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قواعد النشر
ُتقبــل األعمــال المقدمــة للنشــر فــي مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة
والدراســات اإلســامية حســب المواصفــات التاليــة:
 .١يُقــدم صاحــب البحــث املــادة العلميــة علــى النمــوذج اإللكــروين املخصــص للنشــر عــر موقــع اجمللــة ابلدخــول علــى صفحــة
جامعــة أم القــرى مث الدخــول علــى البحــث واإلبتــكار مث جمــات اجلامعــة مث جملــة علــوم الش ـريعة والدراســات اإلســامية ،مث
اختيــار منــوذج نشــر حبــث وتعبئــة النمــوذج ابملعلومــات املطلوبــة ومرفقــات البحــث.
 .٢يُطبــع البحــث علــى برانمــج  Microsoft Wordابخلــط العــريب التقليــدي  Traditional Arabicبنمــط ()١٦
بتباعــد بــن األســطر بقــدر )١،٥( :علــى وجــه واحــد؛ علــى أالَّ يزيــد حجــم البحــث عــن مخســن صفحــة ،مبــا فيهــا املراجــع
واملالحــق واجلــداول ،وهبوامــش ( ٢،٥ســم كحــد أدىن) لــكل مــن أعلــى وأســفل وجانــي الصفحــة.
 .٣تُرقم صفحات البحث ترقيماً متسلسالً ،مبا يف ذلك اجلداول واألشكال والصور وقائمة املراجع.
 .٤ال تقل جودة الصورة عن  ٣٠٠ميجا بيكسل.
 .٥يُرفــق ملخصــان ابلعربيــة واإلجنليزيــة جلميــع البحــوث ،مبــا ال يزيــد عــن مائــي ( )٢٠٠كلمــة يف مــن البحــث ويكتــب موضــوع
البحــث ابللغــة اإلجنليزيــة مــع صفحــة امللخــص اإلجنليــزي فقــط.
 .٦يشــار إىل مجيــع اإلحــاالت والتعليقــات واهلوامــش آخــر البحــث ،وليــس يف كل صفحــة ،ابإلشــارة إىل عنـوان الكتــاب ،واســم
املؤلــف ،والصفحــة ،عنــد اإلقتبــاس املباشــر .وترقــم هــذه اإلحــاالت والتعليقــات واهلوامــش تسلســلياً مــن بدايــة البحــث حــى
هنايتــه ،وتكــون مكتوبــة بطريقــة آليــة وليســت يدويــة.
 .٧تُعــرض املصــادر واملراجــع يف هنايــة البحــث ،علــى أن ترتــب هجائي ـاً حســب اســم املولــف كام ـاً ،متبوع ـاً بعن ـوان الكاتــب
أو املقــال ،مث رقــم الصفحــة ،فاســم الناشــر(يف حالــة الكتــاب) أو اســم اجمللــة (يف حالــة املقــال) ،مث مــكان النشــر (يف حالــة
الكتــاب) واتريــخ النشــر .أمــا يف حــال املقــال فيضــاف رقــم اجمللــة ،أو الســنة ،والعــدد ،وأرقــام الصفحــات.
ُ .٨ينح الباحث نسخة إلكرتونية من العدد الذي صدر فيه حبثه.
 .٩إذا مت االعتذار عن قبول البحث فال يعاد لصاحبه وال تلتزم اجمللة بتوضيح أسبابه.
حقوق الطبع:
تعــر املـواد املقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا ،ويتحمــل أصحاهبــا مســؤولية صحــة املعلومــات واالســتنتاجات ودقتهــا .ومجيــع
حقــوق الطبــع حمفوظــة للناشــر (جملــة أم القــرى) ،وعنــد قبــول البحــث للنشــر يتــم حتويــل ملكيــة النشــر مــن املؤلــف إىل اجمللــة.
دعوة للنشر:
ترحــب اجمللــة جبميــع الباحثــن يف جمــال اهتمامهــا العلمــي والبحثــي ،وتدعوهــم لإلســهام املتميــز يف إنتــاج املعرفــة بكافــة صورهــا
ومناحيهــا واجتاهاهتــا ،وتنميــة البحــث مبــا يتناســب مــع تطــور العصــور وتقدمــه التقــي ،ومبــا يتــاءم مــع أهــداف اجلامعــة ورســالتها
ورؤيتهــا ،ومبــا يواكــب طمــوح أعضــاء هيئــة التحريــر ،واهليئــة االستشــارية.
التواصل مع المجلة:
ترســل مجيــع األعمــال واالستفســارات مباشــرة إىل رئيــس حتريــر جملــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشـريعة والدراســات اإلســامية
علــى الربيــد اإللكــروين.)jill@uqu.edu.sa( :
أو إلى إدارة مجالت الجامعة على البريد اإللكتروني.)usj@uqu.edu.sa( :
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هيئة اإلشراف والتحرير
المشرف العام
معايل مدير جامعة أم القرى
أ.د .عبدالله بن عمر بافيل

نائب المشرف العام
سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
د .ثامر بن حمدان الحريب

رئيس هيئة التحرير
أ.د .عبدالله بن محمد القرين

هيئة التحرير
أ.د .إبتسام بنت بدر الجابري عضو هيئة التحرير
أ.د .جالل الدين بانقا أحمد بشري عضو هيئة التحرير
أ.د .سامل بن غرم الله الزهراين عضو هيئة التحرير
أ.د .صباح بنت حسن فلمبان عضو هيئة التحرير
أ.د .محمد بن خليفة التميمي عضو هيئة التحرير
أ.د .نارص بن محمد مرشي الغامدي عضو هيئة التحرير
د .عبدالله بن محمد حيدر عيل عضو هيئة التحرير

مدير اإلدارة
أ .عبدالله بن سعيد باأخرض

المحتويات
أو ً
ال :التفسير وعلوم القرآن
 التبيان يف أحكام القرآن وآداب ختم القرآنعيل بن جريد العنزي ٨٥ - ١٣ .........................................................................................
 موازنة بني مراتب الوقف املختار عند أيب عمرو الداين وابن طيفور السجاونديد .إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الزهراين ١٢٢ - ٨٧ .......................................................
ثانيًا :الحديث وعلومه
 الطعــن يف مقالــة اللعــن تأليــف العالمــة :عــاء الديــن أيب الحســن عــي بــن إســاعيلالقونــوي الشــافعي ت ٧٢٩هـــ
دراسة وتحقيق د .عامر أحمد الصياصنة ١٧٤ - ١٢٥ .........................................................
الرواة اللذين أمر أبو حاتم بتحويلهم من ضعفاء البخاري (دراسة نظرية تطبيقية)د .عادل بن محمد السبيعي ٢٣٨ - ١٧٥ ...........................................................................
ثالثًا :العقيدة
 أصل العمل الظاهر املرشوط يف حصول اإلميان املنجي عند الله تعاىلد .محمد بن حجر القرين ٢٨٩ - ٢٤١ ...............................................................................
 الخالف العقدي أنواعه وأحكامهد .سلطان بن عبدالرحمن العمريي ٣٣٩ - ٢٩١ .................................................................

رابعًا :الفقه وأصوله
 أثر اللعان عىل الفرقة الزوجية (دراسة فقهية مقارنة)أ.د .فاطمة بنت عوض الجليس الحريب ٤٠٨ - ٣٤٣ ...........................................................
 قانون الطوارئ حقيقته ومدى مرشوعية تطبيقهد .خالد بن عبدالله بن دائل الشمراين ٤٥١ - ٤٠٩ ...........................................................
خامسًا :الدعوة والثقافة اإلسالمية
 جهــود كليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى يف إعــداد الدعــاة وتأهيلهــم(دورة حــرس الحــدود والتدريبــات العمليــة أمنوذجــاً)
رائد بن فؤاد بن عبدالعزيز باجوري ٤٨٦ - ٤٥٥ ...............................................................
سادسًا :القضاء واألنظمة
 إلتـزام الــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف أســواق املــال (دراســةمقارنــة بــن األنظمــة الســعودية واألمريكيــة)
أ.د محمد أحمد عبدالخالق سالم ٥٣٧ - ٤٨٩ ....................................................................
سابعًا :التاريخ والحضارة اإلسالمية
 إضاءات مرشقية عىل الغرب اإلسالمي من خالل رحلة ابن شاهنيد .سامل بن عبدالله الخلف ٥٩٨ - ٥٤١ ............................................................................

أو ً
ال:

 -التفسير وعلوم القرآن

التبيان في أحكام وآداب ختم القرآن
د .علي بن جريد بن هالل العنزي
أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
كلية التربية ـ جامعة الحدود الشمالية

التبيان في أحكام وآداب ختم القرآن

د .علي بن جريد بن هالل العنزي

التبيان في أحكام وآداب ختم القرآن
د .علي بن جريد بن هالل العنزي

ملخص البحث:
يهدف البحث إىل مجع آداب وأحكام ختم القرآن الكرمي ،حيث مل يصنف فيه مصنف
جيمع شتات مسائله ،ويلم متفرق فروعه.
تنـاول البحـث فضـل ختـم القـرآن واملـدة التي خيتـم فيهـا وفـروع هـذه املسـألة ،كمـا تنـاول
البحـث مـا يشـرع مـن أعمـال حـال اخلتـم مـن اخلتـم يف الصلاة فريضـة كانـت أو انفلـة ،وشـهود
اخلتـم وغير ذلـك ،مث كان احلديـث عمـا يشـرع مـن األعمـال بعـد اخلتـم ،ومـن أمههـا وأشـهرها
الدعـاء داخـل الصلاة وخارجهـا ،ومنهـا الـكالم علـى دعـاء اخلتـم يف صلاة الرتاويـح وغير ذلـك
مـن املسـائل التي تناوهلـا البحـث.
وأعتنى الباحـث بذكـر أقـوال أهـل العلـم املتقدمين واملعاصريـن مـع إحالتهـا إىل مصادرهـا،
وأيضـاً العنايـة بذكـر احلجـج واألدلـة ،مث الرتجيـح بينهـا.
مث ختم الباحث ابلنتائج والتوصيات.
كلمات مفتاحية :ختم ،القرآن ،قراءة ،آداب ،أحكام.
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املقدمة
َّ
إن احلمـد هلل؛ حنمـده ،ونسـتعينه ،ونسـتغفره ،ونعـوذ ابهلل مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات
أعمالنـاَ ،مـن يهـده هللا؛ فلا مض َّـل لـه ،ومـن يُضلـل؛ فلا هـادي لـه ،وأشـهد أن ال إلـه إال هللا
وحـده ال شـريك لـه ،وأشـهد أن حممـداً عبـده ورسـوله.
أما بعد ،فإن أجل ما صرفت فيه األوقات ،واستغلت به األنفاس ،واستثمرت به األعمار
تالوة كتاب هللا تعاىل ،واإلكثار من قراءته ،واختاذه أنيسا يف اخللوات وقريناً يف الفلوات.
 ولعمـر هللا  -لقـد كان هـذا دأب الصاحلين ،وسـبيل احملسـنني ،حتى أكثـروا مـن ختمـه،وتـزودوا مـن درسـه.
وال يزال اخلري يف هذه األمة ابقياً ،وحب كالم هللا يف القلوب انمياً واإلقبال على القرآن
متزايداً ،األمر الذي جيعل املسلم حباجة للتعرف على أحكام تالوته وآداب قراءته ومسائل ختمه.
غير أن املؤلفـات يف آداب التلاوة كثيرة أجـاد أرابهبـا ،وأتقـن مؤلفوهـا هـذا البـاب ،أمـا
أحـكام ختـم القـرآن ومجـع فروعـه وحبـث آدابـه فلـم أر مصنفـا مجعهـا ،وال مؤلفـا انتظمهـا.
ومن هنا نشأت عندي فكرة مجع مفردات هذا الباب املبارك :ختم القرآن الكرمي.
فجمعته من كتب علوم القرآن وفضائل القرآن وشروح احلديث والفقه مع النظر يف بعض
الكتـب املصنفـة يف بعـض مسـائله ،فجـاء  -فيمـا أرجـو وأحسـب  -جامعـاً ملـا حيتاجـه الناظـر
ويطلبـه القاصـد ،وهللا املسـتعان.
وأمسيته« :التبيان يف أحكام وآداب ختم القرآن».
أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
 حب املسامهة يف خدمة كتاب هللا تعاىل ،وهذا من أرجى ما حيتسب.14

التبيان في أحكام وآداب ختم القرآن

د .علي بن جريد بن هالل العنزي

 ال ينفك أغلب املسلمني من احلاجة إىل معرفة أحكام ختم القرآن الكرمي ،فالكتابةيف هذا املوضوع تليب هذه احلاجة.
 عدم وجود حبث جيمع مسائل وأحكام ختم القرآن الكرمي ،األمر الذي يستدعيوجود مؤلف يف هذا املوضوع.
أهداف املوضوع:
 إرشاد املسلم إىل ما صح من آداب ختم القرآن الكرمي. الوقوف على ما صح يف فضل ختم القرآن الكرمي وما مل يصح. التنبيه على أخطاء يفعلها البعض عند ختم كتاب هللا تعاىل.خطة البحث:
البحث مقسم إىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة وفهرس.
أما املقدمة فذكرت فيها أسباب البحث ومنهجه والدراسات السابقة.
وأما الفصول فهي:
الفصل األول :فضل ختم القرآن ،ومدته.
وفيه متهيد ،ومباحث هي:
املبحث األول :فضل ختم القرآن.
املبحث الثاين :أكثر مدة خيتم هبا القرآن.
املبحث الثالث :أقل مدة خيتم هبا القرآن الكرمي.
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املبحث الرابع :أفضل مدة خلتم القرآن الكرمي.
املبحث اخلامس :وقت ختم القرآن الكرمي.
الفصل الثاين :ما يشرع من أعمال حال اخلتم.
وفيه املباحث اآلتية:
املبحث األول :ختم القرآن يف صالة.
املبحث الثاين :اخلتم يف صالة الرتاويح.
املبحث الثالث :ختم القرآن يف الفريضة.
املبحث الرابع :شهود ختم القرآن الكرمي.
املبحث اخلامس :صوم يوم اخلتم.
املبحث السادس :التكبري عند هناية سورة الضحى.
املبحث السابع :قراءة سورة اإلخالص ثالاثً.
الفصل الثالث :ما يشرع من األعمال بعد اخلتم:
وفيه املباحث اآلتية:
املبحث األول :مجع اآلايت اليت فيها السجدات حال اخلتم.
املبحث الثاين :الدعاء بعد اخلتم.
املبحث الثالث :دعاء اخلتم يف الصالة.
املبحث الرابع :الشروع يف ختمة أخرى.
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املبحث اخلامس :الوعظ بعد اخلتم.
املبحث السادس :صنع العشاء عند ختم القرآن الكرمي.
مث اخلامتة وفيها تدوين أهم النتائج ،مث فهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات.
منهج البحث:
الدراسات السابقة:
مل أجـد حبثـا يسـتويف مفـردات ختـم القـرآن الكـرمي ،غير أين وجـدت حبـواثًكتبـت يف بعـض
اجلزئيـات فمنها:
 «جزء يف مروايت ختم القرآن الكرمي وحكمه داخل الصالة وخارجها» .أتليف الشيخبكر بن عبدهللا أبو زيد  -رمحه هللا وغفر له  ،-وهذا من أحسن ما كتب ،غري أنه كان مركزا يف
دعاء اخلتم.
 «دعاء اخلتم يف صالة الرتاويح» أتليف :أ.د .إبراهيم الصبيحي.وهذا جيد يف اببه ،ومؤلفه حمقق مشهور ،رمحه هللا وغفر له.
 «دعاء اخلتم يف الرتاويح» أتليف :أ.د .الشريف حامت العوين. «فضل ختم القرآن وحداه الزمنيان األعلى واألدىن» د .عبدالرمحن اجلرمان ،حبثمنشور يف جملة دراسات ،علوم الشريعة والقانون ،اجمللّد  ،43ملحق 2016 ،2م.
وهو حبث موجز يقع يف ثالث عشرة صفحة.
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املنهج املتبع يف الدراسة:
كان البحث مستعمالً فيه املنهج االستقرائي والتحليلي املقارن ،واملتمثالن بتتبع أقوال
أهل العلم من مظاهنا ،ومجعها ،ومن مث املقارنة بينها وذكر حججها مث الرتجيح بينها.
وبعد ،فهذا جهد املقل ،فما كان فيه من صواب ،فمحض فضل هللا تعاىل وتوفيقه ،وما
كان فيه من زلل أو خطل ،فإين أستغفر هللا منه ،وهللا منه بريء ورسوله.
وهللا املسـئول أن يتجـاوز عنـا ،وأن يغفـر لنـا خطـأان وإسـرافنا يف أمـران ،وأن يتقبـل منـا،
إنـه هـو السـميع العليـم.
واحلمد هلل أوالً وآخراً ،وظاهراً وابطناً.

18
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الفصل األول :فضل ختم القرآن ،ومدته.
التمهيد :معىن ختم القرآن الكرمي.
من معاين كلمة «ختم» الداللة على اإلهناء ،يقال :ختم القرآن ،أي بلغ هنايته ،فقرأه
كله ،أو حفظه كله.
ولتحقق هذا األمر فالبد من قراءة كتاب هللا تعاىل كامالً ،فلو ترك آية منه مل يكن هبذا
خامتا للقرآن الكرمي.
ومن هنا جاء تنبيه العلماء على أمر يغفل عنه كثري من الناس ،أال وهو ترك قراءة البسملة
يف ابتداء السورة ،وأكثر أهل العلم على َّ
أن البسملة آية حيث كتبت ،فتاركها  -على هذا -
اترك ملائة وثالث عشرة آية ،كما روي عن ابن عباس(.)1
قال النووي« :وينبغي أن حيافظ على قراءة بسم هللا الرمحن الرحيم يف أول كل سورة
سوى براءة ،فإن أكثر العلماء قالوا :إهنا آية حيث تكتب يف املصحف ،وقد كتبت يف أوائل
السور سوى براءة ،فإذا قرأها كان متيقناً قراءة اخلتمة أو السورة ،فإذا أخل ابلبسملة كان اتركا
لبعض القرآن عند األكثرين»(.)2
فمن أراد ختم القرآن الكرمي فأسقط آية أو أكثر أثناء تالوته فله يف استدراكها طريقتان:
األوىل :أن يعود إىل موضع ما فاته فيقرؤه وما بعده ،وهذا ال إشكال فيه فيمن خيتم خارج
الصالة ،أما يف داخل الصالة  -وهذا حيدث كثرياً يف صالة الرتاويح  -فثمة إشكال بسبب
تنكيس اآلايت ،وقد منعه أهل العلم  -والظاهر وهللا أعلم  -أنه ال حرج فيه يف هذه احلال؛
ألنه مل يرد هبذا الفعل تنكيس اآلايت ،وإمنا أراد استدراك ما فاته؛ لتتم ختمته« ،وهذا مأثور عن
علي  أنه نسي آية من سورة مث يف أثناء القراءة قرأها وعاد إىل موضعه ،ومل يشعر أحد أنه
نسي إال من كان حافظاً»(.)3
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قال أبو املعايل احلنفي« :وإذا غلط يف القراءة يف الرتاويح ،فرتك سورة أو آية وقرأ ما
بعدها ،فاملستحب له أن يقرأ املرتوكة مث املقروءة ليكون قد قرأ القرآن على حنوه»(.)4
ومل ير أبو العباس ابن تيمية هذه الطريقة ،فقال:
«إذا نسي بعض آايت السورة يف قيام رمضان ،فإنه ال يعيدها وال يعيد ما بعدها»(.)5
الثانية :ذكرها اإلمام أمحد  حيث سئل عن اإلمام يف شهر رمضان ،يدع اآلايت من
السورة ،ترى ملن خلفه أن يقرأها؟ قال :نعم ينبغي أن يفعل ،قد كان مبكة يوكلون رجالً يكتب
ما ترك اإلمام من احلروف وغريها ،فإذا كان ليلة اخلتمة أعاده.
قال ابن قدامة« :وإمنا استحب ذلك لتتم اخلتمة ،ويكمل الثواب»(.)6

املبحث األول :فضل ختم القرآن.
إن من عظيم احلسنات وجليل الطيبات تالوة كالم رب الربايت ،فما تقرب عبد هلل
مبثل ما خرج منه جل شأنه ،قال العالمة النووي « :اعلم أن تالوة القرآن هي أفضل
األذكار»(.)7

َّ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ
َّ َ َ ْ َ ُ
اللِ َوأَقَ ُ
اموا
يقول تعاىل مؤذانً عباده هبذا ﴿ :إِن الذِين يتلون كِتاب
الصلاةَ َوأنفقوا
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ًّ َ َ َ َ ً َ ۡ ُ َ
ـرة لَ ْن َت ُب َ
ون ت َِج ٰـ َ
ور﴾ (فاطر.)٢٩:
مما رزقناهم سِرا وعلانِية يرج

فانظر  -رمحك هللا  -كيف أن هللا بدأ بتالوة القرآن الكرمي وقدمها على إقام الصالة
وإيتاء الزكاة ،ومها قطب الدين بعد الشهادتني ،وركناه العظيمان.
َ

َ َ

مث قال ﴿ :يَ ۡر ُجون ﴾ أي :بعملهم املذكور وأوله تالوة القرآن الكرمي ﴿ت َِج ٰـ َ
ـرةً ل ْن ت ُبور﴾.

قال قتادة :كان مطرف  إذا قرأ هذه اآلية يقول :هذه آية القراء(.)8
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وأييت يف مقدمـة األحاديـث املرغبـة ابإلكثـار مـن تلاوة كالم ربنـا تبـارك وتعـاىل قولـه ﷺ:
«من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقول « امل « حرف ،ولكن
ألـف حـرف ،والم حـرف ،وميـم حـرف» (.)9
فهذا فضل عظيم وثواب جد كبري.
وهـذا الفضـل ال خيتـص خبتـم القـرآن الكـرمي ،بـل هـو عـام لـكل مـن قـرأ شـيئاً مـن القـرآن
الكـرمي ،غير أن مـن ختـم القـرآن ،وأكثـر مـن اخلتـم أصـاب مـن هـذا الفضـل أعلاه ،وحظـي مـن
هـذا اخلير أبوفـره.
ومل أجد  -بعد البحث  -آية أو حديثاً صحيحاً مرفوعاً خيتص خبتم القرآن الكرمي ،والوارد
من األحاديث ضعيف ،وبعضه ضعيف جداً(.)10
لكـن جـاء عـن السـلف مـا يفيـد َّ
أن عنـد اخلتـم دعـوة مسـتجابة ،وهلـذا كانـوا حيرصـون علـى
حضـور اخلتـم والدعـاء -كمـا سـيأيت إن شـاء هللا تعـاىل .-
فهذه فضيلة اثبتة خلتم القرآن ،ومثلها ال يقال من قبيل الرأي ،وهللا أعلم.
()11

املبحث الثاين :أكثر مدة خيتم هبا القرآن :
اختلف أهل العلم يف أكثر مدة خيتم فيها القرآن على أقوال:
القول األول :أربعون يوما.
وهذا مذهب احلنابلة ( ،)12قالوا :يكره ختم القرآن فوق أربعني يوماً ،قال اإلمام أمحد :
أكثر ما مسعت أن خيتم القرآن يف أربعني (.)13
وكذا قال إسحاق بن راهويه ،واختاره الزركشي(.)14
وقيده األحناف ابحلافظ(.)15
21

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

وهذا إذا مل يكن له عذر ،فأما مع العذر فاألمر واسع.
ودليل هذا القول:

 أن النيب ﷺ ملا قال له عبدهللا بن عمرو بن العاص  يف كم يقرأ القرآن! قال« :يفأربعني »( )16فبدأ أول شيء ابألربعني.
قال الصنعاين« :وهذا أبعد ما ورد من التقادير ،فال تقرأه فيما هو أكثر منها؛ إذ غاية ما
ورد فيه هذا»(.)17
 وألن أتخريه أكثر من ذلك يفضي إىل نسيان القرآن والتهاون به.لكـن الكراهـة حكـم شـرعي ال تثبـت إال بدليـل ،وال دليـل ،ومـا اسـتدلوا بـه مـن احلديـث ال
يفيـد الكراهـة ،وإمنـا هـو إرشـاد مـن النبي ﷺ واسـتحباب للختـم يف هـذه املـدة.
وترك املستحب ال يلزم منه الوقوع يف املكروه كما هو معلوم يف أصول الفقه.
وهذا ما فهمه اإلمام ابن حزم من احلديث،كما سيأيت نقله يف موضعه -إن شاء هللا تعاىل.-
وقد رد ابن حجر استدالل احلنابلة ،فقال بعد أن ذكره« :وال داللة فيه على املدعى» (.)18
رد هذا القول  -التحديد أبربعني  -فقال يف صحيحه:
أما اإلمام البخاري  فقد َّ
َ ْ

َ

ُْ

ـن القـ ْ
ـر مِـ َ
«ابب :يف كــم يقـرأ القــرآن ،وقــول هللا تعــاىل ﴿ :فاقـ َ
ـر ُءوا َمــا تَ َي ّسـ َ
آن ﴾
ـر ِ ۚ
(املزمــل.)19(»)2٠:

أي أن هللا أطلق القراءة ،ومل يقيد ،وقد علق العيين على هذا التبويب بقوله:
«يريد بذلك الرد على من قال :أقل ما جيزئ من القراءة يف كل يوم وليلة جزء من أربعني
جزءا من القرآن ،حكي ذلك عن إسحاق بن راهويه واحلنابلة»(.)20
ويؤيـد هـذا :أنـه جـاء عـن بعـض السـلف اخلتـم يف شـهرين ،كمـا سـيأيت نقلـه -إن شـاء
هللا تعـاىل.-
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مث زاد احلنابلة ،فقالوا :حيرم أتخري اخلتم فوق أربعني إن خاف نسيانه ،قال :اإلمام أمحد:
ما أشد ما جاء فيمن حفظه ،مث نسيه(.)21
وال شـك أنـه يتأكـد علـى احلافـظ اإلكثـار مـن تلاوة القـرآن الكـرمي يف يومـه وليلتـه ،لكـن مـن
غير حتديـد بوقـت ،وهلـذا جـاءت وصيـة النبي ﷺ بتعاهـد القـرآن الكـرمي مطلقـة مـن غير تقييـد
بوقـت ،حيـث قـال ﷺ « :تعاهـدوا القـرآن ،فوالـذي نفسـي بيـده هلـو أشـد تفصيـا مـن اإلبـل يف
عقلهـا »(.)22
فلا نقيـد مـا أطلقـه الشـرع ،ال سـيما والنـاس متفاوتـون يف متكنهـم مـن احلفـظ ويف سـرعة
النسـيان وبطئـه ،فيوصـى بقراءتـه علـى وجـه يبقـى معـه حفظـه(.)23
وذكر ابن مفلح عن بعض أهل العلم القول بتحرمي أتخري اخلتم أكثر من أربعني يوما(.)24
ويناقش هذا القول ( )25أبنه ال يوجد دليل على التحرمي ،وقول النيب ﷺ لعبدهللا بن عمرو
ال يفيد التحرمي ،وغايته اإلرشاد خلتم القرآن يف مدة أقصاها أربعون يوماً.
القول الثاين :استحباب اخلتم يف شهر.
وهذا ما يفهم من صنيع البخاري  حيث قال« :ابب :يف كم يقرأ القرآن».
مث أورد حديث عبدهللا بن عمرو وفيه ختم القرآن يف شهر.
فكأنه يشري هبذا إىل أن هذه املدة ينبغي أال يتجاوزها املسلم يف ختم قراءة كتاب هللا تعاىل.
قال ابن حزم« :ويستحب أن خيتم القرآن كله مرة يف كل شهر» مث قال:
«برهان ذلك :وساق إبسناده عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال :قال رسول هللا ﷺ:
«اقرأ القرآن يف شهر» (.)27( »)26
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القول الثالث :ينبغي أن خيتم القرآن يف السنة مرتني إن مل يقدر على الزايدة ،أي :ال يقل
عن ختمتني يف العام.
وذكروا عن أيب حنيفة قوله :من قرأ القرآن يف كل سنة مرتني فقد أدى للقرآن حقه؛ ألن
النيب ﷺ عرضه على جربيل يف السنة اليت قبض فيها مرتني (.)28
وهـذا ال يسـلم لقائلـه؛ ألن النبي ﷺ قـد عارضـه جربيـل القـرآن مثـان سـنوات يف كل سـنة
مـرة واحـدة يف رمضـان ،وال شـك أن مـا داوم عليـه مـن العمـل أوىل ابألخـذ ،فلمـا ال يقـال :مـن
ختمـه مـرة واحـدة يف العـام ،فقـد أدى حقـه؟!!.
مث هذه املعارضة مل تكن من أجل اخلتم ،وإمنا من أجل تثبيت حفظ النيب ﷺ.
القول الرابع :أنه ال حتديد ألكثر املدة.
واسـتدل مـن ذهـب إىل هـذا املذهـب بعـدم وجـود مـا يـدل علـى التحديـد مـن كتـاب هللا أو
سـنة النبي ﷺ ،فقـراءة القـرآن جـاءت مطلقـة ،واملطلـق يبقـى علـى إطالقـه ،كمـا يف قولـه تعـاىل:
ـر م َِن الْ ُق ْ
﴿فَاقْ َر ُءوا َما تَ َي َّس َ
آن﴾ (املزمـل.)٢٠:
ـر ِ ۚ
وهـذا القـول ال يتنـاىف مـع قـول مـن قـال ابسـتحباب اخلتـم يف شـهر ،وال مـع قـول مـن قـال
ابألربعني لو قصروه على االسـتحباب؛ فاالسـتحباب شـيء ،والقول ابلكراهة أو التحرمي شـيء
آخر.
فمن ذهب إىل االستحباب ال يقول بكراهة أتخري اخلتم إىل أكثر من شهر فضال عن
التحرمي.
رد على من قيد ،مث بني أن قراءة القرآن تصدق
ويف صنيع البخاري  ما يبني هذا ،فهو َّ
علـى قـراءة آيتين مـن كتـاب هللا تعـاىل يف اليـوم ،وأنـه ال حتـرمي وال كراهـة يف هـذا ،مث أرشـد إىل
استحباب ختمه بشهر وأال يتجاوزه.
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وقد يسـتدل حبديث عبدهللا بن عمرو «من قام بعشـر آايت مل يكتب من الغافلني ومن
قـام مبائـة آيـة كتـب مـن القانتين ومـن قـام أبلـف آيـة كتـب مـن املقنطريـن» رواه أبـو داود(.)29
فقد اختار الطييب ،ووافقه املال علي القاري( )30أن معىن القيام ال يراد به خصوص الصالة،
بل هو مطلق ،فكل من قرأ عشر آايت يف الصالة أو خارجها برئ من داء الغفلة.
وعلى هذا  -عدم التقدير -يدل عمل السلف ،قال النووي  -وقد اختار هذا القول :-
«وقد كانت للسلف  عادات خمتلفة يف القدر الذي خيتمون فيه ،فكان مجاعةٌ منهم
خيتمون يف كل شهرين ختمة ،وآخرون يف كل شهر ختمة ،وآخرون يف كل عشر ليال ختمة،
وآخرون يف كل مثان ٍ
ليال ختمة» (.)31
والراجـح  -إن شـاء هللا تعـاىل  -أنـه ال حـد ألكثـر املـدة التي خيتـم فيهـا القـرآن الكـرمي ،بـل
يقـرأ اإلنسـان حبسـب مـا تيسـر لـه ،كمـا أطلـق هللا تعـاىل ،غير أنـه ينبغـي لـه أال أييت عليـه أربعـون
يوما إال وقد ختم كتاب هللا تعاىل ،كما أرشـد النيب ﷺ عبدهللا بن عمرو إىل هذا بقوله  -وقد
سـبق « :-يف أربعين» ،وهـذا إرشـاد لألمـة مجعـاء ،كمـا هـو معلـوم.

املبحث الثالث :أقل مدة خيتم هبا القرآن الكرمي:
لعل من املناسب ذكر مسألة ختم القرآن يف أقل من ثالثة أايم ،ما حكمه؟ وهل ينصح
به؟ وما موقف السلف منه؟.
جاء عن النيب ﷺ يف هذه املسألة ثالثة أحاديث ،هي:
األول :حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص  أن النيب ﷺ قال له « :واقرأ القرآن يف كل
شهر» قال :قلت :اي نيب هللا ،إين أطيق أفضل من ذلك ،قال « :فاقرأه يف كل عشرين » قال:
قلت :اي نيب هللا ،إين أطيق أفضل من ذلك ،قال « :فاقرأه يف كل عشر» قال :قلت :اي نيب هللا،
إين أطيق أفضل من ذلك ،قال « :فاقرأه يف كل سبع ،وال تزد على ذلك »(.)32
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فقوله ﷺ « :وال تزد على ذلك » هني ،وأقل درجات النهي الكراهة ،فال ميكن أن يكون
ختم القرآن يف أقل من ثالث جائزاً -فضالً عن كونه مندوابً -مع وجود هذا النهي ،وإن فعله
من فعله ،فالعربة ابلسنة املطهرة ،إذ هي املرجع مع كتاب هللا تعاىل عند اختالف الناس.
قال اإلمام الذهيب يف ترمجة عبدهللا بن عمرو:
«وصح أن رسول هللا ﷺ انزله إىل ثالث ليال ،وهناه أن يقرأه يف أقل من ثالث ،وهذا
كان يف الذي نزل من القرآن ،مث بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن.
فأقل مراتب النهي أن تكره تالوة القرآن كله يف أقل من ثالث ،فما فقه وال تدبر من تال
يف أقل من ذلك» (.)33
احلديـث الثـاين :عـن عبـدهللا بـن عمـرو ،قـال :قـال رسـول هللا ﷺ « :ال يفقـه مـن قـرأه يف
أقـل مـن ثلاث »(.)34
ذكر أهل العلم أن هذا احلديث حيتمل اإلخبار بعدم فقه القرآن يف حق من قرأه يف أقل
من ثالث ،وحيتمل أن هذا دعاء من النيب ﷺ على من صنع هذا أال يفقه القرآن.
قالوا :وعلى كال االحتمالني ،فاحلديث دال على الكراهة (.)35
قال اإلمام أمحد :أكره أن يقرأه يف أقل من ثالث (.)36
ومن تبويبات احملدثني على هذا احلديث تبويب ابن حبان ،حيث قال:
«ذكر الزجر عن أن خيتم القرآن يف أقل من ثالثة أايم؛ إذ استعمال ذلك يكون أقرب
إىل التدبر والتفهم» .مث ساق احلديث (.)37
فاحلديث ظاهر الداللة يف النهي عن اخلتم يف أقل من ثالثة أايم.
احلديث الثالث :قالت عائشة « :كان ال يقرأ القرآن يف أقل من ثالث»(.)38
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وعنها قالت« :ال أعلم نيب هللا ﷺ قرأ القرآن كله حىت الصباح» ،ويف لفظ:
«وال أعلم نيب هللا ﷺ قرأ القرآن كله يف ليلة ،وال صلى ليلة إىل الصبح»(.)39
فهـذه األحاديـث تـدل داللـة واحـدة علـى أن السـنة يف قـراءة القـرآن كاملاً أال يقـرأ يف أقـل
من ثالثة أايم ،قال العالمة ابن ابز « :فظاهر السنة أن األقل ثالث ،والسبع أفضل ،ومن
له مشـاغل فليع ِ
نت مبا هو أرفق به» (.)40
وقـد جـاء عـن مجـع مـن السـلف النهـي عـن اخلتـم يف أقـل مـن ثلاث ،منهـم ابـن مسـعود،
حيـث قـال:
اقـرأوا القـرآن يف سـبع ،وال تقـرؤه يف أقـل مـن ثلاث ،وليحافـظ الرجـل يف يومـه وليلتـه علـى
جزئه (.)41
وقـال أيضـاً :مـن قـرأ القـرآن يف أقـل مـن ثلاث فهـو راجـز ،ه َّـذاً كهـ ِّذ الشـعر ،ونثـرا كنثـر
الدقـل(.)42
وكان معاذ يكره أن يقرأ القرآن يف أقل من ثالث (.)43
مث هـذا النهـي معلـل بعلـة ،وهـي عـدم فقـه الق َـرآن ،ومعلـوم أن فقـه القـرآن معنى مقصـود،
َ ٌ َْ َْ ُ َْ َ
ـك ُم َب َ
ـار ٌك ل َِي َّدبَّ ُ
بـل تدبـره هـو غايـة إنزالـه كمـا قـال تعـاىل ﴿:كِتـاب أنزلنـاه إِلي
ـروا آيَات ِـهِ
ـر أُولُو الْ َألْ َ
َول َِي َت َذ َّك َ
ـاب ﴾ (ص.)٢٩:
ب
ِ
وهلذا أتى رجل زيد بن اثبت ،فقال له :كيف ترى يف قراءة القرآن يف سبع؟ فقال زيد:
«حسن ،وألن أقرأه يف نصف ،أو عشر ،أحب إيل » .وسلين مل ذاك؟ قال :فإين أسألك ،قال
زيد « :لكي أتدبره وأقف عليه »(.)44
وقـال رجـل البـن عبـاس :إين رجـل يف كالمـي وقـراءيت عجلـة ،فقـال ابـن عبـاس« :ألن أقـرأ
البقـرة فأرتلهـا أحـب إيل مـن أن أهـذ القـرآن كلـه» (.)45
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وحتقيقا للتدبر ،وطلباً للتفكر يف كتاب هللا تعاىل فقد كان السلف يستحبون الرتتيل على
احلدر؛ ألن الرتتيل ادعى للتدبر من احلدر ،وإن قل مقدار ما يقرأ.
قال الرتمذي« :والرتتيل يف القراءة أحب إىل أهل العلم» (.)46
فلهـذه األدلـة اختـار أكثـر السـلف عـدم ختـم القـرآن يف أقـل مـن ثالثـة أايم ،وبعضهـم نـص
علـى الكراهـة ،كمـا هـو مذهـب احلنابلـة ،وعـزاه غير واحـد إىل إسـحاق.
قـال ابـن كثير« :وقـد كـره غير واحـد مـن السـلف قـراءة القـرآن يف أقـل مـن ثلاث ،كمـا هـو
مذهب أيب عبيد وإسـحاق وابن راهويه وغريمها من اخللف»(.)47
نص على حترمي هذا الفعل( ،)48مث
وأما ابن حزم فكان مذهبه أشد املذاهب ،حيث َّ
استدل هبذا احلديث« :يف سبع وال تزد على ذلك» .فهنا هنى النيب ﷺ عن ختم القرآن يف
أقل من سبع ،والنهي يفيد التحرمي.
وال يقـال  -بنـاء علـى قـول ابـن حـزم  :-إن النهـي عـن اخلتـم يف أقـل مـن سـبعة أايم يـدل
على التحرمي يف ثالثة أايم وأربعة ومخسة؛ ألهنا أقل من سبعة؛ ألنه ورد ما يدل على اجلواز يف
أقـل مـن سـبع ،أمـا مـا دون ثالثـة أايم فلـم يـرد مـا يـدل علـى جـوازه.
واختار آخرون من أهل العلم أنه ال أبس بقراءة القرآن يف أقل من ثالثة أايم ،وفهموا أن
األحاديـث ال تعني النهـي عـن قـراءة القـرآن يف أقـل مـن ثالثـة أايم ،خاصـة وأهنـا مقيـدة بعـدد،
والعـدد ال مفهـوم لـه عنـد مجـع مـن العلمـاء(.)49
وأيضـاً ورد هـذا عـن مجـع مـن السـلف ،منهـم عثمـان  فقـد ثبـت أنـه كان خيتـم يف ركعـة
واحدة.
قـال النـووي« :وأمـا الـذي خيتـم يف ركعـة فلا حيصـون؛ لكثرهتـم فمـن املتقدمين :عثمـان بـن
عفـان ،ومتيـم الـداري ،وسـعيد بـن جبير  ختمـة يف كل ركعـة يف الكعبـة»(.)50
28

التبيان في أحكام وآداب ختم القرآن

د .علي بن جريد بن هالل العنزي

وهؤالء العلماء يرون أفضلية احلدر على الرتتيل؛ حتصيالً لكثرة الثواب بكثرة ما يقرأ ،ومن
هؤالء أصحاب الشافعي( ،)51وقال الثوري :ال أبس أن تقرأه يف ليلة إذا فهمت حروفه(.)52
والراجـح -إن شـاء هللا تعـاىل -أنـه ينهـى عـن ختـم القـرآن الكـرمي يف أقـل مـن ثالثـة أايم
واملداومـة علـى ذلـك؛ للنهـي الـوارد يف األحاديـث السـالفة ،ولبيـان النبي ﷺ أن قارئـه يف هـذه
املـدة ال يفقهـه ،وأقـل أحـوال النهـي الكراهـة ،كمـا هـو مذهـب أمحـد وغيره مـن أهـل العلـم.
ومـا ذهـب إليـه ابـن حـزم مـن القـول ابلتحـرمي فيـه نظـر؛ إذ مل جنـد مـن قـال بـه قبـل ابـن حـزم،
وحنـن مأمـورن بفهـم النصـوص مبـا فهمهـا السـلف الصـاحل ،وهلـذا قـال ابـن حجـر « :وأغـرب
بعـض الظاهريـة ،فقـال :حيـرم أن يقـرأ القـرآن يف أقـل مـن ثلاث» (.)53
وقال املباركفوري بعد نقله لفعل بعض السلف من اخلتم يف أقل من ثالثة أايم« :فالظاهر
أن هؤالء األعالم مل حيملوا النهي عن قراءة القرآن يف أقل من ثالث على التحرمي ،واملختار
عندي ما ذهب إليه اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه وغريمها ،وهللا تعاىل أعلم»(.)54
وال يقال أيضاً ابجلواز؛ ألن النهي ال ميكن محله على اجلواز ،ولوجود من كره هذا األمر
من السلف كما نقلته عن ابن مسعود ومعاذ وابن عباس؛ هلذا؛ ملا ذكر الذهيب يف ترمجة أيب
بكر بن عياش أنه مكث حنوا من أربعني سنة خيتم القرآن يف كل يوم وليلة مرة ،علق عليه بقوله:
«وهذه عبادة خيضع هلا ،ولكن متابعة السنة أوىل»(.)55
وههنا مسألة متعلقة فيما حنن فيه ،وهي هل القول ابلكراهة عام ،أم يستثىن منه األزمنة
واألماكن الفاضلة ،كرمضان وعشر ذي احلجة ومكة شرفها هللا؟.
يرى بعض أهل العلم أن النهي الوارد عن ختم القرآن يف أقل من ثالثة أايم يستثىن منه
األزمنة الفاضلة ،كرمضان ،فال يكره ختم القرآن فيه يف أقل من ثالثة أايم ،ومن هؤالء أمحد
وإسحاق ،ومها ممن قال بكراهية ختم القرآن يف أقل من ثالثة أايم(.)56
لكن احلديث العام ،مل يستث ِن زمنا وال مكاان ،مث العلة عامة أيضاً ،فتعم.
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هلذا؛ فالصحيح  -إن شاء هللا تعاىل -عدم االستثناء ،وأن األفضل أال خيتم يف أقل من
ثالثة أايم ،ال يف رمضان وال يف غريه ،وهذا ما ذهب إليه العالمة ابن ابز(.)57

املبحث الرابع :أفضل مدة خلتم القرآن الكرمي:
كان للسلف عادات متباينة يف ختم القرآن الكرمي ،كما ذكر غري واحد من أهل العلم،
فكان منهم من خيتم يف شهرين ،ومنهم من خيتم يف شهر ،ومنهم من خيتم يف مثان ،ومنهم من
خيتم يف سبع ،ومنهم من خيتم يف ثالث ،ومنهم من خيتم يف أقل ،وقد سبق مناقشته.
لكن األكثر من السلف كان هلم مدة يلزموهنا يف ختم القرآن ،وهي سبعة أايم ،كما قال
النووي وغريه (.)58
وهذا منهم تفضيالً هلذه املدة على غريها ،قال السيوطي يف بيان عادة السلف يف اخلتم:
«مث يف سبع ،وهذا أوسط األمور وأحسنها ،وهو فعل األكثرين من الصحابة وغريهم»(.)59
ويدل على هذا ترغيب النيب ﷺ يف ختم القرآن يف هذه املدة ،وعدم الزايدة عليها ،ففي
حديث عبدهللا بن عمرو قال :قال يل رسول هللا ﷺ « :اقرأ القرآن يف شهر» ،قلت :إين أجد
قوة ،قال « :أقرأه يف عشر» ،قلت :إين أجد قوة ،قال « :اقرأه يف سبع وال تزد على ذلك» (.)60
وسأل أوس بن حذيفة الصحابة كيف حتزبون القرآن؟ قالوا :حنزبه ثالث سور ،ومخس
املفصل من
سور ،وسبع سور ،وتسع سور ،وإحدى عشرة سورة ،وثالث عشرة سورة ،وحزب َّ
ق حىت خيتم(.)61
فهـذه سـبعة أايم خيتـم فيهـا الصحابـة كتـاب هللا تعـاىل ،وخير اهلـدي هديهـم ،قـال شـيخ
اإلسلام:
«مل يعلم يف الصحابة على عهده من داوم على ذلك - ،أعين على قراءته دائماً فيما دون
السبع  ،-وهلذا كان اإلمام أمحد  يقرؤه يف كل سبع»(.)62
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ويهذيـن احلديثين اسـتدل احلنابلـة علـى مذهبهـم ،وهـو اسـتحباب ختـم القـرآن يف سـبعة
أايم ،قـال العالمـة ابـن قدامـة املقدسـي« :يسـتحب أن يقـرأ القـرآن يف كل سـبعة أايم؛ ليكـون لـه
ختمـة يف كل أسـبوع.
قال عبدهللا بن أمحد :كان أيب خيتم القرآن يف النهار يف كل سبعة يقرأ يف كل يوم سبعا ،ال
يرتكه نظرا» (.)63
مث ذكـر الدليلين ،وأخـرج أبـو عبيـد وغيره مـن طريـق واسـع بـن حبـان عـن قيـس بـن أيب
صعصعـة  -وليـس لـه غيره  -أنـه قـال :اي رسـول هللا يف كـم أقـرأ القـرآن؟ قـال« :يف مخسـة عشـر»
قلـت :إين أجـدين أقـوى مـن ذلـك قـال « :اقـرأه يف مجعـة»(.)64
فهذا يؤيد أن اخلتم يف سبع أوىل؛ الختيار النيب ﷺ له ،وداللته عليه.
بل عند احلنابلة رواية بكراهة ختم القرآن الكرمي فيما دون سبع.
والدليل يردها - ،والعلم عند هللا تعاىل.-
فهذا القول يف حتديد أحسن مدة خيتم فيها القرآن الكرمي ،وقد رأيت أدلته ،ويف املسألة
قول آخر ،وهو:
ما ذهب إليه النووي( - )65وعزاه ألكثر العلماء  )66(-من أن هذا اتبع لنشاط اإلنسان،
وقدرته على احملافظة على الورد ،فاألوىل ما يناسب كل شخص ،حبيث يداوم على الفعل ،وال
تقطعه القراءة عما يطلب منه من أعمال ،وعلى هذا حيمل ما جاء عن السلف.
وهذا يعين أنه ال تقدير ،وإمنا املرجع نشاط املرء.
وهذا القول رواية يف مذهب احلنابلة ( )67وإليه ذهب الزركشي(.)68
لكن ينبغي تقييد هذا القول بثالثة أايم ،فال خيتم أبقل منها ،مث هو على قدر نشاطه ،مع
مراعاة املداومة على الفعل ،فإن املداومة على الطاعة وإن قلت خري من عمل كثري ال يداوم
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عليه العبد ،وقد صح عن النيب ﷺ قوله « :أحب العمل إىل هللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل»
( ،)69وملا أرشد عبدهللا بن عمرو أرشده إىل أن خيتم يف أربعني ،مث يف شهر ،مث يف سبع وأوصاه
أال يزيد.
وهذا  -والعلم عند هللا  -من أجل الدميومة على العمل.
فهذا الذي ينبغي أن يقال يف هذه املسألة أن يراعي جهده ونشاطه وطاقته وإقبال نفسه،
فإن رأى قدرته على اخلتم يف سبع فليحرص عليه وال يزد ،كما أوصى النيب ﷺ عبدهللا بن عمرو،
ولزوم السنة فيه اخلري والربكة ،وها هو الصحايب اجلليل يندم على تركه ما أرشده إليه النيب ﷺ.
وللغزايل كلمة مجيلة فيما حنن فيه ،حيث يقول« :ولذلك ثالث درجات ،أدانها أن خيتم
يف الشهر مرة ،وأقصاها يف ثالثة أايم مرة ،وأعدهلا أن خيتم يف األسبوع .وأما اخلتم كل يوم فال
يسـتحب ،وإايك أن تتصـرف بعقلـك ،فتقـول :مـا كان خيرا فكلمـا كان أكثـر كان أنفـع ،فـإن
العقـل ال يهتـدي إىل أسـرار األمـور اإلهليـة ،وإمنـا يتلقـى مـن النبـوة .فعليـك ابالتبـاع ،فـإن خـواص
األمـور ال تـدرك ابلقيـاس»(.)70

املبحث اخلامس :وقت ختم القرآن الكرمي:
املراد هبذه املسألة :أن اإلنسان إذا قارب ختم القرآن ،فهل يؤجله إىل أول النهار أو أول
الليل ،فيختم؟ أو خيتم يف أي وقت شاء وال فضيلة جلزء من اليوم؟ هذه هي مسألتنا.
فاعلم  -رمحك هللا  -أن مجعاً من أهل العلم استحبوا أن يكون ختم القرآن أول النهار،
أو أول الليل ،ويف كالمهم بيان لعلة هذا احلكم.
ومل أيت يف هذا إرشاد من النيب ﷺ ،لكن ورد عن أصحابه  ما يقوي اخلتم يف الوقت
املذكور ،فقد روي عن سعد بن أيب وقاص  أنه قال :إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت
عليه املالئكة حىت يصبح ،وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه املالئكة حىت ميسي(.)71
32

التبيان في أحكام وآداب ختم القرآن

د .علي بن جريد بن هالل العنزي

قال البقاعي« :ومن املعلوم :أن مثل هذا ال يقال من قبل الرأي ،فهو مرفوع حكماً»(.)72
وهذا على القول بصحته ،أما ومل يصح ،فال.
لكـن جـاء ذلـك عـن التابعين ،فعـن عمـر بـن مـرة التابعـي قـال :كانـوا حيبـون أن خيتـم القـرآن
من أول الليل أو من أول النهار .وعن إبراهيم ،قال « :إذا قرأ الرجل القرآن صلت عليه املالئكة
يومه ،وكان يعجبهم أن خيتموا يف قبل الليل ،وأول النهار» (.)73
قال سليمان لألعمش :فرأيت أصحابنا يعجبهم أن خيتموا أول النهار ،وأول الليل(.)74
وكان أبو العالية إذا أراد أن خيتم القرآن من آخر النهار أخره إىل أن ميسي ،وإذا أراد أن
خيتمه من آخر الليل أخره إىل أن يصبح(.)75
وهبذا قال ابن املبارك ،وملا نقله أبو داود ألمحد كأنه أعجبه ( ،)76قال ابن قدامة:
«وذلك ،ملا روي عن طلحة بن مصرف ،قال :أدركت أهل اخلري من صدر هذه األمة
يستحبون اخلتم يف أول الليل ،ويف أول النهار ،يقولون :إذا ختم يف أول الليل صلت عليه
املالئكة حىت يصبح ،وإذا ختم يف أول النهار صلت عليه املالئكة حىت ميسي» (.)77
واعتمدوه املتأخرون من احلنابلة مذهباً(.)78
فهذه اآلاثر تعطي هذا العمل قوة ،قال النووي« :يستحب كونه يف أول الليل أو أول
النهار» (.)79
لكن ينبغي أن يقال :من حتراه فال ينكر عليه؛ اقتداء هبذه الثلة الصاحلة ،أما الفضل فال
يثبت؛ إذ مل يصح به دليل ،والفضائل ال تقال اجتهادا ،بل هي موقوفة على النص ،فما ورد به
النص قلنا به ،وما مل يرد مل نقل به.
وهبذا تعلم بعد ما قاله بعض الفضالء املعاصرين من أن الصحيح أنه ال وقت للختم حمدد
يف الشرع من ساعة من الليل أو النهار(.)80
33

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

الفصل الثاين :ما يشرع من أعمال حال اخلتم.
املبحث األول :ختم القرآن يف صالة:
استحب مجع من أهل العلم أن جيعل اخلامت للقرآن ختمته يف صالة انفلة ،فإذا قارب اخلتم
وهو يقرأ لنفسه صلى فختم ،يقول النووي « :وإن قرأ وحده فاخلتم يف الصالة أفضل»(.)81
قال حممد بن جحادة :كانوا يستحبون إذا ختموا من الليل أن خيتموا يف الركعتني بعد
املغرب ،وإذا ختموا من النهار أن خيتموا يف الركعتني قبل صالة الفجر(.)82
ومن آداب التالوة اليت ذكرها احلليمي « :أن يتحرى لقراءته وختمه الصالة»(.)83
لكـن هـذا االسـتحباب ال دليـل عليـه ،ومـن اخلطـأ ربـط عبـادة بعبـادة مـن غير دليـل،
وه َـل هـذا إال فتـح لبـاب االجتهـاد يف العبـادات ،والتشـر ْيع يف القـرابت ،وقـد قـال هللا تعـاىل:
ـم م َِن ّ
ـر ُعوا ل َ ُه ْ
﴿ أ ْم ل َ ُه ْ
الدِيـن َما ل َ ْم يَـأ َذ ْن بـهِ َّ ُ
ـر َك ُء َش َ
ـم ُش َ
اللۚ ﴾ (الشـورى.)٢١:
ِ
ِ

املبحث الثاين :اخلتم يف صالة الرتاويح:

اتفقت املذاهب األربعة املتبوعة إبحسـان على أنه يسـتحب لألئمة ختم القرآن الكرمي
يف صلاة الرتاويـح مـرة واحـدة ونقـل االتفـاق علـى هـذا ابـن مفلـح( ،)84كمـا هـو منصـوص
كالمهـم( ،)85وهـذا مـن أجـل أن يسـمع النـاس كالم هللا تبـارك وتعـاىل كاملاً ،وهـو مـن أجـل
مقاصـد صلاة الرتاويـح ،وكان مـن مجيـل عبـارات األحنـاف قوهلـم موصين ابخلتـم :السـنة
اخلتـم مـرة ،فلا يترك اإلمـام اخلتـم لكسـل القـوم(.)86
قال القاضي أبو يعلى احلنبلي « :ال يستحب النقصان عن ختمه يف الشهر؛ ليسمع
الناس مجيع القرآن ،وال يزيد على ختمه كراهية املشقة على من خلفه»(.)87
قال شـيخ اإلسلام« :وأما قراءة القرآن يف الرتاويح ،فمسـتحب ابتفاق أئمة املسـلمني،
بـل مـن أجـل مقصـود الرتاويـح قـراءة القـرآن فيهـا؛ ليسـمع املسـلمون كالم هللا .فـإن شـهر
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رمضـان فيـه نـزل القـرآن ،وفيـه «كان جربيـل يـدارس النبي ﷺ القـرآن »(.)89(»)88
وميكـن أن يفهـم مـن معارضـة جربيـل للنبي ﷺ أن قـراءة القـرآن كاملـة مـن اإلمـام علـى
اجلماعـة يف رمضـان نـوع مـن هـذه املدارسـة (.)90
لكـن يشـكل علـى هـذا قـول اإلمـام مالـك ومـن قبلـه شـيخه ربيعـة :ليـس ختـم القـرآن يف
رمضـان بسـنة للقيـام(.)91
وكذا قال ابن العريب املالكي( ،)92وقد ذكر القاضي عياض( )93أن مالكاً مل يرد البدعة ،وإمنا
أراد أنه ليس هلا حكم السنن ،لكن يرغب فيه ،وهذا يعين أنه ال يرى سنية اخلتم.
ويشـبه هـذا قـول العالمـة العثيمين « :ال أعلمـه سـنة عـن الرسـول ﷺ ،ولكـن أهـل العلـم
يقولـون :ينبغـي لإلمـام أن يقـرأ مجيـع القـرآن يف صلاة الرتاويـح مـن أجـل أن يُ ْس ِـمع املأمومين كل
القـرآن ،ويسـتحب أن خيتـم ختمـة يف كل رمضـان»(.)94
وقد استقر عمل أهل اإلسالم منذ أزمان متطاولة على ختم كتاب هللا يف صالة الرتاويح،
َّعة ،بل يفعلونه متعبدين به هلل ،متقربني له سبحانه ،فهذا وحده دليل
ومل يعلم أحد أنكره أو بَد َ
كاف على سنية هذا األمر ،فال جتتمع أمة اإلسالم على ضاللة.
وهـا هـو عمـرو بـن املهاجـر  -وكان علـى شـرطة عمـر بـن عبدالعزيـز -يقـول :كان القـراء
يقـرءون عشـرا عشـرا ،فـإذا ختمـوا اسـتعرضوا ،فقـرءوا مـن حيـث شـاءوا (.)95
فهذا اخلتم يف صالة الرتاويح كان يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز ،وكان التابعون
متوافرين يشهدونه من غري نكري منهم.
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املبحث الثالث :ختم القرآن يف الفريضة:
يرغب بعض األئمة أن يُسمع مجاعة مسجده القرآن كامالً يف صالة الفريضة ،فيقرأ قراءة
متصلة يف صالة الفجر واملغرب والعشاء ،فما حكم هذا العمل؟ وهل له مستند يف شرعنا؟
ذكر فقهاء احلنابلة أنه يكره قراءة القرآنكله يف فرض واحد ،وعللوا ذلك أبمرين اثنني ،مها:
عدم النقل ،واإلطالة.
والتعليل األول يقتضي الكراهة للمنفرد أيضاً ،فلم ينقل عن النيب ﷺ وال عن أصحابه
شيء من هذا يف فرض واحد ،واملنقول يف النفل فقط.
وأما إذا مل يكن يف فرض واحد ،بل كان يف فروض متعددة ،فلم ير فيه اإلمام أمحد أبساً،
وهو املذهب املنصوص عليه يف كتب احلنابلة.
قـال مهنـا :سـألت أمحـد عـن الرجـل يقـرأ يف الصلاة حيـث ينتهـي جـزؤه؟ فقـال :ال أبس بـه
يف الفرائـض.
وقـال حـرب :قلـت ألمحـد :الرجـل يقـرأ علـى التأليـف يف الصلاة :اليـوم سـورة وغـدا التي
تليهـا؟ قـال :ليـس يف هـذا شـيء ،إال أنـه روي عـن عثمـان أنـه فعـل ذلـك يف املفصـل وحـده(.)96
وجاء حنوه عن عمر بن عبدالعزيز(.)97
فهذا األثر يدل على جواز قراءة القرآن كامالً يف الفرض؛ ألنه إذا جاز التتابع يف املفصل
جاز فيما سواه من القرآن.
وجـاء أثـر صريـح يف هـذا ،لكنـه غير صحيـح ،فقـد روي عـن أن ٍ
ـس قـال :كان أصحـاب
رسـول هللا ﷺ يقـرءون القـرآن مـن أولـه إىل آخـره يف الفرائـض(.)98
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ولعل العمدة من الدليل ،هو أنَّه ال يوجد مانع مينع من هذا الفعل ،فكما جيوز لإلنسان
إماما ومنفردا أن يقرأ أي سورة أو آايت من القرآن ،فأي مانع مينع من قراءة هذه السورة وتلك
اآلايت ضمن ورد حيدده ليختم.
ورأى بعض علمائنا املعاصرين كابن ابز وابن عثيمني أن األوىل تركه ،ويتحصل من كالمهم
أربعة علل ،هي:
األوىل :مل ينقل ما يدل على فعله واستحبابه ،قال اإلمام أمحد« :ال أعلم أحداً فعل هذا»(.)99
الثانيـة :أن السـنة أن يقـرأ يف الصلـوات مـن املفصـل ،وختـم القـرآن يف الفـرض يفـوت هـذه
السـنة (.)100
الثالثة :أنه ال ميكن إمساع الناس مجيع القرآن؛ ألنه سيبقى مدة طويلة يف اخلتم ،وسيتغري
الناس ،فال يسمعون كل القرآن.
الرابعة :يف هذا العمل تفويت لفائدة تكرار سور املفصل ،وهي احلفظ ،فإن السورة إذا
تكررت على السمعكان هذا معيناً على حفظها ،ومع هذا العمل ال تتحقق هذه املصلحة (.)101
وميكن االنفصال عن الدليل األول أبن البحث يف اجلواز وليس يف االستحباب.
وأمـا الدليـل الثـاين :فيقـال :إن القـراءة مـن املفصـل هـي الغالـب أو األكثـر ،وإال فقـد كان
النبي ﷺ يقـرأ مـن خـارج املفصـل ،فـإذا قـرأ مـن املفصـل وقـرأ مـن ورده ألجـل أن خيتـم مل يقـل يف
حقـه خالـف السـنة ،فالنبي ﷺ قـرأ ابملغـرب ابلطـور( )102وابألعـراف(.)103
ومبثل هذا جياب عن الدليل الرابع.
وأما الدليل الثالث فنعم ،فال ميكن اخلتم إال مبدة طويلة مما يؤدي إىل تغري الناس ،لكن ال
يعين هذا حترمي الفعل.
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وال شك أن عدم الفعل أوىل ،وخري اهلدي هدي نبينا ﷺ ،فلما مل يفعل ﷺ وال صحابته
الكرام  كان األكمل واألحسن االلتزام بفعلهم.

املبحث الرابع :شهود ختم القرآن الكرمي:
يسـتحب أهـل العلـم شـهود ختـم القـرآن واالجتمـاع لـه ،معللين ذلـك بكونـه مـن املواطـن
اليت يرجى فيها إجابة الدعاء ،وهلذا يف أثر احلكم أن جماهد وعبدة بن أيب لبابة يف اليوم الذي
خيتمـون فيـه ،يبعثـون إىل بعـض إخواهنـم ،ويدعوهنـم إىل شـهود اخلتـم ،ويقولـون :إن الرمحـة تنـزل
عنـد ختـم كتـاب هللا تعـاىل.
وكان أنس إذا أراد أن خيتم مجع أهله وماله.
وهذا األثر هو العمدة يف الباب.
يقول مالك بن دينار :كان يقال « :اشهدوا ختم القرآن» (.)104
قال النووي« :واستحب السلف صيام يوم اخلتم وحضور جملسه» (.)105
ويف فتاوى اللجنة الدائمة برائسة مساحة العالمة الشيخ ابن ابز:
« الدعاء عند ختم القرآن فعله السلف ،فقد كان موجودا يف القرون املفضلة ،حيث كانوا
حيضرون عند ختم القرآن ،ويدعون يف الصالة وخارجها ،وليس هو بدعة» (.)106
فشهود اخلتم اثبت عن السلف ،فليس من احلق إنكاره ،وال إنكار التواصي عليه.

املبحث اخلامس :صوم يوم اخلتـم:
استحب بعض أهل العلم من التابعني وغريهم من علماء املذاهب كالنووي «صيام يوم
اخلتم إال أن يصادف يوماً هنى الشرع عن صيامه» (.)108( )107
ومل يذكروا دليالً هلذا االستحباب ،ولعلهم رأوه تعظيماً هلذا اليوم الذي خيتم فيه القرآن،
وألجل أن يكون أحرى يف إجابة الدعاء ،إذ جيتمع اخلتم والصيام ،وهللا أعلم.
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واحلق  -إن شاء هللا تعاىل -أنه ال يستحب صيام يوم اخلتم؛ إذ مل يرد هذا عن النيب ﷺ
وال عن صحابته الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم.
ووروده عن بعض التابعني ال يسوغ القول ابستحبابه ،فليست أقوال التابعني
من مصادر التشريع حىت نقول ابستحباب أفعاهلم ،إال أن جيمعوا.
وقد قال الشيخ بكر أبو زيد« :مل يصح يف هذا شيء عن النيب ﷺ وال عن صحابته ،
وعامة ما يروى فيها مما ال تقوم به احلجة »(.)109
بل اإلنكار على من صام يوم اخلتم أقرب من القول ابستحبابه ،وذلك أن أي عبادة تقيد
مبا مل يقيدها به الشرع ،فإن التقييد حينئذ مما ينكر؛ إذ هو إضافة على الشرع.

املبحث السادس :التكبري عند هنـاية سورة الضحى:
املراد هبذا أن يكرب إذا فرغ من سورة الضحى ،مث يكرب إذا فرغ من « أمل نشرح» ،وهكذا
حىت خيتم القرآن الكرمي.
ويستوي يف هذا إذا كان يف الصالة أو خارجها.
قـال ابـن اجلـزري « :التكبير عنـد القـراء :عبـارة عـن قـول :هللا أكبر قـرب ختـم القـارئ علـى
مـا يفصـل»(.)110
وهذه أحد املسائل اليت اشتد فيها اخلالف ،وسبب ذلك أنه ال يوجد نقل صحيح عن
النيب ﷺ ( )111وال عن الصحابة  يف هذا األمر ،إمنا غاية ما ورد النقل عن أهل مكة ،وكان
من بينهم القارئ عبدهللا بن كثري  ،ومن هنا ،قال بعض أهل العلم :من قرأ من طريق ابن
كثري كرب وال حرج ،ومن قرأ من طريق غريه ،فال.
فكان التكبري حمل وفاق  -عند األكثر -ملن قرأ البن كثري.
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وأما أصحاب الفن القراء فإهنم يرون استحبابه؛ لوروده اثبتا يف قراءة ابن كثري من طريق
البزي وقنبل ،وبعضهم يراه يف كل قراءة ،ويرون وروده عن مجيع القراء.
قال ابن اجلزري« :ووردت أيضا عن سائر القراء»(.)112
وال شك أن هذا مما ينازع فيه ابن اجلزري  ،أعين ورودها عن مجيع القراء ،أما من
طريق ابن كثري فالتكبري اثبت .قال مكي « :أمجع القراء على ترك التكبري إال البزي»(.)113
وسيأيت -إن شاء هللا تعاىل -كالم أيب العباس ابن تيمية يف أن التكبري البن كثري فحسب.
وعلى ٍ
كل ،فالبعض يرى أن التكبري سنة مطلقة ،إما أخذاً له من قراءة القراء وأنه مروي
عنهـم ،كمـا ذكـر ابـن اجلـزري ،وإمـا عـن طريـق القيـاس ،وأنـه طاملـا ثبـت بقـراءة ابـن كثير ،فإنـه
ال خيتـص اببـن كثير.
وهؤالء هم علماء القراءات ،وأما الفقهاء فسيأيت ذكر احلديث عنهم.
وقد كان هذا األمر مشتهرا عن علماء مكة وقرائهم ،حىت قال الفاكهي يف أخبار مكة:
ُ

َ ّ
ٱلض َ
ح ٰ
«ذكـر سـنة أهـل مكـة عنـد ختـم القـرآن والتلبيـة عنـد القـراءة إذا بلغـوا ﴿ :و
ـى ﴾
حتى خيتمـوا القـرآن» (.)114

ونقل عامل مكة وحمدثها سفيان بن عيينة شهرة هذا األمر من غري نكري ،فقد سأله
يكب القارئ يف شهر
تلميذه احلميدي ،قال له :اي أاب حممد ،رأيت شيئا رمبا فعله الناس عندانّ ،
رمضان إذا ختم ،فقال :رأيت صدقة بن عبدهللا بن كثري يؤم الناس منذ أكثر من سبعني سنة،
كب(.)115
وكان إذا ختم القرآن ّ
وهذا كما أنه نقل فهو إقرار من هذا العامل الرابين ،فلم يكن ينقله وهو يرى بدعيته مثال،
أو يرى عدم فعله على أقل األحوال ،وممن رأى جوازه بل سنيته من أئمة العلم والفتوى أبو
عبدهللا الشافعي:
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قال البزي :قال يل الشافعي :إن تركت التكبري ،فقد تركت سنة من سنن نبيك ﷺ (.)116
فهذا واضح أن اإلمام الشافعي ال ينكر هذا األمر ،بل يرى سنيته.
وقد علق احلافظ عماد الدين ابن كثري على هذا النقل بقوله :وهذا يقتضي صحة هذا
احلديث (.)117
وهذا يدل على ثبوت هذا األمر عن الشافعي عند ابن كثري(.)118
وقد نقل التكبري عن ابن عباس( )119وتلميذه جماهد ،حىت قال جماهد:
ختمـت علـى عبـدهللا بـن عبـاس تسـع عشـرة ختمـة كلهـا أيمـرين أن أكبر فيهـا مـن أمل
نشـرح(.)120
وقد ذكر ابن اجلزري  عمل الناس هبذا يف عصره ،فقال:
«ورأيت أان غري واحد من شيوخنا يعمل به وأيمر من يعمل به يف صالة الرتاويح...
وفعلت أان كذلك مرات ملا كنت أقوم ابإلحياء إماما بدمشق ومصر».
مث قـال« :وملـا مـن هللا تعـاىل علـي ابجملـاورة مبكـة ،ودخـل شـهر رمضـان ،فلـم أر أحـداً ممـن
صلـى الرتاويـح ابملسـجد احلـرام إال يكبر مـن الضحـى عنـد اخلتـم ،فعلمـت أهنـا سـنة ابقيـة فيهـم
إىل اليـوم» (.)121
وأمـا الفقهـاء - ،سـوى احلنابلـة  -فلـم أجـد عندهـم ذكـرا هلـذا األمـر ،وكان اإلمـام اجلـزري
الشـافعي قـد صـرح هبـذه النتيجـة ،وأنـه مل جيـد نصـاً عنـد أصحـاب الشـافعي  -مـع ثبوتـه عـن
إمامهـم  -يف شـيء مـن كتبهـم املبسـوطة ،وال املطولـة املوضوعـة للفقـه ( ،)122وكـذا األحنـاف
واملالكيـة (.)123
وأمـا احلنابلـة فمذكـور يف كتبهـم ومسـطر يف مصنفاهتـم ،واملذهـب عندهـم اسـتحبابه ،كمـا
نـص علـى هـذا يف اإلقنـاع وغيره (.)124
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واحلق  -إن شاء هللا يف هذه املسألة  -أن التكبري ال يشرع؛ فلم يصح عن النيب ﷺ وال
عن أحد من صحابته الكرام(.)125
بل وحىت أهل مكة لعله مل يكن يفعل يف عهد التابعني إال عند عدد يسري منهم كمجاهد
بن جرب ،مث انتشر بعد - ،وهللا أعلم  ،-ويدل على هذا إنكار عامل مكة وفقيهها يف زمنه عطاء
بـن أيب رابح ،حيـث قـال ملـا مسـع اخلـامت يكبر ملـا بلـغ والضحـى ،قـال :مـا كان القـوم يفعلـون
هـذا ،فقيـل لـه :أفلا تنهـه! قـال :سـبحان هللا ،أهنـى رجلاً يقـول :هللا أكبر وقـال أيضـاً :إن هـذا
لبدعة (.)126
ألجل هذا ال ينبغي فعله ،كما هو رواية عن اإلمام أمحد( ،)127وعلى هذا فعل املسـلمني
يف مسـاجدهم وجمامعهـم مـن عصـور متطاولـة ،وعلـى رأسـها احلرمـان الشـريفان ،بـل ال يـكاد
يعـرف هـذا األمـر إال عنـد خاصـة طلبـة العلـم.
وقـد وجـه سـؤال للجنـة الدائمـة يف اململكـة برائسـة العالمـة عبدالعزيـز بـن ابز ،عـن هـذا
التكبير ،فقالـت « :ال يشـرع التكبير يف آخـر سـورة الضحـى إىل آخـر سـور القـرآن؛ لضعـف
احلديـث الـوارد يف ذلـك ،وتركـه أوىل»(.)128
لكـن نلحـظ أهنـم َرحـِ َـمُهم ﷲ مل حيرمـوه ،وإمنـا رأوا تركهـا أفضـل؛ ألن احلديـث الـوارد فيـه
ضعيـف.
ولعلهم َرحـَِمُهم ﷲ أرادوا القراءة املشهورة يف العامل اإلسالمي ،وهي قراءة حفص ،أو قراءة
ورش وليـس فيهمـا التكبير ،أمـا مـن قـرأ البـن كثير فالـذي يظهـر أنـه ال مانـع منـه -إن شـاء هللا
تعاىل.-
وقـد سـئل شـيخ اإلسلام ابـن تيميـة  عـن هـذا فقـال « :إذا قـرءوا بغير حـرف ابـن كثير
كان تركهـم لذلـك هـو األفضـل؛ بـل املشـروع املسـنون ،فـإن هـؤالء األئمـة مـن القـراء مل يكونـوا
يكبرون ال يف أوائـل السـور وال يف أواخرهـا »(.)129
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مث يـزداد األمـر شـدة حينمـا يقـع يف الصلاة ،ومعلـوم أن الصلاة ال حيـدث فيهـا شـيء مـن
األذكار إال مـا دل الدليـل عليـه ،وال دليـل ههنـا ،فكيـف نقـول بـه حتى علـى قـراءة مـن قـرأ البـن
كثري؟!!.
ال سيما إذا علمنا أن من صيغ التكبري املروية عن البزي :ال إله إال هللا ،هللا أكرب ،واحلمد هلل.
فأين الدليل على هذا الذكر داخل الصالة!!!.
وهب أنه صح به األثر خارج الصالة ،فهل يقال داخل الصالة؟!!.
وههنا مسألة يذكرها علماء القراءات ،وهي :ما سبب التكبري؟ ويذكرون عدة أسباب ،منها:
أنه ملا أتخر الوحي عن رسول هللا ﷺ وفرت ،مث جاءه الوحي بسورة الضحى ،كرب فرحا
وسرورا.
وهذا أشهرها ،ونسبه ابن اجلزري( )130للجمهور.
ۡ
ٱلسلاَ ُم كبر فرحـاً وسـروراً - ،وقيـل :شـكرا هلل -بتلـك النعـم التي
ومنهـا :أنـه َعلَي ِـه َ
ٱلصلاَةُ َو َ
عددهـا هللا عليـه يف قولـه :أمل جيـدك إىل آخـره.
ۡ
ٱلصلاَةُ
ومنهـا :أنـه ملـا رأى جربيـل علـى خلقتـه العظيمـة ،فهالـه ذاك املـرأى فكبر َعلَي ِـه َ
ٱلسلاَ ُم.
َو َ
ومنها :قوهلم :نكتة التكبري التشبيه للقراءة بصوم رمضان إذا أكمل عدته يكرب ،فكذا
هنا؛ يكرب إذا أكمل عدة السورة.
لكن ،إذا علمنا أنه مل يصح التكبري عن النيب ﷺ فكيف لنا أن خنوض يف سببه ،وأىن
لنا أن نتحدث عن أمر مل يثبت أصالً.
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ورغم أن التكبري مل يثبت ،فكذلك سبب التكبري مل يثبت ،حىت قال العالمة ابن كثري عن
السبب األول ،وهو أشهرها -فما ابلك مبا دونه:-
«ومل يرو ذلك إبسناد حيكم عليه بصحة وال ضعف» (.)131

املبحث السابع :قراءة سورة اإلخالص ثالاثً:
ذكر بعضهم أنه ينبغي عند اخلتم :تكرار قراءة سورة اإلخالص ثالث مرات ،فإذا بلغها
قرأها ثالث مرات ،بدالً من قراءهتا مرة واحدة.
وقد ذكر الزركشي( )132أن عمل الناس على هذا ،ومل يذكر دليال لتأييد هذا األمر سوى
عمل الناس.
وعلل بعضهم( :)133أن احلكمة يف التكرير ما ورد أهنا تعدل ثلث القرآن فيحصل بذلك
ختمة.
أي أنه راجع إىل جرب ما لعله حصل يف القراءة من خلل.
ووجـه آخـر أبـداه السـيوطي ،قـال« :وكمـا قـاس احلليمـي التكبير عنـد اخلتـم علـى التكبير
عنـد إكمـال رمضـان ،فينبغـي أن يقـاس تكريـر سـورة اإلخلاص علـى إتبـاع رمضـان بسـت مـن
شوال»(.)134
ويناقش هذا مبا يلي:
أوالً :أن العبادات مبناها على االتباع ،ال على االجتهاد وإعمال الرأي ،فال سبيل
للقياس ،وال طريق للعقل يف حتصيلها وسنها ،قال ابن مسعود  :اتبعوا وال تبتدعوا فقد
كفيتم(.)135
اثنياً :قول الزركشي :عليه عمل الناس مما يناقش فيه ،فأين النقل عن السلف يف هذا،
أصحاب القرون املفضلة؟ فلم جند له ذكراً البتة ،بل انتشار هذه العادة واشتهارها جاء متأخراً،
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لعله كان يف القرن اخلامس اهلجري ،وقد قال ابن اجلزري« :هذا شيء مل نقرأ به ،وال أعلم
أحداً نص عليه من أصحابنا القراء ،وال الفقهاء».
مث ذكر سبب هذا الشيء ،ورجح أنه اختيار ألحد القراء يقال له :اهلرواين( ،)136وصار
العمل على هذا يف أكثر البالد عند اخلتم يف غري الرواايت ،واهلرواين هذا تويف يف عام ()402
(.)137
فهذا النص من هذا اإلمام احلجة يبني لك حقيقة األمر ،وأنه ال يعرف عند القراء ،وال
يؤخذ على أنه رواية.
اثلثاً :أن عمل البعض ليس حبجة ،سواء يف بلدة أم يف زمن ،وهلذا مل يقبل العلماء قول
إمام دار اهلجرة يف حجية عمل أهل املدينة على إطالقه.
رابعاً :أن من أهل العلم من أنكرها ،فليس قول من قبلها أبوىل ابلقبول من قول من
أنكرها ،ففي رواية عن اإلمام أمحد أنه ال جيوز تكرارها (.)138
قال ابن اجلزري« :والصواب ما عليه السلف؛ لئال يعتقد أن ذلك سنة»(.)139
خامساً :أن ابب البدع إمنا فتح مبثل هذا ،ابستحسان أمور وعادات ليس عليها أاثرة
من علم ،وال بينة من هدى.

الفصل الثالث :ما يشرع من األعمال بعد اخلتم.
املبحث األول :مجع اآلايت اليت فيها السجدات حال اخلتم:
ذكر بعض أهل العلم أن بعض أئمة املساجد  -فيما سبق -جيمع آايت السجود بعد أن
خيتم مباشرة يف الركعة األخرية من الرتاويح ،فيسجد عند كل آية ،والظاهر أهنم حال قراءهتا
أوالً ال يسجدون ،فإذا ختموا قرأوا وسجدوا ،وهذا يسمى اختصار السجود ،وقد وجد هذا
الفعل يف عهد التابعني ،فما حكم هذا الصنيع؟.
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ذكر مجع من أهل العلم أن هذا مما يكره ،وذكر آخرون أنه من البدع؛ إذ مل يؤثر فعله
عمن يقتدى به.
أما من ذهب إىل كراهته من السلف ،فهم الشعيب واحلسن البصري وحممد بن سريين
وأبو العالية والنخعي وأمحد وإسحق(.)140
وهذا حيتمل أهنم أرادوا ابلكراهة كراهة التحرمي ال التنزيه ،وهذا اصطالح شائع يف عرف
السلف ،بل هو األغلب عند إطالق لفظ الكراهة ،يؤيد هذا قول سعيد بن املسيب « :ثالث
مما أحدث الناس اختصار السجود ،ورفع األيدي ،ورفع الصوت عند الدعاء»(.)141
َّ
وعد أبو شامة هذا الفعل من البدع وابن احلاج والسيوطي وغريهم(.)142
وقد علل ابن قدامة وغريه كراهة هذا األمر بكونه مل يرو عن السلف فعله ،بل كراهته،
وال نظري له يقاس عليه (.)143
وخالف أبو حنيفة فأجازه (.)144
واألقرب  -والعلم عند هللا تعاىل -كراهة هذا الفعل؛ ملا ذكر من األدلة.

املبحث الثاين :الدعاء بعد اخلتـم:
من اآلداب اليت يرشد إليها الكثري من أهل العلم عند ختم القرآن الكرمي دعاء هللا تعاىل،
ويستحبون هذا استحبااب مؤكدا ،ويعدونه من مواطن إجابة الدعاء ،قال النووي :
«الدعاء مستحب عقيب اخلتم استحبااب متأكداً» (.)145
ومل يرد يف الكتاب والسنة إرشاد إىل هذا ،ولكن وردت به آاثر عن الصحابة والتابعني،
فقد جاء عن أنس  :أنه كان إذا ختم القرآن مجع أهله فدعا (.)146
وجاء عن ابن عباس  أن رجالً كان يقرأ القرآن يف مسجد رسول هللا ﷺ ،فكان ابن
عباس ﷺ جيعل عليه رقيباً ،فإذا أراد أن خيتم قال جللسائه :قوموا حىت حنضر ختم القرآن (.)147
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وعن عبدهللا بن مسعود ،قال« :من ختم القرآن فله دعوة مستجابة .قال :فكان عبدهللا
إذا ختم القرآن مجع أهله فدعا ،وأمنوا على دعائه» (.)148
وأما التابعون ،فقد روى احلكم بن عتيبة قال :كان جماهد ،وعبدة بن أيب لبابة يعرضون
مصاحفهم ،فلما كان اليوم الذي أرادوا أن خيتموا فيه ،بعثوا إيل وإىل سليمان ،فقالوا :إان كنا
نعرض مصاحفنا ،وإان أردان أن خنتم ،وإن الرمحة تنزل ،أو قال :حتضره عند ختم القرآن (.)149
فهذه العلة اليت ألجلها كانوا حيرصون على الدعاء ،صح عن جماهد أنه قال« :الرمحة
تنزل عند ختم القرآن» (.)150
وكان إمام أهل السنة واجلماعة  -اإلمام أمحد -يفعله ،فقد قال ابنه صاحل :كان أيب خيتم
من مجعة إىل مجعة ،فإذا ختم يدعو ونؤمن.
وقد قال ابن قدامة مفصحاً عن مذهب السادة احلنابلة يف هذه املسألة:
«ويستحب أن جيمع أهله عند ختم القرآن وغريهم؛ حلضور الدعاء» (.)151
وانظر  -رمحك هللا  -أنه نص على االستحباب؛ ألجل ما سلف من اآلاثر املروية.
فبعد هذا ،ال ميكن اإلنكار على من دعا ،بل اإلنكار جدير على من أنكر هذا الصنيع،
وهلذا نفى العالمة ابن ابز  -وحسبك به  -علمه بوجود نزاع يف استحباب الدعاء بعد ختم
القرآن (.)152
فهذا املوطن من أرجى مواطن إجابة الدعاء ،فاحرصه عليه عبدهللا وال تزهد فيه ،فيفوتك
خري عظيم ،قال العالمة ابن القيم« :من آكد مواطن الدعاء وأحقها ابإلجابة» (.)153

املبحث الثالث :دعاء اخلتم يف الصالة:
هذه املسألة من أكثر املسائل اليت وقع فيها اختالف بني أهل العلم املعاصرين بني جوازها
وعدمه ،بل بني البدعية واالستحباب ،ومل يشتهر اخلالف عند املتقدمني كثرياً.
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وكان خالف العلماء على قولني اثنني ،مها:
األول :كراهة الدعاء عند اخلتم.
وإىل هذا ذهب مالك اإلمام وبعض األحناف(.)154
سئل مالك  عن الذي يقرأ القرآن فيختمه مث يدعو ،فقال:
«ما مسعت أنه يدعو عند ختم القرآن ،وما هو من عمل الناس»(.)155
وينقل بعض املالكية ،فيقول« :يف العتبية كراهة مالك الدعاء عقب ختم القرآن»(.)156
وقـد اسـتدل بعضهـم بقـول اإلمـام مالـك :مـا هـو مـن عمـل النـاس ببدعيـة هـذا األمـر وعـدم
جوازه.
وستأيت مناقشة هذا االستدالل -إن شاء هللا تعاىل.-
وحجة هذا القول :أنه مل يرد عن النيب ﷺ وال عن صحابته شيء من هذا.
لكن نلحظ أهنم مل يذكروا التحرمي وال البدعية ،بل الكراهة فحسب ،فالقول ابلبدعية
قول حمدث مل أر من قال به -يف حدود اطالعي وحبثي.-
وقد ذهب بعض علمائنا املعاصرين إىل القول ابلتحرمي ،بل ببدعية دعاء اخلتم يف الرتاويح،
وهو الشيخ بكر بن عبدهللا أبو زيد(.)157
وأمـا نسـبة بعضهـم هـذا القـول للشـيخ العالمـة ابـن عثيمين فغير صحيـح ،إمنـا قـال الشـيخ
 :إنـه ال يشـرع ،وفـرق بين األمريـن( ،)158ومل ينـص علـى البدعيـة وال مـرة واحـدة ،مـع تكـرر
سـؤال الشـيخ عن دعاء اخلتم .وكان ينهى عن التشـديد يف املسـألة- ،وال شـك أن التبديع من
التشديد.)159(-
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القول الثاين :يستحب دعاء اخلتم يف صالة الرتاويح.
وعلى هذا عمل أهل مكة من أايم أتباع التابعني  -ورمبا قبل ذلك  -وكذا أهل البصرة،
اشتهر عنهم دعاؤهم يف الرتاويح بعد ختمهم القرآن ،ومل يزل العمل عليه حىت أايمنا هذه،
مل يزل عمال مستحسنا حممودا ،ترى فيه اجتماع أهل اإلسالم يف قبلتهم وأعظم مساجدهم،
وحرصهم على شهود الدعاء ،ومن مل يكن منهم حاضرا هلذا احملفل العظيم حرص على النظر
إليه ومتابعته واستماع الدعاء ومشاهدة ذاك املنظر املهيب واملشهد اجلليل ،فليلة اخلتم يف
املسجد احلرام من ليايل أهل اإلسالم.
وممن ذهب صرحياً إىل اخلتم يف الرتاويح اإلمام أمحد  ،وهو مذهب احلنابلة (.)160
قال العالمة ابن القيم« :ونص أمحد  تعاىل على استحباب ذلك يف صالة ال َرتاويح(،)161
ُْ ُ ُ َ ّ
ب
قال حنبل :مسعت أمحد يقول يف ختم القرآن :إذا فرغت من قراءتك ﴿ :قل أعوذ بِر ِ
َّ
الن ِ
اس﴾(الناس ،)١:فارفع يديك يف الدعاء قبل الركوع .قلت :إىل أي شيء تذهب يف هذا؟.
قال :رأيت أهل مكة يفعلونه ،وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم مبكة.
قال عباس بن عبدالعظيم :وكذلك أدركت الناس ابلبصرة ومبكة ،ويروي أهل املدينة يف
هذا أشياء ،وذكر عن عثمان بن عفان .
وقال الفضل بن زايد :سألت أاب عبدهللا أختم القرآن ،أجعله يف الرتاويح أو يف الوتر؟.
قال :اجعله يف الرتاويح؛ حىت يكون لنا دعاء بني اثنني ،قلت :كيف أصنع؟ قال :إذا
فرغت من آخر القرآن ،فارفع يديك قبل أن تركع ،وادع بنا وحنن يف الصالة ،وأطل القيام،
قلت :مب أدعو؟ قال :مبا شئت ،قال :ففعلت كما أمرين ،وهو خلفي يدعو قائماً ،ويرفع
يديه»(.)162
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ونقـل إبراهيـم احلـريب عـن اإلمـام أمحـد أنـه سـئل عـن الرجـل خيتـم القـرآن يف شـهر رمضـان:
قائمـا يف الصلاة ،أم يركـع ويسـلم ويدعـو بعـد السلام! فقـال :ال ،بـل يدعـو يف الصلاة
أيدعـو ً
وهـو قائـم بعـد اخلتمـة.
قيل له :فيدعو يف الصالة بغري ما يف القرآن؟ قال :نعم(.)163
ويف هذا النص دليل على استحباب اإلمام أمحد هلذا األمر ،وفيه بيان احلجة والربهان
الذي اعتمد عليه اإلمام أمحد ملا ذهب إليه ،وهي عمل أهل مكة ،وعمل سفيان بن عيينة
وهو أحد أئمة املسلمني.
فهنا احتج اإلمام أمحد  بعمل أتباع التابعني من أهل مكة يف أمر مل يرد فيه سنة ،مع
أدلة أخرى تؤيده ،سيأيت ذكرها -إن شاء هللا تعاىل.-
وقـد كان اإلمـام أمحـد  يسـتدل بقـول التابعين ورمبـا اسـتدل بقـول اتبعيهـم أيضـاً ،وال
غرابـة يف هـذا « ،قـال أبـو داود :قـال أمحـد بـن حنبـل :مـا أجبـت يف مسـألة إال حبديـث عـن
رسول هللا ﷺ إذا وجدت يف ذلك السبيل إليه أو عن الصحابة أو عن التابعني ،فاذا وجدت
عـن رسـول هللا ﷺ مل أعـدل إىل غيره ،فـاذا مل أجـد عـن رسـول هللا ﷺ فعـن اخللفـاء األربعـة
الراشـدين املهديين ،فـاذا مل أجـد عـن اخللفـاء فعـن أصحـاب رسـول هللا ﷺ األكابـر فاألكابـر
مـن أصحـاب رسـول هللا ﷺ ،فـاذا مل أجـد فعـن التابعين وعـن اتبعـي التابعين»(.)164
وكذا ،هو عمل أهل البصرة ،مث استمر العمل عليه ،وارتضاه أهل العلم من غري نكري.
قصارى ما كان أن مالكاً  مل يعلم العمل به يف املدينة ،فحمل األمر على الكراهة،
وهذا ال يقابل عمل أهل اإلسالم ،يف مكة ويف البصرة ويروي أهل املدينة يف هذا أشياء وذكر
عن عثمان.
فمصران من أمصار أهل اإلسالم يعملون به ،مث ال ينكره العلماء فيهما وال يف غريمها،
وهم محاة الدين والذابون عنه ،مث تتابعت عليه األمة إىل عصران أىن لنا إنكاره؟!!.
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وهل يعين هذا إال أن األمة قد ضلت طوال هذه املدة وأخطأت خطأ بينا يف شعرية
معلومة وقربة ظاهرة.
فهذا مما جيعل القول ببدعيته قوال مرفوضاً ،وهبذا رد العالمة ابن ابز هذا القول حيث قال:
« ال أعلم عن السلف أن أحدا أنكر هذا يف داخل الصالة ،كما أين ال أعلم أحدا أنكره
خارج الصالة ( ،)165هذا هو الذي يعتمد عليه يف أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه
أوهلم وآخرهم ،فمن قال :إنه منكر فعليه الدليل ،وليس على من فعل ما فعله السلف ،وإمنا
إقامة الدليل على من أنكره وقال :إنه منكر أو إنه بدعة ،هذا ما درج عليه سلف األمة وساروا
عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم ،وفيهم العلماء واألخيار واحملدثون»(.)166
وقال أيضاً« :وهذا معروف عن السلف تلقاه اخللف عن السلف ،وهكذا كان مشائخنا
مع حتريهم للسنة وعنايتهم هبا يفعلون ذلك ،تلقاه آخرهم عن أوهلم ،وال خيفى على أئمة
الدعوة ممن يتحرى السنة وحيرص عليها»(.)167
والشيخ  من أهل اإلطالع واملعرفة ابخلالف ،ولو كان مثة خالف أو إنكار من أحد
ألشار إليه.
وممـا يؤيـد جـواز دعـاء اخلتـم داخـل الصلاة أن الدعـاء يف الصلاة ال يسـتنكر ،بـل الصلاة
هـي الدعـاء ،وقـد كان النبي ﷺ يدعـو يف صلاة الليـل إذا مـر آبيـة رمحـة ويسـتعيذ إذا مـر آبيـة
عذاب(.)168
ويؤيده أيضاً :أن الدعاء عند اخلتم من مظان إجابة الدعاء ومن أحواله املرغب فيها،
فإذا كان اخلتم يف الصالة فأي مانع مينع من الدعاء؟!!.
وهبذه األدلة كان الشيخ العالمة ابن ابز  يرد على من قال ببدعية دعاء اخلتم داخل
الصالة (.)169
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وأما ما قاله اإلمام مالك  وقد سئل عن الذي يقرأ القرآن فيختمه مث يدعو ،فقال:
ما مسعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس(.)170
فلعلك تلحظ أن هذا السؤال ليس عن دعاء اخلتم يف الصالة ،بل هو عام ،وعليه؛ فالرد
هلذا يسري ،أبن يقال :إن اإلمام مالك أفىت مبا علم ،وغريه قد علم أن أنساً  كان يدعو عند
اخلتم ،وكان جماهد وغريه من السلف -كما مر -يفعلونه ،بل ويتواصون عليه وعلى شهوده.
وال شك أن قبول فعل أنس  أوىل ،ولو علمه مالك ألخذ به -فيما حنسب -؛ فقد
علل رد الدعاء أبن ال يعلمه من عمل الناس.
على أن قول مالك ال يعين البدعية ،كما نقلته قبل عن أرابب مذهبه.
وعليه؛ فال ميكن االستدالل بقول اإلمام مالك على بدعية الدعاء عند اخلتم؛ ألن مالك
مل يقل ابلبدعية أصالً.
وشيء آخر يورد على من استدل بقول مالك وحنا إىل التبديع ،أال وهو :أن مالك
ال يرى ختم القرآن يف الرتاويح ،وعمل املسلمني منذ أزمنة متطاولة على خالف هذا ،قال
مالك :ليس ختم القرآن يف رمضان بسنة للقيام.
وسبقه إىل هذا شيخه ربيعة ،فقال :ليست بسنة (.)171
ولكن العمل على خالف هذا الرأي ،بل املذهب املنصوص عليه عند املالكية استحباب
اخلتم يف رمضان(.)172
فمن احتج مبنع مالك من دعاء اخلتم لزمه األخذ مبنعه اخلتم يف قيام رمضان ،أو على
األقل القول بعدم استحبابه(.)173
هذا ،والذي يفهم من كالم متأخري املالكية عدم كراهية دعاء اخلتم يف الصالة ،وها هو
ابن احلاج املالكي يقول« :وابجلملة ،فاملوضع موضع خشوع وتضرع وابتهال ورجوع إىل املوىل
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سبحانه وتعاىل ابلتوبة مما قارفه من الذنوب والسهو والغفالت وتقصري حال البشرية ،فينبغي
أن يبذل العبد جهده كل على قدر حاله ومرتبته»( .)174فلم يقل :موضع بدعة أو كراهية.
فالقول الراجح  -إن شاء هللا تعاىل -هو استحباب دعاء اخلتم يف الصالة ،وموضعه كما
قال اإلمام أمحد بعد الفراغ من سورة الناس.
ويف فتاوى اللجنة الدائمة برائسة مساحة العالمة ابن ابز:
«يسـتحب الدعـاء عنـد ختـم القـرآن يف صلاة الرتاويـح ،ويسـتحب حضـوره؛ لفعـل كثير
مـن السـلف ،وال أبس ابلذهـاب إىل املسـاجد؛ حلضـور ختـم القـرآن»(.)175
ويف خامتـة هـذه املسـألة جيـدر التنبيـه علـى مظهـر مـن املظاهـر املخلـة أبدب العلـم وروح
الفقه ما يفعله البعض من اخلروج من املسجد قبل الشروع يف دعاء اخلتم وعدم شهود الصالة
إىل هنايتهـا ،فيفوهتـم بذلـك أجـر االنصـراف مـع اإلمـام ،وليـس هـذا مـن أدب االختلاف ،وال
من توقري العلم ،ومل يكن اخلالف يف العلم مينع أهل العلم من الصالة خلف بعضهم البعض،
فقـد «كان الصحابـة والتابعـون هلـم إبحسـان ،ومـن بعدهـم مـن األئمـة األربعـة يصلـي بعضهـم
خلـف بعـض ،مـع تنازعهـم يف هـذه املسـائل املذكـورة وغريهـا ،ومل يقـل أحـد مـن السـلف إنـه
ال يصلـي بعضهـم خلـف بعـض ،ومـن أنكـر ذلـك فهـو مبتـدع ضـال ،خمالـف للكتـاب والسـنة،
وإمجـاع سـلف األمـة ،وأئمتهـا»(.)176
ويف خصوص هذه املسألة كان الشيخ العالمة ابن عثيمني  ال يرى دعاء اخلتم ،لكنه
كان ينهى عن مفارقة اإلمام واخلروج من الصالة (.)177

املبحث الرابع :الشروع يف ختمة أخرى:
يستحب مجع من العلماء لقارئ القرآن إذا ختمه أن يشرع يف ختمة أخرى ،فيقرأ الفاحتة
ومخس آايت من سورة البقرة ،مث يدعو بدعاء اخلتم.
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قـال القرطبي« :كان رسـول هللا ﷺ إذا ختـم يقـرأ مـن أول القـرآن قـدر مخـس آايت ،لئلا
يكـون يف هيئـة املهجـور»(.)178
قال إبراهيم النخعي :كانوا يستحبّون إذا ختموا القرآن أن يقرءوا من أوله آايت (.)179

وقال النووي ابستحبابه(.)180

ويف هذا يقول الشاطيب يف حرزه:
وما أفضل األعمال إال افتتاحه ..مع اخلتم حال وارحتاال موصال.
ويف مذهب األحناف ترتيب السور من واجبات التالوة يف الصالة ،غري أهنم يستثنون
من خيتم ،فإذا قرأ يف األوىل املعوذتني ،فإنه يف الثانية يقرأ ابلفاحتة وشيء من سورة البقرة (.)181
ووافقهم على هذا املالكية أيضاً (.)182
واحلديث املشار إليه هو حديث ابن عباس :قال :قال رجل :اي رسول هللا ،أي العمل
أحب إىل هللا؟ قال « :احلال املرحتل» .قال :وما احلال املرحتل؟ قال « :الذي يضرب من أول
القرآن إىل آخره ،كلما حل ارحتل»(.)183
وخالـف آخـرون مـن أهـل العلـم ،فلـم يـروا اسـتحباب هـذا األمـر ،وال فعلـه ،كمـا هـو
مذهـب احلنابلـة ( ،)184فقـد نـص اإلمـام أمحـد علـى أنـه إذا فـرغ مـن قـراءة سـورة النـاس ال يقـرأ
الفاحتـة ومخسـاً مـن البقـرة.
قال الشارح ابن أيب عمر« :ولعله مل يثبت فيه عنده أثر صحيح» (.)185
وحيتمل أنه مل حيمل احلديث  -احلال املرحتل -على املعىن الذي ذكروه من قراءة الفاحتة
وأول البقرة.
وأيد احلنابلة املنع أبنه مل يرد عن النيب ﷺ يف هذا شيء وال عن الصحابة  وال عن أحد
من أئمة املسلمني املقتدى هبم ،فكيف يوصى هبذا األمر؟!!.
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وأما احلديث الذي احتجوا به واآلاثر ،فلم يصح منها شيء.
بـل إن احلديـث  -علـى تقديـر صحتـه ،ومل يصـح  -ال يـدل علـى مـا ذكـروه مـن اسـتحباب
قـراءة الفاحتـة وأول سـورة البقـرة ،بـل هـو دال علـى تعاهـد القـرآن الكـرمي ،وأن اإلنسـان إذا ختـم
شـرع يف ختمة أخرى.
بل محله بعضهم على اجلهاد وأنه كلما فرغ من غزوة حلق يف غزوة أخرى ليوافق هذا
حديث أيب هريرة  أي العمل أفضل؟ فقال « :إميان ابهلل ورسوله» .قيل :مث ماذ؟ قال:
«اجلهاد يف سبيل هللا» قيل :مث ماذا؟ قال« :حج مربور»(.)186
قال العالمة ابن القيم « :وهذا مل يفعله أحد من الصحابة وال التابعني ،وال استحبه
أحد من األئمة ،واملراد ابحلديث :الذي كلما حل من غزاة ارحتل يف أخرى ،أو كلما حل من
عمل ارحتل إىل غريه تكميالً له كما كمل األول ،وأما هذا الذي يفعله بعض القراء فليس مراد
احلديث قطعا ،وابهلل التوفيق.
وقـد جـاء تفسير احلديـث متصلاً بـه أن يضـرب مـن أول القـرآن إىل آخـره ،كلمـا حـل
ارحتـل ،وهـذا لـه معنيـان ،أحدمهـا :أنـه كلمـا حـل مـن سـورة أو جـزء ارحتـل يف غيره ،والثـاين :أنـه
كلمـا حـل مـن ختمـة ارحتـل يف أخـرى» (.)187
وهذا هو الصحيح يف املسألة  -إن شاء هللا تعاىل.-

املبحث اخلامس :الوعـظ بعد اخلـتم:
استحب بعض العلماء الوعظ بعد ختم القرآن الكرمي.
نص على هذا اإلمام أمحد  ،ونقله بعض علماء احلنابلة كابن قاضي اجلبل
وممن َّ
واحلجاوي ،مث حمقق املذهب البهويت (.)188
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ومل يذكـروا دليلا أو تعليلاً علـى هـذا ،فهـل أخـذوه مـن الوعـظ بعـد الكسـوف ،أو أخـذوه
مـن جممـوع أدلـة تـدل علـى اسـتغالل مجـع النـاس ابملوعظـة احلسـنة ،كاجلمعـة والعيديـن وعرفـة
وغير ذلـك.
وعلى ٍ
كل ،فالوعظ عبادة حتتاج إىل دليل ،وال يوجد دليل يؤيد هذا األمر ،وأما القياس
فإنه ال يصح يف العبادات ،وطاملا قرر العلماء أن ال قياس يف العبادات.
وقـال ابـن احلـاج« :واخلطـب الشـرعية معروفـة مشـهورة ،ومل يذكـر فيهـا خطبـة عنـد ختـم
القـرآن يف رمضـان وال غيره ،وإذا مل تذكـر فهـي بدعـة ممـن فعلهـا سـيما إن كان املوضـع معروفـاً
مشـهوراً»(.)189

املبحث السادس :صنع العشاء عند ختم القرآن الكرمي:
جرى عمل البعض أنه إذا ختم الطالب حفظا صنع له احتفاال ،بل تعدى البعض
فصنعوا والئم عقب صالة الرتاويح إذا ختموا كتاب هللا تعاىل ،ودعوا إليه ،فما حكم ذلك
كله؟
جاء عن أمري املؤمنني عمر  أنه ملا ختم سورة البقرة حنر جزوراً (.)190

وذكر أهل العلم َّ
وعرفوه بقوهلم :طعام يصنع عند
أن من أنواع الوليمة ما يسمى احلِ َذاقَّ ،
ختم الصيب القرآن الكرمي(.)191
وكذا عندهم :املِ ْشداخ :وهو الطعام املأكول يف ختمة القارئ (.)192
تعلما،
«ولعل الفرق بينهما :أن احلذاق اسم للطعام الذي يصنع عند ختم الصيب القرآن ً
واملشداخ اسم ملا يصنع عند ختم القرآن دراسة »(.)193
وذكرهم له يف كتبهم دليل على إابحته عندهم ،وقد نص على هذا بعضهم (.)194
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ولعل وجه اجلواز واإلابحة القاعدة العريضة املعلومة عند أهل اإلسالم األصل يف األشياء
احلل ما مل أيت دليل على املنع ،ومل يوجد دليل يدل على املنع.
وهذه الوليمة وذاك الطعام إمنا يصنع إظهاراً للفرح والشكر هلل تعاىل هبذه النعمة ،وليس
من ابب التعبد ،مثله مثل صنع الطعام للقادم من سفر ،أو للحصول على شهادة ،أو التعيني
يف وظيفة ،أو احلصول على مسكن ،كل هذا من ابب املباحات.
لكن لو فعلها تعبدا هلل ،وصنعها تديناً وتقرابً هلل تعاىل ،فهذا مما يقال ببدعيته والنهي
عنه؛ ألان ال نتعبد هللا إال مبا شرع.
وهبذا التفصيل قال مجع من علمائنا املعاصرين ،ففي فتاوى اللجنة الدائمة برائسة العالمة ابن
ابز  وإخوانه ملا سئلوا عن حكم االجتماع على قراءة القرآن ،مث االجتماع على الطعام ،قالوا:
«كذا دعوة من حضر القراءة إىل طعام ال أبس هبا ما دامت ال تتخذ عادة بعد القراءة»(.)195
وهذا وإن مل يكن يف خصوص اخلتم ،لكنه مثله ،ويف فتوى آخرى ،قالت اللجنة عن
االحتفال حبفاظ القرآن الكرمي « :ال حرج يف ذلك؛ ألنه من ابب التشجيع واحلث على العناية
بكتاب هللا تعاىل»(.)196
وقـد سـئل العالمـة ابـن عثيمين عـن إقامـة احلفلات عنـد ختـم القـرآن أو عنـد املناسـبات
السارة فأجاب رمحه هللا تعاىل« :إقامة احلفالت عند قدوم الغائب أو عند النجاح أو ما أشبه
ذلـك ال أبس وال حـرج فيـه؛ ألن النـاس يفعلـون هـذا ال بقصـد العبـادة ،ومل يطـرأ علـى ابهلـم أهنـم
يفعلون هذا تقراب إىل هللا ،ولكنهم يفعلون ذلك فرحا وسرورا مبا أنعم هللا به عليهم من حصول
مطلوهبـم ،وال أبس هبـذه احلفلات» (.)197
قال الشيخ الفوزان ،وقد سئل عمن يصنع وليمة إذا أمت الطالب حفظ القرآن الكرمي،
فقال:
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ال أبس بذلك ،هذا من إظهار الفرح ابخلري والتشجيع على حفظ القرآن الكرمي ،وقد
عمل عمر  وليمة ملا أهنى حفظ سورة البقرة (.)198
ومبثـل هـذا قـال العثيمين ملـا سـئل عـن االحتفـاالت التي تقـام يف مجعيـات حتفيـظ القـرآن
الكـرمي(.)199
ولعلـك تلحـظ أن هـذا احلكـم هـو يف اخلتـم خـارج الصلاة ،أمـا إذا كان اخلتـم يف الصلاة
مث تقـام الوالئـم ويدعـى النـاس إليهـا ،فقـد هنـى عنـه علمـاؤان املعاصـرون ،ففـي فتـاوى اللجنـة
الدائمـة:
« أمـا الوليمـة أو االحتفـال مبناسـبة ختـم القـرآن ،فلـم يعـرف عنـه ﷺ وال عـن أحـد مـن
اخللفـاء الراشـدين  ،ولـو فعلـوه لنقـل إلينـا كسـائر أحـكام الشـريعة ،فكانـت الوليمـة أو
االحتفـال مـن أجـل ختـم القـرآن بدعـة حمدثـة» (.)200
ومبثل هذا أفىت العالمة ابن عثيمني  حيث قال:
« ال يشرع شيء من مثل هذا عند ختم كتاب هللا عـز وجـل فال يشرع حفالت وال
طعام وال غريه ،فلو قرأ اإلنسان القرآن كله ،مث أراد عند ختمه أن يصنع وليمة يدعو إليها
الناس ،أو أن يتصدق بطعام على الفقراء أو أن يعمل حفل كلمات وخطب ،فإن هذا كله
ليس من السنة ،وإذا مل يكن من السنة وصنع مبناسبة دينية وهي ختم القرآن فإنه يكون من
البدعة »(.)201
ولعل األمر الذي يفسر هذا هو أن ختم القرآن يف الصالة حمدد بوقت ،فالغالب أن
اخلتم يف الرتاويح يكون يف ليلة سبع وعشرين أو تسع وعشرين ،فيكون هناك ارتباط واضح
بني اخلتم هبذا الوقت وعمل الوليمة ،خاصة وأن اخلتم متكرر يف كل رمضان غالبا ،مما ينتج
عنه كون اخلتم سببا للوليمة ،وتقييد عبادة بسبب مل يشرعه الشارع ال جيوز.
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أما يف طعام يصنع للصيب إذا ختم ،فهذا ال يتكرر ،وال هو حمدد بوقت ،بل مىت ما ختم
صنعه والده ،وهكذا االحتفال ابلطلبة املشاركني يف حلق القرآن الكرمي (.)202
فاحلاصل أن صنع الطعام إن كان مرتبطاً ابخلتم واختذ عبادة فهذا ينهى عنه ،كصنع
الطعام وإعداد الوالئم ألجل اخلتم يف الرتاويح؛ ألن ختصيص عبادة بسبب مل يشرعه هللا ال
جيوز ،فإن خال عن التخصيص وكان املقصود به إظهار الفرح والسرور بتمام النعمة فال أبس
به إن شاء هللا تعاىل.
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اخلـامتـة

أختـم حبثـي حبمـد ريب جــل وعـلا علـى مـا مـن بـه ووفـق مـن مجـع مـادة هـذا البحـث وأهلـم
للصـواب ،وأدون خالصـة مـا توصلـت إليـه ،فأقـول مسـتعينا ابهلل تعـاىل:
 من أجل أعمال املؤمن ختم القرآن الكرمي ،فينبغي التكثر منه. ال يصح يف فضل اخلتم القرآن الكرمي حديث ،لكنه داخل يف فضل تالوة القرآن الكرمي. ال يليق ابملسلم البعد عن تالوة القرآن حبيث مير عليه أربعون يوما مل خيتم فيها كتاب هللاتعاىل.
 أحسن مدة خيتم فيها القرآن ما توارد عليه مجهور السلف :اخلتم يف سبعة أايم. اجتهاد بعض العلماء من قيام ببعض أعمال صاحلة عند اخلتم أو بعده أو الوصية به مماعرى عن الدليل اجتهاد غري صحيح بل هو مردود على صاحبه كصيام يوم اخلتم وقراءة
سورة اإلخالص ثالاثً ،والشروع يف ختمة أخرى والوعظ والتذكري بعد اخلتم.
 استحب كثري من السلف أن يكون اخلتم أول النهار أو أول الليل ومل يرد يف هذا دليليعضده.
 -يستحب ملن ختم الدعاء بعد اخلتم استحباابً مؤكدا ،فينبغي احملافظة عليه.

 ال أبس ابلتواصي لشهود ختم القرآن الكرمي ،سواء كان يف صالة الرتاويح أو خارجها. استحباب التكبري خارج الصالة عند الفراغ من سورة الضحى وهكذا عند الفراغ مما يليهاحىت ختم القرآن هو ملن قرأ البن كثري ،أما من قرأ لغريه فال يستحب له هذا.
 اعتاد البعض بصنيع عشاء حلفظ ابنه القرآن الكرمي؛ فرحا هبذه النعمة ،ال تعبدا واعتقادالالستحباب واملشروعية ،فهذا ال أبس به  -إن شاء هللا تعاىل.-
هذا ما تيسر تدوينه ،وحتصل تلخيصه ،وهللا املسئول أن يتقبله من كاتبه بقبول حسن،
وأن يبارك له فيه ،ويعظم له أجراً ،وملن رام االنتفاع به ،وقصد االستفادة منه ،إن ربنا جواد كرمي.
وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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اهلوامش والتعليقات:

( )1ذكره اليشكري يف الكامل يف القراءات (ص )474:ومل أجده ،وانظر :خمتصر قيام الليل (ص)236:
واملبسوط للسرخسي ( )15/1فقد ذكراه عن ابن املبارك.
واعلم أن كون البسملة من القرآن أو ليست منه مسألة خالفية ،وقول اجلمهور من العلماء أهنا آية من
القرآن حيث كتبت؛ حىت قال رشيد رضا كما يف جملة املنار(« :)404/19ولوال التعصب للمذاهب
من قوم ولألسانيد من آخرين ألمجع احملدثون والفقهاء واملتكلمون على أن البسملة آية من كل سورة
غري براءة (التوبة) كما أمجع الصحابة على كتابتها يف املصاحف ،وكما أمجع القراء السبعة املتواترة
قراءاهتم على قراءهتا عند البدء يف كل سورة غري براءة -فهذان دليالن قطعيان أحدمها خطي متواتر
واآلخر قويل متواتر يؤيدمها كثري من أحاديث اإلثبات الصحيحة».
قال شيخ اإلسالم كما يف جمموع الفتاوى ( )439/22عن هذا القول« :وهذا أعدل األقوال ،فإن
كتابتها يف املصحف بقلم القرآن يدل على أهنا من القرآن ،وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما
بعدها تدل على أهنا ليست من السورة».
وذهب املالكية إىل أهنا ليست من القرآن؛ اعتمادا على أهنا مل تتواتر ،وإال مل يقع فيها خالف ،والقرآن
ال يثبت إال بطريق التواتر.
وهو دليل منقوض مبثله ،فمن أثبت كوهنا قرآن مل يشرتط هذا.
انظر :شرح التلقني ( ،)568/1الذخرية للقرايف ( ،)180/2املوسوعة الفقهية الكويتية (.)84/8
( )2التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي (ص.)81 :
( )3انظر :جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم (.)411/21
( )4احمليط الربهاين لربهان الدين (.)460/1
( )5جمموع الفتاوى (.)410/21
( )6املغين البن قدامة (.)127/2
( )7األذكار للنووي (ص.)101:
( )8أخرجه الطربي يف جامع البيان ( ،)366/19وانظر :الدر املنثور (.)23/7
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( )9أخرجه الرتمذي ( )2910وقوام السنة يف احلجة يف بيان احملجة ( )198/2والبغدادي يف اتريخ بغداد
( )111/2والضياء املقدسي يف فضائل القرآن (ص :)50:من حديث ابن مسعود ،وقال الرتمذي:
«هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».وصححه األلباين.
( )10فمن ذلك :حديث العرابض بن سارية« :من ختم القرآن فله دعوة مستجابة».
ضعيف :أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،)259/18وضعفه اهليثمي يف جممع الزوائد ()172/7
واأللباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ( )15/7بعبد احلميد بن سليمان.
ومنها حديث سعد مرفوعا« :من ختم القرآن أول النهار؛ صلت عليه املالئكة حىت ميسي ،ومن ختمه
آخر النهار؛ صلت عليه املالئكة حىت يصبح».
ضعيف :أخرجه أبو نعيم يف احللية ( )26/5وقال :غريب من حديث طلحة ،تفرد به هشام ،عن
حممد.
وهذا يعين ضعف احلديث ،وهشام هو ابن عبيد هللا الرازي سئل اإلمام أمحد:
أكتب عن هشام بن عبيد هللا؟ فقال :ال ،وال كرامة .انظر(موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف
رجال احلديث وعلله) (.)43/4
واحلديث ضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة (.)105/10
ومنها :حديث« :إذا ختم أحدكم القرآن صلى عليه ستون ألف ملك».
قال الشوكاين يف الفوائد اجملموعة (ص« )310:يف إسناده :كذاب ووضاع».
ومنها :حديث أنس قال :قال رسول هللا ﷺ « :له عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة يف اجلنة «.
موضوع :أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ( )434/3يف سنده أبو عصمة نوح اجلامع الوضاع
الكذاب املعروف.
( )11هلذه املسألة واليت تليها ترجم اإلمام املروزي بقوله« :ابب أكثر ما خيتم فيه القرآن ،وأقله من عدد
الليايل» .انظر خمتصر قيام الليل (ص.)155 :
( )12انظـر :املغني البـن قدامـة ( ،)127/2شـرح منتهـى اإلرادات للبهـويت( ،)255/1كشـاف القنـاع
للبهـويت (.)430/1
( )13انظر :مسائل اإلمام أمحد أليب داود (ص.)103:
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( )14انظر :مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه ( ،)752/2شرح السنة للبغوي ( ،)498/4الربهان
يف علوم القرآن للزركشي (.)471/1
( )15يف املوسوعة الفقهية الكويتية (« :)58/33قال احلنفية :ينبغي حلافظ القرآن أن خيتم يف كل أربعني
يوما مرة».
( )16أخرجه عبدالرزاق ( )355/3وأبو داود ( )1395والرتمذي ( )2947من حديث عبدهللا بن عمرو
بن العاص .
وحسنه الرتمذي واأللباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ( )17/4واألرنؤوط.
( )17التنوير شرح اجلامع الصغري للصنعاين (.)603/2
( )18فتح الباري البن حجر (.)95/9
( )19صحيح البخاري (.)196/6
( )20عمدة القاري للعيين ( ،)57/20مث بني وجه ذلك ،فانظره ،وهكذا فهم غريه أنه أراد الرد على من
ذهب إىل التحديد ،انظر :فتح الباري البن حجر ( ،)95/9إرشاد الساري للقسطالين (.)483/7
( )21انظر :كشاف القناع للبهويت ( ،)430/1مطالب أويل النهى للرحيباين (.)604/1
( )22أخرجه البخاري ( )5033ومسلم ( )791من حديث أيب موسى األشعري .
( )23انظر :طرح التثريب للعراقي (.)101/3
( )24انظر :الفروع البن مفلح (.)382/2
( )25انظر :فتح الباري ( ،)97/9حتفة األحوذي للمباركفوري (.)220/8
( )26أخرجه البخاري ( )5054ومسلم (.)1159
( )27احمللى البن حزم (.)96/2
( )28انظر :الربهان يف علوم القرآن ( ،)471/1املوسوعة الفقهية الكويتية (.)58/33
( )29أخرجه أبو داود ( )1398وابن خزمية ( )181/2وابن حبان ( )310/6والطرباين يف الكبري
( )58/13والبيهقي يف شعب اإلميان ( )494/3من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص .
وصححه األلباين يف الصحيحة (.)642
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( )30انظر :شرح املشكاة للطييب ( ،)1188/4مرقاة املفاتيح للقاري ( ،)910/3ونوزعا يف ذلك،
وأن املراد الصالة ،وهو الصحيح ،انظر :مرعاة املفاتيح ( ،)187/4التحبري إليضاح معاين التيسري
(.)6/6
( )31األذكار للنووي (ص ،)101:وانظر :طرح التثريب للعراقي ( ،)103/3مرقاة املفاتيح للقاري
(.)1502/4
( )32أخرجه البخاري ( )5054ومسلم (.)1159
( )33سري أعالم النبالء للذهيب (.)84/3
( )34أخرجه أبو داود الطيالسي ( )33/4وأمحد ( )389/11وأبو داود ( )54/2والفراييب يف فضائل
القرآن (ص )224:والنسائي يف السنن الكربى ( )277/7من حديث عبدهللا بن عمرو .
قال الرتمذي« :هذا حديث حسن صحيح» ،وقال أمحد شاكر :إسناده صحيح ،وصححه األلباين.
( )25انظـر :حاشـية السـندي علـى سـنن ابـن ماجـه ( ،)406/1عـون املعبـود ( ،)187/4مرعـاة املفاتيـح
(.)282/7
( )36انظر :املغين البن قدامة (.)128/2
( )37صحيح ابن حبان (.)35/3
( )38أخرجه ابن سعد يف الطبقات ( )376/1وأبو الشيخ األصبهاين يف أخالق النيب ( )122/4وقال
األلباين يف الضعيفة ( :)6954ضعيف جدا ،من أجل يوسف الغرق.
( )39أخرجه مسلم ( )746وابن ماجه (.)1348
( )40احللل اإلبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (.)22/4
( )41أخرجه سعيد بن منصور ( -442/2قسم التفسري) والبيهقي يف السنن الكربى (.)555/2
( )42أخرجـه سـعيد بـن منصـور ( -444/2قسـم التفسير) والفـراييب يف فضائـل القـرآن (ص )226:وأبـو
عمرو الداين يف البيان يف عد آي القرآن (ص ،)322:وأخرج شـطره األول ابن أيب شـيبة ()377/5
وأبـو عبيـد يف فضائـل القـرآن (ص.)180:
( )43أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه ( )354/3وابن أيب شيبة (-378/5ت :الشثري).
( )44أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه ( )354/3وابن أيب شيبة (-380/5ت :الشثري).
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( )45أخرجه عبدالرزاق (.)489/2
( )46سنن الرتمذي (-47/5ت :بشار).
( )47تفسري ابن كثري (.)83/1
( )48احمللى ابآلاثر (.)96/2
( )49أفاده مال علي يف مرقاة املفاتيح (.)1502/4
( )50التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي (ص ،)60:وانظر :سنن الرتمذي (-47/5ت :بشار).
( )51عزاه هلم ابن القيم يف زاد املعاد (.)327/1
( )52نقله عنه عبد الرزاق يف مصنفه (.)354/3
( )53فتح الباري البن حجر (.)97/9
( )54حتفة األحوذي للمباركفوري (.)219/8
( )55سري أعالم النبالء للذهيب (.)503/8
( )56انظر :لطائف املعارف البن رجب (ص،)171:شـرح منتهى اإلرادات للبهويت ( ،)255/1كشـاف
القنـاع للبهـويت (.)429/1
( )57جمموع فتاوى ابن ابز (.)350/11
( )58انظر :شرح النووي على مسلم ( ،)42/8التبيان يف آداب محلة القرآن (ص ،)59:الفتاوى احلديثية
للهيتمي (ص.)42:
( )59اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي(.)361/1
( )60أخرجه البخاري ( )5054ومسلم (.)1159
( )61أخرجه أمحد ( )16166وابن شبة يف اتريخ املدينة ( )508/2وابن ماجه ( )1345وابن أيب عاصم
يف اآلحاد واملثاين ( )218/3شرح والطحاوي يف مشكل اآلاثر ( )401/3والبيهقي يف شعب اإلميان
(.)484/3
قال ابن كثري يف تفسريه (« :)50/1وهذا إسناد حسن» ،وكذا العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء
(ص.)327:
وضعف إسناده األلباين يف ضعيف أيب داود ( -69/2األم) من أجل راويه ابن يعلى الطائفي.
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( )62جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم (.)407/13
( )63املغين البن قدامة ( ،)127/2وانظر :الفروع البن مفلح ( ،)381/3كشاف القناع للبهويت
(.)429/1
( )64أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن (ص )177:والفسوي يف املعرفة والتاريخ ( )298/1وابن أيب
عاصم يف اآلحاد واملثاين ( )62/4والطرباين يف الكبري ( )344/18وأبو نعيم يف معرفة الصحابة
(.)2307/4
وإسناده ضعيف من أجل ابن هليعة.
( )65شرح النووي على مسلم ( ،)43/8وانظر :التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي (ص.)61:
( )66نقله عن النووي ابن حجر يف فتح الباري ( ،)97/9وانظر :شرح سنن ابن ماجه للسيوطي
(ص.)96:
( )67انظر :الفروع البن مفلح ( ،)381/3كشاف القناع للبهويت (.)430/1
( )68الربهان يف علوم القرآن للزركشي (.)471/1
( )69أخرجه البخاري ( )6462ومسلم ( )785من حديث عائشة .
( )70انظر :التيسري بشرح اجلامع الصغري للمناوي (.)192/1
( )71سنن الدارمي ( )2184/4وقال أبو حممد« :هذا حسن ،عن سعد».
ويف نسخة :من سعد .وقال السيوطي يف اإلتقان (« :)382/1رواه الدارمي بسند حسن».
قال ابن عالّن يف شرح األذكار« :انزعة احلافظ يف حتسينه ،أبنه يف سنده ليث بن أي سليم ،وهو
حسنه لشواهده السابقة وغريها ،أو مل يرد
ضعيف احلفظ ،وحممد بن محيد خمتلف فيه ،قال :وكأنه ّ
احلسن ابالصطالح» .وانظر :األذكار للنووي (ص.)103 :
( )72مصاعد النظر للبقاعي(.)366/1
( )73أخرجه ابن الضريس يف فضائل القرآن (ص )44:والبيهقي شعب اإلميان (.)424/3
( )74أخرجه ابن الضريس يف فضائل القرآن (ص.)44:
( )75أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه (.)129/6
( )76مسائل اإلمام أمحد -رواية أيب داود( -ص.)93:
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( )77املغين البن قدامة (.)126/2
( )78انظر :كشاف القناع للبهويت ( ،)430/1مطالب أويل النهى للرحيباين (.)605/1
( )79اجملموع للنووي (.)168/2
( )80انظر :األجزاء احلديثية  -جزء يف مروايت ختم القرآن الكرمي للشيخ بكر أبو زيد (ص.)285:
( )81اجملموع شرح املهذب للنووي ( ،)168/2وانظر :األذكار للنووي (ص.)104:
( )82أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن (ص.)109:
( )83نقله عنه البيهقي يف شعب اإلميان (.)328/3
( )84انظر :الفروع البن مفلح (.)375/2
( )85انظـر :شـرح خمتصـر خليـل للخرشـي ( ،)8/2حاشـيتا قليـويب وعميرة ( ،)248/1مطالـب أويل النهـى
للرحيبـاين (.)565/1
( )86انظر :حاشية ابن عابدين (رد احملتار) (.)46/2
( )87انظر :املغين البن قدامة (.)124/2
( )88أخرجه البخاري ( )6ومسلم ( )2308من حديث ابن عباس .
( )89جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم (.)122/23
( )90انظر :جمموع فتاوى ابن ابز (.)333/11
( )91انظر :املدونة ملالك بن أنس (.)289 ،288/1
( )92انظر :أحكام القرآن البن العريب (.)468/4
( )93يف التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة (.)341/1
( )94اللقاءات الرمضانية (ص ،)692:وانظر( :ص.)716
( )95أخرجه السرقسطي يف الدالئل يف غريب احلديث (.)1128/3
( )96انظر :كشاف القناع للبهويت ( ،)375/1حاشية الروض املربع البن قاسم (.)34/2
وهذا األثر رواه حرب يف مسائله (كتاب الطهارة والصالة) (ص ،)396:واملستغفري يف فضائل
القرآن ( )608/2عن عبدالرمحن بن أم احلكم قال :صليت خلف عثمان بن عفان ،فكان يقرأ يف=
67

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

=صالة الصبح من يوم اجلمعة إىل صالة الصبح من يوم اخلميس ،من :الذين كفروا (سورة حممد)
إىل املمتحنة ،أربع عشرة سورة ،ويقرأ يف صالة املغرب من يوم اجلمعة إىل صالة املغرب من يوم
﴿ل أُقْ ِس ُم ِبَٰ َذا الْبـَلَ ِد ﴾ أربع عشرة سورة.
اخلميس:من املرسالت إىل َ

( )97أخرج حرب الكرماين يف مسائله (ص -78:كتاب الصالة) عن عمرو بن مهاجر ،أن عمر بن
عبدالعزيز كان يقرأ يف صالة العشاء :من املرسالت إىل :ال أقسم هبذا البلد ،واقرأ ابسم ربك الذي
خلق.
( )98أخرجه الطرباين يف األوسط ( )123/8والبيهقي يف شعب اإلميان ( ،)519/3قال اإلمام أمحد :هذا
حديث منكر انظر :بدائع الفوائد ( ،)95/3اجلامع لعلوم اإلمام أمحد (.)267/14
( )99مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبدهللا (ص ،)84:وقال الشيخ ابن ابز يف جمموع فتاواه (:)146/12
« ألنه مل حيفظ عن النيب ﷺ وال عن خلفائه الراشدين  ،وكل اخلري يف اتباع سريته عليه الصالة
والسالم وسرية خلفائه ».
وقال ابن عثيمني يف نور على الدرب(« :)190/2ومل أعلم أن أحداً من أهل العلم قال إنه ينبغي أن
يقرأ من أول القرآن إىل آخره متسلسالً؛ ليسمع الناس مجيع القرآن».

( )100أخرج أمحد ( )7991والنسائي ( )982وابن خزمية ( )261/1وابن حبان ( )145/5من حديث
سليمان بن يسار ،عن أيب هريرة  قال« :ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول هللا ﷺ من
فالن  -قال سليمان :-كان يطيل الركعتني األوليني من الظهر ،وخيفف األخريني ،وخيفف العصر،
ويقرأ يف املغرب بقصار املفصل ،ويقرأ يف العشاء بوسط املفصل ،ويقرأ يف الصبح بطول املفصل».
واحلديث صححه ابن خزمية وابن حبان ،وقال احلافظ يف بلوغ املرام (ص« :)85:أخرجه النسائي
إبسناد صحيح» ،وقال النووي يف اجملموع (« :)383/3رواه النسائي إبسناد صحيح» وحسن
إسناده يف خالصة األحكام ( ،)387/1وقال األلباين يف أصل صفة الصالة (« :)429/2وهذا
إسناد صحيح على شرط مسلم».
( )101أفاده العالمة ابن عثيمني يف نور على الدرب (.)190/2
( )102أخرجه البخاري ( )4854ومسلم ( )463من حديث جبري بن مطعم .
( )103أخرج البخاري ( )764عن زيد بن اثبت قال« :مسعت النيب ﷺ يقرأ بطوىل الطوليني».
( )104أخرجه ابن الضريس يف فضائل القرآن (ص.)45:
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( )105اجملموع شرح املهذب (.)168/2
( )106فتاوى اللجنة الدائمة .)74/6( 2-
( )107انظر :مصنف ابن أيب شيبة ( ،)129/6ومل أجده يف املصاحف ،وال يف غريه من كتب ابن أيب
داود.
( )108انظر :التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي (ص ،)158:اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي
(.)382/1
( )109األجزاء احلديثية لبكر أبو زيد (ص)219:
( )110شرح طيبة النشر للجزري (ص..)331:
( )111ورد حديث واحد يذكره علماء القراءات حمتجني به يف هذه املسألة ،وهو حديث منكر عند أهل
احلديث ،وهو :ما رواه البزي أمحد بن حممد عن عكرمة بن سليمان بن كثري صاحب القراءة قال:
كب حىت ختتم ،مع
قرأت على إمساعيل بن عبدهللا بن قسطنطني ،فلما بلغت :والضحى قال يلّ :
خامتة كل سورة ،فإين قرأت على عبدهللا بن كثري فأمرين بذلك ،وأخربين عبدهللا بن كثري أنه قرأ على
جماهد فأمره بذلك ،وأخربه جماهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك ،وأخربه ابن عباس أنه قرأ على
أيب بن كعب فأمره بذلك ،قال :وأخربين أيب أنه قرأ على رسول هللا ﷺ فأمره بذلك.
أخرجـه الفاكهـي يف أخبـار مكـة ( )11/3وأبـو طاهـر املخلـص يف املخلصيـات ( - )227/1ومـن
طريقـه الذهبي يف امليـزان ( - )145/1واحلاكـم يف املسـتدرك ( )344/3والـداين أبـو عمـر يف جامـع
البيـان ( )1740/4والبيهقـي يف شـعب اإلميـان ( )428/3مجيعهـم هبـذا اإلسـناد.
قال احلاكم« :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه».
وتعقبه الذهيب بقوله :البزي قد تكلم فيه .وقال يف امليزان (« :)145/1هذا حديث غريب ،وهو
مما أنكر على البزي ،قال أبو حامت :هذا حديث منكر» .وانظر :اللسان البن حجر (.)633/1
وقال أبو حامت :ضعيف احلديث ،ال أحدث عنه .وقال العقيلي :منكر احلديث.
وكأنه اضطرب يف هذا احلديث ،فرواه مرة إبسقاط أيب بن كعب ،كما عند الداين ،ومرة ذكره.
قال احلافظ أبو العالء اهلمداين -كما يف إبراز املعاين أليب شامة (ص« :)735:مل يرفع التكبري أحد
من القراء إال البزي ،فإن الرواايت قد تطارقت عنه برفعه إىل النيب ﷺ ومدار اجلميع على رواية
البزي».
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وبنحوه قال ابن كثري يف تفسريه تفسري ابن كثري (.)423/8
وفيه علة أخرى ،وهي جهالة إمساعيل بن عبدهللا بن قسطنطني ،مقرئ مكة ،واملقصود جهالة حاله
يف احلديث ،فال يعين علمه ابلقراءات أن يكون معروفا ابحلديث .فرق بني األمرين.
وهلـذا؛ حكـم مجـع مـن العلمـاء بضعـف احلديـث ،منهـم العالمـة األلبـاين بعـد حتقيـق متين ،فانظـره يف
الضعيفـة (.)6133
( )112النشر يف القراءات العشر البن اجلزري ( ،)410/2وانظر :إبراز املعاين أليب شامة (ص،)735:
لطائف اإلشارات للقسطالين (.)633/2
( )113التبصرة ملكي (ص ،)734:وانظر :إبراز املعاين من حرز األماين (ص ،)738:مصاعد النظر
(.)206/3
( )114أخبار مكة للفاكهي (.)11/3
( )115جامع البيان يف القراءات السبع للداين (.)1745/4
( )116النشر يف القراءات العشر البن اجلزري ( ،)415/2وانظر :إبراز املعاين أليب شامة (ص.)736:
( )117تفسري ابن كثري (.)423/8
( )118أفـاد األلبـاين  يف سلسـلة األحاديـث الضعيفـة ( )298/13عـدم ثبـوت هـذا اخلبر عـن
الشـافعي ،فهـو مـن روايـة البـزي عـن الشـافعي ،والبـزي ضعيـف احلديـث.
وهذا التعليل فيه نظر بني ،فالبزي من أئمة القراءات ،فهو مصدق يف نقل القرن الكرمي ،أفال يصدق
يف نقل خرب جرى له ،وقصة حدثت له؟!! .وضعفه  ليس من جهة عدالته ،وعدم الركون إىل
صدقه ،أبداً ،فلو كان كذلك ،ملا قبل نقله لكتاب هللا تعاىل ،فكيف يقبل نقل القرآن من كذاب
ال يتورع من الكذب عن رسول هللا ﷺ ،لكن كان ذلك من قبل حفظه ،فلم يقبل نقله للحديث،
إذ احلديث حيتاج إىل تفرغ وعناية ابحملفوظ ،ومل يكن هذا اإلمام متفرغا لذلك ،مثله مثل غريه من
العلماء الذين نُقدوا وقدح يف حفظهم ،ال يف عدالتهم وصدقهم فيما نقلوه من أخبارهم.
وهـذا خبر حـدث للبـزي وقصـة جـرت لـه ال نقبـل نقلـه وال قولـه؟!! واحتمـال نسـيانه بعيـد؛ ألنـه قصـة
جـرت لـه مع الشـافعي.
ويؤيد هذا أنه ذكر يف جرحه أنه كان يوصل األحاديث ،وهذا جرح يف احلفظ ،ال يف الصدق.
مث أشار الشيخ األلباين إىل أنه مرة قال :الشافعي إبراهيم بن حممد ،مما يدل على اضطرابه.
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واجلواب عن هذا :أن هذه قصة أخرى جرت ،وإبراهيم هذا هو ابن عم الشافعي ،وكان من كبار
اآلخذين عنه.
وقد نقل هذا اخلرب عن الشافعي أبو شامة وابن كثري وهم من أعمدة الشافعية ومل ينكراه.
وانظر :إبراز املعاين من حرز األماين (ص ،)736:النشر يف القراءات العشر (.)415/2
أما كون هذا يفيد تصحيح الشافعي للحديث ،فال يسلم؛ ألن سنية أمر من األمور ال تثبت من
طريق حديث بعينه ،فرمبا رأى اإلمام ثبوته عن أحد الصحابة ،ومل ينكر ،أو رأى أن هذا ال يقال
من قبيل الرأي واالجتهاد فقال بسنيته.
واحلاصل :أن قول الشافعي املذكور ال يلزم منه تصحيحه للحديث.
( )119ومل يصح عنه ،فقد رواه أبو عمرو الداين يف جامع البيان ( )1742/4من طريقني ،أحدمها:
فيه شاذان كان يتهم بوضع احلديث ،وهذا جرح شديد.
ويف اآلخر :إبراهيم بن أيب حية اليسع بن األشعث ،أبو إمساعيل املكي.
قال البخاري :منكر احلديث ،وقال النسائي :ضعيف ،وقال الدارقطين :مرتوك.
( )120النشر يف القراءات العشر البن اجلزري ( ،)416/2وهذا األثر أخرجه الداين يف جامع البيان
(.)1743/4
( )121النشر يف القراءات العشر البن اجلزري (.)428-427/2
( )122ومل يذكره النووي يف كتابه التبيان ،مع أنه قصد اجلمع يف آداب التالوة.
( )123انظر :النشر يف القراءات العشر البن اجلزري (.)427/2
( )124انظـر :املغني البـن قدامـة ( ،)127/2كشـاف القنـاع للبهـويت ( ،)431/1مطالـب أويل النهـى
للرحيبـاين (.)605/1
( )125كما تبني هذا من دراسة األسانيد ،وقد أفاد الشيخ بكر أبو زيد يف األجزاء احلديثية يف مروايت ختم
القرآن (ص )235:أنه مل يصح يف هذا الباب عن النيب ﷺ وال عن صحابته شيء.
( )126أخرجه الفاكهي يف أخبار مكة (.)11/3
( )127انظر :الفروع البن مفلح وحاشية ابن قندس ( ،)383/2اآلداب الشرعية البن مفلح (.)310/2
( )128فتاوى اللجنة الدائمة  ،)188/2( 2-وانظر فتوى العالمة ابن عثيمني يف فتاوى إسالمية (.)48/4
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( )129جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم (.)417/13
( )130النشر يف القراءات العشر البن اجلزري (.)406/2
( )131تفسري ابن كثري (.)423/8
( )132انظر :الربهان يف علوم القرآن للزركشي (.)473/1
( )133انظره يف الربهان يف علوم القرآن للزركشي ( ،)474/1اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي (.)385/1
( )134اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي (.)385/1
( )135أخرجه ابن أيب زمنني يف أصول السنة (ص )56:والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واجلماعة (.)96/1
( )136النشر يف القراءات العشر البن اجلزري (.)451/2
( )137انظر :ترمجته يف :اتريخ بغداد للبغدادي ( ،)508/3سري أعالم النبالء للذهيب (.)101/17
( )138انظر :الفروع البن مفلح (.)383/2
( )139النشر يف القراءات العشر البن اجلزري (.)451/2
( )140انظـر :مصنـف ابـن أيب شـيبة ( ،)421/3مسـائل اإلمـام أمحـد وإسـحاق بـن راهويـه (،)750/2
مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين (ص ،)92:األوسط البن املنذر ( ،)280/5التبيان
يف آداب محلـة القـرآن (ص ،)142:كشـاف القنـاع للبهـويت (.)449/1
( )141أخرجه الصنعاين يف مصنفه ( )251/2وابن أيب شيبة (.)421/3
( )142انظر :الباعث على إنكار البدع واحلوادث البن شامة (ص ،)86:املدخل البن احلاج (،)298/2
األمر ابالتباع والنهي عن االبتداع للسيوطي(ص.)149:
( )143انظـر :املغني البـن قدامـة ( ،)449/1الشـرح الكبير علـى املقنـع البـن أيب عمـر ( ،)232/4حاشـية
الروض املربع البن قاسـم (.)242/2
( )144انظر :املغين البن قدامة (.)449/1
( )145التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي (ص )160:اجملموع شرح املهذب للنووي (.)168/2
( )146أخرجه سعيد بن منصور يف سننه( -140/1قسم التفسري) والدارمي يف سننه ()2180/4
والفراييب يف فضائل القرآن (ص.)189:
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وسنده صحيح ،قال النووي يف التبيان (ص« :)159:وروى ابن أيب داود إبسنادين صحيحني عن
قتادة التابعي اجلليل صاحب أنس» (فذكره).
( )147أخرجه الدارمي ( )2179/4وأبو عبيد يف فضائل القرآن (ص )108:وابن الضريس يف فضائل
القرآن (ص )51:وإسناده ضعيف من أجل صاحل املري.
( )148أخرجه ابن الضريس يف فضائل القرآن (ص.)51:
( )149أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن (ص )107:وابن الضريس يف فضائل القرآن (ص،)44،86،81:
والفراييب يف فضائل القرآن (ص.)189:
«وروى أبسانيد صحيحة ،عن احلكم بن عُتـَيـْبَةَ».
قال النووي يف األذكار (صَ :)104 :
وانظر الكالم املطول على ختريج هذا األثر يف سنن سعيد بن منصور ( -144/1قسم التفسري).
( )150أخرجـه ابـن أيب شـيبة ( )129/6والفـراييب يف فضائـل القـرآن (ص )189:وصححـه النـووي يف
التبيـان (ص.)159:
( )151املغين البن قدامة (.)126/2
( )152جمموع فتاوى ابن ابز (.)356/11
( )153جالء األفهام البن القيم (ص ،)403:وانظر :الفواكه الدواين لألزهري ( ،)330/2غذاء األلباب
للسفاريين (.)513/2
( )154احمليط الربهاين يف الفقه النعماين لربهان الدين (.)313/5
( )155انظر :املدخل البن احلاج (.)299/2
( )156شرح املنهج املنتخب للمنجور ( ،)698/2وهكذا قال العالمة ابن عثيمني يف جمموع فتاواه
( :)215/14وكرهه مالك.
( )157األجزاء احلديثية لبكر أبو زيد (ص.)284:
( )158انظر :الشرح املمتع للعثيمني ( ،)42/4جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ( )212/14جمموع فتاوى
ورسائل العثيمني (.)223/14
( )159لقاءات الباب املفتوح البن عثيمني (.)318/5
( )160انظر :كشاف القناع للبهويت ( ،)428/1مطالب أويل النهى للرحيباين (.)566/1
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( )161وهذا خيالف ما قاله الشيخ بكر أبو زيد يف مروايت دعاء ختم القرآن (ص )274:إن أمحد سهل
فيه ،ومل يقل ابستحبابه.
واحلق ما ذكره ابن القيم.
( )162جالء األفهام البن القيم (ص.)403:
( )163انظر :طبقات احلنابلة البن أيب يعلى (.)91/1
( )164انظر :املسودة يف أصول الفقه آلل تيمية (ص ،)336:وقد استفدت هذا النقل املفيد من كتاب
د.إبراهيم الصبيحي :دعاء اخلتم يف صالة الرتاويح (ص )29:رمحه هللا وغفر له.
( )165لعلك تلحظ أن الشيخ  مل يعد قول مالك إنكارا للفعل.
( )166جمموع فتاوى ابن ابز (.)356/11
( )167جمموع فتاوى ابن ابز (.)355/11
( )168عن حذيفة  أنه صلى مع النيب ﷺ فما أتى على آية رمحة إال وقف وسأل ،وما أتى على آية
عذاب إال وقف وتعوذ.
أخرجه أبو داود الطيالسي ( )415وأبو داود ( )871ومن طريقه البغوي يف شرح السنة ()103/3
والرتمذي ( )262وابن ماجه ( )1351وقال الرتمذي :وهذا حديث حسن صحيح ،وصححه
األلباين.
( )168جمموع فتاوى ابن ابز (.)355-356/11
( )169انظر :املدخل البن احلاج (.)299/2
( )170انظر :املدونة (.)289/1
( )171انظر خمتصر خليل وشرحه للخرشي (.)8/2
( )172قال القاضي عياض يف التنبيهات املستنبطة ( )341/1شارحا قول مالك يف اخلتم:
«أي ليس هلا حكم السنن ،ومل يرد أهنا بدعة ،ومتام كالم ربيعة يبينه».
( )173املدخل البن احلاج (.)295/2
( )174فتاوى اللجنة الدائمة .)89/6( 2-
( )175قاله ابن تيمية يف جمموع الفتاوى (.)375/23
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( )176نور على الدرب (.)73/5( ،)74/5
( )177اجلامع ألحكام القرآن (.)30/1
( )178أخرجه أبو عمرو الداين يف جامع البيان ( )1750/4وإسناده ضعيف ،فيه جماهيل ،وفيه املسيب بن
شريك ،قال أمحد :تركوا حديثه ،وقال البخاري :سكتوا عنه ،وهذا جرح شديد ،ورغم هذا صحح
إسناده ابن اجلزري يف النشر (.)449/2
( )179األذكار للنووي (ص.)105:
( )180انظر :الدر املختار وحاشية ابن عابدين (.)547/1
( )181انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية (.)104/27
( )182أخرجه الرتمذي ( )2948والطرباين يف الكبري ( )168/12والرامهرمزي يف أمثال احلديث
(ص )122:واحلاكم ( )757/1وأبو نعيم يف احللية ( )260/2والبيهقي يف شعب اإلميان
( )382/3مجيعهم من طريق:
صاحل املري ،عن قتادة ،عن زرارة بن أوىف ،عن ابن عباس ،قال( :فذكره).
وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل صاحل املري ،قال فيه البخاري :منكر احلديث ،وقال النسائي:
مرتوك ،وقال ابن عدي يف الكامل (« :)98/5وعامة أحاديثه اليت ذكرت واليت مل أذكر منكرات
ينكرها األئمة عليه ،وليس هو بصاحب حديث ،وإمنا أيت من قلة معرفته ابألسانيد واملتون ،وعندي
مع هذا ال يتعمد الكذب بل يغلط بيناً».
وقد ضعفه الرتمذي ،وذكر أنه روي مرسال ورجحه.

( )183انظر :اآلداب الشرعية البن مفلح ( ،)316/2الفروع البن مفلح ( ،)383/2شرح منتهى
اإلرادات (.)255/1
( )184الشرح الكبري البن أيب عمر (.)172/4
( )185أخرجه البخاري ( )26ومسلم ( ،)135وانظر ما كتبه أبو شامة يف إبراز املعاين (ص )737:حول
معىن احلديث فقد أفاد وأجاد.
( )186إعالم املوقعني البن القيم (.)234/4
( )187انظر :اإلنصاف للمرداوي ( ،)182/4كشاف القناع للبهويت (.)428/1
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( )188املدخل البن احلاج (.)295/2
( )189أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان ( )346/3من طريق أيب بالل األشعري ،عن مالك ،عن انفع،
عن ابن عمر به.
قـال ابـن كثير يف مسـند الفـاروق ( :)494/2أبـو بلال هـذا :ضعفـه الدارقطني .وقـال ابـن حجـر يف
لسـان امليـزان (:)27/8
أيضا».
«قال ابن حبان يف الثقات :يغرب ويتفرد ،ولينه احلاكم ً
فمثل هذا ال حيتمل تفرده عن مالك ،وهللا أعلم.

( )190انظر :املغين البن قدامة ( ،)275/7شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ( ،)338/5مغين احملتاج
للشربيين ( ،)404/4شرح منتهى اإلرادات للبهويت (.)32/3
( )191انظر :اإلنصاف للمرداوي (.)314/21
( )192قاله اخللويت يف حاشيته على منتهى اإلرادات (.)478/4
كل هذه الدعو ِ
ات مباحةٌ ال تكره وال تستحب ،واإلجابة
( )193قال التغليب يف نيل املارب (« :)202/2و ُّ
إليها مستحبةٌ ،إال وليمةَ العرس ،فإهنا سنةٌ مؤكدة».
( )194فتاوى اللجنة الدائمة .)480/2( 1-

( )195فتاوى اللجنة الدائمة  ،)11/11( 2-وأحد املفتني يف هذه الفتوى الشيخ بكر أبوزيد صاحب بدع القراء.
( )196فتاوى نور على الدرب (.)643/12
( )197مقطع من اليوتيوب ،وعنوانه :ما حكم عمل الوليمة عند ختم القرآن  -العالمة صاحل الفوزان.
( )198انظر :لقاءات الباب املفتوح (.)270/9
( )199فتاوى اللجنة الدائمة  ،)488/2( 1-وانظر ،)489/2(:فتاوى اللجنة الدائمة .)90/6( 2-
( )200فتاوى نور على الدرب للعثيمني (.)187/2
( )201قال الشيخ ابن عثيمني يف الشرح املمتع (:)114/5
«احلفالت اليت تقام عند خترج الطلبة ،أو عند حفظ القرآن ال تدخل يف اختاذها عيدا؛ ألمرين:
األول :أهنا ال تتكرر ابلنسبة هلؤالء الذين احتفل هبم.
الثاين :أن هلا مناسبة حاضرة ،وليست أمراً ماضياً».
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املصادر واملراجع

 األصبحي ،مالك بن أنس« .املدونة» (ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415،هـ). ابـن أيب شـيبة ،عبـدهللا بـن حممـد« .املصنـف» حتقيـق :سـعد بـن انصـر الشـثري( .ط ،1الـرايض:دار كنـوز إشـبيليا1436 ،هــ).
 ابن أيب عاصم ،أمحد بن عمرو« .اآلحاد واملثاين» حتقيق د .ابسم اجلوابرة( .ط ،1الرايض :دارالراية1411،ه).
 ابن أيب قدامة ،عبدالرمحن بن حممد« .الشرح الكبري» حتقيق د.عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي.(ط ،1القاهرة :دار هجر للطباعة1415 ،هـ).
 ابن اجلزري ،حممد بن حممد« .شرح طيبة النشر يف القراءات» .حتقيق الشيخ أنس مهرة( .ط،2بريوت :دار الكتب العلمية1420،هـ).
 ابن احلاج ،حممد بن حممد «املدخل» (بدون طبعة وبدون اتريخ ،بريوت :دار الرتاث). ابن الضريس ،حممد بن أيوب« .فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل ابملدينة».حتقيق :غزوة بدير( .ط ،1دمشق :دار الفكر1408 ،هـ).
 ابن العريب ،حممد بن عبدهللا« .أحكام القرآن» (ط،3بريوت :دار الكتب العلمية1424،هـ). ابن القيم ،حممد بن أيب بكر «بدائع الفوائد» (د.ط،بريوت:دار الكتاب العريب). ابن القيم ،حممد بن أيب بكر« .زاد املعاد يف هدي خري العباد» .حتقيق شعيب األرنؤوط.(ط،27بريوت :مؤسسة الرسالة1415،هـ).
 ابن القيم ،حممد بن أيب بكر« .جالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األانم» حتقيق:شعيب األرانؤوط(.ط،1الكويت :دار العروبة1407،ه).
 ابن ابز ،عبدالعزيز بن عبدهللا« .جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة» .أشرف على مجعه وطبعه:حممد الشويعر( .ط ،2الرايض :دار ابن القاسم1420،ه).
 ابن ابز ،عبدالعزيز بن عبدهللا« .فتاوى نور على الدرب» .مجع د.حممد بن سعد الشويعر (ط،1الرايض :الرائسة العلمية للبحوث العلمية واإلفتاء1428،ه).
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 ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم« .منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية» .حتقيق:حممد رشاد سامل( ،ط ،1الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1406،هـ).
 ابن القيم ،حممد بن أيب بكر« .إعالم املوقعني عن رب العاملني» .حتقيق :حممد عبدالسالمإبراهيم( .ط،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،هـ).
 ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم« .جمموع الفتاوى» .حتقيق :عبدالرمحن بن قاسم (املدينة النبوية:جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1416،هـ).
 ابن حجر ،أمحد بن علي« .فتح الباري شرح صحيح البخاري» قام إبخراجه وصححه حمبالدين اخلطيب(.د.ط ،بريوت :دار املعرفة1379 ،ه).
 ابن حزم ،علي بن أمحد« .احمللى ابآلاثر»(.بدون طبعة وبدون اتريخ ،بريوت :دار الفكر). ابن حنبل ،أمحد بن حممد« .مسند اإلمام أمحد بن حنبل» .حتقيق شعيب األرنؤوط( .ط،1بريوت:مؤسسة الرسالة1421،هـ).
 ابن حنبل ،أمحد بن عبدهللا« .موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله»مجع وترتيب :السيد أبو املعاطي النوري  -أمحد عبدالرزاق عيد  -حممود حممد خليل( .ط،1
بريوت :عامل الكتب1417 ،هـ).
 ابـن رجـب ،عبدالرمحـن بـن أمحـد «لطائـف املعـارف فيمـا ملواسـم العـام مـن الوظائـف» (ط،1بيروت :دار ابـن حزم1424،هــ).
 ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر(« .حاشية ابن عابدين) رد احملتار على الدر املختار»(ط،2بريوت :دار الفكر1412،هـ).
 ابن عثيمني ،حممد بن صاحل« .فتاوى نور على الدرب»( .ط ،1اململكة العربية السعودية :منإصدرات مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية1434 ،ه).
 ابن قدامة ،عبدهللا بن أمحد« .املغين»( .د.ط ،القاهرة ،مكتبة القاهرة1388،ه). ابـن كثير ،إمساعيـل بـن عمـر« .تفسير القـرآن العظيـم» .حتقيـق سـامي السلامة( .ط ،2الـرايض:دار طيبة1420،هــ.).
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 ابـن ماجـة ،حممـد بـن يزيـد« .سـنن ابـن ماجـه» حتقيـق شـعيب األرنـؤوط( .ط ،1بيروت :دارالرسـالة العاملية1430،هــ).
شعيب األرنؤوط( .ط،1بريوت :دار
 أبو داود ،سليمان بن األشعث« .سنن أيب داود».حتقيق َالرسالة العاملية1430،هـ)
 أبو داود ،سليمان بن األشعث« .مسائل اإلمام أمحد» .حتقيق طارق بن عوض هللا( .ط ،1مصر:مكتبة ابن تيمية1420،هـ).
 أبو زيد ،بكر بن عبدهللا« .األجزاء احلديثية»( .ط ،1الرايض :دار العاصمة1416،ه). أبو شامة ،شهاب الدين عبدالرمحن «الباعث على إنكار البدع واحلوادث» .حتقيق عثمان أمحدعنرب( .ط ،1القاهرة :دار اهلدى1398 ،ه).
 أبو شامة ،شهاب الدين عبد الرمحن« .إبراز املعاين من حرز األماين»( .د.ط ،بريوت :دارالكتب العلمية).
 األزهري ،أمحد بن غامن« .الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين»( .د.ط ،بريوت:دار الفكر1415،هـ).
 األصبهـاين ،أمحـد بـن عبـدهللا« .معرفـة الصحابـة» .حتقيـق عـادل العـزازي( .ط ،1الـرايض :دارالوطـن للنشـر1419 ،هــ).
 آل تيمية ،عبدالسالم ،عبداحلليم ،أمحد« .املسودة يف أصول الفقه» .حتقيق حممد حميي الدينعبداحلميد(.د.ط،بريوت :دار الكتاب العريب).
 األلباين ،حممد انصر الدين« .سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها»( .ط،1الرايض :مكتبة املعارف1415،ه).
 األلباين ،حممد انصر الدين« .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة».(ط ،1الرايض :دار املعارف1412،هـ).
 األنصاري ،زكراي بن حممد« .منحة الباري بشرح صحيح البخاري» .حتقيق :سليمان العازمي.(ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1426 ،هـ).
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 األنصاري ،زكراي بن حممد« .أسىن املطالب يف شرح روض الطالب» (بدون طبعة وبدون اتريخ،دار الكتاب اإلسالمي).
 برهان الدين ،حممود بن أمحد ،احمليط الربهاين يف الفقه النعماين .حتقيق :عبدالكرمي اجلندي،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت1424 ،هـ.
 الباجي ،سليمان بن خلف« .املنتقى شرح املوطأ»( .ط ،1مصر :مطبعة السعادة1332،ه). البخاري ،حممد بن إمساعيل« .صحيح البخاري= اجلامع املسند الصحيح املختصر من أموررسول هللا ﷺ وسننه وأايمه» .حتقيق :حممد زهري الناصر( .ط ،1بريوت :دار طوق النجاة،
1422ه).
 البغدادي ،أمحد بن علي« .اتريخ بغداد» .حتقيق :د.بشار عواد معروف( .ط ،1بريوت :دارالغرب اإلسالمي1422،هـ).
 البغـوي ،احلسين بـن مسـعود« .شـرح السـنة» .حتقيـق شـعيب األرنـؤوط( .ط ،3بيروت :املكتـباإلسلامي1403،هـ).
 البقاعـي ،إبراهيـم بـن عمـر« .مصاعـد النظَـر لإلشـراف علـى مقاصـد السـور» (ط ،1الـرايض:مكتبـة املعـارف1408،ه).
 البهوتى ،منصور بن يونس« .شرح منتهى اإلرادات»( .ط ،1بريوت :عامل الكتب1414 ،هـ). البيهقي ،أمحد بن احلسني« .السنن الكربى» .حتقيق :حممد عبدالقادر عطا( .ط ،3بريوت :دارالكتب العلمية1424 ،هـ).
 البيهقي ،أمحد بن احلسني« .شعب اإلميان» .حتقيق الدكتور عبدالعلي عبداحلميد( .ط،1الرايض :مكتبة الرشد1423 ،هـ).
 الرتمذي ،حممد بن عيسى« .سنن الرتمذي» حتقيق بشار عواد معروف( .ط ،1بريوت :دارالغرب اإلسالمي1998 ،م).
 اجلوزجاين ،سعيد بن منصور« .التفسري من سنن سعيد بن منصور» .حتقيق :د.سعد آل محيد.(ط ،1الرايض :دار الصميعي1417 ،هـ).
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 خالد الرابط ،سيد عزت عيد (مبشاركة الباحثني بدار الفالح)« .اجلامع لعلوم اإلمام أمحد»(ط ،1مصر :دار الفالح1430،هـ).
 اخلرشي ،حممد بن عبدهللا« .شرح خمتصر خليل للخرشي» (بدون طبعة وبدون اتريخ ،بريوت:دار الفكر للطباعة).
 اخللويت ،حممد بن أمحد« .حاشية اخللويت على منتهى اإلرادات» .حتقيق :د.سامي الصقري،د.حممد اللحيدان( .ط ،1سوراي :دار النوادر1432 ،هـ).
 الدارمي ،عبدهللا بن عبدالرمحن« .سنن الدارمي».حتقيق حسني سليم الداراين( .ط ،1اململكةالعربية السعودية :دار املغين للنشر والتوزيع1412 ،هـ).
 الداين ،عثمان بن سعيد «جامع البيان يف القراءات السبع»( .ط ،1اإلمارات :جامعة الشارقة،1428هـ).
 الذهيب ،حممد بن أمحد« .سري أعالم النبالء» ،حتقيق :جمموعة من احملققني إبشراف الشيخشعيب األرانؤوط(.ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ).
 الذهيب ،حممد بن أمحد« .ميزان االعتدال يف نقد الرجال» .حتقيق علي حممد البجاوي( .ط،1بريوت :دار املعرفة1382 ،هـ).
 الزركشي ،حممد بن عبدهللا« .الربهان يف علوم القرآن» .حتقيق :حممد أبو الفضل( .ط ،1مصر:دار إحياء الكتب العربية1376 ،ه).
 السرخسي ،حممد بن أمحد« .املبسوط»( .د.ط ،بريوت ،دار املعرفة1414 ،ه). السرقسطي ،قاسم بن اثبت« .الدالئل يف غريب احلديث».حتقيق د.حممد بن عبدهللا القناص.(ط ،1الرايض :مكتبة العبيكان1422،هـ).
 السفاريين ،حممد بن أمحد« .غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب»( .ط ،2مصر :مؤسسةقرطبة1414،هـ).
 السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر« .اإلتقان يف علوم القرآن» حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم.(د.ط ،مصر :اهليئة املصرية العامة للكتاب1394 ،هـ).
81

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

 السيوطي ،عبدالرمحن بن أيب بكر« .األمر ابالتباع والنهي عن االبتداع» .حتقيق ذيب القحطاين.(د.ط ،الرايض :مطابع الرشيد1409 ،هـ).
 الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب .مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .الطبعة األوىل ،دارالكتب العلمية ،بريوت1415 ،هـ.
 الشوكاين ،حممد بن علي« .الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة» .حتقيق :عبدالرمحن بن حيياملعلمي( .د.ط ،بريوت :دار الكتب العلمية).
 الصبيحي ،إبراهيم بن حممد« .دعاء اخلتم يف صالة الرتاويح» (ط ،1الرايض :األلوكة1436 ،ه). الصنعاين ،عبدالرزاق بن مهام« .املصنف» .حتقيق حبيب الرمحن األعظمي( .ط ،2اهلند :اجمللسالعلمي1403 ،هـ).
د.حممد إسحاق( .ط،1
 الصنعاين ،حممد بن إمساعيل« .التنوير شرح اجلامع الصغري» .حتقيقَّ :الرايض:
 الطرباين ،سليمان بن أمحد« .املعجم الكبري» حتقيق :محدي بن عبداجمليد السلفي( .ط،2القاهرة :مكتبة ابن تيمية1415 ،ه).
 الطربي ،حممد بن جرير« .جامع البيان عن أتويل آي القرآن» .حتقيق د.عبدهللا الرتكي( .ط،1مصر :دار هجر1422 ،هـ).
 الطحاوي ،أمحد بن حممد« .شرح مشكل اآلاثر» .حتقيق شعيب األرنؤوط( .ط،1بريوت:مؤسسة الرسالة1415 ،هـ).
 الطوسي ،حممد بن حممد الغزايل «إحياء علوم الدين»( .د.ط ،بريوت :دار املعرفة). الطييب ،احلسني بن عبدهللا« .شرح الطييب على مشكاة املصابيح» حتقيق :د.عبداحلميد هنداوي.(ط ،1مكة املكرمة :مكتبة نزار مصطفى الباز 1417 ،هـ).
 العثيمني ،حممد بن صاحل« .الشرح املمتع على زاد املستقنع» (ط،1السعودية :دار ابناجلوزي1422،هـ) .ابن أيب يعلى ،حممد بن حممد« .طبقات احلنابلة» .حتقيق حممد حامد
الفقي (د.ط ،بريوت :دار املعرفة).
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 العراقي ،زين الدين عبدالرحيم« .املغين عن محل األسفار يف األسفار ،يف ختريج ما يف اإلحياء مناألخبار»( .ط ،1بريوت :دار ابن حزم1426 ،هـ).
 العظيم آابدي ،حممد أشرف بن أمري« .عون املعبود شرح سنن أيب داود»( .ط ،2بريوت :دارالكتب العلمية1415 ،هـ).
 العيين ،حممود بن أمحد« .عمدة القاري شرح صحيح البخاري»( .د.ط ،بريوت :دار إحياءالرتاث العريب).
 الفاكهي ،حممد بن إسحاق« .أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه» .حتقيق د.عبدامللك عبدهللادهيش( .ط ،2بريوت :دار خضر1414،ه).
 الفراييب ،جعفر بن حممد« .فضائل القرآن» .حتقيق يوسف عثمان جربيل( .ط ،1الرايض :مكتبةالرشد1409 ،هـ).
 الفسوي ،يعقوب بن سفيان« .املعرفة والتاريخ» .حتقيق أكرم ضياء العمري( .ط ،2بريوت:مؤسسة الرسالة1401 ،ه).
 القاري ،علي بن سلطان« .مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح»( .ط ،1بريوت :دار الفكر،1422هـ).
 القليويب ،أمحد سالمة ،عمرية ،أمحد الربلسي« .حاشيتا قليويب وعمرية»(.د.ط ،بريوت :دارالفكر1415 ،هـ).
 قوام السنة ،إمساعيل بن حممد« .احلجة يف بيان احملجة» حتقيق :حممد بن ربيع املدخلي(.ط،2الرايض :دار الراية1419 ،هـ).
 الكلوذاين ،حمفوظ بن أمحد« .اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن حنبل».حتقيق عبداللطيف مهيم  -ماهر الفحل( .ط ،1مؤسسة غراس للنشر والتوزيع1425 ،هـ).
 الكوسج ،إسحاق بن منصور« .مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه»( .ط،1املدينة املنورة :عمادة البحث العلمي1425 ،هـ).
 الاللكائي ،هبة هللا بن احلسن« .شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة» حتقيق أمحد الغامدي.(ط،8السعودية :دار طيبة1423 ،هـ).
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 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء« .فتاوى اللجنة الدائمة» .مجع وترتيب :أمحد بنعبدالرزاق الدويش( .ط ،1الرايض :الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء1428 ،ه).
 املباركفورى ،حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم« .حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي»( .د.ط،بريوت :دار الكتب العلمية).
املخلِّص ،حممد بن عبدالرمحن «املخلصيات وأجزاء أخرى أليب طاهر املخلص» حتقيق نبيل سعد
 َالدين جرار( .ط ،1دولة قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1429 ،هـ).
 املقدسي ،حممد بن عبدالواحد« .فضائل القرآن العظيم وثواب من تعلمه وعلمه وما أعد هللا عزوجل لتاليه يف اجلنان» .حتقيق :صالح الشالحي(.ط ،1بريوت :دار ابن حزم1421،هـ).
 املقدسي ،حممد بن مفلح« .الفروع ومعه تصحيح الفروع» حتقيق :عبدهللا الرتكي( .ط ،1بريوت:مؤسسة الرسالة1424 ،ه).
 املقريزي ،أمحد بن علي« .خمتصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر»( .د.ط ،حديثأكادمي ،ابكستان1408 ،ه).
 املنجور ،أمحد بن علي« .شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب» .حتقيق :حممد الشيخ حممداألمني( .د.ط ،دار عبدهللا الشنقيطي).
 النابلسي ،عبدالغين بن ايسني« .حاشية اللبدي على نيل املآرب» حتقيق :د.حممد سليماناألشقر(.ط ،1بريوت :دار البشائر1419 ،ه).
 النسائي ،أمحد بن شعيب« .السنن الكربى» حتقيق :حسن عبداملنعم شليب( .ط ،1بريوت:مؤسسة الرسالة1421،هـ).
 النووي ،حيىي بن شرف« .اجملموع شرح املهذب» (د.ط ،بريوت :دار الفكر). النووي ،حيىي بن شرف« .التبيان يف آداب محلة القرآن» .حققه حممد احلجار( .ط ،3بريوت،دار ابن حزم141 ،ه).
 اهليثمي ،علي بن أيب بكر« .جممع الزوائد ومنبع الفوائد» .حتقيق :حسام الدين القدسي.(القاهرة :مكتبة القدسي1414 ،هـ).
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 اليحصيب ،عياض بن موسى« .التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة واملختلطة» حتقيق:الدكتور حممد الوثيق( .ط،1بريوت :دار ابن حزم1432 ،هـ).
 اليشكري ،يوسف بن علي« .الكامل يف القراءات واألربعني الزائدة عليها» حتقيق :مجال بنالسيد(.ط ،1مؤسسة مسا1428 ،ه).
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موازنة بين مراتب الوقف المختار عند أبي عمرو الداني...

د .إبراهيم بن عبداهلل الزهراني

موازنة بين مراتب الوقف المختار عند أبي عمرو الداني وابن
طيفور السجاوندي

د.إبراهيم بن عبد اهلل بن إبراهيم ال َّزهراني

ملخص البحث:
يهدف هذا البحث إىل املوازنة بني مراتب الوقف املختار عند أيب عمرو الداين وابن
كل منهما مث املوازنة بينها
طيفور ّ
السجاوندي  ،من خالل استعراض أقسام الوقف عند ٍّ
موضعا ،هي مناذج أعطت صورة كافية عن اختالفهما يف تقسيم الوقف
من خالل ثالثني
ً
واألحكام.
يبتدئ البحث مبق ِّدمة فيها قيمة املوضوع وسبب اختياره ،مث ترمجة موجزة أليب عمرو
الداين وتعريف بكتابه املكتفى ،مث ترمجة موجزة البن طيفور السجاوندي وتعريف بكتابه علل
كل منهما ،مث دراسة تطبيقية على
الوقوف ،مث يف قسم الدراسة بيَّنت أقسام الوقف عند ٍّ
لكل منهما فيه ُحكْم ،مث اخلامتة وفيها نتائج وتوصيات ،وهللا املوفق.
ثالثني ً
موضعا ٍّ
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Comparison Between the Stopping of the Chosen
Waqf at Al - Sajawandi and Abu Amr Aldani
Abstract:
This research aims to compare Abu Amr Al-Dani with
Ibn Tayfur Al-Sajawandi in relation to the topic of Selective
Stopping in Quran (Al-Waqf Al-Mukhtar). The researc
h mentions the different categories of Stopping as given to us
by each scholar mentioned above, enhanced by 30 different
examples for each category.
The research opens with an introduction that entails the
importance of the subject at hand, the reason of choosing it,
a brief biography of Abu Amr Al-Dani followed by a brief
summary of his book “Almuktafa”, and a brief biography of
Ibn Tayfur Al-Sajawandi followed by a brief summary of his
book “Ilal Al-Waqf”.
Afterwards, in the study section, the categories of Stoppin
g are listed according to each scholar with an applied study to
30 different Quranic verses. Finally, conclusions, results, and
recommendations are given.
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مقدمة

وشرفه ابل َق َسم ،والصالة والسالم على نبينا حممد سيِّد
احلمد هلل الذي علَّم ابلقلمَّ ،
الشيَم؛ ومن تبعهم إبحسان وسار على
الع َجم ،وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل و ِّ
العُْرب و َ
هنجهم والتزم.
أما بعد:

ِ
السجاوندي
كل من أيب عمرو الداين وابن طيفور ّ
فال ختفى على أهل االختصاص مكانة ٍّ
يف علـم الوقـف واالبتـداء ،ومـا تـركاه مـن أثـر فيمـن بعدمهـا علـى اختلاف أزماهنمـا ،وإذا قيـل
املكتفـى فحسـبك بـه اكتفـاء ،بـَْيـد أن ابـن طيفـور لكتابـه قيمتـه العلميـة ووجـوه امتـاز هبـا .وملـا
َّ
كان األمـر كذلـك؛ اخترت هذيـن الكتابين ألقـوم مبوازنـة أقسـام الوقـف بينهمـا مـن خلال
موضعـا ،كانـت كاشـفة إلجيـاد الفـروق بين الكتابين أو
دراسـة تطبيقيـة ،اشـتملت علـى ثالثين ً
املؤلَِّف ْ ِ
ين يف تقسـيم الوقـف واحلكـم عليـه ،وجعلـت األسـاس الـذي أبني عليـه وأنطلـق منـه أقسـام
الوقـف عنـد أيب عمـرو وحكمـه علـى كل موضـع مث أُقـارن وأُوازن بين قولـه وقـول ابـن طيفـور.
وسترى ذلـك إبذن هللا يف النمـاذج التطبيقيـة ،مـع مـا أثبتُّـه يف اخلامتـة مـن نتائـج أسـأل هللا فيهـا
التوفيـق والتسـديد .وقـد جعلـت هـذا البحـث علـى النحـو التـايل:
التمهيد :ويشتمل على:
 ترمجة موجزة أليب عمرو الداين. تعريف خمتصر بكتاب املكتفى يف الوقف واالبتداء أليب عمرو الداين.ِ
جاونْدي.
الس َ
 ترمجة موجزة البن طيفور ّ -تعريف خمتصر بكتاب علل الوقوف للسجاوندي.
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قسم الدراسة :وفيه:
 أقسام الوقف عند أيب عمرو الداين. أقسام الوقف عند ابن طيفور السجاوندي.موضعا للدراسة التطبيقية.
 ثالثون ًاخلـامتـة
ِ
لع عليها،
وأسأل هللا التوفيق والعون ،وأن يكون يف هذه الورقات ما ينفع من يقرؤها ويط ُ
وهللا خري مسؤول.
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ترمجـة مـوجـزة أليب عمرو الداين(:)1
• امسه ونسبه ومولده:
هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد ،أبو عمرو ،األموي القرطيب ( ،)2ويُعرف قدميًا
اببن الصرييف(.)3
كان من موايل بين أمية ( ،)4وهلذا يقال له األمويُ ،ولِ َد يف قرطبة عام371:هـ( ،)5وهلذا
أيضا .ويقال له ابن الصرييف
يـُْن َسب إليها .سكن دانية واستوطنها آخر حياته ،وينسب إليها ً
قدميًا ألن والده اشتغل ابلصَّريفة (.)6
• طلبه للعلم وشيوخه وتالمذته:
ابتدأ طلب العلم أول سنة386:هـ ،ورحل إىل املشرق سنة397:هـ ،ومكث ابلقريوان
توجه إىل مصر ،ومكث هبا سنة ،مث سافر إىل مكة للحج ،ورجع إىل األندلس
أربعة أشهر ،مث َّ
()7
سنة399:هـ ،وتنقل يف بالد األندلس حىت استقر يف دانية وسكنها إىل آخر حياته  .
أكرب شيخ له أبو مسلم حممد بن أمحد الكاتب ،صاحب البغوي ،تتلمذ عليه وعلى غريه،
ومنه مسع سبعة ابن جماهد ،درس العربية والفقه على مذهب اإلمام مالك .
أيضا على أيب احلسن طاهر بن غلبون ،وأيب الفتح فارس بن أمحد
وقرأ القرآن الكرمي ً
الضرير(.)8
حـدَّث عنـه وقـرأ عليـه خل ٌـق كثير ،منهـم :ولـده أبـو العبـاس ،وأبـو داود سـليمان بـن جنـاح،
وغريمها(.)9
ِ
الضبـط ،مـن أهـل الـذكاء واحلفـظ
ط و َّ
ـويَ ،ح َس َـن اخلـ ِّ
كان حمـ ّد ًث مكث ًـرا ،ومق ً
ـوي حن ً
ـرئ ،ولغ ً
للسـنة والسـلف ،حافظًـا آلاثرهـم
متابعـا ُّ
والتفنُّـن يف العلـم ،ديِّنًـا فاضلاً ً
ـاب الدعـوة؛ ً
ورعـا جم َ
أبسـانيدها(.)10
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• وفاته ومؤلفاته:
()11
بي  مائـةً وعشـرين
تـويف بدانيـة سـنة444:هـ  ،لـه مؤلفـات كثيرة ،أحصـى لـه الذه ُّ
()12
ِ
ـف يف عددهـا( ،)13مـن أشـهر مؤلفاتـه:
مؤل ًفـا  ،وقـد اختُل َ

 -1التيسري يف القراءات السبع.

 -2املقنع يف معرفة رسم املصاحف.
 -3احملكم يف نقط املصاحف.
 -4املكتفى يف الوقف واالبتداء.
 -5الفرق بني الضاد والظاء يف كتاب هللا.
 -6جامع البيان يف القراءات السبع.
 -7البيان يف ع ِّد آي القرآن.
هذه مطبوعة ،ومثة كتب له أخرى كثرية.

تعريف خمتصر بكتاب املكتفى يف الوقف واالبتداء:
يـَُع ُّد كتاب املكتفى يف الوقف واالبتداء عمدة يف اببه ،وهو كتاب معروف مشهور
متداول بني أهل هذا الفن .وال خالف بني أهل العلم يف نسبته ملؤلفه أيب عمرو الداين ،
وهذا مما يكسبه منزلته وقيمته العلمية الالئقة به ،يضاف إىل هذا ما يف مضمونه ،والكتاب
مطبوع متداول ،يف جملد واحد (.)14
بدأ أبو عمرو الداين كتابه « املكتفى» مبقدمة تكلم فيها على الوقف واالبتداء ،وقيمة
احلض على تعلمه .وعناية الصحابة
هذا العلم ومكانته وصلته بغريه من علوم القرآن الكرمي ،و ِّ
ومن بعدهم به.
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مث تكلم على أقسام الوقف واالبتداء ،وجعلها أربعة ،كما يلي:
اتم خمتار ،و ٍ
يعب عنه غالبًا ابحلَ َسن؛ وقبيح مرتوك.
كاف جائز ،وصاحل مفهوم ،وهو ما َّ
ٌ
وأفرد لكل قسم منها مبحثًا للتعريف به والتمثيل له.
مث شـرع يف قسـم التطبيـق حيـث بـدأ كتابـه بسـورة الفاحتـة إىل آخـر القـرآن الكـرمي مرتبًّـا
كل سـورة َح َسـب اآلايت.
ـب ُّ
َحس َ
السـور ،وداخـل ِّ

وقـد ملأ كتابـه بكثير مـن األحاديـث املسـندة ،واآلاثر عـن الصحابـة  والتابعين ومـن
بعدهم ،فيما يتعلق مبعاين اآلايت والتفسري ،والقراءات املتواتر منها والشاذ ،واإلعراب ،يعضد
هبا أقواله وآراءه وترجيحاته ،وهو يف هذا مكثر ،وهذا من غري ريب يضفي على هذا الكتاب
قـوة وأصالة.
كبريا على ابن األنباري حممد بن القاسم،
وقد اعتمد الداين  يف كتابه هذا
ً
اعتمادا ً
كثريا ،وغالبًا ما يورد أقواله ويناقشها
صاحب كتاب « إيضاح الوقف واالبتداء» ،فنقل عنه ً
أكثر من النقل عن
ويرجح وخيتار ،فتارة يوافقه ،وهذا كثري ،واترة خيالفه ،و ً
أحيان يسكت و َ
أئمة القراءة كاإلمام انفع وعاصم ويعقوب وابن جماهد واألخفش وأيب حامت السجستاين
وغريهم وعبارات الداين  موجزة متقنة رصينة ،فصيحة ،بعيدة عن اإلغراب والتوسع
واالستطراد يف الكالم.
َّ
اضحا فيمن ألَّف بعده يف الوقف واالبتداء كالشيخ زكراي
كبريا و ً
أتثريا ً
وقد أثر  ً
األنصاري يف كتابه «املقصد» ،واألمشوين يف كتابه «منار اهلدى».
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ترمجة ابن طيفور السجاوندي (:)15
• امسه ونسبه:
هو حممد بن طيفور ،أبو عبدهللا ،الغزنوي السجاوندي.
الغزنوي نسبة إىل َغ ْزنة يف خراسان ،والسجاوندي بكسر السني وفتح الواو.
إمام كبري حمقق مقرئ ،حنوي ،مفسر(.)16
• حياته:
كثريا ،بل أغفلت حىت اتريخ والدته ،وشيوخه وتالميذه
مل تذكر كتب الرتاجم عنه شيئًا ً
مع كثرة مؤلفاته وتصانيفه اليت تدل على سعة علمه ومكانته الرفيعة ،قال الذهيب« :مل أدر
على من قرأ وال من أقرأ « ( ،)17وقال« :مل تبلغين أخباره كما أريد»(.)18
• وفاته ومؤلفاته:
تويف سنة ستني ومخسمائة من اهلجرة (.)19
ترك  مؤ ٍ
لفات كثرية ذات قيمة علمية دالَّة على علمه  ،منها:
« -1عني التفسري» ( .)20قال ابن اجلزري« :له تفسري حسن للقرآن»(.)21
أيضا الوقف واالبتداء الكبري.
« -2علل الوقوف» ،ويُ َس َّمى ً
ويسمى الوقف واالبتداء الصغري.
« -3وقوف القرآن»َّ ،
« -4علل القراءات».
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تعريف خمتصر بكتاب علل الوقوف:
كتاب «علل الوقوف» من الكتب املشـهورة املعروفة يف علم الوقف واالبتداء ،وله اسـم
آخـر ،وهـو « الوقـف واالبتـداء الكبير» نسـبته ملؤلفـه ابـن طيفـور مل جيـادل فيهـا أحـد .وقـد ذكـره
العلمـاء الذيـن ترمجـوا لـه .والكتـاب مطبـوع متـداول ،يف ثالثـة أجزاء(.)22
بدأ ابن طيفور كتابه مبقدمة َّبي فيها أقسام الوقف عنده ،وقد جعلها مخسة :الالزم،
لكل منها أمثلة عليه،
واملطلق ،واجلائز ،و َّ
اجملوز لوجه ،واملرخص لضرورةَّ .
عرف هبا وذكر ٍّ
رمزا ًّ
دال عليه.
وجعل لكل قسم منها ً
مث أفرد مبحثًا ملا ال جيوز الوقف عليه مع التمثيل .مث تكلم على االبتداء وما ينبغي أن
يُبتدأ به إذ جعل له قاعدة .مث تكلم على الوقف على (كال).

والكتاب كما يف عنوانه« :علل الوقوف» يـُْع َن ابلتعليل وبيان املعىن واإلعراب َح َسب
ويرجح غالبًا.
احلاجة ،ورمبا ذكر اخلالف ّ
وابـن طيفـور ُم ِقـلٌّ يف كتابـه مـن النقـول عـن املتقدمين ،ومل يذكـر لـه مصـادر اعتمـد عليهـا،
ولكنـه رمبـا نقـل عـن بعـض األعلام ،مثـل :مقاتـل ،وأيب عبيـدة معمـر بـن املثنى ،وأيب حـامت،
العمـاين ،وأيب عمـرو بـن العلاء ،والفـراء ،واألخفـش ،وابـن األنبـاري ،وأيب علـي
وابـن مقسـم ،و َّ
الفارسـي ،وغريهـم .وهـم قليـل.
كثريا يف بيان علل
وأسلوبه واضح ،وعباراته دقيقة ،عميقة املعىن ،وال يتوسع يف الكالم ً
الوقوف ،ولكنها إشارات ابختصار مع وضوحها وإفهام املراد من كالمه.
()23
كثريا ،واستفاد
وقد أتثر به من بعده كاألمشوين يف كتابه «منار اهلدى»  ،إذ نقل عنه ً
منه النيسابوري يف كتابه «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»(.)24

وكذلك القسطالين يفكتابه « لطائف اإلشارات لفنون القراءات»( ،)25وابن اجلزري يفكتابه
« االهتداء إىل معرفة الوقف واالبتداء»( ،)26وابن ابن اجلزري يف كتابه «شرح طيبة النشر»(.)27
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أقسام الوقف عند أيب عمرو الداين:
أقسـام الوقـف عنـد أيب عمـرو الـداين هـي التي اختارهـا ابـن اجلـزري ( )28وشـاعت يف هـذا
الفـن وسـار عليهـا النـاس .وهـي كمـا قـال أبـو عمـرو« :اتم خمتـار وكاف جائـز ،وصـاحل مفهـوم،
()29
ـان كثيرة يعبر عـن الصـاحل املفهـوم ابحلسـن .قـال أبـو عمـرو يف بيـان
وقبيـح متروك» وأحي ً
معـاين هـذه املصطلحـات:
 -1الوقـف التـام هـو الـذي حيسـن القطـع عليـه واالبتـداء مبـا بعـده؛ ألنـه ال يتعلـق بشـيء
ـودا يف الفواصـل ورؤوس
ممـا بعـده .وذلـك عنـد متـام القصـص و
انقضائهـن ،وأكثـر مـا يكـون موج ً
َّ َّ َ َ َُ
َ ُ َٰ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ
اآلي ،كقولـه تعـاىل﴿ :وأولئِـك هم المفل ِحون ﴾ ،واالبتداء بقوله ﴿ :إِن الذِين كــفروا﴾
(البقرة.)30()6-5:
أيضا واالبتداء مبا بعده ،غري أن الذي
( -2الوقف الكايف هو الذي حيسن الوقف عليه ً
بعده متعلق به من جهة املعىن دون اللفظ كما ذكران ،وذلك حنو الوقف على قولهُ ﴿ :ح ّر َمتْ
ِ
َ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ ُ
عليكم أمهات
ك ْم﴾ (النساء .)23:واالبتداء مبا بعد ذلك يف اآلية كلها) ( .)31ويتفاضل
الوقف الكايف يف مراتبه .وإذا كان الوقف التام عند أيب عمرو يتفاضل؛ فإن الكايف أوىل منه
ابلتفاضل(.)32
( -3الوقف احلسن هو الذي حيسن الوقف عليه ،وال حيسن االبتداء مبا بعده لتعلقه به
َّ ْ
من جهة اللفظ واملعىن مجيعا ،وذلك حنو قوله ﴿ :الْ َ
ح ْم ُد ِ َّلِ َر ّب الْ َعال َ ِم َ
الرح َم ٰ ِن
ين﴾﴿ ،
ِ
ً
َّ
الرحِي ِم﴾ (الفاحتة .)3-2:الوقف على ذلك وشبهه حسن؛ ألن املراد مفهوم ،واالبتداء
َّ ْ َ ٰ َّ
َْ ّ
َ
بقولهَ ﴿ :ر ّ ْ َ َ َ
ِين﴾ (الفاحتة )4-2:ال
ِ
ب العال ِمين﴾ و ﴿الرحم ِن الرحِي ِم﴾ و ﴿مال ِِك يو ِم الد ِ
()33
حيسن؛ ألن ذلك جمرور ،واالبتداء ابجملرور قبيح ألنه اتبع ملا قبله)  .وإذا وقع الوقف احلسن
اتباعا للسنة.
على رأس آية؛ فإن أاب عمرو  يرى الوقف عليه ً

( -4الوقـف القبيـح هـو الـذي ال يعـرف املـراد منـه ،وذلـك حنـو الوقـف علـى قولـه( :بسـم)،
و (ملـك) ،و (رب) ،و (رسـل) وشـبهه ،واالبتـداء بقولـه( :هللا) ،و (يـوم الديـن) و (العاملين)،
و(السـموات) ،و(هللا) ألنـه إذا وقـف علـى ذلـك مل يعلـم إىل أي شـيء أضيـف)(.)34
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أقسام الوقف عند ابن طيفور السجاوندي:
قسم ابن طيفور الوقف إىل مخسة أقسام ،على النحو اآليت:
َّع معنى الـكالم ،كالوقـف علـى
 -1اللازم :وهـو مـا لـو ُو ِص َـل طرفـاه غ َّير املـرام ،وشـن
َ
ُ
ـمۘ ﴾ مـن (اآليـة 6:سـورة القمـر) ،فلـو وصـل ﴿ َعنْ ُه ْ
ـو َّل َعنْ ُه ْ
قولـهَ ﴿ :ف َت َ
ـمۘ ﴾ ب ـ ـ ﴿ يَ ْو َم يَ ْدع
َ َ َ َّ
َّ
الـد ِ
اع﴾ صـار الظـرف ظرفًـا لقولـه﴿ :فت
ـول﴾ وكان املعنى :فتـول عنهـم عندمـا يُنفـخ يف
الصـور ،وهـو حمـال( .)35وقـد َرَمـز ابـن طيفـور هلـذا القسـم حبـرف امليـم (م).
ُّ

 -2املطلـق :وهـو مـا يسـن االبتـداء مبـا بعـده ،كاالسـم املبتـدأ بـه ،حنـو قولـه تعـاىلُ َّ ﴿ :
الل
َ َ َ َ َْ ُ
َ ْ
ج َتبـي إليْـهِ م ْ
ـن يش ُ
ـاء﴾ مـن (اآليـة 13:سـورة الشـورى) ،والفعـل املسـتأنف مـع السين،
ي ِ ِ
َ َ ُ ُ ُّ َ
ـف َه ُ
اء﴾ من (اآلية 142:سـورة البقرة) ( ،)36ورمزه (ط).
كقوله تعاىل ﴿ :سـيقول الس

 -3اجلائـز :وهـو مـا جيـوز فيـه الوصـل والفصـل لتجـاذب ِ
املوجبـَ ْ ِ
ين مـن الطرفين ،كقولـه
ََ ُْ َ
ْ َْ َ
ِـك﴾ مـن (اآليـة 4:سـورة البقـرة)؛ ألن واو العطـف يقتضـي
ـزل مِـن قبل ﱞ
تعـاىل﴿ :ومـا أن ِ
()37
الوصـل ،وتقـدمي املفعـول علـى الفعـل يقطـع النظـم ،فـإن التقديـر :ويوقنـون ابآلخـرة  .ورمـزه
(ج).

ْ
ُ َ ٰ َ َّ َ ْ
اش َ
ـت َر ُوا الْ َ
ح َي ٰ َ ُّ ْ َ
 -4اجمل َّـوز لوجـه :كقولـه تعـاىل ﴿ :أولئِـك الذِيـن
ـوة الدنيـا بِالآخ َِرةِۖ
َ َ ُ َ َّ ُ
يتضمـن معنى
﴾ مـن (اآليـة 86:سـورة البقـرة)؛ ألن الفـاء يف قولـه ﴿ :فـلا يخفـف﴾ لتعقيـب َّ

اجلـواب واجلـزاء ،ال حقيقـة اجلـواب واجلـزاء ،وذلـك يوجـب الوصـل ،إال أن نَظْـم الفعـل علـى
وجهـا ( )38ورمـزه (ز).
االسـتئناف يـرى للفصـل ً
املرخص لضرورة :وهو ما ال يستغين ما بعده عما قبله ،لكنه يرخص الوقف ضرورة
َّ -5
مفهومة ،كالوقف
انقطاع النفس لطول الكالم ،وال يلزمه الوصل ابلعود ،ألن ما بعده مجلةٌ
ََ
َ
ْ
َ
اء ب َن ً
َ َّ َ َ
()39
اء﴾ من (اآلية 22:سورة البقرة) .والبدء مبا بعدها﴿ :وأنزل﴾
على قوله ﴿ :والسم ِ
ورمزه (ص).
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موضعا للدراسة التطبيقية:
ثالثون
ً

منـاذج من الوقف الـتام:

ْ َ َ
ُ َ ّ ْ َ ْ
ـل َهٰ َذا بَلَ ًدا آم ًِنـا َو ْ
ار ُز ْق أَ ْهلَ ُه ۥمِنَ
ب اجع
 -1قولـه تعـاىلِ ﴿ :إَوذ قـال إِب ْ َراهِيـم ر
ِ
َّ َ ْ َ ْ ْ
َّ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َ ً ُ َّ
ـن َ
الث َم َ
ـن مِنْ ُه ْ
ت َم ْ
آم َ
ـو ِم الآخِرِۖ قـال ومـن كفـر فأمتِعه قل ِيـلا ثم
ـم بِـاللِ والي
ـر ٰ ِ
َّ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ُّ ُ َ َ َ
َ
ُ
اب النـارِۖ وبِئس الم ِصيـر ﴾ (البقـرة.)126:
أضطـره إِل ٰى عـذ ِ
ْ
ْ
ََ ْ ََ
يرى أبو عمرو أن الوقف على قولهَ ﴿ :وال َي ْو ِم الآخ ِِرۖ﴾ اتم؛ ألن قوله ﴿ :ومن
كف َر﴾

وقول النيب إبراهيم عليه الصالة والسالم يف دعائه قد مت عند
وما بعده من قول هللا عز وجلُ ،
ْ
ْ
قولهَ ﴿ :وال َي ْو ِم الآخ ِِرۖ﴾ ( .)40ويرى ابن طيفور أن الوقف مطلق؛ ألن ما بعده كما هو ظاهر
َْي ُسن االبتداء به ( ،)41والتقى يف هذا املوضع اتم ومطلق.

لكـن قـول أيب عمـرو ابلتمـام قـد يكـون فيـه نظـر؛ ألن مـا بعـده وإن كان مـن قـول هللا إال
اتمـا واملعنى العـام فيـه اتصـال
أنـه إجابـة لدعـوة إبراهيـم عليـه الصلاة والسلام ،فكيـف يكـون ً
واضـح( ،)42ال شـك أن الوقـف أوىل لكـن الوقـف قـد يكـون كافيًـا ،وهللا أعلـم.

َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ َّ
َ ََ ُ ْ ْ َْ
ـس
 -2قولـه تعـاىل﴿ :ي ٰـــأيها النـاس اتقـوا ربكـم الـذِى خلقكـم مِـن نف َ ٍ
َّ َ ّ
َ ً َ ً َ َ ً َّ ُ
َ َ َ َ َ َ ْ
َّ ْ
الل الذِى
ـاء ۚ َواتقـوا
واحِـد ٍة وخل
ـق مِن َهـا َز ْو َج َهـا َو َبـث مِن ُه َمـا رِجـالا كثِيـرا ون ِس
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ ٓ ُ َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ً
ْ
َ
ت َسـا َءلون بِـهِ َوالأرحـام ۚ إِن الل كان عليكـم َرقِيبـا﴾ (النسـاء.)1:
َ َ ً
()43
وسط اآلية ،فهو
الوقف على قوله﴿ :ون ِساء ۚ﴾ عند أيب عمرو اتم  ،وإن كان يف َ
يرى أال تعلق ملا بعده به .وعند ابن طيفور جائز ،قال معلالً « :ألن اجلملتني وإن اتفقتا
()44
وحكْم ابن طيفور
فقد اعرتضت املعطوفات» ذلك ألن اجلملتني فيهما األمر بتقوى هللا؛ ُ
يتسق مع قاعدته يف تقسيم الوقف ،أما حكم أيب عمرو ففيه نظر من جهة املعىن ،ومن جهة
اإلعراب ،فأما من جهة املعىن فألن اجلملتني فيهما األمر ابلتقوى ،وأما من جهة اإلعراب
فإن الثانية معطوفة على األوىل( ،)45واألقرب أن يكون الوقف كافيًا ،وهو قول ابن األنباري
عب عنه ابحلسن( ،)46وهللا أعلم.
وإن كان قد َّ
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َ َْ
ُْ
ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ٰ َ ْ
َّ
ْ
الس َم ٰ
ِ
س ِه
ف
ن
ى
ل
ع
ب
ت
ك
ل
ِ
ل
ق
ض
ر
ات والأ
ــ َو
 -3قوله تعاىل ﴿ :قل ل َِم ْن َما ف ِي
ِۚ
ِ
ِ
ۖ
َ َ
َُْ
َّ َ َ
َّ ْ َ َ ۚ َ َ ْ َ َ َّ ُ
ك ْم إلَ ٰى يَ ْو ِم الْ ِق َي ٰـ َم ِة لَا َريْ َ
الرحمة ليجمعن
ِين خس ُِروا أنف َس ُه ْم ف ُه ْم لا
ب فِي ۚهِ الذ
ِ
ْ َ
يُؤم ُِنون﴾ (األنعام.)12 :
َ
الوقف على قوله﴿ :لا َريْ َب فِي ۚهِ﴾ اتم عند أيب عمرو ،ومطلق عند ابن طيفور.
وقد نص كالمها رمحهما هللا على العلة ،فقال أبو عمرو« :اتم إذا رفِع ﴿ ّالَذ َ
ِين َخس ُِروا﴾
ٌ ُ
َ َ ْ َ
()47
وجعِ َل اخلرب يف قوله ﴿ :ف ُه ْم لا يُؤم ُِنون﴾ وهو الوجه»  .وقال ابن طيفور:
ابالبتداءُ ،
َُ ْ َ ُْ ُ َ
﴿ ّالَذ َ
()48
ِين﴾ مبتدأٌ خربُه﴿ :فهم لا يؤمِنون﴾» واحلكم عندمها واضح ،واحلجة واحدة،

وهي ظاهرة ( ،)49وهللا أعلم.

َََ
َ ٰ َُ َ ً َ َ َ َ ُ ُ
ـــ ُ
ـر َك َء ف َ
ۥشـ َ
ِيمــا ءاتَ ٰ
 -4قولــه تعــاىل﴿ :فل ّمــا ءاتــــهما صال ِحــا جعــلا لــه
ـه َما ۚ
َّ ُ َ َّ ُ ْ ُ
َََ َ
الل
ــى
فتعال
م
ع
ــركونَ﴾ (األعـراف.)190:
ش
ي
ــا
ِ
الوقف على قوله﴿ :فَلَ َّما ءاتَ ٰ
ــ ُه َما﴾ عند أيب عمرو اتم ،قال معلال « :ألنه انقضاء قصة
َ ْ ُ َ
آدم وحواء  ،وقولهَ ﴿ :ع ّما يُش ِركون﴾ يريد مشركي العرب»( ،)50وعند ابن طيفور وقف

عجل التنزيه إىل شبهة التشبيه»(.)51
جائز ،قال « :البتداء التنزيه على التعظيم ،ومن وصل ّ
والوقف يف هذا املوضع عند كثري من أهل الوقف واالبتداء كاف( .)52وقد التقى يف هذا
املوضع احلكم ابلتمام -وهو أليب عمرو ،-واحلكم ابجلواز -وهو البن طيفور -وهللا أعلم.

َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ ُ ٍ َ َ َ َ ُ َ
ود ۛ
 -5قوله تعاىل ﴿ :ألم يأت ِكم نبؤا الذِين مِن قبل ِكم قوم نوح وعا ٍد وثم
ِين م ِْن َب ْع ِده ِْم ۛ لَا َي ْعلَ ُم ُه ْم إ ّلَا َّ ُ
َو ّالَذ َ
اللۚ( ﴾...إبراهيم.)9:
ِ
ََُ َ
ود ﴾ عند أيب عمرو اتم( ،)53وما بعده مستأنف .وأما ابن طيفور
الوقف على قوله ﴿ :وثم
َ
َ
َ
َ
ْ
فصـل فجعـل الوقـف علـى قولـهَ ﴿ :وث ُمـود ﴾ مطل ًقـا ملن رجع بقوله ﴿ :لا َيعل ُم ُه ْم﴾ إىل:
فقـد َ َّ
َ
ّ
ْ
ْ
ِـن َبع ِده ْ
ِيـن م ْ
ِـم ﴾ ومـن رجـع هبـا إىل الـكل فوقـفـه علىَ ﴿ :والذ َ
﴿ َو ّالذ َ
ِيـن م ِْن َبع ِده ِْم ﴾
ُْ

خي .وهللا أعلم.
أيضا وقف مطلق( .)54فأبو عمرو اختار ،وابن طيفور َّ
وهو ً
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ُ َ َ ْ

َ

ْ

َ

ّ َ
ْ َ
ت ُسبْ َح ٰـ َن ُهۙۥ َول ُه ْم َما يَش َت ُهون﴾ (النحل.)57:
 -6قوله تعاىلَ ﴿ :و َيجعلون ِلِ ال َبن ٰـ ِ

الوقف عند أيب عمرو يف هذه اآلية على قولهُ ﴿ :سبْ َح ٰـ َن ُهۙۥ ﴾ وهو عنده اتم ،على أن ما
بعدها مجلة جديدة مستأنفة ،قال أبو عمروَ ﴿ « :ما ﴾ يف موضع رفع ،أي :وهلم البنون»(.)55

وابن طيفور ال يرى جواز الوقف على قولهُ ﴿ :سبْ َح ٰـ َن ُهۙۥ﴾ قال معلالً « :ألن قوله:
َ
ْ
ُ َ
َ
﴿ َول ُه ْم َما يَش َت ُهون﴾ مفعول ﴿ َو َي ْج َعلون﴾ و ﴿ ُسبْ َح ٰـ َن ُهۙۥ﴾ تنزيه معرتض»( .)56فاجلملة
ُ َ
الثانية عنده معطوفة على األوىل ،ومها منصوبتان بقولهَ ﴿ :و َي ْج َعلون﴾ وما بينهما مجلة
اعرتاضية ،وهذا املوضع من جهة الوقف يراه أبو عمرو يف أعلى املراتب ،وهو التام .وابن طيفور
ال جييزه ،وقول ابن طيفور أظهر وأقرب( ،)57وهللا أعلم.

َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َّ َ ّ ٌ َ َ ْ َ َ ُ ٓ َ ً َّ
َ َ َ َ
ِلن ِ
ك هـو على هيِنۖ ول ِنجعلـهۥ ءاية ل
اس
 -7قولـه تع
ِـك قال رب ِ
ـاىل ﴿ :قـال كذٰل ِ
َ َ ْ َ ً َّ َ َ َ َ ْ ً َ ْ ًّ
ورحمة مِنـا ۚ وكن أمرا مق ِضيا ﴾ (مـرمي.)21:
ـى َه ّي ٌ
َّ ٌ
ُ َ ََ َ
ـنۖ﴾ اتم ،مث
اتمـا ،قـال ﴿ :هـو عل ّ ِ
يـرى أبـو عمـرو َ الوقـف ع ًلـى َقولـه ﴿ :هيِـنۖ﴾ ً
َول َِن ْ
ـه ٓۥ ءايَـة ل ّ
ج َعل ُ
ِلن ِ
ـاس ﴾ «بتقديـر :ولكـي جنعلـه آيـة للنـاس خنلقـه»( .)58وأمـا
تبتـدئ﴿ :
َ
ّ
ابـن طيفـور فحكـم علـى الوقـف علـى ﴿ هي ٌ
ـنۖ﴾ ابجلـواز حيـث اسـتوى عنـده الوجهـان ،قـال:
ِ

«جلـواز كـون الـواو( )59مقحمـة ،أو متعلقـة مبحـذوف ،أي :وقـد قـدرانه لنجعلـه»( .)60فأمـا
احلكم ابلتمام ففيه نظر ،والصلة بني املعىن يف اجلملة األوىل والثانية ظاهرة .وأما احلكم جبواز
ِ
يرجـح .وقـد يكـون الوصـل
الوقـف والوصـل فهـو ختييرٌ للقـارئ بين الوجهين ،وابـن طيفـور مل ّ
أوىل ،وقـد اختـاره األمشـوين( ،)61وهللا أعلـم.

َّ َ َّ
َ َ ُ
َُ ََْ ٰ ُ
َ َ ُ
ــك ْم َو َما َج َعل َعليْك ْم
ج َهادِه ِۚ ۧ هو اجتب
 -8قوله تعاىل ﴿ :و َجا َهِدوا ف ِي اللِ حق ِ
َ َ
َّ
َ ُ
ُ ْ ْ َ ٰ َ ُ َ َ َّ ٰ ُ
ف ِي ّ
ك ُم ال ْ ُم ْسل ِ ِم َ
ِيم هو سمــ
ج مِلة أبِيكم إِبره
ِين م ِْن َح َر
الد
ين م ِْن قبْل َو ِف هٰذا
ٍ
ۚ
ۚ
ِ
َ ُ َ َّ ُ ُ َ ً َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ٓ َ َ َ
َّ َ
َّ
ُ
اس فَأَق ُ
ِيموا
الصل ٰوةَ َوآتوا
ل ِيكون الرسول ش ِهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الن ِ ۚ
َّ ُ َ َ ْ َ ٰ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٰ َ ْ َ َّ
َّ َ َ ْ
الن ِص ُ
الزك ٰوة َواع َت ِص ُموا بِاللِ هو مولــكمۖ فن ِعم المول ون ِعم
ير﴾ (احلج.)78:
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َ

ّ
اس﴾ عند أيب عمرو اتم(.)62
الوقف على قوله ﴿ :الن ِ ۚ

وعنـد ابـن طيفـور جائـز ،قـال معللاً « :للعطـف َمـع الفـاء ،والوصـل أجـوز»( .)63والقـول
َّ َ ٰ َ َ ُ َّ َ
ابلتمـام فيـه نظـر ،ذلـك ألن األمـر يف قولـه تعـاىل ﴿ :فَأق ُ
ِيمـوا الصلـوة وآتوا
الزك ٰوةَ ﴾ متفرع
َ َ ُ ُ ُ َ َ ٓ َ َ َ َّ
اس﴾ وهلذا؛ فإن املعىن يف اجلملتني فيه من التعلق
عن قوله ﴿ :وتكونوا شـهداء على الن ِ ۚ
ببعضـه مـا مينـع القـول ابلتمـام ،ولكنـه ٍ
كاف( ،)64وهللا أعلـم.

َ َ ٓ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ٓ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َّ
الط َعامَ
 -9قولـه تعـاىل ﴿ :ومـا أرسـلنا قبلك مِن المرسـل ِين إِلا إِنهـم ليأكلون
ََْ ُ َ
ْ َ ً َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ
َْ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ـض ف ِتنـة أتصبِـرونۗ وكن ربـك
ويمشـون ف ِـي الأسـواقِۗ وجعلنـا بعضكـم ل ِبع ٍ
بَ ِص ً
يـرا﴾ (الفرقـان.)20:
ََ ْ ُ َ
ـرونۗ﴾ عنـد أيب َعمـرو اتم( .)65وعند ابن طيفور جائز ،قال:
الوقـف علـى قولـه﴿ :أتصب ِ
َ
َ
ْ
« لتمـام االسـتفهام ،ولكـون الـواو حـاال لضمير ﴿ أتصب ُ
ـرونۗ﴾»( .)66واألقـرب -وهللا أعلـم-
ً
ِ
َ َ َ َ ُّ َ
َ
ـك ب ِص ً
يـرا ﴾ لالسـتئناف ،واجلملـة تتضمـن معنى اجملـازاة
أن تكـون الـواو يف قولـه ﴿ :وكن رب

واحلـث علـى الصبر( ،)67وهلـذا فـإن الوقـف ٍ
كاف .وهللا أعلـم.
َ َّ

ُ

َ

َ

َ

ُ

ُ
 -10قوله تعاىل ﴿ :ف َت َول َعنْ ُه ْمۘ يَ ْو َم يَ ْدع ّ
الد ِ
اع إِل ٰى ش ْي ٍء ن
ك ٍر ﴾ (القمر.)6:
َ َّ

يرى أبو عمرو الداين أن الوقف على قوله ﴿ :ف َت َول َعنْ ُه ْمۘ ﴾ اتم ،والظرف ﴿ يَ ْو َم ﴾ ال
يتعلق بشيء مما قبله .واملعىن :خيرجون من األجداث يوم يدع الداع( .)68ووافقه ابن طيفور يف
العلة واملعىن ،والوقف عنده الزم( ،)69والتقى هنا التام مع الالزم .وهللا أعلم.
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مناذج من الوقف الكايف:

َّ َ ْ َ ْ ْ
َ َ َّ
َ ْ َُ ُ ََ
ُ
الن ِ
 -11قولـه تعـاىل﴿ :ومِـن
ـاس مـن يقـول
ِـر َو َما ه ْم
خ
آ
ءام ّنا بِـاللِ وبِاليو ِم ال
ِ
ب ُم ْؤ ِمن َ
ِين﴾ (البقـرة.)8:
ِ
الوقف على قوله﴿ :ب ُم ْؤ ِمن َ
ِين﴾ عند أيب عمرو ٍ
كاف( ،)70وعند ابن طيفور الزم(.)71
ِ

ٍ
بعضه ببعض ،فقوله تعاىل
َّ
فأما ُحكْم أيب عمرو َ أبنه َّكاف فألن املعىن ما زال متص َّالً ٓ َ ُ
ُْ َ ُ ْ ََ َْ ُُ َ
َ َُ ََ َ ْ َ ُ َ
ُ َ ٰ ُ َ ّ
َ
َ
بعدها﴿ :يخــدِعون الل والذِين ءامنوا وما يخدعون إِلا أنفسهم وما يشعرون﴾
(البقرة )9:بيان حلقيقة حاهلم وإمياهنم املدَّعى الذي نفاه عنهم القرآن الكرمي( ،)72وأما حكم
ُ َ ٰ ُ َ
ابن طيفور أبنه الزم فألنه لو وصل قوله﴿ :ب ُم ْؤ ِمن َ
ِين﴾ بقوله﴿ :يخ
تغي املعىن
ــدِعون﴾ َّ
ِ
إثبات إلمياهنم ،قال ابن طيفور« :فلو وصل صار التقدير :وما هم مبؤمنني
إىل الضد وصار ً
خمادعني ،فينفي الوصف ال مع املوصوف ،فينتقض املعىن ،فإن املراد نفي اإلميان عنهم،
وإثبات اخلداع هلم ،وألن النفي إذا دخل على املوصوف بصفة ينفي الصفة ويقرر املوصوف،
()73
ين على اعتبار ،فأبو عمرو
كقوله :ما هو برجل كاذب» فكال احلكمني مصيب ،وكل بُ َ
نظر إىل درجة الوقف ومرتبته ،وابن طيفور نظر إىل تغري املعىن عند الوصل ،وهنا التقى الكايف
مع الالزم ،وال تعارض بينهما ،وهللا أعلم.

َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ٓ ُ َ ً
ً َ َ
 -12قولـه تعـاىل﴿ :ربنـا واجعلنـا مسـل ِمي ِن لـك وم
ِـن ذ ّرِ ّيت ِ َنا أ ّمة ُم ْسـل َِمة لك
َ َ
َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ َّ ُ َّ
الرح ُ
ِيـم﴾ (البقـرة.)128:
َوأرِنـا َم َناسِـكنا وتب علينـاۖ إِنك أنت التـواب
ُ ْ ًَ َ َ
ـك﴾ عنـد أيب عمـرو ٍ
كاف ،بـل قـال أبـو عمـرو« :وقيـل:
الوقـف علـى قولـه﴿ :مسـل ِمة ل

ـص لضـرورة ،قـال « :لعطـف
اتم»( ،)74ولكـن قولُـه األول ،وهـو ظاهـر .وعنـد ابـن طيفـور َّ
مرخ ٌ
اجلملتين املتفقتين»( )75وإن اسـتطاع القـارئ أن يصـل هـذا املوضـع فلا شـك أنـه أوىل مـن
الوقـف( ،)76والتقـى هنـا احلكـم ابلكفايـة ،واحلكـم ابلرتخيـص لضـرورة ،وهللا أعلـم.
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ََ ُ ُ ُ ُ ً َ
َ
بــ َ
ـرٰه َ
ودا أ ْو نَ َص ٰـ َ
ى َت ْه َت ُدوا ۗ قُ ْل بَ ْل م ِّل َة إ ِ ْ
ــر ٰ
ِيم
 -13قولـه تعـاىل﴿ :وقالـوا كونوا ه
َ ً ََ َ َ
ان م َِن ال ْ ُم ْشـرك َ
ِين﴾ (البقـرة.)135:
حن ِيفاۖ وما ك
ِ
()78
الوقـف علـى قولـهَ ﴿ :حن ًِيفـاۖ﴾ عنـد أيب عمـرو ٍ
كاف( .)77وعنـد ابـن طيفـور مطلـق

َْي ُسن االبتداء مبا بعده .وعلى هذا فقد يكوانن متفقني  -فيما يبدو -على أن الواو يف قوله:
ََ َ َ
ان م َِن ال ْ ُم ْشـرك َ
ِين﴾ لالسـتئناف؛ وإن قيـل إن الواو للعطـف صارت اجلملـة الثانية
﴿ ومـا ك
ِ
()79
معطوفة على األوىل فتكون من مقول القول فيحسن الوصل ،وهبذا التفصيل قال األمشوين
وتوافـق احل ْكم ِ
ـان هنـا مـن أيب عمـرو وابـن طيفـور ،وهللا أعلـم.
ُ

َ َ َ ْ ُ َّ ٓ َّ ٓ َ ْ َ َّ
َ
ََ ٓ ْ
 -14قولــه تعــاىل﴿ :ومــا تنقِـ
ـت َر ّب ِ َنــا ل ّما َجا َءت َنـا ۚ َر ّب َنا
ـم مِنــا إِلا أن ءامنــا بِئايَ ٰــ ِ
َْ ْ
ـرا َوتَ َو َّف َنا ُم ْسـل ِ ِم َ
غ َعلَيْ َنــا َصبْـ ً
ين﴾ (األعـراف.)126:
ـر
أفـ ِ
ٓ ْ
الوقف على قولهَ ﴿ :جا َءت َنا ۚ﴾ عند أيب عمرو كاف( .)80انتهت اجلملة األوىل وكان كالم

السحرة فيها لفرعون .واجلملة الثانية قوهلم فيها دعاء هلل .والوقف عند ابن طيفور مطلق.
قال « :للعدول عن حماابة فرعون إىل مناجاة الرب»( .)81واحلكم يف كال القولني جا ٍر على
قواعده ،وهللا أعلم.

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ
ى أ ْول َِي َ
خذوا اليهود والنصار ٰ
اء ۘ
 -15قوله تعاىل﴿ :ي ٰـأيها الذِين ءامنوا لا تت ِ
َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ َّ َّ َ َ
ْ َ ْ َ َّ
الظال ِ ِم َ
الل لا َي ْهدِي القوم
ين﴾
ض ومن يتولهم مِنكم فإِنه مِنهمۗ إِن
بعضهم أول ِياء بع ٍ ۚ

(املائدة.)51:

َ

َ َّ
الن َص َ
ى أ ْول َِي َ
ـاء﴾ عنـد أيب عمـرو ٍ
ـار ٰ
الوقـف علـى قولـه﴿ :و
كاف( ،)82وعنـد ابـن
طيفـور وقـف الزم .قـال معللاً « :ألنـه لـو وصـل صـارت اجلملـةُ صفـةً ألوليـاء ،فيكـون النهـي
عن اختاذ أولياء صفتهم أن يكون بعضهم أولياء بعض ،وهو حمال ،وإمنا النهي عن اختاذهم
أوليـاء علـى اإلطلاق» ( .)83وكالم ابـن طيفـور غايـةٌ يف الوضـوح واحلُ ْسـن( ،)84وهللا أعلـم.
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ُ
َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ٰ َ َ َ َّ َ َ َ
ـك ّالَذ َ
ِين َص َدقوا
 -16قولـه تعـاىل﴿ :عفـا الل عنـك ل ِـم أذِنت لهم حتى يتبين ل
ََََْ ْ َ
كاذِب َ
ين﴾ (التوبة.)43:
وتعلم ال
ِ
َ َ َّ ُ َ ْ َ
ـك﴾ ٍ
موضحـا:
كاف ابعتبـار ،قـال
الوقـف عنـد أيب عمـرو علـى قولـه ﴿ :عفـا الل عن
ً

ٍ
«كاف إذا جعلـت ذلـك افتتـاح ٍ
كالم كمـا يقـال :أع َّـزك هللا ،أليـس قـد كان كـذا وكـذا؟»(.)85
وعنـد ابـن طيفـور جائـز ،قـال مبينًـا علـة التخيير « :ألن االسـتفهام مصـدر علـى أن الـكالم
ويفصل بعض املفسـرين ،فإن كان قولهَ ﴿ :ع َفا َّ ُ
()86
ِ
الل َعنْ َك ﴾ افتتاح كالم
متصل املعىن» ّ .
افتتاحـا فإهنـا متصلـة
فـإن اجلملـة قـد متـت يف لفظهـا ومعناهـا .وإن كانـت مـن ُ
ص ْلـب الـكالم ال ً
مبـا بعدهـا ( .)87فيوقـف علـى االعتبـار األول .وعلـى الثـاين ال وقـف ،وهللا أعلـم.

َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ٰ ُ ْ َ َ ُ َ َ
 -17قولـه تعـاىل ﴿ :لا يحزنهـم الفـزع الأكبـر وتتلقـ
ـه ُم ال َمل ٰــئِكة هٰـذا
َ ْ ُ ُ ُ َّ
ُ ُْ ْ ُ َ ُ َ
يومك
ـم الـذِي كنتـم توع
ـدون﴾ (األنبيـاء.)103:
ْ َ َُ
الوقـف علـى قولـه﴿ :ال َمل ٰــئِكة﴾ عنـد أيب عمـرو كاف( .)88وعنـد ابـن طيفـور مطلـق،

قـال « :ألن التقديـر قائلين هـذا يومكـم»( .)89وهـذه اجلملـة جيـوز أن يكـون مـا بعدهـا مسـتأن ًفا،
فيسـوغ الوقـف .وجيـوز أن تكـون حـاالً ،فلا وقـف( .)90وهللا أعلـم.
ْ ُ ْ َ َّ ُ َ
َّ
َّ َ ُ َ َ ْ
ـى فَ َي ْس َ ْ
النب ِـ َّ
 -18قوله تعاىل...﴿ :إِن ذٰل ِك ْم كان يُؤذِي
ـتحى ِۧ مِنكمۖ و
الل لا
ْ
ي َ ْس َ
ـت ْح ِى ۧ م َِن ال َح ّ ِق ۚ( ﴾...األحـزاب.)53:
ْ ُ
فَ َي ْس َت ْ
حى ِۧ مِن
ك ْمۖ﴾ عند أيب عمرو كاف(.)91
الوقف على قوله﴿ :

وصـف احلـق ،وحال
وعنـد ابـن طيفـور جم َّـوز لوجـه ،قـال
موضحـا عـن الصلـة « :فَ ْ
ص ًلا بين ْ
ً
()93
اخللـق ،وإن اتفقـت اجلملتـان»( .)92وهـو وقـف اتم عنـد ابـن األنبـاري  ،ونقـل األمشـوين يف
()94
ـوي علـى السـبب
«منـار اهلـدى» كالم ابـن طيفـور ويـراه كافيًـا  ،والو َّقـف هنـا سـببه معنـوي قَ َ
اللفظـي يف حـال القـول أبن الـواو يف قولـهَ ﴿ :و ُ
الل﴾ للحـال ،وإذا كانـت اسـتئنافية فلا
إشـكال( ،)95وهللا أعلـم.
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ُ ْ َ ٰ َ ْ ْ َُ ََ َ َ َ ُ ْ ّ َٰ ٌ َ َ َْ
 -19قولـه تعـاىل ﴿ :قـل يـــقو ِم اعملـوا عل ٰ
ـوف
ـى مكانتِكم إِن ِي عــ ِمل ۖفس
َ َ َ
ت ْعل ُمـون ﴾ (الزمـر.)39:
َ ٰ ٌ
ٍ
الوقف على قوله ﴿ :ع
«كاف ،مل تبتدى
ــ ِمل ۖ﴾ عند أيب عمرو كاف ،قال:

ابلتهدُّد»( .)96وعند ابن طيفور جائز ،قال معلالً « :البتداء التهديد مع فاء التعقيب»(.)97
مجيعا رمحهما هللا واضح ،وهللا أعلم.
والتعليل عندمها ً

ُ ْ ٰٓ َ َ ُ ْ ْ ٌ َ ْ ُ ٌ َ َ ُ َ ُ ْ ْ
َ
 -20قولـه تعـاىل ﴿ :أولـ ٕـِ ـك ل ه ـم رِزق م ع ل ـوم  ٤١ف وٰكِـهۖ وه
ـم ُم ك َر ُم ـون﴾
(الصا فـات.)42 -41 :
َ

ٌ

الوقف على قوله ﴿ :ف َوٰك ُِهۖ﴾ عند أيب عمرو كاف .ويعرهبا بدالً من قوله﴿ :رِ ْزق﴾(.)98
وعند ابن طيفور وقف جائز ،قال« :الحتمال الواو( )99للحال واالستئناف»( )100فإن
كانت الواو للحال فال وقف ،وإن كانت لالستئناف فيقف القارئ ،وهذا مقتضى حكم
()101
أيضا
أيب عمرو عليه ابلكفاية .وجيوز أن تكون الواو عاطفة  ،وعليه فيكون كافيًا ً
النتهاء اجلملة األوىل ،وهللا أعلم.

مناذج من الوقف احلسن:
َ

َ

ّ ْ
ح َمٰن ّ
الر﴾ (الفاحتة.)3:
 -21قوله تعاىل﴿ :الر ِ
َ

الوقف على قولهّ ﴿ :
الر﴾ حسـن ( .)102وعند ابن طيفور ال يوقف عليها التصال
الصفـة ابملوصـوف( )103لكـن الوقـف علـى رؤوس اآلي سـنة عـن النبي ﷺ كمـا يف حديـث أم
سلمة  أن النيب ﷺ كان يق ِطع قراءته آية آية ﴿ :الْ َ
ـــلَ ِم َ
ح ْم ُد ِ َّلِ َر ّب الْ َع ٰ
ين ﴾ مث يقف،
ّ
ِ
ً ً
َّ ْ َ ٰ َّ
()104
﴿الرحم ِن
الر ﴾ مث يقف  .واألصل عند أيب عمرو أن ال يوقف على احلَ َسن لكن
اتباعا للسـنة ( ،)105واتباع السـنة أوىل ،وهللا أعلم.
إذا كان رأس آية فالوقف ً
َ
َ
َ ا َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ
وب َعليْ ِه ْم َولا
ض
صر ط الذِين أنعمت علي ِهم غي ِر المغ
 -22قوله تعاىلِ ﴿ :
ِ
َّ ّ
ِين﴾ (الفاحتة.)7:
الضٓال َﱣ
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ـم ﴾ عنـد أيب عمـرو حسـن علـى أن ﴿ َغيْ
ـت َعلَيْه ْ
الوقـف علـى قولـهَ ﴿ :أنْ َع ْم َ
ـر
ِ
ِ
ال ْ َم ْغ ُضـوب﴾ نعـت ﴿ ّالَذ َ
ِيـن ﴾( .)106وكذلـك ابـن طيفـور مل جيـز الوقـف للعلـة نفسـها ،قـال:
ِ
ُ

« التصـال البـدل أو الصفـة»

()107

وزاد جـواز اإلعـراب ابلبـدل( .)108وهللا أعلـم.

َٰ َ ْ َ ٰ ُ َ
ُ ً ْ ُ َّ َ َّ َ ْ َ
ـب لا َريْ َ ۛ
ِين يُؤم ُِنون
ب فِي ۛهِ هدى ل ِلمتقِيـن  ٢الذ
 -23قولـه تعـاىل ﴿ :ذل ِـك الكِتــ
َ ُ ُ َ َّ َ ٰ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
َْْ
ـب ويقِيمون الصلوة ومِمـا رزقناهم ينفِقون﴾ (البقـرة.)3-2:
بِالغي ِ
يـن﴾ عنـد أيب عمـرو فيـه تفصيـل :إن قيـل ﴿ ّالَذ َ
الوقـف علـى قولـه﴿ :ل ِلْ ُم َّتقِ َ
ِيـن﴾ مرفوعـة

مببتـدأ حمـذوف ،تقديـره :هـم ،أو قيـل منصوبـة علـى املـدح بتقديـر :أعني؛ فالوقـف ٍ
كاف .وإن قيـل
صفـة ﴿ل ِلْ ُم َّتقِ َ
يـن﴾ فالوقـف حسـن( .)110()109ويوقـف عليهـا عنده علـى أي حال؛ ألهنـا رأس آية
وأما ابن طيفور فال جيوز الوقف عنده عليها ،قال « :ألن ﴿ ّالَذ َ
ِين ﴾ صفتهم»( ،)111وهللا أعلم.

ً
َ
َْ
ْ َ ٰ َ
ـه ْم َو َج َعلْ َنـا قُلُ َ
ـق ُه ْم لَ َع َّن ٰـ ُ
وب ُه ْم قَ ٰ
ـــس َِية ۖ
ض ِهـم مِيثــ
 -24قولـه تعـاىل﴿ :فب ِ َمـا نق ِ
ُ َ ُّ َ ْ َ
ِـم َع ْ َ
كل َ
اضعِـهِ ۧ َون َ ُسـوا َح ًّظـا م َِّمـا ُذ ّك ُ
يح ِرفـون ال
ِـروا بِـ ۚهِ( ﴾...املائـدة.)13:
ـن م َو ِ
ً
َ
الوقـف علـى قولـه ﴿ :ق ٰــس َِية ۖ﴾ عنـد أيب عمـرو حسـن( .)112وعنـد ابـن طيفـور جائـز،

قـال« :السـتئناف الفعـل واحتمـال احلـال ،أي :لعنَّاهـم ِّ
حمرفين»( .)113والـذي يظهـر أهنـا عنـد
أيب عمـرو حـال ،ولذلـك رآه وق ًفـا حسـنًا ،وابـن طيفـور خ َّير بنـاءً علـى جـواز الوجهين يف
اإلعـراب( ،)114ولعـل الوصـل أوىل ،وهللا أعلـم.
 -25قوله تعاىل﴿ :قُ ْل إنَّن ِي َه َد ٰن ِي َر ّب إلَ ٰى ص َراط ُم ْس َتقيم د ً
ِينا ق َِي ًما م ِّلَ َة إبْر ٰه َ
ِيم
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ْ ْ
ً
َ َ
َ
َحن ِيفا ۚ َو َما كان م َِن ال ُمش ِرك ِين﴾ (األنعام.)161:

الوقف عند أيب عمرو على قولهَ ْ ُ َ ﴿ :
يم﴾ حسن ليس بتام وال ٍ
كاف(.)115
ِ
صرا ٍط مستقِ ٍ
َ
وعند ابن طيفور جائز ،قال « :الحتمال أن ﴿د ً
ِينا﴾ بدل ﴿إل ٰى َ ُ ْ َ
يم﴾ على
ِ
ِ
صرا ٍط مستقِ ٍ
ب على اإلغراء ،أي :الزموا دينًا « ( .)116ويظهر أن الوجه الثاين من
املوضع ،وحيتمل أنه نَ ْ
صٌ
خي .وهللا أعلم.
اإلعراب هو املرتجح عند أيب عمرو وأخذ به .وابن طيفور َّ
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 -26قوله تعاىل﴿ :قُ ْل إ َّن َصلَات ِي َون ُ ُسكِى َو َم ْ
ـــلَ ِم َ
ح َي َ
اى َو َم َمات ِى ِ َّلِ َر ّب الْ َع ٰ
ين
ِ
ِ
َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ ْ
َ َ
ْ
ُ
َ
ـريك لهۖۥ وبِذ ٰل ِك أمِرت وأنا أول المسل ِ ِمين﴾ (األنعام.)163-162:
 ١٦٢لا ش ِ
ــلَ ِم َ
الوقف على قوله تعاىلَ ﴿ :ر ّب الْ َع ٰ
ين﴾ عند أيب عمرو حسن ( .)117واألصل عنده
ِ

يف احلَ َسن الوصل إال إذا كان رأس آية كما تقدم .وأما ابن طيفور فال وقف عنده عليها ،قال:
« ألن التقدير :ال شريك له يف شيء من ذلك» ( .)118واتباع السنة يف الوقف على رأس اآلية
األوىل ،وهللا أعلم.

ْ َ ْ َ ْ َ ّ َّ َ ً
َ َ ٓ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ
يقـا م َ
ِـن
ـق ِإَون ف ِر
ح
ال
ب
ـك
ت
ي
ب
ِـن
م
ـك
 -27قولـه تعـاىل﴿ :كمـا أخرجـك رب
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َ
ُْ ْ
ك ٰ
ِ
ــ
ل
ِيـن
ن
م
ؤ
الم
ـر ُهون﴾ (األنفـال.)5:
ِ
ْ
الوقف على قوله﴿ :م ِْن بَيْت ِ َك بِال َح ّ ِق﴾ عند أيب عمرو حسن (.)119

ورخص ابن طيفور يف الوقف عليها لضرورة ،وهي طول الكالم على أتويل جواز االبتداء
َّ َ ً
َّ
إبن ( )120والواو يف قولهِ﴿ :إَون ف ِريقا﴾ للحال( ،)121وهلذا فالوصل متأكد ،وهللا أعلم.

َّ
َ ََ
ُ
ِيـن َه َ
اللِ م ْ
 -28قولـه تعـاىلَ ﴿ :و ّالَذ َ
اج ُ
ِـن َب ْع ِد َمـا ظل ُِمـوا ل ُن َب ّوِئ ّن ُه ْم ف ِي
ـروا ف ِـي
َ
ُّ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ
ـون ّ ٤١الَذ َ
ِين َص َب ُ
الدنيـا حسـنة ۖولأجر الآخِـرة ِ أكبر ۚ لو كانوا يعلم
ـروا َو َعل ٰى َر ّب ِ ِه ْم
َّ ُ َ
َي َت َوكون﴾ (النحـل.)42-41:
َ َُْ َ
ون
الوقف على قوله﴿ :يعلم
«ح َس ٌن وليس بتام؛ ألن
قال:
حسن،
عمرو
أيب
عند
﴾
َ
احلسن ( )122قالّ ﴿ :الَذ َ
ِين َص َب ُروا﴾ هم الذين هاجروا ،فالذين متعلق مبا قبله» ( )123لكنها

رأس آية والوقف على رأس اآلية حكمه عنده معلوم .وابن طيفور ال جييز الوقف على:
َ َُْ َ
ون﴾ للعلة نفسها اليت ذكرها أبو عمرو ،قال« :ألن ﴿ ّالَذ َ
﴿يعلم
ِين َص َب ُروا﴾ بدل من
َ
ّ
َ َ َُ
()124
خربا ملبتدأ حمذوف(،)125
﴿الذين هاجروا﴾»  .وجيوز يف ﴿الذِين صبروا﴾ أن يـُْعَرب ً
منصوب بفعل مضمر :أعين أو أمدح وعلى هذا فيكون الوقف
تقديره :هم .وجيوز أن يعرب
ً
َ َ
على ﴿ َي ْعل ُمون﴾ كافيًا ،وهللا أعلم.
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َ َ َّ َّ ُ َ َ
َْ َ َْ ْ َ َ ُْ َ ُ َ ْ ُ ّ
ون إِلـى المـلإ ِ الأعل ٰ
ـى ويقذفـون م
 -29قولـه تعـاىل﴿ :لايسـمع
ِـن ك ِل َجان ٍِب ٨
ُ ُ ً َ َُ ْ َ َ
اص ٌ
ـذ ٌ
دحـوراۖ ولهم ع
ـب﴾ (الصافـات.)9-8:
اب َو ِ

َ
«حس ٌـن ،ورأس آيـة» أي أن املعنى
قـال أبـو عمـرو يف الوقـف علـى قولـه﴿ :جان ٍ
ِـب﴾َ :
مـازال متصلاً بعضـه ببعـض اتصـاالً يطلـب الوصـل لكـن الوقـف عليهـا ألهنـا رأس آيـة (.)126
وأمـا ابـن طيفـور فلا وقـف عنـده عليهـا ،قـال« :واألصـح الوصـل ،أي :يقذفـون مبـا يُ ْد َحـرون
بـه»( .)127ويف إعـراب ﴿ ُد ُح ً
ـوراۖ﴾ أوجـه :إمـا أن تكـون مفعـوالً ألجلـه ،أي :ويُق َذفـون مـن
ْ َُ َ
ـدرا لقولـهَ ﴿ :و ُيقذفـون ﴾ أي :يُ ْدحـرون
كل جانـب ألجـل أن يُ ْدحـروا .وإمـا أن تكـون مص ً
ـورا أو يُقذفـون قذفًـا .وفيـه جت ُّـوز إمـا يف األول ،وإمـا يف الثـاين .وجيـوز أن يكـون حـاالً بنفسـه
ُدح ً
ـدرا ملقـدَّر ،أي:
مـن غير أتويـل .وعلـى هـذه األوجـه يكـون الوقـف حسـنًا .وجيـوز أن يكـون مص ً
يُ ْد َحـرون دح ًـرا .وعلـى هـذا الوجـه يكـون الوقـف كافيًـا ( ،)129وهللا أعلـم.
ََ

ٌ

َ

ْ َ

َ

َ

 -30قوله تعاىلَ ﴿ :سأل َساىٍٕل ب َعذاب َواق ٍِع١ل ِلك ٰـفِر َ
ين ليْ َس ل ُه َداف ٌِع﴾ (املعارج.)2-1:
ِ ٍ
ِ
ْ َ

الوقـف علـى قولـه ﴿ :ل ِلك ٰــفِر َ
ين ﴾ عنـد أيب عمـرو حسـن ( .)130وعنـد ابـن طيفـور
ِ
أجـاز الوقـف ،وأجـاز الوصـل .فأمـا الوقـف فعلـى اعتبـار أن الـكالم قـد انتهـى عنـد قولـه:
ْ َ
ك ٰــفِر َ
ين﴾ وقبلـه كالم حمـذوف ،تقديـره :ملـن العـذاب .وأمـا الوصـل فعلـى َج ْعـل قولـه:
﴿ل ِل
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ٰ
ـول أيب عمـرو ،وهللا أعلـم.
اب﴾( .)131واألوىل ق ُ
﴿ل ِلكــفِ ِرين﴾ صفـة ﴿بِعـذ ٍ
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اخلــامتــة
ت هنا
موضعا للمقارنة واملوازنة أُثْبِ ُ
يف خامتة هذا البحث الذي قمت فيه بدراسة ثالثني ً
أبرز ما توصلت إليه من نتائج ،وأستمد من هللا التوفيق ،فأقول:
 -1األسس اليت بىن عليها أبو عمرو أحكامه يف الوقف وتقسيمه ختتلف عن أسس ابن
طيفور ،فأبو عمرو وضع قواعد عامة ميكن استحضارها يف كل موضع ،وابن طيفور بىن
أقسام الوقف على علل ختتلف من موضع آلخر ،وكل موضع حبَ َسبه.
 -2أحكام أيب عمرو يف الوقف أكثر انضباطًا وارتباطًا بقواعده العامة من ابن طيفور ،فابن
طيفور ال ميكن أن تتنبأ مبا سيقول وحيكم على مواضع الوقف.
 -3ذكرت يف الدراسة التطبيقية عشرة مواضع من الوقف التام عند أيب عمرو الداين اختلفت
أحكام ابن طيفور عليها ،فجاءت عنده منها كالتايل :ثالثة من الوقف املطلق ،وأربعة من
خي فيه
اجلائز ،وموضع يرى فيه عدم جواز الوقف ،وهذا فيه تنافر يف احلُكْمني،
وموضع َّ
ٌ
ابن طيفور بني الوصل والوقف ،وموضع من الوقف الالزم.
تضمنت الدراسة عشرة مواضع من الوقف الكايف عند أيب عمرو الداين ،يقابلها هذه
َّ -4
األحكام عند ابن طيفور :موضعان من الوقف الالزم ،وثالثة من املطلق ،وثالثة من
اجلائز ،وموضع جموز لوجه ،وموضع مرخص لضرورة.
 -5اشتملت الدراسة على عشرة مواضع من الوقف احلسن عند أيب عمرو الداين ،وكانت
خي فيه بني
عند ابن طيفور كما يلي :موضعان جائزان ،وموضع مرخص لضرورة ،وموضع َّ
خي فيه احلسن والكايف،
الوصل والوقف .ومن هذه املواضع العشرة موضع عند أيب عمرو َّ
كلٌّ منهما على اعتبار ،وابن طيفور يرى فيه الوصل ,والباحث يف كل املواضع املشار
يرتجح عنده.
حسبما َّ
إليها قد يتبع حكم أيب عمرو أو ابن طيفور ،وقد خيرج عن أقواهلماَ ,
 -6أبو عمرو يقف على رؤوس اآلي ًّأي كان تعلق اآلية مبا بعدها لفظًا ومعىن ،وابن طيفور
يراعي املعىن وال يقف على رأس اآلية إذا تعلقت مبا بعدها ،ومذهب أيب عمرو هو السنة.
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 -7بناء على ما تقدم؛ فقد يلتقي التام والكايف عند أيب عمرو أبي قسم من أقسام الوقف
عند ابن طيفور الختالف االعتبارات.
كل من اإلمامني إلجراء املقارنة واملوازنة أن ًّ
كل
َّ -8
تبي عند اختيار مواضع الوقف عند ٍّ
منهما قد انفرد مبواضع مل يُ ِش ْر إليها اآلخر ،مما يدل على أن ابن طيفور وإن كان هو
املتأخر مل يعتمد على املكتفى أو يتأثر به ،ورمبا مل يطلع عليه.
 -9ابن طيفور أكثر تعلي ًقا على املواضع من أيب عمرو سواء عند القول جبواز الوقف أم ال.
 -10املقصد الرئيس هو صحة الوقف ،فإذا صح فإن بيان قسمه أو مرتبته أمر آخر،
واخلالف فيها أشبه ما يكون ابخلالف اللفظي.
حمل للدراسة واستخراج األحباث
 -11ال يزال كلٌّ من الكتابني (املكتفى وعلل الوقوف) ً
النافعة واملقارنة واملوازنة.
وهللا أكرم مسؤول ،وخري مأمول.
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اهلـوامش والتعليقات:

( )1الصلة ،)385( :طبقات القراء ،)617/2( :سري أعالم النبالء ( ،)77/18تذكرة احلفاظ)211/3( :
غاية النهاية.)503/1( :
( )2الصلة.)385( :
( )3سري أعالم النبالء.)77/18( :
( )4تذكرة احلفاظ.)211/3( :
( )5الصلة.)385( :
( )6تذكرة احلفاظ.)211/3( :
( )7املصدر السابق.
( )8سري أعالم النبالء ،)78/18( :غاية النهاية.)503/1( :
( )9املصدر السابق.
( )10املصدر السابق.
( )11الصلة.)387( :
( )12طبقات القراء.)619/2( :
( )13ذكر الدكتور عبد اهلادي محيتو يف كتابه معجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين أن من املتفق
عليه أن ُكتب أيب عمرو الداين قد جتاوزت مائة ،فمنهم َمن عدَّها مائة وعشرين ،ومنهم َمن عدَّها
مائة وثالثني ،إىل غري ذلك .انظر كتابه هذا صفحة ( .)6وللدكتور غامن قدوري احلمد كتاب
امسه( :فهرست تصانيف اإلمام أيب عمرو الداين) من منشورات مركز املخطوطات والرتاث والواثئق
ابلكويت ،عام 1410هـ1990 -م ,يُرجع إليه لالستزادة.
( )14وهو حمقق يف رسالة دكتوراه ،للدكتور :يوسف عبد الرمحن املرعشلي ،وبياانت الكتاب مثبتة يف قائمة
املصادر واملراجع.
( )15إنباه الرواة ،)153 :3( :طبقات القراء ،)837/2( :الوايف ابلوفيات ،)178/3( :غاية النهاية:
(.)157/2
( )16غاية النهاية.)157/2( :
نقل عن املصدر السابق.
(ً )17
( )18طبقات القراء.)837/2( :
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( )19الوايف ابلوفيات.)178/3( :
( )20إنباه الرواة.)153/3( :
( )21غاية النهاية.)157/2( :
( )22وهو حمقق يف رسالة دكتوراه ،للدكتور حممد بن عبد هللا العبيدي ،وبياانت الكتاب مثبتة يف قائمة
املصادر واملراجع.
( )23انظر :منار اهلدى.)57 ،51( :
( )24انظر :غرائب القرآن.)36 -35/1( :
( )25انظر :لطائف اإلشارات.)264/1( :
( )26انظر :النشر.)317/1( :
( )27انظر :شرح طيبة النشر.)44( :
( )28انظر :النشر.)226/1( :
( )29املكتفى.)139 ،138( :
( )30املكتفى.)40( :
( )31املكتفى.)145( :
( )32املكتفى.)144( :
( )33املكتفى.)145( :
( )34املكتفى.)148( :
( )35علل الوقوف.)113 ،62/1( :
( )36علل الوقوف.)125 ،62/1( :
( )37علل الوقوف.)128/1( :
( )38علل الوقوف.)130/1( :
( )39علل الوقوف.)131/1( :
( )40املكتفى.)175( :
( )41علل الوقوف.)235/1( :
( )42انظر :جامع البيان للطربي ،)54/2( :تفسري القرآن العظيم.)166/1( :
( )43املكتفى.)215( :
( )44علل الوقوف.)413/2( :
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( )45اجلدول يف اإلعراب.)429/4( :
( )46إيضاح الوقف واالبتداء.)306( :
( )47املكتفى.)248( :
( )48علل الوقوف.)474/2( :
( )49انظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج.)187/2( :
( )50املكتفى .)282( :ويف هذا املوضع كالم كثري للمفسرين .انظر :جامع البيان للطربي،)308/13( :
التحرير والتنوير.)386/8( :
( )51علل الوقوف.)527/2( :
( )52املكتفى .)282( :وقد وافق أاب عمرو على التمام النحاس ،القطع واالئتناف ،)224( :وممن قال
الكفاية من املتأخرين األمشوين ،منار اهلدى.)155( :
( )53املكتفى.)339( :
( )54علل الوقوف.)622/2( :
( )55املكتفى.)353( :
( )56علل الوقوف.)640/2( :
( )57انظر :معاين القرآن للفراء ،)105/2( :الدر املصون ،)242/7( :التحرير والتنوير،)147/13( :
وللوقف :القطع واالئتناف ،)296( :منار اهلدى.)216( :
( )58املكتفى.)374( :
( )59أي الواو يف قوله﴿ :ولنجعله﴾.
( )60علل الوقوف.)677/2( :
( )61منار اهلدى.)237( :
( )62املكتفى.)399( :
( )63علل الوقوف.)723/2( :
( )64انظر :روح املعاين ،)201/9( :التحرير والتنوير ،)53/17( :وللوقف انظر :منار اهلدى.)260( :
( )65املكتفى.)415( :
( )66علل الوقوف.)748/2( :
( )67انظر :اجلدول يف اإلعراب ،)318/18( :إعراب القرآن وبيانه.)685/6( :
( )68املكتفى.)545( :
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( )69علل الوقوف.)980/3( :
( )70املكتفى.)160( :
( )71علل الوقوف.)18/1( :
( )72معامل التنزيل ،)16( :تفسري القرآن العظيم.)46/1( :
( )73علل الوقوف.)181/1( :
( )74املكتفى.)176( :
( )75علل الوقوف.)237/1( :
( )76وهو وقف حسن عند ابن األنباري ،إيضاح الوقف واالبتداء ،)224( :وكذلك األمشوين من
املتأخرين ،منار اهلدى.)49( :
( )77املكتفى.)176( :
( )78علل الوقوف.)242/1( :
( )79منار اهلدى ،)50( :وانظر :روح املعاين ،)139/1( :اجلدول يف إعراب القرآن ،)275/1( :التحرير
والتنوير.)717/1( :
( )80املكتفى.)274( :
( )81علل الوقوف.)513/2( :
( )82املكتفى.)242( :
( )83علل الوقوف.)457/2( :
( )84انظر :منار اهلدى.)121( :
( )85املكتفى.)294( :
( )86علل الوقوف.)551/2( :
( )87احملرر الوجيز ،)38/3( :التفسري الكبري ،)59/16( :نظم الدرر .)481/8( :وللوقف :القطع
واالئتناف ،)238( :منار اهلدى.)165( :
( )88املكتفى.)389( :
( )89علل الوقوف.)712/2( :
( )90انظر :الدر املصون ،)28/8( :منار اهلدى.)253( :
( )91املكتفى.)461( :
( )92علل الوقوف.)822/3( :
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( )93إيضاح الوقف واالبتداء.)444( :
( )94ص.310
( )95إعراب القرآن وبيانه.)41/8( :
( )96املكتفى.)489( :
( )97علل الوقوف.)883/3( :
( )98املكتفى.)478( :
ۖ
( )99يف قوله ﴿ :فـََٰوكِهُ ﴾.
( )100علل الوقوف.)855/3( :
( )101انظر :التحرير والتنوير ،)30/23( :إعراب القرآن وبيانه.)266/8( :
( )102املكتفى.)145( :
( )103علل الوقوف.)171/1( :
( )103الرتمذي ،ابب فاحتة الكتاب ،برقم ،)2927( :واحلاكم يف املستدرك يف قراءات النيب ﷺ ،برقم:
( ،)2910واحلديث صححه األلباين ،وهو يف صحيح اجلامع الصغري وزايدته برقم.)893/2( )5000( :
( )104املكتفى145( :ـ .)147
( )105املكتفى.)155( :
( )106علل الوقوف.)172/1( :
( )107انظر :معاين القرآن لألخفش ،)17/1( :البحر احمليط ،)42/1( :الدر املصون.)71/1( :
( )108املكتفى.)159( :
( )109انظر :البحر احمليط ،)61/1( :الدر املصون.)91/1( :
( )110علل الوقوف.)176/1( :
( )111املكتفى.)235( :
( )112علل الوقوف.)448/2( :
( )113انظر :الدر املصون ،)223/4( :اللباب يف علوم الكتاب.)253/7( :
( )114املكتفى.)264( :
( )115علل الوقوف ،)494/2( :وانظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج ،)251/2( :الدر املصون:
(.)238/5
( )116املكتفى.)264( :
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( )117علل الوقوف.)495/2( :
( )118املكتفى.)284( :
( )119علل الوقوف.)532/2( :
( )120البحر احمليط ،)585/4( :الدر املصون.)563/5( :
( )121أي احلسن البصري .
( )122املكتفى.)352( :
( )123علل الوقوف.)638/2( :
( )124انظر :البحر احمليط ،)629/5( :الدر املصون.)221/7( :
( )125املكتفى.)477( :
( )126علل الوقوف.)852/3( :
( )127انظر :القطع واالئتناف ،)435( :الدر املصون.)293/9( :
( )128املكتفى.)586( :
( )129علل الوقوف.)1044/3( :
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املصادر واملراجع

 إعراب القرآن وبيانه ،حمليي الدين بن أمحد مصطفى درويش (ت1403:هـ) ط ،4دار اإلرشادللشئون اجلامعية  -محص  -سورية ،دار اليمامة  -دمشق  -بريوت ،دار ابن كثري  -دمشق
– بريوت.
الرواة على أنباه النُّحاة ،للوزير مجال ال ِّدين أيب احلسن علي بن يوسف القفطي( ،ت624:هـ)،
 إنباه ُّحممد أبو الفضل إبراهيم ،ط1406 ،1هـ ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ومؤسسة الكتب
حتقيق َّ
الثَّقافيَّة ،بريوت.
حممد بن القاسم بن بشار بن احلسن األنباري( ،ت328:هـ)،
 إيضاح الوقف واالبتداء :أليب بكر َّعبدالرحيم الطرهوين ،دار احلديث ،القاهرة.
حتقيق:
َّ
حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيَّان الشَّهري أبيب حيَّان
 البحر احمليط ،ألثري ال ِّدين َّاألندلسي الغرانطي( ،ت745:هـ) ،حتقيقُّ :
الدكتور /عبدالرزاق املهدي ،ط1423 ،1هـ ،دار
التاث العريب ،بريوت.
إحياء ُّ
مؤسسة التَّاريخ
حملمد الطَّاهر ابن عاشور( ،ت1393:هـ) ،ط1420 ،1هـَّ ،
 التَّحرير والتنويرَّ ،العريب ،بريوت.
حممد بن أمحد بن عثمان َّ
الذهيب (ت748:هـ) ،ط1419 ،1هـ،
 تذكرة احلفَّاظ ،لشمس ال ِّدين َّدار الكتب العلميَّة ،بريوت.
مؤسسة الكتب الثقافيَّة،
 تفسري القرآن العظيم ،اإلمام احلافظ ابن كثري ،ط ،1عام1413هـَّ ،بريوت ،وطبعة أخرى بتحقيق سامي سالمة ،ط ،1عام1418هـ ،دار طيبة للنشر والتوزيع.
الرازي
 التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ،لفخر ال ِّدين َّحممد بن عمر بن احلسني التميمي البكري َّ
الشَّافعي( ،ت606:هـ) ،ط1421 ،1هـ ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت.
حممد بن جرير الطَّربي( ،ت310:هـ) ،ضبط
 جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،أليب جعفر َّالتاث العريب ،بريوت.
وتعليق :حممود شاكر ،ط1421 ،1هـ ،دار إحياء ُّ
الرحيم صايف( ،ت1376:هـ) ،ط1418 ،4هـ،
 اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي ،حملمود بن عبد َّمؤسسة اإلميان ،بريوت.
الرشيد ،دمشقَّ ،
دار َّ
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ابلسمني احلليب( ،ت756:هـ)،
 الد ُُّّر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،ألمحد بن يوسف املعروف َّ
حتقيقُّ :
اخلراط ،ط1424 ،2هـ ،دار القلم ،دمشق.
الدكتور /أمحد َّ
السيِّد حممود
السبع املثاين ،أليب الفضل شهاب ال ِّدين َّ
 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و َّالسالمي،
حممد أمحد األمد ،وعمر
اآللوسي البغدادي( ،ت1270:هـ) ،حتقيق َّ
عبدالسالم َّ
َّ
التاث ،بريوت.
ط1420 ،1هـ دار إحياء ُّ
حممد بن عيسى ِ ِ
ِ
حممد
السلمي( ،ت279:هـ) ،حتقيق :أمحد َّ
التِمذي ،أليب عيسى َّ
ّْ
 ُسنن ّْالتمذي ّ
التاث ،بريوت.
شاكر وآخرين ،دار إحياء ُّ
حممد بن أمحد بن عثمان َّ
الذهيب( ،ت748:هـ) ،حتقيق د .بشَّار
 سـري أعالم النُّبالء ،أليب عبدهللا َّمؤسسة الرسالة ،بريوت.
عواد معروف ،ط1984 ،1مَّ ،
َّ
 شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،لشهاب الدين أيب بكر أمحد بن حممد بن حممد ابن اجلزري،(ت835:هـ) ،حتقيق علي حممد الضباع ،مكتبة ومطبعة البايب احلليب وأوالده ،القاهرة.
حممد انصر ال ِّدين األلباين ،ط1408 ،3هـ1988 ،م ،املكتب
 صحيح اجلامع الصغري وزايدتهَّ ،اإلسالمي ،بريوت ،دمشق.
 الصلة يف اتريخ أئمة األندلس ،أليب القاسم خلف بن عبدامللك بن بشكوال( ،ت578:هـ)وصححه السيد عزت العطار احلسيين ،ط1374 ،2هـ1955-م ،مكتبة اخلاجني،
عُين بنشره َّ
القاهرة.
 علل الوقوف ،أليب عبدهللا حممد بن طيفور السجاوندي( ،ت560:هـ) ،دراسة وحتقيق د .حممدبن عبد هللا العبيدي ،ط ،2مكتبة الرشد ،الرايض.
حممد بن اجلزري( ،ت833:هـ) ،عين بنشره
حممد بن َّ
 غاية النِّهاية يف طبقات ال ُق َّـراء ،أليب اخلري َّج .برجسرتاسر ،ط ،3عام 1402هـ ،دار الكتب العلميَّة ،بريوت.
 غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،لنظام الدين احلسن بن حممد القمي النيسابوري( ،ت580:هـ)،حاشية على تفسري الطربي ،طبع عام 1398هـ ،دار الفكر ،بريوت.
َّحاس( ،ت338:هـ) ،حتقيق:
حممد بن إمساعيل الن َّ
 القطع واالئتناف ،أليب جعفر أمحد بن َّد.عبدالرمحن بن إبراهيم املطرودي ،ط ،1دار عامل الكتبِّ ،
الرايض.
َّ
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 اللباب يف علوم الكتاب ،أليب حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقيالنعماين (ت775:هـ) حتقيق عادل أمحد عبداملوجود وعلي حممد معوض ،دار الكتب العلمية
 بريوت/لبنان. لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،لإلمام أيب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين،(ت923:هـ) ،حتقيق عامر بن السيد عثمان والدكتور عبدالصبور شاهني ،طبع عام 1392هـ،
جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي ،القاهرة.
 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أليب حممد عبداحلق بن غالب بن عطية األندلسي.(ت541:هـ) حتقيق عبدالسالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية – لبنان.
الصحيحني :أليب عبدهللا احلاكم النَّيسابوري ،إشراف ،يوسف املرعشلي ،دار
 املستدرك على َّاملعرفة ،بريوت.
حممد احلسني بن مسعود البغوي( ،ت516:هـ) ،ط1423 ،1هـ ،دار ابن
 معامل التنزيل ،أليب َّحزم ،بريوت.
الزجاج ،حتقيق ُّ
الدكتور عبداجلليل عبده شليب،
 معاين القرآن وإعرابه ،أبوإسحاق إبراهيم بن السري َّط ،1عام 1408هـ ،عامل الكتب ،بريوت.
وحممد
الفراء( ،ت207:هـ) ،حتقيق :أمحد يوسف جنايتَّ ،
 معاين القرآن ،أليب زكراي حيىي بن زايد َّعلي النَّجار و ُّ
الدكتور/عبدالفتَّاح إمساعيل شليب ،ط1422 ،3هـ ،دار الكتب والواثئق القوميَّة،
التاث ،القاهرة.
مركز حتقيق ُّ
 معاين القرآن ،لألخفش األوسط سعيد بن مسعدة اجملاشعي البلخي البصري( ،ت215:هـ)،الصفاة ،الكويت.
حتقيق :الدكتور/فائز فارس ،ط1401 ،2هـَّ ،
 معجم مؤلفات احلافظ أيب عمرو الداين ،للدكتور عبداهلادي بن عبدهللا محيتو ،طبع عام1421هـ2000 -م ،اجلمعية املغربية ألساتذة الرتبية اإلسالمية ،آسفي.
وجل ،لإلمام املقرىء أيب عمرو عثمان بن سعيد
 املـُ ْكتـََفى يف الوقف واالبتدا يف كتاب هللا َّعز َّ
الدَّاين األندلسي( ،ت444:هـ) ،دراسة وحتقيق ُّ
الدكتور /يوسف عبدالرمحن امل ْر َع ْشلِي ،ط،2
َ
مؤسسة ِّ
الرسالة ،بريوت.
1407هـَّ ،
121

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

حممد بن عبدالكرمي األمشوين ،ط1393 ،2هـ،
 منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ،ألمحد بن َّمكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،القاهرة.
حممد بن اجلزري،
حممد بن َّ
حممد بن َّ
 النَّشر يف القراءات العشر ،لشمس ال ِّدين أيب اخلري َّحممد الضبَّاع ،دار الفكر.
(ت833:هـ) ،حتقيق :علي َّ
الس َور ،لربهان ال ِّدين إبراهيم بن عمر البقاعي( ،ت885:هـ)،
ُّرر يف تناسب اآلايت و ُّ
 نظم الد َط1402/1هـ ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانيَّة ،حيدرآابد ال ِّدكن ،اهلند.
الصفدي ،حتقيق أمحد األرانؤوط1420 ،هـ ،دار
 الوايف ابلوفيات ،لصالح ال ِّدين خليل بن أيبك َّالتاث العريب ،بريوت.
إحياء ُّ
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ثانيًا:

 -الحديث وعلومه

َّ
عن تأليف العالمة:
الط ُ
عن في مقالةِ ال َّل ِ
الدين أبي الحسن علي بن إسماعيل
ِ
عالء ِّ
القو َنوي َّ
ُ
الشافعي ت729 :هـ
دراسة وتحقيق
د .عمار أحمد الصياصنة
مدير قسم البحوث اإلعالمية في مجموعة زاد

د .عمار أحمد الصياصنة

الطعن في مقالة اللعن

َّ
الدين أبي الحسن
عن تأليف العالمة:
ِ
عالء ِّ
الط ُ
عن في مقالةِ ال َّل ِ
القو َنوي َّ
علي بن إسماعيل ُ
الشافعي ت729 :هـ

دراسة وتحقيق :د .عمار أحمد الصياصنة

ملخص البحث:
يف هـذا البحـث حتقيـق لرس ٍ
ـالة لطيف ٍـة للفقيـه الشـافعي علاء الديـن القونـوي مـن علمـاء
ٌ
القـرن اهلجـري الثامـن ،مت االعتمـاد يف حتقيقهـا علـى نسـختني خطيتين ،والتلفيـق بينهمـا
للوصـول إىل النَّـص املختـار.
حتدث املؤلف يف هذه الرسالة عن حديث « الكاساايت العارايت» وبني أنه مل يرد يف
هذا احلديث ذكر األمر بلعنهن.
مث حتـدث عـن خطـورة اللعـن ومـا ورد فيـه مـن وعيـد شـديد يف األحاديـث النبويـة ،مبينـاً
َّ
أن الصفـات اجملـوزة ل ـ اللعـن ثالثـة( :الكفـر ،والبدعـة ،والفسـق) ،وأنـه علـى ثلاث مراتـب :اللَّع ُـن
ٍ
َّـخص َّ ِ
ِ
لعن الش ِ
املعي من املتصفني بشـيء من
األعم ،واللَّعن
أبوصاف َّ
أخص منه ،و ُ
ابلوصف ّ
املعاصـي ،حم ِّـرراً القـول يف لعـن املع َّين ومـا فيـه مـن حماذيـر.
مث ختـم ببيـان خطـورة اللسـان وأمهيـة حفظـه وصيانتـه وإشـغاله مبـا ينفـع ويفيـد يف الدنيـا
واآلخـرة.
الكلمات املفتاحية :اللعن ،لعن املعني ،حفظ اللسان ،لعن الكافر ،لعن الفاسق.
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Of Cursing Written by: The scholar ‘Ala’
El-Deen Abi Al-Hassan ‘Ali bin ‘Isma’il
Al-Qunawey Al-Shaafe’I (729 AH)
Abstract:
A critical editing is done in this research to a nice paper
written by ‘Ala’ El-Deen Al-Qunawey, the shafe’i faqeeh, who
is a scholar of the Eighth Century AH.
Two written transcripts are adopted and combined to
formulate the selected text.
In this paper, the author tackled the hadith of “the women
who are clothed, yet naked” and made clear that nothing is
mentioned in this hadith obligating cursing them.
Then he stated the danger of curse and the stern warning
mentioned in the prophetic hadiths in this regard, clarifying
that cursing is permitted in three cases: (kufr, bid’ah
(innovation) and fisq (evildoing), for which there are three
degrees: cursing with an all-encompassing description,
cursing with a more specific description, and cursing a person
in particular who commits some sins. He stated the views
regarding cursing a person in particular and their reservations.
Finally, he concluded by indicating the tongue’s danger,
the importance of guarding and preserving it, and keeping it
busy with what is beneficial in this world and in the Hereafter.
Keywords: cursing, cursing a person in particular, guarding
the tongue, cursing the kafir, cursing the fasiq.
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املقدمة
حممـد خـامت
احلم ُـد هلل محـداًكثيراً طيبـاً مبـاركاً فيـه ،وأفضـل َّ
الصلاة وأمتُّ التسـليم علـى نبينـا َّ
النَّبيين وإمـام املرسـلني ،واملبعـوث رمحـةً للعاملين ،وعلـى آلـه وصحبـه أمجعين.
وبعد:
ِ
َّ
الص ِّديقني ،ويزداد قبحاً وشناعةً
فإن اللَّعن ليس من أخالق أهل اإلميان وال من صفات ّ
توجه ٍ
لرجل مؤمن؛ َّ
طرد من  ،وهذا ُّ
أشد ما يكون
إذا َّ
ألن حقيقتَه الدعاءُ عليه أبن يُ َبعد ويُ َ
من دعاء املسلم على أخيه املسلم ،ولذا جعلته الشريعة كالقتل يف اإلمث.
واللَّعانون ال تُقبل شفاعتهم يوم القيامة ( ،)1وال يكونون شهداءَ على األمم بتبليغ ُر ُسلهم
ِّ
سبب لدخول النَّار(.)2
الرساالت إليهم ،واإلكثار منه ٌ
واللَّعنـة إن كانـت بغير ح ٍّـق عـادت علـى صاحبهـا ( ،)3فيكـون قـد ع َّـرض نفسـه للطَّـرد
واإلبعـاد عـن رمحـة هللا تعـاىل.

وألمهيـة هـذا األمـر أحببـت أن أقـوم بتحقيـق هـذه ِّ
الرسـالة اللطيفـة التي صنفهـا الفقيـه
الشَّـافعي أبـو احلسـن ال ُقونـوي والتي تُع َنى ببيـان خطـورة اللعـن ومراتبـه وأحكامـه.
فموضوع البحث :دراسة وحتقيق رسالة العالمة القونوي « الطعن يف مقالة اللعن».

ومشـكلته :أن اللَّعـن مـع مـا فيـه مـن خطـورٍة ووعيـد إال َّ
أن كثيراً مـن النَّـاس تسـاهلوا يف
أمـره ،فجـرى علـى ألسـنتهم دون نكير ،خاصـةً مـع مـن وقـع يف شـيء مـن املعاصـي واملنكـرات.
وأمهيته:
ٍ
علمي لعلمائنا السابقني.
 -نشر بعض ما طواه الزمن من تراث ٍّ

متس احلاجة له يف عصران احلاضر ،وهو انتشار اللعن بني الناس.
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 أن املؤلـف ب َّين يف هـذه الرسـالة خطـورة اللَّعـن ومـا ورد فيـه مـن الوعيـد الشَّـديد بكلم ٍـات
موضحـاً مرات َ َّ
كل مرتبـة ،حم ِّـرراً القـول يف لَ ْعـ ِن املع َّين ومـا فيـه
خمتصـرٍة مفيـدةِّ ،
ـب اللعـن مـع حكـم ِّ
مـن حماذيـر.
وأهدافه:

• بيان خطورة اللَّعن والتحذير منه.
• بيان مراتب اللعن ،وحكم كل مرتبة.
املعي ولو كان فاسقاً.
• بيان أوجه املنع من لعن َّ
خطة البحث:
وقمت بتقسيم هذا الدراسة إىل مقدمة ومبحثني وخامتة.
املبحث األول:
التعريف ابملؤلف ،والنسخ اخلطية ،ومنهج التحقيق.
املبحث الثاين:
النص احملقَّق.
اخلـامتـة:
وفيها أهم النتائج والفوائد اليت تضمنتها هذه الرسالة.
فهرس املصادر واملراجع.
وختاماً:
أسأل هللا أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي ،انفعاً للمسلمني ،وأن يغفر الزلل
ويعفو عن النقص والتقصري واخللل.
130

الطعن في مقالة اللعن

د .عمار أحمد الصياصنة

املبحث األول
املطلب األول :ترمجة املؤلف.
 -1امسه ونسبه وكنيته ومولده:
هو القاضي الفقيه األصويل أبو احلسن عالءُ الدين علي بن إمساعيل ال ُقونوي الشَّافعي.

ولد سنة (668هـ) بقونية يف تركيا ،وقدم دمشق سنة (693هـ) فدرس فيها ،مث قدم
القاهرة سنة (700هـ) وأقام هبا قريباً من ثالثني سنة.
مث ويل قضاء دمشق سنة (727هـ) فباشرها وسار يف النَّاس سريًة حسنة.
 -2شيوخه وتالميذه:
الصواف ،وابن القيِّم ،والشَّرف ابن عساكر ،وغريهم.
مسع من املارديين ،والدُّمياطي ،وابن َّ
ابن دقيق العيد ،وقرأ عليه شرحه لإلملام(.)4
والزم َ

وصيانةٍ ،
ٍ
«وخترج به األصحاب ،مع دي ٍن ،ونز ٍ
وحياء ،وغزارِة علم»(.)5
اهة،
قال الذهيبَّ :

 -3مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
قال اإلسنوي« :وكان صاحلاً ،ضابطاً ،متثبتاً ،كثري اإلنصاف ،مثابراً على حتصيل
طاهر اللسان ،مهيباً ،وقوراً ...وكان أمجع من رأيناه للعلوم مع االتساع فيها ،خصوصاً
الفائدةَ ،
العقلية واللغوية ،ال يُشار فيها إال إليه ،وكان قليل املثل ،من عقالء ِّ
الرجال ،وكان ُمكماً
للعربية ،قوي الكتابة ،له ي ٌد طوىل يف األدب»(.)6
أثنى عليـه ابـن دقيـق العيـد ثنـاءً ابلغـاً مـع شـدة احترازه يف األلفـاظ ،وكتـب لـه خبطـه علـى
نسـخته مـن خمتصـر ابـن احلاجـب ،وأطلـق عليـه اس َـم « :الفاضـل».
شك َّ
أن هذه من ابن دقيق العيد منقبةٌ للقونوي عظيمة»(.)7
السبكي « :ال َّ
قال ُّ
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وقد أقام ثالثني سنةً يصلي الصبح مجاعة ،فإذا فرغ منها أخذ يف تدريس الطلبة يف غري
مـا ف ٍّـن إىل أن يـؤذن الظهـر ،فيصلـي ،وأيكل شـيئاً يف بيتـه ،مث يتوجـه إىل زايرة صاحـب ،أو
عيـادة مريـض ،أو شـفاعة ،أو سلام علـى غائـب ،أو هتنئـة ،أو تعزيـة ،مث يرجـع ويشـتغل ابلذكـر
إىل آخـر النهـار(.)8
السمت،
وقال السبكي« :وشغل النَّاس ابلعلم شاماً ومصراً ،مع مالزمة التقوى ،وحسن َّ
أهل مصر ،مث ويل قضاء الشَّام فسار سريًة حسنة»(.)9
وكثرة العلم واإلفادة ،انتفع به ُ

قال اليافعي« :وتصدَّر للفتوى واالشتغال ونفع الطلبة ،واشتهر صيتُه ،وعال ذكره،
وخترج به
وارتفع حملُّه ،لفضيلته وعلومه وداينته ورايسته وكثرة تالمذته ،وانتفع به خلق كثريَّ ،
أئمة»(.)10
ـاف حسـنة ،وتعظي ٌـم ألهـل العلـم ،...وكان
ـاف كثير ،وأوص ٌ
قـال ابـن كثير« :وفيـه إنص ٌ
ـزي كثيراً»(.)11
يتواضـع لشـيخنا امل ِّ
قل أن ترى العيو ُن مثلَه ،مسعنا منه مشيخةً وغري ذلك.)12(»...
وقال الذهيبَّ « :
السنة:
وكان يكتب خبطه على ما يقتنيه من الكتب اليت ختالف ُّ
للشـ ...ر لكن لتوقيه.
عرفت الشَّر ال ّ
ُ
ومن ال يعرف الشَّر ...من اخلري يقع فيه (.)13
ويذب عنه ،مع خمالفته له
قال ابن حجر« :وكان يُع ِظّم
الشيخ تقي الدين ابن تيميةُّ ،
َ
يف أشياء وختطئته له»(.)14
وحضر عنده ابن ُجْلَة (َّ )15
فحط على ابن تيمية ،فقال القونوي ابلرتكي « :هذا ما يَفهم
كالم الشَّيخ تقي الدين»(.)16
َّاس للصالة عليه (.)17
وعندما تويف شيخ اإلسالم ابن تيمية تقدَّم الن َ
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ـش بـه ،وأكرمـه ووصلـه ،وكان يثني علـى
«وملـا خـرج ابـن قيـم اجلوزيـة مـن القلعـة أاته فب َّ
حبوثـه»(.)18
قال الذهيب« :حدثين ابنكثري أنه حضر مع املزي عند ال ُقونوي فجرى ذكر ال ُفصوص(،)19
فقال القونوي :ال ريب َّ
أن الكالم الذي فيه كفر وضالل.
فقال له بعض أصحابه :أفال يتأوله موالان.
فقال :ال ،إمنا يـُتَ َّأو ُل كالم املعصوم»(.)21()20

 -4مصنفاته:

()22
اختصر املنهاج يف شعب اإلميان
ومن مؤلفاته :شرح احلاوي الصغري للقزويين  ،و َ
للحليمي ،ومساه :االبتهاج ( ،)23واختصر « املعامل يف األصول»(.)24
َ

 -5وفـاتـه:

تويف يف دمشق سنة (729هـ) ،وله إحدى وستون سنة رمحه هللا تعاىل (.)25

املطلب الثاين :التعريف ابملخطوط.
متَّ االعتماد يف حتقيق هذه ِّ
الرسالة على نسختني خطيتني:

حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض ،برقم (4664ف)،
األوىل :مصورة من جامعة اإلمام َّ
واألصل حمفوظ يف مكتبة شسرتبيت إبيرلندا.
وهي يف ( )4لوحات ،مكتوبة خبط مقروء ال أبس به ،وال ختلو من أخطاء.
ومل يُذكر يف هذه النسخة اسم الناسخ ،وال اتريخ النسخ.
وقد رمزت هلا ابحلرف (م).
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الثانية :مصورة من مكتبة امللك فهد ابلرايض( ،جمموعة املكتبة ،)473/وتقع يف ()5
لوحات ،وخطها غري واضح ،ويقرأ بصعوبة نوعاً ما.
ورمزت هلذه النسخة ابحلرف (ف).
ومل يذكر فيها اسم الناسخ ،وال اتريخ النسخ أيضاً.
ونظـراً لعـدم وجـود نسـخة متميـزة بينهمـا ،فقـد اعتمـدت طريقـة التلفيـق بين النسـختني
للوصـول إىل النَّـص املختـار.

املطلب الثالث :اسم ِّ
الرسالة ونسبتها إىل املؤلف:

جـاء يف صفحـة العنـوان مـن نسـخة جامعـة اإلمـام« :رسـالة الطعـن يف مقالـة اللعـن ،مجـع
سـيدان اإلمام العالمة شـيخ شـيوخ مصر والشـام ،قاضي القضاة ،عالء الدين أيب احلسـن علي
بن إمساعيل القونوي الشـافعي ،تغمده هللا برمحته ،وأسـكنه فسـيح جنته ،آمني».
وأما نسخة مكتبة امللك فهد ،فقد كتب على يسار اللوحة األوىل منها« :رسالة الطعن
يف مقالة اللعن ،للشيخ اإلمام عالء الدين أيب احلسن علي بن إمساعيل القونوي».
ومل أجد فيمن ترجم للقونوي من نسب هذه ِّ
الرسالة له إال الزركلي يف األعالم (.)26

املطلب الرابع :منهج التحقيق:

و َّأما املنهج الذي اتبعته يف حتقيق هذه ِّ
الرسالة فيتلخص يف:
• نسخ املخطوط.

• ضبط النَّص وحتريره.
• شرح املفردات واجلمل الغامضة.
• الرجوع إىل املصادر اليت أخذ منها املصنف ،أو أشار إليها ،وتوثيق ما نقله منها.
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• الرتمجة املوجزة ملن ذكرهم املصنف يف رسالته من األعالم غري املشهورين.
• وأما الفروق بني النُّسختني فلم أُثبت منها إال ما فيه فائدة ،و َّأما ما هو من قبيل اخلطأ
البي الذي ال شك فيه ،أو كان اختالفاً يف طريقة الكتابة فال أذكره.
ِّ
• زدت بعض الكلمات اليت ال يتم السياق بدوهنا وجعلتها بني معكوفتني [ ].
• ختريج األحاديث واآلاثر من كتب السنة املشهورة وفق النحو التايل:
فإن أقتصر يف التخريج عليه إال
 إن كان احلديث أو األثر يف أحد الصحيحني؛ ِّلفائدة.
ِ
الستَّة.
 إن مل يكن يف أحدمها َّخرجته من ابقي األصول ّ

 فإن مل يكن فيها خرجته من غريها ،مقتصرا على أشهر ِّاملخرجني له.
ً

ِ
املتأخرين من حكم على احلديث
• إذا وجدت من علماء احلديث ونقاده املتقدمني أو ّ
أو األثر اعتمدت حكمه ،ما مل يظهر يل ما يقتضي خمالفته.
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صور املخطوط:
صفحة العنوان من نسخة جامعة اإلمام
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الصفحة األوىل من نسخة جامعة اإلمام
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الصفحة األوىل من نسخة مكتبة امللك فهد
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الصفحة األخرية من نسخة مكتبة امللك فهد
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املبحث الثاين:
النص احملقق.
حممد وآله وصحبه وسلمَّ ...أما بعد:
بسم الله الرحمن الرحيم ،وصلى هللا على َّ

بعض األَكابر  -أيَّدهُ هللاُ تعاىل  -عن لع ِن املر ِأة إذا كبـََّرت مخارها ،وأنَّه:
فقد سألين ُ

ـث الـذي فيـه ذكـر تشـبيه رؤوسـهن أبسـنمة البخ ِ
ـت ( [ )27فيـه ] َّ
أن ﷺ أم َـر
هـل احلدي ُ
ُْ
بلعنه َّـن أم ال؟.
بلعنهن.
األمر
َّ
وذكر عن بعض األَكابر من أجوبته أنَّهُ قال :جاء يف احلديث ُ
َ

الوقت:
حضر َ
فكا َن اجلو ُ
اب الذي َ

َّ
الكافر
حت
املذكور ليس فيه ذلك ،وأنَّهُ ال يَنبغي أن يُلعن
احلديث
إن
شخص بعينهَّ ،
َ
ٌ
َ
َ
ويتَ َم له ابخلري.
عي؛ الحتمال أن يُ ْسلِ َم ُ
املُ َّ َ
ـرت لـه َّ
ـاب ابملنـع مـن
ـام الغـز َّ
وذك ُ
أن اإلم َ
ايل  اسـتُفيت يف لعـن يزيـد بـن معاويـة ،فأج َ
ذلـك(.)28
طول عُ ْم ِرِه ُّ
وقال « :لو َّ
ُّك
أن اإلنسا َن مل يَلعن
إبليس َ
ضَّرهُ ذلك ،فما ظن َ
قط ،مل يَ ُ
َ
بغريه»(.)29
البخاري عنها
املذكور يف االستدالل حبديث عائشة  ،وهو ما رواه
ائل
ُّ
وشاركين َّ
ُ
الس ُ
الس ُام عليكم.
دخل ره ٌ
ط من اليهود على رسول هللا ﷺ ،فقالواَّ :
أهنا قالتَ :
الس ُام واللَّعنَةُ.
قالت عائشة :ففهمتُها ،فقلت :عليكم َّ

حيب ِّ
قالت فقال رسول هللا ﷺ( :مهالً اي عائشةَُّ ،
فق يف األمر ُكلِّه)...
إن هللاَ ُّ
الر َ
احلديث(.)30
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ـدت إثبـات مـا يناسـبها يف هـذه الوريقـات ،مقتصـراً فيهـا
َّ
فلمـا جـرت هـذه املفاوضـةُ قص ُ
()31
علـى ذكـر مـا ال َيُسـن تركـه  ،رجـاءَ النَّفـع هبـا ،وحسـبنا هللا ونعـم الوكيـل.
ضمنتُها فصلَني:
وقد َّ
أحدمها :يف إير ِاد احلديث امل َشا ِر إليه ،ويف تبيني معانيه.
ُ
والثاين :يف الكالم على اللَّع ِن وما فيه.

األو ُل :يف إيراد احلديث املشار إليه ،ويف تبيني معانيه ]
[ الفصل َّ

ِ
ـوم
وهـو مـا رواه أبـو هريـرة  قـال :قـال رسـول هللا ﷺ( :صنفـان مـن أهـل النَّـا ِر مل أرمهـا ،ق ٌ
ِ ِ
لات،
لات ،مائ ٌ
ايت ،ممي ٌ
ـيات عـار ٌ
ـاس ،ونسـاءٌ كاس ٌ
معهـم سـيا ٌط كأذانب البقـر يضربـون هبـا النَّ َ
ِ
يدخ ْل َـن اجلنَّـةَ وال َِيـ ْد َن رحيَهـاَّ ،
وج ُـد مـن
رءوس ُـه َّن كأَسـنمة البُ ْخـت املائلـة ،ال ُ
وإن رحيهـا ليُ َ
يرِة كـذا وكـذا).
مس َ
صحيح ،رواه مسلم (.)32
حديث
وهذا
ٌ
ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
الصنف ِ
ـك يف كـون ذلـك مـن
ـان ،وال ش َّ
وهـو مع ٌ
ـدود مـن ُجلَـة معجـزات النُّبـوة ،إذ وقـع ّ
إنكارهـا والنَّه ُـي عنهـا.
املنك َـرات التي ينبغـي ُ
َّ ()33
ذكر اللَّعن (.)34
إال أن
َ
احلديث ليس فيه ُ

وقـد تكلَّ ُـم العلمـاءُ يف وجـوب النَّـار هلـم ،فقالـواُ :يتمـل أن يكـون ذلـك ملع ٍ
ُخ َـر
ـاص أ َ
ُ
أوجبـت هلـم النَّـار ،مـن الكفـر ،أو غير ذلـك.
ِ
ِ
ِ
لإلعالم َّ
سبب يف وجوب النَّار(.)35
الوصف املذكوِر
كر
شعارهم ،ال أنَّه ٌ
أبن ذلك ُ
وذ ُ
وذكروا غري ذلك ،إال َّ
أن التز َام االختصار يقتضي
االقتصار على هذا ال َق ْد ِر(.)36
َ

ايت من ُشكْرها.
ايت) قيل :أي
وقوله:
كاسيات من نعمة هللا ،عار ٌ
ٌ
(كاسيات عار ٌ
ٌ
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ِ
أبداهنن.
ف ألوا َن
وقيل:
َّ
ٌ
البسات ثياابً تص ُ
كاشفات بعضها ،إظهاراً للجمال وحنوه (.)37
أبداهنن،
بعض
َّ
ٌ
وقيل :ساتر ٌ
ات َ
(مائالت) فقيل :أي عن طاعة هللا.
و َّأما قوله:
ٌ
لغريهن عنها ،وقيل غري ذلك.
(مميالت) :أي
و
َّ
ٌ

وقولـه( :املايلـة) -ابليـاء آخـر احلـروف  ،-وقيـل صوابـه « :املاثلـة»  -ابلثـاء املثلَّثـة  ،-يعني:
الشَّـاخصةَ الظَّاهرة.
ويف السنن أليب داود عن ِّأم سلمة  َّ
وهي ختتَ ِم ُر،
أن َّ
النيب ﷺ َ
دخل عليها َ
فقال( :ل يَّ ةً ،ال ل يَّ ت ِ
ني)(.)38
أي :لفةً ،ال لفَّتني (.)39

ِ
ِ
فقد َّ
احلديثان على َّ
نكر ،ينبغي ملن قَ ِد َر على إزالته أن
دل
أمر ُم ٌ
تكبري املرأة خَارها ٌ
أن َ
يزيله وي ِ
أضعف اإلميان ،وفَّ َق هللاُ والةَ األُمور لذلك.
نكَرهَُّ ،إما بيده ،أو بلسانه ،أو بقلبه ،وذلك
ُ
ُ

ٍ ٍ ِ
سوٍة ُمعيَّنات إن فعلن
وابجلملة :ليس يف احلديثني ما يقتضي َ
لعن امرأة ُم َعيَّنة ،أو ن َ
ذلك(.)40
ث به يف جواز لعن ِه َّن أن يقال:
كن التشبُّ ُ
وغايةُ ما ُي ُ

ِ
بي ﷺ للمـرأة أن تفعـل ذلـك؛ َّ
كاملتعمـم مـن ِّ
الرجـال ،فهـو كمـا
ألنـا تصير
إمنَّـا ك َـره النَّ ُّ
ّ
َ
ِ
الرجـال ،و ِّ
جـاء يف هنـي النِّسـاء عـن لبـاس ِّ
الرجـال عـن لبـاس النّسـاء ،وقـد قـال ﷺ( :لع َـن هللاُ
ـبهني مـن ِّ
الرجـال ابلنِّسـاء ،واملتشـبِّهات مـن النِّسـاء ِّ
ابلرجـال)(.)41
املتش َ
فقد دخلت املرأةُ إذا فعلت ذلك يف هذا اللَّع ِن.
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واجلواب:
لعن امر ٍأة بعينها ،بل اجلنس ،وسيأيت بيا ُن جواز ِ
َّ
مثل ذلك،
أن هذا
َ
احلديث ال يقتضي َ
َ
إن شاء هللا تعاىل.

الفصل الثَّاين :يف ذكر اللَّعن وما فيه.
ُ

الشديد عليه ،فمنها:
الوعيد
األخبار يف النَّهي عنه ،وجاء
قد كثرت
ُ
ُ
ُ

 -1ما يف سنن أيب داود عن أيب الدرداء قال :قال رسول هللا ﷺَّ :
العبد إذا َلع َن
(إن َ
ِ
ط إىل األرض ،فتُغلَ ُق
اب
السماء َ
دونا ،مث َتبِ ُ
شيئاً ،صعدت اللَّعنةُ إىل السماء ،فتُغلَ ُق أبو ُ
أبو ُابا دوهنا ،مث أتخ ُذ مييناً ومشاالً ،فإذا مل جتد َمساغاً رجعت إىل الذي لُعِ َن ،فإن كان لذلك
رجعت إىل قائلها)(.)42
أهالً ،وإال
ْ
 -2ويف سنن أيب داود ( )43والرتمذي ( )44عن َسَُرةَ بن ُجندب قال :قال رسول هللا ﷺ:
بغضبه ،وال ابلنَّار)(.)45
(ال تالعنوا بلعنة هللا ،وال َ
صحيح (.)46
حسن
قال الرتمذي:
ٌ
ٌ
حديث ٌ

 -3ويف الرتمذي عن ابن مسعود  قال :قال رسول هللا ﷺ( :ليس املؤمن ابلطَّ َّع ِ
ان،
وال اللَّ َّعان ،وال الفاحش ،وال البذيء)(.)47
حسن (.)48
قال الرتمذي:
ٌ
حديث ٌ

أن رسول هللا ﷺ قال( :ال ينبغي ِ
 -4ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة  َّ
لص ِّد ٍيق أن
َ
يكون َّلعاانً)(.)49
 -5وفيه أيضاً عن أيب الدرداء  قال ،قال رسول هللا ﷺ( :ال يكو ُن اللَّ َّعانُو َن شفعاءَ،
وال شهداءَ يوم القيامة)(.)50
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قوله( :وال شهداءَ) فيه ثالثةُ أقوال(:)51

أصحها وأشهرها :ال يكونون شهداءَ يوم القيامة على األمم بتبليغ ُر ُسلهم إليهم
ُّ
ِّ
الرساالت.
والثَّاين :ال يكونو َن شهداءَ يف الدُّنيا ،أي :ال تُقبَ ُل شهاد ُتم.
َّالث :ال يُرزقو َن الشَّهادةَ يف سبيل هللا.
والث ُ

()52
شك َّ
صار يـَُر ُاد به يف
وال َّ
عن يف أصل اللغة وإن كان هو الطَّ َرد واإلبعاد  ،فقد َ
أن اللَّ َ
االستعمال :الدعاءُ ابإلبعاد من رمحة هللا تعاىل.

ابلرمحـة بينهـم ،والتعـاون علـى
وليـس ذلـك مـن أخلاق املؤمنين الذيـن وصفهـم هللا تعـاىل َّ
يش ُّد بعضها بعضاً ،وكاجلسد الواحد ،و َّ
ب ألخيه
أن املؤمن ُي ُّ
الرب والتقوى ،وجعلهم كالبنيان ُ
ـب لنفسـه (.)53
مـا ُي ُّ

فقـد دلـت األخبـار املذكـورة وغريهـا علـى تعظيـم اإلمث يف اللَّعـن ،ووج ِ
ـوب االحتراز عنـه،
ُ
ِ
و َّ
السـنية،
ـب
ت
ا
ر
امل
ذوي
ـن
م
وال
ـة،
ل
الفاض
ـات
ف
الص
ـاب
أن مـن ختلَّ َـق بـه مل يكـن مـن أصح
َّ
ّ
ـس َّ
واألنف ِ
الزكيـة الكاملـة.
أن من دعا على أخيه املسلم ابللَّ ِ
وذلك َّ
بلغ
عنة اليت هي
اإلبعاد من رمحة هللا تعاىل ،فقد َ
ُ
النِّهايةَ يف مقاطعته ومعاداته ،وهو غايةُ ما يريده املسلم للكافر ،ويدعو عليه به.
ـف جيـوز للمسـلم أن حيبَّـهُ ألخيـه ويدعـو بـه عليـه ،وقـد قـال ﷺ فيمـا رواه أنـس( :ال
فكي َ
()55
()54
ـب لنفسـه) ،رواه البخـاري ومسـلم .
ـب ألخيـه مـا ُي ُّ
يُؤم ُـن أح ُد ُكـم ح َّتى ُي َّ
(لعن املؤم ِن كقتله)()56؛ ألن قاتلَهُ إمنَّا يقطعُه عن منافع
وهلذا جاء يف احلديث الصحيحُ :
ساع يف قطعه عن نعيم اآلخرة ِ
ورمحة هللا تعاىل.
الدنيا ،وهذا ابللَّعن ٍ
(لعن املؤم ِن كقتله) أي :يف اإلمث ،وهو األظهر(.)57
وقيل :معىن قولهُ :
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أخف على ألسنتهم منه،
أمر َخ ِطٌر ،وقد َّ
َّاس أمره ،فال نرى شيئاً َ
وابجلملة فهو ٌ
هو َن الن ُ
سيما عو َّام هذه البالد.
ال َّ
ظ الشَّـارع علـى مرتكبـه إىل أن عاقبـه يف العاجـل قب َـل اآلجـل بعقوبـة ماليَّـة،
وانتهـى تغليـ ُ
()58
صٍْ
ين قـال :بينمـا رسـول هللا ﷺ يف بعـض
وذلـك مـا يف صحيـح مسـلم عـن عمـرا َن بـن ُح َ
انقةِ ،
أسـفاره ،وامرأةٌ من األنصار على ٍ
ـمع ذلك رسـول هللا ﷺ فقال:
فضجَر ْ
َ
ت فلَ َعنـَْتها ،فس َ
(خـذوا مـا عليهـا ودعوهـاَّ ،
فإنـا ملعونـة ،)...احلديـث.
َّ
فعل ذلك زجراً هلا ولغريها ،ومعاقبةً على ارتكاب ما كان قد هنى عنه،
قال العلماء :إنا َ
ِ
ود إىل مثل ذلك.
وذلك لتقدُّم هنيه عن اللَّعن ،فعُوقبت ملا خالفت إبرسال النَّاقة؛ لئال تـَعُ َ
ِ
مصاحبة النَّيب ﷺ لتلك النَّاقة يف الطريق ،بدليل ما جاء يف بعض
قالوا :واملراد النَّهي عن
()59
الرواايت( :ال تُصاحبنا انقةٌ عليها لعنةٌ) .
كوبا يف غري مصاحبته ﷺ ،وغريُ ذلك من التصرفات اليت كانت
و َّأما بيعُها ،وذحبُها ،ور ُ
جائزة قبل هذا ،فهي ابقيةٌ على اجلواز؛ َّ
ألن الشَّرع َّإنا ورد ابلنَّهي عن املصاحبة ،فبقي الباقي
كما كان(.)60
وقد َّ
املسلم؟!.
دل هذا احلديث على املنع من لعن البهائم،
َ
فكيف ُ

بعض أهل العلم َّ
أطلعهُ هللا
وزعم ُ
أن النَّيب ﷺ َّإنا أمرهم بذلك يف تلك النَّاقة؛ ألنَّه َ
َ
تعاىل على أنَّهُ قد استُجيب لصاحبتها الدعاء عليها ابللَّعن ،واستدل عليه بقولهَّ :
(فإنا
َ
ُ
ملعونةٌ)(.)61
األو ُل أظهـر ،وال َداللـةَ يف قولـه( :فإهنـا ملعونـةٌ) علـى مـا َّادعـاهُ ،جلـواز أن يكـون املـر ُاد
و َّ
فإهنـا ملعونـةٌ علـى زعمهـا.
اعلم َّ
يقال:
أن حتر َير القول يف هذه املسألة أن َ
و ْ
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عن ] عبارًة عن الطَّرد واإلبعاد من رمحة هللا تعاىل ،فينبغي أن ال يُطلَ َق إال
إنَّهُ ملا كان [ اللَّ ُ
ٍ
ـوز أن يق َ
ـال :لعنـةُ
ـف بصفـة تبع ُـده مـن رمحـة هللا تعـاىل ،وهـو الكفـر والظلـم ،فيج ُ
علـى مـا اتص َ
هللا علـى الكافريـن أو الظاملين.
ظ الشَّرعَّ ،
كم على هللا تعاىل أبنَّه
تبع فيه لف ُ
وينبغي أن يُ َ
فإن فيه خطراً عظيماً ،إذ هو ُح ٌ
ِ
أطلعه عليه من ُرسله.
َ
غيب ال يَطَّل ُع عليه غريُ هللا تعاىل ،ومن َ
أبعد امللعو َن ،وذلك ٌ
ظ اللَّعـن علـى اإلخبـار ،وإن ُِ
هـذا إذا ُِ
ح َـل علـى ُّ
ـب إلبعـاده مـن
ح َـل لفـ ُ
الدعـاء فهـو طَلَ ٌ
رمحـة هللا تعـاىل.
ِ
َّم َّ
ب لنفسه.
ب ألخيه ما ُِي ُّ
ب عليه أن ُِي َّ
أن ذلك ال يَ ُ
وقد تقد َ
ليق ابملؤمن الذي َي ُ
الصفات ِّ
الكفر ،والبدعةُ ،والفسق.
اجملوزة للَّعن على من
و
اتصف هبا ٌ
َ
ُ
ثالثُ :

احد من ِ
كل و ٍ
هؤالء على ِ
ثالث مراتب:
واللَّ ُ
عن يف ِّ

ِ
األعم ،كقول القائل :لعنةُ هللا على الكافرين ،أو املبتدعة،
املرتبةُ األُوىل :اللَّ ُ
عن ابلوصف ّ
أو الفسقة.
واملرتبـة الثانيـة :اللَّعـن أبوص ٍ
ـص منـه ،كقولـك :لعنـةُ هللا علـى اليهـود والنَّصـارى
ـاف أخ َّ
الروافـض ،أو علـى ال ُّـزانة والظلمـة وآكلـي ال ِّـراب.
واجملـوس ،أو علـى القدريـة واخلـوارج و َّ
شك َّ
تسبيح ،أو ذك ٍر ،أو
أن ترَكهُ و
جائز ( ،)62وال َّ
األنفع من ٍ
َ
و ُّ
كل ذلك ٌ
االشتغال مبا هو ُ
ٍ
ُخرى.
أول وأحرى يف األ َ
تالوةَ ،
ُول واأل َ

أن يف اللَّعـ ِن أبوصـاف املبتدعـة ( )63خطَـراً ،ف َّ
علـى َّ
ـإن معرفـة البدعـة غامضـةٌ ،فمـا مل يَـ ِرْد
ـور ينبغـي أن ُينَ َـع منـه العـوام؛ َّ
ألن ذلـك يـؤدي إىل املعارضـة ابملثـل مـن حزب ِـه
فيـه لفـ ٌ
ظ مأث ٌ
املخالِ ِ
تن بين النـاس وتفريـق الديـن ،واختلاف كلمـة املسـلمني.
ـف ،ويثيرُ الف َ
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والذي ُّ
يدل على جواز لع ِن أصحاب املعاصي إذا مل يكونوا ُمعيَّنني أو معروفني،
رسول هللا ﷺ قال( :لعن هللا الو ِ
ما ثبت يف األحاديث الصحيحة املشهورة َّ
أن
َ
اصلَةَ
َ ُ
ِ
املستوصلَةَ )64()...احلديث.
و
(لعن هللاُ آكل ِّ
الراب )65()...احلديث.
وقالَ :
َ

(لعن هللاُ املصورين)(.)66
وقالَ :

منار األرض)(.)67
(لعن هللاُ من غيـََّر َ
وقالَ :

السارق)(.)68
(لعن هللاُ َّ
وقالَ :

عن والديه)(.)69
(لعن هللاُ من لَ َ
وقالَ :

فج َملوها ( )70فباعوها) .احلديث (.)71
(لعن هللاُ َ
اليهود ُحِّرَمت عليهم الش ُ
ُّحوم َ
وقالَ :

قبور أنبيائهم مساجد)(.)72
(لعن هللاُ َ
اليهود والنصارى اختذوا َ
وقالَ :
(لعن هللاُ املتشبهني )...احلديث (.)73
وقالَ :

ومجيع هذه األحاديث يف صحيحي البخاري ومسلم ،بعضها فيهما ،وبعضها يف
ُ
كت ذكر أسانيدها ،واستبقينا ألفا َظ متوهنا ترجياً لالختصار.
أحدمها ،تر ُ
َّخص َّ ِ
لعن الش ِ
املعي من املتصفني بشيء من املعاصي.
واملرتبة الثالثةُ :

آكل
كافر ،أو ظاملٌ ،أو ز ٍان ،أو ٌ
وهذا هو اخلطر ،كقوله :زي ٌد لعنهُ هللا ،وهو ٌ
سارق ،أو ُ
رابً ،أو مبتدعٌ.
ٍ
احلق يف ذلكَّ :
شخص ثبتت لعنتُه شرعاً جازت لعنتُه ،كقولك :فرعو ُن لعنهُ هللا،
كل
و ُّ
أن َّ
أن ِ
وأبو ٍ
جهل لعنهُ هللا؛ ألنَّه ثبت َّ
ف ذلك شرعاً(.)74
هؤالء ماتوا على الكفر ،وعُ ِر َ
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الصفـات املذكـورة يف زماننـا مثلاً ،ففـي لعنـه
ـس بشـيء مـن َّ
و َّأمـا ش ٌ
ـخص بعينـه :متلب ٌ
دعـى
ـوت مق َّـرابً عنـد هللا تعـاىل ،فكيـف ُيكـم بكونـه ملعـوانً ،أو يُ َ
ـوب ومي ُ
خط ٌـر؛ ألنَّـه ربَّـا يت ُ
عليـه ابلبعـد مـن رمحـة هللا تعـاىل(.)75
دعى له ابهلداية ،والتوفيق للخري( ،)76واإلانبة ،واملغفرة (.)77
بل ينبغي أن يُ َ

صر َح العلماءُ َّ
رجى إسالمه (.)78
أبن
وقد َّ
االستغفار للمشرك احليٌ :
جائز إذ يُ َ
َ
ِ
وألمه».
ومن ذلك ُ
رحم هللاُ رجالً
استغفر أليب هريرة ّ
َ
قول أيب هريرة َ « :
قيل له :وألبيه.

قال « :الَّ ،
مات كافراً»(.)79
إن أيب َ
وهـو
ِ ِ
ني
ل ْل ُم ْشـ ِرك َ

ِِ
بي َوالَّ ِذي َـن
املفهـوم مـن التقييـد يف قولـه تعـاىلَ [ :مـا َكا َن للنَّ ِّ
ِ
ِ
َولَ ْـو َكانـُوا أ ِ
ـاب
ُول قـُْـرَ ٰب م ْـن بـَْعـد َمـا تـَبـََّ َ
ين َلُ ْـم أَنـَُّه ْـم أ ْ
َص َح ُ

َآمنُـوا أَ ْن يَ ْسـتـَ ْغ ِفُروا
الَ ِحيـ ِم ](.)80
ْ

(إن مل أُبعـث َّلعـاانً ،وإمنـا
وقـد ص َّ
ـح عـن رسـول هللا ﷺ :ادعُ علـى املشـركني ،فقـال ﷺِّ :
()81
بُعثـت رمحـة) ،رواه البخـاري ومسـلم .
(اللهم اهد َد ْوساً)(.)82
وقالوا :ادعُ على َد ْو ٍس ،فقالَّ :

وقال( :اغفر لقومي (َّ ،)83
فإنم ال يعلمون)(.)84

أن معىن قولِه ﷺ( :اغفر لقومي) أي اهدهم فاغفر هلم ،وكذا معىن قول ِ
فكما َّ
القائل
الرمحة ،وعلى
عن مسل ٍم :فال ٌن رمحه هللا ،أي :ثبَّته هللا على اإلسالم الذي هو سبب َّ
الطاعة.
قول القائل :فال ٌن لعنَهُ هللا- ،أي بعينه -أي :ثبَّته هللا على ما هو سبب اللَّعنة.
كذلك ُ
مات على ذلك.
بل هو الظَّاهر ،إال أن يُقيَّ َد لفظاً أو نيَّةً ،فيقول :لعنهُ هللاُ إن َ
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كفر أو معصيةٌ أعاذان
َّأما اإلطالق َّ
فينزُل منزلةَ سـؤال الكفر أو املعصية ،وذلك يف نفسـه ٌ
ترد ُد بين اجلهتين.
هللا تعـاىل منـه ،أو م َّ

ِ
فمات
خطر؛ الحتمال
انقالب األحو ِال على األعيان ،إال من واىف على الكفر َ
ففيه ٌ
عليه ،فيجوز لعنُه إ ْن مل يكن فيه أذى مسلم.
فإن كان :مل َيُْز؛ ملا روي ما معناه َّ
مر به يف طريق
أن رسول هللا ﷺ َ
سأل أاب بكر عن ق ٍرب َّ
الطائف ،فقال ( :)85هذا قربُ ٍ
سعيد بن العاص،
رجل كان عاتياً على هللا وعلى رسوله ،وهو ُ
فغضب ابنه عمرو بن سعيد ،وقال :اي رسول هللا ،هذا قربُ ٍ
رجل كان أطعم للطعام وأضرب
للهام ( )86من أيب قحافة(.)87
فقال أبو بكر :يكلمين اي رسول هللا هذا هبذا الكالم؟.
(اكفف عن أيب بكر).
فقال رسول هللا ﷺ:
ْ

ِ
خصصتم
فعمموا ،فإنكم إذا َّ
مث أقبل على أيب بكر فقال( :اي أاب بكر ،إذا ذكرمت الكفَّار ّ
غضب األبناءُ لآلابء).
َ
فكف النَّاس عن ذلك (.)88
َّ

وشرب نُعيما ُن ( )89اخلمر ،وح َّد مر ٍ
بعض الصحابة
ات يف جملس رسول هللا ﷺَ ،
فقال ُ
َ
َ ُ
أكثر ما يُؤتَى به».
 « :لعنَهُ هللا ،ما َ
فقال ﷺ( :ال تكونوا عوانً للشَّيطان على أخيكم)(.)90
فهذا ُّ
أن لعنةَ ٍ
يدل على َّ
فاسق بعينه ال جتوز(.)91
السلامة ال يعدهلـا شـيء ،فرح َـم هللاُ امـرأ تكلـم فغن َـم ،أو
ـكوت سلامةٌ عظيمـةٌ ،و َّ
و ُّ
الس ُ
ـكت فسـلِ َم.
س َ
أهم من ذلك كلِّه.
و
ُ
االشتغال بذكر هللا تعاىل ُّ
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بالل بن أيب بردة
مكي بن إبراهيم ( )92أنَّه قال :كنَّا عند ابن عون ( ،)93فذكروا َ
عن ِّ
فجعلوا يلعنونه ،ويقعون فيه ،وابن ٍ
عون ساكت.

()94

َّ
تكب منك (.)95
فقالوا :اي ابن عون ،إنا نذكره ملا ار َ

فقـال ابـن عـون « :إِّنـا مهـا كلمتـان خترجـان مـن صحيفتي يـوم القيامـة :ال إلـه إال هللا،
إيل مـن أيـن خيـرج منهـا :لع َـن
ولع َـن هللاُ فلاانً ،فلأن َي ُـر َج مـن صحيفتي :ال إلـه إال هللا ،أح ُّ
ـب َّ
هللا فلاانً»(.)96
أصح
ب من اللَّع ِن :الدعاءُ على اإلنسان ابلشَّر َّ
حت على الظامل ،كقول اإلنسان :ال َّ
ويقر ُ
ُ
َّ
فكل ذلك مذموم.
اه،
ر
جم
جرى
وما
،
مه
ل
س
وال
جسمه،
ُّ
ُ
هللاُ
لعن مجيع احليواانت واجلمادات ،وهللا أعلم.
وكذلك ُ

بشر ،فأيُّا ٍ
املسلمني
رجل من
قيل :قد َّ
َ
صح عن رسول هللا ﷺ أنَّه قال( :اللَّ ُه َّم أ ََن ٌ
فإن َ
فاجع ْلها له زكاةً ورمحةً).
سببتُهُ ،أو لعنتُهُ ،أو جلدتُهَُ ،
ويف روايةَّ :
وإن
ب كما يـَ ْغ َ
البشر ،و َ
البشرِّ ،
(إنا أان ٌ
ضُ
أغض ُ
ب ُ
بشر أرضى كما يرضى ُ
عهدا لن ُت ِ
َي مسلم لعنته ،أو سببتُهُ ،أو جلدتُهُ- ،ويف رواية :أو
ذت َ
لفنيه ،فأ ُّ
عندك ً
َّاتَ ُ
آذيته ،-فاجع ْلها له زكاة وأجراً).
ويف رواية( :ورمحة وكفَّارةً).
احلديث على اختالف الرواايت فيه (ُّ ،)97
امتنع
فهذا
ُ
يدل على جواز لع ِن املسلم ،وإال َ
صدوره عن النَّيب ﷺ.
ُ
فاجلوابَّ :
أن من العلماء من َّ
الرافعي(.)98
عد ذلك من خصائص النَّيب ﷺ ،ذكره َّ
()99
جيوز له لعن من شاء من غري ٍ
سبب يقتضيه؛
وفيما حكى صاحب التلخيص أنَّه كان ُ
ُ
إال َّ
أن لعنَهُ رمحةٌ.
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استبعده األئمة(.)100
مث قال :و َ
وأش َـار إىل َّ
أن مـا هـو مـن خصائصـه يف ذلـك ،جع ُـل شـتمه قربـةً وكفـارًة للمشـتوم بدعائـه
ﷺ (.)101
قال :وهذا قريب من جعل احلدود كفَّار ٍ
ات ألهلها(.)102
ٌ

أجاب بعضهمَّ :
غري
و َ
أبن املر َاد مبا يف احلديث من لع ِن املسلم ،ما َ
وقع يف كالمه ﷺ َ
ٍ
ت
وص ِل كالمهم أبنَّه من غري نيَّة ،كقولهﷺ( :تَ ِربَ ْ
مقصود إليه ،مبا جرت به عادةُ العرب يف ْ
()104
ِ ()103
أشبع هللاُ بطنَه)( ،)105وحنو ذلك.
(وعقرى حل َقى)  ،ويف حديث معاوية( :ال َ
ميينُك) َ ،
ال يقصدون بشيء من ذلك حقيقةَ الدُّعاء.

(أفلح وأبيه إن
أحد األجوبة يف قوله ﷺ عن األع رايب يف احلديث املشهور:
وهذا ُ
َ
صدق)( ،)106بعد هنيه عن احللف ابآلابء.
وهذا النَّوع من اللَّعن وإن مل يقصده ،لكنَّه خاف ﷺ أن يصادف شيئاً من ذلك إجابةٌ،
وسأل ربه ورغب إليه أن جيعل ذلك رمحةً وكفارًة (.)107
فاحتا َط ألمته َ
العامـة علـى أ َُّمتـه ،واالعتنـاء مبصاحلهـم،
وهـذا مبني علـى مـا كان عليـه ﷺ مـن الشـفقة َّ
كل مـا ينفعهـم.
والرغبـة يف ِّ

ِ
على َّ
متفحشاً ،وال َّلعاانً،
أن ذلك مل يكن ليقع منه إال اندراً ،إذ مل يكن ﷺ فاحشاً ،وال ّ
وال ُمنتقماً لنفسه.
وابجلملة فالكالم يف هذا املقال ٌ ِ
متبع للسلف
جمال ُمتَّس ٌع ،والنَّاهي عن هذا املنكر ٌ
ُ
اختيار االختصار ألوردت مجالً تتعلق بذلك من األخبار واآلاثر.
لوال
الصاحل غريُ مبتدع ،و
ُ

مهمـات اإلنسـان ،فإنَّـه مـن عظيـم نعـم هللا
وحاصلـه :فـإن اللسـان( )108مـن أكثـر َّ
تعـاىل ولطائـف صنعـه ،إذ ابللِّسـان يتمي ُـز اإلنسـا ُن عـن سـائر احليـوان ،فلا ينبغـي أن
ـاه مـن شـاء إال أن يُقيِّ َـدهُ بلجـام الشَّـرع فلا يُطلقـه
يسـتعملَه يف معصيـة هللا تعـاىل ،وال جت َ
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إال فيمـا ينف ُـع يف الدنيـا واآلخـرةَّ ،
كل مـا خيشـى غائلتـه يف العاجـل واآلجـل،
ويكفـه عـن ِّ
ِ ِ
وقـد قـال تعـاىل [ :مـا يـ ْل ِفـ ُ ِ
ٍ ِ
ـب َعتِيـ ٌد ](.)109
َ َ
ظ م ْـن قـَ ْـول إ َّل لَ َديْـه َرقي ٌ

وقال ﷺ يف حديث معاذ  بعد إخباره جبملة من األعمال الصاحلات :أال أخربُك
ِ
مبالك ذلك كلِّه؟.
قال معاذٌ فقلت :بلى اي رسول هللا.
ف عليك هذا.
فأخذ بلسانه ،وقالُ :ك َّ
فقلت :اي نيب هللا َّ
وإن ملؤاخذون مبا نتكلم به.
ـب النَّـاس يف النَّـار علـى وجوههـم ومناخرهـم إال حصائ ُـد
ـك ُّأمـك ،وهـل يَ ُك ُّ
فقـال( :ثكلت َ
ألسنتهم)(.)110
لاق اللِّس ِ
واعلـم َّ
ـض عزي ٌـز( ،)111والعم ُـل مبقتضـاه علـى
ـان أو يُ ُّ
أن عل َـم مـا ُي َم ُـد إط ُ
ـذم غام ٌ
ِ
تعب يف إطالقه،
ثقيل غريُ يس ٍري ،إذ َ
أعصى األعضاء على اإلنسان اللّسا ُن ،فإنه ال َ
من عرفه ٌ
وال ُمؤنـةَ يف حتريكـه.
تساهل الناس يف االحرتاز عن آفاته وغوائله ،واحلذ ِر من مصائده وحبائله ،وهي
وقد
َ
ِ
الس ِ
ب ،واملراء ،والتَّشدُّق -وهو :تكلُّف
كثريةٌ ك ـ:
الكذب ،والغيبة ،والنَّميمة ،وال ُفحش ،و َّ
التقعر ،-والغناءُ كلُّه أو بعضه على اختالف العلماء يف ذلك،
الفصاحة والتصنُّع فيها و ُّ
السر ،و ِ
ِ ِ
الوعد الكاذب ،وغري ذلك من دقائق اخلطأ يف الكالم.
واملزاح ،واالستهزاء ،وإفشاء ّ
ال سـيَّما مـا يتعل ُـق أبمـر العقائـد ،وأشـدُّها سـؤ ُال العـوام عـن صفـات هللا تعـاىل وخوضهـم
عرضهـم للكفـر نعـوذ ابهلل منـه ،وقـد كثـر
فيهـا ،فمـن أخـذ معهـم يف ذلـك ومكنهـم منـه ،فقـد َّ
ذلـك يف هـذا الزمـان أصلحهـم هللا تعـاىل وإايان بفضلـه ورمحتـه ،إنَّـه رحي ٌـم كـرمي.
لذكرت كالماً من هذا على التفصيل ،وقد كفاان علماؤان -رمحهم
خوف التَّطويل
ولوال ُ
ُ
كل خ ٍري -مؤنةَ ذلك ،وأشبعوا الكالم يف مجيع هذه األبواب.
هللا تعاىل وجزاهم عن اإلسالم َّ
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ف أن يتقي يف املقال و ِ
كل مكلَّ ٍ
ومجلته وحاصلُهَُّ :
الف َعال ما ال مصلحةَ
أن الو َ
اجب على ِّ
فإن ِ
له فيهَّ ،
(م ْن ُح ْس ِن إِ ْسالَِم الْ َم ْرِء تـَْرُكهُ َماالَ يـَْعنِ ِيه)(.)112
متَّت رسالةُ « :الطعن» ،حبمد هللا وعونه وحسن توفيقه.
وهللا أعلم(.)113
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اخلـامتـة:
وفيها أهم النتائج:
 -1حديث أيب هريرة مرفوعاً( :صنفان من أهل النار )...الذي رواه اإلمام مسلم ،ليس
فيه لفظ (العنوهن فإهنن ملعوانت) ،وإمنا ورد ذلك يف حديث عبدهللا بن عمرو عند أمحد
بسند ضعيف.
 -2النصوص الواردة يف لعني أصحاب املعاصي املراد هبا لعن اجلنس ال الشخص املعني.
الصفات ِّ
الكفر ،والبدعةُ ،والفسق.
-3
ُ
اجملوزة ل ـ اللعن ثالثةُ :

 -4اللعن له ثالثة مراتب :لعن ابلوصف األعم ،ولعن ابلوصف األخص ،ولعن الشخص
املعني ،وقد وردت النصوص الشرعية جبواز األول والثاين ،واملنع من الثالث.
 -5ال حرج من االستغفار للكافر احلي بقصد أن يهديه هللا لإلميان مث يُغفر له.

شخص مع ٍ
ٍ
غري
 -6ما وردت يف كالم النيب ﷺ من لعن
ني ،فهو مما َ
وقع يف كالمه ﷺ َ
ٍ
وص ِل كالمهم من غري نيَّة وال يقصد منه حقيقة
مقصود إليه ،مبا جرت به عادةُ العرب يف ْ
الدُّعاء.
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اهلوامش والتعليقات:
( )1سيأيت بيان ذلك يف كالم املصنف.
( )2كما روى البخاري ( )304ومسلم ( )80عن أيب سعيد اخلدري  َّ
أن رسول هللا ﷺ قال( :اي معشر
النِّساء تصدَّقن ،فإين رأيتكن أكثر أهل النَّار) ،فقلن :ومب ذلك اي رسول هللا ،قال( :تكثرن اللَّعن،
وتكفرن العشري).
( )3سيأيت بيان ذلك يف كالم املصنف.
( )4طبقات الشافعية البن شهبة (.)124/2
( )5العرب يف خرب من غرب (.)87/4
( )6طبقات الشافعية لإلسنوي (.)334/2
( )7طبقات الشافعية للسبكي (.)134/10
( )8ينظر :طبقات الشافعية للسبكي ( ،)133/10البدر الطالع للشوكاين (.)439/1
( )9طبقات الشافعية الكربى (.)132/10
( )10مرآة اجلنان (.)211/4
( )11البداية والنهاية (.)319/18
( )12املعجم املختص (ص.)162
( )13أعيان العصر وأعوان النصر (.)291/3
( )14الدرر الكامنة (.)26/3
( )15القاضي الفقيه مجال الدين يوسف بن إبراهيم بن ُجلة احلوراين الشافعي ،ويل القضاء فباشره بنزاهة
وعزة وصيانة ،وكان فقيهاً ابرعاً ،إال أنه كان يبالغ يف أذى شيخ اإلسالم ابن تيمية وتالمذته ،تويف
سنة (738هـ) ،ينظر :طبقات الشافعية الكربى ( ،)392/10طبقات الشافعية البن قاضي شهبة
( ،)152/2العرب يف خرب من غرب (.)111/4
( )16الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة (.)27/3
( )17الوايف ابلوفيات (.)74-57/1
( )18الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة (.)27/3
( « )19فصـوص احلكـم» حمليـي الديـن حممـد بـن علـي بـن حممـد احلامتـي الطائـي األندلسـي ،املعـروف اببـن
عـريب ،تـوىف سـنة (638هــ).
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قال أبو زرعة العراقي « :فال شك يف اشتمال (الفصوص) املشهورة عنه على الكفر الصريح الذي ال
صح صدور ذلك عنه واستمر عليه إىل وفاته فهو كافر خملد
شك فيه ،وكذلك (فتوحاته املكية) ،فإن َّ
يف النار بال شك» .األجوبة املرضية عن األسئلة املكية ص  ،86وينظر :كشف الظنون (،)1261/2
ميزان االعتدال (.)659/3
( )20الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة (.)27/3
( )21قـال احلافـظ زيـن الديـن العراقـي « :وال يُقبـل ممـن اجترأ علـى مثـل هـذه املقـاالت القبيحـة أن
يقـول :أردت بكالمـي هـذا خلاف ظاهـره ،وال ِّ
أنول لـه كالمـه وال كرامـة ،ولقـد أحسـن بعـض
مـن عاصـرانه مـن العلمـاء العارفين وهـو الشـيخ اإلمـام العالمـة علاء الديـن علـي بـن إمساعيـل
القونـوي حيـث سـئل عـن شـيء مـن هـذا فقـال :إمنـا ِّ
أنول كالم مـن ثبتـت عصمتـه حتى جنمـع
كالميـه لعـدم جـواز اخلطـأ عليـه ،و َّأمـا مـن مل تثبـت عصمتـه فجائ ٌـز عليـه اخلطـأ واملعصيـة والكفـر،
فنؤاخـذه بظاهـر كالمـه ،وال يُقبـل منـه مـا َّأول كالمـه عليـه ممَّـا ال حيتملـه ،أو ممَّـا خيالـف الظاهـر،
وهـذا هـو احل ُّـق» ،نقلـه عنـه البقاعـي يف تنبيـه الغبي إىل تكفير ابـن عـريب (ص ،)67وينظـر:
األجوبـة املرضيـة (ص.)88
( )22قال اليافعي « :ومل أر يف شروح احلاوي أحسن من شرحه ،جامعاً بني االقتصاد والتحقيق ،وحسن
املباحث والقواعد ،مشعراً ابلتحلي حبلييت :العلم والتدقيق» .ينظر :مرآة اجلنان ( ،)211/4كشف
الظنون (.)626/1
( )23ينظر :أعيان العصر وأعوان النصر ( ،)290/3كشف الظنون (.)1871/2
( « )24املعامل يف أصول الفقه» لفخر الدين الرازي ،ينظر :طبقات الشافعية الكربى ( ،)133/10كشف
الظنون (.)1726/2
( )25ينظر يف ترمجته :البداية والنهاية ( ،)319/18العرب يف خرب من غرب ( ،)87/4املعجم املختص
ص ،162طبقات الشافعية للسبكي ( ،)132/10طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (،)124/3
أعيان العصر وأعوان النصر ( ،)285/3الدرر الكامنة ( ،)24/3طبقات اإلسنوي (،)334/2
بغية الوعاة ( ،)149/2شذرات الذهب ( ،)91/6مرآة اجلنان ( ،)211/4طبقات املفسرين
البسام يف ذكر من ويل قضاء
( ،)398/1الدليل الشايف ( ،)451/1البدر الطالع ( ،)439/1الثغر َّ
الشَّام البن طولون ص.91
( )26األعالم (.)264/4
(« )27وهي إبل غالظ ذات سنامني» .مشارق األنوار على صحاح اآلاثر (.)79/1
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ثالث فرق :فرقةٌ حتبه ّ
( )28قال ابن َّ
وتتوله ،وفرقةٌ أخرى تسبُّه وتلعنه ،وفرقةٌ
الصالح« :والنَّاس يف يزيد ُ
الراشدين
متوسطةٌ يف ذلك ال تتوالّه وال تلعنه ،وتسلك به سبيل سائر ملوك اإلسالم وخلفائهم غري َّ
الصائبة ،ومذهبها َّ
اللئق مبن يَعرف سري املاضني ،ويعلم قواعد
يف ذلك وشبهه ،وهذه الفرقة هي َّ
الشريعة الطاهرة ،جعلنا هللا من خيار أهلها ،آمني» الفتاوى ( ،)219-216/1وينظر :منهاج
َّ
السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)567/4
( )29وقد نقل فتواه هذه ُبرَّمتها كلٌّ من :ابن خلّكان يف وفيات األعيان ( ،)288/3واليافعي يف مرآة
اجلنان ( ،)134/3وابن طولون يف « قيد الشريد من أخبار يزيد» (ص ،)59-57ومل أقف عليها يف
شيء من كتب الغزايل.
( )30رواه البخاري ( ،)6024ومسلم (.)2165
( )31يف النسختني« :مقتصراً فيها على ما ذكران وال حيسن تركه» ،وما أثبته أقرب للصواب ،وهللا أعلم.
( )32صحيح مسلم (.)2128
( )33يف ف « :ال احلديث» ،ويف م « :ألن احلديث» ،وما أثبته هو ما يقتضيه السياق.
عن يف حديث آخر رواه اإلمام أمحد ( ،)7083وابن حبان ( ،)5753والطرباين يف األوسط
( )34ورد اللَّ ُ
ِ
( )9331واحلاكـم يف املسـتدرك ( )436/4كلهـم مـن طريـق عبـدهللا بـن عيَّـاش القْتبـاين قـال :مسعـت
يف وأاب عبدالرمحـن احلُبُل َّـي يقـوالن :مسعنـا عبـدهللا بـن عمـرو
أيب يقـول :مسعـت عيسـى بـن هلال َّ
الص َـد َّ
يقول :مسعت رسـول هللا ﷺ يقول( :سـيكون يف آخر أميت رجال يركبون على سـروج كأشـباه الرحال
ايت
رحـل ،وهـي لإلبـل َّ
ـيات عـار ٌ
كالسـرج للفـرس ] ،ينزلـون علـى أبـواب املسـجد ،نسـاؤهم كاس ٌ
[ مجـع ْ
علـى رؤسـهم كأسـنمة البُخـت العجـاف ،العنوه َّـن فإهن َّـن ملعـوانت.)...
تفرد به عبدهللا بن عيَّاش».
قال الطرباين « :ال يُروى هذا
احلديث عن عبدهللا بن عمرو إال هبذا اإلسنادَّ ،
ُ
قال اآلجري يف سؤاالته (ص« :)233:سألت أاب داود ،عن عبدهللا بن عياش بن عباس القتباين؟
فقال :ضعيف احلديث ،روى عنه ابن وهب».
وقال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل (« :)126/5سألت أيب عنه فقال :ليس ابملتني ،صدوق،
يكتب حديثه ،وهو قريب من ابن هليعة».
وقال ابن يونس يف اترخيه (« :)279/1منكر احلديث».
قال الذهيب « :عبدهللا بن عياش القتباين املذكور يف إسناده ،وإن كان احتج به مسلم ،فقد ضعفه
أبو داود ،والنسائي ،وقال أبو حامت هو قريب من ابن هليعة» انتهى من خمتصر استدراك الذهيب على
املستدرك البن امللقن (.)3266/7
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ظ ابن حجر َّ
أن مسلماً َّإنا أخرج له يف الشواهد ال يف األصول ،وينظر :هتذيب الكمال
وقد َّبي احلاف ُ
( ،)411/15الكاشف ( ،)351/1ميزان االعتدال ( ،)469/2هتذيب التهذيب (.)351/5
ولو صح احلديث فليس فيه ما يدل على لعن امر ٍأة بعينها ،و َّإنا فيه لعن املتربجات على سبيل العموم،
وهللا أعلم.
( )35الذي يف النسختني « :ال أنَّه هو يف وجوب النَّار» ،وما أثبته أقرب للصواب ،وهللا أعلم.
ِ
( )36ظاهر احلديث أن الوعيد ابلنار بسبب هذه األوصاف املذكورة؛ ألن ترتيب احلكم على الوصف يُشعر ابلعليَّة.
وقوله (ال يدخلن اجلنة) يراد به ال يدخلنا ابتداءً.
قال الباجي يف املنتقى ( « :)224/7حيتمل أن يريد به ال يدخلن اجلنة ابتداءً وقت دخول من جنا
من النار ،وإ ْن دخلن اجلنة مبا وافني من اإلميان بعد اخلروج من النار إن عاقبهن هللا عز وجل مبا
اكتسنب من ذلك».
وقـال الطيبي يف الكاشـف ( « :)2491/8قولـه( :ال يدخلـن اجلنـة) معنـاه أهن َّـن ال يدخلنهـا وال جيـدن
رحيهـا حينمـا يدخلهـا وجيـد رحيهـا العفائـف املتورعـات ،ال أهنـن ال يدخلـن أبـداً).
فهن
( )37قال ابن عبد الرب « :أراد اللوايت يلبسن من الثياب الشيء اخلفيف ،الذي يصف وال يسرتَّ ،
ايت يف احلقيقة» ،ينظر :التمهيد ( ،)204/13املفهم ملا أشكل من تلخيص
كاسيات ابالسم ،عار ٌ
ٌ
كتاب مسلم للقرطيب ( ،)449/5شرح النووي على صحيح مسلم (.)188/17
( )38رواه أبو داود الطيالسي ( ،)1717وعبدالرزاق يف املصنف ( ،)133/3وأمحد يف املسند (،)26522
وإسـحاق يف مسـنده ( ،)1903وأبـو داود يف السـنن ( )4115كلهـم مـن طريـق سـفيان الثـوري عـن
حبيـب بـن أيب اثبـت ،عـن وهـب مـوىل أيب أمحـد ،عـن أم سـلمة.
ووهب هذا ذكره ابن حبان يف الثقات ( ،)490/5وقال املنذري يف خمتصر السنن (« :)49/3وهب
ٌ
عرف» ،واتبعه الذهيب
ي
ال
«
(:)107/5
اإليهام
و
الوهم
بيان
يف
القطان
ابن
وقال
اجملهول»،
شبه
هذا
َُ
ميزان االعتدال ( ،)355/4وقال عنه احلافظ يف التقريب « :جمهول» ،واحلديث ضعفه ابن القطَّان
يف أحكام النظر (ص.)176
( )39قـال ابـن األثير « :أي تلـوي مخارهـا علـى ر ِ
أسـها مـرًة واحـدة ،وال تُ ِديـره مرتين لئلا تتشَّـبه ِّ
ابلرجـال إذا
اعتَ ُّمـوا» ،ينظـر :النهايـة يف غريـب األثـر (.)279/4
لعن من ارتكب معصيةً ملعصيته ،كاملرأة غري املتحجبة
( )40ومن فتاوى جلنة اإلفتاء يف اململكة « :وال جيوز ُ
ِ
التحجـب ابألسـلوب الطيـب والدعـوة
وحنوهـا ،بـل علـى املسـلم أن يقـوم مبناصحتهـا وحثّهـا علـى
ُّ
احلسـنة ،ومـن لعـن أحـداً ال يسـتحق اللعـن فقـد ورد الوعيـد الشـديد يف حقـه ،و َّ
أن اللعنـة ترجـع إىل
قائلهـا إن مل جتـد مسـاغاً» .فتـاوى اللجنـة الدائمـة لإلفتـاء (.)67/26
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( )41رواه البخاري يف صحيحه (.)5885
( )42رواه أبـو داود يف ( )4905مـن طريـق الوليـد بـن رابح عـن منـران بـن عتبـة ،عـن أم الـدرداء عـن أيب
الـدرداء مرفوعـاً.
ومنران بن عتبة الذماري ذكره ابن حبان يف الثقات ( ،)544/7وقال« :يروي عن أم الدرداء ،روى عنه
حريز بن عثمان».
وقد قال أبو داود« :شيوخ حريز كلهم ثقات» ،كما يف سؤاالت أيب عبيد اآلجري (ص.)260:
ولذا جود إسناده احلافظ ابن حجر يف الفتح ( )467/10وقال« :وله شاه ٌد عند أمحد من حديث
ـعود بس ٍ
ابن مس ٍ
ـند حس ٍن».
( )43سنن أيب داود (.)4906
( )44جامع الرتمذي (.)1976
( )45قـال الطيبي « :أي ال تدعـوا علـى النَّـاس مبـا يبعدهـم هللا مـن رمحتـهَّ ،إمـا صرحيـاً كمـا تقولـون :لعنـة هللا
عليـه ،أو كنايـةًكمـا تقولـون :عليـه غضـب هللا ،أو أدخلـه هللا النـار» ،ينظـر :حتفـة األحـوذي (.)110/6
( )46احلديـث مـن روايـة احلسـن البصـري عـن مسـرة ،وقـد اختُلـف يف مساعـه منـه ،ولـه شـاهد مرسـل صحيـح
عنـد معمـر بـن راشـد يف جامعـه ،ينظـر :جامـع معمـر امللحـق مبصنـف عبدالـرزاق (.)412/10
( )47جامع الرتمذي (.)1977
( )48الذي يف جامع الرتمذي « :قال أبو عيسى :هذا حديث حسن غريب ،وقد روي عن عبدهللا من غري
هذا الوجه» ،وقال الذهيب يف املهذب ( « :)4200/8إسناده جيد» ،وقد صححه أيضاً العراقي يف
املغين عن محل األسفار ( ،)287/2وقال ابن حجر يف بلوغ املرام (ص« :)216روي مرفوعاً وموقوفاً،
ورجح الدارقطين وقفه» ،وينظر :العلل للدارقطين (.)92/5
َّ
( )49صحيح مسلم (.)2597
( )50صحيح مسلم (.)2598
( )51ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم (.)365/16
صحيح ُّ
يدل على
أصل
ٌ
( )52قال ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة ( « :)252/5الالم والعني والنون ٌ
ٍ
إبعاد واطر ٍاد» ،ويف خمتار الصحاح ص « :599اللَّ ْع ُن :الطرد واإلبعاد من اخلري».
( )53ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم (.)364/16
( )54صحيح البخاري (.)13
( )55صحيح مسلم (.)45
( )56رواه البخاري ( ،)6105ومسلم ( )110من حديث اثبت بن الضحاك.
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( )57قال النووي « :الظاهر َّ
القتل أغلظ ،وهذا هو الذي
أن املراد أهنما سواء يف أصل التحرمي وإن كان ُ
اختاره اإلمام أبو عبدهللا املازري ،وقيل غري هذا مما ليس بظاهر» .شرح مسلم (.)306/2
( )58صحيح مسلم (.)2595
ٍ
بعض
( )59أخرجها مسلم ( )2596من حديث أيب برزة األسلمي قال :بينما جاريةٌ على انقة عليها ُ
متاع القوم ،إذ بصرت ابلنيب ﷺ وتضايق هبم اجلبل ،فقالتَ :ح ْل ،اللهم العنها ،فقال النيب ﷺ( :ال
(ح ْـل) ،قال النووي« :هي كلمة زجر لإلبل واستحثاث ،يقالَ :ح ْل
تصاحبنا انقةٌ عليها لعنة) ،وقوهلا َ
َح ْل ،ابسكان الالم فيهما» .شرح صحيح مسلم (.)364/16
( )60ينظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي (.)363/16
ِ
ِ
ُضمر فيه سببه ،وهو حقيقةً
أمر املصطفى ﷺ بتسييب الراحلة اليت لُعنت ٌ
أمر أ َ
( )61قال ابن حبانُ « :
ِ
استجابةُ الدُّعاء َّللعن ،فمىت عُل َم استجابةُ الدعاء من الع ٍن ما راحلةً له أمرانه بتسييبها ،وال سبيل
إىل علم هذا؛ النقطاع الوحي ،فال جيوز استعمال هذا الفعل ٍ
ألحد أبداً» .صحيح ابن حبان
(.)53/13
( )62وقـد نقـل ابـن العـريب وابـن امللقـن وابـن حجـر اهليتمـي اإلمجـاع علـى ذلـك ،ينظـر :أحـكام القـرآن
( ،)50/1اإلعلام بفوائـد عمـدة األحـكام ( ،)508/4الزواجـر عـن اقتراف الكبائـر (.)96/2
( )63يف ف « :البدع».
( )64رواه البخاري ( )5937ومسلم ( )2124عن ابن عمر  أن رسول هللا ﷺ قال( :لعن هللا الواصلة
واملستوصلة ،والوامشة واملستومشة).
( )65رواه أمحد يف مسنده ( )3799عن عبدهللا بن مسعود عن النيبﷺ قال( :لعن هللا آكل الراب ،وموكله،
وشاهديه ،وكاتبه) ،وهو يف صحيح مسلم ( )1598عن جابر بلفظ( :لعن رسول هللا ﷺ آكل الراب،
ومؤكله ،وكاتبه ،وشاهديه ،وقال :هم سواء).
( )66أخرجه البخاري ( )4928من حديث أيب جحيفة بلفظ( :لعن النيب ﷺ الوامشة ،واملستومشة ،وآكل
الراب ،وموكله ،وهنى عن مثن الكلب ،وكسب البغي ،ولعن املصورين).
( )67رواه مسـلم ( )1978مـن حديـث علـي  مرفوعـاً بلفـظ( :لعـن هللا مـن ذبـح لغير هللا ،ولعـن هللا
مـن آوى حمـداثً ،ولعـن هللا مـن لعـن والديـه ،ولعـن هللا مـن غ َّير منـار األرض) ،واملـراد مبنـار األرض:
عالمـات حدودهـا.
( )68رواه البخاري ( )6783ومسلم ( )1687عن أيب هريرة عن النيب ﷺ قال( :لعن هللا السارق يسرق
البيضة فتقطع يده ،ويسرق احلبل فتقطع يده).
( )69رواه مسلم ( )1978من حديث علي  مرفوعاً.
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( )70أي :أذابوها.
( )71رواه البخاري ( )3460ومسلم ( )1582من حديث عمر .
( )72رواه البخاري ( )1390ومسلم ( )529من حديث عائشة .
( )73رواه البخاري ( )5885عن ابن عباس  قال( :لعن رسول هللا ﷺ املتشبهني من الرجال ابلنساء،
واملتشبهات من النساء ابلرجال).
( )74وكذلـك كل مـن عُلـم موتـه علـى الكفـر فيجـوز لعنـه كمـا نـص علـى ذلـك شـيخ اإلسلام ابـن تيميـة يف
وجهل موته على الكفر ،فيجوز لعنه بشرط التقييد،
جمموع الفتاوى ( ،)511/6و َّأما من عاش كافراً ُ
فيقـال( :لعنـه هللا إن كان مـات كافـراً) ،ينظـر :طـرح التثريـب للعراقـي (.)292/2
كل ذن ٍ
ين الـذي فعلـه ،للُعـن مجهـور
( )75قـال شـيخ اإلسلام ابـن تيميـة « :ولـو كان ُّ
ـب لُعـن فاعلـه يُ َلع ُـن املع َّ ُ
النَّـاس ،وهـذا مبنزلـة الوعيـد املطلـق ال يسـتلزم ثبوتـه يف حـق املع َّين ،إال إذا وجـدت شـروطه ،وانتفـت
موانعـه ،وهكـذا اللَّعـن» .منهـاج السـنة النبويـة (.)573/4
( )76روى عبدالـرزاق يف مصنفـه ( )180/11بسـند رجالـه ثقـات عـن أيب قالبـة َّ
أن أاب الـدرداء م َّـر علـى
رجل قد أصاب ذنباً فكانوا يسـبونه ،فقال :أرأيتم لو وجدمتوه يف قليب أمل تكونوا مسـتخرجيه ،قالوا:
بلـى ،قـال :فلا تسـبوا أخاكـم وامحـدوا هللا الـذي عافاكـم ،قالـوا :أفلا تبغضـه؟.
قال :إمنا أبغض عمله ،فإذا تركه فهو أخي.
املعي من أن يكون مؤمناً ،أو فاسقاً ،أو كافراً.
( )77ال خيلو َّ ُ
َّأما املؤمن :فأمجع العلماء على حترمي لعنه ،كما نقل ذلك اإلمام النووي وشيخ اإلسالم ابن تيمية
وغريمها ،وقد وردت النصوص يف التشديد يف لعنه ،كقول النيب ﷺ( :لعن املؤمن كقتله)
و َّأمـا الفاسـق :فاجلمهـور علـى املنـع مـن لعنـه ،ونقـل ابـن العـريب االتفـاق علـى ذلـك ،وتعقبـه القرطبي.
احلق َّ
أن من منع اللَّعن أراد به معناه اللغوي وهو اإلبعاد من الرمحة ،وهذا ال
قال ابن حجر« :و ُّ
يليق أن يُدعى به على املسلم ،بل يُطلب له اهلداية والتوبة والرجوع عن املعصية ،والذي أجازه أراد
السب ،وال خيفى َّ
أن حملَّه إذا كان حبيث يرتدع العاصي به وينزجر».
به معناه العريف وهو مطلق َّ
املعي احلي ،فمن أهل العلم من أجاز لعنه كما هو اختيار ابن العريب من املالكية،
و َّأما الكافر َّ
ومجهور العلماء على املنع ،وهو األقرب ألن استحقاق الكافر اللَّعن مقي ٌد مبوته على الكفر كما
يف قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا وماتُوا وهم ُكفَّار أُولَئِك علَي ِهم لَعنةُ َِّ
َّاس أ ْ ِ
الل َوالْ َمالئِ َك ِة َوالن ِ
ني
َ َ ْ ْ َْ
َجَع َ
َ ُ ََ َ ُ ْ ٌ
﴾ (البقرة.)161:
ٍ
قال الشوكاين « :وال ينايف ذلك ما ثبت عنه ﷺ من لعنه لقوم من الكفار أبعياهنم؛ ألنَّه يعلم
ابلوحي ما ال نعلم».
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ينظر :شرح السنة للبغوي ( ،)138/13أحكام القرآن البن العريب ( ،)50/1اجلامع ألحكام القرآن
للقرطبي ( ،)189/2األذكار للنـووي (ص ،)506جممـوع الفتـاوى ( ،)285/20( ،)511/6تفسير
ابن كثري ( ،)447/1البحر احمليط ( ،)460/1اآلداب الشرعية البن مفلح ( ،)294-285/1فتح
الباري ( ،)76/12الزواجر عن اقرتاف الكبائر ( ،)96/2فتح القدير ( ،)162/1املوسوعة الفقهية
(.)272/35
( )78اتفق الفقهاء على أن االستغفار للكافر امليت حمظورَّ ،
ألن فيه تكذيباً للنصوص الدالة على أن هللا
تعاىل ال يغفر أن يشرك به ،و َّ
أن من مات على كفره فهو من أهل النار.
و َّأما االستغفار للكافر احلي بقصد أن يهديه هللا لإلميان مث يغفر له ،فقد صرح بعض الفقهاء جبوازه.
ينظر :اجملموع ( ،)144/5تفسري الطربي ( ،)515/14املوسوعة الفقهية (.)43/4
قـال القرطبي يف تفسيره ( « :)273/8االسـتغفار لألحيـاء جائـز؛ ألنـه مرج ٌـو إمياهنـم ،وميكـن أتلُّفهـم
ابلقـول اجلميـل ،وترغيبهـم يف الديـن ،وقـد قـال كثير مـن العلمـاء  :ال أبس أن يدعـو الرجـل ألبويـه
فأمـا مـن مـات فقـد انقطـع عنـه الرجـاء ،فلا يُدعـى لـه».
الكافريـن ،ويسـتغفر هلمـا مـا دامـا حيَّينَّ ،
التحقيق يف هذه املسألة َّ
أن االستغفار للكافر احلي اجملهول العاقبة مبعىن طلب
وقال األلوسي« :و
ُ
هدايته لإلميان مما ال حمذور فيه عقالً ونقالً ،وطلب ذلك للكافر املعلوم أنَّه قد طُبع على قلبه وأخرب
هللا تعاىل أنه ال يؤمن ،وعُلم أن ال تعليق يف أمره أصالً ،مما ال مساغ له عقالً ونقالً» .روح املعاين
(.)101-100/16
( )79رواه الطربي يف تفسريه ( )517/14عن سفيان بن وكيع قال ،حدثنا أيب ،عن عصمة بن زامل،
عن أبيه عن أيب هريرة.
وراقه الذي أدخل عليه أشياء ليست من حديثه ،ولذلك ضعفه
وسفيان بن وكيع ،متكلم فيه بسبب َّ
كثري من احملدثني.
البقاين قلت للدارقطين :مجيل بن محاد عن
وأما عصمة بن زامل فذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال َ
البقاين للدارقطين
عصمة بن زامل عن أبيه عن أيب هريرة فقال :إسناد بدوي ُيَّرج اعتباراً ،ينظر :سؤاالت َ
(ص ،)61الثقات البن حبان ( ،)519/8ميزان االعتدال ( ،)173/2هتذيب التهذيب (.)125/4
( )80سورة التوبة آية.113:
( )81مل خيرجه البخاري ،وإمنا أخرجه مسلم فقط ( )2599من حديث أيب هريرة.
( )82رواه البخاري ( )6397ومسلم ( )2524عن أيب هريرة  قال :قدم الطفيل بن عمرو على رسول
َّاس أنه يدعو عليهم،
هللا ﷺ ،فقال :اي رسول هللا إن دوساً قد عصت وأبت ،فادع هللا عليهاَّ ،
فظن الن ُ
فقال( :اللهم اهد دوساً ،و ِ
أت هبم).
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( )83كـذا رواه البـزار يف مسـنده ( ،)1686والـذي يف البخـاري إمـا بلفـظ( :اللهـم اغفـر لقومـي) أو (رب
اغفـر لقومـي).
ابن حبان يف صحيحه ( ،)973والطرباين يف املعجم الكبري()5694
( )84رواه من قول النيب ﷺ يوم أحد ُ
من حديث سهل بن سعد.
وأصله يف البخاري ( )3477ومسلم ( )1792من حديث ابن مسعود مرفوعاً حكايةً عن نيب من
األنبياء حني ضربه قومه.
( )85من هنا إىل قوله( :كان أطعم) ساقط من النسختني ،والتصحيح من إحياء علوم الدين.
( « )86اهلامة :الرأس ،واجلمع :هام ،وهامات» .مقاييس اللغة (.)27/6
( )87يف النسختني« :من ابن أيب قحافة».
( )88مل أقف عليه ابلسياق الذي ذكره املصنف.
السري يف الزهد ( ،)1168ومن طريقه أبو داود يف املراسيل ( )502عن علي بن ربيعة
ورواه هناد بن َّ
قال :ملا افتتح النيب ﷺ مكة توجه من فوره ذلك إىل الطائف ،ومعه أبو بكر ،ومعه ابنا سعيد بن
ورفع.
العاص ،فإذا هو بقرب قد بُين ُ
فقال أبو بكر :ملن هذا القرب.
قالوا :قرب سعيد بن العاص.
فقال أبو بكر :لعن هللا صاحب هذا القرب ،فإنه كان حماداً هلل ولرسوله.
فقال ابنا سعيد :لعن هللا أاب قحافة ،فإنَّه كان ال يقري الضيف ،وال مينع الضيم.
فقال رسول هللا ﷺَّ :
(إن سب األموات يغضب األحياء ،وإذا سببتم املشركني فسبوهم مجيعاً).
وهو حديث مرسل.
ورواه احلارث بن أسامة  -كما يف بغية الباحث ( - )832/2من وجه آخر ،بلفظ( :ال تسبوا األموات
فتؤذوا األحياء).
ِ
سب األموات اثبت يف أحاديث صحيحة ،منها ما رواه البخاري يف صحيحه ()1393
والنهي عن ّ
عن عائشة  قالت قال النيب ﷺ( :ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما قدَّموا).
وما رواه أمحد ( )18209والرتمذي ( )1982عن زايد بن عالقة عن املغرية بن شعبة قال :قال
رسول هللا ﷺ( :ال تسبوا األموات فتؤذوا األحياء) ،ويف إسناده اختالف كما ذكر الرتمذي،
وصححه ابن حبان ( ،)3022وحسنه النووي يف اخلالصة ( ،)1039/2وقال اهليثمي يف
جممع الزوائد (« :)392/7رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح» ،وقال العراقي يف املغين عن محل
األسفار (« :)790/2ورجاله ثقات إال أن بعضهم أدخل بني املغرية وبني زايد بن عالقة رجالً=
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=مل يسم» ،وينظر :علل الدارقطين (.)311/3
( )89النعيمان بن عمرو بن رفاعة األنصاري ،شهد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها .ينظر :اإلصابة
يف متييز الصحابة (.)540/3
( )90قصة شرب النعيمان اخلمر وإقامة احلد عليه أخرجها البخاري يف صحيحه ( ،)6774ولكن ليس
فيها ذكر لعن الصحابة له.
وروى البخاري ( )6780عن عمر بن اخلطاب أن رجالً على عهد النيب ﷺ كان امسه عبدهللا ،وكان
يلقب محاراً ،وكان ي ِ
الشراب ،فأيت به يوماً فأمر
ضحك رسول هللا ﷺ ،وكان النيب ﷺ قد جلده يف َّ
ُ
به فجلد ،فقال رجل من القوم :اللهم العنه ،ما أكثر ما يُؤتى به.
فقال النيب ﷺ( :ال تلعنوه ،فو هللا ما علمت إنَّه حيب هللا ورسوله).
واختلف يف عبدهللا هذا ،فقيل :هو النعيمان ،وقيل :ابنه ،وقيل غري ذلك ،واألقرب أنه ابنه وهو
عبدهللا بن النعيمان بن عمرو األنصاري املشهور ابلفكاهة واملزاح.
ينظر :اإلصابة ( ،)540/3( ،)378/2( ،)368/2فتح الباري (.)76/12
ِ
املعي الذي كان يُكثر شرب اخلمر معلّالً ذلك
( )91قال شيخ اإلسالم« :فقد هنى النيب ﷺ عن لعنة هذا َّ
أبنه حيب هللا ورسوله ،مع أنَّه ﷺ لعن شارب اخلمر مطلقاًَّ ،
فدل ذلك على أنه جيوز أن يُلعن املطلق،
املعي الذي حيب هللا ورسوله ،ومن املعلوم َّ
كل مؤم ٍن ال َّ
بد أن حيب هللا ورسوله».
وال جتوز لعنة َّ
أن َّ
منهاج السنة النبوية (.)569/4
( )92مسند خراسان أبو السكن مكي بن إبراهيم التميمي احلنظلي البلخي ،ثقة ،مأمون ،تويف (214هـ)،
ينظر :هتذيب الكمال ( ،)476/28سري أعالم النبالء (.)549/9
( )93عبدهللا بن عون بن أرطبان املزين موالهم ،حدث عن احلسـن ،وابن سيرين ،وجماهد ،وسـعيد بن جبري،
وكان من سادات أهل زمانه عبادةً وفضالً وورعاً ونسكاً وصالبةً يف السنة ،تويف سنة (151هـ).
ينظر :الطبقات الكبري البن سعد ( ،)261/9حلية األولياء ( ،)37/3سري أعالم النبالء (.)364/6
( )94بالل بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري ،أمري البصرة وقاضيها ،وكان جليالً كرمياً إال أن سريته يف
القضاء مل ُتمد ،مات سنة نيف وعشرين ومئة ،ينظر :هتذيب الكمال ( ،)271/4اتريخ اإلسالم
( ،)49/8هتذيب التهذيب (.)500/1
( )95وكان بالل قد ضربه ابلسياط ،لكونه تزوج امرأة عربية وهو موىل .ينظر :سري أعالم النبالء (.)370/6
( )96ينظر :سري أعالم النبالء (.)369/6
( )97وقـد أخرجـه جبميـع هـذه الـرواايت اإلمـام مسـلم يف صحيحـه ( ،)2602-2601ورواه البخـاري
خمتصـراً (.)6361
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الرافعي الشَّافعي ،انتهت إليه معرفةُ امل ْذ َهب
بن َّ
حمم ِد بن عبدالكرمي ال َقزويين َّ
( )98أبو القاسم عبدالكرمي ُ
ِ
وش ْر ُح مسند الشَّافعي ،وامل َحَّرر،
ودقائقه ،من مؤلفاته :العزيز يف شرح الوجيز َّ
املسمى ابلشَّرح الكبريَ ،
ُ
للسبكي
تويف يف سنة (623هـ) ،وهو
منسوب إىل رافع بن َخديج  ،ينظر :طبقات الشافعية ُّ
ٌ
( ،)281/8سري أعالم النبالء ( ،)253/22شذرات َّ
الذهب (.)108/5
( )99التلخيـص أليب العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن يعقـوب بـن القـاص الشـافعي املتـوىف سـنة (335هــ)« ،وهـو
وخمرجةً ،وهو أمجع ٍ
كل ٍ
ابب
كتاب يف فنِّه لألصول والفروع،
مسائل منصوصةً َّ
ٌ
كتاب ٌ
خمتصر ذكر يف ِّ
َ
على صغر حجمه وخفة حممله» .كشـف الظنون (.)479/1
( )100ينظر :غاية السول يف خصائص الرسول ﷺ البن امللقن (ص.)183
( )101قـال ابـن رجـب« :وهـذا َّإنـا يكـون إذا ظُ َّـن اسـتحقاقه لذلـك ،مث تبين أنَّـه غير ُمسـتحق» .جممـوع
الرسـائل (.)111/1
( )102عن عبادة بن الصامت قال :كنا مع رسول هللا ﷺ يف جملس فقال( :تبايعوين على أن ال تشركوا
ابهلل شيئاً ،وال تزنوا ،وال تسرقوا ،وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق ،فمن َّ
وف منكم فأجره على
هللا ،ومن أصاب شيئاً من ذلك فعُوقب به فهو كفارة له ،ومن أصاب شيئا من ذلك فسرته هللا عليه،
فأمره إىل هللا إن شاء عفا عنه ،وإن شاء عذبه) .رواه البخاري ( ،)18ومسلم ( )1709واللفظ له.
( )103وقد قال ذلك لعائشة ،كما روى البخاري ( )6156عن عائشة قالت :إن أفلح أخا أيب القعيس
علي بعد ما نزل احلجاب ،فقلت :وهللا ال آذن له حىت أستأذن رسول هللا ﷺَّ ،
فإن أخا أيب
استأذن َّ
رسول هللا ﷺ ،فقلت اي رسول
علي ُ
القعيس ليس هو أرضعين ولكن أرضعتين امرأةُ أيب القعيس ،فدخل َّ
هللاَّ :
الرجل ليس هو أرضعين ولكن أرضعتين امرأته ،قال( :ائذين له فإنه عمك ،تربت ميينك).
إن َ
منتشر جداً للسلف واخللف من الطوائف
قال النووي عن قوله (تربت ميينك) « :فيه
ٌ
خالف كثريٌ ٌ
لكن العرب اعتادت
كلِّها ،و ُّ
األصح األقوى الذي عليه احملققون يف معناهَّ :أنا كلمةٌ أصلها افتقرت ،و َّ
استعماهلا غري قاصدة حقيقة معناها األصلي ،فيذكرون تربت يداك ،وقاتله هللا ما أشجعه ،وال أم له،
وال أب لك ،وثكلته أمه ،وويل أمه ،وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولوهنا عند إنكار الشيء ،أو الزجر
عنه ،أو الذم عليه ،أو استعظامه ،أو احلث عليه ،أو اإلعجاب به».
الزجر وال يُراد هبا ظاهرها».
وقال احلافظ ابن حجر« :وهي من األلفاظ اليت تُطلق عند َّ
ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم ( ،)212/3فتح الباري (.)229/1
حيي ،فأخرج البخاري ( )1772ومسلم ( )1211عن عائشة  قالت:
( )104قال ذلك لصفية بنت ّ
حاضت صفية ليلة النفر ،فقالت :ما أراين إال حابستكم ،قال النيب ﷺ( :عقرى حلقى ،أطافت
يوم النحر؟).
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قيل :نعم.
قال( :فانفري).
ومعىن (عقرى) عقرها هللا تعاىل ،و (حلقى) حلقها هللا ،وهذا على مذهب العرب يف الدعاء على
الشيء من غري إرادة وقوعه.
قال النووي « :فهي كلمة كان أصلها ما ذكرانه ،مث اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها وال تريد
حقيقة ما وضعت له أوالً» .شرح صحيح مسلم (.)388/8
( )105روى مسلم يف صحيحه ( )2604عن ابن عباس قال :كنت ألعب مع الصبيان ،فجاء رسول هللا
ﷺ فتواريت خلف ابب ،فجاء فحطأين حطأة وقال :اذهب وادع يل معاوية ،قال :فجئت فقلت:
هو أيكل ،قال :مث قال يل :اذهب فادع يل معاوية ،قال :فجئت فقلت :هو أيكل ،فقال :ال أشبع
هللا بطنه.
( )106رواه مسلم يف صحيحه (.)11
( )107وقد اختار هذا القول اإلمام النووي يف شرحه على صحيح مسلم ( ،)367/16وذكره املازري
أيضاً ،وأشار القاضي عياض إىل ترجيحه.
حسن ،إال أنه يَِرُد عليه قوله( :جلدته) ،فإن هذا اجلواب
وقال احلافظ ابن حجر« :وهذا االحتمال ٌ
اجللد عن غري ٍ
قصد ،وقد ساق اجلميع مساقاً واحداً ،إال إن ُحل على
يقع ُ
ال يتمشى فيه ،إذ ال ُ
اجللدة الواحدة فيتَّجه».
ينظر :الشفا بتعريف حقوق املصطفى ( ،)360/2فتح الباري ( ،)172/11سبل اهلدى والرشاد يف
سرية خري العباد (.)435/10
( )108ساقطة من املخطوط ،والتصحيح من إحياء علوم الدين ،حيث إن املؤلف قد نقل الكالم منه
بتصرف يسري.
([ )109سورة ق آية.]18:
( )110رواه الرتمذي يف جامعه ( ،)2616وابن ماجه ( )3973وقال الرتمذي« :هذا حديث حسن
صحيح» ،وتعقبه احلافظ ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم ( )135/2وبني ما فيه من علل ،مث قال:
«وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة».
( )111يف م :غري ،ويف ف غري واضحة متاماً ،والتصحيح من إحياء علوم الدين (.)108/3
( )112رواه مالك يف املوطأ ( )1604من طريق الزهري عن علي بن احلسني عن النيب ﷺ ،مرسالً.
ورواه الرتمذي ( )2317من طريق قرة بن عبدالرمحن عن الزهري ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة
مث قال« :هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب ﷺ إال من هذا الوجه.
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مث رواه من طريق مالك ،وقال« :وهكذا روى غري واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي
بن حسني عن النيب ﷺ حنو حديث مالك مرسالً ،وهذا عندان أصح من حديث أيب سلمة عن أيب
هريرة ،وعلي بن حسني مل يدرك علي بن أيب طالب».
وكذا قال الدارقطين يف العلل (« :)322 /1والصحيح قول من أرسله عن علي بن احلسني عن النيب
ﷺ».
ورجح إرساله أيضاً :العقيلي يف الضعفاء ( ،)213/2والبيهقي يف شعب اإلميان (.)54/7
( )113يف آخر النسخة ف « :بلغ مقابلة على أصله املنقول منه».
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املصادر واملراجع
 اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حباَّن ،عالء الدين بن بلبان الفارسي (739هـ) ،حتقيق :شعيباألرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط1414( ،2هـ).
 أحكام القرآن ،القاضي حممد بن عبدهللا أبو بكر بن العريب (543هـ) ،حتقيق :حممد عليالبجاوي ،دار املعرفة1408 ،هـ.
 إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل (505هـ) ،دار املعرفة. األجوبة املرضية عن األسئلة املكية ،ويل الدين أمحد بن عبدالرحيم العراقي (836هـ) ،حتقيق:حممد اتمر ،الناشر :مكتبة التوعية اإلسالمية ،ط1411 ،1هـ
 اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي (763هـ) ،حتقيق :شعيباألرنؤوط وعمر القيام ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،ط1416 ،1هـ.
 األذكار ،حييى بـن شـرف النـووي (676ه) ،حتقيـق :عبدالقـادر األرانؤوط ،دار اهلـدى ،الـرايض،ط1988(،2م)			.
 اإلصابة يف متييز الصحابة ،أمحد بن علي ابن حجر العسقالين (852ه) ،حتقيق :علي حممدالبجاوي ،دار اجليل1992 ،م.
 أعيان العصر وأعوان النصر ،صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (764هـ) ،حتقيق :علي أبوزيد ،نبيل أبو عشمة ،حممد موعد ،حممود سامل حممد ،دار الفكر املعاصر ،ط1418 ،1هـ.
 األعالم ،خري الدين الزركلي (1396هـ) ،دار العلم للماليني ،الطبعة السادسة (1984م). البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي (745هـ) ،دار الفكر ،ط،2(1403ه).
 البداية والنهاية ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي (774هـ) ،حتقيق :عبدهللابن عبداحملسن الرتكي ،دار هجر للطباعة ابلقاهرة ،ط1418 ،1هـ.
 البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،حممد بن علي الشوكاين (1250هـ) ،دار املعرفة ،بريوت. بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،جالل الدين السيوطي (911ه) ،حتقيق :حممد أبوالفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية.
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 بلوغ املرام من أدلة األحكام ،ابن حجر العسقالين (852ه) ،حتقيق :مسري الزهريي ،مكتبةالدليل ،الطبعة األوىل (1417هـ).
 بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام ،ابن القطان علي بن حممد الفاسي (628هـ)،حتقيق :احلسني آيت سعيد ،دار طيبة (1418هـ).
 اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ)،حتقيق :عمر عبدالسالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،الطبعة األوىل (1408هـ).
 حترير ألفاظ التنبيه ،اإلمام حيىي بن شرف النووي (676ه) ،حققه :عبدالغين الدقر ،دار القلم،الطبعة األوىل (1988م).
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،حممد عبدالرمحن املباركفوري (1353هـ) ،حتقيق:عبدالوهاب عبداللطيف ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة (1399ه).
 تذكرة احلفاظ ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،حتقيق :عبدالرمحناملعلمي ،دار إحياء الرتاث.
 تفسري القرآن العظيم ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي (774هـ) ،،حتقيق :ساميالسالمة ،دار طيبة ،اإلصدار الثاين الطبعة األوىل (1422ه).
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن عبد الرب (463هـ)،حتقيق :مصطفى العلوي وحممد عبد الكبري البكري ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ابملغرب،
1387هـ.
 هتذيب األمساء واللغات ،أبو زكراي حيىي بن شرف النووي (676ه) ،عنيت بنشره وتصحيحهوالتعليق عليه :إدارة الطباعة املنريية مبصر ،تصوير دار الكتب العلمية ببريوت.
 هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبدالرمحن املزي (742هـ) ،حتقيق:بشار معروف ،الرسالة ،ط1406 ،4هـ.
 هتذيب التهذيب ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين (852ه) ،دائرة املعارفالعثمانية حبيدرآابد الدكن1326 ،هـ.
 تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب ،برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (885هـ) ،حتقيق :عبدالرمحن الوكيل ،دار الكتب العلمية (1400ه).
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 الثغر البسام يف ذكر من ويل قضاء الشام ،مشس الدين حممد بن علي بن طولون (953هـ)،حتقيق :صالح الدين املنجد ،اجملمع العلمي العريب بدمشق (1956م).
 الثقات ،أبو حامت حممد بن حبان البسيت (354هـ) ،دائرة العثمانية حبيدرآابد الدكن ،ط1403 ،1هـ. اجلامع الصحيح ،حممد بن إمساعيل البخاري (256هـ) ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،وترقيمحممد فؤاد عبد الباقي ،املطبعة السلفية ابلقاهرة.
 اجلامـع الصحيـح ،مسـلم بـن احلجـاج النيسـابوري (261هــ) ،ترقيـم :حممـد فـؤاد عبـد الباقـي ،دارإحيـاء التراث العـريب.
 جامع البيان يف أتويل آي القرآن ،حممد بن جرير الطربي (310هـ) ،حتقيق :أمحد وحممود شاكر،دار املعارف ،الطبعة الثانية.
 اجلامع ،معمر بن راشد ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثاين(1403ه) ،ملحق مبصنف عبدالرزاق.
 اجلامع ألحكام القرآن ،أبوعبدهللا حممد بن أمحد بن فرح القرطيب (671هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب. حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد بن عبدهللا بن أمحد األصبهاين (430هـ) ،دارالفكر ببريوت1416 ،هـ.
 خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم ،أبو زكراي حيىي بن شرف النووي (676ه)،حتقيق :حسني اجلمل ،مؤسسة الرسالة ،ط1418 ،1هـ.
 الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة ،احلافظ ابن حجر العسقالين (852ه) ،دار اجليل ،بريوت(1414ه).
 الدليل الشايف على املنهل الصايف ،ابن تغري بردي ،حتقيق :فهيم شلشوت ،نشر جامعة أم القرى. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،شهاب الدين حممود بن عبدهللا احلسييناأللوسي (1270هـ) ،املطبعة املنريية.
 الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،ابن حجر أمحد بن حممد بن علي اهليتمي (974هـ) ،حتقيق :أمحدبن الشايف ،دار الكتب العلمية ،األوىل (1407ه).
 سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،حممد بن يوسف الصاحلي (942هـ) ،حتقيق :عادل عبداملوجود وعلي معوض ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1414ه).
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 سنن النسائي ،أمحد بن شعيب النسائي (303هـ) ،ترقيم :عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعاتاإلسالمية حبلب ،الطبعة الرابعة (1414ه).
 سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي (279هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر ،دار إحياءالرتاث.
 سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين (275هـ) ،عزت الدعاس وعادلالسيد ،دار احلديث ،الطبعة األوىل (1393ه).
 سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين (273هـ) ،حممد فؤاد عبد الباقي ،املكتبةالعلمية ،بريوت.
 سري أعالم النبالء ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،حتقيق :شعيباألرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل (1983م).
 شرح السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي (510هـ) ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وزهريالشاويش ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية (1403ه).
 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد احلي بن أمحد ابن العماد احلنبلي (1089هـ) ،عينبنشره مكتبة القدسي1351( ،ه).
 الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،القاضي عياض بن موسى اليحصيب (544هـ) ،دار الكتب العلمية. طبقات الشافعية ،مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي (772هـ) ،حتقيق :عبدهللا اجلبوري،دار العلوم (1400ه).
 طبقات الشافعية الكربى ،اتج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي (771هـ) ،حتقيق :د.عبدالفتاح احللو ،و د .حممود الطناحي ،دار هجر للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية (1992م).
 طبقات الشافعية ،أبو بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة (851هـ) ،حتقيق :عبد العليم خان ،دارالندوة اجلديدة ،بريوت (1408ه).
 طبقات املفسرين ،مشس الدين حممد بن علي الداوودي املالكي (945هـ) ،دار الكتب العلمية،راجع النسخة وضبط أعالمها جلنة من العلماء.
 الطبقات الكبري ،أبو عبدهللا حممد بن سعد الزهري (230هـ) ،حتقيق :علي حممد عمر ،مكتبةاخلاجني ،ط1421 ،1هـ.
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 طرح التثريب يف شرح التقريب ،أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي (806هـ). وأكمله ابنه :أبو زرعة ،دار إحياء الرتاث العريب (مصورة عن الطبعة املصرية القدمية). العرب يف خرب من غرب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،حتقيق :حممدالسعيد بسيوين زغلول ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1405ه).
 العلل الواردة يف األحاديث ،أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين (385هـ) ،حتقيق :حمفوظ الرمحنالسلفي ،دار طيبة ،الطبعة األوىل (1405ه).
 غاية السول يف خصائص الرسول ﷺ ،ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي املصري(املتوىف804 :هـ) ،حتقيق :عبدهللا عز الدين ،دار البشائر اإلسالمية ،األوىل (1414ه).
 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد الدرويش. الفتاوى ،ابن الصالح تقي الدين عثمان بن عبدالرمحن (643هـ) ،حتقيق :عبداملعطي القلعجي،األوىل (1406ه).
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،رقمه :حممدفؤاد عبدالباقي ،تصحيح :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ببريوت1379 ،هـ.
 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف التفسري ،حممد بن علي الشوكاين (1250هـ) ،دار املعرفة. قيد الشريد من أخبار يزيد ،مشس الدين حممد بن علي بن طولون (953هـ) ،حتقيق :حممد زينهمحممد عزب ،دار الصحوة ابلقاهرة ط1406( 1ه).
 الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب(748هـ) ،حتقيق :حممد عوامة ،مؤسسة علوم القرآن ،األوىل (1413ه).
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة ،دار الكتب العلمية (1992م). اللباب يف هتذيب األنساب ،ابن األثري أبو احلسن علي بن أيب الكرم اجلزري (630هـ) ،دارصادر ،الطبعة الثانية (1994م).
 لب اللباب يف حترير األنساب ،جالل الدين السيوطي (911هـ) ،حتقيق :حممد أمحد عبدالعزيزوأشرف أمحد عبدالعزيز ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1411ه).
 لسان العرب ،مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي (711هـ) ،دار صادر ببريوت،ط1414 ،3هـ.
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 اجملموع شرح املهذب ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،حتقيق :حممد جنيب املطيعي،دار الفكر ببريوت.
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم (728هـ) ،مجع وترتيب:عبد الرمحن بن قاسم ،جممع امللك فهد (1416ه).
 جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبلي ،مجع وحتقيق :طلعت احللواين ،دار الفاروق للطباعةوالنشر ،الطبعة األوىل (1423ه).
 خمتار الصحاح ،أبو بكر الرازي زين الدين حممد بن أيب بكر (666هـ) ،حتقيق :محزة فتح هللا،ترتيب :حممود خاطر ،الرسالة (1994م).
 خمتصر استدراك الذهيب على املستدرك ،ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي املصري(املتوىف804 :هـ) ،حتقيق :عبدهللا اللحيدان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل (1411ه).
 املراسيل ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ،حتقيق :عبدهللا مساعد الزهراين ،دارالصميعي ،الطبعة األوىل (1422ه).
 مرآة اجلنان وعربة اليقظان ،أبو حممد عفيف الدين عبدهللا بن أسعد اليافعي (768هـ) ،حتقيق:خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1417ه).
 املستدرك على الصحيحني ،أبو عبدهللا احلاكم حممد بن عبدهللا النيسابوري املعروف اببن البيع(405هـ) ،دار الكتب العلمية.
			
 املسند ،أمحد بن حممد بن حنبل (241هـ) ،املكتب اإلسالمي. مشارق األنوار على صحاح اآلاثر ،القاضي عياض بن موسى اليحصيب (544هـ) ،املكتبةالعتيقة ،تونس.
 املصنف ،عبدالرزاق الصنعاين (211هـ) ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي،الطبعة الثاين (1983م).
 املعجم األوسط ،سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين (360هـ) ،حتقيق طارق عوض هللا ،داراحلرمني ،القاهرة (1415هـ).
 املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين (360هـ) ،حتقيق :محدي السلفي ،مكتبةابن تيمية.
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 املعجم املختص ابحملدثني ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،حتقيق :حممداحلبيب اهليلة ،مكتبة الصديق ،الطبعة األوىل (1408ه).
 معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس القزويين الرازي (395هـ) ،حتقيق :عبدالسالم هارون ،دارالكتب العلمية.
 املغين عن محل األسفار يف األسفار ،العراقي ،أشرف عبد املقصود ،دار طربية ،األوىل (1415ه). املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أبو العباس أمحد بن عمر القرطيب (656هـ) ،حتقيق:حمي الدين مستو ويوسف بديوي وأمحد السيد وحممود بزال ،دار ابن كثري ،الطبعة األوىل
(1417ه).
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،اإلمام حيىي بن شرف النووي ،حتقيق :خليل مأمونشيحا ،دار املعرفة ،الطبعة الثامنة (1422ه).
 املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف الكويتية. منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم (728هـ) ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،الطبعةاألوىل (1406ه).
 املهذب يف اختصار السنن الكبري ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،دارالوطن ،ط1422( ،1ه).
 ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،حتقيق:علي البجاوي ،دار املعرفة.
 النظر يف أحكام النظر حباسة البصر ،ابن القطان علي بن حممد الفاسي (628هـ) ،حتقيق :إدريسالصمدي ،دار إحياء العلوم ،الطبعة األوىل (1416ه).
 النهاية يف غريب احلديث ،ابن األثري اجلزري املبارك بن حممد الشيباين (606هـ) ،حتقيق :حممودالطناحي ،املكتبة اإلسالمية1399 ،هـ.
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،مشس الدين أمحد بن حممد ابن خلكان (681هـ) ،حتقيق:إحسان عباس ،دار صادر.
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الرواة الذين أمر أبو حاتم بتحويلهم من ضعفاء البخاري

دراسة نظرية تطبيقية
د .عادل بن محمد السبيعي

ملخص البحث:
اختلفـت اجتهـادات العلمـاء يف الـكالم علـى الـرواة ،إال أن هـذه االجتهـادات مبنيـة
علـى أصـول جامعـة أمجعـوا علـى غالبهـا واختلفـوا يف اليسير منهـا ،ومـع هـذا فخالفهـم قليـل
جـدا .ومـن هـذا القليـل مـا وقـع بين اإلمامين البخـاري وأيب حـامت يف بعـض الـرواة الذيـن
أدخلهـم البخـاري يف ضعفـاءه فخالفـه هـذا األخير فـرأى أهنـم ليسـوا حملا للضعفـاء ،فرأيـت
أن أمجـع هـؤالء الـرواة أجلـي سـبب اخللاف وأدرسـهم دراسـة نقديـة ليتبين سـبب خلاف
اإلمامين ،وجعلـت البحـث يف اخلطـة التاليـة:
املقدمة:
وفيها أمهية املوضوع وهدفه وسبب اختياره والدراسات السابقة وخطته ومنهجه.
التمهيد:
وفيه حملة موجزة يف أسباب اختالف أئمة اجلرح والتعديل يف جرح الرواة وتعديلهم.
املبحث األول:
وفيه مطلب يف ترمجة موجزة للبخاري ،وآخر يف ترمجة أيب حامت واثلث يف التعريف
بكتاب البخاري «الضعفاء».
املبحث الثاين:
دراسة الرواة الذين أمر اإلمام أبو حامت بتحويلهم من ضعفاء اإلمام البخاري.
واستخالص النتائج ،وقد تبني يل أن اخلالف غالبه يف درجة الضعف املوجبة إلدخاهلم
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يف الضعفاء ال من حيث وصف الضعف وبعضهم يرجع حلديث الراوي بسبب رواية
غريه عنه ال على الراوي نفسه .وبعضها وهو قليل جدا خالف حقيقي يف ثبوت وصف
الضعف على الراوي.
اخلامتة:
وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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Narrators who ordered Abu Hatem to turn them
from doafaa alsakir of Bukhari
Abstract:
The jurisprudence of the scholars differed in the narratio
n of the narrators. However, these rulings are based on the
universal origins of the majority and differed in the easier
ones. However, their differences are litlle. And this is what
happened between the two imams Bukhari and Abu Hatem
in some narrators who introduced them in the weakness of
the Bukhari, the latter saw that they are not the shop for the
weak, I saw that these scholars collected the cause of the
dispute and study a critical study to find out the cause of
disagreement between the imams, and made the research in
the following plan:
In which the importance of the subject and its purpose
and the reason for its selection and previous studies and plan
and methodology.
Preface: A brief overview of the reasons for the difference
between the imams of the wound and the modification of the
wound of the narrators and their modification.
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The first topic: A demand in a brief translation of Bukhari,
and another in the translation of Abu Hatem and the third in
the definition of the book Bukhari doafa.”
finally, the conclusion which consists of the results and
recommendations.
Scientific indexes.
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املقدمة
احلمد هلل الذي اختار لنصرة دينه والذب عن سنة نبيه رجاال أفذاذا ،والصالة والسالم
على من بعثه هللا للناس إماما ونرباسا ،وعلى آله وصحبه أطهر الناس أنفاسا ،وأعمقهم
أفهاما .وبعد.
فإن علم اجلرح والتعديل من أجل العلوم وأدقها ،وله أمهية ابلغة يف الدين ،ولوال
كالم العلماء يف الرجال جرحا وتعديال ،وبيان حال األسانيد اليت هم مادهتا ألفسد الزاندقة
واجلهال على الناس الوحي الثاين أعين به السنة النبوية .يقول عبدهللا بن املبارك  :فيما
رواه مسلم يف مقدمة صحيحه من طريق عبدان بن عثمان عنه« :اإلسناد من الدين ولوال
اإلسناد لقال من شاء ما شاء»( )1من أجل هذا اعتىن علماء احلديث رمحهم هللا بنقد الرجال
حتقيقا هلذا املعىن ،فال عربة إبسناد فيه جمروح أو كذاب.

أمهية املوضوع وسبب اختياره:
اختلفت اجتهادات العلماء يف الكالم على الرواة ،إال أن هذه االجتهادات مبنية على
أصـول جامعـة اتفقـوا يف أغلبهـا واختلفـوا يف اليسير منهـا ،وكلهـا هلـا حـظ مـن النظـر ،وهـذا
القـدر املختلـف فيـه إمنـا هـو يف بعـض تطبيقـات هـذه القواعـد واألصـول وهـو مـن االختلاف
السائغ الذي مرده غالبا يف حتقق هذه القواعد ابلقدر الكايف لتنزيلها على بعض الرواة ،ومع
هذا فخالفهم قليل جدا .ومن هذا القليل ما وقع بني اإلمامني الكبريين أيب عبدهللا البخاري
وأيب حـامت الـرازي يف بعـض الـرواة الذيـن أدخلهـم البخـاري يف ضعفـاءه فخالفـه هـذا األخير
فـرأى أهنـم ليسـوا حملا للضعفـاء ،فرأيـت الكتابـة يف هـذا املوضـوع املهـم لألسـباب التاليـة:
• أمهية علم اجلرح والتعديل ،وأثره يف احلكم على األحاديث النبوية .وهو من مقاصد
هذا البحث.
• املكانة العلمية املرموقة هلذين اإلمامني وتقدمهما على كثري من أهل زماهنم فمن
بعدهم يف علم اجلرح والتعديل.
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• جتلية سبب اخلالف بني اإلمامني يف مجلة من الرواة وقع بينهما اخلالف فيهم ،ملا
ملعرفة هذه األسباب من األمهية الكبرية يف احلكم على مروايهتم.
• مثل هذه الدراسات له أمهية كبرية كما ال خيفى يف حترير وبيان أسباب اخلالف بني
العلماء عموما يف احلكم على الرواة واختالفهم يف احلكم على األحاديث.

الدراسات السابقة:
مل أقف عند اختيار الكتابة يف هذا املوضوع على أي دراسة اعتنت مبثل هذا ،وعامة
الدراسات يف هذا الصدد تناولت منهج هذين اإلمامني عموما دون دراسة الرواة الذين
اختلفا فيهم وسبب هذا اخلالف( ،وال خيفى أن هذا ليس من حدود البحث) .مث بعد أن
بعثت البحث جمللة العلوم الشرعية يف جامعة أم القرى لنشره تفضلت هيئة التحرير املوقرة
مشكورة إبيقايف على دراستني يف ذات السياق ،وبعد النظر فيهما أجبت مبا نصه:
أوال :الدراسة املوسومة ب ـ «الـرواة الذيـن تكلـم فيهـم أبـو حاتـم وروى هلـم البخـاري فـي
صحيحـه -دراسـة تطبيقيـة .»-حملمد ماهر حممد املظلوم ،رسالة ماجستري ابجلامعة اإلسالمية
بغزة .أقول ال خيفى على شريف علمكم أن جمال البحث فيها خمتلف متاما فهذه الدراسة
خمتصة ابلرواة الذين روى هلم البخاري يف صحيحة وضعفهم أبو حامت ،وأما حدود حبثي فإهنا
يف رواة ضعفاء مل يرو هلم البخاري ابتداء بل ضعفهم ،فبني الدراستني بون شاسع.
اثنيا :الدراسة املوسومة ب ـ «الرواة الذين أنكر أبو حامت الرازي على اإلمام البخاري
ذكرهم يف الضعفاء -دارسة نقدية حتليلية »-لعبد ربه سلمان أبو صعيليك .فهذه الدراسة ال
شك أهنا يف نفس املوضوع ،لكن البحث يف مثل هذا النوع من البحوث يبىن على االجتهاد
يف الفهم وتلمس العلل وتعدد الدراسات فيه مما يثري البحث ويقويه من دون أدىن شك كما
هو احلال( )2يف اجلامعات املرموقة اليت تقبل تعدد الدراسات يف املواضيع اخلاضعة لالجتهاد،
الختالف أنظار الباحثني يف ذلك ،وهذا مما يثري البحث ويقويه ،وإمنا تتقدم الدراسات
واألحباث العلمية بشيء من هذا االثراء شريطة االستقاللية التامة وعدم التوارد بني الباحثني.
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هذا خبالف البحوث املقتصرة على اجلمع والتخريج اجملرد .علما أن كتابيت هلذا البحث قد
مضى عليها سنوات لكين مل أنشره وعندي ما يثبت ذلك.
حبث الدكتور أبو صعيليك فيه شيء من االختصار حيث وقع يف تسعة عشر صحيفة
دون فهرس املصادر ،وال أنقص من قيمة البحث اطالقا .وليست كثرة الصفحات دليال
على التميز.
• ذكر الباحث يف خالصة حبثه ويف اخلامتة أهم نتيجة لبحثه وهي أن البخاري يرى أن
مـن ضعـف تضعيفـا نسـبيا أو مقيـدا أو تضعيفـا مطلقـا فحقـه أن يذكـر يف الضعفـاء وال يفهـم
مـن ذلـك أنـه ضعيـف عنـده ،وهـذه نتيجـة ال تسـلم للباحـث وال ميكـن التوصـل هلـا مـن خلال
حبثـه هـذا وال مـن خلال أربـع وثالثين ترمجـة لـرواة قيـل فيهـم ضعيـف .وهـو مـن األمـور الظاهـرة
ألهـل هـذا التخصـص مـع اإلنصاف.
• ترجم الباحث للرواة الذين هم جمال البحث لكنه مل يستوف جوانب الرتمجة ففاته
شيء ليس ابلقليل وهو واضح جدا ملن نظر يف البحثني ،وال شك أن التوسع يف ترمجة الراوي
املختلف فيه مما جيلي احلال ويساعد على معرفة سبب اخلالف.
• قسـم الباحـث مـن ذكرهـم البخـاري يف الضعفـاء إىل قسـمني القسـم األول مـن ضعفـه
البخـاري بنفسـه والقسـم الثـاين مـن نقـل تضعيـف غيره لـه ومل يبين الباحـث أثـر هـذا التقسـيم
عموما ،أو أثر ذلك على نتائج حبثه ومل يعلله ليفهم مراده إال أن يكون التقسيم جملرد التبويب
فحسـب .انتهـى مـا كتبـت للجنـة املوقـره زادان هللا واايهـم توفيقـا .كمـا أن الباحـث أبوصعيليـك
ذكـر بعـض الدراسـات السـابقة لبحثـه منهـا «ﻣﻼﻣﺢ ﻛﻠﻳﺔ مـن منهـج احلافـظ أﻲﺑ ﺣﺎﺗم االرزي
ﻲﻓ اجلـرح واﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻟﻸسـتاذ اﻟدﻛﺗور عبـداﷲ السـواملة ،ﻣﻧﺷور يف جملـة جامعـة امللـك سـعود،
وحبـث آخـر بعنـوان ﻛﻼم ﺣوﻝ ﺑﻌض اﻟرواة ﻟﺻﺎﺣب ﻛﺎﺗب» النقـد البنـاء حلديـث أمسـاء ﻲﻓ
كشـف اﻟوﺟﻪ والكفين للنسـاء ،وقـد بين الباحـث عـدم وجـود عالقتهمـا ببحثـه.
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وخالصـة مـا تقـدم فليـس مثـت دراسـة مؤثـرة متعلقـة حبـدود حبثـي سـوى حبـث الدكتـور
أبوصعيليـك ،وقـد تناولـه مـن منضـور اجتهـادي وتناولتـه مـن منضـور آخـر وأعتقـد أن هـذا ممـا
يثـري البحـث ألن مناطـه اجتهـادي يف تلمـس األسـباب املوجبـة الختلاف اإلمامين وهـذا ممـا
يثـري البحـث ويزيـده قـوة ،والعلـم عنـد هللا.
وقد رأيت جعل البحث يف اخلطة التالية:

خطة البحث:
وحتتوي على مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهارس علمية.

املقدمة:
وفيها أمهية املوضوع وهدفه وسبب اختياره والدراسات السابقة وخطته ومنهجه.

التمهيد:
وفيه حملة موجزة يف أسباب اختالف أئمة اجلرح والتعديل يف جرح الرواة وتعديلهم.

املبحث األول:
ترمجة موجزة للبخاري وأيب حامت والتعريف بكتاب البخاري «الضعفاء» وفيه ثالثة
مطالب:
املطلب األول :ترمجة موجزة لإلمام البخاري .
املطلب الثاين :ترمجة موجزة لإلمام أيب حامت .
املطلب الثالث :التعريف بكتاب الضعفاء للبخاري.
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املبحث الثاين:
دراسة الرواة الذين أمر اإلمام أبو حامت بتحويلهم من ضعفاء اإلمام البخاري.
اخلامتة:
وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس العلمية.
منهجي يف ذكر الرتاجم قيد الدراسة:
 استخرجت الرتاجم اليت أمر أبو حامت  بتحويلها من كتاب الضعفاء للبخاري . رتبت الرتاجم حسب ورودها عند ابن أيب حامت يف كتابه اجلرح والتعديل ،ورقمتها ترقيماتسلسليا.
 نقلت ما ذكره ابن أيب حامت يف كتابه اجلرح والتعديل عن الراوي موضوع الدراسة مقتصراعلى موضع الشاهد قيد الدراسة خشية طول البحث ،ورمبا ذكرت الرتمجة برمتها لفائدة
معينة أو لقصرها.
 ذكرت ما ذكره البخاري يف الضعفاء الصغري عن الرجل بكامله ،مث ثنيت مبا قاله يف التاريخالكبري عنه .ويتأكد هذا يف الرتاجم اليت مل أجد كالم البخاري عنها يف الضعفاء الصغري.
 ترمجـت للـراوي حمـل الدراسـة مبـا جيلـي حالـه بذكـر كالم العلمـاء فيـه ورجحـت بينهـا حسـبالقواعـد والضوابـط املرعيـة يف هـذا البـاب ،كـي يسـاعد علـى معرفـة سـبب أمـر أيب حـامت
بنقلـه مـن ضعفـاء البخـاري.
 ذكـرت موضـع ورود ترمجـة الـراوي قيـد الدراسـة يف صـدر الرتمجـة يف كل مـن اجلـرح والتعديـلالبـن أيب حـامت والضعفـاء الصغير والتاريـخ الكبير لكوهنـا مـادة البحـث وأمـا مـا عداهـا مـن
اإلحـاالت فاذكرهـا آخـر الرتمجـة.
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 قمت بدراسة كل ترمجة على حدة مبينا سبب أمر أيب حامت بتحول الراوي من الضعفاءالصغري.
 ختمت املبحث الثاين بدراسة خمتصرة ملا تقدم من الرتاجم مستخلصا أسباب أمر أيب حامتبتحويل هؤالء الرواة من ضعفاء البخاري ،وتوجيه ذلك ،ومثرته ،مث ذكرت خالصة نتائج
هذه الدراسة يف اخلامتة.
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متهيد:
حملة موجزة يف أسباب اختالف أئمة اجلرح والتعديل يف احلكم على الرواة.
اعتىن علماء احلديث بنقد الرواايت احلديثية وبيان الصحيح منها من الضعيف ،واقتضى
ذلك الكالم يف رواة احلديث تعديال وجترحيا ،صيانة للحديث من اخللل ولزوق ماال يصح
منه فيه.
ويعـد جـرح الـرواة الذيـن نقلـوا هـذه الـرواايت مـن أدق العلـوم وأوعرهـا مسـلكا لـذا ق ّـل
املتكلمـون فيـه علـى مـر العصـور لكونـه يتطلـب مـع سـعة العلـم ابلروايـة الـورع التـام والفهـم
الثاقـب يف أسـباب اإلعلال للحديـث ،والـذي غالبـه يرجـع لضبـط الـرواة واختالفهـم علـى
بعضهـم .ومـن هنـا اختلـف علمـاء احلديـث يف جـرح الـرواة بنـاء علـى وجـود األسـباب املوجبـة
لذلـك الضعـف والـذي يرتتـب عليـه جـرح الـراوي ومـن مث وقـع االختلاف يف جرحـه بنـاء علـى
ذلـك ،بـل قـد يبلـغ األمـر مبلغـا كبيرا فيختلـف قـول الناقـد نفسـه يف الـراوي الواحـد عـدة مـرات
كمـا هـو احلـال مثلا عنـد حييى بـن معين  ،إال أن ذلـك االختلاف ليـس مـرده اختلاف
السـبب مـن حيـث هـو وإمنـا اختلاف وجـود السـبب املوجـب للضعـف مـن عدمـه .وقـد
خيتلفـون يف بعـض األسـباب إال أن ذلـك قليـل جـدا كمـا هـو احلـال مثلا يف القـول ابجلـرح
ببعـض خـوارم املـروءة مثلا.
يقول اخلطيب البغدادي يف الكفاية :ومذاهب النقاد غامضة دقيقة ،ورمبا مسع بعضهم
يف الراوي أدىن مغمز فتوقف عن االحتجاج خبربه ،وإن مل يكن الذي مسعه موجباً لرد
احلديث ،وال مسقطاً للعدالة(.)3
ويقول ابن الصالح «ومذاهب النقاد غامضة خمتلفة»(.)4
وقال ابن حجر بعد ذكره الختالف أصحاب الكتب الستة يف احلكم على بعض
الرواة :ومذاهب النقاد غامضة خمتلفة.
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املبحث األول:
املطلب األول :ترمجة موجزة لإلمام البخاري :
نسـبه ومولـده :هـو أبـو عبـدهللا حممـد بـن إمساعيـل بـن إبراهيـم بـن املغيرة بـن بـَْرِد َزبْ ِـه
الُ ْع ِف ُّـي .
ْ
أسلم جده املغرية على يد اليمان اجلعفي وايل خباري ،وكان جموسياً قبلها.
ولـد اإلمـام البخـاري يـوم اجلمعـة بعـد الصلاة لثلاث عشـرة ليلـة خلـت مـن شـوال سـنة
أربـع وتسـعني ومائـة.
طلبـه للعلـم :طلـب البخـاري العلـم وهـو صبي ،وكان يشـتغل حبفـظ احلديـث وهـو يف
الكتاب ومل تتجاوز سنه عشر سنني ،وكان خيتلف إىل حمدثي بلده ويرد على بعضهم خطأه
فلما بلغ ستة عشر سنة ،كان قد حفظ كتب ابن املبارك ووكيع وعرف فقه أصحاب الرأي.
شـيوخه :قـد أخـذ البخـاري عـن شـيوخ كثرييـن ،ذكرهـم مـن ترجـم لـه ،منهـم املـزي يف
هتذيـب الكمـال وجعلهـم علـى حـروف املعجـم ،وقـد حـاول اسـتقصاءهم ،وذكرهـم الذهبي يف
السير علـى البلـدان ،وذكرهـم أيضـاً علـى الطبقـات ،وتبعـه احلافـظ ابـن حجـر يف ذكرهـم علـى
الطبقـات.
وقال عن نفسـه « :كتبت عن ألف ومثانني رجالً ليس منهم إال صاحب حديث.
كانـوا يقولـون :اإلميـان قـول وعمـل ،يزيد وينقص».
تالميـذه :روى عـن البخـاري خلـق كثير مـن أصحـاب احلديـث الكبـار ومـن دوهنـم كمـا
روى عنـه عـدد مـن شـيوخه وممـن روى عنـه مـن الكبـار :أبـو عيسـى الرتمـذي ،وأبـو حـامت،
وإبراهيـم بـن إسـحاق احلـريب ،وأبـو بكـر بـن أيب الدنيـا ،وأبـو بكـر أمحـد بـن عمـرو بـن أيب
عاصـم ،وصـاحل بـن حممـد جـزرة ،وغريهـم.
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مكانته العلمية :اشتهر البخاري يف عصره ابحلفظ والعلم والذكاء ،وقد وقعت له
حوادث كثرية تدل على حفظه منها امتحانه يوم دخل بغداد وهي قصة مشهورة .وكان 
واسع العلم غزير االطالع ،قال وراقة ابن أيب حامت :قرأ علينا أبو عبدهللا كتاب «اهلبة» فقال
ليس يف «هبة وكيع» إال حديثان مسندان أو ثالثة ،ويف كتاب ابن املبارك مخسة أو حنوه
ويف كتاب أيب هذا مخسمائة حديث أو أكثر .وقال« :ال أعلم شيئاً حيتاج إليه إال وهو يف
الكتاب أو السنة .فقيل له :ميكن معرفة ذلك كله قال نعم» وقال له بعضهم ،قال فالن
عنك ال حتسن أن تصلي ،فقال :لو قيل شيء من هذا ما كنت أقوم من ذلك اجمللس حىت
أروي عشرة آالف حديث يف الصالة خاصة.
وقد أثىن عليه أئمة اإلسالم ،وحفاظ احلديث ثناءً عاطراً واعرتفوا بعلمه وفضله وخاصة
يف الرجـال وعلـل احلديـث ،ومـن ذلـك قـول اإلمـام البخـاري  نفسـه :ذاكـرين أصحـاب
فسـروا بذلـك ،وصـاروا إىل عمـرو فأخبروه،
عمـرو بـن علـي الفلاس حبديـث ،فقلـت :ال أعرفـه ُ
فقـال :حديـث ال يعرفـه حممـد بـن إمساعيـل ليـس حبديـث .وكان إسـحاق بـن راهويـه يقـول:
اكتبـوا عـن هـذا الشـاب -يعني البخـاري -فلـو كان يف زمـن احلسـن الحتـاج النـاس إليـه ملعرفتـه
ابحلديـث وفقهـه .وقـال اإلمـام أمحـد :مـا أخرجـت خرسـان مثـل حممـد بـن إمساعيـل.
وكان علماء مكة يقولون :حممد بن إمساعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خرسان.
وقال حممد بن أيب حامت :مسعت حممود بن النضر أاب سهل الشافعي يقول :دخلت
البصرة والشام واحلجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل فضلوه
على أنفسهم.
وفاته :تويف  بسمرقند وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صالة العشاء،
ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر سنة ستة ومخسني ومائتني ،وعاش اثنني وستني سنة إال
ثالثة عشر يوماً وكأنت حياته كلها حافلة ابلعلم معمورة ابلعبادة ،فجزاه هللا عن اإلسالم
وأهله خري اجلزاء(.)5
189

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

املطلب الثاين :ترمجة موجزة لإلمام أيب حامت :
امسه ونسبه :هو اإلمام أبو حامت ،حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران،
احلنظلي ،الغَطَفاين ،الرازي ،من متيم بن حنظلة بن يربوع ،عُرف ابحلنظلي؛ ألنه كان يسكن
الري .قال ابنه أبو حممد عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي ،قال أيب:
يف درب حنظلة مبدينة ّ
«حنن من موايل متيم بن حنظلة ،من َغطََفان .وقال املقدسي -يعين :حممد بن طاهر:-
ِ
صح السند إىل ابن أيب
واالعتماد على هذا أوىل ،وهللا أعلم» .وقال املعلّمي اليماين« :فإن ّ
حامت؛ فهم من موايل بين حنظلة من متيم ،والتخليط ممن بعده» .واتفقت املصادر على أن
والدته كانت سنة (195هـ).
شـيوخه :لقـي أبـو حـامت الـرازي الكثير مـن العلمـاء الكبـار ،مـن أهـل بلـده ويف البلاد التي
زارها أثناء طلبه العلم ورحالته ِّ
الذهيب بعد أن ذكر بعضاً من شيوخه« :ومسع
املتكررة .يقول
ُّ
اخلليلي :قال يل أبو حامت اللبان
خلقاً كثرياً ويتع ّذر استقصاء سائر مشاخيه»؛ لكثرهتم .وقال
ُّ
ـت م ْـن روى عنـه أبـو حـامت الـرازي ،فبلغـو قريبـاً مـن ثالثـة آالف» .وممـن
احلافـظ« :قـد مجع ُ
مسعهـم :عبيـد هللا بـن موسـى ،وأبـو نـَُعْيـم ،وطبقتهمـا ابلكوفـة ،وحممـد بـن عبـدهللا األنصـاري،
واألصمعـي عبدامللـك بـن قـَُريْـب ،وطبقتهمـا ابلبصـرةَّ ،
وه ْـو َذة بـن خليفـة،
وعفـان بـن مسـلمَ ،
ِ
اجلماهـر حممـد بـن عثمـان ،وطبقتهمـا بدمشـق ،وأبـو
وطبقتهمـا ببغـداد ،وأبـو ُم ْسـ ِهر ،وأبـو
اليمـان ،وحييى بـن صـاحل الوح ِ
اظـي ،وطبقتهمـا حبمـص .وسـعيد بـن أيب مـرمي ،ويونـس بـن عبـد
َُ
َ
األعلـى ،وعبـدهللا بـن صـاحل املصـري كاتـب الليـث مبصـر ،وخل ٌـق ابلنواحـي والثغـور.
تالميـذه :أمـا تالميـذه فلا حيصـون لكثرهتـم فقـد كان  مقصـدا لطلاب العلـم يف بلاد
اإلسالم املختلفة وقد قال غريُ واحد من العلماء :روى عنه عاملٌ ال حيصون كثرًة ،ومن هؤالء
الراويـن عنـه :يونـس بـن عبـد األعلـى ،والربيـع بـن سـليمان ومهـا أكبر منـه سـنّاً ،وأقـدم مساعـاً،
ومهـا مـن شـيوخه أيضـاً .ومـن أقرانـه :أبـو ُزْر َعـة ال َّـرازي ،وأبـو ُزْر َعـة الدمشـقي ،وحممـد بـن َع ْـون
احلِم ِ
صي ،ومن أصحاب السـنن :أبو داود ،والنَّسـائي ،وابن ماجه يف «التفسير» ،والبخاري
ْ
يف «الصحيـح» وابنـه عبدالرمحـن.
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ومدوانً يف بطون الكتب ،يظهر هذا جليّاً
وقد ترك لنا  علماً غزيراً ّ
مرويً عنهّ ،
يف األقوال املنسوبة إليه ،وخباصة يف كتايب «اجلرح والتعديل» و«العلل» ،وكالمها البنه،
ومما ذكرته املصادر اليت عنيت برتمجته ما يلي :كتاب يف االعتقاد -كتاب الزهد -طبقات
التابعني -تفسري القرآن العظيم -إجابته عن أسئلة أيب عثمان سعيد بن عمرو بن عمار حول
الضعفاء والك ّذابني.
مكانته العلمية :اتسع علم أيب حامت ،وقويت معرفته بشىت العلوم بصورة عامة،
وابحلديث وعلومه بصورة خاصة ،وأصبح يشار إليه ابلبنان من بني علماء عصره.
يقـول اخلليلـي عنـه :إنـه اإلمـام املتّفـق عليـه ابحلجـاز ،والشـام ،ومصـر ،والعـراق واجلبـل
وخراسـان ،بلا مدافع ٍـة .كان عاملـاً ابختلاف الصحابـة ،وفقـه التابعين ومـن بعدهـم مـن
ـت جـ ِّدي ،وأيب ،وحممـد بـن إسـحاق الكسـائي ،وغريهـم ،قالـوا :مسعنـا عليـاً
الفقهـاء ،مسع ُ
ـت مثـل أيب حـامت الـرازي ،ال ابلعـراق ،وال ابليمـن ،وال
أاب احلسـن القطـان يقـول :مـا رأي ُ
ابحلجـاز؛ فقلنـا لـه :قـد رأيـت إمساعيـل القاضـي ،وإبراهيـم احلـريب ،وغريمهـا مـن علمـاء العـراق
ـت أمجـع مـن أيب حـامت ،وال أفضـل منـه .وقـال الربيـع بـن سـليمان :مل نلـق مثـل
فقـال :مـا رأي ُ
أيب زرعـة وأيب حـامت ممّـن ورد علينـا مـن العلمـاء .وقـال أبـو بكـر اخلطيـب :كان أحـد األئمـة
احل ّفـاظ األثبـات ،مشـهوراً ابلعلـم ،مذكـوراً ابلفضـل .وقـال اخلطيـب أيضـاً :قـال احلافـظ أمحد
ـت بعـد إسـحاق بـن راهويـه ،وحممـد بـن حييى أحفـظ للحديـث ،وال أعلـم
بـن سـلمة :مـا رأي ُ
ـت أربعـةً،
مبعانيـه ،مـن أيب حـامت حممـد بـن إدريـس .وقـال عثمـان بـن ُخ َّـرَزاذ :أحفـ ُ
ظ م ْـن رأي ُ
وذكـر منهـم أاب حـامت الـرازي.
وقال يونس بن عبد األعلى :أبو ُزْر َعة وأبو حامت إماما ُخراسان ،ودعا هلما ،وقال:
طوف
بقاؤمها
ٌ
صالح للمسلمني .وقال الذهيب :اإلمام احلافظ الناقد .كان من حبور العلمّ ،
البالد ،وبرع يف املنت واإلسناد ،ومجع وصنّف ،وجرح وع ّدل ،وصحح وعلّل.
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ولقد كان  على عقيدة أهل السنة واجلماعة املتمسكني مبذهب أهل األثر يف اتِّباع
الذب عن األئمة املتّبعة من سلف األمة ،املبتعدين عن الضالل والبدعة،
الكتاب والسنّة ،و ِّ
والقامعني ألهل الضالل واإلحلاد ،مع كشف حاهلم ،وبيان عوارهم.
ابلري ،وقد عاش ثنتني ومثانني سنة(.)6
مات  يف شعبان سنة سبع وسبعني ومئتني ّ

املطلب الثالث :التعريف بكتاب الضعفاء للبخاري:

يعد كتاب الضعفاء الصغري للبخاري  من أهم وأقدم كتب اجلرح والتعديل والرتاجم
بل ومن أهم املصنفات يف اببه وأجودها وأدقها عبارة وأكثرها استيعااب للضعفاء من رواة
احلديث الذين نقل عنهم العلم ،وقد رتبه مصنفه على وفق حروف املعجم ،ورمبا ختم كل
حرف بباب أمساه (ابب جامع) يذكر فيه بعض الرواة ممن يبتدأ أمسه بذلك احلرف لكن
ليس فيه غريه هبذا االسم مث ذيل كل حرف بعد ذكر من مسي به وهو ضعيف بباب الكىن
من ذلك احلرف ،وقد بلغ عدد الرتاجم اليت ذكرها يف كتابه أربعمائة واثنني وأربعني ()442
ترمجة ،واجتهد فيه اإلمام البخاري  اجتهادا ابلغا فجنبه اإلطالة وكثرة األخبار؛ حىت إنه
كثريا ما يكون الراوي ضعي ًفا جدا فيكتفي بقوله« :فيه نظر» .أو «منكر احلديث» وحنومها.
ً
وقد انل الكتاب عناية كبرية من العلماء يف عصره ومن جاء بعدهم حىت يومنا هذا ،ملا
حـوى مـن العلـم الدقيـق الـذي ينـم عـن إمامـة ومعرفـة اتمتين برجـال احلديـث ،واحلديـث عموما
حيـث يتطلـب احلكـم علـى الـرواة سبر رواايهتـم ونقدهـا نقـدا علميـا دقيقـا ،وقـد أظهـر اإلمـام
البخـاري يف هـذا مقـدرة فائقـة أذهلـت مـن جـاء بعـده مـن العلمـاء .فلا حيصـى مـن أنتفـع مـن
العلماء بكتابه هذا ،بل لو قلنا إنه مل يبق عامل من علماء احلديث إال أنتفع به ملا أبعدان عن
الصـواب .وقـد كان مـن أشـهر هـؤالء العلمـاء اإلمـام أبـو حـامت  وابنـه عبـد الرمحـن وغريهـم
ممـن جـاء بعدهـم رمحهـم هللا مجيعـا.
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املبحث الثاين:
دراسـة الـرواة الذيـن أمـر اإلمـام أبـو حـامت بتحويلهـم مـن ضعفـاء اإلمـام
البخـاري(.)7
قال ابن أيب حامت.)263/3( )1176( :
ُ -1حَريث بْن أَيب ُحَريث :روى عن ابن عمر وزيد بن َجارية وأيب إدريس اخلُوالين
وقَبيصة بن ذُؤيب .روى عنه يونس بن ميسرة بن حلبس مسعت أيب يقول ذلك .قال أبو
حممد روى عن منران أيب احلسن روى عنه صفوان بن عمرو .مسعت أيب وقيل له إن البخاري
أدخل حريث يف كتاب الضعفاء .فقال حيول من هناك ،يكتب حديثه وال حيتج به.
وقال البخاري يف الضعفاء ( :)90حريث بن أيب حريث مسع ابن عمر ،روى عنه ابن
حلبس يف الصرف ،قاله أبو املغرية ،عن األوزاعي ،ال يتابع على حديثه.
وقال يف الكبري ( :)249ال يتابع على حديثه ،منقطع.
أقوال النقاد فيه :أدخله ابن حبان يف الثقات مث وهم فذكره يف اجملروحني فقالُ :منكر
اعي  ِ
ِ
ِْ
ِ
علي ِه.
شديد ْ
المل ْ
الديث جدا عن الْمشاهري كان ْال َْوَز ّ

ـت ابـن َحَّـاد يذكـره عـن البخـاري يـروي عـن
وقـال ابـن عـدي ال يتابـع علـى حديثـه مسع ُ
المـل ِ
ابـن عمـر كان ْالَوز ِ
ي ال ْحيتـج بِ ِـه وقـال ابْـن حبـان ُمنكـر
اع ّـي ش ِـديد ْ
َْ
ْ
ْ
عليـه وقـال ال َّـرا ِز ّ
ـاهري .وقـال الذهبي يف الضعفـاء حـط علي ِـه األوزعـي وقـال أبـو حـاتِ
احلديـث جـدا عـن الْمش ِ
ِ
ْ
َ
ال ْحيتـج بِ ِـه .وذكـر حنـوه يف امليـزان(.)8
الدراسة :يظهر مما تقدم أن الراوي ال يتابع على حديثه وال حيتج به وهذا هو مراد
البخاري ولعل أاب حامت رأى أن الراوي ليست حاله شديدة الضعف حىت يدخل مع الضعفاء
وليست كل رواايته ضعيفة بل فيها ما يتابع عليه وفيها ماال يتابع عليه لكن ال حيتج به إذا
انفرد وهو مع هذا يغلب على حديثه النكارة ،ويؤيد هذا صنيعه يف ترمجة عيسى بن مهران
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الرازي فأن أاب حامت مسع منه وترك حديثه وسأله ابنه عنه فقال ال حيول حديثه -أي من
كتاب الضعفاء -فانه كذاب( .)9فأمر أبو حامت بعدم حتويل الراوي لشدة ضعفه ميكن أن
يفاد منها أنه رأى أن كتاب البخاري ليس موضعا ملن ضعفهم حمتمل بل ميكن أن نقول إن
كل راو ال حيتج به إذا انفرد عنده لكنه ليس مبرتوك احلديث ليس مكانه ضعفاء البخاري،
وسيأيت عدد من الرتاجم يف هذا البحث تؤيد ما أقول.
قال ابن أيب حامت.)524/3(2368 :
 -2رواد بن اجلراح العسقالين أبو عصام روى عن األوزاعي والثوري وصدقة بن يزيد
وخليد بن دعلج وسعيد بن بشري روى عنه احلميدي وأبو بكر بن أيب شيبة وإبراهيم بن
موسى ومحاد بن زاذان وسعيد بن اسد مسعت أيب يقول ذلك ومسعته يقول :هو مضطرب
احلديث تغري حفظه يف آخر عمره وكان حمله الصدق .قال أبو حممد أدخله البخاري يف
كتاب الضعفاء .حدثنا عبدالرمحن قال مسعت أيب يقول :حيول من هناك.
مل أجده يف الضعفاء الصغري.
وقال البخاري يف الكبري  1139كان قد اختلط ال يكاد أن يقوم حديثه ،ويقال يزيد.
ِ
العس َق ِ
النّ :قال الدوري عن ابن معني
أقوال النقاد فيهَ :رّواد بْن اجلَّراح ،أَبو عصامَ ،
ال أبس به إمنا غلط يف حديث سفيان وقال عثمان الدارمي عن ابن معني ثقة وقال معاوية
عن ابن معني ثقة مأمون .وقال عبدهللا بن أمحد عن أبيه صاحب سنة ال أبس به إال أنه
حدث عن سفيان أحاديث مناكري وقال النسائي ليس ابلقوي روى غري حديث منكر وكان
قد اختلط وقال ابن عدي عامة ما يرويه ال يتابعه الناس عليه وكان شيخا صاحلا ويف حديث
الصاحلني بعض النكرة إال أنه يكتب حديثه.
وذكره ابن حبان يف الثقات وقال خيطيء وخيالف وقال يعقوب بن سفيان ضعيف
احلديث وقال الدارقطين مرتوك .وقال أبو أمحد احلاكم تغري آبخره فحدث أبحاديث مل يتابع
عليها.
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وقال الساجي عنده مناكري وقال الذهيب له مناكري ضعف أخرج له ابن ماجه وحده(.)10
الدراسة :يظهر أن الراوي محل عليه العلماء ومنهم البخاري بسبب خطئه يف الرواية
عن سفيان ويدل على هذا قول ابن معني :ال أبس به إمنا غلط يف حديث سفيان ومثله قول
أمحد ،وعلى هذا حيمل تضعيف من ضعفه من العلماء ،إال أنه مل يفحش خطؤه فيستوجب
رد حديثه وعبارة البخاري فيه تدل على ذلك .ولعل هذا هو الذي أوجب أليب حامت أن أيمر
بتحويل حديثه .وهذه ترمجة مل أيمر أبو حامت بتحويلها لكنها على نسق ما تقدم:
وقال ابن أيب حامت.)6/4( )20( :
ول بين نَصر :روى عن قتادة وأيب الزبري ومطر الوراق روى عنه
 -3سعيد بن بشري َم َ
وكيع وعبدالرمحن بن مهدي واجلراح بن مليح ومعن بن عيسى والوليد بن مسلم ،وروى هشيم
عن أيب عبدالرمحن الدمشقي عن قتادة ونرى أنه سعيد بن بشري مسعت أيب يقول ذلك.
مسعـت أيب وأاب زرعـة ذكـرا سـعيد بـن بشير فقـاال :حملـه الصـدق عنـدان .قلـت هلمـا حيتـج
حبديثـه؟ فقـاال :حيتـج حبديـث ابـن أيب عروبـة والدسـتوائي ،هـذا شـيخ يكتـب حديثـه .حدثنـا
عبدالرمحـن قـال ومسعـت أيب ينكـر علـى مـن أدخلـه يف كتـاب الضعفـاء وقـال :حيـول منـه.
وقال البخاري يف الضعفاء  133سعيد بن بشري موىل بين نصر :عن قتادة ،روى عنه
الوليد بن مسلم ،ومعن بن عيسى ،يتكلمون يف حفظه ،نُراه أاب عبدالرمحن دمشقي ،وهو
حيتمل.
دالر ْحَن الدمشقي الّ ِذي
وقال يف التاريخ الكبري  1529يتكلمون ِف حفظه ،نراه أاب َعْب َّ
عن قتادة.
عب َّ
عن أيب ْ
دالر ْحَن ْ
روى عنهُ هشيمْ :
أقـوال النقـاد فيـه :سـعيد بـن بشير األزدي ويقـال البصـري موالهـم أبـو عبدالرمحـن
ويقـال أبـو سـلمة الشـامي أصلـه مـن البصـرة ويقـال مـن واسـط .قـال ابـن معين يف روايـة ابـن
حمـرز دمشـقي عنـده أحاديـث غرائـب عـن قتـادة وليـس حديثـه بـكل ذاك قيـل لـه مسـع مـن
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قتـادة ابلبصـرة قـال فأيـن وقـال يف روايـة الـدوري فقـال ْليـس بِش ْـيء .وقـال بقيـة عـن شـعبة
ذاك صـدوق اللسـان ويف روايـة صـدوق اللسـان يف احلديـث ،وقـال مـرة :هـو مأمـون خـذوا
عنـه .وذكـره احلاكـم يف الثقـات وخـرج حديثـه يف مسـتدركه ،وقـال :كان إمـام أهـل الشـام يف
عصره إال أن الشـيخني ملا خيرجا له .وذكره ابن خلفون يف الثقات وكناه أاب هاشـم ،وقال:
هـو عنـدي يف الطبقـة الثالثـة مـن احملدثين .وقـال أبـو زرعـة الدمشـقي قلـت أليب مسـهر كان
سـعيد بـن بشير قـدراي قـال معـاذ هللا قـال وسـألت عبدالرمحـن بـن إبراهيـم عـن قـول مـن أدرك
فيـه فقـال يوثقونـه وسـألته عـن حممـد بـن راشـد فقـدم سـعيدا عليـه ،وقـال عثمـان الدارمـي
مسعـت دحيمـا يوثقـه وسـألته عـن حممـد بـن راشـد فقـدم سـعيدا عليـه .قـال ابـن سـعد كان
قـدراي ،وقـال يعقـوب بـن سـفيان سـألت أاب مسـهر عنـه فقـال مل يكـن يف جنـدان أحفـظ منـه
وهـو ضعيـف منكـر احلديـث .وقـال سـعيد بـن عبدالعزيـز كان حاطـب ليـل وقـال عمـرو بـن
علـي وحممـد بـن املثنى حـدث عنـه ابـن مهـدي مث تركـه وكـذا قـال أبـو داود عـن أمحـد وقـال
امليمـوين رأيـت أاب عبـدهللا يضعـف أمـره وقـال الـدوري وغيره عـن ابـن معين ليـس بشـيء
وقـال عثمـان الدارمـي وغيره عـن ابـن معين ضعيـف وقـال علـي بـن املديني كان ضعيفـا وقـال
حممـد بـن عبـدهللا بـن منير منكـر احلديـث ليـس بشـيء ليـس بقـوي احلديـث يـروي عـن قتـادة
املنكـرات وقـال أبـو داود والنسـائي ضعيـف وقـال احلاكـم أبـو أمحـد ليـس ابلقـوي عندهـم.
وقـال السـاجي حـدث عـن قتـادة مبناكير وقـال ابـن حبـان كان رديء احلفـظ فاحـش اخلطـأ
يـروي عـن قتـادة مـا ال يتابـع عليـه وعـن عمـرو بـن دينـار مـا ليـس يعـرف مـن حديثـه .وقـال
ابـن عـدي لـه عنـد أهـل دمشـق تصانيـف وال أرى مبـا يرويـه أبسـا ولعلـه يهـم يف الشـيء بعـد
الشـيء ويغلـط والغالـب علـى حديثـه االسـتقامة والغالـب عليـه الصـدق .وقـال أبـو بكـر
البزار هو عندان صاحل ليس به أبس .وقال ابن القطان ،وعبداحلق :ال حيتج به .وملا وصفه
أبو مسـهر من سـوء حفظه ومثله ال يرتك هبذا القدر ،وصحح حديثه يف الرد على اإلمام.
وقـال البـزار :سـعيد بـن بشير عنـدان صـاحل ليـس بـه أبس حسـن احلديـث ،قـال أبـو اجلماهـر
وغيره مـات سـنة ( )168وقـال الوليـد وغيره مـات سـنة ( )69وقـال ابـن سـعد مـات سـنة
( )70ومـات ولـه ( )89سـنة .روى لـه أصحـاب السـن(.)11
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الدراسـة :يظهـر أن الـراوي مثـل سـابقه فقـد محـل عليـه العلمـاء بسـبب خطئـه يف الروايـة
عـن قتـادة وعمـرو بـن دينـار وعلـى هـذا حيمـل تضعيـف مـن ضعفـه مـن العلمـاء ،إال أنـه مل
يفحش خطؤه فيسـتوجب رد حديثه ولعل هذا هو الذي أوجب أليب حامت أن أيمر بتحويل
حديثـه ،ويؤيـد ذلـك قـول ابـن عـدي :لـه عنـد أهـل دمشـق تصانيـف وال أرى مبـا يرويـه أبسـا
ولعلـه يهـم يف الشـيء بعـد الشـيء ويغلـط والغالـب علـى حديثـه االسـتقامة والغالـب عليـه
الصـدق .كمـا أن عبـارة البخـاري فيـه ليسـت شـديده حيـث قـال :حيتمـل ،أي حيتمـل حديثـه.
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وهذا كله يف رأي أيب حامت ليس مسـوغا لذكره يف الضعفاء ،وكأن أاب حامت كما ذكرت
غري مرة يرى أن كتاب الضعفاء موضع لشديدي الضعف ،ومن املعلوم أن بني درجة شديد
الضعـف ومـن حالـه دون ذلـك بقليـل ممـا تتجـاذب يف أنظـار العلمـاء بـل رمبـا وقـع ذلـك حتى
للعامل الواحد نفسه .ويدل على ما تقدم أن البخاري نفسه قال عنه يف الضعفاء أنه (حيتمل)
وهـذا واضـح الداللـة أن ضعفـه ليـس شـديدا فيسـتوجب الترك ،ويؤيـده أيضـا قـول ابـن عـدي
السابق.
قال ابن أيب حامت.)8/4( 21 :
ي روى عن حممد بن عبدالرمحن ابن البـَيـْلَ َماين ،روى عنه
 -4سعيد بن بشري النَ َجا ِر ُّ
الليث مسعت أيب يقول :هو شيخ لليث ليس ابملشهور مل يرو عنه غري الليث ليس حمله أن
يدخل يف كتاب الضعفاء.
وقـال البخـاري يف الضعفـاء الصغير  -132سـعيد بـن بشير :عـن حممـد بـن عبـد الرمحـن
البيلمـاين ،روى عنـه الليـث ال يصـح حديثـه.
ِ
عن ُم ّمد بن عبدالرمحن ابن البيلماين،
وقال يف الكبري َ 1528سعيد بْن بشري النجاريْ ،
روى عنهُ الليث ،وال يصح حديثه.
أقـوال النقـاد فيـه :سـعيد بـن بشير األنصـاري النجـاري :أورد لـه ابـن عـدي احلديـث
الـذي أخرجـه أبـو داود وقـال ال أعلـم لـه غيره .وهـو الـذي أشـار إليـه البخـاري وسـعيد شـبه
اجملهـول .وقـال ابـن حبـان روى عـن ابـن البيلمـاين وابـن البيلمـاين ليـس بشـيء وإذا روى
ضعيفان خربا ابطال ال يتهيأ إلزاقه أبحدمها دون اآلخر إال بعد السبر وقال العقيلي جمهول.
وقـال أبـو أمحـد احلاكـم :ليـس ابلقـوي عندهـم .وقـال السـاجي :ال يصـح حديثـه .روى لـه أبـو
داود حديثـا واحـدا.
والذي يظهر يل أن البخاري مل يضعف الراوي وإمنا ضعف احلديث الذي رواه فيحتمل
أنه السبب وحيتمل أن السبب غريه كما قال ابن حبان ولعل هذا هو سبب أمر أيب حامت
بتحويله من كتاب البخاري.
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الدراسـة :الـذي عنـاه البخـاري عـدم صحـة حديثـه وبذكـره لـه يف الضعفـاء إشـارة إىل
تضعيفـه لـه ،لكنهـا غير قطعيـة وقـد بين ابـن عـدي سـبب ذلـك وهـو ذلكـم احلديـث الـذي
أخرجـه أبـو داود وقـال ال أعلـم لـه غيره .وهـو الـذي أشـار إليـه البخـاري وسـعيد شـبه اجملهـول.
وقـال ابـن حبـان روى عـن ابـن البيلمـاين وابـن البيلمـاين ليـس بشـيء وإذا روى ضعيفـان خبرا
ابطلا ال يتهيـأ إلزاقـه أبحدمهـا دون اآلخـر إال بعـد السبر .وهبـذا يتضـح سـبب ايـراد البخـاري
لـه يف الضعفـاء وسـبب انـكار أيب حـامت عليـه وهـو أن تعين احلمـل علـى ابـن البيلمـاين دون
غيره حتكـم.
قال ابن أيب حامت.)223/5(1051 :
عبدالر ْحن بن َح ْرَملَة عم القاسم بن حسان روى عن عبدهللا ابن مسعود روى عنه
-5
ّ
ابن أخيه القاسم بن حسان مسعت أيب يقول ذلك .سألت أيب عنه فقال :ليس حبديثه أبس
وإمنـا روى حديثـا مـا ميكـن أن يعتبر بـه ،ومل أمسـع أحـدا ينكـره ويطعـن عليـه .وأدخلـه البخـاري
يف كتاب الضعفاء وقال أيب :حيول منه.
وقال البخاري يف الضعفاء الصغري  :211عبدالرمحن بن حرملة عم القاسم بن حسان
حسان ،ال يصح حديثه .وقال يف الكبري  :874مل
عن ابن مسعود ،روى عنه القاسم بن ّ
يصح حديثه.
أقـوال النقـاد فيـه :عبدالرمحـن بـن حرملـة عبدالر ْحـ ِن بـن حرملـة الكـويف ،عـم الْ َق ِ
اسـم بْـن
ْ ّ
ِ
حسـان .قـال علـي ابْـن املديني :ال أعلـم روى عنـه شـيء .إال مـن هـذا الطريـق .وال نعرفـه ف
ـدالل(.)12
أصحـاب عب َّ
الدراسة :يظهر من قول البخاري أنه مل يضعف الراوي نفسه ،وإمنا ضعف حديثه الذي
أنكر عليه فال إشكال إذن .وهو مقل ،بل ال يعرف إال هبذا احلديث ،الذي ال يعترب به فكأن
البخاري محل عليه يف ذلك ،وأما هو يف نفسه فال أبس به ومل يسمع أبو حامت أحدا ينكره
ويطعن عليه ،وقد ذكره ابن حبان يف ثقاته .إذن فغاية ما يف الرجل أن حديثه هذا ال يعترب به.
قال ابن أيب حامت.)242/5( 1147 :
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عبدالرمحن بْن سلمان احلَ ْج ِري :روى عن عقيل بن خالد وعمرو ابن أيب عمرو
-6
ّ
موىل املطلب وابن اهلاد روى عنه ابن وهب مسعت أيب يقول ذلك .ان عبدالرمحن قال سألت
أيب عنه فقال .مضطرب احلديث يروي عن عقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل يدخل بينهم
الزهري يف شيء مسعه عقيل من أولئك املشيخة ،ما رأيت يف حديثه منكرا ،وهو صاحل
احلديث .أدخله البخاري يف كتاب الضعفاء فسمعت أيب يقول :حيول من هناك.
وقال البخاري يف الصغري  215عبدالرمحن بن سلمان :روى عن عُقيل ،روى عنه
عبدهللا بن وهب ،وفيه نظر.
وقال يف الكبري  957فِ ِيه نظر.
الر َعْي ِن املصري .قال ابن يونس وهو
أقوال النقاد فيه :عبدالرمحن بن سلمان احلجري ُ
قريـب السـن مـن ابـن وهـب يـروي عـن عقيـل غرائـب ينفـرد هبـا وكان ثقـة ،وقـال النسـائي ليـس
ابلقـوي ،وقـال البخـاري فيـه نظـر .وقـال الذهبي يف امليـزان مشـاه بعضهـم ،وذكـره فيمـن تكلـم
فيـه وهـو ثقـة .لـه عنـد مسـلم يف مبيـت بـن عبـاس عنـد ميمونـة متابعـة وأخـرج لـه أبـو داود يف
املراسـيل والنسائي(.)13
الدراسة :الذي يظهر يل أن البخاري مل يعتد ابلراوي مطلقا وكأنه رأى أنه يتعمد ذلك
فلـذا قـال يف حديثـه نظـر وهـو ال يقوهلـا كمـا قـال الذهبي( )14إال فيمـن هـو متهـم ،أو ليـس
بثقـة ،فهـو عنـده أسـوأ حـاال مـن الضعيـف ،وقـال ابـن كثير يف علـوم احلديـث فإنـه يكـون يف
أدىن املنـازل وأردئهـا عنـده وكأن أبـو حـامت رأى أن الـراوي ليـس هبـذا الضعـف الشـديد الـذي
نعتـه بـه البخـاري.
قال ابن أيب حامت.)269/5( 1269 :
 -7عبدالر ْحـن بـن عطَـاء ِ
املديْ ِني :روى عـن عبدامللـك بـن جابـر بـن عتيـك وحممـد بـن
َ
ّ
جابر بن عبدهللا روى عنه ابن أيب ذئب وسليمان بن بالل وحامت بن إمساعيل وداود بن قيس
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مسعـت أيب يقـول ذلـك وسـألته عنـه فقـال :شـيخ .قلـت أدخلـه البخـاري يف كتـاب الضعفـاء
فقـال :حيـول مـن هنـاك .قـال أبـو حممـد روى عنـه عبدالعزيـز بـن حممـد الـدراوردي.
عبدالر ْحن بن َعطاء مسع عبدالْملك بن َجابر
وقال البخاري يف الضعفاء الصغري 206
ّ
روى عنه بن أيب ِذئْب وحامت بن إمساعيل فِ ِيه نظر .وقال يف التاريخ الكبريِ :
فيه نظر.
ُ
عبدالر ْحـن بـن َعطـاء أبـو حممـد بـن أيب لبيبـة املـدين .قـال ابـن سـعد
أقـوال النقـاد فيـه:
ّ
كان ثقة قليل احلديث ،وقال النسائي ثقة ،وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال ابن حبان يف
اجملروحين مصـري أصلـه مـن أهـل املدينـة يعتبر حديثـه إذا روى عـن غير عبدالكـرمي أيب أميـة.
وقـال األزدي ال يصـح حديثـه وقـال ابـن وضـاح كان رفيـق ملالـك يف الطلـب وقـال احلاكـم أبـو
أمحـد ليـس بقـوي عندهـم وقـال ابـن عبـد البر ليـس عندهـم بـذاك وتـرك مالـك الروايـة عنـه وهـو
جـاره .قـال ابـن سـعد تـويف سـنة143:ه .روى لـه أبـو داود والرتمـذي(.)15
الدراسـة :هـذا الـراوي مثـل سـابقة ،والـذي يظهـر يل أن البخـاري مل يعتـد ابلـراوي مطلقـا
وكأنه رأى أنه يتعمد ذلك فلذا قال يف حديثه نظر وهو ال يقوهلا كما قال الذهيب كما تقدم
إال فيمـن هـو متهـم ،أو ليـس بثقـة ،فهـو عنـده أسـوأ حـاال مـن الضعيـف ،وكأن أبـو حـامت رأى
أن الراوي ليس هبذا الضعف الشـديد الذي نعته به البخاري ،فهو كسـابقه.
قال ابن أيب حامت.)296/5( 1364 :
 -8عبدالرمحن بن مسلمة :روى عن أيب عبيدة بن اجلراح روى عنه الوليد بن أيب مالك
مسعت أيب يقول ذلك .ان عبدالرمحن قال سألت أيب عنه فقال :هو صاحل احلديث ،وأنكر
على البخاري إدخاله يف كتاب الضعفاء وقال :حيول من هناك.
وقال البخاري يف الضعفاء الصغري  -217عبدالرمحن بن مسلمة عن أيب عبيدة بن
اجلراح ،قاله سليمان بن حيان عن الوليد بن أيب مالك ،ال يصح.
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ُّع َفاء(.)16
أقوال النقاد فيه :ذكره الذهيب يف املغين ومل يزد على قوله ذكره َخ ِف الض َ
الدراسـة :يظهـر أن البخـاري أراد ضعـف حديثـه وكأنـه هبـذا يضعـف الـراوي تبعـا ،ولـذا
أنكـر أبـو حـامت عليـه ذلـك وقـال صـاحل احلديـث وأمـر بتحويلـه عـن الضعفـاء وكأنـه مل يـر
الـراوي هبـذا الضعـف الشـديد إذ يغلـب علـى كتـاب الضعفـاء للبخـاري الضعـف الشـديد علـى
املذكوريـن فيـه خاصـة مـع قلـة حديثـه.
قال ابن أيب حامت.)316/5( 1500 :
 -9عبيد هللا بن أيب زايد القداح املكي أبو احلصني :روى عن أيب الطفيل والقاسم بن
حممد روى عنه سفيان الثوري وعيسى ابن يونس وعتاب بن بشري ووكيع وحممد بن ربيعة
وأبو عاصم النبيل مسعت أيب يقول ذلك.
سألت أيب عن عبيد هللا ابن أيب زايد القداح فقال :ليس ابلقوي وال ابملتني ،وهو صاحل
احلديث ،يكتب حديثه وحممد بن عمرو بن علقمة أحب إيل منه ،حيول امسه من كتاب
الضعفاء الذي صنفه البخاري.
وقـال البخـاري يف الضعفـاء  221عُبيـد هللا بـن أيب زايد ال َقـداح :مسـع أاب الطفيـل،
والقاسـم بـن حممـد روى عنـه الثـوري ووكيـع .قـال حييى القطـان :كان وسـطا ،مل يكـن بـذاك،
إيل منـه.
ليـس هـو مثـل عثمـان بـن األسـود ،وال سـيف ،وحممـد بـن عمـرو أح ّ
ـب ّ

وقال يف الكبري  1221عبيد هللا بْن أيب زايد القداح الْ َم ِّك ّي ،مسع أاب الطفيل والقاسم،
روى عْنـهُ الثـوري ووكيـع ،قـال ْحي َيى القطـان :وكان وسـطا ومل يكـن بـذاك ْليـس هـو مثـل عثمـان
بْـن األسـود وال سـيف وحممـد ابـن َع ْمـرو أحـب إيل منـه ،كنيتـه أبـو احلصين ،كنـاه حممـد بـن
بكـر البـَْر َس ِـان .وقـال يف الصغير  221كان وسـطا ،مل يكـن بـذاك.
صني املكي .قال علي بن املديين
أقوال النقاد فيه :عبيد هللا بن أيب زايد ال َق َداح أبو احلُ َ
عن حيىي القطان كان وسطا مل يكن بذاك مث قال ليس هو مثل عثمان بن األسود وال سيف
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بـن سـليمان وحممـد بـن عمـرو أحـب إيل منـه وقـال عبـدهللا بـن أمحـد عـن أبيـه صـاحل قلـت تـراه
مثـل عثمـان بـن األسـود قـال ال عثمـان أعلـى وقـال أمحـد مـرة ليـس بـه أبس وقـال أمحـد بـن أيب
حييى عـن بـن معين ليـس بـه أبس وقـال النسـائي ليـس بـه أبس وقـال بـن عـدي قـد حـدث عنـه
الثقـات ومل أر يف حديثـه شـيئا منكـرا قـال أبـو حـامت ال حيتـج بـه إذا انفـرد وقـال العجلـي ثقـة
وقال احلاكم يف املسـتدرك كان من الثقات وقال ابن شـاهني يف الثقات صاحل ليس به أبس.
وملـا ذكـره ابـن خلفـون يف كتـاب «الثقـات» قـال :هـو عنـدي يف الطبقـة الرابعـة مـن احملدثين،
وقـال ابـن عبدالرحيـم :ليـس بـه أبس .وقـال أمحـد بـن صـاحل :مكـي ثقـة.
وقـال الـدوري ومعاويـة بـن صـاحل عـن بـن معين ضعيـف ليـس بينـه وبين سـعيد بـن القداح
نسـب وقـال اآلجـري عـن أيب داود أحاديثـه مناكير وقـال يف موضـع آخـر ليـس ابلقـوي وقـال
النسـائي يف موضـع آخـر ليـس بثقـة وقـال احلاكـم أبـو أمحـد ليـس ابلقـوي عندهـم وقـال ابـن
اجلارود :ضعيف وقال عمرو بن علي مات سـنة مخسين ومائة له عند ابن ماجه حديث يف
االسـم األعظم وذكره السـاجي ،واهليثم بن عدي يف كتاب «الطبقات» والقراب ،وابن سـعد
يف الطبقة الرابعة ،فقالوا :كان من موايل أهل مكة ،تويف سنة مخسني .وقال ابن قانع :مات
ولـه مخـس ومثانين سـنة .روى لـه أبـو داود والرتمـذي والنسـائي(.)17
الدراسة :الراوي خمتلف فيه ويظهر أن أاب حامت مل ير أن الراوي ضعيف هبذه الدرجة
حىت يدخله البخاري يف الضعفاء وكأن الكتاب عنده لشديدي الضعف فحسب .وما ذكره
أبو حامت قريب فإن عبارة البخاري بقوله وسط نقال عن القطان مشعرة أبن ضعف الراوي
ليس ابلقوي.
قال ابن أيب حامت.)322/5( 1529 :
ِ
العتَ ِكي روى عن عكرمة وابن بريدة روى عنه يزيد
 -10عُبيد هللا بن عبدهللا أبو املُنْيب َ
بن احلباب وعلي بن احلسن بن شقيق مسعت أيب يقول ذلك .مسعت أيب يقول :هو صاحل
احلديث  -وأنكر على البخاري إدخاله يف كتاب الضعفاء وقال :حيول.
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وقـال البخـاري يف الضعفـاء  220عبيـد هللا بـن عبـدهللا ،أبـو املنيـب ،العتكـي املـروزي:
مسـع ابـن بريـدة ،وعكرمـة ،روى عنـه زيـد بـن احلبـاب ،وعلـي بـن احلسـن ،عنـده مناكير ،قـال
أبو قدامة :أراد ابن املبارك أن أيتيه ،فأُخرب أنه روى عن ِعكرمة« ،ال جيتمع اخلراج والعُ ْشر»
فلـم أيتِـه.
وقال البخاري يف الكبري ِ 1245عْنده مناكري.

ِ
العتَ ِكـي املـروزي .وثقـه ابـن معين،
أقـوال النقـاد فيـه :عُبيـد هللا بـن عبـدهللا أبـو املُنْيـب َ
وعبـاس بـن مصعـب ،والنسـائي ،وقـال احلاكـم أبـو عبـدهللا :ثقـة جيمـع حديثـه وقـال أبـو داود:
ليـس بـه أبس ،وقـال ابـن عـدي :هـو عنـدي ال أبس بـه ،وقـال أبـو حـامت« :صـاحل احلديـث.
وقـال العقيلـي :ال يتابـع علـى حديثـه ،وقـال النسـائي أيضـاً :ضعيـف ،وقـال احلاكـم أبـو أمحـد:
ليس ابلقوي عندهم ،وقال ابن حبان :ينفرد عن الثقات ابألشياء املقلوابت ،وقال البيهقي:
ال حيتـج بـه(.)18
الدراسة :هو مثل سابقه.
قال ابن أيب حامت.)407/5( 1888 :
َعَرج موىل مسلم بن هالل روى عن سعيد بن املسيب وعطاء
 -11عُبَيد بن سلمان األ ْ
بن يسار روى عنه ابن أيب ذئب وموسى ابن عبيدة مسعت أيب يقول ذلك ويقول ال أرى يف
حديثه انكارا حيول من كتاب الضعفاء الذي الفه البخاري إىل الثقات.
ِ
عن عطاء بْن يسار ،روى عْنهُ
وقال البخاري الكبري  1439عُبـَْيد األغر الْ ُقَرش ّي ْ
وسى ،حديثه ال يصح.
ُم َ
َعَرج موىل مسلم بن هالل يقال أنه أخو عبدهللا
أقوال النقاد فيه :عُبَيد بن سلمان األ ْ
ي
بـن سـلمان األغـر مـوىل جهينـة .ذكـره ابـن حبـان يف الثقـات .وقـال الذهبي لينـه البُ َخـا ِر ّ
وحـده(.)19
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الدراسـة :األمـر كمـا قـال الذهبي لينـه البخـاري وحـده ،والظاهـر أن البخـاري ضعـف
حديثـه ومل يضعفـه وحيتمـل أن االفـة مـن غيره.
قال ابن أيب حامت.)51/6( 271 :
ي البصـري روى عـن أبيـه حبيـب ومعقـل
الع ْـوِذ ُّ
 -12عبدالصمـد بـن حبيـب األ َْزِد ُّ
ي َ
ال َق ْس َـملِي .روى عنـه مسـلم بـن إبراهيـم مسعـت أيب يقـول بعـض ذلـك وبعضـه مـن قبلـي،
ان عبدالرمحـن أان أبـو بكـر بـن أيب خيثمـة فيمـا كتـب إيل قـال مسعـت حييى بـن معين يقـول
عبدالصمـد بـن حبيـب ليـس بـه أبس ،ان عبدالرمحـن قـال مسعـت أيب يقـول هـو لين احلديـث
ضعفـه أمحـد ،ان عبدالرمحـن قـال مسعـت أيب يقـول يكتـب حديثـه ليـس ابملتروك وقـال حيـول
مـن كتـاب الضعفـاء.
ي ،لين
ي الْ َع ْـوِذ ُّ
وقـال البخـاري يف الضعفـاء  245عبدالصمـد بـن حبيـب ْال َْزِد ُّ
ي الْبَ ْ
صـ ِر ّ
احلديـث ،ضعفـه أمحد.
ي ،لين
ي الْ َع ْـوِذ ُّ
وقـال يف التاريـخ الصغير  245عبدالصمـد بـن حبيـب ْال َْزِد ُّ
ي الْبَ ْ
صـ ِر ّ
عبدالصمـد بـن حبيـب
احلديـث ،ضعفـه أمحـد .وقـال يف التاريـخ األوسـط للبخـاري -2310
ّ
ِ
الصم ِـد بْـن َحبِي ٍ
ي
ـب ْال َْزِد ُّ
ي العـوذي الْبَ ْ
صـ ِر ّ
ْال َْزد ّ
ي ضعفـه أمحـد وقـال يف الكبير َ 1853عْب ُد َّ َ ُ
ِ
ي ،ل ِين ْ ِ ِ
ضعفـهُ أمحـد.
الْ َع ْـوذ ُّ ّ ُ
الديـثّ ،
أقـوال النقـاد فيـه :عبدالصمـد بـن حبيـب بـن عبـدهللا ويقـال ابـن عبـدهللا بـن حبيـب
ِ
ي وهو ابن أيب اجلبري ِ
ب .قال أمحد :لني احلديث ،وذكره
ي ويقال اليَ ْح ُم ِد ُّ
ي الْ َع ْوِذ ُّ
الراسِ ُّ
ْال َْزد ّ
َ
مـرة فوضـع مـن أمـره كمـا قـال األثـرم .وقـال حييى بـن معين :ليـس بـه أبس .وقـال ابـن عـدي لـه
مـن الـرواايت شـيء يسير ومل حيضـرين لـه شـيء فأذكـره .أخـرج لـه أبـو داود(.)20
الدراسة :ال شك يف ضعف الراوي ولكنه ليس شديد الضعف عند أيب حامت ولذا أمر
بتحويله من ضعفاء البخاري ،كما تقدم تفصيله يف أول الرتاجم.
قال ابن أيب حامت.)79/6( 406 :
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َ -13عبَّاد بن راَ ِشد البصري التَ ِمْي ِمي روى عن احلسن روى عنه هشيم وعبدالرمحن بن
مهدي وأبو نعيم مسعت أيب يقول ذلك ،سألت أيب عن عباد بن راشد فقال صاحل احلديث،
وأنكر على البخاري ادخال امسه يف كتاب الضعفاء وقال حيول من هناك.
وقـال البخـاري يف الضعفـاء  233عبـاد بـن راشـد :عـن احلسـن ،روى عنـه ابـن مهـدي،
السـن واثبـت الْبن ِـانّ روى عنـهُ ابـن
يهـم الشـيء .وقـال يف الصغير  226عبـاد بـن َراشـد عـن ْ
مهـدي يهـم ش ْـيئا وتركـه حييى الْقطَّـان
ْ
أقـوال النقـاد فيـهَ :عبَّـاد بـن راَ ِشـد التَ ِمْي ِمـي موالهـم البصـري البـََّـزار ابـن أخـت داود بـن
أيب هنـد.

قال أمحد :شيخ ثقة صدوق صاحل وقال مرة :ثقة ثقة .وقال عبدهللا بن أمحد عن أبيه:
عباد بن راشد أثبت حديثا من عباد بن ميسرة .وقال ابن معني صاحل .وذكره ابن شاهني
يف الثقات .وقال العجلي وأبو بكر البزار ثقة وقال الساجي صدوق وقال األزدي تركه حيىي
القطان وكان صدوقا .وقال أبو أمحد بن عدي :ليس حديثه ابلكثري وحديثه مقدار ما له مما
ذكرته وما مل أذكره على االستقامة .وقال الدوري عن ابن معني حديثه ليس ابلقوي ولكن
يكتب وقال الدورقي عن ابن معني ضعيف وقال ابن املديين ال أعرف حاله وقال أبو داود
ضعيف وقال النسائي ليس ابلقوي .وقال ابن الربقي ليس ابلقوي وقال ابن حبان كان ممن
أييت ابملناكري عن املشاهري حىت يسبق إىل القلب أنه كان املتعمد فبطل االحتجاج به .وقال
ابن عبدالرحيم التبان :ليس ابلقوي .وذكره العقيلي يف مجلة الضعفاء ،وكذلك ابن اجلارود.
أخرج له البخاري مقروان وأبو داود والنسائي وابن ماجه(.)21
الدراسـة :االمامـان متفقـان علـى أنـه يهـم لكـن كأن البخـاري إبدخالـه يف الضعفـاء يـرى
ومهه كثريا فاستحق الرتك كما قال حيىي القطان ،ويرى أبو حامت أن أوهامه ال تصل حلد تركه
ولـذا أمـر أن حيـول .وهللا أعلـم.
قال ابن أيب حامت.)157/6( 868 :
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 -14عثمان بن عبد الر ْحن الطر ِ
ائفي أبو عبدالرمحن الْ ُقَرِش ّي املكتب حراين .رأى
ُ
ْ ْ ّ
خصيفا وروى عن ابن ثوابن وأشعث بن عبدامللك وهشام بن حسان وعبيد هللا بن عمر
وسعيد بن عبدالعزيز وعبدهللا بن العالء وجعفر بن برقان روى عنه النفيلي وسليمان بن
شرحبيل مسعت أيب يقول ذلك .سألت أيب عنه فقال صدوق وأنكر على البخاري ادخال
امسه يف كتاب الضعفاء ،وقال حيول منه .وقال يروي عن الضعفاء يشبه ببقية يف روايته عن
الضعفاء.
عن قوم ضعاف.
وقال البخاري يف الكبريْ 2269 :يرِوي ْ

أقـوال النقـاد فيـه :عثمـان بـن عبدالرمحـن بـن مسـلم احلََـرِان أبـو عبدالرمحـن املكتـب
املعـروف ابلطََراِئِفـي مـوىل منصـور بـن حممـد بـن مـروان .قـال البخـاري وأبـو أمحـد احلاكـم إمنـا
لقـب ابلطرائفـي ألنـه كان يتبـع طرائـف احلديـث مثـل بقيـة ،يـروي عـن قـوم ضعفـاء .وقـال ابـن
شـاهني يف كتـاب الثقـات :ثقـة .ثقـة ،إال أنـه يـروي عـن األقـوايء والضعـاف ،وقـال أمحـد بـن
عمـرو بـن أيب عاصـم النبيـل يف كتـاب اجلهـاد أتليفـه :وعثمـان بـن عبدالرمحـن احلـراين عندهـم
صـدوق اللسـان ،وقـال بـن عـدي مسعـت أاب عروبـة ينسـبه إىل الصـدق وقـال ال أبس بـه متعبـد
وحيـدث عـن قـوم جمهولين املناكير وعنـده عجائـب وهـو يف اجلزريين كبقيـة يف الشـاميني .وقـال
ابـن حبـان كان معلمـا يـروي عـن أقـوام ِضعـاف أ ْشـياء يدلسـها عـن الثِّقـات ح ّتى إِذا مسعهـا
ِ
ِِ
علي ِه
فلما كثر ذلك ِف أخباره ألزقت بِه ت ْلك املوضوعات ومحل ْ
املستمع مل يشك ِف وضعها ّ
ال ْـرح فلا جيـوز ِعْن ِـدي ِال ْحتِجـاج بروايتـه كلهـا علـى حالـة مـن ْال ْحـوال ملـا غلـب
النّـاس ِف ْ
عليهـا مـن الْمناكِير عـن الْمش ِ
ـاهري واملوضوعـات عـن الثِّقـات .وقـال السـاجي :عنـده مناكير.
ْ
وقـال ابـن منير :كـذاب .وقـال أبـو الفتـح األزدي فيمـا ذكـره ابـن اجلـوزي :متروك .وقـال ابـن
ِ
ث
وصـورةُ عُثْمـا َن بْـ ِن َع َّ
بدالر ْحَـ ِن أنّـهُ ال أبْس بِ ِـه كمـا قـال أبـو َع ُروبـة إالّ أنّـهُ ُيـ ّد ُ
عـدي عنـهُ :
الِ ِزيـرِة ِ
عـن قـوٍم ْجمهولِين بِعجائِـب وتِْلـك الْعجائِ ِ ِ ِ
كبقيّ ٍـة
مج ُهولِين ،وهـو ِف ْأه ِـل ْ
ـب م ْـن جهـة الْ ْ
ْ ْ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث ع ْـن ْجم ُهولين بعجائـب ،وهـو ف ن ْفسـه ثقـةٌ ال أبس بـه
ِف ْأه ِـل ّ
أيضـا ُيـ ّد ُ
الشـام وبقيّـةُ ً
صـدوق مـا يقـع فِي ِـه ِ
حديثُـهُ ِمـن ا ِإلنْـكا ِر فِإّنـا يق ُـع ِم ْـن ِجه ِـة م ْـن ي ْـرِوي عْنـهُ .وقـال الذهبي يف
ُ
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امليـزان «ذكـره العقيلـي ،وابـن عـدي ،وهـو ال أبس بـه يف نفسـه .وأمـا ابـن حبـان فإنـه يقعقـع
كعادتـه ،فقـال فيـه مث ذكـر كالم ابـن حبـان االنـف مث قـال :مل يـرو ابـن حبـان يف ترمجتـه شـيئا،
ولـو كان عنـده لـه شـيء موضـوع ألسـرع إبحضـاره ،ومـا علمـت أن أحـدا قـال يف عثمـان بـن
عبدالرمحـن هـذا :إنـه يدلـس عـن اهللكـى ،إمنـا قالـوا :أييت عنهـم مبناكير ،والـكالم يف الرجـال
ال جيـوز إال لتـام املعرفـة اتم الـورع ،وكـذا أسـرف فيـه حممـد بـن عبـدهللا بـن منير ،فقـال :كـذاب.
مـات سـنة 203:روى لـه أبـو داود والنسـائي وابـن ماجـه»(.)22
الدراسـة :الـراوي ال أبْس بِ ِـه كمـا قـال أبـو َع ُروبـة وتبعـه علـى ذلـك ابـن عـدي وغيره إالّ
ِ
ث عـن قـوٍم ْجمهولِين بِعجائِـب وتِْلـك الْعجائِ ِ ِ ِ
مج ُهولِين ،وهـو ِف ْأه ِـل
ـب م ْـن جهـة الْ ْ
أنّـهُ ُيـ ّد ُ ْ ْ ُ
ُ
ِ
كبقي ٍـة ِف أه ِـل ّ ِ
ِ
ِْ
ث ع ْـن ْجم ُهولِين بِعجائِـب ،وهـو ِف ن ْف ِس ِـه ثِقـةٌ ال
أيضـا ُيـ ّد ُ
الش ِـام وبقيّـةُ ً
ْ
ال ِزيـرِة ّ
أبس بـه صـدوق مـا يقـع فِي ِـه ِ
حديثُـهُ ِمـن ا ِإلنْـكا ِر فِإّنـا يق ُـع ِم ْـن ِجه ِـة م ْـن ي ْـرِوي عْنـهُ .ولـذا قـال
ُ
الذهبي يف امليـزان ذكـره العقيلـي ،وابـن عـدي ،وهـو ال أبس بـه يف نفسـه .وعلـى هـذا فمثلـه ال
يسـتحق الترك ،وال يسـتحق عنـد أيب حـامت أيضـا ذكـره يف كتـاب الضعفـاء ،وكمـا تقـدم مـرارا
أن أاب حـامت كأنـه يـرى أن كتـاب الضعفـاء لشـديدي الضعـف فقـط.
قال ابن أيب حامت.)242/6( 1343 :
 -15عمرو ب ِن عب ِد َِّ
ت النيب ﷺ أكل كتفا فصلى ومل يتوضأ ،روى هذا
الل قال رأيْ ُ
ْ َْ
احلديث الواحد روى جعيد بن عبدالرمحن عن احلسن بن عبدهللا بن عبيد هللا بن عباس عنه
مسعت أيب يقول ذلك ويقول أدخله البخاري يف كتاب الضعفاء فسمعت أيب يقول حيول
من هناك.
ِ
ب ﷺ ،ال يصح حديثه.
وقال البخاري يف التاريخ الكبري  2495رأى النّ ّ

وقال يف الصغري  268عمرو بن عبيد هللا احلضرمي :رأى النيب ﷺ ،ال يصح حديثه.

وقال ابن أيب حامت يف بيان خطأ البخاري عمرو بن عبدهللا احلضرمي ،ال يصح حديثه.
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وامنـا هـو عمـرو بـن عبـدهللا احلضرمـي .مسعـت أيب يقـول كمـا قـال .والـذي يف التاريـخ
«عبيـد هللا» وىف اجلـرح والتعديـل عبـدهللا «وقـال ابـن حجـر يف تعجيـل املنفعـة» الـذي وقـع يف
املسـند واتريـخ البخـاري وكتـاب ابـن السـكن وكتـاب ابـن عـدى «عمـرو بـن عبيـد هللا ابلتصغير
يف أبيـه وقـد ذكـره ابـن خزميـة »..أثبـت ابـن حبـان لـه صحبـة ،وقـال ابـن عـدي وإمنـا شـك
البخـا ِري أنـه ال يصـح لـه أي ليـس لعمـرو بـن عب َِّ
ـدالل صحبـة .قلـت ومل يظهـر يل هـذا فقـول
ْ َ
ُ
ُ ّ
البخـاري رأى النبي ﷺ صريـح يف اثبـات الصحبـة لـه ،إال أن يريـد أنـه راه قبـل إسلامه فهـذا
حمتمـل(.)23
الدراسة :يظهر من صنيع البخاري أن تضعيفه إمنا هو حلديث الراوي ال للراوي نفسه،
وهـذا كمـا ال خيفـى ال يـدل علـى تضعيـف الـراوي نفسـه .وكأن البخـاري إمنـا أورده لشـكه يف
ثبوت صحبة الراوي للرسـول ﷺ.
قال ابن أيب حامت.)348/6( 1921 :
ِ -16
عاصـم بـن َع ْمـرو البَجلِ ّـي روى عـن أيب أمامـة وعـن عمير مـوىل عمـر  فيمـا
رواه زيـد بـن أيب انيسـة عـن أيب إسـحاق عنـه ،روى عنـه أبـو إسـحاق اهلمـداين وشـعبة وطـارق
بـن عبدالرمحـن وفرقـد السـبخي ومالـك بـن مغـول واحلجـاج بـن أرطـاة والقاسـم أبـو عبدالرمحـن
واملسـعودي مسعـت أيب يقـول ذلـك ،ان عبدالرمحـن قـال سـألت أيب عنـه فقـال هـو صـدوق،
وكتبـه البخـاري يف كتـاب الضعفـاء فسـمعت أيب يقـول حيـول مـن هنـاك.
وقـال البخـاري يف الضعفـاء الصغير  280ع ِ
اصـم بـن َع ْمـرو البَجلِ ّـي عـن أيب أمامـة عـن
َ
النِّبي ﷺ روى عنـه فرقـد التـَّي ِمـي ومل يثبـت ِ
حديثـه.
ُ
ْ ّ
أقـوال النقـاد فيـه :عاصـم بـن عمـرو ويقـال ابـن عـوف البجلـي الكـويف أحـد الشـيعة كان
مـن أصحـاب حجـر بـن عـدي ملـا قتـل بعـذراء وأطلـق عاصـم فيمـن أطلـق.
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قال حيىي بن معني كان كوفيا قدم الشام وذكره ابن حبان يف الثقات ،وذكره العقيلي
يف الضعفاء .وقال الذهيب ال أبس به إن شاء هللا .روى له بن ماجه حديثا واحدا يف فضل
صالة الرجل يف بيته(.)24
الدراسة :الذي عناه البخاري عدم صحة حديثه وبذكره له يف الضعفاء إشارة إىل
تضعيفه له ،لكنها غري قطعية والراوي حمتمل احلال ،واتبعي قدمي فمثله حيتمل حاله ،وقد
روى عنه شعبة ومالك ومها ممن ال يرو إال عن ثقة ،فمثله ال يستحق الرتك وال إدخاله يف
مجلة الضعفاء.
قال ابن أيب حامت.)19/7( 93 :
َ -17ع ْج َلان بـن ُس َـهيل البَاهلـي مسـع أاب أمامـة الباهلـي روى عنـه سـليمان بـن موسـى
ورجـاء بـن أيب سـلمة مسعـت أيب يقـول ذلـك ،ومسعتـه يقـول روى حديثـا واحـدا ال اعلـم حبديثـه
أبسـا وأدخلـه بعـض النـاس يف كتـاب الضعفـاء حيـول منـه.
وقـال البخـاري يف الضعفـاء الصغير  299عجلان بـن سـهل الباهلـي :عـن أيب أمامـة،
روى عنـه سـليمان بـن موسـى ،مل يصـح حديثـه.
أقوال النقاد فيه :قال ابن أيب حامت يف بيان من أخطأ على البخاري عجالن بن سهل
الباهلي مسع أاب أمامة روى عنه سليمان ابن موسى .وامنا هو عجالن بن سهيل .مسعت أيب
ي حديثا واحدا
يقول كما قال .وقال ابن عدي جوااب على كالم البخاري إمنا يريد به البُخا ِر ّ
يروي عنه سـليمان بن موسـى وعجالن ليس ابملعروف .وقال ابن حبان منكر ِ
احلديث على
ُ
ِ
قلّـة ِروايتـه يـرِوي عـن أيب أُمامـة مـاال يشـبه ِ
ِ
حديثـه ال جيُـوز ِال ْحتِجـاج بِ ِـه إِّل فيمـا وافـق الثّقـات
ََ
ْ
()25
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فحينئِ ٍذ يكون كاملستأنس به دون احملتج به .وقال الذهيب فيه جهالة وضعفه أبو زرعة .
الدراسـة :الـراوي حالـه ال أبس هبـا وال يسـتحق الترك مبثـل ذلـك وقـد أجـاب عـن صنيـع
البخـاري إبدخالـه الـراوي يف الضعفـاء احلافـظ ابـن عـدي كمـا تقـدم بقولـه «إمنـا يريـد بـه
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ي حديثـا واحـدا يـروي عنـه سـليمان بـن موسـى وعجلان ليـس ابملعـروف» .وهـو هبـذا
البُخـا ِر ّ
يبين أن الـراوي ال يسـتحق الترك املطلـق بـل حالـه مقاربـة ،وهـو ممـن ختتلـف فيـه أنظـار أهـل
النقـد عـادة.
قال ابن أيب حامت.)45/7( 252 :
َ -18عبَاءَة بن ُكلَيب قدم الري وكتب عنه الرازيون ،وروى عنه إسحاق بن موسى
اخلطمي وحممد بن آدم بن سليمان املصيصي واحلسن بن علي بن عفان مسعت أيب يقول
ذلك وسألته عنه فقال صدوق ،قال أبو حممد روى عن إمسعيل بن إبراهيم عن احلسن ومبارك
بن فضالة وداود الطائي وىف حديثه انكار أخرجه البخاري يف كتاب الضعفاء فسمعت أيب
يقول حيول من هناك.
مل أجده يف كتب البخاري.
أقوال النقاد فيهَ :عبَاءَة بن ُكلَيب ذكره العقيلي يف الضعفاء وقال ال يتابع على حديثه.
وقـال الذهبي صـدوق ،لـه مـا ينكـر ،وغيره أوثـق منـه .وقـال احلافـظ صـدوق لـه أوهـام مـن
العاشـرة روى لـه ابـن ماجـه(.)26
الدراسة :مل أقف على الرتمجة ألعلم قول البخاري  فيها .لكن يظهر من أقوال النقاد
فيه أنه ليس شديد الضعف فيوجب ذلك جعله يف الضعفاء للبخاري.
قال ابن أيب حامت.)136/7( 763 :
َسـلَ ِمي ويقـال قعقـاع بـن عبـدهللا بـن أيب حـدرد وال يصـح
 -19قـَْع َقـاع بـن أيب َحـ ْد َرد األ ْ
لـه صحبـة وهـو زوج بقيرة روى عبـدهللا بـن سـعيد املقبري عـن أبيـه عنـه مسعـت أيب يقـول ذلـك
وادخله بعض الناس يف كتاب الضعفاء فسمعت أيب يقول حيول من هذا الكتاب فان الراوي
عنه عبدهللا بن سـعيد املقربي وعبدهللا ضعيف.
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قال البخاري يف الضعفاء الصغري  -318القعقاع بن أيب حدرد ،له صحبة ،وامرأته
بقرية ،وحديثه عند عبدهللا بن سعيد املقربي ،وال يصح حديثه.
َسلَ ِم ّي الْ َم ِّك ّي.
أقوال النقاد فيه :الْ َق ْع َقاع بن عبدهللا بن أيب َح ْد َرد ْال ْ

ص ْحبـة ومساهـا مـرة بقيرة ومـرة بقيرة
ص ْحبـة وقـال عـن أمـه هلـا ُ
قـال ابـن حبـان يـَُقـال إِن لـهُ ُ
ورجـح ابـن أيب حـامت يف بيـان خطـأ البخـاري أهنـا نقيرة وغلـط بقيرة .وأنكـر بـن َع َسـاكِر أن
ي من ط ِريق عبدهللا بن سعيد عن أبيه عن بن أيب
تكون لهُ ُ
ص ْحبة وأخرج لهُ من ط ِريق الْبـَغَ ِو ّ
ح ْدرد قال قال رسـول هللا ﷺ متعددوا واخشوشـنوا ِ
احلديث قال بن َع َسـاكِر أوردهُ ِف حرف
ْ ْ ُ
ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
وجه فوقع عْنده عن
الْقاف لكنه مل يسـمه ف التـّْرمجة مثّ أخرجه من طريق بن مندة من هذا الْ ْ
ِ
رسـول هللا ﷺ فذكـره وقولـه فِي ِـه ِمسعـت غلـط وقـد رواهُ الذهلـي مـن هـذا
الْ َق ْع َقـاع قـال مسعـت ُ
وجـه فلـم يقـل فِي ِـه ِمسعـت قـال وقـد أخرجـه بـن إسـحاق ِف الْمغَـا ِزي عـن ي ِزيـد بـن عبـدهللا بـن
الْ ْ
الصـواب.
قسـيط عـن الْ َق ْع َقـاع بـن عبـدهللا بـن أيب َحـ ْد َرد عـن أبيـه وهـذا ُهـو ّ
الدراسـة :ضعـف البخـاري حديـث الـراوي واحلمـل فيـه ليـس علـى الـراوي بـل علـى مـن
روى عنه وهو عبدهللا بن سعيد املقربي وعبدهللا ضعيف كما قال أبو حامت وغريه .فعلم هبذا
أن لـزق الضعـف بـه غير جيـد واالفـة مـن املقبري ال منـه.
قال ابن أيب حامت.)171/7( 973 :
س بن املِنـَْهال أخواله قيس وهو من بىن النمر بن قيس أبو احلسن روى عن
َ -20ك ْه َم ُ
سعيد بن أيب عروبة روى عنه سعيد بن كثري بن عفري املصري مسعت أيب يقول ذلك وسألته
عنه فقال كان من اصحاب ابن أيب عروبة يكتب حديثه حمله الصدق ،قال أبو حممد أدخله
البخاري يف كتاب الضعفاء فسمعت أيب يقول حيول من كتاب الضعفاء.
وقال البخاري يف الضعفاء الصغري  322كهمس بن املنهال :عن سعيد بن أيب عروبة،
قال إمساعيل بن حفص عن أبيه :كان يقال :فيه القدر.
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عن
عن َسعِ ُ
عن قـَتَ َاد َة ْ
يد بْ ُن أيب َع ُروبَةَ ْ
وقال يف الكبري  1029كهمس بْن املنهال ْ
ِ
الس ِن عن َسُرَة بْ ِن جْن ُد ٍ
السنِني قاله َسعِيد بْن عفري مسع
ْ
ب قال هنى النِّ ُّ
ُ
ب ﷺ ع ِن ْبي ِع ّ
ْ َ
ِ
ِ
ول فيه القدر.
عن أبيه كان ي ُق ُ
كهمس السدوسي قال امسعيل بْن َج ْع َفر ْ
أقـوال النقـاد فيـهَ :كهمـس بـن املِنـهـال الس ُد ِ
وس ُّـي أبـو عثمـان البصـري اللُ ْؤلُـ ِؤي .ذكـره
َْ
َ
َْ ُ
بـن حبـان يف الثقـات وقـال كان يقـول ابلقـدر روى لـه البخـاري حديثـا واحـدا يف مناقـب
عمـر مقـروان بغيره وقـال السـاجي كان قـدراي ضعيفـا مل حيـدث عنـه الثقـات ،قـال الذهبي:
ِ
ِ
ي مـن أجلـه ِف كتـاب الضُّعفـاء وأخـرج لـه يف
اهتـم بلْقـد ِر ولـه حديـث ُمنكـر أدخلـهُ البُ َخـا ِر ّ
الصحيـح مقـروان.
الدراسـة :طعـن البخـاري يف الـراوي مـن جهـة عدالتـه وكأنـه مل جيـزم هبـا بـل حكـى ذلـك
علـى صيغـة التمريـض ،أمـا أبـو حـامت فلـم يـر ذلـك ولـذا أمـر بتحويلـه.
قال ابن أيب حامت.)174/7( 992 :
ُ -21ك َدير َِ
ب روى عن النيب ﷺ مرسال وروى عن على  روى عنه أبو إسحاق
الض ُ
اهلمداين ومساك بن سلمة ويزيد بن حيان مسعت أيب يقول ذلك ،ان عبدالرمحن قال سألت
أيب عنه فقال حمله الصدق ،وقيل له إن حممد بن إمساعيل البخاري أدخله يف كتاب الضعفاء
فقال حيول من هناك.
وقال البخاري يف الضعفاء الصغري  323كدير الضيب عن النيب ﷺ :روى عنه أبو
إسحاق اهلمداين ،ليس ابلقوي.
أقـوال النقـاد فيـهُ :ك َديـٌْـر الضبي .يقـال إن لـه صحبـة ،وهـو مـن الصحابـة الذيـن مل يـرو
عنهم غري أيب إسحاق السبيعي .قال ابن حبان :شيخ يروي الْ َمَر ِاسيل روى عْنهُ أبو إسحاق
الجـة ِ
ِ
ِ
السـبيعِي ُمنكـر ِّ
وهـي ومـا مل يـرو سـيان فلا
الروايَـة علـى أن الْ َمَراسـيل ال تقـوم عْنـد ابهبـا ْ ّ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّسـائِ ُّي ُك َديـٌْـر
يُعجب ِني ال ْحتجـاج بـا انْفـرد بـه كديـر مـن غير الْ َمَراسـيل إن وجـد ذلـك .وقـال الن َ
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ـف ،وقـال ااجلُْوَز َج ِـانُّ زائـغ .وقـال ابـن عـدي غير معـروف .وقـال الذهبي وهـم مـن
َّ
بي ضعِي ٌ
الض ُِّّ
ِ
()27
ِ
َّسائ ّي وكان يغلو ِف التّشيُّع .
عده صحابيا وقد قواه أبو َحات َّ
ي وضعفه البُخا ِر ّ
الرا ِز ّ
ي والن َ
الدراسة :هذه من الرتاجم اليت يظهر فيها أن ترجيح البخاري جلانب ضعف الراوي حمل
اعتبار قوي .ويقوي ذلك قول ابن عدي وكرمي ُهو مثل كدير الضيب ال ْيرِوي عْنهُ غيـُْر أيب
إسحاق اهلمذاين ،وهو السبيعي وكدير وكرمي غري معروفني ال حيدث عنهما غري أيب إسحاق.
قال ابن أيب حامت.)175/7( 1001 :
ُ -22كَرْيُ برفع الكاف كويف روى عن احلارث األعور .روى عنه أبو إسحاق السبيعي
حديثا واحدا مسعت أيب يقول ذلك ،قال أبو حممد أدخله البخاري يف كتاب الضعفاء
فسمعت أيب يقول حيول من كتاب الضعفاء.
وقال البخاري يف الصغري  324كرمي عن احلارث :وال يصح ،روى عنه أبو إسحاق
اهلمداين.
أقـوال النقـاد فيـهُ :كـرمي برفـع الـكاف كـويف .غير معـروف قالـه ابـن اجلـوزي ،وقـال ابـن
عـدي وكـرمي ُهـو مثـل كديـر الضبي ال ي ْـرِوي عْنـهُ غيـُْـر أيب إسـحاق اهلمـذاين ،وهـو السـبيعي
وكديـر وكـرمي غير معروفين ال حيـدث عنهمـا غير أيب إسـحاق(.)28
الدراسة :كما تقدم يف سابقه متاما.
قال ابن أيب حامت.)274/7( 1484 :
 -23حممد بن سليم أبو هالل ِ
ب ومل يكن من بىن راسب وهو من بىن انجية من
الراسِ ُّ
َ
بنى سـامة وامنـا كان انزال فيهـم بصـري هـو مـوىل سـامة بـن لـؤي مـن قريـش روى عـن احلسـن
وابن سريين وبكر بن عبدهللا املزين وعبدهللا بن بريدة وقتادة روى عنه ابن املبارك وعبدالرمحن
بن مهدي ووكيع وأبو داود الطيالسـي وزيد بن حباب ويزيد بن هارون وأبو نعيم ومسـلم بن
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إبراهيـم وأبـو الوليـد وسـليمان بـن حـرب وأبـو نصـر التمـار وأبـو سـلمة وسـهل بـن بـكار وهدبـة
وداود بـن بلال مسعـت أيب يقـول ذلـك .أدخلـه البخـاري يف كتـاب الضعفـاء فسـمعت أيب
يقـول حيـول مـن كتـاب الضعفـاء.
وقال البخاري يف التاريخ الكبري ُ -297مَ َّمد بْن سليم أبو هالل يقال لهُ الراسيب ومل يكن
من بين راسب إمنا كان انزال فِي ِهم ،كان حيىي بْن َسعِيد ال يروي عْنهُ وابْن مهدي يروي عْنهُ.
وقال يف الصغري 339 :مثل ذلك.

أقوال النقاد فيه :حممد بن سليم أبو هالل ِ
ب البصري موىل بين سامة بن لؤي نزل
الراسِ ُّ
ُ
َ
يف بين راسب فنسب إليهم وليس منهم .قال عمرو بن علي كان حيىي ال حيدث عنه وكان
عبدالرمحن حيدث عنه وقال عثمان الدارمي قلت البن معني محاد بن سلمة أحب إليك يف
قتادة أو أبو هالل فقال محاد أحب إيل وأبو هالل صدوق وقال مرة ليس به أبس وليس
بصاحب كتاب ،وقال اآلجري عن أيب داود ثقة ومل يكن له كتاب وهو فوق عمران القطان،
وقال النسائي ليس ابلقوي وقال بن سعد فيه ضعف أن موسى بن إمساعيل قال كان أعمى
وكان ال حيدث حىت ينسب من عنده وقالوا تويف يف خالفة املهدي سنة تسع وستني وقال
أمحد بن حنبل حيتمل يف حديثه إال أنه خيالف يف قتادة وهو مضطرب احلديث وقال الساجي
روى عنه حديث منكر وقال البزار احتمل الناس حديثه وهو غري حافظ وقال بن عدي
بعدان ذكر له أحاديث كلها أو عامتها غري حمفوظة وله غري ما ذكرت ويف بعض رواايته ما ال
صدوقًا
يوافقه عليه الثقات وهو ممن يكتب حديثه .وقال ابن حبان :وكان أبو ِهالل شيخا ُ
حت صار يرفع الْ َمَر ِاسيل وال يعلم وأ ْكثر ما كان حيدث
إِّل أنه كان خيطأ كثريا من غري تعمد ّ
ِ
ِ
وعبدالر ْحَن مث ذكر له
اختلف فِ ِيه حيىي
َّ
من حفظه فوقع الْمناكري ِف حديثه من سوء حفظه ْ
الر ِاسِب ترك ما انْفرد من
ما ينكر عليه من احلديث مث قال :والّ ِذي أميل إِ ْلي ِه ِف أيب ِه َلل َّ
ْال ْخبار الِّت خالف فِيها الثِّقات واالحتجاج ِبا وافق الثِّقات وقبُول ما انْفرد من ِّ
الرواايت الِّت
مل ُيالف فِيها األثبات الِّت ْليس فِيها مناكِري ،أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن(.)29
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الدراسـة :كأن أاب حـامت  مل يـر أن الـراوي شـديد الضعـف لدرجـة يسـتحق هبـا ذكـره
يف زمـرة الضعفـاء وذلـك لكونـه ممـن ال يتعمـد الكـذب وليـس فاحـش اخلطـأ جـدا فلـذا أمـر
بتحويلـه .وكأن فعـل البخـاري ممـا يوافقـه قـول األكثـر مـن العلمـاء وهـو أن الـراوي مل يتميـز
حديثـه فاسـتحق الترك والتضعيـف ،وهـو األقـرب.
قال ابن أيب حامت.)222/8( 998 :
ُ -24مغِيـَْرةُ بن زايد املوصلي أبو هشام روى عن عطاء ومكحول وانفع وعبادة بن
نسي روى عنه الثوري ووكيع ومحيد ِ
وم َعاىف بن عمران وإبراهيم بن موسى الزايت
الرَؤاس ُّي ُ
ُ
وعصام بن عبدالكرمي وأبو عاصم النبيل مسعت أيب يقول ذلك .وقال :هو صاحل صدوق
ليس بذلك بذاك القوى اببة جمالد ،وأدخله البخاري يف كتاب الضعفاء .فسمعت أيب يقول
حيول امسه من كتاب الضعفاء.
عن عطاء وعبادة.
وقال البخاري يف الكبري  1402مغرية بْن زايد أبو هشام املوصلي ْ
وقال يف الصغري  364مغرية بن زايد ،أبو هشام املوصلي ،عن عطاء وعبادة بن نسي،
روى عنه الثوري ،قال وكيع :وكان ثقة ،وقال غريه :يف حديثه اضطراب.
أقوال النقاد فيه :املغِيـَْرةُ بن زايد البَ َجلِي أبو هشـام املوصلي ويقال أبو هاشـم وصوب
َ
ُ
ذلـك الرازاين.
وكان ممن جييء لطلب العلم ورحل فيه وجالس التابعني ورأى أنسا .قال وكيع كان
ثقة ،وعن حيىي بن معني ليس به أبس له حديث واحد منكر وقال الدوري وابن أيب خيثمة
عن بن معني ثقة ليس به أبس وقال أمحد يف رواية ابنه صاحل :ثقة ،وقال العجلي وابن عمار
ويعقوب بن سفيان ثقة .وقال أبو داود صاحل وقال النسائي ليس به أبس ،وقال بن عدي
عامه ما يرويه مستقيم إال أنه يقع يف حديثه كما يقع يف حديث من ليس به أبس من الغلط
وهو ال أبس به وثقه أبو الفتح األزدي وقال الدارقطين :ليس ابلقوي ،ويف رواية الربقاين:
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يعترب به .وقال عبدهللا بن أمحد عن أبيه مضطرب احلديث منكر احلديث أحاديثه مناكري
وقال مرة :ضعيف احلديث جدا ،وكل حديث رفعه فهو منكر ،وملا سأله أمحد بن حممد بن
احلجاج املروزي عنه لني أمره .وقال أبو زرعة يف حديثه اضطراب وقال النسائي يف موضع
آخر ليس ابلقوي وقال احلاكم أبو أمحد ليس ابملتني عندهم وقال احلاكم أبو عبدهللا املغرية
بن زايد يقال له أبو هشام املكفوف صاحب مناكري مل خيتلفوا يف تركه يقال أنه حدث عن
عبادة بن نسي حبديث موضوع ويقال أنه حدث عن عطاء وأيب الزبري جبملة من املناكري قال
املزي يف هذا القول نظر فأان ال نعلم أحدا قال أنه مرتوك ولعله اشتبه على احلاكم أبصرم بن
حوشب فإنه يكىن أاب هشام أيضا وهو من املرتوكني قلت قد قال فيه بن حبان كان ينفرد
عن الثقات مبا ال يشبه حديث االثبات فوجب جمانبه ما انفرد به وترك االحتجاج مبا خيالف
ولكن نقل اإلمجاع على تركه مردود واحلديث الذي أشار إليه احلاكم قد رواه أبو داود وابن
ماجة من طريقه عن عباده بن نسي عن األسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت يف تعليم
القرآن وقال بن عبد الرب هذا احلديث معدود يف مناكريه فقد قال صاحل بن أمحد عن أبيه ثقة
وقال الدارقطين ليس ابلقوي يعترب به وقال حيىي بن سعيد القطان حديثه يف التفهيم منكر
وقال ابن حبان كان ِمّن يْنفرد عن الثِّقات ِبا ال يشبه ِ
حديث ْالثْبات فوجب جمانبة ما انْفرد
من الرواايت وترك ِال ْحتِجاج ِبا خالف ْالثْبات و ِال ْعتِبار ِبا وافق الثِّقات ِف الرواايت ومات
سنة اثنتني ومخسني ومائة .وقال ابن حزم :منكر احلديث .روى له أصحاب السنن(.)30
الدراسة :الراوي له مناكري رأى البخاري معها أنه مضطرب احلديث ،فأوجب عنده
إدخاله يف مجلة الضعفاء ووافق البخاري مجاعة من النقاد على تضعيفه .ورأى ابن أيب حامت
أن حاله ال يبلغ إىل هذا وأنه يعترب به وأن إدخاله يف مجلة الضعفاء فيه تشدد فأمر بتحويله
وما ذهب إليه يؤيده موقف مجاعة من األئمة النقاد ومنهم ابن عدي الذي قال :عامه ما
يرويه مستقيم إال أنه يقع يف حديثه كما يقع يف حديث من ليس به أبس من الغلط وهو ال
أبس به.
قال ابن أيب حامت.)382/8( 1749 :
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ِ
دالر ْحَـن مـوىل أيب بكـرة املعـروف
ي أبـو َعْب َّ
ُ -25م َعا ِويَـة بْـن َعْبـد الكـرمي الثقفـي الْبَ ْ
صـ ِر ّ
ابلضـال وامنـا مسـي انـه ضـل يف طريـق مكـة وكان معـه رجـل يسـمى معاويـة فرمبـا اندوا معاويـة
َ
فيجيـب اآلخـر فقالـوا معاويـة الضـال فيميـز بينهمـا فسـمي الضـال ،روى عـن احلسـن البصـري
وقيـس بـن سـعد روى عنـه عبدالرمحـن بـن مهـدى وزيـد بـن حبـاب وأبـو داود وموسـى بـن
إمساعيـل وإبراهيـم بـن موسـى وحامـد بـن عمـر البكـراوي وأمحـد بـن عبـدة مسعـت أيب يقـول
ذلك .سألت أيب عن معاوية بن عبدالكرمي فقال :صاحل احلديث حمله الصدق وال حيتج به،
أدخلـه البخـاري يف كتـاب الضعفـاء فقـال أيب :حيـول منـه.
ِ
دالر ْحَن
ي أبو َعْب َّ
وقال البخاري يف الكبري ُ 1451م َعا ِويَة بْن َعْبدالكرمي الثقفي الْبَ ْ
ص ِر ّ
ِ
ي
يُ ُ
قال ضل الطريق ِف طريق مكة .وقال يف الصغري ُ 367م َعا ِويَة بْن َعْبدالكرمي الثقفي الْبَ ْ
ص ِر ّ
دالر ْحَن ،قال حامد ابن عمر :كان يقال له :الضال ،موىل آل أيب بكرة ،وما أعلم
أبو َعْب َّ
رجال أعقل منه ،نسبه زيد بن حباب ،روى عنه موسى بن إمساعيل.
ِ
دالر ْحَـن البصـري
ي أبـو َعْب َّ
أقـوال النقـاد فيـهُ :م َعا ِويَـة بْـن َعْبدالكـرمي الثقفـي الْبَ ْ
صـ ِر ّ
املعـروف ابلضـال.
قـال أبـو طالـب عـن أمحـد مـا أصـح حديثـه مـا أثبـت حديثـه قيـل لـه بعـض مـا روى عـن
عطـاء مل يسـمعه فأنكـره وقـال هـو يـروي بعضهـا عـن قيـس بـن سـعد وبعضهـا يقـول مسعـت
عطـاء فلا يدلـس وهـو أحـب إيل مـن إمساعيـل بـن مسـلم وقـال بـن معين وأبـو داود ثقـة وقـال
النسـائي ليـس بـه أبس وذكـره بـن حبـان يف الثقـات.
مات سنة مثانني ومائة علق له البخاري يف األحكام من صحيحه حكاية .مات سنة
مثانني ومائة(.)31
الدراسة :مل يبني البخاري سبب إدخال معاوية يف الضعفاء ،والرجل ال شك أنه ثقة،
وقول أيب حامت جرح جممل مل يفسر وهو متعنت وقد خالف اجلمهور يف تعديل الرجل وهو
مع هذا أمر بتحويله من ضعفاء البخاري ،فالقول قول اجلمهور فيه .الذي يظهر أن البخاري
 إمنا أدخله يف الضعفاء لببيان أنه ليس له حظ من لقبه.
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قال ابن أيب حامت.)435/8( 1987 :
َ -26مْن َـدل بـن علـى العنـزي أبـو عبـدهللا الكـويف مـن أنفسـهم روى عـن عبدامللـك بـن
عمير وجعفـر بـن أيب املغيرة وعمـران بـن أيب عطـاء وسـعيد ابـن مسـروق واملغيرة بـن مقسـم
واألعمـش وليـث بـن أيب سـليم روى عنـه أبـو نعيـم وأبـو غسـان النهـدي وأبـو الوليـد الطيالسـي
وأمحـد بـن عبـدهللا بـن يونـس وخالـد الكحـال وعبيـد بـن إسـحاق مسعـت أيب يقـول ذلـك.
مسعـت أيب يقـول سـألت حييى بـن معين عـن منـدل وحبـان أيهمـا أحـب اليـك؟ قـال :مـا هبمـا
أبس .ان عبدالرمحـن قـال مسعـت أيب يقـول :كـذا أقـول وكان البخـاري ادخـل منـدل يف كتـاب
الضعفاء فقال أيب :حيول من هناك .ثنا عبدالرمحن ان علي بن احلسني بن اجلنيد قال مسعت
ابن منري يقول :حبان وأخوه مندل أحاديثهما فيها بعض الغلط .ان عبدالرمحن قال سـئل أبو
زرعـة عـن منـدل فقـال :لين .ان عبدالرمحـن قـال سـئل أيب عـن منـدل فقـال :شـيخ.
دالل
مل أجده يف الضعفاء للبخاري .وقال يف الكبري  2213مندل بْن على العنزي أبو َعْب َّ
ِ
الَ َسن بْن أيب القاسم قال ذكران لشريك
عن ْ
عن ليث قال َعْب َّ
دالل بْن أيب األسود ْ
الكوف ْ
عن أيب وائل عن ابن َم ْسعُود فقال كذب املندل أان
حديث مندل ِف التجرد ع ِن األعمش ْ
عن عاصم َع ْن أيب قالبة ،روى عنه الفضل بْن دكني وغريه.
أخربت األعمش ْ

العنَـ ِزي أبوعبـدهللا الكـويف يقـال امسـه عمـرو ومنـدل
أقـوال النقـاد فيـهَ :مْن َـدل بـن علـي َ
لقبه .ذكره ابن سعد يف الطبقة السادسة وقال كان أذكر وأثبت من أخيه حبان وفيه ضعف
ومنهـم مـن يشـتهي حديثـه ويوثقـه وكان خيرا فاضلا .وقـال عبـدهللا بـن أمحـد عـن أبيـه ضعيـف
احلديـث فقلـت فحبـان أخـوه قـال هـو أصلـح منـه يعني منـدال أصلـح مـن حبـان ،وقـال مـرة
مـا أقرهبمـا وقـال أمحـد بـن أيب مـرمي عـن ابـن معين ليـس بـه أبس يكتـب حديثـه قـال ابـن أيب
خيثمـة عـن ابـن معين ليـس بشـيء وقـال عثمـان الدارمـي عـن ابـن معين ال أبس بـه وقـال
الـدوري عـن ابـن معين حبـان ومنـدل ضعيفـان ومهـا أحـب إيل مـن قيـس بـن الربيـع وقـال معـاذ
بـن معـاذ العنبري دخلـت الكوفـة فلـم أر أحـدا أورع مـن منـدل وقـال يعقـوب بـن شـيبه كان
أشـهر من أخيه حبان وهو أصغر سـنا منه وأصحابنا حيىي بن معني وعلي بن املديين وغريمها
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مـن نظرائهـم يضعفونـه يف احلديـث وكان خيرا فاضلا صدوقـا وهـو ضعيـف احلديـث وهـو
أقـوى مـن أخيـه يف احلديـث وقـال العجلـي جائـز احلديـث وكان يتشـيع وتقـدم أنـه سـئل أبـو
زرعـة عـن منـدل فقـال لين احلديـث وسـئل أبـو حـامت عنـه فقـال شـيخ وقـال علـي بـن احلسين
بـن اجلنيـد عـن حممـد بـن عبـدهللا بـن منير يف أحاديثهمـا بعـض الغلـط وقـال النسـائي ضعيـف
وقـال بـن عـدي لـه غرائـب وأفـراد وهـو ممـن يكتـب حديثـه تـويف ابلكوفـة سـنة سـبع أو مثـان
وسـتني ومائـة يف خالفـة املهـدي .وقـال علـي بـن احلسين بـن اجلنيـد سـئل ابـن معين عنـه فقـال
ليـس بـذاك القـوي قيـل وابـن فضيـل مثلـه قـال لـو كان ابـن فضيـل مثلـه هللـك وقـال اجلُْوَز َج ِـانُّ
واهـي احلديـث وقـال احلاكـم أبـو أمحـد ليـس ابلقـوي عندهـم وقـال السـاجي ليـس بثقـة روى
مناكير وقـال يل بـن مثنى كان عبدالرمحـن بـن مهـدي ال حيـدث عنـه وقـال بـن قانـع والدارقطني
ضعيـف وقـال ابـن مثنى كان عبدالرمحـن بـن مهـدي ال حيـدث عنـه وقـال ابـن قانـع والدارقطني
ضعيـف وقـال ابـن حبـان كان ممـن يرفـع املراسـيل ويسـند املوقوفـات مـن سـوء حفظـه فاسـتحق
الترك وقـال الطحـاوي ليـس مـن أهـل التثبـت يف الروايـة بشـيء وال حيتـج بـه .ويف كتـاب ابـن
اجلنيـد :سـئل حييى -وأان أمسـع -عـن منـدل ،فقـال :ليـس بـذاك القـوي الشـديد ،وقـال أبـو
أمحـد احلاكـم :ليـس ابلقـوي عندهـم ،وقـال ابـن مثنى :مـا مسعـت عبدالرمحـن حيـدث عنـه،
وقـال السـاجي :ليـس بثقـة ،روى مناكير .وذكـره العقيلـي والبلخـي وابـن اجلـارود وابـن شـاهني
والفسـوي يف مجلـة الضعفـاء .وقـال ااجلُْوَز َج ِـانُّ :ذاهـب احلديـث ،وقـال الدارقطني :ضعيـف.
ِ
ويالـف
مر ِاسـيل ويسـند املوقوفـات ُ
وقـال ابـن حبـان :كان مرجئـا مـن الْعبـاد إّل أنـه كان يرفـع الْ َ
ِ
مسـلك املتقنين ممـا ال ينفـك منـه البشـر
الثّقـات ِف الـرواايت مـن سـوء حفظـه ّ
فلمـا سـلك غير ْ
ِ
ـتحق التـّْـرك .روى لـه أبـو داود
فاس ّ
مسـلك الْعُ ُـدول ْ
مـن اخلطـأ وفحـش ذلـك منـه عـدل بـه غير ْ
وابـن ماجـه (.)32
الدراسة :والذي يظهر أن إنكار أيب حامت على إدخال البخاري له يف الضعفاء أي أنه
ليس شديد الضعف ألنه سأل حيىي بن معني عن مندل وحبان أيهما أحب اليك؟ قال :ما
هبما أبس .ولذا قال ابن عدي بعد أن ساق ما أنكر على مندل وملندل غري ما ذكرت وله
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أحاديث أفراد وغرائب ،وهو ممن يكتب حديثه .وإال فجمهور العلماء على ضعفه وعدم
االحتجاج به.
قال ابن أيب حامت.)449/8( 2060:
 -27النـُْع َمان بن راشد ومل يصح عندي انه أخو إسحاق بن راشد الرقي روى عن
الزهري وروى عنه الزهري حديثا ذكره فقال له النعمان من حدثك؟ قال :أنت حدثتين وروى
عن ميمون بن مهران روى عنه ابن جريج ومحاد بن زيد ووهيب وجرير بن حازم .حدثنا
عبدالرمحن قال مسعت أيب يقول ذلك .مسعت أيب يقول :النعمان بن راشد يف حديثه وهم
كثري وهو صدوق يف االصل :قال أبو حممد كان البخاري ادخل امسه يف كتاب الضعفاء
فسمعت أيب يقول :حيول امسه من هذا الكتاب.
وميمون بن
اجلزِري :عن ُّ
وقال البخاري يف الصغري  389النعمان بن راشد َ
الزهريَ ،
ِمهران ،وعنه ُوهيب ،يف حديثه وهم كثري.

ِ
الرقِ ُّي موىل بين أمية يقال إنه
أقوال النقاد فيه :النـُْع َمان بن راشد اجلََزري أبو إسحاق َ
أخو إسحاق بن راشد وقال أبو حامت مل يصح عندي ذلك .قال الدوري عن ابن معني ثقة.
وذكره بن حبان يف الثقات وابن شاهني يف كتاب الثقات .وقال النسائي والساجي صدوق
فيه ضعف وقال العقيلي ليس ابلقوي يعرف فيه الضعف وقال بن عدي والنعمان بْن راشد
قد احتمله الناس وروى عْنهُ الثقات مثل محاد بن زيد وجرير بن حازم ووهيب بْن َخالِد
وغريهم من الثقات وله نسخة عن الزهري ،وال أبس بِِه .وقال الذهيب حسن احلديث .وقال
علي بن املديين ذكره حيىي القطان فضعفه جدا .وقال عبدهللا بن أمحد سألت أيب عنه فقال
مضطرب احلديث روى أحاديث مناكري وقال ابن معني ضعيف وقال مرة ليس بشيء وقال
ابن شاهني مرة ليس بشيء وقال أبو داود ضعيف وقال النسائي ضعيف كثري الغلط وقال
يف موضع آخر أحاديثه مقلوبة قال وقال ابن معني مرة ضعيف مضطرب احلديث .والذي يف
الكىن للدواليب عنه :كثري الغلط .وذكره أبو العرب يف مجلة الضعفاء ،ويف كتاب ابن اجلارود:
ليس بشيء ،ضعيف احلديث .روى له البخاري تعليقا ومسلم واألربعة (.)33
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الدراسة :يظهر من ترمجة النعمان أنه صدوق يف نفسه إال أنه ضعيف لكثرة أوهامه،
وهذا ما قاله البخاري نفسه ،ولعل أاب حامت أنكر عليه إدخاله لكونه ال يبلغ درجة كبرية من
الضعف وكأنه يرى أنه ال ينبغي كتب رجل يف كتب الضعفاء إال إذا كان شديد الضعف
أو أن ضعفه غري حمتمل ،وإال فاإلمامان متفقان على ضعفه ،ويؤيد هذا ما قاله ابن عدي:
«النعمان بْن راشد قد احتمله الناس روى عْنهُ الثقات مثل محاد بن زيد وجرير بن حازم
ووهيب بْن َخالِد وغريهم من الثقات وله نسخة عن الزهري ،وال أبس بِِه».
قال ابن أيب حامت.)116/9( 489 :
 -28هند بن أيب هالة وهو هند ابن خدجية زوج النيب ﷺ وكان وصافا عن حلية
رسول هللا ﷺ روى عنه احلسن بن علي بن أيب طالب مسعت أيب يقول ذلك .ان عبدالرمحن
مسعت أيب يقول روى عنه قوم جمهولون فما ذنب هند ابن أيب هالة أدخله البخاري يف كتاب
الضعفاء فسمعت أيب يقول حيول من هناك.
وقال البخاري يف الضعفاء الصغري  412هند بن أيب هالة :وكان وصافا للنيب ﷺ ،روى
عنه احلسن بن علي ،ويتكلمون يف إسناد حديثه .وقال يف الكبري  2855يتكلم يف حديثه.
أقـوال النقـاد فيـهِ :هْن ُـد بـن أيب َهالَـةَ واسـم أيب َهالَـةَ النـَّبَـاش بـن ُزَرا ِرة ويقـال زرارة بـن
النبـاش التميمـي ويقـال مالـك بـن نبـاش بـن زرارة ربيـب النبي ﷺ أمـه خدجيـة بنـت خويلـد.
قـال أبـو حـامت ابـن حبـان يف كتـاب الصحابـة :يقـال :إن لـه صحبـة .وقـال بـن عبـد البر كان
هنـد فصيحـا بليغـا وصـف النبي ﷺ فأحسـن وأمعـن قـال وقـال الزبير قتـل هنـد مـع علـي يف
وقعـة اجلمـل قلـت :حكـى الدارقطني يف كتـاب األخـوة أسـم أيب هنـد مالـك بـن النبـاش ويقـال
هنـد بـن النبـاش حليـف بني عبـد الـدار وذكـر أنـه شـهد بـدرا واملشـاهد وشـهد مـع علـي اجلمـل
وصفين والنهـروان وسـكن البصـرة وتـويف هبـا وذكـر النسـائي يف كتـاب األخـوة أنـه قتـل يـوم
اجلمـل قـال وكان فصيحـا وقـال أبـو حـامت :الـرازي روى عنـه قـوم جمهولـون فمـا ذنـب هنـد حتى
أدخلـه البخـاري يف الضعفـاء .روى لـه الرتمـذي يف الشـمائل(.)34
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الدراسة :الراوي قدمي الرواية لقي الكبار روى عنهم بل عده بعضهم يف الصحابة وغاية
ما أخذ عليه أحاديث رواها عنه جماهيل ،وهو كما قال أبو حامت :الرازي :روى عنه قوم
جمهولون .فما ذنبه حىت أدخله البخاري يف الضعفاء.
قال ابن أيب حامت.)132/9( 556:
َص َفر أبو حممد وهو ابن بسطام بن حريث الزهراين .بصري
 -29حيىي بن بِ ْسطَام األ ْ
روى عن ابن هليعة وبكر بن مضر وحيىي بن محزة وصدقة بن خالد وعبدالواحد بن زايد
ونوح بن قيس وبشر ابن منصور كتب عنه أيب يف سنة أربع عشرة ومائتني أايم األنصاري .ان
عبدالرمحن قال سألت أيب عنه فقال :شيخ صدوق ما حبديثه أبس قدري أدخله البخاري يف
كتاب الضعفاء فسمعت أيب يقول :حيول من هناك.
وقال البخاري يف الضعفاء الصغري  414حيىي بن بسطام بن حريث البصري ،يذكر ابلقدر.
ي كان يذكر ابلقدر
وقال يف الكبري  2938حيىي بْن بسطام بْن حريث الْبَ ْ
ص ِر ّ

َص َفـر أبـو حممـد وهـو ابـن بسـطام بـن حريـث
أقـوال النقـاد فيـه :حييى بـن بِ ْسـطَام األ ْ
الزهـراين .سـئل أبـو داود عنـه فقـال « :تركـوا ِ
حديثـه .قـال الد َ ِ
ني فِي ِـه ضعـف ،واختلـف
َُ
َّارقُطْ ّ
ِ
صنيـع ابـن حبـان فيـه فتـارة ذكـره يف الثقـات واترة قـال عنـه كان قـدراي داعيـة إِىل الْقـدر ال حتـل
الروايـة عنـه هل ِـذ ِه الْعلّـة وملـا ِف ِروايتـه مـن الْمناكِير الّ ِتي ختالـف ِروايـة الْمش ِ
ِّ
ـاهري(.)35
ُ

الدراسة :محل على الراوي بسبب القدر وأما حديثه فما به أبس ،وقد واختلف صنيع
ابـن حبـان فيـه فتـارة ذكـره يف الثقـات واترة قـال عنـه كان قـدراي ِ
داعيـة إِىل الْقـدر ال حتـل ِّ
الروايـة
عنـه هل ِـذ ِه الْعلّـة وملـا ِف ِروايتـه مـن الْمناكِير الّ ِتي ختالـف ِروايـة الْمش ِ
ـاهري ولعـل مـا أشـار إليـه
ُ
ابـن حبـان هـو مـا أوجـب ادخـال البخـاري لـه يف الضعفـاء ورأى أبـو حـامت أنـه ال يبلـغ هـذه
الدرجـة فأمـر حتويلـه.
قال ابن أيب حامت.)194/9( 710 :
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 -30حيىي بن و ِ
اضح أبو َتِيـْلَة املروزي أنصاري روى عن األوزاعي وحممد بن إسحاق
َ
وأيب املنيب روى عنه حممد بن عيسى بن الطباع ،وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
وإبراهيم بن موسى وحممد بن عبدهللا بن منري وسعيد بن حممد اجلرمي واحلسن بن عرفة مسعت
أيب يقول ذلك .مسعت أيب يقول :هو ثقة يف احلديث أدخله البخاري يف كتاب الضعفاء
فسمعت أيب يقول حيول من هناك.
مل أجده يف الضعفاء.
وقال يف الكبري  3124حيىي بن واضح أبو متيلة االنصاري املروى مسع حممد بن إسحاق
وعبيد هللا العتكي روى عْنهُ ُمَ َّمد بْن احلجاج املصفر.

أقـوال النقـاد فيـه :حييى بـن و ِ
اضـح أبـو َتِيـْلَـة املـروزي األنصـاري موالهـم املـروزي احلافـظ.
َ
قال األثرم عن أمحد :ليس به أبس مث قال أرجو إن شاء هللا تعاىل أن ال يكون به أبس كتبنا
عنـه علـى ابب هشـيم قـال عبـدهللا بـن أمحـد عـن أبيـه ثقـة وقـال عثمـان الدارمـي عـن بـن معين:
ليـس بـه أبس وكـذا قـال النسـائي :وقـال بـن أيب خيثمـة وغيره عـن بـن معين ثقـة وكـذا قـال بـن
سـعد والنسـائي أيضـا وقـال ابـن خـراش صـدوق وذكـره بـن حبـان يف الثقـات وقـال صـاحل بـن
حممـد جـزرة ثقـة يف احلديـث وكان حممـود الروايـة وقـال صاحـب امليـزان وقـد وهـم أبـو حـامت إذ
زعـم أن البخـاري تكلـم فيـه ،وذكـره يف الضعفـاء فلـم أر ذلـك ،وال كان ذلـك ،فـإن البخـاري
قـد احتـج بـه ،ولـوال أن ابـن اجلـوزي ذكـره يف الضعفـاء ملـا أوردتـه .روى لـه اجلماعـة (.)36
الدراسة :أقول مل أجد للراوي ذكر يف ضعفاء البخاري وإمنا ذكره يف الكبري ومل يتكلم
عليه بشيء ومجيع أئمة اجلرح على تعديله والثناء عليه ،فيبدو أن البخاري كتبه أوال مث حماه
ويؤيد هذا قول الذهيب االنف يف امليزان ،ومما يؤيد اختالف النسخ ذكر ابن اجلوزي له من
الضعفاء وانكار الذهيب عليه.
قال ابن أيب حامت.)198/9( 826 :
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ي روى عـن زيـد بـن أيب أنيسـة روى عنـه حممـد بـن
الرَهـا ِو ُّ
 -31حييى بـن يزيـد أبـو َشـيـْبَة ُّ
املهاجـر االنصـاري وحممـد بـن إسـحاق وإمساعيـل بـن عيـاش مسعـت أيب يقـول ذلـك وسـألته
عنـه فقـال :ليـس بـه أبس ،أدخلـه البخـاري يف كتـاب الضعفـاء فسـمعت أيب يقـول :حيـول مـن
هناك.
وقال البخاري يف الضعفاء الصغري  422حيىي بن يزيد ،أبو شيبة الرهاوي عن زيد بن
أيب أنيسة ،روى عنه إمساعيل بن عياش ،مل يصح حديثه .وقال يف الكبري  3132مل يصح
حديثه.
ي اجلزري .ذكره بن حبان يف الثقات
الرَها ِو ُّ
أقوال النقاد فيه :حيىي بن يزيد أبو َشيـْبَة ُّ
فقال يعترب حديثه من غري رواية الضعفاء عنه مث ذكره يف اجملروحني فقال :كان يروي املقلوابت
عن االثبات فبطل االحتجاج به .وقال ابن عدي ال أرى برواايته أبسا وليس هو بكثري
احلديث وأرجو أن يكون صدوقا .وقال مغلطاي ويف كتاب الساجي :مل يصح حديثه .وذكره
الدواليب ،وأبو العرب يف مجلة الضعفاء ،وكذلك ابن اجلارود .اهـ .له يف أيب داود حديث
عن واثلة(.)37
الدراسـة :ضعـف البخـاري حديثـه وكأنـه بسـبب روايـة الضعفـاء عنـه وليـس لضعفـه يف
نفسـه ويؤيـد هـذا قـول ابـن حبـان يف الثقـات :يعتبر حديثـه مـن غير روايـة الضعفـاء عنـه .وأمـا
أبـو حـامت فـرأى أن حالـه مقاربـة فلـذا رأى أن إدخالـه يف مجلـة الضعفـاء ليـس ابلوجيـه فأمـر
بتحويلـه .ويؤيـد هـذا صنيـع ابـن عـدي حيـث قـال :ال أرى برواايتـه أبسـا وليـس هـو بكثير
احلديـث وأرجـو أن يكـون صدوقـا.
قال ابن أيب حامت.)199/9( 829 :
اص ،خال أيب يوسف القاصي ،وهو ابن يعقوب
 -32حيىي بن يعقوب أبو طالب ال َق ُ
بن ُمدرك بن سعد بن َحبـْتَةَ األنصاري .روى عن إبراهيم التيمي وعكرمة وعلقمة بن مرثد
وحمارب بن داثر وعبد األعلى روى عنه أبو متيلة والفضل بن موسى وإبراهيم بن عيينة .ان
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عبدالرمحن قال مسعت أيب يقول ذلك .وسألته عنه فقال :حمله الصدق مل يرو شيئا منكرا،
وهو ثقة يف احلديث ،أدخله البخاري يف كتاب الضعفاء فسمعت أيب يقول :حيول من هناك.
وقال البخاري يف الضعفاء الصغري  423حيىي بن يعقوب بن مدرك بن سعد أبو طالب
القاص األنصاري منكر احلديث.
أقـوال النقـاد فيـهَْ :ييى بـن يعقـوب بـن ُمـ ْد ِرك بـن سـعد بـن حبيـب القـاص األنصـاري
خـال أيب يوسـف كـويف.
قال ابن حبان يف الثقات كان خيطيء وقال يف اجملروحني يروي عن الثِّقات ْال ْشياء
ِ
يسمعها أنه كان الْ ُم ْعتمد لذلِك ال جيوز
املقلوابت على قلّة ِروايته ّ
حت ُرمبا سبق إىل قلب من ْ
ِال ْحتِجاج بِِه .وقال ابن عدي :ال أعرف أليب طالب هذا من احلديث إال الشيء اليسري(.)38
الدراسة :الذي يظهر يل أن الراوي على قلة روايته فهو منكر احلديث كما قال البخاري
وقول أيب حامت عنه مل يرو شيئا منكرا وهو ثقة يف احلديث حمل نظر فال يوافق عليه ومل يعدل
الراوي أحد سواه فأمره بتحويل الراوي ليس ابلقوي.
قال ابن أيب حامت.)285/9( 1209 :
 -33يزيـد بـن َكْي َسـان أبـو إمساعيـل اليَ ْشـ ُك ِري ويقـال أبـو منين .روى عـن أيب حـازم
سـلمان االشـجعي ومعبـد أيب االزهـر .روى عنـه عبدالواحـد ابـن زايد ومـروان الفـزاري وحييى
بـن سـعيد القطـان وأبـو خالـد االمحـر وعقبـة بـن خالـد وحممـد بـن فضيـل وعبدالرمحـن بـن مغـراء
ويعلى وحممد ابنا عبيد والوليد بن القاسم مسعت أيب يقول ذلك .مسعت أيب يقول :يزيد بن
كيسـان يكتب حديثه ،وحمله الستر ،صاحل احلديث .قلت :حيتج حبديثه؟ قال :ال ،هو اببة
فضيـل بـن غـزوان وذويـه ،بعـض مـا أييت بـه صحيـح ،وبعـض ال .وكان البخـاري قـد ادخلـه يف
كتـاب الضعفـاء فقـال أيب حيـول منـه.
مل أجده يف الضعفاء للبخاري ،وال يف الكبري.
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عبدالواحد بْن زايد ومروان
أقوال النقاد فيه :يزيد بن َكْي َسان أبو إمسعيل اليَ ْش ُك ِري كناه ْ
بن معاوية ال َفَزاري .قال أمحد بن حنبل وابن معني والنسائي والدارقطين :ثقة .وقال علي
بن املديين عن القطان صاحل وسط ليس هو ممن يعتمد عليه وقال بن حبان يف الثقات كان
خيطيء وخيالف مل يفحش خطاه حىت يعدل به عن سبيل العدول وال أتى مبا ينكر فهو مقبول
إال ما يعلم أنه أخطأ فيه فيرتك خطأه كغريه من الثقات .وقال ابن عدي روى عنه مجاعة
من الثقات وأرجو أال يكون برواايته أبس .وقال أبو أمحد احلاكم :ليس ابحلافظ عندهم (.)39
الدراسة :مل أقف على كالم البخاري حىت يتسىن يل بيان سبب اخلالف لكن يظهر
من مثل حال الراوي أنه ليس شديد الضعف ليستوجب إدخاله يف الضعفاء وإن كان فيه
ضعف.
قال ابن أيب حامت.)423/9( 2085 :
العنَ ِزي وكان من شيعة علي  روى عن ...روى عنه عاصم االحول.
 -34أبو فـََز َارة َ
ان عبدالرمحن قال مسعت أيب يقول :هو شيخ ليس مبشهور ،أدخله البخاري يف كتاب
الضعفاء فسمعت أيب يقول :حيول من هناك.
مل أقف على كالم البخاري فيه ال يف الضعفاء وال يف الكبري.
أقوال النقاد فيه :أبو فـزارة الْعنزي .روى عن علي .وعنه ع ِ
اصم ْالَحول .قال الذهيب:
َُ
ََ َ َ
َ ّ
ي (.)40
لينه البُ َخا ِر ّ
الدراسة :مل أقف على كالم البخاري حىت يتسىن يل بيان سبب اخلالف لكن يظهر
من مثل حال الراوي أنه ليس شديد الضعف ليستوجب إدخاله يف الضعفاء وإن كان فيه
ضعف.
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خالصة الدراسة النظرية للرواة:
ممـا سـبق مـن الرتاجـم يظهـر لنـا أن أكثـر الرتاجـم التي أمـر أبـو حـامت  بتحويلهـا مـن
ضعفاء البخاري سببها أن أاب حامت مل ير أن املرتجم له يستحق إدخاله يف الضعفاء وإن كان
وصـف الضعـف عمومـا يشـمله ولعـل أاب حـامت رأى أن هـؤالء الـرواة ليسـت حاهلـم شـديدة
الضعـف حتى يدخـل مـع الضعفـاء وليسـت كل رواايهتـم ضعيفـة بـل فيهـا مـا يتابعـون عليهـا
وفيهـا مـاال يتابعـون عليهـا ،لكـن ال حيتـج ابلواحـد منهـم إذا انفـرد وهـو مـع هـذا يغلـب علـى
حديثـه النـكارة ،ويؤيـد هـذا صنيعـه يف ترمجـة عيسـى بـن مهـران الـرازي فـإن أاب حـامت مسـع منـه
وترك حديثه وسأله ابنه عنه فقال ال حيول حديثه  -أي من كتاب الضعفاء  -فانه كذاب.
فأمـر ابـن أيب حـامت بعـدم حتويـل الـراوي لشـدة ضعفـه ميكـن أن يفـاد منهـا أنـه رأى أن كتـاب
البخاري ليس موضعا ملن ضعفهم حمتمل بل ميكن أن نقول أن كل راو ال حيتج به إذا انفرد
عنـده لكنـه ليـس مبتروك احلديـث ليـس مكانـه ضعفـاء البخـاري ،وعلـى هـذا مجلـة مـن الرتاجـم
ممـا تقـدم يف هـذا البحـث تؤيـد ذلـك.
وعند أتمل هذه الرتاجم جند أن أصحاهبا على قسمني:
قسم يظهر فيه كالم أيب حامت جليا ،ومرده الختالف االجتهاد بينه وبني البخاري،
وهذا القسم يرجع اترة إىل أن البخاري نفسه من حيث االبتداء مل يدخلهم يف الضعفاء إال
لقلة حديثهم ووقوع اخلطأ فيه مع قلته ولذا كانت إشارته يف الضعفاء تتناول حديث الراوي
ال الراوي نفسه ،وقد أجاب عن صنيع البخاري إبدخال أمثال هؤالء الرواة يف الضعفاء
ي حديثا واحدا يروي عنه سليمان
احلافظ ابن عدي كما تقدم بقوله « إمنا يريد به البُخا ِر ّ
بن موسى وعجالن ليس ابملعروف» .وهو هبذا يبني أن الراوي ال يستحق الرتك املطلق بل
حاله مقاربة ،وهو ممن ختتلف فيه أنظار أهل النقد عادة .لكن بعض منها وهو قليل جدا
وقع خالف حقيقي بينه وبني أيب حامت فيه وهذا كما تقدم من اختالف االجتهاد وإن كان
يظهر يل أن احلق مع البخاري يف أكثرها ،ومجلة من هذا النوع سبب إدخال البخاري له
يف الضعفاء خطؤه يف الرواية عن بعض شيوخه وخمالفته الثقات الذين رووا عنه ،أو لكون
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البخاري يرى أنه كان يتعمد اخلطأ أو املخالفة ولذا قويت عباراته يف تضعيفهم كقوله :يف
حديثه نظر وحنوها وهو ال يقوهلا كما قال الذهيب إال فيمن هو متهم ،أو ليس بثقة ،فهو
عنده أسوأ حاال من الضعيف ،وقال ابن كثري يف علوم احلديث فإنه يكون يف أدىن املنازل
وأردئها عنده.
القسـم الثـاين :رواة احلمـل يف تضعيفهـم عنـد البخـاري علـى الـرواة عنهـم وكأن أاب حـامت
رأى أن هـذا النـوع مـن الـرواة ال ينبغـي إدخالـه يف الضعفـاء ألن الضعـف ليـس منهـم وإمنـا
بسـبب روايـة غريهـم عنهـم ،ومـن هـذا النـوع بعـض مـن وصـف أبنـه صحـايب ،كهنـد بـن أيب
هالـة وال شـك أن البخـاري ال يريـد مـا قـد يتبـادر إىل الذهـن مـن ذلـك ،ملـا عـرف مـن مسـلكه
ومنهجـه  يف مثـل هـذا.
وقد تقدم على مجيع ما ذكرت فيما سبق من الدراسة أمثلة كثرية مفسرة أغنت عن
إعادهتا هنا خشية اإلطالة ،وابجلملة فاخلالف بني اإلمامني له حظ من النظر ولعل البخاري
ابلصواب أحظ .وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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اخلـامتـة
احلمـد هلل وحـده الـذي بنعمتـه تتـم الصاحلـات ،والصلاة والسلام علـى مـن أكرمـه ربـه
أبفضـل املكرمـات ،وبعـد ففـي ختـام هـذا البحـث جيـدر يب أن أخلـص أهـم مـا توصلـت إليـه
مـن النتائـج والتوصيـات:
 املكانة السامقة لإلمامني البخاري وأيب حامت بني أقراهنما وتقدمهما يف علم احلديث روايةودراية.
 مكانة كتاب البخاري الضعفاء الصغري والذي اعتىن به العلماء من وقت مبكر وحىت يومناهذا .ويظهر هذا من تتبع أقرانه وتالميذه لرتاجم الكتاب والتعقيب عليها ملا له من املنزلة.
 احتوى ضعفاء البخاري الصغري على  442ترمجة ( .)41ومع هذا مل يتعقبه أبو حامت سوىيف عدد قليل جدا.
 بلغ عدد الرتاجم اليت أمر أبو حامت بتحويلها من ضعفاء البخاري  34ترمجة احلق يف كثريمنها مع البخاري.
 عامة اخلالف الذي وقع بني اإلمامني مرده إىل مستوى درجة ضعف الراوي ال من جهةثبوته يف األصل يف حق الراوي.
عدد من الرتاجم اليت وقع اخلالف فيها بني اإلمامني مناط اخلالف فيه بينهما خمتلف
 ٌفالبخاري تناول جرحه حديث الراوي وأبو حامت تناول جرحه حال الراوي عموما.
 بلغ عدد الرتاجم اليت سببها اخلالف بني اإلمامني من جهة قوة الضعف وخفته اثنيت عشرةترمجة .وبلع عدد ما وقع بينهما من اخلالف بسبب تقدير الوهم كثرة وخفة ست تراجم.
وبلغ ما كان اخلالف فيه سببه الطعن يف حديث الراوي تسع تراجم .وبلغ ما كان اخلالف
فيه ظاهرا بينا كالطعن يف عدالة الراوي ست تراجم.
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 ظهر يل من التتبع األويل أن اختيار البخاري أقرب إىل الصواب ،إال أن هذا حيتاج لتتبعرواايت هؤالء الرواة وسربها وهذا ما أوصي به ألن من شأنه جتلية جوانب مهمة ودقيقة
يف منهج اإلمامني رمحهما هللا.
واحلمد هلل أوال وآخرا.
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تذكرة احلفاظ  ،183/2هتذيب التهذيب .31/9
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الضعفاء واملرتوكني للنسائي ( )267اجملروحني البن حبان ( )392ابن عدي ( )805اتريخ أمساء
الضعفاء والكذابني ابن شاهني ( )246الكاشف ( )1369من تكلم فيه وهو موثق ( )125امليزان
( )3143اكمال هتذيب الكمال ( )1910هتذيب التهذيب (.)11
( )12ثقات ابن حبان ( ،)95/5والكامل البن عدي ( ،)177/2الكاشف ( ،)3214/2وديوان
الضعفاء ( ،)2435تذهيب التهذيب ( ،)208/2هتذيب التهذيب ( ،)161/6تقريب التهذيب
( )477/1خالصة تذهيب هتذيب الكمال (.)226/1
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( )13الضعفاء للنسائي ( )362الكامل ( )1149ابن اجلوزي ( )1872من تكلم فيه وهو موثق ()212
امليزان ( )4879املغين ( )3573التهذيب (.)381
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اكمال هتذيب الكمال ( )3460التهذيب (.)54
( )19ثقات ابن حبان ( )9446الكاشف ( )3965امليزان (.138 )5424
( )20الكامل  1491املرتوكني البن اجلوزي  1936الكاشف  3374املغين  3709امليزان 5070
التهذيب .629
( )21ثقات العجلي ( )835الضعفاء للنسائي ( )409اجملروحني البن حبان ( )786الكامل ()1168
ابن شاهني يف الثقات ( )1016تعليقات الدارقطين على اجملروحني البن حبان ( .)252املرتوكني
البن اجلوزي ( )1773الكاشف ( )2561من تكلم فيه وهو موثق ( )173امليزان ( )4113اكمال
التهذيب ملغالطاي ( )26869التهذيب (.)154
( )22اجملروحني البن حبان ( )664الكامل ( )1331املرتوكني البن اجلوزي  226املغين 4036
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ملخص البحث:
عن ـوان البحــث (أصــل العمــل الظاهــر املشــروط يف حصــول اإلميــان املنجــي عنــد هللا
تعــاىل) ،واملقصــود بــه بيــان أصــل العمــل الظاهــر الــذي هــو شــرط ال بــد منــه يف حصــول اإلميــان
املنجــي عنــد هللا تعــاىل يف اآلخــرة ،واملوعــود صاحبــه أبن يكــون مآلــه إىل اجلنــة .وبيــان األدلــة
علــى ذلــك.
وقد خلص البحث إىل:
أ ّن عمــل اجلـوارح الداخــل يف مســمى اإلميــان علــى درجــات ،منــه مــا هــو أصــل ال يتحقــق
ثبــوت اإلميــان لصاحبــه إال بــه ،ومنــه مــا هــو دون ذلــك.
وأ ّن أصــل العمــل الظاهــر الــذي ال بــد منــه ،واملطالــب بــه مجيــع املكلفــن ،هــو :االلت ـزام
أبركان اإلســام اخلمســة .واملقصود اباللتزام هبا :اإلقرار القليب ،والقيام العملي هبا على الوجه
املأمــور بــه ،ملــن متكــن مــن العلــم والعمــل.
وال يتــم ذلــك لصاحبــه حــى جيتنــب مــا يضــاد هــذا االلتـزام ،سـواء كان ابلقــول أو االعتقــاد
أو العمل.
و َّ
أن مــن اكتفــى مــن أركان اإلســام اخلمســة ابلشــهادتني ،وتــرك املبــاين األربعــة جمتمعــة
مــع القــدرة والعلــم -فمــا حتقــق يف حقــه اإلميــان النافــع املنجــي عنــد هللا تعــاىل.243
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Fundamentals of External Deed Required for Saving
Faith.
Abstract:
Research Title: Fundamentals of External Deed Required
for Saving Faith.
It means the fundamentals of organs which is one of the
three fundamentals of faith; tongue speaking, heart saying
and work, and organs work.
The research concluded:
- The origin of external work required for saving faith is:
compliance with the five pillars of Islam mentioned in Jebril
hadith and ibn Omra and others.
- Compliance means: heart declaration and practical work.
- Those who leave the four pillars of Islam when they can
do them and only adopt the shahadat is not a Muslim truly
and can not gain the saving faith due to breaching the origin
of organs work which is one of the three fundamentals of
faith.
The reason for this research is the presence of kind of
hesitation in some studies in determining the meaning of
organs origin required in faith achievement along with many
hadiths stated in this regard and sunnah scholars sayings in
detailing their meanings.
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املقدمة
احلمــد هلل اهلــادي مــن يشــاء مــن عبــاده إىل الصـراط املســتقيم ،وصلــى هللا وســلم علــى نبيــه
حممــد الداعــي إىل ســبيل ربــه ،حــى تركنــا علــى احملجــة البيضــاء ليلهــا كنهارهــا ال يزيــغ عنهــا إال
هالــك .وبعــد:
فــإ ّن مذهــب الســلف َّ
أن اإلميــان قــول وعمــل :قــول القلــب واللســان ،وعمــل القلــب
واجلـوارح .و َّ
أن هــذه األقـوال واألعمــال الظاهــرة والباطنــة املأمــور هبــا قــد دلــت نصــوص الكتــاب
والســنة علــى أهنــا علــى ثــاث درجــات :منهــا مــا هــو مــن أصــل اإلميــان ال يتحقــق ثبــوت اإلميــان
لصاحبــه بدونــه ،ومنهــا مــا هــو مــن كمالــه الواجــب الــذي يؤاخــذ اتركــه لكنــه ال خيــرج منــه طاملــا
حتقــق معــه أصلــه ،ومنهــا مــا هــو مــن كمالــه املســتحب الــذي يزيــد إميــان العامــل بــه ويرفعــه
درجــات عنــد هللا تعــاىل ،واتركــه ينقــص عــن هــذه الدرجــة لكنــه يف اجلملــة غــر مؤاخــذ برتكــه.
وملــا كان العمــل الظاهــر املشــروط يف حقيقــة اإلميــان قــد وقــع فيــه نــوع مــن الــردد يف
تعيــن أصلــه ،مــع إمجــاع أهــل الســنة علــى أن اترك جنــس عمــل اجلـوارح خمــل أبصــل مــن أصــول
اإلميــان ،ودخلــت شــبهة مرجئــة الفقهــاء علــى كثــر مــن الفقهــاء يف حكــم اتركــه  -اجتهــت
الرغبــة إىل دراســته هنــا ،وتعيــن هــذا األصــل الــذي مــن مل يلتــزم بــه مل يكــن لــه عنــد هللا عهــد،
ومل يدخــل يف مجلــة عبــاده املوعوديــن ابلنجــاة يف اآلخــرة.
وقد جعلت البحث يف متهيد ومطلبني وخامتة:
املطلب األول :يف األدلة الشرعية على أ ّن اإلميان شعب ودرجات وأهله يتفاضلون فيه.
املطلــب الثــاين :يف تعيــن أصــل العمــل الظاهــر املشــروط يف حصــول اإلميــان املنجــي عنــد
هللا تعــاىل ،وأدلتــه.
واحلمد هلل رب العاملني.
245

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

متهيد:
قــول أهــل الســنة يف اإلميــان مبــي علــى أصلــن؛ األول :أ ّن اإلميــان قــول وعمــل :عمــل
القلــب وعمــل اجل ـوارح ،والثــاين أنــه يزيــد وينقــص.
فقوهلم( :اإلميان قول وعمل) يتضمن َّ
أن اإلميان حقيقة مركبة من شعب وأجزاء.
وقوهلم( :اإلميان يزيد وينقص) يتضمن َّ
أن شعبه على درجات.
وامل ـراد ابألصــل يف عن ـوان هــذا البحــث :األســاس الــذي يســتند عليــه اإلميــان يف حتققــه
ووجــوده .فاألصــل مــن معانيــه يف اللغــة :األســاس ،يقــال أصــل الشــيء :أساســه الــذي ينبــي
عليــه ويتفــرع منــه ،ويســتند يف حتققــه ووجــوده عليــه(((.
وهــذا املعــى هــو املـراد هنــا ،فــإ ّن اإلميــان يف الشــرع يقــوم علــى ثالثــة أصــول :قــول اللســان،
وقــول القلــب وعملــه ،وعمــل اجل ـوارح .وال حيصــل اإلميــان النافــع املنجــي عنــد هللا تعــاىل إال
بـ ــوجـ ـ ــود هـ ــذه األصـ ــول جمتمعة.
والتعبــر عــن هــذا املعــى بــ(األصــل) تعبــر معهــود يف اســتعمال أئمــة الســنة ،لبيــان أ ّن مــن
اإلميــان مــا هــو أصــل ال يتحقــق إال ملــن الت ـ ــزم بــه ،ومنــه مــا هــو دون ذلــك .كمــا قــال حممــد بــن
نصــر املــروزي( :الكفــر ضــد ألصــل اإلميــان ،ألن لإلميــان أصـاً وفرعـاً ،فــا يثبــت الكفــر حــى
يــزول أصــل اإلميــان الــذي هــو ضــد الكفــر)((( .وكمــا قــال أبــو العبــاس ابــن تيميــة( :اإلميــان
مركــب مــن أصــل ال يتــم بدونــه ،ومــن واجــب ينقــص بفواتــه نقص ـاً يســتحق العقوبــة ،ومــن
مســتحب يفــوت بفواتــه علـ ّـو الدرجــة ،والنــاس فيــه ظــامل لنفســه ومقتصــد وســابق ابخلـرات)(((.
وهــذا البحــث هــو يف الــكالم عــن أصــل عمــل اجل ـوارح ،املعـ َّـر عنــه يف حبثنــا بـ ـ ـ (أصــل
العمــل الظاهــر املشــروط يف حصــول اإلميــان املنجــي) ،والــذي هــو أحــد أصــول اإلميــان الثالثــة
الــي يســتند حتقــق اإلميــان ووجــوده علــى حصوهلــا جمتمعــة ،وال يكفــي واحــد منهــا عــن بقيتهــا.
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وجعــل موضــوع البحــث يف أصــل العمــل الظاهــر املشــروط يف حصــول اإلميــان املنجــي
ْ
مــن األمهيــة مبــكان ،وتتبــن أمهيتــه مــن جهتــن :مــن جهــة أن أســاس االختــاف بــن مذهــب
الســلف ومذهــب مرجئــة الفقهــاء يف اإلميــان  -هــو يف مســألة دخــول عمــل اجلـوارح يف مســمى
اإلميــان ،ويف التــازم بــن اإلميــان القلــي والعمــل الظاهــر ،ويف حكــم اترك جنــس عمــل اجلـوارح.
واجلهــة الثانيــة :تعيــن أصــل عمــل اجلـوارح الــذي يعــد تركــه انقضـاً لإلميــان عنــد الســلف،
والــذي عُبِّ ـَـر عنــه يف هــذا البحــث بـ ــ(أصــل العمــل الظاهــر).
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املطلب األول:
األدلة الشرعية على َّ
أن الدين شعب ودرجات وأهله يتفاضلون فيه
قــد دلَّــت دالئــل الشــرع علــى أن َّاإلميــان الــذي أمــر هللا بــه ،وأنــزل بــه وحيــه إىل رس ـوله
صلــى هللا عليــه وســلم؛ علــى شــعب ودرجــات .وأن َّهــذه الشــعب تتفــاوت؛ فمنهــا مــا هــو مــن
أصــل اإلميــان فــا يثبــت للعبــد إميــان انفــع مقبــول بدونــه ،ومنهــا مــا هــو مــن كمالــه الواجــب
واتركــه املقصــر فيــه آمث علــى تقصــره ومؤاخــذ عليــه وإن كان ال يــزول الديــن بزوالــه ،ومنهــا مــا
هــو مــن كمالــه املســتحب وتركــه أو التقصــر فيــه ينقــص رتبــة اتركــه ودرجتــه يف الديــن واإلميــان.
ومــن أظهــر األدلــة علــى ذلــك حديــث أيب هريــرة رضــي هللا عنــه ،قــال :قــال رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم( :اإلميــان بضــع وســبعون -أو بضــع وســتون -شــعبة ،فأفضلهــا قــول ال
إلــه إال هللا ،وأدانهــا إماطــة األذى عــن الطريــق ،واحليــاء شــعبة مــن اإلميــان)(((.
وإذا كان اإلميــان علــى درجــات فـ َّ
ـإن أهلــه كذلــك علــى درجــات ،وهــذا هــو املقصــود هنــا
للتدلي ــل علي ــه .وقــد جــاءت األدلــة يف ذلــك مســتفيضة متنوعــة ،وهــي علــى أنـواع ثالثــة:
أوالً :األدلــة الــي جــاءت بوصــف أق ـو ٍام مــن أهــل النجــاة ابإلســام مــع نفــي اإلميــان
عنهــم ،ومــن ذلــك:

ُ َ َّ ُ ْ
َْْ
ـل لَـ ْ ُ ْ ُ
كـ ْ
ـن قولــوا
ـت العــراب آمنــا قـ
ـم تؤمِنــوا َول ِ
َ أ -قــول هللا تعــاىل﴿ :قالـ ِ
ْ
ُ ُُ
ُ ْ ْ ُ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ
ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ
ُ
كــمْ
اليمــان ِف قلوبِكــم ِإَون ت ِطيعــوا الل ورســول ال يل ِت
ـل
ـ
خ
ِ
أســلمَنا ولمــا يد ِ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ
ُ ْ َ ْ ً َّ َّ َ َ ُ
ْ ْ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
ٌ
ـن أعمال ِكــم شــيئا إِن الل غفــور رحِيــم  14إِنمــا المؤمِنــون الِيــن آمنــوا
ِمـ
َ َ ُ َ
ُ َّ َ
ْ ََُْ
َّ
َّ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
بِــاللِ ورس ِ
يل اللِ
ــولِ ثــم لــم يرتابــوا وجاهــدوا بِأموال ِ ِهــم وأنفسِــ ِهم ِف ســب ِ ِ
ُ
َ ُ ُ َّ ُ َ
أولئِــك هــم الصادِقــون﴾ احلجـرات١٥-١٤:

قــال امليمــوين( :قلــت ألمحــد :تفـ ِّـرق َ بــن اإلســام واإلميــان؟ فقــال يل :نعــم .فقلــت لــه:
ْ ْ ُ َ َّ ُ ْ
ـل لَـ ْ ُ ْ ُ
كـ ْ
ـن قولــوا
ـت العــراب آمنــا قـ
ـم تؤمِنــوا َول ِ
َأبي شــيء حتتــج؟ قــال يل﴿ :قالـ ِ
َ
أ ْســل ْمنا﴾ ،وذكــر أشــياء)(((.
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وذكــر اإلمــام ابــن تيميــة أن اجلمهــور مــن الســلف واخللــف ذهب ـوا إىل َّ
أن هــؤالء الذيــن
وصفـوا يف هــذه اآليــة ابإلســام دون اإلميــان قــد ال يكونــون كفــاراً يف الباطــن ،بــل معهــم بعــض
اإلســام املقبــول .ويقولــون اإلســام أوســع مــن اإلميــان فــكل مؤمــن مســلم وليــس كل مســلم
مؤمن ـاً(((.
فاآليــة قــد أثبتــت هلــؤالء إســاماً وطاعـةً هلل ورسـوله ،و ّأمــا اإلميــان الــذي نفتــه عنهــم فهــو
ِيــن َ
اإلميــان املطلــق الــذي ال يســتحق امســه مبطلقــه إال مــن حققــه علــى متامــهَّ ﴿ :ال َ
آم ُنــوا
ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ
ْ ََُْ
َّ
َّ
ْ
َ
ْ
بِــاللِ َو َر ُسـ ِ
يل اللِ﴾.
ـولِ ثــم لــم يرتابــوا وجاهــدوا بِأموال ِ ِهــم وأنف ِ
س ـ ِهم ِف س ـب ِ ِ
فالصحيــح يف هــؤالء أهنــم ليسـوا منافقــن ،بــل هــم مســلمون مبــا معهــم مــن طاعــة هللا ورسـوله،
وليس ـوا مبؤمنــن إميــاانً مطلق ـاً ،وإن كان معهــم أصــل اإلميــان الــذي خيرجهــم مــن الكفــر(((.
َ

ْ

ُ

ُُ

ُ
َ َّ َ ْ ُ
كـ ْ
ـم﴾؛ دليــل علــى مــا
ـل ِ
اليمــان ِف قلوب ِ
فــإ ّن ق ـولـ ــه تـ ــعاىل يف اآليـ ــة﴿ :ولمــا يدخـ ِ
ذك ـرانه يف حــال هــؤالء ،أل ّن هــذا احلــرف( :ل ّـم ــا)؛ يســتعمل يف معــى توقــع حصــول الشــيء
يف حــق مــن هــو يف طريــق حتصيلــه ،والنفــي فيــه متضمــن ملــا ينتظــر حصولــه ويكــون حصولــه
مرتقبـاً ،كمــا يقــال يف الغائــب املنتظــر قدومــه :ل ـ ّـما يقــدم .خبــاف (ملْ) املســتعملة يف اجلــزم بنفــي
ِ
حيصــل الشــيء أو يســلك طريــق حتصيلــه(((.
احلصــول يف حــق مــن مل ّ

يقــول اإلمــام ابــن تيميــة( :فــإ ّن الــذي يدخــل يف اإلســام ابتــداءً ال يكــون قــد حصــل يف
قلبــه اإلميــان ،لكنــه حيصــل فيمــا بعــد ،كمــا يف احلديــث« :كان الرجــل يســلم أول النهــار رغبــة
ـب إليــه ممــا طلعــت عليــه الشــمس» .وهلــذا
يف الدنيــا ،فــا جيــيء آخــر النهــار إال واإلســام أحـ ّ
كــنْ
َ
كان عا َمــة الذيــن أســلموا رغبــة ورهبــة دخــل اإلميــان يف قلوهبــم بعــد ذلــك .وقولــه﴿ :ول ِ
َ
ْ ُ
ُ
قولــوا أ ْســل ْمنا﴾ أمـٌـر هلــم أبن يقولـوا ذلــك ،واملنافــق ال يؤمــر بشــيء ،مث قــالِ﴿ :إَون ت ِطيعوا
ُ ْ َ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ
ـم شــيْ ًئا﴾ واملنافــق ال تنفعــه طاعــة هللا ورسـوله
ـن أعمال ِكـ
الل ورســول ال يل ِتكــم ِمـ
حــى يؤمــن أوالً.
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قــال :فلــو مل يكونـوا يف هــذه احلــال مثابــن علــى طاعــة هللا ورسـوله لــكان خــاف مدلــول
َّ
ْ ْ َ
اخلطــاب .ذلــك أنــه وصــف املؤمنــن الذيــن أخــرج هــؤالء منهــم فقــال تعــاىل﴿ :إِن َمــا ال ُمؤم ُِنون
َ
َ

ْ ُْ
ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ
َّ
ـن َ
جاهـ ُ
َّالِيـ َ
آم ُنــوا بِــاللِ َو َر ُسـ ِ
ـم َوأنفسِــ ِه ْم ِف
ـدوا بِأ ْموال ِ ِهـ
ـولِ ثــم لــم يرتابــوا و
َّ ُ
َ ُ ُ َّ ُ َ
َ
يل اللِ أولئِــك هــم
الصادِقــون﴾ ،وهــذا نعــت ُمَ ِقــق اإلميــان ،ال نعــت مــن معــه
ســب ِ ِ

مثقــال ذرة مــن إميــان ...فــدل البيــان علــى أن اإلميــان املنفــي عــن هــؤالء األع ـراب هــو هــذا
اإلميــان الــذي نفــي عــن فســاق أهــل القبلــة ،الذيــن ال خيلــدون يف النــار ،بــل يكــون مــع أحدهــم
مثقــال ذرة مــن إميــان ،ونفــي هــذا اإلميــان ال يقتضــي ثبــوت الكفــر الــذي خيلــد صاحبــه يف
َْ َُ َ َ َ
ـن
النــار .ونفــي اإلميــان املطلــق ال يســتلزم أن يكونـوا منافقــن ،كمــا يف قولــه﴿ :يســألونك عـ ِ

َْ ُ
ُ
َْ
َ َّ ُ
َ َ َْ ُ
َّ َ َوأَ ْ
ـم َوأَط ُ
ِيعــوا َّ َ
ِكـ ْ
ـال ِ َّلِ َو َّ
الل
صل ُِحــوا ذات بين
الر ُســو ِل فاتقــوا الل
ـل األنفـ
األنفــا ِل قـ ِ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ
ـم ُم ْؤ ِمن ِـ َ
ـول إ ْن ُكنْ ُتـ ْ
َ َ ُ َُ
ـون َّالِيـ َ
ـن إ ِ َذا ُذكِـ َ
ـر
ـن﴾ األنفــال .١:مث قــال﴿ :إِنمــا المؤمِنـ
ورسـ ِ
َّ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ َ ٰ َ ّ ْ َّ ُ َ
جلــت قلوبهــم ِإَوذا تل ِيــت علي ِهــم آياتــه زادتهــم إِيمانــا وع رب ِ ِهـ
ـم َي َت َوكــون ٢
الل و ِ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ٰ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ
َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ
َّ َ ُ ُ َ
ـون َّ
ـون َح ًّقــا﴾
ـم يُن ِفقــون  3أولئِــك هــم المؤمِنـ
الصــاة ومِمــا رزقناهـ
الِيــن ي ِقيمـ

األنفــال ،٤-٢:ومعلــوم أنـَّـه ليــس مــن مل يكــن كذلــك يكــون منافقـاً مــن أهــل الــدرك األســفل
مــن النــار ،بــل ال يكــون قــد أتــى ابإلميــان الواجــب فنُفــي عنــه ،كمــا ينفــى ســائر األمســاء عمــن
تــرك بعــض مــا جيــب عليــه .فكذلــك األعـراب مل أيتـوا ابإلميــان الواجــب؛ فنُفــي عنهــم لذلــك،
وإن كان ـوا مســلمني معهــم مــن اإلميــان مــا يثابــون عليــه)(((.

ب -ومــن أدلــة هــذا النــوع؛ مــا ثبــت يف الصحيحــن عــن ســعد بــن أيب وقــاص رضــي هللا
عنــهَّ :
(أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم أعطــى رهطـاً وســعد جالــس ،فــرك رســول هللا صلــى هللا
إيل ،فقلــت :مــا لــك اي رســول هللا عــن فــان؟ فــوهللا إين ألراه
عليــه وســلم رجـاً هــو أعجبهــم َّ
ـكت قليـاً ،مث غلبــي مــا أعلــم منــه ،فقلــت :اي رســول هللا مــا لــك
مؤمنـاً .فقــال أو مســلماً؟ فسـ ُّ
ـكت قلي ـاً ،مث غلبــي مــا أعلــم منــه،
عــن فــان؟ فــوهللا إين ألراه مؤمن ـاً .قــال أو مســلماً؟ فسـ ُّ
فعــدت ملقالــي ،وعــاد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم .مث قــال :اي ســعد إين ألعطــي الرجــل
إيل منــه ،خشــية أن يكبَّــه هللا يف النــار)(.((1
وغــره أعجــب َّ
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ـهدت لــه
قــال اإلمــام ابــن تيميــة( :فأجــاب ســعداً جبوابــن ،أحدمهــا :أن هــذا الــذي شـ َ
ابإلميــان قــد يكــون مســلماً ال مؤمن ـاَ .الثــاين :إن كان مؤمن ـاً ،وهــو أفضــل مــن أولئــك ،فــأان
قــد أعطــي مــن هــو أضعــف إميــاانً لئــا حيملــه احلرمــان علــى الــردة ،فيكبــه هللا يف النّــار علــى
وجهــه(.((1
وممــا يفهــم مــن كالم أيب العبــاس ابــن تيميــة هنــا :أ ّن النــي صلــى هللا عليــه وســلم هنــى ســعداً
عــن اجلــزم ابلشــهادة للرجــل ابإلميــان؛ إمــا ألن الرجــل قــد يكــون مــن أهــل الوصــف ابإلســام
وملا يبلغ درجة اإلميان املطلق وإن كان معه مطلق اإلميان ،أو أن النهي عن التزكية ،واإليـمـان
أمـر بـاطـن فـال يـنـبـغي الـجزم بذلك(.((1
إيل منه ،خشــية أن يكبَّه
وقوله صلى هللا عليه وســلم( :إين ألعطي الرجل وغريه أعجب َّ
هللا فـي الـنار) ،يدل على أن النيب صلى هللا عليه وسلم َوَك َل الرجل إىل إميانه ،كما كان يعطي
املؤلفة قلوهبم ومينع املهاجرين واألنصار(.((1
ووجــه الداللــة مــن احلديــثَّ :
أن مــن نُ ِـف ـ َـي عنــه وصــف اإلميــان يف هــذا احلديــث وأُثبــت لــه
وصــف اإلســام ليــس منافقـاً ،بــل هــو مســلم معــه أصــل اإلميــان ،وليــس معــه اإلميــان املطلــق.
ج -ومــن أدلــة هــذا النــوع ،حديــث أيب هريــرة رضــي هللا عنــه َّ
أن رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم قــال( :ال يــزين الـزاين حــن يــزين وهــو مؤمــن ،وال يشــرب اخلمــر حــن يشــرب وهــو مؤمــن،
وال يســرق الســارق حــن يســرق وهــو مؤمــن ،وال ينتهــب هنبــة يرفــع النــاس إليــه فيهــا أبصارهــم
وهــو مؤمــن)(.((1
ودور دارة يف
قال أبو جعفر حممد بن علي رمحه هللا يف تفسري احلديث( :ه َذا اإلسالمّ ،
وســطها دارة أخــرى ،وهــذا اإلميــان للــي يف وســطها مقصــور يف اإلســام ،قــال :يقــول الرســول
صلــى هللا عليــه وســلم« :ال يــزين الـزاين حــن يــزين وهــو مؤمــن ،وال يســرق الســارق حــن يســرق
وهو مؤمن ،وال يشــرب اخلمر حني يشـرهبا وهو مؤمن» ،قال :خيرج من اإلميان إىل اإلســام،
وال خيرج من اإلسالم ،فـ ــإذا تـ ــاب؛ اتب هللا عليه ،قال رجع إىل اإلميان)(.((1
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وقــال ابــن أيب شــيبة( :ال يــزين الـزاين حــن يــزين وهــو مؤمــن :ال يكــون مســتكمل اإلميــان،
يكــون انقصـاً مــن إميانــه)(.((1
وقــال اإلمــام أمحــد بــن حنبــل( :خيــرج الرجــل مــن اإلميــان إىل اإلســام ،وال خيرجــه مــن
اإلســام إال الشــرك ابهلل العظيــم)( .((1وقــال مــرة( :مــن أتــى هــذه األربعــة أو مثلهــن أو فوقهــن
فهــو مســلم وال أمسيــه مؤمنــا ،ومــن أتــى دون ذلــك -يريــد دون (هــذه) الكبائــر (األربعــة) -أمسيــه
مؤمنـاً انقــص اإلميــان)(.((1
يقــول اإلمــام ابــن تيميــة( :فأمحــد بــن حنبــل مل يــرد قــط أنــه ُســلب مجيــع اإلميــان فلــم يبــق
معــه منــه شــيء ،كمــا تقولــه اخلـوارج واملعتزلــة .فإنــه قــد صــرح يف غــر موضــع أبن أهــل الكبائــر
معهــم إميــان خيرجــون بــه مــن النــار ،واحتــج بقــول النــي صلــى هللا عليــه وســلم « :أخـرج ـوا م ــن
الن ــار م ــن ك ــان يف قلب ــه مثـق ــال ذرة مــن إميــان»( .((1وليــس هــذا قولــه وال قــول أحــد مــن أئمــة
أهــل الســنة ،بــل كلهــم متفقــون علــى أن الفســاق الذيــن ليسـوا منافقــن معهــم شــيء مــن اإلميــان
خيرجــون بــه مــن النــار؛ هــو الفــارق بينهــم وبــن الكفــار واملنافقــن .لكــن إذا كان معــه بعــض
اإلميــان مل يلــزم أن يدخــل يف االســم املطلــق املمــدوح .وصاحــب الشــرع قــد نفــى االســم عــن
هــؤالء فقــال« :ال يــزين الـزاين حــن يــزين وهــو مؤمــن» ،وقــال« :ال يؤمــن أحدكــم حــى حيــب
ألخيــه مــن اخلــر مــا حيــب لنفســه»( ،((2وقــال« :ال يؤمــن مــن ال أيمــن جــاره بوائقــه»(،((2
وأقســم علــى ذلــك م ـرات وقــال« :املؤمــن مــن أمنــه النــاس علــى دمائهــم وأمواهلــم»(.((2()((2
فهــذه أشــهر األدلــة علــى هــذا النــوع ،الــذي جــاء فيــه وصــف أق ـو ٍام مــن أهــل النجــاة
ابإلســام مــع نفــي اإلميــان عنهــم.
َّ ۡ

ۡ

ۡ ۡ

ۡ ۡ

ۡ َ
َ
َ
ۡ
َ
ــت﴾
ت َوٱل ُمؤ ِمن ِــن َوٱل ُمؤمِنٰ ِ
و ّأمــا قــول هللا تعــاىل﴿ :إِن ٱل ُمســل ِ ِمني َوٱل ُمســل ِم ٰ ِ
األحـزاب ٣٥:فليســت اآليــة مــن أدلــة التفريــق بــن مرتبــة اإلســام ومرتبــة اإلميــان ،وهللا أعلــم،
َّ
ألن املفهــوم مــن ســياق اآليــة الوعــد ابملغفــرة واألجــر العظيــم ملــن اجتمعــت فيــه كل تلــك
األوصــاف العشــرة املذكــورة يف اآليــة ،والعطــف فيهــا العطــف الــدال علــى االجتمــاع ال عطــف
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املغايــرة املنفصــل ،فالعطــف فيهــا امل ـراد بــه عطــف الصفــات ال عطــف الــذوات .كمــا قــال
البقاعــي( :وإعــداد األجــر يــدل علــى أن املـراد هبــذه األوصــاف اجتماعهــاَّ ،
ألن ُمظهــر اإلســام
نفاق ـاً كافــر ،واترك شــيء مــن األوصــاف متصــف بضــده ،وحينئــذ يكــون خم ـاً ابلباقــي ،وأن
امل ـراد ابلعطــف التمكــن والرســوخ يف كل وصــف منهــا)(.((2
َ َ َ ْ ٌ َ َْ ُ ُ َْ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََْ ُ َ
فهــي كقولــه تعــاىل﴿ :يَــا عِبــادِ ل خــوف عليكــم الــوم ول أنتــم تزنــون
َ َ
آم ُنــوا بآيَات َِنــا َو َكنُــوا ُم ْســلِم َ
ـن َ
َّ 68الِيـ َ
ني﴾ الزخــرف ،٦٩ – ٦٨ :وكقولــه﴿ :قــال
ِ
ِ
َّ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ
ْ َ َ ُّ َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ
َّ
َ
الوارِيــون نــن أنصــار اللِ آمنــا بِــاللِ واشــهد بِأنــا مس َـل ِمون﴾ َآل عمـران،5٢ :
َ َ ٰ َ ُّ ُ َ َّ َ ُ
ِل أ ْز َو ً
اجــا َخـ ْ ً
كـ َّ
ـن أن ُيبْـد َ ُ
ـرا
وكآيــة التحــرمي الــي قــال هللا فيهــا﴿ :عــى ربــه إِن طلق
َ
َ َ
ُّ ْ َ
َ
َ
َ
َ َ
ّ ُ َّ ُ ْ َ
ات﴾ التحــرمي.٥ :
ات ســائِح ٍ
ـات عبِــد ٍ
ـات تائِبـ ٍ
ـات قان ِتـ ٍ
ات مؤمِنـ ٍ
مِنكــن مس ـل ِم ٍ

وإن كانــت آيــة التحــرمي أظهــر يف إرادة معــى اجتمــاع األوصــاف ،خللوهــا مــن العطــف،
كمــا قــال البقاعــي( :وســوق هــذه األوصــاف هــذا الســياق يف عتــاب مــن هــو متصــف هبــا؛
معـِّـرف أ ّن املـراد منهــا الت ـمـ ــام ،ال ســيما وهــي ال يوجــد [وصــف] منهــا علــى ســبيل الرســوخ إال
كان مســتلزماً لســائرها ،فلذلــك مل حيتــج يف تعدادهــا إىل العطــف ابلـواو .والتجريــد عنــه أقعــد
(.((2
يف الداللــة علــى إرادة اجتماعهــا كلهــا)
َ َ
ََ ْ
خ َر ْ
ج َنــا َمــن كن
وكذلــك قــول هللا تعــاىل يف قصــة لــوط عليــه الســام وقومــه﴿ :فأ
ّ َ ْ
ََ َ َ َْ
َ ُْ ْ
ْ
َ
َ َْ َْ
َ
َ
ُ
ــت مِــن المســل ِ ِمنيَ﴾
فِيهــا مِــن المؤ ِمن ِــن  35فمــا وجدنــا فِيهــا غــر بي ٍ

ِ
ِِ
ني)َّ :إمــا أن يـراد
الــذارايت ،٣٦-٣٥:ال تدخــل يف هــذا البــاب؛ أل ّن قولــه
تعاىل(مـ َـن الْ ُم ْســلم َ
ّ
بــه وصــف لــوط وابنتيــه ابجتمــاع الوصفــن فيهــم :اإلســام واإلميــان ،فوصــف اإلســام هنــا مــع
وإمــا أن يكــون املـراد بــه أن
اجتمــاع وصــف اإلميــان يطلــق علــى مــن حتقــق فيــه اإلميــان املطلــقَّ .
ِِ
ِ
ـن) ،فوصــف اإلســام
يدخــل يف الوصــف بــه ظاهـراً امـرأة لــوط وال تدخــل يف قولــه (مـ َـن الْ ُم ْؤمنـ َ
ُيمــل هنــا علــى مــن كان يف الظاهــر متظاه ـراً ابإلســام وهــو يف الباطــن كافــر .وقــد كانـ َـت
َ َ َ َّ ُ َ َ ً ّ َّ َ َ
ـرأ َ
ـروا ْ
امـ َ
ك َفـ ُ
ت
امـرأة لــوط كذلــك كمــا قــال هللا تعــاىل فيهــا﴿ :ضب الل مثــا ل ِلِيــن
َ

ََ
ُ
ْ َ َ َ َِ ْ َ َ َ ُ
ـرأ َ
ـوح َو ْ
ـت َعبْ َدي ْ
ت لُــوط ۖ َك َن َتــا َتْـ َ
امـ َ
نـ ٍ
ـن فخان َتاه َمــا فل ْم
ـ
ٍ
ـن ِمــن عِبادِنــا صالـ ِ
ِ
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ْ

َ

َ ْ

َ

َ َّ
َْ
خلِـ َ
ـع َّ
ـار َمـ َ
اللِ شــيْ ًئا َوقِيــل اد ُخــا انلَّـ َ
ـن﴾ التحــرمي.١٠:
ُيغن َِيــا عن ُه َمــا ِمــن
ادلا ِ
والــذي حنــن بصــدده ذكــر األدلــة علــى أن اإلميــان النافــع علــى درجــات وأهلــه يتفاضلــون فيــه،
ال علــى صحــة إطــاق لفــظ (اإلســام) علــى مــن كان موافق ـاً يف الظاهــر كاف ـراً يف الباطــن.

والــذي خنلــص إليــه ممــا مضــى؛ أ ّن وصــف (اإلســام) قــد تنـ َّـوع إطالقــه يف نصــوص
الشـريعة ،فأطلــق علــى مــن أظهــر اإلســام وليــس معــه شــيء مــن اإلميــان ،وهــو املنافــق احملــض،
وأطلــق علــى مــن أظهــر اإلســام مــع التصديــق اجملمــل يف الباطــن ولكــن مل يفعــل الواجــب كلــه،
بــل قصــر يف واجبــات الظاهــر وواجبــات الباطــن ،كالفســاق الذيــن يكــون يف أحدهــم شــعبة
نفــاق ،وكبعــض األع ـراب الذيــن ذكــروا يف آيــة احلج ـرات ،وأطلــق علــى مــن أتــى ابإلســام
الفســاق التاركني
الواجب وما يلزمه من اإلميان ومل أيت بتمام اإلميان الواجب ،فليس هو من َّ
فريضــة ظاهــرة أو املرتكبــن حمرمـاً ظاهـراً ،لكنــه تــرك مــن حقائــق اإلميــان الواجبــة علمـاً وعمـاً
(.((2
مــا كان بــه مذموم ـاً
وبتحقيق هذا املقام ،كما يقول اإلمام ابن تيمية( :يُعلم أن يف املســلمني قســماً ليس هو
َّ
منافقـاً حمضـاً يف الــدرك األســفل مــن النــار ،وليــس هــو مــن املؤمنــن الذيــن قيــل فيهــم﴿ :إِن َمــا
َ
َّ
ْ

ُ ْ ُ َ
ُ َّ َ ْ َ
َ َ َ
َّ
ِيــن َ
اه ُ
ــدوا بأ ْم َوالِه ْ
ــون ال َ
آم ُنــوا بِــاللِ َو َر ُس ِ
ــم
ــم يَ ْرتابُــوا وج
ــولِ ثــم ل
المؤمِن
ِ
ِ
ََ ُ
َّ ُ َ ٰ َ ُ ُ َّ ُ َ
نفسِــه ْم ف َ
يل اللِ ۚ أولئِــك هــم الصادِقــون﴾ احلجـرات ،١٥ :وال مــن الذيــن
ب
ـ
ـ
س
وأ
ِ ِ
ِ ِ
ُ َ ٰ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ًّ
قيــل فيهــم﴿ :أولئِــك هــم المؤمِنــون حقــا﴾ األنفــال .٤ :فــا هــم منافقــون ،وال هــم مــن

هــؤالء الصادقــن املؤمنــن حق ـاً ،وال مــن الذيــن يدخلــون اجلنــة بــا عقــاب .بــل لــه طاعــات
ومعـ ٍ
ـاص وحســنات وســيئات ،ومعــه مــن اإلميــان مــا ال خيلــد معــه يف النــار ،ولــه مــن الكبائــر مــا
يســتوجب دخــول النــار)(.((2
وأمــا مــن قــال مــن أئمــة الســنة أبن اإلســام املقبــول هــو اإلميــان ،وأن إطــاق وصــف
ّ
اإلســام يف حــق أقـو ٍام مــع نفــي اإلميــان عنهــم -كمــا يف هــذه النصــوص -إمنــا هــو مقتصــر علــى
املنافقــن ،الذيــن هــم مســلمون يف الظاهــر كفــار يف الباطــن – كاإلمــام البخــاري وحممــد بــن
نصــر املــروزي وابــن عبــد الــر( .((2حيــث قــال اإلمــام البخــاري( :ابب إذا مل يكــن اإلســام علــى
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احلقيقــة وكان علــى االستســام أو اخلــوف مــن القتــل لقولــه تعــاىل «قالــت األعـراب آمنــا قــل مل
تؤمنـوا ولكــن قولـوا أســلمنا» ،فــإذا كان علــى احلقيقــة فهــو علــى قولــه جــل ذكــره إن الديــن عنــد
هللا اإلسالم)(- .((2فال يفهم منه أهنم ينكرون أن اإلميان على مراتب وشعب ودرجات ،و َّ
أن
أهــل اإلميــان املقبــول علــى درجــات ،ألهنــم يقولــون ابألصــل الســي يف مســائل اإلميــان؛ مــن أ ّن
اإلميــان يزيــد وينقــص ،كمــا قــال اإلمــام البخــاري يف كتــاب اإلميــان مــن صحيحــه( :اإلميــان قــول
وفعــل ،ويزيــد وينقــص)( ،((3وقــال احلافــظ ابــن عبــد الــر( :أمجــع أهــل الفقــه واحلديــث علــى َّ
أن
ٍِ
اعــة وينقــص ابملعصيــة)(.((3
ا ِإلميــان قـ ٌ
ـول وعمـ ٌـل ،وال عمــل َّإل بنيَّــة ،وا ِإلميــان عندهــم يزيــد ابلطَّ َ
وإذا كان االميــان يزيــد وينقــص فهــو علــى مراتــب وليــس هــو مرتبــة واحــدة ،وأهلــه كذلــك علــى
مراتــب ودرجــات.
وفــرق مــا بــن قــول البخــاري وحممــد بــن نصــر املــروزي وابــن عبــد الــر ،وقــول املرجئــة :فــإن
هــؤالء األئمــة يريــدون أن اإلســام النافــع املقبــول هــو اإلميــان ،وأن اإلميــان النافــع املقبــول هــو
اإلســام ،وبعــد ذلــك أهلــه يتفاضلــون فيــه وهــم علــى مراتــب ،فالنـزاع هنــا لفظــي(.((3
وأمــا املرجئــة فرييــدون بقوهلــم اإلســام واإلميــان واحــد أنــه ال يتفاضــل ،وأبن إمياهنــم كإميــان
جربيــل .كمــا قــال اإلمــام أمحــد ملــا ســأله امليموين(:تفــرق بــن اإلميــان واإلســام؟ قــال نعــم..
ومحــاد بــن زيــد يفــرق بــن اإلميــان واإلســام ..وقــال عــن املرجئــة :هــم يصــرون هــذا كلــه واحــداً،
وجي ـعـ ــلون مسـلـم ـاً ومـؤمـن ـاً شــيئاً واحــداً ،علــى إميــان جربيــل ،ومســتكمل اإلميــان)(.((3
اثنيـاً :مــا جــاء مــن األدلــة علــى أ ّن املؤمنــن يتفاضلــون يف الديــن ،وأهنــم علــى درجــات،
منهم السابقون املقربون ،ودوهنم األبرار أصحاب اليمني ،ومنهم السابق ابخلريات ،واملقتصد،
والظــامل لنفســه.

ُ َ َ ْ َ
َ
َ َّ ُ َ َّ ُ َ
َ َّ
ــات
أ-قــال تعــاىل﴿ :والســابِقون
الســابِقون  10أولٰئِــك ال ُمق َّر ُبــون ِ 11ف جن ِ
ْ
َ
ُ َّ ٌ
ٌ
ّ
ـن ْالَ َّول ِـ َ
ـة ّمِـ َ
ـن الخِريـ َ
ـن َ 13وقل ِيــل مِـ َ
ـن﴾ الواقعــة١٤–١٠:
انلَّعِيــ ِم  12ثلـ
ِ
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َ َ
َ
ْ َ ُ َْ
َ ْ َ ُ َْ
ــن ()27
ــن مــا أصحــاب ال ِم ِ
وقــال عــن أصحــاب اليمــن﴿ :وأصحــاب ال ِم ِ
ََ ْ
َّ ْ ُ
َ ّ
َّ ُ
ْ َّ ْ ُ
ــدود َ 30و َ
ِــل َّم ْم ُ
وب
ــك
س
م
ء
ــا
م
29
د
ــو
نض
م
ــح
ِــد ٍر مضــو ٍد  28وطل
ِف س
ظ
و
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ََ
َ
ََ
َ ُ ُ َّ ْ ُ
َّ َ ْ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
 31و ْفاكِهــ ٍة كثِــر ٍة  32ل مقطوعــ ٍة ول ممنوعــ ٍة  33وفــر ٍش مرفوعــ ٍة  34إِنــا
َ َ َ ُ َّ َ
َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ
ارا ُ 36ع ُر ًبــا َأت ْ َرابًــا ّ 37لَ ْ
ص َ
ـك ً
نشـ ً
َْ
ـن
ـ
ح
ـ
ب
أ
ـن
ـ
اه
ن
ل
ع
ج
ف
35
ـاء
أنشــأناهن إ
ِ
ـاب ال ِمـ ِ
ِ
ُ َّ ٌ ّ ِ َ ْ َ
َ ُ َّ ٌ ّ َ ْ
َ
َّ
َ
 38ثلــة مِــن الول ِــن  39وثلــة مِــن الخ ِِريــن﴾ الواقعــة٤٠ – ٢٧ :
َ َ ْ ٌ َ َْ َ ٌ
ـن ال ْ ُم َق َّربـ َ
وقــال عنهــم يف آخــر الســورة﴿ :فَأَ َّمــا إن َك َن ِمـ َ
حــان
ـن  88فــروح وري
ِ
ْ َِ
َْ
َ َ
َ َ َ ٌ َّ َ
ْ
ــت نَعيــم َ 89وأَ َّ
َ
ــك مِــنْ
َو َج َّن ُ
ــن  90فســام ل
م
ال
ــاب
ح
ص
أ
ِــن
م
ن
ك
ن
إ
ــا
م
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
أَ ْ
ص َ
حــاب ْالَ
م
ــن﴾ الواقعــة٩١ – ٨٨ :
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ َ ْ
ـن ْ
اص َط َفيْ َنــا ِمـ ْ
ـم أ ْو َرثْ َنــا الْك َِتـ َ
ب -وقــال تعــاىلُ ﴿ :ثـ َّ
ـاب الِيـ َ
ـن ع َِبادِنــا ۖ ف ِمن ُه ْم
َ ٌ ّ ْ
ْ َّ َ ٰ َ
ـم َســاب ٌق ب ْ َ
س ـهِ َومِنْ ُهــم ُّم ْق َتصـ ٌ
الـ ْ َ
ـد َومِنْ ُهـ ْ
ـك ُهـ َ
ـو
ات ب ِـإِذ ِن اللِ ۚ ذلِـ
ـر
ـم ِلَف
ظالِـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َّ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ِيهــا مِـ ْ
ـون ف َ
الْ َفضــل الكبـ ُ
ـر  32جنــات عــدن يَدخلون َهــا يلـ ْ
ـن أ َســاوِ َر مِــن
ِ
ٍ
ََ ُ
ْ َ ْ ُ َّ َّ َ ْ َ َ َ
َُُْ ً
َ َ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ٌ
َ
ذه ـ
ـب ولؤلــؤا ۖ ولِ اســهم فِيهــا ح ِريــر  33وقالــوا المــد ِلِ الِي أذهــب عنــا
ٍ
َ
ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ ُ ٌ َ ُ
َ ْ
ور َّ 34الِي أَ َح َّل َنــا َد َار ال ْ ُم َق َ
ــك ٌ
امــةِ مِــن فضل ِــهِ ل
الــزن ۖ إِن ربنــا لغفــور ش
ُ
ُ
َ
َي َم ُّسـ َ
ـب َو َل َي َم ُّســنا ف َ
ـنا ف َ
ِيهــا لغـ ٌ
ِيهــا نَ َصـ ٌ
ـوب﴾ فاطــر٣٥ - ٣٢ :

قســم ســبحانه وتعــاىل األمــة الــي أورثهــا الكتــاب واصطفاهــا ثالثــة أصنــاف :ظــامل
فقــد ّ
لنفـ ــسه ،ومـ ـقــتص ــد ،وســابق ابخلـرات .والظــامل لنفســه ليــس هــو املقتصــد وال الســابق ،بــل هــو
صنــف آخــر ،وهــو املفـ ِّـرط يف فعــل بعــض الواجبــات ،املرتكــب لبعــض احملرمــات ،مــع ثبــوت
أصــل اإلميــان لــه .فدلــت هــذه اآليــة ومثلهــا أنــه ال بــد أن يكــون هنــاك ظــامل لنفســه موعــود ابجلنــة
ولــو بعــد عــذاب يطهــر مــن اخلطــااي(.((3
يقــول احلافــظ ابــن كثــر( :قــول تعــاىل :مث جعلنــا القائمــن ابلكتــاب العظيــم ،املصــدق ملــا
بــن يديــه مــن الكتــب ،الذيــن اصطفينــا مــن عبــادان ،وهــم هــذه األمــة ،مث قســمهم إىل ثالثــة
أنـواع ،فقــال( :فمنهــم ظــامل لنفســه) وهــو :املفــرط يف فعــل بعــض الواجبــات ،املرتكــب لبعــض
256

أصل العمل الظاهر المشروط في حصول

د.محمد بن حجر القرني

احملرمــات( .ومنهــم مقتصــد) وهــو :املــؤدي للواجبــات ،التــارك للمحرمــات ،وقــد يــرك بعــض
املســتحبات ،ويفعــل بعــض املكروهــات( .ومنهــم ســابق ابخل ـرات إبذن هللا) وهــو :الفاعــل
للواجبــات واملســتحبات ،التــارك للمحرمــات َواملكروهــات وبعــض املباحــات .قــال علــي بــن
ِيــن ْ
اص َط َفيْ َنــا م ْ
ــم أ ْو َرثْ َنــا الْك َِت َ
أيب طلحــة ،عــن ابــن عبــاس يف قولــهُ ﴿ :ث َّ
ــاب َّال َ
ِــن
َ
ع َِبادِنــا﴾ قــال :هــم أمــة حممــد صلــى هللا عليــه وســلم ورثهــم هللا كل كتــاب أنزلــه ،فظاملهــم
يغفــر لــه ،ومقتصدهــم حياســب حســاابً يس ـراً ،وســابقهم يدخــل اجلنــة بغــر حســاب .وقــال
أبــو القاســم الطـراين :حدثنــا حيــى بــن عثمــان بــن صــاحل ،وعبــد الرمحــن بــن معاويــة العتــي قــاال
حدثنــا أبــو الطاهــر بــن الســرح ،حدثنــا موســى بــن عبــد الرمحــن الصنعــاين ،حدثــي ابــن جريــج،
عن عطاء ،عن ابن عباس ،عن رســول هللا صلى هللا عليه وســلم أنه قال ذات يوم( :شــفاعيت
ألهــل الكبائــر مــن أمــي)( .((3قــال ابــن عبــاس :الســابق ابخلـرات يدخــل اجلنــة بغــر حســاب،
واملقتصــد يدخــل اجلنــة برمحــة هللا ،والظــامل لنفســه وأصحــاب األعـراف يدخلــون اجلنــة بشــفاعة
حممــد صلــى هللا عليــه وســلم .وهكــذا روي عــن غــر واحــد مــن الســلف :أن الظــامل لنفســه مــن
هــذه األمــة مــن املصطفــن ،علــى مــا فيــه مــن عــوج وتقصــر)(.((3

ُ َّ َ ْ َ ْ
َ
وقــال الشــنقيطي( :مــن أرجــى آايت القــرآن العظيــم قولــه تعــاىل﴿ :ثــم أورثنــا
ْ َ َ َ ُْ ْ َ ٌ ّ ْ
ْ َ َ َّ َ ْ َ
س ـهِ َومِنْ ُهــم ُّم ْق َتصـ ٌ
ـد
اص َطفيْ َنــا ِمــن عِبادِنــا ۖ ف ِمنهــم ظالِـ
الكِتــاب الِيــن
ـم ِلَف ِ
ِ
َ ُْ ْ َ ٌ ْ
ْ َّ َ ٰ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
ْ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ات بِـإِذ ِن اللِ ۚ ذلِــك هــو الفضــل الكبِــر  32جنــات عــد ٍن
ومِنهــم ســابِق بِالــر ِ
ْ َ
َْ ُ ُ َ
َُُْ ً
َ َ
َ
ـو َن ف َ
ـه ْم ف َ
اسـ ُ
ـؤا ۖ َولِ َ ُ
ون َهــا ُيَ َّلـ ْ
َ
ِيهــا َحريــرٌ
ِ
ِ
ـ
ل
ؤ
ل
و
ـب
ـ
ه
ذ
ـن
ـ
م
ر
ـاو
ـ
س
أ
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ِيه
يدخل
ِ
ِ
ََ ُ
ْ َ ٍَ َ َّ َ َّ َ َ َ ُ ٌ َ ُ
ْ َ ْ ُ َّ َّ َ ْ َ َ َ
َّ
ٌ
 33وقالــوا المــد ِلِ الِي أذهــب عنــا الــزن ۖ إِن ربنــا لغفــور شــكور 34
َ َ َ ُّ َ َ َ َ ٌ َ َ
َّ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ
َ ْ
َ
َ
ُّ
َ
َ
َ
الِي أحلنــا دار المقام ـةِ ِمــن فضل ِـهِ ل يمســنا فِيهــا نصــب ول يمســنا فِيهــا
لُ ُغ ٌ
ــوب﴾ .فقــد بـ َّـن هللا تعــاىل يف هــذه اآليــة الكرميــة َّ
أن إي ـراث هــذه األمــة هلــذا الكتــاب
ـن ْ
اص َط َفيْ َنــا مِــنْ
ـم أَ ْو َرثْ َنــا الْك َِتـ َ
دليــل علــى أن هللا اصطفاهــا يف قولــهُ ﴿ :ثـ َّ
ـاب َّالِيـ َ
َ
ع َِبادِنــا﴾ ،وبـ َّـن أهنــم ثالثــة أقســام؛ األول :الظــامل لنفســه وهــو الــذي يطيــع هللا ،ولكنــه يعص َيــه
َ َ ً
َ َ
ـا َص ِ ً َ َ َ َ ّ
ـي ًئا َعـ َ
ـى َّ ُ
الل أن
أيضــا ،فهــو الــذي قــال هللا فيــه﴿ :خل ُطــوا عمـ
الــا وآخــر سـ ِ
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َ

ـوب َعليْهـ ْ
َي ُتـ َ
ـم﴾ التوبــة .١٠٢:والثــاين :املقتصــد وهــو الــذي يطيــع هللا ،وال يعصيــه ،ولكنــه
ِ
ال يتقــرب ابلنوافــل مــن الطاعــات .والثالــث :الســابق ابخل ـرات وهــو الــذي أييت ابلواجبــات
وجيتنــب احملرمــات ويتقــرب إىل هللا ابلطاعــات والقـرابت الــي هــي غــر واجبــة .وهــذا علــى أصــح
األقـوال يف تفســر الظــامل لنفســه ،واملقتصــد والســابق .مث إنــه تعــاىل بــن أن إيراثهــم الكتــاب هــو
الفضــل الكبــر منــه عليهــم ،مث وعــد اجلميــع جبنــات عــدن ،وهــو ال خيلــف امليعــاد ،يف قولــه:
ِ
ٍ
ـوب) ،والــواو يف (يَ ْد ُخلُونـََهــا) شــاملة
(جنَّـ ُ
(وَل يََ ُّســنَا ف َيهــا لُغُـ ٌ
َ
ـات َعـ ْدن يَ ْد ُخلُونـََهــا) إىل قولــهَ :
للظــامل ،واملقتصــد والســابق علــى التحقيــق ،ولــذا قــال بعــض أهــل العلــمُ :حـ َّـق هلــذه الــواو
أن تكتــب مبــاء العينــن .فوعــده الصــادق جبنــات عــدن جلميــع أقســام هــذه األمــة -وأوهلــم
الظــامل لنفســه -يــدل علــى أن هــذه اآليــة مــن أرجــى آايت القــرآن ،ومل يبــق مــن املســلمني
أحــد خــارج عــن األقســام الثالثــة .فالوعــد الصــادق ابجلنــة يف اآليــة شــامل للجميــع ،ول ــذا ق ــال
َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ٰ َ َ ْ ْ َ ُ
ـم ف َي ُموتوا
بـعـده ــا مـتص ـاً بـه ــا﴿ :والِيــن كفــروا لهــم نــار جهنــم ل يقــى علي ِهـ
َ
َ َ ُ َ َّ ُ
ُ َّ َ ُ
َ َٰ َ َ ْ
ِــن َع َذاب َ
ــف َعنْ ُهــم ّم ْ
َ
ذ
ك
ۚ
ــا
ه
ول يف
ــور﴾ إىل قولــه﴿ :فمــا
ف
ك
ك
ي
ــز
ن
ِــك
ل
ِ
ِ
ٍ
َّ
َّ
َ
ـر﴾.
ل ِلظال ِ ِمــن ِمــن ن ِصـ ٍ

واختلــف أهــل العلــم يف ســبب تقــدمي الظــامل يف الوعــد ابجلنــة علــى املقتصــد والســابق،
أخــر الســابق ابخلــر لئــا يعجــب بعملــه فيحبــط .وقــال
فقــال بعضهــم :قــدَّم الظــامل لئــا يقنــط ،و َّ
ألن أكثــر أهــل اجلنــة الظاملــون ألنفســهمَّ ،
بعضهــم :قــدَّم الظــامل لنفســه ; َّ
ألن الذيــن مل تقــع
َّ
َّ
ُ
َ
َّ
ُ
َ
منهــم معصيــة أقــل مــن غريهــم ; كم ــا ق ــال تع ــاىل﴿ :إل الِيـ َ
ـن آمنــوا َوع ِملــوا الص ِ َ
ـات
الـ ِ
ِ
ََ ٌ
ـل َّمــا ُهـ ْ
وقل ِيـ
ـم﴾(.((3
ج -عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم( :بينــا أان انئــم
رأيــت النــاس يعرضــون علــي وعليهــم قمــص ،منهــا مــا يبلــغ الثــدي ،ومنهــا مــا دون ذلــك.
وعــرض علـ َّـي عمــر بــن اخلطــاب وعليــه قميــص جيــره .قال ـوا :فمــا ّأولــت ذلــك اي رســول هللا؟
قــال :الديــن)(.((3
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وهــذا احلديــث نــص يف أن الديــن يتفاضــل وأهلــه يتفاضلــون ،وقــد بـ َّـوب عليــه اإلمــام
(.((3
البخ ــاري بقولــه( :ابب تفاضــل أهــل اإلميــان يف األعمــال)
ِ
املوحديــن يــوم القيامــة يكونــون فريقــن؛ فريــق منهــم
اثلث ـاً :مــا جــاء مــن األدلــة علــى أن ّ
ينجــو مــن النــار ويدخلــه هللا اجلنــة بغــر عــذاب ،وفريــق يدخلــون النــار مث خيرجهــم منهــا ،وهــم
عصــاة املوحديــن الذيــن أتخــرت هبــم أعماهلــم عــن أن يدركـوا فضيلــة مــن ســبقهم ،ومل يشــملهم
عفــو هللا تعــاىل ،فحـ َّـق عليهــم القــول أن يدخلـوا النــار ليطهرهــم هبــا .ومــن أدلــة هــذا النــوع:
أ -عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال( :خــرج علينــا النــي صلــى هللا عليــه وســلم يومـاً
فقــال :عرضــت علــي األمــم ،فجعــل ميـ ُّـر النــي معــه الرجــل ،والنــي معــه الرج ــان ،والنــي معــه
الـره ــط ،والنيب ليس مـع ــه أح ــد .ورأيت سـواداًكثرياً سـ َّـد األفق ،فرجوت أن تكون أميت؛ فقيل
هــذا موســى وقومــه .مث قيــل يل :انظــر ،فرأيــت سـواداً كثـراً سـ َّـد األفــق ،فقيــل يل :انظــر هكــذا
وهكــذا ،فرأيــت سـواداًكثـراً سـ َّـد األفــق فقيــل هــؤالء أمتــك ،ومــع هــؤالء ســبعون ألفـاً يدخلــون
اجلنــة بغــر حســاب .فتفــرق النــاس ومل يبــن هلــم .فتذاكــر أصحــاب النــي صلــى هللا عليــه وســلم؛
فقالـوا :أمــا حنــن فولــدان يف الشــرك ولكنــا آمنــا ابهلل ورسـوله ولكــن هــؤالء هــم أبنــاؤان ،فبلــغ النــي
صلــى هللا عليــه وســلم ،فقــال :هــم الذيــن ال يتطــرون وال يســرقون وال يكتــوون وعلــى رهبــم
يتوكلــون .فقــام عكاشــة بــن حمصــن فقــال :أمنهــم أان اي رســول هللا؟ قــال نعــم ،فقــام آخــر فقــال
أمنهــم أان؟ فقــال ســبقك هبــا عكاشــة)(.((4
ب -عــن أيب ســعيد اخلــدري رضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم:
(حــى إذا خلــص املؤمنــون مــن النــار فوالــذي نفســي بيــده مــا منكــم مــن أحــد أبشـ َّـد مناشــدة
هلل يف اســتقصاء احلــق مــن املؤمنــن هلل يــوم القيامــة إلخواهنــم الذيــن يف النــار ،يقولــون ربنــا كانـوا
يصومــون معنــا ويصلــون وحيجــون ،فيقــال هلــم أخرجـوا مــن عرفتــم ،فتحــرم صورهــم علــى النــار،
فيخرجــون خلقـاً كثـراً قــد أخــذت النــار إىل نصــف ســاقيه وإىل ركبتيــه ،مث يقولــون ربنــا مــا بقــي
فيهــا أحــد ممــن أمرتنــا بــه ،فيقــول ارجعـوا فمــن وجــدمت يف قلبــه مثقــال دينــار مــن خــر فأخرجــوه،
فيخرجــون خلق ـاً كث ـراً ،مث يقولــون ربنــا مل نــذر فيهــا أحــداً ممــن أمرتنــا ،مث يقــول ارجع ـوا فمــن
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وجــدمت يف قلبــه مثقــال نصــف دينــار مــن خــر فأخرجــوه ،فيخرجــون خلق ـاً كث ـراً ،مث يقولــون
ربنــا مل نــذر فيهــا ممــن أمرتنــا أحــداً ،مث يقــول ارجعـوا فمــن وجــدمت يف قلبــه مثقــال ذرة مــن خــر
فأخرجــوه ،فيخرجــون خلقـاً كثـراً ،مث يقولــون ربنــا مل نــذر فيهــا خـراً .وكان أبــو ســعيد اخلــدري
َّ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ـم مِثقــال ذ َّر ٍة ۖ ِإَون
يقــول :إن مل تصدقــوين هبــذا احلديــث فاقــرءوا إن شــئتم ﴿إِن الل ل يظلِـ
َ ُ َ ًَ َ ْ
ْ
ـه أَ ْ
ـؤت ِمــن َّ ُلنْـ ُ
ـرا َع ِظ ً
جـ ً
يمــا﴾ النســاء .٤٠ :فيقــول هللا
تــك ح َســنة يُضاعِف َهــا َو ُيـ ِ
عــز وجــل :شــفعت املالئكــة وشــفع النبيــون وشــفع املؤمنــون ومل يبــق إال أرحــم الرامحــن ،فيقبــض
قبضــة مــن النــار فيخــرج منهــا قومـاً مل يعملـوا خـراً قــط قــد عــادوا محمـاً ،فيلقيهــم يف هنــر يف أفـواه
اجلنــة يقــال لــه هنــر احليــاة ،فيخرجــون كمــا ختــرج احلبــة يف محيــل الســيل)(.((4
ج -عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم( :حــى إذا
فــرغ هللا مــن القضــاء بــن العبــاد وأراد أن خيــرج برمحتــه مــن أراد مــن أهــل النــار أمــر املالئكــة أن
خيرجـوا مــن النــار مــن كان ال يشــرك ابهلل شــيئاً ممــن أراد هللا أن يرمحــه ممــن يشــهد أن ال إلــه إال
حرم هللا على النار
هللا ،فيعرفوهنم يف النار أبثر السجود ،أتكل النار ابن آدم إال أثر السجودَّ ،
أن أتكل أثــر الســجود ،فيخرجــون مــن النــار قــد امتحش ـوا فيصــب عليهــم مــاء احليــاة فينبتــون
حتتــه كمــا تنبــت احلبــة يف محيــل الســيل)(.((4
فهــذه أنـواع األدلــة علــى تفــاوت مراتــب أهــل اإلميــان وتفاضــل درجاهتــم يف الديــن .وهــي
تــدل علــى َّ
أن مــا يدخــل يف مســمى اإلميــان مــن قــول القلــب واللســان ،وعمــل القلــب واجلـوارح
– ليــس علــى درجــة واحــدة يف املطالبــة بــه واملؤاخــذة علــى تركــه ،بــل هــو علــى درجــات ،منــه مــا
هــو مــن أصــل اإلميــان وال حيصــل اإلميــان النافــع بدونــه ،ومنــه مــا هــو دون ذلــك.
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املطلب الثاين:
يف تعيني أصل العمل الظاهر املشروط يف حصول اإلميان املنجي عند هللا تعاىل
إذا تقــرر أ ّن اإلميــان وأهلــه علــى درجــات ،و َّ
أن مــا يدخــل يف مســمى اإلميــان مــن قــول
القلــب واللســان ،وعمــل القلــب واجلـوارح – ليــس علــى درجــة واحــدة يف املطالبــة بــه واملؤاخــذة
علــى تركــه ،بــل هــو علــى درجــات ،منــه مــا هــو مــن أصــل اإلميــان وال حيصــل اإلميــان النافــع
بدونــه ،ومنــه مــا هــو دون ذلــك.
فــإ ّن أهــل هــذه الدرجــات علــى اختــاف مراتبهــم يف حتقيــق اإلميــان ال بــد أن يتحقــق هلــم
أصل اإلميان الذي يشرتك مجيهم يف كونه شرطاً يف حصول اإلميان ،وبــدونــه ال يــحصــل إميان
انفــع مقبــول عنــد هللا تعــاىل .مث يكــون تفاضلهــم بعــد ذلــك يف واجبــات اإلميــان ومســتحباته،
فس ــاب ــق منــهم بــالـخ ـي ـرات وم ـقــتصــد وظــالـم لنفسه.
فــإذا كان مذهــب أهــل الســنة أ ّن أصــل اإلميــان الــذي ال حيصــل اإلميــان النافــع بدونــه
يســتوي مجيــع املكلفــن يف كونــه شــرطاً حلصــول اإلميــان املقبــول  -فقوهلــم هــذا يفــارق مذاهــب
مــن خالفهــم مــن املرجئــة والوعيديــة ،مــن جهتــن:
إحدامها :أ ّن القول بكون أهله سواء يف هذا األصل من حيث كونه شرطاً يف حصــول
اإليـم ــان املقبــول ،ال يعــي ّأنــم سـواء يف ثبوتــه هلــم وحتقيقهــم إايه ،بــل هــم متفاضلــون يف ذلــك
تفاضـاً متفــاواتً ،خيتلــف ابختــاف تفاضلهــم يف معرفتــه والقــدرة علــى القيــام بــه وتعيـ ـُّـن وجوبــه
والقيــام بــه وأدائــه .يقــول اإلمــام ابــن تيميــة منبهـاً علــى منشــأ التفاضــل بــن املؤمنــن يف طاعــة
أمــر هللا ورس ـوله( :لكــن هــذا لتفاضــل النــاس يف معرفــة أمــره وهنيــه ،ال لتفاضلهــم يف وجــوب
طاعتــه عليهــم ،فطاعتــه واجبــة شــاملة لـجم ـي ــع العبــاد مشــوالً واحــداً ،وإن تنوعــت طرقهــم يف
البــاغ والســماع والفهــم)(.((4
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فمذهــب أهــل الســنة أ ّن أهــل اإلميــان املقبــول يتســاوون يف أصلــه مــن حيــث كونــه شــرطاً
يف حصــول اإلميــان املنجــي ،ولكنهــم ال يتســاوون فيــه مــن حيــث حتقــق ثبوتــه هلــم وحتقيقهــم
القيــام بــه ،بــل هــم فيــه متفاضلــون.
والثانيــة :أ ّن التقصــر يف الواجبــات الداخلــة يف مسـ ّـمى اإلميــان مؤاخــذ عليــه ،وصاحبــه
مــن أهــل الوعيــد بســببه .لكنهــا علــى درجــات ،واملؤاخــذة فيهــا حبســب درجاهتــا ،فمنهــا مــا
يزول اإلميان بزواله ،وصاحب ذلك داخل حتت وعيد أهل الكفر .ومنها م ــا ال يـ ــزول اإلميان
بزوالــه ،ولكنــه يؤثــر يف إميــان صاحبــه حبســبه ،ويكــون متوعــداً بوعيــد أهــل املعاصــي والكبائــر.
يقــول اإلمــام ابــن تيميــة( :اإلميــان مركــب مــن أصــل ال يتــم بدونــه ،ومــن واجــب ينقــص بفواتــه
نقص ـاً يســتحق العقوبــة ،ومــن مســتحب يفــوت بفواتــه علـ ّـو الدرجــة ،والنــاس فيــه ظــامل لنفســه
ومقتصــد وســابق ابخلـرات)(.((4

ً َ
ُّ ُ
َََ ْ َ َ َْ
ك أ َّمــ ٍة َّر ُســول أ ِن
فــإذا تقــرر هــذا؛ فقــد ّ
دل قــول هللا تعــاىل﴿ :ولقــد بعثنــا ِف ِ
َّ ُ
َ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ
ْ
اغــوتَ
َّ َ َو ْ
اع ُبـ ُ
اج َتن ِ ُبــوا الط
ـوت
ـدوا الل
﴾ النحــل ٣٦ :وقولــه﴿ :فمــن يكفــر بِالطاغـ ِ
َْْ َ َ ُْ ْ ْ
َ ْ
َّ َ َ
ْ
اع ُبـ ُ
ـر َوة ِ ال ُوثْـ َ ٰ
ـدوا
ـى﴾ البقــرة ٢٥٦ :وقولــه﴿ :و
َو ُيؤ ِمــن بِــاللِ فق ـ ِد استمســك بِالعـ
َّ َ َ َ ُ ْ ُ
َ
شكــوا ب ِـهِ شــيْ ًئا﴾ النســاء ٣٦ :وأمثــال هــذه النصــوص؛ علــى أ ّن أصــل اإلميــان
الل ول ت ِ

املنجــي هــو اجلامــع بــن العمــل والــرك؛ بــن العمــل مبوجــب اإلســام ومــا يقتضيــه ،وتــرك مــا
يضــاده.

واملقصــود هنــا بيــان أصــل العمــل الظاهــر املشــروط يف حصــول اإلميــان املنجــي .فـ َّ
ـإن أســاس
االختــاف بــن مذهــب الســلف ومذهــب مرجئــة الفقهــاء يف موضــوع اإلميــان  -هــو يف عمــل
اجلـوارح ،فمذهــب الســلف أهنــا داخلــة يف مســمى اإلميــان ،وأهنــا الزمــة إلميــان القلــب ،ومرجئــة
الفقهــاء ذهبـوا إىل أهنــا ال تدخــل يف مســمى اإلميــان .ومذهــب الســلف َّ
أن تــرك جنــس عمــل
اجلـوارح كفـٌـر ،ألنــه تكذيــب إلميــان القلــب ،إذ ميتنــع إميــان قلــي اثبــت مــع عــدم عمــل اجلـوارح،
ومرجئــة الفقهــاء ال يع ّدونــه كفـراً(.((4
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يقــول اإلمــام ابــن تيميــة( :جنــس األعمــال مــن ل ـوازم إميــان القلــب ،وإميــان القلــب التــام
بــدون شــيء مــن األعمــال الظاهــرة ممتنــع ،سـواء جعــل الظاهــر مــن لـوازم اإلميــان أو جــزءاً مــن
اإلميــان)(.((4
ويبقــى تعيــن جنــس العمــل هــذا أو أصــل العمــل الظاهــر  -الــذي يســتوي مجيــع املكلفــن
يف املطالبــة بــه ،ويعـ ّد تركــه تكذيبـاً إلميــان القلــب – أي شــيء هــو؟
فنقــول َّ
إن النصــوص قــد دلّــت داللــة واضحــة علــى أ ّن أصــل العمــل الظاهر املشــروط
يف حصــول اإلميــان املنجــي عنــد هللا تعــاىل هــو االلتـزام أبركان اإلســام اخلمســة ،واجتنــاب
مــا يضــاد هــذا االلت ـزام ،ســواء كان ابلقــول أو االعتقــاد أو العمــل .ومــا نقــل عــن أئمــة
الســنة يــدل علــى حصــول اإلمجــاع عليــه.
ومــع ذلــك فقــد حصــل نــوع مــن الــردد لــدى البعــض يف اجلــزم بكــون هــذه األركان
اخلمســة هــي أصــل األعمــال ،وأصــل العمــل الظاهــر املشــروط يف حصــول اإلميــان املنجــي.
واألحاديــث يف الداللــة علــى ذلــك كثــرة مســتفيضة ،وقــد جــاءت علــى نوعــن :منهــا مــا
جــاء علــى ســبيل تقريــر أصــل العمــل وبيانــه ابتــداءً ،ومنهــا مــا جــاء يف جـواب سـؤال الســائلني
للنــي صلــى هللا عليــه وســلم عــن أصــل العمــل الــذي مــن مت ــسك ب ــه جن ــا.
فأمــا مــا جــاء علــى ســبيل تقريــر أصــل الديــن وبيانــه ابتــداءً؛ فكحديــث عمــر الفــاروق وأيب
ّ
هريــرة يف سـؤال جربيــل عليــه الســام النــي صلــى هللا عليــه وســلم ،وحديــث ابــن عمــر ،وحديــث
أيب أمامــة ،وحديــث أيب أيــوب رضــي هللا عنهــم أمجعــن:
أ -عــن عبــد هللا بــن عمــر قــال :حدثــي أيب عمــر بــن اخلطــاب قال(:بينمــا حنــن عنــد
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ذات يــوم ،إذ طلــع علينــا رجــل شــديد بيــاض الثيــاب شــديد
سـواد الشــعر ،ال يــرى عليــه أثــر الســفر ،وال يعرفــه منّــا أحــد .حــى جلــس إىل النــي صلــى هللا
عليــه وســلم فأســند ركبتيــه إىل ركبتيــه ووضــع كفيــه علــى فخذيــه ،وقــال :اي حممــد أخــرين عــن
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اإلســام؟ فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم :اإلســام أن تشــهد أن ال إلــه إال هللا وأ ّن
حممــداً رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ،وتقيــم الصــاة ،وتــؤيت الــزكاة ،وتصــوم رمضــان،
وحتــج البيــت إن اســتطعت إليــه ســبيالً .قــال :صدقــت .قــال :فعجبنــا لــه يســأله ويصدقــه.
قــال :فأخــرين عــن اإلميــان؟ قــال :أن تؤمــن ابهلل ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر وتؤمــن
ابلقــدر خــره وشــره .قــال :صدقــت .قــال :فأخــرين عــن اإلحســان؟ قــال :أن تعبــد هللا كأنــك
تـراه ،فــإن مل تكــن تـراه فإنــه يـراك .قــال :فأخــرين عــن الســاعة؟ قــال :مــا املســئول عنهــا أبعلــم
مــن الســائل .قــال :فأخــرين عــن أمارهتــا؟ قــال :أن تلــد األمــة ربتهــا ،وأن تــرى احلفــاة العـراة
العالــة رعــاء الشــاء يتطاولــون يف البنيــان .قــال :مث انطلــق .فلبثــت مليـاً ،مث قــال يل :اي عمــر
أتــدري مــن الســائل؟ قلــت :هللا ورســوله أعلــم ،قال:فإنــه جربيــل أاتكــم يعلمكــم دينكــم)(.((4
عمــن قــال يف الــذي قــال جربيــل للنــي صلــى
قــال إمساعيــل بــن ســعيد( :ســألت أمحــد َّ
هللا عليــه وســلم إذ ســأله عــن اإلســام؟ فقــال لــه :فــإذا فعلــت ذلــك فــأان مســلم؟ فقــال :نعــم.
فقــال قائــل :فــإن مل يفعل ـوا الــذي قــال جربيــل للنــي صلــى هللا عليــه وســلم؛ فإهنــم مســلمون
أيضـاً؟ فقــال :هــذا معانــد للحديــث)(.((4
فعـ َّـد اإلمــام أحـم ــد م ــن ل ــم ي ــأت ب ــمباين اإلسـ ــام الـمـذك ــورة يف حـدي ــث جبـ ـريل،
واكتفــى مــن ذلــك ابلقــول – معانــداً للحديــث .أي أنــه غــر حمقــق لإلميــان ،لرتكــه أصــل
العمــل الظاهــر الــذي هــو مبــاين اإلســام األربعــة .ويوضــح ذلــك روايــة أيب احلــارث قــال:
(ســألت أاب عبــد هللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل؛ قلــت :إذا قــال الرجــل ال إلــه إال هللا فهــو
مؤمــن؟ قــال :كــذا كان بــدء اإلميــان ،مث نزلــت الفرائــض :الصــاة والــزكاة والصــوم وحــج
(.((4
البيــت)
قــال اإلمــام ابــن تيميــة معقب ـاً علــى كالم اإلمــام أمحــد املذكــور هنــا( :فقــد جعــل أمحــد
مــن جعلــه مســلماً إذا مل أيت ابخلمــس معانــداً للحديــث ،مــع قولــهَّ :
إن اإلســام اإلق ـرار،
فـ َّ
ـدل ذلــك علــى َّ
أن ذاك أول الدخــول يف اإلســام ،وأنــه ال يكــون قائمـاً ابإلســام الواجــب
ذم مــن مل يتبــع حديــث جربيــل،
حــى أييت ابخلمــس .وإطــاق االســم مشــروط هبــا ،فإنــه َّ
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وأيض ـاً فهــو يف أكثــر أجوبتــه يك ِّفــر مــن مل أيت ابلصــاة؛ بــل وبغريهــا مــن املبــاين .والكافــر
ال يكــون مســلماً ابتفــاق املســلمني)(.((5
ب -عــن عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم:
(بــي اإلســام علــى مخــس ،شــهادة أن ال إل ــه إال هللا و َّ
أن حم ـمـ ــداً رس ــول هللا ،وإقــام الصــاة،
وإيتــاء الــزكاة ،وح ــج الـبـي ــت ،وصــوم رمضــان)(.((5
قــال ابــن رجــب( :معــى قولــه صلــى هللا عليــه وســلم (بــي اإلســام علــى مخــس) :أ ّن
االســام َمثَلــه كبنيــان ،وهــذه اخلمــس دعائــم البنيــان وأركانــه الــي يثبــت عليه ــا البـني ــان .وإذا
كانــت هــذه دعائــم البنيــان وأركانــه فبقيــة خصــال اإلســام كبقيــة البنيــان ،فــإذا فُِقـ َـد شــيء مــن
بقيــة اخلصــال الداخلــة يف مسـ ّـمى اإلســام الواجــب نقــص البنيــان ومل يســقط بفقــده .و ّأمــا
هــذه اخلمــس فــإذا زالــت كلهــا ســقط البنيــان ومل يثبــت بعــد زواهلــا ،وكذلــك إن زال منهــا الركــن
األعظــم وهــو الشــهاداتن ،وزواهلمــا يكــون ابإلتيــان مبــا يضادمهــا وال جيتمــع معهمــا .فأمــا بقيــة
خصــال اإلســام واإلميــان فــا خيــرج العبــد برتكهــا مــن اإلســام عنــد أهــل الســنة واجلماعــة ،وإمنــا
خالــف يف ذلــك اخلـوارج وحنوهــم مــن أهــل البــدع .فســائر خصــال اإلســام الزائــدة علــى أركانــه
اخلمــس ودعائمــه إذا زال من ــها شــيء نقــص البني ــان ومل ينهــدم أص ــل البني ــان بـذل ــك ال ــنقص.
ومعلــوم أ ّن مــا يدخــل يف مسـ ّـمى الشــجرة والنخلــة مــن فروعهــا وأغصاهنــا وورقهــا ومثرهــا إذا
ذهــب شــيء منــه مل يذهــب عــن الشــجرة امسهــا ولكــن يقــال شــجرة انقصــة وغريهــا أكمــل منهــا،
فــإذا قطــع أصلهــا وســقطت مل تبــق شــجرة وإمنــا تصــر حطب ـاً .فكذلــك اإلميــان واإلســام إذا
زال منــه بعــض مــا يدخــل يف مســماه مــع بقــاء أركان بنيانــه ال يــزول اســم اإلســام واإلميــان
ابلكليــة ،وإن كان قــد ســلب االســم عنــه لنقصــه ،خبــاف مــا اهندمــت أركانــه وبنيانــه فإنــه يــزول
مســماه ابلكليــة)(.((5
وممــا يف قــول ابــن رجــب أنــه ذكــر أ ّن اإلتيــان مبــا يضــاد الشــهادتني وال جيتمــع معهمــا هــو
ممــا يلــزم منــه زواهلمــا ،ففيــه التنبيــه علــى أن إتيــان مــا يضــاد االلتـزام أبركان اإلســام اخلمســة ممــا
ينقــض االلتـزام هبــا.
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ِ
مفس ـراً حديــث ابــن عمــر هــذا( :الديــن مخــس ال يقبــل هللا منــه
وقــال عطــاء اخلراســاين ّ
شــيئاً دون شــيء :شــهادة أن ال إلــه إال هللا و َّ
أن حممــداً رســول هللا ،وإميــان ابهلل ومالئكتــه وكتبــه
ورســله واجلنــة والنــار واحليــاة بعــد املــوت ،هــذه واحــدة ،وصــاة اخلمــس عمــود الديــن ال يقبــل
هللا اإلميان إال ابلصالة ،والزكاة مطهرة من الذنوب ال يقبل هللا اإلميان وال الصالة إال ابلزكاة،
فمــن فعــل هــؤالء مث جــاء رمضــان فــرك صيامــه متعمــداً مل يقبــل هللا منــه اإلميــان وال الصــاة وال
الــزكاة إال ابلصيــام ،فمــن فعــل هــؤالء األربــع مث تيســر لــه احلــج فلــم حيــج أو حيــج عنــه بعــض أهلــه
أو يوصــي حبجــه مل يقبــل هللا منــه اإلميــان وال الصــاة وال الــزكاة وال الصيــام إال ابحلــج ألن احلــج
(.((5
فريضــة مــن فرائــض هللا ولــن يقبــل هللا شــيئاً مــن الفرائــض بعضـاً دون بعــض)
ومما يف قول عطاء التنبيه على أ ّن أصول اإلميان الستة متضمنة يف الشهادتني.
ج -عــن أيب أمامــة رضــي هللا عنــه قال(:حججــت مــع رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
حجــة الــوداع فحمــد هللا وأثــى عليــه ،مث قــال :أال لعلكــم ال تــروين بعــد عامكــم هــذا ،أال لعلكــم
ال تــروين بعــد عامكــم هــذا ،أال لعلكــم ال تــروين بعــد عامكــم هــذا .فقــام رجــل طويــل كأنــه مــن
رجــال شــنوءة فقــال اي نــي هللا فمــا الــذي نفعــل؟ فقــال اعبــدوا ربكــم وصلـوا مخســكم وصومـوا
شــهركم وحجـوا بيتكــم وأدوا زكاتكــم طيبــة هبــا أنفســكم تدخلـوا جنــة رب ــكم ع ــز وج ــل)(.((5
د -عــن أيب أيــوب األنصــاري رضــي هللا عنــه عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال( :مــن
عبــد هللا ،ال يشــرك بــه ،وأقــام الصــاة ،وآتــى الــزكاة ،وصــام رمضــان ،واجتنــب الكبائــر ،فلــه
اجلنــة أو دخــل اجلنــة)(.((5
ه -عــن نعيــم اجملمــر أيب عبــد هللا قــال :أخــرين صهيــب أنـَّـه مســع مــن أيب هريــرة ومــن أيب
ســعيد رضــي هللا عنهمــا يقــوالن :خطبنــا رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يومـاً فقــال( :والــذي
ـب كل رجــل منّــا يبكــي ال نــدري علــى مــاذا حلــف،
ـب فأكـ َّ
نفســي بيــده ثــاث مـرات ،مث أكـ َّ
مث رفــع رأســه يف وجهــه البشــرى ،فكانــت أحــب إلينــا مــن محــر النعــم ،مث قـ ــال :مــا مــن عبــد
يصلــي الصلـوات اخلمــس ،ويصــوم رمضــان ،وخيــرج الــزكاة ،وجيتنــب الكبائــر الســبع إال فتحــت
(.((5
لــه أبـواب اجلنــة فقيــل لــه ادخــل بســام)
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وأمــا مــا جــاء يف ج ـواب س ـؤال الســائلني للنــي صلــى هللا عليــه وســلم عــن أصــل
ّ
العمــل الــذي مــن مت ــسك ب ــه جن ــا؛ فكحديــث ابــن عبــاس ،وأن ــس ،وطل ــحة ،وج ــابر ،وأيب
هريــرة ،وأيب أيــوب ،ومعــاذ ،وابــن املنتفــق ،رضــي هللا عنهــم أمجعــن:
أ -عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال( :إ ّن وفــد عبــد القيــس أتـوا النــي صلــى هللا
عليــه وســلم ،فقــالَ :مــن الوفــد أو مــن القــوم؟ قال ـوا ربيعــة ،فقــال مرحب ـاً ابلقــوم أو ابلوفــد
غــر خـزااي وال ندامــى .قالـوا إ ّن أنتيــك مــن شــقة بعيــدة وبيننــا وبينــك هــذا احلــي مــن كفــار
مضــر ،وال نســتطيع أن أنتيــك إال يف شــه ٍر ح ـرام ،فم ـران أبم ـ ٍر خنــر بــه مــن وراءان ندخــل
بــه اجلنــة ،فأمرهــم أبربــع وهناهــم عــن أربــع؛ أمرهــم ابإلميــان ابهلل عــز وجــل وحــده ،قــال
هــل تــدرون مــا اإلميــان ابهلل وحــده؟ قالـوا هللا ورســوله أعلــم ،قــال شــهادة أن ال إلــه إال هللا
وأ ّن حممــداً رســول هللا ،وإقــام الصــاة ،وإيتــاء الــزكاة ،وصــوم رمضــان ،وتعطـوا اخلُمــس مــن
(.((5
املغنــم .وهناهــم عــن الــدابء واحلنتــم واملزفــت)
ب -عــن جابــر بــن عبــد هللا رضــي هللا عنهمــا أ ّن رج ـاً ســأل رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم فقــال( :أرأيــت إذا صليــت املكتــوابت ،وصمــت رمضــان ،وأحللــت احلــال،
وحرمــت احل ـرام ،ول ــم أزد عل ــى ذل ــك شــيئا ،أأدخــل اجلنــة؟ قــال :نعــم)(.((5
قــال ابــن رجــب( :وقــد فســر بعضهــم حتليــل احلــال ابعتقــاد حلــه ،وحتــرمي احل ـرام
ابعتقــاد حرمتــه مــع اجتنابــه ،وحيتمــل أن ي ـراد بتحليــل احلــال إتيانــه ،ويكــون احلــال
هاهنــا عبــارة عمــا ليــس حب ـرام؛ فيدخــل فيــه الواجــب واملســتحب واملبــاح ،ويكــون املعــى
أنــه يفعــل مــا ليــس مبحــرم عليــه ،وال يتعــدى مــا أبيــح لــه إىل غــره ،وجيتنــب احملرمــات)(.((5
ج -عــن أيب أيــوب رضــي هللا عنــه( :أ ّن أعرابي ـاً عــرض لرســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم وهــو يف ســفر فأخــذ خبطــام انقتــه أو بزمامهــا مث قــال :اي رســول هللا أو اي حممــد
ـف النــي صلــى هللا عليــه
أخــرين مبــا يقربــي مــن اجلنــة ومــا يباعــدين مــن النــار؟ قــال فكـ ّ
وســلم مث نظــر يف أصحابــه ،مث قــال :لقــد وفــق أو لقــد هــدي ،قــال كيــف قلــت؟ قــال
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فأعــاد ،فقــال النــي صلــى هللا عليــه وســلم :تعبــد هللا ال تشــرك بــه شــيئاً وتقيــم الصــاة وتــؤيت
الــزكاة وتصــل الرحــم دع الناقــة)(.((6
د -عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه أ ّن أعرابيـاً قــال( :اي رســول هللا ،دلــي علــى عمــل إذا
عملتــه دخلــت اجلنــة ،قــال :تعبــد هللا ال تشــرك بــه شــيئاً ،وتقيــم الصــاة املكتوبــة ،وتــؤدي
الــزكاة املفروضــة ،وتصــوم رمضــان ،قــال :والــذي بعثــك ابحلــق ،ال أزيــد علــى هــذا شــيئاً أبــداً
ول ،قــال النــي صلــى هللا عليــه وســلمَ :مــن سـ ّـره أن ينظــر إىل رجـ ٍـل
فلمــا ّ
وال أنقــص منــهّ ،
(((6
مــن أهــل اجلنــة فلينظــر إىل هــذا) .
ه -عــن طلحــة بــن عبيــد هللا رضــي هللا عنــه قــال( :جــاء رجــل إىل رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم مــن أهــل جنــد ،اثئــر الـرأس نســمع دوي صوتــه وال نفقــه مــا يقــول ،ح ــى دن ــا م ــن
رس ــول هللا صـل ــى هللا عل ـيـ ــه وســلم ،فــإذا هــو يســأل عــن اإلســام .فقــال رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم :مخــس صل ـوات يف اليــوم والليلــة فقــال هــل علـ َّـي غريهـ ّـن ،قــال ال إال أن تطــوع،
وصيــام شــهر رمضــان ،فقــال هــل علـ َّـي غــره ،فقــال ال إال أن تطــوع ،وذكــر لــه رســول هللا صلــى
هللا عليــه وســلم الــزكاة ،فقــال هــل علـ َّـي غريهــا ،قــال ال إال أن تطــوع .قــال فأدبــر الرجــل وهــو
يقــول وهللا ال أزيــد علــى هــذا وال أنقــص منــه ،فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أفلــح إن
صــدق)(.((6
و -عــن أنــس بــن مالــك رضــي هللا عنــه قــال( :هنينــا أن نســأل رســول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم عــن شــيء ،فــكان يعجبنــا أن جيــيء الرجــل مــن أهــل الباديــة العاقــل فيســأله وحنــن نســمع،
فجــاء رجــل مــن أهــل الباديــة فقــال :اي حممــد أاتان رسـولك فزعــم لنــا أنــك تزعــم أن هللا أرســلك،
فمــن
فمــن خلــق األرض؟ قــال هللا ،قــال َ
فمــن خلــق الســماء؟ قــال هللا ،قــال َ
قــال صــدق ،قــال َ
نصــب هــذه اجلبــال وجعــل فيهــا مــا جعــل؟ قــال هللا ،قــال :فبالــذي خلــق الســماء وخلــق األرض
ونصــب هــذه اجلبــال آهلل أرســلك؟ قــال :نعــم ،قــال :وزعــم رسـولك أن علينــا مخــس صلـوات يف
يومنــا وليلتنــا ،قــال صــدق ،قــال فبالــذي أرســلك آهلل أمــرك هبــذا؟ قــال نعــم ،قــال وزعــم رسـولك
أ ّن علينــا زكاة يف أموالنــا ،قــال صــدق ،قــال فبالــذي أرســلك آهلل أمــرك هبــذا؟ قــال نعــم ،قــال
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وزعــم رسـولك أ ّن علينــا صــوم شــهر رمضــان يف ســنتنا ،قــال صــدق ،قــال فبالــذي أرســلك آهلل
أمــرك هبــذا؟ قــال نعــم ،قــال وزعــم رسـولك أ ّن علينــا حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيالً ،قــال
ول ،قــال والــذي بعثــك ابحلــق ال أزيــد عليهـ ّـن وال أنقــص منهـ ّـن ،فقــال النــي
صــدق ،قــال مثّ ّ
صلــى هللا عليــه وســلم لئــن صــدق ليدخلـ ّـن اجلنــة)(.((6
ز -عــن ابــن املنتفــق وامســه لقيــط رضــي هللا عنــه ،قــال( :أتيــت النــي صلــى هللا عليــه وســلم
وهــو بعرفــات ،فقلــت :ثنتــان أســألك عنهمــا :مــا ينجيــي مــن النــار ،ومــا يدخلــي اجلنــة؟ فقــال:
لئــن كنــت أوجــزت يف املســألة ،لـق ــد أعـظ ــمت وأطولــت ،فاعقــل عــي إذن :اعبــد هللا ال تشــرك
بــه شــيئاً ،وأقــم الصــاة املكتوبــة ،و ِّأد الــزكاة املفروضــة ،وصـ ْـم رمضــان ،ومــا حتــب أن يفعلــه بــك
النــاس ،فـافـعـل ــه هبــم ،ومــا تكــره أن أييت إليــك النــاس ،فــذر النــاس منــه)(.((6
ويف رواي ــة ل ــه أيـض ـاً ق ــال( :ات ــق هللا ،وال ت ـش ــرك ب ــه شي ــئاً ،وتـق ــيم الـص ــاة ،وتــؤت ــي الـزك ــاة،
وحتـ ــج البيــت ،وتصــوم رمضــان ،ومل تــزد علــى ذلــك)(.((6
ح -عــن معــاذ بــن جبــل رضــي هللا عنــه قــال( :كنــت مــع النــي صلــى هللا عليــه وســلم يف
ســفر ،فأصبحــت يومـاً قريبـاً منــه وحنــن نســر ،فقلــت اي رســول هللا :أخــرين بعمــل يدخلــي اجلنــة
ويباعــدين عــن النــار؟ قــال :لقــد ســألتين عــن عظيــم ،وإنــه ليســر علــى مــن يســره هللا عليــه؛ تعبــد
هللا وال تشــرك بــه شــيئاً ،وتقيــم الصــاة ،وتــؤيت الــزكاة ،وتصــوم رمضــان ،وحتــج البيــت .مث قــال:
أال أدلــك علــى أب ـواب اخلــر؟ الصــوم جنّــة ،والصدقــة تطفــئ اخلطيئــة كمــا يطفــئ املــاء النــار،
ْ
َ َ َ َٰ ُ ُ ُ ُ ْ َ
ـن ال َم َضا ِجــعِ ﴾
وصــاة الرجــل مــنُ جــوف الليــل ،قــال :مث تــا﴿ :تتجــاف جنوبهــم عـ ِ
َ
حـت ــى بـل ــغ ﴿ َي ْع َملــون﴾ .مث قــال :أال أخــرك بـرأس األمــر كلــه ،وعمــوده ،وذروة ســنامه؟ قلــت
بلى اي رســول هللا ،قال :رأس األمر اإلســام ،وعموده الصالة ،وذروة ســنامه اجلهاد .مث قال:
ـف عليــك هــذا.
أال أخــرك مبــاك ذلــك كلــه؟ قلــت :بلــى اي نــي هللا .فأخــذ بلســانه قــال كـ َّ
ـب
فقلــت :اي نــي هللا وإ ّن ملؤاخــذون مبــا نتكلــم بــه؟ فقــال :ثكلتــك أمــك اي معــاذ ،وهــل يكـ ّ
(.((6
النــاس يف النــار علــى وجوههــم أو علــى مناخرهــم إال حصائــد ألســنتهم)
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فهــذه مجلــة مــن األحاديــث عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم الدالــة علــى هــذا األصــل.
وال يشــكل مــا جــاء يف بعــض هــذه األحاديــث مــن ذكــر بعــض األركان دون بعــض ،فــإ ّن عــن
هــذا جوابــن(:((6
أحدمهــا؛ أ ّن النــي صلــى هللا عليــه وســلم أجــاب حبســب نــزول الفرائــض ،وأول مــا فــرض
هللا الشــهادتني مث الصــاة فإنــه أمــر ابلصــاة يف أول أوقــات الوحــي ،وقــد روي أن الصــاة أول
مــا فرضــت كانــت ركعتــن ابلغــداة وركعتــن ابلعشــي ،مث فرضــت اخلمــس ليلــة املع ـراج وكانــت
ركعتــن ركعتــن ،فلمــا هاجــر أقــرت صــاة الســفر ; وزيــد يف صــاة احلضــر .وكانــت الصــاة
تكمــل شــيئاً بعــد شــيء؛ فكان ـوا أوالً يتكلمــون يف الصــاة ومل يكــن فيهــا تشــهد مث أمــروا
ابلتشــهد وحــرم عليهــم الــكالم .وكذلــك مل يكــن مبكــة هلــم أذان ،وإمنــا شــرع األذان ابملدينــة بعــد
اهلجــرة ،وكذلــك صــاة اجلمعــة والعيــد ،والكســوف واالستســقاء وقيــام رمضــان وغــر ذلــك،
إمنــا شــرع ابملدينــة بعــد اهلجــرة .وأمــروا ابلــزكاة ،واإلحســان يف مكــة أيضـاً ،ولكــن فرائــض الــزكاة
ونصبهــا إمنــا شــرعت ابملدينــة .وأمــا صــوم شــهر رمضــان فهــو إمنــا فــرض يف الســنة الثانيــة مــن
اهلجــرة وأدرك النــي صلــى هللا عليــه وســلم تســع رمضــاانت .وأمــا احلــج فقــد تنــازع النــاس يف
وجوبــه ،فقالــت طائفــة فــرض ســنة ســت مــن اهلجــرة عــام احلديبيــة ،وقــال األكثــرون إمنــا وجــب
احلــج متأخـراً؛ قيــل ســنة تســع ،وقيــل ســنة عشــر ،وهــذا هــو الصحيــح .فــإن آيــة اإلجيــاب إمنــا
ُّ ْ
َّ َ َ
هــي قولــه تعــاىلَ ﴿ :و ِلِ ع انلَّـ ِ
حـ
ـت﴾ وهــذه اآليــة يف آل عمـران يف ســياق
ـاس ِ
ـج الَيْـ ِ
خماطبتــه ألهــل الكتــاب ،وصــدر آل عم ـران ومــا فيهــا مــن خماطبــة أهــل الكتــاب نــزل ملــا قــدم
علــى النــي صلــى هللا عليــه وســلم وفــد جنـران النصــارى وانظــروه يف أمــر املســيح ،وهــم أول مــن
ّأدى اجلزيــة مــن أهــل الكتــاب ،وكان ذلــك بعــد إنـزال ســورة بـراءة الــي شــرع فيهــا اجلزيــة وأمــر
فيهــا بقتــال أهــل الكتــاب حــى يعط ـوا اجلزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون .وهلــذا مل يذكــر وجــوب
احلــج يف عامــة األحاديــث وإمنــا جــاء يف األحاديــث املتأخــرة.
اجلواب الثاين؛ أنه كان يذكر يف كل ٍ
مقام ما يناسبه؛ فيذكر اترة الفرائض الظاهرة اليت
تقاتــل علــى تركهــا الطائفــة املمتنعــة ،كالصــاة والــزكاة ،كمــا جــاء يف حديــث ابــن عمــر وأنــس
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رضــي هللا عنهــم أ ّن النــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال( :أمــرت أن أقاتــل النــاس حــى يشــهدوا
أن ال إلــه إال هللا وأن حممــداً رســول هللا ويقيمـوا الصــاة ويؤتـوا الــزكاة)( .((6وهــو صريــح مــا َّ
دل
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُّ
َ
عليــه قــول هللا تعــاىل﴿ :فَـإن تَابُــوا َوأَقَ ُ
امــوا الصــاة وآتــوا الـ
ـزكةَ فخلــوا َسـبِيل ُه ْم﴾
ِ
َ ُ َََ
َ
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ُ
ْ
التوبــة ،٥:وقولــه تعــاىل﴿ :ف ـإِن تابــوا وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكة فإِخوانكــم ِف
ّ
ـن﴾ التوبــة.١١:
ادلِيـ ِ
ويذكــر اترة مــا جيــب علــى الســائل؛ فمــن أجابــه ابلصــاة والصيــام مل يكــن عليــه زكاة
يؤديهــا ،ومــن أجابــه ابلصــاة والــزكاة والصيــام؛ فإمــا أن يكــون قبــل فــرض احلــج؛ وهــذا هــو
الواجــب يف مثــل حديــث عبــد القيــس وحنــوه ،وإمــا أن يكــون الســائل ممــن ال حــج عليــه.
ـاء علــى هــذه األحاديــث ،ومــا قالــه أئمــة الســنة يف مــا دلــت عليــه  -فــإ ّن أصــل عمــل
وبنـ ً
اجلـوارح املشــروط يف حصــول اإلميــان املنجــي؛ هــو مبــاين اإلســام األربعــة هــذه :الصــاة والــزكاة
والصــوم واحلــج ،وهــي الــي عـ َّـر عنهــا أئـمـ ــة الـسـن ــة ب ــ(الفرائــض)؛ كمــا قــال اإلمــام أمحــد – وقــد
تقــدم – حــن ســئل؛ فقيــل لــه( :إذا قــال الرجــل « :ال إلــه إال هللا» فهــو مؤمــن؟ قــال :كــذا
كان بــدء اإلميــان ،مث نزلــت الفرائــض :الصــاة والــزكاة وصــوم رمضــان وحــج البيــت)( .((6وكمــا
قــال أبــو بكــر اآلجــري( :اعلم ـوا رمحنــا هللا وإايكــم َّ
أن هللا تعــاىل بعــث حممــداً صلــى هللا عليــه
وســلم إىل النــاس كاف ـةً ليقــروا بتوحيــده ،فيقول ـوا« :ال إلــه إال هللا ،حممــد رســول هللا» ،فــكان
مــن قــال هــذا موقنـاً مــن قلبــه ،وانطقـاً بلســانه ،أجـزأه ،ومــن مــات علــى هــذا فــإىل اجلنــة .فلمــا
آمنـوا بذلــك وأخلصـوا توحيدهــم؛ فــرض عليهــم الصــاة مبكــة ،فصدقـوا بذلــك وآمنـوا وصلـوا،
مث فــرض عليهــم اهلجــرة ،فهاجــروا وفارق ـوا األهــل والوطــن ،مث فــرض عليهــم ابملدينــة الصيــام،
فآمن ـوا وصدق ـوا وصام ـوا شــهر رمضــان ،مث فــرض عليهــم الــزكاة ،فآمن ـوا وصدق ـوا و َّأدوا ذلــك
كمــا أمــروا ،مث فــرض عليهــم اجلهــاد ،فجاهــدوا القريــب والبعيــد وصــروا وصدق ـوا ،مث فــرض
ـض وعملــوا هبــا تصديق ـاً بقلوهبــم
عليهــم احلــج فحج ـوا وآمن ـوا بــه .فلمــا آمنــوا هبــذه الفرائـ
َْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
كــمْ
وقــوالً أبلســنتهم وعمـاً جبوارحهــم؛ قــال هللا تعــاىل﴿ :الــوم أكملــت لكــم دِين
ُ َ ُ ُ ْ َ
ََْ َ ْ ُ َ َْ ُ
كـ ْ
ـم ن ِْع َ
ال ْســا َم د ًِينــا﴾ املائــدة .٣:مث أعلمهــم
ـ
م
وأتممــت علي
ـي َو َر ِ
ضيــت لكــم ِ
ِ
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َ َْ ْ
َ
ََْ
ََ
ال ْســا ِم
أنــه ال يقبــل يف اآلخــرة إال ديــن اإلسـ
ـام ،فقــال تعــاىل﴿ْ :ومــن يبتــغِ غــر ِ
ْ
ً ََ َُْ َ
َ
ـل مِنْـ ُ
َ
َ
ـه َو ُهـ َ
خـ َ
اسيــن﴾ آل عمـران ،٨٥ :وقــال
دِينــا فلــن يقبـ
ـو ِف ال ِ
ـرة ِ ِمــن ال ِِ
َ َّ ْ ْ َ
ُ
َّ ّ
َ
الســام﴾ آل عم ـران .١٩:وقــال النــي صلــى هللا عليــه
تعــاىل﴿ :إِن ادلِيــن عِنــد اللِ ِ

وســلم( :بــي اإلســام علــى مخــس :شــهادة أن ال إلــه إال هللا ،وأن ّ مـح ــمداً رس ــول هللا ،وإقــام
الصــاة ،وإيتــاء الــزكاة ،وصــوم شــهر رمضــان ،وحــج البيــت احل ـرام مــن اســتطاع إليــه ســبيالً).
فــإن احتــج حمتــج ابألحاديــث الــي رويــت( :مــن قــال ال إلــه إال هللا دخــل اجلنــة) – قيــل لــه:
هــذه كانــت قبــل نــزول الفرائــض علــى مــا تقــدم ذكــران لــه .وهــذا قــول علمــاء املســلمني ممــن
نفعهــم هللا تعــاىل ابلعلــم ،وكان ـوا أئمــة يقتــدى هبــم .ســوى املرجئــة الذيــن خرج ـوا عــن مجلــة مــا
عليــه الصحابــة والتابعــون هلــم إبحســان ،وقــول األئمــة الذيــن ال يســتوحش مــن ذكرهــم يف كل
بلــد)( .((7مث روى اآلجــري بســنده عــن ســفيان بــن عيينــة كالم ـاً قريب ـاً ممــا ذكــره ،إال أنــه مســى
تلــك الفرائــض ب ـ ـ ِ
ـ(خــال اإلميــان)( .((7ولعلهــا هــي مقصــوده بقولــه  -يف روايــة أخــرى عنــه :-
(وتــرك الفرائــض متعمــداً مــن غــر جهـ ٍـل وال عــذ ٍر :هــو كفــر) ،حــن ســئل عــن املرجئــة؟ فقــال:
(يقولــون اإلميــان قــول .وحنــن نقــول :قــول وعمــل .واملرجئــة أوجب ـوا اجلنــة ملــن شــهد أن ال إلــه
إال هللا ،مقـراً بقلبــه علــى تــرك الفرائــض ،ومسـوا تــرك الفرائــض ذنبـاً ،مبنزلــة ركــوب احملــارم .وليسـوا
بسـواء؛ ألن ركــوب احملــارم مــن غــر اســتحالل معصيــة ،وتــرك الفرائــض متعمــداً مــن غــر ج ـ ـهـ ـ ــل
وال ع ـ ــذر :هـ ــو كـ ـف ـ ــر)(.((7
فــإذا مل تكــن هــذه املبــاين األربعــة هــي أصــل العمــل الظاهــر ،الــذي هــو أصــل عمــل
اجلـوارح ،فــأي شـ ٍ
ـيء هــو إذن العمــل الظاهــر املشــروط يف حصــول اإلميــان النافــع املنجــي عنــد
هللا تعــاىل ،وكيــف ميكــن ضبطــه ومعرفــة أصــل عمــل اجلـوارح الــذي مــن تركــه مل يتــم إميانــه ،وال
حتقــق لــه مــا حتصــل بــه النجــاة عنــد هللا تعــاىل؟
وهــذه األحاديــث أي شــيء هــي إذن؟ وعــن أي شــيء ســأل أصحــاب النــي صلــى هللا
عليه وســلم؟ وكيف ال يذكر هلم النيب صلى هللا عليه وســلم غريها ،وهم يســألونه عما يدخلهم
اجلنــة ويباعدهــم عــن النــار؟ وكيــف يقولــون وحيلفــون بــن يديــه أن ال يعملـوا غريهــا؛ وهــو خيــر
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بفالحهــم إن صـدقـ ـوا ف ــي الـقـي ــام هبــا؟ .وكيــف يقــول اإلمــام أمحــد َّ
إن مــن زعــم أنــه مؤمــن وتــرك
مبــاين اإلســام األربعــة :إنــه معانــد حلديــث جربيــل؟.
إنــه ميتنــع مــع كل ذلــك أن تســتقيم القضيــة إال ابلقــول َّ
أبن املبــاين األربعــة هــي أصــل
العمــل الظاهــر املشــروط يف حصــول اإلميــان املنجــي ،و َّ
أن مــن تركهــا جمتمعــة واكتفــى مــن مبــاين
اإلســام ابلشــهادتني؛ فإنــه ليــس مبؤمــن علــى احلقيقــة ،وال يثبــت لــه إميــان انفــع ينجيــه عنــد
هللا تعــاىل .وكان هــذا الــرك كفـراً أكــر .والقــول أبنــه ليــس بكفــر ليــس هــو املعــروف مــن قــول
الســلف وأئمــة الســنة.
وهبــذا يتضــح أن اترك املبــاين األربعــة جمتمعــة هــو اترك ألصــل العمــل الظاهــر أو ألصــل
عمــل اجل ـوارح.
وليــس الــكالم هنــا يف اجلحــود؛ فــإ ّن مــن جحــد شــيئاً مــن الواجبــات الظاهــرة ،أو جحــد
حتــرمي شــيء مــن احملرمــات الظاهــرة ،فهــو كافــر جبحــوده ولــو فعــل الواجــب وتــرك احملــرم .وإّنــا
الــكالم فيمــن تــرك املبــاين األربعــة جمتمعــة مــن غــر جحــود(.((7
قــال احلميــدي( :أخــرت أ ّن قوم ـاً يقولــون إ ّن مــن أقـ ّـر ابلصــاة والــزكاة والصــوم واحلــج ومل
يفعــل مــن ذلــك شــيئاً حــى ميــوت ،فهــو مؤمــن مــا مل يكــن جاحــداً ،إذا عُلــم أ ّن تركــه ذلــك يف
إميانــه ،إذا كان يقــر الفــروض واســتقبال القبلــة .فقلــت :هــذا الكفــر ابهلل الصـراح ،وخــاف كتــاب
ـاء َو ُيقِ ُ
هللا وســنة رسـوله صلــى هللا عليــه وســلم وفعــل املســلمني .ق ــال هللا ع ــز وج ــلُ ﴿ :ح َن َفـ َ
يموا
َّ َ
َّ َ
ُ َْ
ُْ
َ َ
ـزكةَ ۚ َوذٰلِــك دِيـ
الصــاةَ َو ُيؤتــوا الـ
ـن الق ّي ِ َمـةِ﴾ قــال حنبــل :قــال أبــو عبــد هللا ،أو مسعتــه
يقــول :مــن قــال هــذا فقــد كفــر ابهلل ،ورد علــى هللا أمــره وعلــى الرســول مــا جــاء بــه)(.((7
وقــال اإلمــام ابــن تيميــة( :واإلميــان أن تؤمــن ابهلل ومالئكتــه وكتبــه ورســله والبعــث بعــد
املــوت وتؤمــن ابلقــدر خــره وشــره ،ومــى حصــل لــه هــذا اإلميــان وجــب ضــرورة أن حيصــل لــه
اإلســام الذي هو الشــهاداتن والصالة والزكاة والصيام واحلج ،ألن إميانه ابهلل ومالئكته وكتبه
ورســله يقتضــي االستســام واالنقيــاد لــه ،وإال فمــن املمتنــع أن يكــون قــد حصــل لــه هــذا اإلقـرار
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واحلــب واالنقيــاد ابطن ـاً وال حيصــل ذلــك يف الظاهــر مــع القــدرة عليــه)(( .((7ومــن املمتنــع أن
يكــون الرجــل مؤمنـاً إميــاانً اثبتـاً يف قلبــه أب ّن هللا فــرض عليــه الصــاة والــزكاة والصيــام واحلــج -
ويعيــش دهــره ال يســجد هلل ســجدة وال يصــوم رمضــان وال يــؤدي زكاة وال حيــج إىل بيتــه ،فهــذا
ممتنــع وال يصــدر هــذا إال مــع نفــاق يف القلــب وزندقــة ال مــع إميــان صحيــح)(.((7
وأمــا القــول أبنــه ال يكفــر بــرك هــذه املبــاين األربعــة جمتمعــة إذا أقـّـر ابلوجــوب؛ فهــو قــول
ّ
دخــل علــى كثــر مــن الفقهــاء مــن جهــة الشــبهة الــي دخلــت علــى مرجئــة الفقهــاء ،وهــو قــول
ظهــر معهــم ومل يكــن مــن أقـوال الســلف وأئمتهــم.
قــال حــرب الكرمــاين( :مسعــت إســحاق يقــول مث غلــت املرجئــة حــى صــار مــن قوهلــم
أ ّن قومـاً يقولــون :مــن تــرك املكتــوابت وصــوم رمضــان والــزكاة واحلــج وعامــة الفرائــض مــن غــر
جحــود هبــا أ ّن ال نكفــره ،يرجــى أمــره إىل هللا بعــد إذ هــو مقــر .فهــؤالء املرجئــة الذيــن ال شــك
فيهــم)( .((7قــال احلافــظ ابــن رجــب بعــد أن نقــل هــذا عــن إســحاق( :وظاهــر هــذا أنــه يكفــر
بــرك هــذه الفرائــض)(.((7
يصل بعد
وقال حيىي بن معني( :قيل لعبد هللا بن املبارك إ ّن هؤالء يقولون؛ من مل يصم ومل ِّ
أقر به ،فهو مؤمن مستكمل اإلميان؟ قال عبد هللا :ال نقول حنن كما يقول هؤالء)(.((7
أن ّ
ولذلــك قــال اإلمــام ابــن تيميــة( :فمــن عــرف ارتبــاط الظاهــر ابلباطــن زالــت عنــه الشــبهة
يف هــذا البــاب ،وعلــم أ ّن مــن قــال مــن الفقهــاء إنــه إذا أقــر ابلوجــوب وامتنــع عــن الفعــل ال
يقتــل ،أو يقتــل مــع إســامه؛ فإنــه دخلــت عليــه الشــبهة الــي دخلــت علــى املرجئــة واجلهميــة.
والــي دخلــت علــى مــن جعــل اإلرادة اجلازمــة مــع القــدرة التامــة ال يكــون هبــا شــيء مــن الفعــل.
وهلــذا كان املمتنعــون مــن قتــل هــذا مــن الفقهــاء بنــوه علــى قوهلــم يف مســألة االميــان وأن األعمــال
ليســت مــن اإلميــان .وقــد تقــدم أن جنــس األعمــال مــن لـوازم إميــان القلــب ،وأ ّن إميــان القلــب
التــام بــدون شــيء مــن األعمــال الظاهــرة ممتنــع ،سـواء جعــل الظاهــر مــن لـوازم اإلميــان أو جــزءاً
مــن اإليـم ــان)(.((8
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وقــال احلافــظ ابــن رجب(:فــإ ّن النــي صلــى هللا عليــه وســلم جعــل هــذه اخلمــس دعائــم
اإلســام ومبانيــه ،وفســر هبــا اإلســام يف حديــث جربيــل ،ويف حديــث طلحــة بــن عبيــد هللا
الــذي فيــه أ ّن أعرابيـاً ســأل النــي صلــى هللا عليــه وســلم عــن اإلســام ،ففســره لــه هبــذه اخلمــس.
ومــع هــذا فاملخالفــون يف اإلميــان يقولــون :لــو زال مــن اإلســام خصلــة واحــدة ،أو أربــع خصــال
ســوى الشــهادتني ،مل خيــرج بذلــك مــن اإلســام)(.((8
وعلــى هــذا فــا معــى للــردد يف اجلــزم أب ّن مبــاين اإلســام اخلمســة -املذكــورة يف حديــث
جربيــل وابــن عمــر وغريمهــا -هــي أصــل العمــل الظاهــر املشــروط يف حصــول اإلميــان املنجــي،
الــذي هــو أصــل عمــل اجلـوارح ،الــذي يُعـ ُّـد تركــه كفـراً عنــد أهــل الســنة.
وأمــا تــرك آحــاد املبــاين األربعــة ،مــع حصــول اإلقـ ـرار ابلوجــوب – فهــو الــذي حمــل
اخلــاف عنــد الســلف ،فقــول طائفــة مــن الســلف أنــه يكفــر بــرك أي واحـ ٍـد مــن األربعــة حــى
احلــج ،الــذي ال ي ــجب إال م ـ ــرةً يف العمــر ،مــى عــزم علــى تركــه ابلكليــة .وقيــل يكفــر بــرك
الصــاة والــزكاة خاصــة ،وقيــل يكفــر بــرك الــزكاة إذا قاتــل اإلمــام عليهــا(.((8
قــال اإلمــام ابــن تيميــة( :تنــازع العلمــاء يف تكفــر مــن يــرك شــيئا مــن هــذه الفرائــض
األربــع بعــد اإلق ـرار بوجوهبــا ،فأمــا «الشــهاداتن» إذا مل يتكلــم هبمــا مــع القــدرة فهــو كافــر
ابتفــاق املســلمني وهــو كافــر ابطن ـاً وظاه ـراً عنــد ســلف األمــة وأئمتهــا ومجاهــر علمائهــا...
وأمــا مــع اإلق ـرار ابلوجــوب؛ إذا تــرك شــيئاً مــن هــذه األركان األربعــة؛ ففــي التكفــر أق ـوال
للعلمــاء ،هــي رواايت عــن أمحــد :أحدهــا :أنــه يكفــر بــرك واحــد مــن األربعــة حــى احلــج -
وإن كان يف جـواز أتخــره نـزاع بــن العلمــاء  -فمــى عــزم علــى تركــه ابلكليــة كفــر ،وهــذا قــول
طائفــة مــن الســلف ،وهــي إحــدى الــرواايت عــن أمحــد اختارهــا أبــو بكــر .والثــاين :أنــه ال
يكفــر بــرك شــيء مــن ذلــك مــع اإلقـرار ابلوجــوب ،وهــذا هــو املشــهور عنــد كثــر مــن الفقهــاء
مــن أصحــاب أيب حنيفــة ومالــك والشــافعي ،وهــو إحــدى الــرواايت عــن أمحــد اختارهــا ابــن
بطــة( ((8وغــره .و الثالــث :ال يكفــر إال بــرك الصــاة ،وهــي الروايــة الثالثــة عــن أمحــد ،وقــول
كثــر مــن الســلف ،وطائفــة مــن أصحــاب مالــك والشــافعي ،وطائفــة مــن أصحــاب أمحــد.
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والرابــع :يكفــر برتكهــا وتــرك الــزكاة فقــط .و اخلامــس :برتكهــا وتــرك الــزكاة إذا قاتــل اإلمــام
عليهــا دون تــرك الصيــام واحلــج)(.((8
فأبــو العبــاس ابــن تيميــة حكــى هنــا االختــاف بــن الســلف يف حكــم تــرك آحــاد املبــاين
األربعــة ،وأمــا تركهــا جمتمعــة فإنــه جــزم أ ّن ذلــك ميتنــع أن يوجــد مــع إميــان قلــي انفــع ،وأ ّن ذلــك
مبــي علــى قــول الســلف يف اإلميــان ،حيــث قــال( :وهــذه املســألة هلــا طرفــان :أحدمهــا يف إثبــات
الكفــر الظاهــر ،و الثــاين يف إثبــات الكفــر الباطــن .فأمــا الطــرف الثــاين :فهــو مبــي علــى مســألة
كــون اإلميــان قــوالً وعم ـاً -كمــا تقــدم -ومــن املمتنــع أن يكــون الرجــل مؤمن ـاً إميــاانً اثبت ـاً يف
قلبــه َّ
أبن هللا فــرض عليــه الصــاة والــزكاة والصيــام واحلــج -ويعيــش دهــره ال يســجد هلل ســجدة،
وال يصــوم مــن رمضــان ،وال يــؤدي هلل زكاة ،وال حيــج إىل بيتــه .فهــذا ممتنــع ،وال يصــدر هــذا إال
مــع نفــاق يف القلــب وزندقــة ،ال مــع إميــان صحيــح)(.((8
وقــال احلافــظ ابــن رجــب (وذهــب طائفــة منهــم –يعــي الســلف– إىل َّ
أن مــن تــرك شــيئاً
مــن أركان اإلســام اخلمــس عمــداً أنــه كافــر ،وروي ذلــك عــن ســعيد بــن جبــر وانفــع واحلكــم،
وهــو روايــة عــن أمحــد اختارهــا طائفــة مــن أصحابــه ،وهــو قــول ابــن حبيــب مــن املالكيــة)(.((8
وال شــك َّ
أن هــذا اخلــاف احلاصــل بــن الســلف يف اعتبــار تــرك واحـ ٍـد مــن مبــاين اإلســام
األربعــة كفـراً – ليُعلِــم بعظيــم منزلــة هــذه املبــاين األربعــة ،ومكانتهــا مــن اإلميــان والديــن.
وأمــا تــرك الصــاة ابلكليــة ،خاصــة -فمــا حــكاه أبــو وائــل عبــد هللا بــن شــقيق العقيلــي
ّ
قــال( :كان أصحــاب حممــد صلــى هللا عليــه وســلم ال يــرون شــيئاً مــن األعمــال تركــه كفــر غــر
الصــاة)( ،((8ومثلــه عــن جماهــد بــن جــر قــال :قلــت جلابــر رضــي هللا عنــه( :مــا كان يفــرق
بــن الكفــر واإلمي ــان عندكــم مــن األعمــال يف عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم؟ قــال:
الصــاة)( .((8ومــا قالــه ابــن مســعود رضــي هللا عنــه إذ قيــل لــه( :إ ّن هللا يكثــر ذكــر الصــاة يف
َّ َ ُ ْ َ َ
َ َٰ َ
ْ ُ
َ
ع َص َلتِهـ ْ
ٰ
القــرآن﴿ :الِيــن هــم
ـم يَاف ُِظــون﴾َ فقــال:
ع َصل َوات ِ ِهـ
ـم َدائ ِ ُمــون﴾﴿ ،
ِ
ذلــك علــى مواقيتهــا ،قالـوا :مــا كنّــا نــرى ذلــك إال علــى الــرك ،قــال :تركهــا الكفــر)( .((8وعــن
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َ

ـم َخلــف أ َض ُ
اعــوا َّ
القاســم بــن خميمــرة ،يف قولــه﴿ :فخلــف ِمــن َب ْع ِدهِـ ْ
الصــاةَ﴾ قــال:
(إمنــا أضاعـوا املواقيــت ،ولــو كان تــركاً كان كفـراً)( .((9ومــا حــكاه إســحاق بــن راهويــه إمجاعـاً
(((9
علــى تكفــر اترك الصــاة( ،((9وقــول أيــوب الســختياين( :تــرك الصــاة كفــر ال خيتلــف فيــه)
يدل على أ ّن اإلمجاع القدمي عن السلف منعقد على تكفري اترك الصالة .حىت قال حممد
– ّ
بــن نصــر املــروزي( :ذكـران األخبــار املرويــة عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم يف إكفــار اتركهــا،
وإخراجــه إايه مــن امللــة ،وإابحــة قتــال مــن امتنــع مــن إقامتهــا ،مث جــاءان عــن الصحابــة رضــي هللا
عنهــم مثــل ذلــك ومل جيئنــا عــن أحــد منهــم خــاف ذلــك)(.((9

ويبقــى أ ّن هــذا هــو قــول أكثــر أهــل احلديــث ،وقــد دلــت عليــه النصــوص الكثــرة
املســتفيضة ،وهــو الــذي انتصــر لــه احملققــون مــن أئمــة أهــل الســنة :كمحمــد بــن نصــر املــروزي،
وابــن تيميــة ،وابــن القيــم ،وابــن رجــب ،وغريهــم(.((9
وأما حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه ،قال مسعت( :رسول هللا صلى هللا عليـ ــه
وسـل ــم يـقـ ــول :مخــس صلـوات كتبهــن هللا علــى العبــاد ،فمــن جــاء هبـ ّـن ،مل يضـي ــع مـنـه ـ َّـن شيـ ــئاً؛
اسـت ــخفافاً حبقهـ َّـن ،كان لــه عنــد هللا عهــد أن يدخلــه اجلنــة ،ومــن مل أيت هبـ َّـن فليــس لــه عنــد
هللا عهــد ،إن شــاء عذبــه وإن شــاء أدخلــه اجلنــة)( .((9فــا ينــايف القــول بكفــر اترك الصــاة،
َّ
ألن تعليــق الوعــد فيــه بعــدم احملافظــة ،ال بــرك الصــاة ابلكليــة ،وفــرق بــن عــدم احملافظــة وبــن
تركهــا ابلكليــة.
فســر طائفــة مــن أئمــة الســنة معــى قولــه (مــن مل حيافــظ عليهـ َّـن) :أن ال يقيــم حدودهــا
فقــد َّ
مــن مراعــاة وقــت ،وطهــارة ،ومتــام ركــوع وســجود ،وحنــو ذلــك ،وهــو مــع ذلــك يصليهــا ،وال
ميتنــع مــن القيــام هبــا ،يف وقتهــا ،وغــر وقتهــا ،إال أنــه ال حيافــظ علــى أوقاهتــا(.((9
ُ
قــال اإلمــام ابــن تيميــة( :واحملافظــة فعلهــا يف أوقاهتــا كمــا أمــر ،كمــا قــال تعــاىلَ ﴿ :حاف ِظوا
َ َ َّ َ َ َ َّ َ
ومــوا ِ َّلِ قَانِتـ َ
ـط ٰى َوقُ ُ
ـاة ِ ال ْ ُو ْسـ َ
ـن﴾ البقــرة .٢٣٨ :وعــدم احملافظــة
ات والصـ
ِ
ع الصلــو ِ

أخــر النــي صلــى هللا عليــه وســلم صــاة العصــر يــوم اخلنــدق؛
يكــون مــع فعلهــا بعــد الوقــت ،كمــا َّ
277

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

َ َ َ َ
فأنــزل هللا آيــة األمــر ابحملافظــة عليهــا وعلــى غريهــا مــن الصلـوات .وقــد قــال تعــاىل﴿ :فخلــف
َّ َ
َ َ َْ ََْ ْ َ َ
َّ
َّ
ْ َ ْ ٌ
ـف أَ َض ُ
الشـ َ
ـون غ ًّيــا﴾
ات ۖ فســوف يلقـ
الصــاةَ َوات َب ُعــوا
اعــوا
ِمــن َب ْع ِدهِــم خلـ
ـه َو ِ

مــرمي ،٥٩ :فقيــل البــن مســعود وغــره :مــا إضاعتهــا؟ فقــال :أتخريهــا عــن وقتهــا .فقالـوا :مــا كنــا
ََْ ٌ
ـل ّل ِلْ ُم َص ّل ِـ َ
ـن
نظــن ذلــك إال تركهــا؟ فقــال :لــو تركوهــا لكانـوا كفــاراً .وكذلــك قولــه﴿ :فويـ
َ
ْ َ ُ َ
ـن ُهـ ْ
َّ 4الِيـ َ
ـم َعــن َصلت ِ ِهــم سـ
ـاهون﴾ املاعــون ،٥-٤:ذمهــم مــع أهنــم يصلــون ; ألهنــم
ســهوا عــن حقوقهــا الواجبــة :مــن فعلهــا يف الوقــت ،وإمتــام أفعاهلــا املفروضــة ...وإذا عــرف الفــرق
بــن األمريــن؛ فالنــي صلــى هللا عليــه وســلم إمنــا أدخــل حتــت املشــيئة مــن مل حيافــظ عليهــا ،ال مــن
تــرك .ونفــس احملافظــة يقتضــي أهنــم صلـوا ومل حيافظـوا عليهــا)(.((9

وقــال( :أمــا مــن كان مصـراً علــى تركهــا ال يصلــي قــط ،وميــوت علــى هــذا اإلصـرار والــرك
فهــذا ال يكــون مســلما .لكــن أكثــر النــاس يصلــون اترة ،ويرتكوهنــا اترة ،فهــؤالء ليسـوا حيافظــون
عليهــا ،وهــؤالء حتــت الوعيــد ،وهــم الذيــن جــاء فيهــم احلديــث الــذي يف الســنن حديــث عبــادة
عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال « :مخــس صل ـوات كتبهــن هللا علــى العبــاد يف اليــوم
والليلــة مــن حافــظ عليهــن كان لــه عهــد عنــد هللا أن يدخلــه اجلنــة ،ومــن مل حيافــظ عليهــن مل
يكــن لــه عهــد عنــد هللا ،إن شــاء عذبــه وإن شــاء غفــر لــه»)( .((9وهللا أعلــم.
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اخلامتة
احلمــد هلل وكفــى ،والصــاة والســام علــى حممــد املصطفــى وآلــه وصحبــه ،وبعــد :فقــد تبــن
مــن خــال هــذا البحــث املســائل التاليــة:
 -1التعبــر ب ـ ـ ـ ـ (أصــل العمــل الظاهــر) لبيــان أ ّن مــن عمــل اجل ـوارح الداخــل يف مســمى
اإلميــان مــا هــو أصــل ال بــد مــن االلتـزام بــه ،ومنــه مــا هــو دون ذلــك ،تعبــر معهــود يف اســتعمال
أئمــة الســنة.
 -2مســمى اإلميــان عنــد اإلطــاق يشــمل اإلســام واإلميــان واإلحســان ،كمــا جــاء يف
حديــث جربيــل .وأصلــه ال بــد فيــه مــن اجتمــاع هــذه األمــور الثالثــة ،فإنــه ميتنــع قبــول العمــل
أبركان اإلســام بــدون اإلميــان ابهلل ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر والقــدر خــره وشــره،
وميتنــع قبــول اجتمــاع هذيــن األمريــن بــدون اإلخــاص هلل تعــاىل فيهمــا.
 -3قــد دلّــت النصــوص داللــة واضحــة علــى أ ّن أصــل العمــل الظاهــر الــذي ال ينجــو أحــد
بدونــه ،وال يتحقــق لــه أصــل اإلميــان بغــره ،هــو االلتـزام أبركان اإلســام اخلمســة ،واجتنــاب مــا
يضــاد هــذا االلتـزام ،سـواء كان ابلقــول أو االعتقــاد أو العمــل.
 -4االلت ـزام أبركان اإلســام اخلمســة يعــي اإلق ـرار القلــي والقيــام العملــي هبــا ،وهــذا
االلتـزام يتضمــن أصــول الديــن الثالثــة املذكــورة يف حديــث جربيــل ،ويتضمــن االلتـزام بــرك مــا
يضــاد ذلــك وينقضــه.
 -5القــول أب ّن املكلفــن سـواء يف اشـراط االلتـزام أبصــل اإلميــان حلصــول اإلميــان النافــع
املنجــي ،ال يعــي ّأنــم سـواء يف ثبوتــه هلــم وحتقيقهــم إايه ،بــل هــم متفاضلــون يف ذلــك تفاضـاً
متفــاواتً ،خيتلــف ابختــاف تفاضلهــم يف معرفتــه والقــدرة علــى القيــام بــه وتع ـ ُّ ِ
ـن وجوبــه والقيــام
بــه وأدائــه.
 -6تــرك مبــاين اإلســام األربعــة  -الصــاة والــزكاة والصــوم واحلــج – جمتمعة:كفــر أكــر،
ولو كان مع اإلقرار بوجوهبا .وهذا هو مقتضى إمجاع الســلف على كفر اترك العمل الظاهر.
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 -7مــا نقــل مــن االختــاف بــن الســلف فيمــا يتعلــق حبكــم تــرك املبــاين األربعــة هــو يف
تــرك آحـ ــاد ت ـل ــك املبــاين ،وليــس يف تركهــا جمتمعــة .مــا عــدا الصــاة؛ فــإ ّن مــا ورد مــن األخبــار
واآلاثر والســنن عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم والصحابــة رضــي هللا عنهــم والتابعــن تــدل علــى
كفــر اترك الصــاة ابلكليــة.
وهللا تعــاىل وحــده املوفــق واهلــادي إىل ســواء الســبيل ..وصلــى هللا وســلم علــى عبــده
ورســوله حممــد.
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اهلوامش والتعليقات:
 )1انظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس  ،109/1واملصباح املنري للفيومي ،14:والقاموس احمليط
.339-338/3
 )2تعظيم قدر الصالة البن نصر املروزي .513/2
 )3جمموع الفتاوى البن تيمية  ،637/7وانظر كتاب الصالة البن القيم.24 :
 )4رواه البخاري يف صحيحه /ك اإلميان /ح  ,9ومسلم يف صحيحه :ح  35واللفظ له .وقد اعتىن
العلماء بتتبع هذه الشعب من أدلة الكتاب والسنة ،كابن بطة يف اإلابنة الكربى (-650/2
 ،)653والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ،)940-911/5وأبو حامت بن حبان فيما
نقله عنه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( .)53-52/1وصنف فيه أبو عبد هللا احلليمي كتابه
املنهاج يف شعب اإلميان ،واختصره البيهقي يف كتابه اجلامع لشعب اإلميان.
 )5ذكره حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة /رقم  ،585ورواه اخلالل يف السنة /رقم .1077
 )6انظر :اإلميان الكبري البن تيمية ضمن جمموع الفتاوى  ،253-238/7و االميان األوسط ضمن
جمموع الفتاوى  ،476/7وانظر تفسري ابن جرير عند آية احلجرات  ،14وتفسري ابن كثري عند
اآلية ،وانظر السنة للخالل جملد .608 -602/1
 )7انظر :كتاب الصالة البن القيم ص.100-99/
 )8انظــر :اإلميــان الكبــر البــن تيميــة ضمــن جممــوع الفتــاوى  ،253-252 ،246/7و االميــان األوســط
ضمــن جممــوع الفتــاوى  .477/7وانظــر الزخمشــري يف الكشــاف يف داللــة حــرف (ملــا) ،حيــث قــال:
ومــا يف (ملــا) مــن معــى التوقــع دال علــى أن هــؤالء قــد آمن ـوا فيمــا بعــد .وانظــر معــاين احلــروف أليب
احلســن الرمــاين.132 ،101-100 :
 )9اإلميان الكبري البن تيمية ضمن جمموع الفتاوى  ،253-252 ،243/7واالميان األوسط ضمن
جمموع الفتاوى .478-477/7
 )10رواه البخاري يف صحيحه /ك اإلميان /ح  ,27ومسلم يف صحيحه :ح .150
 )11االميان األوسط ضمن جمموع الفتاوى .474/7
 )12وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن رجب .132-131/1
 )13انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن رجب  ،131/1وانظر شرح النووي على صحيح
مسلم  ،240-239/2وفتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر .80/1
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 )14رواه البخاري يف صحيحه /ك احلدود /ح  6390واللفظ له ,ومسلم يف صحيحه :ح .57
 )15رواه حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة /رقم  ،563وعبدهللا بن اإلمام أمحد يف السنة/
رقم  725و ،757واخلالل يف السنة /رقم  ،1083وابن بطة يف اإلابنة الكربى /رقم  1026و
 ،1236والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة /رقم .1877
 )16ذكره حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة /رقم .581
 )17رسالة مسدد/طبقات احلنابلة البن أيب يعلى  ،428/2وانظر السنة للخالل /رقم  ،1084وتعظيم
قدر الصالة حملمد بن نصر املروزي /رقم .580
 )18ذكره حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة /رقم .588
 )19رواه البخاري يف صحيحه /ك التوحيد /ح  ,7002ومسلم يف صحيحه :ح.183
 )20رواه البخاري يف صحيحه /ك اإلميان /ح  ,13ومسلم يف صحيحه :ح.45
 )21رواه مسلم يف صحيحه :ح 46بلفظ (ال يدخل اجلنة من ال أيمن جاره بوائقه).
 )22رواه ابن ماجه يف سننه /ك الفنت /ح.3934
 )23اإلميان الكبري البن تيمية ضمن جمموع الفتاوى .257/7
 )24الدرر يف تناسب اآلايت والسور للبقاعي /عند تفسري آية األحزاب .35
 )25الدرر يف تناسب اآلايت والسور للبقاعي /عند تفسري آية التحرمي .5
 )26انظر :كتاب اإلميان الكبري البن تيمية – املطبوع ضمن جمموع الفتاوى.427/7 :
 )27كتاب اإلميان األوسط البن تيمية – املطبوع ضمن جمموع الفتاوى.479-478/7 :
 )28انظر :التمهيد البن عبد الرب  ،250-247/9اإلميان الكبري البن تيمية املطبوع ضمن جمموع
الفتاوى 238/7 :وما بعدها ،وفتح الباري البن رجب .131-130 ،126/1
 )29انظر:كتاب اإلميان من صحيح البخاري ،وتعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر املروزي .623-531/2
 )30انظر:كتاب اإلميان من صحيح البخاري.
 )31التمهيد البن عبد الرب  ،238 /9وانظر  244-243/9و .252
 )32انظر :انظر االميان الكبري .242-241/7
 )33رواه اخلالل يف السنة /رقم ،1077 :وانظر السنة البن اإلمام أمحد /رقم.599 :
 )34انظر :انظر االميان الكبري ضمن جمموع الفتاوى .485/7
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 )35ورواه أبو داود يف سننه /ك السنة /ح  ،4739والرتمذي يف جامعه /ك صفة القيامة /ح 2435
وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
 )36انظر :تفسري ابن كثري عند آية فاطر ،32:وانظر تفسري ابن جرير عند اآلية.
ِ
ِ
الس َعة﴾،22 :
ض ِل من ُك ْم َو َّ
﴿وَل َْيتَ ِل أُولُو الْ َف ْ
 )37أضواء البيان /تفسري سورة النور عند قول هللا تعاىلَ :
وانظر التحرير والتنوير البن عاشور عند آية فاطر.32
 )38رواه البخاري يف صحيحه /ك اإلميان /ح  ,23ومسلم يف صحيحه :ح .2390
 )39كتاب اإلميان من صحيح البخاري /ابب .15
 )40رواه البخاري يف صحيحه /ك الطب /ح  5420واللفظ له ,ومسلم يف صحيحه :ح.220
 )41رواه البخاري يف صحيحه /ك التوحيد /ح  ,7002ومسلم يف صحيحه :ح .183واللفظ ملسلم.
 )42رواه البخاري يف صحيحه /ك التوحيد /ح  ,7000ومسلم يف صحيحه :ح.182
 )43منهاج السنة البن تيمية  ،84/1وانظر اإلميان األوسط ضمن جمموع الفتاوى .519/7
 )44جمموع الفتاوى البن تيمية  ،637/7وانظر كتاب الصالة البن القيم.24 :
 )45انظر :كتاب الشريعة لآلجري حتقيق د .الدميجي ،614/2واإلميان الكبري ضمن جمموع الفتاوى
البن تيمية  ،541/7واإلميان األوسط ضمن جمموع الفتاوى .621/7
 )46اإلميان األوسط املطبوع ضمن جمموع الفتاوى .616/7
 )47رواه مسلم يف صحيحه من حديث عمر /ح ,8 :واتفق الشيخان على روايته من حديث أيب
هريرة :رواه البخاري يف صحيحه /ك اإلميان /ح ،50 :ومسلم يف صحيحه /ح .9
 )48رواه اخلالل يف السنة جملد  /2رقم.1096 :
 )49رواه اخلالل يف السنة جملد  /1رقم.955 :
 )50اإلميان الكبري املطبوع ضمن جمموع الفتاوى .371/7
 )51رواه البخاري يف صحيحه /ك اإلميان /ح  ,8ومسلم يف صحيحه :ح.16
 )52فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب  ،28-22/1وانظركتاب الصالة البن القيم .74-73
 )53رواه ابــن بطــة يف اإلابنــة الكــرى  ،378/1لكنــه رفعــه إىل النــي صلــى هللا عليــه وســلم ،وصوابــه أنــه مــن
قــول عطــاء اخلراســاين قــال ابــن رجــب يف جامــع العلــوم واحلكــم ص :150 /ذكــره ابــن أيب حــامت وقــال
ســألت أيب عنــه فقــال :هــذا حديــث منكــر حيتمــل أن هــذا مــن كالم عطــاء اخلرســاين .قلــت :الظاهــر
أنــه مــن تفســره حلديــث ابــن عمــر ،وعطــاء مــن أجــاء علمــاء الشــام .انتهــى.
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 )54رواه أمحد يف مسنده /ابقي مسند األنصار /ح  ،21757ورواه الرتمذي بلفظ قريب يف سننه /ك
ابواب السفر /ح  616وقال هذا حديث حسن صحيح.
 )55رواه أمحد يف مسنده /ابقي مسند األنصار /ح  ،22991والنسائي يف سننه /ك حترمي الدماء /ح
.4009
 )56رواه النسائي يف سننه /ك الزكاة /ح .2438
 )57رواه البخاري يف صحيحه /ك العلم /ح  ,87ومسلم يف صحيحه :ح.17
 )58رواه مسلم يف صحيحه :ح .15
 )59جامع العلوم واحلكم /ص .513
 )60رواه البخاري يف صحيحه /ك األدب /ح  ,5637ومسلم يف صحيحه :ح 13واللفظ له.
 )61رواه البخاري يف صحيحه /ك الزكاة /ح  ,1333ومسلم يف صحيحه :ح.14
 )62رواه البخاري يف صحيحه /ك الصوم /ح  ,1792ومسلم يف صحيحه :ح 11واللفظ له.
 )63رواه مسلم يف صحيحه :ح .12ورواه البخاري يف صحيحه /ك اإلميان /ح  63وليس فيه ذكر
احلج ،وانظر اإلميان األوسط البن تيمية املطبوع ضمن جمموع الفتاوى 601/7
 )64رواه أمحد يف مسنده /من مسند القبائل /ح .26612
 )65رواه أمحد يف مسنده /من مسند القبائل /ح .26613
 )66رواه أمحد يف مسنده /مسند األنصار رضي هللا عنهم /حديث معاذ بن جبل /ح ،21511
والرتمذي يف سننه /ك اإلميان /ح  2616وقال :هذا حديث حسن صحيح ،وابن ماجه يف سننه/
ك الفنت /ح .3973
 )67انظر :كتاب اإلميان األوسط البن تيمية – املطبوع ضمن جمموع الفتاوى ،608-604/7 :وانظر
اإلميان أليب عبيد القاسم بن سالم ،62-54 :والشريعة لآلجري .559-552 /2
 )68رواه البخاري يف صحيحه :ك الزكاة /ح  ،1399ومسلم يف صحيحه :ح .22
 )69رواه اخلالل يف السنة جملد  /1رقم.955 :
 )70كتاب الشريعة لآلجري ،حتقيق الدكتور عبدهللا الدميجي.555-552/2 :
 )71رواه اآلجري يف كتاب الشريعة ،حتقيق الدكتور عبدهللا الدميجي/2 :رقم.197 :
 )72رواه عبد هللا بن اإلمام أمحد يف السنة /رقم.722 :
 )73انظر اإلميان األوسط البن تيمية – املطبوع ضمن جمموع الفتاوى.610-609/7 :
 )74رواه اخلالل يف السنة  /586 /3رقم  ،1027والاللكائي يف شرح السنة  /957/5رقم .1594
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 )75اإلميان األوسط البن تيمية – املطبوع ضمن جمموع الفتاوى.553/7 :
 )76اإلميان األوسط البن تيمية – املطبوع ضمن جمموع الفتاوى.611/7 :
 )77ذكره ابن رجب يف فتح الباري شرح كتاب اإلميان من صحيح البخاري ،وهو مذكور يف كتاب
السنة من مسائل حرب /صنعه وأعده عادل آل محدان استخرجه ورتبه من القطعة اليت وجدت من
مسائل حرب ص /98:رقم.189
 )78فتح الباري بشرح صحيح البخاري .21 /1
 )79رواه حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة /رقم .981
 )80اإلميان األوسط البن تيمية – املطبوع ضمن جمموع الفتاوى ،616/7 :وانظر كتاب الصالة البن
القيم.84 ،64-63:
 )81جامع العلوم واحلكم /ص.151 :
 )82انظر :اإلميان األوسط البن تيمية – املطبوع ضمن جمموع الفتاوى ،616-610/7 :و كتاب
الصالة البن القيم ،40-35:وشرح ابن رجب على البخاري ،25-22/1وجامع العلوم واحلكم
له.152-145/
 )83الذي يف اإلابنة الكربى أن ابن بطة يذهب إىل كفر اترك الصالة وجاحد الفرائض ،حيث قال
بعد أن ساق مجلة من اآلاثر والسنن(:فهذه األخبار واآلاثر والسنن عن النيب صلى هللا عليه وسلم
والصحابة رضي هللا عنهم والتابعني كلها تدل العقالء ومن كان بقلبه أدىن حياة على كفر اترك
الصالة وجاحد الفرائض وإخراجه من امللة وحسبك من ذلك ما نزل به الكتاب)  .418/1وهللا
أعلم.
 )84اإلميان األوسط البن تيمية  -املطبوع ضمن جمموع الفتاوى.610-609/7 :
 )85اإلميان األوسط البن تيمية  -املطبوع ضمن جمموع الفتاوى.611/7 :
 )86جامع العلوم واحلكم البن رجب.152-145 :
 )87رواه الرتمذي يف سننه /ك اإلميان /ح  ،2622وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب
رقم.564
 )88رواه حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة /رقم  ،892وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب
والرتهيب .227/1
 )89رواه حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة /رقم  62و  ،938وابن جرير يف تفسريه عند
قوله تعاىل( :فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة) من سورة مرمي.
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 )90رواه ابن جرير يف تفسريه عند قوله تعاىل( :فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة) من سورة
مرمي.
 )91ذكره حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة  .935-930/2وانظر شرح ابن رجب على
البخاري.23/1
 )92رواه حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة /2رقم ،978 :وانظر شرح ابن رجب على
البخاري.23/1
 )93تعظيم قدر الصالة البن نصر املروزي .925/2
 )94انظر :تعظيم قدر الصالة البن نصر املروزي  ،1027-936/2الشريعة لآلجري  ،644/2اإلابنة
الكربى البن بطة  ،406/1شرح أصول اعتقاد أهل السنة لآللكائي  ،896/4اإلميان األوسط
البن تيمية املطبوع ضمن جمموع الفتاوى  ،616-610/7كتاب الصالة البن القيم 49 :وما
بعدها ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن رجب  ،26-22 /1جامع العلوم واحلكم البن
رجب.152-145 :
 )95رواه أبو داود يف سننه /ك الصالة /ح ،1420 :والنسائي يف سننه /ك الصالة /ح ،461 :وابن
ماجه يف سننه /ك إقامة الصالة والسنة فيها /ح.1401 :
 )96انظر :التمهيد البن عبد الرب .293/23
 )97اإلميان األوسط املطبوع ضمن جمموع الفتاوى  ،615-614/7وانظر .579-578/7
 )98جمموع الفتاوى .49/22
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املصادر واملراجع
 ابــن بطــة أبــو عبــد هللا عبيــد هللا بــن حممــد بــن محــدان العكــري :اإلابنــة الكــرى /حتقيــق عــادل آلمحــدان /دار املنهــج األول الـرايض /الطبعــة األوىل 1436ه.
 ابــن تيميــة أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام :اإلميــان الكبــر /املطبــوع ضمــنجممــوع الفتــاوى /مجــع وترتيــب عبــد الرمحــن بــن قاســم وابنــه حممــد /نشــر جممــع امللــك فهــد لطباعــة
املصحــف الشـريف ابملدينــة النبويــة1425 /ه.
شــرح حديــث جربيــل املشــهور ابإلميــان األوســط /املطبــوع ضمــن جممــوع الفتــاوى /مجــع وترتيــب
عبــد الرمحــن بــن قاســم وابنــه حممــد /نشــر جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الشـريف ابملدينــة
النبويــة1425 /ه.
منهــاج الســنة النبويــة ابــن تيميــة /:حتقيــق د.حممــد رشــاد ســامل /جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود الـرايض/
الطبعة األوىل 1406ه
 ابــن حجــر أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين :فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري /دار املعرفــةبــروت لبنــان.
 ابــن رجــب عبــد الرمحــن بــن شــهاب الديــن البغــدادي مث الدمشــقي :فتــح البــاري شــرح صحيــحالبخــاري /حتقيــق حممــود شــعبان وآخــرون /مكتبــة الغـرابء األثريــة املدينــة النبويــة /الطبعــة األوىل
1417ه.
جامع العلوم واحلكم /حتقيق شعيب األرانؤوط وإبراهيم ابجس /مؤسسة الرسالة بريوت1422 /ه.
 ابن جرير حممد بن جرير الطربي :جامع البيان عن أتويل القرآن /طبعة احلليب مصر 1388هـ. ابــن عبــد الــر يوســف بــن عبــد هللا النمــري القرطــي :التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد/حتقيــق مصطفــى العلــوي /مطبعــة فضالــة املغــرب 1412-1387هــ.
 ابــن القيــم أبــو عبــد هللا بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة :كتــاب الصــاة /حتقيــق عــدانن البخــاري /دارعــامل الفوائــد مكــة /الطبعــة األوىل 1430ه.
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 ابــن فــارس أمحــد بــن فــارس بــن زكـراي :معجــم مقاييــس اللغــة /حتقيــق عبــد الســام هــارون /دار إحيــاءالكتب العربية /القاهرة مصر /الطبعة األوىل 1366هـ.
 ابــن كثــر إمساعيــل بــن عمــر بــن كثري:تفســر القــرآن العظيــم /حتقيــق الســامة /دار طيبــة الـرايض/1422ه.
 ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين :سنن ابن ماجه/حققه حممد فؤاد عبد الباقي /املكتبة العلمية بريوت. ابــن أيب يعلــى حممــد بــن حممــد بــن احلســن ابــن الفـراء :طبقــات احلنابلــة /حتقيــق حممــد حامــد الفقــي/دار املعرفة بريوت.
 أبــو عبيــد القاســم بــن ســام :كتــاب اإلميــان معاملــه وســننه واســتكماله ودرجاتــه /حتقيــق حممــدانصــر الديــن األلبــاين ضمــن أربــع رســائل مــن كنــوز الســنة /دار األرقــم الكويــت الطبعــة الثانيــة
1405هــ.
 اآلجــري أبــو بكــر حممــد بــن احلســن اآلجــري :كتــاب الش ـريعة /حتقيــق د.عبــد هللا بــن عمــرالدميجــي /دار الوطــن ال ـرايض /الطبعــة األوىل 1418ه.
 البخــاري أبــو عبــد هللا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري اجلامــع الصحيــح املطبــوع مــع فتــح البــاري البــنحجــر /املطبعــة الســلفية /مصــورة الطبعــة األوىل دار املعرفــة.
 البقاعــي برهــان الديــن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي :نظــم الــدرر يف تناســب اآلايت والســور/دارالكتــاب اإلســامي القاهــرة /الطبعــة األوىل 1404ه.
 الرتمذي حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي :سنن الرتمذي /دار الكتب العلمية بريوت. حــرب بــن إمساعيــل الكرمــاين كتــاب الســنة مــن مســائل حــرب /صنعــه وأعــده عــادل آل محــداناســتخرجه ورتبــه مــن القطعــة الــي وجــدت مــن مســائل حــرب /دار اللؤلــؤة بــروت /الطبعــة
األوىل1435ه.
 اخلــال أمحــد بــن حممــد بــن هــارون البغــدادي :كتــاب الســنة /حتقيــق د.أمحــد الزه ـراين /دار الرايــةالـرايض /الطبعــة الثانيــة 1415هــ.
 الفيومــي أمجــد بــن حممــد بــن علــي املقــري :املصبــاح املنــر /اعتــى هبــا يوســف الشــيخ حممــد /املكتبــةالعصريــة بــروت /الطبعــة الثانيــة 1418ه.
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 الاللكائــي هبــة هللا بــن احلســن الطــري :شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة /حتقيــق د.أمحــدســعد محــدان /دار طيبــة 1415هــ.
 النســائي أمحــد بــن شــعيب النســائي :ســنن النســائي /مكتبــة املطبوعــات اإلســامية حلــب/1412ه.
 عبد هللا بن أمحد بن حنبل :كتاب السنة /حتقيق عادل آل محدان /الطبعة الثانية 1437هـ. علــي بــن عيســى الرمــاين :كتــاب معــاين احلروف/حتقيــق الدكتــور عبــد الفتــاح شــليب/دار الشــروقجــدة /الطبعــة الثالثــة 1404ه.
 حممد األمني الشنقيطي :أضواء البيان يف إيضاح القرآن /دار الفكر بريوت1415 /ه. حممــد بــن نصــر املــروزي :تعظيــم قــدر الصــاة /حتقيــق د.عبــد الرمحــن الفريوائــي /مكتبــة الــدار ابملدينــةاملنورة/الطبعة األوىل 1406هـ.
 حممد الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير /الدار التونسية تونس /الطبعة األوىل 1984م. مسلم بن احلجاج القشريي :صحيح مسلم املطبوع مع شرح النووي /مؤسسة قرطبة مصر. -النووي حمي الدين أبو زكراي حيىي بن شرف النووي /مؤسسة قرطبة مصر.
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الخالف العقدي أنواعه وأحكامه
د .سلطان بن عبدالرحمن العميري

ملخص البحث:
تقــوم فكــرة البحــث علــى تركيــز احلديــث عــن حكمــن مــن أحــكام اخلــاف املتعلــق مبســائل
العقيــدة ،مها:
احلكــم األول :أنواعــه ،وفيــه إثبــات أبن اخلــاف يف مســائل العقيــدة ليــس علــى مرتبــة
واحــدة ،وإمنــا هــو علــى مرتبتــن :األوىل :خــاف اجتهــادي ســائغ ،والثانيــة :خــاف ممنــوع غــر
ســائغ ،وحتديد الضوابط لكل نوع منهما ،مث بعد ذلك حديث عن حتقق اخلالف الســائغ يف
العقيــدة عنــد الصحابــة ،ومجــع لقــدر كبــر مــن املســائل اخلالفيــة االجتهاديــة يف مســائل العقيــدة،
واقتصــر التمثيــل علــى توحيــد العبــادة ومتعلقاهتــا ،وتوحيــد األمســاء والصفــات ،ومســائل اليــوم
األخــر ،ومجــع مــع ذلــك نقــد األقـوال املخالفــة يف قضيــة انقســام اخلــاف يف مســائل العقيــدة.
احلكــم الثــاين :أحكامــه ،وفيــه حتديــد حكــم املخالــف يف كل نــوع مــن أنـواع اخلــاف يف
العقــدي ،فذكــرت الضوابــط الــي يقــوم عليهــا بنــاء املوقــف مــن املخالــف يف اخلــاف العقــدي
الســائغ ،والضوابــط الــي يقــوم عليهــا بنــاء املوقــف مــن املخالــف يف اخلــاف غــر الســائغ ،مــع
إشــارة إمجاليــة إىل اجتاهــات املخالفــن يف هــذه القضيــة.
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This treatise focuses on two issues pertaining to
theological disputes
Abstract:
1- The first issue pertains to the different types of
theological disputes, for such disputes are not on the same
level. Rather, they are on two different levels. The first
one is: valid theological disputes, and the second one is:
invalid and prohibited theologica l disputes. I specify the
principles underlying each one of these levels. Following
this, I examine the validtheological disputes which existed
amongst the Ṣaḥābah (i. e. companions of the Prophet)
and a wide range of other disputed theological issues as
well. I have chosen to restrict my discussion to Tawḥīd
al-‘Ibādah (i. e. Monotheistic Unity of Worship) and the
subtopics which come under it, Tawḥīd al-‘Asmā’ wal-Ṣifā
t(i. e. Monotheistic Unity of Allah’s Names and Attributes),
and matters related to eschatology. In addition, I have offered
a critique of those who offer opposing views regarding the
classification of the different levels of theological disputes.
2- The second issue pertains to the different Islamic
legal rulings regarding the one who adopts an opposing
theological view. My examination covers the rulings in the
scenario of both of the aforementioned levels of disputes.
294

سلطان بن عبدالرحمن العميري.د

الخالف العقدي وأنواعه وأحكامه

In the area of valid theological disputes, I mentioned
the underlying principles which form the basis upon
which a stance is taken from one who adopts an opposing
opinion. I also do the same in the area ofinvalid theological
disputes. I also make a cursory mention of those who share
an opposing view to mine on this subject.
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املقدمة
إن احلمــد هلل ،حنمــده ونســتعينه ونســتغفره ،ونعــوذ ابهلل مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات
أعمالنــا ،مــن يهــده هللا فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال هللا
وحــده ال ش ـريك لــه ،وأشــهد أن حممــداً عبــده ورس ـوله ،صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وصحبــه
أمجعــن ...أمــا بعـ ـ ــد:
فهــذا حبــث خمتصــر مبوضــوع مهــم مــن املوضوعــات املندرجــة ضمــن ختصــص العقيــدة وهــو
أحــكام مســائل العقيــدة ،وبيــان اآلاثر العمليــة املرتتبــة عليهــا ،وكشــف عــدد مــن األغــاط
التقريريــة واالســتداللية الــي قيلــت فيهــا.
واملقصود أبحكام مســائل العقيدة :األحكام الشــرعية واالســتداللية املتعلقة ابملســائل
املندرجــة ضمــن علــم العقيــدة ،مثــل حكــم املخالــف يف مســائل العقيــدة ،وحكــم االســتدالل
عليهــا خبــر اآلحــاد والقيــاس ،وحكــم دخــول النســخ واالجتهــاد فيهــا ،وحنــو ذلــك مــن املســائل
واألحــكام.
وهــذه القضيــة تعــد مــن أهــم القضــااي الــي ال بــد لطالــب العلــم الشــرعي ،وخاصــة طالــب
علــم العقيــدة مــن إدراكهــا ومعرفــة مــا يتعلــق هبــا؛ ألهنــا مــن أكثــر القضــااي الــي هلــا آاثر علميــة
يف البنــاء واالســتدالل ويف حيــاة النــاس ،وألهنــا يف الوقــت نفســه مــن أكثــر القضــااي الــي يقــع
الغلــط فيهــا.
فإدراك أحكام مسائل العقيدة من أقوى ما يعني على االنضباط يف مسالك االستدالل؛
إذ مبعرفتهــا يتعــرف الــدارس علــى مراتــب املســائل ومــا يليــق بــكل مســألة يف االســتدالل ،وهــو
أيضــا مــن أقــوى مــا يعــن الــدارس علــى االنضبــاط يف أحكامــه الــي يطلقهــا علــى املخالفــن لــه
يف مســائل العقيــدة؛ إذ مبعرفتهــا يعلــق احلكــم علــى مــن يســتحق أن يبــدع ويضلــل ويكفــر ومــن
ال يســتحق ذلــك.
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واألحــكام الشــرعية واالســتداللية املتعلقــة مبســائل علــم العقيــدة متعــددة ،وهــي تتنــاول
مســائل علــم العقيــدة مــن جهتــن:
األوىل :مــن جهــة حكمهــا يف الشـريعة ،ويدخــل يف هــذه اجلهــة :هــل كل مســائل العقيــدة
مــن أصــول الديــن؟ وهــل كل مســائل العقيــدة آكــد مــن غريهــا وأهــم؟ ومســألة حكــم املخالــف
يف مســائل العقيــدة؟ وحنــو ذلــك.
الثانيــة :مــن جهــة االســتدالل عليهــا ،ويدخــل يف هــذه اجلهــة :هــل يشــرط الدليــل اليقيــي
يف االســتدالل علــى مســائل العقيــدة؟ وهــل خــر اآلحــاد حجــة فيهــا؟ وهــل يســتدل عليهــا
ابلقيــاس بــكل أنواعــه؟ وهــل يدخــل فيهــا االجتهــاد والنســخ؟ وهــل جيــوز فيهــا التقليــد؟ وحنوهــا
مــن املســائل.
وســنقتصر يف هــذا البحــث علــى بيــان حكــم واحــد مــن تلــك األحــكام ،وهــو اخلــاف
العقدي.
واخلــاف العقــدي تتعلــق بــه مســائل متعــددة ،كأســبابه وجماالتــه ومنطلقاتــه واجتاهاتــه
وآاثره ،وحنــو ذلــك ،ولكــن البحــث ســيقتصر علــى مســألتني فقــط ممــا يتعلــق بــه ،ومهــا :أنواعــه،
وأحكامــه ،أي :أحــكام املخالــف فيــه ،وذلــك ملــا هلاتــن املســألتني مــن أمهيــة ،وألن كل واحــدة
منهمــا تتضمــن قــدرا مــن اإلشــكاالت الــي تتطلــب حتريـرا ألصوهلــا وضبطــا ملناطاهتــا ،وســنفرد
لــكل واحــدة منهمــا مبحثــا خاصــا ،والفــرق بــن املبحثــن :أن املبحــث األول يرتكــز علــى حكــم
اخلــاف يف املســألة العقديــة ذاهتــا ،واملبحــث الثــاين يرتكــز علــى حكــم املخالــف يف املســألة
العقديــة ،وليــس املقصــود ذكــر كل التفاصيــل املتعلقــة بــكل مبحــث ،وإمنــا حتريــر الضوابــط
املتعلقــة بــه وتقريــر أصــول األفــكار املندرجــة ضمنــه.
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التمهيد
تعريف اخلالف العقدي
تعريف اخلالف:
يرجــع معــى اخلــاف يف اللغــة إىل عــدد مــن املعــاين ،منهــا املضــادة واملعارضــة وعــدم
االتفــاق ،حبيــث يكــون أحــد الشــيئني مضــاداً آلخــر وحــاال حملــه ،يقــول ابــن فــارس« :اخلــاء
والــام والفــاء أصــول ثالثــة :أحدهــا أن جيــيء شــيء بعــد شــيء يقــوم مقامــه ،والثــاين خــاف
قــدام ،والثالــث التغــر»(((.
واألصــل األول هــو امل ـراد ابخلــاف؛ ألن كل قــول مــن األق ـوال املختلفــة ينحــي القــول
اآلخــر ،وهلــذا يقــول ابــن فــارس« :أمــا قوهلــم :اختلــف النــاس يف كــذا ،والنــاس خلفــة أي
خمتلفــون ،فمــن البــاب األول؛ ألن كل واحــد منهــم ينحــي قــول صاحبــه ،ويقيــم نفســه مقــام
الــذي حنــاه»((( ،ويقــول ابــن ســيده« :واخلــاف :املضــادة ،وقــد خالفــه خمالفــة وخالفــا .ويف
املثــل :إمنــا أنــت خــاف الضبــع الراكــب ،أي :ختالــف خــاف الضبــع إذا رأت الراكــب هربــت
منــه»(((.
وأمــا تعريــف اخلــاف يف االصطــاح ،فقــد تنوعــت فيــه ُجــل املعرفــن ،وممــا قيــل فيــه:
الذهــاب إىل أحــد النقيضــن مــن كل واحــد مــن اخلصمــن((( ،وقيــل فيــه :إنــه منازعــة جتــري بــن
املتعارضــن لتحقيــق حــق أو إلبطــال ابطــل((( ،وقيــل فيــه :أن يذهــب كل واحــد إىل خــاف مــا
ذهــب إليــه اآلخــر(((.
وهــذه اجلمــل متقاربــة يف املعــى ،وميكــن أن حيصــل معــى اخلــاف أبنــه حتقــق التعــارض
واملضــادة يف األقــوال ،وعــدم اتفاقهــا علــى رأي واحــد.
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الفرق بني اخلالف واالختالف:
اختلفت مسالك العلماء يف حتديد العالقة بني اخلالف واالختالف على قولني(((:
القول األول :أنه ال فرق بني املصطلحني ،وأن كال منهما يدل على معنا واحد ،وهذا
مســلك مجهور العلماء ،فإهنم كثريا ما يســتعلمون املصطلحني مبعىن واحد
القــول الثــاين :أن بــن املصطلحــن فرقــا ،وقــال بــه بعــض احلنفيــة ،وذكــروا فروقــا متعــددة،
مــن أشــهرها :أن االختــاف مــا يكــون مســتندا إىل دليــل واخلــاف مــا ال يكــون مســتندا إىل
دليــل.
والصحيــح أنــه ال فــرق بــن املصطلحــن ،لعــدم وجــود الدليــل مــن اللغــة وال مــن اســتعمال
ـول ابــن عابديــن« :هــذه تفرقــة عرفيــة،
الشــرع ،والتفريــق بينهمــا عــرف حمــض ،وألجــل هــذا يقـ
ُ
ََْ َ
َ َ َ َ َّ َ
ُ
ـف فِيـهِ إ َّل َّالِيـ َ
وإال فقــد قــال تعاىلَ ﴿:و َمــا اختلـ
ـن أوتــوهُ﴾ البقــرة﴿ 213:ومــا تفرق
ِ
َّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
َْ َ َ َُْ ُ ْ ُ
ـاب إِلا ِمــن بع ِد مــا جاءتهـ
الذِيــن أوتــوا الكِتـ
ـم ال َب ّي ِ َنــة﴾ البينــة ،4:وال دليــل هلــم»(((.

الفرق بني اخلالف واالفرتاق:
ت ـوارد عــدد مــن الدارســن علــى أتكيــد التفريــق بــن اخلــاف واالف ـراق ،وذكــروا بينهمــا
فروقــا متعــددة ،حاصلهــا(((:
الفرق األول :أن االفرتاق أشد أنواع اخلالف.
الفــرق الثــاين :أن االفـراق يكــون يف األصــول والكليــات ،واالختــاف أو اخلــاف يكــون
فيمــا دون ذلــك.
الفرق الثالث :أن االفرتاق كله مذموم ،واالختالف منه مذموم ومنه ما ليس كذلك.
الفــرق الرابــع :أن االفـراق يتعلــق بــه الوعيــد ،واالختــاف منــه مــا يتعلــق بــه الوعيــد ومنــه
مــا ليــس كذلــك.
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وجمموع ما تدل عليه هذه الفروق أنكل افرتاق خالف وليسكل خالف افرتاقا.
ولكــن ال بــد مــن التفريــق بــن مقــام اســتعمال املصطلــح ومقــام املضامــن ،فــا شــك أن
املضامــن خيتلــف التعامــل معهــا ابختــاف منزلتهــا وطبيعتهــا ،وأمــا اســتعمال املصطلــح فاألمــر
فيــه واســع.
وألجــل هــذا فتلــك الفــروق بــن املصطلحــن ليســت فروقــا ملزمــة يف االســتعمال ،حبيــث
إنــه ال يصــح اســتعمال مصطلــح اخلــاف إال فيمــا حــدد لــه ،بــل جيــوز اســتعماله يف التعبــر
عــن االفـراق ،وهــذا صنيــع النصــوص الشــرعية ،فقــد اســتعمل ل َفــظ االختــاف فيهــا يف املعــاين
َْ ْ َ ٌ
َ ََْ َ
ـف الْأ ْ
ـز ُ
حـ َ
ـم ۖ ف َويْــل
اب ِمــن بين ِ ِهـ
املندرجــة ضمــن االفـراق ،كمــا يف قولــه تعــاىل﴿ :فاختلـ
َ
ّ َّ َ َ َ
َ
َ
﴾ مــرمي ،37:وقولــه تعــاىلَ ﴿ :ولقـ ْ
ـوم َ
ـروا ِمــن َّم ْشـ َ
ـه ِد يَـ ْ
ُ
ـ
ف
ل ِلذِيــن ك
ـد آتيْ َنــا
ـم
ـ
ي
ظ
ع
ِ
ٍ
ٍ

ََ َْ َ َ ٌ
ْ َ َ َ ْ َ
َ َ َُ
ـب َق ْ
ـة َسـ َ
ُم َ
ـي بَيْ َن ُهـ ْ
ضـ َ
ـاب فاخ ُتلِــف فِيـهِ ۚ ولــولا كل ِمـ
وســى الكِتـ
ـم
ت ِمــن ّر ّبِــك لق
ِ
َ
َّ ُ ْ َ
َ ّ
َٰ َ
ــك ّمِنْ ُ
ِــك بــأ َّن َّ َ
الل
يــب ﴾ هــود ،110:وقولــه تعــاىل﴿ :ذل
ــه ُم ِر
ــم لفِــي ش
ۚ ِإَونه
ٍ
ِ
ٍ
َ
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ َّ
ُ
ْ
حـ ّ
ـاب بال َ
ـن اخ َتلفــوا فِــي الك َِتــاب لفِــي ِشــق َ
ـز َل الك َِتـ َ
ـق ۗ ِإَون الذِيـ َ
نـ
ـد﴾
اق بعِيـ ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ْ
ْ
ْ َ َ َْ َ َُ َ
َ
َ
َ
ّ
َ َ
ـيح ع َ
سـ َ
البقــرة ،176:وقولــه تعــاىلَ ﴿ :وق ْولِهـ ْ
ِيســى ابــن مريــم رســول
ـم إِنــا قتلنــا ال َم ِ
ِ
َ
ُ ّ َ َ ُ ْ َّ ّ
َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
َ ََُْ
ٰ
كــن شــبِه لهــم ۚ ِإَون الذِيــن اختلفــوا فِيــهِ
اللِ ومــا قتلــوه ومــا صلبــوه ول ِ
َ
ْ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
ـن ۚ َو َمــا ق َتلــوهُ يَق ً
َ
ْ
لَفِــي َشـ ّ ّ ْ ُ َ َ ُ
ّ
ينــا﴾
ِ
ٍ
ـك مِنــه ۚ مــا لهــم ب ِـهِ ِمــن عِلـ ٍ
ـم إِلا اتِبــاع الظـ ِ

النســاء ،157:وغريهــا.

فهــذه اآلايت تــدل داللــة ظاهــرة علــى أن مصطلــح االختــاف واخلــاف يصــح أن
يُســتعمل يف التعبــر عــن االف ـراق يف األصــول والكليــات واألمــور القطعيــة.
وبنــاء علــى مــا ســبق مــن حتريــر فإنــه ميكــن أن يقــال يف تعريــف اخلــاف العقــدي هــو
التضــاد والتعــارض الواقــع يف اآلراء املتعلقــة مبســائل العقيــدة ،س ـواء كان يف األصــول القطعيــة
أو يف الفــروع الظنيــة.
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املبحث األول
أنواع اخلالف العقدي
تــدل النصــوص الشــرعية واألصــول الكليــة وتقريـرات كثــر مــن العلمــاء علــى أن اخلــاف
يف مســائل العقيــدة متنــوع يف طبيعتــه ومراتبــه ،وأصلــه نوعــان(:((1
األول :اخلــاف الســائغ «املعتــر» ،وضابطــه :اخلــاف الصــادر مــن املؤهــل لالجتهــاد
القائــم علــى أصــل صحيــح يف احملــل القابــل لــه.
ولــك أن تقــول :هــو اخلــاف املتصــف بشــروط االجتهــاد الصحيــح ،وهــي شــروط متنوعــة
بعضهــا راجــع إىل اجملتهــد وبعضهــا راجــع إىل اجملتهــد فيــه وبعضهــا راجــع إىل طريقــة االجتهــاد.
وهبــذا احلــد تتبــن أصــول الشــروط الــي ال بــد منهــا يف اخلــاف املعتــر يف العقيــدة وغريهــا،
وهــي ترجــع يف جمملهــا إىل ثالثــة شــروط أساســية:
الشــرط األول :أن يكــون اخلــاف صــادرا مــن عــامل مؤهــل لــه ،وأمــا اخلــاف مــن غــر
العــامل ،مــن العامــي أو غــره فإنــه ال يكــون صحيحــا وال مقبــوال.
الشــرط الثــاين :أن يكــون اخلــاف مبنيــا علــى أصــل صحيــح ،مقبــول يف الش ـريعة،
كالتســليم ابإلمجــاع والقيــاس والتســليم للنصــوص الشــرعية ،وأمــا إذا كان اخلــاف مبنيــا علــى
أصــل غــر صحيــح وال مقبــول يف الش ـريعة فإنــه ال يكــون معت ـرا ،كاخلــاف الصــادر مــن
املتكلمــن يف نفــي الصفــات كلهــا أو بعضهــا واخلــاف الصــادر عنهــم يف اإلميــان والقــدر
وغريهــا ،فــإن كل تلــك اخلالفــات قائمــة علــى أصــول عقليــة مبتدعــة يف الشـريعة ،ومــا قــام علــى
أصــل مبتــدع فهــو بدعــة ال يصــح أن يكــون ســائغا يف الش ـريعة.
الشــرط الثالــث :أن يكــون اخلــاف واقعــا يف األمــور القابلــة للخــاف ،وهــي األمــور
الظنيــة االجتهاديــة ،وتســمى عنــد األصوليــن مبحــال االجتهــاد أو اجملتهــد فيــه أو مســائل
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االجتهــاد ،وهــي األمــور الــي ال قاطــع فيهــا نصــا أو إمجاعــا أو الــي تعارضــت فيهــا الظواهــر
مــن األدلــة.
وأمــا إذا كان اخلــاف واقعــا يف األمــور غــر القابلــة للخــاف ،وهــي األمــور الثابتــة
ابلنصــوص القطعيــة ثبــوات وداللــة أو ابإلمجــاع القطعــي فإنــه ال يكــون مقبــوال وال ســائغا ،ومــن
أمثلــة ذلــك :خمالفــة املتكلمــن يف الصفــات وحقيقــة اإلميــان ويف القــدر أفعــال العبــاد وغريهــا مــن
األب ـواب ،فأصــول هــذه األب ـواب مســائل قطعيــة ال يقبــل فيهــا اخلــاف وال يســوغ.
والنــوع الثــاين :اخلــاف غــر الســائغ «غــر املعتــر» ،وضابطــه :اخلــاف الصــادر مــن
غــر املؤهــل لــه أو كان قائمــا علــى غــر أصــل صحيــح ،أو كان يف غــر احملــل القابــل لــه ،وهــو
املســائل القطعيــة نصــا أو إمجاعــا.
ولك أن تقول :هو اخلالف الفاقد ألحد شروط االجتهاد الصحيح.
واخلــاف غــر الســائغ علــى مراتــب وليــس علــى مرتبــة واحــدة ،فقــد يكــون حمرمــا ،وقــد
يكــون كفـرا خمرجــا مــن امللــة ،فمــن خالــف يف حقيقــة القــرآن ،وقــال أبنــه خملــوق ،فهــو واقــع يف
أمــر موجــب للكفــر األكــر ،كمــا أمجــع علــى ذلــك أئمــة الســلف ،وكذلــك مــن ذهــب إىل عــدم
اإلقـرار بثبــوت العلــو احلقيقــي هلل تعــاىل ،فهــو واقــع فيمــا هــو كفــر ،وكذلــك مــن عطــل الصفــات
اإلهليــة كلهــا أو بعضهــا ،فهــو واقــع فيمــا هــو كفــر أكــر.

األصول اليت يقوم عليها انقسام اخلالف العقدي:
هــذا احلكــم -أعــي انقســام اخلــاف يف العقيــدة إىل ســائغ وغــر ســائغ -قائــم علــى عــدد
مــن األصــول ،أمههــا أصــان:
األصــل األول :أن مســائل العقيــدة متفاوتــة يف رتبهــا ،فليســت كلهــا مــن أصــول الديــن،
وإمنــا بعضهــا مــن األصــول وبعضهــا مــن الفــروع ،وهــذا املعــى مســتفيض يف كالم العلمــاء ،فــإن
مقاالهتــم تـواردت علــى أن مســائل الديــن كلهــا ليســت علــى مرتبــة واحــدة ،وإمنــا بعضهــا أصــول
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قطعيــة وبعضهــا فــروع اجتهاديــة ،ويف أتكيــد هــذا املعــى يقــول ابــن تيميــة« :املســائل اخلربيــة
قــد تكــون مبنزلــة املســائل العمليــة؛ وإن مسيــت تلــك-أي املســائل اخلربيــة :-مســائل أصــول،
وهــذه -أي املســائل العمليــة :-مســائل فــروع ،فــإن هــذه تســمية حمدثــة ،قســمها طائفــة مــن
الفقهــاء واملتكلمــن ،وهــو علــى املتكلمــن واألصوليــن أغلــب؛ ال ســيما إذا تكلمـوا يف مســائل
التصويــب والتخطئــة.
وأمــا مجهــور الفقهــاء احملققــن والصوفيــة فعندهــم أن األعمــال أهــم وآكــد مــن مســائل
األق ـوال املتنــازع فيهــا ...بــل احلــق أن اجلليــل مــن كل واحــد مــن الصنفــن مســائل أصــول،
والدقيــق مســائل فــروع»(.((1
األصــل الثــاين :أن مســائل العقيــدة ليســت كلهــا قطعيــة ،وإمنــا هــي علــى رتبتــن :بعضهــا
مــن القطعيــات الــي ال تقبــل االجتهــاد ،وبعضهــا مــن الظنيــات القابلــة لالجتهــاد ،ويف بيــان
هــذا املعــى يقــول ابــن تيميــة« :مــن النــاس مــن يقــول مســائل األصــول ال جيــوز التمســك فيهــا
إال أبدلــة يقينيــة ال ظنيــة هــذا علــى وجهــن فــإن كان ممــا أمـران فيهــا ابليقــن كاليقــن ابلوحدانيــة
واإلميــان ابلرســول واإلميــان ابليــوم اآلخــر ممــا أمـران فيــه ابليقــن مل ميكــن إثباهتــا إال أبدلــة يقينيــة
وأمــا مــا ال جيــب علينــا فيــه اليقــن كتفاصيــل الثـواب والعقــاب ومعــاين بعــض األمســاء والصفــات
فهــذه إذا مل يكــن فيهــا دليــل قطعــي يــدل علــى أحــد الطرفــن كان القــول ممــا يرتجــح مــن األدلــة
أن هــذا هــو الظاهــر الراجــح قــوالً عــدالً مســتقيماً بــل كان خـراً مــن اجلهــل احملــض»(.((1
والنتيجــة الضروريــة هلذيــن األصلــن أن اخلــاف يف مســائل العقيــدة ليــس كلــه
مذمومــا ،وإمنــا هــو منقســم إىل مذمــوم غــر ســائغ وحممــود ســائغ.

وقوع اخلالف السائغ يف العقيدة عند أئمة السلف وأمثلته:
اخلالف السائغ يف العقيدة ينحصر يف الفروع والتفصيالت وال أييت يف األصول الكربى؛
ألن األصــول الكــرى أمــور قطعيــة ظاهــرة ال لبــس فيهــا وال غمــوض ،وقــد وقــع اخلــاف الســائغ
يف الفــروع العقديــة بــن الصحابــة ومــن جــاء بعدهــم مــن أئمــة التابعــن ومــن بعدهــم.
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ويف إثبــات وقــوع االختــاف العقــدي الســائغ بــن الصحابــة وأئمــة الســلف يقــول ابــن
تيميــة بعــد أن ذكــر أن الصحابــة اختلفـوا يف عــدد مــن املســائل العمليــة« :وتنازعـوا يف مســائل
علميــة اعتقاديــة ،كســماع امليــت صــوت احلــي ،وتعذيــب امليــت ببــكاء أهلــه ،ورؤيــة حممــد ربــه
قبــل املــوت ،مــع بقــاء اجلماعــة واأللفــة ،وهــذه املســائل منهــا مــا أحــد القولــن خطــأ قطعــا،
ومنهــا مــا املصيــب يف نفــس األمــر واحــد عنــد اجلمهــور اتبــاع الســلف ،واآلخــر مــؤد ملــا
وجــب عليــه حبســب قــوة ادراكــه»( ،((1ويقــول بعــد أن ذكــر اخلــاف بــن الســاملية واحلنبليــة
يف العقيــدة« :لكــن هــذا ممــا يســوغ فيــه االجتهــاد؛ فــإن مســائل الــدق يف األصــول ال يــكاد
يتفــق عليهــا طائفــة؛ إذ لــو كان كذلــك ملــا تنــازع يف بعضهــا الســلف مــن الصحابــة والتابعــن،
وقــد ينكــر الشــيء يف حــال دون حــال ،وعلــى شــخص دون شــخص ،وأصــل هــذا مــا قــد
ذكرتــه يف غــر هــذا املوضــع :أن املســائل اخلربيــة قــد تكــون مبنزلــة املســائل العمليــة؛ وإن مسيــت
تلــك مســائل أصــول وهــذه مســائل فــروع ،فــإن هــذه تســمية حمدثــة قســمها طائفــة مــن الفقهــاء
واملتكلمــن»(.((1
فقــد صــرح يف هــذا الــكالم أبن اخلــاف بــن الصحابــة وأئمــة الســلف واقــع يف بعــض
املســائل العقديــة ،وأن تلــك املســائل ممــا يســوغ اخلــاف فيهــا لكوهنــا مــن الفــروع وليســت مــن
األصــول.
وال بــد مــن التنبيــه إىل أن عبــارات ابــن تيميــة يف هــذه القضيــة اختلفــت ،فتــارة يقــول:
الصحابــة وأئمــة الســلف اختلف ـوا يف فــروع العقيــدة أو املســائل العقديــة الدقيقــة ،كمــا يف
النقــول الســابقة ،واترة يقــول :إهنــم مل خيتلف ـوا يف أصــول الديــن ،حيــث يقــول« :الصحابــة
رضـوان هللا عليهــم مل يقتتلـوا قــط الختالفهــم يف قاعــدة مــن قواعــد اإلســام أصــا ،ومل خيتلفـوا
يف شــيء من قواعد اإلســام :ال يف الصفات وال يف القدر ،وال مســائل األمساء واألحكام،
وال مســائل اإلمامــة»( ،((1واترة أخــرى يقــول أبهنــم مل خيتلفـوا يف العقائــد ،حيــث يقــول بعــد
أن ذكــر أن اخلــاف وقــع يف مســائل الســلوك الــي هــي مــن جنــس مســائل العقيــدة ومســائل
الفقــه« :لكــن هــذا إمنــا يقــع النـزاع يف الدقيــق منــه وأمــا اجلليــل فــا يتنازعــون فيــه والصحابــة
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أنفســهم تنازعـوا يف بعــض ذلــك ومل يتنازعـوا يف العقائــد وال يف الطريــق إىل هللا الــي يصــر هبــا
الرجــل مــن أوليــاء هللا األبـرار املقربــن»(.((1
وقد فهم بعض الناظرين من الكالم األخري أبن ابن تيمية ينفي وقوع اخلالف بني الصحابة
يف املســائل العقديــة مطلقــا ،وهــذا الفهــم غــر صحيــح ،ألن قولــه« :مل يتنازعـوا يف العقائــد» جممــل
يفسره الكالم اآلخر الذي نص فيه بوضوح على وقوع اخلالف يف فروع العقائد ودقيقها ومفهوم
كالمــه الــذي نــص فيــه علــى أن أئمــة الســلف مل يتنازعـوا يف أصــول دينهــم.
وفضــا عــن هــذا فــإن ســياق ذلــك الــكالم يبــن املـراد ،فإنــه جــاء يف ســياق بيــان الفــرق
بــن اخلــاف يف الفــروع الدقيقــة واملســائل األصــول اجلليلــة ،وذكــر أن مــن الفــروع بعــض مســائل
الســلوك ونــص علــى أهنــا مــن جنــس مســائل العقيــدة ،وأقــر اخلــاف وقــوع اخلــاف فيهــا.
وممــن قــرر وجــود اخلــاف الســائغ يف مجلــة مــن مســائل العقيــدة الشــيخ حممــد العثيمــن
(ت1421ه) ،حيــث يقــول« :القــول أبن العقيــدة ليــس فيهــا خــاف علــى اإلطــاق غــر
صحيــح ،فإنــه يوجــد مــن مســائل العقيــدة مــا يعمــل فيــه اإلنســان ابلظــن.
فمثــا يف قولــه تعــاىل يف احلديــث القدســي« :مــن تقــرب إىل ش ـرا تقربــت منــه ذارعــا»،
ال جيــزم اإلنســان أبن املـراد ابلقــرب القــرب احلســي ،فــإن اإلنســان ال شــك أنــه ينقــدح يف ذهنــه
أن املـراد بذلــك القــرب املعنــوي.
وقولــه تعــاىل« :مــن أاتين ميشــي أتيتــه هرولــة» هــذا أيضـاً ال جيــزم اإلنســان أبن هللا ميشــي
مشــيا حقيقيــا هرولــة ،فقــد ينقــدح يف الذهــن أن امل ـراد اإلس ـراع يف إاثبتــه ،وإن هللا تعــاىل إىل
اإلاثبــة أســرع مــن اإلنســان إىل العمــل ،وهلــذا اختلــف علمــاء أهــل الســنة يف هــذه املســألة ،بــل
إنــك إذا قلــت هبــذا أو هــذا فلســت تتيقنــه كمــا تتيقــن نــزول هللا عــز وجــل ...وهلــذا ال ميكــن أن
نقــول إن مجيــع مســائل العقيــدة ممــا يتعــن فيــه اجلــزم وممــا ال خــاف فيــه؛ ألن الواقــع خــاف
ذلــك ،ففــي مســائل العقيــدة مــا فيــه خــاف ،ويف مســائل العقيــدة مــا ال يســتطيع اإلنســان أن
جيــزم بــه ،لكــن يرتجــح عنــده.
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إذاً هــذه الكلمــة الــي نســمعها أبن مســائل العقيــدة ال خــاف فيهــا ،ليســت علــى
إطالقهــا؛ ألن الواقــع خيالــف ذلــك»(.((1

ومن املسائل العقدية الفرعية اليت وقع فيها االختالف بني الصحابة:
املســألة األوىل :حكــم التميمــة مــن القــرآن أو مــن الســنة أو مــن األذكار ،فهــذه املســألة
اختلــف فيهــا الصحابــة علــى ثالثــة أق ـوال :األول :أن ذلــك جائــز قبــل البــاء وبعــده ،وهــو
مــروي عــن عبــدهللا بــن عمــرو بــن العــاص رضــي هللا عنــه ،والثــاين :أن ذلــك جائــز بعــد نــزول
البــاء ال قبلــه ،وهــو مــروي عــن عائشــة رضــي هللا عنهــا ،والثالــث :أن ذلــك غــر جائــز ال قبــل
نــزول البــاء وال بعــده ،وهــو مــروي عــن ابــن مســعود وابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا وغريمهــا(.((1
املســألة الثانيــة :مســاع األمـوات ألصـوات األحيــاء ،فهــذه املســألة اختلــف فيهــا الصحابــة
علــى قولــن :األول :إثبــات مســاع األم ـوات ألص ـوات األحيــاء ،وهــو مــروي عــن مجاعــة مــن
الصحابــة ،والثــاين :إنــكار مســاع األم ـوات ألص ـوات األحيــاء ،وهــو مــروي عــن عائشــة رضــي
هللا عنهــا(.((1
املســألة الثالثــة :تعذيــب امليــت ببــكاء أهلــه عليــه ،وقــد اختلــف الصحابــة ومــن بعدهــم يف
هــذه املســألة علــى قولــن :األول :مــن أثبــت تعذيــب امليــت ببــكاء أهلــه عليــه ،وهــو مــروي عــن
عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه ،والثــاين :مــن أنكــر تعذيــب امليــت ببــكاء أهلــه ،وهــو مــروي
عــن عائشــة رضــي هللا عنهمــا(.((2
املســألة الرابعــة :هــل املع ـراج كان ابلــروح واجلســد أو ابلــروح فقــط ،وقــد اختلــف فيهــا
الصحابــة وغريهــم مــن أئمــة الســلف علــى قولــن :األول :أن املعـراج كان ابلــروح واجلســد ،وهــو
مــروي عــن مجهــور الصحابــة رضــي هللا عنهــم ،والثــاين :أن املع ـراج كان ابلــروح ،وهــو مــروي
عــن معاويــة(.((2
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تنبيه:
مــن املســائل الــي ميثــل هبــا كثـرا علــى وقــوع اخلــاف العقــدي االجتهــادي بــن الصحابــة
مســألة رؤيــة النــي صلــى هللا عليــه وســلم لربــه ليلــة املعـراج ،وقــد أكثــر ابــن تيميــة مــن التمثيــل هبــا،
ولكنــه نبــه يف مواضــع إىل أن مــا نُقــل عــن الصحابــة رضــي هللا عنهــم ليــس مــن قبيــل اخلــاف
احلقيقــي ،وإمنــا هــو مــن قبيــل اخلــاف اللفظــي فقــط ،وأكــد علــى أن الصحابــة رضــي هللا
جممعــون علــى أن النــي صلــى هللا عليــه وســلم مل يــر ربــه بعــن رأســه ليلــة املعـراج(.((2
ومــع ذلــك فابــن تيميــة وغــره جيــزم أبن أئمــة الســلف مــن بعــد الصحابــة اختلفـوا يف هــذه
املســألة وذكــر كالمــا مفصــا يف أقواهلــم ،فهنــاك فــرق بــن أن جتعــل هــذه املســألة مــن مســائل
اخلــاف بــن الصحابــة وبــن أن جتعــل مــن مســائل اخلــاف بــن األئمــة مــن بعدهــم ،فاجلعــل
األول غــر صحيــح ،والثــاين صحيــح(.((2
ومــن أشــهر األدلــة الدالــة علــى مشــروعية االجتهــاد يف املســائل العقديــة ،اجتهــاد الصحابــة
رضــي هللا عنهــم يف حكــم دخــول البلــد الــذي ينتشــر فيــه الــوابء ،وأثــرت هــذه املســألة يف زمــن
عمــر اخلطــاب ،واختلــف الصحابــة فيهــا علــى قولــن ،فعــن ابــن عبــاس «أن عمــر بــن اخلطــاب
رضــي هللا عنــه -خــرج إىل الشــأم حــى إذا كان بســرغ لقيــه أم ـراء األجنــاد أبــو عبيــدة بــناجلـراح وأصحابــه ،فأخــروه أن الــوابء قــد وقــع أبرض الشــأم .قــال ابــن عبــاس فقــال عمــر ادع يل
املهاجريــن األولــن .فدعاهــم فاستشــارهم وأخربهــم أن الــوابء قــد وقــع ابلشــأم فاختلفـوا .فقــال
بعضهــم قــد خرجــت ألمــر ،وال نــرى أن ترجــع عنــه .وقــال بعضهــم معــك بقيــة النــاس وأصحــاب
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -وال نــرى أن تقدمهــم علــى هــذا الــوابء .فقــال ارتفع ـوا
عــي .مث قــال ادع ـوا يل األنصــار .فدعوهتــم فاستشــارهم ،فســلكوا ســبيل املهاجريــن ،واختلف ـوا
كاختالفهــم ،فقــال ارتفع ـوا عــي .مث قــال ادع يل مــن كان هــا هنــا مــن مشــيخة قريــش مــن
مهاجــرة الفتــح .فدعوهتــم ،فلــم خيتلــف منهــم عليــه رجــان ،فقالـوا نــرى أن ترجــع ابلنــاس ،وال
تقدمهــم علــى هــذا الــوابء ،فنــادى عمــر يف النــاس ،إين مصبــح علــى ظهــر ،فأصبحـوا عليــه .قــال
أبــو عبيــدة بــن اجلـراح :أفـرارا مــن قــدر هللا؟ فقــال عمــر :لــو غــرك قاهلــا اي أاب عبيــدة ،نعــم نفــر
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مــن قــدر هللا إىل قــدر هللا ،أرأيــت لــو كان لــك إبــل هبطــت واداي لــه عــدواتن ،إحدامهــا خصبــة،
واألخــرى جدبــة ،أليــس إن رعيــت اخلصبــة رعيتهــا بقــدر هللا ،وإن رعيــت اجلدبــة رعيتهــا بقــدر
هللا قــال فجــاء عبــد الرمحــن بــن عــوف -وكان متغيبــا يف بعــض حاجتــه -فقــال :إن عنــدي يف
هــذا علمــا ،مسعــت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يقــول« :إذا مسعتــم بــه أبرض فــا تقدمـوا
عليــه ،وإذا وقــع أبرض وأنتــم هبــا فــا خترجـوا فـرارا منــه» .قــال فحمــد هللا عمــر مث انصــرف»(.((2
فهــذا احلديــث فيــه داللــة ظاهــرة علــى قبــول الصحابــة رضــي هللا عنهــم ابالجتهــاد يف
املســائل العقديــة وإمجاعهــم علــى ذلــك.

أمثلة على أفراد املسائل االجتهادية(:((2
وأمــا أمثلــة املســائل العقديــة الفرعيــة الظنيــة الــي يســوغ فيهــا اخلــاف ،ومل تكــن مثــارة يف
زمــن الصحابــة أو التابعــن ،فهــي كثــرة متعــددة ،فمــا مــن ابب مــن أب ـواب العقيــدة إال وفيــه
قــدر مــن املســائل القطعيــة اجملمــع عليهــا ،وقــدر مــن املســائل الفرعيــة الــي يســوغ فيهــا اخلــاف،
بــل حتقــق اخلــاف االجتهــادي يف كثــر منهــا بــن أهــل الســنة واجلماعــة.
ففــي ابب األمســاء والصفــات مثــة مســائل فرعيــة اجتهاديــة متعــددة وقــع اخلــاف فيهــا
بــن علمــاء أهــل الســنة ،ومنهــا :تعــداد أمســاء هللا احلســى ،فقــد اختلفــت مســالك العلمــاء يف
عدهــا ،واتفقـوا علــى عــدد مــن األمســاء واختلفـوا يف عــدد منهــا أيضــا( ،((2ولــو جعلنــا كل اســم
اختلفـوا يف عــده مســألة مفــردة ،فــإن ذلــك يعــي أن لدينــا عــددا عاليـاً مــن املســائل االجتهاديــة،
ومنهــا :مســألة االســم واملســمى ،فقــد اختلــف علمــاء أهــل الســنة فيهــا إىل أقـوال( ،((2ومنهــا:
حتديــد االســم األعظــم مــن أمســاء هللا( ،((2ومنهــا :هــل الن ْفــس صفــة مــن صفــات هللا أم ال(،((2
ومنهــا :هــل يقــال :يف يــدي هللا مشــال أم ال؟( ،((3ومنهــا :حكــم اســتعمال لفــظ احلركــة يف
التعبــر عــن عــدد مــن الصفــات الفعليــة ،كأن يقــال :ينــزل حبركــة وجيــيء حبركــة وحنــو ذلــك(،((3
ومنهــا :حكــم اســتعمال لفــظ املماســة نفيــا أو إثبــاات ،كأن يقــال :هللا تعــاىل غــر ممــاس لشــيء
مــن خملوقاتــه( ،((3ومنهــا :هــل خيلــو منــه العــرش أثنــاء نزولــه؟( ،((3ومنهــا :هــل يقــال :ينــزل بذاتــه
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أم ال؟( ،((3ومنهــا :تفســر معــى اســم املقيــت يف أمســاء هللا تعــاىل( ،((3ومنهــا :تفســر معــى اســم
الــودود( ،((3ومنهــا :املوقــف مــن صفــة اهلرولــة ،هــل ثبــت هلل صفــة لــه أم ال( ،((3ومنهــا :هــل
اجلنــب صفــة مــن صفــات هللا أم ال( ،((3ومنهــا :هــل الظــل مــن صفــات هللا أم ال( ،((3وغريهــا
مــن املســائل الفرعيــة.
ويف ابب رؤيــة هللا يــوم القيامــة مثــة مســائل فرعيــة ظنيــة خالفيــة عديــدة ،منهــا :هــل
ميكــن أن يـُـرى هللا عــز وجــل يف املنــام أم ال؟ ،ومنهــا :هــل الكفــار واملنافقــون يــرون هللا عــز وجــل
يــوم القيامــة أم ال؟ ،ومنهــا :مــا املواطــن الــي يــرى فيهــا املؤمنــون رهبــم يــوم القيامــة؟ ،ومنهــا :وقــت
رؤيــة املؤمنــن هلل يف اجلنــة هــل يرونــه كل يــوم؟! أم كل مجعــة؟ ،ومنهــا :هــل النســاء يــرون هللا يف
اجلنــة أم ال؟ ،ومنهــا :هــل املالئكــة يــرون هللا أم ال؟ ،وغريهــا مــن املســائل(.((4
ويف ابب توحيــد العبــادة وفروعــه مســائل فرعيــة ظنيــة خالفيــة ،منهــا :حكــم الرقيــة
نفســها( ،((4ومنهــا :حكــم االســرقاء «طلــب الرقيــة»( ،((4ومنهــا :حكــم االكت ـواء «اســتعمال
الكــي ابلنــار يف العــاج»( ،((4ومنهــا :رقيــة أهــل الكتــاب ،أي :أن يكــون الراقــي يهــوداي أو
نصرانيــا( ،((4ومنهــا :هــل الشــرك األصغــر يدخــل حتــت املشــيئة؟( ،((4ومنهــا :حكــم التمائــم مــن
القــرآن( ،((4ومنهــا :حكــم كتابــة الرقيــة ووضعهــا يف املــاء( ،((4ومنهــا :حكــم االســتعانة ابجلــن
يف األمــور املباحــة( ،((4ومنهــا :هــل طلــب الدعــاء مــن امليــت عنــد قــره يدخــل يف دائــرة الشــرك
األكــر( ،((4ومنهــا :حكــم الســفر ل ـزايرة القبــور( ،((5ومنهــا :مطلــق البنــاء علــى القبــور غــر
املســاجد( ،((5ومنهــا :حكــم س ـؤال الكاهــن مصدقــا لــه يف أمــر مســتقبلي( ،((5ومنهــا :حكــم
الســحر ،وهــل هــو كفــر أكــر يف كل صــوره( ،((5ومنهــا :حكــم حــل الســحر بســحر مثلــه(،((5
ومنهــا :املوقــف مــن العــدوى وجــودا وعدمــا -انتقــال مــرض مــن معــن إىل معــن بســبب طبيعــة
املــرض ،((5(-ومنهــا :املوقــف مــن الشــؤم وجــودا وعدمــا -تعلــق الضــرر ببعــض األشــياء،((5(-
ومنهــا :حكــم االســتدالل ابلنجــوم علــى املصــاحل الدنيويــة( ،((5ومنهــا :حكــم قــول مطـران بنــوء
كــذا وكــذا علــى أنــه وقــت وليــس ســببا( ،((5ومنهــا :حكــم اجلمــع بــن اســم هللا واملخلوقــن
يف ضمــر واحــد -كأن يقــال هللا ومالئكتــه الك ـرام ،((5(-ومنهــا :أيهمــا يغلــب اخلــوف أم
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الرجــاء؟( ،((6ومنهــا :هــل الثـواب يكــون علــى املصائــب مــع الصــر أم ال يكــون إال علــى الصــر
فقــط( ،((6ومنهــا :حكــم احللــف ابملخلــوق( ،((6ومنهــا :حكــم التوســل بــذات النــي صلــى هللا
عليــه وســلم وغــره مــن ذوات الصاحلــن( ((6وغريهــا.
ويف اليــوم اآلخــر ومــا يتعلــق بــه مســائل فرعيــة ظنيــة خالفيــة كثــرة ،ومنهــا :معــى الصور
والنفــخ فيــه( ،((6ومنهــا :عــدد النفخــات يف الصــورة واملــدة الزمنيــة بينهــا( ،((6ومنهــا :حشــر
املخلوقــات غــر اجلــن واإلنــس( ،((6ومنهــا :حقيقــة األرض الــي يقــع عليهــا احلشــر( ،((6ومنهــا:
حتديــد مــدة احلشــر( ،((6ومنهــا :حتديــد معــى املقــام احملمــود( ،((6ومنهــا :هــل الشــفاعة تشــمل
مــن أمــر بــه إىل النــار أال يدخلهــا( ،((7ومنهــا :يف كيفيــة أخــذ الكافــر لكتابــه يــوم القيامــة(،((7
ومنهــا :تبديــل احلســنات ابلســيئات( ،((7ومنهــا :هــل هللا حياســب كل اخللــق أم بعضهــم؟(،((7
ومنهــا :يف حتديــد مــن يشــمل احلســاب( ،((7ومنهــا :يف حتديــد أول مــن حياســب( ،((7ومنهــا:
كيفيــة اخلفــة والثقــل يف امليـزان يــوم القيامــة( ،((7ومنهــا :حتديــد مــا الــذي يــوزن :العلــم أم العامــل
أم الصحــف؟( ،((7ومنهــا :هــل تــوزن أعمــال الكافــر؟( ،((7ومنهــا :عــدد املوازيــن يــوم القيامــة(،((7
ومنهــا :وصــف الصـراط وســعته( ،((8ومنهــا :هــل يُعطــى املنافــق نــورا يــوم القيامــة؟( ،((8ومنهــا:
هــل كل اخلالئــق ميــرون علــى الص ـراط؟( ،((8ومنهــا :موضــع القنطــرة يــوم القيامــة( ،((8ومنهــا:
حتديــد معــى الــورود علــى النــار( ،((8ومنهــا :حتديــد أهــل األعـراف( ،((8ومنهــا :حتديــد مــن ُينــع
مــن احلــوض( ،((8ومنهــا :حتديــد مــكان احلــوض هــل هــو قبــل الص ـراط أم بعــده؟( ،((8ومنهــا:
هــل ثبــت أن لــكل نــي حوضــا(.((8
وإذا أضفنا إىل مباحث اليوم اآلخر ما يتعلق أبشراط الساعة ،فإن عدد املسائل االجتهادية
سيكون أكثر؛ ألن قدرا مما يتعلق به من األمور الظنية االجتهادية اليت اختلف العلماء فيه.
وكذلــك احلــال يف عــدد مــن األب ـواب واجملــاالت العقديــة ،كبــاب اإلميــان وابب القــدر
وابب الصحابــة واإلمامــة وغريهــا ،فإنــه مــا مــن ابب مــن هــذه األب ـواب إال وفيــه قــدر مــن
املســائل االجتهاديــة كمــا أن فيــه قــدرا كبـرا مــن املســائل القطعيــة اإلمجاعيــة ،ومجْعهــا وترتيــب
الــكالم فيهــا حيتــاج إىل حبــث مفصــل.
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وهذا الرصد الســابق يدل على أن املســائل االجتهادية اليت تقبل اخلالف الســائغ ليســت
قليلــة يف علــم العقيــدة ،وإمنــا هــي كثــرة واســعة ،بــل وقــع يف بعضهــا خــاف شــديد وطويــل بــن
العلمــاء ،يقــول مســلمة بــن القاســم القرطــي(ت« :)353أمــا مســتقر األرواح والنفــوس ،فــإن
أهــل العلــم اختلف ـوا اختالفــا شــديدا ...ولــكل واحــد فيمــا ذهــب إليــه حجــج ظاهــرة ،وآاثر
اثبتــة ،وكل ذلــك يقــول أهــل الســنة واجلماعــة»(.((8
وال بــد مــن التنبيــه علــى أن حكايــة اخلــاف االجتهــادي يف قــدر مــن مســائل العقيــدة ال
يعــي إنــكار وجــود املســائل القطعيــة اجملمــع عليهــا ،بــل هــذا النــوع مــن املســائل كثــر منتشــر،
وخاصــة يف األصــول الكــرى ،وقــد مجــع ابــن القطــان (ت628ه) يف كتابــه االقنــاع يف اإلمجــاع
أكثــر مــن مائتــن وثالثــن مســألة عقديــة ،وحكــى النــووي (ت676ه) يف كتبــه اإلمجــاع علــى
أكثــر مــن مائــة وعش ـرين مســألة عقديــة ،مل ينضبــط نقلــه فيمــا يقــرب مــن عش ـرين مســألة،
وانضبــط يف األخــرى( ،((9وحكــى ابــن تيميــة (ت728ه) يف كتبــه اإلمجــاع علــى أكثــر مــن مائــة
ومخــس وثالثــن مســألة عقديــة(.((9

تنبيهات على اخلالف الواقع بني العلماء يف العقيدة:
مــع اإلقـرار بوجــود اخلــاف االجتهــادي يف قــدر مــن مســائل علــم العقيــدة إال أن مثــة أمــورا
ال بــد مــن التنبــه هلــا يف النظــر يف هــذه القضيــة ،ومــن تلــك األمــور:
األمــر األول :أنــه ليــس كل مســألة نُقــل فيهــا عــن أحــد مــن أئمــة الســلف قــول مــا يلــزم
منــه أن تكــون املســألة اجتهاديــة أو اخلــاف فيهــا ســائغا؛ ألنــه رمبــا خالــف فيهــا لعــدم ورود
النــص الشــرعي إليــه ال لظنيــة النصــوص الشــرعية وال لكــون املســألة فرعيــة ،فــا يكــون اخلــاف
مبجــرده داال علــى أن املســألة اجتهاديــة ظنيــة إال إذا كان نتيجــة الظــن واالحتمــال يف النــص،
فــا بــد إذن أن نفــرق بــن اخلطــأ العقــدي وبــن االجتهــاد العقــدي ،فليــس كل خطــأ يف العقيــدة
يــدل علــى االجتهــاد فيهــا.
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ومــن أشــهر األمثلــة علــى ذلــك خمالفــة ابــن مســعود رضــي هللا عنــه يف املعوذتــن ،وهــل
يدخــان يف املصحــف أم ال؟ ،فابــن مســعود معــذور ألن النــص الشــرعي مل يبلغــه ،ولكــن
خمالفتــه تلــك ال تعــي أن مــا خالــف فيــه يعــد مســألة فرعيــة ظنيــة.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك مــا وقــع مــن شـريح القاضــي مــن إنــكار صفــة التعجــب هلل تعــاىل،
حبجــة أن التعجــب ال يكــون إال مــع اجلهــل ابلســبب ،ومــا صنعــه ش ـريح خطــأ مــن جهتــن
األوىل :أن التعجــب ليــس منحص ـرا يف اجلهــل ابلســبب ،وإمنــا قــد يكــون التعجــب بســبب
خــروج الشــيء عــن أقرانــه ،والثانيــة :أن النصــوص الشــرعية صرحيــة يف إثبــات هــذه الصفــة،
وهلــذا أنكــر عليــه إبراهيــم النخعــي وبــن أن رأيــه خمالــف البــن مســعود وغــره مــن الصحابــة(.((9
األمــر الثــاين :أن مســائل الظــن واالجتهــاد يف مســائل العقيــدة علــى مرتبتــن :األوىل:
مســائل ظنيــة اجتهاديــة بــا شــك وال ريــب ،ويدخــل يف هــذا النــوع مجلــة املســائل الــي ذكــرت
فيمــا ســبق ،والثانيــة :مــا فيــه تــردد واختــاف يف حتديــد كوهنــا قطعيــة أو اجتهاديــة ،ومــن
أشــهر األمثلــة الداخلــة يف هــذا النــوع مســألة التفضيــل بــن عثمــان وعلــي رضــي هللا عنهمــا،
ويف بيــان هــذا املعــى يقــول ابــن تيميــة (ت728ه)« :هــل يســوغ االجتهــاد يف تفضيــل علــي
علــى عثمــان؟ فيــه روايتــان :إحدامهــا :ال يســوغ ذلــك فمــن فضــل عليــا علــى عثمــان خــرج مــن
الســنة إىل البدعــة ملخالفتــه إلمجــاع الصحابــة وهلــذا قيــل :مــن قــدم عليــا علــى عثمــان فقــد أزرى
ابملهاجريــن واألنصــار .يــروى ذلــك عــن غــر واحــد :منهــم أيــوب الســختياين وأمحــد بــن حنبــل
والدارقطــي .والثانيــة :ال يبــدع مــن قــدم عليــا لتقــارب حــال عثمــان وعلــي»(.((9
وابــن تيميــة يرجــح أهنــا مســألة فرعيــة وليســت أصليــة ،حيــث يقــول« :وإن كانــت هــذه
املســألة –مســألة عثمــان وعلــي -ليســت مــن األصــول الــي يضلــل فيهــا املخالــف عنــد جهــور
أهــل الســنة»(.((9
األمــر الثالــث :أن كث ـرا ممــا يُنقــل مــن اخلــاف بــن األئمــة ال يكــون صحيحــا ،وإمنــا
يكــون خطــأ يف النقــل أو يف الفهــم ،فــا يكــون اخلــاف اثبتــا مســتقرا إال إذا حتققــت صحــة
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وجــود اخلــاف ،ويف التنبيــه علــى هــذا املعــى يقــول ابــن تيميــة (ت728ه)« :النقــل نوعــان:
أحدمهــا :أن ينقــل مــا مســع أو رأى ،والثــاين :مــا ينقــل ابجتهــاد واســتنباط .وقــول القائــل:
مذهــب فــان كــذا أو مذهــب أهــل الســنة كــذا قــد يكــون نســبه إليــه العتقــاده أن هــذا مقتضــى
أصولــه وإن مل يكــن فــان قــال ذلــك .ومثــل هــذا يدخلــه اخلطــأ كث ـرا .أال تــرى أن كث ـرا مــن
املصنفني يقولون :مذهب الشــافعي أو غريه كذا ويكون منصوصه خبالفه؟ وعذرهم يف ذلك:
أهنــم رأوا أن أصولــه تقتضــي ذلــك القــول فنســبوه إىل مذهبــه مــن جهــة االســتنباط ال مــن جهــة
النــص؟»(.((9
األمــر الرابــع :أن اخلــاف اللفظــي ال يدخــل فيمــا نتحــدث عنــه يف اخلــاف الســائغ يف
العقيــدة؛ وذلــك ألن اخلــاف اللفظــي ال يعــد خالفــا حقيقيــا ،وإمنــا هــو خــاف راجــع إىل
اللفــظ املعــر بــه عــن املعــى ،وكذلــك خــاف التنــوع ،وهــو أن يذكــر العلمــاء معــاين خمتلفــة ال
تناقــض وال تضــاد بينهــا ،فإنــه ال يدخــل فيمــا نتحــدث عنــه مــن اخلــاف الســائغ.
فمــن أراد أن حيكــم علــى مســألة مــا أبهنــا مســألة خالفيــة اجتهاديــة فــا بــد أن يتحقــق
مــن أن اخلــاف فيهــا بــن العلمــاء حقيقــي راجــع إىل املعــى املتعــارض وليــس إىل اللفــظ أو إىل
التنــوع يف املعــى.
ومتييــز اخلــاف اللفظــي مــن املعنــوي املتعــارض ليــس علــى مرتبــة واحــدة ،فقــد يكــون ظاهـرا
يف بعــض املســائل ،وقــد ال يكــون ظاهـرا يف أخــرى ،فيقــع الــردد واالختــاف هــل هــو مــن قبيــل
اخلــاف اللفظــي أم املعنــوي املتعــارض.
ومــن األمثلــة الــي اختلفــت فيهــا مواقــف العلمــاء هــل هــي مــن قبيــل االختــاف اللفظــي
أم هــي مــن قبيــل االختــاف املعنــوي املتعــارض؟ :مســألة تفســر أئمــة الســلف ملعــى اســم هللا
الصمــد ،فقــد روي عــن أئمــة الســلف فيــه تفس ـرات كثــرة ،منهــا :أن الصمــد هــو الــذي ال
جــوف لــه ،ومنهــا :أنــه ال أيكل وال يشــرب ،ومنهــا :أنــه ال خيــرج منــه شــيء ،ومنهــا :أنــه الــذي
مل يلــد ومل يولــد ،ومنهــا :أنــه الســيد الــذي انتهــى يف ســؤدده ،ومنهــا :أنــه الباقــي الــذي ال يفــى.
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وظاهــر صنيــع ابــن جريــر الطــري (ت310ه) أن اخلــاف بينهــا خــاف معنــوي ،وهلــذا
مــال إىل الرتجيــح ،حيــث يقــول بعــد حكايتــه للخــاف« :الصمــد عنــد العــرب :هــو الســيد
الــذي يصمــد إليــه ،الــذي ال أحــد فوقــه ،وكذلــك تســمي أشـرافها . . .فــإذا كان ذلــك كذلــك،
فالــذي هــو أوىل بتأويــل الكلمــة ،املعــى املعــروف مــن كالم مــن نــزل القــرآن بلســانه؛ ولــو كان
حديــث ابــن بريــدة ،عــن أبيــه صحيحــا ،كان أوىل األقـوال ابلصحــة ،ألن رســول هللا صلــى هللا
عليــه وســلم أعلــم مبــا عــى هللا جــل ثنــاؤه ،ومبــا أنــزل عليــه»(.((9
وظاهــر كالم أيب القاســم الطـراين (ت360ه) أنــه خــاف لفظــي ،حيــث يقــول« :وهــذه
الصفــات كلهــا صفــات ربنــا جــل وعــا ليــس خيالــف شــيء منهــا ،هــو املصمــت الــذي ال جــوف
لــه ،وهــو الــذي يصمــد إليــه يف احلوائــج ،وهــو الســيد الــذي انتهــى يف ســؤدده ،وهــو الــذي ال
أيكل الطعــام وهــو الباقــي بعــد خلقــه»(.((9
األمــر اخلامــس :ال يشــرط يف احلكــم علــى مســألة مــا أبهنــا مــن فــروع العقيــدة وقــوع
اخلالف فيها بني املتقدمني من الســلف ،ألن املســألة قد ال تكون مثارة يف زمنهم ،فال يكون
هلــم فيهــا تقريــر خمصــوص.
وال شــك أن وقــوع اخلــاف بــن أئمــة الســلف يف مســألة مــا عالمــة علــى كوهنــا فرعيــة مــن
حيــث األصــل علــى تفصيــل ســبق بيانــه ،ولكنــه ليــس هــو العالمــة الوحيــدة ،فهنــاك عالمــات
أخــرى ميكــن مــن خالهلــا احلكــم علــى املســألة أبهنــا فرعيــة ،ومــن تلــك العالمــات :طبيعــة
داللــة النصــوص الشــرعية عليهــا ،وهــل هــي قطعيــة أم ظنيــة حمتملــة ،فــإذا وجــدان مســألة داللــة
النصــوص عليهــا ظنيــة احتماليــة فإنــه يصــح أن حنكــم عليهــا بكوهنــا مــن فــروع العقيــدة ،ولــو مل
يكــن ألئمــة الســلف املتقدمــن فيهــا كالم خمصــوص.
األمــر الســادس :ال بــد يف عــرض املســألة الفرعيــة اخلالفيــة يف علــم العقيــدة مــن ضــرورة
التفريــق بينهــا وبــن أصلهــا اجملمــع عليــه ،فإق ـرار اخلــاف والظنيــة يف الفــرع ال يعــي إق ـراره يف
األصــل ،وقــد نبــه علــى هــذا املعــى عــدد مــن أئمــة الســلف ،يقــول اإلمــام أمحــد (ت241ه)
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حــن ســئل عــن رؤيــة النــي صلــى هللا عليــه وســلم لربــه« :قــد اختلفـوا يف رؤيــة الدنيــا ،ومل خيتلــف
يف رؤيــة اآلخــرة إال هــؤالء اجلهميــة»( ،((9وبــن ابــن تيميــة (ت728ه) حقيقــة املســألة الــي
حكــى فيهــا اإلمــام أمحــد اخلــاف ،هــل هــي الرؤيــة العينيــة أم القلبيــة أم مطلقــا؟
واســتعمل هــذا املســلك –أعــي ضــرورة التفريــق بــن موضــع االجتهــاد والظــن وموضــع
القطــع -ابــن خزميــة (ت311ه) ،حيــث يقــول« :ابب ذكــر أخبــار رويــت عــن عائشــة رضــي
هللا عنهــا يف إنــكار رؤيــة النــي صلــى هللا عليــه وســلم تســليما قبــل نــزول املنيــة ابلنــي صلــى هللا
عليــه وســلم ،إذ أهــل قبلتنــا مــن الصحابــة والتابعــات والتابعــن ومــن بعدهــم إىل مــن شــاهدان مــن
العلمــاء مــن أهــل عصـران ،مل خيتلفـوا ومل يشــكوا ومل يراتبـوا أن مجيــع املؤمنــن يــرون خالقهــم يــوم
القيامــة عيــاان ،وإمنــا اختلــف العلمــاء :هــل رأى النــي صلــى هللا عليــه وســلم خالقــه؟ عــز وجــل،
قبــل نــزول املنيــة ابلنــي صلــى هللا عليــه وســلم ،ال أهنــم قــد اختلفـوا يف رؤيــة املؤمنــن خالقهــم يــوم
القيامــة ،فتفهمـوا املســألتني ،ال تغالطـوا فتصــدوا عــن سـواء الســبيل»(.((9
ولكــن وجــود األصــل اجملمــع عليــه ليــس مســوغا إلنــكار اخلــاف الســائغ يف مســائل
العقيــدة وال إلطــاق العبــارات املطلقــة الــي تفيــد أبنــه ال خــاف بــن الســلف يف مســائل
العقيدة ،وليس مســوغا أيضا لعدم نشــر اخلالف الســائغ وتنبيه الدارســن عليه وتعليمهم إايه،
حــى يكون ـوا علــى بصــرة مــن دينهــم.

فوائد االهتمام ابملسائل االجتهادية يف علم العقيدة:
االهتمــام ابملســائل اخلالفيــة االجتهاديــة ال يقــل أمهيــة عــن االهتمــام ابملســائل القطعيــة
اإلمجاعية ،فكما أن معرفة مواضع اإلمجاع يف علم العقيدة أمر مهم وعميق التأثري ،وميثل قاعدة
أساســية يف البنــاء العقــدي ،فكذلــك معرفــة مواضــع اخلــاف املعتــر أمــر مهــم ،ألنــه يعــن طالــب
العلــم علــى اعتــدال مزاجــه البحثــي ،ويعينــه علــى حســن التعامــل مــع مســائل العلــم حبثــا واســتدالال
ونظـرا ،ويســاعده علــى بلــوغ العــدل يف احلكــم علــى املختلفــن يف املســألة العقديــة سـواء كانـوا مــن
املتقدمــن أو مــن املعاصريــن لــه ،فــا حيصــل منــه افـراق وتالعــن وتناحــر فيمــا ال يســتحق ذلــك.
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وقــد اهتــم ابــن تيميــة (ت728ه) كث ـرا ببيــان هــذا املنهــج وأكــد عليــه م ـرارا ،ويف ذلــك
يقول يف رسالته إىل أهل البحرين واختالفهم يف صالة اجلمعة« :الذي أوجب هذا أن وفدكم
حدثــوان أبشــياء مــن الفرقــة واالختــاف بينكــم ،حــى ذكــروا أن األمــر آل إىل قريــب املقاتلــة،
وذكــروا أن ســبب ذلــك االختــاف يف رؤيــة الكفــار رهبــم ،ومــا كنــا نظــن أن األمــر يبلــغ هبــذه
املســألة إىل هــذا احلــد؛ فاألمــر يف ذلــك خفيــف.
وإمنــا املهــم الــذي جيــب علــى كل مســلم اعتقــاده أن املؤمنــن يــرون رهبــم يف الــدار اآلخــرة
يف عرصــة القيامــة وبعــد مــا يدخلــون اجلنــة ،علــى مــا تواتــرت بــه األحاديــث عــن النــي صلــى هللا
عليــه وســلم عنــد العلمــاء ابحلديــث؛ فإنــه أخــر -صلــى هللا عليــه وســلم -أان نــرى ربنــا كمــا نــرى
القمــر ليلــة البــدر والشــمس عنــد الظهــرة ،ال يُضــام يف رؤيتــه.
أمــا مســألة رؤيــة الكفــار؛ فــأول مــا انتشــر الــكالم فيهــا وتنــازع النــاس فيهــا -فيمــا بلغنــا-
بعــد ثــاث مئــة ســنة مــن اهلجــرة ،وأمســك عــن الــكالم يف هــذا قــوم مــن العلمــاء ،وتكلــم فيهــا
آخــرون؛ فاختلفـوا فيهــا علــى ثالثــة أقـوال ،مــع أين مــا علمــت أن أولئــك املختلفــن فيهــا تالعنـوا
وال هتاجــروا فيهــا؛ إذ يف ِ
الفـَـرق الثالثــة قــوم فيهــم فضــل وهــم أصحــاب ســنة...
فباجلملــة ،فليــس مقصــودي هبــذه الرســالة الــكالم املســتويف هلــذه املســألة؛ فــإن العلــم كثــر،
وإمنــا الغــرض بيــان أن هــذه املســألة ليســت مــن املهمــات الــي ينبغــي كثــرة الــكالم فيهــا وإيقــاع
ذلــك إىل العامــة واخلاصــة حــى يبقــى شــعاراً ويوجــب تفريــق القلــوب وتشــتت األهـواء.
وليســت هــذه املســألة فيمــا علمــت ممــا يوجــب املهاجــرة واملقاطعــة ،فــإن الذيــن تكلم ـوا
فيهــا قبلنــا عامتهــم أهــل ســنة واتبــاع ،وقــد اختلــف فيهــا مــن مل يتهاجــروا ويتقاطع ـوا ،كمــا
اختلــف الصحابــة رضــي هللا عنهــم والنــاس بعدهــم يف رؤيــة النــي -صلــى هللا عليــه وســلم -ربــه
يف الدنيــا ،وقال ـوا فيهــا كلمــات غليظــة؛ كقــول أم املؤمنــن عائشــة رضــي هللا عنهــا :مــن زعــم
أن حممــداً رأى ربــه؛ فقــد أعظــم علــى هللا الفريــة .ومــع هــذا؛ فمــا أوجــب هــذا النـزاع هتاجـراً وال
تقاطع ـاً.
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وكذلــك انظــر اإلمــام أمحــد أقوامـاً مــن أهــل الســنة يف مســألة الشــهادة للعشــرة ابجلنــة حــى
آلــت املناظــرة إىل ارتفــاع األص ـوات ،وكان أمحــد وغــره يــرون الشــهادة ،ومل يهجــروا مــن امتنــع
مــن الشــهادة ،إىل مســائل نظــر هــذه كثــرة»(.((10
ويقول يف مســألة حماســبة الكفار« :هي مســألة ال يكفر فيها ابالتفاق ،والصحيح أيضا
أن ال يضيــق فيهــا وال يهجــر ،وقــد حكــي عــن أيب احلســن بــن بشــار أنــه قــال :ال يصلــى خلــف
مــن يقــول :إهنــم حياســبون ،والص ـواب الــذي عليــه اجلمهــور أنــه يصلــى خلــف الفريقــن ،بــل
يــكاد اخلــاف بينهــم يرتفــع عنــد التحقيــق؛ مــع أنــه قــد اختلــف فيهــا أصحــاب اإلمــام أمحــد وإن
كان أكثرهــم يقولــون :ال حياســبون واختلــف فيهــا غريهــم مــن أهــل العلــم وأهــل الــكالم»(.((10

نقد قول املخالفني يف هذا احلكم:
مييــل عــدد مــن العلمــاء يف القــدمي واحلديــث إىل تضييــق دائــرة اخلــاف يف املســائل العقديــة
كثـرا ،بــل أطلــق بعضهــم عبــارات تــدل علــى إنــكار وجــود اخلــاف الســائغ املقبــول يف العقيــدة،
ويف هــذا املعــى يقــول أبــو املظفــر الســمعاين (ت489ه)« :ممــا يــدل علــى أن أهــل احلديــث
هــم علــى احلــق أنــك لــو طالعــت مجيــع كتبهــم املصنفــة مــن أوهلــم إىل آخرهــم قدميهــم وحديثهــم
مــع اختــاف بلداهنــم وزماهنــم وتباعــد مــا بينهــم يف الــداير وســكون كل واحــد منهــم قطـرا مــن
األقطــار وجدهتــم يف بيــان االعتقــاد علــى وتــرة واحــدة ومنــط واحــد جيــرون فيــه علــى طريقــة ال
حييــدون عنهــا وال مييلــون فيهــا قوهلــم يف ذلــك واحــد وفعلهــم واحــد ال تــرى بينهــم اختالفــا وال
تفرقــا يف شــيء مــا وإن قــل»(.((10
ويقــول الشــيخ صــاحل الفــوزان« :االختــاف علــى قســمني :القســم األول :اختــاف يف
العقيــدة ،وهــذا ال جيــوز أبــداً؛ ألنــه يوجــب التناحــر والعــداوة والبغضــاء ويفــرق الكلمــة ،فيجــب
أن يكــون املســلمون علــى عقيــدة واحــدة»(.((10
وقالــت اللجنــة الدائمــة لإلفتــاء« :العقيــدة اإلســامية واحلمــد هلل ليــس فيهــا اختــاف
بــن الصحابــة وال غريهــم ممــن جــاء بعدهــم مــن أهــل الســنة واجلماعــة؛ ألهنــم يعتقــدون مــا دل
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عليــه الكتــاب والســنة ،وال حيدثــون شــيئًا مــن عنــد أنفســهم أو آبرائهــم»(.((10
ومــا تضمنــه الــكالم الســابق فيــه قــدر مــن اإلشــكال ،أمــا كالم الســمعاين (ت489ه)
فــإن قصــد أن طريقــة أهــل الســنة يف بيــان اعتقادهــم ومنهجهــم ال ختتلــف يف أصــول مســائل
العقيــدة فقولــه صحيــح ،وإن قصــد أن أهــل الســنة مل يقــع منهــم خــاف يف كل مــا يتعلــق
ابلعقيــدة يف فروعهــا ،فهــذا غــر صحيــح ،ويــدل علــى ذلــك أن عــددا مــن علمــاء أهــل الســنة
أقــر ابخلــاف يف قــدر مــن املســائل ونقــل ذلــك ،كمــا يف كالم اإلمــام أمحــد (ت241ه) وابــن
خزميــة (ت311ه) ،فضــا عمــا ينقلــه ابــن تيميــة (ت728ه) مــن خــاف يف عــدد كبــر مــن
املســائل ،بــل وقــع يف بعــض املســائل الفرعيــة خــاف شــديد بينهــم ،كمــا يف كالم مســلمة بــن
القاســم القرطــي (ت )353فيمــا ســبق نقلــه.
مث إن واقــع علــم العقيــدة خيالــف ذلــك احلكــم ،ففيــه قــدر كبــر مــن اخلــاف يف املســائل
الفرعيــة االجتهاديــة ،فــا يصــح مــع هــذا القــدر أن يقــال :إنــه ال خــاف بينهــم يف شــيء وإن
قـ ّـل.

وأمــا مــا جــاء يف كالم الشــيخ صــاحل الفــوزان واللجنــة الدائمــة ،فقــد أُطلــق احلكــم أبن
االختــاف يف العقيــدة ال جيــوز ،فــإن قُصــد معــى اإلطــاق فهــو غــر صحيــح ،فاخلــاف يف
العقيــدة ليــس لــه حكــم واحــد ،وإمنــا هــو متنــوع كمــا ســبق تقريــره ،والتعليــل أبنــه يوجــب التفــرق
والتناحــر ،ليــس دقيقــا ،فليــس كل اختــاف يف العقيــدة يوجــب التناحــر والتفــرق ،وإمنــا الــذي
يوجــب االختــاف يف أصــول الديــن الكــرى س ـواء كان عقديــة أو عمليــة ،وأمــا االختــاف
الســائغ فهــو ال يوجــب ذلــك بذاتــه ،وإمنــا مبــا حيتــف بــه مــن ســوء التعامــل ،س ـواء كان يف
املســائل العقديــة أو الفقهيــة.
وإن قُصــد ابخلــاف يف كالمهــم اخلــاف يف أصــول العقائــد ،فالــكالم موهــم حيتــاج إىل
تفصيــل وبيــان ،وال يصــح اســتعمال العبــارات املومهــة يف مثــل هــذه األحــكام الــي ترتتــب عليهــا
نتائــج عمليــة متعــددة.
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وقــد تبــى هــذا املوقــف عــدد مــن الدارســن( ،((10ومجعـوا عليــه كالمــا لعــدد مــن العلمــاء،
وممــا اســتندوا إليــه كالم أيب املظفــر الســمعاين(ت489ه) ،الــذي ســبق نقلــه.
وممــا اســتندوا إليــه قــول ابــن تيميــة« :الصحابــة أنفســهم تنازعـوا يف بعــض ذلــك ومل يتنازعـوا
يف العقائــد ،وال يف الطريــق إىل هللا الــي يصيبهــا الرجــل مــن أوليــاء هللا األبـرار املقربــن»(.((10
وممــا اســتندوا إليــه كالم أئمــة الســلف الــذي حكـوا فيــه اإلمجــاع علــى العقائــد الــي نقلوهــا،
كمــا يف كالم اإلمــام البخــاري (ت256ه) وكالم أيب حــامت (ت277ه) وأيب زرعــة ال ـرازي
(ت264ه).
وممــا اســتندوا إليــه قولــه ابــن القيــم« :تنــازع الصحابــة يف كثــر مــن مســائل األحــكام وهــم
ســادات املؤمنــن وأكمــل األمــة إميــاان ولكــن حبمــد هللا مل يتنازعـوا يف مســألة واحــدة مــن مســائل
األمســاء والصفــات واألفعــال»(.((10
ومــا ذهبـوا إليــه مــن إطــاق القــول أبن الصحابــة مل خيتلفـوا يف العقيــدة ،وأن اخلــاف يف
العقيــدة ال يوجــد منــه شــيء ســائغ غــر صحيــح ،وهــو خمالــف حلــال الصحابــة رضــي هللا عنهــم،
وحلــال علــم العقيــدة كمــا ســبق إثباتــه.
أمــا كالم أيب املظفــر الســمعاين(ت489ه) فقــد ســبق بيــان مــا فيــه مــن إشــكال وخطــأ،
وخمالفــة لتقريــر عــدد مــن أئمــة الســلف.
وأمــا كالم ابــن تيميــة فقــد مضــى بيانــه مـراده ،فهــو ال يقصــد يف كالمــه هــذا كل العقائــد،
وإمنــا يقصــد أصوهلــا اجملمــع عليهــا؛ ألنــه صــرح يف مواضــع أخــرى بذلــك ،فاجملمــل مــن كالمــه
حيمــل علــى املبــن الواضــح.
وأمــا كالم أئمــة الســلف الذيــن نقلــو اإلمجــاع علــى مــا مجعــوه مــن عقائــد ،فهــو ال يقتضــي
البتــة نفــي وقــوع اخلــاف العقــدي الســائغ بــن الصحابــة وال غريهــم؛ ألهنــم إمنــا ينقلــون اإلمجــاع
علــى مــا مجعــوه مــن العقائــد وليــس علــى كل املســائل العقديــة ،ومــن املعلــوم ضــرورة أهنــم مل
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جيمعـوا إال أصــول العقائــد الكــرى وقــدرا قليــا مــن الفــروع ،وال نـزاع يف ذلــك وال خــاف.
وأمــا كالم ابــن القيــم ،فإنــه مل يطلــق فيــه القــول أبن الصحابــة مل خيتلف ـوا يف كل العقائــد،
وإمنــا كان يتحــدث عــن اببــن منهمــا ،مهــا األمســاء والصفــات واألفعــال ،فــا يصــح أن ننســب
إليــه أبنــه يقــرر أن الصحابــة مل خيتلفـوا يف كل مســائل العقيــدة.
مث إن جمــرد عــدم اختــاف الصحابــة يف مســألة مــا ال يلــزم منــه أن يكــون اخلــاف فيهــا
غــر ســائغ؛ ألن عــدم اختالفهــم قــد يكــون راجعــا إىل عــدم إاثرة املســألة يف زماهنــم ،وهــذا لــه
أمثلــة كثــرة جــدا يف العقيــدة والفقــه ،فــا يصــح أن جيعــل عــدم اختالفهــم دليــا علــى احلكــم
أبن اخلــاف غــر ســائغ يف كل املســائل.
فــإن قيــل :مقصــود العلمــاء الذيــن أطلقـوا نفــي االختــاف يف العقيــدة أن اخلــاف الســائغ
فيهــا قليــل جــدا ،فصــح لغــة أن يطلــق احلكــم ابعتبــار األكثــر.
قيــل :ال نســلم أن اخلــاف الســائغ يف علــم العقيــدة قليــل ،بــل هــو كثــر واســع ،كمــا ســبق
ذكــر قــدر منــه ،ومــع اإلقـرار أبنــه ليــس أكثــر مــن مســائل اإلمجــاع والقطــع ،ولكنــه ليــس قليــا
كمــا قيــل يف االعـراض.
مث علــى التســليم أبنــه قليــل حقيقــة ،فــا يصــح يف مقــام التأصيــل العلمــي وتقعيــد املســائل
أن يطلــق حكــم مــا مــن غــر تنبيــه للــدارس ،فــإن ذلــك منــاف للبيــان ولقواعــد التأصيــل
والتأســيس.
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املبحث الثاين:
أحكام اخلالف العقدي
وهــذا املبحــث يتعلــق أبحــكام املكلفــن املخالفــن يف املســائل العقيــدة ،وليــس أبحــكام
املســائل العقديــة ذاهتــا ،فهــذه قــد ســبق ذكــر حكــم خمالفتهــا يف املبحــث الســابق ،ففــي هــذا
املبحــث انتقــال مــن حكــم الفعــل إىل حكــم الفاعــل.
وأحــكام املخالفــن يف املســائل العقديــة مرتبطــة أبحــكام اخلــاف العقــدي نفســه،
فــإذا ثبــت أن اخلــاف العقــدي ليــس علــى درجــة واحــدة ،وليــس لــه حكــم واحــد ،فكذلــك
املخالفــون يف املســائل العقديــة ليس ـوا علــى درجــة واحــدة ،وليــس هلــم حكــم واحــد ،وإمنــا هلــم
أحــكام متعــددة ختتلــف ابختــاف نــوع املســألة العقديــة الــي خالفـوا فيهــا ،وبنــاء عليــه يقــال:
املخالــف يف املســائل العقديــة علــى نوعــن:
النــوع األول :املخالــف يف فــروع العقيــدة االجتهاديــة ،أي :الواقــع يف اخلــاف الســائغ،
فهــذا حكمــه حكــم املخالــف يف مجلــة الفــروع الشــرعية االجتهاديــة.
وقــد ذكــر كثــر مــن العلمــاء األحــكام املتعلقــة ابخلــاف يف املســائل االجتهاديــة ،ومــن
أمههــا أنــه ال إنــكار علــى املخالــف فيهــا ،وال علــى مــن قلــده علــى الصحيــح مــن أقـوال العلمــاء،
وأن احل ـوار فيهــا ال يكــون إال ابألدلــة والرباهــن وال يكــون ابلتعنيــف والتغليــظ ،وأن اخلــاف
فيهــا ال يزيــل األلفــة وال يوجــب الوحشــة وال يوجــب الـراءة ،وال جيـ ّـوز احلــط مــن أقــدار العلمــاء
الذيــن خالف ـوا يف هــذه املســائل ،وال تنقصهــم وال التقليــل مــن شــأهنم ،وال جيــوز أن يكــون
اخلــاف يف تلــك املســائل ســببا للن ـزاع واهلجــر والــوالء وال ـراء(.((10
وقــد تـوارد كثــر مــن العلمــاء علــى أتكيــد تلــك األحــكام ،ونبــه عــدد منهــم علــى الفــرق بــن
مســائل االجتهــاد ومســائل اخلــاف ،وأنــه ليــس كل مســألة خالفيــة اجتهاديــة ،وأنــه ال تكــون
املســألة اخلالفيــة اجتهاديــة إال إذا كان اخلــاف فيهــا معت ـراً(.((10
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النــوع الثــاين :املخالــف يف املســائل العقديــة القطعيــة اإلمجاعيــة ،أي :الواقــع يف اخلــاف
غــر الســائغ ،فهــذا النــوع مــن املســائل يوجــب أحكامــا خمصوصــة يف الشـريعة ،قــد تكــون كفـرا
وقــد تكــون بدعــة دون الكفــر ،والواقــع يف هــذه املخالفــة لــه أحــكام متعــددة ،ويف حتريــر املوقــف
الشــرعي مــن املخالــف يف هــذا النــوع ال بــد مــن التفريــق بــن مقامــن:
املقــام األول :احلكــم علــى الفعــل ذاتــه ،الــذي هــو خمالفــة املســائل العقديــة القطعيــة ،فإنــه
ال جيــوز التســاهل يف التعامــل معــه ،وجيــب إنــكاره ونقضــه وبيــان مــا فيــه مــن بطــان واحنـراف،
وبيــان األدلــة الشــرعية الدالــة علــى ذلــك.
املقــام الثــاين :احلكــم علــى الفاعــل الواقــع يف املخالفــة ،والصحيــح الــذي عليــه كثــر مــن
أئمــة الســلف ومجاعــة مــن احملققــن أنــه ال بــد فيــه مــن التفصيــل والتفريــق يف حالــه ،فــإن كان
واقعــا يف املخالفــة نتيجــة تفريــط يف العلــم أو تســاهل أو إعـراض أو عــدم اهتمــام ابألمــر ،فإنــه
جيــب أن ينــزل بــه احلكــم الــذي يوجبــه الفعــل العقــدي الــذي خالــف فيــه ،فــإن كان يوجــب
الكفــر األكــر ،فاملعــن الواقــع فيــه يكفــر بذلــك ،وإن كان يوجــب البدعــة والفســق ،فاملعــن
جيــب أن ينــزل بــه ذلــك احلكــم.
وأمــا إن كان املعــن املخالــف يف تلــك املســائل العقديــة خالــف نتيجــة جهــل أو أتويــل
ســائغ ،فإنــه ال جيــوز تكفــره وال تفســيقه وال أتثيمــه ،وإن كان يلحقــه الــذم لفـوات إصابــة احلــق
عليــه يف أصــول مــن أصــول الديــن ،وهــي مســألة شــروط التكفــر والتفســيق وموانعهمــا(.((11
ومــن أكثــر العلمــاء الذيــن أصل ـوا هلــذه القضيــة وبين ـوا أحكامهــا ومقتضياهتــا وشــروطها
وضوابطها وآاثرها ومجع أدلتها من النصوص الشرعية واآلاثر السلفية ابن تيمية (ت728ه)،
ويف تقريــر أن اإلعــذار ابخلطــأ يشــمل املســائل االعتقاديــة والعلميــة سـواء كانــت مــن األصــول أو
الفــروع يقــول ذاكـرا عــددا كبـرا مــن األمثلــة املتنوعــة علــى املســألة« :اخلطــأ املغفــور يف االجتهــاد
هــو يف نوعــي املســائل اخلربيــة والعلميــة ،كمــا قــد بســط يف غــر موضــع ،كمــن اعتقــد ثبــوت
شــيء لداللــة آيــة أو حديــث ،وكان لذلــك مــا يعارضــه ويبــن املـراد ومل يعرفــه ،مثــل مــن اعتقــد
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أن الذبيــح إســحاق حلديــث اعتقــد ثبوتــه ،أو اعتقــد أن هللا ال يــرى؛ لقولــهّ ﴿ :لَا تُ ْدر ُك ُ
ــه
ِ
َ
َ ُ َ ّ َ ُ َُّ ُ َّ َ ْ ً َ
ََ َ َ َ َ
ْ
َ
َ
الْأب ْ َص ُ
ــر أن يكل ِمــه الل إِلا وحيــا أو مِــن وراءِ
ش
ِب
ل
ان
ك
ــا
م
و
ــار
﴿
ـه:
ـ
ل
و
لق
و
﴾،
ٍ
َ
ـاب﴾ ،كمــا احتجــت عائشــة هباتــن اآليتــن علــى انتفــاء الرؤيــة يف حــق النــي صلــى هللا
حِجـ ٍ

عليــه وســلم وإمنــا يــدالن بطريــق العمــوم.

َّ
ُ ُ ٌ ََْ
اضـ َ
ـرةٌ 22
ـذ ن ِ
وكمــا نقــل عــن بعــض التابعــن أن هللا ال يـُـرى ،وفســروا قولــه﴿ :وجــوه يومئِـ ٍ
َ
ـى َر ّب َهــا نَا ِظـ َ
ـرةٌ﴾ أبهنــا تنتظــر ثـواب رهبــا ،كمــا نقــل عــن جماهــد وأيب صــاحل.
إِلـ ٰ ِ
أو مــن اعتقــد أن امليــت ال يعــذب ببــكاء احلــي؛ العتقــاده أن قولــهَ ﴿ :ولَا تَــز ُر َواز َرةٌ
ِ
ِ
َْ ُ ْ
خـ َ
ـر ٰ
ى﴾ يــدل علــى ذلــك؛ وأن ذلــك يقــدم علــى روايــة الـراوي ،ألن السـ ْـمع يغلــط ،كمــا
وِزر أ

اعتقــد ذلــك طائفــة مــن الســلف واخللــف.

َ َّ َ َ ُ
أو اعتقــد أن امليــت ال يســمع خطــاب احلــي؛ العتقــاده أن قولــه ﴿ :فإِنــك لا ت ْس ـ ِم ُع
ال ْ َمـ ْ
ـو َت﴾ يــدل علــى ذلــك.

أو اعتقــد أن هللا ال يعجــب كمــا اعتقــد ذلــك ش ـريح؛ العتقــاده أن العجــب إمنــا يكــون
مــن جهــل الســبب ،وهللا منــزه عــن اجلهــل.
أو اعتقــد أن عليــا أفضــل الصحابــة؛ العتقــاده صحــة حديــث الطــر؛ وأن النــي صلــى هللا
عليــه وســلم قــال« :اللهــم ائتــي أبحــب اخللــق إليــك؛ أيكل معــي مــن هــذا الطائــر».
أو اعتقــد أن مــن جــس للعــدو وأعلمهــم بغــزو النــي صلــى هللا عليــه وســلم فهــو منافــق ،كمــا
اعتقــد ذلــك عمــر يف حاطــب وقــال« :دعــي أضــرب عنــق هــذا املنافــق».
أو اعتقــد أن مــن غضــب لبعــض املنافقــن غضبــة فهــو منافــق ،كمــا اعتقــد ذلــك أســيد
بــن حضــر يف ســعد بــن عبــادة وقــال« :إنــك منافــق جتــادل عــن املنافقــن».
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أو اعتقد أن بعض الكلمات أو اآلايت أهنا ليســت من القرآن ،ألن ذلك مل يثبت عنده
ابلنقــل الثابــت ،كمــا نقــل عــن غــر واحــد مــن الســلف أهنــم أنكــروا ألفاظــا مــن القــرآن ،كإنـ َـكار
ْ َ َ
ََ َ ٰ ُ َ
ـى َر ّبــك﴾ وقــال :إمنا هــي «ووصى ربــك» ،وإنــكار بعضهــم قولــهِ﴿:إَوذ أخذ
بعضهم﴿:وقضـ
َّ ُ َ َ َّ
النب ّييـ َ
الل مِيثــاق
ـن﴾ وقـ َـال :إمنــا هــو ميثــاق بــي إسـرائيل ،وكذلــك هــي يف قـراءة عبــد هللا،
ِ
ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
وإنــكار بعضهــم ﴿أفلـ ْ
ـم َييْــأ ِس الذِيـ َ
ـن َآم ُنــوا﴾ إمنــا هــي أومل يتبــن الذيــن آمنـوا ،وكمــا أنكــر
عمــر علــى هشــام بــن احلكــم ملــا رآه يقـرأ ســورة الفرقــان علــى غــر مــا قرأهــا ،وكمــا أنكــر طائفــة مــن
الســلف علــى بعــض القـراء حبــروف مل يعرفوهــا حــى مجعهــم عثمــان علــى املصحــف اإلمــام.
وكمــا أنكــر طائفــة مــن الســلف واخللــف أن هللا يريــد املعاصــي؛ العتقادهــم أن معنــاه أن
هللا حيــب ذلــك ويرضــاه وأيمــر بــه ،وأنكــر طائفــة مــن الســلف واخللــف أن هللا يريــد املعاصــي؛
لكوهنــم ظنـوا أن اإلرادة ال تكــون إال مبعــى املشــيئة خللقهــا وقــد علمـوا أن هللا خالــق كل شــيء؛
وأنــه مــا شــاء كان ومــا مل يشــأ مل يكــن ،والقــرآن قــد جــاء بلفــظ اإلرادة هبــذا املعــى وهبــذا املعــى،
لكــن كل طائفــة عرفــت أحــد املعنيــن وأنكــرت اآلخــر.
وكالــذي قــال ألهلــه :إذا أان مــت فأحرقــوين ،مث ذروين يف اليــم ،فــوهللا لئــن قــدر هللا علــي
ليعذبــي عــذااب ال يعذبــه أحــدا مــن العاملــن.
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وكمــا قــد ذكــره طائفــة مــن الســلف يف قولــه﴿ :أيحس
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ـماءِ﴾ ،وكالصحابــة الذيــن ســألوا النــي صلــى هللا عليــه وســلم هــل نــرى ربنــا يــوم القيامــة؟

فلــم يكونـوا يعلمــون أهنــم يرونــه ،وكثــر مــن النــاس ال يعلــم ذلــك ،إمــا ألنــه مل تبلغــه األحاديــث،
وإمــا ألنــه ظــن أنــه كــذب وغلــط»(.((11
ويدخــل يف مفهــوم اخلطــأ عنــد ابــن تيميــة مجلــة األعــذار املشــهورة ،كاجلهــل والتأويــل
وحنومهــا ،وممــا يــدل علــى ذلــك أنــه كثـرا مــا يســتدل علــى اإلعــذار هبمــا بعــدد مــن الشـواهد الــي
ذكرهــا يف كالمــه الســابق.
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ومــن تطبيقــات ابــن تيميــة (ت728ه) لكالمــه الســابق أنــه بعــد أن ذكــر أن بعــض
علمــاء الصوفيــة ،وهــو أبــو عثمــان ســعيد بــن ســام املغــريب حــن نفــى صفــة العلــو عــن هللا
تعــاىل وبــن أنــه معــذور بتأولــه لتلــك الصفــة قــال« :نعــم وقــوع الغلــط يف مثــل هــذا يوجــب مــا
نقولــه دائمــا إن اجملتهــد يف مثــل هــذا مــن املؤمنــن إن اســتفرغ وســعه يف طلــب احلــق فــإن هللا
يغفــر لــه خطــأه ،وإن حصــل منــه نــوع تقصــر ،فهــو ذنــب ال جيــب أن يبلــغ الكفــر ،وإن كان
يطلــق القــول أبن هــذا الــكالم كفــر ،كمــا أطلــق الســلف الكفــر علــى مــن قــال ببعــض مقــاالت
اجلهميــة ،مثــل :القــول خبلــق القــرآن ،أو إنــكار الرؤيــة ،أو حنــو ذلــك ،ممــا هــو دون إنــكار علــو
هللا علــى اخللــق ،وأنــه فــوق العــرش ،فــإن تكفــر صاحــب هــذه املقالــة كان عندهــم مــن أظهــر
األمــور ،فــإن التكفــر املطلــق مثــل الوعيــد املطلــق ال يســتلزم تكفــر الشــخص املعــن حــى تقــوم
عليــه احلجــة الــي تكفــر اتركهــا.
كمــا ثبــت يف الصحــاح عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم يف الرجــل الــذي قــال :إذا أان
مــت فأحرقــوين مث اســتحقوين مث ذروين يف اليــم ،فــوهللا لئــن قــدر هللا علــى ليعذبــي عــذااب ال
يعذبــه أحــدا مــن العاملــن ،فقــال هللا لــه :مــا محلــك علــى مــا فعلــت؟ قــال :خشــيتك ،فغفــر لــه.
فهــذا الرجــل اعتقــد أن هللا ال يقــدر علــى مجعــه إذا فعــل ذلــك ،أو شــك ،وأنــه ال يبعثــه،
وكل مــن هذيــن االعتقاديــن كفــر ،يكفــر مــن قامــت عليــه احلجــة ،لكنــه كان جيهــل ذلــك ومل
يبلغــه العلــم مبــا يــرده عــن جهلــه ،وكان عنــده إميــان ابهلل وأبمــره وهنيــه ووعــده ووعيــده ،فخــاف
مــن عقابــه ،فغفــر هللا لــه خبشــيته.
فمــن أخطــأ يف بعــض مســائل االعتقــاد مــن أهــل اإلميــان ابهلل وبرســوله وابليــوم اآلخــر
والعمــل الصــاحل مل يكــن أســوأ حــاال مــن الرجــل فيغفــر هللا خطــأه أو يعذبــه إن كان منــه
تفريــط يف اتبــاع احلــق علــى قــدر دينــه وأمــا تكفــر شــخص علــم إميانــه مبجــرد الغلــط يف
ذلــك فعظيــم»(.((11
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وهــذا الــكالم مــن ابــن تيميــة (ت728ه) تضمــن تطبيقــا عمليــا علــى ذلــك احلكــم،
وتضمــن أيضــا ذك ـرا لدليــل شــرعي بــن علــى مــا طبقــه(.((11

الرد على املخالفني يف هذا احلكم:
املخالفون يف هذا احلكم صنفان:
الصنــف األول :كثــر مــن املتكلمــن ،حيــث قــرروا أن أصــول الديــن ال يعــذر فيهــا
ابجلهــل والتأويــل ،وأطلقـوا ألجــل ذلــك القــول أبن املخطــئ يف أصــول الديــن كافــر مطلقــا مــن
غــر تفصيــل ،وكذلــك أطلق ـوا القــول أبن منكــر املعلــوم مــن الديــن ابلضــرورة كافــر مــن غــر
تفصيــل(.((11
وقــد اســتدلوا علــى قوهلــم أبدلــة متعــددة ،وجـ ّـل مــا اســتدلوا بــه ال عالقــة لــه حبقيقــة املســألة،
فــإن املســألة معقــودة حلكــم املســلم الــذي ثبــت لــه وصــف اإلســام وأخطــأ يف أصــل مــن أصــول
الديــن ،ومــا اســتدلوا بــه متعلــق ابلكفــار األصليــن الذيــن مل يثبــت هلــم وصــف اإلســام مــن
األصــل.
وأمــا األدلــة الــي هلــا تعلــق مبــن ثبــت لــه وصــف اإلســام ،كاســتدالهلم مبحاربــة الصحابــة
رضي هللا عنهم للخوارج وملانعي الزكاة ،فهي ال تدل على عدم اإلعذار والتكفري؛ ألن القتال
مل يكــن ألجــل كفــر تلــك الطوائــف ،وإمنــا ألجــل بغيهــم وخروجهــم عــن نظــام الشـريعة(.((11
الصنــف الثــاين :بعــض أتبــاع مذهــب أهــل الســنة ،فقــد ذهــب بعضهــم إىل أن املخالــف
يف مســائل التوحيــد ال يعــذر ابجلهــل وال ابلتأويــل ،ورتبـوا علــى ذلــك أن املســلم إذا وقــع فيمــا
هــو شــرك جهــا منــه وأتوال يكــون كاف ـرا خارجــا عــن ملــة اإلســام ،وذهــب بعضهــم إىل أن
املخالــف يف املســائل الظاهــرة بعمومهــا ال يعــذر ابجلهــل وال ابلتأويــل ،ورتب ـوا علــى ذلــك أن
املســلم إذا خالف يف مســألة ظاهرة سـواءً كانت من العقيدة أو غريها جهال منه وأتوال يكون
كافـرا خارجــا عــن ملــة اإلســام.
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وهــذا القــول خطــأ خمالــف للنصــوص ،وملــا عليــه الصحابــة رضــي تعــاىل عنهــم ،فقــد نقــل
عنهــم ش ـواهد متعــددة فيهــا إعــذار مــن وقــع يف خمالفــة أمــر ظاهــر يف الش ـريعة كشــرب اخلمــر
وحكــم ال ـزان(.((11
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اخلامتة
حتصــل مــن خــال اخلــوض يف غمــار اخلــاف العقــدي وأنواعــه وأحكامــه مجــل مــن النتائــج
العلميــة ،حاصلها:
 أن اخلــاف الواقــع يف مســائل العقيــدة ليــس علــى درجــة واحــدة ،وإمنــا هــو علــى درجتــن:األوىل :خــاف ســائغ ،والثانيــة :خــاف غــر ســائغ.
 أن انقسام اخلالف العقدي يقوم على أصول منهجية مقررة عند علماء أهل السنة. أن اخلالف السائع واقع بني الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم ،مث كثر فيمن جاء بعدهم. أن اخلــاف الســائغ يف العقيــدة ليــس خاصــا ببــاب واحــد منهــا ،وإمنــا هــو متعلــق جبملــةأبواهبــا ،وتوســيع النظــر يف تلــك األب ـواب يســاعد بشــكل كبــر علــى إدراك حجــم اخلــاف
الســائغ يف العقيــدة.
 أن مســائل االجتهــاد الــي يقــوم فيهــا اخلــاف الســائغ ليســت علــى مرتبــة واحــدة ،فبعضهــاال شــك يف كوهنــا مــن مســائل االجتهــاد ،وبعضهــا حمــل تــردد ونظــر.
 ال بــد مــن االحتيــاط يف احلكــم علــى مســألة عقديــة مــا أبهنــا مــن حمــال اخلــاف الســائغ أوغــر الســائغ.
 أن معرفة الفرق بني اخلالف السائغ وغري السائغ له آاثر علمية وعملية. أن حكــم املخالــف يف العقيــدة ال خيتلــف عــن حكــم املخالــف يف غريهــا مــن مســائلالشـريعة ،فإن كان املخالف فيها يدخل خالفه يف اخلالف الســائغ انطبقت عليه أحكامه،
وإن كان املخالــف فيهــا يدخــل خالفــه يف اخلــاف غــر الســائغ انطبقــت عليــه أحكامــه
املتنوعــة بتنــوع درجاتــه.
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اهلوامش والتعليقات:
 )1معجم مقاييس اللغة(.)210/2
 )2املرجع السابق(.)213/2
 )3احملكم واحمليط األعظم(.)200/5
 )4كتاب اجلدل على طريقة الفقهاء ،ابن عقيل(ص.)1
 )5التعريفات ،اجلرجاين(.)101
 )6املصباح املنري ،الفيومي(.)179
 )7انظر :الكليات ،الكفوي( ،)61واخلالف يف الشريعة اإلسالمية ،عبدالكرمي زيدان(.)274
 )8حاشية ابن عابدين(.)403/5
 )9انظر :مقدمات يف األهواء واالفرتاق والبدع ،انصر العقل(.)31
 )10انظر :اقتضاء الصراط املستقيم ،ابن تيمية( )126/1وما بعدها.
 )11جمموع الفتاوى(.)56/6
 )12بيان تلبيس اجلهمية(.)454/8
 )13جمموع الفتاوى( ،)123/19وانظر :جمموع الفتاوى(.)272/24
 )14جممــوع الفتــاوى( ،)56/6وقوله»:فــإن هــذه تســمية حمدثــة » . . .يقصــد بــه التســمية وليــس
أصــل التقســيم ،وكوهنــا حمدثــة ال يعــي أهنــا حمرمــة؛ ألهنــا قضيــة األصــل فيهــا اإلابحــة ،لكوهنــا
داخلــة يف ابب التســمية والتقســيم ،كمــا ســبق بيانــه.
 )15منهاج السنة النبوية( ،)336/6وانظر :درء تعارض العقل والنقل(.)306/10
 )16جممــوع الفتــاوى( ،)274/19وذكــر ابــن تيميــة أن ممــا يدخــل يف املســائل العقديــة :القضــااي
املتعلقــة مبعــاين القــرآن وتصحيــح األخبار(جممــوع الفتــاوى  ،)436/23فدائــرة االعتقــاد عنــد
ابــن تيميــة إذن تشــمل ثالثــة أمــور :مــا يتعلــق مبســائل االعتقــاد املشــهورة ،ومــا يتعلــق ابلســلوك
وأح ـوال القلــوب ،ومــا يتعلــق مبعــاين النصــوص الشــرعية.
 )17شرح العقيدة السفارينية(.)308
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 )18انظر :التربك أنواعه وأحكامه ،انصر اجلديع(.)236
 )19انظر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية()172/24
 )20انظر :جواب االعرتاضات املصرية ،ابن تيمية( ،)60-50وجمموع الفتاوى(.)370/24
 )21انظر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية(.)173/24
 )22انظر :جمموع الفتاوى( ،)335/2واجتماع اجليوش اإلسالمية ،ابن القيم(.)47
 )23انظر :بيان تلبيس اجلهمية( )150/7وما بعدها.
 )24أخرجه البخاري ،رقم( ،)5729ومسلم ،رقم(.)2219
 )25ما سيذكر من أمثلة أوسع مما هو منقول عن الصحابة ،فهو شامل لكل العلماء اجملتهدين.
 )26انظــر :معتقــد أهــل الســنة واجلماعــة يف أمســاء هللا احلســى ،حممــد التميمــي( ،)118وهــذه
املســألة خمتلفــة عــن مســألة :هــل أمســاء هللا حمصــورة يف عــدد أم ال؟.
 )27انظر :املرجع السابق(.)278
 )28انظر :اسم هللا األعظم ،عبدهللا الدميجي( ،)93وما بعدها.
 )29انظــر :جممــوع الفتــاوى ،ابــن تيميــة ( ،)292/9ودرء تعــارض العقــل والنقــل ،ابــن تيميــة
( ،)308/10واالقتصــاد يف االعتقــاد ،عبدالغــي املقدســي (.)123
 )30انظر :صفات هللا الواردة يف الكتاب والسنة ،علوي السقاف(.)277
 )31انظر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية( ،)577-565/5االستقامة ،ابن تيمية(.)70/1
 )32انظر :مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها ،جابر إدريس أمري(.)430/1
 )33انظــر :صفــة النــزول اإلهلــي ،عبــد القــادر الغامــدي( ،)289والعــرش ،الذهــي– مقدمــة
احملقــق(.)199 /1
 )34انظر :املرجع السابق()277
 )35انظر :جامع البيان يف أتويل آي القرآن ،ابن جرير الطربي(.)583/8
 )36انظر :اشتقاق أمساء هللا ،أبو القاسم الزجاجي(.)152
 )37انظــر :بيــان تلبيــس اجلهميــة ،ابــن تيميــة( ،)106-101/6وشــرح العقيــدة الســفارينية،
العثيمــن( .)193
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 )38انظــر :اجلـواب الصحيــح ملــن بــدل ديــن املســيح ،ابــن تيميــة( ،)145/3وســر أعــام النبــاء،
الذهــي(.)569/17
 )39انظــر :التمهيــد ،ان عبدالــر( ،)282/2وشــرح الســنة ،البغــوي( ،)355/2وفتــح البــاري ،ابــن
حجر(.)144/2
 )40انظر يف هذه املسائل :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية()502 ،468 ،458 ،448 ،437/6
 )41انظــر األقـوال مجلــة األقـوال الــي قيلــت يف املســألة :أحاديــث العقيــدة الــي ظاهرهــا التعــارض،
ســليمان الدبيخــي(.)171-155/1
 )42انظــر :التمهيــد ،ابــن عبدالــر( ،)168/5وفتــح البــاري ابــن حجــر( ،)211/10وشــرح صحيــح
مسلم( ،)169/14وشرح السنة ،البغوي(.)195/12
 )43انظــر يف مجــع األقـوال الــي قيلــت يف هــذه القضيــة :أحاديــث العقيــدة الــي ظاهرهــا التعــارض،
ســليمان الدبيخــي()186-177/1
 )44انظر :احكام الرقية ،فهد السحيمي(.)70
 )45انظر :الشرك يف القدمي واحلديث ،أبو بكر حممد زكراي(.)176/1
 )46انظر :أحكام الرقى والتمام ،فهد السحيمي(.)248-243
 )47انظر :أحكام الرقى والتمائم ،فهد السحيمي(.)66
 )48انظر :حكم االستعانة ابجلن يف املباحات ،عبدالقادر الغامدي(.)114-23
 )49انظر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية( ،)356-350/1والدرر السية(.)37/2
 )50انظر :شرح صحيح مسلم ،النووي( ،)106/9وفتح الباري(.)65/3
 )51انظــر :املفاتيــح شــرح املصابيــح ،املظهــري( ،)447/2وامليســر يف شــرح مصابيــح الســنة،
التوربشــي( ،)396/2و اجملمــوع ،النــووي( ،)298/5املغــي ،ابــن قدامــة( ،)439/3واملبــدع
شــرح املنــع ،ابــن مفلــح(.)246/2
 )52انظــر :اإلابنــة الكــرى -اإلميــان( ،)728 ،732/2و شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة
واجلماعــة( ،)1103 ،1093/6و الفــروع ابــن مفلــح( ،)211/10تيســر العزيــز
احلميــد( ،)831/2وانظــر :املفاتيــح شــرح املصابيــح ،مــا علــي قــارئ( ،)99/5والتنويــر شــرح
اجلامــع الصغــر ،الصنعــاين(.)18/10
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 )53انظر :السحر بني احلقيقة واخليال ،أمحد احلمد(.)211-179
 )54انظر :موقف اإلسالم من السحر ،حياة اب أخضر(.)641-638/2
 )55انظر :أحاديث العقيدة اليت ظاهرها التعارض ،سليمان الدبيخي(.)102-84/1
 )56انظر :أحاديث العقيدة اليت ظاهرها التعارض ،سليمان الدبيخي(.)137-115/1
 )57انظر :البيان والتحصيل ،ابن رشد( ،)407/17واجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب(،)28/19
و الفروق ،القرايف(.)259/4
 )58انظــر :مســائل حــرب عــن اإلمــام أمحــد( ،)595واحمليــط الربهــاين الفقــه النعمــاين(،)402/5
وحاشــية ابــن عابديــن(.)44/1
 )59انظر :فتح الباري ،ابن حجر( ،)62/1وفتح الباري ،ابن رجب(.)63/1
 )60انظر :اآلداب الشرعية ابن مفلح( ،)30/2والتخويف من النار ،ابن رجب(.)24-21
 )61انظر :عدة الصابرين ،ابن القيم( ،)69وفتح الباري ،ابن حجر(.)108 ،105/10
 )62انظر :أحكام اليمني ،خالد املشيقح(.)73
 )63انظر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية( ،)265-264/1ومؤلفات الشيخ حممد بن عبدالوهاب،
القسم الثالث(.)68
 )64انظــر :احليــاة اآلخــرة ،غالــب عواجــي( ،)184وســتكون اإلحالــة عليــه يف مســائل اليــوم اآلخــر
طلبــا لالختصــار ،وألن املؤلــف ذكــر مراجــع كل مســألة يف كتابــه.
 )65انظر :املرجع السابق(.)186
 )66انظر :املرجع السابق(.)223
 )67انظر :املرجع السابق(.)253
 )68انظر :املرجع السابق(.)256
 )69انظر :املرجع السابق(.)307
 )70انظر :املرجع السابق(.)326
 )71انظر :املرجع السابق(.)875
 )72انظر :املرجع السابق(.)893
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 )73انظر :املرجع السابق(.)933
 )74انظر :املرجع السابق(.)945
 )75انظر :املرجع السابق(.)969
 )76انظر :املرجع السابق(.)1125
 )77انظر :املرجع السابق(.)1131
 )78انظر :املرجع السابق(.)1173
 )79انظر :املرجع السابق(.)1188
 )80انظر :املرجع السابق(.)1246
 )81انظر :املرجع السابق(.)1257
 )82انظر :املرجع السابق(.)1287
 )83انظر :املرجع السابق(.)1329
 )84انظر :املرجع السابق(.)1348
 )85انظر :املرجع السابق(.)1377
 )86انظر :املرجع السابق(.)1419
 )87انظر :املرجع السابق(.)1459
 )88انظر :املرجع السابق(.)1483
 )89الرد على أهل البدع ،وتبيني أصول السنة(.)28
 )90انظر :املسائل العقدية اليت حكى فيها اإلمام النووي اإلمجاع ،عبدهللا احلجي(.)531
 )91مجعــت تلــك اإلمجاعــات يف كتــاب :املســائل العقديــة الــي حكــى فيهــا ابــن تيميــة اإلمجــاع،
مجــع مــن الباحثــن.
 )92انظر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية(.)492/12
 )93جمموع الفتاوى(.)435/4
 )94جمموع الفتاوى(.)153/3
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 )95جمموع الفتاوى(.)137/11
 )96جامع البيان يف أتويل آي القرآن(.)731/24
 )97بيان تلبيس اجلهمية ،ابن تيمية(.)281/1
 )98بيان تلبيس اجلهمية ،ابن تيمية ،نقال عن السنن للخالل(.)171/7
 )99التوحيد(.)458/2
 )100جمموع الفتاوى(.)502/6
 )101جمموع الفتاوى(.)486/6
 )102االنتصار ألصحاب احلديث(.)45
 )103التعليقات املختصرة على منت العقيدة الطحاوية(.)255
 )104فتاوى اللجنة الدائمة(.)28/2
 )105انظــر :االحتجــاج ابآلاثر الســلفية علــى إثبــات الصفــات اإلهليــة ،عــادل آل محــدان(،)121
وحبــث :هــل اختلــف الصحابــة رضـوان هللا عليهــم يف العقيــدة؟:
https://alrbanyon. com/forums/index. php?page=topic&show=1&id=11529

 )106جمموع الفتاوى()274/19
 )107إعالم املوقعني عن رب العاملني(.)49/1
 )108انظــر :اإلنــكار يف مســائل اخلــاف ،عبــدهللا الطريقــي( ،)85-78واخلــاف أنواعــه
وضوابطــه ،حســن العصيمــي( ،)108-98وفقــه االئتــاف ،حممــود اخلزنــدار(،)259-255
ومنهجيــة التعامــل مــع املخالفــن ،ســلمان املاجــد(.)180 ،104
 )109انظــر :بيــان الدليــل علــى بطــان التحليــل ،ابــن تيميــة( ،)145وإعــام املوقعــن عــن رب
العاملــن ،ابــن القيــم(.)242/5
 )110كتبــت يف هــذه املســألة مصنفــات عديــدة ،ومنهــا :إشــكالية اإلعــذار ابجلهــل يف البحــث
العقــدي ،ســلطان العمــري.
 )١١١جمموع الفتاوى(.)36-33/20
 )112االستقامة(.)165-164/1
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 )113انظر يف تفصيل املذهب الصحيح يف هذه القضية وحترير مذهب ابن تيمية وغريه من العلماء
وذكــر أدلتــه :إشــكالية اإلعــذار ابجلهــل ،ســلطان العمــري( ،)163-33واألصــول والفــروع،
ســعد الشــثري( ،)514-506ومنهجية التعامل مع املخالفني ،ســليمان املاجد(.)89-65
 )114انظر :البحر احمليط ،الزركشي()239/6
 )115انظر يف مجعها ومناقشتها :األصول والفروع ،سعد الشثري(.)405-498
 )116انظــر يف مجــع أدلــة أصحــاب هــذا القــول ومناقشــتها :إشــكالية اإلعــذار ابجلهــل يف البحــث
العقــدي ،ســلطان العمــري(.)334-177
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املصادر واملراجع
 اإلابنة الكربى ،ابن بطة ،ت /رضا نعسان وآخرون ،دار الراية ،ط1415 ،1ه. اجتماع اجليوش اإلسالمية ،ابن القيم ،ت/زائد النشريي ،عامل الفوائد ،ط١٣٤١ ،١ه. أحادي��ث العقي��دة ال�تي ظاهره��ا التعاــرض يف الصحيحيـن ،س��ليمان الدبيخ��ي ،مكتبــة البيــاناحلديثـ�ة ،ط١٤٢٢ ،١ه.
 االحتجــاج ابآلاثر الس��لفية عل��ى إثب��ات الصف�اـت اإلهلي��ة ،ع��ادل آل محدــان ،دار األمــراألول ،ط١٤٣٢ ،١ه.
 أحكام الرقى والتمائم ،فهد السحيمي ،دار أضواء السلف ،ط1419 ،1ه. أحكام اليمني ،خالد املشيقح ،دار ابن اجلوزي ،ط1429 ،1ه. اآلداب الشرعية ،ابن مفلح ،ت/شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط١٤١٩ ،٣ه. اسم هللا األعظم ،عبدهللا الدميجي ،دار الوطن ،ط١٤١٩ ،١ه. إشكالية اإلعذار ابجلهل يف البحث العقدي ،سلطان العمريي ،مركز مناء ،ط١٤٣٦ ،٢ه. األصول والفروع ،سعد الشثري ،كنوز إشبيليا ،ط1426 ،١ه. إع�لام املوقعــن ع��ن رب العامليـن ،ابــن القيــم ،ت /عبدالرمحــن الوكيــل ،مكتبــة ابــن تيميــة،القاهــرة.
 اقتضاء الصراط املستقيم ،ابن تيمية ،ت/انصر العقل ،دار العاصمة ،ط السادسة1419 ،هـ. االنتص��ار ألصح��اب احلديــث ،السمــعاين ،ت/حمم��د اجلي��زاين ،دار أض ـواء املنــار ،ط،11417ه.
 اإلنكار يف مسائل اخلالف ،عبدهللا الطريقي ،ط1418 ،1ه. البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه ،الزركشــي ،ت/عبدالســتار أبــو غــدة وآخــرون ،دار الصفــوة،ط1413 ،2ه.
 بيــان تلبيــس اجلهميــة ،ابــن تيميــة ،ت/جمموعــة مــن الباحثــن ،جممــع امللــك فهــد لطباعــةاملصحــف ،ط األوىل1426 ،هــ.
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 البيان والتحصيل ،ابن رشد ،ت/حممد حجي وآخرون ،دار الغرب ،ط1408 ،2ه. التربك أنواعه وأحكامه ،انصر اجلديع ،مكتبة الرشد ،ط1418 ،4ه. التخويف من النار ،ابن رجب ،ت/بشري عون ،مكتبة دار البيان ،ط1421 ،2ه. التعليقات املختصرة على منت العقيدة الطحاوية ،صاحل الفوزان ،دار العاصمة ،ط.1 التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املســانيد ،ابــن عبدالــر ،ت/مجاعــة مــن العلمــاء ،وزارة األوقــاف يفاململكة املغربية ،ط1402 ،2ه.
 التنويــر شــرح اجلامــع الصغــر ،الصنعــاين ت/حممــد إبراهيــم ،مكتبــة دار الســام ،ط،11432ه.
 التوحيد ،ابن خزمية ،ت/عبدالعزيز الشهوان ،مكتبة الرشد ،ط1414 ،5ه. تيســر العزيــز احلميــد ،ســليمان بــن عبــدهللا آل الشــيخ ،ت /أســامة العتيــي ،دار الصيمعــي،ط1429 ،2ه.
 جامــع البيــان يف أتويــل آي القــرآن ،ابــن جريــر الطــري ،ت /عبــد هللا الرتكــي ،دار هجــر،ط1422 ،1هــ.
 اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب ،ت/عبدهللا الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط1427 ،1ه. ج ـواب االعرتاضــات املصريــة ،ابــن تيميــة ،ت :/حممــد عزيــر مشــس ،عــامل الفوائــد ،ط،11425هــ.
 حكم االستعانة ابجلن يف املباحات ،عبدالقادر الغامدي ،دار املأثور ،ط1435 ،1ه. حكم التبديع يف مسائل االجتهاد ،حممد اجليزاين ،رسالة البيان ،ط1431 ،1ه. احلياة اآلخرة ،غالب عواجي ،املكتبة العصرية الذهبية ،ط1421 ،2ه. اخلالف أنواعه وضوابطه ،حسن العصيمي ،دار ابن اجلوزي ،ط1430 ،1ه. درء تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية ،ت/حممد رشاد سامل ،بدون بياانت. الدرر السنية يف الكتب النجدية ،مجع عبدالرمحن القاسم ،بدون بياانت. الــرد علــى أهــل البــدع ،وتبيــن أصــول الســنة ،أبــو القاســم القرطــي ،ت/رضـوان احلصــري ،دارالتوحيد للنشر ،ط1437 ،1ه.
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 السحر بني احلقيقة واخليال ،أمحد احلمد ،ط1420 ،2ه. شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة ،الاللكائــي ،ت/أمحــد ســعد محــدان ،دار طيبــة،ط1420 ،6ه.
 شرح السنة ،البغوي ،ت /شعيب األرنؤوط ،املكتب اإلسالمي ،ط1403 ،2ه. شرح العقيدة السفارينية ،حممد العثيمني ،مدار الوطن للنشر ،ط1426 ،1ه. صفات هللا الواردة يف الكتاب والسنة ،علوي السقاف ،دار اهلجرة ،ط1414 ،1ه. صفة النزول اإلهلي ،عبد القادر الغامدي ،مكتبة دار البيان احلديثة ،ط1421 ،1ه. فتاوى اللجنة الدائمة ،مجع أمحد الدويش ،رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء  -اإلدارةالعامــة للطبــع – الـرايض.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر ،دار الفكر ،بدون بيان طباعة. الفروع ،ابن مفلح ،ت/عبدهللا الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط1424 ،1ه. الفروق ،القرايف ،ت/خليل املنصور ،مكتبة عباس الباز ،ط1418 ،1ه. فقه االئتالف ،حممود اخلزندار ،دار طيبة ،ط1421 ،1ه. املبدع شرح املنع ،ابن مفلح ،دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه. اجملموع شرح املهذب ،النووي ،دار الفكر ،بدون بياانت. جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،جامعة اإلمام ،بدون بياانت. املســائل العقديــة الــي حكــى فيهــا ابــن تيميــة اإلمجــاع ،مجــع مــن الباحثــن ،دار الفضيلــة،ط1428 ،1ه. .
 املســائل العقديــة الــي حكــى فيهــا اإلمــام النــووي اإلمجــاع ،عبــدهللا احلجــي ،رســالة ماجســترييف جامعــة أم القــرى ،مل تطبــع بعــد.
 مســائل حــرب الكرمــاين عــن اإلمــام أمحــد ،ت/حممــد الس ـريع ،مؤسســة ال ـراين ،ط،11434ه.
 معتقــد أهــل الســنة واجلماعــة يف أمســاء هللا احلســى ،حممــد التميمــي ،أضـواء الســلف ،ط،11419ه.
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 املغين ،ابن قدامة ،ت/عبدهللا الرتكي ،عامل الكتب ،ط1417 ،3ه. مرقاة املفاتيح شرح املصابيح ،مال علي قارئ ،دار الفكر ،ط1422 ،1ه. مقالــة التشــبيه وموقــف أهــل الســنة منهــا ،جابــر إدريــس أمــر ،أض ـواء الســلف ،ط،11422ه.
 منهــاج الســنة النبويــة ،ابــن تيميــة ،ت/حممــد رشــاد ســامل ،طبــع جامعــة اإلمــام حممــد ،طاألوىل1406 ،هــ.
 منهجية التعامل مع املخالفني ،سلمان املاجد ،مركز تكوين ،ط1435 ،1ه. موقف اإلسالم من السحر ،حياة اب أخضر ،دار اجملتمع للنشر ،ط1415 ،1ه. امليســر يف شــرح مصابيــح الســنة ،التوربشــي ،ت/عبــد احلميــد هنــداوي ،مكتبــة نـزار البــاز،ط1429 ،2ه.
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ملخص البحث
احلمــد هلل وكفــى والصــاة والســام علــى نبيــه املصطفــى وعلــى آلــه وصحبــه جنــوم اهلــدى
أمــا بعــد.
فــإن هللا ســبحانه وتعــاىل حبكمتــه ورمحتــه قــد شــرع لعبــاده مــن األحــكام مــا يناســب مــا
ميــرون بــه مــن ظــروف وأح ـوال ،ويف هــذا البحــث الــذي أمسيتــه« :أثــر اللعــان علــى الفرقــة
الزوجيــة دراســة فقهيــة مقارنــة» تناولــت فيــه ابلدراســة املقارنــة أحــد األح ـوال الــي تعصــف
ابألســرة حــن يقــذف الــزوج زوجتــه ابرتــكاب الفاحشــة،ويتم بينهمــا اللعــان ،وأثــر ذلــك علــى
الفرقــة بينهمــا ،ومــى وكيــف تتــم هــذه الفرقــة ،وبيــان نوعهــا ،وأهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا
مــن خــال البحــث أن اللعــان يوجــب الفرقــة بــن الزوجــن ابتفــاق األئمــة األربعــة ،وهــذه الفرقــة
فرقــة فســخ وحتــرمي مؤبــد بــن الزوجــن بعــد انتهــاء اللعــان ،ولــو مل يـَُفـ َّـرق بينهمــا احلاكــم ،ولــو
أكــذب نفســه بعــد اللعــان علــى الراجــح مــن أق ـوال العلمــاء ،وهللا تعــاىل أعلــم.
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The Effect of La’an (loathing) on the Matrimonial
Separation
A Comparative Fiqh Study
Abstract:
Praise be to Allah and prayers and peace be upon his
Prophet AlMustafa and his family and companions stars
of guidance.
In this research, which I called: «The effect of
Al-La’an on the marital separation is a comparative fiqh
(jurisprudential) study, in which the comparative study
dealt with one of the conditions that afflict the family
when the husband accuses his wife by committing
adultery, and the effect of that on the separation between
them, and when and how this separation is made, and the
statement of its kinds.
The most important findings of this research
are that Al-La’an requires a separation between the
spouses according to the agreement of the four imams.
This separation is a divorce and life-banning separation
between the two spouses after the end of Al- la’an, even
if the ruler does not differentiate between them. Even if
he falsifies himself after that, and Allah know the most.
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املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام علــى خــر خلــق هللا أمجعــن ،ســيدان حممــد
وعلــى آلــه وصحبــه الطيبــن الطاهريــن ،وعلــى أزواجــه أمهــات املؤمنــن ومــن ســار علــى هنجهــم
إىل يــوم الديــن ،أمــا بعــد.
فــإن مــن أشــد االبتــاء ابتــاء املــرء يف عرضــه ،وتلويــث فراشــه ،وخــوض اخلائضــن يف
أمــر زوجــه ،ممــا يفــوت معــه مقصــود النــكاح مــن الســكن بــن الزوجــن ،ويــؤول األمــر إىل النـزاع
والنفــرة ،ويتعــذر معــه اســتمرار احليــاة الزوجيــة واســتقامتها ،فشـ َـرع هللا ســبحانه وتعــاىل اللعــان
ْ
َ َّ
ــن أ ْ
حلكــم عظيمــة منهــا دفــع املعــرة واملضــرة عــن األزواجَ ﴿ ،و َم ْ
ح َس ُ
ِــن اللِ ُحك ًمــا
ــن م
َ
ّل َِقـ ْ
ـو ٍم يُوق ُِنــون﴾ ســورة األنعــام.50:
وهــذا البحــث يتنــاول ابلدراســة أثــر اللعــان يف الفرقــة الزوجيــة وقــد ومستــه ب ـ «أثــر اللعــان
علــى الفرقــة الزوجيــة دراســة فقهيــة مقارنــة» وانتظــم البحــث يف مقدمــة ومتهيــد وثالثــة مطالــب
وخامتــة ،أمــا املقدمــة فذكــرت فيهــا :أمهيــة املوضــوع ،وهيــكل البحــث ،واملنهــج املتبــع فيــه ،وأمــا
التمهيــد :ففــي تعريــف اللعــان ،وأمــا املطالــب:
فاملطلب األول :أول لعان يف اإلسالم.
املطلب الثاين :أثر اللعان على الفرقة بني الزوجني وفيه مسألتان:
املســألة األوىل :فيمــا لــو العــن منهــا هــل الفرقــة حتصــل مبجــرد اللعــان أم البــد مــن تفريــق
احلاكــم؟
املسألة الثانية :يف الفرقة بينهما بعد اللعان هل هي فسخ أم طالق ابئن؟
املطلب الثالث :لو أكذب املالعن نفسه هل حيل له الزواج ممن ال عنها؟
وأما اخلامتة فدونت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها.
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أمهية الدراسة:
 -1تتضــح أمهيــة الدراســة يف تناوهلــا لشــأن مــن شــؤون األســرة يف حــال مـ َّـر الزوجــان مبــا
حيوجهمــا إلقامــة اللعــان.
 -2كمــا تــرز أمهيــة الدراســة مــن خــال مجعهــا للمســائل املتعلقــة ابلفرقــة بــن الزوجــن
بســبب اللعــان ،ودراســتها دراســة فقهيــة مقارنــة بــن املذاهــب األربعــة.
 -3ملــا يرتتــب علــى معرفــة نــوع الفرقــة الــي تكــون بعــد اللعــان مــن أحــكام متعلقــة ابلنفقــة
والســكىن والتوارث.

منهجي يف البحث:
 -1جعلت البحث دراسة مقارنة بني املذاهب األربعة املعروفة.
 -2اتبعــت الرتتيــب الزمــي يف عــرض املذاهــب؛ فبــدأت ابحلنفيــة ومــن وافقهــم ،مث املالكيــة
ومــن وافقهــم ،مث الشــافعية ومــن وافقهــم ،مث احلنابلــة.
 -3إن كان ألحــد املذاهــب قــوالن يف مســألة فــإين بــدأت ابألقــوى منهمــا يف املذهــب،
مث مــا دونــه.
 -4ذكرت سبب اخلالف إن وجد.
ـت األدلــة؛
 -5ذكــرت األدلــة ،مــع بيــان وجــه الداللــة ،إال فيمــا هــو ظاهــر الداللــة ،وانقشـ ُ
بذكــر مــا يــرد عليهــا مــن اعرتاضــات ،مث ذكــرت مــا ورد لدفعهــا ،وقــد أذكــر مــا ميكنــي االعـراض
عليــه ،أو دفعــه ،أو اإلجابــة عنــه ،وأشــر إليــه بقــويل« :قلــت :يعــرض عليــه بكــذا» ،أو «قلــت:
وجيــاب عنــه بكذا».
 -6بعــد أن عرضــت حجــج املذاهــب ومناقشــتها ،ذكــرت مــا يظهــر رجحانــه مــن أقـوال
العلمــاء ،رمحهــم هللا تعــاىل ،علــى ضــوء قــوة الدليــل كمــا ظهــر يل ،وذكــرت ســبب الرتجيــح.
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 -7عزوت اآلايت القرآنية إىل سورها وأرقامها.
خرجــت األحاديــث النبويــة واآلاثر وعزوهتــا إىل مصادرهــا بذكــر أرقامهــا ،فــإن كان
َّ -8
احلديــث متفقـاً عليــه أو يف أحــد الصحيحــن اكتفيــت ابلعــزو إليهمــا ،وإن كان يف غريمهــا فــإين
اعتنيــت ببيــان مشــاهري مــن أخرجــه ،فــإن مل أجــده حبثــت عنــه يف األج ـزاء ،وذكــرت حكــم
العلمــاء عليــه ،فــإن مل أجــد مــن أخرجــه ،أشــرت إىل ذلــك مــع ذكــر املصــدر الــذي ورد فيــه.
 -9وضعــت مــا نقلتــه نص ـاً بــن عالمــي تنصيــص ،وأمــا مــا تصرفــت فيــه فأحيــل إليــه
بلفــظ( :انظــر).
 -10ترمجت األعالم ،ما عدا املشهورين ،منهم حسب ما ظهر يل.
 -11بينت األلفاظ الغريبة واملصطلحات الفقهية.
 -12اعتمدت طريقة التوثيق املختصر بذكر اسم الكتاب واملؤلف.
 -13ذكرت بياانت النشر يف قائمة املصادر واملراجع.
هــذا وهللا ســبحانه أســأل اإلخــاص والقبــول احلســن ،وصلــى هللا علــى نبينــا حممــد وعلــى
آلــه وصحبــه أمجعــن.
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متهيد :يف تعريف اللعان
تعريف اللعان يف اللغة :الطرد واإلبعاد من اخلري(((.
اللعــان شــرعاً :عرفــه احلنفيــة« :شــهادة مؤكــدة ابألميــان مقرونــة ابللعــن وابلغضــب ،وإنــه
يف جانــب الــزوج قائــم مقــام حــد القــذف ،ويف جانبهــا قائــم مقــام حــد الـزان»(((.
وعرفــه املالكيــة أبنــه «حلــف الــزوج علــى زان زوجتــه ،أو نفــي محلهــا الــازم لــه ،وحلفهــا
علــى تكذيبــه ،إن أوجــب نكوهلــا حدهــا حبكــم قــاض»(((.
وعرفــه الشــافعية أبنــه« :شــهادات مؤكــدة ابألميــان ،مقرونــة ابللعــن ،قائمــة مقــام حــد
القــذف يف حقــه ،ومقــام حــد ال ـزان يف حقهــا»(((.
وكذلــك عرفــه الشــافعية أبنــه «كلمــات معلومــة ُجعِلــت حجــة للمضطــر إىل قــذف مــن
لطَّــخ فراشــه ،و َّ
ألــق العــار بــه ،أو إىل نفــي ولــد»(((.
وعرفــه احلنابلــة« :شــهادات مؤكــدات أبميــان مــن اجلانبــن مقرونــة ابللعــن والغضــب ،قائمــة
مقــام حــد قــذف يف جانبــه ،وحــد زان يف جانبهــا»(((.
والتعريف املختار هو تعريف احلنفية والشــافعية واحلنابلة :أن اللعان «شــهادات مؤكدات
أبميــان مقرونــة ابللعــن والغضــب ،قائمــة مقــام حــد القــذف يف جانبــه ،وحــد الـزان يف جانبهــا»؛
ألنــه وافــق نــص القــرآن الكــرمي.
ُِ
وســي لعــاانً ل َقـ ْـول الرجــل( :وعلــي لعنــة هللا إِن كنــت مــن الكاذبــن) ،واُختــر لفــظ اللعــان
علــى الغضــب وإِن كاان موجوديــن يف لعاهنمــا؛ ألن اللعنــة متقدمــة يف اآليــة الكرميــة يف صــورة
اللعــان علــى الغضــب ،وألن جانــب الرجــل فيــه أقــوى مــن جانبهــا؛ فهــو قــادر علــى االبتــداء
بــه دوهنــا ،وألنــه قــد ينفــك لعانــه عــن لعاهنــا وال ينعكــس ،وقيــل مســي لعــاانً مــن اللعــن وهــو
ويـُـرم النــكاح بينهمــا أبــداً خبــاف املطَلّــق
الطــرد واإلبعــاد؛ ألن كالً منهمــا يبعــد عــن صاحبــهَْ ،
وغــره(((.
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وقــال ابــن حجــر« :واُختِــر لفــظ اللعــن دون الغضــب يف التســمية؛ ألنــه قــول الرجــل ،وهــو
الــذي بـُـدئ بــه يف اآليــة ،وهــو أيضـاً يُبــدأ بــه ،ولــه أن يرجــع عنــه فيســقط عــن املـرأة بغــر عكــس،
وقيــل :مســي لعــاانً ألن اللعــن الطــرد واإلبعــاد ،وهــو مشــرك بينهمــا ،وإمنــا ُخصــت املـرأة بلفــظ
الغضــب؛ لِعظــم الذنــب ابلنســبة إليهــا؛ ألن الرجــل إذا كان كاذابً مل يصــل ذنبــه إىل أكثــر مــن
القــذف ،وإن كانــت هــي كاذبــة فذنبهــا أعظــم؛ ملــا فيــه مــن تلويــث الفـراش ،والتعــرض إلحلــاق
مــن ليــس مــن الــزوج بــه فتنتشــر احملرميــة ،وتثبــت الواليــة واملـراث ملــن ال يســتحقهما»(((.
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املطلب األول :أول لعان يف اإلسالم
أكثــر العلمــاء علــى أن ســبب نــزول آيــة اللعــان هــو مــا جــرى هلــال بــن أميــة((( ((1(怀فعــن
(((1
ِ
َخــا
أنــس بــن مالــك قــال :إِ َّن ِهـ َـا َل بْـ َـن أ َُميَّـةَ قَـ َذ َ
ـح َماءَ َ ،وَكا َن أ َ
ف ْامَرأَتَــهُ بِ َش ـ ِريك ابْـ ِن َسـ ْ
صروهــا ،فَـِإ ْن جــاء ِ
ِ
الْب ــر ِاء بـ ِن مالِـ ٍ
ـض
ـال َر ُسـ ُ
ـال :فَ َل َعنـََهــا ،فـََقـ َ
ـك ِل ُِّمـ ِـه ،قَـ َ
َ َْ
ـول هللا« :أَبْ ُ َ
ت بِــه أَبـْيَـ َ
ََ ْ َ
(((1
(((1
(((1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـش
َس ـبِطًا قَضــيءَ الْ َعيـْن ـَِْـن فـَُهـ َـو لـ َـال بْـ ِن أ َُميَّـةََ ،وإِ ْن َجــاءَ ْ
ت بِــه أَ ْك َحـ َـل َج ْعـ ًـدا َْحـ َ
ِ (((1
ـال :فَأُنْبِْئــت أَنـَّهــا جــاء ِ
ِ ِ
ـش
ـح َماءَ» ،قَـ َ
َّ
ُ َ َ َْ
الســاقـَْ
ي فـَُهـ َـو ل َشـ ِريك ابْـ ِن َسـ ْ
ت بِــه أَ ْك َحـ َـل َج ْعـ ًـدا َْحـ َ
ِ (((1
الســاقـَْي .
َّ
ال :إِ َّن أ ََّوَل لِع ٍ
ان َكا َن ِف ِْ
ال ْسـ َـاِم أ َّ
ـح َم ِاء
وعنه قَ َ
يك بْ َن َّ
َن ِه َل َل ابْ َن أ َُميَّةَ قَ َذ َ
ف َشـ ِر َ
السـ ْ
َ
ِ
ِِ
َّب «أ َْربـََعةَ ُش َه َداءََ ،وإَِّل فَ َح ٌّد ِف ظَ ْه ِرَك» يـَُرِّد ُد
ك ،فـََق َ
َخبـََرهُ بِ َذل َ
ال لَهُ النِ ُّ
َّب ،فَأ ْ
ِب ْمَرأَته ،فَأَتَى النِ َّ
ـول ِ
ـال لَــه ِهـ َـا ٌل :و ِ
هللا ،إِ َّن هللا لَيـعلَــم أَِن ِ
َذلِـ َ ِ ِ
هللا َي َر ُسـ َ
ـك َعلَْيــه مـ َـر ًارا ،فـََقـ َ ُ
َ َْ ُ ّ َ
صــاد ٌقَ ،ولَيـُْن ِزلَـَّ َّـن هللاُ
َ
ـان ﴿ َوالِيـ َ
ِ
ئ بِـ ِـه ظَهـ ِري ِمــن ْ ِ
ـت علَيـ ِـه آيـةُ اللِّعـ ِ
ـن
ـك َمــا يَـُب ـَِّـر ُ
الـَ ّد ،فـَبـَيـْنَ َمــا ُهـ ْـم َك َذلـ َ
َعلَْيـ َ
ْ
ـك إِ ْذ نـََزلَـ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
يَ ْر ُمــون أ ْز َو َ
اج ُه ْ
ت ،فَ ُد ِعــي ِهـ َـا ٌل ،فَ َش ـ ِه َد أَربــع َشــهاد ٍ
آخ ـ ِر ْالي ِ
ــم﴾ (النــور )6 :إِ َل ِ
ات
َْ َ َ َ
َ
َ
هلل إِنـَّـه لَ ِمــن َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
هللا علَيـ ِـه إِ ْن َكا َن ِمــن الْ َك ِاذبِــنُ ،ثَّ د ِعيـ ِ
الَ ِام َسـةُ أ َّ
ـت الْ َمـ ْـرأَةُ،
ـنَ ،و ْ
الصادقـ َ
َن لَ ْعنَـةَ َ ْ
َ َُ
ب ُ َ
َ
ٍ ِ
ِ
ِ
ـال
الرابِ َعـ ِـة أَ ِو ْ
الَ ِام َسـ ِـة قَـ َ
ـن ،فـَلَ َّمــا أَ ْن َكا َن ِف َّ
فَ َش ـ ِه َد ْ
ت أ َْربَـ َـع َشـ َـه َادات ِبهلل إِنـَّـهُ لَمـ َـن الْ َكاذبِـ َ
ِ
هللاِ :
ـول ِ
ـتَ :ل
َر ُسـ ُ
َت َحـ َّـى َمــا َشـ َككْنَا أَنـََّهــا َسـتـَْع َِت ُ
وهــا فَِإنـََّهــا ُموجبَـةٌ» فـَتـَلَـ َّـكأ ْ
فُ ،ثَّ قَالَـ ْ
«وقُّف َ
َ
ِ ِ
ـال رسـ ُ ِ
أَفْضـ ِ
ـت َعلَــى الْيَ ِمـ ِ
ت بِـ ِـه
وهــا فَـِإ ْن َجــاءَ ْ
ـح قـَْومــي َســائَر الْي ـَ ْـوم ،فَ َم َ
ضـ ْ
ـول هللا« :انْظُُر َ
ن ،فـََقـ َ َ ُ
َُ
(((1
ِِ
ِ
ِ
ـض َسـبِطًا ،قَضــيء الْ َعيـْن ـَ ْ ِ
ـش
ـن ،فـَُهـ َـو لـ َـا ِل ابْـ ِن أ َُميَّـةََ ،وإِ ْن َجــاءَ ْ
ت بِــه َ
أَبـْيَـ َ
آد َم َج ْعـ ًـدا َربـًْعــا َْحـ َ
َ
ِ
يك ب ِن ســحماء ،فَجاء ِ
الســاقـَْ ِ
الســاقـَْ ِ
ـول
ال َر ُسـ ُ
ي ،فـََق َ
َّ
ش َّ
ي ،فـَُه َو ل َشـ ِر ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
ت بِه َ
آد َم َج ْع ًدا َربـًْعا َحْ َ
ْ (((1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هللا «لَــوَل مــا ســب َق فيهــا مــن كتَـ ِ
ـاب هللا لَـ َكا َن ِل َوَلـَـا َشـأ ٌن»  ،ويف لفــظ مســلم قــال أنــس
ْ َ ََ َ ْ
«وَكا َن أ ََّوَل ر ُجـ ٍـل َل َعــن ِف ِْ
ال ْسـ َـاِم.((1(»...
َ
َ
وقــال املــاوردي« :ذهــب األكثــرون إىل أن قصــة العجــاين( ((2أســبق مــن قصــة هــال بــن
أميــة ،وقالــت طائفــة :إن قصــة هــال بــن أميــة أســبق مــن قصــة العجــاين ،والنقــل فيهمــا مشــتبه
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خمتلــف« ،((2(»..وأمــا قولــه لعوميــر( :إن هللا قــد أنــزل فيــك ويف صاحبتــك) فمعنــاه :مــا نــزل
يف قصــة هــال؛ ألن ذلــك حكــم عــام جلميــع النــاس ،قلــت :وحيتمــل أهنــا نزلــت فيهمــا مجيعـاً،
صـ ُـدق أهنــا نزلــت
فلعلهمــا ســأال يف وقتــن متقاربــن فنزلــت اآليــة فيهمــا ،وســبق هــال ابللعــان فـَيَ ْ
يف هــذا ويف ذاك ،وأن هــاالً أول مــن العــن ،وهللا أعلــم»(.((2

املطلب الثاين :يف أثر اللعان على الفرقة بني الزوجني
«النفــرة احلاصلــة مــن إســاءة كل واحــد منهمــا إىل صاحبــه ال تــزول أبــداً ،فــإن الرجــل إن
كان صادقاً عليها فقد أشــاع فاحشــتها وفضحها على رءوس األشــهاد ،وأقامها مقام اخلزي،
وحقــق عليهــا اخلــزي والغضــب ،وقطــع نســب ولدهــا ،وإن كان كاذابً فقــد أضــاف إىل ذلــك
هبتهــا هبــذه الفريــة العظيمــة ،وإح ـراق قلبهــا هبــا ،وامل ـرأة إن كانــت صادقــة فقــد أكذبتــه علــى
رءوس األشــهاد وأوجبــت عليــه لعنــة هللا .وإن كانــت كاذبــة فقــد أفســدت فراشــه وخانتــه يف
نفســها ،وألزمته العار والفضيحة ،وأحوجته إىل هذا املقام املخزي ،فحصل لكل واحد منهما
مــن صاحبــه مــن النفــرة والوحشــة وســوء الظــن مــا ال يــكاد يلتئــم معــه مشلهمــا أبــداً ،فاقتضــت
حكمــة مــن شــرعُهُ كلــه حكمــة ومصلحــة وعــدل ورمحــة حتتُــم الفرقــة بينهمــا ،وقطــع الصحبــة
املتمحضــة مفســدة.
وأيضـاً فإنــه إذا كان كاذابً عليهــا فــا ينبغــي أن يُسـلَّط علــى إمســاكها مــع مــا صنــع مــن
القبيح إليها ،وإن كان صادقاً فال ينبغي أن ميســكها مع علمه حباهلا ويرضى لنفســه أن يكون
زوج بغــي»(.((2
ولــذا فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن الزوجــن ال يُق ـران علــى نكاحهمــا بعــد اللعــان ،وأنــه
يوجــب الفرقــة بــن الزوجــن( ،((2(((2(怀((2واختلف ـوا مــى تقــع الفرقــة حــى يــزول النــكاح ،هــل
الفرقــة ال حتصــل إال بتفريــق احلاكــم ،أم أهنــا حتصــل مبجــرد لعاهنمــا ،أم مبجــرد لعــان الــزوج؟ كمــا
اختلفـوا يف الفرقــة هــل هــي طــاق أم فســخ؟ وهــو مــا ســأتناوله ابلبحــث يف املســألتني التاليتــن:
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املســألة األوىل :فيمــا لــو العــن منهــا هــل الفرقــة حتصــل مبجــرد اللعــان أم
البــد مــن تفريــق احلاكــم؟
اختلــف الفقهــاء يف هــل الفرقــة ال حتصــل إال بتفريــق احلاكــم ،أم أهنــا حتصــل مبجــرد
لعاهنمــا ،أم مبجــرد لعــان الــزوج ،وهلــم يف ذلــك ثالثــة أق ـوال:
القــول األول :يــرى القائلــون بــه أن الفرقــة ال حتصــل حــى يـَُفـَّـرق احلاكــم بينهمــا وإىل هــذا
ذهــب احلنفيــة -عــدا زفــر -واإلمــام أمحــد يف روايــة(.((2
القــول الثــاين :يــرى القائلــون بــه أن الفرقــة حتصــل مبجــرد لعــان الزوجــن وإىل هــذا ذهــب
زفــر مــن احلنفيــة واملالكيــة -عــدا ســحنون -واإلمــام أمحــد يف روايــة هــي املذهــب( ،((2وبــه قــال
أبــو عبيــد( ،((2وأبــو ثــور ،وداود ،وابــن املنــذر(.((3
القــول الثالــث :يــرى القائلــون بــه أن الفرقــة حتصــل بلعــان الــزوج وحــده ،ولــو مل تالعــن
امل ـرأة ،وإىل هــذا ذهــب ســحنون مــن املالكيــة والشــافعية(.((3(怀((3
ســبب اخلــاف :أن تفريــق النــي بينهمــا ليــس هــو بيّنـاً يف احلديــث املشــهور؛ ألن املالعــن
ابدر بنفســه فطلــق قبــل أن خيــره النــي بوجــوب الفرقــة ،واألصــل أن ال فرقــة إال بطــاق ،وأنــه
ليــس يف الشــرع حتــرمي يتأبــد (أعــي :متفق ـاً عليــه) ،فمــن غلَّــب هــذا األصــل علــى املفهــوم
الحتمالــه نفــى وجــوب الفرقــة ابللعــان نفســه ،وقــال إبجياهبــا بتفريــق احلاكــم؛ ألنــه يغلــب عليــه
شــبه األحــكام الــي يُشــرط يف صحتهــا ُحكــم احلاكــم(.((3
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األدلة:
أوال :أدلــة القــول األول القائــل ال حتصــل الفرقــة بــن الزوجــن حــى يفــرق
احلاكــم بينهمــا ومناقشــتها ،اســتدلوا لقوهلــم ابلســنة واألثــر واملعقــول:
أما السنة:
 -1عــن ســعِ ِ
ـول
ـال :ف ـََّـر َق َر ُسـ ُ
ف ْامَرأَتَــهُ ،قَـ َ
يد بْـ ِن ُجب ـٍَْـر ،قَـ َ
ـت ِلبْـ ِن عُ َمـَـرَ :ر ُجـ ٌـل قَـ َذ َ
ـال :قـُْلـ ُ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـال« :هللاُ يـَْعلَـ ُـم أ َّ
ـب؟»،
َخـ َـو ْي بـَ ِـي الْ َع ْجـ َـا ِنَ ،وقَـ َ
هللا ب ـَ ْ َ
ـن أ َ
َح َد ُك َمــا َكاذ ٌ
َن أ َ
ب ،فـََهـ ْـل مْن ُك َمــا َتئـ ٌ
ِ
ث مـ َّـر ٍ
ات ،فَأَبـَيَــا فـََفـ َّـر َق بـَيـْنـَُه َمــا( .((3ويف حديــث ســهل بــن ســعد« :فــكان فراقــه
يـَُرّد ُد َهــا ثَـ َـا َ َ
إايهــا ســنة املتالعنــن»(.((3
وجه الداللة :إضافة ابن عمر الفرقة إىل رسول هللا ال إىل اللعان(.((3
واُعرتض على أصحاب القول األول مبا يلي:
أ -قوهلــم فيــه تناقــض؛ ألن الفرقــة ال تقــع عندهــم إال ابحلاكــم دون الــزوج ،والطــاق ميلكــه
ـول َِّ
فعـ ِن ابْـ ِن َعبَّـ ٍ
الل ،إِ َّن َســيِّ ِدي
ـاس ،قَـ َ
ـالَ :ي َر ُسـ َ
ـي َر ُجـ ٌـل ،فـََقـ َ
ـال :أَتَــى النَّـِ َّ
الــزوج دون احلاكــمَ ،
ول َِّ
«ي أَيـَُّها
الل الْ ِمنـْبـََر ،فـََق َ
صعِ َد َر ُس ُ
يد أَ ْن يـَُفِّر َق بـَْي ِن َوبـَيـْنـََها ،قَ َ
َزَّو َج ِن أ ََمتَهَُ ،وُه َو يُِر ُ
ال :فَ َ
الَ :
ِ
النَّــاس ،مــا ب ُل أ ِ
َخ ـ َذ
َحد ُكـ ْـم ي ـَُـزِّو ُج َعْبـ َـدهُ أ ََمتَــهُُ ،ثَّ يُِريـ ُـد أَ ْن يـَُفـ ِّـر َق بـَيـْنـَُه َمــا ،إَِّنـَـا الطَّـ َـا ُق ل َمـ ْـن أ َ
ُ َ َ َ
لس ِ
اق»(.((3(怀((3
ِب َّ
ب -حيمــل التفريــق علــى أنــه بيــان حكــم ال إيقــاع فرقــة( ،((3قــال العظيــم آابدي(:((4
«واملـراد مــن هــذا أن الفرقــة مل تقــع ابلطــاق ومعــى التفريــق تبيينــه احلكــم إليقــاع الفـراق بدليــل
قولــه( :قبــل أن أيمــره رســول هللا بذلــك)»( ،((4(((4فيكــون م ـراده أن اللعــان ف ـَ َّـر َق بينهمــا(.((4

وأ ُِجيــب عــن قوهلــم أبنــه تناقــض مبــا يلــي« :فــإن قيــل :فقــد فعلتــم مثــل هــذه املناقضــة ألنكــم
جعلتــم الفرقــة واقعــة ابلــزوج دون احلاكــم ،والــزوج ال يقــع منــه إال الطــاق ،قيــل :قــد يصــح مــن
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الــزوج الطــاق بغــر ســبب ،والفســخ إذا كان عــن ســبب؛ كالفســخ ابلعيــوب ،وهــذه الفرقــة
لســبب فكانــت فســخاً ومل تكــن طالقـاً ،فلــم يكــن يف هــذا القــول تناقــض؛ ألن الطــاق يقــع
مبــا خيتــص مــن ألفاظــه مــن صريــح وكنايــة ،وهــذه الفرقــة ال تقــع بصريــح الطــاق وال كنايتــه ،وال
يكــون اللعــان مــن غــر امللتعــن صرحي ـاً يف الطــاق وال كنايــة ،وألن لفرقــة الطــاق عــدداً ليــس
يف فرقــة اللعــان ،وحكمـاً خيالــف حكــم اللعــان؛ ألهنــا ال حتــل يف الطــاق الثــاث إال بعــد زوج
آخــر ،وحتــل فيمــا دون مــن غــر زوج ،وهــو (أي القــول األول) يقــول يف فرقــة اللعــان :إهنــا ال
حتــل لــه إال أن يكــذب نفســه ،فســلبه حكــم كل واحــد مــن الطالقــن ،واُعتــر فيــه مــن التكذيــب
مــا ال يعتــر يف واحــد مــن الطالقــن ،فامتنــع أن يكــون اللعــان طالق ـاً ،كمــا امتنــع أن يكــون
الطــاق لعــاانً»(.((4

ُ َّ
ـاس ،قــال لمــا نـزلــتَ ﴿ :و ّالَذ َ ُ َ ْ ْ َ َ
ــم
ــات ث
ِيــن يَ ْرمــون ال ُمحصن ِ
وع ـ ِن ابْـ ِن َعبَّـ ٍ َ َ َ َّ َََ ْ
َ َْ _2
َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ََ
ْ ُ
َ َ ْ َ ً َ َ ْ َ ُ َُ ْ َ َ َ
ادةً
ـم يَأتــوا بِأربع ـةِ شــهداء فاجل ِدوهــم ثمانِيــن جلــدة ولا تقبلــوا لهــم شــه
لـ
َأبَ ً
ــدا﴾( ((4قــال ســعد بــن عبــادة( ،((4وهــو ســيِد َالنصــا ِر :أَهك ـذا أُن ِزلــت ي رســول ِهللا؟

َ َ َ َْ ْ َ َُ َ
َ َ َ ْ ُ ْ ُ َُ َ َ َ ُ َ َ ّ ُ ْ ْ َ
ال رسـ ُ ِ
ـول
ول َســيِّ ُد ُك ْم؟» قَالُواَ :ي َر ُسـ َ
صا ِر ،أََل تَ ْسـ َـمعُو َن إِ َل َما يـَُق ُ
«ي َم ْع َشـَـر ْالَنْ َ
ـول هللاَ :
فـََق َ َ ُ
هللاَ ،ل تـلُمــه ،فَِإنـَّـه رجــل َغيــور ،و ِ
ِ
ـط إَِّل بِ ْكــراَ ،وَمــا طَلَّـ َـق ْامــرأَةً لَــهُ قَـ ُّ
هللا َمــا ت ـََـزَّو َج ْامــرأَةً قَـ ُّ
ـط،
َُْ ُ َُ ٌ ُ ٌ َ
َ
ً
َ
ـول ِ
ـال ســع ٌد :و ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
هللا ،إِِّن
هللا َي َر ُسـ َ
فَ ْ
اجت ـََـرأَ َر ُجـ ٌـل منَّــا َعلَــى أَ ْن يـَتـََزَّو َج َهــا ،مـ ْـن شــدَّة َغيـَْرتــه ،فـََقـ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ
اعــا قَـ ْد تـََف َّخ َذ َهــا
َل ْ
ـت أِّ
ت لَ َك ً
َن لَـ ْـو َو َج ـ ْد ُ
َعلَـ ُـم أَنـََّهــا َحـ ٌّـقَ ،وأَنـََّهــا مـ َـن هللاَ ،ولَكـ ِّـي قَـ ْد تـََع َّجْبـ ُ
رجــل َل ي ُكــن ِل أَ ْن أ َِهيجــه وَل أُح ِرَكــه ،حـ َّـى ِآت ِبَربـعـ ِـة شــه َداء ،ف ــو ِ
هللا َل ِآت بِِـ ْـم َحـ َّـى
َ ُ َ َّ ُ َ
َُ ٌ ْ َ ْ
َ ْ ََ ُ َ َ َ َ
ـال :فَمــا لَبِثُـوا إَِّل ي ِســرا ،حـ َّـى جــاء ِهـ َـا ُل بــن أُميَّ ـةَ ،وهــو أَحـ ُـد الث ََّلثَــةِ
ِ
ْ ُ َ َُ َ َ
يـَْقضـ َـي َح َ
اجتَــهُ ،قَـ َ َ
َ ً َ َ َ
َّ ِ ِ
ـب َعلَْي ِهـ ْـم ،فَ َجــاءَ ِمـ ْـن أ َْر ِضـ ِـه ِع َشــاءً ،فـََو َجـ َـد ِعْنـ َـد أ َْهلِـ ِـه َر ُجـ ًـا ،ف ـََـرأَى بِ َعيـْنـَْيـ ِـهَ ،و َِسـ َـع
الذيـ َـن تيـ َ
ِ
ـال :ي رسـ َ ِ
ِ ِ
ِ
ـت
ـول هللا ،إِِّن جْئـ ُ
ِبُذُنـَْيــه ،فـَلَـ ْـم يَ ِه ْجــهَُ ،حـ َّـى أ ْ
َصبَـ َـح ،فـَغَـ َـدا َعلَــى َر ُســول هللا ،فـََقـ َ َ َ ُ
ـول ِ
ِ
أَهلِــي ِع َشــاء ،فـوج ـ ْد ِ
هللا َمــا
ـت ِبُذُ َنَّ ،فَ َك ـ ِرَه َر ُسـ ُ
ْ
ـت بِ َعي ـْ ََّ
ً ََ َ ُ
ـيَ ،و َس ْعـ ُ
ت عْن َد َهــا َر ُجـ ًـا ،فـََرأَيْـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـادةَ،
ـار ،فـََقالُـوا :قَــد ابـْتُلينَــا بـَـا قَـ َ
ـال َسـ ْـع ُد بْـ ُـن عُبَـ َ
َجــاءَ بــهَ ،وا ْشــتَ َّد َعلَْيــهَ ،و ْ
اجتَ َم َعــت ْالَنْ َ
صـ ُ
ضـ ِرب رسـ ُ ِ ِ
ـال ِهـ َـا ٌل :و ِ
ِ
ِِ
هللا
ني ،فـََقـ َ
ـول هللا هـ َـا َل بْـ َـن أ َُميَّـةََ ،ويـُْبطـ ُـل َشـ َـه َ
ادتَهُ ِف الْ ُم ْســلم َ
ْال َن يَ ْ ُ َ ُ
َ
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ـول ِ
هللا ،إِِّن قَـ ْد أ ََرى َمــا ا ْشــتَ َّد
ـال ِهـ َـا ٌلَ :ي َر ُسـ َ
إِِّن َل َْر ُجــو أَ ْن َْي َعـ َـل هللاُ ِل ِمنـَْهــا مََْر ًجــا ،فـََقـ َ
هللا إِ َّن رسـ َ ِ
ـاد ٌق ،ف ــو ِ
علَيــك ِمـَّـا ِجْئــت بِـ ِـه ،وهللا يـعلَــم إِِن لَصـ ِ
ض ْربِـ ِـه إِ ْذ
َْ َ
ـول هللا يُِريـ ُـد أَ ْن َيْ ُمـ َـر بِ َ
ُ
َ ُ َْ ُ ّ َ
َُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـك ف تـََربـُّـد ج ْلــده يـَْعـ ِـي،
ن ـََـزَل َعلَــى َر ُســول هللا الْ َو ْحـ ُـيَ ،وَكا َن إ َذا ن ـََـزَل َعلَْيــه ا َلْ َو ْحـ ُـي َعَرفُـوا َذلـ ََ
َ
َ ّ َ َُْ َ
ُ
ْ
ـون أز َو َ
ـم َولـ ْ
اج ُهـ ْ
ـم يَك ْن
ـت﴿ :والذِيــن يرمـ
غ ِمـ َـن
فَأ َْم َسـ ُكوا َعْنــهُ َحـ ََّـى َف ـََـر َ
الو ْحـ ِي ،فـَنـََزلَـ َ ْ
َ
َ
َُ ْ ُ َ َ ُ ّ ُْ ُ ُ ْ َ َ َ
ادةُ أ َح ِدهِــم﴾(ْ ((4اليـةَ ُكلَّهــا ،فَسـ ِـري َعــن رسـ ِ
ـول ِهللا
لهــم شــهداء إِلا أنفســهم فشــه
َ
ُّ َ ْ َ ُ
ـال« :أَب ِشــر ي ِهـ َـا ُل ،فـ َقـ ْد جعــل هللا لَــك فـرجــا ومَْرجــا» فـ َقـ َ ِ
ـت أ َْر ُجــو
ـال هـ َـا ٌل :قَـ ْد ُكْنـ ُ
َ َ َ َ ُ َ ََ ً َ َ ً َ
فـََقـ َ ْ ْ َ
ـال رسـ ُ ِ
ِ
ِ
ت ،فـَتَ َل َهــا
ـول هللا« :أ َْرسـلُوا إِلَيـَْهــا» فَأ َْر َسـلُوا إِلَيـَْهــا ،فَ َجــاءَ ْ
َذ َاك مـ ْـن َرِّب َعـَّـز َو َجـ َّـل ،فـََقـ َ َ ُ
رسـ ُ ِ
ِ
َشـ ُّـد ِمــن َع ـ َذ ِ
َخبـََرُهَــا أ َّ
اب ُّ
ـال
الدنـْيَــا ،فـََقـ َ
ـول هللا َعلَْي ِه َمــاَ ،وذَ َّكَرُهَــاَ ،وأ ْ
َن َع ـ َذ َ
اب ْالخـ َـرِة أ َ ْ
َُ
ِ
ِ
ِ
«ل ِعنُـوا
:
هللا
ـول
ـ
س
ر
ـال
ـ
ق
ـ
ف
،
ب
ذ
ـ
ك
:
ـت
ـ
ل
فقا
ـا،
ـ
ه
ـ
ي
ل
ع
ـت
ـ
ق
د
ص
د
ـ
ق
ل
،
هللا
ـول
ـ
س
ر
ي
هللا
و
:
ل
ـا
َ ْ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ
ِهـ َ ٌ َ َ َ ُ َ
َ
ََ ْ َ َ ْ ُ َ َ َْ
هلل إِنَّه لَ ِمن َّ ِ ِ
بـيـنـهما» ،فَِقيل لَِِل ٍل :ا ْشــه ْد ،فَشـ ِه َد أَربع شــه ٍ ِ ِ
ني ،فـَلَ َّما َكا َن ِف
َ َ َْ َ َ َ َ
الصادق َ
َ ْ َُ َ
ادات ب ُ َ
َ
ِ
ِ
اب ْال ِخــرِة ،وإِ َّن هـ ِـذهِ
ِ
ِ
ِْ
ِ
ِ
ِ
اب ُّ
الدنـْيَــا أ َْهـ َـو ُن مـ ْـن َعـ َذ
َ َ َ
الَام َســة ،قيـ َـلَ :ي هـ َـا ُل ،اتَّــق هللاَ ،فَـإ َّن َعـ َذ َ
ِ َّ ِ
ـالَ :ل و ِ
هللا َل يـَُع ِّذبـُ ِـي هللاُ َعلَيـَْهــاَ ،ك َمــا َلْ َْيلِ ـ ْدِن
ـب َعلَْيـ َ
ـك الْ َع ـ َذ َ
اب فـََقـ َ َ
الْ ُموجبَ ـةُ الـ ِـي تُوجـ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الَ ِام َسـ ِـة :أ َّ
ـنُ ،ثَّ قِيـ َـل َلـَـا :ا ْشـ َـه ِدي
َعلَيـَْهــا ،فَ َشـ ِه َد ِف ْ
َن لَ ْعنَـةَ هللا َعلَْيــه إِ ْن َكا َن مـ َـن ال َكاذبِـ َ
ات ِب ِ
أَربــع َشــهاد ٍ
هلل :إِنـَّـه لَ ِمــن ال َك ِاذبِــن ،فـلَ َّمــا َكانَـ ِ
الَ ِام َس ـةُ قِيـ َـل َلـَـا :اتَّـ ِـق هللاَ ،فَـِإ َّن
ـت ْ
َْ َ َ َ
َ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اب ُّ
اب،
ـب َعلَْيــك الْ َعـ َذ َ
َعـ َذ َ
الدنـْيَــا أ َْهـ َـو ُن مـ ْـن َعـ َذاب ْالخـ َـرةَ ،وإ َّن َهــذه الْ ُموجبَـةُ ،الـ ِـي تُوجـ ُ
فـتـلَـ َّـكأَت ســاعةًُ ،ثَّ قَالَــت :و ِ
َن َغضــب ِ
هللا َل أَفْضــح قـوِمــي ،فَ َش ـ ِه َدت ِف ْ ِ ِ
هللا
ْ
ََ ْ َ َ
َ ُ َْ
ْ َ
الَام َســة :أ َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضــى أَ ْن َل ي ْد َعــى ولَ ُد َهــا ل ٍ
َب،
ـن ،فـََفـَّـر َق َر ُسـ ُ
َعلَيـَْهــا إِ ْن َكا َن مـ َـن َّ
ـول هللا بـَيـْنـَُه َمــاَ ،وقَ َ
الصادقـ َ
ُ
َ
ِ ِ
ضــى أَ ْن
اهــا أ َْو َرَمــى َولَ َد َهــا ،فـََعلَْيـ ِـه ْ
الـَـدَُّ ،وقَ َ
َوَل تـُْرَمــى هـ َـي بِــهَ ،وَل يـُْرَمــى َولَ ُد َهــاَ ،وَمـ ْـن َرَم َ
َل بـيــت َلــا علَيـ ِـه ،وَل قُــوت ِمــن أَجـ ِـل أَنـَّهمــا يـتـ َفَّرقَـ ِ
ـان ِمـ ْـن َغـ ِْـر طَـ َـا ٍقَ ،وَل ُمت ـَ َـو ًّف َعنـَْهــا،
َ ْ ْ ُ َ ََ
َْ َ َ َ ْ َ
(((4
(((4
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ت بِــه أ َ ِ
ت
َوقَـ َ
ـش َّ
الســاقـَِْي ،فـَُهـ َـو لـ َـالَ ،وإِ ْن َجــاءَ ْ
ـال« :إِ ْن َجــاءَ ْ
ـب  ،أ َُريْسـ َـح َْ ،حـ َ
ُصْيهـ َ
(((5
(((5
(((5
(((5
ِِ ِ
ـت
بِـ ِـه أ َْوَر َق َج ْعـ ًـداَُ ،جالِيًّــا َ ،خـ َـد ََّل َّ
الســاقـَِْي َ ،ســابِ َغ َْاللْيـَت ـَِْـن  ،فـَُهـ َـو للَّــذي ُرميَـ ْ
ـول ِ
ِ
الســاقـَْ ِ
يَ ،ســابِ َغ ْالَلْيـَت ـَ ْ ِ
هللا:
ـال َر ُسـ ُ
ـن ،فـََقـ َ
ت بِـ ِـه أ َْوَر َقَ ،ج ْعـ ًـداُ ،جَالِيًّــاَ ،خـ َـد َّلَ َّ
بِــه» فَ َجــاءَ ْ
«لَـ ْـوَل ْال َْيـَـا ُن ،لَـ َكا َن ِل َوَلـَـا َش ـأْ ٌن»(.((5
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وجــه الداللــة :الفرقــة ال تقــع بلعــان الــزوج وال بلعاهنــا ،إذ لــو وقعــت بــه ملــا احتُ ِمـ َـل التفريــق
من رسول هللا بعد وقوع الفرقة بينهما ابللعان نفسه(.((5
واُعرتض عليه مبا يلي:
أ -إســناد احلديــث ضعيــف ،فيــه عبــاد بــن منصــور الناجــي أبــو ســلمة البصــري :ضعيــف
ـدري داعيــة ،مدلسـاً شــديد التدليــس وقــد عنعــن ،وعــده ابــن حجــر يف الطبقــة
تغــر آبخــرة وكان قـ ً
الرابعــة مــن املدلســن ،وهــم مــن« :اتفــق علــى أنــه ال ُيتــج بشــيء مــن حديثهــم إال مبــا صرحـوا
فيــه ابلســماع؛ لكثــرة تدليســهم علــى الضعفــاء واجملاهيــل» ،وروايــة عبــاد عــن عكرمــة خاصــة مل
يســمعها منــه ،بــل يرويهــا عــن إبراهيــم بــن حممــد ،عــن داود بــن احلصــن ،عــن عكرمــة ،وهــذه
سلســلة منكــرة ،فإبراهيــم بــن حممــد بــن أيب حيــى األســلمي موالهــم مــروك ،وداود أحاديثــه عــن
عكرمــة منكــرة(.((5(怀((5
ب -حديــث ابــن عبــاس وابــن عمــر الســابقني قضــااي أعيــان ال يُدعــى فيهــا العمــوم
فاحتمــل أن يـَُفـ َّـر َق بينهمــا يف املــكان ،واحتمــل أن يـَُفـ َّـر َق بينهمــا يف النــكاح ،ويتُحمــل وهــو
األشــبه أن يكــن أخربمهــا بوقــوع الفرقــة بينهمــا؛ ألنــه قــد روي يف روايــة حلديــث ابــن عمــر رضــي
ـول ِ
َلـَ َـق الْ َولَـ َـد ِب ُِّمـ ِـه»( ،((5وإمنــا أخــر بلحوقــه هبــا دون
هللا بـَيـْنـَُه َمــاَ ،وأ ْ
هللا عنهمــا« :فـََفـ َّـر َق َر ُسـ ُ
ويتمــل أنــه
الــزوج( ،((5فقــول ابــن عبــاس الســابق ليــس نصـاً يف إنشــاء الفرقــة بــل حيتمــل ذلــكُ ،
إعــام هلمــا هبــا أو تنفيذهــا حس ـاً بينهمــا ،ومــع االحتمــال ال يــدل علــى توقــف الفرقــة علــى
حكــم القاضــي( ،((6قــال ابــن عبدالــر(« :((6ويف قولــه عليــه الســام «ال ســبيل لــك عليهــا»
داللــة واضحــة أن اللعــان هــو املوجــب للفرقــة بينهمــا ،وأن احلاكــم إمنــا ينفــذ يف ذلــك الواجــب
مــن حكــم هللا تعــاىل ،ومل يكــن تفريــق النــي بــن املتالعنــن اســتئنافاً مــن حكــم ،وإمنــا كان تنفيــذاً
ملــا أوجــب هللا تعــاىل مــن املباعــدة بينهمــا ،وهــو معــى اللعــان يف اللغــة»( ،((6فمعــى قــول النــي:
«ال ســبيل لــك عليهــا» ،أي :إىل إمســاكها أو طالقهــا؛ ألهنــا قــد ابنــت منــه ابللعــان(.((6
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وأجــاب عنــه الزيلعــي( ((6مبــا يلــي فقــال« :وهــو غلــط ،وحتريــف حمــض؛ ألن التفريــق إيقــاع
الفرقــة ،ولــو كان كمــا قالـوا لقــال« :أعلمهمــا بوقــوع الفرقــة» ،ويــرده مــا رواه أبــو داود «فطلقهــا
ثــاث تطليقــات فأنفــذه رســول هللا»(.((6
ـال عُ َوْيِـٌـر:
 -3ويف حديــث عوميــر العجــاين الــذي يرويــه َسـ ْـه ُل بْـ ُـن َسـ ْـع ٍد« :فـَلَ َّمــا فـََر َغــا قَـ َ
ـول ِ
ـول ِ
ـال ابْـ ُـن
هللا .قَـ َ
هللا ،إِ ْن أ َْم َسـ ْكتـَُها ،فَطَلَّ َق َهــا ثَـ َـا ًث قـَْبـ َـل أَ ْن َيْ ُمـَـرهُ َر ُسـ ُ
ـت َعلَيـَْهــا َي َر ُسـ َ
َك َذبْـ ُ
ِ ِ (((6
ِشــه ٍ
ـك ُسـنَّةَ الْ ُمتَ َلعن ـَ ْـن» .
ـت تِْلـ َ
اب :فَ َكانـَ ْ
َ
وجه الداللة :يظهر وجه الدالله مما يلي:
أ -عدم إنكاره على عومير طالقه يدل على أن الفرقة مل تقع مبجرد اللعان(.((6
ب -لــو حصلــت الفرقــة ابللعــان ملــا َوقَـ َـع الطــاق ،وملــا أمضــاه عليــه الصــاة والســام،
ولبـ َّـن لــه بطــان اعتقــاده بوقــوع الطــاق(.((6
قــال اجلصــاص(« :((6ويف هــذا اخلــر داللــة علــى أن اللعــان مل يوجــب الفرقــة؛ لقولــه« :
ـت َعلَيـَْهــا إِ ْن أ َْم َسـ ْكتـَُها» وذلــك ألن فيــه إخبــاراً منــه أبنــه ممســك هلــا بعــد اللعــان علــى مــا
َك َذبْـ ُ
ـت
كان عليــه مــن النــكاح؛ إذ لــو كانــت الفرقــة قــد وقعــت قبــل ذلــك الســتحال قولــهَ « :ك َذبْـ ُ
َعلَيـَْهــا إِ ْن أ َْم َسـ ْكتـَُها» ،وهــو غــر ممســك هلــا ،فلمــا أخــر بعــد اللعــان حبضــرة النــي أنــه ممســك
هلــا ،ومل ينكــره النــي ،دل ذلــك علــى أن الفرقــة مل تقــع بنفــس اللعــان؛ إذ غــر جائــز أن يقــار
النــي أحــداً علــى الكــذب ،وال علــى اســتباحة نــكاح قــد بَطـُـل ،فثبــت أن الفرقــة مل تقــع بنفــس
اللعــان»(.((7
قــال ابــن اجلــوزي(« :((7قولــه فكانــت ســنة املتالعنــن فأخــر علــى أن الســنة اســتقرت علــى
أنــه حيتــاج إىل الفرقــة أي تفريــق احلاكــم»(.((7
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واُعرتض عليه مبا يلي:
أمــا طالقــه هلــا ثــا ًث إمنــا كان منــه؛ ألنــه مل يظــن أن الفرقــة حتصــل ابللعــان ،فبــادر إىل
تطليقهــا لشــدة نفرتــه منهــا ،ولــو كان عنــده أن الفرقــة حتصــل ابللعــان مل يقــل هــذا ،وقــد جــاء
يف حديــث ابــن عمــر وابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا بيــان هــذا أن النــي عليــه الســام ،ف ـَ َّـر َق
بــن املتالعنــن ،وقــال« :ال ســبيل لــك عليهــا» فــا يقــع طالقــك ،فعلــى هــذا يكــون طــاق
عوميــر هلــا لغــو( ،((7قــال ابــن املنــذر« :وعلــى احلاكــم أن يعلمهمــا ابلفرقــة إن كاان جاهلــن كمــا
أعلمهمــا النــي بقولــه ال ســبيل لــك عليهــا»(.((7
ب -مل ينكــر عليــه؛ ألنــه حيتمــل أن يكــون العجــاين أراد التأكيــد ،أي أهنــا لــو مل تقــع
الفرقــة وأمســكتها فهــي طالــق ثــا ًث( ،((7قــال اخلطــايب(« :((7ويشــبه أن يكــون إمنــا دعــاه إىل هــذا
ـت َعلَيـَْهــا إِ ْن
القــول أنــه ملــا قيــل لــه ال ســبيل لــك عليهــا ،وجــد مــن ذلــك يف نفســه ،فقــالَ :ك َذبْـ ُ
أ َْم َسـ ْكتـَُها هــي طالــق ثــااثً ،يريــد بذلــك حتقيــق مــا مضــى مــن الفرقــة وتوكيــده»(.((7
ج -أو مل ينكــر عليــه؛ ألنــه مل يصــادف الطــاق حم ـاً مملــوكاً لــه .وقــال بعــض أصحــاب
اإلمــام مالــك :إمنــا طلقهــا ثــااثً بعــد اللعــان؛ ألنــه يُســتحب إظهــار الطــاق مــع أنــه حصلــت
الفرقــة ابللعــان نفســه(.((7
وأُجيــب عنــه مبــا يلــي« :قــال الطيــي( ((7رمحــه هللا :وهــذا فاســد؛ ألنــه كيــف يســتحب
الطــاق لألجنبيــة؟»
د« -وقــد يقــال :ليــس هــذا ممــا يكــون تــرك اإلنــكار فيــه حجــة؛ ألان مل نــدع فيــه أنــه حمــرم
حــى يكــون تــرك اإلنــكار حجــة علينــا ،إمنــا ادعينــا أنــه وقــع لغـواً ،فالســكوت لعــدم االلتفــات
إليــه»(.((8
وأُجيــب عنــه« :أبنــه أي عــدم اإلنــكار يســتلزم مفســدة حينئــذ؛ ألن الســكوت يفيــد
تقريــره ،وأنــه الواقــع فلــو كان الواقــع بوقــوع الفرقــة قبلــه كان الســكوت مفضيـاً إىل الفاســد؛ ألنــه
يفيــد تكريــر وقوعــه ،والواقــع أن الفرقــة وقعــت قبلــه ،فــا جيــوز الســكوت مــع اإلفضــاء إىل مثــل
هــذا ،والغــرض أن مبجــرد الف ـراغ عنــدان أيمــره القاضــي أن يطلــق ،فــإن أىب طلــق هــو ،ويــدل
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ـول َِّ
الل يعــي :أمضــى ذلــك الطــاق»(.((8
عليــه حديــث ابــن عمــر ،فإنــه قــال فيــه :فَأَنـَْفـ َذهُ َر ُسـ ُ

قــال الزيلعــي« :ومــن العجــب أهنــم تعلق ـوا حبديــث العجــاين املتقــدم إلابحــة إرســال
الثــاث مجلــة حيــث مل ينكــر عليــه رســول هللا ،مث ينكــرون وقــوع الطــاق عليهــا هنــا»(.((8

ويــاب عنــه مبــا قالــه شــيخ اإلســام ابــن تيميــة« :وأمــا املالعــن فــإن طالقــه وقــع بعــد
ُ
البينونــة؛ أو بعــد وجــوب اإلابنــة الــي حتــرم هبــا امل ـرأة أعظــم ممــا حيــرم ابلطلقــة الثالثــة ،فــكان
مؤكــداً ملوجــب اللعــان .والنـزاع إمنــا هــو يف طــاق مــن ميكنــه إمســاكها؛ ال ســيما والنــي قــد ف ـََّـر َق
بينهمــا ،فــإن كان ذلــك قبــل الثــاث مل يقــع هبــا ثــاث وال غريهــا ،وإن كان بعدهــا دل علــى
بقــاء النــكاح .واملعــروف أنــه ف ـََّـر َق بينهمــا بعــد أن طلقهــا ثــااثً ،فــدل ذلــك علــى أن الثــاث
مل يقــع هبــا ،إذ لــو وقعــت لكانــت قــد حرمــت عليــه حــى تنكــح زوجـاً غــره ،وامتنــع حينئــذ أن
يـَُفـَّـر َق النــي بينهمــا؛ ألهنمــا صــارا أجنبيــن ،ولكــن غايــة مــا ميكــن أن يُقــال :حرمهــا عليــه حترميـاً
مؤبــداً .فيقــال :فــكان ينبغــي أن حيرمهــا عليــه ال يـَُفـَّـر َق بينهمــا؛ فلمــا ف ـََّـر َق بينهمــا دل علــى بقــاء
النــكاح ،وأن الثــاث مل تقــع مجيعـاً؛ خبــاف مــا إذا قيــل إنــه يقــع هبــا واحــدة رجعيــة فإنــه ميكــن
فيــه حينئــذ أن يـَُفـَّـرق بينهمــا ،وقــول ســهل بــن ســعد :طلقهــا ثــااثً فأنفــذه عليــه رســول هللا دليــل
علــى أنــه احتــاج إىل إنفــاذ النــي ،واختصــاص املالعــن بذلــك ،ولــو كان مــن شــرعه أهنــا حتــرم
ابلثــاث مل يكــن للمالعــن اختصــاص ،وال حيتــاج إىل إنفــاذ ،فــدل علــى أنــه ملــا قصــد املالعــن
ابلطــاق الثــاث أن حتــرم عليــه ،أنفــذ النــي مقصــوده ،بــل زاده ،فــإن حتــرمي اللعــان أبلــغ مــن حترمي
الطــاق ،إذ حتــرمي اللعــان ال يــزول وإن نكحــت زوجـاً غــره ،وهــو مؤبــد.((8(»...
ان إِ َذا تـ َفَّرقَا َل َيتَ ِمع ِ
ال« :الْمتَ َل ِعنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ان أَبَ ًدا»(.((8
َّب قَ َ
ْ َ
َ
ُ
َ -4عن ابْن عُ َمَرَ ،عن الن ِّ
وجه الداللة :مفهوم الشرط (إذا تفرقا) يستلزم أن الزوجني ال يفرتقان مبجرد اللعان(.((8
وأما األثر:
ان يـ َفَّر ُق بـيـنـهما ،وَل َيتَ ِمع ِ
ِ ِ
ان أَبَ ًدا»(.((8
فقول عمر بن اخلطاب« :الْ ُمتَ َلعنَ ُ َ ْ َُ َ َ ْ َ
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وجه الداللة :دل األثر على أن الفرقة مل حتصل مبجرد اللعان(.((8
وأما املعقول فقالوا:
 -1إن ملــك النــكاح كان اثبت ـاً قبــل اللعــان ،واألصــل أن امللــك مــى ثبــت إلنســان ال
يــزول إال إبزالتــه ،أو خبروجــه مــن أن يكــون منتفع ـاً بــه يف حقــه؛ لعجــزه عــن االنتفــاع بــه ،ومل
توجــد اإلزالــة مــن الــزوج؛ ألن اللعــان ال ينبــئ عــن زوال امللــك؛ ألنــه شــهادة مؤكــدة ابليمــن أو
ميــن ،وكل واحــد منهمــا ال ينبــئ عــن زوال امللــك ،وهلــذا ال يــزول بســائر الشــهادات واألميــان،
والقــدرة علــى االنتفــاع اثبتــة ،فــا تقــع الفرقــة ابللعــان نفســه(.((8
 -2إن التفريــق هنــا مبنزلــة فســخ البيــع بســبب التحالــف عنــد االختــاف يف الثمــن ،مث
هناك ال ينفســخ البيع ما مل يفســخ القاضي ،فكذلك هنا ،وهذا ألن جمرد اللعان غري موضوع
للفرقــة ،وال هــو منــاف للنــكاح إال أن الفرقــة بينهمــا لقطــع املنازعــة ،واخلصومــة ،وفـوات املقصــود
ابلنــكاح مــع إصرارمهــا علــى كالمهمــا فــا يتــم التفريــق إال بقضــاء القاضــي(.((8
 _3إن ســبب هــذه الفرقــة يقــف علــى احلاكــم ،فالفرقــة املتعلقــة بــه ال تقــع إال حبكــم
احلاكــم ،كالتفريــق لعيــب العنــة(.((9(怀((9
فــإن الفرقــة للعنــة ال تقــع بعــد أتجيــل العنــن مبضــي املــدة دون تفريــق احلاكــم ،فوجــب مثلــه
يف فرقــة اللعــان(.((9
واُعرتض عليه أبنه قياس مع الفارق من وجهني:
أ -الفرقــة يف العنــة ال متضــي إال بعــد الطلــب ،ويف اللعــان متضــي بغــر طلــب ،فصــارت
تلــك الفرقــة إيقاع ـاً ،وهــذه تنفيــذاً.
ب -العنــة جيــوز إقرارمهــا عليهــا ،فيجــوز هلــا أن تراجــع العنــن إن رضيــت بــه ،وال جيــوز هلــا
مراجعــة املالعــن فافرتقــا .فصــارت تلــك الفرقــة إيقاعـاً وهــذه تنفيــذاً(.((9
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 -4إن حرمــة االســتمتاع تثبــت ابللعــان؛ ألن اللعــن والغضــب نــزل أبحدمهــا بيقــن وأثــره
بطــان النعمــة ،وحــل االســتمتاع نعمــة ،والزوجيــة نعمــة ،وحــل االســتمتاع أقلهمــا فيحــرم ،وهــذه
ت عليهــا اإلمســاك ابملعــروف ،فيجــب
احلرمــة جــاءت مــن قبلــه؛ ألهنــا بســبب قذفــه ،فقــد فـ َّـو َ
عليــه التس ـريح ابإلحســان ،فــإذا مل يســرحها ،وهــو قــادر عليــه ،كان ظامل ـاً هلــا فينــوب القاضــي
منابــه دفعـاً للظلــم(.((9
 -5جمــرد اللعــان غــر موضــوع للفرقــة وال هــو منــاف للنــكاح ،وليــس كنايــة عــن الفرقــة وال
تصرحي ـاً هبــا ،فوجــب أن ال تقــع بــه الفرقــة ،كســائر األلفــاظ الــي ليســت كنايــة عــن الفرقــة وال
تصرحيـاً هبــا ،والفرقــة بينهمــا لقطــع املنازعــة واخلصومــة ،وفـوات املقصــود ابلنــكاح مــع إصرارهــا
علــى كالمهمــا ،فــا يتــم الفـراق إال بقضــاء القاضــي(.((9
 -6اللعــان ليــس بســبب موجــب للفرقــة بنفســه؛ ألنــه لــو كان موجبـاً هلــا لوجــب أن تقــع
بــه الفرقــة إذا تالعنــا عنــد غــر احلاكــم( ،((9وأوضــح ابــن بطــال( ((9ذلــك فقــال« :ملــا كان اللعــان
مفتقـًـرا إىل حضــور احلاكــم كان مفتقـًـرا إىل تفريقــه»(.((9

أدلة القول الثاين ومناقشتها:

اســتدل أصحــاب القــول الثــاين القائلــون تقــع الفرقــة مبجــرد لعــان الزوجــن
ابلســنة واملعقــول:
أما السنة:
ول َِّ
ان َل َيتَ ِمع ِ
الل« :الْمتَ َل ِعنَ ِ
ان أَبَ ًدا».
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
فع ِن ابْ ِن عُ َمَر قَ َ
ْ َ
َ -1
ُ

وجــه الداللــة :يف بقــاء النــكاح اجتمــاع للمتالعنــن وهــذا خمالــف للنــص( ،((9نفــى
احلديــث االجتمــاع بعــد التالعــن ،وهــذا تنصيــص علــى وقــوع الفرقــة بــن الزوجــن ابللعــان(.((10
واُعــرض عليــه أبنــه :ال حجــة هلــم فيــه؛ ألن املتالعــن متفاعــل مــن اللعــن وحقيقــة املتفاعــل
املتشــاغل ابلفعــل (اللعــان) كاملتقاتلــن واملتضاربــن ،وحــال تشــاغلهما ابللعــان ال تقــع الفرقــة
363

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

بينهمــا ...وبعــد الفـراغ منــه ال يبقــى فاعـاً حقيقــة فــا يبقــى مالعنـاً حقيقــة فــا يصــح التمســك
بــه إلثبــات الفرقــة عقيــب اللعــان ،وإمنــا الثابــت عقيبــه وجــوب التفريــق(.((10
وأُجيــب عنــه« :أبنــه ملــا كان لعانــه بســبب لعاهنــا ،وصريــح لفــظ اللعــن يوجــد يف جانبــه
دوهنــا ،مســي املوجــود منــه مالعنــة ،وألن لعانــه ســبب يف إثبــات ال ـزان عليهــا ،فيســتلزم انتفــاء
نســب الولديــة فينتفــي الف ـراش ،فــإذا انتفــى الف ـراش انقطــع النــكاح»(.((10
 -٢عن علِ ٍي ،وعب ِد َِّ
ٍ
ضِ
ي أَ ْن َل َيتَ ِمع ِ
السنَّةُ ِف الْمتَ َل ِعنـَْ ِ
ان
ت ُّ
«م َ
َ ْ َ ّ َ َْ
ْ َ
الل بْ ِن َم ْسعُود ،قَ َالَ :
ُ
أَبَ ًدا»(.((10
وجــه الداللــة :الســنة مل جتعــل لغــر الزوجــن أتثـراً يف وقــوع الفرقــة ،ممــا يــدل علــى وقــوع
الفرقــة بتمــام اللعــان(.((10
ِ
ِ
ـال لِْلمتَ َل ِعن ـ ِ ِ
َ -3عـ ِن ابْـ ِن عُ َمـَـر ،أ َّ
ب،
َن النَّـِ َّ
ـي قَـ َ ُ َ ْ
َح ُد ُك َمــا َكاذ ٌ
ـن« :ح َســابُ ُك َما َعلَــى هللا ،أ َ
ـول ِ
ِ
ـت َعلَيـَْهــا
ـالَ :ل َمـ َ
هللاَ :مـ ِـال ،قَـ َ
ـالَ :ي َر ُسـ َ
ـك َعلَيـَْهــا ،قَـ َ
ـال لَـ َ
يل لَـ َ
ص َدقْـ َ
ـك ،إِ ْن ُكْنـ َ
ـت َ
َل َسـب َ
فـهــو ِبــا اســتحلَْل ِ ِ
ـك ِمنـَْهــا»(.((10
ـت َعلَيـَْهــا فَـ َذ َاك أَبـَْعـ ُـد َوأَبـَْعـ ُـد لَـ َ
ـت َك َذبْـ َ
ت مـ ْـن فـَْرج َهــاَ ،وإِ ْن ُكْنـ َ
َُ َ َ ْ َ ْ َ

وجــه الداللــة« :ال ســبيل »...أي ال ملــك لــك عليهــا فــا يقــع طالقــك ،ممــا يــدل علــى
أن الفرقــة حتصــل ابللعــان نفســه( ،((10وأن الســبيل عنهــا مرتفعــة؛ فلــو وقعــت الفرقــة ابلطــاق
لــكان لــه عليهــا ســبيل ،فهــو إخبــار وليــس إبيقــاع للفرقــة؛ ألن إيقــاع الفرقــة أن يقــول« :قــد
فرقــت بينكمــا» ،فــدل مــا أخــر بــه مــن وقــوع الفرقــة علــى تقدمهــا قبــل خــره(.((10
واُعرتض عليه مبا يلي:
ظن أن له املطالبة ابملهر ،وهلذا جاء يف احلديث
قوله( :الســبيل لك عليها)؛ ألن عومير َّ
أنــه ملــا قــال لــه« :ال ســبيل لــك عليهــا ،قــال :اي رســول هللا مــايل ،قــال :ال مــال لــك إن كنــت
صدقــت عليهــا فهــو مبــا اســتحللت مــن فرجهــا ،وإن كنــت كذبــت عليهــا فذلــك أبعــد لــك
منهــا»(.((10
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وأُجيــب «أبن العــرة بعمــوم اللفــظ ،وهــو نكــرة يف ســياق النفــي فيشــمل املــال والبــدن،
ويقتضــي نفــي تســليطه عليهــا بوجــه مــن الوجــوه ،ووقــع يف آخــر حديــث ابــن عبــاس عنــد أيب
داود وغــره «وقضــى أن ليــس عليــه نفقــة وال ســكىن مــن أجــل أهنمــا يفرتقــان بغــر طــاق وال
متــوىف عنهــا « وهــو ظاهــر يف أن الفرقــة وقعــت بينهمــا بنفــس اللعــان»(.((10
ٍ
ـول ِ
َن ر ُجـ ًـا ِمــن ْالَنْ َ ِ
ِ ِ
هللا،
ـالَ :ي َر ُسـ َ
ـي ،فـََقـ َ
 -4وعــن َسـ ْـه ِل بْـ ِن َسـ ْـعد أ َّ َ
َ
صــار َجــاءَ إ َل النَّـ ِّ
أَرأَيــت رجـ ًـا وجـ َـد مــع امرأَتِـ ِـه رجـ ًـا ،وذَ َكــر ْ ِ
صتِـ ِـه َوَز َاد فِيـ ِـه فـَتَ َل َعنَــا ِف الْ َم ْسـ ِـج ِدَ ،وأ ََن
ـث بِِق َّ
الَديـ َ
َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ ُ َ َ
شـ ِ
ِ
ِ
ال ِديـ ِ
ْ
ِ
ـال
ـي ،فـََقـ َ
ـث :فَطَلَّ َق َهــا ثـَ َـا ًث قـَْبـ َـل أَ ْن َي ُمـَـرهُ َر ُسـ ُ
ـاه ٌدَ ،وقَـ َ
َ
ـال ِف َْ
ـول هللا ،فـََف َارقـََهــا عْنـ َـد النَّـ ِّ
ِ ِ (((11
ـن ُك ِّل ُمتَ َلعن ـَ ْـن» .
النَّـِ ُّ
ـيَ :ذا ُكـ ُـم التـَّْف ِريـ ُـق ب ـَ ْ َ
وجــه الداللــةَ ( :ذا ُكـ ُـم التـَّْف ِريـ ُـق )...بيــان أن الفرقــة حتصــل مبجــرد اللعــان بــن كل
متالعنــن ( . ((11
ول ِ
َلَ َق الْ َولَ َد ِب ُِّم ِه».
هللا بـَيـْنـَُه َماَ ،وأ ْ
 -5ابن عمر رضي هللا عنهما« :فـََفَّر َق َر ُس ُ

وجــه الداللــة« :أمجعـوا علــى أن الولــد الحــق ابألم ،وإن مل يتكلــم بذلــك احلاكــم ،وجــب
كذلــك أن تقــع الفرقــة بــن املتالعنــن وإن مل يتكلــم بذلــك احلاكــم؛ ألن ذكرمهــا يف احلديــث
ذكــر واحــد ،وملــا أمجعـوا علــى وجــوب أحدمهــا وإن مل يتكلــم بذلــك احلاكــم كان وجــوب اآلخــر
مثلــه»(.((11
وأما املعقول فقالوا:
 -1إن اللعان معىن يقتضي التحرمي املؤبد ،فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع(.((11
 -2إن الفرقة لو وقفت على تفريق احلاكم ،لساغ ترك التفريق إذا مل يرضيا به ،كالتفريق
للعيــب ،واإلعســار ،ولوجــب أن احلاكــم إذا مل يـَُفـَّـر َق بينهمــا أن يبقــى النــكاح مســتمراً بينهمــا،
وقــول النــي« :ال ســبيل لــك عليهــا» يــدل علــى هــذا(.((11
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 -3إن اللعــان قــول مينــع إقـرار الزوجــن علــى الزوجيــة ،فوجــب أن يكــون حكــم احلاكــم
فيــه تنفيــذاً ال إيقاعـاً؛ كالبينــة علــى الطــاق واإلقـرار بــه(.((11
أدلة القول الثالث ومناقشتها:
استدل أصحابه على أن الفرقة تقع بلعان الزوج وحده ابلسنة واملعقول:
أما السنة:

 -1مــا جــاء يف حديــث هــال بــن أميــة...« :فـلَ َّمــا َكانـَ ِ
الَ ِام َسـةُ ،قِيـ َـل لَــهَُ :ي ِهـ َـا ُل،
ـت ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
ِ
اب ُّ
ـك
ـب َعلَْيـ َ
اتَّـ ِـق هللاَ ،فَـِإ َّن َعـ َذ َ
الدنـْيَــا أ َْهـ َـو ُن مـ ْـن َعـ َذاب ْالخـَـرةَ ،وإ َّن َهــذه الْ ُموجبَـةُ الــي تُوجـ ُ
اب.»...
الْ َعـ َذ َ
وجــه الداللــة(« :وإن هــذه املوجبــة) إابنــة عنهــا يف وقــوع أحــكام اللعــان هبــا ،فــدل ثبوهتــا
بلعــان الــزوج وحــده»(.((11
واُعــرض عليــه أبنــه خمالــف آليــة اللعــان؛ ألن هللا تعــاىل خاطــب األزواج ابللعــان بقولــه
عــز وجــل ِ
اج ُهـ ْـم﴾( ((11فلــو ثبتــت الفرقــة بلعــان الــزوج فالزوجــة تالعنــه وهــي
﴿والَّذيـ َـن يـَْرُمــو َن أ َْزَو َ
َ
(((11
غــر زوجــة ،وهــذا خــاف النــص .
قــال ابــن اهلمــام(« :((11وال نعلــم لــه (أي اإلمــام الشــافعي) يف ذلــك دليـ ًـا مســتلزماً
لوقــوع الفرقــة مبجــرد لعانــه ،قيــل :وينبغــي علــى هــذا أن ال تالعــن امل ـرأة أص ـاً؛ ألهنــا ليســت
زوجــة»(« ،((12وذلــك خــاف ظاهــر اآليــة؛ ألن هللا تعــاىل إمنــا أوجــب اللعــان بــن الزوجــن،
وأيض ـاً ال خــاف أن الــزوج إذا قــذف امرأتــه بغــر ولــد بعــد البينونــة ،أو قذفهــا مث أابهنــا ،أنــه
ال يالعــن ،فلمــا مل جيــز أن يالعــن وهــو أجنــي ،كذلــك ال جيــوز أن يالعــن وهــي أجنبيــة؛ ألن
اللعــان يف هــذه احلــال إمنــا هــو لقطــع الفـراش ،وال فـراش بعــد البينونــة ،فامتنــع لعاهنــا وهــي غــر
زوجــة»(.((12
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وقــال اجلصــاص« :قــول الشــافعي خــارج عــن أقاويــل ســائر الفقهــاء وليــس لــه فيــه
ســلف»( ،((12وقــال الطحــاوي(« :((12قــول الشــافعي خــاف القــرآن واحلديــث»(.((12
وقــال ابــن قدامــة عــن قــول الشــافعي(« :((12ال يصــح؛ ألن الشــرع إمنــا ورد ابلتفريــق بــن
املتالعنــن ،وال يكــوانن متالعنــن بلعــان أحدمهــا ،وإمنــا فـ َّـرق النــي بينهمــا بعــد متــام اللعــان
منهمــا ،فالقــول بوقــوع الفرقــة قبلــه ،حتكــم خيالــف مدلــول الســنة ،وفعــل النــي ،وألن لفــظ اللعــان
ال يقتضــي فرقــة؛ فإنــه إمــا أميــان علــى زانهــا ،أو شــهادة بذلــك ،ولــوال ورود الشــرع ابلتفريــق
بينهمــا ،مل حيصــل التفريــق ،وإمنــا ورد الشــرع بــه بعــد لعاهنمــا ،فــا جيــوز تعليقــه علــى بعضــه ،كمــا
مل جيــز تعليقــه علــى بعــض لعــان الــزوج ،وألنــه فســخ ثبــت أبميــان خمتلفــن ،فلــم يثبــت بيمــن
أحدمهــا؛ كالفســخ لتحالــف املتبايعــن عنــد االختــاف ،ويبطــل مــا ذكــروه ابلفســخ ابلعيــب أو
العتــق ،وقــول الــزوج :اختــاري .وأمــرك بيــدك .أو :وهبتــك ألهلــك أو لنفســك .وأشــباه ذلــك
كثــر .إذا ثبــت هــذا ،فــإن قلنــا :إن الفرقــة حتصــل بلعاهنمــا .فــا حتصــل إال بعــد إكمــال اللعــان
منهمــا .وإن قلنــا :ال حتصــل إال بتفريــق احلاكــم .مل جيــز لــه أن يـَُفـ َّـر َق بينهمــا إال بعــد كمــال
لعاهنمــا ،فــإن فـ َّـرق قبــل ذلــك كان تفريقــه ابطـاً وجــوده كعدمــه»(.((12
اش ،ولِْلع ِ
ِِ
اه ِر احلَ َجُر»(.((12
 -2عن أيب ُهَريـَْرةَ :قَ َ
ال النِ ُّ
«الولَ ُد ل ْلفَر ِ َ َ
َّبَ :

وجــه الداللــة :قــال الشــافعي رمحــه هللا« :وإذا أكمــل الــزوج الشــهادة وااللتعــان فقــد زال
ف ـراش امرأتــه ،وال حتــل لــه أبــداً حبــال ،وإن أكــذب نفســه مل تعــد إليــه .وإمنــا قلــت هــذا؛ ألن
رســول هللا قــال« :الولــد للفـراش» ،وكانــت فراشـاً ،فلــم جيــز أن ينفــي الولــد عــن الفـراش إال أبن
يــزول الفـراش ،فــا يكــون فراشـاً أبــداً»(.((12
ول ِ
َلَ َق الْ َولَ َد ِب ُِّم ِه».
هللا بـَيـْنـَُه َما َوأ ْ
 -3ابن عمر رضي هللا عنهما «فـََفَّر َق َر ُس ُ
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وجــه الداللــة :قــال الشــافعي رمحــه هللا« :وكان معقــوالً يف حكــم رســول هللا إذ أحلــق
الولــد أبمــه أنــه نفــاه عــن أبيــه ،وإن نفيــه عــن أبيــه بيمينــه والتعانــه ،ال بيمــن أمــه علــى كذبــه
بنفيــه»(.((12

وأما املعقول فقالوا:
 -1إهنــا فرقــة جتــردت عــن العــوض ،فــإذا مل جيــز تفــرد الزوجــة هبــا جــاز أن ينفــرد الــزوج
وحــده هبــا كالطــاق(.((13
 -2إن االعتبــار يف ثبــوت النســب ونفيــه ابلــزوج دون الزوجــة ،فلــو أقـ َّـر بــه الــزوج ونفتــه
الزوجــة مل يؤثــر نفيهــا ،ولــو نفــاه الــزوج وأقـ َّـرت بــه الزوجــة مل يؤثــر إقرارهــا ،ولــو اســتلحقه الــزوج
بعــد نفيــه بلعاهنمــا أُحلــق بــه ،وإن أقامــت الزوجــة علــى نفيــه عنــه ،فـَلَـ ِزَم مــن هــذا أن يكــون نفــي
النســب خمتصـاً بلعــان الــزوج ،وإذا اختــص بــه كانــت الفرقــة مبثابتــه ،ألن اللعــان تقــع بــه الفرقــة،
ـب أن يكــون وقــوع الفرقــة
وينتفــي بــه النســب ،فلمــا اختــص نفـ
(((13ـي النســب بلعــان الــزوج َو َجـ َ
مبثابتــه؛ ألنــه أحــد حكمــي اللعــان .
 -3قال اإلمام اجلويين(« :((13حنتاج إىل لعاهنا يف إسقاط احلد عنها فحسب»(.((13
 -4إن األقوال املؤثرة يف الفرقة ال يفتقر إىل وجودها من جهتها كالطالق(.((13
 -5إن الفرقــة حاصلــة ابلقــول ،فيســتقل هبــا قــول الــزوج وحــده ،ولعــان الــزوج هــو امل ــؤثر
فـي نفي النسب ،فوجب إن كان للعان أتثري يف الفرقة أن يكون لعان الـزوج ،وال تـأثري للعـان
الزوجــة إال يف درء العــذاب عــن نفســها(.((13

الرتجيح:
الراجــح وهللا أعلــم هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب املذهــب الثــاين القائــل أبن الفرقــة بــن
املتالعنــن حتصــل مبجــرد لعــان الزوجــن وال تتوقــف علــى حكــم احلاكــم؛ لصحــة أدلتهــم
وســامتها مــن املعارضــة.
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املســألة الثانيــة :يف الفرقــة بينهمــا بعــد اللعــان هــل هــي فســخ أم طــاق ابئــن؟
اختلــف الفقهــاء يف الفرقــة بعــد اللعــان هــل هــي فســخ وحتــرمي دائــم أم طــاق
ابئــن؟ إىل قولــن:
القــول األول :يــرى القائلــون بــه أنــه إذا وقعــت الفرقــة فتكــون طالق ـاً ابئن ـاً وال يتأبــد
التحــرمي ،وإىل هــذا ذهــب أبــو حنيفــة وحممــد( ،((13وبــه قــال إبراهيــم النخعــي( ،((13(((13وســعيد
بــن املســيب(.((13
القــول الثــاين :يــرى القائلــون بــه أن الفرقــة الــي تقــع بــن املتالعنــن هــي فســخ ،ويقــع
بــه التحــرمي املؤبــد ،وإىل هــذا ذهــب أبــو يوســف وزفــر واحلســن بــن زايد مــن احلنفيــة واملالكيــة
والشــافعية واحلنابلــة( ،((14وبــه قــال عمــر بــن اخلطــاب( ،((14وعلــي بــن أيب طالــب( ،((14وابــن
مســعود( ،((14وابــن عمــر رضــي هللا عنهــم( ((14وعطــاء( ((14والشــعيب( ((14والزهــري(.((14
ســبب اخلالف :أصحاب القول األول أخذوا مبعىن حديث« :املتالعنان ال جيتمعان أبداً»
أي :مــا دامــا متالعنــن ،فــإن حقيقــة املتفاعــل هــو املتشــاغل ابلفعــل حقيقــة أو حكمـاً ،فــإذا زال
اللّعــان حقيقــة وحكمـاً ال ْيبقــى حكمــه ،بينمــا أخــذ أصحــاب القــول الثــاين بظاهــر احلديــث(.((14

األدلة:
أوالً :أدلة القول األول ومناقشتها:
اســتدل أصحــاب القــول األول القائــل أبن الفرقــة الــي بينهمــا طــاق ابئــن ،وال
يتأبــد حترميهــا ابلســنة واآلاثر واملعقــول:
أما السنة:

ـال عُ َوْيِـ ٌـر:
 -1فحديــث عوميــر العجــاين الــذي يرويــه َسـ ْـه ُل بْـ ُـن َسـ ْـع ٍد« :فـَلَ َّمــا فـََر َغــا قَـ َ
ـول ِ
ـول ِ
ـال ابْـ ُـن
هللا .قَـ َ
هللا ،إِ ْن أ َْم َسـ ْكتـَُها ،فَطَلَّ َق َهــا ثَـ َـا ًث قـَْبـ َـل أَ ْن َيْ ُمـَـرهُ َر ُسـ ُ
ـت َعلَيـَْهــا َي َر ُسـ َ
َك َذبْـ ُ
ِشــه ٍ
ـك ُس ـنَّةَ الْمتَ َل ِعن ـَ ْ ِ
ـن».
ـت تِْلـ َ
اب :فَ َكانـَ ْ
َ
ُ
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وجــه الداللــة :صــار طــاق الــزوج عقيــب اللعــان ســنة املتالعنــن( ،((14فقــول عوميــر:
كان يف حضــرة الرســول ،فأنفذهــا عليــه ،فيجــب علــى كل مالعــن أن يطل ــق ،فــإذا امتنــع ينــوب
القاضــي منابــه يف التفريــق فيكــون طالق ـاً(.((15
واُعرتض عليه مبا يلي:

أ« -أمــا قولــه :كذبــت عليهــا اي رســول هللا ،إن أمســكتها» فهــو كالم اتم مســتقل»(،((15
«وقولــه فطلقهــا ثــااث يريــد أنــه أتــى هبــذا اللفــظ ،وهــو قولــه :هــي طالــق ثــااثً ،وحيتمــل أن يريــد بــه
أن ذلــك مقتضــى قولــه :كذبــت عليهــا اي رســول هللا إن أمســكتها؛ ألن املفهــوم مــن قولــه هــذا أن
مــن دليــل صدقــه أن ال ميكنــه املقــام معهــا ،وال اإلمســاك هلــا علــى حكــم الزوجيــة ،وهــذا يقتضــي
الطــاق الثــاث؛ ألنــه لــو طلقهــا طالقـاً رجعيـاً لــكان يف معــى املمســك هلــا ،وال يُســتدل بذلــك
علــى صدقــه؛ ألن مــن اطلــع مــن زوجتــه علــى مثــل هــذا يبلــغ بــه الغضــب إىل أنــه لــو اســتحل قتلهــا
لقتلهــا ،فــإن امتنــع مــن ذلــك للشــرع أابهنــا ،أو أبعدهــا أبكثــر ممــا ميكنــه حــى ال يراهــا ،وال يقــدر
أن يســمع ذكرهــا ،وال خربهــا ،فكيــف أن ميســك عصمتهــا؟»(.((15
ب -وحيتمــل أنــه ظـ َّـن أن اللعــان ال حيرمهــا عليــه ،فــأراد حترميهــا ابلطــاق فطلقهــا ثــااثً
جاهـاً أبن اللعــان فُرقــة ،فــكان كمــن طَلَّـ َـق َمـ ْـن طُلِّـ َـق عليــه بغــر طالقــه ،وكمــن شــرط العهــدة
يف البيع ،والضمان يف الســلف ،وهو يلزمه؛ شــرط أو مل يشــرط( ،((15فقال له النيب( :ال ســبيل
لــك عليهــا) أي ال ملــك لــك عليهــا ،فــا يقــع طالقــك ،وهــذا دليــل علــى أن الفرقــة حتصــل
ابللعــان نفســه(.((15
ج -قــال الشــافعي« :حيتمــل طالقــه ثــااثً أن يكــون مبــا وجــد يف نفســه؛ لعلمــه بصدقــه
وكذهبــا ،وجرأهتــا علــى اليمــن ،طلقهــا ثــااثً جاه ـاً أبن اللعــان فُرقــة ،فــكان كمــن طَلَّـ َـق َمـ ْـن
طُلِّـ َـق عليــه بغــر طالقــه ،وكمــن شــرط العهــدة يف البيــع ،والضمــان يف الســلف ،وهــو يلزمــه؛
شــرط أو مل يشــرط»(.((15
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د -قــال اخلطــايب :الفرقــة لــو مل تكــن واقعــة ابللعــان لكانــت امل ـرأة يف حكــم املطلقــات
ثــااثً ،وقــد أمجع ـوا علــى أهنــا ليســت يف حكــم املطلقــات ثــااثً حتــل لــه بعــد زوج ،فــدل علــى
أن الفرقــة واقعــة قبــل ذلــك(.((15
وأما اآلاثر:
ال« :اللِّ َعا ُن تَطْلِي َقةٌ َبئِنَةٌ»(.((15
فع ْن إِبـَْر ِاه َيم النَ َخعي قَ َ
َ -1

 -2وعن سعِ ِ
يد بْ ِن الْمسيِّ ِ
ال« :اللِّ َعا ُن تَطْلِي َقةٌ َبئِنَةٌ.((15(»...
ب ،قَ َ
َْ َ
َُ
وأما املعقول فقالوا:

 -1إن فرقــة اللعــان فرقــة مــن جهــة الــزوج ،ختتــص النــكاح ،فكانــت طالق ـاً ،كمــا لــو
فارقهــا بقولــه :أنــت طالــق( ،((15خبــاف الفســخ ،فإنــه قــد يكــون يف غــر النــكاح؛ كالفســخ
ابلعيــب(.((16
وأجيــب عنــه« :أبنــه ال يلــزم مــن اختصاصــه ابلنــكاح أن يكــون طالق ـاً كمــا أنــه ال يلــزم
فيــه نفقــة وال غريهــا»(.((16
 -2إن ســبب هــذه الفرقــة هــو قــذف الــزوج؛ ألنــه يوجــب اللعــان الــذي يوجــب التفريــق
والتفريــق يوجــب الفرقــة فكانــت الفرقــة هبــذه الوســائط مضافــة إىل القــذف الســابق ،وكل فرقــة
تكــون مــن الــزوج أو يكــون فعــل الــزوج ســببها تكــون طالق ـاً كمــا يف التفريــق للعنــة واخللــع
واإليــاء(.((16
 -3إن اللعــان بــن الزوجــن هــو الثابــت ابلنــص ،فلــو أثبتنــا بــه كذلــك احلرمــة املؤبــدة،
كان ذلــك زايدة علــى النــص ،وهــذا ال جيــوز خصوص ـاً فيمــا كان طريقــه العقــوابت( ،((16مث
هــذه فرقــة ختتــص مبجلــس احلكــم ،وال يتقــرر ســببه إال يف نــكاح صحيــح فتكــون فرقــة بطــاق
كمــا يف الفرقــة بســبب اجلــب والعنــة ،وألنــه ابللعــان يفــوت اإلمســاك ابملعــروف فيتعــن التسـريح
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ابإلحســان ،فــإذا امتنــع الــزوج منــه انب القاضــي منابــه ،فيكــون فعــل القاضــي كفعــل الــزوج،
وإذا ثبــت أنــه طــاق فاحلرمــة بســبب الطــاق ال تتأبــد(.((16
أدلة القول الثاين ومناقشتها:
اســتدل أصحــاب القــول الثــاين القائلــن الفرقــة بينهمــا فســخ ويقــع بــه التحــرمي املؤبــد
ابلســنة واآلاثر واملعقــول:
أما السنة:
 -1فقوله يف حديث ابْ ِن عُمر رضي هللا عنهماِ َ :
ك َعلَيـَْها».
يل لَ َ
ََ
«ل َسب َ
ول َِّ
ان َل َيتَ ِمع ِ
الل« :الْمتَ َل ِعنَ ِ
ان أَبَ ًدا».
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َ -2ع ِن ابْ ِن عُ َمَر قَ َ
ْ َ
ُ
ٍ
ضِ
ي أَ ْن َل َيتَ ِمع ِ
السنَّةُ ِف الْمتَ َل ِعنـَْ ِ
ان أَبَ ًدا».
ت ُّ
«م َ
ْ َ
 -3قال َس ْه ُل بْ ُن َس ْعدَ :
ُ
وأما اآلاثر:

«ل َيتَ ِمع الْمتَ َل ِعنَ ِ
ان أَبَ ًدا»(.((16
 -1قال عُ َمُر بْ ُن ْ
الَطَّابُ ُ ْ َ :
الَ :ل َيتَ ِمع الْمتَ َل ِعنَ ِ
ان»(.((16
َ -2ع ْن َعلِ ٍّى بن أيب طالب ،قَ َ
ْ ُ ُ
ِ ِ
الل ب ِن مسع ٍ
«ل َيتَ ِمع الْمتَ َل ِعنَ ِ
ان أَبَ ًدا»(.((16
ود ،قَ َ
َ -3
وع ْن َعْبد َّ ْ َ ْ ُ
الُ ُ ْ َ :
وأما املعقول فقالوا:
 -1إهنا فرقة مؤبدة كحرمة الرضاع حلصوهلا بغري لفظ(.((16
 -2اللعــان يوجــب حرمــة مؤبــدة كاملصاهــرة وهــي ال تتوقــف علــى القضــاء( ،((16وكحرمــة
الرضــاع ومثــل هــذا الســبب مــى كان موجبـاً للحرمــة كانــت مؤبــدة :توضيحــه أن ثبــوت احلرمــة
هنــا ابللعــان نظــر حرمــة قبــول الشــهادة بعــد احلــد يف قــذف األجنــي ،وذلــك يتأبــد فكذلــك
هنــا يتأبــد التحــرمي(.((17
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 -3إن ســبب فرقــة اللعــان يشــرك فيــه الزوجــان ،والطــاق ينفــرد بــه الــزوج ،فمــا يشــرك
الزوجــان فيــه ال يكــون طالقـاً(.((17
 -4إن اللعــان ليــس بصريــح يف الطــاق ،وال نــوى بــه الطــاق ،فلــم يكــن طالقـاً ،كســائر
مــا ينفســخ بــه النــكاح ،وألنــه لــو كان طالقـاً ،لوقــع بلعــان الــزوج دون لعــان املـرأة(.((17
 -5لــو كان طالقـاً فهــو طــاق مدخــول هبــا بغــر عــوض مل ينــو بــه الثــاث ،فــكان يكــون
رجعياً.
 -6الطالق بيد الزوج ،إن شــاء طلق وإن شــاء أمســك ،وهذا الفســخ حاصل ابلشــرع،
وبغــر اختياره.
 -7ثبــت ابلســنة وأقـوال الصحابــة وداللــة القــرآن أن فرقــة اخللــع ليســت بطــاق ،بــل هــي
فســخ مــع كوهنــا برتاضيهمــا فكيــف تكــون فرقــة اللعــان طالقـاً؟(.((17
« -8فرقــة اللعــان مؤبــدة إبمجــاع إذا مل يكــذب نفســه ،وفرقــة الثــاث ال تتأبــد وال تتعلــق
ابلتمــادي علــى حكــم اللعــان»(.((17
 -9إن التحــرمي املؤبــد هــو الــذي يقتضيــه حكــم اللعــان ،وال يقتضــي سـواه ،فــإن لعنــة هللا
وغضبــه قــد حلَّــت أبحدمهــا ال حمالــة(.((17
 -10إن حتــرمي الزوجــة ينقســم أربعــة أقســام :منهــا حتــرمي يرتفــع بغــر عقــد؛ كالطــاق
الرجعــي مــع بقــاء العــدة ،ومنهــا حتــرمي يرتفــع بعقــد؛ كالطــاق الرجعــي بعــد العــدة ،ومنهــا حتــرمي
بعقــد وإصابــة زوج؛ كالطــاق الثــاث ،ومنهــا حتــرمي مؤبــد كتحــرمي املصاهــرة والرضــاع ،فلمــا مل
يكــن حتــرمي اللعــان ملحقـاً ابألقســام الثالثــة يف شــروط اإلابحــة وجــب أن يكــون ملحقـاً ابلرابــع
يف أتبيــد التحــرمي(.((17
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الرتجيح:
ابلنظــر ألدلــة القولــن أرى أن الراجــح وهللا أعلــم هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول
الثــاين ،مــن أن الفرقــة بعــد اللعــان فرقــة فســخ وحتــرمي دائــم؛ لصحــة وصراحــة األدلــة الــي اســتدلوا
هبــا ،وســامتها مــن املعارضــة ،وموافقتهــا ملــا يــؤول إليــه األمــر مــن النفــرة بــن الزوجــن حبيــث
يتعــذر معهــا أن جيتمعــا ،قــال اإلمــام مالــك« :الســنة عنــدان أن املتالعنــن ال يتناكحــان أبــداً...
قــال :وعلــى هــذا الســنة عنــدان الــي ال شــك فيهــا وال اختــاف»(.((17

املطلب الثالث :لو أكذب املالعن نفسه هل حيل له الزواج ممن ال عنها؟
اختلــف الفقهــاء فيمــا لــو أكــذب املالعــن نفســه بعــد اللعــان هــل حيــل لــه الــزواج ممــن
العنهــا أم أهنــا حتــرم عليــه حترمي ـاً مؤبــداً إىل قولــن:
القــول األول :يــرى القائلــون بــه أنــه إذا أكــذب املالعــن نفســه حتــل لــه ويكــون خاطب ـاً
مــن اخلطــاب ،وإىل هــذا ذهــب أبــو حنيفــة وحممــد واإلمــام أمحــد يف روايــة( ،((17وبــه قــال إبراهيــم
النخعــي( ،((18(怀((17والزهــري وســعيد بــن املســيب(.((18(怀((18
القــول الثــاين :يــرى القائلــون بــه أن املالعــن لــو أكــذب نفســه ال حتــل لــه ،وإىل هــذا
ذهــب أبــو يوســف وزفــر مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية واحلنابلــة يف ظاهــر املذهــب( ،((18وبــه
قــال احلســن( ،((18وعطــاء( ،((18والنخعــي( ،((18والزهــري( ،((18واحلكــم ،والثــوري ،وأبــو عبيــد،
وأبــو ثــور(.((18
ســبب اخلــاف :هــو اختالفهــم يف فرقــة اللعــان هــل هــي طــاق ابئــن أم فســخ يثبــت بــه
التحــرمي الدائــم؟ فمــن يــرى أهنــا طــاق ابئــن قــال إن أكــذب نفســه فهــو خاطــب مــن اخلطــاب،
ومــن رأى أهنــا فســخ وحتــرمي دائــم قــال ال حتــل لــه ولــو أكــذب نفســه.
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األدلة:
أوال :أدلة القول األول:
اســتدل أصحــاب القــول األول القائــل أبن املالعــن إذا أكــذب بعــد اللعــان
نفســه فهــو خاطــب مــن اخلطــاب ابلكتــاب واآلاثر واملعقــول:
أما الكتاب:

َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ ُ
 -1فقوله تعاىل﴿ :وأحِل لكم ما وراء ذل
ِك ْم﴾(.((18

وجــه الداللــة :املالعنــة تدخــل يف قولــه (مــا وراء ذلكــم) فحلــت للمالعــن إذا أكــذب
نفســه(.((19
َ

ْ

َ

ّ

ُ
 -2وقولــه تعــاىل﴿ :فانك ُ
حــوا َمــا َط َ
كــم ّم َ
ِــن الن ِ َســاء﴾( ،((19وقولــه
ــاب ل
ِ
َ
ُ ْ َ َّ
الأيَ َ
تعــاىلَ ﴿ :وأَنك ُ
َ (((19
حــوا
امــى مِنكــم والصال ِ ِحيــن﴾ .
ِ

وجه الداللة :املالعنة تدخل يف عموم اآلايت السابقة(.((19
أما اآلاثر:

ِ
ِ
الـَ َّـد َوَكا َن
ب نـَْف َســهُ ُجلِـ َـد ْ
َ -1عـ ْـن إِبـَْر ِاهيـ َـم ،أَنـَّـهُ قَـ َ
ـال ِف الَّــذي يَُلعـ ُـن ْامَرأَتَــهُ« :إِ ْن أَ ْكـ َذ َ
خِ
اطبًــا»(.((19
َ
ُلِ َق بِِه الْ َولَ ُد»(.((19
ب نـَْف َسهُ بـَْع َد َما يَُل ِعنـَُها ُجلِ َد َوأ ْ
ي قَ َ
َ -2ع ِن ُّ
ال «إ ْن أَ ْك َذ َ
الزْه ِر ِّ

 -3قــال ســعيد بْـ ِن الْمســيِّ ِ
ف بـَْعـ َـد الْ ُم َل َعنَـ ِـة ،فَِإنـَّـهُ ُْيلَـ ُـد
ب الْ ُم َل ِعـ ُـن َو ْاعت ـََـر َ
ب« :إِ َذا َت َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ـك َمـ َـى
َويـُْل َحـ ُـق بِـ ِـه الْ َولَـ ُـدَ ،وتُطَلَّـ ُـق ْامَرأَتُــهُ تَطْلي َق ـةً َبئنَ ـةًَ ،وَيْطُبـَُهــا َمـ َـع ْ
الُطــابَ ،ويَ ُكــو ُن َذلـ َ
ب نـَْف َســهُ»(.((19
أَ ْك ـ َذ َ
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وأما املعقول فقالوا:
 -1إن الثابــت ابلنــص هــو اللعــان بــن الزوجــن دون احلرمــة املؤبــدة ،فلــو أثبتنــا بــه احلرمــة
املؤبــدة ،كان فيــه زايدة علــى النــص ،والـزايدة علــى النــص ال جتــوز خصوصـاً فيمــا كان طريقــه
العقــوابت(.((19
 -2قالـوا هــذه فرقــة ختتــص مبجلــس احلكــم وال يتقــرر ســببه إال يف نــكاح صحيــح فيكــون
فرقــة بطــاق كالفرقــة بســبب اجلــب والعنــة؛ ألنــه ابللعــان يفــوت اإلمســاك ابملعــروف فيتعــن
التسـريح ابإلحســان ،فــإذا امتنــع منــه انب القاضــي منابــه ،فيكــون فعــل القاضــي كفعــل الــزوج،
وإذا ثبــت أنــه طــاق فــإن احلرمــة بســبب الطــاق ال تتأبــد(.((19
 -3العلــة املوجبــة للعــان املوجــب للفرقــة هــي ثبــوت الــزوج علــى قولــه ،بدليــل أنــه لــو رجــع
عنــه قبــل اللعــان فَ ُحـ َّـد مل تكــن فرقــة ،ولــذا فإنــه إذا رجــع بعــد اللعــان زال حكــم اللعــان املوجــب
للفرقــة بــزوال العلــة وأمكنهمــا االجتمــاع(.((19
 -4جتــوز املناكحــة بينهمــا إذا مل يبــق اللعــان بينهمــا حكمـاً؛ ألنــه إذا أكــذب نفســه يقــام
عليــه احلــد إلقـراره علــى نفســه ابلتـزام احلــد ،ويلحــق بــه النســب ومــن ضــرورة إقامــة احلــد عليــه
بطــان اللعــان ،وال يبقــى أهـاً للعــان بعــد إقامــة احلــد ،فحلَّــت املناكحــة بينهمــا بعــد مــا بَطـُـل
حكــم اللعــان فــا يكــون يف هــذا إثبــات االجتمــاع بــن املتالعنــن( ،((20وألن اللعــان شــهادة
تبطــل بتكذيــب الشــاهد نفســه ،فلــم يبقيــا متالعنــن ال حقيقــة وال حكمـاً ،فلــم يتناوهلمــا النــص
فيجتمعــان(.((20
 -5إن حتــرمي اللعــان خيتــص ابلزوجيــة ،فوجــب أن ال يكــون حترميـاَ مؤبــداً كالطــاق ،وال
يدخــل عليــه الرضــاع؛ ألنــه ال خيتــص ابلزوجيــة(.((20
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أدلة القول الثاين:
اســتدل أصحــاب القــول الثــاين القائــل أبن املالعــن حتــرم عليــه مــن العــن منهــا
حتــرمي مؤبــد ولــو أكــذب نفســه ابلســنة واآلاثر واملعقــول:
أما السنة:
 -1فما رواه ابن عباس ،وابن عمر :أن النيب قال« :املتالعنان ال جيتمعان أبداً».
وجه الداللة :احلديث نص يف أهنما ال جيتمعان أبداً ،ومل يـَُفَّر َق(« ،((20إذ مل يقل رسول
هللا :إال أن تكــذب نفســك ،أو تفعــل كــذا ،كمــا قــال هللا عــز وجــل يف املطلــق الثالثــةَ ﴿ :ح َّتـ َ
ـى
َ
كـ َ
ـح َز ْو ًجــا َغيْـ َ
ـرهُ﴾»(« ،((20ولــو قــال فــإن طلقهــا فــا حتــل لــه لــكان هنيـاً مطلقـاً ال حتــل
تن ِ
لــه أبداً»(.((20
واُعــرض عليــه أبنــه حممــول علــى مــا إذا كان ابقيـاً علــى دعـواه عليهــا َومل يرجــع عنهــا(،((20
َ َ ُ َ ّ
ـل َعلَــى أ َحــد ّمِنْ ُهــم َّمـ َ
ـات
ٍ
َقــال الزيلعــي« :أي مــا دامــا متالعنــن كقولــه تعــاىل﴿ :ولا تصـ ِ
َ ً
أبــدا﴾( ((20أي مــا دام منافقـاً .يُقــال املصلــي ال يتكلــم أي :مــا دام مصليـاً .فلــم يبــق متالعنـاً
ال حقيقــة لعــدم االشــتغال بــه ،وال جمــازاً ألنــه إمنــا مســي متالعنـاً لبقــاء اللعــان بينهمــا حكمـاً ،ومل
يبــق (أي بعــد أن أكــذب نفســه)»(.((20
 -2حديثِ َ :
ك َعلَيـَْها».
يل لَ َ
«ل َسب َ

وجــه الداللــة :قولــه «(ال ســبيل لــك عليهــا) دليــل علــى أهنــا ال حتــل لــه بوجــه مــن
الوجــوه ،إذ لــو كان لــه عليهــا ســبيل بوجــه مــن الوجــوه الســتثىن ذلــك عنــد قولــه« :ال ســبيل
لــك عليهــا» فقــال :ال ســبيل لــك عليهــا إال أن تكذب(تشــكيل) نفســك ،فلمــا أطلــق القــول
مل يكــن ألحــد أن يســتثين عليــه ،وخمالفــة األخبــار غــر جائــز ،فكذلــك ال جيــوز أن يُســتثىن
ابل ـرأي مــن اخلــر»( ،((20فصــار حتــرمي املالعنــة علــى املالعــن كالتحــرمي املؤبــد يف األمهــات
ومــن ذكــر معهــن ،وهــذا شــأن حتــرمي مطلــق التأبيــد(.((21
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واُعــرض عليــه أبن املـراد بقولــه (ال ســبيل لــك عليهــا)« :حيتمــل أن يكــون ال ســبيل لــك
عليهــا إذ كنــت علــى هــذا القــول الــذي مينــع مــن بقــاء النــكاح إذا رجعــت عنــه ،وقــد وجــدان
ِ
ـك
ـتَ :هـ ْـل لَـ َ
مثــل ذلــك يف كالم رســول هللا ،وهــو قولــه ألُِّم َحبِيبَـةَ بِْنــت أ َِب ُسـ ْفيَا َن لَمــا قَالَـ ْ
ِف أُخـ ِـي بِْنـ ِ
ـت أَِب ُس ـ ْفيَا َن؟...قال« :إِنـََّهــا َل َِتـ ُّـل ِل»( ،...((21فلــم يكــن قولــه« :إهنــا ال
ْ
حتــل يل» يريــد بذلــك أهنــا ال حتــل لــه أبــداً ،وإمنــا أراد أهنــا ال حتــل يل مــا كنــت أنــت عنــدي،
ومــا كان نكاحــي عليــك ،ومــا مل تنقــض عدتــك مــي ،فكذلــك قولــه« :ال ســبيل لــك عليهــا»
ال يوجــب رفــع ســبيله عنهــا أبــداً حــى ال يكــوان زوجــن يف املســتأنف ،وقــد كان الشــافعي
هبــذا القــول أوىل مــن غــره ،ألن مــن أصلــه أن مــن روى حديثـاً كان أعلــم بتأويلــه ،فهــذا إمنــا
رواه ســعيد ،وقــد قــال ســعيد يف املالعــن «إذا أكــذب نفســه ُردت إليــه امرأتــه مــا كانــت يف
العــدة»( ،((21(怀((21فلــم جيعــل ذلــك الســبيل كمــا أتول الشــافعي يف حديثــه ،وكذلــك قــول
الزهــري مضــت الســنة ...فـََعلِمنــا بذلــك أن معــى قولــه« :مضــت الســنة أهنمــا ال جيتمعــان
أبــداً» أي مــا كان الــزوج مقيمـاً علــى قولــه ،واثبتـاً علــى احلــال األوىل الــي العــن عليهــا(.((21

وأما األثر:

فقال النخعي« :إِ َذا أَ ْك َذب نـ ْفسه جلِ َد و َلِق بِِه الْولَ ُد وَل َيتَ ِمع ِ
ان»(.((21
َ َ َُ ُ َ َ َ َ ْ َ

وأما املعقول فقالوا:
 -1إن حتــرمي اللعــان ال يرتفــع بــزوج وإصابــة ،وال يرتفــع قبــل احلــد والتكذيــب ،فــكان
مؤبــداً كتحــرمي الرضــاع( ،((21واملصاهــرة(.((21
واُعرتض عليه:
أبنــه قيــاس مــع الفــارق فتحــرمي اللعــان خيتــص ابلزوجيــة وحتــرمي الرضــاع ال خيتــص
ابلزوجيــة ( . ((21
 -2لفظ اللعان موضوع للفرقة فوجب أن ال يرتفع حترميه ابلتكذيب كالطالق(.((21
 -3إن املطلــق ثــااثً إذا اشــرى مطلقتــه مل حتــل لــه حــى تنكــح زوجـاً غــره فهنــا أوىل؛ ألن
هــذا التحــرمي مؤبد(.((22
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الرتجيح:
الراجــح وهللا أعلــم هــو املذهــب الثــاين القائــل أبن املالعــن ال حتــل لــه املالعنــة ولــو أكــذب
نفســه؛ لصحــة األدلــة وصراحتهــا وســامتها مــن املعارضــة الصحيحــة ،كمــا أن مــا جــرى بينهمــا
قــد أوقــع بينهمــا مــن التباغــض والســوء مــا يوجــب أن ال جيتمعــا بعدهــا أبــداً ،ألن العالقــة
الزوجيــة مبنيــة علــى املــودة والرمحــة ومهــا قــد فقــدوا ذلــك كلــه .قــال اإلمــام مالــك« :الســنة عنــدان
أن املتالعنــن ال يتناكحــان أبــداً .وإن أكــذب نفســهُ ،جلِــد احلــد ،وأُحلــق بــه الولــد .ومل ترجــع
إليــه أبــداً .قــال :وعلــى هــذا الســنة عنــدان الــي ال شــك فيهــا وال اختــاف»(.((22
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اخلامتة
احلمــد هلل وحــده والــصالة والســام علــى مــن ال نــي بــه وعلــى آلــه وصحبــه ومــن ســار
علــى هنجــه وبعــد ففــي ختــام هــذا البحــث أســوق أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا فأقــول:
 -1شــرع هللا اللعــان فرجـاً وخمرجـاً للــزوج الــذي أبتُلِــي بتلويــث فراشــه وعرضــه يف زوجــه،
وهــذا مــن عظيــم رمحــة هللا بــه.
 -2اختلــف الفقهــاء يف اللعــان هــل شــهادات أم أميــان والراجــح وهللا أعلــم أنــه شــهادات
ملوافقتــه نــص القــرآن الكــرمي.
 -3اتفــق الفقهــاء علــى أن اللعــان يوجــب الفرقــة بــن الزوجــن.
 -4اختلــف الفقهــاء يف وقــوع الفرقــة هــل تقــع مبجــرد اللعــان ،وال تتوقــف علــى تفريــق
القاضــي أم ال تقــع إال بتفريقــه؟ أم تقــع الفرقــة بلعــان الــزوج وحــده؟ والراجــح وهللا أعلــم أن
الفرقــة بــن املتالعنــن حتصــل مبجــرد اللعــان؛ لصحــة أدلتهــم وســامتها مــن املعارضــة.
 -5اختلفـوا يف الفرقــة بعــد اللعــان؛ هــل هــي فســخ أم طــاق ابئــن؟ إىل قولــن ،والراجــح
وهللا أعلــم هــو أن الفرقــة بعــد اللعــان فرقــة فســخ وحتــرمي دائــم؛ لصحــة وصراحــة األدلــة الــي
اســتدلوا هبــا ،وســامتها مــن املعارضــة ،وموافقتهــا ملــا يــؤول إليــه األمــر مــن النفــرة بــن الزوجــن
حبيــث يتعــذر معهــا أن جيتمعــا.
 -6اختلفـوا يف املالعــن إذا أكــذب نفســه بعــد اللعــان؛ هــل حيــل لــه الــزواج ممــن العنهــا
أم ال؟ علــى قولــن والراجــح -وهللا أعلــم -أن املالعــن ال حتــل لــه املالعنــة ولــو أكــذب نفســه؛
لصحــة األدلــة وصراحتهــا وســامتها مــن املعارضــة الصحيحــة ،كمــا أن مــا جــرى بينهمــا
قــد أوقــع بينهمــا مــن التباغــض والســوء مــا يوجــب أن ال جيتمعــا بعدهــا أبــداً؛ ألن العالقــة
الزوجيــة مبنيــة علــى املــودة والرمحــة ومهــا قــد فقــدوا ذلــك كلــه.
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 )7انظر حترير ألفاظ التنبيه للنووي(ص  ،)272حتفة احملتاج البن حجر (.)202/8
 )8فتح الباري (.)440 /9
 )9انظر أسباب النزول للواحدي حتقيق احلميدان (ص 317ـ.)318
 )10هــال بــن أميــة بــن عامــر بــن قيــس بــن عبــد األعلــم بــن عامــر بــن كعــب بــن واقــف ،وامســه مالــك بــن
امــرئ القيــس بــن مالــك بــن األوس األنصــاري الواقفــي .شــهدا بــدرا وأحــدا ،وكان قــدمي اإلســام ،كان
يكســر أصنــام بــي واقــف ،وكانــت معــه رايتهــم يــوم الفتــح ،وأمــه أنيســة بنــت هــدم ،أخــت كلثــوم بــن
اهلــدم الــذي نــزل عليــه النــي ملــا قــدم املدينــة مهاجـراً .وهــو أحــد الثالثــة الذيــن ختلفـوا عــن غــزوة تبــوك،
عــاش إىل خالفــة معاويــة .انظــر أســد الغابــة البــن األثــر( ،)380 /5اإلصابــة البــن حجــر (.)428/6
 )11شـريك ابــن الســمحاء وهــي أمــه ،وأبــوه عبــدة بــن معتــب بــن اجلــد بــن العجــان بــن حارثــة بــن ضبيعــة
البلــوي ،وهــو ابــن عــم معــن ،وعاصــم ،ابــي عــدي بــن اجلــد .قيــل :إنــه شــهد مــع أبيــه أحــدا ،وهــو أخــو
الـراء بــن مالــك ألمــه .أســد الغابــة البــن األثــر ( ،)631 /2اإلصابــة البــن حجــر(.)287/3
 )12ســبطا :الســبط ممتــد األعضــاء اتم اخللــق .النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر البــن األثــر (،)334/2
وانظــر الفائــق يف غريــب احلديــث للزخمشــري(.)379/3
 )13قضــيء العينــن :فاســد العني.غريــب احلديــث البــن ســام ( ،)85/3تفســر غريــب مــا يف الصحيحــن
للحميــدي( ،)264/1غريــب احلديــث البــن اجلــوزي ( ،)251/2اتج العــروس للزبيــدي(.)375/1
الشـ ْـعر وهــي نقيــض ســبط الشــعر .انظــر غريــب احلديــث البــن اجلــوزي (/1
 )14جعــدا :ظَاهــر جعــود ّ
 ،)158النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر البــن األثــر(.)275 /1
 )15محــش الســاقني :دقيــق الســاقني .الفائــق يف غريــب احلديــث للزخمشــري ( ،)332/2غريــب احلديــث
البــن ســام ( ،)98/2قليــل حلمهمــا .انظــر مقاييــس اللغــة البــن فــارس (.)105/2
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 )16صحيح مسلم (.)1496
 )17ربعــا :ليــس بطويــل وال قصــر .مقاييــس اللغــة البــن فــارس( ،)479/2تفســر غريــب مــا يف الصحيحــن
للحميدي(.)155/1
 )18رواه النسائي يف الكربى ( ،)5634ويف اجملتىب ( ،)3469وابن حبان يف صحيحه (.)4451
.)3830( )19
 )20عوميــر بــن أيب أبيــض العجــاين .وقــال الطـراين :هــو عوميــر بــن احلــارث بــن زيــد بــن جابــر بــن اجلـ ّد بــن
العجالن .وأبيض لقب ألحد آابئه ،وهو الذي رمى زوجته ،فالعن رسول هللا بينهما ،وذلك يف شعبان
ســنة تســع ملــا قــدم مــن تبــوك .انظــر أســد الغابــة البــن األثــر( ،)304/4اإلصابــة البــن حجــر(.)620/4
 )21احلاوي للماوردي(.)5/11
 )22شرح النووي على مسلم (.)120 /10
 )23زاد املعاد البن القيم (.)354 ،353 /5
 )24انظــر املبســوط للسرخســي ( ،)43/7حتفــة الفقهــاء للســمرقندي( ،)222/2بدائــع الصنائــع
للكاســاين ( ،)244/3أحــكام الفــرآن للطحــاوي( ،)411/2حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب
ال ـرابين( ،)110/2بدايــة اجملتهــد البــن رشــد ( ،)138/3القوانــن الفقهيــة البــن جــزي(ص،)242
االســتذكار البــن عبدالــر( ،)101/6شــرح زروق علــى الرســالة (ص ،)57مغــي احملتــاج للش ـربيين
( ،)71/5حتفــة احملتــاج البــن حجــر( ،)221/8هنايــة احملتــاج للرملــي ( ،)221/7اإلش ـراف البــن
املنــذر ( ،)333/5اإلنصــاف للمــرداوي( ،)251/9اإلقنــاع للحجــاوي( ،)103/4املبــدع البــن
مفلــح( ،)58/7شــرح الزركشــي(.)518/5
 )25وحكــي عــن البــي أنــه ال يتعلــق ابللعــان فرقــة .انظــر بدايــة اجملتهــد البــن رشــد ( ،)139/3املغــي البــن
قدامــة (.)64 /8
 )26وستأيت األدلة على ذلك يف املسألتني التاليتني.
 )27انظــر املبســوط للسرخســي( ،)43/7بدائــع الصنائــع للكاســاين( ،)245/3الــدر املختــار
للحصكفي( ،)488/3حتفة الفقهاء للسمرقندي( ،)222 ،221/2حاشية ابن عابدين(،)488/3
أحــكام القــرآن للجصــاص ( ،)386/3خمتصــر اختــاف العلمــاء للطحــاوي( ،)505/2املغــي
البــن قدامــة ( ،)63/8شــرح الزركشــي( ،)519/5الــكايف البــن قدامــة ( ،)186/3املبــدع البــن
مفلــح( ،)57/7اإلنصــاف للمــرداوي(.)251/9
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 )28انظــر تبيــن احلقائــق للزيلعــي( ،)17/3حتفــة الفقهــاء للســمرقندي( ،)222/2حاشــية ابــن
عابديــن( ،)488/3أحــكام القــرآن للطحــاوي ( ،)412/2الــكايف البــن عبدالــر ( ،)614/2القوانــن
الفقهيــة البــن جــزي(ص ،)242مواهــب اجلليــل للحطــاب ( ،)139 ،138/4الشــرح الكبــر للدرديــر
( ،)467/2حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب ال ـرابين ( ،)110/2حاشــية الصــاوي(،)668/2
الذخــرة للق ـرايف ( ،)307/4شــرح الزرقــاين علــى املوطــأ ( ،)286/3املغــي البــن قدامــة (،)63/8
الــكايف البــن قدامــة( ،)186/3املبــدع البــن مفلــح( ،)57/7اإلقنــاع للحجــاوي ( ،)103/4شــرح
منتهــى اإلرادات للبهــويت( ،)183/3اإلنصــاف للمــرداوي ( ،)251/9مطالــب أويل النهــى للرحيبــاين
(.)543/5
 )29أبــو عبيــد القاســم بــن ســام اهلــروي اخلزاعــي ابلــوالء ،اخلراســاين البغــدادي :مــن كبــار العلمــاء ابحلديــث
واألدب والفقــه .مــن أهــل هـراة .ولــد وتعلــم هبــا .وكان مــؤدابً .ورحــل إىل بغــداد فــويل القضــاء بطرســوس
مثــاين عشــرة ســنة .مــن كتبــه «الغريــب املصنــف» ،و«فضائــل القــرآن» قــال عبــدهللا بــن طاهــر علمــاء
اإلسالم أربعة :عبدهللا بن عباس يف زمانه ،والشعيب يف زمانه ،والقاسم بن معن يف زمانه ،والقاسم بن
ســام يف زمانــه .انظــر وفيــات األعيــان البــن خلــكان ( ،)60/4ســر أعــام النبــاء للذهــي(،)501/8
األعــام للزركلي(.)176/5
 )30املغين البن قدامة(.)63/8
 )31انظــر شــرح الزرقــاين علــى املوطــأ ( ،)286 /3حتفــة احملتــاج للهيتمــي( ،)221/8مغــي احملتــاج
للش ـربيين( ،)380/3هنايــة املطلــب للجويــي ( ،)54/15روضــة الطالبــن للنــووي( ،)356/8هنايــة
احملتــاج للرملــي ( ،)121/7احلــاوي الكبــر للمــاوردي( )159/8و(.)52/11
 )32تظهــر فائــدة اخلــاف يف التـوارث لــو مــات أحدمهــا بعــد فـراغ الرجــل ،وفيمــا إذا علــق طــاق املـرأة بفـراق
أخرى مث العن األخرى .شرح الزرقاين على املوطأ (.)286 /3
 )33انظر بداية اجملتهد البن رشد (.)139/3
 )34رواه أبو داود (.)2258
 )35صحيح مسلم ( ،)3816مسند أمحد ( )22856واللفظ ألمحد.
 )36شرح صحيح البخاري البن بطال(.)476/7
 )37ســنن ابــن ماجــه( ،)2081وقــال ابــن امللقــن:روي مــن طريقــن األول :فيــه ابــن هليعــة ،والثــاين :فيــه
الفضــل بــن املختــار ،قــال ابــن عــدي :أحاديثــه منكــرة ،وعامــة أحاديثــه ال يتابــع عليهــا .وقــال أبــو حــامت
ال ـرازي :جمهــول ،وأحاديثــه منكــرة ،حيــدث ابألابطيــل .وقــال األزدي :منكــر احلديــث جــدا .وقــال=
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=البيهقــي :هــذا حديــث ضعيــف ،وقــال ابــن اجلــوزي يف « عللــه» :إنــه حديــث ال يصــح.
قلــت :وحلديــث ابــن عبــاس الســالف طريــق آخــر ،رواه الط ـراين يف «أكــر معامجــه» ( )11800مــن
حديــث :حيــى بــن عبداحلميــد احلمــاين .واحلمــاين مــع حفظــه وأتليفــه للمســند :ممــن اختلــف فيــه،
وثقــه ابــن معــن وغــره ،وكذبــه أمحــد وغــره ،وال ـراوي عنــه إن كان التيمــي فثقــة ،وإن كان ابــن املعلــى
(القطـواين) فليــس بشــيء .انظــر البــدر املنــر( ،)139/8هتذيــب الكمــال للمــزي(،490 ،487/15
 ،)491هتذيــب التهذيــب البــن حجــر( ،)373/5الكواكــب الن ـرات البــن الكيــال(481/1ـ .)483
 )38انظر احلاوي الكبري للماوردي(.)54/11
 )39انظــر فتــح البــاري البــن حجــر( ،)459/9نيــل األوطــار للشــوكاين ( ،)318/6مطالــب أويل النهــى
للرحيبــاين (.)543/5
 )40حممــد بــن علــي بــن مقصــود علــي الصديقــي ،العظيــم آابدي ،أبــو الطيــب ،مشــس احلــق :عــامل ابحلديــث،
مــن أهــل (عظيــم آابد) يف اهلنــد .ق ـرأ احلديــث يف دهلــي .وصنــف كتب ـاً منهــا« :غايــة املقصــود»،
ـي» ،و«املكتــوب اللطيــف إىل احملــدث الش ـريف» يف اإلجــازات
و«التعليــق املغــي علــى ســنن الدارقطـ ّ
بعلــم احلديــث ،و«رســالة يف آداب البحــث واملناظــرة» ،و«إعــام أهــل العصــر أبحــكام ركعــي الفجــر».
انظــر األعــام للزركلــي ( ،)302 ،301 /6معجــم املؤلفــن لكحالــة(.)63/9
 )41وذلــك يف احلديــث الصحيــح الــذي يرويــه ســهل بــن ســعد عــن عوميــر العجــاين .البخــاري ()5259
ومســلم (.)3816
 )42عون املعبود(.)242/6
 )43انظر التمهيد البن عبدالرب( ،)16/15طرح التثريب للعراقي(.)116/7
 )44انظر احلاوي الكبري للماوردي(.)55 ،54/11
 )45سورة النور:آية (.)4
 )46ســعد بــن عبــادة بــن دليــم بــن حارثــة بــن اخلــزرج األنصــاري الســاعدي ،يكــى أاب اثبــت ،وقيــل :أاب
قيــس ،واألول أصــح.كان نقيــب بــي ســاعدة عنــد مجيعهــم ،وشــهد بــدرا عنــد بعضهــم ،وكان ســيدا
جـوادا ،وهــو صاحــب رايــة األنصــار يف املشــاهد كلهــا ،وكان وجيهــا يف األنصــار ،ذا رايســة وســيادة،
يعــرف قومــه لــه هبــا ،ولــه وألهلــه يف اجلــود أخبــار حســنة( .ت  .)15وقيــل غــر ذلــك .انظــر أســد
الغابــة ،البــن األثــر ( ،)441/2اإلصابــة البــن حجــر(55 /3ـ .)56
 )47سورة النور ،من اآلية(.)6
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 )48أصيهــب :تصغــر األصهــب واألصهــب :الــذي يعلــو لونــه صهبــة وهــي كالشــقرة .أو احلمــرة .انظــر
النهايــة يف غريــب احلديــث البــن األثــر( ،)62/3الفائــق يف غريــب احلديــث للزخمشــري(،)322/2
املصبــاح املنــر للفيومــي( ،)349/1قــال الزبيــدي شــديد محــرة الشــعر .اتج العــروس(.)519/6
 )49أريســح :تصغــر األرســح وهــو خفيــف اإلليتــن .غريــب احلديــث للخطــايب ( ،)375/1اتج العــروس
للزبيــدي ( ،)393/6وقــال ابــن األثــر هــو« :الــذي ال عجــز لــه ،أو هــي صغــرة الصقــة ابلظهــر».
النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر (.)221/2
 )50أورق :األورق الــذي لونــه بــن السـواد والغــرة .غريــب احلديــث البــن ســام ( ،)98/2غريــب احلديــث
البــن اجلــوزي( ،)465/2وقــال الزبيــدي األمســر مــن النــاس .اتج العــروس(.)468/26
 )51مجاليــا :أي عظيــم اخللــق شــبه خلقــه خبلــق اجلمــل ،وهلــذا قيــل للناقــة ُجاليــة؛ ألهنــا تشــبه ابلفحــل
مــن اإلبــل يف عظــم اخللــق .غريــب احلديــث البــن ســام ( ،)98/2النهايــة يف غريــب احلديــث البــن
األثــر(.)175/5
 )52خــدجل الســاقني :عظيــم الســاقني ،أو ممتلــئ الســاقني .انظــر غريــب احلديــث البــن ســام (،)98/2
غريــب احلديــث للحــريب (.)574/2
 )53ســابغ اإلليتــن :أي كثــر حلمهمــا .غريــب احلديــث البــن اجلــوزي ( ،)458/1وانظــر غريــب احلديــث
للحــريب (.)407/2
 )54رواه اإلمام أمحد( ،)2131وأبو داود (.)2256
 )55انظر بدائع الصنائع للكاساين(.)245/3
 )56انظر معرفة الرجال البن معني( ،)220/2الضعفاء واملرتكون للنسائي( ،)74 /1اجلرح والتعديل البن
أيب حــامت ( ،)86/6اجملروحــن البــن حبــان( ،)166 ،165/2هتذيــب الكمــال للمــزي(،)156/14
نصــب الرايــة للزيلعــي( ،)252 ،251/3هتذيــب التهذيــب البــن حجــر( ،)103/5تعريــف أهــل
التقديــس البــن حجــر(ص ،)50إكمــال التهذيــب ملغلطــاي(.)182/7
 )57عبــاد بــن منصــور الناجــي ،أبــو ســلمة البصــري ،الفقيــه القاضــي :روى لــه أصحــاب الســنن والبخــاري
تعليق ـاً .مل يكــن بــذاك القــوي يف احلديــث ،وكان يدلــس عــن الضعفــاء ،وحديثــه ال يقبــل إذا عنعــن،
وتغــر يف آخــر عمــره( .ت  .)152انظــر هتذيــب الكمــال للمــزي( ،)156/14هتذيــب التهذيــب البــن
حجــر( ،)103/5إكمــال التهذيــب ملغلطــاي(.)182/7
 )58رواه مسلم(.)3825
 )59انظر البيان للعمراين( ،)467/10احلاوي الكبري للماوردي(.)53 /11
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 )60انظــر الــكايف البــن قدامــة( ،)186/3كشــاف القنــاع للبهــويت( ،)402/5مطالــب أويل النهــى
للرحيبــاين(.)543/5
 )61يوســف بــن عمــر بــن عبدالــر النمــري ،يكــى أبيب عمــر ،احلافــظ املالكــي ،شــيخ علمــاء األندلــس،
وكبــر حمدثيهــا يف وقتــه ،مــن مصنفاتــه« :التمهيــد» و«االســتذكار» و«االســتيعاب» و «الــكايف»( .ت
 .)463انظــر ســر أعــام النبــاء للذهــي ( ،)153/18الديبــاج املذهــب البــن فرحــون (ص ،357
.)358
 )62االستذكار(.)99/6
 )63انظر البيان للعمراين(.)467/10
 )64الزيلعــي :مجــال الديــن أبــو حممــد عبــدهللا بــن يوســف بــن حممــد :فقيــه ،عــامل ابحلديــث .أصلــه مــن
الزيلــع (يف الصومــال) ووفاتــه يف القاهــرة .مــن كتبــه« :نصــب الرايــة يف ختريــج أحاديــث اهلدايــة»
و«ختريــج أحاديــث الكشــاف»( .ت  .)762انظــر الــدرر الكامنــة البــن حجــر( ،)95/3البــدر الطالــع
للشــوكاين(.)402/1
 )65نصب الراية (.)18/3
 )66رواه البخاري( ،)5259ومسلم(.)3816
 )67انظر املبسوط للسرخسي(.)43/7
 )68انظــر االختيــار للموصلــي ( ،)169/3أحــكام القــرآن للطحــاوي ( ،)413/2املغــي البــن قدامــة
( ،)63/8معــامل الســنن للخطــايب(.)264/3
 )69أمحــد بــن علــي ال ـرازي ،احلنفــي ،املعــروف ابجلصــاص أبــو بكــر .فقيــه جمتهــد ،ورد بغــداد يف شــبيبته،
ودرس ،ومجــع ،وختــرج بــه املتفقهــة .مــن تصانيفــه« :شــرح اجلامــع الكبــر حملمــد بــن احلســن الشــيباين»
و«شــرح خمتصر الطحاوي»( .ت  )370رمحه هللا .انظر اتريخ بغداد للخطيب البغدادي (،)72/5
اجلواهــر املضيــة للقرشــي( ،)84/1اتج الرتاجــم البــن قطلوبغــا (ص.)96
 )70أحكام القرآن للجصاص (.)387 /3
عالمــة
 )71ابــن اجلــوزي :عبدالرمحــن بــن علــي بــن حممــد اجلــوزي القرشــي البغــدادي ،أبــو الفــرج كان ّ
عصــره وإمــام وقتــه يف احلديــث وصناعــة الوعــظ .لــه حنــو مخــس مئــة مصنــف ،منهــا« :تلقيــح فهــوم
أهــل اآلاثر ،يف خمتصــر الســر واألخبــار» و«املوضوعــات» و«تلبيــس إبليــس» و«التحقيــق يف مســائل
اخلــاف»(.ت .)597انظــر الذيــل علــى طبقــات احلنابلــة البــن رجــب( ،)458/2املقصــد األرشــد
البــن مفلــح(.)93/2
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 )72التحقيق يف مسائل اخلالف(.)203/3
 )73انظــر شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم ( ،)122/10صحيــح البخــاري البــن بطــال( ،)467/7فتــح
البــاري البــن حجــر(.)459 ،451/4
 )74أسىن املطالب لزكراي األنصاري(.)386/3
 )75انظر شرح صحيح البخاري البن بطال(.)467/7
 )76محــد بــن حممــد بــن إبراهيــم ابــن اخلطــاب البســي ،أبــو ســليمان :فقيــه حمــدث ،مــن أهــل بســت مــن بــاد
كابــل لــه «بيــان إعجــاز القــرآن» و«غريــب احلديــث» و«شــرح البخــاري» و«شــرح أيب داود»(.ت
 )388رمحــه هللا .انظــر طبقــات احلفــاظ للســيوطي(ص  ،)404 ،401األعــام للزركلــي (.)273/2
 )77معامل السنن (.)264 /3
 )78انظر شرح النووي على صحيح مسلم ( ،)122/10مرقاة املفاتيح ملال قاري(.)2158/5
 )79احلســن بن حممد بن عبدهللا ،شــرف الدين الطييب :حمدث مفســر ،أنفق ثروته يف وجوه اخلري فافتقر،
كان مالزمـاً للتعليــم ،متواضعــا ،ومتيــز ابســتخراج الدقائــق .مــن كتبــه :اخلالصــة يف معرفــة احلديــث ،شــرح
الكشــاف ،شــرح مشــكاة املصابيــح( .ت  .)743انظــر طبقــات املفسـرين للــداودي( ،)146/1الــدرر
الكامنــة البــن حجــر( ،)158/2األعالم للزركلي(.)256/2
 )80مرقاة املفاتيح ملال قاري(.)2159/5
 )81مرقاة املفاتيح ملال قاري( ،)2159/5وانظر شرح فتح القدير البن اهلمام(.)287/4
 )82تبيني احلقائق للزيلعي(.)18/3
 )83جمموع الفتاوى (.)78 /33
 )84مســند أيب حنيفــة روايــة أيب نعيــم حتقيــق :حممــد الفــاراييب(ص  ،)154رواه الدارقطــي (،)3706
والبيهقــي يف الســنن الصغــر ( ،)2751والســنن الكــرى( ،)15354وإســناده جيــد .تنقيــح التحقيــق
البــن عبداهلــادي ( ،)444/4وقــال األلبــاين :صحيــح .سلســلة األحاديــث الصحيحــة (.)598/5
 )85انظر شرح فتح القدير البن اهلمام (.)288/4
 )86رواه ســعيد بــن منصــور( ،)1561والبيهقــي يف الســنن الكــرى ( ،)15359وقــال األلبــاين :صحيــح.
إرواء الغليــل (.)188/7
 )87انظر الكايف البن قدامة (.)186/3
 )88انظر بدائع الصنائع للكاساين(.)245/3
 )89انظر املبسوط للسرخسي(.)43/7
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 )90انظر املغين البن قدامة(.)63/8
 )91العنــة :العنــن الرجــل الــذي ال يشــتهي النســاء .الصحــاح اتج اللغــة للجوهــري( ،)2166 /6املطلــع
علــى أبـواب املقنــع للبعلــي(ص.)387
 )92انظر أحكام القرآن للجصاص (.)389 /3
 )93انظر احلاوي الكبري للماوردي( ،)54/11شرح صحيح البخارى البن بطال(.)476/7
 )94االختيار للموصلي(.)169/3
 )95انظر املبسوط للسرخسي ( ،)43 /7أحكام القرآن للجصاص (.)389/3
 )96انظر أحكام القرآن للجصاص (.)390/3
 )97ابــن بطــال :علــي بــن خلــف بــن بطــال البكــري ،أبــو احلســن القرطــي مث البلنســي ويعــرف اببــن اللجــام.
أخــذ عــن :أيب عمــر الطلمنكــي وابــن عفيــف وأيب املطــرف القنازعــي ويونــس بــن مغيــث .قــال ابــن
بشــكوال :كان مــن أهــل العلــم واملعرفــة ،عــي ابحلديــث العنايــة التامــة .شـَـر َح «صحيــح البخــاري» ،كان
مــن كبــار املالكيــة( .ت .)449انظــر ترتيــب املــدارك للقاضــي عيــاض( ،)160/8ســر أعــام النبــاء
للذهــي(.)47 /18
 )98شرح صحيح البخارى البن بطال(.)476/7
 )99انظر بدائع الصنائع للكاساين(.)244/3
 )100انظر املبسوط للسرخسي(.)43/7
 )101انظر بدائع الصنائع للكاساين( ،)245/3املبسوط للسرخسي(.)43/7
 )102فتح الباري البن حجر(.)459/9
 )103رواها الدارقطين ( ،)3708والبيهقي يف السنن الكربى(.)15358
 )104انظر احلاوي الكبري للماوردي(.)52/11
 )105رواه البخاري( ،)5035ومسلم( )3821واللفظ للبخاري.
 )106انظر شرح النووي على مسلم( ،)122/10احلاوي الكبري للماوردي(.)54/11
 )107انظر احلاوي الكبري للماوردي(.)53/11
 )108انظر التحقيق يف مسائل اخلالف البن اجلوزي( ،)302 /2فتح الباري البن حجر(.)459/9
 )109فتح الباري البن حجر( ،)459/9وانظر للقاعدة األصولية (النكرة يف ســياق النفي تعم) احملصول
للرازي( ،)343/2شرح خمتصر الروضة للطويف(.)473/2
 )110صحيح مسلم(.)3818
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 )111انظر شرح النووي على مسلم(.)123 /10
 )112األوسط البن املنذر(.)454 /9
 )113انظــر الــكايف البــن قدامــة( ،)186/3املبــدع البــن مفلــح( ،)58/7شــرح منتهــى اإلرادات
للبهــويت(.)183/3
 )114انظر املغين البن قدامة( ،)64/8الكايف البن قدامة( ،)186/3زاد املعاد البن القيم (.)350 /5
 )115انظر احلاوي للماوردي(.)53/11
 )116احلاوي للماوردي(.)52/11
 )117سورة النور ،من آية(.)6
 )118انظر بدائع الصنائع للكاساين(.)244/3
 )119هــو حممــد بــن عبدالواحــد بــن مســعود السيواســي ،كمــال الديــن ،املعــروف اببــن اهلمــام ،إمــام مــن
علمــاء احلنفيــة ،عــارف أبصــول الــدايانت والتفســر والفرائــض والفقــه واحلســاب واللغــة .كان معظم ـاً
عنــد امللــوك .مــن مصنفاتــه «التحريــر يف أصــول الفقــه» ،و«زاد الفقــر»(.ت .)861انظــر دي ـوان
اإلســام للغــزي( ،)360/4األعــام للزركلــي(.)255/6
 )120شرح فتح القدير( ،)286/4وانظر تبيني احلقائق للزيلعي(.)18/3
 )121أحكام القرآن للجصاص (.)388 /3
 )122أحكام القرآن(.)387/3
 )123الطحــاوي :أمحــد بــن حممــد بــن ســامة األزدي الطحــاوي ،أبــو جعفــر ،إمامــا فقيهــا ثقــة ثبتــا انتهــت
إليــه رائســة أصحــاب أيب حنيفــة مبصــر ،روى عــن هــارون األيلــي ،وابــن رفاعــة ،وحبــر بــن نصــر وغريهــم،
وروى عنــه أبــو احلســن اإلمخيمــي ،وأمحــد اخلشــاب ،وأبــو بكــر بــن املقــرئ ،مــن مصنفاتــه معــاين
اآلاثر ،واملختصــر يف الفقــه(.ت  .)321انظــر طبقــات احلفــاظ للســيوطي (ص ،)399اجلواهــر املضيــة
للقرشــي(.)102/1
 )124تبيني احلقائق للزيلعي(.)18/3
 )125ابــن قدامــة :أبــو حممــد عبــدهللا بــن أمحــد بــن قدامــة املقدســي اجلماعيلــي ،احلنبلــي ،كان إمام ـاً يف
القــرآن وتفســره ،ويف علــم احلديــث ،ويف علــم الفقــه ،ويف علــم اخلــاف واألصــول ،وكان زاهــداً ،ورعـاً،
كثــر احليــاء ،ســخياً ،كثــر العبــادة ،كان ال يناظــر أحــداً إال وهــو يبتســم .مــن مصنفاتــه« :املغــي»
و«ااملقنــع» و«العمــدة»( .ت  .)620انظــر ســر أعــام النبــاء للذهــي( ،)165/22الذيــل علــى
طبقــات احلنابلــة البــن رجــب (.)118 105/4
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 )126املغين( ،)64 /8وانظر زاد املعاد البن القيم (.)350 ،349/5
 )127رواه البخاري( ،)6818ومسلم(.)3688
 )128خمتصر خالفيات البيهقي (.)267/4
 )129معرفة السنن للبيهقي ()163/11
 )130انظر احلاوي الكبري للماوردي( ،)53/11البيان للعمراين(.)467/10
 )131انظر احلاوي الكبري للماوردي(.)53/11
 )132عبدامللــك بــن عبــدهللا بــن يوســف بــن حممــد اجلويــي ،أبــو املعــايل ،إمــام احلرمــن ،الفقيــه األصــويل،
تفقــه يف صبــاه علــى والــده وعلــى أيب القاســم اإلســفراييين ،جــد واجتهــد يف املذهــب واخلــاف .مــن
مصنفاتــه« :هنايــة املطلــب يف املذهــب» و«اإلرشــاد يف األصــول» و«الربهــان»( .ت .)478انظــر
طبقــات الشــافعية الكــرى للســبكي( ،)165/5طبقــات الشــافعية البــن قاضــي شــهبة(.)255/1
 )133هناية املطلب ( ،)54/15وانظر شرح الزرقاين على املوطأ (.)286 /3
 )134انظر احلاوي الكبري للماوردي(.)53/11
 )135انظر احلاوي الكبري للماوردي(.)52/11
 )136انظــر املبســوط للسرخســي( ،)43/7بدائــع الصنائــع للكاســاين( ،)245/3االختيــار للموصلــي
( ،)169/3تبيــن احلقائــق للزيلعــي( ،)17/3حتفــة الفقهــاء للســمرقندي( ،)222/2حاشــية ابــن
عابديــن ( ،)488/3أحــكام القــرآن للطحــاوي(.)414/2
 )137إبراهيــم بــن يزيــد بــن األســود النخعــي ،أبــو عمـران ،فقيــه أهــل الكوفــة ،اتبعــي جليــل ،أمجعـوا علــى
توثيقــه وجاللتــه وبراعتــه يف الفقــه ،كان بص ـرا بعلــم ابــن مســعود( .ت  ،)96وهــو ابــن تســع وأربعــن
ســنة .انظــر وفيــات األعيــان البــن خلــكان ( ،)25/1األعــام للزركلــي (.)80/1
 )138انظــر مصنــف ابــن أيب شــيبة( ،)18374اآلاثر أليب يوســف األنصــاري( ،)521البنايــة
للعيــي( .)573 /5
 )139انظر سنن سعيد بن منصور( ،)1583مصنف ابن أيب شيبة(.)18373
 )140انظــر تبيــن احلقائــق للزيلعــي( ،)17/3املبســوط للسرخســي( ،)44/7حتفــة الفقهــاء للســمرقندي
( ،)222/2بدائــع الصنائــع للكاســاين( ،)245/3حاشــية ابــن عابديــن( ،)488/3أحــكام القــرآن
للطحــاوي( ،)414/2التــاج واإلكليــل للم ـواق( ،)138/4مواهــب اجلليــل للحطــاب(،)467/5
الشــرح الكبــر للدرديــر( ،)467/3حاشــية العــدوي علــى شــرح أيب احلســن( ،)110 ،73/2شــرح
خمتصــر خليــل للخرشــي( ،)134/4الشــرح الصغــر للدرديــر( ،)669/2شــرح الزرقــاين علــى املوطــأ=
390

أثر اللعان على الفرقة الزوجية

أ.د .فاطمة بنت عوض الجلسي الحربي

=( ،)286 /3القوانــن الفقهيــة البــن جــزي (ص  ،)242الذخــرة للق ـرايف (،)308 ،283/4
الفواكــه الــدواين للنف ـراوي( ،)27/2روضــة الطالبــن للنــووي( ،)356/8اللبــاب البــن احملاملــي
(ص ،)338حتفــة احملتــاج للهيتمــي( ،)380/3مغــي احملتــاج للش ـربيين ( ،)380/3هنايــة املطلــب
للجويــي ( ،)60/15البيــان للعم ـراين ( ،)468/10جواهــر العقــود للمنهاجــي ( ،)142/2املغــي
البــن قدامــة( ،)65/8املبــدع البــن مفلــح( ،)58 ،57/7اإلقنــاع للحجــاوي( ،)103/4اإلنصــاف
للمــرداوي( ،)251/9مطالــب أويل النهــى للرحيبــاين (.)543/5
 )141مصنف عبدالرزاق(.)12433
 )142مصنف عبدالرزاق( ،)12436مصنف ابن أيب شيبة(.)17370
 )143مصنف عبدالرزاق( ،)12434مصنف ابن أيب شيبة(.)17370
 )144مصنف ابن أيب شيبة(.)17371
 )145مصنف ابن أيب شيبة(.)17375
 )146مصنف عبدالرزاق(.)17376
 )147مصنف ابن أيب شيبة(.)17377
 )148انظر حتفة الفقهاء للسمرقندي(.)222/2
 )149بدائع الصنائع للكاساين(.)245/3
 )150انظر بدائع الصنائع للكاساين(.)245/3
 )151شرح النووي على صحيح مسلم(.)122/10
 )152املنتقى للباجي (.)73/4
 )153انظــر معرفــة الســنن واآلاثر للبيهقــي( ،)142/11خمتصــر خالفيــات البيهقــي ( ،)268/4شــرح
النــووي علــى صحيــح مســلم(.)122/10
 )154انظر شرح النووي على صحيح مسلم(.)122/10
 )155معرفة السنن واآلاثر للبيهقي( ،)142/11خمتصر خالفيات البيهقي (.)268/4
 )156انظــر معــامل الســنن للخطــايب( ،)264/3األوســط البــن املنــذر ( ،)454/9شــرح الزرقــاين علــى
املوطــأ(.)286/3
 )157رواه أبو يوسف األنصاري يف اآلاثر( ،)521ابن أيب شيبة(.)18374
 )158رواه سعيد بن منصور يف سننه( ،)1583وابن أيب شيبة(.)18373
 )159انظر املغين البن قدامة(.)65/8
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 )160انظر سبل السالم للصنعاين(.)280 /2
 )161املرجع السابق.
 )162انظر بدائع الصنائع للكاساين(.)246/3
 )163انظر املبسوط للسرخسي( ،)44/7البناية للعيين (.)573 /5
 )164انظر املبسوط للسرخسي (.)44/7
 )165مصنف عبدالرزاق (.)12433
 )166مصنف عبدالرزاق (.)12436
 )167مصنف عبدالرزاق (.)12434
 )168انظر مغين احملتاج للشربيين(.)380/3
 )169انظر تبيني احلقائق للزيلعي( ،)18 /3املنتقى للباجي( ،)73/4احلاوي الكبري للماوردي(.)76/11
 )170انظر املبسوط للسرخسي(.)44/7
 )171انظر املرجع السابق.
 )172انظــر زاد املعــاد البــن القيــم ( ،)351/5تكملــة اجملمــوع للنــووي( ،)453/17املغــي البــن
قدا مــة(.)65/8
 )173انظر زاد املعاد البن القيم (.)351 /5
 )174املنتقى للباجي(.)73/4
 )175انظر نيل األوطار للشوكاين(.)322 /6
 )176انظر احلاوي الكبري للماوردي(.)76/11
 )177موطأ مالك(.)817 ،816/4
 )178انظــر املبســوط للسرخســي( ،)44 ،43/7بدائــع الصنائــع للكاســاين ( ،)245/3شــرح فتــح القديــر
البــن اهلمــام ( ،)488/4البحــر الرائــق البــن جنيــم ( ،)127/4خمتصــر اختــاف العلمــاء للطحــاوي
( ،)506/2اإلنصــاف للمــرداوي( ،)252/9شــرح الزركشــي ( ،)518/5احملــرر يف الفقــه البــن تيميــة
(.)99/2
 )179انظر املبسوط للسرخسي(.)44/7
 )180روي عــن إبراهيــم النخعــي والزهــري يف املســألة قــوالن .انظــر اآلاثر أليب يوســف ( ،)705خمتصــر
اختــاف العلمــاء للطحــاوي ( ،)506/2مصنــف عبدالــرزاق ( ،)12438( ،)12437الســنن
الكــرى للبيهقــي(.)15360
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 )181ســعيد بــن املســيب املخزومــي ،أبــو حممــد ،كان أحــد الفقهــاء الســبعة ابملدينــة ،مــن ســادات التابعــن
فقهــا وعبــادة ،روى عــن عمــر وعثمــان وعلــي رضــي هللا عنهــم ،وروى عنــه الزهــري ،وقتــادة ،وحيــي بــن
ســعيد ،كان أحفــظ النــاس ألحــكام عمــر بــن اخلطــاب وأقضيتــه( .ت  .)93انظــر ســر أعــام النبــاء
للذهــي ( ،)217/2طبقــات احلفــاظ للســيوطي (ص.)25
 )182انظــر مصنــف عبدالــرزاق ( ،)12430ســنن ســعيد بــن منصــور ( ،)1583االســتذكار البــن
عبدالــر( ،)102 /6البيــان للعم ـراين ( ،)471 /10املغــي البــن قدامــة (.)66/8
 )183انظــر املبســوط للسرخســي ( ،)44 ،43/7بدائــع الصنائــع للكاســاين ( ،)245/3خمتصــر
اختــاف العلمــاء للطحــاوي ( ،)506/2البحــر الرائــق البــن جنيــم ( ،)128/4موطــأ مالــك
( ،)817 ،816/4املنتقــى للباجــي ( ،)78/4شــرح الزرقــاين علــى املوطــأ( ،)288/3الذخــرة
للق ـرايف( ،)307/4الــكايف البــن عبدالــر( ،)614/2الفواكــه الــدواين للنف ـراوي( ،)51/2التمهيــد
البــن عبدالــر( ،)200/6التفريــع البــن اجلــاب(ص ،)38بدايــة اجملتهــد البــن رشــد ()138 /3
االســتذكار البــن عبدالــر( ،)101/6هنايــة احملتــاج للرملــي( ،)121/7حتفــة احملتــاج البــن حجــر(/8
 ،)221مغــي احملتــاج للش ـربيين( ،)71/5احلــاوي الكبــر للمــاوردي( ،)75/11خمتصــر خالفيــات
البيهقــي( ،)267/4البيــان للعم ـراين( ،)470 /10جواهــر العقــود للمنهاجــي( ،)142/2تكملــة
اجملمــوع للمطيعــي( ،)454/17اإلقنــاع للحجــاوي( ،)182/3الــروض املربــع للبهــويت(ص،518
 ،)600خمتصــر اخلرقــي(ص ،)116كشــاف القنــاع للبهــويت( ،)402/5مســائل اإلمــام أمحــد روايــة
ابنــه أيب الفضــل( ،)135/3الشــرح الكبــر البــن قدامــة( ،)48/9رؤوس املســائل اخلالفيــة للعكــري
(ص.)1251
 )184مصنف عبدالرزاق (.)12438
 )185مصنف عبدالرزاق (.)12435
 )186مصنف عبدالرزاق (.)12437
 )187مصنف عبدالرزاق (.)12438
 )188انظر اإلشراف البن املندر ( ،)334/5البيان للعمراين ( ،)470 /10املغين البن قدامة (.)66/8
 )189سورة النساء من اآلية (.)24
 )190استدل هلم هبا املاوردي انظر احلاوي الكبري (.)75 /11
 )191سورة النساء ،من اآلبة (.)3
 )192سورة النور ،من اآلية.)32(:
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 )193انظر أحكام القرآن للجصاص(.)391/3
 )194اآلاثر أليب يوسف (ص .)153
 )195مصنف عبدالرزاق (.)12429
 )196مصنف عبدالرزاق (.)12430
 )197املبسوط للسرخسي(.)44 ،43/7
 )198انظر املبسوط للسرخسي(.)44/7
للملَطي (.)332 /1
 )199انظر املعتصر من املختصر من مشكل اآلاثر َ
 )200انظر املبسوط للسرخسي( ،)44/7اللباب للميداين(.)696/2
 )201انظر االختيار للموصلي ( ،)170 /3اهلداية للمرغيناين ( ،)271 /2تبيني احلقائق للزيلعي (.)19/3
 )202انظر املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني للقاضي أيب يعلى(.)161 /2
 )203انظر البيان للعمراين (.)470 /10
 )204خمتصر خالفيات البيهقي (.)267/4
 )205االستذكار البن عبدالرب (.)102 /6
للملَطي (.)332 /1
 )206انظر املعتصر من املختصر من مشكل اآلاثر َ
 )207سورة التوبة ،من اآلية (.)84
 )208تبيني احلقائق للزيلعي (.)19 /3
 )209األوسط البن املنذر ( ،)490 /9وانظر االستذكار البن عبدالرب (.)102 /6
 )210انظر االستذكار البن عبدالرب (.)102 /6
 )211رواه مسلم (.)3659
 )212شرح مشكل اآلاثر للطحاوي (.)5287
 )213قــال اجلصــاص« :وهــو قــول شــاذ مل يقــل بــه أحــد غــره ،وقــد مضــت الســنة ببطالنــه حــن فــرق رســول
هللا بــن املتالعنــن ،والفرقــة ال تكــون إال مــع البينونــة» .أحــكام القــرآن(.)391 /3
 )214انظر أحكام القرآن للطحاوي (.)441 ،440 /2
 )215مصنف عبد الرزاق ( ،)12437والبيهقي يف السنن الكربى (.)15360
 )216انظــر املنتقــى للباجــي( ،)79/4احلــاوي الكبــر للمــاوردي( ،)76/11املســائل الفقهيــة مــن كتــاب
الروايتــن والوجهــن للقاضــي أيب يعلــى ( ،)198/2الــكايف البــن قدامــة( ،)187 /3املبــدع البــن
مفلــح( ،)59/7املغــي البــن قدامــة ( ،)68/8كشــاف القنــاع للبهــويت(.)402/5
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 )217احلــاوي الكبــر للمــاوردي ( ،)75/11املســائل الفقهيــة مــن كتــاب الروايتــن والوجهــن للقاضــي أيب
يعلــى (.)198/2
 )218انظر احلاوي للماوردي (.)75/11
 )219انظر احلاوي الكبري للماوردي ( ،)76/11املغين البن قدامة (.)67/8
 )220انظــر كشــاف القنــاع للبهــويت ( ،)402/5املبــدع للبهــويت ( ،)59/7مطالــب أويل النهــى للرحيبــاين
(.)543/5
 )221موطأ مالك (.)817 ،816/4
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املصادر واملراجع

 األثــر :علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن عبدالكــرمي بــن عبدالواحــد الشــيباين اجلــزري ،أســد الغابــة يفمعرفــة الصحابــة( ،د.ط).دار الفكــر ،بــروت1409( ،ه).
 األثــر :جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن عبــد الكــرمي الشــيبايناجلــزري ،النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر( ،د.ط ،).حتقيــق :طاهــر الـزاوى ،وحممــود الطناحــي،
املكتبــة العلميــة ،بــروت1399( ،ه).
 األلبــاين :حممــد انصــر الديــن األلبــاين ،صحيــح ســنن أيب داود ،ط .األوىل ،مؤسســة غـراس للنشــروالتوزيــع ،الكويــت1423( ،ه).
 األنصــاري :زكـراي أســى املطالــب يف شــرح روض الطالــب ،ط .األوىل ،حتقيــق :د .حممــد اتمــر ،دارالكتــب العلميــة ،بــروت 1422( ،ه).
 الباجــي :ســليمان بــن خلــف ،املنتقــى شــرح موطــأ مالــك ،ط .األوىل ،مطبعــة الســعادة ،مصــر،(1332هــ).
 البخــاري :حممــد بــن إمساعيــل اجلامــع الصحيــح املختصــر ،ط .الثالثــة ،حتقيــق :د .مصطفــى ديــبالبغــا ،دار ابــن كثــر ،اليمامــة ،بــروت1407( ،ه).
 ابــن بطــال :علــي بــن خلــف بــن عبــد امللــك ،شــرح صحيــح البخــارى ،ط .الثانيــة ،حتقيــق :أبــو متيــمايســر بن إبراهيم ،مكتبة الرشــد ،الســعودية ،الرايض1423( ،هـ).
 البعلــي :حممــد بــن أيب الفتــح البعلــي احلنبلــي أبــو عبــد هللا ،املطلــع علــى أب ـواب الفقــه( ،د.ط،).املكتــب اإلســامي ،بــروت1401( ،ه).
 البهــويت :منصــور بــن يونــس(د.ت ).الــروض املربــع الــروض املربــع شــرح زاد املســتنقع يف اختصــاراملقنــع( ،د.ط ،).حتقيــق :ســعيد حممــد اللحــام ،دار الفكــر ،بــروت( ،د.ت).
 البهويت :منصور بن يونس شرح منتهى اإلرادات ،ط .األوىل ،عامل الكتب1414( ،هـ). البهويت :منصور بن يونس(د.ط).كشاف القناع عن منت اإلقناع ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،د.ت.). البيهقــي :أمحــد بــن احلســن بــن موســى الســنن الكــرى ،ط .األوىل ،جملــس دائــرة املعــارف النظاميــةالكائنــة يف اهلنــد ،حيــدر آابد1344( ،ه).
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 البيهقــي :أمحــد بــن احلســن بــن علــي بــن موســى ،الســنن الصغــر ،ط .األوىل ،حتقيــق :عبــد املعطــيأمني قلعجي ،جامعة الدراســات اإلســامية ،كراتشــي ،ابكســتان1410( ،ه).
 البيهقــي :أمحــد بــن احلســن بــن علــي بــن موســى اخلُ ْسـ َـرْوِجردي اخلراســاين ،معرفــة الســنن واآلاثر،ط .األوىل ،حتقيــق :عبــد املعطــي أمــن قلعجــي ،جامعــة الدراســات اإلســامية (كراتشــي،
ابكســتان) ،دار قتيبــة (دمشــق ،بــروت) ،دار الوعــي (حلــب ،دمشــق) ،دار الوفــاء (املنصــورة،
القاهــرة)1412( ،هــ).
 البيهقــي :أمحــد بــن فَــرح بــن أمحــد بــن حممــد بــن فــرح اللَّخمــى اإلشــبيلى ،خمتصــر خالفيــاتالبيهقــي ،ط .األوىل ،حتقيــق :د.ذايب عبــد الكــرمي ذايب عقــل ،مكتبــة الرشــد ،الســعودية،
ال ـرايض1417( ،ه).
 الرتمذي :حممد بن عيســى اجلامع الصحيح(ســنن الرتمذي)( ،د.ط ،).حتقيق :أمحد حممد شــاكروآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت( ،د.ت).
 ابــن تيميــة :أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلـراين ،جممــوع الفتــاوى( ،د.ط ،).حتقيــق :عبــد الرمحــنبــن حممــد بــن قاســم ،جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الش ـريف ،املدينــة النبويــة ،اململكــة
العربيــة الســعودية1416( ،ه).
 اجلرجــاين :علــي بــن حممــد بــن علــي الزيــن الشـريف ،التعريفــات ،ط .األوىل ،دار الكتــب العلميــةبــروت ،لبنــان1403( ،هــ).
 اب�نـ ج��زي :حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد هللا ،ابــن جــزي الكلــي ،القوانــن الفقهيــة ،ط.األوىل ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت لبنــان1404( ،ه).
 اجلصاــص :أمحــد بــن علــي أبــو بكــر الـرازي اجلصــاص ،أحــكام القــرآن ،ط .األوىل ،حتقيــق :عبــدالســام حممــد علــي شــاهني ،دار الكتــب العلميــة بــروت ،لبنــان1415( ،هــ).
 ابــن اجلــوزي :مجــال الديــن عبدالرمحــن بــن علــي بــن اجلــوزي التحقيــق يف مســائل اخلــاف ،ط .األوىل،حتقيــق :مســعد عبــد احلميــد حممــد الســعدين ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت1415( ،ه).
 ابــن اجلــوزي :مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن علــي بــن حممــد ،غريــب احلديــث ،ط.األوىل ،حتقيــق :الدكتــور عبــد املعطــي أمــن القلعجــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان،
(1405ه).
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 اجلويــي :عبــد امللــك بــن عبــد هللا بــن يوســف بــن حممــد ،هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب ،ط.األوىل ،حتقيــق :أ .د .عبــد العظيــم حممــود ال ّديــب ،دار املنهــاج1428( ،ه).
 ابــن أيب حــامت :حممــد عبدالرمحــن بــن أيب حــامت الـرازي ،اجلــرح والتعديــل ،ط .األوىل ،مطبعــة جملــسدائــرة املعــارف العثمانيــة ،حبيــدر آابد ،الدكــن ،اهلنــد1271( ،ه).
 ابــن حبــان :حممــد بــن حبــان التميمــي أبــو حــامت الدارمــي البُســي صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــنبلبــان ،:ترتيــب عــاء الديــن ابــن بلبــان ،ط .األوىل ،حتقيق:شــعيب األرنــؤوط ،مؤسســة الرســالة،
بــروت1408( ،ه).
 ابــن حبــان :حممــد بــن حبــان التميمــي أبــو حــامت الدارمــي البُســي ،اجملروحــن مــن احملدثــن والضعفــاءواملرتوكــن ،ط .األوىل ،حتقيــق :حممــود إبراهيــم زايــد ،دار الوعــي ،حلــب1396( ،ه).
 احلجــاوي :موســى بــن أمحــد بــن موســى بــن ســامل بــن عيســى بــن ســامل ،أبــو النجــا ،اإلقنــاع يف فقــهاإلمــام أمحــد بــن حنبــل( ،د.ط ).حتقيــق :عبــد اللطيــف حممــد موســى الســبكي ،دار املعرفــة
بــروت ،لبنــان( ،د.ت).
 ابــن حجــر :أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين ،تلخيــص احلبــر يف ختريــج أحاديــث الرافعــيالكبــر ،ط .األوىل ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت1419( ،ه).
 ابــن حجــر :أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين ،الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة ،ط.الثانيــة ،حتقيــق :حممــد عبداملعيــد خــان ،جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة ،اهلنــد1392( ،ه).
 ابــن حجــر :أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين ،اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،ط .األوىل ،حتقيــق:علــي حممــد البجــاوي ،دار اجليــل ،بــروت1412( ،ه).
 ابــن حجــر :أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين ،تعريــف أهــل التقديــس مبراتــب املوصوفــنابلتدليــس ،ط .األوىل ،حتقيــق :د .عاصــم القريــويت ،مكتبــة املنــار ،عمــان1403( ،ه).
 ابــن حجــر :أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين ،هتذيــب التهذيــب ،حتقيــق :صدقــي مجيــلالعطــار ،ط .األوىل ،دار الفكــر ،بــروت1415( ،هــ).
 احلــريب :إبراهيــم بــن إســحاق ،غريــب احلديــث ،ط .األوىل ،حتقيــق :ســليمان العايــد ،مركــز البحــثالعلمــي وإحيــاء الـراث اإلســامي جبامعــة أم القــرى (1405هــ).
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 احلصكفــي :حممــد بــن علــي بــن حممــد ،الــدر املختــار شــرح تنويــر األبصــار مطبــوع مــع حاشــية رداحملتــار البــن عابديــن ،ط .الثانيــة ،دار الفكــر ،بــروت1412( ،هــ).
 احلطــاب :حممــد بــن حممــد املغــريب املعــروف ابحلطــاب ،مواهــب اجلليــل لشــرح خمتصــر خليــل ،ط.الثالثــة ،دار الفكــر ،بــروت( ،د.ت).
 احلميــدي :حممــد بــن فتــوح بــن عبــد هللا بــن فتــوح بــن محيــد األزدي ،تفســر غريــب مــا يفالصحيحــن البخــاري ومســلم ،ط .األوىل ،حتقيــق :د.زبيــدة حممــد ســعيد عبــد العزيــز ،مكتبــة
الســنة ،القاهــرة ،مصــر(1415ه).
 ابــن حنبــل :أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباين مســائل أمحــد بــن حنبــل روايــةابنــه أيب الفضــل( ،د.ط ،).الــدار العلميــة ،اهلنــد( ،د.ت).
 ابــن حنبــل :أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباين مســند أمحــد بــن حنبــل ،ط.األوىل ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،وعــادل مرشــد ،وآخــرون ،إش ـراف :د .عبــدهللا الرتكــي،
مؤسســة الرســالة ،بــروت( 1421ه).
 اخلرشي :حممد بن عبد هللا اخلرشي املالكي أبو عبد هللا شرح خمتصر خليل( ،د.ط ،).دار الفكرللطباعة ،بريوت( ،د.ت.).
 اخلطــايب :محــد بــن حممــد ،غريــب احلديــث( ،د.ط ،).حتقيــق :عبدالكــرمي الع ـزابوي ،جامعــة أمالقــرى ،مكــة املكرمــة1402( ،ه).
 اخلطايب :محد بن حممد ،معامل السنن ،ط .األوىل ،املطبعة العلمية ،حلب 1351( ،ه). اخلطيب البغدادي :أمحد بن علي أبو بكر اتريخ بغداد ،ط .األوىل ،حتقيق :مصطفى عبدالقادرعطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت1417( ،ه).
 خلــكان :أمحــد بــن حممــد بــن خلــكان وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء أهــل الزمــان( ،د.ط ،).حتقيــق:د.إحســان عبــاس ،دار صــادر ،بــروت( ،د.ت.).
 خليــل :بــن إســحاق بــن موســى ،ضيــاء الديــن اجلنــدي املالكــي خمتصــر العالمــة خليــل ،ط .األوىل،حتقيــق :أمحــد جــاد ،دار احلديــث ،القاهــرة1426( ،ه).
 الدارقطين :علي بن عمر ،سنن الدارقطين( ،د.ط ،).مطبعة فالكن ،الهور( ،د.ت.).399
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 داود :ســليمان بــن األشــعث األزدي السجســتاين ،ســنن أيب داود ،ط .األوىل ،حتقيــق :شــعيباألرنــؤوط ،حممــد ِ
كامــل قــره بللــي ،دار الرســالة العامليــة1430( ،ه).
 الداوودي :حممد بن علي ،طبقات املفسرين( ،د.ط ،).دار الكتب العلمية ،بريوت( ،د.ت.). الدردير :أمحد بن حممد ،الشرح الصغري( ،د.ط ،).دار املعارف ،مصر( ،د.ت.). الدردير :أمحد بن حممد الشرح الكبري ،دار الفكر( ،د.ط ،).بريوت( ،د.ت.). الذهــي :حممــد بــن أمحــد تنقيــح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق ،ط .األوىل ،حتقيــق :مصطفــى أبــوالغيــط عبــد احلــي عجيــب ،دار الوطــن ،الـرايض1421( ،ه).
 الذهــي :حممــد بــن أمحــد ســر أعــام النبــاء ،ط .الثالثــة ،حتقيــق :جمموعــة مــن احملققــن إبشـرافالشــيخ شــعيب األرانؤوط ،مؤسســة الرســالة ،بــروت1405( ،ه).
 ال ـرازي :حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن التيمــي ،احملصــول ،ط .الثالثــة ،دراســة وحتقيــق:الدكتــور طــه جابــر فيــاض العل ـواين ،مؤسســة الرســالة 1418( ،هــ).
 ال ـرازي :حممــد بــن أيب بكــر بــن عبدالقــادر ،خمتــار الصحــاح( ،د.ط ،).حتقيــق :حممــود خاطــر،مكتبــة لبنــان انشــرون ،بــروت1415( ،ه).
 رجــب :عبدالرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب ،الذيــل علــى طبقــات احلنابلــة ،ط .األوىل ،خــرج أحاديثــه:أبــو حــازم أســامة بــن حســن ،وأبــو الزهـراء حــازم علــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت1417( ،ه).
 الرحيبــاين :مصطفــى الســيوطي مطالــب أويل النهــى يف شــرح غايــة املنتهــى ،مطبــوع معــه جتريــد زوائــدالعناية والشــرح للشــيخ حســن الشــطي ،ط .الثانية ،بريوت1415( ،ه).
 ابــن رشــد :حممــد بــن أمحــد بــن رشــد القرطــي ،بدايــة اجملتهــد وهنايــة املقتصــد( ،د.ط ،).داراحلديــث ،القاهــرة1425( ،هــ).
 الرصــاع :حممــد بــن قاســم األنصــاري ،أبــو عبــد هللا ،الرصــاع التونســي ،شــرح حــدود ابــن عرفــةللرصــاع( ،اهلدايــة الكافيــة الشــافية لبيــان حقائــق اإلمــام ابــن عرفــة الوافيــة) ،ط .األوىل ،املكتبــة
العلميــة1350( ،ه).
 الرملي :حممد بن أيب العباس أمحد ،هناية احملتاج إىل شــرح املنهاج( ،د.ط ،).دار الفكر ،بريوت،(1404ه).
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الزبيــدي ،اتج العــروس مــن جواهــر
حممــد احلســيين أبــو الفيــض ،املل ّقــب مبرتضــى َّ
 الزبيــدي :حممــد بــن ّالقاموس( ،د.ط ،).حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية( ،د.ت.).
 الزرقــاين :حممــد بــن عبدالباقــي ،شــرح الزرقــاين علــى موطــأ اإلمــام مالــك( ،د.ط ،).دار الكتــبالعلميــة ،بــروت1411( ،ه).
 الزركشي :حممد بن عبد هللا ،شرح الزركشي ،ط .األوىل ،دار العبيكان1413( ،هـ). الزركلي :خري الدين األعالم ،ط .اخلامسة عشر ،دار العلم للماليني1990( ،م). الزخمشــري :حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد الفائــق يف غريــب احلديــث واألثــر ،ط .الثانيــة ،حتقيــق :علــيحممــد البجــاوي ،حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعرفــة ،لبنــان( ،د.ت.).
 زروق :أمحــد بــن حممــد الربنســي الفاســي ،شــرح العالمــة علــى مــن الرســالة ،اعتــى بــه أمحــد فريــداملزيــدي ،ط .األوىل ،منشــورات حممــد علــي بيضــون ،دار الكتــب العلميــة1427( ،هــ).
 الزيلعــي :عثمــان بــن علــي بــن حمجــن البارعــي ،تبيــن احلقائــق شــرح كنــز الدقائــق ،ط .األوىل،املطبعــة الكــرى األمرييــة ،بــوالق ،القاهــرة1313( ،ه).
 الزيلعــي :مجــال الديــن عبــدهللا بــن يوســف ،نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة مــع حاشــيته بغيــة األملعــييف ختريــج حتقيــق :حممــد عوامــة ،ط .األوىل ،مؤسســة الـراين ،بــروت ،لبنــان ،دار القبلــة للثقافــة
اإلسالمية ،السعودية1418( ،هـ).
 الســبكي :عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن طبقــات الشــافعية الكــرى ،ط .الثانيــة ،حتقيــق :د .حممــودحممــد الطناحــي د .عبــد الفتــاح حممــد احللــو ،هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع1413( ،ه).
 السرخسي :حممد بن أمحد ،املبسوط( ،د.ط ،).دار املعرفة ،بريوت1409( ،ه). الســمرقندي :املؤلــف :حممــد بــن أمحــد بــن أيب أمحــد ،أبــو بكــر عــاء الديــن ،حتفــة الفقهــاء ،ط.الثانيــة ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان (1414ه).
 ســعيد بــن منصــور أبــو عثمــان ،ســنن ســعيد بــن منصــور ،ط .األوىل ،حتقيــق :حبيــب الرمحــناألعظمــي ،الــدار الســلفية ،اهلنــد1403( ،ه).
 -السيوطي :جالل الدين ،طبقات احلفاظ ،ط.األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت1403( ،هـ).
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 الســيوطي :عبدالرمحــن بــن أيب بكــر ،طبقــات املفس ـرين ،ط .األوىل ،حتقيــق :علــي حممــد عمــر،مكتبــة وهبــة ،القاهــرة1396( ،ه).
 الش ـربيين :حممــد بــن أمحــد اخلطيــب مغــي احملتــاج ،ط .األوىل ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،(1415ه).
 الشــوكاين :حممــد بــن علــي ،البــدر الطالــع مبحاســن مــن بعــد القــرن الســابع( ،د.ط ،).دار املعرفــة،بــروت( ،د.ت.).
 الشــوكاين :حممــد بــن علــي ،نيــل األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار شــرح منتقــى األخبــار،(د.ط ،).إدارة املطبعــة املنرييــة( ،د.ت.).
 ابــن أيب شــيبة :أبــو بكــر عبــدهللا بــن حممــد الكــويفُ ،مصنــف ابــن أيب شــيبة ،ط .األوىل ،حتقيــق:كمــال يوســف احلــوت ،مكتبــة الرشــد ،ال ـرايض1409( ،ه).
 الصــاوي :أمحــد بــن حممــد الصــاوي حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغــر( ،د.ط ،).دار املعــارف،مصر1392( ،ه).
 الصفــدي :صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك ،أعيــان العصــر وأعـوان النصــر ،ط .األوىل ،حتقيــق :د.علي أبو زيد ،د.نبيل أبو عشــمة ،د .حممد موعد ،د .حممود ســامل حممد ،دار الفكر املعاصر،
بريوت ،لبنان ،دار الفكر ،دمشــق ،ســوراي1418( ،ه).
 الصنعــاين :حممــد بــن إمساعيــل األمــر ،ســبل الســام ،ط .الرابعــة ،مكتبــة مصطفــى البــايب احللــي،(1379ه).
الطحــاوي :أمحــد بــن حممــد بــن ســامة األزدي ،أحــكام القـرآن الكـرمي ،ط .األوىل ،حتقيــق :الدكتــور ســعد
الديــن أوانل ،مركــز البحــوث اإلســامية التابــع لوقــف الداينــة الرتكــي ،اســتانبول(1416هـ1418 -هــ).
 الطحــاوي :أمحــد بــن حممــد بــن ســامة األزدي ،خمتصــر اختــاف العلمــاء ،ط .الثانيــة ،حتقيــق :د.عبــد هللا نذيــر أمحــد ،دار البشــائر اإلســامية ،بــروت1417( ،ه).
 الط��ويف :ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكــرمي الطــويف الصرصــري ،شــرح خمتصــر الروضــة ،ط .األوىل،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملســن الرتكي ،مؤسســة الرســالة1407( ،هـ).
 عابديــن :حممــد أمــن حاشــية ابــن عابديــن (رد احملتــار علــى الــدر املختــار شــرح تنويــر األبصــار)،ط .الثانيــة ،دار الفكــر ،بــروت1412( ،ه).
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 عبدالرب :يوســف بن عبدهللا بن عبدالرب النمري ،االســتذكار ،ط .األوىل ،حتقيق :ســامل حممد عطاوحممد علي معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت1421( ،ه).
 عبدالــر :يوســف بــن عبــدهللا بــن عبدالــر النمــري ،االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،ط .األوىل،حتقيــق :علــي حممــد البجــاوي ،دار اجليــل ،بــروت1412( ،ه).
 عبدالــر :يوســف بــن عبــدهللا بــن عبدالــر النمــري ،الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة املالكــي ،ط .الثانيــة،حتقيق:حممــد حممــد أحيــد ولــد ماديــك املوريتــاين ،مكتبــة ال ـرايض احلديثــة ،ال ـرايض ،اململكــة
العربيــة الســعودية (1400هــ).
 عبدالــرزاق :بــن مهــام احلمــري الصنعــاين مصنــف عبدالــرزاق ،ط .الثانيــة ،حتقيــق :حبيــب الرمحــناألعظمــي ،اجمللــس العلمــي ،اهلنــد ،املكتــب اإلســامي ،بــروت1403( ،ه).
 عبداهلــادي :حممــد بــن أمحــد ،تنقيــح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق ،ط.األوىل ،حتقيــق :ســامي بــنحممــد بــن جــاد هللا وعبــد العزيــز بــن انصــر اخلبــاين ،دار أضـواء الســلف ،الـرايض1428( ،ه).
 عُبيــد القاســم بــن س ـاّم بــن عبــد هللا اهلــروي البغــدادي ،غريــب احلديــث ،ط .األوىل ،حتقيــق:د.حممــد عبــد املعيــد خــان ،مطبعــة دائــرة املعــارف العثمانيــة ،حيــدر آابد ،الدكــن1384( ،ه).
 العــدوي :علــي بــن أمحــد بــن مكــرم الصعيــدي ،حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الـرابين،(د.ط ،).حتقيــق :يوســف الشــيخ حممــد البقاعــي ،دار الفكــر ،بــروت1414( ،ه).
 العراقــي :عبــد الرحيــم بــن احلســن بــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر بــن إبراهيــم ،طــرح التثريــب يف شــرحالتقريــب ،ط.املصريــة القدميــة( ،د.ت).
 العظي��م آابدي :حممــد أشــرف بــن أمــر بــن علــي بــن حيــدر ،أبــو عبــد الرمحــن ،شــرف احلــق،الصديقــي ،عــون املعبــود شــرح ســنن أيب داود ،ط .الثانيــة ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
(1415هــ).
 العكــري :أبــو املواهــب احلســن بــن حممــد احلنبلــي ،رؤوس املســائل اخلالفيــة علــى مذهــب أيبعبــد هللا أمحــد بــن حنبــل (د.ط ،).دراســة وحتقيــق :عبــد امللــك بــن عبــد هللا بــن دهيــش ،مكــة
املكرمــة1428( ،هــ).
 العم��راين :حيــى بــن أيب اخلــر بــن ســامل العم ـراين ،البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي ،ط .األوىل،حتقيــق :قاســم حممــد النــوري ،دار املنهــاج ،جــدة1421( ،هــ).
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 عيــاض :اليحصــي (القاضــي) ،ترتيــب املــدارك وتقريــب املســالك ،حتقيــق :جمموعــة مــن احملققــن،ط .األوىل ،مطبعــة فضالــة ،احملمديــة ،املغــرب( ،د.ت).
 العيــي :حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حســن الغيتــاىب ،البنايــة شــرح اهلدايــة ،ط .األوىل،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1420( ،ه).
 الغــزي :مشــس الديــن أبــو املعــايل حممــد بــن عبدالرمحــن ،ديـوان اإلســام ،ط .األوىل ،حتقيــق :ســيدكســروي حســن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت1411( ،هــ).
 ابــن فــارس :أمحــد بــن فــارس ،مقاييــس اللغــة( ،د.ط ،).حتقيــق :عبدالســام حممــد هــارون ،دارالفكــر ،بــروت1399( ،ه).
 ابــن فرحــون :إبراهيــم بــن علــي ،الديبــاج املذهــب يف معرفــة أعيــان علمــاء املذهــب( ،د.ط ،).دارالـراث ،القاهــرة(د.ت.).
 اب��ن قاضـ�ي ش��هبة :أمحــد بــن حممــد بــن عمــر األســدي الشــهيب الدمشــقي ،طبقــات الشــافعية ،ط.األوىل ،حتقيــق :د .احلافــظ عبــد العليــم خــان ،عــامل الكتــب ،بــروت( 1407هــ).
 ابــن قدامــة :عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن أمحــد املقدســي ،الشــرح الكبــر علــى مــن املقنــع( ،د.ط،).دار الكتــاب العــريب للنشــر والتوزيــع( ،د.ت.).
 ابــن قدامــة :عبــدهللا بــن أمحــد املقدســي ،املغــي يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،ط .األوىل ،دارالفكــر ،بــروت1405( ،ه).
 ابــن قدامــة :عبــد هللا بــن أمحــد بــن حممــد املقدســي ،الــكايف يف فقــه اإلمــام أمحــد ،ط.األوىل ،دارالكتــب العلميــة ،بــروت1414( ،ه).
 الق ـرايف :أمحــد بــن إدريــس ،الذخــرة( ،د.ط ،).حتقيــق :حممــد حجــي ،دار الغــرب ،بــروت،(1994م).
 القرشــي :عبدالقــادر بــن حممــد بــن نصــر هللا ،اجلواهــر املضيــة يف طبقــات احلنفيــة( ،د.ط ،).مــرحممــد كتــب خانــه ،كراتشــي(د.ت.).
 قطلوبغا :أبوالفداء زين الدين قاسم اتج الرتاجم ،ط .األوىل ،حتقيق :حممد خري رمضان يوسف،دار القلم ،دمشق1413( ،هـ).
404

أثر اللعان على الفرقة الزوجية

أ.د .فاطمة بنت عوض الجلسي الحربي

 ابــن القيــم :حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد مشــس الديــن ،زاد املعــاد يف هــدي خــرالعبــاد ،ط .الســابعة والعشــرون ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،مكتبــة املنــار اإلســامية ،الكويــت،
(1415ه).
 كحالــة :عمــر بــن رضــا ،معجــم املؤلفــن( ،د.ط ،).مكتبــة املثــى ،ودار إحيــاء ال ـراث العــريب،بــروت( ،د.ت.).
 ابــن الكيــال :زيــن الديــن بــركات بــن أمحــد اخلطيــب ،الكواكــب الن ـرات يف معرفــة مــن اختلــطمــن الــرواة الثقــات ،ط .األوىل ،حتقيــق :عبدالقيــوم عبــد رب النــي ،دار املأمــون ،بــروت،
(1981م).
ـافعي ،اللبــاب يف الفقــه
 ابــن احملاملــي :أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن القاســم الضــي ،أبــو احلســن الشـ ّالشــافعي ،ط .األوىل ،حتقيــق :عبــد الكــرمي بــن صنيتــان العمــري ،دار البخــارى ،املدينــة املنــورة،
اململكــة العربيــة الســعودية1416( ،هــ).
 ابــن ماجــه :حممــد بــن يزيــد القزويــي ،ســنن ابــن ماجــه( ،د.ط ،).حتقيــق :حممــد فـؤاد عبــد الباقــي،دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،فيصــل عيســى البــايب احللــي( ،د.ت.).
 مالــك :بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر األصبحــي ،املوطــأ ،ط .األوىل ،حتقيــق :حممــد مصطفــىاألعظمــي ،مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل هنيــان لألعمــال اخلرييــة واإلنســانية ،أبــو ظــي،
اإلمــارات(1425ه).
 املــاوردي :علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب ،احلــاوي الكبــر يف فقــه الشــافعي ،ط.األوىل ،دارالكتــب العلميــة ،بــروت1414( ،ه).
 املــرداوي :علــي بــن ســليمان ،اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف علــى مذهــب اإلمــام أمحــدبــن حنبــل ،ط.األوىل ،دار إحيــاء الـراث العــريب ،بــروت1419( ،ه).
 املــزي :يوســف بــن عبــد الرمحــن ،هتذيــب الكمــال يف أمســاء الرجــال املــزي ،ط.األوىل ،حتقيــق:د.بشــار ع ـواد معــروف ،مؤسســة الرســالة ،بــروت1400( ،ه).
 مســلم :بــن احلجــاج القشــري النيســابوري اجلامــع الصحيــح( ،د.ط ،).دار اجليــل بــروت ،داراألفــاق اجلديــدة ،بــروت( ،د.ت.).
 املطيعي :حممد جنيب املطيعي ،تكملة اجملموع( ،د.ط ،).دار الفكر ،بريوت( ،د.ت.).405
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 ابــن معــن :أمحــد بــن حممــد بــن قاســم بــن ُْمـ ِرز ،معرفــة الرجــال لإلمــام أيب زكـراي حيــى بــن معــن ،ط.األوىل ،حتقيــق :أبــو عمــر حممــد بــن علــي األزهــري ،الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر ،القاهــرة
(1430ه).
 مغلطــاي :بــن قليــج بــن عبــد هللا البكجــري املصــري احلكــري احلنفــي ،إكمــال هتذيــب الكمــال،ط .األوىل ،حتقيــق :عــادل بــن حممــد ،وأســامة بــن إبراهيــم ،الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر،
القاهــرة1422( ،ه).
 ابــن مفلــح :حممــد بــن مفلــح ،الفــروع ،ط .األوىل ،حتقيــق :د.عبــدهللا الرتكــي ،مؤسســة الرســالة،بــروت1424( ،ه).
 ابــن مفلــح :إبراهيــم بــن حممــد ،املبــدع يف شــرح املقنــع ،ط.األوىل ،املكتــب اإلســامي ،دمشــق،(1399ه).
 ابــن مفلــح :إبراهيــم بــن حممــد ،املقصــد األرشــد يف ذكــر أصحــاب اإلمــام أمحــد ،ط.األوىل ،حتقيــق:عبدالرمحــن العثيمــن ،مكتبــة الرشــد ،الـرايض1410( ،ه).
 م�لا ق�اـري :علــي بــن (ســلطان) حممــد ،أبــو احلســن نــور الديــن املــا اهلــروي القــاري ،مرقــاة املفاتيــحشــرح مشــكاة املصابيــح ،ط .األوىل ،دار الفكــر ،بــروت ،لبنــان1422( ،ه).
 امللَطــي :يوســف بــن موســى بــن حممــد ،أبــو احملاســن مجــال الديــن ،املعتصــر مــن املختصــر مــنَ
مشــكل اآلاثر( ،د.ط ،).عــامل الكتــب ،بــروت( ،د.ت.).
 امليدــاين :عبــد الغــي بــن طالــب بــن محــادة بــن إبراهيــم الغنيمــي الدمشــقي امليــداين احلنفــي ،اللبــابيف شــرح الكتــاب( ،د.ط ،).حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،املكتبــة العلميــة ،بــروت،
لبنــان( ،د.ت).
 ابــن امللقــن :سـراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي الشــافعي ،البــدر املنــر يف ختريــج األحاديــثواألاثر الواقعــة يف الشــرح الكبــر ،ط.األوىل ،حتقيــق :مصطفــى أبــو الغيــط وعبــدهللا بــن ســليمان
وايســر بــن كمــال ،دار اهلجــرة ،الـرايض1425( ،ه).
 املنــذر :حممــد بــن إبراهيــم النيســابوري ،اإلشـراف علــى مذاهــب العلمــاء ،ط .األوىل ،حتقيــق :صغــرأمحــد األنصــاري أبــو محــاد ،مكتبــة مكــة الثقافيــة ،رأس اخليمــة ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
(1425هــ).
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 املنــذر :حممــد بــن إبراهيــم النيســابوري ،األوســط مــن الســنن واإلمجــاع واالختــاف ،ط .األوىل،راجعــه أمحــد بــن ســليمان بــن أيــوب ،حتقيــق :جمموعــة مــن احملققــن ،دار الفــاح1430( ،ه).
 املنهاجــي :حممــد بــن أمحــد االســيوطي ،جواهــر العقــود ومعــن القضــاة واملوقعــن والشــهود ،ط.األوىل ،حتقيــق :مســعد عبــد احلميــد حممــد الســعدين ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان،
(1417ه).
 املـواق :حممــد بــن يوســف بــن أيب القاســم بــن يوســف العبــدري الغرانطــي ،التــاج واإلكليــل ملختصــرخليــل للمـواق ،ط .الثالثــة ،دار الفكــر ،بــروت1412( ،ه).
 جنيــم :زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد ،البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ،ط .الثالثــة ،دار املعرفــة،بــروت1413( ،هـ).
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 النســائي :أمحــد بــن شــعيب بــن علــي اخلرســاين ،الســنن الكــرى ،ط .األوىل ،حتقيــق :حســن عبــداملنعــم شــليب ،إشـراف :شــعيب األرانؤوط ،مؤسســة الرســالة ،بــروت1421( ،ه).
 النســائي :أمحــد بــن شــعيب بــن علــي اخلرســاين ،الضعفــاء واملرتوكــون ،ط.األوىل ،حتقيــق :حممــودإبراهيــم زايــد ،دار الوعــي ،حلــب1396( ،ه).
 أبــو نعيــم :أمحــد بــن عبــد هللا بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهـران األصبهــاين ،مســند اإلمــامأيب حنيفــة روايــة أيب نعيــم ،ط.األوىل ،حتقيــق :نظــر حممــد الفــاراييب ،مكتبــة الكوثــر ،ال ـرايض،
(1415هـ).
 النفـراوي :أمحــد بــن غنيــم ،الفواكــه الــدواين علــى رســالة ابــن أيب زيــد القــرواين ،ط.األوىل ،حتقيــق:رضــا فرحــات ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة( ،د.ت.).
 النــووي :حيــى بــن شــرف النــووي ،حتريــر ألفــاظ التنبيــه ،ط .األوىل ،حتقيــق :عبــد الغــي الدقــر ،دارالقلــم ،دمشــق1408( ،ه).
 النــووي :حيــى بــن شــرف ،شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم ،ط.الثانيــة ،دار إحيــاء الـراث العــريب،بريوت (.)1492
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قانون الطوارئ -حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه

د .خالد بن عبداهلل بن دائل الشمراني

ملخص البحث:
تنــاول هــذا البحــث مســأل مهمــة تتعلــق ابلقانــون الدســتوري ،وهــي :قانــون الط ـوارئ
حقيقتــه ومــدى مشــروعية تطبيقــه.
ويتكون هذا البحث من مطلبني.
تضمــن املطلــب األول :تعريــف قانــون الطـوارئ ،وخصائصــه ،وأقســامه ،وبواعثــه ،وآاثر
تطبيقــه ،وكيفيــة تنظيمــه وإعالنــه ،والرقابــة القضائيــة عليــه.
كمــا تضمــن املطلــب الثــاين :مــدى مشــروعية تطبيــق قانــون الط ـوارئ مــن قبــل الواليــة
السياســية العامــة يف الدولــة اإلســامية.
وقد خلص البحث لآليت:
النظام اإلسالمي الواجب التطبيق ينقسم إىل:ثوابت ال جيوز تغيريها وال إيقاف العمل هبا مىت ما حتققت شروطها وانتفت موانعها.
ومتغريات ،تتغري بتغري مقاصدها.
يســوغ َسـ ّـن قانــون الط ـوارئ مــن قبــل هيئــة مــن علمــاء الش ـريعة وخ ـراء متخصصــونيف اجملــاالت ذات الصلــة.
ميكــن أن تســند مهمــة الفصــل يف القضــااي املتعلقــة مبخالفــة قانــون الط ـوارئ لدوائــرقضائيــة خاصــة ضمــن مؤسســة القضــاء العــادي تتفــرغ للتصــدي للفصــل يف هــذه القضــااي
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ليتســى هلــا ســرعة البــت فيهــا مــع ضمــان حقــوق املتهــم ،وال يســوغ ختصيــص حماكــم اســتثنائية
للقيــام هبــذه املهمــة.
يسوغ أن يقيد قانون الطوارئ بعض املباحات واحلرايت العامة ٍجبملة من الضوابط.
يســوغ للوالية السياســية العامة زايدة التكاليف املتعلقة ابألفراد واليت حتقق نفعاً عاماًلألمــة بعـ ٍ
ـدد مــن الضوابط.
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قانون الطوارئ حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه

Emergency Law is, Real and The Legality of its
Application
Abstract:
This study deals with two important issues related with
constitutional law which is:
the definition of emergency law, its essence, and the rule
of its implementation. And Jurisprudential study
This study deals with two important requirements: the
first requirement is the definition of emergency law, its
characteristics, its sections, its motives, the effects of its
application, how it is organized and declared, and judicial
control over it.
The second requirement: The legality of the application
of the Emergency Law by the general political mandate in
the Islamic State. The research concluded that:
-the Islamic system which must be applied is divided into:
constants that cannot be changed or stopped working when
their conditions are met and their impediments have ceased;
and variables, which change according to their purposes.
-The enactment of the Emergency Law is justified by a
panel of Shari’a scholars and experts in the relevant fields.
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- The task of adjudicating cases involving violation of the
Emergency Law can be assigned to special judicial chambers
within the regular judicial institution, which is dedicated to
dealing with the adjudication of these cases so that they can
be expeditiously resolved while ensuring the rights of the
accused. Extraordinary courts are not authorized to carry out
this task
-It is justified that the Emergency Law regulates certain
public freedoms and permissible by a number of regulations.
-The general political mandate is warranted to increase
the costs for individuals for the greater good with a number
of regulations.
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املقدمة
إن احلمــد هلل ،حنمــده ،ونســتعينه ،ونســتغفره ،ونعــوذ ابهلل مــن شــرور أنفســنا ،ومــن
ســيئات أعمالنــا ،مــن يهــده هللا فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أال إلــه إال
هللا وحــده ال ش ـريك لــه ،وأشــهد أن حممــداً عبــده ورس ـوله.
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َ
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َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ
ً
ْ
َ
تســاءلون بِــهِ والأرحــام إِن الل كان عليكــم رقِيبــا﴾ (النســاء.)1:
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آم ُنــوا اتقــوا الل وقولــوا قـ
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يمــا﴾ (األح ـزاب.)71-70:

أما بعد:
فــإن الغايــة الكــرى مــن القانــون هــي تنظيــم ســلوك األف ـراد يف اجملتمــع ،واحلفــاظ علــى
النظــام واالســتقرار ،وذلــك أن القانــون هــو مبثابــة امليـزان حلقــوق النــاس حيافــظ علــى مقاديرهــا،
ويبــن حدودهــا ،ومينــع انتهاكهــا ،ويفــك نزاعاهتــا ،ويكــون ملجــأ يفــزع إليــه النــاس إذا شــعروا
مبــا يكــدر صفــو حياهتــم ويهــدد حقوقهــم ،إال أن القانــون الــذي حيقــق الغايــة اآلنفــة الذكــر يف
حــال الســعة واالختيــار قــد يقــف عاجـزاً عــن حتقيــق تلــك الغايــة يف األحـوال االســتثنائية ،ويف
حــال الظــروف الطارئــة ،ممــا حــدا مبشــرعي القوانــن إىل وضــع قوانــن خاصــة تالئــم الظــروف
االســتثنائية الــي قــد ميــر هبــا اجملتمــع كحــال احلــروب والك ـوارث وحنوهــا ،وهــو مــا يســمى بـ ـ ـ
«قانــون الط ـوارئ».
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وقــد تناولــت يف هــذا البحــث؛ قانــون الط ـوارئ مبين ـاً حلقيقتــه ،حمــاوالً التوصــل إلجابــة
علــى السـؤال احملــوري هلــذا البحــث ،أال وهــو :مــا حكــم تطبــق قانــون الطـوارئ مــن قبــل الواليــة
السياســية العامــة يف الدولــة اإلســامية؟؟
وقــد تناولــت هــذه القضيــة يف هــذا البحــث مبين ـاً حلقيقتهــا ،ومســلطاً الضــوء علــى
تكييفهــا ،وصــوالً للحكــم الشــرعي فيهــا.
عنوان البحث :قانون الطوارئ حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه.

أمهية البحث:
ميكن تلخيص أمهية البحث يف النقاط اآلتية:
أوالً :بيــان ســعة الش ـريعة اإلســامية وكماهلــا ومشوهلــا وصالحيتهــا للتطبيــق يف كافــة
الظــروف واألح ـوال ،س ـواءٌ يف الظــروف العاديــة أو الظــروف الطارئــة.

اثنيـاً :تســليط الضــوء علــى الدائــرة الــي ميكــن أن يتــم إعمــال قانــون الطـوارئ فيهــا؛ وهــي
دائــرة الرتاتيــب اإلداريــة واألنظمــة املرعيــة ،الــي يتــم ســنها لتحقيــق مصــاحل النــاس ،وهــي مــا ميكــن
أن يطلــق عليــه دائــرة املتغـرات ،والــي تتســم ابملرونــة والقابليــة للمراجعــة والتعديــل ،دون القاعــدة
الصلبــة للشـريعة اإلســامية ،أال وهــي دائــرة الثوابــت واحملكمــات ،فهــذه غــر قابلــة للتعديــل ،وال
ميكــن تعليــق العمــل هبــا يف أي ظــرف مــا دام أن شــروطها متوفــرة وموانعهــا منتفيــة.

منهج البحث:
سوف أسري يف هذا البحث -إن شاء هللا-وفق املنهج اآليت:
أوالً :تصويــر موضــوع «قانــون الط ـوارئ» مــع بيــان املقدمــات الالزمــة الــي تعــن علــى
فهمــه ،وبيــان اجملــاالت الــي يتــم إعمــال قانــون الطـوارئ فيهــا ،وربــط ذلــك ابلقواعــد واملقاصــد
الشــرعية ،وصــوالً لبيــان احلكــم الشــرعي يف ذلــك ،والضوابــط الــازم مراعاهتــا يف كل حالــة مــن
احلــاالت وجمــال مــن اجملــاالت.
416

قانون الطوارئ حقيقته ومدى مشروعية تطبيقه

د .خالد بن عبداهلل بن دائل الشمراني

اثنيـاً :عــزو اآلايت إىل ســورها مــن القــرآن الكــرمي ،وختريــج األحاديــث مــن دواويــن الســنة،
وبيــان درجــة صحتــه ،مــا مل يكــن احلديــث يف الصحيحــن أو أحدمهــا.
اثلثاً :عدم الرتمجة لألعالم طلباً لالختصار.

خطة البحث:
وقد تضمنت مقدمة ،ومطلبني ،وخامتة:
املقدمة :وتناولت عنوان البحث ،وأمهيته ،ومنهجه ،وخطته.
املطلب األول :حقيقة قانون الطوارئ ،وفيه مثانية فروع:
الفرع األول :تعريف قانون الطوارئ.
الفرع الثاين :خصائص قانون الطوارئ.
الفرع الثالث :أقسام قانون الطوارئ.
الفرع الرابع :بواعث قانون الطوارئ.
الفرع اخلامس :آاثر تطبيق قانون الطوارئ.
الفرع السادس :تنظيم قانون الطوارئ.
الفرع السابع :إعالن تطبيق قانون الطوارئ.
الفرع الثامن :الرقابة القضائية على تطبيق قانون الطوارئ.
املطلــب الثــاين :مــدى مشــروعية تطبيــق قانــون الطـوارئ مــن قبــل الواليــة السياســية العامــة
يف الدولــة اإلســامية ،وفيــه فرعــان:
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الفرع األول :وظيفة الوالية السياسية العامة يف اإلسالم.
الفــرع الثــاين :حكــم تطبيــق قانــون الطـوارئ مــن قبــل الواليــة السياســية العامــة يف الدولــة
اإلســامية.
اخلامتة :وتتضمن أهم النتائج.
ويف ختــام هــذه املقدمــة فــإن هــذا البحــث عمـ ٌـل بشــري يعرتيــه مــا يعــري بــي اإلنســان مــن
اخللــل واخلطــل ،فمــا كان فيــه مــن صـواب فمــن هللا ،ومــا كان فيــه مــن خلــل وزلــل فمــي ومــن
الشــيطان ،وهللا تعــاىل ورسـوله ﷺ منــه بريئــان.
وابهلل التوفيق ..وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املطلب األول:

حقيقة قانون الطوارئ

الفرع األول :تعريف قانون الطوارئ

أوالً :تعريف قانون الطوارئ ابعتباره مركباً إضافياً.

فالقانــون يف اللغــة :مقيــاس كل شـ ٍ
ـيء وطريقــه ،ومجعــه :قوانــن ،وهــي األصــول ،وهــي
لفظــة ليســت ابلعربيــة ،فقيــل :هــي روميــة ،وقيــل :هــي فارســية(.)١
قــال الكفــوي« :القانــون كلمــة سـراينية ،تعــي :املســطرة ،مث نقــل إىل القضيــة الكليــة مــن
حيــث يســتخرج هبــا أحــكام جزئيــات احملكــوم عليــه فيهــا»(.)٢
وأمــا يف االصطــاح ،فالقانــون هــو« :جمموعــة القواعــد العامــة اجلربيــة الــي تصــدر عــن
إرادة الدولــة ،وتنظــم ســلوك األشــخاص اخلاضعــن هلــذه الدولــة أو الداخلــن يف تكوينهــا»(.)٣
وامل ـراد ابلط ـوارئ يف اللغــة :فهــي مجــع طــارئ ،والطــارئ :الغريــب ،واجلمــع :طـُ َّـران،
وطــرآء ،والطــارئ :اخلــارج املفاجــئ ،وحلّــت هبــم الط ـوارئ :املصائــب والدواهــي(.)٤

اثنياً :تعريف قانون الطوارئ ابعتباره لقباً.
هنــاك خــاف بــن املتخصصــن يف القانــون العــام حــول وضــع تعريــف حمــدد لقانــون
الط ـوارئ ،وإن كان هنــاك اتفاق ـاً علــى الغايــة منــه ،واملتمثلــة يف مواجهــة الظــروف االســتثنائية
الطارئــة الــي حتــدد أمــن البــاد وســامتها(.)٥
وفيما يلي إيراد ٍ
جلملة من التعريفات املتعلقة بقانون الطوارئ:
عرفــه الدكتــور زك ـراي حمفــوظ أبنه«:نظــام قانــوين يتقــرر مبقتضــى قوانــن دســتورية عاجلــة
حلمايــة املصــاحل الوطنيــة ،وال يلجــأ إليــه إال بصفـ ٍـة اســتثنائية ومؤقتــة ملواجهــة الظــروف الطارئــة
الــي تقصــر عنهــا األداة احلكوميــة الشــرعية ،وينتهــي ابنتهــاء مربراتــه ومســوغاته»(.)٦
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كمــا عرفــه الدكتــور طعيمــة اجلــرف أبنه«:نظــام يقــوم علــى جمــرد الســماح للهيئــة التنفيذيــة
بسـ ٍ
ـلطات أكثــر اتســاعاً هلــا يف الظــروف العاديــة ،نظـراً ملــا يهــدد ســامة الدولــة وأمنهــا»(.)٧
كمــا ذهــب الدكتــور ســامي مجــال الديــن إىل أن قانــون الطـوارئ هو«:عبــارة عــن نظــام
اســتثنائي لدفــع اخلطــر الشــديد الــذي تتعــرض لــه ســامة البــاد وأمنهــا ،والــذي ال ميكــن
للســلطة التنفيذيــة مواجهتــه ابلتش ـريعات واإلج ـراءات العاديــة»(.)٨
وقــد عرفــه القانــوين الفرنســي ابرمتلــي أبنه«:تدبــر اســتثنائي يهــدف إىل محايــة البــاد مــن
هجــوم عســكري وشــيك ،وذلــك مبقتضــى نظــام ضبـ ٍـط خــاص ،قــد ميتــد نطاقــه إىل البــاد
كلهــا ،أو يقتصــر علــى جـ ٍ
ـزء منهــا»(.)٩
وابلنظــر يف التعريفــات الســابقة فإننــا جندهــا تتفــق يف كــون قانــون الطـوارئ هــو :جمموعــة
مــن القواعــد والتدابــر املؤقتــة الــي يتــم ســنها ملواجهــة ظــروف وأح ـو ٍال اســتثنائية ال ميكــن
للقوانــن العاديــة التعامــل معهــا ومواجهتهــا.
ومــا ُوِجـ َـد مــن خــاف وتبايــن بــن مفاهيــم وتعريفــات قانــون الط ـوارئ فهــو راجـ ٌـع
الختــاف أســاليب التنظيــم القانــوين ملواجهــة احلــاالت الطارئــة واالســتثنائية مــن دولــة ألخــرى،
فمــن الــدول مــن تنظــم حالــة الطـوارئ مبوجــب قوانــن ســابقة للظــروف االســتثنائية ،ومنهــا مــن
تنظمهــا مبوجــب قوانــن معاصــرة هلــذه الظــروف ،ومنهــا مــن جيمــع بــن األســلوبني(.)١٠

الفرع الثاين :خصائص قانون الطوارئ:
لقانون الطوارئ مجلةٌ من اخلصائص اليت متيزه عن القانون العادي ،منها(:)١١
أوالً :إن قانون الطوارئ قانون استثنائي ،ال يتم إعماله وتطبيقه إال بوجود أسبابه احملددة
مسبقاً يف الدساتري ،ومجاعها؛ وجود ظروف استثنائية ال جيدي معها تطبيق القوانني العادية.
اثني ـاً :أن قانــون الط ـوارئ قانــون ج ـوازي ،يُرجــع يف تطبيقــه لتقديــر الســلطة التنفيذيــة،
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فوجــود أحــد أســباب إعــان حالــة الط ـوارئ ال يــؤدي تلقائي ـاً إىل تطبيــق القانــون املتعلــق هبــا
إذا رأت الســلطة التنفيذيــة أهنــا قــادرة علــى مواجهــة الظــرف الطــارئ مبوجــب القوانــن العاديــة.
ـت ،إذ هــو مبثابــة الضــرورة الــي تقـ ّدر بقدرهــا ويــزول
اثلثـاً :أن قانــون الطـوارئ قانــون مؤقـ ٌ
حكمهــا بــزوال موجبهــا .ومــن اجلديــر ابلذكــر أن معظــم تش ـريعات الط ـوارئ يف العــامل جــرت
علــى وضــع مــدة زمنيــة لسـراين قانــون الطـوارئ ينتهــي ابنتهائهــا.

الفرع الثالث :أقسام قانون الطوارئ
ينقسم قانون الطوارئ إىل قسمني رئيسني(:)١٢

القسم األول :ابعتبار طبيعته ،وهو نوعان:
النوع األول :قانون الطوارئ احلقيقي.
ويطلــق عليــه أيض ـاً قانــون الط ـوارئ العســكري ،ويُفــرض هــذا القانــون عــادة يف حالــة
احلــرب ،وميلــك القــادة العســكريون مبقتضــى هــذا القانــون ســلطات شــبه مطلقــة علــى مســرح
العمليــات احلربيــة أو أقاليــم الدولــة احملتلــة عســكرايً ،وخيضــع هــذا النــوع مــن أن ـواع قانــون
الطـوارئ لقواعــد القانــون الــدويل املنظمــة حلالــة احلــرب( ،)١٣كمــا تعتــر اإلجـراءات االســتثنائية
الــي يتخذهــا القائــد العســكري مــن أعمــال الســيادة الــي ال جيــوز لألفـراد الطعــن فيهــا ابإللغــاء
أو التعويــض أمــام احملاكــم الوطنيــة(.)١٤
النوع الثاين :قانون الطوارئ الصوري أو السياسي.
ويُفــرض هــذا القانــون عنــد قيــام خطــر داهــم يهــدد بوقــوع حــرب أو اضطـراابت داخليــة
كتمــرد مســلح أو عصيــان ،أو عنــد وقــوع كارثــة عامــة كالفيضــاانت ،أو انتشــار األوبئــة.
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القسم الثاين :ابعتبار النطاق اجلغرايف الذي يشمله ،وهو نوعان(:)١٥
النوع األول :قانون الطوارئ اجلزئي.
وهــو الــذي يعلــن تطبيقــه علــى إقليــم مــن أقاليــم الدولــة عندمــا يتعــرض هــذا اإلقليــم
لظــروف طارئــة ،وفــق مــا هــو مقــرر مســبقاً يف أحــكام الدســتور أو تش ـريعات الط ـوارئ.
النوع الثاين :قانون الطوارئ الكلي.
ويكــون تطبيقــه عنــد تشــمل الظــروف االســتثنائية مجيــع أجـزاء الدولــة ،ويف هــذه احلالــة
البــد أن يتضمــن إعــان تطبيــق قانــون الط ـوارئ نص ـاً تش ـريعياً واضح ـاً يف هــذا اخلصــوص
وبــدون ذلــك يكــون تطبيــق قانــون الط ـوارئ ابط ـاً.

الفرع الرابع :بواعث قانون الطوارئ
عــادة مــا تطبــق الســلطة التنفيذيــة قوانــن الط ـوارئ عنــد وجــود عــدد مــن البواعــث
واألســباب الــي يرتتــب علــى وجودهــا خطــر حمــدق ابلبــاد ،وحتــول دون حتقيــق القوانــن العاديــة
ملقاصدهــا املتمثلــة يف حتقيــق مصــاحل النــاس ودرء املفاســد عنهــم ،ومــن ذلــك(:)١٦
أوالً :حاالت احلروب أو ما يهدد بوقوعها.
اثنياً :عند تعرض األمن والنظام العام يف أراضي الدولة أو يف جزء منها للخطر بســبب
حدوث اضطراابت أو فتنة داخلية.
اثلثاً :عند حدوث الكوارث الطبيعية كالزالزل والفيضاانت أو حال انتشار األوبئة.

الفرع اخلامس :آاثر تطبيق قانون الطوارئ
ســبق وأن ذكران أن قانون الطوارئ قانون اســتثنائي يتم تطبيقه ملواجهة أوضاع اســتثنائية
وخماطــر حمدقــة تقصـ ُـر القوانــن العاديــة عــن التعامــل معهــا ابلشــكل املطلــوب وإذا تقــرر مــا
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ســبق؛ فــإن لقانــون الط ـوارئ -والــذي تضطلــع الســلطة التنفيذيــة بتطبيقه-مجلــة مــن اآلاثر،
سـواء علــى الســلطتني التشـريعية والقضائيــة ،أو علــى اهليئــات واملؤسســات واألفـراد ،وفيمــا يلــي
تســليط للضــوء علــى هــذه اآلاثر:
أوالً :أثر تطبيق قانون الطوارئ على اختصاص السلطة التشريعية
ـيع الختصــاص وصالحيــات الســلطة التنفيذيــة
يرتتــب علــى تطبيــق قانــون الطـوارئ توسـ ٌ
()١٧
علــى حســاب اختصــاص وصالحيــات الســلطة التشـريعية ،ومــن ذلــك :
أ-أن تطبيــق قانــون الط ـوارئ يرتتــب عليــه؛ تقليــص وتقييــد للحقــوق والضمــاانت
املتعلقــة ابحلريــة الشــخصية وحريــة املســكن واإلقامــة والتنقــل واالجتمــاع فض ـاً عــن ســلطة
مراقبــة الصحــف ووســائل النشــر ،ممــا يـَُع ـ ّد داخ ـاً يف إطــار اختصــاص الســلطة التش ـريعية.
ب-أنــه يرتتــب علــى كل مــا ســبق أتثــر ابلــغ علــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الــذي
يُعتــر يف مقدمــة الضمــاانت الــي تكفــل حقــوق وح ـرايت األف ـراد.

أس الســلطة التنفيذيــة حتديـ َـد العقــوابت
ُ
ج-تـ ِّـول أغلـ ُ
ـب القوانــن يف ظــل حالــة الطـوارئ ر َ
الــي يتــم إيقاعهــا علــى َمـ ْـن خيالــف األوامــر الصــادرة مبقتضــى قانــون الطـوارئ ،وهــذا فيــه خمالفــة
صرحيــة ملبــدأ« :ال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص قانــوين»(.)١٨
اثنياً :أثر تطبيق قانون الطوارئ على اختصاص السلطة القضائية
إ ّن تطبيــق قانــون الطـوارئ يرتتــب عليــه تَغـ ُّـوٌل للســلطة التنفيذيــة علــى حســاب اختصــاص
الســلطة القضائيــة ،ومــن ذلــك:
أ-أنــه يف ظــل تطبيــق قانــون الط ـوارئ يســوغ ل ـرأس الســلطة التنفيذيــة تشــكيل دوائــر
قضائيــة خاصــة ينــاط هبــا تطبيــق قانــون الط ـوارئ علــى املخالفــن لقواعــد هــذا القانــون(.)١٩
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ومــن األمثلــة علــى ذلــك :أن قانــون الطـوارئ املصــري رقــم ( )112لســنة (1958م) قــد
ـص يف مادتــه الســابعة علــى مــا يلــي:
نـ َّ
تفصــل حماكــم أمــن الدولــة اجلزئيــة (البدائيــة) والعليــا يف اجلرائــم الــي تقــع ابملخالفــة
ألحــكام األوامــر الــي يصدرهــا رئيــس اجلمهوريــة أو َمـ ْـن يقــوم مقامــه.

وتشــكل كل دائــرٍة مــن دوائــر أمــن الدولــة اجلزئيــة ابحملكمــة االبتدائيــة مــن أحــد قضــاة
احملكمــة ،وختتــص ابلفصــل يف اجلرائــم الــي يعاقــب عليهــا ابحلبــس والغرامــة ،أو إبحــدى هاتــن
العقوبتــن.
وتشــكل دائــرة أمــن الدولــة العليــا مبحكمــة االســتئناف مــن ثالثــة مستشــارين ،وختتــص
ابلفصــل يف اجلرائــم الــي يعاقــب عليهــا بعقوبــة اجلنايــة ،وابجلرائــم الــي يعينهــا رئيــس اجلمهوريــة
أو مــن يقــوم مقامــه أايً كانــت العقوبــة املقــررة هلــا.
ويقــوم مبباشــرة الدعــوى أمــام حماكــم أمــن الدولــة عضــو مــن أعضــاء النيابــة العامــة ،وجيــوز
اســتثناءً-لرئيس اجلمهوريــة أن أيمــر بتشــكيل دائــرة أمــن الدولــة اجلزئيــة مــن قـ ٍـاض واثنــن مــن
ضبــاط الق ـوات املســلحة مــن رتبــة نقيــب أو مــا يعادهلــا علــى األقــل ،وبتشــكيل أمــن الدولــة
العليــا مــن ثالثــة مستشــارين ،ومــن ضابطــن مــن الضبــاط القــادة.
ويعــن رئيــس اجلمهوريــة أعضــاء حماكــم أمــن الدولــة بعــد أخــذ رأي وزيــر العــدل ابلنســبة
إىل القضــاة واملستشــارين ،ورأي وزيــر احلربيــة ابلنســبة إىل الضبــاط(.)٢٠
ـض قوانــن الطـوارئ الســلطةَ التنفيذيــة يف أن تفصــل يف تنــازع االختصــاص
ُ
ب-تـ ِّـول بعـ ُ
بــن القضــاء املــدين والقضــاء العســكري ،وهــذا عمـ ٌـل قضائــي حبــت ال يســند يف األح ـوال
العاديــة إال إىل أعلــى احملاكــم درج ـةً وأكثــر القضــاة خــرة(.)٢١
ج-ال جتيــز أغلــب قوانــن الطـوارئ الطعــن يف األحــكام الصــادرة عــن حماكــم أمــن الدولــة
أو احملاكــم العســكرية(.)٢٢
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د-ينــاط ابلســلطة التنفيذيــة يف ظــل قانــون الط ـوارئ مهمــة املصادقــة علــى أحــكام
اإلعــدام ،مــع أن رأس الســلطة التنفيذيــة يف كثــر مــن البلــدان هــو غــر رئيــس الدولــة ،وهــذا
خمالــف للقاعــدة املتبعــة يف إانطــة التصديــق علــى أحــكام اإلعــدام برئيــس الدولــة وحــده(.)٢٣
اثلثاً :أثر تطبيق قانون الطوارئ على املؤسسات واألفراد
يرتتــب علــى تطبيــق قانــون الطــوارئ مجلــة مــن اآلاثر علــى املؤسســات واألف ـراد
منهــا(:)٢٤
أ-حتديد فتح احملال واألماكن العامة وإغالقها.
ب-االســتيالء علــى أي عقــار أو منقــول ،واألمــر بفــرض احلراســة علــى الشــركات
واملؤسســات ،وكذلــك أتجيــل أداء الديــون وااللتزامــات املســتحقة والــي تســتحق.
ج-إخــاء بعــض املناطــق أو عزهلــا ،وتنظيــم وســائل النقــل ،وحصــر املواصــات وحتديدهــا
بــن املناطــق املختلفة.
د-تقييــد حقــوق وحـرايت املواطنــن ،وإلقــاء القبــض علــى املشــتبه هبــم لفـرات قــد تكــون
غــر حمــدودة ودون توجيــه اهتــام هلــم.
ه-منع حق التجمع ،وفرض حضر التجول يف أوقات أو أماكن حمددة.
و-منــع كل أشــكال االحتجاجــات كاإلض ـراابت واملظاه ـرات واالعتصامــات وكل مــا
مــن شــأنه تعطيــل احليــاة العامــة.
ز-تنظيم إقامة األشخاص وتقييد حتركاهتم.
ح-تكليف األشخاص ابلقيام أبي عمل أو أداء أي خدمة يف حدود قدرات ُك ٍّل منهم.

ط-ســحب تراخيــص األســلحة والذخائــر وامل ـواد القابلــة لالنفجــار واملفرقعــات علــى
اختــاف أنواعهــا ،واألمــر بتســليمها وضبطهــا وإغــاق خمــازن األســلحة.
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ي-مراقبة الرسائل واالتصاالت أايً كان نوعها ،ومراقبة النشرات واملطبوعات واحملررات
واإلذاعــات ومجيــع وســائل التعبــر والدعايــة واإلعــان قبــل نشــرها ،وضبطهــا ومصادرهتــا
وتعطيلهــا وإلغــاء امتيازهــا وإغــاق أماكــن طبعهــا.

الفرع السادس :تنظيم قانون الطوارئ
ختتلــف كيفيــة تنظيــم قانــون الطـوارئ مــن دولــة إىل أخــرى ،وميكــن رد هــذه الكيفيــة إىل
ثالثــة أســاليب(:)٢٥
أوالً :أسلوب التشريع السابق لقانون الطوارئ.
وذلــك أبن يتــم َسـ ُّـن قانــون ملواجهــة األحـوال الطارئــة بشــكل مســبق ،حبيــث حيــدد هــذا
القانــون الضوابــط والشــروط واملــررات الــي جتيــز للســلطة التنفيذيــة تطبيــق قانــون الط ـوارئ
يف إطــار الضوابــط احملــددة لــه مبوجــب الدســتور أو القانــون ،كمــا يتــم مبوجــب هــذا القانــون
حتديــد االختصاصــات االســتثنائية املمنوحــة للســلطة التنفيذيــة يف أح ـوال الط ـوارئ والظــروف
االســتثنائية.
اثنياً :أسلوب التشريع املعاصر لقانون الطوارئ عند قيام موجبه.
ويف هــذا األســلوب يتــم حتديــد شــروط ومــررات إعــان حالــة الط ـوارئ مســبقاً ،إال أن
اختصاصــات الســلطة التنفيذيــة ال يتــم حتديدهــا مســبقاً وإمنــا يــرك أمرهــا للظــروف االســتثنائية
العارضــة ،ليتــم تنظيــم هــذه االختصاصــات مبــا يتــاءم معهــا.
اثلثاً :األسلوب املختلط لتنظيم قانون الطوارئ.
فبموجــب هــذا األســلوب يوجــد نوعــان مــن االختصاصــات االســتثنائية املمنوحــة للســلطة
التنفيذية:
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النــوع األول :اختصاصــات حيددهــا القانــون مســبقاً كمــا هــو احلــال يف التشـريع الســابق
حلالــة الطـوارئ.
النــوع الثــاين :اختصاصــات إضافيــة يتــم اللجــوء إليهــا إذا اســتلزمت ذلــك الظــروف
واألحــداث العارضــة.

الفرع السابع :إعالن تطبيق قانون الطوارئ
عــاد ًة مــا حتـ ِّدد دســاتريُ الــدول اجلهـةَ املســؤولة عــن إعــان حالــة الطـوارئ وتطبيــق القانــون
املتعلــق هبــا ،وســنذكر فيمــا يلــي كيفيــة إعــان تطبيــق قانــون والطـوارئ يف النظــام الســعودي ويف
القانــون املصــري ،كأمنوذجــن يف هــذا اجملــال.
فقد جاء يف املادة احلادية والستون من النظام األساسي للحكم يف اململكة العربيةالسعودية ما نصه:
«يعلن امللك حالة الطوارئ ،والتعبئة العامة ،واحلرب ،ويبني النظام أحكام ذلك».
ويف املــادة الثانيــة والســتون« :للملــك -إذا نشــأ خطــر يهــدد ســامة اململكــة،
أو وحــدة أراضيهــا ،أو أمــن شــعبها ومصاحلــه ،أو يعــوق مؤسســات الدولــة مــن أداء
مهامهــا-أن يتخــذ مــن اإلج ـراءات الس ـريعة مــا يكفــل مواجهــة هــذا اخلطــر ،وإذا
رأى امللــك أن يكــون هلــذه اإلج ـراءات صفــة االســتمرار؛ فيتخــذ بشــأهنا مــا يلــزم
نظاماً»(.)٢٦
كمــا جــاء يف املــادة  154مــن الدســتور املصــري مــا نصــه« :يعلــن رئيــس اجلمهوريــة بعــدأخــذ رأي جملــس الــوزراء حالــة الطـوارئ علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون ،وجيــب عــرض هــذا
اإلعــان علــى جملــس النـواب خــال األايم الســبعة التاليــة ليقــرر مــا يـراه بشــأنه.
وإذا حــدث اإلعــان يف غــر دور االنعقــاد العــادي وجــب دعــوة اجمللــس لالنعقــاد فــوراً
للعــرض عليــه ،ويف مجيــع األحـوال جتــب موافقــة أغلبيــة عــدد أعضــاء اجمللــس علــى إعــان حالــة
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الطـوارئ ،ويكــون إعالهنــا ملــدة حمــددة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر ،وال متــد إال ملــدة أخــرى مماثلــة
بعــد موافقــة ثلثــي عــدد أعضــاء اجمللــس ،وإذا كان اجمللــس غــر قائــم؛ يعــرض األمــر علــى جملــس
الــوزراء للموافقــة ،علــى أن يعــرض علــى جملــس النـواب اجلديــد يف أول اجتمــاع لــه ،وال جيــوز
حــل جملــس النـواب أثنــاء سـراين حالــة الطـوارئ»(.)٢٧

الفرع الثامن :الرقابة القضائية على تطبيق قانون الطوارئ
عنــد احلديــث عــن الرقابــة القضائيــة يف حــال تطبيــق قانــون الط ـوارئ ينبغــي التمييــز بــن
الق ـرار الصــادر إبعــان حالــة الط ـوارئ ،وممارســات الســلطة التنفيذيــة يف فــرة تطبيــق قانــون
الط ـوارئ.
فبالنسبة للقرار الصادر إبعالن تطبيق قانون الطوارئ ،فهناك رأاين يف هذه املسألة(:)٢٨
ال ـرأي األول :أن ق ـرار إعــان تطبيــق قانــون الط ـوارئ هــو مــن أعمــال الســيادة الــي ال
ختضــع للرقابــة القضائيــة.
والرأي الثاين :يذهب إىل أن قرار إعالن تطبيق قانون الطوارئ ال يعترب عمالً ســيادايً،
إداري خيضــع لرقابــة القضــاء إلغــاءً وتعويضاً.
بــل هــو قـر ٌار ٌ
وأمــا خبصــوص األعمــال الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة أثنــاء تطبيــق قانــون الط ـوارئ؛
فهــي خاضع ـةٌ لرقابــة القضــاء اإلداري.
كما أن اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية ختضع لرقابة احملكمة الدستورية(.)٢٩
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-املطلب الثاين

مــدى مشــروعية تطبيــق قانــون الطــوارئ مــن قبــل الواليــة السياســية
العامــة يف الدولــة اإلســامية
بعــد أن اســتعرضنا يف املطلــب األول ،حقيقــة قانــون الطـوارئ ومــا تضمنــه مــن خصائــص
وبواعــث وآاثر وكيفيــة تنظيمــه وإعالنــه والرقابــة عليــه؛ فإننــا ســنحاول اإلجابــة علــى الس ـؤال
احملــوري يف هــذا البحــث وهــو :مــا مــدى مشــروعية تطبيــق قانــون الط ـوارئ مــن قبــل الواليــة
السياســية العامــة يف الدولــة اإلســامية عنــد وجــود أســبابه وبواعثــه؟
وبصيغــة أخــرى :هــل يتســع الفقــه السياســي اإلســامي لقبــول فكــرة تطبيــق قانــون
الط ـوارئ عنــد وجــود أســبابه؟
هذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف هذا املطلب -بعون هللا تعاىل-من خالل الفروع اآلتية:
الفرع األول :وظيفة الوالية السياسية العامة يف اإلسالم
ال خــاف بــن العلمــاء يف أن اإلســام ديــن ودولــة ،وقــد انعقــد اإلمجــاع العلمــي والعملــي
علــى هــذا األمــر ،ونقــل اإلمجــاع يف هــذه املســألة جـ ٌّـم غفــرٌ مــن أهــل العلــم(.)٣٠
ومن اجلدير ابلذكر أن املقصود األعظم من الوالية السياســية العامة يف اإلســام ،يتمثل
يف أمرين:
األمر األول :إقامة الدين وحتكيمه.
األمر الثاين :سياسة الناس بذلك.
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة« :املقصــود الواجــب ابلــوالايت :إصــاح ديــن اخللــق الــذي
مــى فاهتــم خســروا خس ـراانً مبين ـاً ،ومل ينفعهــم مــا نعم ـوا بــه يف الدنيــا ،وإصــاح مــا ال يقــوم
الديــن إال بــه مــن أمــر دنياهــم»(.)٣١
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وقــال اإلمــام املــاوردي« :اإلمامــة موضوعـةٌ خلالفــة النبــوة ومحايــة الديــن ،وسياســة الدنيــا
بــه»(.)٣٢
وقــال ابــن مجاعــة« :جيــب إقامــة إمــام يقــوم حبراســة الديــن وسياســة أمــور املســلمني ،وكــف
أيــدي املعتديــن ،وإنصــاف املظلومــن مــن الظاملــن ،وأيخــذ احلقــوق مــن مواقعهــا ويضعهــا مجعـاً
وصرفـاً يف مواضعهــا ،فــإن بذلــك صــاح البــاد وأمــن العبــاد ،وقطــع مـواد الفســاد؛ ألن اخللــق
ال تصلح أحواهلم إال بســلطان يقوم بسياســتهم ويتجرد يف حراســتهم»(.)٣٣
وإذا متهــد مــا ســبق مــن وجــوب نصــب الواليــة السياســية العامــة يف اإلســام لتقــوم
بوظيفتهــا يف إقامــة الديــن وسياســة الدنيــا بــه ،فإنــه البــد مــن التأكيــد علــى أن سياســة أمــر
الدنيــا وتدبــر أمــور الرعيــة كمــا يكــون بتطبيــق األحــكام الشــرعية املســتفادة مــن نصــوص
الكتــاب والســنة ،فإنــه يكــون أيض ـاً بسـ ِّـن وإعمــال األنظمــة والتدابــر املرعيــة املســتندة إىل
السياســة الشــرعية.
واملقصــود ابلسياســة الشــرعية -كمــا يقــول أبــو الوفــاء ابــن عقيل..«-مــا كان فعـاً يكــون
معــه النــاس أقــرب إىل الصــاح وأبعــد عــن الفســاد ،وإن مل يضعــه الرســول ﷺ وال نــزل بــه
وحــي»(.)٣٤
وقــد أشــار العالمــة حممــد األمــن الشــنقيطي هلــذه املســألة مبزيــد تفصيــل حيــث قــال:
«النظــام قســمان :إداري وشــرعي ،أمــا اإلداري الــذي يُـراد بــه ضبــط األمــور وإتقاهنــا علــى
وجــه غــر خمالــف للشــرع ،فهــذا ال مانــع منــه ،وال خمالــف فيــه مــن الصحابــة فمــن بعدهــم ،وقــد
عمــل عمــر -رضــي هللا عنه-أشــياء كثــرة مــا كانــت يف زمــن النــي ﷺ ،ككتابــة أمســاء اجلنــد
يف ديـوان ألجــل الضبــط ،ومعرفــة مــن غــاب ومــن حضــر ...مــع أن النــي ﷺ مل يفعــل ذلــك،
ومل يعلــم بتخلــف كعــب بــن مالــك عــن غــزوة تبــوك ،إال بعــد أن وصــل تبــوك ﷺ ،وكاشـرائه
وجعلــه إايهــا ســجناً يف مكــة
أعــي عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه-دار صفـوان بــن أميــة ْاملكرمــة ،مــع أنــه ﷺ مل يتخــذ ســجناً هــو وال أبــو بكــر -رضــي هللا عنــه ،-فمثــل هــذه األمــور
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اإلداريــة الــي تفعــل إلنفــاذ األمــور ممــا ال خيالــف الشــرع ال أبس هبــا ،كتنظيــم شــؤون املوظفــن،
وتنظيــم إدارة األعمــال علــى وجـ ٍـه ال خيالــف الشــرع ،فهــذا النــوع مــن األنظمــة ال أبس بــه ،وال
خيــرج عــن قواعــد الشــرع مــع مراعــاة املصــاحل العامــة»(.)٣٥
وبنــاءً علــى مــا ســبق؛ فــإن النظــام اإلســامي الواجــب التطبيــق يف الدولــة اإلســامية
ينقســم إىل قســمني:
القســم األول :الثوابــت واحملكمــات الــي ال جيــوز تغيريهــا وال تبديلهــا وال إيقــاف العمــل
هبــا مــى مــا توفــرت شــروطها وانتفــت موانعهــا ،وذلــك مثــل أمــور العقائــد والعبــادات وأمهــات
الفضائــل الواجــب فعلهــا ،وأمهــات الرذائــل الواجــب تركهــا(.)٣٦
القســم الثــاين :مــن قبيــل املتغـرات الــي هــي مبثابــة الوســائل الــي أتخــذ حكــم مقاصدهــا
وغاايهتا.
ويدخــل يف هــذا القســم :التدابــر واألنظمــة املرعيــة والرتاتيــب اإلداريــة والــي يتــم ســنّها
لتحقيــق مصــاحل النــاس ودرء املفاســد عنهــم ،و«تنظيــم اجلماعــة ،ومحايتهــا وســد حاجاهتــا علــى
أســاس مبــادئ الش ـريعة العامــة ،والبــد أن تكــون فيمــا ســكتت عنــه الش ـريعة فلــم ِ
أتت فيــه
نصــوص خاصــة ،كمــا يشــرط فيهــا ،أن تكــون متفقــة مــع تعاليــم الشـريعة الســمحة ،ومبــادئ
اإلســام العامــة ،وإال كانــت ابطل ـةً بطــاانً مطلق ـاً»(.)٣٧
والتدابــر واألنظمــة املرعيــة هــي وســيلة جللــب املصــاحل للنــاس ودرء املفاســد عنهــم يف
العاجــل واآلجــل ،سـواءٌ أكان ذلــك يف الظــروف العاديــة أو يف األحـوال الطارئــة واالســتثنائية.
الفــرع الثــاين :حكــم تطبيــق قانــون الطــوارئ مــن قبــل الواليــة السياســية العامــة يف
الدولــة اإلســامية:
مــن املعلــوم أن الغايــة مــن األنظمــة املرعيــة هــو حتقيــق االســتقرار يف اجملتمــع جبلــب
ط
املصــاحل للنــاس ودرء املفاســد عنهــم ،إال أن حتقيــق األنظمــة املرعيــة هلــذه الغايــة مرتب ـ ٌ
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مبــدى مالءمتهــا للواقــع املعــاش ،فمــا يكــون انجع ـاً مــن األنظمــة والتدابــر يف األح ـوال
والظــروف العاديــة قــد ال يــؤيت مثرتــه املرجــوة يف األح ـوال االســتثنائية والظــروف الطارئــة،
وانطالق ـاً ممــا هــو معلــوم يقين ـاً مــن كــون ش ـريعة اإلســام الغ ـراء صاحل ـةً ومصلح ـةً لــكل
زمــان ومــكان ،فإننــا ســنتناول يف هــذا الفــرع مــدى مشــروعية تطبيــق قانــون الط ـوارئ ومــا
ـوف خيشــى
تضمنــه مــن تدابــر اســتثنائية فيمــا إذا نــزل ابملســلمني انزل ـةٌ عام ـةٌ وأمـ ٌـر خمـ ٌ
ـرر فــادح ابلبــاد والعبــاد ،وهــل يشــرع يف مثــل هــذه األح ـوال تعليــق العمــل
معــه حلــوق ضـ ٌ
ب ــدستور الدولــة اإلســامية ومــا يتضمنــه مــن أحــكام شــرعية وأنظمــة وتدابــر مرعيــة ،ومــا يتبــع
ذلــك مــن تقليــص صالحيــات الســلطتني التنظيميــة والقضائيــة ،أم ال.
ال ريــب أن هــذا س ـؤال كبــر حيتــاج إىل نظــر دقيــق وأتمــل عميــق يضــع يف احلســبان
أن مــا يتضمنــه النظــام املعمــول بــه يف الدولــة اإلســامية مــن تدابــر وأنظمــة مرعيــة قــد
تقــف عاجــزة عــن معاجلــة الظــروف االســتثنائية واألح ـوال الطارئــة ،وإذا اســتثنينا مــا
يتضمنــه النظــام اإلســامي مــن حمكمــات وثوابــت هــي بطبيعتهــا صاحلــة للتطبيــق يف كل
زمــان ومــكان مــى مــا توفــرت شــروطها وانتفــت موانعهــا ،فــإن الشــطر اآلخــر مــن النظــام
اإلســامي املتمثــل يف األنظمــة املرعيــة والرتاتــب اإلداريــة هــو جمــال السـؤال اآلنــف الذكــر،
وهــو مــا ميكــن أن يكــون هنــاك حاجــة الســتبداله أبنظمــة وقوانــن اســتثنائية ،وهــو مــا
ميكــن تســميته بقانــون الط ـوارئ وســوف حنــاول اإلجابــة علــى مــدى مشــروعية إعمــال
وتطبيــق قانــون الط ـوارئ مــن خــال دراســة مــدى مشــروعية مــا يرتتــب عليــه مــن آاثر
ونتائــج ميكــن حصرهــا يف أربعــة جمــاالت:

اجملال األول :جمال َس ِّن األنظمة املرعية االستثنائية
ســبقت اإلشــارة إىل أن مــن آاثر تطبيــق قانــون الط ـوارئ اضطــاع الســلطة التنفيذيــة
بسـ ِّـن مجلـ ٍـة مــن األنظمــة املرعيــة االســتثنائية الــي يغلــب علــى الظــن صالحيتهــا للتعامــل مــع
هــذه الظــروف.
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وإذا كان النظــام هــو « :جمموعــة مــن اإلج ـراءات والتدابــر الــي ي ـراد هبــا ضبــط األمــور
وإتقاهنــا علــى وجـ ٍـه متفـ ٍـق مــع مقاصــد الش ـريعة اإلســامية وقواعدهــا الكليــة ،وصــوالً جللــب
املصــاحل للمجتمــع ودرء املفاســد عنــه»()٣٨؛ فإنــه هبــذا االعتبــار يعتــر جــزءاً مــن السياســة
الشــرعية الــي هــي تدبــرٌ «يكــون معــه النــاس أقــرب إىل الصــاح وأبعــد عــن الفســاد ،وإن مل
يفعلــه الرســول ﷺ ،ومل ينــزل بــه وحـ ٌـي»( ،)٣٩وابلتــايل؛ فــإن النظــام هبــذا االعتبــار يتسـ ُـم ابملرونــة
والقابليــة للتعامــل مــع املتغ ـرات واملســتجدات الطارئــة مبــا حيقــق املصلحــة ويــدرأ املفســدة،
وذلــك ألن الش ـريعة اإلســامية -واألنظمــة والتدابــر املرعيــة جــزءٌ منهــا-ال أتمــر إال مبــا
مصلحتــه خالصــة أو راجعــة ،وال تنهــى إال عمــا مفســدته خالص ـةٌ أو راجعــة(.)٤٠
وعــدم مواكبــة الظــروف الطارئــة واألح ـوال املســتجدة مبــا يناســبها مــن األنظمــة املرعيــة
والرتاتيــب اإلداريــة العاجلــة املســتندة للسياســة الشــرعية؛ مــؤذ ٌن خبطـ ٍر كبــر وشـ ٍر مســتطري ،ويف
هــذا الصــدد يقــول اإلمــام ابــن القيــم -رمحــه هللا« :-وهــذا موضــع مزلــة أقــدام ومضلــة أفهــام،
ـام ضنــك ،ومعــرك صعــب ،فــرط فيــه طائفـةٌ فعطلـوا احلــدود ،وضيعـوا احلقــوق ،وجــرءوا
وهــو مقـ ٌ
أهل الفجور على الفســاد ،وجعلوا الشـريعة قاصرة ال تقوم مبصاحل العباد ،حمتاجة إىل غريها،
وســدوا علــى نفوســهم طرقـاً صحيحــة مــن طــرق معرفــة احلــق والتنفيــذ لــه ،وعطلوهــا مــع علمهــم
وعلــم غريهــم قطعـاً أهنــا حــق مطابــق للواقــع ظنـاً منهــم منافاهتــا لقواعــد الشــرع ،ولعمــر هللا أهنــا
مل تنـ ِ
ـاف مــا جــاء بــه الرســول ﷺ ،وإن انفــت مــا فهمــوه مــن ش ـريعته ابجتهادهــم ،والــذي
أوجــب هلــم ذلــك :نــوع تقصــر يف معرفــة الشـريعة ،وتقصــر يف معرفــة الواقــع ،وتنزيــل أحدمهــا
علــى اآلخــر ،فلمــا رأى والة األمــور ذلــك ،وأن النــاس ال يســتقيم هلــم أمرهــم إال أبمــر وراء مــا
فهمــه هــؤالء مــن الشـريعة ،أحدثـوا مــن أوضــاع سياســتهم شـراً طويـاً ،وفســاداً عريضـاً ،فتفاقــم
األمــر ،وتعــذر اســتدراكه ،وعـ ّـز علــى العاملــن حبقائــق الش ـريعة ختليــص النفــوس مــن ذلــك،
واســتنفاذها مــن تلــك املهالــك»(.)٤١
وهــذا التقريــر النفيــس لإلمــام ابــن القيــم ينطبــق متامـاً علــى مــا حنــن بصــدد احلديــث عنــه ،وقد
تضمــن مجلــة مــن القواعــد واإلشــارات العميقــة الــي تؤكــد بوضــوح وجــاء اتســاع الفقــه اإلســامي
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ملفهــوم قانــون الطـوارئ ومــا يتضمنــه مــن أنظمــة وتدابــر تواكــب وتعــاجل الظروف االســتثنائية.
وبنــاء علــى مــا ســبق؛ فــإن للقائمــن علــى الواليــة السياســية العامــة يف الدولــة اإلســامية
التصــدي لسـ ِـن قانـ ٍ
ـون للط ـوارئ إذا نــزل ابملســلمني خطـ ٌـر داهــم وظــرف اســتثنائي ،علــى أن
َّ
ِ
تُســند مهمــة َسـ ّـن قانــون الطـوارئ هليئــة تضـ ُّـم علمــاء ابلشـريعة ،وخـراء متخصصــون ،يتســى
هلــذه اهليئــة َسـ ُّـن أنظمــة الطـوارئ املســتندة للسياســة الشــرعية والكفيلــة مبعاجلــة األمــور الطارئــة
واملســتجدات النازلــة ،مــع مراعــاة الضوابــط التاليــة(:)٤٢
أوالً :أال خيالف قانون الطوارئ نصوص الكتاب والسنة واإلمجاع القطعي.
اثنياً :أن يكو ُن قانون الطوارئ متفقاً على قواعد الدين الكلية ومقاصده العامة.
اثلثاً :أن يرتتب على تطبيق قانون الطوارئ مصلحة حقيقية ال متومهة(.)٤٣
ط بوجــود ســببه وابعثــه ،واملتمثــل ابلظــرف الطــارئ
رابعـاً :أن يكــون قانــون الطـوارئ مرتبـ ٌ
والوضــع االســتثنائي الــذي نــزل ابملســلمني ،ويتوقــف العمــل بــه مبجــرد زوال ذلــك الســبب.
اجملال الثاين :اجملال القضائي
ســبق( )٤٤وأن تطرقنــا إىل أن مــن آاثر تطبيــق قانــون الطـوارئ تدخلــه يف نطــاق اختصــاص
الســلطة القضائيــة ،ومــن أبــرز معــامل هــذا التدخــل مــا يلــي:
أوالً :مــا تســوغه بعــض قوانــن الط ـوارئ مــن منــح الســلطة التنفيذيــة صالحيــة تكويــن
حماكــم أو دوائــر قضائيــة خاصــة أو اســتثنائية تتصــدى لتطبيــق قانــون الط ـوارئ.
اثنيـاً :اكتســاب األحــكام الصــادرة عــن هــذه الدوائــر صفــة القطعيــة ،وعــدم جـواز الطعــن
فيهــا أمــام أي جهـ ٍـة قضائيــة أخــرى.
اثلثـاً :حتويــل الســلطة التنفيذيــة ملهمــة الفصــل يف تنــازع االختصــاص بــن القضــاء املــدين
والقضــاء العســكري.
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واملــرر الــذي تســتند لــه الســلطة التنفيذيــة يف انت ـزاع هــذه الصالحيــات مــن القضــاء
العــادي هــو طبيعــة الظــرف االســتثنائي واخلطــر الداهــم الــذي يقتضــي تطبيــق قانــون الطـوارئ،
والــذي يتطلــب تشــكيل دوائــر قضائيــة تتميــز بســرعة النظــر والفصــل فيمــا يعــرض عليهــا مــن
قضــااي تتعلــق مبخالفــة قانــون الط ـوارئ.
والــذي يظهــر -والعلــم عنــد هللا-أن ختويــل الســلطة التنفيذيــة بوظيفــة تشــكيل دوائــر قضائيــة
أمر غري مشروع نظراً ملا يلي:
استثنائية للنظر والفصل يف القضااي املتعلقة مبخالفة قانون الطوارئ ٌ
أ -أن هذه الدوائر القضائية تفتقر -يف الغالب-إىل العديد من الضماانت كاالستقالل
والتخصــص واحليــدة والنزاهــة وتقريــر مبــدأ املســاواة للمتقاضــن أمامهــا ،ممــا جيعلهــا وســيلةً غــر
موصلــة -يف الغالــب -لتحقيــق املقصــود مــن القضــاء ،أال وهــو حتقيــق العــدل(.)٤٥
ب -االعتــداء علــى حــق املتهــم يف حماكمــة عادلــة ومنصفــة أمــام القضــاء العــام ،وحقــه
يف اختيــار ممثــل للدفــاع غالبـاً ،وكذلــك حقــه يف الطعــن واالســتئناف علــى درجتــن ابعتبــار أن
احلكــم الصــادر عــن هــذه الدوائــر يكــون قطعيـاً يف الغالــب(.)٤٦
ج -لكــون هــذه الدوائــر القضائيــة ،يتــم تشــكيلها مــن غــر القضــاة ،أو يكــون يف
تشــكيلها مــن عنصــر غــر قضائــي ،أو يتــم تعيــن القضــاة فيهــا بطريقــة انتقائيــة ال تراعــي حقــوق
املتهــم املكفولــة لــه شــرعاً(.)٤٧
والــذي يبــدو يل أنــه ميكــن أن تُســند مهمــة الفصــل والبــت يف القضــااي املتعلقــة مبخالفــة
قانــون الط ـوارئ لدوائــر قضائيــة ضمــن القضــاء العــادي تفــرغ هلــذه املهمــة ،وختضــع لرقابــة
الســلطة القضائيــة ،ممــا يرتتــب عليــه ســرعة البــت يف هــذا النــوع مــن القضــااي ،مــع ضمــان
اســتقاللية هــذه الدوائــر القضائيــة والتزامهــا بضمــان حقــوق املتهــم ،وهللا أعلــم.
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اجملال الثالث :جمال احلقوق واحلرايت العامة
وذلــك أن إعمــال قانــون الط ـوارئ يرتتــب عليــه عــادة تقيي ـ ٌد لبعــض املباحــات ،وتضييــق
علــى بعــض احلقــوق واحلـرايت اخلاصــة ،وذلــك نظـراً للظــرف االســتثنائي الــذي متــر بــه البــاد،
والــذي يوجــب مزيــداً مــن احليطــة واحلــذر والضبــط ريثمــا تعــود األمــور إىل حالتهــا الطبيعيــة.
ومــن أمثلــة مــا يتــم تقييــده وتضييــق نطاقــه علــى خلفيــة تطبيــق قانــون الط ـوارئ :منــع
التجمــع ،وحظــر التجــول ،ومنــع كل أشــكال االحتجاجــات كاملظاه ـرات واالعتصامــات
واإلض ـراابت ،وحتديــد فتــح احملــال التجاريــة وإغالقهــا ،ومراقبــة املراســات وحنوهــا.
ويبــدو أن مــا ســبق بيانــه مــن آاثر تطبيــق قانــون الط ـوارئ يرجــع إىل مســألة ســلطة ويل
األمــر يف تقييــد املبــاح ،وقــد اختلــف العلمــاء يف حكــم ذلــك ،والراجــح( )٤٨ج ـواز تقييــد ويل
األمــر للمبــاح إذا كان هــذا التقييــد مســتنداً للمصلحــة ،وذلــك جلملــة مــن األدلــة:

َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ
الر ُســول
أوالً :عمــوم قــول هللا تعــاىل﴿ :يــا أيهــا الذِيــن آمنــوا أطِيعوا الل وأطِيعوا
َ ْ َ ُ ُّ َ
ْ
ْ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ
َّ َ َّ
َوأُول الْأَ ْ
ع ُتـ ْ
الر ُســو ِل إِن
ـردوهُ إ ِ ْلــى اللِ و
ـم ف ِــي شــي ٍء فـ
ـر مِنكــم فــإِن تناز
ـ
م
ُ ِ
ِ
َّ َ ْ َ ْ ْ
ً
َ
ْ
َٰ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ ُ َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ـر ذل ِك خيــر وأحســن تأوِيــلا﴾ (النســاء.)٥٩ :
كن ُتــم تؤمِنــون بِــاللِ واليــو ِم الآ ِ
خـ ِ

ووجــه الداللــة :أن تقييــد املبــاح إذا كان مســتنداً للمصلحــة الشــرعية ،فإنــه يكــون مــن
اع ـةُ ِف امل ْعـ ُـرْوف)(.٤٩
املعــروف الواجــب طاعــة ويل األمــر فيــه ،لقولــه ﷺ( :إَِّنـَـا الطَّ َ
َ
اثنياً :أن يف تصرفات اخللفاء الراشدين العديد من األمثلة اليت قاموا فيها بتقييد املباح ،منها:
أ -أن عمــر بــن اخلطــاب -رضــي هللا عنه-اختــار للنــاس اإلف ـراد ابحلــج( ،)٥٠مــع أن
اإلح ـرام أبي نســك مــن األنســاك الثالثــة جائــز بــا خــاف(.)٥١
وهــذا تقييــد للمبــاح اســتند للمصلحــة ،وهــي محــل النــاس علــى االعتمــار يف غــر أشــهر
احلــج ،فــا يـزال البيــت احلـرام مقصــوداً(.)٥٢
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ب -مــا ورد أن عمــر بــن اخلطــاب -رضــي هللا عنه-أمــر بعــض الصحابــة الذيــن تزوجـوا
بكتابيــات أبن يطلق ـوا زوجاهتــم ،فقــد روى ابــن جريــر الطــري بســنده عــن شــقيق بــن ســلمة
قــال :تــزوج حذيفــة يهوديــة ،فكتــب إليــه عمــر :خــل ســبيلها ،فكتــب إليــه :أتزعــم أهنــا حـرام
فأخلــي ســبيلها؟! فقــال :ال أزعــم أهنــا حـرام ،ولكــن أخــاف أن تعاطـوا املومســات منهــن(.)٥٣
وهــذا تقييــد مــن عمــر -رضــي هللا عنه-ألمــر مبــاح اســتناداً إىل املصلحــة.
ج -أن أمــر املؤمنــن عثمــان بــن عفــان -رضــي هللا عنه-مجــع النــاس علــى حــرف واحــد
مــن األحــرف الســبعة الــي أنــزل القــرآن عليهــا( ،)٥٤ملــا يف ذلــك مــن مصلحــة لألمــة تتمثــل يف
درء االختــاف والتنــازع( ،)٥٥مــع أن الق ـراءة أبي حــرف مــن هــذه األحــرف متــاح مــن ابب
التوســعة والتســهيل علــى األمــة(.)٥٦
واآلاثر يف هذا الباب عديدة(.)٥٧
اثلثـاً :وممــا ميكــن أن يؤيــد مــا ســبق مــن مشــروعية تقييــد قانــون الطـوارئ لبعــض املباحــات
وحقــوق األف ـراد وحرايهتــم قاعــدة :إذا تعارضــت مفســداتن روعــي أعظمهمــا ضــرراً ابرتــكاب
أخفهمــا( ،)٥٨إذ ال ريــب أن تقييــد املباحــات وبعــض احلقــوق واحل ـرايت لعمــوم النــاس وملــدة
حمــدودة متضمــن ملفســدة ،ولكنــه يســوغ ارتكاهبــا درءً ملفســدة عظمــى تتعلــق بضــرورة الديــن
والنفــس واملــال لعمــوم النــاس ،والــي قــد يلحقهــا ضــرر بليــغ يف أوقــات األزمــات والكــوراث الــي
يفــرض فيهــا قانــون الطـوارئ.
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة« :التعــارض بــن ســيئتني ال ميكــن اخللــو منهمــا ،فيندفــع
ْ ْ ُ
أسـوأمها ابحتمــال أدانمهــا ...كتقــدمي قتــل النفــس علــى الكفــر ،كمــا قــال تعــاىلَ ﴿ :والفِت َنــة
َ ْ َ ُ َ َْ ْ
ـل﴾ (البقــرة.)٢١٧ :
ـ
أكبــر ِمــن القت ِ
فتقتــل النفــوس الــي حتصــل هبــا الفتنــة علــى اإلميــان ،ألن ضــرر الكفــر أعظــم مــن ضــرر
النفــس ،إذ ال ميكــن رفــع ذلــك الفســاد الكبــر إال هبــذا الفســاد الصغــر»(.)٥٩
437

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

ـض املباحــات ،وجلملــة مــن
وبنــاءً علــى مــا ســبق ،فإنــه يســوغ أن يقيــد قانــون الطـوارئ بعـ َ
احلـرايت واحلقــوق املتعلقــة بعمــوم النــاس أو بعضهــم ،علــى أن يكــون ابلضوابــط التاليــة:
أ-أن يكــون الباعــث علــى قانــون الط ـوارئ الــذي يرتتــب عليــه تقييــد املباحــات؛ هــو
مراعــاة املصلحــة العامــة ال اخلاصــة.
ب-أن يكون تقييد املباح املستند لقانون الطوارئ مؤقتاً ال دائماً.
ج-جيــب تعطيــل العمــل بقانــون الطـوارئ مبجــرد زوال الباعــث علــى تقييــد هــذه املباحــات
واحلقــوق؛ ألن الضــرورة تقــدر بقدرهــا( ،)٦٠وألن احلكــم يــدور مــع علتــه وجــوداً وعدم ـاً(،)٦١
علــى أنــه جيــب أن يكــون هنــاك جهــة مســتقلة كمجلــس الشــورى ينــاط هبــا تقييــم احلــال،
والنظــر يف مــدى احلاجــة الســتمرار العمــل بقانــون الط ـوارئ مــن عدمــه.

اجملال الرابع :زايدة التكاليف املتعلقة ابألفراد
قــد يرتتــب علــى تطبيــق قانــون الط ـوارئ زايدة يف معــدالت العمــل اليومــي يف وحــدات
ومرافــق اخلدمــة العامــة للعاملــن فيهــا ،وكــذا تكليــف مــن حيتــاج إليــه للقيــام مبــا فيــه مصلحــة
عامــة ،وذلــك نظـراً للوضــع االســتثنائي الــذي متــر بــه البــاد ،فيـزاد يف ســاعات العمــل للعاملــن
يف القطــاع العــام أو اخلــاص الــذي يتعلــق مبصــاحل النــاس الضروريــة أو احلاجيــة ،وإل ـزام بعــض
القادريــن مــن األفـراد ابلقيــام ببعــض األعمــال التطوعيــة.
وال ريب أن ذلك مشروع؛ لآليت:
أوالً :أن ذلــك يدخــل يف نطــاق فــروض الكفــاايت( ،)٦٢قــال العــز بــن عبــد الســام:
«واعلــم أن املقصــود بفــرض الكفايــة حتصيــل املصــاحل ودرء املفاســد دون ابتــاء األعيــان
بتكليفهــم»(.)٦٣
وقال الشاطيب« :الكفائي قيام مبصاحل ٍ
عامة جلميع اخللق»(.)٦٤
ٌ
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اثني ـاً :أن مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب( ،)٦٥وحتصيــل املصــاحل بعمــوم النــاس
ودرء املفاســد عنهــم واجــب.
قــال اإلمــام الغـزايل« :وأمــا البياعــات واملناكحــات واحلراثــة والزراعــة وكل حرفـ ٍـة ال يســتغين
عنهــا النــاس لــو تصــور إمهاهلــا لكانــت مــن فــروض الكفــاايت»(.)٦٦
وقــد قــرر اإلمــام ابــن القيــم إنــه إذا «احتــاج النــاس إىل صناعــة طائفـ ٍـة كالفالحــة والنســاجة
والبنــاء وغــر ذلــك؛ فلــويل األمــر أن يلزمهــم بذلــك أبجــرة مثلهــم ،فإنــه ال تتــم مصلحــة النــاس
إال بذلــك»(.)٦٧
َََ َُ
اونــوا
ـل يف قولــه تعــاىل﴿ :وتع
اثلثـاً :أن القيــام هبــذه األعمــال ذات النفــع
املتعــدي ْداخـْ ٌ
ْ
ََ
ْ ّ َ َّ ْ َ ٰ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ْ
ُ
َ
َ
ان﴾ (املائــدة.)٢:
ـر والتقــو
ى ولا تعاونــوا علــى الإِثـ ِم والعــدو ِ
علــى البِـ ِ

إال أن هــذه التكاليــف الــي يكلــف هبــا بعــض أفـراد األمــة مبوجــب تطبيــق قانــون الطـوارئ
والــي حتقــق نفعـاً عامـاً لألمــة ينبغــي أن تضبــط ابلضوابــط اآلتيــة:
َ
أ-أن تكــون هــذه التكاليــف يف حــدود القــدرة واإلمــكان ،لعمــوم قولــه تعــاىل﴿ :لا
ُ َ ّ ُ
الل َن ْف ًســا إ ّلَا ُو ْس َ
ِــف َّ ُ
يكل
ــع َها﴾ (البقــرة.)٢٨٦ :
ِ

ب-أن يُعطــى مــن يقــوم هبــا أجــرة مثلــه مــن بيــت املــال ،وقــد تقــدم مــا قــرره اإلمــام ابــن
القيــم يف هــذا الصــدد ،ويف ذات املعــى يقــول اإلمــام العيــي« :كل مــن فــرغ نفســه لعمــل مــن
أمــور املســلمني يســتحق علــى ذلــك رزقـاً كالقضــاة»(.)٦٨
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اخلـامتة
ويف ختام هذا البحث وبعد استعراض مسائله ،فإننا ميكن أن خنرج ابلنتائج اآلتية:
أوالً :أن فكــرة قانــون الط ـوارئ تقــوم يف القانــون الوصفــي علــى التعليــق املؤقــت للعمــل
ابلقانــون العــادي ،ويتــم تطبيقــه بشــكل مؤقــت يف الظــروف االســتثنائية ملواجهــة األزمــات
والك ـوارث.
اثنياً :من خصائص قانون الطوارئ أنه :استثنائي ،وجوازي ،ومؤقت.
اثلثاً :ينقسم قانون الطوارئ إىل عدة أقسام ابعتبارات خمتلفة.

رابع ـاً :لقانــون الط ـوارئ مجلــة مــن البواعــثِ ،جاعهــا مــرور بلـ ٍـد مــا بظـ ٍ
ـرف اســتثنائي،
يصبــح معــه القانــون العــادي غــر قــادر علــى حتقيــق غايتــه بشــكل منضبــط وحتصيــل مصــاحل
النــاس ودرء املفاســد عنهــم.
خامس ـاً :لتطبيــق قانــون الط ـوارئ مجل ـةٌ مــن اآلاثر علــى اختصــاص الســلطة التش ـريعية،
واختصــاص الســلطة القضائيــة ،وعلــى حقــوق وح ـرايت املؤسســات واألف ـراد.
سادسـاً :يتم تنظيم قانون الطوارئ بثالثة أســاليب :أســلوب التنظيم الســابق ،واملعاصر،
واملختلط.
ســابعاً :عنــد احلديــث عــن الرقابــة القضائيــة علــى تطبيــق قانــون الطـوارئ ،ينبغــي التفريــق
بــن األعمــال واللوائــح الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة مــن جهــة ،وبــن القـرار الصــادر إبعــان
تطبيــق قانــون الطـوارئ مــن جهــة أخــرى ،فاألعمــال واللوائــح خاضعــة للرقابــة القضائيــة ،وأمــا
القـرار الصــادر إبعــان تطبيــق قانــون الطـوارئ؛ فهــو حمــل خــاف بــن القانونيــن ،فمنهــم مــن
مينــع الرقابــة القضائيــة عليــه نظـراً لكونــه مــن أعمــال الســيادة ،ومنهــم مــن يــرى خضوعــه للقضــاء
اإلداري.
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اثمناً :عادة ما حتدد دساتري الدولة اجلهة املسؤولة عن إعالن تطبيق قانون الطوارئ.
اتســعاً :املقصــود األعظــم مــن الواليــة السياســية العامــة يف اإلســام هــو إقامــة الديــن
وسياســة الدنيــا بــه.
عاش ـراً :النظــام اإلســامي الواجــب التطبيــق ينقســم إىل ثوابــت ال جيــوز تغيريهــا وال
إيقــاف العمــل هبــا مــى مــا حتققــت الشــروط وانتفــت املوانــع ،ومتغ ـرات هــي مبثابــة الوســائل
الــي أتخــذ حكــم مقاصدهــا وختتلــف ابختــاف هــذه املقاصــد.
حادي عشــر :يســوغ للقائمني على الوالية السياســية العامة يف الدولة اإلســامية إســناد
مهمــة َسـ ّـن قانــون الطـوارئ املســتند هليئـ ٍـة مــن علمــاء الشـريعة وخـراء متخصصــن يف اجملــاالت
ذات الصلــة.
اثين عشــر :ميكــن أن تســند مهمــة الفصــل يف القضــااي املتعلقــة مبخالفــة قانــون الطـوارئ
لدوائــر قضائيــة خاصــة ضمــن مؤسســة القضــاء العــادي تتفــرغ للتصــدي للفصــل يف هــذه
القضــااي ليتســى هلــا ســرعة البــت فيهــا مــع ضمــان حقــوق املتهــم ،وال يســوغ ختصيــص حماكــم
اســتثنائية للقيــام هبــذه املهمــة.
اثلــث عشــر :يســوغ أن يقيــد قانــون الط ـوارئ بعــض املباحــات واحل ـرايت العامــة جبملـ ٍـة
مــن الضوابــط.
رابــع عشــر :يســوغ للواليــة السياســية العامــة زايدة التكاليــف املتعلقــة ابألفـراد والــي حتقــق
نفعـاً عامـاً لألمــة بعـ ٍ
ـدد مــن الضوابــط.
وابهلل التوفيق ..وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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اهلوامش والتعليقات:
( )1انظر :اتج العروس ( )36/36مادة (قنن) ،املصباح املنري ( )267/1املعجم الوسيط (.)763/2
( )2الكليات (.)1168/1
( )3النظرية العامة للقانون ص( ،)7وانظر :املدخل إىل القانون ص(.)19
( )4انظر :لسان العرب مادة (طرأ) ( ،)114/1املعجم الوسيط (.)552/2
( )5حالــة الطـوارئ وســلطات الضبــط اإلداري ص ( ،)131نقـاً عــن :الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال اإلدارة
يف حالــة الطـوارئ ص(.)5
( )6حالة الطوارئ يف القانون املقارن ويف تشريعات اجلمهورية العربية املتحدة ص(.)13
( )7مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ص(.)152
( )8لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ص(.)323
( )9شــائبة عــدم دســتورية ومشــروعية ق ـراري إعــان ومــد حالــة الط ـوارئ ص( .)62وانظــر :حالــة الط ـوارئ
بــن أحــكام الدســتور ورقابــة القضــاء ابلتش ـريع اجلزائــري ص( ،)10-7الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال
اإلدارة يف حالــة الط ـوارئ ص(.)10-6
( )10انظر :الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف حالة الطوارئ ص(.)5
( )11انظــر :املرجــع الســابق ص( ،)11-10حالــة الطـوارئ يف تشـريع اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة ص(-13
 ،)14التنظيــم القانــوين ألنظمــة االســتثناء ص(.)26-24
( )12انظــر :مــدى موافقــة تطبيــق قانــون الطـوارئ بنظريــة الضــرورة الشــرعية ص( ،)546الرقابــة القضائيــة علــى
أعمــال اإلدارة يف حالــة الطـوارئ ص( ،)13-11موقــف الربملــان مــن حالــة الطـوارئ ص(.)14-13
( )13انظر :مدى موافقة تطبيق قانون الطوارئ لنظرية الضرورة الشــرعية ص( ،)546الرقابة القضائية على
أعمال اإلدارة يف حالة الطوارئ ص(.)12
( )14انظر :املرجع السابق ص(.)13
( )15انظــر :حالــة الطـوارئ بــن أحــكام الدســتور ورقابــة القضــاء ابلتشـريع اجلزائــري ص( ،)14الرقابــة علــى
أعمــال ســلطة الطـوارئ يف ظــل حالــة الطـوارئ يف األردن ص(.)3
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( )16انظــر :التنظيــم القانــوين ألنظمــة االســتثناء ص( ،)35-26الرقابــة علــى أعمــال ســلطة الطـوارئ يف ظــل
حالــة الطـوارئ يف األردن ص( ،)8مــدى موافقــة تطبيــق قانــون الطـوارئ للضــرورة الشــرعية ص(-547
.)551
( )17انظــر :أثــر الظــروف االســتثنائية علــى مبــدأ املشــروعية ص( )283الرقابــة علــى أعمــال ســلطة الطـوارئ
يف ظــل حالــة الطـوارئ يف األردن ص(.)110-100
( )18انظر :الرقابة على أعمال سلطة الطوارئ يف ظل حالة الطوارئ يف األردن ص(.)11-10
( )19انظر :أثر الظروف االستثنائية على مبدأ املشروعية ص(.)283
( )20القانون رقم( )162لســنة 1958م بشــأن حالة الطوارئ ،اجلريدة الرمسية ،العدد( )29مكرر ب غري
اعتيادي ،القاهرة يف يوم األحد  14ربيع األول  1378هـ  28-سبتمرب  1958م السنة األوىل.
file://c:/users/mi/DownLoads/014580.pdf
( )21انظر :الرقابة على أعمال سلطة الطوارئ يف ظل حالة الطوارئ يف األردن ص(.)14-11
( )22انظر :املرجع السابق ،نفس الصفحة.
( )23انظر :املرجع السابق نفس الصفحة.
( )24انظــر :االختصــاص التش ـريعي يف حــاالت الضــرورة ص( ،)68-67أثــر الظــروف االســتثنائية علــى
مبــدأ املشــروعية ص( ،)287االختصــاص التش ـريعي يف حــاالت الضــرورة ص(.)68-67
( )25انظر :الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف حالة الطوارئ ص(.)37-35
( )26النظام األساســي للحكم الصادر ابألمر امللكي رقم( ،)90/1واتريخ  1412 /8 /27هـ ،واملنشــور
جبريــدة أم القــرى يف عددهــا
رقم( )3397واتريخ 1412 /9 /2هـ.
( )27انظر :دستور مصر الصادر عام  2014م.
( )28انظــر :حالــة الطـوارئ بــن أحــكام الدســتور ورقابــة القضــاء ابلتشـريع اجلزائــري ص( ،)50-48الرقابــة
القضائيــة علــى أعمــال اإلدارة يف حالــة الط ـوارئ ص( )125-114فقــد توســع الباحــث يف عــرض
ومناقشــة هــذه املســألة ،الرقابــة علــى أعمــال ســلطة الط ـوارئ يف ظــل حالــة الط ـوارئ يف األردن ص(.)71
( )29انظر :االختصاص التشريعي يف حاالت الضرورة ص(.)71
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( )30انظــر :مراتــب اإلمجــاع البــن حــزم ص( ،)144فتــح البــاري البــن حجــر( ،)208-13اجلامــع ألحــكام
القرآن( ،)221/1شــرح النووي على صحيح مســلم(.)518/12
( )31جمموع الفتاوى(.)262/28
( )32األحكام السلطانية (ص.)5/
( )33حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ص(.)48
( )34الطرق احلكمية ص(.)12
( )35أضواء البيان(.)66/4
( )36انظر :احملكمات حوارات وتطبيقات ص( ،)21-18الثوابت واملتغريات يف مســرة العمل اإلســامي
ص(.)60-50
( )37اإلســام وأوضاعنــا السياســية ص( ،)234-233وانظــر :السياســة الشــرعية لعبــد الوهــاب خــاف
ص( ،)5السياســة الشــرعية لعبدالرمحــن اتج ص(.)7
( )38التعبري عن الرأي ص( ،)412وانظر:أصول نظام احلكم يف اإلسالم ،د فؤاد عبداملنعم ص(.)12
( )39الطرق احلكمية ص(.)12
( )40انظر :القواعد واألصول اجلامعة مع تعليق الشيخ حممد العثيمني ص(.)19
( )41الطرق احلكمية ص( ،)31-30وانظر :الذخرية للقرايف (.)45/10
( )42انظــر :التعبــر عــن ال ـرأي ص(.)414؛املدخــل إىل علــم السياســة الشــرعية ص(.)72؛االختصــاص
القضائــي ص(.)49
( )43انظر :علم أصول الفقه لعبدالوهاب خالف ص( .)86أصول الفقه للربديسي ص(.)332
( )44انظر :ص( )13من هذا البحث.
( )45انظر :احملاكم اخلاصة واالستثنائية وأثرها على حقوق املتهم ص(.)15
( )46انظر :املرجع السابق ،نفس الصفحة.
( )47انظر :املرجع السابق ،ص(.)113
( )48انظــر تفصيــل القــول يف هــذه املســألة يف تقييــد املبــاح ،دراســة أصوليــة وتطبيقــات فقهيــة ،ص(-57
 ،)192طاعــة أويل األمــر ،ص( ،)26التعبــر عــن ال ـرأي ص(.)288
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( )49أخرجــه البخــاري يف املغــازي ،ابب س ـرية عبــد هللا بــن حذافــة الســهمي ،حديــث رقــم()4340
(صحيــح البخــاري مــع الفتــح ( ،)655/7ومســلم يف اإلمــارة ،ابب :وجــوب طاعــة األمـراء ،حديــث
رقــم(( )4742صحيــح مســلم مــع شــرح النــووي (.)430/12
( )50انظــر :صحيــح البخــاري مــع الفتــح ( ،)387/3كتــاب احلــج ،ابب مــن أهــل يف زمــان النــي ﷺ
كإهــال النــي ...إخل ،حديــث رقــم ( ،)1559وانظــر :الطــرق احلكميــة ص(.)19
( )51انظر :اجملموع شرح املهذب .143 /7
( )52انظر :الطرق احلكمية ص(.)19
( )53أخرجــه ابــن جريــر يف تفســره ( ،)377/2وصحــح ابــن كثــر إســناد هــذا األمــر ،انظــر :تفســر القــرآن
العظيــم (.)456/1
﴿إن ه ـ َذا ال ُقــرآ َن أُنْـ ِزَل علَــى س ـبـع ِة أَحــر ٍ
ف ،فَاق ـْ َـرُؤْوا َمــا تـَيَ َّسـ َـر ِمْنــهُ﴾ أخرجــه البخــاري يف
( )54قــال ﷺَ َّ :
ْ
َ َ َْ ْ ُ
فضائــل القــرآن ،ابب أنــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف ،حديــث رقــم(( ،)4992صحيــح البخــاري
مــع الفتــح( ،)640/8ومســلم يف الصــاة ،ابب :بيــان أن القــرآن نــزل علــى ســبعة أحــرف ،حديــث
رقــم(( )1896صحيــح مســلم مــع شــرح النــووي(.)339/6
( )55انظر :الطرق احلكمية ص(.)19
( )56انظر :فتح الباري( ،)637/8الطرق احلكمية ص(.)19
( )57انظر :الطرق احلكمية ص( ،)20-16منهج عمر بن اخلطاب يف التشريع(.)465-463
( )58انظر :األشباه والنظائر للسيوطي ص( ،)178األشباه والنظائر البن جنيم ص(.)89
( )59الفتاوى (.)49/20
( )60انظر :األشباه والنظائر ص(.)84
( )61انظر :قاعدة احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ،دراسة أتصيلية تطبيقية ،عمر نوح ابره ،ص(.)21

( )62فــرض الكفايــة هــو( :مــا كان املطلــوب فيــه إيقــاع الفعــل مــع قطــع النظــر عــن الفاعــل) القواعــد والفوائــد
األصوليــة ص( ،)186وانظــر :البحــر احمليــط (.)242/1
( )63قواعد األحكام (.)51/1
( )64املوافقات (.)301/1
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( )65انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية (.)920/2
( )66الوسيط يف املذهب ص(.)7-6
( )67الطرق احلكمية ص( ،)208وانظر :الفتاوى البن تيمية (.)79/29
( )68البنايــة شــرح اهلدايــة( ،)529/3إحيــاء علــوم الديــن ( ،)140/2الفــروق (،)4/3االختيــارات
ص(.)153
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المصادر والمراجع
أثــر الظــروف االســتثنائية علــى مبــدأ املشــروعية ،د .نـوال حممــد رشــاد عبــد الكــرمي ،جملــة البحــوثالقانونيــة واالقتصاديــة -مصــر ،جملــة ،22/عــدد.37 /
األحكام السلطانية للماوردي ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1398 ،هـ.إحياء علوم الدين ،للغزايل ،ن :دار ابن حزم ،بريوت ،ط.1األخبــار العلميــة مــن االختيــارات الفقهيــة ،عــاء الديــن البعلــي ،حتقيــق :د.أمحــد اخلليــل ،ن :دارالعاصمــة ،الـرايض ،ط1417 ،1هــ.
االختصــاص التش ـريعي يف حــاالت الضــرورة ،أ.د /عزيــزة الش ـريف ،كليــة احلقــوق -جامعــةالكويــت ،املؤمتــر العلمــي الســنوي الثالــث املواجهــة التشـريعية لظاهــرة اإلرهــاب علــى الصعيديــن
الوطــي والــدويل.
االختصــاص القضائــي يف الفقــه اإلســامي مــع بيــان التطبيــق يف اململكــة العربيــة الســعودية ،أ.دانصــر بــن حممــد بــن مشــري الغامــدي ،ن :مكتبــة الرشــد-الرايض ،ط1420 1هــ.
اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،عبد القادر عودة ،ن :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :بدون.األشباه والنظائر ،البن جنيم ،ن :دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1411 ،1هـ.األشــباه والنظائــر ،للســيوطي ،حتقيــق :املعتصــم ابهلل البغــدادي ،ن :دار الكتــاب العــريب ،بــروت،ط1414 ،2هــ.
أصول الفقه ،د حممد زكراي الربديسي ،الناشر :دار الثقافة القاهرة.أصول نظام احلكم يف اإلســام مع بيان التطبيق يف اململكة العربية الســعودية ،أ.د فؤاد عبداملنعمأمحد ،ن :مركز االسكندرية للكتاب.
أض ـواء البيــان يف إيضــاح القــرآن ابلقــرآن ،للشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي ،ن :دار الكتــبالعلميــة ،بــروت ،ط.1
البحر احمليط ،بدر الدين الزركشي ،الناشر :وزارة األوقاف -الكويت ،ط.2:البناية شرح اهلداية ،بدر الدين العتييب ،ن :دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1420 ،1هـ.447
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اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،حممــد مرتضــى الزبيــدي ،ت:علــي شــري ،الناشــر :دارالفكر-بــروت،ط1414:ه.
حتريــر األحــكام يف تدبــر أهــل اإلســام ،حممــد بــن إبراهيــم بــن مجاعــة ،ت /د.ف ـؤاد عبــد املنعــمأمحــد ،مطبوعــات رائســة احملاكــم الشــرعية -قطــر1405 ،هــ.
التعبري عن الرأي ،ضوابطه وجماالته ،د.خالد الشمراين ،ن :مركز أتصيل ،ط.2تفسري القرآن العظيم ،البن كثري ،دار طيبة ،الرايض ،ط:األوىل1422 ،هـ.تقييــد املبــح ،دراســية أصوليــة وتطبيقــات فقهيــة ،د.احلســن املــوس ،ن :مركــز إمنــاء للبحــوثوالدراســات –بــروت ،ط :األوىل 2014م.
التنظيــم القانــوين ألنظمــة االســتثناء ،دراســة مقارنــة ،أ.د /علــي هــادي محيــدي ،أ.د /إمساعيــلالبديــوي الشــكراوي ،كليــة القانــون -جامعــة اببــل ،جملــة احملقــق علــى العلــوم القانونيــة والسياســية،
العــدد /الثالــث ،الســنة السادســة.
الثوابــت واملتغـرات يف مســرة العمــل اإلســامي ،د .صــاح الصــاوي ،ن :أكادمييــة أمريــكا ،ط،11430هـ.
جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن ،البــن جريــر الطــري ،حتقيــق :بشــار عـواد معــروف ،عصــام فــارساحلرســتاين ،ن :مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط.1
اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب ،ت :دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1413 ،1هـ.حالة الطوارئ بني أحكام الدســتور ورقابة القضاء ابلتشـريع اجلزائري مذكرة مكملة من متطلباتنيــل شــهادة املاســر يف القانــون العــام -ختصــص قانــون إداري ،الطالبــة /عفــاف بــن عمــارة،
جامعــة حممــد بــن خيضــر -بســكرة ،قســم احلقــوق -كليــة احلقــوق والعلــوم السياســية.
حالــة الطـوارئ يف القانــون املقــارن يف تشـريع اجلمهوريــة العربيــة املتحــدة ،رســالة مقدمــة للحصــولعلــى درجــة الدكتــوراة يف القانــون ،زك ـراي حممــد عبــد احلميــد حمفــوظ ،كليــة احلقــوق جامعــة
االســكندرية.
دستور مصر الصادر عام 2014م.https://www.constituteproject.org
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الذخرية ،شــهاب الدين امحد بن إدريس القرايف ،ت :د حممد حجي ،ن :دار الغرب االســامي–بريوت ،ط :األوىل 1994م.
الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال اإلدارة يف حالــة الطـوارئ ،دراســة مقارنــة يف األردن ومصــر ،إعــدادالطالــب /عمــر حممــد العليــوي ،رســالة ماجســتري يف القانــون العــام -جامعــة مؤتــة 2007م.
الرقابــة علــى أعمــال ســلطة الط ـوارئ يف ظــل حالــة الط ـوارئ يف األردن ،دراســة مقارنــة ،إعــدادالطالــب /أمحــد نــورس دلي ـوان اجملــايل ،رســالة ماجســتري يف القانــون  2005م ،جامعــة عمــان
العربيــة للدراســات العليــا ،كليــة الدراســات القانونيــة العليــا.
السياسة الشرعية لعبد الرمحن اتج ،ن :مطبعة دار التأليف_مصر ،الطبعة :األوىل 1373ه.السياسة الشرعية لعبد الوهاب خالف ،ن :املطبعة السلفية ،القاهرة1350 ،هـ.شــائبة عــدم دســتورية ومشــروعية قـراري إعــان ومــد حالــة الطـوارئ واألوامــر العســكرية ،د /عبــداحلميــد الش ـواريب ،ن :دار املعــارف للنشــر والتوزيع-االســكندرية 2000 ،م.
شــائبة عــدم دســتورية ومشــروعية ق ـراري إعــان ومــد حالــة الط ـوارئ واألوامــر العســكرية ،عبــداحلميــد الش ـواريب ش ـريف جــاد هللا ،ن :منشــأة املعــارف ابالســكندرية ،ســنة 2000م.
شــرح صحيــح مســلم للنــووي ،حتقيــق :خليــل مأمــون شــجا ،الناشــر :دار املعرفــة ،بــروت ،ط،11414هـ.
طاعة أويل األمر ،أ.د عبدهللا الطريقي ،ن :دار املسلم _ الرايض ،ط:األوىل 1414هـ.الطرق احلكمية ،البن القيم ،حتقيق :بشري عيون ،ن :مكتبة دار البيان ،بريوت ،ط.1علم أصول الفقه ،عبد الوهاب خالف ،ن :دارالقلم-الكويت ،ط :العشرون1406ه.فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري ،البــن حجــر العســقالين ،ن :دار الســام ،ال ـرايض ،ط،1 1421هــ.
الفروق ،للقرايف ،عامل الكتب ،بريوت ،ط :بدون.القانــون رقــم ،162 /لســنة1958 /م ،بشــأن حالــة الطـوارئ ،اجلريــدة الرمسيــة ،العــدد 29 /مكــررب غري اعتيادي ،القاهرة ،األحد 1378 /3 /14هـ 28 ،ســبتمرب 1958م ،الســنة األوىل.
file://c:/users/mi/DownLoads/014580.pdf
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القواعــد واألصــول اجلامعــة والفــروق والتقاســيم البديعــة النافعــة ،الشــيخ عبــد الرمحــن الســعدي،تعليــق الشــيخ حممــد العثيمــن ،ن :مؤسســة الشــيخ حممــد بــن صــاحل العثيمــن اخلرييــة ،ط،
1433هــ.
لقواعــد والفوائــد األصوليــة عــاء الديــن ابــن اللحــام ،ت /حممــد حامــد الفقــي ،مطابــع الســنةاحملمديــة -القاهــرة 1956م.
الكليــات ،أليب البقــاء الكفــوي ،حتقيــق :عــدانن درويــش ،حممــد املصــري ،ن :مؤسســة الرســالة،بــروت ،ط1419 ،2هــ.
لسان العرب ،البن منظور ،ن :دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1416 ،1هـ.لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ،د /سامي مجال الدين ،ن :منشأة املعارف ابالسكندرية،ط :أطلس القاهرة.
لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية ،سامي مجال الدين ،ن :منشأة املعارف -االسكندرية.مبــدأ املشــروعية وضوابــط خضــوع الدولــة للقانــون ،طعيمــة اجلــرف ،الطبعــة الثالثــة1976 ،م ،ن:مكتبــة القاهــرة احلديثــة.
مبــدأ املشــروعية وضوابــط خضــوع الدولــة للقانــون ،طعيمــة اجلــرف ،ن :مكتبــة القاهــرة احلديثــة1963م.
جممــوع الفتــاوى ،البــن تيميــة ،مجــع وترتيــب :عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم النجــدي ،وســاعدهابنــه حممــد ،ن :دار عــامل الكتــب ،الـرايض1412 ،هــ.
اجملموع شرح املهذب ،للنووي ،حتقيق :حممد جنيب املطيعي ،ن :مكتبة اإلرشاد ،جدة.احملاكــم اخلاصــة واالســتثنائية وأثرهــا علــى حقــوق املتهــم ،دراســة أتصيليــة مقارنــة ابلقوانــن واملواثيــقالدوليــة ،إعــداد الطالــب :عبــد هللا ســعيد الــدوة ،أطروحــة مقدمــة اســتكماالً ملتطلبــات احلصــول
علــى درجــة الدكتــوراه يف الفلســفة يف العلــوم األمنيــة قســم العدالــة اجلنائيــة -كليــة الدراســات
العليــا ،جامعــة انيــف العربيــة للعلــوم األمنيــة1431 ،هــ.
احملكمــات ح ـوارات وتطبيقــات ،د .عابــد الســفياين ،ن :مركــز الفكــر املعاصــر ،ال ـرايض ،ط،11436هــ.
املدخل إىل القانون ،د حسن كرية ،ن :منشأة املعارف ،جالل حزي وشركاؤه.450
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املدخــل إىل علــم السياســة الشــرعية ،عبدالعــال عطــوة ،ن :جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعوداإلســامية 1413هــ.
مــدى موافقــة تطبيــق قانــون الطـوارئ للضــرورة الشــرعية ،د /الســيد أبــو اجملــد عـرايب ،مــدرس أصــولالفقــه ،حبــث منشــور يف جملــة كليــة الدراســات اإلســامية والعربيــة للبنــن بقنــا 2010م ،جامعــة
األزهر-مصر.
مراتــب اإلمجــاع ،البــن حــزم ،بعنايــة /حســن أمحــد أســر ،ن :دار ابــن حــزم ،بــروت ،ط،11419هــ.
املصبــاح املنــر يف غريــب الشــرح الكبــر ،أمحــد بــن حممــد الفيومــي ،ن :دارالكتــب العلميــة –بــروت ،ط :األوىل 1410ه.
املعجــم الوســيط ،قــام إبخراجــه إبراهيــم مصطفــى وآخــرون ،املكتبــة اإلســامية ،تركيــا ،ط،1392هــ.
املفهــم ملــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم ،أمحــد بــن عمــر القرطــي ،حتقيــق :حميــي الديــن مســتووآخــرون ،ن :دار ابــن كثــر ،دار الكلــم الطيــب ،ط1417 ،1هــ.
منهــج عمــر بــن اخلطــاب يف التشـريع ،دراســة مســتوعبة لفقــه عمــر نــب اخلطــاب وتنظيماتــه ،د.حممــد بلتاجــي ،ن :دار الفكــر العــريب1390 ،هــ.
النظــام األساســي للحكــم يف اململكــة العربيــة الســعودية ،جريــدة أم القــرى ،عــدد ،3397 /اتريــخ1412 /9 /2هـ.
-النظرية العامة للقانون ،د مسري تناغو ،ن :منشأة املعارف ،جالل حزي وشركاؤه.
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خامسًا:

 -الـدعـوة والثقافة اإلسالمية

جهود كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى
في إعداد الدعاة وتأهيلهم
دورة حرس الحدود والتدريبات العملية أنموذجا
رائد بن فؤاد بن عبدالعزيز باجوري
عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين ـ جامعة أم القرى.

جهود كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في إعداد...

رائد بن فؤاد باجوري

جهــود كليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى فــي إعداد
الدعــاة وتأهيلهم

دورة حرس الحدود والتدريبات العملية أنموذجا
رائد بن فؤاد بن عبدالعزيز باجوري

ملخص البحث:
احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى رس ـوله األمــن أرســله للنــاس كافــة بش ـرا
ونذي ـرا وداعيــا إىل هللا إبذنــه وس ـراجا من ـرا أمــا بعــد:
فــإن أتهيــل الداعيــة إىل هللا تعــاىل وإعــداده إعــدادا مناســبا أييت مــن أمهيــة العمــل الــذي
يقــوم بــه وهــو الدعــوة إىل ديــن هللا تعــاىل وال شــك أن الدعــوة إىل ديــن هللا تعــاىل مـ َـن أجــل
وأشــرف الوظائف واملهام اليت يقوم هبا الداعية إىل هللا تعاىل يقول جل وعزَ ﴿ :و َم ْن أ ْ
ح َسـ ُ
ـن
َ ْ ً ّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ ً َ َ َ
ـن ال ْ ُم ْسـلِم َ
ـال إنَّــي ِمـ َ
قــول مِمــن دع إِل اللِ وع ِمــل ص ِ
ني﴾((( .فهــو يقــوم
الــا وقـ
ِ
ِ
ِ
مبهمــة األنبيــاء واملرســلني وهــم صفــوة خلــق هللا تعــاىل وهــو كذلــك (الداعيــة) قــدوة للمدعويــن
يؤثــر فيهــم وأيخــذون منــه ويعملــون مبــا يدهلــم عليــه ويوجههــم إليــه فتكويــن الدعــاة يعــي تكويــن
األمــة ،وإن أثــر الداعيــة املؤهــل يف اجملتمــع الــذي يعيــش فيــه كأثــر الغيــث يف األرض ،مــن هــذا
وغــره يتبــن لــكل ذي بصــرة أمهيــة أتهيــل الدعــاة وإعدادهــم إعــدادا وفــق منهجيــة علميــة متميــزة
وطموحــة ،وحــى تتحقــق البصــرة املرجــوة واملقصــودة ،كمــا قــال ربنــا جــل وعــز﴿ :قُـ ْـل َهـ ِـذ ِه
صــرٍة أ ََن ومـ ِن اتـَّبـعـ ِـي وســبحا َن َِّ
سـبِيلِي أَدعــو إِ َل َِّ
ِ
ِ
ِ
ني﴾(((.
ُْ
الل َوَمــا أ ََن مـ َـن الْ ُم ْشـ ِرك َ
الل َعلَــى بَ َ َ َ ََ َ ُ ْ َ
َ
وأقــدم يف حبثــي هــذا جتربتــن فريدتــن يف أتهيــل الدعــاة وإعدادهــم بكليــة الدعــوة
وأصــول الديــن جبامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة ،وقــد حــوى هــذا البحــث مقدمــة ومتهيــدا
ومبحثــن وخامتــة ،فأمــا املقدمــة فبينــت فيهــا أمهيــة املوضــوع والدراســات الســابقة ،وأمــا
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التمهيــد فذكــرت تعريفــا جبامعــة أم القــرى ذلكــم الصــرح العلمــي املبــارك ،وأمــا املبحثــان:
فاملبحــث األول /جتربــة كليــة الدعــوة وأصــول الديــن جبامعــة أم القــرى يف أتهيــل وإعــداد
دعــاة الشــؤون الدينيــة حبــرس احلــدود.
واملبحــث الثــاين /مــادة التدريبــات العمليــة يف أتهيــل طــاب وطالبــات قســم الدعــوة ،وأمــا
اخلامتــة فقــد حــوت النتائــج والتوصيــات
ســائال املــوىل جــل وعــا أن يوفقنــا ملــا حيــب ويرضــى ،وأن حيفــظ بــادان ووالة أمــوران
ودعاتنــا واملســلمني حبفظــه إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.

458

رائد بن فؤاد باجوري

...جهود كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في إعداد

Research Summary (Efforts of the Faculty of
Advocacy at the University of Umm Al-Qura in the
rehabilitation and preparation of preachers)
Abstract:
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and
blessings be upon His Messenger, the Secretary, who sent it
to all people with good news and praise, calling to Allah with
His permission and a light lamp.
The qualification of the preacher to Allah and prepare it
properly, comes from the importance of the work that is done
is the call to the religion of God is no doubt that the call to
the religion of God for the sake of overseeing the functions
and tasks performed by the preacher to God Almighty says
“Called to God and worked well and said I am a Muslim”
It is the task of the prophets and messengers who
are the elite of the creation of God Almighty and he (the
preacher) example of the invitees affects them and take
from him and work what shows them and guide them
to Vtkwin preachers means the formation of the nation,
and that the impact of qualified preacher in the community
in which he lives as the impact of Ghaith in the earth, It
is clear to every one of the visionaries of the importance of
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qualifying the preachers and preparing them according to
a distinguished and ambitious scientific methodology, so
that the desired and intended vision will be fulfilled, as our
Lord, Glorified and Exalted be He, said: “These are my ways.
In this research, I presented two unique experiences in this
regard, namely the qualification of the preachers and their
preparation for the College of Dawah and the fundamentals
of religion at Umm Al-Qura University in Makkah. This
research contained an introduction, a prelude, two papers and
a conclusion. The two fields:
The first topic: the course of border guards and rehabilitation
of preachers.
And the second subject: practical exercises in the
rehabilitation of students and students of the Department
of advocacy, but the conclusion has hovered the results and
recommendations.
Ask the Lord Almighty to grant us what he loves and
pleases, and to preserve our country and the rulers of our
affairs and our callers and Muslims to preserve it is the
guardian of that and capable of it.
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املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام علــى رسـوله األمــن أرســله للنــاس كافــة بشـرا
ونذيـرا ،وداعيــا إىل هللا إبذنــه وسـراجا منـرا أمــا بعــد:
فــإن أتهيــل الداعيــة إىل هللا تعــاىل وإعــداده إعــدادا مناســبا أييت مــن أمهيــة العمــل الــذي
يقــوم بــه وهــو الدعــوة إىل ديــن هللا تعــاىل وال شــك أن الدعــوة إىل ديــن هللا تعــاىل مــن أجــل
وأشــرف الوظائــف واملهــام الــي يقــوم هبــا الداعيــة إىل هللا تعــاىل يقــول جــل وعــز َ ﴿ :و َم ْ
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فهــو يقــوم مبهمــة األنبيــاء واملرســلني وهــم صفــوة خلــق هللا تعــاىل وهــو كذلــك (الداعيــة)
قــدوة للمدعويــن يؤثــر فيهــم وأيخــذون منــه ويعملــون مبــا يدهلــم عليــه ويوجههــم إليــه فتكويــن
الدعــاة يعــي تكويــن األمــة ،وأن أثــر الداعيــة املؤهــل يف اجملتمــع الــذي يعيــش فيــه كأثــر الغيــث
يف األرض ،مــن هــذا وغــره يتبــن لــكل ذي بصــرة أمهيــة أتهيــل الدعــاة وإعدادهــم إعــدادا وفــق
املرجــوة واملقصــودة كمــا قــال ربنــا جــل
منهجيــة علميــة متميــزة وطمو َحــة ،وحــى تتحقــق البصــرة
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وأقــدم يف حبثــي هــذا جتربتــن فريدتــن يف أتهيــل الدعــاة وإعدادهــم بكليــة الدعــوة
وأصــول الديــن جبامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة ،ومنهجــي فيــه هــو املنهــج الوصفــي
إلب ـراز هاتــن التجربتــن كعمــل رائــد يف جانــب التأهيــل واإلعــداد ،وحــى ال يتفــرع
البحــث فيطــول ،وأمــا ابلنســبة للدراســات الســابقة فلــم أعثــر علــى د راســة ســابقة هلاتــن
التجربتــن يف حــدود حبثــي وعلمــي إال مــا كتــب بوجــه عــام عــن جهــود جامعــة أم القــرى
يف الدعــوة إىل هللا تعــاىل مــن خــال كليا هتــا وأقســامها الشــرعية والباحــث مل يعــدم منهــا
فا ئــدة.
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وقــد حــوى هــذا البحــث مقدمــة ومتهيــدا ومبحثــن ،فأمــا املقدمــة فبينــت فيهــا
أمهيــة املوضــوع ،وأمــا التمهيــد فذكــرت تعريفــا جبامعــة أم القــرى ذلكــم الصــرح العلمــي
املبــارك ،وأمــا املبحثــان:
فاملبحــث األول /جتربــة كليــة الدعــوة وأصــول الديــن جبامعــة أم القــرى يف أتهيــل وإعــداد
دعــاة الشــؤون الدينيــة حبــرس احلــدود.
واملبحث الثاين /مادة التدريبات العملية يف أتهيل طالب وطالبات قسم الدعوة.
وأما اخلامتة فقد حوت النتائج والتوصيات.
ســائال املــوىل جــل وعــا أن يوفقنــا ملــا حيــب ويرضــى ،وأن حيفــظ بــادان ووالة أمــوران
ودعاتنــا واملســلمني حبفظــه إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه.
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متهيد:
تزخــر اململكــة العربيــة الســعودية بصــروح علميــة كثــرة ،ومــن هــذه الصــروح اجلامعــات
العلميــة والشــرعية ،وتعــد جامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة مهبــط الوحــي وقبلــة املســلمني مــن
اجلامعــات الســعودية املتميــزة والــي تــؤدي دورا رائــدا يف اجملتمــع ،وذلــك مــن خــال كلياهتــا
وبراجمهــا وجهودهــا والطاقــات العلميــة مــن األســاتذة أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا« ،وتعــود
االنطالقــة األوىل جلامعــة أم القــرى إىل العــام 1369ه ـ حــن أُسســت كليــة الش ـريعة كأول
صــرح يف التعليــم العــايل مبفهومــه احلديــث يف اململكة العربيــة الســعودية ،ويف عــام 1372هــ،
مت إنشــاء معهــد للمعلمــن ابســم «كليــة املعلمــن» اســتمرت إىل عــام 1379ه ،مث أســندت
مهمــة إعــداد املعلمــن لكليــة الش ـريعة عام1381هــ ،ومسيــت كليــة الش ـريعة والرتبيــة ،ويف عــام
1382ه ـ أُنشــئت كليــة الرتبيــة مبكــة املكرمــة مســتقلة عــن كليــة الش ـريعة ،مث مرحلــة انضمــام
كليــي الشـريعة والرتبيــة إىل جامعــة امللــك عبدالعزيــز جبــدة كشــطر مــن اجلامعــة يف مكــة املكرمــة،
ومت يف هنايــة هــذه املرحلــة افتتــاح كليــة الرتبيــة ابلطائــف ،وإضافــة أقســام علميــة جديــدة ،وإنشــاء
عــدد مــن املراكــز العلميــة ،أدى قيــام اجلامعــة يف عــام 1401ه ـ أبمــر مــن امللــك خالــد بــن عبــد
العزيز –يرمحــه هللا -إىل انبثــاق عــدد مــن الكليــات كامتــداد ألقســام الكليتــن العتيدتــن هبــا
كليــة الشـريعة والدراســات اإلســامية ،وكليــة الرتبيــة مــع معهــد اللغــة العربيــة ،حيــث مت خــال
العقــد األول مــن القــرن اخلامــس عشــر إنشــاء مخــس كليــات هــي كليــة الدعــوة وأصــول الديــن،
كليــة اللغــة العربيــة ،كليــة العلــوم التطبيقيــة ،كليــة العلــوم االجتماعيــة ،وكليــة اهلندســة والعمــارة
اإلســامية ،ابإلضافــة إىل كليــة الرتبيــة ابلطائــف الــي افتتحــت يف عــام 1400هــ ،وإبنشــاء كليــة
الطــب والعلــوم الطبيــة يف عــام 1416ه ـ مبكــة ،وحتويــل عمــادة خدمــة اجملتمــع إىل كليــة ،وبذلــك
أصبــح عــدد كليــات هــذه اجلامعــة اثنــي عشــرة كليــة ابإلضافــة إىل معهــد خــاص بتعليــم اللغــة
العربيــة للناطقــن بغريهــا ،ومعهــد ألحبــاث احلــج .ومت افتتــاح كليــة للمجتمــع ابلباحــة.
وأصبحــت اجلامعــة تقــدم خمتلــف أن ـواع التخصصــات ،ومتنــح درجــات البكالوريــوس
والدبلــوم العــايل واملاجســتري والدكتــوراه يف علــوم الش ـريعة ،واللغــة العربيــة ،والرتبيــة ،والعلــوم
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االجتماعيــة والتطبيقيــة ،والطــب ،واهلندســة .وتضــم اجلامعــة مــن الطــاب حنــو ثالثــن ألــف
طالــب وطالبــة يف مقــر اجلامعــة مبكــة ،وختصصــات الكليــات يف هــذه اجلامعــة يف ازدايد ،وهــي
بذلــك تســهم يف ســد احتياجــات اجملتمــع ومتطلبــات خطــط التنميــة مــن الدارســن املؤهلــن
للخدمــة يف خمتلــف اجملــاالت ،وقــد واكــب قيــام هــذه اجلامعــة إقامــة مبــاين املدينــة اجلامعيــة
اجلديــدة ،حيــث اختــرت منطقــة العابديــة ،جنــوب شــرقي مكــة املكرمــة املطلــة علــى صعيــد
عرفــات ،موقع ـاً جديــداً للجامعــة ،وقــد وضــع حجــر األســاس هلــذا املشــروع العمــاق خــادم
احلرمــن الشـريفني امللــك فهــد بــن عبدالعزيــز –يرمحــه هللا -عــام 1406هــ ،ويتوقــع أن يتــم إجنــاز
املرحلــة الثانيــة قريب ـاً.
ويف عــام 1414هــ ،انتقلــت إىل املبــاين اجلديــدة يف العابديــة كليــة الش ـريعة والدراســات
اإلســامية ،وهــي الكليــة الرائــدة يف العلــوم الشــرعية ،وذات االعتمــاد األكادميــي مــن رابطــة
العــامل اإلســامي ،وكليــة اهلندســة والعمــارة اإلســامية ،واحتلــت كليــة اللغــة العربيــة مبــى ملحقـاً،
مث انتقلــت إىل مبــى آخــر يف هنايــة 1420هــ .وعنــد إنشــاء كليــة الطــب والعلــوم الطبيــة يف عــام
1417هــ ،أحلقــت مببــى كليــة اهلندســة والعمــارة اإلســامية بصفــة مؤقتــة ،مث اســتقلت مببناهــا
اجلديــد الــذي أجنــزت املرحلــة األوىل منــه يف وقــت قياســي ،وتتــوزع مق ـرات اجلامعــة حالي ـاً
وكلياهتــا علــى ثالثــة مواقــع يف مكــة املكرمــة هــي العزيزيــة ،وهبــا مبــاين اإلدارة العامــة والعمــادات
املســاندة ،وبعــض الكليــات ،ومعهــد خــادم احلرمــن الش ـريفني ألحبــاث احلــج والعمــرة ،وكليــة
خدمــة اجملتمــع ،ومعهــد البحــوث العلميــة ،واملقــر الثــاين ابلزاهــر يضــم عمــادة الدراســات اجلامعية
للطالبــات ،ومبــاين كلياهتــا ومرافقهــا ،ابإلضافــة إىل املدينــة اجلديــدة يف العابديــة»(((.

كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى

(((

تعــد كليــة الدعــوة وأصــول الديــن مــن الكليــات العريقــة واملتميــزة برباجمهــا وأقســامها الشــرعية
جبامعــة أم القــرى ،والــي حظيــت بشــرف املــكان والرســالة ،وقــد أتسســت هــذه الكليــة عــام
1401هــ ،وهــي تضــم ختصصــات العلــوم الشــرعية يف أصــول الديــن ،مــن التفســر ،وعلــوم
القــرآن ،والقـراءات ،واحلديــث وعلومــه والعقيــدة واألداين ،والدعــوة إىل هللا والثقافــة اإلســامية.
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ومن أهداف الكلية السامية نشر العلم الشرعي يف األمة ،وحتقيق منهج الدين الصحيح،
واحملافظــة علــى الـراث اإلســامي .وقــد ختــرج بفضــل هللا مــن هــذه الكليــة كـوادر مؤهلــة أتهيـاً
علميـاً شــرعياً أخــذوا دورهــم يف اجملتمــع ،وقامـوا مبهمــات انفعــة خمتلفــة مــن التدريــس ،والدعــوة،
واخلطابــة ،واإلفتــاء؛ ممــا حيتــاج إليــه اجملتمــع ،ومــن ابب احلــرص علــى إتقــان العمــل وجتويــده
وحتســينه فالكليــة تســعى ســعياً حثيثـاً يف احلصــول علــى برانمــج اجلــودة واالعتمــاد األكادميــي.

ولعمادة الكلية أربع وكاالت وهي:
وكالــة الكليــة ،وكالــة الكليــة للدراســات العليــا ،وكالــة الكليــة لشــؤون الطــاب والتطويــر،
وكالــة الكليــة للتدريــب وخدمــة اجملتمــع.

وتضم الكلية أربعة أقسام:
قســم الكتــاب والســنة ،وقســم العقيــدة ،وقســم الدعــوة والثقافــة اإلســامية ،وقســم
الق ـراءات ،ومجيــع هــذه األقســام متنــح درجــة البكالوريــس يف التخصــص وكذلــك املاجســتري
والدكتــوراه للطــاب والطالبــات ،وي ـرأس حاليــا عمــادة الكليــة فضيلــة الشــيخ الدكتور/فيصــل
ابــن مجيــل غ ـزاوي إمــام وخطيــب املســجد احل ـرام.
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املبحث األول/
جتربــة كليــة الدعــوة وأصــول الديــن جبامعــة أم القــرى يف أتهيــل وإعــداد دعــاة
(((
الشــؤون الدينيــة حبــرس احلدود
ذكــرت يف التمهيــد أن كليــة الدعــوة وأصــول الديــن جبامعــة أم القــرى تقــدم مــن خــال
وكالــة التدريــب وخدمــة اجملتمــع((( دورات تدريبيــة دعويــة ،وشــرعية ،ومهاريــة ،وسأســلط الضــوء
يف هــذا البحــث علــى دورة حــرس احلــدود ،والــي تقدمهــا الكليــة ابلتعــاون مــع كليــة خدمــة
اجملتمــع والتعليــم املســتمر جبامعــة أم القــرى ،وهــذه الــدورة الشــرعية والــي ينتــدب فيهــا قطــاع
حــرس احلــدود ابململكــة العربيــة الســعودية جمموعــة منتقــاة مــن أف ـراد القطــاع يف قســم الشــؤون
الدينيــة (((مــن ســائر املناطــق للدراســة يف قاعــات التدريــب جبامعــة أم القــرى للتــزود ابلعلــم
الشــرعي ولتأهيــل املنتســبني للشــؤون الدينيــة بقطــاع حــرس احلــدود للدعــوة إىل هللا تعــاىل بــن
زمالئهــم مــن العســكريني خصوصــا ،وتقــوم الــدورات علــى املنهجيــة األكادمييــة مــن خــال تقــدمي
كليــة الدعــوة وأصــول الديــن للربانمــج والــكادر التدريســي والتدريــي مــن الكليــة كمــا ســيأيت:

أ -دورة حرس احلدود األساسية

(((1

وتقــدم هــذه الــدورة علــى فصلــن دراســيني ،وتكــون هنــاك اختبــارات نصفيــة وهنائيــة يف
كل فصــل يتــدرب ويتعلــم فيهــا الــدارس العلــوم الشــرعية ،وعلــوم اآللــة كاللغــة العربيــة ،ويتــدرب
علــى فقــه الدعــوة إىل هللا تعــاىل مــن خــال مــادة متخصصــة علــى أســتاذ متخصــص هبــذا
املســمى(فقه الدعــوة) ،وكذلــك بقيــة احملاض ـرات كل منهــج علــى أســتاذ متخصــص يف ذلــك
املنهــج( ((1كمــا ســيأيت بيانــه ،ويلتحــق هبــذه الــدورة أكثــر مــن أربعــن دارســا ومتــدراب مــن قطــاع
حــرس احلــدود مــن عــدة مناطــق مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،ويفرغــون يف هــذه الفــرة للدراســة
والتدريــب حــى يتقن ـوا الــدورة ليســتفيد منهــم املنتســبون إىل هــذا القطــاع مــن خــال اجلــوالت
الدعويــة ،وإمامــة النــاس يف مســاجد وإســكان حــرس احلــدود ،وقــد نفــع هللا تعــاىل جبهــود كثــر
مــن الدارســن ممــن أهنـوا هــذه الــدورات والبعــض منهــم يف اجلبهــة اآلن يف احلــد اجلنــويب إلقامــة
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احملاض ـرات والكلمــات الدينيــة والوعظيــة الــي يســتفيد منهــا إبذن هللا تعــاىل اجلنــود املرابطــون
هنــاك نصرهــم هللا تعــاىل وســددهم.

ب -املواد اليت تدرس للملتحقني هبذه الدورة (األساسية):
 )1القرآن الكرمي

(((1

ال خيفــى أن الداعيــة إىل هللا تعــاىل خاصــة ،واملســلم عامــة حباجــة ماســة إىل تعلــم كتــاب
هللا تعــاىل ،وذلــك مــن خــال قراءتــه ،وحفظــه ،وتدبــره ،والعمــل بــه ،ومــن هنــا رأت الكليــة أن
تقــدمي هــذه املادة(القــرآن) للدارســن يف هــذه الــدورات مــن األمهيــة مبــكان فيقــرر حفــظ جزأيــن
مــن القــرآن الكــرمي ومهــا جــزء عــم وجــزء تبــارك مــع مراعــاة تطبيــق األحــكام التجويديــة.

موضوعات املنهج:
أوالً :التالوة:
تــاوة الربــع األخــر مــن املصحف (مــن ســورة يــس إىل هنايــة القــرآن الكــرمي) مــع مراعــاة
أحــكام التجويــد الــي تعطــى للطــاب يف هــذا الفصــل.

اثنيا :أحكام التجويد(:((1
أحكام النون الساكنة والتنوين :اإلظهار ،اإلدغام ،اإلقالب ،اإلخفاء.
أحكام امليم الساكنة :إخفاؤها ،إدغامها ،إظهارها.
حكــم امليــم والنــون املشــددتني .تفخيــم الــام وترقيقهــا مــن لفــظ اجلاللــة ،الــام الشمســية
والــام القمريــة.
املــد :الطبيعــي ،املــد املتصــل وحكمــه ،املــد املنفصــل وحكمــه ،املــد العــارض للســكون،
املــد الــازم وأقســامه(.((1
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املرجع:
الربهان يف جتويد القرآن ،للشيخ :حممد الصادق قمحاوي.
املراجع األخرى:
العميد للشيخ :حممود علي بسة.
هداية القاري إىل جتويد كالم الباري للشيخ :عبدالفتاح املرصفي.
هناية القول املفيد يف علم التجويد للشيخ :حممد مكي نصر.

اثلثاً :احلفظ:
حفظ جزء (عم)( -تبارك) كامالً ،مع التطبيق العملي ألحكام التجويد املذكورة آنفاً.

 )2احلديث الشريف

(((1

الســنة النبويــة مكانتهــا يف الش ـريعة اإلســامية عظيمــة وهــي شــارحة للقــرآن ومبيِّنــة لــه،
والداعيــة املؤهــل أتهيــا صحيحــا ال بــد وأن يكــون معــه زاد مــن الســنة النبويــة كبــر ،لــذا تعلــم
الســنة وحفظهــا واالستشــهاد هبــا يزيــد مــن قــوة احلجــة لــدى الداعيــة إىل هللا تعــاىل ،ويــدرس
امللتحقــون هبــذه الــدورة يف جانــب احلديــث الشـريف كتــاب (األربعــن النوويــة) لإلمــام النــووي
رمحــه هللا تعــاىل.
ومن خالل الدراسة يتمكن الدارس واملتدرب من:
 -١الوقوف على جوانب بالغة النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
 -٢إتقان القراءة الصحيحة لألحاديث الشريفة.
 -٣استخراج الفوائد والدروس وربطها بواقع احلياة.
 -٤حيفظ مجلة من األحاديث لتكون له رصيدا وفريا أثناء ممارسته الدعوة إىل هللا تعاىل.
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 )3العقيدة

(((1

ومــن خالهلــا يتمكــن الــدارس مــن أتصيــل عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة ،ويــدرس يف
هــذا املســتوى دراســة مفصلــة لتوحيــد األلوهيــة والربوبيــة ،ويتمكــن مــن خــال دراســته اإلملــام
ابلتوحيــد ،وتنميــة ملكــة االســتنباط لــدى الــدارس ،وتعميــق مفهــوم التوحيــد مــن خــال دراســة
مــا يناقــض توحيــد األلوهيــة (الشــرك) ،كذلــك تعريــف الــدارس ابلضوابــط املهمــة الــي تقيــه مــن
االحن ـراف إبذن هللا تعــاىل.

 )4السرية النبوية

(((1

ويتعــرف الــدارس فيهــا علــى حــال اجلزيــرة العربيــة قبــل البعثــة ،مث مولــد النــي صلــى هللا عليــه
وعلــى آلــه وســلم ونشــأته حــى بعثتــه ،مث العهــد املكــي واملــدين ،ويتعــرف علــى غزواتــه صلــى هللا
عليــه وعلــى آلــه وســلم ،وحجــة الــوداع ،ووفاتــه صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم مــع تقــدمي حملــات
عــن مشائلــه وأخالقــه وحقوقــه صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم.
ويف هناية املنهج قد استفاد من هذه املادة:
 -١أنــه وقــف علــى التطبيــق العملــي مــن قبــل الرســول صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم
وأصحابــه رضــى هللا عنهــم.
-2أن االقتــداء برســول هللا صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم يقتضــي ُمعرفــة مشائلــه ودالئــل
َّ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ
َ َ َ ُ
كـ ْ
ـنة ل َِم ْن
ـم ف ِي َر ُســو ِل اللِ أســوة حسـ
نبوتــه  ،يقــول هللا عزوجــل يف هــذا ﴿لقــد كان ل
َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َ
ً
َ َ
ـر َّ َ
ـر َو َذ َكـ َ
خـ َ
(((1
الل كثِيرا﴾
كان يَ ْر ُجــو الل واليـ
ـوم الآ ِ
-3أن معرفــة مــا حفلــت بــه الســرة النبويــة مــن مواقــف إميانيــة عقديــة وقفهــا رســول هللا
صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم وأصحابــه إلعــاء كلمــة هللا تقــوي مــن عزائــم املؤمنــن الســائرين
علــى درب الرســول صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم ،وتثبتهــم للدفــاع عــن الديــن احلــق ،وتقــذف
يف قلوهبــم الطمأنينــة.
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-4أن جيــد املــرء يف الســرة النبويــة مايعينــه علــى فهــم كتــاب هللا –عــز وجــل– يف مجيــع
اجلوانــب  ،ففــي الســرة بيــان ألســباب نــزول القــرآن الكــرمي.
 -5أن حيصــل دارس الســرة النبويــة علــى قــدر كبــر مــن املعــارف الصحيحــة يف علــوم
اإلســام املختلفــة :مــن عقيــدة ،وشـريعة ،وأخــاق ،وتفســر ،وحديــث ،وسياســة ،ودعــوة إىل
هللا تعــاىل ،واجتمــاع.
 -7أن يتعــرف الــدارس للســرة النبويــة علــى تطــور الدعــوة اإلســامية  ،ومــا كابــده
الرســول صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم وأصحابــه إلعــاء كلمــة هللا عزوجــل ،ومــا واجهــه هــو
وأصحابــه رصــي هللا عنهــم مــن مشــكالت  ،وكيفيــة التصــرف يف تذليــل تلــك العقبــات  ،وحــل
تلــك املشــكالت.
 -8أن يقــف الــدارس احملقــق علــى الــرواايت الصحيحــة الــي ميكــن االحتجــاج هبــا يف جمــاالت
الدراســات اإلســامية املختلفة وهو مطلب ملح جدا لطالب العلم األصيل.

 )5الفقه

(((1

ويتعــرف الــدارس فيهــا علــى فقــه العبــادات ،مــن كتــاب الطهــارة ،والصــاة مــن كتــب الفقــه
املعتمــدة ،كالعمــدة يف الفقــه ،وامللخــص الفقهــي ،وغريمهــا ويكــون الــدارس قــد اســتفاد:
 -1بيان مشول الفقه اإلسالمي ،ومعرفة األحكام بدليلها.
 -2معرفة الصفات الصحيحة للطهارة والصالة.
 -3أن جييد الدارس املصطلحات الفقهية يف أبواب العبادات.
 -4أن يستحضر الدارس األحكام األساسية يف فقه العبادات.
 -5أن يســتطيع الــدارس التمييــز بــن شــروط الصــاة ،وأركاهنــا ،وواجباهتــا ،وســننها،
ومباحاهتــا ،ومكروهاهتــا ،ومبطالهتــا.
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 -6أن حييط الدارس واملتدرب أبنواع الصلوات مع أهم األحكام لكل نوع.
 -7أن يســتحضر الــدارس واملتــدرب شــروط وجــوب الصــوم ،وكيفيــة دخــول رمضــان
وخروجــه ،وأحــكام األفعــال الواقعــة مــن الصائــم ،ومبطــات الصــوم.
 -8أن يلم الدارس واملتدرب بشروط احلج والعمرة ،وأفعاهلما والتمييز بينهما ،واحملظورات
ومايرتتــب علــى ذلك.

 )٦اللغة العربية

(((2

تعــد دراســة اللغــة العربيــة مــن العلــوم املهمــة للداعيــة إىل هللا تعــاىل ،ويتعــرف الــدارس
واملتــدرب علــى مبــاديء وأصــول النحــو واللغــة وذلــك مــن خــال الكتــب املعتمــدة يف هــذا
البــاب كاآلجروميــة ،وقطــر النــدى ،وغريهــا ويكــون قــد اســتفاد يف ختــام املنهــج:
السالمة من اللحن ومن الغلط.
السالمة من اخلطأ يف الكتابة وما أشبهها.
القدرة على اإلعراب.
معرفة قواعد وأصول الكالم وما يتبعه.

 )٧فقه الدعوة

(((2

وهــذه املــادة هــي لــب الــدورة ورأســها إذ يتــدرب الــدارس فيهــا علــى أصــول الدعــوة
وقواعدهــا ،وفقههــا وذلــك مــن خــال مايدرســه مــن تعريــف ابلدعــوة وأدلتهــا ،وفضائلهــا،
وقواعدهــا ،ومناهجهــا ،ومايتعلــق ابلداعيــة واملدعــو ،وغــر ذلــك حبيــث خيــرج مــن التدريــب
علــى هــذه املــادة مبــا يلــي:
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 -1معرفــة مقاصــد الدعــوة إىل هللا تعــاىل وأهدافهــا اجلليلــة ،ومراعاهتــا يف مجيــع القضــااي
الدعويــة.
 -2تنميــة قــدرة الــدارس واملتــدرب علــى معاجلــة القضــااي الدعويــة املعاصــرة املبنيــة علــى
النظــرة الشــمولية لإلســام ،وتعاليمــه الســمحة.
 -3إعداد الشخصية الدعوية املبنية على الوسطية واالعتدال.
 -4اكتساب الدارس واملتدرب مهارات دعوة اآلخرين.
 -5يتعرف الدارس واملتدرب على جماالت الدعوة إىل هللا تعاىل.
ومــن خــال اســتعراض املناهــج الــي تــدرس لتأهيــل وتدريــب الدارســن مــن قطــاع حــرس
احلــدود املنتســبني للشــؤون الدينيــة ،هلــي جتربــة متميــزة وانفعــة إبذن هللا تعــاىل يكتســب فيهــا
الدارسون علما انفعا ،وخربة تؤهلهم إبذن هللا تعاىل لالنطالق يف ميدان الدعوة إىل هللا تعاىل
خبطــى موثوقــة ،ومنهجيــة صحيحــة وفــق الكتــاب والســنة فجــزى هللا خـرا مجيــع مــن أعــان ورتــب
ودرس وشــارك يف هــذه الــدورات ومــن بــذل جهــدا يف الرتتيــب والتنســيق واإلخـراج.
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املبحث الثاين/
مادة التدريبات العملية يف أتهيل طالب وطالبات قسم الدعوة

(((2

قســم الدعــوة والثقافــة اإلســامية يعــد أحــد أقســام كليــة الدعــوة وأصــول الديــن ،وكانــت
نشــأة القســم يف األصــل بكليــة الش ـريعة والدراســات اإلســامية ،مث انتقــل إىل كليــة الدعــوة
وأصــول الديــن بعــد إنشــائها يف عــام 1401هــ.
ويعــد قســم الدعــوة والثقافــة اإلســامية مــن أهــم أقســام الكليــة واجلامعــة ،حيــث يتــوىل
تقــدمي تســع ســاعات كمتطلــب عــام جلميــع طــاب وطالبــات اجلامعــة ،وذلــك مــن خــال
تدريــس مــادة الثقافــة اإلســامية مبســتوايهتا األربــع ،هــذا ابإلضافــة إىل مايقدمــه القســم يف
التخصــص الــذي يعــد فريــدا ومتميـزا يف اجلامعــات الســعودية ،وذلــك ابلتخصــص الــذي جيمــع
بــن الدعــوة والثقافــة اإلســامية ،وابإلضافــة ملرحلــة البكالوريــس فــإن القســم يقــدم برانجمــي
املاجســتري والدكتــوراه يف شــعبيت الدعــوة والثقافــة اإلســامية بشــطري الطــاب والطالبــات.
ويهدف القسم إىل:
 -1ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفوس خرجيي ودارسي مواد القسم.
 -2تزويــد طــاب وطالبــات اجلامعــة ابملعــارف العلميــة والعمليــة للمشــاركة يف بنــاء وتنميــة
اجملتمــع.
 -3تزويــد طــاب وطالبــات اجلامعــة ابلعلــم النافــع واملنهــج القــومي للــذود عــن اإلســام
والدفــاع عــن محــاه ،ورد شــبهات املغرضــن واحلاقديــن علــى اإلســام مــن خــال امل ـواد ايل
يقدمهــا القســم جلميــع طــاب وطالبــات اجلامعــة.
 -4إعداد وختريج كوكبة من العلماء والدعاة لنشر الدعوة اإلسالمية يف أرجاء املعمورة،
وفــق املنهــج اإلســامي القائــم علــى احلكمــة واملوعظــة احلســنة ،اقتــداءً هبــدي النــي صلــى هللا
عليــه وســلم يف دعوتــه الوســطية للحــق.
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غــرس حــب بــاد احلرمــن والدفــاع عنهــا يف نفــوس طــاب وطالبــات القســم واجلامعــة
أبكملهــا ،مــن خــال تنميــة وغــرس احلــب والــوالء هلــذه البــاد املباركــة ،وأتكيــد الطاعــة والــوالء
لــوالة األمــر حفظهــم هللا.

مادة (تدريبات عملية يف الدعوة)( ((2بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية:
تعــد هــذه املــادة مــن أميــز امل ـواد يف القســم وتعتــر مشــروع ختــرج لطــاب وطالبــات
البكالوريــس مــن املتخصصــن واملتخصصــات بقســم الدعــوة والثقافــة اإلســامية ،فهــي مــادة
نظريــة عمليــة يكــون فيهــا جانــب التطبيــق العملــي أكثــر ،ويكــون الرتكيــز عليــه أكــر ،إذ يف
هــذه املــادة العلميــة تطبيــق جلميــع مادرســه الطالــب والطالبــة مــن م ـواد التخصــص يف الدعــوة
اإلســامية ،مــن إعــداد الداعيــة ،ومناهــج الدعــوة ،واخلطابــة ،ووســائل وأســاليب الدعــوة ،ويقــوم
الطــاب والطالبــات ابلتدريــب العملــي علــى اإللقــاء واملشــاركة يف وســائل التواصــل االجتماعــي
مبــا هــو انفــع إبذن هللا تعــاىل مــع التوثيــق هلــذه اجلهــود والتدريبــات ،فتــارة يف قاعــة احملاضـرات،
واترة يف مســرح الكليــة ،واثلثــة يف قاعــة التدريــب ،وأخــرى يف املســاجد يف املدينــة اجلامعيــة،
وتعطــى هــذه املــادة وفــق التوصيــف اآليت:
توصيف املقرر الدراسي:
 -١املوضوعات اليت يتناوهلا املقرر:
قائمة املوضوعات
مقدمة نظرية عن وسائل الدعوة املقروءة واملسموعة واملرئية
مقدمة نظرية عن :احملاضرات  ،الندوات  ،كتابة املقاالت

474

عدد
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ساعات
التدريس

1

2

1

2
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تكليف الطالب إبعداد حماضرات متنوعة يف موضوعات متعددة
ليقوم الطالب إبلقائها يف جتمعات خمتارة.

1

2

تكليف الطالب بعقد ندوات يقوموا إبعدادها وإلقائها مع ضرورة
تنوع موضوعاهتا.

1

2

تكليف الطالب ابملسامهة يف إعداد مقاالت يف صحف وجمالت
اجلامعة ونشرات القسم واجملاالت األخرى.

1

2

2

4

تدريب الطالب عملياً على اإللقاء وفق األسس العملية.
تكليف الطالب إبعداد خطب على أن يقوموا بعد مراجعتها من
األستاذ إبلقائها أمام زمالئهم يف الفصل أوالً  ،مث االنتقال هبم
إللقائها يف املسجد أمام اجلمهور.

1

2

تكليف الطالب إبعداد دروس دعوية وإلقائها أمام زمالئهم وأمام
غريهم حسب توفر الظروف حتت إشراف مدرس املادة.

1

2

تدريب الطالب على استخدام االنرت نت .وتدريب الطالب على
استخدام الفيس بك .و على استخدام االسكاييب و استخدام
تويرت.

3

6

 -٢مكوانت املقرر املدرسي
مادة الدرس والتدريب24 :
ساعة

حلقات نقاش
ومراجعة4 :ساعات

اختبارات 4 :ساعات
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 -3ساعات دراسة خاصة إضافية:
ق ـراءة ثقافيــة ختصصيــة ملــدة ســاعة إىل ســاعتني أســبوعيًا مــن كتــاب (فــن التعامــل مــع
النــاس ،عبــد هللا اخلاطــر) وينصــح ابلقـراءة مــرة ،ومرتــن ،وثالثــة حــى يصــل الطالــب إىل الفهــم
دون الرجــوع إىل الكتــب الــي خدمــت الكتــاب ،ويتواصــل مــع األســتاذ لالستفســارات إن
وجــدت.
 -4تطوير نتائج التعلم يف خمتلف جماالت التعلم:
أوال :املعارف:
 .١توصيف للمعارف املراد اكتساهبا:
 يعرف مقدمة نظرية عن وسائل الدعوة املقروءة ،واملسموعة ،واملرئية يعرف مقدمة نظرية عن احملاضرات ،الندوات ،كتابة املقاالت يسرد إعداد احملاضرات وتقدميها. يشرح إعداد الندوات وتقدميها. يذكر إعداد املقاالت للصحف واجملالت. يوضح اإللقاء اجليد وفق األسس العملية. يعرف إعداد اخلطبه وكيفية إلقائها. يذكر إعداد الدرس وكيفية تقدميه. يشرح استخدام االنرت نت ،و الفيس بك ،واالسكاييب ،وتويرت .2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف:
 من خالل املمارسة العملية للخطبة والدرس ،والندوة ،واحملاضرة ،واإللقاء، وفتح احلوار واملناقشة، ومن خالل القراءة الذاتية يف كتاب فن التعامل مع الناس.476
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 .٣طرق تقومي املعارف املكتسبة:
من خالل االختبارات التحريرية و العملية املباشرة.
اثنياً :املهارات اإلدراكية:
 .١توصيف للمهارات اإلدراكية املراد تنميتها:
 مييز بني وسائل الدعوة املقروءة واملسموعة واملرئية. يوضح احملاضرات ،الندوات ،كتابة املقاالت. يطبق إعداد احملاضرات وتقدميها. جييد إعداد الندوات وتقدميها. يكتب املقاالت للصحف ،واجملالت. يطبق اإللقاء اجليد وفق األسس العملية. ميارس إعداد اخلطبه وكيفية إلقائها. يطبق اعداد الدرس وكيفية تقدميه. يستخدام االنرت نت و الفيس بك ،واالسكاييب ،وتويرت. .٢اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 من خالل طرق التدريب العملي. من خالل احلوار الطاليب. من خالل االستقراء واالستنتاج. طريقة فرق العمل. طريقة حل املشكالت ،والقضااي. .٣طرق تقومي املهارات اإلدراكية لدى الطالب:
 املالحظة املباشرة. اختبارات خاصة لقياس القدرة املهارية يف التحليل ،واالستنتاج ،واالستقراء.477
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اثلثاً :مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية:
 .1وصــف ملهــارات العالقــات الشــخصية والقــدرة علــى حتمــل املســؤولية املطلــوب
تطويرهــا:
 حتمل املسئولية الفردية من خالل تكاليف فردية. مشاركة فرق العمل وحتمل املسئولية اجلماعية. تويل مهام قيادية. .2اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:
 من خالل إعطاء معارف متعلقة هبذه املهارات. ومن خالل التدريس بطريقة اجملموعات. ومن خالل فرق العمل للقيام ابلواجبات والتكاليف. .3طــرق تقــومي مهــارات التعامــل مــع اآلخريــن والقــدرة علــى حتمــل املســؤولية لــدى
الطــاب:
 املالحظة املباشرة. -التقومي الذايت من قبل الطالب ألنفسهم.

رابعاً :مهارات التواصل ،وتقنية املعلومات:
 .1توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال:
 اإللقاء. احلوار الفعال. التعامل مع الربامج احلاسوبية :مثل املكتبة الشاملة. استخراج معلومات ختص املادة من شبكة االنرتنت :مثال البحث يف حمركات البحث. التعامل مع الربامج احلاسوبية الفيسبوك ،االسكاي يب ،وتويرت478
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 .2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 أن يقوم الطالب بعرض ومناقشة قضية ،أو مشكلة امام زمالئه. تكليف الطالب بفتح صفحات على االسكاي يب ،وفيسبوك ،وتويرت. تكليف الطالب ابستخراج بعض املوضوعات الدعوية من النت.تفعيل احلوار الثنائي الطاليب ،واحلوار اجلماعي الطاليب.
 .3طرق تقومي املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
 املالحظة املباشرة. -التقومي الذايت من قبل الطالب ألنفسهم.

جدول مهام تقومي الطالب خالل الفصل الدراسي:
التقومي

حلقات نقاش ومراجعة4 :ساعات

األسبوع احملدد له نسبته من التقومي
النهائي

١

اختبار نصفي لقياس املعارف واملهارات

الثامن

%20

٢

املالحظة املباشرة و التقومي املستمرالداء
الطالب يف التدريب العملي

مجيع األسابيع

%20

٣

النهائي

حيدد عن طريق
اجلامعة

%60
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خامساً :مصادر التعلم:
 .1الكتب املقررة املطلوبة:
 صفات القائد الدعوي ،عقيل املقطري. مقومات الداعية الناجح ،سعيد القحطاين. .2املراجع الرئيسة:
 األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية– أ.د.عبدالرحيم املغذوي. أصول اخلطابة ،أمحد غلوش. احلكمة يف الدعوة ،سعيد القحطاين. فقه الدعوة الفردية ،علي حممود. .2الكتب و املراجع اليت يوصى هبا (اجملالت العلمية ،التقارير...،اخل).
 اآلداب الشرعية ،ابن مفلح. مدارج السالكني ( وهتذيبه ) البن القيم. الرتبية الذاتية ،هشام علي أمحد. الرتبية يف كتاب هللا ،حممد عبد الوهاب فايد. .4املراجع اإللكرتونية ،مواقع اإلنرتنت...اخل:
 املواقع االلكرتونية :مواقع املؤسسات الدعوية ،ومواقع الدعاة املعاصرين. .5مواد تعليمية حاسوبية:
 برانمج الرتاث اإلسالمي ،أو املكتبة الشاملة. البحث يف مصادر املعلومات االلكرتونية على موقع مكتبة جامعة أم القرى. -البحث يف حمركات البحث االلكرتونية.
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سادساً :املرافق الالزمة:
قاعــة دراســية هبــا عــدد مــن الكراســي والطــاوالت تكفــي جلميــع الطــاب يف املــادة ،ومعمــل
حاســوب مربوط ابلنت و ســبورة ذكية ،وقاعة تدريب ،املســجد.
ومــن خــال اســتعراض التوصيــف العلمــي واملنهجــي هلــذه املــادة العلميــة يتبــن للقــاريء
الكــرمي أمهيــة هــذه التجربــة الفريــدة والــي تؤهــل طــاب وطالبــات القســم مــن املتخصصــن يف
الدعــوة مــن ممارســة الدعــوة إىل هللا تعــاىل بعــد ذلــك يف جماالهتــا ،وميادينهــا املتعــددة ،س ـواء
ابخلطابــة ،أو الكلمــات الوعظيــة  -وعــدم االســتحياء مــن مواجهــة اجلمهــور -وكذلــك مــن
خالل املشــاركات اهلادفة عرب وســائل التواصل االجتماعي كالتويرت والفيســبوك ،واالنســتجرام،
وغريهــا مــن وســائل الدعــوة احلديثــة إذ خــال فصــل دراســي كامــل وهــم يتدربــون علــى ذلــك
ومنهــم مــن يبــدع يف ميــدان التدريــب فكيــف إذا خــرج إىل ميــدان التطبيــق؟
الشــك أن هــذه التجــارب املباركــة تفتــح اآلفــاق وتظهــر املواهــب والتوفيــق مــن عنــد هللا
تعــاىل واهلدايــة بيــده جــل وعــا.
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اخلامتة
ويف ختــام هــذا البحــث املختصــر والــذي أرجــو هللا تعــاىل أن جيعلــه انفعــا وأن أكــون قــد
قدمــت جتربتــن فريدتــن مــن جتــارب اجلهــات األكادمييــة (اجلامعــات) لتأهيــل وإعــداد الدعــاة
إىل هللا تعــاىل املؤهلــن أتهيــا علميــا رصينــا ،وقــد توصلــت إىل نتائــج وتوصيــات،
فمن النتائج اليت توصل إليها البحث:
 أمهيــة أتهيــل الدعــاة إىل هللا تعــاىل وإعدادهــم إعــدادا منهجيــا صحيحــا ألنــه اليفيــد يف ميــدانالدعــوة إىل هللا تعــاىل إال املؤهــل أتهيــا صحيحــا واملعــد إعــدادا وفــق منهــج الدعــوة اإلســامية
الســليم علــى هنــج إمــام الدعــاة صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم.
 مــن أتهيــل الدعــاة إىل هللا تعــاىل العلــم الشــرعي املتمثــل يف معرفــة هللا تعــاىل ،ومعرفــة رسـولهصلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم ومــا أمــر بــه ،وهنــى عنــه وهــو الشـريعة واألحــكام.
 من أتهيل الدعاة إىل هللا تعاىل اإلعداد النفسي ،واإلمياين ،والعلمي ،والعملي. للمؤسســات األكادمييــة املتخصصــة يف الدعــوة إىل هللا تعــاىل دور مهــم يف أتهيــل األعــدادالكبــرة مــن الدارســن واملنتســبني إليهــا.
 املنهجيــة الصحيحــة يف إعــداد الدعــاة وأتهيلهــم لــه أثــر يف نفوســهم مــن خــال املمارســةالعمليــة يف الدعــوة إىل ديــن هللا تعــاىل.
ومن التوصيات:
 اإلفــادة مــن التجــارب الدعويــة املتميــزة يف املؤسســات واجلهــات الدعويــة وتداوهلــا حــى يعــمنفعهــا ،ويســتفيد منهــا العاملــون يف جمــال الدعــوة إىل هللا تعــاىل.
 أن يكــون هنــاك تعــاون بــن ختصصــات الدعــوة يف املؤسســات األكادمييــة ،واجلهــات الدعويــةالرمسيــة ليكــون هنــاك تكامــل وتضافــر يف اجلهــود ،وتســتفيد كل جهــة ومؤسســة مــن األخــرى.
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 أن تكــون هنــاك مــادة تدريبيــة لطــاب الدراســات العليــا يف التخصصــات الدعويــة تزيــد مــنخــرة الدارســن ،وتقــوي فيهــم جانــب املمارســة العمليــة يف ميــدان الدعــوة إىل هللا تعــاىل.
 أن تســتفيد املؤسســات األكادمييــة املتخصصــة يف الدعــوة ،واجلهــات الدعويــة مــن اجلمعيــةالعلميــة الســعودية للدراســات الدعويــة خصوصــا يف جانــب التدريــب الدعــوي فلهــا ابع يف
ذلــك وجهــود مباركــة تذكــر فتشــكر.
 أن يكــون لطــاب التخصــص يف الدعــوة مســاحة أوســع إلب ـراز مواهبهــم ،وأســاليبهم يفالدعــوة إىل هللا تعــاىل مــن خــال ماتعلمــوه ،وتدرب ـوا عليــه حتــت إش ـراف أســتاذ متخصــص
للتقييــم واإلفــادة.
هــذا وهللا تعــاىل أســأل أن يوفقنــا خلدمــة دينــه والدعــوة إليــه إنــه ويل ذلــك والقــادر عليــه
وصلــى هللا علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وســلم تســليما كث ـراً.
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اهلوامش والتعليقات:
 )1سورة فصلت33 -
 )2سورة يوسف108 -
 )3سورة فصلت33 -
 )4سورة يوسف108 -
 )5البوابة االلكرتونية جلامعة أم القرى:

www.quq.edu.sa

 )6دليل كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم ا لقرى3 -
 )7الباحث شارك يف التدريس يف هذه الدورات.
 )8وكيلها فضيلة الدكتور/فهد بن حممد القرشي.
 )9وهم من خرجيي الدبلوم والبعض منهم يواصل دراسة البكالوريس (إنتساب).
)10برانمج دورات حرس احلدود – وكالة كلية الدعوة للتدريب ابلتعاون مع كلية خدمة اجملتمع.
 )11أي منهج اللغة العربية من أعضاء هيئة التدريس من كلية اللغة العربية والفقه من الشريعة
وهكذا.
 )12قسم القراءت– جامعة أم القرى
 )13الربهان يف جتويد القران– حممد الصادق قمحاوي.
 )14قسم القراءات– توصيف منهج القرآن الكرمي – املوقع اإلليكرتوين.
 )15قسم الكتاب والسنة – جامعة أم القرى
 )16قسم العقيدة – جامعة أم القرى.
 )17كلية الشريعة – قسم التاريخ
 )18سورة األحزاب28 -
 )19كلية الشريعة  -قسم الشريعة
 )20كلية اللغة العربية – قسم اللغة العربية.
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رائد بن فؤاد باجوري

 )21كتيب دليل قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية.23 -
 )22كتيب دليل قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية10 -
 )23وقد قام الباحث بتدريس هذه املادة أكثر من ثالث سنوات للطالب ،ولدي كثري من
أعمال الطالب من إلقاء ومشاركات يف مواقع التواصل االجتماعي ومنهم اآلن وبعد التخرج
من واصل اخلطابة ولديه عدد كبري من املتابعني على التويرت واليوتيوب والسناب نفع هللا
تعاىل هبم.
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املصادر واملراجع
 القران الكرمي. املوقع اإللكرتوين جلامعة أم القرى.www.uqu.edu.sa

 دليل قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية – مطابع جامعة أم القرى -طبعة 1438 -1ه. دليل كلية الدعوة وأصول الدين – مطابع جامعة أم القرى – ط1438-1هــ. دليل طالب الدراسات العليا -مطابع جامعة أم القرى – طبعة 1438 -2هـ. املوقــع االلكــروين لقســم التاريــخ واحلضــارة اإلســامية– كليــة الش ـريعة والدراســات اإلســامية –جامعــة أم القــرى.
 املوقع االلكرتوين لكلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر -جامعة أم القرى. املوقع االلكرتوين لكلية الدعوة وأصول الدين – جامعة أم القرى. املوقــع االلكــروين لقســم الدعــوة والثقافــة اإلســامية – كليــة الدعــوة وأصــول الديــن – جامعــة أمالقــرى.
 املوقع االلكرتوين لقسم الشريعة – كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -جامعة أم القرى. املوقع االلكرتوين لقسم العقيدة – كلية الدعوة وأصول الدين – جامعة أم القرى. املوقع االلكرتوين لقسم القراءات – كلية الدعوة وأصول الدين – جامعة أم القرى. املوقع االلكرتوين لقسم الكتاب والسنة– كلية الدعوة وأصول الدين – جامعة أم القرى -املوقع االلكرتوين لقسم النحو واللغة – كلية اللغة العربية وآداهبا – جامعة أم القرى.
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التــزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصاح
فــي أســواق المال

دراسة مقارنة بين األنظمة السعودية واألمريكية
د.محمد أحمد عبدالخالق سالم

ملخص البحث:
يُعــد التـزام الشــركات بتحقيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف أسـواق املــال عمومـاً -كأحــد
مبــادئ حوكمــة الشــركات -الت ـزام جوهــري وأساســي يفرضــه هــدف حتقيــق املســاواة بــن
املتعاملــن يف تلــك األس ـواق ،وتتبنــاه اجلهــات الرقابيــة عليهــا.
ويف اململكــة العربيــة الســعودية تقــوم هيئــة الســوق املاليــة وكذلــك إدارة الســوق (تــداول)
ابإلش ـراف والرقابــة علــى الت ـزام الشــركات العاملــة يف تلــك الســوق بتحقيــق مبــدأ الشــفافية
واإلفصــاح وذلــك مــن أجــل حتقيــق كفــاءة الســوق.
ويف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة تقــوم ابألمــر ذاتــه جلنــة عمليــات البورصــة SEC؛
ومبقارنــة متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح مــن قبــل الشــركات الســعودية املســجلة أو
املدرجــة يف كل مــن الســوق املاليــة الســعودية وأس ـواق املــال األمريكيــة ،وجــدان أن متطلبــات
اإلفصــاح يف األس ـواق األمريكيــة أكثــر مــن تلــك املفروضــة يف الســوق الســعودية ،إال أهنــا يف
الوقــت ذاتــه أقــل مــن املفروضــة علــى الشــركات األمريكيــة املدرجــة يف األس ـواق األمريكيــة.
وعلــى ذلــك فــإن الشــركات الســعودية الراغبــة يف طــرح أوراقهــا املاليــة يف أحــد أسـواق املــال
األمريكيــة جيــب عليهــا االلت ـزام مبتطلبــات اإلفصــاح الــي تضعهــا  SECالــي تكــون أكــر أو
أكثــر صرامــة مــن مثيلتهــا يف ســوق املــال الســعودي.
الكلمــات املفتاحيــة :حوكمــة الشــركات ،مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح ،ســوق املــال
الســعودي ،أس ـواق املــال األمريكيــة.
491

هـ١٤٤٠  جماد األول- )٧٥(  العدد- مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

The Commitment of Saudi Companies to Apply the
Principle of Transparency and Disclosure in
Financial Markets Comparative Study Between
Saudi and American Laws
Abstract:

Companies obligation of achieving the transparency
and disclosure principle in the money markets in general
- as one of the corporate governance principles - is a
crucial and an essential obligation that is required for
achieving equality between all dealers in the money markets
and should be adopted by markets censorship authorities.
In the Kingdom of Saudi Arabia, the money market
authority and market management institution supervise
and watch over the obligation of companies achieving
the transparency and disclosure principle, for the sake of
arriving at market efficiency. Also, in the United States of
America, the securities and exchange commission (SEC)
watches over the obligation of companies achieving the
transparency and disclosure principle.
Furthermore, by comparing between the requirements
of applying the transparency and disclosure principle
by Saudi companies registered in the Saudi money
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market and those companies registered in the U.S.
money markets, it is found that the requirements
of disclosure in the U.S. markets are more than the
requirements of disclosure in the Saudi market.
However, the requirements of disclosure that should be
fulfilled by the U.S. companies registered in the U.S.
markets are less than the requirements of disclosure
that should be fulfilled by Saudi companies.
To conclude, the Saudi companies that wish to trade
securities in one of the U.S. money markets should
comply with requirements of disclosure imposed by
the securities and exchange commission (SEC). Even
these requirements are more than and stricter than those
requirements imposed in the Saudi market.
Keywords: Corporate Governance; Transparency and
Disclosure Principle; Saudi Money Market; U.S. Money
Markets.

493

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

املقدمة
تعمــل أس ـواق املــال علــى جتميــع املدخ ـرات مــن أصحــاب الفائــض املــايل الذيــن يرغبــون
يف اســتثمارها ،ومــن مث اســتثمارها بواســطة ذوي احلاجــة إليهــا .حيــث تعــد أسـواق املــال أحــد
األوعيــة اهلامــة لتجميــع امل ـوارد املاليــة وتوظيفهــا مــن خــال املشــروعات االســتثمارية((( .كمــا
تعــد أسـواق املــال ذات دور غايــة يف األمهيــة يف حتقيــق التنميــة وحفــز عمليــة النمــو االقتصــادي
وتوفــر الســيولة الالزمــة للمشــروعات ذات االحتياجــات الرأمساليــة االســتثمارية.
وتتمثــل أمهيــة حتقيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف أس ـواق املــال كأحــد مبــادئ حوكمــة
الشــركات ،يف أهنــا تدفــع املســتثمرين إىل اختــاذ قراراهتــم االســتثمارية الصائبــة جتــاه األوراق املاليــة
اخلاصــة ابلشــركة الــي تتمتــع بتطبيــق هــذا املبــدأ .وذلــك لوجــود عالقــة طرديــة بــن كفــاءة أسـواق
املــال وتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح فيهــا ،فكلمــا مت تطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف
ســوق املــال كلمــا اتســمت الســوق ابلكفــاءة .وذلــك ألنــه يف ظــل الســوق الكــفء حيقــق مجيــع
املســتثمرين نفــس معــدل العائــد عنــد مســتوى معــن مــن املخاطــر تقريبـاً(((.
إن الت ـزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح س ـواء يف ســوق املــال
الســعودية أو أس ـواق املــال األمريكيــة ،هــو الت ـزام جوهــري ال ميكــن احليــاد عنــه ملــا حيققــه مــن
املســاواة بــن املتعاملــن يف تلــك األس ـواق.
ومــن خــال ذلــك جــاءت أمهيــة هــذا البحــث الــذي ســوف يتعــرض اللت ـزام الشــركات
الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف ســوق املــال الســعودية ،وكذلــك أس ـواق املــال
األمريكيــة إذا رغبــت هــذه الشــركات يف إدراج أوراقهــا املاليــة فيهــا للحصــول علــى رأس املــال
األمريكي .إذ تسعى هذه الدراسة إىل الوقوف على متطلبات تطبيق مبدأ الشفافية واإلفصاح
يف تلــك األس ـواق وصــوالً إىل كفاءهتــا.
وألمهيــة هــذه الدراســة القصــوى يف تفعيــل دور ســوق املــال الســعودي يف منــو االقتصــاد
الســعودي ،فقــد اســتهللنا هــذه الدارســة مببحــث أول تعرضنــا مــن خاللــه لبيــان ماهيــة مبــدأ
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الشــفافية واإلفصــاح يف األســوق املاليــة وارتباطــه بكفاءهتــا ،ويف مبحــث اثن تعرضنــا اللت ـزام
الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف ســوق املــال يف النظامــن الســعودي
واألمريكــي ،مبــا ميهــد لبنــاء أســس لدراســة موضــوع الدراســة مــن جوانبــه كافــة.

أمهية الدراسة(((:
مــن خــال رؤيــة 2030م تســعى اململكــة العربيــة الســعودية إىل زايدة حجــم االســتثمارات
األجنبية املتدفقة عليها ،سواء كانت يف صورة استثمارات مباشرة أو استثمارات غري مباشرة،
وذلــك مــن خــال تعظيــم حجــم الشــركات الســعودية الكــرى عــن طريــق زايدة حجــم أنشــطتها
وأعماهلــا ،ولــن يتأتــى ذلــك إال مــن خــال زايدة رأس ماهلــا.
ونظـراً ألن االقتصــاد الســعودي يُعــد مــن االقتصــادات الكــرى حــول العــامل ،ومــن املعلــوم
أن الســوق املاليــة الســعودية «تــداول» تعــد أكــر ســوق ماليــة علــى مســتوى منطقــة اخلليــج
والشــرق األوســط ،حيث تبلغ قيمتها الســوقية أكثر من  450مليار دوالر أمريكي ،كما أتيت
الســوق املاليــة الســعودية يف املرتبــة الثامنــة كأكــر ســوق أســهم علــى مســتوى األسـواق الناشــئة،
بنــاء علــى تلــك املعطيــات أتيت أمهيــة الدراســة املتمثلــة يف الت ـزام الشــركات الســعودية بتطبيــق
ُ
مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف ســوق املــال الســعودي ،وكذلــك يف األسـواق املاليــة يف الــوالايت
املتحدة األمريكية حال رغبة هذه الشــركات يف إدراج أوراقها املالية بتلك األسـواق؛ من أجل
جــذب االســتثمارات ورؤوس األمـوال إليهــا ،والــي يرتبــط حتققهــا مبــدى تطبيــق تلــك الشــركات
ملبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف هــذه األس ـواق حــى تتســم ابلكفــاءة الــي هــي مقيــاس جــذب
رؤوس األم ـوال الوطنيــة واألجنبيــة علــى الس ـواء .ويف املقابــل يثــر عــدم تطبيــق تلــك الشــركات
ملبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف تلــك األسـواق اإلحداثيــات القانونيــة والتداعيــات االقتصاديــة ،ممــا
يرتتــب عليــه عجــز هــذه الشــركات عــن احلصــول علــى التمويــل الــازم لنموهــا ،مــا يؤثــر علــى
خططهــا وبراجمهــا املســتقبلية حنــو النمــو ،وابلتــايل تفاقــم املشــاكل االقتصاديــة الــي تؤثــر ابلفعــل
يف االقتصــاد الوطــي الســعودي يف النهايــة نظـ ًـرا ملــا تقــوم بــه هــذه الشــركات مــن مهــام ابلغــة
األمهيــة يف النشــاط االقتصــادي.
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أسباب اختيار موضوع الدراسة:
ســعي الشــركات الســعودية إىل احلصــول علــى رأس املــال األجنــي لتحقيــق النمــو املرجــو
وصــوالً إىل أهــداف التنميــة املســتدامة يف إطــار رؤيــة اململكــة 2030م.
الرغبــة يف تطويــر الســوق املاليــة الســعودية ،ســعياً ألن يكــون أحــد روافــد جــذب
االســتثمارات األجنبيــة إىل اململكــة العربيــة الســعودية.

أهداف الدراسة:
الوقوف على مفهوم مبدأ الشــفافية واإلفصاح يف الســوق املالية ،وكيفية الوصول إىل التطبيق
الكامل للمبدأ داخل الســوق ،وإىل أي مدى ميكن اســتفادة الســوق منه.
معرفــة مــدى أتثــر التطبيــق الكامــل ملبــدأ الشــفافية واإلفصــاح علــى كفــاءة الســوق املاليــة ،ممــا
يســاعد علــى خلــق رغبــة ذاتيــة مــن األطـراف املعنيــة يف حتقيــق املبــدأ.
حتديد األشخاص امللتزمني بتطبيق مبدأ الشفافية واإلفصاح يف السوق املالية ،والوقوف على
دور كل منهم يف تطبيق املبدأ ،وكيفية اكتشاف أوجه القصور يف حتقيق املبدأ وسبل معاجلتها.
تعظيم دور اجلهات الرقابية الســاهرة على حتقيق مبدأ الشــفافية واإلفصاح يف ســوق املال
الســعودي ،وســد كل الثغـرات أمــام كل االحنرافــات الــي ميكــن أن حتــدث بــه ،وتطبيــق النظــام
بصرامــة علــى املتالعبــن بــه.
محايــة صغــار املســتثمرين يف ســوق املــال الســعودي مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة الســعودية
مــن خــال ســن األنظمــة واللوائــح الــي تعمــل علــى محايتهــم ،والوقــوف يف وجــه كل مــن حيــاول
العبــث مبدخـرات هــؤالء املســتثمرين.
إلقــاء الضــوء علــى البنيــة والتطــورات التش ـريعية يف النظــام األمريكــي والــي تتناســب مــع
وضــع ســوق املــال الســعودي ،واالســتفادة منهــا كــي ال نتخلــف عــن الركــب ،وذلــك كلــه مبــا
يتــاءم مــع قيــم جمتمعنــا اإلســامي.
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مقارنــة متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح مــن قبــل الشــركات الســعودية يف كل
مــن ســوق املــال الســعودي وأس ـواق املــال األمريكيــة.
الوقــوف علــى مــدى تطابــق أو تبايــن متطلبــات اإلفصــاح يف أسـواق املــال األمريكيــة الــي
تفرضهــا جلنــة عمليــات البورصــة األمريكيــة علــى كل مــن الشــركات الســعودية إذا مــا رغبــت يف
تســجيل أوراقهــا املاليــة يف تلــك األسـواق ومثيلتهــا األمريكيــة.

مشكلة الدراسة:
تــرز إشــكالية البحــث يف دراســة القواعــد املتعلقــة أبس ـواق املــال يف األنظمــة القانونيــة
يف اململكــة العربيــة الســعودية ،والــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،ومــدى معاجلتهــا لتطبيــق مبــدأ
الشــفافية واإلفصــاح يف تلــك األس ـواق .وعليــه ميكــن حتديــد مشــكلة البحــث يف التســاؤالت
اآلتيــة:
هل لتطبيق مبدأ الشفافية واإلفصاح يف سوق املال أتثري على كفاءته؟
هــل متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح مــن قبــل الشــركات الســعودية ختتلــف يف
ســوق املــال الســعودي عــن أسـواق املــال يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة؟
هــل هنــاك توافــق أم تبايــن بــن متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح مــن قبــل
الشــركات الســعودية الراغبــة يف التســجيل يف أس ـواق املــال األمريكيــة وبــن مثيلتهــا األمريكيــة.

منهج الدراسة:
ســوف تعتمــد هــذه الدراســة علــى املنهــج التحليلــي املقــارن ،وذلــك بتحليــل األنظمــة
الســعودية الــي تناولــت موضــوع البحــث ،ومقارنتهــا ابألنظمــة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة
بقــدر مــا تيســر لنــا احلصــول عليــه مــن املصــادر ،وذلــك لبيــان أوجــه االتفــاق واالختــاف بينهــا،
هبــدف اســتجالء اجلوانــب املختلفــة ملوضــوع البحــث املتمثــل يف الت ـزام الشــركات الســعودية
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بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف أس ـواق املــال ،وقــد اعتمــد الباحــث علــى عــدد مــن
األدوات الرئيســة الــي تقــف علــى جوانــب املوضــوع ،واملتمثلــة يف عــدد مــن التشـريعات واملراجــع
العربيــة واألجنبيــة ،والدراســات واألحبــاث والتقاريــر ،الــي َمصــت املوضــوع.

الدراسات السابقة:
مــن أجــل تكويــن إطــار مفاهيمــي ترتكــز عليــه هــذه الدراســة يف بنــاء القواعــد القانونيــة
ملوضوعهــا ،فقــد قــام الباحــث ابلوقــوف علــى الدراســات الســابقة الــي ســيقت يف ذات املوضــوع
والــي ختــدم جوانبــه املختلفــة .ومــن هــذه الدراســات مــا يلــي:
 Voluntaryبعن ـوان )1- (Krishnamurti, Sevi´c. c., Sevi´c. d., 2005
disclosure, transparency, and market quality: Evidence from
emerging market ADRs.

واليت سعت إىل رصد متطلبات اإلفصاح الواجبة على الشركات األجنبية اخلاصة اليت ترغب
يف طرح أوراقها املالية يف السوق األمريكية ،وما يستتبع ذلك من مزااي عديدة لتلك الشركات.
وبينت تلك الدراســة مدى ما تتحصل عليه الشــركات األجنبية اخلاصة حال طرح أوراقها
املالية يف البورصة األمريكية من مزااي كبرية يف مقابل متطلبات اإلفصاح الواجبة عليها.
 -2خضر ،أمحد علي .ورفعت ،وائل حممد ( .)2015بعنوان :محاية النزاهة والشفافية
يف سوق املال السعودي.
والــي هدفــت إىل رصــد مفهــوم محايــة النزاهــة والشــفافية بســوق املــال الســعودي يف إطــار
أسـواق املــال العامليــة.
وبينــت تلــك الدراســة مــدى حــرص الســوق املاليــة الســعودية علــى االهتمــام حبمايــة النزاهــة
والشــفافية داخــل الســوق منــذ إنشــاءها رغبــة يف االمتثــال للقواعــد احلاكمــة واملنظمــة ألسـواق
املــال العامليــة.
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وختتلــف هــذه الدراســة عــن الدراســتني املذكورتــن يف أهنــا انصبــت علــى مــدى ارتبــاط
تطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف ســوق املــال بكفاءته،كمــا أهنــا متحــورت حــول متطلبــات
حتقيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف ســوق املــال مــن قبــل الشــركات الســعودية ومــدى اتفاقهــا
أو اختالفهــا بــن النظامــن الســعودي واألمريكــي.

خطة الدراسة:
حتقيقاً ألهداف الدراسة ،فقد جاءت يف مبحثني ،وذلك على النحو التايل:
املبحث األول :ماهية مبدأ الشفافية واإلفصاح يف األسواق املالية وارتباطه بكفاءهتا.
املطلــب األول :مفهــوم مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف األس ـواق املاليــة كأحــد مبــادئ
حوكمــة الشــركات.
املطلب الثاين :مفهوم كفاءة األسواق املالية ومدى ارتباطه مببدأ الشفافية واإلفصاح.
املبحــث الثــاين :الت ـزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف ســوق
املــال يف النظامــن الســعودي واألمريكــي.
املطلب األول :مزااي قيد الشركات السعودية يف أسواق املال األمريكية.
املطلــب الثــاين :املعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق اإلصــدار يف النظامــن الســعودي
واألمريكــي.
املطلــب الثالــث :املعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق التــداول يف النظامــن الســعودي
واألمريكــي.
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املبحث األول:
ماهية مبدأ الشفافية واإلفصاح يف األسواق املالية وارتباطه بكفاءهتا
أبمــر هللا تبــارك وتعــاىل ســيكون اســتهالل حبثنــا ابحلديــث عــن ماهيــة مبــدأ الشــفافية
واإلفصــاح يف األس ـواق املاليــة وارتباطــه بكفاءهتــا ،وســوف نتعــرض ملفهــوم مبــدأ الشــفافية
واإلفصــاح مــن خــال الولــوج يف املقصــود مببــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف األسـواق املاليــة كأحــد
مبــادئ حوكمــة الشــركات ،وكــذا التعــرض ملفهــوم كفــاءة األس ـواق املاليــة ومــدى ارتباطــه مببــدأ
الشــفافية واإلفصــاح ،ولذلــك رأينــا تقســيم املبحــث إىل مطلبــن ،علــى النحــو التــايل:
املطلــب األول :مفهــوم مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف األس ـواق املاليــة كأحــد مبــادئ
حوكمــة الشــركات.
املطلب الثاين :مفهوم كفاءة األسواق املالية ومدى ارتباطه مببدأ الشفافية واإلفصاح.

املطلــب األول :مفهــوم مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف األســواق املاليــة كأحــد
مبــادئ حوكمــة الشــركات
تقسيم:
ســوف نتعــرض مــن خــال هــذا املطلــب إىل بيــان مفهــوم حوكمــة الشــركات (فــرع أول)،
ومفهــوم اإلفصــاح والشــفافية يف أسـواق املــال (فــرع اثن).
الفرع األول :مفهوم حوكمة الشركات
يقصد حبوكمة الشركات (« )Corporate Governanceجمموعة من العالقات بني
إدارة الشــركات وجملــس إدارهتــا ومحلــة األســهم وجمموعــة أصحــاب املصــاحل ،كمــا توفــر اهليــكل
الــذي مــن خاللــه يتــم وضــع أهــداف الشــركة وتقريــر الوســائل لبلــوغ هــذه األهــداف ومراقبــة
األداء»(((.
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إن حوكمــة الشــركات تعمــل علــى توفــر حوافــز مناســبة جمللــس إدارة الشــركة لتحقيــق
األهداف اليت تصب يف مصلحتها ومصلحة مسامهيها ،ابإلضافة إىل عملية الرقابة الفعالة(((.
كمــا ميكــن تعريــف حوكمــة الشــركات -طبقـاً لالئحــة حوكمــة الشــركات -أبهنــا «قواعــد
لقيــادة الشــركة وتوجيههــا تشــتمل علــى آليــات لتنظيــم العالقــات املختلفــة بــن جملــس اإلدارة
واملديريــن التنفيذيــن واملســامهني وأصحــاب املصــاحل ،وذلــك بوضــع قواعــد وإج ـراءات خاصــة
لتســهيل عمليــة اختــاذ الق ـرارات وإضفــاء طابــع الشــفافية واملصداقيــة عليهــا بغــرض محايــة
حقــوق املســامهني وأصحــاب املصــاحل وحتقيــق العدالــة والتنافســية والشــفافية يف الســوق وبيئــة
األعمــال(((» .ومــن خــال التعريــف ميكــن اســتخالص مبــادئ حوكمــة الشــركات فيمــا أييت:
 محاية حقوق املسامهني. املعاملة املتكافئة للمسامهني. دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات. اإلفصاح والشفافية. مسؤوليات جملس اإلدارة.علــى أن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة يف عــام 1999م ومــن خــال وثيقــة
مبــادئ حوكمــة الشــركات ( )Corporate Governance Principlesقــد
تناولــت الكثــر مــن النصــوص املنظمــة ملبــدأ االفصــاح والشــفافية (Disclosure and
 )Transparencyكأحــد مبــادئ حوكمــة الشــركات اخلمســة ســالفة الذكــر والــي ســوف
نعــرج عليهــا يف الفــرع الثــاين.

الفرع الثاين :مفهوم اإلفصاح والشفافية يف أسواق املال
كل علــى حــده ،حيــث أنــه مصطلــح
ينبغــي علينــا التعــرض ملفهــوم اإلفصــاح وكــذا الشــفافية ٍّ
قانــوين مركــب مــن كلمتــن (كلمــة إفصــاح ،وكلمــة شــفافية).
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 -١تعريف اإلفصاح (:)Disclosure
اإلفصــاح لغــة(((( :فصــح الرجــل فصاحــة) :أي انطلــق لســانه بــكالم صحيــح واضــح،
(وأفصــح الصبــح) :بــدا ضــوؤه وظهــر .ويقــال أفصــح األمــر :أي وضــح ،والفصاحــة :البيــان.
بينمــا اإلفصــاح يف أسـواق املــال هــو عبــارة عــن((( «إجـراء يتــم مــن خاللــه اتصــال الشــركة
ابلعــامل اخلارجــي ،وأن احملصلــة النهائيــة لإلفصــاح إمنــا تتمثــل يف القوائــم املاليــة والبيــاانت
واملعلومــات الــي تظهــر مــن خالهلــا ،فهــو يعــي أن تتضمــن التقاريــر املاليــة بعدالــة ووضــوح
معلومــات موثــوق هبــا ،وأن تظهــر القوائــم املاليــة للشــركة كافــة املعلومــات الرئيســة الــي هتــم
الفئــات اخلارجيــة عــن الشــركة ،والــي تســاعدها علــى اختــاذ قراراهتــا االقتصاديــة جتــاه الشــركة
بصــورة واقعيــة وحقيقيــة».
علــى أن التعريــف الــذي مييــل إليــه الباحــث هــو أن اإلفصــاح عبــارة عــن نشــر البيــاانت
واملعلومــات والتقاريــر ،والــي تكــون ركيــزة حنــو اختــاذ املســتثمرين احلاليــن واحملتملــن الق ـرارات
االســتثمارية الصائبــة ،واإلعــان عنهــا ومحلهــا للجميــع وللجهــات الرقابيــة ،ابلوســائل الــي
حددهــا القانــون ومجيــع الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة الــي متكنهــم مــن االطــاع عليهــا بســرعة
ويســر ،وبصفــة دوريــة ،وكذلــك يف احلــاالت االســتثنائية الطارئــة الــي تتعــرض هلــا الشــركة أو
اجلهــة املتعلقــة هبــا هــذه البيــاانت واملعلومــات والتقاريــر(((.
جامعا شامال يرتكز على ضرورة نشر كل البياانت واملعلومات
حيث جاء هذا التعريف ً
اليت تساعد املستثمر على بلوغ وجهته من االنضمام إىل االستثمار يف املنشأة من عدمه.

 -2تعريف الشفافية (:)Transparence
الشفافية لغة( :((1ما ال حيجب ما وراءه.
وشف شفوفًا :رق حىت يرى ما خلفه ،والشف :سرت رقيق يستشف ما وراءه.
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ويقصــد ابلشــفافية يف أس ـواق املــال( :((1قيــام الشــركات املســامهة ذات االكتتــاب العــام
بتوفــر املعلومــات والبيــاانت املتعلقــة بنشــاطها ووضعهــا حتــت تصــرف املســامهني وأصحــاب
احلصــص ،وإاتحــة الفرصــة ملــن يريــد منهــم االطــاع عليهــا وعــدم حجــب املعلومــات ،فيمــا عــدا
تلــك الــي يكــون مــن شــأهنا اإلضـرار مبصــاحل الشــركة فيجــوز هلــا االحتفــاظ بسـريتها ،مثــل أسـرار
الصناعــة والعالقــات مــع املورديــن وغــر ذلــك.
والشــفافية يف البورصــة هــي :قــدرة املســامهني يف البورصــة علــى متابعــة املعلومــات مــن
خــال عمليــة التــداول(.((1
إن زايدة الشــفافية شــيء مرغــوب فيــه جــدًّا يف أس ـواق األوراق املاليــة ،ابعتبارهــا وســيلة
مهمــة لتحســن فاعليــة الســوق واحليلولــة دون وجــود أي جتــاوز مــن مســتثمري الســوق الكبــار.
ومن خالل التعريفات الســابقة يرى الباحث أن الشــفافية يف ســوق األوراق املالية يقصد
هبــا قيــام الشــركات وكافــة اجلهــات املعنيــة بتوفــر كافــة املعلومــات والبيــاانت والتقاريــر وف ًقــا ملعايــر
احملاســبة الســليمة املعــرف هبــا واملتبعــة وإاتحتهــا لــذوي الشــأن ،بــل وللكافــة يف ســوق األوراق
ـون ،وذلــك لتمكينهــم مــن الوقــوف علــى املركــز املــايل احلــايل
املاليــة ووف ًقــا ملــا هــو مقــرر قانـ ً
واحلقيقــي ،وكذلــك اآلفــاق املســتقبلية للشــركة أو اجلهــة املصــدرة للورقــة املاليــة ومــن مث اختــاذ
الق ـرارات االســتثمارية الصائبــة ،مــع بيــان اإليضاحــات والتفس ـرات الالزمــة هلــذه املعلومــات
والتقاريــر يف كل األوقــات وعنــد احلاجــة ،مــع عــدم اإلخــال حبــق تلــك الشــركة أو اجلهــة
يف االحتفــاظ أبس ـرارها والــي محاهــا القانــون مثــل األس ـرار الصناعيــة ،والــي يكــون مــن شــأن
إذاعتهــا أو متكــن الغــر مــن االطــاع عليهــا اإلضـرار ابملصــاحل احملميــة لتلــك الشــركة أو اجلهــة.
ممــا ســبق نســتنتج أن مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف األس ـواق املاليــة يقــوم علــى عــدد مــن
احملــددات ميكــن حصرهــا يف اآليت:
 عــدم حجــب املعلومــات غــر السـرية بطبيعتهــا (فهنــاك مــن املعلومــات السـرية الــي الجيــوز للشــركة إفشــاؤها أبي حــال مــن األحـوال).
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 وصول املعلومات للجميع يف ذات الوقت وبنفس القدر.وهذه احملددات هي ذاهتا ضمن العوامل األساسية اليت تتطلبها كفاءة األسواق املالية.
وقــد قــام بعــض فقهــاء القانــون( ((1بوضــع عشــر معايــر لإلفصــاح تتمثــل يف :االلت ـزام
ابلقوانــن واألنظمــة الــي حتكــم اإلفصــاح ،توقيــت اإلفصــاح ،اإلفصــاح يف املوقــع اإللكــروين
للشــركة ،تطويــر حوكمــة جيــدة للشــركة ،اإلفصــاح عــن القوائــم املاليــة للشــركة ،اإلفصــاح عــن
رأس املال ،اإلفصاح عن التقرير الســنوي واإلفصاح عن عمليات األطراف أصحاب العالقة،
واإلفصــاح عــن معايــر االســتحواذ واالســتثمار.

املطلــب الثــاين :مفهــوم كفــاءة األســواق املاليــة ومــدى ارتباطــه مببــدأ
الشــفافية واإلفصــاح

بعــد أن حتدثنــا يف املطلــب األول عــن مفهــوم مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف أس ـواق
املــال ،ســوف نتحــدث هنــا عــن مفهــوم كفــاءة األسـواق املاليــة ومــدى ارتباطــه مببــدأ الشــفافية
واإلفصــاح .وذلــك مــن خــال بيــان مفهــوم كفــاءة األس ـواق املاليــة (فــرع أول) ،وصيــغ كفــاءة
األس ـواق املاليــة ومــدى ارتباطهــا مببــدأ الشــفافية واإلفصــاح (فــرع اثن).

الفرع األول :مفهوم كفاءة األسواق املالية

يعــر مفهــوم كفــاءة الســوق ( )Efficlent Marketعــن مــدى انعــكاس معلومــات
األســعار الســوقية لــأوراق املاليــة بشــكل كامــل وبســرعة ،س ـواء متثلــت تلــك املعلومــات
يف املعلومــات املاليــة أو غــر املاليــة ،أو يف التحليــات أو التقاريــر ال ـواردة عــن آاثر احلالــة
االقتصاديــة العامــة علــى أداء الشــركة ،أو يف أي معلومــة قــد تؤثــر علــى القيمــة الســوقية
للورقــة املاليــة عمومـاً( .((1مبعــى أنــه يفــرض إذا كان املســتثمرون حيصلــون علــى نفــس القــدر
مــن املعلومــات ،فإهنــم ســوف حيصلــون علــى نفــس الفــرص يف حتقيــق معــدالت العائــد عنــد
مســتوى معــن مــن املخاطــر تقريبـاً ،كمــا حيقــق العدالــة يف األسـواق املاليــة ،وذلــك بتخفيــض
نســبة العائــد غــر العــادي الناتــج عــن مــدى تفــاوت املعلومــات فيمــا بــن املســتثمرين ،إذ
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تنعكــس املعلومــات بصــورة كاملــة وس ـريعة يف القيمــة الســوقية ألســعار األوراق املاليــة يف
الســوق الكــفء(.((1
ووفقاً ملا ســقناه ،يتوقع أن تســتجيب أســعار األوراق املالية (األســهم) يف األسـواق املالية
وبســرعة لكل معلومة جديدة تصل إىل علم املتعاملني به أو املســتثمرين فيه ،يكون من شــأهنا
تغيــر نظرهتــم يف املنشــأة أو الشــركة املصــدرة للورقــة املاليــة (لألســهم)( .((1إذ ســتتجه أســعار
ُ
األســهم صعــوداً أو هبوط ـاً تبع ـاً لطبيعــة األنبــاء أو املعلومــات ال ـواردة عنهــا .إذ أنــه يف الســوق
الكــفء يعكــس ســعر ســهم الشــركة املعلومــة املتاحــة عنهــا ،ابإلضافــة إىل توقعــات املســتثمرين
بشــأن املكاســب املســتقبلية هلــا وعلــى جانــب آخــر يعكــس كذلــك املخاطــر الــي قــد تتعــرض
هلــا هــذه املكاســب ،وهــو مــا ميكــن معــه القــول أبن ســعر األســهم يف الســوق الكــفء يكــون
مســاوايً بقيمتهــا العادلــة.
والواقــع أنــه علــى الرغــم مــن توافــر مجيــع املعلومــات جلميــع املســتثمرين ابلســوق ،إال أن
ذلــك ال يعــي ابلضــرورة توافــق تقديراهتــم املســتقبلية واملخاطــر احمليطــة هبــا علــى حنــو اتم.
وعلى ذلك فإن كفاءة األسواق املالية تتطلب عدة عوامل أساسية هي:
 التأثري الكامل للمعلومات على سعر الورقة املالية. توافر املعلومات وإاتحتها لكافة املستثمرين ابلسوق. سرعة ودقة انعكاس املعلومات الواردة للسوق على سعر الورقة املالية.وابلبناء على ما تقدم فإن السوق الكفء هو الذي ينعم مبجموعة من املقومات هي:
 إاتحــة كافــة املعلومــات الالزمــة جلميــع املســتثمرين يف ذات الوقــت بتكلفــة زهيــدة أوبــدون تكلفــة علــى اإلطــاق.
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 عــدم وجــود أي قيــود علــى التعامــل يف الســوق ،فــا توجــد تكاليــف للمعامــات أوضرائــب أو غــر ذلــك مــن أن ـواع التكاليــف أو األعبــاء.
 وجــود عــدد كبــر مــن املســتثمرين واملتعاملــن يف الســوق ،وعلــى ذلــك فــإن تصرفــاتأي منهــم منفــرداً ال حيتمــل أن تؤثــر أتث ـراً ملموس ـاً علــى أســعار األســهم.
 أن املســتثمرين يتصفــون ابلرشــد والعقالنيــة ،ومــن مث فإهنــم ســوف يســعون لتحقيــقاملنفعــة املرجــوة مــن وراء اســتغالل ثرواهتــم(.((1

الفــرع الثــاين :صيــغ كفــاءة األســواق املاليــة ومــدى ارتباطهــا مببــدأ الشــفافية
واإلفصــاح
تنحصر صيغ كفاءة األسواق املالية يف ثالث فرضيات هي:
 فرضيــة الصيغــة الضعيفــة ،والــي تقضــي أبن تكــون املعلومــات التارخييــة مــن تغـرات يفســعر الســهم وحجــم التعامــات الــي جــرت يف املاضــي مرتمجــة أو منعكســة يف األســعار احلاليــة
فقــط ،ومــن مث ال ميكــن االســتفادة منهــا للتنبــؤ ابلتغـرات املســتقبلية يف األســعار ،ممــا يعــي أن
أي حماولــة للتنبــؤ مبــا يكــون عليــه ســعر الســهم يف املســتقبل مــن خــال دراســة التغ ـرات الــي
طـرأت يف املاضــي هــي مســألة عدميــة اجلــدوى(.((1
 فرضية الصيغة املتوســطة ،واليت تقضي أبن األســعار احلالية لألســهم ال تعكس كذلكمجيــع املعلومــات املعروفــة واملتاحــة للجمهــور ،أو التوقعــات الــي تقــوم علــى تلــك املعلومــات وإذا
كانــت أســعار األســهم تعكــس تلــك املعلومــات ،فلــن يســتطيع أي مســتثمر لــو قــام ابلتحليــل
األساســي لتلــك املعلومــات أن حيقــق أرابحـاً غــر عاديــة علــى حســاب اآلخريــن يف الســوق ،إال
إذا توصــل إىل معلومــات جديــدة غــر متاحــة لآلخريــن(.((1
 فرضيــة الصيغــة القويــة ،وهــي تقضــي أبن تعكــس األســعار احلاليــة للورقــة املاليــة كلاملعلومات العامة واخلاصة وكل ما ميكن معرفته ،ومن مث ال ميكن ألي جمموعة من املستثمرين
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اســتغالل معلومــات تســمح هلــم ابحلصــول علــى أرابح غــر عاديــة بصفــة دائمــة حــى ولــو
اســتعانت خبــرة أفضــل مستشــاري االســتثمار(.((2
ممــا تقــدم نســتخلص أن :كفــاءة أسـواق املــال تتوقــف علــى درجــة اإلفصــاح عــن املعلومــات
سـواء كانــت معلومــات ماليــة أو غــر ماليــة ،حبيــث يتــم اإلفصــاح عــن تلــك املعلومــات بشــفافية
عــن طريــق إاتحتهــا للجميــع يف نفــس الوقــت وبــذات القــدر .كمــا يتضــح لنــا أن هنــاك عالقــة
طرديــة مــا بــن كفــاءة الســوق وتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح فيــه ،فكلمــا التزمــت الشــركات
العاملــة يف الســوق بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف الســوق املاليــة كلمــا اتســم األخــر
ابلكفــاءة.
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املبحث الثاين:

الت ـزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف ســوق
املــال يف النظامــن الســعودي واألمريكــي
تقسيم:
بعــد احلديــث عــن ماهيــة مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف األسـواق املاليــة وارتباطــه بكفاءهتــا
مــن خــال املبحــث األول ،انســب هنــا أن نتحــدث عــن الت ـزام الشــركات الســعودية بتطبيــق
مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف ســوق املــال يف النظامــن الســعودي واألمريكــي.
وعلــى ذلــك ســوف نتعــرض اللتـزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح
يف ســوق املــال يف النظامــن الســعودي واألمريكــي ،مــن خــال التطــرق مل ـزااي قيــد الشــركات
الســعودية يف أسـواق املــال األمريكيــة يف مطلــب أول ،وللمعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق
اإلصــدار يف النظامــن الســعودي واألمريكــي يف مطلــب اثن ،ويف مطلــب اثلــث نتعــرض
للمعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق التــداول يف النظامــن الســعودي واألمريكــي ،وذلــك
علــى التفصيــل التــايل:
املطلب األول :مزااي قيد الشركات السعودية يف أسواق املال األمريكية.
املطلــب الثــاين :املعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق اإلصــدار يف النظامــن الســعودي
واألمريكــي.
املطلــب الثالــث :املعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق التــداول يف النظامــن الســعودي
واألمريكــي.
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املطلب األول :مزااي قيد الشركات السعودية يف أسواق املال األمريكية
ســعت املنظمــة الدوليــة للجــان األوراق املاليــة ( )IOSCOإىل إصــدار جمموعــة مــن
املبــادئ والقواعــد وعددهــا مثانيــة وثالثــون تعتمــد علــى تطبيــق أفضــل املمارســات يف الشــفافية،
حتقيق ـاً ألهــداف ثــاث لتنظيــم األوراق املاليــة هــي:
 محاية املستثمرين. ضمان أن تكون األسواق املالية نزيهة وفعالة وشفافة. تقليل املخاطر الناشئة عن املعامالت املالية(.((2كمــا دعــت ( )IOSCOكل الــدول األعضــاء إىل االلت ـزام بوضــع املعايــر الالزمــة
لالســتجابة ملتطلباهتــا احملــددة وامللزمــة لتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف األس ـواق املاليــة.
ويف إطــار محايــة مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف األسـواق املاليــة ،يتعــن علــى كل دولــة مــن
الدول األعضاء يف املنظمة الدولية للجان األوراق املالية أن تنشئ هيئات أو جهات تنظيمية
هلــا قوانــن ُمــددة بشــأن تضــارب املصــاحل ،وأن تكــون حــدود صالحياهتــا واضحــة متامـاً.
وتبع ـاً لذلــك فقــد صــدر املرســوم امللكــي رقــم (م )30/بتاريــخ 1424/6/2هــ ،املوافــق
2003/7/31م واخلــاص بنظــام الســوق املاليــة الســعودية ،والــذي منــح دور اإلشـراف الرقــايب
يف الســوق املاليــة الســعودية إىل:
 هيئــة الســوق املاليــة الســعودية ،وهــي اجلهــة اإلش ـرافية والرقابيــة علــى الســوق املاليــةالســعودية؛ وتعتــر هيئــة الســوق املاليــة الســعودية هيئــة حكوميــة ذات اســتقالل مــايل وإداري
ترتبــط مباشــرة برئيــس جملــس الــوزراء ،وطبقـاً لنظــام الســوق املاليــة تعــي اهليئــة ابإلشـراف والرقابــة
علــى عمــل الســوق املاليــة ،ابإلضافــة إىل الســعي الدائــم حنــو تطويرهــا ،وهلــا يف ســبيل حتقيــق
ذلــك وضــع األطــر والتعليمــات وإصــدار اللوائــح والقواعــد الــي تعمــل علــى تطويــره مبــا يتناســب
مــع املعايــر العامليــة(.((2
 السوق املالية السعودية ،وهي اجلهة املنُوط هبا اإلشراف على آليات عمل السوق.َ

509

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

 جلنــة الفصــل يف منازعــات األوراق املاليــة ،وهــي اجلهــة املنــوط هبــا الفصــل يف منازعــاتاألوراق املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية طبق ـاً لنظــام الســوق املاليــة ولوائحــه التنفيذيــة،
وذلــك علــى غ ـرار جلنــة الفصــل يف منازعــات األوراق املاليــة يف البورصــة األمريكيــة (،)SEC
وســلطة األس ـواق املاليــة يف فرنســا (.((2()AMF
ويف أس ـواق املــال األمريكيــة ،تؤكــد جمموعــة كبــرة مــن األحبــاث علــى أن قيــام أحــد
الشــركات األجنبية (ومن بينها الشــركات الســعودية) إبدراج األســهم اخلاصة هبا يف األسـواق
املاليــة األمريكيــة مينحهــا الكثــر مــن امل ـزااي ،منهــا أنــه يزيــد مــن فــرص تلــك الشــركات يف
احلصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات حــول األسـواق(.((2كذلك تفيــد دراســة علــى الشــركات
األجنبيــة املدرجــة يف األس ـواق املاليــة األمريكيــة عــام (2002م)( ((2أن قيــام الشــركات
األجنبيــة إبدراج األســهم اخلاصــة هبــا يف األس ـواق املاليــة األمريكيــة يزيــد مــن رؤوس أم ـوال
تلــك الشــركات يف أس ـواقها احملليــة يف بلدهــا األصلــي ،ممــا جيعلنــا نســتنتج أن الشــركات
األجنبيــة تقــوم إبدراج األســهم اخلاصــة هبــا يف األس ـواق املاليــة األمريكيــة مــن أجــل أن تُلــزم
نفســها مبزيــد مــن الشــفافية حــى يف أسـواقها احملليــة ،مــن أجــل احلصــول علــى رؤوس األمـوال.
ابإلضافــة إىل ميــزة غايــة يف األمهيــة وهــي أن تصبــح الشــركات الــي تقيــد أوراقهــا املاليــة يف
البورصــة األمريكيــة ذات تواجــد عــام يف الســوق املــايل األكــر علــى مســتوى العــامل.
مــن خــال مــا تقــدم ،جيــوز أن تبيــع شــركة خاصــة أجنبيــة أوراقهــا املاليــة يف األس ـواق
املاليــة األمريكيــة إمــا عــن طريــق بيــع أوراقهــا املاليــة مباشــرة يف تلــك األس ـواق ،أوعــن طريــق
بيــع شــهادات اإليــداع األمريكيــة اخلاصــة هبــا للمســتثمرين يف الــوالايت املتحــدة؛ وذلــك مــن
أجــل ضــم جمموعــات أمشــل مــن مســتثمري الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،ويف هــذه احلالــة
فــإن متطلبــات حوكمــة الشــركات واإلفصــاح املــايل أيضــا يــزداد ابلنســبة هلــا ،كمــا أن قانــون
ســاربنس أوكســلي لعــام  2002الصــادر يف الــوالايت املتحــدة ،يتطلــب علــى حنــو صــارم
املزيــد مــن التطبيــق ملبــادئ حوكمــة الشــركات سـواء ابلنســبة للشــركات األمريكيــة أو الشــركات
األجنبيــة اخلاصــة الــي تبيــع أوراقهــا املاليــة يف األس ـواق املاليــة األمريكيــة(.((2
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وطبق ـاً لذلــك ،فقــد حتجــم عمليــة اإلفصــاح العــام للمعلومــات املاليــة والتمســك مببــادئ
حوكمــة الشــركات الصارمــة علــى النحــو الســابق العديــد مــن الشــركات األجنبيــة عــن دخوهلــم
لألس ـواق املاليــة األمريكيــة(((2؛ ونتيجــة لذلــك ،فقــد قامــت كل مــن جلنــة عمليــات البورصــة
 SECوكذلــك إدارة البورصــة األمريكيــة بوضــع قواعــد خاصــة أقــل صرامــة فيمــا يتعلــق
بقواعــد ومتطلبــات اإلفصــاح ابلنســبة للشــركات اخلاصــة األجنبيــة املدرجــة شــهادات اإليــداع
األمريكيــة( ((2اخلاصــة هبــا يف أحــد األسـواق املاليــة األمريكيــة ،عــن تلــك املطلوبــة مــن مثيلتهــا
األمريكيــة ،فعلــى ســبيل املثــال تبيــح تلــك األس ـواق األمريكيــة للشــركات اخلاصــة األجنبيــة أن
تتبــع مبــادئ حوكمــة الشــركات الوطنيــة يف بلدهــا األصلــي بــدالً مــن التقيــد مببــادئ احلوكمــة
األكثــر صرامــة الــي تنطبــق علــى الشــركات األمريكيــة(.((2
والواقــع ،أن أغلــب الشــركات األجنبيــة تقــوم ببيــع أوراقهــا املاليــة يف أس ـواق رأس املــال
االمريكيــة مــن خــال برامــج شــهادات اإليــداع األمريكيــة بــدالً مــن تســجيل وتدويــن أوراقهــا
املاليــة اخلاصــة يف تلــك األس ـواق .وتعــد شــهادات اإليــداع األمريكيــة ســندات ماليــة أمريكيــة
قابلــة للتــداول ابلــدوالر األمريكــي ،وتلــك الشــهادات تكــون خاضعــة ألنظمــة وتعليمــات جلنــة
عمليــات البورصــة  .SECوتصــدر شــهادات اإليــداع األمريكيــة مــن خــال بنــك اإليــداع
األمريكي وذلك عندما تودع األســهم األجنبية املقدرة يف مصرف اإليداع يف بلد املصدر(.((3

املطلــب الثــاين :املعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق اإلصــدار يف النظامــن
السعودي واألمريكي.
تقسيم:
سوف نتعرض من خالل هذا املطلب إىل املعلومات الواجب طرحها يف سوق اإلصدار
يف النظــام الســعودي (فــرع أول) ،واملعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق اإلصــدار يف ســوق
اإلصــدار يف النظــام األمريكــي (فــرع اثن).
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الفــرع األول :املعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق اإلصــدار يف النظــام
الســعودي.
جيــب علــى كل ُمصــدر (شــركة) ترغــب يف تســجيلها يف الســوق املاليــة أن تقــوم إبعــداد
نشــرة إصــدار( .((3تُعــد يف الواقــع مصــدر البيــاانت وبنــك املعلومــات الرئيــس للمســتثمر حيــال
الشــركة ،وإرســاهلا هليئــة الســوق املاليــة الســعودية العتمادهــا ،وجيــب أن تتضمــن تلــك النشــرة
املعلومــات والبيــاانت اآلتيــة(:((3
أ -املعلومــات والبيــاانت الــي تعطــي وصف ـاً كافي ـاً للمصــدر (الشــركة) ،مــن حيــث اســم
الشــركة وشــكلها القانــوين واألغـراض الــي أتسســت مــن أجلهــا الشــركة ابإلضافــة إىل مدهتــا وكــذا
األشــخاص القائمــن علــى إدارة الشــركة أو املصــدر مــن أعضــاء جملــس اإلدارة ومديريــن تنفيذيــن
وكبــار موظفــن ،وأخـراً املســامهني الرئيســيني فيــه.
ب -املعلومــات والبيــاانت الــي تتطلبهــا قواعــد اهليئــة ،والــي تعطــي وصفـاً كافيـاً لــأوراق
املاليــة املزمــع إصدارهــا علــى أن تفــي هــذه املعلومــات ابلوصــف الكامــل لعــدد تلــك األوراق
املاليــة وأســعارها واحلقــوق املتعلقــة هبــا سـواء ابلنســبة إىل توزيــع األرابح أو عنــد تصفيــة الشــركة
أو بيــان طريقــة توزيــع الربــح الصــايف للشــركة وكذلــك أيــة بيــاانت أو معلومــات تتعلــق أبولــوايت
أو امتيازات تتمتع هبا أوراق مالية أخرى للمصدر (الشــركة) مىت وجدت .كذا جيب أن حيدد
الوصــف كيفيــة صــرف حصيلــة اإلصــدار ،والعمــوالت الــي ســيتقاضاها األشــخاص املعنيــون
ابإلصــدار (.((3
للمصــدر
ج -املعلومــات والبيــاانت املاليــة والــي توضــح املركــز املــايل احلقيقــي والفعلــي ُ
(الشــركة) حيــث جيــب أن توضــح النشــرة بشــفافية مقــدار رأس مــال الشــركة وبيــاانت امليزانيــة
الســنوية للشــركة ،وحســاب األرابح واخلســائر ،وبيــاانت التدفــق النقــدي املدققــة واملعتمــدة مــن
قبــل مراجــع حســاابت حســب مــا تتطلبــه قواعــد اهليئــة( .((3وأي معلومــات أخــرى تطلبهــا اهليئــة
أو تســمح هبــا تراهــا ضروريــة ملســاعدة املســتثمرين ومستشــاريهم( ((3لتقييــم الوضــع املــايل الفعلــي
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(((3
للمصــدر
للشــركة ،ومــن مث اختــاذ القـرارات االســتثمارية الصائبــة  .ويف مجيــع األحـوال ال جيــوز ُ
(الشــركة) أو لتابــع املصــدر أو ملتعهــد التغطيــة أن يعــرض أوراقـاً ماليــة ختــص ذلــك املصــدر أو
اتبعــة مــا مل يقــم بتقــدمي نشــرة اإلصــدار إىل هيئــة الســوق املاليــة الســعودية ،وكــذا نشــرها ابلطريقــة
املنصــوص عليهــا ابلنظــام(.((3

للمصــدر (الشــركة) أو اتبــع املصــدر أو متعهــد التغطيــة أن يبيــع أوراقـاً ماليــة
كمــا ال جيــوز ُ
(((3
مملوكــة لذلــك املصــدر قبــل اعتمــاد نشــرة اإلصــدار مــن اهليئــة وبــدء سـراين مفعوهلــا  .إذ أن
اعتمــاد اهليئــة لنشــرة اإلصــدار ال يتــم إال بعــد وقوفهــا علــى التحقــق مــن صحــة البيــاانت الـواردة
يف النشــرة ،وذلــك محايــة للمســتثمرين يف الســوق.
ويف ســبيل حتقــق اهليئــة مــن مصداقيــة وصحــة البيــاانت الـواردة يف نشــرة اإلصــدار حيــق هلــا
أن تســتوىف كل املعلومــات والبيــاانت والواثئــق مــن خــال االطــاع عليهــا ،وكــذا اإليضاحــات
املتعلقــة ابلوقــوف علــى املركــز املــايل الفعلــي للشــركة املصــدرة لــأوراق املاليــة.
ُ
ومصدري األوراق املالية ويف
وللهيئة -إمعاانً يف وظيفتها اإلشرافية والرقابية على السوق ُ
ســبيل حتقيقهــا ملبــدأ الشــفافية واإلفصــاح املنــوط هبــا الســهر علــى حتقيقه-حيــق هلــا أن تعــرض
علــى نشــرة اإلصــدار بعــد قيامهــا مبراجعتهــا وترفــض قبوهلــا وذلــك إذا تبــن هلــا عــدم دقــة أو
كفايــة البيــاانت الـواردة فيهــا .إال أنــه إذا قبلــت اهليئــة النشــرة فإنــه يتوجــب عليهــا حتديــد فــرة
زمنيــة تكــون نشــرة اإلصــدار انفــذة خالهلــا(.((3
ومحايــة للمســتثمرين جيــب أن ترســل نشــرة اإلصــدار املعتمــدة مــن اهليئــة إىل املشــري قبــل
اتريــخ البيــع وذلــك حســب القواعــد والتعليمــات الــي تصدرهــا اهليئــة(.((4
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الفرع الثاين :املعلومات الواجب طرحها يف سوق اإلصدار يف النظام األمريكي
مبوجــب قانــون األوراق املاليــة لعــام  1933ال ميكــن للشــركة عــرض أو بيــع اوراقهــا املاليــة
يف الــوالايت املتحــدة مــا مل يتــم تســجيل األوراق املاليــة مــع جلنــة عمليــات البورصــة  SECأو
يتــاح إعفاؤهــا مــن متطلبــات التســجيل وفقـاً للقانــون .أمريكيــة مبعــى أنــه ميكــن للشــركة األجنبيــة
أن تتقــدم «بطلــب غــر مســجل» ،ومــن مث ميكنهــا أن تبيــع ســنداهتا يف الــوالايت املتحــدة مــن
خــال طلــب مســجل أو مــن خــال طلــب غــر مســجل(.((4
وبنــاء علــى ذلــك ميكــن للشــركات الســعودية تــداول أســهمها يف أحــد أس ـواق املــال
األمريكيــة يف شــكل أســهمها األصليــة ،ويف هــذه احلالــة ،قــد يضطــر املســتثمرون األمريكيــون
إىل دفــع مثــن األســهم واحلصــول علــى أرابح بعمــات أجنبيــة غــر الــدوالر األمريكــي ،إال أن
األكثــر شــيوعاً وانتشــاراُ ،أنــه ميكــن تــداول األســهم اخلاصــة ابلشــركات األجنبيــة يف الــوالايت
املتحــدة يف شــكل شــهادات اإليــداع األمريكيــة ،ابإلضافــة إىل مشــاركة الشــركات األجنبيــة يف
برانمــج شــهادات اإليــداع األمريكيــة ليتــم تداوهلــا بســهولة أكــر بــن املســتثمرين األمريكيــن،
وتــودع هــذه الشــركات أســهمها لــدى بنــك اإليــداع األمريكــي ،وحيتفــظ البنــك هبــذه األســهم
(املقابلــة لشــهادات اإليــداع) ويف مقابلهــا يصــدر شــهادات اإليــداع األمريكيــة ،ويتــم تســعري
هــذه الشــهادات ودفــع أرابحهــا ابلــدوالر األمريكــي(.((4
ولــدى كل بورصــة يف الــوالايت املتحــدة متطلباهتــا اخلاصــة والــي جيــب علــى الشــركة
الوفــاء هبــا قبــل أن تتمكــن مــن إدراج أوراقهــا املاليــة أو شــهادات اإليــداع األمريكيــة يف
تلــك البورصــة ،ويشــمل احلــد األدىن مــن تلــك املتطلبــات بيــاانت ومعلومــات تتعلــق ابحلــد
األدىن مــن حقــوق املســامهني يف رأس املــال ،والقيمــة الســوقية للشــركة ،واألرابح الناجتــة
أيضــا معايــر حوكمــة الشــركات الــي جيــب علــى الشــركة
عــن العمليــات ،وحتــدد املتطلبــات ً
املدرجــة االلت ـزام هبــا .ومــع بعــض االســتثناءات ،يُســمح للشــركات األجنبيــة املدرجــة أوراقهــا
املاليــة يف بورصــة نيويــورك لــأوراق املاليــة أو ســوق انســداك لــأوراق املاليــة مبتابعــة ممارســات
معايــر حوكمــة الشــركات يف بلداهنــم األصليــة بــدالً مــن معايــر حوكمــة الشــركات يف بورصــة
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نيويــورك لــأوراق املاليــة أو ســوق انســداك لــأوراق املاليــة ،ومــع ذلــك ،ال بــد أن متتثــل هــذه
الشــركات ملعايــر حوكمــة الشــركات امللزمــة يف قانــون األوراق املاليــة وقواعــد ولوائــح الصــرف
وف ًقــا لقانــون ســاربينز أوكســلي لعــام 2002م(.((4
ويتوجــب علــى الشــركة الســعودية أو أي شــركة خاصــة أجنبيــة قبــل أن تقــوم بتقــدمي
أو بيــع أوراقهــا املاليــة للمســتثمرين يف الــوالايت املتحــدة يف طــرح عــام ينطــوي علــى طلــب
وإعــان عــام ،أن تقــوم أوالً بتســجيل أوراقهــا املاليــة مــع جلنــة عمليــات البورصــة ،SEC
وابملثــل قبــل أن تــدرج أي شــركة ســعودية شــهادات اإليــداع األمريكيــة اخلاصــة هبــا يف أي
ســوق مــن األس ـواق املاليــة األمريكيــة ،جيــب عليهــا تســجيل هــذه الشــهادات مــع جلنــة
عمليــات البورصــة  .SECوتُســجل الشــركات الســعودية أوراقهــا املاليــة أو شــهادات اإليــداع
األمريكيــة اخلاصــة هبــا –حبســب األح ـوال -مــن خــال تقــدمي بيــان أو طلــب تســجيل إىل
جلنــة عمليــات البورصــة األمريكيــة  ،((4( SECعلــى أن حيتــوي هــذا الطلــب علــى معلومــات
مفصلــة عــن الشــركة املتقدمــة ابلطلــب ،وكذلــك املعلومــات اخلاصــة أبي شــخص اتبــع
للشــركة ،أو أن تكــون الشــركة املتقدمــة ابلطلــب اتبع ـاً لــه س ـواء بطريقــة مباشــرة أو غــر
مباشــرة؛ كذلــك املعلومــات املتعلقــة ابمليزانيــات العموميــة املعتمــدة للشــركة واخلاصــة ابلثــاث
ســنوات ماليــة الســابقة علــى األكثــر لتقــدمي الطلــب .ابإلضافــة إىل املعلومــات املتعلقــة
ببيــاانت األرابح واخلســائر للشــركة اخلاصــة ابلثــاث ســنوات املاليــة الســابقة علــى األكثــر
لتقــدمي الطلــب واملعتمــدة طبق ـاً للوائــح وقوانــن اللجنــة مــن قبــل مؤسســة حماســبية عامــة
ومســجلة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة .كل ذلــك مــع االحتفــاظ حبــق اهليئــة يف مطالبــة
الشــركة املعنيــة بتقــدمي أيــة بيــاانت ماليــة أخــرى تعتــر هامــة ومناســبة حلمايــة املســتثمرين(.((4
وجيــب أن يتــم تقــدمي طلــب أو بيــان التســجيل املذكــور يف النمــوذج ( )1– Fعندمــا تســجل
أوراقهــا املاليــة للمــرة األوىل بشــكل مباشــر يف أحــد أسـواق املــال األمريكيــة ،وبيــان تســجيل
يف النمــوذج ( )20– Fعنــد تســجيل شــهادات اإليــداع األمريكيــة اخلاصــة هبــا يف تلــك
األس ـواق ،ومبجــرد أن تُعلــن جلنــة عمليــات البورصــة  SECأن بيــان التســجيل ســاري
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املفعــول ،يصبــح مطلــوب مــن تلــك الشــركات تقــدمي تقاريــر دوريــة ســنوية ونصــف ســنوية
للجنــة عمليــات البورصــة .SEC
وترتتب مســؤولية ممثلو تلك الشــركات األجنبية سـواء كانت مســؤولية جنائية أو مســؤولية
مدنيــة ،عــن البيــاانت الكاذبــة واملضللــة (الشــفوية أو اخلطيــة) واألخطــاء املتعمــدة الــي تتــم فيمــا
يتعلــق بشـراء أو بيــع أوراقهــا املاليــة أو شــهادات اإليــداع األمريكيــة اخلاصــة هبــا.

املطلب الثالث :املعلومات الواجب طرحها يف ســوق التداول يف النظامني
السعودي واألمريكي
متهيد:
بعــد أن حتدثنــا يف املطلــب الثــاين عــن املعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق اإلصــدار
يف النظامــن الســعودي واألمريكــي ،ســوف نتعــرض مــن خــال هــذا املطلــب إىل املعلومــات
الواجــب طرحهــا يف ســوق التــداول يف النظــام الســعودي (فــرع أول) ،واملعلومــات الواجــب
طرحهــا يف ســوق اإلصــدار يف ســوق التــداول يف النظــام األمريكــي (فــرع اثن).
الفرع األول :املعلومات الواجب طرحها يف سوق التداول يف النظام السعودي
ألــزم املنظــم الســعودي الشــركات املقيــدة أوراقهــا يف الســوق املاليــة اإلفصــاح الدائــم
واملســتمر عــن املعلومــات املتعلقــة ابألوراق املاليــة ،حبيــث يكــون هــذا اإلفصــاح عــن املعلومــات
بصفــة مســتمرة ودوريــة (اإلفصــاح عــن املعلومــات الدائمــة املنتظمــة أو الدوريــة) جبانــب ذلــك
أوجــب علــى الشــركات الــي متــر بظــروف طارئــة أو اســتثنائية اإلفصــاح عنهــا علــى الفــور
(اإلفصــاح عــن املعلومــات الطارئــة أو االســتثنائية)؛ وهــذا مــا ســوف نتعــرض لــه بشــيء مــن
التفصيــل يف النقطتــن اآلتيتــن:
أوالً :اإلفصاح عن املعلومات الدورية أو املنتظمة.
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اثنياً :اإلفصاح عن املعلومات الطارئة.
أوالً :اإلفصاح عن املعلومات الدورية أو املنتظمة
ألــزم املنظــم الســعودي الشــركة أو املصــدر الــذي يطــرح أوراق ـاً ماليــة للجمهــور أو تكــون
ُ
لــه أوراقـاً ماليــة متداولــة يف الســوق املاليــة ،أن يقــدم إىل هيئــة الســوق املاليــة تقاريــر ربــع ســنوية
وتقاريــر ســنوية ،علــى أن تكــون هــذه التقاريــر األخــرة مدققــة ومعتمــدة وفق ـاً ملــا تنــص عليــه
قواعــد اهليئــة يف هــذا الشــأن .علــى أن تتضمــن هــذه التقاريــر مــا أييت:
 امليزانية العمومية. حساب األرابح واخلسائر. قائمة التدفق النقدي.أي معلومــات أخــرى تنــص عليهــا قواعــد اهليئــة( .((4وتكــون ذات أمهيــة يف تكويــن قـرارات
املســتثمرين .هــذا ،ابإلضافــة إىل أنــه جيــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي مــا أييت مــن بيــاانت
ومعلومــات:
 -١وصفـاًكافيـاً للشــركة املصــدرة لــأوراق املاليــة وطبيعــة عملهــا وأنظمتهــا ،وفقـاً ملــا تنــص
عليــه القواعــد الصــادرة مــن اهليئــة يف هــذا الكيــان.
 -٢معلومــات تتعلــق أبعضــاء جملــس اإلدارة واملديريــن التنفيذيــن وكبــار املوظفــن وكبــار
املســامهني أو املســتثمرين ،طبقـاً ملــا تقــرره القواعــد الصــادرة مــن اهليئــة يف هــذا الشــأن(.((4
 -٣تقــومي إدارة الشــركة املصــدرة لــأوراق املاليــة ليــس فقــط ابلتطــورات احلاليــة واملتوقعــة،
بــل جبانــب ذلــك االحتمــاالت املســتقبلية ،حبيــث جيــب أن يشــمل اإلفصــاح خطــط الشــركة
ومــا ينتظــر حتقيقــه مســتقبالً بنشــر الربامــج املســتقبلية الــي تعــد أمـراً مهمـاً ابلنســبة للمســامهني
واملســتثمرين(.((4
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 -٤أي معلومــات أخــرى تتطلبهــا قواعــد اهليئــة ملســاعدة املســتثمرين ومستشــاريهم علــى
اختــاذ الق ـرارات االســتثمارية الصائبــة يف االســتثمار يف األوراق املاليــة للشــركة املصــدرة( ((4مــن
عدمــه.
كمــا جيــب أن حتــاط املعلومــات ســابقة الذكــر ابلسـرية ،حبيــث حيظــر علــى الشــركة املعنيــة
قبل تزويد اهليئة هبذه املعلومات والبياانت وإعالهنا عن طريق اهليئة -إفشــاؤها إىل أي جهةغــر ملتزمــة نظامـاً ابحملافظــة علــى سـرية املعلومــات ومحايتهــا( .((5إذ اعتــر نظــام الســوق املاليــة
أي معلومــات غــر معلنــة حتصــل عليهــا اهليئــة هــي معلومــات سـرية ،ال جيــوز إفشــاؤها حبســب
مــا يـراه اجمللــس ضــرورايً حلمايــة املســتثمرين(.((5
علــى أن أهــم دور هليئــة الســوق املاليــة الســعودية يتحــدد مــن خــال نظــام الســوق
املاليــة الســعودي الصــادر ابملرســوم امللكــي رقــم (م )30/بتاريــخ 1424/6/2هــ ،املوافــق
2003/7/31م ،والــذي عــن طريقــه مت وضــع الئحــة ســلوكيات الســوق والــي ضمــن أهدافهــا
محايــة صغــار املســتثمرين يف الســوق(.((5

اثنياً :اإلفصاح عن املعلومات االستثنائية أو الطارئة
ميكــن تعريــف املعلومــات اجلوهريــة أبهنــا تلــك املعلومــات الــي تعطــي مــن حيوزهــا أو يعلمهــا
ميــزة أكــر مــن غــره مــن املســتثمرين يف ذات األوراق املاليــة ،ختولــه االق ـراب مــن التقديــر
الســليم للقيمــة الســوقية املتوقعــة لتلــك األوراق وذلــك يف املســتقبل املنظــور أو البعيــد يف بعــض
األحيــان( .((5أو هــي عبــارة عــن أيــة قـرارات اسـراتيجية وتطــورات جوهريــة وأحــداث هامــة تؤثــر
علــى أداء ونشــاط واســتمرار الشــركة ،ومــن مث يكــون هلــا أتثــر بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة
علــى قيمــة وحركــة الورقــة املاليــة يف األسـواق.
وبنــاء علــى مــا تقــدم ،فقــد ألــزم املنظــم الســعودي ،الشــركة املقيــدة أوراقهــا املاليــة يف الســوق
املاليــة الســعودية اإلفصــاح الفــوري عــن املعلومــات يف حالــة مواجهتهــا ظروفـاً اســتثنائية تؤثــر يف
نشــاطها أو يف مركزهــا أو علــى قيمــة أوراقهــا املاليــة.
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حبيــث تقــوم الشــركة املصــدرة لــأوراق املاليــة إببــاغ اهليئــة خطي ـاً عنــد علمهــا حبــدوث
تطــورات جوهريــة قــد تؤثــر علــى أســعار األوراق املاليــة املصــدرة مــن قبلهــا أو املتداولــة يف
السوق(.((5
ويف النهايــة ،وحتقيق ـاً ملبــدأ الشــفافية واإلفصــاح جيــوز للهيئــة وكذلــك للســوق أن تطلــب
مــن اجلهــة املصــدرة لــأوراق املاليــة أي معلومــات أو بيــاانت خاصــة هبــا وذلــك خــال املــدة
احملــددة يف الطلــب(.((5

الفرع الثاين :املعلومات الواجب طرحها يف سوق التداول يف النظام األمريكي
ختضــع األوراق املاليــة األجنبيــة املســجلة يف أس ـواق املــال ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة
لقانــون األوراق املاليــة لعــام  ،1933وقانــون بورصــة األوراق املاليــة لعــام ( 1934قانــون
البورصــة) ،ابإلضافــة إىل أن الشــركات األجنبيــة املســجلة أوراقهــا املاليــة يف أس ـواق الــوالايت
املتحــدة مطالبــة بتقــدمي تقاريــر اإلفصــاح إىل جلنــة عمليــات البورصــة األمريكيــة  .SECوبنــاء
علــى ذلــك جيــب علــى تلــك الشــركات أن تتقــدم للجنــة عمليــات البورصــة األمريكيــة بتقاريــر
نصــف ســنوية وتقاريــر ســنوية وذلــك يف إطــار ســعيها ملوافــاة اللجنــة ابملعلومــات والبيــاانت
الدوريــة أو الدائمــة ،ابإلضافــة إىل أنــه جيــب عليهــا تقــدمي بيــاانت ومعلومــات طارئــة أو اســتثنائية
يف حــال كانــت الشــركة متــر بظــروف اســتثنائية ،حتقيق ـاً لتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف
أس ـواق املــال األمريكيــة.
ومــن خــال مــا تقــدم ،ميكننــا تقســيم هــذا الفــرع إىل نقطتــن ،نتحــدث يف األوىل منهــا
عــن املعلومــات الدائمــة أو الدوريــة ،ونتحــدث يف الثانيــة عــن املعلومــات االســتثنائية أو الطارئــة.

أوالً :املعلومات الدائمة أو الدورية
تلتــزم الشــركات األجنبيــة الراغبــة يف طــرح أوراقهــا املاليــة يف أس ـواق املــال األمريكيــة
ابإلفصاحــات املطلوبــة يف بيــاانت التســجيل والتقاريــر الدوريــة الــي تتطلبهــا جلنــة
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عمليــات البورصــة األمريكيــة  ،SECفتلتــزم بتقــدمي تقاريــر ســنوية (مدققــة ومعتمــدة
مــن قبــل مؤسســة حماســبية عامــة ومســجلة) علــى النمــوذج ( )20-Fوالتقاريــر املؤقتــة
أو املرحليــة (مدققــة ومعتمــدة مــن قبــل مؤسســة حماســبية عامــة ومســجلة) علــى النمــوذج
( )6– Kوفــق القواعــد واللوائــح الصــادرة عــن جلنــة عمليــات البورصــة  SECمبوجــب قانــون
األوراق املاليــة وقانــون البورصــة .مبعــى أنــه وفقـاً للوائــح جلنــة عمليــات البورصــة  SECجيــب أن
يتــم إفصــاح الشــركات األجنبيــة مــن خــال التقاريــر الســنوية علــى النمــوذج ( )20–Fويتمثــل
أحــد أهــم مكــوانت هــذا النمــوذج يف التوفيــق بــن معايــر احملاســبة احملليــة (يف البلــد األصلــي
للشــركة األجنبيــة) ومعايــر احملاســبة األمريكيــة ،ويتعــن تقــدمي التقاريــر الســنوية علــى النمــوذج
املذكــور يف غضــون ســتة أشــهر مــن هنايــة الســنة املاليــة موضــوع التقريــر ،كمــا يتعــن تقــدمي
التقاريــر املؤقتــة أو املرحليــة (النصــف ســنوية) مــن قبــل الشــركات األجنبيــة للجنــة عمليــات
البورصــة  SECعلــى النحــو املطلــوب ابســتخدام النمــوذج ( ،)6-Kوالــي تكــون مســتحقة
يومــا مــن اتريــخ انقضــاء الفــرة املعنيــة ابلتقريــر(.((5
خــال ً 45
ويرى الباحث أنه وفقاً ملا سبق ،فإن جيب على الشركات السعودية الراغبة يف التسجيل
يف أحــد أسـواق املــال األمريكيــة أن تتقيــد مبتطلبــات اإلفصــاح احملــددة مــن قبــل جلنــة عمليــات
البورصــة  ،SECحيــث جيــب عليهــا تقــدمي تقاريــر مرحليــة (نصــف ســنوية مدققــة ومعتمــدة مــن
قبــل مؤسســة حماســبية عامــة ومســجلة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،ومثلهــا تقاريــر ســنوية
مدققــة ومعتمــدة مــن قبــل مؤسســة حماســبية عامــة ومســجلة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،يف
حــن أن املنظــم الســعودي اشــرط علــى الشــركات الســعودية املقيــدة يف ســوق املــال الســعودي
أن تقــدم علــى هيئــة الســوق املاليــة الســعودية تقاريــر ربــع ســنوية (مل يشــرط أن تكــون مدققــة
ومعتمــدة مــن قبــل مراقــب حســاابت مســجل ومعتمــد يف اململكــة) وتقاريــر ســنوية (اشــرط
أن تكــون مدققــة ومعتمــدة مــن قبــل مراقــب حســاابت مســجل ومعتمــد يف اململكــة)(،((5
ابإلضافــة إىل أنــه وإن كانــت متطلبــات اإلفصــاح املطلوبــة مــن الشــركات الســعودية يف أسـواق
املــال األمريكيــة مســاوية أو أقــل مــن تلــك املطلوبــة منهــا يف ســوق املــال الســعودي لســارعت
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تلــك الشــركات بقيــد أوراقهــا املاليــة يف األسـواق األمريكيــة مــن أجــل احلصــول علــى رأس املــال
األجنــي .ممــا يتضــح منــه أن متطلبــات اإلفصــاح يف إطــار تطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف
أسـواق املــال مــن قبــل الشــركات الســعودية يف النظــام األمريكــي أكثــر مــن تلــك املطلوبــة منهــا
يف النظــام الســعودي.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن متطلبــات اإلفصــاح متجــذرة يف قوانــن األوراق املاليــة االحتاديــة يف
إفصاحــا إلزاميًــا عــن األعمــال التجاريــة والوضــع املــايل للشــركات
الــوالايت املتحــدة والــي تنشــئ
ً
لصــاحل محايــة املســتثمرين األمريكيــن ،وهــذه اإلفصاحــات عبــارة عــن «إفصاحــات غــر ماليــة»
و«إفصاحــات ماليــة».

أ -إفصاحات غري مالية:
وفق ـاً لإلفصاحــات غــر املاليــة جيــب علــى املصــدر األجنــي اخلــاص الــذي يــودع بيــان
ُ
تســجيل لــدى جلنــة عمليــات البورصــة األمريكيــة  SECويصبــح شــركة أجنبيــة مســجلة يف
أحــد أس ـواق املــال األمريكيــة ،تقــدمي تقاريــر ببعــض اإلفصاحــات غــر املاليــة عــن أعمالــه،
وقطاعــات التشــغيل ،واالس ـراتيجية والبيئــة التنظيميــة ،والعقــود املاديــة ،وخيــارات األســهم،
وحوكمــة الشــركات حبيــث يكــون للمســتثمرين أســاس واقعــي يقــررون مــن خاللــه مــا إذا كان ـوا
للمصــدر أم ال(.((5
راغبــن يف االســتثمار يف شــهادات اإليــداع ُ
يالحــظ أنــه علــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق متطلبــات اإلفصــاح املطبقــة علــى الشــركات
املصدرة األجنبية اخلاصة ،فإهنا أقل عبئا من تلك املطبقة على الشــركات األمريكية ،وتتطلب
جلنــة عمليــات البورصــة  SECمــن خــال منــاذج التقاريــر املطبقــة علــى الشــركات األجنبيــة،
معلومــات أقــل عــن قطاعــات أعمــال املصــدر وجمــاالت حساســة مثــل تعويضــات املوظفــن،
ُ
واملديريــن ،وملكيــة املوظفــن واملديريــن نســبة  ٪10أو أكثــر مــن األوراق املاليــة للشــركة،
والتعامــات مــع أعضــاء جملــس اإلدارة ،وابإلضافــة إىل ذلــك ال ختضــع الشــركات األجنبيــة
املســجلة يف أحــد األس ـواق األمريكيــة ملــا يلــي:
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 متطلبات تقدمي تقارير ربع سنوية للجنة عمليات البورصة. لوائــح أو نظــام اإلفصــاح العــادل ()Fair Disclosure, Regulation FDالصــادر عــن جلنــة عمليــات البورصــة األمريكيــة  ،SECالــذي يتطلــب مــن املصدريــن اإلفصــاح
ُ
العلــي عــن املعلومــات اجلوهريــة غــر املعلنــة الــي مت اإلفصــاح عنهــا بشــكل انتقائــي للممتهنــن
مهنــة صناعــة األوراق املاليــة أو املســامهني.
 -تسريع تقدمي التقارير السنوية(.((5

ب -اإلفصاحات املالية:
ال بــد أن تشــمل اإلفصاحــات املاليــة املطلوبــة مــن قبــل شــركة أجنبيــة مقدمــة بيــان تســجيل
أو تقاريــر دوريــة للجنــة عمليــات البورصــة  ،SECعلــى مــا يلــي:
 -1بيــاانت ماليــة يتــم إعدادهــا وف ًقــا للمبــادئ احملاســبية العامــة لبلدهــا األم أو معايــر
التقاريــر املاليــة الدوليــة مــع مطابقــة للمبــادئ احملاســبية األمريكيــة العامــة.
 -2اإلفصاح عن أي ترتيبات متت خارج امليزانية.
 -3معلومات عن التعرض ملخاطر السوق.
 -4االمتثــال لقواعــد جلنــة عمليــات البورصــة  SECفيمــا يتعلــق ابســتخدام معايــر
احملاســبة املاليــة دون الرجــوع إىل املبــادئ احملاســبية العامــة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة
واملطبقــة علــى الشــركات األمريكيــة(.((6
وبنــاء علــى ذلــك ،يــرى الباحــث أن الشــركات األجنبيــة تســتفيد مــن رأس املــال األمريكــي
دون أن تتكبــد عنــاء االلت ـزام مبعايــر اإلفصــاح الــي تتبعهــا الشــركات األمريكيــة .إذ أنــه علــى
الرغــم مــن التـزام كافــة الشــركات األجنبيــة الــي ترغــب يف إدراج أوراقهــا املاليــة يف أسـواق تــداول
األوراق املاليــة األمريكيــة أو يف ســوق «انســداك» تســجيل تلــك األوراق املاليــة حتــت قانــون
البورصــة لســنة  ،1934إال أن متطلبــات تقــدمي تقاريــر ابلبيــاانت املاليــة للشــركات األجنبيــة
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أقــل صرامــة مــن املتطلبــات الــي تلتــزم هبــا شــركات الــوالايت املتحــدة األمريكيــة .فعلــى ســبيل
املثــال ،تقــوم الشــركات األجنبيــة بتقــدمي تقاريــر ماليــة نصــف ســنوية وليــس ربــع ســنوية كمــا هــو
احلــال ابلنســبة للشــركات األمريكيــة .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن تلــك الشــركات األجنبيــة غــر
مطالبــة أبن حتتــوي التقاريــر اخلاصــة هبــم علــى بيــاانت جمـزأة ،كمــا أن تلــك الشــركات األجنبيــة
غــر مطالبــة إبعــداد بيــاانت ماليــة كاملــة طبق ـاً ل ـ (املبــادئ احملاســبية املقبولــة بصفــة عامــة
واملســتخدمة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة) .بــل أنــه جيــوز لتلــك الشــركات األجنبيــة تقــدمي
تقاريــر ماليــة ســنوية طبقـاً للنمــوذج ( ،)20–Fالــذي يتميــز ابحتســاب صــايف الدخــل ورؤوس
أموال الشــركاء بطريقة تتوافق كمياً مع املبالغ احملتســبة طبقاً لـ «املبادئ احملاســبية املقبولة بصفة
عامــة واملســتخدمة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة».
إال أنــه وابلرغــم ممــا ســبق فــإن الواقــع يؤكــد أن أغلــب الشــركات األجنبيــة املســجلة يف
أس ـواق املــال األمريكيــة ال تفــي مبتطلبــات اإلفصــاح املطلوبــة مــن جلنــة عمليــات البورصــة
 ،SECوذلك بســبب العديد من االســتثناءات اليت تســمح هبا جلنة عمليات البورصة SEC
لتلــك الشــركات مــن أجــل اجتذاهبــا للتســجيل يف األس ـواق األمريكيــة.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن الشــركات األجنبيــة ينبغــي عليهــا مثــل الشــركات األمريكيــة،
تقــدمي تقاريرهــا الدوريــة إلكرتونيًــا إىل جلنــة عمليــات البورصــة  SECوالــي ميكــن اســرجاعها
بســهولة(.((6
ممــا ســبق نســتنتج أن مســتوى اإلفصــاح املطلــوب مــن الشــركات األجنبيــة املســجلة يف
عمومــا مــن املطلــوب مــن الشــركات األمريكيــة ،وتشــر املالحظــات
أسـواق املــال األمريكيــة أقــل ً
املباشــرة لســجالت وملفــات إفصــاح الشــركات األجنبيــة إىل أن تلــك الشــركات تقــدم تقاريــر
مؤقتــة أو مرحليــة أقــل ،ويتــم رفــع تقاريرهــا يف وقــت الحــق كمــا يعلنــون عــن األرابح يف وقــت
متأخــر عــن الشــركات األمريكيــة وفــق الدراســات(.((6
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اثنياً :املعلومات الطارئة أو االستثنائية
إن املعلومــات اجلوهريــة هــي تلــك الق ـرارات اهلامــة والتطــورات اجلوهريــة واألحــداث الــي
تؤثر بشــكل مباشــر أو غري مباشــر على أداء ونشــاط وملكية واســتمرار الشــركة ،ومن مث يكون
هلــا أتثــر علــى قيمــة وحركــة الورقــة املاليــة يف األسـواق(.((6
وقــد ألزمــت جلنــة عمليــات البورصــة األمريكيــة الشــركات األمريكيــة وكذلــك الشــركات
األجنبيــة املدرجــة يف الســوق األمريكيــة ،القيــام ابإلفصــاح الفــوري يف حالــة واجهتهــا ظــروف
اســتثنائية تؤثــر يف نشــاطها أو يف مركزهــا املــايل .ومــن أمثلتهــا(:((6
 التعديالت على هيكل رأس املال. عمليات االندماج واالستحواذ. تغيريات يف جملس إدارة الشركة. تعامالت على األسهم اهلامة من قبل املديرين. تغيريات يف سياسة توزيع األرابح.علــى أن يتــم هــذا اإلفصــاح فــوراً علــى النمــوذج ( )6-Kيف مــدة ال تتجــاوز أبي حــال
مــن األح ـوال مخســة عشــر يوم ـاً مــن اتريــخ العلــم هبــذه األحــداث أو املعلومــات اجلوهريــة(.((6
بنــاء علــى ذلــك يــرى الباحــث ،أنــه يتعــن علــى الشــركات الســعودية إذا مــا رغبــت يف طــرح
أوراقهــا املاليــة يف أحــد أسـواق املــال األمريكيــة االلتـزام مبتطلبــات اإلفصــاح الــي تفرضهــا جلنــة
عمليــات البورصــة األمريكيــة  SECمــن خــال قانــون األوراق املاليــة لعــام 1933م وقانــون
البورصــة لعــام 1934م وقانــون ســاربنس أوكســلي لعــام 2002م يف إطــار تطبيقهــا ملبــادئ
حوكمــة الشــركات ،والــي تكــون أقــل مــن متطلبــات اإلفصــاح املطلوبــة مــن مثيلتهــا األمريكيــة.
ويف الوقــت ذاتــه تكــون أكــر مــن متطلبــات اإلفصــاح املطلــوب مــن تلــك الشــركات تطبيقهــا يف
ســوق املــال الســعودية تطبيقـاً ملبــدأ الشــفافية واإلفصــاح فيــه.
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كمــا يــرى الباحــث ،أن النظــام الســعودي ألــزم الشــركات املقيــدة أوراقهــا املاليــة يف الســوق
املاليــة الســعودية ابإلفصــاح الفــوري عــن املعلومــات حــال مواجهتهــا ظروف ـاً اســتثنائية تؤثــر يف
نشــاطها أو يف مركزهــا املــايل أو علــى قيمــة أوراقهــا املاليــة؛ حيــث ألزمهــا أبن تقــوم إببــاغ اهليئــة
خطيـاً عنــد علمهــا حبــدوث تطــورات جوهريــة قــد تؤثــر علــى أســعار األوراق املاليــة املصــدرة مــن
قبلهــا أو املتداولــة يف الســوق .وكذلــك األمــر ابلنســبة لألنظمــة األمريكيــة فقــد ألزمــت الشــركات
األمريكيــة وكذلــك الشــركات األجنبيــة املدرجــة يف أحــد األس ـواق األمريكيــة القيــام ابإلفصــاح
الفــوري للجنــة عمليــات البورصــة  SECيف حالــة واجهتهــا ظــروف اســتثنائية تؤثــر يف نشــاطها
أو يف مركزهــا املــايل.
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اخلامتة
مــن خــال دراســتنا تعرضنــا إىل مفهــوم الشــفافية واإلفصــاح يف ســوق املــال ومــدى ارتباطــه
بكفــاءة الســوق ،والــي أســفرت عــن وجــود عالقــة طرديــة بــن كفــاءة الســوق املاليــة ومــدى التـزام
الشــركات العاملــة بــه مببــدأ الشــفافية واإلفصــاح ،فكلمــا التزمــت الشــركات العاملــة يف أي ســوق
عمومـاً بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح -مــن خــال اإلفصــاح عــن املعلومــات الالزمــة للكافــة
يف ذات الوقــت وبنفــس القــدر -كلمــا نُعتــت الســوق ابلكفــاءة.
مث تعرضنــا ملــدى الت ـزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف ســوق
املــال الســعودي مــن خــال الوقــوف علــى املعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق اإلصــدار أو
الســوق األويل ،واملعلومــات الواجــب طرحهــا يف ســوق التــداول س ـواء املعلومــات الدوريــة أو
املعلومــات االســتثنائية.
ابإلضافــة إىل وقوفنــا علــى مــدى الت ـزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية
واإلفصــاح يف ســوق املــال األمريكــي مــن خــال الوقــوف علــى املعلومــات الواجــب طرحهــا مــن
قبــل الشــركات األجنبيــة اخلاصــة الــي ترغــب يف طــرح أوراقهــا املاليــة يف الســوق األمريكيــة سـواء
يف ســوق اإلصــدار أو يف ســوق التــداول (معلومــات دوريــة أو اســتثنائية).
وأخـراً فإنــه علــى الرغــم مــن التـزام الشــركات الســعودية بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح
طبقـاً لنظــام ســوق املــال الســعودي ،إال أنــه ينبغــي عليهــا حينمــا ترغــب يف طــرح أوراقهــا املاليــة
يف أحــد أسـواق املــال األمريكيــة أن تلــي متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف تلــك
األسـواق والــي تكــون أقــل صرامــة مــن املطلوبــة مــن مثيلتهــا األمريكيــة.
وبعد أن انتهينا من البحث بعون ومحد هللا تبارك وتعاىل ،خنلص إىل النتائج والتوصيات
اآلتية:
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أوالً :النتائج:
 -١معرفــة مفهــوم مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف أســوق املــال ضمــن مبــادئ حوكمــة
الشــركات ،والتوصــل إىل أن التطبيــق الكامــل لذلــك املبــدأ يف تلــك األس ـواق يــؤدي إىل
اســتفادها منــه.
 -٢توجــد عالقــة طرديــة بــن التـزام الشــركات بتطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح يف أسـواق
املــال وبــن كفــاءة تلــك األسـواق ،فكلمــا التزمــت الشــركات العاملــة يف تلــك األسـواق بتطبيــق
مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح كلمــا اتســمت ابلكفــاءة.
 -٣يف اململكة العربية السعودية تقوم هيئة السوق املالية السعودية وكذلك إدارة السوق
املاليــة ابلرقابــة واإلشـراف علــى عمــل الســوق والشــركات العاملــة بــه ،ووضــع اللوائــح والقـرارات
والتعليمــات املنظمــة لعمــل الســوق ،ابإلضافــة إىل مراقبــة تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات
ومنهــا مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح مــن قبــل الشــركات العاملــة بــه.
 -٤قامــت هيئــة الســوق املاليــة الســعودية مــن خــال نظــام الســوق املاليــة الســعودية
الصــادر ابملرســوم امللكــي رقــم (م )30/بتاريــخ 1424/6/2هــ ،املوافــق 2003/7/31م،
بوضــع الئحــة ســلوكيات الســوق والــي ضمــن أهدافهــا محايــة صغــار املســتثمرين يف الســوق.
 -٥مبقارنــة متطلبــات تطبيــق مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح مــن قبــل الشــركات الســعودية
املســجلة أو املدرجــة يف كل مــن ســوق املــال الســعودية وأس ـواق املــال األمريكيــة ،وجــدان أن
متطلبــات اإلفصــاح يف األس ـواق األمريكيــة أكثــر مــن تلــك املفروضــة يف الســوق الســعودية،
إال أهنــا يف الوقــت ذاتــه أقــل مــن املفروضــة علــى الشــركات األمريكيــة املدرجــة يف األس ـواق
األمريكيــة.
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اثنياً :التوصيات:
 -١تنشــيط ســوق املــال الســعودي مــن خــال نشــر مــادة التثقيــف املــايل لــدى مجيــع
املســتثمرين احلاليــن واحملتملــن ،عــن طريــق االســتفادة مــن كل وســائل اإلعــام يف إرســال املــادة
املرجــوة.
 -٢الســماح لالســتثمار األجنــي غــر املباشــر ابلدخــول يف ســوق املــال الســعودي ،عــن
طريــق الســماح للمســتثمرين العــرب واألجانــب ابالســتثمار يف أســهم الشــركات الســعودية
املقيــدة ابلســوق ،حتقيقـاً لرؤيــة 2030م خبصــوص زايدة االســتثمارات املتدفقــة علــى االقتصــاد
الســعودي.
 -٣إحــكام الرقابــة علــى التعامــات يف ســوق املــال الســعودية مــن خــال مراقبــة هيئــة
الســوق املاليــة الســعودية للتعامــات سـواء مــن قبــل األفـراد أو مــن قبــل املؤسســات دعمـاً للثقــة
فيــه.
 -٤ضــرورة العمــل علــى اختــاذ السياســات املاليــة الضروريــة لتحســن كفــاءة أداء ســوق
املــال الســعودية ،مــن أجــل تفعيــل دور الســوق يف توفــر التمويــل متوســط وطويــل األجــل ،دعمـاً
للتنميــة وحتفيـزاً للنمــو االقتصــادي.
 -٥تعزيــز وتطويــر إج ـراءات الشــفافية واإلفصــاح مــن خــال مزيــد مــن التطبيــق ملبــادئ
حوكمــة الشــركات الــي تــؤدي إىل رفــع كفــاءة الســوق.
 -٦حتفيــز الشــركات الســعودية مــن خــال حثهــا علــى التطبيــق الكامــل ملبــادئ حوكمــة
الشــركات ،مــن أجــل طــرح أوراقهــا املاليــة يف أسـواق املــال األمريكيــة األكــر يف العــامل ،وصــوالً
إىل حصوهلــا علــى رأس مــال املســتثمرين يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة.
مت حبمد هللا تبارك وتعاىل.
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اهلوامش والتعليقات:
 )1احللــو ،ماجــد راغــب« .الرقابــة اإلداريــة علــى أسـواق األوراق املاليــة» ورقــة حبثيــة مقدمــة للمؤمتــر العلمــي
الســنوي اخلامــس عشــر (آفــاق وحتــدايت) نظمتــه غرفــة جتــارة وصناعــة ديب .ديب ،2007 :ص .95
 )2شــليب ،ماجــدة« .تطــور أداء ســوق األوراق املاليــة» .ورقــة حبثيــة مقدمــة للمؤمتــر العلمــي
الســنوي اخلامــس عشــر (آفــاق وحتــدايت) نظمتــه غرفــة جتــارة وصنا عــة ديب .ديب ،2007 :ص
.293
 )3أنظر يف ذلك تفصيالً:
http://www.al-jazirah.com/2017/20171025/tu1.htm

 )4تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDحلوكمة الشركات.
 )5تقرير بنك ابركليز مصر ،حوكمة الشركات يف القطاع املصريف ،سبيل االمان ،ص.6
 )6املــادة األوىل مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن جملــس هيئــة الســوق املاليــة مبوجــب القـرار رقــم
( )2017-16-8واتريــخ 1438/5/16هــ ،املوافــق .2017/12/13
 )7املعجم الوسيط ،اجلزء األول ،جممع اللغة العربية ،املكتبة اإلسالمية ابسطنبول ،تركيا ،ص .690
Bedford “Extenstion in Accounting Disclousur Prentice” New

8

Jersy N.M.1973, P. 12-17.

 )9حممــود ،عصــام حنفــي .التـزام الشــركات ابلشــفافية واإلفصــاح .دار النهضــة العــريب ،القاهــرة2006 ،م،
ص .19
 )10جممــع اللغــة العربيــة ،املعجــم الوجيــز ،طبعــة وزارة الرتبيــة والتعليــم جبمهوريــة مصــر العربيــة1993،م،
ص.346
11) Michel Germain, Transparence et Information, petites affiches, No
139, du 19 nov.1997
(12) H. Kee Chung & Chairat Chuwonganant, Transparency and
market quality: Evidence from Super Montage, Journal of Financial
International, n 18 (2009), p. 93- 111
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13) Lee, Yeong-Bin.(2012) “A Study of Evaluation Criteria for
Disclosure and.
14) Higgins, Robert.C., Analysis for Financial Management, 6 theditisn,- MC Graw-Hill, USA, 2001, P. 172.

 )15احلنــاوي ،حممــد صــاحل .حتليــل وتقييــم األســهم والســندات .الــدار اجلامعيــة ،االســكندرية– 1999 ،
2000م ،صــ.125 ،124
 )16نفس املصدر ،ص .125
17) Redcliffe, R: Investment Concepts, Analysis and strategies,
5th-edition, Massachusetts, 1997, P. 618-620.

 )18هندي ،منري إبراهيم .األوراق املالية وأسواق املال .منشأة املعارف ،اإلسكندرية2006 ،م ،ص .503
 )19حممــد ،انديــة أمــن« .حتليــل أسـواق األوراق املاليــة» ورقــة حبثيــة مقدمــة للمؤمتــر العلمــي الســنوي اخلامــس
عشــر «آفــاق وحتــدايت» غرفــة جتــارة وصناعــة ديب ،بتاريــخ  ،2007/3/18اجمللــد اخلامــس ،ص .2141
 )20نفس املصدر ،ص .2141
(21) www.iosco.org.My.
 )22املــادة  6مــن نظــام الســوق املاليــة الســعودي الصــادر ابملرســوم امللكــي رقــم (م )30/بتاريــخ
1424/6/2هــ ،املوافــق .2003/7/31
 SEC )23هي اختصار لـ “”U.S. Securities and Exchange Commission
 AMFهي اختصار لـ “.”Autorite Des Marches Financiers

24) Chandrasekhar Krishnamurti a,b,& Aleksandar ˇSevi´c c, & Zeljko
ˇSevi´c d,. Voluntary disclosure, transparency, and market quality:
Evidence from emerging market ADRs, J. of Multi. Fin. Manag. 15
(2005) 435–454, P. 436.
25) Bhattacharya, U., Daouk, H., 2002. The world price of insider
trading. Journal of Finance 57 (1), 75–108.
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26) Thomas J. Whalen, Anil Khosla, Briar L. McNutt, Selling
Securities of NON- U.S. Companies in the U.S. Capital Markets,
Securities Markets & Bourses Conference, 6-8 March 2007, Dubia
Chamber of Commerce & Industry, p. 185.
27) On January 13, 2006, the SEC approved NASDAQ s application
to register The NASDAQ Stock Market as a national securities
exchange. It is anticipated that The Nasdaq Stock Market, LLC, a
subsidiary of The NASDAQ Stock Market, will begin to operate as
a national securities exchange in the second quarter of 2006.

) هي تلكAmerican Depository Receipts) (ADRs( ) شــهادات اإليداع األمريكية28
الشــهادات الــي يتــم إصدارهــا وتداوهلــا يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مقابــل إيــداع األوراق املاليــة
 قيــد األوراق، عبدالقــادر أمحــد حممــد صبــاغ:ًإلحــدى الشــركات األجنبيــة) (أنظــر يف ذلــك تفصي ـا
، هــ1439 ،342  ص،املاليــة يف البورصــة – دراســة مقارنــة بــن النظامــن املصــري والســعودي
.) القاهــرة، املركــز العــريب للنشــر والتوزيــع،م2018
29) Thomas J. Whalen, Anil Khosla, Briar L. McNutt, Selling
Securities of NON- U.S. Companies in the U.S. Capital Markets,
Securities Markets & Bourses Conference, 6-8 March 2007, Dubia
Chamber of Commerce & Industry, p. 185.
30) The Bank of New York, DRs: The Basics & Benefits available at:
http://www.adrbny.com/dr_edu_basics_and_benefits.jsp.

:) ميكن أن تتم العروض إبحدى الطرق اآلتية31
 شفاهة-١
 من هذا النظام؟42  بواسطة نشرة إصدار مستوفاه الشروط املنصوص عليها يف املادة-٢
. وأي معلومات أخرى تتطلبها اهليئة، بواسطة اعالن يتضمن ملخصاً عن نشره االصدار-٣
= بشــرط أن تكــون تلــك األداة معتمــدة مــن، بواســطة أي أداة أخــرى مبــا يف ذلــك الوســائط اإللكرتونيــة-٤
531

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

=اهليئــة (أنظــر يف ذلــك املــادة  /40ج مــن نظــام الســوق املاليــة الســعودي).
 )32املادة  42من نظام السوق املالية السعودي.
 )33املادة /42ب من نظام السوق املالية السعودي.
 )34املادة /42ج من نظام السوق املالية السعودي.
 )35املادة /42د من نظام السوق املالية السعودي.
 )36املادة / 40ب من نظام السوق املالية السعودي.
 )37املادة  41من نظام السوق املالية السعودي.
 )38وحدد امللحق رقم ( )4من الئحة قواعد التســجيل واإلدراج احلد األدىن من املعلومات اليت جيب أن
تتضمنهــا نشــره إصــدار األســهم .وامللحــق رقــم ( )5احلــد األدىن مــن املعلومــات الــي جيــب أن تتضمنهــا
نشــره إصــدار أدوات الديــن.
وتلــزم لوائــح اهليئــة كل شــركة تنــوي إصــدار أوراق ماليــة اضافيــة بنســبة تتجــاوز  %10مــن فئــة أوراق ماليــة ســبق
إدراجهــا بعمــل نشــرة إصــدار هلــذا الغــرض.
 )39املادة /43أ من نظام املالية السعودي.
 )40املادة  41من نظام السوق املالية السعودي.
41) Frost, C., and W. Kinney, Jr. 1996. Disclosure choices of foreign
registrants in the United States. Journal of Accounting Research 34
(Spring): 67-84.
42) Frost, C., and W. Kinney, Jr. 1996. Disclosure choices of foreign
registrants in the United States. Journal of Accounting Research 34
(Spring): 67-84.

تفصيال:
 )43يراجع يف ذلك
ً

www.nyse.com, www.nasdaq.com

44) Sec. 12/87 L-B, SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
45) Sec. 12/87 L-B/1, SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
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ص .97
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2001م ،ص .65
 )54املادة ( /46أ) من نظام السوق املالية السعودي.
 )55املادة ( /46ب) من نظام السوق املالية السعودي.
56) Ogden, J. 1996. Should all those foreign companies be listing on
NYSE? Global Finance 10 (July): 56-57.

 )57املادة ( /45أ) من نظام السوق املالية السعودي.

58) Thomas J. Whalen, Anil Khosla, Briar L. McNutt, Selling
Securities of NON- U.S. Companies in the U.S. Capital Markets,
Securities Markets & Bourses Conference, 6-8 March 2007, Dubia
Chamber of Commerce & Industry, p. 192.
59) SEC Release no. 33- 8128 (September 5, 2002) available at:
https://www.sec.gov/rules/final/33-8128.htm
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Securities Markets & Bourses Conference, 6-8 March 2007, Dubia
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registrants in the United States. Journal of Accounting Research 34
(Spring): 67-84.

،م2006 ، القاهــرة، دار النهضــة العــريب. الت ـزام الشــركات ابلشــفافية واإلفصــاح.) عصــام حنفــي63(
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64) Harold S. Bloomenthal and Holme Roberts & Owen L.L.P.,
Securities Law Handbook Series, Going Puplic Handbook., 9.01.,
2003 ed.
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املصادر واملراجع

أ /الكتب والبحوث
 الرببــري ،صــاحل .املمارســات غــر املشــروعة يف بورصــة األوراق املاليــة .دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة،2011م.
 احللــو ،ماجــد راغــب« .الرقابــة اإلداريــة علــى أس ـواق األوراق املاليــة» ورقــة حبثيــة مقدمــة للمؤمتــرالعلمــي الســنوي اخلامــس عشــر (آفــاق وحتــدايت) نظمتــه غرفــة جتــارة وصناعــة ديب .ديب:
 ،2007ص ص .117 - 95
 احلناوي ،حممد صاحل .حتليل وتقييم األسهم والسندات .الدار اجلامعية ،اإلسكندرية2000 ،م. خضــر ،أمحــد علــي ،رفعــت ،وائــل حممــد« .محايــة النزاهــة والشــفافية يف ســوق املــال الســعودي».جملــة جامعــة امللــك ســعود (احلقــوق والعلــوم السياســية) .جملــد  ،27العــدد (1436 ،)1هــ ،ص
ص .114 - 91
 شــليب ،ماجــدة« .تطــور أداء ســوق األوراق املاليــة» .أعمــال املؤمتــر العلمــي الســنوي اخلامــسعشــر أس ـواق األوراق املاليــة والبورصــات (آفــاق وحتــدايت) ،نظمتــه غرفــة جتــارة وصناعــة ديب.
اإلمــارات العربيــة املتحــدة2007 ،م ،ص ص .372 - 293
 صبــاغ ،عبدالقــادر أمحــد حممــد .قيــد األوراق املاليــة يف البورصــة– دراســة مقارنــة بــن النظامــناملصــري والســعودي ،املركــز العــريب للنشــر والتوزيــع ،القاهــرة2018 ،م.
 حممــد ،انديــة أمــن « .حتليــل أس ـواق األوراق املاليــة « .أعمــال املؤمتــر العلمــي الســنوي اخلامــسعشــر أس ـواق األوراق املاليــة والبورصــات (آفــاق وحتــدايت) ،نظمتــه غرفــة جتــارة وصناعــة ديب.
اإلمــارات العربيــة املتحــدة2007 ،م ،ص ص .2156 - 2131
 حممــود ،عصــام حنفــي .الت ـزام الشــركات ابلشــفافية واإلفصــاح .دار النهضــة العــريب ،القاهــرة،2006م.
 -هندي ،منري إبراهيم .األوراق املالية وأسواق املال .منشأة املعارف ،اإلسكندرية2006 ،م.
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. هـ1437/1/28 ) واتريخ3/ نظام الشركات السعودي الصادر ابملرسوم امللكي رقم (م،هــ1424/6/2 ) بتاريــخ30/ نظــام الســوق املاليــة الســعودي الصــادر ابملرســوم امللكــي رقــم (م.م2003/7/31 املوافــق
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2004/11/1  الئحة سلوكيات السوق الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم املعدلــة بقـرار جملــس هيئــة الســوق املاليــة،م2004/10/4  املوافــق، هــ1425/8/20 واتريــخ
.م2018/1/18  املوافق، هـ1439/5/1  واتريخ2018/7/1 رقم
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3- Frost, C., & W. Kinney, Jr. “Disclosure choices of foreign registrants
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4- Harold S. Bloomenthal & Holme Roberts & Owen L.L.P., Securities
Law Handbook Series, Going Puplic Handbook., 9.01., 2003 ed.
5- Higgins, Robert.C., Analysis for Financial Management, 6 th editisn,
- MC Graw- Hill, USA, 2001.
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إضاءات مشرقية على الغرب اإلسالمي من خالل
رحلة ابن شاهين
د .سالم بن عبد اهلل الخلف

إضاءات مشرقية على الغرب اإلسالمي من خالل رحلة ابن شاهين

د .سالم بن عبد اهلل الخلف

إضــاءات مشــرقية علــى الغــرب اإلســامي مــن خــال رحلــة ابــن
شا هين

د .سالم بن عبد اهلل الخلف

ملخص البحث:
يتنــاول هــذا البحــث دراســة منهجيــة حلاضــر الغــرب اإلســامي مــن خــال رحلــة العــامل
واملــؤرخ عبــد الباســط بــن خليــل بــن شــاهني امللطــي؛ والــذي تنقــل بــن حواضــر املغــرب األدىن؛
واألوســط؛ واألقصــى؛ وصــوالً إىل األندلــس .تطــرق البحــث إىل احلالــة السياســية واالقتصاديــة
لبــاد الغــرب اإلســامي يف زمــن الرحلــة ،كمــا وقفــت الدراســة علــى أبــرز املشــاهدات اجلغرافيــة
والعمرانيــة الــي ذُكــرت ابلرحلــة ،كمــا تطرقــت الدراســة إىل مظاهــر احليــاة االجتماعيــة والعلميــة
الــي ذكرهــا الرحالــة ،وقــد أُحلــق البحــث بدراســة حتليليــة اســتنبطت أهــداف ابــن شــاهني مــن
رحلتــه؛ وســبب اختيــاره لوجهتهــا ،كمــا تناولــت الدراســة التحليليــة عالقــة ابــن شــاهني برمــوز
الســلطة أثنــاء رحلتــه ،وموقفــه مــن مشــاهد البــدع واخلرافــات الــي صادفهــا .وقــد بــدأ البحــث
مبقدمــة ،ومتهيــد ،وانتهــى خبامتــة تضمنــت النتائــج ،مث بقائمــة املصــادر واملراجــع.
الكلمات الدالة :الغرب اإلسالمي ،ابن شاهني ،رحلة.
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Oriental lights on the Islamic West through the
journey of Ibn Shaheen
Abstract:
This study deals with a systematic study of the Islamic
West present through the journey of the scholar and historian
Abdul Basit bin Khalil bin Shaheen Al-Malati, who traveled
between the near, Middle and Far Maghrib cities to Andalus.
The research focused on the political and economic situation
of the Islamic West during the journey. The study also focused
on the most prominent geographical and urban observations
mentioned in the journey. The study also touched on the
social and scientific aspects mentioned by the traveler. And
the reason for his choice of destination, and the analytical
study dealt with the relationship of “Ibn Shaheen” symbols
of power during his trip and his attitude to the scenes of
innovations and myths that encountered, and the analytical
study narrated the most important cities and stations in
the life of “Ibn Shaheen”. The research started with an
introduction, a preface, and end with a conclusion, and a list
of sources and references.
Keywords: Islamic West, Ibn Shaheen, Journey.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والســام على أشــرف األنبياء واملرســلني نبينا حممد وعلى
آلــه وصحبــه أمجعــن ،أمــا بعــد:
ميتــاز أدب الرحلــة أبمهيــة ابلغــة يف التاريــخ اإلســامي ،وال ســيما أن أولئــك الرحالــة كانـوا
رجــال علــم وديــن؛ لــذا كان اهلــدف الرئيــس مــن رحالهتــم؛ التــزود ابلعلــم وااللتقــاء ابلعلمــاء
يف مراكــز احلضــارة اإلســامية ،وقــد أبــدع الرحالــة يف تدويــن مشــاهداهتم وانطباعاهتــم ،ممــا ميــز
تلــك الكتــاابت ابلصــدق واألمانــة ،والدقــة يف التقصــي والتســجيل والوصــف ،وقــد اختلفــت
املوضوعــات املدونــة يف نصــوص الرحــات بــن مواضيــع سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة،
ومشــاهدات جغرافيــة وعمرانيــة ،وممــا مييــز تلــك النصــوص عــن غريهــا كوهنــا مدونــة مــن شــهود
عيــان عاصــروا احلــدث وتواجــدوا يف مــكان وقوعــه.
يذخــر الـراث اإلســامي ابلعديــد مــن الرحــات الــي قــام هبــا رحالــة مــن الغــرب اإلســامي
إىل املشــرق عمومـاً ،ولعــل مــا مييــز رحلــة «ابــن شــاهني»؛ كوهنــا مــن الرحــات النــادرة املدونــة؛
الــي قــام هبــا عــامل مشــرقي إىل الغــرب اإلســامي؛ لغــرض التجــارة وطلــب العلــم ،وممــا مييــز هــذه
الرحلة توثيقها للعديد من األحداث؛ واملشاهدات؛ والرتاجم اليت مل تذكر يف مصادر التاريخ.

التمهيد:
ترمجة صاحب الرحلة:
املؤلــف عبــد الباســط بــن خليــل بــن شــاهني يعــود إىل أصــول ترتيـَّـه ،فجــده شــاهني مــن
مماليــك الظاهــر برقــوق(((؛ وصــف ابلشــجاعة والقــوة ،وتقلــد العديــد مــن املناصــب((( ،وأمــا
والــده خليــل بــن شــاهني فقــد كان ذكيـاً حاذقـاً هنمـاً فطنـاً حــاد الذهــن ،اشــتغل يف طلــب العلــم
واملطالعــة ،وكان موضــع ثنــاء يف كل مــا أســند إليــه مــن مهــام إداريــة((( ،وبعــد حيــاة حافلــة بكثــرة
الرتحــال وطلــب العلــم وجمالســة العلمــاء وإلقــاء الــدروس واالشــتغال ابلتأليــف ،اســتقر بــه املقــام
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يف طرابلــس أوائــل ســنة (873هــ1468/م) ،وانقطــع للعبــادة حــى وافــاه األجــل وهــو علــى هــذه
احلــال يف الثالــث عشــر مــن مجــادى اآلخــرة مــن العــام نفســه(((.
أمــا مؤلفنــا فهــو (أبــو املــكارم زيــن الديــن عبــد الباســط بــن خليــل بــن شــاهني امللطــي مث
القاهــري ،احلنفــي) الشــهري (اببــن الوزيــر)؛ ولــد مبدينــة (ملطيــة)((( ليلــة األحــد حــادي عشــر
،
(شــكرابي) ،رحــل مــع والــده يف ســنة
رجــب مــن ســنة (844هــ1440/م) أمــه أم ولــد امسهــا ُ
(859هــ1455/م) إىل طرابلــس الشــام واســتقر هبــا ،حيــث طلــب العلــم علــى العديــد مــن
علمائهــا ،مث انتقــل إىل دمشــق ومكــث هبــا يس ـراً ،لينتقــل مــع والــده إىل القاهــرة ،ويف شــهر
شــعبان ســنة (866هــ1461/م) خــرج ابــن شــاهني إىل الغــرب اإلســامي بقصــد التجــارة(((،
حــى عــاد إىل اإلســكندرية يف ليلــة األول مــن شــهر رمضــان ســنة (871هــ1466/م)(((،
واســتمرت رحلتــه مخســة أعوام ـاً ومخســة أشــهر.
الســل يف اخلامــس مــن ربيــع اآلخــر ســنة (920هــ1514/م)؛ فكانــت
وقــد تــويف مبــرض ُ
(((
مــدة حياتــه ســت وســبعني ســنة .
وقبــل أن خنــوض غمــار رحلتــه لنقــف علــى مشــاهداته الــي هــي صلــب هــذا البحــث ،علينــا
أن نلقــي الضــوء سـريعاً علــى مؤلفنــا لنتعــرف علــى جانــب مــن صفاتــه اخللقيــة واخلُلقيــة والعلميــة.
ُوصــف ابــن شــاهني أبنــه كان طويــل القامــة ،حنيــل اجلســد ،متشــبهاً ابلصوفيــة يف هيئتــه،
ضنينـاً بنفســه ،قليــل االختــاط ابآلخريــن بســبب حــدة طباعــه((( ،ويف مقابــل هــذا جنــد عنــده
تفوقـاً هائـاً يف اجلانــب العلمــي ،ســاعده علــى ذلــك مــا حتلــى بــه مــن قــدرات ذاتيـ ٍـة مــن فطنـ ٍـة
ولباقـ ٍـة وحــدة ذهــن ،يضــاف إىل هــذا املكانــة الرفيعــة ألسـرته ،وتسـلَّم والــده ملناصــب رفيعــة يف
أمصــار شــى ،كل هــذا مكــن مؤلفنــا مــن طلــب العلــم علــى أيــدي علمــاء يف فنــون متعــددة،
األمــر الــذي اســتحق معــه أن يوصــف ابلنبــوغ يف جمــاالت معرفيــة عــدة ،فهــو لغــوي ،فقيــه،
حمــدث ،طبيــب ،مــؤرخ وصاحــب منطــق ،يهمنــا مــن هــذا كلــه اشــتغاله ابلتاريــخ ،إذ أتثــر يف
هــذا اجلانــب بوالــده كث ـراً الــذي غــرس فيــه حــب التاريــخ ووضــع بــن يديــه مدوانتــه وفرائــده
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وتعليقاتــه ،فنقــل الكثــر منهــا وأفرغهــا يف كتبــه وأضــاف عليهــا مــن مشــاهداته ومساعــه الشــيء
الكثــر.
وقــد وضــع ابــن شــاهني العديــد مــن املصنفــات؛ منهــا الــروض الباســم يف حـوادث العمــر
والرتاجــم وهــو مصنــف الرحلــة ،ونيــل األمــل يف ذيــل الــدول ،ونزهــة الســاطني فيمــن ويل ملــك
مصــر مــن الســاطني ،والقــول اخلــاص يف تفســر ســورة اإلخــاص ،والزهــر املقطــوف يف خمــارج
احلــروف ،وغايــة الســؤل يف ســرة الرســول وغريهــا الكثــر(.((1
وإذا أردان تتبــع مصــادر ابــن شــاهني ومنهجــه يف تدوينــه لألخبــار ال ـواردة يف رحلتــه
دون هــذا كلــه يف كتابــه (الــروض الباســم يف ح ـوادث
فنجدهــا مــا بــن مشــاهدة ومشــافهةَّ ،
العمــر والرتاجــم) حيــث متكــن مــن تدويــن تفاصيــل كثــرة عــن أحــداث بــاد الغــرب اإلســامي
العامــة واخلاصــة ،س ـواءً أكانــت سياســية ،أو اقتصاديــة ،أو علميــة ،وكــذا أخبــار العديــد مــن
رجــاالت الــدول الــي اســتقر هبــا أثنــاء رحلتــه ،ومل يغفــل عــن ذكــر أخبــار التجــارة والتجــار؛ بــل
وحــى الوفيــات واملواليــد.
وبصفــة عامــة فــإن القــارئ هلــذا الكتــاب يقــف علــى دقــة مؤرخنــا يف وصفــه ملشــاهداته
وســهولة عبارتــه عنــد عرضــه لألحــداث الــي مســع هبــا ،ونقدهــا وحتليلهــا ،بــل لعلــي ال أكــون
مبالغ ـاً إذا قلــت أن القــارئ للكتــاب سيشــعر كأمنــا هــو معايــش للحــدث مــن دقــة الوصــف.
وإذا كانــت املشــاهدة هــي عمــاد مصــدر مــا ورد يف (الــروض الباســم) فــإن الروايــة الشــفيهة
تعــد أيضـاً مصــدراً رئيسـاً اعتمــد عليــه ابــن شــاهني حيــث أورد الكثــر مــن الكلمــات الدالــة علــى
ـت ،مسعـ ُ
مــا مســع ،مثــل( :بلغنــا ،أُخــرت ،رأيـ ُ
ـت الكثــر ،وصــل خــر ،بلغنــا فيمــا ذُكــر ،ورد اخلــرُ
علينــا ،كنــا وقوفـاً) ،وغريهــا الكثــر.
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دافع ابن شاهني للرحلة:

رغب ابن شاهني برحلته إىل الغرب اإلسالمي حتقيق العديد من األهداف؛ أمهها:
أوالً :الســعي لتلقــي العلــوم الطبيــة والعالجيــة؛ فقــد بلغــه أن ببــاد املغــرب فضــاء يف
علــم الطــب( ،((1وقــد التقــى ابلعديــد مــن أولئــك العلمــاء وكان منهــم :عبــد الرمحــن بــن أيب
ســعيد الفرجنــي األصــل ،الصقيلــي ،التونســي (ت873هــ1468/م)( ،((1وحممــد بــن حممــد بــن
الش ـريف الفاســي ،التونســي ،املالكــي (ت871هــ1466/م)( ،((1وحممــد ال ـرازي القســنطيين،
التونســي ،املالكــي ،أبــو عبــد هللا (ت883هــ1429/م)( ،((1وموســى بــن مسويــل بــن يهــودا
(((1
اإلسـرائيلي ،املالقــي ،اليهــودي ،األندلســي( ،((1وأبــو نظيــف الرومــي (ت871هــ1466/م)
وغريهــم ،وقــد أتقــن ابــن شــاهني تلــك الصنعــة وملــا عــاد إىل بــاده تتلمــذ علــى يديــه العديــد مــن
الطلبــة ،منهــم إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف بــن ماجــد امللكــي ،املصري(ت896هــ1491/م)،
وأمحــد بــن أيب بكــر بــن حممــد األمحــدي ،القاهــري( ،((1وإمساعيــل بــن حســن بــن رســل بــن
موســى امللطــي ،الرومــي( ،((1وغريهــم.
كمــا أنــه صنــف كتــاابً يف علــم الطــب بعن ـوان شــرح (قانوجنــه) أو(قانــون شــاه)؛ كتبــه يف
ســنة (884هــ1479/م)(.((1
اثنياً :التجارة؛ فقد رحل ابن شاهني إىل الصعيد يف ربيع األول سنة (866هـ1461/م)
لش ـراء الكتــان( ،((2وقصــد التوجــه بــه إىل بــاد املغــرب لإلجتــار بــه ،ويف  11ش ـوال مــن نفــس
العــام ركــب ابــن شــاهني مــن مينــاء ثغــر اإلســكندرية وكان معهــم مجاعــة مــن جتــار املســلمني
وســاروا متوجهــن إىل جهــة تونــس املغــرب(.((2

دافع ابن شاهني الختيار الغرب اإلسالمي كوجهة لرحلته:
ولــد ابــن شــاهني يف ملطيــة ،وارحتــل مــع أبيــه إىل طرابلــس الشــام ،مث انتقــل إىل دمشــق،
ومنهــا إىل القاهــرة ،ومنهــا إىل الصعيــد ،مث إىل اإلســكندرية قبــل ســفره غ ـرابً( ،((2وأراد ابــن
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شــاهني أن يكتشــف عاملاً آخر ،ميكن الوصول إليه ،فكانت بالد الغرب اإلســامي االختيار
األمثــل لتلــك الوجهــة ،فقــد مســع عنهــا وعــن علمائهــا مــن الرحالــة املغاربــة ،وق ـرأ عنهــا يف
املصنفــات املنســوخة هنــاك ،وممــا شــجعه علــى هــذا االختيــار توفــر وســائل الرتحــال عــر ســفن
البنادقــة الــي كانــت جتــوب س ـواحل تلــك البــاد؛ حمملــة ابلتجــار املســلمني وبضائعهــم(.((2

أوالً :احلياة السياسية ببالد الغرب اإلسالمي:
شـم ــلت الرحلــة الكثــر مــن الـج ـوانب التاريـخ ــية الوصفيــة للنواحــي السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة ،حيــث قــام ابــن شــاهني بتســجيل األحــداث التارخييــة الــي عاصرهــا أثنــاء وجــوده
ببــاد الغــرب اإلســامي؛ إذ كان شــاهد عيــان ،لذلــك اتســمت معلوماتــه الــي دوهنــا ابلدقــة
والصــدق ،واهتــم بذكــر الكثــر مــن أمســاء الســاطني الـمـعاصـ ـرين ل ــه ،إضافــة إىل األعــام
والتجــار الـمصاحبي ــن لــه يف رحلـت ــه ،والذيــن قابلهــم أثناءهــا.
وهلــذه الرحلــة الفضــل يف إمــدادان مبعلومــات قيمــة مل يــدر خبلــد مؤلفهــا أمهيتهــا وقــت
تدوينهــا خاصــة وأنــه اودع فيهــا معظــم مشــاهداته عــن الغــرب اإلســامي ،والــي ال جندهــا
يف كتــب التاريــخ املعاصــرة ،لذلــك تعــد ذات قيمــة اترخييــة ملــن يــؤرخ للغــرب اإلســامي نظ ـراً
للمشــاهدة والســماع الــي اعتمدمهــا ابــن شــاهني.
إن مــا ســجله ابــن شــاهني مــن مالحظــات عــن األح ـوال السياســية يف بــاد الغــرب
اإلســامي الــي زارهــا ،كشــف لنــا كثـراً مــن األمــور الــي ن ــجهلها عــن الغــرب اإلســامي والــي
توضــح مــدى االهنيــار الــذي جــرى بغرانطــة وف ــاس وتـون ــس وتلمســان ،ومــا صاحــب ذلــك مــن
أحــداث جيهلهــا أهــل الشــرق عــن بــاد الغــرب اإلســامي.
وتعــد هــذه الرحلــة مــن أوائــل الرحــات إىل بــاد الغــرب اإلســامي حيــث كانــت كافــة
الرحــات مــن الغــرب إىل الشــرق ،وال نــدري عمــا جيــري مــن أحــداث سياســية واجتماعيــة
وثقافيــة يف الغــرب اإلســامي إال القليــل عــن طريــق بعــض املؤرخــن والرحالــة ،واندراً مــا يــوردون
مــا جيــري ببــاد الغــرب ،لذلــك جــاءت رحلــة ابــن شــاهني الفريــدة مــن نوعهــا يف الرتحــال للغــرب
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اإلســامي وخصوصـاً يف فــرة عصيبــة ميــر هبــا ،حيــث تكالــب نصــارى إســبانيا وحصــروا غرانطــة،
مث ســقوط الدولــة املرينيــة بفــاس ،وقتــل ســلطاهنا أبــو حممــد بــن عبــد احلــق املريــي ومعــه وزرائــه
اليهــود( ،((2إضافــة إىل تدهــور األحــداث يف دولــة بــي زاين بتلمســان ،والص ـراع السياســي يف
الدولــة احلفصيــة يف تونــس ،كل هــذه األحــداث كان ابــن شــاهني شــاهد عيــان هلــا ،لذلــك
كانــت رحلتــه مــن أصــدق الــرواايت عــن تلــك األحــداث ،نظـراً للمشــاهدة والســماع عــن قــرب،
وتنوعــت مشــاهداته ممــا أعطــى رحلتــه واملعلومــات الـواردة فيهــا متيـزاً.

 -1ابن شاهني والصراع بني تونس وتلمسان:
تنــاول ابــن شــاهني جانيـاً مــن األحــداث التارخييــة الــي جــرت بتونــس وتلمســان؛ فذكــر أنــه
عندمــا قــدم تونــس وجــد أن صاحبهــا (املتــوكل علــى هللا عثمــان( )((2قــد أعــد العــدة للتوجــه إىل
تلمســان لبســط نفــوذه عليهــا ،ويبــدو أن صاحــب تلمســان (حممــد بــن أيب اثبــت( )((2أدرك أال
طاقــة لــه (ابملتــوكل) وقواتــه ولــذا ابدر إىل إظهــار الطاعــة واخلضــوع لــه إبرســال دراهــم وداننــر
(((2
ـااب يلتمــس فيــه الصلــح منــه ،فأجابــه املتــوكل ابلقبــول؛ وقفــل عائــداً
مضروبــة ابمســه ؛ وخطـ ً
إىل تونــس( ،((2وأقيمــت األفـراح واالحتفــاالت وزينــت البــاد مبناســبة مقدمــه ،إال أن مــا أملــه
(املتــوكل) مــن رحلتــه إىل تلمســان مل ينــل منــه طائـاً(((2؛ إذ أن (ابــن أيب اثبــت) كان منــاوراً يف
حركتــه تلــك ليدفــع عنــه (املتــوكل) الــذي أدرك أالعيبــه ،بعــد أن تعلــل طويـاً يف تنفيــذ مــا تعهــد
بــه ،ولــذا قــرر التوجــه إىل تلمســان مــرة أخــرى ســنة (869هــ1464 /م) رافضـاً العــروض الــي
قدمتهــا البعثــات الدبلوماســية القادمــة مــن لــدن (ابــن أيب اثبــت)(.((3
وحيدثنــا ابــن شــاهني عمــا صاحــب (املتــوكل علــى هللا) حــن عــزم التوجــه إىل تلمســان
فذكــر أنــه انتشــرت الشــائعات واألراجيــف بتلمســان بســبب اخلــوف مــن صاحــب تونــس؛ وأن
(ابــن أيب اثبــت) ســارع إىل اختــاذ احتياطاتــه ،فقــام بتحصــن مدينتــه مــن خــال إقامــة أب ـراج
دفاعية على ســورها ،واحلقيقة أن كل هذه الشــائعات مل تكن صحيحة(((3؛ فابن شــاهني كان
شــاهد عيــان؛ ومل جيــد بتلمســان شــيئاً ممــا قالـوا ،بــل كانــت األمــور طبيعيــة( ،((3ومل يلبــث هبــا إال
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أايمـاً يســره وغادرهــا إىل وهـران؛ وذلــك يــوم االثنــن مــن شــهر ربيــع اآلخــر مــن عــام (869هــ/
1464م) ،غــر أن تلــك الشــائعات واألراجيــف حتققــت يف العــام التــايل؛ إذ أن وفــداً مــن
تونس وصل إىل تلمســان( ((3لتأكيد تبعية صاحبها (للمتوكل) إال أن الوفد فشــل مبهمته(((3؛
لــذا أرســل وفـ ٌد آخــر مــن تونــس رفيــع املســتوى؛ يضــم أقـرابء الســلطان وخاصتــه ،وطلــب الوفــد
ج ـواابً ال لبــس فيــه ،هــل ســيُعلن صاحــب تلمســان التبعيــة! أو ســيتحمل عواقــب ذلــك ،وملــا
فشــل الوفــد كســابقه يف حتقيــق مهمتــه؛ مل يكــن بــد مــن اســتخدام القــوة العســكرية لتحقيــق مــا
عجــزت عنــه الدبلوماســية ،وإلدراك صاحــب تلمســان خبطــورة األمــر ،أخــذ يف حتصــن مدينتــه
ودعــم ذلــك ببنــاء حصــن علــى ابب تلمســان ابتــدأ يف إقامتــه مطلــع شــهر
وتفقــد أس ـوارهاَّ ،
شــعبان ســنة (870هــ1465/م)؛ ويف آخــره كان جاهـزاً(.((3

 -2عودة ابن شاهني لإلسكندرية:
طبيعــي أثنــاء رجــوع ابــن شــاهني مــن األندلــس دخــل مدينــة تونــس يــوم  29ربيــع األول
عــام (871هــ1466/م) ،فــكان شــاهد عيــان خلــروج (املتــوكل علــى هللا) إىل تلمســان يف بدايــة
شــهر ربيــع األخــر ،يقــول ابــن شــاهني يف أوائــل ربيــع اآلخــر« :خــرج املتــوكل علــى هللا صاحــب
تونــس جمــرداً بعســاكره إىل جهــة تلمســان ،ألجــل نقــض صاحبهــا صلحــه وعهــده واســتبداده،
مث ملــا خــرج مل يصــل توجهــه إليهــا خبروجــه ،بــل جــال يف بــاده أوالً ،وعمــل الكثــر ممــا يزعــم أنــه
مــن مصاحلهــا ،وداوم علــى ذلــك مــدة ،حــى خــرج الشــتاء فســار حينئــذ إىل تلمســان»(.((3
ومل يطــل املقــام اببــن شــاهني بتونــس كث ـراً حيــث أجتــه إىل مدينــة طرابلــس يف أواخــر
شــهر مجــادى األوىل عــام (871هــ1466/م) وأقــام هبــا شــهور( ،((3وأثنــاء إقامتــه وردت
عليــه أخبــار القالقــل الــي اثرت بتونــس علــى ســلطاهنا؛ فيقــول« :ورد اخلــر أبن صاحــب
تونــس يف قلــق كبــر بســبب عـرابن بــاده ،فإهنــم ملــا حتققـوا أبنــه يف عــزم التوجــه إىل تلمســان
أخــذوا يف التعــزز عليــه ،لكونــه احتــاج إليهــم ألجــل التوجــه هبــم إىل تلمســان ،وأنــه وســع
فكــره يف أمرهــم ،وال زال يصــد طائفــة منهــم حــى أدخلهــم الصحــاري ،وأبعدهــم عــن بــاده،
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واســتمال طائفــة أخــرى معــه إىل جهــة تلمســان ،وأنــه فــرق فيهــم أم ـواالً طائلــة ،وهــو علــى
مشــرف التوجــه لتلمســان»(.((3
ويف ش ـوال مــن عــام (871هــ1466 /م) وصــل ابــن شــاهني إىل اإلســكندرية وأثنــاء
وجــوده هبــا ويف شــهر ذو القعــدة وردت األخبــار مبــا جــرى بــن صاحــب تونــس وبــن صاحــب
تلمســان؛ فيســرد ابــن شــاهني مــا مسعــه مــن أخبــار فيقــول« :اجتمــع علمــاء تلمســان وتوجهـوا
إىل ســلطاهنا وطلب ـوا منــه مصاحلــة صاحــب تونــس والقيــام بدعوتــه وضــرب الدرهــم والدينــار
ابمســه ،فأجاهبــم إىل ذلــك»( ،((3ويؤكــد علــى ذلــك (الزركشــي) إذ يــورد مــا جــرى مــن الرجلــن
مــن شــحناء وصلــت إىل حــد الصــدام املســلح(.((4
وهنــا ينتهــي ابــن شــاهني مــن رصــد وســرد األحــداث التارخييــة الــي شــاهدها ومســع أخبارهــا
عــن األحــداث السياســية واحلربيــة بــن تونــس وتلمســان.

 -3األوضاع السياسية ابملغرب األقصى:
عنــد دخــول ابــن شــاهني بــاد املغــرب األقصــى كانــت الثــورة مشــتعلة فيــه ،نتيجــة مــا اقرتفــه
الســلطان (عبــد احلــق املريــي) يف حــق شــعبه ،بتوليــة أمــور البــاد لوزيــر يهــودي ،وأخــذ الرحالــة
يف رصــد تطــور األحــداث بفــاس مــن بدايــة الثــورة؛ فقــال« :حالــة املغــرب األقصــى مــن هــذا الــر
أعــي فــاس ومــا واالهــا ،مضطــرب أيضـاً بــن صاحــب فــاس الســلطان عبــد احلــق ،وبــن وزارتــه
مــن طائفــة بــن وطــاس(((4؛ واضطربــت أيض ـاً أح ـوال أهــل فــاس بســبب اليهــودي ابــن طبــش
اإلسـرائيلي( ((4الــذي تــوزر لعبــد احلــق املذكــور ،بعــد قتــل عــدة مــن بــي وطــاس ،وإخـراج آخريــن،
واحنيازهــم بتــازا (((4؛ ومكنــاس( ،((4وقيامهــم علــى عبــد احلــق»( ،((4وكان أغلــب (بــي وطــاس)
وغريهــم ممــن اعرتض ـوا سياســة الســلطان قــد غــادروا فــاس ،فخلــت للوزيريــن اليهوديــن(((4؛
فتســلطا علــى عامــة النــاس ابلظلــم واألذى ،وعظــم شــأهنما( ،((4ولكــن عامــة فــاس مل هتــدأ حيــث
اندلعــت الثــورات يف كل مــكان مــن الدولــة ومل تنتهــي إال بضــرب عنــق هــذا الســلطان يــوم 22
رمضــان ســنة (869هــ1465/م) ،وابيعــت مجاهــر فــاس الشـريف (حممــد بــن عمـران) الــذي
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اســتقل ابخلالفــة ،إال أنــه فشــل يف إدارة دفــة الدولــة ،فبــدأ (حممــد الشــيخ الوطاســي) الزحــف
مــن مقــره أبصيــا( ((4لالســتيالء علــى فــاس فــرز لــه الشـريف وبــدأ اإلثنــان يف احلـوار وهــذا مــا
أورده ابــن شــاهني بقولــه« :أبن الوزيــر الوطاســي الــذي يقــال لــه مــوالي الشــيخ ،شــيخ الطائفــة
الوطاســية ،القائم على الشـريف حممد بن عمران صاحب فاس ،الذي كان مبكناســة ،وحشــد
علــى فــاس ألخذهــا ورد اخلــر أبنــه بعــث رســوالً إىل الشـريف بكتابــه إليــه ،يذكــر لــه فيــه أشــياء
منهــا :إنــك رجــل ش ـريف وعافيــة ومــن احلضــر ،وهــذا األمــر حيتــاج مــن يقــوم أبعبائــه ،وحنــن
وملكنــا قبــل ذلــك ،وتصرفنــا ،لئــا يطمــع يف هــذا امللــك الطامــع
أوىل مــن الغــر مبــكان حرمتنــا ُ
بواليتــك لــه ،فيخــرج عنــك وعنــا ،وال جتــد مثلنــا يف مراعاتــك ،وحنــن نؤمنــك علــى نفســك
وعلــى مــا أردت أن نؤمنــك عليــه ،ومهمــا أمــرت بــه فعلنــاه لــك ،واســرح بنفســك مــن هــذا
األمــر ،فــإان أولــو األمــر يف احلقيقــة ،وملــا بلــغ الســيد الشـريف صاحــب فــاس ذلــك ،أعــاد إليــه
ج ـواابً مــن جنــس كتابــه ...وإن هــذا األمــر قــد أاتنيــه هللا تعــاىل بغــر حــول مــي وال قــوة ،فــا
أخلــع مــن عنقــي مــا أرادين هللا تعــاىل لــه وشــرفين بــه زايدة علــى شــريف ،وحنــن ذريــة املختــار عليــه
الســام ،صاحــب األرض والبــاد»(((4؛ وانتهــى األمــر ابلتقــاء اجليشــن (أبح ـواز مكناســة)
وانتصــر اجليــش الوطاســي ودخــل (حممــد الشــيخ الوطاســي) فــاس عــام (879هــ1471/م)،
وقامــت دولــة (بــي وطــاس) ،ويؤكــد علــى ذلــك ابــن شــاهني بقولــه« :وآل األمــر يف ذلــك آبخــره
إىل متلــك الشــيخ الوطاســي ،وإخـراج الســيد حممــد»(.((5

 -4األوضاع السياسية ابألندلس:
كشــفت كتــاابت ابــن شــاهني عــن األندلــس الكثــر مــن األحــداث الــي تُعــد متميــزة
بســبب أن مؤرخهــا شــاهد عيــان؛ فكانــت خــر دليــل علــى مــا جيــري هنــاك ،فيقــول« :حتــرك
حــزب بــي السـراج( ((5املالكــي األندلســي ووزيراهــا وأعيــان األمـراء بغرانطــة ،وأخــذوا يف املمــاألة
علــى صاحبهــا الســلطان املســتعني ابهلل ســعد بــن األمحــر ملــك األندلــس ،وال زالـوا بولــده حــى
اثر أببيــه»( ،((5ومل يُفصــح ابــن شــاهني عــن مصــدر هــذه املعلومــات مباشــرًة ،لكــن مــع تصفــح
األوراق جنــده يُفصــح عــن مصــدره؛ بــل ويزيــده وضوحـاً ويفســر األحــداث أكثــر فأكثــر؛ فيقــول:
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«ورد اخلــر إىل تلمســان أبن صاحــب غرانطــة وملــك األندلــس ،أمــر املســلمني املســتعني ابهلل
ســعد بــن أيب عبــد هللا حممــد بــن أيب احلجــاج يوســف بــن أيب الوليــد إمساعيــل بــن نصــر املعــروف
اببــن األمحــر ،قــد وقعــت الوحشــة بينــه وبــن ولــده أيب احلســن علــي ،واثر أبــو احلســن املذكــور
علــى أبيــه املذكــور فأخرجــه مــن غرانطــة ،وملكهــا ،وأن املســتعني ابهلل توجــه إىل مالقــة(،((5
وســبب ذلــك مــن بــي الس ـراج وغريهــم الذيــن حســنوا هــذا أليب احلســن»( ،((5وواصــل ابــن
شــاهني ســرد أحــداث عــام (869هــ1464/م) بصــوره غامضــة؛ يقــول« :وفيهــا يف أوائــل
صفر ،ورد اخلرب إىل تلمســان أبن املســتعني ابهلل صاحب غرانطة ،بعث إليه ولده الذي ملك
بعــده ،مــن محلــه إىل بعــض حصــون األندلــس مضيق ـاً عليــه بــه»( ،((5ويبــدو أن هــذا اإلج ـراء
كان مؤقت ـاً ومل يســتمر طوي ـاً إذ ســرعان مــا أرســل الولــد لوالــده مــن يفــك أســره ويعتــذر إليــه
وجيعــل لــه اخليــار يف ســكىن البلــد الــذي يريــد ،فاختــار (املريــة) ورافقــه فيهــا ولــده (يوســف)
وعــاش فيهــا مكرم ـاً معــززاً كأنــه امللــك للمريــة ،لكنــه مل يلبــث أن ابغتــه األجــل فتــويف ابملريــة
أواخــر عــام (869هــ1464/م)( ،((5ويقــدم ابــن شــاهني خ ـراً يشــر مبــدى صــدق أخبــاره؛
بقولــه« :تــويف يف هــذه الســنة 869-هــ -1464/ومل أحــرر شــهر وفاتــه»( ،((5ألن ابــن شــاهني
كان خــارج غرانطــة ووصلــه خــر وفــات (ســعد) وهــو بوهـران؛ وال شــك أن وصــول اخلــر مــن
األندلــس لوه ـران حيتــاج عــدة أايم؛ أي أن مؤرخنــا مل يتيقــن مــن حتديــد اليــوم والشــهر لوفــاة
(املســتعني ابهلل).
ويواصــل ابــن شــاهني عرضــه وإعالنــه ابألخبــار الــي تــرد إليــه؛ فيقــول« :وســيأيت يف ســي مــا
بعــد الثمانــن مــا وقــع أليب احلســن هــذا أيضـاً مــع ولــده أيب عبــد هللا حنــو ممــا وقــع لــه هــو مــع والــده،
وأخرجــه ولــده أبــو عبــد هللا وجــرى بينهمــا أمــور ،مث أُعيــد أبــو احلســن إىل ملــك غرانطــة أيضـاً ،بعــد
أن أُخــرج عنهــا ،وأُســر وهــو علــى ملكــه وســلطنته ،وهــو حتــت أســر العــدو اآلن ،وســيأيت ذلــك يف
ســنة ســبع ومثانــن ،ومثــان ومثانــن إن شــاء هللا تعــاىل»(.((5
وابلبحــث يف الرحلــة جنــد أن ابــن شــاهني قــد رجــع إىل اإلســكندرية(((5؛ عــام
(871هــ1466/م) فكيــف ســيذكر أحــداث عــام (888-887هــ1483-1482/م)
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رغــم انتهــاء (أحــداث الــروض الباســم) يف عــام (889هــ1484/م)؛ وهــذا مــا ســوف خيرجنــا
عن(الــروض الباســم) إىل نيــل األمــل للبحــث فيــه عــن أحــداث هــذه الســنني ومعرفــة أحــداث
غرانطــة ،والــذي وقــع أن املؤلــف ذكــر أحــدااثً يف (نيــل األمــل) مل يذكرهــا يف (الــروض الباســم).
فيقــول يف عــام (887هــ1482/م)« :اثر أبــو عبــد هللا حممــد بــن احلســن بــن علــي بــن أيب
نصــر األســعد بــن األمحــر علــى أبيــه الغالــب ابهلل ،وهــو صاحــب غرانطــة وملكهــا بعــده أبــو احلســن
الغالــب ابهلل والــده إىل مالقــة»(.((6
ويواصــل ابــن شــاهني تســجيل أخبــار األندلــس مــن خــال األخبــار الــي تــرد عليــه وهــو
يف القاهــرة؛ فيذكــر« :وفيــه كان أسـ ُـر الفرنــج لصاحــب غرانطــة ملــك املســلمني أاب عبــد هللا،
حممــد بــن الســلطان أيب احلســن علــي ،بعــد كائنــة استشــهد فيهــا مجاعــة مــن املســلمني ،وعــاد
أبــو احلســن مــن مالقــة فملــك غرانطــة»(.((6
مث يذكــر ابــن شــاهني ابقــي األحــداث بقولــه «:وفيــه انزل الســلطان أبــو احلســن علــي
صاحــب غرانطــة وملــك األندلــس مدينــة املريــة ،وهبــا ولــده أبــو عبــد هللا...؛ وجــرت بينهمــا
طويال حيث عاجلت
خطوب»(((6؛ وكان ذلك عام (889هـ1484/م) إال أن ذلك مل يدم ً
املنيــة الســلطان (الغالــب ابهلل علــي أبــو احلســن) ســلطان غرانطــة(.((6

اثنياً :احلياة االقتصادية:
تُظهــر لنــا الرحلــة احلالــة االقتصاديــة لبــاد الغــرب اإلســامي وذلــك مــن خــال إشــارات
اقتصاديــة إذ عــن طريقهــا ميكننــا معرفــة مــدى االزدهــار والركــود الــذي ســاد يف تلــك الفــرة ،وقــد
تطلــب إظهــار هــذه احليــاة الكثــر مــن اجلهــد لقلــة املــادة العلميــة يف هــذا اجملــال ،ولــذا ســيكون
إظهارهــا قاصـراً علــى مــا ورد يف الرحلــة ،إىل جانــب مــا أورده بعــض املؤرخــن يف هــذا الصــدد
للتأكيــد علــى صــدق رؤيــة ابــن شــاهني هلــذه احليــاة.
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مــن املعلــوم مــدى ثـراء بــاد الغــرب اإلســامي اقتصــادايً مــن خــال العالقــات التجاريــة مــع
املــدن األوروبيــة وابلــذات اإليطاليــة منهــا؛ مثــل ِجنــوه وبيـزا والبندقيــة فضـاً عــن صــات أهلهــا
مبــدن س ـواحل الشــمال األفريقــي ،إضافــة إىل شــهرة املــدن التونســية بصناعــة الكتــان ،لذلــك
جنــده يــورد لنــا ســبب هــذه الرحلــة؛ بقولــه« :احنــدرت مــن اإلســكندرية ومعــي كتــان أحضرتــه
برســم الســفر بــه إىل بــاد املغــرب ،وأان يف غايــة التطلــع إىل ذلــك والتشــوف لــه»( ،((6ودخــل
اإلســكندرية آخــر مجــادى اآلخــرة ســنة (866هــ1461/م) وغادرهــا يــوم اجلمعــة احلــادي
عشــر مــن شــهر ش ـوال مــن العــام نفســه؛ وكل هــذه املــدة قضاهــا ابنتظــار مراكــب جتاريــة
متجهــة للمغــرب ،وفعــا يف يــوم  28مــن شــهر شــعبان وصــل إىل ثغــر اإلســكندرية ثــاث
مراكــب متنوعــة( ،((6وهــي جتاريــة نصرانيــة حمملــة ابلبضائــع ،وبــدأت بتفريــغ محولتهــا وأثنــاء ذلــك
أخــذ مــن لــه رغبــة يف الســفر س ـواءً مــن التجــار املغاربــة أو غريهــم ابالســتعداد لــه ،ويبــدو أن
هنــاك جهــة مســؤولة تتــوىل التفــاوض مــع أهــل املراكــب مــن أجــل محــل بضائــع التجــار وأمتعــة
املســافرين ،ولكــي تضمــن تلــك اجلهــة ســامة تنفيــذ االتفــاق املــرم يتــم أخــذ رهائــن وضمــاانت
مــن أرابب املراكــب(.((6
ويف يوم اجلمعة  11شوال من نفس العام ركب ابن شاهني؛ «من ميناء ثغر اإلسكندرية
بش ـواين البنادقــة ،اقلع ـوا وكان معهــم مجاعــة مــن جتــار املســلمني أبصنــاف البضائــع وأكثرهــا
الكتــان ،وســاروا متوجهــن إىل جهــة تونــس املغــرب»( ،((6وهــذا يظهــر لنــا مــدى النشــاط
التجــاري واحلــريف ابلدولــة احلفصيــة يف تصنيــع الكتــان ،حيــث كان مينــاء (سوســة)( ((6خمصــص
لرســو الســفن احململــة ابلكتــان حيــث يتــم نســجه هبــا ،ولــذا فقــد اشــتهرت سوســه ابلثيــاب
السوســية ،فقــد وصــل ســعر العمامــة السوســية أبس ـواقها مبائــة دينــار وأزيــد ،ونظ ـراً لنفاســتها
ودقــة حياكتهــا كان التجــار حيملوهــا مــع الثيــاب األخــرى إىل كافــة األقطــار شــرقاً وغ ـرابً(.((6
ومل يغفــل الرحالــة املصــري عــن ذكــر مــا جيــري لــه أثنــاء ســفره مــن مشــاكل جتــري علــى ظهــر
الشــونة؛ فبعــد رحلــة طويلــة اســتمرت  33يوم ـاً يف البحــر وصلــت املراكــب إىل تونــس ونــزل ابــن
شــاهني يف فنــدق( ((7الــركاد(((7؛ وذلــك يف يــوم األربعــاء الثــاين والعشـرين مــن شــهر ذي القعــدة مــن
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العــام نفســه ،مث يــورد ابــن شــاهني وصفـاً لنشــاط مرســى تونــس حيــث ذكــر أن مراكــب االفرنــج تــرد
عليــه ومعهــا أســرى للفــداء وإطــاق س ـراحهم بعــد دفــع فديتهــم(.((7
وحلســن ســلوك ابــن شــاهني يف تونــس وصــل خــره إىل ويل عهــد ســلطان تونــس ابنــه
(حممــد املســعود ابهلل) فاســتدعاه ورحــب بــه ،ومت اللقــاء بــن الرجلــن يــوم الســبت التاســع
والعشرين من مجادى األوىل سنة (867هـ1462/م) ،والغريب أن ويل العهد (حممد املسعود
ابهلل) عندمــا أنشــده ابــن شــاهني قصيــدة مدحــه هبــا جــاء فيهــا:
أال ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آل حف ـ ـ ـ ـ ـ ــص ي ـ ـ ـ ــا مل ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـ ـاً

(((7

و ي ـ ــا ُد ّر حلـ ــى هبــم نظمــت سلـ ــوك

أال فـ ـق ـتـ ـ ـ ــم مـ ـ ـلـ ـ ـ ــوك األرض طُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراً

فم ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن بعـ ـ ــدكـ ـ ـ ــم أحـ ـ ـ ـ ـ ٌد مليـ ـ ـ ـ ــك

فأعجــب ابلقصيــدة أميــا إعجــاب ،ومكافــأة لــه كتــب لــه ظه ـراً أعفــاه فيــه مــن املغــارم
والل ـوازم املرتتبــة علــى جتارتــه(.((7
واســتمر ابــن شــاهني بتونــس إىل شــهر رمضــان ،وخــرج منهــا إىل جزيــرة (جربــة( )((7فنــزل
مــن الشـواين ،وشــاهد مــا يف جربــة مــن خـرات مثــل الكــروم والزيتــون والغنــم؛ فابتــاع منهــا التجــار
الشــيء الكثــر وأضافـوا إىل ذلــك أنواعـاً مــن األكســية لالجتــار بباقــي مــدن الغــرب اإلســامي،
مث توجــه ابــن شــاهني إىل طرابلــس؛ وفيهــا نــزل بضيافــة كبــر جتارهــا (عبــد احلميــد الع ـوادي)،
والــذي لفــت انتبــاه مؤرخنــا أن املدينــة تنعــم برخــاء ،ورغــم ذلــك فــإن التجــار فيهــا يتعرضــون
ملظــامل عظيمــة علــى يــد واليهــا التابــع لســلطان تونــس ،وعــن طرابلــس واملظــامل الــي جتــري فيهــا
يقــول ابــن شــاهني« :رأيتهــا بلــدة كيســة أنيقــة علــى ســاحل البحــر ،كثــرة األرزاق ،واخلصــب يف
الرخــاء ،لكنهــا زائــدة الظلــم والعامــل هبــا مــن جهــة صاحــب تونــس قائدهــا أبــو النصــر بــن جــاء
اخلــر؛ وهــو مــن كبــار الظلمــة ال خيــاف هللا تعــاىل وال يراقبــه ،والرعيــة معــه يف أس ـواء األح ـوال
ال ســيما أهــل األرايف ،وذُكــر يل أن عليــه يف العــام لصاحــب تونــس فــوق املائــة ألــف دينــار
مــن الذهــب ال ـ ُـمستجد بداننــر تلــك البــاد الــي زنــة الدينــار منهــا مثقــاالً مــن الذهــب األبريــز
اخلالــص ،وأنــه حيصــل ذلــك مــن جهــات ومظــامل يهلــك فيهــا احلــرث والنســل ،وحيملهــا لصاحــب
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تونــس مــن عــدة معامــات ،منهــا معاملــة طرابلــس ،ومعاملــة غـراين ،ومعاملــة مسـَّـراته ،ومعاملــة
وجبــاة؛ وغــر ذلــك»(.((7
فـزان ،وعلــى هــذه املعامــات قـواد وكتــاب ُ
ومن اجلدير ابلذكر أن ابن شاهني يف شهر مجادى اآلخرة من عام (868هـ1463 /م)
كان شــاهد عيــان ملوعــد تســليم قائــد طرابلــس املقــدار املــايل لصاحــب تونــس ،فذكــر أن قائــد
طرابلــس هـيَّ ــأ املــال الواجــب عليــه جتــاه صاحــب تونــس والبالــغ مائــة ألــف دينــار ،وأن القائــد
آنــذاك أرســل املــال مــع ولــده (شاشــي)(.((7
وظلــم هــذا القائــد طــال ابــن شــاهني ،عندمــا طلــب هــذا القائــد ثــوب صــوف مسيــك
أرج ـواين ليش ـريه ،وكان ابــن شــاهني أحضــر معــه كميــة مــن تونــس لالجتــار هبــا ،وكان مثــن
الثــوب مثانيــة وعشــرون دينــار ،وانتظــر ابــن شــاهني الثمــن ،وعندمــا أحــس (أبــو النصــر) عــدم
رضــا ابــن شــاهني علــى ذلــك أرســله مــع القاضــي (منصــور البنجريــري( )((7الــذي قــام بتوبيــخ
قائــد طرابلــس؛ فقــال لــه« :جيــيء إىل بلــدك رجــل مــن أهــل العلــم والرائســة غريــب البــاد ،وقــد
اجتمــع بولــد مــوالك -يشــر إىل املســعود ابهلل ولــد عثمــان صاحــب تونــس -وأكرمــه وعظمــه
وأجــازه ،وأتخــذ أنــت ثوبــه ،فلــم ميكنــه إال إعــادة الثــوب علــى يــد القاضــي ،فأخذتــه ومل التفــت
إليــه البتــة»(.((7
ومل متــر هــذه العمليــة خبــر ،حيــث كظــم قائــد طرابلــس غيظــه علــى أمــل االنتقــام ،لذلــك
حتايــل عليــه حــى أدخلــه الســجن ،وداهــم بيتــه وأخــذ مــا بــه إضافــة إىل أخــذ مــا كان علــى وســطه
مــن مــال يُقــدر ابلثالمثائــة دينــار ،وعندمــا وقــف ابــن شــاهني بــن يــدي القائــد هــدده إبخبــار
ســلطان تونــس؛ يقــول ابــن شــاهني« :فأخفتــه بعــودي إىل تونــس وشــكواه لصاحبهــا الســلطان
عثمــان وولــده املســعود ،وزلــت بــه حــى أعــاد إيل مــا أخــذ مــي»(.((8
ومل ميــر وقــت طويــل علــى هــذه الكائنــة إال وأييت اخلــر بعــزل هــذا القائــد أبخيــه (ظافــر()((8
واسـراحت طرابلــس مــن ظلــم هــذا القائــد الــذي اشــتكت منــه الرعيــة.
558

إضاءات مشرقية على الغرب اإلسالمي من خالل رحلة ابن شاهين

د .سالم بن عبد اهلل الخلف

وواصــل الرحالــة املصــري رحلتــه فدخــل القــروان ،وقســنطينه ،وجبايــة مث تلمســان ووه ـران
ملزاولــة عملــه التجــاري مــن بيــع وش ـراء ،وأخــذ العــزم علــى التوجــه إىل فــاس إال أنــه عــدل عــن
هــذا بســبب الفتنــة الــي وقعــت هبــا بعــد مقتــل الوزيــر اليهــودي ،لكــن ابــن شــاهني قــدم لنــا وصفـاً
طريف ـاً حليلــة قــام هبــا بعــض التجــار احملصوريــن بفــاس لضمــان الوصــول إىل أهاليهــم مبــا معهــم
مــن بضائــع وأمـوال(.((8
ويرصــد الرحالــة املصــري أالعيــب التجــار للهــروب مــن دفــع العُشــر علــى أبـواب وهـران(،((8
عــام (871هــ1466/م) يــوم  3حمــرم؛ يقــول« :أن شــخصاً مــن التجــار قــدم وهـران بثــاث قــرون
ملــيء ابل ـزابد (هكــذا) عشــرة تســاوي قيمتهــا مجلــة مــن املــال ،فخــاف إن دخــل هبــا مــن ابب
املدينــة يؤخــذ عشــرها ،فأوســع احليلــة قبــل أن يدخــل املدينــة .والعــادة أن مــن خــاف علــى لبســه
مــن مثــل ذلــك وزع مــا معــه ملــن يدخــل املدينــة مــن أهلهــا ،أو أعطــاه لــه ليدخــل لــه بــه ،فإنــه ال
يُفتــش ،وإذا دخــل البلــد إمــا قصــده صاحــب املتــاع فأخــذه ،أو جــاء هــو بــه إىل صاحبــه ،فاتفــق
أن خــرج أمــر البــاب الــذي هــو علــى أخــذ هــذه العُشــور ،فــرآه هــذا التاجــر وهــو راكــب ،فتوســم
فيــه اخلــر وســأله أنــه أيخــذ هــذه الثالثــة قــرون ،ويدخــل هبــا مــن البــاب ألجــل خالصهــا لــه مــن
التعشــر ،مــن غــر أن يعلــم أنــه هــو ال ـ ُـمعشر صاحــب البــاب ،فأجابــه إىل ذلــك بعــد أن قــال لــه
التاجــر :لعلــك تدخــل هبــا املدينــة وختلصــي مــن تعشــرها وتســليط الظلمــة علــي ،وحيصــل لــك
أجــر ،بــل وأثيبــك علــى ذلــك بشــيء مــن مــايل علــى وجــه حــل .فقــال لــه :حب ـاً وكرامــة ،وأخــذ
منــه ذلــك وأخفــاه معــه ،ودخــل بــه مــن البــاب ،مث دخــل التاجــر بعــده ،فوجــده اجلالــس ألخــذ
يف
العُشــور ابلبــاب ،فحصــل عنــده الباعــث بذلــك منــه ،ومل ميكنــه أن يقابلــه وال يكلمــه ،فقصــد َّ
هــذا التاجــر ،وكان بيننــا معرفــة مــن قبــل ذلــك ،وذكــر يل واقعتــه ،وصــار يف غايــة اخلــوف مــن أن
يُنكــر العشــار ذلــك ،أو جيعــل لــه الذنــب ...فحملــت هــم هــذا املســكني وقلــت له...قــم بنــا إليــه
عســاه يســخره هللا تعــاىل ونكلمــه يف أخــذ عُشــره ونعتــذر إليــه ،وأان أســاعدك فإنــي أعــرف هــذا
وأيخــذ العشــر ويــرد الباقــي ...فلمــا قدمنــا عليــه ،ووقــع بصــره علينــا
الشــخص ،فلعلــه ال خييبنــاُ ...
إىل قائمـاً وأجلســي مبــكان أرفــع منــه ...مث أخــذت يف الــكالم معــه سـراً ،وقلــت لــهُ :خــذ
هنــض َّ
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العشــر ورد الباقــي إىل صاحبــه ...فقــال لنــا أعــوذ ابهلل ...وألتفــت إىل صاحــب القــرون وقــال لــه:
متاعــك عنــد فــان ،أقصــده ابكــر النهــار جتــده عنــده ...وذكــرت ذلــك للتاجــر فحصــل عنــده
بذلــك غايــة الســرور ،وأســتلم التاجــر القــرون ...وكان عشــره حنــو العشـرين دينــاراً»(.((8
وتــدل هــذه احلادثــة علــى مــدى ثقــة التجــار ابلرحالــة املصــري ومــدى عالقتــه الوثيقــة مــع
اآلخريــن خصوصـاً وأنــه راحــل مــن وهـران إىل برقــة بـراً خوفـاً مــن بربــر برقــة املرتصديــن للركــب
ابلســاحل ،وبعــد هــذا املشــاق وصــل الرحالــة مبــا معــه مــن بضائــع إىل اإلســكندرية(.((8

اثلثاً :املشاهدات اجلغرافية والعمرانية:
تــرك الوصــف اجلغ ـرايف الــذي قدمــه ابــن شــاهني ت ـرااثً أظهــر مــدى نبوغــه وتفوقــه يف مــا
كتبــه يف هــذا اجملــال ،فهــو يهتــم ابلوصــف اجلغـرايف عنــد بدايــة دخولــه وعنــد خروجــه مــن املــدن
املغربيــة ،وصفــه هــذا مبــي علــى املشــاهدة املباشــرة ،وهــذا بــا شــك يعــد قيمــة كمصــدر مهــم
مــن مصــادر اتريــخ الغــرب اإلســامي.
قــام ابــن شــاهني بتســجيل مــا شــاهده ومــا مسعــه بدقــة ،وهــذا يتضــح جليـاً يف مالحظاتــه
واملعلومــات الــي يوردهــا عنــد التعريــف مبــا مــر وميــر بــه مــن بــاد .كمــا مل يغفــل يف الوقــت نفســه
الرتمجة ملن يتصل به أو يســمع به من ســاطني ووالة وعلماء وجتار إضافة إىل أن كتابته غالباً
جــاءت أبســلوب رفيــع؛ رقيــق العبــارة؛ مــع دقــة يف الوصــف والتعبــر.

 املشاهدات اجلغرافية:اهتــم ابــن شــاهني ابلوصــف الكلــي ومــن مث اجلزئــي للمــدن الــي نــزل هبــا ويف مقدمتهــا
تونــس ملكانتهــا السياســية لكوهنــا عاصمــة الدولــة احلفصيــة؛ يقــول ابــن شــاهني« :فرأيــت مدينــة
حســنة جليلــة هائلــة بديعــة»( ،((8كمــا وصــف تونــس وزينتهــا والــي مل يــرى مثلهــا هبــذه البــاد يف
االحتفــال ابنتصــار الســلطان املتــوكل صاحــب تونــس علــى صاحــب تلمســان( ،((8كمــا وصــف
موكــب دخــول صاحــب تونــس إليهــا راجعـاً مــن تلمســان وذلــك يــوم الســبت الرابــع مــن شــهر ربيــع
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اآلخــر ســنة (867هــ1462/م) فــكان علــى ميينــه قاضــي اجلماعــة الشــيخ (أبــو عبــد هللا حممــد
(((8
(جليل الســيد الشـريف والعســاكر خلفه( ،)((8ويف
بن العالمة عمر القلجاين )؛ وعلى يســاره ُ
يــوم اجلمعــة حضــر (املتــوكل علــى هللا عثمــان) صاحــب تونــس صــاة اجلمعــة جبامــع الزيتونــة(،((9
وهــذه عــادة الســلطان إذا قــدم مــن ســفر فإنــه يــؤدي فيــه أول مجعــة يف هــذا اجلامــع وبقيــة اجلمــع
يصليها ابجلامع الذي يف دار ســلطنته ،والســلطان يؤدي الصالة يف املقصورة اليت جبامع الزيتونة
بعــد أن يقــوم الفراشــون بكنســها وتنظيفهــا أبمــر انظــر اجليــش بتونــس ألنــه هــو املتــويل النظــر يف
اجلامع ،مث تفرش ابحلصر اجلديدة ،وتطلق فيها جمامر العود ،ويتم إغالق ابهبا وشــبابيكها حىت
حتتفــظ برائحــة العــود ،والســلطان يصلــي علــى ســجادة مــن ســعف رفيــع ،صنعــت بطريقــة حمكمــة،
حيضــر أبهبــة زائــدة وولــده بــن يديــه،
مث وصــف ابــن شــاهني حضــور الســلطان للصــاة؛ فذكــر أنــه ُ
وأخوتــه وأوالدهــم والنــاس يســلمون عليــه ابلســلطنة وبعضهــم يبالــغ ويســلم عليــه ابخلالفــة ،وكلمــا
مــر علــى مجاعــة رفعـوا أصواهتــم بعبــارة (ســام نصــرك هللا) ال يزيــدون عليهــا ،فــإذا قُضيــت الصــاة
عــاد الســلطان أدراجــه إىل قصبتــه(.((9
كما متيزت تونس بكثرة منتزهاهتا فهناك منتزه أنشــأه الســلطان (املتوكل على هللا) أبرض
مــن اجلبَّــان العظيــم وبــى العديــد مــن القصــور واملنتزهــات ،خــرج إليهــا يــوم األربعــاء الثامــن عشــر
مــن مجــادى اآلخــرة ســنة (867هــ1462/م) ومكــث فيهــا مــدة ثالثــة أايم( ،((9وهنــاك منتــزه
آخــر يصفــه ابــن شــاهني إذ كان مــن ضمــن املدعويــن يف ضيافــة كبــر جتــار تونــس فوصــف
مــكاانً يُقــال لــه رأس الطابيــة يُعــد مــن منتزهــات ملــوك تونــس وأمكنــة فُرجهــم؛ فقــال« :رأيــت
هــذا اجلنــان يف غايــة اإلتقــان واحلســن ،بــه مــكان كالقصــر برســم الســلطان ثــاث طبــاق،
عظيــم إىل الغايــة ،أنيــق البنــاء ،فــرج ن ـ ِزه ،بنــاء ملوكــي علــى صفــة غريبــة ،وهيئــة عجيبــة ،وبــه بركــة
مــاء عظيمــة كبــرة جــداً ،وبــه شــيء يقــال لــه الـمـحـتـش ــة برســم جـراين املــاء فيــه نُقــر يف حجــر
كالرخــام ،يدخــل املــاء إليــه مــن جهــة مث جتــول يف جــوالت جيريــن يف أوضــاع حمفــورة نق ـراً يف
هــذه البالطــة علــى هيئــة دائــرة واســعة ،متداخلــة النقــور ،بديعــة الصفــات ،تسـّـر الناظــر وتشــرح
اخلاطــر ،وهــي مــن النـوادر ،جيــول فيهــا املــاء كأنــه حنــش ،وتتعاكــس اجلــوالن عــدة معاكســات،
غريبــة اهليئــات»(.((9
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مث توجــه ابــن شــاهني إىل جزيــرة جربــة فدخلهــا يــوم اخلميــس الثامــن مــن شــهر رمضــان
ســنة (867هــ1462/م) فوصفهــا ابهنــا ذات خصــب ،غنيــة أبشــجار الكــروم والزيتــون كثــرة
األنعــام وخريهــا وفــر ،وذكــر أن ابلقــرب مــن مينــاء جربــة يوجــد حصــن منيــع ،واجلزيــرة غــر
مسـ َّـورة وأبنيتهــا متفرقــة لكنهــا متتــاز ابألانقــة(.((9
ومــا أن انتهــى الرحالــة مــن جربــة حــى دخــل مدينــة قابــس يــوم األحــد اخلامــس والعشـرين
مــن مجــادى اآلخــرة ســنة (868هــ1463/م) ،فوصفهــا بقولــه« :فرأيــت مدينــة عجيبــة غــر أهنــا
خربــت جــداً وليــس هبــا إال القليــل مــن النــاس والعمــارة»( ،((9ويرجــع ذلــك لكثــرة احلــروب الــي
جــرت بــن تونــس وتلمســان والــي بســببها خربــت كثــر مــن املــدن ومنهــا قابــس.
ومل ميكــث ابــن شــاهني يف قابــس إال يسـراً فقــد غادرهــا إىل القــروان ودخلهــا بعــد ثالثــة
أايم أي يف الثامــن والعشـرين مــن نفــس الشــهر ويف القــروان يــروي لنــا ابــن شــاهني قصــة ُمدعــي
الطــب يف تونــس الــذي قربــه الســلطان (عثمــان املتــوكل علــى هللا)( ،((9كمــا أورد الرحالــة وصفــا
جلبَّانــة القــروان؛ فقــال« :رأيــت جبَّانــة عظيمــة» ،مث وصــف الــرك الواقعــة خــارج القــروان وهــي
عبــارة عــن خـزاانت ميــاه ُتــأ مبــاء املطــر ومنهــا يســتقي أهــل القــروان( ،((9ويبــدو أن القــروان
قــد انلــت استحســان مؤلفنــا الرحالــة ولــذا نـراه ميكــث فيهــا إىل العشـرين مــن شــهر شـوال حيــث
غادرهــا إىل تونــس ومنهــا غــادر إىل قســنطينة حيــث وصلهــا يف الســابع عشــر مــن ذي القعــدة
فوصفهــا أبهنــا مدينــة عجيبــة حســنة مشــرفة علــى و ٍاد عظيــم خصيــب ومل خيــف ابــن شــاهني
إعجابــه الشــديد ابملدينــة ذات األبنيــة اجليــدة ،لكنــه رغــم ذلــك مل ميكــث هبــا ســوى ثالثــة أايم
وغادرهــا يف اليــوم الرابــع إىل تلمســان ويف طريقــه إليهــا مـَّـر علــى جبايــة و وهـران(.((9
ويف يــوم الســابع والعش ـرين مــن شــهر رمضــان ســنة ( 870هــ1465/م) وصــل رحالتنــا
مدينــة تلمســان ،ووصــف لنــا مســجداً يــزوره أهــل تلمســان يقــال لــه مســجد اجلــدار نســبة
للجــدار ال ـوارد ذكــره يف صــورة الكهــف( ،((9كمــا وجــد يف وه ـران ابلقــرب مــن ابب البحــر
صخــرة عظيمــة عليهــا مســجد لطيــف وألن النــاس يعتقــدون أن الدعــاء فيــه ُمســتجاب فــإن
االزدحــام عليــه شــديد حــى اضطــر ال ـوايل إىل وضــع خف ـ ٍر حولــه(.((10
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ومــن وه ـران اجتــه لألندلــس فوصلهــا علــى مركــب حبــري للجنويــن بصحبــة جمموعــة مــن
التجــار األندلســيني واملغاربــة ،ودخــل ابــن شــاهني مدينــة مالقــة يــوم اجلمعــة الثالــث والعشـرين مــن
شــهر ربيــع اآلخــر مــن ســنة (870ه1465/م) ،واســتقر هبــا ،مث صعــد إىل قصبتهــا فوصفهــا أبهنــا
كانــت خاليــة لعــدم وجــود عامــل يشــغلها ،وأهنــا عبــارة عــن قبــة هائلــة ،وذات آاثر عظيمــة ،وهــي
مــن بنــاء الســلطان املريــي املنصــور أبــو احلســن ،وممــا شــاهده ابــن شــاهني يف هــذه القصبــة ثالثــة مــن
األزاير املعــدة لشــرب املــاء ،امتــازت حبســن الصنعــة ودقتهــا ،حــى أن رحالتنــا يُــقر أبنــه مــا رأى وال
مســع مبثلهــا وال حبُســنها؛ «قــد صفــت ثالثتهــا إىل جانــب بعضها...بدهليــز هــذه القصبــة»(.((10
وبعــد أن مكــث الرحالــة ابــن شــاهني مبالقــة مــدة يســرة غادرهــا يف شــهر مجــادى اآلخــرة
إىل غرانطــة ،مســتخدماً البغــال ويف طريقــه إليهــا مـَّـر علــى بلــدة يُــقال هلــا يكــش وصفهــا بكثــرة
اخل ـرات وابلــذات التــن اليابــس واللــوز لدرجــة أن املراكــب أتيت إىل بعــض الس ـواحل القريبــة
منهــا وتنقــل الكثــر مــن هــذا املنتــج ،ومــع ذلــك ال يشــعر األهــايل أبي نقـ ٍ
ـص حصــل عندهــم
مــن هذيــن الصنفــن.
ومــن يكــش وصــل ابــن شــاهني بلــدة احلامــة ،وقــد انبهــر بنظافتهــا وحســنها ونزاهــة أرضهــا،
وهــي ذات ســور منيــع ،وبعــد أن اغتســل يف محامهــا وابت هبــا ،غادرهــا مــن الغــد إىل غرانطــة
حيــث وصلهــا صبيحــة اليــوم التــايل أواخــر شــهر مجــادى األوىل ،فوصفهــا ابلنزاهــة والعظمــة
والظرافــة وحســن األبنيــة وعظيــم اآلاثر وكثــرة املتنزهــات ،ويبــدو أن غرانطــة آنــذاك كانــت مزدمحــة
بكثرة ســاكنيها حىت كأهنا -كما يقول« :-حمشــوة حشـواً» مزدانة ابملياه اجلارية وكثرة البســاتني
والكــروم ،مث ختــم بقولــه« :وابجلملــة مــن أعظــم بــاد املغــرب وأنزههــا»(.((10
ويف اليــوم الثامــن والعشـرين مــن شــهر مجــادى األوىل ،خــرج ابــن شــاهني للنزهــة خــارج غرانطــة
فشــاهد مــن البســاتني املليئــة ابلفواكــه واخلـرات أمـراً مهـوالًكمــا يقــول(.((10
ويف العاشــر مــن شــهر مجــادى اآلخــرة جتـ َّـول ابــن شــاهني يف ربــض البيازيــن أحــد أرابض
غرانطــة ،وقــد لفــت انتباهــه جامــع الربــض فقــد وصفــه ابحلســن ،وأشــار إىل منــارة اجلامــع ،فمــن
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املعلــوم أن هــاالً دائمـاً يكــون أعلــى منــارة أي جامــع ،لكــن جامــع ربــض البيازيــن وضــع مــكان
اهلــال ،هيئــة ديكــة ابســطة أجنحتهــا ،وتســميها أهــايل الربــض (بفــروج الـرايح(.)((10
وبعــد أن أهنــى رحالتنــا جولتــه يف ربــض البيازيــن ،توجــه إىل احلمـراء –وهــي دار الســلطنة–
الــي أقيمــت علــى علَّيــة تُطــل يف أحــد جانبيهــا علــى مــرج غرانطــة الــذي يشــقه هنــر شــنيل
واجلانــب اآلخــر مــن العلَّيــة ُمطــل علــى بســاتني غرانطــة وأجنَّ ــتها مشــكلة منظ ـراً بديع ـاً ،مث
يُشــر ابــن شــاهني إىل مــا ميكــن اعتبــاره ســبب يف إطــاق مســمى احلمـراء علــى ذلــك القصــر
أو احلصــن العظيــم؛ يقــول ابــن شــاهني« :أن القصــر يقــع علــى طــرف جبــل أمحــر اللــون جــداً،
تُصنــع مــن طينــه الكي ـزان اخلاصــة بشــرب املــاء ،وقــد وصفــت تلــك الكي ـزان إبتقــان الصنعــة،
ـردة للمــاء ،ورمبــا نفعــت يف بعــض احلــاالت الطبيــة»( ،((10مث خيتــم ابــن شــاهني
وهــي بطبعهــا ُمـ ّ
(((10
كالمــه عــن غرانطــة بقولــه« :إهنــا مــن أجـ َّـل مــدن اإلســام وأظرفهــا» .
ومــا أن انتهــى ابــن شــاهني مــن جتارتــه وجولتــه حــى قفــل عائــداً إىل بلدتــه وذلــك يف
احلــادي عشــر مــن صفــر ســنة (871هــ1466/م) فركــب البحــر إىل تونــس فوصلهــا يف 29
مــن نفــس الشــهر بعــد أن مـَّـر علــى جبايــة ،ومنهــا إىل طرابلــس فوصلهــا أواخــر شــهر ربيــع اآلخــر
بعــد أن اسـراح يف تونــس ،وبعــد أن أقــام يف طرابلــس أكثــر مــن شــهرين اجتــه إىل اإلســكندرية
عــن طريــق برقــة؛ يقــول« :مث دخلنــا برقــة فشــقيناها مــن علــى الطريــق الوســطي ال الســاحل ،ألن
الركــب أختشــى مــن التوجــه علــى طريــق الســاحل مــن شــرور عـرابن برقــة وأذاهــم ،لكوهنــم غالبـاً
يف هــذه األايم يكونــون ابلســاحل ،وقطعنــا عقبــة امل ـراس ،وتســلمنا البســاط مــن أرض برقــة،
وبقينــا هبــا ليــايل وأايم ـاً ،ورأينــا أرض ـاً عجيبــة ،وبــاداً خربــة غريبــة مل يبــق إال رســومها وبعــض
اآلاثر ،وهــي بطحــاء ال جبــال هبــا وال تــال وال عمـران ،وتعجبــت مــن ســران فيهــا بــا مــا يــدل
علــى الطريــق وحــى وال آاثرهــا ،وكنــا نــرى هبــا شــيئاً كثـراً مــن النعــام كبــاراً مسينــة حبيــث يـُخ ـيَّل
لناظرهــا مــن بعــد أهنــا شــجرة ،ورأينــا مدينــة لبنــا( ((10وهــي خـراب؛ مدينــة عظيمــة؛ كانــت مبنيــة
ابلرخــام األبيــض؛ وأكثــر جدراهنــا قائمــة علــى أصوهلــا؛ حمكمــة البنــاء ،ورأينــا غريهــا مــن بلــدان
خربــة ،مث اجت ـزان ابلبســاط ابلبئــر املعروفــة ببئــر ســادنو(((10؛ وهــي مــن أعجــب اآلابر ،عميقــة
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جــداً ،وإذا ُرمــي إليهــا احلجــر ال يُســمع صوتــه لبعــد املســافة بــن فمهــا ومائهــا ،وقاســينا يف
طريقنــا مــن املشــاق مــا ال يُعــد ،ولقينــا بعــض العـرابن وأخافــوان ،بــل رمبــا قصــدوا هنــب الركــب،
وأخــذوا أشــياء مــن أُاثث النــاس ،وداروا بنــا أايم ـاً ،ومــا س ـلَّم هللا تعــاىل منهــم إال بعــد ُجهـ ٍـد
ـوف شــديد ،حــى وصلنــا إىل ع ـرابن لبيــد ،وكانــت بالدهــم حمصنــة ،ومل يعرتضــوان
جهيــد ،وخـ ٌ
بســوء ،وأقامـوا لنــا أسـواقاً ،وسـران بعــد ذلــك إىل جهــة اإلســكندرية»( ،((10الــي وصــل إليهــا يف
اخلامــس مــن شــهر شـوال ،وبعــد أن مكــث فيهــا أايمـاً عــدة توجــه للقاهــرة ،فوصلهــا يف الســابع
مــن شــهر ذي القعــدة مــن العــام نفســه.

رابعاً :األحوال االجتماعية:
تنوعــت احليــاة االجتماعيــة يف بــاد الغــرب اإلســامي متخــذة مظاهــر عــدة ،لذلــك
ســنحاول قــدر مــا يتوفــر لدينــا مــن مــادة علميــة تتبعهــا ابــن شــاهني يف عرضهــا وحتليلهــا بقــدر
اإلمــكان.
 عناصر جمتمع الغرب اإلسالمي:ضمــت بــاد الغــرب اإلســامي العديــد مــن العناصــر البشـرية الــي وفــدت إليهــا ،والواقــع
أننا لن نســتطيع حصرها إمنا ســنعمل على إبراز أهم العناصر املوجودة ببالد الغرب اإلســامي
والــي رصدانهــا مــن خــال رحلــة ابــن شــاهني؛ ضمــن هــذه العناصــر.

أ -العناصر احلاكمة:
السالطني:
تــوىل حكــم بــاد الغــرب اإلســامي عــدة ســاطني فــكان ابلدولــة احلفصيــة الســلطان
«املتــوكل علــى هللا عثمــان» ،فلــم يقــدم ابــن شــاهني ترمجــة كاملــة عنــه إمنــا أورد عــدة مالحظــات
عنــه مــن خــال ســرده ألحــداث وقعــت مبصراتــه عندمــا هــرب حـوايل ســتني شــخصاً مــن ظلــم
قائــد طرابلــس؛ يقــول ابــن شــاهني« :ركب ـوا البحــر امللــح ،وتوجه ـوا إىل جزيــرة مالطــة لإلفرنــج،
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ليكونـوا حتــت إايلتهــم هـرابً مــن ظلــم أبــو النصــر ،عامــل عثمــان صاحــب تونــس علــى طرابلــس،
فلــم يكــرث صاحــب تونــس لذلــك ،فــا حــول وال قــوة إال ابهلل»(.((11
ويف حالــة أخــرى اســتغاث املســاجني بتونــس ومســع الســلطان بذلــك عــن حاهلــم فبُلــغ أبهنــم
يشــكون اجلــوع فأمــر هلــم بطعــام يفــرق عليهــم ،وحصــل هلــم بذلــك نــوع رفــق ابجلملــة(.((11
كمــا يــروى ابــن شــاهني مــدى الظلــم الواقــع يف مملكــة الدولــة احلفصيــة حيــث فــرض
الســلطان علــى الرعيــة الكثــر مــن املغــارم ،ووالة يقومــون بتحصيلهــا وال خيافــون هللا ،والرعيــة
يف أسـوأ األحـوال ال ســيما أهــل الريــف؛ يؤكــد علــى ذلــك ابــن شــاهني بقولــه« :وذكــر يل إن
عليــه –حاكــم طرابلــس وغريهــا مــن املــدن– يف العــام لصاحــب تونــس فــوق املائــة ألــف دينــار
مــن الذهــب املســتجد بداننــر تلــك البــاد الــي زنــة الدينــار منهــا مثقــاالً مــن الذهــب األبريــز
اخلالــص ،وأنــه حيصــل ذلــك مــن جهــات ومظــامل يهلــك فيهــا احلــرث والنســل ،وحيملهــا لصاحــب
تونــس»(.((11

والة العهد:
كم ــا اجتمــع ابــن شــاهني بــويل العهــد (حممــد املســعود ابهلل)؛ ابــن (املتــوكل علــى هللا
عثمــان) ،يقــول عنــه ابــن شــاهني؛ عندمــا التقــى بــه« :أخــذ بتلطــف يب يف املؤانســة ابلــكالم...
فأجــاز وأاثب أجــازه هللا ،وكتــب يل ظه ـراً إبعفائــي مــن املغــارم والل ـوازم»(.((11

ب -طبقة رجال السلطة:
مل يقــدم لنــا الرحالــة املصــري عــن طبقــة القــادة وال والة األقاليــم ســوى وايل طرابلــس ويرجــع
ذلــك الصطدامــه بــه يف ذهابــه وإايبــه ،وحكــي لنــا أثنــاء معامالتــه التجاريــة علــى مــدى ظلمــه.
ومــن ق ـواد ســلطان تونــس (كاتــب الســر) لقائــد طرابلــس ،وأمســه (عبــد هللا بــن حســان
الطرابلســي) ،يقــول عنــه ابــن شــاهني« :وكان عبــد هللا هــذا معينـاً لــه –أي قائــد طرابلــس– علــى
ومـتـعـاض ــدين علــى ذلــك ...ومل يــزل عبــد هللا هــذا علــى مــا هــو عليــه مــن املظــامل ،إىل
املظــاملُ ،
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أن تــويف يف هــذه الســنة ...وكان عارف ـاً بصناعتــه ماه ـراً فيهــا ،عارف ـاً ابلضبــط واحلســاب ،وويل
بعــده متخــذ طرابلــس ولــده عبــد الرمحــن املكــى أبيب زيــد ...وهــو كأبيــه يف ترمجتــه ،بــل فوقــه يف
الظلــم»(.((11
ومــن القــادة أيضـاً (عبــد الرمحــن بــن النجــار اإلسـرائيلي) مدبــر مملكــة تلمســان لســلطاهنا
(حممــد بــن أيب اثبــت) ،حيــث قدمــه يف ســلطته وأصبــح لــه األمــر والنهــي؛ يقــول عنــه ابــن
شــاهني« :فأنــس يل هــو ووالــده عبــد هللا األكــر ،وعبــد الرمحــن األصغــر ،وكان عبــد هللا انئبـاً
عــن والــده ومــن الكتبــة ،وأمــا عبــد الواحــد فــكان يف هيئــة اجلنــد ،ويركــب وينــزل مــع الســلطان،
ومل يكــن بعبــد الرمحــن اإلسـرائيلي هــذا ابس ابلنســبة لغــره ،فإنــه كان سيوسـاً عاقـاً وكــذا ولــده
عبــد هللا مــع ميلــه لطلــب العلــم واملـراء للنــاس فســألين عبــد الرمحــن يف شــيء مــن النظــم يف مــدح
صاحبــه ،أعــي صاحــب تلمســان ،ليقرأهــا ...يــوم عبــد الفطــر حبضــرة قاصــد صاحــب تونــس
فأجبتــه ...فلمــا وقــف عليهــا دعــاين إليــه ،ورفــع مــن حملــي لديــه ،وشــكرين علــى ذلــك وكتــب يل
ظهـراً مبســاحميت يف مــا أتصــرف فيــه مــن نــوع املتجــر ،وإنـزايل مــكان بوهـران إىل حــن ســفري،
ورتــب يل هبــا شــيئاً مــا بــن حلــم ودقيــق وعليــق»( ،((11ومــن رؤيــة ابــن شــاهني نالحــظ الفــرق
بــن والة ووالة خاصــة يف دولــة كــرى مثــل الدولــة احلفصيــة ،ودولــة تقــع بــن دولتــن يف حالــة
طمــع الدولتــن فيهــا.
ورجــال الســلطة احلاكمــة يف فــاس مثــل الوزيــر هــارون اليهــودي املغــريب الفاســي الــذي زاد
مــن فــرض الضرائــب علــى أهــل فــاس وكات النتيجــة كمــا يــروي ابــن شــاهني؛ فيقــول« :وكان
قتــل هــارون هــذا بيــد بعــض بــي مريــن حبربــة ضربــه هبــا ،فخرجــت مــن ظهــره»( ،((11ويواصــل
الرحالــة املصــري رؤيتــه للســلطة احلاكمــة ومــا اقرتفتــه يف حــق رعاايهــا ،إال أنــه يضيــق بنــا احلديــث
هنــا.
وتســتمر حالــة اهلــروب مــن ظلــم وايل طرابلــس ففــي عــام (886هــ1461/م) ،آخــر شــهر
رمضــان هــرب مخــس عشــر رج ـاً علــى بعــض الق ـوارب أبهاليهــم وأوالدهــم وأاثثهــم ليســكنوا
حتت حاكم مالطة ،يقول ابن شــاهني« :مث جاء اخلرب من مالطة أبن الفرنج أســنوا إليهم وهبم
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وأنزلوهــم وأعطوهــم أرضـاً ،وشــرطوا عليهــم أن يعطوهــم مــن اخلـراج حنــو الثلــث أو األقــل ممــا كانـوا
يعطونــه لقائــد طرابلــس ،وهــم أمنــون مــن املظــامل وعلــى أنفســهم وأمواهلــم»(.((11
ومل يرتك وايل طرابلس مسلم أو نصراين من ظلم ،ومل يكن مصري من جيد الفرصة إال وهرب؛
وعــن ذلــك يقــول ابــن شــاهني يف يــوم األحــد  28ذو القعــدة عــام (866هــ1461/م)« :اتفــق
األسرى الذين بطرابلس من الفرنج وحفروا املطمور الذي حيبسون به ليالً ،وكان هلم مدة حيفرونه،
ومل يُطلــع عليهــم يف ذلــك حــى أهنــوه يف هــذا اليــوم ،وخرجـوا منــه ليـاً ،ونزلـوا مــن ســور البلــد ،وقبــل
أن يتم أمر هروهبم فُـطـن هبم ،وكانوا هيئوا قارابً هلروهبم فيه ،فبدر مخسة منهم ابلركوب فيه وخرجوا
هاربــن ،وأُخــذ مــن بقــي منهــم فنُــكل هبــم ،مث أصبــح القائــد أبــو النصــر فبعــث بســلوقي( ((11يف أثــر
اهلاربــن فعــادت ومل يظفــر منهــم علــى طائــل»(.((11

ج -العامة ببالد الغرب اإلسالمي:
هناك عدة عوامل كان هلا أكرب األثر يف أحوال العامة ببالد الغرب اإلسالمي ،منها العوامل
السياسية واالقتصادية ،مثل فرض الكثري من الضرائب اليت أثقلت كواهل العامة( ،((12إىل جانب
ســطو العرابن على الركب عند املرور بربقة( ،((12وفرض اإلاتوات( ،((12إضافة قلق صاحب تونس
مــن عـرابن بــاده(((12؛ ممــا زاد األمــر ســوءً.

 -مفهوم العامة يف احلضارة اإلسالمية:

عــرف اللغويــون مصطلــح العامــة فقال ـوا العامــة خــاف اخلاصــة ،و«العامــة» اســم للجمــع،
فيقــال :رجــل عمــى ،ورجــل قصــري ،فالعمــي العــام ،والقصــري اخلــاص(.((12
ومعين العامة قيل :السوقة؛ وهم الرعية ومن دون امللك ،من مل يكن ذا سلطان(.((12
وقــد أطلــق علــى العامــة صفــات كثــرة مــن هــذه النعــوت :األنــذال؛ واألوابش؛ والســقاط؛
والغوغــاء؛ وحشــو النــاس؛ وأذانب النــاس( ،((12فمصطلــح العامــة يضيــق ويتســع حبســب رؤيــة
املــؤرخ يف عصــره.
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 -مفهوم العامة يف الدراسات احلديثة:

تناولــت البحــوث والدراســات احلديثــة معــى العامــة ،وقــد حفلــت هــذه الدراســات بتعريــف
مفهــوم العامــة يف نظــر هــؤالء الباحثــن.
تذكــر إحــدى الدراســات أن املقصــود ابلعامــة (عامــة الشــعب) س ـواءً كان ـوا مــن ذوي
الدخــل املتوســط ،أم العاطلــن عــن العمــل ،أم الفالحــن والبــدو والعبيــد ،أم احلرفيــن وصغــار
التجــار ،وهــم ميثلــون فئــة كبــر مــن مجهــور الشــعب ،أصحــاب احلــق الشــرعي يف العيــش ضمــن
حــدود ذلــك اجملتمــع(.((12
ويرى ابحث آخر يف احلياة االجتماعية ،أن العامة هم:
أ -الطبقــة املنتجــة :وحتتــوي علــى شــرحيتني؛ األوىل ال متلــك وســائل اإلنتــاج؛ وهــم:
متعلمــو احلــرف والصنــاع وغريهــم ،والثانيــة متلــك وســائل إنتاجهــا؛ وهــم أرابب احلــرف؛ وقــد
تعرض ـوا الضط ـراابت شــديدة نتيجــة ملــا أصــاب البــاد مــن تدهــور.
ب -الشــغيلة غــر املنتجــة :ومنهــم أصحــاب اخلدمــات الضروريــة؛ أمثــال :الباعــة(،((12
والســقاءين وغريهــم ،واصحــاب اخلدمــات الثانويــة :احلـراس؛ واخلــدم ابملنــازل وغريهــم.
ج -العاطلــون :وهــم أهــل البطالــة ،ولقــد اصطلــح أحــد الدارســن علــى تســميتهم العامــة
الرثــة( ،((12وقــد اتســعت قاعدهتــم بشــكل ملحــوظ نظـراً ملــا تعرضــت لــه بــاد الغــرب اإلســامي
مــن أزمــات سياســية واقتصاديــة.
وقــد تعــرف الرحالــة املصــري ابــن شــاهني علــى العديــد مــن العامــة علــى طــول رحلتــه سـواء
يف البحــر أم الــر ،فمــن العامــة الــي تعــرف عليهــم واصطــدم هبــم كان عمــال تفريــغ الســفن مبينــاء
اإلســكندرية لتجهيزهــا للرحيــل إىل جهــة تونــس وهنــا يســتخدم الرحالــة كلمــة النــاس فيقــول:
«مث أخــذ النــاس مــن التجــار املغاربــة بــل وغريهــم يف التكلــم يف وســق املســلمني ،وعاقدوهــم
علــى محــل بضائــع املســلمني إىل املغــرب ...وجتهيــز النــاس للســفر فيهــا ،وأان مــن مجلــة مــن
جتهــز»(.((13
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وأثناء ســفره على الشــونية ،القطلونية جرت أحداث حيث جترأ نويت( ((13وســرق دجاجة
مــن اخلــن النــازل فيــه ابــن شــاهني ،ويقــول عــن ذلــك« :العيــب يف حقــي كونــك جتســر علــى
نزيلــي وتســرق متاعــه ،وحنــق النــويت كونــه لطمــه ،فتقاتــا ،وأخــرج الــذي ســرق الدجاجــة ســكيناً
معــه ،فضــرب هبــا القلفــاط الرجــل الــذي يوقــد النفــط يف املركــب ،فاتفــق أن وقــع ميتـاً ،فقامــت
القيامــة يف املركــب وبلــغ بــرون املركــب وهــو كبريهــا ذلــك فأمــر إبمســاك القاتــل قبــل أن يبلغــه
مــوت القلفــاط لئــا تصــدر عنــه مفاســد» ،مث يذكــر ابــن شــاهني تفاصيــل القصــاص مــن قاتــل
القلفــاط ،فقــال« :مث أحضــروا يهــودايًكان معهــم يف املركــب ممــن ركــب مــن اإلســكندرية قاصــداً
بــاد املغــرب ،وأعطــوه يف يــده شــيئاًكالســاطور العظيــم ،وجعــل للقاتــل وتــدان يف حافــة املركــب،
وديل بدنــه إىل جهــة البحــر ،وبقــي عنقــه بــن الوتديــن ورأســه إىل املركــب ،مث أمــروا اليهــودي أبن
يضــرب ابلســاطور علــى رقبتــه ليفصــل رأســه عــن بدنــه بضربــة قويــة ،فامتنــع اليهــودي مــن ذلــك،
ورمــى الســاطور مــن يــده ،فــا زالـوا بــه وأحلـوا عليــه حــى ضــرب ضربــة قويــة وقعــت علــى العنــق
فانفصلــت رأســه عــن جثتــه ،ونزلــت اجلثــة إىل البحــر»(.((13
ويرصــد الرحالــة أبن اليهــود ممــن يقومــون بتنفيــذ عمليــة القصــاص الــي أمــر هبــا القضــاة كمــا
جــرى علــى املركــب( ((13إضافــة إىل أحــكام البحــر.
د -طبقــة األســرى واملســاجني :مــن طبقــات اجملتمــع املغــريب األســرى واملســاجني؛ حيــث
أورد ابــن شــاهني الكثــر مــن األحــداث خــال رحلتــه؛ منهــا :كثــرة الظلــم الواقــع علــى الشــعب
املغــريب مثــل هــروب مســاجني مــن مصراتــه إىل جزيــرة مالطــة حيــث فضل ـوا اإلقامــة حتــت
حاكمهــا اإلفرجنــي خـراً مــن ظلــم أبــو النصــر حاكــم طرابلــس ومل تكــن مصراتــه وحدهــا بــل يف
العاصمــة التونســية؛ حيــث كثــرة اســتغاثة مســاجينها حــى ضــج النــاس مــن صراخهــم(.((13
 الفــداء والقرصنــة :كانــت تونــس إحــدى احملطــات لفــداء أســرى املســلمني ،حيــث وردإىل مرســاها اثنــان مــن مراكــب الفرجنــة ومعهــم أســرى للفــداء؛ ومت فــداء مجيــع األســرى مــا عــدا
أسـراً واحداً أســر من (املماليك القبجاق) التتار وهو معهم منذ حوايل مخســة وعشـرين ســنة،
(.((13
وقــد دفــع ابــن شــاهني أربعــن دينــاراً فــداءاً هلــذا األســر علــى أن يقــوم مبالزمتــه والعمــل معــه
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وعندمــا اختــل الوضــع احلــريب ابلبحــر املتوســط ازدادت القرصنــة بــه؛ إذ أخــذ اإلفرنــج مــن
القرصنــة حرفــة هلــم ،وإنصــاف للحــق مل يســكت املســلمون علــى ذلــك بــل كان الفعــل مــن صنــف
العمــل ،وهنــا يــورد الرحالــة املصــري مــا شــاهده وهــو بتلمســان فذكــر أن أحــد عشــر نف ـراً مــن
الفرجنة مت أســرهم وأحضروا إىل تلمســان ،وكان أولئك النفر مع الكثري من بين جلدهتم يقومون
خبطــف مــن وجــدوه منفــرداً مــن املســلمني ،مث قــال «:وملــا فطــن املســلمون هبــم اثروا عليهــم فهــرب
منهــم الكثــر ،وأُخــذ مــن ذكـران ،وتقلــع الباقــون مبركبهــم إىل البحــر وجنـوا ،وملــا احضــر املأخوذيــن
إىل صاحب تلمســان ،أمر بســتة منهم فعلقوا مشــنوقني من رقاهبم على بعض أبواب تلمســان،
إىل أن ماتـوا وأبقــى منهــم مخســة فذكــر أهنــم مــن ذوي الشــأن ليفــادوا عــن أنفســهم ابملــال»(.((13
ومل تكــن تونــس وتلمســان مهــا الوحيــداتن علــى مســرح األحــداث يف القرصنــة واهلــروب
بــل أيضـاً كانــت األندلــس نظـراً ملــا يســودها مــن اضطـراب ،وجــرى ‹مبالقــة› أن تشــاجر اثنــان؛
وصــل األمــر أن قتــل أحدمهــا اآلخــر ،وفــر القاتــل إىل بــاد الفرجنــة ‹الربتغــال› واســتقر هبــا خوفـاً
مــن العقــاب(.((13
وتســتمر مهزلــة القرصنــة مــن قبــل الفرنــج؛ يقــول ابــن شــاهني يف يــوم الثــااثء  26ربيــع
اآلخــر ســنة (870هــ1465/م)« :هجــم مجاعــة مــن الفرنــج الربطقــال علــى بعــض الطواحــن،
خــارج مالقــة ،فأســروا عــدة مــن املســلمني ممــن كان ابلطاحــون»( ،((13وغالبـاً مــا أيخــذ اإلفرنــج
أدالء ممــن ارتــدوا عــن اإلســام وهربـوا إىل بــاد اإلفرنــج ملعرفتهــم مداخــل وخمــارج البــاد؛ ويؤكــد
ذلــك ابــن شــاهني« :مث ورد اخلــر أبن أس ـراً مــن الكفــار ،ممــن أســلم هبــذه البــاد ،مث هــرب
مــن مالقــة هــو الــذي أتــى دلي ـاً مــع هــؤالء الكفــار بعــد ارتــداده ،وفعــل معهــم مــا فعــل هبــذه
الطاحــون»(.((13

 األعياد واالحتفاالت:كمــا أن هنــاك رســوم متبعــة يف أداء الســلطان لصــاة اجلمعــة يف املقصــورة ،فــإن ت ـراءي
هــال رمضــان يتــم كذلــك وفــق رســوم جــرت العــادة ابتباعهــا لكــن املالحــظ أن هــذا يتــم دون
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أدىن احتيــاط ،وهــذا مــا مت يف طرابلــس يــوم التاســع والعش ـرين مــن شــعبان أثنــاء حتــري شــهر
هــال رمضــان فقــد جــرت كارثــة يف منــار املســجد اجلامــع ،راح فيهــا مــا يزيــد علــى األربعــن
نفسـاً ،يقــول ابــن شــاهني« :كانــت العــادة ابلبلــد يف رؤيــة اهلــال االجتمــاع ابجلامــع ،مث صعــود
مــن لــه عــادة برؤيتــه ليخــر القاضي»«...وملــا صعــد مــن لــه ،تبعهــم بعــض األحــداث ،وهــم
يزدمحــون علــى ابب املنــار للطلــوع شــيئاً فشــيئاً حــى ضــاق أعــايل املنــار عمــن صعــد ،وتكاثــروا
يف درجــه حبيــث ملئ ـوا الــدرج مــن ابب املنــار ألعاله»«...واتفــق أن الشــهر مــا رؤي ،ففــرح
مــن كان علــى املنــار ،وبــدروا ابهلبــوط ،وعارضهــم الصاعــدون بقــوة عــزم الصعود»«...وحــل
بينهــم تزاحــم عظيــم ،فمــا تنبه ـوا إال وقــد مــات منهــم ابلزحــام لبعضهــم البعــض مجــع وافــر مــن
األحــداث ،ال ســيما الصغــار وكان بينهــم مقتلــة عظيمــة(.((14
وعــن االحتفــال بعيــد النحــر بتلمســان حضــر ابــن شــاهني ذلــك العيــد؛ بقولــه« :وحضــر
حممــد ابــن أيب اثبــت صاحــب تلمســان صــاة العيــد يف هــذا اليــوم ،بعــد أن خــرج يف مركــب
حافــل ،حــن تعــاىل النهــار جــداً ،مث صلــى وحنــر ضحيتــه كبش ـاً أملح ـاً يف املصلــى بعــد فراغــه
وشــهد هــذا الكبــش حممــوالً علــى بغــل مــع رجــل ُمعــد لذلــك ،فشــق بــه املدينــة
مــن الصــاةُ ،
ألجــل يُتيقــن بتضحيــة اإلمــام علــى قاعــدة مذهــب اإلمــام مالــك -رضــي هللا عنــه«...»-ومل
أكــن أعــرف ذلــك قبــل هــذا التاريــخ ،فســألت بعــض أصحــايب عــن ذلــك ،فأجابــي أبن ذلــك
مــن عــادة ملــوك هــذه البــاد»(.((14
أما عن عيد الفطر فلم ختتلف مظاهره عن ابقي أقاليم الغرب اإلسالمي(.((14
ومــن احتفاالهتــم وليمــة ختــم القــرآن الكــرمي ،حيــث أخــر أن مــن عــادة أهــل وهـران عمــل
وليمــة عظيمــة يف منــزل خطيــب جامــع وهـران ،حيــث حضرهــا األعيــان ،وبعــد انتهــاء األعيــان
مــن األكل ،أكل مــن الوليمــة غالــب أهــل البلــد(.((14
ومــن هــذا الــكالم نالحــظ مــدى ضخامــة هــذه الوليمــة الــي فاضــت مــن شــيوخ وأعيــان وهـران
وأيضـاً أهــل البلــد.
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ومــن عــادة الغــرب اإلســامي عمــل بعــض املأكــوالت والــي كانــت غريبــة عــن الرحالــة
املصــري؛ فيقــول« :مث هيئ ـوا مــن مجلــة هــذه الضيافــة مأكــوالً يقــال لــه اجملبنــة ،مــن مأكيــل
األندلــس ،وصفتــه جــن طــري ،يدعــك ابأليــدي حــى يصــر كاجلــن ،مث يعجــن الســميد
عجين ـاً حمكم ـاً حــى يصــر يف ق ـوام عجــن الزالبيــة هبــذه البــاد أو أغلــظ قوم ـاً منــه بيســر ،مث
يؤخــذ منــه قطعــة تنبســط ابلكــف بلطافــة ،مث جيعــل عليهــا قطعــة مــن اجلــن املدعــوك ،وجتمــع
حــى يصــر اجلــن حش ـواً هلــا ،مث يبســط قلي ـاً مث يلقــى يف الطاجــن وهــو علــى النــار ابلدهــن
فيلقــى ،مث يرفــع ويــرش عليــه الســكر املدقــوق انعم ـاً ومعــه اليســر مــن الكمــون ،وعمــل ذلــك
بــن يــدي احلاضريــن ،وتــوىل عملــه بعــض مــن اجلماعــة مــن ظرفائهــم ،وكان يوم ـاً معــدوداً مــن
األعمــار»(.((14

خامساً :احلياة العلمية:
ضمــت الرحلــة مجعـاً غفـراً مــن العلمــاء ممــا جعــل الرحالــة املصــري ابــن شــاهني يشــد رحالــه
لالســتفادة منهــم ،وخاصــة علــم الطــب؛ فيقــول...« :وأان يف غايــة التطلــع إىل ذلــك التشــوق
لــه ،الســيما وقــد بلغــي أن هبــا الفضــاء يف علــم الطــب ،وكان يل رغبــة موفــورة إىل ذلــك ،وكان
أعظــم األســباب الداعيــة إىل توجهــي ذلــك»(.((14

ومن هؤالء العلماء على سبيل املثال:
 -1أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن حممــد البلــوي الشــهري اببــن البكــوش( ،((14عــامل
القــروان ومفتهــا وطبيبهــا ،نــزل ابــن شــاهني بــدار جبانــب دار ابــن البكــوش ،يقــول ابــن شــاهني:
«وأنــس إيل جــداً ،وأخــذت بعــد ذلــك يف احلضــور إىل جمالــس دروســه ،وأخــذان عنــه العلــم
الكثــر يف الوقــت اليســر ابجتهــاد وكثــرة تــرداد ،مــا بــن ق ـراءة بنفســنا عليــه ومســاع ،واســتفدان
منــه نبــذا جيــدة يف صناعــة الطــب وحصلنــا الفوائــد اجلليلــة إىل الغايــة والنهايــة وأجــاز لنــا»(.((14
 -2عبــد هللا بــن أيب إبراهيــم املغــريب الصحـراوي الفيــايل ،اإلذرعــايت املالكــي(((14؛كان مــن
مدينة(أذرعات) ابلصحراء ابلقرب من املدينة اليت يقال هلا بفياليل( ((14بصحاري املغرب ،وهي
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من بالد الرببر .وكان وأخوته وأسالفهم من قبل من مشايخ تلك البالد وأكابرها ورؤسائها من
أهــل العلــم والفضــل والصــاح واخلــر ،وكانــت ملــوك املغــرب تعتقدهــم ويعظموهنــم ،وكمــا كانــت
العـرابن تعتقــده وأســافه؛ فيكرمــون احلــاج ألجلــه ،مــر ابلقاهــرة بصحبــة الركــب احلــاج املغــريب غــر
مــرة ،أخرهــا يف ســنة(867هـ1462/م) ،حيــث مــات ودفــن هبــا بعــد عودتــه مــن احلــج(.((15
 -3اإلمــام العامــل ســيدي أبــو العابســي أمحــد بــن العباســي املالكــي مفــي وه ـران؛
«والشــيخ ســليمان احلميــدي ،ومهــا مــن كبــار أهــل العلــم والفضــل هبــذه البلــدة ،فاســتفدت
منهمــا ،وحضــرت الكثــر مــن دروســهما»(.((15
 -4الشــيخ العــامل الفاضــل أيب عبــد هللا حممــد بــن القرعــة قاضــي مالقــة وخطيبهــا؛
«وحضــرت الكثــر مــن دروســه استئناس ـاً بــه ،ومسعــت الكثــر مــن فوائــده الســيما العربيــة فإنــه
آيــة فيــه ،وهــو إنســان حســن عنــد بشــر وبشاشــة ،ق ـرأ الكثــر ،وأخــذ عــن مجاعــة مــن علمــاء
عصــره ،وهــو بصــدد نفــع الطلبــة هبــا»(.((15
 -5أبــو حممــد ،عبــد الغفــار بــن أمحــد بــن عطيــة الطرابلســي املغــريب املالكــي؛ ويعــرف
اببــن عطيــة ،ولــد بطرابلــس الغــرب قبــل ســنة(790هـ1388/م) ،وهبــا نشــأ يف كنــف أبيــه
وبزاويــة جــده ،حفــظ القــرآن العظيــم يف صغــره ،ومتيــز يف فقــه مالــك -رضــي هللا عنــه،-
التصــوف ،واســتقر بعــد والــده يف زاويتــه ،وكان ينفــع النــاس ،ومــن أجــل عــدول
وتبــع طريــق ّ
طرابلــس املعتربيــن .يقــول ابــن شــاهني «رأيتــه وصحبتــه وأان بطرابلــس ،ومسعــت الكثــر مــن
فوائــده وتــرددت إىل زاويتــه ،وداره كث ـراً ،وكان أينــس إيل ومل يــزل علــى خــر حــى تــويف يف
هــذه الســنة ،ومل حيضــرين شــهر وفاتــه»(.((15
 -6حممــد بــن حممــد املغــريب الفاســي التونســي املالكــي؛ أحــد كبــار األطبــاء ،ولــد بفــاس،
بعــد ســنة(810هـ1407/م) ،قــدم تونــس وبــرع يف علــوم الطــب ،يذكــر ابــن شــاهني لقائــه
فيقــول« :صحبتــه بتونــس وأخــذت عنــه الكثــر مــن علــم الطــب ،وتــويف بتونــس يف هــذه الســنة
فيمــا بلغــي ابلطاعــون ،وكان إنســاانً حســناً ،خ ـراً ،حســن الســمعة واهليئــة ،ذا تــؤدة وفكاهــة
حماضــرة»(.((15
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سادساً :استدراكات على رحلة ابن شاهني وشخصيته:
تتناول هذه الدراسة رحلة ابن شاهني يف عدة مباحث:

املبحــث األول :عالقــة ابــن شــاهني برمــوز الســلطة يف بــاد الغــرب اإلســامي؟ موقفــه
منهــا:
كان البــن شــاهني منزلــة علميــة واجتماعيــة مرموقــة سـواءً يف جمتمعــه مبصــر؛ أو يف اجملتمعــات
الــي حــل ونــزل هبــا ،وميكــن اســتنتاج ذلــك مــن احلفــاوة الــي لقيهــا سـواءً مــن علمــاء تلــك البــاد،
أو حــى مــن حكامهــا وأبنائهــم.
ولعــل مــن املآخــذ الــي تســجل علــى ابــن شــاهني صمتــه علــى إعفائــه دون غــره مــن رســوم
التجــارة ،وذلــك جملــرد نظمــه لبيتــن مــن الشــعر ميــدح هبمــا ويل عهــد صاحــب تونــس حممــد
املســعود ابهلل ودولتــه( ،((15وكذلــك األمــر ملــا نظــم قصيــدة ملدبــر مملكــة تلمســان عبــد الرمحــن
بــن النجــار الــذي أعفــاه مــن كل مــا يتصــرف بــه مــن أنـواع املتجــر( ،((15وأيضـاً إعفــاء صاحــب
غرانطــة لــه مــن مجيــع مــا يلــزم بــه التجــار مــن املغــارم ،وذلــك لقــاء األخبــار الــي قصهــا ابــن
شــاهني عــن أح ـوال الشــام ،ومصــر ،وتونــس ،وتلمســان(.((15
واحلقيقــة أن اإلنســان ليعجــب مــن هــذه النفــوس فمــن كان صاحــب حظــوه لــدى
املســؤول أُعفــي ممــا يُــلزم بــه غــره مــن الذيــن ال حــظ هلــم عنــده .وهــذا الغايــة يف ســلبية
املســؤول وســلبية مــن ينــال مثــل هــذا اإلعفــاء؛ كابــن شــاهني الــذي أثــى علــى موقــف ويل
العهــد كث ـراً ألن املوقــف كان يف صاحلــه فقــط ومل يفكــر قــط ابآلخريــن حــى وصفــه« :مــن
جنبــاء امللــوك ،ولــه كــرم وســخاء نفــس وجــود وحمبــة يف اخلــر والــر واملعــروف»(((15؛ رغــم كونــه
حيــب اللهــو ،وشــرب اخلمــر!؟
وممــا أيخــذ عــن ابــن شــاهني صمتــه املطبــق أمــام الظلــم البائــن الواقــع علــى التجــار وعامــة
النــاس يف طرابلــس مــن قائدهــا؛ الــذي كان جيــي األم ـوال لتقدميهــا إىل صاحــب تونــس(،((15
وســجن ،انتفــض بتهديــده ابلشــكوى إىل
فلمــا وقــع ظلــم القائــد املذكــور علــى ابــن شــاهني ُ
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عثمــان صاحــب تونــس وولــده املســعود ،ومل خيــرج مــن عنــده حــى أعــاد إليــه مالــه وبيتــه ،وملــا
علــم قائــد طرابلــس بســفر ابــن شــاهني إىل تونــس خشــي أن يذكــر أمــره للســلطان ،فأرســل
وده ،وأصــر عليــه ألخذهــا مقابــل
إليــه يســتعطفه ويعتــذر منــه ،وبعــث إليــه هبديــة ليضمــن ّ
صمتــه ،واملالحــظ علــى هــذه القصــة أن قائــد طرابلــس ظــامل متمــادي يف ظلمــه ،ورغــم معرفــة
ِ
ـحرك ســاكناً ممــا يــدل علــى أن ســلطان تونــس هــو الظــامل
ســلطان تونــس هبــذا األمــر إال أنــه مل ي ـُ ّ
احلقيقــي(.((16
املبحث الثاين :موقف ابن شاهني من مشاهد البدع واخلرافات اليت صادفها يف رحلته:

نشــأ ابــن شــاهني يف بيئــة ســادت هبــا البــدع واخلرافــات سـواءً يف الشــام أو مصــر ،ومل يكــن
مثلــه األعلــى ووالــده مبنــأى عــن ذلــك ففــي أوائــل ســنة (873هــ1468/م)؛ عــاد والــده مــن ســفره
بعــد أن حــج بيــت هللا احلـرام ،وزار العتبــات املقدســة يف العـراق(((16؟
فقــد وقــف ابــن شــاهني علــى العديــد مــن مشــاهد البــدع دون أن ينتقدهــا ،ومــن ذلــك
املســجد الــذي يــزوره أهــل تلمســان ،ويُقــال لــه (مســجد اجلــدار) وينســب ادعــاءً للجــدار الـوارد
يف صــورة الكهــف( ،((16كمــا وجــد يف وه ـران ابلقــرب مــن ابب البحــر صخــرة عظيمــة عليهــا
مســجد؛ يعتقــد النــاس أنــه موقــع يُســتجاب بــه الدعــاء(.((16

كمــا وقــف ابــن شــاهني دون تعليــق علــى جامــع (ربــض البيازيــن) بغرانطــة ،والــذي يتــوج
منارتــه هيئــة ديكــة ابســطة أجنحتهــا بــدالً مــن اهلــال ،وتســميها أهــايل الربــض بفــروج الـرايح،
اعتقــاداً أبهنــا تبعــد الـرايح العاتيــة عــن البلــدة(.((16
(((16
وملا عاد ابن شاهني إىل مصر(871هـ1466/م)( ،((16أقام يف (اخلانقاه الشيخونية)
ابلقاهرة ،واليت كانت خمصصة كباقي اخلانقوات للمتجردين من الصوفية.
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املبحث الثالث :أهم احلواضر واحملطات يف حياة (ابن شاهني):
احلاضرة

اتريخ قدومها

احلاضرة

اتريخ قدومها

 -1ملطية
(املولد)

 11رجب
(844هـ1440/م)

 -10تونس

 22ذي القعدة
(866هـ1461/م)

 -2طرابلس
الشام

مجادى األوىل
(859هـ1455/م)

 -11جربة

 8رمضان
(867هـ1462/م)

 -3دمشق

مجادى اآلخر
(865هـ1460/م)

 -12طرابلس
الغرب

 15رمضان
(867هـ1462/م)

 -4القاهرة

أواخر (865هـ1460/م)

 -13قابس

 25مجادى اآلخرة
(868هـ1463/م)

 -5الصعيد

 15ربيع األول
(866هـ1461/م)

 -14القريوان

 28مجادى اآلخرة
(868هـ1463/م)

 -6بنها

قبل مجادى
اآلخرة(866هـ1461/م)

 -15تونس

 20شوال (868هـ1463/م)

 -7بوالق

قبل مجادى اآلخرة
(866هـ1461/م)

 -16تلمسان

أواخر شوال
(868هـ1463/م)

-8
اإلسكندرية

مجادى اآلخرة
(866هـ1461/م)

 -17ابجه

ذي القعدة
(868هـ1463/م)

 -9رودس

 19شوال
(866هـ1461/م)

 -18قسنطينة

 17ذي القعدة
(868هـ1463/م)
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احلاضرة

اتريخ قدومها

احلاضرة

اتريخ قدومها

 -19جباية

ذي القعدة
(868هـ1463/م)

 -28جباية

ربيع األول
(871هـ1466/م)

 -20اجلزائر

ذي القعدة
(868هـ1463/م)

 -29تونس

 20ربيع األول
(871هـ1466/م)

-21
تلمسان

أواخر ذي القعدة
(868هـ1463/م)

 -30طرابلس
الغرب

أواخر مجادى األوىل
(871هـ1466/م)

 -22وهران

 27ربيع اآلخر
(869هـ1464/م)

 -31مسراته

شعبان
(871هـ1466/م)

-23
تلمسان

 27رمضان
(869هـ1464/م)

 -32قصر أمحد
(من أعمال طرابلس)

شعبان
(871هـ1466/م)

 -24مالقة

 23حمرم
(870هـ1465/م)

 -33برقة

شعبان
(871هـ1466/م)

-25
غرانطة

صفر
(870هـ1465/م)

-34
اإلسكندرية

شوال
(871هـ1466/م)

 -26مالقة

مجادى اآلخرة
(870هـ1465/م)

 -35القاهرة

 7ذي القعدة
(871هـ1466/م)

 -27وهران

 4رجب
(870هـ1465/م)

 -36منفلوط

(882– 881هـ/
1477–1476م)
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اخلامتة
خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج جنملها على النحو اآليت:
 مل تكــن رحلــة ابــن شــاهني شــاملة جلميــع بــاد الغــرب اإلســامي بــل مشلــت املــدن واألقاليــمالكــرى.
 ســعي ابــن شــاهني مــن رواء رحلتــه البحــث عــن كبــار علمــاء الغــرب اإلســامي لتلقــي العلــومالطبيــة والعالجيــة ،كمــا ســعى لتصريــف جتارتــه وشـراء أخــرى للكســب منهــا واإلنفــاق علــى
رحلتــه والرجــوع مبــا حيتاجــه مــن مـواد جتاريــة مبصــر.
 متيــزت رحلــة ابــن شــاهني بكوهنــا مــن أوائــل الرحــات الــي يقــوم هبــا رحالــة ومــؤرخ مشــرقي إىلالغــرب اإلســامي ،وتُعــد هــذه الرحلــة مــن املصــادر التارخييــة اهلامــة لبــاد الغــرب اإلســامي،
لكوهنــا متثــل مشــاهدات مــؤرخ عاصــر وشــاهد وكتــب العديــد مــن األحــداث الــي وقعــت يف
زمــن الرحلــة ،والــي مل ترصدهــا املصــادر األخــرى؛ مثــل :بدايــة اهنيــار الدولــة احلفصيــة ،واهنيــار
دولــة بــي عبــد الـواد بتلمســان ،وأيضـاً ضعــف وظهــور عوامــل ســقوط األندلــس ،إضافــة إىل
نقل األحداث اليت تنبأت بســقوط دولة بين مرين وقتل ســلطاهنا ووزيره ،إضافة إىل تشــتت
بــي وطــاس ،وإعــادة مل مشلهــم والزحــف علــى فــاس والســيطرة عليهــا ،ومــا دار بــن الشــيخ
الوطاســي والش ـريف اجلوطــي مــن ح ـوارات علــى مــن لــه أحقيــة احلكــم ،وانتصــار العامــل
السياســي علــى مــن يتقلــدون النســب الشـريف ،ومليكــة األرض والبــاد.
 رصــد ابــن شــاهني الصراعــات السياســية بــن الســلطنة احلفصيــة ومملكــة بــي عبــد الـواد ملــوكتلمســان ومــا جيــري بينهمــا مــن حــروب كانــت ســجاالً.
 أظهر ابن شاهني تعدد طبقات اجملتمع الغريب ،واختالف تركيبته السكانية. ســجل ابــن شــاهني جوانــب مــن مناحــي احليــاة العقديــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة لبــادالغــرب اإلســامي ،والــي أغفــل ذكرهــا املؤرخــون الذيــن اقتصــروا كتابتهــم علــى تســجيل
األحــداث السياســية.
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 رصــد ابــن شــاهني العديــد مــن املظاهــر اجلغرافيــة والعمرانيــة الــي شــاهدها أثنــاء رحلتــه،ووصفهــا بشــكل خمتصــر.
قــدم ابــن شــاهني الكثــر مــن األحــداث الــي جتــري ببــاد الغــرب اإلســامي والــي أغفلهــا
املؤرخــون؛ مثــل :القرصنــة ،وهــروب املســاجني ،ودور القشــتاليني ،والقطالونيــن يف جتــارة البحــر
املتوســط وســيطرهتم علــى الســفن التجاريــة ،كمــا أظهــرت دور القبائــل وصراعاهتــم ،وقطعهــم
للطــرق حــى علــى حجــاج بيــت هللا احلـرام كمــا جــرى بربقــة.
أبــرزت الدراســة مالمــح املنهــج الــذي عــاجل مــن خاللــه املــؤرخ موضوعــات رحلتــه ،وكشــف
أيضـاً عــن الــروح النقديــة الــي متيــز هبــا.
رغــم مــا اشــتهر بــه ابــن شــاهني مــن حتــري الدقــة فيمــا دونــه عــن الغــرب اإلســامي ،إال أن
هنــاك العديــد مــن الش ـواهد تظهــر مــا اعــرى بعــض الوقائــع الــي ســجلها مــن لبــس وغمــوض
واضطـراب .رغــم معاصرتــه هلــا.
أظهرت الدراسة جانباً من شخصية ابن شاهني ،وتكوينه العلمي والثقايف.
وختامـاً أســأل هللا تعــاىل أن يكــون قــد حالفــي التوفيــق يف إبـراز أهــم النتائــج الــي توصــل
إليهــا ابــن شــاهني يف رحلتــه األوىل مــن نوعهــا.
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اهلوامش والتعليقات:
 )1الظاهــر برقــوق :أول مــن ملــك مصــر مــن الشراكســة ،مملــوك أُعتــق وتقــدم يف دولــة املنصــور القــاووين،
ويف ســنة (784هــ1382/م) تــوىل الســلطنة ،وقــام إبصالحــات عــده ،وصــف أبنــه كان حازمـاً شــجاعاً
حمبـاً للمــال ،تــويف ابلقاهــرة ســنة (801هــ1398/م).
 للمزيــد ،انظــر :ابــن الف ـرات ،اتريــخ ابــن الف ـرات ( ،)180/1الســخاوي ،الضــوء الالمــع ألهــلالقــرن التاســع ( ،)12 –10/3ابــن تغــري بــردي ،الدليــل الشــايف علــى املنهــل الصــايف (–187/2
 ،)188الزركلي ،األعالم ( ،)48/2اميان شــكري ،الســلطان برقوق مؤســس دولة املماليك اجلراكســة
(ص.)98-73

 )2ابن شاهني ،نيل األمل يف ذيل الدول ( 8 – 7/1مقدمة احملقق).
 )3ابن شاهني ،نيل األمل ( 18 -11/1مقدمة احملقق).

 )4املصــدر الســابق ( ،)18/1إن مــن ســعادة اإلنســان أن يوفــق ألن يكــون بــن العمــل واألجــل فســحة يتــدارك
هبــا نفســه.
«ملَطْيَـةُ :بفتــح أولــه واثنيــه ،وســكون الطــاء ،وختفيــف اليــاء ،والعامــة
 )5ملطيــة :ذكرهــا (ايقــوت) فقــالَ :
تقولــه بتشــديد اليــاء وكســر الطــاء ،هــي مــن بنــاء اإلســكندر وجامعهــا مــن بنــاء الصحابــة ،بلــدة مــن بــاد
الــروم مشــهورة مذكــورة تتاخــم الشــام» ،وامسهــا قدميـاً (ملتــن) ،وتعــرف اليــوم ابســم (مالطيــة) ،وتقــع يف
تركيــة اآلســيوية [األانضــول] ،مبنطقــة (قبدوقيــة).
 للمزيــد ،انظــر :احلمــوي ،معجــم البلــدان ( ،)192/5موس ـراس ،املعجــم اجلغ ـرايف لإلمرباطوريــةالعثمانيــة (ص .)468
 )6ابن شاهني ،نيل األمل (.)26 – 25 ،23/1
 )7ابن شاهني ،الروض الباسم (.)31/1

 )8ابن إايس ،بدائع الزهور يف وقائع الدهور (.)374/4
 )9ابن إايس ،املصدر السابق (.)374/4

 )10كحالة ،معجم املؤلفني (.)41-40/2
 )11ابن شاهني ،املصدر السابق (.)15/1
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 )12ابن شاهي ،الروض الباسم (.)54/1

 )13ابن شاهني ،املصدر السابق (.)246/3
 )14ابن شاهني ،املصدر السابق (.)59/1
 )15ابن شاهني ،املصدر السابق (.)60/1
 )16ابن شاهني ،املصدر السابق (.)62/1
 )17ابن شاهني ،املصدر السابق (.)65/1
 )18ابن شاهني ،املصدر السابق (.)66/1
 )19ابن شاهني ،املصدر السابق (.)76/1

 )20ابن شاهني ،املصدر السابق (.)146/2
 )21ابن شاهني ،املصدر السابق (.)163/2

 )22ابن شاهني ،املصدر السابق (.)15 – 8/1
 )23ابن شاهني ،املصدر السابق (.)163/2

 )24أبــو حممــد بــن عبــد احلــق املريــي :هــو (أبــو حممــد؛ عبــد احلــق بــن أيب ســعيد عثمــان بــن أيب العبــاس أمحــد
بــن أيب ســامل إبراهيــم بــن أيب احلســن املريــي العبــد احلقــي) ســلطان فــاس وصاحــب املغــرب األقصــى،
تــوىل احلكــم ملــدة ثالثــن ســنة ،وكان مغلــوابً علــى أمــره مــن قبــل (بــي وطــاس) الــوزراء ،لذلــك قــام بقتــل
الكثــر منهــم ،وقــام بتعيــن ثــاث وزراء يهــود نكايــة (ببــي وطــاس) ممــا أاثر حفيظــة أهــل ‹فــاس› فثــاروا
عليــه وعلــى وزرائــه اليهــود وقتلوهــم ســنة (869هــ1464/م).
 للمزيــد ،انظــر :ابــن شــاهني ،الــروض الباســم ( ،)57 –53/3الســاوي ،االســتقصا ألخبــار دولاملغــرب األقصــى ( ،)37/4الســخاوي ،املصــدر الســابق (.)37/4
 )25املتــوكل علــى هللا عثمــان :هــو (املتــوكل علــى هللا عثمــان بــن حممــد بــن عبــد العزيــز احلفصــي) ،ولــد ســنة
(824هـ1421/م) مبدينة تونس ونشــأ يف كنف أبيه وجده ،وقرأ القرآن وشــيئاً من العلم ،توىل الســلطنة
بتونــس ســنة (839هــ1435/م) ،وصفــه ابــن شــاهني وأثــى عليــه كثـراً وعــاب عليــه أمــوراً عــدة.
 انظــر :الزركشــي ،اتريــخ الدولتــن املوحديــة احلفصيــة (ص ،)134ابــن شــاهني ،الــروض الباســم(.)154-152/1

582

إضاءات مشرقية على الغرب اإلسالمي من خالل رحلة ابن شاهين

د .سالم بن عبد اهلل الخلف

 )26الســلطان (املتــوكل علــى هللا) بســط نفــوذه علــى تلمســان وأقــام ابــن أيب اثبــت انئب ـاً عنــه؛ وذلــك يف
ربيــع األول ســنة (867هــ1462/م).
 انظر :ابن شاهني ،الروض الباسم (.)197 /2 )27طبع ـاً مــن عالمــات الســيادة أن تضــرب العملــة ابســم املتــويل ،وكأن (ابــن أيب اثبــت) هنــا ي ــخاطب
(املتــوكل) أبن بــادي حتــت طاعتــك وأان قائــم ابلدعــوة لــك.
 )28ابن شاهني ،الروض الباسم (.)172/2

 )29ابن شاهني ،املصدر السابق (.)207/2

 )30روابر برنشفيك ،اتريخ إفريقية يف العهد احلفصي (.)291/1

 )31إمنا كان خروج سلطان تونس لتأديب املشايخ والقبائل اليت متردت عليه.
 للمزيد ،انظر :الزركشي ،املصدر السابق (ص .)155 ،153 )32ابن شاهني ،الروض الباسم ( ،)34/3نيل األمل (.)204/6

 )33تلمســان :مدينــة مشــهورة ابجلزائــر ،أصلهــا قريــة أغاديــر ،ويف أواخــر القــرن اخلامــس اهلجــري أقــام زعيــم
املرابطــن (يوســف بــن اتشــفني) ،قريــة أق ـرارات ،مث ضمــت القريتــان فأصبحتــا تلمســان ،ومنــذ ذلــك
الوقــت عاشــت البلــدة حيــاة مزدهــرة إىل أن فقــذت قوهتــا ونضارهتــا ابحنطــاط دولــة (بــي زاين) ســنة
(932هــ1525/م).
 للمزيد ،انظر :عمرية ،تلمسان من نشأهتا إىل قيام دولة بين عبد الواد ،ص .69 – 63 )34ابن شاهني ،الروض الباسم (.)41/3

 )35ابن شاهني ،املصدر السابق (.)129/3

 )36ابن شاهني ،الروض الباسم ( ،)192/3الزركشي ،املصدر السابق (ص .)157
 )37ابن شاهني ،املصدر السابق (.)199/3
 )38ابن شاهني ،املصدر السابق (.)199/3
 )39ابن شاهني ،املصدر السابق (.)218/3
 )40الزركشي ،املصدر السابق (ص.)157
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 )41بين وطاس :فرقة من (بين مرين) غري إهنم ليسوا من (بين عبد احلق).
 للمزيــد ،انظــر :الكراســي ،عروســة املســائل فيمــا لبــي وطــاس مــن الفضائــل (ص ،)14ابــن شــاهني،الــروض الباســم ( ،)103/3الســاوي ،املصــدر الســابق (.)118/4
 )42ابــن طبــش :الوزيــر اليهــودي اإلسـرائيلي (هــارون بــن طبــش) ،كان صريفيـاً عنــد الــوزراء ،فجعلــه الســلطان
(عبــد احلــق املريــي) كالنائــب عــن الوزيــر ،بــل ونكايــة (ببــي وطــاس) أســند إليــه األمــر دوهنــم ،فعظــم شــأن
هــذا اليهــودي حــى أصبــح هــو املتصــرف ابلســلطنة وبواســطته عظــم شــأن اليهــود ،وتســلطوا علــى املســلمني.
 انظر :ابن شاهني ،الروض الباسم (.)55 - 54/3 )43اتزا :مدينــة تقــع وســط ممــر يصــل املغــرب الشــرقي ابملغــرب الغــريب ،تبعــد عــن فــاس ( 120كلــم)،
وتتميــز مبوقعهــا املرتفــع ،وتــدل آاثرهــا علــى اســتقرار اإلنســان هبــا منــذ القــدم ،وقــد تعاقــب عليهــا عــدة
ســاالت حاكمــة منــذ عهــد الربابــرة الزانتيــن ،فاملرابطــن ،مث املوحديــن ،مث املرينيــن وصــوالً إىل العصــر
العلــوي.
 انظــر :احلمــري ،الــروض املعطــار يف خــر األقطــار (ص ،)128جمموعــة مؤلفــن ،معلمــة املغــرب(.)2023/6
 )44مكنــاس :مدينــة ابملغــرب ،يف بــاد الرببــر ،تتألــف مــن قســمني علــى ثنيــة بيضــاء بينهمــا حصــن جـواد،
اختــط إحدامهــا (يوســف بــن اتشــفني) ملــك املغــرب مــن (امللثمــن) ،واخــرى قدميــة.
 انظر :احلموي ،املصدر السابق ( ،)181/5احلمريي ،املصدر السابق (ص .)544 )45ابن شاهني ،الروض الباسم ()334 /2؛ (.)58 – 54 /3
 )46مها( :هارون بن طبش) ،و(شاول بن بطش).

 )47للمزيد ،انظر :ابن شاهني ،الروض الباسم ( ،)33/3عطا أبو رية ،اليهود يف املغرب األقصى (ص.)45
 )48الزركشي ،املصدر السابق (ص ،)15عطا أبو رية ،املرجع السابق (ص.)45
 )49ابن شاهني ،الروض الباسم (.)185–184/3
 )50ابن شاهني ،املصدر السابق(.)185/3

 )51بــي س ـراج :مــن أعــرق األســر األندلســية العربيــة ،ويرجــع أصلهــم إىل (مذحــج) مــن البطــون العربيــة
العريقة ،اليت وفد بنوها إىل األندلس منذ الفتح ،وكان منزهلم بقرطبة وقبلي مرسية ،ومل يظهر دورهم=
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=يف اتريــخ األندلــس إال يف مرحلتــه األخــرة ،وقــد كان ـوا بغرانطــة مــن أعظــم ســادهتا ،وكان ـوا أنــداداً
للعــرش والســاطني ،حيــث أصبح ـوا يف طليعــة القــادة والزعمــاء ،الذيــن أيخــذون يف ســر األحــداث
أبعظــم املناصــب؛ حيــث وصــل منهــم مــن تــوىل الــوزارة وهــو (يوســف بــن سـراج) يف عهــد األمــر (عبــد
هللا) امللقــب (ابأليســر).
 للمزيــد ،انظــر :حممــد عبــد هللا عنــان ،دولــة اإلســام يف األندلــس ‹العصــر الرابــع› (–154 /7.)155
 )52انظــر :ابــن شــاهني ،الــروض الباســم ( ،)242/2عنــان ،املرجــع الســابق ()167/7؛ فقــد ســرد (حممــد
عبــد هللا عنــان) األحــداث ابلتفاصيــل خصوص ـاً موقــف األمــرة (عائشــة) مــع والدهــا (احلســن) ،ومــا
جــرى مــن أحــداث.
 )53ابن شاهني ،الروض الباسم (.)26/3

 )54ابن شاهني ،املصدر السابق (.)29/3
 )55ابن شاهني ،املصدر السابق (.)76/3
 )56ابن شاهني ،املصدر السابق (.)76/3
 )57ابن شاهني ،املصدر السابق (.)77/3

 )58ابن شاهني ،املصدر السابق ( ،)76/3كما تدين تُدان.
 )59ابن شاهني ،املصدر السابق (.)205/3

 )60ابــن شــاهني ،نيــل األمــل ( .)332/7ومــن خــال ق ـراءة هــذا النــص جنــده غامــض حيــث يذكــره (حممــد
عبــد هللا عنــان)؛ بقولــه« :وســرعان مــا نشــبت الثــورة يف غرانطــة ،وغلبــت دعــوة األمــر الفــى أيب عبــد هللا،
ومل يســتطع أبــو احلســن وصحبــه مواجهــة العاصفــة ،ففــر امللــك الشــيخ إىل مالقــة...؛ وجلــس أبــو عبــد هللا
مــكان أبيــه علــى عــرش غرانطــة أواخــر ســنة 887هــ1482/م ،وأطاعتــه غرانطــة وأعماهلــا ،وبقيــت مالقــة
وغــرب األندلــس علــى طاعــة أبيــه».
 للمزيد ،انظر :عنان ،املرجع السابق (.)202/7 )61ابــن شــاهني ،نيــل األمــل( .)342/7ومــن امللفــت للنظــر أن (حممــد عبــد هللا عنــان) يشــر إىل
تلــك األحــداث نق ـاً عــن (ابــن شــاهني) ،يف (الــروض الباســم) والــي ســبق اإلشــارة إليهــا أهنــا
انتهــى يف تســجيل أحادثــه يف (الــروض الباســم) بعــام (874هــ1469/م) ،وبذلــك يكــون=
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=مــن عــام ( -875إىل890هــ-1483/إىل1485-م) أحــداث مفقــودة مــن (الــروض الباســم)؛
ويؤكــد ذلــك (حممــد عبــد هللا عنــان) بذكــره أحــداث (888هــ1483/م)؛ ويســمى واقعــة أســر (أاب
عبــد هللا حممــد بــن الســلطان أيب احلســن علــي)؛ ‹ابلكائنــة العظمــى والداهيــة الطمــاه› حيــث
جنــد ذكــر هــذه الكائنــة يف (نيــل األمــل)؛ ( ،)380/7إال أن (حممــد عبــد هللا عنــان) يــورد ذكرهــا
يف (الــروض الباســم).
 للمزيد ،انظر :عنان ،املرجع السابق ( )203/7هامش (.)3 )62ابن شاهني ،نيل األمل ()397/7؛ ومل يذكر ابن شاهني األحداث بعد إطالق سراح (أبو عبد هللا).
 للمزيد ،انظر :عنان ،املرجع السابق (.)305-203/7 )63ابن شاهني ،نيل األمل (.)442/7

 )64ابن شاهني ،الروض الباسم (.)155/2

 )65عــدد ابــن شــاهني أنـواع مراكــب التجــار البنادقــة الــي وصلــت إىل اإلســكندرية ،وهــي:
أ -الطرائــد :وهــي ســفينة البحــر املتوســط ،وتســتخدم يف النقليــات وابألخــص اخليــول ،وهلــا أب ـواب
وســطية قابلــة للفتــح ،وتنقــل الكثــر مــن الــركاب رجــاالً ونســاء ،ابإلضافــة للمـواد الغذائيــة واخلشــب
واآلالت احلربيــة ،مــع  40حصــاانً وتســر ابجملاديــف.
 للمزيــد ،انظــر :درويــش النخيلــي ،الســفن اإلســامية علــى حــروف املعجــم (ص ،)92-89هانــس كندرمــان ،مصطلــح الســفينة عنــد العــرب (ص.)170-163

ب  -القطائــع :كلمــة عدديــة لكميــة غــر معروفــة ،وتعــي نوعـاً مــن الســفن حيــث تقــف بــكل وضــوح
مــع بقيــة أمســاء الســفن األخــرى ،مثــل التعبــر التــايل( :مراكــب وقطائــع).
 انظــر :كندرمــان ،املرجــع الســابق (ص .)224ج  -الش ـواين :ســفينة مســطحة تســر ابجملاديــف غالب ـاً للنقــل ،معــدة للحــروب البحريــة يف البحــر
املتوســط ،إضافــة لنقــل امل ـواد الغذايــة ،وكان متوســط مــا حيملــه الشــيين الواحــد 150رج ـاً وجيــذف
مبائــة جمــذاف ،ومنهــا شــبين حجــم صغــر.
 انظــر :ســعاد ماهــر ،البحريــة يف مصــر اإلســامية وآاثرهــا الباقيــة (ص،)352كندرمــان ،املرجــعالســابق (.)158-154
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 )66ابــن شــاهني ،الــروض الباســم ()160– 159/2؛ إن أخــذ الرهائــن والضمــاانت مــن أرابب املراكــب
التجاريــة النصرانيــة يــدل علــى مــدى التنظيــم الــذي تســر فيــه الصــات التجاريــة بــن املســلمني وبــن
املــدن اإليطاليــة.
 )67ابن شاهني ،الروض الباسم (.)163 /2

 )68سوســة :مدينــة صغــرة بنواحــي إفريقيــة ،بينهــا وبــن صفاقــص يومــان ،أكثــر أهلهــا حاكــة ينســجون
الثيــاب السوســية الرفيعــة ،وهــي مدينــة قــد أحــاط هبــا البحــر مــن ثــاث جهــات ،وعليهــا ُســور منيــع مــن
احلجــارة علــى البحــر ،وهبــا منــار يعــرف مبنــار خلــف الفــى ،وهلــا مثانيــة أبـواب.
 انظر :احلموي ،املصدر السابق ( ،)283 –281/3احلمريي ،املصدر السابق (ص.)331 )69للمزيد ،انظر :البكري ،املغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغرب (ص  ،)35 – 34جمهول ،االستبصار يف
عجائب األمصار (ص ،)120–119اإلدريسي ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق (.)303 –302/1
 )70انتشــرت الفنــادق يف الدولــة احلفصيــة ،وكانــت املنشــأة الفندقيــة متعــددة األقســام ،تضــم بداخلهــا
أجنحــة ســكين لإلقامــة ،وقســم لتخزيــن الســلع ،وعــدة أقســام نفعيــة؛ منهــا مكاتــب لتيســر الفنــدق
ولقضــاء شــؤون الن ـزالء ،وفــرن ومطعــم وغريهــا.
 للمزيــد ،انظــر :انصــر جابــر ،فنــادق التجــار املســيحيني يف الدولــة احلفصيــة89 – 77 )2010(،.BIBLID ]8571-1133[ 16
 )71ابن شاهني ،الروض الباسم (.)172 - 171/2
 )72املصدر السابق (.)174/2

 )73سلوك :وردت الكلمة يف موضع آخر بصيغة (ملوك) ،انظر :ابن شاهني ،الروض الباسم (.)154/1

 )74ابن شاهني ،املصدر السابق (.)212/2

 )75جربة :جزيرة ابلساحل التونسي ،على مقربة من «قابس» ،وصفت بكثرة البساتني ووفرة الزيتون ،كما
وصف أهلها أبهنم خوارج مفســدون يف الرب والبحر.
 للمزيد ،انظر :البكري ،املغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغرب (ص .)19- 18 )76ابن شاهني ،املصدر السابق (.)221/3
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 )77ابن شــاهني ،املصدر الســابق ( ،)311/2واملالحظ على هذه القصة أن قائد طرابلس ظامل متمادي
ِ
ـحرك ســاكناً ممــا يــدل علــى أن ســلطان
يف ظلمــه ،ورغــم معرفــة ســلطان تونــس هبــذا األمــر إال أنــه مل ي ـُ ّ
تونــس هــو الظــامل احلقيقــي.
 )78منصــور البنجريــري؛ مــن قريــة ابلقــرب مــن القــروان تســمي (بنجريــر) ،وهــو إنســان حســن مــن أهــل
العلــم ،لديــه فضيلــة علميــة وأدب ،ولــه نظــم حســن ،انظــر :ابــن شــاهني ،الــروض الباســم (.)221/2
 )79ابن شاهني ،الروض الباسم (.)229 – 228/2

 )80ابن شاهني ،املصدر السابق (.)294 - 293/2

 )81ابن شاهني ،املصدر السابق (.)307 – 306/2

 )82يقــول ابــن شــاهني« :فاتفــق أربعــة منهــم علــى الرجــوع حبيلــة احتالوهــا ،مشــت علــى العــرب وقطــاع
الطريــق ،أبن شــروا محـراً وجعلـوا عليهــا أخراجـاً مــا كان معهــم مــن املــال النقــد ،وعمــدوا إىل عــي عتيقــة،
فجعلوهــا أغطيــة علــى األخـراج ،وأهنــم أخــذوا الطحــال مــن الغنــم فجففــوه ،ودقــوه ،ومحلــوه معهــم ،مــع
شــيء مــن الغـراء ،وخرجـوا ،وكانـوا إذا قربـوا مــن طائفــة مــن العـرابن أو جنــع أذابـوا الغـراء الــذي معهــم،
وجعلـوا يلطخــون مواضــع مــن أبداهنــم علــى رقاهبــم ووجوههــم وأيديهــم إىل املرافــق ،وأرجلهــم إىل نصــف
ـمدقوق اجملفــف وميشــون ابســتكانة ،يومهــون
الســاق ،مث يــذرون علــى ذلــك مــا معهــم مــن الطحــال ال ـ ُ
أبهنــم جماذيــب مــن أهــل البــاء ،وأهنــم جيولــون حبمريهــم عليهــا زادهــم وأاثثهــم ،فكانـوا إذا اجتــازوا علــى
العــرب ورأوهــم علــى ذلــك احلــال ،هرب ـوا فاريــن منهــم ،وأبعــدوا عنهــم ،خيشــون العــدوى ،حــى كان ـوا
جيعلــون هلــم مــن أن ـواع املــآكل علــى ممرهــم ابلطريــق ،ويشــرون إليهــم مــن البعــد أبن أيخــذوا ذلــك،
ويدعــون هلــم مــن غــر أن يقربـوا منهــم ،وال يصلـوا إليهــم ،ومنهــم مــن كان جيعــل الفضــة علــى رأس رحمــه،
فيناولــه إايهــم ،ومل يزالـوا علــى ذلــك حــى وصولـوا إىل بالدهــم».
 للمزيد ،انظر :الروض الباسم (.)107 –106/3 )83وهـران :مدينــة ســاحلية يف غــرب اجلزائــر ،كانــت قريــة قليلــة الشــأن حــى نــزل هبــا مجاعــة مــن املهاجريــن
األندلســيني البحريــن ،فأسس ـوا هنــاك مدينــة وه ـران ،وقــد وصفــت أبهنــا مدينــة حصينــة ذات ميــاه
وأرجــاء ومســجد جامــع.
 للمزيد ،انظر :البكري ،املغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغرب (ص .)71- 70 )84ابن شاهني ،الروض الباسم (.)183 -182/3
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 )85ابن شاهني ،املصدر السابق (.)205/3

 )86ابن شاهني ،الروض الباسم ( ،)171/2نيل األمل (.)148/6
 )87ابن شاهني ،الروض الباسم (.)197/2

 )88أبــو عبــد هللا حممــد بــن عمــر القلجــاين :هــو أبــو عبــد هللا؛ حممــد بــن عمــر بــن حممــد بــن عبــد هللا بــن
حممــد بــن خلــف هللا بــن عبــد الســام القلجــاين ،قاضــي اجلماعــة بتونــس ،ولــد ســنة (817هــ1414/م)
ونشــأ هبا وحفظ القرآن ،وويل قضاء اجلماعة بتونس يف شــعبان ســنة (859هـ1455/م) ،وتويف ســنة
(890هـ1485/م).
 للمزيد ،انظر :السخاوي ،املصدر السابق (.)258 - 257/8 )89ابن شاهني ،الروض الباسم (.)207/2

 )90ابن شاهني ،املصدر السابق (.)208 - 207/2
 )91ابن شاهني ،املصدر السابق (.)208/2
 )92ابن شاهني ،املصدر السابق (.)214/2

 )93ابن شاهني ،املصدر السابق (.)199 - 198 /2
 )94ابن شاهني ،املصدر السابق (.)220/2
 )95ابن شاهني ،املصدر السابق (.)317/2

 )96ابن شاهني ،املصدر السابق (.)321- 320/2
 )97ابن شاهني ،املصدر السابق (.)322/2

 )98ابن شاهني ،املصدر السابق (.)332-330/2
 )99ابن شاهني ،املصدر السابق (.)99/3

 )100ابن شاهني ،املصدر السابق ( ،)99/3هذا من اخلرافات املتوارثة ألهنا ال متت للشريعة بصلة.
 )101ابن شاهني ،املصدر السابق (.)115/3
 )102ابن شاهني ،املصدر السابق (.)117/3
 )103ابن شاهني ،املصدر السابق (.)118/3
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 )104مــن العجيــب أن األهــايل هنــاك يعتقــدون أبنــه لــوال وجــود طلســم يف هيئــة الديكــة هللكــت غرانطــة
بســبب الـرايح ،وال شــك أن هــذه خرافــة مل يكــن للمؤلــف أي موقــف منهــا.
 ابن شاهني ،الروض الباسم (.)120/3 )105ابن شاهني ،الروض الباسم (.)120/3

 )106ابن شاهني ،املصدر السابق (.)120/3

 )107لبىن :مدينة جماورة ملدينة بنغازي ،انظر :ابن شاهني ،الروض الباسم (205/3؛ حاشية .)1

املرجح أهنا مدينة األبيار املعروفة اآلن مبدينيت بنغازي ومدينة املرج.
 )108يقول حمقق (الروض الباسم)َّ :
 -انظر :ابن شاهني ،الروض الباسم (205/3؛ حاشية .)2

 )109ابن شاهني ،الروض الباسم ( ،)205 - 204/3ابن شاهني ،نيل األمل (.)262/6

 )110ابــن شــاهني ،الــروض الباســم ( ،)214/2الفســاد لــه مــن حيميــه ألن املســتفيد ،وعــدم اكرتاثــه يــدل
علــى رضــاه بظلــم واليــه للنــاس؛ ولــذا مهــا يف الشــر سـواء.
 )111ابن شاهني ،الروض الباسم (.)215 – 214/2
 )112ابن شاهني ،املصدر السابق (.)221/2
 )113ابن شاهني ،املصدر السابق (.)212/2

 )114املصــدر الســابق ( ،)355/2الولــد ســر أبيــه ،مــن هنــا خيشــى مــن إســناد املهــام لــذوي القلــوب
القاســية ألهنــم يف النهايــة ســيوصلون مــن هــم علــى شــاكلتهم إىل املناصــب وبذلــك تســتمر مآســي
النــاس.
 )115ابن شاهني ،الروض الباسم (.)52 - 51/3
 )116ابن شاهني ،املصدر السابق (.)91/3

 )117ابن شاهني ،املصدر السابق (.)214/2

 )118السلوقي :كلب صيد ،واجلمع سلوقية ،ويف اسبانيا يقولون ُسلوقي.
 -للمزيد ،انظر :رينهارت دوزي ،تكملة املعاجم العربية (.)129/6

 )119ابن شاهني ،الروض الباسم (.)225 - 224/2
 )120مارمول كرخبال ،إفريقية (.)276 ،224/2
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 )121ابن شاهني ،الروض الباسم (.)205/3

 )122مارمول كرخبال ،املرجع السابق (.)142/2
 )123ابن شاهني ،الروض الباسم (.)199/3
 )124ابن منظور ،لسان العرب (.)112/4

 )125ابن منظور ،املصدر السابق (.)156/3

 )126الثعاليب ،مثار القلوب يف املضاف واملنسوب (ص .)271 - 270
 )127حياة احلجي ،أحوال العامة يف حكم املماليك (ص .)16 – 15

 )128يصف (ابن خلدون)؛ التاجر الصغري أبنه« :سافل الطور خمالف ألشرار الباعة وأهل الغش»
 للمزيد ،انظر :ابن خلدون ،كتاب العرب وديوان املبتدأ (.)922/3 )129عبد هللا حنا ،حتركات العامة الدمشقية ،جملة الطريق [ ،ع 4 ،] 3يناير1980 ،م (ص.)88
 )130ابن شاهني ،الروض الباسم (.)160/2

 )131نواتيــة :مفــرداه نــويت ،املــاح الــذي يديــر الســفينة يف البحــر ،ولعــل اللفــظ منحــوت مــن انت ،مبعــى:
متايــل ،ألن النــويت مييــل ابلســفينة مــن جانــب آلخــر.
 انظر :مصطفى اخلطيب ،معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية (ص .)427 )132ابن شاهني ،الروض الباسم (.)169 – 168/2
 )133ابن شاهني ،املصدر السابق (.)169/2

 )134ابن شاهني ،املصدر السابق (.)215 - 214/2
 135ابن شاهني ،املصدر السابق (.)174/2
 )136ابن شاهني ،الروض الباسم ( ،)23–22/3ابن شاهني ،نيل األمل (.)198/6
 )137ابن شاهني ،املصدر السابق (.)113/3
 )138ابن شاهني ،املصدر السابق (.)113/3
 )139ابن شاهني ،املصدر السابق (.)113/3

 )140ابن شاهني ،الروض الباسم (.)222-221/2
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 )141ابن شاهني ،املصدر السابق (.)332/2

 )142ابن شاهني ،املصدر السابق ()173/2؛ (.)52/3
 )143ابن شاهني ،املصدر السابق (.)48/3

 )144ابن شاهني ،الروض الباسم (.)199/2

 )145ابن شاهني ،املصدر السابق (.)155/2
 )146ابن شاهني ،املصدر السابق (.)318/2
 )147ابن شاهني ،املصدر السابق (.)318/2

 )148ابن شاهني ،نيل األمل ( ،)197/6ابن إايس ،بدائع الزهور (.)424/2

مبدينة(سلجماســة) األثريــة؛ مدينــة الريصــاين
 )149فيــايل :نســبة إىل فياللــة ،ويقصــد هبــا الواحــة احمليطــة
ُ
احلاليــة ،وتشــمل جمموعــة مــن املقاطعــات ،ويف كل مقاطعــة توجــد العديــد مــن القصــور ،ومــن مث فــإن
فياللــة أو الفيالليــون هــو االســم الــذي يطلقــه ســكان الواحــات احمليطــة علــى ســكان قصــور هــذه الواحــة.
 للمزيد ،انظر :جمموعة مؤلفني ،معلمة املغرب ،املرجع السابق.)6559/19( ، )150ابن شاهي ،الروض الباسم (.)354 - 353/2
 )151ابن شاهني ،املصدر السابق (.)37/3

 )152ابن شاهني ،املصدر السابق (.)112/3

 )153ابن شاهني ،املصدر السابق (.)166 - 165/3
 )154ابن شاهني ،املصدر السابق (.)246/3

 )155ابن شاهني ،املصدر السابق (.)212/2

 )156ابن شاهني ،املصدر السابق (.)52 -51/3

 )157ابن شاهني ،الروض الباسم (.)119 -118/3
 )158ابن شاهني ،املصدر السابق (.)154/1

 )159ابن شاهني ،املصدر السابق (.)221/3
 )160ابن شاهني ،املصدر السابق (.)22/1
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 )161ابن شاهني ،املصدر السابق (.)22/1
 )162ابن شاهني ،الروض الباسم (.)99/3

 )163ابن شاهني ،املصدر السابق (.)99/3

 )164ابن شاهني ،املصدر السابق (.)120/3
 )165ابن شاهني ،املصدر السابق (.)214/3

 )166اخلانقــاه الشــيخونية :مــن أهــم خانقــاوات املماليــك البحريــة الــي أنشــئت ابلقاهــرة ،ســنة
(756هــ1355/م) أنشــأها األمــر الكبــر ســيف الديــن شــيخو العمــري الناصــري ،وكان للخوانــق
العديــد مــن الوظائــف ،فهــي معاهــد للمذاهــب الفقهيــة واحلديــث والق ـراءات والتصــوف وغريهــا مــن
العلــوم الشــرعية ،كمــا كانــت مواقــع إلي ـواء كل وافــد مــن فق ـراء البــاد اإلســامية األخــرى.
 للمزيــد ،انظــر :عاصــم رزق ،خانقــاوات الصــويف يف مصــر يف الـعصري ــن األي ــويب واململوكــي (،23/1.)366–315

593

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  -العدد ( - )٧٥جماد األول ١٤٤٠هـ

املصادر واملراجع
 اإلدريسي ،حممد بن عبد هللا بن إدريس الشريف(ت558هـ1162/م): نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،ط ،1مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة1994 ،م. ابن إايس ،حممد بن أمحد احلنفي(ت930هـ1523 /م): بدائــع الزهــور يف وقائــع الدهــور ،حتقيــق :حممــد مصطفــى ،ط ،2اهليئــة املصريــة للكتــاب،القاهــرة2008 ،م.
 البكري ،أبو عبيد هللا بن عبد العزيز(ت487هـ1102/م): املغرب يف ذكر بالد أفريقية واملغرب ،ط ،1مكتبة املثىن ،بغداد(،د.ت.). ابن تغري بردي ،مجال الدين أبو احملاسن يوسف(ت874ه1469 /م): الدليــل الشــايف علــى املنهــل الصــايف ،حتقيــق :فهيــم حممــد شــلتوت ،ط ،2دار الكتــباملصريــة ،القاهــرة1998 ،م.
 الثعاليب ،عبد امللك بن حممد بن إمساعيل(ت429هـ1037/م): مثار القلوب يف املضاف واملنســوب ،حتقيق :حممد أبو الفضل ،ط ،1دار هنضة مصر،القاهرة1965 ،م.
 احلمريي ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا(ت866هـ1461 /م): الــروض املعطــار يف خــر األقطــار ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،ط ،1مكتبــة لبنــان ،بــروت،1984م.
 ابن خلدون ،أبو زيد عبد الرمحن بن حممد(ت 808هـ1405/م): كتــاب العــر وديـوان املبتــدأ واخلــر يف أايم العــرب والعجــم والرببــر ومــن عاصرهــم مــن ذويالسلطان األكرب ،مطبعة بوالق ،القاهرة1284 ،هـ.
 الزركشي ،أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم(ت894هـ1488/م): اتريــخ الدولتــن املوحديــة احلفصيــة ،حتقيــق :حممــد ماضــور ،ط ،2املكتبــة العتيقــة،تونــس1966 ،م.
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 السخاوي ،مشس الدين حممد بن عبد الرمحن(ت902هـ1496/م): الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،ط ،1دار مكتبة احلياة ،بريوت1992 ،م. السالوي ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن خالد(ت1315هـ1897/م): االســتقصا ألخبــار دول املغــرب األقصــى ،حتقيــق :جعفــر الناصــري وآخــرون ،ط ،1دارالكتــاب ،الــدار البيضــاء1955 ،م.
 ابن شاهني ،زين الدين عبد الباسط بن خليل الظاهري(ت920هـ1514/م): الــروض الباســم يف ح ـوادث العمــر والرتاجــم ،خمطــوط بــدار الكتــب املصريــة ،حتــتالرقــم( 2403اتريــخ تيمــور) 50703[ ،ميكروفيلــم].
 الــروض الباســم يف حـوادث العمــر والرتاجــم ،حتقيــق :عُمــر عبــد الســام تدمــري ،ط،1املكتبــة العصريــة ،صيــدا – بــروت1435 ،هــ.
 نيــل األمــل يف ذيــل الــدول ،حتقيــق :عمــر عبــد الســام تدمــري ،ط  ،1املكتبــة العصريــة،صيدا – بريوت1422،هـ.
 ابن الفرات ،انصر الدين حممد بن عبد الرحيم(ت807هـ1405/م): اتريــخ ابــن الف ـرات ،حتقيــق :قســطنطني زريــق ،ط ،1املطبعــة األمريكانيــة ،بــروت،1946م.
 الكراسي ،أيب عبد هللا حممد بن عبد الرمحن(ت964هـ1556/م): عروســة املســائل فيما لبين وطاس من الفضائل ،تقدمي :عبد الوهاب بن منصور ،ط،1املطبعة امللكية ،الرابط1963 ،م.
 كرخبال ،مارمول(ألف الكتاب يف النصف الثاين من القرن 16م): إفريقية ،ترمجة :حممد حجي ،وحممد زنبري ،ط ،1مكتبة املعرفة ،الرابط1989 ،م. ابن منظور ،مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي(ت711هـ1311/م): لســان العــرب ،حتقيــق :عبــد هللا الكبــر ،حممــد حســب هللا وآخــرون ،دار املعــارف،القاهــرة(،د.ت).
 مؤلف جمهول(،ت قرن 6هـ12/م):595
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 االســتبصار يف عجائــب األمصــار ،حتقيــق :ســعد عبــد احلميــد ،ط ،1مطبعــة جامعــةاإلســكندرية1986 ،م.
 مؤلــف جمهول(تــويف يف النصــف األول مــن القــرن الثــاين عشــر اهلجــري ،الثامــن عشــرامليــادي):
 ذكــر قضــي املهاجريــن املســمون اليــوم ابلبلديــن ،خمطــوط مصــور ابمليكروفلــم ،مبعهــداملخطوطــات ،جبامعــة الدولــة العربيــة ،عــن اخلزانــة العــام ابل ـرابط [برقــم ]1627؛ اتريــخ.
 ايقوت احلموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا بن عبد هللا(ت626هـ1228/م): معجم البلدان ،ط ،1دار صادر ،بريوت1986 ،م.املراجع العربية واملعربة:
 أبو رية ،عطا: اليهود يف املغرب األقصى ،ط ،1مكتبة الرشد ،الرايض1427 ،هـ. الرحالت املغربية واألندلسية ،الرايض1417 ،هـ. جابر ،انصر: فنــادق التجــار املســيحيني يف الدولــة احلفصيــة» ،جملــة الدراســات العربيــة واإلســامية،جامعــة كاديــز ،اســبانيا.BIBLID ]8571-1133[ 16 89 – 77 )2010(،
 احلجي ،حياة انصر: أح ـوال العامــة يف حكــم املماليــك ،دراســة يف اجلوانــب السياســية والقتصاديــةواالجتماعيــة ،ط ،1شــركة انظــم للنشــر والرتمجــة والتوزيــع ،الكويــت1984 ،م.
 اخلطيب ،مصطفى عبد الكرمي: معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1416 ،هـ. الزركلي ،خري الدين: األعــام قامــوس تراجــم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب واملســتعربني واملستشــرقني،ط ،15دار العلــم للماليــن ،بــروت2002 ،م.
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 النخيلي ،درويش: السفن اإلسالمية على حروف املعجم ،ط ،1دار املعارف ،القاهرة1979 ،م. برنشفيك ،روابر: اتريــخ إفريقيــة يف العهــد احلفصــي [مــن القــرن  13إىل هنايــة القــرن 15م] ،تعريــب:محــادي الســاحلي ،ط ،1دار الغــرب اإلســامي ،بــروت1988 ،م.
 حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد هللا: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ،حتقيــق :حممــد شــرف الديــن وآخــرون،اســتنبول1360 ،هــ.
 حنا ،عبد هللا: حتركات العامة الدمشقية ،جملة الطريق[ ،ع 4 ،]3يناير 1980م. حتــركات العامــة الدمشــقية  ،1830–1700جملــة املعرفــة ،وزارة الثقافــة يف اجلمهوريــةالعربيــة الســورية« ،س[ ،»17ع ،]202ديســمرب 1978م.
 دوزي ،رينهارت: تكملــة املعاجــم العربيــة ،تعريــب :حممــد النعيمــي ،ط ،1دار الرشــيد للنشــر ،بغــداد،1980م.
 رزق ،عاصم: خانقــاوات الصــويف يف مصــر يف العصريــن األيــويب واململوكي(923-567هــ–1171/1517م) ،ط ،1مكتبــة مدبــويل ،القاهــرة1417 ،هــ.
 س .موسرتاس: املعجــم اجلغ ـرايف لإلمرباطوريــة العثمانيــة ،تعريــب :عصــام الشــحادات ،ط ،1دار ابــن حــزم،بــروت1423 ،هــ.
 شكري ،اميان عمر: السلطان برقوق مؤسس دولة املماليك اجلراكسة ،مكتبة مدبويل ،القاهرة2002 ،م. عمرية ،لطيفة:597
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 تلمســان مــن نشــأهتا إىل قيــام دولــة بــي عبــد ال ـواد ،جملــة الدراســات التارخييــة ،معهــدالتاريــخ ،جامعــة اجلزائــر[ ،ع1413 ،]6هــ1992/م.
 عنان ،حممد عبد هللا: دولــة اإلســام يف األندلــس ،هنايــة األندلــس واتريــخ الغــرب املنتصريــن ،ط ،1مكتبــة األســرة،القاهــرة2003 ،م.
 كحالة ،عمر رضا: معجم املؤلفني ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1414 ،هـ. كندرمان ،هانس: مصطلــح الســفينة عنــد العــرب ،ترمجــة :جنــم عبــد هللا مصطفــى ،ط ،1اجملمــع الثقــايف ،أبــوظــي1432 ،هــ.
 ماهر ،سعاد: البحرية يف مصر اإلسالمية وآاثرها الباقية ،ط ،1دار الكتاب العريب للطباعة والنشر ،القاهرة،1967م.
 جمموعة مؤلفني: معلمــة املغــرب قامــوس مرتــب علــى حــروف اهلجــاء ،ط ،1اجلمعيــة املغربيــة للتأليــف والنشــر ،مطابــعسال1413،هـ.
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