك أن رسول

اهلل  أحصر عام احلديبية س سنة ست فأح ث صاحل أ

مكة ،عهى أن يقضي

العمر سنة سب ويقي اكة ثالثا فقضا ا سنة تس  ،وهلذا مسيت عمر القضية ،ث
فت مكة سنة مثان ،فصارت دار اإلسالم ،وأمر عتاب بن أسيد فقج فيها بالنام :ث
بعإ أبا بكر سنة تس ؛ فقج بالنام وختهف رسول اهلل  ،بري مشغول ورب ،وال
خائف من عدو ،ث أنفذ عهي بن أبي طال بعد نفوذ أبي بكر ،يأمره بقراا سور
(براا  ،فإن كان معذورا فه أنفذه ؟ وإن كان بري معذور فه أخره؟ ولو كان رسول
اهلل



ممنوعا من احلج ،لكان ممنوعا من العمر سنة سب  ،ولو كان خائفا عهى

أصقابه يا أنفذ

م أبي بكر سنة تس  ،فسقط ما والوه

(. 160

أما وول من وال أن  أخر احلج ليتكام ايسهمون فيابي احلاج جلمايعه  ،فهاذا
معنى خيت

به دون بريه ،وي  :ذا ظن ،ود جياوز أن يكاون تاأخر لألمارين مجيعاا،

ليبي جواز التاأخري ،وليابي هلا نساكه  ،ويبياد ماا ذكرنااه ماا رو
َج ْ»
والَ « :منْ َأرَادَ الْقَجَّ -أ ودر عهى أدائه -فَهْيََتع َّ
ويقول وائ :

أن رساول اهلل 

(. 162( 161

أن احلج شرع س العام التاس من اهلجار

 ،فهمااذا تراخاى 

وأرس أبا بكر س العام ذاته ومل حيج  إىل س العام العاشر من اهلجر ؟

( )159سبط ابن اجلوزي ،إيثار اإلنصاف.)100/1( :

( )160املالكدي ،اجالي الكبري)54/4 ( :؛ املالكدي ،احلاوي يف فقه الشافعي.)25/4( :
( )161سب خترجيه.
( )162املالكدي ،اجالي الكبري)54/4 ( :؛ املالكدي ،احلاوي يف فقه الشافعي.)25/4( :
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وينثثاقش :إن إرسااال أب اي بكاار ،وأتبعااه بعهااي -رضااي اهلل عنهمااا -كايقدمااة
حلجته

ذا من جهة ،األمر الثاني ،أن حجة أبي بكر عهى طريقة العرب س النسايا؛

إمنا كانت س شهر القعد  ،وحجته  وافقت ووتها احملدد شرعاً وس اذا يقاول « :إِنَّ
الامَانَ َودْ اسَْتدَارَ»
َّ
شهر من ك سنة

(163

فووعت حجته  س ووتها؛ ألن عاد العارب س النسايا تاأخري

(. 164

وااال اباان اجلااوز  :وكاناات العاارب وااد متسااكت ماان مهااة إباارا ي عهيااه السااالم
بتقري الشهور األربعة؛ فراا احتاجوا إىل حتهي احملارم حلارب تكاون بيانه فيابخرون
حتري احملرم إىل صافر ،ثا حيتااجون إىل تاأخري حتاري صافر ،ثا كاذلك حتاى تتاداف
الشاااهور فيساااتدير التقاااري عهاااى السااانة كهاااها فكاااأنه يستنسااائون الشاااهر احلااارام
(. 165

ويستقرضونه

وال النوو  :معناه أنه س اجلا هية يتمسكون اهة إبرا ي عهيه السالم س
حتري األشهر احلرم وكان يشق عهيه تأخري القتال ثالثة أشهر متواليات و ي :ذو
القعد  ،وذو احلجة ،واحملرم ،فكانوا إذا احتاجوا إىل وتال أخروا حتري احملرم إىل
الشهر الذ بعده و و صفر ،ث يبخرونه س السنة األخر إىل شهر آخر ،و كذا
يفعهون س سنة بعد سنة

(. 166

( )163البخاكي ،صحيح البخاري320/11( :ح.)4662 :
( )164اخلضري ،شرح عمدة األحكام.)24/1( :

( )165ابن اجلوزي ،عبد الرمحن ،كشف املشكل من حدي .الصحيحني ،حتقي  :عل حسن البواب ،داك
الوطن ،الرايض.)317/1( :1997 ،
( )166التربيزي ،مشكاة املصابيح.)603/9( :
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ج من املعقول:

إنه لو أخر احلج عن ووت اإلمكان ،ث فعهه فيما بعد مل يس واضيا ،وال
نس إىل التفريط فعه أن ووته موس  ،وأن تأخريه جائا أال تر أن الصوم يا كان
ووته مضيقا مسي من أخر فعهه واضيا ،وإن شئت حررت ذا ايعنى عهيه فقهت :ألنه
أتى باحلج س ووت مل يال عنه اس األداا ،فوج أن يكون ووتا له أصهه إذا حج
عقي

اإلمكان ،وألنها عباد وس ووت افتتاحها فوج

كالصال

أن يوس ووت أدائها

(. 167

وجياب :إن احلج عباد هلا ووت معهوم ،فينبغاي أداؤ اا عهاى الفاور كالصايام؛
(. 168

ألنه لو مات وب أداا احلج مات آمثا ،فهو كان عهى الرتاخي يا أث بتأخريه
وعهى افرتا

أناه جياوز لهمساه الرتاخاي س أداا احلاج ما ايكناة فها يضامن

سالمة العاوبة من مر  ،أو موت ،أو ذ اب ماله...؟
(. 169

وال اياورد  :إمنا أبي له التأخري ما أمن الفوات

الثرأي الثراجح :بعااد أن بينااا آراا الفقهاااا ،وأدلااته  ،ومناوشااتها ناارج القااول
القائ أن احلج واج عهى الفور إذا حتققت شروطه؛ سواا أكان االساتطاعة البدنياة،
أم اياليااة أم التنييميااة...؛ وذلااك ألن اإلنسااان ال يعها الغيا  ،وال ياادر متااى ميااوت
والعبااادات ال تبج ا  ،ألنااه إن مااات ايسااه و ااو مسااتطي ومل يااود حااق اهلل ،مااات
عاصياً ،ومستندنا س ذا الرتجي اآلتي:

( )167املالكدي ،اجالي الكبري)55/4( :؛ املالكدي ،احلاوي يف فقه الشافعي.)26/ 4( :
( )168املالكدي ،اجالي الكبري.)52/4( :

( )169املالكدي ،اجالي الكبري.)56/4 ( :
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- 1من ايعهوم إذا حتقق شرط االستطاعة س ايكهف؛ فينبغي ايسارعة إىل أداا
احلج ،وذلك ألن اإلنسان ال يعه الغي  ،وال يدر متى ميوت ،والعبادات ال
تبج  ،ألنه إن مات و و مستطي مات عاصياً .وال الكاساني :إن األمر باحلج س
ووته مطهق حيتم الفور وحيتم الرتاخي ،واحلم عهى الفور أحوط؛ ألنه إذا مح
عهيه يأتي بالفع عهى الفور ظا را وبالبا خوفا من اإلث بالتأخري؛ فإن أريد به الفور
فقد أتى اا أمر به فأمن الضرر ،وإن أريد به الرتاخي ال يضره الفع عهى الفور ب
ينفعه يسارعته إىل اخلري ولو مح عهى الرتاخي راا ال يأتي به عهى الفور ب يبخر إىل
السنة الثانية والثالثة فتهققه ايضر إن أريد به الفور وإن كان ال يهققه إن أريد به
الرتاخي فكان احلم عهى الفور محال عهى أحوط الوجهي فكان أوىل

(. 170

- 2إنه لو جاز التأخري لكان إما إىل باية معينة  -و ذا خروج عن حم الناااع
إذ يصري من ايقيد -أو إىل باية حمدود بين ايأمور فوات األمر إن مل يفع ايطهوب،
و ااذا وااد ال يقا لكااثري لغهبااة األماار و جااوم األجا فياابد إىل خااروج الواجا عاان
مقتضاه و و التقت  ،وإما أن جيوز تأخريه إىل بري باية

(. 171

وال ابن عثيمي :الصقي أنه واج عهى الفور ،وأناه ال جياوز لإلنساان الاذ
يستطي أن حيج بيت اهلل احلرام أن يابخره ،و كاذا مجيا الواجباات الشارعية ،إذا مل
تُقيد بامن ،أو سب  ،فإنها واجبة عهى الفور

(. 172

- 3ماان جهااة الهغااة :فااإن صاايغة افعا تاادل عهااى الفااور؛ فهااو أن ساايدا وااال
لعبده :اسقين ماا فجااه باياا بعد أسبوع ا أد ماا عهياه ؟ اجلاواب :ال ولاو عاوباه
( )170الكاسا  ،بدا ع الصنا ع.)119/2 ( :

( )171الصنعا  ،حممد بن إمساعي  ،إجابة السا ل شرح بغية اآلمل ،حتقي  :حسن السياغ  ،لحسن مقبويل،
مؤسسة الرسالة ،بريل  ،ط.)281/1( :1986 ،1
( )172ابن ع يمن ،فتاوى ابن عثيمني. )13/21( :
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سيده ال يالم؛ ألنه يُفه من صيغة أفع األمر عهى الفور وليس األمر عهى الرتاخاي،
ولو كان األمر عهى االمتناع .له حدا وباية و ذه الغاياة جمهولاة ال نعها نصاا حادد ا،
و ااذا ماان ماادعا القااول بااالتكهيف باااجملهول و ااذا ال يص ا عنااد احملققااي ماان عهماااا
األصااول .وااول اهلل عااا وجا إلبهاايس :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (األعراف ، 12 :فهو كاان األمار عهاى الرتاخاي لقاال :أساجد
(. 173

فيما بعد ،ولكنه عوو اجرد االمتناع

- 4إن احلج إذا لام اإلنسان وأخره حتى مات ،إما أن تقولاوا :ماات عاصايا،
أو بري عاص ،فإن وهت  :ليس بعاص خرج احلج عن كونه واجبا ،وإن وهات عااص،
فإما أن يعصي بايوت ،أو بالتأخري ،وال ميكن أن يعصي بايوت؛ ألنه ال صن له فياه،
(. 174

فيكون عاصيا بالتأخري ،فيثبت أنه عهى الفور
- 5

أننا سهمنا بأن احلج عهى الرتاخي؛ فاألفض ايسارعة س أدائاه لتارب

ذمتك ،ألن الرسول  أمر بايسارعة إلياه ،و او ال يكاون إال س ياوم مان السانة؛ فاإذا
فات اذا الياوم فاات حاج اذا العاام فيصاري كالعبااد ايبوتاة مان بعاض الوجاوه ،وس
تأخريه لهعام الثاني تعريض لتفويته لكثر العوار  ،والصوارف احملتمهة فأداا احلج س
أول سين اإلمكان أوىل!!!.
وأخريا ينبغي القول إن القائهي بالرتاخي مل يقولوا به مطهقا ب ويدوه بشروط:
أن ال خيشى اير  ،وأن ال يفوته س العمر....

( )173ماشهوك حسن ،الكلمات النريات يف شرح الورقات)20/2( :؛لينظر :عبد اج ر البغدادي ،تيسري
الوصول إىل قواعد األصول)217/1( :؛ الفوزان ،شرخ الورقات.) 41/1( :
( )174عقلة ،أحكام احلج والعمرة.)18( :
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مسالة :حكم حج من ذهب للعمل وحنوه؛ مث متكن من احلج؟
ناك بعض األشخاص يذ بون إىل ايمهكة العربية السعودية لهعم  ،أو
الدراسة ،أو بري ذلك ،ث تتوافر هل له سب احلج ،عهما أنه إذا رج إىل بهد
القدوم ال يستطي احلج ،لوجود وواني تني سري بعثات احلج ،واشرتاط العمر ،أو
بري ذاك ،فه يعد حجه صقيقا؟
اجلواب :تعد ذه ايسألة من نوازل العصر؛ حيإ مل تبقإ مث

ذه ايسائ

عند الفقهاا القدامى ،وود ويض اهلل سبقانه وتعاىل ،عهماا أفذاذ يدافعون عن دين
اهلل ،ويستنبطون احلهول من النصوص الشرعية لك معضهة ،ومنها ذه ايسألة،
يقول ابن باز :احلج جيائك عن حجة اإلسالم ولو كنت ما وصدته من بالدك ،و ذا
الذ يقول بعض النام :ال بد يأتيه احلاج من بالده بقصد احلج ،ذا باط ال أسام
له ،ايقصود وجود احلج؛ ألن اهلل يقول : :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ

(آل عمران 97 :ومل يق من داره وال من بيته وال من بهده ،فإذا وص إىل مكة أو
جد أو الطائف لهعم  ،ث يسر اهلل له احلج وحج فقجه صقي  ،ويكفيه عن حجة
اإلسالم ،واحلمد هلل .جااك اهلل خرياً(. 175
ويقول :صاحل بن فوزان :إذا متكن من أداا ايناسك من بري إضرار بعمهه الذ
استبجر من أجهه واستقف عهيه فإنه يهامه أن حيج حجة اإلسالم ،ألنه متكن من
احلج واستطاع احلج بوصوله إىل ايشاعر ايقدسة من بري ضرر عهى مبجره أو عهى
عمهه الرمسي.
( )175ابن ابز ،عبد العزيز ،حكم حج من ذهب للعمل يف اململكة مث متكن من احلج ،اتكيخ الناشر28 :
صفر  ،)2013/1/10( 1434مناشوكة علل املوقع:

ar.islamway.net
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أما إذا مل يتمكن أن يوفق بي احلج ،وأداا العم الذ ودم من أجهه؛ فإنه ال
يهامه احلج س ذه احلالة ألنه معذور ،لكن يبقى احلج واجباً س ذمته إىل أن يستطي
بنفسه.
فإن خالفت وحججت واحلال ما ذكر وكان س ذلك إضرار بعمهك فقجك
صقي  ،ولكن يهققك اإلث لتقصريك س العم (. 176
وبناا عهى ما سبق ذكره فان :أن اجلم بي احلج ،والعم فيه ال يضر ،فإذا
خرجت من أج العم وحنوه ،وحججت فذلك جائا لك ،لكن ينبغي أن ال يبد
حجك إىل اإلخالل بعمهك ،أو تعطيهه؛ فهيس لك أن حتج ألن التاامك بالعم الذ
استبجرت له واج وال جيوز لك خيانة األمانة الت اؤمتنت عهيها.
اخلامتة
أ

النتائج الت توصهت إليها من ذا البقإ أمجهها س النقاط التالية:

- 1إن احلج واجا عهاى الفاور ال عهاى الرتاخاي ،وياأث مان أخاره مان باري
عذر.
- 2ينبغااي عهااى ايسااه عنااد تااوافر شااروط االسااتطاعة :البدنيااة ،واياليااة،
والتنييميااة ...أن يبااادر إىل أداا احلااج دون تااأخري؛ ألنااه أصااب ماان الواجبااات الووتيااة
ايضيقة .الت يأث مبخر ا.

( )176ابن فوزان ،صاحل ،حكم اجلمع بني احلج والعمل إذا أدى لإلخالل بواجبات وظيفته ،1431 ،كقم
الفتوى ،139323 :مناشوكة علل املوقعwww.facebook.com/kitab.
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- 3لقاااد اتضاا مااان خاااالل البقاااإ أن احلاااج فااار

س العاااام التاساا مااان

اهلجر (عهى الراج  ،حيإ باادر رساول اهلل  إىل احلاج س العاام العاشار خاالف ماا
وي أن احلج فر

وب ذلك ،وأخره رسول اهلل  لعذر.
واحلمد هلل رب العايي
املصادر واملراجع

[ ]1

األلباني ،حممد ناصر ،حجة النيب ،ايكت

اإلسالمي ،بريوت ،ط،5

.1399
[ ]2

اآلمد  ،سيف الدين أبي احلسن بن أبي عهي ،اإلحكام.1967 ،

[ ]3

أمري بادشاه ،حممد أمي ،تيسري التقرير ،دار الفكر.

[ ]4

ابن باز ،عبد العايا بن عبداهلل ،وآخرون ،فتاو إسالمية ،موو مهتقى أ
احلديإ .www.ahlalhdeeth.com

[ ]5

البخار  ،حممد ،صقي البخار  ،حتقيق :حممد ز ري ،دار طوق النجا ،
ط.1422 ،1

[ ]6
[ ]7
[ ]8

اإلمام أمحد بن

البعهي ،عهي بن حممد ،ايختصر س أصول الفقه عهى مذ
حنب  ،حتقيق :د .حممد ميهر بقا ،مكة ايكرمة.
البهوتي ،منصور بن يونس ،شرح منتهى اإلرادات ،عامل الكت 1996 ،
البهوتي ،منصور ،كشاف القناع ،حتقيق :الل مصيهقي مصطفى الل،
دار الفكر ،402 ،بريوت.

[ ]9

البوصري  ،شهاب الدين ،مصباح الاجاجة ،دار اجلنان ،بريوت.

عل مجعة الرلاحنة

108

[ ]10البيهقي ،أمحد ،سنن البيهقي ،جمهس دائر ايعارف النيامية الكائنة س اهلند
ببهد حيدر آباد ،ط1433 ،1ه.
[ ]11البيهقي ،أمحد بن احلسي ،شع اإلميان ،حتقيق :حممد زبهول ،دار الكت
العهمية ،بريوت ،ط.1410 ،1
[ ]12البيهقي ،أمحد بن احلسي ،معرفة السنن واآلثار.
[ ]13التربيا  ،حممد بن عبد اهلل ،مشكا ايصابي  ،حتقيق :حممد ناصر الدين
األلباني ،ايكت اإلسالمي – بريوت ،ط.1985 ،3
[ ]14الرتكي ،عبد اهلل ،وعدد من أساتذ التفسري ،تفسري اييسر ،موو جمم ايهك
فهد لطباعة ايصقف الشريفwww.qurancomplex.com

.

[ ]15الرتمذ  ،حممد بن عيسى ،اجلام الصقي ( سنن الرتمذ  ،حتقيق :أمحد
شاكر وآخرين ،دار إحياا الرتاث العربي ،بريوت.
[ ]16ابن تيمية ،أمحد ،شرح العمد  ،حتقيق :سعود العطيشان ،مكتبة العبيكان،
الريا  ،ط.1413 ،1
[ ]17اجلرجاني ،أمحد بن عهي ،التعريفات ،دار الكت العهمية ،بريوت ،ط،2
 ،200بريوت.
[ ]18اجلاائر  ،جابر ،أيسر التفاسري ،مكتبة العهوم واحلك  ،ايدينة اينور ،
السعودية ،ط.2003 ،
[ ]19السيوطي ،عبد الرمحن ،الدر اينثور ،دار الفكر ،بريوت. 1993 ،
[ ]20اجلوز  ،عبد الرمحن ،العه ايتنا ية ،حتقيق :خهي اييس ،ط.1403 ،1
[ ]21اجلوز  ،عبد الرمحن ،كشف ايشك من حديإ الصقيقي ،حتقيق :عهي
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The rule of the delay in the performance of the pilgrimage after the obligatory
(Comparative study)
Dr. Ali Joma'a al-rawahneh
Al al-Bayt University- College of ShariaPrinciples of fiqh department
Abstract. This research deals with the rule of delay in the performance of the pilgrimage after the
obligatory , came in two, where the demands allocated first requirement (preliminary) in the definition of
vocabulary study: (pilgrimage, immediately, delay, performance).
And It showed in the second requirement rule of delay in the performance of pilgrimage after the
obligatory, Is it the duty immediately or inaction? The research found that the Hajj duty immediately
when available conditions and obligatory, whether physical, or financial, or security, or regulatory....
Key words: Hajj, immediately, delay, performance.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)1ص ص ( ،157-119حمرم 1436هـ/أكتوبر 2014م)

«أوالد الصحابة بني نفي أهل النَّسب وإثباهتم يف األسانيد»
« ِحزام بن َحكيم بن ِحزام» أمنوذجا
د .خالد حممود علي احلايك

أستاذ مساعد
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ابألحساء
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ملخص البحث .جاءت هناك رواايت فيها ذكر ألمسـاء بعـأ أو د الصـةابة نـد وجـد وجـودهم ألـةا النسـ

أو مل يذكروهم يف كتبهم! وعدم ذكرهم يف هذه الكت كان دليالً لنجي وجودهم عند بعأ أهـ العلـمإ ذ لـو كـاووا
موجودين حقيقة لذكرهم ألةا األوسا ! ومن هؤ ء شخصية :حزِام ب ِن حكيم ب ِن حزام.
بوج وجـود
بن حزام
لةايب مشهور ،وله مـن األبنـاء لالـد وهشـام وعبـده ،ونـد أوكـر مصـع الـز ّ
وحكيم ُ
ُ
ّ
حزام هذا!
وند أثبت وجوده كثوٌ من العلماء معتمدين علد بعأ الرواايت اليت جاءت فيها تسميته.
فجاء هذا البةث لبيان ه هذا الراوج له حقيقة أم هو وهم؟!
وند أثبت البةث أن هذه الشخصية ومهية وتجت عن ألطاء يف بعأ الرواايت وكذلك بعأ التةريجـات
والتصةيجات ،وند ألطأ من أثبت وجود هذه الشخصية من أه العلم اعتماداً علد هذه الرواايت املعلولة.
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املقدمة
احلمدُ هلل ربِّ العاملني ،والصالة والسالم على خري اخللق أمجعني ،وعلى آله وصحبهه
ومن تهعهم إىل يوم الدين ،أما بعد:
فإنّ التصنيف يف ال ِّرجال من أهم علوم احلديث ،وقحد اعتمحد العلمحا يف تثهيح
أمسا الرواة على األسانيد ،وعلى ذكر أهل النسب هلحم يف كتحههم إذ قاعحدة النسحب
من أهم اإلثهاتحا الح ميكحن اععتمحاع عليهحا يف ذلح  ،وقحد عحأ أهحل النّسحب بحركر
الصبابة وأوععهم ومن له رواية منهم يف هره الكتب.
ويف الوق نفسه جا

هناك روايا فيها ذكر ألمسحا بعحأ أوعع الصحبابة،

قد نفى وجوعهم أصباب النسحب أو

يحركروهم يف كتحههم ! وعحدم ذكحرهم يف هحره

الكتب كان عليالً لنفي وجوعهم عند بعأ أهل العلم إذ لحو كحانوا موجحوعين قةيةحة
لركرهم أصباب األنساب!
وممن قصل اخلالف يف وجوعه بني أهل العلم ممن صنّف يف الرجال" :قحاام بحن
قكيم بن قاام" ،فمحن أهحل العلحم محن أنكحر وجحوعه لعحدم ذكحره يف كتحب النسحب،
ومنهم من أثهته اعتماعًا على بعأ األسانيد ال رُوي من طريةه.
فجححا

هححره الدراسححة«( :أوعع الصححبابة بححني نفححي أهححل النسححب وإثهححاتهم يف

األسانيد» «-قِاام بن قَكيم بحن قِحاام» أُمنوذجحًا حملاولحة الوصحول لنتيجحة يف ذلح ،
واشتمل على أربعة مطالب وخامتة.
فاملطلب األول :عناية العلما مبن ذكره أهل النسب يف كتههم أو

يركروه.

واملطلب الثاني :من أثه وجوع "قاام بن قكيم بن قاام" من أهل العلم.
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واملطلب الثالث :من أنكر وجوعه من أهل العلم.
واملطلب الرابع :األقاعيث ال روي حلحاام بحن قكحيم بحن قحاام ،وعراسحتها
واحلكم عليها.
وأما اخلامتة ،فةد أوعع فيها أهم ما توصل إليه الدراسة من نتائج.
املطلب األول :عناية العلماء مبن ذكره أهل النسب يف كتبهم أو مل يذكروه
إن ألهححل النسحححب عنايحححة خاصححة يف الةهائحححل والهطحححون واألف ححاذ ،وهحححم أهحححل
اعختصاص يف ذل  ،ومن هنا عأ العلما بركر رأيهم يف كحثري محن الةيحايا امل تلحف
فيهححا ،وعححاعة مححا يع ح ون عححن ذل ح بةححوهلم" :قححال أهححل النسححب" ،أو" :أمجححع أهححل
النسب" ،أو" :رأى أهل النسب" ،أو" :مرهب أهل النسب" ،وحنو ذل .
وقد تفرع أهل النسب والطهةا بركر بعحأ الرِّجحال يف كتحههم ،وعُحدّ ذلح ممحا
يرفع جهالة أعيانهم ألنه لو

يعرفه

يركره يف كتابه.

قححال األسححتاذ أسححعد تححيم" :يةححدم علححم الطهةححا معلومححا ر قيمح ًة ملسححائل ا ححر
والتعديل ،قد تهملها الكتبُ املصنفةُ يف ا ر والتعديل ،فمن ذل  :أن املحركورين يف
كتححب الطهةححا يكونححون يف النالححب ممححن ارتفعحح جهالحح ُة أعيححنهم ،وعَححرَفَ املصححنف
أش اصهم ،وتأكد من هُويتهم بينما يركر مصنفو التحواري كحل محن روى قرفحاً محن
ل أو اختلف يف تسميتهم"(. 1
العلم ولو كانوا جماهي َ
ذكر ابن قجر" :أبو رافع  محوىل الحن  ،آخحر ريحري الةهطحي ،ذكحره مصحعب
بة سعيد بن العاص بن أمية. 3("...
قيْ َ
الابريي( 2فةال :كان أبو رافع عهداً ألبي أُ َ
( )1علم طبقات احملدثني( :ص.)48
( )2العامل النسابة ناضي مكة أبو عبده ابن أيب بكر بكار بن عبده بن مصع القرشي األسدج الزبوج املدين
املكي ،مولده سنة (172هـ) ،وثقه الدارنطين ،ونال أبو بكر اخلطي " :كان الزبو ثقة ثبتاً عاملاً ابلنس
وألبار املتقدمني ،له مصنف يف وس نريش" ،وتكلّم فيه أمحد بن علي السليماين ،تويف سنة (256هـ).
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وكمححا أن العلمححا اعتمححدوا مححا ذكححره أصححباب األنسححاب مححن رجححال يف كتححههم،
فكرل نفوا وجوع بعأ الرّجال لعدم إيراع أهل النسب هلم يف كتههم.
قححال احلححافا ابححن قجححر " :عمححرو بححن قححيع بححن سححعد بححن عهححاعة األنصححاري
اخلارجي ،وقع ذكره يف مسند سعد بن عهحاعة  محن طريحق سحليمان بحن بحالل عحن
ربيعة بن أبي عهد الرمحن عن إمساعيل بن عمرو بن قيع عن أبيحه :أنهحم وجحدوا
يف كتاب سعد بن عهاعة ( :أنّ الن  قيى باليمني مع الشاهد  .قل  :وأخرج
الشافعي عن الدراورعي عن ربيعة عن سعيد بن عمرو بحن شحرقهيل بحن سحعيد بحن
سعد بن عهاعة ،وهرا ع إشكال فيحه ،وعمحرو بحن شحرقهيل محن رجحال التهحريب،
وأخرج هرا احلديث أبو عوانة يف صبيبه من طريق احلميدي عن الحدراورعي عحن
ربيعة :قدثأ ا بن سعد بن عهاعة أنحه وجحد فحركره ،فظهحر محن روايحة سحليمان بحن
بالل أن املههم يف رواية الدراورعي :ا بن بن سعد وهو عمرو بن قيع ،وهي فائدة
جليلة ،لكأ

أر يف كتب األنساب لةيع بن سحعد بحن عهحاعة ذكحر ولحد لحه امسحه

عمرو وع لولده ابن امسه إمساعيل ،وإمنا أعرف عمرو بن شرقهيل بن سحعيد بحن
سعد بن عهاعة الري ذكرته اآلن"(. 4
وذكر يف الصبابة " :سعيد بن احلحار بحن عهحد املطلحب بحن هاشحم اهلحا

ي

ابن عمّ الن  إن ثه ! روى احلاكم يف املستدرك من طريق موسى بحن جحهري عحن أبحي
أُمامة بن سهل  أنحه قحدم الشحام ،فةحالوا لحه :محا قرابحة بينح وبحني معحاذ؟ قلح  :ابحن
عمي ،قالوا :فإنه قدثنا أنه مسع رسول اهلل  يةول(:محن لةحي اهلل ع يشحرك بحه شحي اً

( )3اإللابة يف متييز الصةابة.)135/7( ،
( )4تعجي املنجعة( :ص.)314
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عخل ا نة  ،قال موسحى بحن جحهري :فبحدّث بحه سَحلْمان األريحر فةحال :أشحهد حلحدثأ
سعيد بن احلار بن عهد املطلب مثله.
قلح  :يف اإلسححناع ابححن هليعححة وهححو ححعيف ،و أر لسححعيد هححرا ذِكححراً يف كتححب
األنساب ،وذكره الدارقطأ يف كتاب اإلخوة وذكر لحه هحرا احلحديث ،وذكحر لحه قحديثا
آخر موقوفاً ،ولكن نسهه فيه إىل جدّه فةيل :سعيد بن نوفل"(. 5
وذكر أيياً" :سفيان بن عهد

ع بن أبحي وقحاص الاهحري" ،ثحم قحال" :روى

الط اني من طريق إمساعيل بن راشحد أن معاويحة بعثحه رسحوعً إىل عمحرو بحن العحاص،
يُ

ه بةتل عليّ ،وقد تةدم يف سفيان بن أمية أنه كان رسوعً إىل احلجاز مبثل ذل .
قال ابن عساكر :أر له ذكراً يف كتب األنساب وع التاري "(. 6
وذكره ابن قجر أيياً يف "الةسم الثاني" من كتابه ،قال" :سفيان بن عهد

ع

بن أبي وقحاص الاهحري :لحه ذكحر يف مةتحل علحيّ ،وأنحه نعحاه إىل أهحل احلجحاز ،وروى
الط اني بسند له عن إمساعيل بن راشد أنه الحري ذهحب بنعحي علحي محن معاويحة  إىل
عمرو بن العاص .

( )5اإللابة .)100/3( :واحلديث ألرجه احلاكم يف "املستدرك علد الصةيةني" ( )276/3يف (ذكر سعيد بن
احلارث بن عبد املطل ) من طريق أيب ُعالثة ،نال :حدثنا أيب :حدثنا ابن هليعة ،عن موسد بن جبو ،به.
نلت :هو حديث ضعيف .فيه ابن هليعة وهو ضعيف.
( )6اإللابة .)125/3( :واحلديث ألرجه الطرباين يف "املعجم الكبو" ( )97/1من طريق ُعثْ َمان بن عبدالرمحن
الطَّرائِجي ،نال :حدثنا ِ ْمس ِ
َل َةابَهُ أ ََّن َعْب َدالرمحن
اعي ُ بن َر ِاش ٍد نال" :كان من حديث ابن ُملْ َج ٍم لَ َعنَهُ َّ
َ
اَّللُ َوأ ْ
َ ّ
بن ُم ْل َج ٍم ...وذكر احلديث بطوله".
نلت :هو حديث مرس  .وفيه الطرائجي وهو متكلّم فيه .نال ابن حجر يف "التقري " (ص" :)385لدوق أكثر
الرواية عن الضعجاء واجملاهي فضعف بسب ذلك حىت وسبه ابن ُمنو  ى الكذ  ،وند وثقة ابن معني".
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قل  :ذكرته يف هرا الةسم ألن أباه ما كافراً ،ولعله محا قهحل الفحتإ فحإني
أجد له ذكراً يف شي من كتب األنساب وع التواري وع املنازي ،فهرا إن

يكحن

له صبهة فهو من أهل هرا الةسم ،واهلل أعلم"(. 7
وروى ابن ماجة عن احلسن بن علي اخلالل ،قال :قدثنا بشر بن ثاب الهحاار،
قال :قدثنا نصر بن الةاسم ،عن عهدالرقيم بحن عاوع ،عحن صحاب بحن صحهيب ،عحن
أبيححه ،قححال :قححال رسححول اهلل ( : ثححال فححيه ّن ال كححة :الهيححع إىل أجححل ،واملةار ححة،
وإخالط ال بالشعري للهي ع للهيع (. 8
قححال ابححن قجححر" :صححاب ب ح ُن صححهيب بححن سححنان الرّومححي :جمهححول احلححال ،مححن
الرابعة. 9(".
قلح  :صححاب بححن صححهيب بححن سححنان ع يُعححرف إع يف هححرا احلححديث! وكححأن أهححل
العلم اعتمدوا عليه يف عدّه من الرواة عن صهيب بن سنان.
وقحد حبثح يف كتحب األنسححاب والطهةححا فلحم يححركروا أن لصححهيب ابنحاً يُةححال لححه
(10

((صاب  .وقد ذكر له ابن سعد من األوعع :محاة ،وصيفي ،وعمارة"

وذكر ابحن

قهان :محاة وعهّاع ،وعمرو ،وصيفي ،وعثمان(. 11

( )7اإللابة.)241/3( :
( )8ألرجه ابن ماجة يف "السنن" ،كتا التجارات ،اب الشركة واملضاربة.)768/2( ،
نلت :احلديث ضعيف .فيه لاحل بن لهي وهو جمهول ،وعبدالرمحن بن داود حديثه غو حمجوظ كما نال
العقيلي ،ووصر ابن القاسم ،نال البخارج :حديثه موضوع .وهذا املنت ذكره ابن اجلوزج يف املوضوعات من
طريق لاحل بن لهي به.
( )9التقري  ،ص.324
( )10الطبقات الكربى.)245/5( :
( )11الثقات.)155/5( ،)384 ،356/4( ،)194/3( :
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وقد ذكر أبو عهداهلل ابن منده له مثانية أوعع ،وكأنه مجعهم من خالل الروايا
بصرف النظر عن صبتها!
قال" :صهيب بن سنان أبو حييى موىل ابن جدعان التيمحي ،وهحو ابحن سحنان بحن
عهد عمرو ابن طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن خامية بن كعب بن سحعد بحن النمحر
بن قاسط ،كنّاه الن ّ  أبا حييى ،وشهد بدراً ،وتويف يف سنة مثحان وثالثحني ،وهحو ابحن
سهعني سنة ،وكان خييب باحلنحا  ،روى عنحه عهحداهلل بحن عمحر ،وجحابر بحن عهحداهلل،
ومحححن ولحححده :مححححاة ،وصحححيفي ،وسحححعد ،وعثمحححان ،وعهحححاع ،وقهيحححب ،وصحححاب،
وحممد"(. 12
وتهعه على ذل احلافا ابن عساكر ،واحلافا الره  ،واحلافا ابن قجر(. 13
قل  :فإن ثه أن لصهيب ولحدًا امسحه ((صحاب فيكحون جمهحول احلحال ،كمحا
قال ابن قجحر ألن عينحه تكحون معروفحة قين حر ،ولكحنّ صحاحلًا هحرا ع يُعحرف إع محن
خالل هره الرواية ،وهي باطلة منكرة! و يركره أهل النسب يف كتههم.
املطلب الثاين :من أثبت وجود "حزام بن حكيم بن حزام" من أهل العلم
أثه وجوعه كثريٌ من العلما مُعتمدين علحى بعحأ الروايحا الح جحا

فيهحا

تسميته ،ومن هؤع :
عبدالرمحن
 -1أبو حامت الرازي وابنه
ّ
قال عهدالرمحن ابن أبي قامت" :قاام بحن قكحيم بحن قحاام املحديأ :روى عحن
أبيه قكيم بن قاام ،روى عنه زيد بن رفيع ،مسعح أبحي يةحول ذلح "( ، 14وذكحر يف

( )12اتريخ دمشق.)217/24( :
( )13املصدر السابق ،)209/24( :وسو أعالم النبالء ،)18/2( :واإللابة.)451/3( :
( )14اجلرح والتعدي .)298/3( :
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ترمجة «زيد بن رُفيع» ،فةال" :زيد بن رفيع ،جاري ،روى عن أبي عهيدة بن عهداهلل
وقاام بن قكيم ابن قاام"(. 15
 -2ابن أيب َخيثمة

خوَيْلِحد :هِشَحام بحن قَكِحيْم:
قال ابنُ أبي خيثمة" :و ِمنْ وَلدِ قَكِيْم بن قِاَام بن ُ

أعرك الن  ،وخَالِد بن قَكِيْم ،وقِاَام بن قَكِيْم".
ثم قال" :وأما قِاَام بن قَكِيْم بحن قِحاَام ،فبَحدثَنَا ابحنُ األصْحهَهَانِيِّ و ُفيَحيْل بحن
عَهْدا ْلوَهاب ،وهرا لفا ابن األصْهَهَانِيِّ قاع  :أخ نا أبو األقوصَ ،عنْ عَهْحدِا ْلعَاييْا
قكِحيْم ،قحال :قحال قَكِحيْم بحن قِحاَام(( :ابَْتعْح ُ
بن رُفيْع ،عن عَطحا  ،عحن قِحاَام بحن َ
طعامًا مِن طعامي الصدَقة ،فرحب ُ فيه قهل أنْ أقهيَهُ ،فأرع ُ أن أبيعه فأتَيْح

ُ النهِحي 

فسَألْتُه ،فةال :ع تَِهعْهُ قَتى َتةِْهيَ ُه .
وقال ُفيَيْل بن عَهْدا ْلوَهاب :عن قِحاَام بحن قَكِحيْم ،عَح ْن أبِيح ِه قحال :اشح ي ُ
طعامًا.
جعْفحر الرقِّحيّ،
َورَ َوىَ عن قِاَام بن قَكِيْم هرا :زَيْد بن رُفيْع .قَدثَنَا عَهْداهلل بن َ
قال :قَدثَنا عُهَيْد اهلل بن َعمْرو ،عن يَاييد بن أبي أُنَيْسَة ،عن زَيْد بن رُفيْع ،عحن قِحاَام
بن قَكِيْمَ ،عنْ أبِيهِ أن النهِي  أمَرَ النِّسَا َ بالصدَق ِة وقَثهُم عَليْهَا ،وقالَ :تصَحدقُوا،
بدِيْث"(. 16
ثم ذكر الْ َ
وقال يف مو ع آخر" :وحلكِيْم بن قاام ابحن آخحر

يلحق النهِحيّ  ،"ثُح ّم قحال:

قَدثَنَا ُفيَيْل بن عَ ْهدِ ا ْلوَهاب ،قال :قَدثَنَا أبو األقْحوَص ،عَح ْن عَهْحدِا ْلعَاييْا بحن رُفيْحع،

( )15اجلرح والتعدي .)563/3( :
( )16اتريخ ابن أيب ليثمة .)989/2( :وسيأيت ختريج هذا احلديث واحلكم عليه يف املطل الرابع.
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َعنْ عَطا  ،عن قاام بن قَكِيْمٍ َ ،عنْ أبِيهِ  ،قال  :اش ي طعامًا من طعام الصحدَقة،
فأرحب فيه قهل أن أقهيه ،فسَألْ ُ النِهيّ  فةال  :ع تَِهعْهُ قَتى َتةِْهيَهُ"(. 17
 -3ابن حبان
ذكره يف «الثةا » ،فةال" :قاام بن قكحيم بحن قحاام :يحروي عحن أبيحه ،روى
عنه زيد ابن رفيع ا اري وعطا بن أبي ربا "(. 18
 -4الطرباين
ذكره يف الرواة عن أبيه يف «املعجم الكهري» ،فةحال" :قحاام بحن قكحيم بحن قحاام
عن أبيه" ،ثم أورع له ثالثة أقاعيث(. 19
 -5األمري ابن ماكوال
قال يف «اإلكمال»" :وأما قاام  -بكسر احلا املهملحة وبحالااي  -فهحو قحاام
بن قكيم بن قاام بن خويلد ،حيدِّ عن أبيه قكيم بن قحاام ،روى قديثحه عهيحد اهلل
بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن رفيع عنه(. 20
 -6الذهيب
قال يف كتحاب «الكاشحف» " :قحاام بحن قكحيم بحن قحاام عحن أبيحه ،وعنحه عطحا
وزيد بن رفيع ، 21(" .وذكره يف أوعع قكيم يف كتاب «السّري» أيياً(. 22

( )17اتريخ ابن أيب ليثمة .)640/2( :وسيأيت ختريج احلديث واحلكم عليه يف املطل الرابع.
( )18كتا الثقات.)188/4( :
( )19املعجم الكبو.)196/3( :
( )20اإلكمال.)415/2( :
( )21الكاشف.)319/1( :
( )22سو أعالم النبالء.)44/3( :
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 -7املِ ّزي
ذكحر يف «التبفححة»" :قححاام بححن قكحيم بححن قححاام األسححدي ،عحن أبيححه قكححيم بححن
قحاام" ،ثحم ذكحر لحه "قححديث :ابتعح ُ طعامحاً محن طعححام الصحدقة ،فرحبح فيحه قهححل أن
أقهيه ،فأتي رسول اهلل  ،فركر ُ ذل له ،فةال :ع تهعه قتى تستوفيه( ،س يف
الهيوع عن سليمان بحن منصحور ،عحن أبحي األقحوص ،عحن عهحدالعايا بحن رفيحع ،عحن
عطا بن ربا  ،عنه بحه .رواه ابحن جحريج [س (الهيحوع ] ،عحن عطحا  ،عحن عهحداهلل بحن
عصمة ،عن قكيم بن قاام وعن عطا  ،عن صفوان بحن موهحب ،عحن عهحداهلل بحن
حممد بن صيفيَ ،عن قكيم ابن قاام"(. 23
وقال يف «تهريب الكمال»(" :س قاام بن قكيم بن قاام بن خويلد بحن أسحد
ي أخو هشحام بحن قكحيم بحن قحاام .روى عحن أبيحه
ي املدن ّ
ي األسد ّ
بن عهد العاى الةرش ّ
(س روى عنحه زيححد بحن رفيححع ا حاري ،وعطححا بحن أبححي ربحا (س روى لححه النسححائي
قديثاً واقداً يف النهي عن بيع الطعام قتى يُستوفى"(. 24
 -8ابن حجر
نةل كحالم املحاي يف «تهحريب التهحريب» ثحم قحال" :قلح  :وذكحره ابحن قهحان يف
الثةا "(. 25
وقححال يف «التةريححب»" :قِححاام ،بكسححر أولححه ثححم زاي ،ابحنُ قكححيم بحني قححاام بححن
خويلد األسدي ،بفتبتني ،الةرشي ،قجازي :مةهول ،من الثالثة( .س " (. 26

( )23حتجة األشراف ،رنم (.)3424
( )24هتذي الكمال.)587/5( :
( )25هتذي التهذي .)212/2( :
( )26تقري التهذي ( :ص.)97
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قل ح  :أجححد للمبةةححني املعاصححرين (كالشححي شححعيب األرنححؤوط ،ومحححدي
السلفي ،وبشار معروف ،وريريهم ممن قةةوا كتب هؤع العلما الرين أشر إليهم
أجد هلم أيّ إشارة إىل وجوع قاام بحن قكحيم أو عدمحه! وهحم موافةحون هلحم يف أن
قاامًا هرا روى عن أبيه.
وقال الشي شعيب أثنا كالمه على صبيإ ابن قهحان" :وقحاام بحن قكحيم
يوثةه ريري املؤلف"( ، 27يعأ ابن قهان.
املطلب الثالث :من أنكر وجوده من أهل العلم
أنكر مصعب الابريي نسّابة العرب أن يكون حلكيم بن قاام ولد امسه "قاام".
ب أن
قال اله اريّ يف «التاري الكهري»" :قاام بن قكيم بن قاام :أنكح َر مصحع ٌ
يكون حلكيم ابنٌ يةالُ له قاام"(. 28
قل  :تَرجَمهُ اله اريّ ليهيّن أنه ليع له وجوع ،واقتج مبحا قالحه مصحعب ،و
يركر يف ترمجته إع ما سهق ،وع يُفهم من ترمجة اله اري له أنه يثه وجوعه.
وذكر اخلطيب يف «التل يص» عن ابن النالبحي قحال" :وأنكحر الحابريي قحاام بحن
قكيم بن قاام هو وريريه من علما بأ أسحد أشحدّ اإلنكحار ،وقحالوا:

يكحن حلكحيم

ابنٌ يةال له قاام ،صنريٌ وع كهريٌ!" (. 29
وذكححر الححدارقطأ يف «املؤتلححف وامل تلححف» قححال" :قِححاام بححن قكححيم بححن قححاام،
حيدِّ عن أبيه قكيم بن قاام .روى قديثه عهيد اهلل بن عمرو عحن زيحد بحن أبحي أنيسحة
عن زيد بن رُفيع عن قاام بن قكيم بحن قحاام عحن أبيحه أ ّن الحن ّ  قحال(( :يحا معشحر
النسا تصدقن  .وروى أبو األقوص سالم بن سليم ،عن عهدالعايا بحن رفيحع ،عحن
( )27لةيح ابن حبان.)521/16( :
( )28التاريخ الكبو.)116/3( :
( )29التلخيص.)403/1( :
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عطا  ،عن قاام بن قكيم ،عن أبيه يف الهيوع .وقال مصعب الابرييّ:

يكن حلكيم

بن قاام ابن يُةال له :قاام"(. 30
قل  :فكأن رأيه عدم وجوعه لنةله لكالم مصعب ،وكرا فعل منلطاي يف
«إكمالحه» فإنححه قححال " :خحرج احلححاكم قديثححه يف « صحبيبه» ،وذكححره ابححن قهححان يف
« مجلة الثةا » .وذكر اخلطيب يف كتاب « التل يص» :أنكحره الحابريي وريحريه محن
علما بأ أسد أشد اإلنكار ،وقالو:

يكن حلكيم ابن صنري وع كهري يةال له:

قاام"(. 31
قل :

يركر أصحباب كتحب األنسحاب والطهةحا  ،ومحن صحنّف يف الصحبابة

قاام بن قكيم هرا! بل ذكر ابن السكن يف ترمجحة «قكحيم بحن قحاام» قحال" :كحان لحه
محن الوَلححد :خالححد وهشحام وحييححى أسححلموا" .وقحال الط انححي" :كححان حلكحيم مححن الولححد:
عهداهلل وخالد وحييى وهشام ،أعركوا كلهم الن  وأسلموا يوم الفتإ"(. 32
و يركره أصباب كتب اإلخوة واألخوا  ،وإمنحا ذكحروا" :هشحام بحن قكحيم
بن قاام ،وخالد بن قكيم بن قاام".
خوَيْ ِلدِ بن أ َسدِ بن عهد ا ْلعُاى بن ُقصَيِّ بن كِالبر يُكْنَى أبَحا
وقَكِيمُ بن قِاَامي بن ُ
ف بن عهد
خَاِلدر ،وَأُمهُ صفية بن ُ زُهَيْري بن احلار بن أ َسدر ،وَأُمهَا سَ ْلمَى بن ُ عهد مَنَا ِ
الحداري ،وَإيسْححالمُ ُه يحوم الْفحتْإي ،وكححان مِحنَ ا ْل ُمؤَلَّفح ِة أعْطحاهُ الححن  مائححة َبعِحريٍ مححن رينَححائِ يم
قُنَ ْينٍ ،ما سحنة أربحع ويسحني ،وهحو ابحن مائحة وعشحرين سحنة ،عَحاََ يف الْجَاهِلِيح ِة
ستِّنيَ ،ويف اإليسْال يم سِتِّنيَ ،ولد قهل الفيل بثال عشرة سنة ،وما باملدينة(. 33
ِ
( )30املؤتلف واملختلف .)576/2( :وسيأيت الكالم علد هذا احلديث يف املطل الرابع.
( )31كمال هتذي الكمال.)48/4( :
( )32اإللابة يف متييز الصةابة.)230/2( :
( )33اوظر :املستدرك للةاكم ،)549/3( :واآلحاد واملثاين بن أيب عالم.)419/1( :
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قال الواقدي" :وشهد قكحيم بحن قحاام محع أبيحه الفجحار ،وقتحل أبحوه قحاام بحن
خويلد يف الفجار األخري ،وكان قكيم يكنحى أبحا خالحد ،وكحان لحه محن الولحد :عهحداهلل
وخالد وحييى وهشام ،وأمهم زينب بن العوام بن خويلد بحن عهحد العحاى بحن قصحي،
ويةال :بل أم هشام بن قكيم مليكة بن مال بن سعد من بأ احلار بن فهر ،وقحد
أعرك ولد قكيم بن قاام كلهم الن ّ  ،وأسلموا يوم الفتإ ،وصبهوا رسول اهلل،
وكان قكيم بن قاام فيما ذكر قد بلغ عشرين ومائة سنة"(. 34
وقال ابن قهان يف ترمجة قكيم" :وله أوعع ثالثة :هشام وخالحد وعهحداهلل بنحو
قكيم"(. 35
قل  :فها هم أهحل النسحب والطهةحا ،

يحركروا حلكحيم ولحدًا امسحه قحاام،

وإمنا اتفةوا على أن له ثالثة أوعع" :خالد وهشام وعهداهلل" ،وزاع الواقدي" :حييى".
ومصححعب الححابريي مححن أعلححم النححاس باألنسححاب ،فةولححه هححو وعلمححا بححأ أسححد
املعتمد يف هره املسألة ،فال وجوع هلرا اعبن أبداً ،وإمنحا أثهتحه بعحأ أهحل العلحم ألنحه
جا يف بعأ الروايا هكرا ،وسيأتي يف املطلب اآلتي الكالم على هره الروايا .
املطلب الرابع :األحاديث اليت رويت حلزام بن حكيم بن حزام،
ودراستها واحلكم عليها

رُوي بعأ األقاعيث جا فيها ذكر قاام بحن قكحيم ،وهحي عمحدة محن أثهح
وجوعه:

( )34املستدرك.)550-549/3( :
( )35الثقات.)71/3( :
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قوَصي سَلَّامُ بن سُليْمٍ احلنفيّ ،عن عهدا ْلعَايي يا بن رُفيْحعٍ،
احلدديث األول :ما رواهُ أبو الْأ ْ
قكِحيمٍ ،قحال :قحال قَكِحي ُم بحن قِحاَامٍ(( :ابَْتعْح ُ
عن عَطا ِ بن أبي رَبَا ٍ ،عن قِاَا يم بن َ
طعَامًا من طعَامي الصدَقةِ فرَبِبْ ُ فيه قهل أ ْن أقِْهيَهُ ،فأتَيْ ُ رَسُولَ اللَّهِ  فرَكرْ ُ ذلح
له ،فةال :لا تَِهعْهُ قتى َتةِْهيَ ُه (. 36
قل  :هرا احلديث مداره على أبي األقوص ،وجا يف بعأ الروايحا " :عحن
قاام بن قكيم ،قال :قال لي قكيم" ،ويف بعيها" :عحن قحاام بحن قكحيم بحن قحاام
عن أبيه" ،ويف رواية أخرى" :عن قاام بحن قكحيم بحن قحاام ،يعحأ :عحن قكحيم بحن
قاام".
وهرا اإلسناع ع يصإّ ،وأصله عن عطا عن قكيم بن قاام ،ليع فيه "قحاام
بن قكيم"!
فةد رواه جرير بن عهد احلميد عن عهد العايا بن رفيع عن عطا ابن أبي ربا ،
عن قكيم بن قاام ،قال :اش ي طعامًا من طعام الصدقة احلديث(. 37
وتابع عهد العايا عليه –كما رواه عنه جرير  :-خالد احلرا  :فرواه خالد عن
عطا بن أبي ربا عن قكيم بن قاام قال :كن أش ي الطعام وأبيعه ،فنهاني الحن ّ
 أن أبيع ما ليع عندي(. 38

( )36ألرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف «املصنف» ( )386/4عن أيب األحوص به ،والنسائي يف «السنن
الكربى» ( )37/4عن سليمان بن منصور ،والطرباين يف «املعجم الكبو» ( )197/3من طريق مسدد
وعثمان بن أيب شيبة ،وابن حبان يف «لةيةه» ( )361/11من طريق منصور بن أيب مزاحم ،كلهم عن
أيب األحوص ،به.
( )37ألرجه احملاملي يف «أماليه» (ص.)294
( )38ألرجه الطرباين يف «املعجم الكبو».)204/3( :
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فتهيّن أن أبا األقحوص أخطحأ فيحه ،واحملفحو عحن عطحا بهحرا اإلسحناع عون ذكحر
"قححاام" .وكححأن الححوهم عخححل علححى أبححي األقححوص بأنححه انةلححب عليححه اسححم «قكححيم بححن
قححاام» ،فأصححهإ عنححده« :قححاام بححن قكححيم» وقكححيم معححروف أنححه صححبابي ،فأصححهإ
اإلسناع« :قاام بن قكيم قال :قال قكيم بحن قحاام» ويؤكحد هحرا الةلحب أنحه جحا يف
رواية «قاام بن قكيم» فةال أبو األقوص بعدها« :يعأ عن قكيم بحن قحاام» ،ومحا
جا يف الروايا األخرى« :قال لي قكيم» و«قاام بن قكيم بن قاام عن أبيه» ،إمنحا
هو خطأ نشأ عن هرا الةلب.
وأبو األقوص وإن كان ثةة إع أن رواية جرير مةدمة على روايته.
قال عهدالرمحن ابن أبي قامت :مسع أبي يةول" :شري وأبحو عوانحة وجريحر
بن عهداحلميد كلّهم أقبّ إليّ من أبي األقوص"(. 39
وكأن النسائي من خالل خترجيه أراع التنهيه إىل هرا اخلطحأ يف هحرا اإلسحناع ،فإنحه
(40

أخرج احلديث يف «سننه الك ى»

من طريق ابن جريج ،قال :أخ نحي عطحا  ،عحن

صفوان بن مَوْ ِهب :أنه أخ ه عن عهداهلل بن حممد بن صَيفي ،عن قكيم بن قاام.
ثم أخرجه أيياً من طريق ابن جريج ،قال :وأخ نحي عطحا  ،عحن عهداللَّح ِه بحن
صمَة الْجُ َشمِيِّ ،عن قكيم بن قاام ،عن الن .
ِع ْ
ثم أخرج قديث أبي األقوص.
فححركر النسححائي اخلححالف علححى عطححا يف هححرا احلححديث ،ويهححدو أن عطححا ً كححان
ييطرب فيه! واحلديث رواه أييحًا يوسحف بحن ماهح  ،عحن عهحداهلل بحن عصحمة ،عحن

( )39اجلرح والتعدي .)259/4( :
( )40السنن الكربى.)37-36/4( :
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قكححيم ،وروي مححن طححرري كححثرية عححن يوسححف بححن ماه ح  ،عححن قكححيم بححن قححاام عون
واسطة(. 41
وعهداهلل بن حممد بن صيفي امل اومي هحو والحد حييحى الحري روى لحه ا ماعحة،
وع يوجد لعهداهلل إع هرا احلديث ،فإن كان هرا اإلسناع حمفو اً فهو ع بأس بحه ،وقحد
يكون عهداهلل هرا هو ابن عصمة ألن احلحديث مشحهور عنحه ،فيكحون عطحا ا حطرب
فيه! وقد ذكروا أن صفوان بن موهب الراوي ،عن عهداهلل بن حممحد بحن صحيفي يحروي
أيياً عن عهداهلل بن عصمة( ، 42فاهلل أعلم.
وكرل عهداهلل بن عصمة ،فإنه ليع له إع هرا احلديث ،وقحد وثةحه بعيحهم،
وجهله آخرون( ، 43والصواب أنه ثةة ،وقد خلط بعيهم بينه وبني عهحداهلل بحن عصحمة
النصي ّ اليعيف!

( )41اوظر :املعجم الكبو ،)196-194/3( :وجامع الرتمذج.)534/3( :
( )42ذكر البخارج يف «التاريخ الكبو» (" :)307/4لجوان بن موه  :مسع مسلم بن عقي  .روى عنه عمرو
بن دينار وعطاء .يروج عن عبده بن حممد بن ليجي".
نلت :بناءً علد مذه اإلمام البخارج يف السماع فإوه أثبت أن لجوان مسع من مسلم بن عقي  ،ومل يثبت أوه
مسع عبده بن حممد بن ليجي ،وهلذا ألر هذا القول يف هناية الرتمجة ،ونال" :يروج عن عبده" ،ولو كان
اثبت لذكره مع مسلم بن عقي .
مساعه منه ٌ
نال أبو حامت الرازج " :لجوان بن موه  ،مكي :روى عن مسلم بن عقي وعبده بن عصمة اجلشمي ،روى
عنه عمرو بن دينار" (اجلرح والتعدي .)423/4 :
نلت :فلم يذكر أبو حامت أن لجوان روى عن عبده بن حممد بن ليجي ،ولكنه ذكر أوه يروج عن عبده بن
عصمة.
( )43نال الذهيب يف «امليزان» ( " :)146/4يُعرف" .ونال يف «الكاشف» (" :)574/1ثقة".
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ورواه ابن قهان يف «صبيبه» من طريق همام بن حييحى ،قحال :قحدثنا ابحن أبحي
كثري أن يعلحى بحن قكحيم قدّثحه :أن يوسحف بحن ماهح قدّثحه :أن عهحداهلل بحن عصحمة
قدّثه :أن قكيم بن قاام قدّثه قال ...احلديث.
قال ابن قهان" :هرا اخل مشهور عن يوسف بن ماه عحن قكحيم بحن قحاام،
ليع فيه ذكر عهداهلل بن عصمة ،وهرا خ ٌ ريريبٌ"(. 44
قال عهداحلق اإلشهيلي يف «أقكامه»" :وقد رواه قاسم بن أصهغ يف «كتابه» عحن
همام ،قال :قدثنا حييى أن يعلى بن قكحيم قدثحه :أن يوسحف قدثحه :أن قكحيم بحن
قاام قدثه فركره ،هكرا ذكر يعلحى مسحاع يوسحف بحن ماهح محن قكحيم بحن قحاام،
وهشام الدستوائي يرويه عن حييى ،فيدخل بني يوسف وقكيم :عهحداهلل بحن عصحمة،
وكرل هو بينهما يف ريري قديث ،وعهداهلل بن عصمة عيف جداً".
وقال ابن الةطان الفاسي يف «كتابه»" :هكرا رواه قاسم بحن أصحهغ ،وأنحا أخحاف
أن يكون سةط من اإلسناع ابن عصمة ،ورواية الدارقطأ تهني ذل  ،قال :وذكحر ابحن
قام يف كتابه رواية قاسم بن أصهغ ،وقال :إن يعلى بن قكحيم ثةحة ،وقحد ذكحر مسحاع
يوسف من قكيم فيصري مساع يوسف من ابن عصمة عن قكيم لنوًا ألنه إذا مسعحه
من قكيم فال ييره أن يسمعه من ريري قكيم عن قكيم".
وقال صاقب «التنةيإ»" :قال ابن قام :عهداهلل بحن عصحمة جمهحول ،وصحبإ
احلححديث مححن روايححة يوسححف نفسححه عححن قكححيم ألنححه صححر يف روايححة قاسححم بححن أصححهغ
بسحماعه منحه ،والصححبيإ أن بحني يوسححف وقكحيم عهححداهلل بحن عصححمة ،وهحو ا شححمي
قجازي ،وقد ذكره ابن قهحان يف الثةحا  ،وقحال عهحداحلق يف أقكامحه بعحد ذكحره هحرا
احلديث عهداهلل بن عصمة عيف جداً ،وتهعه على ذل ابحن الةطحان وكالهمحا طحئ
( )44لةيح ابن حبان.)358/11( :
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يف ذل  ،وقد اشتهه عليهما عهداهلل بن عصمة هرا بالنصي أو ريريه ممن يسمى عهحداهلل
بن عصمة "(. 45
وقال ابن قجر يف «التل يص احلهري»" :وزعم عهد احلحق أن عهحداهلل بحن عصحمة
عيف جداً ،و يتعةهه ابن الةطان ،بل نةل عحن ابحن قحام أنحه قحال" :هحو جمهحول"،
وهو جر ٌ مرعوعٌ فةد روى عنه ثالثة ،واقتج به النسائي"(. 46
وقال ابن عهد ال يف «اعستركار»" :وما أعلم لعهد اهلل بن عصمة جرقة إع أنه
يرو عنه إع رجل واقد ،فهو جمهول عندهم! إع أني أقول :إن كحان معروفحًا بالثةحة
واألمانة والعدالة ،فال ييره إذا

يرو عنه إع واقد"(. 47

وقد روى احلديث الهيهةي يف «سننه» بالواسطة بحني يوسحف وقكحيم ،ثحم قحال:
"هرا إسنا ٌع قسنٌ متصلٌ"(. 48
وتعةهه ابن ال كماني يف «ا وهر النةي» فةال" :قل  :كيف يكون قسحنًا وابحن
عصمة م وك ،كرا قال صاقب احمللى ،ويف األقكام لعهداحلق :عيف".
قل  :ما قالحه الهيهةحي هحو الصحواب ،وأخطحأ ابحن ال كمحاني باتهاعحه ابحن قحام
وعهداحلق ألنهما خلطا بني عهداهلل بن عصحمة ا ُشحمي الثةحة ،وبحني اآلخحر النصحي ّ
اليعيف.
وأما ما ذهب إليه ابحن قهحان ،ومحن قهلحه ال محري بتصحبيإ إسحناع يوسحف عحن
قكيم عون واسطة ،ففيه نظرٌ! فال يعلم أن يوسف مسع من قكحيم ،وهحو يرويحه عنحه

( )45وق هذا كلّه عنهم الزيلعي يف «وص الراية».)32/4( :
( )46التلخيص احلبو.)5/3( :
( )47ا ستذكار.)375/6( :
( )48السنن الكربى.)313/5( :
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بواسطة عهداهلل بن عصمة ،وقد أنكحر اإلمحام أمححد مسحاع يوسحف محن قكحيم وقحال:
"مرسل"(. 49
واألشهه أن يوسف مسعه محن عهحداهلل بحن عصحمة ،فبحدّ عنحه ،وكحان أقيانحًا
يرويه عن قكيم مهاشرة عون واسطة عهداهلل ،وهرا منه ألن اإلرسال كحان منتشحراً يف
ذاك العصر ،فكانوا حيدّثون مهاشرة عون ذكر الواسطة لعدم وجوع الكحرب ،وكيفمحا
كان األمر فاحلديث قسنٌ إن شا اهلل تعاىل ،وهو مشهور عن قكيم بن قاام ،ولكحن
ع يوجد له ابن امسه "قاام" يرويه عنه.
احلديث الثداين :ما رواهُ عهيد اهلل بن َعمْرٍو ،عن زَ ْي ِد بن أبي أُنَيْسَة ،عن زَ ْي ِد بحن رُفيْحعٍ،
عن قِحاَامي بحن قَكِحيمي بحن قِحاَا ٍم ،عحن أبيحه قحال(( :خَطحبَ الحن  النِّسَحا َ ذَا َ يَح ْومٍ،
فوَعَظهُن وَأمَرَهُن بَِت ْةوَى اللَّهِ ،وَالطَّا َع ِة ألزْوَاجِهينِّ ،وَأنْ يََتصَد ْقنَ ،وقحال :وَإين مِحنْكُن
ري بحني أصَحاِبعِهِ،
ب جَهَحنمَ ،ففحر َ
جمَعَ أصَاِبعَهُ َ -وجُلُّكُحن قَطح ُ
خلُ الْجَنة َ -و َ
من َي ْد ُ
اللعْ حنَ ،وَتَ ْكفُ ح ْر َن ا ْلعَشِ حريَ،
فةال ح ِ امْ حرَأةََ :ولِ حمَ يححا رَسُححولَ اللَّ حهِ؟ قححال :ألنكُححن تُكْثِ ح ْرنَ َّ
وَتُسَوِّ ْفنَ الْ َيْ َر (. 50
قل  :هكرا رواه زيد بن أبي أنيسة ،وخالفه معمر بن راشد فرواه عحن زيحد بحن
رُفيع عن قَ َرام بن معاوية ،عن الحن ّ  مرسحالً ،كمحا نهّحه إليحه اإلمحام اله حاري قيحث

( )49جامع التةصي ( :ص.)305
( )50ألرجه ابن حبان يف «لةيةه» ( )113/8و ( )520/16من طريق عبده بن جعجر وعبيد بن َجناد
احلليب ،كالمها (ابن
احلليب – مجرناً ،-والطرباين يف «املعجم الكبو» ( )196/3من طريق ُعبيد بن َجناد ّ
جعجر وعبيد) عن عبيده بن عمرو ،به (بنةوه).
وذكره اهليثمي يف «جممع الزوائد» ( )314/4ونال" :رواه الطرباين ،وفيه زيد بن رفيع ،وهو ضعيف" ،مث أورده يف
( )394/10ونال" :رواه الطرباين يف «األوسط» ورجاله ثقات"!!

138

«أو د الصةابة بني وجي أه النَّس و ثباهتم يف األساويد» « ِحزام بن َحكيم بن ِحزام» أُمنوذجاً

قال يف باب :من امسه «قَرَام»" :قَرام بحن معاويحة عحن الحن  ،مرسحل ،قالحه مَعمحر
عن زيد بن رفيع"(. 51
وتهعه أبو قامت الرازي .قال عهدالرمحن ابن أبي قامت" :قرام بن معاويحة ،روى
عحن الححن  ،مرسححل ،روى عححن عمحر كالمححه ،روى معمححر عححن زيحد بححن رفيححع عنححه،
وروى عهيداهلل بن عمرو عن زيد بحن رفيحع ،فةحال :عحن قحاام بحن قكحيم بحن قحاام،
مسع أبي يةول ذل "(. 52
قل  :كرا يف املطهوع! سةط منه" :زيد بن أبي أُنيسحة"! والصحواب أنحه مرسحل،
وقد أخطأ فيه زيد بن أبي أنيسة ،وهو ثةة ،ولكحن يف قديثحه بعحأ النكحارة ،كمحا قحال
اإلمام أمحد(. 53
( )51التاريخ الكبو.)102/3( :
وند وبّه اإلمام البخارج يف «التاريخ الكبو» (  )43/7ى وهم لزيد بن أيب أويسة من هذا النوع أيضاً ،فروى عبيد
ه بن عمرو عن زيد بن أيب أويسة عن زيد بن رفيع عن علقمة بن يزيد ،نال" :كت لينا عمر بن
اخلطا  :أدبوا اخلي و جياوروكم اخلنازير" ،ولالجه معمر ،فرواه عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاوية
نال :كت لينا عمر مثله ،وهذا هو الصوا .
ومل حيسن أبو حامت الرازج يف التعام مع هذا اخلطأ ،فإوه نال" :علقمة بن يزيد ،ويقال حرام بن معاوية ،نال:
كت لينا عمر :جياوروكم اخلنازير .روى عنه زيد بن رفيع" ،نال ابن أيب حامت :وسألته عنه؟ فقال:
"ليس مبشهور" (اجلرح والتعدي .)406/6 :
نلت :ذكر علقمة لطأ من زيد بن أيب أويسة ،فال حيسن أن يرتجم لعلقمة ،و القول أبن زيد بن رفيع روى عنه!
وند ألطأ ابن حبان يف ذكره يف «الثقات» ( )211/5حيث نال" :علقمة بن يزيد كت ليه عمر بن
اخلطا  ،روى عنه زيد بن رفيع"! فالذج كت ليه عمر هو حرام بن معاوية كما نال البخارج ،ولكن
ذكره ابن حبان مرة اثوية يف «الثقات» ( )212/5فقال" :علقمة بن يزيد ،يروج عن عمر ،روى عنه زيد
بن أىب أويسة"! فاسم علقمة هنا لطأً ،فرتمجه ابن حبان مرتني ،وهذا ما يؤلذ عليه من توثيقه اجملاهي !
( )52اجلرح والتعدي .)282/3( :
( )53وقله ابن اجلوزج يف «العل املتناهية» (.)408/1
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وقال املروذي :وسألته – يعأ أمحد  -عحن زيحد بحن أبحي أنيسحة ،كيحف هحو؟
فبرّك يده ،وقال" :صاب ،وليع هو براك"(. 54
قل  :كأن اخلطأ عخل على زيد بن أبي أنيسة أن «قَرَام»  -باملهملحة  -نهحا
«قِاام»  -باملعجمة  -وألن احلحديث أصحالً مرسحل ،فظحن أن قاامحًا هحرا هحو ابحن
قكححيم ،فححرواه عنححه عححن أبيححه ،أو كححان عنححده« :قَ حرَام بححن قكححيم» فظنّ حه «قححاام بححن
قكيم» ألن «قَرَام بن قكيم» يُةال إنه هو «قَرَام بن معاوية» ،واهلل أعلم.
وهرا يةوعنا إىل التبةيق يف «قَرام بن معاوية» هل هو نفسه «قَرام بن قكيم»؟
ي إىل التفريححق بينهمححا ،ف جححم يف «تارخيححه»" :قححرام بححن قكححيم
ذهححب اله ححار ّ
الدمشةي :عن عمّه عهداهلل بحن سحعد ،وحممحوع بحن ربيعحة ،وأبحي هريحرة ،روى عنحه:
العال بن احلار  ،وزيد بن واقد ،وعهداهلل بن العال ".
ثُححم تححرجم" :قححرام بححن معاويححة عححن الححن  مرسححل ،قالححه معمححر عححن زيححد بححن
رفيع"(. 55
وتهعه يف ذل أبو قامت الرازي وابنه(. 56
وكرل فعل ابن قهان ،فإنه ترجم يف «الثةا »" :قرام بحن قكحيم الدمشحةي:
يروي عن أبي هريرة .روى عنه :زيد بن واقد ،والعال بن احلار "(. 57
( )54العل ومعرفة الرجال( :ص.)65
وند لةح هذا احلديث الشيخ شعي  ،أثناء حتقيقه لصةيح ابن حبان ( )520/16فقال" :حديث لةيح.
زيد بن رفيع خمتلف فيه ،نال أمحد :ما به أبس ،ونال أبو داود :جزرج ثقة ...وضعجه الدارنطين ،ونال
النسائي :ليس ابلقوج".
نلت :هذا اإلسناد الذج عند ابن حبان ليس بصةيح! واملشكلة ليست يف زيد بن رفيع.
( )55التاريخ الكبو.)102-101/3( :
( )56اجلرح والتعدي .)282/3( :
( )57الثقات.)185/4( :
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ثُم ترجم" :قرام بن معاوية :يروي املراسيل ،روى عنه زيد بن رفيع".
وكرل فعحل الحدارقطأ يف «املؤتلحف وامل تلحف» ،والعسحكري يف «تصحبيفا
احملدّثني»(. 58
وممن جعلهما واقداً ،اإلمام اخلطيحب يف «املو ّحإ» ،ووهّحم محن فحرّري بينهمحا،
فنةل تراجم اله اريّ ،ثم قال" :وقد وهحم اله حاري يف فصحله بحني قحرام بحن قكحيم،
ل واق ٌد خيتلف على معاوية بن صحاب يف اسحم أبيحه ،وكحان
وقرام بن معاوية ألنه رج ٌ
معاوية يروي قديثه عن العال بن احلار عنه ،عن عمّه عهداهلل بن سعد ،وقيل :إنحه
يرسححل الروايححة عححن أبححي ذر النفححاري  ،وعححن أبححي هريححرة  ،وقححد ذكححر أبححو احلسححن
الححدارقطأ يف كتححاب «املؤتلححف وامل تلححف» هححرا الرجححل ،كمححا ذكححره اله ححاري ،وأ نححه
اعتمد على قوله ،ونةله من تارخيه ،واهلل أعلم"(. 59
وتهعه يف ذل ابن ماكوع يف «تهريب مُستمر األوهام»(. 60
وإىل هرا – أيياً  -ذهب املحاي يف «تهحريب الكمحال» ،فنةحل كحالم اخلطيحب،
ثم قال" :ثم روى له – أي اخلطيب  -أقاعيث سُمي يف بعيها قرام بن قكيم ،ويف
بعيها قرام بن معاوية ،ويف بعيها مرة هكرا ومرة هكرا"(. 61
وأمحا ابحن قجححر ،فةحد تحرعع فيححه يف بعحأ كتهحه ،ثححم جحام يف «التةريحب» بأنهمححا
واقد.
قال يف «اإلصابة»" :قرام بن معاوية األنصحاري ،وقيحل العنسحي نايحل عمشحق:
أرسل قديثاً ،فركره عهدان يف «الصبابة»! قال ابحن أبحي قحامت واله حاري والحدارقطأ
( )58تصةيجات احملدثني.)560/2( :
( )59موضح أوهام اجلمع والتجريق.)109/1( :
( )60هتذي ُمستمر األوهام( :ص.)181
( )61هتذي الكمال.)517/5( :
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وابن قهان :أقاعيثه مراسيل ،يروي عنه زيد بحن رفيحع ،وزعحم اخلطيحب أن قحرام بحن
معاوية هرا هو قرام بن قكيم الري روى عن عمّه عهد اهلل بن سحعد ،وأخحرج قديثحه
أصباب «السنن» ،وقد فرّري بينهما اله اري والدارقطأ والعسكري وريريهم ،وعلى
كلّ قال فهو تابعي"(. 62
وقال يف «تهريب التهريب» بعد أن نةل كالم املاي واخلطيب" :قل  :وقحد تهحع
اله اري ابنُ أبي قامت وابن ماكوع وأبو أمحد العسكري وريريهم ،ويف «الثةا » عبن
قهان :قرام بن قكيم املركور يف التابعني ،وذكر أبو موسحى املحديأ قحرام بحن معاويحة
يف «الصبابة» ،وأورع له قديثه املرسل ،ونةل بعأ احلفا ( 63عن الدارقطأ أنه وثّحق
قرام بن قكيم ،وقد عفه ابن قحام يف «احمللّحى» بنحري مسحتند! وقحال عهحداحلق عةحب
قديثه" :ع يصإ هرا" ،وقال يف مو ع آخر" :قرام عيف" ،فكأنه تهحع ابحن قحام،
وأنكر عليه ذل ابن الةطان الفاسي فةال" :بل جمهول احلال" ،ولحيع كمحا قحالوا ،بحل
ثةة كما قال العجلي وريريه"(. 64
وقال يف «التةريب»" :قَرَام ،مبهملتني مفتوقتني ،ابن قكيم بن خالد بحن سحعد
األنصاري ،ويُةال :العَنسي ،بالنون ،الدمشةيّ ،وهو قرام بن معاويحة ،كحان معاويحة
بن صاب يةوله على الوجهني ،ووهم من جعلهما اثنني ،وهو ثةة من الثالثة"(. 65
قل  :اخلالف نتج من اعخحتالف يف تسحميته يف روايحة معاويحة بحن صحاب ،فإنحه
اختلف عليه! فروى حممد بن إمساعيحل بحن عُليحة ،عحن عهحدالرمحن بحن مهحدي ،عحن
( )62اإللابة يف متييز الصةابة.)208/2( :
( )63ذكر ُمغُلْطَاج يف « كمال هتذي الكمال» ( )20/4أن الذج وق هذا عن الدارنطين هو :الغساين يف
كالمه علد «سننه».
( )64هتذي التهذي .)195/2( :
( )65تقري التهذي ( :ص.)95
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معاوية بن صاب ،عن العال بن احلار  ،عن قرام بن معاوية ،عحن عمّحه عهحداهلل بحن
سعد ،قال :سأل الن  عن مؤاكلة احلائأ؟ فةال(( :واكلها .
كرا رواه بُندار والفيل بن موسى الهصري عن ابن مهدي.
وخالفهم الةواريري وأمحد بن قنهل وحييى بن معني ،فرووه عن ابحن مهحدي،
وقالوا :قرام بن قكيم ،وكرل قال عهحداهلل بحن وهحب وعهحداهلل بحن صحاب املصحريان
عن معاوية بن صاب ،وكرل رواه اهليثم بن محيد عن العال بن احلار (. 66
وقححد روى أمحححد احلححديث امل تلححف فيححه يف «املسححند» عححن ابححن مهححدي باإلسححناع
نفسه ،فةال مرة« :قرام بن قكيم» ،ومرة« :قرام بن معاوية»(. 67
قل  :ا طرب معاوية بن صاب يف تسمية قرام ،فكان يسمية مرة« :قرام بحن
قكيم» ،ومرة« :قرام بن معاوية»! وع ميكن اعتماعه يف جعلحهما واقحداً! بحل إن ابحن
(68

مهدي راوي هرا احلديث ،كان يةول فيمن امسه قحرام بحن معاويحة" :هحو وهحم"

،

أي من مساه قرام بن معاوية ،فةد وهم فيه ،والصواب أنه« :قرام بن قكيم» ،ولحو
كححان ابححن قكححيم يعححرف بححابن معاويححة ،ملححا خفححي ذل ح علححى أهححل الشححام ،فححإنهم رووا
قديثه ،وقديثه عندهم ،و يسمه أقد منهم حبرام بن معاويحة ،وهحم جممعحون علحى

( )66روى أحاديثهم ابن عساكر يف «اترخيه».)49/29( :
( )67مسند أمحد.)342/4( :
( )68اوظر« :اتريخ دمشق» ( .)307/12وند وق مغلطاج يف «اإلكمال» (" :)21/4نال أبو القاسم :والذج
ناله ابن مهدج وهم"!
نلت :أبو القاسم ابن عساكر مل يوهم ابن مهدج ،و منا نال ابن عساكر" :ونال ابن مهدج فيمن امسه حرام بن
معاوية هو وهم" ،فال أدرج ه هناك لطأ يف النسخة املطبوعة من كمال مغلطاج أم ! وهي وسخة
سقيمة جداً ،وحتقيقها سيء ،وه املستعان.
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امسححه ونسححهه ،فححالوهم مححن معاويححة بححن صححاب ،وع يُعتمححد عليححه يف جعلححهما واقححداً،
ومعاوية فيه كالم.
قال ابن عَدي فيه يف «الكامل»" :ما أرى حبديثه بأساً ،وهو عندي صحدوري ،إع
أنه يةع يف أقاعيثه إفراعا !" (. 69
ري له أوهام"(. 70
وقال ابن قجر" :صدو ٌ
قل  :وهرا من إفراعاته وأوهامه.
ومما يؤيد أن معاوية بن صاب وَ ِهم فيه أن اهليثم بحن قُميحد ،روى هحرا احلحديث
عن العال بن احلار فسمى أبحا قحرام قكيمحاً ،كمحا أخرجحه اخلطيحب محن طريحق أبحي
عاوع ،عن هارون بن حممحد بحن بكحار ،عحن محروان بحن حممحد ،عحن اهليحثم بحن محيحد،
قال :قدثنا العال ابن احلار

 ،عن قرام بن قكيم ،عن عمّه أنحه سحأل رسحول اهلل 

مححا حي حلّ لححي مححن امرأتححي وهححي قححائأ؟ قححال(( :ل ح مححا فححوري اإلزار وذكححر مؤاكلححة
احلائأ أيياً ،وساري احلديث(. 71
والصواب أنهما اثنان ،كما ذهب إليه اله اري ومن تهعه.
أما قرام بن قكيم الدمشةيّ:

( )69الكام يف الضعجاء.)406/6( :
( )70تقري التهذي ( :ص.)470
ألر علد أهنما واحد!
( )71موضح أوهام اجلمع والتجريق .)112/1( :والغري أن اخلطي روى هذه الرواية ،و ّ
وبعأ احملققني املعالرين مل ينتبهوا  ى هذا اخلالف يف تسمية حرام! فأثناء كالم حمقق كتا «اآلحاد
واملثاين» د .ابسم اجلوابرة علد هذا احلديث الذج رواه ابن أيب عالم ( )145/2من طريق معاوية بن
لاحل ،أثبت احملقق يف األل « :حرام بن حكيم» مث لّرج احلديث يف اهلامش مث نال" :جاء يف األل
معاوية – يعين حرام بن معاوية -والتصوي من املصادر السابقة" .فكأن الشيخ يرى أن ما يف األل
لطأ ،وليس كذلك ،ومل يتنبه للخالف علد معاوية بن لاحل يف تسميته!
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فةححال عهححدالرمحن بححن إبححراهيم – عُقححيم  ،-وأمحححد بححن عهححداهلل العجلححي:
"ثةة"(. 72
(73

وقال الره يف ترمجته من «املياان»

بعد أن ذكر له قديثاً" :قحال أبحو حممحد

عهداحلق" :ع يصإ هرا" ،وعليه مؤاخرة يف ذل

فإنه يةهحل روايحة املسحتور ،وقحرام

قد وُثق ،وقدّ عنه زيد بن واقد ،وعهحداهلل بحن العحال أييحاً ،وروى أييحًا عحن أبحي
هريرة ،فبديثه مع ريرابته يةتيي أن يكون قسناً".
وأما قرام بن معاوية ،فله بعأ املراسيل ،وقديثه يدلّ علحى صحدقه ،وهحو ع
بأس به إن شا اهلل تعاىل.
احلديث الثالدث :ما رواه عُ ْثمَانُ بن عهحدالرمحن الطرائفحيّ ،عحن صَحدَقة ،عحن زَيْح ِد بحن
وَا ِقدرَ ،عني ا ْلعَال ِ بن الْبَاري ِ ،عن قِاَامي بن قَكِيمي بن قِاَامٍ ،عن أبيهَ ،عني الن ّ ،
ل
ل خُطهَحاؤُهُ ،كحثِ ٍري ُمعْطُحوهُ ،قلِيح ٍ
قال(( :إينكُمْ قد أصْهَبْتُمْ يف َزمَانٍ ،كثِريٍ فُةهَاؤُهُ ،قلِيح ٍ
سُؤالُهُ ،ا ْل َع َملُ فيه خَيْ ٌر ِم َن ا ْلعِلْمي .وَسَحَيأْتِي َزمَحانٌ :قلِيحلٌ فُةهَحاؤُهُ ،كحثِ ٌري خُطهَحاؤُهُ ،كحثِ ٌري
ل (. 74
ل ُمعْطُوهُ ،ا ْلعِلْمُ فيه خَيْ ٌر ِم َن ا ْل َع َم ي
سُؤالُهُ ،قلِي ٌ

( )72اوظر :هتذي الكمال .)517/5( :نال العجلي يف «معرفة الثقات» (ص" :)290حرام بن حكيم:
اتبعي ثقة" .فتعقبه ابن عساكر يف «اترخيه» ( )307/12ونال " :كذا نال! وهو دمشقي،
ّ
مصرج ّ
مصرج".
نلت :يبدو أن الوهم ونع للعجلي بسب أوه ونع له حديث حرام عند املصريني ،فظن أوه مصرج ،وه أعلم.
( )73ميزان ا عتدال.)209/2( :
( )74ألرجه الطرباين يف «املعجم الكبو» ( )197/3عن ا ْحلُس ْ ِ
ج عن َع ْمُرو بن ِه َش ٍام أيب
ني بن ِ ْس َة َ
ُّس َِرت ِّ
اق الت ْ
َ
أ َُميَّةَ ا ْحلََّرِِ
اينّ عن ُعثْ َمان بن عبدالرمحن ،به.
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وأورعه اهليثمي يف «الح َمجمع» وقال" :رواه الط اني يف الكهري ،وفيه عثمان بحن
عهدالرمحن الطرائفي ،وهو ثةة إع أنه قيل فيه يروي عن اليحعفا  ،وهحرا محن روايتحه
عن صدقة بن خالد ،وهو من رجال الصبيإ"(. 75
قل  :هرا قديثٌ باطلٌ بهحرا اإلسحناع!

حيحدِّ بحه العحال بحن احلحار  ،عحن

قاام بن قكيم! وإمنا يُروى هرا احلديث من طريق قَحرام بحن قكحيم – كمحا سحيأتي إن
شا اهلل  ،-فةلب إىل قاام بن قكيم ،وجعل "عن أبيه قكيم"!!
وعثمان بن عهدالرمحن الطرائفي احلرّاني ،عفه اله اري ،وكرّبه ابحنُ نُمحري،
ووثةه ابحن معحني .وقحال أبحو قحامت" :صحدوري" ،وأنكحر علحى اله حاري إعخحال امسحه يف
كتاب اليعفا  ،وقال" :حيول منه"(. 76
وقال ابن عَدي" :وصورة عثمان بن عهدالرمحن أنه ع بحأس بحه ،كمحا قحال أبحو
عروبة إع أنه حيدّ عن قوم جمهولني بعجائحب ،وتلح العجائحب محن جهحة ايهحولني،
وهو يف أهل ا ايرة كهةية يف أهل الشحام ،وبةيحة أييحاً حيحدِّ عحن جمهحولني بعجائحب،
وهو يف نفسه ثةة ،ع بأس به صدوري ،محا يةحع فيحه قديثحه محن اإلنكحار ،فإمنحا يةحع محن
جهة من يروي عنه"(. 77
وقال ابحن قهحان يف «ايحروقني» " :كحان معلمحًا يحروي عحن أقحوام حعاف أشحيا
يدلسها عن الثةا  ،قتى إذا مسعها املسحتمع

يشح يف و حعها ،فلمحا كثُح َر ذلح يف

أخهاره ألاق به تل املو حوعا  ،ومححل عليحه النحاس يف ا حر  ،فحال جيحوز عنحدي

( )75جممع الزوائد.)127/1( :
( )76اجلرح والتعدي  .)157/6( :واوظر :التاريخ الكبو للبخارج.)238/6( :
( )77الكام .)174/5( :
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اعقتجاج بروايته كلها على قال من األقوال ملا ريلب عليها من املناكري عن املشاهري
واملو وعا عن الثةا "(. 78
وقد رعّ الره كالم ابن قهان ،فةال يف «املياان»" :والكالم يف الرجال ع جيوز
إع لتام املعرفة تام الورع ،وكرا أسرف فيه حممد بن عهداهلل بن منري فةال :كرّاب"(. 79
قل  :عثمان الطرائفي ليع بالةوي يف احلديث ،وهو ع يتعمد الكحرب ،ومحن
يروي عن اليحعفا واياهيحل املنكحرا  ،يُعحر

نفسحه للتهمحة! وقديثحه يُكتحب ،وع

يُبتج به.
وإن سلّمنا أن العهدة ليس عليحه يف هحرا احلحديث ،فهحي علحى شحي ه صحدقة،
وهو ابن عهداهلل السمني ،ع كما قال اهليثمي بأنه صدقة بحن خالحد! وصحدقة السحمني،
منكر احلديث.
وقد أخحرج احلحديث الط انحي يف «مسحند الشحاميني» عحن عَ ْهدِاللَّح ِه بح ين مُبَمح ِد بح ين
َسعِيدِ بني أبِي مَرْيَمَ ،قال :قدثَنَا َعمْرُو بنُ أبِي سَلمَة التِّنِّيسِي ،قال :قدثَنَا صَحدَقةُ بح ُن
عَ ْهدِاللَّهِ ،قال :قَدثَنِي زَ ْيدُ بنُ وَا ِقدرَ ،عنْ قَرَامي بني قَكِيمٍَ ،عنْ عَمِّهِ عَ ْهدِاللَّهِ بح ين سَح ْعدر
َ ،عنْ رَسُولي اللَّهِ . 80(
وهرا احلديث تفحرع بحه عحن زيحد :صحدقة السحمني ،وهحو منكحر احلحديث ،لحيع
بشي .

( )78كتا اجملروحني.)97/2( :
( )79امليزان.)60/5( :
( )80مسند الشاميني.)221/2( :
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يسحمع محن قحرام بحن قكحيم( ، 81وقحد رُوي محن طريحق

آخر عن اهليثم بن محيد النساني الشامي ،قال :قدثنا العال بن احلار  ،عحن قَحرام
بن قكيم  -ونسب قرام بن قكيم بن خالد بن سعد رجل محن قحري

 -عحن عمّحه

أن رسول اهلل . 82(
قلح  :وهححرا إسححناع صححبيإٌ ،والعححال بححن احلححار ثةححة ،وذكححره ابححن قهححان يف
(83

«الثةا » وقال" :يُعت قديثه من رواية الثةا عنه"

 ،واهليثم بن محيد صدوري.

وله شاهدٌ صبيإٌ من قديث ابن مسحعوع  ،رواه عنحه مجاعحة محن أصحبابه،
قال ابن مسعوع (( :إنكم يف زمان كثري فةهاؤه ،قليحل خطهحاؤه ،قليحل سحؤاله ،كحثري
معطححوه ،العمححل فيححه قائححد للححهوى ،وسححيأتي مححن بعححدكم زمححان قليححل فةهححاؤه ،كححثري
البخارج يف «التاريخ الكبو» (" :)407/3زيد بن واند ،مسع مغيث بن مسي الشامي ،ولالد
( )81نال اإلمام
ّ

بن عبده بن حسني ،وبسر بن عبيد ه ،وعن حرام بن حكيم والقاسم بن خميمرة ومكةول."...
نلت :فهذا من البخارج شارة  ى أن زيد بن واند ،روى عن حرام ،ولكن مل يثبت مساعه منه.
( )82ألرجه ابن أيب عالم يف «اآلحاد واملثاين» ( )144/2عن عبدالرمحن بن عمرو أيب زرعة عن حممد بن
عائذ الكات عن اهليثم ،به ،وألرجه ابن عساكر يف «اترخيه» من طريق حممود بن أيب زرعة عن أبيه
( ،)225/33ويف ( ) 303/54من طريق عبدالرمحن بن عمر البجلي عن عبدالرمحن ابن عمرو أيب زرعة
الدمشقي ،عن حممد بن عائذ الكات .
( )83الثقات .)264/7( :وند وق الذهيب يف «امليزان» ( )121/5يف ترمجة «العالء بن احلارث»" :نال
النوات»
البخارج :منكر احلديث" ،وكذا وق يف «املغين» ( !)439/2وتبعه يف ذلك لاح «الكواك
ّ
(ص ،)65ولاح كتا «من ُرمي اب لتالط» (ص.)63
نلت :ولع هذا وهم من الذهيب فإن البخارج أورد يف ترمجة «العالء بن احلارث» ( )513/6أثراً للعالء عن
مكةول عن واثلة ،وأشار  ى أن العالء بن كثو رواه عن مكةول عن واثلة فرفعه ،فقال البخارج" :و
يصحإ ألن العالء بن احلارث منكر احلديث" .فهذا القول من البخارج يف العالء بن كثو ،يف العالء بن
احلارث كما وقله الذهيب ،وند ترجم البخارج للعالء بن كثو يف «اترخيه» (" :)520/6العالء بن كثو عن
مكةول :منكر احلديث".
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خطهاؤه ،كثري سؤاله ،قليل معطوه ،اهلوى فيه قائد للعمل ،اعلمحوا أن قسحن اهلحدي
يف آخر الامان ،خري من بعأ العمل (. 84
قل  :وهرا وإن كان موقوفًا علحى ابحن مسحعوع  إع أن لحه قكحم الرفحع ،فهحو
خي عن أشيا ستبصل يف املستةهل ،فال ب ّد أن يكون مسع ذل منه  ،وابحن مسحعوع
 معروف بوقف كثري محن األقاعيحث الح مسعهحا محن الحن ّ  – كمحا وجحد ذلح
باعستةرا  ،-وكان يفعل ذل ورعاً منه .
ٍّ  :رواه اإلمام أمحد يف «املسند» عن ُمؤَمل ،قحال:
وله شاهدٌ آخر عن أبي ذَر
قدثنا قَماعٌ ،قال :قدثنا قَجحاجٌ األسْح َوعُ -قحال ُمؤَمحلٌ :وكحان َرجُحالً صَحالِباً(– 85
ٍّ  :أن الحن ،
جلٍ ،عن أبي ذَر
قال :مسع أبَا الصِّدِّيقي حيد ثَابِتاً الهناني ،عن َر ُ
قال(( :إنكم يف َزمَانٍ عُلمُاؤُهُ كثِريٌ ،خُطهَاؤُهُ قلِيلٌ ،من تَرَك فيحه عُشَحيْرَ محا َيعْلحمُ هَحوَى
 -أو قال :هَل

 ،-وسيأتي على الناس َزمَانٌ َيةِل عُلمَاؤُهُ ،وَيَكْثُرُ خُطهَحاؤُهُ ،محن

َتمَس فيه ِبعُشَيْري ما َيعْل ُم نَجَا (. 86
( )84رواه البخارج يف «األد املجرد» (ص )275من طريق زيد بن وه  ،ومالك يف «املوطأ» (ص )173عن
حيىي بن سعيد ،وعبدالرزاق يف «مصنجه» ( )382/2من طريق أيب األحوص ،وأيب ليثمة يف كتا
«العلم» (ص )27من طريق كمي بن زايد ،واحلاكم يف «املستدرك» ( )529/4من طريق هزي بن
شرحبي  ،مخستهم (زيد ،وحيىي ،وأبو األحوص ،وكمي  ،وهزي ) عن ابن مسعود  بنةوه ،يف رواية
كمي فمختصراً.
نال ابن عبد الرب يف «ا ستذكار» (" :)363/2هذا احلديث ند روج عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان
متواترة .وفيه من الجقه :مدح زماوه لكثرة الجقهاء فيه ،ونلة القراء ،وزماوه هذا هو القرن املمدوح علد لسان
النيب ."
( )85نال الذهيب يف «السو» (" :)76/7حجاج األسود القسملي ،ويقال له حجاج زق العس  ،وهو حجاج
بصرج لدوق ،روى عنه :جعجر بن
بن أيب زايد :ح ّدث عن شهر بن حوش  ،وأيب وضرة ومجاعة،
ّ
سليمان وعيسد بن يووس وروح ،وكان من الصلةاء ،وثقه ابن معني .مات سنة بضع وأربعني ومئة".
( )86مسند أمحد.)155/5( :
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عن إسباري ،قحال :قحدثنا املؤمحل

مسع محاع بن سلمة ،مسع قجاج األسوع حيدِّ ثابتاً( 88عن أبي الصديق عن أبحي ذر
 ،عن الن ّ  ،قال(( :إنكم يف زمان من ترك  ،حنوه.
ورواه أيياً عن إبراهيم بن موسى الفرّا الرازي ،قال :أخ نا عيسى بن يونع
– هو ابن أبي إسباري السهيعيّ  ،-مسع احلجاج بن أبي زياع األسوع ،قحال :قحدثأ
أبو نيرة أو أبو الصديق الناجي -ش احلجاج  -عن أبي ذر  ،عن الن .
قل  :يف قديث أمحد من روايحة مؤمحل أن الحري قح ّد ثابح الهنحاني هحو أبحو
الصديق ،قدّثه عن رجلٍ عن أبي ذر  ،ويف روايحة اله حاري محن طريحق مؤمحل أييحًا
أن الري قدّ ثابتاً هو قجاج األسوع ،قدّثه عن أبي الصديق عن أبي ذر  ،ويؤيحد
هححره األخححرية ،روايححة عيسححى بححن يححونع ،فححإن احلجححاج رواه عححن أبححي الصححديق أو أبححي
نيرة.
( )87التاريخ الكبو.)374/2( :
( )88حجاج حيدث عن اثبت ،نال الذهيب يف «امليزان» (" :)199/2حجاج بن األسود عن اثبت البناين
وكرة ،ما روى عنه فيما أعلم سوى مستلم بن سعيد ،فأتد خبرب منكر عنه عن أوس  يف ((أن األوبياء
أحياء يف نبورهم يصلون)) رواه البيهقي .اوتهد .فتعقبه ابن حجر يف «اللسان» ( )175/2فقال" :و منا
هو حجاج بن أيب زايد األسود ،يعرف بزق العس  ،وهو بصرج ،كان ينـزل القسام  ،روى عن اثبت
وجابر بن زيد وأيب وضرة ومجاعة ،وعنه جرير بن حازم ومحاد بن سلمة وروح بن عبادة وآلرون ،نال أمحد:
ثقة ورج لاحل ،ونال ابن معني :ثقة ،ونال أبو حامت :لاحل احلديث ،وذكره ابن حبان يف «الثقات»
فقال :حجاج بن أيب زايد األسود من أه البصرة كان ينـزل القسام  ،روى عن أيب وضرة وجابر بن زيد،
روى عنه عيسد بن يووس وجرير بن حازم ،وهو الذج حيدث عنه محاد بن سلمة فيقول حدثين حجاج بن
األسود ،ونال عبد الغين بن سعيد يف « يضاح اإلشكال» :هو حجاج بن حجاج الباهلي لكن فرق بينهما
ابن أيب حامت وغوه".
نلت :واحلديث الذج أشار ليه الذهيب رواه احلسن بن نتيبة اخلزاعي املدائين عن مستلم عن حجاج ،واحلسن بن
نتيبة هالك.
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ولكن يف مساع أبي الصديق ( 108هح  ،وأبي نيرة العهدي ( 109هحح محن
أبي ذر  نظر! فأبو الصديق وأبو نيرة مسعا محن أبحي سحعيد اخلحدري 63 ( هحح ،
و يححدركا أبححا ذر 32 ( هححح ! فتكححون روايححة مؤمححل الح فيهححا الرجححل املححههم أقححرب
للصواب ،واهلل أعلم.
احلددديث الرابددع :مححا رواهُ عثمححان بححن عهححدالرّمحن الطرائف حيّ عححن أبححي رَزيححن األسححدي
ف أن
مسعوع ،قحال :مسعح قحاا َم بحن قكحيم بحن قحاام يةحول :كحان الحن ّ  إذا خحا َ
ب شي ًا بعينه ،قال(( :اللهم بارك فيه وع َتيُر ُه (. 89
يصي َ
قل  :هرا قديثٌ منكرٌ جداً! فكيف يصيب الن ّ  بعينه ،وهحو نح ّ وكحلّ محا
يتمناه جيده إذا متناه ،فكيف حيسد ريريه؟!
وعثمان كما بين سابةاً عِيب عليه روايته عحن اياهيحل واهللكحى ،وأبحو رزيحن
هرا متّهم.
وذكر النّووي احلديث يف «األذكار» وعااه عبن السأ عن سعيد بن قكيم(، 90
وكرا قال السيوطي يف «ا امع الصنري» ،والارقاني يف «شرقه»(. 91
وبهرا يكون الري يف مطهحوع كتحاب ابحن السحأ مُبحرّف( ، 92تح ّرف «سحعيد بحن
قكيم» إىل «قاام بن قكيم»(. 93
الس ّين يف «عم اليوم والليلة» (ص.)58
ابن ُّ
( )89ألرجه ُ
( )90كتا األذكار( :ص.)793
( )91فيأ القدير شرح اجلامع الصغو .)121/5( :نال املناوج الشارح" :سعيد بن حكيم بن معاوية بن حيدة
القشوج البصرج ألو هبز" .شرح الزرناين.)406/4( :
( )92الطبعة اهلندية/حيدرآابد1358 ،هـ.
( )93روى ابن أيب شيبة يف «املصنف» ( )359/2حديثاً عن ابن املبارك عن هبز بن حكيم عن أبيه عن ج ّده
عن النيب (( يف ك ب سائمة احلديث)) .فتصةف «هبز»  ى «حزام» فصار« :حزام بن حكيم عن
أبيه عن ج ّده»!
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وجا يف بعأ النس « :عن قرام بن قكيم ،عن سعيد بن قكيم»(. 94
وعلى هحرا ،فحإن احلحديث معيحلٌ ،وكيفمحا كحان اإلسحناع فحإن هحرا احلحديث ع
إ حبال! وهو منكر.
يص ّ
ل األسانيد ال جا فيها ذكحر "قحاام بحن قكحيم" معلولحة ع
وبهرا يتهيّن لنا أن ك ّ
تصإ.
اخلامتة
توصل يف هرا الهبث حبمد اهلل إىل النتائج اآلتية:
أوال :اعتنى أهل العلم مبا أورعه أصباب األنساب من أوعع الصحبابة يف كتحههم
فأثهتوها ،وما

يركروه يف كتههم فإنهم نفوا وجوعهم!

اثنيدا :أثه كثري محن أهحل العلحم وجحوع ولحد حلكحيم بحن قحاام امسحه «قحاام بحن
قكيم» منهم :أبو قحامت الحرازي وابنحه عهحدالرمحن ،وابحن أبحي خيثمحة ،وابحن قهحان،
والط اني ،وابن ماكوع ،والره  ،واملاي ،وابن قجر.
اثلثدا :أنكر مصعب الابريي ،عا النسب أن يكون حلكيم ابن يةال لحه« :قحاام
بن قكيم» ،وأيده اله اري والدارقطأ.
رابعا :أن «قاام بن قكحيم بحن قحاام» ش صحية وهميحة ،ع وجحوع هلحا قةيةحة،
وإمنا وجد نتيجة التصحبيف يف بعحأ األسحانيد ،وكحرل اخلطحأ يف بعيحها محن قِهحل
بعأ الرواة ،ويؤيد عدم وجوع هره الش صية ،إنكار علما النسب أن يكحون حلكحيم

( )94هكذا ونع يف مطبوعة عبدالقادر عطا (ص ،)87دار الطباعة احملمدية/القاهرة1389 ،هـ1969-م .وونع
النيب »
يف بعأ النسخ« :عثمان بن عبدالرمحن عن ابن زبر» ،وألرجه أبو الشيخ يف «ألالق ّ
يف أيضاً.
( )759/263من طريق حممد بن شعي عن ابن زبر عن حكيم بن حزام" .وهذا حتر ٌ
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ولد يسمى قاام ،وكرل أصباب كتب الطهةحا

ألنهحم حيرصحون علحى ذكحر أبنحا

الصبابة يف الطهةة.
خامسدا :جيححب التنهححه إىل التبريححف والتصححبيف الححري يةححع يف النسح أو الكتححب
املطهوعة ألن ذل يؤعي إىل إثها ش صيا ع وجوع هلا يف اخلارج.
وصلّى اهلل وسلّم وبارك على نهيّنا حممد وعلى آله وصبهه وسلّم تسليماً كثرياً.
ثبت املصادر واملراجع
[ ]1اآلقاع واملثاني ،أمحد بن عمرو ابحن أبحي عاصحم ( 287هحح  ،تةيحق ع .باسحم
ا وابرة ،عار الراية ،الريا  ،ط1991 ،1م.
[ ]2األعب املفححرع ،اإلمححام حممححد بححن إمساعيححل اله ححاري ( 256هححح  ،عار الهشححائر
اإلسالمية ،بريو .
[ ]3اعسححتركار ،يوسححف بححن عهححداهلل بححن عهححد الح ( 463هححح  ،تةيححق سححا عطححا
وحممد معو  ،عار الكتب العلمية ،بريو  ،ط2000 ،1م.
[ ]4اإلصابة يف متييا الصبابة ،أمحد بحن علحي بحن قجحر ( 852هحح  ،تةيحق علحي
الهجاوي ،عار ا يل ،بريو  ،ط1992 ،1م.

[ ]5اإلكمال يف رفع اعرتياب عن املؤتلف وامل تلف يف األمسا والكنى واألنساب،
األمري ابن ماكوع ( 475هح  ،تةيق :املعلمي اليماني ،نشر حممد أمحني عمحج،
بريو  ،ط.1
[ ]6األمححالي ،احلسححني بححن إمساعيححل احملححاملي ( 330هححح  ،املكتهححة اإلسححالمية ،عار
ابن الةيم.
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[ ]7التححاري الكححهري ،حممححد بححن إمساعيححل اله ححاري ( 256هححح  ،تةيححق :املعلمححي
اليماني ،عار الفكر ،بريو .
[ ]8التاري الكهري ،أمحد بن أبي خيثمة ( 279هح  ،عار الفاروري.
[ ]9تاري مدينة عمشق ،علي بن احلسن ابن عساكر ( 571هح  ،تةيق حمب الدين
العمري ،عار الفكر ،بريو  ،ط1995 ،1م.
[ ]10تصححبيفا احملححدثني ،أبححو أمحححد احلسححن بححن عهححداهلل العسححكري ( 382هححح ،
املطهعة العربية احلديثة.
[ ]11تةريب التهريب ،أمحد بن علي بن قجر ( 852هح  ،ط1 ،1م ،تةيق حممد
عوامة ،عار ابن قام ،بريو 1999 ،م.
[ ]12التل يص احلهري ،أمحد بن علي بن قجر ( 852هح  ،تةيق :عهحد اهلل هاشحم
املدني ،املدينة النهوية ،ط1964 ،1م.
[ ]13تل يص املتشابه يف الرسم ،اخلطيب الهنداعي ( 463هح  ،تةيحق حممحد قسحن
إمساعيل ،عار الكتب العلمية ،بريو  ،ط2003 ،1م.
[ ]14تهححريب الكمححال يف أمسححا الرجححال ،احلححافا املححاي ( 742هححح  ،تةيححق :بشححار
معروف ،مؤسسة الرسالة ،بريو  ،ط1980 ،1م.
[ ]15تهريب التهريب ،أمحد بن علي بحن قجحر ( 852هحح  ،عار الفكحر ،بحريو ،
ط1984 ،1م.
[ ]16الثةححا  ،حممححد بححن قهححان بححن أمحححد الهس ح ( 345هححح  ،طهعححة قيححدر آبححاع
الدكن/اهلند ،ط1393 ،1هح 1973-م.
[ ]17كتاب ا امع ،حممد بن عيسى ال مري ( 279هح  ،تةيق الشي أمحد شحاكر
وآخري ن ،عار إقيا ال ا  ،ط.1

154

«أو د الصةابة بني وجي أه النَّس و ثباهتم يف األساويد» « ِحزام بن َحكيم بن ِحزام» أُمنوذجاً

[ ]18جححامع التبصحححيل يف رواة املراسحححيل ،أبحححو سححعيد بحححن خليحححل كيكلحححدي العالئحححي
( 761هح  ،تةيق محدي السلفي ،عا الكتب ،بريو  ،ط.1986 ،2
[ ]19ا ححر والتعححديل ،عهححدالرمحن ابححن أبححي قححامت ( 327هححح  ،عار إقيححا ال ح ا
العربي.
[ ]20سححنن ابححن ماج حه ،حممححد بححن يايححد الةححاويأ ( 273هححح  ،تةيححق :حممححد فححؤاع
عهدالهاقي ،عار الفكر ،بريو  ،ط.1
[ ]21سنن أبي عاوع ،سليمان بن األشعث أبحو عاوع السجسحتاني ( 275هحح  ،تةيحق
حممد حميي الدين عهد احلميد ،عار الفكر ،بريو  ،ط.1
[ ]22السححنن الكح ى ،أمحححد بححن شححعيب النسححائي ( 303هححح  ،تةيححق :عهححد النفححار
الهنداري وسيد كسروي ،عار الكتب العلمية ،بريو  ،ط1991 ،1م.
[ ]23سححري أعححالم النححهال  ،حممححد بححن أمحححد الححره ( 748هححح  ،تةيححق :شححعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريو  ،ط1413 ،9هح.
[ ]24الصبيإ ،ابن قهان ( 345هح  ،تةيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة،
بريو  ،ط1988 ،1م.
[ ]25الصححبيإ ،حممححد بححن إمساعيححل اله ححاري ( 256هححح  ،تةيححق مصححطفى الهنححا،
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«Companions sons between the exiled people ratios Athbathm in grounds»
«Hizam Ben Hakim Ben Hizam» model
Dr. Khalid M. Al-Hayek
Ass. Prof.
College of Shari'a & Islamic Studies In AL-Ahsaa
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
Abstract. Sometimes some scholars attributed to a famous narrator who is a known unknown son, and
the presence of this son do not exist in the outside, As Hizam ben Hakim Ben Hizam.
Hakim ben Hizam is a famous sahabi (companion of the Prophet PBUH), and he has sons:
Hisham, Khalid, and Abdullah. Musab Azzubairi has denied that Hakim has a son called: “Hizam”.
Some scholars has proved his existence relying on some narration that his name was called in it.
This research came to indicate whether the narrator (Hizam) is real or is it an illusion?
The research proved that this personal and fictitious resulted from errors in name reports as well as
some (Tahrif and Tashif), has been proved wrong by the presence of the scholars based on these (ma’lalh
narratives).
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)1ص ص ( ،197-159حمرم 1436هـ/أكتوبر 2014م)

بني الوسائل
ر
جيح َ
الّت ُ

مسالكهُ ،وضوابطهُ ،وفوائده
د .قطب الريسوين

أستاذ الفقه وأصوله املشارك بكلية الشريعة جبامعة الشارقة
ملخ ص

البحصص  .تتــوهذ هــرا الدراســة صــياةة معــايني حمكوــة للمجــيل ب ـ الوســا

مــورد التعــدد والت ـ ا م،

أ ــر ذل ـ كلــه
وأتصــي ا ـوابد راذــد ــرا المجــيل ،تعــد الابــة اليــياع املــام ،لصــتيال املــرجل ،مــال اســت
حملمــا ،وقاــال ذرا ــال الفيــاد ،واســتيفا املقاصــد كاملــة ،اياجلــة،
اســتقامة مت ـ ه ا،جتمــاد ،ومراايــا اهولــوع
مييــور و ومــع املعــايني املعتوــد هــرا امليــل المجي ــ ،املعيــار التصـ ،،واملعيــار املقاصــد املــّ ،،ومعيــار قــو
اإلذضا  ،ومعيار ا،تفاق ،ومعيار اليمولةو
وقد أتد هرا الدراسة ذيوا أتد إليه مع نتا ج أن مب ث تفاا الوسا وميال المجـيل بيتمـا،
ايارف ابهصول ،رعن
مع أنفس مبا ث ا،جتماد املقاصد  ،وأبعدها ةورا؛ إذ  ،خيوض ذيما هوض املاذق إٌ ،
مع املقاصد ،قـا م ايلـذ ذقـه املـوا خ  ،هبـني الواقـال وسـياقه ،ولـرل كـان ابانـّ التابيقـ ،ذيـه معمكـا اجتمـادع
صعبا تت اذب ذيه اآلرا واهذواق ،وك يتفق مما ايتدا مع هرب  ،وايلم ،وذقه نفسو
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ او هلل ور روروف ننفسون  ،و ور يويت
نعم لن  ،ر يهده اهلل ،فال ضلّ له ،و ر يضلل فال هو ي لوه ،ونروهد نن ل إلوه إل
اهلل ،وحده ل رريك له ،ونرهد نن حممداً عبده وفيذله ،ن اعد :
فم زال (فقه الذي ئل) _ على ننفق فيه ر كرائم اجلهود والذتوو والورن _
طر َّ العذي ،فوََّّ الممور  ،إ ا تويبش اقوقيقه ا كو (فقوه اقق دود) الوي ايوتذع علوى
يذته يعجب الزفاع ،وتط ول اني نوه _ علوى ترايوا ا عرو ف العلميو _ حتّوى ندوب
كعب اجملتهدير الن ّظ ف ،والفقه ءِ ال َكمش َل  ،يتج اذن على مسته ،ويستم ّدون ر حبوره،
تأديالً وتنزيالً وإفت ءً.
ب جلووب
ول جوورأ نن الذي و ئل توورتبا ا قق دوود افتب و العلّ و ا و قعلذل ن نشس و ِ
اقر حل ويفء اقف يد ،وآدر ِ الجته ي ن حتقيق اقن وتنزيول ا حكو أ علوى حم ل،هو ،
وإن ك ن يُغتفر ن ا وىل ل يُغتفر ن الم ني  ،ويُعطى ر الرداف للم ني و ل يُعطوى
لألوىل ،تقدميً للمتبذ ِع على التّ اعِ ،وللق ئ ِد على اققذيِ.
والن و أ نحووذ

و يكووذن _ ن غموور الرووتب ه وانطم و أ الرةي و _ إىل البر و ِر

حبقيق ِ الذي ئلِ ،وتف ضلِ راتبه  ،وتذاعد احلكمِ عليه  ،و سو لكِ الججوي اينهو إ ا
ل و فائوع الفسو ي ،ويسوتقيم التذيّول
ٍّ واحدٍ ،حتى تُقطع ي التحّي ِ
تزامحو على حمل
ن اقيزا ِن القرعاِّ ،وتُستذفى ق دد القرع فايخ ً ،يسذف ً ،ع جل ً .
ولعوول وور ننفووب ب حولِ فقووه الذيو ئل ،وناعووده غووذفاً ،ونلرووقه ا لجتهو ي
اقق دد ِّ  :بحل تف ضل الذي ئل و سو لك الججوي اينهو عنود التوزاحمذ إ جتو
فيه إىل آل ِ ا دذلاِّ اقتبرِّر مبق دد القريع ِ ،اقتضل،ع ر فقوه اقذازنو

ب
 .وإن اجل نو ش

التطبيقاَّ ن هيا اقبحل عجكٌ اجته ي ٌّ دعبٌ ،والعم ف فيه وافيٌ ،وتقعُّبُ الرن فيوه
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قبذلٌ ،فوال تمريوبش علوى اقخو لوِ ،ول حتجو شى علوى اجملتهودِذ وإاو العو او لرّاج ِ،
واقداف على الدليلِ ،ندوف عه حيل ياف ،والعلم ادلئله ل اوأتذال فج لوه .تو ل حممود
ِ نظو ِر القوريع إىل اقرو حل،
الط هر ار ع رذف  ( :وهويا او ٌل تَّسو ٌع هور فيوه رودا ُ
وعرمته ر اخلطأ والتفريا ،ومل نفش ر نبَّه على اللتف ِ إليه ،ونحسب نن عظمو ء
اجملتهدير مل يغفلذا عر اعتبو فه ،وبوب نن يكوذن تتبّوع نيو ليب راعو القوريع

ويا

ا دوول وور نك و و يهووت ّم اووه اجملتهوودون والفقه و ء ن اليووتنب والتقووريع ،وتعليوول
تفنرٌ)(.)1
ب ِّ
القريع  ،و يهت ّم اه القض والذل ن تنفيي القرائع ،فإنه تقعّ ٌ
البحثي
 -1إشكال الدراسة ونطاقها
ر
تروأ هيه الدّفاي إ ط اللم أ عر إرك ل ا فزٍ ن فقوه الذيو ئل ،وهوذ تعودّيه
ول واحوود ،وكيفيو الججووي اينهو إ ا تعويّف اجلمووع اينهو ن اقب روور ِ
ٍّ
وتزامحهو علووى حمو
والتذيّول .و وور هنو عُووث الب حوول او جلذاج عور نيووتل جذهريو سلّووا نطو ِش الدفايو
وجذه شر إرك

:

أ) هووول تتف ضووول الذيوو ئل فيموو اينهوو ن ا هميوو والرّتبوو وتووذّ اإفضوو ء إىل
اققرذي؟
ب) هل مث س لك تعيّن للججي اني الذي ئل عند تعدّيه وتزامحه ؟
ج) هل مث ضذااا ررعي تُراعى ن الججي اني الذي ئل اقتزامح ؟
د) عذائد الججي اني الذي ئل ،و نثره ن ايتق

نزع الجته ي ؟

 -2الدراسات السابقة واإلضافة املعرفية
إن نول وور طوورِ ذضووذع الججووي اووني الذي و ئل ،ووطّووأ يووبله ،الب حوول
الدكتذف رطفى ار كرا اهلل خمدوأ ن كت اه القيّم  ( :تذاعد الذي ئل ن القوريع
( )1مقاصد الشريعة اإلس مية ،بع اياشور ،ص  149و
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اإيال ي )( )2ذ إ نفري فرالً للحوديل عور تف ضول الذيو ئل ،و سو لك الججوي
اينه  ،لكنّه ترّر ن ايتقراء هيه اقس لك ،وإرب ع القذل فيه تأدويالً وثمويالً (،)3
ومل يراعِ فيه الجتيبش حبسب ا همي  ،ثمّ ي ِش كال ً عور ضوذااا الججوي يقوبه
النّبي اقهضذأ ،واللّمع الضتيل  ،وتد ج ء ايتدفاكا عليه ر هيا البو ج ،فضوالً
عوور إضو فح قبحوول مل نيووبق قع جلتووه _ فيم و نعلووم _ وهووذ عذائوود الججووي اووني
الذي ئ ل ،ونثر لك ن ايتق

الجته ي  .و وع لوك فوإن للب حولِ يوبق ً حمموذياً،

وفي ي ً فضلى ،وحسبه ننه وطّأ الطريق ،ونفيى الرّذع ،ويلَّ الرّكوب علوى كنوزٍ
يفنيٍ ويىٍ ييذف.
وإن عجبوووو فأعجوووب نن يُفلكوووو كتو و ج عووور (نظريو و الذيو و ئل ن القوووريع
اإيال ي ) ( ،)4ول يُعقد فيه بحل عر س لك الججي اني الذي ئل وضوذااطه ،وع
نن التأدوويل لفقووه الذيو ئل ل يقووذأ علووى يو ته إل اوويلك .وتوود ح ووو الب حم و حووذل
احلمى حني حتدّثو عر تف ضل الذي ئل وررو اعتب فه  ،لكنّه مل تشرِي ،وف وو ومل
تقرطب كم يقذلذن.
وتد اجتهد

ويعث الجتهو ي ن حرورِ سو لكِ التّورجي اوني الذيو ئل،

وترتيبه حبسب ا همي  ،ودي غ عنذانٍ جو عٍ لكول ورجّ ٍ ،ثوم عنيوو ا يوتجالء
ضذااا الرن ع الججيحي ن هيا الب ج ،واعضه غفذلٌ عنوه ن يفايو ٍ يو اق ،
واعضه اآليور بموذ ٌ ن ظو نٍ تفرّتو ٍ ،يُحتو إىل جلبوهِ ور رودفه ،ونظموهِ ن

( )2متشورا دار إشبيليا ،الرعض ،ط  1420 ،1هـ  1999 /مو
( )3مع امليال املغفول ايتما هرا الباب المجيل اعيـار الترـر إت تضـوع الوسـيلة ذاملـا املصـاا واملفاسـد
أو جتردها ايع ذل  ،والمجيل اعيار قرب الوسيلة مع املقصدو
( )4أتليف خ لة حمود العيد بركاين ،دار ابع م ،بنيو  ،ط  1430 ،1هـ  2009 /مو
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يووي ته .ن و عذائوود التّ و رجي فلووم يعوور ا يووتيف ء القووذل فيووه ا ح ولٌ ن حوودوي علمووا
الق در ،واهلل نعلم.
 -3منهج الدراسة
إن اقنهَّ الي تريّمته ن نطذافِ هيه الدفاي ل يق ّي عر نحيني :
_ األول  :االس ص قراء ذ إ ايوووتقريو ن ظوو ّن نهووول ا دوووذل وكتوووب رووويذ
اقق دد اإر فا اقتفرّت عر س لك الججي اوني الذيو ئل ،ثوم نظمتهو ن يوي ته ،
ونفري كل رجّ ٍ اعنذان ستقل.
_ الثاين  :ال أصصيل ذ إ عنيوو اتأدويل ضوذااا الججوي اوني الذيو ئل ،وهوا
ع ملُ نظري ٌ ه يي ٌ على طريق الججي  ،و عضّد ٌ قس لكهِ وطرته.
القكلا للدفاي عزو النقذل إىل ظ نه  ،وختريَّ ا ح ييل
ِّ
ومم يلتتم ا قنهَّ
ختربً ستذفيً ،وررح غريب اقرطل إث ً للبي ن وتذفي ً للف ئد .
 -4خطرة الدراسة
نضد الدفاي ن قد وثهيد وثالث ب حل وي ث :
_ املقدمصصة :ن ايو و ن اذاعووول ايتيو و ف ذضوووذع الدفايو و  ،ونط تِهو و البحمووواِّ،
وإض فته اقعرفي اقنقذي  ،ويطته و نهجه اقريذأ.
_ ال مهيد :ن اي ن فريا العنذان.
_ املبح األول :ن اي ن تف ضل الذي ئل و س لك الججي اينه .
_ املبح الثاين :ن اي ن ضذااا الججي اني الذي ئل.
_ املبح الثال  :ن اي ن فذائد الججي اني الذي ئل.
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_ اخلامتصة :ن ايو ن يالدو ج عو ٍ لنتو ئَّ الدفايو ونثرهو ن ايووتكم ل لبنو
التأديل لفقه الذي ئل.
هلل نسوأل نن يورزِ عملنو حسور القبوذل ،وثوذاج اآليور  ،وبعلوه فت حوً
وا َ
للخى ،غالتً للقرِّ ،إنه ولا لك والق يف عليه.
متهيد :بيان مفردات العنوان
ح
تع ودّ اإح ط و مبفووريا العنووذان تعريف وً واي ن وً يطووذ ً نهجي و ً ذفّق و ً لفتت و ِ
ذضذعِ الدفاي  ،وسلي ِ يي ته الدطالحاِّ ،ويفء اللتب أ عر ف هيمهو الكليّو ،
وكلّم ترَّ اقرطل ن نر اه ،إل ون ر الدأّ ،والزّغل ،والتحريو ،وتطعوو فائوع
اخلالف العقيم.
وتد تردّف عنذان الدفاي رطلح ن ندلي ن هم ( :الججي ) و (الذيو ئل)،
وثالث رطلح

فرعي ها ( :اقس لك) و (الضذااا) و (العذائد) ،و ر البدهاِّ نن

تتف و هيه اقرطلح

ن نهميته الدللي يايول نسويَّ الدفايو اتفو و

سوتذي

دلا قدَّأ على الفرعاِّ فتب ً وحكمً.
َّ
ال عر نن ا
افتب طه ا قف هيم الكليّ  ،فض ً
و للمرووطلح
ويوونعنى ن هوويا التمهيوود ارووي غ تعري و ٍ

اخلمس و  ،ووع فاطووه

ا لسي ِِ الع أِّ للدفاي  ،و ق دده اقريذ :
 -1الّتجيح
الججووي لغوو ً وور التمييوول والتغليووب والتقذيوو ( ،)5وادووطالحً هووذ ( :ايوو ن
ايتر ص الدليل مبزيد تذّ ٍ عر ق اله ليُعمل ا تذع) ( ،)6ويفيوي ور هويا التعريوو
( )5ليان العرب ،بع مترور ،1586 / 3 ،والقاموس احمليد للفنيو آابد 221 / 1 ،و
( )6الب ر احمليد لل ركش130 / 6 ،،و
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رر ارجاك الدليلني اقتق الني ن الذدو حملِّ التف و  ،فوال يقوع التعو فم و ور ثو ّم
الججي إل اعد وتذع الرجاكِ ،وإل نهمل نحد الدليلني فنيً ،ونيقا حتكّمً .يقوذل
القو ط( : :إن الججووي اووني ا وورير إاو يقووع بعصصد االشصّتاا و الوصص الص ت افصصاو
فيه ،وإل فهذ إاط ل حدهم  ،وإهم ل جل نبه فنيً ،و مل هيا ل يسمّى ترجيحً)(.)7
وتد ايتلو ن الججي هل هذ ر دنيع اجملتهود نأ ننوه ودوو تو ئمٌ ن الودليل
الراج ؟ وترتّب على لك ايتالف ن دي غ تعريفه ،وضبا حدّه ،واقسأل ل ينبث
عليه عملٌ ،ول يتذلّد عنه نثرٌ فقهاٌّ ،وليلك عمد إىل ادوطف ء التعريوو اقن يوب
ل (الججي ) ،وضراو دفحً عر إيراي اخلالف فيه.
وإ ا ايتق أ تعريو (الججي ) ،وايتب شن فهذ ه ،فإن اجتالاوه ور حيّوز ا يلو
اقتع فض إىل حيّز الذي ئل اقتع فض  ،لويب او

رِ الغريوب نظوراً وندوذلً ،ن او شل

التع و فم فسووي ٌ ،ودووذفه تع ودّي  ،فقوود يقووع اووني الوودلئل ،والقوورائر ،والذجووذه،
والحتم ل  ،واقر حل ،واقف يود ،والذيو ئل ،وهلو ّم جورّاً ويوحبً ..والججوي هوذ
اقخر الرحي

ر ض ئق التزاحم والرتب ه ،إ ا نعذز اجلمع ،وايتبهم يبيله.

و ر ثمّ فإن اقراي ج (الججي اني الذي ئل) ن يي ِ هيه الدفاي هذ  :ايو ن
ايتر ص الذييل مبزيد ت ّذ عور ق الوه ليُب رور ا توذع وا دول
التزاحم.

( )7املواذقا للشاطيب 264 / 4 ،و

ور الذيو ئل عنود
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 -2الوسائل

الذي ئل مجع وييل  ،والذييل لغ ً  :يُتذدَّل اه إىل القاء ويُتقرَّج اوه(،)8
وهووا تتضومّر عنووى الرغبو  ،فتكوذن وور هوويا الذجووه نيووّ وور الذدوويل  .وتوود توود ّل
الذييل ن تر فيو اللس ن العرااِّ على الدفج  ،واقنزل  ،والقراا (.)9
والذيووويل ن ادوووطالح ا دوووذليني ( :الطصصرمل املف صصية إص املقاصصصد ال ص

صصي

املصاحل أو املفاسصد) ( ، )10ويفيوي ور هويا التعريوو نن الذيو ئل ل تقرود اتهو ذ اول
لتحريل غىه علوى الذجوه ا كمول ،إ افذاتهو يفوذ اققروذي نو يقوع خموتال ن تروً.
ف لضرج ن ا فم وييل إىل اجله ي ،نو احلَّ ،نو العمر  ،وهويه ا فعو ل هوا الوح
تتضمر اقر حل اقتذيّل إىل حتقيقه .
و وور ثووم فو لتالزأ وثيو ٌق اووني الذيو ئل واقق دوودذ إ ل قروود يُسووتذفى اوودون
وييل  ،ول وييل تُب رر ر غى قرد تفضا إليه ،ف لذيو ئل وع ق دوده ك لتو اع
ع اقتبذع ،واققذي ع الق ئد ،وليلك تيل ( :للذي ئل نحك أ اقق دد)(.)11
ايووود نن للذيووويل إطالتوووني مبعن هو و اخلو و ص  :ا ول  ( :و و يُتذدَّووول اوووه إىل
اقق دوود)( ،)12والم و نا( :الذيوويل اجل و ئز اقفيي و إىل حمظووذف) ( ،)13نو و يسوومى ج
( فيع احلراأ).

( )8ليــان العــرب ،بــع مترــور ،724 / 11 ،وأســاس الب ةــة لل صشــر  ،ص  ،499واملصــبامل املتــني للفي ــوم،،
ص 660و
( )9أساس الب ةة لل صشر  ،ص  ،499واملفردا للراةّ اهصفماين ،ص 871و
( )10ترتيّ الفروق للبقور 320 / 1 ،و
( )11الفروق للقرا  ،33 / 2 ،وإاي م املوقع ،بع القيم135 / 3 ،و
( )12انرر تعريف الوسيلة ابملعىن اخلاص تقريّ الوصول إت ايلم اهصول ،بع ج  ،ص  253و
( )13إ كام الفصول للباج ،،ص  174و
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 -3املسالك
اقس لك مجع سلك ،واقسلك لغ ً  :الطريق والسوبيل ،و نوه توذ م ( :يوي
ن س لك احلق) (،)14
واقووراي ج (اقس و لك) ن يووي ِ هوويه الدفاي و  :طوورِ الججووي اووني الذي و ئل،
واقن حا الح ينتحيه اجملتهد ن اقف ضل والتغليب ن ذفي التزاحم.
 -4ال وابط
الضذااا مجع ض اا ،والض اا لغ ً  :أيذ ٌ ر الضّبا ،وهوذ لوزوأ القواء
وحبسه ،وضبا القاء حفظه ا حلزأ حفظً اليغً ،وفجل ضو ااٌ ن  :حو زأٌ توذ ٌّ ن
عمله(.)15
و اب و جٍ ،وتروود اووه نظووم دووذ ٍف
والض و اا ن ادووطالح الفقه و ء  ( :و ايووت ّ
تق اه ) ( ،)16وفمب نطلق على القّر  ،والقيد ،والق عد (.)17
وتسووتعمل (الضووذااا) ن لس و ن الدفاي و

القوورعي اقع دوور مبعنووى القذاعوود

الكلي  ،والقيذي الح حتدّي نط ِ اقذضذع ،وحتجز القاء عر اللتب أ اغىه(.)18
واقراي ج (الضذااا) ن يي ِ هيه الدفاي  :القذاعد والقرو الح تُراعى ن
ال وتنزيالً.
الججي اني الذي ئل ،وتدفن اليتالل عنه تأدي ً

( )14ليان العرب ،بع مترور ،2012 / 4 ،وصتار الص امل للرا  ،ص 310و
( )15ليان العرب ،بع مترور ،509 / 2 ،والتماية ةريّ املديث واه ر72 / 3 ،و
( )16اهشباا والترا ر لليبك ،،ص 45و
( )17اهشباا والترا ر للييوط ،،ص  ،251واوابد املصل ة للبوط ،،ص 118و
( )18الفقه اإلس م ،وأدلته لل يل ،59 / 9 ،،واوابد املصل ة للبوط ،ص 109و
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 -5الفوائد

الفذائود مجوع ف ئوود  ،والف ئود لغو ً  :و يُسوتف ي ور علو ٍم نو عمولٍ نو فاو ٍ ن
اقع ال اق يي ( .)19واققرذي ج (الفذائد) ن يوي ِ هويه الدّفايو  :العذائود والممو ف
الح ترسى ر الججي اني الذي ئل ،واآلث ف واقآل الح تجتّب علوى تقوديم نفضول
الذي ئل إىل اقق دد ن ا ل الجته ي ،والفتذع ،والدعذ .
املبح األول :افاضل الوسائل ومسالك الّتجيح بينها
حمل واحدٍ ،ول يق ّي ن ره عر دذفتني :
ٍّ
تد تتعدّي الذي ئل وتتزاحم على
_ األوص  :نن تكذن تس وي ً ن اإفض ء إىل اققروذي ،فيتخيّور نهو اقكلكوو و رو ء،
ول يلز ه حتريل وييل اعينه ذ إ الذي ئل ليسو قرذي ً لياته .
_ الثانية  :نن تكذن تف وت ً ن اإفض ء إىل اققرذي ،فيلزأ اقكلكو نن يلتمب ا توذع
نه  ،حتريالً للمقرذي على وجه الكم ل(.)20
وإا و تتف و و الذي و ئل وتتف ضوول ن الرووذف الم ني و  ،وهووا عقوود الجته و ي،
ب
و ن الججي  ،وفيهو تتجلّو ى ع فضو اجملتهود ،و وتو ُه ور اقرو حل ،وارور ُه مبراتو ِ
ا ري ء ،و آل ا ذف ،وفاّم تف وتوو الجاجوي ن هويا البو ج ،وتقو جر اآلفاء
فيه  ،تبعً لتف و طبق

اجملتهدير علمً ،وفهمً ،وفقهش نفبٍ.

و وور ايووتقرع ووذافي القووريع وجزئي و ِ نحك ه و ل يرت و ج تيوود نال و ٍ ن نن
الذي ئل تتف ضل فيم اينه  ،ف لذي ئل الذاجب آكد ن الطلب والتحرويل ور الذيو ئل
اقندواو  ،والذيو ئل اةرَّ و آكوود ن الووجك والجتنو ج وور الذيو ئل اقكروهو ذ اوول إن
( )19صتار الص امل للرا  ،ص  ،516واملع م الوسيد731 / 2 ،و
( )20الوسا وأ كامما الشريعة لعبد هللا التمام ،،جملة البيان ،العدد  1417 ،106هـ  1996 /م ،ص
16و
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الذي ئل الذاجب تتف ضل فيم اينه  ،فليب السّوعا إىل اجلهو ي ك لسّوعا إىل اجلمعو ،
ولوويب السّووعا إىل اجلمع و

ك لسّووعا إىل اجلم ع و

ن الروولذا اقكتذا و  ،وك ويلك

الذيو ئل اةرَّ و تتف ضوول فيمو اينهو  ،فلوويب ويو ئل القوورك ا كو كذيو ئل القوووورك
ا دغر( .)21وهيا التف ضل إا يذزن ا لنظر إىل ير ئو كل وييل  ،و و يكوذن عنهو
ر آل  ،و يُن اه ر ق دد.
و ر ثمّ فإن الذي ئل إ ا تعدّي وتف وتو ن اإفض ء إىل اققرذي ،فوال اودّ ور
ب رر ا تذع وا دول

نهو  ،حترويالً للمقرود اقتذيَّول إليوه كو الً سوتذفى ،ول

يتأتّى لك إل ا نتح ء هيه اقس لك الججيحي :
 -1الّتجيح مبعيار الن ر
تتف ضل الذي ئل ا عتب ف التنريو عليه نو السكذ عنه ذ لك نن الذيو ئل
اقنرذص على قروعيته قدَّ علوى الذيو ئل اقسوكذ عنهو ذ ووجوه لوك نن و
نُوَّ عليه ل جتمل اخلطأ والتفريا ،خبالفِ يُكو عنهذ فإن احتم ل يطته واخنراأ
قووروعيته وافيٌ ،وا يووي ا و حذ

وورجِّ ٌ عت و ٌ عنوود اجلمهووذف ن ووذفي التووزاحم

و ا دووذليذن علووى نن العلّوو اقنرووذص عليهوو نوىل وور العلّوو
والرووتب ه ،وتوود نوو ّ
اقستنبط لنقط ع احتم ل اخلطأ ،والذي ئل نربه تكذن ا لعلل ن هيا الب ج(.)22
وا نفروود إىل ويو ئلش ن
و القرآنو َّ
وا  :نن الوون ّ
و وور رووذاه ِد هوويا اقعيو ِف الججيحو ِّ
عال ِ القق ِ الزوجاِّ ،ك لذعظ ،وا جر ،وتنريب احلكمني ،فتقودَّأ هويه الذيو ئل
اقنرذص عليه على غىه مم يلكمه العقول ،نو نترّتوه التجراو  ،نو جور اوه العو ي ذ

( )21قواايد اه كام للع بع ايبد الي م104 / 1 ،و
( )22إرشاد الف ول للشوكاين ،ص  ،279وقواايد الوسا
ص 158و

الشريعة اإلس مية ملصافذ بع كرامة هللا صدوم،
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لك نن القّ فع نعلم اطب ئع النفذأ البقري  ،ونارر اطرِِ تقذميه

 :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ ( ،)23واتب ع اقعرذأ نوىل ر اتب ع غى اقعرذأ ررعً وعقالً.
وتوود نفروود الس ونّ القووريف إىل وي و ئل روويذع اةب و وايووتحك أ ا لف و اووني
الن أ ،و نه  :الته ي وإفق ء السالأ ،والتبسّم ،فتقودّأ هويه الذيو ئل علوى غىهو
مم جرّج الن أ نفعه ،ونترَّ العقذل حسنهذ ن ترّفه القّرع اقعرذأ ور ودايل
ال ّ ،واخلى ،والرالح ،نعظم نفعً ونثراً مم ترّفه نهل العقذل الق در .
وبدف اإق ح هن إىل نن الن أ نيرفذا ن هيا الب ج ،واجنرّوا إىل طرن اإفرا
والتفريا ،فمنهم ور آثور اجلموذي علوى الذيو ئل اقنروذص عليهو  ،وناوى الركوذن إىل
الذيو ئل اقسووتحدث همو هوور ا لتجراو نفعه و  ،وثبووو ا ل ه و ن يلذّهو وور اةظووذف
القرعاّ ،و نهم ر تذيّع ن التذيّل ا جلديد اقستحد  ،ونعرم عر الم او اقعتو
اوودعذع تق ي ووه وعفو ء الووز ر عليووه .وتولّ ن النو أ الرروويد الووي ن ووم (التذيّووا اووني
ا ووورير ،واجلموووع اوووني احلسووونيني)( ،)24والبرووور مبكوو ر النفوووع ن اقنروووذص عليوووه
واقسكذ عنه.
الججيحوا ت عود تقوديم الذيويل اقريول اقسوكذ عنهو
ِّ
ومم يلتتم اهيا اقعي ِف
علووى الذيوويل اقلغو اقنهووا عنهو  ،ف قريولُ وجووه اعتبو فه اجلوور ُ علووى تذاعوود القوورع
و ق دده ،وايتيف ء اقرلح الراجح فيه ،واقنهاّ عنه هر الفسو ي ،او ي العوذاف،
والق فع إا يسذِ النّهاش للردّ عر اقف يد ،والنأ عر مح ه  ،ويسوكو عور نروي ء
فمحو ً ا لن و أ ،وتذيوويعً علوويهم ن ع رووهم .و وور رووذاه ِد هوويه الق عوود نن فكووذج
( )23املل 14و
( )24أ كام الوسا ايتد اهصولي حملود ابي اين ،موقال امللتقذ الفقم ،اإللكموين ،إبشراف الشيخ ايبد الع ي
ذو ان الفو انو
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يذاه ور

نو ا قنع.
وي ئل الركذج اقب ح الح مل يري فيه ٌّ
 -2الّتجيح مبعيار املقاصد واملآالت
ا نو ه ٌ عنوود تع ودّي
إن النّظوور إىل فضوول اقق دوود اقتذيَّوول إليهو عي و ٌف ترجيح و ّ
الذي ئل وتزامحه ذ لك نن الذييل ت اع ٌ ن الفضل والرتبو ققروده  ،ن  :اقرو حل
واقف يوود اقجتبو علووى التذيّوول ،فكلمو افتقووى اققروود ن راتووب الفضوول إل وافتقووو
ويوويلته اقفضووي إليووه ،وكلم و توودنّى اققروود ن راتووب الفضوول ،إل وتوودنّو ويوويلته
اقفضي إليه ،وهيا التالزأ اني اققرد ووييلته لحوذ ٌ ن حملّوه عنود رويذ اقق دود،
و قعَّد له ن تذ م ( :للذي ئل نحك أ اقق دد) ( ،)27ال إن الع ّز ار عبد السالأ دو شَ
عي فش الججي مبك ن اقق دد لكل وييل ن ت عد ٍ هبي ها ( :فضل الذيو ئل رتَّوب
على فضل اقق دد) ( ،)28وعق شد فرذلً ن كت اه (تذاعد ا حك أ) لبي ن فتب الذيو ئل
إىل اقر حل ،وفتب الذي ئل إىل اقف يد ،وإا قرذيه ر هيا البي ن رو ّد ع تود هويه
الق عد ا لتمميل ،وسلي نط ته الرحيب ن نحك أ القريع و ذافيه .
فووال اوودع – إ ن  -نن يتف و و ثووذاج ويو ئل العبو يا والط عو

والقرا و

اتف و فض ئل اقق دد و ر حله  ،ف لتذيل إىل عرف العق ئد نفضول ور التذيول إىل

العرر و انرر جامال اهصول ،بع اه ني 597 / 3 ،و
( )25اب لة التاقة أو البعني الر يقتا ايلذ َ
( )26أهرجــه أبــو داود كتــاب اهش ـربة ،ابب الش ـراب مــع اليــقا ب ـرقم  3719ايــع ابــع ايبــاس مرذوايــا
(هنذ رسول هللا ايليه وسلم ايع الشرب مـع اليـقا  ،وايـع ركـوب اب لـة واجمللوـة) ،وصـ ه اهلبـاين
(ص يل ستع أيب داود)  ،429 / 2 ،برقم 3719و
( )27قواايد اه كام للع بع ايبد الي م ،46 / 1 ،وذكرها القرا بصيغة (الوسا تتبال املقاصد
أ كامما)و انرر الرهني 260 / 4 ،و
( )28القواايد الصغرى للع بع ايبد الي م ،ص 105و
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عرف ا حكو أ ،والتذيول إىل عرفو ا حكو أ نفضول ور التذيول إىل عرفو اآليو
الكذني  ،والسعا إىل اجلهو ي نفضول ور السوعا إىل اجلمعو  ،والسوعا إىل اجلمعو
نفضل ر السعا إىل اجلم ع

ن الرال اقكتذاو  ،والسوعا إىل الرولذا اقكتذاو

نفضل ر السعا إىل النذافل واقندوا  ،وهكيا يكذن الفضل والمذاج اقدف يكذن
عوور الفعوول اقووأ ذف اووه وور اقروولح  ،فموور ن وور اتذحيوود اهلل تع و ىل ،لوويب كموور ن وور
افرائضه ،و ر ن ر افرائضه ،ليب كمر ن ر انذافله ،و يا تيل ( :الذييل إىل نفضول
اقق دد ها نفضول الذيو ئل ،والذيويل إىل نف ل اقق دود نف ل الذيو ئل ،ثوم تجتّوب
الذي ئل ترتّب اقر حل واقف يد)(.)29
و وور هوويا الذجووه ت ودّ و الذي و ئل اقفضووي إىل اقر و حل الع و اقتعدي و  ،علووى
ل
الذي ئل اقفضي إىل اقر حل اخل د الق در ذ ن يكذن عر ا وىل ر النفع ر ٌ
جملمذع ا

نو نغلبي الن أ ،و يكوذن عور الم نيو ور النفوع ت دور علوى ا فوراي نو

الفت اةدوي  ،وعن ي القرع مبرلح العمذأ آكد ور عن يتوه مبرولح اخلروذص كمو
هذ قهذيٌ ن ذافي ن ره ونهيه .وليلك تف وتو فتب الذلي

القرعي  ،فقدّأ ك ن

فضيً إىل تنريب اخلليف على ك ن فضيً إىل تنريب الق ضاذ إ الذلي العظموى
فنأ الذلي  ،ق ينقأ عنه ر عمذأ جلب اقر حل ويفء اقف يد ،وتع ّد نثور لوك
إىل ا

اقضّه وتضيضه .
وهكيا القأن ن وي ئل اقف يد ،فإنه تتف و يفج ً و رتبو ً حبسوب و يكوذن

عنه ر الضرف تدفاً ونثراً ،ف لتذيل إىل الزن نف ل ور التذيول إىل العنو ِ والتقبيول،
والتذيل إىل العن ِ والتقبيل نف ل ور التذيول إىل اقرو فح  ،والتذيول إىل اقرو فح

( )29قواايد اه كام للع بع ايبد الي م 165 / 1 ،74 / 1 ،و
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نف ل ر التذيل إىل النظر اقهذ  ..و ر هن (خيتلو وزان وي ئل اقخ لفو

او يتالف

ف ائل اقق دد و ف يده  ،ف لذييل إىل نف ل اقق دد نف ل ر ي ئر الذي ئل)(.)30
و ر ثمَّ فإن الذي ئل تتف و فضالً و رتب ً اتف و
و اقآل  ،وها إ

يكذن عنهو ور اقق دود

ر حل اتلب  ،نو ف يد ستدفع  ،ف لذييل اقتضومّن للمرولح

ن اتهوو نوىل ا لتقووديم والتحروويل وور الذيوويل اقريوول عنهوو  ،والذيوويل اقتضوومّن
للمفسد ن اته نوىل ا لدفء والجتن ج ر الذييل اخل لي عنه  ،ورو هد هويا اقعيو ف
الججيحاّ و رداته  :نن ر ترد غقي ن الوب ور او لب العلوم ،وكو ن الذدوذل
إليه ر طريقني  :طريق حمفذف ا قنكرا كمج لس نهل البدع ،نو خم لط اقت ج ،
نو و ء القبذف ،وطريق ي لٍ ر لك ،تعيّر يولذك الطريوق اخلو لا ور كول نكورٍ نو
خم لف  ،لسال الع تب فيه ،وانتف ء اةظذف ،إل نن يكذن اق فّ ت ددًا تغيى اقنكور ا ليود
نو اللس ن ،فيتعيّر ن حقّه آنياك اقروف اطريق اقنكورا حسومً ق يتهو  ،وإعوزازاً لودير
اهلل تع ىل.
ب واقوآلذ إ الغورم نوه
والض اا هن نن التذيّل ينبغا نن يُلتفو فيه إىل الغِ ِّ
(حتريل رلح اققرد اقتذيَّل إليه ،وهيه اقرلح تى ترتّب على حتريله فسود
ال للمفسوود  ،نو وور تبيوول حتروويل احل دوول ،وكووال
نعظووم نه و نو ملووه ك و ن حترووي ً
ل عت و ٌ ،ونن نعظووم الضوورفير يوودفع
ا وورير ا طوول ،و علووذ ٌأ نن ي ودّ الوويفائع ند و ٌ
اأتلّهم ) (.)31

( )30نفيه 108 _ 107 / 1 ،و
( )31الوسا وأ كامما الشريعة اإلس مية لعبد هللا التمام ،،جملة البيان ،العدد  1417 ،106هـ /
 1996م ،ص  14 _ 13و
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قوة اإلف اء
 -3الّتجيح مبعيار ر
ر البدهاِّ نن تتفو و الذيو ئل توذّ ً ن حترويل اققروذي واإفضو ء إليوه ،تبعوً
لتف وته ن اقكن

واخلر ئو ،وتبو ير اةو لّ الوح تب رور فيوه ز نوً و ك نوً وحو لً،

وكلمو ك نووو الذيوويل نتووذع ن حتروويل قرووذيه  ،ونيوورع إىل ايووتيف ئه ،إل وتع ويّر
تقوودميه عنوود التع ودّي والتف ضوول ،ك يويو الووح تنفووع لعووال

وورم و  ،ينتقووا نه و

الطبيب احل ِ نتدفه على حسم ي اقرم ،ونيرعه ن جلب القف ء .ت ل العز ار
عبد السالأ ( :وكلّم تذيو الذييل ن ا ياء إىل اقرلح ك ن نجره نعظوم ور نجور
نقو عنه )( .)32وتد فنيو ر عضّد هيه الق عد حبديل الج ي ن يننه عر عبود
اهلل اوور عبوود الوورمحر اوور ناووا حسووني نن الوون :دوولى اهلل عليووه ويوولم ت و ل ( :اف ووذا
ا ر نن تركبذا ،)33( )..ولذ دو ّ احلوديل لكو ن نرّوً ن
ب إل ّ
وافكبذا ،و ن تر ذا نح ّ
تف ضل وي ئل احلرج ن تذ إفض ئه إىل نك ي العودو ،وكسور روذكتهذ لكنوه ضوعيو
إفي له ،فضالً عر عنعن اار إيح ِ ( ،)34إل ننوه ثبوو ن الروحي فضول الر وا ن
احلوورج ،وتقدميووه علووى غووىه وور الذيو ئل ،و وور هوويا البو ج حووديل ( :نل إن القوذّ
الرّ ا)(.)35

( )32قواايد اه كام للع بع ايبد الي م104 / 1 ،و
ذضا ابماد ،برقم  ،1637واعفه اهلباين (اعيف ستع الممر ) ص ،157
( )33أهرجه الممر
برقم  1637و
ذضا ابماد ،ابب ما جا ذض الرم ،سبي هللا تعات ،برقم 1637و واعفه
( )34أهرجه الممر
اهلبـاين (اــعيف ســتع الممــر ) بـرقم 1637و وقــد ا ـتج بــه البا ــث الــدكتور مصــافذ بــع كرامــة هللا
قــو اإلذضــا إت
صــدوم كتابــه (قواايــد الوســا ) ،ص  145ســياق املــديث ايــع تفــاو الوســا
املقصود ،وهو اعيف  ،يقوم له ساقو
( )35أهرجه ميلم كتاب اإلمار  ،ابب ذض الرم ،واملث ايليه ،برقم  1917و
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هيا اقعي فِ التَّرجيحاِّ :نن اقفح إ ا نتي له ر وي ئل اإفتو ء :

ل الفضو ئاّ ،ومل يتّسوع شفعوه نو وتتوه قب رور
البلّ الرحفاّ ،والبلّ اإ اعاّ ،والبو ّ
هيه الذي ئل مجيعً ،تعيّر عليه انتق ء نتذاه إفض ًء إىل قرذي إعالء كلم اهلل تع ىل،
وتبليغ يينه ،وهذ اإفت ءُ الفض ئاُّ لقذّ نفذ ه اإعال ا ،واعود نثوره ن اجلمهوذف ،فوال
يُعدل عنه لغىه ،وإل نفضى التذيّل إىل ق دود خمتلّو  ،نو ن ترو  ،نو رجوأ الذتوذع
والتحقّووقي يقووذل ااوور ع رووذف ( :وتوود تتعودّي الذيو ئل إىل اققروود ،فتعتو القووريع ن
التكليو اتحريله نتذع تلك الذي ئل حترويالً للمقرود اقتذيّول إليوه ،حبيول جرول
ك الً فايخً ،ع جالً يسذفاً ،فتقدّ ه على وييل ها يونه ن هيا التحريل)(.)36
ايد نن تذّ اإفض ء تضوي نسوبي ( )37تتن دوى فيهو ا نظو ف وا واِ ،وحتقيوق
اقن فيه عسى ر جهتني  :األوص  :نن الذي ئل تتف و ن تذ إفض ئه إىل اققرذي
حبسووب ا حووذال ،وا رووخ ص ،وا كن و  ،وا ز ن و  ،فقوود تكووذن الذيوويل ن يوود
رخو تذي كينو  ،فتروب ن يود غوىه ضوعيف خمتلّو  ،وتود تكوذن الذيويل ن ز ور
ن هض ً ا يتيف ء قرذيه على وجه الكم ل والرّيذ  ،ثم يأتا ز ر آير تتن تو فيوه
تذته  ،وختتلّ ذازينه  ،فتفيّر عر فتب ددافته ي وهن ل اودّ نن يراعواش اجملتهود هويه
التتض ءا التبعيو اقق فنو للذاتوع عنود التّورجي اوني الذيو ئل .والثانيصة  :نن الذيو ئل
تف وت ٌ ا لنّظر إىل يفج إفض ئه إىل اققروذي ،ول ختور _ ن مجلتهو _ عور سسو
نتس أ  :وي ئل تطعيّ اإفضو ء ،وويو ئل غ لبو اإفضو ء ،وويو ئل كومى اإفضو ء،
ك نن ا نظوو ف
وويوو ئل حمتملوو اإفضوو ء ،وويوو ئل نوو يف اإفضوو ء .ول يوويه ّ عنوو َ
الجته يي تتج ج ن حتديد يفج

اإفض ء ،وتي أ ق يير تذتهذ فمو يعودّه اتهو ٌد

( )36مقاصد الشريعة اإلس مية ،بع اياشور ،ص 149و
( )37الوس ــا وأ كامم ــا الشـ ـريعة اإلسـ ـ مية لعب ــد هللا التم ــام ،،جمل ــة البي ــان ،الع ــدد  1417 ،105هـ ـ /
1996م ،ص 14و
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تطعاَّ اإفض ء إىل اققرذي ،يعدّه عديلوه غ لوبش اإفضو ء فقوا ،والقوذاهد علوى هويا
ج قورو ٌع يسوذّغه تعلّوق هويا
التج ج تك ثر ن اجتهو يا فقهو ء ا و  ،وهوذ سو ٌ
الب ج ر النّظر ا ليتقراف اقستقبلاّ ،والجته ي اقوآلا ،والفقوه التنزيلواّ .والروذف
اليهني اجملرَّي تد تتغيّر الحمه عند اقن ر ا لذاتع والتنزيل عليه ،وهذ احللب الكو ع
لتزاحم اقآل وثييز الرحي

نه  ،اجل ف على ق دد القريع .

و ر تذاعد هيا الب ج نن الذييل كلم ك نو نترج إىل اققرذي ونعلق اه ،إل
قد و ٌ
حمول واحودٍذ إ الذيويل اقب رور َّ
ٍّ
وتعيّر تقدميه على غىه عنود التوزاحم علوى
على وييل الذييل ا عتب ف القرج والتأتّا ويرع اإفض ء إىل اققرذيذ ور هد لك
نن علذأ القورع نجودف ا لترودير والتقوديم ور علوذأ اللغو ()38ذ لكوذن ا وىل ويويل
ب رر إىل التبليغ والتمكني لدير اهلل تع ىل ،والم ني وييل الذييل إىل هويا اققروذيذ
لك ننه تسعو على فهم يط ج الق فع ،واكتن ه نيرافه البي ني .
 -4الّتجيح مبعيار االافامل
ل افتي و ج ن نن الذي و ئل تنقسووم (ا عتب و ف التف و ِ واليووتالف إىل تسوومني :
ا ول  :وي ئل تفق عليه  ،والم نا  :وي ئل خمتلو فيه ) ( ،)39والغ لوب القو ئع نن
ينعقد التف ِ علوى اقنروذص عليوه ،اققوهذي لوه ا لعتبو ف ن السون نو ا ثور نو عمول
السوولو الر و حل ،ويتق وقّق اخلووالف حووذل اقسووكذ عنووه لتض و فج ا نظ و ف ن رووأن
دالحه نو فس يه .و ر الس ئغ ررعً وعقالً نن تقدَّأ الذييل اقتفق عليه على الذييل
اقختلو فيه عند التع فمذ ن ا وىل ينقطع فيه احتم ل اخلطأ والتقروى ،والم نيو
ظنو لووك ،والق عوود تقضووا اججووي

و ل جتموول علووى و جتموول ،والهتب و ل اهو

( )38انرر هرا امللال أ كام الوسا ايتد اهصولي حملود ابي اين ،موقال امللتقذ الفقم ،اإللكموين ،إبشـراف
ايبد الع ي ذو ان الفو انو
الشريعة اإلس مية ملخدوم ،ص 175و
( )39قواايد الوسا
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لحذ ن ننظ ف ا دذلينيذ إ ت ّد ذا النوّ على الظو هر ،والعلو اجملموع عليهو علوى
الع ّل اقختلو فيه  ،وهكيا يواليك ،)40( ..يقذل العز ار عبد السوالأ ( :ف لسوعيد ور
فعل اتفق على دالحه ،وترك اتفق على فس يه ،ونيوعد نوه ور ضومّ إىل لوك
فعل ايتلو ن دالحه ،وترك ايتلو ن فس يه)(.)41
و ر رذاهدِ هيا اقعي ف الججيحاّ نن الداعي تد تتو ح لوه ويويلت ن ور ويو ئل
الدعذ  ،ول ا ل لتع طيهم عً  :وييل تفوق عليهو كو لذعظ ن اقسو جد ،وويويل
ف ا ةو ير والقووبه  ،ف لق عوود هنو الركووذن إىل
خمتلووو فيهو كو لذعظ ن نو حمفووذ ٍ
الذييل اقتفق عليه ذ خللذّه ور القوبه  ،ونأيهو عور اخلوالف ،وتراهو ور السوال
والع في .
السهولة واليسر
 -5الّتجيح مبعيار ر

وور اقعلووذأ نن الذي و ئل تتف و و

وور حيوول اقق وقّ واليسوور ن اقب روور  ،وإن

نفضو إىل قروذيٍ واحودٍ ،فممّو ويو ئل ل تُب رور إل اكو ّد الونفب ،ومحلوه علوى و
تكره ،ومثّ وي ئل ل حر ول عنو ن فكذاه ع يالي إفض ئه إىل اققروذي إل نن
تكذن اقق ّق عت ي ً حمتمل ً .فأ ّ نذع ر هيه الذي ئل يُقودّأ عنود التوزاحم والتعو فم؟
واعب ف نوض  :إ ا تعيّر للرجل طريق ن إىل احلَّّ :طريقٌ وعرٌ ،وطري ٌق يسذفٌ ،فهل
يسلك الذعر ا عتب ف نن ا جر على تدف النَّروب ،نو يسولك اقيسوذف ا عتبو ف نن احلور
دفذعٌ ررعً ؟
والي تقتضويه وذاهر النروذص و ق دوده تقوديمُ الذيويل السّوهل اقيسوذف
على غىه لعمذأ ا يل اقتوذاتر الق ضوي ا لتيسوى كقذلوه تعو ىل  :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

( )40نفيه ،ص 159 _ 158و
( )41قواايد اه كام للع بع ايبد الي م49 / 1 ،و
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ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ ( ) ،ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ
42

( )

، 43ﭽ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ ()44ذ ال إن ثبو ر تذل ع ئق فضا اهلل عنه  ( :ييّر فيوذل
اهلل دلى اهلل عليه ويلم اني ن رير تاّ ،إل نيي نيسرهم و مل يكور إمثوً) ()45نووٌّ ن
تفضيل الذي ئل اقيسذف اقفضي إىل اققرذي ور نيسور طريو ٍق ونويوع او جٍ .وتود كو ن
الريذل دلى اهلل عليه ويلم نحرص الن أ على ا جر والموذاج ،وننقوطهم لغتنو أ
اق ا  ،فكيو يفثر اليسىش وثذاجُ ق اله نوفر ونجزل ؟ي
و ووع هوويا فووإن الق و فع فاعووى نحووذال اقكلفووني وتف و و حظووذ هم وور الرَّ و ،
والتحمّوول ،و دافع و يي و ئب ا ووذع ،عنوود إلق و ء التك و ليو ،ونلووزأ نهوول الفتووذع اتنزيوول
فت ويهم على قتضى لك ،فرجّ فجل يُحمل علوى القودّ إ ا غلوب عليوه الحنوالل وفتّو
الدير ،وفج فجل يُحمل على اليسر إ ا غلب عليه التنطّع ،وييو ر ا نبته القرد.
وتد يقغّب اع

نهول العلوم علوى التّورجي مبعيو ف السوهذل واليسور اق عود :

(ا جر على تدف النَّرب) ( ،)46وها ستق ر حديل ع ئق فضا اهلل عنه ت لوو:
(تلو ي فيذل اهلل  :يردف الن أ انسكني ،ونددف انسك واحد؟ ت ل  :انتظر فوإ ا
طهر ف يرجا إىل التنعّيم فأهلّا نه ،ثم ائتين مبك ن كيا ،ولكنهصا علصق قصدر نفق صك
أو نصبك)(.)47
( )42املج 78و
( )43البقر 185و
( )44التيا 28و
( )45أهرج ــه البخ ــار كت ــاب اهنبي ــا  ،ابب ص ــفة الت ــيب ص ــلذ هللا ايلي ــه وسـ ـلم ،بـ ـرقم  ،3560و كت ــاب
اهدب ،ابب ق ــول الت ــيب ص ــلذ هللا ايلي ــه وس ــلم و يي ــروا و ،تعي ــرواو ،ب ـرقم  ،6126ومي ــلم كت ــاب
الفضا ابب مباايدته لآلاثم ،برقم 2327و
( )46اهشباا والترا ر للييوط ،،ص 159و
( )47أهرجه البخار كتاب املج ،ابب أجر العور ايلذ قدر التصّ ،برقم  1787و
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ولنقووو نوّلً وتف و ً عنوود حووديل ع ئق و فضووا اهلل عنه و ذ نووه تكووأ الق عوود
و تعلكقه  ،واجلذاج عنه ر وجهني:
_ األول  :نن حديل ع ئق فضا اهلل عنه نّا الدلل علوى اقورايذ إ الوراو روكّ
ن حملّ الق هد وهذ ( :تودف نفقتوك نو نروبك) ،ول تُعو فم ا يلو اقتوذاتر القطعيو
الق ضي ا لتيسى وففع احلر حبديل ثّ.
_ الثصصاين  :لووذ يوولم حمولّ القو هد وور القوكّ ،وايووتق و العبو ف علووى هوويا النحووذ :
(ولكنه _ ن اقمذا _ على تدف نربك) ،فإن النَّرب ينبغا نن جمل على وجهوني :
األول  :نن اققرذي حتمّل النّرب ل عني النَّرب ،وهذ الذجه الوي افتضو ه العوزّ ااور
عبد السالأ ونرره ن كت اه ( :تذاعد ا حك أ) ( ،)48والثصاين  :نن النّرب اققروذي و
يقووع ن طريووق العب و ي وور غووى تروود ،ول يي ّووه الق و فع اذجووه وور الذجووذه .واهوويير
الذجهني يلتتم مشل ا يل  ،وينتفا التع فم اينه .
ن ت عد ( :ا جر على تدف النّرب) ،وتد علموش علموش ر ن ور سوتنده  ،فوال
يقذأ

ِ ر وجذه :
ي ٌ

_ األول  :نن نيل و الق عوود ل تسوولم وور تط ورِّ الحتم و ل  ،وتووزاح ِم التووأويال ،
واعضه لاسوه القوكّ ن فوايتوه ،فكيوو تونه

ع فضوً فاجحوً نو سو ويً للمتوذاتر

القطعاّ اجملمع عليه ؟ي
_ الثصصاين  :لووذ كو ن ا جوور علووى توودف النّرووب للووزأ القووذل  :إن التق ورّج إىل اهلل تع و ىل
ا لنذافل الكمى ن جذف الليل نوفر نجراً ر التقرّج إليه ا لفرائ

( )48قواايد اه كام للع بع ايبد الي م31 / 1 ،و

اقكتذاو  ،والوالزأ
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ا طل حلديل ناا هرير فضا اهلل عنه نن فيذل اهلل دلى اهلل عليه ويلم تو ل ( :تو ل
ب إلاّ ر نياء افجضو عليه)(.)49
ا عبد اقاء نح ّ
اهلل تع ىل  ..:و تقرّج إل ّ
_ الثالص  :لقد ثبوو التفو و ن ا جور اوني ا عمو ل اقتسو وي ن النَّروب ،ولوذ كو ن
ا جر الكمى نذطً ا لنرَّب للزأ التس و ن ا جر عند التس و ن اقق ّق  ،والتف و
ن ا جر عند التف و ن اقق ّق  ،فيعظم ا جر اعظوم اققوقّ ذ وآيو لوك نن العمول ن
ليل القدف يى ر العمل ن نلو رهر ع تس و العملني ن اققق (.)50
_ الرابص  :نن القو فع توود يميووب علووى العموول القليوول اخلفيووو و ل يميووب علووى الكوومى
المقيوولذ ور و هد لووك نن تووذل ( :ل إلووه إل اهلل) نعظووم نجووراً وور إ ط و ا ع عوور
الطريق ،واإ ط نرقّ ر ارّي التلفّظ ،واإمي ن نعظم نجراً ور اجلهو ي علوى و فيوه
ر اقر ار واقر ول ن اقيدان ،وايل اقهَّ وا فواح .ت ل اار القيم ن يي ِ تأديله
لق عد ( :اققوقّ ل تسوتلزأ التفضويل ن الدفجو ) ( :فأفضول ا عمو ل اإميو ن او هلل،
واجله ي نر ّق نه ،وهذ ت ليه ن الدفج )(.)51
_ اخلامس  :نن ا عم ل تتف ضول اقورفه ويطذفتهو  ،و و يكوذن عنهو ور اقرولح
واقآلذ ن اقق ِّ فليسو قروذي فيمو رورّع القو فعذ ول يتقورّج اهو إىل اهلل تعو ىل
ِ ل علوى عوني اققو ِّ.
على وجه التّعظيم والتّذتىذ وإا يم ج اقورء علوى حتمّلوه اققو ّ
يقذل العز ار عبد السالأ  ( :ر ا عم ل يكذن رريفً انفسه ،وفيم فتّب عليه ور
جلب اقر حل ويفء اقف يد ،فيكذن القليل نه نفضل ور الكومى ور غوىه ،واخلفيوو

( )49أهرجه البخار كتاب الرقاق ،ابب التوااال ،برقم 6502و
نقض ميتوىف لقاايد
( )50املشقة جتلّ التييني ليعقوب البا ي  ،ص 265و و هرا الكتاب القيم ٌ
ايلذ قدر املشقة) ،ذلنياجال للفا د و
( )51مدارع اليالك ، ،بع القيم471 / 1 ،و

(اهجر
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نه نفضل ر الق ِّ ر غىه ،ول يكذن المّذاج على تدف النّرب ن مول هويا البو ج
كم ّر اع

اجلهل ذ ال ثذااه على تدف يطره ن نفسه)(.)52

و نخذل الكوالأ ن هويه اقسوأل  :إن الججوي ا لسوهذل واليسور عيو فٌ نو ه ٌ
ص عضّود لوه ،وترورّف ٍ رو هد
ررعً وعقالً ،ق ثبو ن ذافي القوريع ور نروذ ٍ
عليه ،و ق ددش حمتفك ٍ اه ،فضالً عم يلّم اه العقالء ا يذي ء ر قروعي النّوأ عور
ظ و ّن اقق وقّ والعنووو ،وإيم و ف اليسوور والتخفيووو ن ا وور كلّووه .ايوود نن الججووي اووني
الذي ئل مبعي ف السهذل واليسر ل يلزأ نه نن تُفضَّل كل وييل يهل على كول ويويل
ر تّ ( ،فقد يعرم للمفضذل ا عتب فٍ ن رٌ بعله ف ضالً ا عتب فٍ آير ،والفضويل اققيَّود
ل تستلزأ الفضيل اقطلق ) ( ،)53كم ت ل اار القيم :
الف ُل منه مطل ٌق ومقير ص صٌَد
والف ل ذو ال قييد ليس مبوجب

ومها أل ل الف صل مراب ان
ف الً علق اإلطالمل من إنسان

ابلرجحصان
ابالس واء فكي
ر

()54

ال
يوجب ال قيي ُد أن يُق ق لصهُ
ُ
ود نو
ول قو ح ن نن نيووب ج التف ضوول ونودو ف الرجحو ن ل يووأتا عليهو عو ٌّ
إحر ءٌ ،وإا كر

ل
نه ن ا ج الججي اني الذي ئل يُعدّ جذا شعش ن م ً ،وندذ ً

كلي ً ،وفمب تتفرّع عنه رجّح

نيشرُ ،واقداف على اقع نا والقورائر وا و فا الوح

تزكّا الظرّ ا لرّجح ن ،وللمجتهد الريّ نِ ر القذاعود واقق دود يودٌ طوذىل ن الفحوو
عنه والهتب ل اه  .ت ل العلذ القنقيطا :
مرجحات فاع رب
وقد خلت ر
قوة املظنرصصه
قطب رحا ا ر

ينحصر
واعلم أب رن كلَّها ال
ر
()55
فهي لدى اعارض مئنرصصه

( )52قواايد اه كام للع بع ايبد الي م29 / 1 ،و
الشريعة اإلس مية ملخدوم ،ص 156و
( )53قواايد الوسا
( )54التونية ،بع القيم ،ص 216و
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الّتجيح بني الوسائل
املبح الثاين :ضوابط ر

إن الججي اني الذي ئل ل يستذ على يذته إل مبراع مجل ر الضوذااا،
تعدّ _ حبقّ _ السي ش احل ا لرنيعِ اقرجّ  ،والرافدش اقكمّولش قعو يى الججوي  ،وميكور
إمج

فيم يأتا :

 -1اع ر ر اجلم بني الوسائل
ل يُر ف إىل الججي ا الذي ئل إل اعد التحقّوق ور وتوذع التعو فمذ ن :
تعيّف اجلموع اينهو  ،و ب رورته مجيعوً ،وهويا التحقّوق ل ندحو عنوه للمجتهود ن هويا
الب ج( )56ذ وإل تعجّل الججي ش تبل نوانه ،ونهمل حقّه اإعم لذ لك نن الق عد َ
ن الذي ئل اققروع نو اقب ح اإعم ل ل اإهم ل ،وكلّم تأتّو ب رورته مجيعوً إل
وك ن لك نيعى إىل ايتيف ء اققرذي ك الً فايخً يسذفاً .ف قفح الي تت ح لوه نو ار
رتّى ر اإفت ء ك قسجد ،والرحيف  ،واإ اع  ،والقن الفضو ئي  ،ول يونه

و ن ٌع

ر اجلمع اينه  ،ف دل نن يأيي اهيه الذي ئل اققروع ار ّتهو لتضو فره علوى نقو ِر
العلم القرعاّ ،وتبرى الن أ اأحك أ يينهم ،و تى نهمل وييل _ ع توأتّا إعم و
ل جبزء ور اققروذي ،نو يُونقو ور ع ئود تذيّوله ي إل نن بو _ ن اقفوح
_ فإنه خي ّ
_على انتق ء وييل واحد  ،فيضطرّ للججي اني الذي ئل مب تقرّف ر اقع يى اقبسوذط
عند نهل الرن ع .

( )55نشر البتود للشتقيا308 / 2 ،،و
( )56يع ــد ال ــدكتور مص ــافذ ب ــع كرام ــة هللا ص ــدوم أول اب ــث نب ــه ايل ــذ ه ــرا الض ــابد كتاب ــه الق ــيم (قوااي ــد
الشريعة اإلس مية) ،ص 161و
الوسا
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 -2اقدمي األ رم فاأل رم من معايري الّتجيح
و ل يسو و
إن اقرجّح تف وت ٌ ن فتبته وفضله  ،فم ك ن أيويه الون ّ
ك ن أييه التجرا نو الع ي  ،و يا تُقدَّأ اع

183
و

ا ود ف واقع نا ن ا ج الجاجوي ،

وتُفيَّر نيرع ،التف تً إىل راتب القذّ الح تعضّد الظرّ ا لرجح ن.
و على الذيويل علوى عيو ف توذّ
ون ا ج الججي اني الذي ئل يُقدّأ عي ف الن ّ
اإفض و ءذ ن و ثبتووو قووروعيته نرّ وً يكووذن التذيّوول اووه ضوومذن الع ئوود ،حمقكووق
ك رر ٌع ررّعه تقريع
الرالحذ إ الق فع نعلم مبر حل عب يه ع جله وآجله  ،ول ينف ّ
ق دد نو وي ئل عر رلح فاجح ٍ علمه ر علمه  ،وجهله ر جهله ي ن توذّ
اإفض ء فتدفك ا لتجرا  ،والعو ي  ،واليوتقراء ،وايتقوراف النظور ،ولويلك ختتلوو
عقذل اجملتهدير ن تقدير يفج

اإفض ء ن سأل واحد  ،ويتب ير فقههم فيه حتقيقوً

وتنزيالًذ ليتالف حظذ هم ر يتّ النظر ،وجذي القرج  ،وفقه النفب.
ويقدّأ عي ف تذّ اإفض ء علوى عيو ف السوهذل واليسورذ ن اقوداف ن التذيّول
علووى حرووذل اققرووذي ت وً عو جالً ،وهووذ كفووذ ٌل ا يتيو ف الذيوويل ا تووذع إفضو ءً،
وا يرع إجن زاً ،ن

عي ف السهذل واليسر فهذ آير وذاطىء الججوي ذ ن اقوداف فيوه

على ختفيو فن التذيّل ،وانتح ء يبيل التيسى ن كر ،وإل ف ققرذي تود يُسوتذفى
ا لذييل السّهل نو الذييل الق تّ .
 -3ام ناع الّتجيح ابألوصاف الطردية
ل عنوى ف يودٍ ن اتوه
ميتنع الججي اني الذي ئل ا ود ف الطرييو ( ،)57وكو ّ
ي ٍل ر اقالء والتأثىذ ن و كو ن طرييوً ن ندوله ل ن يوب فيوه ،ول توأثى لوه ن
( )57الوصــف الاــرد هــو (مــا ايلــم مــع الشــاره إلغــاطا وايــدم إخطتــه ابملكــم)و انرــر نشــر البتــود للشــتقيا،،
162 /2و
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احلكم ،و ل يرل التّعليل والتّغليوب اوه ،كوأن يُقو ل تقودَّأ هويه الذيويل علوى غىهو
نه جديد حمدث  ،نو ن د حبه فالن ،فوأ فجحو ن ويا الذدوو نو اك؟ ون
ح التذيّل وت ّذ اإفضو ء ؟ي وإاو يورّج ا ودو ف اقوفثر اقعتو الوح
نثر له ن د ّ
ترل نن تكذن ن طً للتم يز والتف ضل .ت ل الدكتذف رطفى اور كرا و اهلل خمودوأ :
(واحلق نن الذييل اجلديد ل تفضل على غىه جملرَّي اجلدّ واحلداث  ،فإنه ور جونب
ا ود ف الطريي ذ وإا ينظر إليه ر جهو قروذيه و ودع تو ّذ نيائهو إليوه ،وحنوذ
لك ر الرف

اقعت ) (.)58

 -4املوازنة بني الكليات واجلزئيات
إن اسوطته ن بحول عو يى الججوي اوني الذيو ئل نظورٌ تأدويلاٌّ امولٌ ،ل
ينبغووا نن بمودش عليووه اجملتهوود اقوورجّ ن كوول ز و ن و كو ن وحو لذ لووك نن و يكووذن
رجذحوً (ن يووزان النظوور اجملموول ،توود يعوورم لووه ن و ٌر بعلووه فاجحوً ن يووزان النظوور
اقفرَّل ،كم لذ اتجن اه يليلٌ ي صٌّ بعله فاجحً) ( ،)59وهيا يقتضا حتقيق اقن ن
رأن كل وييل ر حيل ير ئره  ،و ُكن ته  ،واحتم ل تغيّرهو حبسوب الز و ن،
واقك ن ،واحل ل ،والقّخو ،وهن ل يغث التتر ف على اقرجّح
اوول ل اوود وور عقوود ذازن و

اووني الكلي و

اجململو الع و ذ

واجلزئي و  ،ن  :و تقتضوويه ا دووذل

ا الرو فأ ،و و تقتضوويه اجلزئيو
الججيحيو الع و ا تتضو ئه احلكمو ّ

اخل دو  ،وهووذ

التتض ء التبعاُّ الي يالاب حملّ التطبيق ،فيجعل ر وييل ٍ رجذح ٍ وييل ً فاجحو ً
نو العكوب ا عتبو ف عورفٍ طو فعء ،نو ز و ٍر تغيّورٍ ،نو ح لو إنسو ني خمرذدو  .يقووذل
ريخ اإيالأ اار تيمي ( :ل ادّ نن يكذن ع اإنس ن ندذل كليو تُوريّ إليهو اجلزئيو
( )58قواايد الوسا
( )59نفيه ،ص 164و
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كيو وتعو ؟ وإل فيبقى ن كويج وجهولٍ ن

اجلزئي  ،وجهل ن الكلي  ،فيتذلّد فس ي عظيم)(.)60
 -5مالحظة املصاحل ومآالت األفعال
إن الذي ئل ل تستقرّ على ح

ج ويويل تكوذن
ر الرالح وا فضلي ( ،فور ّ

ج
نفضوول ن وتووو يون وتووو ،وفجّ ويوويل تكووذن نفضوول ن ك و ن يون ك و ن ،وف ّ
وييل تكذن نفضول ا لنسوب لقوخو يون روخو آيور) ( ،)61وهنو لاودّ ور راعو
و او لذاتع ،فجفوع ور روأن ويويل نو ختفضوه  ،وترويّر
التتض ءا التبعي الوح حتتو ّ
الف ضل فضذلً ،واقفضذل ف ضالً ،والض اا هن نن يدوف اقرجّ

ع اقر حل اقعتو

حيوول ياف  ،ويعت و ّد مبووآل ا عم و ل وا فع و ل ،فمتووى ك نووو الذيوويل فضووي ً إىل
رلح ٍ فاجح ٍ فها ا جدف ا لتقديم والتردير ،ول تُقدَّأ عليه ويويل ٌ نيورع إل نن
تراذش عليه ن يوزان اقرو حل ،وهكويا بلوب ا فضول ف فضول ور الذيو ئل ،ويودفن
ا ف ل ف ف ل مبيزان يكذن عر التذيّل ر اقآل  .ويفنب يا اقعنى نن الريذل
دلى اهلل عليه ويلم ك ن بيب كل نحد ر ي ئليه عر نفضل ا عم ل مب يليق حب له،
و رفه ،ووتو السفال ،بتغيً ر وفاء لك رلح الدير والس ئل عً.
الّتجيح بني الوسائل
املبح الثال  :فوائد ر

إن التّرجي اني الذي ئل إن ايتذفى رروطه ،ودو يف حملّوه ،نمثور فذائودش مجّو ً
ا ش نثرٍ حسرٍ ن ايتق الجته ي ،وترتيب ا ولذي  ،وتنزيل رايا القورع علوى

( )60جمووه الفتاوى ،بع تيوية203 / 19 ،و
الشريعة اإلس مية ملخدوم ،ص 165و
( )61قواايد الوسا
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الذاتع ،وإيم ف اقر حل الع

لأل ا لتقديم والعتب ف .وميكر اي ن هيه الفذائود فرَّول ً

ن اقط لب اآلتي :
 -1بلوغ املقاصد كاملةً عاجلةً ميسورةً
إن الججي اني الذي ئل يفضا إىل ثييز الذييل ا فضل وا دل الح تفضا
صال فتنج غرضه عو ي ُى تضو فر ٌ ك قعيو ف
إىل مقصود ا كامالً عاجالً ميسوراً .أما الكم ُ
النراّ ،واقعي ف اقق دد ّ ،واقعي ف اقآلاّذ إ نروذص القو فع نحورص علوى رو حل
ا
اخللق ن ع رهم و ع يهم ،وني مبذاضع اجللب والدفء ،فإ ا انضمّ إىل لوك فعو ُ
اقق دد واقآل ترذّفاً وتنزيالً ،فإن التذيّل يستذن ق دده ك ل غى نقذد .
وأما سرعةُ اإلجنصاز فمبلذغ ٌ ارف ِد عي ف تذّ اإفض ءذ إ الذييل ا توذع سلوب

ٍّ ،ويالي ٍ ،ويسرٍ ،فيقع ع جالً غى آجل ،ن
قرذيه اتأ

يونهو توذّ ً فقود يقوع

اه اققرذي تأيّراً ون ايً عر حملّه ،فإ ا هذ ن حكم اقعدوأ حقيق ً وررعً ي
اليسر فمكف ٌ
صول اتطبيقِ عي ف السوهذل ن اقب رور  ،فكلمو ك نوو الذيويل
وأما ُ

يهل ً ي لي ً ر الرع ج واقك فه ،إل وك ن اققرذي ر اقتذيِّول علوى طورفِ المُّمو أِ،
ل ونفسحه.
وك ن التم يه ر نيس ِر يبي ٍ
ومل نتو _ حسب اطالعا _ على عو مل ندوذلاّ نبّوه علوى هويا ا ثور اجلليولِ
للججووي اووني الذيو ئل إل ااوور ع رووذف حووني تو ل ( :وتوود تتعودّي الذيو ئل إىل اققروود
ال
الذاحوود ،فتعت و القووريع _ ن التكليووو اتحروويله _ نتووذع تلووك الذي و ئل حترووي ً
للمقروود اقتذيَّوول إليووه حبي ص لصصصل كصصامالً ،راسصصخاً ،عصصاجالً ،ميسصصوراً ،فتق ودّ ه علووى
وييل ها يونه ن هيا التحريل) (.)62

( )62مقاصد الشريعة اإلس مية ،بع اياشور ،ص  149و
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 -2درء ال عارض بني املقاصد والوسائل
لقد تض فر ر هد القّرع وت ضا العقل على نن ا فضول ور اقق دود خيتو ف لوه
ا فضل ر الذي ئل ،فوإ ا ا قورف الذيويل ور رورف قروده  ،وحكمهو حكوم و
نفضو إليه  ،التف تً إىل التالزأ القرعاِّ والذاتعاِّ اني التذيّل و قرديته ،وهذ توالز ٌأ
حمتفووى اووه ن تذاعوود نهوول الروون ع  ،كقووذ م ( :الذيو ئل و نحكو أ اقق دوود) (،)63
و(الذي ئل تسقا اسقذ اقق دد) (.)64
ل اأيووب ج اقف ضوول
فووإ ا ّ ايتي و ف نف ل الذي و ئل فضوول اقق دوود عوور جه و ٍ
وندذل الججي  ،فإن الذي ئل تكو ّر علوى ق دوده ا إاطو ل ،لتب عود ا و ّذ واخنوراأ
اقن يوب  ،وإ ا يوقطو اقق دود يوقا و نفضوى إليهو  .تو ل القو ط( : :وتود تقورّف نن
الذي ئل ر حيل ها وي ئل غى قرذي نفسه ذ وإا هوا تبوع للمق دود ،حيول
لذ يقطو اقق دد يقطو الذي ئل)(.)65
فلذ ترذّفن نن إجنو ج الذلود وهوذ قرود روريوٌ يُتذيّول إليوه اذيويل حمظوذف
ك يتتج ف الرحم ،فإن اقن يب ختتلّ اني الذييل و قرذيه ذ ال إنه _ ن الذييل _
تعذي على قردِ اإجن ج وان ء ا ير ا إاط ل ،اعتداياً مب برّ إليوه هويا الضورج ور
مج ك يتال ا نس ج وضي ع ا ذ  ،فتأ ل كيوو ع فضوو
اليتتج ف ر ف يدّ ّ
الذييل قرذيه  ،وكرّ عليه ا لبطالني
وإ ا ااهد هيا الكالأ تأديالً وثميالً ،ندفك على حنذ غ ي ن الذضذح واجلالء
نثر الججوي اوني الذيو ئل ن يفء التعو فم اوني الذيويل و قروذيه  ،وحفوظ اقن يوب

( )63قواايد اه كام للع بع ايبد الي م177 / 1 ،و
( )64نفيه106 / 1 ،و
( )65املواذقا للشاطيب212 / 2 ،و
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اينهمو ذ لووك نن الذيو ئل اقس و عد علووى اإجنو ج كوومى  ،والنتقو ء نهمو ينبغووا نن
بر ش على ع يى الججي ا عتب ف اقرلح واقآل وتذّ اإفض ء.
 -3مراعاة األولوايت و حملرها
إ ا تدّأ ر الذي ئل ا فضول ف فضول ايوتهداءً اقوذانني الججوي واقف ضول ،
فإن ا ولذي

تقرّ ن نر اه  ،فتقدّأ وي ئل اقق دود الضوروفي علوى ويو ئل اقق دود

احل جي  ،ووي ئل اقق دد احل جي على وي ئل اقق دود التحسويني  ،وويو ئل اقرو حل
الع

على ويو ئل اقرو حل اخل دو  ،والذيو ئل اقتفوق عليهو علوى الذيو ئل اقختلوو

فيهو  ،وهكوويا يواليووك ..و ور هنو يكووذن للججوي اووني الذيو ئل _ عنود تووذافر يواعيووه
ورروطه _ نث ٌر حس ٌر ن احلف على راتب ا عم ل القرعي  ،واقذازنو اوني الكليو
ا مبراحله اقتعدّي .
واجلزئي  ،ويفء نيب ج اليتالل عر الجته ي التنزيل ّ
ول ني و لث تحرّف وً عوور ك و ن احل و ّق إ ا تلووو  :إن وور ظ و هر اخنووراأ فقووه
ا ولذي

ن حي تنو اقع دور (ا يوي ا لذيو ئل اقفضوذل  ،وع القودف علوى الف ضول

ٍّ) ( ،)66وهيا القطا اقنهجاّ ينبتك عور يلولٍ ن تو نذن الججوي ،
لغى ذجبٍ ررعا
نو إهوودافٍ لووه ا لكليّو  ،ووع نن نووذا يب الكووذن ج فيو علووى يوون التفو و والتف ضوول،
والقوورع رروو ٌد ن روو يفه و وووذافيه إىل حتروويل ا فضوول ف فضووول ،ويفء ا ف ل
ف ف ل ،حردً على نعلى فتب اخلىي والرالح.
 -4حسم مادة ال حيرل وذرائ الفساد

تود يكوذن العودول عوور الذيو ئل الراجحو إىل الذيو ئل اقرجذحو قروذياً وور

نفاو ج احليوول ،للتوويفّع او قرجذح إىل نغوورامٍ قووبذه  ،واختو ه طيّو ً للتح يوول علووى
القرع ،كمر تت ح لوه ويويلت ن إحوداهم نروذص عليهو وا يورع سوكذ عنهو ،
( )66قواايد الوسا

الشريعة اإلس مية ،ملخدوم ،ص 111و
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وكلت هم فضي إىل قرذي واحدٍ ،فيررّ على ب رر الذييل اقسكذ عنهو ختفيفوً
ل للمموور  ،ووع نن اقفسوود اقجتبو عليهو نعظووم وور اقروولح
وور الكلفو  ،نو ايووتعج ً
اجملتلب نه  .وهن يُهتضوم عيو ٌف نو ه ٌ ور عو يى الججوي اوني الذيو ئل وهوذ اقعيو ف
اقآلاُّ ،ن  :يكذن عر التذيّل ر آل تقضا ارحّته نو فس يه.
ل
فووال اوودع ،إ ن ،نن يكووذن الججووي عنوود تعودّي الذيو ئل وتزامحهو علووى حمو ّ
واحد ،عذانً على حسم ي التحيّول ،وتطوع فائوع الفسو ي ،فوال يُفوت البو ج لوجك
ا فضل وا دل إل نن يقتضاش لك يليل ي صٌّ ينقودح ن هور اجملتهود ،ويورع فيوه
سذِّغً للخرو عر ا دل الكلاّ .وكيلك ك ن الججي _ عند نهل الجته ي والنظور
على كرّ العرذف _ ض اطً ع دمً ر التحكّم ،والتقهّا ،و ذافق نغرام النفب ي
 -5االح فاء ابملصاحل العامة لألمة
إن ر آث ف اقف ضل اني الذي ئل ،وايتي ف ا دل

نه ن اقب رور  ،الحتفو ء

ا قر حل الع

لأل  ،ويلذح هيا ا ثور جليّوً ن كول نو ٍ نو واتعو ٍ تُقودّأ فيوه ويو ئل

اقرلح الع

على وي ئل اقرلح اخل د عند التع فم ،ول تعذزن القذاهد علوى

هيا التقديم ن فقه السلو الر حل ،و ر هيا الب ج :ننهم ضمّنذا الرن ع قو ايتقورع
فيهم يراج الي م ،وايتالل ا

ن  ،لكذن التضمني وييل إىل حفظ ن وذال النو أ،

ويدّ اليفيع إىل التالعوب اهو  ،وع نن يودهم يود ن نو إل نن يمبوو التعودّ والتفوريا
ابيّن ٍ .ن عدأ التضمني فذييل ٌ إىل حفظ ر حل الرن ع ،وهم نفورايٌ تليلوذن إ ا تيسوذا
ا و جلمهذف الغفووى وور الن و أ .ت و ل الق و ط( : :إن اخللف و ء الراروودير تضووذا اتضوومني
الرنّ ع ،ت ل علا فضا اهلل عنه  " :ل يُرْ ِل ُ النَّ أش إل اك" ( ،)67ووجه اقرلح فيه
 :نن النو أ ووم ح ج و إىل الرونّ ع ،وهووم يغيبووذن عوور ا تع و ن غ لووب ا حووذال،
( )67أهرجه البيمق،

ستته الكربى ،كتاب اإلجار  ،ابب ما جا

تضو اهجرا  ،برقم  12000و
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وا غلب عليهم التفريا وترك احلفظ ،فلذ مل يمبو تضومينهم وع سويب احل جو إىل
ِ
ايتعم م فضى لك إىل نحد ن رير  :إ إىل ترك اليترن ع ا لكلي  ،و لك رو ٌّ
علووى اخللووق ،وإ و نن يعملووذا ول يضوومنذا لووك اوودعذاهم ا ووالك والضووي ع ،فتضوويع
ا ذال ،ويقلّ الحجاز ،وتتطرِّ اخلي ن  ،فك نو اقرلح التضمني)(.)68
فتأ وول كيووو فجّحووو ويوويل التضوومني مب و يكووذن عنه و وور عمووذأ اقروولح
وتعدّيه  ،وإىل هيا اقعنى ك ن ينظر الفقه ء ن تذ م ( :يتحمّول الضورف اخلو ص لودفع
الضرف الع أ)(.)69
ول جرأ نن نثر الججي اوني الذيو ئل ن ضو ى الجتهو ي والفتوذع والودعذ
والسي ي القرعي  ،ل جيا اه بحل هم اتّسعو فيه ن يح القذل ،واطري ا ف
الكالأ ،وحقّه يفاي ستقل ارنيه تسوتذن ع قوه وتطبيق توه ن او ل روتّى ،لكور
اقق أ هن ل جتمل دّ الب ع ورف ء الغليل ،ولكل ق أ ق ل.
خامتة
اعد هيه اجلذل التأدويلي اقممور ن فحو ج اقذضوذع ،خنلوو إىل فتوم النتو ئَّ
اآلتي :
- 1إن الذي ئل عند التعدّي والتزاحم ل يق ّي ن ره عور دوذفتني :األوص  :نن
تكذن تس وي ن اإفض ء إىل اققرذي ر كل وجه ،فيتخيّر اقكلو نه

رو ء ،ول

يلز ه حتريل وييل اعينه  .والثانيصة :نن تكذن تف وت ً ن اإفضو ء إىل اققروذي ،فيلوزأ
اقكلكو التم أ ا دل وا فضل نه حتريالً للمقرذي على وجه الرّيذ والكم ل.
( )68ا،ايتصام للشاطيب102 / 2 ،و
( )69اهشباا والترا ر ،بع جنيم88 / 1 ،و
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- 2يسووتقيم الججووي اووني الذي و ئل مبع و يى ر وتّى  :ك قعي و ف النر واّ ،واقعي و ف
اقق دووود  ،واقعيووو ف اقوووآلا ،و عيووو ف توووذّ اإفضووو ء ،و عيووو ف التفووو ِ ،و عيووو ف
السهذل ..ايد نن اقس لك الججيحي ل جيا اه عدٌّ نو إحر ءٌ ،فقود يسوتقلّ كول اتهود
ن هيا اقهيع انريبه ن اليتقراء والتأدويل والروي غ  ،وبهود نفسوه ن التفريوع علوى
ا دذل الكلي والنذا م اجل ع  ،ويظفر مب مل يظفر اه غىه ،واقداف ن نه يو اقطو ف
على اقع نا والقرائر وا

فا الح تزكّا الظ ّر ا لرّجح ن.

- 3إن الذي و ئل ل تسووتق ّر علووى ح و ن الرووالح وا فضووليَّ  ،فوورجَّ ويوويل
تكذن نفضل ن ز رٍ يون ز رٍ ،و ك ٍن يون ك نٍ ،وح لٍ يون ح لٍ ،و ر هنو يغودو
لزا ً على اجملتهد اقرجِّ

و او لذاتع ،وترفوع ور
الحظ التتض ءا التبعي الوث حتتو ّ

رأن وييل نو ختفضه  ،فتريّر الف ضل فضذلً ،واقفضذل ف ضوالً ،والعو مبوآل
التذيّل ،فمتى نفضو الذييل إىل رلح فاجح فها ا جدف ا لتقديم والتردير.
 - 4يعقووب الججووي اووني الذيوو ئل عذائوود مجّوو ا نثوور حسوور ن ايووتق
الجته ي ،وحفظ ا ولذي  ،والذَ اقق دد ك ل ً ،فايوخ ً ،ع جلو ً ،وتطوع فائوع
الفس ي ،ويفء التع فم اني التذيّل و قرديّته ،إىل غى هيا و اك مم نلمب نثره جليّوً
ن ي يير الجتهو ي ،والفتوذع ،والودعذ  ،والسي يو القورعي  ،اول ون او لا احليو
الع

ونيب اه الدّائر .
 - 5يع ّد بحول تف ضول الذيو ئل و سو لك الججوي اينهو ور ننفوب ب حول

ف
الجته و ي اقق دوود ِّ ،وناعووده غووذفاًذ إ ل خيووذم فيووه يووذمش احل و ِ إل ع و ف ٌ
ا دووذل ،فيّ و نُ وور اقق دوود ،ت و ئم علووى فقووه اقذازن و  ،يووبى ن الذاتووع ويووي ته.
وليلك ك ن اجل نب التطبيقاّ يا اقبحل عجكً اجته يّيً دعبً ،تتن دوى فيوه اآلفاء،
وتتج ج ا واِ ،وكل ينفق مم عنده ر يو ٍ ،وعلومٍ ،وفقوه نفوب .ول تمريوب ن
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النه ي و علووى اقخ و لو ،ول حتجووى علووى اجملتهوود إل نن يق و ّي عوور ا دووذل القطعي و ،
ٍّ ر الكالأ ي
والقذاعد الررج  ،ويأتا مبطروحٍ ر القذل ،وفي
وتبل نن ننف ش اليد ر كت ا هيه اخل ث نحبّ نن نوداش اإعداي عجم لقذاعود
الذيوو ئل تُستروووفى يتوووه ووور كتوووب نهووول الرووون ع وتفو و فيق كال هوووم ن اقق دووود
والذي ئل ،على نن تقدّ ع تد هيه اق ي اتطبيق

تدمي و ع در  ،وعلى هيا النحوذ

العلما يطذ ً حنذ وضع لبن جديد ن درح فقه الذي ئل ،وآير يعذانو
ُّ
خيطذ البحل
ج الع قني.
نن احلمد هلل ف ّ
فهرس املصادر واملراج
[ ]1إفرو ي الفحووذل ةموود اوور علووا القووذك نا ،حتقيووق  :حمموود يووعيد البوودف  ،ياف
الفكر ،اىو  1412 ،1 ،هو 1992 /أ .
[ ]2ني أ البالغ جل ف اهلل الزخمقر  ،ياف الفكر ،اىو ( ،ي . ) .
[ ]3ا رووب ه والنظوو ئر ،لاوور جنوويم  ،حتقيووق  :حمموود احلوو فظ ،ياف الفكوور،1 ،
1403هو .
[ ]4ا رووب ه والنظ و ئر ،لت و الوودير السووبكا ،حتقيووق  :ع و يل عبوود اقذجووذي وعلووا
عذم ،ياف الكتب العلمي  ،اىو  1411 ،1 ،هو 1991 /أ .
[ ]5ا رووب ه والنظ و ئر ،جلووالل الوودير السوويذطا ،طبعوو احللوو ،:روور ،الطبعوو
ا يى  1378 ،هو.
[ ]6العتر أ ،اوا إيوح ِ القو ط ،:حتقيوق  :يوليم ا اللوا ،ياف ااور عفو ن،
رر 1412 ،1 ،هو.
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[ ]7إعووالأ اقووذتعني عوور فج العوو قني ،لاوور توويم اجلذزيوو  ،ياف الكتووب العلميوو ،
اىو  1991 ،1 ،أ .
[ ]8البحر اةيا ،لبودف الودير الزفكقوا ،حتريور  :عبود القو يف العو نا  ،وفاجعو :
عموور يووليم ن ا رووقر ،وزاف ا وتو ف والقووفون اإيووال ي  ،الكذيووو،2 ،
 1413هو  1992 /أ .
[ ]9ترتيووب الفووروِ ،ةموود البقووذف  ،حتقيووق  :عموور اوور عبوو ي ،وزاف ا وتوو ف
والقفون اإيال ي  ،الرا  1413 ،1 ،هو 1994 /أ .
[ ]10جو ع ا دووذل ن نح ييوول الريووذل ،جملوود الوودير اوور ا ثووى  ،حتقيووق وختووريَّ:
عبد الق يف ا فن ةو  ،وزاف ا وت ف والقفون اإيال ي  ،تطر 1433 ،هو /
 2012أ .
[ ]11اجل ع الروحي  ،ةمود اور إمس عيول البخو ف  ،اوىو  ،ياف إحيو ء الوجا ،
 1981 ، 2أ .
[ ]12الووييى  ،لقووه ج الوودير القووران ،حتقيووق  :مج ع و وور العلم و ء ،ياف الغوورج
اإيال ا ،اىو  1994 ،1 ،أ .
[ ]13السوونر ،لاوور جووه القووزويث ،حتقيووق  :حمموود فووفاي عبوود الب و تا ،ياف الفكوور،
(ي .) .
[ ]14السوونر ،اووا ياوي السجسووت نا ،تعليووق  :عووز الوودع أ وعو يل السوويد ،ياف
احلديل 1393 ،1 ،هو .
[ ]15السوونر ،اووا عيسووى الج ووي  ،تعليووق  :عووز الوودع أ ،اقكتبو اإيووال ي ،
(ي .) .
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[ ]16ررح تنقي الفرذل ،لقوه ج الودير القوران ،حتقيوق  :طوه عبود الورةوف ،ياف
الفكر ،اىو  1393 ،1 ،هو .
[ ]17دحي ينر ناا ياوي ،ةمد ن در الدير ا لب نا ،ايترر ني نيده وعلوق عليوه
وفهريه  :زهى الق ويش ،كتب الجاي العراا لودول اخللويَّ ،تذزيوع اقكتوب
اإيال ا ،اىو  1409 ،1 ،هو  1989 /أ .

[ ]18دحي

سلم ،حتقيق  :حممد ففاي عبد الب تا ،ياف إحي ء الجا العراا،2 ،

1972أ.
[ ]19ضذااا اقرلح ن القريع اإيال ي  ،ةمد يعيد البذطا ،فيسو الريو ل ،
اىو  1402 ،4 ،هو .
[ ]20علم اقق دد القرعي  ،لنذف الدير اخل ي ا ،كتب العبيكو ن ،الريو م،1 ،
 1421هو  2001 /أ .
[ ]21الفت و وع الك و ع ،لقوويخ اإيووالأ نمحوود اوور تيميوو  ، ،حتقيووق  :حمموود عطوو
و رطفى عط  ،ياف الفكر ،عم ن 1408 ،هو  1987 /أ .
[ ]22الفروِ ،لقه ج الدير القران ،فهري  :حممد تلعجوا ،ياف اقعرفو  ،اوىو ،
(ي .) .
[ ]23الفقه اإيال ا ونيلته ،لذهب الزحيلا ،ياف الفكر 1984 ،1 ،أ .
[ ]24ت عود  :اققووق سلووب التيسووى ،ليعقوذج الب حسووني ،كتبو الرروود ،الريو م،
 1426هو  2005 /أ.
[ ]25الق ذأ اةيا ،جملد الدير الفوىوز آاو ي  ،فيسو الريو ل  ،اوىو ،2 ،
 1987أ .
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[ ]26تذاعد ا حك أ ن رو حل ا نو أ ،للعوز اور عبود السوالأ ،ياف الكتوب العلميو ،
اىو ( ،ي .) .
[ ]27القذاعد الرغرع ،للعز ار عبد السالأ ، ،حتقيوق  :عو يل عبود اقذجوذي وعلوا
عذم ،كتب السن  1414 ،1 ،هو .
[ ]28تذاعوود الذي و ئل ن القووريع اإيووال ي  ،قرووطفى اوور كرا وو اهلل خموودوأ ،ياف
إربيلي  ، ،الري م 1420 ،1 ،هو1999 /أ .
[ ]29القذاعد ،ةمد اققر  ،حتقيق  :نمحود اور عبود اهلل محيود ،ج عو نأ القورع،
ك اقكر ( ،ي .) .
[ ]30لس ن العرج ،لار نظذف ،ياف د يف ،اىو ( ،ي .) .
[ ]31امذع الفت وع ،لقيخ اإيالأ نمحد ار تيمي  ،مجع وترتيوب  :عبود الورمحر
ار حممد ت يم ،كتب اقع فف ،الرا ( ،ي .) .
[ ]32خمت ف الرح ح ،ةمد الراز  ،كتب لبن ن ،اىو  ،طبع جديد  1988 ،أ .
[ ]33وداف السو لكني ،لاور توويم اجلذزيو  ، ،ياف الكتووب العلميو  ،اووىو ،1 ،
 1403هو .
[ ]34اقرب ح اقنى ،محد الفيذ ا ،كتب لبن ن ،اىو ( ،ي . ) .
[ ]35عجم اقق ييب ،لار ف فأ  ،حتقيوق  :عبود السوالأ هو فون ،طبعو احللو،:
رر. 1389 ،2 ،
[ ]36اقعجم الذييا ،جملمذع ر اقفلفني ،ياف الفكر( ،ي .) .
[ ]37فت ح ياف السع ي و نقذف ولي العلوم واإفاي  ،لاور تويم اجلذزيو  ،حتقيوق :
حس ن عبد اقن ن الطي :وعر أ ف فأ احلريت نا ،ياف اجليول ،اوىو ،1 ،
 1994أ .
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[ ]38فريا القرآن ،للراغوب ا دوفه نا ،حتقيوق  :دوفذان ياووي  ،ياف القلوم،
ي قق 1412 ،1 ،هو.
[ ]39ق دد القريع اإيال ي  ،ةمد الط هر ار ع رذف ،تذنب 1366 ،هو .
[ ]40اقذافقو و  ،اوووا إيوووح ِ القو و ط ،:حتقيوووق  :عبووود اهلل يفاز ،ياف اقعرفو و ،
اىو ( ،ي .) .
[ ]41نقوور البنووذي علووى راتووا السووعذي ،لعبوود اهلل العلووذ القوونقيطا  ،ياف الكتووب
العلمي  ،اىو  1409 ،1 ،هو .
[ ]42نظري الذي ئل ن القريع اإيال ي  ،أ ن ئل ارك نا ،ياف اار حزأ ،اوىو ،
 1430 ،1هو  2009 /أ .
[ ]43نه ي السذل ن ررح نه ا دذل ،لعبود الورمحر اإيونذ  ،عو مل الكتوب،
اىو ( ،ي . ) .
[ ]44النذني  ،لار تيم اجلذزي  ،ياف اقعرف  ،اىو ( ،ي .) .
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 وذوا دا،ُ واواباه،ُجيل ب َ الوسا ميالكه
ُ الم

Method of preference in Selection of legal Devices The ways, Dictates and
Advantages
Dr. Qtab Raïssouni
Associate Professor Islamic Law
College of Sharia of Islamic Studies
University of Sharjah
Abstract. This study intend to formulate precise standards to preference between the means in sources
diversity and overcrowding, and rooting controls transom for this preference, servers as a fence protector
of the preferred acts, with inquiry the effect of all this in the integrity of Ijtihad,taking into account the
priorities in place, cut off the means to evil, and meet the objectives in full, urgent affordable.The criteria
adopted in this course weighted : the standard script, the standard objectives, the standard result, the
standard agreement, and the standard easy.
This study reached to : that the section of differential, and means of preferences routes are the
souls of standard objectives sections , no one go into it except the one who well know to the principle of
Usul, full of objective of Shari"ah, based on the jurisprudence of balancing, an expert in reality and
context, therefore, the practical side was difficult to attract each other of views and tastes, and all spend
what they have of experience, and science.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)1ص ص ( ،246-199حمرم 1436هـ/أكتوبر 2014م)

أثر التيمم يف رفع احلدث
دراسة فقهية

د .حممد بن عبد هللا احمليميد

األستاذ املشارك بقسم الفقه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة القصيم
ملخصصا الب .ص  .احلمــد ه ،وبعــدف ذاــثا عــا بعأ ـوال (أمــر التــيمم يف رذــل احلــدن) ياــد ال ا ــا م ـ اللــه
اإلجابــة ىلــا سـماك ياــم كــ :مســلم وهــوف هــ :التــيمم ــث أــم املــا يف رذــل احلــدن ،أو أ ــه يـ ذقـ ذعــ :مــا
تشـ ل لــه الةاــارق مــل بقــا احلــدن  ،وأتيت أمهيــة هــثا ال نــا مـ كــول هــث املسـ لة أ ــال ي ــع ىليــه الأثــم مـ
مســا  :التــيمم؛ ذقــد ا تلــف الفقاــا يف ىــدد م ـ املســا  :يف اء التــيمم بأــا ىلــا ا ــتال يف هــث املس ـ لة؛
صرت مأاا يف هثا ال نا مثاين ىشرق مس لة وقد جا هثا ال نا بعد املقدمة يف م نثني.
املب .األول :يف تعريف األثر ،والتيمم ،واحلدث ،وبيان مشروعية التيمم.
ويشتم :ىلا أربل مسا  :هيف
املسألة األوىل :تعريف األمر.

املسألة الثانية :تعريف التيمم.

املسألة الثالثة :تعريف احلدن.

املسألة الرابعة :مشروىية التيمم.
املب .الثاين :يف حكم يف رفع التيمم لل.دث ،وأثر اختالف الفقهاء فيه.
ويشتم :ىلا مس لتنيف
املسألة األوىل :يف أم رذل التيمم للندن.
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املسألة الثانية :أمر ا تال الفقاا يف رذل التيمم للندن.

اخلامتة.

فهرس املصادر واملراجع

وهللا املوذق

أمر التيمم يف رذل احلدن دراسة ذقاية

201

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على شرى ا ابياءىاا وامل ىلني ،وقائىد الرى
احملجلني ياءنا حممد وعل آله وشصحابه شمجعني ،وعلى الاىابعني و ىب هىاعإح بن سىا
إىل يوم الديب..

وبعد  /فمما اخاص اهلل به هذه اب ى  ،وشك إىا وفلىلإا بىه على

ائ اب ىح قالىإا ش رخىص يفىا ت الابإى بىابرال والصىالة علءإىا؛ فأينمىا شرركى
املسلح الصالة هبإ باملاا إ هءس له ،وإ هعذر شو هعس علءه ا اعماله هءمح وصىل ؛
فعىب اىىاب بىب عاىىد اهلل -رضى اهلل عنىىه  -ش الىن صىىل اهلل علءىه و ىىلح قىىا
شعبء ى اسىىا ط يعبإىىب ش ىىد قال ى

يص ى ة بال عىىع س ى ة رىىإ  ،واعل ى ل ى

ابرال سجدا وطإورا ،فأميىا راىم ىب ش ىر شرركاىه الصىالة فلءصىم ،وش لى لى
املرامن وط حتم ب ىد قالى  ،وشعبءى العى،اع  ،وكىا الىن ياعىم إىل قو ىه خاصى
وبعث إىل الناس عا

ا،ق علءىه( ،)1وقىد اااإىد بعىل العلمىاا ت وضى ضىواب ،

ور وط يفذه ال خص خال،إح فءإا علماا آخ و .
و ءىىم إ اىم هىىذه اللىىواب والعى وط قىىد بىىخم على شصىىم الى فءىىه بىىني
العلماا وهو سأل

( أثر التيمم يف رفع احلدث ).

وب هىىىذه املسىىىأل – سىىىع علمى ى

-ط هعى ى

ىىىا هسىىىاححه ىىىب الاحىىىم

والاححءق ،فحد ا اعن باهلل عل إف ار هذه املسأل باحىم سىاحم؛ شمجى فءىه شقىوا
العلماا فءإا ،وشع ال شرلاإح ،وشواه اال ادال نإا ،و ا ورر علءإا ىب ناقعىاة
شو اعرتاضىىاة ،واإلاابىىاة علءإىىا ،و ىىب ىىح بءىىا الى اا

ىىب هىىذه ابقىىوا ؛ ملتزمصصا

منهج الب .العلمي املتبع ،وقد قسم هذا الاحم إىل
( )1نيح ال خاري ،كتاء التيمم ( ،)74 /1نيح مسلم ،كتاء املسـاجد ومواعـل الصـالق ،اء جعلـ
األرض مسجدا وطاورا (.)370 /1
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 املحد . -املاحىىم ابو

ت هع يىى اب ىى  ،والاىىءمح ،واحلىىد  ،وبءىىا عىى وعء

الاءمح؛
ويعامم عل شرب سائم ه
املسأل ابوىل هع ي اب .
املسأل الثايء هع ي الاءمح.
املسأل الثالث
املسأل ال ابع
 املاحم الثايويعامم عل

هع ي احلد .
ع وعء الاءمح.
ت كح ت رف الاءمح للحد  ،وش اخاالا ال،حإاا فءه.
سألاني

املسأل ابوىل ت كح رف الاءمح للحد .
املسأل الثايء ش اخاالا ال،حإاا ت رف الاءمح للحد .
 اخلامت . فإ س املصارر وامل ااش أ اهلل ش جيعم هذا الاحم خالصا لواإه الك يح ،يافعا لعااره املؤ نني ،إيىه
اوار ك يح ،وصل اهلل و لح عل ياءنا حممد وآله و لح
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املب .األول :يف تعريف األثر ،والتيمم ،واحلدث ،وبيان مشروعية التيمم
ويعامم عل شرب سائم ه
املسأل ابوىل هع ي اب .
املسأل الثايء هع ي الاءمح.
املسأل الثالث
املسأل ال ابع

هع ي احلد .
ع وعء الاءمح.

املسألة األوىل  :تعريف األثر
اب ت اللر

يبلق عل عدر ب املعاي

نإا ر ح الع ا الااق  ،وهحىديح

الع ا ،وذك الع ا.
ااا ت حىايء اللرى ((ش ى ) ايفمىاة والثىاا والى اا ،لىه ال ى شصىو

هحىديح

الع ا ،وذك الع ا ،ور ح الع ا الااق )(.)2
وت هىىاا العى وس ( ش ى ( اب ى  ،حم كى بحءى العى ا .ا {آ ىىار} وش ىىور)،
ابخ باللح .وقا بعلإح اب

ا بح

ب ر ح الع ا)(.)3

واب ت االصبالح
ااا ت كاىاب الاع ي،ىاة ( اب ى لىه ال ى عىا

ابو : ،عنى

الناءجى ،

وهو احلاصم ب الع ا ،والثاي :عن العال  ،والثالم :عن اجلاا)(.)4
ش ا عند ال،حإاا فلح شاده ولكىب ىب خىال ا ىاعمايفح لىه ال عى ا عىب عايءىه
اللرويى  ،وإ كىا شكثى ىا يسىاعملويه للداللى على بحءى العى ا ،شو ىا يرتهىع على

( )2مقاييس اللغة (.)53 /1
( )3اتج العروس (.)12 /10
( )4كتاء التعريفات (صف .)9
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الع ا؛ قا ت الاح ال ائق (فعلح به ش املس بابرال ال يبإ إال بع ط ذهاب ش
النجا وإال ال يبإ )(.)5
وقا ت واهع اجللءم ( ينظ إىل الصاء ا ناا ب النسىاا فىن رىإدها ش بإىا
ش الالوغ ل يكا إا)(.)6
وقا ت إعاي البالاني ( فله ش ياءمح شوال عب العلءم ح يرسىم الصىحء

ىب

ذلك العلو وهو ابوىل لءايم املاا ش الرتاب)(.)7
وقا ت املرخم ( إذا ا هذا فءحامم ش ه ك غسم العإءد ملىا هلىمنه الرسىم
ب إزال ش العاارة املساحسن ر عا)(.)8
املسألة الثانية :تعريف التيمم
الاءمح ت اللر

الحصد والاعمد والاوخ .

قا ت إصالح املنبق

( شصم الاءمح الحصد ،يحا

هءمماه إذا قصدة

له)(.)9
وقا ت حايء اللر ( الاءمح جي ي جم ى الاوخ  ،يحا له هءمح ش ا سنا
وهءمموا شطءع ا عندكح هصدقوا به ،والاءمح بالصعءد ب هذا املعن  ،شي هوخوا
شطءاه وشيظ،ه وهعمدوه)(.)10

( )5ال نر الرا ق ج/1ص.235
( )6مواهب اجللي :ج/5ص.59
( )7إىا ة الةال ني ج/1ص.58
( )8املغين ج/2ص.204
( )9إ الح املأةق (صف .)225
( )10مقاييس اللغة (.)30 /1

أمر التيمم يف رذل احلدن دراسة ذقاية

205

وقا ت اللسا ( يحا ش َماه وش ّماىه وهأتاىه وهءمماىه :عنى وا ىد شي هوخءاىه
وقصدهه)(.)11
وقىىا ت هىىأا الع ى وس (الاىىءمح ..شصىىله الاعمىىد والاىىوخ )( ،)12و نىىه قولىىه
هعاىل ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ( )13شي (ال هعمدوا ال ريا ىب ش ىوالكح ت
صدقاهكح فاصدقوا نه ،ولكب هصدقوا ب البءع اجلءد)( ،)14و نه قو العاع
و ا شرري إذا ميم شرضا ...شريد اخل شيإما يلءخم
()15

ششخلىىىى الذي شيا اارءىىه ...شم الع الذي هو اارءخم
وت االصبالح

ع فه احلن،ء بأيه الحصد إىل الصعءد الباه للابإ (.)16
وع فىىه املالكء ى بأيىىه ( طإىىارة صىىعءدي عىىامل عل ى

س ى الواىىه والءىىديب

()17

بنء ).

و ع فه العافعء بأيه ( سى الواىه والءىديب ى املى فحني بىالرتاب بلى باني شو
شكث (.)18
و ع فه احلنابل بأيه ( س الواه والءديب بع ا ب الصعءد)(.)19
( )11لسال العرء (.)23 /12
( )12اتج العروس (.)228 /31
( )13سورق ال قرق .267 /
( )14تفسم الةربي = جامل ال يال ت شاكر (.)559 /5
( )15كشا القأاع ى منت اإلقأاع (.)160 /1
( )16امل سول للسر سي ( ،)106 /1العأاية شرح اهلداية (.)121 /1
( )17مأح اجللي :شرح خمتصر لي.)143 /1( :
( )18لية العلما يف معرذة مثاهب الفقاا ( ،)181 /1اجملموع شرح املاثء (.)210 /2
( )19املغين ب قدامة (.)172 /1
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وهذه الاعاري وإ كا ؤراها عن وا دا غى ش شكث هىا ارىامم على قءىور
هبءىم ل،ىا الاع يى  ،وهثحىم هىىذه العاىارة على الى غح ىىب افاحىار كىث نإىا إىل رلءىىم
صىىحء ؛ ولىىذا فىىأمج وش نى هىىذه الاعىىاري فءمىىا يظإى لى

هع يى

ىىب قىىا بأيىىه

(طهارة صعيدية مشتملة على مسح الوجه واليدين بنية )
كما ع فه املالكء ؛ وذلك ملوافحاىه لظىاه اةيى و ىال اه ىب الحءىور والعى وط
الر ذك ها بعل ال،حإىاا رو رلءىم قىوي ،يلءىه هع يى

ىب قىا بأيىه (( سى الواىه

والءديب بع ا ب الصعءد)؛ كما ع فه احلنابلى  ،و ىاع هىأخ ه،لىءم هىذا الاع يى
قوله (بع ا) وهذا يسالام عندهح اراما الصعءد عل غاار يعلىق ت الءىد تىا ط يىد
علءه رلءم صحء  .واهلل شعلح.
املسألة الثالثة :تعريف احلدث
احلد لر اإلبداا( ،)20قا ت حىايء اللرى
شصىم وا ىد ،وهىىو كىو العى ا ط يكىب .يحىا
احلد ا اعماالة اعدرة؛ فاحلد

( ىد ) احلىاا والىدا والثىاا

ىىد ش ى بعىىد ش ط يكىب()21ولل،ىىا

ب ش دا الده راه النازل  ،وراب د

فر السب( ،)22و د ش  ،شي وق  ،وش د ال ام ،ب احلد ()23؛ يحا ش ىد
ال ام وق نه ا ينحل طإارهه( ،)24وهو امل ار هنا.

( )20لسال العرء (.)134 /2
( )21مقاييس اللغة (.)36 /2
( )22هتثيب اللغة (.)234 /4
( )23الصناح اتج اللغة و ناح العربية (.)278 /1
( )24املعجم الوسي ()159 /1
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واحلد اصبال ا اخال ال،حإاا ت هع ي،ىه؛ فعنىد احلن،ءى وصى رى ع
حيم ت ابعلاا يايم البإارة(.)25
وعند املالكء
عى ا بأيىىه الوصى احلكمى املحىىدر قءا ىىه بابعلىىاا ،شو املنى املرتهىىع على
ابعلاا كلإا شو بعلإا(.)26
وعند العافعء
عى ى ا بأيىىىه ش ى ى اعااىىىاري يحىىىوم بابعلىىىاا مينى ى صىىىح الصىىىالة ءىىىم ال
خص(.)27
وعند احلنابل
ع ا بأيه الوص الحائح بالاد املاي ب الصالة وحنوها(.)28
وهذه الاعاري وإ اخال ،عااراهإا إىل شيإا هعور ت النإاي إىل عن وا د
وش سب هذه الاعاري فءما يظإ ل شيه
(الوصف القائم ابلبدن املانع من الصالة وحنوها)
كما ع فه احلنابل ؛ لكويه اا عا ايعا اص ا.
ويحسح ال،حإاا احلد إىل قسمني
د شصر وهو ا يواع الوضوا ،و د شكرب وهو ا يواع الرسم.

( )25الدر املختار و اشية اب ىابدي (رد احملتار) ()85 /1
( )26الشرح الأ م للشيخ الدردير و اشية الدسوقي (.)33 /1
( )27غاية ال يال شرح زبد اب رسالل (صف  ،)26السراج الوهاج (صف .)8
( )28الروض املربل شرح زاد املستقأل (صف  ،)7كشا القأاع ى منت اإلقأاع (.)24 /1
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ورفع احلدث معناه

زوال الوصف القائم ابلبدن ،املانع من الصالة وحنوها(.)29
و ب خال ا اق ياجل املحصور بالعنوا وهو
هو الاحم عب الناءج املرتها عل
هم يأخذ ذلك كح املاا ت رف

س الواه والءديب بالصىعءد بنءى الابإى ،

كح الوص الحائح بالاد املاي ب الصىالة وحنوهىا

تىىا هعىىرتط لىىه البإىىارة ،شو شيىىه جيءىىا فحى فعىىم ىىا هعىىرتط لىىه البإىىارة ى بحىىاا كىىح
الوص الحائح بالاد املاي ب الصالة وحنوها.
املسألة الرابعة :مشروعية التيمم
الاءمح للمحد

د ا شصر شو شكرب إذا هعذر علءه ا اعما املاا ،إ ا ل،حده،

شو الال ر با اعماله ،شو العجا عب ا اعماله ع وع بالكااب والسن ؛ فمب الكااب
قو اهلل هعاىل ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ (.)30
وقوله هعاىل ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ

( )29ق ــاك يف كش ــا القأ ــاع ج/1ص24ف ( ارتف ــاع احل ــدن أك ــرب ك ــال أو أ ــغرف أي زواك الو ــف امل ــا ل م ـ
الصالق وحنوها).
( )30سورق الأسا ف .43
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ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ
ﮐﭼ

()31

و ب السن ش اريىم كىث ة نإىا؛ ىا رواه عاىد الى بب بىب شبىاي ،قىا
رام إىل عم بب اخلباب -رض اهلل عنىه  -فحىا
فحا عمار بب يا

اىاا

إيى شاناى فلىح شصىع املىاا،

لعم بب اخلباب ش ا هذك شيا كنا ت  ،شيا وشي  ،فأ ا شي فلح

هصم ،وش ا شيا فامعك فصلء  ،فذك ة للىن صىل اهلل علءىه و ىلح ،فحىا الىن
صل اهلل علءه و لح «إمنا كىا يك،ءىك هكىذا» فلى ب الىن صىل اهلل علءىه و ىلح
بك،ءه ابرال ،وي،خ فءإما ،ح س بإما واإه وك،ءه) ا،ق علءه(.)32
وهو ب خصائص هذه اب ؛ ب اهلل هعاىل ط جيعله طإورا لر ها ،هو ع علءإىا
وإ سايا إلءإا؛ فعب اىاب عىب الىن صىل اهلل علءىه و ىلح شيىه قىا
يعبإب ي

ب ابياءاا قال

«شعبءى اسىا ط

يص ة بال عع سى ة رىإ  ،واعلى لى ابرال سىجدا

وطإورا ،فأميا رام ب ش ر شرركاه الصالة فلءصم » ...ا،ق علءه(.)33
املب .الثاين :يف حكم يف رفع التيمم لل.دث ،وأثر اختالف الفقهاء فيه
ويعامم عل

سألاني

 املسأل ابوىل ت كح رف الاءمح للحد . -املسأل الثايء ش اخاالا ال،حإاا ت رف الاءمح للحد .

( )31سورق املا دق.6/
( )32نيح ال خاري ،كتاء التيمم ،اءف املتيمم ه :يأفخ ذياما ( ،)75 /1نيح مسـلم ،كتـاء الةاـارق،
اء التيمم ()280 /1
( )33س ق ختر ه.
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املسألة األوىل :يف حكم رفع التيمم لل.دث
اخال العلماا ت الابإ بالاءمح هم ي فى احلىد كىالابإ باملىاا ،شو ياىء

ىا

هعرتط له البإارة ؟ عل ال شقوا
القول األول :أن التيمم مبيح ال رافع لل.دث.
وهذا قىو مجإىور العلمىاا ،و ىنإح ابئمى ؛ الىك ،والعىافع  ،وشبىد -
()34

ربإح اهلل  -ت املعإور ب ذهاه

وهو وي عب عل وابب عمى وابىب عاىاس -رضى اهلل عىنإح  -والنخعى
وقاارة والعع و كحو وربءع وحيءى ابيصىاري واللءىم وإ ىحا ( ،)35كمىا روي
عب ر يك بب عاد اهلل -ربإح اهلل(.)36
واستدلوا مبا يلي :
 - 1قولىىىه هعىىىاىل ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﭼ

()37

( )34اشية الدسوقي ج/1ص ،155مغين احملتاج شرح مأااج الةال ني 98 -97 / 1ل دار الفأر ،اإل صـا
يف معرذة الراجح م اخلال للمرداوي (.)296 /1
( )35مصــأف ى ــد الــرزاع الصــأعاين ( ،)215 /1مصــأف ابـ أب شــي ة ( ،)148-147 /1األوسـ يف الســأ
واإلمجاع وا تال ()56 /2
( )36خمتصر ا تال العلما (.)147 /1
( )37املا دق آية (.)6
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ووجه الداللة :
ش الاءمح لوكا رافعا للحد ملا ا ااا لأل به عنىد كىم صىالة؛ وبءىا ذلىك
ش ابصم ت البإارة ادئءا (إذا قمىاح فاغسىلوا) و (إذا قمىاح) هحالى الاكى ار ،شي
كلما قماح فاغسلوا ،وه البإارة اب ا ء املائء  ،فحد كا اب ت الاداي إف ار كىم
صالة بوضوا ،ح خ ،ذلك واىازة عىدة صىلواة بوضىوا وا ىد ،وقىد اىاا عنىه
صل اهلل علءه و لح شي ه صىل عىدة صىلواة بوضىوا وا ىد ،كمىا ت ىديم عمى ت
فا

ك  ،ولكب ط يأة ت الاءمح ش الن صل اهلل علءه و لح صل صىالهني باىءمح

وا د ،فءاح الوضوا ت ط يحه ا ط حيد

(إذا هوضأ صل

ا راا ىا ط حيىد )،

وياحى الاىىءمح ت ط يحىىه عنىىد عىىدم واىىور املىىاا ،وعىىدم الواىىور يكىىو بعىىد البلىىع،
والبلع يكو بعد رخو الوق (.)38
وياقش هذا اال ادال ابب ام –ربه اهلل  -بحوله
( بأ اةي ال هواع رءئا تا ذك مت ،ولو شواا ذلىك بوااى غسىم اجلنابى
عل كم قائح إىل الصالة شبدا ،وإمنىا كىح اةيى ت إجيىاب اهلل هعىاىل الوضىوا والاىءمح
والرسم إمنا هو ع ل اجملناني واحملد ني فحى  ،بىنص آخى اةيى املىاني بويفىا ،لحىو اهلل
هعىىاىل فءإىىا ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ وال عالى ا نىا ىب اب ى
ت ش هإنىىا ىىذفا ر علءىىه العبى وإ عنى اةيى وإ كنىىاح ضى شو على

ىى،

فأ د اح شو ااا ش د نكح ب الرائ  ،فابم ا رراوا به ،بىم لىو قىا قائىم إ

كىح

جتديد البإارة عند الحءام إىل الصالة إمنا هو بنص اةي إمنا هو عل

ب كمه الوضىوا

( )38احمللــا ا (ر ( ،)359-358 /1ال يــال والتنصــي ،)203 /1( :شــرح بلــوم امل ـرام لعةيــة ســا (،9 /37
ب قيم الشاملة آليا).
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ب كمه الاءمح ،لكىا ش ىق بظىاه اةيى ىنإح ،ب اهلل هعىاىل ط يىأ قى

ال عل

بالاءمح ت اةي إال ب كا حمد ا فح  ،ال كم قائح إىل الصالة شصال ،وهىذا ال لىص
يفح نه شلاا  ،فابم هعلحإح ت إجياب جتديىد الاىءمح لكىم صىالة باةيى وصىارة اةيى
واا لحولنا ،و سحب للاءمح إال عمب كا حمد ا فحى  ،وش الاىءمح طإىارة صىحءح
ىب

بنص اةي ؛ فنذ اةي واا لذلك فحد ص شيه يصل باءمح وا د ا راا املصىل

صلواة ال ،ال ت الءوم واللءل وت شكث ب ذلك و ب النافل  ،ا ط حيىد شو جينىع
شو جيد املاا بنص اةي ي،سإا واحلمد هلل رب العاملني(.)39
 - 2عب عم ا بب صني -رض اهلل عنىه  -قىا

كنىا ت ى ،ى الىن

صل اهلل علءىه و ىلح ،وإيىا ش ى ينا اى كنىا ت آخى اللءىم ،وقعنىا وقعى  ،وال وقعى
ش ل عند املساف نإا ،فما شيحظنا إال
فال  ،ح فال

العم  ،وكا شو ب ا ىاءحا فىال  ،ىح
-

 -يسىمءإح شبىو راىاا فنسى عىوا ىح عمى بىب اخلبىاب ال ابى

وكا الىن صىل اهلل علءىه و ىلح إذا يىام ط يىوقا اى يكىو هىو يسىاءحا ،بيىا ال
يدري ا حيىد لىه ت يو ىه ،فلمىا ا ىاءحا عمى ورشى ىا شصىاب النىاس وكىا راىال
الءدا ،فكرب ورف صوهه بالاكا  ،فما زا يكىرب وي فى صىوهه بىالاكا

اى ا ىاءحا

بصوهه الن صل اهلل علءه و لح ،فلما ا اءحا ركوا إلءه الىذي شصىابإح ،قىا
ض

 -شو ال يل

«ال

 -ارحتلوا» ،فارحتم ،فسار غ بعءد ،ح يا فىدعا بالوضىوا،

فاوضأ ،ويوري بالصالة ،فصل بالناس ،فلما اي،ام ب صىالهه إذا هىو ب اىم عاىا
ط يصم

الحىوم ،قىا

اناب وال اا ،قا

« ىا نعىك يىا فىال ش هصىل

ى الحىوم؟» قىا

شصىاباخم

«علءك بالصعءد ،فنيىه يك،ءىك» ،ىح ىار الىن صىل اهلل علءىه

و لح ،فاراك إلءه الناس ب العبش ،فنىا فىدعا فاليىا  -كىا يسىمءه شبىو راىاا
( )39احمللا ا (ر (.)359-358 /1
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«اذهاىىا ،فابارءىىا املىىاا» فايبلحىىا ،فالحءىىا ا ى شة بىىني

اارهني  -شو ىبءحاني  -ىب ىاا على بعى يفىا ،فحىاال يفىا شيىب املىاا؟ قالى
عإدي باملاا ش

هذه الساع وي ،يا خلوا ،قاال يفا ايبلح  ،إذا قالى

قاال إىل ر و اهلل صل اهلل علءه و لح ،قال

إىل شيىب؟

الذي يحىا لىه الصىابق ،قىاال هىو

الذي هعنني ،فايبلح  ،فجااا بإا إىل الن صل اهلل علءىه و ىلح ،و ىد اه احلىديم،
قا

فا انالوها عب بع ها ،ورعا الىن صىل اهلل علءىه و ىلح بنيىاا ،ف،ى غ فءىه ىب

شفواه املاارهني  -شو بءحاني  -وشوكأ شفواهإما وشطلق العاال  ،ويوري ت النىاس
ا حوا وا احوا ،فسح
اجلناب إياا ب اا ،قا

ب راا وا اح

ب راا وكا آخ ذاك ش شعب الذي شصىاباه

«اذهع فأف غه علءك» )..ا،ق علءىه( )40وت روايى سىلح ت

هذا احلديم وغسلنا صا انا  ،يعخم اجلنع املذكور.
ووجه الداللة من احلدي :
ش قولىه صىىل اهلل علءىه و ىىلح ( اذهىع فأف غىىه علءىك ) ،وقىىو الى اوي ت
روايى ى سىىىلح وغسىىىلنا صىىىا انا يصىىىوم صىىىحءح ت ش هءممىىىه ابو ط ي فى ى
()41

اناباه.

ويوقش بأ احلديم لء فءه شيه هءمح ،وحيامم شيه  -علءه الصالة والسىالم
 عااله باملىاا قاىم الاىءمح ،شو شيىه  -علءىه الصىالة والسىالم  -ش ى ه باالغاسىاا احاابا ال واوبا(.)42
( )40ــنيح ال خ ــاري ،الأاش ــر ف دار ط ــوع الأج ــاق ،الة ع ــةف األو 1422 ،هـ ـ ،كت ــاء الت ــيمم ،اءف الص ــعيد
الةي ــب وع ــو املس ــلم ،يأفي ــه م ـ امل ــا ( ،)76 /1ــنيح مس ــلم ،الأاش ــرف دار إ ي ــا ال ـ ان الع ــرب -
بــموت ،كت ــاء املس ــاجد ومواع ــل الص ــالق ،اء قض ــا الص ــالق الفا ت ــة ،واس ــتن اء تعجي ــ :قض ــا اا (/1
.)475
( )41أعوا ال يال يف إيضاح القرآل القرآل (.)364 /1

حممد ب ى د هللا احمليميد

214

وميكب اإلااب عب اال اما الثالم شيه صىل اهلل علءىه و ىلح ش ى ه باالغاسىا
ا احاابا
بعدم الاسلءح؛ لواوب االغاسا عل اجلنع إذا واد املاا بعد هءممه؛ قىا ت
اال اذكار (وقد غل بعل الناس ت هذا املعن عب ابب سعور فاعح شيه كىا يى ى
اجلنع إذا هءمح ح واد املاا ط يراسم وال وضىوا علءىه اى حيىد  ،وهىذا ال يحولىه
ش د ب علماا املسىلمني وال روي عىب ش ىد ىب السىل وال اخللى
 -إال عب شب

 -فءمىا علمى

لم بب عاد ال بب -ربه اهلل)(.)43

 - 3عب عم و بب العام -رض اهلل عنه  -قا ا الم ت لءلى بىاررة ت
غىاوة ذاة السال ىم فأرىى،ح إ اغاسىل ش شهلىىك فاءممى
الصىىا فىىذك وا ذلىىك للىىن

ىىح صىلء بأصىىحاب

-صىىل اهلل علءىىه و ىىلح  -فحىىا « يىىا عم ى و صىىلء

بأصحابك وشي انع » .فأخربهه بالذي ىنعخم ىب االغاسىا وقلى إيى مسعى اهلل
يحو (وال هحالوا شي،سىكح إ اهلل كىا بكىح ر ءمىا) فلىحك ر ىو اهلل -صىل اهلل
علءه و لح  -وط يحم رءئا)(.)44

( )42ال أاية شرح اهلداية (.)540 /1
( )43ا ستثكار (.)304 /1
( )44سأ أب داود ( ،)92 /1سأ الدارقةين ( ،)329 /1السأ الصغم لل ياقي ( ،)96 /1و قاك األل ـاين ف
ــنيح؛ كمــا روا ال خــاري معلقــا بصــيغة التم ـري( يف ــنينه ( ،)77 /1اءف إذا ــا اجلأــب ىلــا
فسه املرض أو املوت ،أو ا العةش ،مسأد أمحد ل الرسالة (،)347 /29
ا ظر ف نيح وععيف سأ أب داود )334 / 1( -
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ووجه الداللة من هذا احلدي
ش الىن

 -صىىل اهلل علءىىه و ىىلح – ت قولىىه لعمى و

انع  ،قد ش ا بحاا اناباه

صىىلء بأصىىحابك وشيى
()45

الاءمح ءم مساه صل اهلل علءه و لح اناا بعد هءممه.

()45

هءممه.

ويوقش هذا ب واإني
ابو

شيه  -صل اهلل علءه و لح  -قىا لىه

وشيى انىع  ،قاىم ش

يعلح عذره خبوفه املوة إ اغاسم ،واملاءمح ب غ عذر اء انىع قبعىا ،وبعىد ش
علح عذره املاء للاءمح الذي هىو خىوا املىوة شقى ه وضىحك ،وط يىأ ه باإلعىارة،
فد عل شيه صل بأصحابه وهو غ انع ،وهذا ظاه الواه.
الثاي

شيه شطلق علءه ا ح اجلناب يظ ا إىل شيإا ط ه ه،ى بالكلءى  ،ولىو كىا ت وقى

صالهه غ انع ،كنطال ا ح اخلم على العصى ت وقى هىو فءىه لىء خبمى ت قولىه
ﭽﯜ ﯝﯞ ﯟ ﭼ( ،)46يظ ا إىل آله ت اي

()47

ا  ،والعلح عند اهلل هعاىل.

قا رءخ اإل الم ابب هءمءى ( وقولىه ت ىديم عمى و بىب العىام رضى اهلل
عنىىه {شصىىلء بأصىىحابك وشيى انىىع} ؟ ا ىىا،إام .شي هىىم فعلى ذلىىك؟ فىىأخربه
عم و رض اهلل عنه شيه ط ي،عله بم هءمح خلوفه ش يحاله الربر .فسك عنه وضحك.
وط يحم رءئا .فن قءم إ هذا إيكار علءه شيىه صىل
الصالة

ى اجلنابى  .فنيىه يىد على ش

اجلناب ال جتوز .فنيه صل اهلل علءه و لح ط ينك ا هو نك فلمىا شخىربه

شيه صل بالاءمح .ر عل شيه ط يصم وهو انع .فاحلىديم جى على

( )45التنرير شرح الدلي - :كتاء الةاارق (صف .)180
( )46سورق يوسف ا ية 36
( )47أعوا ال يال يف إيضاح القرآل القرآل .)368 / 1( -

ىب ا ىا بىه
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واعم املاءمح اناا وحمىد ا .واهلل يحىو

ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ فلىح جيىا اهلل لىه

الصالة ا يابإ  .واملاىءمح قىد هبإى بىنص الكاىاب والسىن  .فكءى يكىو اناىا غى
ابإ ؟ ،لكنإا طإارة بد  .فنذا قدر عل املاا ببل هذه البإارة وهبإ باملىاا ءنئىذ.
ب الاو املاحدم اعله حمد ا .والصعءد اعله بإ ا إىل ش جيد املاا .فن واد املاا فإىو
حمد بالساع املاحدم ال ش احلد كا سام ا .؟!)(.)48
وقا ابب الحءح -ربه اهلل  ( -وشااب ب يازعإح ت ذلك بثال شاوب
ش دها ش الصحاب ملا ركوه قالوا صل بنا الصا وهو انع ،فسىأله الىن
 -صل اهلل علءه و لح  -عب ذلىك ،وقىا

صىلء بأصىحابك وشيى انىع؟

ا ا،إا ا وا اعال ا ،فلما شخربه بعذره وشيه هءمح للحاا شق ه عل ذلك.
الثىاي

ش ال وايى اخال،ى عنىىه ،فى وي عنىىه فءإىىا شيىىه غسىىم رابنىىه ،وهوضىىأ

وضواه للصالة ،ح صل بإح ،وط يذك الاءمح ،وكأ هذه ال واي شقوى ىب روايى
الاءمح ،قا عاد احلق وقد ذك ها وذك رواي الاءمح قالإا ،ح قا

وهذا شوصىم ىب

ابو ؛ بيه عىب عاىد الى بب بىب اىا املصى ي ،عىب شبى الحىء

ىوىل عمى و عىب

عم و .وابوىل الىر فءإىا الاىءمح ،ىب روايى ع اىد الى بب بىب اىا  ،عىب عمى و بىب
العام ،ط يذك بءنإما شبا قء .
الثالم ش الن

 -صل اهلل علءىه و ىلح  -شرار ش يسىاعلح فحىه عمى و ت

ه كه االغاسا  ،فحىا لىه صىلء بأصىحابك وشيى انىع؟ فلمىا شخىربه شيىه هىءمح
للحاا علح فحإه ،فلح ينك علءه ،ويد علءه ش ا فعله عمى و ىب الاىءمح  -واهلل

( )48جمموع الفتاوى (.)404 /21
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شعلح  -خعء ايفالك بالربر ،كما شخرب به ،والصالة بالاءمح ت هذه احلا اائاة غى
نك عل فاعلإا ،فعلح شيه شرار ا اعالم فحإه وعلمه .واهلل شعلح)(.)49
 - 4عىىب شب ى ذر -رض ى اهلل عنىىه  -ش ر ىىو اهلل صىىل اهلل علءىىه و ىىلح
قا

(إ الصعءد البءع طإور املسلح ،وإ ط جيد املىاا ععى

ىنني ،فىنذا واىد املىاا

()50

فلءمسه بع هه ،فن ذلك خ ).
ووجه الداللة منه :

ش قوله صل اهلل علءه و لح

فنذا واد املاا فلءمسه بع هه ؛ ظاه الداللى

ش اجلناب لو كا الاءمح رفعإا ،ملا ا اء إىل إ ساس املاا الاع ة.
وميكب ش يناقش بأينا يوافحكح عل ش الاءمح ال ي ف اجلناب رفعا كلءا ،وإمنىا
ؤقاا إىل ش جيد املاا.
 - 5اروي عب ابىب عاىاس -رضى اهلل عنإمىا  -قىا

( ىب السىن ش ال

يصل ال ام بالاءمح إال صالة وا دة ،ح ياءمح للصالة ابخ ى ) (.)51
ووجه الداللة :
شيه لوكا رافعا للحد لص ش يصل به املاءمح ا ط حيد  ،وهىذا وإ كىا
ب قو ابب عااس -رضى اهلل عنإمىا  -إال ش قىو الصىحاب

ىب السىن لىه كىح

()52

ال ف عل الصحء عند احملد ني ،وابصولءني.

( )49زاد املعاد يف هدي م الع اد ()342 /3
( )50مس ــأد أمح ــد ل الرس ــالة ( ،)298 /35س ــأ أب داود ( ،)92 /1س ــأ ال م ــثي ت ش ــاكر (،)212 /1
املستدرك ىلا الصنينني للناكم ( ،)284 /1وقاك ف (هـثا ـديا ـنيح ،و ارجـا ) ،وقـاك األل ـاين
ــنيح أب داود  )149 /2( -ف (قل ـ ف ــديا ــنيح ،وقــاك ال مــثيف ي ــديا س ـ ــنيح ي،
واحلاكمف ي ديا نيح ي ،وواذقه الثهيب والأووي ،و ننه أيضا أبو امت واب ال والدارقةين).
( )51مصـ ــأف ى ـ ــد ال ـ ــرزاع الصـ ــأعاين ( ،)214 /1مصـ ــأف اب ـ ـ أب شـ ــي ة ( ،)147 /1سـ ــأ الـ ــدارقةين (/1
 ،)341السأ الأربى لل ياقي ()339 /1
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ويوقش بأيه ضعء ط يثا عب ابب عااس -رض اهلل عنإما.

( )52أعوا ال يال يف إيضاح القرآل القرآل .)370 / 1( -
( )53قــاك اب ـ ـ م-رمحــه هللا -يف احمللــا ا (ر ( )358 /1ف( الروايــة ى ـ اب ـ ى ــاس ســاقةة أل ــا م ـ طريــق
احلس ب ىمارق وهو هالك وى رج :يسم).
وقاك الأووي-رمحه هللا -يف ال ة األ أام ( )221 /1ف (ععفه الدارقةين ،وال ياقي)،
وقاك ابـ امللقـ –رمحـه هللا-يف ال ـدر املأـم ( )674 /2ف (هـثا األمـر روا الـدارقةين مـ ـديا احلسـ بـ ىمـارق
 بضم العني  -ى (احلأم) ،ى جماهد ،ى اب ى اس قـاكف «مـ السـأة أل يصـلي الرجـ :التـيمم إالق وا دق مث يتيمم للصالق األ رى» .مث قاكف (احلس ) ب ىمارق ععيف .مث روا مـ ـديا أب ـ
احلماين ،ى احلسـ بـ ىمـارق أيضـا ،ىـ احلأـم ،ىـ جماهـد ،ىـ ابـ ى ـاس قـاكف « يصـلا التـيمم إ
ـالق وا ــدق» ،وروا ال ياقـي يف «ســأأه» مـ هـثي الةـريقني ،وقـاك ابـ اجلــوزي يف «حتقيقـه» ف أبــو ـ
احلمــاين ،واحلس ـ ب ـ ىمــارق م وكــال .قل ـ ف أمــا إطــالع ال ـ ك ىلــا احلس ـ ب ـ ىمــارق ذاــو كمــا قــاك يف
قه،)..
وقـ ــاك الشـ ــأقيةي-رمحـ ــه هللا -يف أعـ ـوا ال يـ ــال يف إيض ــاح القـ ــرآل القـ ــرآل ( )369 /1ف ( أ ـ ــرج هـ ــثا احلـ ــديا
الدارقةين ،وال ياقي م طريق احلس بـ ىمـارق ىـ احلأـم ىـ جماهـد ىأـه ،واحلسـ عـعيف جـدا قـاك ذيـه
اب جر يف «التقريب» ف مـ وك ،وقـاك ذيـه مسـلم ،يف مقدمـة ـنينهف ـدمأا حممـود بـ غـيالل ،ـدمأا
أبــو داود قــاكف قــاك شــع ةف ا ـ جريــر بـ ــازم ،ذقــ :لــهف ــ :لــك أل تــروي ىـ احلسـ بـ ىمــارق،
ذإ ه يأثء ).
وقاك ال ياقي-رمحه هللا -ملا ساع هثا احلديا يف سأأهف احلس ب ىمارق تج به ،اهـ .وهـو أبـو حممـد ال جلـي
مو هم الأويف قاعي بغداد ).
وقـ ــاك األل ـ ــاين –رمحـ ــه هللا -يف سلس ـ ــلة األ ادي ـ ــا الضـ ــعيفة واملوعـ ــوىة وأمرهـ ــا السـ ــي يف األمـ ــة ( )612 /1ف
(موعوع؛ أ رجه الةرباين ( )2 / 107 / 3م طريق احلس ب ىمارق ،ى احلأم بـ ىييأـة ،ىـ جماهـد،
ى ـ ابـ ـ ى ــاس ق ــاك ...ذ ــثكر  ،وك ــثلك أ رج ــه ال ــدارقةين (ص  )68وم ـ طريق ــه ال ياق ــي (- 331 /1
 )332وقــاك الــدارقةينف واحلس ـ ب ـ ىمــارق عــعيف ،قل ـ ف بــ :هــو شــر م ـ ذلــك ،ذقــد قــاك ذيــه شــع ةف
يأــثء ،وقــاك اب ـ املــديينف كــال يضــل احلــديا ،وقــاك أمحــدف أ اديثــه موعــوىة ،وقــاك شــع ة أيضــاف روى
أ اديا ى احلأم ،ذسـ لأا احلأـم ىأاـا ذقـاكف مـا نعـ مأاـا شـي ا ،وقـوك الصـنابف مـ السـأة كـثا يف
أــم املرذــوع ىأــد العلمــا  ،وهلــثا أوردتــه ،وقــد روا ال ياقــي ( )222 / 1ى ـ احلس ـ ب ـ ىمــارق ســأاد
الســابق ىـ ابـ ى ــاس مرذوىــا بلفــابف ي يصــلا التــيمم إ ــالق وا ــدق ي وقــاكف واحلسـ بـ ىمــارق
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()56

 - 6ىىا ش ى عىىب على ( )54وابىىب عمى ( )55وعمى و بىىب العىىام

-رضى اهلل

عنإح  -وقوفا علءإح قالوا ياءمح لكم صالة ،وال يعلح يفح ال فكا إمجاعا
()57

كوهءا وهو ج عند شكث العلماا.
ووجه الداللة منه كسابقه:

شيه لوكا رافعا للحد لص ش يصل به املاءمح ا ط حيد .
ويوقش اال ادال به ب واإني
ابو

ب اإ الاخ ي ؛ وذلىك ش ىا ش ى عىب على وعمى و بىب العىام –

رض اهلل عنإما – ط عال شهم الدراي ت احلديم عل ضع،إما ( ،)58وش ا ىا روي
عب ابب عم فحد اخال،وا ت هصحءحه وهلعء،ه؛
ــتج بــه .قلـ ف ذــال يصــح إذل ىـ ابـ ى ــاس مرذوىــا و موقوذــا ،بــ :قــد روى ىأــه الذــه ،كمــا ذكــر ابـ
م يف ي احمللا ي (.)..)132 / 2
( )54مصأف اب أب شي ة ( ،)147 /1سأ الدارقةين (،)340 /1معرذة السأ وا (ر (،)34 /2
( )55سأ الدارقةين ( ،)341 /1السأ الأربى لل ياقي ( )339 /1وقاك ال ياقيف (إسأاد نيح ).
( )56مصــأف ى ــد الــرزاع الصــأعاين ( ،)215 /1ســأ الــدارقةين ( ،)340 /1معرذــة الســأ وا (ر (،)34 /2
وأ رجه-أيضا -ال ياقي يف السأ الأربى لل ياقي ( )339 /1وقاك ف هثا مرس.):
( )57اخلالذيات لل ياقي  ،466/2أعوا ال يال يف إيضاح القرآل القرآل (.)369 /1
( )58أما أمر ىلي ف ذقد قاك اب ى د اهلادي يف تأقيح التنقيق ( )382 /1ف (روا ال ياقي ،وإسأاد ععيف).
وقاك اب امللق يف ال در املأم ( )675 /2ف ( أما أمر ىلي ذروا الدارقةين م ديا جـاج ،ىـ أب إسـناع،
ىـ احلـارن ،ىـ ىلـي قـاكف «يتــيمم لأـ :ـالق» .جـاج (هـو) ابـ أرطـاق الأخعـي الفقيـه عـعيف .وقــاك
ابـ ميــةف أ ــتج بــه إ ذيمــا قــاكف أت ونعـ  .قلـ ف وقــد ىــدما يف هــث الروايــة ،واحلــارن هــو األىــور
وهو خمتلف ذيه ،و س ه اب املديين إ الأثء).
وقاك احلاذاب اب جر يف الدراية يف ختـريج أ اديـا اهلدايـة ( )70 -69 /1ف (وىـ ابـ ىمـر يتـيمم لأـ :ـالق
وإل دن؛ أ رجه ال ياقي سأاد نيح موقو  ،وى ىلي مثله سأاد ععيف)،
وقــاك الشــأقيةي يف أعـوا ال يــال يف إيضــاح القــرآل القــرآل ( )370-369 /1ف ( وأمــا ىلــي ذــروا ىأــه الــدارقةين
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أيض ــا س ــأاد ذي ــه ج ــاج بـ ـ أرطـ ـ ق واحل ــارن األى ــور ،قال ــه ابـ ـ ج ــر أيض ــا ،وروا ال ياق ــي يف «الس ــأ
الأــربى» اإلســأاد الــثي ذيــه املــثكورال ،أمــا جــاج ب ـ أرط ـ ق ،ذقــد قــاك ذيــه اب ـ جــر يف «التقريــب» ف
دوع ،كثم اخلة  ،والتدليس ،وأما احلارن األىور ذقاك ذيـه ابـ جـر يف «التقريـب» ف كثبـه الشـعيب يف
رأيه ،ورمي الرذ( ،ويف ديثه ععف ،وقاك ذيه مسلم يف مقدمة نينهف دمأا قتي ة ب سعيد ،دمأا
جابر ىـ مغـمق ىـ الشـعيب ،قـاكف ـدمين احلـارن األىـور اهلمـداين ،وكـال كـثاا ،ـدمأا أبـو ىـامر ى ـد هللا
ب ـ ب ـراد األشــعري ،ــدمأا أبــو أســامة ى ـ مفضــ :ى ـ مغــمق ،قــاكف نع ـ الشــعيب يقــوكف ــدمين احلــارن
األىـور وهــو يشــاد أ ــه أ ــد الأــثابني ،وقــد ذكــر ال ياقــي هــثا األمــر ىـ ىلــي يف التــيمم ،يف اءف «التــيمم
لأــ :ذريضــة» وســأ ى ـ الأــالم يف املــثكوري  ،أىــين جــاج ب ـ أرط ـ ق ،واحلــارن األىــور ،لأأــه قــاك يف
جــاج يف اء «املأــل م ـ التةاــم الأ يــث» ف ــتج بــه ،وعــعفه يف اءف «الوعــو م ـ حلــوم اإلبــ،»:
وقـ ــاك يف اءف «الديـ ــة أراع» ف مش ـ ــاور التـ ــدليس ،وأ ـ ــه ـ ـدن ىم ـ ـ يلقـ ــه ،و يسـ ــمل مأـ ــه ،قالـ ــه
الدارقةين ،وععف احلارن األىور يف اءف «مأل التةام الأ يث أيضا»،وقاك يف اءف «أ ـ :القسـامة»،
قاك الشعيبف كال كثاا).
وأما أمر ىمرو ب العاص ف ذقد تقدم يف هامش  5م الصفنة السابقة قوك ال ياقيفأ ه مرس.:وقــاك احلــاذاب اب ـ ج ـر يف إحتــا املاــرق ب ـ جــر ( )482 /12ــديا (ق ـ ) ف أل ىمــرو ب ـ العــاص كــال
يتيمم لأ :الق .موقو  ،ق يف الةاارقف مأا أبو ىمر القاعي ،مأا احلس ب أب الربيل ،مأا ى د الرزاع،
أت معمر ،ى قتادقف أل ىمرو ب العاص ...ذثكر  .وهو مأقةل .مأا إناىي :هو اب ىلي ،مأا إبـراهيم هـو
احلـرب ،مأـا أبـو بأـر هــو ابـ أب شـي ة ،مأـا ابـ ماـدي (هـو ى ـد الـرمح ) ىـ مهـام ،ىـ ىـامر األ ــوك ،أل
ىمرو ب العاص ،قاكف يتيمم لأ :الق .وهو مأقةل أيضا).
وقــاك احلــاذاب-أيضــا -يف التلخــيحل احل ــم ل العلميــة ( )409 /1ف ( روا الــدارقةين م ـ طريــق ى ــد الــرزاع ى ـ
مع مر ى قتادق أل ىمرو ب العاص كال يتيمم لأ :الق وبه كال يفـ قتـادق وهـثا ذيـه إرسـاك شـديد بـني
قتادق وىمرو).
وق ــاك الش ــأقيةي يف أعـ ـوا ال ي ــال يف إيض ــاح الق ــرآل الق ــرآل ( )369 /1ف ( وأم ــا ىم ــرو بـ ـ الع ــاص ذ ــروا ىأ ــه
الــدارقةين ،وال ياقــي ،م ـ طريــق ى ــد الــرزاع ى ـ معمــر ى ـ قتــادق ،أل ىمــرو ب ـ العــاص كــال يتــيمم لأــ:
ــالق ،وبــه كــال يفـ قتــادق ،وهــثا ذيــه إرســاك شــديد بــني قتــادق ،وىمــرو ،قالــه ابـ جــر يف «التلخــيحل»،
وال ياقي يف «السأ الأربى» وهو ظاهر).

أمر التيمم يف رذل احلدن دراسة ذقاية

فحىىا الاءإحىى
(وشص

221

-ربىىه اهلل  -عنىىه (إ ىىناره صىىحء )( ،)59وقىىا شيلىىا

ديم ت الااب

ىديم ابىب عمى  ،وبىه هحى الك،ايى  ،إذا ال يعى ا لىه عىب

الصحاب ال .واهلل شعلح )(.)60
وقىىا احلىىافا ابىىب ج ى -ربىىه اهلل ( -شخ اىىه الاءإح ى بن ىىنار صىىحء
وقوا )(.)61
بءنما قا ابب ام -ربه اهلل ( -وش ا ال واي عىب عمى و بىب العىام فنمنىا
ه عب قاارة عب عم و بب العام ،وقاارة ط يولد إال بعد وة عمى و بىب العىام،
وال واي ت ذلك عب عل وابب عم – شيلا  -ال هص )(.)62
وقا العنحءب

-ربه اهلل ( -ش ابىب عمى هىذا الىذي صىححه الاءإحى ،

و ك ابب ج عل هصحءحه له ت «الالخءص»« ،وال،ا » ،هكلح فءىه بعىل شهىم
العلح بأ عا ا اب و ضع،ه ،ءا بب عءءن  ،وشبد بب ناىم ،وقءىم ط يسىم
ب ياف  ،وضع هذا اب ابب ام)(.)63
الواىىه اةخ ى

ىىب اإ ى اال ىىادال ؛ فنيىىه عل ى ف ى ال صىىحاه قىىد يىىوقش

اال ادال به حبج عدم واور املخال

ب الصحاب -رض اهلل عنإح : -ا يل
()64

 - 1شيىىه يحىىم خالفىىه عىىب ابىىب عاىىاس

-رض ى اهلل عنإمىىا  ،-قىىا ابىىب

ج -ربه اهلل  -ت «ال،ا » ( وقد اعرتا الاءإح بأيه لىء ت املسىأل
( )59السأ الأربى (.)339 /1
( )60اخلالذيات 466/2
( )61الدراية يف ختريج أ اديا اهلداية ()70 -69 /1
( )62احمللا ا (ر ()358 /1
( )63أعوا ال يال يف إيضاح القرآل القرآل ()369 /1
( )64احمللا ا (ر (.)358 /1

ىديم
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صحء
ال

ب الب فني قا لكب ص عب ابب عم إجياب الاءمح لكم ف يل وال يعلىح لىه
ب الصحاب وهعحع :ا رواه ابب املنذر عب ابب عااس شيه ال جيع)(.)65
قل

قا ابب املنذر -ربه اهلل  -و ب ديم حممد بب حيء  ،عب يايد بىب

هارو  ،عب إ ى ائءم ،عىب شبى عمى  ،عىب عك ى  ،عىب ابىب عاىاس ،قىا

جيىاي

املاءمح ش يصل الصلواة باءمح وا د)(.)66
كما يحم خالفه عب عاد ال بب بب عوا -رض اهلل عنه -؛ قا حممد بىب
احلسب شخربيا إمساعءم بب عءاش قا

د نا عم ا بب شب ال،لم عب يايد بب عاداهلل

بب قسء شيه شخربه عب حممد بب املنكدر ش عاد ال بب بب عىوا ابارى

ىاا فلىح جيىد

فاسم بالرتاب رركاه املسجد( )67فصالها وط ياوضأ وقا شيا طاه يىؤم صىالة شخى ى
ط شبا ش شصل باءمم

ب الرتاب الذي متسح به إال ش ش د رءئا فأهوضأ)(.)68

 - 2شيىىه حممىىو على اال ىىاحااب ال الواىىوب؛ قىىا صىىا ع قىىاة امل،ىىاهء
ر ح عكاة املصابء

(و ا ص عب ابب عم شيه ياءمح لكىم صىالة وإ ط حيىد ،

حممو عل اال احااب ،وال ينافءه قو الاءإح  ،وال يع ا له ال
بم يعلده قو ابىب عاىاس  -وإ ضىع

ب الصىحاب ،

ىنده  -ىب السىن ش ال يصىل باىءمح

وا د إال ف يل وا دة ،ح جيدر للثايء هءمما ،و ا قءم إ قو الصىحاب ىب السىن
كذا ت كح امل فوع عل الصحء  ،حمله شيه ال جما لل شي فءىه ى شيىه ى رفعىه يىد
عل السنء ال عل ال ،ضء  ،وإال يلام ش احلد الوا د شواع طإارهني)(.)69
( )65ذتح ال اري ب جر ()447 /1
( )66األوس يف السأ واإلمجاع وا تال ()58 /2
( )67قل ف هأثا يف األ  (:دركته املسجد) ،ولع :الصواءف (ذ دركته يف املسجد).
( )68احلجة ىلا أه :املديأة ج/1ص51
( )69مرقاق املفاتيح شرح مشأاق املصابيح ( ،)483 /2وا ظرف حتفة األ وذي (،)328 /1
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ويعلده ا ش عىب ابىب عمى شيىه كىا ياوضىأ لكىم صىالة؛ فحىد ىد

حممد بب حيء ا بىب اىا  ،عىب عاىد اهلل بىب عاىد اهلل بىب عمى قىا

قلى لىه شرشيى

وضوا عاد اهلل بب عم لكم صالة طىاه ا كىا شو غى طىاه عمىب هىو؟ قىا

د اىه

شمسىاا بنى زيىد بىب اخلبىاب ش عاىد اهلل بىىب نظلى بىب شبى عىا الرسىءم ىىد إا ش
ر و اهلل صل اهلل علءه و لح كا ش بالوضىوا عنىد كىم صىالة طىاه ا كىا شو غى
طاه  ،فلما رىق ذلىك على ر ىو اهلل صىل اهلل علءىه و ىلح ش ى بالسىواك عنىد كىم
صالة ،ووض عنه الوضوا إال ب ىد «وكىا عاىد اهلل يى ى ش بىه قىوة على ذلىك
ف،عله ا

اة )(.)70

 - 7ش البإارة بالاءمح طإارة ياقص طإارة ض ورة والل ورة هحدر بحدرها؛
بدلءم إمجاع املسلمني عل بباليإا بواىور املىاا وإ ط حيىد ولىء كىذلك البإىارة
باملاا( ،)71شط ه شيه لو واد املاا لا ه ا اعماله ل ف احلىد الىذي كىا قاىم الاىءمح ،
إ كىىا اناىىا  ،شو حمىىد ا  ،شو ا ى شة ائلىىا  ،ولىىو رف ى احلىىد ال ىىاوى اجلمء ى ؛
ال اوائإح ت الوادا (.)72
ويوقش إ كا امل ار بحولكح ش طإىارة الاىءمح طإىارة ضى ورة فاحىدر بحىدرها
ش ال ي،عم إال عند هعذر املاا فإو سلح .وإ كا امل ار شيىه ال جيىوز الاىءمح إال إذا كىا
الاىىءمح واااىىا فحىىد غلى  .فىىن هىىذا خىىالا السىىن وخىىالا إمجىىاع املسىىلمني بىىم ياىىءمح

( )70مســأد أمحــد خمرجــا ( ،)292 /36ــنيح ابـ ميــة ( ،)11 /1املســتدرك ىلــا الصــنينني للنــاكم (/1
 )258وقــاك الــثهيب ف «هــثا ــديا ــنيح ىلــا شــرل مســلم ،و ارجــا » ،و ســأه األل ــاين يف مشــأاق
املصابيح (.)133 /1
( )71التمايد ب ى د الرب  ،)295 / 19( -املغين املة وع مل الشرح الأ م  252 / 1ل الأتاء العرب.
( )72املغين املة وع مل الشرح الأ م  252 / 1ل الأتاء العرب
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للوااع وياىءمح للمسىاحع كصىالة الابىوع وقى ااة الحى آ املسىاحا و ى املصىح
املساحع.)73( .
 - 8الحءاس عل طإارة املساحاض ت عدم رف احلد جبا عىدم اوازهمىا
قام الوق (.)74
ويىىوقش بعىىدم الاسىىلءح بعىىدم اىىواز طإىىارة املساحاضى قاىىم الوقى  ،وعلى
فى ال الاسىىلءح بىىذلك فىىال،

بءنإمىىا ش طإىىارة املساحاضى قىىد واىىد ىىا ينافءإىىا وهىىو

ءال الدم ،والاءمح إذا ط يواد له راف بعده ب د شو واور املاا فءاح عل
كا كاملس عل اخل،ني بم شقوى؛ ب املس
ج

ولو إىل عع

ىا

ؤق :دة قلءلى والعىارع اىوز الاىءمح

ا ط جيد املاا(.)75

القول الثاين :أنه يرفع احلدث رفعا كليا
وروي هذا الحو عب شب

لم بب عاد ال بب بب عوا -ربإح اهلل.)76(-

و جاه
ش الاءمح طإارة صحءح فنذ ذلك كذلك فال ينحلإا إال ا يىنحل البإىاراة،
ولء واور املاا د ا ،فواور املاا ال ينحل طإارة الاءمح(.)77
وهذا الحو
ش ا السن فما
قا «كنا

رور بالسن واإلمجاع
عنا ب ديم عىب عمى ا بىب احلصىني -رضى اهلل عنىه -

ر و اهلل  -صل اهلل علءىه و ىلح  -ت ى ،فىذك احلىديم وفءىه ش

( )73جمموع الفتاوى (.)438-437 /21
( )74احلاوي الأ م (.)243 /1
( )75ال نر الرا ق شرح كأ الدقا ق ومأنة اخلالق وتأملة الةوري ()164 /1
( )76األوس يف السأ واإلمجاع وا تال ( ،)65 /2احمللا ا (ر ()351 /1
( )77احمللا ا (ر ()351 /1
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ر ىو اهلل  -صىىل اهلل علءىه و ىىلح  -صىل بالنىىاس ،فلمىا اي،اىىم ر ىىو اهلل -
صل اهلل علءه و لح  -ب صالهه إذ هو ب ام عاا ط يصم
نعىىك يىىا فىىال ش هصىىل

ى الحىىوم؟ قىىا

الحوم ،فحا

شصىىاباخم اناب ى وال ىىاا ،قىىا

ا

علءىىك

بالصعءد فنيه يك،ءك» ح ذك ت ديثه ذلك ش ى املىاا الىذي ش د ىه اهلل هعىاىل آيى لناءىه
 علءه السالم  -قااا ،وقا

وكا آخ ذلك ش «شعبى الىذي شصىاباه اجلنابى إيىاا ىب

اذهع فأف غه علءك».

وش ا اإلمجاع فحد قا ابب املنذر
(شمج عوام شهم العلح عل ش ب هءمح ىح واىد املىاا قاىم رخولىه ت الصىالة
ش طإارهىه هىنحل وعلءىىه ش يابإى ويصىىل إال ى ا روي عىىب شبى
بلرخم عنه شيه قا ت اجلنع ياءمح ح جيد املاا قا

ىىلم فنيىه فءمىىا

ال يراسم.)78()..

قا ابب عاد الرب
(شمج العلماا عل ش طإارة الاءمح ال ه فى اجلنابى وال احلىد إذا واىد املىاا
وش املاءمح للجناب شو احلد إذا واد املاا عار اناا كما كا شو حمد ا)(.)79

( )78قاك يف األوس يف السأ واإلمجاع وا تال ()65 /2
( )79التمايد ملا يف املوط م املعاين واألسا يد ()291 /19
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القول الثال  :أنه يرفع احلدث رفعا مؤقتا إىل القدرة على املاء

()80

وإلءه ذهع احلن،ء ( ،)81واإل ام الك -ربه اهلل  -ت ش دى الى واياني(،)82
واإل ىىام شبىىد -ربىىه اهلل  -ت روايىى عنىىه وعلءإىىا بعىىل شصىىحابه ( ،)83وشهىىم
الظاه (.)84
وروي عىىب ابىىب عاىىاس و عاىىد الىى بب بىىب عىىوا -رضىى اهلل عىىنإح ،-
واحلسب الاص ي و عءد بىب املسىءع والاهى ي وعبىاا وإبى اهءح النخعى ( )85والثىوري
واللءم واحلسب بب

()86

-ربإح اهلل.

( )80قــاك شــيخ اإلســالم ابـ تيميــة-رمحــه هللا-يف جممــوع الفتــاوى ( )436 /21ف ( وقيــ:ف بــ :التــيمم يقــوم مقــام
املا مةلقا يست يح به كما يست اح املا و يتيمم ق  :الوق كما يتوعـ ق ـ :الوقـ وي قـا بعـد الوقـ كمـا
ت قا طاارق املا بعد  .وإذا تـيمم لأاذلـة ـلا بـه الفريضـة كمـا أ ـه إذا توعـ لأاذلـة ـلا بـه الفريضـة .وهـثا
قوك كثم م أه :العلم وهو مثهب أب أيفة وأمحد يف الرواية الثا ية .وقاك أمحدف هثا هو القياس).
( )81قاك يف ال نر الرا ق ج/1ص 164ف (ذقاك أ نابأا هو بـدك مةلـق ىأـد ىـدم املـا ولـيس بضـروري ويرتفـل
به احلدن إ وق وجود املا أ ه م يح للصالق مل قيام احلدن )
( )82قاك القرايف يف الث مق ( )366 /1ف ( وقد اشتد أم ا ب الق س وإ ه ملعثور قاك رذل التيمم للندن
هو الثي يفام م قوك مالك ذإل املوط كتابه الثي كال يعع بـه ويقـرأ ىليـه طـوك ىمـر ـهللا لقـي هللا وهـو
القا ـ ــ :ذي ــه يـ ــمم املتـ ــيمم املتوع ـ ـ ني ألل املتـ ــيمم ق ــد أط ــاع هللا ول ــيس الـ ــثي وج ــد امل ــا طا ــر مأـ ــه و أمت
الق.)..،
( )83قــاك يف اإل صــا يف معرذــة ال ـراجح م ـ اخلــال للمــرداوي ( )296 /1ف (وىأــه أ ــه راذــل .ذيصــلي بــه إ
دمــه ،ا تــار أبــو حممــد بـ اجلــوزي ،والشــيخ تقــي الــدي  ،وابـ رزيـ  ،و ــا ب الفــا ق .ذمذــل احلــدن إ
القدرق ىلا املا ).
( )84احمللا ا (ر (.)356 /1
( )85مصــأف ى ــد الــرزاع الصــأعاين ( ،)216-215 /1مصــأف اب ـ أب شــي ة  ،)148-147 / 1( -احلجــة
ج/1ص.51
( )86احمللا ا (ر ( ،)356 /1خمتصر ا تال العلما (.)147 /1
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واستدلوا مبا يلي :
 - 1قوله هعاىل

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﭼ(.)87
وجصصه الداللصصة  :ش اهلل هعىىاىل يىىص عل ى ش الاىىءمح بإ ى كاملىىاا ىىواا ،..جيعىىم
صا اه طاه ا كما جيعىم املىاا سىاعمله ت البإىارة طىاه ا إ ط يكىب اناىا وال حمىد ا.
فمب قا
يحو

إ املاءمح انع شو حمد فحد خال الكااب والسن  .بم هو ابإى  ،..واهلل
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ فلح جيا اهلل لىه الصىالة اى يابإى  .واملاىءمح قىد

هبإ بنص الكااب والسن  .فكء يكو اناا غ ابإ ؟! لكنإا طإارة بد  .فنذا قىدر
عل ى املىىاا ببل ى هىىذه البإىىارة وهبإ ى باملىىاا ءنئىىذ .ب الاىىو املاحىىدم اعلىىه حمىىد ا.
والصعءد اعله بإ ا إىل ش جيد املاا .فن واد املىاا فإىو حمىد بالسىاع املاحىدم ال ش
احلد كا سام ا(.)88
 - 2ديم ااب بب عاىد اهلل -رضى اهلل عنىه  -ش الىن صىل اهلل علءىه
و لح قىا

شعبءى اسىا ط يعبإىب ش ىد قالى

( )87املا دق آية (.)6
( )88احمللا ا (ر ( ،)356 /1جمموع الفتاوى (.)404-403 /21

يصى ة بال عىع سى ة رىإ ،
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واعل ل ابرال سجدا وطإورا ،فأميا راىم ىب ش ىر شرركاىه الصىالة فلءصىم)..
ا،ق علءه(.)89
ووجصصه الداللصصة  :ش الىىن صىىل اهلل علءىىه و ىىلح مسىىاه طإىىورا وهىىو ىىب شبنء ى
املاالر ؛ ي يد به بإ ا كاملاا ،وإال ملا حتحح اخلصوصء ؛ ب طإارة ابرال بالنسىا
إىل ائ ابياءاا -علءإح الصالة والسىالم  -اباى  ،وإذا كىا بإى ا فااحى طإارهىه
إىل واور غاياإا ب واور املاا شو ياقل آخ (.)90
 - 3عب شب ذر -رض اهلل عنه  -ش ر و اهلل صل اهلل علءه و لح قا
(إ الصعءد البءع طإور املسلح ،وإ ط جيد املاا عع

نني ،فنذا واد املىاا فلءمسىه

بع هه ،فن ذلك خ )(.)91
ووجصصه الداللصصة  :ش الىىن صىىل اهلل علءىىه و ىىلح مسىىاه طإىىورا وهىىو ىىب شبنء ى
املاالر ؛ ي يد بىه بإى ا كاملىاا ،وإذا كىا بإى ا فااحى طإارهىه إىل واىور غاياإىا ىب
واور املاا شو ياقل آخ (.)92
 - 4ش اهلل هعاىل شطلق الاءمح واعله قائما حىام الوضىوا والرسىم وبىدال عنىه
عند عدم املاا؛ والحاعدة الع عء ش الاىد لىه كىح املاىد  ،وهىذا يحالى ش يكىو

( )89نيح ال خاري ،كتاء التيمم ،)74 /1( ،نيح مسلم ،كتاء املساجد (.)370 /1
( )90ال نر الرا ق شرح كأ الدقا ق ومأنة اخلالق وتأملة الةوري ( ،)164 /1ذي( القدير ج/1ص.565
( )91مس ــأد أمح ــد ل الرس ــالة ( ،)298 /35س ــأ أب داود ( ،)92 /1س ــأ ال م ــثي ت ش ــاكر (،)212 /1
املستدرك ىلا الصنينني للناكم ( ،)284 /1وقاك ف (هـثا ـديا ـنيح ،و ارجـا ) ،وقـاك األل ـاين
ــنيح أب داود  )149 /2( -ف (قل ـ ف ــديا ــنيح ،وقــاك ال مــثيف ي ــديا س ـ ــنيح ي،
واحلاكمف ي ديا نيح ي ،وواذقه الثهيب والأووي ،و ننه أيضا أبو امت واب ال والدارقةين).
( )92ال نر الرا ق شرح كأ الدقا ق ومأنة اخلالق وتأملة الةوري ( ،)164 /1ذي( القدير ج/1ص.565
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كمه كمَ ه ،إال فءمىا اقالى الىدلءم خالفىه فىنذا كايى طإىارة املىاا ه فى احلىد ،
فكذلك الاءمح ي ف احلد (.)93
 - 5ش الاءمح لو ط يكب رافعا للحد ملىا ش ى ت إببالىه طى وا احلىد  ،فلمىا
ببم باحلد البارئ ر عل شيه كا رافعا للحد ابو (.)94
 - 6الحءاس عل

س اخل،ني؛ فن املا

عل اخل،ىني ي ه،ى

د ىه ويصىل

ا راا ب الصلواة اط حيد فءنار ش يكىو املاىءمح كىذلك؛ ب الاىءمح رخصى
وبد عب الرسم ثله ثم املس عل اخل،ني بم الاءمح شقوى فن العىارع وقى املسى
بءوم ولءل شو ال شيام ولءالءإا واعم الاءمح بالرتاب طإورا ولو إىل عع

ج (.)95

 - 7ش الحو بأيه اء ولء رافعا للحد فءه حت ي لأل ى ؛ واهلل قىد اعلىه
طإورا للمسلمني عند عدم املاا فىال جيىوز ب ىد ش يلىءق على املسىلمني ىا و ى اهلل
علءإح وقد شرار رف احل ا عب اب فلء ب د ش جيعم فءه

اا(.)96

الرتجيح:
ب خال ا اق يظإ – واهلل شعلح  -راحا قو الحائلني بأ الاىءمح ي فى
احلد رفعا ؤقاا إىل الحدرة عل املاا  ،وشيىه يحىوم حىام الابإى باملىاا ال يابلىه إال ىا
يابم الوضوا؛ ويؤكد ذلك ش املسلح إذا هءمح فحد ايعحدة طإارهه عل واه صىحء
اءحب بالكااب والسن واإلمجاع و ا ايعحد على هىذا الواىه ال جيىوز إببالىه إال بىدلءم
صىىحء

سىىلح فءىىه ىىب ءىىم الثاىىوة والدالل ى ؛ قىىا ابىىب املنىىذر -ربىىه اهلل -

( )93زاد املعاد يف هدي م الع اد (.)193 /1
( )94احلاوي الأ م (.)243 /1
( )95ت يني احلقا ق ج/1ص.42
( )96جمموع الفتاوى؛ اب تيمية ()439 /21
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(البإارة اجملم علءإا ال جيوز يحلىإا إال بسىن شو إمجىاع)( ،)97وال يواىد رلءىم ىاط
ب النحد يد عل بباليه بر ا يابم به الوضىوا شو إ كىا ا ىاعما املىاا ،و ىا ورر
ب شرل فإ حمم رك إ ا ب اإى اوهإىا شو ىب اإى راللاإىا ،والحاعىدة املسىلم ش
الءحني ال ياو بالعك.
وقىىد راى هىىذا الحىىو كىىث ىىب العلمىىاا احملححىىني؛ ىىنإح رىىءخ اإل ىىالم ابىىب
هءمءىىى ى ( ،)98وابىىىىىب الحىىىىىءح( ،)99والصىىىىىنعاي ( ،)100وصىىىىىديق سىىىىىب خىىىىىا (،)101

( )97األوس يف السأ واإلمجاع وا تال (.)59 /2
( )98قاك-رمحه هللا -يف جمموع الفتاوى ( )436 /21ف ( وقي:ف ب :التيمم يقوم مقام املا مةلقا يست يح به كمـا
يست اح املا ويتيمم ق  :الوق كما يتوع ق  :الوق وي قا بعد الوقـ كمـا ت قـا طاـارق املـا بعـد  .وإذا
تيمم لأاذلة لا به الفريضة كما أ ه إذا توع لأاذلـة ـلا بـه الفريضـة .وهـثا قـوك كثـم مـ أهـ :العلـم وهـو
مــثه ب أب أيفــة وأمحــد يف الروايــة الثا يــة .وقــاك أمحــدف هــثا هــو القيــاس .وهــثا القــوك هــو الصــنيح وىليــه
يدك الأتاء والسأة وا ىت ار؛ ذإل هللا جع :التيمم مةارا كما جع :املا مةاـرا ،..ذمـ قـاك إل الـ اء
يةار م احلدن ذقد الف الأتاء والسأة .وإذا كال مةارا م احلدن امتأل أل يأول احلـدن اقيـا مـل
أل هللا طار املسلمني التيمم م احلدن ذالتيمم راذل للندن مةار لصا ه لأأه رذل موق إ أل يقدر
ىلا استعماك املا ذإ ه بدك ى املا ذاـو مةاـر مـا دام املـا متعـثرا كمـا أل امللـتق ميلـك اللقةـة مـا دام
ته ا اا وكال ملك ا اا ملأا موقتا إ ظاور املالك ذإ ه كال بد ى املالك ذـإذا جـا ـا اا
رجـ ىـ ملــك امللــتق إ ملــك ــا اا .ومــا م ـ بــأحل أو إمجــاع يةلــب لــه ظــم يقــاس بــه وإ ــا
يةلب الأظم ملا علمه إ القياس وا ىت ار .ذينتاج أل عترب بأظم وأمـا مـا رشعه هللا ورسـوله ذعليأـا أل
ت ــل مــا أ ـ ك إليأــا مـ ربأــا و ةلــب لــثلك ظـما مــل أل ا ىت ــار يواذــق الــأحل .كمــا قــاك أمحــد القيــاس أل
جتع :ال اء كاملا ).
( )99قـاك-رمحــه هللا -يف زاد املعــاد يف هــدي ــم الع ــاد ( )193 /1ف ( يصــح ىأــه التــيمم لأــ :ــالق ،و أمــر
بــه ،بــ :أطلــق التــيمم وجعلــه قا مــا مقــام الوعـو  ،وهــثا يقتضــي أل يأــول أمــه أمــه ،إ ذيمــا اقتضــا
الدلي :الذه ).
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()105

والعىىنحءب ( ،)102وابلاىىاي ( ،)103وعاىىد العايىىا بىىب بىىاز( ،)104وحممىىد بىىب عثىىءمني
-ربإح اهلل .-

( )100قاك-رمحه هللا -يف س  :السالم ( )143 /1ف ( واحلق أل التيمم يقوم مقام املا  ،ويرذل اجلأابـة رذعـا ممقتـا
إ ــاك وجــدال املــا  ،أمــا أ ــه قــا م مقــام املــا ذض ــه تعــا جعلــه ىوعــا ىأــه ىأــد ىدمــه ،واأل ــ :أ ــه قــا م
مقامه يف مجيل أ أامه ،ذال ارج ى ذلك إ بدلي.):
( )101ق ــاك-رمح ــه هللا -يف الروع ــة الأدي ــة ش ــرح ال ــدرر ال اي ــة ل املعرذ ــة ( )59 /1ف ( أ ــم الت ــيمم م ــل الع ــثر
املسوم له أم الوعو مل يأ جأ ا و أم الغس :ملـ كـال جأ ـا يصـلي بـه مـا يصـلي املتوعـ بوعـو ه
ويسـت يح املغتســ :بغسـله ذيصــلي بـه الصــلوات املتعـددق و يأــتق( بفـرام مـ ـالق و ا شــتغاك بغــم و
خبروج وق ىلا ما هو احلق واخلال يف ذلك معرو واألدلة الواردق ملشروىية التيمم ىأـد ىـدم املـا (بتـة
كتاا وسأة).
( )102قــاك-رمحــه هللا -يف أعـوا ال يــال يف إيضــاح القــرآل القــرآل ( )367-366 /1ف ( قــاك مقيــد  -ىفــا هللا
ىأــه -ف الــثي يظاــر م ـ األدلــة تعــني القــوك الثالــا ؛ ألل األدلــة تأــتظم و يأــول بيأامــا تأــاق( واجلمــل
واجب مهللا أمأ  ،قاك يف ي مراقي السعود يف واجلمل واجب مهللا ما أمأأا ...إ ذلض م سخ بيأا
والقوك الثالا املثكور هوف أل التيمم يرذل احلدن رذعا ممقتا كليا ،وهثا ما ل مأه ىقـال و شـرىا ،وقـد دلـ
ىليــه األدلــة ؛ ألل ــنة الصــالق بــه اجملمــل ىلياــا يل ماــا أل املصــلي غــم حمــدن ،و جأــب ل ومــا شــرىيا
شك ذيه ،ووجوء ا غتساك أو الوعو بعد ذلك ىأد إمأا ه اجململ ىليه أيضا يل مـه ل ومـا شـرىيا شـك
ذيه ،وأل احلدن مةلقا يرتفل الألية ،ذيتعني ا رتفاع املمق  .هثا هو الظاهر.)..
( )103سلسلة األ اديا الضعيفة واملوعوىة وأمرها السي يف األمة (.)613 /1
( )104قـ ــاك-رمحـ ــه هللا -يف جممـ ــوع الفتـ ــاوى ( )190 /10ف ( ويقـ ــوم التـ ــيمم مقـ ــام املـ ــا يف رذـ ــل احلـ ــدن ىلـ ــا
الصنيح ،ذ إذا تيمم لا هبثا التيمم الأاذلة والفريضة احلاعرق واملسـتق لة ،مـا دام ىلـا طاـارق ـهللا ـدن،
أو د املا إل كال ىادما له ،أو هللا يستةيل استعماله إذا كال ىـاج ا ىـ اسـتعماله ،ذـالتيمم طاـور يقـوم
مقام املا  ،كما نا الأيب لا هللا ىليه وسلم طاورا).
( )105قــاك يف الشــرح املمتــل ىلــا زاد املســتقأل ( )375 /1ف ( وهــ :هــو راذــل للنــدن ،أو م ــيح ملــا جتــب لــه
الةاــارق ا تلــف يف ذلــكف ذقــاك بعــ( العلمــا ف إ ــه راذــل للنــدن ،وقــاك آ ــرولف إ ــه م ــيح ملــا جتــب لــه
الةاارق.
والصواء هو القوك األوك).
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املسألة الثانية :أثر اختالف الفقهاء يف حكم رفع التيمم لل.دث
هعد املسأل حمم الاحم ب شصعع

()106

سىائم الاىءمح وشهمإىا؛ بىم هى شصىم

يان علءه الكث ب سائم الاىءمح؛ فحىد اخالى ال،حإىاا ت عىدر ىب املسىائم ت بىاب
الاءمح بناا عل االخاالا ت هذه املسأل ؛ و ب هذه املسائم
 -1هل دخول الوقت شرط لص.ة التيمم؟
قا ت املادع ( فال جيوز ل ،ال قام وقاه ت الصىحء

ىب املىذهع ب الحىائح

إىل الصالة ش بالوضوا فن ط جيده هءمح وهذا يحال ش ال ي،عله إال بعد قءا ىه إلءإىا
وإعوازه املاا والوضوا إمنا اىاز قاىم الوقى لكويىه رافعىا للحىد خبىالا الاىءمح فنيىه
طإارة ض ورة فلح جيا قام الوق كبإارة املساحاض وعنه جيوز قام الوق )(.)107
 -2هل يبطل التيمم خبروج الوقت؟
قا ت اإليصاا ت ع ف ال اا

ب اخلالا ( ويابىم الاىءمح خبى وا الوقى

ب الاءمح اء ال راف  ،وهو صحء  ،وهو املذهع ،يص علءه)(.)108
 -3هل يشرتط لص.ة التيمم أن ينوي ما يتيمم له من فريضة أو انفلة؟
قا ت اجملموع ( الاءمح ال ي ف احلد وإمنا يساااح به الصالة فال يسىااء بىه
ال ،ال ا ينويه خبالا الوضوا فنيه ي ف احلد فا اااح به اجلمء )(.)109

( )106قاك الشأقيةي –رمحه هللا  -يف أعوا ال يال يف إيضاح القرآل القرآل  364 / 1( -ف ( ه :يرذـل التـيمم
احلــدن أو وهــث املسـ لة م ـ ــعاء املســا  :إلمجــاع املســلمني ىلــا ــنة الصــالق التــيمم ىأــد ذقــد
املا  ،أو العج ى استعماله ،وإمجاىام ىلا أل احلدن م ة :للصالق ،ذإل قلأـا ف يرتفـل دمـه ،ذأيـف
الته ،ذأيف قوك ف يرتفل دمه .)..
الته ،وهو حمدن وإل قلأا ف ن
ن
( )107امل دع ج/1ص.206
( )108اإل صا يف معرذة الراجح م اخلال للمرداوي (.)296 /1
( )109اجملموع ج/2ص.253
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 -4ه صصل يش صصرتط لص صص.ة الت صصيمم ني صصة م صصا يت صصيمم عن صصه م صصن احل صصدث األصص ص ر أو
األكرب؟
قا ر ح ناإ اإلراراة (اخلا

هعءني يء ا ااا

طىواا ف ضىىا شو ي،ىىال شو غ همىىا ىىب اعلىق با ىىااا

ىا ياىءمح لىه كصىالة شو

ىىد شصىىر شو شكىىرب انابى شو

غ ها شو جنا باد ويك،ءه يفا هءمح وا د وإ هعدرة واضعإا فن يوى رف
ط يص هءممه بيه اء ال راف بيه طإارة ض ورة فال يك،ى
جنا الاءمح ب دهما عب اةخ و ال يك،

د

ىب هىو حمىد وباديىه

ب هىو حمىد وانىع الاىءمح عىب غسىله

حلديم)(.)110
 -5إذا تيمم لفريضة فهل يصح أن يتنفل قبلها؟
قا ت واهع اجللءم ( ت ر ح املدوي ب هءمح لل ،يل فصىل يافلى قالىإا
إيه يعءد الاءمح؛ واإه ش الاءمح ال ي ف احلد وإمنىا هسىاااح بىه الصىالة عنىد احلااى
إىل فعلإا)(.)111
 -6هل يشرتط اتصال التيمم ابلفرض أو النفل واتصصال بعضصها بصبعأ ،أوال

يشرتط؟

قىىا ت الع ى ح الكىىا

( ويعىىرتط اهصىىاله بىىال ،ال شو الن،ىىم واهصىىا بعلىىإا

باعل ال إ طا شو خ ا ب املسجد)(.)112

( )110شرح مأتاا اإلرادات ج/1ص.98
( )111مواهب اجللي :ج/1ص.343
( )112الشرح الأ م للشيخ الدردير و اشية الدسوقي (.)152 /1
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 -7هل يكفي التيمم جلواز الوطء بعد احليأ أو ال بد من ال سل؟
قا ت الثم الداي ر ح ر ال ابب شب زيىد الح وايى

( الىوطا فأفىار هنىا شيىه

ولو ايحب احلءل ال جيوز له الوطا ولىو بىالاءمح وإمنىا ا انى الىوطا على املعىإور ب
الاءمح ال ي ف احلد وإمنا هو اء للصالة فح )(.)113
 -8هل يبطل التيمم ابلردة أو ال يبطل كالوضوء؟
قا ت اجملمىوع ( وإ هىءمح ىح ارهىد ببىم هءممىه ب الاىءمح ال ي فى احلىد
وإمنا هساااح به الصالة وامل هد لء

ب شهم اال ااا )(.)114

 -9هل تصح إمامة املتيمم ابملتوضيء ؟
قا ت احملء الربهاي ت ال،حىه النعمىاي (( )160 /1وجيىوز للماىءمح ش يىؤم
املاوضى ا ت قىىو شب ى

نء ،ى وشبى يو ى ربإمىىا اهلل .وقىىا حممىىد ربىىه اهلل ال

جيوز ،وهو قو عل رض اهلل عنه ،جاه ش الاءمح طإارة ض وري  ،وطإارة املىاا
شصلء فال جيوز بناا ابصل عل الل وري)(.)115
 -11أيهما أوىل ابإلمامة املتوضيء أواملتيمم؟
قىىا ت كعىىاا الحنىىاع عىىب ىى( اإلقنىىاع ( و اوضىىق شوىل ىىب اىىءمح؛ ب
الوضوا راف للحد خبالا الاءمح فنيه اء )(.)116

( )113الثمر الداين شرح رسالة اب أب زيد القمواين (صف .)81
( )114اجملموع ج/2ص.324
( )115احملي الربهاين يف الفقه الأعماين (.)160 /1
( )116كشا القأاع ى منت اإلقأاع (.)474 /1
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 -11إذا نوى التيمم عن عبادة هل يستبيح به ما فوقها؟
قا ت كعاا الحناع ( ال يسااء
يسىىااء ال ،ى ال ،شيىىه لىىء

ب يىوى رىءئا شعلى

نىه فمىب يىوى الن،ىم ال

ىىويا ال ص ى حيا وال ضىىمنا فىىن يىىوى ي،ىىال ط يصىىم إال

ي،ال)(.)117
 -12مصصن عليصصه فوائصصت وهصصو جنصصا وأراد قضصصاءهاأ فهصصل يلزمصصه أن ينصصوي األكصصرب
يف تيممه لكل صالة؟
قا ت ارء الد وق ا/1م ( 155كمىب علءىه فوائى وهىو انىع وشرار
قلااها فنيه يلا ه ش ينىوي ابكىرب ت هءممىه لكىم صىالة بنىاا على ش الاىءمح ال ي فى
احلد فا ،اغه ىب كىم صىالة يعىور اناىا ،وقءىم ال يلا ىه يءى ابكىرب إال عنىد الاىءمح
ابو بناا عل ش الاءمح ي ف احلد )(.)118
 -13هل يصح أن يصلى أكثر من صالة فريضة بتيمم واحد؟
قا ابب عابديب ( عنديا بد بلق عند عدم املاا وي ه ،به احلىد إىل وقى
واور املاا ولء باد ضى وري اىء

ى قءىام احلىد

حءحى كمىا قىا العىافع فىال

جيوز قام الوق وال يصل به شكث ب ف ال عنده)(.)119

( )117كشـا القأــاع ىـ مــنت اإلقأــاع ( ،176 /1وقـاك يف الأــايف يف ذقــه ابـ أ ــ :ج/1ص64ف ( وإل ــوى
فــال أو ــالق مةلقــة يـ ح لــه الفــرض ألل التــيمم يرذــل احلــدن وإ ــا تســت اح بــه الصــالق ذــال يســت يح بــه
الفرض هللا يأويه).
( )118اشية الدسوقي ج/1ص.155
( )119اشية اب ىابدي ج/1ص.241
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 -14إذا ت صصيمم قب صصل البلص صومث لفريض صصة بلص ص قب صصل أن يص صصليها فه صصل يص صصح أن
يصليها هبذا التيمم؟
قا ت اإليصاا للم راوي ( لو هءمح ص لصالة ف ال ح بلغ ط جيا له ش
يصل باءممه ف ضا ب ا يواه كا ي،ال)(.)120
 -15إذا تصصيمم ولصصبف اخلفص  ،فهصصل زصصوز املسصصح عليهمصصا يف الوضصصوء بعصصد ذل ص
قىا ت شضىىواا الاءىىا ت إيلىىاح الحى آ بىىالح آ

( إذا هىىءمح ولىىا اخل،ىىني ،فعلى ش

الاءمح ي ف احلد جيوز املس علءإما ت الوضوا بعد ذلك ،والعك بالعك )(.)121
 -16من تيمم استنجى هل يلزمه إعادة التيمم أم ال؟
قا ت اجملموع ر ح املإذب ( ويسانج قام ش ياوضأ فن هوضأ ح ا ىانج
صى الوضىىوا وإ هىىءمح ىح ا ىىانج ط يصى الاىءمح وقىىا ال بءى فءىه قىىو آخى شيىىه
يص

قا شبو إ حا هذا ب كءسه وابو هو املنصىوم علءىه ت ابم وواإىه ش

الاءمح ال ي ف احلد وإمنا هساااح به الصالة ب جنا النجو فال هساااح

بحاا املاي

وعال الوضوا فنيه ي ف احلد فجاز ش ي ف احلد واملاي قائح)(.)122
 -17هل يصح التيمم على تراب قد استعمل يف تيمم؟
قا ت اجملموع ( الرتاب املساعمم فءىه صىور إ ىداها ش يلصىق بالعلىو ىح
يؤخىىذ نىىه فاملعىىإور ت املىىذهع شيىىه ال جيىىوز الاىىءمح بىىه وهىىو الصىىحء الىىذي قب ى بىىه
اجلمإىور كاملىاا املسىاعمم وذكى العىءخ شبىىو ا ىد واملىاورري وإ ىام احلى ني والراالى

( )120اإل صا للمرداوي ج/1ص.294
( )121أعوا ال يال يف إيضاح القرآل القرآل ( ،)368 /1ال يال والتنصي.)174 /1( :
( )122اجملموع شرح املاثء (.)97 /2
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وغ هح فءه واإني ش دهما هىذا والثىاي جيىوز ب الاىءمح ال ي فى احلىد فىال يصى
ساعمال خبالا املاا)(.)123
 -18هل يصح أن يقدم التيمم للصالة قبل االجتهاد لت.ديد القبلة؟
قىىا ت املىىنإ الحىىويح (والثىىا ب ش جياإىىد ت الحال ى قالىىه فلىىو هىىءمح قاىىم
االااإىىار فءإىىا ط يص ى عل ى ابواىىه وي،ىىار

ىىرت العىىورة :ىىا ى وإمنىىا ص ى طإ ى

املساحاضىى قالىىه ىى شيىىه لهبا ىى بيىىه شقىىوى إذ املىىاا ي فىى احلىىد شصىىال خبىىالا
الرتاب)(.)124
اخلامتة
احلمد هلل والصالة والسالم عل ر و اهلل وآله و ب وااله

وبعد

فحد يس اهلل إمتام حبم وضوع (ش الاءمح ت رف احلد )؛ ويحصد به الاحم
عب الناءج املرتها عل
كح املاا ت رف

س الواه والءديب بالصعءد بنء الابإ  ،هم يأخذ ذلك

كح الوص

الحائح بالاد املاي ب الصالة وحنوها تا هعرتط له

البإارة ،شو شيه جيءا فح فعم ا هعرتط له البإارة

بحاا كح الوص

الحائح

بالاد املاي ب الصالة وحنوها؟
وقد وق

الاا م عل ال شقوا لل،حإاا ت هذه املسأل  ،شراحإا؛ قو

الحائلني بأ الاءمح ي ف احلد رفعا ؤقاا إىل ني الحدرة عل املاا  ،وشيه يحوم
حام الابإ باملاا ال يابله إال ا يابم الوضوا ،كما ظإ للاا م ش هذه املسأل هعد
ب شصعع سائم الاءمح وشهمإا؛ بم ه شصم يان علءه الكث
( )123اجملموع ج/2ص249
( )124املأاج القومي ج/1ص.117

ب سائم الاءمح؛
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فحد اخال

ال،حإاا ت العديد نإا بناا عل االخاالا ت هذه املسأل  ،شورر الاا م

نإا مثايء عع ة سأل .
هذا و ا كا فءه ب صواب فااوفءق اهلل احايه وله احلمد واملن  ،و ا كا فءه
ب يحص فمب ي،س والعءبا واهلل ور وله -صل اهلل علءه و لح  -نإا ب يئا ،
ش أ اهلل ش جيعله خالصا لواإه الك يح ،وش ين ،به عااره املؤ نني .وصل اهلل عل
ياءنا حممد وآله و لح.
فهرس املصادر واملراجع
[ ]1اإلمجاع؛ شبو بك حممد بب إب اهءح بىب املنىذر النءسىابوري (املاىوت 319هىى)،
رار املسلح للنع والاوزي  ،الباع ابوىل 1425هى.

[ ]2إعاي البالاني عل

م شل،اظ فا املعني؛ شبو بك (املعىإور بىالاك ي) بىب حممىد

ربا الد ءاط (املاوت بعد 1302هى) ،رار ال،ك  ،ط ابوىل 1418 ،هى.
[ ]3إصىىالح املنبىىق؛ ابىىب السىىكء  ،شبىىو يو ىى يعحىىوب بىىب إ ىىحا (املاىىوت
244هى) ،رار إ ءاا الرتا الع ب  ،الباع ابوىل  1423هى.
[ ]4شضىىواا الاءىىا ت إيلىىاح الح ى آ بىىالح آ ؛ حممىىد اب ىىني العىىنحءب (املاىىوت
1393هى) ،رار ال،ك  ،ب وة – لانا  1415 ،هى.

[ ]5اإليصىىىاا ت ع فى ى الى ى اا

ىىىب اخلىىىالا؛ للمى ى راوي ،علىى بىىىب ىىىلءما

امل راوي ،رار إ ءاا الرتا  ،ب وة.

[ ]6ابو

ت السنب واإلمجاع واالخاالا؛ شبىو بكى حممىد بىب إبى اهءح بىب املنىذر

النءسىىابوري (املاىىوت 319هىىى) ،رار طءا ى  ،ال يىىاال ،السىىعوري  ،ابوىل -
 1405هى.
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[ ]7الاحى ال ائىىق رى ح كنىىا الىىدقائق؛ زيىىب الىىديب ابىىب جنىىءح احلن،ى  ،رار املع فى ،
ب وة ،ط الثايء .
[ ]8الادر املن ت ختى ي اب اريىم واب ىار الواقعى ت العى ح الكىا  ،ابىب امللحىب،
ى اا الىىديب شبىو ،ىىص عمى بىىب على بىب شبىىد العىافع املصى ي (املاىىوت
804هىىى) ،رار ايفج ى ة للنع ى والاوزي ى

 -ال يىىاال -السىىعوري  ،الباع ى

االوىل1425 ،هى.
[ ]9الاناي ر ح ايفداي ؛ شبو حممد حممور بب شبد الرءااب احلن ،بدر الديب العءنى
(املاىىىوت 855هىىىىى) ،رار الكاىىىىع العلمءىىى

 -بىىى وة ،لانىىىىا  ،ط ابوىل،

1420هى،
[ ]10الاءىىا والاحصىىءم؛ شبىىو الولءىىد حممىىد بىىب شبىىد بىىب ررىىد الح ى ط (املاىىوت
520هى) ،رار الر ب اإل ال  ،لانا  ،ط الثايء  1408 ،هى
[ ]11الاح ي ر ح الدلءم؛ شبو املنذر حممور بىب حممىد بىب صىب ،بىب عاىد اللبءى
املنءاوي ،املكاا العا ل  ،ص  ،ط ابوىل 1432 ،هى.
[ ]12الاع ي،اة ،عل بب حممىد اجل اىاي  ،رار الكاىاب الع بى  ،بى وة ،ط ابوىل
1405هى
[ ]13الالخءص احلا  ،للحافا ابىب جى العسىحالي  ،املاىوت 852هىى ،النارى
رار الكاع العلمء  ،ب وة ،ط1419 ،1هى.
[ ]14الامإءىىد ملىىا ت املوطىىأ ىىب املعىىاي واب ىىايءد؛ شبىىو عم ى بىىب عاىىد الىىرب (املاىىوت
463هى) ،وزارة عموم ابوقىاا والعىؤو اإل ىال ء – املرى ب ،عىام النعى
 1387هى.
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[ ]15الثم الداي ر ح ر ال ابب شب زيىد الح وايى ؛ صىا بىب عاىد السىمء اةبى
ابزه ي (املاوت 1335هى) ،املكاا الثحافء – ب وة.
[ ]16احلاوي الكا ؛ شبو احلسب عل بب حممد ،العإ باملاورري (املاوت 450هى)،
رار الكاع العلمء  ،ب وة – لانا  ،الباع ابوىل 1419 ،هى.
[ ]17احلج عل شهم املدين ؛ شبو عاد اهلل حممد بب احلسب بب ف قد العءااي (املاىوت
189هى) ،عاط الكاع – ب وة ،الباع الثالث .1403 ،
[ ]18اخلالفءاة ،للاءإح ؛ رار الصمءع  ،ط ابوىل.
[ ]19الدراي ت خت ي ش اريم ايفداي ؛ شبو ال،لم شبد ج العسحالي (املاىوت
852هى) ،رار املع ف – ب وة.
[ ]20الذخ ة ،رإاب الديب الح ات ،رار الر ب ،ب وة1994 ،م
[ ]21الى وال امل بى ؛ نصىىور بىىب يىىوي الاإىىوه احلنالى (املاىىوت 1051هىىى) ،رار
املؤيد  -ؤ س ال ال .
[ ]22ال وض ى الندي ى ر ى ح الىىدرر الاإء ى ؛ شبىىو البءىىع حممىىد صىىديق خىىا الاخىىاري
الحنوا (املاوت 1307هى) ط املع ف .
[ ]23السلسىىل اللىىعء، ،لأللاىىاي  ،حممىىد ياص ى الىىديب ابلاىىاي  ،كاا ى املعىىارا –
ال ياال.
[ ]24السىىنب الصىىر ى؛ شبىىد بىىب احلسىىني بىىب علىى الاءإحىى  ،كااىى ال رىىد -
السعوري  /ال ياال1422 ،هى.
[ ]25الع ح الكا  ،شبد الدرري  ،رار ال،ك ب وة
[ ]26الع ح املماى على زار املسىاحن ؛ حممىد بىب صىا بىب حممىد العثىءمني (املاىوت
1421هى) ،رار ابب اجلوزي ،الباع ابوىل1422 ،هى.
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[ ]27الصحاح ت اللر  ،إمساعءم اجلوه ي ،باب رار الكااب الع ب :ص .
[ ]28الكات ت فحه اإل ام شبىد؛البىب قدا ى  ،عاىد اهلل بىب قدا ى املحد ى  ،املكاىع
اإل ال  ،ب وة.
[ ]29املادع ت ر ح املحن ؛ إب اهءح بب حممد ابىب ،لى  ،شبىو إ ىحا  ،ب هىا الىديب
(املاوت 884هى) ،رار الكاع العلمء  ،ب وة ،الباع ابوىل 1418 ،هى.
[ ]30املاسوط ،مش الديب حممد بب شب

إم الس خس  ،رار املع ف  ،ب وة.

[ ]31اجملموع ،النووي ،رار ال،ك  ،ب وة ،ط .1974
[ ]32احملل  ،البب ىام؛ ابىو حممىد على بىب شبىد بىب ىام الظىاه ي ،رار اةفىا
اجلديدة ،ب وة.
[ ]33احملء الربهاي ت ال،حه النعماي ؛ شبو املعال حممور بب شبد بىب ىازة الاخىاري
احلن( ،املاوت 616هى) ،رار الكاع العلمء  ،ب وة ،ط ابوىل 1424 ،هى.
[ ]34املسادرك عل الصحءحني ،للحاكح ،حممد بب عاد اهلل احلاكح النءسابوري ،رار
الكاع العلمء  ،ب وة ،ط ابوىل 1411هى
الع ح الكا  252 / 1 ،ط الكااب الع ب ..

[ ]35املرخم املباوع
[ ]36املنإاا الحويح ر ح املحد احلل ء  ،املكاا العا ل .
[ ]37هىىاا الع ى وس ىىب اىىواه الحىىا وس؛ حممىىد بىىب حممىىد بىىب عاىىد ال ى زا امللحىىع
 :هل  ،الابءدي (املاوت 1205هى) ،رار ايفداي .
[ ]38هاىىىءني احلحىىىائق ،عثمىىىا بىىىب علىى الايلعىى  ،رار الكاىىىاب اإل ىىىال

الحىىىاه ة

ط .1313
[ ]39حت ،ى اب ىىوذي بع ى ح اىىا الرت ىىذي؛ شبىىو العىىال حممىىد عاىىد الىى بب بىىب
عادال ءح املاارك،ورى (املاوت 1353هى) ،رار الكاع العلمء – ب وة.
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[ ]40ه،س البربي(اا الاءا ت هأويم الح آ )؛ حممد بب ا ي  ،شبو اع ،البربي
(املاوت 310هى) ،ؤ س ال ال  ،الباع ابوىل 1420 ،هى.
[ ]41هإىىذيع اللرى ؛ حممىىد بىىب شبىىد بىىب ابزهى ي ايفى وي ،شبىىو نصىىور (املاىىوت
370هى) ،رار إ ءاا الرتا الع ب – ب وة ،الباع ابوىل2001 ،م.
[]42

ارء الد وق  ،حممد بب ع ف الد وق  ،رار ال،ك  ،ب وة.

[]43

ارء ابب عابديب(رر احملاار عل الىدر املخاىار)؛ ابىب عابىديب ،حممىد ش ىني بىب
عم الد عح (املاوت 1252هى) ،رار ال،ك -ب وة ،ط الثايء 1412 ،هى.

[]44

لء ى العلمىىاا ت ع ف ى ىىذاهع ال،حإىىاا ،شبىىو بك ى العار ى الح،ىىا  ،ؤ س ى
ال ال  ،رار ابرقح ،ب وة ،عما 1980 ،م

[ ]45خالصى اب كىىام ت إمىىاة السىىنب وقواعىىد اإل ىالم؛ شبىىو زك يىىا حمءى الىىديب
حيء ى ابىىب ر ى ا النىىووي (املاىىوت 676هىىى) ،ؤ س ى ال ىىال  ،ب ى وة ،ط
ابوىل1418 ،هى.
[ ]46زار املعىىار ت هىىدي خى العاىىار؛ حممىىد بىىب شبى بكى ابىىب قىىءح اجلوزيى (املاىىوت
751هى) ،ؤ س ال ال  ،ب وة ،الباع السابع والعع و 1415 ،هى.
[]47

ام السالم؛ حممد بب إمساعءم الصنعاي  ،املع وا كأ الفه باب (املاىوت
1182هى) ،رار احلديم.

[]48

نب شب راور ،لءما بب ابرعم السجسااي  ،رار ال،ك  ،ب وة،

[]49

نب الاءإح الكربى ،شبد بب احلسني بب عل الاءإح  ،كاا رار الاىاز ،كى
املك

1414هى.

[]50

نب الرت ذي ،حممد بب عءس الرت ذي ،رار ا ءاا الرتا  ،ب وة.

[]51

نب الدارقبن  ،عل بب عم الدارقبخم ،رار املع ف  ،ب وة1386 ،هى
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[ ]52ر ح بلوغ امل ام ،لعبء اط (املكاا اإللكرتويء العا ل ).
[ ]53ر ح ناإ اإلراراة؛ نصور بب الاإوه احلنال (املاىوت 1051هىى) ،عىاط
الكاع ،الباع ابوىل1414 ،هى.

[ ]54صحء الاخاري (اجلا املسند الصحء املخاص ب ش ور ر و اهلل صىل اهلل
علءىىه و ىىلح و ىىننه وشيا ىىه)،شبىىو عاىىد اهلل حممىىد بىىب إمساعءىىم الاخىىاري ،رار
إراءلءا ،ال ياال.
[ ]55صحء ابب خامي ؛ شبو بك حممد بب إ ىحا بىب خاميى النءسىابوري( ،املاىوت
311هى) ،املكاع اإل ال

[ ]56صحء

– ب وة.

سىلح؛ سىلح بىب احلجىاا النءسىابوري (املاىوت 261هىى) ،رار إ ءىاا

الرتا الع ب – ب وة.

[ ]57صىىىحء وضىىىعء
1420هىىىى) ،ب يىىىىا

ىىىنب شبى ى راور؛ حممىىىد ياصى ى الىىىديب ابلاىىىاي (املاىىىوت
نظو ىىى الاححءحىىىىاة احلديثءىىى  ،كىىىىا يىىىىور اإل ىىىىالم

باإل كندري .
[ ]58فا الااري ،شبد بب عل بب ج العسحالي  ،رار املع ف  ،ب وة.
[ ]59فءل الحدي ر ح اجلا الصر ؛ زيب الىديب حممىد املنىاوي الحىاه ي (املاىوت
1031هى) ،املكاا الاجاري الكربى – ص  ،ط ابوىل1356 ،هى.
[ ]60كعىىاا الحنىىىاع عىىىب ىىى( اإلقنىىاع ،نصىىىور الاإىىىوه  ،رار ال،كىى بىى وة ،ط
1402هى.
[ ]61لسا الع ب حممد بب ك م بىب نظىور املصى ي،النارى
الباع ابوىل

رار صىارر – بى وة
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[ ]62جمموع ال،ااوى ،رءخ اإل الم شبد بب هءمء  ،كاا ابب هءمءى  ،ال يىاال ،ط
الثايء ،12
[ ]63جمموع فااوى ابب باز؛ عاد العايا بب عاد اهلل بب باز (املاوت 1420هى).
[]64

اص ى اخىىاالا العلمىىاا؛ شبىىو اع ،ى شبىىد بىىب حممىىد بىىب ىىال البحىىاوي
(املاوت 321هى) ،رار الاعائ اإل ال ء – ب وة ،الباع الثايء 1417 ،هى.

[]65

قاة امل،اهء ر ح عكاة املصابء ؛ عل بب ( لبا ) حممد ،شبىو احلسىب املىال
ايف وي الحاري (املاوت 1014هى) ،رار ال،ك  ،ب وة ،ط ابوىل1422 ،هى

[ ]66سند اإل ام شبد ،شبد بىب ناىم العىءااي  ،ؤ سى ال ىال  ،بى وة ،ط
الثايء 1420هى
[ ]67عكاة املصابء ؛ حممد بب عاد اهلل اخلبءع الاربياي (املاوت 741هى) ،املكاع
اإل ال

– ب وة ،الباع الثالث .1985 ،

[ ]68صن ابب شب رءا  ،عاد اهلل بب حممد بب شب رءا  ،كاا ال رىد ،ال يىاال،
ط ابوىل .1405
[ ]69صىىن عاىىد الىى زا  ،شبىى بكىى عاىىد الىى زا بىىب همىىام الصىىنعاي  ،املكاىىع
اإل ال  ،ب وة ،ط الثايء 1403هى.
[ ]70عجح حايء اللر ؛ شبد بب فىارس الحىاويخم الى ازي( ،املاىوت 395هىى)،
رار ال،ك  ،عام النع 1399هى.
[ ]71ع ف السنب واة ار؛ شبد بب احلسني الاءإحى (املاىوت 458هىى) ،رار الوفىاا
(املنصورة  -الحاه ة) ،الباع ابوىل1412 ،هى.
[ ]72رخم احملااا ر ح نإاا البالاني؛ حممد بب شبىد اخلبءىع العى بءخم العىافع
(املاوت 977هى) ،رار الكاع العلمء  ،الباع ابوىل1415 ،ه.
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[ ]73ىىن اجللءىىم رى ح اصى خلءىىم؛ حممىىد بىىب شبىىد بىىب حممىىد علىىءش ،املىىالك
(املاوت 1299هى) ،رار ال،ك – ب وة ،هاريخ النع 1409هى.
[ ]74واهىىع اجللءىىم ،شبىىو عاىىد اهلل؛ حممىىد بىىب عاىىد الى بب املر بى احلبىىاب ،رار
ال،ك ب وة ،ط2،1398هى.
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Tayammum impact in raising (removing) the event
(impurity resulting from the emission of semen)
Dr. Ahmed bin Abdullah Mohaimeed
Associate Professor in the Department of Fiqh, Faculty of Sharia
Islamic Studies, Qassim University

Abstract. Great thankful be for ALLAH, so: This research titled as "Tayammum impact in raising
(removing) the event (impurity resulting from the emission of semen)"
Through this research the researcher aims to answer an important question for every Muslim
which is:
Does Tayammum have the same rule which the water has in raising (removing) the event
(impurity resulting from the emission of semen)?, Or Tayammum permits only doing what purity requires
with the survival of the event (impurity resulting from the emission of semen)?.
And the importance of this research is coming from the fact said that: "this issue is an origin where
a lot of Tayammum issues were built upon it ".
The scholars differed in a number of issues relating to Tayammum chapter based on these
differences in this issue. For so, I confined (through this research) a number of eighteen issues.
After the presentation of this research, the main topic of this research was written into two issues
as shown below:
The first issue: Preliminary multiple demands which included three demands:
a- The first demand: The main title intended.
b- The second demand: Legality of Tayammum.
c- The third demand: The impact of the dispute about the research issue in scholars different about
other Tayammum issues
The second issue: Tayammum impact in raising (removing) the event (impurity resulting from the
emission of semen), where the researcher reviewed the scholars opinions in this issue and their
arguments, and guessed that Tayammum looks like the water in raising (removing) the event (impurity
resulting from the emission of semen), but it is a temporarily raising (removing) till the ability to get the
water.
ALLAH blesses that is good

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)1ص ص ( ،320-247حمرم 1436هـ/أكتوبر 2014م)

األاحديث اجليدي عند ابن كثري من خالل تفسريه

من بداثة الكتدب إىل آخر كالمه على سورة البقرة
مجعد وخترجيًد ويراسةً)
( ً

ي .إبراهيم بن عبد هللا بن صدحل الدوثش

أستاذ مشارك يف السنة النبوية وعلومها ،جامعة القصيم،
كلية العلوم واآلداب مبحافظة الرس ،قسم الدراسات اإلسالمية
ملخصصا الب.ص  .هـ ا حبـ مجـ األحاديـ الــي حكــم عليهــا ابـ كثــر يف ( تفســر القــر العظــيم ) -مـ بدايــة

الكتاب حـى هنايـة سـور البقـر  -أب أسـاييدها (جيـاد) ،وهـ عشـرو حـديثاا ،وسـبق هـ ا اجلمـ دراسـة خمتصـر
ملعىن مصطلح (اجليد) ،واستعماالت العلماء له ،فتبني مـ خالهلـا أهنـم اسـتددموا هـ ا املصـطلح ألربعـة معـا -1:
مبعــىن املقبــو ضــد املــردود -2 .ومبعــىن الصــحيح-3 .ومبع ــىن احلس ـ  -4 .وأيــه مرتبــة فــو احلس ـ ل ات ــه ودو
الصحيح.
مستأيســا بكــالم أئمــة
وبعــد دراســة أســاييد األحادي ـ العش ـري عل ـ ضــوء أصــو وقواعــد علــم املصــطلح
ا
الشأ توصل البح إىل أ استددام اب كثر ملصطلح (اجليد) ليس اثبتاا عل معىن واحد ،فقد استددمه لثالثة
معا :
أ ) أحيــا ا مبع ــىن املقبــو ض ــد املــردود ب ــدليل أيــه ق ــد قــر ب ــني اجليــد وب ــني القــو يف حكم ــه عل ـ بع ـ

األحادي .
ب) وأحيا ا سوى بينه وبني الصحيح ويؤيد ه ا أيه يقر بينه وبني الصحيح ،أو حيكم عل احلدي أبيـه
عل شرط الشيدني.
ج ) وأحيا ا يستددمه مرادفاا للحس .
أيضا
وتعيني املعىن املراد هب ا املصطلح عند يكو حسب القرائ والسيا  ،أو بدراسة السند .وهللا أعلم .و ا
تبني مـ خـال البحـ أ ابـ كثـر جمتهـد يف حكمـه ،قـد يصـيب وقـد خيطـ ،،حيـ حكـم علـ سـبعة أحاديـ
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أب أسـاييدها جيــاد مـ أ أســاييدها ضــعيفة .وأمــا األحاديـ املتبقيــة وعــددها ثالثــة عشــر ( )13فأســاييدها علـ
ه ا التفصيل:
ثالثــة أحاديـ أســاييدها صــحيحة ،وحــدي علـ شــرط الشــيدني ،وحــدي علـ شــرط مســلم ،وحــدي
صــحيح لغــر  ،وثالثــة أحادي ـ أســاييدها حســنة .وحــدي ســند حس ـ لغــر  ،وحــدي مرســل وســند صــحيح،
وحديثا موقوفا سندامها صحيحا .
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مقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن واالهـ.
وبعد :فلما كان الـيب  أعلـ اللـمب اـ اهلل اهلل اهـم افسسـ ون بسـيبمه وأولوهـا
عيبايمه يف بيان معاني اآليات ،وممن ب ز يف هذا افيدان احلافظ ابـن كـ ، ،ف ـد اىمـو
تسس ه على زبدة المسس افـثوور عـن الـيب  وعـن صـحبه الاـ ام والمـابع ،،بـ ننـه
توسع يف تسس ال آن بـال آن وبالسـيب بكـا بـي فيـه مـن سـب ه ومل يلحـمب أـثوه مـن
حل هـ .ومما اسمخدمه يف ىامه على األىاهلليث مصطلح (اجليد) ،ىيث اتضح لـي بعـد
حبث أولي يف احلاسوب أنه يسوق كً ،ا مائ موضع ،ف مت جبمـع واسـم اا األىاهلليـث
الــح ىاـ عليهــا بثنهــا ايــاهلل أو أن أســانيدها ايــاهلل مــن بدايـ الامــاب نىل آخـ ســورة
الب ة ،وهللراس أسانيدها على ضوا قواعد عل افصـطلح ،واحلاـ عليهـا ىسـ مـا
ت مضــيه الص ـيباع خدم ـ للس ـيب ولمسس ـ ابــن كــ ،وق ائــه ،وبيــان اســمخداماته ـذا
افصطلح باالسم اا الذي هو أفض ط ي للمع ف  .اهلل أسثل أن يسدهللني فيما أكم ،
وأن جييببين اليل .
أ ) أمهية املوضوع
- 1كونه خيدم افصدرين األساسي ،للك ع احليبيف :الاماب والسيب .
- 2أنه ياكف اسمخدامات ابن ك،

ذا مصطلح (اجليد) يف تسس هـ.

- 3أنه خيدم تسس ًا سلسيًّا كم له ال بول.
ب ) أسبدب اختيدر املوضوع
- 1ما سبمب يف أهمي افوضوع.
- 2اىمواا تسس ه على الا ،من األىاهلليث واآلوار من مصاهللر أمّى ،بعضـها
ىمَيد ،وغ هما.
خمطوط أو مس وهلل ،كمسس ابن مَ ْهللُويه ،وعبد بن ُ
- 3عيبايمه ايباقك أسانيد وممون األىاهلليث واآلوار ،وىذقه ومتييه يف اليب د.
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- 4اسمخدام وروهلل مصطلح اجليد با ،ة يف تسس ه كما سبمب يف اف دم .
ج ) منهج الب .وخطواته اإلجرائية
ويملخص ذلك يف اليب اط اآلتي :
- 1سلات ميبهج االسم اا والمحليـ  ،ىيـث قمـت باسم صـاا وىصـ كافـ
األىاهلليث الح ىا عليها ابن ك ،بثنها اياهلل أو أن أسانيدها اياهلل ،من بدايـ تسسـ ه
نىل نهايــ كالمــه علــى ســورة الب ــ ة ،وهللرســت أســانيدها علــى ضــوا قواعــد علــ
افصطلح ،واحلا عليها ىس ما ت مضيه الصيباع .
- 2ن أىاامه ن الً نصيًّا ،ونعطاؤها رقمًـا تسلسـليًّا ،معممـدًا يف ذلـك علـى
طبع احمل مب :سامي بن حممد سالم .
- 3نوبات الس وقات يف افاهللة عيبد ابن ك ،وبـ ،افصـاهللر افعـيو نليـه ،نن واـد
ذلك.
- 4خت يج األىاهلليث خت جيًا علميًّا ،وافيبهج افمبع يف ذلك :نن كان احلديث يف
الصـحيح - ،أو أىـدهما – فـثكمسي بهمــا ،ونن مل ياـن يف أىـدهما فثخ اـه علــى
ب ي كم السيب افعممدة افمداول .
- 5ألميم باحلا على األىاهلليث ،وأهللعمه باالم أه هذا الكثن.
- 6اإلااب على اإلأااالت الح قد ت هلل على بعض األىاهلليث.
- 7عيو اآليات الوارهللة يف البحث نىل سورها مع ذك أرقامها.
- 8أ ح الالمات الغ يب .
ي ) خطة الب.
يكمم البحث على م دم  ،ومتهيد ،وفص  ،وخامت .
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اف دمـ فيهـا:أهميـ افوضــوع ،وأســباب اخميــاره ،ومــيبهج البحــث ،وخطمــه،
والدراسات الساب .
والممهيد للموضوع :وفيه والو مطال :
افطل األول :يف ت مج البن ك – ،رمحه اهلل  -بإجياز.
افطل ال،اني :يف المطور المثرخيي فعيبى (اجليد).
افطل ال،الث :يف معيبى (اجليد) يف اللغ واالصطالح.
وأما السص

-الذي هو صل افوضوع  -ف ـد مجعـت فيـه األىاهلليـث الـح

ىا ـ ابــن كــ ،يف ال س ـ احملــدهلل مــن تسس ـ ه بــثن أســانيدها ايــاهلل ،وقمــت بمخ جيهــا
وهللراس أسانيدها واحلا عليها معممدًا على كالم أه االخمصاص.
والامت فيها نمائج البحث ،وقائم افصاهللر.
الدراسدت السدبقة
هيباك هللراسات ك ،ة تيباولت ىياة اإلمام ابن ك ،ومؤلساته وميبهجـه يف تسسـ ه،
وهذه نأارة نىل ما خيص هذا البحث من تلك الدراسات:
" – 1منهج احلدفظ ابن كثري يف نقد الرواة واملروايت من خالل تفسصريه" رسـال
نال بها الباىث :يوسف عبد الالوي هللراـ الـدكموراه مـن اامعـ عبـد ال ـاهللر للعلـوم
اإلسالمي جبمهوري اجليائ  .وما خيـص حب،يبـا مـن هـذه الدراسـ هـو" :افبحـث األول:
ىامه نسسه على احلـديث بالصـح " مـن السصـ ال،الـث" :ميبهجـه (أي :ابـن كـ ) ،يف
احلا على احلديث بالصح " .ىيث تيباول يف هذا افبحث األىاـام الـح أصـدرها ابـن
ك ،بيبسسه وبعباراتـه للمعـب عـن صـح األىاهلليـث مـن خـالل أربعـ مطالـ  ،ويهميبـا
ميبهــا" :افطلـ ال،الــث :مــا ىاـ عليــه جبــوهللة احلــديث أو اــوهللة نسـيباهلله" ،فســي هــذا
افطل ذك مناذج من األىاهلليث الح ىا عليها ابن ك ،جبوهللتها أو اوهللة أسانيدها،
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وذك الباىث أن ىا ابن ك ،على األىاهلليـث أو أسـانيدها بـاجلوهللة قـد ياـون مسـ هللًا
م( : ،ىديث ايد ،أو س يبد ايد) ،وقـد ياـون م كبًـا ك ولـه( :ايـد قـوي صـحيح،
وايد قوي ىسن ،وايد ىسن قوي ،وايد وقوي ،وايد ىسن ،وايـد مسـم ي )،
وذكـ الباىــث لاـ واىــد مــن هــذه األلســاا افس ـ هللة واف كب ـ منوذاًــا واى ـدًا؛ تيباولــه
بالدراس والمحلي تدليالً على أن أم،اله تثخذ نسس احلا (.)1
وخ ج من كـ هـذا بيبميجـ مساهللهـا :أن ضـاب ابـن كـ ،يف اجلـوهللة فيمـا يمعلـمب
بافصطلحات اف كب هو أن يبدأ العبـارة بلسـظ "ايـد" وـ يسـوق بعـده األلسـاا األخـ
الح تدعمه ،ك وله" :ايد قوي صحيح" ،و"ايد قـوي ىسـن ،و"ايـد ىسـن قـوي"
و"ايد ممص ىسن" ،و"ايد قوي" ،و"ايد ىسن" ،و"ايد مسم ي ".
وأن هذه اف كبات افمعل باجلوهللة ال تعين بالض ورة تثكيدًا على اـوهللة احلـديث
ف ـ  ،ونمنــا ميبهــا مــا ياــون كــذلك ،وميبهــا مــا أراهلل أن يعــح بــه علــى ميبمهــى الصــح ؛
خصوصًا نذا مجع ب ،اجلوهللة وال ـوة والصـح  ،أو ىمـى بـ ،اجلـوهللة وال ـوة يف غالـ
األىيان ،فليسص هنصدق عدعصدة مطصرية يف هصهه املسصةلةب بص د بصد مصن الناصر يف املثصدل

ويراستهص.

وذكـ أن الضــاب العــام يف المس يــمب عيبــده بــ ،افصــطلحات ال،الوـ (الصــحيح)
و(احلسن) و(اجليد) يف ىال كونها مصطلحات مس هللة هو :مـد تـوف أـ وط الموويـمب
يف ال اوي ،فمن توف ت فيه أ وط العدال والضب فهو صحيح احلديث.
وأن من خست فيه تلك الك وط  -حبيـث ال تيبـيل نىل رتبـ الضـعساا ،أو كـان
فيه راو ضعسه حممم وتعدهللت خمارج ىدي،ه  -فيحا على ىدي،ه باحلسن أو اجلـوهللة
مع م اعاة أ وط الصحيح األخ

افع وف يف بابها.

( )1ايظر :منهج احلافظ اب كثر يف يقد الروا واملروايت (ص.)615 -600 ،590 -589 ،584 -583 :
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وأأار الباىث نىل أنه مل ي ف علـى أي فـ ق بـ ،احلسـن واجليـد يف ميببـور ابـن
كــ ،علــى افســمو اليبب ـ ي أو العملــي ،والغال ـ أنهمــا نن كانــا مس ـ هللين مــن ىيــث
الرتكي  ،يدل أىدهما ما يدل عليه اآلخ ( .)2نذًا اليبميج أن ابن ك ،يعين باجليـد ىـال
اإلف اهلل احلسن.
على ما سبمب يمب ،أن الس ق ب ،الدراس افذكورة وب ،هذا البحث أنهـا تيباولـت
أىاهلليث ميبم اة من تسس ابن ك ،كثم،ل  ،وتيباولمهـا بالدراسـ والمحليـ  ،ومل تموسـع
يف خت يج هذه األىاهلليث.
" – 2خت صرثج األاحديث ص الصصوارية يف تفسصصري ابصصن كثصصري"ب وهـــو مكـ ـ وع علمـــي
اسمهدف خت يج األىاهلليث الوارهللة يف تسس ابن ك ، ،مل أقف عليه بعد حبث وتيب ي ،
وقام به باى،ان ب سالم ،علميم ،،وناال بهما هللرا افااسم من اامع حممد الامس.
ال ســال األوىل (تكــمم علــى  727ىــديث) ،والباىــث :محيــد العبــاهللي،
الدرا العلمي  :مااسم  ،اس اجلامع  :اامعـ حممـد الـامس .المخصـص :اآلهللاب
 تطوان  -الدراسات اإلسالمي  .السيب 1995 :م .واس افك ف :افاي أقالييب .وال ســال العلميــ ال،انيــ (تكــمم علــى  1338ىــديث) ،الباىــث :احلســن
أف ـ ـ ن ،الدراـــ العلميـــ  :مااســـم  ،اســـ اجلامعـــ  :اامعـ ـ حممـــد الـــامس،
المخصــص :اآلهللاب  -تطــوان  -الدراســات اإلســالمي  ،الس ـيب 1995 :م ،اس ـ
افك ف :افاي أقالييب .
" - 3احلدث اجليد عند أه السنن األربعة"ب حبث حما للدكمور عبدال محن
عبدالا ي الييد ،وميبكور يف جمل األمحدي الصاهللرة من هللائ ة البحوث اإلسالمي .

( )2ايظر :املرج السابق (ص.)681 – 680 :
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وهذا البحث له نوع تعلمب ببح،يبا باعمباره يبحث عن معيبـى اجليـد عيبـد أصـحاب
السيبن األربع  ،وقد هللرس الباىث سم عك ىـديً،ا  -وهـي جممـوع األىاهلليـث الـح
ىا ـ أصــحاب الس ـيبن األربع ـ علــى أنهــا أو أســانيدها ايــاهلل  -وخ ـ ج بيبميج ـ بييبهــا
ب وله" :فالذي يرتاح لي مما سبمب أنه يعيبون باجليد :احلسن بيبوعيه ،هذا هـو الغالـ
يف اسمعما

كما ت

يف الدراس الساب  ،وحيمم أن ياون كما قال البل ـيين :تـ هللهلل

يف بلوغــه الصــحيح ألم ـ مــا يف الس ـيبد أو افــأ ،لاــن األول أقــو  ،فلــيس كمــا ذك ـ
الســيوطي( )3أن افـ اهلل بــه الصــحيح ،وممــا يــدل علــى أنهـ ال ي يــدون باجليــد الصــحيح
نضاف فا سبمب ىا اليبسائي -رمحـه اهلل  -علـى احلـديث العاأـ بـاجلوهللة -كمـا
سبمب  -مع أنه ذك أنه ميب طع"(.)4
التمهيد
املطلب األول :يف ترمجة ابن كثري  -رمحه هللا  -إبجيدز

()5

هو عماهلل الدين أبو السداا نمساعي بن عم بن ك ،بن ضوا بن ك ،بن زرع
ال أي البُصْ وي( )6الدمك ي الكافعي ،اإلمام الس يه ،احلافظ افسس افؤرخ .والهللته

( )3ايظر كالم البلقيين والسيوط يف (ص.)13 :
( )4ايظر حب ( :احلدي اجليد عند أهل السن األربعة) (ص )52 :املطبوع ابحلاسوب.
( )5ايظر ترمجته يف ت كر احلفاظ لل هيب ( ،)201 /4والرد الوافر الب صر الدي (ص ،)92 :والدرر الكامنة
( ،)445 /1وإيباء الغمر كالمها الب حجر( ،)39 /1واملنهل الصايف( ،)414 /2والنجوم الزاهر (/11
 )123كالمها الب تغر برد  ،وطبقات احلفاظ للسيوط (ص ،)534 :وطبقات املفسري للداود (/1
 ،)113 -111وطبقات املفسري لألديه و (ص ،)260 :وش رات ال هب ( ،)397 /8والبدر الطال
(.)153 /1
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سيب (701هـ) على ما نص عليه نسسه( ،)7أو سيب (700هـ) على ما ذك ه غ ه( ،)8ويف
كالمه ما يك نليه  -أيضًا _ ( .)9وتويف بعد أن كف بص ه يف آخ عم ه بدمكمب يوم
الميس ميبمصف أعبان ،وقي  :الساهللس والعك ين ميبه
وسبع ،سيب قضاها يف طل

()10

سيب (774هـ) عن أربع

العل والمدريس والسمو  ،وكانت ايبازته ىافل

مكهوهللة ،وهللُفن بوصي ميبه يف ت ب أيخ اإلسالم ابن تيمي ا حة الصوفي خارج باب
الصغ من هللمكمب( ،)11ف محه اهلل ،وأسايبه فسيح ايباتهـ .وقد رواه بعض طلبمه:
وااهللوا بدمع ال يبيد غيي

لس دك طلّاب العلوم تثسّسوا

لاان قليالً فيك يا ابن ك.)12( ،

ولو مياوا ماا افدامع بالدّما
املطلب الثدين :التطور التةرخيي ملعىن (اجليد)

()13

يبدو -واهلل أعل

 -من تمبع اسمعماالت احملدو ،األوائ للسظ (اجليـد) أنهـ

كانوا يسمخدمونه اعيباه اللغوي العام ليسيـد تووي ًـا عامًّـا أك،ـ مـن اسـمعماله كمصـطلح
صَرى) مدينة حورا  ،وه يف منتصف املسافة بني عما ودمشق ،وه اليوم اثر قرب مدينة
( )6يسبة إىل (بُ ْ
«درعة» الي احتل حملها حى ظ بع الناس أهنا ه  .ايظر :معجم ما استعجم م أمساء البالد
واملواض ( ،)253 /1ومعجم البلدا ( ،)441 /1ومعجم املعامل اجلغرافية يف السر النبوية (ص.)43 :
( )7ايظر :البداية والنهاية ( .)25 /14وجزم به احلسيين يف ذيل ت كر احلفاظ (ص ،)38 :والتق الفاس يف
ذيل التقييد ( ،)472 /1واب قاض شهبة يف الطبقات ( ،)85 /3واب تغر برد يف املنهل الصايف (/2
 ،)415والداود يف طبقات املفسري (.)112 /1
( )8جزم به السيوط يف طبقات احلفاظ للسيوط (ص.)534 :
( )9ايظر :البداية والنهاية (.)37 /14
( )10ايظر :أيباء الغمر( ،)40 /1وطبقات املفسري للدواد ( ،)111 /1والنجوم الزاهر (.)123 /11
( )11ايظر :أيباء الغمر ( ،)40 /1والنجوم الزاهر ( .)123 /11واملنهل الصايف (.)415 /2
( )12املنهل الصايف ( ،)415 /2والنجوم الزاهر (.)124 /11
خمتصرا فهو ليس
يظرا ألمهيته وطوله ،ول ا اكتفي هنا به
ا
( )13ه ا املطلب جدير أب يُفرد بدراسة مستقلة ا
موضوع البح أصالا.
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ىدي،ي يسيد تووي ًا خاصًّا ،ومن ذلك ما ااا يف طب ـات ابـن سـعد قـال" :أخـحتُ عـن
جمالد ،عن الكع قال" :كان ابن عم اَيِّـدَ احلـديث ومل ياـن اَيِّـدَ الس ـه"( .)14يعـين
بــاجلوهللة هيبــا -واهلل أعل ـ

 :-االهممــام الاــب باحلــديث وىسبــه؛ بــدلي أن هــذا

ال علــى مييــد اهممــام ابــن عمـ وىسبــه أللســاا األىاهلليــث ،نذ اــاا
الاــالم اــاا تــدلي ً
ال بعـد قـول ابـن سـعد" :مل ياـن أىـد مـن أصـحاب رسـول اهلل  نذا مسـع مـن
ممص ً
رسول اهلل  ىـديً،ا َأىْـ َذرَ أن ال يييـد فيـه وال يُـ ْيب صَ ميبـه وَال وَال  ...مـن عبـد اهلل بـن
عم بن الطاب"(.)15
وكان ابن عم أديد االىميـاط ،والمـوقي لدييبـه يف السمـو  ،وكـ مـا تثخـذ بـه
نسسه ،ومل ي ات يف أيا من السأ ،ومل يكهد مع علي أيئًا من ى وبه ى ،أأـالت
عليه ،و كان بعد ذلك ييبدم على ت ك ال مال معه(.)16
وميبـه -أيضًـا  -وصــف ابـن افبــارك حلـديث" :نن اهلل لَيُاَسِّـ ُ عــن افـؤمن مــن
خطاياه كلها حبمـى ليلـ "( )17بعـد أن رواه" :هـذا مـن ايـد احلـديث" ،أي ايـد معيبـاه،
ونال فهو م س ضعيف.
( )14الطبقات الكربى (.)285 /2
( )15روا اب سعد يف الطبقات الكربى ( )284 /2قا  :أخرب الفضل ب دكني أبو يعيم ،أخرب زهر ب
معاوية ،ع حممد ب سوقة ،ع أيب جعفر ،ف كر .
( )16ايظر :أسد الغابة (.)336 /3
( )17مرس ضعيفب روا اب أيب الدييا يف املرض والكفارات(ح)28:قا  :حدثنا أبو يعقوب التميم  ،حدثنا
سعيد ب يعقوب الطالقاين ،ع عبد هللا ب املبارك ،ع عمر ب املغر الصغاين ،ع حوشب ،ع
احلس  ،يرفعه ،وعمر ب املغر املصيص  ،قا عنه أبو حامت :شيخ .وقا البدار  :منكر احلدي  .وقا
اب املديين :ال أعرفه .ايظر :اجلرح والتعديل ( ،)136 /6وميزا االعتدا ( ،)224/3ولسا امليزا (/4
 .)332وقا العراق يف طرح التثريب (" :)238 /3مرسالت احلس غر حمتج هبا عند أهل احلدي ".
وقا األلباين يف الضعيفة (ح" :)6144 :منكر".
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وميبه قول أمحد بن ىيبب " :ال أعلـ يف هـذا البـاب (أي :المسـمي يف الوضـوا)
ىديً،ا له نسيباهلل ايد"(.)18
و ك ،اسمعماله يف كـالم اليب ـاهلل واحملـدو ،كمصـطلح يسيـد توويـمب راوك ،أو كـون
ال عامًّـا يـدخ فيـه الصـحيح فمـا هللونـه مـا مل يصـ نىل هللراـ
ال قبو ً
السيبد أو افأ م بو ً
الضعف ،فم،الً عيبد اليبسائي جند أنه ذك ه يف (الاح واجملمبـى) يف تسـع مواضـع(،)19
والو ميبها وصسًا للمأ ،وميبها قوله يف الاح  ،كماب الصالة" :هذا ىديث ايـد"(.)20
وقوله -أيضًا  -يف الاح  ،كماب الصالة ،يف ىديث ابـن مسـعوهلل" :أبـو عبيـدة مل
يســمع مــن أبيــه ،واحلــديث ايــد"( .)21وقولــه -أيضًــا  -يف اجملمبــى ،كمــاب آهللاب
ال ضاا" :هذا احلديث ايد ايد"( .)22وسم ميبها وصسًا للسيبد ،وميبها قوله يف الاح ،
يف كماب ال ضاا" :نسيباهلل هذا احلديث ايد"( .)23وقوله يف الاح

-أيضًا  -يف كماب

المسس " :نسيباهلله ايد غاي صحيح"(.)24
"الَ وضوء لِم َمل ي ْ ُكر اسم ِ
هللا َعلَْي ِه" ،كتاب الطهار  ،ابب يف التسمية عند
ُ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َْ

( )18ذكر الرتم بعد حدي
الوضوء (ح.)25 :
كثرا يف ه ا املبح .
( )19يراج للمزيد حب " :احلدي اجليد عند أهل السن األربعة" ،ومنه استفدت ا
( )20ابب ذكر االختالف عل اب عباس يف صال الكسوف (ح.)511 :
( )21ابب الصف بني القدمني (ح.)969 :
( )22بعد حدي (ح.)5397:
( )23ابب الش ء يدعيه الرجال وليس لكل واحد منهما بينة (ح ،)5955 :ويقل اب حجر رمحه هللا يف بلوغ
املرام حكم النسائ ( :إسناد جيد).
()24كتاب التفسر ،ابب قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [التحرمي( ]1 :ح.)5584 :
املوض الثال  :قوله يف السن الكربى ،كتاب احلدود ،ابب ق ف اململوك (ح" :)7352 :ه ا حدي جيد".
املوض الراب  :قوله يف اجملتىب ،كتاب الصال  ،ابب كم صال الليل (ح" :)472 :ه ا إسناد جيد ،ولك
أصحاب اب عمر خالفوا عليًّا األزد خالفه سامل و ف وطاووس".
املوض اخلامس :قوله يف السن الكربى( ،ح" :)5393 :ه ا إسناد جيد"=.
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وذك ه الرتمذي يف سيبيبه يف مخس مواضع ،أربع ميبها وصـسًا للحـديث ،وميبهـا
قوله" :وىديث محيد عن أنس ىديث ايد غ ي ىسـن"( .)25وموضـع واىـد وصـسًا
للســيبد ،وهــو قولــه يف كمــاب الط ـالق واللعــان" :ىــديث أبــي ه ي ـ ة ىــديث ىســن
صحيح ،غ ي من هذا الواه ،ونسيباهلله ايد"(.)26
وذكـ أبـو هللاوهلل اجليــد وصـسًا للسـيبد يف موضــع واىـد مـن سـيبيبه  ،وهـو قولــه يف
كماب الصالة :
"وهذا ىديث غ ي  ،نسيباهلله ايد"(.)27
ال عـن غـ ه يف
وذك ه ابن مااه وصسًا للحديث يف موضع واىد ،وهو قولـه ن ـ ً
كماب اجليبائي" :ىدويبا حممد بن بكار ىدويبا عبد ال محن بن مهـدي  ،قـال  :كـان عبـد
اهلل بن ع،مان ي ول :ىديث ايد ورا و "(.)28
املوض السادس :قوله يف اجملتىب ،كتاب القضاء ،ابب احلكم ابليمني م الشاهد(ح" :)6011 :ه ا إسناد جيد
وسيف ثقة ،وقيس ثقة".
( )25سن الرتم  ،كتاب الطهار  ،ابب ما جاء يف الوضوء لكل صال (ح.)60 :
املوض الثاين :يف الرب والصلة ،ابب ما جاء يف الصد والك ب .بعد حدي رقم ( )1972قا " :ه ا حدي
حس جيد غريب ال يعرفه إال م ه ا الوجه ،تفرد به عبد الرحيم ب هارو ".
املوض الثال  :يف الرب والصلة ،ابب ما جاء يف املتشب مبا مل يعط .بعد حدي رقم ( )2035قا " :ه ا حدي
حس جيد غريب ال يعرفه م حدي أسامة ب زيد إال م ه ا الوجه".
املوض الراب  :يف الطب ،ابب ما جاء يف احلمية ،بعد حدي رقم )2037( :قا " :ه ا حدي جيد غريب".
( )26ما جاء يف مدارا النساء (ح.)1188 :
( )27ابب رف اليدي يف االستسقاء (ح .)1173:وقد يقل املز يف حتفة اإلشراف( )225 /12قوله ه ا.
( )28سن اب ماجه ،كتاب اجلنائز ،ابب ما جاء يف خل النعلني يف املقابر (ح ،)1568 :وعبدهللا ب عثما
هو :البصر صاحب شعبة ،قا النسائ  :ثقة ثب  .وقا الدارقطين :هو أجل م روى ع شعبة
وأضبطهم ومات قبل شعبة .وذكر اب حجر يف ترمجته قوله ه ا ال ذكر اب ماجه( .هت يب الته يب
. )384/2
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وأمد حتدثد معىن مصطلح (اجليد) فمن الصعوب اجلـيم بثنـه يسيـد تووي ًـا كـامالً
مطل ًا ،أو أنه يسيد تووي ًا نسبيًّا يف ك افواضـع والسـياقات ،أو لـد مجيـع احملـدو،
واليب اهلل ،وذلك أن لا ميبه ع فه وميبهجه الاص ،وأن اجليد خيملف معيباه من ناقد
نىل ناقد ،ومن سياق نىل سياق ،ومن مجل نىل مجل  ،وال ائن هي السيص  ،وهي
الح تب ،اف اهلل ،أو بدراس ومجع كالمه يمضح اف صوهلل ويمع ،،وهذا ما تـب ،لـي
من خالل مجع كالم عدهلل ميبه  ،كما سيثتي يف افطل المالي بعـد بيـان معيبـى اجليـد
يف اللغ .
فم،الً :سليمان بن أبي مسل األىول :قال عيبه أمحد يف رواي افيموني:
"و  ،ايد احلديث ،وقد رو عيبه ابن عيييب "( .)29فم ،هذا يسيد تووي ًا كامالً ،ب هو
بدرا تا ار الموويمب :و و  ،بدلي أن اإلمام نسسه وصسه بهذا -أيضًا  -كما يف
الم ي ( ،)30وم،له ما قال ع،مان بن سعيد الدارمي عن هللىي " :معاوي بن سالم ايد
احلديث و "( .)31خبالف ما نذا اسمخدموا (اجليد) يف سياق قو " :حمله الصدوق،
وأيخ وس  ،وصويلح ،وال بثس به ،وحنو ذلك" فإنه يعيبون بها -واهلل أعل

-

عدم الضعف افطلمب وأهللنى هللراات الموويمب .قال الذه يف هلليباا كمابه افييان" :ومل
أتع ض لذك من قي فيه :حمله الصدق ،وال من قي فيه :ال بثس به ،وال من قي :
هو صاحل احلديث ،أو يام ىدي،ه ،أو هو أيخ ،فان هذا وأبهه يدل على عدم
الضعف افطلمب ،فثعلى العبارات يف ال واة اف بول :،وبت ىج  ،ووبت ىافظ ،وو
مم ن ،وو و  ،و و صدوق ،وال بثس به ،وليس به بثس ،و حمله الصدق،

( )29حبر الدم فيم تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم (ص.)69 :
( )30تقريب الته يب (ص.)254 :
( )31هت يب الكما (.)186 /28
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وايد احلديث ،وصاحل احلديث ،وأيخ وس  ،وأيخ ىسن احلديث ،وصدوق نن
أاا اهلل ،وصويلح ،وحنو ذلك"(.)32
املطلب الثدل  :يف معىن (اجليد) يف اللغة وادصطالح
اجليد يف اللغصة :احلسن ،وهو :ن يض ال هلليا ،وأصله ايْـودهلل ،قلبـت الـواو يـاا
الناســارها وجماورتهــا اليــاا و ـ أهللغمــت اليــاا اليائــدة فيهــا .ومجعــه ايــاهلل وايــاهللات
واَيائــد .واجليِّــد مــن ك ـ أــيا هــو أطيبــه وأفضــله وأنسسهـــ .واجليــد :ال فيــع يف علــو
أثنه(.)33
وبعد تتبع كالم مجع من العلمدء واحملدثني اتضح يل أهنم استخدموا (اجليد) ملعدن
خمتلفة:
 - 1ميبه من يثتي (اجليد) عيبـده يف م ـام اف بـول الـذي ضـد افـ هللوهلل ،فيكـم
الصحيح لذاتـه ولغـ ه ،واحلسـن لذاتـه ولغـ ه ،م،ـ  :ال ـوي ،وال،ابـت ،والصـاحل،
وافع وف .)34(..وهذا افعيبى ق ي ادًّا مـن افعيبـى اللغـوي العـام للجيـد .ي ـول احلـافظ
ابن ىج " :وقد واـدنا يف عبـارة مجاعـ مـن أهـ احلـديث ألسااًـا يورهللونهـا يف م ـام
ال بـــول ييببغـــي الاـــالم عليهـــا ،وهـــي :ال،ابـــت ،واجليـــد ،وال ـــوي ،واف بـــول،
والصاحل"(.)35

( )32ميزا االعتدا يف يقد الرجا ( .)4 -3 /1وايظر :الرف والتكميل (ص.)109 -107 :
( )33ايظر :هت يب اللغة ( ،)154 /7وجممل اللغة (ص ،)713 :والفرو اللغوية للعسكر (ص،)185 :
واملدصص ( ،)46 /4والقاموس احمليط (ص ،)275 :واتج العروس (.)526 /7
( )34ايظر :النك عل مقدمة اب الصالح للزركش ( ،)382 /1وتدريب الراو ( ،)195 -194 /1والبحر
ال زخر يف شرح ألفية األثر (.)1256 -1254 /3
( )35النك عل كتاب اب الصالح ( .)490/1وقا السيوط حنو يف تدريب الراو (.)194 /1
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أنه ال مغاي ة ب( ،اجليد) وب ،الصحيح .ونىل هذا ذه

ك ،من احملدو ،)36(،قال ابن افبارك" :ليس اوهللة احلديث ق ب اإلسيباهلل ،ب اوهللة
احلديث صح ال اال"( .)37وعن احلسن بن سالم قال :كان عبد اهلل بن هللاوهلل ،نذا
ىدويبا حبديث ايد ،قال« :هذا احلديث كاجلوه  ،هذا مل يمغ »( .)38وعن حييى بن
تهل واهه ونذا ااا بذاك اآلخ ،
سعيد ،قال« :كان األعمش نذا ااا بإسيباهلل ايد َّ
فاهلل أعل »( .)39وقد بوّب الطي البغداهللي ذه اآلوار وغ ها ب وله" :اخمبار اياهلل
األىاهلليث وعيونها الح ال يدخ عليها المعلي يف أسانيدها وال ممونها"( .)40وهذا يُب،
أن م اهلل األعمش باجليد :الصحيح.
وميبه ما رواه احلاك

-يف مع ض كالمه عن اخمالف أئم احلديث يف أصح

األسانيد  -عن ىجاج بن الكاع قال" :ااممع أمحد بن ىيبب وحييى بن مع،
وعلي بن افديين يف مجاع معه ااممعوا فذك وا أاوهلل األسانيد اجلياهلل ،ف ال را
ميبه « :أاوهلل األسانيد أعب  ،عن قماهللة ،عن سعيد بن افسي  ،عن عام أخي أم
( )36كاب الصالح والزركش والبلقيين والسداو وغرهم .ايظر:النك عل مقدمة اب الصالح للزركش (/1
 ،)382والنك الوفية مبا يف شرح األلفية للبقاع ( ،)99 /1وحماس االصطالح املطبوع عل هامش
مقدمة اب الصالح (ص ،)154 :وفتح املغي للسداو ( ،)23 /1والبحر ال زخر(،)1255/3
وتدريب الراو (.)195 /1
( )37روا أبو يعيم يف اتريخ أصبها ( ،)276 ،190 /2واخلطيب يف اجلام ألخال الراو و داب السام
( ،)101 /2والسمعاين يف أدب اإلمالء واالستمالء (ص.)57 :
( )38روا الرامهرمز يف احملدث الفاصل (ص ،)316 :واخلطيب يف اجلام ألخال الراو و داب السام
(.)101 /2
( )39روا الرامهرمز يف احملدث الفاصل (ص ،)316 :وم طريقه اخلطيب يف اجلام ألخال الراو
(.)101 /2
( )40اجلام ألخال الراو و داب السام (.)101 /2
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سلم  ،عن أم سلم » .وقال علي بن افديين" :أاوهلل األسانيد ابن عون ،عن حممد،
عن عبيدة ،عن علي" .وقال أبو عبد اهلل أمحد بن ىيبب « :أاوهلل األسانيد اليه ي،
عن سامل ،عن أبيه» ،وقال حييى" :األعمش ،عن نب اهي  ،عن عل م " انمهى(.)41
يعيبون بثاوهلل األسانيد هيبا :أصحها.
قال السخاوي" :وال ف ق ب ،اللسب( ،يعين :الصحيح واجليد) اصطالىًا"(.)42
وعيبدما ىاى ابن الصالح قول اإلمام أمحد السابمب يف أصح األسانيد فاسميبمج
ميبه بعض العلماا أن ابن الصالح ي
"فثما اجليد :ف ال أيخ اإلسالم

()43

المسوي ب ،اجلَيِّد والصحيح ،قال السيوطي:
يف الاالم على أصح األسانيد فا ىاى ابن

الصالح عن أمحد بن ىيبب أن أصحها :اليه ي ،عن سامل ،عن أبيه :عبارة أمحد
أاوهلل األسانيد ،كذا أخ اه احلاك ( .)44قال :وهذا يدل على أن ابن الصالح ي
المسوي ب ،اجليد والصحيح ،كذا قال البل يين بعد أن ن

ذلك .من ذلك يعل أن

اجلوهللة يعح بها عن الصح ( .)45ويف "اامع الرتمذي" يف الط  :هذا ىديث ايد
ىسن( ،)46وكذا قال غ ه ال مغاي ة ب ،ايد وصحيح عيبده "(.)47
( )41معرفة علوم احلدي للحاكم (ص ،)54 :وم طريقه اب عساكر يف اتريخ دمشق (.)59 /20
( )42فتح املغي شرح ألفية احلدي (.)23 /1
( ) 43يعين به :احلافظ اب حجر .وكالمه ه ا يف يكته الكربى غر املطبوع ،وأما املطبوع فه النك الصغرى.
ايظر :البحر ال زخر يف شرح ألفية األثر (.)1254 /3
( )44يف معرفة علوم احلدي (ص .)54 :ويف ذلك يقو العراق يف (ألفيته م شرح السداو  ،ص:)14 :
ابلزه ِر * ع س ِامل أَ ع ِ
أبيه البَـ ِر
َو َجَزَم ابْ ُ حنبل ُّ ْ
َْ َ ْ َْ
( )45ايظر :حماس االصطالح للبلقيين املطبوع عل هامش مقدمة اب الصالح (ص.)154 :
( )46هك ا يف املطبوع م التدريب بزايد كلمة (حس ) ،وه غر موجود عند الرتم كما سبق أ ذكرهتا يف
يف هامش رقم ( ،) 17ولفظ الرتم " :ه ا حدي جيد غريب" ،وهو املوافق لنسدة خمطوطة جلام
أيضا لطبعة دار السالم إبشراف الشيخ صاحل الشيخ=،
الرتم  ،ه يسدة الكروخ (ت548 :هـ) ،و ا
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وقــال اليرككــي" :وقــع يف عبــارة بعضــه (اجليــد) كالرتمــذي يف الطــ مــن
اامعه( ،)48وم اهلله الصحيح"(.)49
- 3وميبه من ي

( اجليد ) أنه م تب فوق احلسن لذاته  ،وهللون الصحيح.

وهو احلديث الذي بلغ هللرا (احلسن لذاته) ،نال أن احملدث مرتهللهلل يف بلوغه نىل هللرا
الصحيح لذاتهـ .وهذا يعي نىل اجلهبذ افمسطن من احملدو.)50(،
قال السخاوي" :الوصف بـ(ايد) عيبد اجلهبذ أنيل رتب من الوصف
بصحيح"(.)51
وقال السيوطي" :اجلهبذ ميبه ال يعدل عن (صحيح) نىل (ايد) نال ليبام ،
كثن ي ت ي احلديث عيبده عن احلسن لذاته ،ويرتهللهلل يف بلوغه الصحيح ،فالوصف به
أنيل رتب من الوصف بصحيح ،وكذا ال وي"(.)52
- 4وميبه من ي

( اجليد ) بثنه احلسن مطل ًا .وهذا ما يُسه من كالم

الع اقي الذي ن له عيبه السيوطي يف ألساا اف تب الامس من م ات المعدي " :ايد
وثالث يسخ اعتمد عليها د .بشار عواد معروف يف حتقيقه جلام الرتم  ،ورمز إليها (م ، ،س) األوىل:
يسدة أمحد شاكر وأمت بعد  ،والثايية يسدة مطبوعة يف دهل سنة(1353هـ) ،وأعادت طبعها بطريقة
التصوير دار الكتاب العريب 1984م ببروت .والثالثة ه يسدة مطبوعة بطريقة حجرية يف لكنو م البالد
اهلندية سنة( 1310هـ) ،وقد قوبل عل عد يسخ .وهو موافق لنقل البلقيين عنه (ايظر :النك الوفية مبا
يف شرح األلفية للبقاع .)101 /1 ،
( )47تدريب الراو ( .)195 -194 /1وايظر :حماس االصطالح(ص )85 :املطبوع عل هامش مقدمة اب
الصالح.
( )48يف كتاب الطب ،ابب ما جاء يف احلمية ،بعد حدي رقمه ( )2037ولفظه" :ه ا حدي جيد غريب".
( )49ايظر :النك عل مقدمة اب الصالح للزركش (.)382 /1
( )50ايظر :تدريب الراو ( ،)195 -194/1والبحر ال زخر يف شرح ألفية األثر(.)1254 /3
( )51فتح املغي شرح ألفية احلدي (.)23 /1
( )52ايظر :تدريب الراو ( .)195 /1وايظر :البحر ال زخر (.)1256 -1254 /3
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احلديث ،ىسن احلديث"( .)53ن

هيبا أن الع اقي قد ق ن ب ،احلسن واجليد ،فجعلهما

مرتاهللف.،
ووادت يف كالم البيه ي أنه أطلمب (اجليد) على احلسن لغ ه ىيث قال يف سيبيبه
الاح .." :ىديث مسح الذراع- ،أيضًا  -ايد بالكواهد الح ذك ناها"(.)54
والذي حيماج للكواهد هو :احلسن لغ ه(.)55
هذا ما وقست عليه يف معيبى (اجليد) يف االصطالح ،وال أك أن افوضوع
حباا لبس أوسع يف حبث مسم

ومجع وحتلي أك ، ،وأما اسمخدامات ابن ك،

ذا افصطلح يف تسس ه فهذا ما سياكف عيبه البحث بعد اسم اا اسمعماالته للجيد
من بداي تسس ه نىل آخ كالمه على سورة الب ة ،علمًا أن اليبميج األصوب ال تاون
نال بعد االسم اا جلميع الاماب يف هذا الباب ،و اهلل أسثل أن ميدني بالعم والصح
وب ك يف الوقت فيوف ين إلكمال هذا افبحث يف المسس كله ،أو لع اهلل أن يام
لغ ي من يُممه خدم ً حلديث نبييبا  وسيبمهـ.
فص يف خترثج ويراسة األاحديث
اليت احكم عليهد ابن كثري أبن أسدنيدهد جيدي
 – 1قال ابن ك،

-يف مع ض كالمه عن أىسن ط ق المسس

()56

:-

"والغ ض أنك تطل تسس ال آن ميبه ،فإن مل جتده فمن السيب  ،كما قَالَ رسولُ اللَّه
( )53تدريب الراو ( .)407 /1وايظر :اليواقي والدرر شرح خنبة الفكر (.)357 /2
( )54السن الكربى للبيهق (.)325 /1
( )55ايظر" :احلدي اجليد عند أهل السن األربعة" للدكتور عبدالرمح الزيد (ص )54:املطبوع ابحلاسوب.
( )56تفسر اب كثر ( )41 /1وه ا املبح يقله املصنف م كالم شيده اب تيمية يف أصو التفسر .وهو
أيضا.
مطبوع ضم جمموع الفتاوى ( 329 /13وما بعدها) ،ومطبوع مستقالًّ ا
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 ل ُمعَاذٍ ىَ َ،بعََ،هُ دنلَى الْيَ َمند« :ب َ تَحْا ُ؟» قَالَ :بامَاب اللَّهـ .قَالََ « :فدإنْ لَ ْ تَجدْ؟»
قَالَ :بسَُّيب رَسُولد اللَّهـ .قَالََ « :فدإنْ لَ ْ تَجدْ؟» قَالََ :أاْمَ دهدُ ب َأْيي .قَالََ :فضَ َبَ رَسُولُ
ح ْمدُ للَّه الَّذي وفَّمبَ رَسُولَ رسولد اللَّه لمَا يَ ْضَى رَسُولُ
ص ْدرده ،وَقَالَ« :الْ َ
اللَّه  في َ
اللَّه»(.)57
( )57إسنديه ضعيف.
روا أبو داود يف األقضية ،ابب اجتهاد الرأ يف القضاء(ح ،)3593:والرتم يف األحكام ،ابب ما جاء يف
القاض كيف يقض (ح ،)1328:وقا " :إسناد ليس مبتصل" .والطيالس يف مسند (ح ،)560:واب
سعد يف الطبقات( ،)438/3،64 2 /2وأمحد (ح ،)22007:وعبد ب محيد(املنتدب م
مسند ،ح ،)124:والدارم (ح ،)168 :ووكي يف أخبار القضا ( ،)97 /1والطحاو يف شرح
املشكل(ح ،)3583:والعقيل يف الضعفاء ( ،)215 /1والطرباين يف الكبر (ح ،)362 :والبيهق يف
سننه ( ،)114/10واخلطيب يف الفقيه واملتفقه ( ،)189/1واب عبد الرب يف جام بيا العلم(ح،1593:
 )1594م طر ع شعبة ،ع أيب العو  ،ع احلارث ب عمرو ،ع أصحاب معاذ م أهل محص،
ع معاذ ب جبل ،وقد جاء عند الطرباين رواية احلارث ب عمرو ع معاذ بدو واسطة.

كبرا فضعفه مجاعة وصححه خرو  ،ومم صححه :أبو بكر
وعد اختلف أه العلم يف ه ا احلدي اختالفاا ا
الراز  ،واب العريب ،واخلطيب ،واب القيم ،وغرهم .وادعوا إبيه حدي مشهور يرويه شعبة ب احلجاج،
وروا عنه مجاعة م األئمة ،واحلارث ب عمرو اهل يل م كبار التَّابِعني وهو ليس مبجهو  ،وقد وثقه اب
أيضا : -أ أصحاب معاذ ليسوا مبجهولني .وأ األمة قد تلقته
حبا (الثقات .)173/6 ،وادعوا – ا
ابلقبو  .قا اخلطيب يف الفقيه واملتفقه (" :)189 /1إ أهل العلم قد تقبلو واحتجوا به ،فوقفنا ب لك
عل صحته عندهم -مث ذكر أحادي فيها خالف ،مث قا  :وإ كاي ه األحادي ال تثب م جهة
اإلسناد ،لك ملا تلقتها الكافة ع الكافة َغنُوا بصحتها عندهم ع طلب اإلسناد هلا ،فك لك حدي
مجيعا َغنُوا ع طلب اإلسناد له" .وايظر :إعالم املوقعني (.)156 -155 /1
معاذ ملا احتجوا به ا
وأما ال ي ضعفو فهم كثر ،منهم :البدار والرتم والعقيل والدارقطين واب حزم واب اجلوز وال هيب
والسبك واب حجر ..وقالوا :احلارث ب عمرو جمهو  ،وأصحاب معاذ م أهل محص ال يعرفو  .قا اب
اجلوز يف العلل املتناهية (" :)273 /2ه ا حدي ال يصح وإ كا الفقهاء كلهم ي كرويه يف كتبهم
صحيحا إمنا ثبوته ال يعرف أل احلارث ب عمرو جمهو ،
ويعتمدو عليه ،ولعمر إ كا معنا
ا
وأصحاب معاذ م أهل محص ال يُعرفو  ،وما ه ا طريقه فال وجه لثبوته" .وقا اب امللق يف البدر=
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وهذا احلديث يف افسانيد والسيبن بإسيباهلل ايد ،كما هو م ر يف موضعه"(.)58
 – 2قال ابن ك" : )59( ،قَالَ أَبُو عُبَ ْيدٍ( : )60ىَدَّوَيبَا عَ ْبدُ اللَّه بْنُ صَالحك ،عَند
اللَّيْثَ ،عنْ يَيديدَ ْبند الْهَاهللَ ،عنْ مُحَمَّد ْبند ندبْ َاهي ََ ،عنْ بُسْ د بْند سَعيدٍَ ،عنْ أَبي قَيْسك
 َم ْولَى َعمْ دو ْبند ا ْلعَاصد  -أَنَّ َراُلًا قَ َأَ آَي ً منَ ا ْل ْآند ،فَ َالَ لَهُ َعمْ ٌو َ-يعْيبي ابْنَا ُ :هَ َاذَا أَقْ َأَنيهَا
ا َُ ،ف َالَ ال َّ ُ
ا ْلعَاصد  :-نَّدنمَا هيَ َكذَا وَ َكذَا ،بغَيْ د مَا قَ َأَ ال َّ ُ
رَسُولُ اللَّه  فَخَ َاَا دنلَى رَسُولد اللَّه  ىَمَّى أَتَيَاهَُ ،ف َذكَ َا ذَلكَ لَهَُ ،ف َالَ رَسُولُ
اللَّه« :ندنَّ َهذَا ا ْل ْآنَ نَيَلَ عَلَى سَ ْب َع َأىْ ُفٍَ ،فثَيُّ ذَلكَ قَ َأْتُ ْ أَصَبْمُ ْ ،فَلَا َتمَارُوا
في ا ْل ْآندَ ،فإدنَّ م َااً فيه كسْ ٌ()62(»)61اهـ.
كثرا َما يتكرر يف كتب الفقهاء واألصولني واحملدثني ويعتمدو عليه ،وهو
املنر(" :)534 /9ه ا احلدي
ا
حدي ضعيف إبمجاع أهل النقل فيما أعلم" .ايظر أقوا الفريقني إضافة إىل املصادر السابقة يف التاريخ
الكبر للبدار ( ،)277 2وعلل الدارقطين( ،)89 /6واألابطيل واملناكر للجورقاين ( ،)244 /1وعارضة
األحوذ ( ،)72 /6ويصب الراية( ،)63/4والتلديص احلبر( ،)445 4وحتفة الطالب مبعرفة أحادي
خمتصر اب احلاجب الب كثر (ص ،)125 :والضعيفة (ح.)881 :
واخلالصة :أ احلدي ضعيف أل مدار عل احلارث ب عمرو وهو جمهو  ،ع رجا م أهل محص ،ال
اعتمادا عل كالم شيده اب تيمية كما أشر
يدرى م هم ،ويبدو أ اب كثر إمنا حكم عليه ابجلود
ا
ساب اقا حي يقله عنه بنصه ،ويد عل ه ا أيه اكتف يف خترجيه يف حتفة الطالب(ص )125 :بقوله" :قا
البدار  :ال يصح ه ا احلدي  .وقا الرتم  :ليس إسناد عند مبتصل".
( )58ه ا احلكم عل احلدي منقو بنصه م كالم اب تيمية يف جمموع الفتاوى (.)364 /13
( )59تفسر اب كثر (.)41 /1
( )60هو :القاسم ب سالم اهلرو  ،اإلمام احلافظ اجملتهد ،ثقة فاضل ،تويف سنة (224ه) .ايظر :سر أعالم
النبالء ( ،)490 /10والتقريب (ص.)450 :
( )61الظاهر أ معىن املراء هنا :الشك فيه .والشك يف كويه كالم هللا كفر .وقيل معنا  :التدارؤ فيه ،وهو أ
يروم تك يب القر ابلقر ليدف بعضه ببع  .وقيل :هو املراء يف قراءته أب ينكر بع القراءات املروية.
ايظر :معامل السن ( ،)297 /4والنهاية ( ،)322/4وفي القدير (.)265/6
( )62إسندي احلدث احسنب ومتنه ص.يح=.
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ا ْعسَ د ْبند عَبْد
ى َمدَُ ،عنْ أَبي سَ َل َم َ الْخُيَاعيَِّ ،عنْ عَبْد اللَّه ْبند َ
َورَوَاهُ ا ْلدإمَامُ َأ ْ
ى َمند ْبند الْم ْس َورد ْبند مَخْ َمَ ََ ،عنْ يَيديدَ ْبند عَبْد اللَّه ْبند أسَا َم َ بْند الْهَاهللَ ،عنْ بُسْ د بْند
ال َّ ْ
حوَهُ ،وَفيهَ « :فإدنَّ الْم َااَ فيه كسْ ٌ أَوْ
سَعيدٍَ ،عنْ أَبي قَيْسك َموْلَى َعمْ دو بْند ا ْلعَاصد به نَ ْ
ندنَّهُ الْاسْ ُ به»(.)63
روا أبو عبيد يف فضائل القر (ص .)337 :وم طريقه :الداين يف جام البيا يف القراءات السب (،97 /1
ح ،)40 :ويف األحرف السبعة للقر (ص ،16 :ح.)5 :
رجا اإلسناد ثقات رجا الشيدني إال عبد هللا ب صاحل اجلهين املصر  ،كاتب اللي  ،وهو مقبو - ،ول ا
احلدي حس  -روى له البدار تعلي اقا وأصحاب السن إال النسائ  .قا احلافظ يف
التقريب(ص" :)308:صدو كثر الغلط ،ثب يف كتابه ،وكاي فيه غفلة" .وأحاديثه صاحلة عند
البدار وهو م ألزم الناس لِلَّيْ  ،لزمه عشري سنة ،ومل يتفرد به ،فروا أمحد (ح )17819:والبيهق يف
الشعب (ح ،)2070 :م طريق :عبد هللا اب جعفر يعين املدرم والدراورد  ،كالمها ع يزيد ب عبد
هللا ب اهلاد ،ع حممد ب إبراهيم ،ع بسر ب سعيد ،ع أيب قيس موىل عمرو ،ع عمرو ب العاص.
واللي هو اب سعد املصر  ،ثقة ثب فقيه إمام مشهور .ايظر :التقريب (ص.)464 :
قا احلافظ يف الفتح (" :)26 /9إسناد حس " .وقا األلباين يف الصحيحة ( " )26 /4وه ا إسناد صحيح،
رجاله ثقات عل شرط مسلم".
وأخرجه اب أيب شيبة (ح )30165 :قا  :حدثنا يزيد ب هارو  ،قا  :أخرب حيىي ب سعيد ،ع حممد ب
اّللِ  قَا َ َ« :ال
اجَر َر ُج َال ِ ِيف يَة ،فَ ْارتَـ َف َعا إِ َىل َر ُسوِ َّ
إبراهيم ،ع سعد ،موىل عمرو ب العاص ،قَا َ  :تَ َش َ
متََ َارْوا فِ ِيه فَِإ َّ الْ ِمَراءَ فِ ِيه ُك ْفر» .قا أبو حامت يف العلل ( /2رقم " :)1782ه ا وهم ،إمنا روا يزيد ب اهلاد
ع حممد ب ابراهيم التيم  ،ع بُ ْسر ب سعيد ،ع أىب قيس موىل عمرو ب العاص ،ع النيب ."-
أيضا إسناد
واحلدي يقله اب كثر ع أيب عبيد يف فضائل القر
أيضا ابلسند يفسه(ص )118:مث قا " :ه ا ا
ا
جيد" .ويف جام املساييد(ح ،)8325 :واملتق يف كنز العما (ح.)3072 :

( )63سنده ص.يح على شرط مسلم.
روا أمحد(ح .)17821 :ورجاله ثقات رجا الشيدني غر عبد هللا ب جعفر ،أخرج له البدار تعلي اقا ،ومسلم
وأصحاب السن  .قا احلافظ يف التقريب(ص" :)298:ليس به أبس" ،وأبو سلمة اخلزاع هو :منصور ب
سلمة ثقة ثب حافظ( .التقريب ص .)547:صور احلدي صور املرسل ،لك احلدي السابق يبني أ
فوعا.
أاب قيس روا ع عمرو ب العاص مر ا
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وهذا -أيضًا  -ىديث ايد"اهـ.
 - 3قال ابن ك" :)64( ،وقد ىاى ال ط عن أبي با بن األنباري( )65يف
كماب ال هلل( )66أنه قال :فمن أخ سورة م دم أو قدم أخ

مؤخ ة كمن أفسد نب

اآليات وغ احل وف واآليات( .)67وكان مسميبده اتباع مصحف ع،مان  ،فإنه م ت
على هذا اليبحو افكهور .والباه أن ت تي

السور فيه ميبه ما هو راع نىل رأي

ع،مان( ،)68وذلــك ااه يف سؤال ابن عباس له يف ت ك البسمل يف أول ب ااة ،وذك ه
األنسال من الطّ َو دل( .)69واحلديث يف الـرتمـذي وغ ه بإسيباهلل ايد وقوي(.)71(»)70

( )64تفسر اب كثر (.)48 /1
( )65هو :اإلمام ذو الفنو حممد ب القاسم(328-272ه) .سر أعالم النبالء (.)274 /15
( )66مفقود ،ايظر حبثاا للدكتور غامن قدور يف جملة احلكمة ،العدد التاس (ص ،)231:حو الكتاب.

( )67اجلام ألحكام القر للقرطيب (.)97 - 96 /1
( )68يف ترتيب السور ثالثة أقوا  :توقيف  ،اجتهاد م الصحابة ،والقو الوسط ال جتتم عليه األدلة أ منه
ما هو توقيف وهو األكثر ،ومنه حسب اجتهاد الصحابة ،وحصل إمجاعهم عليه.
ايظر :فتح البار ( ،)40 /9والربها ( ،)257/1واإلتقا (.)170/1
وىل ،والسب الطَُّو ه  :البقرُ و ِع ْمرا والنساء واملائد واأليعام واألعراف ويويس .وقيل:
( )69مج  :الطُ َ
األيفا م براء  .وقد ظ عثما  أهنما سور واحد  ،فل لك وضعهما يف السب الطو  ،ومل يكتب
بينهما البسملة .وكايتا تدعيا يف زم رسو هللا  القرينتني .ايظر :تفسر الطرب ( ،)97 /1ومجا
القراء وكما اإلقراء (.)185 /1
( )70وك ا قا اب كثر يف فضائل القر (ص.)143 :

( )71إسنديه ضعيف.
روا الرتم يف تفسر القر  ،ابب وم سور التوبة (ح )3086:قا  :حدثنا حممد ب بشار قا  :حدثنا حيىي
اب سعيد ،وحممد ب جعفر ،واب أيب عد  ،وسهل ب يوسف ،قالوا :حدثنا عوف ب أيب مجيلة قا :
حدثنا يزيد الفارس قا  :حدثنا اب عباس قا  :قل لعثما ب عفا  :ما محلكم أ عمدمت إىل
األيفا  ...ف كر األثر=.
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وروا أبوداود يف الصال  ،ابب م جهر هبا(ح ،)787 ،786:وأمحد(ح ،)499 ،399:واب شبة يف اتريخ
املدينة ( ،)1015/3والبزار يف البحر الزخار(ح ،)344 :والنَّسائ يف الكربى(ح ،)7953:وفضائل
القر (ح ،)32 :واب أيب داود يف املصاحف (ح ،)102 ،101 ،99،100 :والطحاو يف شرح
املشكل(ح ،)1374 ،131:وأبو يعيم يف معرفة الصحابة ( ،72 /1ح ،)282 :واب حبا يف صحيحه
(اإلحسا  ،ح ،)43 :والبيهق يف الكربى (،63 /2ح ،)2376 :كلهم م طر ع عوف ب أيب
مجيلة ،ابإلسناد السابق.
قا الرتم " :حدي حس صحيح ال يعرفه إال م حدي عوف ،ع يزيد الفارس  ،ع اب عباس" .وقا
احلاكم« :حدي صحيح عل شرط الشيدني ،ومل خيرجا » ووافقه ال هيب.
ولعل ه ا احلكم منهما بناء عل أ يزيد الفارس هو اب هرمز أبو عبد هللا املدين ،الثقة ال أخرج له مسلم
وأبو داود والرتم والنسائ (التقريب ،ص ،)606 :وقد جزم حيىي ب سعيد القطا واب أيب حامت أيه
ليس هو .وقا املز -وتبعه اب كثر واب حجر" :-وهو الصحيح" .ويزيد الفارس مقبو كما يف
التقريب(ص )606:أ  :حي يُتاب  ،وإال فلني احلدي  ،وقا اب أيب حامت" :ال أبس به" ،وقا أمحد
شاكر يف حتقيقه للمسند(" :)333 /1يزيد الفارس ال ايفرد برواية ه ا احلدي يكاد يكو جمهوالا ،

حى شبه عل مثل اب مهد وأمحد والبدار أ يكو هو اب هرمز أو غر " .وقا األريؤوط وزمالؤ يف
حتقيقهم للمسند(" :)460 /1يزيد الفارس ه ا مل يرِو عنه ه ا احلدي غر عوف ب أيب مجيلة ،وهو يف
ِعداد اجملهولني ،وقد ايفرد بروايته" .ايظر :اجلرح والتعديل( ،)294 -293 /9وهت يب
الكما ( ،)287-270/32والتقريب(ص ،)606:وضعيف أيب داود لأللباين(.)306 /1
قا البدار يف التاريخ الكبر ( )367 /8ويف الضعفاء (ص" :)122 :قا يل عل -يعين اب املديين :-قا
عبد الرمح -يعين اب مهد  :-يزيد الفارس هو اب هرمز ،قا  :ف كرته ليحىي مل يعرفه ،قا  :وكا يكو
م األمراء.
وقا أمحد شاكر" :يف إسناد يظر كثر ،بل هو عند ضعيف جدًّا ،بل هو حدي ال أصل له" ،واستند يف
حكمه عل احلدي -أبيه ال أصل له -لعد أمور ،ه ابختصار:
أ  -ضعف سند حي فيه جهالة يزيد الفارس ال ايفرد بروايته.
ومساعا وكتابة يف املصاحف.
ب  -يكار متنه إذ فيه تشكيك يف معرفة سور القر الثابتة ابلتواتر القطع قراء
ا
ج  -أ فيه تشكي اكا يف إثبات البسملة يف أوائل السور ،كأ عثما  كا يثبتها برأيه ،وينفيها برأيه ،وحاشا
م ذلك .مث قا " :فال علينا إذا قلنا :إيه حدي ال أصل له تطبي اقا للقواعد الصحيحة الي ال خالف فيها
بني أئمة احلدي -...إىل أ قا  -:فال عرب بعد ه ا ُكلِه يف ه ا املوض بتحسني الرتم وال بتصحيح=
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 - 4قال ابن ك" : )72( ،ااا يف ىديث رواه ابن مااه بسيبد ايد َعنْ َفضَالَ َ
الصوْت
ا د الْحَ َسند َّ
ْبند عُبَ ْيدٍ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه « :لَلَّهُ أَأَدُّ َأذَنًا( )73دنلَى ال َّ ُ
با ْل ْآند يَجْهَ ُ به ،منْ صَاى ا ْل َيَْيب ( )74دنلَى قَيْيبَمه»(.)75
للح َّجة والدليل" .ايظر كالمه يف حتقيقه للمسند( ،)399 /1ويقل
احلاكم وال مبوافقة ال هيب ،وإمنا العربُ ُ
فيه أ رشيد رضا ضعف احلدي .
أيضا  -األلباين يف ضعيف أيب داود( ،)306 /1وقا شعيب األريؤوط وزمالؤ يف حتقيقهم
وضعف احلدي  -ا
للمسند(" :)530 ،460 /1إسناد ضعيف ومتنه منكر" .وقا أبو إسحا احلويين يف حتقيقه لفضائل
القر الب كثر (ص" :)72 :حدي منكر".
( )72تفسر اب كثر (.)59 /1
استماعا .ايظر :فضائل القر أليب عبيد (ص .)162 :والنهاية (.)34 -33 /1
( )73أ :
ا
كثرا ما تُطلق عل املغنية م اإلماء .ايظر :النهاية (.)135 /4
( )74ه َ :
األمة َغنَّ ْ أو مل تُـغَ ِ  ،و ا
( )75سنده ضعيف.

روا اب ماجه يف إقامة الصلوات ،ابب يف حس الصوت ابلقر (ح .)1340 :قا  :حدثنا راشد ب سعيد
الرمل قا  :حدثنا الوليد ب مسلم قا  :حدثنا األوزاع قا  :حدثنا إمساعيل ب عبيد هللا ،ع ميسر ،
موىل فضالة ،ع فضالة ب عبيد ..ف كر .
وروا أمحد(ح ،)23956:والطرباين يف الكبر( ،301/18ح )772 :كالمها م طريق عل ب حبر .وروا
البدار يف التاريخ الكبر ( ،124 /7ح )556 :م طريق صدقة .ويف خلق أفعا العباد (ص)68 :
معل اقا .وحممد ب يصر يف قيام الليل(خمتصر قيام الليل،ص )137 :م طريق زايد ب أيوب .واب
حبا (اإلحسا  ،ح )754 :م طريق عبد هللا ب حممد ب َسلْم ،ع عبد الرمح ب إبراهيم .مجيعهم ع
الوليد ب مسلم ،ابإلسناد السابق.
أيضا يف (ح ،)23947 :م طريق :إبراهيم ب إسحا الطالقاين .واحلاكم ( )760 /1م طريق
وأخرجه أمحد ا
ُدحيم عبد الرمح ب إبراهيم .والبيهق يف شعب اإلميا ( ،465 /3ح )1957 :م طريق العباس ب
الوليد ،كلهم ع الوليد ب مسلم ،ابإلسناد السابق إال أهنم أسقطوا ميسر م بني إمساعيل ب عبيد هللا
منقطعا إذ إمساعيل مل يدرك فضالةَ .ول ا ملا صحح احلاكم احلدي بقوله:
وفضالة ب عبيد ،وصار السند
ا
ملدصه فقا " :بل هو منقط ".
«ه ا حدي صحيح عل شرط الشيدني ومل خيرجا » ،تعقَّبه ال هيب يف َّ
وأخرجه سعيد ب منصور يف سننه (ح )130:مرسالا ع موىل لفضالة ب عبيد قا  :قا رسو هللا =.
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السلف -رضي اهلل عيبه
به ،وحتيييبه ،كما قاله األئم

-يف سياق كالمه عن معين المغين بال آن
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" :-أن

 نمنا فهموا من المغين بال آن :نمنا هو حتس ،الصوت -رمحه اهلل  .-ويدل على ذلك -أيضًا  -ما

رواه أبو هللاوهلل ىيث قال :ىَدَّوَيبَا عُ ْ،مَانُ ْبنُ أَبي أَيَْب َ ،ىَدَّوَيبَا اَ دي ٌَ ،عند ا ْلثَ ْعمَشدَ ،عنْ
ج ََ ،عند الْبَ َاا ْبند عَازدبٍ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه
ى َمند ْبند َعوْسَ َ
ح ََ ،عنْ عَبْد ال َّ ْ
طَلْ َ
صوَاتا ْ»(.)78
« :زَيِّيبُوا ا ْل ْآنَ بثَ ْ
وقا البوصر يف مصباح الزجاجة (" :)158 /1ه ا إسناد حس لقصور درجة ميسر موىل فضالة وراشد ب
سعيد ع درجة أهل احلفظ والضبط".
واخلالصة :إسناد احلدي ضعيف أل ميسر موىل فضالة جمهو  ،قا ال هيب يف امليزا (" ،)232 /4ما حدث
عنه سوى إمساعيل ب عبيد هللا" .ومل يوثقه أحد غر اب حبا عل قاعدته يف توثيق اجملهولني ،ول لك مل
يتابعه احلافظ يف توثيقه قا يف التقريب (ص :)555 :مقبو  ،يعين :عند املتابعة ،وإال فلني احلدي  ،وال
أحدا اتبعه عليه هب ا اللفظ ،فهو ضعيف .ايظر :الثقات الب حبا ( ،)425 /5والضعيفة
يعلم أ
ا
لأللباين ( . )511 /6والوليد ب مسلم هو :القرش أبو العباس الدمشق  ،ثقة ،كثر التدليس والتسوية إال
أيه صرح ابلتحدي هنا .ايظر :التقريب (ص.)584:
َّيب أَ ْ يـَتَـغَ َّىن ِابل ُق ْر ِ »روا البدار يف فضائل
اّللُ لِ َش ْ ء َما أ َِذ َ لِلنِ ِ
فوعاَ « :ملْ ََيْ َذ ِ َّ
ويغين عنه حدي أيب هرير مر ا
القر  ،ابب م مل يتغ َّ ابلقر (ح ،)5023 :ومسلم يف صال املسافري  ،ابب استحباب حتسني الصوت
ابلقر (ح.)792 :
( )76تفسر اب كثر (.)62 /1
س ِمنَّا َم ْ َملْ يـَتَـغَ َّ ِابل ُق ْر ِ » روا البدار يف التوحيد (ح.)7527 :
( )77وهو قوله « :لَْي َ

( )78سنده ص.يح.
روا أبو داود يف الوتر ،ابب استحباب الرتتيل يف القراء (ح.)1468 :
وإسناد احلدي صحيح ،رجاله ثقات رجا الشيدني غر عبد الرمح ب عوسجة ،فقد روى له أصحاب السن
والبدار يف األدب املفرد ،وخلق أفعا العباد .قا العجل يف الثقات (ص" :)297 :كويف ،اتبع ،
ثقة" ،وايظر :هت يب الكما ( ،)323 /17والتقريب (ص.)347 :
واألعمش :هو سليما ب مهرا  ،وطلحة هو :اب ُم ِ
صرف ب عمرو ب كعب اليام =.
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وأخ اه اليبسائي وابن مااه من ىديث أعب عن طلح  ،وهو :ابن مص ف
به( .)79وأخ اه اليبسائي من ط يمب آخ عن طلح ( .)80وهذا نسيباهلل ايد.
وروا النسائ يف االفتتاح ،تزيني القر ابلصوت (ح ،)1015:قا  :أخرب عل ب حجر ،واملروز يف قيام الليل
(خمتصر قيام الليل ،ص )137 :قا  :حدثنا إسحا  ،كالمها (اب حجر وإسحا ) ع جرير ،به.
والنسائ يف الكربى(ح )1090 ،7996 ،1089 :واب أيب شيبة يف مصنفه(ح ،)29936 ،8737 :وأمحد
(ح ،)18709 ،18494 :وأبو عواية يف مستدرجه(ح ،)3911 :والبيهق يف الكربى(ح،)2426 :
والسن الصغر (ح )991 :م طر  ،ع األعمش ،به.
واب ماجه يف اإلقامة ،ابب يف حس الصوت ابلقر (ح ،)1342 :النسائ (ح ،)1016:والطيالس يف
مسند (ح ،)774 :وأبو عبيد يف فضائل القر (ص )160 :واب خزمية يف صحيحه (ح )1551 :كلهم
م طريق شعبة ،ع طلحة ،به.
وعبد الرزا (ح )4176:والدارم (ح )3543:والروايين يف مسند (ح ،)352 :واب حبا (اإلحسا  ،ح:
 )749م طريق منصور ،كلهم ع طلحة ،به.
مبواب عليه -يف كتاب التوحيد ،ابب( :املاهر ابلقر م الكرام الربر ) .ووصله يف
وعلقه البدار بصيغة اجلزم  -ا
خلق أفعا العباد (ص )68 :م طريق جريرع منصور ،ع طلحة ،به .ويف ( )69-68م طريق
األعمش وشعبة ،ع طلحة ،به.
واب األعرايب يف معجمه م طر (ح ،)1571 ،1005 ،965 ،793 :واحلاكم يف املستدرك ( )761 /1م
طر كثر  ،والبيهق يف الشعب (ح )1954 :م طريقني ،واب حجر يف تغليق التعليق ( )375 /5م
طريق الطيالس  ،كلهم ع طلحة ،به.
واب اجلعد يف مسند (ح )2077 :قا  :حدثنا حممد ب بكار ،قيس ،ع زبيد ،ع عبد الرمح ب عوسجة،
به.
واب األعرايب يف معجمه (ح )1571 :م طريق قَـنَا ب عبد هللا ،ع عبد الرمح ب َع ْو َسجة ،به.
واحلدي صححه األلباين يف صحيح أيب داود ( )208 /5فقا " :إسناد صحيح ،وصححه اب حبا  ،واحلاكم،
وال هيب ،واب كثر" .وللحدي شاهد م حدي أيب هرير  ،روا البدار يف خلق أفعا العباد (ص:
 )69معل اقا ،واب حبا يف صحيحه بسند صحيح (اإلحسا ،ح ،)750:وأبو عواية يف مستدرجه(ح:
 ،)3892وزاد يسبته السيوط يف اجلام الكبر (ح )539 :أليب يصر السجز يف اإلابية .وايظر :تغليق
التعليق (.)376 /5
( )79ايظر :هامش رقم (.)78
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ج َ هذا( ،)81ون
ى َمند ْبنَ َعوْسَ َ
وقد ووَّمب اليبسائيُّ وابنُ ىبان عَ ْبدَ ال َّ ْ
األزهللي

()82

عن حييى بن سعيد ال طان أنه قال :سثلت عيبه بافدييب  ،فل أره

حيمدونه"(.)83
()85

 – 6قال ابن ك" :)84( ،وقال ابن مااه :ىَدَّوَيبَا ا ْلعَبَّاسُ ْبنُ عبد ال محن

الدمَ ْك يُّ ،ىَدَّوَيبَا ا ْلوَليدُ ْبنُ مُسْل ك ،ىَدَّوَين ىَيبْبَ َل ْبنُ أَبي ُسسْيَانَ ،أَنَّهُ سَمعَ عَبْدَ
ِّ
جمَحيَّ ،يُحَدِّثُ َعنْ عَائكَ َ ( )86قَالَتْ :أَبْ َطثْتُ عَلَى( )87رَسُولد اللَّه
ى َمند ْبنَ سَاب ٍ الْ ُ
ال َّ ْ
ا ك منْ
 لَيْ َل ً َب ْعدَ الْعكَاا ،وُ َّ ائْتُ َف َالَ« :أَ ْينَ كيبْت؟» قلْتُ :كيبْتُ أَسْمَمعُ ق َااَةَ َر ُ
ىدٍ ،قَالَتَْ :ف َامَ وَقمْتُ َمعَهُ ىَمَّى اسَْممَعَ
صوْته منْ َأ َ
أَصْحَابكَ لَ ْ أَ ْسمَعْ م ْ َ ،ق َااَته وَ َ
اعَ َ في
ح ْمدُ للَّه الَّذي َ
ىذَ ْي َس َ ،الْ َ
لَهُ ،وُ َّ الَْمسَتَ دنلَيَّ َف َالََ « :هذَا سَال ٌ مَ ْولَى أَبي ُ
أمَّمي م َْ َ ،هذَا»( .)88نسيباهلل ايد".

( )80ايظر :هامش رقم (.)78
( )81ايظر :الثقات الب حبا ( ،)344 /7وهت يب الكما ( ،)322/17والكاشف (.)638 /1
( )82هو :حممد ب احلسني أبو الفتح املوصل  ،ضعيف ،ضعفه الربقاين ،وقا عبد الغفار األرمو  :رأي أهل
املوصل يوهنو أاب الفتح وال يعدويه شيئاا .وقا اخلطيب :يف حديثه مناكر .وقا ال هيب :عليه يف كتابه
يف (الضعفاء) مؤاخ ات ،فإيه ضعف مجاعة بال دليل ،بل قد يكو غر قد وثقهم .مات سنة (374ه).
ايظر :اتريخ بغداد ( ،)240 /2وسر أعالم النبالء (.)347 /16
( )83ايظر :ميزا االعتدا ( ،)580/2وهت يب الته يب(.)244 /6
()84
()85
()86
()87

تفسر اب كثر ( .)63 /1وايظر :فضائل القر الب كثر (ص.)192 :
يف املطبوع م سن اب ماجه ويف (مصباح الزجاجة( :)158 /1،عثما ) بد (عبد الرمح ).
َّيب .)
(زْو ِج النِ ِ
يف املطبوع م سن اب ماجه هنا إضافةَ :
ِ
(ع ْهد).
يف املطبوع م سن اب ماجه هنا إضافةَ :

( )88احلدث ص.يح لغريه.

روا اب ماجه يف اإلقامة ،ابب يف حس الصوت ابلقر (ح=.)1338 :
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رجا السند ثقات ،العباس ب عثما الدمشق روى عنه مج م الثقات .وثقه اب حبا  ،وقا  :رمبا خالف،
كما وثقه ال هيب ،وقا احلافظ" :صدو خيط ."،ايظر :هت يب الكما ( ،)234 /14والكاشف (/1
 ،)536والته يب ( ،)124 /5والتقريب (ص.)293 :
والوليد ب مسلم هو :القرش  ،ثقة م رجا الشيدني إال أيه كثر التدليس والتسوية .قا احلافظ يف هد
السار (ص" :)450 :مشهور متفق عل توثيقه يف يفسه وإمنا عابوا عليه كثر التدليس والتسوية" إال أيه
صرح ابلتحدي يف كل طبقات السند.
وحنظلة ب أيب سفيا هو :ب عبد الرمح اجلمح املك  ،ثقة حجة ،روى له الشيدا  .التقريب (ص.)183 :
وعبد الرمح ب سابط اجلمح  ،ويقا  :اب عبد هللا ب سابط ،وهو الصحيح ،ويقا  :اب عبد هللا ب
عبد الرمح  .روى له مسلم ،وهو ثقة كثر اإلرسا إال أيه متاب  .ايظر :التقريب (ص.)340 :
وروا حممد ب يصر املروز يف قيام الليل (خمتصر للمقر  ،ص ،)138 :واحلاكم ( ،)250 /3وأبو يعيم يف
احللية ( ،)371 /1والبيهق يف الشعب (ح ،)1961 :م طريق الوليد ب مسلم هب ا اإلسناد .وقا
احلاكم" :صحيح عل شرط الشيدني ومل خيرجا " ،ووافقه ال هيب.
وروا أمحد (ح ،)25320 :والفاكه يف أخبار مكة (ح ،)1729 :م طريق اب منر ،حدثنا حنظلة ،ع اب
سابط ،ع عائشة.
احتَـبَ َس ْ ....
وأخرجه اب املبارك يف اجلهاد(ح )120:ع حنظلة ب أيب سفيا  ،ع اب سابط أ عائشةْ ،
قا احلافظ يف اإلصابة ( )13 /3بعد أ ذكر احلدي " :واب املبارك أحفظ م الوليد ،ولك له شاهد،
أخرجه البزار ع الفضيل ب سهل ،ع الوليد ب صاحل ،ع أيب أسامة ،ع اب جريج ،ع اب أيب
مليكة ،ع عائشة ابملنت دو القصة ،ولفظه :قال  :مس النيب  ساملا موىل أيب ح يفة يقرأ م الليل
فقا « :احلمد َّّلل ال جعل يف أمي مثله» .ورجاله ثقات" ايته  .وه ا الشاهد أخرجه البزار يف البحر
الزخار(،215 /18ح )215 :وقا " :وه ا احلدي ال يعلم روا إال أبو اسامة ومل يسمعه إال م الفضل،
ع الوليد ب صاحل ،ع أيب أسامة" .وذكر اهليثم يف كشف األستار(ح ،)2694 :ويف اجملم (/9
 )300وقا " :روا البزار ورجاله رجا الصحيح" .قل  :وفيه اب جريج ،وهو مدلس مشهور ،وقد عنع .
قا العراق يف ختريج أحادي اإلحياء (ص" :)331 :ورجا إسناد ثقات".
وقا البوصر يف مصباح الزجاجة (" :)158 /1ه ا إسناد صحيح رجاله ثقات".
وقا شعيب األريؤوط يف حتقيقه للمسند":حدي حس لغر " .وصححه األلباين يف صحيح اب ماجه(/1
 .)223وايظر :الصحيحة (ح.)3342 :
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 – 7قال ابن كَ " :)89( ،كمَا رَوَاهُ ا ْلدإمَامُ َأىْ َمدُ في مُسْيبَده :ىَدَّوَيبَا ىَ َسنٌ،
ىَدَّوَيبَا ابن لَهديع  ،ىدويبا ىبان بن وَاسعكَ ،عنْ أَبيهَ ،عنْ َسعْد ْبند ا ْلمُيبْذرد ا ْلثَنْصَارديِّ؛
أَنَّهُ قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّه ،أَقْ َأ اْل ْآنَ في وَلَاثٍ؟ قَالََ« :نعَ ْ( »)90قَالَ :فَاَانَ َي ْ َؤُهُ ىَمَّى
ُتو ُِّفيَ"(.)91
أيضا يف فضائل القر (ص.)252 :
( )89تفسر اب كثر ( .)82 /1وذكر ا
( )90يفيد احلدي أ ختم القر يكو يف ثالث بينما تفيد رواايت أخر أيه يكو يف سب (مسند أمحد :ح:
 ،)6872 ،6516وقد محل اب ُ حجر يف الفتح ( )97 /9تعدد الرواايت بتعدد القصة .وقا النوو :
واالختيار أ ذلك خيتلف ابختالف األشداص ،فم كا م أهل الفهم وتدقيق الفكر ،استحب له أ
يقتصر عل القدر ال ال خيتل به املقصود م التدبر ،واستدراج املعاين ،وك ا م كا له شغل ابلعلم،
أو غر م مهمات الدي ومصاحل املسلمني العامة ،يستحب له أ يقتصر منه عل القدر ال ال خيل مبا
هو فيه ،وم مل يك ك لك ،فاألوىل له االستكثار م غر خروج إىل امللل ،وال يقرؤ ه رمة" .ايظر:
التبيا يف داب محلة القر للنوو (ص ،)61 :وتعليق األريؤوط وزمالئه عل املسند (.)52 /11
( )91احسن لغريه.
املسند ( .)447 /39وروا اب املبارك يف الزهد (ح )1274 :وم طريقه :أبو القاسم البغو يف معجم الصحابة
(ح .)937 :وروا أبو عبيد يف فضائل القر (ص ،)179 :والطرباين يف الكبر ( ،51 /6ح،)5481 :
والداين يف البيا يف عد القر (ص ،)326 :ثالثتهم م طريق حيىي ب عبد هللا ب بكر.
وروا الفراييب يف فضائل القر (ص ،217 :ح )128 :ع قتيبة ب سعيد .وأبو يعيم يف معرفة الصحابة (/3
 ،1264ح )3183 :م طريق احلس ب سفيا  ،ع قتيبة .كلهم (أ  :اب املبارك ،وحيىي ،وقتيبة) ع
اب هليعة ،به .غر أ الطرباين أسقط (ع أبيه واس ب حبا ) بني حبا ب واس واب املن ر.
يف سند احلدي اب هليعة ،وهو :عبد هللا ب هليعة ب عقبة احلضرم أبو عبد الرمح املصر القاض  ،قا
ال هيب يف الكاشف (" :)590 /1العمل عل تضعيف حديثه" .وقا احلافظ يف" :صدو م السابعة،
خلط بعد احرتا كتبه ،ورواية اب املبارك واب وهب عنه أعد م غرمها ،روى له مسلم بع ش ء
مقرو ا  ،وروى له أبو داود والرتم واب ماجه .التقريب (ص .)319 :إال أ تدليسه قد أُم بتصرحيه
ابلسماع ،ول ا قوى احلدي اب كثر وحسنه وجود إسناد حي قا -رمحه هللا" :-واب هليعة إمنا ُخيش
صرح َه ُهنا ابلسماع،وهو م أئمة العلماء ابلداير املصرية"اهـ .وه ا اجلواب
م تدليسه أو سوء حفظه ،وقد َّ
متهما بسوء احلفظ أليه=
متهما ابلتدليس ،وأما قوله (هو م أئمة العلماء) فال يزيل كويه ا
يزيل كويه ا
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وهذا نسيباهلل ايد قوي ىسن ،فإن ىسن بن موسى األأي

و ممسمب على

االلمه ،رو له اجلماع ( .)92وابن يع نمنا خيكى من تدليسه وسوا ىسبه ،وقد
ص ح هاهيبا بالسماع ،وهو من األئم العلماا بالديار افص ي يف زمانه( ،)93وأيخه
ىبان بن واسع بن ىبان وأبوه ،كالهما من راال مسل  ،والصحابي( )94مل خي ج له
أىد من أه الام السم  ،وهذا على أ ط ك ،ميبه "(.)95
اليعين أيه حافظ ثب  ،فكم م عامل فقيه مل يقبل العلماء روايته خلفة ضبطه .قا ال هيب يف ت كر احلفاظ
(" :)174 /1ومل يك عل سعة علمه ابملتق ".
وقا احلافظ يف اإلصابة (" :)72 /3ذكر البدار (أ يف التاريخ الكبر )50/4 ،وقا  :روى حديثه اب هليعة،
ومل يصح .قل  :وأخرجه اب املبارك يف الزهد(ح )1274 :ع أيب هليعة ،قا  :حدثين واس ب حبا ،
ع أبيه ،ع سعد ب املن ر األيصار  ،...وأخرجه احلس ب سفيا  ،والبغو م طريق اب هليعة ع
حبا "اهـ .ايظر :معجم الصحابة للبغو (.)31 /3
وذكر اهليثم يف اجملم ( )268 /2وقا " :روا أمحد والطرباين يف الكبر إال أيه قا " :يعم إ استطع " ،وفيه
أيضا يف يفس املصدر (" :)171 /7روا أمحد ،وفيه اب هليعة وحديثه حس
اب هليعة وفيه كالم" .وقا ا
وفيه ضعف" .قل  :يتقوى سند احلدي برواية اب املبارك فيصر حسناا لغر  ،قا األلباين يف
الصحيحة( )17 /4بعد أ ذكر رواية اب املبارك" :وه ا إسناد جيد رجاله ثقات ،واب هليعة وإ كا
س ء احلفظ ،ف اك إ كا م رواية غر العبادلة عنه ،وه ا م رواية عبد هللا ب املبارك عنه كما ترا ".
ِ
وللحدي شواهد منها حدي عبد هللا ب عمرو ،قا  :قا رسو هللا َ " :م ْ قَـَرأَ الْ ُق ْر َ ِيف أَقَ َّل م ْ ثََالث َملْ
يـَ ْف َق ْههُ" روا الطيالس (ح ،)2275 :وأبو داود (ح ،)1390 :وأمحد (ح )6535 :وغرهم .وهو حدي
إسناد صحيح عل شرط الشيدني.
( )92ايظر :اجلرح والتعديل ( ،)37 /3وهت يب الكما ( ،)328 /6والتقريب (ص.)164 :
( )93ايظر :التاريخ الكبر ( ،)182 / 5واجلرح والتعديل ( ،)335 / 8وهت يب الكما ( ،)487 /15وسر
أعالم النبالء ( .)11 /8وهت يب الته يب ( ،)373 /5والتقريب (ص.)319 :
( )94ايظر ترمجته يف :معجم الصحابة أليب القاسم البغو ( ،)31 /3ومعرفة الصحابة أليب يعيم (،)1264 /3
واالستيعاب ( ،)605 /2وأسد الغابة ( ،)464 /2واإلصابة (.)72 /3
أيضا (ص.)252 :
( )95وقا حنو ه ا الكالم يف فضائل القر
ا
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َمدُ ْبنُ عُبَ ْيدٍ ،ىَدَّوَيبَا هَاأ ٌ
ى َمدُ :ىَدَّوَيبَا مُح َّ
 – 8قال ابن ك" :)96( ،قَالَ ا ْلدإمَامُ َأ ْ
 َيعْيبي :اْبنَ الْبَ ديد  ،-ىَدَّوَيبَا عَ ْبدُ اللَّه ْبنُ مُحَمَّد ْبند َع ي كَ ،عند اْبند اَاب ك ،قَالَ:انْمَهَيْتُ دنلَى رَسُولد اللَّه  وقد أَهَ َاقَ ا ْلمَااََ ،ف لْتُ :السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهـ .فَلَ ْ
يَ ُهللَّ عَلَيَّ ،قَالََ :ف لْتُ :السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهـ .فَلَ ْ يَ ُهللَّ عَلَيَّ ،قَالََ :ف لْتُ:
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه ،فَلَ ْ يَ ُهللَّ عَلَيَّ .قَالَ :فَانْطَلَمبَ رَسُولُ اللَّه َ يمْكي ،وَأَنَا
خ َ َرىْلَهُ ،وَ َهللخَلْتُ أَنَا ا ْلمَسْجدَ ،فَجَلَسْتُ كَئيبًا ىَيدييبًا ،فَخَ َجَ عَلَيَّ
خَ ْلسَهُ ىَمَّى َهلل َ
ىمَ
رَسُولُ اللَّه  وَ َقدْ تَطَهَّ َ ،فَ َالَ« :عَلَيْكَ السَّلَامُ َو َرىْ َم اللَّه ،وَعَلَيْكَ السَّلَامُ َو َر ْ
ى َم اللَّه» وُ َّ قَالََ " :ألَا أخْب ُكَ يَا عَ ْبدَ اللَّه ْبنَ اَاب ك بَثخْ
اللَّه ،وَعَلَيْكَ السَّلَامُ َو َر ْ
ح ْمدُ للَّه رَبِّ ا ْلعَالَم،َ،
سُورَةٍ في ا ْل ْآند؟» قلْتُ :بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه .قَالَ " :اقْ َأ :الْ َ
ىَمَّى تَخْممَهَا»(.)97

( )96تفسر اب كثر (.)105 / 1
( )97سنده احسنب وملتنه شواهد.
روا أمحد (ح .)17597 :وم طريقه أبو يعيم يف معرفة الصحابة ( ،1610 /3ح )4055 :قا  :حدثنا
أيضا الضياء يف املدتار (،129 /9
أبو بكر ب مالك ،ثنا عبد هللا ب امحد ب حنبل ،حدثين أيب ،به .و ا
ح )112 :قا  :أخرب أبو طاهر املبارك ب املعطوش أ هبة هللا أخربهم أبنا احلس أبنا أمحد أبنا عبد هللا
حدثين أيب (أ أمحد ب حنبل) ،به.
وروا البيهق يف الشعب (ح )2152 :م طريق عل ب هاشم ،ع أبيه هاشم ب الربيد ،به.
سند احلدي حس ألجل عبد هللا ب حممد ب عقيل ،وهو س ء احلفظ ،قا الرتم يف جامعه (بعد حدي :
" :)3هو صدو  ،وقد تكلم فيه بع أهل العلم م قبل حفظه .ومسع حممد ب إمساعيل ،يقو  :كا
أمحد ب حنبل وإسحا ب إبراهيم واحلميد حيتجو حبدي عبد هللا ب حممد ب عقيل ،قا حممد (أ
البدار ) :وهو مقارب احلدي " .وقا اب عد يف الكامل (" :)209 /5روى عنه مجاعة م املعروفني
الثقات ،وهو خر م اب مسعا  ،ويكتب حديثه" .وقا احلافظ يف التقريب (ص :)321:صدو يف
حديثه لني ،ويقا  :تغر آبخر " .ايظر :هت يب الكما ( ،)84 /16والته يب (= .)15 -13 /6
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هذا نسيباهلل ايد ،وابن ع ي حتمج به األئم الابار( ،)98وعبد اهلل بن ااب هذا
هو الصحابي( ،)99ذك ابن اجلوزي أنه هو العبدي( ،)100واهلل أعل .
وحممد ب عبيد هو :اب أيب أمية ثقة حيفظ روى له اجلماعة .التقريب (ص .)495:وهاشم ب الربيد ثقة إال أيه
رم ابلتشي  .التقريب (ص.)570 :
وذكر احلدي اهليثم يف اجملم ( )310/6وقا " :وفيه عبد هللا ب حممد ب عقيل ،وهو سي ،احلفظ ،وحديثه
حس  ،وبقية رجاله ثقات" .والسيوط يف الفتح الكبر(ح ،)4731 :ويف الدر( )14 /1وقا " :إسناد
جيد" .والشوكاين يف حتفة ال اكري (ص )396 :وقا " :ويف إسناد اب عقيل وحديثه حس وبقية رجاله
ثقات".
وصححه األلباين يف صحيح اجلام (ح .)2592 :وقا األريؤوط وزمالؤ يف حتقيقهم للمسند" :إسناد حس
يف املتابعات والشواهد م أجل عبد هللا ب حممد ب عقيل ،وابق رجا اإلسناد ثقات" .كما حسنه
طرهوين يف موسوعة فضائل سور و ايت القر (.)39 - 38 /1
وم شواهد احلدي يف عدم رد  السالم وهو حمدث ،ما روا مسلم (ح )369 :ع عبد الرمح ب هرمز،
َّيب .
الر ْمحَ ِ بْ ُ يَ َسارَ ،م ْوَىل َميْ ُمويَةَ َزْو ِج النِ ِ
ع عمر موىل اب عباس ،أَيَّهُ َِمس َعهُ يـَ ُقو ُ  :أَقْـبَـلْ ُ أَ َ َو َعبْ ُد َّ
ِ ِ
ِ
اجلَ ْه ِم« :أَقْـبَ َل َر ُسو ُ هللاِ ِ م ْ َْحن ِو
صا ِر ِ  ،فَـ َقا َ أَبُو ْ
َح َّى َد َخلْنَا َعلَ أَِيب ا ْجلَ ْه ِم بْ ِ ا ْحلَا ِرث بْ ِ الص َّمة ْاألَيْ َ
بِئْ ِر َمجل ،فَـلَ ِقيه رجل فَسلَّم علَي ِه ،فَـلَم يـرَّد رسو ُ ِ
هللا َ علَيْ ِهَ ،ح َّى أَقْـبَ َل َعلَ ا ْجلِ َدا ِر فَ َم َس َح َو ْج َههُ َويَ َديِْه،
َ
َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ْ َُ َ ُ
ِ
ِ
أيضا  -ع ب عمر (« )370أَ َّ َر ُج اال َمَّر َوَر ُسو ُ هللا  يـَبُو ُ  ،فَ َسلَّ َم ،فَـلَ ْم
ُمثَّ َرَّد َعلَْيه َّ
الس َال ُم» .وروى  -ا
يـَُرَّد َعلَيْ ِه».
وأما كو الفاحتة أخر سور يف القر فيشهد له حدي أيب سعيد ب املعل يف البدار (ح)5006 ،4703 :
وحدي أيب هرير  ،ع أيب ب كعب عند أمحد (ح ،)9345 :والرتم (ح )2875 :وغرمها ،وحدي
أيس ب مالك عند النسائ يف فضائل القر (ح ،)36 :ويف الكربى (ح ،)8011 :وصححه اب حبا
(اإلحسا  ،ح ،)774 :واحلاكم (.)747 /1
( )98كأمحد ب حنبل ،وإسحا ب إبراهيمَ ،وا ْحلُ َمْي ِد  .ايظر :احلاشية السابقة.
( )99أاي كا الصحايب ،ال يضر اخلالف يف تعيينه لكو الصحابة كلهم عدو ثقات.
( )100هو :عبد هللا  -وقيل :عبد الرمح  -ب جابر العبد  ،م عبد القيس ،أحد وفد عبد القيس ،كا م
صغرا م أبيه ،وسك البحري مث ايتقل إىل
أبيه حني وفد عل النيب  ومل يك م الوفد وإمنا كا
ا
البصر  ،وعاش إىل أ شهد اجلمل .ايظر :االستيعاب ( ،)877 /3وأسد الغابة ( ،)193 /3واإلصابة
( .)33 /4وتعجيل املنفعة (.)727 /1
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وي ال :ننه عبد اهلل بن ااب األنصاري البياضي( ،)101فيما ذك ه احلافظ ابن
عساك (.")102
 - 9قال ابن ك،
البل لصوته ب ااة الب ة

بعد أن ذك ىديث أسيد بن ىض يف تيبيل افالئا يف()103

" : -وقد وقع حنو من هذا( )104ل،ابت بن قيس بن

مشَّاس  ،وذلك فيما رواه أبو عبيد ال اس  :ىَدَّوَيبَا عََّباهللُ ْبنُ عَبَّاهللٍَ ،عنْ اَ دي د ْبند
ىَا دزمكَ ،عنْ اَ دي د ْبند ييَ ْيدٍ( )105أَنَّ أَأْيَاخَ أَ ْه د ا ْلمَديَيب ىَدَّوُوهُ :أَنَّ رَسُولَ اللَّه  قي َ
ى َ تَيْهَ ُ َمصَابيحَ؟ قَالَ:
لَهَُ :ألَ ْ تَ َ وَابتَ ْبنَ قَيْسد بْند أَمَّاسك ،لَ ْ تَيَلْ هللَارُهُ الْبَا در َ
«فَ َلعَلَّهُ قَ َأَ سُورَةَ الَْب َ َة» .قال :فَسُئ َ وَابتٌَ ،ف َالَ :قَ َأْتُ سُورَةَ الَْب َ َة"( .)106وهذا
نسيباهلل ايد ،نال أن فيه نبهامًا ،و هو م س  ،واهلل أعل ".
( )101بياضة بط م األيصار ،ذكر البدار يف الصحابة ،وقا اب حبا  :له صحبة .روى عنه عقبة ب أيب
عائشة .ايظر :االستيعاب( ،)877 /3وأسد الغابة ( ،)192 /3واإلصابة (.)33 /4
( )102ه ا ما رجحه اب حجر يف تعجيل املنفعة( )727 /1حي قا يف ترمجة العبد  " :احلدي ال يف
فضل قراء احلمد هو حدي البياض امل كور قبل ه ا ،وهو ال أخرج له أمحد ،وأما العبد فحديثه
عند أمحد م رواية يفيس عنه".
( )103تفسر اب كثر (.)152 /1
ضر يف معنا  .وحدي أسيد أخرجه البدار يف فضائل القر  ،ابب يزو
أسيد ب ُح َ
( )104أ  :حنو حدي َ
السكينة واملالئكة عند قراء القر (ح.)5018 :
(ع ْ َع ِم ِه َج ِري ِر بْ ِ َزيْد).
( )105يف املطبوع م فضائل القر أليب عبيدَ :
( )106مرس ضعيف.

روا أبو عبيد يف فضائل القر (ص .)229 :وم طريقه :املستغفر يف فضائل القر (ح )708 :قا  :أخرب
أمحد ،أخرب عل  ،أخرب أبو عبيد ،حدثنا عباد ب عباد ،به.
أيضا  -اب كثر يف فضائل القر (ص )169 :وعزا أليب عبيد .واحلافظ يف الفتح ( )57 /9وعزا
وذكر  -ا
أليب داود ،وقا " :م طريق مرسلة" .والسيوط يف الدر املنثور ( )52 /1وعزا أليب عبيد.
أيضا  -كما قا اب كثر .ويشهد ملعنا حدي
وسند احلدي ضعيف إلهبام أشياخ أهل املدينة ،ومرسل  -ا
أسيد ب حضر يف البدار (ح ،)5018 :ومسلم (ح.)796 :
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اليبضْ د ،ىَدَّوَيبَا أَبُو
 - 10قال ابن ك" :)107( ،قال اإلمام أمحد :ىَدَّوَيبَا أَبُو َّ
ُمعَاودَي َ َيعْيبي :أَيْبَانََ ،عنْ لَيْثٍَ ،عنْ عَمْ دو ْبند مُ َّةََ ،عنْ أَبي الْبَخْمَ ديَِّ ،عنْ أَبي
سَعيدٍ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهلل  « :ا ْل لوبُ أَرْبَ َع ٌ  :قَلْ ٌ َأاْ َهللُ( )108فيه م ْ ُ ،السِّ َاجد
()109

يَيْهَ ُ ،وَقَلْ ٌ أَغْ َلفُ

مَ ْبُوطٌ عَلَى غلَافه ،وَقَلْ ٌ مَيبْاوسٌ( ،)110وَقَلْ ٌ

صسَحٌ(َ ،)111فثَمَّا ا ْل َلْ ُ ا ْلَثاْ َهللَُ :ف َلْ ُ ا ْل ُمؤْمند س َااُهُ فيه نُورُهُ ،وَأَمَّا ا ْل َلْ ُ
ُم ْ
ا ْلثَغْ َلفَُ :ف َلْ ُ الْاَاف د ،وَأَمَّا ا ْل َلْ ُ ا ْلمَيبْاوسَُ :ف َلْ ُ ا ْلمُيبَافمبد الالص( )112عَ َفَ وُ َّ
صسَحَُ :ف َلْ ٌ فيه ندميَانٌ وَنسَاقٌَ ،ومََ )113(ُ ،ا ْلإدميَاند فيه َكمََ ،د الَْب ْلَ
أَنْاَ َ ،وَأَمَّا ا ْل َلْ ُ ا ْلمُ ْ
َالدمَُ ،فثَيُّ ا ْلمَدَّتَيْند
ى َيمُدُّهَا الْ َيْحُ و َّ
َيمُدُّهَا ا ْلمَااُ الطَّيِّ َُ ،ومََ ُ ،الِّيبسَاقد فيه َكمََ ،د ا ْل ْ َ
غَلَبَتْ عَلَى الْثخْ َ غَلَبَتْ عَلَيْه»( .)114وهذا نسيباهلل ايد ىسن».
أيضا.)61 /6( :
( )107تفسر اب كثر ( .)193 /1وايظر ا

( )108أ  :ليس فيه غل وال غش فهو عل أصل الفطر  .ايظر :النهاية (.)256 /1
( )109أ  :عليه غشاء ع مساع احلق وقبوله .النهاية (.)379 /3
( )110أ  :منقلب عل رأسه .العني ( ،)313 /5والنهاية ( .)115 /5املصباح املنر (.)625 /2
( )111هو ال له صفحا أ  :وجها  ،يلق أهل الكفر بوجه ،ويلق املؤمنني بوجه .وصفح كل ش ء:
وجهه و حيته .ايظر :هت يب اللغة ( ،)150 /4والفائق يف غريب احلدي (.)305 /2
( )112كلمة (اخلالص) ال توجد يف املطبوع م املسند.
( )113يف املطبوع م املسند( :فمثل).
( )114سنده ضعيف.

روا أمحد (ح .)11129 :ويف سند ايقطاع ،فأبو البدرت -وهو سعيد ب فروز الطائ  -مل يسم أاب سعيد
اخلدر كما قا أبو داود يف سننه( ،)94 /2ومل يدركه كما قا أبو حامت يف املراسيل (ص .)76 :ولي
وهو اب أيب ُسليم -ضعيف ،قا يف التقريب (ص" :)464 :صدو اختلط جدًّا ومل يتميز حديثهأيضا  -خالفه األعمش فقا  :ع عمرو ب مر  ،ع
فرتك" .وبه أعله اهليثم يف اجملم ( .)63 /1و -ا
أيب البدرت  ،ع ح يفة ،ف كر موقوفاا كما سيأيت .وابق رجاله ثقات رجا الشيدني .أبو النضر هو:
هاشم ب القاسم ،وشيبا  :هو اب عبد الرمح النحو  ،وعمرو ب مر  :هو اجلمل املراد أبو عبد هللا=.
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ى َمدُ بنُ
 – 11قال ابن ك" :)115( ،قال اإلمام أبو عبد اهلل بن بط  :ىَدَّوَيبَا َأ ْ
حممدٍ ْبند مُسْل ك( ،)116ىَدَّوَيبَا الْحَ َسنُ ْبنُ مُحَمَّد ْبند الصَّبَّاحد اليَّعْسَ َانيُّ ،ىَدَّوَيبَا يَيديدُ بْنُ
َّ
َمدُ ْبنُ َعمْ كوَ ،عنْ أَبي سَ َل َم َ َ ،عنْ أَبي هُ َيْ َةَ ،أنَّ رَسُولَ اللَّه 
هَارُونَ ،ىَدَّوَيبَا مُح َّ
قَالَ« :لَا تَ ْتَابُوا مَا ارْتَاَبَت الْيَهُوهللُ ،فَمَسْمَحلُّوا مَحَا درمَ اللَّه بَثهللْنَى الْحيَ د»( .)117وهذا
وأخرجه الطرباين يف الصغر (ح ،)1075 :وأبو يعيم يف احللية ( )385 /4م طريق موس ب عيس ب املن ر
احلمص  ،حدثنا أمحد ب خالد الوهيب ،حدثنا شيبا ب عبد الرمح النحو ع لي ب أيب سليم ،به.
وقا الطرباين" :مل يرو ع شيبا إال أمحد ب خالد الوهيب ،وال يروى ع أيب سعيد إال هب ا اإلسناد".
وتعقبه صاحب (تكميل النف مبا مل يثب به وقف وال رف  ،ص" :)87 :فقد اتب الوهيب أبو النضر هاشم
ب القاسم عند اإلمام أمحد".
وقا أبو يعيم" :غريب م حدي عمرو ،تفرد به شيبا ع لي ".
وعزا صاحب كنز العما (ح )1226 :الب أيب حامت ع سلما موقوفاا.
وقا العراق يف ختريج أحادي اإلحياء (ص" :)145 :فيه لي ب أيب سليم خمتلف فيه".
وقا السيوط يف الدر املنثور( :)215 /1إسناد جيد .وك ا الشوكاين يف تفسر ( ،)131 /1وصديق حس
خا يف فتح البيا ( .)220/1وضعفه األلباين يف الضعيفة (ح.)5158 :
وروا موقوفاا م قو ح يفة  اب أيب شيبة يف اإلميا (ح ،)54 :ويف مصنفه (ح،)37395 ،30404 :
وعبد هللا ب أمحد يف السنة (ح ،)820 :واب بطة يف اإلابية الكربى ( ،)696 /2واخلطيب البغداد يف
تلديص املتشابه يف الرسم (.)260 /1
وصححه اب القيم يف إغاثة اللهفا ( ،)12 /1وقا األلباين يف التعليق عل كتاب اإلميا " :حدي موقوف
صحيح" .أ  :ابلنسبة لرفعه كما بني ذلك يف الضعيفة (ح.)5158 :
( )115تفسر اب كثر (.)293 /1
(سلم) وهو :أمحد ب حممد ب أمحد ب َسلْم .ولعل ه ا التصحيف كا سبباا يف عدم عثور
( )116الصوابَ :
العالمة األلباين عل ترمجته يف اتريخ بغداد كما قا يف اإلرواء ( )375 /5بعد أ يقل كالم اب كثر أ
اخلطيب وثقه يف اترخيه .أضف إىل ه ا أ اب بطة أسقط اجلد (أمحد) وذكر اجلد الثاين هو (سلم) .ايظر:
احلاشية التالية.
( )117سنده احسن.

روا اب بطة يف جزء إبطا احليل(ص .)46:وذكر السيوط يف الدر املنثور( )592/3وعزا له=.
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نسيباهلل ايد ،وأمحد بن حممد بن مسل

()118

هذا وو ه احلافظ أبو با الطي

البغداهللي( ،)119وباقي رااله مكهورون على أ ط الصحيح".
 – 12قال ابن ك،

()120

-يف سياق كالمه عن تاس من تعل السح : -

َمدُ ْبنُ ا ْلمَُ،يبَّى،
"ويسمكهد له باحلديث الذي رواه احلافظ أبو با البيار :ىَدَّوَيبَا مُح َّ
قَالَ :ىَدَّوَيبا أَبُو ُمعَاودَي َ ،عَند ا ْلثَ ْعمَشد ،عَنْ ندبْ َاهي َ ،عَنْ هَمَّامكَ ،عنْ عَبْد اللَّه قَالَ:
َمدٍ .)122(»
« َمنْ أَتَى كَاهيبًا( )121أَوْ سَاى ًا فَصَدَّقَهُ بمَا يَ ولُ َف َدْ َكسَ َ بمَا أنْيدلَ عَلَى مُح َّ
وهذا نسيباهلل ايد ،وله أواهد أخ ".
وسند احلدي حس  ،ورجاله ثقات كلهم إال حممد ب عمرو ،هو :اب علقمة ب وقاص الليث  ،صدو له
أوهام .التقريب (ص .)499 :وحس إسناد اب تيمية يف جمموع الفتاوى ( ،)29 /29وقا يف الفتاوى
الكربى ( )33 /6بعد أ سا األثر بسند اب بطة" :ه ا إسناد جيد يصحح مثله الرتم وغر اتر ،
وحيسنه اتر  ،وحممد ب مسلم امل كور مشهور ثقة ذكر اخلطيب يف اترخيه ،ك لك سائر رجا اإلسناد
حنوا م كالم شيده
أشهر م أ حيتاج إىل وصفهم" .وقا اب القيم يف حاشية سن أيب داود ( )244 /9ا
بعد أ حس احلدي .
وقا األلباين يف اإلرواء (" :)375 /5وه ا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفو م رجا الته يب غر أىب احلس
أمحد ب حممد ب مسلم ،وهو املدرم  ."..وقا يف داب الزفاف(ص" :)192 :روا اب بطة ..بسند
جيد كما قا اب تيمية واب كثر".
(سلم) كما سبق قريباا.
( )118الصواب أيهَ :
( )119ايظر :اتريخ بغداد (.)124 /5
( )120تفسر اب كثر (.)363 /1
( )121هو :ال يتعاط اخلرب ع الكائنات يف مستقبل الزما  ،ويدع معرفة األسرار .ايظر :النهاية يف غريب
احلدي (.)215 -214 /4
( )122سنده ص.يح.
روا البزار يف البحر الزخار( ،315 /5ح .)1931 :احلدي صحيح موقوفاا ،ورجا إسناد ثقات رجا
الصحيح ،وأبو معاوية هو :حممد ب خازم التميم  ،ثقة ،أحفظ الناس حلدي األعمش .التقريب (ص:
 .)475واألعمش ذكر احلافظ فيم حيتمل تدليسه إلمامته .ايظر :طبقات املدلسني (ص=.)33 ،27 :
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وإبراهيم هو :اب يزيد الندع  ،أبو عمرا  ،الفقيه ،ثقة .التقريب (ص .)95 :مهام هو :اب احلارث الندع
الكويف ،ثقة عابد .التقريب (ص.)574 :
وروا أبو القاسم البغو يف اجلعدايت (ح )1951 :م طريق َعبِيد ب محيد ،ع األعمش ،به .ويف (ح:
 )1952م طريق هارو ب عبد هللا ،ع َروح ،ع شعبة ،ع األعمش ،به.
وأبو بكر اخلال يف السنة (ح )1409 :م طريق سفيا الثور  ،قا  :حدثنا سليما  ،ع إبراهيم ،به.
ولألثر طر أخرى ع اب مسعود ،ومنها:
الطريق األوىل :ع أيب إسحق ،ع هبر ب يرمي ،ع عبد هللا بنحو .
وروا غر واحد ع أيب إسحا  ،ومنهم:
 - 1سفيا الثور  ،ع أيب إسحا  ،به .روا اب أيب شيبة يف مصنفه (ح ،)23528 :واخلال يف السنة (ح:
 ،)1484 ،1407واب عد يف الكامل ( ،)449 /8واخلطيب يف أترخيه ( ،)60 /8والاللكائ يف شرح
أصو اعتقاد أهل السنة (ح ،)1900 :والبيهق يف الكربى (ح )16497 :كلهم م طريق سفيا  ،به.
 – 2عمرو ب قيس ،ع أيب إسحا  ،به .روا البزار يف البحر الزخار (ح ،)1873 :والبغو يف اجلعدايت (ح:
 ،)1950كالمها م طريق عمرو ب قيس.
 – 3شعبة ،ع أيب إسحا  ،به .روا الطيالس يف مسند (ح ،)381 :والبغو يف اجلعدايت (ح،1942 :
 ،)1944 ،1943والدار قطين يف العلل ( ،)329 /5وصرح أبو إسحا ابلتحدي يف رواية البغو .
 – 4إسرائيل ،ع أيب إسحا  ،به .روا البغو يف اجلعدايت (ح ،)1941 :والدارقطين يف العلل (.)329 /5
 - 5زهر ،ع أيب إسحا  ،به .روا البغو يف اجلعدايت (ح ،)1941 :والدارقطين يف العلل ()329 /5
كالمها م طريق زهر ،به.
 - 6معمر ،ع أيب إسحا  ،به .روا البغو يف اجلعدايت (ح.)1947 :
 – 7أبو األحوص ،ع أيب إسحا  ،به .روا البغو يف اجلعدايت (ح.)1946 :
 - 8أبو بكر ب عياش ،ع أيب إسحا  ،به .روا البغو يف اجلعدايت (ح.)1946 :
 - 9شريك ،ع أيب إسحا  ،به .روا البغو يف اجلعدايت (ح.)1946 :
 – 10عبد العزيز ب مسلم ،ع أيب إسحا  ،به .روا البغو يف اجلعدايت (ح.)1948 :
 - 11إبراهيم ب طهما  ،ع أيب إسحا  ،به .روا أبو يعل املوصل يف مسند (ح ،)5408 :وع طريقه اب
مردويه يف اجلزء ال فيه أحادي اب حيا (ح.) 92 :
ه الطر مدارها عل أيب إسحا  ،ع هبر  ،وقد أ ُِم تدليس أيب إسحا بتصرحيه ابلتحدي يف رواية شعبة،
بل إ رواية شعبة وحدها لكافية لألم م تدليسه ،حي جاء عنه يف طبقات املدلسني الب حجر=
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(ص )59 :أيه قا " :كفيتكم تدليس ثالثة :األعمش ،وأيب إسحا  ،وقتاد " قا احلافظ معقباا" :فه
قاعد جيد يف أحادي هؤالء الثالثة أهنا إذا جاءت م طريق شعبة دل عل السماع ولو كاي
معنعنة" .وهبر هو :اب يَرمي أبو احلارث الشبام  ،أبو احلارث الكويف صدو حس احلدي  ،قا احلافظ
يف التقريب (ص" :)570 :ال أبس به ،وقد عيب ابلتشي " ،فاحلدي حس .
الطريق الثايية :ع شعبة ،ع سلمة ب كهيل ،م وجهني:
ِ
ِ
ِ
اّللُ َعلَ ُحمَ َّمد
ص َّدقَهُ مبَا يـَ ُقو ُ فَـ َق ْد َك َفَر مبَا أَيْـَزَ َّ
أ ) ع َحبَّة العرين أ عبد هللا قا َ " :م ْ أَتَ َكاهناا أ َْو َعَّرافاا فَ َ
 "روا البغو يف اجلعدايت (ح ،)1953 :ورجاله ثقات إال َحبَّة الْ ُعَرِِين ،قا يف التقريب (ص:)150 :
"صدو له أغالط ،وكا غالياا يف التشي ".
ِ
الزعر ِاء ،ع عب ِد َِّ
ص َّدقَهُ ِمبَا يـَ ُقو ُ  ،فَـ َق ْد َك َفَر ِمبَا
ب ) ع أيب َّ ْ َ َ ْ َ ْ
اّلل بْ ِ َم ْس ُعود قَا َ َ « :م ْ أَتَ َعَّرافاا أ َْو َكاهناا ،فَ َ
ِ
أُيْ ِزَ َعلَ ُحمَ َّمد  .»روا الطرباين يف األوسط (ح )1453 :وقا َ " :ملْ يـَْرِو َه َ ا ا ْحلَدي َ َع ْ ُش ْعبَةَ إَِّال
َسعِيد" .وذكر اهليثم يف جمم البحري (ح )4194 :وعزا إىل الطرباين يف األوسط.
الطريق الثالثة :إبراهيم ،ع علقمة ،ع عب ِد هللاِ قَا َ « :م أَتَ عَّرافاا أَو َك ِ
اهناا يـُ ْؤِم ُ ِمبَا يـَ ُقو ُ فَـ َق ْد َك َفَر ِمبَا أُيْ ِزَ
َ ْ َْ
َ ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يس بْ إبْـَراه َيم الْ َربك  ،قا
َعلَ ُحمَ َّمد  »روا الطرباين يف الكبر(ح ،)10005 :ورجاله ثقات خال ع َ

يف التقريب (ص )438 :صدو رمبا وهم.
الطريق الرابعة :معمر ،ع قتاد أ اب مسعود بنحو الطريق الثالثة .روا معمر يف اجلام (ح ،)20348 :وفيه
ايقطاع ،مل يسم قتاد م اب مسعود كما يف جام التحصيل(ص" :)255 :قا اإلمام أمحد :ما أعلم
قتاد مس م أحد م أصحاب النيب  إال م أيس ب مالك".
وكل هؤالء روو موقوفاا م قو اب مسعود  ،وله حكم الرف أل مثله ال يقا ابلرأ  ،وقد ذكر موقوفاا
املن ر يف الرتغيب( )17/4وعزا للبزار ،واحلافظ يف الفتح( )217 /10وعزا أليب يعل  ،والزبيد يف
إحتاف الساد ( ) 198 /4وقالوا :سند جيد ،وزاد احلافظ" :لك مل يصرح برفعه ،ومثله ال يقا ابلرأ ".
أيضا  -ع اب مسعود ولك ال يصح ،روا البغو يف اجلعدايت (ح ،)1949 :وعنه
فوعا – ا
وقد جاء مر ا
اب عد يف الكامل ( ،)280/4ع حيىي ب عبد احلميد احلم ِاين ،أخرب أبو خالد األمحر ،ع عمرو ب
فوعا.
قيس ،ع أيب إسحا  ،ع هبر  ،ع عبد هللا مر ا
قا اب عد " :روا ع أيب إسحا  :الثور  ،وشعبة ،وإسرائيل ،وقيس ،وغرهم ع هبر  ،ع عبد هللا موقوفاا،
وم حدي َع ْمرو بْ قيسَ ،ع أيب إسحا ال أعلم يرويه ع َع ْمرو بْ قيس غر أيب خالد ،وم روى
اّلل ومنهم م رفعه إىل النَِّيب  ،وحيىي احلماين مم رف احلدي ،
َع أيب خالد منهم م أوقفه عل َعبد َّ
فوعا"=.
َع أيب خالد ،فال أدر البالء م َْحيىي أو م أيب خالد؟! فإ أاب خالد قد روى عنه موقوفاا ومر ا
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()123

" : -و أورهلل

()124

ا ْعسَ د ْبند أَبي َوىْكَّي َ(:)125
من سيبن ابن مااه من ىديث ُأعَْب َ ،عنْ أَبي دنَياسك َ
ص ٌ( ،)127فَثَتَيْتُ
خ َم َ
سَمعْتُ عَبَّاهللَ ْبنَ [أ ىبي الغحي]( ،)126قَالَ :أَصَابَمْيبَا عَامًا مَ ْ
اعَلْمُهُ في كسَائي ،فَجَااَ
خذْتُ سُيبْبُلًا َفسَ َكْمُهُ وََأكَلْمُهُ ،وَ َ
ا ْلمَديَيب ََ ،فثَتَيْتُ ىَائطًا(َ ،)128فَث َ
ا د «مَا
خذَ َووْبي ،فَثَتَيْتُ اليبَّبيَّ َ ،فَثخْبَ ْتُهَُ ،ف َالَ لل َّ ُ
صَاى ُ الْحَائ َ ،فضَ َبَيبي وََأ َ
أَ ْط َعمْمَهُ دنذْ كَانَ اَائعًا ،أَوْ سَاعيًا(َ ،)129ولَا ع ََّلمْمَهُ دنذْ كَانَ اَاهلًا»َ ،فَثمَ َهُ اليبَّبيُّ  ،فَ َهللَّ

وقد صوب الدارقطين يف العلل ( )281 /5وقفه فقا " :وكل م روا ع أيب إسحا غر م ذكر  ،فقد وقفه
أيضا املصدر يفسه (.)329 - 328 /5
وهو الصواب" .وايظر ا
وللحدي شواهد كثر مرفوعة ع عدد م الصحابة غر اب مسعود ،ايظر :صحيح مسلم (ح ،)2230:وسن
أيب داود (ح ،)3904 :وسن النسائ الكربى (ح ،)9017 :وجام الرتم ( ح ،)135 :وسن اب
ماجه (ح ،)639 :ومسند إسحا ب راهويه (ح ،)503 :ومسند أمحد (ح ،)10167 ،9536 :وسن
الدارم (ح ،)1176 :ومستدرك احلاكم ( )49 /1وحلية األولياء ( ،)246/8والسن الكربى للبيهق
(ح ،)16496 ،8968 :وجمم الزوائد ( ،)118 - 117 /5والصحيحة (ح.)3387 :

تنبيه :وقد عزا اب كثر ه ا احلدي يف موض خر م تفسر إىل الصحيح فقا (" :)366 /1ويف الصحيح:
"م أَتَ عَّرافاا أَو َك ِ
اهناا ،فَـ َق ْد َك َفَر ِمبَا أُيْ ِزَ َعلَ ُحمَ َّمد" ،وال يف صحيح مسلم (حَ )2230 :ع ْ بـَ ْع ِ
َ ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ني لَيْـلَةا».
َّيب َ ع الن ِ
أ َْزَو ِاج الن ِ
ص َال أ َْربَع َ
َّيب  قَا َ َ « :م ْ أَتَ َعَّرافاا فَ َسألَهُ َع ْ َش ْ ءَ ،ملْ تـُ ْقبَ ْل لَهُ َ
( )123تفسر اب كثر (.)482 /1
( )124أ  :القرطيب يف تفسر اجلام ألحكام القر (.)222 /2
(ع ْ أَِيب بِ ْشر َج ْع َف ِر بْ ِ أَِيب إِ َايس قا ).
( )125يف املطبوع م سن اب ماجهَ :
( )126ما بني معقوفتني م يسدة دار الكتب العلمية ،ويف طبعة سالمة بدله (الْ َعْن ِز ِ ) وه ا تصحيف ،أل
عباد ه ا (غرب ) أ  :رجل م بين غُ َرب .كما ورد يف املصدر املقو منه (سن اب ماجه ،ح.)2298 :
صة).
َصابـَنَا َع ُام خمَْ َم َ
( )127يف املطبوع م سن اب ماجه هك ا( :أ َ
( )128هنا يف املطبوع م سن اب ماجه زايد ِ :
(م ْ ِحيطَ ِاهنَا).
السغَب :اجلوع .غريب احلدي للحريب (.)410 /2
(ساغِباا) .و َّ
( )129يف املطبوع م سن اب ماجه َ
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دنلَيْه وَوْبَهُ ،وََأمَ َ لَهُ بوَسْمبك

()130

منْ َطعَامك ،أَوْ نصْف وَسْمبك»( .)131نسيباهلل صحيح قوي

ايد ،وله أواهد ك ،ة(.)132
صاعا .والصاع أربعة أمداد ،والْ ُمد هو :ملء َك َّف ِ اإليسا املتوسط إذا مألمها َّ
ومد يد
( )130الوسق ستو
ا
هبما .وإذا كا وز الصاع = 2175جر ااما فيكو مقدار الوسق ابجلرام = 130500 = 60× 2175
جر ااما .ايظر :مقاييس اللغة ( ،)109 /6والفقه اإلسالم وأدلته (.)143 /1
( )131سنده ص.يح.
روا اب ماجه يف التجارات ،ابب م مر عل ماشية قوم أو حائط ،هل يصيب منه؟ (ح )2298 :قا  :حدثنا
أبو بكر ب أيب شيبة قا  :حدثنا شبابة ب سوار ،وحدثنا حممد ب بشار ،وحممد ب الوليد ،قاال :حدثنا
حممد ب جعفر قا  :حدثنا شعبة ،به.
ورجا احلدي ثقات رجا الشيدني غر صاحبيه ،وهو :عباد بْ شرحبيل -ويقا  :شراحيل -الغرب
اليشكر  .وهو م بين غرب بْ يشكر بْ وائل ،صحايب يز البصر  .أخرج له أصحاب السن سوى
الرتم  ،وليس له سوى ه ا احلدي  .ايظر :طبقات اب سعد ( ،)38 /7واالستيعاب( ،)805 /2وأسد
الغابة ( ،)152 /3واإلصابة (.)499 /3
مر به(ح،)2621 ،2620 :
وروا أبو داود يف اجلهاد ،ابب يف اب السبيل َيكل م التمر ويشرب م اللنب إذا َّ
والطيالس (ح ،)1265 :واب أيب شيبة يف مصنفه(ح ،)20321 :ويف مسند (ح ،)565 :وعنه إبسناد
اب أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين(ح ،)1654 :وأمحد (ح ،)17521 :وإبراهيم احلريب يف غريب
احلدي ( ،)410 /2واحلاكم ( ،)148 /4والبيهق يف الكربى( ،)3 /10واب عبد الرب يف االست كار (/8
 )503م طر ع شعبة ،به.
وروا النسائ يف داب القضا  ،ابب االستعداء(ح ،)5411 :والطرباين يف األوسط(ح ،)8519 :وأبو يعيم يف
معرفة الصحابة (ح )4856 :م طريق سفيا ب حسني ،ع أيب بشر ،به .واب سعد يف الطبقات (/7
 )38م طريق أشع ب سعيد قا  :حدثنا أبو بشر ،به.
وصححه احلاكم ووافقه ال هيب .قا القرطيب يف تفسر (" :)226 /2ه ا حدي صحيح اتفق عل رجاله
البدار ومسلم ،إال اب أيب شيبة فإيه ملسلم وحد  .وعباد ب شرحبيل الغرب اليشكر مل خيرج له البدار
ومسلم شيئاا ،وليس له ع النيب  غر ه القصة" .وصححه الضياء املقدس يف املدتار (،)246 /8
وقا اب القيم يف حاشيته عل سن أيب داود (" :)203 /7صحيح اإلسناد ،..وقد تكلف بع الناس
رد إبيه مل حيدث به ع أيب بشر إال جعفر ب إايس وه ا تكلف ابرد فإ أاب بشر ه ا م احلفاظ
الثقات ال ي مل تغمز قناهتم" .وقا احلافظ يف اإلصابة ( :)499 /3إسناد صحيح .وقا األلباين يف=
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-ناقالً عن الطحي قوله َ " :-وىَدَّوَيبي الْحَ َسنُ بْنُ

اليِّبْ دقَاند اليبَّخَعيُّ ،ىَدَّوَيبَا أَبُو أسَا َم ََ ،عنْ مُحَمَّد بْند أَبي ذئْ َ ،عند الْحَاردث بْند عَبْد
ى َمند بْند َووْبَانَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّه « :ا ْلسَجْ ُ
ى َمندَ ،عنْ مُحَمَّد بْند عَبْد ال َّ ْ
ال َّ ْ
فَجْ َاند( ،)134فَالذي كَثَنَّهُ ذَنْ ُ السِّ ْىَاند( )135لَا يُحَ ِّم أَيْئًا ،وَأَمَّا ا ْلمُسْمَط ُ( )136الذي
الطعَامَ»(.)137
خذُ الْثفمبََ ،فإدنَّهُ يُح ُّ الصَّلَاةَ وَيُحَ ِّمُ َّ
َي ْث ُ

صحيح أيب داود (" :)373 /7إسناد صحيح عل شرط الشيدني ،وصححه احلاكم وال هيب واب القيم"،
أيضا (ح ،)2229 :وشعيب األريؤوط وزمالؤ يف حاشية املسند (.)64 /29
وصححه يف الصحيحة ا
( )132منها ما روا الرتم يف البيوع ،ابب ما جاء يف الرخصة يف أكل الثمر للمار هبا(ح )1289 :م
حدي عم ِرو ب ِ ُشعيب ع أَبِ ِيه ع ج ِد ِ أَ َّ النَِّيب  سئِل ع ِ الثَّم ِر املعلَّ ِق؟ فَـ َقا َ « :م أَص ِ ِ
َْ َ َ
َّ ُ َ َ َ َُ
اب مْنهُ م ْ
َْ َ
َ ْ ْ َْ َ ْ
ِذ حاجة َغيـر مت ِ
َح َس  .وروا النسائ يف
َّد ُخْبـنَةا فَ َال َش ْ ءَ َعلَْي ِه» وقا َ :ه َ ا َح ِدي
َ َ َْ ُ
الكربى(ح )7404:وغرمها .وهو حدي حس  .وايظر :الصحيحة (ح.)3121 :
( )133تفسر اب كثر (.)516 /1
( )134الفجر الكاذب هو ال يطل أوال مستطيالا يصعد إىل السماء ويعقبه ظالم .والفجر الصاد يطل
معرتضا ينتشر يف األفق .ايظر :شرح السنة ( ،)301 /2وأييس الفقهاء (ص.)17 :
ا
ِ
ِ
ِ
وسَراحني .وجه تشبيه الفجر الكاذب به أيه يظهر يف أعل السماء مث
ب ،ومجعه :سَراحَ ،
( )135أ  :ال ئْ ُ
يندف  .ايظر :هت يب اللغة ( ،)175 /4والنهاية ( ،)358 /2وفتح البار (.)105 /2
( )136أ  :املنتشر املعرتض يف األفق .شرح السنة للبغو (.)300 /2
( )137مرس ب رجدل سنده ثقدت.

روا الطرب يف جام البيا ( )252 /3مرسالا ،ورجا سند ثقات ،واملرسل م أيواع الضعيف .واحلس ب
الزبرقا الندع شيخ ،ثقة ،سك قزوي  ،ويكىن أبيب اخلزرج ،روى ع مند ب عل  ،وشريك ،وفضيل ب
عياض ،واملطلب ب زايد وحممد ب صبيح ب السماك .روى عنه أبو حامت والفضل ب شاذا ُ .سئِل أبو
حامت عنه فقا  :هو :شيخ .ايظر :اجلرح والتعديل ( ،)15 /3وأخبار قزوي للرافع ( ،)408 /2والثقات
مم مل يق يف الكتب الستة( ،)356 /3ومعجم شيوخ الطرب (ص .)187 :وأبو أسامة :هو محاد ب
أسامة ب زيد الكويف ،ثقة حافظ ثب رمبا دلس ،أخرج له اجلماعة .التقريب (ص=.)177 :
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وهذا م س ايد"(.)138

وحممد ب أيب ذئب القرش العامر املدين ،ثقة فقيه فاضل ،روى له اجلماعة( .التقريب (ص .)493 :واحلارث
ب عبد الرمح هو :خا اب أيب ذئب واب عم أبيه ،قا احلافظ" :صدو " ،ووثقه غر واحد .ايظر:
هت يب الكما ( ،)503 /4والتقريب (ص.)146 :
حممد ب عبد الرمح ب ثواب هو :القرش العامر املدين :ثقة ،قا أبو حامت :م التابعني ال يُسأ ع مثله.
ايظر :اجلرح والتعديل ( ،)312 /7والتقريب (ص.)492 :
أيضا  -وكي كما يف الدر املنثور ( ،)321 /1وعنه اب أيب شيبة يف مصنفه (ح،)9071 :
وروى األثر مرسالا – ا
واب وهب يف موطئه (ح ،)326 :وأبو داود يف مراسيله (ح ،)97 :والدارقطين يف سننه (ح،)2184 :
والبيهق يف الكربى (ح )1766 :م طريق اب أيب ذئب ،به.
قا الدارقطين" :وه ا مرسل" ،وصحح إرساله البيهق يف الكربى ( .)554 /1وذكر اب عبد الرب يف االست كار
( )39 /1وقا بعد أ عزا الب وهب" :وقد غلط بع م ألف يف شرح املوطأ فزعم أ ه ا احلدي
روا ثواب ع النيب  -عليه السالم -وه ا غلط ِبني ،أرسله حممد ب عبد الرمح ب ثواب وليس بينه وبني
ثواب موىل رسو هللا يسب".
وروا موصوالا احلاكم( ،)304 /1وعنه البيهق يف الكربى (ح )1765:م طريق عبد هللا ب روح املدائين،
حدثنا يزيد ب هارو  ،حدثنا اب أيب ذئب ،ع احلارث ب عبد الرمح ع حممد ب عبد الرمح ب ثواب
فوعا .وصحح احلاكم إسناد  ،ووافقه ال هيب .ايظر :الصحيحة (/5ح.)2002 :
ع جابر ب عبد هللا مر ا
ولألثر شواهد منها ما أخرجه مسلم (ح ،)1094 :والرتم (ح )706 :واللفظ له َع ْ َمسَُرَ بْ ِ ُجْن َدب قَا َ :
قَا َ رسو ُ َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يلَ ،ولَ ِك ِ ال َف ْجُر امل ْستَ ِطرُ ِيف
َُ
اّلل َ« :ال ميَْنَـ َعنَّ ُك ْم م ْ ُس ُحورُك ْم أَذَا ُ ب َال َ ،وَال ال َف ْجُر املُ ْستَط ُ
ُ
األُفُ ِق» :وقا الرتم َ « :ه َ ا َح ِدي َح َس ».
ومنها ما روا اب خزمية (ح ،)356 :واحلاكم ( )304 /1وصححه وافقه ال هيب ،والدارقطين (حَ ،)2185 :ع ِ
الص َال َُ ،وفَ َجر َْحيُرُم فِ ِيه
ابْ ِ َعبَّاس أَ َّ َر ُسو َ َّ
اّللِ  قَا َ « :الْ َف ْجُر فَ ْجَرا ِ فَ َجر َْحيُرُم فِ ِيه الطَّ َع ُام َوَِحي ُّل فِ ِيه َّ
الص َال ُ َوَِحي ُّل فِ ِيه الطَّ َع ُام» اختلف يف رفعه ووقفه ،قا اب خزمية (َ " :)184 /1ملْ يـَْرفَـ ْعهُ ِيف ُّ
الديْـيَا َغْيـُر أَِيب
َّ
ِ
يبَ ،و َغْيـُرُ َع ِ
َمحَ َد ُّ
َمحَ َد ُّ
الزبـَ ِْر ِ " .وقا الدارقطينَ " :ملْ يَـ ْرفَـ ْعهُ َغْيـُر أَِيب أ ْ
أْ
الزبـَ ِْر ِ َ ،ع ِ الثـ َّْوِر ِ َ ،وَوقَـ َفهُ الْف ْرَايِ ُّ
ضا ." -ايظر :التلديص احلبر (.)455 /1
اب ابْ ِ ُجَريْج َعْنهُ – أَيْ ا
الثـ َّْوِر ِ َ ،وَوقَـ َفهُ أ ْ
َص َح ُ
( )138قا أمحد شاكر يف تعليقه عل تفسر الطرب (" :)515 /3يريد :جيد اإلسناد إىل اب ثواب التابع ،
فوعا ،أل املرسل ال تقوم به حجة".
ولكنه ال يكو
صحيحا مر ا
ا
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 – 15قال ابن ك" :)139( ،فثما احلديث الذي رواه اإلمام أمحد :ىَدَّوَيبَا عَبْدُ
ال َّزَّاقدَ ،عنْ َم ْعمَ َ ،عنْ هَمَّامكَ ،عنْ أَبي هُ َيْ َةََ ،عنْ رَسُولد اللَّه  أَنَّهُ قَالَ« :دنذَا
ىدُك ْ اُيبُ ٌ ،فَلَا َيصُ ْ َي ْومَئذٍ»( ،)140فإنه ىديث
نُوهلليَ للصَّلَاة ،صَلَاة الصُّبْحد ،وََأ َ

( )139تفسر اب كثر (.)517 - 516 /1
( )140سنده ص.يح على شرط الشيخني.
روا أمحد (ح ،)8145 :واب حبا (اإلحسا ،ح .)3485 :وسند صحيح ورجاله رجا الشيدني .وعبد
الرزا هو :الصنعاين ،ومعمر هو :اب راشد .ومهام هو :اب منبه.
وهو م أحادي (صحيفة مهام ب منبه) كتبها مباشر ع أيب هرير  ،وعددها حنو ( )140حديثاا ،وكلها
صحيحة ،واتفق الشيدا عل إخراج أحادي منها ،وايفرد البدار منها أبحادي  ،كما ايفرد مسلم منها
أبحادي  ،ورواها اإلمام أمحد وساقها يف مسند يف موض واحد ،وإبسناد واحد .وقد صدرها أمحد شاكر
يف حتقيقه للمسند( )25 -11 /16بكالم مستفاض يفيس بني فيها أهنا م أصح األحادي  ،راجعه إ
شئ .
وعلقه البدار بصيغة اجلزم إبثر احلدي ( )1926م طريق مهام واب عبد هللا ب عمر ع أيب هرير  :كا النيب
َ يمر ابلفطر .ايظر :فتح البار ( ،)146 /4وتغليق التعليق (.)148/3
وروا اب ماجه يف الصيام ،ابب ما جاء يف الرجل يصبح جنباا وهو يريد الصيام(ح ،)1702 :وعبد الرزا (ح:
 ،)7399واحلميد يف مسند (ح ،)1047 :وأمحد (ح ،)7388 :والنسائ يف الكربى(ح،)2936 :
عمرو ب دينار ،ع حيىي ب جعد  ،ع عبد هللا ب عمرو
واحلازم يف االعتبار (ص ،)135 :م طريق ْ
ب عبد القار  ،به .وقا البوصر يف مصباح الزجاجة (" :)72 /2ه ا إسناد صحيح رجاله ثقات".
وصححه األلباين يف الصحيحة (.)11 / 3
وعبد هللا ب عمرو روى له مسلم وأبو داود ،ذكر اب حبا يف الثقات ،وقا " :يرو ع أيب هرير  ،روى عنه
حيىي ب جعد " ،وقا احلافظ :مقبو  .وقا ال هيب :صدو  .ايظر :الثقات الب حبا (،)49 /5
وهت يب الكما ( ،)363 /15والتقريب (ص.)315 :
وروا عبد الرزا (ح ،)7396 :وأمحد (ح ،)25811 :والنسائ يف الكربى (ح ،)2942 :م طريق أيب بكر
ب عبد الرمح ب احلارث ب هشام ،و( )2973م طريق عبد هللا ب عبد هللا ب عمر ،و(ح)2938 :
م طريق عبيد هللا ب عبد هللا ب عمر ،كلهم به=.

290

إبراهيم ب عبد هللا ب صاحل الدويش

ايد اإلسيباهلل على أ ط الكيخ ،،كما ت  ،وهو يف الصحيح )141(،عن أبي ه ي ة،
عن السض بن عباس ،عن اليب

 ،ويف سيبن اليبسائي عيبه ،عن أسام بن زيد،

والسض بن عباس ومل ي فعه"(.)142
 - 16قال ابن ك" :)143( ،قال ابن ا ي  :ىَدَّوَيبَا الْحَ َسنُ ْبنُ عَ َ َف َ ،ىَدَّوَيبَا
أَبَاَب ْبنُ سَوَّارك ،ىدَّوَيبَا ُأعَْب َ ،عنْ أَبي أمَيْ َم َ ،قَالَ :سَمعْتُ اْبنَ ُعمَ َ -وَسُئ َ َعند
ن ُعمَ َ :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ا د يَحُجَُّ ،و َمعَهُ تجَارَةٌ َ -ف َ َأَ اْب ُ
ال َّ ُ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(.)145( )144
والصحيح أ حدي أيب هرير ه ا منسوخ كما ذهب إليه مجاعة م العلماء كاب املن ر واخلطايب واب دقيق
العيد وغرهم ورجحه احلافظ يف الفتح ( ،)148-147 /4وأ صوم م أصبح جنباا صحيح ألدلة كثر ال
يتس املقام ل كرها .ايظر :صحيح اب خزمية ( ،)249 /3واالعتبار للحازم (ص  ،)135والتمهيد (/17
 ،)425وحاشية اب القيم عل سن أيب داود (.)12 /7
( )141روا البدار يف كتاب الصوم ،ابب الصائم يصبح جنباا(ح ،)1926 ،1925 :ومسلم يف كتاب
الصيام ،ابب صحة صوم م طل عليه الفجر وهو جنب(ح.)1109 :
( )142سن النسائ الكربى برقم (.)2934 ،2933
( )143تفسر اب كثر (.)550 /1
( )144سور البقر .] 198 [ :

( )145موعوفب وسنده ص.يح.
روا الطرب يف جام البيا ( .)504 /3وذكر اب حجر يف العجاب يف بيا األسباب ( ،)501 /1وعزا لعبد
ب محيد ،وقا " :موقوف".
سند صحيح .احلس ب عرفة هو :اب يزيد العبد  ،أبو عل البغداد  ،ووثقه حيىي ب معني ،وقا مر  :ليس
به أبس .وك ا قا النسائ  .وذكر اب حبا يف الثقات ( ،)179 /8وقا ال هيب :ثقة .وقا احلافظ يف
التقريب (ص" : ) 162 :صدو " .وشبابة ب سوار هو :املدائين ،ثقة حافظ .التقريب (ص .)263 :
وشعبة هو  :اب احلجاج ب الورد العتك  ،ثقة حافظ متق  ،التقريب (ص .)266 :وأبو أميمة عل ما
استظهر أمحد شاكر يف تعليقه عل تفسر الطرب ( :)165 /4هو :التيم الكويف ،ثقة ،وهو امل كور يف
احلدي املرفوع التايل ،وأ ه ا اخلرب خمتصر م ذاك احلدي ولكنه موقوف عل اب عمر .قا اب معني=:
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ىمَدُ بْنُ
وهذا موقوف ،وهو قوي ايد ،وقد رُوي م فوعًا قال أمحد :ىَدَّوَيبَا َأ ْ
أَسْبَاطٍ ،ىَدَّوَيبَا الْحَ َسنُ بْنُ َعمْ و الس َيمي ،عَنْ أَبي أمَامَ َ المَّيْميِّ ،قَالَ :قلْتُ لابْند
ٍّ؟ قَالََ :ألَيْسَ تَطوفونَ بالْبَيْت ،وََتثْتُونَ
ُعمَ َ :ندنَّا نُاْ دي( ،)146فَ َه ْ لَيبَا منْ ىَج
افعَ َّفَ( ،)147وَتَ ْمُونَ الْجمَارَ ،وَتُح َِّل ونَ رُؤُوسَا ْ؟ قَالَ :قلْيبَا :بَلَىَ .ف َالَ اْبنُ ُعمَ َ:
ا ٌ دنلَى اليبَّبيِّ  فَ َسَثلَهُ َعند الذي َسَثلْمَيبي فَلَ ْ يُجبْهُ ،ىَمَّى نَيَلَ عَلَيْه ابْ دي ُ بهَذه
اَااَ َر ُ
الْآَي  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ (َ )148فدَعَاهُ اليبَّبيُّ
َ ف َالَ« :أَنْمُ ْ ىُجَّاجٌ»(.)149
"ال يعرف امسه" ،وقا البدار  :يقا امسه :عمرو ب أمساء" ،روى ع اب عمر ،وروى عنه العالء ب
امل َسيَّب واحلس ب عمرو وشعبة ،وثقه اب معني ،وقا أبو زرعة :ال أبس به .وقا احلافظ يف التقريب
ُ
(ص :)620 :مقبو  .ايظر :التاريخ الكبر للبدار ( ،)4 /9واجلرح والتعديل (،)331 -330 /9
وهت يب الكما ( ،)52 /33والكاشف ( ،)408 /2والته يب ( ،)14 /12وما كتبه أمحد شاكر عنه
يف تعليقه عل املسند ( .)169 – 168 / 9وه ا األثر املوقوف ال يعارض ما سيأيت م الرواية املرفوعة
أل رواية شعبة ه خمتصر وتلك مطولة ،قا أمحد شاكر يف تعليقه عل املسند (" :)170/9ورواية شعبة
كما ترى -خمتصر  ،والعالء ب املسيب روا مفصالا مطوالا ،ف كر املوقوف واملرفوع ،والعالء ثقةمأمو  ،...فزايدته مقبولة دو تردد"اهـ .ويضاف إليه أ احلس ب عمرو الفقيم اتب العالء يف ذلك،
فزال ُشبهة التفرد ،وهللا أعلم.
( )146أ  :يُ ِ
ؤجر .ايظر :لسا العرب ( ،)218 /15والقاموس احمليط (ص.)1328 :
كم َعظَّم :املوقِف بعرفات .ايظر :النهاية ( ،)218 /3واتج العروس (.)148 /24
(ُ )147
( )148سور البقر .] 198 [ :
( )149سنده ص.يح.
روا أمحد (ح )6434 :وإسناد صحيح ،رجاله ثقات رجا البدار  ،غر أيب أمامة التيم  ،فهو ثقة كما تقدم
يف احلاشية السابقة .وأخرجه الطرب يف تفسر ( )164 /4م طريق أسباط ،هب ا اإلسناد.
وروا أبو داود يف املناسك ،ابب الكر (ح ،)1733 :والدارقطين (ح ،)2751 :واحلاكم ( ،)618 /1وم
طريقه وطريق خر البيهق يف الكربى (ح )11660 ،8657 :مجيعهم م طريق عبد الواحد ب زايد ،ع
العالء ب املسيب ،ع أيب أمامة ،به=.
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 – 17قال ابن ك" :)150( ،قَالَ الْحَافظ أَبُو بَاْ د ْبنُ مَ هللويه في َتسْس ده :ىَدَّوَيبَا
مُوسَى ْبنُ هَارُونَ ،ىَدَّوَيبَا َأزْهَ ُ ْبنُ مَ ْوَانَ ال َّقَاأيُّ ،ىَدَّوَيبَا عَْبدُ ا ْلثَعْلَى ،ىَدَّوَيبَا سَعيدٌ،
َعنْ قَمَاهللَةََ ،عنْ عاْ د َم ََ ،عند اْبند عَبَّاسك ،أَنَّ اَمي َل َ بيبْتَ سَلولَ( )151أَتَت اليبَّبيَّ 
َف َالَتْ :وَاللَّه مَا أَعْم ُ عَلَى وَابت ْبند قَ ْيسد ْبند أَمَّاسك في هللينك َولَا خُلمبكَ ،ولَايبَّيبي َأكْ َهُ

وأخرجه الطيالس (ح ،)2021 :وسعيد ب منصور يف التفسر م سننه ( )820 /3م طريق سالَّم ب سليم،
وأمحد (ح ،)6435 :والطرب يف تفسر ( ،)169 /4والدارقطين (ح )2755 ،2753 :م طريق
سفيا الثور واب أيب حامت يف تفسر ()351 /1م طريق عباد ب عوام ،واب خزمية يف صحيحه (ح:
 ،)3051والدارقطين (ح ،)2752 :والواحد يف أسباب النزو (ص )62 :م طريق مروا ب معاوية،
كلهم (سالم والثور وعباد ومروا ) ع العالء ب املسيب ،به.
أيضا أمحد (ح ،)6434 :والطرب يف تفسر ( ،)164 /4والدارقطين (ح )2756 :م طريق
وأخرجه بنحو ا
احلس اب عمرو الفقيم  ،ع أيب أمامة ،به.
واحلدي صححه احلاكم ،ووفقه ال هيب ،وصححه أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند ( ،)10 /6واألريؤوط وزمالؤ
يف حتقيقهم للمسند( .)473 /10وقا األلباين يف صحيح أيب داود (" :)415 /5وه ا إسناد صحيح،
رجاله ثقات رجا البدار غر أيب أمامة التيم  ،وهو ثقة ،وثقه اب معني وغر  ،ومل يتكلم فيه أحد
فقو احلافظ فيه":مقبو "! غر مقبو فتنبه" .ويف بع مصادر التدريج أُهبم أبو أمامة ه ا.
( )150تفسر اب كثر (.)616 /1
( )151قا السيوط يف يواهد األبكار (" :)428 /2قا الشيخ سعد الدي (يعين :التفتازاين) .اتفقوا عل أ
الصواب أخ عبد هللا .قل  :كالمها صواب فإ أابها عبدهللا اب أيب رأس املنافقني وأخوها صحايب
جليل ،امسه عبد هللا ،يعم ،اختلف قدمياا ،هل ه بن عبدهللا املنافق أو أخته بن أيب؟ وال رجحه
احلفاظ األو  .قا الدمياط  :ه أخ عبدهللا اب عبدهللا شقيقته ،أمها خولة بن املن ر .وقد ورد م
طريق عند الدارقطين :إ امسها زينب .قا اب حجر :فلعل هلا امسني أو أحدها لقب وإال فجميلة أصح.
وقد وق م حدي خر أ اسم امرأ اثب  ،حبيبة بن سهل ،قا اب حجر :وال يظهر أهنما قصتا
وقعتا له م امرأتني لشهر احلديثني وصحة الطريقني واختالف السياقني .ايته " .وايظر :فتح البار (/9
.)398
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الْاسْ َ(َ )152ب ْعدَ ا ْلإدسْلَامد ،لَا أطي هُ ُب ْغضًاَ .ف َالَ اليبَّبيُّ « :تَ ُهللِّينَ عَلَيْه ىَدي َمَهُ؟» قَالَتْ:
خذَ ميبْهَا ىَدي َمَهُ َولَا يَ ْيهللَاهللَ"(.)153
َنعَ َْ ،فَثمَ َهُ رَسُولُ اللَّه َ أنْ َي ْث ُ

( )152أ  :أخال الكفر بعد الدخو يف اإلسالم ،وعدم املوافقة م الزوج وشد العداو يف البني قد تفض
إىل ذلك فل لك أريد اخلل  .حاشية السند عل سن اب ماجه (.)633 /1
( )153سنده ص.يح.
روا اب مردويه كما يف تفسر اب كثر ( ،)616 /1والدر املنثور (.)670 /1
احلدي صحيح ورجاله ثقات .موس ب هارو هو :اب عبد هللا ب مروا أبو عمرا البغداد البزاز املعروف
والد ابحلما  ،ثقة حافظ كبر  .ايظر :اتريخ بغداد ( ،)52 /13واتريخ اإلسالم ( ،)1059 /6والتقريب
الرقاش ذكر اب حبا يف الثقات ( )132 /8وقا " :مستقيم احلدي ".
(ص .)554 :وأزهر ب مروا َّ
ووثقه مسلمة ب القاسم األيدلس  ،وقا احلافظ" :صدو " ،روى له الرتم واب ماجه ايظر :هت يب
الكما ( ،)331/2وهت يب الته يب( ،)206 /1والتقريب (ص .)98 :وعبد األعل هو :البصر
السام  ،أبو حممد ،ثقة ،وقد احتج به األئمة كلهم .ايظر :التقريب (ص ،)331 :وهد السار
(ص .)416:وسعيد هو :اب أيب عروبة ،م كبار األئمة وثقه األئمة كلهم ،وكا م أثب الناس يف
قتاد  .التقريب (ص .)239:وقتاد هو :اب دعامة السدوس  ،ثقة ثب  ،وقد زا اخلوف م تدليسه
أل الراو عنه يف اإلسناد سعد ب أيب عروبة اليشكر وهو م أثب الناس عنه ،وقد صحح حديثه عنه
الربدجي وغر  .ينظر :شرح علل الرتم الب رجب شرح علل الرتم (.)695 /2
وروا اب ماجه يف الطال  ،ابب املدتلعة أتخ ما أعطاها (ح ،)2056 :والضياء يف املدتار ( )231 /12م
طريق أزهر ب مروا  ،به .والطرباين يف الكبر ( ،310/11ح ،)11834 :واب بطة يف إبطا احليل(ص:
 ،)38والبيهق يف الكربى(ح )14842 :م طريق عبيد هللا ب عمر القوارير  ،ع عبد األعل  ،به.
وصححه األلباين يف اإلرواء ( ،)103 /7وشعيب األريؤوط وزمالؤ ( ،)208 /3يف حتقيقهم الب ماجه.
(وَال يـَْزَد َاد) يف البدار (ح )5273 :والنسائ (ح )3463 :ويف الكربى (ح،)5628 :
واحلدي بدو زايد َ
ويف الكبر للطرباين (ح ،)11969،11969 :وسن الدارقطين(ح ،)3628 :والكربى للبيهق (ح:
)14838م طريق خالد احل اء .ويف البدار (ح ،)5276 :واملنتق الب اجلارود(ح ،)750:والصغر
أيضا (ح )14840:م طريق أيوب السدتياين .كالمها (أ  :خالد،
للبيهق (ح ،)2632 :والكربى له ا
وأيوب) ع عكرمة ع اب عباس.
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وهاذا رواه ابن مااه عن أزه بن م وان ،بإسيباهلله م،له سواا( .)154وهو نسيباهلل
ايد مسم ي "اهـ.
َمدُ ْبنُ ا ْلعَلَاا
 – 18قال ابن ك" :)155( ،قال مسل يف صحيحه :ىَدَّوَيبَا مُح َّ
الْ َه ْمدَانيُّ ،ىَدَّوَيبَا أَبُو أسَا َم ََ ،عنْ هكَامكَ ،عنْ أَبيهَ ،عنْ عَائ َك َ :أَنَّ رَسُولَ اللَّه 
خ َ بهَا:
َوجُ َراُلًا فَيُط َِّل هَا قَ ْب َ َأنْ َي ْد ُ
ا ُ فَيُط َِّل هَا ،فَمَمَي َّ
َواُهَا ال َّ ُ
سُئ َ َعند ا ْلمَ ْأَة يَمَي َّ
أَتَح ُّ ليَوْاهَا ا ْلثَوَّلد؟ قَالَ« :لَا ،ىَمَّى َيذُوقَ عُسَيْلَمَهَا»(.)156
قَالَ مُسْل ٌَ :وىَدَّوَيبَا أَبُو بَاْ د بْنُ أَبي أَيَْب َ ،ىَدَّوَيبَا اْبنُ فضَ ْي ك؛(َ :)157وىَدَّوَيبَا أَبُو
ك َيْ ٍ ،ىَدَّوَيبَا أَبُو ُمعَاودَي َ اَميعًاَ ،عنْ هكَامك ،بهذا اإلسيباهلل(.)158
وقد رواه البخاري من ط يمب أبي معاوي حممد بن خازم( ،)159عن هكام،
به(.)160
وتس هلل به مسل من الواه ،اآلخ ين(.)161
وهاذا رواه ابن ا ي من ط يمب عبد اهلل بن افبارك ،عن هكام بن ع وة ،عن
أبيه ،عن عائك م فوعًا بيبحوه ،أو م،له( .)162وهذا نسيباهلل ايد"اهـ.

( )154ايظر :هامش رقم (.)153
( )155تفسر اب كثر (.)624 - 623 /1
( )156كتاب النكاح ،ابب ال حتل املطلقة ثال ااث ملطلقها(...ح ،)1433 :ورقمه اخلاص (ح.)114 :

( )157يف صحيح مسلم هنا إضافة رمز حتويل السند( :ح).
( )158ايظر :هامش رقم (.)156
( )159صحف كلمة (خازم) –وهو والد أيب معاوية حممد ب خازم -يف املطبوع م تفسر اب كثر إىل(حازم).
( )160روا البدار يف الطال  ،ابب م قا المرأته :أي عل حرام (ح.)5265 :
( )161ايظر :هامش رقم (.)156
( )162سنده ضعيفب واحلدث ص.يح=.
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 - 19قال ابن ك" :)163( ،وَفي ىَديث عَبْد اللَّه ْبند أنَيْسك الْجُهَيبيِّ لَمَّا َبعََ،هُ
حوَ عَ َ َف َ -أَوْ عَ َفَاتٍ  -فَلَمَّا
اليبَّبيُّ  ،دنلَى خَالد ْبند ُسسْيَانَ الْ ُهذَليِّ لَي ْمُلَهُ َوكَانَ نَ ْ
جعَلْتُ أصَلِّي وَأَنَا أومئُ
وَااَهَهُ ىَانَتْ صَلَاة الْ َعصْ د قَالَ« :فَخَكيتُ َأنْ تَسوتَيبي فَ َ
ندميَااً»(.)164

روا الطرب يف جام البيا ( )170/4قا  :حدثين املثىن ،قا  :ثنا سويد ب يصر ،قا  :أخرب اب املبارك ،ع
هشام ب عرو  ،ع أبيه ،ع عائشة ،ع النيب  ،حنو .
سند ضعيف ،م أجل املثىن وهو :اب إبراهيم اآلمل األُبـُلِ  ،شيخ الطرب وقد أكثر م الرواية عنه يف تفسر
واترخيه وغرمها (قاله احلمو يف معجم األدابء .)2446/6 ،ومل أجد له ترمجة سوى ما قاله أمحد شاكر يف
تعليقه عل الطرب (" :)176 /1أما املثىن شيخ الطرب  :فهو املثىن ب إبراهيم اآلمل  ،يرو عنه الطرب
كثرا يف التفسر والتاريخ" ،وقا صاحب معجم شيوخ الطرب (ص" :)420:مل أعرفه ،ومل أجد م يعرفه،
ووثقه احلافظ اب كثر يف تفسر ضمناا"اهـ .يشر إىل أساييد هو م رجاهلا حكم عليها اب كثر ابلصحة

أو اجلود كما هو احلا يف احلدي ال حن بصدد خترجيه .ايظر :تفسر اب كثر(،)289 ،254 /1
ومعجم شيوخ الطرب (ص.)435 -420 :
وسويد ب يصر هو :اب سويد املروز  ،أبو الفضل ،لقبه الشا  ،مس اب املبارك ،ثقة .ايظر :التاريخ الكبر
للبدار ( ،)148 /4والتقريب (ص .)260 :وابق رجا السند م رجا الشيدني.
زوجا غر فلم ميسها (ح:
وقد أخرج احلدي البدار يف الطال  ،ابب إذا طلقها ثال ااث مث تزوج بعد العد ا
 ،)5317ومسلم يف النكاح ،ابب ال حتل املطلقة ثالاث ملطلقها حى تنكح زوجا غر  ،ويطأها ،مث يفارقها
وتنقض عدهتا (ح ،)1433 :م طريق هشام به.
( )163تفسر اب كثر (.)656 /1
( )164سنده ضعيف.
روا أبو داود يف الصال  ،ابب صال الطالب(ح ،)1249 :وأمحد (ح ،)16047 :واب خزمية (ح،982 :
 ،)983واب حبا (اإلحسا ،ح ،)7160 :وأبو يعل (ح ،)905 :وأبو يعيم يف الدالئل (ح،)445 :
والبيهق يف الكربى(ح ،)17884 :ويف الدالئل( ،)42 /4كلهم م طريق حممد ب إسحا  ،ع حممد
ب جعفر ،ع اب عبد هللا ب أُيَيس ،ع أبيه ،قا  :بـَ َعثَِين َر ُسو ُ َّ
اّللِ  إِ َىل َخالِ ِد بْ ِ ُس ْفيَا َ ا ْهلَُ ِِيلَ ،وَكا َ
ب فَاقْـتُـ ْلهُ=»...
َْحن َو ُعَريَةَ َو َعَرفَات ،فَـ َقا َ « :ا ْذ َه ْ
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احلديث بطوله رواه أمحد وأبو هللاوهلل بإسيباهلل ايد(")165اهـ.
 - 20قال ابن ك" : )166( ،وقوله  :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

خ ْدرديِّ أَنَّهُ قَالَ:
ﭣ ﭼ ( ،)167رو ابن أبي ىامت بإسيباهلل ايدَ ،عنْ أَبي سَعيدٍ الْ ُ
«هَذه نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا(.)169(»)168
وروا بنحو اب ُ أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين (ح )2031 :م طريق حممد ب كعب -وهو القرظ  -قا  :قا
عبد هللا ب أُييس ،..والقرظ مل يدرك عبد هللا ب أييس.
ُ
قا اهليثم يف اجملم (" :)203 /6وفيه راو مل يُ َسم وهو :اب عبد هللا ب أييس ،وبقية رجاله ثقات".
قل  :سند احلدي ضعيف م اجل اب عبد هللا ب أُييس ه ا ،وهو عبد هللا ب عبد هللا ب أييس ذكر اب
حبا يف الثقات ( ،)37 /5وترجم له البدار يف التاريخ الكبر( ،)125/5واب ُ أيب حامت يف اجلرح
جرحا وال تعديالا .وابق رجا اإلسناد ثقات رجا الشيدني غر أ
والتعديل( ،)90 /5ومل ي كرا فيه ا
حممد ب إسحا روى له البدار تعلي اقا ،ومسلم متابعة ،وهو مدلس مشهور إال أيه صرح ابلتحدي عند
أمحد وغر .
وحس احلدي العراق يف طرح التثريب ( ،)150/3واحلافظ يف الفتح ( ،)437/2وضعفه األلباين يف اإلرواء
(ح )589 :م أجل اب أييس .وتعقبه عبد هللا ب حممد الدويش يف تنبيه القارئ ( )14 /1فحسنه.
أيضا القامس يف تفسر (.)168 /2
( )165وقد حكم بتجويد سند ا
( )166تفسر اب كثر (.)728 /1
( )167سور البقر .] 283 [ :
( ) 168يعين ية املداينة ،والراجح وهو م هب اجلمهور أهنا حمكمة ،أل معىن الناسخ أ ينف حكم املنسوخ،
وليس هنا ك لك ،والصحيح أيه ليس ههنا يسخ وأيه أمر يدب .ايظر :يواسخ القر ( .)305/1قا
الشوكاين بعد ما يقل األثر يف فتح القدير (" :)350 /1رض هللا ع ه ا الصحايب اجلليل ،ليس ه ا م
ابب النسخ ،فه ا مقيد ابالئتما  ،وما قبله اثب حمكم مل ينسخ وهو م عدم االئتما ".

( )169األثر سنده احسن.
روا اب أيب حامت يف تفسر ( ،570 /2ح )3041 :قا  :حدثنا أيب ،ثنا إبراهيم ب مهد  ،ثنا حممد ب مروا
العقيل  ،أيبأ عبد امللك ب أيب يضر  ،ع أبيه ،ع أيب سعيد اخلدر .
إبراهيم ب مهد هو :املصيص بغداد األصل ،وثقه أبو حامت واب قاي  .وقا اب معني :ما أرا يك ب .ويف
قو خر :جاء مبناكر .وقا األزد  :له ع عل ب مسهر أحادي ال يتاب عليها .وقا اب حجر=:
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خالصة وخدمتة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن واالهـ.
وبعد:
توص البحث بعد هذه اجلول افاتع يف رىاب (تسس ال آن العبي ) نىل عدهلل
من اليبمائج ،ومن أهمها :أن مصطلح (اجليد) عيبد ابن ك ،ليس وابمًا على معيبى
مقبو  .تويف سنة (225ه) .ايظر :اجلرح والتعديل ( .)138 /2والثقات الب حبا ( ،)71 /8وهت يب
الكما ( ،)214/2والتقريب (ص.)94 :
وحممد ب مروا ب قدامة العقيل  ،روى عنه البدار يف التعاليق ،وأبو داود يف املراسيل ،وروى عنه مسدد وحيىي
ب معني وغرهم .قا أمحد" :رأي حممد ب مروا العقيل  ،وحدث أبحادي وأ شاهد ،مل أكتبها،
تركتها عل عمد" كأيه ضعفه .وقا اب معني" :ليس به أبس" ،وع أيب داود" :صدو " .ذكر اب حبا
يف الثقات .قا اب حجر :صدو له أوهام .ايظر :الثقات الب حبا ( ،)41/9وهت يب الكما (/26
 ،)388والتقريب (ص.)506 :
وعبد امللك ب أيب يضر ذكر اب حبا يف الثقات( )105/7وقا  :رمبا أخطأ .وقا الدارقطين :ال أبس به.
وقا اب حجر :صدو رمبا أخطأ .ايظر :اجلرح والتعديل ( ،)370 /5وهت يب الكما (،)427 /18
والته يب ( ،)427 /6والتقريب (ص.)365 :
وأبو "أبو يضر " هو :املن ر ب مالك ب قطعة العبد  ،روى ع عل وأيب موس وأيب ذر وأيب سعيد وغرهم.
قا أمحد" :ثقة" .وقا اب سعد" :ثقة كثر احلدي  ،وليس كل أحد حيتج به" .ايظر :اجلرح والتعديل(/5
 ،)370وهت يب الكما ( ،)508 /28والته يب (.)302 /1
وهب ا يتضح أ سند األثر حس أل حممد ب مروا العقيل صدو حس احلدي  .وأما إبراهيم ب مهد
وإ كا مقبوالا إال أيه متابَ  ،حي روى األثر اب ماجه يف األحكام  ،ابب اإلشهاد عل الديو (ح:
 ،)2365واب أيب شيبة يف مصنفه(ح ،)20362 :والبدار يف التاريخ الكبر(ح ،)727 :والطرب يف
تفسر ( .)75 /5واب املن ر يف تفسر ( ،)68 /1والنحاس يف الناسخ واملنسوخ(ص ،)267 :وأبو يعيم
يف احللية( ،)48 /9والبيهق يف الكربى(ح ،)20513 :واخلطيب البغداد يف تلديص املتشابه (/2
 ،)841واب اجلوز يف يواسخ القر ( )304 /1م طر ع حممد ب مروا ابإلسناد السابق.
ذكر احلافظ يف العجاب( .)644 /1والسيوط يف الدر املنثور ( )126 /2وعزا -إضافة إىل م ذكر هم -إىل
أيب داود ،وقا " :بسند جيد".
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واىد ،ف د اسمخدمه م ة اعيبى :املقبول ضد املريوي؛ بدلي أنه قد ق ن ب ،اجليد
وب ،ال وي يف ىامه على بعض األىاهلليث ،كما قال يف ىديث رق (" :)4احلديث
فـي الـرتمـذي وغيــ ه بـإســيبـاهلل ايد وقوي" ،وىديث رق (" :)16وهذا موقوف،
وهو قوي ايد".
وأاحيدًن ثسوي بينه وبني الص.يح؛ ويؤيد هذا أنه ق ن بييبه وب ،الصحيح ،أو
ً
ىا بثنه على أ ط الكيخ ،،كما قال يف ىديث رق (" :)13نسيباهلل صحيح قوي
ايد" .وىديث رق (" :)15ىديث ايد اإلسيباهلل على أ ط الكيخ."،
أاحيدًن ثستخدمه مرايفًد لل.سن ،قال يف ىديث رق (" :)7نسيباهلل ايد قوي
و ً
ىسن" ،ويف ىديث رق (" :)10نسيباهلل ايد ىسن".
ومل أقف أنه اسمخدم (اجليد) بافعيبى ال ابع الذي هو :يرجة فوق احلسن ويون
الص.يحب نال أن ابن ك ،جممهد يف ىامه ،ف د تب ،من خالل البحث أنه ىا على
سم أىاهلليث باجليد( :وأرقامها )19 ،18 ،10 ،9 ،4 ،3 ،1 :مع أن أسانيدها
ضعيس .
وأما األىاهلليث افمب ي ( )13فم بول  ،على هذا المسصي :
والو أىاهلليث أسانيدها صحيح (أرقامها ،)17 ،13 ،5 :وىديث رق
( )14م س وسيبده صحيح ،ورق ( )15على أ ط الكيخ ،،ورق ( )2على
أ ط مسل  ،ورق ( )6صحيح لغ ه ،ورق ( )12ورق ( )16ىدي،ان موقوفان
سيبداهما صحيحان.
ووالو أىاهلليث( :أرقامها )20 ،11 ،8 :أسانيدها ىسيب  .وىديث رق ()7
ىسن لغ هـ .وفييد من الموضيح والبيان وزعيبا األىاهلليث العك ين ىس
على احل ول ال،الو اآلتي :

هللرامها
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( )1األاحديث الص.ي.ة
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

احكم ابن كثري

احكم الب.

طرف احلدث ورعمه
صحيح عل شرط مسلم
حدي جيد
« -2إِ َّ َه َ ا الْ ُق ْر َ يـََزَ َعلَ َسْبـ َع ِة
َحُرف»...
أْ
صحيح اإلسناد
إسناد جيد
َص َواتِ ُك ْم»
َ « -5زيِنُوا الْ ُق ْر َ ِأب ْ
صحيح لغر
إسناد جيد
«-6ا ْحلَ ْم ُد َِّّللِ الَّ ِ َج َع َل يف»..
«-12م أَتَ َك ِ
صحيح موقوفاا.
إسناد جيد
اهناا أ َْو.» ..
َْ
ِ
ِ
إسناد صحيح
َ «-13ما أَطْ َع ْمتَهُ إ ْذ َكا َ َجائ اعا ،أ َْو إسناد صحيح قو جيد
سِ
اعياا...»..
َ
ِ
مرسل رجا ثقات
مرسل جيد
«-14الْ َف ْجُر فَ ْجَرا »...
ود لِ َّ ِ
ِ
ِ
صحيح عل شرط
الصبْ ِح ،جيد اإلسناد عل شرط
ص َال ِ ُّ
لص َال َ ،
«-15إذَا يُ َ
الشيدني
الشيدني
َح ُد ُك ْم» ..
َوأ َ
صحيح موقوفاا
الر ُج ِل َحيُ ُّج َوَم َعهُ موقوف وهو قو جيد
َ -16ع ْ ابْ عُ َمَر َو ُسئِ َل َع ِ َّ
ِجتَ َار ..
ِ
ِ
إسناد صحيح
َّيب  إسناد جيد مستقيم
 -17أَ َّ َمجيلَةَ بِنْ َ َسلُو َ أَتَ النِ َّ
فَـ َقالَ  :و َِّ
ِ
ب
ْ َ
اّلل َما أ َْعت ُ

( )2األاحديث احلسنة

م
1
2
3
4

طرف احلدث ورعمه
 – 7اي رسو َ َِّ
اّلل ،أَقْـَرأُ الْ ُق ْر َ ِيف ثََالث؟
َ َُ
«يـَ َع ْم»
 - 8ايْـتـهي إِ َىل رسوِ َِّ
اّلل  وقد أ ََهَرا َ
َ َْ ُ
َُ
فَـ ُقلْ ُ ...
َ«-11ال تَـ ْرتَ ِكبُوا َما ْارتَ َكبَ ِ »...
َ « -20ه ِ ِ يَ َس َد ْ َما قَـْبـلَ َها»

احكم ابن كثري
قَا َ  :إسناد جيد قو حس
الْ َماءَ،

احكم الب.
حس لغر

إسناد جيد

حس

إسناد جيد

حس

إسناد جيد

سند حس
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( )3األاحديث الضعيفة
م
1
2
3
4
5
6
7

احكم ابن كثري

احكم الب.

طرف احلدث ورعمه
ِ«-1بَ َْحت ُكم؟» قَا َ  :بِ ِكتَ ِ
إسناد جيد
اب...
ضعيف
ُ
ِ
ِ
ضعيف
سند جيد
الر ُجل»...
َش ُّد أَذَ ا إ َىل َّ
ََّّ«– 3للُ أ َ
ِ
ِ
ضعيف
إس ـنـاد جيد وقو
ورِ.
ض ُعوا َه اآليَةَ ِيف ُّ
َ –4
الس َ
اّللِ  قِيل لَهُ :أََملْ تَـَر َاثبِ َ بْ َ قَـْي ِ
مرسل ضعيف
س إسناد جيد ،وفيه مبهم،
 – 9أَ َّ َر ُسو َ َّ
َ
وهو مرسل
بْ ِ ََشَّاس...
ضعيف
إسناد جيد حس
َجَرُد»
وب أ َْربـَ َعة قَـلْب أ ْ
«-10الْ ُقلُ ُ
ضعيف
إسناد جيد
«-19فَ َد ِشي ُ أَ ْ تَـ ُفوتَِين»...
سند ضعيف ،واحلدي
وه ا إسناد جيد
َ -18الَ ،ح َّى يَ ُ و َ ُع َسْيـلَتَـ َها..
صحيح.

وخالصة الب : .أن ابن ك ،مل يسمخدم مصطلح (اجليد) على معيبى واىد،
ب اسمخدمه أىيانًا اعيبى :اف بول ضد اف هللوهلل ،وأىيانًا مساويًا للصحيح ،وأىيانًا
اعيبى :احلسن ،وىييبئذ ياون تعي ،اف اهلل (باجليد) عيبده ىس
والسياق ،أو بدراس السيبد .واهلل أعل .

ال ائن والكواهد
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عدئمة املصدير واملراجع
[ ]1

اآلىاهلل واف،اني ،البن أبي عاص  ،حت يـمب :باسـ اجلـواب ة ،هللار ال ايـ  ،ط،1
1411هـ .

[ ]2

األباطي وافيباك  ،للجورقاني ،حت يـمب :الس يـوائي ،هللار الصـميعي،ال ياض،
ط1422 ،4هـ.

[ ]3

اإلبان عـن أـ يع الس قـ اليباايـ  ،البـن بَطَّـ (ت387 :هــ) ،حت يـمب :ع،مـان
األويوبي ،هللار ال اي .

[ ]4

نبطـــال احليـ ـ  ،البـــن بطـ ـ  ،حت يـ ـمب:زه الكـ ـاويش ،افامـ ـ اإلســـالمي،
ب وت،ط1403 ،2هـ.

[ ]5

األىاهلليث افخمارة ،للم دسي ،حت يمب :عبد افلك هللهـيش ،هللار خضـ  ،ط.3
1420هـ.

[ ]6

أخبــــار ال ضــــاة ،لوكيــــع(ت306:هـــــ)حت يمب:عبد العييــــي اف اغي،افامبــ ـ
المجاري  ،ط1366 ،1هـ.

[ ]7

أخبار ما  ،للساكهي ،حت يمب :عبد افلك هللهيش ،هللار خضـ  ،بـ وت ،ط،2
1414هـ.

[ ]8

أخـــالق أهـــ ال ـــ آن ،لآلاُـــ ِّيّ ،حت يـــمب :عبـــد اللطيـــف ،هللار الامـــ ،
ب وت،ط1424 ،3هـ.

[ ]9

أهللب اإلمالا واالسممالا ،للسمعاني ،حت يـمب :مـاكس،هللار الامـ  ،بـ وت،
ط1،1401هـ.

[ ]10نرواا الغلي  ،لأللباني ،افام اإلسالمي.ب وت.ط1399 ،1هـ.
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[ ]11أســباب اليبّــيول ،للواىــدي ،حت يــمب :الســيد أمحــد صــ  ،هللار ال بلــ  ،ط.
1407هـ ،ادة.
[ ]12االســمذكار ،ألبــي عم ـ يوســف بــن عبــد الــح (ت463 :هـــ) .هللار قميب ـ  .هللار
الوعي1414 .هـ.
[ ]13االسميعاب يف أمساا األصحاب ،البن عبد الح ،هللار السا ب وت1427 .هـ
[ ]14أسد الغاب  ،البن األو  .حت يمب علي حممد وزميله ،هللار الام العلمي  ،ط،1:
1415هـ.
[ ]15نســـعاف ذوي الـ ـوَطَ بكـ ـ ح نبـ ـ الـــدُّرَر ،لألويوبي،مامبـ ـ الغ بـــاا ،ط،1
1414هـ .السعوهللي .
[ ]16اإلصــاب  ،البــن ىجــ  ،حت يمب:عبــد افواــوهلل وزميلــه،هللار الام ـ العلميــ ،
ب وت،ط1415 ،1:هـ.
[ ]17االعمبـــار يف اليباســـخ وافيبســـوخ ،للحـــازمي،هللائ ة افعـــارف الع،مانيـ ـ  ،ط،2
1359هـ ،ا يبد.
[ ]18نعــالم افــوقع ،،البــن ال ــي  .حت يــمب :عبــد الســالم ،هللار الام ـ  ،ب ـ وت،
ط1411 ،1:هـ.
[ ]19نغاو ـ اللــهسان ،البــن قــي اجلوزي ـ  ،حت يــمب :حممــد الس ــي ،مامب ـ افعــارف،
ال ياض.
[ ]20األم ،حملمد بن نهللريس الكافعي .هللار افع ف  .ب وت.
[ ]21ننباا الغم  ،البن ىج ،حت يمب:ىبكـي ،اجمللـس األعلـى للكـئون اإلسـالمي ،
مص 1389 ،هـ.
[ ]22أنيس الس هاا ،لل ونوي ،حت يمب :حييى ىسن ،هللار الام العلمي 1424 ،هـ.
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[ ]23البح الـذي زخـ  ،للسـيوطي ،حت يـمب :األندونسـي ،مامبـ الغ بـاا ،افملاـ
الع بي السعوهللي .
[ ]24البدايــ واليبهايــ  ،البــن كــ ، ،حت يــمب :عبــد اهلل الرتكــي ،هللار هجــ  ،ط،1
1418هـ.
[ ]25البدر الطالع احاسن من بعد ال ـ ن السـابع ،للكـوكاني (ت1250 :هــ) ،هللار
افع ف .
[ ]26البدر افيب  ،البن افل ن ،حت يمب :أبي الغي وآخ ين ،هللار ا ج ة ،السعوهللي ،
ط1425 ،1هـ.
[ ]27البيان يف عدِّ آي ال آن للـداني ،حت يـمب :قـدوري ،م كـي افخطوطـات ،ط،1
1414هـ.
[ ]28تاج الع وس من اواه ال ـاموس ،لليَّبيـدي ،حت يـمب :جمموعـ مـن احمل ـ،،
هللار ا داي .
[ ]29تـــاريخ اإلســـالم للـــذه  ،حت يـــمب :المـــدم ي ،هللار الامـــاب الع بـــي ،ط،2
1413هـ.
[ ]30تـــــاريخ أصـــــبهان ،ألبـــ ـي نعي ،حت يـــ ـمب :ســـــيد كســـ ـ وي ،هللار الامـــ ـ
العلمي ،ب وت،ط1410 ،1هـ.
[ ]31تاريخ بغداهلل ،للخطي  ،حت يمب :بكار عواهلل مع وف ،هللار الغـ ب اإلسـالمي،
ط1422 ،1هـ.
[ ]32تاريخ ال س وافلوك ،حملمد بن ا ي الطحي ،هللار الرتاث ،ط1387 ،2:هـ.
[ ]33الماريخ الاب  ،حملمد بن نمساعي البخـاري ،هللائـ ة افعـارف الع،مانيـ  ،ىيـدر
آباهلل ،ا يبد.
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[ ]34تاريخ افدييب  ،البن أـب (ت262 :هــ) حت يـمب :فهـي حممـد أـلموت ،اـدة،
1399هـ.
[ ]35المبيــان يف آهللاب محلـ ال ـ آن ،لليبووي،حت يمب:احلجــار ،ط1414 ،3هـــ .هللار
ابن ىيم ،ب وت.
[ ]36حتســــ ـ األأــــ ـ اف اع فــــ ـ األطــــ ـ اف ،للميي.حت يمب:بكــــــار عــــــواهلل .هللار
الغ ب.ب وت.ط1999 .1م.
[ ]37حتس الذاك ين ،للكوكاني (ت1250 :هـ) ،هللار ال ل  ،ب وت ،لبيبان ،ط،1
1984م.
[ ]38حتس الطال  ،البن ك ، ،هللار ابن ىيم ،ط1416 ،2هـ.
[ ]39ختـ يج أىاهلليــث اإلىيــاا ،لعبــد الـ ىي بــن احلســ ،الع اقــي ،هللار ابــن ىــيم،
ط1426 ،1هـ.
[ ]40ختــ يج أىاهلليــث وآوــار الاكــاف ،للييلعــي حت يــمب :عبــد اهلل الســعد ،ط،1
1414هـ.
[ ]41تدري ال اوي ،للسيوطي (ت911 :هـ) ،حت يـمب :نبـ حممـد الساريـابي ،هللار
طيب .
[ ]42المدوين يف أخبار قيوين ،لل افعي ،حت يـمب :العطـارهللي ،هللار الامـ العلميـ ،
1408هـ.
[ ]43تذك ة احلساا ،للذه  ،هللار الام العلمي  ،ط .األوىل1419 ،هـ.
[ ]44تعجي افيبسع  ،البن ىجـ  ،حت يـمب :نكـ ام اهلل نمـداهلل ،هللار البكـائ  ،بـ وت،
ط1996 ،1م.
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[ ]45تع يف أه الم ديس ،البن ىج  ،حت يـمب :ال يـوتي ،مامبـ افيبـار ،عمـان،
ط1403 ،1هـ.
[ ]46المعليمب افغين على الدارقطين ،ألبي الطي حممـد العبـي آبـاهللي .هللار احملاسـن.
ال اه ة.
[ ]47تغليمب المعليمب ،البن ىج  ،حت يمب :ال يقـي ،افامـ اإلسـالمي ،هللار عمـار،
ط1405 ،1هـ.
[ ]48تسس ال آن ،البن أبي ىامت ،حت يمب :أسعد الطي  ،مامب نـيار البـاز ،ط،3
1419هـ.
[ ]49تسســ ابــن افيبــذر ،حت يــمب :ســعد بــن حممــد الســعد ،هللار افــآو  ،ط.األوىل،
1423هـ.
[ ]50المسسـ ـ وافسسـ ـ ون ،حملمـــد ىســـ ،الـــذه  ،هللار الامـــ احلدي،ـــ  ،ط،2
1396هـ.
[ ]51ت ي ـ المهــذي  ،البــن ىج ـ  .حت يــمب :عوام ـ  ،هللار ال أــيد .ط1406 .1هـــ
سوريا ،ىل .
[ ]52ت وي البلدان ،إلمساعي بـن حممـد (ت732 :هــ) ،حت يـمب :رييبـوهلل وزميلـه،
باريس1840م.
[ ]53الملخيص احلب  ،البن ىج  ،هللار الام العلمي  ،ط1419 ،1هـ.
[ ]54تلخيص افمكابه ،للخطي  ،حت يمب :مكهور وزميله،هللار الصميعي،ال ياض،
ط1417 ،1هـ.
[ ]55الممهيــد ،البــن عبــد الــح ،حت يــمب :العلــوي وزميلــه ،وزارة عمــوم األوقــاف،
افغ ب1387 ،هـ.
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[ ]56تهــذي المهــذي  ،البــن ىجـ  .مطبع ـ جملــس هللائـ ة افعــارف اليببامي ـ  .ا يبــد.
1327هـ.
[ ]57تهذي الامال ،للميي .حت يـمب :بكـار عـواهلل .مؤسسـ ال سـال  .بـ وت .ط،1
1413هـ.
[ ]58تهذي اللغ  ،ل ألزهـ ي ،حت يـمب :حممـد م عـ  ،هللار نىيـاا الـرتاث الع بـي،
ط2001 .1م.
[ ]59ال ،ات ،البن ىبان .مؤسس الام ال ،افي  .ط1399 .1هـ.
[ ]60ال ،ـــــات ممـــــن مل ي ـــــع يف الامـــــ الســـــم  ،البـــــن قطْلوْبغَـــــا،حت يمب:آل
نعمان،اليمن،ط1432 ،1هـ.
[ ]61اــامع األصــول ،البــن اجلــيري حت يمب:األرنــؤوط وزميله،مامب ـ احللــواني،
ط1389،1هـ.
[ ]62اامع البيان يف تثوي ال آن ،للطحي ،حت يمب :حمموهلل أاك  ،ال سـال  ،ط،1
1420هـ.
[ ]63اامع البيان يف ال ااات السـبع ،للـداني ،اامعـ الكـارق  ،اإلمـارات ،ط،1
1428هـ.
[ ]64اامع بيان العل وفضله ،البن عبد الح ،حت يمب :اليه ي ،هللار ابـن اجلـوزي،
ط1414 .1هـ.
[ ]65اامع المحصـي يف أىاـام اف اسـي  ،للعالئـي ،حت يـمب :محـدي عبـد اجمليـد،
عامل الام  ،ط.2
[ ]66اـــامع الرتمـــذي ،حملمـــد بـــن عيســـى الرتمـــذي .هللار الســـالم .ال يـــاض .ط.2
(1421هـ).
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[ ]67اجلامع ألىاام ال آن ،لل ط  ،حت يمب :افهدي ،هللار الاماب الع بي ،ط،1
1418هـ.
[ ]68اجلامع ألخالق ال اوي وآهللاب السـامع ،للخطيـ  ،حت يـمب :حممـوهلل الطحـان،
مامب افعارف.
[ ]69اــامع افســانيد ،البــن كــ ، ،حت يـمب :الــدهيش ،هللار خضـ  ،بـ وت ،لبيبــان،
ط1419 ،2هـ.
[ ]70اجل ح والمعدي  ،ألبي حممـد عبـد الـ محن بـن أبـي ىـامت .هللار الامـ العلميـ .
ب وت .ط.1
[ ]71مجــــــــال ال ــــــــ اا ،للســــــــخاوي ،حت يــــــــمب :العطيَّــــــــ وزميلــــــــه ،هللار
افثمون،هللمكمب،ب وت ،ط1418 ،1هـ.
[ ]72اجله ـاهلل ،البــن افبــارك (ت181 :هـــ) حت ي ـمب :نييــه محــاهلل ،الــدار المونســي ،
تونس1972 ،م.
[ ]73ىاأــي الس ـيبدي علــى س ـيبن ابــن مااــه ،حملمــد بــن عبــد ا ــاهللي ،هللار اجلي ـ ،
ب وت.
[ ]74ىليـ األوليــاا وطب ــات األصــسياا ،ألبــي نعــي األصــبهاني ،مامبـ الســعاهللة،
1394هـ.
[ ]75خلــمب أفعــال العب ـاهلل ،للبخــاري ،حت ي ـمب :عبــد ال ـ محن عم ـ ة ،هللار افعــارف
السعوهللي  ،ال ياض.
[ ]76الدارس يف تاريخ افدارس ،لليبعيمي ،حت يـمب :نبـ اهي  ،ط1410 ،1هــ ،هللار
الام العلمي .
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[ ]77الدرر الااميب  ،البن ىج  ،حت يمب :حممد عبـد افعيـد ،جملـس هللائـ ة افعـارف،
ط1392 ،2هـ.
[ ]78الدُّر افيب،ور يف المسس بافثوور ،للسيوطي ،هللار السا  ،ط1403 ،1هـ.
[ ]79هللالئـ اليببــوة ،ألبــي نعــي  ،حت يــمب :قلعــه اــي وزميلــه ،هللار اليبســائس ،ط،2
1406هـ.
[ ]80هللالئ اليببوة ،للبيه ي ،هللار الام العلمي  ،ط1405 ،1هـ.
[ ]81ذي تـذك ة احلسـاا ،،للحسـيين(ت765 :هــ) ،هللار الامـ العلميـ  ،ط،1:
1419هـ.
[ ]82ذي ـ الم ييــد ،للساســي ،حت يــمب :كمــال يوســف ،هللار الام ـ العلمي ـ  ،ط،1
1410هـ .
[ ]83ال ـ هلل الــواف  ،البــن ناص ـ الدين،حت يمب:الكــاويش،ط1393 ،1هـــ ،افام ـ
اإلسالمي ،ب وت.
[ ]84روح افعاني ،لأللوسي ،نهللارة الطباعـ افيب يـ وهللار نىيـاا الـرتاث اإلسـالمي،
ط1405 ،4هـ.
[ ]85زاهلل افعــــ ـاهلل يف هــــــدي خــــ ـ العبــــ ـاهلل ،البــــــن ال ــــــي  .حت يــــــمب أــــــعي
األرنؤوط،ال سال .ط1418 .3هـ.
[ ]86كماب اليهد وال قائمب ،البن افبـارك ،حت يـمب :ىبيـ الـ محن األعبمـي ،هللار
الام العلمي .
[ ]87سلسـل األىاهلليـث الصـحيح  ،لأللبـاني ،مامبـ افعـارف ،ط- 1415 ،1:
1422هـ.
[ ]88سلسل األىاهلليث الضعيس  ،لأللباني ،مامب افعارف ،ط1412 ،1:هـ.
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[ ]89السيب  ،للخَلَّال (ت311 :هـ) حت يمب :عطي اليه انـي ،هللار ال ايـ  ،ال يـاض،
ط1410 ،1هـ.
[ ]90سيبن ابن مااه ،حملمـد بـن يييـد ،م ااعـ  :صـاحل بـن عبـد العييـي آل الكـيخ،
ط1420 ،1هـ.
[ ]91س ـيبن أبــي هللاوهلل ،لســليمان بــن األأــعث ،م ااع ـ  :صــاحل آل الكــيخ ،ط،1
1420هـ.
[ ]92سيبن علي بن عم  ،الدارقطين ،حت يمب :ألرنؤوط وآخ ين ،مؤسس ال سال ،
ط1424 ،1هـ.
[ ]93س ـيبن الــدارمي ،حت يــمب :ىســ ،ســلي الــداراني ،هللار افغــين لليبك ـ  ،ط،1:
1412هـ.
[ ]94سيبن اليبسائي ،ألمحد بن أعي م ااع  :صاحل آل الكيخ ،ط1420 ،1هـ.
[ ]95س ـيبن ســعيد بــن ميبصــور ،حت يــمب :ســعد آل محيــد ،هللار الصــميعي ،ط،1:
1417هـ.
[ ]96السـيبن الاــح  ،لليبســائي ،حت يــمب :ىســن أــل  ،مؤسسـ ال ســال  ،ط،1:
1421هـ.
[ ]97الس ـيبن الاــح للبيه ــي ،حت يــمب :حممــد عطــا ،هللار الام ـ العلمي ـ  ،ط،3:
1424هـ.
[ ]98السيب  ،البن أبي عاص الكيباني ،حت يمب :األلباني ،افام اإلسالمي ،ط،1
1400هـ.
[ ]99سيبن أبي هللاوهلل ،لسليمان بن األأعث.هللار السالم.ال ياض .ط1421 .2هـ.
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[ ]100السيبن ،للدارقطين .حت يـمب :األرنـؤوط وآخـ ين ،مؤسسـ ال سـال  ،بـ وت،
ط1424 ،1:هـ.
[ ]101الســ ـيبن الاــــح  ،للبيه ــــي .حت يــــمب :حممــــد عطــــا ،هللار الامــ ـ العلميــ ـ ،
ب وت،ط1424 ،3:هـ.
[ ]102السـيبن الاـح  ،لليبسـائي.حت يمب:البيبداري وزميلهــ.هللار الامـ العلميـ .ب وت.
ط1411 .1هـ.
[ ]103سيبن اليبسائي الصغ  ،لليبسائي .هللار السالم .ال ياض .ط1421( .2هـ).
[ ]104س أعالم اليببالا ،للذه  .حت يمب :األرنؤوط .مؤسسـ ال سـال  .بـ وت .ط.2
1402هـ.
[ ]105أذرات الذه  ،البن العماهلل ،حت يمب :عبد ال ـاهللر األرنـؤوط ،هللار ابـن كـ، ،
ط1406 ،1هـ.
[ ]106أ ح أصول اعم اهلل أه السيب  ،لاللاائي ،حت يـمب :الغامـدي ،هللار طيبـ ،ط.1
1423هـ.
[ ]107أــ ح الســيب  ،للبغـــوي ،حت يـــمب :األرنـــؤوط وزميلـــه ،افامــ اإلســـالمي،
ط.ال،اني 1403 ،هـ.
[ ]108أ ح مكا اآلوار ،للطحاوي ،حت يمب :أعي األرنؤوط ،مؤسس ال سـال ،
ط1415 ،1هـ.
[ ]109أ ـ ح مكــا اآلوــار ،للطحــاوي .حت يــمب األرنؤوط.مؤسس ـ ال ســال .ب وت.
ط1415 ،1هـ.
[ ]110أــع اإلميــان ،للبيه ــي ،حت يــمب :عبــد العلــي ىامــد ،مامب ـ ال أــد ،ط،1
1423هـ.
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[ ]111صحيح حممد بن نمساعي البخاري ،هللار السالم .ال ياض .ط1421(.2هـ.
[ ]112صــحيح ابــن خيميـ ( ،ت311 :هـــ) حت يـمب :األعبمــي ،افامـ اإلســالمي،
ب وت.
[ ]113صحيح مسل بن احلجاج ،هللار السالم .ال ياض .ط1421( .2هـ).
[ ]114ضعيف سيبن أبي هللاوهلل ،لأللباني .افام اإلسالمي .ب وت .ط1412( .1هـ).
[ ]115الضعساا الاب  ،للع يلـي ،حت يـمب :قلعجـي ،هللار افامبـ العلميـ  ،ط.األوىل،
1404هـ.
[ ]116الضــعساا الصــغ  ،للبخــاري ،حت يــمب :حممــوهلل نبــ اهي زايــد ،هللار الــوعي،
ىل  ،ط1396 ،1هـ.
[ ]117الضوا الالمع أله ال ن الماسع ،للسخاوي ،هللار مامب احلياة.
[ ]118طب ات احلساا ،للسيوطي ،ط1403 ،1:هـ ،هللار الام العلمي  ،ب وت.
[ ]119طب ات الكافعي  ،البن قاضي أهب  ،حت يمب:عبد العلـي خان،عـامل الامـ ،
ط1407 ،1هـ.
[ ]120الطب ات الاح  ،البن سعد ،حت يمب :حممد عطا ،هللار الامـ العلميـ  ،ط،1
1410هـ.
[ ]121طب ات افسس ين ،للسيوطي ،حت يمب :علي حممد عمـ  ،مامبـ وهبـ  ،ط،1:
1396هـ.
[ ]122طب ات افسس ين ،ألهللنه وي ،حت يـمب :الـيي ،مامبـ العلـوم واحلاـ  ،ط،1
1417هـ.
[ ]123العجاب يف بيان األسـباب ،البـن ىجـ  ،حت يـمب :األنـيس ،هللار ابـن اجلـوزي،
ط1418 ،1هـ.
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[ ]124العل افميباهي  ،البن اجلوزي حت يمب :األو ي ،نهللارة العلوم األو ي  ،باكسـمان،
ط1401 ،2هـ.
[ ]125العل  ،للدارقطين ،حت يمب :حمسوا ال محن ،هللار طيب  ،ط1405 ،1هـ .
[ ]126عمدة المسس عن احلافظ ابن ك ، ،اخمصـار أمحـد أـاك  ،هللار الوفـاا ،ط،2
1426هـ .
[ ]127غ ي احلديث ،للح بي ،حت يمب :سليمان نب اهي وزميله ،اامع أم ال

،

ط1405 ،1هـ.
[ ]128فمح الباري بك ح صـحيح البخـاري ،البـن ىجـ  .حت يـمب ابـن بـاز .هللار افع فـ .
ب وت.
[ ]129فمحُ البيان يف م اصد ال آن ،حملمـد صـديمب خـان ،افَامبـ العصـ َّي  ،بَـ وت،
1412هـ.
[ ]130فمح ال دي اجلامع ب ،فين ال واي والدراي  ،للكـوكاني ،هللار الامـاب الع بـي،
ط1421 ،1هـ.
[ ]131فمح افغيـث ،للسـخاوي ،حت يـمب :علـي ىسـ ،،مامبـ السـيب  ،مصـ  ،ط،1
1424هـ.
[ ]132الســ وق اللغويــ  ،للعســا ي ،حت يــمب :حممــد ســـلي  ،هللار العلــ وال ،افــ ،
ال اه ة ،مص .
[ ]133فضائ ال آن ،ألبي عبيـد ،حت يـمب :مـ وان العطيـ وآخـ ين ،هللار ابـن كـ، ،
ط1415 ،1هـ.
[ ]134فضائ ال آن ،البن ك ، ،مامب ابن تيمي  ،ط1416 ،1هـ.
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[ ]135فضـائ ال ـ آن ،للمســمغس يّ ،حت يــمب :أمحـد الســلوم ،هللار ابــن ىــيم ،ط،1
 2008م.
سوري  ،هللمكمب ،ط.4
[ ]136الس ه اإلسالمي وأهلللمه ،لوهب اليىيلي ،هللار السا َّ ،
[ ]137الس يه وافمس ه ،للخطيـ  ،حت يـمب :عـاهللل الغـ ازي ،هللار ابـن اجلـوزي ،ط،2
1421هـ.
[ ]138فيض ال دي أ ح اجلامع الصغ  ،للميباوي،افامب المجاريـ الاـح  ،مصـ ،
ط1356 ،1هـ.
[ ]139ال اموس احملي  ،للس وز أباهللي ،مؤسس ال سال  ،ط1466 ،8هـ.
[ ]140قواعد المحـديث ،لل ـامسي (ت1332 :هــ) ،هللار الامـ العلميـ  ،بـ وت،
لبيبان.
[ ]141الااأــف ،للــذه  ،حت يــمب :عوام ـ وزميلــه ،هللار ال بل ـ لل ،اف ـ اإلســالمي ،
ط1413 ،1هـ.
[ ]142الاامــ يف ضـــعساا ال اــال ،للج اـــاني ،حت يــمب :عـــاهللل وزميلــه ،الامــ
العلمي ،ط1418 ،1هـ.
[ ]143ككــف األســمار ،للــهي،مي ،حت يــمب :األعبمــي ،مؤسســ ال ســال  ،ط،1:
1399هـ.
[ ]144ككــف البيبــون عــن أســامي الام ـ والسيبــون ،للحــاج خليس ـ  ،مامب ـ اف،يبــى،
1941م.
[ ]145كيبــي العمــال ،للهيبــدي ،حت يــمب :ىيــاني وزميلــه ،مؤسســ ال ســال  ،ط،5
1401هـ.
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[ ]146لباب اليب ول يف أسـباب اليبّـيول ،للسـيوطي ،حت يـمب :أمحـد عبـد الكـايف ،هللار
الام العلمي .
[ ]147لسان الع ب ،البن ميببور اإلف ي ي افص ي ،هللار صاهللر ،ط1414 ،3هـ .
[ ]148احملدث الساص  ،لل امه ميي ،حت يـمب :حممـد الطيـ  ،هللار الساـ  ،بـ وت،
ط1404 ،3هـ.
[ ]149جممع البح ين يف زوائد افعجم ،،للهي،مي ،مامب ال أد ،ط1413 ،1هـ.
[ ]150جممــع اليوائــد ،للــهي،مي ،حت يــمب :ىســام الــدين ال دســي ،مامب ـ ال دســي،
1414هـ.
[ ]151جمم اللغ  ،البن فارس ،حت يمب :زه عبـد احملسـن ،مؤسسـ ال سـال  ،ط.2
1406هـ.
[ ]152جممــوع فمــاو ابــن تيميــ  ،مجــع :ابــن قاســ  ،جممــع افلــك فهــد لطباعــ
افصحف1425 ،هـ.
[ ]153حماسن االصطالح ،للبل يين حت يمب :بيبت الكاطئ ،هللار افعارف.
[ ]154حماسن المثوي  ،لل امسي ،هللار نىياا الام الع بي  ،ط1376 .1هـ.
[ ]155خممــار الصــحاح ،لل ـ ازي ،حت يــمب :يوســف الكــيخ ،افامب ـ العص ـ ي  ،ط،5
1420هـ.
[ ]156خممص قيام الليـ اخمصـار اف يـيي،ىـديث أكـاهللمي،ط1408 ،1هــ،فيص
آباهلل ،باكسمان.
[ ]157افخصص ،ال بـن سـيده ،حت يـمب :خليـ نبـ اهي  ،هللار نىيـاا الـرتاث الع بـي،
ط1417 .1هـ.
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[ ]158اف اســـي  ،البـــن أبـــي ىـــامت ،حت يمب:أـــا اهلل قوااني،مؤسسـ ـ ال ســـال ،
ب وت ،ط1397 ،1هـ.
[ ]159مســمخ ج أبــي عوان ـ  ،حت يــمب :أميــن الدمكــ ي هللار افع فــ  ،بــ وت ،ط،1
1419هـ.
[ ]160افسمدرك ،للحاك  ،حت يمب :مصطسى عبد ال اهللر ،هللار الامـ العلميـ  ،ط،1
1411هـ.
[ ]161مسيبد أبي هللاوهلل الطيالسـي ،حت يـمب :حممـد بـن عبـد احملسـن الرتكـي ،هللار هجـ ،
ط1419 ،1هـ.
[ ]162افسـ ـيبد ،ألمحـــد بـــن ىيببـ ـ  ،حت يـــمب :أمحـــد أـــاك  ،هللار احلـــديث ،ط،1
1416هـ.
[ ]163افسـيبد ،البــن ىيببـ  ،حت يــمب مجاعـ بإأـ اف األرنــؤوط ،مؤسسـ ال ســال ،
ط1416 ،1هـ.
[ ]164مس ـيبد أبــي يعلــى ،حت يــمب :ىســ ،ســلي أســد ،هللار افــثمون للــرتاث ،ط،1
1404هـ.
[ ]165مسـ ـيبد البـــيار ،حت يـــمب :حمســـوا الـ ـ محن ،مؤسسـ ـ علـــوم ال ـ ـ آن ،ط،1
(2009 - 1988م ).
[ ]166مسيبد ال وياني ،حت يمب :أمين علي أبو مياني ،مؤسسـ ق طبـ  ،ال ـاه ة ،ط،1
1416هـ.
[ ]167مسيبد الكهاب ،حت يمب :محدي السلسي ،مؤسس ال سال  ،ط1407 ،2هـ.
[ ]168افصاىف ،الابن أبي هللاوهلل،حت يمب :حمـ الـدين عبـد السـبحان ،هللار البكـائ ،
ط1423 ،2هـ.
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[ ]169افصباح افيب  ،للسيومي (ت :حنو 770هـ) ،افامب العلمي  ،ب وت.
[ ]170مصــباح الياااــ  ،للبوصــ ي ،حت يــمب :حممــد افيبم ــى ،هللار الع بيــ  ،ط،2
1403هـ.
[ ]171افص ـيبف يف األىاهلليــث واآلوــار ،البــن أبــي أــيب  .حت يــمب األســماذ عبــد الــالمب
األفغاني.
[ ]172افصيبف ،لعبد ال زاق الصيبعاني ،حت يمب :األعبمي ،اجمللس العلمـي ،ا يبـد،
ط1403 ،2هـ.
[ ]173معارج ال بول للحامي ،حت يمب :سيد عم ان وزميله ،هللار احلديث1420 ،هـ.
[ ]174معامل السيبن ،ألبي سليمان محـد بـن حممـد الطـابي ،افطبعـ العلميـ  ،ط،1
1351هـ.
[ ]175معج األهللباا ،لياقوت ،حت يمب:نىسان عباس ،هللار الغـ ب اإلسـالمي،ط،1
1414هـ.
[ ]176معج ابن األع ابي ،حت يمب :للحسـيين ،هللار ابـن اجلـوزي ،السـعوهللي  ،ط،1
1418هـ.
[ ]177افعج األوس  ،للطحاني ،حت يمب :طارق بن عوض ،هللار احل م ،،ال اه ة،
(1415هـ).
[ ]178افعج الاب  ،للطحاني ،حت يمب :محدي عبـد اجمليـد ،مامبـ ابـن تيميـ  ،ط:
 ،2ال اه ة.
[ ]179معج أيوخ الطحي ،ألكـ م بـن حممـد السـالواي ،هللار ابـن عسـان ،ال ـاه ة،
ط1426 ،1هـ.
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[ ]180افعجـ افخــمص باحملــدو ،،للــذه  ،حت يمب:ا يلـ  ،ط1408 ،1:هـــ مامبـ
الصديمب ،الطائف.
[ ]181مع ف السيبن واآلوار ،للبيه ي ،حت يمب :قلعجـي ،اامعـ الدراسات،باكسـمان
ط1412 ،1هـ.
[ ]182مع ف الصحاب  ،ألبي نعي  .حت يـمب عـاهللل العـيازي .هللار الـوطن .ال يـاض .ط.1
1419هـ.
[ ]183معج ـ الصــحاب  ،للبغــوي ،حت ي ـمب :اجلاــين ،مامب ـ هللار البيــان ،الاويــت،
ط1421 ،1هـ.
[ ]184معجــ الصـــحاب  ،البـــن قـــانع ،حت يـــمب :افصــ اتي ،مامبــ الغ بـــاا ،ط،1
1418هـ.
[ ]185افعج الوسي  ،جممع اللغ الع بي بال اه ة ،نخ اج :نب اهي أنيس ،مؤسس
هللار الدعوة.
[ ]186م دم ابن الصالح ،لع،مان بن الصالح ،حت يمب :بيبت الكاطئ ،هللار افعارف.
[ ]187افيبمخ من مسيبد عبد بـن محيـد ،حت يـمب :السـام ائي،مامب السـيب ،ال اه ة،
ط1408 ،1هـ.
[ ]188افيبم ى مـن السـيبن افسـيبدة ،للجـاروهلل ،حت يـمب :البـاروهللي ،مؤسسـ الامـاب،
ط1408 ،1هـ.
[ ]189م ـيبهج ابــن كــ ،يف تسس ـ ه ،لســليمان الالى ـ  ،هللار افســل  ،ط1420 :هـــ،
ال ياض.
[ ]190افيبه الصايف ،البن تغ ي ب هللي ،حت يمب :حممد أم ،،اليباأـ  :ا يئـ افصـ ي
العام للاماب.
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[ ]191موســــوع فضــــائ ســــور وآيــــات ال ـــ آن ،لط هــــوني ،هللار ابــــن ال ــــيم ،
1،1409هـ ،السعوهللي .
[ ]192افوطــث ،فالــك بــن أنــس ،علــمب عليــه :حممــد عبــد البــاقي ،هللار نىيــاا الــرتاث
الع بي1406 ،هـ.
[ ]193موطث ابن وه (قطع من الاماب)،حت يمب :الصيين،هللار ابن اجلوزي،الدمام،
ط1420 ،2هـ.
[ ]194مييان االعمدال يف ن د ال اال ،للذه  ،حت يمب :علي البجاوي ،هللار افع ف ،
ط1382 ،1هـ.
[ ]195اليباسخ وافيبسوخ ،لليبَّحَّاس ،حت يمب :ابن عبـد السـالم ،مامبـ السـالح ،ط،1
1408هـ.
[ ]196اليبجوم الياه ة يف ملوك مص وال اه ة ،البن تغ ي ب هللي ،وزارة ال ،افـ  ،هللار
الام  ،مص .
[ ]197نص ال اي ألىاهلليث ا داي  ،للييلعي .هللار نىياا الرتاث الع بي .ب وت .ط.3
1407هـ.
[ ]198اليبات على ابن الصـالح ،للعسـ الني ،حت يمب:افدخلي،اجلامعـ اإلسـالمي ،
ط1404 ،1هـ.
[ ]199اليبات على م دم ابن الصالح ،لليرككي ،ط1419 ،1هــ أضـواا السـلف،
ال ياض.
[ ]200اليبات الوفي اا يف أـ ح األلسيـ  ،الب ـاعي ،حت يـمب :السحـ  ،مامبـ ال أـد،
ط1428 ،1هـ.
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[ ]201اليبهايـ يف غ يـ احلــديث واألوـ  ،البــن األوـ  ،حت يــمب:الــياوي والطيبــاىي،
افامب العلمي .
[ ]202نواسخ ال آن ،البن اجلوزي ،حت يمب :افليباري ،اجلامعـ اإلسـالمي بافدييبـ ،
ط1423 ،2هـ.
[ ]203نواهــد األباــار وأــوارهلل األفاــار ،للســيوطي ،اامع ـ أم ال ـ  ،الســعوهللي ،
1424هـ.
[ ]204هدي الساري ،البن ىج  ،تصحيح :حم الدين الطي  ،افطبع السلسي .
[ ]205اليواقيت والدرر ،للميباوي ،حت يمب :اف تضى أمحد ،مامب ال أد ،ال ياض،
ط1999 ،1م.
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The good Ahadith ( Sayings ) that have been judged
by IBN KATHIR in his interpreting Holly Qur'an
Dr. Ibrahem Bin Abdullah AlDawyesh
Associate Professor of Hadith studies
University of Qassim: Faculty of Science and literatures In Al-Rass governorate
Department :Islamic studies
Abstract. This is a research that collected all the Ahadith that have been judged by IBN KATHIR in (
interpreting Holly Qur'an ) as a good isnaads ( isnaads: Connected Chain of Transmission ) from the
beginning of the Book till the end of sorat Al-Baqarah, their total is 20 Hadith, they were judged after
studying their ( isnaads) through the origins and rules of Terminology taking into account (imams)
opinions for this case. It has been shown through researching that scientists used the term (( good)) for
four meanings:
1. The accepted against refused.
2. The Correct.
3. The fine.
4. A degree just over the fine itself and below the correct.
It has been shown also through researching that the use of IBN KATHIR for the concept of (Good)
never been stable for only one meaning but he used it for three meaning :
1. sometimes used the ((good)) as the accepted against refused, and the clue was that he linked
between the good and the strong in judging some ahadith .
2. sometimes equals to the correct , supporting this that he linked between the good and the correct
or he judges the hadith that it on the condition of the two sheikh (Al-Bukhari and Muslim)
3. other times as: the fine .
And for him stating the demanded meaning for this term could be according to the relations and
proofs and the context, or by studying the sanad ( " Connected Chain of Transmission" ). And all God
only knows.
And also found through research that IBN KATHIR diligent in his judges ،may he do the correct
or the fault where he judges of seven ahadith that their isnaad was weak . While the remaining ahadith (
13) their Isnaads came on this detail:
Three correct , one of the condition of tow sheikhs , and one hadith on the condition of Muslim ,
and correct hadith for someone else , three hadiths with good isnaads and one good hadith for someone
else , one-hadith consignor with correct sanad , and two prevented hadiths with correct sanaads .

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)1ص ص ( ،347-321حمرم 1436هـ/أكتوبر 2014م)

قصة ام ـ ـرأة عمران والدروس الدعوية املستفادة منها
د .خولة بنت يوسف املقبل

أستاذ مشارك يف قسم الدعوة
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ملخص البحث .لقد قص علينا القرآن الكرمي كثريا من قصص السابقني ألخذ العظة والعربة من تلك القصص
واالستفادة مما ورد فيها من أحداث.
والقصص القرآين هو القصص احلق قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭼ آل عمران62 :
من أجل ذلك وضع هذا البحث والذي يتحدث عن :أمهية دراسة القصص القرآين من اجلانب الدعوي
والذي كان الوصف فيه منصبا على ذكر املراد ابلقصص القرآين ،وأمهية القصص القرآين للدعوة والدعاة ،وأهداف
القصص القرآين.
مث ذُكر التعريف بقصة امرأة عمران من خالل تفسري اآلايت اليت وردت هبا قصة امرأة عمران وذكر
القصص املتعلقة بقصة امرأة عمران مث التدرج يف الدروس الدعوية املستفادة من قصة امرأة عمران واملتعلقة ابلعقيدة
والشريعة واألخالق.
مث اخللوص بذكر أهم النتائج والتوصيات هلذا البحث.
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املقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من
يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
شريك له ،وأشهد أن حممدًا عبدُاهلل ورسوله....أما بعد
فقد قص علينا القرآن الكريم كثريا من قصص السابقني ألخذ العظة والعربة من
تلك القصص واالستفادة مما ورد فيها من أحداث.
والقصص القرآني هو القصص احلق قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ آل عمران٦٢ :

وهو أحسن القصص قال تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ يوسف٣ :

أمهية البحث
من القصص القرآني قصة امرأة عمران واليت حوت العرب .وجيد القارئ فيها من
الدروس الدعوية الشيء الكثري واليت إذا نظر هلا الدعاة بعني الفاحص وجدوا فيها
العرب والدروس الكثرية والوفرية.
من أجل ذلك عقدت هذه الدراسة واليت هتدف إىل:
 - 1التعرف على أهمية القصص القرآني يف املنهج الدعوي.
 - 2التعريف بقصة امرأة عمران.
 - 3بيان الدروس الدعوية املستفادة من قصة امرأة عمران.
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أسباب اختيار املوضوع
للقصص القرآني أهمية بالغة للدعوة والدعاة ولقصة امرأة عمران أهمية خاصة
إذ أن هلا ارتباط بقصص قرآني متعدد لذا رأيت إفراد هذه القصة بدراسة دعوية متهيدا
لدراسات أخرى تهتم بالفوائد الدعوية من كل قصة .ولعدم وجود دراسة علمية
تناولت بإفراد هلذه القصة رأيت أهمية الدراسة ملثل هذا املوضوع.
منهج الدراسة
سوف أستخدم يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي؛ وهو تتبع اجلزئيات كلها أو
بعضها للوصول إىل حكم عام يشملها.

()1

واملنهج التارخيي وهو إعادة للماضي

بواسطة مجع األدلة وتقوميها ،ومن ثم متحيصها وأخريا تأليفها ليتم عرض احلقائق
أوالً عرضا صحيحاً يف مدلوالتها ويف تأليفها ،وحتى يتم التوصل حينئذ إىل استنتاج
جمموعة من النتائج ذات الرباهني العلمية الواضحة.

()2

تساؤالت الدراسة
يتضح مضمون هذه الدراسة من خالل إجابتها على التساؤالت التالية:
 ما أهمية القصة يف القرآن الكريم من اجلانب الدعوي ؟ ما قصة امرأة عمران ؟ ما أهم الدروس الدعوية املستفادة من قصة امرأة عمران ؟ -ما أهم الدروس الدعوية املتعلقة بالعقيدة املستفادة من قصة امرأة عمران ؟

( )1انظر :البحوث اإلعالمية ،أسسها ،أساليبها ،جماالهتا ،حممد احليزان(ط1419 ،1هـ) ،ص .16وضوابط
املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،عبدالرمحن امليداين( ،دار القلم ،دمشق ،ط1414 ،4هـ) ،ص.188
( )2املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،صاحل العساف( ،مكتبة العبيكان ،الرايض ،ط1416 ،1هـ)،
ص.282
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 ما أهم الدروس الدعوية املتعلقة بالشريعة املستفادة من قصة امرأة عمران؟ -ما أهم الدروس الدعوية املتعلقة باألخالق املستفادة من قصة امرأة عمران.؟

تقسيمات الدراسة

 املقدمة وتشتمل على: أهداف الدراسة تساؤالت الدراسة منهج البحث -تقسيم الدراسة

املبحث األول :أمهية دراسة القصص القرآين من اجلانب الدعوي
املطلب األول :املراد بالقصص القرآني.
املطلب الثاني :أهمية القصص القرآني للدعوة والدعاة.
املطلب الثالث :أهداف القصص القرآني.
املبحث الثاين :التعريف بقصة امرأة عمران
املطلب األول :تفسري اآليات اليت وردت بها قصة امرأة عمران.
املطلب الثاني :قصص متعلقة بقصة امرأة عمران.
املبحث الثالث :الدروس الدعوية املستفادة من قصة امرأة عمران
املطلب األول :الدروس الدعوية املتعلقة بالعقيدة.
املطلب الثاني :الدروس الدعوية املتعلقة بالشريعة واألخالق.
اخلامتة :وتشمل أهم النتائج والتوصيات

قصة ام ـ ـرأة عمران والدروس الدعوية املستفادة منها

325

املبحث األول :أمهية دراسة القصص القرآين من اجلانب الدعوي
املطلب األول :املراد بالقصص القرآني.
املطلب الثاني :أهمية القصص القرآني للدعوة والدعاة.
املطلب الثالث :أهداف القصص القرآني.
املطلب األول :املراد ابلقصص القرآين
القصص هو :اخلرب املقصوص وهي مجع للقصة وقص علي خربه يقصه قصا
وقصصا أي أورده ،والقاص هو الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها
والقص :اتباع األثر ويقال خرج فالن قصصا يف أثر فالن وذلك إذا اقتص أثره.

()3

والقصة هي الشأن واألمر يقال ما قصتك أي ما شأنك؟ واجلمع قصص.

()4

والقرآن هو املنزل على الرسول صلى اهلل عليه وسلم املكتوب يف املصاحف
املنقول عنه نقال متواترا بال شبهة.

()5

ومل يقص اهلل تبارك وتعاىل علينا القصص للتسلية والرتفيه بل للتدبر واالتعاظ وأخذ
العربة من أخبار السلف قال تعاىل :ﭽﯧﯨﯩﯪﭼ األعراف١٧٦ :

فالقصص القرآني :هو عبارة عن جمموعة من اآليات القرآنية اليت نزلت على
نيب اهلل حممد واليت تقول جمموعة من قصص األنبياء وأقوام خالفوا األنبياء ،ومنها
قصص ألشخاص صاحلني ومنها حتذير وإنذار ألقوام عصوا اهلل.

()6

( )3لسان العرب ،ابن منظور( ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1418 ،2هـ).191/11 ،و القاموس
احمليط ،الفريوز آابدي( ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1406 ،1هـ).808 ،
( )4كتاب املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،الرافعي( ،دار القلم ،بريوت).694 ،
( )5التعريفات ،اجلرجاين( ،دار الراين للرتاث) ،ص.223
(http: )6
//ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D

 9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8Aويكيبيداي املوسوعة احلرة 24 ،سبتمرب .2013
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والقصص القرآني فيه قصص األنبياء وغريهم من األخيار أو األشرار ،وحتوي
على عناصر التشويق واليت تشد السامع وهلا جوانب االعتبار واالتعاظ ،وتعترب من
أهم الوسائل اليت دخل منها الدعاة إىل قلوب املدعوين وعقوهلم لكي يسلكوا الطريق
القويم ويعتنقوا الفضائل وجيتنبوا الرذائل ويسلموا وجوههم هلل الواحد القهار ،كما
احتوى القصص القرآني على طرق شتى يف الرتبية والتهذيب تارة عن طريق احلوار
وأحيانا عن طريق سلوك طريق احلكمة واالعتبار وطورا عن طريق التخويف
واإلنذار.

()7

وقد ورد القصص القرآني يف اآليات الكرمية بالدعوة إىل اهلل بعدة أساليب
دعوية منها ذكر احلجج والرباهني الدالة على صدق الدعوة وتفنيد الشبه املثارة كما
وردت بذكر معجزات النبوة ويف أساليب أخرى وردت بالرتغيب والرتهيب للمدعوين
بذكر ما حل بالعصاة من األقوام السابقة وكيف جنى اهلل عباده الصاحلني ،كما كان
السياق القرآني عن طريق القدوة احلسنة للمدعوين وذلك يف ثناء اهلل على عباده
الصاحلني وذكر صور من حياة األنبياء وأتباعهم ليكونوا قدوة لغريهم.

()8

وقد وصف القصص القرآني بأنه أحسن القصص قال تعاىل :ﭽﮰ

ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ

يوسف ٣ :إن قصص القرآن هلو أحسن القصص وكأن القرآن يدعونا من خالل هذا
الوصف إىل أن نكتفي مبا قصه علينا القرآن من أحداث قصص السابقني وأن ال نتجاوز
القرآن إىل مصادر بشرية مثل اإلسرائيليات واألساطري.
( )7انظر :القصة يف القرآن الكرمي ،حممد طنطاوي( ،هنضة مصر ،القاهرة2001 ،م) ،ص.4
( )8لالستزادة :انظر :معامل الدعوة يف قصص القرآن ،عبدالوهاب الديلمي( ،مكتبة اإلرشاد ،صنعاء ،ط،2
1419هـ)ج.1
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إن وصف القصص باحلُسن ليس ألنها تتوسع يف التفصيالت وتكثر من سرد
األحداث وحتدد األمساء واألماكن فقد ال يكون احلديث عن هذه اجلوانب حسنا
وذلك إذا استند على املصادر غري الصحيحة.

()9

املطلب الثاين :أمهية القصص القرآين للدعوة والدعاة
للقصة القرآنية بشكل عام أهمية للدعوة والدعاة فقد حوى القصص القرآني
يف أطوائه جوانب عديدة يف العقيدة والشريعة والتاريخ والسنن الربانية وخمتلف العلوم
وشتى املعارف ،واليت تستجيب حلاجات البشر الفطرية والعاطفية والعقلية وتستثري فيه
كوامن احلس ليصل إىل معرفة سر احلياة واهلدف من الوجود يف هذه األرض وإىل أين
املصري بعد املوت.

()10

ويف القصص القرآين للدعاة أمهية منها:
 - 1إيضاح أسس الدعوة إىل اهلل ،وبيان أصول الشرائع اليت يبعث بها كل
نيب :قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭼ األنبياء٢٥ :

 - 2تثبيت قلب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقلوب األمة احملمدية على
دين اهلل وتقوية ثقة املؤمنني بنصرة احلق وجنده ،وخذالن الباطل وأهله :قال تعاىل:
ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﭼ هود١٢٠ :

( )9انظر :مع قصص السابقني يف القرآن ،صالح اخلالدي( ،دار القلم ،دمشق ،ط1425 ،4هـ) ،ص.23
( )10الدعوة إىل هللا تعاىل ،عبد الرب نواب الدين( ،دار القلم ،بريوت ،ط1410 ،1هـ) ،ص .143
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 - 3تصديق األنبياء السابقني وإحياء ذكراهم وختليد آثارهم.
 - 4إظهار صدق حممد صلى اهلل عليه وسلم يف دعوته مبا أخرب به عن أحوال
املاضني عرب القرون واألجيال.
 - 5مقارعته أهل الكتاب باحلجة فيما كتموه من البينات واهلدى ،وحتديه هلم
مبا كان يف كتبهم قبل التحريف والتبديل ،كقوله تعاىل :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ آل عمران٩٣ :

 - 6والقصص ضرب من ضروب األدب ،يصغى إليها السامع ،وترسخ عربه
يف النفس :قال تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ يوسف١١١ :

()11

 - 7بيان حكم اهلل تعاىل فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعاىل :قال تعاىل:
ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ
القمر٥ - ٤ :

 - 8بيان عدله تعاىل بعقوبة املكذبني لقوله تعاىل عن املكذبني :قال تعاىل:
ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ هود١٠١ :

 - 9بيان فضله تعاىل مبثوبة املؤمنني لقوله تعاىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ القمر٣٥ - ٣٤ :

( )11انظر مباحث يف علوم القرآن ،مناع القطان  ،ص (.)318-317

قصة ام ـ ـرأة عمران والدروس الدعوية املستفادة منها

329

 - 10تسلية النيب  عما أصابه من املكذبني له لقوله تعاىل :ﭽﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ فاطر٢٦ - ٢٥ :

 - 11ترغيب املؤمنني يف اإلميان بالثبات عليه واالزدياد منه إذ علموا جناة
املؤمنني السابقني وانتصار من أمروا باجلهاد لقوله تعاىل :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ األنبياء٨٨ :

 - 12حتذير الكافرين من االستمرار يف كفرهم لقوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁﭼ حممد.١٠ :
 - 13إثبات رسالة النيب  فإن أخبار األمم السابقة ال يعلمها إال اهلل عز
وجل لقوله تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ هود.٤٩ :وقوله تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ
()12

[إبراهيم]٩:

 - 14ورودها منسوبة هلل عز وجل قال تعاىل :ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﭼ [ .يوسف]3 :

( )12انظر أصول يف التفسري للشيخ حممد بن صاحل العثيمني (.)54-53وانظر القصة يف القرآن الكرمي ،إسالم
حممود درابله ،ص.7
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 - 15أمر اهلل تعاىل لنبيه أن يقص القصص على الناس من باب دعوتهم قال
تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [األعراف] 176 :
 - 16والقصة معلم بارز من معامل القرآن الكريم لتوضيح احلقائق وتبيني
السبل قال تعاىل :ﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ

[ النمل]76 :
 - 17والقص باملفهوم العام كان من مهمات الرسل عليهم الصالة والسالم
قال تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ األعراف٣٥ :

 - 18وذكر القصص القرآني من باب أخذ القدوة واألسوة قال تعاىل:
ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﭼ األنعام٩٠ :

هذه بعض أهمية القصص القرآني للدعوة والدعاة واليت تدل على ضرورة
انتفاع الدعاة بالقصص القرآني للدعوة ملا هلا من أثرها الواضح على املدعوين.
املطلب الثالث :أهداف القصص القرآين
للقصة يف القرآن الكرمي أهداف عدة ذكرت يف القرآن على النحو التايل:
 - 1وسيلة من وسائل الدعوة إىل اهلل قال تعاىل :ﭽﯧ

ﯪﭼ األعراف:

١٧٦

ﯨ

ﯩ

فقد أمر اهلل رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن يقص

القصص على الناس وبني أن هذا قد يدفع السامعني إىل التفكري واالعتبار وجاء هذا
األمر صرحيا يف اآلية السابقة .فاإلسالم دين إقناع فلم يكره أحدا على اعتناقه ألن
اإلكراه يقهر النفس اإلنسانية ويذهلا وحيطم الشخصية اإلنسانية ويقتلها؛ ألنه يورث
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يف القلوب األحقاد ويزرع يف النفوس الضغائن هلذا استخدم الدعاة أساليب شتى
لإلقناع منها القصص القرآني.

()13

 - 2وسيلة للتفكر قال تعاىل :ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﭼ احلج:

٤٥

-

٤٦

فالتفكر والتعقل واالتعاظ مثرة من مثار قراءة قصص

السابقني يف القرآن ونتيجة من نتائج مساع القصص القرآني.
 - 3تثبيت لفؤاد الدعاة وعلى رأسهم سيد البشرية :قال تعاىل :ﭽﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ

هود ١٢٠ :تثبيت الفؤاد على احلق ،واستعالؤه باحلق على كل قوى الباطل.
 - 4عربة وعظة للناس قال تعاىل :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﭼ يوسف١١١ :

 - 5فالقرآن من خالل القصص يقدم مناذج املؤمنني ومناذج الكافرين ،مناذج
الضعفاء األذالء ومناذج الرجال الصادقني األقوياء ،وإنها قيم دائمة للحق والباطل
والفضيلة والرذيلة وكل ذلك دروس ودالالت وعرب.

()14

( )13حرية االعتقاد يف الشريعة اإلسالمية ،عبدهللا علوان( ،دار السالم ،القاهرة ،ط1424 ،4عـ) ،ص.32
( )14انظر :مع قصص السابقني ،صالح اخلالدي ،ص.28
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املبحث الثاين :التعريف بقصة امرأة عمران
املطلب األول :تفسري اآليات اليت وردت بها قصة امرأة عمران
املطلب الثاني :قصص متعلقة بقصة امرأة عمران.
املطلب األول :تفسري اآلايت اليت وردت هبا قصة امرأة عمران
ورد ذكر آل عمران يف القرآن الكريم بثالثة مواضع هي:
قال تعاىل :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ التحريم١٢ :

قال تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﭼ آل عمران٣٥ :

قال تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ آل
عمران٣٣ :

وسوف نتناول بالتفصيل اآليات اليت وردت يف سورة آل عمران عن قصة امرأة
عمران وهي يف قوله تعاىل:
ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ آل عمران٣٧ - ٣٥ :

قصة ام ـ ـرأة عمران والدروس الدعوية املستفادة منها

333

يقول ابن كثري " :امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السالم وهي حنة بنت
فاقوذ وكانت امرأة ال حتمل فرأت يوما طائرا يزق فرخه فاشتهت الولد فدعت اهلل
تعاىل أن يهبها ولدا فاستجاب اهلل دعاءها ،فلما حتققت احلمل نذرت أن يكون حمررا
أي خالصا مفرغا للعبادة واخلدمة ببيت املقدس فقالت يا رب :ﭽ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ آل عمران ٣٥ :أي السميع لدعائي العليم بنييت
ومل تكن تعلم ما يف بطنها أذكرا أم أنثىً قال تعاىل :ﭽ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ آل عمران ٣٦ :أي يف القوة واجللد يف العبادة
وخدمة املسجد األقصى قال تعاىل :ﭽ

ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ آل عمران ٣٦ :فيه دليل

على جواز التسمية يوم الوالدة كما هو الظاهر من السياق ألنه شرع من قبلنا ومل يرد
يف شرعنا ما خيالفه.
وقوله تعاىل إخبارا عن أم مريم ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ
آل عمران٣٦ :

أي عوذتها باهلل عز وجل من شر الشيطان وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى
ابن مريم فاستجاب اهلل هلا ذلك فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم " :ما من مولود يولد إال مسه الشيطان حني يولد ،فيستهل
صارخا من مسه إياه إال مريم وابنها".

()15

ويف قوله تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ آل عمران٣٧ :
ِ
ِ
ِِ
ك
ورةُ ِآل عمران َ -ابب َوإِِِين أ ُِعي ُذ َها بِ َ
( )15رواه البخاري ،صحيح البخاري  -كتَاب تَـ ْفسري الْ ُق ْرآن ُ -س َ
وذُ ِريـَّتَـها ِمن الشَّيطَ ِ
الرِجي ِم ،رقم .4274
ان َّ
َِ َ ْ ْ
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خيرب ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة وأنه أنبتها نباتا حسنا أي جعلها شكال مليحا
ومنظرا مجيال بهيجا ،ويسر هلا أسباب القبول وقرنها بالصاحلني من عباده تتعلم منهم
العلم واخلري والدين فلهذا قال تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﭼ آل عمران٣٧ :

أي جعله كافال هلا وما ذلك إال أنها كانت يتيمة ،وقيل إن بين إسرائيل
أصابتهم سنة جدب فكفل زكريا مريم لذلك ،وإمنا قدر اهلل كون زكريا كفلها لسعادتها
لتقتبس منه علما مجا نافعا وعمال صاحلا وألنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن
اسحق ،وقيل زوج أختها.
ثم أخرب اهلل عن سريتها وجالدتها يف حمل عبادتها قال تعاىل :ﭽ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ

ﯺ ﯻ ﯼ

آل عمران ٣٧ :يعين :وجد عندها فاكهة الصيف يف

الشتاء ،وفاكهة الشتاء يف الصيف ،وقيل وجد عندها علما أو صحفا فيها علم ،فيقال
هلا من أين لك هذا قال تعاىل :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ آل
عمران".٣٧ :

()16

يقول أبو بكر اجلزائري " :أخرب اهلل تعاىل أنه مسيع عليم أي مسيع لقول امرأة
عمران عليم حباهلا كما قالت ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ آل عمران...٣٥ :
فحملت ومات زوجها وهي حبلى ،وحان وقت الوالدة فولدت ولكن أنثى ولدت ال
ذكرا فتحسرت لذلك وقالت ليس الذكر كاألنثى يف باب اخلدمة يف بيت املقدس فلذا
هي آسفة جدا وأمست مولودتها مريم أي خادمة اهلل ،وسألت ربها أن حيفظها وذريتها
من الشيطان الرجيم ؛ فتقبل اهلل ما نذرته له وهو مريم فكانت تنمو مناء عجيبا على

( )16انظر :تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري( ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1417 ،1هـ).320/1 ،
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خالف املواليد ،وكفلها زكريا فرتبت يف بيت خالتها ألن أمها نذرتها هلل تعاىل فال يصح
منها أن تبقيها يف بيتها".

()17

يقول الشوكاني" :معنى لك :أي لعبادتك ،وحمررا أي عتيقا خالصا هلل خادما
للكنيسة ،واملراد هنا احلرية اليت هي ضد العبودية ،وقيل :املراد باحملرر اخلالص هلل
سبحانه الذي ال يشوبه شيء من أمر الدنيا ورجح هذا بأنه ال خالف أن عمران وامرأته
حران ،ويف قوله "فتقبل مين" التقبل أخذ الشيء على وجه الرضا :أي تقبل مين
نذري مبا يف بطين فلما وضعتها أنثى فكأنها حتسرت وحتزنت ملا فاتها من ذلك الذي
كانت ترجوه وتقدره.وقيل :املقصود من تسميتها مريم التقرب إىل اهلل سبحانه وأن
يكون فعلها مطابقا ملعنى امسها فإن معنى مريم خادم الرب بلغتهم فهي وإن مل تكن
صاحلة خلدمة الكنيسة فذلك ال مينع أن تكون من العابدات ،وقيل :أنها كانت تنبت يف
اليوم ما ينبت املولود يف عام ،دخل عليها زكريا احملراب فوجد عندها عنبا يف مكتل يف
غري حينه ،فقال" :أنى لك هذا" قالت :هو من عند اهلل قال :إن الذي يرزقك العنب
يف غري حينه لقادر أن يرزقين من العاقر الكبري العقيم ولدا هنالك دعا زكريا ربه".

()18

ويذكر السعدي" :أن تسلسل أم مريم من البيوت الفاضلة كان سببا يف تضرعها
لربها وتقربها إليه مبا يف بطنها ،فتقبل مين هذا العمل :أي اجعله مؤسسا على اإلميان
واإلخالص مثمرا للخري والثواب".
وقد ربيت مريم تربية عجيبة دينية ،أخالقية ،أدبية كملت بها أحواهلا
وصلحت بها أقواهلا وأفعاهلا ومنا فيها كماهلا ويسر اهلل هلا زكريا كافال ،ثم إن اهلل

( )17أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ،أبو بكر اجلزائري( ،ط1412 ،1هـ).309/1 ،
( )18فتح القدير ،الشوكاين( ،دار املعرفة ،بريوت).336/1 ،
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أكرم مريم وزكريا حيث يسر ملريم من الرزق احلاصل بال كد وال تعب وإمنا هو كرامة
أكرمها اهلل به".

()19

يقول الثعاليب " :وقوله تعاىل (رب إني وضعتها أنثى ) لفظ خرب يف ضمنه
التحسر والتلهف وبني اهلل ذلك بقوله (وليس الذكر كاألنثى) تريد يف امتناع نذرها إذ
األنثى حتيض وال تصلح لصحبة الرهبان وبدأت بذكر األهم يف نفسها وإال فسياق
قصتها يقتضي أن تقول وليس األنثى كالذكر.
ويف قوله تعاىل (إن اهلل يرزق من يشاء بغري حساب) تقرير لكون ذلك الرزق من
عند اهلل ،وذهب الطربي إىل أن ذلك ليس من قول مريم وأنه خرب من اهلل تعاىل حملمد
صلى اهلل عليه وسلم ،واهلل سبحانه ال تنتقص خزائنه فليس حيسب ما خرج منها وقد
يعرب بهذه العبارة عن املكثرين من الناس أنهم ينفقون بغري حساب ،وذلك جماز وتشبيه
واحلقيقة هي فيما ينفق من خزائن اهلل سبحانه".

()20

املطلب الثاين :قصص متعلقة ومرتبطة بقصة امرأة عمران
قصة امرأة عمران هلا قصص متعلقة هبا وانبعة منها من هذه القصص:
 - 1ساللة آل عمران قال تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ آل عمران٣٤ - ٣٣ :

هلل تعاىل من عباده أصفياء يصطفيهم وخيتارهم ومين عليهم بالفضائل العالية
والنعوت السامية والعلوم النافعة واألعمال الصاحلة واخلصائص املتنوعة ؛ فذكر هذه
البيوت الكبار وما احتوت عليه من كملة الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال وأن
( )19انظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،السعدي( ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1418 ،9هـ)،
ص .106
( )20اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،الثعاليب( ،املكتبة العصرية ،بريوت ،ط1417 ،1هـ) ،ص .247
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الفضل واخلري تسلسل يف ذراريهم ومشل ذكورهم ونساءهم وهذا من أجل منته
وأفضل مواقع جوده وكرمه.وهو سبحانه يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع
فضله حيث اقتضت حكمته.

()21

 - 2مريم وابنها عيسى عليه السالم قال تعاىل :ﭽ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ آل عمران٤٤ - ٤٢ :

ويف قوله تعاىل:
ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ آل عمران٤٥ :

إىل قوله تعاىل:
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﭼ آل عمران٥٥ :

وجيها :أي له الوجاهة واجلاه العظيم يف الدنيا واآلخرة عند اخللق ومع ذلك
فهو عند اهلل من املقربني الذين هم أقرب اخلالئق إىل اهلل.

( )21انظر تيسري الكرمي الرمحن ،السعدي ،ص.108
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وقد أيده اهلل باآليات والرباهني واخلوارق وجاء بدعوة الناس إىل عبادة اهلل
وحده ال شريك له فمن سلك هذا الصراط أوصله إىل جنات النعيم ،وقد حتزب بنو
إسرائيل حيال دعوته إىل أحزاب فمنهم من آمن به واتبعه ،ومنهم من كذب به وكفر
ورمى أمه بالفاحشة كاليهود.

()22

 - 3زكريا عليه السالم قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ آل
عمران٤١ - ٣٨ :

أي هذا املبشر به هو حييى سيد من فضالء الرسل وكرامهم ،واحلصور هو الذي
عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة ،وهو من الصاحلني الذين بلغوا الصالح
ذروته العالية.
وقد كان لزكريا مانعان فمن أي طريق حيصل له ذلك مع ما ينافيه؛ فيقول له تعاىل
أنه تعاىل الفعال ملا يريد الذي قد انقادت األسباب لقدرته ونفذت فيها مشيئته وإرادته.
وقد جعل له آية وعالمة لتفرح نفسه ويطمئن القلب إىل مقدمات الرمحة وإن
كان متيقنا مما أخربه اهلل به.

()23

( )22انظر :تيسري الكرمي الرمحن ،السعدي ،ص .108
( )23املرجع السابق ،ص .106
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املبحث الثالث :الدروس الدعوية املستفادة من قصة امرأة عمران
املطلب األول :الدروس الدعوية املتعلقة بالعقيدة.
املطلب الثاني :الدروس الدعوية املتعلقة بالشريعة واألخالق.
املطلب األول :الدروس الدعوية املستفادة من القصة للدعوة والدعاة املتعلقة ابلعقيدة
العقائد هي اليت جيب أن تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب ،وتكون يقينا
عند أصحابها ال ميازجها ريب وال خيالطها شك )24( .والعقيدة متثل القاعدة األساس يف بناء
الدين اإلسالمي ،وقصة امرأة عمران حوت الكثري من الدروس الدعوية للدعوة والدعاة
وسوف نذكر الدروس الدعوية املتعلقة بالعقيدة بالتعداد التالي:
 - 1على الدعاة تقرير عقيدة التوحيد واليت تعد من أساسيات الدعوة
وذلك من خالل مشروعية النذر هلل تعاىل دون سواه وهو التزام املؤمن الطاعة تقربا هلل
تعاىل (:)25
فالنذر هو :إجياب عني الفعل املباح على نفسه تعظيما هلل سبحانه ( )26وهو إلزام
مكلف خمتار نفسه هلل تعاىل شيئاً غري الزم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه ،والنذر
نوع من العبادة ،ال جيوز صرفه لغري اهلل تعاىل؛ ألنه يتضمن تعظيم املنذور له،
والتقرب إليه بذلك قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ البقرة٢٧٠ :

فاهلل توعد من ال يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خربه وعبد معه غريه فما
هلم من أنصار ينقذونهم يوم القيامة.

()27

( )24العقيدة يف هللا ،عمر سليمان األشقر( ،الكويت ،مكتبة الفالح ،ط1983 ،4م) ،ص.9
( )25انظر :أيسر التفاسري1 ،م.312
( )26التعريفات اجلرجاين ،ص .308
( )27انظر :تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.288/1 ،

خولة بنت يوسف املقبل

340

وهذه امرأة عمران تقول :قال تعاىل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﭼ آل عمران ٣٥ :فهي قدمت النذر ودعت اهلل القبول.
 - 2توجيه الداعي للمدعو بأن املعجزات أمر خارق للعادة ال تصرف إال
لألنبياء تأييدا هلم وثبوت كرامات األولياء ،وما يصرف لغري األنبياء يعترب كرامات فاهلل
ناصر دعاته قال تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ آل عمران٣٧ :

فيوقن الدعاة أن اهلل ينصر عباده ويؤيدهم باملعجزات والكرامات تأييدا هلم.
فلكل نيب معجزة واليت هي أمر خارق للعادة داع للخري والسعادة مقرون بدعوى
النبوة قصد بها إظهار صدق من ادعى أنه رسول من اهلل.
 - 3عند تيقن الدعاة بعلم اهلل وإحاطته بكل صغرية وكبرية وأنه املسري
للكون تهدأ نفوسهم ويقبلون على الدعوة بنفوس مطمئنة راضية بقضاء اهلل وقدره.
قال تعاىل :ﭽ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ آل عمران ٣٦ :فالغيب هو السر الذاتي

وكنهه الذي ال يعرفه إال هو ،وهلذا كان مصونا من األغيار ومكنونا عن العقول
واألبصار )28( .فاهلل هو العامل املدبر لكل صغرية وكبرية فما أصابنا مل يكن ليخطئنا وما
أخطأنا مل يكن ليصيبنا؛ فهذه عقيدة اإلميان بقضاء اهلل وقدره هي تعين خروج
املمكنات من العدم إىل الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء.
 - 4يف قصة امرأة عمران داللة واضحة ودليل وشاهد على نبوة حممد صلى
اهلل عليه وسلم إذ مثل هذه القصص ال يتأتى ألمي أن يقصها إال أن يكون رسوال
يوحى إليه لذا ختمت هذه القصة بـقوله تعاىل ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ
آل عمران٤٤ :
( )28التعريفات ،اجلرجاين ،ص .209
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املطلب الثاين :الدروس الدعوية املتعلقة ابلشريعة واألخالق
الشريعة اإلسالمية هي ما شرعه اهلل لعباده من العقائد والعبادات واألخالق
واملعامالت ونظم احلياة يف شعبها املختلفة لتنظيم عالقة الناس بربهم وعالقتهم
بعضهم ببعض وحتقيق سعادتهم يف الدنيا واآلخرة؛ فشريعة اهلل هي املنهج احلق
املستقيم الذي يصون اإلنسانية من الزيغ واالحنراف وجينبها مزالق الشر ونوازع اهلوى
وهلذا كانت الغاية من تشريع اهلل استقامة اإلنسان على اجلادة لينال عز الدنيا وسعادة
اآلخرة.

()29

واألخالق هي :صفة مستقرة يف النفس فطرية أو مكتسبة ذات آثار يف السلوك
حممودة أو مذمومة.
فاخللق منه ما هو حممود ،ومنه ما هو مذموم ،واإلسالم يدعو إىل حممود
األخالق وينهى عن مذمومها.

()30

والشريعة تعين الكيفية الشرعية للشعائر التعبدية واملعامالت وقواعد
األخالق

()31

ويف قصة امرأة عمران طرح ملوضوعات شرعية وأخالقية نذكرها على النحو
التالي:
 - 1بيان الداعية للمدعوين بأن شرع من قبلنا شرع لنا مامل يرد دليل على
خالف ذلك وهذا فيه تيسري وتقارب بني الديانات .األمر الذي حيبب دخول غري املسلم
يف اإلسالم ،ونستخلص ذلك من قصة امرأة عمران يف قوله تعاىل :ﭽﯥ ﯦ
( )29اتريخ التشريع اإلسالمي ،مناع القطان( ،مكتبة وهبة ،القاهرة1409 ،هـ) ،ص.14
( )30األخالق اإلسالمية وأسسها عبدالرمحن امليداين( ،دار القلم ،دمشق ،ط1423 ،6هـ).10/1 ،
( )31انظر :منهج الدعوة إىل العقيدة يف ضوء القصص القرآين ،مىن بن داوود( ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط،1
1419هـ) ،ص.21
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ﯧﭼ آل عمران ٣٦ :فيه دليل على مشروعية التسمية يوم الوالدة كما هو الظاهر
من السياق؛ ألنه شرع من قبلنا ،وقد حكي مقررا وبذلك ثبتت السنة عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم حيث قال " :ولد لي الليلة ولد مسيته باسم أبي إبراهيم "رواه
البخاري ومسلم.
 - 2حقوق الطفل تبدأ من حني الوالدة.
فقد كفل الدين اإلسالمي للمواليد حقوقا من حني الوالدة؛ فالطفل نعمة
إهلية ،وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية به منذ كان بذرة يف رحم األم وحتى نهاية حياته
كإنسان فمن حق املولود أن يكون له اسم مييزه وينتمي ألسرة وتشمل الرعاية
اإلسالمية للمولود بتحصينه من الشيطان قال تعاىل ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﭼ آل عمران٣٦ :كما ثبت حق الطفل يف احلضانة بتوفري الرعاية له أو إجياد من
يكفله قال تعاىل :ﭽ ﯷ ﯸ ﭼ آل عمران٣٧ :

وحق الرعاية واحلماية وكل ما من شأنه احلفاظ عليه حتى يستقل قادرا على
رعاية نفسه.

()32

 - 3شرع الدين اإلسالمي كفالة اليتيم والعناية به:
قال تعاىل ﭽ ﯷ ﯸ ﭼ آل عمران ٣٧ :وما ذلك إال ألنها يتيمة.
وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني"
رواه البخاري
 - 4بيان فضل الذكر على األنثى يف باب النهوض باألعمال والواجبات
وذلك يف قوله تعاىل :ﭽ

ﯡ ﯢ ﯣﭼ

()33

آل عمران ٣٦ :وذلك يف باب اخلدمة يف

( )32انظر :حقوق الطفل يف اإلسالم( ،مطبوعات اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ،الرايض1432 ،هـ).
( )33أيسر التفاسري.312/1 ،
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بيت املقدس ،ويف القوة واجللد .وهذا فيه رد على دعاة املساواة بني الذكر واألنثى؛
فكل الشرائع السماوية ال تقر هذه املساواة وليس فيها تقليل من شأن املرأة لكن لكل
جنس مميزاته.
 - 5بيان أهمية التطوع يف العمل اإلسالمي؛ فالعمل التطوعي كان وال زال
الدعامة األساسية يف بناء اجملتمع ونشر احملبة والرتابط االجتماعي بني أفراد اجملتمع؛
فهو عمل إنساني يرتبط ارتباطا قويا بكل معاني اخلري والعمل الصاحل اخلالص هلل
تعاىل؛ فالتطوع اسم ملا شرع زيادة على الفرض والواجبات ()34يظهر ذلك يف قولة
تعاىل ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ آل عمران.٣٥ :
اخلامتة
احلمد هلل الذي بشكره ومحده تتم الصاحلات والصالة والسالم على سيد
البشرية وإمام الدعاة وبعد.
فقد مت احلديث يف هذا البحث عن املستفاد من قصة امرأة عمران للدعوة
والدعاة واليت حوت الكثري من الفوائد واملستخلصات الدعوية.
هذا وقد استنتجت من هذا البحث عدة فوائد منها:
 - 1فوائد القصص القرآني للناس عامة وللدعاة بشكل خاص.
 - 2أهمية قصة امرأة عمران للدعوة والدعاة وضرورة دراسة القصة دراسة
دعوية.

( )34انظر :العمل التطوعي يف السنة النبوية ،رندة زينو ،حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف قسم السنة يف
اجلامعة اإلسالمية يف غزة.
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 - 3القصص القرآني فيه من البيان واإليضاح ما جيعل منه مادة دعوية ونلحظ
الرتابط بني القصص القرآني؛ مما يسهل على الدعاة التسلسل يف عرضه.
 - 4أن اهلل ناصر عبده ومعلٍ لشأن دعاته ،وهذا اتضح لنا من خالل قصة
امرأة عمران.
 - 5للقصة القرآنية أهداف عدة.
 - 6قصة امرأة عمران حوت دروسا دعوية عدة.
ومن أهم التوصيات اليت استخلصتها من قصة امرأة عمران ما يلي:
 - 1أهمية دراسة القصص القرآني للدعاة.
 - 2دراسة متعلقات قصة امرأة عمران دراسة دعوية.
هذا وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
واحلمد هلل رب العاملني.
فهرس املراجع واملصادر

[ ]1القرآن الكريم
[ ]2األخالق اإلسالمية وأسسها ،عبدالرمحن امليداني( ،دارالقلم ،دمشق ،ط،6
1423هـ).
[ ]3أصول يف التفسري ،للشيخ حممد بن صاحل العثيمني.
[ ]4أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ،أبو بكر اجلزائري( ،ط1412 ،1هـ)
[ ]5تاريخ التشريع اإلسالمي ،مناع القطان( ،مكتبة وهبة ،القاهرة1409 ،هـ).
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[ ]6التعريفات ،اجلرجاني( ،دار الريان للرتاث).
[ ]7تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري( ،دار احياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط،1
1417هـ)
[ ]8تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،السعدي( ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط1418 ،9هـ).
[ ]9اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،الثعاليب( ،املكتبة العصرية ،بريوت ،ط،1
1417هـ).
[ ]10حرية االعتقاد يف الشريعة اإلسالمية ،عبداهلل علوان( ،دار السالم ،القاهرة،
ط1424 ،4هـ)
[ ]11حقوق الطفل يف اإلسالم( ،مطبوعات اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان،
الرياض1432 ،هـ).
[ ]12الدعوة إىل اهلل تعاىل ،عبد الرب نواب الدين( ،دار القلم ،بريوت ،ط،1
1410هـ).
[ ]13العقيدة يف اهلل ،عمر سليمان األشقر( ،الكويت ،مكتبة الفالح ،ط،4
1983م).
[ ]14العمل التطوعي يف السنة النبوية ،رندة زينو ،حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف
قسم السنة يف اجلامعة اإلسالمية يف غزة.
[ ]15فتح القدير ،الشوكاني( ،دار املعرفة ،بريوت).
[ ]16القاموس احمليط ،الفريوز آبادي( ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1406 ،1هـ).
[ ]17القصة يف القرآن الكريم ،حممد طنطاوي( ،نهضة مصر ،القاهرة2001 ،م).
[ ]18كتاب املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،الرافعي( ،دار القلم ،بريوت).
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[ ]19لسان العرب ،ابن منظور( ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط،2
1418هـ).
[ ]20مباحث يف علوم القرآن ،للشيخ مناع القطان.
[ ]21مع قصص السابقني يف القرآن ،صالح اخلالدي( ،دار القلم ،دمشق ،ط،4
1425هـ).
[ ]22معامل الدعوة يف قصص القرآن ،عبدالوهاب الديلمي( ،مكتبة اإلرشاد،
صنعاء ،ط1419 ،2هـ).
[ ]23منهج الدعوة إىل العقيدة يف ضوء القصص القرآني ،منى بن داوود( ،دار ابن
حزم ،بريوت ،ط1419 ،1هـ).
املواقع اإللكرتونية
[http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8% ]24
 ،A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8Aويكيبيديا املوسوعة
احلرة 24 ،سبتمرب .2013
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The Missionary Lessons Learned from the Story of a Woman Imran
Dr. Khaolah Yousif Almoqbl
Associate Professor. Islamic Dawa Department
Imam Muhammad bin Saud Islamic University
Abstract. Quran has told us many former stories to take cues, learn from these stories and make use of
the events contained therein. Quranic stories is the right stories. God Almighty says " Indeed, this is the
true narration. And there is no deity except Allah. And indeed, Allah is the Exalted in Might, the Wise."
Al Imran 62. Thus, this research has been done. It Deals with The importance of studying the Quranic
stories from the advocacy side and for Preaching and preachers, and the objectives of the Quranic stories.
The story of a woman Imran is defined through the interpretation of the verses. Then gradient in the
missionary lessons learned from the story of a woman Imran regarding doctrine and law and ethics.
Then conclude by mentioning the most important findings and recommendations for this search.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)1ص ص ( ،399-349حمرم 1436هـ/أكتوبر 2014م)

الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
يف الفقه اإلسالمي ونظام املرافعات الشرعية
دراسة مقارنة

د .يوسف بن عبدهللا بن حممد اخلضري

األستاذ املشارك بقسم السياسة الشرعية – املعهد العايل للقضاء
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ملخص البحث .إذا ترامت أطراف الدولة وكثر شعبها حتم ذلك توزيع االختصاص القضائي ،وإنشاء حماكم

متخصصة ،حسب نوع املنازعة؛ لتسهيل سبل التقاضي بني الناس.
والواجب احرتام قواعد االختصاص وعدم خمالفتها من اخلصوم ومن القاضي ،وقد وضع الفقه اإلسالمي
ونظام املرافعات الشرعية السعودي وسائل حلماية االختصاص النوعي.
ومن أهم هذه الوسائل الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية بوصفه وسيلة حتمي
االختصاص من غوائل اخلصوم.
وهذا البحث سوف يسلط الضوء الكاشف على هذا املوضوع من خالل استقراء النصوص الشرعية
واستجالء املواد النظامية املتعلقة به ،وقد اقتضت الصناعة البحثية أن تنتظم خطة حبث هذا املوضوع يف متهيد
وثالثة مباحث وخامتة.
تناولت يف التمهيد التعريف بعنوان البحث ،ويف املبحث األول توصيف الدفع بعدم االختصاص النوعي
أمام احملاكم التجارية وطبيعته ،ويف املبحث الثاين حكم الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية ،ويف
املبحث الثالث شروط الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية ،ويف املبحث الرابع آاثر قبول الدفع
بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية .وقد زيل ت البحث خبامتة ضمنتها أهم النتائج اليت توصلت إليها،
وبعض التوصيات املتعلقة بعنوان البحث.
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املقدمة
احلمد هلل الذي أمر بالعدل وقضى باحلق ،وأنزل الكتاب وامليزان ليقوم الناس
بالقسط ،والصالة والسالم على خري من حكم بالعدل وبه قضى ،نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني – وبعد.
يُعد القضاء أحد أهم الدعائم األساسية يف حياة الناس ،إذ به تنضبط األمور،
وتصان احلقوق ،وترفع املظامل ،وتندفع الشرور ،وقد تولت الشريعة الغراء بيان
أحكام القضاء بصورة عادلة وطريقة باهية تضمن حتقيق السعادة للبشرية.
وقد أصّل الفقهاء على هذه النصوص أحكاما فرعية اجتهادية كثرية ،حتقق
املقاصد املرومة من مشروعية القضاء ،حتى اكتمل بدر القضاء يف الفقه اإلسالمي،
بشقيه املوضوعي والشكلي (اإلجرائي) ؛ مبا حيقق العدل املنشود حسب أحوال تلك
األزمنة الفارطة.
وجاء املنظم السعودي يصنع أنظمته القضائية على نور مشكاة الشريعة
اإلسالمية ،ويأخذ قبسا من اخلربات اإلنسانية فأصدر  -وهو يسعى إىل حتقيق
مقاصد الشريعة  -عددا من األنظمة القضائية ،وخاصة يف اجلانب اإلجرائي.
ومن املوضوعات القضائية ذات املنزلة املهمة االختصاص القضائي ،الذي
يرسم حدود التقاضي لكل من أطراف الدعوى والقاضي ،وكل من تربطه العالئق
باحلكم القضائي ،من األفراد ومؤسسات الدولة.
وقد صدر قبل شهرين نظام جديد للمرافعات ،محل يف طياته أحكاما جديدة،
ومعاني بديعة ،التفت عن ذكرها النظام السابق.
جاء نظام املرافعات الشرعية السعودي اجلديد بعد أن ارتدى ثوبه القشيب،
وخصّ االختصاص القضائي بالعناية ،وأوىل االختصاص النوعي أمام احملاكم
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التجارية بفائض رعاية ،وصيّره من السنن املرضية والقواعد املرعية ،اليت يتعني على
اجلميع االلتزام بها وعدم خمالفتها.
غري أنه ال تؤمن مكائد بعض اخلصوم من اهلجوم على محى االختصاص،
ورفع نزاع إىل حمكمة جتارية ال والية هلا يف نظره والفصل فيه.
لذلك ال مناص من إجياد وسائل تطوقه باحلماية وطرائق حتيطه بالصيانة؛ لينعم
بالسري يف طرائقه املعهودة اليت رسم حدودها نظام املرافعات الشرعية.
وحتقيقا لذلك لزم يف بداهة العقول إعطاء كل ذي شأن حق دفع غوائل
اخلصومة بعدم االختصاص النوعي أمام احملكمة التجارية؛ إذا بان أنها غري مشمولة
بواليتها النوعية ،وفق مساطر نظام املرافعات الشرعية ،وديباجة مرسومه ،وما وقر
سلفا يف نظام احملكمة التجارية ،وإن اقتضى احلال صعد اجلواز إىل مراقي الوجوب.
ولذلك ال جرم أن نؤسس قاعدة فقهية قضائية مفادها :الدفع بعدم
االختصاص حياة لالختصاص.
فلما كان الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية هذه منزلته
وتلك مكانته وقع اختياره للبحث ،وجرى اصطفائه للدراسة والتحليل ،وانتهي النظر
بومسه بـ " الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية يف الفقه اإلسالمي
ونظام املرافعات الشرعية  -دراسة مقارنة".
أمهية املوضوع
تكتسي دراسة موضوع هذا البحث أهمية كربى ،سواء من الناحية النظرية أو
الناحية العملية.
فمن الناحية النظرية فإن مثة نصوصا فقهية وأخرى نظامية تناولت هذا املوضوع
هي بأمس احلاجة إىل دراستها وحتليلها وتفكيك عباراتها وبيان جمملها وحتديد
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مقاصدها؛ ليكون اخلصوم واحملكمة التجارية على بصرية من أمر الدفع بعدم
االختصاص النوعي ال غشاوة فيها.
ومن الناحية العملية يقع بني يدي هذا املوضوع مجلة من املشكالت ،ذلك أن
الناظر إىل الواقع العملي يف احملاكم يلمح أن دعاوى كثرية ترفع إىل حمكمة من احملاكم،
ويبذل اخلصوم والقاضي جهودا كبرية ،حتى إذا ما تهيأت القضية للفصل فيها ،بعد
طول وقت وكبري عناء( ،)1وبذل أموال ،الحت بوارق االختصاص ،وتبني عدم
والية احملكمة يف نظرها ،رفع ذو الشأن يدا بالدفع بعدم االختصاص ،وانتهي النظر
إىل احلكم بذلك .وال خيفي على ذوي البصائر بالتقاضي ما ينطوي على ذلك من
مفاسد وأضرار جسيمة ،وهي مشكلة قدمية عالقة يف عتبات احملاكم؛ لذلك كان حقا
على العارفني بأحكام الدفع بيان معامله ،ورسم حدوده ،لكي تنغلق أبو اب احملاكم يف
وجوه هذه املفاسد.
واجلدير باملالحظة أنه بالرغم من أهمية املوضوع إال أنه مل حيظ بالعناية
الالزمة ،ومل ينل نصيبه من البحث والتحليل؛ ألنه نظام حديث عهد بصدور ،وما
جنز من دراسات سابقة يف هذا احلقل ال تعدو دراسات عامة يف ثنايا املوسوعات
القانونية ،وال أعرف دراسة أفردت هذا املوضوع بالدراسة يف نظام املرافعات الشرعية
اجلديد مقارنا بالفقه اإلسالمي.

( )1من ذلك القضية املقيدة برقم /2/437ق لعام 1425هـ حيث مل يفصل فيها بعدم االختصاص إال يف
 ،1428/10/15والقضية رقم /2/4312ق لعام 1426حيث مل يفصل فيها بعدم االختصاص إال يف
1428/3/29هـ .انظر :جمموعة األحكام واملباد التجارية  -ديوان املظامل ،لعام 1430هـ .72 -76 /1

الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية يف...

353

هدف البحث
يروم هذا البحث دراسة هذا املوضوع ،واستجالء النصوص الفقهية والنظامية
املتعلقة به ،والكشف عن مآربها ،وحتديد مقاصدها ،ورسم أبعادها؛ لتكون النتائج
معامل يف طريق الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية ،لكل من
اخلصوم والقاضي.
منهج البحث
هذه الدراسة تسري وفق مناهج البحث العلمي ،فتأخذ باملنهج التحليلي الذي
حيلل اخلطاب ،وحيدد أبعاده ،ويستنبط مقاصده ،وباملنهج املقارن الناظر إىل الثروات
املعرفية والذخائر العلمية يف املصادر الفقهية والقانونية واملمارسات القضائية ،وكيفية
التعامل معها واإلفادة منها.
خطة البحث
ينتظم هذا البحث يف مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة.
املقدمة :وتشتمل على أهمية املوضوع ،وهدف البحث ،ومنهج البحث،
وخطة البحث.
التمهيد :التعريف مبفردات العنوان.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التعريف باالختصاص القضائي ،وأنواعه.
املطلب الثاني :االختصاص النوعي للمحاكم التجارية السعودية.
املطلب الثالث :التعريف بالدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم
التجارية.
املبحث األول :توصيف الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
وطبيعته.
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املبحث الثاني :حكم الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية.
املبحث الثالث :شروط الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية.
املبحث الرابع :آثار قبول الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم
التجارية.
اخلامتة :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات اليت انتهت إليها هذه الدراسة.
التمهيد :التعريف مبفردات العنوان
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التعريف ابالختصاص القضائي ،وأنواعه
وفيه فرعان:
الفرع األول :التعريف ابالختصاص القضائي.
االختصاص يف اللغة :االنفراد بالشيء ،واخْتصّه :أَفْ َردَه به دون غريه.
ص له إِذا انفرد.
ويقال :اخْتصّ فال ٌن باألَمر وختصّ َ

()2

أما يف االصطالح الفقهي فلم أجد من صاغ تعريفا له من الفقهاء ،حيث حتدثوا
عن االختصاص مباشرة دون وضع حد له ،لكن ميكن أن أصنع له تعريفا من خالل
كالمهم عن االختصاص القضائي بشكل عام ،فأقول بأنه :ختويل ولي األمر القاضي
()3

احلكم يف مسائل حمددة دون غريها.

( )2انظر :لسان العرب البن منظور  ،24/7واملفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ص.284
( )3انظر :أدب القاضي للماوردي  397/2حيث تكلم عن االختصاص القضائي بكالم عام ال يروم من ورائه
تعريفا حمددا له.
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وال يبعد تعريف القانونيني عن التعريف الفقهي ،حيث عرفوه بأنه :الوالية
املمنوحة جلهة قضائية معينة بالفصل يف منازعات حمددة.

()4

فهو حتديد نصيب احملكمة من املنازعات اليت يسوغ هلا الفصل فيها ،إذ ال
يتصور أن يكون يف دولة مرتامية األطراف حمكمة واحدة ،تنظر مجيع املنازعات ،لذا
كان من الضروري ختصيص حماكم معينة بنظر أنواع حمددة من اخلصومات يف مسائل
معينة بصورة واضحة للقاضي وللخصوم.

الفرع الثاين :أنواع االختصاص القضائي:
ميكن رد أنواع االختصاص القضائي إىل األنواع التالية:
 -1االختصاص املكاين:
ويقصد به :والية احملكمة يف نظر الدعوى اليت تقع يف دائرة اختصاصها احمللي
أو اجلغرايف ،بناء على معيار حمدد ،أي أن كل حمكمة تكون خمتصة يف البت يف
املنازعات اليت تقع يف حدود واليتها املكانية( ،)5فمحكمة الطائف مثال تتوىل احلكم يف
املنازعات الواقعة يف تلك احملافظة ،وال جيوز هلا النظر يف أي نزاع خارج واليتها
املكانية ،وهكذا سائر املناطق واحملافظات واملراكز .وقد توىل نظام املرافعات الشرعية
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )1/يف 1435 /1/22هـ حتديد االختصاص املكاني
بشكل واضح.

()6

( )4انظر :املرافعات املدنية والتجارية للدكتور أمحد أبو الوفاء ص  ،276ودروس يف قانون املرافعات للدكتور عبد
احلكم شرف والدكتور السعيد األزمازي ص .118
( )5انظر :األحكام السلطانية ،للماوردي ص  ،97ونظرية االختصاص للدكتور عبد الباسط مجيعي ص .103
( )6انظر :املواد من ( 34ـ ـ  )40من النظام واملادة ( )130من نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر ابملرسوم امللكي
رقم (م )2/واتريخ  1435/1/22هـ.
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وغين عن البيان أنه يفرتض أن تكون الدولة قد قسمت أقاليمها تقسيما
إداريا()7؛ حيت تتحقق مقاصد توزيع االختصاص املكاني.
 -2االختصاص الوالئي:
ويقصد به حتديد اجلهات اليت تتوىل الفصل يف املنازعات ،ونصيبها من والية
القضاء وما يتعلق بها من الدعاوى وإجراءات التقاضي أمامها.

()8

وليس هلذا النوع من االختصاص حضور إال يف الدول اليت تأخذ بتعدد جهات
التقاضي ،مثل اململكة العربية السعودية ومصر وغريهما .وقد حدد النظام األساسي
للحكم ،الصادر باألمر امللكي رقم (أ )90/وتاريخ 1412/8/27هـ ،يف املادة ()49
واملادة ( )52االختصاص الوالئي ،وحصره يف جهتني هما :احملاكم ،وديوان املظامل.
 -3االختصاص النوعي:
هو حتديد املنازعات اليت ختتص بها كل حمكمة داخل اجلهة القضائية ،فهو يبني
على وجه التحديد نصيب كل طبقة من طبقات احملاكم التابعة جلهة قضائية واحدة
املنازعات اليت منحها املنظم حق استقالل الفصل فيها دون غريها من سائر
املنازعات ،فاحملاكم اإلدارية ختتص بنظر املنازعات اليت تكون الدولة طرفا فيها وهي
املنازعات اإلدارية ،واحملاكم العمالية تنربي للفصل يف املنازعات اليت بني العامل ورب
العامل ،واحملاكم التجارية تتوىل الفصل يف املنازعات الثائرة بني التجار.

()9

( )7وهذا ما مت فعال يف اململكة العربية السعودية .انظر :نظام املناطق الصادر ابألمر امللكي رقم (أ )92 /واتريخ
 1412/8/27هـ.
( )8انظر :املرافعات املدنية والتجارية للدكتور أمحد أبو الوفاء ص  ،276واملبسوط يف أصول املرافعات الشرعية،
للدكتور عبدهللا الدرعان ص .515
( )9انظر :معني احلكام للطرابلسي ص  ،12اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام للقرايف ص  ،83أدب
القاضي للماوردي  ،173-172/1املغين البن قدامة  ،89/14املرافعات املدنية والتجارية للدكتور أمحد
أبو الوفاء ص  ،277الدفوع والدفوعات لعبد احلكم فودة ص .26
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هذا النوع من االختصاص هو بيت القصيد وركن البحث الشديد ،من حيث
الدفع بعدم وجوده يف النزاع املاثل أمام احملكمة التجارية ،كما سيأتي تفصيله.
املطلب الثاين :االختصاص النوعي للمحاكم التجارية السعودية
أذكر يف هذا املطلب االختصاص النوعي للمحاكم التجارية ؛ إذ معرفة الدفع
تتوقف على معرفة االختصاص ،لكن باختصار أصف معامله إمجاال ،دون الدخول
يف التفاصيل ،فليس هذا مكانه؛ ذلك أن حبث هذا املوضوع خليق أن يفرد ببحث أو
مؤلف خاص.
حينما صدر نظام املرافعات الشرعية اجلديد باملرسوم امللكي رقم (م )1/يف
1435 /1/22هـ توىل حتديد االختصاص النوعي للمحاكم التجارية وقد اقتضى ذلك
 كما يف ديباجة هذا املرسوم  -إلغاء بعض املواد من نظام احملكمة التجارية،وإسباغ الوصف التجاري على بعض األعمال اليت كانت خارجة عن سلطان النص
التجاري ،وإخضاعها إىل والية احملاكم التجارية.
ومن خالل النظر يف نظام احملكمة التجارية الصادر باألمر امللكي رقم ()32
وتاريخ 1350/1/15هـ ،ونظام املرافعات الشرعية وديباجة املرسوم امللكي آنف
الذكر تلوح لنا معامل االختصاص النوعي للمحاكم التجارية ،فيما يلي:
حددت املادة ( )35من نظام املرافعات الشرعية اجلديد املوضوعات اليت تدخل
يف والية احملاكم التجارية ،حيث جاء يف هذه املادة ما نصه( :ختتص احملاكم التجارية
بالنظر يف اآلتي:
أ ) مجيع املنازعات التجارية األصلية والتبعية اليت حتدث بني التجار.
ب) الدعاوى اليت تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية األصلية والتبعية.
ج) املنازعات اليت حتدث بني الشركاء يف الشركات.
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د) مجيع الدعاوى واملخالفات املتعلقة باألنظمة التجارية ،وذلك دون إخالل
باختصاص ديوان املظامل.
هـ) دعاوى اإلفالس واحلجر على املفلسني ورفعه عنهم.
و) املنازعات التجارية األخرى.
ومن خالل النظر يف هذه املادة ،وديباجة املرسوم امللكي اخلاص باملوافقة على
نظام املرافعات الشرعية ،ونظام احملكمة التجارية ،الصادر باألمر امللكي رقم ()32
وتاريخ 1350/1/15هـ ،تلوح لنا معامل االختصاص النوعي للمحاكم التجارية،
فيما يلي:
 - 1مجيع املنازعات املتعلقة باألعمال التجارية ،وتأتي على نوعني ،هما:
 أعمال جتارية أصلية. أعمال جتارية بالتبعية.واألعمال التجارية األصلية تنقسم إىل قسمني:
أ ) اعمال جتارية منفردة ،وهي تلك التصرفات اليت تعد جتارية ولو وقعت
منفردة مرة واحدة ومن شخص ال حيرتف القيام بها.
ب) وأعمال جتارية بالتكرار أو باملقاولة ،وهذه يشرتط إلضفاء الوصف
()10

التجاري عليها أن يأتيها الشخص على سيبل التكرار.

واألعمال التجارية بالتبعية تعين تلك األعمال اليت يقوم بها التاجر ملستلزمات
جتارته ،حبيث ال ميكن أن تقوم أعماله التجارية إال بها ،وإن كانت يف األصل هي
()11

مدنية لو جاءت منفصلة عن أعمال التاجر.

( )10انظر :الوجيز يف القانون التجاري ص  ،39والقانون التجاري للدكتور حممد اجلرب ص .33
( )11انظر :الوجيز يف القانون التجاري ص .39
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هذه األعمال التبعية كانت يف األصل من صنائع الفقه والقضاء فجاء نظام
املرافعات الشرعية حامسا ومؤكدا على جتارية هذه االعمال.
لكن هذه التصرفات اليت يكون حملها هذه األعمال جيب أن تكون بني تاجرين،
فلو كان أحد الطرفني غري تاجر خرجت هذه املنازعة عن والية احملاكم التجارية ،كما
يلوح لك ذلك من نص الفقرة (أ) من املادة ( )35سالفة الذكر.
 - 2الدعاوى اليت تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية األصلية والتبعية.
وهذا نص عام ينضوي حتته كل األعمال والتصرفات والعقود اليت جيريها
التاجر من أجل أعماله التجارية ،سواء كانت أصلية أو تبعية .ويعود للمحكمة
التجارية أمر التأكد من حتقق الصفة التجارية لطريف الدعوى وأن النزاع يتعلق بأعماهلم
التجارية ،سواء تعلق األمر بشخص طبعي أو معنوي ،كالشركات.
غين عن البيان أن تصرفات التاجر ليست كلها جتارية ،إذ من املمكن أن تنشأ
بني تاجرين منازعة وال متت لألعمال التجارية بصلة ،كما لو أستأجر أحد التاجرين
من اآلخر منزال للسكنى ،وحدث نزاع بينهما بسبب هذا العقد ،فال يدخل هذا النزاع
يف والية احملكمة التجارية ،لذلك جاء القيد يف هذه الفقرة واضحا وصرحيا عندما نص
على أن النزاع جيب أن يكون بسبب األعمال التجارية.
مع أن املنظم لو صرح بذكر العقود التجارية ،كما هو حال كثري من القوانني
لكان أوىل؛ حسما ملا قد يفهمه البعض  -خطأ  -من خروجها عن اختصاص
احملاكم التجارية.
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 - 3املنازعات اليت حتدث بني الشركاء يف الشركات.
يقصد بهذا االختصاص أن مجيع املنازعات اليت حتدث بني الشركاء يف أي نوع
من أنواع الشركات املنصوص عليها يف نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم
م 6/وتاريخ 1385/3/22هـ ماعدا شركة احملاصة من اختصاص احملاكم التجارية.
 - 4مجيع الدعاوى واملخالفات املتعلقة باألنظمة التجارية ،وذلك دون
إخالل باختصاص ديوان املظامل.
كثرية هي األنظمة التجارية اليت أصدرتها الدولة ،مثل نظام مكافحة الغش
التجاري ،ونظام األمساء التجارية ،ونظام العالمة التجارية ،وغريها ،وبصريح هذه
الفقرة فإن كل نزاع تعلق باألنظمة التجارية فإن االختصاص منعقد للمحاكم
التجارية ،ماعدا بعض األنظمة التجارية اليت أنشأت جلانا متخصصة للنظر يف
املخالفات اليت تقع خمالفة له ،وجعل التظلم من قراراتها أمام ديوان املظامل.
 - 5دعاوى اإلفالس واحلجر على املفلسني ورفعه عنهم.
وهذا االختصاص واضح املعامل ال حيتاج إىل مزيد بيان؛ ذلك أن اإلفالس
نظام خاص بالتجار.
 - 6املنازعات التجارية األخرى.
هذا نص عام ميكن أن يدخل يف سلطانه عدد كثري من املنازعات التجارية ،وهو
ال يتناسب مع الصياغة القانونية ،اليت تعتمد على الدقة وحصر املراد بشكل ظاهر؛
لذلك أرى حذفه أو تقييده بقيود واضحة.
هذا وبعد صدور نظام املرافعات الشرعية اجلديد أحدث تغيريا يف االختصاص
النوعي للقضاء التجاري ،حيث جعل شراء العقار بقصد بيعه أو إجارته من اختصاص
احملاكم التجارية ،حينما ألغى العبارة الواردة يف عجز املادة ( )3من نظام احملكمة
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التجارية اليت جاء فيها ( ...كما وأن دعاوى العقارات وإجياراتها ال تعد من األعمال
التجارية).
كما جعل مقاوالت إنشاء املباني وحنوها داخلة يف اختصاص احملاكم التجارية،
من غري اشرتاط أن يكون املقاول متعهدا بتوريد املؤن واألدوات الالزمة ،حيث ألغى
العبارة الواردة يف الفقرة (د) من املادة ( )2من نظام احملكمة التجارية ،اليت جاء فيها
( ...متى كان املقاول متعهدا بتوريد املؤن واألدوات الالزمة هلا).
ومن خالل ما سبق بيانه يتبني أن قضايا ومنازعات التأمني واألعمال املصرفية
واألوراق املالية ،واألوراق التجارية ال تزال قصيَّة عن والية احملاكم التجارية نوعيا،
حيث ستظل هذه املنازعات من اختصاص اللجان القائمة إىل أن يتخذ اجمللس األعلى
للقضاء قرارا بشأنها.

()12

املطلب الثالث :التعريف ابلدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
هذا مركب من أجزاء ،ومعرفة املركب يتوقف على تعريف مفرداته ،ضرورة
توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه ،فنعرف باملفردات أوال.
الدفع يف اللغة :مصدر دفع ،وحيمل معانٍ عدة ،منها تنحية الشيء،
والصرف ،واملنع ،واإلزالة بقوة ،والدرء ،والرد.

()13

قال ابن فارس( :الدال والفاء والعني أصلٌ واحد مشهور ،يدلُّ على تنحيَة
ت الشّي َء أدفعُه دفْعا).
الشيء .يقال دَ َفعْ ُ
وقال ابن منظور( :الدَّفْع :اإلِزالة بقوّة).

( )12انظر :آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان املظامل ،القسم الثالث الفقرة (.)2
( )13انظر :الصحاح للجوهري  ،1208/3القاموس احمليط للفريوز آابدي ص .715
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ويف الكليات( :الدفع صرف الشيء قبل الورود) ،كما أن الرفع صرف الشيء
بعد الورود.
وكل هذا اإلطالقات املزبورة متقاربة املعاني ،تدور حول :رد الشيء وصرفه
قبل وقوعه.
تعريف الدفع يف اصطالح الفقهاء:
مل أجد للدفع تعريفا يف اصطالح الفقهاء؛ ألنهم مل يستعملوه يف لسانهم ،وإن
كان املعنى حاضرا يف مصطلحات أخرى ،مثل دفع اخلصومة ،وإبطال دعوى املدعي.
وأيا كان املصطلح فقد بات معلوما أنه ال مشاحة يف االصطالح.
لكن ملا شاع الدفع يف لسان املتأخرين ،صنعوا له تعريفا مبعناه العام.
من ذلك تعريف جملة األحكام العدلية( :الدفع هو :اإلتيان بدعوى من قبل
()14

املدعي عليه تدفع دعوى املدعي).

ويف درر احلكام :هو اإلتيان بدعوى قبل احلكم أو بعده من قبل املدعى عليه؛
تزيل دعوى املدعي.

()15

وصفوة القول إن الدفع هو :جواب املدعى عليه عن دعوى املدعي.
وتالحظ أن هذا التعريف عام يشمل كل دفع يثريه اخلصم إلسقاط دعوى
خصمه ،سواء كان موجها ألصل احلق وهو ما يعرف بالدفوع املوضوعية ،أو
إلجراءات نظر الدعوى وهو ما يعرف بالدفوع الشكلية.
أما تعريف املركب فهو :صرف ذوي الشأن القاضي التجاري عن دعوى
املدعي الحنسار واليته يف نظر موضوع النزاع.
( )14جملة األحكام العدلية ،املادة ()1631
( )15انظر :درر احلكام ،لعلي حيدر 212/4
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ومرادي بذوي الشأن كل من له صفة يف الدعوى ،كاملدعى عليه ،و احملكمة.
فكل من له صفة يبدى أقواال وحجاجا تبني أن النزاع املاثل أمامها ال يدخل
حتت واليتها احملددة يف نظر املنازعات ،فهو منع احملكمة عن نظر الدعوى النعقاد
االختصاص حملكمة أخرى.
القاضي التجاري :قيد أخرج غري التجاري ،كالقاضي اإلداري واجلنائي
واملدني وغريهم.
ومقصودي بعبارة موضوع النزاع :االختصاص النوعي للمحاكم التجارية
الذي رسم املنظم حدوده.
تعريف الدفع يف النظام:
ورد لفظ الدفع يف مواطن متعددة من نظام املرافعات الشرعية ()16غري أن املنظم
مل يؤطره بتعريف حيدد معناه؛ وذلك ألن وضع التعريفات عادة من مهام شراح
النظام.
وقد وردت تعريفات متعددة للدفع عند الشراح ،منها :الوسيلة اليت جييب بها
()17

اخلصم على طلب خصمه بقصد تفادي احلكم خلصمه مبا يدعيه.

أما تعريف املركب فهو :إخراج النزاع من والية احملكمة التجارية املعروض
عليها الدعوى ،أو فقدان سلطة احلكم فيها.

()18

وهذان تعريفان ال خيرجان عن معنى التعريف الذي رمسناه آنفا.

( )16انظر :املواد ( )77 ،76 ،75من نظام املرافعات الشرعية.
( )17انظر :الدفوع املدنية حملمد عليوه ص  ،5نظرية الدفوع يف قانون املرافعات للدكتور أمحد أبو الوفاء ص 11
( )18انظر :الدفوع والدفاعات للدكتور عبداحلميد فودة ص  ،22نظرية الدفوع يف قانون املرافعات للدكتور أمحد
أبو الوفاء ص 177
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املبحث األول :توصيف الدفع بعدم االختصاص النوعي
أمام احملاكم التجارية وطبيعته
وفيه مطلبان:
املطلب األول :توصيف الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
تتنوع الدفوع إىل نوعني:
 - 1الدفوع املوضوعية :وهي تلك اليت توجه إىل أصل احلق املدعى به؛
بغرض احلكم برفض الدعوى كليا أو جزئيا ،فهو دفع ينازع يف نشؤ احلق أو بقائه أو
مقداره ،ويتغيا بهذا رفض طلبات املدعي كلها أو بعضها ،وصورها كثرية ،كأن ينكر
وجود احلق املدعى به أصال ،أو يزعم سقوطه أو انقضائه بانقضاء الدين بالوفاء أو
()19

املقاصة،

وهذا النوع من الدفوع معروف يف الفقه اإلسالمي باسم دفع

()20

الدعوى.

 - 2الدفوع الشكلية :وهي اليت تتعلق بصحة اخلصومة أمام احملكمة ،حيث
توجّه إىل اخلصومة أو إىل بعض إجراءاتها دون التعرض لذات احلق املدعى به أو
املنازعة فيه؛ وذلك بقصد تفادي احلكم يف املوضوع بصفة مؤقتة أمام احملكمة ناظرة
الدفع ،وصور هذا النوع من الدفوع كثرية ،منها :الدفع بإحالة الدعوى إىل حمكمة
أخرى ،والدفع ببطالن التكليف باحلضور ،و الدفع ببطالن أي ورقة من أوراق

( )19انظر :نظرية الدفوع للدكتور أمحد ابو الوفاء ص  ،15والدفوع والدفاعات لعبد احلكم فودة ص 9
( )20انظر :معني احلكام للطرابلسي ص  65تبصرة احلكام البن فرحون  ،102/1كشاف القناع للبهويت
 ،233/6نظرية الدعوى للدكتور حممد نعيم ايسني ص 588
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املرافعات ،والدفع بإسقاط اخلصومة أو باعتبارها كأن مل تكن)21(.وهذا النوع من
الدفوع معروف يف لسان الفقه اإلسالمي باسم دفع اخلصومة.

()22

إذا نظرنا إىل الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية جند أنه
ينتمي إىل الدفوع الشكلية؛ ذلك ألن الطاعن يف االختصاص يروم تنحية احملكمة عن
نظر الدعوى ،دون املساس بأصل احلق املدعى به أو التعرض له بأي شكل من
األشكال ،وقد انعقد إمجاع الشراح على أن الدفع بعدم االختصاص النوعي أيا كان
سواء كان جتاريا أو غريه يصنف على أنه من الدفوع الشكلية.

()23

الفقه اإلسالمي يصنف هذا الدفع على أنه صورة من صور دفع اخلصومة،
حيث إنه ميثل جواب ذي الشأن وهو املدعى عليه غالبا عن دعوى املدعي فيما يتعلق
بإجراءاتها؛ إلقصائها عن نظر القاضي الذي رفعت إليه ،دون الدخول يف أصل احلق
حمل الدعوى ،ودفع اخلصومة يف الفقه اإلسالمي هو من الدفوع الشكلية يف
الغالب.

()24

( )21انظر :نظرية الدفوع للدكتور أمحد ابو الوفاء ص  ،12و الدفوع املدنية حملمد عليوه ص 20
( )22انظر :درر احلكام لعلي حيدر  ، 212/4نظرية الدعوى للدكتور حممد نعيم ايسني ص .588
( )23انظر :نظرية الدفوع يف قانون املرافعات للدكتور أمحد أبو الوفاء ص  ، ،177والدفوع والدفوعات لعبد
احلكم فوده ص  ،117 ،22أحكام الدفوع يف نظام املرافعات الشرعية السعودي للدكتور فؤاد عبداملنعم
واحلسني غنيم ص  27هامش ( )1و ص .81
( )24انظر :بدائع الصنائع  231/6حتفة احملتاج للهيتمي  309/10وما بعدها ،شرح منتهى اإلرادات 518/3
وما بعدها ،نظرية الدعوى للدكتور حممد نعيم ايسني ص .588
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وهذا وأنبه إىل أن نظام املرافعات الشرعية السعودي القديم واجلديد مل يصنف
الدفوع حتت ذينك النوعني ،بالرغم من استعمال املنظم مصطلح الشكلية يف
خطابه( ،)25وكذلك إقراره حق الدفع بعدم االختصاص النوعي ،لكن بات معلوما
للباحثني يف هذا الشأن أن هذا التصنيف من بدائع الفقهاء وصنائع الشراح من أجل
ترتيب املعارف وتبويب العلوم ،ليسهل على املتلقي ضبط ما تشعب منها.
املطلب الثاين :طبيعة الدفع بعدم االختصاص النوعي للمحاكم التجارية
حتديد والية جهات القضاء املختلفة يقوم على اعتبارات عامة تتعلق بالصاحل
العام يف اجملتمع ،وال خيضع ملصاحل ختص املتقاضيني.
لذلك كان من املتعني التفريق يف هذا الشأن بني ما يتعلق بالشأن العام وهو ما
يعرف بالنظام العام وما ليس كذلك.
تعد القاعدة النظامية من النظام العام إذا قصد بها حتقيق مصلحة عامة ،سواء
كانت دينية أو سياسة أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق مبنظومة اجملتمع األعلى وتسمو
على مصاحل األفراد ،وال يسوغ هلم مناوأته باتفاقات خاصة بينهم حتى ولو حققت
هلم مصاحل فردية؛ إذ املصاحل العامة مقدمة على املصاحل اخلاصة.)26(.
وال ميكن حصر النظام العام يف إطار حمدد جيمع فروعه على وجه الدقة ؛ ذلك
ألنه مبدأ متغري حسب األزمنة واألمكنة واألعراف واألحوال ،وكل ما ميكن صنيعه يف

( )25حيث نصت املادة ( )197من نظام املرافعات بقوهلا( :تنظر احملكمة العليا الشروط الشكلية يف
االعرتاض.)..
( )26انظر :املوافقات يف أصول الشريعة للشاطيب .350/2
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هذا الشأن هو رسم كلي تنضوي حتته عدد من اجلزئيات ،هذا الكلي ننعته بـ " املصلحة
()27

العامة اليت تتعلق بنظام اجملتمع األعلى".

وهو يشمل روابط القانون العام وبعض روابط القانون اخلاص على الصحيح
من األقوال.

()28

أما ما كان يتغيا تنظيم روابط خاصة بني األفراد وال يتعلق بكيان اجملتمع األعلى
وال يروم حتقيق مصاحل عامة فال يندرج حتت ذلك الكلي ،وال يوصف بأنه من النظام
العام.
إذا عرفنا ذلك فإن طبيعة الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
هي من النظام العام ،ويستند هذا املعنى على نص املادة ( )76الفقرة ( )1من نظام
املرافعات الشرعية ،إذ تنص على أن( :الدفع بعدم اختصاص احملكمة النتفاء واليتها
أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ،أو الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة أو
األهلية أو املصلحة أو ألي سبب آخر ،وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق
الفصل فيها ،جيوز الدفع به يف أي مرحلة تكون فيها الدعوى وحتكم به احملكمة من
تلقاء نفسها).
يلوح لك من نص هذه املادة أن املنظم السعودي حسم طبيعة هذا الدفع ،وقرر
أنه من النظام العام الذي ال جيوز االتفاق على خمالفته ،وجيب إعماله يف كل حال وإن
مل يطلبه املدعى عليه أو أحد من ذوي الشأن فيجب على احملكمة أن تتصدى له من
تلقاء نفسها ،وال يلزم أن يكون إثارة هذا الدفع يف بداية نظر املنازعة بل إن واجب هذا
الدفع منعقد يف مجيع مراحل الدعوى ،سواء قام بذلك اخلصم أو احملكمة ،بل إنه من
( )27انظر :مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي للدكتور عبد الرزاق السنهوري  ،81/3والوسيط يف شرح القانون
املدين للدكتور عبد الرزاق السنهوري  326/1وما بعدها.
( )28انظر :الوسيط للسنهوري .329/ 1
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واجبات احملكمة الوظيفية ،حيث إن عبارة " وحتكم " نص آمر وفق املعيار الشكلي
()29

(اللفظي) للقواعد القانونية اآلمرة.

وبهذا أخذت أكثر قوانني املرافعات ،ونصت عليه بنصوص صرحية.

()30

وهو املستقر يف القضاء التجاري السعودي ،حيث أصدرت الدوائر التجارية يف
ديوان املظامل عددا كثريا من األحكام القضائية اليت تدل بوضوح على أن الدفع بعدم
االختصاص النوعي أمام القضاء التجاري يعد من النظام العام ،وحتكم به الدائرة من
تلقاء نفسها ولو مل يثره أحد من اخلصوم.
جاء يف أحد األحكام( :حيث إن ديوان املظامل بوصفه جهة قضاء جتاري خيتص
بالفصل يف املنازعات اليت تنشأ بني التجار يف معامالتهم التجارية األصلية أو التبعية،
إضافة إىل عدد من االختصاصات اليت أسُند إىل الدوائر التجارية والية الفصل فيها
،كما أن الفصل يف أحكام االختصاص من املسائل األولية عند نظر الدعوى ،ويكون
التصدي له سابقا على النظر يف موضوع النزاع؛ لتعلقه بالوالية القضائية على
الدعوى؛ ولكونه من أمور النظام العام اليت ال جيوز االتفاق على خالفها وجيب
الفصل فيه ولو مل يثره أطراف الدعوى).

()31

( )29انظر :املدخل للعلوم القانونية للدكتور توفيق فرج ص .74
( )30نصت املادة  109من قانون املرافعات املصري رقم  13لسنة  1968م( :الدفع بعدم اختصاص احملكمة
النتفاء واليتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها حتكم به احملكمة من تلقاء نفسها ،و جيوز الدفع به يف أية
حالة كانت عليها الدعوى) .وانظر:املادة ( )78من قانون املرافعات املدنية والتجارية الكوييت رقم (/ 38
 )1980وغريها.
( )31احلكم رقم /136د/تج30/لعام  1428هـ رقم حكم التدقيق /1632ت 7/لعام  1428هـ.منشور يف
جمموعة األحكام واملباد التجارية  -ديوان املظامل ،لعام  1430هـ .59 /1
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وهناك أحكام أخرى كثرية نطقت صراحة بأن هذا الدفع من النظام العام،
تركتُ استدعائها؛ خشية اإلطالة.

()32

كما أن شراح النظام السعودي سائرون يف طريق هذا النص ،ومل أر أحدا خرج
عن ذلك)33(،وهو ما عليه أكثر شراح قانون املرافعات)34( ،حاشا شراح قانون املسطرة
املدنية املغربية ،حيث ذهب مجع منهم إىل أن االختصاص النوعي ليس من النظام
العام.

()35

أما يف الفقه اإلسالمي فإن طبيعة هذا الدفع تعد من األحكام السلطانية اليت
جيب االلتزام بها وال جيوز خمالفتها ،حتى ولو اتفق اخلصوم على ذلك ،ذلك أنه ال
جيوز للقاضي خمالفة حدود واليته اليت رمسها له ولي األمر وإال فال ينفذ حكمه؛
لتقاعد واليته عن نظر هذا النزاع ،قال املاوردي( :وإذا قلد قاضيان مل خيل حال
تقليدهما من ثالثة أقسام  ...والقسم الثاني أن يرد إىل أحدهما نوع من األحكام وإىل
اآلخر غريه ،كرد املداينات إىل أحدهما واملناكح إىل اآلخر فيجوز ذلك ،ويقتصر كل
واحد منهما على النظر يف ذلك اخلاص يف البلد كله)،

()36

( )32انظرها يف املرجع السابق اجلزء األول  ،وانظرها منشورة على موقع ديوان املظامل على الشبكة على الرابط:
https://jobs.bog.gov.sa/BogRules/tegare/e5tesas/e5tesas.html
وكذلك انظر احلكم رقم /74ت 4/لعام 1409هـ غري منشور
( )33انظر :املبسوط يف أصول املرافعات الشرعية للدكتور عبدهللا الدرعان ص ،522
( )34انظر :الوسيط للدكتور عبدالرزاق السنهوري  ،334 -333 /1ونظرية الدفوع يف قانون املرافعات للدكتور
أمحد أبو الوفاء ص .185
( )35هذا املذهب يتوكأ على عبارة " ميكن " الواردة يف سياق الفصل ( )16من قانون املسطرة املدنية املغربية
لسنة 1974م ،فعبارة ميكن – كما يقولون – يف هذا السياق ال تفيد الوجوب .انظر :األمر ابألداء يف
القانون املغريب لعبداللطيف جتاين ص .114
( )36األحكام السلطانية ص .98-97
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وجاء يف لسان احلكام( :وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر واآلخر من
أهل البلد فإن أراد العسكري أن خياصمه إىل قاضي العسكر فهو على هذا ،وال والية
()37

لقاضي العسكر على غري اجلندي).

وقال ابن جنيم( :ولو استثنى حوادث فالن :ال يقضي فيها ،ولو قضى ال
()38

ينفذ).

صحيح أنهم مل ينعتوا ذلك بـ مصطلح النظام العام ،لكن منع الفقهاء القاضي
من النظر يف نزاع خارج واليته النوعية مطلقا والتصريح بعدم نفاذ حكمه برهان على
أن هذا الدفع من حقوق السلطة الذي ال جيوز خمالفته ،والعربة باملعاني ال باأللفاظ
واملباني.

()39

املبحث الثاين :حكم الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
أوال :الفقه اإلسالمي
انعقد اتفاق الفقهاء على مشروعية دفع خصومة املدعي املتعلقة باالختصاص
النوعي ،فمن حق املدعى عليه أن يدفع خصومة املدعى ،ويطلب تنحية القاضي عن
نظر هذه اخلصومة ،طاملا تبني أن واليته املرسومة له من ولي األمر منحسرة عن
نظرها ،ذلك أن حتديد الوالية النوعية للخصومات مبين يف األصل على مقتضيات
العدل واإلنصاف ،وخرق هذه الرتاتيب من قبل القاضي أو األفراد يعد مساسا بهذا
العدل املفرتض ،لذلك كان مساع جواب املدعى عليه مندرج يف معنى العدل

( )37لسان احلكام ص .222
( )38البحر الرائق .282/6
( )39انظر :األشباه والنظائر للسيوطي ص .166
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واإلنصاف ،وقد تكفل الشارع احلكيم للخصوم حبق الدفاع عن أنفسهم وصرف
اخلصومة عنهم بكل وسيلة مشروعة.
واألدلة الدالة على مشروعية هذا الدفع ليست أدلة جزئية مباشرة ،وإمنا هي
أدلة عامة وقواعد كلية ميكن استنطاقها مبا يدل على انعقاد احلق للمدعى عليه يف الدفع
بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية)40(،ومن هذه األدلة ما يلي:
 - 1قول اهلل تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ) ، (41وقوله تعاىل :ﭽ ﯷ
ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋ
ﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﰓﰔﰕ ﭼ

()42

وجه الداللة:
أن اهلل عز وجل أمر عباده عند احلكم بني الناس أن حيكموا بالعدل واحلق
واإلنصاف)43(،وال ميكن أن يتحقق ذلك إال إذا كان مبقدور كل طرف من أطراف
الدعوى أن يبدي ما ميلك من أدلة وحِجاج ودفوع يف جملس القضاء( ،)44ومن هذه
الدفوع الداخلة يف هذا املعنى الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية،
فدل ذلك على أن متكني املدعى عليه من إثارة هذا الدفع من مقتضيات العدالة.

( )40لإلمام الشاطيب كالم غاية يف احلسن والبهاء فيما يتعلق ابلقواعد الكلية اليت جيري عليها ماال اهاية له من
النوازل واجلزئيات .انظره يف االعتصام 818 – 816/2
( )41سورة النساء اآلية ()58
( )42سورة ص اآلية ()26
( )43انظر :تفسري الطربي .77 /20 – 172/7
( )44انظر :دفع اخلصومة يف الفقه اإلسالمي للدكتور انصر الغامدي ص 66
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 - 2قولـــــــــه تعـــــــــاىل :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﭼ

()45

وجه الداللة:
دلت هذه اآلية على أن من هدي املرسلني ومنهاج النبيني إعطاء كل متهم يف
أمر من األمور احلق يف القول والدفاع عن نفسه باحلجج البينة والرباهني الظاهرة (،)46
ومما يندرج حتت هذا املعنى إعطاء املدعى عليه احلق يف الدفع بعدم االختصاص
النوعي أمام احملكمة التجارية ،فدل ذلك على مشروعيته.
 - 3ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه قال :بعثين رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم إىل اليمن قاضيًا فقلت :يا رسول اهلل ترسلين وأنا حديث السِّن،
وال علم لي بالقضاء؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم( :إن اهلل سيهدي قلبك ويثبِّت
لسانك ،فإذا جلس بني يديك اخلصمان فال تقضني حتى تسمع من اآلخر كما مسعت
من األول؛ فإنه أحرى أن يتبني لك القضاء) .قال( :فما زلت قاضيًا ،أو ما شككت
يف قضاء بعد)(.)47
وجه الداللة:
هذا أمر منه صلى اهلل عليه وسلم لكل من يلي القضاء أن ميكّن املدعى عليه من
البوح بأقواله وحججه ودفعه كما أباح للمدعي ذلك؛ ألن ذلك وسيلة من وسائل
كشف احلقائق وضرب من ضروب العدل الذي أمرت به الشريعة اإلسالمية.
( )45سورة النمل اآلية ()21
( )46انظر :تفسري البغوي .497 /3
( )47أخرجه أبو داود يف كتاب األقضية ،ابب كيف القضاء ،301/3 ،والرتمذي يف كتاب األحكام ،ابب ما
جاء يف القاضي ال يقضي بني اخلصمني حىت يسمع كالمهما .وقال عنه( :هذا حديث حسن)،610/3 .
وحسنه األلباين .انظر :إرواء الغليل .226/8
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ل على أنه جيب على القاضي أن يسمع
قال الصنعاني رمحه اهلل( :واحلديث دلي ٌ
دعوى املدعي أوال ثم يسمع جواب اجمليب ،وال جيوز له أن يبين احلكم على مساع
دعوى املدعي قبل جواب اجمليب ،فإن حكم قبل مساع اإلجابة عمدا بطل قضاؤه،
وكان قدحا يف عدالته).

()48

 - 4ما جاء يف كتاب عمر رضي اهلل عنه إىل أبي موسى األشعري( :ومن
ادعى حقًا غائبًا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه ،فإن بيَّنه أعطيته حبقِّه ،وإن أعجزه
ذلك استحللتَ عليه القضية؛ فإن ذلك هو أبلغ يف العذر وأجلى للعمى).

()49

وجه الداللة:
يدل هذا األثر على أنه جيب على القاضي أن يعطي املتخاصمني جماال لتقديم
البينة اليت يدفع بها خصومة خصمه ،ولو ساقه ذلك إىل ضرب أجل وتأخري الفصل يف
النزاع؛ حتى حيضر دفاعه ،ومن هذه الدفاعات اليت تنضوي حتت هذا املعنى الدفع
بعدم والية القاضي يف نظر نوع املنازعة.

()50

 - 5إن من مقتضيات جواز ختصيص القضاء من حيث نوع املنازعة جواز
الدفع به عند عدم حتققه ،إذ ال معنى للتخصيص مع القول بعدم جواز الدفع ،لذلك
كان من لوازم محاية االختصاص القضائي بني احملاكم إقرار حق الدفع بعدم
االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية.
( )48سبل السالم شرح بلوغ املرام .572/2
( )49أخرجه الدار قطين يف سننه يف كتاب األقضية واألحكام  367/5والبيهقي يف السنن الكربى كتاب آدب
القاضي ،ابب إنصاف اخلصمني  ،229/10وللعلماء كالم طويل حيال تصحيحه وتضعيفه ليس هذا
البحث موطن استقصائه ،وصفوة القول :إنه صحيح مبجموع طرقه ،وقد تلقاه العلماء ابلقبول .قال ابن
القيم( :هذا كتاب جليل القدر ،تلقاه العلماء ابلقبول) .إعالم املوقعني 86 /1
( )50انظر :إعالم املوقعني البن القيم  ،110/1األشباه والنظائر البن جنيم .225
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 - 6إن الدفع بعدم االختصاص يعد ضربا من ضروب تطبيق العدالة ؛ ذلك
أن احلكم بعدم االختصاص يقتضي إعادة املنازعة إىل احملكمة املختصة ،وهذه يف
األصل أعلم باختصاصها وحميطة بكل تفاصيله ،وال شك أن من ضمانات العدالة يف
القضاء أن حيكم يف املنازعة من هو خمتص وعامل مبجال اختصاصه فيها.
 - 7إن الدفع بعدم االختصاص يعد أحد تطبيقات قاعدة سد الذرائع(،)51
ذلك أن القول بعدم جواز الدفع يفضي حتما إىل أن يتوىل الفصل يف املنازعة قاض غري
خمتص وال عامل بأحكام املنازعة ،وال خيفى ما ينطوي على ذلك من الظلم واجلنف
الذي حييق باخلصوم واملرفق القضائي برمته ،لذلك كان واجبا سد هذه الذريعة،
وقطع هذه الوسيلة والقول مبشروعية الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم
التجارية إذا استجمع شرائطه.
اثنيا :يف النظام السعودي
قرر املنظم السعودي أن الدفع بعدم االختصاص النوعي واجب ،وال ميلك
أحد من اخلصوم خمالفته حبال من األحوال ،وإميا اتفاق بني اخلصوم على خمالفته يعد
باطال ،وقد سبق أن أشرنا إىل أن هذا الدفع يعد من النظام العام الذي تتعلق به مصاحل
اجلماعة ،وال خيضع لرغائب األفراد ومصاحلهم.
هذا احلكم النظامي الوجوبي ميتد أثره إىل القاضي ،فال ميلك أن ينظر نزاعا
ليس منطويا حتت واليته ،بل جيب عليه أن حيكم بعدم االختصاص من تلقاء نفسه
حالة عدم إثارته من أحد اخلصوم.
وعلى هذا النسق صدرت أحكام كثرية عن القضاء التجاري السعودي من ذلك
ما جاء يف احلكم رقم /65د/تج/6/لعام  1428هـ( :حيث ما مت التوسط مرتبط بعقد
( )51قال الشاطيب رمحه هللا( :إن قاعدة سد الذرائع متفق على اعتبارها يف اجلملة) .املوافقات .61/3
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إنشائي بني املقاول ومالك املشروع .فلكل ما سبق فإن نظر هذه الدعوى خيرج عن
االختصاص ...لديوان املظامل) (.)52
وجاء يف احلكم رقم فيه (وحيث إن االختصاص ...يف جمال القضاء من املسائل
األولية اليت يتعني على القاضي حبثه والفصل فيه ابتداء ولو مل يثره أحد من اخلصوم،
وحيث إن املدعى عليه ال حيمل صفة التاجر اليت حددتها املادة األوىل من النظام
التجاري ...وحيث إن املادة ( )443من النظام التجاري قد اشرتطت يف املنازعات التجارية
اليت خيتص بنظرها احملاكم التجارية أن تكون املنازعة بني تاجرين ومتولدة عن أمور جتارية
حمضة ،وهذا غري متوافر هنا حيث إن املدعى عليه ليس بتاجر وال ميلك احملل التجاري
()53

الذي يعمل فيه ،وبالتالي فإن والية الدائرة تنحسر عن هذه الدعوى)

بل إن هذا الواجب مستمر دائم على أية حالة تكون عليها الدعوى ،سواء يف
بداية نظر النزاع أو بعد املضي يف نظرها من قبل احملكمة.
هذا املعنى املنثور آنفا محلته املادة ( )76من نظام املرافعات الشرعية اجلديد،
وقد سبق أن جلبناه بألفاظه وحروفه ،فال حاجة للتكرار.
وعلى هذا املبدأ تسري أكثر قوانني املرافعات املدنية والتجارية(.)54

( )52منشور يف جمموعة األحكام واملباديء التجارية .31/1
( )53احلكم رقم  /87د /تج  /18//لعام  1428هـ منشور يف املرجع السابق 54/1
( )54انظر :الوسيط للدكتور عبدالرزاق السنهوري  ،334 -333/1ونظرية الدفوع يف نظام املرافعات للدكتور
أمحد أبو الوفاء ص  ،185والدفوع والدفاعات لعبد احلكم فوده ص .26
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املبحث الثالث :شروط الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
يُعد الدفع بعدم االختصاص النوعي دعوى من قبل املدعى عليه أو من له صفة
يف ذلك؛ لذا فإنه يشرتط لقبول هذا الدفع ما يشرتط لصحة الدعوى ،غري أن هذه
الدعوى هلا خصائص ختتلف عن سائر الدعاوى ،فهي دعوى خاصة يرمي الدافع من
ورائها دفع اخلصومة قبل وقوعها ،وصرف القاضي عن نظرها من أساسها ،من أجل
ذلك لن أخوض يف كافة شروط قبول الدعوى ،وإمنا سأقتصر على الشروط املباشرة
لدعوى الدفع فقط ،وبعد إمعان النظر والتأمل انتهيتُ إىل أن شروط هذا الدفع ميكن
ردها إىل شرطني ،هما:
الشرط األول :أن يكون الدافع ممن له صفة يف الدفع
املراد بالصفة :أن يكون الدافع ذا شأن يف القضية وما أثري حوهلا ،وله عالقة
بالقضية اليت أثريت حوهلا الدعوى ،وأن يعرتف الشارع والنظام بهذا الشأن ،ويعتربه
كافيًا لتخويل املدعي حق االدعاء بهذا الدفع ،وتكليف املدعى عليه باجلواب
واملخاصمة.
وتوافر الصفة شرط لقبول الدعوى بإمجاع الفقهاء ،وهو شرط بدهي يتعلّق
بطريف اخلصومة ،فيتعيَّن أن تكون للمدعي صفة يف املطالبة مبا يدعيه ،وأن تكون
للمدعى عليه صفة يف توجيه الدعوى إليه(.)55
ويتحقق هذا يف الدافع إذا كان أصيال يف دعوى الدفع ،أو نائبا عن األصيل
بإنابة من هذا األصيل أو إنابة الشرع له؛ فاألصيل هو من يدعي أنه صاحب الشأن يف
األمر املتنازع فيه ،والذي ينوب عنه إما الولي أو الوصي أو الوكيل يف اخلصومة
(احملامي) ،أو من ينصبه القاضي طرفا يف اخلصومة؛ حمافظة على أموال الصغار ومن
( )55انظر :روضة القضاة ،للسمناين  ،166/1نظرية الدعوى للدكتور حممد نعيم ايسني ص .278
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يف حكمهم ممن فقد أهليته الشرعية أو النظامية ،والغائبني واملتوفني(.)56هذا كله إذا
كان شخصا طبيعيا.
أما الشخص املعنوي أو احلكمي  -وفق تعبري الفقهاء  -كالشركات فإنه
جيب أن يكون الدافع هو املمثل القانوني هلذا الشخص؛ ألن الشخص املعنوي ال
يتصور أن ينتصب خصما يف الدعوى ،لذلك فال مناص من حتديد شخص طبعي ميثل
هذا الكيان االعتباري( ،)57جيري تسميته وتعيينه من قبل من خوّل له عقد الشركة هذا
التعيني.
وعالوة على شرط الصفة يلزم أن يكون الدافع له مصلحة قائمة ومشروعة من
وراء دفعه ،ولذلك نصت املادة الثالثة من نظام املرافعات الشرعية على أنه( :ال يقبل
أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة).
وقد ألزم النظامُ احملكمة التجارية ناظرة القضية أن تدفع املنازعة من تلقاء نفسها
إذا بان هلا عدم اختصاصها نوعيا ،ولو مل يثره أحد اخلصوم ،وبذلك تكون احملكمة
ذات صفة يف هذا الدفع بقوة النظام ،بوصفها متثل اجملتمع يف محاية النظام العام.
وقد ذهب البعض إىل القول إنه ينبغي أن تكون دعوى الدفع بعدم االختصاص
النوعي دعوى حسبة ،وال يلزم توافر شرط الصفة ،وال املصلحة الشخصية للدافع
احملتسب؛ طاملا أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام (.)58
( )56انظر :الفواكه البدرية ،البن الغرس ص  ،95واألشباه والنظائر البن جنيم ص  ،225معني احلكام
للطرابلسي ص  ،59كشاف القناع للبهويت  ،390/6واملدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي
للدكتور مصطفى الزرقاء ص .285
( )57نظم الدكتور مصطفى الزرقاء رمحه هللا كالما نفيسا عن الشخصية احلكمية يف الفقه اإلسالمي مع مقارنته
يف القانون .انظر :املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي ص .269
( )58انظر :نظرية املصلحة يف الدعوى للدكتور عبداملنعم الشرقاوي ص .55-54
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والذي أراه يف هذا الصدد أن املنظم حينما ألزم احملكمة أن تدفع بعدم
االختصاص من تلقاء نفسها حالة عدم اختصاصها هو يف احلقيقة دفع يصنّف على أنه
من ضروب احلسبة ،غري أنه أناط هذه املهمة باحملكمة ناظرة اخلصومة.
لكن السؤال يثور حالة ما لو أغفل اخلصوم واحملكمة التجارية الدفع بعدم
االختصاص النوعي فهل حيق ألحد من األشخاص مما ال عالقة له باخلصومة أن
يتدخل –حسبة  -طرفا يف اخلصومة ويطعن بعدم اختصاص احملكمة؟
واجلواب :األصل أنه جيوز لكل فرد أن ينتصب خصما مدعيا ،ويطالب
احملكمة بصرف النظر عن الدعوى؛ لعدم االختصاص؛ ذلك أن قواعد االختصاص
النوعي من النظام العام اليت وضعت من أجل حتقيق مصاحل عليا للمجتمع كما سلف
بيانه ،وقواعد هذا شأنها فإنه حيق لكل فرد أن يتدخل يف هذه اخلصومة ويطلب تنحية
احملكمة عن نظر النزاع ،غري أن هذا األصل العام دخله التخصيص مبقتضى املادة
الرابعة من نظام املرافعات الشرعية اجلديد( ،)59وأناط هذه املهمة باملدعى العام ،وهو
املعمول به يف نظم املرافعات يف كثري من الدول ،حيث نصت على ذلك صراحة بعض
القوانني (.)60
فله وحده دون سائر األفراد التدخل يف هذه اخلصومة ،والتمسك بعدم
االختصاص؛ بوصفه أمينا خوّل رعاية املصاحل العامة للمجتمع( ،)61ومن أهم مصاحل
اجملتمع اجلديرة باحلماية دفع املخالفات النظامية.

( )59ونصها( :ال ترفع أي دعوى حسبة إال عن طريق املدعي العام بعد موافقة امللك).
( )60حيث جاء يف الفصل التاسع من قانون املسطرة املدنية املغريب( :جيب أن تبلغ إىل النيابة العامة الدعاوى
اآلتيـة - 5 ...:القضااي اليت تتعلق بعدم االختصاص النوعي)...
( )61انظر :نظرية الدفوع للدكتور أمحد ابو الوفاء ص .190
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وال جرم يف إسناد هذه املهمة إىل املدعي العام؛ فقد أقرَّ الفقهاء منذ زمن بعيد
جواز قصر بعض املهام على والي احلسبة دون غريه من أفراد اجملتمع( ،)62ثم إن مسائل
االختصاص تراتيب من صنائع ولي األمر ،وهي تندرج حتت قاعدة املصاحل ،فساغ له
إسناد مهمة االختصام يف االختصاص حالة خمالفته إىل جهة معينة.
الشرط الثاين :أن يستند الدفع على خمالفة صرحية لقواعد االختصاص النوعي
للمحاكم التجارية
ال يقبل الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية إال إذا توكأ هذا
الدفع على خمالفة صرحية لقواعد االختصاص احملددة للمحاكم التجارية سالفة البيان،
فعلى سبيل املثال لو رفع التاجر دعوى ضد شخص مدني فإن لألخري أن يدفع دعواه
بعدم اختصاص احملكمة التجارية بنظر هذا النزاع؛ ذلك أن الفقرة (أ) من املادة ()35
من نظام املرافعات الشرعية تشرتط أن يكون طرفا املنازعة تاجرين ،وعلى احملكمة أن
تقضي بعدم االختصاص ،واألمثلة كثرية ،وال جمال للمزيد.
فإذا استند الدافع يف دفعه على خمالفة واضحة من قواعد االختصاص كان دفعه
صحيحا ،وأضحى القاضي معزوال عن نظر هذا النزاع؛ ألنه ال والية له عليه.
قال الطرابلسي( :وجيوز استثناء مساع بعض اخلصومات ،أو مساع خصومة
رجل بعينه ،وال يصري قاضياً يف املستثنى)(.)63
وقال القرايف يف معرض ذكره لرتب الوالية(:ا لرتبة العاشرة :الوالية
اجلزئية املستفادة من القضاة وغريهم ،كمن يتوىل العقود والفسوخ يف األنكحة
فقط ،أو النظر يف شفاعات األيتام ،أو عقودهم فقط ،فيفوض إليه يف ذلك
( )62انظر :األحكام السلطانية للماوردي ص .315
( )63معني احلكام ص .13
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النقض واإلبرام على ما يراه من األوضاع الشرعية ،فهذه الوالية شعبة من والية
القضاء ،وله إنشاء األحكام يف غري اجملمع عليه ،وذلك كله فيما وليه فقط ،وما
عداه ال ينفذ له فيه حكم البتة)(.)64
وقال املاوردي( :وجيوز أن يكون القاضي مقصور الوالية على النظر بني
خصمني معينني ،فيختص بالنظر بينهما ،وال ينظر بني غريهما) (.)65
وقال ابن قدامة( :وجيوز أن جيعل حكمه يف قدر من املال ،حنو أن يقول:
أحكم يف املائة فما دونها ،فال ينفذ حكمه يف أكثر منها)(.)66
هذه النصوص الفقهية تدل جبالء على أنه يشرتط لصحة ونفاذ احلكم القضائي
أن يكون قد صدر يف حدود الوالية اليت أعطيت للقاضي ،وأنه إذا أصدر حكما خمالفا
لقواعد االختصاص النوعي فإن ذلك من أسباب دفعه وعدم نفاذه ،فتبني أن من أهم
شروط دفع اخلصومة يف الفقه اإلسالمي أن يستند الدفع على خمالفة واضحة لقواعد
االختصاص.
أما إذا جترد الدفع عن وجود خمالفة صرحية لقواعد االختصاص النوعي مل يقبل
الدفع ،وتعني رده وااللتفات عنه ،واملضي يف نظر الدعوى من حيث موضوعها.
والشك أن القاضي التجاري منوط به فحص موضوع املنازعة ،والتأكد من
نوع املنازعة؛ أجتارية هي؟ أم ليست كذلك ؟ ،فهو الذي يقع على عاتقه نصب األدلة
وإقامة الرباهني على أن هذا النزاع خارج عن واليته.
بقي أن أشري أن الدفع بعدم االختصاص النوعي للمحاكم التجارية ال يتقيد
بزمن حمدد من إجراءات نظر الدعوى ،كما هو احلال بالنسبة للدفع بعد االختصاص
( )64اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ص .85
( )65أدب القاضي .160/1
( )66املغين .90-89/14
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املكاني ،بل جيوز إثارته والتمسك به يف كل مراحل الدعوى إذا مل يسبق إثارته
والفصل فيه ،حيث نصت املادة( )76من نظام املرافعات الشرعية على أن الدفع بعدم
االختصاص النوعي( :جيوز الدفع به يف أي مرحلة تكون فيها الدعوى) ،فيجوز
الدفع به قبل نظر النزاع واالستماع إىل أدلة وحجاج الطرفني ،كما جيوز إثارته بعد
ذلك ،بل حتى بعد صدور احلكم من حمكمة الدرجة األوىل ،فسائغ إثارته أمام حمكمة
االستئناف ،بل جيوز التمسك بهذا الدفع حتى يف مرحلة النقض ،حيث جيوز
للمحكوم عليه االعرتاض بطلب النقض أمام احملكمة العليا؛ مستندا على عدم
اختصاص احملكمة التجارية نوعيا بنظر هذا النزاع ،حيث نصت املادة احلادية عشرة من
نظام القضاء السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )78/يف 1428/9/19هـ.
على أن من اختصاصات احملكمة العليا( :مراجعة األحكام والقرارات اليت تصدرها أو
تؤيدها حماكم االستئناف ،املتعلقة بقضايا ...أو مبسائل إنهائية وحنوها ،وذلك دون أن
تتناول وقائع القضايا ،متى كان حمل االعرتاض على احلكم ما يلي... :صدور احلكم
من حمكمة أو دائرة غري خمتصة) ،وبهذا املعنى جاء نص املادة ( )193من نظام
املرافعات الشرعية.
بل يتعني على احملكمة العليا أن تتصدى للنظر يف مسألة االختصاص من تلقاء
نفسها ،ولو مل يثره أحد من اخلصوم ،فإذا تبني هلا أن النزاع ليس من اختصاص
احملكمة التجارية نقضت احلكم و أعادت القضية إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم
لتحكم فيها من جديد()67؛ ذلك أن قواعد االختصاص النوعي من النظام العام تنص
على ذلك كما أسلفنا القول ،ويف ذلك تقول املادة ( )199من نظام املرافعات

( )67انظر املادة  198من نظام املرافعات الشرعية.
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الشرعية( :ال جيوز التمسك أمام احملكمة العليا بسبب مل يرد يف مذكرة االعرتاض ،ما
مل يكن السبب متعلقًا بالنظام العام ،فتأخذ به احملكمة من تلقاء نفسها) (.)68
لكن لو أضحى احلكم نهائيا ،وتبني فيما بعد أن احلكم قد خالف قواعد
االختصاص النوعي فهل من سبيل إىل إبطاله بالدفع بعدم االختصاص النوعي؟
اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
القول األول :ذهب مجهور الفقهاء إىل وجوب نقض احلكم الذي خيالف
قواعد االختصاص النوعي ،حتى ولو صار احلكم نهائيا ،وهذا يفهم من تصرحيهم
بعدم نفاذ احلكم إذا خالف قواعد االختصاص اليت سنها وىل األمر(.)69
وقد ناصر هذا القول مجعٌ من شراح القانون ،وذهب بعضهم إىل وصم
احلكم الذي يصدر من حمكمة غري خمتصة اختصاصا نوعيا بأنه معدوم ،ال جيوز تنفيذه
وال حيتاج إىل دعوى إلبطاله أصال(.)70
القول الثاين :ذهب بعض الفقهاء إىل أنه ال يصح نقض احلكم بعد أن أصبح
نهائيا؛ ألن سكوت املدعى عليه عن إثارة هذا الدفع ورضاه بالسري يف الدعوى حتى
صدر احلكم ضده دليل على صحة الدعوى يف الظاهر ،فينبغي التمسك بهذا الظاهر،
وعدم الركون إىل دفع املدعى عليه بعد ذلك(.)71
( )68انظر :املبسوط يف أصول املرافعات الشرعية للدكتور عبدهللا الدرعان ص  ،523-522دروس يف قانون
املرافعات للدكتور عبد احلكم شرف والدكتور السعيد األزمازي ص .263
( )69انظر :معني احلكام للطرابلسي ص  ،13اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام ص  ،85أدب القاضي
للماوردي  ،160/1املغين البن قدامة .90/14
( )70انظر :نظرية الدفوع للدكتور أمحد أبو الوفاء ص .198
( )71انظر :حاشية منحة اخلالق على البحر الرائق 7البن عابدين  ،230/7حتفة احملتاج للهيتمي ،308/10
 ،309نظرية الدعوى للدكتور حممد نعيم ايسني ص .612
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ومال إىل ذلك بعض شراح قانون املرافعات املدنية والتجارية ،حيث ذهبوا إىل
أن احلكم تكون له حجية أمام احملاكم ،مبا فيها احملكمة اليت كانت خمتصة أصال بنظر
الدعوى متى أصبح نهائيا()72؛ مصريا منهم إىل أن مبدأ حجية األحكام القضائية مصلة
تعلو تلك اليت تقوم عليها قواعد االختصاص النوعي(.)73
والراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء وذلك ملا يلي:
إن القاضي وكيل لولي األمر وواجب على الوكيل أن يتقيد حبدود ما وكل به
فإن خالف فيُعد عمله باطال؛ ألنه خارج نطاق واليته ،األمر الذي يصيّره مستحقا
للنقض(.)74
إنه المعنى لتحديد قواعد االختصاص النوعي إذا أمضينا حكما خمالفا هلا،
بل إن ذلك يعد ضربا من ضروب العبث والتالعب ،إذ كيف يكون توزيع
االختصاص ملزما ومن النظام العام ،ثم يقال بإسباغ وصف احلجية على حكم قد
خالف قواعده؟!.
إذا نظرنا إىل املفاسد اليت تنطوي على نقض األحكام القضائية املخالفة لقواعد
االختصاص ألفيناها أقل ضررا من إمضاء أحكام خمالفة لقواعد االختصاص ،ذلك أن
من القواعد الفقهية املرعية أنه (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب
أخفهما)(.)75
( )72انظر ::نظرية الدفوع للدكتور أمحد أبو الوفاء ص  ، 198-197الدفوع والدفاعات لعبد احلكم فوده ص
 ،31-30ودروس يف قانون املرافعات للدكتور عبد احلكم شرف والدكتور السعيد األزمازي ص ،265
واملبسوط يف أصول املرافعات الشرعية للدكتور عبدهللا الدرعان ص .523
( )73انظر :نظرية الدفوع للدكتور أمحد أبو الوفاء ص .198
( )74انظر :األحكام السلطانية أليب يعلى ص .68
( )75األشباه والنظائر للسيوطي ص  ،87األشباه والنظائر البن جنيم ص.89
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إن نقض األحكام املخالفة لالختصاص النوعي حياة لقواعد االختصاص
النوعي والنظام العام من ورائها.
إن نقض األحكام املخالفة لقواعد االختصاص النوعي يعد أحد أهم وسائل
محاية النظام العام ،ذلك أن عدم النقض إهدار صارخ له(.)76
وهذا ما عليه نظام املرافعات الشرعية السعودي حيث أوجب نقض احلكم
املخالف لقواعد االختصاص ،حيث نصت الفقرة الثالثة من املادة ( )193على أن من
أسباب نقض احلكم صدوره من حمكمة أو دائرة غري خمتصة.
املبحث الرابع :آاثر قبول الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
إذا أثري الدفع بعدم االختصاص النوعي أ مام احملكمة التجارية وجب عليها
أ ن تنظر يف هذا الدفع ،والغالب أ ن تفصل يف الدفع على استقالل قبل النظر يف
موضوع الدعوى ،أل ن القضاء يف الدفع يغنيها عن نظر املوضوع ،وما يستلزم
ذلك من جهد ووقت ،سواء على احملكمة أو اخلصوم ،لكن ال جناح عليها أن
ت ضم الدفع إ ىل موضوع الدعوى إ ذا توقف الفصل يف مسألة االختصاص على
ذلك ،لكن جيب عليها أن تبني على وجه التحديد ما حكمت به يف كل من الدفع
والدعوى؛ كما نصت على ذلك املادة ( )77و املادة ( )178من نظام املرافعات
الشرعية.

( )76انظر :دروس يف قانون املرافعات للدكتور عبد احلكم شرف والدكتور السعيد األزمازي ص 265
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ومن املستقر فقها وقضاء أنه ال جيوز للمحكمة أن تتصدى لنظر القضية من
حيث املوضوع واختاذ إجراءات اإلثبات دون الفصل يف الدفع أو ضمه إىل املوضوع(.)77
إذا تصدت احملكمة التجارية لنظر الدفع بعدم االختصاص النوعي فال خيلو
احلال إما أن ترفض احملكمة الدفع؛ لعدم حتقق شروطه ،فهنا جيب عليها أن متضي يف
نظر الدعوى من حيث املوضوع ،وتفصل فيه ،كاملتبع يف أي قضية ،أو تقضي بقبول
الدفع؛ مصريا منها إىل أنه قد استجمع شرائطه املطلوبة له ،فإذا ثبت الدفع ترتبت
عليه اآلثار التالية:
 - 1اختالف مراكز اخلصوم الثابتة يف الدعوى األصلية ،فمتى حتققت
شروط الدفع صار املدعى عليه يف الدعوى األصلية مدعيًا ،واملدعي مدعى عليه،
وحينئذ يسري القاضي مع اخلصوم يف هذا الدفع على هذا األساس؛ كما ميضي يف أي
دعوى ،فيطلب من املدعى عليه اجلواب عن الدفع ويطلب من املدعى تقديم األدلة
واحلجاج اليت تسند دعوى دفع اخلصومة ( ،)78واحلكم الصادر يف الدفع جيب يكون
منطوقه تأسيسا على ذلك.
 - 2زوال اخلصومة عن املدعى عليه أمام احملكمة اليت رفعت إليها الدعوى،
ومبقدور املدعي بعد ذلك رفع دعوى جديدة أمام احملكمة اليت انعقد هلا اختصاص
النظر يف موضوعها(.)79
 - 3الدفع بعدم االختصاص النوعي ال ينطوي عليه املساس بأصل احلق
املدعى به ،وال ينهي النزاع بني املتخاصمني؛ وإمنا يرتتب عليه انقضاء اخلصومة أمام

( )77انظر :نظرية الدفوع للدكتور أمحد أبو الوفاء ص .190
( )78انظر :نظرية الدعوى للدكتور حممد نعيم ايسني ص .631-630
( )79انظر :نظرية الدفوع للدكتور أمحد أبو الوفاء ص .203
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احملكمة غري املختصة فقط ،وأما احلق املدعى به فال يتبدّد بهذا الدفع ،حيث جيوز له
أن يستوفيه بدعوى أخرى أمام حمكمة خمتصة(.)80
 - 4جيب على احملكمة التجارية إ ذا حكمت بعدم االختصاص النوعي،
واكتسب حكمها القطعية أن حتيل الدعوى إ ىل احملكمة املختصة ،حسب نوع
الدعوى ،كما جيب عليها أن تبلغ أطراف الدعوى بذلك ،ويف ذلك تقول املادة
( )78من نظام املرافعات الشرعية ... ( :جيب على احملكمة إذا حكمت بعدم
اختصاصها واكتسب احلكم القطعية أن حتيل الدعوى إىل احمل كمة املختصة وتعلم
اخلصوم بذلك).
واضح من عبارة "جيب " يف صدر هذه املادة أن القاضي ملزم إذا حكم بعدم
االختصاص أن حييل الدعوى إىل حمكمة االختصاص ،سواء كان االختصاص للقضاء
العام أو للقضاء اإلداري أو للجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي...
ويرمي املنظم من وراء وجوب اإلحالة إىل احملافظة على كل ما مت اختاذه بشأن
هذه الدعوى ،من حتقيق أو خربة أو غري ذلك؛ لتكون حمكمة االختصاص احملال إليها
على اطالع كامل فيما مت اختاذه ،كما أن ذلك يفضي إىل اختزال زمن التقاضي،
ويقلل اجلهد الذي سيبذل يف هذه القضية ،سواء للمحكمة أو اخلصوم.
لكن مما ينبغي االلتفات إليه أن احملكمة اليت أحيل إليها النزاع غري ملزمة
باألخذ مبا أختذ من إجراءات وقرارات من قبل احملكمة احمليلة ،بل وال بأصل اإلحالة،
إذا بان هلا أنها خارجة عن واليتها(.)81

( )80انظر :نظرية الدعوى للدكتور حممد نعيم ايسني ص .637 ،636
( )81انظر :نظرية الدفوع للدكتور أمحد أبو الوفاء ص 241
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هذا وقاعدة اإلحالة إىل القاضي املختص من القواعد املعروفة واملستقرة يف
القضاء اإلسالمي ،فقد أشار إليها مجع من فقهاء الشريعة اإلسالمية ،ونصوا على أن
الدعوى إذا رفعت إىل قاض غري خمتص بنظرها فعليه أن يردها إىل القاضي املختص
بنظرها.
غري أنهم مل جيعلوا اإلحالة أمرا وجوبيا على القاضي ،كما فرضت ذلك نظم
املرافعات ،إذ مبقدور املدعي أن يرفع دعواه مباشرة إىل القاضي املختص ،أو يتبع
دعواه احملالة ( ،)82وهذا أمر حسن؛ ال سيما وأن بعض القضاة قد ال حييط معرفة
بقواعد االختصاص النوعي اليت خارج اختصاصه.
خليق بالذكر أن القضاء التجاري يف ديوان املظامل يكتفي باحلكم بعدم
االختصاص النوعي ،دون التصريح باإلحالة ،وذلك يف أحكام كثرية جدا (.)83
لذا أقرتح أن تكون اإلحالة غري ملزمة ،لكن لو طلبت حمكمة خمتصة ملف
القضية من احملكمة اليت حكمت بعدم اختصاصها فيجب على األخرية إحالة هذا
امللف ،وميكن تعديل هذه املادة وفق هذا املعنى ،وبذلك تتحقق املقاصد املرومة من
غري إلزام.
 - 5انقطاع مدة التقادم برفع الدعوى ،ذلك أن بعض األنظمة التجارية نصت
يف بعض األحوال على مدة تقادم ال تسمع الدعوى بعد انقضائها فإذا رفعت الدعوى
وحكم بعدم االختصاص النوعي فإن مدة التقادم تنقطع (.)84
 - 6إن احلكم بقبول الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية إذا
اكتسب القطعية فإنه يرتتب على ذلك أنه حيوز حجية بني اخلصوم أطراف الدعوى
( )82انظر :جامع الفصولني البن قاضي مساونه  16 ،/1تبصرة احلكام البن فرحون .67/1
( )83انظر :جمموعة األحكام واملباد التجارية  7 /1وما بعدها
( )84انظر :نظرية الدعوى للدكتور حممد نعيم ايسني ص  ،637الدفوع للدكتور أمحد أبو الوفاء ص .203
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وعند مجيع القضاة ،فال جيوز نقضه ،وليس ألحد من اخلصوم جتديد اخلصام املتعلق
باالختصاص النوعي مرة ثانية()85؛ ألنه حاز حجية ،فوجب احرتامه من مجيع
اجلهات ذات العالقة ،مع مالحظة أن احلجية تنحصر يف اخلصومة اليت صدر بشأنها،
أي الدفع بعدم االختصاص النوعي ،وال متتد إىل حكم اإلحالة فهذه ال تنعم حبجية
مطلقة ،إذ جيوز للمحكمة احملال إليها النزاع أن حتكم مبا تراه ،حتى ولو حكمت بعدم
اختصاصها؛ ذلك ألن حكم االحالة ال يعد حكما قضائيا ()86؛ ألنه ال ينطوي على
حق موضوعي متنازع عليه.
اخلامتة
بعد دراسة هذا املوضوع وجتلية مسائله انتهيت إىل عدد من النتائج
والتوصيات ،أذكر النتائج ،ثم أقفي بالتوصيات.
أوال :النتائج
 - 1جيوز ختصيص الوالية القضائية باملكان والزمان ونوع املنازعة ،مبا حيقق
املصاحل ويدفع املفاسد.
 - 2رسم نظامُ املرافعات الشرعية اجلديد وديباجة مرسومه ونظام احملكمة
التجارية االختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

( )85انظر :نظرية الدعوى للدكتور حممد نعيم ايسني ص .693
( )86انظر :نظرية الدفوع للدكتور أمحد أبو الوفاء ص  ،247والدفوع والدفوعات لعبد احلكم فوده ص .38
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 - 3الدفع يف اللغة :رد الشيء وصرفه قبل وقوعه ،ويف االصطالح :جواب
املدعى عليه عن دعوى املدعي.
 - 4يعرف الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية يف
االصطالح بأنه :صرف ذوي الشأن القاضي التجاري عن دعوى املدعي الحنسار
واليته يف نظر موضوع النزاع.
 - 5تناول فقهاء الشريعة اإلسالمية الدفوع يف مصنفاتهم وقسموها إىل
قسمني :دفع الدعوى ،ودفع اخلصومة .وأدخلوا الدفع بعدم االختصاص النوعي يف
زمرة دفع اخلصومة ،والذي يقابل الدفوع الشكلية يف القانون.
 - 6يصنف الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية على أنه
من الدفوع الشكلية.
 - 7الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية من النظام العام،
الذي جيوز التمسك به يف كل مراحل الدعوى ،وال يتقيد بزمن حمدد ،وحتكم به
احملكمة التجارية من تلقاء نفسها ولو مل يثره أحد من اخلصوم ،وإذا مل يثره أحد ساغ
للمدعي العام أن ينتصب خصما ويدفع بعدم االختصاص.
 - 8كل اتفاق على خمالفة قواعد االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
يعد باطال ال ينتج أثرا.
 - 9دلت األدلة على مشروعية الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم
التجارية يف الفقه اإلسالمي ،وهو املستقر يف قضاء الدوائر التجارية يف ديوان املظامل،
وجعله نظام املرافعات الشرعية حقا للمدعى عليه ،وواجبا على احملكمة التجارية،
وبذلك أخذت أكثر قوانني املرافعات.
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 - 10جيوز على الراجح من األقوال الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام
احملاكم التجارية ،ولو بعد صدور حكم نهائي.
 - 11يشرتط لقبول الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
شرطان :الشرط األول :أن يكون الدافع ممن له صفة يف الدفع .الشرط الثاني :أن
يستند الدفع على خمالفة صرحية لقواعد االختصاص النوعي للمحاكم التجارية.
 - 12يرتتب على قبول الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية
آثار هامة ،تتمثل فيما يلي:
 اختالف مراكز اخلصوم ،فيصبح املدعى عليه مدعيا ،واملدعي مدعىعليه.
 زوال اخلصومة عن املدعى عليه أمام احملكمة اليت رفعت إليها الدعوى. الدفع بعدم االختصاص النوعي ال ينطوي عليه املساس بأصل احلق املدعىبه.
 جيب على احملكمة التجارية إذا حكمت بعدم االختصاص النوعي،واكتسب حكمها القطعية أن حتيل الدعوى إىل احملكمة املختصة.
 إن احلكم بقبول الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية حيوزحجية ،وال جيوز إهداره.
 يرتتب على احلكم بقبول الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكمالتجارية انقطاع مدة التقادم املنصوص عليها يف األنظمة التجارية.
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اثنيا :التوصيات
 - 1اقرتح صياغة قاعدة فقهية قضائية وفق الصياغة التالية:
"الدفع بعدم االختصاص حياة لالختصاص".
 - 2ينبغي إعادة النظر يف صياغة املادة ( )35من نظام املرافعات الشرعية ،فال
تزال بعض فقراتها ،وخاصة األخرية شديدة اإلمجال ،األمر الذي حيتم بيانها بيانا
شافيا ،حتى يكون الدفع بعدم االختصاص النوعي أمام احملاكم التجارية واضحا جليا.
 - 3أرى أن تكون إحالة النزاع بعد احلكم بعدم االختصاص إىل احملكمة
املختصة أمرا غري ملزم للمحكمة احمليلة ،واالكتفاء بوجوب إحالة ملف القضية إذا
طلب منها ذلك ،وتعديل املادة ( )78من نظام املرافعات الشرعية وفق ذلك.
فهرس املصادر واملراجع
[ ]1

األحكام السلطانية ،ألبي يعلى حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء،
صححه وعلق عليه :حممد حامد الفقي ،الناشر :دار الكتب العلمية -
بريوت ،لبنان ،الطبعة :الثانية 1421 ،هـ  2000 -م.

[ ]2

األحكام السلطانية والواليات الدينية؛ لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي،
حتقيق :الدكتور أمحد البغدادي .الناشر :مكتبة دار ابن قتيبة – الكويت،
الطبعة األوىل 1409هـ.

[ ]3

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ،ألمحد بن
إدريس الصنهاجي القرايف ،حتقيق :أبي بكر عبدالرازق ،املكتب الثقايف للنشر
والتوزيع – القاهرة ،الطبعة األوىل 1989م.
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[ ]4

أدب القاضي ،لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي ،حتقيق :حمي هالل
السرحان .مطبعة اإلرشاد ،بغداد 1391 ،هـ.

[ ]5

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد ناصر الدين األلباني،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية 1405 ،هـ.

[ ]6

األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،جلالل الدين عبد الرمحن
السيوطي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل  1403هـ.

[ ]7

األشباه والنظائر ،لزين العابدين بن إبراهيم بن جنيم ،دار الكتب العلمية -
بريوت.

[ ]8

االعتصام ،إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب،
حتقيق :سليم بن عيد اهلاللي ،الناشر :دار ابن عفان ،السعودية – اخلرب،
الطبعة :األوىل1412 ،هـ 1992 -م.

[ ]9

إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حملمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية،
علق عليه :طه عبد الرؤف دار اجليل  -بريوت.

[ ]10آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان املظامل.
[ ]11األمر باألداء يف القانون املغربي ،لعبداللطيف جتاني ،مطبعة النجاح اجلديدة –
الدار البيضاء ،الطبعة األوىل سنة 1421هـ.
[ ]12البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن جنيم احلنفي ،دار الكتاب اإلسالمي،
الطبعة الثانية.
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[ ]13بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،لعالء الدين ،أبي بكر بن مسعود بن أمحد
الكاساني احلنفي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية1406 ،هـ.
[ ]14تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ،إلبراهيم بن علي بن
حممد ،ابن فرحون ،الناشر :مكتبة الكليات األزهرية ،لطبعة :األوىل،
1406هـ 1986 -م.
[ ]15حتفة احملتاج بشرح املنهاج ،أمحد بن حجر اهليتمي ،مطبوع بهامش حواشي
الشرواني ،وابن قاسم العبادي على حتفة احملتاج ،املكتبة التجارية الكربى
مبصر لصاحبها مصطفى حممد ،عام النشر 1357 :هـ.
[ ]16تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حملمد بن جرير بن يزيد بن
كثري بن غالب الطربي ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل الرتكي ،الناشر :دار هجر
للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ 2001 -م.
[ ]17جامع الفصولني يف الفروع ،لبدر الدين حممود إمساعيل الشهري بابن قاضي
مساوة احلنفي ،املطبعة األزهرية ،مصر ،الطبعة األوىل سنة  1300هـ.
[ ]18دروس يف قانون املرافعات ،للدكتور عبد احلكم شرف والدكتور السعيد
األزمازي .سنة النشر  2002م.
[ ]19دفع اخلصومة يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية تأصيلية ،للدكتور ناصر
الغامدي ،دار ابن اجلوزي.

[ ]20الدفوع املدنية معلقا عليها بأحكام النقض وأهم املبادئ الدستورية بشأن حق
التقاضي وحق الدفاع ،حملمد حممود عليوه .الناشر :جلنة الفكر القانوني –
مصر ،الطبعة الثانية 2001م.
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[ ]21الدفوع والدفوعات ،لعبد احلكم فودة .دار املطبوعات اجلامعية – اإلسكندرية.
[ ]22روضة القضاة وطريق النجاة ،لعلي بن حممد بن أمحد الرحيب السمناني،
حتقيق :د .صالح الدين الناهي ،مؤسسة الرسالة – بريوت ودار الفرقان
عمّان ،الطبعة الثانية 1404هـ.
[ ]23سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام ،البن حجر ،حملمد بن
إمساعيل الصنعاني ،الناشر :دار احلديث.
[ ]24سنن أبي داود ،ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد
بن عمرو األزدي السِّجِسْتاني ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،الناشر:
املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت.
[ ]25سنن الرتمذي ،حملمد بن عيسى بن َسوْرة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي،
حتقيق وتعليق :أمحد شاكر وحممد فؤاد عبدالباقي ،الناشر :شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي احلليب ،مصر ،الطبعة :الثانية 1395 ،هـ.
[ ]26سنن الدار قطين ،ألبي احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود
الدار قطين ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب األرناؤوط ،وحسن عبد
املنعم شليب ،وعبد اللطيف حرز اهلل ،وأمحد برهوم ،الناشر :مؤسسة
الرسالة ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل1424 ،هـ  2004 -م.
[ ]27السنن الكربى ،ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسْرَ ْوجِردي البيهقي،
احملقق :حممد عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]28شرح منتهى اإلرادات ،ملنصور بن يونس البهوتي ،دار عامل الكتب ،بريوت،
الطبعة األوىل  1414هـ.
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[ ]29الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إلمساعيل بن محاد اجلوهري الفارابي،
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليني – بريوت،
الطبعة :الرابعة  1407هـ 1987 -م.
[ ]30الفواكه البدرية ،حملمد بن حممد بن خليل املعروف بابن الغرس احلنفي ،مطبوع
مع اجملاني الزهرية .مطبعة النيل – مصر.
[ ]31القاموس احمليط ،جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،حتقيق :مكتب
حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثامنة 1426 ،هـ  2005 -م.
[ ]32القانون التجاري السعودي ،للدكتور حممد اجلرب  -الناشر :الدار الوطنية
اجلديدة للنشر والتوزيع  -اخلرب  -الطبعة الثانية 1408هـ.
[ ]33قانون املرافعات املدنية والتجارية الكوييت رقم (.)1980 / 38
[ ]34قانون املرافعات املصري رقم ( )13لسنة  1968م.
[ ]35كشاف القناع عن منت اإلقناع ،ملنصور بن يونس البهوتي ،تعليق :هالل
مصيلحي ،الناشر :مكتبة النصر احلديثة – الرياض.
[ ]36لسان احلكام يف معرفة األحكام ،إلبراهيم بن أبي اليمن املعروف بابن الشحنة
احلنفي ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب مبصر ،الطبعة الثانية سنة
 1393هـ .مطبوع مع معني احلكام للطرابلسي.
[ ]37لسان العرب ،حملمد بن مكرم بن على بن منظور األنصاري الرويفعي
اإلفريقي ،الناشر :دار صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
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[ ]38املبسوط يف أصول املرافعات الشرعية ،للدكتور  /عبداهلل الدرعان ،مكتبة
التوبة بالرياض ،الطبعة األوىل سنة  1430هـ.
[ ]39جملة األحكام العدلية ،تأليف :جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة
العثمانية ،احملقق :جنيب هواويين ،الناشر :نور حممد ،كراتشي.

[ ]40جمموعة األحكام واملبادئ التجارية الصارة عن ديوان املظامل لعام 1430هـ
طبع ونشر ديوان املظامل بالرياض.
[ ]41املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي ،للدكتور مصطفى الزرقاء
ص  285دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل 1420 ،هـ.
[ ]42املدخل للعلوم القانونية ،للدكتور توفيق فرج ،الناشر :مكتبة مكاوي –
بريوت ،الطبعة الثانية عام  1975م.
[ ]43املرافعات املدنية والتجارية ،للدكتور أمحد أبو الوفاء .دار املطبوعات اجلامعية
– اإلسكندرية – عام  2007م.
[ ]44مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ،للدكتور عبدالرزاق السنهوري .الناشر اجملمع
العلمي العربي اإلسالمي – بريوت.
[ ]45معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي ،حملمد احلسني بن مسعود
البغوي ،حتقيق:عبد الرزاق املهدي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العربي –
بريوت ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ.
[ ]46معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام ،ألبي احلسن ،عالء
الدين ،علي بن خليل الطرابلسي احلنفي ،طبع ونشر :مصطفى البابي مبصر.
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[ ]47املغين ،ملوفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي،
حتقيق :الدكتور عبداهلل الرتكي ،والدكتور عبدالفتاح احللو ،هجر للنشر -
القاهرة ،الطبعة األوىل سنة 1406هـ.
[ ]48املفردات يف غريب القرآن ،ألبي القاسم احلسني بن حممد ،املعروف بالراغب
األصفهاني .حتقيق :صفوان عدنان الداودي ،الناشر :دار القلم ،الدار
الشامية  -دمشق بريوت ،الطبعة :األوىل  1412 -هـ.
[ ]49منحة اخلالق ،حملمد أمني ابن عابدين ،مطبوع مع البحر الرائق شرح كنز
الدقائق البن جنيم ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية.
[ ]50املوافقات يف أصول الشريعة ،ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي
املعروف بالشاطيب ،شرح وتعليق :عبد اهلل دراز ،دار املعرفة – بريوت.

[ ]51موقع ديوان املظامل على الشبكة على الرابط
https://jobs.bog.gov.sa/BogRules/tegare/e5tesas/e5tesas.html

[ ]52نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )2/وتاريخ
1435/1/22ه.

[ ]53نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية،
حملمد نعيم ياسني ،دار عامل الكتب – الرياض ،طبعة خاصة سنة  1423هـ.
[ ]54نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ،للدكتور أمحد أبو الوفاء ،الناشر :منشأة
املعارف – اإلسكندرية ،الطبعة السادسة 1980م.
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[ ]55نظرية املصلحة يف الدعوى ،للدكتور عبداملنعم الشرقاوي ،دار مكتبة عبداهلل
وهبة ،مصر ،الطبعة األوىل سنة  1366هـ.
[ ]56نظريه االختصاص يف قانون املرافعات اجلديد وتعديالته ،للدكتور عبد الباسط
مجيعي ،الناشر :دار الفكر العربي ،سنة 1975م.
[ ]57الوجيز يف القانون التجاري ،للدكتور سعيد حييى .الناشر :املكتب العربي
احلديث سنة 1979م.
[ ]58الوسيط يف شرح القانون املدني ،للدكتور عبدالرزاق السنهوري ،الناشر دار
النهضة العربية – القاهرة ،سنة النشر 1968م.
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Pay no specific jurisdiction before the commercial courts
In Islamic jurisprudence and legal system pleadings comparative study
Dr. Yousef Abdullah bin Mohammed Khudair
Associate Professor
AL-Imam Muhammad Ibn saud Islamic University
The Higher Judicial Institute, Legal Policy Department
Abstract. If Trump parties to the state and many of its people necessitated the distribution of jurisdiction,
and the creation of specialized courts, depending on the type of dispute; ways to facilitate litigation
between people .
And the duty to respect the rules of jurisdiction and lack of violating litigants and the judge has put
the Islamic jurisprudence and legal system of Saudi pleadings and means to protect the specific
jurisdiction .
The most important of these means of payment not in front of the subject matter jurisdiction of
commercial courts as a means of protecting the jurisdiction of the vicissitudes of opponents .
This research will shed light on this matter detector, through extrapolation of religious texts and
the elucidation of the regular articles on him, has required that the research industry is organized discuss
this issue and pave the plan in three sections and a conclusion .
Dealt with in the boot definition entitled search, and in the first section of payment not subject
matter jurisdiction characterization in front of commercial courts and nature, and in the second part, the
rule of payment not subject matter jurisdiction before the commercial courts, and in the third section
payment terms not to subject matter jurisdiction before the commercial courts, and in the fourth section
traces accept payment no specific competence in front of commercial courts. The conclusion decorated
Find guaranteed the most important findings, and some of the recommendations relating to the title
search .
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موجز كتاب مناهج احملدثني دراسة نظرية تطبيقية
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د .أمحد بن حممد العبيد ،1و د .علي بن حممد الراببعة

 1األستاذ املشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بقسم السنة
 2األستاذ املساعد بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بقسم السنة يف جامعة القصيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،صلى اهلل وسلَّم عليه ،وعلى
َمن تبعه إىل يوم الدين.
أما بعد:
فقد شهدت اململكة العربية السعودية يف السنوات العشر سنوات املاضية ثورة
علمية ومعرفية رافقها انتشار اجلامعات يف كافة أرجاء اململكة ،مما استدعى تأليف
مقررات تنسجم مع اخلطط اجلامعية وتنمي القدرات لدى الطالب اجلامعي  ،ومن هنا
ارتأى املؤلفان ضرورة إفراد مؤلف يتناول أحد هذه املقررات بالتأليف  ،فوقع االختيار
على مقرر مناهج احملدثني حلاجة طالب اجلامعة يف كلية الشريعة هلذا املقرر  ،و لعدم
وجود كتاب يوافق توصيفهم اجلامعي ويفي بالغرض املطلوب .
فتم وهلل احلمد تأليف هذا الكتاب يف مناهج احملدثني حسب التوصيف املقرر يف
قسم السنة وعلومها يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم ،تسهيالً
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لفهمه على الطالب ،وإعانة على استيعابه وإدراكه ،فأمسيناه بـ " مناهج احملدثني
دراسة نظرية تطبيقية " ،ليجمع بني الدراسة النظرية والتطبيق العملي يف كتاب واحد
وقد اشتمل على األهداف املتوقع حتقيقها لدى الطالب  ،واسرتاتيجيات التدريس
املناسبة للموضوع  ،وأسئلة تقويم ذاتي لكل فصل.
واجته املؤلفان إىل تقديم متهيد يعرّف مبناهج احملدثني وأهم املصنفات اليت
صنفت فيه قدميا وحديثا.
وحتدث الفصل األول عن ثالثة مباحث ؛ األول  :التعريف بالسنة النبوية
واالحتجاج بها  ،والثاني  :كتابة السنة النبوية وتدوينها وتصنيفها  ،والثالث :شبهات
حول السنة النبوية واجلواب عنها.
وحتدث الفصل الثاني عن التعريف مبناهج احملدثني اليت سلكها احملدثون يف
تدوين السنة النبوية وأنواعها املتمثلة بالتصنيف على األبواب  ،والكتب املرتبة على
أمساء الصحابة ،واملعاجم ،وترتيب الكتب على التصانيف واألنواع  ،والتدوين يف
فنون خاصة  ،وتدوين أجزاء حديثية يف موضوعات خاصة  ،وفائدة التصنيف فيها،
وأنواعها  ،مع التمثيل لكل نوع.
وحتدث الفصل الثالث عن الدراسة النظرية التطبيقية ملناهج أهم كتب السنة
مرتبة حسب الرتتيب الزمين  ،متثلت يف موطأ اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة ،
و مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني  ،وصحيح اإلمام البخاري  ،وصحيح اإلمام
مسلم  ،سنن اإلمام أبي داود السجستاني  ،وجامع الرتمذي  ،وسنن النسائي ،
وسنن ابن ماجة القزويين  ،وصحيح ابن خزمية  ،وصحيح ابن حبان  ،واملستدرك
على الصحيحني للحاكم أبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري.
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و قد سلك الباحثان يف احلديث عن هذه املناهج بذكر سرية صاحب الكتاب ،
و ببيان منهجه بشيء من التفصيل ،وألن توصيف املقرر يتطلب ذكر بعض األحاديث
تبني منهج احملدث يف كتابه فقد احتوى هذا الكتاب على دراسة تطبيقية على مخسة
أحاديث متنوعة املنهج ليستخرج الطالب منها أهم املناهج اليت درسها لصاحب
الكتاب .
وختم الكتاب بأسئلة تقوميية شاملة للمنهج ليتسنى للطالب التعرف على مقدار
املعرفة اليت اكتسبها بعد االنتهاء من دراسة الكتاب

404

أمحد بن حممد العبيد ،و علي بن حممد الراببعة
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التفسري ابلالزم

(حبث أتصيلي)
أمحد بن حممد الربعي
 انل أصل هذا البحث جائزة امللتقى التحضريي الرابع جبامعة القصيم.
 جائزة املؤمتر العلمي الرابع لطالب وطالبات التعليم العايل ابململكة (املركز األول).
 حصلت رسالة املاجستري التفسري ابلالزم على تقدير أ 100( +درجة).

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
فإن أجل املعار العلمُ بآي القرآن ،ومعرفةُ مراد اهلل -تعاىل  -من
أما بعدَّ :
كالمه ،وحتقيقُ أثر تالوته وتدبره ،اهتم بذلك األولون ،وسار عليه التابعون ،و َعقَله
العاملون ،ومتثله العلماء العاملون ،فطابت جمالسهم بتفسريه ،وسطرت األقالم
أقواهلم بتحبريه ،نقلوا لنا علم السلف ،فكانوا نعم اخللف.
والناظر يف أقوال املفسرين يرى وفرة يف األقوال ،وتعددًا يف الروايات حتى من
املفسر الواحد ،والسبيل األسلم استيعاب ما احتملته اآلية من املعاني إال ما شذ،
ولكن اإلشكال يبقى يف توجيه هذه األقوال ،وكل ذلك يسري على من يسره اهلل -
تعاىل  -عليه.
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واملوضوع الذي يناقشه هذا البحث يتعلق ببيان أحد طرق السلف يف التفسري،
وهو :التفسري بالالزم( ،)1وهذا األسلوب من أساس اللغة ،ومن أنواع التعبري يف
البيان ،وقد استخدَم هذا األسلوب وأفصح عنه مجع من علماء اللغة ،واملفسِّرين،
واحملدِّثني ،وذلك حني الكالم على اآليات ،أو يف معرض التعليق على تفسري
الصحابة ،أو التابعني ومن بعدهم.
متهيد
التعبري عن معاني الكَلِم -من ناحية الداللة  -يأتي عن طريق الداللة اللفظية
الوضعية( ، )2واليت هي على أقسام ثالثة :داللة املطابقة ،وداللة التضمن ،وداللة
االلتزام (" ،)3فاللفظ إمَّا أنْ ُتعْتَبَر داللته بالنسبة إىل متام مُ َسمّاه ،أو بالنسبة إىل ما يكون
( )1تناولت املوضوع بتوسع ابلرسالة العلمية؛ حيث تكون البحث من مقدمة ،ومتهيد ،واببني ،وخامتة ،وفهارس.

ففي الباب األول :تركز احلديث عن اجلانب النظري التأصيلي للتفسري ابلالزم ،من خالل مخسة فصول :الفصل
األول :مدخل إىل علم التفسري ،تعريفه وأقسامه وطرقه .الفصل الثاين :التعريف بدالالت األلفاظ

وأقسامها .الفصل الثالث :مصطلح الالزم عند أهل اللغة واألصوليني واملفسرين .الفصل الرابع :التعريف

ابلتفسري ابلالزم .الفصل اخلامس :أثر التفسري ابلالزم يف تفسري املعاين اللغوية ،وآايت العقيدة ،وآايت
األحكام.
ص املفسرون أو غريهم على أنه تفسري
ويف الباب الثاين :أوردت مائة مثال على التفسري ابلالزم ،انتقيت منها ما نَ َّ
ابلالزم -وتشكل اجلزء األكرب -ومل تكن تلك األمثلة على جهة االستقصاء بل على التمثيل ،فلذا تنوعت؛
تالزما بني قولني ،إىل غري ذلك ،متت دراستها حتليليًا؛ وذكر
فمنها اللغوي ،ومنها العقدي ،ومنها ما يكون ً
نص عليه إن وجد.
اخلالف وتوجيهه ،واستخالص القول ال ُـم َف َّسر ابلالزم ،مع ذكر من َّ
( )2عرفها األصوليون " :كون اللفظ مىت أطلق أو ختيل فهم منه معناه للعلم بوضعه" .ينظر :التعريفات للجرجاين
(ص ،)140:التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص ،)340:وتعريف ابن أمري احلاج يف التقرير
والتحبري (.)131/1
( )3ينظر :خمتصر املعاين للتفتازاين (ص.)184:
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داخالً يف الـمُسَمَّى مِن حيث هو كذلك ،أو بالنسبة إىل ما يكون خارجًا عن الـمُسَمَّى
()4

التضَمُّن ،والثالث االلتزام".
مِن حيث هو كذلك :فاألول هو املطابقة ،والثاني َّ

والتفسري بالالزم أداته داللة االلتزام ،وخالصة معناها" :داللة اللفظ على أمر
خارج عن معناه الزم له".

()5

وأيسر تشبيه لداللة الالزم :ظِلُّ اإلنسان ،فهو ليس ذات اإلنسان املطابق له،
وليس خارجًا عنه بالكلية ،بل تابع له ،فيُستدل بظل اإلنسان على ذاته ،وعلى أجزاء
من تفاصيل خِلْقته ،وقد يطول الظل ويقصر ،متامًا كالالزم ،فمنه الواضح البني،
ومنه البعيد.
وقد سلك املفسرون طرقًا يف تفسري آي القرآن ،وهذه الطرق ال تكاد خترج عن
واحد من ثالثة:
الطريق األول :التفسري اللفظي اللغوي ،الطريق الثاني :التفسري على املعنى،
الطريق الثالث :التفسري على القياس واإلشارة ،وقد ذكر هذه الطرق اإلمام ابن
القيم.

()6

والذي يعنينا هو التفسري على املعنى :وهو أن يذكُرَ املفسِّر املعنى املراد من اآلية
دون التعرُّضِ إىل معنى األلفاظ يف اللغة ،وقد شاع هذا األسلوب عند مفسري
السلف ،فتنوعت طرقهم يف التفسري ،فتَارةً يفسِّرون اللفظ بال ِزمِ معناه ،وتارةً
يُفسِّرونه جبزء معناه ،وتارةً يزيدون يف إيضاحِهِ بذكْرِ مثالٍ أو أكثر من األمثلة الداخلةِ

( )4احملصول يف علم األصول للرازي ( ،)299/1وينظر :منهاج السنة البن تيمية ( ،)317/5التعريفات
(ص.)140:
( )5إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ،د .عبد الكرمي النملة (.)213/1
( )6التبيان يف أقسام القرآن البن القيم (ص.)50:
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حتتَهُ ،وعلى ضوء ذلك يُقال :إنَّ التفسريَ على املعنى يتنوَّعُ إىل :التفسري جبُزءِ املعنى،
التفس ُري باملثالِ ،التفس ُري بالالزم.
وبعد هذا التمهيد اليسري نناقش هذا املوضوع من خالل املباحث التالية:
املبحث األول :تعريف التفسري ابلالزم
مصطلح التفسري بالالزم قديم النشأة حديث البحث؛ فلم يُتعرض بدراسة إال
على حنو يسري.
ومعناه :العدول عن املعنى اللفظي املباشر إىل لفظ هو الزم من لوازمه،
()7

والالزم قد يكون شرعيًا أو عقليًا أو عرفيًا.

وال يشرتط صحة التفسري حتى يطلق عليه هذا املسمى ،إنَّما يشرتط يف قبول
التفسري بالالزم أنْ يكون صحيحًا ،فهو باعتبار التعريف يصح إطالقه عليه ،وباعتبار
القبول يلزم منه صحة املعنى.
املبحث الثاين :أمهية التفسري ابلالزم
تتبني أهمية التفسري بالالزم ،من خالل يلي:
أوالً :أنَّ التعبري بالالزم -يف األصل  -أسلوب قرآني؛ وإذا كان ذلك كذلك

فاملفسر :إمَّا أ ْن يبني حقيقة اللفظ ،أو مثاله ،أو ملزومه.

( )7ومن هذه التعريفاتَّ :
"أن املفسر يفسر اللفظ بالزمه ال مبطابقه؛ للتنبيه على دخول هذا الالزم يف اآلية"،
التفسري اللغوي للدكتور مساعد الطيار (ص ،)662:فصول يف أصول التفسري (ص ،)82:وله السبق يف
بيانه والتعريف به.
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اثنيًا :التفسري بالالزم من طرق التفسري األصيلة عند سلف األمة ،بل كان
التفسري باملعنى -ومنه التفسري بالالزم  -هو األكثر يف الزمن األول؛ كما ذكر ابن
()8

القيم يف تقسيمه للتفسري..." :وتفسري على املعنى ،وهو الذي يذكره السلف".

اثلثًا :وتظهر أهميته أنَّ من مثراته :إفادة معنى لغوي جديد ال يكون ظاهرًا من

وجوه اللغة ،وكثريًا ما يذكر اللغويون ضمن مواد الكلِم معاني هي من تفاسري
السلف ،كما هو ظاهر من صنيع األزهري يف تهذيب اللغة.
ابعا :ومما جيلِّي أهميته أن من مثراته :قبول تفسري الصحابي فيما خالف به قول
رً

اللغويني بعده؛ فإنَّ عدم إعمال قوهلم فيه محل "للمتقدمني على مصطلحات من جاء
بعدهم ،وهذا العمل معرو بطالنه وما فيه من اخلطأ"( ،)9والكالم هنا عن قبوله ال
عن ترجيحه؛ فقد يرد -أحيانًا  -قول ألحد السلف يف اآلية فريدُّه بعض املفسرين
لكونه مل يثبت لغة ،والظن باملفسر أنَّ ردَّه له على أنَّه تفسري على اللفظ ال على
املعنى ،أما إذا ثبت التفسري عن الصحابي -مثالً  -فيؤخذ به وال ينكر ،وال
يعرتض عليه.
خامسا :أنَّ التفسري بالالزم فيه توسيع ملفهوم اآلية( ،)10والقرآن كالم اهلل
ً
سبحانه وتعاىل ،وهو مما ختتلف فيه أفهام البشر ومداركهم ،ولفهم النص أدوات يظهر
بها الفرق بني العالِم ومن دونه ،كما ختتلف األفهام يف استيعاب النص ودالالته،
فمنهم املقتصر على ظاهر اللفظ وما يستخدم له ،فريدُّ ما عداه ،ومنهم اآلخذ لذلك
كله؛ فهمًا للظاهر ،واستيعابًا للباطن ،واستنباطًا عرب الدالالت اللغوية واألصولية.
( )8التبيان يف أقسام القرآن (ص.)50:
( )9ما بني عالميت التنصيص من كالم د .مساعد الطيار يف تفسري جزء عم (ص )16:بتصرف يسري.
( )10أكثر من حتدث عن هذه األمهية اإلمام ابن القيم يف عدة مواضع من كتبه ،ينظر :إعالم املوقعني
( ،)354/1وينظر كالم الشيخ ابن عثيمني عن هذه الفائدة يف القواعد املثلى (ص.)11:

أمحد بن حممد الربعي

410

أن األخذ بأقوال السلف يف التفسري بالالزم فيه تقريب للمعنى ،وإظهار
سادساَّ :
ً

ملا خفي من تفسري اآلية ،قال شيخ اإلسالم يف اختال

التنوع" :ومجع عبارات

السلف يف مثل هذا نافع جدًا؛ فإنَّ جمموع عباراتهم أدلُّ على املقصود من عبارة أو
عبارتني".

()11

سابعا :أنَّ التفسري بالالزم تابع للمعنى األصلي؛ ولذا فهو داخل يف عموم
ً
الداللة ،قال السعدي" :ومن أصول التفسري :إذا فهمت ما دلت عليه اآليات الكرمية
من املعاني مطابقة وتضمنًا ،فاعلم أنَّ لوازم هذه املعاني ،وما ال تتم إال به ،وشروطها
وتوابعها ،تابعة لذلك املعنى".

()12

اثمنًا :معرفة التفسري بالالزم قد تُعِني على حل اإلشكال يف فهم اآلية ،وفهم

أقوال املفسرين فيها.

اتسعا :عدم فهم التفسري بالالزم يف أقوال السلف يوقع أخطاء يف الفهم؛ ردًا
ً

دل عليه النص ومل
للمأثور أو إحجامًا عن االستنباط ،قال ابن القيم" :فكم من حكم َّ
يفهموا داللته عليه؛ وسبب هذا اخلطأ حصرهم الداللة يف جمرد ظاهر اللفظ دون إمياهه
وتنبيهه وإشارته وعرفه عند املخاطبني".

()13

ومن األخطاء الناجتة عن عدم معرفة التفسري ابلالزم:
 - 1الفهم اخلطأ لتفسري السلف آليات الصفات بالالزم ،مما يُظَن بأنَّه من
التأويل املذموم ،وهذا ال يصح.
 - 2رد بعض تفسري السلف بالالزم مما ال يتصوره أحدُهم ذهنيًا ،وهذا مما
ختتلف فيه األذهان؛ إذ ال يُتصور التوافق يف اللزوم الذهين بني جمموع البشر.
( )11جمموع الفتاوى (.)343/13
( )12تيسري الكرمي الرمحن (ص.)941:
( )13إعالم املوقعني (.)338/1
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 - 3اعتبار تفسري السلف املتعدد يف اآلية أقواالً خمتلفة -وهذا خطأ  -فهي
أقوال متعددة بالنسبة لقاهليها ،والختال عبارتها ،وهي أقوال متفقة ترجع إىل معنى
واحد ،والكالم هنا عن اختال التنوع ال التضاد ،وقد ذكر الشاطيب من أسباب نقل
اخلال ":أنْ يَذكر أحدٌ األقوال على تفسري اللغة ،ويذكر اآلخر على التفسري املعنوي،
وفرق بني تقرير اإلعراب وتفسري املعنى ،وهما معًا يرجعان إىل حكم واحد؛ ألنَّ النظر
()14

اللغوي راجع إىل تقرير أصل الوضع ،واآلخر راجع إىل تقرير املعنى يف االستعمال".

 - 4اعتبار التفسري بالالزم من التفاسري اخلاطئة مجلة؛ والسبب يف ذلك لِما
يظهر من التفسري باخلطأ للصفات من قبل املؤولني والنَّافني.
املبحث الثالث :املفسرون الذين ُعنُوا ابلتفسري ابلالزم

ميكن تقسيم املفسرين والعلماء حيال الالزم إىل قسمني ،كما يف املطلبني
التاليني:
املطلب األول :من فسَّر بالالزم ،وهم كثري من السلف واخللف ،فمن الذين
فسروا القرآن بالالزم :عبد اهلل بن عباس



(ت68:هـ)( ،)15وسعيد بن جبري

(ت95:هـ)( ،)16وجماهد (ت104:هـ) (.)17
( )14املوافقات ( ،)212-211/5وينظر :بدائع التفسري البن القيم (.)110/3
( )15من أمثلة تفسريه :قوله تعاىل :ﮋﯖ ﯗ ﯘﯙﮊ [النساء ،]13:قال" :طاعة هللا" ،جامع البيان البن
جرير ( ،)69/8وتفسريه ابلالزم كثري؛ لكثرة ما نقل عنه من التفسري.
( )16من أمثلة تفسريه :قوله تعاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰﮊ [األنفال ،]35:قال:
َّاس َعن الْبَـْيت ا ْحلََرام" ،تفسري ابن أيب حامت (.)1697/5
"صد ُ
َ
ُّه ُم الن َ
( )17من أمثلة تفسريه :قوله تعاىل :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ [النساء ،]3:قال" :أَالَّ تَضلُّواْ" ،تفسري سفيان
الثوري (ص.)87:
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وكذلك جاء عن عكرمة (ت105:هـ) ،والضحاك (ت105:هـ) ،واحلسن
البصري (ت110:هـ) ،وقتادة (ت117:هـ) ،ومقاتل بن سليمان (ت150:هـ)،
والفراء (ت207:هـ) ،وابن جرير (ت310:هـ) ( ،)18وال يعين توقف التفسري بالالزم
عند هذا الزمن ،بل استمر العمل به عند املصنفني.
املطلب الثاين :من صرح بالالزم ،أو أشار إليه ،ومن هؤالء العلماء:
الزخمشري (ت538:هـ) ،وابن عطية (ت542:هـ) ،وأبو حيان (ت745:هـ) ،وابن
تيمية (ت728:هـ) ،وابن القيم (ت751:هـ) ،وابن كثري (ت774:هـ) ،واآللوسي
()19

(ت1270:هـ) ،وابن عاشور (ت1393:هـ).

وهنا البد من ذكر نتيجتني مهمتني فيما يتعلق بطريقة السلف واملفسرين حيال
التفسري بالالزم ،ونشأته كمصطلح.

النتيجة األوىل :تقسيم طريقة ِّ
املفسرين يف التفسري ابلالزم إىل مسلكني:

املسلك األول :التفسري بالالزم دون اإلفصاح عن تسميته؛ إنَّما مبجرد
التعبري به.
املسلك الثاين :ذكر التفسري مع التعليل ،دون التصريح بالتسمية أو معها.

( )18ينظر يف أمثلة تفسريهم ابلالزم :معاين القرآن للفراء ( ،)130-129/3تفسري عبد الرزاق الصنعاين
( ،)134/3جامع البيان البن جرير ( ،)360/22( )182/15( )15/8تفسري ابن املنذر (،)821/2
تفسري ابن أيب حامت (.)1527/5( )1025/3
( )19ينظر يف أقواهلم :الكشاف ( ،)521/2احملرر الوجيز ( ،)444/2البحر احمليط ( ،)211/8جمموع الفتاوى
( ،)391/6الفوائد البن القيم (ص ،)9-8:تفسري ابن كثري ( ،)149/5روح املعاين (،)219/15
التحرير والتنوير (.)163/16
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ذلن ننك :قولــــه تعــــاىل :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ

[ق.]30:
أن
قال ابن كثري معلقًـا علـى قـول مقاتـل "قـد امْـت ت"( ،)20قـال" :فعنـد هـؤالء َّ
قوله تعاىل :ﮋﯺﯻﮊ [ق ،]30:إنَّما هو بعدما يضع عليها قدمه ،فتَنْـزَوي وتقـول
()21

حينئذ :هل بقي يفَّ من مزيد يسَ ُع شيئا؟".

النتيجة الثانية :نشوء مصطلح :التفسري ابلالزم:
واملراد تعيني تسمية هذا املصطلح على قول تفسريي ،وجاءت على ثالثة
أوجه:
الوجه األول :إطالق تسمية التفسري باملعنى على ما يتضمن التفسري بالالزم،
وأقدم من أطلقها :ابن جين (ت392:هـ)( ،)22ثم الواحدي (ت468:هـ)(،)23ثم ابن
ابن عطية (ت542:هـ)(.)24
الوجه الثاين :اإلشارة إىل جزء املسمى ،وأول من أطلقها -توجيهًا ألقوال
السلف بأنها لوازم للَّفظ  -ابن عطية (ت542:هـ)(.)25
( )20تفسري مقاتل بن سليمان ( ،)114/4جامع البيان البن جرير (.)360/22
( )21تفسري ابن كثري ( ،)406/7وينظر يف مثال آخر :جامع البيان البن جرير ( ،)586/22أضواء البيان
للشنقيطي (.)18/7
( )22عند قوله تعاىل :ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ [ق ،]30:علق على قول مقاتل" :قد ْامتألت" قال" :هذا
تفسري على املعىن دون اللفظ" ،اخلصائص البن جين (.)263/3

ب :ابلشَّديد ،واملوجع؛
( )23قال يف قوله تعاىل :ﮋ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [الصافات" :]9:ومن َّ
فسر الواص َ
فهو معىن وليس بتفسري" ،نقله عنه الرازي يف مفاتيح الغيب (.)108/26

"وعرب بعض املفسرين عن هذه اللفظة
( )24قال يف قوله تعاىل :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [احلجرَّ :]15:
بقوله :غُشي على أبصاران ،وقال بعضهمَ :عميَت أبصاران ،وهذا وحنوه تفسري ابملعىن ،ال يرتبط ابللفظ"،
احملرر الوجيز (.)352/3
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أمَّا الذي له اليد الطوىل يف التعليق على تفاسري السلف ،والتفريق بينها؛ فهو
شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت728:هـ) ،يف قولته املشهورة " :فإنَّ منهم من يعرب عن
الشيء بالزمه أو نظريه ،ومنهم من ينصُّ على الشيء بعينه ،والكل مبعنى واحد يف
كثري من األماكن" ( ،)26فقد وضع هذه القاعدة ،وصار العلماء من بعده يستقونها؛ ثم
جاء شيخ اإلسالم ابن القيم (ت751:هـ) ،فقسَّم التفسري إىل ثالثة أصول؛ ومنها
التفسري باملعنى( ،)27وكثريًا ما يذكر الالزم ،ويعلق على تفسري األلفاظ؛ فيفرق بني
أصل اللفظ والزمه.
وممن استوعب مقدمة شيخ اإلسالم ابن تيمية تلميذه ابن كثري (ت774:هـ)،
فقد ضمنها يف مقدمة تفسريه( ،)28وطبقها يف اجلمع بني أقوال السلف.
وممن استفاد من الشيخني :الزركشي (ت794:هـ) -تلميذ ابن القيم -؛
كما يف كتابه الكبري :الربهان يف علوم القرآن ،فقد ساق تنبيهًا فيما جيب أنْ يالحظ
عند نقل أقوال املفسِّرين ،فقال" :يكثر يف معنى اآلية أقواهلم واختالفهم ،وحييكه
املصنِّفون للتفسري بعبارات متباينة األلفاظ ،ويظنُّ من ال فهم عنده أنَّ يف ذلك اختالفًا
فيحكيه أقواالً ،وليس كذلك؛ بل يكون كل واحد منهم ذكر معنىً ظهر من اآلية؛
وإنَّما اقتصر عليه ألنَّه أظهر عند ذلك القاهل ،أو لكونه أليق حبال الساهل ،وقد يكون
بعضهم خيرب عن الشيء بالزمه ونظريه ،واآلخر مبقصوده ومثرته ،والكل يؤول إىل

( )25قال يف تفسري قوله :ﮋ ﭾ ﭿ ﮊ [األعراف" :]16:وقال احلسن :أغويتين :لَ َعْنـتَين ،وقيل معناهَ :خيَّـْبـتَين،
ٍ
أبشياء لَزَمت إغواءَهُ" ،احملرر الوجيز (.)444/2
قال القاضي أبو حممد :وهذا ُكلُّهُ تفسريٌ
( )26جمموع الفتاوى (.)369/13
( )27التبيان يف أقسام القرآن (ص.)49:
( )28تفسري ابن كثري (.)10/1
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معنى واحد غالبًا ،واملراد اجلميع ،فليُتفطن لذلك ،وال يُفهم من اختال العبارات
()29

اختال املرادات".

الوجه الثالث :التسمية الصرحية املركبة (تفسري بالالزم) ،وأول مـن أطلقهـا أبـو
حيـــان (ت745:هــــ) ،فقـــد قـــال يف معنـــى قولـــه تعـــاىل :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ

[األنعـــام]134:؛ "أي فـــاهتني ...قـــال ابـــن عطيـــة :معنـــاه :بنـــاجني ،وهـــذا تفســـري
بالالزم"( ،)30وقد جَمعتُ من تفسـريه عشـرة مواضـع علَّـق فيهـا علـى قـول بأنَّـه تفسـري
الالزم ،ثم مـن بعـده تلميـذه السـمني احللـيب (ت756:هــ) -وهـو يف تلـك املواضـع
ناقل عن أبي حيان  ،-ثم ابن كثري (ت774:هـ) ،ذكرها يف أربع مواضع ،ثـم تتـابع
املفسرون على ذلك؛ فنمهم الناقل ومنهم القاهل.
وممن علق بكثرة عن قول معني بأنَّه من التفسري بالالزم اآللوسي
(ت1270:هـ) ،وما زال العلماء منذ زمن ابن تيمية وما بعده يذكرون التفسري بالالزم
يف موضعه ،ومن أشهر هؤالء -غري ما ذكر  -احلافظ ابن حجر العسقالني
(ت852:هـ) ،ومن املتأخرين الشيخ عبد الرمحن السعدي (ت1376:هـ).
أمَّا يف هذا العصر؛ فأول من حتدث عن التفسري بالالزم -كمصطلح -
وعرَّفه وعرَّ به الدكتور :مساعد الطيار ،يف كتابة القيم :فصول يف أصول التفسري،
()31

املطبوع عام 1413ه.

( )29الربهان يف علوم القرآن ( ،)160-159/2ونقلها عنه السيوطي يف اإلتقان (.)473/2
( )30البحر احمليط أليب حيان (.)228/4
( ) 31وكذلك يف كتب أخرى له كالتفسري اللغوي وتفسري جزء عم ،والدورات العلمية وحنوها ،وممن حتدث عنه:
حممد صاحل سليمان يف كتابه :اختالف السلف يف التفسري بني التنظري والتطبيق.
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املبحث الرابع :أقسام التفسري ابلالزم
احلديث يف هذا املبحث يتناول تقسيم التفسري بالالزم حبسب بيانه ،وأنواعه،
ووقوعه ،وذلك من خالل املطالب الثالثة التالية:
املطلب األول :تقسيم التفسري بالالزم حبسب بيانه وظهوره ،وينقسم إىل
قسمني:
القسم األول :التفسري بالالزم البَيِّن ،مبعنى ظهور لزومه لِلَّفظ؛ فيشرتك يف فهم
تفسريه عامة الناس؛ كتفسري اخلسارة باهلالك.

()32

القسم الثاين :التفسري ابلالزم غري البَنِّني؛ حبيث يكون وجه اللزوم فيه خفيًا؛ حيتاج

إىل تأمل؛ كتفسري قوله تعـاىل :ﮋﮩﮪ ﮫ ﮬﮊ [األعـرا  ،]176:قـال جماهـد:
()34

"لدَ َفعْناه عنه"()33؛ أي لَـحُلْنا بينه وبني الكفر فيصري إىل املنزلة املرفوعة معصومًا.
ويلحظ يف هذا التقسيم أمران:

 - 1أنَّ البيان والظهور أو عدمهما أمران نسبيان ،فما قد خيفى على أحد
يكون ظاهرًا عند غريه.
 - 2بيان وجه اللزوم ظهورًا وخفاءً هو توجيهٌ لقول املفسِّر ،أما املفسِّر فوجه
اللزوم ظاهر عنده وإال ملا نطق به.
املطلب الثاين :تقسيم التفسري الالزم حبسب أنواعه ،وأظهر أنواعه ثالثة:
( )32وكتفسري قوله تعاىل :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [الكهف ،]24:قال عكرمة" :إذا َغضْبت" ،فمن عادة
الغضبان نسيان ذكر هللا تعاىل .جامع البيان البن جرير ( ،)645/17الدر املنثور للسيوطي (-377/5
.)378
( )33تفسري جماهد (ص ،)347:جامع البيان البن جرير ( ،)268/13تفسري ابن أيب حامت (.)1619/5
( )34وكتفسري الركون يف قوله تعاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ [هود ،]113 :فسره أبو العالية" :ال تَـ ْرضوا
أعماهلم" جامع البيان البن جرير ( ،)500/15والرضا من اللوازم البعيدة للركون.
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النننوا األول :التفسننري ابلننالزم الشننرعي :كتفســري حســن العمــل يف قولــه تعــاىل:
ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﮊ [هـــود ،]7:قـــال :الفضـــيل بـــن عيـــاضَ" :أخْ َلصُـــ ُه
صوَُبةُ" ،)35(.وهذا الزم شرعي لقبول العمل.
وأَ ْ
النننوا الثنناين :التفسننري ابلننالزم العننريف :كتفســـري النِّـــد بالضِّـــد( )36يف قولـــه تعـــاىل:
ﮋﮖ ﮗ ﮘﮊ

ب أضــدا ٌد
[إبــراهيم ،]30:وممــا ُتعُــور عليــه أنَّ النِّــدَّين يف الغالـ ِ

لتنافسِهم على السِّيادة.

النوا الثالث :التفسري بالزم العادة واجلِّبِّلَّة :كتفسري ابن عباس رضي اهلل عنه لقوله

تعاىل :ﮋ ﯛﯜﮊ [األعرا  ،]158:بالذي "ال يقرأ وال يكتب"()37؛ ألنَّ اإلنسـان
()38

الذي ال جييد القراءة والكتابة باقٍ على ما ولدته أُمُّه من حيث املعرفة والعلم.

وال مانع من الزيادة على هذه األنواع من باب التفصيل ،لكن ترجع األنواع إىل
ما ذكر غالبًا.
املطلب الثالث :تقسيم التفسري ابلالزم حبسب وقوعه ،وله ثالثة أقسام:

القسم األول :الزم ابلسبب :وهو املوجب للنتيجة؛ كتفسري املآب يف قوله تعـاىل:
ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮊ [النبأ ،]39 :قال قتادة" :اختذوا إىل اهلل مآبًا بطاعته وما
يقرِّبُهم إليه" ،وقال مقاتل" :يعـين منزلـة؛ يعـين األعمـال الصـاحلة"( ،)39وهـذا تفسـ ٌري
( )35تفسري التسرتي (ص ،)172:الكشف والبيان للثعليب (.)355/9
( )36فسر أبو عبيدة األنداد :بـ"األضداد" ،جماز القرآن (.)149/2( )341/1
( )37معامل التنزيل للبغوي ( ،)288/3وينظر :جامع البيان البن جرير ( ،)282/6الدر املنثور للسيوطي
(.)470/6
الو َجع
( )38ومنه تفسري ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [الصافات" ،]9:أي ُموجع" ،جامع البيان البن جرير ( ،)17/21و َ
الزم للمرض يف العادة.
( )39تفسري مقاتل بن سليمان (.)566/4
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صلُ جلنَّته وما وعد اهلل بـه؛ هـو طاعتـه والتقـرُّب إليـه ،وكـذلك
بالسَّبب؛ فالسَّببُ املو ِ
صلِ إىل ذلـك امل ْرجِـع ،فـال
تفسري قتادة" :املآب :بالسَّبِيل"( ،)40وهو تفسري بالسَّبَبِ املو ِ
وصول إليه إال بسلو ِك السَّبِيل.
القسم الثاين :الزم ابلنتيجة :وهو ما يلزم من السبب ،أي مـا يـؤول إليـه الشـيء؛
ولذا ميكن أن يُطلق عليه :تفسري بالنتيجة ،تفسري بالعاقبة ،تفسري مبـا يـؤول إليـه ،الزم
بــــاألثر ،كتفســــري ﮋ ﯺﮊ مــــن قولــــه تعــــاىل :ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ

[هود ،]116:فسَّرها البخاري" :أُهْلِكوا"( ،)41واهلـالك لـيس الـرت  ،إنَّمـا هـو نتيجـة
()42

احلق حتى هَلَك".
وعاقبة ،قال ابن عطية" :واملــُتْر ُ املَنعَّ ُم الذي َشغَلتْ ُه تُرفَتُهُ عن ِّ

وقد جيتمع يف آية قـوالن للمفسـرين أحـدهما بالسـبب ،واآلخـر بالنتيجـة :ففـي
قوله تعـاىل :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ

[النسـاء .]88:قـال :السُّـدِّي ومقاتـل" :أضَـلَّهُم

فردَّهُم إىل ال ُكفْر" ،وقال قتادة" :أهْلكَهُم"( ،)43واإلضالل سببٌ للكفـر؛ ألنَّ مـن يـرد
ن يضـــله :ﮋ ﭞ
اهلل هدايتـــه :ﮋ ﭖﭗﭘﮊ [األنعـــام ،]125:ومـــن يـــرد أ ْ
ﭟ ﭠ ﭡﮊ

[األنعام ،]125:فهو الزم بالسَّبب.

وأمَّا تفسري قتادة باإلهالك فهو تفسري الزم بالنتيجة واألثـر؛ ألنَّ اهلـالك عاقبـة
الكفر والكفار.

( )40تفسري عبد الرزاق الصنعاين ( ،)344/3جامع البيان البن جرير (.)179/24
( )41صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن (.)74/6
( )42احملرر الوجيز البن عطية (.)228/3
( )43تفسري مقاتل بن سليمان ( ،)246/1جامع البيان البن جرير ( ،)16-15/8تفسري ابن أيب حامت
(.)1025/3
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فالفرق بني الزم السبب والنتيجة:

أن التفسري بالنتيجـة معنـاه :معنـى لـزوم الشـيء عـن الشـيء ،فهـو ناشـ
َّ - 1
عنه.
 - 2أنَّ التفسري بالسبب معناه :أنَّه الزم للشيء ،فهو مبثابة العلة له.
بـأن أحـدهما علـة اآلخـر ـال
وفرق بني الـالزم عـن الشـيء والزم الشـيء؛ َّ
الثاني.
القسم الثالث :الزم السنياق :وهو ما يلزم من سـياق معنـى اآليـة ،كقولـه تعـاىل:
ﮋﭱ ﭲﭳ ﭴﮊ [الشــعراء ،]64 :قــال احلســن يف معنــى أزلفنــا" :أهلَكْنــا"(،)44
وقول احلسـن :تفسـري بـالالزم مفهـوم مـن السِّـياق؛ فـإنَّ اهلل -تعـاىل  -إنَّمـا قـربهم
مجعَهُم؛ ليُهْلِكَهُم.
و َ
أن فاملفسـر يأخـذ بـالزم املعنـى ،بغـض النظـر عـن الزم
فالتفسري بالسـياق :هـو َّ
أن هـذا الـالزم ال
اللفظ ،فقـد يكـون الزمًـا للسـياق يف هـذه اآليـة دون غريهـا؛ مبعنـى َّ
يكون مطردًا على كل لفظة ترد يف القرآن ،ففـي املثـال السـابق مـثالً :لـيس كـل ُم ْزلَـف
مُهْلَــك ،بــل قــد يكــون مقربًــا؛ كقولــه تعــاىل :ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ [ص ،]40:فتفســري
أزلفنا :أهلكنا خاص بهذا املوضع.
املبحث اخلامس :ضوابط يف التفسري ابلالزم

من املعلوم أنَّ لكل لفظة معنى يف اللغة ،يُعر من خالل الرجـوع إىل مـا صـنفه
علماء اللغة يف كتب املعاجم واملعاني ،لكن التفسري بـالالزم لـيس لـه مصـنفات يُحـتكم
ال يف معنى اللفظ ،فاألصـل
أن الالزم ليس أص ً
إليها يف صحة قول من عدمه؛ والسبب َّ
( )44أورد قول احلسن :ابن قتيبة يف الغريب (ص ،)317:والنحاس يف املعاين ( ،)85/5والسمرقندي يف حبر
العلوم (.)556/2
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هو ما يبنى عليه غريه ،أمَّا هو فمبين على غريه ،ثم إنَّ التفسري بـالالزم يسـتخرج بـأداة
للداللة وهي االلتزام؛ واليت ختضع لعقلية املفسِّر يف الربط واالسـتنباط؛ عـرب املخـزون
العلمي بالكتاب والسنة واللغة.
بهذا تتبني احلاجة إىل وضح الضوابط واحلدود إلمكان االستفادة من هـذا النـوع
من التفسري بعيدًا عن الزلل ،فمن ضوابط تفسري اآلية بالالزم ما يلي:
أوالً :تقديم املعنى األصلي يف اآلية ما أمكن ،وإثبات مدلول اللفظ حقيقـة؛ ثـم

التمثيل أو ذكر اللوازم اليت هي من متام املعنى.

اثنيًا :صحة ذلك الالزم؛ أي :أنْ يكون له مستند شرعي يف الكتاب أو السنة إ ْن

كان ذلك الالزم شرعيًا ،أو يكون لـه شـاهد لغـوي إ ْن كـان الـالزم لغويًـا ،أو عرفًـا إن
ُـرد إىل أصـله؛ إذ ال بـد مـن صـحة ذلـك الوجـه
كان الالزم عرفيًا ،وهكذا فكل شيء ي ُّ
()45

املفسر به.

اثلثًا :األمور الغيبية ال تؤخذ من اللوازم اجملردة عـن الـدليل ،فمـرد الغيبيـات إىل

النقل الصحيح من كتاب أو سنة.

ابعنا :إثبات الالزم وإثبات امللزوم ،وهذا أصـلٌ يف صـحة اللـزوم ،وهـو مكمـن
رً

فإن نفات الصـفات واملـؤولني
اخللل واالحنرا يف الالزم ،خصوصًا يف باب الصفات؛ َّ
مر بهـم صـفة يسـتحيل إثباتهـا عنـدهم فسـروها بالزمهـا( ،)46وفـارقوا بـذلك مـنه
إذا َّ
()47

السلف ،فضابط تفسري الصفة بالالزم :إثبات األصل مع الزمه.

( )45ينظر :كالم شيخ اإلسالم يف ضابط الالزم الشرعي ،جمموع الفتاوى البن تيمية (.)319/17
( )46كما ذكر السيوطي يف اإلتقان (" :)1368/4وقد قال العلماء كل صفة يستحيل حقيقتها على هللا تعاىل
تفسر بالزمها".
( )47ينظر يف التمثيل لذلك :جمموع الفتاوى البن تيمية ( ،)128-127/5والباب الثاين من رسالة التفسري
ابلالزم.
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قال ابن القيم " :اإلرادة -مثالً  -تستلزم العلم لذاتها ،فال جيوز نفي الزمها
()48

عنها ،وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم احلياة فال جيوز نفي لوازمها".

خامسننا :ضــابط إثبــات املالزمــة :قــد يقــع التنــازع يف ثبــوت املالزمــة ،وذلــك
ً

الختال األفهام واملدارك واملعرفة مباهية املتنازع عليه؛ خصوصًا يف الالزم غري البني،
فيَحدُث أنْ يفسر أحد بالالزم فريده أخر وال يتصوره ،وهذا ليس مبسـتغرب؛ فتفـاوت
الفهم من النص أمر وارد حتى بني العلماء.

وباإلمجال :ميكن أنْ تُرجَع إثبات املالزمة إىل التصريح بها من قبـل عـالِم بهـا،
أو ظهورها عرفًا ،أو وضـوحها عقـالً؛ حبيـث ال حتتـاج إىل دليـل ،أو باالسـتدالل مـن
ثبوت أحد أثري الشيء على اآلخر.
ويف نهايـة هـذه الضــوابط جيـب التنبــه ألمـر :هـل يُلــزم املفسـر مــن السـلف بهــذا
الضوابط؛ مبعنى أن حياكَم على تفسريه الالزم ،فينظر هـل فسـر بـاللفظ أوالً أم ال ،أو
هل يلزمه أن ينصَّ علـى أنَّ هـذا الزم ،وإذا فسـر بـالالزم فهـل يعـين أنَّـه حصـر املعنـى
بذلك؟
واجلواب :أنْ يقال :ال يُلزم املفسر من السلف أ ْن يذكر املعنـى اللغـوي؛ لعلمـه
ألن هــــذه
أن هــــذا الزم للمعنــــى؛ َّ
بــــه أو مــــن عنــــده ،وال يلزمــــه التصــــريح علــــى َّ
االصــطالحات حادثــة ،وال يعــين تفســريه بــالالزم حص ـر املعنــى يف ذلــك الــالزم دون
غريه ،فإن تفسري السلف بالالزم يتضمن املعنى األصلي لكونه الزمًا له.
فاملفسر من السلف قد يكون له اعتبـار يصـرفه عـن التفسـري اللفظـي إىل التفسـري
بالالزم ،ومن ذلك:
 وضوح املعنى األصلي عندهم؛ فيفسر بالالزم لتمام املعنى.
( )48طريق اهلجرتني البن القيم (ص.)361:
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 التنبيه على أمر معني حيتاجه الساهل أو عامة الناس ،وغالبًا ما يكون يف جانب
املوعظة والنصح؛ بدليل ورود ألفاظ خمتلفة عن مفسر واحد كابن عباس -رضـي اهلل
عنهما .-
 لبيان دخول هذا املعنى يف اآلية ،فقد يذكر الزم خرب مـذكور أو حمـذو (،)49
فمن جمانبة الصواب ختطئة قول أحدهم حبجة أنَّه اللغة ال تـدل عليـه ،ولـو أمعـن النظـر
لوجد املعنى الذي حكم طئه الزمًا ملعنـى الكلمـة يف لغـة العـرب ،أو الزمًـا ملعناهـا يف
اآلية ،وقد أشار إىل هذا ابن القيم ،فذكر تفسريًا بالالزم ثم بيَّن صحته ،وقـال" :وقـد
أن ذلـك هـو املـراد
الظـان َّ
ُّ
فـيظن
ُّ
أن السَّلف كثريًا ما يُنبِّهون على الزم معنـى اآليـة
تقدَّم َّ
()50

منها".

وقد خيتلف هذا األمر عمَّن جاء بعدهم ممن صنف يف التفسري؛ فيحاكم قولـه يف
أقـر بـه وإال فتفسـريه الـالزم مـردود؛
مسألة إثبات الصـفات إىل اإلقـرار باألصـل ،فـإ ْن َّ
ألنَّه األصل من املعنى ،وما مل يؤمن به فقد أخلَّ باملعنى.
هذا ما تيسر كتابته واختصاره ،ومن اهلل العون ،واحلمد هلل رب العاملني،
وصلى اهلل على النيب حممد وعلى آله وصحبه والتابعني.

( )49من أمثلته قوله تعاىل :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [يوسف ،]31:فقد فسر جماهد وعكرمة ال ُـمتَّ َكأَ :ابلطعام،
والطعام من لوازم الدعوة إىل املتكأ ،ومن لوازم إعطائهن السكاكني ،ينظر :جامع البيان (-69/16
 ،)70،75احملرر الوجيز (.)249/3
( )50إعالم املوقعني ( ،)168/1وينظر :اختالف السلف يف التفسري حملمد صاحل (ص.)69:
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