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 أدلة الشيعة اإلمامية على اإلمامة 

 عرض ونقد

 

 البحث ملخص

لــ ا نــانوا أاهــد ال ــا     ،حقيقــة اإلنــا  أدرك الصــبا ة الاــرام
نـل   عـال  نانوا عاملني  ـأ   ألنهم  ،وأتسم عهدهم  أفضل القرو  ،احلياة

ــرم  الاــريم  ــر الرجــول إىل الق ــد م ــري  ،داء ال  ــة الش ــا ال يوي  ،فةواألحادي
ل ا متا وا مر ختطي نثري مـر   ،وتطييقهما قواًل وعماًل ام ه مسكوضرورة الت

 .وإجياد حلول م اسية هلا ،الصعو ات اليت نانت تواجههم
وفـاة   عـد    عـ  االالفـات    ي هم ظهرمر ذلك فقد  ولار على الرغم

 واو عـد أ  متا ـ   ،ُيعاجل أمور دي هم ودنيـاهم  مخليفة هل حول اختيار  ال يب
ظهــرت   نهايــة االالفــة الرافــدة الفــ   (اإلمامــة) ر ختطــي هــ ع العقيــةمــ

 صيغة دي ية لدى أر اب الفـر    ه ع املرَّة ُأصطيغتوقد  ،اواالنقسامات حوهل
وانعاـ  ذلـك علـى     ،لتبقيق مصاحلهم ال اتية، حيا  دأ االقتتال الـداخلي 

 )االوار  والشيعة(. ظهور الفر 
الفت ة مر استغالل ه ع األجواء املشـبونة،  وقد متار امل افقو  وأر اب 

 ،وحرفوا اآليات القرمنية الارنة عر مع اها الصبيح ،مسألة اإلمامة اوتعلافف
، وعلى مل  يته الطييني  ووضعوا مالف األحاديا املوضوعة على رسول اهلل

   أحقيتهم  تولي م صب اإلمامة.  الطاهرير
عهد االليفة علي  ـر أ ـي     ت اليت وقعوع د تعمق   تلك األحداث 

إىل  وإمنــا تعــود ،إىل االــالف علــى الســلطة يتضــح أنهــا ال تعــود  طالــب
 .وتياي هم   وجهات ال ظر، اختالفهم   مسائل االجتهاد
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Abstract 

The most important search results 

After our tour of the scientific value of sources reached the 

following conclusions: 

(1) the policy was one of the most important reasons that led to the 

emergence of the issue of the Imamate, which deepened the 

controversy and division among the ranks of Muslims. 

(2) Counting Shiites issue of the Imamate of the pillars of religion 

and principles, and it is the position of divine Kalnboh, as 

chooses God from the creation of the prophets, as well as 

choose the Almighty imams, and provides for them, and 

teaches the creation of their own, and assesses their argument, 

and their supporters in miracles, do not say or do, but by order 

of God and revelation. 

(3) The text of the exporters of the Two Holy Mosques on the way 

they are choosing the head of state, leaving the true street style 

choose the successor to the Muslims, to exercise all their will 

the way in which they see fulfilling their interest, but not 

contrary to the principles of Islam and its teachings venerable. 

(4) is not proven from the Prophet r explicit commandment to one 

of his companions imam after him, Flo reportedly text to a text 

explicitly what Muslims Achenlv about this issue. 

(5) The position of the Imamate is not lacking health ratios in most 

of the conditions of, it was unable Qurashi and tolerate others, 

but decisive forms and disputes about it offers Qureshi If 

Welcome him, mindful about the Prophet r them, but if there 

are no people of the efficiency of the Quraish provides 

qualified than others and, if evenly in the credit and provides 

Qurashi efficiency relative of the Prophet r with efficiency. 

(6) The leave of the Prophet r text on the label Imam after him 

evidence of the splendor of the political system in Islam and 
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perfection, and proof that Islam is a religion Shura, no religion, 

nepotism and passion. 

(7) Considered the imams of the wound and the amendment novels 

protested by Shia Imami on the eligibility of leading the 

Commander of the Faithful Ali ibn Abi Talib imam placed 

novels can not rely on the absence of a properly support them, 

and board disorder, and it is inconsistent with the correct 

accounts. 
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 املقدمة:

 ائ ائ  ى ى  ې ېې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈچ 

: سورة الاهـ   چېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
 .1ـــ  2

ومـر   ،الاـرام  وعلى مله وصبيه ،سيدنا رسول اهلل  على والصالة والسالم
  .تيعهم  إحسا  إىل يوم الدير

 :أمَّا  عُد

اتسعت رقعـة  و ،ول اهلل  عد وفاة رس  اخ السياسي واالجتماعيفقد تغري امُل
  وتـر   اليهـود وامل ـافق   و ،ودخـل   االسـالم املسـلمو  ا ـد     ،الدولة اإلسالمية

 ،مستخدمني   حماوالتهم وسائل فتى حملار ة اإلسـالم وهدمـه   ، هم ايدل املسلمني ل
  .وإيقال الفجوة  ني معت قيه

عقدية دخيلة  مقاالت ومراء وظهر   عهد أمري املؤم ني علي  ر أ ي طالب 
وقد ساعدت األوضال الداخلية املضـطر ة الـيت نانـت تشـهدها الدولـة       ،  اإلسالم

ونـا  االقتتـال الـداخلي     ،اإلسالمية   ذلك العهد على نشر تلك األفاار وتروجيها
 .مر أهم األسياب اليت أدت إىل إضعاف االالفة وإيقال الفت ة  ني املسلمني

يهوديـة  فيثوا أفاـارًا   ،ل ه ع األجواء املشبونةوقد متار احلاقدو  مر استغال
فأذاعوا  ني ال ا  مظلومية  ،عقيدتهموهم   شاالي سلمنينصرانية وجموسية  ني املو

  .هلم  اإلمامة ووصية ال يب  ،علي  ر أ ي طالب ومل  يت الرسول 

تصدي الصبا ة الارام و  مقدمتهم أمري املؤم ني علـي  ـر    مر رغمعلى الو
إال أ  حيـل امل ـافقني واليهـود قـد      ،والعقائـد الفاسـدة   هل ع املؤامرات طالب  أ ي
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متا ـوا مـر إق ـال ال فـو  الضـعيفة  هـ ع األفاـار،         إذ ،مر حتقيق ميتغاهم همتما 
 الفـة .. مما أدى إىل إضـعاف اال . سيب مسألة اإلمامة ي هم القتال واحلروب  أوقعواو

  .اتوتراجع الفتوحات والغزو ،اإلسالمية

 :أهمية املوضوع

ْظَهر أهمية ه ا املوضول   مدى اختالف الفرِ  و  ، عضها عـر  عـ   َت
أل َّ فرف  ،فإنه انتسب أهميَّته ،يتعلق مبسألة اإلمامةومبا أ َّ موضول اليبا 

ِهمَّـة واملـؤيفرة        ،ِهاملوضوِل مبتعلقِّ َعدُّ ه ا املوضول مـر املوضـوعاِت امُل ل ا ُي
 .تمِعَحياة الفرد واجمل

 :هدف البحث

 ،توضيِح أموٍر مهمةو ،وإاها  الياطل ،إظهار احلق اليبا إىل َيهِدفو
املؤامرات اليت مارسها امل افقو  واليهود ضد اإلسالم إىل نش  أيضًا  ويهدف

 َّ أل ،ما وقع  ني الصبا ة نا  مر ُدُسِ  اليهودأ َّ  دا للياحثني و ،واملسلمني
أو الطمع  ،مل تقع  ي هم امل ااعة   يفوا ت اإلسالمبا ة الارام نانوا إخوة الص

 .  متال الدنيا واي تها

 :سبب اختيار املوضوع

 قد جاء اختيار املوضول لألسياب اآلتية:و
  مسألة  نسب إىل أمري املؤم ني علي  ر أ ي طالب والصبا ة الارام  (أ)

  .لتطهريهم م ها ،فأردنا جتريدهم ع ها ،اإلمامة افرتاءات  اطلة

أهميـة   و حي ا ألمري املؤم ني علي  ر أ ـي طالـب والصـبا ة الاـرام      (ب)
 .ة فيهلاتاِ إىل ا االيت دفعت  مر أهمِّ األسياب املوضوِل نانت
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 :منهج البحث

  :ياآلت  نتا ة اليبا إتيال امل هج   اوقد حاول
ــادر القيِّ   (2) ــالل املص ــر خ ــول م ــرا املوض ــةع ــاء   ،م ــوال العلم ــر أق وذن

األحاديـا ال يويـة   مـر  و ،القـرم  الاـريم   مر اًل  آياتمستد ،وم اقشتها
 .وأقواهلمالسل  الصاحل  ميفارمر و ،الشريفة

ورقـم اآليـة    ،فـ نرنا اسـم السـورة    ،خّرج ا اآليات القرمنية   احلافـية  (1)
 .معتمدًا على الرسم العثماني

وحتقيـق   ،وخترجيهـا مـر مصـادرها    ،االعتماد على األحاديـا الصـبيبة   (1)
  . يا  أقوال أئمة علم ا رح والتعديل فيهاو ،الضعي  م ها

فرح املصطلبات والالمات الغرييـة   احلافـية معتمـدًا علـى املعـاجم       (4)
  اللغوية.

 ،معتمدًا على س وات وفيات مؤلفيها ،مراعاة توظي  املصادر   احلافية (5)
واقتصـرنا  ـ نر اسـم املصـدر        ،فقدم ا املتقدم على املتـأخر   الوفـاة  

  .ما التفاصيل األخرى ففصّل ها   قائمة املصادرأ ،احلافية

 :خطة البحث

 ،واقتضت املادة العلمية اجملموعة أ  تتاـو  خطـة اليبـا مـر مقدمـة     
  .فمصادرع ومراجعه ،ف تائجه ،فميبثني

وأمَّا طييعـة اليبـا فاسـتدعت أالك تاـو  صـفبات ميبثيـه ومطاليـه        
 :تويه   اآلتيونار إجياا خطة اليبا وما حي ،متساوية احلجم
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ألول عر ا طليه  م  اتالم ،ال ي قسم اع على مطليني يبا األولامل  
ني علـى  ه الثـا طليـ الدراسة   م ناورنز ،تعري  اإلمامة   اللغة واالصطالح

  .ع د الشيعة اإلمامية إمامة علي  ر أ ي طالب وأوالدع 

علـى   ولألقي ـا الضـوء   مطليـه األ    ،مطلـيني  يبا الثـاني احتضر املو
موق  أهل عر   احتديفني واألخري الثا طلبو  امل ،موق  االوار  مر اإلمامة

وختم ـا الدراسـة متامتـة ذنـر فيهـا أهـم نتـائج         ،الس ة وا ماعة مر اإلمامـة 
  والتوصيات ا ديرة  ال نر. ،اليبا

مـر اهلل العلـيم   رجـو  ون ،ختامًا نعت ر عمَّا  در م ا مر خطأ أو تقصريو
   .إنه مسيع جميب ،يلهم ا الصواباحلايم أ  

 الباحثان
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 أَلوَُّلا ُثَحْبامَل

ى ُصوالنَّ ِةاَمَماإِل وُمُهْفَم َل ِة َع اَم َم ه  باِلي َطِبَأ ِنِب يِِّلَع ِإ ِد واَل َأ ة َو َي اِم ِة اإلَم َع َد الشِّْي ْن  ِع

ومـا دار حوهلـا    ،قيل االوا   تفاصيل مسألة اإلمامة ع د الفر  اإلسـالمية 
 :ختالفات مر الضروري  يا  مفهومها   اللغة واالصطالح على ال بو اآلتيا مر

 

وَُّل ُب اأَل َل ْط  امَل

يُف  ِر ي ِةاَمَماإِلتْع ِة ِف حَو اللَُّغ اَل ِط  االْص

يُف  ِر ي ِةاَمَماإِلأواًل / تْع ِة ِف    اللَُّغ

فـال  أ َحـقُّ    :يقـال  ،اهليئُة   اإِلمامة واحلالة (اإِلمَُّةو) ،(اإِلمَُّة) اإِلَماَمُة لغة مر
 (اأُلّمـةُ )و ،االْئِتمـاُم  اإِلمـام   :أ ْيَضًا (اإِلمَُّة)و ، إماَمِته :أي ،ِ ِإمَِّة ه ا امل ْسِجد مر ُفالٍ 

  .(2) الضَّّم الرجُل ا اِمُع ِلْلَخْيِر

ثـُل  ُقِرىَء على ُأمٍَّة وهـي م  :(1)قال الفّراء ،الطكِريقُةوالسُّ َُّة  ( مبع ىاإِلمَّةتأتي)و

أي نانوا ،(1)چ ڇ ڇ ڇ ڇچ  :تعاىل الق ،وُقِرىَء على إمٍَّة وهي الطكريق ة ،السُّ َِّة
 .(4)على ِديٍر واحد

ونلُّ ق ْوٍم ُنِسيوا إىل  ،َجماَعٌة ُأْرِسَل ِإل ْيِهم َرُسوٌل سواء مَمُ وا أو ن ف ُروا (اأُلمَُّة)و
 .(5)واالليفة إَمام َرعّيته ،إَمام ُأمته ال يب ف ،َنِييِّ ف ُأِضيُفوا ِإل ْيه فهم ُأمَُّته

 ،احل ـقِّ  َمـْر ُهـَو َعل ـى ِديـرِ     (اأُلمَّـةُ )و ،اِ يُل مر ُنلِّ َحيِّ على ِحَدٍة (اأُلمَّة)و

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹچ:، قـال تعـاىل  (1)األ ْديـا   ُمخاِلٌ  لسـائر 

فيّتقي وأ ّمـا  فعـِل   َتُزوُر امرءًا أ مَّا اآللَه  :  ذلك (1)عزة أنشد نثريوقد  ،(1)چڦ
 .(1)الصَّاحِلنَي فيأمتي
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يُف  ِر ي ِةاَمَماإِلثانيًا / تْع ح ِف اَل ِط    االْص

وفيما  ،تياي ت تعري  العلماء ملصطلح اإلمامة حسب اختالف الفر  و ياناتهم
  :يأتي  ع  التعاري  هل ا املصطلح ناآلتي

 الشيعة اإلمامية (أ)
عامـة   الـدير  األصـالة ال  ال يا ـة     " رياسة  :يقوله (22)عرفها الشري  املرتضى (1)

(22)عمر هو   دار التالي  " 
.  

  أمـور   " رياسة عامة لشخ  مـر األفـخا    :وذهب الطوسي إىل أ  اإلمامة (2)
 .  "(21)فياو  معصومًا     ال يب  ،وهو علي  ر أ ي طالب  ،الدير والدنيا

وظيفـة دي يـة   فاانـت اإلمامـة    ـادأل األمـر      ،فالفر   ني التعريفني نيري
، ولا ها قد تغريت إىل أ  أصيبت رئاسة عامـة لشـخ     األصالة عر ال يب 

حمصـور   أمـري املـؤم ني علـي  ـر أ ـي        ،مر األفخا    أمور الدير والدنيا
    .نما اتضح   التعري  الثاني طالب 

ية وظيفة إهل أنها ف هب املتأخرو  م هم إىل ،غاىل  ع  الشيعة   تعري  اإلمامة (3)
" اإلمامـة   :(21) ا ر املطهـر احللـي  و  ذلك يقول  ،وعدوا م ارها نافرًا ،نال يوة

وإناـار   ،مـر  ـاب أوىل   ًام ارهـا نـافر   دوال يوة لطـ  خا ،ويعـ   ،لط  عام
  .(24)"فر مر إناار اللط  االا أاللط  العام 

 إلمامة أصل مر أصول الدير ال يتما " : قوله ،ومر املعاصرير عرفها حممد رضا (4)
وعلـى   …نعتقد أنها نال يوة لطـ  مـر اهلل تعـاىل   و …اإلنا  إال  االعتقاد  ها 

 ًاونعتقد أ  اإلمام نال يب جيب أ  ياو  معصـوم  …ه ا فاإلمامة استمرار لل يوة
ونعتقد أ  األئمة هم أولوا …ا وما  طرهمر مجيع الرذائل والفواحش ما ظهر م 
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 ،وطـاعتهم طاعتـه   ،ونهـيهم نهيـه   ، ل نعتقد أ  أمرهم أمـر اهلل تعـاىل   …األمر
 .(25)ومعصيتهم معصيته"

يتضح مما تقدم أ  تعري  اإلمامة ع د الشيعة قد سادع تغيريات نـثرية سسـب   
وقد تاو  سـييها   ،أحواهلم السياسية وظروفهم االجتماعية اليت عافوها  ني املسلمني

أمـور الـدير والـدنيا     إىل رياسة عامة   ،وهل ا تغريت أقواهلم مر م صب ديين ،التقية
ورن ـًا مـر    ،يفم إىل اعتيارها لطفًا عامًا نال يوة ، ال   والوصية معني مر قيل ال يب

  ....خار  عر امللة وأ  م ارها ،أرنا  الدير

 أهل الس ة واالوار  (ب)

ليست مر أصول الدير وأرنانـه ع ـد أهـل السـ ة وا امعـة       (21)( اإلمامة 2)
دنيوية يتم اختيـار االليفـة علـى أسـا  الشـورى  ـني       وإمنا هي مسؤولية  ،واالوار 
أما فيما يتعلق  إدرا  هـ ع املسـألة   مياحـا علـم العقائـد فقـد أجـاب         ،املسلمني

اإلمامة رياسة عامة   أمر الدير والدنيا خالفة عـر الـ يب   "  :التفتاااني عر ذلك فقال
 تقادات فاسدة خملة  اثري إالك أنه ملا فاعت مر أهل اليدل اع ،وأحاامه   الفرول

   .(21)"  مر القواعد أدرجت مياحثها   الاالم

ال نزال   أ  مياحا اإلمامة  علم الفرول أليـق لرجوعهـا إىل   "  :وأضاف قائاًل
أ  القيــام  اإلمامــة ونصــب اإلمــام املوصــوف  الصــفات املخصوصــة مــر فــروا 

ال ي ـتظم األمـر إال    ،يويـة وهي أمور نلية تتعلق  هـا مصـاحل دي يـة أو دن    ،الافايات
 ،مر غري أ  يقصد حصوهلا مر نل أحد ،فيقصد الشارل حتصيلها   ا ملة ،سصوهلا

   .(21)"  وال خفاء   أ  ذلك مر األحاام العملية دو  االعتقادية

  :ه ا وس ت اول موضول اإلمامة   مطالب عدة وناآلتي
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ُي ُب الثَّاِن َل ْط  امَل

ى نُصالَّ َل اَم َع َم ه  باِلي َطِبَأ ِنِب يِِّلَع ِةِإ ِد واَل َأ ِة َو َع َد الشِّْي ْن  ِع

وقد دافعوا  ،مر أهم القضايا اليت رنزت عليها الشيعة مبختل  طوائفهااإلمامة 
يتم مـر قيـل   ع دهم  اإلمامأل  ت صيب  ،(21) اوساقوا األدلة إليفياته ،عر ه ا املعتقد

يجب على الـ يب  وعليه ف ،()عليهم السالمالرسل و األنيياء نما هو احلال   تعاىل اهلل
  ومبـا أ  رسـول    ،ي ه يلزم م ه القيح العقليييعني االليفة مر  عدع، أل  ترك تع أ

أ  يـرتك هـ ا احلاـم     ال يتصورف ،مل يرتك حامًا مر أحاام اإلسالم إالك و ي ه اهلل 
 .(12)وهو  ه ع األهمية 

فامـا أ  اهلل سـيبانه    ،نـال يوة  " إ  اإلمامة م صب إهلي :يقول ناف  الغطاء
خيتار مر يشاء مر عيادع لل يـوة والرسـالة ويؤيـدع  ـاملعجزة الـيت هـي نـ  مـر اهلل         

ويـأمر نييـه  ـال   عليـه وأ  ي صـيه إمامـًا        ،.. فا لك خيتار لإلمامة مر يشاء.عليه
مـع  وإمنا يتلقى األحاام م ه  ،.. سوى أ  اإلمام ال يوحى إليه نال يب.لل ا  مر  عدع

  .(12)تسديد إهلي " 

باـم  ن أ  حاـم اإلمامـة ـ ع ـد الشـيعة ـ       :فيتتجلى مر قول ناف  الغطـاء 
 اإلمـام أو لسـا    ، ال تاـو  إاّل  ـ   مـر اهلل تعـاىل علـى لسـا  رسـوله        ،ال يّوة

وحامها   ذلك حام ال يّوة  ،مر  عدع اإلمام   على يامل صوب  ال   إذا أراد أ  
هاديًا ومرفدًا لعاّمة اليشـر،  تعاىل يتباكموا فيمر يعّي ه اهلل  فلي  لل ا  أ  ، ال فر 

ــ علـى حسـب     أّ  ال يب هل ا فو ،أو انتخا ه ،أو ترفيبه ،نما لي  هلم حق تعيي ه
ون  عليه  ـ   جلـي    ،ا ر عمه علي  ر أ ي طالب خليفته مر  عدعاعمهم ـ عني  
يعني مـر  عـدع    وهو  دورع ،الغديروأخ  الييعة له  إمرة املؤم ني يوم  ،  عّدة مواطر

 . (11)سيدنا رسول اهلل  وصّية مر 
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 حديثًا نما يرويـه املفيـد واجمللسـي أنـه      وإضفاء للشرعية نسيوا إىل ال يب 
 ،علـي  ـر أ ـي طالـب     (11)أوهلـم أمـري املـؤم ني     ،ةعشـر  اقال: " األئمة مر  عدي ايف 

قـد  فمـر أناـر واحـدًا مـ هم      ،ومعصيتهم معصـييت  ،ومخرهم القائم، طاعتهم طاعيت
 .(14)أنارني " 

"  ين اإلسالم  :أنه قال (حممد  اقر) عر أ ي جعفر (15) ارارة إىلالاليين  ونسب
 :قـال ارارة  ،والواليـة  ،والصـوم  ،واحلـج  ،والزنـاة  ،على الصـالة  ،على مخسة أفياء

 والولي هو ،ألنها مفتاحهر ،الوالية أفضل :فقال ؟وأي فيء مر ذلك أفضل :فقلت
 تضـح ي ،(11) " ...الصـالة  :فقال ؟،  الفضل ال ي يلي ذلك يفم :قلت ،الدليل عليهر

حتى على  قية أرنا  اإلسالم  مر وأنها أفضل ،فضل الوالية ع دهممر ه ع الرواية 
 .(عمود الدير )الصالة

رخـ  لعيـادع   الفـرائ      أ  اهلل تعـاىل  :وذنروا روايات أخرى خالصـتها 
جعفـر  )أ ـي عيـداهلل    ف سيوا إىل ،ئًافإنه تعاىل مل يرخ  فيها فيأفياء، متالف الوالية 

.. فرخ  هلـم   أفـياء   ." إ  اهلل افرتا على امة حممد مخ  فرائ  :قال (الصاد 
ال واهلل مـا فيهـا    ،ومل يرخ  ألحد املسـلمني   تـرك واليت ـا    ،مر الفرائ  األر عة

  .(11)"  رخصة

)عليهم  أمري املؤم ني وأوالدع ناإلنا   األنيياء اإلنا   إمامةأ  املفيد ول ا عدَّ 
أمري املؤم ني علي  ر أ ي طالب واألئمـة   ة" واعتقادنا فيمر جبد إمام السالم(، فقال

واعتقادنا فيمر أقر  أمري  ،نمر جبد نيوة مجيع األنيياء )عليهم السالم( فهومر  عدع 
ة مر أقر جبميع األنيياء وأنار نيـوة  مب زل هواملؤم ني وأنار واحدًا مر  عدع مر األئمة 

 .  " (11)نيي ا حممد 
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مر علمائهم مر املتقدمني واملعاصرير خالفوا ه ا  ًاوجتدر اإلفارة إىل أ   عض
 ،وجتـري عليـه مجيـع أحاامـه     ،خار  عر اإلسالمغري  فاعتربوا م ار اإلمامة ،ال هج

لار م ار إمامتهم لي   عشر " إ  الشيعة وإ  أوجيوا إمامة االيفين:العاملي يقول احلر
    .(11) " وجتري عليه مجيع أحاامه ،متار  عر اإلسالم

إ  املتتيع امل ص  للروايات اليت جاء  ها رواة " :ويقول الدنتور موسى املوسوي
يصـل إىل نتيجـة    نيالشيعة   الاتب اليت ألفوها  ني القر  الرا ـع واالـام  اهلجـري   

  له  ع  رواة الشيعة   اإلسـاءة إىل اإلسـالم هلـو    حمزنة جدًا وهي أ  ا هد ال ي 
وخييل إليَّ أ  أولئك مل يقصدوا مر رواياتهم  ،جهد يعادل السموات واألرا   يفقله

 ل قصدوا م ها اإلساءة إىل اإلسالم ونل ما يتصـل   ،ترسيخ عقائد الشيعة   القلوب
ئمة الشـيعة و  األسـاث   وع دما منعر ال ظر   الروايات اليت رووها عر أ ، اإلسالم

ونسفهم لعصر الرسـالة    اليت نشروها   االالفة و  جترحيهم لال صبا ة الرسول
واجملتمع اإلسالمي ال ي نا  يعيش   ظل ال يوة لاي يثيتوا أحقية " علي " وأهل  يتـه  

"  ويثيتوا علو فأنهم وعظيم مقامهم نرى أ  هؤالء الرواة أساءوا لإلمام " علي، االالفة
وهاـ ا   ،وأهل  يته  صورة هي أفد وأناـى ممـا قـالوع ورووع   االلفـاء والصـبا ة     

  أهـل  يتـه وم ـتهني    نًيو عصـرع ميتـدئ    نل فيء يتصل  الرسول الاـريم  وافوه
ألـي  هـؤالء الـرواة     :وه ا تأخ ني القشعريرة ومتتلاين احلرية وأتساءل ... الصبا ة

قهم هدم اإلسالم حتـت غطـاء حـيهم ألهـل     قد أخ وا على عات ممر الشيعة وحمديفيه
وماذا تعين ه ع الروايات اليت نسيوها إىل أئمة الشـيعة وهـي تت ـاق  مـع     .. .؟الييت

والفطـرة   ،ونثري م ها يت اق  مـع العقـل املـدرك    ،سرية اإلمام " علي " وأوالدع األئمة
 .(12)"  ؟السليمة

مر  عد رسول اهلل   الشيعة إليفيات أحقية إمامة أهل الييت علماءقد حاول و
  وفيمـا   ، أ  ما هم عليه موضع إمجـال  أتياعهمأهل الس ة إلق ال  مبروياتالتمسك
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 :أهم أدلتهم اليت استدلوا  ها ناآلتي نسو ي أتي

 القرم  الاريم )أ( 

 أ أصباب ه ا امل هب إىل القرم  الاريم ليجـدوا دلـياًل مق عـًا حيتجـوا  هـا      
وقـد حـاولوا   سـييل حتقيـق      ،مامة علي  ر أ ي طالبعلى أهل الس ة على إيفيات إ

وفيما يأتي  ، عيدًا عر مع اها احلقيقي ه ا الغرا تأويل اآليات الارنة تأوياًل  اط يًا
   :ن نر  عضًا مر أدلتهم على ال مط اآلتي

 (12) مية الوالية أواًل /

 وئ ۇئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى ى ې ې ېچ  :قولـــه تعـــاىل

 .(11)چۇئ

" ه ع اآلية مر أوضح الدالئل على صبة إمامة علـي  عـد    :(11) الطربسيقال 
تفيـد مـر هـو أوىل  تـد ري      (ولـيام )والوجه فيه أنه إذا يفيت أ  لفظة  ،ال يب  ال فصل

ثيت ال   عليه ف،علي (ال ير مم وا)ويفيت أ  املراد  ـ  ،وجيب طاعته عليام ،أمورنم
 .(14)"  اإلمامة

أوىل  :" إمنـا يعـين   :  تفسري اآليـة الارنـة  وأورد الاليين رواية عر أ ي عيداهلل 
: والـ ير مم ـوا  ـ اهلل ورسـوله   ـ و أمورنم وأنفسام وأموالام   ،أحق  ام :أي ، ام

 .(15)وأوالدع األئمة إىل يوم القيامة "  ،يعين عليًا

فاستبق أ    عليٍّ  (ِإنََّما) :  والية املؤم ني قد احنصرت  قوله تعاىلأ :قالواو
نما وإ  اآلية وّجهـت املسـلمني إىل مـواالة     ،وي ه   واليتهم ،ر املسلمنييتوّلى ُأمو

 .(11) ُأولئك ال ير مم وا ومَتوا الزناة وُهم رانعو 
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على فرا اليت رووها   ه ا الصدد ـ    استدالهلم  اآلية الارنة والرواياتإ  
 :احلجة وذلك لآلتي اال تقوم  ه ـ صبتها

اليت ال نار االعتمـاد   وضوعةلشيعة مر الروايات املالرواية اليت حيتج  ها اه ع  (2)
  .(11)هالة رجاهلا ال يصح  و ،وجود س د صبيح هلا عدمعليها ل

نا  حيا  ،نزلت   ال هي عر مواالة الافار واألمر مبواالة املؤم ني الارنة اآلية (1)
 ،رني أخاف الدوائإ : ع  امل افقني نعيد اهلل  ر أ ي سلول يوالي اليهود ويقول

 نـي يـا رسـول اهلل أتـوىل اهلل تعـاىل     إفقال الصبا ي ا ليل عيادة  ـر الصـامت   
ف زلـت   ،ورسوله مر ِحل  هؤالء الافار وواليتهم تعاىلإىل اهلل  أوأ ر ،ورسوله

 .(11)اآلية الارنة  سيب ذلك 

فلـو نـا  السـائل     ،صـالة الظهـر   وحتديـدًا    ، ال هار على ال يب اآلية نزلت  (1)
عليه أ  ياو    الصالة مع املصلني مقتديًا  الرسول األنـرم   ًاواجي مسلمًا لاا 

،   فايـ  اسـتطال أ  خيـرت  الصـفوف      ،وعلى فرا أنه مل يشـتغل  الصـالة
أل  أمثال علي ال يتأخرو  عر الصفوف األوىل، أمَّـا إذا نـا     ؟ويصل إىل علي

  .الةسيما   وقت الصوالنافرًا فإنه حيرم على الاافر دخول املسجد 

فالَواليـة ضـد    ،اليـة  الاسـر معـروف   اللغـة    والِو ،الفر   ني الَوالية  ـالفتح  (4)
ولـو أراد   ،امل نورة   اآلية ليست هي الِوالية  الاسر اليت هي اإلمـارة  العداوة

"،فتـيني أ  اآليـة دلـت     إمنا يتـوىل علـيام   " :سيبانه الوالية اليت هي اإلمارة لقال
 .(11) معاداة الثا تة  ميع املؤم ني  عضهم على  ع املخالفة لل على املواالة

أنه قد يأتي ا مع ويـراد  ـه    صبيح ،اآلية جاءت  لفظ ا مع وعلي فرد واحد (5)
وال  ، قري ـة  ولار األصل أنه إذا أطلق ا مع أريد  ه ا مع إالك ،للتعظيماملفرد 

  . (42)فال يصح حصرع عليه  ،  اآلية الارنة صارفة توجد قري ة
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 يفانيًا / مية ذوي القر ى 

 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ  ڀ چ :واستدلوا  قوله تعـاىل 

  .(42) چ  ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ٹ

ممـا دل   ،وه ع املودة هـي   ملـه    ،أمر ال ا  مبودة قرا ته إ  ال يب  :قالوا
يقول  ،(41)وعصمة  قية أهل الييت  ،على أحقية علي  ر أ ي طالب  االالفة وعصمته

فإ  اإلمـام إذا يفيتـت إمامتـه وجيـت طاعتـه ولزمـت        ،" املراد   لك األئمة :الطوسي
 . (41)مودته"

 ،ال يسلم هلمعلى أحقية علي  ر أ ي طالب  االالفة   استدالهلم  ه ا الدليل إ
  :ونار  يا   طالنها ناآلتي

 چٿٿ  ٿ ٺ ٺچ :َتَعـاىل  أ نَُّه ُسـِئَل عـر ق ْوِلـهِ    روى عيداهلل  ر عيا  

َعِجْلـَت ِإ َّ   : ـر َعيَّـا ٍ  عيـداهلل  فقال  ،ُقْرَ ى مِل ُمَبمٍَّد  " (44) ِعيُد  ر ُجَيْيٍرَس:فقال
إال أ ْ  َتِصُلوا ما َ ْيِ ـي   } :فقال ،مل َيُاْر َ ْطٌر مر ُقَرْيٍش إال نا  له ِفيِهْم ق َراَ ٌة ال يب 

تتعدى عليًا وفاطمة وولديهما   فدل أ  قرا ة رسول اهلل ،(45)" { َوَ ْيَ ُاْم مر اْلق َراَ ِة


 (41). 

ومر املعلوم أ  عليًا إمنا  ،آلية الارنة   سورة الشورى ماية  اتفا  أهل الس ةا (2)
واحلسـني   ،واحلسر ولد   الس ة الثالثة للهجرة ، عد غزوة  در تزو  فاطمة 

فايـ    ،فتاو  اآلية نزلت قيل والدة احلسر واحلسني  سـ ني  ،  الس ة الرا عة
   .(41) !ومل ختلق  عد  ، وجوب قرا ة ال تعرف يفسر ال يب 

اعترب أئمة ا رح والتعديل الروايات اليت سـاقها الشـيعة لتفسـري اآليـة الارنـة       (1)
لضـع  سـ دها واضـطراب     وذلـك  روايات موضوعة ال نار االعتماد عليهـا 
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ضعي  فيه " وه ا إس اد  :يقول ا ر نثري ،مت ها وخمالفتها مع الروايات الصبيبة
وال يقيـل   (41)وهـو حسـني األفـقر    ،عر فيخ فيعي حمـرت  إالك ميهم ال يعرف 

  .(41)خربع   ه ا احملل " 

  ۓ ۓ ےچ  قوله تعاىل:  يفالثًا / استدلوا   أحقية والية علي  ر أ ي طالب

ــروا   ،(52)چٴۇ ۈ ۆ ۈ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ــد فسـ فقـ
ية على إمامتـه  إذ ال داللة   اآل ،احلقيقي اآلية الارنة تفسريًا  اط يًا  عيدًا عر مع اها

، لئر أمرت  والية أحد مع والية علي  ر  :ولار مع ه ا فقد فسرها القمي  قوله "
 .(52)" أ ي طالب مر  عدك ليبيطر عملك 

نمـا   نهأل ،احتجاجهم  ه ع اآلية وتأويلها  ه ا املع ى ختال  ال قل وامل طق  إ
أ  يقول ه ا للمشرنني ملا دعوع إىل  تعاىل أمر نييه  يفيت   األحاديا الصبيبة أنه

فيني سيبانه وتعاىل أنه  ،هو دي ك ودير م ائك :فقالوا ،ما هم عليه مر عيادة األص ام
وه ا    يا   ،لئر أفرنت  اهلل لييطلر عملك :قد أوحى إىل نييه وإىل الرسل مر قيله

  .(51)خطر الشرك 

 (51) را عًا / مية املياهلة

 ەئ ەئ  ائ ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ  :تعاىلقال 

  .(55)چ(54)ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ

 ،ةمامـ  اإلاآلية الارنة أفادت أحقية أمري املؤم ني علي  ـر أ ـي طالـب     :قالوا
ــبا ة  ــائر الص ــى س ــيله عل ــم ـ أراد        ،وتفض ــب اعمه ــى حس ــاىل ـ عل أل  اهلل تع

 {ۇئ } :و قوله ،ةفاطم { وئ}:و قوله تعاىل ،احلسر واحلسني{ ەئ }: قوله
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وملكا نا  نف  علي مثـل نفـ     ،ونف  علي  ر أ ي طالب نف  سيدنا رسول اهلل 
  .(51) وجب أ  ال يقار ه   الفضل أحد الرسول 

وذلـك   ،إ َّ االستدالل  ه ع اآلية الارنة علـى إمامـة أمـري املـؤم ني ال يصـح     
  :لآلتي

لـى الـرغم مـر نثرتهـا ال     ولاـر ع  ،هلا معاني ومدلوالت نثرية (ال ف )نلمة  (2)
وإمنـا   ،يوجد مع ى حقيقي أو جمااي يدل على خالفة علـي  ـر أ ـي طالـب     

أو أقار ـه     سضورع   فسه الارنـة   املراد  ها   ه ع اآلية دعوة الرسول 
، نمـا يقـول اهلل   (51)وموافـق   الـدير   ،وه ا م نور   اللغة ،الدير أو ال سب

ــاىل  ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ  چ :تعــــــــ

   .(51)چى

 (مبع ـى )اإلخـوا    (األنفـ  )وردت   القرم  الاريم ميات نثرية استعمل فيها  (1)

ــه تعــاىل  ڳ  گ گ گ گ  ک ک ک کچ  :م هــا قول

 ہ  ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ

 ٻ ٱچ :وم ــه قولــه تعــاىل ،أي يقتــل  عضــام  عضــًا (51) چ  ہ ہ

 چٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ  ٻ ٻ
وإمـا   ،فاملراد  األنف  اإلخوا  إمـا   ال سـب   ،ر   عضام  عضًا، أي ال خي(12)

 .(12)  الدير 

ڭڭڭ   ۓ ے ۓ ے ھ ھچ  :قـــال اهلل تعـــاىل (1)

اآلية الارنة حجة  الغة  ،(11)چڭۇ ۇ ۆۆ
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علــى مع ــى املمايفلــة  { ۇئ } :علــى  طــال  اســتدالل الشــيعة  قولــه تعــاىل

ــتالم عــر رســول اهلل   ،والتطــا ق ــة ت ــار م فاآلي ے  }اــة،وتقول:وعــر نف

 .(11)هي نف  نفار ماة  فال يقل أحد  أ  نف  رسول اهلل {ۓ 

   )ب( الس ة ال يوية الشريفة

 اإلمامـة  أحاديـا    وأوالدع  ر أ ي طالـب   الشيعة على أحقية علياستدل 
الـيت  ل ا نقسم أدلـتهم   ،وأخرى مروية   نتب أهل الس ة وا ماعة ،مروية   نتيهم

 الصدد إىل قسمني:    ه ااحتجوا  ها 

 ،ا مجلـة وتفصـيالً  هولار أهل السـ ة أسـقطو   ، روايتهاوا فرداناليت األحاديا  :أواًل
 اقشها لعـدم  نل ا ال  ،وعلى األئمة  ها أناذيب موضوعة على رسول اهلل وعدو

 ،" ال مع ى الحتجاج ا علـيهم  روايات ـا   :يقول ا ر حزم ،اتفا  الطرفني على صبتها
وإمنا جيب  ،وال مع ى الحتجاجهم علي ا  روياتهم ف بر ال نصدقها ، انفهم ال يصدقو

سـواء   ،أ  حيتج االصوم  عضهم على  ع  مبا يصدقه الـ ي تقـام عليـه احلجـة  ـه     
أو مبا يوجيـه العلـم    ،لزمه القول  هيأل  مر صد   شيء  ،صدقه احملتج أو مل يصدقه

 .(14) " الضروري

  أهـم مصـادر الشـيعة قـد     إ هـو  ،صـدد ولار احلق أحق أ  يقـال   هـ ا ال  
" :نما يقول ا ر أ ي احلديـد  هم أ  أصل الوضع والا ب قد ظهرت على يد تاعرتف

فإنهم وضعوا    ،األناذيب   أحاديا الفضائل نا  مر جهة الشيعة واعلم أ  أصل
.. فلمـا رأت  .يدأ أحاديا خمتلفة   صاحيهم لملهم على وضعها عداوة خصومهمامل

.. .ما ص عت الشيعة وضعت لصاحيها أحاديا   مقا لة ه ع األحاديا (15) اليارية
 .(11)فلما رأت الشيعة ما قد وضعت اليارية أوسعوا   وضع األحاديا " 
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فه ا اعرتاف صريح مر ا ر أ ي احلديد علـى أ  الشـيعة هـم الـ ير وضـعوا      
هـا لعـدم    ذنرال نتعرا إىلف ،األحاديا   فضل األئمة ل صرة م هيهم اورًا ون  ًا

    .مصادرهم أهم صبتها حتى   يفيوت

علـى   واحـتج  هـا الشـيعة    ،ها أهل الس ة وا ماعـة اال صو  اليت رو :يفانيًا 
ل ا نتالم ع ها  ،أسا  أنها روايات صبيبة تدل على خالفة علي  ر أ ي طالب 

 : شيء مر التفصيل ناآلتي
  (11) (حديا الغدير) حديا الثقلني الدليل األول /

َيْوًما ِفيَ ا َخِطيًيـا ِ َمـاٍء ُيـْدَعى     " قام رسول اللكِه  :أ نَّه قال  َاْيِد  ر أ ْرق َم روى (2)
أ مَّا َ ْعُد } :يُفمَّ قال ،َوَوَعظ  َوَذنكَر ،ف َبِمَد اللكَه َوأ يْفَ ى عليه ،ُخمًّا  ني َماكة  َواْلَمِديَ ِة

وأنا َتاِرٌك ِفيُاْم  ،وِفُك أ ْ  َيْأِتَي رسول َر ِّي ف ُأِجيَبأال أ يَُّها ال ا  ف ِإنََّما أنا َ َشٌر ُي
 {ِب اللكِه َواْسَتْمِسُاوا ِ ِهف ُخُ وا ِ ِاَتا ،ِنَتاُب اللكِه فيه اْلُهَدى َوال ُّوُر :أ وَُّلُهَما ،يَفق ل ْيِر

نِّـُرُنْم اللكـَه   أ ْهـِل    ُأَذ ،َوأ ْهُل َ ْيِتـي } :ف َباَّ على ِنَتاِب اللكِه َوَرغكَب فيه يُفمَّ قال
فقال له ُحَصْيٌر َوَمْر  {ُأَذنُِّرُنْم اللكَه   أ ْهِل َ ْيِتي ،ُأَذنُِّرُنْم اللكَه   أ ْهِل َ ْيِتي ،َ ْيِتي

ُل َول ِاْر أ ْهـ  ،ِنَساُؤُع مر أ ْهِل َ ْيِتِه :قال ؟أ ْهُل َ ْيِتِه يا َاْيُد أ ل ْيَ  ِنَساُؤُع مر أ ْهِل َ ْيِتِه
َومُل  ،َومُل َعِقيـلٍ  ،ُهْم مُل َعِلـيٍّ  :َوَمْر ُهْم؟ قال :قال ،َ ْيِتِه مر ُحِرَم الصََّدق ة  َ ْعَدُع

 .(11) " قال نعم ؟الصََّدق ة  واقال: ُنلُّ َهُؤل اِء ُحِرَم ،َومُل َعيَّاٍ  ،َجْعف ٍر

ل مـر حجـة الـودا     ملا رجع رسول اهلل :أنه قالأيضًا  ايد  ر أرقم وروى  (1)
 ،إني قد ترنت فـيام الـثقلني   ،نأني قد دعيت فأجيت}فقال:  ،ونزل غدير خم

 ،وعرتتي، فانظروا ني  ختلفوني فيهما ،أحدهما أنرب مر اآلخر، نتاب اهلل تعاىل
 ،إ  اهلل عز وجـل مـوالي  } :يفم قال ،{فإنهما لر يتفرقا حتى يردا علي احلوا

ْر ُنْ ُت َمـْوال ُع ف َهـَ ا َوِلَيـُه،    َم} :فقال يفم أخ   يد علي  {وأنا موىل نل مؤمر
  .(11) {َوَعاِد َمْر َعاَداُع ،الكلُهمَّ َواِل َمْر َواال ع
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سرية واستعمل عليهم  "  عا رسول اهلل :أنه قال عمرا   ر حصني وروى  (1)
فمضى علـي   السـرية فأصـاب جاريـة فـأناروا ذلـك        علي  ر أ ي طالب 

ألخربناع مبا ص ع  إذا لقي ا ال يب   ول اهللفتعاقد أر عة مر أصباب رس ،عليه
 ونا  املسـلمو  إذا قـدموا مـر سـفر  ـدءوا  رسـول اهلل        :قال عمرا  ،علي

فلما قـدمت السـرية سـلموا     ،يفم انصرفوا إىل رحاهلم ،ف ظروا إليه وسلموا عليه
 " أمل تـر أ  عليـًا صـ ع    :فقام أحد األر عة فقال يا رسول اهلل ،على رسول اهلل 

يفـم قـام    ،فـأعرا ع ـه   ،يفم قام الثاني فقال مثل ذلـك  ،فأعرا ع ه ،ن ا ون ا
يفم قام الرا ع فقال يا رسول اهلل أمل تـر أ    ،فأعرا ع ه ،الثالا فقال مثل ذلك

َمـا  } :والغضـب   وجهـه فقـال    فأقيل عليه رسول اهلل ،عليًا ص ع ن ا ون ا
 .(12) "{َوَوِليُّ ُنل ُمْؤِمٍر ،َوأ َنا ِمْ ُه ،يُتِرْيدْوَ  ِمْر َعليٍ ، ِإ َّ َعِليًَّا ِم ِّ

دليـل  " أهـل  يتـه "   التمسك  عرتتـه  أمر   ال يب  قال أصباب ه ا امل هب أ 
ا ـر  ا ويـة   و  ذلـك يقـول    ،(12) ؤعوخلفـا  على أنهم هم أولياء األمر  عد وفاته 

وهـم الـ ير    وذريته مر فاطمة وساللة ال يب  ،" والعرتة علي  ر أ ي طالب :القمي
  ومخرهم القائم ،، وهم ايف ا عشر أوهلم علين  اهلل عليهم  اإلمامة على لسا  نييه 

 "(11) . 

 عـني عليـًا    " عقيدت ا   هـ ا اجملـال أ  الـ يب    :قال حممد حسني فضل اهلل

چ چ   اعتيـار اآليـة الـيت نزلـت     ،للخالفة يوم الغدير  أمر مر اهلل سـيبانه وتعـاىل  

ک  کڑ ڑ  ژ ژ ڈڌ ڎ ڎ ڈ  ڍ ڌ ڍڇ ڇ چ چ چ ڇ ڇ

 ،فاآلية سسب التفاسري الواردة نزلت   يـوم الغـدير   ،(11)چک ک گ گ گ 
فاأنك مل تفعل  ـ إ  مل تيلِّغ ما أنزل اهلل إليك   علي ــ ـ يا رسولــ ومع اها أنك

 .(14)!!! فيئًأ " 
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ميـة علـى   فه ع األية الارنة واألحاديا الشريفة اليت استدل  هـا الشـيعة اإلما  
ونار  يا   طال  استدالهلم  ،إمامة علي  ر أ ي طالب وأوالدع مر  عدع ال يسلم هلم

 :ناآلتي

 اآلية الارنة  :أواًل

 :سيب نزوهلا (أ)

    :وذلك لآلتي ،ادعاء الشيعة على أ  اآلية الارنة نزلت   الغدير ال يصح

ڍ  ڍڇ ڇ چ چ چ چ ڇ ڇچ :ذنر املفسرو  سيب نزول قوله تعـاىل  (1)

ــات متعــددة فيمــا يتعلــق مبوضــع نزوهلــا  ،(15) چ ڈڌ ڎ ڎ ڈ  ڌ  ،رواي
 ،أ  ه ع اآلية مدنية والصبيح املختار مر  ني تلك األقوال نما يقول ا ر نثري:"

أ  هـ ع اآليـة ممـا تاـرر      " :ويرى األلوسـي  ،(11) ل هي مر أواخر ما نزل  ها " 
(.11) نزوله "

 

 ،يوم الغدير  شأ  علي  ـر أ ـي طالـب   سيا  اآلية الارنة ييعد أ  تاو  نزلت  (2)
والسـيا  ال   ،و يا  عصيانهم ،وذلك أنها سيقت  آيات نلها   ذم أهل الاتاب

إذ  ،يسمح  أي حال مر األحـوال أ  تصـرف اآليـة إىل صـبا ة رسـول اهلل      
يعقل أ  ي مهم اهلل تعاىل  عد فراغهم مـر عياداتـه وأداء م اسـاه  عـد أ      ني  

" وه ا أمر مـر اهلل  :الطربي ا ر جرير يقول ،(11)ية   قرمنه مدحهم   أنثر مر م
 إ الغ هؤالء اليهود وال صارى مر أهل الاتا ني ال ير  تعاىل ذنرع ل ييه حممد 

 ،وخيـا أديـانهم   ،وذنر فيها معـاييهم  ،ق  اهلل تعاىل قصصهم   ه ع السورة
يه   نفسـه  .. وأ  ال يشـعر نفسـه حـ رًا مـ هم أ  يصـي     .واجرتاءهم على ر هم

 .(11).. فإ  اهلل تعاىل نافيه نل أحد مر خلقه " .ماروع ما قام فيهم  أمر اهلل
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 احلديث الشريف   :ثانيًا

تتضـح ع ـد دراسـتها     ،األحاديا اليت استدل  ها الشيعة واعتربوها أدلة دامغة
أمـا فيمـا    ،مر جهة س دها أنها مر األحاديا الضعيفة اليت ال يصـح االحتجـا   هـا   

فأنها   نل األحوال ال تدل على أحقية علي  ـر   ـ على فرا صبتها ـ مبت ها   يتعلق
ة أوجـه نـ نرها   أر عـ ل ا أود أ  أدر  مفهومها ومـدلوهلا مـر    ،أ ي طالب  االالفة

 :ناآلتي

 سيب ورود احلديا :الوجه األول

 رسـول ال هو: أ   سيب ورود احلديا نما تيني   حديا عمرا   ر حصني (2)
 ليًا ملكا  عا ع أفتاى  ع  ال ـا    ،إىل اليمر على سرية  مع الصدقات

 ، سب إناارع هلم  توايع الصـدقات قيـل جميئهـا إىل رسـول اهلل      مر تصرفاته
 ر أ ي طالـب  فدل أ  سيب احلديا هو  سيب ا ماعة ال ير افتاوا مر علي 

اهلل  ال ـا   اتـاب   ري نتـ  مر خطيته ه ع ال يب أراد  وقد ،ع د رسول اهلل 
و عد ذلك  ،وأنه جيب أ  ياو  هلم االحرتام والتوقري واإلتيال ،تعاىل، وأهل  يته

وسـا قته     هفأحب أ  ييني   ه ع امل اسية فضـل  ،ه إىل ما وقع  شأ  علي نيَّ
أراد  ولي  مع اع أ  رسـول اهلل  ، ورسوله  تعاىل وم زلته ع د اهلل ،اإلسالم

تعني االليفة مر  عدع  {ف َعلي َمْوال ع  َمْر ُنْ ُت َمْوال ُع } قوله:
 (12). 

 ،ملا نثر فيه القيل والقـال مـر ذلـك ا ـيش       علياً إ "قال ا ر نثري  
واسرتجاعه م هم احللل اليت أطلقها هلم  ، سيب م عه إياهم استعمال إ ل الصدقة

 فلـ لك ملـا   ،لار افتهر الاـالم فيـه   احلجـيج    ،وعلي مع ور فيما فعل ،نائيه
ورجع إىل املدي ة فمر  غـدير   ،وتفرغ مر م اساه ،مر حجته رجع رسول اهلل 
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ونيـه علـى فضـله،     ،ورفع مر قدرع ،، فربأ ساحة عليًاقام   ال ا  خطيي ،خم
 .(12)ليزيل ما وقر   نفو  نثري مر ال ا  " 

وإ  نا  يستبق ذلـك وأنثـر،      الغدير ألجل علي  مل يار وقوف ال يب  (1)
 ،أل  املسافة ما ني ماة واملدي ة مسافة طويلة ،وق   قصد الراحة  ولار ال يب

فيعد أ   ،واملؤم و  معه أنثر مر مرة ح فيه ال يب يل لك فمر اليداهة أ  يسرت
ومل ييق مر ال ا  إالك أهل املدي ة ومر نـا    ،انصرف ال ا  إىل  لدانهم وقراهم

أل  الـ ير تالمـوا    ، ه ا املاا أ  يتالم   أراد الرسول  ،على طريق املدي ة
 .(11)أ  خيص  االطاب هلم فقط  فأراد  ،نانوا مر أهل املدي ة   علي 

  س د احلديا :الوجه الثاني

قسـم  فقد  ،  صبتهاوا اختلفلا هم و ،نتب أهل الس ةيفا تة   األحاديا ه ع  (2)
 }:يا" وأما حد :فقال ،وحسر ،تلك األحاديا إىل صبيح العسقالني ا ر حجر

وهو نثري الطر   ،وال سائي ،فقد أخرجه الرتم ي {َمْر ُنْ ُت َمْوال ُع ف َعلي َمْوال ع 
 .(11)وحسا  "  ،.. ونثري مر أسانيدها صباح.جدًا

 ه ع الرواية مر الروايـات  فقد اعترب ،ولار ا ر حزم يرى رأيًا خمالفًا ال ر حجر (1)
الثقـات   ، فال يصـح مـر طريـق   {َعلي َمْوال ع َمْر ُنْ ُت َمْوال ُع ف } " وأما:فيقول ،املوضوعة

اللهم  }:قوله" أ  ه ا اللفظ وهو :فقال ،وانتصر ا ر تيمية هل ا الرأي ،(14)أصاًل " 
 .(15)"  ن ب  اتفا  أهل املعرفة  احلديا {.. .َوَعاِد مر َعاَداُع ،َواِل مر َواال ُع

 الزيادة الواردة   احلديا  :الوجه الثالا

فعلـى   ،(86ح والتعـديل مل يصـببوا الزيـادة الـواردة فيـه )      ع  أئمة ا ـر 

َمـْر   }:وهـو قولـه    ،فإ  العربة  الشطر األول مر احلـديا  ،افرتاا صبة الزيادة
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أو  {وعاد مر عاداع  ،اللهم وال مر واالع}:، أما الزيادة وهي{ُنْ ُت َمْوال ُع ف َهَ ا َوِلَيُه 
والية سيدنا علي  ر  إىل ل حامًا  ال سيةفال تشا (11) ...{ادر احلق معه حيا دار  }

 .(11)فال عربة  ها سليًا أو إجيا ًا  ،أ ي طالب 

 املراد  الوالية  :الوجه الرا ع

 ،وال اصر ،وامل عم ،ديوالس ،واملالك ،يقع على الرب   اللغة داللة نلمة )موىل( (2)
نـل هـ ع    ...والصهر ،وا ر العم ،واملعتق ،والعيد ،واحللي  ،والعصية ،واحملب
فال جيوا حصرها على مع ى االالفة  دو   ،طلق العرب على نلمة موىلياملعاني 

 .(11)ولي    احلديا قري ة على ذلك ،قري ة

لو أرادهـا مل يـأت  المـة     أل  الرسول  ،احلديا لي  فيه داللة على اإلمامة (1)
م خليفيت مر  عدي أو اإلمـا  :أ  يقول ونا  أحرى  ه  ،حتتمل أنثر مر مع ى

ولا ه مل يأت  ه ع الالمـات الفاصـلة الـيت حتسـم االـالف         ،مر  عدي علي
  .(12)مسألة حساسة نمسألة اإلمامة 

 أحـد  على إمامةولي  فيها داللة  ،التمسك  اتاب اهلل تعاىلعلى ديا احاأل دل (1)
أل  ذلـك مـر نمـال     ،وحفظ حقـوقهم  ،وأما أهل الييت فأمر  رعايتهم وحيهم

  . (12)حيه 

 / حديا االمي   نيالثا الدليل

الشيعة  أحاديا وردت   الصبيبني تفيد علـى حسـب اعتقـادهم     تاحتج
لالحتجا  على أهل  وقد فالوا م ها مادة خصية صبة إمامة علي  ر أ ي طالب 

وعلى الـ مط   ع  مر تلام األحاديا وموق  العلماء م ها  ذنر ييأتوفيما  ،الس ة
 :اآلتي
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و  اْلَيْيـِت ِرَجـاٌل     " ل مَّا ُحِضـَر رسـول اللكـهِ    :أنه اٍ  عيد اللكِه  ر َعيَّ روى (2)
 {َهُلمَّ أ ْنُتْب ل ُاْم ِنَتاً ـا ال َتِضـلاوا َ ْعـَدُع     }:ِفيِهْم ُعَمُر  ر اْلَخطكاِب قال ال يب 

 ،اُب اللكِهَوِعْ َدُنْم اْلُقْرمُ  َحْسُيَ ا ِنَت ،قد غ ل َب عليه اْلَوَجُع ِإ َّ ال يب  :فقال ُعَمُر
ِنَتاً ـا   م هم مر يقول ق رُِّ وا َيْاُتْب ل ُاْم ال يب  ،ف اْخَتل َ  أ ْهُل اْلَيْيِت ف اْخَتَصُموا

فلما أ ْنَثُروا اللكْغَو َواالْخِتل اَف ِعْ َد  ،َوِمْ ُهْم مر يقول ما قال ُعَمُر ،ل ْر َتِضلاوا َ ْعَدُع
ف ا اَ   ر َعيَّـاٍ  يقـول ِإ َّ    :قال ُعَيْيُد اللكِه {اُقوُمو }:قال رسول اللكِه  ال يب 

َوَ ـْيَر أ ْ  َيْاُتـَب هلـم ذلـك      ُنلَّ الرَِّايَِّة ما َحـاَل  ـني رسـول اللكـِه      (11)الرَِّايَّة  
 .(11)مر اْخِتل اِفِهْم َول َغِطِهْم "  ،اْلِاَتاَب

ومـا َيـْوُم    ،" َيْوُم اْلَخِمـي ِ :قال  ر َعيَّاٍ   أ  َعيداهلل  َسِعيِد  ر ُجَيْيٍرروى  (1)
َوَجُعُه  ِ اْفَتدَّ ِ َرُسوِل اللكه :يُفمَّ َ ا ى حتى َخَضَب َدْمُعُه اْلَبْصَياَء فقال ،اْلَخِميِ 

، {اْئُتوِني ِ ِاَتاٍب أ ْنُتْب ل ُاْم ِنَتاً ـا ل ـْر َتِضـلاوا َ ْعـَدُع أ َ ـًدا      } :يوم اْلَخِميِ  فقال
 ،َدُعـوِني }قـال:   ف ق اُلوا َهَجَر رسول اللكـهِ  ،ْ َيِغي ِعْ َد َنِييٍّ َتَ اُاٌلوال َي ،ف َتَ اَاُعوا

اْلُمْشِرِننَي مر  أ ْخِرُجوا} :، َوأ ْوَصى ِعْ َد َمْوِتِه ِ َثل اٍث{ف الكِ ي أنا فيه َخْيٌر ِممَّا تدعونين إليه
  .(14)َوَنِسيُت الثَّاِلَثة  "  {ُأِجيُزُهْمَوأ ِجيُزوا اْلَوْفَد ِ َ ْبِو ما ن ُت  ،َجِزيَرِة اْلَعَرِب

در  مع ـى الاتا ـة أو   نـ ود أ  نـ و ،وقد وردت روايات أخرى و طر  خمتلفة
ر الاتا ة عو ع  الصبا ة  وامت ال عمر  ر االطاب  ،ديااحلالوصية الواردة   

وذلـك لوضـع أحـداث اجملريـات   مسـارها       ، شيء مـر التفصـيل  مر وجوع عدة و
 :نرها ناآلتيالصبيح ن 

 مع ى الاتا ة أو الوصية الواردة   احلديا  :الوجه األول

اختل  العلماء   املراد  الاتاب أو الوصية الواردة   احلديا الشـري  إىل  
 :أقوال عدة ن نرها ناآلتي
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نا  أراد أ  ياتب نتا ًا ي   فيه على األحاام  ذهب  ع  العلماء إىل أنه  أواًل /
 .(15)األمة  عرف لريتفع االختال

  :ناآلتيالقول ار م اقشة ه ا ون

فاي   ، ني ألمته األحاام الشرعية املتفرقة   أنثر مر عشرير س ة الرسول  (2)
فما  قـي  ، تصيح ملخصة م صوصة   ساعة سيا ال يتصّور فيه اختالف األمة

ْنُت َما َتَر } :قالأنه  رسول اهلل  روي عر ،فيء   الدير مل ييي ه الرسول 
َوال  َتَرْنُت َفْيَئًا ِممَّـا َنَهـاُنُم اهلُل َعْ ـُه     ،َفْيَئًا ِممَّا أ َمَرُنُم اهلُل ِ ه ِإالك َوق ْد أ َمْرُتُاْم ِ ِه

مل يرتك فيئًا مـر أوامـر الشـرل     فإذا نا  الرسول  ،(11){ ِإالك َوق ْد َنَهْيُتُاْم َعْ ُه
ضروريًا ناالالفة اليت تتعلق عليها ممـال  فاي  يرتك أمرًا  ،ونواهيه إالك وقد  ي ه

 . (11)األمة ووحدتها 

طعر  ترك نتا ة الوصية حتقيقًا لرغية عمر  ر االطاب  القول  أ  الرسول  (1)

چ  چ چ :لقولـه  ،سق اهلل تعـاىل الـ ي ذنـر أنـه قـد أنمـل هـ ا الـدير        

أيضـًا سـق    طعرو ،(11) چڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ چڇ
 احلالة مل ييلغ ما انزله تعاىل عليـه نمـا أمـرع،    ياو    ه ع ألنه  ،الرسول 

ــ ــه و وه ــال  لقول  ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ چ:خم

 . (11)چگ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

وأما  اعتيار ما  ،وال خالف لي دفع ،نزال  ني املسلمني لريتفع مل يار   امانه  (1)
وقوعـه    فقد أخـرب    ،مر الزما  مما سيقع مر االختالف   نل ماا   عدع 

 . (222) الشري  ومل يرتنها إىل وقت حضور أجله ،أحاديثه نثرية
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حتـى ال يقـع  يـ هم     ،االلفـاء  عـدع   ءا/ وقيل  ل أراد أ  ي   على أمس ًايفاني
قال لي  :أنها قالت :  أوائل مرضه وهو ع د عائشة االختالف، نما قال الرسول 

ف ِإنِّي أ َخـاُف   ،حتى انتب ِنَتاً ا ،َوأ َخاِك ،َ ْاٍر اْدِعي لي أ َ ا } :  َمَرِضِه رسول اللكِه 
 ،(222) {َوَيـْأَ ى اهلل َواْلُمْؤِمُ ـوَ  إال أ َ ـا َ ْاـٍر      ،أنا أ ْول ى :َوَيُقوُل ق اِئٌل ،أ ْ  َيَتَم َّى ُمَتَمرٍّ

 ،(224)وا ـر حجـر    ،(221) ةا ر تيميـ و ،(221) ال ووياإلمام  وممر ذهب إىل ه ا الرأي
 .(225)وغريهم 

الت صي  على خالفة أ ي  ار أو أل   ،واقعأ  ه ا القول  عيد عر الالفك و
مـع أنـه قـد     ، ل نا  جمرد القول نافيـاً  ،ال حيتا  إىل نتا ة عمر أو عثما  أو علي 

مع التصريح  قوله يأ ى اهلل واملؤم ـو  إال أ ـا    ،أفار إىل خالفة أ ي  ار   يا ة اإِلمامة
 .(221) ار 

 مر الاتا ة   ال سيدنا عمر  ر االطاب و ع  الصبا ة امت :الوجه الثاني

و ع  الصبا ة الاـرام   عمر  ر االطاب ت وعت مراء العلماء   سيب امت ال
  :ن نرها ناآلتي ،أ  ياتيها عر نتا ة الوصية اليت أراد الرسول 

نه مر دالئـل فقـه   إ " :فقال ، عد نظرع على نالم عمر    قول له لمل ال ووي (2)
 ،أمـورًا رمبـا عجـزوا ع هـا     أ  ياتب  يألنه خش ،ودقيق نظرع ،فضائلهعمر و

فقـال عمـر    ،ألنها م صوصـة ال جمـال لالجتهـاد فيهـا     ،واستبقوا العقو ة عليها
 .(221)حسي ا نتاب اهلل " 

لار ظهـر   ،أ  ييادر لالمتثال املأمورونا  حق  ،أمر { ائتوني } :إ  املراد  قوله (1)
وأنه مر  اب اإلرفـاد   ،أنه لي  على الوجوب ةمر الصبا  مع طائفة لعمر 

 وأرادوا ،فارهوا أ  يالفوع مر ذلك ما يشق عليه   تلـك احلالـة   ،األصلحإىل 
 لعلمهم أ  ،فبي ئ  ياتب وصيته  ،أ  يؤجل الاتا ة إىل أ  تتبسر صبته 
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مل يرتنـه   ،أ  ياتـب هلـم فـيئا مفروضـا ال يسـتغ و  ع ـه      لو نا  يريد  ال يب 

  ڇ ڇڍ ڍ ڌ چ چ چ چ ڇ ڇ چ:تعـاىل  هلقولـ  ،فهم ولغطهـم  اختال

 (221)چڑ ڑک ک ک ک گ گ گ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ
 .(221) مبخالفة مر خالفه ومعاداة مر عاداع ،نما مل يرتك تيليغ غريع

 ؟فقال عمر ماله أهجر ،ًاأ  ياتب نتا  " هم الرسول  :ويقول ا ر تيمية
فخـاف   ،ا يقول على عادتهأو هو مم ،ىفشك عمر هل ه ا القول مر هجر احلم

نمـا خفـي عليـه     ،فاا  ه ا مما خفي على عمر ،عمر أ  ياو  مر هجر احلمى
ال تـأتوا   :وقـال  عضـهم   ،يفم قال  عضهم هـاتوا نتا ـاً   ، ل أنارع موت ال يب 

ألنهم يشاو   ،أ  الاتاب   ه ا الوقت مل ييق فيه فائدة فرأى ال يب  ، اتاب
فرتنـه   ،فـال يرفـع ال ـزال    ،أم مع سالمته مر ذلـك  ،هل أمالع مع تغريع  املرا

لار ذلـك ممـا رمع مصـلبة     ،ما أمرع اهلل  ه إذ لو نا  ن لك ملا ترك  ،الوقت
 .(222) " ورأى أ  االالف ال  د أ  يقع ،لدفع ال زال   خالفة أ ي  ار

 ألنـه  ،أو ييلغـه   ذلـك   ،أ  ياتيـه  مل تار نتا ة الاتاب مما أوجيه اهلل عليه   (1)
  أنـه  واملسـلم  فظـر  ،لصالةإىل اوخر   ،عاش  عد ذلك أيامًا، وقد حتسر حاله

يريـد أ    فلو نـا    ،.. فلم ي نر نل ه ع املدة الوصية، أو أمر  اتا تها.تعافى
لاا  أوصى ألحـد مـر هـؤالء  عـد يـوم       يوصي أل ي  ار أو عمر أو علي 

يقـول  ـر    ،نتا ة، نما أوصى  ثالث ففاهة دو  (222) ًااالمي  صراحة وففاه
وه ا يـدل علـى أ  الـ ي أراد أ      ،" وأوصاهم  ثالث أي   تلك احلالة :حجر

ألنه لـو نـا  ممـا أمـر  تيليغـه مل ياـر يرتنـه لوقـول          ،ياتيه مل يار أمرًا متبتمًا
نما أوصاهم  ،وليلغه هلم لفظًا ،ولعاقب اهلل مر حال  ي ه و ني تيليغه ،اختالفهم

وحفظوا ع ه أفياء  ،وقد عاش  عد ه ع املقالة أيامًا ،لك إخرا  املشرنني وغري ذ
 .(221)فيبتمل أ  ياو  جمموعها ما أراد أ  ياتيه "  ،لفظًا
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 لصـبا ة ل    ه ا الاتاب مع صـريح أمـرع  ومما يدل على جواا االختالف 
فــاختل   ،إىل االختيــاريقارنهــا مــا ي قلــها مــر الوجــوب  قــد األوامــرأ  ،  ــ لك

مر  معلى االمت ال ملا قام ع ده  ر االطاب و ع  الصبا ة مروصمم ع ،اجتهادهم
 .(221) قال ذلك عر غري قصد جاام القرائر  أنه 

 ،   ـين قريظـة   هلـم  الصـالة   ه ا االختالف فييه  اختالفهم   فهم أمرع و
ُيَصلَِّيرَّ أ َحـٌد اْلَعْصـَر    ال  }:قال أ  رسول اهلل  نما أخر  الشيخا  عر ا ر عمر

ُنَصـلِّي حتـى    ال  :ف أ ْدَرك  َ ْعُضُهْم اْلَعْصَر   الطكِريـِق فقـال َ ْعُضـُهمْ    ،  َ ِ ي ُقَرْيظ ة  إال
فلم ُيَع ِّْ  َواِحًدا  ف ُ ِنَر ذلك ِلل َِّييِّ  ،وقال َ ْعُضُهْم َ ْل ُنَصلِّي مل ُيِرْد ِم َّا ذلك ،َنْأِتَيَها
ومتسك مخرو   ظـاهر األمـر فلـم     ،فتخوف نا  فوت الوقت فصلوا ،(224) {م هم 
 .(225)فما ع   أحدا م هم مر أجل االجتهاد املسوغ واملقصد الصاحل  ،يصلوا

أل  مل يثيت ولـو   ،ويتضح مما تقدم أ  الرأيني األخريير هما أقر ا إىل الصواب
  أمـر مـر     طر  ضعيفة أ  أحدًا مر الصبا ة الارام قد خـالفوا أمـر الرسـول    

 خافوا على صبة الرسـول   فأنهم  ،اختالفهم   نتا ة الوصيةوما وقع  ،األمور
العتقادهم أ  األمـر  الاتا ـة نـا      ،فرأوا أ  تؤجل الاتا ة إىل أ  تتبسر صبته 

الصـالة   نما حصل معهم   أمرع  ،على سييل االختيار ولي  على احلتم واإللزام
اش أيامـًا  عـد ذلـك ومل    عـ  ومما يرجح هـ ا التوجـه أ  رسـول اهلل     ،   ين قريظة

  .يأمرهم يفانية  الاتا ة

 / حديا امل زلة  ثالاالدليل ال

  " َخلكَ  رسول اللكِه :أنه قال  أخر  اإلمام مسلم عر َسْعِد  ر أ ي َوقكاٍ 
 ؟صِّـْيَيا ِ َوال يـا َرُسـوَل اللكـِه ُتَخلُِّفِ ـي   ال َِّسـاءِ      :  غ ْزَوِة َتُيوك  فقـال  َعِليَّ  ر أ ي ط اِلٍب 

  .(221) {َنِييَّ َ ْعِدي ال غري انه  ،أ َما َتْرَضى أ  َتُاوَ  ِم ِّي ِ َمْ ِزل ِة َهاُروَ  مر ُموَسى }:فقال
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فقول  ،احلديا أفاد على أ  سيدنا هارو  نا  خليفة لسيدنا موسى  :قالوا
هـو  أال ترضى أ  تاو  مين مب زلة هارو  مر موسى دليل على أ  عليـًا   الرسول 

  . (221)خليفة رسول اهلل 

  :عدة ن نرها ناآلتي ونار اإلجا ة عر استدالهلم ه ا مر وجوع

فـأرادوا   ،عليًا على املدي ة انتهز امل افقو  هـ ع الفرصـة   ملا استخل  الرسول  (2)
عليـُا   فقالوا " ما ترك ال يب  ،إحداث الفت ة  ني املسلمني وخاصة  ني مل الييت

وهـو   هـ ا الاـالم تيـع الـ يب      فع دما  لغه  ،ضه عليه   املدي ة إالك ليغ
 " فأراد الـ يب   ؟" ُتَخلُِّفِ ي   ال َِّساِء َوالصِّْيَياِ  :، فقال يا رسولخار  املدي ة 

 ،أ  ييني له ذلك، ف نر أ  سيب استخالفه لي  لارع له نمـا يـدعي امل ـافقو    
ألنه ر اع صغريًا، إضـافة إىل نونـه ا ـر     ،فهو مبثا ة ا  ه ،وإمنا هو لثقته املطلقة  ه

أ َما َتْرَضـى   }:فقال له ،ل ا يعد أقرب ال ا  إليه مر ناحية القرا ة ،عمه وصهرع
أي نمـا أ قـى    {َنِييَّ َ ْعـِدي   ال أ  َتُاوَ  ِم ِّي ِ َمْ ِزل ِة َهاُروَ  مر ُموَسى، غري انه 

  .(221)موسى أخاع هارو  فأنا أ قيك   أهلي 

أل   ،فافـتاى إىل رسـول اهلل    ، ال ق  ع دما مسع نالم امل افقنيفعر علي  (1)
 ،يستخلفهم ما نا  يرتنهم مع ال ساء والصييا  فقـط  الوالة ال ير نا  ال يب 

يستخلفهم على الرجال، فع دما رأى ذلك علي وما أيفارع امل افقو  رأى   ل نا 
 أصـبا ه   م الـ يب  األمر نأ  فيه م قصة، وأراد   لك أ  يعرف احلقيقة، فبل

  " أنت مب زلة هارو  مين " :ورفقه أراد أ  يطيب خاطرع فقال

 ـل اسـتخلفه علـى     ،الغزوة تلكاملدي ة    أهل مل ييق عليًا خليفة على ال يب  (1)
نا  الوالي على املدي ـة   هـ ع الغـزوة هـو حممـد  ـر       حيا  ،أهل  يته خاصة

ألنه لو  ،أحق  االالفة مر غريع فال يدل احلديا على أ  عليًا هو ،(221) مسلمة
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نما ال يدل هـ ا   ،العربة  االستخالف لاا  حممد  ر مسلمة هو أحق  ها تنان
له م قية سد ذاتها ملا  فلو نا  ترك ال يب  ،وصية له  لعلي  الرتك مر ال يب

 .(212)خر  خلفه 

تو  قيـل    ل املشهور أ  هارو   ،سيدنا هارو  مل خيل  سيدنا موسى  (4)
نمـا يقـول ا ـر     (212)أنه نا  نييًا ومل يار صبا يًا إىل ، إضافة ل يب موسى ا

وإمنا ولـي األمـر  عـد     ، إسرائيل  عد موسى ين" إ  هارو  مل يل أمر   :حزم
وال نـا    ،نما نا  هارو  نييـاً  ،.. ومل يار علي نييًا.يوفع  ر نو  موسى 

مـر   صـح أ  نونـه   فقـد   ،هارو  خليفة  عد موت موسى على  ين إسرائيل
وأيضًا فإمنا قال له  ،مب زلة هارو  مر موسى إمنا هو   القرا ة فقط رسول اهلل 
فقال امل ـافقو    ،ه ا القول إذا استخلفه على املدي ة   غزوة تيوك رسول اهلل

 فقال له رسـول اهلل  ،فشاى ذلك إليه فلبق علي  رسول اهلل  ،استقله فخلفه
  يريد  { زلة هارو  مر موسى أنت مين مب } :حي ئ     أنـه اسـتخلفه علـى

 .(211)"  )عليهما الصالة والسالم(نما استخل  موسى هارو   ،املدي ة خمتارًا

 ،فإنه  عد غزوة تيوك خر  إىل حجة الـودال  ،غري علي  عدع استخل  ال يب   (5)
ومل يرتنه   املدي ة، فـال يـدل علـى أ  الـ ير اسـتخلفهم      ،ونا  علي   اليمر

  . (211)خلفاء مر  عدع  رسول ال

على املدي ة    ،و عد تيوك ،قيل تيوك " يفم قد استخل   :قال ا ر حزم 
فصح أ  ه ا االستخالف ال يوجب لعلي فضاًل على  ،أسفارع رجاال سوى علي

 .(214)"نما مل يوجب ذلك لغريع مر املستخلفني ،وال والية األمر  عدع ،غريع

فقد يفيت أنـه فـيه أ ـا     ،ال يدل على خالفته   سيدنا هارو  تشييه علي   (1)
ففي غـزوة  ـدر ملـا نانـت قضـية األسـرى        ، ار وعمر  أعظم مر هارو  
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ورأى  ،وأ  يفـاديهم قـومهم   ،فرأى أ ا  ار أ  يعفـو عـ هم   ،واستشار الصبا ة

 ڦچ  :أل ي  ار إ  مثلك نمثل إ راهيم يوم قال فقال ال يب  ،عمر أ  يقتلهم

 (215) چڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ  ڃڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ

  ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ  ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئچ  :ومثلك نمثل عيسـى إذ قـال  

نـوح ملـا    نمثـل  يـا عمـر إ  مثلـك    :يفم التفـت إىل عمـر فقـال    (211) چىئ

إذ  ،ومثلك مثل موسى ،(211)چۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ وئ ۇئ وئ ەئ ەئ ائچ:قال

 ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى ىچ :قال

 يئ ىئ حئ مئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ېئېئ ىئ ېئ ۈئ

علـيهم  ) وفيه عمر   وح وموسى ،فشيه أ ا  ار  إ راهيم وعيسى ،(211)چ جب
، وهـم  وهم خري اليشـر  عـد رسـول اهلل     ،، وأولئك مر أولي العزم(السالم

لعلي  هارو   أفضل أو أعظم  أفضل مر هارو   درجات، فلي  تشييه ال يب 
 عيسـى و ،ونـوح  ،موسـى و ،إ ـراهيم سـيدنا  أل ـي  اـر و عمـر       مر تشييهه

 .(211) (هم الصالة والسالم)علي

حافا مـر نـا    ـ  مات ومجهور الصبا ة   " أ  رسول اهلل :قال ا ر حزم 
فما م هم أحد أفار إىل علي  المة ي نر فيهـا   ،يعلم ال ا  الدير ـ  م هم   ال واحي

.. .ال   ذلك الوقت وال  عدع ،ذلك علي قط ىوال أدع ،ن  عليه أ  رسول اهلل 
ت ع ال ي ال نار اليتة اتفا  أنثر مـر عشـرير ألـ  إنسـا  مت ا ـ ي      ومر احملال املم

ومـا وجـدنا قـط     ،إليهم اهلمم وال يات واألنساب على طّي عهد عهدع رسول اهلل 
رواية عر أحد   ال   املدعي إال رواية واحدة واهية عر جمهولني إىل جمهول يا ـى  

  .(212)أ ا احلمراء، ال يعرف مر هو   االلق " 
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إذا تـرك   الـ يب   :فقـالوا  ،علـى أهـل السـ ة    ه ـا اعرتا علماء الشيعة  وقد
سوف تواجه مسؤولية التصرف ال فك أ  األمة ف ،الساحة دو  ختطيط ملصري الدعوة

 ،وهي ال متتلك أي مفهوم سا ق  ه ا الصدد ، دو  قائدها جتاع أخطر مشانل الدعوة
نار أ  خيفى على أي قائد مـار   مل تار فيئًا  أل  خطورة املوق   عد وفاة ال يب

مل يشـأ   وإضافة إىل ذلك إذا نا  أ و  ار  ،العمل العقائدي فضاًل عر خامت األنيياء
أ  يــرتك الســاحة دو  أ  يتــدخل تــدخاًل اجيا يــًا   ضــما  مســتقيل احلاــم سجــة 

 .(212)مر  اب أوىل قد عني  عدع خليفة للمسلمني  االحتياط لألمر، فإ  الرسول 

 :ر اإلجا ة عر ه ا االعرتاا ناآلتيونا

إ  ترك ال   على تسمية رئي  الدولة دليل علـى روعـة ال ظـام السياسـي        (2)
إذ لو يفيت ال   على فـخ  معـني هـل تاـو  الرئاسـة         ،ونماله اإلسالم

فعلى أية قاعدة مر قواعد  ،وإذا نا  ن لك ؟هل يورث ؟الدولة حقًا خالصًا له
للايري مر هؤالء أم ملر هو أصغر؟ ولو ترك   تًا  ؟لألخأم  ؟للولد ،اإلرث يوال

 . (211) ؟أو مر درجات فلمر تاو  الرئاسة ،وأ  اء عم مر درجة واحدة

على فخ  نـا  علـى جانـب     لو افرتا إ  رئي  الدولة ال ي ن  ال يب  (1)
فإذا وقع  ؟،ياو  واريفه على فانلته فهل ،وحسر السياسة ،عظيم مر الفضائل
مـر تلـك ال قـاط املثـارة فمـر يسـتطيع أ  يتصـور نتائجهـا          خالف حول نقطة

   .(211) الوخيمة اليت قد تهدد نيا  األمة ووحدتها

{َوأ َنا ِمْ ُه  ،َعلٌي ِمْ ي}:/ حديا الرا عالدليل 
(214) 

  .أفاد احلديا على أ  عليًا هو االليفة  عد الرسول  :قالوا

 االالفة   ي  ر أ ي طالبعل أحقيتهعلى   استدالهلم  ه ا احلديا ال يدل إ
 :وذلك لآلتي
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ال أ   ،وال صرة اإلتيالوال يب م ه    ،مر ال يب   ًا( احلديا يدل على أ  علي2)
وذلك  ،(215) عر جليييب وه ا مشا ه ملا قاله الرسول  ،ياو  هو االليفة  عدع

ف أ ف اَء  ،ًزى لهنا    َمْغ  ملا فقدع   غزوة أحد نما روي عر أ ي َ ْرَاة  أ  َّ ال يب
ُفالَنًا َوُفالَنًا َوُفالَنًا  ،قالوا نعم ،هل َتْفِقُدوَ  مر أ َحٍد } :فقال أل ْصَباِ ِه ،اهلل عليه
يُفمَّ قال هل َتْفِقُدوَ   ،ُفالَنًا َوُفالَنًا َوُفالَنًا ،هل َتْفِقُدوَ  مر أ َحٍد قالوا نعم:يُفمَّ قال

ف ُطِلَب   اْلق ْتل ى ف َوَجُدوُع إىل  ،أفقد ُجل ْيِييًيا ف اْطُلُيوُع ، قال ل ِا ِّيال  قالوا ،مر أ َحٍد
ف َوق َ  عليه فقـال: ق َتـَل َسـْيَعًة يُفـمَّ      َجْ ِب َسْيَعٍة قد ق َتل ُهْم يُفمَّ ق َتُلوُع ف أ َتى ال يب 

{وأنا م ه ،ه ا ِم ِّي ،ه ا ِم ِّي وأنا م ه ،ق َتُلوُع
(211).  

قال  ،قال األ فعري يني ملا روي عر أ ي ُموَسىعر األفعر وقال أيضا 
ِإ َّ األ ْفَعِريِّنَي إذا أ ْرَمُلوا   اْلَغْزِو أو ق لَّ ط َعاُم ِعَياِلِهْم ِ اْلَمِديَ ِة َجَمُعـوا  } ال يب

ف ُهْم ِم ِّي  ،يُفمَّ اْقَتَسُموُع َ ْيَ ُهْم   ِإَناٍء َواِحٍد ِ السَِّويَِّة ،ما نا  ِعْ َدُهْم   يَفْوٍب َواِحٍد
{وأنا م هم

(211). 
أنه مين وأنا م ه أنه هـو االليفـة    عر علي  فال يلزم مر قول ال يب 

 ،وعلـي   ل هـ ا للميالغـة    يـا  احتـاد طريقـة الـ يب        ، عد رسول اهلل 
وال صـرة   واإلتيـال ال سب واملصـاهرة   وله مر ال يب  والتزامه طاعة ال يب 

 ،علي مـين  " : رسول اهللول لك قال  ، تيارك وتعاىلوالتأييد والقيام سق اهلل
 .  "(211) وأنا مر علي

أنـه   فقد يفيت ع ـه  ، ل ذنر أنهم لملوع عليها ،ملا توىل علي االالفة مل يدل نصًا (1)
فلو نا  ال   موجودًا   حقـه مل   ،(211)" أنا لام واير خري مين لام أمري "  :قال

سـر أ   احلوال يتصـور  ـأ ي    ،واجيـًا فـرعياً   أل  ذلك ياـو   ،ز الت اال ع هجي
ومر أحب ال ا  إليـه رسـول    ،مر فرعي صادرًا مر اهلل تعاىلأيتهاو    ت في  

  . (242)اهلل 
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عدم رغيته   الوالية حي ما خطـب طلبـة والـز ري  عـد     على ومما يدل 
 ،إر ـة وال   الواليـة   ، يعته  االالقة قوله:" واهلل ما نانت لي   االالفة رغيـة 

  .(242)ولا ام دعومتوني إليها،ولملتموني عليها " 

ألنهـم   ،" هؤالء ت قصوا عليًا مر حيا قصـدوا تعظيمـه   :قال ا ر حجر
ــى  ــجاعته العظم ــع ف ــيوع م ــدير ،نس ــال ته   ال ــة ،وص ــة  ،إىل املداه  والتقي

 .(241)واإلعراا عر طلب حقه مع قدرته على ذلك " 

 .{َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة  ،َول ْيَ    ُعُ ِقِه َ ْيَعٌة ََمْر َماَت } :حديا /الدليل االام  

 مسعـت َرُسـوَل اللكـِه    أنَّـه ق ـاَل:    )رضي اهلل ع هما( عيد اللكِه  ر ُعَمَر روى
َوَمْر َماَت َول ْيَ     ،ُحجَّة  له ال مر َخل َع َيًدا مر ط اَعٍة ل ِقَي اللكَه يوم اْلِقَياَمِة } :ولـيق

 .(241) {َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة ،َ ْيَعٌة ُعُ ِقِه

وحجـتهم     ، اإلمامـة مل الييـت  استدل  ه الشيعة علـى أحقيـة   ه ا احلديا 
ألنـه تـواتر هـ ا     فيفيد العلم القطعي عـر الـ يب    ،أ  احلديا رواع الفريقا  :ذلك

وهـو   ،يدل على أ  اإلمامة مر األصـول ولـي  مـر الفـرول     احلديا عر رسول 
وأ  ا اهل  ه أو ا احـد املعانـد لـه نـوت      ،صريح على وجوب معرفة اإلمام دليل

   .(244)على الافر 

أنـه ال   يـل علـى  احلديا دلأل   ،إ  احتجاجهم  احلديا الشري    غري حمله
 وأ  مر مل يار مطيعًا لـوالة األمـور   ،  على والة أمور املسلمني  السي ورجيوا اال

امليتـة ا اهليـة حالـة املـوت نمـوت أهـل ا اهليـة علـى         املراد  ف ،مات ميتة جاهلية
ولـي  املـراد أنـه نـوت      ،ألنهم نانوا ال يعرفو  ذلـك  ،مطال إمامولي  له  ،ضالل

 .(245)  ل نوت عاصيًا ،ًانافر
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ي ُث الثَّاِن َح ْب  امَل

ة اَم َم ِة ِمن اإِل اَع َم اجَل ُل السُّنَِّة َو ْه َأ ِج َو اِر َو ِقُف اخَل ْو  َم
 

وس ت اول  يا  مراء  ،وار  وأهل الس ة مر موضول اإلمامةتياير موق  اال
 :امل هيني ن نرها ناآلتي

ُب اأَلوَّل َل ْط  امَل

ة اَم َم ِج ِمن اإِل اِر ِقُف اخَلَو ْو  َم

ولار أدرنـوا   ،   داية ظهورهم نظرية صرحية  شأ  اإلمامةلخوار  ار ليمل 
إالك سـتمرار واحليـاة   ع االيأ  نل دعوة تسـتهدف الوصـول إىل قيـادة األمـة ال تسـتط     

 أتياعـه  (241) و  ه ا الصدد حا سـ ا   ـر لمـزة األسـدي     ، اإلمامة واختيار األمري
فولـوا   ،وإ  احلـق مـا ذنـرمت    " يا قوم إ  الرأي مـا رأيـتم   :فقال ،على اختيار أمري هلم

ومر راية حتفو   ها، وترجعو   ،وس اد ،فأنه ال  د لام مر عماد ،أمرنم رجاًل م ام
 ،(241) أمريًا هلـم  اهلل  ر وهب الراسيب عيد فاستجا ة هل ع الدعوة اختاروا ،(241) " إليها

وأنه رأ  الدولة اإلسالمية ال ي يسـتبق   ،واعتربوع اإلمام الشرعي واألمري امل تخب
 .(241)الطاعة والوالء

 ،فيتضح مر قول س ا   ر لمزة أ  نصب االليفة لي   واجب فرعًا وال عقاًل
ــد   ــرورة وح ــر لض ــدير   ولا ــة ال ــة حلراس ــار خليف ــلمني رأوا اختي ــ   ،ة املس وت في

 .(252)األحاام

 ـني   ياـو   االختيـار العـام    أنـه  :فقـالوا  ،اإلمـام اختيـار  أما فيما يتعلق  آليـة  
 شرط أ  ياو  قائمًا  ، ني املوالي والعرب وال فر  ،املسلمني وعلى أسا  الشورى

فإ  حـاد عـر احلـق وجـب      ،الزيغميتعدًا عر الغلط و ، العدل م ف ًا ألحاام الشرل
 .(252) لصبة اختيارهما الشيخني  وهل ا قالوا  صبة خالفة ،عزله أو قتله
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علـى سـ ة اهلل تعـاىل     وقالوا  صبة خالفة عثما   ر عفا  قيل أ  يغري وييدل
أمـا علـّي  ـر أ ـي      ،فلما غّير و ّدل وجب قتالـه  ـ على حسب اعمهم ـ  ورسوله 

ولاـ هم اعتقـدوا أنـه     ، دهم حتى نهاية معرنـة صـفني  سريته حس ة ع تطالب فاان
 . (251)فباموا  افرع واالرو  عليه  ،أخطأ   التبايم

املثـل  مبثا ـة   اإلمـام أل   ،وعلى ه ا االعتيار أجااوا االرو  عر طاعة اإلمـام 
فيه أقل خطأ تواجد ومبجرد  ،قواًل وفعاًلالصفات احلميدة أ  يتص    يي يغف ،األعلى

 نفر اإلمام سـيبٌ  وأل  ،فإما أ  يعتدل وإما أ  يعتزل ،وجهه وحماسيته  القيام  بجي
 .(251) فإذا ترنه رعيته دو  إناار فإنهم يافرو  أيضًا ،نفر رعيته  

وأدى ه ا التطرف   الرأي مع أئمتهم إىل أ  يعزلوا أمريًا وي صيوا مخر ألقـل  
ولعـل مسـؤولياتها    ،رًا  ني قادتهمل لك مل يت ااعوا   سييل اإلمارة إالك ناد ،األسياب

ا سام وحساسية العمل مع هؤالء القوم جعل قـادتهم يتج يـو  االنـدفال حنـو هـ ا      
   .(254)امل صب 

أو قييلـة مـر    ،ومر ا دير  ال نر أ  االالفة ال ختت  ع دهم  ييت مر  يوت
 ـل   ،وال لعر ـي علـى أعجمـي    ،فال فضل فيهـا لقرفـي علـى عر ـي     ،قيائل العرب

"  :يقــول األفــعري ،(255)ليســهل عزلــه  ،لو  أ  ياــو  االليفــة ال عصــية لــهيفضــ
وال  ،نا  القائم  ها مستبقا ل لك إذا  قريش وغريهم  اإلمامة أ يرو  .. .االوار 

 إىلال حيتـاجو    أنهـم يقولـو    أنهـم وحاى ارقا  عر ال جدات  ،ا ائر إمامةيرو  
  .(251)"  انه فيما  ي هم  يعلموا نتاب اهلل سيبأعليهم  وإمنا ،إمام

و  اء عليه فأنهم يرو  أ  املسلم ال ي جتتمع فيه صفات العلم والزهد يستبق 
فاملعيار وامليزا  املعترب   اختيار االليفة ياـو  علـى أسـا  الفضـيلة      ،تلك الوظيفة

  ،والتقوى
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وإمنا ي يغـي  .. ." :(251) معاذ  ر جوير  ر حصنييقول  ،ولي  القرا ة وال سب
 ،وأفقههم   الدير ،أ  يلي على املسلمني إذا نانوا سواء   الفضل أ صرهم  احلرب

 .(251)"مبا لمل وأفدهم اضطالعًا

على جواا نو  االليفة مر غري  ـ وقد استدل أصباب ه ا امل هب ـ االوار  
 :اآلتيوالس ة ال يوية الشريفة ومر املعقول ن نرها ن قريش  أدلة مر القرم  الاريم

 أواًل / القرم  الاريم 

 ال سية إىل صفة فروطًا  القرم  الاريم وال الس ة ال يوية الشريفة مل يضع :قالوا
 نما   قوله تعـاىل:  أمرهم فورى  ي همأ   يَّ اوإمنا   ،االليفة ال ي خيل  الرسول 

فا   ،همؤ ن تتكافأ دمااو فاملسلم ،باملساواة بني عبادهاهلل تعاىل أمر ف ،(251)چڻ ں ںچ
بل كل من صار أهً  هلا جاز توليتا  مان دون الر ار  ،وال مزية هلم عن سواهم ،خصوصية لقريش فيها

ماااااور ليسااااا  هلاااااا اعتباااااار   األ فهااااا ه ،أو مرصاااااب  وو ي تااااا  ،قبيلتااااا  الاااااي يرتمااااا  إليهاااااا أو ،إىل نساااااب 
چ ڇ  ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڃ ڃ چ :يقااااااااااو  ا  ت اااااااااااىل ،(160)اإلساااااااااا  

  .(161) چژ ڈ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڇڇ ڇ

ِِ بقولا  كما أن الرسو  األكر     } ياا أَياهَهاا الراا   :قد أخرب   ُخْطَبَة   َوَسِط أَيَّاِ  التَّْشارِي
َواَل  ،َواَل ل  ما  علاع عارع ،اَل َفْضاَل ل ارع علاع أع ما  أآل ،َوِإنَّ أَبَااُكْم َواِحاد   ،َأاَل ِإنَّ َربَُّكْم َواِحاد  
 .(162) اَل َأْسَوَد علع َأْْحََر ِإالَّ بِالتاَّْقَوى {أَلْْحََر علع َأْسَوَد، وَ 

 ثانياً / السنة النبوية الشريفة 
:} اْْسَُ ااوا َوَأِييُ ااوا َوِإْن اْسااتُاْ ِمَل َعلَااْيُكْم َعْبااد   قااا  رسااو  اللَّاا ِ ،قا  أَنَااِ  باان َمالِاا   روى  (2)

 .(163)َحَبِش ٌّ َكَأنَّ َرْأَسُ  َزبِيَبة  { 
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فقا   ،َح ََّة اْلَوَداعِ  ِِ  " َحَ ْ ُ  مع رسو  اللَّ :قال أهنا  (164)ْْحَِسيَِّة األنْيِ أُ ِّ اْلُْصَ وروْت  (1)
ًًا  الً قَااوْ  رساو  اللَّاِ   ْ تُاُ  يقاو  ،َكثِا } إن أُمِّاَر َعلَاْيُكْم َعْباد  ُدَادَّع  { َحِساْبتُاَها قالا  َأْسااَوُد :ُُثَّ ْسَِ

 .(165)ل  َوَأِييُ وا { }يَاُقودُُكْم ِبِكَتاِب اللَِّ  فَاْْسَُ وا 
ألن وجااوب  ،علااع جااواز اإلمامااة   شااً قااريش النال يااد نيولكاان أهاال الساارة رأوا أن اْلااديث

ونكان  ،وها ا ال نراع اشا اإل اإلماماة   قاريش ،السمع والطاعة ألمً وإن كان حبشياً ال إشكا  فيا 
   :كاآليت  نيديثاْلبيان املراد ب

أو قاد يكاون  (166)ولاي  هاو اإلماا  األع ام  ،اإلما  القرش ن يكون ال بد مست مً  من جهة أ ( أ)
}  :فايمن بام مسا داً  كما قا    ،وقوع  تحقِوإن مل ي ،ال بد اْلبش  علع وج  ضرب املثل

ِِ َقطَاااة  لِبَاْيِضااَها باَااَم ا  لاا  بَاْيتاااً   اْ َرَّااةِ  وْحاال أكثاار  (167){ ماان باَااَم لِلَّااِ  َمْسااِ داً َولَااْو َكَمْ َحاا
ًاً وقصاد رضااَء ا   ،عد  الر ر إىل ح ام املسا دذل  علع  ال لماء بال وإن كاان املسا د صا 

ألن املكان ال ي ت حِ القطاة عر  لتضع في  بيضها وترقد علي   ،بم ا  ت اىل ل  بيتاً   ا رة
 .(168)ال يك   مقداره للص ة في  

  .(169)تبار ما كان قبل ال تِ أو باع ،أيلِ علع يرق املبال ة   وجوب السمع والطاعة ن  إ ( ب)

ي ُب الَّثاِن َل ْط  امَل

ة اَم َم اإِل نْ  ِة ِم اَع َم اجَل ِل السُّنَِّة َو ْه ِقُف َأ ْو  َم

وإمنـا   ،مسألة اإلمامة ع د أهل الس ة ليست مر مسائل أصول الـدير وأرنانـه  
 صــب وألهميــة هـ ا امل  ،خيتـار االليفـة علــى أسـا  الشـورى     ،هـي مسـألة دنيويــة  

إذ ال  ،يتعني على األمـة أ  تيـادر إىل اختيـار خليفـة ألنفسـهم      عيةجتمااال تهوضرور
األخري  عياو  هو املرجف ،حانم وجود نار أ  ي عم ال ا   األمر وتستقر احلياة إال 

إىل اختيـار أ ـي  اـر     وهل ا سارل الصبا ة الاـرام   ...حلل االالفات ولماية األمة
أنـه ال  ـد    " :يقول التفتـاااني  ،ميافرة خليفة هلم  عد وفاة رسول اهلل  الصديق 

ويسـتو  احلقـو     ،للمظلـومني  روي تصـ ، ويقـيم السـ ة   ،لألمة مر إمام حييي الـدير 
  .(212)"  موضعها  ويضعها 
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فال جيوا ع دهم تولي غـري   ،وقد حصر أصباب ه ا االجتاع االالفة   قريش
افـرتاط نـو    " :الفقـ  ،وقد نقل ا ر احلجر اإلمجـال علـى ذلـك    ،قرفي ه ع الوظيفة

ومل ي قل عـر أحـد    ،وقد عدوها   مسائل اإلمجال ،م هب العلماء نافة قرفيًا اإلمام
 .(212)"  صارعون لك مر  عدهم   مجيع األ ،مر السل  فيها خالف

 وفيما يأتي نعرا أهم أدلتهم ومـر خـالل م اقشـتها يتضـح الـرأي الـراجح      
  :ن نرها على ال مط اآلتي

 ر قريش ديا / األئمة ماحأ

تاو     جيب أ  فيد ظاهرها أ  االالفةيأحاديا عدة  ورد عر رسول اهلل 
 :قريش إىل يوم القيامة، ن نر تلك األحاديا مع م اقشتها ناآلتي

 :احلديا األول

ْمـُر  أل َيَزاُل هـ ا ا  ال  } :قال ال يب  أ  (رضي اهلل ع هما) ر ُعَمَر عيداهلل  ىرو (2)
 .(211) {هم ايْفَ اِ    ُقَرْيٍش ما َ ِقَي م 

 ر ُجَيْيِر  ر ُمْطِعٍم حيدث أ نَُّه َ ل َغ ُمَعاِوَية  وهو ِعْ َدُع    ًاحممد أ  :الزُّْهِريِّ وروى (1)
َوْفٍد مر ُقَرْيٍش أ  َّ َعْيَد اللكِه  ر َعْمِرو  ر اْلَعاِ  حيدث أ نَّـُه َسـَيُاوُ  َمِلـٌك مـر     

فإنه  :أ مَّا َ ْعُد :يُفمَّ قال ،ف أ يْفَ ى على اللكِه ِ َما هو أ ْهُلُه ف ق اَم ،ف َغِضَب ُمَعاِوَيُة ،ق ْبط اَ 
َ ل َغِ ي أ  َّ ِرَجاال ِمْ ُاْم َيَتَبدَّيُفوَ  أ َحاِديَا ل ْيَسْت   ِنَتاِب اللكِه تعاىل وال ُتْؤيَفُر عر 

ف ِإنِّي مسعت  ،ُتِضلُّ أ ْهل َها ف ِإيَّاُنْم َواأل َماِنيَّ اليت ،ف ُأول ِئك  ُجهَّاُلُاْم ،رسول اللكِه 
ال ُيَعاِديِهْم أ َحٌد إال ن يَُّه اهلل على  ،ِإ َّ ه ا األ ْمَر   ُقَرْيٍش }:يقول َرُسوَل اللكِه 

{َوْجِهِه ما أ ق اُموا الدِّيَر
(211).  
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 ـر  نا  َناٌ  مـر َرِ يَعـة  ِعْ ـَد َعْمـِرو      : (214) َعْيَد اللكِه  ر أ ي اْلُهَ ْيِلوروى  (1)
ل َتْ َتِهـَيرَّ ُقـَرْيٌش أو ل ـَيْجَعل رَّ اهلل هـ ا      :فقال َرُجٌل مر َ ْاِر  ر َواِئل ، العا 

مسعـت   ،ن ـَ ْ تَ  :فقال َعْمُرو  ـر العـا    ،ْمَر   ُجْمُهوٍر مر اْلَعَرِب غ ْيِرِهْمألا
{ْوِم اْلِقَياَمِةَوالشَّرِّ إىل َي ُة ال ا    اْلَخْيِرالُقَرْيٌش ُو}:يقول َرُسوَل اللكِه 

(215). 

أ  االالفـة خمتصـة    علـى  ه ع األحاديا وأفـياهها دليـل ظـاهر   " :قال ال ووي
 ،  امر الصـبا ة  اإلمجالوعلى ه ا انعقد  ، قريش ال جيوا عقدها ألحد مر غريهم

فهـو   ،أو عرا متالف مـر غريهـم   ،ومر خال  فيه مر أهل اليدل ،فا لك  عدهم
  .(211)"  مر  عدهم  األحاديا الصبيبةو ،ا عنيوالت ،مجال الصبا ةإحمجو   

 :احلديام اقشة 

جعل  على أ  رسول اهلل املار ذنرها ديا احألاستدل أصباب ه ا القول  ا
تضـح أ   يخـرى  األ الروايـات   اتولار ع د مقارنة هـ ع الروايـ   ،الوالية  يد قريش

والشر، فأوائـل الـ ير    وإمنا سيقهم وقدوتهم لل ا    االري ،املراد م ها لي  االالفة
دخلوا   اإلسالم وخدموع  أمواهلم وأنفسهم نانوا مر قريش، فلهم الفضل   ذلـك  

وهو  ،السا قولعل ه ا هو املع ى املراد  ه   حديا َعْمُرو  ر العا   ،على املسلمني
ٍش   ه ا ال ا  َتَيٌع ِلُقَرْي }:قال أ  َّ ال يب  ُهَرْيَرة   ووافق مع حديا يرويه أ تما ي

  .(211) {ُمْسِلُمُهْم َتَيٌع ِلُمْسِلِمِهْم، َون اِفُرُهْم َتَيٌع ِلا اِفِرِهْم  ،الشَّْأِ 

َسـِمَعْت   :قـال  وقد يتجلى مع ى احلديا أنثر   رواية علي  ر أ ي ط اِلٍب 
 ،ِلَصاِلِبِهْم َصاِلُبُهْم َتَيٌع ،ال ا  َتَيٌع ِلُقَرْيٍش } :َوَوَعاُع قليب عر رسول اللكِه  أذناي

 .(211) {َوِفَراُرُهْم َتَيٌع ِلِشَراِرِهْم 
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  :ثانياحلديا ال

قـام علـى َ ـاِب اْلَيْيـِت َوَنْبـُر فيـه          َرُسوَل اللكِه أ أ َنُ   ر َماِلٍك  روى
 أ مـا   ،َول ُاْم عليهم َحقًّـا ِمْثـَل ذلـك    ،  هلم َعل ْيُاْم َحقًّاإ ،األ ِئمَُّة مر ُقَرْيٍش }فقال:

ف َمْر مل َيْفَعْل ذلـك مـ هم    ،عدلوا   َحا ُمواإو ،  َعاَهُدوا َوفاواإو ،اْسُتْرِحُموا ف َرِحُموا
{َوال َّاِ  أ ْجَمِعنَي  ،َواْلَمال ِئا ِة ،ف َعل ْيِه ل ْعَ ُة اللكِه

(211). 

ِه ق اَل َرُسوُل اللكـ  ،ق اَلأنَّه  ُهَرْيَرة   وأ ِ اع رو ما :وللبديا فواهد أخرى م ها
: { َواْئُتِمُ ـوا   ،َما َحا ُموا َوَعَدُلوا ،َوِإ َّ ِلُقَرْيٍش َعل ْيُاْم َحقًّا ،ِإ َّ ِلي َعل ى ُقَرْيٍش َحقًّا

  .(212) {ف َمْر ل ْم َيْفَعْل ِمْ ُهْم ف َعل ْيِه ل ْعَ ُة اللكِه  ،َواْسُتْرِحُموا ف َرِحُموا ،ف أ دُّوا

 :م اقشة احلديا

فلو أخـ نا مبفهـوم املخالفـة     ،قيد طاعة قريش  الشروط الثاليفة احلديا الشري  (2)
 ،إ  اسـرتلموا رلمـوا   :إذا ما اختلوا  شرط م ها وهي ،او  طاعتهم غري واجيةت

طـاعتهم وواليـتهم واجيـة      فلو نانت  ،وإ  حاموا عدلوا ،وإ  عاهدوا وفوا
تضـح    وه ا مع ى قد ي ،(212)ه ع الشروط الرسول نل األحوال ملا افرتط 

 ،ْمُاـ وا ل اُمق َتا اْسَم ريٍشُقوا ِليُمِقَتاْس } :ال يب  الـق ،أنه قال  حديا يفو ا 
وا ُلَعْفَت ْمل  إْ ِف ،مُهاَءَرْضدوا َخْيأِ ف  ،مُااِقَ ْععلى أ  ْمُاوف ُيوا ُسُعَضوا ف ُلَعْفَي ْمل  فإْ 

   .(211){ ْمُاَيِدْيِأ دَّوا ن ُلأُنَت ،اَءَيِقْفأ  َرْيايِفرَّوا َحوُنُاف 

وإ  نا  قد أيف ى عـدد مـر العلمـاء علـى رجـال       {األ ِئمَُّة مر ُقَرْيٍش  }حديا  (1)
الحتجـا   ـه   أمـر مهـم     ل ع  طرقه، إالك أنه ال يرقـى إىل درجـة الصـبيح    

ومسـلم   ،ومل خيرجـه   صـبيبه   (211)فاليخاري مثاًل أوردع   تارخيه ،ناالالفة
ومل  ،(214)" واالالفـة   قـريش   " ال ا  تيع لقريش  ع و   ا ًا   صبيبه  ع وا 

 .(215)خير  احلديا  ه ا اللفظ 
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 قاء ملك قريش  إقامة الدير دليلٌّ على أنهم إذا مل يقيموا الـدِّير فـإ َّ    تقييدع  (1)
فيستفاد مـر هـ ا احلـديا أ      ،وها ا وقع األمر ،األمر خير  ع هم إىل غريهم
 ،ت واليتـه تـ فمـر أقامهـا يفي   ،مة دير اإلسالم إقا ةواليتهم على املسلمني مرتيط

 .(211)ومر ضيعها خر  األمر مر يدع 

اإلسالم م   دعوته األوىل ناه  األنساب على أسا  التفاضل والتفـاخر دو    (4)

 ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڃ ڃچ  :نما   قوله تعاىل ،العمل والتقوى

 .(211) چ ڈ ژ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  چ ڇ ڇڇ ڇ

 :ثالاحلديا الا

أ ْ   (211) ن َتْيـُت إىل َجـاِ ِر  ـر َسـُمَرة      :قـال أنَّـه     ي َوقكـا ٍ َسْعِد  ر أ روى
 }يقـول:  مسعت َرُسوَل اللكِه  ف ا َتَب إليَّ :أ ْخِيْرِني ِ َشْيٍء َسِمْعَتُه مر رسول اللكِه 

يف ـًة نلـهم مـر    أو َيُاوَ  َعل ْيُاْم ايْفَ ا َعَشـَر َخلِ  ،َيَزاُل الدِّيُر ق اِئًما حتى َتُقوَم السَّاَعُة ال 
 .(211) {ُقَرْيٍش 

ِســَماِك  ــر  روى ،ولاــر مل حيصــرها   قــريش ،وللبــديا فــواهد أخــرى
 ال  }:يقـول  يقول مسعت َرُسوَل اللكـِه   قال مسعت َجاِ َر  ر َسُمَرة   ،(212)َحْرٍب
 ،ِ ي ما قالأل َها فقلتيُفمَّ قال ن ِلَمًة مل أ ْفَهْم {ْسل اُم َعِزيًزا إىل ايف ى َعَشَر َخِليف ًة اإلَيَزاُل 
 .(212)نلهم مر ُقَرْيٍش  :فقال

َوَمِعي أ ي ف َسـِمْعُتُه   اْنط ل ْقُت إىل رسول اللكِه  :قال َجاِ ِر  ر َسُمَرة   وروى
فقال ن ِلَمـًة َصـمَِّ يَها    ،{َيَزاُل ه ا الدِّيُر َعِزيًزا َمِ يًعا إىل ايف ى َعَشَر َخِليف ًة  ال  }يقول: 
 .(211)نلهم مر ُقَرْيٍش  :قال ،ِ ي ما قالألت فقل ،ال ا 
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 :م اقشة احلديا

وإمنـا   ،مل يرد   م  احلديا الثاني والثالـا  {نلهم مر ُقَرْيٍش  } االلفاء حصر (2)
ومعلوم أ  أمرًا مهمًا ناالالفة ال جيوا العمل  ه  ،مر نالم الراوي واجتهادع وه

  .(211)حلديا ا على اجتهاد راوي

وإ  مل يوجدوا على  ،عشر خليفة عادل مر قريش يفينا وجود  احلديا فيه إفارة (1)
يفم قد نا   عد  ،وإمنا اتفق وقول االالفة املتتا عة  عد ال يوة   يفاليفني س ة ،الوالء

 .(214)...وعمر  ر عيد العزيز ،سر  ر علياحلم هم  ،ذلك خلفاء رافدو 

قتضاع إخيـار   ل م ،لي    احلديا دليل على عدم جواا االالفة   غري قريش (1)
وأ  اإلسـالم   ،عشر قرفيًا اومر  ي هم أيف  ،على أنه سياو    ه ع األمة خلفاء

.(215)  عهدهم سياو    عزة وم عة
 

  :را عالدليل ال

أ   ،ومر األدلة اليت استدلوا  ها على نو  االليفة جيب أ  ياـو  مـر قـريش   
جـائزة ملـا عارضـوا    فلـو نانـت    ،املهاجرير مل يرضوا  أ  تاو  االالفـة مـر غريهـم   

  .(211) األنصار   مطاليتهم  ها

مـر قيـل    ألنـه مل ي تخـب الصـديق     ،ري حملـها غـ وييدو أ  هـ ع احلجـة     
ألنه   وإمنا انتخب ،وإ  قريشًا أفضل القيائل ،املهاجرير على أسا  أنه مر قريش

 فال ظام ال ي مت ترفيح االليفـة عليـه هـي الفضـل     ،نا  أفضل مرفح على اإلطال 
وقد احتج عمر  ر االطاب على األنصار يوم السقيفة  أحقية  ، االختصا  والافاءة

 ، إمامته   الصالة أيف اء مرا رسول اهلل   االالفة وتفضيله على غريع الصديق 
 .(211)ولي  لاونه قرفيًا 
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ما يتعلق سجة املهاجرير " أ  العرب ال تدير  الوالء إالك لقريش " فاـا   فيوأما 
أل   ،انتفى احلام ال ي  ين عليها ،وانتفت العلة ،أما إذا تغري احلال ،علاًل  وقتهذلك م

  .(211) احلام يدور مع العلة وجودًا وعدمًا

  :وعليه ف قول

تاو  االالفة مر قريش حسمًا لألفاال واالالفات  شأنها إذا نا  االليفة أهاًل  (2)
  .هلم مراعيًا لقرا ة الرسول  ،هلا

  .الافاءة مر قريش يقدم األنفاء مر غريهم إذا مل جند أهل (1)

مع  ،ولظواهر األدلة إذا تساويا   الفضل والافاءة يقدم القرفي لقرا ته لل يب  (1)
 .نفاء ته

تهي إىل أ  ه ع ال صو  واآليفار ال تدل داللـة   " و  لك ن :(211)أ و اهرة  قال
 تاـو  خالفـة   وأ  إمامة غريهم ال ،قطعية على أ  اإلمامة جيب أ  تاو  مر قريش

أ  تاـو  اإلمامـة مـر     وعلى فرا أ  ه ع اآليفار تدل علـى طلـب الـ يب     ،نيوية
 ل يصح أ  ياو   يانًا لألفضلية ال ألصل  ،فإنها ال تدل على طلب الوجوب ،قريش

فإنـه ياـو  طلـب     ،وأ  ه ا متعني إذا فرض ا أ  اآليفار تفيـد الطلـب   ،صبة االالفة
 .(122) أفضلية ال طلب صبة "
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ِثَأ ْح ائُج الَب َت ُم َن  َه

 :و عد جولت ا العلمية  ني املصادر القيِّمة توصل ا إىل ال تائج اآلتية

وهـى   ،ظهـور مسـألة اإلمامـة   السياسة نانت مر أهـم األسـياب الـيت أدت إىل     (2)
  .والتفرقة  ني صفوف املسلمني عمقت االالف

نهـا م صـب إهلـي    وأ ،عدَّ الشيعة مسألة اإلمامة رن ًا مر أرنـا  الـدير وميادئـه    (1)
نـ لك خيتـار تعـاىل األئمـة،      ،فاما يصطفي اهلل تعاىل مر خلقه األنيياء ،نال يوة

فـال   ،ويقيم  هم احلجة، ويؤيدهم  ـاملعجزات  ،ويعلم االلق  هم ،وي   عليهم
 .يقولو  أو يفعلو  إالك  أمر اهلل تعاىل ووحيه

هـا اختيـار رئـي     مل يرد ن  مر املصدرير الشريفني علـى الطريقـة الـيت يـتم       (1)
ليمارسوا  ال  ،فرتك الشارل احل ي  أسلوب اختيار االليفة إىل املسلمني ،الدولة

علـى أالك خيـال  ذلـك ميـادأل      ،إرادتهم الطريقة اليت يرونها حمققـة ملصـلبتهم  
     .اإلسالم وتعاليمه ا ليلة

و فلـ  ،وصية صرحية ألحد مر أصبا ه  اإلمامة مر  عدع مل يثيت عر الرسول  (4)
 .ورد ن  ألحد     صريح ملا اخ ل  املسلمو  حول ه ع املسألة

فقد يعجـز القرفـي    ،م صب اإلمامة ال يفتقر إىل صبة ال سب   معظم أحواله (5)
ولار حسمًا لألفاال وال زاعات  شأنه يقدم قرفي إذا نا  أهـاًل   ،ويطيق غريع

ءة مر قريش فيقـدم  أمَّا إذا مل يوجد أهل الافا ،هلم مراعني قرا ة الرسول  ،له
وإذا تساويا   الفضل والافاءة يقدم القرفي لقرا تـه للـ يب    ،األنفاء مر غريهم

 مع نفاءته.  
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ال   على تسمية اإلمام مر  عدع دليل على روعـة ال ظـام    إ  ترك الرسول   (1)
ال ديـر   ،ودليل علـى أ  االسـالم ديـر الشـورى     ،ونماله السياسي   اإلسالم

   .فةاحملسو ية والعاط

اإلمامية على أحقية  حتج  ها الشيعةااليت ات اعترب أئمة ا رح والتعديل الرواي  (1)
ال ناـر  موضـوعة  روايـات   اإلمامة  إمامة أمري املؤم ني علي  ر أ ي طالب 

وخمالفتهـا مـع    ،واضـطراب مت هـا   ،عدم وجود س د صبيح هلااالعتماد عليها ل
 .الروايات الصبيبة
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

  .مَّأ :مادة ،12/111 :تا  العرو  :( ي ظر2)

املعـروف   ،انريـا  أ ـو ن يتـه   ،موىل  ين أسـد  ،حييى  ر اياد  ر عيد اهلل  ر م ظور الديلمي :( هو1)
تو    طريـق   ،هـ244س ة  ولد  الاوفة ،األدب ال بو واللغة وف و   إمام الاوفيني ، الفراء

  . (21،  رقم )22/221 :ي ظر:سري أعالم ال يالء)هـ 121س ة  ماة

   .121 :ةاليقر( سورة 1)

  .12/111:تا  العرو  :( ي ظر4)

 . 11/  2 :ومعجم الوسيط 25/451 :ته يب اللغة :( ي ظر5)

 . 12/111 :تا  العرو و 11/ 21 :لسا  العرب :( ي ظر1)

 . 212 :ال بل( سورة 1)

مـر  ، نثري  ر عيد الرلمر  ر االسود  ر عامر االزاعي، أ و صخر: فـاعر، متـيم مشـهور   : ( هو1)
وملا عرف أد ـه   ،فاادرى م ظرع ،وفد على عيد امللك  ر مروا  ،أنثر إقامته مبصر ،دي ةأهل امل

 (.  4/221/ 4 :وفيات األعيا  :ي ظر)هـ  221تو  س ة  ،رفع جملسه

  .121 :هديوان( 1)

علي  ر حسني  ر موسى، القرفي العلوي احلسيين املوسوي اليغدادي، مر ولد موسـى   :هو (22)
سـري   :ي ظـر ) هــ 411وتو   ها سـ ة   ،هـ155س ة   يغداد ولد،  االعتزال يقول نا  ،الااظم

  .(114 رقم ) ،511/  21 :أعالم ال يالء

 .114/  1 :( رسائل املرتضى22)

 .  211 :ونش  احلجب واألستار 52 :والصوارم املهرقة :وي ظر 221 :( الرسائل العشر21)

مـر أئمـة    ،مجال الدير ،ي  ر املطهر احللي ر يوس  ا ر عل -احلسني  :ويقال –احلسر  :( هو21)
 .(111/  1 :األعالم :ي ظر)هـ 111تو  س ة  ،هـ141ولد س ة  ،وأحد نيار العلماء ،الشيعة

 .411 :اإلمام علي :نقاًل عر 1األلفني  (24)
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 .        .15 :( عقائد اإلمامية25)

فأّما تسميته إمامًا فتشييهًا  إمـام   ،نيوأمري املؤم  ،خليفًة :على جواا تسمية اإلمام( اتفق العلماء 21)
 وهل ا مّسي م صيه  اإلمامـة الاـربى   ،واالقتداء  ه فيما وافق الّشرل اإلتيالالّصالة   وجوب 

( وعمدة 111 رقم ) ،1/254 :وفتح الياري 14/ 4 :)ي ظر: الفصل   امللل واهلواء وال بل
وأّما تسميته خليفًة فلاونـه خيلـ    . (111،  رقم )1/111ومرقاة املفاتيح:  5/211 :القارأل

وخليفـة رسـول الّلـه     ،فيقال خليفة  ـإطال   ،  حراسة الّدير وسياسة الّدنيا   األّمة الّ يّب 
، واالالفة هي لمل الاافة علـى مقتضـى ال ظـر الشـرعي      "  :ا ر خلدوٍ   قوله نما يقول 

الـدنيا ترجـع نلـها ع ـد الشـارل إىل      إذ أحـوال   ،مصاحلهم األخروية والدنيوية الراجعة إليهـا 
اعتيارها مبصاحل اآلخرة فهي   احلقيقة خالفة عر صاحب الشرل   حراسة الـدير وسياسـة   

  .(212 :مقدمة ا ر خلدو " ) الدنيا  ه

حدائق األنوار ومطالع األسرار و 21 :وي ظر: االالفة 1/111 :فرح املقاصد   علم الاالم( 21)
   2/221 :والفوانه الدواني 4/221 :وحافية الرملي 111 :سرية ال يب املختار  

  . 1/112 :فرح املقاصد   علم الاالم( 21)

و ـني الشـيعة وأهـل     251 :ومعاملـه  ،والتشـيع نشـأته   11 :الس ة والشيعة وحدة الدير :ي ظر (21)
 .14ة: وتويفيق الس ة  ني الشيعة اإلمامية وأهل الس  115 :والشيعة االيف ا عشرية 211 :الس ة

 . 14 :ودراسات   الفر  والعقائد اإلسالمية 1 :عيد احلسني دستغيب :اإلمامة :( ي ظر12)

  .214 :( أصل الشيعة وأصوهلا12)

  .211 :و ني الشيعة وأهل الس ة 11 :ونشأة الشيعة اإلمامية 224 :( ي ظر:عقائد اإلمامية11)

حني مل تطلق ه ع الالمـة إالك   خالفـة      (أمري املؤم ني)نلمة  ( ني  يعقل أ  يقول ال يب 11)
فاجتهـد أ    ،حيا نا  يلقب متليفة خليفـة خليفـة رسـول اهلل     ،الفارو  عمر  ر االطاب

مقدمـة   :ي ظـر )يفم لقب  ه مر  عدع االلفـاء   ،فلقب  ه ،يضع لقب )أمري املؤم ني(  دل االليفة
 (. 212: ا ر خلدو 
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( اعتقادنـا فـيمر قاتـل    11 اب ) ،وسار األنوار 224 :املنياالعتقاد   الظ : اب :االعتقادات( 14)
 (. 42 رقم ) ،: 1/111عليا 

ارارة  ر أعني الشيياني  الوالء، أ و احلسر: رأ  الفرقة )الزراريـة( مـر غـالة الشـيعة،      :( هو15)
 قيـل: امسـه )عيـد    ،وهو مر أهـل الاوفـة   ، األدبله علم  ،ًانا  متالما فاعر ،ونسيتها إليه

 .(41/  1 :األعالم( و11 رقم ) 221: رجال الاشي)هـ 252تو  س ة  ،لقيه وارارة ر ه(

 ،( ومر ال حيضرع الفقيـه 5 رقم ) ،1/21 : اب دعائم اإلسالم ،نتاب اإلنا  والافر ،( الاا 11)
 ،( ووسـائل الشـيعة  2112 ـرقم )  ،: 1/14فضل الصـيام ومـا  ـين     : اب ،نتاب الصوم

 ـاب   ،( وسـار األنـوار  22 ـرقم )  ،2/21 :والزناة ،الصالة ،االم أ واب مقدمة العيادات 
  . 1/11 :( ومستدرك سفي ة اليبار2 رقم ) ،15/111 :( دعائم اإلسالم واإلنا 11)

 ،1/112 :إ  اهلل افرتا على أمة حممد صلى اهلل عليـه وملـه وسـلم مخـ  فـرائ       :( الاا 11)
  (.411 رقم ) ،1/14 :الة على امليتالص : اب ،ومر ال حيضرع الفقيه (111 رقم )

وأوائـل   421/ 1 :احلـدائق ال اضـرة   :وي ظـر  224 :االعتقـاد   الظـاملني   : اب :( االعتقادات11)
 . 215 :و ني الشيعة وأهل الس ة 12/122 :ووسائل الشيعة 154واألمالي:  44 :املقاالت

  .12 :أصل الشيعة وأصوهلا :نقاًل عر 2/11 :( أعيا  الشيعة11)

 .     2/21 :( الشيعة والتصبيح12)

 فهـي قرا ـة حاميـة حاصـلة مـر العتـق أو مـر املـواالة         ،مـر الـولي وهـو القـرب     :( الوالية12)
  .(2111 رقم ) ،2/111:التعريفات)

 .55 :( سورة املائدة11)

مـر   ،مفسـر حمقـق لغـوي    :أ و علي ،أمني الدير ،الفضل  ر احلسر  ر الفضل الطربسي :( هو11)
  .(241/ 5 :األعالم)هـ 541 ة تو  س ،نسيته إىل طربستا  ،اميةأجالء االم

 .111/  1 :( تفسري جممع الييا 14)

 :مـا نـ  اهلل عـز وجـل ورسـوله علـى األئمـة واحـدًا فواحـداً         : ـاب  ،احلجـة :( الاا :نتاب15)
 .(1 رقم ) ،2/111
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 .412 :ةوالشيعة االيف ا عشري 211 :معامله ،والتشيع نشأته 51 :( ي ظر: اإلمامة11)

 .1/11 :القرم  العظيم تفسريو 21/151 :نتب ورسائل وفتاوى ا ر تيمية   التفسري( ي ظر: 11)

  .1/21 :م ها  الس ة ال يويةو 11/  21 :( ي ظر: التفسري الايري11)

 .ولي :مادة 25/425 :( ي ظر: لسا  العرب11)

 .  211 :لتاريخوحقية مر ا 214/ 1 :فرح نهج اليالغة ال ر أ ي احلديد :( ي ظر42)

  .11 :( سورة الشورى42)

ــر: 41) ــا ( ي ظ ــى ذوي القر ــى  :الا ــرقم ) ،1/11 :مع  ــربى واالالفــة    (11  ــة الا واإلمام
 .1/115 :وأصول م هب الشيعة 214 :وحقية مر التاريخ 1/211العظمى:

 .121 :الرسائل العشر (41)

ولد  ،األصليشي احل ،تا عي ،اهلل أ و عيد ن يته ،الاو  ، الوالء ،سديألسعيد  ر جيري ا :( هو44)
إذا أتـاع أهـل    ،نـا  ا ـر عيـا    و ،أخ  العلم عر عيد اهلل  ر عيا  وا ـر عمـر   ،هـ45س ة 

سـ ة   احلجـا   قتلـه  ،يعـين سـعيدا   ؟ل: أتسألونين وفيام ا ـر أم دهمـاء  وقفي ،الاوفة يستفتونه
 .(2511) رقم  ،412/ 1 :التأريخ الايري :ي ظر) هـ15

 :{ إال اْلَمـَودَّة    اْلُقْرَ ـى  }:ولـه تعـاىل  ق :َ ـاب  ،نتاب: التفسري :  صبيبه رياليخا ( أخرجه45)
 .(4542 رقم ) ،4/121

 .1/222 :م ها  الس ة ال يوية( 41)

 ..215 :وفار االوار  والشيعة 4/221 :القرم  العظيمتفسري  :ي ظر (41)

 وقال أ و ارعة م اـر احلـديا   ،قال اليخاري فيه نظر ،احلسني  ر احلسر األفقر الاو  :هو (41)
 :ي ظـر )هــ 121سـ ه سـ ة   تو  ،وقال ا واجاني قال فتام للخرية ،وقال أ و حامت لي   قوي

 (.1122 رقم ) ،115/  1 :ميزا  االعتدال   نقد الرجال

 .4/221 :القرم  العظيمتفسري  (41)

 15 :الزمر( سورة 52)
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 . 152/  1 :( تفسري القمي52)

     .(224) ،  رقم54/ 2 اب: العلم والعضة  الليل:  ،العلم :نتاب : صبيبه  اليخاري( أخرجه 51)

وال سيما إذا نا   ،أل  نل حمق يود لو أهلك اهلل الياطل امل اظر له ،( مسيت ه ع اآلية  املياهلة51)
ملـا   ،أل  احلياة ع دهم عظيمـة  ،ونانت املياهلة  املوت ،  ذلك حجة له    يا  حقه وظهورع

  .    (212فار االوار  والشيعة  :ي ظر)مر سوء مآهلم  عد املوت  يعلمو 

 . 12 :مل عمرا ( سورة 54)

سيب نزول ه ع اآلية الارنة هو مـا نـا  مـر وفـد نصـارى جنـرا  ع ـد قـدومهم املدي ـة و          ( 55)
 .مبا يعتقدونـه مـر الياطـل   املسـيح عيسـى  ـر مـريم عليـه السـالم          حماجتهم رسوَل اهلل 

 . 211/  2: وتفسري القرم  العظيم 111/  1 :الييا  عر تأويل مي القرم  جامع:ي ظر)

  .441 :والشيعة االيف ا عشرية 1/211 :( اإلمامة الاربى واالالفة العظمى51)

 .212 :فار االوار  والشيعة :ي ظر (51)

 .12 :ال ور سورة (51)

 .54 :اليقرةسورة  (51)

 .14 :اليقرةسورة  (12)

 .4/14 :ة ال يويةم ها  الس  ي ظر: (12)

 .211 :التو ةسورة  (11)

 .211 :فار االوار  والشيعة (11)

 .4/11 :واألهواء وال بل الفصل   امللل( 14)

 .ونل مر قال متالفة أ ي  ار وفضله على علي  ر أ ي طالب  ،( يقصد  ه أهل الس ة15)

 .41/  22 :ا ر أ ي احلديد :( فرح نهج اليالغة11)

 (.4/211و 1/111 :معجم اليلدا  :ي ظر)ماة واملدي ة  ا بفة  موقع  ني :( غدير خم11)

      (.1421) ،  رقم4/2111 فضائل علي  ر أ ي طالب: : اب ،امل اقب :  نتاب مسلم( أخرجه 11)
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 142 ـرقم )  ،2/14 :مسـ د علـي  ـر أ ـي طالـب      ،  مسـ د  ألمد  ر ح يـل ( أخرجه اإلمام 11)
 :م اقـب علـي  ـر أ ـي طالـب      : ـاب  ،امل اقـب  :نتـاب  ،  سـ  ه  الرتمـ ي ( وأخرجه 141و
وقـد َرَوى ُفـْعَيُة    ،َحَسـٌر صـبيح  = = ه ا َحِديٌا"  :قال أ و ِعيَسى( 1121 رقم ) ،5/111

وأ و َسِرحي ة  هو ُحَ ْيف ُة  ر   ه ا احلديا عر َمْيُموٍ  أ ي عيد اللكِه عر َاْيِد  ر أ  رقم عر ال يب
 ـاب   ،نتـاب امل اقـب   ،الاـربى   السـ ر  ال سـائي  وأخرجـه   ال يب أ ِسيٍد اْلِغف اِريُّ َصاِحُب 

م اقـب   ،( "وأخرجه احلانم   نتـاب معرفـة الصـبا ة   1241 رقم ) ،: 5/45فضائل علي 
ه ا حديا صـبيح علـى   "  :وقال ،(4511 رقم ) ،1/221 :أمري املؤم ني علي  ر أ ي طالب

    ." فرط الشيخني ومل خيرجاع

 رقم  ،: 1/221م اقب أمري املؤم ني  ،معرفة الصبا ة :نتاب ، املستدرك( أخرجه احلانم  12)
(4511).  

  .214: ونشأ الشيعة اإلمامية 14التشيع والشيعة: ونشأة  14 :( ي ظر: اإلمامة: مرتضى املطهري12)

 .11 :مع ى اآلل واألهل والعرتة واألمة : اب :معاني األخيار (11)

   .11 :املائدةسورة  (11)

   .111 :قه احلياة( ف14)

   .11 :املائدةسورة  (15)

  .1/12 :القرم  العظيمتفسري ( 11)

  .1/211 :روح املعاني( 11)

  . 111 :تويفيق الس ة  ني الشيعة اإلمامية وأهل الس ة :( ي ظر11)

  .1/121 :( جامع الييا  عر تأويل مي القرم 11)

   .212 :وفار االوار  والشيعة 251 :حقية مر التاريخ :( ي ظر12)

  . 5/221 :اليداية وال هاية( 12)
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وتويفيـق السـ ة  ـني الشـيعة      251 :وحقيـة مـر التـاريخ    211 :فار االوار  والشـيعة  :( ي ظر11)
   .442 :اإلمامية وأهل الس ة

  .14/  1 :( فتح الياري11)

  . 4/221 :واألهواء وال بل لفصل   امللل( ا14)

  .1/55 :م ها  الس ة ال يوية( 15)

 ،ووال مـر واالع  }ااد الاـ ا و   الاوفـة    { فعلي مـوالع  ،مر ن ت موالع} :رجانيا ( قال 11)
وذهب ا ـر حجـر العسـقالني إىل أ :     (.1/12الاامل   ضعفاء الرجال ) { وعاد مر عاداع

وما أدري هـي   ،اإلس اد خمتلقة=   ه ا فإنها ،األحاديا وا  نانت رويت مر طريق غري ه ع}"
لسـا   ")وذنرع  ـر أ ـي طـي   رجـال الشـيعة       ،أو فيخ فيخه ،فيخهأو  ،مر ص عة احلسني

 .(4/111 :ميزا  االعتدال   نقد الرجال :وي ظر 1/121 :امليزا 

 ـرقم   ،5/111 :م اقـب علـي  ـر أ ـي طالـب      : ـاب  ،امل اقـب  :نتاب :س ر الرتم ي :( ي ظر11)
(1124) . 

 .211 :الوار  والشيعةوفار ا 5/111 :ال هاية   غريب احلديا األيفر :( ي ظر11)

واملفـردات     211 :واإلرفاد إىل قواطع األدلـة   أصـول االعتقـاد    121/ 4 :( ي ظر: العني11)
 2/422ولسـا  العـرب    454 :ومتهيد األوائـل وتلخـي  الـدالئل    511/ 2 :غريب القرم 

        .1/412 :وتا  العرو  2/114تفسري الغريب: وت نرة األريب    1/111واملصياح امل ري: 

وال هاية   غريب احلـديا واأليفـر:    211 :اإلرفاد إىل قواطع األدلة   أصول االعتقاد :( ي ظر12)
  .      212 :وفار االوار  والشيعة 255 :وحقية مر التاريخ 111/  5

 .211 :وحقية مر التاريخ 111 :ي ظر: تويفيق الس ة  ني الشيعة اإلمامية وأهل الس ة (12)

   (.   راي :، مادة145/ 1ي ظر: لسا  العرب: املوجعة )املصيية  أي ،تح الراء ونسر الزاي ف :الراية( 11)

 ،5/1241قـول املـري  قومـوا عـين:      : ـاب  ،املرضى :نتاب :  صبيبه اليخاري ( أخرجه11)
،  ــرقم 1/2151 : ــاب: تــرك الوصــية ،الوصــية :( وأخرجــه مســلم   نتــاب5145 ــرقم)

(2111.)     



 هـ2415 مجادى األوىل( 12العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،    11

      .(1111) رقم  ،2222/ 1 :جوائز الوفد : اب ،العلم :نتاب :  صبيبه رياليخاأخرجه  (14)

 .  12 /22 :مسلمفرح ال ووي على صبيح ( 15)

    .(21112 رقم ) ،1/11 :الاربى   الس ر الييهقي( أخرجه 11)

     .22/221 :مرقاة املفاتيح :ي ظر (11)

  .  1 :املائدة( سورة 11)

  .  11 :املائدةسورة  (11)

     .22/221 :رقاة املفاتيحم (222)

 ، :4/2151 فضائل أ ـي  اـر الصـديق    : اب ،فضائل الصبا ة :  نتابمسلم  أخرجه (222)
     .(1111 رقم )

 .  12 /22 :فرح ال ووي على صبيح مسلم (221)

   .1/125 :م ها  الس ة ال يوية( 221)

 .  2/121 :فتح الياري( 224)

فـتح  و 12 /22 :رح ال ووي علـى صـبيح مسـلم   فو 1/125 :م ها  الس ة ال يوية( ي ظر: 225)
 .   121 /2 :الياري

     .221 / 22 :مرقاة املفاتيح( 221)

 . 22/12 :فرح ال ووي على صبيح مسلم( 221)

   .  11: املائدةسورة  (221)

   .  214 / 1 :دالئل ال يوة( 221)

     .22/12 :فرح ال ووي على صبيح مسلم :وي ظر 1/125 :م ها  الس ة ال يوية (222)

     .211 :وفرح الفقه األنرب 2/121 :فتح الياري :ي ظر (222)

     .214 / 1 :فتح الياري( 221)
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مرقـاة  و 15/  22 :وعمـدة القـارأل   22/11 :فـرح ال ـووي علـى صـبيح مسـلم      :ي ظر (221)
    .22/221 :املفاتيح

مـر األحـزاب وخمرجـه     مرجع ال يب  : اب ،املغااي :نتاب :  صبيبه اليخاري أخرجه( 224)
 : ـاب  ،ا هـاد والسـري   :( وأخرجـه مسـلم   نتـاب   1111،  رقم )4/2522 : ين قريظة إىل

   .(2112) رقم  ،2112/ 1 :امليادرة  الغزو

   .  2/121 :فتح الياري :ي ظر (225)

   (.1424 رقم ) ،: 4/2112فضائل علي  : اب ،امل اقب :  نتاب مسلم( أخرجه 221)

 .221 :ونشأة التشيع والشيعة 122/ 1 :ظمى( ي ظر: اإلمامة الاربى واالالفة الع221)

واإلرفـاد   4/11 :واألهواء وال بل الفصل   املللو 1/111 :تاريخ األمم وامللوك :( ي ظر221)
 .5/1 :واليداية وال هاية 211 :إىل قواطع األدلة   أصول االعتقاد

فـهد   ،لصـبا ة مـر جنيـاء ا   ،أ و عيـد اهلل  ،حممد  ر سلمة  ر خالد  ر عدي  ر جمدعة :( هو221)
 ي ـه و ـني أ ـي     ومخـى رسـول اهلل    ،أسلم على يد مصعب  ر عمـري، قيـل  ،  درا واملشاهد

سـري   :ي ظـر )س ة  11عر عمر ناهز  هـ41 س ة و ت ،واستخلفه على املدي ة عام تيوك ،عييدة
  .(11)  رقم ،111 / 1 :أعالم ال يالء

 .211 :حقية مر التاريخ :( ي ظر212)

 .211 :وحقية مر التاريخ 112/  1 :هب الشيعةأصول م  :( ي ظر212)

 .211: وفار االوار  والشيعة 1/14وفتح الياري:  4/11 :واألهواء وال بل الفصل   امللل( 211)

 .211 :وفار االوار  والشيعة 211 :حقية مر التاريخ :( ي ظر211)

 .4/11 :واألهواء وال بل الفصل   امللل( 214)

 .11 :( سورة إ راهيم215)

 .221 :رة املائدة( سو211)

 .11 :( سورة نوح211)
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 .11 :( سورة يون 211)

 .212 :حقية مر التاريخ :( ي ظر211)

  .4/12 :واألهواء وال بل الفصل   امللل( 212)

  .11/  1 :واإلمامة الاربى واالالفة العظمى 14 :نشأة التشيع والشيعة: ي ظر (212)

ويفيق الس ة  ني الشيعة اإلماميـة وأهـل   ت :نقاًل عر 122 :دراسات   م هج اإلسالم السياسي (211)
 .  421 :الس ة

 . 421 :تويفيق الس ة  ني الشيعة اإلمامية وأهل الس ة (211)

 ـرقم   ،: 5/45 ـاب: فضـائل علـي     ،امل اقب :نتاب ،الاربى  الس ر ال سائي  أخرجه (214)
(1241.) 

ا  ـة   رسـول اهلل  حإناـا له ذنر   حديا أ ي  راة األسلمي    ،نصارياأل ليييب ُج :( هو215)
ي ظـر: اإلصـا ة     ) فاا  مر أنثر األنصار نفقة وماال ،ًادميم ونا  قصريًا ،رجل مر األنصار

  .(215/  2 :سد الغا ة( وأ2212 رقم ) ،415/ 2:متييز الصبا ة

 (.1411) ،  رقم :4/ 2121فضائل ُجليييب :نتاب: فضائل الصبا ة،  اب   مسلم ( أخرجه211)

َ ــاب الشَّــِرن ة   الطكَعــاِم َوال َّْهــِد  ــاب:  ،الشَّــِرن ة :نتــاب :  صــبيبه يخــاريال ( أخرجــه211)
 : ــاب ،فضــائل الصــبا ة :  نتــاب مســلم ( وأخرجــه1154 ــرقم ) ،1/112 :َواْلُعـُروا 

 (.1522 رقم ) 111 /4 :فضائل األفعريني

 .215 :حقية مر التاريخ :( ي ظر211)

: وجـواهر املطالـب   م اقـب اإلمـام علـي      222 :قيـى وذخائر الع 121 :أنساب األفراف (211)
2/111.  

 .52 :حممد  يومي :حقيقة الشيعة :( ي ظر242)

 .1/  22 :ا ر أ ي حديد :( فرح نهج اليالغة242)

  .111/ 5 :فتح الياري (241)
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 :وجوب مالامة مجاعة املسـلمني ع ـد ظهـور الفـ      : اب ،اإلمارة :  نتاب مسلم أخرجه (241)
حـديا معاويـة  ـر أ ـي      ،  مس دع ألمد  ر ح يل( وأخرجه اإلمام 2152 رقم ) ،1/2411

 .(21111) رقم  ،4/11 :سفيا 

 .12/ 1 :واإلمامة الاربى واالالفة العظمى 54 :مرتضى املطهري :( ي ظر: اإلمامة244)

   .21/1 :فتح الياريو 22/414 :صبيح ا ر حيا و 2/222:م ها  الس ة ال يوية :( ي ظر245)

 (.111/ 1 :مر أمراء االوار  )اليداية وال هاية ،   ر لمزة األسديس ا :هو (241)

 .212/  5 :وامل تظم 1/225 :وتاريخ األمم وامللوك 224 :( اإلمامة والسياسة241)

وقتـل     ،نـا  أمـري االـوار   ـال هروا      ،عيداهلل  ر وهب الراسـيب مـر  ـين راسـب     :( هو241)
 .(1/412 :ميزا  االعتدالي ظر: ) الضعفاء  نتب  امسه ذنرو ،له رواية لي  ،املعرنة

 .212 :االوار  :( ي ظر241)

 :ولياب احملصـل   أصـول الـدير    211 :اإلرفاد إىل قواطع األدلة   أصول االعتقاد :( ي ظر252)
 .11 :ورسالة   التوحيد والفر  املعاصرة 155

 .212 :واالوار  22 :الربها    معرفة عقائد أهل األديا  221/ 21 :فتح الياري :( ي ظر252)

وفاــر االــوار   12 :تــاريخ املــ اهب اإلســالمية 111 :أصــول الــدير اإلســالمي :( ي ظــر251)
 .51والشيعة: 

/ 1 :ومعـار  القيـول   111/ 1 :وم هـا  السـ ة ال يويـة    4/441 :ي ظر: توحيد األلوهيـة  (251)
 . 211 :وأصول وتاريخ الفر  اإلسالمية 1/111 :فرح املقاصد   علم الاالم 2211

 .211 :االوار  :ي ظر (254)

 .12 :والتيصري   الدير ومتييز الفرقة ال اجية21/221 :( ي ظر: فتح الياري255)

 .2/215 :مقاالت اإلسالميني( 251)

يـوم   شـوا هـو ممـر ارت   ،فاعر مر االوار  ،الس يسيالطائي  معاذ  ر جوير  ر حصني :( هو251)
وخـاا معرنـة ال خيلـة وسـلم،      ،الراسـيب  يفم ندم على خ النه لعيد اهلل  ر وهب ،وا ل هرا
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 بي فواتفق على االرو  مع حيا  واملستورد وغريهما،  ،وعاش   الاوفة أيف اء والية املغرية
فأرسـل إليـه املغـرية     ،وملا أخرجه املغرية مر احلي  أق عه حيا   ر ظييا   االرو  ،على ذلك

 (.1/215 :ي ظر: تاريخ األمم وامللوك) جيشا قتله وأصبا ه

 .411/  1 :ومجهرة خطب العرب 212/ 5 :وامل تظم 1/215 :األمم وامللوك تاريخ( 251)

 .11 :الشورى( سورة 251)

 .51 :وفار االوار  والشيعة 221/  21 :فتح الياري :ي ظر (212)

  .21 :احلجراتسورة  (212)

م  رق ،: 5/422حديا رجل مر أصباب ال يب  ،  مس دع ألمد  ر ح يلأخرجه اإلمام  (211)
(11511.)  

 ،1/1121 :أجر مـر قضـى  احلامـة    : اب ،نتاب: األحاام :أخرجه اليخاري   صبيبه (211)
 ،1/2411 :وجـوب طاعـة األمـراء    : ـاب  ،اإلمارة :  نتاب مسلم( وأخرجه 1111 رقم )
 .(2111 رقم )

 ، رسـول اهلل روت عـر   ،جدة حييى  ـر احلصـني   ،أم احلصني   ت إسبا  األلمسية :هي (214)
سد وأ (22112 رقم ) ،1/212 :اإلصا ة   متييز الصبا ة :ي ظر)دت معه حجة الودال وفه

.(145 / 15 :ته يب الامالو 2411/  2:الغا ة

 (.2111 رقم ) ،1/2411 :وجوب طاعة األمراء : اب ،اإلمارة :  نتاب مسلمأخرجه  (215)

 .114 :أمسى املطالب   سرية أمري املؤم ني علي  ر أ ي طالب (211)

 ،2/142:مس د عيداهلل  ر عيا  رضي اهلل ع همـا  ،  مس دع ألمد  ر ح يل أخرجه اإلمام (211)
 .(2122 رقم ) 4/412 :املساجد : اب ،  صبيبه ا ر حيا ( وأخرجه 1251 رقم )

 .2/545 :فتح الياري (211)

 .11 :فار االوار  والشيعة (211)

  . 1/112 :فرح املقاصد   علم الاالم( 212)
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 .2/412 :متهيد األوائل وتلخي  الدالئل :وي ظر 21/221 :لياريفتح ا (212)

 ــرقم  1/2112 : ــاب: م اقــب القــريش ،نتاب:امل اقــب :صــبيبه   اليخــاري أخرجــه (211)
 ـرقم   ،2451/ 1 :ال ـا  تيـع لقـريش    : ـاب  ،اإلمـارة  :وأخرجه مسلم   نتـاب  (1122)
(2112).

 ـرقم   ،1/2111 :م اقـب القـريش   :اب ـ  ،امل اقـب  :نتـاب  :صـبيبه    اليخاري أخرجه (211)
(1121.) 

األحـو      روى عـر أ ـي   ،ن يتـه أ ـو املغـرية    ،عيداهلل  ر أ ي اهل يل الع زي تـا عي  :هو (214)
.(111/  2 :رجال مسلم)ي ظر: روى ع ه إمساعيل  ر رجاء ، والفضائل

( 21142 ـرقم )  ،4/121 : قية حديا عمـرو  ـر العـا     ،أخرجه اإلمام ألمد   مس دع (215)
 ـرقم   ،4/521 :مـا جـاء أ  االلفـاء مـر قـريش      : ـاب  ،الفـ   :  نتـاب  الرتم يوأخرجه 

". َهَ ا َحِديٌا َحَسٌر غ ِريٌب َصِبيٌح"َ :قال أ و ِعيَسى (1111)
.21/122 :فرح ال ووي على صبيح مسلم (211)
ا ال ا  ِإنَّا َخل ْقَ ـاُنْم  يا أ يَُّه} :قوله تعاىل : اب ،امل اقب :نتاب :صبيبه   اليخاري أخرجه (211)

ال ـا   : ـاب  ،( وأخرجه مسلم   نتاب: اإلمارة1125) رقم  2111/  1 :{مر َذن ٍر َوُأْنَثى 
  (2121،  رقم )2452/ 1تيع لقريش:

،  ـرقم  2/222 :مسـ د علـي  ـر أ ـي طالـب      ،  مسـ دع  ألمد  ر ح يـل اإلمام  أخرجه (211)
ــالو( 112) ــز العم ــع، ن  ــا  تي ــريش ال  ــرقم 21/25 :للق ــزار:  (11111)،   ــ د الي ومس
االالفة   قـريش وال ـا  تيـع      اب: ،االالفة :نتاب ،مع الزوائد( وجم521)،  رقم 1/241

وهـو ضـعي  ع ـد     ،حممـد  ـر جـا ر اليمـامي    قال اهليثمي: " احلديا   س دع  ،5/212 هلم:
." وقد ويفق ،ورـا مه

،  ـرقم  : 1/211د أ ـي سـعيد االـدري    مسـ   ،  مسـ دع  ألمد  ر ح يـل أخرجه اإلمام  (211)
/ 1 :األئمـة مـر قـريش    : ـاب  ،القضاء :نتاب ،( وأخرجه ال سائي   س  ه الاربى21111)

األئمـة   : اب ،قتال أهل اليغي :نتاب ،( وأخرجه الييهقي   س  ه الاربى5141 رقم) ،411
.(21121،  رقم )241/  1 :  قريش
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فضـائل   : ـاب  ،ا امع لإلمام معمر  ر رافـد األادي  :بنتا ،أخرجه عيدالراا    مص فه (212)
 :مسـ د أ ـي هريــرة    ،أخرجـه اإلمـام المـد   مسـ دع    و (21121 ـرقم )  ،2/51قـريش:  

 :طاعـة األئمـة   : ـاب  ،السري :  صبيبه، نتابا ر حيا  ( وأخرجه 1142 رقم ) ،1/112
جممع ( و1111م )=  رق =1/115( وأخرجه الطرباني   األوسط: 4512 رقم ) ،22/441

، قـال اهليثمـي: "   5/211 االالفـة   قـريش وال ـا  تيـع هلـم      :نتاب: االالفة،  اب ،الزوائد
".  ورجال ألمد رجال الصبيح خال ساني  ر عيد العزيز وهو يفقة

  .41 :الف    عهد الشيخني :ي ظر (212)
 املعجـم الصـغري:   ( وأخرجـه   1125 رقم ) ،1/25 :املعجم األوسط الطرباني   أخرجه (211)

 االالفة   قريش وال ا  تيع هلم : اب ،االالفة :نتاب،جممع الزوائدو( 122،  رقم )2/214
وقال ا ـر   ،واع الطرباني   الصغري واألوسط ورجال الصغري يفقاتر :وقال اهليثمي ،5/215

 "مـر يفو ـا     فيه انقطاعا أل  راويه سامل  ـر أ ـي ا عـد مل يسـمع     أ الكإورجاله يفقات حجر: " 
 :حـديا يفو ـا    ،  مسـ دع ألمد  ر ح يل وأخرجه اإلمام  (21/221 :فتح الياري)ي ظر: 

 .{اْسَتِقيُموا ِلُقَرْيٍش ما اْسَتق اُموا ل ُاْم }( واللفظ ع دع 11441 رقم )،5/111
   (.121) رقم  ،211/ 2:( والتاريخ األوسط2115 رقم ) ،1/221 :التاريخ الايري :ي ظر (211)
  .1/2452 :اال ا  تيع لقريش : اب ،نتاب اإلمارة :صبيح مسلم :ي ظر (214)
  .41 :الف    عهد الشيخني :ي ظر (215)
 .224 :وأ و  ار الصديق 4/122 :م ها  الس ة :ي ظر (211)
  .21 :احلجراتسورة  (211)
ا ر أخت سـعد   ،جا ر  ر مسرة  ر ج ادة  ر ج دب  ر صعصعة العامري يفم السوائي :هو (211)

 .(212/ 4 :أسد الغا ة :هـ )ي ظر11تو  س ة  ،أحاديا نثرية روي عر  ،أ ي وقا   ر

 .(2111 رقم ) ،2451/ 1 :ال ا  تيع لقريش: اب ،اإلمارة :أخرجه مسلم   نتاب (211)

 ،لـ هلي الياـري  ا اك  ر حرب ا ر أو   ر خالد  ر نزار  ـر معاويـة  ـر حاريفـة    مس :هو (212)
ونا  قد ذهب  صـري، فـدعوت اهلل    ،نني مر أصباب ال يب أدرنت مثا :أنه قال  هعروى 
  (.221،  رقم)5/141 :سري أعالم ال يالءي ظر: )هـ 211، تو  س ة فرد علي  صري ،تعاىل
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 ،2/441نراهيـة تـأخري الصـالة     : ـاب  ،املساجد ومواضع الصالة :أخرجه مسلم   نتاب (212)
اِني أ ْ  أ ْسـَمَع َوُأِطيـَع َوِإْ  نـا  َعْيـًدا ُمَجـدََّل      ِإ َّ َخِليِلـي أ ْوَصـ   }( واللفظ ع ـدع  141 رقم )

 ،4/121 :ما جاء   طاعة اإلمام : اب ،ا هاد :نتاب ،  س  ه الرتم يوأخرجه  {اْلأ ْطَراِف 
و  اْلَياب عر أ ي ُهَرْيَرة  َوِعْرَ اِا  ـر َسـاِرَية  َوَهـَ ا َحـِديٌا     " :قال أ و ِعيَسى( 2121 رقم )

 ". ِبيٌح وقد ُرِوَي مر غ ْيِر َوْجٍه عر ُأمِّ ُحَصْيٍرَحَسٌر َص

 .(2112 رقم ) ،2451/ 1 :ال ا  تيع لقريش : اب ،اإلمارة :أخرجه مسلم   نتاب (211)

 .111 :تويفيق الس ة  ني الشيعة اإلمامية وأهل الس ة :ي ظر (211)

 .21/14 :ألعمدة القار (214)

 .112 :ية وأهل الس ةتويفيق الس ة  ني الشيعة اإلمام :ي ظر (215)

 .1/141 :األمم وامللوكتاريخ  :ي ظر (211)

 ،2/111:ذنر اإلمامة وا ماعة : اب ،اإلمامة وا ماعة ،أخرجه ال سائي   الس ر الاربى (211)
أ و  اـر  ـر أ ـي قبافـة      ،نتاب: معرفة الصبا ة ،( وأخرجه احلانم   املستدرك151 رقم )
 :1/12، ( وي ظر: فتح4411 رقم ) 51/ 21 :الياري. 

والفــ    عهــد  1/242 :إرفــاد الفبــول إلــي حتقيــق احلــق مــر علــم األصــول ي ظــر:  (211)
 .51الشيخني:

 ،نتا ـاً  42أصدر  ،م2111مبصر س ة ولد مبدي ة احمللة الاربى  ،حممد  ر ألمد أ و اهرة :( هو211)
 .(15 / 1 :ألعالما :ي ظر)م 2114تو  س ة 

 .211مقدمة ا ر خلدو   :وي ظر 12 :ة( تاريخ امل اهب اإلسالمي122)
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اِجُع َر امَل ُر َو َصاِد ُة امَل َم  قاِئ

  عد القرم  الاريم: وا ماعة أهل الس ة مصادرأواًل / 

(دار ا ـر نـثري، دمشـق    1أ و  ار الصديق فخصيته وعصرع: علي حممد حممد الصـال ي، ط )  (2)
 م.1221هـ 2412

هــ(  411: عيـدامللك  ـر عيـداهلل ا ـويين )ت    اإلرفاد إىل قواطع األدلة   أصـول االعتقـاد   (1)
 م. 2115هـ 2421( دار الاتب العلمية،  ريوت 2تعليق: انريا عمريات، ط )

هــ(  2152)ت إرفاد الفبول إىل حتقيق علم األصول: حممد  ـر علـي  ـر حممـد الشـوناني      (1)
 م.2111هـ 2421دار الفار،  ريوت ( 2، ط)حتقيق: حممد سعيد اليدري أ و مصعب

)ت  غا ة   معرفة الصبا ة: عز الدير  ر األيفري أ ي احلسـر علـي  ـر حممـد ا ـزري     أسد ال (4)
هــ   2421( دار إحيـاء الـرتاث العر ـي،  ـريوت     2هـ( حتقيق: عادل ألمد الرفاعي، ط )112

 م.   2111

( 1أمسى املطالب   سرية أمري املؤم ني علي  ر أ ي طالب: علي حممد حممـد الصـال ي، ط )   (5)
 م.1221هـ 2412دمشق دار ا ر نثري، 

 151اإلصا ة   متييز الصبا ة: ألمد  ر علي  ر حجر أ و الفضـل العسـقالني الشـافعي)ت     (1)
 م.2111هـ 2421( دار ا يل،  ريوت 2هـ( حتقيق: علي حممد اليجاوي، ط)

هـ( حتقيق:   ة إحيـاء الـرتاث العر ـي،    411أصول الدير: عيدالقاهر  ر طاهر التميمي )ت  (1)
 م.2112هـ 2422فا  ا ديدة،  ريوت ( دار اآل2ط )

دار ( 1ط ) أصول م هب الشيعة اإلمامية اإليف ى عشرية: ناصر  ر عيداهلل  ر علي القفـاري،  (1)
  م.2111هـ  2421ا يزة  الرضا،

 م.  1221هـ 2414أصول وتأريخ الفر  اإلسالمية: مصطفى حممد مصطفى،   (1)

 . م 2112 لماليني،  ريوتدار العلم ل (،5) طاألعالم: خري الدير الزرنلي،  (22)
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هـ( حتقيـق خليـل   111اإلمامة والسياسة: أ و حممد عيد اهلل  ر مسلم ا ر قتيية الدي وري )ت  (22)
 م. 2111هـ  2421امل صور، دار الاتب العلمية،  ريوت 

( 2هـ( حممد  اقر احملمـودي، ط) 111أنساب األفراف: ألمد  ر حييى  ر جا ر اليالذري )ت   (21)
 هـ. 2114وت مؤسسة األعلمي،  ري

هــ( دار املعـارف،   114اليداية وال هاية: إمساعيل  ر عمر  ر نـثري القرفـي أ ـو الفـداء)ت      (21)
  ريوت. 

هــ( ط  111الربها    معرفة عقائد األديا : أ ي الفضل عيا   ر م صـور الساسـاي )ت    (24)
 م.   1224هـ 2415( دار الاتب العلمية،  ريوت 2)

م( تقـديم: سـيد  ـر حسـني      2111هـ 2421ظهري)ت   ني الشيعة وأهل الس ة: إحسا  إهلي (25)
 م. 1221هـ 2411( دار ا ر حزم، القاهرة 2) الغفاني، ط

هــ( دار الاتـب العلميـة،    122تأريخ األمم وامللوك: أ ي جعفر حممد  ر جريـر الطـربي )ت    (21)
  ريوت. 

 فـي حممد  ـر إ ـراهيم  ـر إمساعيـل أ ـو عيـداهلل اليخـاري ا ع        )األوسط(: لتاريخ الصغريا (21)
 م. 2111هـ  2111القاهرة  ،ماتية دار الرتاث( 2، ط)حتقيق: حممود إ راهيم اايد( 151)

هـ( حتقيق: 151التأريخ الايري حممد  ر إمساعيل  ر إ راهيم أ و عيداهلل اليخاري ا عفي )ت (21)
 السيد هافم ال دوي، دار الفار.   

 م.2111العر ي، القاهرة  م( دار الفار2114تأريخ امل اهب اإلسالمية: حممد أ و اهرة ) (21)

ـ( حتقيـق:  هـ 2121تا  العرو  مر جواهر القامو : حممد مرتضـى احلسـيين الز يـدي )ت    (12)
 جمموعة مر احملققني، دار اهلداية.

طـاهر  ـر حممـد أ ـو املظفـر       التيصري   الدير ومتييز الفرقـة ال اجيـة عـر الفـر  اهلـالاني:       (12)
هــ  2421( دار عامل الاتـب، لي ـا    2ط) هـ( حتقيق: نمال يوس  احلوت،412اإلسفراييين )

 م.2111

 هـ(. 511 )ت الفر  عيد الرلمر  ر علي  ر ا واي وأ  :  تفسري الغريب األريبت نرة   (11)
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، يحتقيـق: إ ـراهيم األنيـا ر   هـ( 121التعريفات: علي  ر حممد  ر علي ا رجاني احل في )ت (11)
 هـ. 2425( دار الاتاب العر ي،  ريوت 2ط)

دار الفار،  هـ(114)ت  إمساعيل  ر عمر  ر نثري الدمشقي أ و الفداء :العظيمتفسري القرم   (14)
 هـ. 2422 ريوت 

دار ( 2هــ( ط) 121)ت  التفسري الايري: فخر الدير حممد  ر عمر التميمي الـرااي الشـافعي   (15)
 .  م1222هـ 2412الاتب العلمية،  ريوت 

جعفـر  ـر القاسـم أ ـو  اـر       متهيد األوائل وتلخي  الدالئل: أ و  ار حممد  ـر الطيـب  ـر    (11)
( مؤسسـة الاتـب الثقافيـة،    2هـ( حتقيق: عماد الـدير ألمـد حيـدر، ط )    421الياقالني )ت 

 م.  2111 ريوت 

)ت  ته يب الامال   أمسـاء الرجـال: يوسـ   ـر الزنـي عيـدالرلمر أ ـو احلجـا  املـزي          (11)
 م.  2112هـ 2422( مؤسسة الرسالة،  ريوت 2هـ( حتقيق:  شار عواد معروف، ط )141

، حتقيق: حممد عـوا مرعـب  هـ( 112)ت ته يب اللغة: أ و م صور حممد  ر ألمد األاهري  (11)
 . م1222 ريوت  دار إحياء الرتاث العر ي،(، 2ط)

تويفيق الس ة  ني الشيعة اإلمامية وأهل الس ة   أحاام اإلمامـة وناـاح املتعـة: ألمـد حـار        (11)
 .م1221هـ 2411( دار السالم، القاهرة 1سبيمي، ط)

ألمد عيد احلليم  ـر   (:نتب ورسائل وفتاوى فيخ اإلسالم ا ر تيميةتوحيد األلوهية، ضمر) (12)
ماتية ا ر تيمية حتقيق: عيد الرلمر  ر حممد  ر قاسـم  هـ( 111)ت تيمية احلراني أ و العيا 

 (.1، ط )العاصمي ال جدي

 ي أ ـو جعفـر  جامع الييا  عر تأويل مي القرم : حممد  ـر جريـر  ـر يزيـد  ـر خالـد الطـرب        (12)
 هـ.2425دار الفار،  ريوت هـ( 122)

هــ(  151ا امع الصبيح املختصر: حممد  ر إمساعيـل أ ـو عيـداهلل اليخـاري ا عفـي )ت       (11)
 م.  2111هـ 2421( دار ا ر نثري،  ريوت 1حتقيق: مصطفى ديب اليغا، ط )

 املاتية العلمية،  ريوت. ، مجهرة خطب العرب: ألمد اني صفوت  (11)
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ب   م اقب اإلمام ا ليل علي  ر أ ي طالـب: حممـد  ـر ألمـد الدمشـقي )ت      جواهر املطال  (14)
 هـ. 2425( جممع أحياء الثقافة اإلسالمية، قم 2هـ( حنقيق: حممد  اقر احملمودي، ط)112

 ت) الرملـي  الـدير  فـهاب  لمـزة   ر ألمد العيا  أ ي  ر حممد الدير مش : حافية الرملي (15)
 . (هـ2224

 ألسرار   سرية ال يب املختار: حممد  ر عمر سر  احلضرمي الشـافعي حدائق األنوار ومطالع ا (11)
 .  م2111دار احلاوي،  ريوت ( 2، ط)حتقيق: حممد غسا  نصوح عزقول( 112)ت 

 م.1221هـ 2414( املاتية امل هجية األيفرية 1حقية مر التأريخ: عثما   ر حممد االمي ، ط) (11)

( دار الغـد ا ديـد،   2: حممـد  يـومي، ط )  حقيقة الشيعة وهل نار تقار هم مـع أهـل السـ ة    (11)
 م. 1221هـ  2411القاهرة 

)ت  تقي الدير ألمد  ر عيد السالم  ر عيد احلليم  ر عيد السالم  ـر تيميـة  : االالفة وامللك  (11)
 .ماتية ا ر تيمية، ق: عيد الرلمر حممد قاسم ال جديهـ( حتقي111

( دار الاتب العلميـة،  2الشياب، ط )االوار ، تارخيهم، فرقهم، وعقائدهم: ألمد عوا أ و   (42)
 م. 1225هـ 2411 ريوت 

( مطيعـة اإلرفـاد،  غـداد    2دراسات   الفر  والعقائد اإلسالمية: عرفـا  عيـد احلميـد، ط)    (42)
 م. 2111هـ  2111

حتقيـق: حممـد   هــ(   515)ت  إمساعيل  ر حممد  ر الفضل التيمي األصـيهاني  :الئل ال يوةد (41)
  هـ.2421الرياا  دار طيية،( 2، ط)حممد احلداد

 .ديوا  نثري عزة (41)

دار هــ(  114)ت حمب الدير ألمد  ر عيد اهلل الطـربي  :ذخائر العقيى   م اقب ذوي القر ى (44)
 .الاتب املصرية، مصر

هـ( حتقيـق: عيـد   411رجال صبيح مسلم: ألمد  ر علي  ر م جويه األصيهاني أ و  ار)ت  (45)
   هـ. 2421( دار املعرفة،  ريوت 2اهلل الليثي، ط )
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رسالة   التوحيد والفر  املعاصـرة: نمـال الـدير الطـائي، مطيعـة سـلما  العظمـي  غـداد          (41)
 م. 2111هـ 2111

الفضل فهاب الـدير السـيد حممـود     وأ  :روح املعاني   تفسري القرم  العظيم والسيع املثاني  (41)
 .دار إحياء الرتاث العر ي،  ريوت هـ( 2112)ت األلوسي اليغدادي

هــ(   451ى: ألمد  ر احلسني  ر علي  ـر موسـى أ ـو  اـر الييهقـي )ت     س ر الييهقي الارب (41)
 م.2114هـ  2424حتقيق: حممد عيد القادر عطا، ماتية دار الياا، ماة املارمة 

هـ( حتقيق: ألمـد حممـد   111س ر الرتم ي: حممد  ر عيسى أ و عيسى الرتم ي السلمي )ت   (41)
 فانر، دار إحياء الرتاث العر ي،  ريوت. 

هـ( حتقيق: عيـد الغفـار   121ل سائي الاربى: ألمد  ر فعيب أ و عيد الرلمر ال سائي)الس ر ا (52)
 م.  2112هـ 2422( دار الاتب العلمية،  ريوت 2سليما  الي داري، ط)

هـ( حتقيق:  141سري أعالم ال يالء: حممد  ر ألمد  ر عثما   ر قاناا ال هيب أ و عيد اهلل )ت (52)
 هـ. 2421سالة،  ريوت ( مؤسسة الر1فعيب األرناؤوط، ط)

هــ(   2224فرح الفقه األنرب )أل ي ح يفـة ال عمـا (: علـي  ـر سـلطا  حممـد القـاري )ت        (51)
 م.   2111هـ 2421( دار ال فائ ،  ريوت 2حتقيق: مروا  حممد الشعار، ط )

)ت  سـعد الـدير مسـعود  ـر عمـر  ـر عيـد اهلل التفتـاااني         :فرح املقاصد   علـم الاـالم   (51)
 .م2112هـ 2422 انستا   املعارف ال عمانية،دار  ( 2هـ( ط)112

تقـديم:   الشيعة االيف ا عشرية وم هجهم   تفسري القرم  الاريم: حممد حممد إ راهيم العسـال،  (54)
 هـ. 2411( 2ألمد  ر سعد لمدا  الغامدي، ط )

)ت  صبيح ا ر حيا   رتتيب ا ر  ليا : حممد  ر حيا   ر ألمـد أ ـو حـامت التميمـي اليسـيت      (55)
 م.  2111 هـ  2424 مؤسسة الرسالة،  ريوت (1، ط)حتقيق: فعيب األرنؤوطهـ(  154

هـ( حتقيق: حممد 112صبيح مسلم: مسلم  ر احلجا  أ و احلسني القشريي ال يسا وري )ت  (51)
 فؤاد عيد الياقي، دار إحياء الرتاث العر ي،  ريوت. 
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 (1هــ( ط) 111)ت أ و انريا حييى  ر فرف  ر مـري ال ـووي  :صبيح مسلم  شرح ال ووي (51)
 هـ.2111 ريوت  دار إحياء الرتاث العر ي،

هـ( دار إحيـاء  155عمدة القاري فرح صبيح اليخاري:  در الدير حممود  ر ألمد العيين)ت (51)
 الرتاث العر ي،  ريوت.

دار وماتيـة  ، مهـدي املخزومـي   :حتقيـق  هــ(، 212)ت  العني: االليل  ـر ألمـد الفراهيـدي     (51)
 . اهلالل

ليخاري ألمد  ر علي  ر حجر أ ـو الفضـل العسـقالني الشـافعي     فتح الياري فرح صبيح ا (12)
 هـ( حتقيق: حمب الدير االطيب، دار املعرفة،  ريوت.  151)ت 

الف    عهد الشيخني ـ أ ي  ار وعمرـ وأيفرها   الفار اإلسالمي )رسالة املاجستري(: حممـد    (12)
 م.  1221ـ ه2411فري  حممد عثما ، جامعة صالح الدير، نلية اآلداب، أر يل 

الفصل   امللل واألهواء وال بل: علي  ر ألمد  ر سعيد  ر حـزم الظـاهري أ ـو حممـد )ت      (11)
 هـ( ماتية االاجني، القاهرة. 451

( دار ا ـر ا ـواي،   2فار االوار  والشيعة   ميزا  أهل الس ة: علي حممـد الصـال ي، ط )   (11)
 م.1221هـ 2411القاهرة 

 ألمد  ر غ يم  ر سـامل ال فـراوي املـالاي    :ايد القريواني الفوانه الدواني على رسالة ا ر أ ي (14)
 هـ.2425دار الفار،  ريوت هـ( 2211)ت 

 نتب ورسائل وفتاوى فيخ اإلسالم ا ر تيمية: ألمد عيد احلليم  ر تيمية احلراني أ و العيـا   (15)
  .ماتية ا ر تيمية( 1ط) حتقيق: عيد الرلمر  ر حممد  ر قاسم العاصمي ال جديهـ( 111)

ن ز العمال   س ر األقوال واألفعال: عالء الدير علي املتقي  ر حسـام الـدير اهل ـدي )ت      (11)
ــة  ــريوت 2هـــ( حتقيــق: حممــود عمــر الــدمياطي، ط)  115 هـــ  2421( دار الاتــب العلمي

 م.  2111

هــ( حتقيـق: ألمـد    121لياب احملصل   أصول الدير: عيدالرلمر  ر حممد  ـر خلـدو  )ت    (11)
 م. 1224هـ 2415( دار الاتب العلمية،  ريوت 2فريد املزيدي، ط )
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( دار صـادر،  2هــ( ط )  122)ت  لسا  العرب: حممد  ر مارم  ر م ظور األفريقي املصري (11)
  ريوت. 

هــ( حتقيـق:    151لسا  امليزا  ألمد  ر علي  ر حجر أ و الفضل العسـقالني الشـافعي )ت     (11)
 م.  2111هـ 2421ت،  ريوت ( مؤسسة األعلمي للمطيوعا1دائرة املعرف ال ظامية، ط)

هــ( دار الريـا  للـرتاث،     121جممع الزوائد وم يع الفوائد: علي  ر أ ـي  اـر اهليثمـي )ت     (12)
 هـ. 2421القاهرة 

حتقيـق:   هــ( 2224)ت علي  ر سـلطا  حممـد القـاري    :مرقاة املفاتيح فرح مشااة املصا يح (12)
 . م1222هـ 2411 ريوت  دار الاتب العلمية، (2، ط)مجال عيتاني

هــ(  425املستدرك على الصبيبني: حممد  ر عيـداهلل أ ـو عيـداهلل احلـانم ال يسـا وري )ت      (11)
 م.   2112هـ 2422( دار الاتب العلمية،  ريوت 2حتقيق: مصطفى عيد القادر عطا، ط)

 ، مصر. هـ( دار قرطية142ألمد  ر ح يل أ و عيداهلل الشيياني)ت مس د اإلمام ألمد  ر ح يل:  (11)

  غريب الشرح الايري للرافعي ألمد  ر حممد  ـر علـي املقـري الفيـومي )ت     املصياح امل ري   (14)
 هـ( دار املاتية العلمية،  ريوت. 112

حتقيـق: حييـب   هــ(  122)ت أ و  ار عيد الـراا   ـر همـام الصـ عاني     عيدالراا : مص   (15)
  هـ.2421املاتب اإلسالمي،  ريوت ( 1، ط )الرلمر األعظمي

هــ(  2111)تحافظ  ر ألمـد حامـي   :ول إىل علم األصولمعار  القيول  شرح سلم الوص (11)
 م.  2112هـ 2422دار ا ر القيم، الدمام ، حتقيق: عمر  ر حممود أ و عمر

هـ( حتقيق: طار   ر عـوا  112املعجم األوسط: أ و القاسم سليما   ر ألمد الطرباني )ت  (11)
 هـ. 2425اهلل، دار احلرمني، القاهرة 

 هـ(، دار الفار،  ريوت. 111 احلموي أ و عيد اهلل )ت معجم اليلدا : ياقوت  ر عيد اهلل (11)

 م.2111هـ 2424مؤسسة الرسالة،  ريوت  (2) عمر رضا نبالة، ط :معجم املؤلفني (11)

 هـ(، دار الفار،  ريوت. 111معجم اليلدا : ياقوت  ر عيد اهلل احلموي أ و عيد اهلل )ت  (12)
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  عر ية، دار الدعوة. املعجم الوسيط: إ راهيم مصطفى، حتقيق: جممع اللغة ال (12)

هــ(  112مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني: علي  ر إمساعيل األفعري أ و احلسـر )ت  (11)
 ( حتقيق: هلموت ريرت، دار إحياء الرتاث العر ي،  ريوت.1ط )

حتقيـق: حممـد سـيد    هــ(   521)ت املفردات   غريب القرم : أ و القاسم احلسني  ر حممـد    (11)
 .ي ا ل ،دار املعرفة، نيالني

( دار 5ط ) هــ( 121ت مقدمة ا ر خلدو : عيد الرلمر  ـر حممـد  ـر خلـدو  احلضـرمي )      (14)
 م.2114القلم،  ريوت 

 511امل تظم   تأريخ امللوك واألمم: عيد الرلمر  ر علي  ر حممد  ر ا واي أ و الفر  )ت  (15)
 هـ. 2151( دار صادر،  ريوت 2هـ( ط )

هــ( حتقيـق:   111يم  ر تيمية احلراني أ ـو العيـا  )ت  م ها  الس ة ال يوية: ألمد  ر عيد احلل (11)
 هـ.  2421( دار ال شر: مؤسسة قرطية 2حممد رفاد سامل، ط)

هــ( حتقيـق:   141ميزا  االعتدال   نقد الرجال: مش  الدير حممد  ـر ألمـد الـ هيب )ت      (11)
 م.  2115( دار الاتب العلمية،  ريوت 2الشيخ علي حممد معوا، ط)

 .م2114هـ 2425( دار املؤرخ العر ي،  ريوت 2ية: نييلة عيدامل عم داود، ط )الشيعة اإلمامنشأة   (11)

هــ(   121)ت ال هاية   غريب احلديا واأليفـر: أ ـو السـعادات امليـارك  ـر حممـد ا ـزري         (11)
 . م2111هـ 2111حتقيق: طاهر ألمد الزاوى،املاتية العلمية،  ريوت 

  مش  الدير ألمد  ر حممد  ـر أ ـي  اـر  ـر     أ و العيا :نياء أ  اء الزما أوفيات األعيا  و  (12)
   .لي ا ، حسا  عيا ، دار الثقافةإ :حتقيقهـ( 112)ت  خلاا 

 :  الشيعة مصادرثانيًا

( املاتيـة احليدريـة   1( ط)هــ 2111أصل الشيعة وأصوهلا: حممد حسني نافـ  الغطـاء )ت    (12)
 م.2111هـ 2112

هـ( حتقيق: ععصام 112دو  )ت حممد  ر علي  ر حسني  ر  ا وية القمي الصاالعتقادات:  (11)
 . عيد السيد
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هــ(   421)ت ، الشيخ مفيـد حممد  ر حممد  ر ال عما   ر املعلم العاربي اليغدادياألمالي:  (11)
 م. 2111هـ 2424( دار مفيد،  ريوت 1حتقيق: إ راهيم األنصاري، ط )

ر الاتـاب  ( دا4اإلمامة: عيد احلسني دستغيب، ترمجة: ألمد القياجني، سلسلة أصـول الـدير )   (14)
 اإلسالمي، قم، إيرا .

( مؤسسـة أم القـرى،  ـريوت    1اإلمامة: مرتضى املطهـري، ترمجـة: جـواد علـي نسـار، ط )      (15)
 هـ 2411

تويفيق وتعليـق: جعفـر   هـ(2112)ت اإلمامة الاربى واالالفة العظمى: حممد حسر القزويين  (11)
 م.1221هـ 2411( دار اجملتيى 2القزويين، ط )

 هـ.2421( مطيعة: أفست فتاحي، طهرا  2اني اهلمداني، ط)اإلمام علي: ألمد الرلم  (11)

)ت  ، الشـيخ مفيـد  حممد  ر حممد  ر ال عما   ر املعلـم العاـربي اليغـدادي    أوائل املقاالت: (11)
 م. 2111هـ 2424( دار مفيد،  ريوت 1هـ( حتقيق: إ راهيم األنصاري، ط ) 421

( مؤسسـة الوفـاء،   1هــ( ط ) 2222اجمللسـي )ت  حممد  اقر  ر حممـد تقـي  ـر     سار األنوار: (11)
  م. 2111هـ 2421 ريوت 

 م. 2111هـ 2424( مرنز الغدير، مطيعة مهر، 2التشيع نشأته معامله: هافم املوسوي، ط ) (222)

هـ( تصبيح: طيـب ا زائـري،ط   111تفسري القمي: أ و احلسر علي  ر إ راهيم القمي )ت (222)
 هـ. 24 24( مطيعة ال ج ، مؤسسة دار الاتب، قم 1)

هــ( حتقيـق:   512سري جممع الييا    تفسري القرم : أ و علي الفضل  ر احلسر الطربسي )تف (221)
 هـ.2425( مؤسسة األعلمي،  ريوت 2  ة مر العلماء، ط)

هـ( مؤسسة ال شر 2421تفسري امليزا  )امليزا    تفسري القرم (: حممد حسني الطياطائي )ت (221)
 اإلسالمي، قم. 

هـ( حتقيق: حممد تقي اإليرواني، ال افر مجاعـة  2211ي )ت احلدائق ال اظرة:يوس  اليبران (224)
 املدرسني، قم. 
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هــ( تقـديم: ألمـد     115رجال الاشي: أ ي عمرو حممد  ر عمر  ر عيدالعزيز الاشي )ت  (225)
 م.  1221هـ 2412(مؤسسة العلمي للمطيوعات،  ريوت 2احلسيين، ط)

حتقيـق: واعـظ اادع،    هــ( 412الرسائل العشر: أ و جعفر حممـد  ـر احلسـر الطوسـي )ت      (221)
 هـ. 2424ال افر مجاعة املدرسني، قم 

 هـ. 2425هـ( حتقيق: مهدي رجائي، دار القرم  411رسائل املرتضى: الشري  املرتضى ) (221)

( الـدار العر يـة   2الس ة والشيعة وحدة الدير خالف السياسة والتأريخ: ألمد الااتـب، ط )  (221)
 م. 1221هـ 2411 ريوت   للعلوم،

 حامـد،  أ ـو  احلديـد،  أ ي  ر احلسني  ر حممد  ر اهلل هية  ر احلميد عيد :ةاليالغ نهج فرح (221)
 .العر ية الاتب حياءإ دار،  راهيمإ الفضل أ و حممد: قيقحت (هـ151 ت) الدير عز

 الشيعة والتصبيح: موسى املوسوي. (222)

هــ( حتقيـق:   2221الصوارم املهرقة   نقد الصواعق احملرقة: القاضي نور اهلل التسـرتي )ت  (222)
 هـ. 2111جالل الدير احملدث، مطيعة نهضة 

 هـ.   2112عقائد اإلماِمَية: حممَّد رضا املظفر، املاتية احليدرية، ال ج  اال فرف، العرا   (221)

( مؤسسـة العـارف،  ـريوت    1فقه احلياة: حممد حسني فضـل اهلل، أجـراع: ألمـد ألمـد، ط )     (221)
 م.  2111هـ 2421

هـ( حتقيق: علي أنرب الغفاري، 111)ت  الاليينأ و جعفر حممد ا ر يعقوب الرااي الاا :  (224)
 هـ.2115( دار الاتب اإلسالمية 4ط)

نش  احلجب واألستار عر أمساء الاتب وامل قار: إعجاا حسـني ال يسـا وري الا تـوري      (225)
 هـ. 2421( ماتية مية اهلل العظمى املرعشي، قم 1هـ( ط)2111)ت 

هـ( حتقيق: حسـر  ـر علـي     2425ت مستدرك سفي ة اليبار: علي ال مااي الشهارودي )  (221)
 هـ. 2421ال مااي، مؤسسة ال شر اإلسالمي، قم 

هــ( تصـبيح:   112)ت الصدو  جعفر حممد  ر علي  ر  ا وية القمي ومعاني األخيار: أ   (221)
 هـ.  2112علي أنرب الغفاري، دار ال شر: انتشارات إسالمي، قم 
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هـ( حتقيق: 112القمي الصدو  )ت مر ال حيضرع الفقيه: حممد  ر علي  ر حسني  ر  ا وية (221)
 هـ. 2424( جامعة املدرسني 1علي أنرب الغفاري، ط)

هــ( حتقيـق: مؤسسـة مل الييـت     2224وسائل الشيعة: حممد  ر احلسـر احلـر العـاملي )ت     (221)
 هـ. 2424( مطيعة مهر، قم 1ألحياء الرتاث، ط)

 



 

 

 
 
 
 

  ثانيًا: احلديـــث
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 وأثره يف مناء علم احلديث

 
 
 
 
 

 إعداد

 األستاذ املساعد بقسم الكتاب والسنة
 جامعة أم القرى
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 التدبري النبوي يف التعليم

 وأثره يف مناء علم احلديث

 املقدمة:

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه، ومـن  
 سار على نهجه واتبع هداه إىل يوم الدين.

 وبعد:

فقد أرسل اهلل نبيه حممًدا صلى اهلل عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل 
م، والتزكية، وإقامة دين اهلل يف أرضه، ومقارعة الباطل واهليمنة النور بإذن ربه، بالتعلي

عليه. فاستلزم ذلك أعماال كثرية، بدًء من إزالة القناعات والعقائد الباطلة، وإحالل 
القناعات والعقائد الصحيحة حملها، ثم بناء الشخصية اإلنسانية بتكميل صفات اخلري 

املتعاونة املتكافلة، وانتهاًء إىل إقامة دنيا الناس  واجلمال فيها، ثم بناء اجلماعة املسلمة
على وفق عقائدهم الصحيحة وأخالقهم الفاضلة احلسنة= فأيده بوحيه، ووفقه 
للنجاح وبلغه إياه، واختصه بصفات الكمال البشري الذي مل جيتمع يف غريه، فكان 

نور، فال تزال يف نتاج عمله الَبّر الدءوب أن َحَرف مسار البشرية من الظلمة إىل ال
ضياء ما سارت على نهجه، ولن يزال على نهجه أقوام يف كل زمن يقلون ويكثرون.. 

 يقيم اهلل بهم احلجة على البشر، ليبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار.

فعّلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحابه، ثم ُقطفت مثرات تعليمه يف 
ادة طويلة.. يف سائر الشئون اإلنسانية، وعرب قرون أمته: هيمنة عاملية عادلة، وري

 عديدة.



 هـ6415 مجادى األوىل( 16العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،    89

واملتأمل حلال التعليم يف زماننا يف سائر مؤسساته، وهو يف كل زمان حجر  
الزاوية يف صرح حضارة األمم= جيد أنه قد أحاطت به مشكالٌت عدة تسببت يف 

خصًة يف ضعف: تأخري نهوض األمة وتقدمها ملكانتها الالئقة بها، مشكالٌت تتمثل مل
أهلية املدرس، أو املنهج الدراسي، أو اهلمة عند الطالب، أو أدوات التعلم، أو كلها 

 جمتمعًة.

وحمور هذه العناصر وأهمها على أهميتها كلِّها هو )املعلم(، فاملعلم القدير 
جيب عليه أن يتغلب على كافة الصعوبات، فيكمُِّل نقص املنهج الدراسي، ويبعث 

 الطالب، وحيقق أعلى النتائج بأقل األدوات. اهلمة عند 

ولكن الشأن كّل الشأن هو أن املعلم املتمكَن من علمه، والذي يبذل كل جهده 
يف قاعة الدرس ويصل بالطالب إىل قمة التفاعل والفهم، صار يأتي يف موعد الدرس 

 ذكر!)القادم( فال جيد يف معقول طالبه من ذلك العلم الذي حتصلوا عليه شيًئا ي

لقد أصبح العلم مبعزل عن حياة الناس، إذا سألَت عنه قالوا لك إنه هناك! 
 دونه تلك األسوار العالية، أسوار اجلامعات واملعاهد واملدارس!

 لقد أصبح العلم مسجوًنا يف قاعات الدراسة.

فإذا أردت أن توجد البديل فُتلِقَي علًما يف املسجد )مثال( أو يف مكان آخر؛ مل 
لك من النظم املساعدة والطالب املتفرغون املواظبون ما يتوفر ألوالئك  يتوفر

 املختبئون وراء تلك األسوار العالية!

 فما هو احلل إذن؟

أُكِتَب على العلم أن يكون حبيس تلك األسوار؟ يولد فيها ويزهو ويتزين ثم 
 يذبل وينقص وينتهي.
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ليت أوصلناها للطالب معه ثم كيف لنا أن نصل إىل مرحلة جند فيها املعرفة ا
 متى ما سألناه؟

وكيف لنا أن نصل إىل طريقة نطلق فيها سراح العلم ليخرج إىل اجملتمع من 
 وراء تلك األسوار العالية؟

وكيف لنا أن ننهض بربامج تنمية املعرفة واملهارات لدى طالبنا بطرٍق سهلة ال 
 تكلف كثرًيا، ولكنها حتقق أعلى ما ميكن حتقيقه منها؟

 وكيف حقق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كلَّ ذلك يف زمن قصري؟ 

 كانت هذه التساؤالت سبب كتابة هذا البحث، وفق اهليكلة التالية:  
 املقدمة. -
  التدبري النبوى وأهميته.متهيد:  -

 التدبري النبوي يف التعليم، وبه مطالب. املبحث األول: -
 بوي يف التعليم على مناء علم احلديث.أثر التدبري الن املبحث الثاني: -
 أوجه االستفادة العلمية املعاصرة من التدبري النبوي.املبحث الثالث:  -

 اخلامتة. -
 الفهارس. -

وحنن إمنا نتوجه للسنة النبوية حبًثا عن حلول املشكالت الرتبوية؛ ألننا على 
اإلنسانية، وأن رسول يقني بأن السنة قد حوت أصول طرائق اهلداية يف شتى اجملاالت 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد أقام يف أمته زمًنا كافًيا لرتكهم يف كل زمان على البيضاء 
الواضحة، وأنه كان حريًصا عليهم رؤوًفا بهم رحيًما. فال أقل من استفادة طريقته يف 

غه تعليم العلوم اإلسالمية خاصة، فهو مصدر هذه العلوم بالنسبة لنا، القرآن هو بل



 هـ6415 مجادى األوىل( 16العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،    84

وهو أعرف به، والسنة سنته، وتغري الظروف واألحوال على مستمر الزمان قد راعاه 
عليه الصالة والسالم؛ فأسس لدينه اخلامت ليبقى إىل آخر الزمن. فال بد أن يكون يف 

 السُّنة حٌل ملشكالت التعليم يف زماننا.

صلى  وقد جعلت منهجي يف هذا البحث استخراج الطريقة اليت اعتمدها النيب
اهلل عليه وسلم من مجلة مواقفه التعليمية اليت حوتها األحاديث الصحيحة يف كتب 

 ، من خالل التحليل والربط واالستنباط.(6)الصحاح والسنن

 واخرتت له عنوان: "التدبري النبوي يف التعليم وأثره يف مناء علم احلديث". 

يها الرؤية واألهداف ، فتجتمع ف(9)والتدبري هو: فعل الشيء عن فكٍر ورويَّة
والطريق والطريقة ومراعاة الواقع واملصاعب والُفرص واستثمار كافة اإلمكانيات، 

 واليت تسمى )االسرتاتيجية(.

فالبحث يعتين باستخراج هذه )االسرتاتيجية( واستخراج تأثريها على 
ه ممارسات احملدثني اليت أدت إىل مناء علم احلديث وتطوره وكثرة علومه ومصنفات

 واملشتغلني به.

هذا.. وأسأل اهلل عز وجل هلذا البحث التوفيق والسداد، وأن ينفع به، إنه 
 قريب مسيع جميب.
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 متهيد: التدبري النبوي وأهميته.

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم هو معلم األمة األول، وال شك أن التعليم مل  
قد كان ُمَعلًِّما مربًيا قائًدا يكن همَّه الوحيد، ومل يكن يستولي على كل اهتمامه، ف

ومشرًفا؛ يتوىل إدارة مجيع العمليات اإلصالحية يف األمة؛ يف مجيع املناحي الفكرية 
والثقافية والسلوكية الفردية واجلماعية، جلميع اجلوانب االجتماعية والسياسية 

ا تقتضيه واالقتصادية، وغريها. بدًء من التخطيط هلا فالتنفيذ ثم متابعة العمل على م
 فنون اإلدارة )املتقدمة(.

إذا ُعلم ذلك، مع ما سبق من عظم املسئولية يف التعليم وحده، فلنعلم أن النيب  
صلى اهلل عليه وسلم قد حقق أعلى النتائج املمكنة للعملية التعليمية، وأن املخرجات 

احلدود العليا املعرفية واملهارية قد وصلت يف جتربته العظيمة من اجلودة واإلتقان إىل 
 املمكنة للبشر. 

يشهد التاريخ أنه جاء إىل أمة أميَّة ال تضع التعليم يف قائمة أولوياتها، وال 
متلك من وسائل التعلُّم إال الوسائل البدائية، وأنها أمة كانت ُتعشش فيها الضالالت 

ية القبلية واخلرافات، وأنها كانت تلفُّها العادات املقاومة للتقدم واحلضارة؛ من احلم
والتمييز بني العناصر والفئات والقبائل والثارات والغارات الدائمة واحلروب 
الطاحنات. وأن حياتها كانت حمكومة مبنظومة ضيقة من القيم األصيلة اليت تستولي 
عليها استيالًء كامال، كالكرم والشجاعة والوفاء والنجدة، فقيمة الفرد فيها بشجاعته 

من علم ومعرفة، ومع كل ذلك فقد كان الشعب العربي الذي  وكرمه ال مبا َحّصَل
ُبِعَث فيه النيب عليه الصالة والسالم يرزُح حتت تسلط دولتني عظيمتني جماورتني؛ 
تستحوذ على مقومات التنمية احمليطة، وتستبد مبقدرات العرب، الذين يعيشون على 

 أطراف ديارهم.  ما تنقله قوافلهم من ُفتات حواضر تلك الدول اليت حتتل
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ثم ما لبث بعد أن خاض جتربته التعليمية حتى حّرر العقول من األوهام 
والقلوب من الضالل واملبادئ والقيم من كل ما يعارض الرقي اإلنساني أو يقف يف 
طريقه؛ بتصحيح التصورات وغرس اإلميان وتتميم مكارم األخالق، وفتح أوجه 

 لتعمل كلها بروح الفريق الواحد. التعاون اإلجيابي بني أفراد األمة؛

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  چ  وقد قال اهلل عز وجل:

. فهو القدوة العليا يف التعليم بناء على ١٢األحزاب:  چی  ی  ی ىئ  ىئ  ی  
عموم هذه اآلية، وكونه القدوة العليا يعين أننا لن جند من يتقدم عليه أبًدا يف ذلك؛ 
وإال الستحق أن يشاركه يف املرجعية والتأسي، ويعين أيًضا أننا لن جند جتربًة هي 
 أفضل وأزكى من جتربته وإال لكانت حجًة على الناس كما كانت السنة النبوية حجة.

ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  وقال عز وجل

ڎ  ڎ      ڈ  ڈ                      چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ    

فال ميكن أن نتصور أن ميتثل هذا األمر أحٌد أكثر من  ، ٩٧آل عمران:  چژ
رسول اهلل، وال أن يكون ربانًيا حبق؛ يصل إىل أقصى درجات االستفادة من عمليات 

 التعلم واستثمارها: غريه. 

لى اهلل عليه وسلم هذا السبب هو الذي أوقفين أمام استخراج طريقة النيب ص
 التعليمية.

فال شك أننا حنتاج إىل استخراج اإلسرتاتيجية النبوية يف التعليم والطرق اليت 
، لكي نبين بها مشروعنا العلمي الذي ترتقبه األمة (1)نفذ بها تلك االسرتاتيجية

 لنهضتها ورفعتها.
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 املبحث األول: التدبري النبوي يف التعليم.

 وبه مطالب:

 ألول: أنواع العلم اليت توىل النيب صلى اهلل عليه وسلم تبليغها لألمة.املطلب ا

 املطلب الثاني: تدبريه للعلوم املعرفية الثقافية اليت حيتاجها مجيع أفراد األمة.

 املطلب الثالث: تدبريه للعلوم الشرعية التخصصية.

 املطلب الرابع: تدبريه للعلوم الشرعية العملية.

 ر التدبري النبوي يف التعليم يف مناء علم احلديثاملبحث الثاني: أث

 أوجه االستفادة العلمية املعاصرة من التدبري النبوي. املبحث الثالث:

 

 املطلب األول: أنواع العلم اليت توىل النيب صلى اهلل عليه وسلم تبليغها لألمة.

لعلوم جاء النيب صلى اهلل عليه وسلم بعلوم مجة إىل أمته، وال شك أن تصنيف ا
اليت نقلها النيب صلى اهلل عليه وسلم لألمة مهٌم يف استخراج التدابري اليت أدار بها 

 عملية التعليم، حيث يتوقع أن يكون لكل نوع من العلم تدبرٌي يناسبه.

وبعد حتليل املواقف التعليمية اليت وردتنا يف أحاديث النيب صلى اهلل عليه 
توىل نقلها لألمة، واحتساب توقع التصنيف املنطقي وسلم، والنظر يف أنواع العلم اليت 

 املمكن، وجدنا أنه ميكن أن تصنف هذه العلوم إىل األنواع اآلتية:

علوم معرفية ثقافية حيتاجها مجيع أفراد األمة، وهي تتمثل يف املعارف اليت توىل بها  -
ي إصالح العقيدة، والفكر، واألخالق، ورفع بها مستوى الوعي الثقايف الفرد

واجلماعي يف األمة، وتلقى هذه العلوم عادة يف اخلطب واملناسبات، ويف مثل هذه 
 .(4)العلوم كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول: "ليبلغ الشاهد الغائب"
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علوم شرعية ختصصية، حتتاجها األمة ويكفي أن تكون معرفتها عند بعض أفرادها  -
ة: كقراءات القرآن، وفرائض دون جمموعها، وهي تتمثل يف التخصصات الشرعي

املواريث، وتفاصيل الفقه، وتأويل القرآن، ويف هذه العلوم اختص بعض أصحابه 
بعلوم مل يطلع عليها آخرون، ودعا لعبد اهلل بن عباس فيها بقوله: "اللهم فقهه يف 

 ، وهو دعاٌء خاص.(5)الدين وعلمه التأويل"

عامتها، اتبع فيها النيب صلى اهلل عليه علوم دينية تطبيقية، حتتاجها األمة كلها أو  -
وسلم طريقة احملاكاة العملية، ويف مثلها قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "صلوا 

 .(1)كما رأيتموني أصلي"

علوم إضافية، تدعو إليها احلاجة، وهلا قدٌر من األهمية، كجملة من املعارف  -
 وأشراط الساعة، وبعض الطبية، واملعارف الغيبية عن املستقبل، وأخبار الفنت

املعارف املفيدة يف املواعظ واإلصالح، وهذه كان يبثها يف املواقف املختلفة حسب 
مقتضى احلاجة، ويف مثلها قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "الشفاء يف ثالثة: شربة 

 احلديث. (9)عسل، وشرطة حمجم، وكية نار. وأنهى أميت عن الكي"

ية الالزمة إلعداد الفرد إعداًدا متكامال لبلوغ اإلعداد املهارات العلمية والشخص -
الكايف لإلتقان يف العمل الفردي واجلماعي، وهذه املهارات كان جيري تنميتها يف 
أثناء التعليم يف سائر أصنافه، ويف سائر املواقف التطبيقية للتعليم، حيث كانت 

ڱ  ڱ  چ  عمل،الفلسفة اإلسالمية توجب العمل بالعلم، وتربط القول بال

. ويدل عليها احلديث النبوي 9الصف:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ں
مهارات التعامل مع النصوص  وهذا يتضمن  (8)الشريف: "اللهم فقهه يف الدين"

 الشريفة بالتحليل والربط واالستنباط، والقدرة على الرتجيح.
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مة، هذه هي أبرز أصناف العلوم اليت عّلمها النيب صلى اهلل عليه وسلم لأل
 واليت اشتمل عليها الكتاب والسنة. 

وتقتضي احلالة املعروفة عن املفردات العلمية بعامة أن تتمايز بعض مفردات 
هذه العلوم حتى يكون من السهل تصنيفها، وقد يكون يف بعض املفردات تداخال يف 

 صفاتها حبيث يتنازعها صنفان أو أكثر. 

نبوية يف التعليم مهٌم للغاية، ومما يسهم لذلك فإن الدقة يف استخراج التدابري ال
يف حتقيق الدقة ما سبق لنا يف هذا املطلب من تصنيف أنواع املعارف؛ بناًء على حتليل 
ما اشتمل عليه القرآن والسنة من علوم، وحتليل املواقف التعليمية الساكنة يف روايات 

النبوي يف التعليم من  األحاديث الصحيحة. وال بد لتحقيق الدقة يف استخراج التدبري
الوقوف على التدبري النبوي ألهم أصناف العلم اليت ظهرت يف هذا املطلب، وهذا ما 

 ستفي به املطالب الالحقة إن شاء اهلل تعاىل.  

 املطلب الثاني: تدبريه للعلوم املعرفية الثقافية اليت حيتاجها مجيع أفراد األمة.

املعارف اليت توىل بها إصالح العقيدة، سبق أن هذا النوع من العلم يتمثل يف 
والفكر، واألخالق، ورفع بها مستوى الوعي الثقايف الفردي واجلماعي يف األمة، 
وهي يف عامتها معارف تنسجم جًدا مع فطرة البشر، وكثرٌي منها من قبيل احلكمة اليت 

 ستثناء. تقبلها النفوس اإلنسانية بال برهنة وال استدالل، وحيتاجها اجلميع بال ا

ومن أمثلتها قوله عليه الصالة والسالم: "إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ 
، ومثل قوله عليه الصالة والسالم: "من عمل عمال ليس عليه أمرنا (8)ما نوى" احلديث

، ومثل قوله: "ال (66)، ومثل قوله عليه الصالة والسالم: "من غش فليس منا"(69)فهو رد"
 ، وغريها.(69)ضرر وال ضرار"
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ففي سائر هذه األحاديث نلحظ قوة البيان واختصار العبارة والقابلية الشديدة 
للحفظ واالستثمار بالتدبر والتطبيق، وكأنها رسائل خمتصرة ينبغي على مجيع من بلغته 

 أن يسعى يف نشرها يف جنبات األمة، لرتتفع الثقافة وتصلح العقائد واألخالق.

ملنقول عنه أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يقدم )املعرفة( وقد وجدنا يف الرتاث ا
يف أمت تلخيص وأحسن عرض )وال يطيل الكالم( لكي يسهل ضبُطها ونقلها والتفقه 

 حديثًا ُيَحدُِّث وسلم: "كان عليه اهلل صلى النَِّبىَّ َأنَّ عنها اهلل رضي  َعاِئَشَة فَعْنفيها، 
تأتي هذا املمارسة النبوية كجزء من التدبري النبوي يف  . (61)"أَلحَصاُه الَعادُّ َعدَُّه لو

 التعليم، فقد كان يتقصد تلخيص املعلومة ألنه يعمل وفق خطٍة حمكمة. 

ويأتي وصف عائشة رضي اهلل عنها لطريقة حتديث رسول اهلل صلى اهلل عليه 
يف وسلم رًدا على ما كان فعله بعض املعلمني بعده من سرد احلديث واإلكثار منه 

اجمللس الواحد، ففي رواية من روايات هذا احلديث تقول رضي اهلل عنها البن أختها 
 جانب إىل فجلس جاء هريرة أبو ُيعجبك أالعروة بن الزبري راوي هذا احلديث: "

 فقام ُأسبح وكنت ذلك ُيسمعين سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول عن حيدث حجرتي
 مل سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول إن عليه دتلرد أدركته ولو ُسبحيت أقضي ان قبل
 . (64)كسردكم" احلديث يسرد يكن

ويأتي يف بعض الروايات بيان العلة اليت ألجلها أقّل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 تفهمه فصال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول حديث كان وسلم الكالم، فتقول: "إمنا

 . (65)القلوب"

السالم من تلخيص املعرفة: أن يسهل حفظها وضبطها، فكان هذا مقصده عليه 
 وأن يستمر استثمارها والتفقه فيها، وأن تبقى يف األمة جيال بعد جيل.
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ويف بعض الروايات أنه بلغ من تلخيصه وحسنه إىل درجة أن حيفظه كل من 
 . (61)مسعه" من كل حيفظه فصال ُيبينه؛ كالمة مسعه: "كان

علومة هو األسلوب الذي اتبعه النيب صلى اهلل عليه فهذا األسلوب يف تقديم امل
وسلم يف دروسه العلمية؛ أن يقدم للسامع مادة علمية ملخصه قابلة للضبط، وقابلة 
للتمدد واالستطالة بالتفهم والتفكر عند السامع، مهما كان حاله، وقابلة للبقاء يف 

 أجيال األمة املتالحقة.

ن يشعر عليه الصالة والسالم أنهم قد وعوا بعد أفإذا أضفنا إىل ذلك أنه كان 
 .(69)"ليبلغ الشاهد الغائب"ما أراد؛ خياطبهم بقوله: 

لذا فإن درسه عليه الصالة والسالم الذي يهم األمة مل يكن ينتهي يف دائرة 
لينتقل العلم بعد  إلقائه، ولكن كانت تلك الدائرة هي وسيلة التفجري املعريف يف األمة،

 جهات عديدة متباينة ال ميكن حصرها وال التضييق عليها، حبيث تأمن إلقائه فيها إىل
احلقيقة بعدها من: الضياع، أو من حتوهلا إىل خطأ مستمر ال يوجد ما يدل على 

 صوابه.

ذلك من خالل اتباعه تدبرًيا عظيًما يتمثل ملخًصا يف أمره عليه الصالة وكان 
 والسالم: أن "يبلغ الشاهد الغائب".

 هذا النوع من املعرفة يلقى هذا النوع من التدبري. إذن كان

وبني يدينا قصُة حديٍث آخر، أراد النيب صلى اهلل عليه وسلم فيها جلميع أفراد 
األمة أن تبلغهم معرفٌة مهمة حيتاجها اجلميع، فكان من تدبريه فيها ما يؤكد أن سياسة 

ه كان خيتصر العبارة ويصوغها النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا النوع من املعرفة: أن
جيند من مسعها ليحدث بها  صياغة قابلة للفهم واالستثمار واالنتقال يف األمة، ثم 

 من مل يسمعها، فيتحّول من سامع إىل مبلغ، رجاء أن تبلغ اجلميع.
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فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يريد أن يبلغ من حج معه من العرب 
جيب عليهم حفظ دمائهم وأمواهلم وأعراضهم، فألقى فيهم الذين دخلوا يف الدين أنه 

 أعلم ورسوله اهلل قلنا( هذا؟ شهر أي)خطبة جاء فيها أنه قال هلم كما يقول الراوي: "
 قال بلى قلنا( احلجة؟ ذا أليس) قال امسه بغري سيسميه أنه ظننا حتى فسكت قال

 امسه بغري سيسميه أنه ناظن حتى فسكت قال أعلم ورسوله اهلل قلنا( هذا؟ بلد فأي)
 فسكت قال أعلم ورسوله اهلل قلنا( هذا؟ يوم فأي) قال بلى قلنا( البلدة؟ أليس) قال

: قال اهلل رسول يا بلى قلنا( النحر؟ يوم أليس) قال امسه بغري سيسميه أنه ظننا حتى
 يف هذا بلدكم يف هذا يومكم كحرمة عليكم حرام :وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن
 أو) كفارا بعدي ترجعن فال ؛أعمالكم عن فيسألكم ربكم وستلقون ،هذا ركمشه

 يبلغه من بعض فلعل الغائب الشاهد ليبلغ أال بعض رقاب بعضكم يضرب( ضالال
 .(68)"(بلغت؟ هل أال) قال ثم( مسعه من بعض من له أوعى يكون

وب فتأمل هذه األسئلة اليت يراد منها جذب االنتباه وزرع املعرفة يف قل
السامعني؛ ثالثة أسئلة ترتبط بها ثالث معارف، وُيبنى عليها املعنى بناء حمكًما قوي 
االرتباط: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ يقابلها: إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم، ويؤكد حرمتها تشبيه حرمتها حبرمة البلد واليوم والشهر اليت تقرر 

  عندهم أصال أنها حرمة عظيمة.

وتأتي تلك السكتات الرائعة )فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغري امسه( 
 لتحُضَر كلُّ حواس السامعني، فيضبطوا عنه ويفقهوا قوله عليه الصالة والسالم.

هذا كان جزًء مهًما من التدبري النبوي، ثّم يأتي جزٌء مهٌم آخر يف قوله: "إال 
حتى يكون الغائب الذي تبلغه هذه ليبلغ الشاهد الغائب"، ثّم يتطور هذا اجلزء 

املعلومة مسئواًل عنها وخادًما هلا بدرجة تكون أحياًنا أكثر من السامع األول )فلعل 
 بعض من بلغه أن يكون أوعى له من بعض من مسعه(.
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املشاركة بني املعلم  فإذا ما َحّللنا هذا التدبري النبوي، وجدناه يعتمد مبدأ
 يمها إىل ما يلي:واملتعلم يف مراحل ميكن تقس

 حسن أداء من املعلم للمعرفة ملخصة قابلة للحفظ والفهم. -

يرافقه حسن استماع وتلقي من الطالب،  يكون للمعلم فيه دور بافتعال ما جيذب  -
 حواس السامعني.

 ثم حفظ، وتفكر ووعي، من الطالب، يكون للمعلم فيه دور يف التحفيز. -
ئب(. وهذا التبليغ كفيٌل بتحقيق إنتماء ثم حسن أداء من الطالب؛ ُيبلِّغ )الغا -

الطالب لعلمه ومحيته له، وبتثبيت املعرفة واستثمارها لديه، وبفتح أوجه فقهها من 
 خالل إثارة التفكر فيها والنقاشات حوهلا.

ولكي ُتفّعل هذه الطريقة على أعلى مستوى، فإنه ينبغي على السامع أن يكون  
حيافظ على ما مسع؛ ليقوم بتبليغه ملخًصا من غري شريًكا فيها بأن يعي وحيفظ، ثم 

تغيري، ومقروًنا بتوضيحه قدر استطاعته؛ وقد نبه النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه 
 فقه حامل فرب وبلغها؛ وحفظها فوعاها مقاليت مسع امرًأ اهلل على هذا فقال: "َنضََّر

 . (68)منه" أفقه هو من إىل

املادة العلمية املنقولة، واليت قد يقف املنقولة إليه وهذا مبيٌن أساًسا على جودة 
 منها على ما مل يدركه السامع األول من فهمها، فهي رسالة العلم البينة. 

ويف جعل رسائل العلم على هذا النحو حتفيٌز لعموم الناس بالتفقه يف النص 
، الغائَب الشَّاهُد ِغالنبوي واستخراج فوائده وأحكامه، قال عليه الصالة والسالم: "لُيَبلِّ

، ويف طلب التبليغ إشارٌة إىل ِعظم (99)منُه" له أوَعى هو من ُيَبلَِّغ َأْن عسى الشَّاهد فإنَّ
املعاني املوجودة يف النص، واليت ينبغي أن ُتستخرج، وأن تتناوهلا العقول بالبحث 
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 بعِض ِمْن َلُه َأوَعى يكوَن َأن بلُغُهَي َمْن بعَض َفَلَعلَّ الغائَب، الشَّاهُد لُيَبلِِّغ "َأالوالنظر، 
 .(96)"َسِمَعُه َمْن

وهذا التصوُُّر الواضح جتاه عملية التعلم، بأنه ال يكون التعليم إجيابيا حتى 
ُيستفاد من املتلقي؛ إما بأن يعي العلم وعًيا كامال فيصبح من العلماء به الذين ُيرجع 

وينقله لغريه، وبغريهما فإن عملية التعلم إليهم فيه، وإال فال أقل من أن َيحفظ العلم 
 ستكون سلبية ال حمالة= هو احلق، وهو ما كان يراه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

 اهلدى من جل و عز به اهلل بعثين ما َلمَث إنقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "
 الكأل تفأنبت املاء قبلت طيبة طائفة منه فكانت ،اأرًض أصاب غيث كمثل والعلم

 منها فشربوا الناس بها اهلل فنفع املاء أمسكت (99)أجادب منها وكان ،الكثري والعشب
 تنبت وال ماء متسك ال (91)قيعان هي إمنا أخرى منها طائفة وأصاب ،ورعوا وسقوا

 مل من ومثل ،وعلم فعلم به اهلل بعثين مبا ونفعه اهلل دين يف فقه من مثل فذلك ،كأل
 . (94)"به أرسلت الذي اهلل هدى يقبل ومل رأسا بذلك يرفع

وبني الوعي الكامل والفهم التام للعلم وبني حفظه دون فهم: مراتُب كثريٌة يف 
 من له أوعى يكوَن أن يبلغه مْن بعَض درجات الفهم يتفاوت فيها املتعلمون، )فلَعلَّ

هذه َسِمَعُه(. والوعي به نسيٌب يتفاوت، ولكن درجات الوعي املتفاوتة  من بعض
كفيلة بتحرير املراد على صورته النهائية، إذا ما تداولتها تلك العقول على اختالفها 

 وتدرجها يف الفهم.

 إذن حنن أمام اسرتاتيجية نبوية متكاملة هلذا الصنف من العلم.

ولكي يضمن النيب صلى اهلل عليه وسلم جناح هذه االسرتاتيجية اليت تعتمد 
نه قد قدم للتالميذ من التحفيز ما هو فوق القدر األعلى على التالميذ يف تنفيذها؛ فإ
فقال عليه الصالة والسالم: )بلغوا عين( احلديث، بصيغة  الكايف على القيام باملهمة.
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األمر الصريح الذي يوجب التبليغ، وقال: )ليبلغ الشاهد الغائب(، فبني املسئول عن 
على الغائب. ويف هذا حتفيٌز التبليغ وبني حق الغائب على الشاهد، وفضل الشاهد 

لشهود جمالس العلم، وملن شهدها على إبالغه من غاب عنها. وقال عليه الصالة 
احلديث، وفيه (95)والسالم: "نضر اهلل امرًء مسع مقاليت فوعاها ثم أداها ملن مل يسمعها"

ليت ، وا(91)حتفيٌز كبرٌي للتالميذ. من خالل ارتقابهم حتقق )النضارة( اليت وعدهم بها
 تستغرق نضارة الوجوه يف الدنيا ويف جنة اآلخرة. 

. فَحفَز على (99)وقال: "ألن يهدي اهلل بَك رجال واحًدا خرٌي لك من ُحمر النََّعم"
العمل ببيان عظيم أجر امُلَبلِِّغ الذي يهدف إىل هداية الناس؛ فال يقدم هلم إال ما 

نفع ما يكون للمرء من العلم ما يناسب نفعهم، ويف هذا مراعاٌة حلاجة الناس؛ فإن أ
اشتدت إليه حاجته، وما اشتدت إليه حاجته فإنه يكون أقرب ما يكون إىل حفظه 

 ووعيه. 

وبهذا ضمن النيب صلى اهلل عليه وسلم اهتمام تالميذه باألهم ثم األهم من 
 العلم الذي يبثه فيهم، وبأنه سينال اهتمامهم أيًضا يف تبليغه ونشره.

، فكثَّر به فعل اخلري والداللة (98)على خري فله مثل أجر فاعله" وقال: "من دّل
 ذلك ينقص ال تبعه من أجور مثل األجر من له كان هدى إىل دعا من" عليه، وقال:

 ينقص ال تبعه من آثام مثل اإلثم من عليه كان ضاللة إىل دعا ومن ،اشيًئ أجورهم من
 إنإال مبحاربة الشر، وروي عنه أنه قال: "فإن اخلري ال يدوم  .(98)"اشيًئ آثامهم من ذلك
 :احلوت وحتى حجرها يف النملة حتى واألرضني السموات وأهَل ومالئكته اهلل

 (19)"اخلري الناس معلم على ليصلون

وبهذا ضمن عليه الصالة والسالم أن ُيسهَم التعليم يف تعاون اجملتمع على 
 يضعفوه ويستأصلوه. اخلري حتى يوجدوه ويقيموه وتعاونهم على الشر حتى
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فكان هذا القدُر اهلائُل من التحفيز كافًيا لتحويل أوالئك التالميذ إىل معلمني 
على طبقات متفاوتة األهلية، أقلهم من نقل املعرفة كما هي إىل غريه، وأكثرهم من 

 نقلها بفقهها وفوائدها.

حلضور إىل وهكذا تعلََّم أصحاب رسول اهلل منه، وعلموا قومهم ممن ال ميكنه ا
 .(16)جمالسه، أو املواضبة عليها، فتناوبوا يف التلقي واألداء

فكان اجملتمع )الواعي( يتعاهد املبلغني الذين ُيكثرون من لقاء رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم هل لديهم من جديد عنه، مما يزيد أولئك املبلغني حتفيًزا للوفاء 

ن اجلديد من العلم، فيقسمون وقتهم بني مبهامهم، وكان أفراد اجملتمع يهتمون بشأ
التعلم والتكسب للمعاش، وما كانوا يكتفون بذلك، ولكنهم كانوا يتناوبون جمالس 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

 نتناوب فكنا ،األنصار من جار لي كانقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: "
 خبرب فيأتيين ،يوما وأنزل ايوًم لفينز ،سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل النزول
 . (19)"ذلك مبثل وآتيه وغريه الوحي

 فبهذه االسرتاتيجية يكون شأن التعلم شأن األمة بأمجعها.

وبهذه االسرتاتيجية َجّند النيب صلى اهلل عليه وسلم وسائل نقل )عاقلة(، تنقل 
 أمره ونهيه وإرشاده يف جنبات األمة بأمجعها. 

ضمن النيب صلى اهلل عليه وسلم اسـتثماًرا كـامال لعمليـة     وبهذه االسرتاتيجية
التعلم، من ضـبط املعرفـة، وتنميـة املهـارات، والعمـل بـالعلم، وانتشـاره يف األمـة،         

 وحفظه من الضياع، وبقاء الصواب، وبقاء أدلته اليت تدل على رجحانه. 
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عليه وبهذه االسرتاتيجية منت مهارات االتصال لدى أصحاب النيب صلى اهلل 
وسلم، من خالل املمارسة العملية ملهمات اتصال مستمرة، فيها التدريب املستمر 
على: تلخيص الرسالة، وحسن العرض، وتنمية مهارات اإللقاء، وحسن التلقى، 
وتنمية مهارات االستماع، ومهارات احلوار واإلقناع، ومهارات التحليل والربط 

 واالستنباط، وغريها.

يجية تنمية مهارات الطالب ومهارات املعلم )مًعا( يف فكفلت هذه االسرتات
التالميذ، وجعلت يف التالميذ تدرجات علمية جيول العلم خالهلا، ومينحها قدًرا جيًدا 
من املذاكرة واحلوار والرتجيح واملناظرة، وهذا ما مل جنده يف أي طريقة تعليمية أخرى؛ 

 التالميذ.حيث تهتم أجودها بتنمية مهارات الطالب فقط يف 

ولو ذهبنا ننظُر يف اجلهات املنتفعة بهذه الطريقة يف زمن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم؛ فسيتبني أثر هذه االسرتاتيجية القوية اليت تبعها النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 

 تعليمه يف كافة احملاور املهمة يف العملية التعليمية.

ريقة االنتشار الواسع يف فئات اجملتمع ضمنت املعرفة بهذه الط فأواًل: املعرفة،
وطبقاته، وبال حدود، مما يكفل وصوهلا إىل أعداد غري حمدودة وال متوقعة، ويف هذا 
ضماٌن حلفظ هذه املعرفة من الضياع، وفيه أيًضا حفظها من االحتكار الذي قد يفضي 

ن يعي أثر يف بعض الظروف إىل الكتمان أو التحريف، والنيب صلى اهلل عليه وسلم كا
هذه االسرتاتيجية يف حفظ دينه ونشره وبقائه صافًيا نقًيا إىل أن يأذن اهلل برفعه يف آخر 

 الزمن. 

فقد وجد اجملتمع يف هذه االسرتاتيجية أعلى درجات اخلدمة اليت  اجملتمع، ثانًيا:
ا ميكن أن توفرها له طرق التعليم األخرى؛ ولو كانت جمتمعة، فاملقصود بالتعلم أساًس

يف هذه االسرتاتيجية هو اجملتمع، وليس بني اجملتمع وأي معرفة جديدة إال أن يلقيها 
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املصدر األساس )املعلم( جلماعة من الطالب حتى يتحولوا إىل وسائل فاعلة تنقلها 
بكفاءة للمجتمع، مباشرة وبال كلل، وينشأ هلا نقلٌة آخرون من الدرجة الثانية ممن 

فتتفجر فيه املعارف من كل صوب وحدب، مما يرفع من مسع من الطالب اأُلَول؛ 
 مستوى وعيه وثقافته وتالمحه ومتاسكه.

الذي أصبح خيطط ملا يريد أن يلقيه من علم على طالبه، وحيرر  ثالًثا: املعلم،
عباراته، ويلخص مقصوده، ويسعى إلشراك هؤالء الطالب معه يف عمل مجاعي مثمر 

ر معه مهارات التخطيط والبحث واإللقاء والعرض خلدمة املعرفة واجملتمع. فتتطو
 واحلوار واإلقناع والرعاية واإلدارة املعرفية.

الذي علت همته فأصبح شريكا يف التعلم والتعليم بعد أن كان  رابًعا: الطالب،
يف كثري من طرق التدريس جمرد متلق حمايد للمعرفة ال ينتمي هلا وال يشعر بها وال 

 يأبه ألمرها، ومنت فيه املعارف ومهارات التعلم املتمثلة يف يتحمل مسئوليتها وال
مهارات االتصال واملهارات اإلدراكية واملهارات النفسية احلركية. ومل يكتف بنمائها 
فقط ولكن منت جبوارها مهارات )املعلم( من وقت مبكر؛ ملا توىل نقل العلم 

 املستوى من مهارات الطالب. )للغائب(، فأصبح له معلًما، ومهارات املعلم أعلى يف

وبسبب كل هذا النماء املبين على هذه الطريقة الرائدة يف التعليم متّكن جيل 
الصحابة من إصالح نفوسهم، وجمتمعهم، وتوحيده، ثم نقلوا هذا الصالح لغريهم، 
فصلحت األمم بدخوهلا اإلسالم، وصلح العامل بهيمنة نظام اإلسالم العادل الرحيم، 

 إجيابًيا يف أنتاج التقدم واحلضارة اليت يعيش يف كنفها عامل اليوم.مما أّثر 

 ويف ختام هذا املطلب يتبني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أراد أن:

 حيفظ هذا العلم من الضياع. -
 وأن يعلم به أمته اليت كانت يف عهده. -
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 الثقايف. وأن يرفع من مستوى ثقافتها وتفكريها من خالل هذا احلراك العلمي -
 وأن يرفع املستوى املهاري لألمة من خالل تنشيط عملية التعليم هذه. -
 وأن تتوثق عالقات أفراد اجملتمع من خالل العملية التعلمية واملشاركة فيها. -

وأن يضمن ملن غاب عنه يف املكان من أصحابه وأهل جيله أو الزمان من  -
 ه هذا العلم.الطبقات اليت ستأتي من بعده: وجود من يبلغ

، يف (11)الوكالة التعليمية املفتوحةوأنه لتحقيق مراده هذا قد اتبع أسلوب: 
طريقة "ليبلغ الشاهد الغائب"، وأنه قد وّفى بكل ما تتطلبه هذه الطريقة، من: تلخيص 
املعلومة، وصياغتها بأسلوب يضمن ضبطها ويفتح باب التفقه فيها، وحسن إلقائها 

بط السامعني هلا، وحتفيزهم على نقلها لغريهم، وحتفيز وعرضها، والتأكد من ض
غريهم على التلقي عنهم، وتقرير أن املبّلغ بها قد يكون أوعى هلا من سامعها األول 

 الذي بلغه أياها، ويف هذا البيان حتفيز كبري للسامعني واملبلَّغني على حد سواء. 
الحتياط، وفتح للعارفني وأنه قد حذر الناقلني عنه من الكذب عليه وطالبهم با

حبديثه باب النقد فيما يرويه عنه الرواة، وذلك احتياٌط عن ما ميكن أن تتسبب به هذه 
الطريقة من دخول بعض الروايات املكذوبة أو املغلوطة فيما ينقله عنه الناقلون، 
وأراد للتدافع املعريف أن يكون هو حافظ هذا العلم، حيث تدفع الرواياُت الصواب 

 واياِت اخلطأ.الر
هذه كانت بال شك طريقته اليت أجرى تدبريه التعليم عليها، ولو شاء ألشاع يف 
األمة أن ال يأخذن أحٌد العلم إال عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أو ألشاع أن 
ال يؤخذن العلم إال عن رسول اهلل وكبار أصحابه: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 

فتح أخذ العلم عن كلِّ أحٍد مسع منه ولو مقالًة واحدة، بل  وفالن وفالن، أَما وقد
رّغب فيه، وحّفز اآلخذ واملأخوذ عنه على التلقي واألداء، فإنه قد اختار هذه الطريقة 

 لتدبري هذا النوع من العلم.
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هنا نكون قد وصلنا إىل نتيجة هذا املطلب، وسنرى يف املطلب اآلتي تدبريه 
 وع آخر من العلم.عليه الصالة والسالم لن

 املطلب الثالث: تدبريه يف تعليم العلوم الشرعية التخصصية.

وصلنا يف املطلب السابق إىل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان قد اتبع يف 
الوكالة تدبريه تعليَم العلوم املعرفية الثقافية اليت حيتاجها مجيع أفراد األمة طريقة: 

 تلك الطريقة لتدبري العلوم التخصصية أيًضا؟. فهل تصلح التعليمية املفتوحة

وهل وكََّل النيب صلى اهلل عليه وسلم أحًدا يف زمانه ليكون معلًما متخصًصا 
 يرجع إليه الناس؟ 

 وما هو دور النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التعليم التخصصي؟

 وكيف كانت الطريقة اليت اتبعها يف تدبريه هلذا النوع من املعلومات؟

واب عن هذه التساؤالت يكون من خالل حتليل املواقف التعليمية الواردة اجل
الصحيحة، ومن خالل النظر يف احلقائق اليت أحاطت بالتعليم  يف األحاديث النبوية

 النبوي، والفوارق الرئيسة بني املعرفة الثقافية اإلمجالية واملعرفة التخصصية التفصيلية.

وسلم، واملتمثلة يف تدبري كل ما حيتاجه اجملتمع  فكثرة مهام النيب صلى اهلل عليه
املسلم يف شتى اجملاالت: تستدعي أن يكون قد استعان بوكالء يف التعليم من خاصة 
أصحابه ممن تعلموا قدمًيا، ليقوموا جبزء كبري من املهمة التعليمية هلذا النوع؛ ويتوىل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ ا، النيب الكريم عليه الصالة والسالم األشراف على تنفيذه

اآلية.  ٢١األنفال:  چڀ ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ
 وتأييدهم له عام يشمل التعليم أيًضا.
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كما أن استعانة النيب صلى اهلل عليه وسلم بالشاهد ليعلم الغائب يف النوع 
السابق من أنواع العلوم اليت اشتملت عليها الشريعة، واليت ينبغي أن تكون علوًما 

ملة حيتاجها اجلميع، يدل أيًضا على أنه ينبغي أن يستعني بوكالء خاصني ثقافية جم
 لتعليم العلوم الشرعية التخصصية التفصيلية اليت ال ميكن للجميع أن َيْعَلَمها.

؛ ميكن أن نبين البحث يف هذا املطلب عليها، وهي: على ذلك فإننا أمام فرضية
الء خاصني من أصحابه تولوا بعد أن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد استعان بوك

 تعلموا العلوم الشرعية التخصصية على يديه: تعليم بقية أصحابه حتت إشرافه. 

واختبار هذه الفرضية يكون بعرضها على املواقف التعليمية اليت اشتملت 
عليها األحاديث الصحيحة، ثم اخلروج بالنتيجة اليت تدل عليها تلك املواقف بعد 

 ا أثبتت صحة هذه الفرضية أو أثبتت خطأها. حتليلها، إم

 إىل ناس جاء": قال مالك بن أنس وأول ما نبدأ به من تلك املواقف حديث
 فبعث والسنة القرآن يعلمونا رجاال معنا ابعث أن فقالوا وسلم عليه اهلل صلى النيب

 آنالقر يقرؤن ؛حرام خالي فيهم القراء هلم يقال األنصار من رجاًل سبعني إليهم
 وحيتطبون املسجد يف فيضعونه باملاء جييئون بالنهار وكانوا ،يتعلمون بالليل ويتدارسون

 وسلم عليه اهلل صلى النيب فبعثهم ،وللفقراء الصفة ألهل الطعام به ويشرتون فيبيعونه
 قد أنا نبينا عنا بلغ اللهم فقالوا ،املكان يبلغوا أن قبل فقتلوهم هلم فعرضوا ،إليهم

 فطعنه خلفه من أنس خال احراًم رجٌل وأتى قال ،عنا ورضيت عنك ضينافر لقيناك
 و عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال ،الكعبة ورُب زتُف :حرام فقال ؛أنفذه حتى برمح
 لقيناك قد أنا نبينا عنا بلغ اللهم قالوا وإنهم !قتلوا قد إخوانكم إن :ألصحابه سلم

 . (14)"عنا ورضيت عنك فرضينا

 احلديث وقصته يدل على ما يلي: وحتليل هذا
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أن الناس يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم كانوا يرون أن املسئول عن تعليم  -
 الناس الكتاب والسنة هو النيب صلى اهلل عليه وسلم.

ويرون أيًضا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أعّد من طالبه من يصلح ألن يكون  -
 معلًما للمبتدئني.

 مهم خاضٌع إلشراف النيب صلى اهلل عليه وسلم.ويرون أن تعلي -
ويدل حتليل احلديث على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ُيَمكُِّن أصحاَبه من  -

تعليم بعضهم بعًضا بشكل واسع، وأنه يندب من أتقن شيًئا إىل تعليمه ملن مل يتقنه. 
الناس وذلك مأخوٌذ من هذا العدد الكبري )سبعني( الذي أرسله مع هؤالء 

وحدهم، ومل يكن يف هؤالء السبعني كبار أصحابه. فلم يكن تدبريه وفق هذا 
احلديث يدل على أنه احتكر التعليم يف طائفة خاصة، ولكنه مفتوح لكل من أتقن 
شيًئا من العلم. فهؤالء القراء كانوا يتذاكرون ويتدارسون. فعّلم بعضهم بعًضا، ثم 

 أرسلهم مجيًعا لتعليم آخرين.
م الذي كان عند هؤالء القراء علٌم ختصصي، من جهة مشوله، ومن جهة العل -

 نوعه، فتعليٌم مشولٌي ثقايف، أو تعليٌم تفصيلٌي ختصصي، كالهما علٌم ختصصي.

كانت نتيجة حتليل هذا اخلرب الصحيح الذي حوى مواقف تعليمية، ووضّح 
، فالذي وصلنا الفرضيةهي تأكيد احلالة الثقافية يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

إليه مع حتليل هذا اخلرب يؤيد الفرضية يف أصلها، لكنه يزيد يف ختصيصها من جانٍب، 
 يتبني من اإلجابة على السؤال اآلتي: 

سّلمنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد اختذ طريقة التوكيل اخلاص يف التعليم 
 التخصصي، لكن كيف كان هذا التوكيل اخلاص:
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النيب صلى اهلل عليه وسلم من أصحابه علماء بالشريعة ثّم حكر  هل أعّد
 التعليم عليهم؟ حفاًظا على العلم من اخلطأ.

أم أنه ندب كلَّ من تعلم شيًئا وأتقنه إىل أن يعلمه من ال يعلمه؟ حفاًظا على 
 العلم من الكتمان.

ذكرنا هم اخلرب السابق مييل جًدا إىل ترجيح الثاني، ألن هؤالء السبعني كما 
أقرب إىل أن يكونوا درجات متفاوتة يف العلم؛ من املتعلمني الذين ختصصوا يف علم 
الكتاب والسنة، يرجع بعضهم إىل بعض ويستفيد بعضهم من بعض. أقرب أن يكونوا 
كذلك من أن يكون كلُّ واحٍد منهم عامٌل بالكتاب والسنة، مكتمل املعرفة بها أو 

 بأغلبها.

أن التوكيل اخلاص يف العلوم التخصصية هو: لكل من فاحلديث يدل على 
 أتقن شيئًأ يف العلم بال احتكار.

وميكن أن ُيستدل على أن طريقة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التعليم هي 
تفويض كل من أتقن شيًئا من العلم بأن يعلمه من حيتاجه: باألحاديث اآلمرة بالتبليغ 

 إسرائيل بين عن وحدثوا آية ولو عين بلغوايه وسلم: "مطلًقا، كقول النيب صلى اهلل عل
 . (15)"النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب ومن حرج وال

حيث يشمل كّل من أتقن شيًئا من العلم ولو آيًة واحدة، قراءَتها وفهَمهما 
والعمَل بها. كما أن يف قوله: )وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج( ما يدعم هذا 

ن جهة كون هذا اخلطاب يفتح األحاديث العلمية يف اجملتمع وال حيتكرها، الفهم م
األمر الذي تقتضيه هذه الطريقة يف التوكيل العلمي، وأيًضا يدل قوله )ومن كذب 
علّي متعمًدا فليتبوأ مقعده من النار( على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خشي من 

فتوحة لكل من أتقن شيًئا من العلم، وإال الكذب عليه بسبب هذه الوكالة العلمية امل
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الكتفى بقوله: وال تأخذوا العلم إال من العلماء إبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفالن 
 وفالن، بعد توجيه النهي عن الكذب عليه إىل هؤالء اخلاصة.

 اليَمِن حنَو معاذًا بعَث وسلم عليه اهلل صلى النبى وقد جاء يف أخبار السنة أن
 و عز اهلل عبادة إليه تدعوهم ما أول فليكن ؛الكتاب أهل قوم على ُمقَدَت إنك: "له قال
 ،وليلتهم يومهم يف صلوات مخس عليهم فرض اهلل أن فأخربهم اهلل عرفوا فإذا ،جل
 على فرتد أغنيائهم من تؤخذ زكاة عليهم فرض قد اهلل أن فأخربهم فعلوا فإذا

  .(11)"أمواهلم كرائم وتوق منهم فخذ بها أطاعوا فإذا ،فقرائهم
فاحلديث هنا عن ُمَعلٍِّم واحد، هو معاذ؛ على سعة رقعة اليمن، وما ذاك إال 
ألن معاًذا عامٌل مكتمل العلم بالدين اإلسالمي حينها، ليس مثل أولئك القراء الذين 

 ُيعدون طلبة علم على مستويات علمية متفاوتة.
عليه وسلم أرشده ووصاه برتتيب والدليل من احلديث نفسه أن النيب صلى اهلل 

األولويات، ومل ُيَذكُِّرُه بالتفاصيل العلمية ألنه يعرفها، فهو يعرف التوحيد وما يضاده 
أو ينقصه، ويعرف الصلوات وشروطها وأركانها وأحكامها، ويعرف الزكاة وأحكامها 

ا ومرشًدا، وما يتعلق بها. وكان قد بعث معه أيًضا إىل اليمن أبا موسى األشعري معلًم
 .(19)ليعضد أحدهما اآلخر، وليفوا حباجة تلك البالد الواسعة

وقد سبق مصعب بن عمري إىل املدينة ُيَعلُِّم أهلها التوحيد والصالة ويقرؤهم 
 رسول أصحاب من علينا قدم من أول" :عنه اهلل رضىبن عازب  الَبَراُءالقرآن، قال 

 الناس يقرئان فجعال قال ،مكتوم أم بناو عمري بن مصعب سلم و عليه اهلل صلى اهلل
 جاء ثم ،عشرين يف اخلطاب بن عمر جاء ثم قال ،وسعد وبالل عمار جاء ثم ،القرآن
 ؛به فرحهم قط بشيء فرحوا املدينة أهل رأيت فما ،سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول
 ،اءج قد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هذا يقولون والصبيان الوالئد رأيت حتى
 .(18)"املفصل من سور يف األعلى ربك اسم سبح قرأت حتى قدم فما قال
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والرباء بن عازب كان يف حنو احلادية عشرة من عمره وقتها، وهذا يعين أن 
تعليًما ُمَنظًَّما قد سبق جميء النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة، تواله مصعب بن 

 ابة.عمري وابن أم مكتوم ومن حلق بهما من الصح

وهذا يؤكد أن سياسة النيب صلى اهلل عليه وسلم هي فتح آفاق التعلم والتعليم 
 يف اجملتمع، حبيث ُيَعلُِّم أصحاَبه، ثّم يتعلم بعضهم من بعض.

وال شك أن السؤاالت واالستشكاالت يف تفاصيل املعارف الشرعية كان 
الصحابة رضوان اهلل مرجعها النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم، ولكن تشهد الروايات أن 

عليهم كان علماؤهم جييبون على سؤاالت واستشكاالت اجملتمع فيما َيْعلمون، ويف 
 وجود النيب صلى اهلل عليه وسلم، وال ُيْنَكُر عليهم ذلك.

 أتى األعراب من رجال إن": قاال أنهما اجلهين خالد بن وزيد هريرة أبي عنف
 بكتاب لي قضيت إال اهلل أنشدك اهلل رسول يا فقال ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 فقال ،لي وائذن اهلل بكتاب بيننا فاقض نعم منه أفقه وهو اآلخر اخلصم فقال ،اهلل
 ،بامرأته فزنى هذا على اعسيًف كان ابين إن قال ،قل سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول
 العلم أهل سألتف ،ووليدة شاة مبائة منه فافتديت الرجم ابين على أن خربتُأ وإني

 فقال ؟الرجم هذا امرأة على وأن عام وتغريب مائة جلد ابين على أمنا فأخربوني
 ،اهلل بكتاب بينكما ألقضني بيده نفسي والذي: )سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول
 هذا امرأة إىل أنيس يا واغد ،عام وتغريب مائة جلد ابنك وعلى ،رد والغنم الوليدة

 و عليه اهلل صلى اهلل رسول بها فأمر ،فاعرتفت عليها فغدا قال (.افارمجه اعرتفت فإن
 .(18)"مجتفُر سلم

فهذه اإلشكالية التفصيلية يف احلدود تكلم فيها هنا بعُض املسلمني وأخطأ، 
واسُتفِتَى فيها أهل العلم من الصحابة فقالوا مبا علموا، والنيب صلى اهلل عليه وسلم 
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كفوا عن ذلك لوجوده، وترافع اخلصمان أمام النيب صلى موجوٌد بني القوم، ومل يستن
اهلل عليه وسلم، فقضى مبا أفتى به أهل العلم، ومل يثرب عليهم، ومل يثرب على من 
قال يف املسألة قبلهم فأخطأ! ألن املخطئ ظن أنه يتكلم بعلم ولكنه التبس عليه 

كن احلصول يف مسائل التفريق بني البكر والثيب فقضى بالرجم للبكر أيًضا. وهذا مم
 العلم بعامة.

الشاهد يف هذه الرواية الصحيحة هي أن األجوبة على االستشكاالت كانت 
تروج يف أوساط الصحابة، ومل يكونوا ميتنعون عن سؤال غري النيب صلى اهلل عليه 
وسلم من أهل العلم من أصحابه، ومل يكن املسئولون منهم ميتنعون عن اجلواب مبا 

م يكن العلم ُيحتكر، وال كانت األسئلة تقتصر على طائفة من الناس يعلمون، فل
 معلومة دون البقية، لكن كان السائل يتحرى أهل العلم ممن حوله.

واملزية الكبرية هلذه الطريقة أنها ختلق أجواًء علمية ثقافية يف اجملتمع، وحتول 
 العلمية. دون اندثار العلم، وترتك تصفية صواب العلم عن خطئه للمدافعة

وبذلك تكون نتيجة املطلب قد تبينت، ويكون التدبري النبوي يف بث العلم 
التخصصي عن طريق اتباع طريقة التوكيل اخلاص يف نشر العلم، وتبني أن التوكيل 

 يشمل كل من أتقن من العلم شيًئا. 

وتبني أن الفارق بني التدبري النبوي يف بث العلم التخصصي التفصيلي والعلم 
الثقايف اإلمجالي، هو يف أن العلم الثقايف اإلمجالي كان يلقى للعموم بصورة يستوعبها 
العموم، ويطلب من العموم أن يبلغوه، على طريقة "ليبلغ الشاهد الغائب". أما العلم 

ى للخصوص، وُيطلب ممن أتقنه أن يبلغه، على طريقة التخصصي التفصيلي فكان ُيلق
 )ليعلم العامل اجلاهل(.
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وهذا النوع من العلم التخصصي يشمل معارف نظرية وإجراءات عملية، وقد 
اتبع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اإلجراءات العملية طريقة خاصًة سيأتي احلديث 

 عنها يف املطلب التالي، وباهلل التوفيق.

 الرابع: التدبري النبوي يف التعليم العملي. املطلب

سبق أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد اتبع طريقة التوكيل التعليمي يف املطلبني 
السابقني، وأنه يف العلم التخصصي التفصيلي قد اتبع طريقة التوكيل التعليمي 

 اخلاص، على طريقة: "ليعلم العامل اجلاهل".

التعليم التخصصي التفصيلي، كمثل تعليم الناس  والتعليم العملي هو نوع من
 الوضوء، والصالة، واحلج وحنوها.

وال شك أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال ميكن له مبقتضى بشريته أن يتوىل 
تعليم كل مسلم كيف يتوضأ! وال كيف يصلي! فال شك أن كثرًيا من املسلمني يف 

عليمي، فعّلم األب أبناءه وأهَل بيته، وعلم زمنه قد استفادوا من طريقته يف التوكيل الت
من يتمكن من حضور جمالسه من ال يتمكن من حضورها من صحبه وجريانه 

 وأقاربه.

وقد كان للنيب صلى اهلل عليه وسلم طريقًة خاصًة يف هذه املعارف العملية، 
 ءه.وهي أنه كان يباشر تعليمها بشكل عملي، ثّم يأمر من تعلمها أن ُيعلمها من ورا

 شببة وحنن سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أتينا": قال احلويرث بن مالك عنف
 يف تركنا عمن سألنا ،أهلينا إىل اشتقنا قد أنا فظن ؛ليلة عشرين عنده فأقمنا ،متقاربون

 ارجعوا: فقال ،ارفيًق ارحيًم سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول وكان ،فأخربناه أهلنا
 الصالة حضرت فإذا ،أصلي رأيتموني كما وصلوا ،ومروهم فعلموهم أهليكم إىل

 . (49)"أكربكم وليؤمكم أحدكم فليؤذن
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والعلم هنا قد تلقاه مالك بن احلويرث ورفاقه رضي اهلل عنهم يف عشرين ليلة، 
كان منه الصالة وقد تلقوها عنه عملًيا على حّد قوله: )صلوا كما رأيتموني أصلي(، 

والواجبات واملستحبات، وال دليل على أنهم قد أدركوا  وقد مشلت صالته األركان
بدقٍة الفيصَل بني هذه األعمال املتنوعة يف الصالة ماكان منها واجًبا وما كان 

؛ وهو قدٌر من العلم زائٌد على جمرد مالحظة صالة النيب صلى اهلل عليه (46)مستحًبا
كتملة، ُيَعلُِّمها الناَس، وسلم، فالوكيل التعليمي هنا مسئوٌل عن نقل صالة صحيحة م

ولو كان جيهل الفارق بني واجباتها ومستحباتها، ولو مل يكن قادًرا على اإلجابة على 
 استشكاالت املخلني يف تطبيق ما أمرهم به من أحكام الصالة.

وهذا التخفيف يف شرط املعلم: تيسرٌي من النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومراعاة 
فاهلدف من تعليم الناس الصالة هنا هو أن ُيصلوا صالة حلاجة الناس ومصلحتهم، 

صحيحة، ال أن يكونوا فقهاء يف الصالة، وهو يتحقق بالنقل التصويري العملي 
لصالة النيب صلى اهلل عليه وسلم، أما تعليم فقهاء الصحابة أحكام الصالة، فكان 

صلى اهلل عليه وسلم،  علًما تفصيلًيا، َيبلغهم بالتنوع يف طريقة الصالة من قبل النيب
وباخلطاب الدال على التفريق بني أعمال الصالة، وقد بلغه النيب صلى اهلل عليه 

 وسلم فقهاء الصحابة بالًغا خاًصا.

 ومثل الصالة كانت الزكاة.

فقد أرسل النيب صلى اهلل عليه وسلم املزكني من أصحابه، وعلمهم أنصبة 
من الناس ما وجب عليهم، فكان يأتي الزكاة وأحكامها، وطلب منهم أن يأخذوا 

املزكي إىل صاحب املاشية عنده مخسني من الغنم فيبلغه بفرض اهلل عليه يف الزكاة، 
وأنها شاة، ويكتفي بأخذ زكاته، سواٌء حفظ صاحب الزكاة نصابه أو نسيه؛ ألنه إذا 

كاة زكى ماله حتقق املقصود، وال جيب أن ينشغل أصحاب األموال بتعلم تفاصيل الز
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وأنصبتها، ألن هذا العلم التفصيلي خيص املتفقهة يف الزكاة، وال شأن للناس به، 
وسيحظى املهتمون به مبجالس علمية خاصة، أو أنهم سيسألون عنه أسئلة خاصة، أو 

 يستخرجونه من أدلة القرآن والسنة على طريقة فقهية ختصصية.

 اهلل صلى اهلل رسول إىل األعراب من ناٌس جاء": قال عبداهلل بن جريرفعن 
 صلى اهلل رسول فقال :قال ،فيظلموننا يأتوننا املصدقني من اناًس إن فقالوا وسلم عليه
 هذا مسعت منذ مصدٌق عنى صدر ما :جرير قال ،مصدقيكم أرضوا :وسلم عليه اهلل
 . (49)"راض عين وهو إال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول من

يدل على أنه ترك شرح الفارق بني العدل  ففي قوله: )أرضوا مصدقيكم( ما
 والظلم هلؤالء الناس، وأنه اكتفى بتفويضه املصدقني وثقته بهم.

ولكن هل كان هؤالء املصدقني فقهاء يف الزكاة؟ أم أنهم كانوا عاملني باملسائل 
اخلاصة اليت وجههم هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم، فمن ُأرسل ألخذ زكاة املاشية 

 بتها وما جيب فيها، واكتفى بهذه املعرفة اليت يتحقق بها املقصود.علمه أنص

 احملرم هالل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأى ملاوقد نقل أهل السري أنه "
 بين إىل حصن بن عيينة فبعث العرب يصدقون املصدقني بعث مهاجره، من تسع سنة
 بن كعب ويقال دقهم،يص وغفار أسلم إىل احلصيب بن بريدة وبعث يصدقهم متيم

 إىل مكيث بن رافع وبعث، ومزينة سليم إىل األشهلي بشر بن عباد وبعث مالك،
 إىل الكالبي سفيان بن الضحاك وبعث، فزارة بين إىل العاص بن عمرو وبعث جهينة،

 إىل األزدي اللتبية بنا وبعث ،كعب بين إىل الكعيب سفيان بن بسر وبعث ،كالب بين
 اهلل صلى اهلل رسول وأمر ،صدقاتهم على هذيم سعد من جالر وبعث ،ذبيان بين

 .(41)أمواهلم كرائم ويتوقوا منهم العفو يأخذوا أن مصدقيه وسلم عليه
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وهؤالء املسمني يف هذا السياق ليسوا مجيًعا من العلماء بالزكاة، ولكنهم علموا 
وبهذا يتحقق  من أحكام الزكاة ما يتمكنون به من أخذ الزكاة من الناس يف أمواهلم.

 املقصود.

وكذلك األمر يف احلج، فمن املشهور أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حج، وقال 
 . (44)"هذا عامي بعد أحج ال لعلي أدري ال فإني مناسككم خذوا الناس أيها ياللناس: "

وال شك أن قدًرا من أعمال احلجيج قد وقع فيها اخللل أو الشك جراء هذه 
لى ذلك من السؤاالت اليت أجاب عنها النيب صلى اهلل عليه الطريقة، وال أدل ع

 وسلم يف حجه، واليت تدل على قدر من الشّك وقع للناس يف مناسكهم. 

 اهلل صلى اهلل رسول وقف" ما:عنه اهلل رضى فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
 اشعر مل اهلل رسول يا له فقال رجل فجاءه ،يسألونه والناس مبنى للناس سلم و عليه

 جاءه ثم ،حرج وال احنر سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال ؟احنر ان قبل فحلقت
 فما قال ،حرج وال ارم قال ؟ارمي ان قبل فنحرت اشعر مل اهلل رسول يا فقال آخر
 وال افعل قال اال أخر وال قدم شيء عن سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول سئل
 .(45)"حرج

نحو متّيز بأنه قد مسح بربوز كافة اإلشكاالت احملتملة يف والتعليم على هذا ال
احلج، واليت تواجه احلجيج يف تلك احلجة، فبعد أن عّلمهم النيب صلى اهلل عليه 

 وسلم جممل املناسك، ترك هلم أن يباشروا التطبيق، ثّم تلقى األسئلة وأجاب عليها.

، وواف بـالتنوع  وبهذا بقي للنـاس تـراٌث علمـٌي كـاٍف إلقامـة شـريعة احلـج       
املسموح به يف املناسك، وضامٌن لقدٍر من االختالف يبقي محوة احلـراك العلمـي بـني    
العلماء وطالب العلم يف مسائل احلج وأحكامه، مما يؤدي إىل تـراكم اإلرث العلمـي   
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يف هذه املسائل عرب األجيال، فـيحفظ احلـق مـن الضـياع مـن خـالل عظـم الـرتاث         
 وتنوعه.

النيب صلى اهلل عليه وسلم قد طلب ممن مارس معه شيًئا من  وبهذا يتبني أن
العلم العملي وضبطه؛ طلب منهم أن ينقلوه إىل من ال يعلمه، ولو فات الناقلني شيٌء 
من فقهه وتفصيالته، وهذه الطريقة مطابقة متاًما لتدبريه يف العلم التخصصي، لكنها 

  تعتمد على طريقة عملية يف التعليم، واهلل أعلم.

 خامتة املبحث األول:

من خالل املطالب السابقة تبني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد اتبع طريقة 
 التوكيل التعليمي، على درجات متفاوتة:

 .فوّكل كل احلاضرين ببالغ الغائبني ِحَكَم العلم وجممالته وما يتهيأ العموم لضبطه ونقله -

 ها من حيتاج إليها.ووّكل من َعِلَم مسألة من الدين أن ُيعلِّم -
ووّكل من تدّرب على شيئ من أعمال الدين كالصالة أن يتوىل تدريب من ال  -

 يتمكن من عملها على النحو الذي رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم يعملها عليها.

ودّرب علماء ليكونوا مرجًعا للناس يف عامة مسائل الدين، وراعى أنهم لن  -
 حييطوا بعلمه. 

هذه العمليات، اليت أدت إىل نشر العلم يف جنبات األمة،  وأشرف على سائر -
 وحالت دون احتكار طائفة له، وحّفزت احلراك العلمي والثقايف يف اجملتمع. 

 املبحث الثاني: أثر التدبري النبوي يف التعليم على مناء علم احلديث.

لنبوي، من املتوقع بادي الرأي أن يكون ما فعله احملدثون هو امتداد للتعليم ا
فالقوم كانوا أهل اتباع، ال يبتدعون. كما أن أول جيل يف احملدثني هو جيل الصحابة، 



 هـ6415 مجادى األوىل( 16العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،    699

عنهم أخذ التابعون العلم واألسلوب. فال شك أن التدبري النبوي )حيتمل جًدا( أن 
 يكون له أثٌر كبرٌي يف علم احلديث، يف انتشاره، ومنائه، واكتمال علومه. 

يخ علم احلديث وجهود احملدثني يف تكميل وسوف أسوق هنا حتليال لتار
علومهم، لنقف على مداخل التدبري النبوي يف مناء علم احلديث، فنجد أنه ميكن 

 تقسيمه إىل مراحل: 
وتكثري الوثائق والشهود، حبيث  أول هذه املراحل مرحلة )نشر الروايات(،

عليه وسلم وضع  ُيحفظ التاريخ من الضياع، واالحتكار. وقد ابتدأ النيب صلى اهلل
هذه املرحلة، وسار احملدثون على طريقته يف التعليم ونشر العلم وحفظه، حتى بنوا 
تارخًيا ثرًيا بالرويات، اليت وزعت بطريقة تسمح بتتبع الطرق، وإجراء املقارنات بينها، 
وحترير وجه الصواب، وكشف األوجه اخلطأ، واحلكم على الرواة والرويات مبا 

 ال القبول والرد. يستحقونه يف جم
واالسرتاتيجية اليت اتبعها احملدثون يف هذه املرحلة تضمنها حديث النيب صلى 

من فوصلت رسالته إىل أصحابه فمن بعدهم ، "ليبلغ الشاهد الغائب"اهلل عليه وسلم: 
احلفاظ على الدين )القرآن يف و ،ووعوا إسرتاتيجيته يف التعليم ،امتثلوهااحملدثني ف

تكفل تدفق ْحَكَمٍة ا على تكثيف نشره وبطريقة سهلة ُمأنه يقوم أساًسو ،والسنة(
، وحتول دون املعلومات إىل جهات متباينة متباعدة تضمن وصول احلقيقة للجميع

  كتمان احلقيقة أو احتكارها.
وما زالت تلك طريقة احملدثني من الصحابة فمن بعدهم رضوان اهلل عليهم؛ 

ب يف كتاب العلم من صحيحه: هـ( فبّو951-684اهلل )البخاري رمحه  شهد بهاحتى 
، (41)صلى اهلل عليه وسلم" قاله ابن عباس عن النيبِعلَم الشَّاِهُد اْلَغاِئَب، للُيَبلِِّغ ا :"باٌب

ويسجل رأي احملدثني يف توزيع العلم ونشره وأنه: واجب، ويسجل للتاريخ أنهم قد 
 . ا على خطته، وامتثلوا طريقته، وساروالسالمالصالة وامتثلوا أمره عليه 
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وقد عملوا على هذه االسرتاتيجية بصورة موسعة حتى كثرت طرق احلديث 
وتنوعت خمارجها، وانتشرت يف البلدان، وأصبحت السنة يف مأمن من الضياع، 
وتوفرت املادة األساسية من الروايات، واليت متثل )وثائق( تارخيهم، واليت هيأت فيما 

يف النقد التفصيلي الدقيق. فنشر الروايات بتلك الطريقة املفتوحة بعد الستعماهلا 
سوف يوجد من خالله: أوهاٌم، ودخٌل كثرٌي يف العلم! لكن سيبقى له ما يدفعه وينفيه 

 من الروايات الصحيحة.

وهي مرحلة تتبع طرق احلديث اليت انتشرت  وهنا تأتي املرحلة الثانية املهمة،
ارها، ليصفو صواُبها ويستبني خطؤها، وهنا استعمل احملدثون يف البلدان ومجعها واعتب

اسرتاتيجية أخرى حمكمة، غرضها مجع احملدث )أو طالب احلديث( أكرَب قدٍر ممكن من 
وهذه اخلطوة متمثلة عندهم يف: الروايات؛ ليتمكن من اعتبار الروايات ومقارنتها؛ 

ع من أكابر شيوخ بلده، ثّم ، ويبدأ الطالب عندهم السما"الرحلة يف طلب احلديث"
َيرحل للسماع من شيوخ البلدان األخرى، مقدًما السماع من الشيوخ الكبار يف 

 املعرفة والوثاقة، وغالًبا ما يكونون من قدميي السماع؛ فيدرك بهم األسانيد العالية.

 ولذلك فإنهم ملا احتاجوا إىل مقارنة املرويات يف النقد وجدوا أمامهم تراًثا غنًيا
من الروايات استطاعوا من خالل استقرائها ومقارنتها: حترير الرواية من زيادات 
الرواة وأوهامهم، واستطاعوا رصد موافقات الرواة وخمالفاتهم، وحتديد ثقاتهم من 

 ضعفائهم، واصطادوا الكذبة وسراق احلديث، مما مكنهم من النقد الدقيق.

 من احلديث ُتبنك مْل لو": احملدثني الرازي أحد النقاد الكبار يف حامت أبو قال
 .(49)"عقلناُه ما وجًها ِستني

 .(48)"َخُطؤه يتبيَّن مل ُطرقُه جتمع مل إَذا الباب": إمام العلل امَلِديين ابن قال

 . (48)"بعضا هبعُض رفسُِّي واحلديث تفهمه، مل طرقه جتمع مل إذا احلديث: "أمحد اإلمام وقال
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 سبق نشرها على طريقة )ليبلغ الشاهد الغائب(، فاالستقراء يف مجع الطرق اليت
ومقارنتها، مع املعرفة بأحوال رواتها، كان سبيلهم يف نقد احلديث، ويف ترتيب طبقات 

 الرواة، كما أنه كان سبيلهم يف أموٍر أخرى متعلقة بتحرير ألفاظ احلديث ومعانيه. 

النيب صلى اهلل  وهذا كله لوال توزيع العلم يف جنبات األمة على وفق طريقة
 عليه وسلم يف التبليغ؛ ما كان ليوجد، إذ مل يكن لوجوده سبب.

وقد كانوا أثناء الرحلة يسلكون يف بداية األمر السماع باستقصاء )أو الكتابة 
على الوجه(، ثّم بعد أن يصلوا إىل درجة عالية من املعرفة يتخففون يف السماع 

لرواة، وقد كانوا يتفاوتون يف معرفتهم بالروايات ليكتفوا بانتقاء األحاديث املهمة من ا
وطرقها، فإذا اجتمع كرباؤهم يف رحلة لسماع أحاديث منتخبة من شيوخ بلدان مل 
يكتبوا عنهم من قبل؛ كانوا يطلبون من أكثرهم معرفة بالروايات وخمارجها واتفاقها 

فائدة( جديدة، واختالفها أن ينتخب هلم من روايات أولئك الشيوخ ما يشتمل على )
سواٌء كانت قيمته يف علو سنده، أو يف غرابته، أو يف تأثريه على املوازنة واملقارنات، 

 .(59)وهذه أموٌر كانوا يدركونها متاًما يف وقتهم

: يقول احلارث بن حممد بن جعفر ومسعتقال اإلمام احلاكم رمحه اهلل: "
 سنة طرسوس إىل الرمحن عبد أبي مع خرجنا :يقول احلافظ، املصري مأمون مسعت

 بن أمحد بن اهلل عبد :احلفاظ من واجتمع اإلسالم، مشايخ من مجاعٌة فاجتمع داء،فلا
 ينتقى من فتشاوروا .وغريهم ،جةيلوك ،األذان وأبو ع،مرّب إبراهيم بن وحممد حنبل،

 . (56)"بانتخابه كلهم وكتبوا ،النسائي الرمحن عبد أبي على فاجتمعوا الشيوخ، على هلم
أن الرحلة ابتدأت يف عصر الصحابة رضي اهلل عنهم، وهو  واجلدير بالذكر

، ويف وقته املناسب جًدا، واجلدير بالذكر وبالتأكيد أيًضا: أنه لوال (59)زمن متقدم
طريقة )ليبلغ الشاهد الغائب( ملا وجد الراحلون يف العلم من حيدثهم على ذاك النحو 

 الواسع الذي وجدوه.
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دثون إىل اآلفاق ليسمعوا األحاديث؛ أتت مرحلة استعمل وبعد أن رحل احمل
من آثارها الكربى استثمار املقدار الذي مسعه  فيها احملدثون اسرتاتيجية حمكمة جًدا؛

طالب احلديث يف كل طبقة من شيوخهم يف بلدانهم ويف رحالتهم: يف تكوين أساس 
ناء الروايات الغريبة من الروايات املشهورة اليت هي عند كل من كتب احلديث، وب

اليت انفرد يف الوصول إليها أهل املعرفة والدراية بعد ذلك، ثم اسُتثمر كلُّ ذلك يف 
جمال النقد، من خالل عملية املوازنة واملقارنة، وعملية ضبط التفرد وقياس أهلية 

 .(51)هذه االسرتاتيجية هي: املذاكرةاملتفرد به؛ 

أساسني: َتَذكُُّر ما عندهم من الروايات واملذاكرة يستعملها الرواة لغرضني 
وإحيائها حتى ال ُتنسى، واستفادة ما ليس عندهم مما هو عند أقرانهم؛ قال اخلليل بن 

 .(54)"عندك ليس ما وتستفد ،عندك ما تذكر بعلمك ذاكرأمحد: "

واملذاكرة كانت ُتعرف من زمن أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، وكان 
"تذكر احلديث والتفكر يف معنى احلديث وفقهه"؛ أي مذاكرة منت معناها يف وقتهم: 

 احلديث وما اشتمل عليه من فوائد.

 ومما روي عن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك:
  .(55)"يندرس تفعلوا أال فإنكم احلديث تذاكروا": قال عنه تعاىل اهلل رضي علي عن -
 .(51)"حياته احلديث ذكر فإن احلديث كرواتذا": قال بن مسعود اهلل عبد وعن -

 .(59)"احلديث تهيج احلديث مذاكرة فإن احلديث تذاكروا": قالاخلدري  سعيد أبي عنو -

ثّم انتقلت املذاكرة إىل التابعني بهذا املعنى، وزاد من معانيها عند التابعني  
تباع التابعني أيًضا: "النظر يف َمن روى احلديث من الصحابة والتابعني"، ويف زمن أ

صارت املذاكرة تتوجه عند احملدثني )أولية( إىل: "النظر يف طرق رواية احلديث 
 وخمارجه، وضبط ألفاظ متنه" مع العناية بفقه احلديث. 
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ويف الطبقات اليت تليها أصبحت املذاكرة عند احملدثني: قليلة العناية بفقه 
قوفة واملقطوعة ألنها ختدم املسندة؛ احلديث، تتوجه إىل حصر الروايات املسندة، ثم املو

ثم استثمار هذا احلصر يف تكميل أدلة الباب، ومقارنتها، وما يرتتب على ذلك من 
معرفة: املشهور من الغريب، والصحيح من الضعيف، ومعرفة العدول من اجملروحني 

 من الرواة.

 ويف هذه املرحلة صارت كثرٌي من املذاكرات تقوم على هيئة التحدي بني
احملدثني، يف من يغرب على صاحبه مبا ال يعرفه من الروايات، وهذا مؤشٌر مهٌم جًدا 
على بلوغ أهل هذه الطبقة درجة التأهل التام لعقد املقارنات الكافية بني الروايات 

 واستثمارها يف نقد احلديث.

 (:قال.. )مهدي بن الرمحن عبُد باحلديث الناس أعلُم" :املديين بن عليقال 
 :فقلت ؛فيها بلغت قد أني نفسي عند وكنت ،األعمش حديث كتبت قد :له توقل

 .نعم :قلت !األعمش عن فيدكُي من :لي فقال (قال) ؟!األعمش عن يفيدنا ومن
 .(58)!"عندي ليست احديًث ثالثني ذكر ثم ،فاطرق :قال

 يقدمون، الكوفيني أصحابنا من مجاعة إن لنا قيل": قال أيًضا املديين بنوعن ا
 علّي فدق صائف يوم يف النهار نصف قبل الصيف يف ايوًم الشاذكوني سليمان فأتاني
 إىل بنا امض نعم،: فقال! أيوب؟ أبا يا الوقت هذا يف: له فقلت ،إليه فخرجت الباب،

 علينا يلقون والساعة علينا، قادمني الكوفيني هؤالء ناأصحاَب فإن مهدي بن عبدالرمحن
 نرى مبا حيدثنا أن فنسأله ؛عبدالرمحن إىل نذهب حتى فامض للمذاكرة، نعده)..(  ما
  .عليهم به نغرب ومبا عندهم، ليس أنه

 من عينيه ُحميَس محراَء ملحفة يف علينا فخرج ،الباب عليه فدققنا فأتيناه: قال
 منها علينا فأملى اكتبوا،: فقال له، قصدنا مبا فأخربناه! الوقت هذا يف: فقال النوم،



 699               التدبري النبوي يف التعليم           د. عبد الرمحن بن نويفع السُّلمي 

 كلها والباقي!  أحاديث مخسة منها عندنا ليس فإذا وسليمان أنا فنظرت حديث، مائة
 !نستفيدها

 لي قال عبدالرمحن، باب جزنا فلما الظهر، تفوتنا الساعة: فقال قام، ثم
 هذا خرج كما! الشيطان هذا أبو: قال مهدي؟ من: فقلت! مهديًا اهلل لعن: سليمان

 .(58)"!هذا على زاد كتبنا يف نظر قد كان لو أنه ترى صلبه، من

وبتتلمذ ابن املديين على ابن مهدي وأمثاله من النقاد أصبح هو املقدم يف علل 
احلديث بني احملدثني يف عصره، وعن ابن املديين أخذ البخاري رمحه اهلل، ويف هذه 
احلقبة راج النقد التفصيلي لألحاديث، وألفت الكتب الصحاح املعتمدة عند احملدثني 

 رمحهم اهلل.

 وإمنا فقط، بروايته يعرف ال الصحيح إن هـ(: "495قال احلاكم رمحه اهلل )
 من أكثر عون العلم من النوع هلذا وليس السماع، وكثرة واحلفظ بالفهم يعرف

 .(19)"احلديث علة من خيفى ما ليظهر واملعرفة الفهم أهل مذاكرة

كبرية؛ عندما ُيِقرُّ  وقد كان كبار األئمة واحلفاظ جيدون يف املذاكرة حوافز نفسية
 هلم أهل املعرفة واالختصاص بالفضل والتقدم.

 ما: يقول العميد ابن األستاذ مسعتهـ(: "185قال أبو احلسني بن فارس )
 شاهدت حتى ؛فيها أنا اليت والوزارة الرئاسة من ألذ حالوة الدنيا يف أن أظن كنت

 ،حبضرتي هـ(،155) عابياجل بكر وأبي هـ(119) الطرباني أمحد بن سليمان مذاكرة
 بفطنته الطرباني يغلب اجلعابي وكان ،حفظه بكثرة اجلعابي يغلب الطرباني فكان
 فقال ،صاحبه يغلب أحدهما يكاد وال امأصواته ارتفعت حتى ،بغداد أهل وذكاء

 نا خليفة أبو نا: فقال .هاته: فقال !عندي إال الدنيا يف ليس حديث عندي: اجلعابي
  .باحلديث وحدث بأيو بن سليمان
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 حتى مين فامسع ،خليفة أبو مسع ومين ،أيوب بن سليمان أنا: الطرباني فقال
  !الطرباني وغلبه اجلعابي فخجل ،عين خليفة أبي عن تروي فإنك ؛إسنادك يعلو

 وكنت ؛لي تكن مل ليتها والرئاسة الوزارة أن مكاني يف فوددت: العميد ابن قال
 .(16)"قال كما أو ،احلديث ألجل الطرباني به فرح الذي الفرح مثل وفرحت الطرباني،

والسبب يف توجه غالب همتهم يف هذه الطبقات إىل األسانيد ومعرفة خمارج 
احلديث وضبط ألفاظ منت كل رواية واختالف الرواة يف املتون واألسانيد: هو طول 

األسانيد األسانيد وتشعبها، مما حدا برواة احلديث إىل توجيه العناية إىل ضبط 
واأللفاظ، وترك املبالغة يف التفقه يف معانيها ألولي األهلية منهم؛ ممن مجع بني رواية 

، ولغري احملدثني ممن ميلك فقها ومعرفة. فهذا قدٌر ميكن لغريهم (19)احلديث والفقه فيه
ممن عنايته الفقه أن خيدمه، أما ما توجهوا خلدمته من ضبط طرق احلديث وخمارجه 

 اياته؛ فليس ميكن لغريهم أن يسّد بابه أبًدا، فرمحهم اهلل.وألفاظ رو

وكان للمذاكرة آثاٌر مهمة على منهج احملدثني النقدي متعلقة: بضبط 
األحاديث، واالستقصاء يف مجع طرقها، ومقارنة الروايات، ومعرفة املشهور من 

، وأصح الغريب، والصحيح من السقيم، وضبط الرواة، وما يتعلق جبرحهم وتعديلهم
 .(11)، وهكذاراو، أو أهل بلد دون سائر البالداألسانيد، وأوهاها، وعواليها، وما تفرد به 

وبهذا نعلم أن سري احملدثني وفق تلك املراحل كان له أبعد األثر على تكوين 
 علم احلديث ومنائه واكتماله. 

ومجعها فنشر السنة على طريقة "ليبلغ الشاهد الغائب"، ثم تتبع تلك الروايات 
من خالل "الرحلة يف طلب احلديث"، ثم االستقراء واملقارنة واملوازنة من خالل 
"املذاكرة"= هي اليت أنضجت منهج النقد، وأكملت علوم احلديث، وجعلت من علم 

 احلديث علم تزول الراسيات وال يزول.
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 وبهذا نصل إىل أن التدبري النبوي يف التعليم هو الذي أنشأ علم احلديث على
هذا الوجه اليت طوره بعده )احملدثون( عرب قرون، حتى اكتمل من خالل تكامل 

 جهودهم، فتوىل أتباعهم يف كل عصر نقل علمهم وتداوله وخدمته. 

 أوجه االستفادة العلمية املعاصرة من التدبري النبوي. املبحث الثالث:

هو إن االستفادة من التجارب الناجحة أًيا كان مصدرها مطلب فطري، و
توجيه إسالمي أصيل، فاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. فما عسى 
املسلمون أن يكون موقفهم حيال جتربة نبيهم الكريم يف التعليم إال التوجه التام إىل 

 االستفادة منها وحماولة تطبيقها واالستفادة منها حبسب ظروف زمانهم.

اننا، والتنظيم املؤسسي الذي حظيت وقد قمت بتحليل العملية التعليمية يف زم
به، واستقرأُت األدوات اليت ميكن توظيفها خلدمة العملية التعليمية، وأعانين على 
ذلك جتربيت التعليمية املتنوعة يف املراحل الدراسية املختلفة واملهام اإلشرافية واإلدارية 

ذه االسرتاتيجية، ، فظهر لي جوانب عدة ميكن أن ُتَفّعل فيها ه(14)اليت أوكلت إلي
 فتحقق نتائج عالية، ومن ذلك:

البد وأن يشتمل كل درس علمي مهما كان ختصصًيا على حكمة توعوية  أواًل:
ثقافية ترفع من أهلية اجملتمع الثقافية، هكذا كل العلوم، وغالًبا ما تكون هذه احلكم 

الص هذه متمثلة يف اجلانب التطبيقي الذي حيتاجه اجملتمع من )الدرس(، فاستخ
 احلكم، وبثها يف اجملتمع واجٌب على املؤسسات العلمية.

يف درس تعريف احلديث الصحيح من مادة "علوم احلديث"، ميكن  مثال ذلك:
 استخالص عدة رسائل اجتماعية مهمة، على النحو اآلتي:

 ليس كل خرب صحيح، فينبغي التوقف عن نشر مامل تثبت صحته من الشائعات. -
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 .رب ثقة لكننا جيب أن حنتاط فإنه ميكن أن يكون قد أخذه عن غري ثقةقد يكون راوي اخل -

أئمة احلديث قد بذلوا قصارى جهدهم لتبقى سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم  -
 نقية حمفوظة من الضياع أو التحريف.

 السنة النبوية حمفوظة باقية يف األمة إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها. -

ميكن تلخيصه حبيث يتمكن الطالب من نقله إىل كل درس علمي  ثانًيا:
)الغائب( ملخًصا، وهذا مبين على تفاوت مستوى الغائب ومؤهالته، فالعامي البسيط 

سبق يكفي أن ننقل له من التخصصات العلمية احِلَكَم اليت تناسب اجملتمع بأكمله )كما 
نقدم له ملخص  ناسب جدا أنيف األمثلة(. أما القريب من التخصص أو املبتدء فيه فإنه من امل

 الدرس عن طريق اسرتاتيجية إبالغ الغائب، مهما كان هذا امللخص متخصًصا.

"يف درس تعريف احلديث الصحيح وحمرتزات التعريف من مقرر  مثال ذلك:
علوم احلديث"، فإنه ميكن تلخيص الدرس وإبالغه ألصحاب العناية مكتمال. على 

ي يضمن احملدثون صحة احلديث فإنهم اشرتطوا يف راوي حنو من العبارات التالية: "لك
اخلرب أن يكون معروًفا بالعدالة وبالضبط يف سائر طبقات السند ليضمنوا درجة عالية 
من غلبة الظن بصحة روايتهم، وأضافوا وسيلتني إضافيتني للتحرز من أوهام الثقات 

، وهم بهذه الشروط وأخطائهم أو تدليسهم هي اشرتاط السالمة من الشذوذ والعلة
اخلمسة ُيخرجون احلديث الذي يف إسناده انقطاع أو يف راويه جرح أو تبني فيه خلل 

 خفي يقدح يف صحته".

يشتمل القرآن والسنة على رسائل ثقافية يف غاية القوة، ينبغي ربط  ثالًثا:
الدروس العلمية بها، ونشرها للمجتمع على صيغة رسائل حمددة، ليسُهل على كل 

بها الكريم  بلغته أن يسهم يف إبالغها )الغائب(، ومن رعاية اهلل تعاىل لألمة وعناية الرسول من
 واإلصالح. فإن يف نصوص القرآن والسنة ما يكفي األمة من رسائل التوعية والتثقيف
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 فمثاًل: 

 "إن اهلل على كل شيء قدير" رسالة يف غاية القوة تبين الثقة باهلل يف قلب املؤمن. -

يعمل مثقال ذرة خرًيا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره". رسالة قوية لضبط "ومن  -
 النفس وحماسبتها.

يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه"، رسالة قوية يف وجوب العدل واإلنصاف "ال  -
 .ومعاملة الناس مبا ترضاه لنفسك، وأن تكف عنهم ما حتب أن يكفه غريك عنك

 .، رسالة قوية يف تعاهد النية وإصالحها، ويف إصالح سائر األعمالإمنا األعمال بالنيات"" -

 "املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده"، رسالة قوية لنشر األمن يف اجملتمع. -

"إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا  -
ناس حقوقهم وحتريم يف بلدكم هذا"، رسالة قوية للتشديد على وجوب إعطاء ال

 االعتداء عليها.

وسائل اإلعالم مبعزل عن نشر رسائل التعليم، وهي تنشر كل شيٍء إال  رابًعا:
أن نشرها لرسائل اإلصالح ليس منظًما وال مدروًسا؛ حبيث تبلغ به احلد الكايف لنشر 
الوعي االجتماعي، فلو أن مؤسسات التعليم قدمت لوسائل اإلعالم رسائل تثقيفية 
جاهزة للبث اإلعالمي، وتولته األخرية من خالل برامج مشاركة مدروسة، لقدمت 
خدمة جليلة للمجتمع بسبب املساحات املفتوحة هلا يف اجملتمع، سواء كانت وسائل 
اإلعالم مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وسواء كانت إعالًما منظًما تقوم عليه 

 مؤسسات أو ما يسمى )اإلعالم احلر(.

 االسرتاتيجيةيف الدراسية، فلماذا ال تكون هذه تتنوع الواجبات والتكال :خامًسا
جزًء من هذه التكاليف، حبيث يتوىل الطالب أو بعضهم تعليم )الغائب(، وباإلمكـان  
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أن يعد الطالب تقريًرا خمتصًرا وفق منوذج معد سلًفا هلذا الغرض، يبني فيـه جتربتـه يف   
ادة )الغائب منهـا(. سـواء كـان هـذا الغائـب ممـن       إبالغ الغائب وعائدها عليه واستف

سيلقاه وجهًا لوجه أو سيتواصل معه عرب أٍي من قنوات التواصل، فـاألجهزة الذكيـة   
 )مثال( ميكن أن ُتَفّعل بها هذه الطريقة إىل أقصى حدود، وبال تكلفة. 

ميكن أن يعتمد املدرس طريقة التدريس هذه يف القاعة، حبيث ُيعطي  سادسا:
كرة ويطلب من الطالب نقلها فيما بينهم وكأّن بعضهم حاضًرا والبعض اآلخر الف

غائب، ثم يعكسون االجتاه، ليتمكنوا من هذه الطريقة وينمو فهمهم ومهاراتهم، 
 ويتعودوا على نقل الفائدة )للغائب(.

ينبغي للمدرس أن يعتمد اسرتاتيجية تعليمية متكاملة تهدف لنشر  سابًعا:
 تمع. وأن ال يكتفي بايصال العلم للطالب الذين سيتلقون الدرس فقط.العلم يف اجمل

ميكن أن توجَّه منتديات املؤسسات التعليمية على الشبكة )االنرتنت( إىل  ثامًنا:
أن تكون ميداًنا لتبليغ )الغائب(، وفتح التساؤالت واحلوارات حول ما ُيلقى بقاعات 

املنتظمون واملستفيدون من خارج  الدرس، حبيث يورد امللخص ليتناوله الطالب
املؤسسة التعليمية لنشر املعرفة وتنمية مهارات: التفكري والنقد وصياغة الكتابة اهلادفة 

 والتلخيص واحلوار واالستدراك وغريها.  

واجملال يظل مفتوًحا الستثمار هذه الطريقة بأي وجه من الوجوه الصحيحة يف 
ض التجارب إجتاًها خمتلًفا. ولرمبا كانت بعض التعليم، فلرمبا فرض الواقع على بع

الربامج واملقررات الدراسية أصلح لتطبيق هذه الطريقة من بعض. فكل وجه من 
وجوه تطوير التدريس باالستفادة من الطريقة النبوية سيكون مقبوال ما حافظ على 

  وهي أن يعلم الناس من احلق ما يناسب مستواهم.روح هذه الطريقة: 
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 ةـــاخلامت

 أهم النتائج:
ــن     - ــة ع ــة خمتلف ــى اســرتاتيجية تعليمي ــه وســلم عل ــنيب صــلى اهلل علي اعتمــد ال

 اسرتاتيجيات التدريس املشهورة.
 تضمنت هذه االسرتاتيجية عدًدا من الطرق التعليمية املعروفة. -
تقوم هذه االسرتاتيجية على أن يستهدف املعلم اجملتمع كله بالدرس، ويستهدف  -

كونوا وسيلة نقله ملن غاب عنه، ويستهدف اجملتمع كله من خالل احلاضرون له لي
 ".اجلاهل ائَب"، و"تعليم العامُلالغ"إبالغ الشاهُد  ن تعلم شيًئا أن يعلمه ملن جهله.كل م

ميكن أن نقول إن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد )فّوض( بشكل واسع، ويف مهمة  -
 صعبة، هي التعليم. 

ى اهلل عليه وسلم من هذه الطريقة: نشر العلم يف من أبرز أغراض النيب صل -
اجملتمع، واحملافظة على العلم من االندثار، ومن االحتكار، وتفعيل عناصر األمة 

 يف العمل ألجل مصلحتها، كفريق واحد.
تتطلب هذه الطريقة أن تكون املعرفة صحيحة ومناسبة حلال املعنيني بها  -

 ومستواهم الثقايف.
 والفهم. يقدم املعلم املعرفة ملخصة بعبارات مناسبة للحفظة أن تتطلب هذه الطريق -
 لنجاحها. كافية للوصول بالطالب إىل حدود التفاعل الكايف تتطلب هذه الطريقة حمفزات -
 .تتطلب هذه الطريقة أن تكون املعرفة املقدمة للطالب منظمة ومرتبة بطريقة علمية منطقية -

 أهم التوصيات:

 التخصصاتدة من اإلسرتاتيجية النبوية يف التعليم يف مجيع يوصي الباحث باالستفا -
 التعليمية. ويف تدريس العلوم اإلسالمية على وجه اخلصوص.
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ويوصي بإقامة حلقات نقاش للمختصني يف الرتبية والتعليم للوصول إىل منوذج  -
تعليمي يعتمد إسرتاتيجية النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التعليم ويوافق طبيعة 

 ا، ثم يعمم ويدرب املدرسون عليه.عصرن

ويوصي باستخراج مكنون السنة يف جمال التدابري النبوية، حيث حوت كثرًيا من  -
االختصارات يف جمال اإلنتاج واجلودة، والنيب صلى اهلل عليه وسلم يعدُّ: القائد 
القدوة، واملدير القدوة، واملشرف القدوة. وسيجين املسلمون من استخراج تدابريه 

 حيقق هلم طفرات هائلة يف جمال التدابري.    ما
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

هي: صحيح البخاري ومسلم وابن خزمية وابن حبان وسنن أبي داود والرتمذي والنسائي، وال  (6)
 يكاد يفوت هذه الكتب من األحاديث الصحيحة شيٌء يؤثر على نتائج هذا البحث.

 (.6/688املصباح املنري للفيومي ) (9)

 لتعليم وطرق التدريس:يفرق الرتبويون بني اسرتاتيجيات ا (1)

من  : هي خطة تبني كيفية الوصول إىل هدف حمدد. وتشري إىل شبكة معقدةإلسرتاتيجيةفا       
واألهداف واخلربة والذاكرة اليت متثل هذه اخلطة حبيث تقدم إطار األفكار والتجارب والتوقعات 

 عام جملوعة من األفعال اليت توصل إىل هدف حمدد.

على  باإلعتمادلية وكيفية تنفيذ كل فعل من األفعال املطلوبة لتطبيق اإلسرتاتيجية : آالطريقة      
 جمموعة من املصادر واألدوات. 

فعلى ذلك فإن اسرتاتيجيات التعليم هي اليت حتدد طرق التدريس املناسبة لتحقيق أهداف 
اسرتاتيجيات تلك االسرتاتيجيات. )كتاب: التدريس طرائق واسرتاتيجيات(، وينظر أيًضا: )

      التدريس والتعليم( جابر عبد احلميد جابر، و)اسرتاتيجيات التدريس( حسن حسني زيتون.  

مجلة قاهلا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف عدد من املناسبات، وهي جزء من حديث أبي بكرة يف  (4)
، (6198، وغريه( ومسلم )19وصف خطبة حجة الوداع، أخرجه البخاري يف الصحيح )

( عن ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 691وغريهما، وعلق البخاري يف صحيحه )
 قال: "ليبلغ العلم الشاهُد الغائَب".  

(، 9955، وغريه(، وابن حبان يف صحيحه )6/911حديث صحيح أخرجه أمحد يف املسند ) (5)
 (، وغريهم. 1989واحلاكم يف املستدرك )

، وله أطراف(، وابن 116احلويرث، أخرجه البخاري يف الصحيح )جزء من حديث مالك بن  (1)
 ، وغريه(، وغريهما. 6158حبان يف صحيحه )
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(، وغريهما من حديث 1486(، وابن ماجة يف السنن )5189أخرجه البخاري يف الصحيح ) (9)
  ابن عباس.

  66حديث صحيح سبق خترجيه ص (8)

(، وأبو داود يف 6899، وغريه(، ومسلم )6جزء من حديث أخرجه البخاري يف مواضع ) (8)
(، 988(، وابن حبان يف الصحيح )6814(، وابن خزمية يف الصحيح )9991السنن )
 وغريهم.

 (، وغريهما.6968(، ومسلم يف الصحيح )9649أخرجه البخاري يف الصحيح معلًقا ) (69)

بان يف الصحيح (، وابن ح6165(، والرتمذي يف اجلامع )696أخرجه مسلم يف الصحيح ) (66)
 (، وغريهم.4895)

(، 6/161(، واإلمام أمحد يف املسند )6498حديث صحيح أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ) (69)
 ( وقال على شرط مسلم، وغريهم.9145واحلاكم يف املستدرك )

 (، وغريهما.9481(، ومسلم يف الصحيح )1519أخرجه البخاري يف الصحيح) (61)

 (9481(، ومسلم )1518أخرجه البخاري ) (64)

 (.4181طريق صحيح، أخرجه أبو يعلى يف املسند ) (65)

 (.5819(، والبيهقي يف الكربى)69944طريق صحيح، أخرجه النسائي يف الكربى ) (61)

 .66سبق خترجيه ص (69)

 (، وغريهما.6198، وله أطراف(، ومسلم يف الصحيح )19أخرجه البخاري يف الصحيح ) (68)

 9158أخرجه الرتمذي يف اجلامع حديث صحيٌح، جزٌء من  (68)

 (. 1848( وله أطراف، وابن حبان يف الصحيح )19أخرجه البخاري يف الصحيح ) (99)

 (، وغريه.4491أخرجه البخاري ) (96)

ا. النهاية يف غريب احلديث البن سريع َتْشَرُبه فال املاء ُتْمِسك الَّيت األرض ِصاَلب: األَجادب (99)
 (.6/188األثري )
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 فيها ُغُدر وال الستوائها املاء فيها َيْثُبُت وال فيها َرْمَل ال حرٌَّة أرٌض والقاُع قاٍع مجع قيعان: (91)
 (.9/994. غريب احلديث البن اجلوزي )املاء ُتْمِسك وال الكأَل ُتْنِبُت ال فهي املاء متسك

 (، وغريهما.9989(، ومسلم )98أخرجه البخاري ) (94)

(، وأمحد 9159(، والرتمذي يف اجلامع )1119بو داود يف السنن )حديث صحيح، أخرجه أ (95)
(، من حديث ابن مسعود، ويف الباب عن 11(، وابن حبان يف الصحيح )6/411يف املسند )

 غري ابن مسعود أيًضا.

 أحد من ماهـ(: "688وقد كان احملدثون يرتقبونها ويفرحون بها، حتى قال سفيان بن عيينة ) (91)
 (.99"، شرف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي رقم )نضرة وجهه ويف الإ احلديث يطلب

 (، وغريهما.9491( وغريه، ومسلم يف الصحيح )9849أخرجة البخاري يف الصحيح )  (99)

 (، وغريه.6881أخرجه مسلم يف الصحيح )  (98)

 (، وغريه.9194أخرجه مسلم يف الصحيح )  (98)

 (، وغريه.9185امع )حديث صحيح، أخرجه الرتمذي يف اجل  (19)

وقد ورث احملدثون ذلك عنهم، فكان علمهم تلقًيا وأداًء كعلم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل   (16)
 عليه وسلم.

(، ومسلم يف الصحيح 5686قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري يف الصحيح ) (19)
 (، وغريهما.6498)

 .هكذا أمسيتها بناء على أقرب وصف هلا (11)

( وهذا لفظه، 199( وله أطراف، ومسلم يف الصحيح )6996بخاري يف الصحيح )أخرجه ال (14)
 وغريهم.

( وقال حسن صحيح، 9118(، والرتمذي يف اجلامع )1416أخرجه البخاري يف الصحيح ) (15)
 (، وغريهم.1951( وغريه، وابن حبان يف الصحيح )9/658وأمحد يف املسند )
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، وله أطراف(، ومسلم يف الصحيح 6185الصحيح )احلديث أخرجه البخاري يف مواضع من  (11)
 (، وغريهما.68)

(،  من حديث أبي 6911( وغريه، ومسلم يف صحيحه )9916أخرج البخاري يف صحيحه ) (19)
 وال وبشرا تعسرا وال يسرا" :فقال اليمن إىل ومعاذا بعثه سلم و عليه اهلل صلى النيب أنموسى 

 ."ختتلفا وال وتطاوعا تنفرا

( وغريه، 4/984( وغريه، وأمحد يف مسنده يف مسنده )1895البخاري يف صحيحه ) أخرج (18)
 .( وغريه، وغريهم 1986وابن حبان يف صحيحه )

 (، وغريهم.6189( وله أطراف، ومسلم يف صحيحه )9165أخرج البخاري يف صحيحه ) (18)

 ريهم. (، وغ194( وله أطراف، ومسلم يف صحيحه )198أخرجه البخاري يف صحيحه ) (49)

 (.6158وقد نص على ذلك ابن حبان يف صحيحه ) (46)

(، والنسائي يف اجملتبى 6586(، وأبو داود يف السنن )888أخرجه مسلم يف صحيحه ) (49)
 (، وغريهم.9419)

 .(9/619الطبقات الكربى البن سعد ) (41)

تبى والنسائي يف اجمل(، 6899(، وأبو داود يف السنن )6989أخرجه مسلم يف صحيحه ) (44)
 (، وغريهم.1919)

 (، وغريهم.6191( وله أطراف، ومسلم يف صحيحه )694أخرجه البخاري يف صحيحه ) (45)

 (.694اجلامع الصحيح لإلمام البخاري ) ( 41)

( الكتب العلمية، 9/199(، فتح املغيث للسخاوي )6/498الشذا الفياح لألبناسي )( 49)
 (.9/648وتدريب الراوي للسيوطي )

(، وأسند حنو هذه 919أنواع علم احلديث البن الصالح، نوع معرفة املعلل )صمعرفة ( 48)
 ( .6/11العبارة عن ابن املديين ابن حبان يف مقدمة اجملروحني )

 (.9/969اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب )( 48)
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 ينظر: "الرحلة يف طلب احلديث"، للخطيب البغدادي رمحه اهلل تعاىل.( 59)

 .986رفة علوم احلديث للحاكم صمع (56 

 (.6/698الرحلة يف طلب احلديث للخطيب البغدادي )( 59)

ينظر حبث "أنواع املذاكرة عند احملدثني آثارها والفوائد املرتتبة عليها" للدكتور: عبد الرزاق ( 51)
 م.9995، العدد األول، عام96موسى أبوالبصل، جملة جامعة دمشق، اجمللد

 (.6841الراوي وآداب السامع )اجلامع ألخالق ( 54)

(، 191(، واحلاكم يف املستدرك )1/688إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة يف املصنف )( 55)
 وقال على شرط الشيخني.

(، وقال على 194(، واحلاكم يف املستدرك )191أخرجه الدارمي يف مسنده ) إسناده صحيح، (51)
 شرط الشيخني، وغريهما.

 (.199املستدرك ) أخرجه احلاكم يف( 59)

 (.8/684سري أعالم النبالء للذهيب )( 58)

 (.999التاريخ وأمساء احملدثني وكناهم للمقدمي )( 58)

 ( معرفة الصحيح والسقيم.68معرفة علوم احلديث، النوع )( 19)

 (.6859اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع )( 16)

ن املديين، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وهم قلٌة من احملدثني، ومن مشاهريهم: أمحد، واب( 19)
 يف آخرين، رمحهم اهلل.

منهج احملدثني يف النقد وعالقته باملناهج النقدية التارخيية، تأليف الدكتور عبد الرمحن بن نويفع  (11)
 699السُّلمي ص

رحلة حيث درَّسُت حبمد اهلل يف: املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية واجلامعية وم (14)
املاجستري، وخارج املؤسسات التعليمية النظامية )يف املسجد(، وتوليت مهام إشرافية وإدارية 

 وتطويرية للعملية التعليمية، فاحلمد هلل على ما يّسر من خربة.
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 قائمة املصادر واملراجع:

 القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم، طبع جممع امللك فهد باملدينة النبوية. -6

، عامل حسن حسني زيتونات التدريس )رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم(، اسرتاتيجي -9
 م.9991الكتب، القاهرة، األوىل، 

، دار الفكر العربي، القاهرة، األوىل، جابر عبد احلميد جابراسرتاتيجيات التدريس والتعليم،  -1
 م.6888

 عبد الرزاق موسى أبو البصل،: د. أنواع املذاكرة عند احملدثني آثارها والفوائد املرتتبة عليها -4
 م.9995، العدد األول، عام96جملة جامعة دمشق، اجمللد

، نشر مجعية املعارف إعداد مركز نون للتأليف والرتمجة التدريس طرائق واسرتاتيجيات، -5
 م.9966اإلسالمية، األوىل 
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 الصََّحابُة الِذيَن َذَكَرُهم ابُن عِديٍّ ِفي كتاِب الضَُّعَفاِء

 )دراسة منهجية يف اجلرح والتعديل( 

 

 

 
 دادــــإع

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  – أستاذ الدراسات اإلسالمية املشارك
 باملدينة املنورة.  –جامعة طيبة 
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 ابُة الِذيَن َذَكَرُهم ابُن عِديٍّ ِفي كتاِب الضَُّعَفاِءالصََّح

 )دراسة منهجية يف اجلرح والتعديل( 

 املقدمة:

 ،احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلـدى وديـن احلـي ليه ـرى علـي الـدين كلـه       
 ،فـ  ب ـم يـريعته   وح ،نصَر ب م دينه ،واختار له أصحابًا هم خري اخللي بعد األنبياء

ُمَحمٌَّد َرُسوُل اهلِل َوالَِّذيَن َمَعُه َأِيدَّاُء ) :فكانوا كما قال في م ،وأرغم ب م أنوف أعدائه
 .(4)...(.َعَلي اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُ ْم

وعلـي للـه    ،والصالة والسـالم علـي عبـد اهلل ورسـوله امـد البشـري النـذير       
 وصحبه والتابعني، وبعد: 

علم اجلرح والتعديل من أهم العلوم اليت كان هلـا األرـر العهـيم ث ارـراء      فإن
عملية التحقيي والنقد البنَّاء، واليت أمثرت بقاء كتب الشريعة وترار ـا افوةـة، دون   

 أن تعبث ب ا يد التزوير، أو تنال من ا يد التحريف. 

بـار، مـن خـالل    ويرجع هذا العلم ث أصله الي األمر اإلهلي بالتثبت من األخ
َيا َأيَُّ ا الَِّذين َءاَمُنوا ِاْن َجاَءُكْم َفاِسٌي ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأْن )قال اهلل تعالي: ،معرفة حال نقلت ا

   (2).(ُتِصيُبوا َقْوَمًا ِبَجَ اَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلي َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي

لـرواة واألخبـار، فكتبـوا كتبيفـا ث     ولقد أبدع علماُء هذى األمة ث عمليـة نقـد ا    
ــة   ــرواة عام ــوال ال ــعفاء      ،أح ــرواة الض ــة ث ال ــات، ورالث ــرواة الثق ــرى ث ال وأخ

.. وأصبحت هذى الكتب هي املرجع  لكل من يريد البحـث عـن حـال    ،.واجملروحني
 رواية يبغي أن يبين علي ا حكميفا يرعييفا. 
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والتعـديل، وهـي    وهذا البحث يتعلي موضوعه بفرع من فـروع كتـب اجلـرح     
الكتب اليت اختصت بذكر الضعفاء من الرواة، ولقد كتب ث هذا أئمة كثريون، مثـل:  
حييي بن سعيد القطان، وحييي بن معني، وعلي بـن املـديين، والبرـاري، وأبـو  رعـة      
الرا ي، والنسائي، ويعقوب الفسوي، و كريا الساجي، وابـن اجلـارود، والـدو،بي،    

 . وغريهم. والعقيلي، وابن عدي..

وهذى الكتب من ا ما وصل الينا، ومن ا ما عرفناى من خالل الف ارس اخلاصـة    
ككشف الهنون حلاجي خليفـة، وف رسـت ابـن النـديم، والرسـالة       –بأمساء الكتب 

لكن من بني ما وصل الينا كتاٌب ة ر أررى ث كثري من املصنفات  –املستطرفة للكتاني 
وع، وهو كتاب: الكامل ث ضعفاء الرجال، للحاف  ابن اليت كتبت بعدى ث هذا املوض

هـ( فما من كتاب ا، واعتمـد علـي ابـن عـدي     115رمحه اهلل )ت –عدي اجلرجاني 
.. وابـن عـدي اجلرجـاني، ومصـنفه ث     .حتي قال السـراوي ث ذلـ : )   ،وأخذ منه

مل كتـب  وقال الكتاني عن كتاب الكامل: )هو أك ،(1)الرجال اليه املنت ي ث اجلرح( 
 . (1)اجلرح، وعليه ا،عتماد في ا، واىل ما يقول: رجع املتقدمون واملتأخرون(

ا، أن ابن عدي خرج ث كتابه هذا عن موضوعه، وهو الضعفاء، فذكر عـدديفا    
 كبرييفا من الثقات، وفي م صحابة وأئمة كبار، وهذا مما عابه عليه العلماء. 

 إشكاليات البحث:

 ن عدي علي ادخال بعض الصحابة  ث كتابه؟ما السبب الذي محل اب 
 ؟أو سوء اعتقاد ،وهل يرجع هذا الي غفلة منه أو عدم معرفة 

  ؟وهل هناك من سبي ابن عدي ث هذا املن ج 

 ممن ُتكلم في م؟  –الذين ذكرهم  – وهل أنصف ابن عدي هؤ،ء الصحابة 

 ؟وَمْن هؤ،ء الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي ث كتابه 
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 بحث:أهداف ال

بـإذن   –وحلُّ ا سـوف يفيـد منـه     ،ي دف البحث اىل حل اإليكاليات السابقة  
كثرٌي من املشتغلني بالترريج اليوم، من طلبة العلم والباحثني ث مراكز التحقيـي   –اهلل

ودور الطباعة والدراسات العليا.. وغريها، ألنه ياع بني الناس أن جمرد وجود راٍو ث 
عيف، ُيضَعف احلديث، وجملرد أن تقع عينا الباحث عليه يقول: السند، قيل عنه: انه ض

أيضيفا  –احلديث ضعيف، فيه فالن ذكرى العقيلي ث الضعفاء أو ابن عدي ث الضعفاء 
ورمبا ، يدري أن ذكر ابن عدي له ث الضعفاء أكمـة وراءهـا مـا وراءهـا، فلـي        –

 األمر علي اطالقه. 

ضي البحث استعمال أكثر من نوع من مناهج البحث، لقد اقتاملنهج املتبع يف البحث: 
 وأبر ها: 

املن ج ا،ستقرائي: فقد اقتضي البحث أن أقرأ معهم تراجم كتاب الكامـل، ألميَزـز    -
 الصحابة  من غريهم. 

استعملته ث استنباط  من ج ابن عدي ث ذكرى للصـحابة  مـع    املن ج ا،ستنباطي: -
 ،رم بيان موقف ابن عـدي مـن هـذا الصـحابي     الضعفاء، ومستندى ث كل واحٍد،

 وهل وافي علي تضعيفه أم أنصفه؟ 

استردمته ث املقارنة بني من ج ابن عدي ث دفاعـه عـن الصـحابي     املن ج املقارن: -
وان تعقبـه أحـد مـن األئمـة ذكرتـه، وبـالطبع        ،وبني دفاع  غريى من األئمـة عنـه  

 ح والتعديل. اضطرني هذا اىل مراجعة عدد ضرم من كتب اجلر

 وقد قسمت هذا البحث اىل مقدمة وفصلني وخامتة.  خطة البحث: 

 املقدمة في ا فكرة املوضوع ومن ج البحث وخطته.  -
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 التعريف بابن عدي وكتابه الكامل، وفيه مبحثان:  :الفصل األول

 ترمجة اإلمام ابن عدي مؤلف كتاب الكامل ث ضعفاء الرجال.  :املبحث األول -

 مواردى.  –مكانته  –كتاب الكامل ،بن عدي، وصفه  :ث الثانياملبح -

وفيـه   .الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي ث الضعفاء ومقصدى ث ذل  :الفصل الثاني
 مبحثان: 

 مقصد ابن عدي من ذكر بعض الصحابة  ث كتابه.  :املبحث األول -

 الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي ث كتابه.   :املبحث الثاني -

 وسجلت في ا أهم النتائج.  :رم اخلامتة -

 اليت اعتمدُت علي ا ث البحث.  قائمة بأهم املصادر واملراجعرم  -

بل أعرتف بالعجز والتقصري، وحسيب أني عبـٌد   ،هذا و، أدعي لبحثي الكمال  
 .          وصلي اهلل علي سيدنا امد ولله وصحبه وسلم ،للعفو الغفور
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 الفصل األول

 يف بابن عدّي وكتابه الكاملالتعر

 :وفيه مبحثان

 ترمجة اإلمام ابن عدي مؤلف كتاب الكامل ث ضعفاء الرجال. :املبحث األول -

 مواردى. –مكانته  –كتاب الكامل ،بن عدي، وصفه  :املبحث الثاني -

 املبحث األول

 ترمجة اإلمام ابن عدي مؤلف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال

ي وحنن ُنجري هذى الدراسة ث كتاب الكامل ث الضـعفاء أن  لعل من الضرور  
ُنعرِّف مبؤلف هذا الكتاب، ألن هـذا قـد يفيـد ث معرفـة من جـه الـذي سـار عليـه،         

 وسأتناول ترمجته ث عدَزة نقاط: 

 أواًل: امسه ونسبته ومولده: 

بـارك  هو اإلمام احلاف  أبو أمحد عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن امـد ابـن م   
 نسبة اىل جرجان من مدن خراسان.  –بضم اجليم  –اجلرجاني 

ولد جبرجان، يوم السبت غرة ذي القعدة، سنة سبع وسبعني ومـائتني للـ جرة     
  .(5)م( 118هـ / 211)

 ثانًيا: نشأته وأسرته: 

نشأ ابن عدي ث جرجان ث أسرة علمية، بر  من ا علمـاء ث احلـديث، مـن م      
ن تالميذ اإلمام أبي  رعة الرا ي، وكـذل  بعـض أخوالـه، وأخـوى     والدى فقد كان م
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امد بن عدي مسع من أيوب السرتياني، وبدأ ابن عدي بطلـب العلـم فأخـذ عـن     
ييوخ بلدى جرجان، تل  البلدة اليت خرج من ا كثري من العلماء، ذكـر أكثـرهم محـزة    

ان، وهـو مـن   هـ( ث كتابه الذي دوزنـه ث تـاريج جرجـ   121بن يوسف الس مي )ت 
  .(1)تالميذ ابن عدي

 ثالثًا: رحالته العلمية وأبرز شيوخه وتالميذه:   

ُتحدِّرنا كتب الرتاجم والتاريج أن ابن عدي رحـل اىل بلـدان كـثرية جـديفا مـن        
حتـي   –وعمرى مل يتجـاو  العشـرين    –مدن الدولة اإلسالمية ث عصرى لطلب العلم 

، وقـال عنـه السـبكي ث    (1)ل النقـال الرحزـال(   اجلـوا )وصفه احلاف  ابن كثري بقوله: 
ترمجته: )أحد اجل ابذة الذين طافوا البالد وهجروا الِوساد، وواصلوا الس اد، وقطعوا 

  (1)املعتاد، طالبني العلم، ، يعرتي همت م قصور، و، يثين عزم م عوارض األمور(. 

خبـارى، وبغـداد،   ومن أهم البالد اليت رحل الي ا ابن عدي: الشام، ومصـر، و   
ــة،     ــة، واملوصــل، ومكــة، واملدين ــد، والبصــرة، والكوف ــدس، وتســرت، ومسرقن والق

  (1).. وغريها. ،.ونيسابور، وواسط، ومرو

وث هذى البالد لقي ييوخيفا كثريين أخذ عـن م، بلـع عـددهم أكثـر مـن ألـف         
 ييج، مجع م هو ث معجم خاص ب م، ومن أبر هم: احلاف  النسائي صاحب السـنن 

هــ(،  144هـ(، واحلاف  امد بن اسحاق ابن خزمية صاحب الصحيح )ت 181)ت 
ت )هــ(، واحلـاف  أبـو يعلـي املوصـلي      148واإلمام امد بـن جريـر الطـ)ي )ت    

، واحلاف  امد بـن عثمـان بـن أبـي يـيبة )ت      141هـ(، واحلاف  البغوي )ت 181
هـ(، وأبو 211)ت هـ(، وب لول بن اسحاق األنباري 181هـ(، واملنجنيقي )ت211

 (48)هـ(... وغريهم.141ت )هـ(، وابن صاعد 185خليفة اجلمحي البصري )ت 
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وصار كثري من م فيما  ،وكذل  تتلمذ علي اإلمام ابن عدي خالئي ، ُيحصون  
هــ(، وأبـو عبـد اهلل    121بعد من كبار العلماء، من م: محزة بن يوسف السـ مي )ت 

هـ(، وأبو نعيم عبد املل  بن أمحد بـن  185احلاكم النيسابوري صاحب املستدرك )ت
هــ(، وأمحـد   142هـ(، واحلسن بن احلسني ا،سـرتاباذي )ت 148نعيم اجلرجاني )ت

هـ(، وأمحد بن امد بـن أمحـد   112بن امد بن سعيد الكوث املعروف بابن عقدة )ت
هــ(،  184هـ(، وابراهيم بن امد املـؤدب املقـري اخلفـاف )ت   181اإلسفراييين )ت

  (44)هـ(.. وغريهم. 148بن منصور بن احلسن اجلالكي )ت وامد
هــ(  115 -هــ  211ويالح  أن تل  الفرتة اليت عاي ا اإلمـام ابـن عـدي )     

كانت تعت) من أ هي فرتات التاريج اإلسالمي، حيث ي دت رواجيفا علمييفـا ورقافييفـا   
دهـرت  واسعيفا، لي  فقط علي مسـتوي العلـوم وااداب اإلسـالمية والعربيـة بـل ا      

حركة الرتمجة من اللغات األخرى كاليونانية والفارسية واهلندية.. الي اللغـة العربيـة،   
وحفلت تل  الفرتة بعلماء أجالء كان هلم فضل كبري ث دفع عجلـة احلركـة العلميـة    

علي وجه اخلصوص خبدمة جليلة من علمـاء تلـ     –وتقدم ا، وحهيت السُّنة أيضيفا 
دي واحديفا من العلماء الـذين أرـروا ث احلركـة العلميـة ث     احلقبة، وكان اإلمام ابن ع

 تل  الفرتة، بل وفيمن جاء بعدى من خالل مصنفاته وتالميذى. 

 رابًعا: مذهب ابن عدّي العقدي والفقهي:  

مل تنص كتب الرتاجم اليت ترمجت ،بن عدي علي بيان عقيدته، وهذا له د،لة   
عادة أصحاب كتب الرتاجم أن ـم ، يتكلمـون   خاصة وهو أنه كان سليم العقيدة، اذ 

عن عقيدة املرتَجم له ا، اذا ُعِرف باحنراف أو فساد ث املعتقد، أو كان من أهل البدع 
وحنو ذل ، كما أنه ث ترامجه اليت أوردها للضعفاء ث كتابه الكامل جندى يتعـرض ملـن   

وهذا يدل علي  ،(42)عة  ث عقيدته احنراف كا،عتزال أو الرفض أو القدر ويسمي ا بد
 صحة مذهبه ث العقيدة، وأنه كان علي مذهب أهل السنة واجلماعة. 
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وأما عن مذهبه الفق ي فتفيـد املصـادر أنـه كـان يـافعي املـذهب، فقـد عـدزى           
ث عداد فق ـاء الشـافعية الكبـار، كمـا أنـه       (41) وكذل  ابن قاضي ي بة (41)السبكي

 (45)لشافعي مساى )ا،نتصار علي خمتصـر املزنـي(   صنزف كتابيفا ث ا،نتصار للمذهب ا
  .وهذا يدل علي انتمائه هلذا املذهب وتعبُّدى به

 خامًسا: مؤلفاته ووفاته: 

أّلف اإلمام ابن عدي مصنفات كثرية ث خمتلف فروع العلم، لكن غلـب عليـه     
رري: التصنيف ث احلديث وعلومه، من أي رها كتاب الكامل ث الضعفاء، قال ابن األ

 (41)).. له التصانيف املش ورة(. 

أرين عليه العلماء رناءيف عهيميفا، وتوث ث غرة مجادى ااخرة، سنة مخسة وسـتني    
  (41)م( عن مثانية ومثانني سنة. 111هـ/ 115ورالمثائة )

 املبحث الثاني

 موارده( –مكانته  –كتاب الكامل البن عدّي )وصفه 

 أواًل: وصف كتاب الكامل:  

اء وصف دقيي لكتاب ما، ،بد من حتقيـي عنوانـه، وهـل هـو نفـ  مـا       إلعط  
وجدنا أن ابن عدي قد نص  –هنا  –أطلقه مؤلفه أم ،، وبالنهر الي كتاب ابن عدي 

ومسيتــه كتــاب الكامــل ث ضــعفاء )قــال:  ،ث مقدمتــه هلــذا الكتــاب علــي عنوانــه
  (41)الرجال(.

يب، فقـد مسـاى: )الكامـل ث    وبعض العلماء أطلي عليه أمساء أخرى، كالـذه   
، وحـاجي  (28))الكامل ث معرفـة الضـعفاء(   :مساى ،والسبكي ،(41)اجلرح والتعديل( 

 . (24)خليفة، مساى: )الكامل ث معرفة الضعفاء واملرتوكني من الرواة(
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وهي عناوين وان كانت ، تناث مضمون الكتاب، ا، أن الذي يرجح هـو مـا     
 نص عليه مؤلفه. 

كتاب ضرم ث حجمـه، اذ يقـع ث النسـرة املطبوعـة بـدار الكتـب       والكامل   
( صـفحة مـن القطـع املتوسـط،     5888العلمية ببريوت، ث تسع جملدات، في ا حنـو ) 

ويشتمل علي تراجم عدد كبري من الرواة، اذ يبلـع عـددهم ث النسـرة املشـار الي ـا      
 ( راوييفا. 2285)

َمـن ابتـداء أسـامي م    )يقول:  ،موقد رتبه احلاف  ابن عديز علي حروف املعج  
)َمن ابتـداء امسـه رـاء ممـن ينسـب اىل       ،(22)أِلف ممن ُينسب اىل ضرٍب من الضعف( 

 رم ُيوِرد األمساء... وهكذا.  ،(21)ضرب من الضعف( 

وقد نهر ابن عدي اىل احلرف األول من أمسـاء الـرواة، دون اعتبـار للحـرف       
ال جتدى يقدم من امسه )امساعيل( علي من الثاني أو احلرف األول ث اسم األب، فمث

امسه )اسحاق(، ومن امسه )أيوب( علي من امسه )أيعث(، ومـن امسـه )بشـر(،    
  .علي من امسه )حبر( وهكذا

وعلي هذا فرتتيبه قد ُيتعب املطالع ث هذا الكتاب، فقد يبحـث عـن يـرص      
 دجـد هـذا الشـرص    فيه، وهو يهن أن مؤلفه اعت) فيه الرتتيب اهلجائي املعروف، فال

 مع أنه ث الكتاب. 

وث ايرادى الرتمجة يورد اسم الراوي، رم ينقل كالم أئمة اجلرح والتعديل فيـه،    
و، يكتفي بذكر األقوال اجملرِّحة فقط، بل ان كانت هناك أقوال ألحٍد من األئمة في ا 

كمـا ث   –عليـه   تعديٌل هلذا الراوي ذكرها، ورمبا دافع عنه ان رأى ث جترحيـه حتـامالً  
 ترمجته ألمحد بن صاحل املصري وغريى. 
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ورمبا اجت د من عندى ث احلكم علي بعض الرواة، وث كثري من األحيان يـورد    
  .جرحيفا وتعدياًل متعارضني ث راٍو واحد و، يرجح

هذا وقد ذكر بعض الباحثني أن لكتاب الكامل عدة نسج خمطوطة، تصل اىل العشرة، 
 .(21)الكتب املصرية بالقاهرة  أكثرها بدار

 ثانًيا: مكانة كتاب الكامل عند العلماء: 

يعت) كتاب الكامل ،بن عدي مصدريفا من أهم مصادر علم اجلرح، وقـد أرـين     
 عليه اخل)اء ب ذا الفن رناءيف يدل علي علو القيمة العلمية للكتاب، ومن هؤ،ء اخل)اء: 

ذى محـزة السـ مي أن يصـنف كتابيفـا ث ضـعفاء      أبو احلسن الدارقطين: سأله تلمي - 4
ألي  عندك كتاب ابن عدي؟ فقال محزة: نعم، قال الدارقطين: ) احملدرني فقال له:

  .(25)فيه كفاية ، يزاد عليه( 

أبو أمحد ابن عـدي ث كتابـه املسـمي بالكامـل ث     )ييج اإلسالم ابن تيمية، قال: - 2
  .(21)...( ومل يصنَّف ث فنه مثله –أمساء الرجال 

احلاف  الذهيب، قال ث مقدمة ميزان ا،عتدال عن الكامـل: )هـو أكمـل الكتـب      - 1
  (21)وأجل ا(. 

احلاف  ابـن كـثري، قـال عـن كتـاب الكامـل: )مل ُيسـَبي اىل مثلـه، ومل يلحـي ث           - 1
  .(21)يكله(

 ـي  ث الرجـال اليـه املنت  وابن عدي اجلرجاني ومصنَّفه )احلاف  السراوي، قال:  - 5
  .(21) ث اجلرح

اإلمام الكتاني، قال: )هو أكمل كتب اجلرح، وعليه ا،عتماد في ا، والي ما يقول  - 1
  .(18)رجع املتقدمون واملتأخرون( 
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وغري هؤ،ء كثريون امتدحوى وأرنوا عليه، ويطول البحث ث استقصاء أقواهلم،   
ب، بل تأرر كلُّ َمن َكتـب  وليست األقوال املنقولة فقط هي اليت تدل علي مكانة الكتا

هــ(  511بعد ابن عدي ث الضعفاء بكتابه الكامـل ونقلـه عنـه، كـابن اجلـو ي )ت      
 هـ(.152هـ( وابن حجر )ت 114وابن العجمي )ت ،والذهيب

 ثالًثا: موارد ابن عدي يف الكامل:  

امُلطالع لكتاب ابن عـدي دجـد أنـه قـد اسـتمد مادتـه مـن كـالم أئمـة اجلـرح             
لذين سبقوى، ومل يكن جمرد ناقٍل من تل  املصادر، بل كان ينتقـد ث بعـض   والتعديل ا
كما سنرى ث الرتاجم اليت سأوردها ث  ،(12)ودجت د ث البعض ااخر   ،(14)األحيان  

 هذا البحث. 

وقد أكثر ابن عديز من النقل عن البراري، وحييي بن معني، وأمحد بن حنبـل،    
بن سعيد القطان، وعمرو بن علي الفالس، ويعبة بن والنسائي، واجلو جاني، وحييي 

احلجاج، وسفيان بن عينية، والثوري، وعلي بن املديين، وابن املبـارك، وعبـد الـرمحن    
 بن م دي، وابن عقدة، والدو،بي... وغريهم من أئمة هذى الصناعة الكبار. 

قلـه،  وهو اذ ينقل عن هؤ،ء يتصل بالسند الي كل واحد من م ث كل قـول ين   
 ا، ما ندر. 

ولتنوع مصادر ابن عدي  ة ر ابداعه ث كتابه، حبيـث ، ميكـن أن يقـال: انـه       
 تلريص لكتاب فالن، أو اختصار لكتاب فالن ممن سبقوى. 
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 الفصل الثاني

 الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي يف الضعفاء ومقصده يف ذلك.

  :وفيه مبحثان

 بعض الصحابة ث كتابه. مقصد ابن عدي من ذكر  :املبحث األول

 املبحث الثاني: الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي ث الضعفاء. 

 املبحث األول

 مقصد ابن عدّي من ذكر بعض الصحابة  يف كتابه

،ي  أن ِذكر ابـن عـدي لـبعض الصـحابة  ث كتابـه الـذي جعلـه لضـعفاء           
 .و، عن سوء اعتقاد ،الرجال، مل يكن نايئيفا عن ج ل وعدم معرفة

فالرجل طويل الباع بإمجاع علماء هذا الفن، و، أنه ذكرهم من قبيـل التعنـت     
ث اجلرح، ف و معدود ث املعتدلني املنصفني كما قال الذهيب عند كالمـه علـي تقسـيم    
املتكلمني ث اجلرح والتعديل الي رالرة أقسام، قـال: )وقسـم: كالبرـاري وأمحـد بـن      

 . (11)ون منصفون( حنبل وأبي  رعة وابن عدي، معتدل

وامنا كان له ث ايرادهم مقصد، وقد أفصح عنه ث مقدمة كتابه، قـال: )وذاكـٌر     
ث كتابي هذا كلَّ من ُذكر بضرب من الضعف، ومن اخُتلف في م، فجرحـه الـبعض   
وعدزله البعض ااخر، ومرجِّح قول أحدهما مبلع علمي من غري ااباة، فلعل من قبَّح 

امل عليه أو مال اليه، وذاكٌر لكل رجل من م مما رواى ما ُيضعَّف من أمرى أو حسَّنه حت
 . (11)أجله، أو ُيلحقه بروايته...( 
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وهذا يعين أنه ايرتط علي نفسه أن يورد ث كتابه كلَّ من ُتكلم فيه، ولـو كـان     
الراجح توريقه، وقد صرزح ب ذا ث أكثر من ترمجة من تراجم الثقـات الـذين أوردهـم    

  .يرى ضعف موهو ، 
ويبدو أنه لي  الشرط الذي يرطه ابن عدي ث كتابه هـو وحـدى الـذي محلـه       

علي ذكر بعض الصحابة  ث الضعفاء، وامنا تقليدى لإلمام البراري ث التاريج الكبري، 
 فقد ذكر بعض الثقات وفي م صحابة لضعف اإلسناد الي م ، لضعف م هم، وسيأتي. 

ء الثقات الـذين َتكلـم فـي م بعـض األئمـة انصـاَف م       أو أنه قصد بإيراد هؤ،  
 وا،نتصار هلم ما أمكنه ذل ، كما مر ث كالمه. 

وعلي كلٍّ فم ما كان قصد ابن عدي ث ايراد بعض الثقـات املـتكلم فـي م ث      
كتابه الذي خصه للضعفاء فإن هذا ، ينفي أنه جانب الصواب فيما مـال اليـه، ولـو    

،نتصار هلم وانصاف م ألفرد جزءيف خاصيفا ب م كما فعل الـذهيب  قصدى ا –مثاًل  –كان 
وهلـذا عـاب    .(15)ث جزء مساى: )الرواة الثقات املتَكلَّم في م مبـا ، يوجـب ردهـم(    

بعد أن ذكر كتب الضعفاء وذكر من ا الكامل:  –العلماء عليه ما صنع، قال السراوي 
ع لذكرى كلَّ مـن ُتكلـم فيـه وان    )وهو أكمل الكتب املصنفة قبله وأجل ا، ولكنه توس

  .(11)كان رقة( 
وقال احلاف  ابن حجر معلًقـا علـي توسـع ابـن عـدي ث ايـراد الثقـات مـع           

وذل  أن ابن عدي ملا رتب كتابـه علـي    (11)الضعفاء: )ف و كما يقال: جرَّته القافية( 
من الثقات  حروف اهلجاء، وأتي اىل حرف الهاء فلم دجد من ُيذكر فيه، ذكر فيه راوييفا

امسه ةليم بن حطيط اجل ضمي الدبوسي، رم قال: )وامنا ذكرُت ُةَليم ابن حطيٍط ث 
باب الهاء ألني ، أحب أن ُأخلي باب الهاء من انسان أذكرى، فلم أجد ث باب الهاء 

مع أن ُةليمًا قال عنه ابن حجر: )ذكرى ابن مـاكو، فقـال: روى عنـه     .(11)أنكر منه( 
  .(11)رعة الدمشقي وخالد بن أمحد األمري( البراري وأبو  
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 –رضوان اهلل علـي م   –وأكثر ما يؤخذ علي ابن عديز ايرادى لبعض الصحابة   
ث كتابه هذا، وهلذا وجدنا الذهيب دجتنب الوقوع فيما وقع فيه ابـن عـدي، فيقـول ث    

وجاللتـه  مقدمة كتابه ميزان ا،عتدال ث نقد الرجال: )وفيه من ُتكلـم فيـه مـع رقتـه     
بأدني لني، وبأقل جرح، فلو، أن ابن عدي أو غريى من مؤلفي كتـب اجلـرح ذكـروا    
ذل  الشرص ملا ذكرته لثقته، ومل أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن ُذكر بتلنٍي ما 
ث كتب األئمة املذكورين، خوًفا من أن ُيتعقب عليز، ، أني ذكرته لضعف فيه عندي، 

لبراري وابن عدي وغريهما من الصحابة، فإني ُأسقط م جلاللة ا، ما كان ث كتاب ا
الصحابة، و، أذكرهم ث هـذا املصـنف، فـإن الضـعف امنـا جـاء مـن ج ـة الـرواة          

  .(18)الي م..(

 املبحث الثاني

 الصحابة الذين ذكرهم ابن عدي يف الضعفاء

جلماعة، سبي أن عرفنا ث التعريف بابن عدي أنه كان علي عقيدة أهل السنة وا  
سالمة القلب مـن   -  -ومن أصوهلم سالمة القلب واللسان ألصحاب رسول اهلل 

البغض، وسالمة اللسان من كل قول ، يليي ب م أو ينتقص أحـديفا مـن م، واجالهلـم    
، لـذل  كـان ابـن عـديز يقًهـا      (14)ومعرفة فضل م علي األمة ث نصرة الدين ونقلـه  

، بعـد  -أي اجملروحني  –ض الصحابة ث الضعفاء حذريفا أن ُيساء به الهن ث ذكرى لبع
 أن تثبتت عدالت م بالكتاب والسنة واإلمجاع. 

ينبه قـائاًل:   –رضي اهلل عنه  –لذا جندى عند ترمجة الصحابي  يد بن أبي أوفي   
)وكل من له صحبة ممن ذكرناى ث هذا الكتاب، فإمنا تكلم البراري ث ذلـ  اإلسـناد   

الصحابي أن ذل  اإلسناد لي  مبحفوة وفيه نهر، ، أنه يتكلم ث الذي انت ي فيه اىل 
حلي صحبت م وتقادم م ث اإلسالم لكـل   -  -الصحابة، فإن أصحاب رسول اهلل 

 . (12)واحٍد من م ث نفسه حيٌّ وحرمة للصحبة، ف م أجلُّ من أن يتكلم أحد في م( 
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، أنه قـد يقـع وْهـٌم عنـد     وهذا التنبيه وان دل علي سالمة اعتقاد ابن عديز، ا  
ِفعل  –بعض من مل يقرأى، أو قد يترذ الروافض، ومن هلم موقف مضاٌد من الصحابة 

ابن عدي ذريعًة لتجرحي م للصحابة بالسب والشتم وا،نتقاص، غري مبالني مبثل هذا 
 التنبيه بني السطور. 

 –وردهم وبتتبع كتاب ابن عدي ُوجد أنه قد ذكر ستيفا وعشـرين صـحابييفا، سـأ     
وأربت صحبت م من الكتب اليت اختصت بالرتمجة للصـحابة، وأورد قـول ابـن     –هنا 
 في م، ليتبني مرادى من ايرادهم ث كتابه بوضوح.  –أو ما ينقله  -عديز

  :ُبسر بن أبي أْرطأة - 4

،   -  -قال عنه ابن عدي: )بسر بن أبي أرطأة مشكوك ث صـحبته للـنيب     
احلديثني، وأسانيدى من أسانيد الشام ومصر و، أرى بإسناد هذين أعرف له ا، هذين 

بسندى الي حييي بن معني قال: )بسر بن أبي أرطأة رجل  –أيضيفا  –، وروى (11)بأس( 
 . (11)سوء( 

وقال ابن األرري: )بسر بن أرطأة.. وامسه عمرو بن عومير.. يكين أبا عبد الـرمحن،   
بسنتني، وقال حييـي    -  -ولد قبل وفاة النيب  وعدادى ث أهل الشام، قال الواقدي:

الشـام:  وهو صغري، وقال أهل  -- اهلل بن معني وأمحد بن حنبل وغريهما: قبض رسول
وأصـحابه..   وي د صفني مع معاوية، وكان يـديدًا علـي علـييفز    --مسع من رسول اهلل

 .  - )(15)-نيب وقال الدارقطين: بسر بن أرطأة له صحبة، ومل تكن له استقامة بعد ال

وأما ابن عبد ال) فكأنه اسرتوح لكالم حييي بن معني وراح يدلل عليـه، قـال:     
)كان حييي بن معني يقول: ، تصح له صحبة، وكان يقول فيـه: رجـل سـوء.. ذلـ      

  .(11)ألمور عهام ركب ا ث اإلسالم فيما نقله أهل األخبار واحلديث أيضيفا..( 
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صحبته.. وقـال ابـن يـون : كـان مـن أصـحاب        وقال ابن حجر: )خمتلف ث  
ي د فتح مصر واختط ب ا.. وله أخبار يـ رية ث الفـال ، ينبغـي     -  -رسول اهلل

التشاغل ب ا.. قيل: مات أيام معاوية، وقيل: بقي الي خالفة عبد املل ، وقيل: مـات  
 . (11)ث خالفة الوليد سنة ست ومثانني( 

سر ث الضعفاء علي ا،خـتالف ث صـحبته،   قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى لب  
 وكذل  علي كالم ابن معني فيه، واألخبار اليت ُتروى عنه ث الفال. 

  :حبشي بن جنادة بن نصر السلولي - 2

قال ابن عدي عنه: )اسنادى فيه نهر، مسعت ابن محاد يذكرى عن البراري( رم   
رت مـن احلـديث و، أعلـم    أورد له حنو سبعة أحاديث، قال: )وحبشي له غري ما ذك

  .(11) يروي عنه غري الشعيب وأبو اسحاق السبيعي، وأرجو أنه ، بأس به(

وذكرى ابن األرري ث الصحابة، قال: )حبشي بن جنادة... يكين أبا اجلنوب، يعد   
ث حجـة الـوداع، وروي عنـه الشـعيب وأبـو اسـحاق        -  -ث الكوفيني، رأي النيب

   (11)السبيعي..( 

ل ابن حجر: ).. ي د حجة الوداع.. وأخرج حديثه النسائي والرتمـذي وصـححه،   وقا  
 . )(58) -وروى عنه أبو اسحاق السبيعي وعامر الشعيب وصرح بسماعه من النيب 

علـي قـول البرـاري:     –هنـا   –قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى ألبي اجلنوب   
 اليه، وصحبة الرجل رابتة. )اسنادى فيه نهر(، فاعت)ى متكلم فيه، أي ث اإلسناد 

  :ديلم بن فريو  احلمريي -1

قال عنه ابن عدي: )ديلم بن فـريو  احلمـريي: روى عنـه ابنـه عبـد اهلل، وث        
  .(54)اسنادى نهر، مسعت ابن محاد يذكرى عن البراري( 
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، وذكـرى  (51)وابن األرري ث أسد الغابـة   (52)ذكرى ابن عبد ال) ث ا،ستيعاب،   
ث اإلصابة، وذكر أن مثة وهمًا حصل لبعض املـؤرخني ث الرتمجـة لـديلم    ابن حجر 

احلمريي، فرلطوا بينه وبني يرص لخر يقـال لـه: فـريو  الـديلمي، وحـرر املسـألة       
حتريرًا جيدًا، خلص منه اىل أن كلي ما صحابي، وأن سبب الوهم: أن كاًل من ما سأل 

 . (51)د والنسائي وغريهما عن األيربة، وأخرج حديثه أبو داو -  -النيب 

قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى لديلم ث الضعفاء، علـي قـول البرـاري: )ث      
 وضْعف احلديث ممن دون الصحابي.  ،(55)اسنادى نهر( وهو ث التاريج الكبري 

  :ذو األصابع اجل ين -1

ذو األصابع له صحبة، خمرج حديثه من فلسـطني( وأورد  )قال عنه ابن عدي:   
حديثًا رـم قـال: )يعـرف ذو األصـابع ب ـذا احلـديث.. وهـو مـن أسـانيد يـيوخ            له

  .(51)الشاميني، صاحل مستقيم، و، يعرف ا، ب ذا اإلسناد( 

وابـن   ،(51)وابن األرـري ث أسـد الغابـة     ،(51)ذكرى ابن عبد ال) ث ا،ستيعاب   
، وأبـو نعـيم،   حجر ث اإلصابة، وقال: )ذكرى الرتمذي ث الصحابة، وكذل  البغـوي 

  .(51)وابن ياهني،.. وهو يذكر فيمن نزل فلسطني من الصحابة( 

قلت: هذا صحابي ، خالف ث صحبته، وقول ابن عدي: )صاحل مستقيم( ،   
 يقصد احلكم علي الصحابي، بل علي اإلسناد الذي ساقه اليه. 

 ذو اليدين:  -5

 يصـح حديثـه.. وذو   وقال البرـاري ،  ،قال ابن عدي: )ذو اليدين له صحبة  
و عم البراري أنه ، يصح لذي  –حديث الس و  –اليدين ايت ر ذكرى ب ذا احلديث 

حديث معدي ابن سليمان، فأمـا مـن    ،اليدين هذا احلديث، يعين من هذا الذي ذكرته
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طريي ابن سريين عن أبي هريرة ، نقول ذاك ، يصح، ألن ذاك قد رواى مجاعـة عـن   
  .(18)يرة( ابن سريين عن أبي هر

وقال ابن عبد ال): )ذو اليـدين: رجـل مـن بـين سـليم، يقـال لـه: اخلربـاق،           
أسلم عام خي)، وعاش حتي روى عنـه املتـأخرون    -  -حجا ي ي د رسول اهلل 

 . (14)من التابعني( 

. امسه اخلرباق من بـين سـليم، ولـي  هـو ذو الشـمالني،      .وقال ابن األرري: )  
فقـال: انـه ذو الشـمالني     –مع علمه باملغا ي  –م الزهري فذاك صحابي لخر.. ووه

  .(12)املقتول ببدر..( 

قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى لذي اليدين هنا علي قول البراري: )، يصح   
 حديثه( مع أن البراري قصد حديثًا بعينه هو الذي ، يصح اسنادى اليه. 

  يد بن أبي أوفي:  -1

ي أوفي: له صحبة، أخـو عبـد اهلل بـن أبـي أوفـي،      قال ابن عدي: ) يد بن أب  
مسعت ابن محاد يقول: قال البراري:  يد بن أبي أوفي قال: خرج علينـا رسـول اهلل   

-  -         فآخي بني أصحابه، مل ُيتاَبع ث حديثـه.. و يـد ابـن أبـي أوفـي ُيعـَرف ب ـذا
ث هـذا   ب ذا اإلسناد، وكل من لـه صـحبة ممـن ذكرنـاى     –حديث املؤاخاة  –احلديث 

الكتاب فإمنا تكلم البراري ث ذل  اإلسناد الذي انت ـي فيـه اىل الصـحابي أن ذلـ      
اإلسناد لي  مبحفوة، وفيه نهر، ، أنه يتكلم ث الصحابة، فإن أصـحاب رسـول اهلل   

-  -     حليِّ صحبت م وتقادم م ث اإلسالم لكل واحد مـن م ث نفسـه حـيٌّ وحرمـة
 . (11)لم أحد في م( للصحبة، ف م أجلُّ من أن يتك

وغريهم من ألَّفـوا   ،(11)وابن حجر  ،(15)وابن األرري  ،(11)وذكرى ابن عبد ال)   
 ث الصحابة. 
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قلت: اعتذار ابن عدي هنا أغين عن البيان والتعقيب، ا، أنه كان األوىل به أ،   
 يذكرهم أصاًل، خاصة الذين ، خالف ث صحبت م !! 

 سالم بن قي  احلضرمي:  - 1

قال ابن عدي: )مسعـت ابـن محـاد يقـول: قـال البرـاري: سـالم بـن قـي             
وروى عنه عمرو بن ربيعة، ، يصـح حديثـه( رـم     -  -احلضرمي، مسع من النيب 

قال ابن عدي: )وهذا الذي قاله البراري امنا يشري الي حديث واحد، فال سـالم بـن   
قط عليـه اسـم أحـد مـن     قي  ُيعرف و، عمرو بني ربيعة، ومقصد البراري أ، ُيسـ 

 . (11)الرواة( 

وقال أبو عمر: )سالمة بني قيصر احلضرمي.. أنكـر أبـو  رعـة أن يكـون لـه        
  .(11)يعد ث أهل مصر(  ،صحبة، وقال: روايته عن أبي هريرة

وقال ابن األرري: ).. عدادى ث املصريني.. روى عنه أبو اخلري مررد بن عبد اهلل   
  .(11)رو بن ربيعة احلضرمي..( اليزني، وأبو الشعثاء عم

والذي ث كتاب البراري رم ث كتـاب ابـن   وذكرى ابن حجر ث اإلصابة، قال:) 
روى عنه َعْمرو بـن ربيعـة ،    -  -احلضرمي مسع من النيب  سالم بن قي َعِدي: 

قال ابن َعِدي: غرض البراري أن ، يسقط اسم أحد مـن الـرواة وا،   ، يصح حديثه
فعلي هذا ف ذا صحابي ما كان ينبغي ، ، يعرف وكذا َعْمرو بن ربيعةفسالم بن قي  

للمصنف أن يورد ترمجته وكأن النسرة اليت رلها من كامل ابن َعـِدي كـان في ـا عـن     
ومـع ذلـ  فوقـع فيـه ث األصـل      ،فهنه من أتباع التـابعني  -  -احلسن ، عن النيب

ف و الذي يروي عنه َعْمـرو   ،تصحيف وامنا هو سالمة بن قيصر كما سيأتي فيما بعد
 . (18) (.بن ربيعة ومل يذكر ابن َعِدي ث كتابه غري واحد ف و هو واهلل أعلم
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صحبة سالم بن قي  ومساعـه   –فيما نقله ابن عدي  –قلت: أربت البراري   
لكن ضعَّف رواية عمرو بن ربيعة عنه، ورجـح ابـن حجـر ربـوت       -  -من النيب 
 صحبته. 

  :انيسلي  الغطف - 1

وأةنه حكاى عـن أبـي عبـد الـرمحن      –قال ابن عدي: )مسعت ابن محاد يقول   
 -  -قال: سلي  الغطفاني، قال بعض م جابر عن سلي ، قال له الـنيب   –النسائي 

وهو خيطب: صل ركعتني، و، يصح عن سلي .. وهذا يروى من هـذا الطريـي عـن    
 . (14)( جابر اجلعفي عن حبيب عن ابن أبي ليلي عن سلي ..

 وغريهم ث الصحابة.  ،(11)وابن حجر  ،(12)وذكرى ابن األرري   

قلت: وسلي  صحابي جليل، قصته مش ورة ث الصـحيح، لكـن اعتمـد ابـن       
عدي علي كالم النسائي علي تل  الرواية اليت ساق ا من طريي جابر اجلعفـي، وهـو   

وكان األليي أن  (11) -كما قال عنه ابن عدي نفسه ث هذا الكتاب –مش ور بالضعف 
،  يذكر سليكًا الصحابي هنا، وأن يورد هذا احلديث الذي تعقبـه النسـائي ث ترمجـة    

 جابر اجلعفي، ألنه من طريقه وعليه مدارى. 

  :أبو الطفيل ،عامر بن وارلة - 1

وقد روى عن رسول اهلل  -  -قال ابن عدي عنه: )له صحبة من رسول اهلل   
-  - ين حديثًا.. قال علي بن املديين: مسعت جرير بن عبد احلميـد  قريبًا من عشر

وقيل له: كان مغرية ينكر الرواية عن أبي الطفيل؟ قال نعم.. ولو ذكرت ألبي الطفيل 
لطال الكتاب، وأبو الطفيل أي ر من ذلـ .. ولـي      -  -ما رواى عن رسول اهلل 

 . (15)بروايته بأس( 
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، وقـال  (11)، وابن حجر ث اإلصـابة (11)تيعاب وقد ذكرى ابن عبد ال) ث ا،س  
مثـان سـنني، وكـان يسـكن      -  -ابن األرري: )ولد عام ُأحد وأدرك من حياة النيب 

الكوفة رم انتقل اىل مكة.. وكان أبو الطفيل من أصحاب علييفز احملبني له، وي د معـه  
أنـه كـان    مشاهدى كل ا، وكان رقة مأمونًا يعرتف بفضل أبي بكر وعمـر وغريهمـا ا،  

 -يقدم عليًّا، توث سنة مائة، وقيل: عشر ومائة، وهو لخر مـن مـات ممـن رأي الـنيب     
.) (11) . 

قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى ألبي الطفيل ث هذا الكتاب علي ما نقلـه ابـن     
كان ينكر الرواية عن أبي  –املديين عن جرير بن عبد احلميد أن مغرية بن عبد الرمحن 

وفَّي ابن عدي مبا قاله ث مقدمة كتابه من )انصاف من تكلم فـي م مبلـع   الطفيل، رم 
علمه( فقال: )لي  بروايته بأس(، ولعله ، يقصد بذل  تعديل الصحابي أبي الطفيل 

 ف ذا ، حيتاج الي نصيفز منه، بل يقصد الرواية اليت ُأنكرت عليه، واهلل أعلم. 

 عبد اهلل بن رابت األنصاري:  - 48

نه ابن عدي: )مسعت ابن محاد يقول: قال البراري: عبد اهلل بـن رابـت   قال ع  
 .(11)ومل يصح، وهذا الذي قاله البراري مل أقف علي حديثه(  -  -عن النيب 

وابن حجر ث اإلصابة، قـال: )قـال ابـن     ،(14)وابن األرري ،(18)وذكرى أبو عمر  
حديثًا عنـد أمحـد وقـال:    حبان: له صحبة، وقال البراري: ، يصح حديثه( وأورد له 

  .(12))وجدت له حديثيفا لخر يأتي ث ترمجة عبد الرمحن بن عبد ربه األنصاري( 

علي قول البراري: )ومل  –هنا  –قلت: استند ابن عدي ث ذكر هذا الصحابي   
يصح(، ومل يصرح ابن عدي مبا اذا كان يري لعبد اهلل بن رابت صـحبة أم ، كعادتـه،   

ذي قالـه البرـاري مل أقـف علـي حديثـه( فلعلـه توقـف ث اجلـزم         بل قال: )وهذا ال
 بصحبته!.
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رضـوان اهلل   –وعلي كل حال فقد أربتنا صحبة الرجـل مـن كتـب الصـحابة       
 علي م، و، وجه لذكرى ث الضعفاء. 

  :عبد اهلل بن حذافة الس مي -44

حذافـة   قال عنه ابن عدي: )مسعت ابن محاد يقول: قال البراري: عبد اهلل بن  
الس مي القريي ، يصح حديثه( رم أورد له حديثًا، وقال: )وهذا احلديث هو الـذي  

  .(11)أيار اليه البراري لعبد اهلل بن حذافة ، يصح( 

وهو من امل اجرين األولني، هاجر اىل احلبشة اهلجرة الثانية، وكـان رسـول اهلل     
-  -   كسرى الكتاب، وروى عنـه  قد أرسله اىل كسرى يدعوى اىل اإلسالم، فمزق

من املدنيني مسعود بن احلكم وأبو سلمة وسليمان بن سنان، وروى عنه من الكوفيني 
 . (11)أبو وائل.. مات ث خالفة عثمان، ذكرى ابن عبد ال) وابن حجر 

قلت: ومستند ابن عدي ث ذكرى هلذا الصحابي ث كتابه، هو قول البرـاري ،    
حديث معني، والضعف ممن دونه، وصحبة عبـد اهلل بـن   يصح حديثه، وهو يشري اىل 

  .حذافة ي رية رابتة

  :عبد اهلل بن سيدان املْطَرْوِدي -42

قال عنه ابن عدي: )مسعت ابـن محـاد يقـول: قـال البرـاري: عبـد اهلل بـن سـيدان         
املطرودي ، ُيتاَبع ث حديثه، وهذا الذي أيار اليه البراري هو حـديث واحـد وهـو    

 . (11)هـ( 122ومثله قـال العقيلـي املعاصر له )ت .(15)ـول( يبه اجمل 

وقال ابن األرري: )عبد اهلل بن سيدان السلمي: ذكرى ابن ياهني، وقال: ذكـروا    
 . . )(11) -أنه رأى النيب
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 –بكسر امليم وسكون الطاء  –وقال ابن حجر: )عبد اهلل بن سيدان املطرودي   
قال ابن حبان: يقال له صحبة، ونزل الربذة، وقال من بين مطرود فرذ من بين سليم، 

وقال البراري: ، يتابع عليه، يعين  -  -ابن ياهني وابن سعد ذكروا أنه رأى النيب 
 . (11)حديثه عن أبي بكر ث صالة اجلمعة( 

قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكرى املطرودي ث كتابـه علـي قـول البرـاري: )،       
م من كالم العلمـاء يثبـت صـحبته وان مل يصـرح ب ـا ابـن       يتابع ث حديثه(، وما تقد

عدي، وقوله هو يبه اجمل ول يدل علي أن ابن عدي مل يتبني له أن للمطرودي صحبة، 
وان كان يقصد ب ذا القول احلديث الذي أيار اليه، فإن العلمـاء مل يصـطلحوا علـي    

ث اجمل ـول(  تسمية احلـديث جم ـوً،، بـل يطلقونـه علـي الـراوي، فيقولـون: )حـدي        
 و)حديث املبتدع(.. وحنو ذل . 

 عبد اهلل بن عبد اهلل بن أبي أمية املرزومي:  -41

قال عنه ابن عدي: )مسعت ابن محاد يقول: )قال البراري: عبد اهلل بـن عبـد     
 . (11)ث اسنادى نهر(  -  –اهلل بن أبي أمية املرزومي عن أمة سلمة عن النيب 

)روى عنه عروة بن الزبري، وامد بن عبـد الـرمحن بـن    قـال ابـن عبـد البـر:   
علـي   –أي ث الصـحابة   –روبان، و، تصح له صحبة عندي لصـغرى، لكنـا ذكرنـاى    

  .(18)يرطنا وروايته عن أم سلمة( 

ألرري: )عبد اهلل بن عبد اهلل بن أبي أمية املرزومي.. ذكرى مجاعـة ث  وقال ابن ا  
ولـه مثـان سـنني،     -  -الصحابة، وفيه نهر،.. وذكرى ابن ياهني وقال: توث الـنيب 

أنه رلى يصلي، وقال الط)ي: أسلم عبد اهلل بن عبد اهلل بـن   -  -وروى عن النيب 
 . ) (14) -أبي أمية مع أبيه، وعاش بعد النيب 



 هـ4115 مجادى األوىل( 14العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،     411

وذكرى ابن حجر ث الصحابة، وقـال: ).. قـال أبـو حـاه: لـه صـحبة، وقـال          
وله مثـان سـنني،    -  -الط)ي: أسلم مع أبيه.. وقال ابن حبان: قبض رسول اهلل 

رم أعادى ابن حبان ث التـابعني، وفـي م    -  -وقال الواقدي: حف  عن رسول اهلل 
 . (12)ي وابن  بر وابن قانع وغريهم( ذكرى البراري.. وذكرى ث الصحابة املاورد

ومما يدل علي أن له صحبة أن ابن حجر ذكـرى ث لسـان امليـزان، ونقـل قـول        
البراري فيه، رم قال: )قلت: مل يذكرى ث الضعفاء وامنا ذكرى ث التاريج.. وذكرى ابـن  

 . (11)أخرجه أمحد..(  -  -حبان ث رقات التابعني.. وحديثه عن النيب 

خمتلـف ث صـحبته، ولـي      –هنـا   –وعلي كل حال فصاحب الرتمجـة   قلت:  
،بن عدي ييء يعتمد عليه ث ذكرى هنا ا، ا،ختالف فيه مـن حيـث الصـحبة فقـد     
اعت)ى كالمًا فيه، وكذل  اعتمادى علي قول البراري: ث اسـنادى نهـر، وأكـاد أجـزم     

 بصحبته من خالل كالم احلاف  ابن حجر، واهلل أعلم. 

  :عبد اهلل بن أبي مطرف -41

مسعت ابن محاد يقول: قال البرـاري: عبـد اهلل بـن أبـي     )قال عنه ابن عدي: 
مطرف له صحبة، ومل يصح اسنادى( وساق له حديثيفا رم قال: )هذا احلديث هو الـذي  

  .(11)أيار اليه البراري أنه ، يصح له( 

 دى ث الشاميني. وعدا ،(15)وذكرى ابن عبد ال)، وابن األرري ث الصحابة   

قلت: قد صرح البراري بصحبة ابن أبي مطرف، واعتمد ابن عدي علي قوله: )ومل   
يصح اسنادى( فذكرى ث الضعفاء، وبـيَّن احلـديث الـذي أيـار اليـه البرـاري، وهـو        

 كا،نتصار له. 
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  :عبد اهلل بن املعَتمز -45

عبد اهلل بن املعـتم   قال عنه ابن عدي: )مسعت ابن محاد يقول: قال البراري:  
له صحبة، ، يصح اسناد حديثه، ومل حيضرني من حديث عبـد اهلل بـن املعـتم الـذي     

  .(11)ذكرى البراري ييء( 

. ا، أن (11)وذكرى ث الصحابة: ابن عبد ال) وابن األرري وابن حجر وغريهـم    
ا أدري: أهو ابن حجر قال: ).. وقد تقدم ذكر عبد اهلل بن مال  بن املعتم العبسي، فم

  .(11)هذا ُنسب الي جدى أو غريى( 

 :علي قول البرـاري  –هنا  –قلت: اعتمد ابن عدي ث ذكر عبد اهلل بن املعتم   
، يصح اسناد حديثه( مع تصرحيه بصحبته، فمرادى: ، يصح اإلسناد اليه، ، أنه هو )

 الضعيف. 

  :عبد الرمحن بن رابت بن الصامت -41

)مسعت ابن محاد يقـول: قـال البرـاري: عبـدالرمحن بـن       قال ابن عدي عنه:  
قال ابن أبي حبيبة عن عبد الرمحن بن رابت عـن   -  –رابت بن الصامت عن النيب 

أبيه مل يصح، وهذا الذي ذكرى البراري امنا هو حديث واحد، وقوله: مل يصح، أنه ، 
 . ) (11) -يصح له مساع من النيب

، -  -رمحن بن رابت بن الصامت.. صحب الـنيب  قال ابن عبد ال): )عبد ال  
، وقـال ابـن األرـري: )ذكـرى البرـاري ث الصـحابة،       (488) وتوث أبوى قدميًا باجلاهليـة( 
. وذكرى ابن حجر ث اإلصابة، وقال: ).. قـرأت خبـط   (484)وذكرى مسلم ث التابعني( 

ا ذكرى ث مجلة مغلطاي: ث هذا نهر، من حيث ان البراري مل يذكرى ث الصحابة، وامن
  (482)الرواة بعد الصحابة..( 



 هـ4115 مجادى األوىل( 14العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،     418

وث ت ذيب الت ذيب نقل قولي أبي حاه وابن حبان ث توريق ما لـه علـي أنـه      
. فكأنه (481)من التابعني، رم قال: )قلت: ذكرى ابن عبد ال) وابن مندى ث الصحابة..( 

 مال الي ترجيح القول بصحبته واهلل أعلم. 
خمتلـف ث صـحبته، وابـن عـدي مل يـذكر قـول        –ا هنـ  –قلت: واملرتجم لـه    

البراري: )مل يصح( فقط، بل يرحه بقوله: )وقوله: مل يصح، أنه ، يصح لـه مسـاع   
(، وهذا ترجيح منه للقـول بعـدم صـحبته، وعلـي كـل فقـد اعتـ)        -  –من النيب 

 اخلالف كالمًا ث الراوي فأدخله ث كتابه علي يرطه. 
  :ة األسلميعبد الرمحن بن ِسنَّ -41

قال عنه ابن عدي: )مسعت ابن محاد يقول: قال البراري: عبد الرمحن بن سنة   
وقال: )، أعلم  -رم ساق له حديث " بدأ اإلسالم غريبيفا.."  -حديثه -  –عن النيب 

 . (481)لعبد الرمحن بن سنة غري هذا احلديث، و، ُيعرف ا، من هذى الرواية..( 
.. -  -بد الرمحن بن سنة األسـلمي: روى عـن الـنيب    قال ابن عبد ال): )ع  

، وقال ابن حجر: )ذكرى البراري وقال: حديثـه لـي    (485)وث اإلسناد عنه ضعف( 
 . (481)بالقائم.. وذكرى ابن حبان ث الصحابة فقال: له رؤية( 

مل ُيتم ابن عـدي كـالم البرـاري، ومتامـه كمـا ث التـاريج الكـبري: )..         :قلت  
فلعله سقط منه، وصاحب الرتمجـة صـحبته رابتـة بـذكر      ،(481)بالقائم( وحديثه لي  

أصحاب كتب الصحابة له، ولـي  بيـن م خـالف ث أن لـه صـحبة، لكـن تكلـم ث        
 اإلسناد اليه فأدخله ابن عدي ث كتابه، وجعله ث حكم اجمل ول!! 

  :عبد الرمحن بن صفوان -41

عبد الرمحن بـن صـفوان مل يـر     قال ابن عدي عنه: ).. عن حييي بن معني قال:  
ومل يسمع منه،.. وهذا الذي ذكرى حييي امنا هو حديث واحد عـن عبـد    -  -النيب 

 . ) (481) -الرمحن بن صفوان عن النيب
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ث الصحابة كل م امسـه عبـد    (481)ذكر كل من ابن عبد ال) وابن األرري رالرة   
ادة، وااخر: عبـد الـرمحن   الرمحن بن صفوان، أحدهم: عبد الرمحن بن صفوان بن قت

بن صفوان بن قدامـة اجلمحـي، والثالـث: عبـد الـرمحن بـن صـفوان بـن أبـي أميـة           
أن الذي ذكرى ابن عدي ث كتابـه هـو ابـن     –واهلل أعلم  –اجلمحي، والذي يبدو لي 

أبي أمية اجلمحي، ف و خمتلف ث صحبته، فقد ذكرى ابـن حجـر ث ت ـذيب الت ـذيب     
. ذكـرى الرتمـذي   .اء ث صحبته، وذكرى ث اإلصـابة قـال: )  وذكر خالف العلم ،(448)

والبارودي وابن ال)قي وابن حبان وابن قانع وابن عبد ال) وغريهم ث الصحابة، رم 
أعادى ابن حبان ث التابعني، وقال ابن ال)قي ، أةن له مساعيفا، وقـال العسـكري: ،   

ومسـلم وأبـو  رعـة الـرا ي     صحبة له وحديثه مرسل، وذكرى ث التـابعني البرـاري   
 .(444)والدمشقي وأبو حاه وغريهم.. وفيه من ا،ختالف غري ذل ( 

قلت: اعتمد ابـن عـدي ث ادخالـه عبـد الـرمحن بـن صـفوان ث كتابـه علـي            
 ا،ختالف ث صحبته، فاعت)ى كالمًا فيه. 

  :عبد الرمحن بن قارب بن األسود -41

قول: قال البرـاري: عبـد الـرمحن بـن     قال ابن عدي عنه: )مسعت ابن محاد ي  
 . (442)ث رقيف، مل يصح..(  –علي السالم  –  -قارب بن األسود عن النيب 

 -ذكرى ابن األرري ث الصحابة وقال: )امسه الربيع بن قارب العبسي.. وفد علي النيب 
 -  )(441)فسماى عبد الرمحن، وكساى برديفا ومحله علي ناقة . 

ث الصـحابة، وقـال: ).. تـابعي أرسـل حـديثيفا فـذكرى        وذكرى ابن حجر أيضيفا  
، فعلي قائاًل (441)بعض م ث الصحابة..( وكان قد ترجم للربيع بن قارب ترمجة منفردة
فحملـه   -  -ث ترمجة عبد الرمحن: )وتقدم ث الربيع بن قارب أنه وفد علي الـنيب  

تـابعي مـردود، وان    علي ناقة.. فإن يكن هو هذا فاحلكم علي أن حديثه مرسل، وأنه
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 أي عبد الرمحن وذلـ  عبسـي(   –يكن غريى فال ايكال، ويزيد املغايرة أن هذا رقفي 

 أي الربيع.  (445)

قلت: وهذا يفيد أن ابن حجر رجح كون عبد الرمحن بـن قـارب بـن األسـود       
تابعي، وأنه رقفي، وهو الذي ذكرى ابن عدي ث كتابه، معتمدًا علـي قـول البرـاري،    

 البراري رأينا أنه رقفي، واحلي معه ث ادخاله ث كتابه.  وث كالم

 عتبة بن ُعوْيم األنصاري:  -28

مسعت ابن محاد يقول: قال البراري: عتبة عويم األنصـاري،  )قال ابن عدي:   
الساعدي مديين مل يصح حديثه، وعتبة بن عـويم لـي  لـه مـن احلـديث ا، اليسـري،       

  .(441)وأرجو أنه ث نفسه ، بأس به( 

ي د بيعة الرضوان حتت الشـجرة، ويـ د    :قال ابن األرري: )قال ابن أبي داود  
  .(441) ما بعدها(

خمتلف ث صحبته، قال ابن أبي داود: ي د بيعـة  )وقال ابن حجر ث اإلصابة:   
مل يصـح حديثـه، يعـين ملـا فيـه مـن        :الرضوان وما بعدها، وقال البراري وأبو حـاه 

  .(441)ا،ضطراب..( 

وقال ث ت ذيب الت ذيب: )قال البراري عتبة بن عويم مل يصح حديثه، وكـذا    
قال أبو حاه، وقال ابن عدي: أرجو أنه ، بأس به، قلت: ما أراد البراري بقولـه: مل  
يصح حديثه ا، ا،ضطراب الواقع ث اإلسناد، فهن ابن عدي أنـه ضـعفه فـذكرى ث    

صحابي، فقد ذكر ابن أبي داود أنه ي د بيعة  الكامل، وقال: ، بأس به، وما ُروي أنه
  .(441)الرضوان وما بعدها، ورواى ابن مندى وأبو نعيم ث الصحابة..( 



 411        الضَُّعَفاِء   د. عماد علي عبد السميع حسني الصََّحابُة الِذيَن َذَكَرُهم ابُن عِديٍّ ِفي كتاِب 

قلت: )وهذا تعقب قوي من ابن حجر ،بن عدي، وأنه أخطـأ ث ف ـم كـالم      
البراري عن عتبة بن عويم، ومما يدل علي صحة تعقب ابن حجر ،بن عدي وأنـه مل  

لرتمجة صحابي، أن ابن عدي قال: )وأرجو أنه ث نفسه ، بأس بـه(  يدر أن صاحب ا
ف ذا حكم ث حـي هـذا الـراوي بالتعـديل مـن الدرجـة اخلامسـة، وهـو مـن أدنـي           

 الدرجات، واملعلوم أن الصحابة ، حيتاجون الي احلكم بالتعديل لثبوت عدالت م. 

  :عطية بن ُبْسر املا ني -24

ن محاد يقول: قال البراري: عطية بن بسر عـن  قال عنه ابن عدي: )مسعت اب  
عكاف مل يقم حديثه.. وهذا الذي ذكرى البراري هو حـديث طويـل رواى الشـاميون    

  .(428) عن مكحول(

وقد ذكرى ابن عبد ال) وابن األرري ث الصحابة، قا،: )عطية بـن بسـر املـا ني      
مكحول حديث عكـاف  ويقال: اهلاللي، يامي وهو أخو عبد اهلل بن بسر، روى عنه 

  .(424)بن وداعة( 

وعنـه:   -  -وذكرى ابن حجر ث ت ذيب الت ذيب قال: ).. روى عـن الـنيب    
سليم بن عامر، وأبو  يادة عبيـد اهلل بـن  يـادة، وغضـيف بـن احلـارح، ومكحـول        
الشامي، وذكرى عبد الصمد بن سعيد ث تاريج الصحابة الذين نزلـوا محـص.. وقـال    

قطين: لعطية بن بسر صحبة؟ قـال: نعـم،.. وقـد ذكـر مجـع مـن       السلمي: قلت للدار
 . (422) العلماء عطية بن بسر ث الصحابة(

قلت: تابع ابن عدي البراري فيما قاله عن عطية )مل يقم حديثه(، لكنـه قـال:     
ان قول البراري ينصرف اىل حديث عكاف بن وداعة الذي رواى عنـه مكحـول، ومل   

، فلعله خفي عليه، مع أنه مذكور ث الصحابة عنـد  يفصح ابن عدي عن صحبة عطية
 كثري من العلماء كما تقدم !! 
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  :عمرو بن عبد اهلل احلضرمي -22

، يصح حديثه، مسعت ابن محاد يـذكرى عـن    -  -قال ابن عدي عنه: )رأي النيب 
البراري، وهذا هو حديث واحد، وامنـا يـ  البرـاري أنـه ، يصـح لـه: أي لـي         

 . (421)اهلل صحبة(  لعمرو بن عبد

وقد ذكرى ابن األرري وابن حجر ث الصحابة، وخالصة ما قا،: انه نزل محص،   
وأنـه   -  -وذكرى خليفة بن خياط فيمن قتل بصفني مـع معاويـة، وأنـه رأى الـنيب    

وقال البرـاري: رأى   -  -خمتلف ث صحبته، قال أبو نعيم: ، تصح له رؤية للنيب 
 . (421)حديثه و، يصح  -  -النيب 

قلت: اعتمـد ابـن عـدي ث ذكـرى لعبـد اهلل احلضـرمي ث كتابـه علـي كـالم            
البراري ث حديثه وأنه ، يصح، وعلي اخلالف ث صحبته، فاعت)ى كالمًا فيـه دجعلـه   
من يرط كتابه، والعجيب من ابن عدي أنه برغم تصريح البراري بصحبة احلضرمي 

الم البراري بأن معناى: لي  لعمـرو بـن عبـد اهلل    ا، أنه فسر ك -  -ورؤيته للنيب 
 احلضرمي صحبة !! 

 ُكَدير الضَّبَزي:  -21

قال ابن عدي: )مسعت ابن محـاد يقـول: قـال السـعدي: كـدير  ائـع، وقـال          
رم قال: )ويقال:  -  -النسائي: كدير الضيب ضعيف( رم أورد له حديثني عن النيب 

 . (425)السبيعي( ذين مل َيرو عن م غري أبي اسحاقان لكدير صحبة، وهو من الصحابة ال

روى عنه أبو اسحاق اهلمداني،  -  -وقال البراري: )كدير الضيب عن النيب   
 . (421) لي  بالقوي(



 415        الضَُّعَفاِء   د. عماد علي عبد السميع حسني الصََّحابُة الِذيَن َذَكَرُهم ابُن عِديٍّ ِفي كتاِب 

وقال ابن أبي حاه: )سألت أبي عنه فقال: اله الصدق، وقيـل لـه: ان امـديفا      
  .(421)حوَّل من هناك( بن امساعيل البراري أدخله ث كتاب الضعفاء؟ فقال: ُي

وذكرى ابن عبد ال) وابن األرري ث الصحابة فقا،: كدير خمتلف ث صحبته، سكن      
  .(421)الكوفة، وروى عنه أبو اسحاق السبيعي، وحديثه عند أكثرهم مرسل 

رم قـال:   -  -وكذل  ذكرى ابن حجر ث اإلصابة، وذكر له حديثيفا عن النيب   
سؤا،ته ألمحد: قلت ألمحد: كدير له صحبة؟ قـال: ،، قلـت:    )لكن قال أبو داود ث

فقال أمحد: امنا مسع  هري من أبي اسـحاق بـآخرى..    -  - هري يقول أنه أتي النيب 
وقال ابن خزمية: )لست أدري مساع أبي اسحاق من كدير، قلت: قد صرح به يـعبة  

 . (421)وأخرجه ابن ياهني..( 

ه كـدير الضـيب ث الضـعفاء علـي اخلـالف ث      قلت: اعتمد ابن عدي ث ادخال  
 خزمية.والنسائي والسعدي وأمحد بن حنبل وابن صحبته، وعلي أقوال العلماء كالبراري 

 كنانة بن عباس بن مرداس:  -21

قال عنه ابن عدي: )كنانة روى عنه ابنه، مل يصح، مسعت ابن محاد يذكرى عن   
  .(418)البراري( 

وث ت ـذيب الت ـذيب، قـال: )..قـال      ،(414)صـابة  وقد ذكرى ابن حجـر ث اإل   
البراري: ، يصح، وذكرى ابن حبان ث الثقات، وقال ث كتاب الضعفاء: حديثه منكر 

. وقال ابن مندى ث تارخيه: يقال ان له صحبة، ومل أر َمن ذكرى ث الصحابة علـي  .جديفا
  .(412)للبراري( قاعدت م ث ذل ، وقد ذكرته ث اإلصابة، وأوردى ابن عدي تبعًا 

قلت: استند ابن عدي ث ايرادى كنانة ث الضـعفاء علـي اخلـالف ث صـحبته،       
 وتابع البراري كما قال ابن حجر.
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 ادوج الذهلي:  -25

قال البراري: ادوج الذهلي عن  :قال عنه ابن عدي: )مسعت ابن محاد يقول  
  .(411) قال ابن أبي عتبة عن أبي اخلطاب: فيه نهر..( ،جسرة

وقد ذكرى ابن األرري وابن حجـر، وقـا،: اـدوج بـن  يـد الـذهلي، ويقـال:          
  .(411)اهلذلي، خمتلف ث صحبته 

 قلت: تابع ابن عدي البراري أيضيفا هنا ث ذكرى حملدوج ث كتابه.   

  :هند بن أبي هالة -21

قال عنه ابن عدي: )مسعت ابن محاد يقول: قال البراري: هند بن أبـي هالـة     
عنه احلسني بن علي بن أبي طالب، ُيتكلم ث حديثه( رم روى حديثه ث وصف  روى
 . ) (415) -النيب 

  -  -وذكرى البراري ث الضعفاء: )هند بن أبـي هالـة: كـان وصـاًفا للـنيب        
 . (411)روى عنه احلسن بن علي، ويتكلمون ث اسناد حديثه( 

الصة ما قالوا ث ترمجته: هو وذكرى ابن عبد ال)، وابن األرري، وابن حجر، وخ  
فأمه خددجة  -  -هند بن أبي هالة، متيمي من بين أسيد بن عمرو، ربيب رسول اهلل 

 . (411)اجلملقتل مع عليز يوم  بعد أبي هالة، -  - بنت خويلد، خلف علي ا رسول اهلل

  –ث ت ذيب الت ذيب قال: ).. روى عن النيب  –أيضيفا  –وترمجه ابن حجر   
ته وحليته، وروى عنه احلسن واحلسني وابن عبـاس وابنـه هنـد بـن هنـد، وث      صف -

حديثه من ، ُيعرف.. وقال أبو حاه الرا ي: روى عنه قوم جم ولون، فما ذنـب هنـد   
 . (411)حتي أدخله البراري ث الضعفاء( 



 411        الضَُّعَفاِء   د. عماد علي عبد السميع حسني الصََّحابُة الِذيَن َذَكَرُهم ابُن عِديٍّ ِفي كتاِب 

قلت: اعتمد ابن عدي ث ايـراد هـذا الصـحابي الشـ ري ث كتابـه علـي قـول          
، مما دعا احلاف  ابن حجر أن يعجب مـن صـنيع البرـاري ث ادخالـه     البراري وفعله

صحابي ك ذا ث كتابه الضعفاء، وأعجب منه صنيع ابن عـدي ث متابعتـه لـه، وحنـن     
 !! وم جم ولون فأدخلتماى ث الضعفاءنقول هلما: ما ذنب هند الصحابي أن روى عنه ق
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 اخلامتـــــة

كتب الرجال، توصلت الـي عـدة نتـائج     والتجوال ث ،بعد الفراغ من البحث  
 أبر ها ما يلي: 

كتاب الكامل ث ضعفاء الرجال، يـدل علـي مكانـة صـاحبه اإلمـام ابـن عـدي         - 4
 اجلرجاني النقدية، وجاللة قدرى، وطول باعه ث معرفة أحوال الرواة. 

، بل أن احلاف  ابن عدي مل يكن جمرد ناقل ينقل أقوال غريى ث اجلرح ويكتفي ب ا - 2
يورد بعض ما أنكر علي الراوي، ويقوم جبمع طرق احلديث ما أمكنه، رم ينهر 
 هل الضعف من ج ته أم من ج ة من روى عنه، رم يعطيه احلكم الالئي به. 

سوَّغ احلاف  ابن عدي ادخاله بعض الصحابة  ث كتابه بالشـرط الـذي وضـعه،     - 1
 وهو أن يذكر ث كتابه كل من تكلم فيه متكلم.

ومل يكن الشرط وحدى هو املسوغ لفعله، بـل متابعـة للبرـاري ث بعـض كتبـه،       - 1
 كالضعفاء الصغري والتاريج الكبري. 

ولعل هـذا   ،أن احلاف  ابن عدي قام بإنصاف الصحابة  املتكلم ث اإلسناد الي م - 5
ما ُيعتذر به عن ادخاله اياهم ث كتابه، فإن بعض أصحاب كتب الضعفاء رمبـا  

هؤ،ء الثقات ث الضعفاء، ويذكرون كالم من جـرح م، و، يـذكرون    ذكروا
 رمحه اهلل.  –كالم من ورق م، وأي ر هؤ،ء ابن اجلو ي 

رأينا موقف العلماء من ابن عدي ث ادخاله لـبعض الصـحابة ث كتابـه، وأن ـم      - 1
 برغم رنائ م العطر، وتقديرهم ملكانته، عابوا عليه توسعه ث ذكر كل من تكلم

 فيه متكلم وان كان رقة. 



 411        الضَُّعَفاِء   د. عماد علي عبد السميع حسني الصََّحابُة الِذيَن َذَكَرُهم ابُن عِديٍّ ِفي كتاِب 

أن توسع ابن عدي لذكر كـل مـن تكلـم فيـه، اضـطرى اىل ذكـر        –أيضًا  –رأينا  - 1
بعض الصحابة، وهو وان ُعِذر ث ذكرى لبعض املرتلف ث صحبت م، فال عذر 
له ث ذكر صحابة أجالء ، خالف ث صحبت م، مثل: هند بن أبي هالة، و يد 

وسـلي  الغطفـاني، وعبـد اهلل بـن أبـي حذافـة       بن أبي أوفـي، وذي اليـدين،   
الس مي، وعامر بن وارلة، وعبد اهلل بن مطرف.. وغريهـم، حتـي وان صـرزح    

ث ذكرهمـا هلـؤ،ء الصـحابة ث     –ابن عدي معتذرًا عن نفسه وعن البرـاري  
الضعفاء، بأن الضعف لي  من ج ت م وامنا من ج ة من روى عن م، وأن مـا  

لصحابة أو القدح في م، فإن هذا ، يكفي، وكان األوىل ، يقصدان الكالم ث ا
أن يتحاييا ذكرهم ث كتاب ُخصص للضعفاء، ألن الذي يتبادر من النهر الي 
عنوان الكتاب )الكامل ث ضعفاء الرجال( ألول وهلة أنه ايتمل علي ناقصي 
األهلية، حتي ان السراوي عاب علي ابن عدي أنـه مسـي كتابـه الـذي فيـه      

  .(411)ني عن أهلية قبول الرواية بالكامل الناقص

  .عدد من وقفت علي م من الصحابة ث كتاب الكامل: ست وعشرون صحابيًا - 1

كما أفاد هذا البحث أن علم اجلرح والتعديل قابل لالجت ـاد، وأنـه لـي  جمـرد      - 1
أقوال سجلت ث الكتب وانت ي أمرها، بل جمال ا،جت اد فيه واسـع، فُيْجتَ ـد   

َفْ ِم عبارات اجلرح والتعـديل ذات ـا، فقـد تكـون العبـارة تـوحي بـاجلرح        ث 
وصاحب ا ، يقصد ذل ، ألن ألفاة األئمـة اختلفـت ث التعـبري عـن مراتـب      
الرواة، ودجت د ث سبب اجلرح، فقد يكـون سـببًا غـري قـادح، و، يوجـب رد      

احلكـم علـي   الراوي، وا،جت اد ث احلكم علي الرواة، يؤرر بطبيعة احلـال ث  
 األحاديث تصحيحًا وتضعيفًا.
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 .21سورة الفتح، من ااية /  (4)

 .1سورة احلجرات،  ااية /  (2)

 .415اإلعالن بالتوبيج ملن ذم أهل التاريج: امد بن عبد الرمحن السراوي، ص/ (1)

 .481فة: امد بن جعفر الكتاني، ص/الرسالة املستطرفة لبيان مش ور كتب السنة املشر (1)

 .211تاريج جرجان: محزة بن يوسف الس مي، ص /  (5)

، معجم البلدان: 11/  48، وسري أعالم النبالء: للذهيب، 211انهر: تاريج جرجان، ص /  (1)
 .11/  1ياقوت بن عبد اهلل احلموي 

 .188/  44البداية والن اية: امساعيل بن كثري الدمشقي،  (1)

 .145/  1طبقات الشافعية الك)ى: للسبكي،  (1)

،  1/111، تذكرة احلفاة: للذهيب 181/  1انهر: تاريج بغداد: للرطيب البغدادي  (1)
 .14/  2واألنساب: لعبد الكريم بن امد بن منصور السمعاني، 

 .112/  1، وتذكرة احلفاة: للذهيب 211انهر: تاريج جرجان، ص /  (48)

 .14/  2، واألنساب: للسمعاني 211جان، ص / انهر: تاريج جر (44)

 11/  5ث ترمجة )األجلح بن عبد اهلل بن معاوية(، وأيضيفا: الكامـل   141/  4انهر: الكامل  (42)
 ث ترمجة )عبد اجمليد بن عبد العزيز(.

 .255/  4، وأيضيفا طبقات الشافعيني: ،بن كثري 145/  1طبقات الشافعية الك)ى  (41)

 .441/  4شافعية: أمحد بن امد بن قاضي ي بة، طبقات ال (41)

 .211انهر: تاريج جرجان، ص /  (45)

 .112/  1الكامل ث التاريج: ،بن األرري اجلزري،  (41)

 .112/  1، والكامل ث التاريج 15/  48النبالء ، سري أعالم 211انهر: تاريج جرجان، ص /  (41)



 414        الضَُّعَفاِء   د. عماد علي عبد السميع حسني الصََّحابُة الِذيَن َذَكَرُهم ابُن عِديٍّ ِفي كتاِب 

 .11/  4الكامل  (41)

 .11/  48سري أعالم النبالء  (41)

 .145/  1طبقات الشافعية الك)ى: للسبكي  (28)

، وانهـر: يـذرات   111/  2كشف الهنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون: حـاجي خليفـة،        (24)
 .54/  1الذهب ث أخبار من ذهب: ،بن العماد احلنبلي 

 .211/  4انهر: الكامل  (22)

 .211/  2انهر: الكامل  (21)

 .11، 4/11الكامل: للشيج عادل أمحد عبد املوجـود ولخرين انهـر: مقدمة حتقيي كتاب  (21)

 ،.4/255، طبقات الشافعيني: ،بن كثري، 48/11، سري أعالم النبالء 2/14األنساب (25)

 .4/214جمموع فتاوى ابن تيمية  (21)

 .2/  4ميزان ا،عتدال ث نقد الرجال: للذهيب  (21)

 .255/  4طبقات الشافعيني: ،بن كثري  (21)

 .415اإلعالن بالتوبيج ملن ذم أهل التاريج: للسراوي، ص /  (21)

 .481الرسالة املستطرفة لبيان مش ور كتب السنة املشرفة: امد بن جعفر الكتاني، ص/ (18)

 (.181ث ترمجة )سعيد بن  ربي البصري( برقم ) 181/  1انهر: الكامل  (14)

 (.4845 كاتب الليث( برقم )ث ترمجة )عبد اهلل بن صاحل 112/  5انهر: الكامل  (12)

 .414ذكر من يعتمد قوله ث اجلرح والتعديل: للذهيب، ص /  (11)

 .11، 11/  4الكامل  (11)

 م.4112هـ / 4142وهو مطبوع بدار البشائر اإلسالمية، ببريوت  (15)

 فتح املغيث بشرح ألفية احلديث: للسراوي. (11)

 .241/  1لسان امليزان: ،بن حجر،  (11)
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 .411/  5امل الك (11)

 .241/  1لسان امليزان  (11)

 .2/  4ميزان ا،عتدال  (18)

 .181انهر: العقيدة الواسطية ،بن تيمية مع يرح ا ،بن عثيمني، ص /  (14)

 .412، 414/  1الكامل: ،بن عدي،  (12)

 .455/  2الكامل: ،بن عدي،  (11)

 .451/  2نفسه  –املرجع السابي  (11)

.  4/281فة الصحابة: ألبـي احلسـن علـي بـن امـد بـن األرـري اجلـزري،         أسد الغابة ث معر (15)
، ومعرفة الصـحابة ألبـي نعـيم    181/  1، وطبقات ابن سعد 225/  4وانهر: تاريج بغداد 

 .421/  1األصب اني، 

. وانهـر:  218/  4ا،ستيعاب ث معرفة األصحاب: ألبي عمر يوسف بن عبد ال) النمـري،   (11)
 .442/  4، والتاريج الصغري للبراري 1/  2ني تاريج حييي بن مع

، وانهـر: طبقـات خليفـة    224، 228/  4اإلصابة ث متييز الصحابة: أمحد بن علي بن حجر،  (11)
 .518/  1، وسري أعالم النبالء 21بن خياط، ص / 

 .111، 111/  1الكامل  (11)

 .141، 141/  4أسد الغابة  (11)

، طبقـات األمسـاء املفـردة:    111/  4: ت ـذيب الت ـذيب   ، وانهـر 151، 151/  4اإلصابة  (58)
 .52لل)ددجي، ص / 

 .518/  1الكامل  (54)

 .11/  2ا،ستيعاب  (52)

 .411/  4، وانهر: جتريد أمساء الصحابة: للذهيب 412، 414/  2أسد الغابة  (51)

 .441، 441/  2اإلصابة  (51)
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 .211، 211/  1التاريج الكبري  (55)

 .28، 41/  1الكامل  (51)

 .411/  4، وانهر: جتريد أمساء الصحابة 58/  2ا،ستيعاب  (51)

 .15، وانهر: األمساء املفردة: لل)ددجي، ص / 411، 411/  2أسد الغابة  (51)

 .421/  2اإلصابة  (51)

 .24، 28/  1الكامل  (18)

 .418/  4، وانهر: جتريد أمساء الصحابة 51، 51/  2ا،ستيعاب  (14)

 .15، وانهر: األمساء املفردة: لل)ددجي، ص / 451/  2 أسد الغابة (12)

 .111/  1، وانهر: التاريج الكبري: للبراري 411 – 414/  1الكامل  (11)

 .444، 448/  2ا،ستيعاب  (11)

 .211/  2أسد الغابة  (15)

 .411/  4، وانهر: جتريد أمساء الصحابة 211، 211/  2اإلصابة  (11)

 .121/  1الكامل  (11)

 .221/  4، وانهر: جتريد أمساء الصحابة 215/  2ا،ستيعاب  (11)

 .111، 115/  2أسد الغابة  (11)

 .111/  2انهر: اإلصابة  (18)

 .511، 511/  1الكامل  (14)

 .111/  2أسد الغابة  (12)

 .215/  4، وانهر: جتريد أمساء الصحابة 111، 111/  2اإلصابة  (11)

 .111/  2انهر: الكامل (11)

 .414/  1نفسه  –ع السابي املرج (15)
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 .111/  1، وانهر: التاريج الكبري: للبراري 111/  2ا،ستيعاب  (11)

 .211/  4، وانهر: جتريد أمساء الصحابة 451، 451/  1اإلصابة  (11)

 .514، 518/  2أسد الغابة  (11)

 .111/  5الكامل  (11)

 .44/  1ا،ستيعاب  (18)

أمساء رالرـة كلـ م امسـه عبـد اهلل بـن رابـت وكلـ م         وقد ذكر 514، 518/  2أسد الغابة  (14)
 أنصاري، ومل خيتلف ث صحبة أحد من م.

 .188/  4، وانهر: جتريد أمساء الصحابة، 415، 411/  1اإلصابة  (12)

 .111/  5الكامل  (11)

، وجتريـد  2/418، وسري أعالم النـبالء  418/  1، واإلصابة 25، 21/  1انهر: ا،ستيعاب  (11)
 .185/  4صحابة أمساء ال

 .111/  5الكامل  (15)

 .211، 211/  1كتاب الضعفاء: ألبي جعفر العقيلي،  (11)

 .241/  4، وانهر: جتريد أمساء الصحابة 141/  2أسد الغابة  (11)

 .228، 241/  1اإلصابة  (11)

 .421/  5، وانهر: التاريج الكبري 115/  5الكامل  (11)

 .11/  1ا،ستيعاب  (18)

 .124/  4، وانهر: جتريد أمساء الصحابة 41/  1ابة أسد الغ (14)

 .211/  1اإلصابة  (12)

 .581، 585/  1لسان امليزان  (11)

 .282/  2، وانهر: كتاب الضعفاء للعقيلي 111/  5الكامل  (11)
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 .11/  1، وأسد الغابة 441/  1انهر: ا،ستيعاب  (15)

 .111/  5الكامل  (11)

، جتريــد أمســاء 212/  1، واإلصــابة 12/  1أســد الغابــة ، و111/  1انهــر: ا،ســتيعاب  (11)
 .111/  4الصحابة 

 .212/  1، وينهر الرتمجة اليت أيار الي ا 212/  1اإلصابة  (11)

 .211/  5، وانهر: التاريج الكبري: للبراري 581/  5الكامل  (11)

 .118/  2ا،ستيعاب  (488)

 .111/  4ابة ، وانهر: جتريد أمساء الصح481/  1أسد الغابة  (484)

 .121/  1اإلصابة  (482)

 .115/  2ت ذيب الت ذيب  (481)

 .111، 111/  5الكامل  (481)

 .421/  1، وانهر: أسد الغابة 114/  2ا،ستيعاب  (485)

 .111/  4، وانهر: كتاب الثقات: ،بن حبان 111/  1اإلصابة  (481)

 .252/  5التاريج الكبري: للبراري  (481)

 .111/  5الكامل  (481)

 .421، 421/  1، وأسد الغابة 118، 111/  2انهر: ا،ستيعاب  (481)

 .541/  2انهر: ت ذيب الت ذيب  (448)

/  4، جتريد أمساء الصـحابة  211/  5، وانهر: التاريج الكبري للبراري 411/  1اإلصابة  (444)
111. 

 .114/  5، وانهر: التاريج الكبري 111/  5الكامل  (442)

 .411/  2أسد الغابة  (441)
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 .451/  2اإلصابة  (441)

 .211، 211/  1اإلصابة  (445)

 .11/  1الكامل  (441)

 .114/  4، وانهر: جتريد الصحابة 284/  1أسد الغابة  (441)

 .141/  1اإلصابة  (441)

 .51/  1ت ذيب الت ذيب  (441)

 .15/  1الكامل  (428)

 .111/  4، جتريد أمساء الصحابة 251/  1، وأسد الغابة 418/  1ا،ستيعاب  (424)

 .441، 441/  1ت ذيب الت ذيب  (422)

 .142/  1، وانهر: التاريج الكبري للبراري 211/  1الكامل  (421)

، وكتـاب الضـعفاء: حملمـد بـن امساعيـل      11/  1، واإلصـابة  118/  1انهر: أسد الغابـة   (421)
 .142/  4، جتريد أمساء الصحابة 488البراري، ص / 

 .221، 222/  1الكامل  (425)

 .212/  1، وانهر: التاريج الكبري 441فاء: للبراري، ص / كتاب الضع (421)

 .411/  1اجلرح والتعديل: عبد الرمحن بن أبي حاه  (421)

 .2/21، جتريد أمساء الصحابة 524، 528/  1، وأسد الغابة 111/  1انهر: ا،ستيعاب  (421)

بـن األيـعث   ، وسؤا،ت أبي داود لإلمام أمحد بن حنبل: سـليمان  111، 1/115اإلصابة  (421)
 .211السجستاني، ص / 

 .212/  1، وانهر: التاريج الكبري للبراري 241/  1الكامل  (418)

 .111/  1انهر: اإلصابة  (414)

 .118/  2، وانهر: الثقات: ،بن حبان 111/  1ت ذيب الت ذيب  (412)
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 .411/  1الكامل  (411)

، وجتريـد أمسـاء   14/  1ب ، وت ذيب الت ذي11/  5، واإلصابة 52/  1انهر: أسد الغابة  (411)
 .52/  2الصحابة 

 .154، 158/  1الكامل  (415)

 .411كتاب الضعفاء: للبراري، ص /  (411)

 .145/  5، واإلصابة 211/  1، وأسد الغابة 481، 485/  1انهر: ا،ستيعاب  (411)

 .211/  1ت ذيب الت ذيب  (411)

 1تح املغيث يرح ألفية احلديث ، وف481انهر: اإلعالن بالتوبيج ملن ذم أهل التاريج، ص/ (411)
 /141. 
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 قائمة املصادر واملراجع

أسامي من روى عن م امد بن امساعيل البراري: عبد اهلل بن عدي اجلرجاني، حتقيـي: عـامر    -4
 م.  4111هـ/ 4141حسن ص)ي، ط دار البشائر اإلسالمية، بريوت، األولي 

احلسن علي بن امـد ابـن األرـري اجلـزري، حتقيـي: خليـل        أسد الغابة ث معرفة الصحابة: ألبي -2
 م. 2884هـ / 4122مأمون ييحا، ط دار املعرفة، بريوت، الثانية 

ا،ستيعاب ث معرفة األصحاب: ألبي عمر يوسف بن عبـد الـ) النمـري، حتقيـي: علـي امـد        -1
 م.  2882ـ/ ه4122معوض، وعادل عبد املوجود، ط دار الكتب العلمية، بريوت، الثانية 

 اإلصابة ث متييز الصحابة: أمحد بن علي بن حجر العسقالني، ط دار الفكر، بريوت، األولي  -1

التاريج: امد بن عبد الرمحن السراوي، ط دار الكتـاب العربـي،   أهل اإلعالن بالتوبيج ملن ذم  -5
 م.  4111هـ/ 4111بريوت، 

ني، حتقيي: عبد اهلل عمر البارودي ط مؤسسة األنساب: عبد الكريم بن امد بن منصور السمعا -1
 م. 4111هـ/ 4181الكتب الثقافية، بريوت، األولي 

حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم: يوسف بن حسن بن عبد اهلادي، حتقيي:  -1
 م.2881هـ/ 4121وصفي اهلل بن امد عباس، ط دار اإلمام أمحد، القاهرة، األولي 

 هـ.2881والن اية: امساعيل بن كثري الدمشقي، ط دار التقوي، القاهرة، األولي البداية  -1

تاريج أمساء الثقات ممن نقل عن م العلم: عمر بن أمحد بـن عثمـان )املعـروف بـابن يـاهني(،       -1
 م.  4111هـ/ 4181حتقيي عبد املعطي قلعجي، ط دار الكتب العلمية، بريوت، األولي 

 م.  2881علي بد اخلطيب البغدادي، ط دار الكتب العلمية، بريوت، ن أمحد بتاريج بغداد:  -48

 هـ. 4121تاريج جرجان: محزة بن يوسف الس مي، ط مكتبة ابن تيمية، القاهرة، األولي  -44

التاريج الصغري: امد بن امساعيل البراري، حتقيـي: يوسـف املرعشـلي، ط مكتبـة املعـارف،      -42
 . م4111هـ / 4181الرياض، األولي 
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تاريج الثقات: أمحد بن عبد اهلل بن صاحل العجلي، حتقيي: عبد املعطي قلعجي، ط دار الكتب  -41
 م. 4111هـ / 4185العلمية، بريوت، األولي 

 التاريج الكبري: امد بن امساعيل البراري، ط دار الفاروق، القاهرة، بدون. -41

ي، حتقيـي: عبـد اهلل أمحـد حسـن، ط دار     تاريج حيي بن معني: برواية العباس بن امد الـدور  -45
 القلم، بريوت، بدون. 

 جتريد أمساء الصحابة: امد بن أمحد بن عثمان الذهيب، ط دار املعرفة، بريوت، بدون.  -41

 حترير تقريب الت ذيب: يعيب األرناؤوط وبشار عواد، ط مؤسسة الرسالة، بريوت األولي. -41

عثمان الـذهيب، حتقيـي عبـد الـرمحن املعلمـي، ط مكتبـة ابـن         تذكرة احلفاة: امد بن أمحد بن -41
 تيمية، القاهرة، بدون. 

تذهيب ت ذيب الكمال: امد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيي: غنيم عباس وجمـدي السـيد،    -41
 هـ. 4125ط دار الفاروق، القاهرة، األولي 

بـن حجـر، حتقيـي: اكـرام اهلل امـداد       تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة: أمحد بن علي-28
 م.4111هـ/ 4141احلي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، األولي 

 م.   2881تقريب الت ذيب: أمحد بن علي بن حجر العسقالني، ط املكتبة التوفيقية، القاهرة، -24

ريـد، ط  ت ذيب الت ذيب: أمحد بن علي بن حجر العسقالني، حتقيي: ابراهيم الزيبي وعادل م -22
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 منهجية اإلصالح يف دعوات الرسل

 دراسة موضوعية

 البحث ملخص

يتحدث هذا البحث عن قضية من القضايا اليت تهـ  اتتععـات يف  ـل نمـا      
ويتنـاو  أحـو وأصـول النعـاليت الـيت مـرت علـ          ،وهي قضية اإلصـالح  ؛ومكا 

البشرية وه  األنبياء وللك من خال  حديث القرآ  عن منهجه  يف قضايا اإلصالح 
اجتعاعية أم أخالقية سلو ية أم  انت يف غـ  للـك   املختلفة سواء أ انت عقائدية أم 

ومن خال  بيا  صفاته  اليت  ا  هلا تـثري   ـب  يف حـاح دعـواته  ال      ،من اتاالت
 ،سيعا دعوة النيب حمعد صل  اهلل عليه وسل  الـذ  هـو امل ـل األعلـ  لكـل م ـلو      

 ل البشـرية  واستلهام تلك النعاليت املشرقة والس  عل  نهجه  الذ  يكفل حل مشا
 .مع التث يد عل  ربانية املنهج واختالفه عن  ل منهج إصالحي مدع  ،مجعاء
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Abstract 

This study investigates reformation in society. Reformation is 

a crucial topic for all societies; therefore, the study discusses the 

need of reformation in individuals as well.  

The study explores Quranic verses that mention prophets' 

reformation approach in their societies, relating to their peoples' 

beliefs, social problems, morals, etc. 

It especially focuses on Prophet Mohammad (peace be upon 

him) and his model methods of Da’wah as a way to reformation. 

The study also compares this divine inspirational approach to 

other reformation approaches.  
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 املقدمة:

إ  احلعد هلل حنعده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و نعـول بـاهلل مـن رـرور     
أرهد و ،ضل له و من يضلل فال هاد  لهمن يهده اهلل فال م ،أنفسنا و سيئات أععالنا

أما     أ  ال إله إال اهلل و أ  حمعًدا عبده و رسوله صل  اهلل عليه و سل  تسليًعا   ً ا
  :بعد

أنزله سبحانه آية باقية لرسوله  ،آ  الكري  هو حجة اهلل عل  العبادفإ  القر

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )الكري  صلوات اهلل وسالمه عليه هداية للناس 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

بلسا  عربي مبني ال يثتيه الباطل من بني  ،(گ گ گ ڳ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ک ک ک گ) يديه و ال من خلفه

  للسعادة يف الدنيا واآلخرة إ  ه  رامًلا ما يقوده (ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
 متسكوا به وععلوا مبا فيه.

وملا  انت اتتععات يعرتيها من اخللل ما يعرتيها بسبب نوانع األريرة وحب 
الذات وما تستلزمها من ظل  للنفس وللغ  جاءت دعوات الرسل إلصالح هذه 

و انت  ،عواتاتتععات واخلرويت بها من عبادة الشهوات لعبادة رل األرض والس
هذه الدعوات م اًلا ناصًعا للنجاح الذ  غ  وجه البشرية وحكعها خب  الشرائع 

و  ا  لزاًما علينا وحنن نقرأ  تال اهلل أ  نستله   ،احلافظة للضرورات اخلعس
نهجه  ونسلك سبيله  فيعا حنن ب دده من دعوة الناس إىل دين اهلل فلن حد طريًقا 

 .سبيًلا أهدى من سبيله خً ا من طريقه  و ال 
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من هنا جاءت هذه الدراسة املوضوعية يف القرآ  الكري  وهد  سيد املرسلني 
هلذا املوضوع امله  اليت حناو  فيها جبهد املقل أ  نكشف عن منهجية الرسل يف 

منهجية اإلصالح يف )اإلصالح وحماولة االستفادة منه يف قضايانا املعاصرة وقد مسيتها 
 .(ـ دراسة موضوعية دعوات الرسل

 :أسبال اختيار املوضوع

 :الختيار املوضوع أسبال عدة منها

 .أهعية اإلصالح يف حياة األمة -4

  رة املناهج اليت تدعي اإلصالح غربية  انت أو ررقية أو حت  من داخل األمة  -0
 .اإلسالمية

 .أهعية تثصيل املوضوع من خال  امل درين املع ومني -1

 فيه من النور واهلدى مايسعد البشرية ويقدم هلا أفضل التث يد عل  أ   تال اهلل -1
 .احللو  لكل املشا ل

إضاءت الدرل للع لحني ببيا  منهج سادة البشر من األنبياء واملرسلني صوات  -5

ٱ ٻ ) ليح ل به  االقتداء املطلول بقو  املوىل  ،اهلل وسالمه عليه  أمجعني

 .(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 :تساؤالت الدراسة

 :هذه الدراسة عن األسئلة التالية جتيب

 ؟هل لإلصالح منهجية حمددة ميكن الس  عليها -4

 ؟ماهي مالمو هذه املنهجية -0
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 ؟ يف عرض القرآ  قضية اإلصالح -1

 :خطة البحث

 :ومخسة مباحث وخامتة ،مقدمة اليت هي هذه وقد قسعته إىل

 .تعريف اإلصالح ووروده يف القرآ  :املبحث األو 

 . لحو  يف القرآ امل :املبحث ال اني

 .موقف الناس من اإلصالح يف القرآ  :املبحث ال الث

 .قضايا اإلصالح يف القرآ  :املبحث الرابع

 .منهجية اإلصالح :املبحث اخلامس

 .وفيها أه  النتائج :اخلامتة

وجيعلها خال ة لوجهه الكري  وأ   هذا وأسث  اهلل العظي  أ  يسدد أععالنا
اخلطث والزلل إنه جواد  ري  وصل  اهلل وسل  وبارك عل  يلهعنا ال وال وجينبنا 

 سيدنا حمعد وعل  آله وصحبه أمجعني.
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 املبحث األول

 تعريف اإلصالح و وروده يف القرآن

 :وفيه مطلبان

 .التعريف اللغوي لإلصالح :املطلب األول -

 .لفظ اإلصالح يف القرآن:املطلب الثاني -

 :إلصالحالتعريف اللغوي ل :املطلب األول

وهعا خمت ا  يف أ  ر االستععا   ،ال الح ضد الفساد :صلو :قا  الراغب

ژ ژ ڑ ڑ )قا   ،وقوبل يف القرآ  تارة بالفساد وتارة بالسيئة ،باألفعا 

ۓ ڭ ڭ ) (ک ک ک ک گ گ)( ک

  .يف مواضع    ة (ڭ

 قا  ،اصطلحوا وت احلوا :يقا  منه ،وال لو خيتص بإنالة النفار بني الناس

 (ں ں)( ڍ ڍ ڌ) (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڀ )

 ؛وإصالح اهلل تعاىل اإلنسا  يكو  تارة خبلقه إياه صاحلا ،(ۋ ۅ ۅ)
 قا  ،وتارة يكو  باحلك  له بال الح ،وتارة بإنالة ما فيه من فساد بعد وجوده

 .(4)(ڃ ڃ ڃ چ) (ے ے ۓ) (ڤ ڤ)

 .(0)ال اد والالم واحلاء أصل واحد يد  عل  خالف الفساد :قا  ابن فارس

و ي ــلو صــالحا  ،ضــد الفســاد صــلو ي ــلو :ال ــالح :قــا  ابــن منظــور
  :وأنشد أبو نيد ،صلوحاو
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 وما بعد رت  الوالدين صلوح        فكيف بإطراقي إلا ما رتعتين

واجلعع صلحاء و صلوح و  ،األخ ة عن ابن األعرابي ،وهو صاحل و صليو
يف نفسه من قوم ورجل صاحل  .وليس صلو ب بت :قا  ابن دريد ،  لو :صلو

  (1)ضد أفسده. :هوقد أصلح ،صلحاء و م لو يف أععاله وأموره

فواضو من املعن  اللغو  أنه يدور حو  أصل واحد يد  عل  خالف 
ويالحظ أ  هناك فرًقا بني ال احل وامل لو فال احل يف نفسه وامل لو  ،الفساد

ا لكنه ال ميارس أ  فقد يكو  صاحًل ،فليس  ل صاحل م لحًا ،إصالحه يتعدى لغ ه
نوع من أنواع اإلصالح يف جمتععه فع ل هذا ال يسع  م لًحا إال باعتبار إصالحه 

لكن امل لو هو من  ا  ينشد اإلصالح يف أععاله وأموره  ؛نفسه وهو إصالح قاصر
  لها  عا قا  أهل اللغة.

 (1).وععًلاميا  املؤد  فرائضه اعتقاًدا املقي  عل  اإل :امُلْ لُو :قا  ابن سيده

 .فهذا يدخل فيه تغي  املنكر ألنه من اإلميا 

 .فاإلصالح يكو  عن فساد ويكو  مثة م ِلو وم َلو وقضية حتتايت إىل إصالح

 .تغي  مافسد ونقله إىل حا  السالمة :فيعكن تعريفه بثنه

 :وميكن هنا أ  نضيف أ  اإلصالح قسعا 

وهو  ،وما قام به املرسلو وهو ما أمر به اهلل  :إصالح ررعي رامل :األو 
 .جلوانب احلياة  لها رامل ألمر الدين والدنيا إصالح

فهذا ميكن  ،وهو ما  ا  يف قضية خاصة من أمور الدنيا :إصالح نسيب :ال اني
 .عاصيه  وطائعه  ،صدوره عن مجيع اخللق مؤمنه  و افره 
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اس  و هذا جييب عن تساؤ  ميكن أ  يطرح عن وجود بعض من ينطبق عليه 
 ؟اإلصالح وهو غ  متحل باإلميا 

وهو غ  اإلصالح الكامل املبين  ،فهذا إصالح جزئي يف قضية أو قضايا معينة
فإ  اإلصالح اجلزئي أو النسيب  ،وفرق بينهعا ؛عل  ررائع اهلل امل لحة حلا  الناس

 .ميكن أ  ي در حت  عن الكافر لكنه قاصر عن بلوغ اإلصالح الكامل

 .و القس  األو  منهعاومق د البحث ه

 .لفظ اإلصالح يف القرآن :املطلب الثاني

فجاء  :جاء لفظ اإلصالح يف القرآ  يف مواضع عديدة وارتعل عل  صيغ عدة
 .ب يغة الفعل و اس  الفاعل وامل در

 :فمما جاء بصيغة الفعل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) :قوله تعاىل يف سورة البقرة

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۇ ۇ ۆ)وقوله  (ٺ ٺ ٺ

ۈئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )وقوله  (ۅ ۉ 

  (ی ی جئ حئ مئ ىئ

 (ے  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے) :وقوله تعاىل يف سورة آ  ععرا 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقوله تعاىل يف سورة النساء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وقوله  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
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ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) :وقوله تعاىل يف سورة املائدة

  (چ چ چ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) :وقوله تعاىل يف سورة األنعام

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )وقوله  (ک ک ک ک گ گ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

  (چ چ چ ڇ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) :ألعرافوقوله تعاىل يف سورة ا

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )وقوله  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

  (ھ ھ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )وقوله تعاىل يف سورة األنفا  

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقوله تعاىل يف سورة يونس 

 (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  )سورة النحل  وقوله تعاىل يف

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )وقوله تعاىل يف سورة األنبياء 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 (ۇئ

 (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )وقوله تعاىل يف سورة النور 

 (ڭ ے ے ۓ ۓ ڭ  ہ ھ ھ ھ ھ)وقوله تعاىل يف سورة الشعراء 

 (ڎ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)وقوله تعاىل يف سورة النعل 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )وقوله تعاىل يف سورة األحزال 

 (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )وقوله تعاىل يف سورة الشورى 

 (ۆ ۈ ۈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وقوله تعاىل يف سورة األحقاف 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ چ چ چ ڇ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 (ڇ ڇ ڇ
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وقوله تعاىل يف سورة حمعد 

 ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 (ھ ھ ھ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)وقوله 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )وقوله تعاىل يف سورة احلجرات 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 ( (ې

ويالحظ فيها أ   ،ضع اليت أت  فيها لفظ اإلصالح ب يغة الفعلفهذه مجلة املوا
 .الفعل إما أ  يكو  صادًرا من اهلل أو من الناس

 :فعا  ا  الفعل فيه من اهلل سبحانه وتعاىل جاء عل  وجوه منها

  :الوجه األول

نز  عل  نبيه صل  اهلل عليه  جماناة املؤمنني بإصالح البا  نتيجة إميانه  باهلل وما -
 . عا يف اآليات يف سورة حمعد ،وسل  و اجلهاد يف سبيله

 .أ  أمره  وحاهل  :وأصلو باهل 

وأصلو باهل  يقو  وأصلو رثنه  وحاهل  يف الدنيا عند  :قا  ابن جرير
  (5).أوليائه ويف اآلخرة بث  أورريه  نعي  األبد واخللود الدائ  يف جنانه

وبالتسليط عل   ، أمور الدينأ  حاهل  ورثنه  بالتوفيق يف :قا  الزخمشر 
  (1).الدنيا مبا أعطاه  من الن رة والتثييد
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 .القلب :ولهب بعض املفسرين إىل أ  البا  هنا

وحترير التفس  يف اللفظة انها مبعن  الفكر واملوضع الذ  فيه  :قا  ابن عطية
ح نظر اإلنسا  وهو القلب فإلا صلو للك صلحت حاله فكث  اللفظة مش ة إىل صال

 (1).عقيدته  وغ  للك من احلا  تابع

وإصالح البا  جيعع إصالح األمور  لها أل  ت رفات  :قا  ابن عارور
اإلنسا  تثتي عل  حسب رأيه فالتوحيد أصل صالح با  املؤمن ومنه تنبعث القوى 

مواضع املقاومة لألخطاء واألوهام اليت تلبس بها أهل الشرك وحكاها عنه  القرآ  يف 
 (1).ناجحا أقام أنظاره  وعقوهل  فال يفكرو  إال صاحلا وال يتدبرو  إال :املعن    ة و

  :الوجه الثاني

 (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) .التهديد والوعيد بعدم إصالح ععل املفسدين -

 (9).يعين ال يقويه وال يكعله وال حيسنه :قا  اخلان 

ة بععوم واآلية وإ  جاءت يف السحرة خاصة إال أنها عامة يف غ ه  فالعرب
 .اللفظ الخب وص السبب  عا هو معلوم

أ  ععل هذا اجلنس فيشعل  ل من ي دق عليه أنه مفسد  :قا  الشو اني
  (42).ويدخل فيه السحر والسحرة دخوال أوليا

  :الوجه الثالث

ے ے ۓ ) .إصالح ععل املؤمنني نتيجة للتقوى والقو  السديد -

 (ۓ ڭ ڭ
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يف السر  ،يف مجيع أحواهل  ،تقواهيثمر تعاىل املؤمنني ب :قا  ابن سعد 
وهو القو  املوافق لل وال أو  ،وخيص منها ويندل للقو  السديد ،والعالنية

ونهي عن منكر وتعل  عل   فاملقارل له عند تعذر اليقني من قراءة ول ر وأمر مبعرو
وسلوك  ل طريق يوصل  ،وتعليعه واحلرص عل  إصابة ال وال يف املسائل العلعية

لني الكالم ولطفه يف خماطبة  :ومن القو  السديد .ل وسيلة تعني عليهو  ،لذلك
ري  ل ر ما يرتتب عل   .واإلرارة مبا هو األصلو ،والقو  املتضعن للن و ،األنام

يكو   :أ  (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) :وقو  القو  السديد فقا  ،تقواه
ألععا   عا قا  أل  استععا  التقوى تتقبل به ا ؛وطريًقا لقبوهلا ،للك سببا ل الحها

وي لو اهلل  ،ويوفق فيه اإلنسا  للععل ال احل ،(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)تعاىل 
 عا أ  اإلخال  بالتقوى  .األععا  أيًضا حبفظها ععا يفسدها وحفظ ريوابها ومضاعفته

 (44).والقو  السديد سبب لفساد األععا  وعدم قبوهلا وعدم ترتب آريارها عليها

  :الوجه الرابع

  بسبب الطاعة واملسارعة يف اخل ات و التضرع هلل و دعائه إصالح حا  اإلنسا -

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ) يف  ل األحوا   عا يف حا  ن ريا ونوجه

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 .(وئ ۇئ ۇئ

يرجع عل  األنبياء السابق ل ره  وما امنت اهلل به عليه  ( ېفالضع  )
(40).لهوخص بعض املفسرين الضع  بز ريا وأه ،ون ريا من مجلته 

 

  :أما ما ا  الفعل فيه صادًرا من العبد فقد جاءت اآليات مشتعلة عل  ما يلي
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وفيه أ  التائب من الذنب منتقل  ،األمر باإلصالح بعد بالتوبة وهو أ  ر ما تكرر - 4
أساء إىل نفسه  من حا  الفساد إىل حا  ال الح وقد يكو  يف حا  فساده

بة إصالح ما فسد من ترك الذنول وإعادة أوغ ه فنبه عل  أنه يلزمه مع التو
 .املظامل إىل أهلها وإنالة أرير الذنب أًيا  ا 

وجاءت يف هذا  ،األمر باإلصالح بني الناس واحلث عليه وبيا  فضله ومكانته - 0
آيات باهرات تنطق بعظعة هذا الدين القائ  عل  احملبة والتآلف وإنالة أسبال 

وحفظ جمتععاته  من التعزق وحفظ أسره   الكراهة بني الناس وحقن دمائه 
 ،و األنفا  ،و النساء ،البقرة من التفكك وانظر اآليات السابقة يف سور

 .واحلجرات
العد  والقسط أساس ال الح و امل لو البد أ  يت ف بذلك وإال ما ُعد َّ  - 1

وتثمل يف تذييل  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)م لحا 
ن احلرص عل  حتر  القسط والعد  يف  ل اآلية ومقدار ماحتدريه يف النفس م

 .األمور

ويف ق ة تسعة الرهط من قوم  ،التحذير من سبيل املفسدين ومن مآ  أحواهل  - 1
ي لحو  وما آلوا إليه ه  وقومه  من  صاحل الذين يفسدو  يف األرض وال

 اهلالك الشنيع دليل واضو عل  عواقب الفساد.

ڻ ڻ ۀ )موس  أخاه هارو   اإلصالح وصية النبيني  عا أوص  - 5

ودعاء ال احلني  (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 .(ڃ ڃ ڃ چ)
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 :ومما جاء بصيغة اسم الفاعل

 ( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)قوله تعاىل يف سورة البقرة 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )وقوله 

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 (حئ مئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ ) وقوله تعاىل يف سورة األعراف

 ( ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب)وقوله تعاىل يف سورة هود 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ )وقوله تعاىل يف سورة الق ص 

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 :منها ،وقد ارتعلت اآليات عل  معاٍ  عظيعة
 التعسك بالكتال وإقامة ال الة أساس تكوين امل لو وبغ ها اليكو  م لًحا.  -4

 .اإلصالح سبب من أسبال النجاة من العذال وتر ه سبب العقوبة -0

أهل الباطل ه  من  بار املفسدين ومع للك ال يشعرو  بفساده  وإفساده   -1
 .وللك بسبب خت  اهلل عل  قلوبه  ومسعه  وأب اره 

أو لبس املفسد لباس امل لو فإ  اهلل  ؛إلا ارتبه عل  البشر امل لو من املفسد -1
وهذا تنبيه ألهل  ،ط بكل رئ علًعا وهو يعل  املفسد من امل لوسبحانه قد أحا

 .وتهديد ألهل الزيغ و العناد ،الغفلة

فال حيعله للك  ،فقد حت ل اإلساءة ممن أحسن إليه ،االبتالء ي يب امل لحني -5
أل  امل لو ينتظر األجر من اهلل ال من الناس  عا يف ق ة  ،عل  ظل  املسئ

 .سورة الق صموس  مع قاتل القبطي يف 
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 :ومما جاء بصيغة املصدر

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )قوله تعاىل يف سورة البقرة 

وقوله  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ڍ ڌ ڌ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)وقوله تعاىل يف سورة النساء 

ٻ ٻ )وقوله  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )وقوله تعاىل يف األعراف 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )وقوله  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 .(گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )ه تعاىل يف سورة هود وقول

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

 .(ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
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 :منها ،وقد ارتعلت اآليات عل  معاٍ  عظيعة

  .النهي عن اإلفساد يف األرض بعد إصالحها -4

  :أقوا  (ۇ ۇو يف املق ود بقوله )

تفسدوها بالكفر بعد إصالحها  ال :أحدها :فيه ستة أقوا  :قا  ابن اجلون 
ال تفسدوها  :ال الث و ،ال تفسدوها بالظل  بعد إصالحها بالعد  :ال اني و ،باإلميا 

ال تع وا فيعسك اهلل املطر ويهلك احلرث  :الرابع و ،باملع ية بعد إصالحها بالطاعة
بعد ال تفسدوها بقتل املؤمن  :اخلامس و ،باملطر واخل ب مبعاصيك  بعد أ  أصلحها

(41).ال تفسدوها بتكذيب الرسل بعد إصالحها بالوحي :والسادس ،إصالحها ببقائه
 

هو عل   ،أو   ر أو   ر بعد صالح قلَّ نه  عن  ل فساد قلَّ: قا  القرطيب
 (41). ال حيو من األقوا  الععوم عل 

والت ريو بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة اإلفساد بثنه إفساد ملا  :قا  ابن عارور
 (45).سن ونافع فال معذرة لفاعله وال مساغ لفعله عند أهل األرضهو ح

أحواهل   تفيض آية سورة البقرة عن اليتام  بالرمحة به  وحتث عل  إصالح -0
 .ومراعاة ضعفه  مما يؤ د عظعة هذا الدين ورمحته بالعاملني

( دو  اإلضافة إل مل يقل ڀ)ـووصف اإلصالح ب :قا  ابن عارور
صالح ال واملق ود هنا مجيع اإل ؛  ق ره عل  إصالح لواته لئال يتوه :إصالحه 

ويتضعن  ،فيشعل إصالح لواته  وهو يف الدرجة األوىل ،خ وص إصالح لواته 
للك إصالح عقائده  وأخالقه  بالتعلي  ال حيو واآلدال اإلسالمية ومعرفة 

خطار ويتضعن إصالح أمزجته  باحملافظة عليه  من املهلكات واأل ،أحوا  العامل
واألمراض ومبداواته  ودفع األضرار عنه  بكفاية مؤنه  من الطعام واللباس 
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ويشعل إصالح أمواهل  بتنعيتها  ،واملسكن حبسب معتاد أم اهل  دو  تقت  وال سرف
(41).وتعهدها وحفظها

 

فإلا ما تثنمت األمور قبل ح و   ،عناية اإلسالم باألسرة واحلفاظ عليها -1
وإلا ما  ،قاصدين لإلصالح جيعل اهلل التوفيق حليفهعاالطالق فإ  احلكعني ال

وقعت الفرقة والطالق أعط  اإلسالم احلق للزويت برد نوجته إ  أراد اإلصالح 
 .بها ال اإلضرار

اإلصالح رعار األنبياء وال احلني مي له قو  النيب رعيب عليه وعل  نبينا  -1

 .(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)         ال الة والسالم

واإلصالح املقبو  هو  ،لناس من أجل األععا  وأفضل القرباتاإلصالح بني ا -5
 .باإلخالص ما  ا  مقرتًنا

وبينا فيها ما ،فهذه هي املواضع اليت جاء فيه لفظ اإلصالح بارتقاقاته املختلفة
و إال  ل ؛أحاط بها من الدروس العظيعة والدالالت القيعة بقدر ما يسعو به البحث

 .ما  تب هناآية من اآليات يسعها أضعاف 
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 املبحث الثاني 

 املصلحون يف القرآن الكريم 

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: أنواع املصلحني يف القرآن.

 املطلب الثاني: صفات املصلحني يف القرآن.

 :أنواع املصلحني يف القرآن :املطلب األول

وقد ل ر  ،اإلصالح  لعة عظيعة وهدفها عظي  وال يت دى له إال العظعاء
 .رآ  الكري  هؤالء العظعاء وخلد ل ره  وأمرنا باتباع طريقه  وسلوك سبيله الق

 :وامل لحو  يف القرآ  نوعا 

 .األنبياء واملرسلو  :النوع األو 

 .ال احلو  من أتباعه  :النوع ال اني

 ،وسنف ل الكالم عن  ل نوع يف املطلب ال اني مستن ين بآيات القرآ  الكري 
 :فنقو  مستعينني باهلل

 :صفات املصلحني يف القرآن :املطلب الثاني

 .صفات األنبياء واملرسلني :أواًل

أرسل اهلل الرسل هلداية البشرية وإخراجه  من الظلعات إىل النور ومن الشرك 
وخ ه   ،فاختار هؤالء املرسلني من بني العباد ،إىل التوحيد ومن الظل  إىل العد 

فعن  ،  لتحعل هذه املسؤولية العظيعةبفضله وأعطاه  من الكعاالت ما يؤهله
 :صفاته  وخ ائ ه 
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چ )سبق ل ره آنًفا من اصطفاء اهلل هل  واختياره  من بني العاملني قا  تعاىل  ما –4

ڦ ڦ ) (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

  ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
هل  مبا جاؤوا به أل  اهلل سبحانه الخيتار فهذا االصطفاء له مقتضياته من التسلي  

وهو أعل  مبن ي لو هلا من  ،إال من هو حمل ال قة واجلدارة هلذه املهعة العظيعة

 .(ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)اخللق  عا قا  يف سورة األنعام 

أل  اخلطث يف التبليغ عن اهلل ال تقوم معه دعوة وال ي و معه  ،تثييده  بالع عة –0

 .(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ڀ ڀ ٺ ٺ ڀ  ٻ پ پ پ پ ڀ)دين 

تثييده  بالبينات واآليات الدالة عل  صدقه  القاطعة حلجة الكافرين وهي  –1
لكل نيب  :نوعا   عا ل ر الراغب يف  تابه الذريعة ملكارم الشريعة حيث قا 

  :آيتا 

يعرفها أولوا الب ائر من ال ديقني والشهداء وال احلني  ،عقلية :إحداهعا
  .ومن جير  جمراه 

  .حسية يدر ها أولوا األب ار من العامة :ال انية

 ،وعلومه  البـاهـرة ،وصوره  املرضية ،ما هل  من األصو  الز ية :فاألوىل
وأنواره  الساطـعة اليت ال تـخف  علـ   ،ودالئلـه  املـتقدمة عليـه  واملست حـبة

  :سل  عا قا  الـشاعر يف مـدح الـنيب صـل  اهلل عليه و ،أولي الب ائر

  انت بداهته تغنيك عن خربه       لو مل تكن فيـه آيات مبينة
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وللك يطلبه  ،وأما اآلية ال انية فهي املعجزة اليت تدر ها احلواس من األنبياء
وعن  ،إما ناقص عن معرفة الفرق بني الكالم اإلهلي والكالم البشر  :أحد رجلني

  .حبسه لق وره عن إدراك للكفيحتايت إىل ما يدر ه  ،إدراك سائر ما تقدم ل ره

 (41).فيق د مبا يطلبه العناد ،وإما ناقص وهو مع نق ه معاند

وئ )الكعاالت اليت خ ه  اهلل بها اقتضت أ  يكونوا حمل القدوة واألسوة  – 1

ڀ ) (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڈ ڈ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڇ 

ک گ گ گ گ ڳ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ڳ ڳ ڳ ڱ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۀ ۀ

ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ې ى ى ائ ائ

 .(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

أمر اهلل وعدم  ونه  حمل األسوة والقدوة اقتض  منه  االلتزام الكامل مبا  – 5

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ) املخالفة له

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 .(ی ی ی ی جئ حئ 
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ولوال للك ما  ،التربأ من احلو  والقوة و تفويض األمر هلل و إعال  التو ل عليه -1
هذا و،استطاعوا أ  يقفوا بكل ريبات يف وجوه جمتععاته  املائجة بالظل  والطغيا 

ۈ ٴۇ ۋ )وألهعيته أمره  اهلل بإعال  للك قا  تعاىل  ،درس عظي  لألتباع

ڀ ڀ ) (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقا  عن نوح  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 وقا  عن رعيب (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

نه مبيًنا أنه منهج املرسلني وقا  سبحا (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .واآليات يف هذا    ة (ڍ ڍ 

فالرمحن الرحي  مل يرسل للبشرية إال من يرح  عباده وحيسن  ،الرمحة بالعاملني -1

 .(ک گ گ گ ک ) إليه  ويسوقه  لرمحته

 ،ال رب وحتعل األلى للك أ  طريق اإلصالح حمفوف باملخاطر مزروع بالشوك –1
فالبد أ  يواجه يف البداية  ،أل  امل لو يثتي خبالف رهوات الناس ورغباته 

چ چ چ )ويقف أمامه أصحال النفول والقوة وللك حيتايت ل رب عظي  

 بال رب للعؤمنني و يثتي القرآ  بثعظ  توجيه (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )وبيا  أ  الن ر مع ال رب 
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 .(ٿ ٿ 

فهذه أبرن صفات املرسلني اليت تؤهله  لإلصالح وجتعله  أئعة امل لحني 
ه  جتل فخ ائ  ؛وليس مق ود البحث ل ر خ ائ ه   املة ،املبلغني عن ربه 

وحنيل  ،عن الوصف وتتثب  عل  احل ر ولكن نكتفي مبا ل ر مما خيدم مق د البحث
 .القارئ عل   تال اهلل فإ  فيه  فاية و رفاء

 .صفات ال احلني امل لحني :ريانًيا

و لعا  ا   ،ويتحلو  ب فاته  ،يسلك امل لحو  من أتباع الرسل طريقه 
لذا فإ  ما ل ر من صفات  ،وأحعامل لو متعسًكا بنهجه   انت دعوته أصول 

األنبياء ـ ماعدا الع عة ـ تنطبق عليه  يف اجلعلة وختتلف باختالف مراتبه  ومنانهل  
 .فكلعا  ا  التعسك أ رب  انت املنزلة أعظ  واألرير أ رب ،عند اهلل

 :وامل لحو  من أتباع الرسل ل روا يف القرآ  بطريقني

 .وما را له يف املعن  (نو املؤم)مي له لفظ  ،طريق عام :األو 

أو ل ر صفته   ،(41)بذ ر أمساء امل لحني صراحة  لقعا  ،طريق خاص :ال اني
 . عؤمن آ  فرعو 

وهو  ،أمره  باملعروف ونهيه  عن املنكر :ومن صفاته  اليت ل رت يف القرآ 
 اإلصالح لاته.
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دة وقد جاء وصف املؤمنني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف آيات ع

ک گ گ گ گ ڳ ڳ )قوله تعاىل يف سورة التوبة  :فعنها

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

فهذه اآلية ارتعلت عل  عدة  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
صفات هل  منها الوالية للعؤمنني واألمر باملعروف و النهي عن املنكر وإقامة ال الة 

ومما  ، لحنيوهذه ال فات من أعظ  صفات امل ،وإيتاء الز اة والطاعة املطلقة
و  ،يالحظ هنا تقدي  األمر باملعروف والنهي عن املنكر للداللة عل  أهعيته وفضله

 ،أنه مع والية املؤمنني بعضه  لبعض حي ل به اإلصالح املنشود الذ  يع  نفعه
 ،والتعب  بوالية املؤمنني بعضه  لبعض مه  يف بيا  أ  االجتعاع ضرور  لإلصالح

يف ضياع اجلهود والفشل والضعف واهلزمية  عا قا  تعاىل يف  والتفرق والتشرلم سبب

 .(ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )األنفا  

ٱ )ومن اآليات يف وصف املؤمنني بهذه ال فة ماجاء يف التوبة أيًضا 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

بل إ  اهلل تعاىل  (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
نكر لييبني أنها أمة صالح و أعلن خ ية هذه األمة بثمرها باملعروف ونهيها عن امل

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )إصالح حيث قا  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

فاحلاصل أ َّ صفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر صفة  (ڄ ڃ 
النمة لألمة وأفرادها ماداموا متعسكني بها فإ  فرطوا فيها نا  عنه  وصف اخل ية 
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ياأيها  :اخلطال رضي اهلل عنه عند هذه اآليةفهي خ ية مشروطة  عا قا  ععر بن 
 (49)الناس، من سره أ  يكو  من تلك األمة، فليؤد ررط اهلل منها.

وبني سبحانه أ  من صفات امل لحني عند متكنه  يف األرض إقامة رعائر اهلل 
 ومتكني الناس من األمر باملعروف و النهي عن املنكر قا  تعاىل يف سورة احلج

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

فال ي لو أمر الناس إال باألمر باملعروف والنهي عن  (ک گ گ گ گ 
 .املنكر و هو اإلصالح الشامل الذ  حنن ب دد احلديث عنه

 ،صالح العباد باألمر باملعروف والنهي عن املنكر :قا  ريخ اإلسالم ابن تيعية
ك إال باألمر باملعروف وال يت  لل ،فإ  صالح املعاش والعباد يف طاعة اهلل ورسوله

 (02).وبه صارت هذه األمة خ  أمة أخرجت للناس ،والنهي عن املنكر

ڳ ڳ ڳ )و لذلك أمره  سبحانه به يف سورة آ  ععرا  حيث قا   

 .(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

من رأى  :وقد قا  النيب صل  اهلل عليه وسل  مبيًنا ارتباط تغي  املنكر باإلميا 
 (04).اإلميا  يغ ه بيده فإ  مل يستطع فبلسانه فإ  مل يستطع فبقلبه وللك أضعفمنك  منكرا فل

وهذا احلديث مع اآليات السابقة يعطي األمة حر ة دائعة دؤول لتغي  الفساد 
مع حفظ املقامات يف للك بني م لو قو  يقوى عل  تغي  املنكر  ،أًيا  ا  م دره

 ،و يف  ل خ  ،ال يستطيع سوى بلسانه بيده وآخر ضعيف ينكر بقلبه وآخر بينهعا
 .و هلذا تفاصيل وفروع حملها  تب الفقه ،وال أحد يعذر بعد املرتبة ال ال ة

انظر إىل قو   ،و عا أ َّ دعوات األنبياء تبدأ بالتوحيد فكذلك دعوات أتباعه 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )العبد ال احل لقعا  البنه يف أوىل وصاياه 
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )و  مؤمن آ  فرعو  وق ،(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ں ں ڻ ) وقو  صاحب القرية اليت  ذبت املرسلني ،(ڱ ڱ ڱ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ے

ۇئ   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

أم لة رائعة للع لحني يتبني فيها صفاته  من ال رب  (ۇئ ۆئ ۆئ
واحلكعة والرمحة باخللق والقدرة عل  اإلقناع والدعوة باليت هي أحسن وال دع 
باحلق والتضحية بالنفس يف سبيله وال بات عل  احلق ت لو نرباًسا وهدًيا يتبعه 

 .امل لحو  يف  ل نما  ومكا 

عرب عنه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ومما يالحظ أيًضا اقرتا  اإلصالح امل

ک گ گ گ گ ڳ )يف آيات عدة منها آيتا التوبة  بال الة

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

واآلخرى  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )

 (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )وآية احلج 

ې ې ې ې ى )وآية لقعا   (ک ک ک گ گ گ گ 
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فقر  بني اإلصالح وال الة  (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ى ائ ائ 
اإلجابة عن هذا تثتي من القرآ   ؟فعا السر يف للك وبينه وبني الز اة يف بعض اآليات

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )نفسه حيث يقو  تعاىل يف سورة العنكبوت 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)وقوله يف الز اة يف سورة التوبة  (ۇئ

فال الة والز اة تز يا  النفس  (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
للك أ َّ الطريق حمفوف  ،وحتعالنها عل  الكعاالت وهو ما حيتايت امل لو إليه بشدة

بامل اعب واملتاعب وال خيفف وطثتها خ  من ال الة اليت هي عبادة تسعو بالنفس 

 .(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )عن الرلائل وتكسبها الفضائل 

واملعن  استعينوا عل  حوائجك  بانتظار النجو والفريت تو ًلا  :ا  البيضاو ق
ملا فيه من  سر الشهوة وت فية  ؛عل  اهلل أو بال وم الذ  هو صرب عن املفطرات

والتوسل بال الة وااللتجاء إليها فإنها جامعة ألنواع العبادات النفسانية  ،النفس
املا  فيهعا والتوجه إىل الكعبة والعكوف  والبدنية من الطهارة وسرت العورة وصرف

للعبادة وإظهار اخلشوع باجلوارح وإخالص النية بالقلب وجماهدة الشيطا  ومناجاة 
احلق وقراءة القرآ  والتكل  بالشهادتني و ف النفس عن األطيبني حت  جتابوا إىل 

 .(00)حت يل املآرل وجرب امل ائب 

 (01).و  عل  ال بات يف األمرإ  ال الة من أ رب الع :قا  ابن    

 (01)و ا  صل  اهلل عليه وسل  إلا حزبه رئ فزع إىل ال الة.

و أما الز اة فألنها عبادة مالية تنزع رو النفس وأريرتها وترب  امل لو عل  

 .(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )البذ  
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 املبحث الثالث 

 موقف الناس من اإلصالح يف القرآن

 وفيه مطلبان:

 الناس من اإلصالح يف القرآن. املطلب األول: موقف

 املطلب الثاني: أحوال املستهدفني من اإلصالح يف القرآن.

 .موقف الناس من اإلصالح يف القرآن :املطلب األول

فعنه  من يتقبل الدعوة قبوًلا حسًنا بتوفيق  :الناس يف تقبله  لإلصالح أنواع 
ومنه  من  .ز بني احلق و الباطلاهلل تعاىل له أو مبا أعطاه اهلل من القدرة عل  التعيي

وهناك الكافر املعاند احملارل  ،تق ر به ب  ته فيحتايت إىل األدلة احلسية من اآليات
فليس  ل من تلبس بنوع من الفساد معاند مكابر بل إ   ،للحق وهناك غ  املعاند

وحنن نق د بالبحث املستهدفني  ،منه  اجلاهل والغافل ولا الشبهة واملتثو 
 :وه  فريقا  ،صالحباإل

 املعاند واملكابر. :األو 

 .غ  املعاند :ال اني

وسنذ ر صفات الفريقني التعاًسا من آيات الكتال العزيز يف املطلب ال اني 
 .بعو  اهلل وتوفيقه

 .أحوال املستهدفني باإلصالح يف القرآن :املطلب الثاني

يف األمر بالسوء  ملا  انت النفس مولعة حبب الشهوات مت فة باألريرة مفرطة
 عا أخرب املوىل سبحانه عنها يف القرآ  وقعت املعاصي وظهر الفساد بسبب للك 

 فعستقل ومستك ر.
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 ،معاندًا وغ  معاند :فكا  الناس املستهدفو  باإلصالح يف واقع األمر صنفني
 .فسنذ ر أحوا  ال نفني  عا جاءت يف القرآ 

 .املعاندو  :ال نف األو 

 .رؤساء وأتباع :سيعه  إىل قسعنيوهؤالء ميكن تق

 ،فثما الرؤساء فه  الذين تولوا  رب الفساد ودافعوا عنه وقاوموا دعوات الرسل
 ،الكفر واالستكبار :ووصفه  بثوصاف أظهرها وصفا  ،وقد عرب عنه  القرآ  باملأل

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )قا  تعاىل يف سورة األعراف عن قوم هود 

س السورة عن قوم وقا  يف نف (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )رعيب 

و ال  ،(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
يستنكف هؤالء عن إل اق  افة أوصاف السوء بامل لحني من الرسل  وصفه  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )بالسحر أو اجلنو  قا  تعاىل يف سورة الذاريات 

د احلياة أوإتهامه  بالرغبة يف إفسا (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )وإخرايت الناس من أرضه  قا  تعاىل يف سورة األعراف 

ويف األعراف أيًضا  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )

و ال يكفو  عن التحريض  ،(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ٱ ٻ ٻ )عليه  بالقتل أو اإلخرايت  عا فا  سبحانه يف سورة األعراف 

وال يكفو  عن  ،(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ پ پ پ پ
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ڭ ڭ ۇ ۇ )السخرية منه  واالنتقاص من رثنه  قا  تعاىل يف سورة هود 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ڄ )وقا  يف سورة الزخرف  (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڎ

للك يتواصو  فيعا بينه  بال رب عل   وه  مع (ڱ ڱ ڱ
قا   والعلو يف األرض والظل  الباطل الذ  ه  فيه ال ألنه احلق بل للعناد واالستكبار

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )تعاىل يف سورة األنعام 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وقا  يف سورة النعل  (ۋ ۋ ۅ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وقا  سورة يف ص  (پ پ ڀ ڀ ڀ 

وال يرتدد هؤالء وبكل صفاقة بوصف أنفسه   ،( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ک گ )باإلصالح إما استهزاًء أو بسبب خت  اهلل عل  قلوبه  ومسعه  وأب اره  

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

سورة  وي فو  امل لحني بالضال  املبني والسفاهة قا  سبحانه يف ،(ۆ

وقا  فيها عن  (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )ف عن قوم نوح األعرا

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )قوم هود 

ومن صفاته  التعنت وعدم قبو  احلق أل  احلق ريقيل عل  نفوسه   ،(ىئ 
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ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )بسبب ما فيها من الكرب وبطر احلق  عا قا  يف سورة يونس 

  .(ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

فعاهل  اليت جاءت يف القرآ  ويف سور البقرة واألعراف فهذه بعض صفاته  وأ
والتوبة وهود والشعراء مجلة  ب ة من صفاته  وأفعاهل  اليت تبني مدى بعده  عن 
قبو  احلق وتعنته  مع أنبيائه  الذ  أورده  املهالك واستحقوا بسببه اهلالك الشامل 

 .واخلسرا  يف الدنيا واألخرة

املعاندين ال يؤمنوا وال يلتزموا بشرائع األنبياء إال ولذلك فإ  هذا ال نف من 
ولذلك جلث األنبياء يف نهاية األمر و بعد إقامة احلجة عليه  إىل  ،من رح  اهلل وه  قلة

و انت العاقبة للعتقني والن ر  ،طلب نزو  العذال عليه  أو إىل جماهدته  وقتاهل 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )ر قا  تعاىل يف سورة غاف ،حليف امل لحني املؤمنني

فليس عل  امل لحني سوى ال بات وإ  وقع هل   (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
 .االبتالء فتلك سنة اهلل املاضية والن ر حليفه  واهلل معه 

ويلحق بهؤالء الرؤساء أتباعه  من العامة املطيعني هل  فيعا يثمرونه  به من 
 مساه  القرآ  و قد ،معاداة امل لحني وقتاهل  والوقوف يف وجه الدعوة بكل ركل

 .(ۀ ۀ) و (ی جئ)

وقد بني القرآ  حا  هؤالء يف اآلخرة ومدى حسرته  التِّباعه  املأل 
بينه أمجل بيا  وأوضحه  ،املستكربين عند تربؤه  منه  ورؤيته  العذال وتقلبه  فيه

 ؛غاية الوضوح م وًرا حاهل  الرهيب الذ  تقشعر له األبدا  وتنخلع له األفئدة
فياهلل من ميلك قلًبا ال ينخلع  ،والنار مستعرة واخل   هنا رل العاملنيفالعذال دائ  

چ ڇ ) قا  تعاىل يف سورة البقرة من تلك املواقف املرعبة واألحوا  املفزعة
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ہ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ہ ہ ہ ھ ھ

وقا  يف سورة  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۇ ۆ ۆ ۈ 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )سبث 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ۈئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

ٿ ٿ ٿ ٿ   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

وقا  يف  (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)سورة األحزال 

ڇ ڍ ڍ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ

  (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

وهذا البيا  من اهلل هلؤالء ليحذروا من سلوك سبيل املفسدين املفضي إىل هذه 
 ،فإ َّ  ل من  ا  له قلب سيخاف ويقلع ويتعظ ويعترب ،العاقبة املريرة واحلا  املخزية

 .فال واعظ له واهلل املستعا ومن ال يتعظ بالقرآ  
 .غ  املعاندين :ال نف ال اني

وهؤالء مل تنطو قلوبه  عل  اخلبث والكفر والعناد بل ه  إما يف غفلة سادرة 
فعا إ  يبني هل  السبيل ويتضو هل  الطريق  ،أو يف رهوة غامرة أو جهالة مستحكعة

 .ذه األمة ومن غ هاوه  من ه ،حت  يسلكوه تائبني نادمني خاضعني غ  معاندين
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فلعا  ،فهذا حا  أتباع الرسل الذين  انوا يف جاهلية جهالء و ضاللة ععياء
أررقت عليه  مشس اإلسالم أضاءت قلوبه  وأررقت نفوسه  وصارت دواخله  

 ،وصاروا أئعة اإلصالح بعد أ   انوا يف لورية الفساد ،عامرة بعد أ   انت خراًبا
فعا أعظ  هذا  ،لوا يف سبيل للك أمواهل  ومهجه وبذ ،فطهروا العامل من حوهل 

 .الدين وما أحسن ررائع املرسلني

ے ے )قا  تعاىل يف سورة املائدة عن بعض الن ارى من أهل الكتال 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ائ

ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

وقا  سبحانه يف سورة ال افات عن جملس من جمالس  ،(ڌ ڎ ڎ 

ىب ) أهل اجلنة يتجالبو  فيه أطراف احلديث مستعتعني بالنعي  الذ  يتقلبو  فيه

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  يب جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث حج مج

  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

چ   ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

  (ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 .فشتا  بني الفريقني فريق يف اجلنة وفريق يف السع 
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 املبحث الرابع

 قضايا اإلصالح يف القرآن

 :متهيد

جاءت دعوات الرسل عند انتشار الفساد والظل  و ا  هدفها اإلصالح 
و ا  مرتكز دعوات الرسل احلفاظ  ،الشامل ألحوا  الناس يف  ل جوانب حياته 

  .عل  الضرورات اخلعس الدين والنفس والعقل والعرض واملا 

 :وميكن تقسي  جماالت اإلصالح إىل ريالرية أقسام
 .باداتالعقائد و الع :القس  األو 
 .املعامالت :القس  ال اني

 .األخالق والسلوك :القس  ال الث

فإ   ل قس   ،وسنبني يف هذا املبحث هذه األقسام ال الرية بقدر الطاقة واحلاجة
 :باهلل فنقو  مستعينني ،هذا املبحث ال غ منها ال تستوعبه اتلدات الكب ة فضًلا عن 

 .العقائد والعبادات :القسم األول

اإلصالح هو اإلصالح العقد  ونعين به إصالح العقائد الفاسدة وعل  أساس 
ولذلك فإ َّ أساس دعوة الرسل هو الدعوة للتوحيد  عا قا   ،رأسها الشرك باهلل

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )تعاىل يف سورة النحل 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )وقا  يف سورة األنبياء  (ک ک ک ک 

وللك حتقيًقا للغاية اليت من أجلها خلق ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ پ پ
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ڄ ) قا  سبحانه يف سورة الذاريات ؛اخللق وهي عبادته سبحانه من غ  إرراك

 و اآليات يف هذا    ة جًدا.    (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

و ذلك من اإلصالح العقد  التث يد عل  اإلميا  باهلل اإلميا  الكامل الذ  
ال اهلل وهو اإلميا  بثر انه الستة قا  سبحانه يف سورة البقرة ينجو به اإلنسا  من عذ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) وقا  فيها أيًضا

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

جربيل يف  ل  اهلل عليه وسل  يف تعريف اإلميا  يف رده عل  سؤا وقا  ص ،(ڭ
أ  تؤمن باهلل ومالئكته و تابه  :قا  ؟ما اإلميا  :رسو  اهلل قا  يا :احلديث املشهور

 (05).ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر  له

ولذلك  ا   ،وإلا ح ل اإلميا  يف القلب سهلت التشريعات و التكاليف
يز عليه يف سنوات اإلسالم األوىل فل  تشرع الفرائض إال بعد اهلجرة ماعدا الرت 

، ويف هذا درس للع لحني بعدم اإلريقا  (01)ال الة فقد ررعت قبلها بسنة ون ف
 ،السيعا من  ا  حديث عهد باإلسالم حت  يتعكن اإلميا  من قلوبه  عل  املدعوين

ه  بل املق ود الرتفق به  وال رب عل  وهذا ال يعين عدم تعليعه  ما افرتض اهلل علي
 .تق  ه  وتقوية اإلميا  يف نفوسه 
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فرائض  :أما العبادات فقد جاءت لتز ية النفوس وربطها ببارئها وهي نوعا 
وأما  ؛أما الفرائض فهي احلد األدن  الذ  ال يكو  اإلنسا  بدونه مسلًعا ،ونوافل

إىل درجة اإلحسا   عا قا  اهلل يف النوافل فهي للرتقي يف درجات الكعا  املوصل 
وما تقرل إلي عبد  بشيء  ،من عادى لي وليا فقد آلنته باحلرل :احلديث القدسي

وما يزا  عبد  يتقرل إلي بالنوافل حت  أحبه فإلا  ،أحب إلي مما افرتضت عليه
أحببته  نت مسعه الذ  يسعع به وب ره الذ  يب ر به ويده اليت يبطش بها ورجله 

وما ترددت عن ريء أنا  ،وإ  سثلين ألعطينه ولئن استعالني ألعيذنه ،شي بهااليت مي
 (01).فاعله تردد  عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا أ ره مساءته

وال رك أ  هذا اإلصالح الرباني لإلنسا  بااللتزام بالعبادات له أريره عل  
لنفس حببسها عن نفس املؤمن فال الة تنه  عن الفحشاء واملنكر وال وم تربية ل

فاملؤمن ،الشهوات والز اة تربي عل  البذ  والعطاء واحلج جهاد عظي  القتا  فيه
 .يتقلب يف الفضائل وهذا ينعكس إجياًبا عل  سلو ه وحر ته يف احلياة

 .املعامالت :ثانًيا

ويق د بها الشرائع املنظعة لعالقة اإلنسا  بغ ه  البيع والشراء و النكاح 
 الدماء والعقو .وحفظ احلقوق و

وقد  انت البشرية متويت بثلوا  الفساد يف رت  نواحي احلياة فالتطفيف يف 
املوانين و الربا وأنواع البيوع احملرمة والفواحش من الزنا وإتيا  الرجا  دو  النساء 
والقتل والسرقة وقطع الطريق وظل  الناس وظل  النساء وحرمانهن من امل اث 

حلقوق  ل للك وغ ه  ا  مما يعكر صفو احلياة وحيرمها لذة والوأد والتعد  عل  ا
 .األمن وجيعلها تعيش حياة هي أقرل للبهيعية منها لإلنسانية



 011       ي الدروبيأمحد عبداهلل عل د.      منهجية اإلصالح يف دعوات الرسل 

فاقتضت رمحة اهلل بعباده إنالة هذه املنكرات عنه  وتطه  جمتععاته  من در  
ظ الفساد وحتقيق العد  ورفع اجلور، فجاءت الشرائع اإلهلية املنظعة لذلك من حف

 احلقوق وصو  الدماء واألعراض ورفع الظل .

وقد  انت الشرائع يف غاية النجاح يف حتقيق اإلصالح وإنالة الفساد لألسبال 
 :التالية

أل  م درها هو اهلل خالق البشر العامل مبا ي لحه  وي لو هل  فهي ربانية  -4
 .امل در

باد اهلل املخل ني ع واحلامل هلا من بعده  ،أل  املبلغ ه  رسل اهلل خ ة البشر -0
ولك أ  تت ور لو ا  احلامل هلا من الفجار والفساق هل ميكن أ   ،األخيار
 تنجو!

فاملؤمن عندما  ، ونها ربطت باإلميا  و بال وال و العقال الدنيو  واألخرو  -1
ميت ل أمر اهلل يف البيع والشراء م ًلا فإنه يستشعر مراقبة اهلل له وخياف من عقابه 

ب احملرم ويعل  التثري  السيئ هلذا الكسب الفاسد عل  نفسه وخياف من الكس
و ذلك السارق الذ   ،وأهله وماله فهناك روداع    ة تردعه عن للك الكسب

رق إميانه وطعحت نفسه للحرام عندما يعل  عاقبة أمره بقطع يده يردعه للك 
هلل أو خمافة وهكذا يف سائر األحكام يدور األمر بني استشعار خمافة ا ،أرد الردع

 .الردع الدنيو 

وهذا يبني لنا مدى فاعلية املنهج الرباني يف اإلصالح وتنقية اتتعع من روائب 
إل أ  التشريعات البشرية تثخذ يف االعتبار اجلانب املاد  الدنيو  احملض  ، الفساد

فتشرع بالردع الدنيو  من غ  التفات إىل اجلانب اإلمياني مما جيعل الفرد يفكر 
 .باملخالفة عند األمن من العقال الدنيو 
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ولكنه ردع حمدود يف مقابل سطوة  ،صحيو إ  العقل و الضع  قد يردعا 
 .األحوا  النفس خبالف الردع اإلمياني املالنم ل احبه يف  لالشهوة ومتكن األريرة من 

د  فال ميكن أ  جتد يف الشريعة أمًرا خيالف الع ، ونها مبنية عل  العد  و القسط -1

چ چ چ )أو يدعو إىل الظل  أو يشرع الفساد قا  تعاىل يف سورة النحل 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

فالشريعة بثحكامها ومقاصدها قائعة عل  العد   (ڈ ژ ژ
 .والقسط اللذين قامت عليه السعاوات واألرض

  يعرف بامسائه أفثخرب سبحانه أ  الق د باخللق واألمر : قا  ابن القي 
يشرك به وأ  يقوم الناس بالقسط وهو العد  الذ  قامت به  عبد وحده الوصفاته وي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )السعوات واألرض  عا قا  تعاىل 

فثخرب سبحانه أنه أرسل رسله وأنز   تبه ليقوم     (پ پ ڀ ڀ ڀ
 (01).الناس بالقسط وهو العد 

 .األخالق والسلوك :ثالًثا

وإصالح اجلسد وإصالح  ،لهايت ف التشريع الرباني بالشعو  للحياة  
فكعا عين اإلسالم جبانب العقيدة وجانب التشريع  ا  لألخالق حظ وافر  ،الروح

 .من العناية بها يف دعوات امل لحني

 ،فاإلصالح ال يتحقق إال با تعا  جوانبه العقدية والتشريعة واألخالقية
واحلب وحسن  فقي  ال دق والعد  واإلي ار ،وبينهعا ترابط ورييق وتداخل أ يد

اخللق وترك الفحش ومساعدة الضعيف و الرمحة والتبس  لألخرين و التعاو  عل  
اخل  وإغارية امللهوف ول  احلاجة والنظافة واحلفاظ عل  البيئة والنزاهة والكرم 
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وغ ها مما اتفق العقالء عل  حسنه وجاءت الشرائع به و التث يد عليه برتتيب ال وال 
 ل للك هو من أساليب اإلصالح الربانية  ؛د عل  تار ه أخرىعليه تارة و بالوعي

 .اليت تقضي عل  الفساد وتهيء لألمة سبيل السعادة وال الح

إ  آيات القرآ  تفيض بالرتبية األخالقية والوصايا السلو ية واحلث عل  
معالي األخالق بثسلول بديع و بيا  معجز وروعة تثخذ باأللبال وتثسر العقو  

بال االندفاع العاطفي يف املدح بل  وليس وصفي هذا من ،النفوس أميا تثري  وتؤرير يف
 .هو واضو لكل من قرأ القرآ  وتدبره أو ألق  السعع وهورهيد

وإلا أخذنا خلق العفو  ع ا  وجدنا ما وصفنا آنًفا وما عجزت عن وصفه 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )يقو  تعاىل يف سورة آ  ععرا   ،ألسنتنا

ٺ ٺ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ 

وقا  يف سورة  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

وقا  يف سورة  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)النساء 

ڃ )وقا  يف سورة النور  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)األعراف 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ھ )وقا  يف سورة الشورى  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ورة التغابن وقا  يف س (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )

  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .فانظر  يف بني يف اآلية األوىل فضل العافني عن الناس وريوابه  العظي 
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ويف آية النساء  يف قدم العفو بطريقة عجيبة حيث بني أ  العفو من صفات 
هو مقتد ومن يعف فإمنا  ، عاله سبحانه مع  عا  قدرته فهو يعفو مع القدرة التامة

 .بال فة اإلهلية و ف  به فضًلا ومنزلة

ويف آية األعراف جاء األمر بالعفو بطريقة مل تعهد فاألخذ ال يكو  إال لشئ 
حمسوس فاستخدم االستعارة يف أبه  حلة وأمجل تعب  فثمره بثخذ العفو من أخالق 

 .يرهقه   عا ل ر أهل التفس  الناس حبيث ال يشق عليه  وال

وأل  فيه صعوبة حث  ،نور أمر بالعفو حت  ملن أساء إىل اآلخرينويف آية ال
 .عليه بالوعد باملغفرة وخت  اآلية ب فيت الغفرا  والرمحة ليقتد املؤمن بهعا

ويف آية الشورى أمر بالعد  أوًلا وهو جزاء السيئة مب لها ري  أتبعه بالفضل وهو 
من الرتغيب فعن  ا  أجره عل  اهلل وهذا فيه ما فيه  ؛و بني أ َّ أجره عل  اهلل ،العفو

 .أعطاه اهلل حت  يرضيه ألنه تنان  عن حقه هلل سبحانه وهو أ رم األ رمني

ويف آية التغابن يثمر سبحانه بالعفو عن األهل و األوالد بطريقة عجيبة لطاملا 
 (الغفرا  ،ال فو ،العفو)استوقفتين عند قراءتها وهي تكرار لفظ العفو ومرادفاته 

اهر أ َّ للك لك رة خمالطة األهل واألوالد ولتكرر اخلطث منه  ولتث د العفو عنه  والظ
و فيه أيًضا تربية  ،أ  ر من غ ه  إل يف العفو عنه  حفاظ عل  األسرة من التشتت

 .هل  عل  هذا اخللق الكري 

هذا م ا  فقط لكيفية معاجة اجلانب األخالقي والسلو ي لإلنسا  وتثري ه يف 
مل نستوعب احلديث فيه لطوله وا تفينا  ،تعع وبث روح التسامو واحملبة فيهصالح ات

 .منه مبا ي لو راهدا
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وقد مدح اهلل رسوله الكري  صلوات اهلل وسالمه عليه بعظي  خلقه حيث قا  

 ا   :وحني ُسئلت عائشة عن خلقه قالت (ڱ ڱ ڱ ں)يف سورة القل  
 (09).خلقه القرآ 

خللق يف أحاديث    ة منها قوله صل  اهلل عليه وقد حث النيب عل  حسن ا
 (12).إ  خيار   أحاسنك  أخالقا :وسل 

إ  من أحبك  إلي وأقربك  مين جملسا يوم القيامة  :وقوله عليه ال الة والسالم
أبغضك  إلي وأبعد   مين جملسا يوم القيامة ال رريارو   وإ َّ ،أحاسنك  أخالقا

يا رسو  اهلل قد علعنا ال رريارو  واملتشدقو  فعا  :قالوا ،واملتشدقو  واملتفيهقو 
 (14).املتكربو  :قا ؟ املتفيهقو 

أنا نعي  ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإ   :وقوله صل  اهلل عليه وسل 
وببيت يف أعل   ،وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذل وإ   ا  مانحا ، ا  حمقا

 (10).اجلنة ملن حسن خلقه

ديث مع تلك اآليات تكو  نفوًسا مهيثة لل الح واإلصالح بعيدة فهذه األحا
 .عن الفساد وبقدر متسك اإلنسا  بها يكو  صالحه
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 املبحث اخلامس

 منهجية اإلصالح يف القرآن 

 :متهيد

من املعلوم أ   ل ععل ناجو يف حج  ععل امل لحني من األنبياء والرسل 
ها املشرق ال ميكن أ  يكو  عشوائًيا بل واليت تغ  فيه وجه احلياة الكاحل إىل وجه

وهذا ماحناو  أ  نسلط الضوء  ،البد أ  يكو  ضعن منهجية واضحة ناجحة م عرة
 :عليه يف هذا املبحث فنقو  مستعينني باهلل

خيف  عل   ل قارئ لكتال اهلل عظعة دعوات الرسل وباألخص منها دعوة  ال
فهي مع  ،ها اإلجيابي يف مسار البشريةومدى تثري  ،خامت الرسل صل  اهلل عليه وسل 

تثري ها الكب  يف وقتها مانالت مستعرة متواجدة متجددة مؤريرة مما يدلل بشكل أ يد 
 :وقد  ا  هلذا النجاح أسبابه املنهجية ومنها ،عل  حاحها

 .أوالً : وضوح الرؤيا واهلدف

فقضية  ،ألمرهفاهلدف هو إصالح البشرية بتعبيدها هلل سبحانه وتعاىل واخلضوع 
 مي له قو  النيب رعيب عليه وعل  نبينا ال الة والسالم ،اإلصالح الشامل هي اهلدف

 .(ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)

 .العلم :ثانًيا

والعل  عند األنبياء  ،ال يكفي أ  يكو  اهلدف واضًحا حت  جيتعع معه العل 
الصالح فكل ما  ا  ا ،وبالتالي ال احتعا  للخطث فيه ،فهو مع وم ،م دره رباني

 قا  تعاىل عن إبراهي  عليه السالم وهو ،م دره رباني  ا  أحو يف معاجلة الفساد
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وقا   (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )خياطب أباه 

وقا  عن داود وسليعا  عليهعا  (ٿ ٿ ٿ ٿ)عن لوط غليه السالم 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )السالم 

 (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ۈئ ېئ) يوسف عليه السالموقا  عن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وقا  عن موس  عليه السالم 

ىئ ی ی )وقا  عن سيدنا حمعد صل  اهلل عليه وسل   (ڀ 

 .(ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

  :وحقيقة هذا العل  تشتعل عل 

 .القدرة التامة عل  حتديد املشكلة -

 .الرؤية الواضحة للحل -

فه  ميلكو  قدرة  ،اليت أوردها القرآ و حد للك بوضوح يف مناظرات األنبياء 
وميكن أ  نضرل م الني  ،و ميلكو  حجة قوية لدفعه ورده ، املة عل  حتديد اخللل

مبناظرة إبراهي  لقومه اليت أوردها القرآ  يف سورة األنعام وسورة األنبياء  عل  هذا
 .رو مبناصحة مؤمن آ  فرعو  لقومه اليت ل رت يف سورة غاف ،وسورة ال افات

فامل لو حيتايت إىل اإلعداد العلعي الذ  ميكنه من معرفة أحكام اهلل تعاىل يف 
 .وقد يثتي بضد املق ود ،الوقائع واألمور واليت جبهلها يكو  اإلصالح ناقً ا أو خطًث

 .الزهد فيما عند الناس وعدم طلب األجر على الدعوة :ثالًثا

ملا عند الناس أو لتح يل  فامل لو مت  ما  ا  متطلًعا لشيء من الدنيا أو
أل  الناس ال ت ق مبن  ،م لحة خاصة أو لطلب رياسة وجاه فإ  تثري ه يقل أو ينعدم
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فبدًلا من أ   ،وأل  مقتض  اإلصالح يتعارض مع هذه التطلعات ، انت هذه صفته
يسع  امل لو ملعاجلة الفساد والوقوف يف وجهه ين رف إىل حت يل تلك املنافع 

والناقد عينه ب  ة والناس  ،قد تكو  مشروعة وقد تكو  غ  مشروعة الدنيوية اليت
 .متيز بني ال ادق و الكالل ولو حاو  الكالل التلبس بلباس ال ادق

حب )فكله  يقو   وقد  ا  الزهد هو صفة أنبياء اهلل  عا أخرب اهلل عنه 

 عا يف سورة الشعراء وغ ها من السور  (خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث
 . د هذه اخل لة  عنهجية متبعة عند الرسلمما يؤ

 .اإلرادة القوية والثبات على املبدأ :رابًعا

يكفي لنجاح أ  دعوة أ  متتلك الرؤية الواضحة للعشكلة والعل  الكايف  و ال
وهذه مسة مشرت ة بني  ،للحل حت  جتتعع معهعا اإلرادة القوية للتغي  واإلصالح

ة وقفت أمام ال عال بكل ريبات وقوة وجتاونتها من هذه اإلرادة القوي ، ل امل لحني
انظر إىل فعل إبراهي  عليه السالم  يف ريبت يف موقفه  ،غ  لني أو تنان  عن املبدأ

ے ے )متحدًيا املوت عندما ألقاه قومه يف النار حيث قا  تعاىل يف سورة األنبياء 

ۋ ۅ   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

صل  اهلل عليه وسل  حينعا ساومه قومه وم له نبينا حمعد  (ۅ ۉ ۉ

  ٱ ٻ ٻ ٻ)عل  أ  يعبدوا آهلته سنة ويعبد آهلته  أخرى فثنز  اهلل 

ٹ ٹ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ پ پ پ پ

إنه غاية ال بات يف وجه املغريات إلا  (11)(ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ڤ ڤ
قتل وحاصروه يف علعنا أيًضا أنه  عرضوا عليه امللك واملا  والنساء وهددوه بال

قا  تعاىل يف  ،ومل يرده للك عن دعوته ومل ير ن إليه  طرفة عني الشعب وقاتلوه
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )سورة اإلسراء 

ېئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ائ ەئ ەئ

فغاية املفسدين أ   (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ
 ،  وحجةيستجيب هل  أهل اإلصالح يف ريء من فساده  حت  يكو  مدخًلا عليه

ولذلك ع   اهلل نبيه عن  ،فعن أقر الفساد يف ريء ال حيق له أ  مينعه يف ريء آخر
أل   ،و ل داعية لإلصالح البد له من اإلرادة القوية وال بات عل  املبدأ ،تلك املزالق

 .تزعزع اإلرادة إيذا  بزوا  الدعوة

  :و هذه اإلرادة القوية تنتج عن
 .والتو ل واالعتعاد عليه،وال قة به ،اليقني املطلق مبا عند اهلل -

 .االقتناع التام بالقضية -
 ،ولذلك  ا  األنبياء أ  ر الناس عزًما وإرادة ري  من دونه  حبسب درجاته 

فقد وقف هود أمام قومه متحدًيا حتد  الواريق بربه    أخرب اهلل عنه يف سورة هود 

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت )حيث قا  

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  جث مث

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٿ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 .( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 .الفقه والبصرية يف التعامل مع األمور :خامًسا

حيتايت اإلصالح لكي يكو  ناجًحا لك   من الفقه والفه  واإلدراك حلقائق 
وقد أمر اهلل  ،و هذا ما متيز به األنبياء عليه  صلوات اهلل وسالمه ،ر ومآالتهااألمو
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )رسوله باإلخبار بذلك حيث قا  سبحانه يف سورة يوسف 

وهذا األمر الرباني  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
يف  يقوما  إال عل  الب  ة وهي مرتبة متقدمة إعال  منه بث  الدعوة واإلصالح ال

يكتف  فيها مبا تدلي به احلواس حت  ي احبها قوة إدراك قلبية متيز بني احلق  العل  ال
 .والباطل وتضع األمر يف حمله

 (11).ب  ة :ويقا  لقوة القلب املدر ة :قا  الرغب يف تعريفها

 (15).املعرفة اليت يتعيز بها احلق من الباطل :والب  ة :قا  الشو اني

رسوله إىل ال قلني اإلنس واجلن آمًرا لتعاىل  يقو  : ه لآليةقا  ابن     يف تفس
وهي الدعوة إىل رهادة  ؛طريقه ومسلكه وسنته :هذه سبيله، أ  له أ  خيرب الناس: أ َّ

ويقني  ،أ  ال إله إال اهلل وحده ال رريك له، يدعو إىل اهلل بها عل  ب ِ  ة من للك
دعا إليه رسو  اهلل صل  اهلل عليه وسل   يدعو إىل ما ،من اتبعه هو و لُّ ،وبرها 

 (11)عل  ب  ة ويقني وبرها  ررعي وعقلي.

 :ومن مظاهر ومسات الفقه والب  ة

 .التوان  -4

 وهذا ما ،ونعين به وضع األمور يف ن ابها حبيث ال يطغ  جانب عل  جانب

ہ ہ ہ )احلكعة وفيها يقو  اهلل تبارك وتعاىل يف سورة النحل  :مساه القرآ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ہ 

وقد أخرب اهلل يف آيات    ة بثنه آت  أنبياءه احلكعة  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
وامنت عليه  بذلك أل َّ من يؤتاها فقد أوتي خً ا   ً ا  عا قا  يف سورة البقرة 
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ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )

 .(ۈئ ۈئ 

التوان  بني  :وم اله ،مورفالتوان  أمر مطلول يف اإلصالح وهو من أه  األ
فإلا طالب امل لو  ،فإلا طغ  جانب عل  آخر حدث اخللل ،متطلبات الروح واجلسد

الناس بالتبتل م ًلا وترك النكاح  ا  خمًلا مبراد اهلل ولو  ا  هدفه االنقطاع للعبادة 
جاء ريالرية  :ويف احلديث ،و  ا  مفسًدا من حيث أراد اإلصالح ؛وترك ما يشغل عنها

صل  اهلل  يسثلو  عن عبادة النيب صل  اهلل عليه وسل  رهط إىل بيوت أنوايت النيب
صل  اهلل عليه  وأين حنن من النيب :فقالوا ،فلعا أخربوا  ثنه  تقالوها ،عليه وسل 

أما أنا فإني أصلي  :قا  أحده  ،قد غفر اهلل له ما تقدم من لنبه وما تثخر وسل 
أنا أعتز  النساء فال  :وقا  آخر ،وم الدهر وال أفطرنا أصأ :وقا  آخر ،الليل أبدا

 ؛أنت  الذين قلت   ذا و ذا :فقا  صل  اهلل عليه وسل  فجاء رسو  اهلل ،أتزويت أبدا
أما واهلل إني ألخشا   هلل وأتقا   له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزويت 

 (11).النساء فعن رغب عن سنيت فليس مين

ف ل  اهلل عل  خ  البشر  ،هو الفقه وهذا هو التوان  فهذه هي الب  ة وهذا
 .وسل  تسليًعا    ا

ويف واقعنا املعاصر أم لة    ة للخلل يف التوان   عن ين رف إىل أمور 
والعكس فيعن ان رف للعل  والتز ية وترك مهعة  ،السياسة وينس  العل  والتز ية

فكا  أرير  ، غلو فيها وال تق  إصالح الناس واتتععات وسياسته  سياسة ررعية ال
هذا اخللل من الطرفني واضًحا يف اتتععات اإلسالمية يف ظهور مجاعات الغلو اليت 

ويف املقابل ظهور أركا  من التعييع  ؛تكفر اتتععات وتفجر وتقتل يف بالد املسلعني
 .للدين ومماألة الظاملني
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 وسط بني الغالي فيه، وقد تقدم أ  دين اهلل :قا  ريخ اإلسالم ابن تيعية
اهلل تعاىل ما أمر عباده بثمر إال اعرتض الشيطا  فيه بثمرين ال يبالي و  ، واجلايف عنه
  . إما إفراط فيه، وإما تفريط فيه :بثيهعا ظفر

وإلا  ا  اإلسالم الذ  هو دين اهلل ال يقبل من أحد سواه قد اعرتض 
بل أخريت طوائف  ،    من ررائعه حت  أخرجه عن الشيطا    ً ا ممن ينتسب إليه

  .(11)  حت  مرقوا منه  عا ميرق السه  من الرَِّميَّة ،من أعبد هذه األمة وأورعها عنه

 .ترتيب األولويات  -0

وملا  ،وهو من الب  ة واحلكعة فليس من الفقه ترك األه  والبدء باألقل أهعية
 .يف دعوات الرسل ا  التوحيد أه  املهعات وأو  األولويات  ا  البدء به 

 ،فكل دعوة إصالح ال تقوم عل  التوحيد فهي خدايت لن تؤتي مثارها املرجوة 
وانظر إىل  ل دعوات اإلصالح يف العامل اليت مل تتخذ التوحيد أساًسا هل حققت 

هل استعرت بذات التثري   ؟هل أقامت العد  بني الناس ؟اإلصالح يف  ل حياتها
ولوال ضيق املقام عن  ،ث  اإلجابة يف  ل األسئلة بالأجزم ب ؟والوهج الذ  بدأت به

التف يل لذ رت أم لة هلذا ولكن يكفي بث  أم ل باحلضارة الغربية اليت بهرت الناس 
   من البشر قتلت من احلربني العاملينت وحت  وقتنا  :فثقو  مبا أحزته يف جما  العل 

وماهو  ؟القهر فعلتو   من الظل  و ؟و   من ريروات الشعول نهبت ؟احلاضر
إ   ؟وما معدالت اجلرمية ؟م   األسرة لديه ؟ وماهو حا  األخالق والقي 

اإلجابات املعروفة عن هذه األسئلة تعطينا احلق الذ  ال مرية فيه وهو: أ َّ  ل دعوة 
إصالح ال تقوم عل  هدى من اهلل فهي فارلة ولن حتقق اإلصالح الكامل الذ  

 .باألمن و األما  جيعل البشرية تنع  فيه
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فإلا  ا  اتتعع  ،ري  بعد التوحيد تثتي األولويات األخرى حبسب حاجة اتتعع
يعاني من خلل أخالقي توجهت جهود اإلصالح عليه  عا يف قوم لوط وفعله  
املشني فبعد أ  دعاه  لوط عليه السالم إىل التوحيد رين  بالتشنيع عليه  يف فعله  

پ پ پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)يف سورة الشعراء قا  تعاىل عنه  الفاحشة

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٿ ٿ ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ

ڃ چ چ چ چ ڇ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

وهكذا فعل رعيب مع قومه فبعدما دعاه  إىل التوحيد  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
رين  بالتنديد بالفساد التجار  الذ  ارتهر عنده  وانتشر قا  تعاىل عنه يف سورة هود 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )

  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .واألم لة يف القرآ     ة .(گ گ گ 

وحاصل هذا أ  ترتيب األولويات والبدء باأله  فاأله   ا  من منهج الرسل 
د وحتديد األولويات ـ بع ،يف اإلصالح وهو منهجية واضحة ملن ت دى لإلصالح

  .وهي يف  ل جمتعع حبسبه ،التوحيد ـ ختضع لب  ة الداعية ومقدار فقهه

قا  إنك تقدم  :و قد بعث النيب صل  اهلل عليه وسل  معالا إىل اليعن وقا  له
عل  قوم أهل  تال فليكن أو  ما تدعوه  إليه عبادة اهلل فإلا عرفوا اهلل فثخربه  أ  

  وليلته  فإلا فعلوا فثخربه  أ  اهلل اهلل قد فرض عليه  مخس صلوات يف يومه
فرض عليه  ن اة من أمواهل  وترد عل  فقرائه  فإلا أطاعوا بها فخذ منه  وتوق 

  (19). رائ  أموا  الناس



 هـ4115 مجادى األوىل( 14العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،    011

 .التدريت وعدم االستعجا   -1

جاءت الشريعة متدرجة فال الة أو  ماررعت  انت صالتني ري  نيدت بعد 
ددة بوقت أو ن ال ري  فرضت بعد للك والز اة أو  ما ررعت نافلة غ  حم ،للك

ويؤخذ من هذا النهج الرباني  ،و اخلعر مل حترم دفعة واحدة بل عل  مراحل ،حمددة
اسرتاتيجية نافعة جًدا يف اإلصالح تبدأ بالسهل الذ  تتقبله النفوس وتتدريت به إىل 

 فهي ترويض للنفوس م حول ،األريقل يف سالسة ال تشعر بها النفس و ال ترفضها
فعل  ردة تعلق بعض ال حابة  .بالتز ية والنتيجة القبو  واالمت ا  يف حب واقتناع

 باخلعر ملا نز  األمر بتحرميها سارعوا بشق دنانها وإراقتها  عا قا  أنس بن مالك
ـ و ا  مخره  يومئذ الفضيخ ـ  أبي طلحة  نت ساقي القوم يف منز  :رضي اهلل عنه

 :قا  ،إ َّ اخلعر قد حرمت أال :وسل  مناديا يناد  فثمر رسو  اهلل صل  اهلل عليه
فقا   ،املدينة فجرت يف سكك ،فخرجت فهرقتها ،اخريت فثهرقها: أبو طلحة فقا  لي

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )قد قتل قوم وهي يف بطونه  فثنز  اهلل  :بعض القوم

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 (12).املائدة (ڱ ڱ ں 

 .اللني والرفق -1

فالنفوس تعرض عن اجلايف الغليظ ولو  ،ضية مهعة جًدا يف قبو  احلقوهذه الق
ولذلك  ا   ،هذه طبيعة النفوس ، ا  حمًقا وتقبل عل  السهل الرفيق ولو  ا  مبطًلا

األنبياء من أعظ  الناس خلًقا ومعلوم أ  الرفق هو من معالي مكارم األخالق وقد 
پ ڀ ڀ )  نبيه بهذا اخللق الكري  قا  اهلل سبحانه يف سورة آ  ععرا  ممتًنا عل

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
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 (14).حيب الرفق يف األمر  له رفيق إ  اهلل :وقا  صل  اهلل عليه وسل 

إ  الرفق ال يكو  يف ريء إال نانه و ال ينزع من  :وقا  عليه ال الة والسالم
 (10)ريء إال رانه.

 ظعه من توجيه للع لحني !ما أع

يعين أ  يرتك امل لو الشدة  لًيا بل احلكعة تقتضي أ  يكو  الرفق يف  وهذا ال
ويف غضب موس  من قومه ملا  ،حمله وهو األصل والشدة يف حملها و هي االست ناء

أل َّ ما وقع انتهاك واضو ألساس الدعوة وهو التوحيد  ،اختذوا العجل م ا  واضو

ٱ ٻ ٻ ٻ )قتضي يف حينها الشدة قا  تعاىل يف سورة األعراف فكا  املوقف ي

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .(ڃ ڃ ڃ چ 

 صل  اهلل عليه وسل  ما ضرل رسو  اهلل :ويف حديث عائشة رضي اهلل عنها 
وما نيل منه ريء قط  ،اهللوال امرأة وال خادما إال أ  جياهد يف سبيل ، ريئا قط بيده

  (11).فينتق  من صاحبه إال أ  ينتهك ريء من حمارم اهلل فينتق  هلل عز وجل

 .السعاحة واليسر  -5

فامل لو البد أ  يتحل  بالسعاحة والتيس   ،وهذه مسة الشريعة ومسة حاملها
عل  الناس وهعا فرعا  عن اللني والرفق فالنيب صل  اهلل عليه وسل  سئل عن أحب 

قا  ريخ اإلسالم  ،فهذه مساحة الشريعة .(11)احلنيفية السعحة :األديا  إىل اهلل فقا 
  (15).فاحلنيفية ضد الشرك والسعاحة ضد احلجر والتضييق :ابن تيعية
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ومن القواعد الشريعة ،ومالمو اليسر ومظاهره يف الشريعة واضحة بادية
 .واستععاالتها يف الفقه    ة ،لتيس املعتربة واملتفق عليها بني األمة أ َّ املشقة جتلب ا

أما حامل الشريعة ومبلغها فعا ُخيِّر بني أمرين إال أخذ أيسرهعا مامل يكن 
 (11)إمًثا.

يسروا وال  :وأما امل لحو  من بعده فقد جاءه  التوجيه النبو  الكري 
 (11).تعسروا وبشروا وال تنفروا

قا  اهلل تبارك وتعاىل يف سورة واألحاديث يف هذا املعن  متكاريرة متواترة وقد 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) املائدة بعد تقرير أحكام التيع  املبنية عل  التيس 

 .(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 .عدم تغي  املفسدة مبفسدة أعظ   -1

ويعرب عنها أحياًنا  ،وهذه من قواعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر املشهورة
 .عاباحتعا  أدن  املفسدتني دفًعا ألعظعه

وقواعد الشرع متظاهرة عل  احتعا  أخف املفسدتني لدفع  :قا  النوو 
 (11).أعظعهعا

ففي أو  الدعوة  انت األصنام تعبد يف الكعبة و ا  النيب صل  اهلل عليه 
يتعرضو  هلا أل  مفسدة إنالتها عل  الدعوة أعظ  من مفسدة  وسل  وأصحابه ال

لعنت رديد مينعه  من مواصلة الدعوة أو  فلو أنالوها فقد يتعرض املسلعو  ،بقائها
فينشغل املسلعو   ،يؤخر نضوجها أو قد يرتد بعض من أسل  ملا يلقاه من العنت

 .بثنفسه  بدًلا من إنشغاهل  بثمر دعوته  وأمر عدوه 



 019       ي الدروبيأمحد عبداهلل عل د.      منهجية اإلصالح يف دعوات الرسل 

فك  جر  ،و   حيتايت امل لحو  يف هذا الزمن مل ل هذا الفقه و هذه الب  ة
و    ،و   تثخرت بسببه دعوة اإلسالم ،عني الويالتاحلعاس غ  املنضبط عل  املسل

 .ارتد بسبب للك أقوام من الناس
 ؟من بيده حتديد أعظ  املفسدتني من أدناهعا :ولسائل أ  يقو 
ولرمبا احتيج يف بعض  ،أهل العل  والب  ة والرسوخ يف الدين :واجلوال

 ؛د املوقف السلي  منهااملسائل والوقائع حلشد فضالء أهل العل  لتدارس حاهلا وحتدي
 .حت  ي در امل لحو  عن بينة واضحة وعذر أ يد

 .احلس   -1
ونعين به االنتهاء إىل آخر مرحلة من مقاومة الفساد بإنالتها وقطع دابرها ولو 

 .أدى للك لك   من التضحيات واآلالم
د فاجلهاد يف سبيل اهلل ررع لقطع دابر الشر املسيطر والفساد املستحك  إلا مل جت

وال يكو  إال مع األعداء الكفرة احملاربني لدين اهلل الساعني  ،معه الوسائل السلعية
أما املؤمنو   ،وال نعل  آيات القرآ  جاءت إال يف مقاتلة الكافرين ،بالفساد يف األرض

فل  أقف قط عل  موضع يف القرآ  حيرض عل  قتاهل  سوى يف قتا  الفئة الباغية ملا 
ويف احلديث جاء األمر  ،وخطر ماحق عل  وجود األمة ومتاسكهامت له من رر حادق 

 (19).وقد قاتل ال حابة احلرورية وه  فرقة من اخلواريت.بقتا  اخلواريت والبغاة
نظًرا حلرمة الدماء  ؛فاحلاصل أ َّ القتا  ررع يف آخر األمر إلنالة الفساد

 وتقدير اإلسالم لذلك.
تفضل به املوىل علينا إل  ،حث ومبتغاههذا ما تيسر مما قد رمناه من مق د الب

نسثله سبحانه أ  يتجاون عنا مبنه ، أعاننا عل  متامه عل  ق ور فيه مرجعه إلينا
 .وصل  اهلل وسل  عل  نبينا حمعد وعل  آله وصحبه أمجعني ،وفضله



 هـ4115 مجادى األوىل( 14العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،    052

 اخلامتة

واليت أسث  اهلل أ  يكو  هذا البحث  احلعد هلل الذ  بنععته تت  ال احلات
قد خل ت منه عدة نتائج نرجوا أ  تكو  قد أجابت عن تساؤالت الدراسة و ،منها

 :فنقو  وباهلل التوفيق

 :من أه  النتائج

اإلصالح مهعة من أررف املهعات ال يت دى هلا إال عظعاء النفوس أصحال  -4
 .اهلع  العالية

 .البد للع لو من نور يهتد  به وم ا  يقتدى به -0

 .عل  هدى من اهلل م  ها الفشل تقوم  ل دعوة لإلصالح الشامل ال -1

االسرتاتيجية النافعة يف اإلصالح هي من خال  اتباع منهج األنبياء يف اإلصالح  -1
 .والس  عل  طريقه 

طربقة الرسل يف اإلصالح واحدة ومنهجه  واضو وحبسب اقرتال امل لو من  -5
 .هذا املنهج يكو  التوفيق

وللعتق ي جما  لإلضافة  ،اتهول رت أساسي ،بينت الدراسة مالمو هذا املنهج -1
 .والزيادة، فالبحر غزير وال يد وف 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 .011/  4مفردات الراغب  (4)

 .121 / 1مقاييس اللغة معج   (0)

 مادة )صلو( 541/  0لسا  العرل  (1)

 .450/  1احملك  واحمليط األعظ   (1)

 .19/ 01الطرب   (5)

 .149/  1الكشاف  (1)

 .429/  5احملرر الوجيز  (1)

 .11/  01التحرير والتنوير  (1)

 .020/  1لبال التثويل يف معاني التنزيل  (9)

 .111/  0فتو القدير  (42)

 .111/  4تفس  ابن سعد   (44)

 .11/ 41، روح املعاني 115/ 5ناد املس  ، 105/  1، فتو القدير 011/  1انظر: تفس  البغو   (40)

 .045/  1ناد املس   (41)

 .001/  1تفس  القرطيب  (41)

 .415/  1ير التحرير والتنو (45)

 .151/  0التحرير والتنوير  (41)

 خمت ًرا. 021 – 025الذريعة إىل مكارم الشريعة ص  (41)

اختلف أهل العل  يف لقعا  هل هو نيب مرسل أم حكي  صاحل: فاجلعهور عل  أنه حكي   (41)
 .011 / 1، فتو القدير للشو اني 111/  1صاحل، ل ر للك مجع من املفسرين،انظر: تفس  ابن     

 .420/  1الطرب   (49)
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 .91السياسة الشرعية ص  (02)

 .19رق   11/  4صحيو مسل   (04)

 .141 – 141/  4تفس  اليضاو   (00)

 .11/  4تفس  ابن      (01)

رق   15/  0، وأبوداود يف السنن 01111رق   111/  5أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (01)
 .4149ود رق  ، وحسنه األلباني يف صحيو أبي دا4149

 .42حديث رق   12/  4صحيو مسل   (05)

 .91/  1انظر تفس  ابن      (01)

 .1411حديث رق   0111/  5صحيو البخار   (01)

 .19اجلوال الكايف ص  (01)

 .فا  احملقق األرناؤوط: صحيو.01115حديث رق   94/  1أخرجه أمحد يف املسند  (09)

 .5111حديث رق   0015/  5أخرجه البخار   (12)

 .قا  األلباني: صحيو.0241حديث رق   112/  1أخرجه الرتمذ  يف السنن  (14)

 . قا  األلباني: حسن.1122رق   051/  1أخرجه أبو داود يف السنن  (10)

 .121/  1انظر: تفس  عبدارناق  (11)

 .19/  4مفردات غريب القرآ   (11)

 .59/  1فتو القدير  (15)

 .191/  0ابن      (11)

 .1111حديث رق   4919/  5و البخار  صحي (11)

 .114/  1جمعوع فتاوى ريخ اإلسالم ابن تيعية  (11)

 . 4119حديث رق   509/  0صحيو البخار   (19)
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 .0110حديث رق   119/  0صحيو البخار   (12)

 .1501حديث رق   0519/  1صحيو البخار   (14)

 .0591حديث رق   0221/  1صحيو مسل   (10)

 .0101حديث رق   4141/  1صحيو مسل   (11)

 . وقا  احملقق: صحيو لغ ه.0421حديث رق   011/  4أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  (11)

 .441/ 02فتاوى ريخ اإلسالم  (15)

 .1111حديث رق   4121/  1صحيو البخار   (11)

 .19حديث رق   11/  4السابق  (11)

 .451/  1ررح النوو  عل  صحيو مسل   (11)

 .4451حديث رق   125/  4ار  صحيو البخ (19)
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 فهرس املراجع واملصادر

 امل در األو : القرآ  الكري .

 ريانًيا: املراجع وامل ادر العامة.

  .م4991 -تونس  -حمعد الطاهر بن عارور، دار سحنو  للنشر والتونيع  ،التحرير والتنوير  -4

ناصر الدين أبي سعيد عبد اهلل بن  للقاضي أنوار التنزيل وأسرار التثويل=  تفس  البيضاو   -0
 ، دار الفكر، ب وت.ععر البيضاو 

عبد الرمحن بن حمعد بن إدريس الران ، املكتبة ل تفس  القرآ =  تفس  ابن أبي حامت  -1
  2 صيدا، حتقيق أسعد حمعد الطيب -الع رية 

إبراهي   لعالء الدين علي بن حمعد بن لبال التثويل يف معاني التنزيل= تفس  اخلان    -1
 البغداد  الشه  باخلان ، دار الفكر، ب وت.

تيس  الكري  الرمحن يف تفس   الم املنا ، عبد الرمحن بن ناصر تفس  ابن سعد  =   -5
 2 حتقيق ابن ع يعني ،هـ4104 -ب وت  -السعد ، مؤسسة الرسالة 

السعود  وأب، ملؤلفاس  ا إىل مزايا القرآ  الكري  إرراد العقل السلي =  تفس  أبي السعود  -1
 .ب وت –حمعد بن حمعد الععاد ، دار إحياء الرتاث العربي 

عد بن جرير بن يزيد بن خالد الطرب  حمل جامع البيا  عن تثويل آ  القرآ تفس  الطرب  =   -1
 2هـ  4102 – 4ط –مؤسسة الرسالة  -حتقيق أمحد را ر  –

 حمعد بن أمحد األن ار  القرطيب، دار عبد اهلل ألبي اجلامع ألحكام القرآ تفس  القرطيب =   -1
 2 القاهرة الشعب،

، إمساعيل بن ععر بن     الدمشقي أبو الفداء، دار تفس  القرآ  العظي تفس  ابن     =   -9
 هـ. 4124ب وت،  الفكر،

، لشعس الدين حمعد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي اجلوال الكايف ملن سث  عن الدواء الشايف  -42
 القي ، دار الكتب العلعية، ب وت.الشه  بابن 
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للحسني بن حمعد املعروف بالراغب األصفهاني ـ تعلـيق طه عبد  الذريعة إىل مكارم الشريعة  -44
 2هـ  4191القاهرة ـ  ،الرؤف سعد ـ مكتبة الكليات األنهرية

بي الفضل رهال الدين السيد حمعود أل روح املعاني يف تفس  القرآ  العظي  والسبع امل اني  -40
 2 ب وت –األلوسي البغداد ، دار إحياء الرتاث العربي 

 -ب وت  -املكتب اإلسالمي  عبد الرمحن بن علي بن اجلون ، ،ناد املس  يف عل  التفس   -41
 2 ، الطبعة ال ال ة4121

، أبو عيس  حمعد بن عيس  الرتمذ  السلعي، دار إحياء اجلامع ال حيو= سنن الرتمذ    -41
 .حتقيق: أمحد حمعد را ر وآخرو  ب وت، -الرتاث العربي 

السنن ألبي داود سليعا  بن األرعث السجستاني، دار الفكر، حتقيق حمعد  سنن أبي داود =  -45
 حمي الدين عبداحلعيد.

ألبي عبد اهلل حمعد بن يزيد القزويين، حتقيق حمعد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  سنن ابن ماجة  -41
 هـ. 4195 –الرتاث اإلسالمي 

 تال السنن الكربى ألبي عبد الرمحن أمحد بن رعيب النسائي، حتقيق د /  ائي =سنن النس  -41
 هـ.4144 األوىل ، ب وت، طالعلعيةدار الكتب عبد الغفار البندار  و سيد  سرو  حسن، 

 لشيخ اإلسالم أمحد بن تيعية السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية  -41

 .ن ريا حيي بن ررف النوو  ـ دار الفكرللنوو  لإلمام حمي الدين أبو  ررح مسل   -49

 .هـ 4102 األوىلة الطبعني، مكتبة املعارف الرياض، عد ناصر الدين األلباحمل سنن الرتمذ صحيو   -02

 .هـ 4149حملعد ناصر الدين األلباني، مكتبة املعارف الرياض، الطبعة األوىل سنن أبي داود صحيو   -04

ت ر من أمور رسو  اهلل صل  اهلل عليه صحيو البخار  = اجلامع املسند ال حيو املخ  -00
، دار ابن    ، ب وت، لإلمام أبي عبد اهلل حمعد بن إمساعيل البخار  وسل  وسننه وأيامه

 هـ، حتقيق م طف  ديب البغا. 4121الطبعة ال ال ة 

إحياء الرتاث دار  لإلمام أبي احلسني مسل  بن احلجايت القش   النيسابور ، صحيو مسل   -01
  2 ب وتقيق حمعد فؤاد عبد الباقي، حت العربي،
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جـعع وترتيب عبد الرمحن  = جمعوع فتاوى ريخ اإلسالم، بن تيعيةافتاوى ريخ اإلسالم   -01
 هـ.4191بن حمعد قاس  العاصعي النجد  احلنبلي وابنه حمعد، ت وير الطبعة األوىل 

ن علي بن حمعد عد بحمل من عل  التفس فتو القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية    -05
 . الشو اني، دار الفكر، ب وت

 لسيد قطب، دار الشروق. يف ظال  القرآ   -01

، أبو القاس  حمعود بن ععر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيو  األقاويل يف وجوه التثويل  -01
 .ب وت، حتقيق عبد الرناق املهد  -الزخمشر  اخلوارنمي، دار إحياء الرتاث العربي 

، لععر بن علي بن عاد  الدمشقي، دار الكتب العلعية، حتقيق عاد  تالاللبال يف علوم الك  -01
 عبداملوجود.

 .ب وت، الطبعة األوىل -حمعد بن مكرم بن منظور األفريقي امل ر ، دار صادر  لسا  العرل،  -09

األندلسي، دار  أبو حمعد عبد احلق بن غالب بن عطية احملرر الوجيز يف تفس  الكتال العزيز،  -12
 .االوىل، حتقيق عبد السالم عبد الشايف حمعد الطبعة ،هـ4141 -لبنا   -عية الكتب العل

ألبي احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، دار الكتب العلعية، ب وت،  احملك  واحمليط األعظ   -14
 الطبعة األوىل، حتقيق عبد احلعيد هنداو . 

 بن حنبل، مؤسسة قرطبة، م ر.مسند اإلمام أمحد   -10

هـ،  4102ألبي احلسني أمحد بن فارس بن ن ريا، دار اجليل، ط ال انية  اللغةمعج  مقاييس   -11
 حتقيق عبد السالم هارو .

دار  فخر الدين حمعد بن ععر التعيعي الران  الشافعي، ،لتفس  الكب أو امفاتيو الغيب   -11
 .هـ، الطبعة األوىل4104 -ب وت  -الكتب العلعية 

حلسني بن حمعد املشهور بالراغب األصبهاني، دار ألبي القاس  ا املفردات يف غريب القرآ   -15
 املعرفة، لبنا ، حتقيق حمعد سيد  يالني.



 

 

 

 

 

 

 

 املرونة يف العمل الدعوي

 " دراسة تأصيلية "

 
 

 إعداد

 أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املشارك 
 جبامعة أم القرى
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 املرونة يف العمل الدعوي

 " دراسة تأصيلية "

 البحث ملخص

ولى من أرسله ربه  األمتان األكلالن موالصالة والسال ،احللد هلل رب العاملني
وولى آله وصحبه ومن سار ولى هديه إىل يـوم   ،حملد بن وبد اهلل ةبينا ،رمحة للعاملني

 دعــأما ب         الدين.

فإن )الثبات واملروةة( من أبرز اخلصائص العامة لإلسالم، وكـلل  مـن أبـرز    
لل لتبليغ اإلسالم؛ إخراجا خصائص العل  الدوو  الل  يشل  كافة اجلهود اليت تب

 للناس من الظللات إىل النور.

ومـن  دووات األةبياء واملرسـلني  موكب  ي  تدقيق والتحقيقإن الناظر بعني الو
يدرك متام اإلدراك أن سار ولى ةهجهم وسل  سبيلهم من الدواة املخلصني العاملني 

أبرز من العل  الدوو  الفهم الرشيد والتطبيق السديد خلصيصة )الثبات واملروةة(  ي 
 وحتقيق الثلار املرجوة منه. هووام  جناح

ذل  الفهم الرشيد والتطبيـق السـديد   وتبقى الضرورة قائلة واحلاجة ماسة إىل 
ما بقيت  ي حياة الناس ظللات تتللس  خلصيصة )الثبات واملروةة(  ي العل  الدوو 

 أن يبددها ةور الدووة إىل اهلل تعاىل.

ذهان العاملني  ي ميدان الدووة أن هنـاك جملووـة مـن الركـائ      وقد استقر  ي أ
الثابتة  ي العل  الدوو  ال ينبغي جتاوزها أو جتاهلها، وإال وـاد ذلـ  باخللـ  ولـى     
العل  الدوو  كله، ومن تل  الركائ : أركان الـدووة )الـداوي واملـدوو ومو ـو      
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الكتـاب والسـنة، و ـرورة    الدووة(، ومناهج الدووة، واألهداف الدووية املقررة  ي 
التعاون والتكام  بني العاملني  ي ميدان الدووة أفرادا ومؤسسات، والتخطيط للعل  

 الدوو ، وتوفري الدوم املاد  واملعنو  للعاملني  ي ميدان الدووة... إخل. 

أما جاةب املروةة  ي العل  الدوو  فهو الل  ختتلف فيه الـرىى، فهـلا مؤيـد    
موسِّع وذاك مضيِّق؛ وما أكثر املشكالت الـيت يعـج بهـا ميـدان     وذاك معارض، وهلا 

الدووة بسبب سوء الفهم جلاةب املروةة  ي العل  الدوو  وما يرتتب وليه من خلـ   
 التطبيق.

املروةـة  ي العلـ    ) الـل  جعلتـه بعنـوان    ومن هنا تنبع أهلية هـلا البحـ    
وةــة  ي العلــ  الــدوو ،  ي حماولــة لبيــان مفهــوم املر( . دراســة تيصــيلية.الــدوو 

و وابطها، وتطبيقاتها، وآثارها، وبيان معوقات املروةـة  ي العلـ  الـدوو ، وسـب      
 مواجهة تل  املعوقات، وذل   ي إطار الكتاب والسنة وتراث وللاء األمة. 

 وقد استخدمت  ي حبثي هلا املنهج االسرتداد  التحليلي.

وخامتة وفهرس لللراجع باح  وثالثة مويتكون هلا البح  من مقدمة ومتهيد 
 :وفهرس لللو ووات

 :وخطته. املو و  وأسباب اختياره ومنهج البح وتشتل  ولى بيان أهلية  املقدمة 
  :مفهوم املروةة  ي العل  الدوو التلهيد. 
  املروةة  ي العل  الدوو املبح  األول:  وابط. 
  وآثارها. املبح  الثاةي: تطبيقات املروةة  ي العل  الدوو 
 .املبح  الثال : معوقات املروةة  ي العل  الدوو  وسب  مواجهتها 
 وتتضلن أهم النتائج والتوصيات. ة:اخلامت 
 .فهرس املراجع    
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 ومن أبرز ةتائج البح  ما يلي:
حباجة إىل فقه املروةة  ي الدووة مبعناها األول، وهو  –تعاىل  -الدواة إىل اهلل  -6

خطابهم الدوو   ي امليادين الدووية املتنووة؛ )الدين(، وترمجة ذل  الفقه  ي 
 تيسريا ولى الناس، وتيليفا لقلوبهم.

وكلل  حيتاج الدواة إىل فقه املروةة  ي الدوـوة مبعناها الثاةي، وهو )النشر 
والتبليغ(؛ لتطبيق املروةة وترمجتها  ي العل  الدوو  ذاته؛ للوصول به إىل أرقى 

 مراتب التيثري واإلقنا .

ن فقه املروةة  ي العل  الدوو  يرتك  ولى أسس وللية دووية ذكرها املختصون أ -8
 ي ولم الدووة، استنباطا من مصادر الدووة، والتطبيقات الدووية ورب العصور، 
واستنادا إىل العديد من الدراسات، والكثري من التجارب واخلربات، فال جمال 

 للعشوائية أو الفو وية باسم املروةة.
روةة  ي العل  الدوو  ال تؤتي مثارها املرجوة  ي ميدان الدووة إال إذا كاةت امل -1

 منضبطة مبجلووة من الضوابط الشروية.

املروةة  ي العل  الدوو  ال تقـف ونـد تطبيقـات حمـددة وثابتـة، بـ  ترتجـم  ي         -4
 تطبيقات كثرية ومتنووة ومتجددة.

 إجيابية  ي ميدان الدووة إىل اهلل تعاىل.املروةة املنضبطة  ي العل  الدوو  ذات آثار  -5

املروةة  ي العل  الدوو  حتتاج إىل العل  ولى التخلص من معوقـات املروةـة  ي    -1
العل  الدوو  لدى بعض الدواة، مث : التعصب للرىيـة الشخصـية، والتقليـد    
األولى، واتبا  اهلوى، و يق األفق أو قصر النظر، واالةكفـاء ولـى الـلات...    

 إخل.
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مـن خـالل    –تعـاىل   –املروةة  ي العل  الدوو  ميكن أن يكتسبها الدواة إىل اهلل  -7
اإلقــرار الــلاتي بوجــود مشــكلة وــدم املروةــة، وســعة املعرفــة وتنــو  الثقافــة، 
واالستفادة من جتارب الدواة قدميا وحديثا، وتبادل اخلربات الدووية، واحلـر   

اس بالثوابت الدينية واألهداف الدووية، ولى التغيري ملواكبة التطوير مع ودم املس
 وةشر فقه املروةة  ي العل  الدوو ... إخل.

 ومن أبرز توصيات البح  ما يلي:
أوصي باحلر  ولى تطبيق املروةة  ي العل  الدوو ؛ لعظيم آثارها  ي ميدان  -6

 الدووة إىل اهلل تعاىل.
 ي  وء الدراسات  أوصي املؤسسات الدووية مبتابعة العل  الدوو  للدواة -8

 العللية الدووية؛ للتقييم والتقويم، وو ع ك  شيء  ي مو عه.
لبيان فقه املروةة  ي  –تعاىل  –أوصي بعقد دورات وللية تدريبية للدواة إىل اهلل  -1

 العل  الدوو ، وكيفية اكتسابها، والتخلص من معوقاتها.
في اجلنسيات ومتنووي أوصي بعقد لقاءات جتلع وددا كبريا من الدواة خمتل -4

البيئات ومتفاوتي األولار؛ لعرض جتاربهم وتطبيقاتهم لللروةة  ي العل  
الدوو ، وبيان ما ترتب وليها من آثار  ي ميدان الدووة إىل اهلل تعاىل؛ الستفادة 
ك  داوية من خربات اآلخرين، وتطبيقاتهم اإلجيابية لللروةة، وتفاد  التطبيقات 

 العل  الدوو . السلبية لللروةة  ي
أوصي املؤسسات الدووية برصد وقبات املروةة  ي العل  الدوو ؛ ملواجهتها مبا  -5

 يتناسب معها.
أوصي بعل  استطال  رأ  لللدووين بني احلني واآلخر؛ للوقوف ولى إجيابيات  -1

 ي  –مبعناها الصحيح  –وسلبيات العل  الدوو ، ومدى حتقق جاةب املروةة 
 أداء الدواة.
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أوصي بعقد مؤمتر دوو  واملي ون )املروةة وتطبيقاتها  ي العل  الدوو (، مع  -7
تكثيف اإلوالن ونه لكافة املؤسسات الدووية، والعل  ولى تفعي  ما يسفر ونه 

 املؤمتر من ةتائج وتوصيات.
أوصي بطباوة كتاب مفصِّ  لللروةة  ي العل  الدوو ، وتعليله ولى ك   -2

تكون هناك ةسخة بني يد  ك  داوية؛ ليستفيد من هلا املؤسسات الدووية؛ ل
الكتاب وليحقق التوازن  ي ولله الدوو : الثبات  ي مو ع الثبات، واملروةة  ي 

 مو ع املروةة.

وإةي إذ أكتب هلا البح  أشرف بتقدميه لك  من ينضو  حتت لـواء الـدووة   
إرشـاد، وسـبي  توفيـق    راجيـا  رب العبـاد أن جيعلـه ةـور هدايـة و      -تعاىل  -إىل اهلل 

 آمني. …وسداد، وةبع خري وإسعاد، َيُعّم بربكته العباد والبالد 
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 املقدمة:

 ،والصالة والسالم ولى من أرسـله ربـه رمحـة للعـاملني     ،احللد هلل رب العاملني
 دعـأما ب   .بدوام مل  اهللصالة وسالما دائلني متالزمني  ،سيدةا حملد بن وبد اهلل

جيلـع بينهلـا    حي  ،من أبرز اخلصائص العامة لإلسالم (روةةالثبات وامل)فإن 
. الثبات فيلـا جيـب أن دلـد    .وا عا كال منهلا  ي مو عه الصحيح ، ي تناسق مبد 

وهـلا مـن روائـع اإلوجـاز  ي هـلا       ،أن يتغري ويتطور من شيةهواملروةة فيلا  ،ويبقى
وهـله   .  مكـان وصـالحيته لكـ  زمـان وكـ     ،وآية من آيات ولومه وخلوده ،الدين

 .(6) اخلصيصة البارزة لرسالة اإلسالم ال توجد  ي شريعة مساوية وال و عية

وكلا أن )الثبات واملروةة( من خصائص الدين اإلسالمي فإةها مـن خصـائص   
العل  الدوو  الل  يشل  كافة اجلهود اليت تبلل لتبليغ هلا الدين؛ إخراجا للنـاس  

 من الظللات إىل النور.

ومـن  دووات األةبياء واملرسـلني  موكب  ي  تدقيق والتحقيقبعني ال إن الناظرو
يدرك متام اإلدراك أن سار ولى ةهجهم وسل  سبيلهم من الدواة املخلصني العاملني 

أبرز من الفهم الرشيد والتطبيق السديد خلصيصة )الثبات واملروةة(  ي العل  الدوو  
 وحتقيق الثلار املرجوة منه. هووام  جناح

ذل  الفهم الرشيد والتطبيق السديد ة إىل ـرورة قائلة واحلاجة ماسـى الضوتبق
ما بقيت  ي حياة الناس ظللات تتللس  خلصيصة )الثبات واملروةة(  ي العل  الدوو 

 أن يبددها ةور الدووة إىل اهلل تعاىل.

وقد استقر  ي أذهان العاملني  ي ميدان الدووة أن هنـاك جملووـة مـن الركـائ      
ة  ي العل  الدوو  ال ينبغي جتاوزها أو جتاهلها، وإال وـاد ذلـ  باخللـ  ولـى     الثابت
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العل  الدوو  كله، ومن تل  الركائ : أركان الـدووة )الـداوي واملـدوو ومو ـو      
الدووة(، ومناهج الدووة، واألهداف الدووية املقررة  ي الكتـاب والسـنة، و ـرورة    

لدووة أفرادا ومؤسسات، والتخطيط للعل  التعاون والتكام  بني العاملني  ي ميدان ا
 الدوو ، وتوفري الدوم املاد  واملعنو  للعاملني  ي ميدان الدووة... إخل. 

أما جاةب املروةة  ي العل  الدوو  فهو الل  ختتلف فيه الرىى، فهلا مؤيد 
وذاك معارض، وهلا موسِّع وذاك مضيِّق؛ وما أكثر املشكالت اليت يعج بها ميدان 

 التطبيق. ة بسبب سوء الفهم جلاةب املروةة  ي العل  الدوو  وما يرتتب وليه من خل الدوو

املروةـة  ي العلـ    ) الـل  جعلتـه بعنـوان    ومن هنا تنبـع أهليـة هـلا البحـ     
الــدوو ،   ي حماولــة لبيــان مفهــوم املروةــة  ي العلــ  . دراســة تيصــيلية(.الــدوو 

ت املروةـة  ي العلـ  الـدوو ، وسـب      ، وتطبيقاتها، وآثارها، وبيان معوقاو وابطها
 مواجهة تل  املعوقات، وذل   ي إطار الكتاب والسنة وتراث وللاء األمة.

 وقد استخدمت  ي حبثي هلا املنهج االسرتداد  التحليلي.

وخامتة وفهرس لللراجع وثالثة مباح  ويتكون هلا البح  من مقدمة ومتهيد 
 :وفهرس لللو ووات

 بيان أهلية املو و  وأسباب اختياره ومنهج البح  وخطته.وتشتل  ولى  املقدمـة:
 .مفهوم املروةة  ي العل  الدوو  التلهيد:

 .املروةة  ي العل  الدوو  وابط  املبح  األول:
 وآثارها. تطبيقات املروةة  ي العل  الدوو  املبح  الثاةي:

 معوقات املروةة  ي العل  الدوو  وسب  مواجهتها. املبح  الثال :
 وتتضلن أهم النتائج والتوصيات. خلامتة:ا

    فهرس املراجع.
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وإةي إذ أكتب هلا البح  أشرف بتقدميه لك  من ينضو  حتت لـواء الـدووة   
راجيـا  رب العبـاد أن جيعلـه ةـور هدايـة وإرشـاد، وسـبي  توفيـق          -تعاىل  -إىل اهلل 

 آمني. …وسداد، وةبع خري وإسعاد، َيُعّم بربكته العباد والبالد 

 التمهيد

 مفهوم املرونة يف العمل الدعوي

إن الوقوف ولى مفهوم املروةة  ي العل  الدوو  يتطلـب تعريـف )املروةـة(،    
 كلا يتطلب تعريف )العل  الدوو (، وبيان ذل  فيلا يلي: 

  ي اللغة واالصطالح: مفهوم املروةةأوال: 

 ة  ي اللغة: روةامل -6

مليم والراء والنون أصـ  صـحيح يـدل    ا (َرَنَم)"   جاء  ي معجم مقاييس اللغة:
 .(8) ء وسهولة، وَمَرن الشيء مْيُرُن ُمُروةا : الَن "ي شنيولى ل

 َتةـ َمَرني  ي صالبة. ول و: وهوةة ُمُرة  وراةن َمُرلَي َنَروجاء  ي لسان العرب: " َم
 .(1) " لنُيلَراةة: الرت. وامَلتسبت واُللعل  أ  َصا ىالٍن ولَيد ُف

  ي االصطالح العام:  املروةة -8

إن مصطلح املروةة كغـريه مـن املصـطلحات  ي العلـوم اإلةسـاةية تتعـدد فيـه        
املفاهيم وختتلف، ومرد ذل  االختالف إىل أن الـبعض ينظـر إىل املروةـة مـن خـالل      
الوسط العللي الل  يعيش فيه، فلنهم من يرى أن املروةة هي التوسط، ومـنهم مـن   

واليسر، ومنهم من يرى  سر، ومنهم من يرى املروةة  ي اللنييرى املروةة هي احل  األي
املروةة أةها القابلية للتغري إىل األحسن واألفض ، ومنهم من يرى املروةة  ي حتقيق خري 
اخلرييِن ودفع شر الشّريِن، ومنهم من يرى املروةة  ي تقب  اآلخرين وأفكارهم، ويشري 
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 ىلياسني بقوله: " إن ولى اإلةسان أن ال يتخلإىل هلا املعنى األخري الدكتور / جاسم ا
ون املروةة  ي تعامله مع ةفسه ومع اآلخرين، وليس املقصود باملروةة الر ى مبـا دون  
احلق، فليس ذل  من املروةة وال من الشهامة والرجولة، اليت يبنيها الدين  ي اإلةسان، 

اةـب واحـد مـن جواةـب     و إمنا املقصود أال يقتصر اإلةسان  ي فهله وتعامله ولـى ج 
إىل غريه من اجلواةب، فإذا تعددت آراء العللاء املـوثقني حـول ةقطـة     هاحلق، ال يتعدا

معينة، فلنا أن ةيخل برأ  من هله اآلراء دون أن حناول فر ه ولى اآلخـرين، ودون  
أن مينعنا ذل  من اوتبار أن اآلخرين قد يكوةون ولى احلق ولو أخلوا رأيا آخـر مـن   

. وميكـن أن ُيْسـتخلص   (4) قوم بيننا جمادالت، أو تنشي خالفات وخصومات "غري أن ت
اإلةسان ولى  رمن هلا التعريف أن املروةة تكون  ي تقب  آراء اآلخرين، وأن ال يقتص

 رأيه ولى اآلخرين. ضجاةب واحد من احلق إن تعددت جواةبه، وأن ال يفر

كيف والتالىم، وهـي ميـ ة   ومنهم من يرى أن املروةة تكون  ي القدرة ولى الت
تساود ولى االةفتاح. يقول أسعد رزوق صاحب موسووة ولم الـنفس وـن املروةـة:    

، وميـ ة تشـري إىل االةفتـاح ولـى     مإةها " خاصة تنم ون القدرة ولى التكيف والـتالى 
صعيد القدرات والقوى واالسـتعداد مـن جاةـب املـرء لتطويعهـا ومالءمتهـا حبيـ         

  .(5) طويع "تنطو  ولى قابلية الت

الـل  يصـ  إىل درجـة     قطلـ ملوتعرف املروةة بيةها " احلد الفاص  بني الثبـات ا 
اجللود، واحلركة املطلقة اليت ختـرج بالشـيء وـن حـدوده و ـوابطه، أ  أن املروةـة       

 . (1) ركة ال تسلب التلاس ، وثبات ال مينع احلركة "ح

بلية للتغري إىل األحسـن  ويالحظ أن ك  هله املعاةي السابقة من التوسط، والقا
واألفض ، واألخل بييسر احللول، والقدرة ولى التكيف والتالىم... وغريهـا، معـاةي   

 تتضلنها املروةة.
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االةفعاليـة والعقليـة الـيت متكـن      ةوهللا ميكن القول: إن " املروةة هي االسـتجاب 
لتكيـف  مع مواقف احليـاة املختلفـة، سـواء كـان هـلا ا      ياإلةسان من التكيف اإلجياب

. وغين ون البيـان أن املروةـة   (7)بالتوسط أو القابلية للتغري أو األخل بييسر احللول..." 
 لدى دواة احلق تكون فيلا ال درج ون احلق. 

 ثاةيا: مفهوم العل  الدوو :

مما ال ش  فيه أن الوقوف ولى مفهوم العل  الدوو  يستل م تعريف الـدووة  
 لي: ي اللغة واالصطالح، وذل  كلا ي

 الدووة  ي اللغة:  -6

داويـة  يقـال:  و مصدر للفع  الثالثي )َدَوا( يقال: َدَوا َيـْدُوو َدْوـَوة  فهـو داٍ ،   
 .وَداُوون، مث : قاض وقضاة وقا ون واجللع: ُدَواٌة )لللبالغة(،

 ودة معان، منها:  (وبالنظر  ي املعاجم اللغوية يتضح أن لكللة )الدووة

 َدَوا الرَُّجَ (: ةاداه وطلب إقباله.النداء والطلب، يقال: ) -

)دوـاه إىل  يقـال:  احل  ولى قصد الشيء، يقال: )دواه إىل القتال(: حثـه وليـه، و    -
 حثه ولى اوتقاده. :(الدين

 .(2) (2)چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کچ  :- تعاىل –ومثال ذل  قوله 

جـه إىل املـدوو   وك  دووة إىل دين أو مبدأ أو فكرة حتتـاج مـن الـداوي أن يتو   
 حاثًّا إياه ولى االستجابة والتلبيـة،  بالنداء طالبا  منه اإلقبال ولى اوتناق ما يدوو إليه،

  مستخدما املتاح واملناسب  ي سبي  حتقيق ذل .
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قد اكتفيـت بهـلين املعنـيني لكوةهلـا أقـرب املعـاةي اللغويـة صـلة بـاملعنى          و
 االصطالحي للدووة. 

ک   ک  چ :– تعـاىل  –ري والشر، كلا  ي قوله ولفظ الدووة يستعل   ي اخل

 چک     کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
ــا   ،(10) ــافته إىل م ــ  بإ  ــ  داٍ  يتلي وك

 يدوو إليه من خري أو شر.

 واالصطالح أو املقام هو الل  حيدد املقصود من الدووة.

 الدووة  ي االصطالح:  -8

ولـى ولليـة ةشـره    إذا أطلقت كللة )الدووة( فإةها " تطلـق ولـى اإلسـالم، و   
 .(66)"  وتبليغه وبياةه للناس، وسياق إيرادها هو الل  حيدد املعنى املراد

والعالقة وثيقة بني املعنيني، وال غنى ألحدهلا ون اآلخر، والتالزم بينهلا هو 
التالزم الل  بني الرسالة والرسول، فال رسول بدون رسالة، والرسـالة ال تصـ  وال   

صنعه اهلل ولى وينه واجتباه واصطفاه لتبليغ رسالة احلق إىل تثلر مثارها بدون رسول 
 اخللق إلخراجهم من الظللات إىل النور.

فالدووة مبعنى )البالغ( هي حياة الدووة مبعنى )الدين(؛ إذ هي " إبراز لوجوده، 
 .(68) " وتنفيله فى الواقع احلي املللوس

رىى الباحثني، وك  ما وقد تعددت تعريفات الدووة  ي االصطالح تبعا  لتعدد 
وة: الـدووة مبعنـى   ـوة ال ختـرج وـن أحـد مفهـومي الدوـ     ـورد من تعريفـات للدوـ  

  .(وة مبعنى )البالغـ، والدو()الدين

والل  يعنى به مو و  البح  هو اجلاةب التبليغي املبين ولى أسـاس وللـي يرسـخه    
 بهلا اجلاةب، ومنها: املختصون  ي ولم الدووة، للا سيذكر بعض تعريفات الدووة املرتبطة
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تبليغ اإلسالم للنـاس  جملووة القواود واألصول اليت يتوص  بها إىل  " الدووة هي:* 
، وقـد ذكـر الـدكتور / حملـد أبـو الفـتح البيـاةوةي هـلا         (61) " وتطبيقـه  وتعليله،

وكلا هو مالحظ أن هلا التعريف جيلع بني الدووة، التعريف باوتباره تعريفا لعلم 
ي والعل  الدوو ، فإذا ُجـرِّد هـلا التعريـف مـن اجلـ ء العللـي       األساس العلل

تبليغ اإلسالم : )فيكون العل  الدوو  هوالتنظري  يبقى اجل ء العللي الدوو ، 
 ي واقع احلياة( وهو ما ذكره الدكتور / حملـد أبـو    وتطبيقهإياهم، للناس وتعليله 

ن كتابه )املـدخ  إىل ولـم   الفتح البياةوةي تعريفا ملصطلح الدووة  ي مو ع آخر م
" العلم الل  به تعرف كافة احملاوالت الفنية املتعددة الراميـة إىل تبليـغ    الدووة هي:*  .(64)الدووة( 

. فإذا ُجرِّد هلا التعريف (65) الناس اإلسالم مبا حوى من وقيدة وشريعة وأخالق "
لـ  الـدوو    فيكون العمن اجل ء العللي التنظري  يبقى اجل ء العللي الدوو ، 

كافة احملاوالت الفنية املتعددة الرامية إىل تبليغ الناس اإلسالم مبا حـوى مـن   : )هو
 (.وقيدة وشريعة وأخالق

" فن يبح   ي الكيفيات املناسبة اليت جنلب بها اآلخرين إىل اإلسالم،  الدووة هي: *
ء العللـي  ، فإذا ُجرِّد هلا التعريـف مـن اجلـ    (61) أو حيافظ ولى دينهم بواسطتها "

الكيفيـات  : )فيكون العلـ  الـدوو  هـو   التنظري  يبقى اجل ء العللي الدوو ، 
 (.املناسبة اليت جنلب بها اآلخرين إىل اإلسالم، أو حيافظ ولى دينهم بواسطتها

بيةه: )بلل كافة اجلهود القولية  تعريف العل  الدوو وبناء ولى ما سبق ميكن 
بنـاء ولـى األسـس العلليـة الدوويـة؛       –تعـاىل   - والعللية  ي ميدان الـدووة إىل اهلل 

لتحقيق أهداف الدووة، وهي تعبيد الناس لرب العاملني، وإخراجهم من الظللات إىل 
 النور، وترمجة اإلسالم إىل واقع معاش(.
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 ثالثا: مفهوم املروةة  ي العل  الدوو :

يتضـح    ي  وء ما سبق من بيان ملفهوم )املروةة(، ومفهوم )العلـ  الـدوو (  
: )املروةة  ي العل  الدوو  –مستعينا باهلل  –مفهوم املروةة  ي العل  الدوو ، فيقول 

ولى حتقيق جواةب التيسـري، والقابليـة للتغـيري     –تعاىل  –تعين حر  الدواة إىل اهلل 
والتطوير، والقدرة ولى التكيف مع املتاح، ومراواة ال مان واملكان واملدوو؛ الختيـار  

وسائ  الدووة وأساليبها، مع االلت ام بالضوابط الشروية؛ حتقيقا ألهداف املناسب من 
الدووة، وهي تعبيد الناس لرب العاملني، وإخراجهم من الظللات إىل النـور، وترمجـة   

 اإلسالم إىل واقع معاش(.

وميكن القول: إن املروةة  ي العل  الدوو  تعين )ك  حتوُّل يقوم به الـدواة إىل  
 الدووة(.  ي العل  الدوو ، منضبطا بالضوابط الشروية، رغبة  ي حتقيق أهداف –تعاىل–اهلل 

 و ي املباح  التالية بيان لضوابط املروةة  ي العل  الدوو ، وتطبيقاتها، وآثارها.

 واهلل املوفق واهلاد  إىل سواء السبي 

 

 ألولاملبحث ا

 العمل الدعوييف  املرونةضوابط 

من األصول املقررة  ي دووات األةبياء واملرسلني،  العل  الدوو  ي  روةةامل إن
أمـرا  وشـوائيا،    تليسـ  اأةه -تعاىل  -إىل اهلل كلل  جيب أن يعلم الدواة  األمر وألن

فاوليـة  ي حتقيـق الثلـرة املرجـوة      تذا اودة  وابط من شيةها أن جتعله اب  تضبطه
 واهلدف املنشود، ومن هله الضوابط ما يلي:
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 :بالوحي روةةملأوال: حراسة ا

توجيهـا وإرشـادا، ال وـن هـوى أو      الـوحي  ي حراسة ملروةة كون اتفالبد أن 
سيكون ةتاجها اخلري  الوحي ي حراسة  تمادام ملروةةاووصبية أو تقليد أولى.. إخل، 

 .بإذن اهلل تعاىل
پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ     ... چ  :-و  وج   -ومما يدل ولى هلا قول اهلل 

ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ

ڑ  ڑ  ک  ک   چ  وهلا اتبا  ألمـر اهلل . (67)چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ

 .(62) چک  کگ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ
 وجـب وليـه أن يستصـحب    العل  الدوو  ي املروةة الداوية  استصحبفإذا 

ء واملرســلني مــع مراوــاة تطــورات العصــر األصــ  املقــرر  ي دوــوات األةبيــا معهــا
 .ومستجدات األحداث مبا ال يتنافى مع شر  اهلل و  وج 

 وولى سبي  املثال:
أمر مقـرر  ي الشـر     –مسللني أو غري مسللني  –ذوى اجلاه والسلطان  َقْصُد

 لدووتهم إىل اهلل، ومما يدل ولى ذل :
ڻ  ڻ     چ  :- وليهلـا السـالم   –لسـيدةا موسـى وهـارون     –سبحاةه  –َأْمُر اهلل  -6

ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   ۀ   ۀ

 .(62) چۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
ال قول متلق وةفـاق تظهـر  ي ةرباتـه    ، (82)(قوال لطيفا رفيقا)قوال لينا( أ : ) و

كان هناك دا  للخوف، إذ اخلـوف إمنـا هـو مـن      أمارات اخلوف والضعف، وإال فلا
واقبة الصد  بكللة احلـق لـدى فروـون متجـرب، ولـلل   كـان التهديـد الفروـوةي         

 والطغيان السلطاةي وما تنازل موسى ون دووة احلق.
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بإرسـال الرسـ  والرسـائ  إىل امللـوك      - صلى اهلل وليه وسلم -قيام رسول اهلل  -8

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    …ٹ چ  واألمــراء لــدووتهم إىل اهلل

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  

 .(86) چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ

صلى اهلل  -أن رجال سيل رسول اهلل  –ر ي اهلل ونه  –ون طارق بن شهاب  -1
)كللة حق وند أ  اجلهاد أفض ؟ قال:  وقد و ع رجله  ي الَغْرِز: –وسلم  وليه
 .(88) ان جائر(سلط

" وإمنا صار ذل  أفض  اجلهاد ألن من جاهد العـدو وكـان مـرتددا بـني رجـاء      
وخوف ال يدر  ه  َيْغلِب أو ُيْغَلب، وصاحب السلطان مقهور  ي يده، فهو إذا قـال  
احلق وأمره باملعروف فقد تعرض للتلف وأهدف ةفسه للـهالك، فصـار ذلـ  أفضـ      

 .(81)واهلل أولم "  أةوا  اجلهاد من أج  غلبة اخلوف.

وبناء وليه فإةه إذا جاز للداوية أن يتحـول إىل ذو  اجلـاه والسـلطان لتـيليف     
قلوبهم ودووتهم إىل طريق اهلل، فإةه ال حي  له أن يسري  ي ركابهم أو يتللقهم بإصدار 
أحكام تتوافق مع أهـوائهم البعيـدة وـن شـر  اهلل وـ  وجـ ، إذ أن صـاحب ذلـ          

  ي غيابت اجلب. أواذ اهلل دواة اإلسالم من هلا السلوك. السلوك يسقط بدووته

 وُيَؤيَّد هلا الضابط بالضابط التالي:

 الدووة إىل اهلل تعاىل:ثاةيا: ودم املساس بيهداف 

إن األهداف اليت تسعى الدووة إىل حتقيقها كـثرية ومتنووـة، و ي مقـدمتها: أن    
لـات إىل النـور، وهـدايتهم إىل    تكون كللة اهلل هي العليا، وإخـراج النـاس مـن الظل   

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ     ... چ  :-سبحاةه  –صراط اهلل املستقيم، كلا جاء  ي قوله 
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ــه (84)چۇئ  ۆئ   ۆئ ــبحاةه  –، و ي قولــ چ  چ  چ  چ  چ  :-ســ

 ،(85)چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ــه  ــبحاةه  –و ي قولـ ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ  :-سـ

 .(81) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڤ  ڤ  ڦ

األهـداف الـيت   املسـاس ب وـن   نـيى مب ي العل  الدوو   روةةكون املتفالبد أن 
من أج  حتقيقها  ي واقع النـاس، والـيت تيخـل مسـة      - تعاىل -جياهد الدواة إىل اهلل 

الثبات، وال جيوز التحول ونها أو التهاون  ي اجملاهدة من أج  حتقيقها، إذ أن التحول 
 تقرير الوحي اإلهلي املبني لتل  األهداف. وال ون ونها يعد حت

 األهداف أمر واجب، حتقيقا  لكللات اهلل اليت ال تبدل.تل  والثبات ولى 

 .(87) چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ...چ يقول: -وتعاىل  سبحاةه –فاهلل 

ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  چ  :-جــ  شــيةه   –ويقــول 

 .(82)چۇ

 .(82)چٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ...چ :-و  من قائ   – ويقول

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  چ  :- ج  ووال –ويقول 

 .(12) چخب  مب  ىب

 .(16)  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئچ  :- تباركت أمساىه –ويقول 
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فال تبدي  لكللات اهلل؛ ألن التبـدي  دليـ  قصـور ووـدم إحاطـة، وسـبحاةه       
تعاىل أحاط بك  شيء وللا، ولم مـا كـان ومـا يكـون، وال ختفـى وليـه خافيـة  ي        و

 األرض وال  ي السلاء.

وألةه ال تبدي  لكللات اهلل، والداوية احلق جياهد إوالء لكللات اهلل، وحتقيقا 
هللا اهلدف  ي دةيا الناس، فال جيـوز لـه حبـال مـن األحـوال أن يت حـ ح وـن هدفـه         

از له  ي حالة اال طرار أن يظهر الرجو  ون الغايـة واهلـدف،   ت ح حا قلبيا، وإن ج

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  :- سـبحاةه  –كلا قـال  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

  ےڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  

  ۋ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

 .(18)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

رجاال مـؤمنني بـللوا كـ  غـال وةفـيس  ي       –سبحاةه وتعاىل  –وقد مدح اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :-و  من قائـ    –سبي  الثبات ولى وقيدتهم والدفا  ونها، فقال 

وأوظم  ،(11)چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ
أسوة لللسللني  ي الثبات ولى األهداف واملباد ء والقيم وإغالق أ  باب لللساومة 

 وليها هو سيدةا حملد صلى اهلل وليه وسلم.

فقد جاء املشركون إىل وله أبي طالب يهددون ويتووـدون: اصـرف ونـا ابـن     
حركـَة   شـعرةٌ أخي  وإال فخ ِّ بيننا وبينه، فلا الةت و مية رسول اهلل، ومـا حتركـت   

خوٍف  ي جسد رسول اهلل صلى اهلل وليه وسلم، وإمنا أولنها كللـات مدويـة بثبـات    
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املؤمن املتص  مبواله أغلق بها باب التنازالت ون األهداف الدوويـة فقـال: " يـا وـم     
واهلل لو و عوا الشلس  ي مييين والقلر  ي يسار  ولـى أن أتـرك هـلا األمـر حتـى      

 .(14)"  ما تركته يظهره اهلل أو أهل  فيه

وما أكثر املساومات واإلغراءات اليت ور ت ولى رسول اهلل صلى اهلل وليـه  
وسلم، فها هو " وتبة بن ربيعة يقول لقومه: يا معشر قريش، أال أقوم إىل حملد فيكلله 
وأورض وليه أمورا لعله يقب  بعضها فنعطه أيها شاء ويكف ونا؟ وذل  حني أسـلم  

سول اهلل ي يدون ويكثرون فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قـم إليـه   مح ة، ورأوا أصحاب ر
فكلله، فقام إليه وتبة حتى جلس إىل رسول اهلل صلى اهلل وليه وسلم  قائال: يـا ابـن   
أخي، إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هلا األمر ماال مجعنـا لـ  مـن أموالنـا حتـى      

ك ولينا، حتى ال ةقطع أمـرا  دوةـ ،   تكون أكثرةا ماال، وإن كنت تريد به شرفا سودةا
ك  ذل  ليتنازل رسول اهلل أو يتهـاون  ي   ،(15) " وإن كنت تريد به ملكا ملكناك ولينا

 دووته، فلا كان.

قـائلني:" يـا     - صلى اهلل وليـه وسـلم   -وييتي رهط من قريش إىل رسول اهلل 
سنة، فـإن كـان الـل      حملد، هلم اتبع ديننا وةتبع دين ، تعبد آهلتنا سنة، وةعبد إهل 

جئت به خريا مما بييدينا قد شركناك فيه وأخلةا حبظنا منه، وإن كان الل  بييدينا خريا 
 ،مما  ي يدك قد شركت  ي أمرةا وأخلت حبظ ، فقال: معـاذ اهلل أن أشـرك بـه غـريه    

ــية ل اهلل ــاىل – فــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     چ :– تعــ

ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

إىل املسجد احلرام، وفيـه املـ     - صلى اهلل وليه وسلم -فغدا رسول اهلل  ،(11) چڦ  
 .(17) " من قريش فقرأها وليهم حتى فرغ من السورة فييسوا منه وند ذل 
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وبعد املساومات واإلغراءات كاةت سياسة اإليلاء والتعليب، فلا اةثنـى وـ م   
اهلل صلى اهلل وليه وسلم، وال و م أحد من أتباوه رغم  عفهم وقلة حيلتهم،  رسول

وإمنا رفعوا لواء احلق واهلدى، وجادوا بيةفسـهم  ي سـبي  حتـول أرض الصـخور إىل     
 منبع للنور.

لهـدف  ل تطبيقـات املروةـة  ي العلـ  الـدوو  كـان حمققـا      وك  ما حدث من 
 حاةه وتعاىل.املنشود، وال دالف شر  الرب املعبود سب

وولى  – ي حياة الدواة واملصلحني ولى مر األزمان  روةة  ي العل  الدوو فامل
ال  اال مكاةيـا  أو زماةيـا  أو حاِليًّـا، لكنهـ    كـون حتـوُّ  تقـد   –رأسهم األةبياء واملرسلون 

تطرق إىل الغاية أو اهلدف أو املبدأ الل  ييخل مسة الثبات ويرخص  ي سبي  حتقيقه ت
 فيس.ك  غال وة

هروبـا أو تقاوسـا أو تراجعـا، لكنـه      -كلا يظـن الـبعض    – روةةبدو املتوقد 
مادامت الغاية ثابتة فال بيس بتغيري املسـار إذا كـان الطريـق املسـتقيم قـد أقيلـت بـه        
السدود واملعوقات، فالنهر إذا قابله سد منيع أو قابلته صخرة صلبة فإةـه يغـري جمـراه    

مسريه واةدفاوه حتـى يصـ  إىل املصـب، وإذا كـان      وحييط بالصخرة الصلبة ليواص 
حتول النهر حيدث بشك  طبيعي ينتهي إىل املصب حبسب طبيعة اجملرى فإن الداوية لـه  
وق  يفكر به، حيدد به اهلدف، ويغري بـه الوسـائ  واألسـاليب واملكـان وال مـان مبـا       

لكـن بشـرط أال   ترتاءى له فيه املصلحة ومبا حيقق له اهلدف الل  جياهـد مـن أجلـه،    
خترج حتوالته وتغرياته ون إطار شر  اهلل، أو يكون هلا التحول مضرًّا باهلدف ذاته  ي 
حالة حتققه، كين يبقى هلا التحول املشبوه أو املشني ةقطـة سـوداء  ي سـج  الداويـة     
و ي سج  البدايات األوىل هللا اهلدف، كلن يهدف إىل إصالح أهلـه فيسـل  طريـق    

يه واملعاملة اليت تيخل شك  العقوق حتى يشعرهم خبطئهم، وال ريب القطيعة مع والد
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 ي أن ذل  التحول يضر بالداوية وباهلدف الل  يسعى إىل حتقيقه أكثر مما ينفع، إذ أةه 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  :-تعـاىل   –الل  جتلى  ي قول اهلل دالف املنهج اإلسالمي 

ڎ  ڈ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  

 .(12)چڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہہ

واملسلم ولوما والداوية خصوصا ال بـيس أن ينكفـيء ويعتـدل، املهـم أن ال     
د وما  ـعفت وـ ميتهم،   ُحُأغ وة ينكسر ووده أو تلني و ميته، فقد ه م املسللون  ي 

املشركني صلح احلديبية  ي آخـر العـام    -صلى اهلل وليه وسلم  - وصاحل رسول اهلل
ه دون الوصول إىل البيت احلـرام  ي وـامهم   السادس من اهلجرة النبوية وواد وأصحاُب

ڌ  ڎ  چ :-تعاىل  –هلل اهلا، و ي غ وة األح اب اليت جاء  ي وصف شدتها قول 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  

 .(12)چڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  گ

 - ي هلا املوقف الصعب، وبعد أن اشتد ولى الناس البالء، " بع  رسول اهلل 
وهلـا قائـدا    ،إىل ويينة بن حصـن، وإىل احلـارث بـن وـوف     -صلى اهلل وليه وسلم 

غطفان، فيوطاهلا ثل  مثار املدينة ولى أن يرجعا مبن معهلـا ونـه ووـن أصـحابه،     
الصلح، حتى كتبوا الكتاب ومل تقع الشهادة وال و مية الصلح، إال  فجرى بينه وبينهلا
 املراو ة  ي ذل .

فللا أراد رسول اهلل صلى اهلل وليه وسلم  أن يفع ، بع  إىل سـعد بـن معـاذ    
فلكر ذل  هللا، واستشارهلا فيه، فقاال له: يـا   -ر ي اهلل ونهلا  –وسعد بن وبادة 

م شيئا  أمرك اهلل به البد لنـا مـن العلـ  بـه، أم شـيئا      رسول اهلل، أمرا  حتبه فنصنعه، أ
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تصنعه لنا؟ قال: ب  شيء أصنعه لكم، واهلل ما أصنع ذل  إال ألةين رأيت العرب قد 
فيردت أن أكسر ونكم شـوكتهم   ،رمتكم ون قوس واحدة، وكالبوكم من ك  جاةب

، قـد كنـا حنـن    يـا رسـول اهلل   :-ر ي اهلل ونـه   –إىل أمر ما، فقال له سعد بن معاذ 
يطلعـون أن   وهؤالء القوم ولى الشرك باهلل ووبادة األوثان، ال ةعبد اهلل وال ةعرفه، وهـم ال 

ييكلوا منها مثرة إال قرى أو بيعا، أفحني أكرمنا اهلل باإلسالم وهداةا لـه وأو ةـا بـ     
ى وبه ةعطيهم أموالنا؟! واهلل ما لنا بهلا من حاجة، واهلل ال ةعطـيهم إال السـيف حتـ   

  .فيةت وذاك :-صلى اهلل وليه وسلم  -ول اهلل سحيكم اهلل بيننا وبينهم. قال ر

الصحيفة فلحا ما فيها مـن الكتـاب،    -ر ي اهلل ونه  –فتناول سعد بن معاذ 
 .(42) ثم قال: ليجهدوا ولينا "

ر ي اهلل  –لبعض أصحابه  - صلى اهلل وليه وسلم -" واحلكلة  ي استشارته 
ملوقـف أةـه كـان يريـد أن يطلـئن إىل مـدى مـا يتلتـع بـه أصـحابه            ي هلا ا -ونهم 

من القوة املعنوية واالوتلاد ولـى ةصـر اهلل وتوفيقـه     -ر ي اهلل ونهم  –الصادقون 
رغم هلا الل  فوجئـوا بـه مـن تكالـب األحـ اب ولـيهم، حيـ  اجتلـا  أشـتات          

الوقت ةفسه من  املشركني وليهم  ي كثرة ساحقة إىل جاةب ما طلعت به بنو قريظة  ي
 .(46) ةقض العهود واملواثيق "

مثـ  املـؤمن   ) :- صلى اهلل وليه وسـلم  -فاملؤمن كاخلامة كلا قال رسول اهلل 
املروةـة  ي  املهم أن ال ختـرج   ،(48) كاخلامة من ال ر ، تفيؤها الريح مرة، وتعدهلا مرة(

قه مبا يشوهه أو ون شر  اهلل و  وج ، وأن ال متس اهلدف املراد حتقي العل  الدوو 
 يسيء إليه ويقل  من قيلته أو قدره وند حتققه.

 :مالزمة املروةة للحكلة  ي العل  الدوو ثالثا : 

 باحلكلة، ومن معاةي احلكلة: ةمنضبط روةةكون املتفالبد أن 
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 .(41) چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : - سبحاةه –العلم والتفقه، كلا قال اهلل  -6

 .(44)شريع، وما احلكلة  ي ذل ؟ الِعلَّة، كلا يقال: حكلة الت -8

باحلكلة مبعنييها هـلين، أ    ةكون منضبطتالبد أن  فاملروةة  ي العل  الدوو 
 .()بالعلم والتفقه، وإدراك العلة

ا أو تطبيـق  بي  شك  من أشكاهل املروةة  ي العل  الدوو  ممارستهوالداوية  ي 
بـات تـنم وـن حكلتـه،     وليه أن جتيب حكلته ولـى تلـ  األسـئلة إجا    من تطبيقاتها

 ؟ وملاذا؟تكونوكيف   ي العل  الدوو ؟ تكون املروةةمتى  واألسئلة هي:

 الل  يغلب فيه حتقق الثلرة املرجوة من الوقت املناسبفالداوية احلكيم يتحني 
 –سيدةا لوط ل –سبحاةه  –رب العاملني  وأستدل ولى ذل  خبطاب، املروةة  ي العل  الدوو 

ۓ   ڭ   چ ا  إياه بالتحول املكاةي ون قريته اليت كاةت تعلـ  اخلبائـ :  آمر –وليه السالم 

 .(45)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ

وأسـتدل  ، لتحقـق الثلـرة  ؛ تكون املروةةكيف  -أيضا  -والداوية احلكيم يفقه 
أثنـاء   –وليـه السـالم    – واصفا  حال سيدةا موسى - سبحاةه –اهلل ولى ذل  بقول 

ۈئ  چ ن أرض مصر، فرارا من اهلالك، وطلبا للنجاة بعد أن أخرب مبا يدبر له:حتوله و

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

 .(41) چخب   مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت  جث    مث  حب

 - سبحاةه –فهو حتول مصحوب بالرتقب واحليطة واحللر والدواء اخلالص هلل 
 املني.بين ينجيه من القوم الظ
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 -صـلى اهلل وليـه وسـلم     -وكلا ظهر ذل  جليا  ي هجرة سيدةا رسـول اهلل  
حي  كان التخطيط الدقيق وتوزيع األدوار؛ ليتم جناح أوظـم حتـول  ي تـاريع دوـوة     

 اإلسالم.

، والعلة األساسـية  ممارسة املروةة  ي العل  الدوو والداوية احلكيم يدرك ولة 
 خريها.هي حتقيق مصلحة الدووة وتعليم 

لللشـركني   -صـلى اهلل وليـه وسـلم     -ويظهر هلا جليا  ي مصاحلة الرسـول  
احلديبية  ي العام السادس من اهلجرة، ووودته دون أن يص  إىل البيت احلـرام،   صلَح

وأهـاج   -ر ـي اهلل وـنهم    –فرغم أن ذل  الصلح بشـروطه قـد أحـ ن الصـحابة     
كـان يرةـو إىل الفـتح املـبني الـل        - صلى اهلل وليه وسـلم  -خواطرهم إال أن النيب 

 ووده اهلل به، وكان صلح احلديبية مقدمة بني يد  ذل  الفتح.

 -األمر من رسول اهلل  -ر ي اهلل ونه  –ويستكشف سيدةا ولر بن اخلطاب 
فيقول:( يا رسول اهلل، ألسنا ولى حق وهم ولى باط ؟ قال:  - صلى اهلل وليه وسلم

جلنة وقتالهم  ي النار؟ قال: بلى. قال: ففيم ةعطـي الدةيـة   بلى. قال: أليس قتالةا  ي ا
ول اهلل ــــ فقال: يا ابن اخلطـاب، إةـي رس   ؟ ي ديننا وةرجع وملا حيكم اهلل بيننا وبينهم

ولن يضيعين اهلل أبدا ، قال: فاةطلق ولر فلم يصرب متغيظا فيتى أبا بكر فقـال: يـا أبـا    
لى. قال: أليس قتالةا  ي اجلنة وقـتالهم  بكر، ألسنا ولى حق وهم ولى باط ؟ قال: ب

 ي النار؟ قال: بلى. قال: فعالم ةعطـي الدةيـة  ي ديننـا وةرجـع وملَّـا حيكـم اهلل بيننـا        
وبينهم؟ فقال: يا ابن اخلطاب، إةه رسول اهلل ولن يضيعه اهلل أبدا، قال: فن ل القـرآن  

ر فيقرأه إياه، فقال: يا بالفتح فيرس  إىل ول -صلى اهلل وليه وسلم  -ولى رسول اهلل 
 . (47) رسول اهلل، أو فتح هو؟ قال: ةعم. فطابت ةفسه ورجع(

 فالعلة  ي ذل  التحول ال ماةي حتقيق مصلحة الدووة إىل اهلل تعاىل.
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 املروةة  ي العلـ  الـدوو ؛  ضبط بها تهله مقتطفات من احلكلة اليت جيب أن 
العـاملني وكلـا أراد رسـوله الكـريم      ليؤتي مثاره الياةعة فى دةيا الناس كلـا أراد رب 
 صلى اهلل وليه وسلم تسليلا كثريا إىل يوم الدين.

أبرز تطبيقات املروةة  ي العل  الدوو ،  -بإذن اهلل  –و ي املبح  التالي أبني 
 مقرتةة ببيان آثارها اإلجيابية  ي حال اةضباطها بالضوابط الشروية امللكورة.

 املبحث الثاني

 وآثارها ة يف العمل الدعويتطبيقات املرون

 –إذا كاةت املروةة  ي العل  الدوو  تعين )ك  حتوُّل يقـوم بـه الـدواة إىل اهلل    
 ي العل  الـدوو ، منضـبطا بالضـوابط الشـروية، رغبـة  ي حتقيـق أهـداف         –تعاىل 

قد ميث   ـرورة   –أيا كان  –الدووة( فرمبا يقول قائ : إن التحول  ي العل  الدوو  
 صلحة الدووة، فيين املروةة  ي ظ  الضرورة؟ لتحقيق م

ينبغـي أن يعلـم أن الـل  يقـرر أهليـة ذلـ        وردا ولى ذل  التساىل أقـول:  
واختيار الكيفية املناسبة للتحول، وال مان املناسب  التحول و رورته بالنسبة للدووة،

كـان أو   فردا  –هو القائم ولى أمر الدووة للتحول، واملكان املناسب للتحول... إخل، 
وهـلا هـو   مرتك ا  ولى التيصي  اإلسالمي للتحول والتطبيق النبـو  لـه،    –مؤسسة 

 . مناط املروةة  ي العل  الدوو 

 ،آثارهـا مقرتةة ببيان  تطبيقات املروةة  ي العل  الدوو بيان ألبرز وفيلا يلي 
ىل يـوم  واستلرار حاجة الدووة إليها  ي ك  زمان ومكان، اهتداًء بهد  سيد الـدواة إ 

 الدين حملد وليه أفض  الصالة وأمت التسليم. 

 للوقوف مع النفس وترتيب األوراق:  ي خلوة مؤقتة؛ أوال : التحول ون البشر 
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وفيلـا   ،له مفهوم خا  وغايـة وليـا   العل  الدوو إن التحول ون البشر  ي 
 يلي م يد من اإليضاح: 

 املراد بالتحول ون البشر:  -6

معنى التحول ون البشر بيةه االةصراف الكلـي وـن النـاس     " ال ينبغي أن يفهم
واختاذ الكهوف واجلبال موطنا  واوتبار ذل  فضيلة حبـد ذاتهـا، فـلل  خمـالف هلديـه      
صلى اهلل وليه وسلم، وملا كان وليه وامة أصـحابه. إمنـا املـراد هـو اسـتحباب اختـاذ       

إال بقـدر، وونـد اللـ وم،     لــــ اخللوة دواًء إلصالح احلال، والدواء ال ينبغي أن يؤخ
وإال اةقلب إىل داء ينبغي التوقي منه، وإذا رأيت  ي تراجم الصاحلني من استلر ولـى  
اخللوة واالبتعاد ون الناس فلرد ذل  إىل حالة خاصة به، ولـيس وللـه حجـة ولـى     

 .(42)الناس " 

 حاجة الدواة إىل التحول ون البشر لفرتة مؤقتة:  -8

  ي ك  وصر حيتاجون إىل التحول ون البشر لفـرتةٍ  –تعاىل  –إن الدواة إىل اهلل 
ما وقوفا  مع النفس وترتيبا  ل وراق أو إوادة لرتتيب األوراق، مقتبسني القدوة  ي هلا 

 من قائد الدواة سيدةا حملد صلى اهلل وليه وسلم. 

أول ما بد ء به رسول )أةها قالت:  –ر ي اهلل ونها  –فعن وائشة أم املؤمنني 
من الوحي الرىيا الصاحلة  ي النوم، فكان ال يرى رىيا  - صلى اهلل وليه وسلم  -هلل ا

إال جاءت مث  فلق الصبح، ثم حبب إليه اخلالء، وكان دلو بغار حراء فيتحنـ  فيـه   
الليالي ذوات العدد قب  أن ين   إىل أهله ويت ود لـلل ، ثـم يرجـع     –وهو التعبد  –

 .(42) احلدي    (تى جاءه احلق وهو  ي  غار حراء..إىل خدجية فيت ود ملثلها، ح

 .(52) " فيه أن اخللوة فراغ القلب ملا يتوجه له واخلالء: اخللوة، والسر" 
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 ي غـار حـراء قبـ  أن     -صلى اهلل وليـه وسـلم    -حببت اخللوة إىل النيب لقد 
ائج ويبين مقدمات ليستخلص منها ةت يوحى إليه، فكان يتحن  ويتعبد ويرتب أفكاره،

حتى ةـ ل وليـه وحـي السـلاء مهـلِّبا        وامة وشاملة للكون وخالقه والعباد واملعبود،
للنتائج اليت توص  إليها ومثبِّته وليها، ويستطيع ك  ذ  لب أن دلص من هلا إىل أن 

 –  ي الغالب –الن ول إىل ميدان الدووة دون مقدمات ال يولد مصلحا  ذا شين؛ إذ أةه 
تيثريه، وتتنازوه األهواء والرغبات امللحة من حوله فيتقـاوس أو   يكون تيثره أكثر من

يصيبه اإلحباط فيتنازل ون فكرته وحييد ون منهجه، ب  إن املصلح قبـ  أن ينـ ل إىل   
أرض الواقع وخمالطة من يريد إصالحهم وليه أن دلو بنفسه باةيـا  هلـا وحميطـا  إياهـا     

اليت تستلد سـالمتها وصـحتها    -لة بك  وسائ  التحصني من خالل النظريات السلي
اليت يعتنقها وتتحول بداخله إىل وقيـدة   –من خالل منهج أثبت جدارته لقيادة البشر 

يتلس  بها ويدافع ونها بك  ما يستطيع، ثم ينـ ل إىل أرض الواقـع ليضـم التجربـة     
ري ةفسـه  الواقعية إىل الفكرة النظرية مع استبساله  ي ودم التيثر باألهواء احمليطة وتـلك 

دائلا  باملنهج الصحيح ومشاورة أقراةه ورفقائـه  ي الطريـق الـل  يسـري فيـه، وبهـلا       
يصبح مصلحا  ذا شين وظيم قدوته  ي ذل  سيد الدواة وإمام املصلحني سيدةا حملـد  

 وليه أفض  الصالة وأمت التسليم.

 فاخللوة مع النفس للتفكر والتدبر  ي الكـون وخالقـه وأحـوال البشـر وكيفيـة     
ارتكازا  ولى أصول الدووات السلاوية مع االبتكار  ي الشـك  دون   –التعام  معهم 

تعترب  رورة لك  داوية حيج  لنفسه مكاةا  بارزا  مؤثرا   ي كتائب الـدووة   –املضلون 
بعيدا  ون الن ول املفاجيء إىل ميدان الـدووة والتخـبط العشـوائي،     – تعاىل –إىل اهلل 

قب  الن ول إىل امليدان الختيار البداية الصحيحة املوفقة وو ع وكلا قد تكون اخللوة 
الـيت   –النقاط ولى احلروف وترتيب أوراق الدووة، فال ماةع أن تـيتي تلـ  اخللـوة    

بعد ة ول امليدان وجتر  قدر  –تعين التحول ون خمالطة البشر والتفاو  معهم لفرتة ما 
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خللوة  ـرورية للداويـة إلوـادة ترتيـب     من التجربة الواقعية، و ي هله احلالة تكون ا
 األوراق. 

وقد تكون خلوة اإلةسان بنفسه خلوة تعبدية يثاب وليهـا، ُتْشـَحن فيهـا قـواه     
و " حقيقــة  الروحيــة بطاقــات إمياةيــة كلــا هــو احلــال  ي ســنة االوتكــاف باملســاجد،

 .(56) االوتكاف املك   ي املسجد بنية التقرب إىل اهلل تعاىل "

الصـلت   وة اإلةسان بنفسه خلوة ال اةتقال فيهـا ونـدما يعتـاد اإلةسـان    وقد تكون خل
 للتفكر والتدبر وحماسبة النفس واستخال  العظة والعربة مما ُيْسَلع وُيَرى وُيْقَرأ.

صـلى   -وـن خلوتـه    –رمحه اهلل  –وقد حتدث فضيلة الشيع / حملد الغ الي 
صـلوات ربـي وسـالمه     -ةفسـه    ي غار حراء وأثر تل  اخللوة  ي -اهلل وليه وسلم 

يهجر مكة ك  وام ليقضي شـهر   -صلى اهلل وليه وسلم  -كان حملد  فقال: " –وليه 
وهو غار ولى مسافة بضعة أميال من القرية الصاخبة،  ي رأس  ،رمضان  ي غار حراء

جب  من هله اجلبال املشرفة ولى مكـة والـيت ينقطـع ونـدها لغـو النـاس وحـديثهم        
 - ي هله القلة السامقة املن وية كان حملـد   ،السكون الشام  املستغرقالباط ، ويبدأ 

ييخل زاد الليالي الطوال ثم ينقطع ون العاملني متجها بفـؤاده   -صلى اهلل وليه وسلم 
املشوق إىل رب العاملني...  ي هلا الغار املهيب احملجب كاةت ةفـس كـبرية تطـ  مـن     

ومغـارم واوتـداء واةكسـار ثـم تتلـوى حسـرة       وليائها ولى ما متوج به الدةيا من فنت 
 وحرية ألةها ال تدر  من ذل  خمرجا ، وال تعرف له والجا .

و ي هلا الغار النائي كاةت وني ةفاذه حمصية تستعرض تراث اهلداة األولني من 
رس  اهلل، فتجده كاملنجم املعتم ال يستخلص منه املعدن النفيس إال بعد جهد جهيـد،  

 ب بالترب فلا يستطيع بشر فصله ونه. وقد دتلط الرتا
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يتعبد، ويصق  قلبه، وينقـي   –وليه الصالة والسالم  – ي غار حراء كان حملد 
ويقرتب من احلق جهده، ويبتعد ون الباط  وسعه، حتى وصـ  مـن الصـفاء     ،روحه

شعة الغيوب ولى صفحته اجمللوة، فيمسى ال يرى رىيـا  أإىل مرتبة والية اةعكست بها 
   .(58) ت كفلق الصبح.  ي هلا الغار اتص  حملد بامل  األولى "إال جاء

صـلى   -حتليال  رائعا  خللوته  (وقد ذكر الدكتور / البوطي  ي كتابه )فقه السرية
مـا  ي   قبي  البعثة، من حي  ما تثلره خلـوة الداويـة بنفسـه لفـرتةٍ     -اهلل وليه وسلم 

صـلى   -وة اليت حببت إىل قلب رسول اهلل ميدان الدووة إىل اهلل، فقال: " إن هلله اخلل
قبي  البعثة داللة وظيلة جدا  هلا أهلية كربى  ي حياة املسللني وامة  -اهلل وليه وسلم 

  .والداوني إىل اهلل بصورة خاصة

فهي تو ح أن املسلم ال يكل  إسـالمه مهلـا كـان متحليـا بالفضـائ  قائلـا        
من الع لة واخللوة حياسب فيها الـنفس،  بيلوان العبادات حتى جيلع إىل ذل  ساوات 

 ويراقب اهلل تعاىل، ويفكر  ي مظاهر الكون، ودالئ  ذل  ولى وظلة اهلل. 

هلا  ي حق أ  مسلم يريد لنفسه اإلسالم الصحيح، فكيف مبن يريد أن يضـع  
 ةفسه مو ع الداوي إىل اهلل واملرشد إىل الطريق احلق؟  

ا، وتنبت  ي القلب حمبة إهلية وارمة جتعله إن تل  اخللوة تطهر النفس من آفاته
ويسـتهني بكـ  إيـلاء ووـلاب،      ،يستصغر ك  وظيم وحيتقر ك  مغرية من املغريـات 

فتل  هي العدة الكربى اليت ينبغـي أن يتسـلح    ويستعلي فوق ك  إذالل أو استه اء،
اهلل وليـه  صـلى   -بها الدواة إىل اهلل، وتل  هي العدة اليت جه  اهلل بها حبيبه حملـدا   

 .(51)للقيام بيوباء الدووة اإلسالمية "  -وسلم 

التحول ون البشر لفرتة ما  ي حيـاة املسـلم ولومـا     وآثار وهكلا تتضح أهلية 
ترتيبا  ألوراق طريق احليـاة   ولى وجه اخلصو ؛ – تعاىل –و ي حياة الداوية إىل اهلل 
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رز تطبيقات املروةة  ي العل  ، أو إوادة لرتتيب األوراق، وهو من أببني احلني واآلخر
 الدوو .

 : العل  الدوو  ي ومن اجلهرية إىل السرية ثاةيا : التحول من السرية إىل اجلهرية 

إن التدرج منهج إسالمي أصي  خاصة فيلـا يتعلـق بتغـيري مـا ألفتـه النفـوس       
وشبت وليه أزماةا متطاولـة أخـل فيهـا مسـة العصـبية ملوروثـات اآلبـاء واألجـداد،         

طالبة بالتغيري املفاجيء تولد التصادم، وغالبـا  ال يكـون هـلا التصـادم  ي مصـلحة      فامل
 الدووة اجلديدة الوليدة اليت متث  ةبتة  ي جب  من األحجار الشديدة القسوة.

صـلى   – ومن هنا بدئت الدووة اإلسالمية سرا، بعد األمر اإلهلي للنيب األمـي 

واستلرت مرحلة السرية ثالثة أووام تتسع فيهـا   ،(54)(ُقْم َفَيةِلْر) :-اهلل وليه وسلم 
دائرة الدووة رويدا  رويدا  لتشل  مبحيطها كـ  مـن يوثـق بـه مـن األهـ  واألقـربني        
واألصدقاء واحملبني تقوية لنسـيج الـدووة وغرسـا  لبـلورها  ي أرض تعـج بالعصـبية       

 .(55) (َوَأةِلْر َوِشرَيَتَ  اأَلْقَرِبنَي)ومتعن  ي الضالل، وهله مرحلة  

وملا آن األوان لتل  البلور الطيبة أن تشق األرض الصلبة لرتى الضياء والنور 
صـلى اهلل   -األمني لنبيه  رب العاملنيولتل  جو الدُّةا بعبريها وأرجيها كان األمر من 

 .(51) (َفاْصَدْ  ِبَلا ُتْؤَمُر َوَأْوِرْض َوِن امُلْشِرِكني) وةوبين جيهر بالد -وليه وسلم 

وصعد ولى جبـ  الصـفا    -صلى اهلل وليه وسلم  -قد استجاب رسول اهلل و
وأولنها كللات مدوية صـد  بهـا ُأُذَن الشـرك والطغيـان، وفطـر بهـا قلـوب ال يـغ         

 والضالل، وه  بها أركان الوثنية والبهتان. 

أرأيتم إن أخربتكم أن خيال  خترج من سفح هلا اجلب  أكنتم مصدقي؟ قالوا: )
 .(57)ي  كلبا . قال: فإةي ةلير لكم بني يد  ولاب شديد( ما جربنا ول
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وال ش  أن التحول  ي الدووة مـن االتصـال الشخصـي ذ  اإلطـار احملـدود      
احللر إىل هلا اإلوالم الدوو  العام كان حدثا  له تبعاتـه مـن السـخرية واالسـته اء     

أمـرا  البـد منـه     وأتباوه، إال أةـه كـان   -صلى اهلل وليه وسلم  -واإليلاء لرسول اهلل 
ليبدأ اةطالق ةور الدووة من اإلطار احمللي احملدود إىل أفـق العـاملني، و ي سـبي  ذلـ      

 ق األبواب. َرتهون الصعاب ُوتْط

وندما  ، ي ك  زمان ومكان العل  الدوو وهلا التحول صاحل لالستخدام  ي 
وليدة  ي بلد ال  يكون ذل   ي صاحل الدووة وأتباوها ومحلة لوائها، كين تكون الدووة

يعرف ون اإلسالم شيئا  ويرفع راية العصبية لعقيدته اخلاصة، وال يسلح بفتح البـاب  
 لعقيدة أخرى. 

 ي هلا املوقف الل  يتشابه مع موقف بدء الدووة اإلسالمية يتعام  القـائلون  
 ولى أمر الدووة معه بهلا التحول املرحلي الفعال.

 اهلل، وذاقوا الويالت؛ جلهرهم بالـدووة  ي  وكلل  األمر إذا هوجم الدواة إىل
 الدوو . بلد حيتاج إىل من ينشر اإلسالم فيه، هلم أن يتحولوا من اجلهرية إىل السرية  ي العل 

فالتحول من السرية إىل اجلهرية أو من اجلهرية إىل السرية مـن أبـرز تطبيقـات     
 املروةة  ي العل  الدوو .

 ان:: التحول من مكان إىل مكثالثا

املناسـب الـل  تتحقـق فيـه      كانن يعين اختيار املمكاإىل  مكانإن التحول من 
قد يبلغ الداوية مبلغا  من الضيق بيرض حتارب فيها دووته، فلـيس  ف مصلحة الدووة،

–األمر قاصرا  ولى ودم االستجابة فحسب، ب  يضاف إىل ذل  الصد ون سبي  اهلل 

اًّ، وإحلـاق األذى بالداويـة وأتباوـه، رجـاء وأد     بشتى أةوا  الصد قولياًّ ووللي -تعاىل
 الدووة  ي مهدها قب  أن ينتشر أمرها وتقوى شوكة أتباوها. 
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وهو أمر قاب  للتكرار والوقو   ي ك  زمان ومكان، وميث  وقبة كئودا   ي طريق 
 الدواة املخلصني الصادقني، وولى رأسهم الدواة من األةبياء واملرسلني.

پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  :-سبحاةه  –ل اهلل ويدل ولى هلا قو

 .(52)چٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ

ې  ې    ۉ  ۉٹ ٹ چ  خماطبا  خامت أةبيائه ورسـله:  –سبحاةه  –وقوله 

 .(52)چ...   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ    ې  ې  ى  ى  ائ

فـرتاء،  والتكليب  ي تاريع الرساالت هـو أول طريـق العـداء واالجـرتاء واال    
وجتاه هلا الواقع املر قد يكون اخلري  ي أن يتحول الداوية بدووتـه وـن تلـ  األرض    
ذات اجلفوة إىل أرض أخرى إبقاء ولى النفس الـيت متثـ  ونصـر التبليـغ، ورجـاء أن      

 يفتح اهلل لدووته قلوبا  تيخل بقوالبها إىل كتائب اإلسالم. 

ته حني يدرك ببصـريته الدوويـة أن   هلا التحول املكاةي قد يقرره الداوية بإراد
ذل  هو األفض  بالنسبة للدووة، وقد يكون هلا التحول إجبارياًّ حتـت وطـية األذى   
والعلاب واال طهاد، وهلا هو الغالب  ي تاريع دووات األةبيـاء واملرسـلني وولـى    

 رأسهم خامتهم حملد بن وبد اهلل صلوات اهلل وسالمه وليهم أمجعني. 

ت األةبياء واملرسلني يدرك أن التحول املكاةي ميث  مرحلـة هامـة   فاملتتبع لدووا
أو معللا  أساسيا   ي تاردها، وأةه مل يكن ملصلحة شخصية أو هوى، وإمنا كـان هجـرة   
 ي سبي  اهلل وفرارا  بالعقيدة الصحيحة مـن بـؤرة مكاةيـة تناصـبها العـداء إىل حيـ        

 ُيْسَلح بالتيسيس والبناء. 

يهاجر ورب جلة الطوفان مـن األرض الـيت    –وليه السالم  –ح فها هو سيدةا ةو
جفاه أهلها وسخروا به وآذوه ومل يؤمن معه إال قلي  رغـم طـول أوـوام الـدووة إىل     
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 –سـبحاةه   –أرض جديدة حي  تنبت فيها بلور اإلميان بعـد هـالك الظـاملني، قـال     

ــه:   ــه وةتائج ــول مبقدمات ــلا التح ــفا  ه ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿ  چ واص

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      

 .(12) چک      ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  چ  :-جـ  شـيةه    –وفى مو ع آخر يقول 

 .(16)چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ
يتحول  ي طريق دووته هـلا التحـول    –وليه السالم  –ا هو سيدةا إبراهيم وه

ڈ   ژ  ژ  ڑ  چ  ولى لسان سـيدةا إبـراهيم:   -وتعاىل سبحاةه  –املكاةي كلا قال 

 .(18)چڑک  ک    ک    ک   گ  
يقول اإلمام / الراز   ي تفسريه: " ملا بالغ إبراهيم  ي اإلرشاد ومل يهتـد قومـه،   

ومل  –جناته من النار بيمر اهلل  –كلي، حي  رأى القوم اآلية الكربى وحص  الييس ال
قومه ومل ينتفعوا فبقاىه فيهم مفسدة، ألةه  دوايؤمنوا وجبت املهاجرة، ألن اهلاد  إذا 

فيصري كلن يقول للحجر:  إن دام ولى اإلرشاد كان اشتغاال  مبا ال ينتفع به مع ولله،
دلي  الر ا، فيقال: بيةه صـار منـا ور ـي    صدق وهو وب ، أو يسكت، والسكوت 

 بيفعالنا، وإذا مل يبق لإلقامة وجه وجبت املهاجرة. 
وقوله: )مهاجر إىل ربي( يعين: توجهي إىل اجلهـة املـيمور بـاهلجرة إليهـا لـيس      

     .(11)طلبا  للجهة إمنا هو طلب هلل " 
َوَقاَل ): -ضا  أي –ولى لسان سيدةا إبراهيم  –سبحاةه  –وةظري هله اآلية قوله 

 .(14)ِإةِّي َذاِهٌب ِإَلى َربِّي َسَيْهِديِن(
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" دلت هله اآلية ولى أن املو ع  الراز  وند تفسريه هلله اآلية:/ يقول اإلمام 
صـلوات اهلل وليـه    –الل  تكثر فيـه األوـداء جتـب مهاجرتـه، وذلـ  ألن إبـراهيم       

صـرة، ملـا أحـسَّ مـنهم     خصـه بـيوظم أةـوا  الن    –سـبحاةه   –مـع أن اهلل   –وسالمه 
 .(15) بالعداوة الشديدة هاجر من تل  الديار، ف ن جيب ذل  ولى الغري كان أوىل "

يتحول هلا التحول املكاةي بيمر مـن اهلل   –وليه السالم  –وها هو سيدةا لوط 
فرارا  من االحنالل األخالقي الل  غرق فيه قومه، واةتكـاس الفطـرة الـل  أصـابهم     

دون اإلةاث، وإةكارهم ولى آل لوط طهارتهم، وتوودهم باإلخراج من إتياةا  لللكور 

ــة ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    چ  القريــ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   

 .(11)چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ٹ ٹ  ب اهللفييمره اهلل بين يتحول ون هله القرية اخلبيثة اليت استحقت وقا

ىئ  يئ  جب        حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ختمت  ىت  يت    جث  مثىث  يث  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  حج  مججح  مح  جخ  حخ  مخ   

 .(17)چٿٹٿٿٿ پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک     چ :- سـبحاةه  –و ي تفسري قـول اهلل  

)وقـال إةـي مهـاجر( ولـى      :د الضلري  ي قوله" حيتل  وو :قي  ،(12) چک      گ  
  .(12) " لوط ألةه هو أقرب امللكورين وحيتل  ووده ولى إبراهيم

يتووده قومه بين درجوه ومن آمن معه  –وليه السالم  -وها هو سيدةا شعيب 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ :-سبحاةه  –من قريتهم ملخالفتهم  ي ملتهم، قال 

ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ        ٹ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
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ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ            ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ    ڇ  ڇ        ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ

  .(72) چگ  گ  ڳ
قال امل   } :- اىلتع –" قوله  :هلاتني اآليتنيوند تفسريه  قرطيبال/ يقول اإلمام 

أو  اللين استكربوا من قومه لنخرجن  يـا شـعيب والـلين آمنـوا معـ  مـن قريتنـا       
وقي : كان أتبا  شعيب قب  اإلميان به ولـى   لتصرين إىل ملتنا، :أ  { لتعودن  ي ملتنا

أولو  } :–وليه السالم  - فقال هلم شعيب .الكفر. أ  لتعودن إلينا كلا كنتم من قب 
ولـى اخلـروج مـن الـوطن أو      :أ  ؟ولو كنا كارهني جتربوةنا وليه :أ  { كنا كارهني

قد افرتينـا ولـى    } :- تعاىل –قوله  .إن فعلتم هلا أتيتم وظيلا أ : ؟العود  ي ملتكم
ومـا   } .إياس من العود إىل ملـتهم  { اهلل كلبا إن ودةا  ي ملتكم بعد إذ جناةا اهلل منها

ب  خنرج من قـريتكم   ،القرية بعد أن كرهتم جماورتنا  ي أ : { يكون لنا أن ةعود فيها

 . (76)" ةا إليهاردَّ {ربُّنا  إال أن يشاء اهلل } .مهاجرين إىل غريها

ييتيه األمر من اهلل بين يتحول وأتباوـه   –وليه السالم  –وها هو سيدةا موسى 

ې   ې چ هلا التحول املكاةي فرارا  بعقيدتهم وأةفسهم من بطش فروون وجنـوده: 

 .(78) چې  ې  ى   ى  ائ   ائ
يضيق صدره بعنـاد قومـه فيخـرج مـن      –وليه السالم  –وها هو سيدةا يوةس 

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ:–سـبحاةه   –بينهم مغا با  كلا قـال  

 .(71)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ
وأرادوا  ليهود حينلا كلبوهيهرب من ا –وليه السالم  –ويسى  ةيب اهللوها هو 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  :-جـ  جاللـه    – ي تفسري قول اهلل الفت  به، و
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ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

كان من خرب : " -رمحه اهلل  –، يقول اإلمام / ابن كثري (74)چک  ک  کک   گ  گ  گ
أةه ملا بع  الّلـه ويسـى ابـن مـريم      ،ه وسخطه وغضبه ووقابهاليهود وليهم لعائن الّل

من النبوة واملعج ات البـاهرات   - تعاىل –حسدوه ولى ما آتاه الّله  ،بالبينات واهلدى
ويصور من الطني طـائرا    ء بها األكله واألبر  وحييي املوتى بإذن اهلل، اليت كان يرب

إىل غـري ذلـ  مـن     ن الّلـه وـ َّ وجـ َّ،   ثم ينفع فيه فيكون طائرا  يشـاهد طرياةـه بـإذ   
وسعوا  ي  ،ومع هلا كلبوه وخالفوه أجراها ولى يديه،واملعج ات اليت أكرمه الّله بها 

 ة،ال يساكنهم  ي بلد -وليه السالم  -حتى جع  ةيب الّله ويسى  ،أذاه بك  ما أمكنهم
 .(75)"  ب  يكثر السياحة هو وأمه وليهلا السالم

يرى مـا   -صلى اهلل وليه وسلم  -ياء واملرسلني سيدةا حملد وها هو خامت األةب
يصيب أصحابه من البالء  ي مكة، استضـعافا  وإجحافـا ، فيـيمرهم بـاهلجرة إىل أرض     
احلبشة احملصنة بالعدل، خوفا  من أن يفتنوا  ي دينهم حتت وطاة األذى والعـلاب، و ي  

املتحـدث باسـم    –ونـه  ر ـي اهلل   –أول فرصة ساحنة يقوم جعفر بـن أبـى طالـب    
بعرض أةوار الدووة اإلسالمية أمام مل  احلبشة بيبر  ما يكون  –املهاجرين املسللني 

 األسلوب الدوو  الدبلوماسي.

ون مكة إىل الطـائف رجـاء أن    -صلى اهلل وليه وسلم  -ويتحول رسول اهلل 
 وراض واألذى.جيد آذاةا  صاغية وقلوبا  واوية تؤمن بدووته فلم جيد إال الصدود واإل

وتيتى اهلجرة املباركة من مكة إىل املدينة لتلث  ةقطة حتول  ي تـاريع املسـللني   
 الكثرة، ومن الضعف إىل القوة، ومن الفقـر  حي  حتول املسللون بعدها من القلة إىل

إىل الغنى، ومن اللل إىل الع ، ومن اهل مية إىل النصر، وتكوةت دولة إسالمية كربى مل 
 يعرف التاريع هلا مثيال . 
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ومل يكن ذل  التحول اختياريا، ب  فر ته مصلحة الدووة اليت تقف  ي وجهها 
  خروجا ، ويدل ولى هلا: قوى البغي والطغيان، وللل  كان إخراجا  ال

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  چ  :- ســـــبحاةه –قـــــول اهلل 

  .(71) چڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ

ــه  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ  :- تعــاىل –وقول

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  

 .(77)چوئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ   ى  ائائ   ەئ  ەئ

 .(72) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   چ  :- سبحاةه –وقوله 

 .(72)چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ  :- سبحاةه –وقوله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ  :-و  مـن قائـ     –وقوله 

 .(22)چ ... ٹ  ٹ  ٹ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ

بعد أن أخربه  -صلى اهلل وليه وسلم-وقول ورقة بن ةوف  لسيدةا رسول اهلل 
هلا الناموس الل  ة ل اهلل ولى موسى، يـا ليـتين فيهـا جـلوا، ليـتين      )خرب الوحي: 

: أو خمرجـي  -صلى اهلل وليه وسلم  -أكون حيا إذ درج  قوم ، فقال رسول اهلل 
رج  قط مبث  مـا جئـت بـه إال وـود ، وإن يـدركين يومـ         هم؟ قال: ةعم، مل ييت

 .(26) (أةصرك ةصرا مؤزرا

فتعرض الدواة إىل اهلل تعاىل لللعاداة واإلخـراج متيصـ  وـلوره  ي دوـوات     
 األةبياء واملرسلني.
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واهلل إةـ  خلـري أرض اهلل   ) ي فضـ  مكـة:    -صلى اهلل وليه وسـلم   -وقوله 
 .(28)أةي ُأْخِرْجُت من  ما خرجت( وأحب أرض اهلل إىل اهلل، ولوال 

من بلده اليت تربى بني ربووهـا،   - صلى اهلل وليه وسلم -ويهاجر رسول اهلل 
وتعلق فؤاده بك  حصاة من حصياتها، " وبهله اهلجرة متت لرسـولنا صـلى اهلل وليـه    

ر وسلم سنة إخواةه من األةبياء من قبله، فلا من ةيب منهم إال ةبت به بالد ةشيته فهاج
من بالد منعه أهلها من تتليم ما  -صلى اهلل وليه وسلم  -ونها.. فال غرابة أن هاجر 

 .(24) (21) " چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  یچ أراده اهلل

ٺ  ٺ    ... چ  :- كلا ذكر اهلل -ودواء املستضعفني من النساء والولدان هو 

 .(25)چڦ   ڦ    ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

وينبغي أن يعلم أن الل  يهاجر  ي سبي  اهلل ليست هجرته هربـا  مـن طغيـان    
الطغاة بقدر كوةها حماولة إلجياد أرض أخرى تبلر فيهـا بـلور الـدووة إىل اهلل تعـاىل،     
ومن يدر ؟ فقد ييتي اخلري من حي  ال ُيْحَتَسب، كلا قد يـيتي الشـر مـن حيـ  ال     

ةفسها  رب غري يسري من  روب العلاب واألمل  ي سبي  الدين، اهلجرة ف"  .ُيْحَتَسب
هربا من األذى، وحبثا ون الراحة، ب  هي تبدي  لللحنـة   –  ي احلقيقة -فهي ليست 

 .(21) ريثلا ييتي الفرج والنصر "

مفتوح، فلن قصر وفـنت  ي دينـه    –وند خوف الفتنة  ي الدين  -وباب اهلجرة 
للهم إال إذا كان صاحب ولر أو  عف أو وجـ  وـن   فقد ظلم ةفسه وجنى وليها، ا

اهلجرة فهو ولى رجاء  ي وفو اهلل ومغفرته، ومن هاجر  ي سبي  اهلل وو ه اهلل خريا 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  چ : -سـبحاةه   –إن أبقاه أو توفاه، و ي ذل  يقول احلق 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  
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ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ڳ  ڱ   ڱڱ 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

، فالتحول من مكان (27)چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
 رز تطبيقات املروةة  ي العل  الدوو .إىل مكان؛ حتقيقا ملصلحة الدووة من أب

 : التحول من زمان إىل زمان:رابعا

للقيـام بالعلـ    إن التحول من زمـان إىل زمـان يعـين اختيـار الـ من املناسـب       
ه مصلحة الدووة، وهلا حيتاج إىل فطنة وختطيط وحسٍّ دوو  بالل  تتحقق الدوو  

 قت دون آخر.ك به إمكاةية حتقق الغاية املرجوة  ي وَرْدواٍل ُت

صـلى اهلل وليـه    -ك من خالل ختوُّل الرسـول  َرْدولع  هلا التحول ال ماةي ُي
 الناس باملووظة، إذ أن للنفوس إقباال  وإدبارا . -وسلم 

 –هو ابن مسعود وكنيته أبو وبد الـرمحن   –كان وبد اهلل  )فعن أبي وائ  قال: 
َلَوِدْدتُّ أة  ذكرتنـا كـ     ،لرمحنيلكر الناس  ي ك  مخيس، فقال له رج : يا أبا وبد ا

يوم. قال: أما إةه مينعين من ذل  أةي  أكره أن ُأِملَُّكم، وإةـي أختـولكم باملووظـة كلـا     
 .(22)(يتخولُّنا بها خمافة السآمة ولينا  -صلى اهلل وليه وسلم  -كان النيب 

اًّ ولع  هلا التحول ال ماةي ُيْدَرك أيضا من خالل بدء الـدووة اإلسـالمية سـر   
لفرتة ثالث سنوات حتى أذن اهلل لنبيه باجلهر بالدووة بعد أن تكوةت كتيبـة اإلسـالم   
األوىل اليت متث  بلرة طيبة لشجرة اإلسالم اليت امتدت فرووها وظللت بظالهلا ربـو   

 العاملني.
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ولع  هلا التحول ال ماةي يدرك أيضا مـن خـالل تـيخر مشـرووية القتـال  ي      
حيـ    لون مـن بـؤرة االستضـعاف املكـي إىل سـاحة امليـدان املـدةي       اإلسالم حتى خرج املسل

 دووة اإلسالم. اةطالق كتائب اجملاهدين لنشر دين اهلل وإزالة ك  حجر وثرة يقف  ي طريق

صلى اهلل وليه  -ولع  هلا التحول ال ماةي ُيْدَرك أيضا من خالل إرساء النيب 
بعـد اهلجـرة املباركـة مـن مكـة إىل       دوائم االستقرار للدولة اجلديدة الناشئة -وسلم 

املدينة، حي  إن طبيعة املرحلة تقتضي ترتيب األوراق، والتخطيط الدقيق هللا الطريق 
وإغالق الباب أمام بواو  الفتنة والشقاق، فكان الدستور الل  ةسج  قب  االةطالق،

ةصـار،  املسللني مجيعا بنسيج الوحدة اإلسـالمية حيـ  املؤاخـاة بـني املهـاجرين واأل     
 وةظم والقة املسللني بغريهم حي  املعاهدة اليت حددت لليهود ما هلم وما وليهم.

صلى اهلل  -ولع  هلا التحول ال ماةي ُيْدَرك أيضا من خالل قبول رسول اهلل 
صلح احلديبية، وإوطائه املشركني ك  ما سيلوه من الشروط، وتسـاهله   -وليه وسلم 

حابة ما يسوغ التساه  فيها، إذ أن هلا الصلح قـد  معهم  ي أمور مل جيد أحد من الص
إن أمر هلا الصلح كان مظهرا  لتدبري إهلي حمض  ،أمثر مثارا  طيبة لإلسالم واملسللني "

جتلى فيه ول  النبوة وأثرها كلا مل يتج   ي أ  ول  أو تدبري آخر، فقد كـان جناحـه   
للل  اةتـ   دهشـة املسـللني    سرا  مرتبطا مبكنون الغيب املطو   ي ولم اهلل وحده، و

 أكثر مما اوتلد ولى فكرهم وتدبريهم.

ة اهلل سـبحاةه  سـن إن صلح احلديبية كان مقدمة بني يد  فتح مكة، وتل  هـي  
يوطِّيء بني يد  األمور اليت تعلقت إرادتـه بإجنازهـا مقـدمات تـؤذن بهـا      أن وتعاىل، 

 .وتدل وليها

ينه، فلل  ألن املستقب  غائب ونهم، ولئن مل يكن املسللون قد تنبهوا هللا  ي ح
 فيةى هلم أن يفهلوا والقة الواقع الل  رأوه بالغيب الل  مل يتصوروه بعد؟
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ولكن ما إن مضت فرتة من ال من حتى أخل املسللون يستشفون أهليـة هـله   
اهلدةة ووظيم ما قد اةطوت وليه من خري، فإن الناس أمـن بعضـهم بعضـا، واخـتلط     

وةادوهم بالدووة، وأمسعوهم القـرآن، وةـاظروهم ولـى اإلسـالم     املسللون بالكفار 
 .(22)جهرة آمنني، وظهر من كان متخفيا باإلسالم " 

" مـا ُفـِتَح  ي    :وقد روى ابن هشام  ي سريته ون ابن إسحاق ون ال هر  قـال 
اإلسالم فتح قبله كان أوظم منه، إمنا كان القتـال حيـ  التقـى النـاس، فللـا كاةـت       

عت احلرب، وآمن الناس بعضهم بعضا، والتقـوا فتفاو ـوا  ي احلـدي     اهلدةة، وو 
واملنازوة، فلم ُيَكلَّم أحد باإلسالم يعق  شـيئا إال دخـ  فيـه، ولقـد دخـ   ي تينـ        
السنتني مث  من كان  ي اإلسالم قب  ذل  أو أكثر. ثم قال ابن هشام: والـدلي  ولـى   

خرج إىل احلديبية  ي ألف وأربع مئة قول ال هر  أن رسول اهلل صلى اهلل وليه وسلم 
 .(22) ي قول جابر بن وبد اهلل، ثم خرج وام فتح مكة بعد ذل  بسنتني  ي وشرة آالف"

ومن أج  هلا اخلري العليم والفتح العظيم الل  أوقب هلا الصلح مسـى اهلل  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  چ  :- ســبحاةه –هــلا الصــلح فتحــا، فقــال 

ۅ  ۅ   ۉ   ۉې  ې  ې  ې  ى    ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 .(28) " وهو صلح احلديبية " ،(26)چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  

من أبرز تطبيقات املروةة  ي العل  الدوو ، ويبقى ويظ  هلا التحول ال ماةي 
 ؛ حتقيقا ملصلحة الدووة.صاحلا لالستخدام  ي ميدان الدووة  ي ك  زمان ومكان

 من الوسائ  واألساليب:و ا : التحول إىل ما يناسب املدوخامس

إن دووة الناس قد تبدوا أمرا يسريا ملن ةظر إليها ولى أةها جمرد دووة فحسـب  
 دون أن ينظر إىل حتقق مثرة تل  الدووة.
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وإذا كان ذل  كلل  فإن الل  يعنيه أمر الـدووة مـن حيـ  الغايـة والنتيجـة      
لقليب لدى بين اإلةسان ليس يدرك بيقني أن الوصول إىل موقع اإلقنا  العقلي والتيثري ا

أمرا  يسريا ، ب  هو من الصعوبة مبكان، ةظـرا  لتفـاوت إدراكـاتهم وتبـاين اجتاهـاتهم،      
ومن هنا اهتم اإلسالم اهتلاما وظيلا مبدِّ يد العون الفكر  والقليب لإلةسان، ليصـ   

 من خالل إدراكه الواوي وإرادته احلرة إىل دين احلق.

" لقد جـاء هـلا    ،يصبح الوصول إىل احلق أمرا  وسريا  وبدون هلا العون اإلهلي
الدين داطب اإلدراك البشر  بك  قواه وطاقاته: داطـب العقـ  املفكـر، وداطـب     

 .(21) الوجدان املنفع "

: " إن اإلسـالم  ي تكوينـه   -رمحـه اهلل   –يقول فضيلة الشيع / حملـد الغ الـي   
ة والفكر، ويوقظ االةفعاالت النفسـية  للعقيدة داطب القلب والعق ، ويستثري العاطف

 .(24) مع إيقاظه للقوى اللهنية "

وما احلواس البشرية الظاهرة إال سب  تنتق  من خالهلا وقائع العـامل اخلـارجى   
إىل النفس اإلةساةية املدركة )وقال  وقلبا(، ليصدر احلكم وليهـا مـن خـالل الدسـتور     

اإلسالمية بتسطري مواده  ي ازدواجية  الكامن فيها، ذل  الدستور الل  ونيت الدووة
 - وـ  وجـ    -جتلع بني قناوة العق  وواطفة القلـب، واألصـ   ي ذلـ  قـول اهلل     

وُك َّ من ميل  مؤهالت الدووة إىل يـوم   -صلى اهلل وليه وسلم  -خماطبا  ةبيه األمني 

 .(25)چ... ے  ے  ۓ  ۓڭ  ھ   ھ  ھھہ  ہ   ہ  ہ  چ القيامة:

لـة ختاطـب طاقـة الفكـر، وباملووظـة احلسـنة ختاطـب واطفـة         فباحلكلة واجملاد
القلب، فالداوية وليه أن يتحول  ي دووته إىل ما يناسب املدوو، وهو ما يسلى مبراواة 

ك  ةفس )مطلئنة أو لوامة أو أمارة بالسوء( هلـا مـا يناسـبها    و ،(21)أحوال املخاطبني 
 وجيد  معها  ي ميدان الدووة إىل اهلل تعاىل.
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ومنهم من يناسـبه الرتكيـ     ن املدووين من يناسبه الرتكي  ولى اجلاةب العقلي،ل*  ف
وقدوة الدواة  ي ذل  ، ومنهم من يناسبه امل ج أو اجللع بينهلا ولى اجلاةب العاطفي،

فعن سليم بن وامر ون أبي أمامـة قـال:    -صلى اهلل وليه وسلم  -سيدةا رسول اهلل 
فقال: يا رسول اهلل، ائلن لي بال ةا،  - وليه وسلم صلى اهلل -إن فتى شابا أتى النيب )

فجلـس،   :فدةا منه قريبـا، قـال   ،وقالوا: مه مه، فقال: ادةه فيقب  القوم وليه ف جروه،
داءك، قال: وال الناس حيبوةه ألمهـاتهم،  فقال: ال واهلل جعلين اهلل  ؟قال: أحتبه ألم 

 جعلين اهلل فداءك، قـال: وال النـاس   أفتحبه البنت ؟ قال: ال واهلل يا رسول اهلل قال:
قال: ال واهلل جعلين اهلل فداءك، قال: وال الناس  ؟حيبوةه لبناتهم، قال: أفتحبه ألخت 

قـال: وال   ،قـال: ال واهلل جعلـين اهلل فـداءك    ؟قال: أفتحبه لعلت  ،حيبوةه ألخواتهم
اهلل فـداءك، قـال:   الناس حيبوةه لعلاتهم، قال: أفتحبه خلالت ؟ قال: ال واهلل جعلـين  

وال الناس حيبوةه خلاالتهم، قال: فو ع يده وليه وقال: اللهم اغفر ذةبه وطهـر قلبـه   
 .(27)(فلم يكن بعد ذل  الفتى يلتفت إىل شيء ،هــــوحصن فرج

مـع اجلاةـب العقلـي     - صلى اهلل وليه وسـلم  -فاةظر كيف تعام  رسول اهلل 
عاطفي التيثري ، وكيـف أمثـر هـلا التعامـ      اإلقناوي ثم أتبعه بالتعام  مع اجلاةب ال

 .مثرته مع هلا الشاب

*  ومن املدووين من يناسبه القول، ومنهم من يناسبه القدوة والسلوك، ومـنهم مـن   
صـلى اهلل وليـه    -كلا ظهر ذل  جليا ونـدما وقـد رسـول اهلل     يناسبه اجللع بينهلا،

هم جاءوا معتلرين فصدوا مع املشركني صلح احلديبية وح ن املسللون لكوة - وسلم
ولى أصـحابه فقـال  هلـم: قومـوا      -صلى اهلل وليه وسلم  - ون البيت، " فيقب  النيب

فوجم مجيعهم وما قـام مـنهم أحـد، فـدخ       - وكرر ذل  ثالثا –فاحنروا ثم احلقوا 
فقالت لـه: يـا رسـول اهلل، أحتـب      ،ولى زوجته أم سللة، وذكر هلا ما لقي من الناس

تكلم أحدا منهم كللة حتى تنحر بـدة  وتـدوو حالقـ  فيحلقـ ،      خرج الاذل ؟ 
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ودوا حالقه فحلقه، فللـا رأوا   ،فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فع  ذل : حنر بدةه
ذل  قاموا فنحروا وجع  بعضهم حيلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتـ  اآلخـر لفـرط    

 .(22) الغم "

اسبه الرتهيب، ومنهم من يناسـبه  * ومن املدووين من يناسبه الرتغيب، ومنهم من ين
 اجللع بينهلا ولى حسب احلال... إخل.

" أن يكون  والداوية ببصريته الدووية يتحول إىل ما يناسب املدوو، وهلا يستل م
ليدوو ويرشـد كـ  فريـق مبـا      خبريا  بيمراض االجتلا ؛ ،الداوي واملا  بيحوال الناس

خطي كثريا   ي إصالح القلـوب ووـالج   فإن كان جيه  أحوال الناس ووللهم أ يناسبه،
النفوس، وكان كلتطبب جرب دواًء  ي مرض خا  فنجع فصار يصف ذل  الدواء 

 .(22) وخطر ذل  ولى األبدان جسيم، فكلا ولى القلوب " ،بعينه لك  مريض

ووـدم  اليوم حباجة إىل التجديـد  ي الـدووة    العل  الدوو وأود التنبيه إىل أن 
اليب الرتيبـة الـيت تولـد رتابتهـا ةفـورا وإورا ـا  ي ةفـوس        اجللود ولى بعض األس

 .املدووين

كلا أن العل  الدوو  اليوم حيتاج إىل تطوير وسائله وتوظيف التقنيـة احلديثـة   
وأن تكون لللسللني وسائلهم اإلوالمية القادرة ولـى املنافسـة بـ      ي ةشر دين اهلل، 

والتيثري  ي دةيا الناس بإوالم إسـالمي   ،العاملياحمللي واهليلنة ولى املستوى اإلوالمي 
 متخصص ذ  إمكاةيات ومؤهالت ولى مستوى املؤسسة اإلوالمية أفرادا  وآالت. 

ولع  اةصراف كثري مـن النـاس وـن الـدووة والـدواة يرجـع إىل وـدم قـدرة         
األجه ة الدووية ولى التنافس مع الوسائ  اإلوالمية والتثقيفية األخـرى مـن حيـ     

 ستحواذ ولى العقول والقلوب. التطور واال
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أن يشـلروا وـن    - تعاىل –وهلا يتطلب من القائلني ولى أمر الدووة إىل اهلل 
ساود اجلد كي يدرسوا ويتدارسوا أمر الدووة بـني الواقـع ومـا جيـب أن يكـون مـن       
خالل مؤمترات واملية للدووة والدواة بشرط أن ختـرج توصـيات تلـ  املـؤمترات إىل     

 ظ  متابعة دقيقة للتقييم والتقويم. حي  التنفيل  ي

ولن يتحقق هلا إال بإدراك حقيقـي ألهليـة الـدووة  ي النهـوض باجملتلعـات      
  ي العل  ولى رفعة شين الدووة والدواة. -تعاىل –وإخال  النية هلل 

مواكبـة تطـورات   فالتحول إىل ما يناسـب املـدوو مـن الوسـائ  واألسـاليب و     
تطبيقات املروةة أبرز من دم املساس بثوابت الدين العصر ومستجدات األحداث مع و

  ي العل  الدوو .

 سادسا : التدرج  ي العل  الدوو :

التدرج التشريعي منهج إسـالمي أصـي ؛ إذ أن إثقـال النفـوس بالتكـاليف       إن
دفعه واحدة يسل  بها مسل  اإلوراض وودم االسـتجابة، ومثـال هـلا: التـدرج  ي     

 حتريم الربا.حتريم اخللر، والتدرج  ي 

فكلل  التدرج التبليغي منهج إسالمي  أن التدرج التشريعي منهج إسالمي أصي وكلا 
 العل  الدوو .متدرجا بالناس  ي  يستخدم املروةةوالداوية احلكيم يفقه كيف أصي ، 

ومعرفته بطبائع النفوس  -صلى اهلل وليه وسلم  -ومن هنا جتلت حكلة النيب 
إة  تقدم ولى قـوم أهـ  كتـاب،    : )-موجها له  –يلن فقال وندما بع  معاذا إىل ال

فإذا ورفـوا اهلل فـيخربهم أن اهلل    –و  وج   –فليكن أول ما تدووهم إليه وبادة اهلل 
فرض وليهم مخس صلوات  ي يومهم وليلـتهم، فـإذا فعلـوا فـيخربهم أن اهلل فـرض      

بها فخل مـنهم وتـوق    وليهم زكاة تؤخل من أغنيائهم فرتد ولى فقرائهم، فإذا أطاووا
 .(622) (كرائم أمواهلم
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، من احملليـة إىل العامليـة(   وسع الدوو التوأبرز ما جيلي ذل  التدرج التبليغي )
بـ   والل  حنتاج إليه  ي يومنا هـلا أكثـر مـن ذ  قبـ ، وال دفـى أن العلـ  ولـى        

 املباد ء اجلديدة  ي ةفوس خاوية أو  ي ةفـوس ذات بـا  طويـ   ي اوتنـاق النقـيض     
  اليكون دفعة واحدة وال حيقق مثرته مرة واحدة.

صـلى اهلل   - ي دوـوة رسـول اهلل    وسع الدوو التالتدرج أثناء وقد ظهر هلا 
بيجلى ما يكون، فبعد التحول من السرية إىل اجلهرية  ي الدووة إىل اهلل  -وليه وسلم 

 يدا ، كلا يلي: من احمللية إىل العاملية رويدا  روتوسع بدأت مسرية ال  - تعاىل –

ملا هاجر املسللون إىل احلبشة وكان استجواب النجاشي هلم،  أجاب سيدةا جعفـر  *  
وقيدة ووبـادة   –بصفائها وةقائها  –بن أبي طالب إجابة ورض فيها دووة اإلسالم 

 وشريعة وأخالقا ، ور ا  امتل  به لب النجاشي الل  َأمََّنهم  ي دياره. 

حتـول بدووتـه    -صلى اهلل وليه وسلم  - مبكة برسول اهلل وملا اشتد أذى املشركني* 
إىل خارج مكة، حتول إىل الطائف، " وهي تبعد ون مكة حنو ستني ميال ، وكان كللـا  

فللـا   ،(626)مر ولى قبيلة  ي الطريق دواهم إىل اإلسالم فلم جتب إليه واحدة منها " 
فكاةوا أشد وليه مـن أهـ     وص  إىل الطائف دوا أهلها إىل اهلل وإىل ةصرة اإلسالم

شاكيا إليه  عف قوته وقلـة حيلتـه وهواةـه ولـى      -سبحاةه  –مكة، فلجي إىل اهلل 
الناس، وهلا اللجوء إىل اهلل هو ما جيب أن يكون وليه حال الدواة إىل اهلل  ي كـ   
آن خاصة وندما تواجههم الشدائد وتعرت هم  العقبات، فإن اللجوء إىل اهلل يعقب 

حة، وهو ما حدث لرسول اهلل صلى اهلل وليـه وسـلم، فقـد اةصـرف مـن      احملنة من
الطائف راجعا  إىل مكة حني يئس من خري ثقيـف، حتـى إذا كـان بنخلـة قـام مـن       
جوف اللي  يصلي، فلر به النفر من اجلن اللين ذكرهم اهلل، فاسـتلعوا لـه، فللـا    

ما مسعوا، فقص اهلل  فرغ من صالته ولوا إىل قومهم منلرين، قد آمنوا وأجابوا إىل

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ  :- سـبحاةه  –فقال  - صلى اهلل وليه وسلم -خربهم وليه 
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پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ــال  ،(628) چڎ ــاىل   –وق ــارك وتع ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    چ  :-تب

إىل آخر مـا ورد   ،(621) چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  
 .(624) " من خربهم  ي هله السورة الكرمية

يعرض دووته ولى قبائ  العـرب  ي   -صلى اهلل وليه وسلم  -ثم أخل رسول اهلل * 
ع رسول اهلل بقادم يقـدم مكـة مـن العـرب لـه اسـم وشـرف إال        املواسم، وما مس

 وتصدى له فدواه إىل اهلل وورض وليه ما ونده.
م، 186من النبوة، يوليو سـنة   68ثم كاةت بيعة العقبة األوىل  ي موسم احلج سنة * 

حي  التقى رسول اهلل ـ صلى اهلل وليه وسلم ـ باثين وشر رجال  مـن أهـ  يثـرب      
 يعهم وبايعوه بيعة النساء، أ  ِوْفَق بيعتهن اليت ة لت بعد احلديبية. وند العقبة فبا

صـلى اهلل وليـه    -أن رسـول اهلل   – ر ـي اهلل ونـه   –ون وبادة بن الصامت 
ركوا بـاهلل  ـتعالوا بايعوةي ولـى أن ال تشـ  )قال وحوله وصابة من أصحابه:  -وسلم 

دكم، وال تيتوا ببهتـان تفرتوةـه بـني    رقوا، وال ت ةوا، وال تقتلوا أوالــــشيئا ، وال تس
أيديكم وأرجلكم، وال تعصوةي  ي معروف، فلن وفى منكم فيجره ولـى اهلل، ومـن   
أصاب من ذل  شيئا  فعوقب به  ي الدةيا فهو له كفارة، ومن أصاب مـن ذلـ  شـيئا     

 .(625)ذل " قال: فبايعناه ولى (فسرته اهلل فيمره إىل اهلل: إن شاء واقبه وإن شاء وفا ونه

مع هؤالء  -صلى اهلل وليه وسلم  - وبعد أن متت البيعة واةتهى املوسم بع  النيب* 
 –ر ي اهلل ونه  –املبايعني إىل يثرب أول سفري  ي اإلسالم، وهو مصعب بن ولري 

وليقوم بنشر اإلسالم بـني   ،ليعلم املسللني فيها شرائع اإلسالم، ويفقههم  ي الدين
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رك، وقد وفق اهلل مصعب  ي مهلتـه حتـى مل تبـق دار مـن     اللين مل ي الوا ولى الش
 .(621)لدووة اإلسالم األق  ِذْكٌردور األةصار إال وفيها رجال وةساء مسللون أو ولى 

صـلى   -ثم كاةت بيعة العقبة الثاةية  ي موسم احلج التالي، حي  التقي رسول اهلل * 
يثـرب، فقـالوا: يـا     بثالثـة وسـبعني رجـال  وامـرأتني مـن أهـ        -اهلل وليه وسلم 

تبـايعوةي ولـى السـلع والطاوـة  ي النشـاط      ) ول اهلل، والم ةبايع ؟ قـال: ـــرس
والكس ، والنفقة  ي العسر واليسر، وولى األمر باملعروف والنهي ون املنكـر، وأن  
تقولوا  ي اهلل ال ختافون  ي اهلل لومة الئم، وولى أن تنصروةي فتلنعوةي إذا قدمت 

وبعد فبايعوه،  ،(627) ن منه أةفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنة(وليكم مما متنعو
وشـر زويلـا     أن دتـاروا اثـين   - صـلى اهلل وليـه وسـلم    -أن متت البيعة طلب رسول اهلل 

 (.622) يكلفون باملسئولية ونهم  ي تنفيل بنود هله البيعة ،يكوةون ةقباء ولى قومهم

إىل املدينة املنـورة بدايـة التوسـع الـدوو       ثم كاةت اهلجرة النبوية من مكة املكرمة* 
 كلا ينبغي أن يكون.

ثم كاةت مشرووية القتال، وال دفى أن من أسباب مشروويته إزالة ك  حجر وثرة * 
 يقف  ي طريق ةشر الدووة ومح  لوائها إىل ربو  العاملني. 

اء إىل ملـوك وأمـر   -صـلى اهلل وليـه وسـلم     -ثم كاةت بداية مكاتبـات الرسـول   * 
وإىل الدخول  ي دين اإلسالم، إذ أن النـاس   –و  وج   –اآلفاق يدووهم إىل اهلل 

غالبا  ولى دين ملوكهم، وكان ذل   ي آخر سنة ست من اهلجرة حني رجع رسول 
من احلديبية، فلنهم من آمن ومنهم مـن كفـر، وقـد     -صلى اهلل وليه وسلم  -اهلل 

والم العـاملي بهـلا الـدين العظـيم وةبيـه      كاةت هله املكاتبات ذات أثر فعال  ي اإل
 .(622) الكريم صلى اهلل وليه وسلم "
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هـ، ودخ  الناس  ي دين اهلل أفواجا ، وتوالـت الوفـود إىل    2ثم كان فتح مكة سنة * 
ليبـايعوه ولـى اإلسـالم، وقـد مسـي العـام        - صلى اهلل وليه وسلم -رسول اهلل 

 .(662) " التاسع اهلجر  بعام الوفود

ولى إرسال دواته إىل األمصار لـدووة   -صلى اهلل وليه وسلم  -ر  النيب كلا ح* 
سيدةا معـاذا    -صلى اهلل وليه وسلم  -أهلها إىل اهلل وتعليلهم اإلسالم، فقد بع  

 كلا سبق ذكره.إىل اليلن 

مل يـرتك سـبيال  إال وسـلكه     -صلى اهلل وليه وسـلم   -وهكلا يتضح أن النيب 
 م: حتقيقا  لعاملية اإلسال

 .(666)(ُقْ  َيا َأيَُّها النَّاُس ِإةِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم َجِليعا ): -سبحاةه  –كلا قال 

وكـان الـنيب يبعـ  إىل قومـه خاصـة      ): - صلى اهلل وليـه وسـلم   -وكلا قال 
 .(668)( وبعثت إىل الناس كافة

دوـوة،  من احمللية إىل العامليـة أمـر طبيعـي ومنطقـي لنجـاح كـ        توسع وهلا ال
ليته أوال  ون ةفسه ثم ون أهله ووشـريته ثـم وـن أهـ  حيـه      وفاإلةسان يتحل  مسؤ

 وبلدته ثم بعد ذل  ون كافة الناس بقدر استطاوته. 

ومن ثم فإةه جيب ولى املؤسسات الدووية أن تطرق ك  باب فيه ةشر لإلسالم 
يقـات املروةـة  ي   وفقا ملنهج التدرج التبليغي الل  يعـد مـن أبـرز تطب   وحتقيق لعامليته 

العل  الدوو  اليت تفيد  ي اختيار اخلطوة املالئلة حبسـب رىيـة القـائلني ولـى أمـر      
 الدووة.
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 سابعا : استخدام املداراة  ي بعض األحوال:
إن املروةة  ي العل  الدوو  تقتضي إمكاةية استخدام الداوية املداراة  ي بعض 

 املدوو كلل .األحوال؛ حتقيقا ملصلحة الدووة والداوية و

قال ابن بطال: " املداراة من أخالق املؤمنني، وهي خفض اجلناح للناس، ولـني  
الكللــة وتــرك اإلغــالظ هلــم  ي القــول، وذلــ  مــن أقــوى أســباب األلفــة، وســ   

بالكبـائر،   رالسخيلة... واملداراة هي الرفق باجلاه  الل  يسـترت باملعاصـي وال جيـاه   
 .(661) " حتى يرجعوا ولا هم وليه مراد اهلل بلني ولطف واملعاطفة  ي رد أه  الباط  إىل

 .(664) وقال ابن حجر: " املداراة الدفع برفق "
 .(665) وقال املناو : " املداراة: املالينة و املالطفة "

وقال أحد الباحثني: " املداراة معناها التلطـف باملـدوو، وإظهـار البشاشـة لـه،       
 . (661) أو تغيري حلقيقة "ومراواته، دون إخفاء أو حتسني لباط  

 .ولللدارة أمثلة تطبيقية  ي حياة النيب 
فقد أفرد اإلمام البخار   ي صحيحه بابا  بعنوان )املداراة مع الناس( وأورد فيه 

 َأْخَبَرْتُه أةه اْسَتْيَذَن َوَلى النيب -َرِ َي اللَُّه َوْنَها  -حديثا  ون ُوْرَوَة بن ال َُّبْيِر َأنَّ َواِئَشَة 
أو بئس َأُخو  –رجٌ  َفَقاَل: )اْئَلُةوا َلُه، فِبْئَس اْبُن اْلَعِشرَيِة  –َصلَّى اللَُّه َوَلْيِه َوَسلََّم  -

َفَللَّا َدَخَ  َأَلاَن َلُه اْلَكَلاَم، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه، ُقْلَت ما ُقْلَت ُثمَّ َأَلْنـَت َلـُه    -اْلَعِشرَيِة 
 -َأْو َوَدَوـُه   -َواِئَشُة، ِإنَّ َشرَّ النَّـاِس من لـة ونـد اهلل َمـْن َتَرَكـُه        ي القول. فَقاَل: َأْ 
 .(667) النَّاُس اتَِّقاَء ُفْحِشِه(

 وبناء وليه فاملداراة ملصلحة الدووة صورة من صور املروةة  ي العل  الدوو .

 وألةه قد يكون هناك تداخ  وند البعض بني مفهوم املـدارة واملداهنـة فـاألمر   
 يتطلب تو يح مفهوم املداهنة:
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قال اجلرجاةي: )املداهنة هي أن ترى منكرا وتقدر ولى دفعه ومل تدفعـه حفظـا    
 .(662) جلاةب مرتكبه أو جاةب غريه أو لقلة مباالٍة  ي الدين(

الـيت هـي    -فلن خالل مفهوم املداهنة السابق ذكره يتضح أن املروةة واملداراة 
و املداهنة شيء آخر، فاملروةة واملداراة جائ ة خبالف شيء،  -صورة من صور املروةة 

 املداهنة فإةها حمرمة شروا .

ويشري إىل هلا املعنى اإلمام / ابن القيم بقوله: )وكلل  املـداراة صـفة مـدح،    
واملداهنة صفة ذم، والفرق بينها أن املدار  يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منـه احلـق   

لطف به ليقره ولى باطله ويرتكه ولى هواه، فاملـداراة  أو يرده ون الباط ، واملداهن يت
. وهلا ما يؤكده ابن بطال بقوله: )وقد ظن (662) أله  اإلميان واملداهنة أله  النفاق(

من مل ينعم النظر أن املداراة هي املداهنة، وذلـ  غلـط، ألن املـداراة منـدوب إليهـا،      
 .(682) واملداهنة حمرمة(

له: )والفرق بني املداراة واملداهنة، أن املداراة: ويو ح القرطيب حم  الفرق بقو
بلل الدةيا لصـالح الـدةيا أو الـّدين، وهـي مباحـة ومستحسـنة  ي بعـض األحـوال،         

 .(686) واملداهنة امللمومة احملرمة: هي بلل الّدين لصاحل الدةيا(

شـك  مـن    ةوخنرج من ذل  أن املداراة صورة من صور املروةـة، وأن املداهنـ  
 اق.أشكال النف

كاةت تل  أبرز تطبيقات املروةة  ي العل  الـدوو  مقرتةـة بآثارهـا  ي ميـدان     
 الدووة إىل اهلل تعاىل.
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 املبحث الثالث

 معوقات املرونة يف العمل الدعوي وسبل مواجهتها

إن املروةة  ي العل  الدوو  متث  جاةبا من منظومة الدووة إىل اهلل تعاىل، وبناء 
نظومـة، وتتعـرض للكـثري مـن املعوقـات الـيت جتعلـها غـري         وليه يصيبها ما يصيب امل

مللوسة  ي ميدان الدووة  ي كثري من األحيـان، األمـر الـل  يتطلـب مواجهـة تلـ        
املعوقات مبا يناسبها، و ي هلا املبح  بيان ألبرز تلـ  املعوقـات وسـب  مواجهتهـا،     

 وذل  كلا يلي:

 أوال: معوقات املروةة  ي العل  الدوو :

معوقات املروةـة  ي العلـ  الـدوو  وثيقـة الصـلة بـلات الداويـة،         إن أغلب
 وسيتضح ذل  من خالل استعراض تل  املعوقات ولى النحو التالي:

 التعصب للرىية الشخصية:  -6

إن التعصب ألسلوب دوو  معني، أو وسيلة دووية معينة، من أبرز معوقـات  
م  الضعف، وخلة مـن خلـ    املروةة  ي العل  الدوو ، والتعصب هو " شيلة من شي

اجله ، يبتلى بها اإلةسان فتعلي بصره و تغشي وقله، فال يرى حسنا  إال ما َحُسن  ي 
، وغالبا ما ييتي هلا التعصـب  (688) رأيه، وصوابا  إال ما ذهب إليه أو من تعصب له "

ا من بنتائج سلبية  ي ميدان الدووة إىل اهلل تعاىل: مجودا للدووة، وإورا ا ونها، وةفور
رمبا  -ول سف  –الداوي، و ي املقاب  تفاو  مع دواة آخرين يرتمجون املروةة، ولكن 

 يتبنون غري احلق.

إن التعصب من ِقَب  بعض الدواة ألسلوب دوو  معني أو وسيلة دووية معينة 
دون ةظر إىل أسلوب آخر رمبا يكون أقوى تيثريا، أو وسيلة أخرى رمبا تكـون أسـر    
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 –اقا، دليـ  ولـى وـدم فقـه املروةـة  ي العلـ  الـدوو ، فـاألمر         وصوال وأوسع ةط
فيه سعة طاملا أةه  ي إطار املشرو  أو املباح،  -بالنسبة الستخدام األساليب والوسائ  

 احملقق ألهداف الدووة بإذن اهلل.

 لبعض الدواة املربزين: التقليد األولى -8
مبـا أةـه قـد ذكـر  ي إطـار      حملود ومنه مـا هـو مـلموم، و    وإن التقليد منه ما ه

الباطـ  املـلموم، الـل  ورفـه شـيع       داملعوقات فلن املؤكد أن املراد هنـا هـو التقليـ   
. كلـا ورفـه   (681)بيةه " قبول قول الغري بال حجة "  -رمحه اهلل  –اإلسالم / ابن تيلية 

 . (684) اخلطيب البغداد  بيةه " قبول القول من غري دلي  "
: -ج  ووال  –امللموم  ي الشريعة اإلسالمية، قال  وهلا النو  من التقليد هو

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  چ 

 .(685) چٿ  ٿ  ٹ     ٹ
ومبا أن احلدي  ون العل  الدوو ، فيلكن القول: إن التقليد األولى  ي هـلا  

سـائلهم دون النظـر إىل   امليدان هو )السري  ي ركاب بعض الدواة تقليدا ألساليبهم وو
اختالف ال مان أو املكان أو املـدووين(، وهـلا التقليـد األولـى مـن أبـرز معوقـات        
املروةة  ي العل  الدوو ؛ إذ أةه يعط  العق ، ويضيق وليه ويقيـده، فـال يسـلح لـه     

 برىية املناسب واملفيد.

 اتبا  اهلوى: -1
، واتبا  اهلوى من (681) له "يعرف اهلوى بشك  وام بيةه " مي  الطبع إىل ما يالئ

أبرز معوقات املروةة  ي العل  الدوو ؛ وما ذل  إال ألن اهلـوى يصـد صـاحبه وـن     
رىية املناسب واملفيد  ي ميدان الدووة، وجيعله يستبعد ما وند اآلخر حتى وهو يعلـم  

 واملو ووية  ي احلكم. فأةه صواب، ومينعه من االورتاف باخلطي، ويبعده ون اإلةصا
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 ذم اإلسالم من اتبع اهلوى دون وق  أو تفكري  ي غري مو ع من آيات القرآن:وقد 

ــال  ــاىل  –ق ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  :-تع

 :-تعاىل  –، وقال (687)چۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی

ڻ  چ  :-تعـاىل   –وقال  ،(682) چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   وئ   وئ  ۇئ  ۇئچ 

 .(682) چہہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ ڻ  ۀ  ۀ ڻ  ڻ  

  يق األفق أو قصر النظر: -4

" مفهوم  يق األفق أو قصر النظر  ي االصـطالح الشـروي والـدووى هـو      إن
 عف أو خل   ي البصرية يـؤدى إىل حصـر الـتفكري أو الرىيـة  ي حـدود  ـيقة ال       

و خلـ   ي البصـرية يـؤدى إىل    تتجاوز املكان و ال مان، أو بعبارة أخرى، هو  عف أ
رىية القريب وما حتت القدمني فقـط، دون النظـر إىل البعيـد، ودون تقـدير اآلثـار و      

 ،(616)وأبعادها" بسطحية دون مقاصدها رومبعنى آخر " هو النظر إىل اأُلمو ،(612)"  العواقب
إىل  و يق األفق من أبرز معوقات املروةة  ي العل  الدوو ؛ إذ أةه جيع  صاحبه ينظر

واحدة مما جيعله يصطدم بكثري من العقبات الـيت تواجهـه، فتجـده غـري      ةاألمور ب اوي
قادر ولى استيعابها أو االلتفاف حوهلا، يقول الدكتور / السيد ةوح: " إن  ّيق األفـق  

 –أو قصري النظر، سيواجه  ي طريقه الكثري مـن العقبـات والصـعاب، ولـن يسـتطيع      
هله العقبات، وتل  الصعاب، وحماولة التغلب  باستيعا -لضيق ُأُفقه أو قصر ةظره 

، وبالتالي تكون النتيجة اجللود، واالورتاض ولى ك  جديد، ومصـادرة  (618)وليها " 
 آراء اآلخرين.

مل  -صلى اهلل وليه وسـلم   –وإن الناظر  ي السرية النبوية يرى كيف كان النيب 
سنة من الدووة، ومـا فعـ  ذلـ     حيطم األصنام اليت حول الكعبة خالل ثالث وشرة 
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وبعد ةظره " ألةه  -صلى اهلل وليه وسلم  –إال يوم فتح مكة، وما ذل  إال لسعة ُأفقه 
كان يرى أن البدء بتحطيم هله األصنام قب  حتطيم األصنام املوجودة بداخ  النفوس، 
 تل  اليت توجه وتدوو إىل الشرك واإلثم والرذيلـة، سيسـاود ولـى إوـادة بنـاء هـله      

األصنام من اللهب، بدال من احلجارة، ب  سيضاوف من وددها، للا تركهـا، وولـد   
: )إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى -تعاىل  –إىل إصالح النفوس من داخلها، تطبيقا لقوله 

، حتى إذا صلحت هله النفوس واستقامت ولـى مـنهج اهلل   (611)يغريوا ما بيةفسهم( 
وفتح بها مكة وحطـم بهـا هـله     -هلل وليه وسلم صلى ا –وترابطت فيلا بينها قادها 

 .(614) األصنام "

 االةكفاء ولى اللات: -5

ويقصد باالةكفاء ولى اللات هنا " التلرك  العقلي حول اللات أو ودم إوطـاء  
وجهة النظر األخرى أ  اوتبار أو ودم  و ع اإلةسان ةفسه مكان الطرف اآلخر وند 

  أو مشكلة من املشاك  أو وـدم تفهـم رأيـه أو    مناقشة أية قضية أو مسيلة أو مو و
. وهلا االةكفاء درج وقلية أحادية، وقليـة  (615) موقفه من تل  املشكلة أو املو و  "

البعد الواحد، وصاحب هله العقلية من الصعب معايشته، وما ذل  إال ألن اآلخر ال 
فهـم الطـرف   يعين له أ  شيء، وليس ونده االستعداد لتقب  وجهة ةظـر اآلخـر أو ت  

اآلخر، فلغة إقصاء اآلخر ونده بـارزة ووا ـحة، وبنـاء وليـه ال يوجـد ونـده أدةـى        
اهتلام بالبح  ون املناسب واملفيد  ي العل  الدوو ؛ مما جيع  الناس يتخـلون منـه   

 .(611)موقف سلبيا ، فينع لون ونه، وال يرغبون فيه 

حتتـاج إىل سـب     كاةت تل  أبرز معوقات املروةـة  ي العلـ  الـدوو ، والـيت    
 مناسبة ملواجهتها، وبيان ذل  فيلا يلي: 
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 ثاةيا: سب  مواجهة معوقات املروةة  ي العل  الدوو :

 اإلقرار اللاتي بوجود مشكلة ودم املروةة: -6

إن أول خطوة  ي طريق العالج هي اورتاف املريض مبر ه وحاجتـه للعـالج،   
 –ام   ي ميدان الدووة إىل اهلل وبعد ذل  يكون تشخيص الداء ووصف الدواء، والع

إذا مل يكن لديه القدر الكا ي من املروةة  ي العلـ  الـدوو ، فإةـه حباجـة إىل      –تعاىل 
االورتاف واإلقرار اللاتي بوجود مشكلة ودم املروةة حتى يبدأ حتليـ  املشـكلة بدقـة    

وـدم  وو ع أةسب السب  ملواجهتها  ي  وء دراسات وللية دووية دقيقة؛ إذ  ي ظ  
 االورتاف واإلقرار يكون العناد، وبالتالي يبقى احلال ولى ما هو وليه.

 سعة املعرفة وتنو  الثقافة: -8

إن سعة املعرفة وتنو  الثقافة من أبرز سب  مواجهة معوقات املروةة  ي العلـ   
الدوو ، واملقصود أن يكون العام   ي ميدان الدووة إىل اهلل ذا قدر كبري من املعرفـة  

 ، ويتحقق هلا بيمور كثرية، منها:(617)و  شام   ي ميدان الثقافة وتن

طلب العلم، واملقصود هنا بالعلم مجيع العلـوم املباحـة وليـع أةواوهـا، ولـيس        -أ
الشريعة فقط، وإن كاةت ولوم الـدين أشـرف العلـوم وأفضـلها،      ماملقصود ولو

ر العقـ  مـع ةـور    وإن اإلةسان املسلم إذا أخلص  ي طلب العلم، فإةه يرزق ةـو 
البصرية بإذن اهلل،كلـا أن العلـم يضـيف لصـاحبه سـعة   ي اإلدراك، وزيـادة  ي       
الووي، ودرجة  ي الفهم، وحسنا   ي التيتي، وهللا كان طلب العلم من أهم طرق 

 كسب املروةة.

القراءة الكثرية املتنووـة  ي كافـة اجملـاالت ولـى وجـه االسـتلرار ال االةقطـا ،         -ب
ــا ي ــة،   وخاصــة م ــالعلوم الشــروية، والدراســات النفســية، واالجتلاوي ــق ب تعل

 والتاردية... إخل.



 هـ6415 مجادى األوىل( 16العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،    164

 ،(612)وال دفى أن أوىل كللات وحي السلاء )اقرأ باسـم ربـ  الـل  خلـق(     
فالقراءة مفتاح العلم واملعرفة، وألن جماالت القراءة متعددة ومطلوب مـن املسـلم أن   

ُيْلَكر املفعول بـه  ي اآليـة، ليفيـد ذلـ      ينه  بقدر طاقته، ال يدخر وسعا  ي ذل ، مل 
 معنى العلوم.

املستلرة  ي اجملاالت السابقة اللكر وغريها، تكسب اإلةسان سعة  ي  ةإن القراء
األفق وبعدا   ي النظر، فهو يرى كيف جتر  سنة اهلل  ي البشر، وكيف يقلب اهلل األيام 

 ثلى للتعام  معها. بني الناس، ويعلم طبائع النفس اإلةساةية، والطرق امل

ب  إن القراءة  ي هله اجملاالت ال تكسب اإلةسـان املروةـة، بـ  تكسـبه الكـثري      
 والكثري من املروةة.

حماورة أه  العلم واخلربة  ي ك  فن، فاستخراج ما ونـد أهـ  العلـم واخلـربة ال      -ج
خلري إال بلغة احلوار وحسن السؤال، فإةه باحلوار تفتح لإلةسان أبواب من ا نيكو

مل يكن يتوقعها، وحسن السؤال مفتاح للعلـم، يقـول ال هـر : " العلـم خـ ائن      
. وإن مل يسـتطع اإلةسـان حمـاورة أهـ  العلـم واخلـربة       (612) ومفاتيحها السؤال "

مباشرة، فليستفد من تقنيات العصر، فيلكن لإلةسان اليوم أن ينشيء حوارا  مـع  
له ون طريق شبكة "اإلةرتةت" بك   ي من  سمن يشاء  ي أرجاء املعلورة وهو جال

 يسر وسهولة.

 قدميا وحديثا: -املرتبطة باملروةة  -االستفادة من جتارب الدواة  -1

قـدميا وحـديثا تـوفر     -املرتبطـة باملروةـة    -إن االستفادة مـن جتـارب الـدواة    
األولار، وختتصر األزمان، وتعطي مؤشرات ذات مصداقية والية ألثـر وةتـائج تلـ     

  ي ميدان العل  الدوو ، وتتيح للعام   ي ميدان الدووة البناء ولى أساس. التجارب

وخري التجارب اجلديرة بـاالطال  وليهـا التجـارب املـلكورة  ي سـري األةبيـاء       
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و ي مقدمتهم سرية املصـطفي صـلى اهلل وليـه وسـلم. ثـم التجـارب        وليهم السالم،
ومـن بعـدهم مـن     -هم أمجعـني  ر ي اهلل وـن  -امللكورة  ي سري الصحابة والتابعني 

الدواة واملصلحني إىل زماةنا هلا، فإن حياتهم مليئة  بيةوا  مـن التجـارب واخلـربات    
 .(642) ي جماالت الدووة املختلفة 

 :ةشر فقه املروةة  ي العل  الدوو  -4

وإبـراز   ،وأوين بلل  ةشر الفهم الصحيح جلاةـب املروةـة  ي العلـ  الـدوو     
واالهتلـام بتدريسـه مفصـال  ي كافـة      ،علليـة الـيت تعنـى بـه    الدراسات واألحبـاث ال 

وتكثيــف  ،الكليــات واألقســام واملعاهــد املعنيــة بتخــريج الــدواة إىل ميــدان الــدووة
الدورات التدريبية اليت تعنى ببيان فقـه املروةـة  ي العلـ  الـدوو  للـدواة ولـى اهلل       

 .وتركي  وسائ  اإلوالم اإلسالمية ولى هلا املو و  ،تعاىل

 .واجملال مفتوح للكر مقرتحات ملواجهة معوقات املروةة  ي العل  الدوو 

 واحللد هلل الل  بنعلته تتم الصاحلات
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 اخلامتة

 :أهم ةتائج البح  :أوال
وهو  ،حباجة إىل فقه املروةة  ي الدووة مبعناها األول –تعاىل  -الدواة إىل اهلل  -6

 ؛دوو   ي امليادين الدووية املتنووةوترمجة ذل  الفقه  ي خطابهم ال (،الدين)
 .وتيليفا لقلوبهم ،تيسريا ولى الناس

النشر )وهو  ،وكلل  حيتاج الدواة إىل فقه املروةة  ي الدوـوة مبعناها الثاةي
للوصول به إىل أرقى  ؛لتطبيق املروةة وترمجتها  ي العل  الدوو  ذاته (؛والتبليغ

 .مراتب التيثري واإلقنا 
روةة  ي العل  الدوو  يرتك  ولى أسس وللية دووية ذكرها املختصون أن فقه امل -8

 ،والتطبيقات الدووية ورب العصور ،استنباطا من مصادر الدووة ، ي ولم الدووة
فال جمال  ،والكثري من التجارب واخلربات ،واستنادا إىل العديد من الدراسات
 .للعشوائية أو الفو وية باسم املروةة

لعل  الدوو  ال تؤتي مثارها املرجوة  ي ميدان الدووة إال إذا كاةت املروةة  ي ا -1
 .منضبطة مبجلووة من الضوابط الشروية

ب  ترتجم  ي  ،املروةة  ي العل  الدوو  ال تقف وند تطبيقات حمددة وثابتة -4
 .تطبيقات كثرية ومتنووة ومتجددة

 . ميدان الدووة إىل اهلل تعاىلاملروةة املنضبطة  ي العل  الدوو  ذات آثار إجيابية  ي -5
املروةة  ي العل  الدوو  حتتاج إىل العل  ولى التخلص من معوقـات املروةـة  ي    -1

والتقليـد   ،التعصـب للرىيـة الشخصـية    :مث  ،العل  الدوو  لدى بعض الدواة
 ... إخل.واالةكفاء ولى اللات ،و يق األفق أو قصر النظر ،واتبا  اهلوى ،األولى



 167                حملد هالل الصادق هالل .د           روةة  ي العل  الدوو امل 

مـن خـالل    –تعـاىل   –ة  ي العل  الدوو  ميكن أن يكتسبها الدواة إىل اهلل املروة -7
 ،وســعة املعرفــة وتنــو  الثقافــة ،اإلقــرار الــلاتي بوجــود مشــكلة وــدم املروةــة

واحلـر    ،وتبادل اخلربات الدوويـة  ،واالستفادة من جتارب الدواة قدميا وحديثا
 ،بت الدينية واألهداف الدوويةولى التغيري ملواكبة التطوير مع ودم املساس بالثوا

 ... إخل.وةشر فقه املروةة  ي العل  الدوو 

 :التوصيات :ثاةيا
لعظيم آثارها  ي ميدان  ؛أوصي باحلر  ولى تطبيق املروةة  ي العل  الدوو  -6

 .الدووة إىل اهلل تعاىل
أوصي املؤسسات الدووية مبتابعة العل  الدوو  للدواة  ي  وء الدراسات  -8

 .وو ع ك  شيء  ي مو عه ،للتقييم والتقويم ؛ية الدوويةالعلل
لبيان فقه املروةة  ي  –تعاىل  –أوصي بعقد دورات وللية تدريبية للدواة إىل اهلل  -1

 .والتخلص من معوقاتها ،وكيفية اكتسابها ،العل  الدوو 
أوصي بعقد لقاءات جتلع وددا كبريا من الدواة خمتلفي اجلنسيات ومتنووي  -4

لعرض جتاربهم وتطبيقاتهم لللروةة  ي العل   ؛بيئات ومتفاوتي األولارال
الستفادة  ؛وبيان ما ترتب وليها من آثار  ي ميدان الدووة إىل اهلل تعاىل ،الدوو 

وتفاد  التطبيقات  ،وتطبيقاتهم اإلجيابية لللروةة ،ك  داوية من خربات اآلخرين
 .السلبية لللروةة  ي العل  الدوو 

ملواجهتها مبا  ؛املؤسسات الدووية برصد وقبات املروةة  ي العل  الدوو  أوصي -5
 .يتناسب معها

للوقوف ولى إجيابيات  ؛أوصي بعل  استطال  رأ  لللدووين بني احلني واآلخر -1
 ي  –مبعناها الصحيح  –ومدى حتقق جاةب املروةة  ،وسلبيات العل  الدوو 

 .أداء الدواة
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مع  (،املروةة وتطبيقاتها  ي العل  الدوو )واملي ون  أوصي بعقد مؤمتر دوو  -7
والعل  ولى تفعي  ما يسفر ونه  ،تكثيف اإلوالن ونه لكافة املؤسسات الدووية

 .املؤمتر من ةتائج وتوصيات
وتعليله ولى ك   ،أوصي بطباوة كتاب مفصِّ  لللروةة  ي العل  الدوو  -2

ليستفيد من هلا  ؛ك  داوية لتكون هناك ةسخة بني يد  ؛املؤسسات الدووية
واملروةة  ي  ،الثبات  ي مو ع الثبات :الكتاب وليحقق التوازن  ي ولله الدوو 

 .مو ع املروةة
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 بتصرف. 821،824اةظر: اخلصائص العامة لإلسالم، د. يوسف القر او ، صـ  (6)

معجم مقاييس اللغة، ألبي احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق و بط / وبد السالم ( 8)
 .5/161هارون، 

 .1/471لسان العرب، البن منظور، مادة )مرن(، ( 1)

، 65، صــ  15اإلةسان بني املروةـة والصـالبة، د/ جاسـم الياسـني، جملـة املنـار، جـدة، وـدد          (4)
 هـ.6481

 .872موسووة ولم النفس، أسعد رزوق، مراجعة / وبد اهلل وبد الدايم،صـ  (5)

 .646ـصة اإلسالمية، محدان وبد اهلل الصو ي، مفهوم األصالة واملعاصرة وتطبيقاته  ي الرتبي (1)

 .4، 1راجع تفصي  التعريفات االصطالحية امللكورة  ي: املروةة، أةس سليم األمحد ، صـ  (7)

 .(11)سورة يوسف، من اآلية رقم  (2)

 .882صـ  املعجم الوجي ، ؛6/221،227  ي: لسان العرب (مادة )دوا راجع: (2)

 .(886)ة رقم سورة البقرة، من اآلي (62)

 ـ  بتصرف 86، 82اةظر: أساليب الدووة اإلسالمية املعاصرة، د / محد بن ةاصر العلار، صـ  (66)

 .85الدووة اإلسالمية  ي وهدها املكي: مناهجها وغاياتها، د / رىوف شليب صـ  (68)

 .62صـ  املدخ  إىل ولم الدووة، د / حملد أبو الفتح البياةوةي، (61)

 .42صـ  لم الدووة، د / حملد أبو الفتح البياةوةي،املدخ  إىل و (64)

 .62صـ  ،الدووة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها، د / أمحد أمحد غلوش (65)

 .12صـ  الدووة واإلةسان، د / وبد اهلل الشاذلي، (61)

 .(65)سورة يوةس، من اآلية رقم  (67)

 .(621)سورة األةعام، اآلية رقم  (62)
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 .(41-41)سورة طه، اآليات رقم  (62)

 .8/861 صفوة التفاسري، (82)

 .(14)سورة آل ولران، من اآلية رقم  (86)

 إسناده صحيح. :وقال احملقق، (681/ 16) (،62212اإلمام / أمحد  ي مسنده برقم )( أخرجه 88)

 .4/152 معامل السنن، لإلمام / أبي سليلان محد بن حملد اخلطابي البسيت، (81)

 .(42)قم من اآلية ر لتوبة،سورة ا (84)

 .(651)سورة األةعام، اآلية رقم  (85)

 .(6)، اآلية رقم إبراهيمسورة  (81)

 .(14)سورة األةعام، من اآلية رقم  (87)

 .(665)سورة األةعام، من اآلية رقم  (82)

 .(14)سورة يوةس، من اآلية رقم  (82)

 .(87)سورة الكهف، من اآلية رقم  (12)

 (.82)سورة ق، اآلية رقم  (16)

 .(662 – 621)ة النح ، اآليات رقم سور (18)

 .(81)سورة األح اب، اآلية رقم  (11)

 .8/52البداية والنهاية، (14)

 بتصرف. 6/675 اةظر: السرية النبوية البن هشام، (15)

 سورة الكافرون بتلامها. (11)

 .422صـ أسباب الن ول، لإلمام الشيع / أبي احلسن ولي بن أمحد الواحد  النيسابور ، (17)

 .(65، 64)سورة لقلان، اآليتان رقم  (12)

 .(66، 62)سورة األح اب، اآليتان رقم  (12)
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 بتصرف. 8/611 اةظر: السرية النبوية البن هشام، (42)

 بتصرف. 811اةظر: فقه السرية، د/ البوطي صـ  (46)

أخرجه البخار   ي صحيحه ون كعب بن مال  األةصار   ي كتاب )املر ى( باب )ما جـاء   (48)
 (.62/687( )الفتح 5141ة املرض(حدي  رقم ) ي كفار

 .(68)سورة لقلان، من اآلية رقم  (41)

 .615املعجم الوجي ، صـ  (44)

 .(15)سورة احلجر، اآلية رقم  (45)

 .(86، 82)سورة القصص، اآليتان رقم  (41)

أخرجه مسلم  ي صحيحه ون أبي وائ ،  ي كتـاب )اجلهـاد والسـري( بـاب )صـلح احلديبيـة(        (47)
 (.68/646( )بشرح النوو  6725رقم ) حدي 

 بتصرف. 11صـ  ،اةظر: فقه السرية، د/ حملد سعيد رمضان البوطي (42)

( )الفـتح  1( حـدي  رقـم )  1أخرجه البخار   ي صـحيحه  ي كتـاب )بـدء الـوحي( بـاب )      (42)
6/82 ،82.) 

 .6/12 فتح البار  البن حجر العسقالةي، (52)

 .6/118 فقه السنة، السيد سابق، (56)

 .22فقه السرية، فضيلة الشيع / حملد الغ الي، صـ  (58)

 بتصرف. 11 – 14صـ  ،اةظر: فقه السرية، د / البوطي (51)

 .(8)سورة املدثر، اآلية رقم  (54)

 .(864)سورة الشعراء، اآلية رقم  (55)

 .(24)سورة احلجر، اآلية رقم  (51)

 ي كتـاب )التفسـري( بـاب     –لـا  ر ي اهلل ونه –أخرجه البخار   ي صحيحه ون ابن وباس  (57)
 (.2/251( )الفتح 4276" تبت يدا أبي هلب وتب "( حدي  رقم ) 666)سورة 
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 .(44)سورة املؤمنون، اآلية رقم  (52)

 (.14)سورة األةعام، من اآلية رقم  (52)

 .(65 – 2)سورة القلر، اآليات رقم  (12)

 .(44)سورة هود، اآلية رقم  (16)

 .(81)ية رقم سورة العنكبوت، من اآل (18)

 بتصرف. 85/51 اةظر: تفسري الفخر الراز ، (11)

 .(22)سورة الصافات، اآلية رقم  (14)

 .81/656 تفسري الفخر الراز ، (15)

 (.51 – 54)سورة النل ، اآليات رقم  (11)

 (.21 – 26)سورة هود، اآليات رقم  (17)

 .(81)سورة العنكبوت، اآلية رقم  (12)

 .1/8642 ،البن كثري تفسري القرآن العظيم، (12)

 (.22، 22)سورة األوراف، اآليتان رقم  (72)

 .بتصرف 2/824،825اةظر: اجلامع ألحكام القرآن، لإلمام / القرطيب،  (76)

 .(58)سورة الشعراء، اآلية رقم  (78)

 (.27)سورة األةبياء، اآلية رقم  (71)

 (.657)، اآلية رقم النساءسورة  (74)

 .6/721بن كثري، تفسري القرآن العظيم، ال (75)

 (.12)سورة األةفال، اآلية رقم  (71)

 (.42)سورة التوبة، اآلية رقم  (77)

 .(61)سورة حملد، اآلية رقم  (72)
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 .(42)سورة احلج، من اآلية رقم  (72)

 .(6)سورة امللتحنة، من اآلية رقم  (22)

( 1حي( باب ) ي كتاب )بدء الو –ر ي اهلل ونها  –أخرجه البخار   ي صحيحه ون وائشة  (26)
 (.6/82( )الفتح 1حدي  رقم )

ه ون وبـد اهلل بـن وـد   ي كتـاب )املناقـب( بـاب ) ي فضـ  مكـة(         نأخرجه الرتمل   ي سن (28)
 ( وقال: حدي  حسن غريب صحيح.5/172( )1285حدي  رقم)

 .(18)سورة األح اب، اآلية رقم  (21)

 .72صـ   ،رةور اليقني  ي سرية سيد املرسلني، الشيع / حملد اخلض (24)

 .(75)سورة النساء، من اآلية رقم  (25)

 بتصرف. 626صـ  اةظر: فقه السرية، د/ البوطي، (21)

 (.622-27)سورة النساء، اآليات رقم  (27)

أخرجه البخار   ي صحيحة  ي كتاب )العلم( باب )من جعـ  ألهـ  العلـم أيامـا  معلومـة(       (22)
 (.867، 6/861( )الفتح 72حدي  رقم )

 بتصرف. 842، 842فقه السرية، د/ البوطي، صـ  اةظر: (22)

 بتصرف. 8/842 اةظر: السرية النبوية البن هشام، (22)

 .(87)سورة الفتح، اآلية رقم  (26)

 بتصرف. 4/8115 البن كثري، تفسري القرآن العظيم،اةظر:  (28)

 بتصرف. 6/826 / سيد قطب،يعاةظر:  ي ظالل القرآن للش (21)

 .1ع / حملد الغ الي صـ وقيدة املسلم، الشي (24)

 .(685)سورة النح ، من اآلية رقم  (25)

للدكتور / فض  إهلي كتاب بعنوان )مراواة أحوال املخاطبني  ي  وء الكتاب والسـنة وسـري    (21)
 الصاحلني( فلريجع إليه من أراد الوقوف تفصيال ولى هلا املو و .
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( وقـال احملقـق أ / محـ ة أمحـد     61/817( )88668أخرجه اإلمام / أمحـد  ي املسـند بـرقم )    (27)
 ال ين: إسناده صحيح.

 .842، 847فقه السرية، د/ البوطي، صـ  (22)

 .628هداية املرشدين، صـ  (22)

أخرجه مسلم  ي صحيحه  ي كتاب )اإلميان( باب )الدواء إىل الشهادتني وشـرائع اإلسـالم(    (622)
 (.822، 6/622( )بشرح النوو  62حدي  رقم )

 بتصرف. 685صـ  ،حيق املختوم، صفي الرمحن املباركفور اةظر: الر (626)

 (.16 – 82)سورة األحقاف، اآليات رقم  (628)

 .(8، 6)سورة اجلن، اآليتان رقم  (621)

 .811 – 6/814 راجع: السرية النبوية البن هشام، (624)

ـ أخرجه البخار   ي صحيحه  ي كتاب )مناقب األةصـار( بـاب )وفـود األةصـار إىل الـنيب        (625)
 (.7/872( )الفتح 1228مبكة وبيعة العقبة( حدي  رقم ) ـ صلى اهلل وليه وسلم

؛ الرحيـق  871 – 6/878؛ السرية النبوية البن هشـام  828 – 7/872راجع: فتح البار   (621)
 .646 – 612املختوم صـ 

( وقـال احملقـق أ/ محـ ة    454، 66/451( )64121أخرجه اإلمام / أمحد  ي املسند بـرقم )  (627)
 د ال ين: إسناده صحيح.أمح

 وما بعدها للوقوف ولى الوفود تفصيال . 621صـ8 راجع: البداية والنهاية البن كثري، (622)

 .161 – 124صـ  ،للوقوف ولى هله املكاتبات راجع: الرحيق املختوم (622)

 وما بعدها. 8/464للوقوف ولى الوفود تفصيال  راجع: السرية النبوية البن هشام، (662)

 .(652)األوراف، من اآلية رقم سورة  (666)

ـ أخرجه البخار   ي صحيحه ون جابر بن وبد اهلل  ي كتـاب )الصـالة( بـاب )قـول الـنيب        (668)
()الفـتح  412حدي  رقـم )  (: " جعلت لي األرض مسجدا  وطهورا "ـ  صلى اهلل وليه وسلم



 185                حملد هالل الصادق هالل .د           روةة  ي العل  الدوو امل 

6/726). 

 .2/125،121شرح صحيح البخار ، البن بطال، ولي بن خلف بن وبد املل ،  (661)

 .62/545فتح البار ، (664)

 .145التوقيف ولى مهلات التعاريف، حملد وبد الرىوف املناو ، صـ  (665)

 .64املداراة الرتبوية، أمحد حملد العليلي، صـ  (661)

(. 1616أخرجه البخار   ي صحيحه  ي كتاب )األدب( باب )مداراة الناس( حدي  رقم ) (667)
 .6518،6511 حملد بن إمساوي  البخار ، صـ صحيح البخار ، لإلمام / أبي وبد اهلل

 .22صـ  الشريف ولي بن حملد اجلرجاةي،، ( التعريفات662)

 .822ـ صالبن القيم اجلوزية،  ( الروح،662)

 .2/121البن بطال،  ( شرح صحيح البخار ،682)

 .1/571أمحد بن ولر بن إبراهيم القرطيب،  ( املفهم ملا أشك  من تلخيص كتاب مسلم،686)

 .72قدمة  ي أسباب اختالف املسللني وتفرقهم، حملد العبده، د/ طارق وبد احلكيم، صـم (688)

 .82/65جملو  الفتاوى، ابن تيلية، (681)

 .11/ 6الفقيه واملتفقه، اخلطيب البغداد ،  (684)

 (.672سورة البقرة، من اآلية رقم ) (685)

 .68ذم اهلوى، ابن اجلوز ، صـ (681)

 (.52سورة القصص، اآلية رقم ) (687)

 (.41سورة الفرقان، اآلية رقم ) (682)

 (.82سورة الروم، اآلية رقم ) (682)

 .16آفات ولى الطريق، د / السيد ةوح، صـ (612)

 .48املروةة، أةس سليم األمحد ، صـ (616)
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 بتصرف. 14اةظر: آفات ولى الطريق، د / السيد ةوح، صـ (618)

 (.66سورة الرود، من اآلية رقم ) (611)

 .14ق، د / السيد ةوح، صـآفات ولى الطري (614)

 .61االةكفاء ولى اللات: طبيعته، مظاهره، والجه، سعيد بن ولي بن ماةع، صـ (615)

 بتصرف. 41-12اةظر: املروةة، أةس سليم األمحد ، صـ (611)

مل يد من البيان ون الثقافة اليت حيتاجها الداوية راجع: ثقافة الداوية، د / يوسف  (617)
 القر او .

 (.6، اآلية رقم )سورة العلق (612)

 .645جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي  ي روايته ومحله، البن وبد الرب، صـ  (612)

 بتصرف.56-47اةظر: املروةة، أةس سليم األمحد ، صـ (642)
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 فهرس املراجع

 .)ال( املراجع مرتبة ترتيبا  هجائيا  بعد ملحوظة:

هـــ )ةســخة  6427اء، املنصــورة، ط األوىل آفــات ولــى الطريــق، د / الســيد ةــوح، دار الوفــ -
 إلكرتوةية(.

أساليب الدووة اإلسالمية املعاصرة، د/ محد بن ةاصـر بـن وبـد الـرمحن العلـار، دار إشـبيليا،        -
 م.6222-هـ 6462الرياض، ط الثالثة 

هــ(   412أبي احلسن ولي بن أمحد الواحـد  النيسـابور  )ت   أسباب الن ول، لإلمام الشيع/ -
 السيد اجلليلي، دار الريان للرتاث. ق د/دراسة وحتقي

االةكفــاء ولــى الــلات: طبيعتــه، مظــاهره، والجــه، ســعيد بــن ولــي بــن مــاةع، )بــدون(، ط  -
 هـ.6462األوىل

البداية والنهاية، لشيع اإلسالم اإلمام احلافظ املفسر املؤرخ / ولاد الدين أبي الفداء إمساويـ    -
 ـ( دار الغــد العربــي، القــاهرة، ط األوىلهــ 774بــن ولــر بــن كــثري القرشــي الدمشــقي )ت 

 م.6222-هـ 6466
هــ  6421التعريفات، الشريف ولي بن حملد اجلرجاةي، دار الكتب العللية، بريوت، ط األوىل  -

 م.6221–
تفسري الفخر الراز  املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب، لإلمام / حملد الراز  فخر الدين  -

 م.6225 - هـ 6465ريوت، هـ( دار الفكر، ب544-124)
تفسري القرآن العظيم، لإلمام اجللي  احلافظ /ولاد الدين أبي الفداء إمساوي  بن كثري القرشـي   -

 م.8224 -هـ 6484دار السالم، الرياض، ط السادسة،  هـ(، 774الدمشقي )ت 
 هـ.6462التوقيف ولى مهلات التعاريف، حملد وبد الرىوف املناو ، دار الفكر، دمشق،  -
 ثقافة الداوية، د / يوسف القر او ، مكتبة وهبة، القاهرة. -
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي  ي روايته ومحله، أبو ولر يوسف ابن وبد الرب القرطيب، دار  -

 هـ.6428الكتب اإلسالمية، القاهرة، 
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هـ( دار الكتب العلليـة،   827 -822اجلامع الصحيح )سنن الرتمل ( ألبي ويسى بن سورة ) -
 م.6227 –هـ 6422بريوت، ط األوىل 

اجلامع ألحكام القرآن، لإلمام / أبي وبد اهلل حملد بن أمحد بـن أبـي بكـر القـرطيب، حتقيـق د/       -
 م.  8221 -هـ 6487وبد اهلل بن وبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األوىل، 

 هـ.6127هرة، اخلصائص العامة لإلسالم، د. يوسف القر او ، مكتبة وهبة، القا -
الدووة اإلسـالمية أصـوهلا ووسـائلها، د/ أمحـد أمحـد غلـوش، دار الكتـاب اللبنـاةي،بريوت،          -

 م.6227
الدووة اإلسالمية  ي وهدها املكي منهاجها وغاياتها،د/ رىوف شليب، مطبعـة الفجـر اجلديـد،     -

 .القاهرة
 .طااملكتبة القومية احلديثة، طن الدووة واإلةسان د/ وبد اهلل الشاذلي، -
 م. 8221–هـ6484الرحيق املختوم، صفي الرمحن املباكفور ، دار احلدي ، القاهرة، -

 ذم اهلوى، مجال الدين أبـو الفـرج وبـد الـرمحن ابـن اجلـوز ، دار الكتـب احلدثيـة، القـاهرة،          -
 هـ.6126

 هـ.6421، ألبي وبد اهلل حملد بن أبي بكر بن القيم اجلوزية، دار القلم، بريوت، الروح -
النبوية، ألبي حملد وبد املل  بن هشام املعافر ، حتقيـق د/ أمحـد حجـاز  السـقا، دار     السرية  -

 الرتاث العربي، القاهرة.
شرح صحيح البخار ، البن بطال، ولي بن خلف بن وبد املل ،  ـبط وتعليـق / ياسـر بـن      -

 هـ. 6482إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، 
بن إمساوي  البخار ، دار ابن كثري، دمشـق، ط   صحيح البخار ، لإلمام / أبي وبد اهلل حملد -

 هـ.6481األوىل 
 .صحيح مسلم بشرح اإلمام النوو ، مكتبة الغ الي، دمشق، مؤسسة مناه  العرفان، بريوت -
 –هــ  6424وقيدة املسلم، للشيع /حملد الغ الي، دار الكتب اإلسالمية، القـاهرة، ط الرابعـة    -

 م. 6224
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، لإلمـام احلـافظ / أمحـد بـن ولـي بـن حجـر العسـقالةي         فتح البار  شرح صحيح البخـار   -
هـ( حقق أصلها / وبد الع ي  بن باز، ورقـم كتبهـا وأبوابهـا وأحاديثهـا / حملـد      771-258)

 م. 6222-هـ6462 فؤاد وبد الباقي، دار الكتب العللية، بريوت، ط األوىل
 .ةفقه السنة، الشيع /السيد سابق، دار الفتح لإلوالم العربي، القاهر -
 م.6272 -هـ6122فقه السرية، د/ حملد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، ط السابعة،  -
 -هــ 6428دار الكتب اإلسالمية، القاهرة،ط الثامنة  ،فقه السرية، فضيلة الشيع /حملد الغ الي -

 م.6228
 هـ.6422الفقيه واملتفقه، اخلطيب البغداد ، دار الكتب العللية، بريوت،  -

 .م6221 –هـ 6421سيد قطب، دار الشروق، ط الثاةية وشرة  ي ظالل القرآن،  -
  112لسان العرب، أبو الفض  مجال الدين حملد بن مكـرم بـن ولـي بـن منظـور األةصـار  )       -

 بريوت.، لسان العربهـ(، دار 766
 هـ. 6481، 15جملة املنار، جدة، العدد  -
 هـ.6486املداراة الرتبوية، أمحد حملد العليلي، دار ابن ح م، بريوت،  -
املدخ  إىل ولم الدووة، د/ حملد أبـو الفـتح البيـاةوةي، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت، ط الثالثـة         -

 م.6225 –هـ 6465
 مراواة أحوال املخاطبني  ي  وء الكتاب والسنة وسري الصاحلني، د / فض  إهلي. -
لـد  هـ( شرحه وو ع فهارسه أ/ أمحد حم846-614املسند، لإلمام / أمحد بن حملد بن حنب  ) -

 م.6225  هـ6461( دار احلدي ،القاهرة، ط األوىل 62-2( أ / مح ة أمحد ال ين )جـ 2-6شاكر )جـ
 املروةة، أةس سليم األمحد ، مؤسسة األمة، الرياض )ةسخة إلكرتوةية(. -
هـ(، وهو شرح سنن 122معامل السنن، لإلمام / أبي سليلان محد بن حملد اخلطابي البسيت )ت  -

 م.6211 –هـ 6158هـ( املكتبة العللية، بريوت، ط األوىل 875)ت اإلمام /أبي داود 
معجم مقاييس اللغة، ألبي احلسني أمحد بن فارس بـن زكريـا، حتقيـق و ـبط / وبـد السـالم        -

 هـ.6122هارون، دار الفكر، 
 م.6222-هـ6462املعجم الوجي ، جملع اللغة العربية،القاهرة، طبعة وزارة الرتبية والتعليم،  -
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أمحد بـن ولـر بـن إبـراهيم القـرطيب، دار ابـن كـثري، دمشـق،          ملا أشك  من تلخيص كتاب مسلم،املفهم  -
 هـ.6467

رسـالة دكتـوراه غـري    مفهوم األصالة واملعاصرة وتطبيقاته  ي الرتبية اإلسالمية، محدان وبـد اهلل الصـو ي،    -
 هـ.6461، ية واملقارةةقسم الرتبية اإلسالم ،الرتبيةكلية  جامعة أم القرى، ،مكة املكرمة ،منشورة

مقدمة  ي أسباب اختالف املسللني وتفرقهم، حملد العبده، د/ طارق وبد احلكـيم، دار القلـم، الكويـت،     -
 هـ. 6421

موسووة ولم النفس، أسعد رزوق، مراجعة / وبد اهلل وبد الدايم، املؤسسة العربية للدراسـات والنشـر،    -
 م.6272بريوت، 

مسـري أمحـد العطـار، دار     سلني، للشيع / حملد اخلضـر ، حتقيـق وتعليـق /   ةور اليقني  ي سرية سيد املر -
 م. 8221 –هـ 6484احلدي ، القاهرة، 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

  التاريخ واحلضارة اإلسالمية: رابعًا
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 لماء املسلمني خالل القرون الثالثة اهلجريةأختام الصحابة والع

 )ألفاظها ـ رسومها ـ دالالتها(

 " دراسة تارخيية "

 :  املقدمة

بعد أن ُعنيت ، تنوعت مظاهر احلضارة اإلسالمية وتعددت أشكاهلا ومظاهرها
نسانية ضاافة فكانت رافدًا أثرى احلضارة اإل، بشؤون اإلنسان وجوانب حياته املختلفة

سـواء منهـا   ، وكانت ظاهرة األختام بأنواعها املختلفة مما ُعين بـه املسـلمون  . وتطويرًا
وحــر   ،فأخــ ت ظ ظــل اإلســالم بعــدًا تارايــًا وحضــاريًا، الرمسيـة أو اااصــة 

ورغم وجود ظاهرة . املسلمون على استعماهلا واالستفادة منها ظ معامالتهم املختلفة
عند املسلمني من  ظهور اإلسالم وتطور اسـتخداماتها ضال أن عنايـة    استخدام األختام

الباحثني احملدثني تركزت على أختام الرسول صلى اهلل عليـه وسـلم ومـع بعـد  مـع      
ظ حني أن أختام الصحابة راـوان  ، االفاء سواء الراشديع أو األمويني أو العباسيني
لمني مل تلق العناية مع قبـل البـاحثني   اهلل عليهم ومع بعدهم مع التابعني وعلماء املس

ول ا فقد رأيت أن اسلط الضوء على ه ا ، رغم كثرتها وأهميتها التاراية واحلضارية
ونبـ ة  ، اجلانب حماولة مع خالل ذلك ـ بعـد تعريـب بااـا  ظ اللوـة واالصـطال       

ثـم  ، منيبداية ظهور األختام عند املسـل تاراية عع استعماله قبل اإلسالم ـ اإلشارة ل 
 وذلك مع خالل تسليط الضـوء علـى   أختام الصحابة والعلماء املسلمنياحلديث عع 

املنقوشـة   كتابـات الثـم  ، آداب لبس ااا  وطريقة لبسهو، املواد املصنعة منها األختام
ثم أتبعت . الصور والرسومأو، سواء كانت العبارات املكتوبة، على األختام ودالالتها
وقـد اكتفيـت   . فيها أهم النتـاج  الـت توصـلت هلـا الدراسـة     ذلك خبامتة استعرات 

وكثـرة  ، بالقرون الثالثة األوىل اهلجرية الهتمام املسلمني به   األختام بشكل وااـ  
 . املستعملني هلا ظ حياتهم اااصة وأعماهلم الرمسية

 . أسال اهلل أن أكون ب لك قد أافت جديدًا ومفيدًا
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 . تعريف اخلامت: أواًل

وختم اهلل له خبري ، الشيء مع باب ارب فهو خمتوم وخمتم ُشدد للمبالوةختم 
وااا  بفت  التاء وكسرها . وختم القرآن بلغ آخر  واختتم الشيء اد افتتحه

 (6). وَتخّتم لبس ااا . واجلمع خواتيم ،واايتام واااتام كله مبعنى واحد

توطية على الشيء واالسِتيثاُق مع وقيل معنى َخَتَم وَطَبَع ظ اللوة واحٌد وهو ال

ڃچ  چچ  چ  ڇ  چ  وفيه:(3)چگ   گ  ڳ  ڳٹ ٹ چ َأن ال َيدخله شيء كما 

ڃ   چ  مبعنى َغَلَب وَغطَّى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقوله عز وجل: (3)چڇ

 . (4)چچ  چ  چ    چ  ڇ

ي كَأنه َأّول َوْهلة ُخِتَم به واَاَتُم واااِتُم واااَتُم واااتاُم واَاْيتاُم: مع احَلْل
 (5)فدخل ب لك ظ باب الطاَبع، ثم كثر استعماله ل لك وِضن ُأِعدَّ اااَتُم لوري الطَّْبع.

وااا  ما يواع على الطينة مع األمساء، وااتام الطني ال ي اتم به على 
 (1)الكتاب. ويقال ااتم يعين الطني ال ي اتم به.

الحًا فهو تلك احللية املعروفة مع ال هب أو الفضة، أما تعريب ااا  اصط
يلبسه الناس ظ أصابعهم للزينة أو لوايات أخرى، مع أهمها احتواء ذلك ااا  على 

 ( 7)ااتم ااا  بصاحبه أو بشخص آخر.

وااتم مع األلفاظ العربية األصيلة الت وردت ظ القرآن الكريم، ومبعان 

، مبعنى طبع اهلل على (8)چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  آياته:م خمتلفة، فقال تعاىل ظ حمك
 . (9)قلوبهم، فال َتْعِقُل وال َتِعي شيئًا
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ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ٹ چ وجاءت مبعنى التوطية ظ قوله 

 (60) چہ  ہ  ہ  ہ             ھ  

ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ٹ چ  وقوله

 (66) چژ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ    ڈ  ڈ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ  وقوله

 (63)چڤ  ڤڤ  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ې  ىٹ چ   وجاءت مبعنى نهاية الشيء ظ قوله

 (63)چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

تعين األختام، واشتقت ه   الكلمة مع عجل  (sealsوظ اللوة اإلجنليزية )
أثارًا وااحة عند زحفه على شاطئ  ( حيث يرتكsealالبحر وال ي ُيسمى أيضا )

 (64)البحر.

واستطاع اإلنسان التوصل ضىل فكرة استخدام ااا  ظ عمليات التوثيق 
واملراسالت بعد سلسلة زمنية طويلة استورقت عدة حضارات متالحقة ابتدأت من  

 واستمرت ضىل يومنا ه ا. األلب ااامس ق. م، 

 اإلسالم:  ثانيًا: نبذة تارخيية عن األختام قبل

تعد األختام نقلة حضارية، ومظهرًا مع مظاهر تطور الفع، حيث ساعدت ظ 
 رصد األحداث التاراية وتشخيصها، وأعطت فكرة عع األقوام الت استعملتها. 

وصنعه مع احلجر قبل امليالد، وقد اخرتع اإلنسان ااتم ظ األلب ااامس 
رم، والفأس، والريشة، واملخروط، الطري والطني على أشكال منها املثلث، واهل
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واملنجل، أو على شكل حيوان. وواع ظ طرف ااتم ثقب لتعليقه حليًة أو متيمة 
باملعصم أو العنق. وقد يكون ااتم على شكل قر ، أو أسطوانة، سطوحه مستوية 

 (65)أو حمدبة، ومنقوشة أو عليها رسوم. 

م اإلنسان ااتم ق. م( استخد3000-5000وظ العصر احلجري احلديث )
متيمة حلماية نفسه، وعليها رسوم تدل على الصيد والرعي، وأشكال هندسية ونباتية 

 . (61)وحيوانية للتقرب مع اآلهلة 

وأول مع استعمله سكان بالد الشام ظ األلب الثالث قبل امليالد، وكانوا 
هر اتمون به اجلرار وغريها. وينقشون األشكال معكوسة على سط  ااتم فتظ

 . (67)صحيحة بعد طبعها

ق. م( كانت األختام رديئة الصنع، ثم 3350-3900ومع بدء نشوء املمالك )
اجته صانعوها حنو حتسينها، ونقش املواوعات املهمة عندهم عليها، مع أشكال 

 متناظرة وغريها، وجبانبها اسم صاحب ااتم أو رمسه وهو يتعبد. 

أصب  رسم ااتم باسم صاحبه ق. م( 3650-3350) (68)وظ العصر األكدي
ق. م أهمية  3650تقليدًا، واحتل مواوع تصوير األرباب على ااتم من  العام 

 خاصة. 

وكانت األختام لديهم كما صور البابليون رمز اإلله بداًل مع صورته،  
م.  .ق 3300 منها يرجع تاراها ضىل حوالي عاماسطوانية الشكل. وقد عثر على مناذج 

لى ارتقاء ه ا الفع ظ ذلك العصر السحيق. وكانت ااوا  تلبس ظ وتدل ه   ع
. وك لك فعل اآلشوريون األصابع واآلذان واملعاصم أو تربط حببل وتعلق ظ العنق

 وحافظوا على تقاليد صناعة األختام. 
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ق. م( ُكتب على ااتم مقاطع دينية، 6300-6500) (69)وظ العصر الكاشي
  مثل مقاطع مع صلواتهم.

ق. م(، متميزة عع 6300-6500، واآلشوريني )(30)وكانت أختام امليتانيني
الكاشية، وحتمل صور ألشجار أو حيوانات، أو افاجر، أو قر  الشمس، وغري 

 ذلك. 

ظ حني فقدت ه   األختام أهميتها لدى اآلراميني ألنهم كتبوا على احلجر، 
 (36)«.تم القرصياا»واجللد، وورق الربدي، واستعملوا ظ ه ا العصر 

ق. م(، فاستعملوا ااتم األسطواني وااتم 539-163) (33)أما الكلدانيون
 القرصي املزيع سطحه برمز اإلله، وأمامه متعبد، مع النقوش اهلندسية. 

ق. م( أختام حضارة بالد الشام، والرافديع. 330-530) (33)وقلد األمخينيون
ام اآلشوريني والبابليني ونقوشها. وزينوا أختامهم بنقوش مستمدة مع زخارف أخت

وبانقضاء العصر األمخيين، استونى الناس عع ااتم األسطواني، واخت وا بداًل منه 
ااتم القرصي. أما ااتم الفارسي فكان حيمل صورة امللك الفارسي، وهو يصطاد، 

 أو يصارع األعداء، أو صور احليوانات األليفة. 

مطلع القرن الثالث قبل امليالد بصنع ااتم وانفردت حضارة مصر القدمية ظ 
، «االق مع العدم»، متثياًل للمعتقد املصري «خنفس الزبل»وهو « اجُلَعل»على شكل 

كما استخدم ااتم لديهم كحلية، ومتيمة. وكتبت على سطحه مأثورات دينية، 
 (34)واستخدموا ااتم األسطواني أحيانًا بتأثري حضارة بالد الشام.

الك اليونانية فقد استخدم فيها ااتم لألعمال االقتصادية، ولتحديد أما املم
امللكية. وأصب  ااتم وااا  نوعني ظ بالد اإلغريق، ألنه يستعمل حلية لألصبع 
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واستخدم ختم  وواعوا تشريعات صارمة اد تزوير األختام،وختمًا للوثاجق. 
 (35)انيني. بتأثري مع حضارة مصر القدمية وحضارة الكنع« اانفس»

أما األختام الرومانية فقد شهدت تطورا ملحوظا ظ صناعتها واستخداماتها، 
 . (31)ووصلت ضىل مرحلة مع التقدم والرقي تفوق مجيع املراحل السابقة

 ثالثًا: بداية ظهور األختام عند املسلمني. 

واحتلت األختام  ُعرف ااتم على الرساجل والصكوك للملوك بعد اإلسالم
، حيث كان لكل خليفة وواٍل وقاٍض وكثري مع خاصة عند املسلمنيبالوة  أهمية

، وحتى ضن بعض الفقهاء درسوا شرعية استعمال األختام (37)الناس ختم خا  به 
للرجال ذوي املكانة الشرعية والسياسية ظ  ةوأشاروا ضىل أن التختم بالفضة ُيعد سن

التقليدي، ونفروا مع التصوير عليه.  وقد استخدم املسلمون ااتم بشكله. (38)اجملتمع
ثبت ظ الصحيحني أن وواخت  الرسول صلى اهلل عليه وسلم خامتًا مع ِورق )فضة(، 

أراد أن يكتب ضىل قيصر)ملك الروم( فقيل له ضن العجم ال صلى عليه وسلم النيب 
اهلل "،  مع فضة، ونقش فيه" حممد رسول خامتًايقبلون كتابًا ضال أن يكون خمتومًا فاخت  

قال البخاري جعل الثالث الكلمات ثالثة أسطر، السطر األول )اهلل( والسطر الثاني 
)رسول( والسطر الثالث )حممد( وٌيقرأ مع األسفل ضىل األعلى، وختم به وقال ال 
ينقش أحد مثله، قال وختتم به أبو بكر وعمر وعثمان ثم سقط مع يد عثمان ظ بئر 

 ( 30). ء فلم يدرك قعرهاوكانت قليلة املا (39)أريس

واألصل ظ ذلك حديثا عع ابع ُعمَر راي اهلل عنهما قال اّتَخَ  رسول الّلِه 
صلى اهلل عليه وسلم خاَتًما مع وِرٍق وكان ظ يِدِ  ثمَّ كان َبعُد ظ يِد أبي َبكٍر ثمَّ كان 

نْقُشُه ُمحمٌَّد  (36)ِريَسبْعُد ظ يِد ُعمَر ثمَّ كان ظ يِد ُعْثماَن حتى وَقَع بْعُد ظ بْئِر أ
 (33)"رسول الّلِه
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وظ صحي  مسلم عع بع ُعمَر قال اّتَخَ  النيب صلى اهلل عليه وسلم خاَتًما مع 
ذَهٍب ثمَّ أْلَقاُ  ثمَّ اّتَخَ  خاَتًما مع وِرٍق وَنَقَش فيه ُمحمٌَّد رسول الّلِه وقال ال يْنُقْش 

 . (33")أَحٌد على نْقِش خاَتِمي ه ا "

استعمال االفاء اتمه صلى اهلل عليه وسلم تربكًا، فقد كان لكل منهم وكان 
ختم خا  به. فكان ختم أبي بكر راي اهلل عنه مكتوب عليه )نعم القادر اهلل( 
ومكتوب على ختم عمر راي اهلل عنه )كفى باهلل واعظا يا عمر(، وذكر أن نقش 

ل )لتصربن أو لتندمع(، عثمان راي اهلل عنه كان )آمنت بال ي خلق فسوى(، وقي
ونقش علي راي اهلل عنه على ختمه )امللك هلل الواحد القهار(، وقيل )اهلل امللك 

. وسريًا على نه  املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وخلفاجه الراشديع فقد (34)احلق( 
 (35)شاع استعمال األختام بني املسلمني بني عامة املسلمني. 

مفرد يسمى "ديوان (31)م الدولة األموية ديواناجلدير بال كر أن للختم ظ أيا
 . (37)ااا "

 رابعًا: أختام الصحابة والعلماء املسلمني. 

اهتم الصحابة والعلماء املسلمني بعد الرسول صلى اهلل عليه وسلم باقتناء 
األختام اقتداًء برسوهلم الكريم، ونهجوا نهجه ظ اقتناء ااتم ظ معامالتهم. وحرصوا 

خ  كاُل منهم ختمه ااا  به ال ي مييز  عع غري . وقد استخدمت على أن يت
، فكان لكل منهم ختم حواججهم الشخصيةاألختام ألغراض شتى، منها توقيع 

خا  به نقش عليه عبارة معينة متيز  عع غري ، تثبت شخصية املوِقع. كما وجدت 
اصة بشؤون أختام شخصية استعملها األفراد ألغرااهم اااصة، وهناك أختام خ

جباية أموال الدولة وتوزيعها ُسجلت على بعضها أمساء الوالة وأمساء االفاء 
 (38)وتأريخ ااتم



 هـ6435 مجادى األوىل( 16العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،    343

 املواد املصنعة منها األختام:  ـ 6

ضن املادة املصنوع منها ااتم وطريقة صنعه تعطي داللة وااحة على املستوى 
ىل مستوى الصنعة ظ املادي والنفوذ الل يع متتع بهما صاحب ااتم، كما تشري ض

 . (39)العصر ال ي ينتمي ضليه ااتم

وكان ختم الرسول الكريم عليه الصالة والسالم، وهو أول ختم ُعرف ظ 
اإلسالم ُصنع مع الفضة وقيل مع احلديد املطلي بالفضة، كما ذكر أن ختم علي بع 

نه ُعمل )الفضة(، وختم عثمان راي اهلل ع ُعمل مع الورقراي اهلل عنه أبي طالب 
 . (46)للرجاللبس ال هب  نهيمما يدل على  (40)له مع الفضة.

وقد ُنقشت األختام اإلسالمية على مواد خمتلفة فبعضها ُنقش على املعادن 
، وبعضها اآلخر ُنقش على نصو  مع (43)كالفضة واحلديد والنحاس وال هب

جر السيالني األحجار االعتيادية واحلجر األسود واحلجر األخضر والكريستال واحل
 واحلصى أو األحجار الثمينة كالعقيق بأنواعه املختلفة. 

  (45)كان يتختم خبا  مع حديد (44)أن ضبراهيم النخعي (43)فقد ورد عند ابع سعد

 كـان و (47)واآلخـر حديـد صـيين    خامتان أحدهما عقيق مربع (46)نواس كما كان ألبي
  .(49)راي اهلل عنه يتختم باحلديد(48)بع مسعود عبداهلل

قال، قال أبو  (50)بكر بع حممد بع عمرو بع حزم اوورد عند ال هيب أن أب
 ،(53)محراء ة: رأيت ظ يد أبي بكر بع حزم خا  ذهب فصه ياقوت(56)الوصع املدني

مع فضة. ومثله كان خا  احلسع بع  خامتًا (53)وأيضا كان للضحاك بع مزاحم
كان  (51)ن طلحة بع عبيد اهلل . وقد ورد عند ابع سعد أ(55)، وكان فصه منه(54)يسار

، (16)بع عازب (10)والرباء (59)بع األرت (58)وك ا خباب ،(57)يتختم خبا  مع ذهب
. وروى البالذري (13)وكان سعد بع أبي وقا  راي اهلل عنه يتختم بال هب ايضا
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: عع (15)وذكر الطحاوي ،(14)كان يلبس خامتا مع ذهب (13)أن عبداهلل بع يزيد
قال: رأيت ظ يِد طْلَحَة بع عبيد الّلِه خاَتًما مع ذَهٍب وَرَأْيُت ظ  (11)ُمْصعِب بع سْعٍد

خاَتًما مع ذَهٍب وَرَأْيت ظ يِد سْعٍد خاَتًما مع ذَهٍب". . على الرغم مع  (17)يِد ُصهْيٍب
قال: ضن رُسوَل الّلِه صلى  (18)كراهة الصحابة للبس ال هب، فعع أبي َثعَلَبَة ااشين

ى ظ يدي خاَتمًا مع ذَهٍب فَجَعَل َيقَرُع يَدُ  ِبعوٍد معه فَوَفَل النيب اهلل عليه وسلم رَأ
صلى اهلل عليه وسلم عنه فَأَخَ  اَااَتَم فَرَمى بِه فَنَظَر النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم 

 (19)يَرُ  ظ ِضصَبِعِه فقال ما ُأراَنا ضال قد أوجعناك َوَأغَرْمَناَك. 

ال: رأى عمر بع ااطاب ظ خالفته ظ يدي خامتًا مع وعبد اهلل بع عباس أنه ق
 (70)ذهب فبان غضبه لكي ينزعه مع أصبعي فبسطت أصبعي له فاستله فخ ف به. 

يلبس خامتأ مع ذهب وعندما نها  عمر  (71)وكان عوف بع مالك األشجعي
. (73)مع حديد، فنا  عع ه ا، فلبس خامتا مع ورق راي اهلل عنه عع ه ا لبس خامتًا

 . (73)رد أن سامل بع عبد اهلل كان له خا  مع ورق وو

 ـ آداب لبس ااا  وطريقة لبسه:  3

اختلب أهل العلم ظ لبس ااا  ظ اجلملة، فأباحه أكثر أهل العلم، ومل 
ملا ظ الصحيحني مع حديث ابع ُعمَر راي اهلل عنهما قال: اّتَخَ   يكرهو ، استنادًا

سلم خاَتًما مع وِرٍق "، وحديث انس راي اهلل عنه "أن رسول الّلِه صلى اهلل عليه و
النيب صلى اهلل عليه وسلم لبس خا  فضة فيه فص حبشي كان جيعل فصه ظ بطع 

. قال (75). كما ثبت لبس ااا  عع مجاعة مع الصحابة راي اهلل عنهم(74)"كفه
ناهما، ألن العلماء: ضن التختم سنة ملع حيتاج ضليه، كالسلطان والقااي ومع ظ مع

النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو املسؤول عع األمة آن اك اخت  ااا  للضرورة، فمع 
مسؤواًل واحتاج ااا ، فهو متبع لسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وعليه فااا  ظ 
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حقه سنة. أما غري أولئك فاألفضل عدم التختم، وضن ختتم غريهم فهو مع باب الزينة 
ًا األصل ظ ااا  أنه ليس سنة ضال ملع احتاج ضليه، كما فعل النيب صلى وهو جاجز. ضذ

اهلل عليه سلم، فمع احتاج ضىل ااا  للضرورة فهو سنة، ومع مل حيت  ضليه فهو جاجز 
 (71)ظ حقه. 

هل ا ختتم كثري مع املسلمني بااا ، وكان هلم ظ لبسه آداب وطرق اختلفت 
ض يلبسه ظ ميينه أسوة بالرسول الكريم، والبعض كان باختالف أصحابها، فكان البع

فقد ورد عند النساجي أن عبد الّلِه  ،(77)يلبسه ظ يسار ، أسوة بالرسول الكريم أيضا
 (78)بع جْعَفرٍ قال أنَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يَتَختَُّم بَيِميِنِه 

ه فسأله عع ذلك وورد ظ معجم الصحابة: رأيت ابع أبي رافع يتختم ظ ميين
ف كر أنه رأى عبد هلل بع جعفر يتختم ظ ميينه وقال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 . (79). وسلم يتختم بيمينه

وعع عاجشة راي اهلل عنها قالت كان رسول اهلل يتختم ظ ميينه وقبض عليه 
ب الصالة والسالم وااا  ظ ميينه قال بعض مع مدحه عليه الصالة والسالم )ك

 (80الرسالة ليس افى حسنها ومتام حسع الكب لبس ااا (. )

وعلى الرغم مع ذلك فقد أشار بعض الصحابة ضىل أن التختم ظ اليمني 
منسوخ، وأن التختم ظ الشمال هو آخر األمريع، وال ي جاء ظ حديث ابع عمر أن 

ه بالفضة (، وال ريب أن ه ا كان قبل ختتم86ذلك كان ظ خا  ال هب قبل نزعه )
عليه الصالة والسالم، كما وقع التصري  به ظ حديث ابع عمر وأنس. . وقول أنس 
كان خا  النيب صلى اهلل عليه وسلم ظ ه ا، ضمنا أراد خامته ال ي أستمر يلبسه حتى 
مات عليه الصالة والسالم وهو الفضة، وقد جاء التصري  بأن ختتمه عليه ظ يسار  

روا  بع حممد الفاقالني عع عبداهلل بع عطاء عع نافع عع  كان آخر األمريع حديث
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 (83).ابع عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يتختم ظ ميينه ثم حوله ضىل يسار 
 (. 83)ورمبا لبسه ظ ميينه،فكان اإلمام مالك بع أنس راي اهلل عنه يتختم باليسار

حسنًا وقد ورد أن . (84)وبناء على ه ا كان أكثر ختتم املسلمني باليسار
الشافعي يتختم ظ  كما كان (85)وحسينًاراي اهلل عنهما كانا يتختمان ظ يسارهما

القاسم و (88)ايضا ك لك. وكان حممد بع سرييع (87)وضبراهيم النخعي أيضا،( 81)يسار 
 (89)أيضا. ظ اانصر، وك لك سامل بع عبد اهلل وبع حممد ظ يد  اليسرى ظ اانصر

 . (90)ع دعامة السدوسيوك لك قتادة اب

ُيْكَرُ  لْبُس اْلخاَتِم ظ اْلأْصُبِع اْلُوْسطى والسبَّاَبِة، عع أبي موَسى قال: وكان 
َواْلميَثَرة  (96)مسعت َعليًّا يقول َنَهاني رسول الّلِه صلى اهلل عليه وسلم عع اْلَقّسيِّ

. وضمنا (93)ضىل الّسبَّاَبةِ واْلُوْسَطىوَأْن أْلَبَس َخاَتمي ظ ه   وظ ه   وَأَشارَ  (93)ِاْلحْمَراِء
وأمجع املسلمون على أن السنة جعل خا  الرجل ظ  (94)يفضل لبسه ظ ِخنِصِر اليِد 

 اانصر. 

وكان ااا  ُينزع ضذا دخل احدهم ااالء أو أراد أن يتواأ صونا ملا كتب 
ه َعَلْيِه َوَسلََّم ِضَذا َدَخَل اْلَخَلاَء، َنَزَع َعْع َأَنٍس َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّ (95)عليه،

 (. 91)َخاَتَمُه "

فقد روى ابع سعد عع سامل بع عبد اهلل  (97)وال يتحرج مع لبسه ظ اإلحرام 
 (98)قال حدثنا خالد قال رأيت ساملا عليه خامته وهو حمرم. 

ها، فنن ولكع على الرغم مع اختاذ البعض للخوا  للتوثيق ظ املراسالت وغري
. البعض اآلخر بينما (99)بعضهم كان ال يلبسه كما هو احلال عند مكحول الشامي،

جيعله عند صفيه فنذا أراد أن اتم أرسل ضليه ليحضر ، كما هو احلال عند ابع عمر 
ابع عمر  خا راي اهلل عنهما، حيث ذكر ابع سعد ظ الطبقات: ذكروا عند نافع 
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ضمنا كان خامته يكون عند صفية فنذا أراد أن اتم أرسلين فقال: كان ابع عمر ال يتختم 
 . (600)فجئت به

 : على األختام ودالالتهاالكتابات والصور والرسومات ـ  3

 العبارات املكتوبة:  ـأ 

ُنقشت عبارات خمتلفة على األختام، اختلفت باختالف أصحابها،وضن كر  
نه على األختام، ملا ظ ذلك مع البعض نقش آيات مع القرآن الكريم أو ذكر هلل سبحا

صون لكالم اهلل سبحانه وذكر  مع أن يلمسه احملدث أو حيمله معه ضىل ااالء وحنو 
ولكع وعلى الرغم مع ذلك فقد وجدت خوا  ختص علماء مع املسلمني  ،(606)ذلك 

، فقد ورد عند ابع رجب أن خا  (603)فيها آيات مع القران الكريم وذكر هلل سبحانه 
بع علي راي اهلل عنهما كان منقوش عليه عبارة "ال ضله ضال هو احلي القيوم  احلسع

، كما ورد (603)امللك احلق املبني"وخا  أخو  احلسني راي اهلل عنه "ضن اهلل بالغ أمر "
       (604)سعيد بع زيد بع عمرو عند ابع سعد أن نقش خا  

نصاري قااي مرو وقيل ضن نقش خا  أبي عثمان األ ،(605)آية مع كتاب اهلل
كما كان نقش خا  مالك بع أنس  (601)"ضني أخاف ضن عصيت ربي ع اب يوم عظيم"

حسبنا اهلل ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة مع اهلل وفضل مل ميسسهم راي اهلل عنه "
والبعض كان ينقش على خامته  (608)حسيب اهلل ونعم الوكيل""وقيل كان نقشه (607)"سوء

لوعظ حيث كان ألبي نواس خامتًا مكتوب عليه "تعاظمين أمثلة وأدعية وعبارات ل
، وكان لزرعه بع ثوب أيضا خامتًا (609)ذنيب فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما" 

ونقش زيد بع علي ابع احلسني بع علي بع أبي  (660)"لكل عمل ثوابمنقوش عليه "
  (666)"اصرب تؤجر اصدق تن طالب راي اهلل عنهم على خامته "
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باهلل "النخعي. بينما كان نقش ضبراهيم (663)" رواية "اصرب تؤجر، وتوق تن وظ 
والشيخ اجلنيد  (664)" ااا  خري مع الظع، ونقش القااي شري  خامته " (663)" وله حبق

وكان نقش خا  أبي مسلم: ال تؤخر عمل اليوم  (665)" ضن كنت تأمله فال تأمنه"
 (661لود)

، وخا  ابع (667)أع  مكحوال مع النار "بينما كان نقش خا  مكحول الشامي" 
 ،(669)حممد يسأل اهلل العافية "  (668)شهاب الزهري

 (636) . وكان نقش خامته وهب بع منبه(630)"األحنب بع قيس "نعبد اهلل خا و
 "أصمت تسلم وأحسع تونم "

وكان بعضهم ينقش عبارات الشكر والثناء هلل تعاىل ورسوله عليه الصالة 
، وأنس بع (633)كان نقش خامته عبارة " احلمد هلل "( 633)اليمان والسالم،فه ا ح يفة

صلى اهلل عليه حب رسول اهلل "وأسامة بع زيد  .(634)" حممد رسول اهللمالك " 
 (635)"وسلم

وأما البعض فكان يستخدم نقش خامته للتخلص مع أي ضنسان يستثقله ظ 
ة العباسي املأمون نصحه جملسه، فيخرج ااا  ويريه ضيا  فيقوم،وكما ُي كر أن االيف

حيث قال: ال جتالس الثقالء فننا جند ظ الطب: جمالسة الثقيل  (631)طبيبه خبتيشوع
 (637)محى الرو . 

فكان " "أبرمت فقم  على خامته (638)مسهر بع عبد األعلى  وبناء على ه ا نقش
ضذا ثقل عليه الرجل مع جلساجه حرك خامته ظ يد  ونظر ضىل نقشه ثم رمى به ضىل 

 (639) .الرجل فيقرأ ما على خامته فيقوم
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على خامته "أبرمت فُقم"، وكان حرجًا ايِّق  (630)وك لك نقش األعمش 
وك لك كان البع سرييع خا  (. 636)األخالق فكان ضذا جلس ضليه ثقيل ناوله ضيا  

 . (633)منقوش عليه "أبرمت فقم" فنذا استثقل ضنسانا دفعه ضليه

أمساء أصحابها وحامليها، حيث نهى عليه وكان ُينقش أيضا على األختام 
السالم أن ال ينقش أحد على نقش خامته مع أجل أن ذلك امسه وصفته برسالة اهلل 

  .له ضىل خلقه

وضمنا يبا  مادون ذلك، وذلك الن خا  الرجل ضمنا ينقش فيه مايكون تعريًفا له 
ع حممد مكتوب أن فص القاسم بومسة متيز  مع غري ، ف كر ابع سعد ظ الطبقات 

وزاد  ،(634)"، وخا  سامل بع عبد اهلل نقشه "سامل بع عبد اهلل (633).فيه امسه واسم أبيه
البعض ظ االسم وجعله مرتبطا باهلل سبحانه كما كان عند اإلمام الشافعي حيث 

 ." اهلل ثقة حممد بع ضدريسنقش على خامته  " 

الوعظ، فقد ُذكر أن  ونقش آخرون على األختام أبياتًا شعرية يولب عليها
 .(635)خا  احلسع بع علي راي اهلل عنهما كان منقوشًا عليه 

 ضنـــا ملنيـــة نـــازل بـــك يـــا فتـــى  قدم لنفسك ما استطعت مع التقى
 أصـبحت ذا فــر  كأنـك ال تــرى   

 
 أحبــاب قلبــك ظ املقــابر والبلــى  

 ابع العالء(631)أبي عمرو  خا  وكان نقش 
ــه   ــرب همـ ــا  أكـ ــرءا دنيـ  وضن أمـ

 
 (637)ستمسك منها حببـل غـرور   مل 

 
 

 فصه مع عقيق مربع عليه مكتوب  خا وكان للحسع بع هانىء خامتان 
ــه   ــا عدلتـ ــيب فلمـ ــاظمين ذنـ  تعـ

 
 بعفـوك ربــي كـان عفــوك أعظمــا   

واآلخر حديد صيين عليه )ال اله ضال اهلل خملصا( فأوصى عند موته أن تقلع  
(638)وتوسل وجتعل ظ فمه. 
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ة نقش ااواتيم، بشيء مع العربية، واحتجوا ظ ذلك ولكع ذهب قوم ضىل كراه
حبديث أَنِس بع ماِلٍك قال: قال رسول الّلِه صلى اهلل عليه وسلم اَل تْسَتِضيُئوا ِبِنرياِن 
أْهِل الّشْرِك واَل تْنُقُشوا عَرِبيًّا قال فَسَأْلُت اْلحَسَع عع ذلك فقال قْوُلُه اَل تْنُقُشوا 

ظ خَواِتيِمُكْم ُمحمٌَّد رسول الّلِه وقوله اَل تْسَتِضيُئوا ِبِنرياِن أْهِل الّشْرِك  عَرِبيًّااَل تْنُقُشوا
يقول اَل ُتشاِوُروُهْم ظ أُموِرُكْم، قال أبو جْعَفٍر ف هب قْوٌم ضىل كَراَهِة نْقِش اْلخَواِتيِم 

ِش غْيِر اْلعَرِبيَِّة بْأًسا ِبشْيٍء مع اْلعَرِبيَِّة واْحَتجُّوا ظ ذلك به ا احلديث ومل يَرْوا ِبنْق
واْحَتجُّوا ظ ذلك ِبما كان على خَواِتيِم نَفٍر مع أْصَحاِب رسول الّلِه صلى اهلل عليه 

عع جابر عع عامر قال كتب عمر ضىل ( ومصداق ذلك ماورد ظ الطبقات 639وسلم. )
 عماله ال جتدوا خامتا فيه نقش عربي ضال كسرمتو . . 

، مما يدل على (646)"عتبة العامل " فكسر (640)ة بع فرقد عتبخا  قال فوجد ظ 
 كراهية صحابة رسول اهلل راي اهلل عنهم ل لك. 

 : ـ الصور والرسوم ب

ال شك أن صور ذوات األروا  مع بين اإلنسان أو احليوان حمرمة، للوعيد 
الشديد للمصوريع، وألن الصور متنع دخول املالجكة ضىل البيوت الت فيها تصاوير، 
ففي حديث َأبي َطْلَحَة راي اهلل عنه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: " َلا َتْدُخُل 

وظ حديث سِعيُد بع أبي اْلحَسِع قال كنت عْنَد ابع  (643)اْلَمَلاِجَكُة َبْيًتا ِفيِه ُصوَرٌة "
ا معيشت مع صْنَعِة يدي وضني عبَّاٍس وَسَأَلُه رُجٌل فقال يا بع عبَّاٍس ضني رُجٌل ضمن

َأصَنُع ه   التََّصاويَر قال: فنني اَل أَحدُِّثَك ضالَّ مبا مسعت مع رسول الّلِه صلى اهلل 
عليه وسلم يقول مع صوََّر صوَرًة فنن الّلَه عز وجل مَع ُِّبُه يوم اْلقَياَمِة حتى َيْنفَخ فيها 

الرَّجُل َربَوًةَشديَدًة فاصفر َوْجهُه فقال له ابع  (643)االّروَ  َوَليَس بَناِفٍخ فيها أَبدًا قال رب
 (644)عبَّاٍس َوحَيَك ضن َأَبيَت ضالَّ أْن َتصَنَع َفَعَليَك به ا الّشَجِر َوكلِّ شيء ليس فيه روٌ "
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فقـد وجـد مـع ااـوا  مـا هـو علـى شـكل طـاووس           (645)وبالرغم مع ذلك
كما هو احلال لى شكل صورة طاجرأو ع (641)زياد بع أبي سفيانمثاًلكماهو احلال عند 

أسـدان بينهمـا   وكـان نقـش خـا  القااـي شـري        ،(647)الضـحاك بـع مـزاحم   عند 
ضبل باسط ضحدى يديه  خامتهكان نقش  (649)النعمان بع مقرن املزني، بينما (648)شجرة

 . (653)رجلني أسد بنيعلى خامته  (656)وختم أبي موسى األشعري (650)،قابضة األخرى

( 654).له رأسان (653)ه كركيخامتراي اهلل عنه على  أنس بع مالك كما نقش

  (655)أنس أسد رابض خا وقال ابع سرييع كان نقش 

وقيل ح يفة كركيان بينهما احلمد هلل، خا كان ظ . و(651)ذجب أو ثعلب.وقيل  
ح يفة مع ذهب فيه فص ياقوت أمسا جنونيه فيه كركيان متقابالن بينهما  خا كان 

( 659)رأس كركيني أو نقش كركيني  (658)أبي عبيدة خا   كان ظ. و(657)احلمد هلل 

راي اهلل عنهم كانا يلبسان  والرباء بع عازب (610)أن عبدالرمحع بع عوفوي كر 
 . (616)ظ نص احدهما صورة لبوتني ذهب عخامتني م

باإلاافة ضىل وجود صور احليوانات على ااوا  وجد صور لتماثيل فه ا نقش 
وأيضا وجدت صور للشمس  ،(613)ثال لرجل متقلد السيبعمران بع احلصني متخا  

حيث كان  (613)والقمر كما هو احلال مع خا  جرير بع عبد اهلل بع الشليل البجلي
والواية مع ذلك الت كري بآيات  (614)نقش خامتة ربنا ]اهلل[ وصورة مشس وقمر.

  .(615)القرآن الكريم

لتماثيل رسوم كما وجدت على ااواتيم ضىل جانب صور احليوانات وا
 . طخطو(611)احلسع البصري  خا كان ظ وخطوط، فقد ورد ظ الطبقات قال 
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 اخلامتة

لقد خرجنا مع ه   الدراسة الت تناولت أختام الصحابة والعلماء املسلمني 
خالل القرون الثالثة اهلجرية ضىل أن األختام اااصة كانت منتشرة على نطاق واسع 

، وا مع املصطفى صلى اهلل عليه وسلم قدوة هلم ظ ذلكظ أوساط الناس ال يع جعل
 . كما تبني أن هلا آدابًا يلتزم بها منطلقة مع تعاليم اإلسالم

وصحة الرساجل  وتوثيقهو ضثبات ، كان مع أهم االستخدامات لألختامو
 . فكانت األختام تؤدي ما يؤديه التوقيع. واألوامر وغريها

وضمنا تعددت مواد صناعتها كل ، مع مادة واحدةوقد رأينا أن األختام مل تصنع 
فكانت املواد مع ، مع االلتزام بتعاليم الديع ظ ه ا اجلانب، حسب ضمكاناته وظروفه

 . ال هب والفضة والنحاس واحلديد والورق

حيث حتكم ظ ذلك ظ ، مع جانب أخر فقد اختلفت العبارات املنقوشة عليها
، بل نفسيته وواعه االجتماعي ظ بعض األحيان، أو توجهه، الوالب ثقافة الرجل

وظ بعض األحيان  ،فكان مع العبارات املنقوشة آيات قرآنية وحكم وعبارات دينية
ومنهم مع رأي أن يضع على خامته رسومات أو ، ينقش اسم صاحب ااتم عليه

 . صور كانت ظ الوالب حليوانات أو طيور

ا  ظ أحد أصابعه يد  اليمنى أو وقد درج بعض املسلمني على عدم واع اا
 . كما كان البعض يعهد به ضىل ابنه أو خادمه ،ورمبا ظ جيبه، اليسرى ظ بعض األحيان

وأن ، أرجو أن أكون قد وفقت ظ ضبراز ه ا اجلانب احلضاري ظ حياة املسلمني
اًل واهلل املوفق أو. وأتيت باملفيد ظ ه ا املواوع، أكون قد وفيت جوانب الدراسة

 . وآخرًا
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 : اتـوالتعليق شـاهلوام

الرازي: حممد بع أبي بكر بع عبد القادر، خمتار الصحا ، حتقيق: حممود خاطر، مكتبة لبنان،  -6
 . 76،  6م، ج6995هـ/ 6465بريوت 

 . 613،  63، دار صادر، بريوت، ج6ابع منظور: حممد بع مكرم، لسان العرب، ط -3

 (. 34سورة حممد، اآلية رقم ) -3

 (. 64سورة املطففني آية رقم ) -4

الفراهيدي: االيل بع أمحد، كتاب العني، حتقيق: مهدي املخزومي وضبراهيم السامراجي، دار  -5
 . 346،  4ومكتبة اهلالل، بريوت، ج

، دار ضحياء 6األزهري: أبو منصور حممد بع أمحد، ته يب اللوة، حتقيق: حممد عوض مرعب، ط -1
أبو القاسم حممود بع عمر بع حممد  ؛ الزخمشري:637،  7م، ج3006الرتاث العربي، بريوت 

 . 653،  6م، ج6979هـ/ 6399بع عمر ااوارزمي، أساس البالغة، دار الفكر، بريوت 

ناصر بع حممد الوامدي: لباس الرجل، أحكامه واوابطه ظ الفقه اإلسالمي،)رسالة دكتورا (،  -7
 393،  6م، ج3003هـ/ 6433كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، 

 (. 7سورة البقرة اآلية رقم ) -8

 . 613،  63ابع منظور: لسان العرب، ج -9

 (. 15سورة يس اآلية رقم ) - 60

 (. 34سورة الشورى آية رقم ) -66

 (. 41سورة األنعام اآلية رقم ) - 63

 (. 40سورة األحزاب اآلية رقم ) -63

اسة تاراية وصفية جملموعة خاصة مع علي يونس خالد املناصري، األختام اإلسالمية )در -64
 . 5م،  3006األختام(، )رسالة ماجستري(، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، 
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 563،   6املوسوعة العربية، م  -65

 . 73،   8املوسوعة العربية، م -61

 87،   8م، ج6993هـ/ 316463جواد علي، املفصل ظ تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط -67

ام سرجون األكدي بتأسيس ساللة حاكمة عرفت بالساللة األكدية أو الدولة األكدية الت ق -68
ق. م دامت الدولة األكدية اكرب مع قرن  3330-3376ق. م أو  3654-3334عمرت ما بني 

ونصب. التسمية أكدي أو أكديون مشتقة مع اسم مدينة أكد أو أكادة الت أسسها سرجون 
ب لك تسمية الحقة لوجود االكديني ظ وادي الرافديع: ساميون  واخت ها عاصمة له. وهي

نزحوا ضليها من  أقدم العصور التاراية وعاشوا مع أقوام أخرى وظ مقدمتهم السومريون 
وشاركوا ظ ضنتاجها احلضاري. وأصبحت اللوة األكدية اللوة الرمسية )وهي لوة السامية 

ومرية وأصبحت اللوة الساجدة من  العصر البابلي الشرقية(. تفوقت بعد ذلك على اللوة الس
القديم )األلب الثاني ق. م( واستعملت ظ التدويع والكتابة لكع دون القضاء على اللوة 

انظر: طه باقر، السومرية، واقتصر عليها كلوة حضارية مدونة جنبا ضىل جنب مع اللوة األكدية. 
، بيت الوراق للطباعة والنشر 6النيل(،  ط  مقدمه ظ تاريخ احلضارات القدمية )حضارة وادي

 438   3والتوزيع، ج

ويعترب الكاشيون دون شك مع  .الكاشيون مجاعات بشرية قدمية استوطنت وادي الرافديع.  -69
أقلها شهرة وأكثرها غمواًا. ويبدو أنهم جاءوا مع أواسط جبال زاجروس بنيران وبدأوا ظ 

تشار شيئًا فشيئًا فيها خالل القرنني الثامع عشر والسابع عشر قبل االنتقال ضىل بالد الرافديع واالن
امليالد. ويعتقد بأن الكاشيني كانوا ظ البداية أجراء يعملون ظ الزراعة وت كر وثاجق ضدارية 
وجتارية تعود ضىل القرن السابع عشر قبل امليالد أمساء كاشية ألفراد توطدت أقدامهم سلميًا ظ 

جمة آن اك وظ ذلك القرن أسست مجاعة مع أولئك الكاشيني دولة صورية جسد الدولة القا
مستقلة على حدود بالد الرافديع مبنطقة تسمى حنا. . . وقد أسس الكاشيون على أنقاض بابل 

عامًا وتعترب ب لك واحدة مع أطول  438مملكة أو أسرة مالكة ظلت حتكم بابل مدة ال تقل عع 
 563،   6عراق القديم. انظر: املوسوعة العربية، م األسر املالكة حكمًا ظ ال
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بني القرن ااامس عشر ق. م وبدايات القرن الرابع عشر ق. م  حوريةاململكة امليتانية مملكة  -30
. بلوت رقعة اململكة امليتانية ظ أوج توسعها وما بني النهريعسورياظ  اهلالل ااصيبظ مشال 

، وكانت ومحصالالذقيةغربًا، ورمبا بلوت  حلب( كلها، وصواًل ضىل كيليكياشرقًا، ) نوزيمع 
ع ااابور، حيث كانت ضحدى عواصم اململكة )واشوكانو/ واشوكاني( مركز اململكة عند مناب

ويالحظ أن  سورياظ مشال شرق  رأس العنيظ بالقرب مع  تل الفخريةالت تدل على انها 
حميطة  سوريا ومشال شرق تركياوجنوب شرق  اجلزيرة السوريةامتداد ه   الرقعة ظ منطقة 

 . 563،   6بالعاصمة واشوكاني. انظر: املوسوعة العربية، م 

 778،   6املوسوعة العربية، م  -36

( 513-131داني )ق. م(: أسسها نابوبالصر الكل 539ضىل  135الدولة الكلدانية البابلية )-33
ق. م فت  بابل وأسس  135ق. م وظ عام  131كان قد قتل آخر ملوك األشوريني سنة 

ضمرباطورية بابلية كلدانية عظيمة وظ وقته وصلت بالد ما بني النهريع ضىل ذروة العظمة واجملد 
 وخلب نابوبالصر على حكم الدولة الكلدانية البابلية الثانية ابنه نبوخ  نصر الثاني

قبل امليالد. وقد قام نبوخ  نصر بنجالء  513ضىل  105)خبتنصرالكلداني( ال ي دام حكمه مع 
 581ق. م، وظ السيب الثاني ال ي قاد  بنفسه سنة  597اليهود مع فلسطني ظ السيب األول سنة 

ق. م. وخلب نبوخ  نصر بعد وفاته ملوك اعفاء ضىل أن قضى الفرس األمخينيني بقيادة كورش 
ق. م وأباد معظم الكلدان. انظر: انظر: املوسوعة  539فارسي على الدولة البابلية الثانية سنة ال

 660،   3العربية، م 

ق. م. واستولت  559هم أسرة ملكية فارسية كونت هلا ضمرباطورية ظ فارس عام  األمخينيون-33
أوجها ضىل مجيع أرجاء علي ليديا)غرب األنااول(ضيران واهلالل ااصيب ومصر، الت امتدت ظ 

الشرق األدنى، مع وادي السند ضىل ليبيا، ومشااًل حتى مقدونيا. وهك ا فقد متكنوا مع السيطرة 
على مجيع الطرق التجارية املؤدية ضىل البحر األبيض املتوسط عرب الرب والبحر. وأسقط اإلسكندر 

)سريوس(. وتعترب فرتة  ق. م. ومع ملوكها قمبيزوقورش336األكرب ه   اإلمرباطورية عام 
 554،  6انظر: املوسوعة العربية، محكم ه   اإلمرباطورية هي فرتة احلضارة الفارسية. 

 . 60علي يونس خالد املناصري، األختام اإلسالمية،   -34

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 63- 60،  نفس املرجع -35

 63علي يونس خالد املناصري، األختام اإلسالمية،   -31

اإلسالمية ظ املتحب العراقي، دار احلرية، بوداد أسامة النقشبندي: األختام  -37
 . 66م،  6974هـ/6394

ابع رجب احلنبلي: كتاب أحكام ااواتيم وما يتعلق بها، صححه وعلق عليه، أبو الفداء عبد  -38
؛ ناصر الوامدي: لباس 34م،  6985هـ/6405اهلل القااي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 394  6الرجل، ج

يس: بئر مهملة ومعروفة ظ املدينة قريبة مع مسجد قباء. انظر: البكري: أبو عبيد عبد بئر أر - 39
اهلل بع عبد العزيز البكري األندلسي، معجم ما استعجم مع أمساء البالد واملوااع، حتقيق: 

؛ احلمريي: أبو عبد اهلل 643،  6، ج 3هـ، ط6403مصطفى السقا،عامل الكتب، بريوت، 
بع عبد املنعم احلمريي، صفة جزيرة األندلس منتخبة مع كتاب الروض املعطار  حممد بع عبد اهلل

 33   ،6م، ج  6988  /  6408، بريوت 3ظ خرب األقطار، حتقيق: ض. الظ بروفنسال، دار اجليل، ط

القلقشندي: أمحد بع علي بع أمحد الفزاري، صب  األعشى ظ صناعة اإلنشا، حتقيق: عبد  - 30
؛ ابع كثري: ضمساعيل بع عمر، البداية 389،  3، ج6986وزارة الثقافة، دمشق، القادر زكار، 

؛ الواقدي: حممد بع عمر بع واقد، فتو  الشام، دار 5،  1والنهاية، مكتبة املعارف، بريوت، ج
؛ابع أبي شيبة: أبو بكر عبد اهلل بع حممد بع أبي شيبة الكوظ، 40،  3اجليل، بريوت، ج

، مكتبة الرشد، 6ألحاديث واآلثار، حتقيق: كمال يوسب احلوت، طالكتاب املصنب ظ ا
؛ ابع بطال: أبو احلسع علي بع خلب بع عبد امللك بع بطال 693،  5هـ، ج6409الرياض، 

، مكتبة الرشد، 3البكري القرطيب، شر  صحي  البخاري، حتقيق: أبو متيم ياسر بع ضبراهيم، ط
 . 634 -633،  9م، ج3003هـ / 6433الرياض، 

ُي كر أن معيقيب بع أبي فاطمة الدوسي مع األزد، وكان ممع أسلم قدميًا مبكة ثم هاجر ضىل  -36
أرض احلبشة، ويقال: بل رجع ضىل بلد  ثم قدم مع أبي موسى األشعري واألشعريني على رسول 

هلل اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبيرب، وشهد خيرب وبقي ضىل خالفة عثمان، وكان على خا  رسول ا
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صلى اهلل عليه وسلم وهو ال ي سقط منه ظ بئر أريس. انظر: ال هيب: سري أعالم النبالء، حتقيق: 
   4هـ، ج6463، مؤسسة الرسالة، بريوت، 9شعيب األرناؤوط، حممد نعيم العرقسوسي، ط

؛ البخاري اجلعفي: حممد بع ضمساعيل بع ضبراهيم أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، التاريخ 661
 431،   6كبري، حتقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بريوت، جال

، دار ابع 3البخاري: حممد بع ضمساعيل، صحي  البخاري، حتقيق: مصطفى ديب البوا، ط -33
  3304،  5م، ج6987هـ/ 6407كثري، بريوت، 

فؤاد  مسلم: مسلم بع احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، صحي  مسلم، حتقيق: حممد - 33
؛ الصاحلي: حممد بع يوسب 6157،  3عبد الباقي، دار ضحياء الرتاث العربي، بريوت، ج

الصاحلي الشامي، سبل اهلدى والرشاد ظ سرية خري العباد، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود 
؛ الرتم ي: 334،  7هـ، ج6464، دار الكتب العلمية، بريوت، 6وعلي حممد معوض، ط

ورة، الشماجل احملمدية وااصاجل املصطفوية، حتقيق: سيد عباس اجلليمي، حممد بع عيسى بع س
 . 95،  6هـ، ج6463، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 6ط

 346،  1القلقشندي: صب  األعشى، ج -34

 17ابع رجب احلنبلي: كتاب أحكام ااواتيم،   -35

  346،  1القلقشندي: صب  األعشى، ج-31

أنشأها االيفة األموي معاوية بع أبى سفيان حتى خترج التوقيعات  هو أحد الدواويع الت -37
سرية فال يعلم أحد ما حتتويه مع أسرار غري االيفة، وب لك ال تتعرض ه   التوقيعات للتزوير 
والتعديل. ويرجع السبب ال ي دعا معاوية ضىل ضطالق ااتم على الكتب ااالفية ضىل أنه أمر 

اد بع أبيه بالكوفة مباجة ألب ففت  الكتاب، وغَير املاجة ماجتني، ورفع زياد لعمرو بع الزبري عند زي
حسابه، فأنكر معاوية وطلب بها عمرو وحبسه حتى قضاها عنه أخو  عبد اهلل، فأخ  معاوية 
عند ذلك ديوان ااا ، وخرم الكتب، ومل تكع ُتخرم مع قبل، وأسند ديوان ااا  ضىل عبد اهلل 

ي، وقيل وال  عبد اهلل بع أوس الوساني. وأصب  الديوان يضم عددًا مع بع حمصع احلمري
الكتاب القاجمني على ضنفاذ كتب السلطان وااتم عليها ضما بالعالمة أو اارم. وكان اارم يتم 
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عع طريق لصق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه مع الكتاب، وقد جعل مكان اإللصاق 
طالع على ما فيه، وهى ال خترج عع ختم املكان امللصوق خبا  عالمة يؤمع معها مع فتحه واال

منقوش قد غمس ظ م اب مع الطني معد ل لك، أمحر اللون. انظر: الطربي: أبو جعفر حممد بع 
؛ اليعقوبي: أمحد بع 534، 314،  3جرير، تاريخ الطربي، دار الكتب العلمية، بريوت، ج

؛ 333،  3ليعقوبي، دار صادر، بريوت، جضسحاق بع جعفر بع وهب بع واا ، تاريخ ا
الصولي: أبو بكر حممد بع حييى بع عبد اهلل الصولي، أدب الكتاب، حتقيق: أمحد حسع بس ، 

 . 37. 647،  3م، ج6994هـ/6465، دار الكتب العلمية، بريوت، 6ط

 . 69علي يونس خالد املناصري، األختام اإلسالمية    -38

، مكتبة الرشد، الرياض، 6خل ضىل علم التاريخ، طتاج السر أمحد حران: املد -39
 . 58م،  3003هـ/6434

 697-691،  5الطربي، تاريخ الطربي، ج -40

. وال شك أن أفضل أنواع ااوا  40-33ابع رجب احلنبلي: كتاب أحكام ااواتيم،   -46
 التختم ؟  لسنة ؟ يعين ظللرجال، خا  الفضة لألحاديث الواردة ظ ه ا الشأن. وقد سئل اإلمام أمحد: ما ا

فأجاب بقوله: مل تكع خواتيم القوم ضال مع الفضة. انظر: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
مصر  -الكويت، مطابع دار الصفوة  -بدولة الكويت، املوسوعة الفقهية الكويتية، دار السالسل 

اوابطه ظ الفقه ؛ ناصر الوامدي: لباس الرجل؛أحكامه و35،   66هـ، ج 6437 - 6404
 408  6اإلسالمي، ج

والصحي  أن خا  ال هب للرجل حمرم وال جيوز لبسه. . وضن كان جاجزًا ظ بادئ األمر أي ظ  -43
أول اإلسالم، لكع اإلباحة نسخت بالتحريم كما ظ األدلة السابقة، وضن كان هناك مع العلماء 

كرهه ومل حيرمه، ولكع األدلة املأثورة حجة  مع أباحه كابع حزم رمحه اهلل، وهناك مع العلماء مع
عليهم، فقوهلم مرجو  بالنصو  الشرعية الصحيحة الت ال ُمطعع فيها. وقد وردت النصو  
الشرعية بالوعيد الشديد ملع لبس ال هب مع الرجال، ولكع مع األسب فهناك ثلة مع املسلمني 

نبيه صلى اهلل عليه وسلم. انظر: مل يرتدعوا بل عصوا اهلل عز وجل، ومتردوا على أوامر 
 7الزهراني: حيى بع موسى، مع أحكام ااا ،   
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 . 306،  1حممد بع سعد بع منيع الزهري، الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت، ج -43

ضبراهيم النخعي: ضبراهيم بع يزيد بع قيس النخعي، أبو عمران،الكوظ،الفقيه،عامل أهل الكوفة  -44
 530   4ل هيب: سري أعالم النبالء، جوفقيهها. انظر: ا

؛ أبو نعيم األصفهاني: أمحد بع عبد اهلل،حلية 383ـ383،  1ابع سعد: الطبقات الكربى ج -45
 . 339،،   4، ج6405، دار الكتاب العربي، بريوت، 4األولياء وطبقات األصفياء، ط

أبو نواس أو احلسع بع هانئ احلكمي الدمشقي شاعر عربي مع أشهر شعراء العصر  -41
العباسي، املعروف بأبي نواس، ولد ظ أهواز مع بالد خوزستان. انظر: النويري: شهاب الديع 

ن األدب، حتقيق: مفيد قمحية ومجاعة، دار أمحد بع عبد الوهاب النويري، نهاية األرب ظ فنو
 94   4، ج 6م، ط3004 -هـ 6434 -بريوت / لبنان  -الكتب العلمية 

ابع عساكر: مؤرخ الشام أبي القاسم علي بع احلسع بع هبة اهلل ابع عساكر الدمشقي، تاريخ  -47
م، 6995وت، مدينة دمشق،حتقيق: حمب الديع أبي سعيد عمر بع غرامة العمري،دار الفكر، بري

؛ األبشيهي: شهاب الديع حممد بع أمحد أبي الفت  األبشيهي، املستطرف ظ كل فع 413 
، 3م، ط6981هـ 6401 -بريوت  -مستظرف، حتقيق: مفيد حممد قميحة، دار الكتب العلمية 

 . 13ـ13،  3ج

ليب بين زهرة. هو عبد اهلل بع مسعود، اإلمام احلرب، فقيه األمة، أبو عبد الرمحع اهل لي، ح -48
صحابي جليل أحد أواجل املهاجريع حيث هاجر اهلجرتني وصلى على القبلتني، وأول مع جهر 
بقراءة القرآن. تولي قضاء الكوفة وبيت املال ظ خالفة عمر وصدر مع خالفة عثمان. . كان مع 

ى علما السابقني األولني، وشهد بدرًا، وهاجر اهلجرتني، وكان يوم الريموك على النقل، رو
قصريًا شديد األدمة وكان ال  –)رفيع الساقني(  -كثريا. كان عبد اهلل رجاًل حنيفًا أمحش الساقني 

يوري شيبه. وكان لطيفًا فطنًا. كما كان معدودًا ظ أذكياء العلماء. وكان راي اهلل عنه مع أجود 
ر: ال هيب: سري أعالم الناس ثوبًا، وأطيب الناس ِرحيًا. متوااعا مع علمه وورعه وتقوا . انظ

 . 480، 417، 411،  6النبالء، ج
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ابع قتيبة: ابع قتيبة أبو حممد عبد اهلل بع مسلم، املعارف، حتقيق: ثروت عكاشة، دار املعارف  - 49
 . 349،  6القاهرة، ج -

أبو بكر بع حممد بع عمرو بع حزم بع زيد بع لوذان األنصاري اازرجي النجاري املدني،  -50
مة الثقات،ولي أمرة املدينة ثم قضاجها، قيل انه كان أعلم أهل زمانه بالقضاء،، وقيل أحد األج

للهجرة. انظر: سري أعالم النبالء،  667وقيل  630كان كثري العبادة والتهجد،توظ رمحه اهلل سنة 
؛ الصفدي: صال  الديع خليل بع أيبك الصفدي، الواظ بالوفيات، حتقيق: 364-363،  5ج

 . 655  ،60م، ج3000هـ/6430رناؤوط وتركي مصطفى، دار ضحياء الرتاث، بريوت، أمحد األ

هو أبو الوصع، ثابت بع قيس الوفاري، مع صوار التابعني. يروي عع: أنس بع مالك،  -56
وسعيد بع املسيب، ونافع بع جبري، وخارجة بع زيد الفقيه، وأبي سعيد كيسان املقربي، 

سى، وعبد الرمحع بع مهدي، وبشر بع عمر الزهراني، ومجاعة. والقدماء، حدث عنه: معع بع عي
. . وأخطأ مع زعم أنه جحا صاحب النوادر. قال ابع سعد: عاش ثابت بع قيس ماجة ومخس 
سنني، ومات سنة مثان وستني وماجة. انظر: ابع حجر العسقالني: أمحد بع علي بع حجر، 

، 6، ج6981 - 6401 -سوريا  -شيد ، دار الر6تقريب الته يب، حتقيق: حممد عوامة، ط
؛ العينى: أبو حممد حممود بع أمحد بع موسى بع أمحد بع حسني الويتابىاحلنفى، شر  633 

م، 6999هـ /6430، مكتبة الرشد، الرياض، 6أبي داود، حتقيق: خالد بع ضبراهيم املصري، ط
 . 383،  1ج

 . 48،  11ابع عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج -53

؛ الكتاني: الشيخ عبد احلي، نظام احلكومة النبوية 306،   1د: الطبقات الكربى، جابع سع -53
 . 19،  3املسمى الرتاتيب اإلدارية، دار الكتاب العربي، بريوت، ج

 . 610،  7ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -54

 . 317،  7ابع سعد، الطبقات الكربى، ج -55

ىل عنه وجيتمع نسبه مع النيب صلى اهلل عليه وسلم ظ اإلمام طلحة بع عبيد اهلل راي اهلل تعا 51-
مرة، وكان راي اهلل عنه مع ال يع ثبتوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم أحد، ووقا  
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بيد  ونفسه، فشلت يد  وجر  يومئ  أربعًا وعشريع جراحة، ومسا  رسول اهلل صلى اهلل عليه 
اجلمل سنة ست وثالثني، وقرب  بالبصرة. انظر: وسلم طلحة ااري، قتل راي اهلل عنه يوم 

الشعراني: أبو املواهب عبد الوهاب بع أمحد بع علي املعروف بالشعراني، الطبقات الكربى 
، دار الكتب العلمية، 6املسماة بلواق  األنوار ظ طبقات األخيار، حتقيق: خليل املنصور، ط

 34   6م، ج 6997هـ/6468بريوت، 

. . وقد ورد عند مالك ظ املوطأ ال ينبوي للرجل أن يتختم 317،  7ى، جالطبقات الكرب -57
ب هب وال حديد وال صفر وال يتختم ضال بالفضة. فأما النساء فال بأس بتختم ال هب هلع "انظر: 

رواية حممد بع احلسع، حتقيق:  -األصبحي: مالك بع أنس أبو عبد اهلل األصبحي، موطأ مالك 
 . 338،  3، ج6996-6463 -دمشق  -، دار القلم 6تقي الديع الندوي، ط

خباب بع األرت مع بنى سعد بع زيد مناة حليب بنى زهرة كنيته أبو حييى وقد قيل أبو عبد  58-
بع مخسني ااهلل موىل ثابت بع األرت بع أم أمنار اازاعية مات بالكوفة سنة سبع وثالثني وهو 

حممد بع حبان بع أمحد البست، الثقات، حتقيق: سنة وصلى عليه على بع أبى طالب. ابع حبان: 
 . 601   3م، ج 6975هـ/ 6395، دار الفكر، بريوت، 6السيد شرف الديع أمحد، ط

ال هيب: مشس الديع حممد بع أمحد بع عثمان ال هيب، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري  -59
هـ 6407 -لبنان/ بريوت  -، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمرى، دار الكتاب العربي واألعالم

 514   3، ج 6م، ط6987 -

الرباء بع عازب هو ابع احلارث، الفقيه الكبري أبو عمارة األنصاري احلارثي املدني، نزيل  -10
صلى اهلل عليه الكوفة، مع أعيان الصحابة. روى أحاديث كثرية، وشهد غزوات كثرية مع النيب 

، التحفة اللطيفة ظ تاريخ املدينة الشريفة، مشس الديع حممد بع عبد الرمحعوسلم. السخاوي: 
 366   6م، ج 6993هـ/ 6464، بريوت، 6دار الكتب العلمية، ط

الفسوي: أبو يوسب يعقوب بع سفيان الفسوي، املعرفة والتاريخ، حتقيق: خليل املنصور، دار  -16
؛ الرتم ي: حممد بع علي بع احلسع 673  3م، ج 6999هـ/6469بريوت، الكتب العلمية، 

هـ 6405، مكتبة القرآن، القاهرة، 6بع بشر، املنهيات، حتقيق: حممد عثمان ااشت، ط
ابع عبد الرب، يوسب بع عبد اهلل النمري: التمهيد ملا ظ املوطأ مع  ؛43   6م، ج 6985/



 316      شريفة صاحل املنديل      الصحابة والعلماء املسلمني خالل القرون الثالثة اهلجريةأختام 

محد العلوي وحممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم املعاني واألسانيد، حتقيق: مصطفى بع أ
؛ ال هيب: سري أعالم النبالء 338   34هـ،  ج 6387األوقاف والشؤون اإلسالمية، املورب، 

 . 691   3ج 

كار، د. ز البالذري: أمحد بع حييى بع جابر البالذري، أنساب األشراف، حتقيق: د. سهيل -13
 . 65   60،ج 6991رياض زركلي، دار الفكر، بريوت، 

عبد اهلل بع يزيد املخزومي مدني ثقة. انظر: العجلي الكوظ: احلسع أمحد بع عبد اهلل بع  -13
صاحل نزيل طرابلس الورب، معرفة الثقات مع رجال أهل العلم واحلديث ومع الضعفاء وذكر 

دينة املنورة، ، مكتبة الدار، امل6م اهبهم وأخبارهم، حتقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، ط
 15   3، ج 6985/  6405السعودية، 

 . 697  3؛ ال هيب: سري أعالم النبالء ج 8   7البالذري: أنساب األشراف ج  -14

أمحد بع حممد بع سالمة بع عبدامللك بع سلمة أبو جعفر الطحاوي، شر  معاني اآلثار،  -15
 . 359   4، ج 6، ط6399 -بريوت  -حتقيق: حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية 

مصعب بع سعد بع أبى وقا  الزهرى القرشي كنيته أبو زرارة يروى عع على بع أبى  -11
؛ 466   5طالب وطلحة وابع عمر، مات سنة ثالث وماجة. انظر: ابع حبان: الثقات ج 

ويروى أن مصعب بع سعد كان يلبس خامتًا مع ذهب ايضأ. انظر: البالذري: أنساب األشراف 
 . 65   60ج 

الصحابي اجلليل صهيب بع سنان الرومى، وقد كان صهيب ظ بداية حياته غالًما  -17
ى صورًيايعيش ظ العراق ظ قصر أبيه ال ي وال  كسرى ملك الفرس حاكًما على اأُلُبلَّة )ضحد

الد العراق(، وكان مع نسل أوالد النمر بع قاسط مع العرب، وقد هاجروا ضىل العراقمن  زمٍع ب
د، وعاش سعيًدا ينعم بثراء أبيه وغنا  عدة سنوات. وذات يوم، أغارالروم على األبلة بلد بعي

أبيه، فأسروا أهلها، وأخ و  عبًدا، وعاش العبد العربي وسطالروم، فتعلم لوتهم، ونشأ على 
طباعهم، ثم باعه سيد  لرجل مع مكة يدعى عبد اهلل بنجدعان، فتعلم مع سيد  اجلديد فنون 

، حتى أصب  ماهًرا فيها، وملا رأى عبداهلل بع جدعان منه الشجاعة وال كاء واإلخال  التجارة
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أشرقت ظ مكة مشس اإلسالم، كان صهيب ممع أسرع  ظ العمل، أنعم عليه فأعتقه. وعندما
لتلبية نداء احلق، ف هب ضىل داراألرقم، وأعلع ضسالمه أمام رسول اهلل. انظر: البودادي: حممد بع 

، عامل الكتب، بريوت، 6بودادي، املنمق ظ أخبار قريش، حتقيق: خورشيد أمحد فارق، طحبيب ال
 357   6م، ج 6985هـ/6405

. روى عدة أحاديث. اختلب ظ -صلى اهلل عليه وسلم-النيب  أبو ثعلبة ااشين، صاحب -18
عة امسه فقيل: جرهم بع ناشم. وقيل: جرثوم بع الشر، وقيل جرثوم بع ناشر، مع أهل بي

يوم خيرب، وأرسلهنىل قومه، وأخو  عمرو بع  -صلى اهلل عليه وسلم-الراوان. وأسهم له النيب 
الفسوي: صلى اهلل عليه وسلم. توظ سنة مخس وسبعني. انظر: -جرهم، أسلم على عهد النيب 

 89   3املعرفة والتاريخ ج 

 . 695   4ابع حنبل: املسند ج  -19

بع وهب بع مسلم القرشي أبو حممد املصري، اجلامع ظ احلديث، ابع مسلم القرشي: عبد اهلل - 70
 3، ج 6م، ط6991 -السعودية  -حتقيق: د. مصطفى حسع حسني أبو ااري، دار ابع اجلوزي 

  188 . 

عوف بع مالك األشجعي، كانت له صحبة، ويكنى أبا عمرو، ومات بالشام ظ أيام معاوية،  - 76
 . 330   63ر: البالذري: أنساب األشراف جويقال ظ سنة ثالث وسبعني. انظ

 . 386   4ابع سعد: الطبقات الكربى ج  -73

؛ ظ املعارف البع قتيبة أن طلحة بع عبيد اهلل كان 330،  3ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -73
 336،  6له خا  مع فضة، فصه ياقوته محراء. انظر: ج

 . 358،  5د أبي عوانة، دار املعرفة، بريوت، جأبي عوانة: يعقوب بع ضسحاق االسفراجين، مسن -74

  33ابع رجب احلنبلي: كتاب أحكام ااواتيم،  - 75

ابع مودود املوصلي: عبد اهلل بع حممود بع مودود احلنفي، االختيار لتعليل املختار، حتقيق:  -71
 ،4م، ج 3005هـ /6431، دار الكتب العلمية، بريوت، 3عبد اللطيب حممد عبد الرمحع، ط

 . 31،   66؛ املوسوعة الفقهية الكويتية ج619 
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املقريزي: تقي الديع أمحد بع على، ضمتاع األمساع مبا للنيب مع األحوال واألموال واحلفدة  -77
م، 6999هـ/6430، دار الكتب العلمية، بريوت،6واملتاع، حتقيق: حممد عبد احلميد النميسى، ط

شر  املؤطأ: ص  عع رسول اهلل صلى اهلل عليه  قال أبو بكر بع العربي ظ القبس. 57،  7ج
وسلم أنه ختتم ظ ميينه وظ يسار ، واستقر األكثر على أنه كان يتختم ظ يسار ، فالتختم ظ 
اليمني مكرو ، ويتختم ظ اانصر، ألنه ب لك أتت السنة عنه صلى اهلل عليه وسلم واإلقتداء به 

 . 34،  66نظر: املوسوعة الفقهية الكويتية جاحسع ولكون ظ اليسار ابعد عع اإلعجاب. 

، 3النساجي: أمحد بع شعيب أبو عبد الرمحع، اجملتبى مع السنع، حتقيق: عبد الفتا  أبو غدة، ط -78
 675،  8م، ج6981هـ/6401مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، 

، حتقيق: حممد األمني بع البووي: عبد اهلل بع حممد بع عبد العزيز بع امَلْرُزبان، معجم الصحابة -79
؛ ابع أبي 563،   3م، ج3000هـ/6436، مكتبة دار البيان، الكويت، 6حممد اجلكين، ط

شيبة: حممد بع حممد بع أبي شيبة الكوظ، الكتاب املصنب ظ األحاديث واآلثار، حتقيق: كمال 
التمهيد، . ابع عبد الرب: 697،   5هـ، ج6409، مكتبة الرشد، الرياض، 6يوسب احلوت، ط

؛ وعند الرتم ي قال: حدثنا حممد بع محيد الرازي ثنا جرير عع حممد بع ضسحاق 660،  67ج
 . 94  ،6عع الصلت بع عبد اهلل قال: كان ابع عباس يتختم ظ ميينه. انظر: الشماجل احملمدية، ج

  57،  7؛ املقريزي، ضمتاع األمساع، ج13ـ13،  3االشبيهي: املستطرف ج -80

: أبو عبد اهلل حممد بع أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، القرطيب -86
؛ السفاريين احلنبلي: حممد بع أمحد بع سامل احلنبلي، غ اء األلباب شر  منظومة 87،  60ج

هـ / 6433، دار الكتب العلمية، بريوت، 3اآلداب، حتقيق: حممد عبد العزيز ااالدي، ط
 . 330،  3م، ج3003

قال مرتوك احلديث. انظر: املقدسي: حممد بع طاهر، ذخرية احلفاظ، حتقيق: عبد الرمحع  -83
 . 830،  3م، ج6991هـ /6461، دار السلب، الرياض، 6الفريواجي، ط

ابع سعد: حممد بع سعد بع منيع، الطبقات الكربى )القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومع  -83
، 6هـ، ج6408، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، 3منصور، ط بعدهم(، حتقيق: زياد حممد
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؛ النفراوي املالكي: أمحد بع غنيم بع سامل، 663،  8؛ ال هيب، سري أعالم النبالء، ج434 
، 3هـ، ج6465الفواكه الدواني على رسالة ابع أبي زيد القريواني، دار الفكر، بريوت،

 309 . 

،   5بع أمحد بع الصدر الشهيد النجاري، احمليط الربهاني، ج برهان الديع ماز : حممود -84
؛ احلنفي: زيع الديع ابع جنيم، البحر الراجق شر  كنز 37،  33؛العيين: عمدة القاري ج306

. وقيل ضن األعمش يقول: )ما رأيُت أحدًا مع 367،  8، دار املعرفة، بريوت، ج3الدقاجق، ط
ار ( انظر: الصريظ احلنبلي: ا أبو احلسيين املبارك بع عبد اجلبار، الُفقهاء ضال وهو يَتَختَّم ظ َيس

الطيوريات مع انتخاب الشيخ أبي طاهر السلفي، حتقيق: دمسان حييى معالي، عباس صخر 
. ونقول: لبس 137،   7م، ج3004هـ/ 6435، أاواء السلب، الرياض، 6احلسع، ط

ة، فنن النيب صلى اهلل عليه وسلم لبسه ظ ميينه، ااا  ظ اليمني هو داللة السنة الصحيحة الصرحي
ولبسه ظ يسار ، وكان ظ اليمني أكثر كما قاله أبو ُزرعه، وألن اليمني حمل تكريم وتشريب، 
بعكس اليسرى فهي آلة االستنجاء، فُيصان ااا  عع أن تصيبه النجاسة بل قال البخاري رمحه 

يء ورد فيه، وال ي ورد ظ حديث بع جعفر أن اهلل: ضن حديث عبد اهلل ابع جعفر أص  ش
التختم ظ اليمني، وأخرج الشيخان ظ صحيحيهما مع حديث َعاِجَشَة راي اهلل عنها َقاَلْت: " َكاَن 

انظر: . ِنِه ُكلِِّه "النَِّبيُّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْعِجُبُه التََّيمُُّع ِفي َتَنعُِّلِه، َوَتَرجُِّلِه، َوُطُهوِرِ ، َوِفي َشْأ
؛ ابع حجر اهليتمي: الفتاوى الكربى الفقهية، دار الفكر، 676،  4العيين: عمدة القاري، ج

  314،   6ج

 . 691،  5؛ ابع أبي شيبة: املصنب ج601،  6: مآثر اإلنافة، جالقلقشندي -85

 ااا ، حتقيق: عمرو ااراساني: أمحد بع احلسني بع علي بع موسى اُاْسَرْوِجردي، اجلامع ظ -81
 . 15،  6م، ج6987هـ/6407، الدار السلفية، بومباي، اهلند، 6علي عمر، ط

 . 383،  1ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -87

 . 168،  4ال هيب: سري أعالم النبالء، ج -88

 691،  5؛ أبي شيبة: املصنب، ج697-691، 690،  5ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -89
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 . 336،  7لطبقات الكربى، جابع سعد: ا- 90

 َواْلَقسِّيِّ ـ: ثياب خمططة باحلرير.  -96

 َواْلِميَثَرِة اْلَحْمَراِء: الفرش املتخ ة مع احلرير.  -93

الرتم ي: حممد بع عيسى أبو عيسى الرتم ي السلمي، اجلامع الصحي  سنع الرتم ي، حتقيق:  -93
 . 349،  4بريوت، ج أمحد حممد شاكر وآخرون، دار ضحياء الرتاث العربي،

 . 330،  3السفاريين احلنبلي: غ اء األلباب شر  منظومة اآلداب ج -94

. وقد نهي عع االستنجاء باليمني واألدب ظ االستنجاء 47،   9ابع حبان: الثقات، ج -95
باليسار وال الو نقش خا  مع اسم اهلل تعاىل فوجب تنزيهه عع موااع النجاسة. انظر: 

منصور عبد امللك بع حممد بع ضمساعيل الثعاليب، يتمة الدهر ظ حماسع أهل العصر،  الثعاليب: أبو
؛ 78،  4م، ج6983هـ/6403، دار الكتب العلمية، بريوت، 6حتقيق: مفيد حممد قمحية، ط
 . 605-606؛ ابع رجب احلنبلي: أحكام ااواتيم،  404،  3ال هيب: سري أعالم النبالء، ج

. لكع الصحي  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ضذا 339،  4 ي، جالرتم ي: سنع الرتم -91
دخل ااالء واع خامته مع مع كان خمصصًا حلمله وهو معيقيب بع أبي فاطمة الدوسي راي 

 63اهلل عنه، كما جاء ذلك ظ كتب السري. الزهراني: مع أحكام ااا    

لعلم أنه جيوز للمحرم لبس ااا  . ويرى مجهور أهل ا57،  7املقريزي: ضمتاع األمساع، ج -97
حال ضحرامه، كما جيوز له لبس النظارة والكمر والساعة فك لك ااا  جاجز. الزهراني: مع 

 61أحكام ااا    

 697-691،  5ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -98

ربعة، ظ زمانه، قال الزهري: العلماء أ الشاممكحول الشامي: تابعي جليل القدر، ضمام أهل  - 99
. ابع بالشام، ومكحول بالكوفةبالبصرة، والشعيب  واحلسع البصريباحلجاز،  سعيد بع املسيب

، دار صادر، 6اجلوزي: عبد الرمحع بع علي بع حممد، املنتظم ظ تاريخ امللوك واألمم، ط
 373   6ج  ،أبي احملاسع: النجوم؛ 673،  7هـ، ج6358بريوت، 

 . 671-675،   4ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -600
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فقد سئل سعيد بع جبري عع ااا  ُيكتب فيه ذكر اهلل فكرهه. انظر: ابع عبد الرزاق: أبو  -606
، املكتب 3بكر عبد الرزاق بع همام الصنعاني، املصنب، حتقيق: حبيب الرمحع األعظمي، ط

نظر: . كما كر  الشعيب أن تنقش اآلية ظ ااا . ا348،  6هـ، ج6403اإلسالمي، بريوت، 
 . 693،  5ابع أبي شيبة: الكتاب املصنب، ج

اهلروي القاري: علي بع )سلطان( حممد، أبو احلسع نور الديع املال، مجع الوساجل ظ شر   -603
 . 648،  6الشماجل، املطبعة الشرفية، مصر، ج

، 1؛ القلقشندي: صب  األعشى ج19ابع رجب احلنبلي: كتاب أحكام ااواتيم،    -603
لعديم: كمال الديع عمر بع أمحد بع أبي جرادة: بوية الطلب ظ تاريخ حلب، ؛ ابع ا346 

؛ 348،  6؛ ابع عبد الرزاق: املصنب، ج4046،  9حتقيق: سهيل زكار، دار الفكر، ج
 . 601،  6مآثر اإلنافة جالقلقشندي: 

قبل أن  العدوي القرشي، أحد العشرة املبشريع باجلنة، اسلم سعيد بع زيد بع عمرو بع نفيل -604
يدخل النيب صلى اهلل عليه وسلم دار األرقم، مل يشهد معركة بدر،الن النيب كان قد بعثه هو 
وطلحة بع عبيد اهلل يتجسسان أخبار قريش، فلم يرجعا حتى فرغ مع بدر،فضرب هلما الرسول 
الكريم بسهمهما وأجرهما، وقد شهد أحد وااندق وصل  احلديبية، توظ راي اهلل عنه عام 

للهجرة وهو ابع بضع وسبعني سنه، ودفع باملدينة املنورة. الواقدي: أبو عبد اهلل بع عمر، 56
، 370،  6؛ البالذري: أنساب األشراف، ج304   6فتو  الشام، دار اجليل، بريوت، ج 

؛ اليعقوبي: أمحد بع أبي يعقوب بع جعفر بع وهب بع واا  الكاتب املعروف 381،  60ج
؛ الصفدي: صال  661  6م، ج 6810، 6، دار مطبعة بريل، ليدن، طباليعقوبي، البلدان

الديع خليل بع أيبك الصفدي، الواظ بالوفيات، حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار 
 637  65م، ج 3000هـ/ 6430ضحياء الرتاث، بريوت، 

 . 384،  3ابع سعد، الطبقات الكربى، ج -605

اد الدوالبي، الكنى واألمساء، حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد أبو بشر: حممد بع أمحد بع مح -601
 . 605،  3م، ج3000هـ /6436، دار ابع حزم، بريوت، 6الفاريابي، ط
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 . 339،  1أبو نعيم األصفهاني: حلية األولياء، ج -607

القرطيب: أبو عبد اهلل حممد بع أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، -608
 . 663،  8؛ ال هيب: سري أعالم النبالء، ج88،   60ج

 . 13ـ13،  3األبهيشي، املستطرف ج-609

، 3؛ الفسوي:، املعرفة والتاريخ، ج63-60،  69ابع عساكر: تاريخ مدينة دمشق،ج -660
 695 . 

 . 4046،  9ابع العديم: بوية الطلب ج -666

، دار 6حتقيق: السيد أمحد صقر، ط أبو الفرج االصفهاني: علي بع احلسني، مقاتل الطالبيني،- 663
 . 633،  6ضحياء الكتب العربية،مصر، ج

 . 339،  4أبو نعيم األصفهاني: حلية األولياء، ج -663

 . 635،  1؛ ابع سعد: الطبقات الكربى، ج604،  4ال هيب: سري أعالم النبالء، ج -664

أبي احملاسع يوسب بع  ؛ أبي احملاسع: مجال الديع18،  64ال هيب: سري أعالم النبالء، ج -665
توري بردى األتابكي: النجوم الزاهرة ظ ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد 

؛ السبكي: تاج الديع بع علي بع عبد الكاظ، طبقات الشافعية 619،  3القومي،مصر، ج
شر ، هجر للطباعة والن3الكربى، حتقيق: حممود حممد الطناحي وعبد الفتا  حممد احللو، ط

 . 311،  3هـ، ج6463والتوزيع،

الزوزني: عبد اهلل بع حممد بع يوسب العبدلكاني: محاسة الظرفاء مع أشعار احملدثني  -661
، دار الكتاب املصري، بريوت، دار الكتاب 6والقدماء، حتقيق: حممد بهي اهلل بع حممد سامل، ط

 . 335،  6م، ج6999هـ/6430اللبناني، بريوت، 

؛ ابع عساكر: أبي القاسم علي بع احلسع ابع هبة اهلل 673،  7ملنتظم، جابع اجلوزي: ا -667
؛ ابع منظور: حممد بع مكرم بع 333،   10بع عبد اهلل الشافعي: تاريخ مدينة دمشق، ج

منظور األفريقي املصري، خمتصر تاريخ دمشق، حتقيق: روحية النحاس، رياض عبد احلميد مراد، 
 . 338،  35دار الفكر، دمشق، ج ،6حممد مطيع احلافظ وآخرون، ط
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ابع شهاب الزهري: هو حممد بع مسلم بع عبيد اهلل بع عبد اهلل الزهري املشهور بلقب  -668
الزهري وهو مع األجمة الكبار ال يع عقدت عليهم ااناصر، كان الزهري مثاًل ظ احلفظ وقدوة 

رية النادرة ظ االستيعاب واحلفظ. ظ اإلتقان والضبط وكان ميتاز بالسرعة الفاجقة ظ األخ  والفو
ابع خلكان: أبو العباس مشس الديع أمحد بع حممد بع أبي بكر بع خلكان، وفيات األعيان 

 677،   4وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: ضحسان عباس، دار الثقافة، لبنان، ج 

؛ ابع 88 ، 60؛ القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ج663،   1ابع عبد الرب: التمهيد، ج -669
، 9كثري: ضمساعيل بع عمر بع كثري القرشي، البداية والنهاية، مكتبة املعارف، بريوت، ج

؛ 334،  8؛ ال هيب: تاريخ اإلسالم، ج338،  5؛ ال هيب: سري أعالم النبالء، ج347 
 . 376،  3أبو نعيم األصفهاني: حلية األولياء، ج

 . 136،  3الطربي: تاريخ الطربي ج -630

بع منبه بع كامل بع سي  أبو عبد اهلل الصنعاني ويقال: ال ماري وذمار مع  هو وهب -636
صنعاء سي ، وكان مولد  ظ زمع عثمان بع عفان سنة أربع وثالثني، وعد  أصحاب السري مع 
الطبقة الثالثة مع التابعني، وثقه ابع حجر، وقال عنه ال هيب صدوق. انظر: ال هيب: سري أعالم 

 9؛ ابع حبان: الثقات ج 345   3العجلي الكوظ: معرفة الثقات ج  544،  4النبالء ج
  47 

ح يفة بع اليمان العبسي امسه: حسيل بع جابر بع عبس حليب بين عبد األشهل كنيته  -633
. ح يفة أبو عبد اهلل مع املهاجريع مات بعد قتل عثمان بع عفان راي اهلل عنه بأربعني ليلة

بع أمحد أبو حا  التميمي السبت، مشاهري علماء األمصار،  حممد بع حبان: ابع حبانانظر: 
 . 43،  6م، ج6959حتقيق: م. فاليشهمر، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 . 317،  3ال هيب: سري أعالم النبالء ج -633

 . 404  3؛ ال هيب: سري أعالم النبالء ج33،  7ابع سعد: الطبقات الكربى ج -634

بع شراحيل بع كعب بع عبد العزي بع زيد بع امرئ القيس، حب  أسامة بع زيد بع حارثة -635 
رسول اهلل وابع حبه وموال  أبو زيد ويقال أبو حممد ويقال أبو حارثة ولد ظ اإلسالم وأمه أم 
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أميع بركة حاانة النيب وموالته وهو معدود ظ أهل املدينة والثاني عشر ممع ظ مسلم منهم روى 
انظر: السخاوي: اإلمام مشس الديع السخاوي، التحفة عشرون سنة. عع النيب،ومات النيب وله 

، 6م، ج6993هـ/ 6464، دار الكتب العلمية، بريوت، 6اللطيفة ظ تاريخ املدينة الشريفة، ط
 . 66،  6؛ ابع حبان، مشاهري علماء األمصار، ج611 

طبيب  خبتيشوع بع جرباجيل بع خبتيشوع بع جرجس طبيب سرياني األصل مستعرب، -631
، قربه العباسيون السيما املأمون واملتوكل خدم الواثق واملتوكل واملستعني واملهتدي املأمون

م. له مع الكتب: )اجلواب(، وكتاب)اجلامعة عع طريق 870واملعتز. . توظ ظ بوداد سنة 
ق الديع أبي العباس أمحد بع القاسم بع خليفة بع يونس ابع أبي أصيبعة: موفانظر: املسألة(. 

السعدي اازرجي، عيون األنباء ظ طبقات األطباء، حتقيق: الدكتور نزار راا، دار مكتبة احلياة، 
؛ القفطي: مجال الديع أبو احلسع علي بع يوسب القفطي، أخبار 303-306   6بريوت، ج

 73   6، ج 6331، مطبعة السعادة، القاهرة، 6 اااجني، طالعلماء بأخيار احلكماء، حتقيق: حممد أمني

ابع قتيبة الدينوري: أبو حممد عبد اهلل بع مسلم بع قتيبة الدينوري، عيون األخبار، حتقيق:  -637
 . 309،   6م، ج6991، دار الكتب املصرية، القاهرة، 3جلنة بدار الكتب املصرية، ط

، أبو مسهر: مع حفاظ احلديث. ويقال له ابع أبي عبد األعلى بع مسهر الوساني الدمشقي 638-
دارمه، شيخ الشام، عامل باحلديث واملوازي وأيام الناس وأنساب الشاميني. امتحنه املأمون 
العباسي، وهو ظ الرقة، وأكرهه على أن يقول القرآن خملوق فامتنع، فواعه ظ النطع، فمد 

مل يرض املأمون بنجابته، فحمل ضىل السجع رأسه. وجرد السيب، فأبى أن جييب، وقيل: أجاب و
 473   7ابع سعد: الطبقات الكربى ج انظر: هـ. 368ببوداد، فأقام حنوا مع مئة يوم، ومات

ابع حبان السبت: حممد بع حبان أبو حا ، رواة العقالء ونزهة الفضالء، حتقيق: حممد حمي  -639
، ابع عساكر؛ 17،  6م، ج6977هـ/ 6397الديع عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 . 436،  33، ج680،  58تاريخ مدينة دمشق ج

الكاهلى، وأعد  أصحاب الطبقات مع  األعمش: هو سليمان بع مهران أبو حممد األسدى -130
الطبقة الرابعة مع التابعني. عاش ظ الكوفة، وكان حمدثها ظ زمانه توظ سنة تسع وأربعني وماجة. 

ي: أبو احملاسع يوسب بع أمحد بع حممود اليوموري، نور القبس، حتقيق: رودلب انظر: اليومور

http://www.wakra.net/mamoun.htm
http://www.wakra.net/mamoun.htm
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؛ ابع اجلوزي: أبو 335،  6م، ج6914هـ/6384، فرانتسشتاينر، فيسبادن، أملانيا 6زهلايم، ط
الفرج عبد الرمحع بع علي بع حممد، صفة الصفوة، حتقيق: حممود فاخوري وحممد رواس قلعه 

؛ ابع اجلزري: مشس الديع 667،  3م، ج6979هـ / 6399بريوت، ، دار املعرفة، 3جي، ط
أبو ااري، حممد بع حممد بع يوسب بع اجلزري: غاية النهاية ظ طبقات القراء، حتقيق: ج. 

 . 381،  6م، ج3001هـ/6437، دار الكتب العلمية، بريوت، 6براجسرتاسر، ط

ملختار مع قطب السرور ظ أوصاف الرقيق القريواني: أبو ضسحاق ضبراهيم بع القاسم: ا -636
 . 313  ،6م، ج6919األنب ة واامور، حتقيق: أمحد اجلندي، مطبوعات جممع اللوة العربية، دمشق، 

األصفهاني: أبو القاسم احلسني بع حممد، حماارات األدباء وحماورات الشعراء والبلواء،  -633
 0 35،  3م، ج6999هـ/ 6430حتقيق: عمر الطباع، دار القلم، بريوت، 

 . 690،  5ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -633

 . 697ـ 691،  5ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -634

 . 40،  8؛ ابع كثري، البداية والنهاية ج310،  63ابع عساكر،تاريخ مدينة دمشق ج -635

أبو عمرو بع العالء املازني النحوي املقري أحد القراء السبعة واألص  أن امسه ريان  -631
ب ظ امسه على أحد وعشريع قوال وسبب االختالف ظ امسه أنه كان جلاللته ال يسأل اختل

عنه. كان ضمام أهل البصرة ظ القراءات والنحو واللوة. انظر: القنوجي: صديق بع حسع 
القنوجي، أجبد العلوم الوشي املرقوم ظ بيان أحوال العلوم، حتقيق: عبد اجلبار زكار، دار الكتب 

؛ الكتيب: حممد بع شاكر بع أمحد الكتيب، فوات الوفيات، 38،   3م،ج6978ريوت، العلمية، ب
، دار الكتب العلمية، بريوت، 6حتقيق: علي حممد بع يعوض اهلل وعادل أمحد عبد املوجود، ط

؛ السيوطي: جالل الديع عبد الرمحع السيوطي، بوية الوعاة ظ طبقات 464،  6م، ج3000
 . 336،  3ق: حممد أبو الفضل ضبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، جاللوويني والنحاة، حتقي

؛ 464،  6؛ الكتيب، فوات الوفيات، ج368،  3ابع خلكان: وفيات األعيان، ج -637
التنوخي: أبو احملاسع املفضل بع حممد بع مسعر التنوخي املعري، تاريخ العلماء النحويني مع 
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؛ هجر للطباعة، القاهرة، 3الفتا  حممد احللو، طالبصريني والكوفيني وغريهم، حتقيق: عبد 
 . 336،  3؛ السيوطي: بوية الوعاة، ج64،  6م، ج6993  / 6463

 413،  63ابع عساكر: تاريخ مدينة دمشق ج -638

  313،  4الطحاوي: شر  معاني اآلثار، ج 639

بع أسعد بع عتبة بع فرقد: هو الصحابي اجلليل واجملاهد الكبري " عتبة بع فرقد بع مالك  -640
رفاعة، ويكنى أبا عبد اهلل، صحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وله مواقب كثرية تدل على 
بسالته، وشجاعته ظ سبيل اهلل. انظر: أبو نعيم: أمحد بع عبد اهلل بع أمحد بع ضسحاق بع موسى 

ع أبي الكرم ؛ ابع األثري: أبو احلسع علي ب309   6بع مهران األصبهاني، أخبار أصبهان، ج 
، دار 3حممد بع حممد بع عبد الكريم الشيباني، الكامل ظ التاريخ، حتقيق: عبد اهلل القااي، ط

 319،  376   3هـ، ج 6465الكتب العلمية، بريوت، 

 . 46،  1ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -646

شرف بع ؛ النووي: أبو زكريا حييى بع 300،  5ابع أبي شيبة: مصنب ابع أبي شيبة، ج -643
، 64هـ، ج6393، دار ضحياء الرتاث العربي، بريوت، 3مري، صحي  مسلم بشر  النووي، ط

؛ العجلوني: ضمساعيل بع حممد اجلراحي، كشب اافاء ومزيل اإللباس عما اشتهر مع 84 
هـ، 6405، مؤسسة الرسالة، بريوت، 4األحاديث على ألسنة الناس، حتقيق: أمحد القالش، ط

 . 473،  3ج

 أي خاف الرجل وذعر.  -643

ابع حنبل: أمحد بع حنبل أبو عبداهلل الشيباني، مسند اإلمام أمحد بع حنبل، مؤسسة قرطبة،  644-
 . 306،  36؛ ابع عبد الرب: التمهيد، ج310،  6مصر، ج

. وروي أنَّ ِجرِبيَل عليه الّسَلاُم اسَتْأَذَن 77ابع رجب احلنبلي: كتاب أحكام ااواتيم،    -645
الّلِه فَأِذَن له فقال َكيَب َأدُخُل وظ اْلبْيِت ِقراٌم فيه مَتاِثيُل خُيوٍل وِرَجاٍل فِنمَّا أْن ُتْقطَع رُسوَل 

رؤوسها )رءوسها(أو ُتّتَخُ  وَساِجَد فُتوَطُأ وِضْن مل تُكْع مْقُطوَعَة الرؤوس فُتْكَرُ  الّصَلاُة فيه سَواٌء 
أو عع مِينِي اْلِقْبلِة أو عع يَساِرَها فَأَشدُّ ذلك كَراَهًة أْن تُكوَن كانت ظ ِجهِة اْلِقْبلِة أو ظ الّسْقِب 
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َدِم ظ ِجهِة اْلِقْبلِة ِلأنَُّه تَشبٌُّه ِبعَبَدِة اْلأْوَثاِن وَلْو كانت ظ مْؤِخِر اْلقْبَلِة أو َتحَت الَقَدِم ال يْكَرُ  لَع
ْكَرُ  الّدُخوُل ضىل َبيٍت فيه صَوٌر على َسْقفِه أو جدرانه أو التََّشّبِه ظ الّصَلاِة بَعَبَدِة اأَلْوَثاِن. ك ا ي

على الّسُتوِر َواْلأُزِر َواْلَوَساجِد اْلعَظاِم أَلنَّ جْبِريَل عليه الّسَلاُم قال ضّنا ال َنْدخُل َبيًتا فيه َكلٌب أو 
لِتْلَك الّسُتوِر َواْلأُزِر على اْلجَداِر  صورة وَلا َخرَي ظ َبيٍت ال َتْدخُلُه اْلَمَلاجَكُة وك ا َنفُس التَّْعليِق

َوَواُع اْلَوَساجِد اْلعَظاِم عليه َمْكروٌ  مَلا ظ ه ا الصَّنيِع مع التشبه )التشبيه( ِبعبَّاِد الّصَوِر مَلا فيه مع 
َرٌة َتْعظيِمَها. . وروي عع َعاجَشَة راي الّلُه عنها أنها قالت دخل رسول الّلِه ظ َبْيت وأنا مْسَتِت

بِسْتٍر فيه َتَماثيُل فَتَويََّر َلوُن َوجِه رسول الّلِه حتى َعَرفُت الَكَراَهَة ظ َوْجهِه فَأَخَ ُ  منِّي وَهَتَكُه 
بيد  َفَجَعلَناُ  مْنُرَقًة أو مْنُرَقَتْيِع َوضْن كانت الّصَوُر على اْلبُسِط َواْلَوَساجِد الّصَواِر َوهَي تَداُس 

ْكَرُ  مَلا فيه مع ضَهاَنتَها َوالدَّليُل عليها َحديُث جْبِريَل َوَعاجَشَة راي الّلُه عنها. انظر: ِباْلَأْرجِل ال ت
، دار 3، بداجع الصناجع ظ ترتيب الشراجع، طأبو بكر بع مسعود بع أمحد الكاساني: عالء الديع

 . 661،  6م، ج6983الكتاب العربي، بريوت، 

 . 99  ،7ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -641

 . 19،  3؛ الكتاني: الرتاتيب اإلدارية، ج306،  1ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -647

 . 639،  1ال هيب: سري أعالم النبالء، ج -648

. انظر: ابع حبان، مشاهري وال  عمر بع ااطاب اجليش وقتل بنهاوند سنة أحدى وعشريع -649
 . 43،  6علماء األمصار، ج

؛ وظ 409،  3؛ ابع حبان: الثقات ج43،  6األمصار، جابع حبان: مشاهري علماء  -650
 صورة أيل.  633،  63املوسوعة الفقهية الكويتية، ج

َعْبُد اهلِل بُع َقْيِس. اإِلَماُم الَكِبْيُر، َصاِحُب َرُسْوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َأُبو ُمْوَسى  -656
ُه، امُلْقِرُئ. َوُهَو َمْعُدْوٌد ِفْيَمْع َقَرَأ َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم. اأَلْشَعِريُّ، التَِّمْيِميُّ، الَفِقْي

َجاَهَد َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَحَمَل َعْنُه ِعْلمًا َكِثْيرًا. انظر: العجلي الكوظ: معرفة 
 631   6لزاهرةج ؛ أبو احملاسع: النجوم ا53   3الثقات ج 
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. وظ احمليط 61،   7؛ ال هيب: سري أعالم النبالء، ج348،  6عبد الرزاق: املصنب، ج -653
، 5الربهاني لإلمام برهان الديع ابع مازة: وكان على خا  أبي موسى األشعري كركيان انظر: ج

وَأنَُّه ملَّا وِجَد خاَتُم َدانَياَل عليه  . وَنَقَل ظ الّنَهاَيِة أنَُّه كان على خاَتِم أبي موَسى ذَباَبَتاِن631  
الّسَلاُم ظ َعهِد عَمَر راي الّلُه عنه وِجَد عليه أَسٌد ولبوة َبْيَنهَما َصيبٌّ َيْلَحَسانِه َوَذلَك أنَّ خبتنصر 

نَياَل َألَقْتُه ظ قيَل له يوَلُد َمْولوٌد َيكوُن َهَلاكك على َيَديِه فَجَعَل َيْقتُل مع يوَلُد فلما وَلَدْت أمُّ َدا
ِه َغيَضٍة رَجاَء أْن َيسَلَم فَقيََّض الّلُه له أَسًدا َيْحَفظُه ولبوة تْرِاُعُه فَنَقَشُه مَبْرًأى منه لَيَتَ كََّر نَعَم الّل

عليه وَدَفَعُه عَمُر ضىل أبي ُموسى اْلَأْشَعريِّ انظر: ابع جنيم احلنفي: زيع الديع ابع جنيم احلنفي، 
؛ الطربي: تاريخ الطربي 30،  3، دار املعرفة، بريوت، ج3اجق شر  كنز الدقاجق، طالبحر الر

 . 505،  3ج

 . 486،  60الكركي: طاجر واجلمع الَكراِكّي. انظر: ابع منظور، لسان العرب ج -653

. وزاد أو قال طاجر له رأسان. وك ا عند ابع 348،  6ابع عبد الرزاق: املصنب، ج -654
 . 80كام ااوا ،   رجب. انظر: كتاب أح

 . 61،  7؛ ال هيب: سري أعالم النبالء، ج33،  7ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -655

 . 61،  7؛ ال هيب: سري أعالم النبالء، ج33،  7ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -651

؛ ابع 83-80،  3؛ وكتاب الثقات ج43،  6ابع حبان، مشاهري علماء األمصار، ج -657
 . 317،  3؛ ال هيب: سري أعالم النبالء ج79اب أحكام ااواتيم،  رجب احلنبلي: كت

أبو عبيدة بع عبد اهلل بع مسعود اهل لي روى عع أبيه رواية كثرية قال حممد بع سعد وذكروا  -658
أنه مل يسمع منه شيئا وقد مسع مع أبي موسى وسعيد بع زيد األنصاري وكان ثقة كثري احلديث. 

 . 360،  1الكربى، ج انظر: ابع سعد: الطبقات

 . 360،  1ابع سعد: الطبقات الكربى، ج -659

عبد الرمحع بع عوف الزهري القرشي، الصحابي الشهري، وأحد العشرة املبشريع باجلنة، كان  -610
ذا مال عظيم وذا منزلة عظيمة عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. كان عمر بع ااطاب راي 

ثرية، وكان عمر يقول: عبد الرمحع سيد مع سادات املسلمني، وكان اهلل عنه يرجع ضليه ظ أمور ك
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عبد الرمحع أحد الستة ال يع اختارهم عمر االفته. انظر: ابع اسحاق: حممد بع ضسحاق بع 
يسار، سرية ابع ضسحاق )املبتدأ واملبعث واملوازي(، معهد الدراسات واألحباث للتعريب، حتقيق: 

/ عبدالرزاق: عبد الرزاق بع همام الصنعاني، تفسري 343، 304،  4حممد محيد اهلل، ج
، 383،  3هـ، ج6460، مكتبة الرشد، الرياض، 6القرآن، حتقيق: مصطفى مسلم حممد، ط

 . 389،  3ج

أبو يوسب: يعقوب بع ضبراهيم األنصاري، اآلثار، حتقيق: أبو الوفا، دار الكتب العلمية،  -616
 . 333،  6هـ، ج6355بريوت، 

؛ 696،  5؛ ابع أبي شيبة: الكتاب املصنب، ج60،  7عد: الطبقات الكربى جابع س -613
 . 633،  63؛ املوسوعة الفقهية الكويتية، ج560،  3ال هيب: سري أعالم النبالء ج

أبو عمرو. وقيل: فاق الناس ظ اجلمال والقامة، وكان عمر بع ااطاب راي اهلل عنه  -613
مهران يوم القادسية فقتله،كان اضب بالصفرة،سكع  يسميه يوسب ه   األمة؛ جلماله، بارز

الكوفة ضىل خالفة علي. انظر: أبو نعيم األصبهاني: أمحد بع عبد اهلل بع أمحد بع ضسحاق بع 
، دار الوطع، الرياض، 6مهران، معرفة الصحابة، حتقيق: عادل بع يوسب العزازي، ط

 . 596،  3م، ج6988هـ/6469

 . 596،  3رفة الصحابة جأبو نعيم األصبهاني: مع -614

مع قوله تعاىل " وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ، ضن ظ  615-
 63ذلك آليات لقوم يعقلون " سورة النحل، آية رقم 

احلسع البصري هو احلسع بع يسار البصري التابعي،كان أبو  موىل لزيد بع ثابت وقد ولد  -611
أن عمر حنكه بيد ، وقد روى عع عدة مع الصحابة، كان كبري الشأن  ظ خالفة عمر، ويروى

رفيع ال كر رأسا ظ العلم والعمل، توظ رمحه اهلل أول رجب سنة عشر وماجة مع اهلجرة. انظر: 
الكالباذي: أمحد بع حممد بع احلسني البخاري، اهلداية واإلرشاد ظ معرفة أهل الثقة والسداد، 

ابع اجلوزي: صفة  676،  6هـ، ج6407، دار املعرفة، بريوت، 6ثي، طحتقيق: عبد اهلل اللي
 . 333،  3الصفوة ج
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 قائمة املصادر واملراجع

 :  : املصادرأواًل

: ، حتقيقالكامل ظ التاريخم(. 6333هـ/130)ت  : علي بع أبي الكرم حممد الشيبانيابع األثري -
 . هـ6465 ، دار الكتب العلمية، بريوت،3عبداهلل القااي، ط

املبتدأ واملبعث ) سرية ابع ضسحاقم(. 718هـ/656ابع اسحاق: حممد بع ضسحاق بع يسار)ت -
 )د. ت(. ، حممد محيداهلل، معهد الدراسات واألحباث للتعريب: حتقيق، (واملوازي

حتقيق: د. تقي الديع موطأ مالك، م(. 791هـ/679)تعبد اهللاألصبحي: مالك بع أنس أبو  -
 . 6463/6996 ،قلم، دمشقدار ال، 6طالندوي،

عيون األنباء ظ هـ(. 118ت): أمحد بع القاسم بع خليفة اازرجي السعدي ابع أبي أصيبعة -
 )د. ت(. ، بريوت - الدكتور نزار راا، دار مكتبة احلياة: حتقيقطبقات األطباء، 

، املستطرف ظ كل فع مستظرف. هـ(853: ت)شهاب الديع بع حممد بع امحد : االشبيهي -
 . م6981 هـ/6401 - بريوت - ، دار الكتب العلمية3مفيد حممد قميحة، ط: قيقحت

الكتاب املصنب ظ األحاديث . هـ(335: تأبو بكر عبد اهلل بع حممد الكوظ): بع أبي شيبةا -
 . 6409 -مكتبة الرشد،الرياض ، 6ط ، حتقيق: كمال يوسب احلوت،واآلثار

، حتقيق: حممد عوض ته يب اللوةم(. 980ـ/ه370)تاألزهري: أبو منصور حممد بع أمحد  -
 م. 3006دار ضحياء الرتاث العربي، بريوت، ، 6ط مرعب،

حماارات األدباء وحماورات هـ(. 503األصفهاني: احلسني بع حممد بع املفضل أبو القاسم )ت -
 م. 6999هـ/6430، حتقيق: عمر الطباع،دار القلم، بريوت، الشعراء والبلواء

، حتقيق: السيد . مقاتل الطالبينيم(917هـ/351احلسني أبو الفرج )ت االصفهاني: علي بع -
 )د. ت(. ، دار ضحياء الكتب العربية،مصر، 6أمحد صقر، ط
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 اهلداية واإلرشاد ظهـ(. 398البخاري الكالباذي: أمحد بع حممد بع احلسني أبو نصر)ت -
 . 6407، بريوت،ةف، دار املعر6الليثي، ط عبد اهلل: ، حتقيقمعرفة أهل الثقة والسداد

، صحي  البخاريم(. 870هـ/351ت )عبد اهللأبو  بع ضبراهيم حممد بع ضمساعيلالبخاري:  -
م؛  6987هـ / 6407 ،بريوت، دار ابع كثري، اليمامة، 3، طحتقيق: د. مصطفى ديب البوا

 )د. ت(. ، السيد هاشم الندوي،دارالفكر، بريوت: ، حتقيقالتاريخ الكبري

)د. احمليط الربهاني، . هـ(570)ت: حممود بع أمحد بع الصدر الشهيد النجاريبرهان الديع ماز  -
 )د. ت(. ، (ن

حتقيق: أبو قتيبة ، الكنى واألمساءم(. 933هـ/360أبو بشر الدوالبي: حممد بع أمحد بع محاد ) -
 م. 3000 ـ/ه 6436، بريوت ،دار ابع حزم، 6، طنظر حممد الفاريابي

شر  . م(6057هـ/449) خلب بع بطال البكري القرطيب أبو احلسع علي بعبع بطال: ا -
 م. 3003/ هـ6433، مكتبة الرشد، الرياض،3، ط، حتقيق: أبو متيم ياسر بع ضبراهيمصحي  البخاري

 الصحابة . معجمم(939هـ/367ت ) العزيز عبد بع حممد بع اهلل عبد القاسم البووي: أبو -
 م.  3000 هـ/ 6436، مكتبة دار البيان، الكويت، 6طاجلكين،  حممد بع األمني حممد: حتقيق، للبووي

 ، قريش أخبار ظ املنمقم(. 810هـ/345) البودادي حبيب بع البودادي: حممد -

 م. 6985هـ/6405، عامل الكتب، بريوت، 6خورشيد أمحد فارق، ط: حتقيق -

 مع جماستع ما معجمم(. 6094هـ/487) عبيد أبو األندلسي العزيز عبد بع اهلل البكري: عبد -
 . 6403 ، عامل لكتب، بريوت،3مصطفى السقا، ط: حتقيق، واملوااع البالد أمساء

. د: حتقيق ،األشراف أنسابم(. 893هـ/379) البالذري جابر بع حييى بع البالذري: أمحد -
 م. 6991/ هـ6467 ،بريوت، الفكر دار زركلي، رياض. د/ زكار سهيل
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ت ) ااراســاني، ابــو بكــر اُاْســَرْوِجردي موســى بــع علــي بــع احلســني بــع : أمحــدالبيهقــي -
 ،بومبـاي ، السـلفية  ، الـدار 6عمـر،ط  علـي  عمرو: حتقيق، ااا  ظ اجلامعم(. 6011هـ/458
 م.  6987هـ /6407،اهلند

 حممد: حتقيق، املنهياتهـ(. 330اهلل )ت عبد بشر، أبو بع احلسع بع علي بع الرتم ي: حممد -
 . م6985 / هـ6405، هرةالقا القرآن، مكتبة 6ااشت، ط عثمان

 وااصاجل احملمدية الشماجل. م(893هـ/379)ت  عيسى أبو عيسى بع الرتم ي: حممد -
هـ؛  6463 ،بريوت ،الثقافية الكتب ، مؤسسة6اجلليمي، ط عباس سيد: حتقيق، املصطفوية

 ،العربي الرتاث ضحياء وآخرون، دار شاكر حممد أمحد: حتقيق، الرتم ي سنع الصحي  اجلامع
 )د. ت(.  ،ريوتب

تاريخ العلماء . م(6050هـ/443التنوخي املعري: أبو احملاسع املفضل بع حممد بع مسعر)ت  -
هجر ، 3ط ، حتقيق: د. عبد الفتا  حممد احللو،النحويني مع البصريني والكوفيني وغريهم

 م. 6993 ـ/ه6463للطباعة، القاهرة، 

يتمة الدهر ظ . م(6038هـ/439يل )ت الثعاليب: أبو منصور عبد امللك بع حممد بع ضمساع -
بريوت،  ،دار الكتب العلمية، 6ط ، حتقيق: د. مفيد حممد قمحية،حماسع أهل العصر

 م. 6983/هـ6403

غاية  م(6430هـ/833ابع اجلزري: مشس الديع أبو ااري، حممد بع حممد بع يوس)ت  -
بريوت،  ،تب العلميةدار الك، 6ط، حتقيق: ج. براجسرتاسر *، النهاية ظ طبقات القراء

6437/3001 . 

، صفة الصفوةم(. 6300هـ/597ت )أبو الفرج عبد الرمحع بع علي بع حممد ابع اجلوزي:  -
/  6399، دار املعرفة، بريوت، 3حتقيق: حممود فاخوري، د. حممد رواس قلعه جي، ط

 . 6358 بريوت، ،صادر ، دار6ط، واألمم امللوك تاريخ ظ املنتظم؛ 6979
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، الثقـات م( 915هــ/ 354)ت  : حممد بع حبان بع أمحد أبـو حـا  التميمـي البسـت    ابع حبان -
مشاهري علمـاء  م؛  6975هـ/6395، بريوت، دار الفكر، 6طحتقيق: السيد شرف الديع أمحد، 

رواـة العقـالء ونزهـة     ؛6959دار الكتب العلميـة، بـريوت،   حتقيق: م. فاليشهمر،األمصار، 
 م.    6977 - هـ 6397بريوت،  يع عبد احلميد، دار الكتب العلمية،، حتقيق: حممد حمي الدالفضالء

 بـع  أمحـد  اإلمـام  مسـند م(. 855هــ/ 346ت )الشيباني  عبداهلل أبو حنبل بع أمحد: حنبل ابع -
 )د. ت(.   مصر، - قرطبة مؤسسة، حنبل

 ظ ال هب ش رات. م(6178هـ/6089)ت  حممد العكري بع أمحد بع احلي عبد: احلنبلي -
 . هـ6401 دمشق، ،كثري بع ، دار6ط ،األرناؤوط األرنؤوط، حممود القادر عبد: حتقيق، ذهب مع أخبار

 جزيرة صفة. م(6495/هـ900 ت) املنعم عبد بع اهلل عبد بع حممد اهلل عبد احلمريي: أبو -
، 3ط ،بروفنصال الظ. ض: حتقيق، األقطار خرب ظ املعطار الروض كتاب مع منتخبة األندلس

 . م 6988هـ/ 6408، بريوت - اجليل دار

وفيات م( 6383هـ/186ت)ابع خلكان: أبو العباس مشس الديع أمحد بع حممد بع أبي بكر  -
 )د. ت(. لبنان،  -، حتقيق: ضحسان عباس، دار الثقافة األعيان و انباء أبناء الزمان

، بالء. سري أعالم النم(6347هـ/748ت )حممد بع أمحد بع عثمان أبو عبد اهلل ال هيب:  -
هـ؛ 6463مؤسسة الرسالة، بريوت، ، 9، طحتقيق: شعيب األرناؤوط، حممد نعيم العرقسوسي

 الكتاب ، دار6ط ،تدمرى السالم عبد عمر. د: حتقيق، واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ
 . م6987 / هـ6407، بريوت، العربي

حتقيق: حممود ، خمتار الصحا  م(.6318هـ/111ت )رعبد القادالرازي: حممد بع أبي بكر بع  -
 م. 6995هـ/6465، بريوت ،مكتبة لبنان خاطر،
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كتاب أحكام ااواتيم وما يتعلق . م(6393هـ/795ت )عبد الرمحع بع أمحد احلنبلي ابع رجب:  -
القااي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان  ، صححه وعلق عليه أبو الفداء عبد اهللبها

 م. 6905/6985

 ضبراهيم بع القاسم املعروف بالرقيق النديم  ضسحاقواني: أبو الرقيق القري -

، حتقيق: أمحد املختار مع قطب السرور ظ أوصاف األنب ة واامور. م(6034هـ/453ت ) -
 م.  6919اجلندي، مطبوعات جممع اللوة العربية، دمشق، 

. م(6643هـ/538ت ) الزخمشري: أبو القاسم حممود بع عمر بع حممد بع عمر ااوارزمي -
 )د. ت(.   م،6979هـ 6399 -دار الفكر  ،أساس البالغة

محاسة الظرفاء مع أشعار هـ(. 436 تعبد اهلل بع حممد بع يوسب العبدلكاني): الزوزني -
دار الكتاب املصري، دار ، 6، طحتقيق: د. حممد بهي اهلل بع حممد ساملاحملدثني والقدماء، 

 م. 6999ـ/ه6430 ،الكتاب اللبناني،القاهرة، بريوت

،، الكربى الشافعية طبقاتم(. 6370/ هـ776بع متام )ت  بع علي بع الديع السبكي: تاج -
 والنشر للطباعة ، هجر3احللو، ط حممد الفتا  عبد. ود الطناحي حممد حممود. د: حتقيق

 . هـ6463، والتوزيع

 تـاريخ  ظ اللطيفـة  التحفةم(. 6491هـ/903ت )مشس الديع حممد بع عبد الرمحع : السخاوي -
 . م6993/ هـ6464، بريوت، العلمية الكتب ، دار6ط، الشريفة املدينة

لطبقات الكربى، ام( 844هـ/330ت )الزهري  عبد اهللحممد بع سعد بع منيع أبو ابع سعد:  -
، الطبقات الكربى )القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومع بعدهم( ؛)د. ت(، بريوت -دار صادر 

 . 6408 -املدينة املنورة  -مكتبة العلوم واحلكم ، 3طنصور، حتقيق: زياد حممد م

 منظومة شر  األلباب غ اءم(. 6774هـ/6688)ت سامل بع أمحد بع حممد: احلنبلي السفاريين -
 . م3003 - هـ6433،بريوت ،العلمية الكتب ، دار3ااالدي، ط العزيز عبد حممد: حتقيق، األداب
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بوية الوعاة ظ . م6505هـ/966أبي بكر بع حممد )ت جالل الديع عبدالرمحع بعالسيوطي:  -
 ت(.  )د.، صيدا املكتبة العصرية، لبنان، الفضل ضبراهيم،حتقيق: حممد أبو طبقات اللوويني والنحاة، 

 الكربى الطبقاتم(. 6515هـ/973)ت علي بع أمحد بع الوهاب عبد املواهب الشعراني: أبو -
 الكتب ، دار6ط ،املنصور خليل: حتقيق ،ياراألخ طبقات ظ األنوار بلواق  املسماة
 . م6997هـ/6468 بريوت،،العلمية

، الفقهاء طبقاتم(. 6083هـ/471ت ) ضسحاق أبو يوسب بع علي بع الشريازي: ضبراهيم -
 )د. ت(. ، بريوت - القلم امليس، دار خليل: حتقيق

، خري العباد سبل اهلدى والرشاد ظ سرية(. هـ943)تالصاحلي الشامي: حممد بع يوسب  -
 هـ. 6464 -بريوت  دار الكتب العلمية،، 6ط حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض،

، حتقيق: أمحد الواظ بالوفياتم(. 6313هـ/714)ت صال  الديع خليل بع أيبك الصفدي:  -
 م. 3000 /هـ6430بريوت،  دار ضحياء الرتاث،، األرناؤوط وتركي مصطفى

 مصطفى. د: حتقيق، القرآن تفسري(. هـ366)ت الصنعاني همام بع رزاقال الصنعاني: عبد -
 . 6460،الرياض، الرشد ، مكتبة6حممد، ط مسلم

، حتقيق: أمحد أدب الكتاب. (هـ331)تالصولي: أبو بكر حممد بع حييى بع عبد اهلل الصولي  -
 م. 6994-هـ6465بريوت/لبنان،  -دار الكتب العلمية  ،6ط حسع بس ،

(. هـ590)تحلنبلي: أبو احلسيين املبارك بع عبد اجلبار الطيوري بع عبد اهلل الصريظ ا -
، حتقيق: دمسان حييى معالي، عباس صخر لطيوريات مع انتخاب الشيخ أبي طاهر السلفيا

 م. 3004/هـ 6435أاواء السلب، الرياض، ، 6، طاحلسع
دار الكتب العلمية،  ،تاريخ الطربيم(. 933هـ/360)ت  الطربي: أبي جعفر حممد بع جرير -

 )د. ت(. بريوت، 
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 شر . (هـ336)ت جعفر أبو سلمة بع كعبد املل بع سالمة بع حممد بع الطحاوي: أمحد -
 . هـ6399بريوت، ، العلمية الكتب دار ،6النجار، ط زهري حممد: حتقيق، اآلثار معاني

 املعاني مع وطأامل ظ ملا التمهيد(. هـ413)ت اهلل عبد بع يوسب عمر الرب: أبو عبد ابع -
 األوقاف عموم البكري، وزارة الكبري عبد حممد  ،العلوي أمحد بع مصطفى: حتقيق، واألسانيد
 . 6387، املورب، اإلسالمية والشؤون

حتقيق: حبيب  املصنب،(. هـ366)تأبو بكر عبد الرزاق بع همام الصنعاني: عبد الرزاقابع  -
 . 6403، املكتب اإلسالمي، بريوت، 3ط الرمحع األعظمي،

كشب اافاء ومزيل اإللباس م(. 6749هـ/6613)تالعجلوني: ضمساعيل بع حممد اجلراحي -
مؤسسة الرسالة، ، 4ط ، حتقيق: أمحد القالش،عما اشتهر مع األحاديث على ألسنة الناس

 . 6405بريوت. 
معرفة الثقات مع م(. 874هـ/316)تالعجلي الكوظ: احلسع أمحد بع عبد اهلل بع صاحل  -

، حتقيق: عبد العليم عبد ل أهل العلم واحلديث ومع الضعفاء وذكر م اهبهم وأخبارهمرجا
 م. 6985هـ/6405املدينة املنورة،  مكتبة الدار،، 6طالعظيم البستوي، 

بوية م(. 6313هـ/ 100)ت  أبي جرادةبع هبة اهلل بع : كمال الديع عمر بع أمحد ابع العديم -
 ت(.  )د.، دار الفكر، زكار : سهيلحتقيق تاريخ حلب،الطلب ظ 

 تاريخ(. هـ576)ت الشافعي اهلل عبد بع اهلل هبة ابع احلسع بع علي القاسم ابع عساكر: أبي -
 بع عمر سعيد أبي الديع حمب: حتقيق، األماثل مع حلها مع وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة
 . 6995 - بريوت - الفكر دار،العمري غرامة

: حتقيق، الته يب تقريبم(. 6448هـ/853)ت الفضل أبو حجر بع علي بع العسقالني: أمحد -
 . 6981 / 6401، سوريا ،الرشيد ، دار6عوامة، ط حممد
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م(.  6456 هـ/ 855)تالديع  بدر احلنفى الويتابى موسى بع أمحد بع حممود حممد العينى: أبو -
، الرياض، رشدال مكتبة ،6املصري، ط ضبراهيم بع خالد املن ر أبو: حتقيق، داود أبي شر 

 . م6999/ هـ6430

دار ومكتبة اهلالل، حتقيق: د  ،كتاب العنيم(. 789هـ/673الفراهيدي: االيل بع أمحد )ت -
 )د. ت(. ضبراهيم السامراجي . دومهدي املخزومي 

، حتقيق: خليل املنصور، املعرفة والتاريخ. (هـ377)تالفسوي: أبو يوسب يعقوب بع سفيان  -
 . م6999 /هـ6469 ريوت،دار الكتب العلمية، ب

، حتقيق: دكتور املعارفم(. 889هـ/371ابع قتيبة: أبو حممد عبد اهلل بع مسلم الدينوري )ت -
، حتقيق: جلنة بدار الكتب عيون األخبار )د. ت(؛القاهرة،  -دار املعارف ، ثروت عكاشة

 . 6991دار الكتب املصرية، القاهرة،  ،3طاملصرية، 

، دار اجلامع ألحكام القرآن. (هـ176)تمد بع أمحد األنصاري القرطيب: أبو عبد اهلل حم -
 )د. ت(. ، القاهرة –الشعب 

 العلماء ضخبار. م(6348هـ/141ت ) القفطي يوسب بع علي احلسع أبو الديع مجال: القفطي -
 . 6331 القاهرة، ،السعادة ، مطبعة6ط ،اااجني أمني حممد: حتقيق، احلكماء بأخبار

صب  األعشى ظ صناعة . م(6468هـ/836ت )ع علي بع أمحد الفزاري أمحد بالقلقشندي:  -
 م. 6986وزارة الثقافة،دمشق ، حتقيق: عبد القادر زكار، اإلنشا

ظ بيان أحوال أجبد العلوم الوشي املرقوم . م(6890هـ/6307ت )القنوجي: صديق بع حسع  -
 . 6978 ، حتقيق: عبد اجلبار زكار، دار الكتب العلمية، بريوت،العلوم

بداجع الصناجع ظ ترتيب (. هـ587)تأبو بكر بع مسعود بع أمحد الكاساني: عالء الدين -
 م. 6983، دار الكتاب العربي، بريوت، 3، طالشراجع
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نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب . م(6913هـ/6383ت )الشيخ عبد احلي : الكتاني -
 )د. ت(. بريوت،  ،، دار الكتاب العربياإلدارية

قيق: علي حممد بع حت، فوات الوفياتم(. 6317/هـ718)ت لكتيب: حممد بع شاكر بع أمحد ا -
 م. 3000دار الكتب العلمية، بريوت، ، 6، طيعوض اهلل/عادل أمحد عبد املوجود

، البداية والنهاية. م(6373هـ/774)تضمساعيل بع عمر بع كثري القرشي أبو الفداء ابع كثري:  -
 )د. ت(.  بريوت، -مكتبة املعارف 

 . م(6470هـ/ 874األتابكي )ت  بردى توري بع يوسب الديع مجال: احملاسع أبو -
 (. )د. تمصر، ، القومي واإلرشاد الثقافة وزارة، والقاهرة مصر ملوك ظ الزاهرة النجوم -

، صحي  مسلمم(. 874هـ/316ت)مسلم بع احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوريمسلم:  -
 )د. ت(.  دار ضحياء الرتاث العربي، بريوت، بد الباقي،حتقيق: حممد فؤاد ع

، احلديث ظ اجلامع(. هـ697)ت املصري حممد أبو وهب بع اهلل عبد: القرشي مسلم ابع -
 . م6991 ،السعودية، اجلوزي ابع ، دار6ااري، ط أبو حسني حسع مصطفى. د: حتقيق

 مع للنبى مبا األمساع عضمتام(. 6446هـ/845ت ) علي بع أمحد الديع املقريزى: تقى -
 الكتب ، دار6ط النميسى، احلميد عبد حممد: حتقيق، واملتاع واحلفدة واألموال األحوال
 م.  6999هـ/6430، بريوت، العلمية

، 6الفريواجي، ط الرمحع عبد. د: حتقيق، احلفاظ ذخرية(. هـ507)ت طاهر بع حممد: املقدسي -
 . م6991/ هـ 6461 الرياض،، السلب دار

لسان العرب، . م(6366هـ/766ت )حممد بع مكرم بع منظور األفريقي املصري: منظور بعا -
 عبد رياض، النحاس روحية: حتقيق، دمشق تاريخ خمتصر )د. ت(؛بريوت،  -دار صادر ، 6ط

 )د. ت(. ، دمشق - الفكر ، دار6ط ،وآخرون احلافظ مطيع مراد، حممد احلميد

، املختار لتعليل االختيارم(. 6384هـ/183ت ) احلنفي دحممو بع اهلل عبد: املوصلي مودود ابع -
 . م 3005 / هـ 6431 ،لبنان/  العلمية، بريوت الكتب ، دار3الرمحع، ط عبد حممد اللطيب عبد: حتقيق
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البحر الراجق شر  كنز الدقاجق، . (هـ970)تابع جنيم احلنفي: زيع الديع ابع جنيم احلنفي  -
 . )د. ت(دار املعرفة، بريوت، ، 3ط

)د. ، (ت)د. ، أخبارأصبهان. م(6038هـ/430ت )أبو نعيم األصبهاني: أمحد بع عبد اهلل  -
 ؛6405دار الكتاب العربي، بريوت، ، 4،طوطبقات األصفياء؛ حلية األولياء )د. ت(، ت(

، دار الوطع، الرياض، 6، حتقيق: عادل بع يوسب العزازي، طمعرفة الصحابة
 م. 6988هـ/6469

الفواكه الدواني على رسالة م(. 6764هـ/6631ت )كي: أمحد بع غنيم بع سامل النفراوي املال -
 هـ.  6465دار الفكر، بريوت،ابع أبي زيد القريواني، 

صحي  مسلم بشر  م(. 6300هـ/171ت )النووي: أبو زكريا حييى بع شرف بع مري  -
 هـ. 6393، ، دار ضحياء الرتاث العربي، بريوت3، طالنووي

 فنون ظ األرب نهايةم(. 6333هـ/733)ت الوهاب عبد بع أمحد لديعا شهاب: النويري -
 . م3004/ هـ6434 بريوت،، العلمية الكتب ، دار6ومجاعة، ط قمحية مفيد: حتقيق، األدب

. (م6101 /هــ 6404)روي القاري: علي بع )سلطان( حممد، أبو احلسع نـور الـديع املـال    اهل -
 )د. ت(. مصر،  -شرفية املطبعة المجع الوساجل ظ شر  الشماجل، 

 أبو العباس أمحد بع حممد بع حممد بع علي بع حجر اهليتمي السعدي : شهاب الديعاهليتمي -
 )د. ت(. ، ، دار الفكرالفتاوى الكربى الفقهية(. هـ973)ت

 )د. ت(. بريوت،  -، دار اجليل فتو  الشام(. م833 /هـ307)أبو عبد اهلل بع عمر: الواقدي -
 تاريخم( 897هـ/384ت ) واا  بع وهب بع جعفر بع يعقوب أبي عب اليعقوبي: أمحد -

 )د. ت(. بريوت،  - صادر دار، اليعقوبي
، حتقيق: رودلب نور القبس(. هـ173)تب بع أمحد بع حممود ساليوموري: أبو احملاسع يو -

 م. 6914 هـ/6384أملانيا -فيسبادن -دار النشر: فرانتسشتاينر ، 6طزهلايم، 
، حتقيق: أبو الوفا، اآلثار. (هـ683)تبع ضبراهيم األنصاري أبو يوسب  أبو يوسب: يعقوب -

 . 6355 –بريوت  -دار الكتب العلمية 
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 عـــًا: املراجنيثا

 املوسعة العربية. 

 دار مطابع، 6ط، الكويتية الفقهية املوسوعةالكويت.  لدولة اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة -
 . هـ 6437 / 6404 مع،مصر، ويتالوزارة،الك طبع 3مصر، ط، الصفوة

 . م6974هـ/6394، د. ط، دار احلرية األختام اإلسالمية ظ املتحب العراقيأسامة النقشبندي.  -

مكتبة الرشد، اململكة العربية السعودية  . املدخل اىل علم التاريخ،تاج السر أمحد حران -
 م. 3003هـ/6434

 م. 6993هـ /316463ط ،. املفصل ظ تاريخ العرب قبل اإلسالمجواد علي -

، بيت الوراق للطباعة 6، ط مقدمه ظ تاريخ احلضارات القدمية )حضارة وادي النيل(طه باقر.  -
 والنشر والتوزيع. 

، لباس الرجل؛أحكامه واوابطه ظ الفقه اإلسالميناصر بع حممد بع مشري الوامدي.  -
 م. 3003هـ 6433)رسالة دكتورا (

 )د. ت(. ، رسالة ماجستري، تام اإلسالميةاألخعلي يونس خالد املناصري.  -

األختام الدملونية املبكرة مع سار: الفع والتجارة ظ العصر الربونزي ظ هاريتكروفورد.  -
، وزارة االعالم 6ترمجة: علي حممد يعقوب، مراجعة وحتقيق: خالد السندي، طالبحريع، 

 . 3004والثقافة والرتاث الوطين، مملكة البحريع 
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 املـواد الغذائية وأسـعارها مبكة املكـرمة

 من خالل كتاب نيل املنى جلار اهلل بن فـهد

 م5193  -  5151هـ /  349  -  329  

 ))دراسة حضارية حتليلية(( 

 البحث ملخص

 تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على املواد الغذائية وأسعارها مبكـة املكرمـة    
م( وهي دراسة حصرية ملا ورد   مؤلف 6583 -6561هـ/ 341 -328الفرتة من )

املؤرخ جار اهلل بن فهد املوسوم "نيل املنى بذيل بلوغ القـرى لتكللـة إفـاف الـورى".     
بالرتكيز على أسعار املواد الغذائية " كالقلح، احلنطة، الذرة، الفواكه، التلور، اللحوم، 

..إخل"، وتبيان األسباب اليت أدت إىل غالء األسعار ورخصها السلن، والعسل، واملاء .
 تبعًا لتقلبات السوق وسياسة العرض والطلب.

وقد اعتلدت   إعدادها على منهج البحث التارخيي، ومنهج البحث الوصفي 
 التحليلي من أجل فقيق األهداف املرسومة والوصول إىل النتائج املطلوبة.

 نتائج مهلة كثرية نذكر منها على سبيل املثال:ومن ثم خلصت الدراسة إىل 

 .سيطرة عللة )احمللق( على حركة تبادل السلع التجارية اليومية املتلثلة   املواد الغذائية -6
تنوع استخدام املكاييل واملوازين ما بني احمللية وما بني العاملية سواء املصرية منهـا   -2

 أو الشامية.

بوصول الوارد من احلبوب الغذائية من اخلارج   وقته وما  أسعرا املواد الغذائية مبكةتأثر  -8
 أسعار السلع. يصاحبه من استقرار األسعار وبتأخر وصوهلا وما يتبعه من ارتفاع
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Food Stuffs & Tier Prices at Holy Makkah 

Via the Book of Nail Al-Mona for Jar Ullah Bin Fahd 

923-946 H/ 1517-1539 

((Historical Analytical Study)) 

 

Abstract: 

This study aims to identify the food stuffs and their prices at 

Holy Makkah during the period from ((923-943 H/ 1517-1539). It 

is exclusive study for what came in the book of Jar Ullah Bin Fahd, 

which entitled " Nail Al-Mona". This study focuses on the prices of 

foodstuffs such as "wheat, corn, fruits, dates, meats, honey, water, 

margarine… etc", as well as identify the reasons that led to the raise 

of such prices and their cheapness according to the Policy of supply 

and demand.  

The study used the historical method, as well as the analytical 

descriptive method in order to achieve the targets set and to reach 

to required results.  

The study reached to important results from which are the 

followings:  

1- The control of (Al-Mahliq) currency on the transactions of 

exchanging commercial goods, which are represented in 

foodstuffs.  

2- The diversity of using Weights and measures between local and 

international, either the Egyptian or the Levant ones.  

3- Prices of foodstuffs at Holy Makkah are affected by the 

Incoming of food grains from, outside , and what accompanies 

from price stability, and when it delay this leads to rise of the 

prices.  
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 املقدمة:

 أما بعد:    احللد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 

كـة املكــرمة اققتصـاديف   حاجـة إىل كـثري مـن الدراسـات       فال زال تاريخ م
والبحوث املعّلقة، ومن هذا املنطلق رأيت أنه من الواجب أن أكلل ما بدأ بـه بعـ    
الباحثني من دراسات عن تلك البقعـة املباركة   ذات اجملـال، فقـد ألـف كتابـًا عـن      

هــ/  328م إىل 6253ـ/ هـ 143أسعار املواد الغذائية مبكة املكرمة خـالل املـدة مـن    
م للـدكتور يـيف اهلل بـن    6333هــ/  6466م. نشرته جامعة أم القرى سـنة  6561

حييى الزهراني، وصارت الفرصة مواتية قستكلال تلك الدراسة بدراسة أخرى عـن  
هــ/  341م إىل سـنة  6561هـ/ 328املواد الغذائية وأسعارها مبكة خالل الفرتة من 

أورده املؤرخ جار اهلل بن فهــد   كتابـه "نيـل املنـى      م. وهي دراسة حصرية ملا6583
بذيل بلوغ القرى لتكللة إفاف الورى" . وعندما حصرنا الدراسة   هذا املؤلف القيم 

أيف أن الباحث مل يتسـن لـه احلصـول علـى معلومـات أوفـر عـن املـواد الغذائيـة           -
لـذلك   -لـك الفـرتة   وأسعارها من خالل املصادر املكية املتاحة وغريها من مصـادر ت 

فقد لفت انتباه الباحث كثرة األسعار اليت أوردهـا جـار اهلل بـن فهـد   كتابـه هـذا،       
واستغل الباحث تلك املعلومات   إعداد حبث عللي عن املـواد الغذائيـة وأسـعارها    
من خالل السرد اليومي الوارد   ثنايا ذلك املؤلـف، لـذلك جـاءت الدراسـة علـى      

 النحو التالي:
 دمة عن املؤلف وكتابهمقـ 
 .مصادر التلوين الغذائي   مكة 

 :جداول أسعار املواد الغذائية وهي على النحو التالي 

 أسعار احلبوب "القلح أو احلنطة". -6
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 أسعار السلن والعسل. -2

 أسعار اللحـوم. -8

 أسعار الفواكـه والتلور. -4

 أسعار مواد غذائية متنوعة -5

 أسعار الذرة. -1

 أسعار املاء. -1

 املدونة. كل جدول دراسة فليلية من واقـع احلاقت السعرية وقد أرفقنا مع
    وأخريًا خصص احلديث عن األسباب اليت أدت إىل غالء األسعار ورخصـها مـن

خالل السرد التارخيي الذيف أورده املؤلف سواء ما كان مالزمًا للحاقت السعرية 
 أو ما كان منفصاًل عنها.

 ترمجة املؤلف:

م، 6431هــ/  336د مبكة يوم عشرين من رجـب سـنة   جار اهلل بن فهـد، ول 
ونشأ   أحضان أسرته املكية، وتربى تربيـة إسـالمية علليـة، حفـق القـرغن وأغلـب       
املصنفات األساسية   العلوم الشرعية، و تنقل   أرجاء العامل اإلسالمي، حيث رحل 

م، ثـم  6533هــ/  364م، ثم إىل اليلن   سـنة  6531هـ/ 368إىل القاهرة   سنة 
م، 6522هــ/  323م، و6561هــ/  322رحل إىل الشام ثـالث مـرات   سـنوات    

م أخذ العلم عن عللاء أجالء   داخل احلجاز و  خارج اجلزيـرة  6521هـ/ 384و
العربية، فتكونت لديه ركائز أساسـية   علـوم شـتى أ ـرت علـا يزيـد عـن تسـعة         

وقـد انتقـل إىل رمحـة ربـه فجـر يـوم        وأربعني كتابًا ومن يلنها كتابنا هذا "نيل املنى"،
 .(6)م6541هـ/ 354الثالثاء اخلامس عشر من مجادى األوىل سنة 
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أما كتاب "نيل املنى بذيل بلوغ القرى لتكللة إفاف الورى" فقد قام على فقيقه 
األستاذ الدكتور حملد احلبيب اهليلة، ونشر   مؤسسة الفرقـان، فـرع موسـوعة مكـة     

 م.6333هـ / 6423ملنورة   سنة املكرمة واملدينة ا

وقد جاء الكتاب على شكل أخبار يومية، أفاض املؤلف   أيام وشهور بعضها 
 واقتضب   البع  اآلخر.

م وأنهاه بأخبـار  6561هـ / 328بدأ املؤلف كتابه   شهر ذيف احلجة من سنة 
م. مع أن املؤلف تـوفى   مجـادى األوىل مـن سـنة     6583هـ/ 341شهر رجب سنة 

م، فقد ياع من الكتـاب قرابـة أخبـار  ـاني سـنوات، إيـافة إىل       6541هـ/ 354
انقطاع أخبار بع  السنوات اليت كان يذهب فيها إىل رحلة عللية خارج مكـة سـواء   
  بالد الشام واليلن أو غريها، وهذا ظهر بدوره   ذكر احلوادث اليومية والشـهرية  

جمللـه موسـوعة إخباريـة متخصصـة        والسنوية الوايحة   الكتاب. والكتاب  
وقائع األوياع السياسية واققتصادية واقجتلاعية واحلضارية   مكة املكرمة بصـفة  
عامة. وحبق يعد هذا الكتاب غخر الكتب العللية اليت فدثت بإسهاب عن أخبار مكة 

خبارهـا  مـن يتتبـع ويرصـد أ   يهيئ ملكة  -سبحانه وتعاىل  -ولعل اهلل   مجيع اجملاقت، 
 حلظة بلحظة على النحو الذيف سنته أسرة بنـو فهد.

أما مويوع مادة الكتاب العللية   حبثنا هذا فهـو رصـد استقصـائي حلـاقت     
األسعار اليت أوردها املؤلف   ثنايا كتابه، وهي وفرية لدرجة خييل إليـك أن املؤلـف   

ومية ويـبني تفاوتهـا مـا    كان أحد جتار املواد الغذائية، فكان يرصد حاقت األسعار الي
بني الرخص والغالء. إيافة إىل أنه كان يبحث   األسباب املؤدية إىل ذلك، وقد بلغ 

درجة من الدقة   الرصد أنه كان أحيانًا يذكر السعر بالغالء    -رمحه اهلل  -املؤلف 
ه أول النهار، وبالرخص   غخره، وهو قل ما جنده   مصادر تارخينا اإلسالمي، وهـذ 

املعلومات اققتصادية   حاجة إىل دراسة يستخلص منها مستوى معيشـة السـكان     
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مكة، وهو ما دفعين إلعداد هذا البحث الذيف أسأل اهلل أن أكون قد وفقت   إجنـازه  
 مبا حيقق الفائدة العللية املرجوة منه.

 مصادر التموين الغـذائي ملكة املكرمـة:

كان مكـة املكرمـة إىل قسـلني: القسـم األول:     ينقسم حصر املواد الغذائيـة لس
اخلضار والتلور والفواكه، وهذه األنواع   اجلللة تتوفر عن طريق الزراعــة   مكـة   
وأعلاهلا غنذاك مثل ما جيلبه التجار من الطائف وجنـد ومن املدينة املنورة وهذه املـواد  

هو احلبوب بكافـة أشـكاهلا   الغذائية ليست أساسية   حياة الناس. أما القسم الثاني: ف
وأنواعها، واللحوم، واملياه. ومن خـالل استقصـائنا ملصـادر التلـوين الغـذائي ملكـة       

 نستطيع أن حنصر من خالل ذلك األماكن التالية:
بـالد   منطقة سالسل جبال السروات، وهي املناطق اليت متتد من الطائف جنوبًا حتى -6

 ومناطق الطائف املتعددة. ، وزهران، وغامد،(2)اليلن جنوبًا. جبيلـة
بالد اليلن، وكانت املواد الغذائية الواردة منها تصل عن طريقني: طريق البحـر،   -2

 .وطريق الرب

السودان واحلبشة، فقد كانت ملكة عالقات جتارية مـع مـوانئ السـاحل الشـرقي      -8
 .(5)، وبربره(4)، وزيلع(8)لقارة أفريقيا، : سواكن

عـون ودعـم للـديار املقدسـة بتـأمني احتياجـات       الديار املصرية، فقد كانت خري  -4
 السكان سواء عن طريق الصدقات أو التجارة.

 بالد الشام، اليت وقفت جنبًا إىل جنب مع مصر   متوين مكة بالغذاء. -5

بالد اهلند، نظرًا للعالقات التجارية القدمية بـني مكـة املكرمـة وبـالد اهلنـد منـذ        -1
ند حمللة بأصـناف البضـائع، وكـذا بعـ      القدم، فقد كانت البواخـر ترد من اهل

املستلزمات اليت ترد عن طريق صدقات أهل اخلري املوسرين مـن حكـام وأعيـان    
 .(1)البالد اهلندية
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 م:5193هـ/349م حتى 5151هـ/ 329أسعار املواد الغذائية مبكة خالل املدة من 

تي هـذه  ، وتـأ اقتصادية كـبرية  "شهدت مكة املكرمة   الفرتة املذكورة متغريات
املتغريات على اعتبار أن النشاط التجاريف احملور الرئيس   حياة سكان مكة فقد كـان  
احلجاج يقومون بالدور األكرب   ذلك النشاط، مبا جيلبونه معهم من متـاجر متنوعـة،   
كلا كان ملوقعها املليز دور وايح   احلياة اققتصادية؛ تلك املكانة اققتصادية امللّيزة 

ت املربر القويف حملاولة الكشف عن النشاط التجاريف الذيف ساد   فرتة زمنيـة  ملكة كان
 .(1)حمددة تعترب من أهم فرتات تاريخ مكة السياسي واققتصاديف"

 منهج الدراسة:

من خالل هذا الطرح قام الباحـث مبعاجلــة مويـوع الدراسـة وفـق منهجيـة       
ا املويـوع، حيـث علـد    عللية يرجح أنها األقرب   الصواب   معاجلات مثل هـذ 

الباحث إىل علل جداول توييحية حلاقت األسـعار وتقلباتهـا مـن ناحيـة الـرخص      
 والغالء واقرتفاع واهلبوط   اليوم الواحد صباحًا ومساًء على النحو التالي:

 الفرتة الزمنية اليت حصل فيها السعر. (أ
 نوعية املادة الغذائية. (ب

 حالة السعر سواء بالرخص أو الغالء. (ج

 قدار السعر حسب العللة الواردة   النص.م (د

 ( وحدة الكيل أو الوزن.هـ

 ثانيًا: علل نوعني من اجلداول هلا:
: جداول متثل أسعار بع  املواد الغذائية كل على حدة مثل أسعار النوع األول

 القلح، والسلن، والعسل، واللحوم، والفواكه، والذرة، واملاء.
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أسعار بع  املواد الغذائية املتنوعة مثل الدخن، : جدول موحد ميثل النوع الثاني
 والشعري، واألرز، والفول، واجلنب، وحب السيال.

 :   فليل مفصل لكل جدول من اجلداول اليت أوردناها.ثالثًا

: علل إحالة واحدة أو موحدة ملصادر أسعار كل مادة غذائية على حـدة، وهـذا   رابعًا
ل حالـة سـعرية تشـكل إرهاقـًا هلـوام       أمر قبد منه، ألن مسألة اإلحالة لكـ 

 الباحث. فاهلام  املوحد كان احلل األمثل ملثل تلك احلالة.

 ( 6جـدول رقم )
 أسـعار القلح )احلنطة(

 السـعر ـرة الزمنيةالفت
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 الربعــية غالء أكثر من حملقني م6563هـ/ 324مجادى األوىل
 الربعية )احلب احلجـازيف( غالء ثالث حملقات م6563هـ/ 324رمضان 

 الربعـية املصرية رخص قلياًل حملق 2.5 م6563هـ/ 324شوال8
 الربعـية املصرية رخص ملحقان م6563هـ/ 324شوال  64

 السعر حللل الدقيق غالء دينار633 م6563هـ/ 324ذو احلجة 
 للغرارة السعر غالء حملقًا 6343 م6563هـ/ 325حمرم 62
 الربعية السعر للحب املصريف غالء حملق 5.5 م6563هـ/ 325حمرم  62
 الربعية حلنطة احلجاز واللقيليه غالء حملقات 1و 5ما بني  م6563هـ/ 325حمرم  24
 الربعية للحب املصريف رخص 8.5إىل  4ما بني  م6563هـ/ 325حمرم  23

 لحب املصريفالربعية ل رخص أربع حملقات م6563هـ/ 325صفر  8
 الربعية للحنطة اللقيليه غالء سبع حملقات م6563هـ/ 325صفر  63
 الربعية املصرية غالء حملقات4-5ما بني  م6563هـ/ 325صفر  63
 8.5احلب املليح ب وبع ، الربعية رخص حملق 8.5 م 6563هـ/325ربيع أول 28
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 السـعر ـرة الزمنيةالفت
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 الربعـية رخص حملق 8.5 م 6563هـ/ 325ربيع ثاني 3
 األردب رخص أشرفيات 63و3ما بني  م6563هـ/ 325ثانيربيع  3

 األردب رخص حملق دينار أشر  62 م6563هـ/ 325مجادى الثانية 63
 الربعـية غالء أربع حملقات م6563هـ / 325رجب 

 الربعية للحب املصريف غالء أربع حملقات م6563هـ/ 325أول رمضان 
 الربعية حلب اللقيليه غالء مخس حملقات م6563هـ/ 325أول رمضان 

 محـل دقيق غالء دينارًا 46 م6563هـ/ 325رمضان 68
 الربعية املصرية غالء مخس حملقات م6563هـ/ 325ذو القعدة  62
 الربعية والسعر للحنطة النخلية غالء حملقًا 5 – 4.5 م6563هـ/ 325ذو القعدة  62

 قيقالسعر لرطل الد رخص حملق 6.5 م6563هـ/ 325ذو احلجة 2
 الربعيـة للحب املصريف رخص حملقات 8-2.5 م6523هـ/ 321أول صفر 

 الربعـية للحب املصريف رخص حملق 2.5 م6523هـ/ 321أول ربيع أول 
 الربعـية رخص أقل من حملقني م6523هـ/ 321أول ربيع ثاني 

 الربعـية غالء  حملق2.5 م6523هـ/ 321ربيع ثاني 63
 الربعـية غالء حملقات 8 م6523هـ/ 321ربيع ثاني  22
 الربعـية رخص حملق6.5 م6523هـ/ 321مجادى الثانية  62
 الربعـية للحب املصريف غالء حملق 2.5 م6523هـ/ 321ذو احلجة 2
 الربعـية حلب النخليه غالء  حملقات 8 م6523هـ/ 321ذو احلجة 2

 الربعـية للقيلية غالء  حملقات 4 م6526هـ/ 321أول حمرم 
 الربعـية لللصرية غالء حملقة 8 م6526هـ/ 321رم أول حم

 الربعـية للقيليه غالء حملق 4.5 م6526هـ/ 321حمرم  25
 الربعـية حلب النخليه غالء حملقات  4 م6526هـ/ 321حمرم  25
 الربعـية لللصرية غالء أربعة إق ربع حملق م6526هـ/ 321حمرم  25
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 السـعر ـرة الزمنيةالفت
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 الربعـية للحنطة احلجازية ءغال حملق 5.5 م6526هـ/ 321ربيع أول 1
 الربعـية غالء حملقات 5 م6526هـ/ 321ربيع أول  66
 الربعـية للحنطه رخص حملقات 8 م6526هـ/ 321ربيع أول  28
 الربعـية املصرية رخص حملق 2.5 م6526هـ/ 321مجادى األوىل  63
 الربعـية حلب النخلية رخص حملقات 8 م6526هـ/ 321مجادى األوىل  63

 حملق 2.5لألردب، فكل ربعية  رخص أشرفيات 63 م6526هـ/ 321مجادى الثانية  3
 الربعـية املصرية غالء ما بني ربع ونصف دينار م6525هـ/ 382رمضان 1

الربعية املصرية واحمللـق الصـغري     غالء مخس حملقات صغار م6525هـ/ 382شوال 68
 كبريين ونصف صغري

 حملق صغري 1.5الربعية املصرية   غالء كبار حملقات8 م6525هـ/ 382شوال 23
 الربعية احلب اليلاني غالء حملقة كبار 8.5 م6525هـ/ 382شوال  23

 صغار حملقة 63الربعية اللقيليه   غالء حملقات كبار 4 م6525هـ/ 382ول ذو القعدة 
 الربعية اللقيليه من حب جبيله غالء حملقة  1.5 م6525هـ/ 382ذو القعدة 63
 الربعية املصرية غالء حملقات 1 م6525هـ/ 382ذو القعدة 63
 السعر حللل الدقيق غالء دينار 633 م6525هـ/ 382ذو احلجة  63
 الربعية للحنطة املصرية غالء حملقة 4.5 م6525هـ/ 382ذو احلجة 23
 لكل ربع  غالء دينار أشر  م6521هـ/ 388حمرم 6

 الربعية اللقيليه غالء تتسع حملقا م6521هـ/ 388ربيع أول 62
 الربعية للحنطة اليلانية غالء  اني حملقات م6521هـ/ 388ربيع أول 62

 الربعـية غالء أربع حملقات م6521هـ/ 388أول مجادى األوىل 
 األردب غالء   اني أشرفيات م6521هـ/  388أول رجب 

بسـعر  الغرارة للحب اللقيليـه   غالء  أشرفيا 63 م6523هـ/ 381رجب  8
 الربعية وربع مبحلق كبري
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 السـعر ـرة الزمنيةالفت
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 الربعية اللقيليه غالء حملق صغري 8.5 م6586هـ/383ذو القعدة 61
ــزل     غالء دينارًا  43 م6588هـ/ 343أول ذو احلجة  ــدقيق ون ــل ال ــعر حلل الس

 دينارًا 25السعر إىل 
 الربعية القلح رخص حملقات صغرية 8 م6588هـ/ 343ذو احلجة 1
 الرطل الدقيق رخص حملق كبري م6588هـ/ 343ذو احلجة 1

 الربعية املصرية رخص حملقًا صغرية 8 م6584هـ/ 346ذو احلجة 
 الكيلة املصرية غالء حملق 8 م6585هـ/ 342أول حمرم 

 م6585هـ/ 342أول حمرم 
حملقات صغرية  8

 إق ربع

رخص 
 قليال

 الكيلة املصرية

 الكيلة املصرية غالء حملقات وثالثة عثلاني 4 م6585هـ/ 342ربيع أول 
 الكيلة  غالء حملق كبري وعثلاني م6585هـ/ 342مجادى األوىل 61

 الكيلة للحب املصريف غالء  حملق كبري وعثلاني م6585هـ/ 342مجادى الثانية 

 غالء حملق كبري وعثلاني م6583هـ/ 345صفر 
( أشرفيًا 25الكيلة، بسعر األردب )

 ( أشرفيًا53والغرارة تساويف )

 غالء حملقان كبريان وعثلاني م6583هـ/ 345ل رمضان أو
الربعية للحب املصريف ما يعادل 

 )ربع دينار(
 الكيلة للحب املصريف غالء ثالث حملقات كبار م6583هـ/ 345رمضان 63
 الربعية حلب اللقيليه غالء أربع حملقات كبار م6583هـ/ 345رمضان  63

 رخص انيحملق كبري وعثل م6583هـ/ 345غخر رمضان 
الكيلة للحب املصريف، ما يعادل 

 )سدس دينار(
 الكيلة للحب املصريف رخص حملق كبري وعثلاني م6583هـ/ 341أول حمرم 

 غالء حملقان كبريان م6583هـ/ 341أول صفر 
الكيلة، ثم نزل السعر   نفس 

 اليوم إىل كبري وعثلاني
 .(3)الكيلة  غالء  حملق وعثلاني م6583هـ/ 341ربيع أول 



 436          د. عبد الرمحن حسني أبو اخليـور     املواد الغذائية وأسعارها مبكة املكرمة    

 حتليل جـدول أسـعار القمح:

 بالنظر إىل اجلدول يتضح:

 أنه أخذ حيزًا كبريًا بني املواد الغذائية املتنوعة نظرًا لكونه مادة غذائية رئيســة. -6
هـ( وهـذا  386هـ/ 383هـ/323هـ/323انقطاع أخبار األسعار   السنوات ) -2

 بسبب رحلة املؤلف إىل تركيا.

( حملقًا وهـذا السـعر للغـرارة،    6343قلح هو )أعلى سعر وصلت إليه أسعار ال -8
هــ،  325دينارًا وذلك   شهر حمـرم مـن سـنة     28وهذا يساويف بسعر الصرف 

هــ/  345هـ/ 343هـ/ 321هـ/ 325وأرخص سعر هو ما حصل   سنوات 
 هـ، حيث وصل السعر إىل أقل من حملق ونصف.341

تخدم احمللـق كعللـة   تنوعت العللة اليت تداولت   بيع وشراء القلـح، فقـد اسـ    -4
 رئيسة، ولكن وجد مع احمللق حاقت سعر بالدينار األشر ، والعللة العثلانية.

تنوع استخدام مكاييل متعددة   بيع وشـراء احلبـوب، وإن كانـت الربعيـة هـي       -5
 املكيال املسيطر، إق أنه وجدت الغرارة، واألردب، والكيلة.

 مكة )احلنطة اللقيليـة، واملصـرية،   كان من أنواع احلبوب اليت ساد استخدامها   -1
 واحلب احلجازيف، والنخيلية، واليلانية(.

ساد الغالء حاقت األسعار اليت ذكرها املؤلف، ألنه يفرتض أن تكـون األسـعار    -1
دائلًا رخيصة ويستثنى من ذلك حاقت الغالء، وأول حاقت الغالء اليت ذكرها 

م، فقـد ذكـر أن األسـعار    6561هــ/  328املؤلف كانت   ذيف احلجة من سنة 
 غالية ومل يويح التفاصيل.

 م.6563هـ/ 325أكثر حاقت السعر وردت    -3
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 ( 2جـدول رقم )

 أسـعار السـلن والعسـل

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 الرطـل السعـر للسـلن غالء  حملقًا  4 م6563هـ/ 324رمضان 
 الرطـل والسعر لرطل العسـل غالء حملق 2.5 م6563هـ/ 324رمضان 

 الرطـل غالء حملقًا 63 م6563هـ/324ذو احلجة  3
هـــــ/ 325حمــــرم  63

 م6563

 3-63ما بني 
 حملقات

 الرطـل غالء

 الرطـل غالء حمـلقات 3 م6563هـ/ 325حمرم  23

 غالء حمـلقات 1 م6563هـ/ 325حمرم  28
الرطــل ونقــص الســعر   

 حملقة 4.5اليوم إىل نفس 
 حبيث بيع الرطل بأربعة إق ربع غالء أشرفية 4.5 م6563هـ/ 325صفر 62

هـ/ 325صفر  61
 م6563

4 غالء حملق 
الرطل، ارتفع السعر بزيادة 

 نصف حملق
 الرطـل غالء  حمـلقات 1 م6563هـ/ 325رجـب 

 الرطـل غالء حمـلقات 1 م6563هـ/ 325 أول رمضان

 رخص حمـلقات 4 م6523ـ/ ه321أول صفر 
الرطل )السعر ميثل ما بـني  

 الرخص والغالء(
 الرطـل رخص حملقة  8.5 م6523هـ/ 321أولأول ربيع 

 الرطـل رخص حملقات 8 م6523هـ/ 321أول ربيع ثاني 
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 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 الرطـل غالء حملقات 3 م6523هـ/ 321ذو احلجة 2
 الرطـل غالء حملقات 1 هـ6326هـ/ 321أول حمرم 

 الرطـل غالء حملقات 1 هـ6326هـ/ 321م حمر 25
 63-65ما بني  م6525هـ/ 382شوال  23

 حملقًا صغريًا

 الرطل املصريف للسلن غالء

 الرطـل للسلن غالء أشر  م6521هـ/ 388غرة حمرم 
 املن للسلن رخص أشرفيات 4 م6521هـ/ 388أول رجب 
 القنطار للعسل رخص أشرفيًا 62 م6521هـ/ 388أول رجب 

 رطل السلن  غالء حملقًا كبريًا 53 م6586هـ/ 383ذو القعدة 61
 السعر ملن السلن رخص أشرفيات 8 م6582هـ/ 383ذو احلجة 3
 السعر لرطل السلن رخص كبريان )حملقان( م6588هـ/ 343ذو احلجة  1

 السعر ملـن السـلن رخص حملقًا كبريًا 43 م6584هـ/ 346ذو احلجة 
 رطـل السـلن غالء حملقات كبرية 4 م6585هـ/ 342ربيع األول 

 رطـل السلن غالء  حملقات كبرية4 م6585هـ/ 342مجادى األوىل 61
هــ/  342مجادى الثانية 

 م6585

 4أكثر من 
 حملقات كبرية

 رطـل السلن غالء

 السعر ملن السلن غـالء  حملقًا كبريًا 33 م6581هـ/ 348احملرم 
 السعر لرطل العسل غالء كبريًاحملقًا  83 م6581هـ/ 348احملرم 

 السعر ملن السلن رخص حملقًا كبريًا83 م6581/ هـ348ذو احلجة  3
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 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 غالء حملقًا كبريًا 13 م6583هـ/ 345صفر 
الســعر ملــن الســلن، كــل  

 رطل بكبريين
 السعر لكل عشرة أرطال غالء حملقًا كبريًا 25 م6583هـ/ 345صفر 

 لكل رطل من السلن رخص بريُاحملقان ك م6583هـ/ 345أول رمضان 
 ملن السلن متوسط حملقًا كبريًا 33 م6583هـ/ 345ذو احلجة  3

 لرطـل السلن غالء حملقات كبرية 4 م6583هـ/ 341أول حمرم 
 .(3)لرطـل السـلن  غالء حملقات كبرية 5 م6583هـ/ 341أول صفر 

 حتـليل جـدول أسعار السمن والعسل:

سعار السلن والعسل وهذا يدل على أنهلـا سـلعتان   وردت روايات عديدة عن أ -6
 غذائيتان أساسيتان   مكة   تلك الفرتة.

تراوحت األسعار بني الرخص والغالء، فقد سجلت أعلى حالة سعر للسـلن     -2
( حملقًا، وأرخـص حالـة   33هـ إذ بلغ سعر امّلن من السلن )345شهر ذو احلجة 

 بلغ سعر امّلـن ثالث حملقات. م إذ6523هـ/ 321سعر كانت   ربيع ثاني 

 استخدم )الرطل، واملن، والقنطار( موازين   بيع وشراء السلن والعسل. -8

العلالت اليت مت تداوهلا هي )احمللق، كبري وصغري( وهـو املسـيطر علـى علليـات      -4
 السوق، وكذا استخدم الدينار األشر .

الة سـعر    هـ، وغخر ح324كانت أول حالة سعر وردت عن السلن   رمضان  -5
 م.6583هـ/ 341أول صفر 

 م.6563هـ/ 325أكثر حاقت السعر وردت   سنة  -1
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 ( 8جـدول رقم )
 أســعـار اللحـوم

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 الرطـل غالء حمـلق م6563هـ/ 324رمضان 
 الرطـل غالء دينـار م6563هـ/ 324ذو القعدة 

 الرطل، السعر للحم الضاني غالء حملق 6 م6563هـ/ 325حمرم 1
 الرطل، السعر للحم املاعز غالء حمـلق م6563هـ/ 325حمـرم 1

 غالء حمـلق م6563هـ/ 325حمـرم 1
الرطل، السعر للحـم اجللـل   

 كل رطل ونصف

 غالء حمـلق م6563هـ/ 325حمرم 1
الرطل، السعر للحلم البقريف، 

 لكل رطل وربع
 الرطل اللحم الضاني غالء حملق م6563هـ/ 325صفر 62
 الرطل للحم املاعز كل رطل وربع غالء حملق م6563هـ/ 325صفر 62

 الرطل  غالء حملق 6 م6563هـ/ 325رجب 
 الرطل اللحم الضاني غالء حملقان م6563هـ/ 325 أول رمضان
 الرطل للحم اجلللي غالء مبحلق م6563هـ/ 325 أول رمضان

 الرطل للحم املاعز غالء  مبحلق ونصف م6563/ هـ325ول رمضانأ
 الرطل للحم الضاني غالء حملقان م6523هـ/ 321أول صفر 

 الرطـل غالء حملقان ونصف م6523هـ/ 321ذو احلجة2
 الرطل غالء حملقان ونصف م6526هـ/ 321أول حمرم 

 الرطل غالء حملقان ونصف  م6526هـ/  321حمرم 25
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 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 الرطـل رخص حملق وربع م6526هـ/  321 غخر صفر
 الرطل للحم الضاني غالء حملق كبري م6525هـ/ 382أول ذو القعدة 
 الرطل للحم اجلللي غالء حملقان صغريان م6525هـ/  382أول ذو القعدة 
 الرطل للحم املـاعز غالء حملقان صغريان م6525هـ/  382أول ذو القعدة 

 الرطل للحم الضاني غالء ق كبريحمل م6521هـ/  388أول حمرم 
هـ/  388أول رجب 

 م6521

من ربع إىل 
 نصف إىل حملق

 الرطل للحم الضاني رخص

 السعر للخروف الواحد رخص دينـاران م6521هـ/  384 ذو احلجـة
 رطـل اللحم رخص حملق كبري  م6523هـ/  381مجادى الثانية 

 رطـل اللحم ءغال حملق ونصف صغري م6586هـ/ 383ذو القعدة 61
 للخروف الواحد رخص أشر  ونصف م6582هـ/ 383ذو احلجة 3

 رطـل اللحـم غالء حملق كبري  م6585هـ/ 342مجادى األوىل 61
 رطـل اللحم غالء حملق كبري م6585هـ/ 342مجـادى الثانية 

 لكل رطل ونصف من اللحم غالء حملق كبري م6581هـ/ 348ربيع أول 
 لكل رطل وربع من اللحم غالء حملق كبري  م6583هـ/ 345صفر 
 لكل ثالثة أرطال  رخص حملق كبري  م6583هـ/ 345صفر 

 لكل رطل وربع من اللحم رخص حملق كبري م6583هـ/ 345أول رمضان 
 لكل خـروف متوسط أشرفيان وزيادة م6583هـ/ 345ذو احلجة  3

 من اللحملكل رطل وربع  غالء حمـلق كبري م6583هـ/ 341أول حمرم 
 .(63)لرطـل اللحم غالء حملق كبري م6583هـ/  341أول صفر 



 431          د. عبد الرمحن حسني أبو اخليـور     املواد الغذائية وأسعارها مبكة املكرمة    

 حتليل جـدول أسـعار اللحـوم:

اهتم املؤلف بأسعار اللحوم كثريًا لذلك أفرد هلا حيزًا كبريًا   كتابه مما يدل علـى   -6
 أنها كانت تشكل سلعة غذائية مهلة   حياة الناس.

، فكان أقل سعر ورد هو )ربـع( حملـق   تراوحت األسعار ما بني الرخص والغالء -2
حملق( وذلك  2.5م. وأغلى سعر هو )6521هـ/ 388وذلك   رجب من سنة 

 م.6526هـ/ 321م، وأول حمرم 6523هـ/ 321  ذيف احلجة 

 وردت األسعار باحمللق الكبري والصغري وكذا بالدينار األشر . -8

 قر، واجللل.تنوعت اللحوم املباعة ما بني حلوم الضأن واملاعز، والب -4

 استخدم الرطل كوحدة وزن رئيسة   بيـع اللحـوم. -5

وردت حالتا سعر نشاز لسعر اخلروف وهو حي وذلـك   ذيف احلجـة مـن سـنة      -1
م، بسعر دينارين أشرفيني. وذلك   تاسع ذيف احلجـة مـن سـنة    6521هـ/ 384
 م، بسعر دينار أشر  ونصف.6582هـ/ 383

يل كقول املؤلف: بلغت أسعار اللحوم... ومل ترد األسعار أحيانًا مبهلة دون تفص -1
 يويح نوع اللحم.
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 ( 4جـدول رقم )
 أسـعار الفواكـه والتلـــور

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 م6563هـ/ 324 رمضان
حملق للرطل 

 والنصف
 الرطل للعنب غالء

 للبطيخ األخضر للحبة الواحدة غالء ارربـع دينـ م6563هـ/ 324ذو احلجة 3
 السعر لربعية الزبيب غالء حملقات 4 م6563هـ/ 325حمرم 24
 السعر للتلر غالء حملقان إق ربع م6563هـ/  325حمرم 24

هـ/  325رجب 
 م6563

 -6مــا بــني  
6 حملق 

الرطب الربني نـوع مـن أنـواع     غالء
 الرطب

هـ/ 325ب ـرج
 م6563

ألنواع اللبانه، متـور، وكـل   الرطل  غالء حملقان
ــارًا،  ــني دين ــل سلس ــل  مح واحلل

غرارتني وهلا تساويان عشرون 
 مدًا مكيًا.

 الرطل، السعر للعنب غالء حملق  م6563هـ/  325رجب 
 السعر للخوخ كل رطل وربع مبحلق غالء  حملق  م6563هـ/  325رجب 

 طبالسعر لرطل الر غالء حملقان صغريان م6525هـ/ 382شوال  4
 السعر لرطل العنب غالء حملقان صغريان م6525هـ/  382شوال  4

 382أول ذو القعدة 
 م6525هـ/ 

 السعر للرطب غالء حملقان صغريان



 433          د. عبد الرمحن حسني أبو اخليـور     املواد الغذائية وأسعارها مبكة املكرمة    

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 الرطل اللبانه غالء  حملقان ونصف م6525هـ/  382أول ذو القعدة 
 382أول ذو القعدة 

 م6525هـ/ 

 الرطل للعنب غالء حملقان ونصف

 لعلوم الفاكهة وخاصة البطيخ غالء غالء م6521 هـ/384ذو احلجة 
هـ/ 383ذو القعدة  61

 م6586
 رطـل التلر غالء حملق كبري

هـ 344أول ربيع األول 
 م6581/ 

 لكل رطلني ونصف من العنب غالء  حملق

هـ/ 345أول رمضان 
 م6583

 لكل رطلني من التلر رخص حملق كبري

 لرطل الرطب غالء حملق كبري م6583هـ/ 341أول حمرم 
 لرطـل العنب. غالء حملق كبري  م6583هـ/ 341أول حمرم 
 لكل رطل ونصف من العنب غالء  حملق كبري م6583هـ/ 341أول صفر 
 .(66)لكل رطل وربع من متر اللبانه  غالء حملق كبري م6583هـ/ 341أول صفر 

 حتليل جـدول أسـعار الفواكـه والتمـور:

 شللت الزبيب، العنب، البطيخ، واخلوخ.تنوعت الفواكه   مكة ف -6

 التلور األكثر عريًا بالسوق متثلت   الرطب، الرطب الربني، واللبانه. -2

 كان البطيخ يباع بسعر احلبـة الواحدة )ليس هناك سعر حمدد(. -8

 استخدمت عللة احمللق الكبري والصغري   بيع الفواكه والتلور. -4
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 تلور.استخدم ميزان الرطل   بيع الفواكه وال -5

مل يذكر املؤلف إق حالة واحدة كانـت رخيصـة   بيـع التلـور، إذ بلـغ الرطـل        -1
 م.6583هـ/ 345نصف حملق، وذلك   أول رمضان من سنة 

م، حصل غالء   علـوم  6521هـ/ 384ذكر املؤلف أنه   ذيف احلجة من سنة  -1
 الفاكهة وخاصة البطـيخ.

 ة.وردت حالة بيع زبيب واحدة بأربع حملقات للربعي -3

م )ربـع  6563هــ/  324بلغ سعر البطيخة الواحدة   تاسع ذيف احلجة من سنة  -3
 دينار أشر ( وهذا يعد غالًء فاحشًا.

 (5جـدول رقم )
 أسـعار مواد غذائية متنوعـة )الدخن، والشعري، واجلنب، واألرز، والفول(

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 ربعية الدخن غالء أكثر من حملقني م6563هـ/ 324 مجادى األوىل

 ربعية األرز املصريف غالء ثالث حملقات م6563هـ/ 324رمضان 

 رطل اجلنب غالء ثالث حملقات م6563هـ/ 324رمضان 

 لللد من األرز والسعر ملد ونصف غالء أربعة دنانري م6563/ هـ324 القعدةذو 

 شـكوه اللنب غالء دينـار م6563/ هـ324 ذو احلجة 3

 ربعية الشعري غالء ست حملقات م6563هـ/ 325حمرم  1

 ربعية حب السيال غالء حملقات 1-5من  م6563هـ/ 325حمرم  1

 ربعية األرز غالء ونصف حملقًا عشر م6563هـ/ 325حمرم 63



 466          د. عبد الرمحن حسني أبو اخليـور     املواد الغذائية وأسعارها مبكة املكرمة    

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 ربعية الدخن غالء ست حملقات م6563هـ/ 325حمرم 24

 ربعية الدخن غالء ونصف  س حملقًامخ م6563هـ/ 325صفر  63

 ربعية الدخن غالء حملقات 1-5من  م6563هـ/ 325صفر 63

 رطل اجلنب رخص حملق واحد ونصف م6523هـ/ 321 أول صفر

 َمـّن اجلنب رخص ثالث حملقات م6523هـ/  321أول ربيع أول 

 رطل اجلنب رخص حملق واحد م6523هـ/  321أول ربيع ثاني 

 ربعية الشعري غالء ثالث إق ربع حملق م6526هـ/ 321ربيع أول  22

 ربعية الدخن غالء ثالث حملقات م6526هـ/ 321حمرم 25

 ربعية الدخن غالء أربع حملقات م6526هـ/ 321ربيع األول  1

 ربعية الدخن رخص حملقتان ونصف م6526هـ/ 321ربيع ثاني 28

 ية الدخنربع رخص ملحقتان وربع  م6526هـ/ 321مجاد أول 63

 ربعية الشعري غالء أربع حملقات صغرية م6525هـ/ 382رمضان  1

 ربعية الفول غالء حملقات ونصف  ثالث م6525هـ/ 382رمضان  1

 ربعية الفول غالء مخس حملقات صغرية م6525هـ/ 382شوال 23

أول ذو القعـــــــــدة 
 م6525هـ/ 382

 اني حملقات 
 صغار

 

 ربعية الدخن غالء
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 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

هـ/ 382ة أول ذو القعد
 م6525

ست حملقات 
 صغار

 ربعية الشعري غالء

هـــ/ 382ذو القعــدة 63
 م6525

 ربعية الدخن غالء سبع حملقات 

هـــ/ 382ذو احلجــة 23
 م6525

 ربعية األرز غالء سبع حملقات

هـــ/ 382ذو احلجــة 23
 م6525

 ربعية الدخن غالء أربع حملقات

 ة الدخنربعي غالء سبع حملقات م6521هـ/ 388ربيع أول  62

 َمـّن اجلنب رخص مخس حملقات م6521هـ/ 388أول رجب 

ــدة  61 ذو القعــــــــ
 م6586هـ/ 383

ــة  8.5 حملقــ
 صغار

 ربعية الدخن غالء

أربع حملقـات   م6585هـ/ 342ربيع أول 
 صغار

 كيلة الدخن غالء

 ربعية الشعري غالء حملقان كبريان م6583هـ/ 345أول رمضان 

 كيلة الفول غالء بري وزيادةحملق ك م6583/ 345أول رمضان 

 .(62)ربعية األرز غالء أربع حملقات م6583هـ/ 345رمضان 



 468          د. عبد الرمحن حسني أبو اخليـور     املواد الغذائية وأسعارها مبكة املكرمة    

 حتليل جـدول أسـعار املواد الغذائية املتنوعة:

خيتلف هذا اجلدول عن غريه من جداول املواد الغذائيـة كونـه يعـرض حلـاقت      -6
قلـة  أسعار مواد غذائيـة متنوعـة، وقـد غثرنـا عريـها   جـدول واحـد نظـرًا ل        

 املعلومات الواردة عن كل مادة غذائية.
اشتلل اجلدول على أسعار املـواد الغذائيـة التاليـة: الـدخن، والشـعري، واألرز،       -2

 واجلنب، والفول، وحب السيال.

احتل الدخن املرتبة األوىل بني املواد الغذائية   هـذا اجلـدول، ومجيـع احلـاقت      -8
م وردتا برخص 6526هـ/ 321ة الواردة وردت بسعر غال ماعدا حالتني   سن

 قدر باثنني وربع حملق.

 استخدم مكيال الربعـية   بيـع وشراء الدخن. -4

 استخدمت عللة احمللق   بيع وشراء الدخن. -5

احتل الشعري املرتبة الثانية حسب رواية املؤلـف، وقـد اسـتخدم مكيـال الربعيـة       -1
 وعللة احمللق   بيعه وشرائه.

ة وذكر هلا مخس روايات كلـها حـاقت غـالء. وقـد     ورد ذكر األرز كلادة غذائي -1
 استخدمت الربعية واملد، وعللة احمللق   بيعه وشرائه.

سلعة الفول واجلنب من يلن املواد الغذائيـة السـائدة    -رمحه اهلل  -ذكر املؤلف  -3
   مكة واليت أعطاها املؤلف حيزًا ق بأس به   اهتلامه بأسعار املواد الغذائية.

 ة واحدة حلب السيال.وردت رواي -3
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 ( 1جـدول رقم )
 أسـعار الـذرة

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 الربعية غالء أكثر من حملقني م6563هـ/ 324مجادى األوىل 

 الربعية غالء حملقات   1-1ما بني  م.6563هـ/ 325حمرم  1

 السعر للذرة الدهلكية غالء حملق 3.5 م6563هـ/ 325حمرم  1

 الربعية غالء حملق 5.5 م6563هـ/  325صفر  63

 الربعية غالء إق ربع 4 م6563هـ/  325أول رمضان 

 الربعية غالء ثالثة إق ربع م6523هـ/ 321 ربيع ثاني 22

 الربعية غالء  ثالث حملقات م6526هـ/ 321حمرم  25

 الربعية الءغ حملقات 4 م6526هـ/ 321ربيع أول  1

 الربعية رخص حملقان م6526هـ/ 321مجادى األوىل  63

 الربعية غالء مخس حملقات م6525هـ/ 382رمضان  1

 الربعية غالء سبع حملقات صغار م6525هـ/ 382أول ذو القعدة 

 الربعية غالء سبع حملقات م6525هـ/ 382ذو القعدة  63

 الربعية ءغال أربع حملقات م6525هـ/ 382ذو احلجة  23



 465          د. عبد الرمحن حسني أبو اخليـور     املواد الغذائية وأسعارها مبكة املكرمة    

 السـعر الفتــــرة الزمنية
حالة 
 السعر

وحدة الكيل أو الوزن 
 واملالحظات

 الربعية غالء حملقة 1.5 م6521هـ/ 388ربيع أول  62

 الربعية غالء حملقة صغار 8.5 م6586هـ/ 383ذو القعدة  61

 .(68)الكيلة  غالء  حملقات صغار 4 م6585هـ/ 342أول ربيع أول 

 حتليل جـدول أسـعار الذرة:

ة واحـدة وردت  مجيع حاقت األسعار اليت وردت كانت حباقت غالء ماعدا حال -6
م كانـت حالـة رخـص قـدره     6526هــ/  321  الثامن عشر من مجادى األوىل 

 )حملقان(.
 وردت أسعار الذرة مبكيال الربعية والكيلة. -2

 وردت األسعار بعللة احمللق الكبري والصغري. -8

م، 6563هــ/  324أول حالة سعر ذكرها املؤلف كانـت   مجـادى األوىل سـنة     -4
 م.6585هـ/ 342أول سنة وغخر حالة كانت   ربيع 

أغلى سعر وصلت إلية الذرة هو  اني ونصف حملق وذلك   السابع من احملرم  -5
 م، وبقية األسعار ما دون ذلك صعودًا وهبوطًا.6563هـ/ 325من سنة 
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 ( 1جـدول رقم )
 أسـعار املـــاء

 حالة السعر السـعر الفتــــرة الزمنية
وحدة الكيل أو الوزن 

 واملالحظات

 راوية املاء احللو غالء  حملق ونصف م6563هـ/ 324ضان رم
 قربة املاء غالء حملق ونصف م6563هـ/ 325رجب 

 للراوية غالء  ثالث حملقات م6563هـ/ 325أول رمضان 
 للقربة غالء حملق ونصف  م6563هـ/ 325أول رمضان 
 لقربة املاء احللو رخص ربع حملق م6523هـ/ 321أول صفر 

 لقربة املاء احللو غالء حملق ونصف م6523هـ/ 321شعبان  4
 لراوية املاء غالء حملقان م6523هـ/ 321غخر شوال 

 لراوية املاء  غالء أربع حملقات م6523هـ/ 321ذو احلجة  2
 لراوية املاء غالء  حملقان م6526هـ/ 321أول حمرم 
 للراوية غالء  دينار وربع م6528هـ/ 383ذو احلجة 

 ( راوية63لكل ) غالء دينار أشر  م6525هـ/ 382دة ذو القع 22
 لشربة املاء غالء شديد دينار ذهب م6523هـ/ 385ذو احلجة 

 للراوية غالء  حملق صغري م6586هـ/  383ذو القعدة  61
 للراوية غالء  حملق كبري م6588هـ/ 343ذو احلجة  1

 .(64)للراوية  رخص عثلاني م6584هـ/ 346ذو احلجة 
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 ـليل جـدول أسعار املياه:حت

 كانت املياه تشكل أهلية كربى لدى سكان مكة املكرمة. -6

 الوحدات اليت استخدمت   بيع املاء هي: الراوية، والقربة، والشربة. -2

متثلت العلالت املستخدمة   بيع وشراء املاء  : الدينار األشر ، واحمللق الكـبري   -8
 والصغري، والعللة العثلانية.

كانت أغلى حالة سعر ذكرها املؤلف هي )دينار ذهب( لشـربة املـاء، وهـذا يعـد      -4
 م.6523هـ/ 385غالء فاحشًا وذلك   حج عام 

هــ/  321وردت حالة األسـعار حبالـة غـالء ماعـدا حـالتني هـي   أول صـفر         -5
هــ/  346م كانت )ربع حملق لقربة املاء احللو(، و  ذو احلجـة مـن سـنة    6523
 ي( للراوية.م هي )عثلان6584

م، وغخر 6563هـ/ 324أول حالة غالء سجلت كانت   شهر رمضان من سنة  -1
 م.6588هـ/ 343حالة غالء كانت   السابع من ذيف احلجة من سنة 

 األسباب اليت أدت إىل غالء األسعار ورخصها:

من خالل عرض اجلداول السابقة يتضح أن أسعار املواد الغذائية تأرجحت ما 
غالء، إق أن كفة الغـالء كانـت هـي املسـيطرة علـى احلالـة املعيشـية        بني الرخص وال

لسكان مكة، وقد اهتم املؤلف بذكر حاقت الغالء بشكل ملفت لالنتباه، ونـادرًا مـا   
جنده يتحدث عن رخص األسعار واحنالهلا وهذا   نظر الباحث أمر طبيعي ألن حالة 

يكون غـالء فاحشـًا مـؤثرًا      األسعار يفرتض فيها اقعتدال وما خرج عن ذلك فسـ 
حياة الناس، ثم ما يلبث أن يزول ذلك الغالء بفضل عوامل حمددة ووايـحة تكـون   
هي مبثابة الرخص الذيف تثبته املصادر، وسواء كانت احلالة السـعرية غـالء أم رخصـًا    

 فإن لذلك أسبابه اليت أدت إليه وهي على النحو التالي:
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كره املؤلف   شهر مجادى األوىل مـن سـنة   كانت أول حالة غالء ترد هي ما ذ
م من وصول اخلرب إىل مكة بأن اخلواجا عبـد اهلل الـذمي احلضـرمي    6563هـ/ 324

ومعه ثالثة مراكب فيها حنو مائيت مقاتل فقاتل سـلطانها     (65)توجه إىل بالد دهلك 
ة م فقتله ونهب البلد، وصارت األسعار غالي6563هـ/ 324شهر ربيع أول من سنة 

بها ومبكة أيضًا. وهذا يعين أن مكة تتـأثر بـاحلروب والفـو سـواء كانـت داخليـة أو       
 خارجـية.

هــ/  324ومن أسباب الغالء جشع التجار واحتكارهم، ففـي شـهر رمضـان    
م وما بعده، اشتد الغـالء وذلـك باحتكـار الدولـة واخلـدم لللـواد الغذائيـة.        6563

بـذلك التصـرف املشـني توجـه بنفسـه إىل      وعندما علم احلاكم القائد مبارك بـن بـدر   
 السوق وأمر الباعة بعدم اقحتكار.

ومل تكن املشكلة   أوامر احلاكم وإمنا   طاعة تلك األوامر من قبل احملتكـرين  
الذين ق يلقون هلا باًق مما دعا املؤلف إىل القول: "فاهلل يقدر ويرخص األسـعار" وهـذا   

رواياته فنجده يدعو اهلل برمحة عباده بأن يرخص  األسلوب جنده عند املؤلف   غالب
 هلم األسعار.

فكان الفرج يأتي مع وصول البواخـر اليت كان يطلق عليها "اجلالب" مـن مصـر   
هــ/  324أو من اليلن أو من أيف جهة أخرى تساهم   حل أزمة الغالء، ففي شوال 

مراكـب مـن   م رخصت األسعار قلياًل   احلبوب وذلك بسبب وصول ثالثـة  6563
 إىل ميناء جدة، وكذا وصول عشرين مركبًا من ميناء ينبع. –القصري ميناء مصر 

م وقع غالء فاح  مما ايطر سلطات احملتسب 6563هـ/ 325و  شهر حمرم 
إىل التدخل غري أن جهوده وحماوقته باءت بالفشل، فكـرر تدخلـه   أواخـر الشـهر     

وصـار النـاس يبيعونـه   منـازهلم      نفسه   سعر السلن ومل تثلر جهـوده عـن شـيء   
 وقفلوا حمالتهم التجارية.
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ومل تنته تلك األزمة إق بوصول قافلتني فلـالن ننـًا كـثريًا فـأدى ذلـك إىل      
رخص األسعار وعودة التجار إىل حمالتهم التجارية. ثم جند أن تـدخل بعـ  حكـام    

شرين من شـهر حمـرم   الثاني والعالدول اإلسالمية خيفف من غالء األسعار مبكة، ففي 
الـذين   م جنـد أن حاكم عدن مرجان أمـر أصـحاب اجلـالب   6563هـ/ 325من سنة 

عنده بالتوجه إىل زيلع وشحنها حبًا ألهل مكة. وهذا ساعد   انفراج أزمـة األسـعار   
 قلياًل.

ومل يلبث أن عاد اقحتكار مرة أخرى ليلعب دورًا خطـريًا   غـالء األسـعار.    
م جند الوزير اجللالي حملد بن راجح حيتكـر  6563هـ/ 325 ففي شهر صفر من سنة

احلبوب اليت وصلت من اليلن ومينع بيعها حتى يتم بيع احلبوب اليت   خمازنه، وهذا 
م أرسل 6563هـ/325التصرف املشني يقابله ما هو أفضل منه، ففي شهر ربيع ثاني 

لح ليبيعها مبكـة إيـافة   (إردب ق4333ملك األمراء نائب الديار املصرية إىل الطور )
إىل توزيع مائة إردب على الفقراء. مما أدى إىل رخص األسعار وتباشر النـاس بـذلك   

م 6563هــ/  325( إردب   شهر مجـادى الثانيـة   6333خريًا وقد وصل من ذلك )
 ( إردب صدقة على أهل احلرم فارتفق الناس بذلك كثريًا. 633منها )

عاودت األسعار الغالء بسبب وصول  م6563هـ/ 325و  شهر ذيف القعدة 
اخلرب إىل مكة من جدة بوصول اجلي  العثلاني إىل ينبـع، فأدى ذلك إىل فـزع النـاس   
لتأمني احتياجاتهم خوفًا من كثرة العسكر وسيطرتهم على األسواق فهبـوا إىل تـأمني   

واد مستلزماتهم املعيشية قبل وصول العسكر العثلاني وهـذا بـدوره أدى إىل نفـاذ املـ    
الغذائية وترتب عليه غالء األسعار بشكل عام. إق أن احلكومـة املصـرية قامـت مبـد     

م وصلت أمحال كـثرية  6563هـ/ 325السوق باملستلزمات الغذائية. ففي ذيف احلجة 
 من جدة وأدى ذلك إىل رخص األسعار. 
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م رخصت األسـعار نظـرًا لتـوفر القلـح عـن      6523هـ/ 321و  شهر صفر 
ىل جدة ثم إىل مكة، وتكرر هذا الرخص   شهر ربيع أول مـن السـنة   طريق القصري إ

نفسها نظرًا لتوفر احلبوب القادمة من اليلن ومصر، وكذا توفر األمطـار األمـر الـذيف    
ترتب عليه وفرة املياه واملراعي مما أدى إىل كثـرة السـلن والعسـل وبعـ  املنتجـات      

 احمللية ملكة وأعلاهلا. 

صة   شهر ربيع ثاني نظرًا لوصول احلبوب من ثـالث  وما زالت األسعار رخي
مدن هندية، إق أن األسعار ما لبثت أن ارتفعت    نفس الشهر والسـنة والسـبب أن   
احلاكم مبكة القائد مبارك بن بدر نادى   شوارع مكـة باجلهـاد يـد الفـرنج وتوجـه      

ذلك وطلع سعر بنفسه إىل السوق وأخذ منها كلية كبرية من احلبوب فتشوش الناس ب
احلب   ساعة. وكذلك تواصل الغالء   مكـة   ذلـك الشـهر بسـبب غـالء كـراء       
اجللال من جدة اليت بواسطتها ينقل احلب إىل مكة إذ بلغ كراء اجللل الواحد ما بـني  
مخسة ونصف إىل ستة دنانري أشرفية، وذلك نظرًا لقلة اجللال مع تـوفر احلبـوب الـيت    

 وصلت من اهلند. 

حلاديف عشر من هذا الشهر لعبت الفتنة الداخلية مبكة بني األشراف وبـني  و  ا
 عسكر نائب جدة دورًا كبريًا   رفع األسعار   جدة ومكة.

وكان للصدقات الدور األكرب   اعتدال األسعار ورخصها، ففي السادس مـن  
م مت توزيع صدقات السـلطان األشـرف قايتبـايف علـى     6523هـ/ 321مجادى الثانية 

أهــل الربــاط وأربــاب الوظــائف، وتكــرر ذلــك   مجــادى الثانيــة مــن عــام          
م إذ مت توزيع ثال ائة أردب على أهل الرباط. وارتفق الضعفاء مـن  6526هـ/321

 ذلك ونزل سعر احلب   السوق. 
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هــ/  321وقد تتأثر األسعار بكثرة النـاس   مكـة. ففـي الرابـع مـن شـعبان       
ف بعرية لطيفة من املعالة وسببوا غالء   أسعار م دخل إىل مكة أتراك الشري6523

 املياه واللحوم.

م عـاودت األسـعار   6526هــ/  321و  الرابع والعشـرين مـن شـهر حمـرم     
اقرتفاع نظرًا لقلة الواصل من احلبوب من خارج مكة، ثم لإلشاعة اليت وصـلت إىل  

الفـو اخلارجيـة   مكة سصوص الفتنة مبصر بني نائبها ونائب الـديار الشـامية، وهـذه    
كانت تؤثر سلبًا على مستوى األسعار مبكة نظرًا قرتباطها مبا يصل مـن خـارج مكـة    
من املواد الغذائية املتنوعة وخاصة احلبوب، وعندما تتأخر بواخر التلوين القادمة مـن  

م زادت 6526هــ/  321اخلارج ترتفع األسعار مباشرة، ففي غخـر مجعـة مـن صـفر     
ول اجلالب من جهة البحر، ومن جهة أخـرى فـإن األمطـار    األسعار بسبب عدم وص

كانت قليلة جدًا، مما أثر على الرعاة وأهل البادية بشكل خاص، مما ايطرهم إىل بيـع  
 مواشيهم بأسس األ ان.

وإزاء هذه األزمة املتفاقلة   غالء األسعار أمر النوريف علـي بـن أبـي الوفـاء     
م بأن يبـاع احلـب   6526هـ/ 321ربيع األول نائب احلسبة مبكة   احلاديف عشر من 

بسعر مخس حملقات، فلم يستجب أهل السوق، واألسوأ من هذا أنهـم أخفـوا احلـب    
املليح النظيف وطرحوا مكانه  احلب الرديفء أو الوطيء كلا ناه املؤلف، وهذا يعين 

 أن جهود احلكومة يكون هلا   بع  األحيان انعكاسات سلبية غري حملودة.

م برخص األسـعار   كافـة   6526هـ/321تسم النصف الثاني من سنة وقد ا
املواد الغذائية، والسبب توفر املواد الغذائية القادمة من اليلن وزيلـع والقصـري، وقـد    

 أشار إىل ذلك املؤلف   حيثياته اليومية عن أحوال السوق.
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ي أنـه  ماعدا حالة واحدة لفتت انتباه احلاكم مبكة وشكى منها أهل السوق وهـ 
م. قب  احلاكم مبكة علـى أهـل   6526هـ/ 321  الثالث والعشرين من ربيع ثاني 

السوق من الصيارف واجلبانني والسلانني وغريهم ويرب كثري منهم وتهددهم نظرًا 
( مسعوديًا بعد 62للزيادة   صرف العللة املساعيد اجلديدة حيث رفعوا سعرها إىل )

 إن كانت  انية.

لداخلية مـن جديـد ففـي شـهريف رمضـان وشـوال مـن سـنة         وجتددت الفو ا
م ارتفعت األسعار بسبب وصول اجلند األتراك إىل بنـدر جـدة، ثـم    6525هـ/ 382

دخوهلم إىل مكة، وتزايدت أعدادهم وهجلوا على الناس   بيوتهم وأخـذوا مجـاهلم   
ع ، ممـا أثـار حفيظـة العـرب   مكـة وأعلاهلـا واشـتبكوا مـ        (61)ومحريهم وشقادفهم 

وأذاقوهم هزائم منكـرة سـواء بالقتـل أو النهـب وهـذا بـدوره أثـر علـى          العثلانيني
الواصل من جدة وغلت األسعار   احلبوب وقاسـى النـاس مـن ذلـك، إق أن هـذه      
الفتنــة مــا لبثــت أن ســكنت وهــدأ النــاس، وذلــك   أول شــهر ذيف القعــدة         

شـرت القوافـل   م حيث حصل األمن   طريق جدة و  األوديـة وبا 6525هـ/382
ذيف 25محلتها إىل مكة فنزلت األسعار، ثم وصلت قافلة من جبيله فيهـا حبـوب، و    

م، وصل إىل ميناء جدة إحدى عشـرة جلبـة مـن الـيلن فيهـا      6525هـ/ 382احلجة 
حبوب، وأربع جالب من القصري، وبعد ثالثة أيام وصلت جالب أخـرى إىل جـدة،   

 ت نفوسهم.فرخصت األسعار مبكة وهدأ الناس واستقر

م. و  مجـادى  6521هــ/ 388ويعاود الغالء اقرتفاع   ربيع األول من سنة 
األوىل و  رجب فرج اهلل على الناس بوصول جالب مـن الـيلن والقصـري. عـالوة     
على ذلك تدخل احملتسب   توفري احلبوب   األسواق. وعاقـب مجاعـة مـن الباعـة     

توزيـع حبـوب    -إيـافة إىل ذلـك    - لعدم بيعهم احلبوب ورفعها من األسواق؛ ثـم 
الصدقة على أهل مكة اليت بعث بها األمـري جـاا احللـزاويف، فهـذا أدى إىل رخـص      
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أن  -أيضـاً –األسعار   احلبوب عامة و  السلن والعسل واجلنب خاصًة؛ وهذا يعين 
الصدقات كان هلا الدور الكبري   نـزول األسـعار واعتـداهلا. ومل يسـجل املؤلـف إق      

م   الثالث من رجب حيـث يـذكر أن األسـعار    6523هـ/381واحدة   سنة  حالة
 رخصت عندما وصلت قافلة من جبيلة فيها حب لقيليه.

رخيصـة   م من السنوات الرخية حيث األسـعار فيهـا  6586هـ/ 383ويعترب عام 
 نظرًا لتوفر احلبوب والسلن واللحم مع كثرة الفواكه واخلضر، نظرًا لكثرة األمطار.

م، زادت األسـعار  6586هـ/ 383أنه   السابع والعشرين من ذيف القعدة  إق
حنو اقرتفاع بسبب قلة احلب الواصل مـن مصـر، مـع أنـه   األشـهر السـابقة كـان        
متوفرًا وخاصة من حبوب اليلن وجبيله، وقد استلر الرخـاء   األقـوات إىل موسـم    

 احلج.

كانت األسعار رخيصة   مجيـع  وهذا الرخاء   األقوات استلر إىل احلج حني 
األقوات مبا فيها الفاكهة. حيث إن األمطار كان هلا الدور الكبري   مياه الشرب الذيف 

 كان يأتي عن طريق عني عرفه.

م أشيع مبكـة املكرمـة وأعلاهلـا بوصـول سـفينة إىل      6582هـ/ 383و  سنة 
ان   مكـة وغلـت   فيها مجاعة من الفرنج وهـذه اإلشـاعة تـأثر بهـا السـك      (61)كلران

األسعار   مجيع املواد الغذائية، واتضح فيلا بعد أنها جمرد إشـاعة ق أسـاس هلـا مـن     
الصحة. وهذا يعين أن اإلشاعة الكاذبة كانت تؤثر سلبًا علـى حيـاة النـاس املعيشـية     

 ويتأثر بها التجار فيحتكرون األقوات وتشتد األزمة.

ة املباركة كانت يوم األربعاء، م بأن الوقف6582هـ/ 383وقد وصف حج عام 
واحلج هـينء، واألسـعار رخيصـة، واملـاء كـثري   الـربك، وهـذا يعـين تـوفر عنصـر           

 اقستقرار السياسي واألمين مما أثر على احلياة اققتصادية ألهل مكة.
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م، فقد كانت األسعار رخيصة 6588هـ/ 343وكذلك كان احلال   حج عام 
 قرار.مع توفر املاء واألمن واقست

ومن األسباب اليت كانت تؤديف إىل غالء األسعار هـو عـدم سـفر احلجـاج       
الوقــت احملــدد، فنجــد أنــه   اخلــامس والعشــرين مــن شــهر ذيف احلجــة مــن ســنة  

م. تأخر سفر حجاج الشام، وتضرر أهل مكة مـن إقـامتهم إىل ذلـك    6588هـ/343
هـ/ 348الة   حج عام التاريخ فارتفعت األسعار وقلت املياه، وقد تكررت هذه احل

ذيف احلجة، فـنالحق أنـه   أيـام    21م حيث تأخر سفر حجاج بالد الشام إىل 6581
احلج كانت األسعار رخيصة نظرًا لتوفر املواد الغذائيـة ولكـن كثـرة احلجـاج وطـول      
بقائهم   مكة أدى إىل نفاذ خمزون املواد الغذائية األمـر الـذيف ترتـب عليـه غـالء        

 املياه.األسعار و  

م، عم األمن واقستقرار بالد احلجاز ورخصت  6584هـ/ 346و  حج عام 
أسعار املاء واحلبوب والسلن وغريها. غري أن األسعار ما لبثت أن عـادت إىل الغـالء   

م، بسبب نقص احلبوب   جـدة نتيجـة لقيـام    6585هـ/ 342  شهر حمرم من سنة 
يف مكة الـذيف كـان متوجهـًا إىل جنـوب     القائد جوهر املغربي بشراء مائة إردب لشر

 مكة، مما أثر على مستوى األسعار   مكة فارتفعت بسبب ذلك.

و  شهر ربيع أول من ذات السنة نقصت املواد الغذائية نظرًا لقلة الواصل من 
اليلن ومصر فارتفعت األسعار، واجته الناس إىل إقامة صالة اقستسـقاء ألن األرض  

ملطر، فذكروا اهلل كثريًا وسبحوا وصلوا ودعوا ففـرج اهلل عـنهم   جمدبة و  حاجة إىل ا
 باألمطار اليت كان هلا أكرب األثر   اعتدال األسعار ورخصها.

وفيلا يتعلق بأثر زوار وييوف بيت اهلل احلرام على اسـتقرار األسـعار. نـذكر    
م. وصـل إىل مكـة   6585هــ/  342أنه   السادس عشر من مجادى األوىل من سـنة  
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كب السلطان بهادر شاه اهلنديف ومعه مجاعة كـبرية مـن العسـكر والنسـاء، و  يـوم      ر
 وصوله فركت األسعار وارتفعت أسعار األقوات واحلب والسلن. 

هـ مـن خـرية شـهور تلـك السـنة      6585هـ/ 342ويعد شهر شعبان من سنة 
ه ممـا أدى إىل  رخاًء واستقرارًا   األسعار نظرًا لكثـرة األمطـار ووفـرة املراعـي وامليـا     

رخص أسعار احلب والسلن واللحم. وعلى الدوام كانت األمطار ومازالـت مصـدر   
 خري وبركة على البالد والعباد.

م ارتفعت أسعار مجيع املأكوقت مبكة، 6581هـ/ 348و  شهر حمرم من سنة 
ليات ومل يورد املؤلف سببًا لذلك، ولكن يبدو أن فرتة احلج كان هلا أثر بالغ   نفاذ ك

املواد الغذائية، قسيلا إذا عللنا أن بع  بعثات احلج كانـت تتـأخر إىل نهايـة شـهر     
 احلج، وهذا يؤثر على استقرار السوق وعدم توفر املواد الغذائية.

وعلى أثر توجيهات وتعليلات احملتسب على أهل السوق، ففي أول ربيـع أول  
 مصـطفى الرومـي     م نـادى نائـب احلسـبة مبكـة الـزيين     6581هــ/  344من سـنة  

األسواق بأن يرخصوا أسعار الفاكهة واللحوم، إق أنه مل يستجب له أحد، إيـافة إىل  
أن الباعة قاموا بإخفاء الفاكهة وامتنع اجلزارون عـن ذبـح احليوانـات فعـدم اللحـم،      
وقلت الفاكهة. فكان لتوجيهات احملتسب أثرها السليب على أهل السوق وعلى اجملتلع 

 .بصفة عامة

م، زادت األسـعار   مكـة والسـبب   ذلـك     6583هـ/ 345و  شهر صفر 
أنها تتأثر مبا حيدث   جدة حيث إن مقدم العسكر سـليلان باشـا وعسـاكره وصـول     
مراكبه إىل جدة أدى إىل زيادة األسعار، إذ عللنا أن املـواد الغذائيـة املتـوفرة غنـذاك مل     

، إيـافة إىل أن نفـاذ املـواد التلوينيـة مـن      تكن كافية لتلك األعداد الكثرية من اجلنـد 
 أسواق جدة أثر سلبًا على حالة األسعار   مكة.
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م كانت األسـعار غاليـة فانعـدمت    6583هـ/ 345و  شهر رمضان من سنة 
احلبوب من األسواق نظرًا لقلة األمطار ثم لقلة الواصل من اخلارج، وقد فرج اهلل 

لشدة عنـدما التجوـوا إليـه بالصـالة والـذكر      عن الناس من تلك ا -سبحانه وتعاىل –
والدعاء فهطلت األمطار مبكة وأعلاهلا، وسالت األوديـة مبـا محلـت مـن امليـاه وعـم       
الرخاء، ثم ما لبث الناس أن تباشروا خريًا بوصول جـالب مـن الـيلن ومـن مصـر      

 مشحونة باحلبوب فرِخَصت األسعار وعم الرخاء مكة وأعلاهلا.

اسة التحليلية ألسباب غالء األسعار ورخصها مبكة املكرمة و  نهاية هذه الدر
  الفرتة مويوع الدراسة، جند أن الضرائب أو املكـوس كـان لـه أسـوأ األثـر علـى       
استقرار واعتدال األسعار، فقد أصاب الغالء كل شيء جراء فرض الرسـوم الباهظـة   

( دينار أشر  بعد 4333على أهل السوق، فقد جعل على الدقلني   مجيع املبيعات )
( دينـار، وعلـى   2533( دينار، وعلى القبـانني ) 8333أن كانت   السنة اليت قبلها )

هــ/  341(، فصار جملوع تلك املكوس   شهر حمـرم مـن سـنة    533دقلي الرقيق )
( أشر . وتكرر فرض املكوس الثقيلـة  62.333م و  السنة اليت قبلها مبلغ )6583

 .(63)من تلك السنة، وتضرر الناس بذلك كثريًاعلى التجار   شهر صفر 

 أسباب غالء األسعار:

 عـدم نزول األمطـار. -6
 الفو الداخلية واخلارجية. -2

 تأخر سفر احلجاج إىل أوطانهم. -8

 كثرة الزوار وتوافدهم على مكة. -4

 كثرة اجلند سواء   مكة أو   جدة. -5

 اإلشاعة ودورها   رفع األسعار. -1
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 جية والقوافل الداخلية.تأخر وصول املراكب اخلار -1

 التالعب   أسعار صرف العلالت. -3

 أسباب رخص األسعار:

 اقلتجاء إىل اهلل بالصالة والذكر والدعاء. -6
 هطـول األمطـار وتوفر املياه واملراعي. -2

 استقرار الويع السياسي واألمين   جدة ثم   مكة. -8

 منهم.توزيع الصدقات واألعطيات على أهل مكة، وق سيلا احملتاجني  -4

توفر املواد الغذائية عن طريق املراكب التجارية القادمة من اخلارج من اليلن ومن  -5
ميناء زيلع ومصوع على ساحل أفريقية الشرقي ومن اهلند ومن املـواني املصـرية.   
وكذلك وصول القوافل التجارية من الداخل من جند ومن زهران وغامد وجبيله، 

 ل أو الشرق.ومن أعلال مكة   اجلنوب أو الشلا

تهيوة ميناء جدة قستقبال املراكب التجارية القادمة من اليلن أو من شرق البحـر   -1
األمحر أو من مصر أو من ينبـع حيـث احتلـت جـدة مكانـة مرموقـة   التجـارة        
الدولية وأصبح التجار يصلون إليها من اهلنـد والصـني مباشـرة دون الوقـوف       

مينـاء جـدة يـنعكس أثـره اإلجيـابي علـى        ميناء عدن، ثم إن أيف فسن يطرأ على
 األسعار واحلياة اققتصادية   مكة.
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 اخلـاتـمـة

يَعـّد كتاب نيل املنى جلـار اهلل بـن عبـد العزيـز بـن فهـد مـن أفضـل الكتـب          

واملؤلفات اليت ألفت    تاريخ مكة خاصة اققتصـاديف منـه، وذلـك بسـبب اهتلـام      

سياسية واققتصادية واقجتلاعية واحلضارية، ، بكل شوون مكة ال-رمحه اهلل -املؤلف 

أمـرًا مـن األمـور الـيت تهـم السـكان داخـل مكـة إق          -  نظر الباحث  –فلم يرتك 

وفدث عنه، وحيث احتلت األمور املعيشية حيزًا واسعًا   كتابـه واهـتم بهـا كـثريًا،     

لغذائية، فتجـده  وركز   كثري من الروايات على األسعار وأحواهلا ومدى توفر املواد ا

يتحدث عن األسعار وقرنها بأسبابها سواء كانت رخيصة أو غالية، ويذكرها مقرونـة  

بالقيلة النقدية، وباملكيال وامليـزان، واملالحـق أن األسـعار   مجلتهـا، إمـا غاليـة أو       

 معتدلة، ونادرًا ما يتحدث املؤلف عن رخص األسعار وأسباب ذلك الرخص.

 النتائج:

املعلومات عن األسعار وردت عن القلح، مما يدل على أهلية القلـح   أكثر : أوًق
  حياة الناس. ثم الـذرة والسـلن والعسـل واللحـوم والـدخن والشـعري       

 والفواكه والتلور.

سيطرت عللة "احمللق" على تبادقت السوق التجارية، وكان التعامل به علـى   : ثانيًا
الـدينار األشـر ، الـذيف كـان     نوعني، كبري وصغري، ومع عللة احمللق كـان  

 يستخدم   علليات البيع والشراء الكربى.

تنوع استخدام املكاييل واملوازين مـا بـني احملليـة املكيـة، ومـا بـني املكاييـل         : ثالثًا
 العاملية سواء املصرية أو الشامية.
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كانت األسعار مبكة تتأثر وبشكل كـبري عنـدما يتـأخر اسـترياد احلبـوب أو       : رابعًا
واد الغذائية من خارج مكة، وهذا شـك ل هاجسـًا كـبريًا لـوقة األمـر        امل

السيطرة على السوق، كاحملتسب والذيف غالبًا ما كانت توجيهاته وأوامره ق 
تلقى ُأذنًا صاغية فتكون سببًا   ازدياد  األزمة وتفاقلها بدًق من انفراجهـا  

 وحلها. 

فـادة مـن جانـب املؤلـف عـن حركتهـا       طريقة عرض األسعار   مكة واإل : خامسًا
وتذبذبها بني الرخص والغالء ُتعـد   نظـر الباحـث غخـر طريقـة عـرض       

 منظلة ملا يهم األحوال املعيشية لسكان مكة املكرمة.
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 مصطلحات البحث

 العمـالت:

: نوع من النقود الفضية )كلا يفهم من أسعار الصـرف( يـربت   مكـة وراج    احمللق
ر القرن التاسع اهلجريف والنصف األول من القرن العاشر اهلجريف، استعلاهلا من أواخ

هـ 382وكان هو املسيطر على علليات البيع والشراء داخل أسواق مكة من أول سنة 
 .(63)صغري الكبري يساويف حملقني ونصف وأصبح هناك حملق كبري وحملق صغري، وكان سعر

جرام من  8.46كرمة، كان وزنه : من العلالت املستخدمة   مكة املالدينار األشر 
 .(23)الذهب، وينسب هذا الدينار إىل السلطان امللك األشرف برسبايف سلطان مصر

: نقد عثلاني ترد أحيانا باسم "عثامنه"، وهي دراهـم عثلانيـة يبـدو أنهـا مـن      العثلاني
العلالت الصغرية، استخدمت   مكة كعللة مساندة لعللة احمللق، فلثاًل: كانت تباع 

 .(26)هـ مبحلق كبري وعثلاني342كيلة القلح   سنة 

 املكاييل:

( ربعـا، أيف مـا   24: من املكاييل، ومقداره يساويف ست ويبات أيف ما يعادل )اإلردب
 .(22)كغم( 13.1يعادل )

: من املكاييل اليت ساد استعلاهلا   احلجـاز، واملـد يتسـع لـرطلني وقيـل لرطـل       املـد
 .(28)م(غ362.5وثلث، وهو ما يعادل )

ــ ــداح وهــو يســاويف    هالربعي ــال مصــريف، أكــرب مــن الصــاع يتســع ألربعــة أق : مكي
 .(24)كغم( 1.25)

( مـدًا، قـدرها الفاسـي    12( كـياًل أو ) 62: مكيال ألهل الشام، يتألف مـن ) الغرارة
 .(25)( غرارة مكية2.5بالنسبة ألهل مكة بأنها )
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 انيـة أقـداح تسـاويف    : بالكسر مكيال للحبوب، وهي مكيال مصريف يساويف الكيلة
 .(21)( لرت1.5)

( 13بكسر احلاء هو محل بعري ويقدر   احلنطة وأمثاهلا بأردب أيف ما يعـادل )  احِللل:
 .(21)كيلة

 املـوازيـن:

: من وحدات الـوزن، اسـتخدم   بلـدان العـامل اإلسـالمي، وقـد اختلـف          الرطل
 .(23)(درهلًا 43ة )( أوقية، كل أوقي62تقديره، فكان الرطل احلجازيف يساويف )

( درهلـًا، وخيتلـف   683: وحدة من وحدات الوزن يساويف رطلني كـل رطـل )  املـّن
تقديره حسب وجود اسـتعلاله   الدولـة اإلسـالمية، وقـد اسـتخدم لـوزن السـلن        

 .(23)والعسل وما شابه ذلك

: وحدة وزن لألشياء الثقيلة، وقد اختلف   مقـداره والـراجح أنـه يسـاويف     القنطـار
 .(83)( أوقية6233)

 وحـدات بيـع املاء:

: إما أن تكون الشربة هي القلة الصغرية اليت حيفق فيها املاء، وهـي مصـنوعة   الشـربة
من الفخار، وإما أن تكون مقدار ما يشربه اإلنسان من املاء حتى يروى، وهـو الـرأيف   

 .(86)الراجح وذلك أشار ابن منظور

ق املاء مصنوعة من جلد الثور أو اجللل، وتتسع : مجعها روايا، وهي وعاء حلفالراويـة
 .(82)الراوية ألربع قرب

: مجعها قـرب، وهـي أيضـًا وعـاء حلفـق املـاء مصـنوعة مـن جلـد املـاعز أو           القـربة
 .(88)الضأن
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 املواد الغذائية:

 احلب الذيف يأتي من بالد السراة وتهامة.احلب احلجـازيف : 

 سطة السفن التجارية.: احلب الذيف جيلب من مصر بوااحلب املصريف 

 وحب : نوعان، حب يأتي من بالد اليلن عن طريق املواني البحرية، احلب اليلاني
 يأتي من جنوب مكة، وخاصة من املخواه والليث وبع  املناطق الزراعية.

 احلب الذيف يأتي من ديار جبيله   بالد السراه.حب جبيله : 

 تزرع   الطائف وجبيله، ونظـرًا  : من أفضل أنواع احلبوب، كانت احلنطة اللقيليه
 .(84)جلودتها كان هلا سعر خاص من بني سائر احلبوب

 نوع من احلبوب، تنسب إىل قريـة زيلـغ الواقعـة علـى سـاحل      احلبوب الزيلعيه :
 .(85)البحر األمحر، وقد اشتهرت جبودة قلحها وكثرته

 ربال.: احلنطة النظيفة اليت نظفت بواسطة املنخل أو الغاحلنطة النخلية 

 القلح اجليد اخلالي من الشوائب.احلب املليح : 

 القلح الذيف تسوده الشوائب أيف أنه غري نظيف ويطلق عليها اسم احلب الرديفء :
 .(81) احلنطة )املابيه(

 هي اليت تنسب إىل جزيرة دهلك.الذرة الدهلكية : 

 حب صغري احلجم يزرع   السهول الساحلية املتامخـة لللرتفعـات   حب السيال :
 اجلبلية، وهي يشبه إىل حد ما حب الدخن.

 هو نوع من أنواع التلور الـيت يصـل نضـجها إىل مسـتوى التلـر      الرطب الربني :
 العاديف، وهي   الغالب تزرع   بيشه و  املدينة.
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 نوع من التلور اليت متيـل   لونهـا إىل اقصـفرار املخلـوط بالبيـاض،      متر اللبانه :
 مزارع تربه واألحساء واملدينة املنورة.وهي لذيذة الطعم، وتزرع   

 مصنوعة من جلد املاعز، وعاء خل  اللنب حتى خترج منـه الزبـدة،   شكوة اللنب :
وكانت منتشرة   القرى واألرياف، والبواديف، وكان قبـد مـن وجودهـا لفصـل     

 الزبد عن اللنب.
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 :اتـوالتعليق شــاهلوام

 .65-5، صنيل املنى، مقدمة احملققجار اهلل بن فهد:  (6)

قبيلة قدمية كان هلا الدور الكبري   متوين مكة املكرمة باملواد الغذائيـة وخاصـة حبـوب     جبيلة: (2)
احلنطة اللقيلية، وهي اآلن قرية يلن قبيلة بين مالك التابعة حملافظة الطائف. انظر: الـبالديف:  

 .6/613معجم معامل احلجاز، 

رق، وهـي مـن مـدن مجهوريـة السـودان      بلد على ساحل البحر األمحر من جهة الشـ  سواكن: (8)
 .8/11احلالية وهلا صلة مبيناء بور سودان لقربها منه. انظر: ياقوت احللويف: معجم البلدان، 

قرية على ساحل البحر من ناحيـة احلبشـة. انظـر: يـاقوت احللـويف: املصـدر السـابق،         زيلع: (4)
8/614. 

وهي اليـوم مرفـأ صـومالي علـى      بالد بني بالد احلبشة واليلن على ساحل حبر اليلن، بربره: (5)
. البغـداديف: مراصـد اإلطـالع،    6/813خليج عدن. انظر: ياقوت احللويف، املصدر السابق، 

6/611. 

 وعن مصادر التلوين الغذائي ملكة املكرمة ميكن اقطالع على الكتب التالية:   (1)

 .68 -3تاريخ املستبصر، صابن اجملاور:  

 وما بعدها. 143صار وعجائب األسفار، صففة النظار   غرائب األمابن بطوطه:  

 شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام.الفاسي:  

 .6/428بلوغ القرى، عبد العزيز بن فهد:  

 وما بعدها. 222/ 6نيل املنى، ججار اهلل بن فهد:  

-618: األحوال السياسية واققتصادية مبكة   العصـر املللـوكي، ص  ريتشارد مورتيل 
638. 

: أسعار املواد الغذائية مبكة املكرمـة خـالل العصـر املللـوكي،     لزهرانيييف اهلل حييى ا 
 .63-68ص

 .26: املرجع السابق، صالزهـراني (1)
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،  635،  38، 36، 14، 6/84جار اهلل بن فهد: نيل املنى، ج مصادر أسعار القلح )احلنطة(: (3)
633 ،662،664،625،623،643  ،651 ،612 ،615 ،631 ،232 ،268 ،222 ،223 ،
288 ،284 ،256 ،235 ،233 ،832، ،821 ،888 ،843 ،853 ،816 ،811 ،811 ،
، 134 ،136، 511،538،531/  2. ج533/548 ،833 ،831 ،834 ،836 ،33، 813
 .813،  816، 815. اجلزيريف: درر الفرائد ص134 ،131، 134 ،151 ،143 ،135

، 634، 638، 36، 36/ 6: جار اهلل بـن فهـد: نيـل املنـى، ج    مصادر أسعار السلن والعسل (3)
635 ،631 ،662 ،664،651،268 ،222 ،223 ،235 ،233 ،832 ،811، 836 ،833 ،
 .135،131، 111 ،151، 336،143، 141، 135،  134،  136، 538، 553/ 2. ج548

، 612، 651، 662، 36، 36: جار اهلل بن فهد: املصدر السـابق، ج/ مصادر أسعار اللحوم  (63)
، 134، 553/ 2. ج531،548، 486، 833، 862،811،836، 233،832، 235، 268

135،136،143،151 ،111  ،135 ،131. 

، 631، 633، 6/36: جار اهلل بن فهد: املصدر السـابق، ح مصادر أسعار الفواكه و التلور  (66)
 .131، 153، 151، 136/ 2. ج 486،548، 811،  816، 651

، 222،  268، 633، 6/36ج: جـار اهلل بـن فهـد: املصـدر السـابق،      مصادر أسعار اجلـنب   (62)
 284، 662، 631، 638، 14/ 6، مصادر أسعار الـدخن والشـعري والفـول: ج   833، 223

،  136/ 2. ج 548، 834، 833،  811،813، 811، 853، 888، 821،  865، 832،
 .151/ 2. ج 833، 634، 633، 36/ 6، أسعار األرز ج151

،  612، 662، 638،  14/ 6السـابق ، جــ  جار اهلل بن فهد: املصـدر   مصادر أسعار الذرة:  (68)
 .136/ 2. ج548، 833،834، 813، 811، 853، 888، 865،  832، 284

، 213، 612،268، 651، 36/ 6جار اهلل بن فهد: املصدر السابق ، جـ مصادر أسعار املاء:  (64)
 .538، 511/ 2. ج548، 811، 852، 235،233، 231

مـن اجلـزر املتقاربـة تقابـل مينـاء مصـوع، انظـر:        : تقع   البحر األمحر، وهي جملوعة دهلك (65)
 .2/432ياقوت احللويف: معجم البلدان، 

: مجع شقدف، وهو عبارة عن كرسيني بطـول الشـخص امللتـد متلـاثلني ق يسـتقل      الشقادف (61)
أحدهلا بالوقوف دون اآلخر، ويعلـو كـل قسـم قبـة علـى شـكل نصـف دائـرة مـن أعـواد           
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ة كاملة مغطاة بقلاش للوقايـة مـن حـرارة الشـلس     الشوحط، تكونان مع بعضهلا البع  قب
 .54واألمطار، انظر: حملد لبيب البتنوني: الرحلة احلجازية، ص

: جزيرة   البحر األمحر هي إىل اليلن أقـرب، وتقـع أمـام مدينـة زبيـد، انظـر:       جزيرة كلران (61)
 .683/ 2ياقوت احللويف: معجم البلدان، 

: جار اهلل بن فهـد: نيـل املنـى:    ع علىعن أسباب رخص وغالء األسعار ميكن اقطال (63)
، 223، 222 ،268، 232، 631، 643، 633،662، 631، 638، 38، 32، 36، 14 /6ج

288 ،284،2 81،256 ،213 ،832 ،862 ،865 ،825 ،821،888 ،843 ،853 ،816 ،
، 553، 552/ 2ج .553، 548، 586، 533، 831، 834،  833، 813، 811، 811
511 ،538 ،531  ،136، ،134 /135 ،168 ،141 ،136 ،133 ،136 ،143 ،143 ،
151 ،133 ،134 ،135 ،131. 

. 631(. مورتيل: األحوال السياسية، ص2، حاشية )4/183: إفاف الورى، النجم ابن فهد (63)
 .633الزهراني: أسعار املواد الغذائية، ص

، 343، 388/ 6ج. عبدالعزيز بن فهد: بلوغ القرى، 14، صانظر: السخاويف: الترب املسبوك (23)
313 . 

 .45: خمصصات احلرمني الشريفني   مصر إبان العصر العثلاني، صحملد علي فهيم بيومي (26)

 .635: أسعار املواد الغذائية مبكة، الزهراني (22)

. فــالرتهنتس: املكاييــل 51: اإليضــاح والتبيــان   معرفــة املكيــال وامليــزان، صابــن الرفعــة (28)
 .14واألوزان اإلسالمية، ص

. ويعترب مكيال الربعيـة  18اإليضاح والتبيان   معرفة املكيال وامليزان، صالرفعه:  انظر: ابن (24)
من املكاييل املعروفة واملشهورة   مكة وبها كانت تكال احلبوب   مكة وميكن مطالعـة ذلـك   

 من خالل جداول األسعار.

 .484/ 2شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام، الفاسي:  (25)

 .48املكاييل   صدر اإلسالم، ص :سامح عبد الرمحن فهلي (21)

 .233: تاريخ مكة، صأمحد السباعي (21)
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 .663. الزهراني: أسعار املواد الغذائية مبكة، ص 51/ 55: اإليضاح والتبيان، صابن الرفعه (23)

 .663. الزهراني: أسعار املواد الغذائية ص45: املكاييل واألوزان، صفالرتهنتس (23)

 .4/663لسان العرب، ابن منظور:  (83)

 .433/ 6: املصدر السابق، جورابن منظ (86)

 .613/ 4: املدخل، حملد بن احلاج (82)

 .613/ 4: املصدر السابق، ابن احلاج (88)

 .25: تاريخ املستبصر، صابن اجملاور (84)

 .633. الزهراني: أسعار املواد الغذائية مبكة، ص8/614انظر: ياقوت احللويف: معجم البلدان،  (85)

 .631: املرجع السابق، صالزهراني (63)
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 در واملراجعثبت املصا

 أواًل: املصادر:

  الرحلة احلجازية، مكتبـة املعـارف، الطـائف،     م(:6383هـ/ 6851البتنوني، حملد لبيب )ت
 م.6334هـ/ 6465الطبعة الثالثة، سنة 

     ففـة النظـار   غرائـب األمصـار      م(:6811هــ/  113ابن بطوطة، أبـو عبـداهلل حملـد )ت
هــ/  6435ة الرسـالة، الطبعـة الرابعـة، سـنة     وعجائب األسفار، أو رحلة ابن بطوطة، مؤسسـ 

 م.  6334

   مراصـد اإلطـالع علـى أنـاء      م(:6883هــ/  183البغداديف، عبداملؤمن بن عبـداحلق )ت
األمكنة والبقاع، فقيق وتعليـق: علـي حملـد البجـاويف، دار املعرفـة، بـريوت، الطبعـة األوىل،        

 م.6354هـ/ 6818

  درر الفرائـد املنظلـة   أخبـار احلـاج      م(:6513هــ/  311اجلزريف، عبدالقادر بن حملد )ت
 م.6314هـ/ 6834وطريق مكة املعظلة، املطبعة السلفية، القاهرة، سنة 

 :م.6323هـ/ 6843املدخل، القاهرة، سنة  ابن احلاج، العبدريف 

    معجـم  م(: 6223هــ/  121احللويف، شهاب الدين أبي عبداهلل بن ياقوت بـن عبـداهلل )ت
 ريوت، بدون تاريخ.البلدان، دار صادر، ب

 اإليضـاح والتبيـان      م(:6863هــ/  163ابن الرفعة، أبي العباس جنم الدين األنصاريف )ت
معرفة املكيال وامليزان، فقيق: حملد أمحد إناعيل اخلـاروف، مركـز البحـث العللـي وإحيـاء      

 م.6333هـ/ 6433الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى، دار الفكر، دمشق، سنة 

 التـرب املسـبوك   ذيـل      م (:6431هــ/  338، حملد بن عبـدالرمحن بـن حملـد )ت   السخاويف
 السلوك، نشر مكتبة الكليات األزهرية، بدون تاريخ.

  شفاء الغرام بأخبار البلـد   م(:6423هـ/ 382الفاسي، تقي الدين حملد بن أمحد بن علي )ت
ت، الطبعـة األوىل، سـنة   احلرام، فقيق: علـر عبدالسـالم تـدمريف، دار الكتـاب العربـي، بـريو      

 م.6335هـ/ 6435
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  نيل املنى بذيل ُبلوغ  م(:6541هـ/ 354ابن فهد، جار اهلل حملد عبدالعزيز علر اهلامشي )ت
القرى لتكللة إفاف الورى، فقيق: حملد احلبيب اهليلة، مؤسسة الفرقـان للـرتاث اإلسـالمي،    

 م.2333هـ/ 6423الطبعة األوىل، سنة 

 ُبلـوغ القـرى   ذيـل إفـاف      م(:6561هــ/  322ز بن علر اهلامشي )ت ابن فهد: عبدالعزي
الورى بأخبار أم القرى، فقيق: صالح الدين خليل إبـراهيم وغخـرون، القـاهرة، دار القـاهرة،     

 م.2335هـ/ 6425سنة 

  إفاف الـورى بأخبـار أم القـرى،     م(:6433هـ/ 335ابن فهد، علر بن حملد جنم الدين )ت
لـي وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي، جامعـة أم القـرى، اجلـزء الرابـع، فقيـق:          مركز البحـث العل 

 م.6333هـ/ 6433عبدالكريم الباز، سنة 

  :صفة بالد اليلن ومكة وبعـ    م(:6223هـ/ 121ابن اجملاور، يوسف بن يعقوب )ت بعد
، بالد احلجاز، املسلى بتاريخ املستبصر، فقيق: أوسـكر لـوفقرين، منشـورات املدينـة، بـريوت     

 م.6331هـ/ 6431الطبعة الثانية، سنة 

  لسان العرب، دار صادر، بريوت، الطبعة  م(:6866هـ/ 166ابن منظور، حملد بن مكرم )ت
 م.6333هـ/ 6463األوىل، سنة 

 ثانيًا: املراجع:

 :معجم معامل احلجـاز، دار مكـة، مكـة املكرمـة، الطبعـة األوىل، سـنة        البالديف، عاتق بن غيث
 م.6313هـ/ 6833

 :خمصصات احلرمني الشريفني   مصر إبان العصر العثلـاني   الفـرتة    بيومي، حملد علي فهيم
م ( دار القـــاهرة للكتــاب، الطبعـــة األوىل، ســـنة  6335 -6561هــــ/ 6223 -328مــن ) 
 م.2333هـ/ 6426

 :هــ/  328 -143أسعار املواد الغذائية مبكة املكرمة خالل الفـرتة )  الزهراني، ييف اهلل حييى
م(، مركز البحث العللي وإحياء الـرتاث اإلسـالمي، جامعـة أم القـرى، سـنة      6561 -6253
 م.6336هـ/ 6466
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  تـاريخ مكـة، دراسـات   السياسـة والعلـم       م(:6338هــ/  6434السباعي، أمحد حملد )ت
 م.6334هـ/ 6464واقجتلاع والعلران، مطبوعات ناديف مكة الثقا ، الطبعة السابعة، سنة 
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