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  قـواعــد النشـــرقـواعــد النشـــر

عسللملا عالسلل ل ر ُتقبللا عمالللملق عةقللللر يف جملللج م ة للر لمللىللر وم عيفقللجة يفى لل م عيفلللج ىر  عيفل   –1
 :حسب عة عصفملا عيفتمليف ر

 (.  CD)  قلم صملحب عيفبحث و بع نسخ   ق ر،  نسخر  عحلة ا ى وسط عنر ممغجمطر و.  
  Traditional Arabic  بلملط  عيفىجبلا عيفتق  لل     Microsoft Word طبع عيفبحث ا ى بجنلملل     ب. 

مل  ا  ي للل ح لل،  سلل،(، مبلل 21 x 29.7)  A4مبسللملنيتع ا للى   للل،  عحللل، لقللمل      16بللجم  
 عيفبحث ان و بىع صفحر، مبمل ني همل عةجعلع  عة حق  عجللع ق.

تجق، صفحملا عيفبحث تجق لمل لتس سً ، مبمل م ذيفك عجللع ق  عمشكملق  قملئلر عةجعللع،    ج. 
 تطبع عجللع ق  عيفص    عمشكملق  عيف  حملا ا ى صلفحملا لسلتق ر، للع دل لل وللمل ن      

 لش لكت بر بطج قر آيف ر  يف ست  ل  ر.ظه  همل م عةنت،  تك ن عهل ع
   لر. 200 جنيق ل خصملن بمليفىجب ر  عالجن  ي ر جلل ع عمحبملث، مبمل  ا  ي ل ان  د. 
لع إ نيملق نسخر ل لية لن سريت، عيفذعت لر،   كتب عةؤيفف عمس،  لهر ال ، ا ى   قر لستق ر،  هل. 

 .قلمي، يف جملج يفلة لهملا وخجة تىهل خطا ل َّقع لن عيفبملحث/ عيفبملحثع بىلم نلج عيفبحث، و  ت
ُتجنيلق وصل ق عمشلكملق لجسل لر بملسلتخلعم وحلل بلجعل  علملسلب عايفلا ذعا عيفى قلر ا لى              .

 (.CDوسط عنر ممغجمطر )

 لمل  إىل مج ع عةصملد  ضلن عيفبحث بملالشمل ة إىل عسل، عةؤيفلف عمخلري  سلجمر عيفجمللج  عيفصلفحر       -2
(.  إذع  للملن هجمللملل لؤيففملن،ني للذ ج 17هللل،  1425اجمللل ع اقتبللمل  عةبملشللج لللثً  )وبلل    للل،  

(. وللمل إذع  لملن هجململل و ثلج     53هلل،    1426ع اس، عمخري هللمل لث  )عيفقحطملنا  عيفىللنملنا،  
(  م 112هلل،    1427لن لؤيففع يف لصل  عيف عحل ني للمل  إيفل ه، هكلذع )عيفقجشلا  آخلج ن،      

هلل   عةللنا،   1411حمليفر عالشمل ة إىل لصل  ن ةؤيففع خمت فع ني لمل  إيف هلمل هكذع )عةكلا،  
هل(،  م حمليفر  ل د لصل  ن يفكملتب  عحل م سجمر  عحلة، نيتت، عالشمل ة إيف هلمل هكلذع  1409

 هل ب(.1420هل و، 1420)عحمللل ، 

تىجض عةصملد   عةجعلع م نهمل ر عيفبحث، ا ى ون تجتب ه ملئ مًل، حسلب عسل، عيفىملئ لر يف لؤيفلف،      –4
، عيفكتللملب و  عةقللملق، ثلل،  قلل، عيفطبىللر نيملسلل،    ثلل، عممسللملو عم ىل و  عختصللمل عتهمل، لتب اللمًل بملسلل  

عيفجمملشج )م حمليفر عيفكتلملب( و  عل لر )م حمليفلر عةقمليفلر(، ثل، لكلملن عيفجمللج )م حمليفلر عيفكتلملب(          
  تمل  خ عيفجملج. ولمل م حمليفر عةقملق ني ضملف  ق، عل ر،و  عيفسجمر،  عيفىلد،  و قملم عيفصفحملا.

ميجمح عيفبملحث الج لست ا لن حبث،، لع نسخر لن عيفىلد عيفذ   ظهلج ني ل، ال ل،.  للمل  لجمح        –5
 عجلمللى ر. عيفى ل ر، و  عيفتقج ج، و  ل خص عيفجسمليفرنسخر  عحلة لن عيفىلد هل ر يفكملتب عةجعلىر 

تجسا مج لع عماللملق  ع استفسلمل عا لبملشلجة إىل  ئل ر دج لج ة لر لمللىلر وم عيفقلجة           عةجعس ا:
 ، لمللىر وم عيفقجة، لكر عةكجلر. 715 م عيفلج ىر  عيفل عسملا عالس ل ر.  . ب يفى 

 E-mail: jll@uqu.edu.edu.sa عيفرب ل ع ايفكرت نا:
ُتَىبِّللج عةلل عد عةقللللر يف جملللج اللن آ عو لؤيفف هللمل،   تحلللا عةؤيففلل ن لسللؤ يف ر صللحر           حقلل ق عيفطبللع: 

يف جمملشج )لمللىلر وم عيفقلجة(،  اجملل قبل ق      عةى  لملا  دقر ع استجمتمللملا.  مج ع حق ق عيفطبع حمف ظر
 عل ر. عيفبحث يف جملج  ت، د  ا ل ك ر عيفجملج لن عةؤيفف إىل

 .، لكر عةكجلر715ت ل، عيفط بملا إىل  ئ ر دج ج عل ر، لمللىر وم عيفقجة،  . ب: عيفتبملدق  عالهلعو: 
  .مبمل م ذيفك ول   عيفرب ل مخسر  سبى ن   مل ًا سى د مًل و  الج ن د  ا ًع ولج ك مًل،ع اشرتعل عيفسجم  : 

 8939/1319 دلل:  -هل 30/10/1420 تمل  خ  3614/20 ق، عال لعع 
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 مصطلح احلافظ ابن حجر يف مراتب اجلرح والتعديل يف تقريب التهذيب

 موضوع البحث:  

حجر يف مراتب اجلـرح والتعـديل الـك هارهـا يف     دراسة مصطلح احلافظ ابن 
اتابه تقريب التهذيب، وأحكامه على رجال احلديث، ويهدف إىل: معرفـة مصـطل ه   
وما أصدره من أحكام يف الرجال، هل هو خـا  بالتقريـب أم عـام يتمـ  مـع بقيـة       

كـ   أحكامه يف اتبه الك ألمها يف الرجال، ويتم  مع بقية النقاد، ويتمرع عـن هـذا احل  
تطبيقات خطرية يف احلك  على أسانيد ال أحاديث، لذا اان من الالزم تسليط الضوء 
على هذه اجلزئية الدقيقة، وإحاطتهـا بالتطبيقـات العمليـة طسـتطالع احلقيقـة، وقـد       
هارت األدلة النظرية الك ظهرت لي مقارنة بني مراتب ابن حجر يف التقريـب، وبـني   

لنظر حبك  أنها عامة حتكي مصـطلح أهـل األ،ـر، ومـن     االمه على املراتب يف نزهة ا
منهجي يف هذا الب ث: قيامي بدراسة تطبيقية حتليليـة مموعـة مـن رجـال التقريـب      
ووازنت بني االم احلافظ عليه  خارج التقريب، وحلكمه على أحاديثه ، واذا حك  

اب غريه عليه  وعلى أحـاديثه ، وعملـت علـى اختيـار  ـاهج مـن الـرواة مـن اتـ         
التقريب، ونظرت يف حك  احلافظ علـيه ، ،ـ  رجعـت لتهـذيب الكمـال وحا ـيته       
ولتهذيب التهذيب، ونظرت يف االم النقاد عليه ، مما يساعد على التعرف على منهج 

 احلافظ.
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 أهم نتائج البحث: 

أ،بت باألدلة النظرية والتطبيقية ص ة اختصا  هذه املراتب بكتاب التقريب، 
مى هلك، ظهـر لـي دقـة ابـن حجـر يف التزامـه يفنهجـه يف األحكـام،         وط دليل ملن ن

وخروجه عن هذا املنهج يف النادر، ومن أه  توصيات الب ث: مزيـد العنايـة مدمـة    
ــاهج    ــة بدراســة من ــادة العناي ــه، زي اتــاب التقريــب بالدراســات وإلــافة الموائــد ل

 ومصطل ات علماء اجلرح والتعديل يف اتبه . 

 مصطلح، ابن حجر، مراتب، التقريب ة:الكلمات املمتاحي
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The term of Al-Hafez bin Hajar in the Hierarchy of Doubt 

and Amendment in his Book Al-Taqreeb 

Abdullah Mohammed Al A'l-Sheikh 

 

Research Topic: A Study of the Term of Al-Hafez bin Hajar 

in the Hierarchy of the Doubt and Amendment mentioned in his 

book Taqreeb Al-Tahdheeb, and hi-s judgments on Hadith's people.  

The research aims at recognizing the term and the judgments 

on Hadith's people (narrators) , at investigating whether it is a term 

used for approximation or it is generalized about all his judgments 

in his books about Hadith's people. He agrees with other critics. 

From this judgment, many serious applications in judging on 

Hadiths fulfillments. Therefore, it was necessary to shed light on 

this particular issue and investigate the truth with giving some 

proofs. The researcher mentioned some proofs that have been clear 

to him comparing the hierarchy of ibn Hajar in approximation and 

the ranks in Nozhatunnazar. In this research, the researcher 

conducted an applied analytical study on a group of Hadith's people 

balancing Al-Hafez's words about them and his judgments on their 

Hadiths and words of critics about them in order to identify Al-

Hafez's approach. One of the most important results of this study is 

that the researcher, based on applied and theoretical proofs, found 

out that the ranks and hierarchy mentioned in Al-Hafez's book are 

true and those who said that they are not true have no proofs. In this 

study, the researcher provides some recommendations such as; 

conducting more studies on Al-Hafez's book Al-Taqreeb and 

conducting more studies on the scholars' approaches and terms 

related to this area.  

Keywords: Term, ibn Hajar, Ranks, Approximation.  
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 املقدمة:

، وأهعـن لعظمتـه، أحـا     هاحلمد هلل األحد الصمد، أمحده محد من أقر بربوبيتـ 
بكل  يء علمًا، وأحصى ال  يء عددًا، خال  اخلل  ومدبر األمر، أ هد أن ط إلـه  
إط هو، وأ هد أن حممدًا عبده ورسوله، الرمحة املهداة والنعمة املسداة، صلى اهلل عليه 

 ، ومن سار على نهجه  إىل يوم الدين، أما بعد: وعلى آله وص به الطيبني

إن الب ث يف علوم احلديث من أ ـرف مـا يكـونا ملـا فيـه مـن خدمـة لسـنة         
الرسول الكري  صلى اهلل عليه وسل  والذب عنها، ومن أّجل علوم احلديث الب ـث  
يف عل  اجلرح والتعديل وعل  الرجال، والذي به يتمكن طالب العل  من احلك  على 

انيد األحاديث ومتييز الص يح من الضعيف، وقد رأيت من األهمية يفكان العنايـة  أس
بأحد أه  اتب احلك  على الرجال، أط وهو اتـاب تقريـب التهـذيب لل ـافظ ابـن      
حجر خامتة احملققني يف هذا العل ، واتابه هذا أصبح عمدة للمتأخرين، وفيـه تقريـب   

موا يف مصطل ه وهل هو خا  أم عـام  مسدد حلال ال رجل، إط أن الناس قد اختل
يف أحكامه يف التقريب؟ ويتمرع عن هذا احلك  تطبيقات خطرية يف احلك  على أسانيد 
األحاديث، لذا اان من الالزم تسليط الضوء على هـذه اجلزئيـة الدقيقـة، وإحاطتهـا     

 بالتطبيقات العملية طستطالع احلقيقة، وقد اخرتت هلذه الدراسة حبثًا بعنوان: 

 "مصطلح احلافظ ابن حجر يف مراتب اجلرح والتعديل يف اتابه التقريب"



 17   بن حممد آل الشيخعبداهلل   يف مراتب اجلرح والتعديل... مصطلح احلافظ ابن حجر   

 

 موضوع البحث:  

دراسة مصطلح ابن حجر الذي سار عليه يف مراتب اجلرح والتعديل واأللمـاظ  
 الك حك  بها على رجال اتابه التقريب. 

 مشكلة البحث:  

ام احلـافظ  هناك تصور دارج لدى معظ  الباحثني يف دراسة الرجـال، أن أحكـ  
ابن حجر يف التقريب هي أحكام عامة تواف  أحكامه يف بقية اتبه، وتتم  مـع أحكـام   
وألماظ سائر النقاد، سريًا على اجلادة، ولص ة هلك من عدمه أ،ر على احلك  النهائي 
على احلديث، وألن إ،بات أحد اطحتمالني يتمرع عنه قضايا متعـددة مهمـة، ويـزداد    

لعت على عشرات الرسـائل العلميـة يف املاجسـتري والـداتورة يف     األمر أهمية أنين اط
عدة جامعات، فألميت معظ  الطلبـة مالـني يف اعتمـاد حكـ  احلـافظ يف التقريـب،       
طسيما إها اطل  التو،ي  أو التضعيف على الـراوي، دون التنبـه ملصـطلح احلـافظ يف     

الرجـال، وهـذا مـن     مراده باملراتب، ودون الرجوع لكتابه التهذيب وغريه مـن اتـب  
اخلطورة يفكان يف النتيجة النهائية على احلديث، طسـيما يف بعـا الرجـال الـذين يف     
حاهل  تمصيل، واذا يف األحاديث املعلولة لبعا الثقات، اما أنه ُيضعف امللكة لدى 

 الباحث املتدرب يف معرفته بعل  الرجال ويف حكمه على األسانيد. 

 حدود البحث:  

صطلح يف سائر أحكامه وألماظه يف املراتـب هـل هـي خاصـة أم     تدور حول امل
عامة، دون اخلوض يف تماصيل ودراسة ال مرتبة على حده، باستثناء التعرض لبعا 

 املراتب أو األلماظ فيما خيدم املقصد األمسى من الب ث. 
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 أهداف البحث:  

وألماظه التوصل إىل الصواب يف التعرف على حقيقة مصطلح احلافظ يف مراتبه 
 للجرح والتعديل من خالل الدراسة التتبعية والت ليلية التطبيقية. 

 

 أهمية املوضوع: 

أهمية اتاب تقريب التهذيب جلميع طالب احلديث الدارسني لعلـ  الرجـال، ط    -1
سيما وأنه يتناول رجال الكتب الستة، وحيكـ  علـيه  بـأقرب مـا حلكـن حلـاهل        

 حبسب اجتهاده. 

صطلح احلافظ ابن حجـر يف مراتبـه الـك سـار عليهـا أول      لرورة فه  منهج وم -2
 الكتاب، إه أن تطبي   ر  ومصطلح صاحب الكتاب من أه  املهمات. 

اخلطأ يف فه  منهج احلافظ يف اتابه، يرتتب عليه اخلطأ يف فه  نتيجة احلك  الذي  -3
أصدره، ومن ،  اخلطأ يف إصدار احلك  على احلديث من قبل الباحثني! ويرتتـب  

ليه أيضًا ختطئة املصنف يف بعا األحكام الك أصدرها!! وإساءة المه  ملـراده،  ع
 وحتميله ما ط حيتمله!. 

غياب مصطلح احلافظ يف التقريب على العديد من طلبة العل ، ويظهر هلك مـن   -4
خالل بعا الرسائل اجلامعية، وغريها من الب وث الك يظهر خطأ أصـ ابها يف  

ختطئة احلافظ يف بعا أحكامه حبجة خمالمته ملا يذهب  احلك  على األحاديث، أو
 نقاد احلديث املشهورين.  لـه
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 الدراسات السابقة للموضوع: 

هناك دراسات متنوعة حول منهج احلافظ ابن حجر يف التقريـب بشـكل عـام،    
بعضها تناول مسألة اخلصوصية عرلًا، وبعضها مل يتعرض لذلك، ومـن أ ـهر هـذه    

ستاه حممد عوامة الك قدم بها اتاب تقريب التهذيب الـذي عمـل   األحباث دراسة األ
على حتقيقه، وهـذه الدراسـة تناولـت جوانـب  ـتى للكتـاب مـن لـمنها اإل ـارة          
خلصوصية املراتب بكتاب التهذيب، ومل تتعـرض الدراسـة ملـراد احلـافظ مـن بعـا       

هلذه املراتب، لكنها  املراتب، واذا دراسة طيبة يف مجلتها للداتور وليد العاني رمحه اهلل
مل قة بكتاب منهج دراسة األسانيد واحلك  عليهـا، امـا أنـه ا تـب مـ خرًا رسـائل       

بن اعلمية تطبيقية حول ال مرتبة من مراتب اجلرح والتعديل، يف جامعة اإلمام حممد 
سعود اإلسالمية بالرياض، واذا يف جامعة أم القرى يفكة، امـا سـيأتي، والتنويـع يف    

الدراسات مه ، لكن ليس هناك دراسـة ممـردة تتعلـ  يفـدى خصوصـية       الطرح هلذا
أحكام احلافظ يف التقريب بالكتاب، حبيث تثري انتباه طلبة العل  هلـذه املسـألة املهمـة،    
لذا حاولت يف هذا الب ث إفراد ما يتعلـ  بهـذه املسـألة احلساسـة واملهمـة وتسـليط       

ل التطبيقـات، واسـتقراء مجلـة مـن     الضوء عليها مصوصها، وإ باعها حبثًا مـن خـال  
الرتاج  وحتليلها وعقد املقارنات، ومن خالل ما ظهر لي من أدلة صرحية مضـافة ملـا   

 قد اتب. 

 منهج البحث:  

اطلعت على حبوث من سبقين يف هـذا املولـوع، وأفـدت منهـا يف مجـع األدلـة،         -1
ألدلـة، أو  وأ رت يف العزو هلذه املصادر، وإن اان لدي تعديل أو حترير لـبعا ا 

 الدليل فإن هلك يتضح بعدم عزوه ألحد.   استقالل يف استنبا
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أوردت أقوال من فه  أن املراتب عامة، ودللت على ص ة نسبة هلك المه  هل ،   -2
 وإىل من ههب إىل اختصاصها بالتقريب، ونبهت على بعا أدلته . 

لتقريـب،  هارت األدلة النظرية الك ظهرت لي مقارنة بني مراتب ابـن حجـر يف ا    -3
 وبني االمه على املراتب يف نزهة النظر حبك  أنها عامة حتكي مصطلح أهل األ،ر. 

هارت األدلة التطبيقية، حيث قمت بدراسات تطبيقية مموعة من رجال التقريب   -4
ووازنت بني االم احلافظ عليه  خارج التقريب، وحلكمه على أحـاديثه ، واـذا   

 حك  غريه عليه  وعلى أحاديثه . 

لت على اختيار  اهج من الرواة من اتاب التقريب، ونظرت يف حك  احلافظ عم  -5
عليه ، ،  رجعت لتهذيب الكمـال وحا ـيته ولتهـذيب التهـذيب، ونظـرت يف      

 االم النقاد عليه ، مما يساعد على التعرف على منهج احلافظ. 

 ة. تتبعت أحاديث بعا املقبولني للتأاد من ص ة وجود املتابعة يف الكتب الست  -6

اما عملت موازنة بني أحكام ابن حجر وأحكام الذهيب تزيد ولـوحًا ملصـطلح     -7
 احلافظ يف املراتب. 

استمدت من بعا الرسائل العملية الك حتتـوي علـى إحصـاء ودراسـة لرجـال        -8
 التقريب يف بعا اجلوانب. 

أ،بت باألدلة خطأ الذين نسبوا اخلطأ طبن حجر يف التقريب ودللـت علـى عـدم      -9
صطل ه، وهلك بأخـذ  ـاهج مـن أحكـامه  علـى الرجـال ومناقشـتها        فهمه  مل

 ودراستها، ،  عرلها على مصطلح احلافظ يف التقريب وتطبي  مدى ص تها. 
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 خطة البحث:  

 وهي مكونه من مقدمة وستة مباحث وخامتة وفهارس: 

 فاملب ث األول: أهمية اتاب التقريب للدارس لعل  الرجال. 

ة معرفة مصطلح مراتب اجلرح والتعديل لدى احلافظ ابن حجر ي: أهميـاملب ث الثان
 يف تقريب التهذيب. 

 املب ث الثالث: أراء العلماء والباحثني يف مراتب احلافظ يف التقريب. 

 ع: األدلة على أن مراتب اجلرح والتعديل يف التقريب خاصة به. ـاملب ث الراب

ظ ابن حجر لعدم فهمه ملصـطل ه  املب ث اخلامس: اجلواب على خطأ من انتقد احلاف
 يف التقريب. 

 اخلامتة: وفيها هار أه  نتائج الب ث، وأه  التوصيات. 

 ،  فهرس املصادر واملراجع، وفهرس املولوعات. 

ويف اخلتام أسأل اهلل الكـري  رب العـرا العظـي  أن يـنمعين وإخـواني بهـذه       
هلل عليـه وسـل ، وأن لعلنـا    الكتابة، وأن يسخرنا خلدمة اتابه وسنة نبيه حممد صلى ا

هداة مهتدين غري لالني وط مضلني، وأن يسددنا للصواب، وأن يغمر لنـا وملشـاخينا   
 ح  علينا وباهلل التوفي .  لـهوملن 
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 املبحث األول: أهمية كتاب التقريب للدارس لعلم الرجال. 

ناد: "هو ط  ك أن عل  الرجال من العلوم اجلليلةا ألنه يتعل  باإلسناد، واإلس
، وط حلكن التعرف على ص ة املـنت مـن لـعمه إط    (1) سلسة الرجال املوصلة للمنت"

عن طري  اإلسناد، ومعرفة حال رجاله مـن حيـث الثقـة والضـعف، ومعرفـة مـدى       
لبطه  لل ديث الذي رووه، لذا اان من األهمية يفكان أن يكـون طالـب احلـديث    

 اطستمادة منها.  على اتصال بكتب الرجال، والتعرف على طرق

ومن الصعوبات الك تواجه طالب العل  عنـد رغبتـه يف اطسـتمادة مـن اتـب      
الرجال، ط سيما الكتب الك مجعت معظ  ما قيل يف رجال الكتب املشهورة، االكتب 
الستة ومسند أمحد، أنه عند النظر يف االم النقاد على أحد الرواة لد نمسه َأماَم أقواٍل 

بن اة النقد ااإلمام حييى القطان وأمحد ابن حنبل وحييى بن معني وعلي متعددة جلهابذ
املديين وأبي حامت وغريه ، ولكل واحد من ه طء أسلوبه اخلـا  يف النقـد أحيانـًا،    

وأحيانـًا تتعـدد    ،(2) واستعماطته املتغايرة نوعًا ّما عن غـريه يف االمـه علـى الرجـال    
اٍو معني، مما خيلـ  نوعـًا مـن اطلتبـاس علـى      عبارات الناقد الواحد يف حكمه على ر

الطالب املبتدئ، وهو حباجة ملعرفة فقه ودقائ  هذا المن، وال هلك حيتاج لشيء مـن  
الوقت، ومن هنا تأتي أهمية أن لد الطالب املبتدئ من يقّرب لـه هذه املرحلة، حبيث 

بعينـه،   له النقاد يف حـال  ـخ    بيقف على أحكام ملّخصة، جتمع خالصة ما هه
وتراعي القواعَد والدقائ  يف عل  الرجال، ومراتَب النقاد، من حيث املعرفة واحلمـظ  
والمه  يف احلديث، ويف الرجال والعلل، ومن حيث التشدد يف العبارات أو التساهل، 

، واذا معرفة مـن يقبـل   (3)ومن حيث املصطل ات اخلاصة أحيانًا الك يطلقها بعضه 
 لك من تماصيل. نقده ومن يرد، وغري ه
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، وهو من األئمة الذين هل  باع هذه امللكة آتاه  اهللممن هو ابن حجر احلافظ و
 . (4)ابري يف هذا العل ، وله فوائد منثورة يف هذا العل  يف العديد من اتبه

طالـب علـى التمـرس يف    يسـاعد ال ًا للمتدرب، ميزانالتقريب يعد بل إن اتابه 
د يف حكمه  على الراوي، ط سيما إْن مجع الطالب بينه معرفة اخلالصة من االم النقا

وبني تهذيب التهذيب، فيقوم الطالب املبتدئ بالنظر يف االم النقاد يف الرجل يف اتاب 
التهذيب وغريه، ويكتب النتيجة الك توصل هلا من حال الـراوي، ،ـ  يعـرض هلـك     

تـب اجلـرح والتعـديل    على حك  احلافظ ابن حجر يف التقريب، مراعيًا منهجه يف مرا
 الك ولعها أول الكتاب، والك ستكون مولوع حبثنا إن  اء اهلل. 

وتزيد أهميـة التقريـب إها عرفنـا قيمـة الكتـاب األصـل الـذي انُتزعـت منـه          
األحكام، وهو اتاب تهذيب التهذيب، الذي هو من آخر وأمجع الكتـب الـك مجعـت    

يل، وقد سبقه مصنمات تزيد علـى  رجال الكتب الستة، وما قيل فيه  من جرح وتعد
والذي قال عنه مصـنمه بعـد أن هاـر أنـه انتمـع       ،(5)،ال،ني اتابًا لرجال الكتب الستة

بزيادات ُمغلطاي على تهذيب الكمال: ))فلو مل يكن يف هذا املختصر إط اجلمـع بـني   
 مل هذين الكتابني الكبريين يف حج  لطيف لكان معنًى مقصودًا، هذا مع الزيادات الك

  .(6)تقع هلما، والعل  مواهب، واهلل املوف ((

وقال يف مقدمة التقريب: ))فإنين ملـا فرغـت مـن تهـذيب "تهـذيب الكمـال" يف       
أمساء الرجال، الذي مجعت فيه مقصود التهذيب حلافظ عصره أبـي احلجـاج املـزي،    

عـالء  من متييز أحوال الرواة املذاورين فيه، ولممت إليه مقصـود إامالـه للعالمـة    
الدين ُمْغلطاي، مقتصرًا منه على ما اعتربته عليـه، وصـ  ته مـن مظانـه، مـن بيـان       
أحواهل  أيضًا، وزدت عليهما يف اثري من الرتاجـ  مـا ُيتعجـب مـن اثرتـه لـديهما،       
وُيستغرب خماؤه عليهما، وقع املذاور من طلبة المن موقعًا حسنا عند املميز البصري، 
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لث األصل، والثلث اثري، فالتمس مين بعـا اإلخـوان أن   إط أنه طال إىل أن جاوز ،
أ جّرد له األمساء خاصة، فل  أو،ر هلك لقلة جدواه على طاليب هذا المن، ،ـ  رأيـت   
أن أجيبه إىل مسألته، وأسعمه بطلبته، على وجه حيصل مقصـوده باإلفـادة، ويتضـمن    

نه  حبك  يشمل احلسنى الك أ ار إليها وزيادة، وهي: أنين أحك  على ال  خ  م
أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، وبأخل  عبارة وأخل  إ ارة، حبيث ط تزيد 
ال ترمجة على سطر واحد غالبًا، لمع اس  الرجل واس  أبيه وجده، ومنتهـى أ ـهر   
نسبته ونسبه، وانيته ولقبه، مع لبط ما يشكل من هلـك بـاحلروف، ،ـ  صـمته الـك      

،  التعريف بعصر ال راٍو منه ، حبيـث يكـون قائمـا    خيت  بها من جرح أو تعديل، 
  .(7)مقام ما حذفته من هار  يوخه والرواة عنه، إط من ط ي من لبسه(

)وهكذا نرى أن التقريب هو خالصة ما توصل إليه ابن حجر من أحكام على  
رواة الكتب الستة وما أحل  به، وعصارة فكر متواصل بالب ث والدراسـة والت قيـ    

  .(8)رير مدة زادت على الستني عامًا من حياة عامل موسعي، ويقظ هاي(والت 

وتزيد أهمية أحكام التقريب، إها علمنا أنه اسـتمر يف اطتصـال بهـذا الكتـاب     
وإلافة اإلحلاقات من حني إىل آخر، قال األستاه حممد عوامة: ))وأحدث اإلحلاقـات  

( "مثان مائة ومخسـني"  850آخرها سنة )( "مثان مائة وا،نني و،ال،ني" و832تارخيًا سنة )
وهذا مميد يف ترسيخ فكرة ... أي بعد فراغه من تأليف الكتاب بثالث وعشرين عامًا!

دل رأيه بأن املصنف ،ابت على ما اتبه يف هذا الكتاب من جرح وتعديل مل يتغري ومل يت
ديد أو تغيري يف ومن اجلدير بالتنبيه إليه أنه ط يوجد إلافة جديدة فيها  يء ج... فيه

  .(9)احلك  على الرجل من حيُث اجلرُح والتعديل((

 ومن فوائده الك هارها األستاه حممد عوامة يف الدراسة على مقدمة التقريب: 

 عنه.  حيث اجلملة عن هار  يوخ املرتج  والراوينابتكاره للطبقات الك أغنت من   -1
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جرحًا وتعدياًل، فيسر علـى غـري    تغّلبه إمجاًط على اطختالفات الكثرية يف الرجل  -2
 املتمكن الوصول إىل نتيجة فيه. 

 آطفوقدم لطالب هذا المن اتابًا يف جملد لطيف يشتمل على تراج  لن و تسعة   -3
 رجل، ه  غالبية رجال الرواية يف القرون الثال،ة األوىل. 

مـن   أفرد فصاًل يف آخره عنوانه: )فصل يف بيان املبهمات من النسوة، على ترتيب  -4
روى عنهن رجاًط ،  نساء(، قال: )ومل ُيمرد املزي هذا المصل يف أصل التهـذيب  

 فتبعته يف )تهذيب التهذيب( ،  أفردته هنا لتمام المائدة(. 

ــذيب       -5 ــذيب( و )ته ــذيب الته ــليه: )ته ــد يف أص ــا ط يوج ــد م ــن الموائ ــه م وفي
نه  يف الكمال(...]من هلك أنه[ تكل  على اـثريين جرحـًا وتعـدياًل، سـكت عـ     

 التهذيب ط سيما يف قس  اآلباء واألبناء. 

وحتقيقه يف اثري من رموز املرتَجمني، بعد أن تابع املزي عليها يف التهذيب، وأمثلة   -6
 هلك تأتي يف احلديث عن اجلانب اخلامس، إن  اء اهلل. 

وهكذا جند عمل احلافظ يف هذا الكتاب ط خيلو عـن إبـداع وإجـادة، وتيسـري     
ه اهلل، وقد عن عرب عن هذه املزايا بإلاز واختصار احلافظ السخاوي رمحه لإلفادة رمح

اهلل يف اجلواهر والدرر، فقال بعد أن حتدث عن التهذيب: )وخمتصره التقريـب، وهـو   
   .(10)عجيب الولع(

أقول ومع ال هـذه الموائـد فـإن الكتـاب علـى امسـه فهـو تقريـب لكتـاب          
اجتهاد احلافظ، وحبسب مـا وقـف عليـه يف    يشمل حبسب  -التهذيب! وهذا التقريب 
حتديد املرتبة املناسبة للراوي، وط يلزم من هلك أن يكون  -التهذيب من أحكام النقاد

حك  احلافظ قطعيًا ط يداخله اخلطـأ! بـل قـد أخـذ عليـه غـري واحـد مـن البـاحثني          
  .(11)مالحظات يف مجلة من أحكامه يف التقريب، اان لبعضها وجه
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  خطأ من قال من الباحثني عن اتاب التقريب: ))إني أرى أن من ومن هنا نعل
تضييع الوقت وحتصيل احلاصل أن نتجاوز هذا العمل إىل غريه، ونتخطى عمـل ابـن   
ــًا      ــبعوا االم ــوال رواة أ  ــن أح ــد ع ــن جدي ــث م ــوراء لنب  حجــر، لنرجــع إىل ال

  .(12)وحتريرًا((

أيضًا ط غنى لـه عن النظر  فكما أنه ط غنى للطالب املبتدئ عن التقريب، فإنه
 يف االم النقاد وممارسته على الدوام. 

والذي ينبغي هو أن يكون الطالب على صلة بكتاب التهـذيب، فيطلـع علـى     
االم النقاد يف التهذيب، ،  ينظر يف خالصة ما قاله احلافظ يف التقريـب، والسـبب يف   

 بشكل مطل  ما يلي: أنه ط يسّل  اطعتماد على أحكام احلافظ يف التقريب 

احلافظ ابن حجر أحيانًا قد يذهل وهو بشر! في ك  على رجل حبك  قد خيـالف   -1
املنهج الذي رمسه، أو يرفعه فـوق مرتبتـه أو حيطـه عنهـا، وط يتضـح هلـك إط       

  .(13)بالرجوع للتهذيب

وهو أمٌر مه  يغمل عنه من يرون اطاتماء بالتقريب ف سب، وهو أن أحكام ابن  -2
ٌم عامة على الرجل، ط يف ال  يوخه، فأحيانًا يكون الـراوي ،قـة يف   حجر أحكا

العموم لعيمًا يف بعا الشيوخ، أو خميف الضبط، لكنه ،قة يف بعا الشـيوخ،  
وهـو اتـاب أراد بـه    واحلافظ ط يسـتطيع أن يـورد هـذه التماصـيل يف التقريـب،      

   .(14)راجعة التهذيبوعليه فالبد من م -وإن اان قد يورد بعضها أحيانًا-اطختصار 

أن هناك زيادات عديدة يف اجلرح والتعديل هلا أ،ر يف معرفة مرتبة الراوي، وابـن   -3
حجر حيك  حبسب ما اجتمع له يف التهذيب، بينمـا يقـف الباحـث أحيانـًا علـى      
زيادات مهمة لنقاٍد معتربين يف حال راٍو ما علـى مـا هاـره احلـافظ يف التقريـب،      

واحلافظ نمسه عندما  ،(15)د وقع لي أمثلة عديدة يف هلكوهذا ي ،ر يف احلك ، وق
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هاَر الزيادات الك أحلقها على التهذيب قال: ))ومهما ظمرت به بعـد هلـك مـن    
  .(16)املعارلة(( وفائدة إيراد ال ما قيل يف الرجل تظهر عندجتريح وتو،ي  أحلقته!! 

بقيـة النقـاد    هناك ألماظ يطلقها احلافظ على بعا الرجال ليست مستعملة لـدى  -4
مثل "املقبول"، أو يريد بها قيدًا معينًا مثل "اللني"، وقد ختت  برجال الكتـب السـتة،   
ومثل هذه األلماظ قد نسـتميد منهـا يف حـديث رجـال الكتـب السـتة، وإها اـان        
حديث الرجل خارجها فاحلاجـة ماسـة ملراجعـة التهـذيب وغـريه! أيضـًا ط بـد        

كل أولح وهلـك يفراجعـة التهـذيب، فمـثاًل     للتعرف على ما قيل يف الرجل بش
احلافظ ،ال،ة  رو ، حتتمل أصنافًا من الـرواة، فأحيانـًا نرجـع     لـه"املقبول" ولع 

للراوي يف التهذيب، فنجده  ينصون على أنه جمهول، أو يسكتون عنـه، وأحيانـًا   
 يكون فيه عبارة واحدة من عبارات التو،ي ، أو حنو هلك، فاحلافظ حيك  على أنه

مقبول إها قّل حديثه ومل يثبت فيه ما ُيرتك حديثه من أجله، وتوبع، وهذه املتابعـة  
قد توجد يف فيما رواه يف الكتب الستة، لكن احلافظ ابن حجـر مل يلتـزم تتبـع مـا     
توبع عليه خارجها فهذا ط يلزمه، ولذا حيك  احلافظ نمسه على بعـا املقبـولني   

نًا "،قة" حبسب حديثه، واـذا اللـني، وإها رجعنـا    خارج التقريب بأنه "جمهول"، وأحيا
للتهذيب جند فيه االمًا طوياًل بني مو،  وملّين، واثريًا مـا ينصـون علـى أنـه ط     

، وهذا قد ينطب  اثريًا على أحاديثه عيتابع على حديثه، فاحلافظ ا رت  أنه ط ُيتاب
ينمـا جنـد روايـات    يف الكتب الستة، ألنه تبّين لل افظ قلتهـا واسـتطاع تتبعهـا، ب   

خارج الكتـب السـتة يكـون قـد توبـع عليهـا فـال ينطبـ  عليـه  ـر  احلـافظ،            
وعلى ال األحوال ط يكمي اطعتمـاد علـى التقريـب وحـده يف اـل      ( 17)فليتنبه!

احلاطت، وأنت اما رأيته مل يسمه احلافظ ابن حجر املعتمد وط القول المصل وط 
مسه يقرب للطالب والباحث حكمًا عامًا الماصل، بل مساه التقريب، فهو على ا

 على الراوي. 
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 أهمية معرفة مصطلح مراتب اجلرح والتعديل لدى احلافظ يف التقريب: املبحث الثاني: 

مراتب اجلرح والتعديل لدى احلافظ ابن حجـر الـك أوردهـا يف مقدمـة اتابـه      
مـن املراتـب   التقريب اانت مثار جدل لدى بعا العلماء والباحثني، فالبعا عدها 

العامة الك ط ختت  بكتابه التقريب، بل تستوي هي وغريها من املراتب الـك هارهـا   
ابن حجر نمسه يف النخبة و رحها، وما هاره أبو حامت والذهيب والسخاوي وغريهـ   

 من مراتب اجلرح والتعديل العامة املتم  على مضمونها عند أغلب نقاد احلديث. 

لرتتيب، خاصـًة بكتـاب التقريـب، وسـيأتي دراسـة      وبعضه  عّدها على هذا ا
هلك والنظر يف نتيجة الدراسة، لكن الذي يهمنا هنا أنه ينبغي أن خنرج بنتيجة تقضي 
بإ،بات أحد الرأيني باحلجة الص ي ةا ألن لذلك خطرًا ابريًا على ص ة التعامل مع 

ومن ،  صـ ة   هذه األحكام الك أطلقها احلافظ ابن حجر على رجال الكتب الستة!
احلك  على رجال إسناد ال حديث بدقة، وف  املنهج واملراد الذي رمسـه احلـافظ يف   
التقريب! وأيضًا حتى ط حيّمل احلافظ ما ط حيتمله من نسبة اخلطأ لـه يف العديـد مـن    
أحكامه، بناء على المه  اخلاطئ ملنهجه، وأقول بصراحة إن هناك العديد من الباحثني 

خلطأ لل افظ يف بعا أحكامه وه  خمطئون فيما ههبوا لــه، بـل يقـول    الذين نسبوا ا
أحد الباحثني: ))إن اثريًا ممن جتاوز التقريب وجعله خلف ظهره، وهو أ د ما يكون 

ابن حجر يف هـذا الكتـاب علـى الـرواة،      محاجة إليه، هو بسبب عدم هضمه ألحكا
تبة، وهلك يف نظـري ألن مـن   فابن حجر مل يبني مراده بهذه املراتب، وما حك  ال مر

صّنف هل  اانوا يمهمون مراده من هذه األحكام، ولـذلك مل يتعـرض السـخاوي وط    
السيوطي وط غريهما ممن صنف يف أصول احلديث لتوليح املراد بهذه األحكام، وما 

  .(18)هلك إط لولوحها عنده ((
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إط إني ط أسّل   ومع تسليمي لعدم تنبه العديد ملصطل ه يف مراتبه يف التقريب،
بأنه مل يبني مراده من مراتبه بالكلية، بل قد أ ار وبني  يئًا من هلك، لكنـه مل يعـرض   
هلك بشيء من التمصيل، بل حيتاج الباحث للتعرف علـى تماصـيل منهجـه بـالتطبي      

 العملي، واملمارسة. 
وأعود ألمثل على ما يرتتب من عدم فه  مصطل ه، فمثاًل عنـدما يمهـ  مـن    

ول بأن أحكام احلافظ ابن حجر عامة ليست خاصة بالتقريب ،  ُيـروى حـديٌث يف   يق
إسناده رجل قال عنه احلافظ يف التقريب: )لني( مثاًل، ،  يأت هـذا الشـخ  فيقـول    
عن هذا اإلسناد: )إنه لعيف( بناء على أن )اللّين( يف اطصطالح العام املشهور عند 

بينما يقول بعا مـن يـرى أن هـذا مصـطلح     أهل املصطلح يراد به الضعف اليسري، 
خا  بهذا الكتاب ومل ُيرد به احلافظ يف هذا املولع )اللّين( املعروف، إ ا أراد به هنا 
مرتبة من أدنى مراتب التعديل، وهي من مراتب احلسن الـذاتي، بـدليل أن البخـاري    

بـن  اقد حّسن حديث بعا ه طء فيما تمردوا به ات سـني البخـاري حلـديث عـامر     
بل احلافظ نمسه قد وصف بعا الرواة باللني يف "التقريب"  ،(19) قي  يف ختليل الل ية

،  حّسن حديثه  لذاته يف اتبه األخرى فمثاًل "الوليد بن زروان" قال عنه يف التقريـب:  
وقال عنه يف النكت على ابـن الصـالح بعـد هاـره حلـديث رواه:       ،(20))لني احلديث(

  .(21)ده حسن، ألن الوليد و،قه ابن حبان ومل يضعمه أحد(())أخرجه أبو داود وإسنا

وهناك أمثلة عديدة يف هذا الباب، منها حديث رواه رجل قال عنه ابن حجـر:  
"لني احلديث"، ومع هلك صرح ابن حجر نمسه بص ة إسـناده، وأيضـًا رواه البخـاري    

  .(22)بصيغة اجلزم

احلـافظ يف التقريـب يف    ومن األمثلة أيضًا أن يقـال إن الصـدوق الـذي جعلـه    
املرتبة الرابعة وقال عنه: ))من قصر عن درجة الثالثة قلياًل ،وإليه اإل ارة بصدوق أو 

إها روى حديثًا فإسناده حسن، بناء على أنـه مصـطلح   (( ط بأس به، أو ليس به بأس
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عام، ويأتي بعا من يرى أنه مصطلح خا  يف هذا املولع، فيقـول: إن الصـدوق   
روى حديثًا فإسناده ص يح، لكنه أدنـى يف الصـ ة والضـبط بقليـل مـن       هنا من إها

بنـاء علـى الدراسـة     (،املرتبة الك قبلها وهي من قيل فيـه )،قـة أو مـتقن أو ،بـت...    
ومقارنة أحكام احلافظ بأحكامه يف اتبـه األخـرى وبكـالم النقـاد، واـذا بتصـ ي ه       

  .(23)ألسانيد أحاديث هذه املرتبة لذاتها

نا مما سب  من األمثلة أهمية حتديد مصطلح احلافظ ابن حجر رمحـه اهلل  فيتبني ل
حبيـث ط   صـلى اهلل عليـه وسـل    يف مراتبه يف التقريب، حتى نت رى لسنة نبينا حممٍد 

حنك  على حديث بالضعف وهو يسـت   احلسـن، أو حنكـ  حلـديث باحلسـن وهـو       
حبـدس العقـل وط    يست   الص ة، أو العكس، والمصل يف مـراد احلـافظ ط يكـون   

بالظنون والتخمينات! فإن هذه ط تغين من احل   يئًا، بـل إن هلـك ط بـد أن يكـون     
خالعًا للدراسة، فإها تبني الصواب يف هلـك فالواجـب اتباعـه ولـو خـالف مـا انـا        

 نعتقده ونظنه قبل هلك. 

 املبحث الثالث: أراء العلماء والباحثني يف مراتب احلافظ يف التقريب.

عا العلماء والباحثني يف عل  احلديث أن مراتب اجلرح والتعـديل الـك   فه  ب
هارها ابن حجر يف مقدمة التقريب هي مراتب عامة ط ختت  بالتقريب، ومـنه  مـن   

 فه  أنها مراتب خاصة بالتقريب ط عامة. 

 أما القائلون بالقول األول: 

مـة مثلـها مثـل    فممن ههب إىل مراتب اجلرح والتعديل يف التقريب مراتـب عا 
بقية اتب اجلرح والتعديل، اإلمام السيوطي رمحه اهلل، وقد ف ه  هـذا مـن تصـرفه يف    

الصالح اتابه "تدريب الراوي" حيث قال: ))فألماظ التعديل مراتب هارها املصنف اابن 
  .(24)ستة(( تبعًا طبن أبي حامت أربعة وجعلها الذهيب والعراقي مخسة، و يخ اإلسالم
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ل على أنه أراد باملراتب ما هاره ابن حجر يف مقدمة التقريب ط ما يف أمـا الدلي
النخبة و رحها هو ))أن احلافظ ابن حجر مل يعدد املراتب يف النخبة و ـرحها، وإ ـا   
عددها يف التقريب، فاملعِنيُّ يف االم السيوطي املراتُب الست الك هارهـا احلـافظ ابـن    

  .(25)ه اهلل تعاىل يف هذا إه جعلها عامة((حجر يف التقريب، فوه  السيوطي رمح

أقول: ومما يولح هلك أيضًا أنه أ،ناء هاره للمراتب عند أبـي حـامت والـذهيب    
والعراقي وابن حجر، اان يذار مـا زاده بعضـه  علـى بعـا، مثـل زيـادة الـذهيب        
والعراقي على أبي حامت وزيادة ابن حجر عليهما، حيث زاد الوصـف بأفعـل "اـأو،     

ومن هلك قوله: ))وزاد  يخ اإلسالم: صدوق سيئ احلمظ، صدوق يه ،  ،(26)"الناس
صدوق له أوهام، صدوق خيطئ صدوق تغري بأخرة، قال: ويل   بـذلك، مـن رمـي    

وزاد  ـيخ اإلسـالم:   ... بنوع بدعة، االتشيع، والقدر، والنْصب، واألرجاء والتجه 
  .(27)مقبول((

عـن مراتبـه يف التقريـب حيـث فهـ       أقول: واالم احلافظ هذا نقله السـيوطي  
 السيوطي رمحه اهلل أنها مراتب عامة. 

  .(28)واذا فه  الشيخ أمحد  اار رمحه اهلل يف الباعث احلثيث

وجرى على هذا المه  الكثري من الباحثني املعاصرين وطالب العل ، ولعلـه   
يث طهتمـام  تأ،روا يفا فهمه السيوطي يف التدريب والشيخ أمحد  اار يف الباحث احلث

طالب العل  بهذين الكتابني، ولعل هذا الـذي حـدا بـبعا البـاحثني إىل أن يقـول:      
))وعندما ولع الشيخ العالمة أمحد  اار رمحه اهلل اتابه الباعث احلثيث تعرض لبيان 
أحكام هذه املراتب عنـد ابـن حجـر، واعُتِمـدت أحكـام الشـيخ أمحـد  ـاار هـذه،          

وتناقلوها يف رسائله  وحتقيقاته ، خاصة وقـد أقـّره   وانتشرت بني صموف الباحثني، 
عليها بعا المضالء املشتغلني بهذا المن! وبذلك أصبح املعّول على ما قالـه الشـيخ   
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يف الباعث يف احلك  على أسانيد األحاديث، وأخضعت األسانيد هلذا القـانون، حتـى   
ئل جامعيـة  لو اانت معتمدة عند أص اب الص يح، وعلى هذا القانون حققت رسـا 

وغري جامعية، وأجيزت الرسائل، وأقرت األحكام، وقضي األمر، وط حول وط قـوة  
  .(29)((إط باهلل...

واذا فه  الداتور نور الدين عرت عند إيراده ملراتب اجلرح والتعديل يف حا ية 
حيث جعل املرتبة األوىل من مراتب التعديل مرتبـة الصـ ابة متابعـة     ،(30)نزهة النظر

 ظ يف التقريب!. لل اف

وهذا المه  وهو اونها عامة هو الـذي جـرى عليـه العديـد مـن أهـل العلـ         
املعاصرين وطالب احلديث، بل إني فيما مضى قلما أتناقش مـع بعـا أسـاتذتنا أو    
العارفني بهذا المن، واذا طالب احلديث من اون مراتب ابن حجـر مراتـب خاصـة    

دم اطقتناع، بل واطعرتاض على مـن اتـب   بالتقريب إط وأجد املعارلة الشديدة وع
يف هذا املولوع من الباحثني ومل أجد هل طء المضالء حجة سـوى أنهــ  مل يدرسـوا    
هذه املسألة بتمعن، مع استشعاره  البعد الشديد هلذه المكرة، وهـذا يـدعو إىل مزيـد    

 دراسة للمولوع، وإ،ارة أهميته لدى عموم الباحثني. 

 اني: القائلون بالقول الث

فقد ههب بعا أهل العل  والباحثني يف عل  احلديث من املعاصـرين إىل أنهـا   
مراتب خاصة بالتقريب، ومن ه طء الذين وقمـت علـى االمهـ  يف هلـك األسـتاه      

ويف حا ية جواب احلـافظ   ،(31)أبو غدة يف حا ية الرفع والتكميل حالب ا،ة عبدالمتا
واألستاه حممد عوامة يف دراسته الك عملها  ،(32)املنذري عن أسئلة يف اجلرح والتعديل

والداتور وليد بن حسن العـاني يف دراسـته التطبيقيـة     ،(33)يف مقدمة تقريب التهذيب
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على مراتب اجلرح والتعديل يف تقريب التهذيب، والك صدرت لمن اتـاب مـنهج   
  .(35)وتوصلت لذلك بعا الرسائل العلمية ،(34)دراسة األسانيد واحلك  عليها

أجتهد يف الدراسة التالية أن أ،بت أي القولني أقرب للصواب يفا يظهر لـي  وس
من دطئل، بعضها مل أجد من نّبه عليها أو استدل بها، غري مْغمٍل اطستمادة ممن سبقين 

 يف هذه املسألة وباهلل التوفي . 

 املبحث الرابع: األدلة على أن مراتب اجلرح والتعديل يف التقريب خاصة به.

نظرت يف رأي من فه  أن هذه املراتب عامة، ومل أجد هل  االمًا يسـتدلون  فقد 
به على رأيه  واأنه  ساروا على اجلادة بناء على األصـل يف أن اـل مـايو جـد مـن      
جرح وتعديل يف اتب الرجال هو لمن املصطل ات العامـة الـك يتمـ  أو يتقـارب     

 ت اخلاصة. بعا العبارات واملصطل ا ءمعظ  النقاد فيها باستثنا

،  نظرت يف أدلة من ههب إىل أن مراتب اجلرح والتعديل خاصـة بالتهـذيب،   
وتأملت يف هذه األدلة وقوي لدي هذا القول، ،  إني جّربت بنمسي وأ،ناء دراسك يف 
املاجستري لطبقات الرواة عن هشام بن عروة، وانت أنظر يف الرتاج ، وأمجع اـل مـا   

من سائر اتب الرجـال، واـان تقريـب التهـذيب مـن      أقف عليه من االم يف الراوي 
اتب الرجال الك أصدِّر بها التعريف األولي بالرجلا نظرًا ألنه يعّرف الراوي تعريمًا 
جامعًا وخمتصرًا، وأيضًا لالستمادة من احلك  العام الذي يصدره على الرجل، وانـت  

تبّين منهجـه، فظهـر لـي    يف نمس الدراسة أتتبع باملوازنة أحكام ابن حجر مع غريها أل
ص ة اختصا  منهج مراتب ابن حجر بالتقريب، وأيضًا يف رسالة الداتورة ألزمـت  
نمسي يف ال رجل حلر بي أن ط أاتمي بالتقريب ولو اان ،قة أو لعيمًا بل طبـد مـن   
مراجعة ترمجته يف تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال للمزي ألن احملق  مجع يف احلا ية 

 جر ومن بعده. زيادة ابن ح
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 وهنا سأدلل على مسألتني: 

 خاصة بالكتاب.  باألوىل: أن مراتب اجلرح والتعديل يف اتاب تقريب التهذي

 والثانية: بيان مراده من بعا هذه املراتب مما دخله اإل كال. 

 بعا الدطئل على أن هذه املراتب مصطلح خا  بالتقريب وهي االتالي:  إىل القارئو

سرد مراتب اجلرح والتعـديل املشـهورة املسـتعملة    على  ظ ابن حجريعمل احلافمل  .1
مه من علماء احلديث على ترتيبها املشهور ابتداًء من ابن أبي والك أوردها من تقّد

بدليل أنه تناوهلا يف اتابه ا ه مرادًا آخرـحامت وانتهاًء بالعراقي، فدل هلك على أن ل
 . على الرتتيب املعروف عند علماء المن -احلديثباعتباره اتابًا ملصطلح -( 36)نزهة النظر

اـل مرتبـة   مـن   -باختصار وبـدون تمصـيل  - هار ابن حجر املراتب ،  بني مراده .2
 ألمـاظ حتى تكون أحكامه على الرواة منضـبطة مطـردة، وعليـه فـإن هنـاك عـدة       

خيتلف عن املصـطلح املشـهور هلـا، ولـو اـان      ، أطلقها، وهو يريد بها حكمًا معينًا
موافقـة املصـطلح    يف الطريقـة الـك عرلـها بـه     واملراتـب  األلمـاظ من هذه  مراده

، مثل قولـه يف أصـ اب املرتبـة الرابعـة     املشهور هلا، ملا احتاج لتوليح مراده منها
عنده وه  "صدوق، ط بأس به": ))من قصر عن الثالثة قلياًل((، وقوله عن اخلامسة 

ة قلياًل((، ومثله قولـه يف الثامنـة:   وه  "صدوق سيئ احلمظ": ))من قصر عن الرابع
))من مل يوجد فيه تو،ي  ملعترب، ووجد فيه الضعف ولـو مل يمسـر، وإليـه اإل ـارة     
بلمظ "لعيف"(( وهكذا أخذ يشـري يف سـائر املراتـب، وممـا يزيـد األمـر ولـوحًا        
تصرحيه عند هار املراتب بقوله: ))وباعتبار مـا هاـرت احنصـر لـي الكـالم علـى       

بينمـا   ،(37)ا،نك عشرة مرتبة، وحصُر طبقاته  يف ا،نك عشـرة طبقـة((   أحواهل  يف
قال عند هاره املراتـب يف نزهـة النظـر: ))والغـرض هنـا هاـر األلمـاظ الدالـة يف         

يشري إىل أن مـا سـيذاره مـن ألمـاظ هـو يف       ،(38)اصطالحه  على تلك املراتب((
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 ة اللمظية من االمه. اصطالح أهل المن، ط يف اصطالحه هو! وهذا من أقوى األدل

وينبغي هنا أن ننبه أن ابن حجر رمحه اهلل يردد اـثريًا يف اتابـه "نزهـة النظـر     
 رح خنبة المكر" عند هار التعاريف واملسائل احلديثية التعبري بأن هذا التعريـف يف  

أو يف اصــطالحه  أو عنــد احملــد،ني، ويكمــي تصــرحيه يف عنــوان ( 39)اطصــطالح
 المكر يف مصطلح أهل األ،ر".  الكتاب األصل "خنبة

ابتدأ مراتب التعديل يف التقريب يفرتبة الصـ بة، ومعلـوم أن الصـ بة مل يعتربهـا      .3
أحٌد من علماء احلديث واملصطلح مرتبة من مراتب التعديلا ألن مرتبـة الصـ بة   

وقد صرح املصنف بالسبب الداعي لــه علـى تقـدي  الصـ ابة يف     تعديل إهلي، ))
بعده  فقال: "لشرفه " وهو غري غافل عن أنه: ط ارتبا  وط تالزم  املرتبة على من

 ،(40)((بني الص بة وامال الضبط، وغري غافل عن عنصر البشرية يف الصـ ابة... 
النظر، ومل لعلها أول  يف نزهة يورد مرتبة الص بةوحتى ابن حجر نمسه مل أقول: 

ى املبالغة فيه، وأصـرح هلـك   املراتب، بل قال: ))وأرفعها الوصف أيضًا يفا دل عل
فجعـل أول املراتـب التعـبري    ( 41)((التعبري بأفعل اأو،  الناس أو أ،بـت النـاس...  

ومر معنـا قولــه عنـد هاـر     ، بأفعل وحنوها حبك  أن الكتاب حيكي املصطلح العام
املراتب يف نزهة النظر: ))والغرض هنا هار األلمـاظ الدالـة يف اصـطالحه  علـى     

  .(42)تلك املراتب(

قال عن املرتبة اخلامسة: ))من قصر عن الرابعة قلياًل وإليه اإل ارة بصدوق سـيئ   .4
احلمظ... ويلت   بذلك من رمـي بنـوع مـن البدعـة االتشـيع والقـدر والنصـب        

  .(43)((واإلرجاء... مع بيان الداعية من غريه

فالصدوق عنده من أص اب املرتبة الرابعة، فإن وقعت لـه أوهـام نـزل إىل    
بة اخلامسة، وهي )صدوق لـه أوهام(، ))ومما ُينزله عن املرتبة اخلامسـة أيضـًا   املرت
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 وصمه بنوع من أنواع البدع، هذا هو مماد اس  اإل ارة يف قوله: )ويلت   بذلك(،
فكما أن )صدوق لـه أوهام( من ألماظ اخلامسة عنـده، اـذلك )صـدوق رمـي     ...

! ط يتم  وما قرره هو وغريه مـن  وهذا عجيب ...بالقدر( مثاًل من ألماظ اخلامسة
العلماء أن البدعة ط تقدح يف عدالة الراوي قدحًا مطلقًا إ ـا هلـا تمصـيل معلـوم     

(، اتاب الطب، باب مـا يـذار يف   10/182مشهور، وقد قال املصنف يف المتح )
الطاعون، عن أبي بْلج الكويف: "امسه حييى، و،قـه ابـن معـني والنسـائي ومجاعـة،      

ة بسبب التشيع، وهلك ط يقدح يف قبول روايته عند اجلمهـور" وهـذا   ولعمه مجاع
  .(44)ي اد أن هذه املراتب خاصة بالتقريب ط عامة((

على خصوصية هذه املراتب بالتقريب، أنه مل يستعمل يف  من األدلة القوية الظاهرة .5
ط  اتاٍب من اتبه األخرى هذه العبارات بنمس املراد الذي جرى عليه يف التقريب،

يف اتبه املتقدمة عن التقريب االتلخي  احلبري، وط يف اتبه املتأخرة عن التقريـب  
فإها أراد الكالم على راٍو يف إسـناد حـديث   امتح الباري ومقدمته هدي الساري، 

: "فـالن ،قـة" أو "أو فيـه لـعف" أو "فيـه      يف التلخي  احلبري أو غريه، فإنه يقول مثاًل
أو "فالن ، "و،قه ابن معني وابن املديين ولعمه فالنقيه قال: "مقال"، وإن اان خمتلمًا ف

: -حسـب اإلطـالع  –ة ومل يقل ولـو مـرًة واحـد   خمتلٌف فيه" أو حنو هذه العبارات، 
وحنوهـا مـن    "أنه مقبول مـن السادسـة إها توبـع   "أو  "حررت يف التقريب أنه صدوق"

 ًا خاصـًا، وي اـد   ويريد بها فيه مصـطل اطصطالحات الك انتهجها يف التقريب، 
هذه النقطة أنه قد ينوع يف التعبري بألماظ متعددة يف احلك  على بعا الرواة خارج 
التقريب، ،  يورد نمس الرواة يف التقريب ويلتزم بإدراج اـل راٍو يف املرتبـة الـك    

  .(45)تناسب وصمه وف  منهجه الذي انتهجه

لرواة الذين يقـول  وقد رجعت لكتاب التلخي  احلبري، وقرأت لكثري من ا
فيه : "خمتلف فيه" من أول الكتـاب ووسـطه وآخـره، وراجعـت االمـه علـيه  يف       
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أوهـام"   لــه التقريب، فكان يقول فـيه  يف الغالـب: "صـدوق خيطـئ"، أو "صـدوق      
  .(46)وحنوها من عبارات املرتبة اخلامسة يف تقريب التهذيب

تقريـب، ينبغـي معـه    وهنا لدر التنبيه من أن قولنا إنهـا مراتـب خاصـة بال   
))مالحظة أنه ط مانع حلنع من اتماق بعا املراتب اخلاصة مع نظائرها يف جماطتها 

  .(47)العامة((

ومن أمثلة هلك: ما هاره يف املرتبة السابعة عنده وهي: ))من روى عن أاثر 
  .(48)من واحد ومل يو، ، وإليه اإل ارة بلمظ مستور، أو جمهول احلال((

   املصطلح املشهور يف اتب املصطلح. وهو بذلك يواف

من األدلة على خصوصية املراتب بالتقريب، قوله: )السادسة: من لـيس لــه مـن     .6
احلديث إط القليل ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه مـن أجلـه، وإليـه اإل ـارة بلمـظ      
مقبول حيث يتابع، وإط فلني احلديث(، وهذه الشرو  الثال،ة الك هارها احلـافظ  

ّلّين واملقبول من قلة احلديث، وأن ط يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله، فـإن  هنا ل
مل يتابع فلني وإن توبع فمقبول، مل يشرتطها أحد من علماء احلديث ومـن نظـر يف   

 .(49) اتب الرجال تبني له هلك جبالء

بل املشهور يف استعمال أهـل المـن أنهـ  يطلقـون املقبـول علـى احلـديث        
مل احلديث الصـ يح واحلسـن، قـال السـيوطي: ))مـن األلمـاظ       املقبول وهو يش

املســتعملة عنــد أهــل احلــديث يف احلــديث املقبــول: )اجليــد والقــوي والصــا   
  .(50)واملعروف واحملموظ وامود والثابت((

وقد يستعملونها أحيانًا للتعبري عن الراوي املقبول ما دام يف حيز القبول ومل 
أندر من النادر ألنه ا غالبًا يعربون عن من هذا حاله ينزل إىل درجة الضعف وهو 

 بلمظ "الثقة". 
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مثل قول ابن عدي عن سعيد بن سامل القداح: ))وهو ط بـأس بـه وهـو عنـدي     
   .(51)مقبول احلديث(( 

أيضًا )اّللني( معروف يف اصطالح أهـل احلـديث بأنـه "الـراوي الـذي فيـه       
وفسرها الدارقطين عندما سئل عن لعف يسري"، وهو يعد يف أدنى مراتب اجلرح، 

مراده من قوله )لني احلديث( فقال: ))ط يكون ساقًط ولكن يكون جمروحًا بشـيء  
 النقاد.  وهذا املعنى هو الذي يواف  املشهور من معناها عند ،(52)ط يسقط عن العدالة((

وقال احلافظ ابن حجر يف النزهة وهو حيكي األلماظ عند أهل اطصـطالح:  
ـــجرح قوهلـــ : )فــالن لــني أو ســيئ   ))وأسهل ــة علــى ال هـــا أي األلمـــاظ الدال

  .(53)((...احلمظ

وبهذا يعل  أنه ط عالقة بـني اـون الرجـل لـني احلـديث وقلـة حديثـه أو        
أن  على انمراده، اما ا رت  هلك احلافظ رمحه اهلل يف التقريب، وما هلك إط دطلة

، حبيـث يطـرد حتتـه اـل رجـل      احلافظ أراد لبط هلك يفصطلح لـه صمات معينة
تت ق  فيه هذه الصمات يف سائر اتابه التقريب، ويلمت النظر حول أنـه مصـطلح   
خا  بهذا الكتاب أن بعا البـاحثني أ،بـت مـن خـالل دراسـته أن اللـني عنـد        

  .(54)احلافظ يف التقريب مرتبة من مراتب احلسن الذاتي

ووجد فيه الضعف ولو مل يمسـر،   قال عن الثامنة: ))من مل يوجد فيه تو،ي  ملعترب، .7
أقول: وقـوهل  )لـعيف( مشـهور ومعـروف لـدى       ،(55)وإليه اإل ارة بضعيف((

ومل يكـن   ،(56)علماء املصطلح أنه الراوي الذي ط حيتج به وط يطرح بل يعترب بـه 
احلافظ يف حاجة ألن يمسر معنى الضعيف، لوط أنه أراد به هنا اصـطالحًا خاصـًا   

ده يف النزهـة عنـدما هاـر األلمـاظ الدالـة يف اصـطالح أهـل        للكتاب!! ولذلك جن
احلديث على مراتب اجلرح قال: ))وأسهلها أي األلماظ الدالة على اجلرح قوهل : 
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فالن لني أو سيء احلمظ أو فيه أدنى مقال، وبني أسوأ اجلرح وأسـهله مراتـب ط   
من قـوهل :   ختمى، قوهل : مرتوك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر احلديث أ د

  .(57)لعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال((

فوالح هنا أن احلافظ أراد بالضعيف ما اصطلح عليـه أهـل المـن بـاملعنى     
الذي قدمنا، ومل يضع لـه  روطًا متيّزه، لكنه وّلح باملثال أنه ط يصـل إىل درجـة   
 الضعف الشديد الذي يرتك بسببه حديث الرجل، بل هـو يف درجـة اطعتبـار وط   

 يصل إىل مرتبة اطحتجاج. 

أما الضعيف الذي أراده يف التقريب، هو من اـان بالقيـد الـذي هاـره، ومل     
 لاوزه، فإن جاوزه فهو يعرب عنه بتعبري آخر. 

فإن قيل: أراد املعنى املشهور عند أهل المـن، وإ ـا فّسـر الضـعيف للبيـان      
، بل ريفا يوجـد التو،يـ    والتذاري قيل: هذه الشرو  املذاورة ط تلزم يف الضعيف

يف رجل قد لعِّف لعمًا غري ممسر عند مجهور النقاد، ( 58)يف رجل، من ناقد ُمعترب
ومع هلك يوص  بالضعف، امله  أن ابن حجر رمحه اهلل، أراد  يئًا بعينه والتزم به 

 يف التطبي . 

إطالق مما يدل على اختصا  املراتب الك أوردها يف أول التقريب به، أنه التزم بـ  .8
األلماظ الك هارها يف أول الكتاب حتـت اـل مرتبـة علـى اـل راو ينطبـ  عليـه        
الوصف الذي خصصه لكل مرتبة، فإها مل يكن الراوي متوافرًا فيه الوصـف فإنـه   

وأحيانًا  ،(59)يعّبر عنه باأللماظ املشهورة عن عامة النقاد، فأحيانًا يقول: "فيه لعف"
يقـول: "لـعيف جـدًا"، وأحيانـًا يقـول: "منكـر        وأحيانـاً  ،(60)يقول: "لعيف احلمظ"

  .(63)وأحيانًا: "مستقي  احلديث" ،(62)وأحيانًا يقول: "تكلموا فيه" ،(61)احلديث"
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وقد قرأت ألجل هذه النقطة أول ستمائة ترمجة يف التقريب، فوجدته التـزم يف  
عشـر   مجيعها باأللماظ الك خصصها للمراتـب هارهـا يف أول اتابـه، باسـتثناء أربعـة     
 ترمجة، راجعت االمه عليها يف التهذيب، واذا يف االم صاحيب حترير التقريب. 

 ،(66)"صـدوق فيـه لـني"    ،(65)"مسـتقي  احلـديث"   ،(64)والعبارات هي: "فيه لعف"
 ،(70)"تكلموا فيه" ،(69)""يف حديثه لني ،(68)"و،قه ابن حبان وفيه لعف" ،(67)"لعيف احلمظ"
  .(72)""منكر احلديث ،(71)"مرتوك اذبوه"

فظهر لي أن احلافظ ما خرج عـن العبـارات الـك خصصـها للمراتـب يف أول      
اتابه إط للضرورةا وألن الوصف الذي ا رتطه مل ينطب  عليها، وهذا من دقته رمحـه  

  اهلل وعدله وحتقيقه، فقد ا رت  يف مقدمته اما قدمنا أن يلتزم العدل يف احلك  على الراوي.

حد: فهذا أحو  بن حكي  بن عمـري قـال عنـه يف    ولنمثل على هلك يفثال وا
  .(73)التقريب: "لعيف احلمظ"

وجدت علي بن املديين و،قه يف روايـة، وقـال يف   ( 74)وعندما راجعت التهذيب
أخرى "صا "، ورواية عن ابن معني قال فيها "ط بأس به"، وحنوه قـال العجلـي، وقـال    

 الدارقطين "يعترب به إها حدث عن ،قة". 

عبارات اثرية يف تضعيمه عن ابن املديين وابن معني ومجهور النقاد، وهذا مقابل 
جعل احلافظ يعّبر عن حاله بعبارة تناسبه فقال: "لعيف احلمظ"، وط حـظ أنـه مل يقـل    
"لعيف" فقط!ا ألن  رطه يف الضعيف يف التقريب أن ط يوجد فيه تو،ي  ملعترب، وهذا 

مظ" أرفع من قوله "لعيف"! ويفقـارنك بكـالم   وجد فيه فكانت مرتبته وهي "لعيف احل
النقاد يف من قال فيه  "لعيف احلمظ"، ومن قال فيه  "لني احلديث" ظهر لي أن من قال 

 فيه  "لعيف احلمظ" أرفع من حيث وجود عبارات التو،ي  فيه  أاثر من غريه . 
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اجلـرح  وهذه املرتبة يصّنف أص ابها بني املرتبة اخلامسة والسادسة من مراتـب  
  .(75)والتعديل يف التقريب

 انتقل إىل املسألة الثانية: وهي بيان مراده من بعا هذه املراتب. 

إها قلنا أن مصطلح ابن حجر يف مراتب اجلرح والتعديل خاصة بهذا الكتاب، 
فهذا يشمل الرتتيب ويشمل اختصا  بعا املراتب بألماظ خيتلف استعماهلا عن 

 ان هذا ط يشمل سائر املراتب. املعنى املشهور هلا، وإن ا

دوق(، و )ط ـاملرتبة الرابعة عند ابن حجر، والك من عباراتها )صفمن هلك  
عند علماء اجلرح والتعديل على من خف لبطه،  العبارتانبأس به(، تطل  هاتان 

، وحديث أهل هذه املرتبة حسن اإلسناد، لكن ابن حجر أبان عن منهجه يف التقريب
والثالثة عنده ه  –املرتبة عنده ه  من قصروا عن املرتبة الثالثة قلياًل فأص اب هذه 

 وبالنظر والتطبي  العملي، تبني أن من قال فيه -من قيل فيه : )،قة، ومتقن وحنوها( 
: )صدوق أو ط بأس به(، ف ديثه ص يح اإلسناد، عرفنا هلك من خالل يف التقريب

افظ يف التهذيب واعتمد عليها أ،ناء حكمه يف النظر يف أحكام النقاد الك أوردها احل
 ثأحاديالتقريب، واذلك من خالل اططالع واملقارنة بني أحكام احلافظ نمسه على 

أص اب هذه املرتبة يف اتبه األخرى، حيث ص ح ألهل هذه املرتبة، لكن أص اب 
 هذه املرتبة عنده يف الدرجة الدنيا من الص ة. 

بن ااحلافظ ابن حجر يف التقريب للداتور وليد وهناك دراسة جادة ملراتب 
حسن العاني رمحه اهلل، أجدني يف هذا املقام مضطرًا لتلخي  نتائجها، فقد قام 
بدراسة مرتبة "صدوق" يف التقريب، وخرج بأن هذه املرتبة حديث أص ابها عند 

، وبني أن احلافظ يقوم بدراسة -اما هو املتعارف عليه-احلافظ ص يح ط حسن 
أقوال النقاد يف الراوي، وإها رأى اجلمهور اتمقوا على تو،ي  رجل، وخالمه بعضه  
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جبرح غري ممسر مثاًل فإنه حيطه من املرتبة الثالثة: "،قة" إىل الرابعة: "صدوق أو طبأس به" 
  .(77)ومثل على هلك بعدة أمثلة ،(76)وط يهمل هذا اجلرح بالكلية إط إها اان مردودًا

 ة على تص يح أحاديث مرتبة الصدوق عند ابن حجر وهذه األدلة االتالي: ،  هار األدل

 الدليل األول: 

أن اثريًا ممن جعله  ابن حجر يف هذه املرتبة، جعله  غريه من النقاد يف املرتبة 
األعلى، وهي مرتبة "،قة"، ،  عقد مقارنة بني أحكام الذهيب على من قال عنه  احلافظ 

ط بأس به" أي أص اب املرتبة الرابعة، ومل يتجاوز حرف يف التقريب "صدوق أو 
  .(78)"صدوق" اهلمزة، وهار سبعة وعشرين راويًا يقول عنه  الذهيب "،قة" ويقول عنه  ابن حجر

 الدليل الثاني: 

وجود عدد ابري من رواة هذه املرتبة روى هل  البخاري ومسل  يف 
ذه املرتبة أخرج هل  البخاري ( راويًا من ه247ص ي يهما، فقد أحصى الباحث )

أص اب الص اح على سبيل  لـهومسل  متمقني وممرتقني، ومعلوم حال من أخرج 
اطحتجاج ط علي سبيل اطعتبار واطستشهاد، وأغلب ه طء اما يقول الباحث: 
"روى هل  صاحبا الص يح على سبيل اطحتجاج، وقد صرح بذلك غري واحد من 

من ه طء الرواة، ومن قال فيه  من العلماء أنه احتج به   وهار  اهج ،(79)العلماء"
 أهل الص يح. 

 الدليل الثالث: 

 تص يح العلماء حلديث من قال فيه  احلافظ يف التقريب: "صدوق". 
  .(80)وهار  اهج من تص يح البخاري وابن املديين والدارقطين هلذا الصنف
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 الدليل الرابع: 

هذه املرتبة، فقد أورد الداتور وليد العاني تص يح ابن حجر نمسه ألحاديث 
  .(81)حيسنها واحدًا وعشرين حديثًا يف رواتها من قال عنه  "صدوق" وقد ص ح أحاديثه  ومل

وأليف دلياًل خامسًا: وهذا مل يذاره الباحث أن ابن حجر نمسه يقول عن 
ول عنه "،قة"، اثري من الرواة يف التقريب "صدوق"، أو "ط بأس به" وخارج التقريب يق

  .(82)وهذا من األدلة القوية على أنه يريد بالصدوق من اان ص يح احلديث ط حسنه

وقد رجعت للكا ف للذهيب وقارنت بينه وبني التقريب يف عدد مـن الـرواة،    
فوجدت الذهيب ط يسري بالدقة الك يسري عليها ابن حجرا ألنه يعرب بعبارات خمتلمـة،  

أو غري املتعمـ  يف علـ  الرجـال، فأحيانـًا يصـف الرجـل بأنـه        وهذا ط ينمع املبتدئ 
لعيف أو فيه لعف أو فيه لني أو واه أو منكر احلديث أو ط حيتج به، بينما إها قرنـا  
هذه العبارات بعبارات احلافظ يف التقريب وجدنا ابن حجـر يضـع لكـل راو العبـارة     

املقدمة، وسأورد بعا األمثلة الك املناسبة لـه بناء على ما ا رتطه يف هذه املراتب يف 
 تولح ما هارت، وسنستميد منها أيضًا يف اطستدطل على قضايا أخرى: 

  .(83)قال يف إمساعيل بن إبراهي  املخزومي: )مقبول، من السادسة( .1

عل  األستاه عوامة فقـال: ))مل   ،(84)بينما قال عنه الذهيب يف الكا ف: ) يخ(
هـذا " ـيخ" فتبعـه املصـنف، وزاد ابـن حجـر )أي يف        يذار املزي إط قول أبـي حـامت  

التهذيب( قال أبو داود: ،قه، وهاره ابن حبان يف الثقات يف التابعني، ،  أعاده يف أتباع 
التابعني(، ]،  قال عوامة عقبه[: ومل أره إط يف أتباع التابعني فينبغـي تو،يـ  الرجـل،    

  .(85)وإن قال عنه يف التقريب: "مقبول"((

فنالحظ هنا أن الذهيب عّبر عن حال الراوي بعبارة " ـيخ" متابعـة ألبـي حـامتا     
وألنه مل يشرت  عبارات معينة يسري عليها، أما احلافظ ابن حجر فعّبر عن حال الرجل 
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بعبارة "مقبول"، علمًا بأنه قد وقف على زيادة يف حال الرجـل وهـو تو،يـ  أبـي داود،     
  .(86)تقده عوامة ولنقده وجهومع هلك قال عنه مقبول، ولذا ان

وهنا يتجلى لنا بولوح أن أحدًا من النقاد مل يأت بعبارة مقبول سوى احلـافظ  
ابن حجر، وهذا ي اد أنها اصطالح خا  بكتابه، لكن مع هلـك هـو مل خيـرج عـن     
 رطه يف أول الكتاب يف وصف املقبول عنده، فهذا الرجل حديثه قليل ومل يثبت فيـه  

ن أجله، أما اونه توبع فهذا حيتاج لدراسة والعهدة علـى ابـن حجـر    ما يرتك حديثه م
  .(87)ألنه ُيمه  من تصرفه أنه قد ،بت لديه وجود املتابع

  .(88)"إمساعيل بن إبراهي  الكرابيسي قال احلافظ: "لني احلديث .2
  .(89)بينما قال الذهيب يف الكا ف: "،قة"

منهجـه، يتضـح هلـك إها    فنجد أن االم ابن حجر أدق، وعبارته منطلقـة مـن   
فنجد حديثه قليل، طسيما يف الكتب الستة حيث مل يـرو لــه إط    .(90)رجعنا للتهذيب

وهاـره ابـن حبـان يف الثقـات، ولـيس فيـه        ،(91)ابن ماجة حديثًا واحدًا يف ات  العل 
 تو،ي  وط تضعيف، وقال العقيلي: ليس حلديثه أصل ]أي الساب [. 

ــارث الب   .3 ــي احل ــن أب ــل ب ــب:    إمساعي ــر يف التقري ــن حج ــه اب ــال عن ــدادي، ق غ
وط ينبغـي   ،(93)بينما قال عنه الذهيب يف الكا ف: ))،قة جليل(( ،(92)))صدوق((

أن يمه  من هذا أن ابن حجر خيتلف مع الذهيب يف هذه النتيجة بـل همـا متمقـان    
فالذهيب عرب عن حال الرجل بعبارة تدل على مرتبته بالعبارات املشهورة ومل يلتزم 

طل ًا خاصًا يف عبارات اجلرح والتعديل الك يوردها يف الكا ف، وابن حجـر  مص
وجدنا ابـن  ( 94)التزم منهجًا ومصطل ًا خاصًا يزن به األمور، فإها رجعنا للتهذيب

أبي حامت يقول: "اتبت عنه مع أبي وهو ،قة صـدوق"، وقـال أبـو حـامت: "صـدوق"،      
البزار يف اتاب السنن: "،قة مأمون" وقال الدارقطين: "،قة صدوق ورع فالل"، وقال 

 وهاره ابن حبان يف الثقات، هذا غري ما قيل من الثناء على صالحه. 
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فيظهر لنا أن قول الذهيب عنه: "،قة" ط غبار عليـه، لكـن ابـن حجـر بنـاء علـى       
ميزانه الذي ولعه، يرى أن هذا الراوي حديثه ص يح لكنه ليس يف الدرجة العالية، 

ملرتبة الرابعة لديه: ))مـن قصـر عـن الثالثـة قلـيال، وإليـه اإل ـارة        ولذلك قال عن ا
والثالثة عنـده مـن قيـل فيـه ))،قـة أو       ،(95)بصدوق أو ط بأس به، أو ليس به بأس((

  .(96)متقن أو ،بت أو عدل((

 فها هو قد جعل قيدًا، وهو أن من قصر عن الثالثة قلياًل دخل يف هذه املرتبة. 

 ب على خطأ من انتقد احلافظ ابن حجر لعدم فهم مصطلحه. املبحث اخلامس: اجلوا

هناك عدة باحثني وطالب عل  انتقدوا احلافظ ابن حجر رمحه على أحكامه 
الك أوردها يف التقريب والك مبناها واعتمادها إ ا هو يف احلقيقة على ما مجعه من 

 أقوال النقاد يف تهذيب التهذيب. 

تجرأ بعا طلبة العل  يف الرسائل األاادحلية إىل يتعدت إىل أن بل إن الظاهرة 
انتقاده  ألحكام عديدة طبن حجر يف التقريب ط سيما يف املختلف فيه ، بل يتعدى 

واعتماده  الطالب عند دراسة األسانيدالطلبة ويصرحون يف خطط رسائله  إىل أن بعا 
خيالف ابن حجر يف للتقريب إن اان الراوي خمتلمًا فيه فإنه يراجع التهذيب، وقد 

 حكمه!! النتيجة الك ههب إليها يف التقريب إها رأى أن احلافظ ابن حجر جانب الصواب يف
فهل يا ُترى أن احلافظ ابن حجر بهذه السهولة حلكن ختطئته؟! أو أن العديد 
من ه طء جانبوا الصواب يف فهمه  ملراد احلافظ!! ط  ك أن األمر حباجة للروّية 

  .(97)وعدم العجلة
ومن أه  الكتب الك أفردت يف نقد تقريب التهذيب اتاب حترير تقريب 
التهذيب، للداتور بشار عواد والشيخ  عيب األرن و ، وقد هار امل لمان أنهما تأ،را 
باحمليط الذي اانا يعيشان فيه، واانا ط يرتددان يف األخذ بأي حك  يصدره ابن حجر 



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )  46

خذانه واأنه قضية مسلمة، وحيكمان تبعًا لل ديث يف أحد الرواة، واانا اغريهما يأ
 الذي هما بصدد خترله، واانت مجلة أمور خافية عليهما آنذاك من أبرزها اما قاط: 

أن احلافظ ابن حجر مل حيرر األحكام يف هذا الكتاب حتريرًا اافيًا، طسيما يف الرواة  .1
 املختلف فيه . 

 قابلة لألخذ والرد وليست قطعية. ومل نكن نعل  أن هذه األحكام اجتهادية  .2

ومل نتبني أن ابن حجر يتناقا يف أحكامه تناقضًا عجيبًا، فهو يو،  الرجل هنـا أو   .3
وانا نتعجب من صـنيع أهـل    ...يضعمه، ويضعمه أو يو،قه يف اتاب آخر من اتبه

العل  من قبلنا، ايف أهملوا الكالم عليه، ومل يتعقبوه بشيء، ويغلب على ظننا أن 
 هلك إىل سببني رئيسني:  مرد

أوهلما: أن م لمه نال  هرة واسعًة يف هذا المن حبيث مل يعد أحٌد يمكر أن 
 ُيناقش أقواله أو يب ث فيها. 

و،انيهما: اطاتماء يفا فيه طلبًا للدعة والراحة، وعدم النظر يف الكتب الك 
فظ يف اتابه هذا من أ ولمت يف هذا العل  العظي ، واملقابلة بني ما انتهى إليه احلا

أحكام على ه طء الرواة، وبني ما جاء يف تلك األصول من نقول وآراء يف ح  
 مما جاء فيها من أحكام.  ده طء الرواة، واستخال  اآلراء منها، والتأا

واحل  املرُّ الذي ط بد لنا من أن نبديه وننبه إليه هو أن صنيع احلافظ ابن حجر 
تناسب مع الشهرة العريضة الك ناهلا!! واملنزلة العلمية الك يف هذا الكتاب مل يكن ي

تبوأها!! فالص ابة ط حيتاجون إىل أن يقال فيه   يء، ألنه  عدوٌل باتماق، والثقات 
اممع على تو،يقه  ه  ،قاٌت باتماق، والضعماء اممع على تضعيمه  ه  لعماء 

بني واهللكى، أما املختلف فيه  باتماق، واذلك من ه  دونه  من املرتواني والكذا
فقد استعمل هل  تعابري غري حمددة، فقال فيه : "صدوق يه " أو "صدوق خيطئ"، أو ما 
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يشبه هلك من غري دراسة عميقة ألحواهل ، فكأنه يطالب القارئ بدراسة ال حديث 
فضاًل عن أنه  ...من حديث ه طء على حدة ليتبني للدارس إن اان وه  فيه أو ط

لطرب يف هذا األمر الطرابًا  ديدًا، فأطل  مثل هذه األلماظ على ،قات هل  قد ا
  .(98)((أوهام يسرية، وأطلقها على لعماء هل  أوهام اثرية

وأرى أنه من الواجب اجلواب على ما قاطها ألن فيه جمانبة للصواب، وإىل 
 القارئ اجلواب على االمهما: 

ذا الكتاب حتريرًا اافيـًا، ط سـيما يف الـرواة    ادعيا أن احلافظ مل حيرر األحكام يف ه .1
 املختلف فيه . 

وقد سب  وأن قلت: إن هذا الكتاب امسه "تقريب التهذيب"، وليس امسه 
"الت رير لرجال التهذيب"، أو "القول المصل يف حال رجال التهذيب"، ومعلوٌم أنه يش  

وأن هلك حيتاج  الت رير لكل راٍو لكتاب قارب رجاله التسعة آطف رجل، خاصة
للنظر يف مجيع أحاديث الرجل، وقد أ ار م لما الت رير لذلك، وهذا متعذر، أقول: 
ومع هلك فقد أجاد احلافظ يف أغلب الرتاج  يف حترير ما ا رت  من "أن يذار ال 
 خ  حبك  يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به، بأخل  عبارة وأخل  

هلك على وجه التقريب اما هو مسمى اتابه، ألن طبعًا على أن يكون  ،(99)إ ارة"
 الت رير متعذر ملا سب  هاره!!

وحتى امل لمني مل يوفقا للت رير الص يح يف اتابهما "الت رير"، ط سيما يف 
املختلف فيه ، بل وقعا ]حبسب اطالعي على االمهما، ومن خالل ممارسك 

قريب بها[ يف أخطاء اثرية، منها املتوالعة لكتب الرجال وقواعدها، ومقارنة اتاب الت
"أنهما انتقدا على احلافظ بعا عبارته الك ط تعطي حكمًا دقيقًا مثل )صدوق يه ( 
]وقاط[ فكأن احلافظ يطالب القارئ بدراسة ال حديث من حديث ه طء على 

  .(100)"...حدة
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 لكن لألسف مل يستطيعا الزيادة على عمل احلافظ، وحترير النتيجة الك توصـل 
هلا، فوقعا فيما انتقداه فيه وهلك ألن الت رير متعذر!! وط حلكن إط التقريـب فقـط!!   
ط سيما أنهما رجعا وقاط: "لقد اجتهدنا يف املختلف فيه ، فدرسنا ما أ ،ر عـن األئمـة   
يف حقه  من جرح أو تعديل، ووازنا بني تلك األقـوال، واطلعنـا يف بعـا األحيـان     

ــاته ، إن اانــت  ــ  أصــدرنا احلكــ  اخلــا  بهــ  تعــدياًل أو   علــى مروي ــة!! ، قليل
وقاط أيضًا: "فأحكامنـا هـذه الـك توصـلنا إليهـا تعـد مـن األحكـام          ،(101)"تضعيمًا...

أمـا الطريقـة امل ثلـى    اطجتهادية الك يغلب على الظن ص تها، وهي خالعة للنقد... 
اسـتقراًء تامـًا،    ال راٍو الك تنتهي بنا إىل اليقني يف هذا املطلب، فهي استقراء مرويات

 .(102)"واحلك  عليه يفقتضى مروياته... 

فبعد هذا أي ميزة لكتاب الت رير على اتاب التقريب؟! فاحلـافظ ابـن حجـر    
من حبور العل  يف رواة احلديث حمظـًا وتأليمـًا وفهمـًا لتصـرفات النقـاد وأسـاليبه        

ة مع امل لمات املسـتقلة  واصطالحاته ، مع معرفته بالعلل وختريج اثري من اتب السن
له يف هذا المن، وهو قد قام يفا قـام بـه هـذان وزيـادة، وحتريـره وتقريبـه للنتيجـة يف        
الراوي أدق بكثري مما ههب إليه األستاهان المالالن، لكن األمر حيتاج إىل مزيد فهـ   
ملنهجه ومصطل ه يف اتـاب التقريـب، حتـى حلكـن اطسـتمادة مـن الكتـاب بطريقـة         

 حتى ط نتجنى على م لمه بال بينة. ص ي ة، و

ومن املستغرب ملن حلارس الت قي  ودراسة احلديث والرجال أن ط يعل  أن هـذه   .2
وحلضـي   -امـا قـال امل لمـان عـن نمسـيهما     -األحكام اجتهادية وليست قطعيـة،  

عليهما وهما على هذه احلال الثال،ني سنة أو حنوها! علمًا بأن اون أحكـام مجيـع   
والتعديل ظنية وليست قطعية مسألة غالبًا ما تكون وال ة للطالـب   علماء اجلرح

املبتدئ!! وعليه من اان هذا حاله فهو حباجـة للعـودة مـن جديـد لدراسـة علـ        
الرجال وقواعده من البداية! ،  بعد هلك إها أراد أن حيك  علـى اتـاب التقريـب    
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التعــرف علــى هلــذا اإلمــام اجلهبــذ ويســتدرك عليــه أن يقــوم بدراســة الكتــاب و
 الصورة.  هلك ببقية اتبه وبأحكامه على األحاديث حتى تتضح لهمصطل ه، وأن يقرن 

أما قوهلما: "ومل نتبني أن ابن حجر يتناقا يف أحكامه تناقضًا عجيبا!!، فهـو يو،ـ     .3
الرجل هنا أو يضعمه، ويضعمه أو يو،قه يف اتاب آخـر مـن اتبـه"، فـأرى أن هـذا      

أن يقال يف ح  احلافظ ابن حجر رمحه اهلل، ليس من باب الكالم خطري!! ط ينبغي 
التبجيل الذي يضيع معه احل ، ولكن ألنه غري ص يح من الناحيـة املنهجيـة، وإن   
اان احلافظ ابن حجر رمحه اهلل اما قاط فهو دون املرتبة الك ا تهر بها بني العلماء 

 بكثري. 

دى إىل هذا الكالم، وإلافة وأرى أن سوء المه  ملراده ومصطل ه رمحه اهلل أ
ملا سب  هاره من أدلة على خصوصية مراتب التقريب، فقد حصلت دراسة تطبيقية يف 

مجعت سائر "الرواة الذين ( 103)،الث رسائل علمية جبامعة أم القرى قس  احلديث
اختلمت فيه  أقوال ابن حجر" يف سائر اتبه، ومن ،  دراستها والرتجيح بينها، 

ختالف، والعجيب أن أحد الطالب الثال،ة اان يف أغلب دراسته ومعرفة سبب اط
املقارنة ألقوال ابن حجر مع النظر يف أقوال عامة النقاد يرتجح عنده ما اختاره احلافظ 
يف التقريب!! وهذا يظهر لنا متانة نتائج هذا الكتاب، وأن ابن حجر مل يكن يتناقا 

 ل اان لتصرفه وجوه متعددة. يف أحكامه املختلمة، خارج وداخل التقريب، ب
التعـرف   وألهمية هذه الرسائل الثالث، وإمكان اطستمادة من هذه الدراسة يف

على نوع اطخـتالف يف أقـوال احلـافظ فـإني سـأورد لألسـتاهين المالـلني ولسـائر         
 الباحثني ما يهمنا هنا من النتائج الك توصل هلا أحد الباحثني يف الب ث اآلنف الذار: 

لة عدد الرواة الذين اختلمت أقوال ابن حجر فيه  يف مقابل الك  اهلائل مـن  لآ  -أ
الرواة الذين استوعب ابن حجر الكالم فيه  من خالل اتبه، مع اعتبار أن عددًا 

 أقواله فيه  اختالف تنوع ط تضاد.  فليس بالقليل من الرواة اان اختال
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قول بوجود اطختالف بني أقوال أنه ينبغي على طالب احلديث أن ط يتعجل يف ال -ب
  .(104) النقاد، قبل النظر يف أسبابها، فريفا اان اطختالف ظاهريًا وليس حقيقيًا

أيضًا من امله  يفكان دراسة أسباب اطختالف عند ابن حجر، وقولي: "دراسة"، 
أي أنه ط ينبغي التخمني يفجرد الوه  واطحتمال!! فقد قام الطالب يف رسالته اآلنمة 
إىل ختصي  فصل يف هلك بعنوان "هار أسباب اختالف أقوال ابن حجر ولوابط 

  .(105)القول الراجح عنده"
،  قاط بعد هار احلقيقة املّرة الك توصال هلا: "فالصـ ابة ط حيتـاجون إىل أن يقـال     .4

 ". ...فيه   يءا ألنه  عدوٌل باتماق

الكبري، بذار بعا ما  فسب ان اهلل!! ايف وقعا يف أول منزل  بعد هذا الكالم
ظنا أن احلافظ أخطأ فيه حني جعل الص ابة يف املرتبة األوىل، ومل يعلما أن احلافظ مل 
يكن غافاًل عن أّن الص ابة معدلون من فوق سبع مساوات، وإ ا أراد بذلك ترتيبًا 
خاصًا انتهجه، بدليل أنه علل سبب جعله للص ابة يف املرتبة األوىل فقال: "فأما 

وهنا يتبني أن اخللل هو يف  ،(106)راتب: فأوهلا: الص ابة: فأصرح بذلك لشرفه "امل
  .(107)فه  مراد احلافظ، وقد تقدم الكالم على هذه املسألة

وحتى ط أطيل الكالم يف مسائل عديدة طرحاها حتتاج لنقد ومراجعة، فإني 
ترمجة يف سأنتقل إىل  اهج مما خالما احلافظ فيه، حيث اطلعت على أول مائك 

 فمنها:  جالكتاب، وسأهار بعا النماه

  .(108)أمحد بن إبراهي  بن خالد املوصلي، قال عنه احلافظ: "صدوق" .1

قاط يف حترير تقريب التهذيب: "بل: ،قة، و،قه حييى بن معني، وابن حبان، 
وروى عنه مجع من الثقات منه : ابن معني وأمحد وأبو زرعة الرازي، وأبو داود، وط 

  .(109)فيه جرحًا"نعل  
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هــذه أول ترمجــة اســتمت ا بهــا الكتــاب، وإها رجعنــا لتهــذيب الكمــال        
]حيث مل يكن هناك زيادات للـداتور بشـار عـواد هلـا تـأ،ري يف حـال        ،(110)وحا يته

روى عنه ...الراوي[، ،  لتهذيب التهذيب وزيادته على تهذيب الكمال فنجد التالي: "
ماجه يف التمسري عن ابن أبي الدنيا عنه، وأبو زرعة أبو داود حديثًا واحدًا، وروى ابن 

الرازي، وحممد بن عبداهلل احلضرمي، وموسى بن هارون، وأبو يعلى املوصلي، وأبـو  
القاس  البغوي وآخرون، واتب عنه أمحد بن حنبل وحييى بن معني وقال: ط بأس به، 

افظ[ وهاـره  ]زاد احلـ وقال صاحب تاريخ املوصل، اان ظاهره الصالح والمضـل...  
  .(111)،قة صدوق"ابن حبان يف الثقات، وقال إبراهي  بن اجلنيد عن ابن معني: 

وها حنن جند أن الت رير ليس فيه زيادة على ما يف التهذيب، وأن انتقادهما 
لل افظ ليس يف حمله، ومل يكن احلافظ عاجزًا أن يقول عنه "،قة"، لكنه ينطل  من 

تقريب والذي أ رنا لـه سلمًا من أن الصدوق عنده منهجه الدقي  الذي رمسه يف ال
ص يح احلديث ط حسن، لكن أراد أن حليز بني درجات حديث الثقات ويف هلك 
فائدة ط ختمى، فجعل لرواة احلديث الص يح ،الث مراتب: "أو،  الناس، أو ،قة ،قة 

 به".  اصدوق وط بأس " ،  "من قصر عن ،قة قلياًلوحنوهما"، ،  "،قة ومتقن... 
وإها تأملنا يف هذا الراوي، جند أن عبارات التو،ي  فيه حمدودة مل تصدر إط من 
ابن معني، حيث قال: "صدوق" ومرة قال "،قة صدوق"، وابن معني من أساليبه املعروفة 
يف التعديل أنه قد يصف الراوي أحيانًا بأنه ،قة ،  يصمه يف مولع بأنه صدوق 

مه  منها بعد مجع عباراته أنه يشري بذلك إىل  يء من وحنوها من العبارات الك ي
 خمة الضبط ط متامه. 

وفرٌق بني أن  ،(112)أما ابن حبان فإنه مل يو،قه اما زعما، بل هاره يف الثقات
واحلافظ عندما رأى قلة ما هار يف الرجل  ،(113)يذار الرجل يف الثقات وبني أن يو،قه

الص يح، ولذلك عرب "بصدوق" وهي اما  من تو،ي  استشف منه أنه يف أدنى درجات
 قال من قصر عن الرابعة "أي ،قة، متقن" قلياًل. 
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  .(114)وبذلك نعل  أن ما ههب له ابن حجر أاثر دقة وحتريًا

  .(115)أمحد بن أيوب الضيب الشعريي، قال عنه احلافظ: "مقبول" .2

اره ابن ويف الت رير: "بل حسن احلديث إط عند املخالمة، فقد روى عنه مجع وه
  .(116)"حبان يف الثقات

وتهذيب التهذيب مل جند فيه هارًا لتو،ي   ،(117)وبعد مراجعة تهذيب الكمال
  .(118)"أحد، سوى أن ابن حبان هاره يف الثقات، وقال: "ريفا أغرب

ومثل هذا يطل  عليه احلافظ خارج التقريب "مستور " أو "جمهول احلال"، لكن 
لـه من احلديث إط القليل، ومل يثبت فيه ما يرتك  على قاعدته يف التقريب "من ليس

  .(119)حديثه من أجله، وإليه اإل ارة بلمظ مقبول حيث يتابع"

وقد مررت على عدة  اهج ممن يقول فيه  "مقبول" وتدل عبارته يف التهذيب 
 على أنه قد اطلع على أحاديثه  يف الكتب الستة لقلتها. 

يث اما قدمنا ودلت عليه الدراسة، وهذا الصنف عند ابن حجر حسن احلد
الك نأخذها من التقريب من اون املقبول حصلت لـه املتابعة جبزم احلافظ،  ةفالنتيج

وما عرفناه بالدراسة من اون املقبول حسن احلديث ط لعيف احلديث، ط  ك أدق 
من جرأة م لمي الت رير يف إطالقهما حسن حديث أمحد بن أيوب بال حجة، وبناء 

قاعدة ابتدعاها ط دليل عليها، ومع هلك جند أن النتيجة واحدة، ألنه اما هارنا  على
 سابقًا حديث املقبول عند ابن حجر "حديث حسن". 

  .(120)أمحد بن جعمر املعقري، قال احلافظ ابن حجر: "مقبول" .3

تو،ي ، لكن هار أن  لـهوسكت عنه الذهيب يف الكا ف بناء على أنه ط يوجد 
 أصاًل.  ومل يو،قه ألنه ط يوجد فيه االم للنقادوهذا تصرف سلي ،  ،(121)هلـمسل  روى 
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بينما قاط يف الت رير: "بل صدوق حسن احلديث، فهو  يخ مسل  يف الص يح، 
 .(122)وروى عنه مجٌع وط نعل  فيه جرحًا"

جند أنه قد روى عنه  ،(124)وتهذيب التهذيب( 123)وإها رجعنا لتهذيب الكمال
تو،ي  ألحد، فاملبالغة بوصمه بأنه صدوق فيه تعجل، وعبارة احلافظ مخسة، وليس فيه 

 لـهأدق فهي تتواف  مع منهجه فالرجل قليل احلديث، وبالنسبة للكتب الستة مل يرو 
بتمام الضبط إط يف  اإط مسل ، ومسـل  ط يروي ملـن خـف لبطهـ  أو مل يشتهرو

 توبع.  افظ عن هلك فقال "مقبول" بناًء على أنهاملتابعات وهذا ط خيرج عنه ، ولذا مل يغمل احل

  .(125)حامت بن ِسياه، قال عنه ابن حجر: "مقبول" .4

 بناًء على أنه ط جرح فيه وط تعديل.  ،(126)وسكت عنه الذهيب يف الكا ف

وقاط يف الت رير: "بل جمهول، تمرد الرتمذي بالرواية عنه، ومل يو،قه أحد، 
  .(127)وحك  الذهيب جبهالته"

وجند أنهما مل يأتيا جبديد فمثل هذا الراوي جمهول عند احلافظ، ولكن يف  
التقريب حيث إن اصطالحه فيه خا  فأطل  عليه "مقبول" وهو على قاعدته، فهذا 

من احلديث إط القليل وليس فيه جرح وقد توبع، فقد حبثت عن  لـهالراوي ليس 
الرتمذي  لـهمذي، وقد روى طري  احلاسوب فوجدت رواية هذه الرجل يف سنن الرت

حديثًا يف الديات وقرنه بغريه فقال: "حد،نا سلمة بن  بيب وحامت بن سياه املروزي 
  .(128)"وغري واحد قالوا... 

،  رجعت لتهذيب الكمال والتهذيب فوجدت احلافظ نقل االم املزي فقال: 
  .(129)ب""روى عن عبدالرزاق، روى عنه الرتمذي، ]،  زاد[: قرنه بسلمة بن  بي

فانظر ايف دقة التزام احلافظ يفنهجه، حيث اطلع على أن حامتًا قد توبع علـى  
روايته، ولذلك قال عنه: "مقبول" وهذا يقوي لدي من خالل عدة أمثلة مـررت عليهـا   
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يف التقريب والتهذيب أنه يطل  عبارة مقبول على من تأاد من أن روايتـه يف الكتـب   
ن أاثر من يقول عنه  مقبول قد روى عنه  البخاري أو الستة قد توبع عليها، بدليل أ

مسل  يف املتابعات، أو روى بعا أهل السنن هل  وبعد الرجوع والتأاد جند أنه  قـد  
  .(130)توبعوا على هذه الرواية

إىل مراده ومنهجه  اأيضًا من الذين انتقدوا على احلافظ بعا أحكامه ومل يتنبهو
يعلـى بـن   عوامة حمقـ  التقريـب والكا ـف، فهـذا     يف بعا العبارات األستاه حممد 

  .(131)"احلديث من الثامنة/ت ق لنيقال عنه ابن حجر: " بيب املكي موىل آل الزبري، 

قال حممد عوامة يف حا ية الكا ف: ))هو يف ،قات ابن حبان، واـأن احلـافظ   
ن ... ،ـ  رواه مـ   لّين حديثه ألن الرتمذي روى حديثًا من طريقـه يف اتـاب الطـالق   

طري  أخرى ورج ها على رواية يعلى هذا، فإن اان اـذلك فميـه نظـر، ألن يعلـى     
... ليس مقاًل، فقد هار املزي وعنه ابن حجر سبعة رواة عنه، فيه  أئمة مثل احلميدي

ته، "روى عنـه احلجـازيون"، فمثلـه، ط    وقتيبة بن سعيد ولوين، وقال ابن حبان يف ترمج
  .(132)ملخالمة واحدة(( نيلّي

إطالق ص يح، مواف  للمنهج الـذي  ، إطالق احلافظ لعبارة " لني " هناقول: وأ
رمسه والتزم به، فمرتبة "لني"، عنده هي الشطر الثاني من املرتبة السادسة مـن مراتـب   
اجلرح والتعديل الك انتهجها يف اتابه، وهي مرتبة تعديل، جعلها احلافظ: "ملن ليس له 

بت فيه ما ُيرتك حديثه من أجله، وإليـه اإل ـارة بلمـظ:    من احلديث إط القليل، ومل يث
 مقبول، حيث يتابع، وإط فلني احلديث". 

، يف الكتب الستة وهذا هو امله  وهذا ينطب  على يعلى بن  بيب، لقلة حديثه
، وبهـذا يتـبني خطـأ مـا فهمـه حمقـ        يف الكتب الستة أيضًا ولعدم وجود ُمتابٍع معترب
ألن عبـارة:  ا  احلافظ ليعلى بن  ـبيب نيعوامة يف انتقاده لتليالكا ف، األستاه حممد 
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يلـزم منهـا   وط  ـروطه،   لــه  هنا املراد بها اصطالح خا  هلذا الكتاب "لني احلديث"
ممـن يقـرر أن هـذه العبـارات اصـطالح خيـ         ، واألستاه حممد عوامـة نييالتل مطل 

هــذه العبــارات  لكــن فاتــه امــا تقــدم دراســة وتعــيني املــراد مــن بعــاالتقريــب، 
وقد اعرتض على احلافظ بكون يعلى مل يتابع على حديث يف الرتمذي  واملصطل ات!

، واألستاه هنا قد ...وهذا ط يلزم منه اللني، ألنه ليس يفقل، بدليل أنه روى عنه سبعة
أبعد الُنجعة، إه إن االم احلافظ منصب على رجال الكتب السـتة، وقولـه "لـني" أي مل    

ة حديثه خيت  بروايته يف الكتب الستة، وط عالقة لكثرة مـن روى عنـه،   يتابع مع قل
اما أنه ط عالقة بروايته خارج الكتب الستة، فلو اان للراوي حديثًا واحدًا يف الكتب 
الستة ومل يتابع عليه، وله أحاديث خارج الكتب الستة توبع عليهـا، فإنـه يصـح قـول     

يف املنهج الذي قرره، وممـا يزيـد التقـارب مـع      احلافظ فيه "لني احلديث" ويكون داخاًل
، فقد حسن أص ابها يف أدنى درجة احلسن "لني احلديث"أن هذه العبارة  األستاه عوامة

وط يلزم لـعف حـديثه  إط    ،(133)احلافظ ألص اب هذه املرتبة، الك اصطل ها هنا
هـا وط يتـابع   عند املخالمة، فقد ينمرد أحده  بأحاديث يف الرتغيـب والمضـائل وحنو  

  .(134)فمثل هذا ي خذ حبديثه يف مثل هلك
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 اخلامتة وأهم نتائج البحث

أهمية اتاب التقريب لطالب احلديث الذي يسـعى ملعرفـة علـ  الرجـال، ودقـة       -1
 أحكام احلافظ ابن حجر يف التقريب على وجه العموم. 

 أجـد  العلماء الذين فهموا أن مراتب احلافظ يف التقريب عامـة ط خاصـة بـه، مل    -2
ألحٍد منه  تدلياًل على ما يقول سوى جمرد المهـ ، واـأنه  بنـوا علـى األصـل      

 املعمول به يف عموم اتب الرجال. 

 أ،بت باألدلة النظرية والتطبيقية ص ة اختصا  هذه املراتب بكتاب التقريب.  -3

ظهر لي أن بعا هذه املراتب أو بعا ألماظ هذه املراتب استعمله ابن حجر يف  -4
 عند عامة النقاد.  لـهملشهور املعنى ا

اتضح لي من الدراسة أن ابن حجر قـد التـزم يف اجلملـة يف احلكـ  علـى عامـة        -5
الرواة بألماظ املراتب الك ن  عليها أول الكتاب، لكنه يف القليـل مـن الـرواة مل    
يتقيد بألماظ هذه املراتب، بل حك  على بعا الرواة بعبارات أخـرى مل يوردهـا   

، وظهر لي أن سبب عدوله عن إدراج بعا ه طء الـرواة حتـت   يف أول الكتاب
عبارات املراتب الك صنعها يرجع خلروجه  عن  رطه الذي ن  عليـه يف اـل   

 مرتبة، ومثلت على هلك بأمثلة. 

أ،بُت دقة ابن حجر يف التزامه يفنهجه يف حكمه علـى الرجـال يف التقريـب، وأن     -6
ختتلف عـن أحكامـه خـارج التقريـب،     أحكامه يف التقريب على نمس الرواة قد 

 الكتب.  اختالف مصطلح مراتب التقريب عن غريه منليس غملة منه، ولكن بسبب 

أ،بت خطأ من انتقد على احلـافظ بعـا أحكامـه يف التقريـب، وأن سـبب هـذا        -7
 التصرف عائد لعدم فه  مصطلح احلافظ يف التقريب. 
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 أهم التوصيات: 

ابن حجر وخدمته ألهميته يف تقريب الكـالم يف  العناية بكتاب التقريب لل افظ  -1
 الرجال لطالب احلديث. 

أرى ومن خالل املشاريع الب ثية املتمرقة الك درست اتـاب التقريـب، أن ينبثـ      -2
مشروع ُيضّمن ملخ  هذه الموائد يف املقدمة أو يف احلوا ي، اما يكـون هنـاك   

لـى الرتمجـة ختـدم    إلافات لتطوير تراج  احلافظ يفـا يضـمي معلومـات قيمـة ع    
 الباحثني، مع عدم اإلخالل باألصل. 

أن تزيد العناية بدراسة مناهج علماء اجلرح والتعديل والعلل يف اتبه ، ولـذلك   -3
فوائد ط ختمى يف دقة المه  والتعم  يف هذا العلـ  اجلليـل، وهـو يسـاعد علـى      

العنايـة   الوصول الدقي  لل ك  على الرجال، إه عانت القرون األخرية لعمًا يف
بعل  الرجال وعل  احلديث بل بعل  التص يح والتضـعيف، وآن هلـذا العلـ  أن    

 يعاد لقوته. 

أنبه طلبة العل  عند دراسة ألماظ األئمة أو اتبه  من عدم املبالغـة غـري احملمـودة     -4
الك هي من باب العمل غري املولوعي يف حتديد مراد احملدث أو مصطل ه، وأن 

بــارات منزهلـا الصــ يح واملعقــول بنـاء علــى الدراســة   تنـزل املصــطل ات والع 
 والت ليل. 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 تـدريب ، وانظر تعريمات املتقـدمني يف  الط ان حممود للداتور، 16تيسري مصطلح احلديث  ( 1)
 للسيوطي.  ( 27/ 1) النواوي تقريب  رح يف الراوي

 . 82انظر املوقظة للذهيب  ( 2)

هور، وقول أمحد "فالن اذا واذا"، مثل إطالق البخاري "سكتوا عنه"، وهو يريد بها معنى غري املش( 3)
 األمثلة.  فقد هار بعا 83أو قول ابن معني "ليس بشيء" يستعملها يف أاثر من معنى، وانظر املوقظة  

 اهدي الساري ولسان امليزان ومقدمته، والتلخي  احلبري، وغريها من اتب اثرية. ( 4)

 . 21-17د العاني  انظر منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها للداتور ولي( 5)

 . 1/11تهذيب التهذيب طبن حجر العسقالني ( 6)

 . 95تقريب التهذيب طبن حجر العسقالني  ( 7)

 .  23-22منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها  ( 8)

، وما هاره احملق  هو حسب اإلحلاقات، لكـن  84مقدمة حمق  التقريب األستاه حممد عوامة  ( 9)
و بّدل ال هذه املدة الطويلة!! وريفا يكون هنـاك نسـخ أخـرى تـدل علـى      هذا طينمي أنه زاد أ

 الزيادة مل يقف عليها، واألمر على ال حال حيتاج أيضًا ملزيد نظر. 

، وانظر اجلواهر والـدرر يف ترمجـة  ـيخ اإلسـالم ابـن حجـر،       29مقدمة حمق  التقريب   (  10)
 .  2/683للسخاوي

 ه من الباحثني، وسيأتي بعضها. ام ق  التقريب حممد عوامة، وغري (  11)

 . 23منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها   (  12)

، ووصمه 52انظر أمثلة وال ة يف مقدمة حمق  التقريب اقوله يف بشر بن قرة، وأبو حية   (  13)
إمساعيل التنوخي بأنه )صدوق(، ونقله يف التهذيب عن الذهيب أنه طيدري من هو. مقدمـة  

مما يسل  به وهناك أمثلة طيسل  بها، ألنها وف  املنهج الذي رمسـه ابـن   ، هذا 53احملق   
 حجر، وخالف ما ظنه األستاه حممد عوامه. 
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: )صدوق تغري حمظه ملا قـدم  3861فمثاًل عبدالرمحن بن أبي الزناد قال عنه يف التقريب رق  (  14)
واية ابن حمرز: "ليس ممـن  : )قال ابن معني يف ر2/504بغداد واان فقيهًا(، بينما يف التهذيب 

بـن  احيتج به أص اب احلديث، ليس بشيء"، وقال يف رواية أبي داود: "أ،بت الناس يف هشـام  
عروة"، إها هناك تمصيل يف حال بعا الرواة ط يتبني إط يفراجعة التهذيب، واألمثلة يف هلك 

 اثرية يف التقريب.  

رواة عن هشام بن عروة، حيـث انـت أمجـع مـا     أ،ناء دراسك يف مرحلة املاجستري لطبقات ال (  15)
قيل يف الرجل من اافة املصادر األصلية فيقع لي زيادات على ما هاره احلافظ ابن حجـر يف  
التهذيب، وتكون م ،رة أحيانًا يف الرتمجة، وعلي سبيل املثال انظر الكالم علـى سـليمان بـن    

، 229-225طبـن منصـور     حيان يف طبقات الرواة عن هشام بن عروة يف الكتب التسعة
، والكــالم علــى الولــاح بــن عبــداهلل 295-290والكــالم علــى حممــد بــن عجــالن  

 319-323 . 

 . 1/10التهذيب  (  16)

 . 37-35،  27انظر األمثلة والتطبيقات   (  17)

، وإن اان السيوطي ظن أن املراتـب عامـة امـا    23منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها   (  18)
 اما سيأتي.   فه  من تصرفه

، وفيـه )قـال حممـد )البخـاري(: أصـح  ـيء يف       115-1/114انظر علل اإلمام الرتمـذي   (  19)
التخليل عندي حـديث عثمـان، قلـت ]أي الرتمـذي[: إنهـ  يتكلمـون يف هـذا فقـال: هـو          

 .  82-81، ومنهج دراسة األسانيد واحلك  عليها  2/266حسن(. والتهذيب 

 . 7423رق  (  20)

 . 1/423ابن الصالح لل افظ ابن حجر  النكت على (  21)

 . 84-83انظر منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها   (  22)

 . 154-145، و144-135انظر منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها   (  23)



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )  60

، وانظر االم الشـيخ عبـدالمتاح أبـو غـدة حبا ـية      1/404تدريب الراوي لإلمام السيوطي  (  24)
 . 55أسئلة يف اجلرح والتعديل   جواب احلافظ املنذري على

 . 55حا ية جواب احلافظ املنذري على أسئلة يف اجلرح والتعديل   (  25)

 .  1/405تدريب الراوي  (  26)

 .  408-1/407تدريب الراوي  (  27)

، وانظـر حا ـية الرفـع والتكميـل للكنـوي      117الباعث احلثيث للم دث أمحـد  ـاار     (  28)
 ، من االم أبي غدة. 184 

 . 23منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها   (  29)

(30  )  134 . 

، وقد هار بعا األدلة الظاهرة للمتأمـل باقتضـاب، ومل يتنـاول هلـك علـى وجـه       184  (  31)
 البسط. 

(32  )  55 . 

 يف عوامـة  حممد األستاه به قام ما جيدة دراسة على املسألة، واملبنية هذه يف الب وث وأحسن (  33)
 حتقيقـه  فـرتة  الكتـاب  مـع  عـاا  عوامـة  األسـتاه  أن ميـزة  الدراسـة  ذهالتقريب، وهل مقدمة

 حبسـب  أ،بت احلافظ، وقد وطريقة الرتاج  يف والتأمل النظر يف يتعم  جعلته للكتاب، والك
 حتديـد  فاتـه  عامة، لكـن  ط بالتقريب خاصة املراتب هذه بأن لـه ظهرت الك باألدلة دراسته

 بعـا  يف احلـافظ  على فيها اعرتض موالع يف أخطأ لكاملراتب، لذ بعا من احلافظ مراد
 .  38، وسيأتي يف املب ث اخلامس بعا األمثلة  أحكامه

 قرن اإلحصاء، مع على أيضًا مرتبة، وتقوم لكل تطبيقية دراسة بأنها غريها عن تتميز دراسة (  34)
 علـى  نمسـه  احلـافظ  حك  سيما املراتب، ط هذه أص اب أحاديث على األئمة بأحكام هلك

 حجـر  ابـن  أحكام قْرن التقريب، وأيضًا يف عليه  حك  الذين الرواة هل طء أحاديث أسانيد
 . بذلك حجر ابن مراد املراتبا ليتبني هذه رجال يف وغريه الذهيب بأحكام
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انظر حبث داتوراه )من وصف بلمظ مقبول يف تقريب التهذيب لل افظ ابن حجر مـن غـري    (  35)
الــب عبــداهلل بــن منصــور آل عضــيد جبامعــة اإلمــام بالريــاض رجــال الصــ ي ني.. ( للط

 . 1162هـ،   1434عام

(36  )   (133-134  .) 

 . 96التقريب   (  37)

(38  )  133 . 

ومـا قالـه يف   112عنـد االمـه علـى الشـاه، وانظـر        69انظر نزهة النظر طبن حجر   (  39)
 التمرقة يف اطصطالح بني املقطوع واملنقطع. 

 . 45التقريب   مقدمة حمق  (  40)

(41  )  134 . 

(42  )  133 . 

 . 96التقريب   (  43)

 . 46مقدمة حمق  التقريب   (  44)

وانظر أمثلة ممصلة يف رسالة املاجستري اجلامعية بعنوان "الرواة الذين اختلمت أقـوال احلـافظ    (  45)
بـه،  ابن حجر فيه " للطالب عمرو السقاف، حيث مجع أقواله يف الراوي الواحد من سـائر ات 

 ، وفيها تأايد ملا هارت. 354، 346، 318، 315، 304، 1/299انظر علي سبيل املثال 

انظر على سبيل املثال: مساك بن حرب قال عنه يف التقريب: "صدوق وروايتـه عـن عكرمـة     (  46)
: 1/16، وقـال عنـه يف التلخـي  احلـبري     2624"رقـ  ... خاصة مضطربة وقد تغـري بـآخرة  

: )صـدوق سـيء   الزَّْمِعـيُّ  َيْعق ـوبَ  ْبـنُ  ُموَسـى ه مسـل (، قـال يف:   )خمتلف فيه وقد احتج ب
(، وقـال يف  ِفيـهِ  ُمْخَتَلـفٌ قال فيـه: ) ( 163/ 3، ويف التلخي  )7026احلمظ( التقريب رق 

، وقال عنـه يف التلخـي    6834املغرية بن زياد البجلي يف التقريب: )صدوق له أوهام( رق 
 لة اثرية، وهذا هو الغالب. : )خمتلف فيه(، واألمث4/14احلبري

 . 46مقدمة حمق  التقريب   (  47)
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 . 96التقريب   (  48)

 . 47انظر مقدمة حمق  التقريب   (  49)

 .  1/194تدريب الراوي  (  50)

 .  3/399الكامل طبن عدي  (  51)

 .  1/408انظر تدريب الراوي  (  52)

(53  )  133 . 

 عند احلديث لنيقمت على حبث بعنوان: )، ،  و83منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها   (  54)
(، يتقارب مع ما ههب لـه الـداتور   مسل  ص يح على تطبيقية دراسة التقريب يف حجر ابن

العاني حيث درس الباحث مخسة رواة من رواة مسل  يف ص ي ه قال فيه  ابن حجر: "لـني  
 اجلامعـة  جملـة من  97احلديث"، وهل  مثان أحاديث، سبعة ص ي ه، وواحد حسن. انظر  

-67  ، الثـاني  العـدد  – عشر الثاني املد( الشرعية الدراسات سلسلةبغزة، ) اإلسالمية
 . الصمدي أسعد نعي للباحث  م2004 يونيو، 118

 137-136، وط  ك أن االم احلافظ هنا لـه عالقة يفا حرره يف النزهة  96التقريب   (  55)
هلك مجاعة، ولكن حمله إن صدر مبينًا مـن  حيث قال: ))واجلرح مقدم على التعديل، وأطل  

عارف بأسبابها ألنه إن اان غري ممسر مل يقدح فيمن ،بتت عدالته، وإن صدر من غري عارف 
باألسباب مل يعترب به أيضًا، فإن خال امروح عن تعـديل ق بـل اجلـرح فيـه جممـال غـري مـبني        

، له تعديل فهـو يف حيـز امهـو   صدر من عارف على املختارا ألنه إها ملن يكن في االسبب إه
 وإعمال قول اجلرح أوىل من إهماله((.  

 .  1/408انظر تدريب الراوي  (  56)

 . 134نزهة النظر   (  57)

ألن هذا الناقد املعترب قد لتهد وخيطأ، أو ينقل عنه التو،ي  ،  بعد هلك يطرأ الضعف علـى   (  58)
تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له الراوي، يقول املعلمي: )ومن األئمة من ط يو،  من 

واان اانت ملكة لذلك الراوي...  ةتكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن اطستقام
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فسمع منه جملسًا فرأى تلك األحاديث مستقيمة ،ـ  سـئل    ابن معني إها لقي يف رحلته  يخًا
حاديـث صـ ي ة،   عن الشيخ و،قه، وقد يتم  أن يكون الشيخ دجاًط اسـتقبل ابـن معـني بأ   

انظـر التنكيـل يفـا يف    ( ،  مثل يفثال على هلـك،  ويكون قد خلط قبل هلك أو خيلط بعد... 
 . 68-1/67تأنيب الكو،ري من األباطيل للعالمة املعلمي 

 . 186التقريب رق  (  59)

 . 290التقريب رق  (  60)

 . 2113انظر التقريب ترمجة رق  (  61)

 . 437التقريب رق  (  62)

 . 226ب رق التقري (  63)

، وقد راجعت يف التهذيب من قال عنه : "فيـه  342، ورق 433، ورق 281، ورق 186رق  (  64)
لعف"، وقارنته  يفن قال فيه  "لني احلديث"، فوجدت التقارب ابري، من حيث اـالم النقـاد   
فيه ، والذي نتيجته احلك  ممة لبطه ، وعدم املتابعـة علـى بعـا حـديثه  أو معظمـه،      

لة من روى عنه  أو رووا عنه والذي يستشف منه قلة حديثه ، فال أدري هـل  ومن حيث ق
يريد باللمظني معنى واحد، وأن قوله "فيه لعف" يدخل أيضًا حتـت املرتبـة السادسـة، أو أنـه     
عدل عن التعبري بـ"لني احلديث" إىل "فيه لعف" لمائـدة، ولوجـود التغـاير؟! أو هـو نـوع مـن       

 عند اهلل.  الذهول عن القاعدة! العل 

 . 226رق  (  65)

 ، وإن اانت هذه حيتمل أن تدخل يف اخلامسة عنده، وإن مل ين  عليها.  276رق  (  66)

 . 442، ورق 290رق  (  67)

 . 336رق  (  68)

 . 398رق  (  69)

 . 437رق  (  70)

 ، نالحظ هنا أنه مجع عبارتني ملرتبتني عنده. 446رق  (  71)
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أخرى من غري الستمائة ترمجة الك رجعت هلـا، إط أنـه    ، وإن اان هذا يف موالع2113رق  (  72)
 قد تكرر منه الوصف بـ"منكر احلديث" علمًا بأنها ليست من املراتب الك ن  عليها.  

 . 290التقريب رق  (  73)

(74  ) 1/99-100 . 

، 442ومثله إمساعيل بن رافع بن عوحلر األنصاري قال عنه يف التقريب: "لعيف احلمظ" رق  (  75)
، وصـمه بأنـه منكـر احلـديث ولـعمه      150-1/149أن بعا النقاد اما يف التهذيب  رغ 

آخرون إط أن البخاري قال عنه: "،قة مقارب احلديث"، وفه  من االم اآلجـري عنـدما قـال    
"إن اتبه ههبت"، أن هلك جعله يعتمد على حمظه فيخطئ، فألجل أنه قد وجـد التو،يـ  مـن    

ل من لعف، فإن ابن حجر مل يقل "لعيف"، بل عـدل عـن   معترب االبخاري رغ  ما يف الرج
 هلك إىل قوله: "لعيف احلمظ". 

، أقول ما هاره الداتور وليد أحـد  136-135انظر منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها   (  76)
اطعتبارات وليس الها، فأحيانًا ط يوجد يف الرجل يف التهـذيب عبـارة تضـعيف مـن أحـد      

ع هلك يستشف احلافظ أن الرجل ط يناسب إطالق المـة "،قـة" فيـه بـل     مطلقًا، بل يو، ، وم
هو دونها بقليل، فيقول فالن "صدوق"، وهذا اثري، انظر على سبيل املثـال قولـه يف التقريـب    

( روايـة  ـعبة   1/102يف آدم بن علي العجلي "صدوق"، مع أنه نقل يف التهـذيب )  134رق 
النسائي: "ط بأس به" وقول ابن املديين: "قلت لي يى  عنه! وتو،ي  ابن معني! والمسوي، وقول

بن سعيد )القطان(: أيهما أ،بت أو أحب إليك، جبلة أو آدام بن علي؟ فقـال: جبلـة، وهاـر    
 ابن حبان له يف الثقات، فكأنه حطه إىل صدوق اعتبارًا لكالم النسائي، واالم القطان. 

 . 1/102، والتهذيب 133يب رق وانظر مثاًط آخر الرتمجة الك قبلها يف التقر

 . 142-136انظر منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها   (  77)

 . 148-145انظر منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها   (  78)

 . 148منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها   (  79)

 . 152-150انظر منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها   (  80)
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، باستثناء راو واحد من مـن هـذه   154-152األسانيد واحلك  عليها  انظر منهج دراسة  (  81)
مرة وهو "بهز بن حكي "، وبرر الباحث هلك بأنه مبيٌن على  لـهمرة وص ح  لـهاملرتبة، حسن 

 خالف يف مساع بهز من أبيه. 

نظـر  وهناك  اهج اثرية من الرواة الذين قال عنه  يف التقريب "صـدوق"، ويف خارجـه "،قـة"، ا    (  82)
، 103، 1/100) بعضه  يف رسالة "الرواة الذين اختلمت أقوال احلافظ ابن حجـر فـيه ...  

هــ، للطالـب   1422جبامعـة أم القـرى   رسالة ماجسـتري  ، )228، 221، 138، 116، 114
 (.  عمرو السقاف

 . 413التقريب رق  (  83)

 . 347رق  (  84)

 . 139-1/138ذيب ، وانظر ترمجة الرجل يف الته347حا ية الرتمجة رق  (  85)

ص يح أن لنقد عوامة وجه هذا مع اعتبارنا ملنهج احلافظ، ألن مثل هـذا الرجـل الـذي فيـه      (  86)
تو،ي  صريح من معترب اأبي داود، يست   درجة أرفع، وأ كّ  ،قة بعل  احلافظ وهاائه أنـه  

الـذي  ما عدل عن وصمه مثاًل بصدوق وحنوها إىل مرتبة مقبول إط لسبب، خاصة وأنه هـو  
 زاد تو،ي  أبي داود، على املزي.  

ويف أول حبثي يف هذه املسألة قمت بتتبع جمموعة ممن قال عنه  ابن حجر: مقبول، فتبني لـي   (  87)
أنه  قد توبعوا على روايته  يف الكتب الستة، ،  تواصلت مع أحد أوائل البـاحثني جبامعـة   

( 150راسـته فقـال قمـت بدراسـة )    اإلمام ممن درسوا املقبول عند ابن حجر، وسألته عـن د 
رجل ممن قيل فيه  مقبول ومجع أحاديثه  ودراستها، فكانت النتيجة أنه قد توبع معظ  مـن  
قال فيه  هلك إط القليل، ،  عند اتابه هذا الب ث متكاماًل رجعت لرسالة الداتور عبداهلل 

الباحث أ،ناء  هـ فقد توصل1434عضيد، ورسالته من آخر رسائل املقبول حيث قدمت عام
( أن الـذين وجـد هلـ  متابعـات و ـواهد بلغـوا       148دراسته ملائة ومثان وأربعـني راويـًا )  

( راويًا مل يقف على متابعات هل ، وعليـه يصـدق أن يكونـوا يف    20( راويًا، باستثناء )128)
. انظر حبث داتـوراه )مـن وصـف بلمـظ مقبـول يف تقريـب       _هذا حبسب حبثه_مرتبة )لني( 

لل افظ ابن حجر من غري رجال الص ي ني.. ( للطالـب عبـداهلل بـن منصـور آل      التهذيب
 . 18041، ورق  الرسالة1167هـ،   1434عضيد جبامعة اإلمام بالرياض عام
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 . 420التقريب رق  (  88)

 . 354رق  (  89)

(90  )  142-143 . 

مل يتـابع   وهذا املثال قد يعطي إ ارة أن حك  ابـن حجـر بـأن الرجـل لـني احلـديث حيـث        (  91)
 ومقبول إها توبع. 

 . 424رق  (  92)

 357رق  (  93)

(94  ) 1/143-144 

 . 96التقريب   (  95)

 . 96التقريب   (  96)

لست أعيب من ينقد أحكام ابن حجر لكونه نَقَد، فاحل  والصواب ط بـد مـن بيانـه، لكـن      (  97)
ماٍم متب ـر، ومل  هلك مشرو  بأن يكون بعل  وحجة وروية، ط سيما إها اان النقد متجهًا إل

ينقد من قبل معاصريه يف هذا األمر، مع أن لديه  من األهلية والمه  لعباراته أاثر مما لـدى  
املعاصرين، ومرادي هنا بيان المه  اخلاطئ ملصطلح احلافظ ابن حجر، والذي رتب سـهولة  

التثبـت، وط  نقده وختطئته يف مسائل وال ة لطالب العل  املبتدئني، مما يدعونا إىل الرتوي و
،  خالمه يف التطبي  فخرج عن  هأنكر أن هناك قضايا يناقش فيها احلافظ، ط سيما ما ا رتط

منهجه، وإن اان مثل هذا قليل، وأحيانًا يكون لـه اعتبـارات أخـرى يف التطبيـ  العملـي مل     
 لـه هارها يف املقدمة وهذه ط تدرك إط بالدراسة التطبيقية!! نيتس

 . 17-1/15يب التهذيب للداتور بشار عواد، والشيخ  عيب األرن و  حترير تقر (  98)

 . 95التقريب   (  99)

 . 1/17انظر الت رير بتصرف ( 100)

 . 1/46الت رير ( 101)

 . 1/49الت رير ( 102)
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جبامعـة أم القـرى، وهـو     وقد استعرت من أحد الباحثني الثال،ة رسالته املقدمـة للماجسـتري  ( 103)
سقاف، واطلعت على معظ  الرسالة، واانت طريقة الطالـب أنـه   األخ الداتور عمرو طه ال

لمع األقوال املختلمة لل افظ ابن حجر من سائر اتبـه، وجعـل حسـب اخلطـة الـك سـار       
عليها القول املتأخر لل افظ هو الراجح لديه إط يف أحوال ]حسب رأيـه هـو!![، ،ـ  يقـوم     

ا، والدراسـة، ،ـ  يقـوم بـالرتجيح     باستعراض أقوال النقاد من سـائر الكتـب باستقصـاء هلـ    
 ألصوب أقوال احلافظ يف اتبه بعد معارلة القول يفجمل رأي النقاد.  

جبامعـة أم  رسالة ماجسـتري  ) 2/703... الرواة الذين اختلمت أقوال احلافظ ابن حجر فيه ( 104)
 (.  هـ، للطالب عمرو السقاف1422القرى 

أختلـف مـع الطالـب يف التسـلي  بـبعا       ، على أهمية هذه األسباب، فإني قـد 1/79-88( 105)
األسباب الك هارها، واذا يف حاجة بعضـها ملزيـد مـن الت ريـر، وأجـدني مضـطرًا لـذار        

 األسباب الك أوردها خمتصرة بدون األمثلةا ألهميتها يف مولوعنا، وهي االتالي:  
  األول: ميل احلافظ ابن حجر يف بعا األحيان لقول أحد األئمة ،  تراجعه عنه.

 إمجاًط.   اطقتصار يف احلك  على الراوي باعتبار بعا مروياته أو أحدها دون النظر إىل حالهالثاني: 
 الثالث: تردده يف إنزاله الراوي بني مرتبتني متقاربتني. 

 الرابع: اطالعه على أمر مل يطلع عليه من قبل ي ،ر يف حكمه على الراوي. 
 اخلامس: تغري اطجتهاد. 

 ع الراوي أو إنزاله عن املرتبة الك يست قها يف حال الرد على املخالف. الـسادس: رف
 السابع: اطختالف بني قولني بينهما عموم وخصو . 

 الثامن: السهو والنسيان.  
التاسع: اطصطالح اخلا  طبن حجر يف بعا اتبه(( "الرواة الذين اختلمت أقوال احلـافظ  

هــ، للطالـب عمـرو    1422جبامعـة أم القـرى    )رسالة ماجستري 86-1/80ابن حجر فيه "
 (.  السقاف

 .  96تقريب التهذيب  ( 106)
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 . 19انظر  ( 107)

 . 1التقريب رق ( 108)

 . 1/رق 1( 109)

 .  1/25لل افظ املزي( 110)

(111 )1/13 . 

  يوخنا.   محاد بن زيد، حد،نا عنه حممد بن احلسن بن مكرم وغريه من، وقال: يروي عن 8/30( 112)

( من قاعدة بشـأن تو،يـ  ابـن حبـان ومنهـا: إها هاـر       31-1/30يف الت رير )أما ما هاراه ( 113)
ووصـما مـا أوردا    ...الراوي وحده يف الثقات وروى عنه أربعة فأاثر، فهو صـدوق حسـن  

بأنها " القاعدة الص ي ة يف املوقف مـن تو،يـ  ابـن حبـان" فهـذا حتكـ  ط دليـل عليـه وط         
تقراء والتتبع ما هاره العالمة املعلمي من حتقيـ  بشـأن   استقراء، بل القاعدة املبنية على اطس

درجات تو،ي  ابن حبان، واذا ما هاره األلباني يف احلا ية ]بعد ،نائه على اـالم املعلمـي[   
(، 438-1/437من فائدة استقرائية بشأن املرتبة اخلامسة لدى ابن حبـان. انظـر التنكيــل )  

 . 229وده يف السنة ورجاهلا  وانظر اتاب الشيخ عبدالرمحن املعلمي وجه

وانظر على سبيل املثال  اهج خالما فيها احلافظ بوصمهما الراوي بأنه ،قة بدًط مـن صـدوق   ( 114)
، 6، 2جريًا على عدم مراعاته  ملصطل ه وللدقة الك صار عليهـا مـن هلـك: الرتمجـة رقـ      

 ، وغريها اثري. 42، 33، 28، 27، 26، 21، 20، 17

 . 11التقريب رق ( 115)

 . 11رق ( 116)

 ، وليس يف احلا ية زيادة تتعل  بالتو،ي  غري ما أورده ابن حجر يف التهذيب. 1/31( 117)

 . 1/16التهذيب ( 118)

 . 96التقريب  ( 119)

 . 19التقريب رق ( 120)

 . 15الكا ف رق ( 121)
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 . 19الرتمجة رق ( 122)

(123 )1/34 . 

(124 )1/18-19 . 

 . 997التقريب رق ( 125)

 . 835الرتمجة رق ( 126)

 . 997/رق 1( 127)

 . 1418، رق 4/20جامع الرتمذي ( 128)

 . 1/324التهذيب ( 129)

، ويضاف لذلك ملخ  عشر رسائل علمية أ،بتت أن احلافظ ابـن حجـر رمحـه    28انظر  ( 130)
اهلل قد وفى بشرطه يف وصف املقبول، وقد توصل البـاحثون إىل أن معظـ  مـن قـال فـيه       

اه )من ُوصف بلمظ مقبول يف تقريب التهـذيب لل ـافظ   "مقبول" قد توبعوا. انظر حبث داتور
ابن حجر من غري رجال الص ي ني.. ( للطالب عبداهلل بن منصور آل عضيد جبامعة اإلمام 

 . 1164-1163هـ،  1434بالرياض عام

 . 7842( التقريب رق  131)

 . 6413الكا ف رق ( 132)

دراسة األسـانيد واحلكـ  عليـه    ، وملزيد تمصيل انظر منهج 1/423 طبن حجر ( انظر النكت133)
  81-85 . 

، 1063، 1056، 1010وهناك أمثلة عديدة انظر على سبيل املثال من الكا ف الرتمجة رق ( 134)
 ، وغريها اثري. 1267، 1123، 1073
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 من أهم املصادر واملراجع

   كتبـة  م -ابن عدي ومنهجه يف اتاب الكامل يف لعماء الرجال، للداتور زهري عثمان علي نـور
 هـ. 1418 -  األوىل  -الر د بالرياض 

             الباعث احلثيـث  ـرح اختصـار علـوم احلـديث، للشـيخ  ـاار: أمحـد حممـد، مكتبـة املعـارف
 هـ. 1416بالرياض،   أوىل، 

        حترير تقريب التهذيب، للداتور معروف: بشـار عـواد، والشـيخ األرنـ و ،  ـعيب، م سسـة
 هـ. 1417الرسالة، لبنان،   أوىل، 

 حتقي  أبـو قتيبـة    -الراوي، السيوطي: ألبي المضل جالل الدين عبدالرمحن بن أبي بكر  تدريب
 هـ. 1415 -  ،انية  -مكتبة الكو،ر بالرياض  -نظر حممد الماريابي 

        دار  -تقريب التهذيب، للعسقالني: أبو المضل أمحد بن علـي بـن حجـر، حتقيـ  حممـد عوامـة
 هـ. 1408 -  ،انية  -حلب  -الر يد 

 لتلخي  احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، للعسقالني: أمحد بن علي بن حجـر، حتقيـ    ا
 .  م1995هـ/1416أوىل،   -مصر –م سسة قرطبة ، أبو عاص  حسن بن عباس بن قطب

      حتقيـ    -التنكيل يفا يف تأنيب الكو،ري من األباطيل، للمعلمي: عبدالرمحن بـن حييـى اليمـاني
 هـ. 1401د.  ،  –بااستان  -فيصل آباد  -نشر حديث أاادحلي  -أللباني حممد ناصر الدين ا

   تهذيب التهذيب، للعسقالني: أبو المضل أمحد بن علي بن حجر، بإعتناء إبراهي  الزيب  وعـادل
 هـ. 1416 -  أوىل  -بريوت  -م سسة الرسالة  -املر د 

 الرمحن، حتقي  الداتور بشار بن تهذيب الكمال، للمزي: أبو احلجاج مجال الدين يوسف بن عبد
 هـ. 1418 -  أوىل  -بريوت  -م سسة الرسالة  -عواد معروف 

  ،هـ. 1404 للط ان، الداتور حممود، مكتبة دار الرتاث، الكويت،   السادسة،تيسري مصطلح احلديث 

  دار  -حتقي  أمحد حممد  ـاار   -جامع الرتمذي، ألبي عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي
 د.  ، د. ت، بريوت.  –الكتب العلمية 
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   جواب احلافظ أبي حممد بن عبدالعظي  املنذري عن أسئلة يف اجلرح والتعديل، حققه عبـدالمتاح
 هـ. 1411أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب،   أوىل، 

 بـن   مشس الدين أبو اخلـري حممـد  ، للسخاوي: اجلواهر والدرر يف ترمجة  يخ اإلسالم ابن حجر
األوىل،  ،  لبنـان  –دار ابـن حـزم، بـريوت    ، إبـراهي  بـاجس عبـد اميـد    ، حتقيـ   عبد الـرمحن 

 . م1999 -هـ 1419

  ،حتقيـ  عبـدالمتاح    -احلسنات حممد عبـداحلي  للكنوي: أبوالرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل
 هـ. 1407 -  الثالثة  -مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب  -أبو غدة 

  الذين اختلمت أقوال احلافظ ابن حجر فـيه ، السـقاف: عمـرو طـه، )رسـالة ماجسـتري(       الرواة
 هـ. 1422جبامعة أم القرى يفكة، 

   الشيخ عبدالرمحن املعلمي وجهوده يف السنة ورجاهلا، السماري: ملنصور بن عبدالعزيز، دار ابـن
 هـ. 1418عمان، السعودية، اخلرب،   أوىل، 

  روة يف الكتـب التسـعة، آل الشـيخ: عبـداهلل بـن حممـد، )رسـالة        طبقات الرواة عن هشام بن عـ
 هـ. 1420ماجستري( جبامعة أم القرى يفكة، 

    علل الرتمذي الكبري ألبي عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، )ترتيب أبي طالب القالي(، حتقيـ
 هـ. 1406 -  األوىل  -األردن  -َعمان  -مكتبة األقصى  -محزة ديب مصطمى 

 بـن  احتقي  علي حسن بـن علـي    -وأهميته، للمعلمي: عبدالرمحن بن حييى اليماني  عل  الرجال
 هـ. 1417 -  األوىل  -دار الراية بالرياض  -عبداحلميد احلليب 

 حتقي  حممد  -الكا ف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، للذهيب: أبو عبداهلل حممد بن أمحد
 هـ. 1413 -أوىل    -جدة  -دار القبلة  -عوامة وزميله 

 حتقي  الداتور سهيل زّاار  -الكامل يف لعماء الرجال، للجرجاني: أبو أمحد عبداهلل بن عدي- 
 هـ. 1409 -  ،الثة  -بريوت  -دار المكر 

 12على النت، تاريخ اإللـافة   الشاملة املوسوعةأجزاء،  5، سالمة: حملمد خلف، احملد،ني لسان 
 .  م2011 يناير
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  ،حتقي  عادل أمحـد عبـد املوجـود وزميليـه      -العسقالني: أمحد بن علي بن حجر لسان امليزان- 
 هـ. 1416 -  أوىل  -بريوت  -دار الكتب العلمية 

  (مسـل   صـ يح  على تطبيقية دراسة التقريب يف حجر ابن عند احلديث لني،)   :نعـي  الصـمدي 
 عشـر  الثـاني  املد( عيةالشر الدراسات بغزة، )سلسلة اإلسالمية اجلامعة جملة من 97  أسعد

 . م2004 يونيو، الثاني العدد –

  (الصـ ي ني  رجـال  غـري  من حجر ابن لل افظ التهذيب تقريب يف مقبول بلمظ وصف من.. )
 بالريـاض  حممـد بـن سـعود    اإلمـام  جبامعـة ، رسـالة داتـوراه،   منصـور  بـن ا عبـداهلل آل عضيد: 

 .هـ1434عام

 ني: للداتور وليد بن حسن، دار النمـائس، األردن،    منهج دراسة األسانيد واحلك  عليها، العا
 هـ. 1418أوىل، 

 مكتـب املطبوعـات    -حتقي  عبدالمتاح أبو غـدة   –املوقظة، للذهيب: لشمس الدين حممد بن أمحد
 هـ. 1412 –  ،انية  -اإلسالمية حبلب 

   بـن حممـد   حتقيـ  علـي    -ميزان اطعتدال يف نقد الرجال، للذهيب: لشمس الدين حممد بن أمحـد
 هـ. 1382 -بريوت  -دار املعرفة  -البجاوي 

 حتقي  نور الدين عرت  –نزهة النظر يف توليح خنبة المكر، العسقالني: ألمحد بن علي بن حجر- 
 هـ. 1414 –  ،انية  -بريوت  -دار اخلري 

   حتقيـ  الـداتور ربيـع     -النكت على اتاب ابن الصالح، للعسقالني: ألمحد بن علي بـن حجـر
 هـ. 1417 -  الرابعة  -دار الراية بالرياض  -مدخلي  هادي

 



 اهلدي النبوي يف التأسيس

 الستقرار األسرة قبل الزواج 

 أستاذ مشارك بقسم السنة وعلومها يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 جامعة القصيم





 75       القيرد. سليمان بن عبداهلل...       الستقرار األسرة اهلدي النبوي يف التأسيس 

 الستقرار األسرة قبل الزواج  اهلدي النبوي يف التأسيس

 :البحث ملخص

قد يّسر اهلل فاحلمد هلل رب العاملني، واليالة والسالم على نبينا حممد، أما بعد: 
لي كتابة هذا البحث املتواضع املبيِّن هديه عليه اليالة والسالم يف التأسيس الستقرار 

وإذا  األسرة قبل الزواج؛ وذلك ألن احلياة األسرية من أهم جوانـ  ييـاة اإلنسـان،   
 اتبع الناس هذا اهلدي الشريف سعدوا وييَّلوا غايتهم. 

علـى   واالطـال  وقد مجعت مادة هذا البحث خالل عدة سنوات عـ  القـرا ة   
 كت  السنة والسرة، وكت  التفسر وشروح احلديث يتى جا  بهذه اليورة. 

 .وفهارس - وخامتة – ومخسة مبايث - ومتهيد – مقدمة: وقد اشتمل البحث على

 من أهم أسـباب    املناس ةيااحلإيسان اختيار شريك أن املبحث األول بينت في ف
 . استقرار األسرة

  اخليال املطلوبة األسس الشرعية هلذا االختيار، وبيان املبحث الثاني ذكرت ويف
 . يف الزوجة

  األساس الشرعي الختيار الزوجويف املبحث الثالث فّيلت يف . 
 احلرية لكل من الزوجنيالشر  يف إعطا   ت هديثم يف املبحث الرابع ذكر 

 . ختيار شريك يياتهال

  مراعاة الكفا ة بني الزوجني يف كافة النوايي اليت تعني ثم املبحث اخلامس وفيه
 . األسرةعلى استقرار 

 ومن أهمها، ضمنت أهم نتائج البحث ويف اخلامتة : 
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قيـق حليـاة اإلنسـان مـن     تنظـيم د  وفقاألسرة  إقامة اشتمل علىي ودي النباهلأن  .1
 . بدايتها إىل نهايتها

 . يساعد على استقرار األسرة بعناية تامة ةيااحلار شريك يختا أن .2

ق يـ قيف حت ت سـاعدت توفرإذا اليت و، نيالزوجكل من يف اليفات ن أن الشر  بيَّ .3
ُيْسـن  وهـو الـدِّين واليـالح     وأن أهم هـذه اخليـال  ، أهداف الزواج ومياحله

 . اخللق
نيب صلى اهلل عليه وسلم أّكد على احلرية التامة لكل من الرجل واملـرأة ألن  أن ال  .4

 . وأن ال يكره أي من الزوجني على الزواج ممن ال يريد، خيتار شريك يياته
الناييـة   مـن  عـن الشـ ا املناسـ  لـه    البحـث   الرجل واملرأةكل من  علىأن   .5

ن هـذه األمـور سـببا     يتى ال يكون نقا شي  م، العمرية والفكرية واالجتماعية
 . لتنغيا احلياة الزوجية
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The Prophet's Sunnah in founding a healthy happy 

family-life through choosing the right spouse 

Dr. Sulaiman bin Abdullah Al-Qusair, 

 

Abstract: 

Associate Professor of Sunnah and its sciences at the Faculty 

of Sharia & Islamic Studies, Qassim University 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds and Peace be upon 

our Prophet Muhammad.  

The best speechis that of Allah (i. e. , Qur'ân) and the best 

guidance is that given byProphet Muhammad(i. e. , his Sunnah). 

Allah has facilitated to me writing this research that highlights the 

Sunnah of ProphetMuhammad concerning the basic elements of 

family foundation that must be taken into consideration before 

choosing one's spouse. That is because thefamily- life is one of the 

most important aspects of our life. If people adhere to the 

instructions ofProphet Muhammad regarding such issue, they will 

lead a healthy happy life. I have assembled the materials 

ofthisresearch via reading and examining the books of Sunnah, 

Sirah (the Prophet's biography), Tafsir (exegesis of the meanings of 

the Qur'an) and theexplanations of Hadiths throughout many years 

to issue it in such form. The research contains an introduction, a 

preface, five subjects, a conclusion and a table of contents.  

In the introduction, I have clarified the importance and the 

theme of this research besides the approach adopted toit.  

In thepreface, I have stated the definition of "the family".  

In the first subject, I have illustrated the significance of 

choosing the good and pious spouse for it is one of the basic 

reasons of family's stability.  
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In the second subject, I have mentioned the basis prescribed 

by Al-Shar`iyyah when choosing the right spouse and the required 

qualification of the good wife.  

In the third subject, I have explained the basis prescribed by 

Al-Shar`iyyah when choosing the right husband.  

In the fourth subject,I have made mentionof Prophet 

Muhammad's way of giving the full freedom of choosing one's 

spouse and how he practicallyapplied this with his daughters.  

In the fifth subject, I have written about the importance of the 

equivalence between wife and husband in all aspects, which helps 

in having a happy peaceful family- life.  

In the conclusion, I have included the most significant results 

and recommendations of the results.  

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds and Peace and 

blessings be upon our Prophet Muhammad, his Family and 

Companion.  
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 املقدمة:

إن احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن 
هلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. وأشهد أن ال إله سيئات أعمالنا، من يهده ا

ٿ ٿ ٹ ٹ  ڇإال اهلل ويده ال شريك له، وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله. 

  .1٠2عمران: آل  ڇٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ڇ

 .1النسا :  ڇٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڇ

  .71 - 7٠األيزاب:  ڇڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ڭڭ

أما بعد، فإن احلياة األسرية من أهم جوان  احلياة اليت مير بها اإلنسان، فهي 
فالفرد إذا نشأ يف أسرة مستقرة، تقوم أركانها على ، تشغل اجلز  األك  من يياته

واستطا  ، أصبحت يياته هانئة، وعيشته راضية؛ املودة والتفاهم، والرمحة والتكامل
 . متحمال  ما يقابله من أعبا  ومسؤوليات، أن يكون عضوا  فاعال  يف جمتمعه

وغايات جسيمة يف يياة الناس مجيعا  ، ونظرا  ملا هلذا املوضو  من أهمية عظيمة
كتبت هذا البحث املتواضع يول "اهلدي النبوي يف التأسيس الستقرار األسرة قبل 

 . الزواج"

والنظام الشامل قد أياط هذه الفرتة الطويلة من ، الكامل واإلسالم وهو الدين
ويف سرة النيب الكريم حممد صلى اهلل عليه وسلم ، يياة كل إنسان بالعناية والرعاية

فلذلك قد راعيت أن يكون حبثي ، ما يشفي ويكفي من اهلدي الرباني والقدوة احلسنة
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عليه وسلم وسرته العطرة، هذا على ضو  كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل 
 . وبينت ما جا  فيهما من توجيهات وصور للتأسيس األمثل لألسرة املطمئنة

وإمتاما  للفائدة قد زدت يف بعض املواضع شيئا  من األخبار عن اليحابة الكرام 
، ليحبتهفهم اليفوة امل تارة ؛ الذين تربوا على يد النيب الكريم صلى اهلل عليه وسلم

 . ونور الدجى، رضي اهلل عنهم أمجعني، وهم جنوم اهلدى، ، وتبليغ رسالتهونشر دينه
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  خطة البحث:
 ثم خطة البحث، واملنهج الذي سرت عليه فيه، وفيها أهمية املوضو : املقدمة . 
 تعريف األسرة يف اللغة واالصطالح وفيه :التمهيد . 

 لكواملعني على ذ أهمية إيسان اختيار الزوجني: املبحث األول . 
 اخليال الشرعية املطلوبة يف الزوجة: املبحث الثاني . 
 األساس الشرعي الختيار الزوج: املبحث الثالث . 

 يرية االختيار لكل من الزوجني: املبحث الرابع . 
 مراعاة الكفا ة بني الزوجني: املبحث اخلامس . 
 وفيها أهم النتائج والتوصيات :اخلامتة . 
 وحتتوي على اآلتي :الفهارس. 

 فهرس املراجع وامليادر . 
 فهرس املوضوعات . 

  منهج البحث:

أن يكون منهجي يف البحث هو املنهج  -بعون اهلل وتوفيقه-يرصت 
وباالستعانة باحلاس  اآللي ؛ االستقرائي لألياديث وذلك باجلرد داخل األبواب

التحليل  أيضا ، والقرا ة يف السرة النبوية، واستعملت املنهج الوصفي الذي يقوم على
ويتل ا املنهج . الست راج ما فيها من فوائد وأيكام مما يتعلق مبوضو  البحث

 : الذي سلكته يف كتابة هذا البحث يف النقاط التالية

 . وذكرت رقم اآلية، عزوت اآليات القرآنية إىل سورها .1
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فإن كان احلـديث يف اليـحيحني اكتفيـت بـالعزو     ، خرَّجُت مجيع أياديث البحث .2
ون يكم عليه، وإذا مل يكن فيهما أو يف أيدهما فإني درست إسناده، وإذا إليهما د

وإذا مل أجـد هلـم   ، وجدت ألئمة احلديث يكما  عليه اكتفيت بنقل أقواهلم خمتيرة
 . كالما ، أو كانت أقواهلم خمتلفة يكمت عليه باختيار

ديث إىل مظانِّها من كتـ  احلـ   -وهي أقوال اليحابة ومن بعدهم -عزوت اآلثار .3
 . والتأريخ وغرها دون احلكم عليها

اعتمدت يف تفسر اآليات القرآنية على أمهات كت  التفسر املعتمـدة، ويف شـرح    .4
 . األياديث على كت  شروح احلديث املعروفة

شريت الكلمات الغريبة من كت  غري  احلديث فإن مل أجد ففي معاجم اللغـة،   .5
 . ها مجيعا وإال ففي كت  شروح احلديث، وقد أرجع إلي

ثم بعد ذلـك  ، ابتدأت يف الت ريج بأصحاب الكت  الستة يس  ترتيبهم املشهور .6
 . يس  وفيات املينفني

 [. 1جعلت رقما  مسلسال  يف اهلامش لألياديث الواردة يف البحث بني معقوفتني هكذا ] .7

فإن ، ولكن يسيب أني اجتهدت، وبعد هذا فال أدَّعي الكمال هلذا العمل
واهلل أسأل أن يغفر لي خطأي ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، هللأصبت فمن ا

واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ، وجيزيين على اجتهادي
 . وعلى آله وأصحابه أمجعني
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 .وفيه تعريف األسرة :التمهيد

، وِشدَُّة اخَلْلِق وهو الشَّدُّ والَعْيُ ؛ كلمة "ُأْسَرة" يف اللغة مأخوذة من اأَلْسر

  .٢٨ اإلنسان: ڇٿ ٿ ڇ ٹ ٹ؛ واخُلُلِق

 عشرة الرجل وَأهل بيته. ومسيت بذلك ألنه َيَتقّوى بهم.  -بالضم  -واأُلْسَرُة: 

 . (1)"الدِّْرُ  احَلييَنُة": وتطلق اأُلْسَرُة يف اللغة أيضا  على

ي يين ودر  فمعنى األسرة يف اللغة يعين الشّد والتماسك ويعنى القوة، فه
 . متماسك وقوي ألهل الرجل وأوالده يني يقوم عليهم باحلفظ والرعاية والرتبية

أما تعريف "األسرة" يف االصطالح فلم أجد يف كت  الفقه والشروح تعريفا  
 . (2)عشرة الرجل وأهل بيته(: )واأُلْسَرة: خاصا  بها إال ما جا  يف "معامل السنن" قال

)يف ترتي  مجاعات : قال الثعاليب، تي  مجاعات الناسوجا  يف كت  اللغة تر
الناس وتدرجيها من القلة إىل الكثرة على القياس والتقري ( ثم ذكر هذا الرتتي  

، ُثمَّ الَفِييَلُة، ُثمَّ الَقِبيَلُة، )لشَّْعُ : فجعل "األسرة" آخر مجاعة ينتمي هلا اإلنسان فقال
 . (3)ْسَرة(ُثمَّ اأُل، ُثمَّ الِعْتَرُة، ُةُثمَّ الذُّرِّيَّ، ُثمَّ الَعِشَرُة

ألنه يتقوى ؛ وعشرته، الرهط األدنون: )األسرة من الرجل: وقال الزَّبيدي
أقارب الرجل من : بالضم، األسرة: وقال أبو جعفر النحاس. كما قاله اجلوهري، بهم

 . (4)قبل أبيه(

األدنون منه كوالديه أقارب اإلنسان : فظهر لنا من هذه األقوال أن األسرة هم
وما زاد على ذلك من ، وأوالده وإخوته ومن يتقوى بهم ويشدون أسره عند احلاجة

 . األقارب يسمون "العرتة" وهكذا ما ورد من تسميات حبس  تشع  القرابة
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 .املبحث األول: أهمية إحسان اختيار الزوجني
، َمهمة صعبةال شك أن اختيار الزوجني اللذين يقام عليهما بنا  األسرة 

؛ واالستشارات الكثرة من ذوي التجربة والرأي، تتطل  التأني والتفكر الطويل
 . ومن ثم النجاح املأمول، للوصول إىل االختيار األمثل

هو الذي يبحث عن املرأة، ويبدأ بأول خطوة من  -يف الغال -والرجل 
ات يف الطريق تكشف بل وضع له منار، خطوات الزواج، لذا مل يرتكه اإلسالم يائرا 

، له عن خيائا ومواصفات املرأة الياحلة، اليت تعينه يف دينه، وتسعده يف دنياه
 . فتأثر الزوجة على زوجها قوي ال يستهان به

وعليها جتاهه واجبات شرعية أكثر ، واملرأة بتزوجيها تدخل حتت رعاية الزوج
رمبا ، واختيارها له أهمية كبرة وبالتالي فإن ملوافقتها عليه، مما جي  عليها لوالديها

ألنه إذا مل يردها يسهل عليه االنفيال عنها، ؛ تزيد عن أهمية اختيار الرجل للزوجة
 . وأما الزوجة فاالنفيال من جهتها ليس بالسهل بنا  على أمور كثرة

السلف يسعى ما وسعه جهُده يف  عندومن أجل ذلك كان ولي أمر املرأة 
وهو ال يأنف أن يعرض ابنته ، وُيود  فيها أمانته، فيها كرميتهتلمس بيئة طيبة يضع 

 . على من أنس فيه اليالح

إن عمر بن »: ومن ذلك ما يكاه عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن أبيه قال
يني تأميت يفية بنت عمر أتيت عثمان بن عفان فعرضتها عليه، : اخلطاب قال

قد بدا لي أن ال أتزوج يومي : م لقيين فقالفلبثت ليالي، ث. سأنظر يف أمري: فقال
إن شئت زوجتك يفية، فيمت أبو : فلقيت أبا بكر اليديق فقلت: قال عمر. هذا

بكر فلم يرجع إلي شيئا ، وكنت أوجد عليه مين على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها 
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جدت لعلك و: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيين أبو بكر فقال
قال أبو . نعم: قلت: قال عمر؟ علي يني عرضت علي يفية فلم أرجع إليك شيئا 

فإنه مل مينعين أن أرجع إليك فيما عرضت علي إال أني كنت علمت أن رسول : بكر
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن ألفشي سر رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 . (5)«وسلم، ولو تركها رسول اهلل قبلتها

وال شك أن األوالد سيأخذون وينشئون على ما يتلقون من أبائهم وأمهاتهم 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو »: وقد جا  يف احلديث اليحيح

 . (6)«ينيرانه أو ميجسانه

ملا كان الزواج هو عبارة عن اجتما  طرفني يف شركة يقيد بها الدوام طيلة و
وحييل ، لشركة االتيال املستمر إىل يد االمتزاج واالئتالفوتتطل  هذه ا، احلياة

منها مثرات جليلة مقيودة كإجناب الولد، وغض البير وحتيني الفرج، وييول 
ومن ثم حتقيق عبادة اهلل تعاىل وعمارة ، واهلدو  الوجداني للطرفني، السكن النفسي

طرفيه أن خيتار ملا كان الزواج بهذه املثابة اقتضى ووج  على كل من ، األرض
 . شريك يياته بعناية تامة، يتى تتحقق له مقاصد النكاح

 ومما يعني كال  من الرجل واملرأة على هذا االختيار أمران مهمان: 

 : (7)األمر األول: صالة االستخارة

لقد شر  النيب صلى اهلل عليه وسلم صالة االست ارة لكي يؤديها املسلم كلما 
 .  شك أن أمر الزواج من أهم األمور يف يياة كل إنسانوال، عنَّ له أمر ذي بال

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعلمنا »: قال، عن جابر رضي اهلل عنه
ثم ، إذا همَّ باألمر فلركع ركعتني: كالسورة من القرآن، االست ارة يف األمور كلها

ك وأسألك من فضل، وأستقدرك بقدرتك، اللهم إني أست رك بعلمك: يقول
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اللهم إن كنت ، وأنت عالم الغيوب، وتعلم وال أعلم، فإنك تقدر وال أقدر، العظيم
يف عاجل أمري : أو قال -تعلم أن هذا األمر خر لي يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري 

وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر لي يف ديين ومعاشي وعاقبة ، فاقدره لي -وآجله 
واقدر لي اخلر ، فاصرفه عين واصرفين عنه -له يف عاجل أمري وآج: أو قال -أمري 

 . (8)«وُيسمي ياجته، ثم رضين به، ييث كان

"قد علَّم رسول اهلل صلى اهلل عليه : قال ابن هبرة يف تعليقه على هذا الدعا 
 . (9)وسلم املست ر أيسن لفظ ينطق به يف االست ارة"

ق الداعي أليسن وفًّن ُيودعا  له بأ، فاالست ارة فيها توكل على اهلل تعاىل
 . األيوال

، "فقه هذا احلديث أنه جي  على املؤمن ردُّ األمور كلها إىل اهلل: قال ابن بطال
وينبغي له أن ال يروم شيًئا من دقيق ، وصرف أزمتها والت ؤ من احلول والقوة إليه

رف عنه ويسأله أن حيمله فيه على اخلر ويي، يتى يست ر اهلل فيه، األمور وجليلها
وت ك ا باتبا  ُسّنة نبّيه ، إذعاًنا باالفتقار إليه يف كل أمر والتزاًما لذلة العبودية له؛ الشر

ولذلك كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعلمهم ؛ صلى اهلل عليه وسلم يف االست ارة
لشدة ياجتهم إىل االست ارة يف احلاالت ؛ هذا الدعا  كما يعلمهم السورة من القرآن

 . (1٠)ا كشّدة ياجتهم إىل القرا ة يف كل اليلوات"كله

ومن الظاهر أن اليحابة رضي اهلل عنهم فقهوا هذا األمر كما ذكر احلافظ ابن 
وأن تعليم املسلمني االست ارة أمسى كتعليمهم القرآن الذي حيتاجون لقرا ته ، بطال

 . يف اليالة

ي اهلل عنها وملا خط  النيب صلى اهلل عليه وسلم زين  بنت جحش رض
قال ، ملا انقضت عدة زين »: فقد روى أنس رضي اهلل عنه قال؛ فزعت لالست ارة
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فانطلق زيد يتى أتاها : قال، فاذكرها علي: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لزيد
يتى ما أستطيع أن أنظر ، فلما رأيتها عظمت يف صدري: قال، وهي ختمر عجينها

ونكيت على ، فوليتها ظهري، عليه وسلم ذكرهاأن رسول اهلل صلى اهلل ، إليها
ما أنا : قالت، أرسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يذكرك: يا زين : فقلت، عقيب

وجا  رسول اهلل ، ونزل القرآن، فقامت إىل مسجدها، بيانعة شيئا يتى أوامر ربي
 . (11)«احلديث ...فدخل عليها بغر إذن، صلى اهلل عليه وسلم

"وفيه استحباب فعل املرأة االست ارة ودعائها عند اخلطبة قبل : قال ابن يجر
واألنفع دنيا ، وأن من وكل أمره إىل اهلل عز وجل يسر اهلل له ما هو األيظ له، اإلجابة
 . (12)وأخرى"

وقد أجاب اإلمام النووي يول استشكال مفرتض يول فعل زين  رضي اهلل 
اهلل عليه وسلم منها وهو بال شك من  وكيف تست ر يف زواج رسول اهلل صلى، عنها

 ؟ اخلر العظيم

)وفيه استحباب صالة االست ارة ملن هم بأمر سوا  كان ذلك : قال النووي
ولعلها است ارت خلوفها من  ...وهو موافق حلديث جابر، األمر ظاهر اخلر أم ال

 . (13)تقير يف يقه صلى اهلل عليه وسلم"

 األمر الثاني: االستشارة.

د بذلك إىل أن يتوجه الرجل واملرأة عند البحث عن شريك يياته إىل وأقي
يتى يرشدوه إىل ما ؛ وأصحاب احلكمة والنيح، مشاورة أهل اخل ة والتجربة
 . يناسبه يول اختيار املناس  له

 159آل عمران:  ڇڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چٹ ٹ ڇ
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تائج البحث أمر غر إن اختيار الزوجة والزوج أمر صع ، واالطمئنان إىل ن

 ہ ہ ہ ۀڇ : ونهاية املطاف للبايث أن يقول ما يقوله عباد الرمحن، مسلَّم

  .٧٤الفرقان:  ڇھ ھ ھ ہ

فالتوفيق للزوجة الياحلة مردُّه إىل اهلل تعاىل، ولكن املؤمن رجال  كان أم امرأة 
ني قيل مطلوب منه السعي والتحري تيديقا  ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ي

 . (14)«اعملوا فكل ميسر ملا خلق له: إذن نتكل فقال»: له
وال شك أن كثرا  من مشكالت الزواج، واليت تعيف به أييانا ، وتؤدي إىل 

هلذا ؛ وعدم مراعاة ما ذكرناه احنالله ناجم عن التسر  يف اختيار الزوج أو الزوجة
منهما صفات جيدر يض اإلسالم على يسن اختيار الزوج أو الزوجة وجعل لكل 

 . احلرص عليها، وهي ما سأبينه يف املبحثني الثاني والثالث

 .املبحث الثاني: اخلصال الشرعية املطلوبة يف الزوجة

بني الشر  احلنيف اخليال اليت ينبغي توفرها يف الزوجة أجلى بيان يتى 
ا يؤسس الرجل بيته على منهاج شرعي، وحيقق أهداف الزواج ومياحله، وأعرض هن

 : أهم اخليال اليت ينبغي توفرها يف الزوجة، وهي ما يلي

 األساس األول: الدِّين والصالح. 

ٹ ٹ ونقيد بالدِّين الفهم احلقيقي لإلسالم، والتطبيق العملي ملعانيه، 

 ڇۅ ۅٹ ٹ ڇ و .٢٢١البقرة: ڇ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄڇ

، لنكاحالعيش وتتحقق مياحل ا . فالدِّين هو جوهر اليفات، وبه يطي ٢٦النور: 
فالدِّين هو ، وهو وصف تتياغر أمامه كل األوصاف واملقاييس اليت وضعها الناس

والقيام ، ويفظه يف نفسها وماله، ورعاية يق الزوج، دافع الزوجة للتمسك بالفضائل
 . برتبية األبنا ، وتنشئتهم نشأة صاحلة
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 ٣٤النسا : ڇ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٹ ٹ ڇ 

هو اليالح يف الدِّين،  ڇٺڇه: : "اليالح يف قول(15)قال الثعاليب

 ڇٿ ٿ ڇمعناه: مطيعات ألزواجهن، أو هلل يف أزواجهن،  ڇٺڇو
 معناه: لكل ما غاب عن علم زوجها مما اسرتعيته". 

فقال:  وقد وجه النيب صلى اهلل عليه وسلم الرجال إىل الزواج بذات الدِّين، والظفر بها
 . (17)«(16)يداك ولدينها، فاظفر بذات الدين تربتتنكح املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها ومجاهلا »

أن النيب صلى ، "اليحيح يف معنى هذا احلديث: قال النووي يف شرح احلديث
فإنهم يقيدون هذه اخليال األربع، ، اهلل عليه وسلم أخ  مبا يفعله الناس يف العادة

ويف هذا  ...فاظفر أنت أيها املسرتشد بذات الدِّين، وآخرها عندهم ذات الدِّين
ألن صايبهم يستفيد من ؛ احلديث احلث على ميايبة أهل الدِّين يف كل شي 

 . (18)أخالقهم، وبركتهم، ويسن طرائقهم، ويأمن املفسدة من جهتهم"

ويف هذا احلديث قدَّم النيب صلى اهلل عليه وسلم الدِّين على كل اليفات ألنه 
وإن مل تكن مجيلة أو  -ية حبلية الدِّين فاملتحل، واآلداب الراقية، يضمن األخالق املهذبة

أو يسيبة، أو ، وإن كانت موسرة، َتفُضُل غرها ممن مل تتحل بالدِّين -يسيبة أو غنية 
 . فائقة اجلمال

: وعن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 . (19)«الدنيا متا ، وخر متا  الدنيا املرأة الياحلة»

خر »: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قالو
وإذا غبت عنها يفظتك يف ، وإذا أمرتها أطاعتك، النسا  اليت إذا نظرت إليها سرتك

 . (2٠)«نفسها ومالك
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 ڍڇنزلت هذه اآلية "ملا : وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال

: فقال عمر. منيك  ذلك على املسل: قال ٣٤التوبة:  ڇڌ ڌ ڍ
يا نيب اهلل إنه ك  على أصحابك هذه اآلية فقال رسول : فقال، أنا أفرج عنكم فانطلق

، إن اهلل مل يفرض الزكاة إال ليطي  ما بقي من أموالكم: اهلل صلى اهلل عليه وسلم
؟ أال أخ ك مبا يكنز املر : فقال له، فك  عمر. وإمنا فرض املواريث لتكون ملن بعدكم

 . (21)وإذا غاب عنها يفظته"، وإذا أمرها أطاعته، أة الياحلة إذا نظر إليها سرتهاملر

فاغتم ، طلق النيب صلى اهلل عليه وسلم يفية»: وعن أنس رضي اهلل عنه قال
فبينما هما ، وأخوه قدامة، ودخل عليها خاهلا عثمان بن مظعون، الناس من ذلك

يا : فقال، عليه وسلم على يفيةإذ دخل النيب صلى اهلل ، وهم مغتمني، عندها
، راجع يفية: ويقول لك، إن اهلل يقرئك السالم: فقال، أتاني ج يل آنفا، يفية

 . (22)«وهي زوجتك يف اجلنة، فإنها صوَّامة قوَّامة

فأفاد هذا احلديث أن اهلل تعاىل أمر نبيه حممدا  صلى اهلل عليه وسلم أن يرد 
 . ها كانت ذات دين وعبادةألن؛ يفية رضي اهلل عنها إىل عيمته

وليس ، فالتوجيهات القرآنية واألياديث النبوية ترشدنا إىل اختيار ذات الدِّين
بالضرورة أن تكون ذات الدِّين جمردة من املواصفات األخرى اليت يرغ  فيها 

وال تتغر، ، وألنه صفة باقية ال تتحول، ألنه منبع كل خر؛ وإمنا قّدم الدِّين، الرجال
أصبح فكم من غين ؛ فالثروة تتبدد؛ باقي اليفات واالعتبارات فهي عرضة للزوالأما 

 فقرا  بني عشية وضحاها، وكم من فقر أصبح غنيا  ما بني غمضة عني وانتباهتها. 

"وما نقلناه من احلث على الدِّين، وأن املرأة ال تنكح جلماهلا ليس : قال الغزالي
جر عن النكاح ألجل اجلمال احملض مع الفساد يف زاجرا  عن رعاية اجلمال، بل هو ز

فإن اجلمال ويده يف غال  األمر يرغِّ  يف النكاح ويهوِّن أمر الدِّين، ويدل ؛ الدِّين
 . (23)على االلتفات إىل معنى اجلمال أن األلفة واملودة حتيل به غالبا "
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 األساس الثاني: ُحْسن اخللق. 

ولطف ، دماثة األخالق: ويقيد به، دِّينوهو مظهر من مظاهر تطبيق تعاليم ال
 . وصدق احليا ، ومساية املعاملة، العشرة

، زوجها املشكالت واخليوماتهادئة الطبع جنبت ، فاملرأة إذا كانت يسنة اخللق
 . وبنت بيت الزوجية على السعادة واهلنا ، وهيأت له الراية واالطمئنان

فهي سب  للنكد ، طثرة التس ُّك، سليطة اللسان، وأما إذا كانت سيئة اخللق
 . والشقا  لكل من يوهلا من زوج وأوالد وأصهار

، لقد جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم جحود فضل الزوج وعدم شكره
وهو مظهر جلي من ، وسالطة اللسان باللعن وغره من أسباب دخول النسا  يف النار

قال رسول اهلل صلى : قالفعن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه ، مظاهر سو  اخللق
تكثرن : قال؟ ومب ذلك يا رسول اهلل: رأيتكن أكثر أهل النار فقلن»: اهلل عليه وسلم

 . (24)«اللعن وتكفرن العشر

الشكر  ورت  النيب صلى اهلل عليه وسلم الوعيد الشديد على املرأة الساخطة، قليلة
 . (25)«عنه وجها وهى ال تستغينال ينظر اهلل إىل امرأة ال تشكر لز»إليسان زوجها فقال: 

 األساس الثالث: شرف العنصر وأصالة العرق. 

، فمن املهم أن يكون االنتقا  لشريك احلياة من أسرة عرفت بأصالة الشرف
، فمنهم الشريف، لكون الناس معادن يتفاوتون فيما بينهم؛ وأرومة العرق واملنبت

 . ، ومنهم الفاسدويتفاضلون يف الطي ، فمنهم الياحل، ومنهم الوضيع

الناس » ولقد نوَّه النيب صلى اهلل عليه وسلم عن اختالف معادن الناس يني قال:
 . (26)«فقهوا معادن كمعادن الفضة والذه ، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم؛ إذا
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أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خط  أم هانئ بنت أبي »: وعن أبي هريرة
فقال النيب صلى اهلل عليه . اهلل، إني قد ك ت، ولي عيال يا رسول: طال  فقالت

وأرعاه ، أيناه على ولد يف صغره، خر نسا  ركنب اإلبل صاحل نسا  قريش: وسلم
 . (27)«على زوج يف ذات يده

ييث ذكرت أنها ال متانع ، فالنيب صلى اهلل عليه وسلم َقِبَل اعتذارها اللطيف
لعيال اليغار الذين ال تريد أن تنشغل عنهم بزوج، من الزواج به لوال ما عندها من ا

فأثنى عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبيَّن أنها من منبت طي ، ومن قبيلة 
 . متيزت نساؤها مبا ذكر

"ويف احلديث احلث على نكاح األشراف خيوصا  : قال احلافظ ابن يجر
 . (28)ستحباب"القرشيات، ومقتضاه أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد اال

ولو نظرنا إىل يال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اختياره لزوجاته الكرميات 
، رضي اهلل عنهن لوجدنا أنه أختار من أفضل بيوت العرب املعروفة بكرامة األصل

 . وطي  األرومة، وشرف املنبت

ال حيملنكم مجال النسا  عن صراية ! "ياَبين: وقال أكثم بن صيفي لولده
 . (29)فإن املناكح الكرمية مدرجة الشرف"؛  النس

، يا بين»: وقال عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي اهلل عنه موصيا  أوالده
 . (3٠)«فلينظر امرؤ ييث يضع غرسه؛ الناكح مغرتس

ال أتزوج امرأة يتى أنظر إىل ولدي : "قال رجل: وقال أبو عمرو ابن العال 
 . (31)فإنها جتر بأيدهما"؛ إىل أبيها وأمها أنظر: قال؟ كيف ذاك: له: قيل. منها
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واالختيار املوفق للزوجات األصيالت ذوات املنبت الكريم جيعل الرجل 
ألن أوالده سيكونون ؛ فيكون ناعم البال، مطمئنا  يينما مينُّ اهلل عليه بالذرية

واألخالق ، ومقتبسني من أمهم العادات األصيلة، مفطورين على معالي األمور
 . (32)األخالق لة، ويرضعون لبان املكارم واحملاسن، ويكتسبون خيال اخلر، ومكارمالفاض

، وقد تبارى الشعرا  واألدبا  يف بث نفحاتهم ومكنون ضمائرهم يف هذا اجملال
أن يسأل عن األصل الثابت واملنبت اخلّير ، فقال أيدهم ناصحا  من أراد الزواج

 : فقال
 إذا تزوجــــَت فكــــْن ياذقــــا  

ً 
 (33)ل عـن الُغيـِن وعـن مْنِبِتـه    واسأ 

 : وقال غره 
ــه    ــُث تراب ــاِ  ُخب ــِث امل  وأوُل خب

 
ــاكح   ــِث املن ــوِم ُخب ــِث الق  (34)وأوُل خب

 : وقال أيد العرب خماطبا  أوالده 
 فــأول إيســاني إلــيكم ختــري   

 
ــاده عفافهــا    (35)ملاجــدة األعــراق ب

 
 األساس الرابع: أن تكون ولودًا. 

امرأة تكون ولودا ، يتى يتحقق الغرض األمسى يستح  للرجل الزواج من 
 . من الزواج وهو إجناب الذرية

فهم قرة ، وإذا رزق اهلل تعاىل األسرة ذرية صاحلة فإنها حتقق هلا السعادة واهلنا 

 ہ ۀ ۀ ڻڇ العني وأمل كل زوجني، قال تعاىل يف صفات عباد الرمحن: 

 ٻ ٻ ٱٹ ٹ ڇ و. ٧٤الفرقان:  ڇھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓٹ ٹ ڇ  ٤٦لكهف: اڇ ٻ ٻ

 . ٨٩األنبيا :  ڇ ۈ ۆ
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جا  رجل إىل النيب صلى اهلل عليه »: قال، وعن معقل بن يسار رضي اهلل عنه
. ال: قال؟ إني أصبت امرأة ذات يس  ومجال وإنها ال تلد أفأتزوجها: وسلم فقال

ولود فإني مكاثر بكم تزوجوا الودود ال: ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال
 . (36)«األمم

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم »: وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال
إني ؛ تزوجوا الودود الولود: ، ويقولشديدا  نهيا  (38)، وينهى عن التبتل(37)يأمر بالبا ة

 . (39)«مكاثر األنبيا  يوم القيامة

أنه  –رمحهم اهلل  - (4٠) وهناك صفات أخرى كمالية قد ذكر بعض الفقها
ينبغي أن تكون متوفرة يف الزوجة يتى تتم السعادة للزوجني، ويف السنة النبوية إشارة 

 . أن تكون الزوجة بكرا : إليها ومنها

فالبكر غالبا  ، ألنه أدعى إىل متتني أواصر احملبة الزوجية؛ فيستح  نكاح البكر
زوجه وتتعرف إليه، ويف هذا يقول تكون جمبولة على حمبة ومؤالفة أول إنسان تت

 :الشاعر
 َنّقل فؤادَك ييث شئت من اهلوى

 
 (41)مــا احلــّ  إال للحبيــ  األول 

وجربت وعرفت، فرمبا ال جتد ، وهذا خبالف الثي  اليت تكون اخت ت الرجال 
وقد جتعل نفسها ميزانا  تزن بني ، والتعلق القليب اليادق، التامة األلفةيف الزوج الثاني 

ورمبا حتن إىل الزوج األول، أو تذكره لزوجها الثاني على ، عاملة األول والثانيم
 . وتنغا يياته، سبيل املدح فتثر غرته

ويف اهلدي النبوي إرشاد لطيف إىل الزواج بالبكر خيوصا  للشاب البكر فعن 
: أن أباه عبداهلل هلك وترك تسع بنات )أو قال»: جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما

يا جابر : سبع( فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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. بل ثي  يا رسول اهلل: قلت: قال؟ فبكر أم ثي : قال. نعم: قلت: قال؟ تزوجت
إن : قلت له: تضايكها وتضايكك( قال: فهال جارية تالعبها وتالعبك )أو قال: قال

ي كرهت أن آتيهن مبثلهن، فأيببت أن عبداهلل هلك وترك تسع بنات )أو سبع(، وإن
 . (42)«فبارك اهلل لك أو قال لي خرا : أجي  بامرأة تقوم عليهن وتيلحهن، قال

وقد ضربت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها مثال  لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
عن عائشة رضي اهلل  (43)وسلم يويي بشي  من املعاني املذكورة فقد روى الب اري

يا رسول اهلل، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت »: قالتعنها 
 . «يف اليت مل يرتع منها: قال؟ شجرة مل يؤكل منها يف أيها كنت ترتع بعرك

)تعين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يتزوج بكرا  : قال الب اري
 . يب صلى اهلل عليه وسلمفأرادت عائشة بيان فضلها على باقي زوجات الن. غرها(

ويديث جابر يشر إىل أن الزواج بالثي  قد يكون أفضل يف بعض األيوال 
فقد . أصبَت: كحال جابر، فقد أقّره النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا عرف ياله وقال له

يا رسول اهلل، إن أبي قتل يوم أيد وترك تسع بنات ُكنَّ لي تسع »: قال جابر له
ن أمجع إليهن جارية خرقا  مثلهن، فأيببت أن أتزوج امرأة أخوات، فكرهت أ

 . (44)«أصبَت: قال. جتمعهن ومتشطهن وتقوم عليهن

وكذا كانت مجيع نسا  النيب صلى اهلل عليه وسلم ما عدا عائشة ممن سبق هلن 
وكانت هلا ، يتى خدجية أول زوجة له كانت ثيبا ، وأك  منه سنا ، الزواج مرة أو أكثر

ومل يزل يذكرها ويفي حلبها ، ومل يتزوج عليها يتى ماتت، واحملبة اخلالدةاحلظوة 
 . ويقها
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  .األسس الشرعية الختيار الزوج: املبحث الثالث

كما بني الشر  احلنيف اخليال اليت ينبغي توفرها يف الزوجة فقد أرشد املرأة 
دِّين واخللق املسلمة وأوليا ها ألهم خيلة ينبغي أن توفر يف الرجل وهي صفة ال

 ٱٹ ٹ ڇ احلسن، ويقيد بذلك االلتزام مبنهج الشر  قوال  وفعال  واعتقادا ، 

 ڇ ڇٹ ٹ ڇ و .٣٢النور:ڇ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڍ ڇٹ ٹ ڇ و ٢٢١البقرة:  ڇژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

ڇ ۉ ۉ ۅ ۅڇ  ٹ ٹو .١٣احلجرات: ڇ ڌ ڌ ڍ

يج من يرضى دينه ولقد رغَّ  النيب صلى اهلل عليه وسلم األوليا  يف تزو ٢٦النور: 
إذا خط  »: فقال، وبيَّن اآلثار املرتتبة على رفضه، وأوصى باحلرص عليه، وخلقه

إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد ، إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
 . (45)«عريض

ألنها ؛ وهذا اإلرشاد النبوي الكريم جيعل الدِّين واخللق أساسا  لقبول اخلاط 
 . وما زاد عليه من صفات أخرى فهي زيادة يف اخلر، د ضمن اخلر كلهإذا ُضمنت فق

جينبها الوقو  يف براثن ، إنَّ حتين الزوج بالدِّين واخللق مكس  عظيم للمرأة
وقد ورد أن رجال  قال للحسن بن . من قد ال خياف اهلل وال يرعى احلرمات فيؤذيها

زوجها ممن يتقي : قال؟ أزوَّجها لهفمن ترى أن ، إن لي بنتا»: علي رضي اهلل عنهما
 . (46)«وإن أبغضها مل يظلمها، فإن أيبها أكرمها؛ اهلل تعاىل

فلينظر ؛ قٌّإن هذا النكاح ر»: وقالت أمسا  بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما
 . (47)«كرميته أيدكم عند من يرّق
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، لقد أراد النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يؤكد هذا املعنى يف نفوس أصحابه
، إىل مقياس الدِّين واألخالق، وأن ُيحوهلم من قياس الرجاِل مبقياس الغنى واجلاه

: مر رجل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال»: فعن سهل رضي اهلل عنه قال
وإن قال أن ، وإن شفع أن يشفع، يري إن خط  أن ينكح: قالوا؟ ما تقولون يف هذا

؟ ما تقولون يف هذا: فقال، فقرا  املسلمنيفمر رجل من ، ثم سكت: قال، يستمع
، وإن قال أن ال يستمع، وإن شفع أن ال يشفع، يري إن خط  أن ال ينكح: قالوا

أي . (48)«هذا خر من مل  األرض مثل هذا: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 . من مثل الغين

، احلس وكما كانت العرب تزن الرجال بالغنى والفقر كانت كذلك تزنهم ب

 ڄڇ  فكانوا يتفاخرون يف أشعارهم وخطبهم باأليساب واألنساب، فنزل قوله تعاىل:

ڇ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

  .١٣احلجرات: 

"زجرهم عن التفاخر باألنساب، والتكاثر باألموال، واالزدرا  : قال القرطيب
 . (49)ا الفضل بالتقوى"فإن املدار على التقوى، أي اجلميع من آدم ويوا  إمن؛ بالفقرا 

إذ قضى جل شأنه أن تتزوج ، ويف ميدان الزواج أكد اهلل ورسوله هذا املعنى
زين  بنت جحش القرشية زيد بن يارثة موىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد 

فقد أخرج الط ي عن ابن عباس رضي اهلل : حماورة لطيفة وقية طريفة نعرضها بإجياز
هلل صلى اهلل عليه وسلم انطلق خيط  على فتاه زيد بن يارثة، فدخل أن رسول ا»: عنهما

لست بناكحته، فقال رسول اهلل صلى : على زينت بنت جحش األسدية ف طبها، فقالت
يا رسول اهلل، أؤامر يف نفسي، فبينما هما يتحدثان أنزل : فقالت. فانكحيه: اهلل عليه وسلم

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ : اهلل هذه اآلية على رسوله
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. قالت: أقد رضيته لي يا رسول اهلل منكحا؟ قال: نعم. ٣٦األيزاب:  ڇ ٺ ٺ ٺ
 . (5٠)«اهلل، قد أنكحته نفسي قالت: إذن ال أعيي رسول

لقد اقتضت يكمة اهلل تعاىل أن يأتي مبدأ طرح األيساب وتقديم الدِّين على 
ييث أمر ابنة عمته ، لسالم مع أهلهغره مما مل جيتمع معه من فعل نبينا عليه اليالة وا

، فتحفظ لزيد يقه كزوج، ثم تسر األمور على سننها وطبيعتها، أن تتزوج مواله زيدا 
فيطلقها، فما كان من النيب عليه اليالة ، لكن شا  اهلل أن تنيرف نفس زيد عنها

 . (51)والسالم إال أن واساها فتزوجها بأمر من اهلل تعاىل
صلى اهلل عليه وسلم يف اختيار الزوج أنه إذا تقدم للمرأة  ومن توجيهات النيب

أكثر من خاط  مراعاة جوان  أخرى يف اخلاط ، مع االتياف بيفة الدِّين واخللق 
أنها جا ت إىل النيب صلى اهلل »: ففي يديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها؛ احلسن

اني، فقـال رسـول اهلل   إن معاوية بن أبي سفيان وأبـا جهـم خطبـ   : عليه وسلم فقالت
أما أبو جهم فال يضع عياه عن عاتقه، وأما معاوية فيـعلوك  : صلى اهلل عليه وسلم

انكحي أسـامة، فنكحتـه، فجعـل    : ال مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال
 . «(52)اهلل فيه خرا، واغتبطت

اهلل صلى  أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم فقال رسول»: ويف رواية
أما معاوية فرجل ترب، ال مال له، وأمـا أبـو جهـم فرجـل ضـراب      : اهلل عليه وسلم

بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال هلـا رسـول اهلل   : فقالت. للنسا ، ولكن أسامة بن زيد
ــه وســلم ــه، : طاعــة اهلل وطاعــة رســوله خــر لــك، قالــت : صــلى اهلل علي فتزوجت

 . (53)«فاغتبطت
 عليه وسلم على فاطمة بنت قيس أال تنكح معاوية ألنـه  فأشار النيب صلى اهلل

كان فقرا  بال مال، ويف هذا إشارة إىل أنه ينبغي أن يكون لل اط  مال يعف به نفسه 
 . وأهل بيته
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"أما إشارته صلى اهلل عليه وسلم بنكاح أسامة فِلَمـا علمـه   : قال اإلمام النووي
فكرهته لكونـه مـوىل، ولكونـه كـان      من دينه وفضله، وكرم مشائله، فنيحها بذلك،

أسود جدا ، فكرر عليها النيب صلى اهلل عليه وسلم احلث على زواجـه، ملـا علـم مـن     
 . (54)فجعل اهلل لي فيه خرا ، واغَتَبطُت": وهلذا قالت؛ ميلحتها يف ذلك، وكان كذلك

 .املبحث الرابع: حرية االختيار لكل من الزوجني

قا  كل من الشريكني صايبه بعناية فال بد من أمر مع توافر يسن االختيار وانت
أن خيتار كل من الرجل واملرأة الطرف اآلخر : آخر ال يقل ضرورة عن هذا أال وهو

ولو كان رأي األب أو األم أو غرهما من ، وال يفرض عليهما من اخلارج، حبرية تامة
 . األقارب

التآلف واالنسجام هو ويقوم على ، فالزواج الناجح الذي يراد له االستقرار
 . دون إكراه، الذي خيتار كل من الشريكني فيه صايبه

، وذلك بسب  بعض التقاليد املوروثة، ويقع اإلكراه للبنات أكثر من األبنا 
فعن أبي هريرة ؛ ولذا جا ت األياديث اليحيحة آمرة األوليا  باستئذان البنات

وال ، ال تنكح األيم يتى تستأمر» :رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 . (55)«تنكح البكر يتى تستأذن

األيم أيق »: وعن ابن عباس رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 . (56)«بنفسها من وليها، والبكر تستأذن فى نفسها، وإذنها صماتها

غ على "وموج  هذا احلكم أنه ال جت  البكر البال: قال ابن القيم رمحه اهلل
النكاح، وال تزوَّج إال برضاها، وهذا قول مجهور السلف ومذه  أبي ينيفة وأمحد يف 
إيدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين اهلل به، وال نعتقد سواه، وهو املوافق 



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد)  1٠٠

حلكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأمره، ونهيه، وقواعد شريعته، ومياحل 
 . ق ذلك واالستدالل عليهثم فيَّل يف حتقي. (57)أمته"

لقد أنيف الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم املرأة يني منحها احلرية 
ومل يقبل أن يرغمها أبوها وأقرب الناس إليها على ؛ وجعل هلا احلق يف اختيار الزوج

 . زوج ال تريده

أن أباها زوجها وهي ثي ، »: فعن خنسا  بنت خذام األنيارية رضي اهلل عنها
 . (58)«فأتْت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فردَّ نكايه، ت ذلكفكره

"باب ال ُينِكح األُب وغُره البكَر : وقد بوَّب اإلمام الب اري هلذا احلديث فقال
 . والثيَ  إال برضاها"

أن جارية بكرا  أتت النيب صلى اهلل عليه »: وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما
 . (59)«وهي كارهة، ف يَّرها النيب صلى اهلل عليه وسلموسلم، فذكرت أن أباها زوجها 

"هذا احلديث يدل على حتريم إجبار األب البنته البكر على : وقال الينعاني
 . (6٠)وغره من األوليا  باألوىل"، النكاح

: أن فتاة دخلت عليها فقالت»: عن عائشة رضي اهلل عنهاعبداهلل بن بريدة، وعن 
اجلسي يتى يأتي النيب : وأنا كارهة، قالت، لرفع بي خسيسته؛ إن أبي زوجين ابن أخيه

فجعل األمر ، فأرسل إىل أبيها فدعاه، فأخ تهفجا  رسول اهلل ، صلى اهلل عليه وسلم
ولكن أردت أن أعلم أللنسا  ، قد أجزت ما صنع أبي، يا رسول اهلل: فقالت، (61)إليها

 . (62)«من األمر شي 
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وأصبحت ، رت إرادة املرأة من الضغط واإلكراهوبهذه األياديث الشريفة ُير
وتتحمل ، هي اليت ختتار شريك يياتها، وأعطاها احلرية لتبين مستقبلها بنفسها

 . مسؤوليتها

ولقد طبق النيب صلى اهلل عليه وسلم مبدأ االستئذان بنفسه، وجعل لبناته 
د أن يزوج شيئا من أنه كان إذا أرا»: يرية االختيار فقد جا  عنه صلى اهلل عليه وسلم

إن فالنا يذكر فالنة، يسميها ويسمي الرجل الذي : فقال (63)بناته جلس إىل خدرها
 . (64)«يذكرها، فإن هي سكتت زوجها، وإن كرهت نقرت السرت، فإذا نقرته مل يزوجها

فاهلل ، وإجبار الفتاة على الزواج مع كراهيتها للزوج خمالف لألصول واملعقول
أن يكرهها على بيع ما قل مثنه فكيف  -ولو كان أبوها  -يها سبحانه مل جيز لول

 . (65)؟! جي ها على بضعها ويياتها، ومعاشرة من تكرهه

ثم إن الشريعة املطهرة قد أجازت للمرأة اخلالص من زوجها يف يالة كراهتها 
 ؟! فكيف جيوز إكراهها على التزويج ابتدا ؛ له وذلك عن طريق اخللع

بل إذن ، ا من اشرتاط إذن املرأة يف النكاح أن الولي غر الزموال يعين ما ذكرن
 . فهو الذي يلي العقد نيابة عن موليته، الولي شرط يف صحة النكاح

فكذلك ليس له ، وكما أنه ليس للوالد إجبار ابنته على النكاح مبن ال تريد
يكرهها فإنه  ولو امتنع ورفض طل  أبيه أو أمه مبن، إجبار ابنه على نكاح من ال يريد

 . ال يعد عاقا 

"ليس أليد األبوين أن يلزم الولد بنكاح من ال : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
وإذا مل يكن أليد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع ، وأنه إذا امتنع ال يكون عاقا ، يريد

فإن أكل املكروه مرارة ؛ قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأوىل
 . (66)فراقه" اعة، وعشرة املكروه من الزوجني على طول يؤذي صايبه كذلك وال ميكنس
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 .املبحث اخلامس: التوافق بني الزوجني

فمن األسس املهمة اليت ينبغي مراعاتها ، وأعين به مراعاة الكفا ة بني الزوجني
طوبة أن يبحث كل من اخلاط  وامل ، لتكون عامال  مهما  الستقرار األسرة وسعادتها

، واملالئم لظروفه املادية والعمرية والفكرية واالجتماعية، عن الش ا املناس  له
، يتى ال يكون نقا شي  من هذه األمور سببا  لزعزعة احلياة الزوجية وتنغييها

 . وتهديدها بالتفكك

: والعلما  يع ون عن التوافق بشي  من لوازمه وهو )الكفا ة( قال الشافعي
كان زوجها غَر كف ه هلا ف يَّرها رسول اهلل ، تنبط من يديث بريرة)أصل الكفا ة مس

 . (67)صلى اهلل عليه وسلم(

وهو أن ، النظر واملساوي، ومنه الكفا ة يف النكاح: )والُكْفُ : وقال ابن األثر
 . (68)وغر ذلك(، يكون الزوج مساويا  للمرأة يف يسبها ودينها ونسبها وبيتها

  سوا  أكانت شرطا  يف صحة النكاح أم مطلبا  لكماله، والكفا ة عند الفقها
ألن وجودها بال شك سب  الستقرار ؛ (69)فهم متفقون أن وجودها أفضل من عدمها

 . األسرة وتآلفها

ثالث ، يا علي»: أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال له، عن علي بن أبي طال 
 . (7٠)«أليم إذا وجدت هلا كفؤاوا، واجلنازة إذا يضرت، اليالة إذا آنت: ال تؤخرها

وأنكحوا ، وانكحوا األكفا ، ختروا لنطفكم»: مرفوعا ، وتقدم يديث عائشة
 . (71)«إليهم

فحرص كال من الرجل واملرأة على التوافق بينهما بعد الزواج يؤكد على 
لذا ال ينبغي لرجل غر يسي  أن يقرتن بامرأة ؛ أهمية التأكد من موضو  الكفا ة
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يتى ال تقع بينهما نفرة بسب  الفرق االجتماعي، ؛ وال العكس ذات يس ،
 . واختالف البيئة الرتبوية

لبعد ؛ أو العكس، وال ينبغي لرجل أمي أو شبه أمي أن يتزوج امرأة متعلمة
 . واملتا  اجلنسي، فال يكادان يشرتكان إال يف الطعام والشراب، الفارق الثقايف بينهما

ويعيش عالة ، ر أن يطل  زوجة ثرية ُتدلُّ عليه مباهلاكما ال ينبغي للرجل الفق
ال أن ، وينفقوا عليهن، فاألصل يف الرجال أن يكونوا قوامني على النسا ، عليها

 . فال تكون القوامة عليهن كاملة، ينفقن عليهم

والكفا ة املطلوبة بني الزوجني أفاض الفقها  يف تفييلها واالستدالل هلا كما 
هم، ولكين أريد أن ابيَّن نوعا  من الكفا ة مل أقف على من ذكره من تقدم النقل عن

 . فقها  املذاه  األربعة إال بعض الشافعية أال وهو )الكفا ة يف السنِّ(

واملنهاجي يف كتابه "جواهر العقود" الذي يذكر فيه املذاه  األربعة ملا ذكر 
)وألصحاب الشافعي يف : فعية فقالالكفا ة يف األمور السابقة مل يعُز القول به إال للشا

 . (72)كالشيخ مع الشابة، وأصحهما أنه ال يعت (: السن وجهان

وتعجبت من عدم ذكر الفقها  له مع ورود أياديث صحيحة ترشد إىل 
 . االهتمام به

"باب تزوج املرأة مثلها يف السنِّ" ثم أخرج : قال اإلمام النسائي يف كتابه "السنن"
خط  أبو بكر وعمر فاطمة »: بريدة بن احليي ، عن أبيه قاليديث عبداهلل بن 

ف طبها عليٌّ رضي اهلل عنه . إنها صغرة: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 . (73)«فزوجها منه

ففي هذا احلديث رفض النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يزوج ابنته فاطمة من 
نها يف السن، وزوجها عليا  ألنه كان أبي بكر وكذا عمر رضي اهلل عنهما ألنهما أك  م
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قريبا  من سنها، مع أن أبا بكر وعمر أفضل من عليٍّ رضي اهلل عنهم كما هو معروف 
 . عند أهل السنة واجلماعة

ولعل هذا ما جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول جلابر بن عبداهلل رضي اهلل 
بل : قال؟ بكرا  أم ثيبا »: هفقال ل، وهو شاب أنياري وقد أخ ه أنه تزوج، عنهما

 . «(74)هال بكرا  تالعبها وتالعبك، تضايكها وتضايكك: قال. ثي 

وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون هناك تقارب يف السن بني الزوجني فالبكر 
 . بينهما ألنه تقارب السن أدعى لتوافقهما ودوام اأُلْلفة؛ ينكح بكرا  والثي  ينكح ثيبا  مثله

ذا أنه ال جيوز أن يتزوج الكبر من اليغرة أو العكس ولكن هذا وال يعين ه
األوىل، كما ينبغي للولي أن ينظر يف امليلحة من ذلك، وال يسار  إىل تزويج موليته 

 . طمعا  فيما يعطيه اخلاط  على يساب امل طوبة، فهذا خيانة لألمانة

، أو زواج وأما إذا كانت هناك ميلحة ظاهرة لزواج الكبر من اليغرة
اليغر من الكبرة فال بأس بذلك، وهو ما وقع من النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 
زواجه من خدجية ومن عائشة رضي اهلل عنهما، فقد كانت خدجية أك  منه خبمسة 
عشر عاما ، وكانت عائشة أصغر منه بأكثر من أربعني عاما ، وكانتا رضي اهلل عنهما 

 . من أي  أزواجه إليه

ثم . "باب تزويج اليغار من الكبار" أي يف السن: هذا يقول اإلمام الب اري ويف
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم خط  عائشة إىل أبي »: ذكر يديث عروة بن الزبر

أنت أخي يف دين اهلل وكتابه، وهي لي : إمنا أنا أخوك، فقال: بكر، فقال له أبو بكر
 . (75)«يالل

تزوجين النيب صلى اهلل عليه وسلم وأنا »: التوعن عائشة رضي اهلل عنها ق
فتمزق  (76)بنت ست سنني، فقدمنا املدينة فنزلنا يف بين احلارث بن خزرج، فوعكت
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ومعي صواي   (78)، فأتتين أمي أم رومان وإني لفي أرجوية(77)شعري، فوفى مجيمة
باب لي، فيرخت بي، فأتيتها ال أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي يتى أوقفتين على 

يتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ما  فمسحت به  (79)الدار، وإني ألنهج
على اخلر : وجهي ورأسي، ثم أدخلتين الدار، فإذا نسوة من األنيار يف البيت فقلن

إال  (8٠)فأسلمتين إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرعين. وال كة، وعلى خر طائر
 . (81)«سنني أسلمتين إليه، وأنا يومئذ بنت تسعرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضحى، ف

 : لكن ال ينبغي أن حيتج بهذا، ويت ذ ديدنا  ألرباب الشهوات ألسباب عديدة

منها تفرد النيب صلى اهلل عليه وسلم بيفات ال تتوفر باملسلم العادي مهما 
 . اقرتب منها

 املاضي أكثر ومنها اختالف العرف بني الزمن املاضي والزمن احلاضر فاملرأة يف
 . استعدادا  لتحمل مسؤولية الزوج ورعاية البيت والتضحية يف ذلك

ومنها أن زواج النيب صلى اهلل عليه وسلم من خدجية مع أنها أك  منه من 
تواضعه صلى اهلل عليه وسلم، ومن كمال خلقه، مع وفور عقله وتسديد اهلل تعاىل له، 

 . النسا  من صفات ال ميكن أن تتوفر يف كثر منومع ما متيزت به خدجية رضي اهلل عنها 

ومتى مل تكن اليبية  ..."وَأْبله اُلْبله الشيخ الذي يطل  صبية: قال ابن اجلوزي
بالغة مل يكمل االستمتا ، فإذا بلغت أرادت كثرة اجلما  والشيخ ال يقدر، فإن محل 

فإن ؛ وته للجما على نفسه مل يبلغ مرادها وهلك سريعا ، وال ينبغي أن يغرت بشه
؛ شهوته كالفجر الكاذب، وقد رأينا شي ا  اشرتى جارية فبات معها فانقل  عنها ميتا 

فإذا فرغا ومل جتد ما تعتمد عليه ذهبت، ؛ فبان أن النفس باقية مبا عندها من الدم واملين
وإن قنع الشيخ باالستمتا  من غر وط  فهي ال تقنع، فتير كالعدو له، فرمبا غلبها 

 . (82)اهلوى ففجرت أو ايتالت على قتله"
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والذي حييل ، وليحرص كل من اخلاط  وامل طوبة على التوافق الرويي
ولعل هذا هو سر أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم ملن خيط  امرأة أن ، ابتدا  من النظر

أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فذكرت له »: قال، فعن املغرة بن شعبة، ينظر إليها
فأتيت امرأة من ، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، اذه  فانظر إليها: فقال، مرأة أخطبهاا

فكأنهما ، وأخ تهما بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم، ف طبتها إىل أبويها، األنيار
إن كان رسول اهلل : فقالت، وهي يف خدرها، فسمعت ذلك املرأة: قال، كرها ذلك

: قال، كأنها أعظمت ذلك، وإال فأنشدك، فانظر، ظرصلى اهلل عليه وسلم أمرك أن تن
 . (83)«فذكر من موافقتها، فنظرت إليها فتزوجتها

ملا حيدثه النظر من االنسجام ؛ ومعنى احلديث أي أيرى أن تدوم املودة بينكما
 . فإن العني رسول القل ، واالئتالف

ينبغي أن  ولذا؛ بل هو من يق املرأة أيضا ، وليس النظر من يق الرجل ويده
ال تزوجوا بناتكم من »: ييسر هلا أن تراه كما يراها، روي أن عمر رضي اهلل عنه قال

 . (84)«فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن، الرجل الدميم
وليتعرف كل منهما إىل صايبه، ويطمئن إىل قبوله نفسيا  من نايية الشكل 

، وأن حيس أنه قري  منه، وأهم من ذلك أن يدخل كل منهما قل  اآلخر، واليورة
  .٢٥النسا : ڇ ڳ ڳ ڳڇ  ٹ ٹوأنه يكمِّله، أو أنه جز  منه، كما 

فهذان ال لقا  بينهما، ، وال يشعر أيدهما بأنه يف واد وصايبه يف واد آخر
كأنهما ، وهذا هو معنى التوافق الرويي الذي يع  عن اقرتان أيدهما باآلخر

 . ش ا وايد
أن تع  عن كل من الشريكني  -وهي لغة القرآن  -ومن روائع اللغة العربية 

: وكلمة )زوج( تعين. واملرأة زوج، يف هذه احلياة املشرتكة بكلمة )زوج( فالرجل زوج
، ويع  عنه، فهو يف الظاهر فرد، فكأن كل وايد منهما يتضمن اآلخر ويستبطنه، اثنني

 . (85)ويف احلقيقة )زوج(
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 اخلامتة

تم الياحلات، وقد وفقين اهلل تعاىل جبمع األياديث احلمد هلل الذي بنعمته ت
ويف ختامه أردت أن أسجل بعض النتائج اليت واألخبار يف هذا املوضو  املهم، 

 : توصلت إليها ومنها

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بيًّن كيفية إقامة األسرة يف اجملتمع اإلسالمي على  -1
حلده بل قبل أن خيلق، وفيه بيان لكيفية تنظيم دقيق حلياة اإلنسان من مهده إىل 

 . بنا  عالقاته العامة واخلاصة، وفيه يفظ للحقوق والواجبات

أن الزواج ال تتحقق مقاصده العظيمة ومنها االستقرار إال إذا قام كل من الرجل  -2
 . واملرأة بالسعي الختيار شريك يياته بعناية تامة

ينبغي توفرها يف الزوجة يتى تتحقق أهداف  أن الشر  احلنيف بيَّن اخليال اليت -3
هو الدِّين واليالح يف  الزواج ومياحله ومها االستقرار، وأن أهم هذه اخليال

وشرف العرق، وأن  املرأة، كما أنه مل يغِفل صفات أخرى مهمة كُحْسن اخللق،
 . تكون ولودا ، وحنو ذلك

م خيلة وهي صفة الدِّين أن تتحرى اتياف اخلاط  بأهبأن الشر  أرشد املرأة  -4
واخللق احلسن، وأن ييوهلا على زوج متيف بهذا هو سب  الستقرار يياتها 

 . الزوجية واستمرارها

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أّكد على احلرية التامة لكل من الرجل واملرأة ألن  -5
ولذا  ؛وأن ال يكره أي من الزوجني على الزواج ممن ال يريد، خيتار شريك يياته

 . كان الرضا شرطا من شروط النكاح اليت ال ييح إال بها
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أن يبحث كل من اخلاط  ، أن من األسس املهمة الستقرار األسرة وسعادتها -6
واملالئم لظروفه املادية والعمرية والفكرية ، وامل طوبة عن الش ا املناس  له

غيا احلياة يتى ال يكون نقا شي  من هذه األمور سببا  لتن، واالجتماعية
 . الزوجية وتهديدها بالتفكك

، واإلصالح بني الناس األسري كما إني أريد أن أوصي املهتمني باإلرشاد
بوجوب نشر هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف النكاح، واختيار األزواج، ومراعاة 

هلل ألن عدم مراعاة ذلك سبَّ  يف انتشار الطالق يف اجملتمع، وا؛ الكفا ة بني الزوجني
 . وصلى اهلل وسلَّم على نبينا حممد. املستعان
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

، ولسان 1٠6/ 1، والنهاية يف غري  احلديث واألثر 116/ 1( انظر: معجم مقاييس اللغة 1)
 . 438/ 1، والقاموس احمليط 19/ 4العرب 

حلديث أبي هريرة رضي اهلل عنه يف [ 1](. وذلك يف شريه 328/ 3( معامل السنن، لل طابي )2)
يهود وامرأة، وفيه: "ثم زنى رجل يف أسرة من الناس، فأراد رمجه، ذكر قية زنى رجل من ال

احلديث". أخرجه  ...مهُجرْتفحال قومه دونه، وقالوا: ال يرجم صايبنا يتى جتي  بيايبك َف
 (. 445٠( ح )156-155/ 4أبو داود )

 (. 156-155( فقه اللغة وسر العربية ص )3)
 . 51/ 1٠( تاج العروس 4)
 1968/ 5لب اري يف النكاح، باب عرض اإلنسان ابنته أو أخته على أهل اخلر أخرجه ا[ 2]( 5)

 (. 483٠ح )
(، ومسلم 1319ح ) 465/ 1أخرجه الب اري يف اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املشركني [ 3]( 6)

( من يديث أبي 2658ح ) 2٠47/ 4يف القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
 نه. هريرة رضي اهلل ع

 اسم -العنبة  بوزن ثانيه وفتح أوله بكسر - اخِلَيرة من أو اخلر من استفعال االست ارة: هي( 7)
 اخلرة، واملراد: طل  منه طل  اهلل له، واست ار خر هو ما له: أي أعطاه اهلل قولك: خار من

 أيدهما.  إىل ايتاج ملن األمرين خر
 (. 183/ 11) الباري فتح(، 91/ 2) واألثر احلديث غري  يف انظر: النهاية

 (. 6382ح ) 81/ 8، باب الدعا  عند االست ارة الدعواتأخرجه الب اري يف [ 4]( 8)
 (. 329/ 8) اليحاح معاني عن اإلفياح( 9)
 (. 123/ 1٠) بطال البن الب اري صحيح شرح( 1٠)
إثبات وليمة باب زواج زين  بنت جحش، ونزول احلجاب، ويف النكاح،  مسلمأخرجه [ 5]( 11)

 (. 1428ح )( 1٠48/ 2)العرس 
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 (. 524/ 8) الباري فتح( 12)

 (. 228/ 9) مسلمصحيح  على النووي شرح( 13)

ح  1891/ 4أخرجه الب اري يف التفسر، باب تفسر سورة: )والليل إذا يغشى( [ 6]( 14)
( 2647ح ) 2٠39/ 4(، ومسلم يف القدر، باب كيفية اخللق اآلدمي يف بطن أمه 4666)

 من يديث علي رضي اهلل عنه. 

 . 369/ 1( اجلواهر احلسان يف تفسر القرآن، للثعاليب 15)

( تربت يداك: أي ليقتا بالرتاب، وهي كناية عن الفقر، وهو خ  مبعنى الدعا ، لكن ال يراد به 16)
 . 135/ 9يقيقته. انظر: فتح الباري، البن يجر 

(، ومسلم يف 48٠2ح ) 1958/ 5كفا  يف الدين أخرجه الب اري يف النكاح، باب األ [7]( 17)
( من يديث أبي هريرة 1466ح ) 1٠86/ 2الرضا ، باب استحباب نكاح ذات الدين 

 رضي اهلل عنه. 

 . 52-51/ 1٠( شرح النووي على صحيح مسلم 18)

 (. 1467ح ) 1٠9٠/ 2أخرجه مسلم يف الرضا ، باب خر متا  الدنيا املرأة الياحلة  [8]( 19)

، من طريق الليث بن سعد، وأمحد ح 175/ 2(، واحلاكم 3231أخرجه النسائي ح ) [9]( 2٠)
، 175/ 2من طريق حييى بن سعيد، واحلاكم  175/ 2(، واحلاكم 9587( وح )7421)

( من طريق أبي عاصم النبيل، ثالثتهم 8737، ويف "شع  اإلميان" ح )82/ 7والبيهقي 
عن سعيد بن أبي سعيد املق ي، عن أبي هريرة، به  )الليث وحييى والنبيل( عن ابن عجالن،

 175/ 15(، والبزار 2444بنحوه. وقال احلاكم: )صحيح اإلسناد(. وأخرجه الطيالسي ح )
من طريق روح بن عبادة، كالهما )الطيالسي وروح( عن أبي معشر جنيح بن عبدالرمحن، عن 

نفسها ومالك"، وزاد الطيالسي  سعيد، عن أبي هريرة وقال فيه: "وإذا غبت عنها يفظتك يف
إىل آخرها. وأبو معشر قال عنه ابن  {الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِ }يف آخره: وتال هذه اآلية: 

(. وأخرجه الط اني يف 559يجر: )ضعيف، أسنَّ واختلط(. تقري  التهذي  ص )
عفي، عن عطا ، عن ( من طريق يزيد بن هارون، عن شريك، عن جابر اجل2136"األوسط" )
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أبي هريرة، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ما أفاد عبد بعد اإلسالم خرا  له من 
زوج مؤمنة، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها يفظته يف نفسها وماله". وجابر اجلعفي قال 

اهلل (، وشريك هو ابن عبد137عنه ابن يجر: )ضعيف رافضي(. تقري  التهذي  ص )
الن عي قال عنه ابن يجر: )صدوق خيطى  كثرا ، تغر يفظه منذ ولي القضا  بالكوفة(. 

(. وقال العراقي: )يديث أبي هريرة سنده صحيح(. املغين عن 266تقري  التهذي  ص )
(. وهلذا احلديث شواهد من يديث سعد بن أبي وقاص، ويديث 477محل األسفار ص )

رضي اهلل عنهم. أما يديث سعد فلفظه: "أن رسول اهلل صلى أبي أمامة، ويديث ابن عباس 
اهلل عليه وسلم قال: ثالث من السعادة، وثالث من الشقاوة، فمن السعادة: املرأة تراها 
تعجبك، وتغي  فتأمنها على نفسها، ومالك، والدابة تكون وطية فتلحقك بأصحابك، 

رأة تراها فتسو ك، وحتمل لسانها عليك، والدار تكون واسعة كثرة املرافق، ومن الشقاوة: امل
وقال:  175/ 2وإن غبت عنها مل تأمنها على نفسها، ومالك. . . احلديث". أخرجه احلاكم 

)هذا يديث صحيح اإلسناد من خالد بن عبداهلل الواسطي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
شرط الشي ني(.  وسلم. تفرد به حممد بن بكر، عن خالد إن كان يفظه فإنه صحيح على

وأما يديث أبي أمامة فلفظه: "أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول: ما استفاد املؤمن بعد 
تقوى اهلل خرا  له من زوجة صاحلة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها 

الط اني يف ( و1857أبرته، وإن غاب عنها نيحته يف نفسها وماله". أخرجه ابن ماجه ح )
. قال يف "الزوائد": )يف إسناده علي بن يزيد قال الب اري: منكر احلديث. 222/ 8"الكبر" 

وعثمان بن أبي العاتكة خمتلف فيه(. أما يديث ابن عباس فهو املذكور يف املنت بعد هذا 
 درجة احلسن.  ال ينزل عناحلديث. وهذه الشواهد جتعل احلديث 

/ 2( عن عثمان بن أبي شيبة، واحلاكم 2499(، وأبو يعلى )1664د )أخرجه أبو داو [1٠]( 21)
من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري،  18/ 5، ويف "الشع " 14٠/ 4، والبيهقي 363

، والبيهقي 888/ 3من طريق علي ابن املديين، وابن األعرابي يف "معجمه"  567/ 1واحلاكم 
م )ابن أبي شيبة والزهري وابن املديين عن عباس بن عبداهلل الرتقفي، أربعته 14٠/ 4

والرتقفي( عن حييى بن يعلى احملاربي، عن أبيه، عن غيالن بن جامع، عن عثمان أبي 
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-اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن جماهد، عن ابن عباس، به. ومل يذكر عثمان بن أبي شيبة 
يهقي: )قير به بعض الرواة وال ابن املديين: عثمان أبا اليقظان. قال الب -يف رواية أبي داود

عن حييى فلم يذكر يف إسناده عثمان أبا اليقظان(. وأخرجه معمر يف "جامعه" ]مطبو  مع 
[ عن عبدالكريم اجلزري، عن جماهد، قال: قال رسول اهلل 3٠4/ 11مينف عبدالرزاق 

ربع. . . صلى اهلل عليه وسلم: فذكر احلديث بنحوه دون ذكر اآلية، وزاد فيه: "تنكح املرأة أل
اخل". وقال الضيا  املقدسي: )رواه أمحد بن إبراهيم الدورقي وسليمان الشاذكوني وغرهما 
عن حييى بن يعلى بن احلارث، عن أبيه، عن غيالن بن جامع، عن عثمان بن عمر أبي 
اليقظان، عن جعفر بن إياس. فزادا يف إسناده عثمان بن عمر، وهو متكلم فيه، فإن كان 

. 72/ 13عه من جعفر بن إياس وإال فقد دّلسه واهلل أعلم(. األياديث امل تارة غيالن مس
وعثمان بن عمر أبو اليقظان، قال ابن يجر: )ضعيف واختلط وكان يدلس، ويغلو يف 

(. كما إن يف مسا  جعفر بن إياس من جماهد كالم، 386التشيع(. تقري  التهذي  ص )
شر عن جماهد، قال: مل يسمع منه شيئا . وقال ابن قال أمحد: كان شعبة يضعف يديث أبي ب

. 83/ 2معني: طعن عليه شعبة يف يديثه عن جماهد، قال: من صحيفة. تهذي  التهذي  
وقال النووي: )إسناده صحيح، لكن رواه البيهقي فزاد يف إسناده: عثمان أبا اليقظان بني 

ان يف إسناده". فأشار البيهقي غيالن وجعفر، ثم قال: "وقير به بعض الرواة فلم يذكر عثم
بهذا إىل انقطا  رواية أبي داود. وقد اتفقوا على تضعيف عثمان هذا(. خالصة األيكام 

(. وقال احلاكم: )صحيح على شرط الشي ني، ومل خيرجاه(. وقال 1٠76-1٠77/ 2)
(. وذكره 477العراقي: )يديث ابن عباس سنده صحيح(. املغين عن محل األسفار ص )

يف قسم األياديث احِلَسان. وأما رواية معمر فسندها  1٠/ 2ي يف "ميابيح السنة" البغو
صحيح إىل جماهد لكنها مرسلة، فهي منقطة. وللحديث شاهد عن ثوبان رضي اهلل عنه: 

من طريق منيور،  119/ 1٠( والط ي 22392( وأمحد ح )3٠94أخرجه الرتمذي ح )
. . . {َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَ  َواْلِفضََّة}"ملا نزلت  عن سامل بن أبي اجلعد، عن ثوبان، قال:

احلديث". فذكره بنحو يديث ابن عباس. وقال يف آخره: "أفضله لسان ذاكر، وقل  شاكر، 
وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه". قال الرتمذي: )يديث يسن. سألت حممد بن إمساعيل، 
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( 22437بان؟ فقال: ال(. وأخرجه أمحد ح )فقلت له: سامل بن أبي اجلعد مسع من ثو
( من طريق عمرو بن مرة، والط اني يف )املوضع السابق( من 2295والط اني يف "األوسط" )

طريق األعمش، كالهما عن سامل، به. ولفظه: "وزوجة تعينه على أمر اآلخرة". وأخرجه أمحد 
قيمي، عن عبداهلل بن ( عن حممد بن جعفر، عن شعبة، عن سلم بن عطية الف231٠1ح )

أبي اهلذيل قال: "يدثين صاي  لي، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: تبا للذه  
وهو يديث  "فذكره بنحو احلديث السابق. وقد تقدم يديث أبي هريرة مبعناه ...والفضة

 . ، ولعل من صححه من العلما  نظرا  لكثرة شواهدهيسن

من طرق عن  395/ 13واللفظ له، والبزار  54/ 1وسط" أخرجه الط اني يف "األ [11]( 22)
عن سعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة،  67/ 8قتادة، عن أنس. وأخرجه ابن سعد 

/ 3، والدارمي 115/ 2، وسعيد بن منيور 67/ 8مرسال . وأخرجه أيضا  ابن سعد 
، 436/ 6 [، وأبو يعلى915/ 2، واحلارث بن أبي أسامة ]زوائد مسند احلارث 1455

من طريق محيد، عن أنس، ولفظه: "ملا طلق النيب صلى  6٠2/ 7، والبيهقي 215/ 2واحلاكم 
اهلل عليه وسلم يفية ُأِمر أن يراجعها، فراجعها". وقال احلاكم: )صحيح على شرط 
الشي ني(. لكن قال الدارمي: )كأن علي ابن املديين أنكر هذا احلديث، وقال: ليس عندنا 

، 27/ 12بالبيرة، عن محيد(. وأخرجه الطحاوي يف "شرح مشكل اآلثار" هذا احلديث 
من طريق احلسن بن أبي جعفر، عن ثابت، عن أنس، به بنحوه. وإسناده  17/ 4واحلاكم 

ضعيف لضعف احلسن بن أبي جعفر وهو اجلفري، كما أنه اختلف عليه فيه. وللحديث 
ين، ولفظهما مقارب حلديث أنس. شاهدان من يديث قيس بن زيد، وعقبة بن عامر اجله

وله شواهد أخرى عن عمر وابنيه عبداهلل عاصم لكن ليس فيه أنه أرجعها بأمر اهلل. وقد 
فاحلديث استوعبت ختريج يديث أنس وشواهده مجيعا  يف حبث سينشر قريبا  إن شا  اهلل. 

وأن املعروف يسن، وقد صححه احلاكم، ولعل إنكار ابن املديين هو لرواية محيد عن أنس، 
 عند أهل البيرة هو رواية قتادة عن أنس، واهلل أعلم. 

 . 38/ 2( إييا  علوم الدين 23)
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(، ومسلم 1393ح ) 531/ 2أخرجه الب اري يف الزكاة، باب الزكاة على األقارب  [12]( 24)
 (. 79ح ) 86/ 1يف اإلميان، باب بيان نقيان اإلميان بنقا الطاعات. . . 

معلقا ، وابن  19/ 2(، والعقيلي يف "الضعفا " 9٠86لنسائي يف "الك ى" ح )أخرجه ا [13]( 25)
معلقا  من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي أيضا  يف "الك ى"  327/ 3عبدال  يف "التمهيد" 

، من 48٠/ 7، والبيهقي 2٠7/ 2، واحلاكم 19/ 2(، والعقيلي يف "الضعفا " 9٠87ح )
( من طريق حييى، والعقيلي يف 9٠88النسائي أيضا  يف "الك ى" ح )طريق عمر بن إبراهيم، و

، 726/ 2معلقا  من طريق عبداهلل بن املبارك، وابن أبي الدنيا يف "العيال"  19/ 2"الضعفا " 
/ 2( من طريق أمحد بن مجيل املروزي، واحلاكم 369ص ) 14، 13والط اني يف "الكبر" ج 

معلقا  من  327/ 3مد بن جعفر، وابن عبدال  يف "التمهيد" من طريق معاذ بن هشام وحم 2٠7
طريق عمرو بن مرزوق، ستتهم )حييى وابن املبارك واملروزي ومعاذ وابن جعفر وابن 

/ 7وابن عدي يف "الكامل"  من طريق همام بن حييى، 34٠/ 6والبزار  مرزوق( عن شعبة،
( وابن 368ص ) 14، 13، والط اني يف "الكبر" ج 143/ 2، والسراج يف "يديثه" 3٠6

/ 2من طريق عمران بن دوار القطان، والعقيلي يف "الضعفا "  327/ 3عبدال  يف "التمهيد" 
ستتهم )ابن أبي عروبة وعمر بن إبراهيم وشعبة  معلقا  من طريق هشام الدستوائي، 19

املسي ، عن عبداهلل بن عمرو، به.  وهمام وعمران القطان وهشام( عن قتادة، عن سعيد بن
وجعل عمر بن إبراهيم موضع سعيد احلسن البيري. ورواه شعبة وهشام موقوفا . وزاد 
العقيلي يف رواية سعيد بن أبي عروبة مع سعيد بن املسي  احلسن البيري. وأخرجه 

 عن الثوري، عن إمساعيل بن أمية، عن ابن املسي ، قال رسول اهلل 486/ 7عبدالرزاق 
صلى اهلل عليه وسلم، فذكر بنحوه، وفيه قية. أما رواية عمر بن إبراهيم وجعله موضع 
سعيد احلسن البيري فالظاهر أنها شاذة. وأما رواية عبدالرزاق فرجاهلا ثقات إال أنها مرسلة 
فهي ضعيفة، وقد يكون ابن املسي  كسل عن وصله ألن السياق جا  جوابا  لسؤال. وقد 

ديث اختالف على قتادة: فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن إبراهيم وقع يف هذا احل
: -يف رواية ابن املبارك ومعاذ بن هشام وأمحد بن مجيل عنه -وهمام وعمران القطان وشعبة 

عن ابن املسي ، عن عبداهلل، مرفوعا . وخالفهم هشام وشعبة يف رواية حييى وعمرو بن 
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ابن املسي ، عن عبداهلل، موقوفا . أما يف االختالف على  مرزوق وحممد بن جعفر، فرووه عن
من دون قتادة وهو شعبة بن احلجاج فقد رجح احلاكم املوقوف. قال احلاكم: )مسعت أبا 
علي احلافظ يقول: احملفوظ من يديث شعبة ما يدثناه أبو بكر حممد بن إسحاق. . . ( ثم 

يف االختالف بن أصحاب قتادة فقد رجح  ذكر رواية حممد بن جعفر عن شعبة موقوفا . وأما
العقيلي والبيهقي الوقف. قال العقيلي بعد رواية هشام املوقوفة: )وهذا أوىل(. وقال البيهقي 
بعد رواية عمر بن إبراهيم املرفوعة: )هكذا أتي به مرفوعا ، واليحيح أنه من قول عبداهلل 

إال أنه مما ال يقال بالرأي فله يكم  غر مرفو (. والظاهر أنه وإن كانت رواية الوقف أقوى
الرفع، وقد يؤيد رواية الرفع رواية عبدالرزاق ييث جا ت مرفوعة من غر طريق قتادة، 

 إمساعيل بن أمية، عن ابن املسي ، لكنها مرسلة كما تقدم، واهلل أعلم.  هي روايةو

ث أبي هريرة ( واللفظ له من يدي2638(، ومسلم ح )32٠3أخرجه الب اري ح ) [14]( 26)
 رضي اهلل عنه. 

( و 5٠82( و ح )3434( بهذا اللفظ، وأخرجه الب اري ح )2527أخرجه مسلم ح ) [15]( 27)
 ( دون ذكر قية خطبة النيب صلى اهلل عليه وسلم. 5365ح )

 . 126/ 9( فتح الباري 28)

 (. 132( أدب الدنيا والدين ص )29)

 (. 246( البيان والتبيني ص )3٠)

 (. 132يا والدين ص )( أدب الدن31)

 . 369/ 3( انظر: الط  النبوي والعلم احلديث. د. حممود ناظم النسيمي 32)

 . 478/ 2( املستطرف 33)

 . 478/ 2( املستطرف 34)

 (. 132( أدب الدنيا والدين ص )35)

( عن أمحد 4٠57ح ) 364/ 9ابن يبان و( 2٠5٠( ح )625/ 1داود ) وأخرجه أب[ 16]( 36)
عن عبدالرمحن بن خالد الرقي، وأبو عوانة يف  65/ 6النسائي وقي، بن إبراهيم الدور
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مالي"األاحملاملي يف وعن حممد بن عبدامللك الواسطي،  15/ 5 "املست رج"
"

من  354/ 1 
( من طريق علي ابن املديين، 4٠56ح ) 363/ 9وابن يبان ، طريق علي بن أمحد الواسطي

، وأبو نعيم فى 176/ 2ل بن هود، واحلاكم عن إمساعي 219/ 2٠والط اني يف "الكبر" 

"
احللية
"

( ويف 62/ 3) 
"

معرفة اليحابة
"

من طريق أمحد بن عبدالرمحن، والبيهقي  367/ 17 
يف ومن طريق سعيد بن مسعود،  81/ 7

"
معرفة السنن واآلثار
"

من طريق العباس  19/ 1٠ 
وابن املديين، ، أمحد علي بنوالرقي، وحممد بن عبدامللك، ، )الدورقي تهمعشر، بن حممد

العباس بن حممد( عن يزيد ، ووإمساعيل بن هود، وأمحد بن عبدالرمحن، وسعيد بن مسعود
يعين ابن -عن منيور  -ابن أخت منيور بن زاذان-مستلم بن سعيد  عنبن هارون: 

)يف هذا احلديث نظر(. : عوانة ول أبابه. ق، ، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار-زاذان
نعيم: )غري  من يديث منيور، تفرد به املستلم(. وأخرجه اخلطي  يف "تالي  ول أباقو

من طريق حممد بن جعفر املدائين، عن مستلم بن سعيد، به، بنحوه  89/ 1تل يا املتشابه" 
احلديث مداره على مستلم بن سعيد الثقفي الواسطي.  اهذووقال فيه: "ثم عاد كّرة فنهاه". 

شيخ ثقة من أهل واسط قليل احلديث. َوَقال عباس الدوري عن حييى  قال أمحد ْبن ينبل:
ْبن َمِعني: صويلح. وقال ابن حمرز عن ابن معني: ليس به بأس. َوَقال النََّسائي: ليس ِبِه بأس. 

وذكره ابُن ِيبَّان ِفي كتاب "الثقات"، َوَقال: رمبا خالف. وذكره ابن شاهني يف كتاب 
"

الثقات
"

 .
زيد الوراق ملا مات مستلم: لو كان هذا يف بين إسرائيل الختذوه يً ا. وذكره وقال أصبغ بن 

الب اري يف "التاريخ الكبر" ومل يذكر فيه جريا  وال تعديال . وقال عنه الذهيب: صدوق. وقال 
/ 8اجلرح والتعديل، البن أبي يامت )انظر ترمجته يف: ابن يجر: صدوق عابد رمبا وهم. 

(، تهذي  التهذي  429/ 27) (، تهذي  الكمال196/ 9بن يبان )(، الثقات، ال439
. ولعل الراجح أن املستلم 527/ 1(، وتقري  التهذي  255/ 2(، الكاشف )95/ 1٠)

بن سعيد صدوق وهو إىل الثقة أقرب؛ فقد وثقه اإلمام أمحد، وذكره ابن يبان وابن شاهني 
به بأس". وقول ابن معني: "ليس به بأس" توثيق. وقال فيه ابن معني والنسائي: "ليس ، يف "الثقات"

، قال: «فالن ضعيف»، و«فالن ليس به بأس»فقد قال ابن أبي خيثمة البن معني: إنَّك تقول: 
فليس هو بثقة، وال يكت  « هو ضعيف»فهو ثقة، وإذا قلت: « ليس به بأس»إذا قلت لك: 
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(. وعليه فاحلديث يسن 227/ 1السفر الثالث ) -تاريخ ابن أبي خيثمة . انظر: يديثه
ابن يبان فقد رواه يف صحيحه، واحلاكم  ويرتقي لدرجة اليحة بالشواهد، ولذلك صححه

يف املستدرك وقال: صحيح ووافقه الذهيب. وسكت عنه أبو داود. وقال ابن اليالح: يسن 
وذكر  بنحو هذا احلديث اإلسناد. وقال ابن امللقن يف معرض كالمه عما رواه الشافعي بالغا 

ضعفه ثم قال: )ويغين عنه يديث أنس اآلتي، وأياديث أخر صحيحة يف معناه: منها: 
بعد االسفراييين عوانة  يل أبوقأما يديث معقل بن يسار(. وقال العراقي: ِإْسَناده َصِحيح. و

نعيم: )غري  من يديث  يل أبوقكذا إخراج هذا احلديث: )يف هذا احلديث نظر(. و
/ 7واهلل أعلم. انظر: البدر املنر )فلعله ألجل تفرد املستلم به، ستلم(. منيور، تفرد به امل

 (. 386/ 1(، واملغين عن محل األسفار يف األسفار )496و  423

( يأمر باْلَبا ة: قال ابن األثر: )يعين النِّكاَح والتََّزّوَج. يقال فيه: الَباَ ة واْلَباُ  وقد ُيْقَير وهو من 37)
  (.419/ 2ِزِل؛ ألن َمن تزّوج اْمرأة َبوَّأها َمْنزال (. النهاية يف غري  احلديث واألثر )اْلَبا ة: املْن

( التَّبتُّل: ترك النكاح، ومنه قيل ملريم عليها السالم: الِبكر الَبُتول؛ لرتكها التزويج. وأصل التبتل 38)
 (. 228/ 1القطع. انظر: النهاية يف غري  احلديث واألثر )

الط اني و(، 191/ 21)ويف (، 63/ 2٠) أمحدو، 164/ 1رجه سعيد بن منيور أخ[ 17]( 39)
والبزار ]كشف ، يسنيعن ( 63/ 2٠) أمحد، وبن مسلم عن عفان 2٠7/ 5يف "األوسط" 

( من طريق 139وأسلم يف تاريخ واسط ص )[ عن حممد بن معاوية، 148/ 2األستار 
يف "األياديث امل تارة" املقدسي يا  ( والض4٠28ح ) 338/ 9وابن يبان زكريا بن حييى، 

من طريق داود بن  515/ 3من طريق قتيبة بن سعيد، وابن عدي يف "الكامل"  261/ 5
شع  اإلميان، ويف "81/ 7رشيد، والبيهقي 

"
( من طريق إبراهيم بن أبى العباس، 34٠/ 7) 

يييي، ( من طريق إبراهيم بن مهدي يعين امل394/ 1والقضاعي يف "مسند الشهاب" )
، وعفان، تهم: )يسني( من طريق موسى بن إمساعيل، عشر26٠/ 5والضيا  يف امل تارة )

، وقتيبة بن سعيد، وداود، وإبراهيم ، وزكريا بن حييىسعيد بن منيور، وحممد بن معاويةو
بن أبى العباس( عن خلف بن خليفة، يدثين يفا بن عمر، عن أنس بن مالك رضي اهلل 

ية داود بن رشيد قوله: )تزوجوا الودود الولود. . . اخل(. وأخرجه عنه به. وليس يف روا
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، وأبو القاسم 13٠/ 2، ومتام يف "فوائده" 364/ 3و 413/ 1الط اني يف "مسند الشاميني" 
من طريق أبان بن أبي عياش، وأبو نعيم يف ( 252/ 3األصبهاني يف الرتغي  والرتهي  )

يزيد التيمي، كالهما )أبان بن أبي عياش، وإبراهيم  من طريق إبراهيم بن 219/ 4"احللية" 
التيمي( عن أنس بن مالك، به، بنحوه، وليس يف رواية أبان قوله: )ينهى عن التبتل( وفيها 
زيادة يف آخره: )وإياكم والعواقر؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل قعد على رأس بئر يسقي أرضا  

ديث له عن أنس ثالثة طرق: األول: هذا احلوسب ة، فال أرضه تنبت وال عناه يذه (. 
رواية خلف بن خليفة، عن يفا بن عمر، عن أنس. والطريق الثاني: رواية أبان بن أبي 

الطريق الثاني فيه أبان فعياش، عن أنس. الطريق الثالث: رواية إبراهيم التيمي، عن أنس. 
التهذي ، البن  بن أبي عياش وهو أبو إمساعيل البيري، قال ابن يجر: )مرتوك(. تقري 

(. ويف الطريق الثالث: عبداهلل بن 2٠7/ 1(. وانظر: الكاشف، للذهيب )87يجر ص )
خراش بن يوش  الشيباني، أبو جعفر الكويف، قال الذهيب: )ضعفوه، قال ابن عدي: عامة 

انظر: ما يرويه غر حمفوظ(. وقال ابن يجر: )ضعيف، وأطلق عليه ابن عمار الكذب(. 
 انالطريقهذان (. ف3٠1/ 1(، وتقري  التهذي ، البن يجر )548/ 1 )الكاشف، للذهيب

. أما الطريق األول فمداره على خلف بن خليفة بن صاعد األشجعي موالهم، أبو انضعيف
ثم أصابه الفاجل قبل أن ميوت يتى ضعف وتغر ، كان ثقة. وقال ابن سعد: )أمحد الكويف

وهو يومئذ ابن تسعني ، نة إيدى ومثانني ومائةومات ببغداد قبل هشيم يف س، لونه واختلط
 -يف رواية-قال عنه حييى بن معني والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن معني (. وسنة أو حنوها

بن اوقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به، كما قال وقال العجلي: ثقة. وأبو يامت: صدوق. 
قال مسلمة بن قاسم . واياتهوال أبرؤه من أن خيطئ يف األيايني يف بعض رو، معني

األندلسي: ثقة مشهور، وتغر بأخرة، فمن روى عنه قبل التغر فروايته صحيحة. وذكره ابن 
 خرف كان ثقة، ولكنه صدوق شيبة: هو أبي بن عثمان فيه قالقال: و "الثقات"شاهني يف 
وقال: « اتمجلة الثق»وذكره ابن خلفون يف . كان ثقةقال اخلطي : ويديثه.  عليه فاضطرب

يف  الذهيباتفقت كلمة احلافظ و. احملدثني مات وله مائة سنة، وهو عندي يف الطبقة الثالثة من
للعمل على توثيقه. " امليزان"ورمز يف ، قبل موته اختلطوذكر يف بعضها أنه )صدوق(،  كتبه أنه

(، 83/ 1)رواية ابن حمرز  -( تاريخ ابن معني 227/ 7انظر: الطبقات الك ى ط العلمية )
(، تاريخ أمسا  369/ 3(، اجلرح والتعديل البن أبي يامت )144الثقات للعجلي ص )
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/ 1(، وميزان االعتدال )374/ 1( الكاشف )849/ 2( املتفق واملفرتق )78الثقات ص )
( االغتباط مبن رمي 2٠2/ 4( إكمال تهذي  الكمال )212/ 1(، واملغين يف الضعفا  )659

/ 1(، وتقري  التهذي  )151/ 3( تهذي  التهذي  )114ط ص )من الرواة باالختال
(. فهذا الراوي أقل أيواله أنه قبل اختالطه صدوق، 155(، والكواك  النرات ص )194

وهو إىل الثقة أقرب وتقدم معنا يف احلديث السابق أن ما يقول فيه ابن معني: "ال بأس به" أنه 
مرتبة عالية من التوثيق فكثر عنده "صدوق" هي  قري  من الثقة، وكذلك قول أبي يامت فيه:

فهي ييلت قبل لة اختالطه شكما يقوهلا يف الثقات، كيف وهو من رجال مسلم. أما م
وفاته كما قال ابن سعد، وقد روى عنه هذا احلديث عشرة راوة أكثرهم بلفظه متاما  وبعضهم 

اجملالس امل تلفة، ومعلوم أن بنحوه وهم من بلدان خمتلفة، مما يدل على ضبطه للحديث يف 
خلف بن خليفة كان كوفيا  ثم واسطيا  واستقر ياله يف بغداد. ومما يرجح أن بعض رواة 

رأيت خلف بن ): قال( 245/ 3)املسند احلديث اخذوا عنه قبل اختالطه أن اإلمام أمحد يف 
: فلم أفهم كالمه كان ك ُمحارب بن ِدثار. قال أمحدَثخليفة وقد قال له إنسان: يا أبا أمحد يّد

ثم روى عنه بواسطة، فهذا  ه(. فاألمام أمحد ترك الرواية عنه مباشرة الختالطقد ك  فرتكته
يؤكد أنه مل يكن ليرتك الرواية عنه مباشرة ثم يروي عنه بواسطة من مسع منه وهو خمتلط. 

الرواة عنه يف واإلمام أمحد روى هذا احلديث عن يسني املروزي وعفان اليفار. كما أن 
قتيبة بن سعيد فقد أخرج مسلم من روايته عن هلذا احلديث من صحَّح احملدثون روايته ك

فالراجح يف هذا الراوي أنه صدوق ويديثه ال يقل عن رتبة (. 25٠) برقم خلف يديثا 
احلسن، وحلديثه متابعة وإن كانت ضعيفة. فهذا احلديث إسناده يسن، ويشهد له يديث 

ملتقدم فيتقوى به. وقد صححه ابن يبان واحلافظ ابن يجر، وقال اهليثمي: معقل بن يسار ا
( 111/ 9وفتح الباري )(، 4٠28ح ) 338/ 9ابن يبان إسناده يسن. انظر: صحيح 

 (. 258/ 4وجممع الزوائد )
/ 7، والشرح الكبر 136/ 16، واجملمو  4/ 5، والوسيط 9/ 3( انظر: ياشية رد احملتار 4٠)

 . 64/ 2  ، واإلقنا339

 . 2٠7/ 3( انظر: البيان والتبيني 41)
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(، ومسلم يف 4791ح )1954/ 5أخرجه الب اري يف النكاح، باب تزويج الثيبات [ 18]( 42)
 ( واللفظ له. 715ح ) 1٠86/ 2الرضا ، باب استحباب نكاح ذات الدين 

 (. 4789ح ) 1953/ 5صحيح الب اري كتاب النكاح، باب نكاح األبكار  [19]( 43)

/ 4أخرجه الب اري يف املغازي، باب )إذ همت طائفتان منكم أن تفشال واهلل وليهما( [ 2٠]( 44)
 (. 3826ح ) 1488

(، 1967(، وابن ماجه ح )263( ويف "العلل الكبر" ح )1٠84أخرجه الرتمذي ح )[ 21]( 45)
عن  من طريق عبداحلميد بن سليمان، 179/ 2، واحلاكم 141/ 1والط اني يف "األوسط" 

ابن عجالن، عن ابن وثيمة النيري، عن أبي هريرة، به. وأخرجه أبو داود يف "املراسيل" ح 
( معلقا  من طريق الليث، عن ابن عجالن، عن 154( والرتمذي يف "العلل الكبر" ص )225)

عبداهلل بن هرمز اليماني، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: مبعناه. وأخرجه الط اني 
عن حممد بن يفا بن بهمرد، عن اجلراح بن خملد، عن عمرو بن  131/ 7األوسط" يف "

عاصم الكالبي، عن نوح بن ذكوان أبي أيوب، عن حممد بن عجالن، عن سعيد املق ي، 
عن أبي هريرة، به بنحوه. وقال الرتمذي: )يديث أبي هريرة قد خولف عبداحلميد بن 

سعد، عن ابن عجالن، عن أبي هريرة، عن النيب  سليمان يف هذا احلديث، ورواه الليث بن
: ويديث الليث أشبه، ومل يعد -يعنى الب ارى-صلى اهلل عليه وسلم مرسال . قال حممد 

يديث عبداحلميد حمفوظا (. وقال أبو داود: )قد أسنده عبداحلميد بن سليمان، عن ابن 
الثبت فإنه ضعيف، كما عجالن، وهو خطأ(. وعبداحلميد مع خمالفته لليث بن سعد الثقة 

(. وكذا يف املطبو  من جامع الرتمذي )ابن 333قاله ابن يجر. تقري  التهذي  ص )
(: )سألت حممدا  154عجالن عن أبى هريرة( وهو خطأ ففي "العلل الكبر" للرتمذي ص )

عن هذا احلديث فقال: رواه الليث بن سعد، عن ابن عجالن، عن عبداهلل بن هرمز، عن 
ى اهلل عليه وسلم مرسال ( وهذا هو املوافق لرواية أبي داود يف "املراسيل". وأما رواية النيب صل

الط اني فضعيفة جدا ، فمدارها على نوح بن ذكوان. قال الط اني: )مل يرو هذا احلديث عن 
ابن عجالن، عن املق ي إال نوح بن ذكوان، تفرد به: عمرو بن عاصم(. ونوح هذا قال أبو 

، 485/ 8: )ليس بشي ، جمهول(. وقال الذهيب: )واه(. انظر: اجلرح والتعديل يامت عنه
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. وللحديث شاهد من يديث أبي يامت املزني، أخرجه الرتمذى ح 327/ 2والكاشف 
، 351/ 2(، وابن أبي عاصم يف "اآلياد واملثاني" 224(، وأبو داود يف "املراسيل" ح )1٠85)

من  132/ 7، والبيهقى 7٠/ 1والدوالبى فى "الكنى" ، 299/ 22والط اني يف " الكبر" 
طريق عبداهلل بن مسلم بن هرمز، عن حممد وسعيد ابنى عبيد، عن أبى يامت املزنى قال: قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إذا جا كم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا 

وإن كان فيه؟ قال: إذا جا كم من ترضون  تكن فتنة يف األرض وفساد، قالوا: يا رسول اهلل،
دينه وخلقه فأنكحوه، ثالث مرات". وقال الرتمذى: )يديث يسن غري ، وأبو يامت املزنى 
له صحبة، وال نعرف له عن النبى صلى اهلل عليه وسلم غر هذا احلديث(. ولعل الرتمذى 

إسناده ضعيف؛ فمحمد إمنا يّسنه باعتبار أن له شاهدا  من يديث أبى هريرة، وإال فإن 
( والراوى عنهما 239( وص )495وسعيد ابنا عبيد جمهوالن، انظر: تقري  التهذي  ص )

(. وقال ابن أبي يامت: )أبو يامت 323ابن هرمز ضعيف أيضا . انظر: تقري  التهذي  ص )
 ...املزني، الذي يروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته

(. أما الب اري 25٠اخل". ال أعرف له صحبة. وال أعلم له يديثا  غر هذا(. املراسيل ص )
 (. 154فقال: له صحبه. وتابعه الرتمذي. انظر: "العلل الكبر" للرتمذي ص )

 . 273/ 1أخرجه ابن أبي الدنيا يف كتاب "العيال"  [22]( 46)

، 266/ 1لدنيا يف كتاب "العيال" ، وابن أبي ا163/ 1أخرجه سعيد بن منيور [ 23]( 47)
 ،. وقال البيهقي: )روي ذلك مرفوعا، واملوقوف أصح(. 82/ 7والبيهقي 

 (. 48٠3ح ) 1958/ 5أخرجه الب اري يف النكاح، باب األكفا  يف الدين  [24]( 48)

 . 292/ 16( اجلامع أليكام القران 49)

 . 61٠/ 6. وانظر: الدر املنثور 3٠٠/ 1٠( تفسر الط ي 5٠)

 (. 1428أخرجه مسلم ح ) [25]( 51)

( فاغتبطت: الغبطة بالكسر أن تتمنى مثل يال املغبوط من غر أن تريد زواهلا عنه، وليس 52)
 (. 488، وخمتار اليحاح ص )98/ 1٠حبسد. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
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 (. 148٠ح ) 1114/ 2أخرجه مسلم يف الطالق، باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا [ 26]( 53)

 . 98/ 1٠( شرح النووي على صحيح مسلم 54)

/ 5أخرجه الب اري يف النكاح، باب ال ينكح األب وعره البكر والثي  إال برضاها [ 27]( 55)
 (. 1419ح ) ...(، ومسلم يف النكاح، باب استئذان الثي  يف النكاح بالنطق4843ح ) 1974

  (.1421ح ) 1٠37/ 2 ...الثي  يف النكاح بالنطق أخرجه مسلم يف النكاح، باب استئذان[ 28]( 56)

. ذه  املالكية والشافعية إىل أنه إذا أج  األب ابنته البكر على النكاح صح 96/ 5( زاد املعاد 57)
إىل أنه ال ميلك إجبار البنت البالغة على النكاح  -يف رواية عنه-العقد. وذه  احلنفية وأمحد 

: )فأما اإلجبار فال ميلكه إال األب ويده املالكي وهابأب وال غره. قال القاضي عبدال
على صغار بناته وأبكار بوالغهن(. وقال النووي: )لألب تزويج البكر اليغرة والكبرة بغر 

: )وال احلنفي إذنها، ويستح  استئذان البالغة ولو أج ها صح النكاح(. وقال املرغيناني
نكاح(. وقال ابن قدامة: )وأما البكر البالغة العاقلة، جيوز للولي إجبار البكر البالغة على ال

له إجبارها على النكاح، وتزوجيها بغر إذنها، كاليغرة، وهذا : فعن أمحد روايتان؛ إيداهما
ليس له ذلك، اختارها أبو بكر. : مذه  مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وإسحاق والثانية

د، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن املنذر(. وهو مذه  األوزاعي، والثوري، وأبي عبي
(، روضة 113/ 1(، التلقني يف الفقه املالكي )191/ 1انظر: اهلداية يف شرح بداية املبتدي )

 (. 4٠/ 7(، املغين )53/ 7الطالبني وعمدة املفتني )

/ 5أخرجه الب اري كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكايهم مردود [ 29]( 58)
 (. 4845ح )1974

، 176/ 5(، والنسائي يف "الك ى" 1875(، وابن ماجه ح )2٠96أخرجه أبو داود ح )[ 3٠]( 59)
، 365/ 4(، والطحاوي يف "شرح معاني اآلثار" 2526(، وأبو يعلى ح )2469وأمحد ح )

من طريق يسني بن حممد املروذي، عن جرير بن  189/ 7، والبيهقي 339/ 4والدارقطين 
ن أيوب الس تياني، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. وأخرجه ابن ماجه يازم، ع

من طريق معمر بن سليمان، عن زيد  341/ 4، والدارقطين 177/ 5(، والنسائي 1875ح)
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من طريق أيوب بن سويد، عن سفيان الثوري، كالهما )زيد  341/ 3بن يبان، والدارقطين 
لكنه ُأعّل باإلرسال؛ فجرير بن يازم وسفيان( عن أيوب، به. واحلديث إسناده صحيح و

روى احلديث موصوال  وخالفه محاد بن زيد، وابن علية، فروياه عن: أيوب، عن عكرمة، عن 
(، ومن طريقه 2٠97النيب صلى اهلل عليه وسلم مرسال . ورواية محاد أخرجها أبو داود )

رواه الناس مرسال ، . وقال أبو داود عقبها: )مل يذكر ابن عباس، وكذلك 189/ 7البيهقي 
معروف(. ورواية ابن علية: أشار إليها أبو يامت. فقد قال عن يديث يسني: )هذا خطأ، إمنا 
هو كما روى الثقات عن أيُّوب عن عكرمة أنَّ النيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم. . . مرسٌل، ابن 

يث أيوب ليس هو بيحيح( أي عليَّة ومحَّاد بن زيد، وهو اليحيح(. وقال أبو زرعة: )يد
ليس بيحيح موصوال . وقال البيهقي: )أخطأ فيه جرير بن يازم على أيوب الس تياني، 
واحملفوظ عن أيوب، عن عكرمة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مرسال (. وقال الدارقطين: 

 ،65٠/ 8، وتاريخ بغداد 59/ 4)واليحيح مرسل(. انظر: علل احلديث البن أبي يامت 
 . 3٠5/ 4وتنقيح التحقيق البن عبداهلادي 

 . 146/ 1( سبل السالم 6٠)

دنا ته أي أنه خسيس « خسيسته»أي ليزيل عنه بإنكايي إياه « لرفع بي»( قال السندي: "قوله: 61)
فأراد أن جيعله بي عزيزا ، واخلسيس: الدني ، واخلسة واخلساسة احلالة اليت يكون عليها 

يفيد أن « فجعل األمر إليها»ته إذا فعل به فعال  يكون فيه رفعته، اخلسيس، يقال: رفع خسيس
 . 87/ 6النكاح منعقد إال أن نفاذه إىل أمرها". ياشية السندي على سنن النسائي 

من طريق علي بن غراب، وابن  334/ 4(، والدارقطين 3269أخرجه النسائي ح )[ 31]( 62)
، وأمحد ح 747/ 3اق بن راهويه عن عبداهلل بن إدريس، وإسح 459/ 3أبي شيبة 

عن النضر بن  747/ 3عن وكيع، وإسحاق بن راهويه  334/ 4( والدارقطين 25٠43)
من طريق جعفر بن سليمان  335/ 4، والدارقطين 58/ 7مشيل، والط اني يف "األوسط" 

معلقا  عن عبداهلل بن إدريس، ويزيد بن هارون، وعون بن  334/ 4الضبعي، والدارقطين 
من طريق عبدالوهاب بن عطا ، تسعتهم عن كهمس بن  19٠/ 7مس، والبيهقي كه

احلسن، قال الضبعي، وابن غراب، ووكيع: عن كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة. وقال 
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عبداهلل بن إدريس، ويزيد بن هارون، وعون بن كهمس، والنضر بن مشيل، وعبدالوهاب: 
( عن 1874اخل. وأخرجه ابن ماجه ح ) ...عن كهمس، عن ابن بريدة؛ أن فتاة أتت عائشة

هناد بن السري، عن وكيع، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جا ت فتاة إىل النيب 
صلى اهلل عليه وسلم، بنحوه. واحلديث بروايته األوىل إسناده صحيح لكنه منقطع فعبداهلل 

نه. وقال الدارقطين عن بن بريدة مل يسمع من عائشة. قال النسائي: هذا احلديث يرسلو
روايات احلديث: )هذه كلها مراسيل؛ ابن بريدة مل يسمع من عائشة شيئَا(. وقال البيهقي: 
)هذا مرسل، ابن بريدة مل يسمع من عائشة(. وقال الدارقطين عن هذا احلديث يف "العلل" 

علي : )يرويه كهمس بن احلسن، واختلف عنه: فرواه جعفر بن سليمان الضبعي، و89/ 15
بن غراب، ووكيع، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة. وخالفهم عبداهلل بن إدريس، 
ويزيد بن هارون، وعون بن كهمس، رووه عن كهمس، عن ابن بريدة؛ أن فتاة أتت عائشة، 

، فيكون مرسال  يف رواية هؤال  الثالثة، وهو أشبه باليواب(. وأما ...فقالت: إن أبي زوجين
عن هناد بن السري، عن وكيع، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن أبيه، ومل رواية ابن ماجه 

 يذكر عائشة، فهي شاذة ال تيح. 

( قال ابن األثر: )اخلدر: نايية يف البيت يرتك عليها سرت فتكون فيه اجلارية البكر، خدرت فهي 63)
ي ضربت خمدَّرة، ومجع اخلدر: اخلدور. وقد تكرر يف احلديث. ومعنى طعنت يف اخلدر: أ

 . 13/ 2بيدها على السرت(. انظر: النهاية يف غري  احلديث واألثر 

( عن يسني بن حممد، عن أيوب بن عتبة، عن حييى ابن أبي 24494أخرجه أمحد ح )[ 32]( 64)
/ 1كثر الطائي، عن أبي سلمة بن عبدالرمحن، عن عائشة، به. وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" 

احل املقرئ، عن أيوب بن عتبة، عن حييى بن أبي كثر، عن أبي من طريق عبداهلل بن ص 353
/ 7( والبيهقي معلقا  4883سلمة، عن أبي هريرة، عن عائشة، به. وأخرجه أبو يعلى ح )

من طريق أبي يريز، عن الشعيب، عن عائشة: "أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان  2٠٠
الن ابن فالن خيط  فالنة ابنة فالن". وأخرجه إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه قال: إن ف

من طريق أبي األسباط، عن  199/ 7( والبيهقي 11999ح ) 355/ 11الط اني يف "الكبر" 
حييى بن أبي كثر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به بنحوه. وأخرجه إبراهيم احلربي يف 
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 199/ 7( والبيهقي 11999)ح  355/ 11، والط اني يف "الكبر" 673/ 2"غري  احلديث" 
من طريق أبي األسباط، عن حييى بن أبي كثر، عن عكرمة، عن ابن عباس، به بنحوه. 

( عن ابن جريج، عن عطا  1597٠( وابن أبي شيبة ح )1٠289وأخرجه عبد الرزاق ح )
اخلراساني قال: "كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا خط  أيدا من بناته. . . " فذكر 

( وسعيد بن 1٠278( عن معمر، وعبدالرزاق ح )1٠277نحوه. وأخرجه عبدالرزاق ح )ب
( عن عمر بن 1٠279عن هشام الدستوائي، وح ) 199/ 7( والبيهقي 562منيور ح )

راشد ثالثتهم عن حييى بن أبي كثر، عن املهاجر بن عكرمة قال: "كان رسول اهلل صلى اهلل 
" فذكر بنحوه.  ...هن قال: جيلس عند خدر امل طوبةعليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكح

( [ عن حييى بن سعيد القطان، 1583وأخرجه مسدد يف "مسنده" ]كما يف "املطال  العالية" ح )
عن  -أو مهاجر بن عكرمة  -عن هشام الدستوائي، عن حييى، عن عكرمة بن مهاجر 

لم فرق بني جارية بكر وبني عبداهلل بن أبي بكر قال: "إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
( من طريق همام بن حييى، 1٠74" ثم ذكر بنحوه. وأخرجه الدوالبي يف "الكنى" ح )...زوجها

عن حييى بن أبي كثر، عن عبداهلل بن أبي قتادة، عن أبيه قال: "كان رسول اهلل صلى اهلل عليه 
كر فالنة، فإذا سكتت وسلم إذا أراد أن يزوج إيدى بناته أتى اخلدر فقال: إن فالنا يذ

أنكحها". واحلديث ضعيف لكثرة االضطراب فيه، وألن اليواب فيه اإلرسال. وقد اختلف 
فيه على أيوب بن عتبة: فرواه يسني بن حممد عنه، عن حييى، عن أبي سلمة، عن عائشة. 
ورواه عبداهلل بن صاحل عنه، عن حييى بن أبي كثر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن 

شة. كما أنه اختلف فيه على شيخ أيوب وهو حييى بن أبي كثر: فرواه أبو األسباط عن عائ
حييى بن أبي كثر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعن حييى بن أبي كثر، عن عكرمة عن 

ورواه معمر، وهشام الدستوائي، وعمر بن راشد، ثالثتهم  ...ابن عباس قاال: كان رسول اهلل
مرسال. ورواه هشام  ...ثر، عن املهاجر بن عكرمة قال: كان رسول اهللعن حييى بن أبي ك

عن عبداهلل بن  -أو مهاجر بن عكرمة-الدستوائي، عن حييى، فقال: عن عكرمة بن مهاجر 
أبي بكر، به. قال البيهقي عن رواية حييى املوصولة: )كذا رواه أبو األسباط احلارثي، وليس 

ى مرسل(. وقال ابن أبي يامت: )سألت أبي وأبا زرعة عن مبحفوظ، واحملفوظ من يديث حيي
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يديث رواه أيوب بن عتبة، عن حييى ابن أبي كثر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أو عائشة: 
قال أبو زرعة: هذا خطأ؛ روي  ...أن رسول اهلل )ص( كان إذا أراد أن يزوج املرأة من بناته

 بن أبي بكر بن عبدالرمحن بن احلارث ؛ قال: عن حييى، عن املهاجر بن عكرمة، عن عبداهلل
كان النيب )ص(. وقاال: هذا اليحيح. قال أبي: وكان أيوب قدم بغداد، ومل يكن معه كتبه، 
وكان حيدث من يفظه على التوهم فيغلط. وأما كتبه يف األصل فهي صحيحة عن حييى بن 

الدارقطين: )يديث أبي . وقال 7٠2/ 3أبي كثر(. انظر: علل احلديث البن أبي يامت 
سلمة، عن أبي هريرة: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أراد أن يزوج بعض بناته. . 

فرواه أيوب بن عتبة، عن حييى بن أبي كثر،  . اخل. يرويه حييى بن أبي كثر واختلف عنه؛
األصم،  عن أبي سلمة بن عبد الرمحن، عن أبي هريرة. وكذلك قال السكن بن أبي السكن

عن يجاج اليواف، عن حييى. وكذلك قال أبو األسباط احلارثي، وزاد فيه، عن حييى، عن 
عكرمة، عن ابن عباس. وخالفهم همام بن حييى؛ فرواه عن حييى، عن عبد اهلل بن أبي قتادة، 
عن أبيه، قاله داود بن شبي  عنه، وكلها وهم. واليحيح ما رواه هشام الدستوائي، ومعمر 

، وعلي بن املبارك، عن حييى، عن املهاجر بن عكرمة مرسال ، عن النيب صلى اهلل عليه وشيبان
وسلم. ورواه أبو ينيفة، عن شيبان، فقال: عن حييى بن أبي كثر، عن املهاجر بن عكرمة، 

. وقد روي احلديث عن أبي 277/ 9عن أبي هريرة. واليواب مرسل(. علل الدارقطين 
( عن زكريا بن حييى، عن شبابة بن سوار، عن 1421البزار ح ) هريرة من وجه آخر: أخرجه

املغرة بن مسلم، عن هشام بن يسان، عن حممد بن سرين، عن أبي هريرة، عن النيب صلى 
فذكر بنحوه. قال اهليثمي: )رجاله  ...اهلل عليه وسلم، أنه كان إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته

ي أيضا  من وجه آخر لكنه مرسل من طريق جرير بن . ورو278/ 4ثقات(. جممع الزوائد 
يازم، عن محيد الطويل، عن جبر بن يية الثقفي قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 فذكر بنحوه. قال البيهقي: مرسل.  ..." إذا أراد أن يزوج إيدى بناته

، 379/ 7املغين ، و13/ 5، والوسيط 67٠/ 1، وبداية اجملتهد 46/ 4( انظر: املبسوط 65)
 . 78/ 2واإلقنا  

 . 3٠/ 32( جممو  الفتاوى 66)
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 . 3٠/ 3( السنن اليغر للبيهقي 67)

 . 18٠/ 4( النهاية يف غري  احلديث واألثر 68)

( قال القدوري: )والكفا ة يف النكاح معت ة؛ فإذا تزوجت املرأة غر كف  فلألوليا  أن يفرقوا 69)
 ، والدين، واملال وهو: أن يكون مالكا للمهر والنفقة، وتعت  بينهما، والكفا ة تعت  يف النس

يف الينائع(. وقال ابن جزي الغرناطي: )الوصف اخلامس: الكفا ة بني الزوجني، وهي 
معت ة خبمسة أوصاف: باإلسالم، واحلرية يسبما تقدم، واليالح فال تزوج املرأة الفاسق، 

با أو غره، وباملال الذي يقدر به، وال يشرتط وهلا وملن قام بها فس ه سوا  كان الولي أ
اليسار وهلا مقال إن زوجت ملن يعجز عن يقوقها، وبسالمة اخللقة من العيوب املوجبة 
لل يار(. وقال الشرازي: )والكفا ة يف الدين والنس  واحلرية والينعة(. وقال مرعي 

غر كف  أن تفسخ الكرمي: )والكفا ة ليست شرطا  ليحة النكاح، لكن ملن زوجت ب
نكايها، ولو مرتاخيا ما مل ترض بقول أو فعل، وكذا ألوليائها، ولو رضيت أو رضي 
بعضهم فلمن مل يرض الفسخ. ولو زالت الكفا ة بعد العقد فلها فقط الفسخ، والكفا ة 
معت ة يف مخسة أشيا : الديانة واليناعة وامليسرة واحلرية والنس (. انظر: خمتير القدوري 

(، املهذب يف فقة اإلمام الشافعي للشرازي 132(، القوانني الفقهية ص )147-146ص )
 (. 236(، دليل الطال  لنيل املطال  ص )433/ 2)

(، 828(، وأمحد ح )1486(، وابن ماجه )1٠75( وح )171أخرجه الرتمذي ح )[ 33]( 7٠)
كلهم من طريق  132/ 7، والبيهقي 176/ 2، واحلاكم 283/ 1وابن أبي الدنيا يف "العيال" 

عبداهلل بن وه ، عن سعيد بن عبداهلل اجلهين، عن حممد بن عمر بن علي بن أبي طال ، 
عن أبيه، عن علي بن أبي طال ، به. ورواية ابن ماجه خمتيرة بذكر اجلنازة فقط. قال 
الرتمذي: )غري  وما أرى إسناده مبتيل(. وقال احلاكم: )يديث غري  صحيح، ومل 

جلهالة سعيد بن عبداهلل اجلهين، قال  -كما قال الرتمذي–واحلديث إسناد ضعيف خيرجاه(. 
  .63/ 2(. وضعفه ابن يجر يف "الدراية" 237عنه ابن يجر: )مقبول(. تقري  التهذي  ص )

 (. 15( تقدم خترجيه ص )71)
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 . 14/ 2( جواهر العقود 72)

( 123، ويف "اخليائا" ح )(531٠(، ويف "الك ى" ح )3221أخرجه النسائي ح )[ 34]( 73)
(، وابن يبان ح 1٠51القطيعي يف زوائده على "فضائل اليحابة ألمحد بن ينبل" ح )

من طريق احلسني بن  181/ 2(، واحلاكم 36(، وابن شاهني يف "فضائل فاطمة" ح )6948)
 واقد، عن عبداهلل بن بريدة بن احليي ، عن أبيه، به. ولفظ ابن شاهني: "أن أبا بكر خط 

إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فاطمة فقال: انتظر بها القضا  ثم خط  إليه عمر فقال: انتظر 
بها القضا  ثم خط  إليه علي فزوجها منه". وإسناده صحيح على شرط مسلم. وقال: 

 )صحيح على شرط الشي ني(. 

(، 5٠52ح ) 2٠53/ 5أخرجه الب اري يف النفقات، باب عون املرأة زوجها يف ولده [ 35]( 74)
 (. 715ح ) 1٠86/ 2ومسلم يف الرضا ، باب استحباب نكاح البكر 

 . 124/ 9(. وانظر: شرح هذا احلديث يف فتح الباري 4793ح ) 1954/ 5صحيح الب اري [ 36]( 75)

( وعكت: الوعك: وهو احلمى وقيل: أملها. وقد وعكه املرض وعكا ووعك فهو موعوك. 76)
 . 453/ 5يث واألثر انظر: النهاية يف غري  احلد

( مجيمة: ميغر اجلمة، بالضم، وهي جمتمع شعر الناصية، ويقال للشعر إذا سقط عن املنكبني: 77)
 . 814/ 1، والنهاية يف غري  احلديث واألثر 224/ 7مجة. انظر: فتح الباري 

)يبل  ( األرجوية: قال ابن يجر: )بضم أوله، هي اليت تلع  بها اليبيان(. وقال ابن األثر:78)
يشد طرفاه يف موضع عال ثم يركبه اإلنسان ويرك وهو فيه، مسى به لتحركه وجميئه وذهابه(. 

 . 487/ 2، والنهاية يف غري  احلديث واألثر 124/ 9انظر: : فتح الباري 

 . 224/ 7( أنهج: أي اتنفس تنفسا عاليا. انظر: فتح الباري 79)

يفزعين شي  إال دخوله علي، وكنت بذلك عن  ( فلم يرعين: بضم الرا  وسكون العني أي مل8٠)
 . 224/ 7املفاجأة بالدخول على غر عامل بذلك؛ فإنه يفز  غالبا. انظر: فتح الباري 

أخرجه الب اري يف فضائل اليحابة، باب تزويج النيب صلى اهلل عليه وسلم عائشة [ 37]( 81)
نكاح، باب تزويج األب (، ومسلم يف ال3681ح )1414/ 3وقدومها املدينة وبنائه بها 
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(. وأخرجه أيضا الب اري خمتيرا  يف النكاح، باب من 1422ح ) 1٠38/ 2البكر اليغرة 
 (. 4863ح )198٠/ 5بنى بامرأة وهي بنت تسع سنني 

 (. 322( صيد اخلاطر ص )82)

(، 1٠335(، وعبدالرزاق ح )3235(، والنسائي ح )1٠87أخرجه الرتمذي ح )[ 38]( 83)
(، وأمحد 17388(، وابن أبي شيبة ح )518( وح )517( وح )516ور ح )وسعيد بن مني

/ ح 2٠(، والط اني يف "الكبر" 2218(، والدارمي ح )18154( وح )18137ح )
، من طريق عاصم األيول، وابن ماجه 135/ 7، والبيهقي 371/ 4(، والدارقطين 1٠52)

، من 372/ 4والدارقطين ( 4٠43(، وابن يبان ح )1٠335(، وعبدالرزاق ح )1866ح )
طريق ثابت البناني، كالهما )عاصم وثابت( عن بكر بن عبداهلل املزني، عن املغرة، به. وهذا 
لفظ ثابت، ولفظ عاصم بنحوه خمتيرا . وعند أمحد وسعيد بن منيور يف املوضع األول 

تزوجت  كلفظ ثابت، وعند سعيد زيادة يف آخره: "فما نزلت مين امرأة قط مبنزلتها، وقد
يف املوضع الثالث عن بكر بن  سبعني امرأة أو بضعة وسبعني". ووقع عند سعيد بن منيور

(، وابن اجلارود 1865عبداهلل املزني أو أبي قالبة )على الشك(. وأخرجه ابن ماجه )
، وصححه، 179/ 2، واحلاكم 372/ 4(، والدارقطين 4٠43(، وابن يبان )676)

ن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك: ، من طرق، ع135/ 7والبيهقي 
احلديث". واحلديث رجاله ثقات ومداره على بكر بن  ..."أن املغرة بن شعبة أراد أن يتزوج

عبداهلل املزني ووقع خالف يف مساعه من املغرة، وقد أثبت مساعه الدارقطين، فقد قال بعد 
احلديث على بكر بن عبد اهلل، قيل له مسع ما ذكر االختالف يف روايات احلديث: )ومدار 

من املغرة، قال: نعم(. وقال عن رواية عبدالرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس: )وهذا 
. وقال الرتمذي: 139-137/ 7وهم، وإمنا رواه ثابت، عن بكر مرسال (. العلل للدارقطين 

 )يديث يسن(. وقال احلاكم: )صحيح على شرط الشي ني(. 

  .133/ 16أجده يف كت  احلديث بعد البحث، وإمنا وجدته يف كتاب "اجملمو  شرح املهذب" مل ( 84)

 (. 18-17( األسرة كما يريدها اإلسالم. د. يوسف القرضاوي ص )85)
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 فهرس املراجع واملصادر

  .املستطرف يف كل فن مستظرف»األبشيهي، أبو الفتح شهاب الدين حممد بن أمحد بن منيور .»
 هـ.  1419عامل الكت ،  ، بروت:1ط

    .حتقيـق: د جنـم   «. العيـال »ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبداهلل بن حممد البغدادي األمـوي القرشـي
 هـ. 141٠، الدمام: دار ابن القيم، 1عبدالرمحن خلف. ط

  .السفر الثالث -التاريخ الكبر املعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة »ابن أبي خيثمة، أبو بكر أمحد .»
  م.2٠٠6 -هـ 1427القاهرة،  –، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر 1ق: صالح بن فتحي هالل، طحتقي

  .حتقيق: كمال يوسف احلوت. «. املينف يف األياديث واآلثار»ابن أبي شيبة، عبداهلل بن حممد
 هـ. 14٠9، الرياض: مكتبة الرشد، 1ط

    النهايـة يف غريـ    »لشـيباني اجلـزري.   ابن األثر، جمد الدين أبو السعادات املبـارك بـن حممـد ا
حتقيق: طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطنايي. ط بدون، بـروت: املكتبـة   «. احلديث واألثر

 هـ. 1399العلمية، 
       .الضـعفا  واملرتوكـون  »ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبـدالرمحن بـن علـي بـن حممـد .»

 هـ. 14٠6كت  العلمية، ، بروت: دار ال1حتقيق: عبداهلل القاضي. ط
       .املوضـوعات الكـ ى  »ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبـدالرمحن بـن علـي بـن حممـد .»

 هـ. 1386، املدينة املنورة: املكتبة السلفية، 1حتقيق: عبدالرمحن حممد عثمان. ط
  .شـعي   حتقيـق:  «. زاد املعاد يف هدي خـر العبـاد  »ابن القيم، حممد بن أبي بكر أيوب الزرعي

 هـ. 14٠7، بروت: مؤسسة الرسالة، 14األرناؤوط وعبدالقادر األرناؤوط. ط
       . الكواكـ  الـنرات يف معرفـة    »ابن الكيال، أبو ال كات بركات بـن أمحـد بـن حممـد اخلطيـ

   م.1981، بروت: دار املأمون، 1حتقيق: عبد القيوم عبد رب النيب. ط«. امل تلط من الرواة الثقات

 البـدر املـنر يف ختـريج األياديـث     »راج الدين أبو يفا عمر بن علي بـن أمحـد.   ابن امللقن س
، دار اهلجرة للنشـر  1حتقيق: ميطفى أبو الغيط وآخرون، ط«. واألثار الواقعة يف الشرح الكبر

 .م2٠٠4-هـ1425السعودية،  -الرياض -والتوزيع 
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  حتقيق: أبـو متـيم   «.  اري شرح صحيح الب»ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك
 م. 2٠٠3 -هـ 1423السعودية، الرياض،  -، مكتبة الرشد 2ياسر بن إبراهيم، ط

       .حتقيـق:  «. جممـو  الفتـاوى  »ابن تيمية، تقي الدين أبو العبـاس أمحـد بـن عبـداحلليم احلرانـي
ف عبدالرمحن بن حممد بن قاسم. ط بدون، املدينـة املنـورة: جممـع امللـك فهـد لطباعـة امليـح       

 هـ.  1416الشريف، 

    ،)ابن جزي، أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل الغرناطي. القـوانني الفقهيـة، )دط
 )دن(، )دت(.  

  .ييدر آبـاد: دائـرة املعـارف    1ط«. الثقات»ابن يبان، أبو يامت حممد بن يبان بن أمحد البسيت ،
 هـ. 1393العثمانية الدكن اهلند، 

  اجملـرويني مـن احملـدثني والضـعفا      » حممـد بـن يبـان بـن أمحـد الُبسـيت.       ابن يبان، أبو يـامت
 هـ. 1396، يل : دار الوعي، 1حتقيق: حممود إبراهيم زايد. ط«. واملرتوكني

  .صـحيح ابـن يبـان برتتيـ  ابـن بلبـان      »ابن يبان، أبو يامت حممد بن يبان بن أمحد البسيت .»
 هـ. 1414رسالة، ، بروت: مؤسسة ال2حتقيق: شعي  األرنؤوط. ط

  .اإلصابة يف متييز اليـحابة »ابن يجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالني .»
   هـ.1415، بروت: دار الكت  العلمية، 1حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض. ط

  .بر يف ختـريج  التل ـيا احلـ  »ابن يجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالني
 هـ. 1419، بروت: دار الكت  العلمية، 1ط«. أياديث الرافعي الكبر

      .تعريـف أهـل التقـديس    »ابن يجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممـد بـن أمحـد العسـقالني
  هـ.14٠3، عمان: مكتبة املنار، 1حتقيق: د. عاصم بن عبداهلل القريوتي. ط«. مبرات  املوصوفني بالتدليس

 حتقيـق:  «. تقريـ  التهـذي   »ر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالني. ابن يج
 هـ. 14٠6، دمشق: دار الرشيد، 1حممد عوامة. ط

    .1ط«. تهـذي  التهـذي   »ابن يجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحـد العسـقالني ،
 هـ. 1326اهلند: دائرة املعارف النظامية، 
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 حتقيق: دائـرة  «. لسان امليزان»أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالني.  ابن يجر، أبو الفضل
 هـ. 139٠، بروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 2املعرف النظامية. ط

  .حتقيـق: شـعي    «. مسند اإلمام أمحد بـن ينبـل  »ابن ينبل، أبو عبداهلل أمحد بن حممد الشيباني
 هـ. 1421ة، ، بروت: مؤسسة الرسال1األرنؤوط وآخرين. ط

    .مسـند إسـحاق بـن راهويـه    »ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبـراهيم احلنظلـي .»
   م.1991 –هـ1412، املدينة املنورة: مكتبة اإلميان، 1حتقيق: د. عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي، ط

  .ة بنت رسـول  فضائل فاطم»ابن شاهني، أبو يفا عمر بن أمحد بن عثمان بن أمحد البغدادي
 هـ. 1415، الكويت: دار ابن األثر، 1حتقيق: بدر البدر. ط«. اهلل صلى اهلل عليه وسلم

     .حتقيـق: صـبحي   «. تـاريخ أمسـا  الثقـات   »ابن شاهني، أبو يفا عمر بن أمحـد بـن عثمـان
 . 1984 – 14٠4الكويت،  –، الدار السلفية1السامرائي، ط

  .ط بدون، بروت: دار الكتـ  العلميـة،   «. ى الدر امل تاررد احملتار عل»ابن عابدين، حممد أمني
 بدون تاريخ. 

    .حتريـر املعنـى السـديد وتنـوير     »ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطـاهر التونسـي
 هـ. 1984ط بدون، تونس: الدار التونسية للنشر، «. العقل اجلديد من تفسر الكتاب اجمليد

 ط بـدون، القـاهرة:   «. املغـين »عبداهلل بن أمحد املقدسـي احلنبلـي.    ابن قدامة، حممد موفق الدين
 مكتبة القاهرة، بدون تاريخ. 

  .حتقيق: حممد فؤاد عبد البـاقي.  «. سنن ابن ماجه»ابن ماجه، أبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويين
 ط بدون، القاهرة: دار إييا  الكت  العربية، بدون تاريخ. 

 تاريخ ابن معني، رواية الـدوري »يى بن معني بن عون بن زياد املري. ابن معني، أبو زكريا حي .»
، مكـة املكرمـة: مركـز البحـث العلمـي وإييـا  الـرتاث        1حتقيق: د. أمحد حممد نور سـيف. ط 

 هـ. 1399اإلسالمي، 

  .هـ.  1414، بروت: دار صادر، 3ط«. لسان العرب»ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي 
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 حتقيق: فـؤاد عبـد   «. اإلفياح عن معاني اليحاح»ى بن ُهَبْيَرة الذهلي الشيبانّي. ابن ُهَبْيَرة، حيي
 هـ. 1417املنعم أمحد، )دط(، دار الوطن، 

  ،حتقيـق: عبداحلميـد   «. احملكـم واحملـيط األعظـم   »أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي
 هـ. 1421، بروت: دار الكت  العلمية، 1هنداوي. ط

 حتقيـق: حممـد حميـي    «. سنن أبـي داود »ليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني. أبو داود، س
 الدين عبد احلميد. ط بدون، بروت: املكتبة العيرية، بدون تاريخ. 

  .الريـاض: دار  11ط«. يراسة الفضـيلة »أبو زيد، بكر بن عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن بكر ،
 هـ. 1426العاصمة للنشر والتوزيع، 

 املسـَند اليَّـحيح امُلَ ـّرج َعلـى َصـِحيح ُمسـلم      »وانة، َيعُقوب بن إسَحاق اإلسفَرايييّن. أبو َع .»
، اجَلاِمَعة اإلسالميَّة، املمَلكة اْلَعَربيَّة 1حتقيق: َعبَّاس بن صفاخان بن شَهاب الّدين، وآخرون، ط

 م.  2٠14 -هـ 1435السَُّعودية، 

  .حتقيـق:  «. اجلامع، ملحـق مبيـنف عبـد الـرزاق    »األزدي، معمر بن أبي عمرو راشد موالهم
 هـ. 14٠3، باكستان: اجمللس العلمي، 2يبي  الرمحن األعظمي. ط

  .حتقيـق: حممـد عـوض مرعـ .     «. تهـذي  اللغـة  »األزهري، أبو منيور حممد بن أمحد اهلروي
 م. 2٠٠1، بروت: دار إييا  الرتاث العربي، 1ط

 حتقيـق: ميـطفى   «. الطـ  النبـوي  »أمحد بن إسحاق.  األصبهاني، أبو نعيم أمحد بن عبداهلل بن
 م.  2٠٠6، بروت: دار ابن يزم، 1خضر دومنز الرتكي. ط

     .حتقيـق: سـيد   «. تـاريخ أصـبهان  »األصبهاني، أبو نعيم أمحد بن عبداهلل بن أمحـد بـن إسـحاق
 هـ. 141٠، بروت: دار الكت  العلمية، 1كسروي يسن. ط

 سلسـلة األياديـث الضـعيفة واملوضـوعة وأثرهـا      »صر الدين. األلباني، أبو عبدالرمحن حممد نا
 هـ.  1412، الرياض: دار املعارف، 1ط«. السيئ يف األمة

    .ط بـدون،  «. التـاريخ الكـبر  »الب اري، أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بـن املغـرة
 ييدر آباد: دائرة املعارف العثمانية، بدون تاريخ. 
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 اجلـامع املسـند اليـحيح    » حممد بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم بـن املغـرة.       الب اري، أبو عبداهلل
حتقيق: حممد زهر بن ناصـر  «. امل تير من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه

 هـ. 1422، بروت: : دار طوق النجاة، 1الناصر. ط

     مسـند البـزار   » العتكـي.  البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بـن خـالد بـن عبيـد اهلل
، املدينـة املنـورة:   1حتقيق: حمفـوظ الـرمحن زيـن اهلل وآخـرون. ط    «. املنشور باسم البحر الزخار

 م. 2٠٠9مكتبة العلوم واحلكم، 

  .ط بدون، بروت: دار صادر، بدون تاريخ. «. الطبقات الك ى»البيري، حممد بن سعد 

 بن الفرا . ميابيح السنة حتقيق: الدكتور يوسف  البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد
لبنـان،   -، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيـع، بـروت   1عبد الرمحن املرعشلي، وآخرين، ط

 م. 1987 -هـ 14٠7

  .إحتـاف اخلـرة املهـرة بزوائـد املسـانيد      »البوصري، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أبي بكر
 هـ. 142٠، الرياض: : دار الوطن للنشر، 1شكاة للبحث العلمي. طحتقيق: دار امل«. العشرة

  .حتقيق: حممـد عبـد القـادر عطـا. ط بـدون، مكـة:       «. السنن الك ى»البيهقي، أمحد بن احلسني
 هـ. 1414مكتبة دار الباز، 

  .بروت: 1حتقيق: حممد السعيد بسيوني زغلول. ط«. شع  اإلميان»البيهقي، أمحد بن احلسني ،
 هـ. 141٠لكت  العلمية، دار ا

 م.  1988القاهرة،  –، دار احلديث 1حتقيق: عال  الدين علي رضا، ط 

    .مسـند أبـي يعلـى   »التميمي، أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثنى بن حييى بن عيسى بـن هـالل .»
 هـ. 14٠4، دمشق: دار املأمون للرتاث، 1حتقيق: يسني سليم أسد. ط

  حتقيـق:  «. اجلواهر احلسان يف تفسـر القـرآن  »بن حممد بن خملوف. الثعاليب، أبو زيد عبدالرمحن
، بـروت: دار إييـا  الـرتاث    1الشيخ حممد علي معوض والشيخ عادل أمحد عبـد املوجـود. ط  

 هـ. 1418العربي، 
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             :الثعاليب، عبد امللك بـن حممـد بـن إمساعيـل أبـو منيـور. فقـه اللغـة وسـر العربيـة، حتقيـق
 م. 2٠٠2 -هـ 1422إييا  الرتاث العربي، ، 1عبدالرزاق املهدي، ط

  .حتقيـق:  «. الكشف والبيان عـن تفسـر القـرآن   »الثعليب، أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم
 هـ. 1422، بروت: دار إييا  الرتاث العربي، 1اإلمام أبي حممد بن عاشور. ط

  .بـروت: دار ومكتبـة   ط بـدون «. البيـان والتبـيني  »اجلايظ، عمرو بن حبر بن حمبوب الكناني ،
 هـ. 1423اهلالل، 

  .حتقيـق: عـادل أمحـد عبـداملوجود     «. الكامل يف ضـعفا  الرجـال  »اجلرجاني، أبو أمحد بن عدي
 هـ. 1418، بروت: دار الكت  العلمية، 1وعلي حممد معوض. ط

  .الشرح الكـبر علـى مـنت   »اجلماعيلي، عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي احلنبلي 
 ط بدون، بروت: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بدون تاريخ. «. املقنع

  .دمشـق: دار  1ط«. صيد اخلاطر»اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن حممد ،
 هـ. 1425القلم، 

       .اإلقنـا  يف فقـه   »احلجاوي، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بـن عيسـى بـن سـامل املقدسـي
حتقيق: عبـد اللطيـف حممـد موسـى السـبكي. ط بـدون، بـروت: دار        «. م أمحد بن ينبلاإلما

 املعرفة، بدون تاريخ. 

  .حتقيق: د. سـليمان إبـراهيم حممـد    «. غري  احلديث»احلربي، أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق
 هـ.  14٠5، مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 1العايد. ط

  .هـ. 1422، الرياض: دار ابن خزمية، 1ط«. الزواج واحلياة الزوجية رسائل يف»احلمد، حممد إبراهيم 

  .1حتقيق يبيـ  الـرمحن األعظمـي. ط   «. سنن سعيد بن منيور»اخلرساني، سعيد بن منيور ،
 هـ. 14٠3اهلند: الدار السلفية. سنة 

 لميـة  ، املطبعـة الع 1اخلطابي، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب. معامل السنن، ط
 م. 1932 -هـ  1351يل ،  –
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  .تالي تل يا املتشـابه »اخلطي  البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي .»
 هـ. 1417، الرياض: دار اليميعي، 1حتقيق: مشهور بن يسن آل سلمان وأمحد الشقرات. ط

   حتقيـق: الـدكتور حممـد    «املتفـق واملفـرتق  »اخلطي  البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابـت .
  م.1997 -هـ 1417، دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1صادق آيدن احلامدي، ط

         .سـؤاالت احلـاكم النيسـابوري    » الدارقطين، أبو احلسـن علـي بـن عمـر بـن أمحـد البغـدادي
  هـ.14٠4ارف، ، الرياض: مكتبة املع1حتقيق: د. موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر. ط«. للدارقطين

     .حتقيـق: د.  «. الضـعفا  واملرتوكـون  »الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر بـن أمحـد البغـدادي
 - 63، 6٠، 59عبدالرييم حممد القشقري. جملـة اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة. العـدد       

 هـ،14٠4، 14٠3

  .دة يف األياديـث النبويـة  العلل الوار»الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد البغدادي .»
 هـ. 14٠5، الرياض: دار طيبة، 1حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي. ط

  .حتقيق: السـعيد  «. الفردوس مبأثور اخلطاب»الديلمي، شرويه بن شهردار بن شرويه اهلمذاني
 هـ.  14٠6، بروت: دار الكت  العلمية، 1بن بسيوني زغلول. ط

 حتقيق: د. عبـداهلل اجلبـوري.   «. غري  احلديث»اهلل بن مسلم بن قتيبة. الدينوري، أبو حممد عبد
 هـ. 1397، بغداد: مطبعة العاني، 1ط

  .الكاشف يف معرفة من له »الذهيب، مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن َقاْيماز
ة: دار القبلـة  ، جـد 1حتقيق: حممد عوامة أمحـد حممـد منـر اخلطيـ . ط    «. رواية يف الكت  الستة

 هـ. 1413مؤسسة علوم القرآن،  -للثقافة اإلسالمية 

      .املغـين يف الضـعفا   »الذهيب، مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز .»
 حتقيق: الدكتور نور الدين عرت. ط بدون، بدون ناشر، بدون تاريخ. 

  ميـزان االعتـدال يف نقـد    »عثمان بن َقاْيماز. الذهيب، مشس الدين أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن
 هـ. 1382حتقيق: علي حممد البجاوي. بروت: دار املعرفة للطباعة والنشر، «. الرجال
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       .حتقيـق:  «. معجـم مقـاييس اللغـة   »الرازي، أبو احلسني أمحد بـن فـارس بـن زكريـا  القـزويين
 هـ. 1399عبدالسالم حممد هارون. ط بدون، بروت: دار الفكر، 

  .حتقيـق: أبـو قتيبـة نظـر     «. الكنى واألمسـا  »الرازي، أبو ِبْشر حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد
 هـ. 1421، بروت: دار ابن يزم، 1حممد الفاريابي. ط

  .3ط«. مفـاتيح الغيـ ، التفسـر الكـبر    »الرازي، أبو عبداهلل حممد بن عمر بن احلسن التيمي ،
 هـ. 142٠بروت: دار إييا  الرتاث العربي، 

    .العلـل »الرازي، أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي، ابن أبـي يـامت .»
، الريـاض: مطـابع   1حتقيق: فريـق بـايثني بإشـراف د. سـعد احلميـد ود. خالـد اجلريسـي. ط       

 هـ. 1427احلميضي، 

    تفسـر  »ي يـامت.  الرازي، أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلـي، ابـن أبـ
 هـ. 1419، مكة: مكتبة نزار ميطفى الباز، 3حتقيق: أسعد حممد الطي . ط«. القرآن العظيم

      .اجلـرح  »الرازي، أبو حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلـي، ابـن أبـي يـامت
 هـ. 1271، بروت: دار إييا  الرتاث العربي1ط«. والتعديل

 حتقيـق: يوسـف الشـيخ    «. خمتـار اليـحاح  »عبداهلل حممد بن أبي بكـر.   الرازي، زين الدين أبو
 هـ. 142٠، بروت: املكتبة العيرية، 5حممد. ط

    .1حتقيـق: أميـن علـي أبـو ميـاني. ط     «. مسـند الرويـاني  »الرُّوياني، أبو بكر حممد بـن هـارون ،
 هـ. 1416القاهرة: مؤسسة قرطبة، 

    ق احلسـيين، أبـو الفـيض. تـاج العـروس مـن جـواهر        الزَّبيدي، حمّمد بن حمّمد بـن عبـد الـرّزا
 القاموس، )دط(، حتقيق: جمموعة من احملققني، دار اهلداية، )دت(. 

     ،االغتبـاط مبـن   »سبط ابن العجمي، برهان الدين احلليب أبو الوفا إبراهيم بن حممـد بـن خليـل
 «.  رمي من الرواة باالختالط

     .1حتقيـق: شـعي  األرنـاؤوط. ط   «. املراسـيل »الّسِجْستاني، أبو داود سـليمان بـن األشـعث ،
 هـ. 14٠8بروت: مؤسسة الرسالة، 



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد)  138

    .يـديث السـراج  »السَّرَّاج، أبو العباس حممد بن إسحاق بن إبراهيم اخلراسـاني النيسـابوري .»
، 1ختريج: زاهر بن طاهر الشحامي، حتقيق: أبو عبـد اهلل يسـني بـن عكاشـة بـن رمضـان، ط      

 م. 2٠٠4 -هـ 1425والنشر، الفاروق احلديثة للطباعة 

      .ط بـدون. بـروت: دار   «. املبسـوط »السرخسي، حممد بن أمحد بن أبـي سـهل مشـس األئمـة
 هـ. 1414املعرفة، 

  .ط بـدون، بـروت: دار الفكـر،    «. الدر املنثور»السيوطي، جالل الدين عبدالرمحن بن أبي بكر
 بدون تاريخ. 

  حتفـة احملتـاج إىل أدلـة    »ر بـن علـي بـن أمحـد.     الشافعي، ابن امللقن سراج الدين أبو يفا عمـ
 هـ. 14٠6، مكة املكرمة: دار يرا ، 1حتقيق: عبداهلل بن سعاف اللحياني. ط«. املنهاج

    .ط بـدون، بـروت: : دار   «. األم »الشافعي، أبو عبداهلل حممد بن إدريس بن العبـاس القرشـي
 هـ. 141٠املعرفة، 

  حتقيـق: د.  «. تفسر اإلمام الشافعي»بن العباس القرشي. الشافعي، أبو عبداهلل حممد بن إدريس
 هـ. 1427، الرياض: دار التدمرية، 1أمحد بن ميطفى الفرَّان. ط

  . مغين احملتاج إىل معرفة معـاني ألفـاظ املنهـاج   »الشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطي .»
 هـ. 1415، بروت: دار الكت  العلمية، 1ط

 هـ.  1414، دمشق: دار ابن كثر، 1ط«. فتح القدير»لي بن حممد بن عبداهلل. الشوكاني، حممد بن ع 

  .حتقيق: د. «. اآلياد واملثاني»الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك
 هـ.  1411، الرياض: دار الراية، 1باسم فييل أمحد اجلوابرة. ط

 حتقيـق: د.  «. فضائل اليحابة»ل بن هالل بن أسد. الشيباني، أبو عبداهلل أمحد بن حممد بن ينب
 هـ. 14٠3، بروت: مؤسسة الرسالة، 1وصي اهلل حممد عباس. ط

   الشرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. املهذب يف فقة اإلمام الشـافعي، )دط(، دار
 الكت  العلمية، )دت(.  
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  .الك ألقـرب املسـالك املعـروف حباشـية     بلغة الس»الياوي، أبو العباس أمحد بن حممد اخللوتي
 ط بدون، الرياض: دار املعارف، بدون تاريخ. «. الياوي على الشرح اليغر

      .ط بـدون، القـاهرة: دار   «. سـبل السـالم  »الينعاني، حممد بـن إمساعيـل احلسـين الكحالنـي
 احلديث، بدون تاريخ. 

  .حتقيـق: طـارق بـن    «. جم األوسطاملع»الط اني، أبو القاسم سليمان بن أمحد الل مي الشامي
  عوض اهلل بن حممد وعبداحملسن بن إبراهيم احلسيين. ط بدون، القاهرة: دار احلرمني، بدون تاريخ.

  .حتقيـق: محـدي بـن    «. املعجـم الكـبر  »الط اني، أبو القاسم سليمان بن أمحد الل مي الشامي
  هـ.1415، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 2عبداجمليد السلفي. ط

      .حتقيـق:  «. مسـند الشـاميني  »الط اني، سليمان بن أمحد بن أيوب بـن مطـر الل مـي الشـامي
 هـ.  14٠5، بروت: مؤسسة الرسالة، 1محدي بن عبداجمليد السلفي. ط

  . جامع البيان يف تأويـل القـرآن  »الط ي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثر بن غال .»
 هـ. 142٠بروت: مؤسسة الرسالة، ، 1حتقيق: أمحد حممد شاكر. ط

  .شـرح مشـكل   »الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي
 هـ. 1415، بروت: مؤسسة الرسالة، 1حتقيق: شعي  األرنؤوط. ط«. اآلثار

  .قيـق:  حت«. مسند أبي داود الطيالسي»الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود البيرى
 هـ. 1419، القاهرة: دار هجر، 1الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي. ط

  .حتقيـق: يبيـ    «. امليـنف »عبدالرزاق، أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع احلمري اليماني
 هـ. 14٠3، بروت: املكت  اإلسالمي، 2الرمحن األعظمي. ط

    دار البـاز،  1ط«. تـاريخ الثقـات  »فى. العجلى، أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بـن صـاحل الكـو ،
 .م1984-هـ14٠5

    .حتفـة التحيـيل يف ذكـر رواة املراسـيل    »العراقي، أمحد بن عبدالرييم بن احلسـني الكـردي .»
 حتقيق: عبداهلل نوارة. ط بدون، الرياض: مكتبة الرشد، بدون تاريخ. 
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 املغين عن محل األسـفار  . »العراقي، أبو الفضل زين الدين عبدالرييم بن احلسني بن عبدالرمحن
، 1)مطبو  بهـامش إييـا  علـوم الـدين(، ط    «. يف األسفار، يف ختريج ما يف اإلييا  من األخبار

 م.  2٠٠5 -هـ 1426لبنان،  –دار ابن يزم، بروت 

  .الدراية يف ختـريج أياديـث اهلدايـة   »العسقالني، أمحد بن علي بن يجر أبو الفضل الشافعي .»
  هاشم اليماني. ط بدون، بروت: دار املعرفة، بدون تاريخ. حتقيق السيد عبداهلل

  .فتح الباري شرح صحيح الب اري»العسقالني، أمحد بن علي بن يجر أبو الفضل الشافعي .»
 هـ. 1379ط بدون، بروت: دار املعرفة، 

  .قيق: حت«. الضعفا  الكبر»العقيلي، أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي
 هـ. 14٠4، بروت: دار املكتبة العلمية، 1عبد املعطي أمني قلعجي. ط

  .هـ. 1423، القاهرة: دار السالم، 8ط«. آداب اخلطبة والزفاف ويقوق الزوجني»علوان، عبداهلل ناصح 

  .حتقيق: أبي عمـرو احلسـيين.   «. الوسيط يف املذه »الغزالي، أبو يامد حممد بن حممد بن حممد
 هـ. 1422دار الكت  العلمية،  ، بروت:1ط

     .ط بـدون، بـروت: دار   «. إييـا  علـوم الـدين   »الغزالي، أبو يامد حممد بن حممـد بـن حممـد
 املعرفة، بدون تاريخ. 

  .حتقيـق: مكتـ  حتقيـق    «. القاموس احمليط»الفروزآبادى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب
 هـ. 1426الرسالة للطباعة والنشر، ، بروت: مؤسسة 8الرتاث يف مؤسسة الرسالة. ط

  :القدوري، أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان. خمتير القدوري يف الفقه احلنفي، حتقيق
 م.  1997 -هـ 1418، بروت: دار الكت  العلمية، 1كامل حممد حممد عويضة، ط

  .بة وهبة، بدون تاريخ. ط بدون، القاهرة: مكت«. األسرة كما يريدها اإلسالم»القرضاوي، د. يوسف 

  .ط «. بداية اجملتهد ونهاية املقتيد»القرطيب، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد
 هـ. 1425بدون، القاهرة: دار احلديث، 

  .اجلـامع أليكـام   »القرطيب، أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح األنياري اخلزرجي
 هـ. 1384، القاهرة: دار الكت  امليرية، 2ل دوني وإبراهيم أطفيش. طحتقيق: أمحد ا«. القرآن
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  .التمهيـد ملـا يف املوطـأ مـن     »القرطيب، أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن حممد بن عبد ال  النمري
حتقيق: ميطفى بن أمحـد العلـوي وحممـد عبـدالكبر البكـري. ط بـدون،       «. املعاني واألسانيد

 هـ. 1387اف والشؤون اإلسالمية، املغرب: وزارة عموم األوق

  .املسند اليحيح امل تير بنقل العدل عـن  »القشري، مسلم بن احلجاج أبو احلسن النيسابوري
حتقيق: حممد فـؤاد عبـدالباقي. ط بـدون، بـروت: دار إييـا  الـرتاث       «. العدل إىل رسول اهلل 
 العربي، بدون تاريخ. 

 د املقدسي احلنبلى. دليل الطال  لنيـل املطالـ ،   الكرمي، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أمح
  م.2٠٠4هـ/ 1425، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 1حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريابي، ط

  .حتقيـق:  «. املنت   مـن مسـند عبـد بـن محيـد     »الَكّسي، أبو حممد عبد احلميد بن محيد بن نير
  هـ.14٠8، القاهرة: مكتبة السنة، 1اليعيدي. ط صبحي البدري السامرائي وحممود حممد خليل

   املالكي، عبد الوهاب بن علي بن نير الثعليب البغدادي. التلقني يف الفقه املالكي، حتقيق: حممـد
 م. 2٠٠4-هـ1425، دار الكت  العلمية، 1بو خبزة احلسين التطواني، ط

      .ط «. دب الـدنيا والـدين  أ»املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممـد بـن يبيـ  البيـري
 م. 1986بدون، بروت: دار مكتبة احلياة، 

           املرغيناني، علي بن أبي بكر بـن عبـد اجلليـل الفرغـاني، أبـو احلسـن. اهلدايـة يف شـرح بدايـة
 لبنان، دار اييا  الرتاث العربي، )دت(.  –املبتدي، حتقيق: طالل يوسف، )دط(، بروت 

 تهـذي  الكمـال يف أمسـا     »ن بن يوسف، أبو احلجاج. املزي، مجال الدين يوسف بن عبدالرمح
 هـ.  14٠٠، بروت: مؤسسة الرسالة، 1حتقيق: د. بشار عواد معروف. ط«. الرجال

  .األياديث امل تـارة أو املسـت رج مـن    »املقدسي، ضيا  الدين أبو عبداهلل حممد بن عبد الوايد
حتقيـق: د. عبـدامللك بـن    «. يهمااألياديث امل تارة مما مل خيرجـه الب ـاري ومسـلم يف صـحيح    

 هـ. 142٠، بروت: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، 3عبداهلل بن دهيش. ط

   .فـيض القـدير شـرح    »املناوي، زين الدين حممد املدعو بعبدالرؤوف بن تاج العارفني احلـدادي
 هـ. 1356، مير: املكتبة التجارية الك ى، 1ط«. اجلامع اليغر
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 حتقيـق:  «. الضـعفا  واملرتوكـون  »دالرمحن أمحد بن شعي  بن علي اخلراسـاني.  النسائي، أبو عب
 هـ. 1396، يل : دار الوعي، 1حممود إبراهيم زايد. ط

 .هـ. 14٠7، بروت: مؤسسة الرسالة، 2ط«. الط  النبوي والعلم احلديث» النسيمي، د. حممود ناظم 

 القاهرة: مطبعة املنرية، بدون تاريخ. ط بدون، «. اجملمو  شرح املهذب» حييى بن شرف.، النووي 

  .بـروت: دار إييـا    2ط«. املنهاج شرح صحيح مسلم بـن احلجـاج  »النووي، حييى بن شرف ،
 هـ. 1392الرتاث. 

     النووي، حييى بن شرف. خالصة األيكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسـالم، حتقيـق: يسـني
 م.  1997 -هـ 1418ة، بروت، مؤسسة الرسال -، لبنان 1إمساعيل اجلمل، ط

 بروت3النووي، حييى بن شرف. روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق: زهر الشاويش، ط ،- 
 م. 1991-هـ1412عمان، املكت  اإلسالمي،  -دمشق

           .املسـتدرك علـى   »النيسابوري، أبو عبـداهلل احلـاكم حممـد بـن عبـداهلل بـن حممـد بـن محدويـه
 هـ. 1411، بروت: دار الكت  العلمية، 1قادر عطا. طحتقيق: ميطفى عبد ال«. اليحيحني

  .حتقيق: عبـداهلل  «. املنتقى من السنن املسندة»النيسابوري، أبو حممد عبداهلل بن علي بن اجلارود
 هـ. 14٠8، بروت: مؤسسة الكتاب الثقافية، 1عمر البارودي. ط

   .حتقيـق: د. حممـد   «.   احلـديث غريـ »اهلروي، أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبداهلل البغـدادي
 هـ. 1384، ييدر آباد: مطبعة دائرة املعارف العثمانية، 1عبداملعيد خان. ط

  .حتقيـق:  «. كشف األستار عـن زوائـد البـزار   »اهليثمي، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان
 هـ. 1399، بروت: مؤسسة الرسالة، 1يبي  الرمحن األعظمي. ط

 جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد    »ر الدين علي بن أبي بكر بن سـليمان.  اهليثمي، أبو احلسن نو .»
 حتقيق: يسني سليم أسد الّداراني، َداُر امَلْأُمون ِللتَُّراِث، )دت(.  

       .حتقيـق:  «. تـاريخ واسـط  »الواسطي، أبو احلسن أسلم بن سهل بـن أسـلم بـن يبيـ  الـرّزاز
 هـ.14٠6، بروت: عامل الكت ، 1كوركيس عواد. ط



  الفقـــه وأصولــه: ًاثاني





 األحكام الفقهية املتعلقة

 بإنشاء الفضائيات اإلسالمية
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 بإنشاء الفضائيات اإلسالمية األحكام الفقهية املتعلقة

 :  ملخص البحث

ن أصدق ما حيقق عامليـة الـدين اإلسـالمن انشـاء الفضـائيات املهتمـة ب شـر        م
وجــاء هــلا الليــد لييــدد ضــاب  الفضــائية  ، وأحكــام الشــريعة، الــدعوإ اا اه

 : ويوضح أحكام انشائها بليان، اإلسالمية
كأحكـام دراسـة   ؛ األحكام الفقهية املتعلقة باخلطوات اإلجرائية إلنشـاء ضضـائية   -1

واعداد املادإ الرباجمية الـ  غططـن بـد     ، تصدار الرتاخيص الالزمةواس، اجلدوى
 . الق اإ التجرييب

ناضـلإ  كأحكـام ضـتح   ؛ واألحكام الفقهية املتعلقـة بأسـلمة الفضـائيات التقليديـة     -2
 . حتوهلا اا ضضائية اسالميةأو ، اسالمية لفضائية غري اسالمية

مـن جهـة املصـا     ؛ ات اإلسالميةواألحكام الفقهية املتعلقة بآثار انشاء الفضائي -3
 . واملوازنة بي ها حبسب احملددات الشرعية، واملفاسد

وحمـددات رـرعية موجهـة    ، وخرج الليد ب تـائ  بي  ـض ضـواب  املشـروعية    
 . آلليات انشاء الفضائيات اإلسالمية

 . واه احلمد أواًل وآخًرا على غوضيقه
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Abstract 

Jurisprudence rules concerning the establishment of the 

Islamic satellite channels.  

 One of the most reliable believe that achieves the globalism 

of Islamic religion is the establishment of satellite channels 

interested in the deployment of the invocation to God, the 

provisions of Sharia, this research was presented to determine the 

regulation of Islamic satellite channels, explains the provisions of 

its creation through the illustration of:  

(1) Jurisprudence rules concerning procedural steps for the 

establishment of a satellite channel; as the feasibility study, 

obtaining the necessary licenses, the preparation of 

programmatic material that covers the broadcast of the channel.  

(2) Jurisprudence rules concerning Islamize of the traditional 

channels; as opening an Islamic space window for non-Muslim, 

or transformation into an Islamic satellite channel.  

(3)  Jurisprudence rules concerning the effects of the establishment 

of the Islamic satellite channel; on the pros and cons, according 

to the budget including the legitimate determinants.  

The research concluded with results that showed the 

legitimacy controls, and the legitimacy determinants oriented to the 

mechanisms of the establishment of Islamic satellite channels.  

 

Praise be to God, first and foremost to reconcile.  
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 :  املقــدمــة

بدين اإلسـالم، وجعـ  بشـارغه ونلارغـه      مد ه اللي أرس  نلي ا حممًدا احل

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  عاملية الوجهة، ضقال عز مـن اائـ :  

وجعـ    ،(2)چہ  ھ     ھ    ھ   ھٹ چ وجع  كتابه عاملن اهلدف، ضقـال   ، (1)چۈ

 وجعـ  ( 3)،چگ  گ     ک  ک  گچ  رسوله عاملن األثـر، ضقـال سـليانه:   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ٹ چ عامليــة الربكــة واهلدايــة، ضقــال  اللتــه

٩٦آل عمران:  چں  ں  
(4).  

الـ  غـدت   ، ومن أصدق ما حيقق هله العاملية غلك الوسائ  اإلعالمية امللهلة
ضامتألت بها الليـوت ومقـار العمـ     ، وغص ع غصوراغهم، غوجه عقول كثري من اللشر

( 5)،"من يسيطر على الصورإ يسيطر على العقول": ضيها اول القائ وصدق ، وامل تديات

ــ     ــله العل ــق ه ــن أطل ــثرًيا م ــة ك ــن احلقيق ــد ع ــن ي يلع ــن  وم ــى دي ــاع عل ارإ: "ال 
  ."(6)غلفزيوناغهم!!

سـلتمرب   30واد بدأت مقدمات اللد  امللارر عن طريق األامـار الصـ اعية     
اســتمدمض رــركة أمريكيــة القمــر وضيــه ، م   الواليــات املتيــدإ األمريكيــة1975

ل ق  بطولة العاي   املالكمـة للـوزن الثقيـ  مـن مـانييال اا ن ـم       ( RCA)الص اعن
  .(7)التلفزيون السلكن للعض الواليات األمريكية

أكثـر مـن    عدد األامار الص اعية ال  غدور حول األرضوبلغ ، ثم اغسع األمر
 . الفضائية اتف من الق وومئات األل غلد ، الف امرآستة 

ا ـاإ نصـرانية   الواليـات املتيـدإ      1600مـا يزيـد عـن    واذا غأمل ا أن ه اك 
( 8)-م 2010ا اإ حتى عام  80بي ما ي يتجاوز عدد الفضائيات اإلسالمية  - وحدها
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، حتى غزاحم الق ـوات امل يرضـة  ؛ علم ا مدى احلاجة اا رضد هله الق وات كًما وكيًفا
 . وغسهم   حتقيق عاملية اإلسالم، شر من ال لمات اا ال وروغسلق اا انتشال الل

اإلسالمية   حق  اإلعـالم الفضـائن ب هـور     فضائياتللداية ظهور ال خؤر ُيو
بعـد   ا اإ طيلة ال  غطري امسهـا ثم غلعتها ، هـ1419رجب عام رهر إ ا اإ اارأ   ُغر 

تابعـض بعـد ذلـك    ثـم غ ، رغـا ا اإ الرمحن االندونيسية مـن جاك ثم ، ا اإ صفاذلك اا 
، واحلكمـة ، والفجـر ، والرسـالة ، كفضـائية ادـد  ؛ العديد من الفضـائيات اإلسـالمية  

  .(9)وغريها، ودلي 

 :  أهمية البحث

 : غكمن أهمية موضوع الليد   أمور

ومـا  ، من األهمية مبكان معرضـة ررههـا الفقهـن   ، غ اوله ل ازلٍة عصرية أوهلا: 
 . ضواب يتفرع عليه من أحكام و

واسهاماغها   حتقيق نوع ، اآلثار الع يمة هلله ال ازلة على حياإ ال اع وثانيها:
ومن ثمَّ كان   خدمـة ذلـك   ، ع يم من أنواع اجلهاد الشرعن   غلليغ دين اه غعاا

 . ما يرجو العلد بركته وع يم أجره -على ضوء الضل  الشرعن  -وغأطريه 

واغساع حجم انتشارها ما ، د الفضائيات اإلسالميةكان   ازدياد أعدا وثالثها:
 . اهاًبا أو سلًلا؛ هع  الصواب واخلطأ   غقرير احلكم الفقهن عليها له بالغ األثر

 : الدراسات السابقة

؛ وحبثـه ، جاء استعراض الدراسات السابقة هللا املوضوع مما يؤكد أهمية غ اوله
وكــان   ، حباثهــا الـ  غ اولــض هـلا اجلانــب  اذ املكتلـة الفقهيــة املعاصـرإ ضقــريإ   أ  
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، وأبقى أخرى هلمـم اللـاحث   ، الدراسات املعدودإ حوله ما غطى مساحة واسعة م ه
 : ضمما كتب   هلا املوضوع

سـامن بـن خالـد    . د، وضـوابطها الشـرعية  ، برام  الق وات الفضائية اإلسـالمية  .1
، رسـالة دكتـوراه   ،م2013-هـ1434، 1ط، الرياض، نشر مكتلة الررد، احلمود

، خصصها اللاحد لليان أحكام الربام  التعليميـة واحلواريـة والرتضيهيـة واوهـا    
 . وصور ذلك لطريه، وغرك مساحة غفاصي  أحكام انشاء الفضائيات اإلسالمية

نشـر  ، سيد حممد ساداغن الشـ قيطن . د. أ، املآخل واالهابيات، الق وات الفضائية .2
وزارإ الشــئون اإلســالمية واألواــاف المية بــمركــز الليــول والدراســات اإلســ

 -هـــ 1420، 1ط، الريـاض ، اململكـة العربيـة السـعودية    -والـدعوإ واإلررـاد   
 . وغ اول أحكامها من جهة املصا  واملفاسد، م1999

حبـد  ، سعد الدين بن حممد الكيب. د، األهداف والضواب ، الفضائيات اإلسالمية .3
وغ اول أحكامهـا مـن جهـة    ، 11العدد ، من  جملة الليد العلمن اإلسالحمكم 

 . املقاصد واآلثار

وبقيــض غفاصــي  األحكــام الفقهيــة إلنشــاء الفضــائيات اإلســالمية ي غت ــاول 
 . حبد مستوٍف -ضيما أعلم  -ولصورها املتعددإ ، وي يفرد هلا، بالدراسة

 :  منهج البحث

 : لقد حتريض   كتابة هلا الليد السري وضق امل هجية التالية

حيـد أاـوم عمـع املـادإ مـن      ؛ على امل ه  االستقرائن التيليلن املقارن االعتماد .1
وامل ااشات الـواردإ  ، وأذكر أدلتها، وأوثق املعلومة، مصادرها األصلية واملعاصرإ

 . ن ما غرجح واويض داللته م هاثم أبي ، عليها
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املـلهب الواحـد    وغرغيـلها ع د العـزو اا ، الرجوع اا املراجع واملصادر األصلية .2
 . دليله بدًءا باألادم م ها، مع االستفادإ من املصادر املعاصرإ لليان غوجيه اول، أو غقوية

، مـن مصـادرها األصـلية    رري  األحاديد ال لويةو، عزو اآليات القرآنية الكرمية .3
رـر  غريـب   و، وعالمـات الرتاـيم  ، واإلمـالء ، الع اية بقواعد اللطة العربيـة  مع

 . هصطليات ال  غرد ضيالكلمات وامل

 :  خطة البحث

 : وخامتة على ال يو التالن، وأربعة ملاحد، يتكون هلا الليد من متهيد

 :وبيان األلفاظ ذات الصلة بها، وأنواعها، ويتضمن التعريف بالفضائيات التهميد . 

 :ويتضمن ، األحكام الفقهية املتعلقة بوصف الفضائيات باإلسالمية املليد األول
 : مطلل 

 :غعريف الفضائية اإلسالمية املطلب األول . 
 :ضواب  وصف الفضائيات باإلسالمية املطلب الثانن . 

 :ويتضمن ، األحكام الفقهية املتعلقة بإجراءات انشاء ضضائية جديدإ املليد الثانن
 : مخسة مطالب

 :اعداد دراسة اجلدوى إلنشاء الفضائية املطلب األول . 
 :يزانية املالية إلنشاء الفضائيةغوضري امل املطلب الثانن . 
 :استصـدار الرتاخـيص الالزمـة مـن رـركات اللـد    املـدن         املطلب الثالد

 . اإلعالمية
 :اعداد املادإ الرباجمية ال  غططن بد  الق اإ املطلب الرابع . 
 :جتهيز مقرات الق اإ واللد  املطلب اخلامس . 
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 :ويتضـمن  ، لمة الفضائيات التقليديـة األحكام الفقهية املتعلقة بأس املليد الثالد
 : مطلل 

 :حتول ا اإ غري اسالمية اا ا اإ اسالمية.  املطلب األول 
 :ــانن ــة ال غلتــزم بالضــواب    املطلــب الث ضــتح ناضــلإ اســالمية لشــلكة اعالمي

 . اإلسالمية

  :األحكـام الفقهيـة املتعلقـة بآثـار انشـاء الفضـائيات اإلسـالمية        املليد الرابـع ،
 : ثة مطالبويتضمن ثال

 :اهابيات انشاء الفضائيات اإلسالمية املطلب األول . 
 :سلليات انشاء الفضائيات اإلسالمية املطلب الثانن . 
 :ــة علــى انشــاء   املطلــب الثالــد ــة بــ  اإلهابيــات والســلليات املرتغل املوازن

 . الفضائيات اإلسالمية

 :وضيها أبرز ال تائ  والتوصيات اخلامتة . 

رب العرش الع يم أن أكون اد وضقض جلمـع مـادإ هـلا    ، كريمواسأل اه ال 
السـداد والتوضيـق اا    -سـليانه   -وُرزاـض م ـه   ، وحسن غرغيلها وعرضـها ، الليد

، اللهم وأنض املستعان، ضال غكلين اا نفسن طرضة ع ؛ اللهم رمحتك أرجو، الصواب
 . وال حول وال اوإ اال باه الكريم الرمحن، وعليك التكالن
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 : التمهيد

يتأكد أواًل ، ال  أن نل    املسائ  الفقهية املتعلقة بإنشاء الفضائيات اإلسالمية
 . وحد ها املميز هلا عما يشلهها، وأنواعها(، الفضائيات) بيان مع ى كلمة

 الفرع األول: التعريف بالفضائيات: 

 : اتاج لل  ر   مع ى الفضائيات أن ُنعرج على جانل 

 : وي للفضائياتاملع ى اللط  -أ

( 10)(،ضضـاء ) وهـو اسـم مؤنـد م سـوب اا كلمـة     ، الفضائيَّات مجع ضضـائيَّة 

 : والفضاء   كالم أه  اللطة يطلق على ما اغصف بعد إ معاٍن

 : اال امرؤ القيس ،(11)االنفسا  واالغساع األول:
ــة   ــة وأرض أريضـ ــالد عريضـ   (12)بـ

 
ــريض    ــاء ع ــد   ضض ــداضع غي   (13)م

ال هعـ  اه ضـاك   : يريـدون ، اه ضاك ال يفض : للا االوا (14)؛واخللوالفراغ  والثانن: 
ليس ب  يديه ؛ صلى   ضضاء أن رسول اه  ": و  احلديد (15)،ال أس ان ضيه ضضاًء
  (16)."رنء

  (17).ما استوى من األرض والثالد:

ضاستقام من ذلـك أن مع ـى الفضـاء      ؛ وهلا األخري ي يلكره أكثر أه  اللطة
 . املكان اخلالن املتسع: للطةا

 : ومن املعانن احملدثة لكلمة الفضاء اطالاه على

( 18)."ما ب  الكواكب وال جوم من مساضات ال يعلمها اال اه" .1
 

 ( 19).اخلارجن  والفضاءاألرضن، الطالف اجلوِّي  : ويشم ، احليِّز احملي  بسطح األرض .2
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( 20).م اطق بعيدإ عن غأثري اجلاذبي ة األرضي ة  .3
 

 : املع ى االصطالحن للفضائيات -ب

 : م ها، واد ُعر ف بعد إ غعريفات، الفضائية مصطلح اعالمن

اخلـا    من مركز اللد  وغلد ، هن غلك الرتددات ال  غلتق  من ال  امر حمدد " .1
( 21)."خالل طلق خا ، بها لك  من يستقللها

 

 . ئية غق ية حبتةوه ا نرى أن هلا التعريف امنا عر ف الفضائيات بعمليات اجرا

( 22).وا وات التِّلفاز الدَّولي ة لللد "، "ضن  علوم االغ صال واإلعالم .2
 

وآخـره ي يوضـح اال   ، ال مييز الفضـائيات عـن غريهـا   ، وهلا غعريف أوله عام
 . وهو كونها دولية، حمدًدا واحًدا للفضائيات

( 23)."غِّصال غري أرضي ةعرب رلكات ا، ا اإ غليفزيوني ة غلد  ارساهلا جلميع دول العاي" .3
 

وبي ن ما مييزها ، اذ أنه حدد رك  الق وات الفضائيات؛ وهلا التعريف أجودها
 . وليسض أرضية، ورلكات بثها ضضائية، من كونها دولية؛ عن غريها من الق وات

 الفرع الثاني: أنواع الفضائيات: 

  (24)الق وات الفضائية أنواع:

وهن الق اإ ال  متتلك اسـتديو باملدي ـة   (: ستوديواا اإ ) ،ومسَج  ملارر ا اإ بد  .1
وغعتمـد  (، Control Room) مـع غرضـة حتكـم   اللـد     ، اإلعالمية أو خارجها

ملـا هلـا مـن صـفة غفاعليـة مـع       ؛ كثرًيا على الربام  ال  غلد  على اهلواء ملارـرإ 
 . باإلضاضة اا الربام  املسجلة، املشاهد
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؛ وهن ا اإ غعتمد على بد  الـربام  املسـجلة  (: نأوغوميشا اإ ) ،ضق   سَجم اإ ا .2
دون أن متتلـك  (، الكـارغون )وأضـالم األطفـال  ، والربام  الوثائقيـة ، كاملسلسالت

 . استديو لللد  امللارر

، وهن ا اإ غقدم حمتوى اعالنن   رك  ررائح ونصو  ورسـائ  : ا اإ اعالنية  .3
 . ويتم التيكم الكام  مبيتواها عرب االنرتنض

لك ها غعتمد   دخلـها األساسـن   ، وهن رليهة بالق اإ السابقة(: txt) لشاتا اإ ا .4
وميكـن اسـتثمار غق يـة    ، خدمات التيمي  املمتلفةو(، sms)خدمة الرسائ على 
 . وخدمية بعيدًا عن جمرد الدردرة، لتقديم مادإ علميةق اإ هله ال عم 

التواصـ  امللارـر بـ     وغعين اإلعالم الفضائن اجلديد القـائم علـى   ، ا اإ غفاعلية .5
حبيد غستوعب الق اإ التفاعليـة غقـديم كاضـة احملتويـات     ، املشاهد والق اإ الفضائية

، والدردرـة ، واالستشـارات ، واملواد التعليمية، واألخلار، مث  الرتضيه؛ اإلعالمية
وغتيح الفرصة للمشاهد للمشاركة   حمتوى الق اإ سواء عرب ارسال مواد ، وغريها
ضتيول ، وغقديم مقرتحات، و املشاركة   ال قاش حول املواد املعروضةأ، الفيديو

وغـ ع  مصـادر الـدخ  مـن     ، املستفيدين م ها من جمرد مشـاهدين اا مشـارك   
 غصــاالتواال(، mms) والرســائ  املصــورإ(، sms) الرســائ  القصــريإ ال صــية

(ivr ،)   وخدمات التيميـ  للملفـات املمتلفـة (download ،)     وهـن غشـك 
 . نفس الواض ع صر جلب للمعل   حبسب كثاضة عدد املتفاعل  مع الق اإ

 : ا ضئت اغ قسم و

 مصـيوبة ، ررائحو نصو غقدم حمتواها من خالل  غفاعليةا اإ  الفئة األوا:
 . وغعليقات مبؤثرات
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اضاضة ، الشرائحال صو  وغقدم حمتواها من خالل  غفاعليةا اإ  الفئة الثانية:و
 . اا جانب الشرائح وال صو حبيد حيت  الفيديو ربع أو نصف الشارة ؛ يوالفيداا 

وهن على ذلك أا  ، ويتم التيكم   مجيع املواد املعروضة من خالل االنرتنض
 . وا اإ الشات، وغشرتك معها   هله امليزإ الق اإ اإلعالنية، الق وات غكلفة

 ات: الفرع الثالث: األلفاظ ذات الصلة مبصطلح الفضائي

 ومن األلفاظ ذات الصلة: 

 : الق اإ األرضية -أ

ويقف ، وهن ا اإ غلد الربام  التلفزيونية باالعتماد على أجهزإ اللد  األرضن
 ( 25).لعدم السما  هلا برتكيب أعمدإ اللد  خارج حدودها؛ بث ها ع د حدود دولة اللد 

 : أو غليفزيون االنرتنض، ا اإ االنرتنض -ب

وغعتمـد   بثهـا علـى رـلكة     ، فيديو حبسـب الطلـب  وهن ا اإ غعرض مادإ ال
الفيديو   رك  حـزم اعتمـادًا    ويعرض حمتويات، من خالل ن ام يستقل ، االنرتنض

 . على اغصال باالنرتنض

كوسـي   ؛ واد اجتهض العديد مـن الق ـوات الفضـائية اا غليفزيـون االنرتنـض     
 ( 26).وليس كلدي  حملطتها الفضائية، لع اصر دخ  اضاضية



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69مية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسال  158

 املبحث األول: األحكام الفقهية املتعلقة بوصف الفضائيات باإلسالمية.

واإلعـالم عـن   ، اهتم  اإلسـالم كـثرًيا باسـتمدام الفضـاء   اللـد  اإلخلـاري      
 : ضمن ذلك، واالجتماعية، واالاتصادية، م ارطه الدي ية

 : بد  األحكام املتعلقة بالعقائد -أ

مـن  ؛   ال ـاع  ناِد": ضقال، اه  بعثين رسول: اال  عن جابر بن علد اهض
( 27).رواه ابن حلان، "ال اله اال اه دخ  اجل ة: اال

 

 : بد  اإلعالنات املتعلقة بالشعائر الدي ية -ب

كـان املسـلمون    ضعـن ابـن عمـر    ، ما يتعلق بدخول أواات الصالإ: ومن ذلك .1
ا   مـوا يوًمـ  ضتكل، ليس ي ادى هلا، ضيتيي ون الصالإ، ح  ادموا املدي ة هتمعون

ا ب  بوًا: واال بعضهم، ا مث  نااوع ال صارىارلوا نااوًس: ضقال بعضهم، ذلك
ضقـال رسـول اه   ، ي ادي بالصالإ أوال غلعثون رجاًل: ضقال عمر، مث  ارن اليهود

 :"( 28).متفق عليه، "بالصالإ ام ض اِد، يا بالل
 

ي ـادي   بعد رجاًل يب أن ال  عن سلمة بن األكوع ض، بد  التشريعات اجلديدإ .2
، "ومـن ي يأكـ  ضـال يأكـ     ، ان من أك  ضليتم أو ضليصـم ":   ال اع يوم عاروراء

  .(29) متفق عليه

بعثين أبو بكر   غلك : اال  هريرإ نأبضعن ( 30)،وكلا ما يتعلق باحل  ورروطه .3
وال يطـوف  ، أن ال حي  بعد العام مشرك: نؤذن مب ى، احلجة   مؤذن  يوم ال ير

 اـال أبـو  ، ضـأمره أن يـؤذن بـرباءإ   ، اعلًيـ  ثم أردف رسـول اه  ، الليض عريانب
وال ، ال حيـ  بعـد العـام مشـرك    ": ضأذن مع ا علن   أه  م ى يوم ال يـر : هريرإ

  .(31) متفق عليه، "يطوف بالليض عريان
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  :(32) بد  األحكام املتعلقة بأمور ال اع االجتماعية -ج

، أكلـض احلمـر  : ضقـال ، جـاءه جـاءٍ    أن رسـول اه  أنس بن مالـك  ضعن 
أض يـض  : ضقـال ، ثـم أغـاه الثالثـة   ، ضسكض، أكلض احلمر: ضقال، ثم أغاه الثانية، ضسكض

ان اه ورسـوله ي هيـانكم عـن حلـوم احلمـر      ": ض ـادى   ال ـاع  ؛ اضأمر م ادًيـ ، احلمر
  .(33) متفق عليه، "األهلية

 : بد  األحكام املتعلقة بأمور ال اع االاتصادية -د

ضإذا ال ـاع  ، خرج ا مع رسول اه : اال ضعن رضاعة بن راضع األنصاري 
: اال، ومدوا أع ااهم، ضلما رضعوا أبصارهم، "يا معشر التجار": ض اداهم، يتلايعون بكرإ

رواه الرتملي وابن ، "وصدق اال من اغقى اه وبر ، اان التجار يلعثون يوم القيامة ضجاًر"
  .(34)ماجه

 : وحرصه على وصول صوغه اليهم، خلطله   ال اع  بد ال يب -هـ

وخطـلهم   (36)،وخطلهم على امل رب (35)،أنه خطب ال اع اائًما ضقد صح ع ه 
لى بطلـة  عمب ى وخطب ال اع ( 38)،وخطلهم على جل  الصفا( 37)،على نااته بعرضات

: ادىض ـ ، بعرضـة  رجـالً وأمر  (39)،وال اع ب  ااعد واائم، يعرب ع ه وعلن ، رهلاء
 (40).ضجع  ي ادي بللك، خلفه ثم أردف رجاًل... احل  يوم عرضة"

 

وألج  هلا االهتمام كانض الع اية بتسمري الفضاء ل شر رسـالة اإلسـالم مـن    
، وأول خطوإ إلنشـاء ضضـائية اسـالمية غواضـق أهـداضها     ، األمور ال  غتأكد الع اية بها

ملليد ن  ـر   رـروط اسـتيقاق    و  هلا ا، ووسائلها مع اواعد الشريعة اإلسالمية
ونليد عن غعريف حمدد هللا الوصف املركب ، ضضائيٍة ما لوصف الفضائية اإلسالمية

 :   مطلل 
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  .املطلب األول: تعريف الفضائية اإلسالمية 

، يتضح غعريف الفضائيات اإلسـالمية عـالء اذا ُعر ضـض مـن خـالل أهـداضها       
 : ضمن ذلك، اي ض غعريفات اللاحث  هلاومع ذلك ضقد غل، وخمرجاغها، وأدواغها

الق ـوات الـ  حتمـ    مضـام  غأسيسـها      ": عر ضها اللاحد باسـ  الـ ريب بأنهـا    .1
( 41)."وبراجمها جوانب عقدية وررعية

 

 ويعيب هلا التعريف: 

 . اإلبهام   حتديد هله اجلوانب  -

ضلن يصـدق   وغ ضل  الربام  بأحكام الشريعة، أنه اذا ي حتتكم مضام  التأسيس  -
 . درد محلها للعض اجلوانب الشرعية، وصف هله الق وات بأنها اسالمية

، ل شـر املعلومـات  ، "وسائ  اعالمية عاملية: وعرضها الدكتور سعد الدين الكيب بأنها .2
( 42).لتيقيق أهداف حمددإ"، والرتضيه امل ضل  بأحكام اإلسالم، والتعليم

 

 ويؤخل على هلا التعريف: 

األمر اللي يدخ    ذلك وسائ  كـثريإ غـري   ( وسائ  اعالمية) كلمة اإلطالق    -
 . ورلكات التواص  االجتماعن، كموااع االنرتنض؛ مقصودإ

 . وابهامه كللك لألهداف ال  يعين بها اإلعالم اإلسالمن  -

دون ، همع كونها هادضـة ، واد اجتهض اللاحثة رميا احلكيم اا غعريفها بتعريٍف عاٍم .3
"ك  ا اإ ضضائية غقـدم ل ـا القـيم األخالايـة     : ضقالض، ماها باإلسالميةأن خيص  مس

، والـ  غعـرض كـ  مـا يواضـق الفطـرإ      ، املشرتكة ال  اغفقض عليها اللشرية مجعاء
( 43).واللي بطليعته سيكون مواضقًا لشريعت ا"
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وهلا التعريف يتجه   االجتـاه الـداعن لتجريـد هـله الفضـائيات مـن صـفة        
ــالمية ــة  و، اإلس ــائيات اهلادض ــفها بالفض ــك بوص ــن ذل ــتط اء ع ــة، االس أو ، أو امللاح

  .(44)القيمية

 ومن أسلاب اختيار أه  هلا التوجه هللا الوصف: 

بـ  يكفـن   اإلباحـة    ، أن غكون الق اإ امللاحة ا اإ نقية -  ن رهم  -أنه ال يلزم  .1
ضـائيات   هـلا   مما ُيليق عدًدا كلرًيا مـن الف ، والة ررها ومفاسدها، كثرإ خريها

 . االجتاه

أو غسـتلطن  ، وي غسـتهلك   الصـراع  ، ليسـض م يـازإ   أن كلمة ملاحة أو هادضـة  .2
 . "اإلسالمية"التقسيمات داخ  مفهوم 

ألنهـا غعـرب عـن    ؛ أن هله الفضائيات ي لطن أن غ سب ألصيابها القـائم  عليهـا   .3
  اـد حتيـد   بـ ، وال يلـزم بالضـرورإ أن غعـرب عـن اإلسـالم     ، اجتهاداغهم وآرائهم

( 45).ع ه
 

علـى كـ  ا ـاإ    ( اإلسـالمية )وال غربر هله األسلاب جمتمعة الطاء اطـالق وصـف   -
ب  هن غصب   مشروعية اطالق وصـف ملاحـة أو   ، غستيقه باملعايري الصييية

وان ي غكـن متميضـة هلـدف الـتمك      ، هادضة على ك  ا اإ هلا هدف ناضع ملـا  
وا ـوات اسـالمية   ،   اطارهـا العـام   ثم لتكن ه اك ا ـوات ملاحـة  ( 46)،لإلسالم

 . غعتين باألهداف اإلسالمية السامية، متمصصة

، أو كثرإ املـرجف  ، وال ي لطن التملن عن ال سلة اا اإلسالم درد اختالف اآلراء -
ب  الواجب حشد اجلهود لتأصي  االنتماء لإلسالم الصـييح   خمتلـف جوانـب    

 . احلياإ
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هن ا وات غليفزيونية غري : )اإلسالمية أن يقال وأارب غعريف أراه للفضائيات
 (. وغهدف لتيقيق العلودية ه غعاا، أرضية م ضلطة بأحكام الشريعة

وهـو مـا هـن احملـددات     : سـؤال ( م ضلطة بأحكام الشـريعة : )ويربز مع اول ا
 . اللارزإ لوصف ضضائية ما بأنها م ضلطة بأحكام الشريعة؟

، عدًدا من الفضائيات ال  غل ض نشـر اإلسـالم  ز ال رك أن الوااع امليدانن أبر
 : وخمرجاغها على ضريق ، وغلاي ض   أدواغها، والدضاع عن اضاياه

أو املمـالف  عقـدًيا   ، وظهور املـرأإ ، يرى عدم جواز استمدام املعازف األول:
خاليـة  ؛ وميثلها جهاز الفلك اإلسالمن اللي يعرض بااة من الق ـوات ، على راراغها

 . والع صر ال سائن، وسيقىمن امل

 . وميثلها جهاز العائلة اإلسالمن، يرى جواز ذلك والثانن:

وحترير هلا اخلالف ي هر   جتلية احلكم الراجح   هله املسائ  حبسب ال  ـر  
خصوًصـا   ظـ    ؛ مع مراعاإ عموم الللوى واحلاجة، ومقاصدها،   األدلة الشرعية

 ( 47).  الع يمة املرجوإ لهواملصا، احلاجة اإلعالمية للتوسع

 : ويهم ا ه ا اعتلاران، واد ُاس مض الفضائيات اإلسالمية بعد إ اعتلارات

( 48):ومضمونها اا، غقسيم الفضائيات اإلسالمية باعتلار حمتواها -أ
 

األطفال وبرام  ، واإلخلارية، والرتضيهية، الربام  اجلادإوحتوي : ضضائيات عامة .1
 . والرسالة، د العامةواد، كق اإ اارأ؛ واملرأإ

، واحلاضظ، كق اإ الفجر؛ وأخلاره، وعلومه، ضضائيات متمصصة   القرآن الكريم .2
 . رسالة اإلسالم للقرآن الكريمو، والق اإ السعودية للقرآن الكريم، والعفاسن

 . وادد لليديد، كاحلكمة، وعلومه، ضضائيات متمصصة   احلديد الشريف .3
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 . كادد العلمية؛ ودروسه، م الشرعنضضائيات متمصصة   العل .4

 . كق اإ دلي ؛ ضضائيات متمصصة   الفتاوى واالستشارات .5

 . ووصال، وصفا، كق اإ الربهان؛ ضضائيات متمصصة   الرد  على الفرق املمالفة .6

 . كق اإ بداية؛ برام  غلفزيون الوااع بد   متمصصة ضضائيات  .7

، كق ـاإ اهلـدى باللطـة اإلزليزيـة    ؛ ضضائيات متمصصـة   دعـوإ غـري املسـلم      .8
 . ال  غلد بعد إ لطات وا اإ اكتشف اإلسالم، وارطلة باللطة األسلانية

وادــد ، كادــد الطليعيــة؛ ضضــائيات متمصصــة   الثقاضــة العامــة واملعلومــات  .9
 . وا اإ كيف، الوثائقية

 . وماسة ادد، كق اإ ضور رلاب؛ ضضائيات متمصصة   الرتضيه وامل وعات .10

 . كق اإ رلا؛ وبراجمه، ضضائيات متمصصة   ال شيد .11

 . وادد لألطفال، كق اإ مسسم؛ طفالضضائيات متمصصة   برام  األ .12

( 49):غقسيم الفضائيات اإلسالمية باعتلار انضلاطها بأحكام الشريعة اا -ب
 

 . وال اع، والرمحة، كادد: ا وات حماض ة .1

 . على ما سيأغن من غفصي ؛ والرسالة، كاارأ: وا وات م فتية .2

، يـد وذاك التمصص ُييدل خصوبة   مادإ هـلا الل ، ولع  هلا االختالف
 . وملاحثه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
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  .املطلب الثاني: ضوابط وصف الفضائيات باإلسالمية

 ( 50):حتى غوصف ضضائية بأنها اسالمية ال بد  من أن غتيقق ضيها الضواب  التالية

 من جهة األهداف:   -أ

، مبا حيقق العلودية ه غعـاا ؛ أن غعيد صياغة الشمصية اإلسالمية   نفس املسلم .1
، وضل  االنفعـاالت ال فسـية  ، غ مية املواهب والقدراتو، ومسو اهلمة واإلهابية

 . بعيًدا عن ال  رإ اجلزئية، واغزان التفكري على م ه  الوسطية والشمولية

وغؤصــ    نفــوع ، أن غســهم   اســتعادإ الريــادإ احلضــارية لألمــة اإلســالمية .2
م وغسـت هض طااـاغه  ، وامل اضيـة   دعـم اضـاياها   ، املسلم  االنتماء هلله األمـة 

 . والعوملة الثقاضية، والت صري، كالتطريب؛ للتصدي لليمالت املعادية هلا

مـن  ، واعت ائه حبفظ حقوق اإلنسان، ومساحته، أن غربز عاملية هلا الدين احل يف .3
 . من جانيب الوجود والعدم، ومال، وعرٍض، ، وعقٍ ، ونفٍس، ديٍن

 من جهة أدواغها وخمرجاغها:   -ب

 شـره  غلتـزم   كـ  مـا    وغ، وأخالًاـا ، ورـريعةً ، قيـدإً أن غرغل  مب ه  اإلسالم ع .1
 . لإلنسان والكون واحلياإ -املستمد من الوحي   - بالتصور اإلسالمن

وغؤطر أدواغها وخمرجاغها وضق ، أن غ ضل  بأحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها .2
 . ضتاوى أه  العلم الراسم 

ــغ   .3 ــ ة   التللي ــاب والس ــاليب الكت ــزم أس ــتجدات وغ، أن غلت ــاول املس ــ   ،   وح
 . واالستمالف، والتطيري، وغراعن س ن اه غعاا الكونية   املداضعة، املشكالت

ــداف   ــله األه ــالمية هل ــائيات اإلس ــق الفض ــله  ، ولتيقي ــلطها هل ــمان ض ولض
 ( 51):من أهمها، اإلجراءات ضإن مث ة آليات وخطوات ال بد  من االعت اء بها
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،  املعلومـات الصـييية الرـاذ القـرارات    وغـوضري ، احلر  على جودإ املضمون .1
وللتـأثري    ، الستشـراف املسـتقل   ؛ وغلين اخلط  اإلسرتاغيجية، وح  املشكالت

 . ص اعة احلدل

و  االسـتفادإ مـن التق يـات احلديثـة     ، التطلع لالحرتاضية   ادارإ هله الق ـوات  .2
 . لدعم براجمها

الوافيـة واالسـتثمارية الراضـدإ     وب اء املشاريع، استقطاب التموي  الكا  لدعمها .3
 . الحتياجاغها

وحسن اختيـار مقـدمن الفضـائيات    ، استقطاب أضض  الكفاءات املؤهلة اعالمًيا .4
 . وضيوف براجمها مبا يربز القدوإ الصاحلة للمجتمع، اإلسالمية

ومراصد علمية لك  هجـوم علـى   ، انشاء مراكز للدراسات اإلعالمية اإلسالمية .5
 . اإلسالم وايمه

، وعرًضـا ، لطـةً ؛ واالعت اء بالربام  املوجهـة لطـري املسـلم    ، عزيز اللطة العربيةغ .6
 . ومضموًنا

، وغـدريب الكـوادر اإلعالميـة   ، االهتمام بأاسام اإلعالم اإلسالمن   اجلامعات .7
 . واحلر  على غطويره مبا حيقق معايري اجلودإ العالية، ومتابعة أدائها وغقييمه

، ودراسة احتياجات اجلمهور بشرائيه املمتلفة، اجمية للق اإاالهتمام باخلريطة الرب .8
 . والرؤى الرتبوية، واإلبداع   خلق اللدائ  ال اضعة وضق الضواب  الشرعية

وأن ، وض يـة ، ونفسـية ، وغربويـة ، أن حتتضن الفضائيات اإلسالمية كوادر رـرعية  .9
رـرعية   لصـياغة اراراغهـا وبراجمهـا مبـا حيقـق     ؛ غستع  بليوت خربإ متمصصـة 

 . وجودإ األداء، املمرجات
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وعقـد املـؤمترات   ، وغتل ـى آرائهـا  ، انشاء هيئة ررعية غتلع هلا الفضائية اإلسالمية .10
 . الفقهية لل  ر   املستجدات اإلعالمية

والدضاع ، غهتم بتطوير وغكام  الفضائيات اإلسالمية، غكوين رابطة أو هيئة عاملية .11
 . وانشاء مؤسسات انتاجية مشرتكة، ا وغق ًياومساعدإ املتعثرإ م ها مادًي، ع ها

املؤمتر العاملن الثانن لإلعـالم اإلسـالمن الـلي ن متـه رابطـة      واد صدر عن  
ميثـاق الشـرف   ) بالتعاون مـع وزارإ الشـؤون الدي يـة االندونيسـية    ، العاي اإلسالمن

يـات  امللـاد  العامـة وأخالا   يقر ( لمؤسسات اإلعالمية ووسائ  االغصاللاإلعالمن 
، القيام بالواجلـات واملسـؤوليات للتعريـف باإلسـالم    ويؤكد على ، العم  اإلعالمن

 ( 52).وبقضايا األمة اإلسالمية

 .األحكام الفقهية املتعلقة بإجراءات إنشاء فضائية جديدةاملبحث الثاني: 

 : متر  عملية انشاء ضضائية جديدإ باإلجراءات التالية
 . ائيةاعداد دراسة اجلدوى إلنشاء الفض .1

 . غوضري امليزانية املالية الالزمة لإلنشاء .2

 . استصدار الرتاخيص ال  غشرتطها رركات اللد    املدن اإلعالمية .3

 . اعداد املادإ الرباجمية ال  غططن بد  الق اإ التجرييب .4

 . جتهيز مقرات الق اإ واللد  .5

 : ونعرض لدراسة هله اإلجراءات   املطالب التالية 

 .: إعداد دراسة اجلدوى إلنشاء الفضائيةاملطلب األول

وه دسـًيا،   ضيلدأ مالك الق اإ بإعداد دراسة متكاملة عن انشـاء الفضـائية مالًيـا، وض ًيـا،     
 . احرتاضيةوغقوم على أسس مه ية وادارًيا، من ال  بيض خربإ، يقدم دراسة مستوضية، 
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 : وغعرض ل ا ها ه ا مسألتان

 : ن لدراسة اجلدوىالتمري  الفقه املسألة األوا:

 : ُيمر ج عم  الدراسة من بيض اخلربإ ضقًها على أحد ثالثة ررهات

 . أن دراسة اجلدوى عقد سلم التمري  األول:
غشم  ؛ أن طالب الدراسة يدضع مثً ا مقاب  م فعة مؤجلة: ووجه هلا التمري 

صـورإ عقـد   وهـله  ، واعداد الدراسات اإلنشائية والتجهيزيـة الالزمـة  ، مجع الليانات
 . السلم

 : ويعرتض على هلا التمري  من وجه 
وامل فعة ، بأن األص    عقد السلم أن غكون السلعة املؤجلة مااًل: الوجه األول
 . ليسض من األموال

 : بأن هله املسألة مما اختلف ضيه أه  العلم على اول : وهاب

 . جواز جع  امل فعة مسلًما ضيه   عقد السلم القول األول:
 ( 55).واحل ابلة( 54)،والشاضعية( 53)،من املالكية، وهو اول اجلمهور

 ( 56).حتاز حبيازإ أصوهلا ومصادرها، بأن امل اضع أموال م تفع بها: واستدلوا

 . عدم جواز جع  امل فعة مسلًما ضيه القول الثانن: 
 ( 57).وهو ملهب احل فية

وميكـن  ، ا ميي  اليه طلع اإلنسـان اذ املال م؛ بأن امل اضع ال غعترب مااًل: واستدلوا
اذ هن أعراض حتصـ   ؛ وامل اضع ال متكن حيازغها وال ادخارها، ادخاره لواض احلاجة

 ( 58).وغ تهن بانتهاء واتها، ريًئا ضشيًئا
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 القول املمتار: 
كـثمن  ؛ له ايمة معتربإ   عرف ال ـاع ؛ ألنها مال؛ أن امل فعة غصح مسلًما ضيه

   يدل عليه حديد سه  بن سعد ، واملهر   ال كا ، جارإوكاألجرإ   اإل، املليع
، أنكي يهـا ، يا رسـول اه : ضقال، ضقام رجٌ : وضيه، اصة املرأإ الواهلة نفسها لل يب 

، "ا مـن حديـد  ولـو خامًتـ  ، ضاطلـب ، اذهـب ": اال، ال: اال، "ه  ع دك من رنء؟": اال
ه  معك ": ضقال، ا من حديدمًتوال خا، اريًئ ما وجدُت: ضقال، ثم جاء، ضلهب ضطلب

ضقد أنكيتكها مبا ، اذهب": اال، وسورإ كلا، معن سورإ كلا: اال، "من القرآن رنء؟
 ( 59).متفق عليه، "معك من القرآن

؛ بـ  هـن عـ    ، أن دراسة اجلدوى ليسض م فعة: الوجه الثانن من االعرتاض
 . ضيهاواملتاجرإ ، وبيعها، وادخارها، هوز حف ها، كالليد والكتاب

ألن ؛ أن غوصيف دراسة اجلدوى بأنها ع  ال مي ـع كونهـا عقـد سـلم    : وهاب
كمـا   حـديد ابـن    ؛ عقد السلم   األص  جاء لتموي  املشـرتي باألعيـان املؤجلـة   

ضفن كي  معلـوم ووزن  ، من أسلف   رنء": اال علاع رضن اه ع هما أن ال يب 
 ( 60)."اا أج  معلوم، معلوم

  أن دراسة اجلدوى عقد استص اع.نن: التمري  الثا

، أن الع  املؤجلة   دراسة اجلدوى يصـ عها هـؤالء اخلـرباء   : ووجه التمري 
والعقد اللي ميـو ل املشـرتي باألعيـان املؤجلـة بشـرط أن      ، وهن معدومة حال العقد

 ( 61)."عم ال رط ضيهُر، بيع عٍ ُعر ف االستص اع بأنه: "يص عها اللائع هو عقد االستص اع، واد 

، من العقـود املمتلـف ضيهـا   بأن عقد االستص اع : ويعرتض على هلا التمري 
 ُيعجـ   أي اذا ي -السـلم   وجـه  غري على االستص اع الفقهاء   حكمضقد اختلف 

 : اول  على -الثمن  املستص ع
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 . السلم وجه غري على االستص اع عقد من امل ع األول: القول

 وزضـر مـن  ( 64)،واحل ابلـة ( 63)،والشـاضعية ( 62)،لكيةاملا من، وهو اول اجلمهور

 ( 65).احل فية

، يـا رسـول اه  : اـال  عن حكـيم بـن حـزام    مبا أخرجه اخلمسة : واستدلوا
ال غلـع مـا   ": ضقـال ؟ أضأبتاعه له من السوق ، يالليع ليس ع د يأغي ى الرج  ضرييد مين

 ( 66)."ليس ع دك

بشرط أن يص عه بعـد  ،  د الصانعأن االستص اع بيع ما ليس ع: ووجه الداللة 
وال يستث ى من ال هن اال ، وهو بللك يدخ    مع ى ال هن الوارد   احلديد، العقد
 ( 67).السلم وجه ضال يصح االستص اع اال على، لثلوغه بال ص؛ السلم

أن علـة ال هـن عـن بيـع مـا لـيس ع ـد اللـائع هـن          ب: ونوا  هلا االستدالل
واالستص اع كالسـلم ال يعجـز الصـانع عـن     ، عدم وجودهاملماطرإ   وجود املليع و
 . غسليمه ع د حلول األج 

 . االستص اع مطلًقا عقد صية الثانن: القول
واختاره جممـع الفقـه   ( 69)،واول للعض احل ابلة( 68)،وهو اول احل فية عدا زضر 

 ( 70).اإلسالمن التابع مل  مة املؤمتر اإلسالمن

 : واستدلوا بدليل 
اصـط ع   أن ال يب  ع هما اه أخرجه اللماري عن ابن عمر رضن ما األول:

، ضاصط ع ال اع خواغيم من ذهب، وجع  ضصه   بطن كفه اذا للسه، ا من ذهبخامًت
، ض لـله ، "وانن ال أللسـه ، انن ك ض اصط عته": ضقال، ضيمد اه وأث ى عليه، امل رب ىضرا

 ( 71).ض لل ال اع
، أي أمر أن ُيص ع لـه ؛ "اصط ع خامًتا من ذهب":   اول الراوي: ووجه الداللة

 . دلي  على جواز عقد االستص اع وضعله 
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، أعطـاه الـثمن معجـالً    أن احلديد حيتم  أن ال يب : ونوا  هلا االستدالل
ومع وجود ، ضكان عقد اجارإ؛ أو دضع له الع  ال  يص ع م ها اخلامت، ضكان عقد سلم

 . هلا احلديداالحتمال ال يصح االستدالل ب

 . واألص  عدمها، ي غدل عليها ألفاظ احلديد، أنها احتماالت بعيدإ: وهاب

: ع هما اـال  اه ما أخرجه الشيمان عن سه  بن سعد رضن والدلي  الثانن:
ال جار يعمـ    أن مري غالمِك -مرأإ اد مساها سه ا- اا ضالنة بعد رسول اه 

 ( 73).(72)ضأمرغه يعملها من طرضاء الطابة،  اعا أجلس عليهن اذا كلمض اللن أعواًد

وهن ال  أغض بالع  املراد ، استص ع امل رب من املرأإ أن ال يب : ووجه الداللة
 . ضدل  هلا الفع  على جواز عقد االستص اع؛ غص يعها

 صـييح  ضفـن ، مبـا ورد   روايـة أخـرى لليـديد    : ونوا  هلا االستدالل

ا غقعـد  أال أجع  لـك رـيئً  ، يا رسول اه: االض مرأإأن ا جابر اللماري أيضًا عن
وهلا يدل على أن املرأإ ( 74)،ضعملض امل رب، "ان رئِض": ا ؟ االا زاًرضإن لن غالًم، عليه

مع ، هلا امنا جاء بعد ذلك ملا أبطأت ضيه وأن أمر ال يب ، هن ال  غربعض بص ع امل رب
ضليس   احلديد داللة على مشروعية ، هعلمه عليه الصالإ والسالم برضاها بالتربع ب

 ( 75).عقد االستص اع

 القـول املمتـار: 

 : لالعتلارات التالية؛ جواز عقد االستص اع

وهن داللـة اويـة علـى    ، خلواغيمهم والصيابة  داللة حديد استص اع ال يب  -
 . مشروعية االستص اع
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تاج كثري من املشرتين اذ حي؛ وعدم اندضاع حاجتهم اال به، جريان عم  ال اع عليه -
( 76)،ضييتـاجون استصـ اعها  ؛ اد ال هدونها   األسواق، سلعًا مبواصفات خاصة

وهو مـا ال يشـرع   ، اد حيتاجون اررتاط أن يكون التص يع من عم  العااد نفسهو
 ( 77).  السلم

 . أن األص    املعامالت اإلباحة -

، يع على مليع   اللمةعقد ب: األول، أن عقد االستص اع غضمن عقدين مشروع  -
، وكال العقدين مشروع علـى انفـراده  ، اجارإ العام  للعم    هلا املليع: والثانن

 ( 78).ضجازا اذا مجعا مًعا   عقد االستص اع

 . أن دراسة اجلدوى عقد اجارإ على عم  التمري  الثالد: 

 أن طالب الدراسة غعااد مع الدارع على أن يللل له عماًل ووجه التمري :
اال ، ضكان اجارإ؛ مقدور على غسليمه، مقصود، وهو عم  معلوم، مقاب  أجر، معيً ا

أن يكون العم  مقصوًدا : أحدها: "العم  املقصود به املال على ثالثة أنواع: ابن القيم
، أن يكون العم  مقصوًدا: الثانن، ضهله اإلجارإ الالزمة، معلومًا مقدوًرا على غسليمه

، وأما ال وع الثالد ضهو ما ال يقصد ضيه العم  ...ضهله اجلعالة، رلك ه جمهول أو غر
( 79).وهو املضاربة"، ب  املقصود ضيه املال

 

 القول املمتار من التمرهات الثالثة: 

 : الرتجيح ب  رري  املسألة على عقدي السلم واالستص اع -أ

يفـر ق بي همـا   و، السلم واالستص اع ميو ل املشرتي بالع  املؤجلة؛ كال العقدين
؛ والسلم معاجلتهـا بطـري ذلـك   ،   كون االستص اع يشرتط ضيه معاجلة الع  بالص اعة

واـد ُعهدـد مـن    ، أو زراعتها وسقيها   حال املزارع، كجللها   حال التاجر املستورد
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وي ، ضأوجب الزكـاإ علـى التـاجر واملـزارع    ، الشارع االعت اء بهلا الفارق   األحكام
 . الصانعيوجلها على 

ضه  عم  بيض اخلربإ إلعداد دراسات اجلدوى أرـله  ؛ واذا الح  ا هلا املع ى
 . أو غريه؟، بعم  الصانع

 : أن دراسة اجلدوى أارب لعم  الصانع من ثالثة وجوه واجلواب:
مـن جهـة معاجلتـه ملـواد أوليـة      ؛ أن عم  الدارع أرله بعم  الصـ  اع  األول:

أهـ  العلـم املعاصـرون حقـوق التـأليف بـرباءات        لـلا أحلـق  ، للمروج مب تٍ  نهائن
 ( 80).للشله الكلري بي هما؛ االخرتاع

؛ أن عقود السلم جتري ضيمـا يعتـاد   الطالـب غـوضره واـض التسـليم       والثانن:
خبـالف  ؛ كامل تجات الزراعية ال  جاءت مشروعية السلم بـال ص ضيهـا  ؛ لوجود أصله

"ألن : اال الكاسانن، على القيام بها ي غوجددراسات اجلدوى ال  ان ي يثابر الدارع 
 ( 81).ضما ي يشرتط ضيه العم  ال يكون استص اًعا"، االستص اع طلب الص ع

والعم  ، وهللا يثلض ضيه خيار الرؤية، املستص ع ضيه مليع ع ": لسرخسنواال ا
ضـال بـد مـن اختصاصـه     ، وهلا ألن هلا ال وع من العم  اختص باسـم ، مشروط ضيه

ضعرض ـا أن العمـ    ، اسـتفعال مـن الصـ ع   : واالستصـ اع ، ى يقتضيه ذلك االسـم مبع 
 ( 82)"مشروط ضيه

وهـو مـا ال   ، أن ال  ر لشمص الدارع معترب   دراسـات اجلـدوى   والثالد:
 ( 83).اذ ال يصح اررتاطه من مع ؛ هوز اررتاطه   عقد السلم

 : الرتجيح ب  رري  املسألة على عقدي االستص اع واإلجارإ -ب

، االستص اع واإلجارإ يوضر امل فعة الـ  يطللهـا طالـب الدراسـة    ؛ كال العقدين
 . امل فعة ؟ لكن ه  مقصود الطالب: امل فعة، وما جاء من عٍ  ضهو غلع، أو مقصوده الع  حم 
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 يقر ب اجلواب ما يلن: 

 واملتـاجرإ ضيهـا  ، وبيعها، ميكن ادخارها، له ع ، أن الدارع يقدم دراسته كم ت  .1
 . ضهن أرله باالستص اع؛ مع الطري

، غصـح حيازغهـا  ، أن أجري العم  اد يقـدم م تجـه كعـ    : لكن يرد على ذلك
 . وال خيرجها ذلك عن كونها اجارإ، أو حيفر له بئًرا، كمن يلين لطريه بيًتا؛ وبيعها

 . وميكن بيعها، كما أن امل فعة أيًضا ميكن حيازغها حبيازإ أصلها
( 84)،ولـيس كـللك األجـري   ، عمله وجهده أعياًنا يعم  ضيها أن الدارع يقدم مع .2

اـال  ، االستص اع يللله العامـ    و، اإلجارإ يللل حم  العم  طالب العم فن ض
أو ، بـأجٍر معلـومٍ  ، ليعم  له انـاًء معلوًمـا  ؛ " ضإن سّلم اا حداٍد حديًدا: الكاسانن

ـًا معلوًما؛ جلًدا اا َخّفاٍف وال خيـار  ، ضـللك جـائز  ؛ وٍمبأجٍر معلـ ، ليعم  له خّف
 ( 85).ب  هو استئجار"، ألن هلا ليس باستص اع؛ ضيه

ال ، أن ما يقوم به الدارع   دراسة اجلدوى جمـرد عمـ   : لكن يرد على ذلك
واألعيان املستمدمة   هلا العم  ليسض هلـا  ، أو انتاجه، حيتاج ضيه اا أعيان لتص يعه

، ومن العادإ أن غكون مع العم ، أو الكرتونًيا، سواء كانض ورًاا عادًيا؛ ايمة ذات بال
ضأرلهض استئجار الصلاغ وال ساخ اللين يقـدمان الصـلغ واحلـرب مـن     ؛ وال غفرد ع ه

 ( 86).ع دهما

ن الدارع لـو اـدم لطالـب    يدل عليه أ، ال بيع عم ، أن دراسة اجلدوى بيع ع  .3
، ملتفق عليها جاز ذلكوكان وضًقا للمواصفات ا، الدراسة ما أعد ه ال  ابرام العقد

ألن الشـرط يقـع علـى العمـ        ؛ ولو كان ررط العم  من نفس العقد ملا جاز
بيع عـ   : ضقالوا، واد عر ف أه  العلم االستص اع بللك، املستقل  ال   املاضن

 ( 87).ال بيع عم ، موصوضة   اللمة
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ورضن ، العقدوأما اذا أغى الصانع بع  ص عها ال  ": وهاب مبا االه الكاسانن
 ( 88)."وهو التعاطن برتاضيهما، ب  بعقد آخر، ضإمنا جاز ال بالعقد األول؛ به املستص ع

أن حقيقة عقد االستص اع غشله عقدي السلم واإلجـارإ علـى   : وحم  اإلركال
 -وألن ضيه مع ـى عقـدين جـائزين    ": يقول الكاسانن   رأن عقد االستص اع، العم 

واسـتئجار الصـ اع   ، ن السلم عقـد علـى مليـع   اللمـة    أل؛ -وهو السلم واإلجارإ 
 ( 89)."يشرتط ضيه العم 
وهن أرله ، أن دراسة اجلدوى عقد اجارإ على عم  -واه أعلم  -واألارب 

ألن املقصود من العقد االستفادإ من م فعة اخللري   غقدير ؛ باالستئجار على الص اعة
وهـلا الفـارق جـوهري      ،  مقصـود غـري ، وما حيص  من ورٍق واوه ضتابع، األمور

، وبيـع عمـ   ": لسرخسـن اـال ا ، التفريق ب  عقدي اإلجارإ على العم  واالستص اع
ضاملعقود عليه الوصف الـلي حيـدل   ، وهو االستئجار للص اعة واوها، الع  ضيه غلع

وهـو  ؛ رط ضيه العمـ  ُر، وبيع ع ، والع  هو الصلغ بيع ضيه،   احمل  بعم  العام 
والعمـ  مشـروط   ، وهللا يثلض ضيه خيار الرؤية، ضاملستص ع ضيه مليع ع ، ستص اعاال
 ( 90)."ضيه

غطليق رروط عقد اإلجارإ على العم  على عقود دراسـات اجلـدوى    املسألة الثانية:
 (: دراسة منوذج)إلنشاء ا اإ ضضائية

ية مـن  لطلب دراسة غ فيلية إلنشاء وجتهيز وغشطي  ا اإ ضضائمنوذج ب  أيدي ا 
ل   ر ضيه للتأكد من مـدى غـوضر رـروط عقـد اإلجـارإ علـى       ( ؛ سات غشان )مواع

 : العم  ال  نص  عليها الفقهاء

، "لطلب الدراسة الت فيلية الكاملة إلنشاء وجتهيز وبد  وغشطي  الق ـاإ امل اسـلة   
 : اغلع اخلطوات التالية
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أو عـن  ، لل كـن للشـركة  للق اإ عن طريق احلساب ا حتوي  ايمة الدراسة الت فيلية .1
 . كما   الليانات أسف "( 91)(ويسرتن يونيون) طريق

وغعجي  األجرإ من الشـروط الـ  أجازهـا    ، وبهلا الل د غكون األجرإ معجلة
وهـو وجـه ع ـد    ( 93)،ب  اررتطها الشاضعية   اإلجـارإ علـى العمـ    ( 92)،أه  العلم

 ( 94).احل ابلة
طللك اا ادارإ التق يـة   ليص ؛ على ارسال ثم اضط ، كاماًل "امأل ال موذج التالن .2

 . واملشروعات"

 وأهم ما غضم ه ال موذج: 
 . حتديد نوع الق اإ .1

 (. الربام )مواصفات حمتوى الق اإ .2

 . املشاِهد املستهدف للق اإ .3

 . القمر املفض  .4

 . املتوضرإ( األجهزإ واملقرات) األصول .5

 . نأو اياس، حمدود التكلفة: مستوى التجهيز   اللداية .6

 . وغشطي  الق اإ، الدولة ال  سيكون بها استديو اللد  .7

وعلى ضوئها يتم حتديد دراسة مالية ، وهله الل ود غعطن رؤية ألرضية الدراسة
وغشـم   ، وغق ية حديثة للمشروع حتى مرحلة خروجـه لللـد  التجـرييب أو الرباجمـن    

، زمـة استصـدارها  التصـاريح الال : -كما   ال شرإ التسـويقية   -مواصفات الدراسة 
خدمات الـرب   ، املعدات والتجهيزات واملقرات الالزمة، حيز الرتدد وسعته امل اسل 

وغكلفة ك  ب د ممـا  ، املكتلة الرباجمية، اهليك  الفين واإلداري لفريق العم ، التلفزيونن
 . ومصادر دخ  الق اإ، مع بيان بدائ  ضط  التكلفة ع د احلاجة، سلق
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( حمـ  التعااـد  )ا اررتطه الفقهاء من حتديد مواصفات العم وهلا الل د حيقق م
 ( 95).مبا خيرجه عن اجلهالة املؤدية للت ازع

أو مطلوعـة  ، عرب الربيد اإللكرتونن PDF"غسلم الدراسة الت فيلية للق اإ   ملف  .1
 . أو عرب الشين لع وان املستفيد"، مبقر الشركة

 كره أوا؛ لدضع الطرر عن حم  التسليم. وهلا الل د ليس من رروط عقد اإلجارإ، لكن ذ
 . واإلرعار بتيوي  القيمة"، "التسليم خالل مخسة أيام من غاريخ غقديم الطلب .2

هـ  هـوز أن   : وذكر هلا الل د جمموًعا مع الل د الثانن مما اختلف ضيـه الفقهـاء  
 : ضيه اوالن، بضل  مواصفات امل ت  واملدإ ؟؛ حتدد م فعة العم    اإلجارإ

كـأن  ؛ ال يصح اجلمع ب  العم  واملدإ   حتديد م فعـة عقـد اإلجـارإ    قول األول:ال
 . استأجرغك لتمي  هلا الثوب اليوم: يقول

ــة  ــن ح يف ــلهب أب ــة ( 96)،وهــو م ــد املالكي ــد ( 97)،واملشــهور ع  واألصــح ع 
 ( 99).وامللهب ع د احل ابلة( 98)،الشاضعية

كـ  واحـد م همـا    ، ذكر أمرين العااد ألن؛ املعقود عليه جمهولبأن : واستدلوا
ضتقـديره بالعمـ  هعلـه أجـرًيا     ، وال ميكن اجلمع بي همـا ، ا عليههوز أن يكون معقوًد

 ( 100).وحكمهما خمتلف؛ وغقدير باملدإ هعله أجرًيا خاًصا، مشرتًكا
 ( 101).ثم ان أحدهما اد حيص  ال  اآلخر

 . عقد اإلجارإ يصح اجلمع ب  العم  واملدإ   حتديد م فعة القول الثانن:
ووجـه  ( 103)،واـول للمالكيـة  ( 102)،وهو اول أبن يوسف وحممـد بـن احلسـن   

 ( 105).ورواية للي ابلة( 104)،للشاضعية
، والعمـ  معلـوم  ، ألنـه هـو املقصـود   ؛ املعقود عليه هو العمـ   بأن: واستدلوا

، ا عليهـا ضلـم غكـن املـدإ معقـودً    ، لتعجيـ  ل ضجـاء ذكر املدإ وأما ، ضاألجرإ مرغلطة به
 ( 106).رها ال مي ع جواز العقدذكو
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 القول املمتار: 
لييد  نفسـه  ؛ امنا ذكر هلا الشرط -  مسألت ا  -والدارع ، هو القول الثانن

ال أن العقد واع على انتفاع طالب العم  مبي  العقـد  ، وعدم التأخر، على التعجي 
 . اذ ال م فعة له   ذلك؛   املدإ

ومشروعية هلا العقد ، لإلجارإ على العم  وبه يتضح اجتماع الشروط املعتربإ
 . وأمثاله

 ( 107).املطلب الثاني: توفري امليزانية املالية إلنشاء الفضائية

ورواغـب  ، ويشم  ذلك غوضري الدعم املالن لك  خطوات التأسـيس والتجهيـز  
وغكاليف اللد  اا أن غلدأ الفضائية   االعتمـاد  ، اهليك  الت  يمن من اداري  وض ي 

 . لى مصادر دخلها لدعم غشطيلهاع

أو من خالل رراكة ومساهمة مع مسـتثمرين  ، واد غتوضر امليزانية بصورإ ضردية
غشك  مع م الق وات   الو، الق وات الفضائية املساهمةوهله األخريإ متثلها ، آخرين

 . األامار العربية العاملة اآلن على

ضإنه ُيسَهم لكـٍ  واحـد مـن    ؛ مةمملوكة لشركة مساه الق اإ الفضائيةواذا كانض 
وهـله اجـارإ   ، ويكون إلدارإ الق اإ أجر مقطوع، املساهم  حبسب حصته من امللكية

وهـله  ، أو يكون لإلدارإ سهم م سـوب مـن األربـا    ، وال اركال   جوازها، جائزإ
 : الصورإ مشكلة   ررهها

 . أنها صورإ رركة املضاربة التمري  األول:

وادارإ الق ـاإ اـدمض العمـ     ، ن املساهم  اد موا رأع املالأ: ووجه التمري 
 . وهن صورإ املضاربة، على جزء مشاع من الربح
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أن من رروط رركة املضـاربة أن يكـون العمـ     : ويعرتض على هلا التمري 
ولـيس كـللك عمـ  ادارإ    ، ُغقّلب ضيه اللضائع بيًعا ورراًء طلًلـا للـربح  ؛ عماًل جتارًيا

 . الق اإ

أن أه  العلم رمحهم اه غعاا اررتطوا أن يكون عم  املضارب مـن   :وأجيب
مما ضيه غ ميـة املـال   ، لك هم اختلفوا ضيما يدخ    ذلك وما ال يدخ ، أعمال التجارإ

 : على أربعة اجتاهات

واصـره علـى أنـواع    ، من ضي ق ررط التجارإ   عم  املضاربة االجتاه األول:
 . ويقلله بالليع والشراء ضق ، له نقدبأن ُيدضع ؛ التجارات الصرضة

 ( 108).وهو ملهب الشاضعية

والطعـام  ، لو اارضه على أن يشـرتي احل طـة ضيطي هـا وخيلزهـا    ": اال ال ووي
ضهـو  ، والـربح بي همـا  ، أو يصـلطه ، والثوب ليقصره، والطزل لي سجه، ليطلمه ويليعه

، أو مسـتطالت ، وابأو د، اارضه على دراهم على أن يشرتي خنـيالً : الثانية …ضاسد
ألنـه  ، ضهـو ضاسـد  ، وغكون الفوائد بي همـا ، وغالغها، ونتاجها، وميسك راابها لثمارها

، ررط أن يشرتي رلكة ويصطاد بهـا : الثالثة …ب  من ع  املال، ا بالتجارإليس رحًب
 ( 109)."وعليه أجرإ الشلكة، ويكون الصيد للصائد، ضهو ضاسد، والصيد بي هما

والعم  بطري التجارإ مـن األعمـال   ، للياجة رخصًةض ررعضاربة أن املب: واستدلوا 
 ( 110).غشملها الرخصة ضال، ميكن االستئجار عليهاامل ضلطة ال  

ليشم  ك  ما يـؤدي  ؛ من وس ع ررط التجارإ   عم  املضاربة االجتاه الثانن:
 . ولو صاحله عمٌ  آخر، وغ ميته مما أصله الليع والشراء، اا غثمري املال

 ( 111).وهو ملهب احل فية
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، ولو دضع اليه ألف درهم مضاربة على أن يشرتي بها الثيـاب  ": اال السرخسن
وخييطها علـى أن مـا رزق اه غعـاا   ذلـك مـن رـنء ضهـو بي همـا         ، ويقطعها بيده

ألن العم  املشروط عليه مما يص عه التجـار علـى   ؛ ضهو جائز على ما اررتطا، نصفان
وكللك لـو اـال لـه علـى أن يشـرتي بهـا       . هو كالليع والشراءض؛ اصد حتصي  الربح

ضكـ  هـلا مـن صـ ع     ( 112)،وأجربـة ، وروايا، ودالء، اوخيرزها خفاًض، واألدم، اجللود
 ( 113)."ضيجوز ررطه على املضاربة، التجار على اصد حتصي  الربح

وال يتيصـ  اال بالشـراء   ، االسـرتبا  بـأن املقصـود مـن املضـاربة     : واستدلوا
 ( 114).ولو صاحله عمٌ  آخر، ضصح   ك  اسرتبا  عن طريق الليع والشراء؛ والليع

ولـو كـان   ، من وس ع التجارإ لتشم  ك  ما كان ضيه غ مية املال االجتاه الثالد:
 . كالزراعة؛ بطري الليع والشراء

 ( 115).وهو ملهب املالكية
بلطـين عـن    ولقـد ": اال   املدونة، واي دوا جواز ذلك بأن ال يشرتطه رب املال

ال خـري    : اـال مالـك  ، ويشرتط عليه أن يزرع به، امالك   اللي يأخل املال اراًض
ا ضـزرع بـه أيكـون اراًضـ    ، ضإن أخل املال القراض من غري ررط اررتطه: الض، ذلك
ضجعـ  الزراعـة مـن    ( 116)؛"امنا هن جتارإ من التجارات، اال أرى به بأًس: اال، ا؟جائًز

 . ج س التجارات

من وس ع مع ى العم    املضاربة اا ك  ما كان من رأنه غ مية  ه الرابع:االجتا
 . ضشملض أي عمٍ    رنء بلعض ب مائه، وان ي يكن نقًدا، أي ماٍل

 ( 117).وهو ملهب احل ابلة   املشهور ع هم

ومـا يـرزق اه   ، وان دضع رج  دابتـه اا آخـر ليعمـ  عليهـا     ": اال ابن ادامة
 ( 118)."أو كيفما ررطا صح، اأثالًث أو، بي هما نصف 
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عامـ  أهـ  خيـرب بشـطر مـا       أن رسول اه   ابن عمر ديدحب: واستدلوا
 ( 119).من مثر أو زرع؛ خيرج م ها

؛ واملزارعـة  املسـاااإ أن العم    رـنء بـلعض منائـه يشـله     : ووجه االستدالل
 املـال  رالة   غصرفضهن ؛ املضاربةومث  ذلك ، حيد يعم    األرض بلعض منائها

 ( 120).بلعض منائه
  القول املمـــتار:

بتقليـب املـال   ؛ أن من ررط املضاربة كونها على ما ُررعض عليه مـن التجـارإ  
واياسها على املساااإ واملزارعة ال يصح ، بالليع والشراء على أي وجٍه حيص  به الربح

 : من وجه 
و  املضـاربة  ، ثابتـة  أن   املساااإ واملزارعة يكون العم  على أصـول : األول

 . العم  على أصول متداولة
و  املضـاربة مـا زاد علـى    ، أن الربح   املساااإ واملزارعة ك  العائـد : والثانن

 . رأع املال

 . أنها أرله بعقد املساااإ واملزارعة التمري  الثانن:
، مـن مقـر ات وجتهيـزات   ؛ أن املساهم  ادموا أصـواًل ثابتـة  : ووجه التمري 

 . ضأرلهض املساااإ واملزارعة؛ رإ الق اإ اامض بالعم وادا

 القول املمتار من التمره : 
ضيجوز إلدارإ الق ـاإ  ، وسالمته من االعرتاض، لقوإ رلهه؛ هو التمري  الثانن

ومـن ايـرادات   ، أن غعم  ب سلة من الربح احلاص  من عوائد خدمات الق اإ وبراجمها
 . واه أعلم، على عقدي املساااإ واملزارعة ررًها هلله الصورإ؛ اررتاكاغها
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 .املطلب الثالث: استصدار الرتاخيص الالزمة من شركات البّث يف املدن اإلعالمية

 : والستصدار هله الرتاخيص ضإنه يشرتط أن غلتزم الق اإ بالقوان  التالية

ن واد غضمن امليثاق سـتًا وعشـري  ، م2002ب ود ميثاق الشرف اإلعالمن العربن  .1
"ُيستهدي بهـلا امليثـاق   رصـد    : ونص ض املادإ اخلامسة والعشرون على أنه، مادإ

أو الطائهـا  ، أو غعليقها، و  م ح العضوية، وغقويم وضع األداء اإلعالمن العربن
وما ي لثـق ع هـا مـن جمـالس وهيئـات   جمـال       ،   االحتادات وامل  مات العربية

"غسـري أحكـام هـلا    : دسة والعشرون على أنهونص ض املادإ السا، اإلعالم العربن"
ويعترب وثيقة من وثائق جامعة ، امليثاق على اإلعالم العربن بأركاله ووسائله كاضة

 . الدول العربية"

وبال  ر   ب ود هلا امليثاق ال ي هر ضيه ما هو خمالف صراحًة ألحكام الشريعة 
واجلهات املمو ل هلا الفص    ، لكن يلقى غوضيح آلية غطليق هله امللاد ، اإلسالمية

  .(121)ذلك ع د الت ازع حم  للس

 -مع أنه ي لطن أن يراعى أيًضا أن الرب  مبيثاق الشرف اإلعالمن اإلسالمن  -
 . أوا -( 122)اللي سلقض اإلرارإ اليه

  :(123) وثيقة غ  يم اللد  الفضائن اإلذاعن والتليفزيونن   امل طقة العربية .2

ق هـله امللـاد  علـى    يـ غطلعلى : الل د الثالدوأكد ، ًداواد حوت اثين عشر ب 
الفضـائن   واعـادإ اللـد   ، اللـد  يتعلـق ب وعلى ك  من يلارر أي عمـ   ، هيئات اللد 

 . الصادرإ من أو املوجهة اا أراضن الدول العربية

اذ ، واللي ُيشك    هله الوثيقة هو ما حدده الل د الثانن ع د بيان دولة امل شـأ 
غعترب دولة امل شأإ أية دولة من الدول أعضاء جامعـة الـدول العربيـة غتـواضر     ": جاء ضيه

 : ضيها أي من احلاالت التالية
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 . الدولة املااة للرتخيص -1
مقـار اإلدارإ املركزيـة   )الدولة ال  يتواجد على أراضـيها أي مـن املقـار اإلداريـة     -2

قرارات اخلاصـة بالربجمـة أو   مقار اإلدارإ ال  غصدر م ها ال)أو الربجمية(، للميطة
أو مكتب من مكاغب هيئة اللد  أو ، هليئات اللد  أو اعادإ اللد ( اإلنتاج أو اللد 

اإلداري )ضـإذا غسـاوى املقـران   ؛ اعادإ اللد  متى كان يعمـ  بهـا أغلليـة موظفيـه    
عددًا غصلح دولة امل شأ هـن الدولـة الـ  يوجـد علـى أراضـيها املقـر        ( والربجمن

 . رئيسناإلداري ال

، الدولة ال  غقام على أراضيها مراضق بد  اإلرارإ الصاعدإ اا األامار الص اعية -3
 . أو ال  غستمدم مراضقها   بد  اإلرارإ الصاعدإ لألامار الص اعية املع ية"

وهلا يعين أنه اد غت ازع أكثر من جهة ال  ر   القضايا املوجهـة ضـد ضضـائية    
 .  ضض  هلا الت ازعمما حيتاج معه اا، واحدإ

  :(124) احلرإ اإلعالمية اوان  هيئة االستثمار وامل اطق -1

احلـرإ  ق وهله الرتاخيص ال بد  أن رضع كللك لقوان  هيئة االستثمار وامل اط
ضـإن ب ـود هـله القـوان  ال     ؛ وحبسب مدي ة السادع من أكتـوبر املصـرية  ، اإلعالمية

؛ ول من ضواب  وملاد  العم  حمـ  ن ـر  لكن يلقى الل د األ، ُغشك  من جهة ررعية
ال هوز الرتخيص للعم  بامل طقة احلـرإ العامـة اإلعالميـة لق ـوات ذات     ": اذ جاء ضيه
 . "أو للع ف، أو غدعو للج س، أو حزبية، صلطة دي ية

وم ع انشاء ا اإ ذات صلطة دي ية أحوج كثرًيا من الفضـائيات اإلسـالمية الـ     
أو ا ـاإ  ، عالمية اا استمراج التصريح باسـم ا ـاإ اجتماعيـة   غلد  من هله املدي ة اإل

 !. م وعات
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وكتطليق عملن ضقد أث ر هلا الل د على بعض الفضـائيات اإلسـالمية ضُألزمـض    
؛ ومعلـوٌم أن االسـتئجار علـى م فعـة حمرمـة     !!، كونها ا ـاإ م وعـات  ؛ مبساحة غ ائية

 . ضمن ررًطا باطاًل ؟ضه  هوز الدخول   عقد يت( 125)،كالط اء والزمر حرام
ضفيــه ، أاــرب مــا ُغمــر ج عليــه هــله املســألة حــديد بريــرإ رضــن اه ع هــا 

ثم ، واررتطن هلم الوالء"، "خليها: اال لعائشة رضن اه ع ها الصييي  أن ال يب 
 ( 126).احلديد، "... "أميا ررط ليس   كتاب اه ضهو باط : واال، خطب ال اع
 ( 127).أمر عائشة أن غدخ    عقٍد ُاررتط ضيه ررٌط باط  أن ال يب : ووجه الداللة

 ونوا  هلا االستدالل من عدإ وجوه: 
  .(128)احلكم بشلوذ هله الرواية الوجه األول:

  .(129)أنها ثابتة   الصييي  من رواية األثلات: وأجيب
ڭ  چ  :كقوله غعـاا ؛ اررتطن عليهم الوالء: أن مع ى احلديد الوجه الثانن:

  .(131)أي ضعليها( 130)؛ چڭ  ڭ
ألن مع اه أنها لو ي غشرتط علـيهم الـوالء ي   ؛ أن هلا التأوي  ضيه ن ر: وأجيب

ولـو كانـض   ، أبط  ررط الوالء وألن ال يب ( 132)،وهو هلا بشرط أو بدونه، يكن هلا
  .(133)وي يلطله، عائشة رضن اه ع ها هن ال  اررتطته عليهم لكان صييًيا

ضكيف يأمرها مبا يعلم أنهم ال ، رضضوا الليع اال بهلا الشرط نهما: ويقال أيًضا
  .(134)يقللونه م ها؟

ال غ ق  اا مع ـى حـرف   ، أن األص  أن الالم على مع اها: ومما هاب به أيًضا
  .(135)وال دلي  ه ا، آخر اال لدلي 

وبيـان  ، أن األمر باالررتاط مراده اإلباحة على اصـد التهديـد   الوجه الثالد:

 ويؤيـده روايـة:   ،(136)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  ية وعـدم ال فـع؛ كقولـه غعـاا:    التسو
  .(138) (137)ودعيهم يشرتطون ما راءوا"، "اررتيها



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69مية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسال  184

واألصـ   ، أن هلا التأوي  خالف األص    وضع اللفظ واسـتعماله : وأجيب
 . ثم ان مقتضاه رجع اا أنه أذن هلم   اررتاط الشرط الفاسد ،(139)   الكالم احلقيقة

أن غشـرتط هلـم    ضأمر عائشة، أراد ابطال ذلك عليهم ال يب  أن ه الرابع:الوج
كمـا أنـه أمـرهم بـاإلحرام     ؛ ليكون أبلغ   اطـع عـادغهم   ذلـك   ؛ ثم أبطله، الوالء

، ضأحرموا باحل ، ألنهم كانوا ال يرون جواز ذلك؛ ضلم حيرموا، بالعمرإ   أرهر احل 
ليلالغ   الزجـر والـردع   ؛ اإلحرام بالعمرإوأمرهم ب، ثم ضسخ عليهم احرامهم باحل 

وهـن  ، ضيكون هلا الشرط خاصًّا لعائشة رضـن اه ع هـا  وعليه ؛ عما كانوا يعتقدونه
 ( 140).ال عموم ضيها، اضية ع  خاصة

؛ ثـم نسـمه اه غعـاا وأبطلـه    ، أن هلا االررتاط كان ملاًحـا  الوجه اخلامس:
 ( 141).ليل  هلا ال سخ وخطب ال يب 

، أن دعوى التمصيص وال سـخ حتتـاج اا دليـ    : عن هلا واللي الله وأجيب
 ( 142).وال دلي  ه ا عليهما

 ( 143).الشرط ي يقع   العقدهلا أن  الوجه السادع:

 . يدل على خالف ذلك"خليها، واررتطن هلم الوالء"، : وهاب: بأن ظاهر اوله 
 القول املمتار: 

وان غضـمن رـرًطا   ،     هلا العقـد أذن لعائشة أن غدخ األارب أن ال يب  
وال يلط  العقد ( 144)،ضيكون اررتاطه كالعدم؛ وعدم العم  به، إلمكان ابطاله؛ ضاسًدا

( 146)،وهـلا التوجيـه روايـة ألمحـد    ( 145)،ما دام أن اخلل  ي يسرد اا أركان العقـد ، به

 ( 149).وأبن ثور( 148)،وال سائن( 147)،واول ابن أبن ليلى

احة لللد  اإلعالمن بهـلا الشـرط متـى مـا اسـتطاع      وعليه يصح استئجار مس 
 . املستأجرون التملص من غطليق هلا اإلجراء احملرم
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وأوا من ذلك وأجـدر أن غسـعى الفضـائيات اإلسـالمية مـن خـالل رابطـة        
 . أو ضتح مدن انتاجية جديدإ، اإلعالم اهلادف أو غريها اا استصدار اوان  م اسلة هلا

لعقد بهلا الشرط الفاسد عل  بأن ضسـاد رـرط الـوالء    ثم ليعلم أن من أبط  ا
وذلـك  ، ما   مقابلته من الثمن د ألنه هب ر؛ باجلهالة( الثمن) يعود على ركن العقد

بـ  أسـق  نصـيب    ، العقد هاه ا وي يلط  ال يب ( 150)،ضيصري الثمن جمهواًل؛ جمهول
  .(151)لعلمهم بالتيريم؛ هلا االررتاط من الثمن عقوبة عليهم

ضإن املستأجرين حمل  الق اإ اإلسالمية اصدوا باألجرإ ، وليس كللك   مسألت ا
وي يلـللوا عوًضـا     ، ال  دضعوها ما أرادوا من انتفاع مشروع مـن القمـر الفضـائن   

 . طلب هلا الشرط احملرم

  .املطلب الرابع: إعداد املادة الرباجمية اليت تغطي بّث القناة

خصوًصا   مرحلة بثها  -ن ادارغها غسعى لتططيتها ع د انشاء ضضائيٍة ما ضإ
أو باإلنتاج ، بشراء حقوق عرض جمموعة من املواد سواء؛ باملواد الرباجمية -التجرييب 

 : اللاغن من خالل معدات وضريق عم  الق اإ
 ( 152):وحكم هله املسألة يتعلق بشكٍ  أساسن حبكم التصوير التلفزيونن

 (.)أو الفضائن يوننمسألة: حكم التصوير التلفز

 أواًل: غصوير املسألة: 
ال ضرق   حقيقة الوااع ب  التصوير التلفزيونن العادي والتصوير الفضائن اال 

"هـو التصـوير   : وُيعر ف التصوير التلفزيونن بأنه، وحسن نق  الصورإ، من جهة الداة
يركـة مـع   و "ي قـ  الصـورإ املت  ( 153)،اللي ي هر خيال الشنء املصو ر علـى الشارـة"  

وبكـ  مـا غتضـم ه هـله الفـرتإ مـن أحـدال        ، الصوت على امتداد ضرتإ زم ية حمددإ
 : وي قسم هلا ال وع من التصوير اا اسم  ،(154) وواائع"
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 . ثم غلد  بعد ذلك، أن رزن هله الصور على أررطة خاصة -أ

ويعـي  املتـابع   ، لتستقللها أطلاق االسـتقلال ؛ ومبجرد غصويرها، أن غلد  ملاررإ -ب
 . احلدل حل ة بلي ةل

  :(155)ويتم  التصوير التلفزيونن عرب اخلطوات التالية
 . غسل  أرعة ضوئية اوية على اجلسم املراد غصويره .1

ثـم علـى   ، غ عكس هله األرعة من اجلسم املراد غصويره اا عدسة آلـة التصـوير   .2
 . وغ طلع عليه الصورإ بتأثرٍي كيميائنٍّ، رري  مص وع من مادإ حساسة للضوء

 . ثم اا موجات كهرومط اطيسية، ثم يتم حتوي  الصورإ اا ارارات الكرتونية .3

لتستقللها هوائيات االسـتقلال ألجهـزإ   ؛ غرس  هله املوجات عرب هوائن اإلرسال .4
 . التلفزيون ضمن املدى ال  ميكن أن غص  اليه

ُطلـن مبـادإ   ، أو رزن علـى رـك  غطـريات مط اطيسـية علـى رـري  بالسـتيكن        .5
ولعرض هله الصور مير هلا الشري  على رأع يتيسس هله ، كية م اسلةبالستي

ثم يرسلها اا الشارـة علـى رـك     ، وحيوهلا مرإ أخرى اا الكرتونات، املوجات
 . لت هر على رك  صورإ ذات مالمح متكاملة، ارارات كهربائية

 ثانًيا: األدلة الواردإ   رأن حكم التصوير: 
 : ومن غلك األدلة، ر من التصوير أو اات اء الصوروردت أدلة كثريإ   التيلي

 : م ها، جاء   رأن التصوير عد إ أحاديد -أ

ضإن اه معلبه حتى ي فخ ، ر صورإمن صو ": اال أن ال يب  حديد ابن علاع  -
  .(156)متفق عليه، "اوليس ب اضخ ضيها أبًد، ضيها الرو 

عون هله الصور يعلبون ان اللين يص ": اال أن رسول اه  حديد ابن عمر  -
  .(157)متفق عليه، أحيوا ما خلقتم": يقال هلم، يوم القيامة
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 : وجاء   رأن املصورين -ب

ا ع ـد اه يـوم   ان أرد ال اع علاًب": اال أن رسول اه  حديد ابن مسعود  -
  .(158)متفق عليه، "القيامة املصورون

، مثـن الكلـب  و، نهى عـن مثـن الـدم    ان ال يب : اال وحديد أبن جييفة  -
رواه ، "رواملصو ، واملستومشة، والوامشة، وموكله، ولعن آك  الربا، وكسب اللطن

  .(159)اللماري

 : وجاء   رأن اات اء الصورإ -ج

وال ، ا ضيـه كلـب  ال غـدخ  املالئكـة بيًتـ   ": اـال  أن الـ يب   حديد أبن طلية  -
( 160).متفق عليه، "صورإ

 

أال أبعثـك  :  ن بـن أبـن طالـب   اال لن عل: اال، أبن اهلياج األسديوحديد  -
ا اال ا مشرًضوال ارًب، اال طمسته ؟ أن ال غدع متثااًل على ما بعثين عليه رسول اه

( 161).أخرجه مسلم، وال صورإ اال طمستها، سويته
 

 ثالًثا: احلقيقة الشرعية للصورإ ال  ورد ال هن ع ها: 

، مثله ك  سطح مصقولو، واملاء، اغفق أه  العلم على جواز الصورإ   املرآإ
، كما اغفق مجاهري العلماء على حتريم صور ذوات األروا  ادسمة الكاملة ال  غـدوم 

  .(162)ب  نق  اإلمجاع على حترميها، عدا لعب األطفال، وغلقى طوياًل
 . ضما هن حقيقة الصورإ امل هن ع ها ؟

  :وللجواب عن هلا السؤال نقف مع َمعلم  نسرترد بهما   اإلجابة
 : وأه  الشرع، غعريف الصورإ   كالم أه  اللطة -أ

: غاج العروعواال   ، والتصوير هو التشكي ( 163)،الشك :   اللطة ورإالصُّ
، الصـورإ مـا ي ـتق  بـه اإلنسـان     ": واـال ، "غشك ؛ ضتصور، صورإ حس ة رهصو  واد"

  .(164) "ويتميز بها عن غريه
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 : ا املع ىوالصورإ   كالم أه  الشرع كللك غدور حول هل
ر الشنء املصوَّوهلا "( 165)،"والتشكي ، التمطي : ومع ى التصوير ": اال القرطيب

  ."(166)ا   ثوبأو نسًج، اأو دهاًن، اأو يكون نقًش، اأعم من أن يكون راخًص
أو ، أو نقـ ٍ ، أو غلـوين ، أو رطي ، ضيقيقة التصوير ال حتقق اال ب وع غشكي 

الـلين يصـورون   ( املصـورون )": صييح اللماري رر   القسطالنن اال ، او ذلك
عـامل    أو غشـكي ٍ ، ضييكونهـا بتمطـي ٍ  ؛ أركال احليوانات الـ  غعلـد مـن دون اه   

 ( 167)."ااصدين ذلك، باحلرمة
 : العل  ال  حرمض الصور ألجلها -ب

وكالم الفقهاء رمحهم اه غعاا غ هر علتان بارزغـان  ، بال  ر   األدلة الشرعية
 . اوًإ وضعًفا، ور احلكم وجوًدا وعدًماعليهما يد

  (.)علة حتريم ص اعة الصور العلة األوا:
وهن حاصـلة بقصـد   ، ورطيطه خللق اه غعاا، وهن مضاهاإ املصور بتشكيله

( 168)وان كان   األوا أرد -املضاهاإ أو عدمه 
وخطـ  مـا هـو    ، ما دام أنه رّك  –

 . غصويرهو، من خلق اه غعاا امل هن عن غشكيله
 : ويدل على ذلك

 : من ال صو  .1

ا داًر  دخلـض مـع أبـن هريـرإ    : اـال ما رواه الشيمان من حديد أبـن زرعـة    -
ومـن  ": يقـول  مسعـض رسـول اه   : اـال ، ا يصورضرأى أعالها مصوًر، باملدي ة

واولـه    ( 169)،"وليملقـوا ذرإ ، ضليملقـوا حلـة  ، أظلم ممن ذهـب خيلـق كملقـن   
  .(170)أي اصد؛ "ذهب": احلديد
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واـد  ، رسـول اه   دخـ  علـن   : وما أخرجاه عن عائشة رضن اه ع ها االـض  -
: واـال ، وغلون وجهه، ضلما رآه هتكه، ضيه متاثي ( 172)بقرام( 171)،سرتت سهوإ لن

االـض  ، "اللين يضاهون خبلق اه، ا ع د اه يوم القيامةأرد ال اع علاًب، يا عائشة"
اال احلـاضظ ابـن حجـر      ( 173)،"أو وسادغ ، ضجعل ا م ه وسادإ، ضقطع اه: عائشة
( 174)،"أي يشـلهون مـا يصـ عونه مبـا يصـ عه اه     ؛ اللين يضاهون خبلق اه": الفتح

( 175)."للعلادإ ا ممن يصورها الذات رو  للعلادإ أرد علاًبر صورإ ومن صو ": واال
 

 : ومن كالم أه  العلم .2

  .(176) "اه غعاا املضاهاإ خللق: علة حرمة التصوير": اال ابن عابدين -

غصـوير صـورإ احليـوان حـرام     : اال أصياب ا وغريهم من العلماء": واال ال ووي -
ألنه متوعد عليه بهلا الوعيد الشديد امللكور   ؛ وهو من الكلائر، رديد التيريم

ألن ضيـه  ؛ ضص عته حـرام بكـ  حـال   ، وسواء ص عه مبا ميتهن أو بطريه؛ األحاديد
أو ، أو دي ـارٍ ، أودرهٍم، أو بساٍط، ثوٍب وسواء ما كان  ، مضاهاإ خللق اه غعاا

( 177)."أو غريها، أو حائٍ ، أو اناٍء، ضلٍس
 

أو اصـًدا كـان   ، وعليه ضكلما كان التصوير أكثر مضاهاإ خللق اه غعـاا ضعـالً  
 . التيريم أرد

 : ويستث ى من ذلك
" أغانن : اه  اال رسول: اال  هريرإحلديد أبن : غصوير غري ذوات األروا  .1

ضلم مي عين أن أكون دخلض اال أنـه  ، أغيتك اللارحة: ضقال لن، جربي  عليه السالم
وكـان   الليـض   ، ضيـه متاثيـ   ، وكان   الليض اـرام سـرت  ، كان على اللاب متاثي 

ومر بالسرت ، ضيصري كهيئة الشجرإ، برأع التمثال اللي   الليض يقطع رضم، كلب
، "ومـر بالكلـب ضليمـرج   ، غوطـآن ( 178)وسـادغ  م لـوذغ   ضليجع  م ـه  ، ضليقطع

 ( 179).أخرجه أبو داود والرتملي
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، ألن الشجر واوه مما ال رو  ضيه ال حيـرم صـ عته   ": اال صاحب عون املعلود
وهـلا  : بـن رسـالن  ااـال  ، من غري ضرق ب  الشجر املثمرإ وغريهـا ، وال التكسب به

 ( 180)."  الشجر املثمرإ من املكروهضإنه جع؛ املهب العلماء كاضة اال جماهًد
من غزوإ  ادم رسول اه : االض، عائشة رضن اه ع هاحلديد : لعب األطفال .2

ضكشفض ناحيـة السـرت عـن ب ـات     ، ضهلض ريح، و  سهوغها سرت، أو خيرب، غلوك
ا لـه  ورأى بيـ هن ضرًسـ  ، ب ـاغن : االـض ، "يـا عائشـة؟  ، ما هلا": ضقال، لعائشة لعب

ومـا  ": اـال ، ضـرع : االض، "ما هلا اللي أرى وسطهن؟": ضقال، ج احان من رااع
أما مسعض أن : االض، "ضرع له ج احان؟": اال، ج احان: االض، "هلا اللي عليه؟

( 181).داود ، أخرجه أبوضضيك حتى رأيض نواجله: هلا أج ية؟ االض لسليمان خياًل
 

كـثري مـن    وعلـ  ( 182)،واستث اء لعب الل ات من التيريم هو ملهب اجلمهور 
ملـا  : وايـ  ( 183)،أه  العلم ذلك ملا ضيه من مصلية غدريب الل ات على غربية األوالد

ويقويه وجود ( 184)؛واستئ اع الصطار وضرحهم بللك، ضيه من كف  أذيتهم عن الكلار
: للصـلايا   ذلـك ضائـدغان   ": اـال احلليمـن  ، الفرع   ألعاب عائشة رضن اه ع هـا 

ضاالسـتئ اع الـلي   الصـليان مـن     ، ضأما العاجلة، جلةواألخرى آ، احداهما عاجلة
، اوأرـر  صـدرً  ، اوأطيب نفًس، ضإن الصيب ان كان أنعم حااًل؛ معادن ال شوء وال مو

و  انلسـاطه انلسـاط   ، وذلـك ألن السـرور يلسـ  القلـب    ، اكان أاوى وأحسن منـوً 
آلجلـة ضـإنهن   وأمـا ا ، وانتشاره   اللـدن واـوإ أثـره   األعضـاء واجلـوار      ، الرو 

، ويلـزم ذلـك طلـائعهن   ، والشفقة عليهم، وحلهم، سيعلمن من ذلك معاجلة الصليان
كن هلم باحلق كمـا كـن   ، حتى اذا كربن وعاين ألنفسهن ما كن غسرين به من األوالد

 ( 185)."لتلك األرلاه باللاط 
واـد صـر  بـه أبـو     ، والتعلي  األول هع  احلكم يتعدى اا الصـليان كـللك  

 ( 186).يوسف
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وهلا اد يستقيم ، ألنها ال ن ري هلا: واي ، كونها مهانة: واي    غعلي  جوازها
 . واه أعلم( 187)،لك ه ال يستقيم   لعب الل ات،   الفرع ذي اجل اح 

 (.)علة حتريم اات اء الصور العلة الثانية:
ــن دون اه    ــد م ــؤدي اا أن غعل ــد ي ــلي ا ــو ال ــض  ؛ الطل ــا اذا كان وخصوًص

أو   زمـان  ( 190)،أو كانـض لشمصـيات مع مـة   ( 189)،  أمك ة مكرمة( 188)،م صوبًة
 ( 191).يكثر ضيه اجله  واخلراضة

 : ويدل على أن التعلي  بهله العلة مؤثر أمران
 : وم ها، ال صو  الشرعية -1

صارت األوثـان الـ  كانـض   اـوم     : اال ما أخرجه اللماري عن ابن علاع  -
، وأما سواع كانض هلـلي  ، ب بدومة اجل دلأما ود كانض لكل، نو    العرب بعد

وأمـا يعـوق ضكانـض    ، أثم للين غطيف باجلوف ع د سـل ، وأما يطول ضكانض ملراد
أمساء رجال صاحل  مـن اـوم   ؛ وأما نسر ضكانض حلمري آلل ذي الكالع، هلمدان

أن انصلوا اا جمالسـهم الـ  كـانوا    ، ضلما هلكوا أوحى الشيطان اا اومهم، نو 
، حتـى اذا هلـك أولئـك   ، ضلم غعلد، ضفعلوا، ومسوها بأمسائهم، انصاًبهلسون أ

  .(192)وغ سخ العلم علدت

 رضـن اه ع هـا   أم سـلمة وما أخرجه الشيمان عن عائشـة رضـن اه ع هـا أن     -
ضلكرت لـه مـا   ، يقال هلا مارية، ك يسة رأغها بأرض احللشة ذكرت لرسول اه 

اـوم اذا مـات ضـيهم العلـد      أولئـك  ": ضقـال رسـول اه   ، رأت ضيها من الصور
، وصوروا ضيـه غلـك الصـور   ، اب وا على اربه مسجًد، أو الرج  الصا ، الصا 
(: ثم صوروا ضيه غلك الصور)": اال علن القاري( 193)،"ررار اخللق ع د اه أولئك 

، ثم جاء مـن بعـدهم  ، ا   العلادإ ألجلهموغرغيًل، ا بهمأي صور الصلياء غلكرًي
ضواعـوا    ؛ سلفكم يعلدون هـله الصـور  : واال هلم، م الشيطان أعماهلمضزين هل

  .(194) "علادإ األص ام
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 : ومن ذلك، كالم أه  العلم رمحه اه -2

( 195)."ضعدم دخول املالئكة امنا هو حيد كانض الصورإ مع مة": اال ابن عابدين -
 

كانـض   مـا  -واه أعلـم -واللي أوجب ال هن ع ـه   رـرع ا   ": واال ابن العربن -
ضقطـع اه  ، ضكانوا يصـورون ويعلـدون  ، العرب عليه من علادإ األوثان واألص ام

(. 196)"ومحى اللاب، اللريعة
 

ــك  ــن ذل ــة: ويســتث ى م ــالوطء؛ الصــور املهان ــالُفرش؛ ب ــتعمال، ك ؛ أو باالس
ما أخرجه أبو داود والرتملي عـن أبـن   : ويدل على ذلك( 197)،واو ذلك، كالدراهم

أغيتـك  : ضقـال لـن  ، " أغـانن جربيـ  عليـه السـالم    : ول اه اال رس: اال  هريرإ
وكـان   الليـض   ، ضلم مي عين أن أكون دخلض اال أنه كان على اللـاب متاثيـ   ، اللارحة

ضليجعــ  م ــه وســادغ  م لــوذغ  ، ومــر بالســرت ضليقطــع... ضيــه متاثيــ ، اــرام ســرت
ب اا أن الصـورإ  و  هلا احلديد غرجيح اول مـن ذهـ  ": اال ابن حجر( 198)،"غوطآن

مرغفعـة غـري   ، ال  متت ع املالئكة من دخول املكان ال  غكون ضيـه باايـة علـى هيئتهـا    
امـا بقطعهـا مـن    ؛ رت مـن هيئتهـا  ضأما لو كانض ممته ة أو غري ممته ة لك ها غي ـ ، ممته ة

  .(199) "أو بقطع رأسها ضال امت اع، نصفها
وكلمـا كانـض   ، يريم أرـد وعليه ضكلما كانض الصورإ معلقة ومع مة كان الت

 . غري ملاٍل بها كان التيريم أخف، مهانة
، ومما سلق ي هـر أيًضـا أن األدلـة الـ  جـــاءت   التيـــلير مـن التصـوير        

غقتضن الوعيـد الشـديد الـلي يـدل      –واد سلقض  –والوعيـــــد على املصــورين 
التيـلير مـن    خبالف غلك ال  جـاءت   ( 200)،على أن هلا الفع  من كلائر اللنوب

( 201).الثانن األول أرد   احلكم، وألصق بالفع  منوذلك ألن علة ال هن ؛ اات اء الصور
 

غ طلـق عليـه حقيقـة    ( الفضـائن ) ضه  التصوير التلفزيـونن ، واذا غل  ما سلق
 . أم ال؟، التصوير احملرم
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 رابًعا: أاوال أه  العلم املعاصرين، وأدلتهم، وم ااشتها: 
لكـن بـأي    ، ط املشاَهد بالتصوير التلفزيونن يسمى صورإ عرًضاال رك أن التقا

 : بالصورإ اجلائزإ أو املم وعة ؟ أله  العلم   ذلك ثالثة أاوال؛ الصورغ  يلتيق
  (202)القول األول: حتريم التصوير التلفزيونن.

 : واات اء الصور غ طلق عليها من جهت ، بأن األدلة ال اهية عن التصوير: واستدلوا
لع ـم  ؛ ب  هن   الصـورإ التلفزيونيـة أرـد   ، غوضر علة املضاهاإ خللق اه غعاا -أ

ولكثـرإ  ، وملا ضيها من اضاضة احلركة والصوت من جهة، مطابقتها خللق اه غعاا
 . وسرعة ما يصو ر من جهة أخرى

، أن هله الصورإ ليسض من رطـي  املصـور ورمسـه   : ونوا  هلا االستدالل
، والتصوير امنا هو التشكي  والتمطي ، ورإ ال  أوجدها اه غعااوامنا هن خيال الص

أو ، بتشـكي  ؛ دون أن يكـون م ـه غصـوير   ، ضيقيقة ضعله أنه التق  ما خلقه اه غعـاا 
 . رطي 

بـ   ! هله رمستك غضاهن خلق اه: ثم ال زد أن أحًدا يقول اذا رأى الصورإ
خطـك يشـله خـ     : ال يقـال لـه  ، سـت دات َمثُلها مث  من صور كتابة   آلة غصوير امل

 . ب  هو ذات خ  الكاغب، الكاغب

اذ ليسض هـن مـن الصـور املهانـة     ؛ واخلوف من االضتتان بها، غوضر علة غع يمها -ب
 . املستث اإ

وما ُحرم ، بأن هله العلة امنا هن من باب سد اللرائع: ونوا  هلا االستدالل
 . لسد  اللريعة غلييه احلاجة

من أرـد   –خصوًصا القربية م ها  -اللرائع املوصولة للشرك  أن سد: وأجيب
 . اذ حكم م ع اللريعة من حكم ما غوص  اليه؛ ما ُيعت ى به
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 ( 203)القول الثانن: جواز التصوير التلفزيونن. 
 : واستدلوا

 : بعدم وجود حقيقة الصورإ امل هن ع ها من جهت  -

ضيها أي عمٍ  من جهة التشكي   اذ ليس؛ عدم غوضر علة املضاهاإ خللق اه غعاا -أ
؛ ضي هـر خيالـه عليهـا   ؛ وامنا يقف الشمص أمام مرآإ آلـة التصـوير  ، والتمطي 

ثـم غقـوم   ، أو على أي سطح المع، أو على املاء، كالصورإ ال  غ هر على املرآإ
ضليس هـو اال اظهـار واسـتدامة    ، آلة التصوير بتثليض هلا ال   اللي يقع عليها

ولـيس ضيـه صـ ع    ، س ال   اللي أوجده اخلـالق سـليانه  وحل، لصور موجودإ
 . لصورإ غري موجودإ

كضـل   ؛ بأن   التصوير ضع  من جهة حرضية املصو ر: ونوا  هلا االستدالل
 . ومن جهة اغقان ص ع هله اآلالت، آلة التصوير واإلضاءإ

وحرضية املصـور  ، أن هلا الفع  من ج س واوف الشمص أمام املرآإ: وأجيب
 . ورطيطها، ونقشها، ال   غشكيلها،  هر   غوضيح مالمح الصورإامنا غ

؛ اذ ليسض هـن صـورإ ثابتـة   ؛ عدم حتقق علة كونها ذريعة لئن غعلد من دون اه -ب
 . ب  هن صورإ غزول مبجرد اطفاء اجلهاز، أو غ صب، ضتعلق

ولو ، أنه ميكن غثليض هله الصور ونصلها واستدعائها: ونوا  هلا االستدالل
 . أو غيابه، موت املصور بعد

والتعلق به نصب صورإ ، ومن اصد غع يم املصَور، بأن األص  عدمه: وأجيب
 . ال متيركة، ثابتة
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القول الثالد: جواز التصوير التلفزيونن اذا غللض مصليته على مفسدغه؛ كالـلي  
  .(204) ُاصد به الدعوإ، ونشر العلم، واألخلار الصييية

عل  امل ع من التصوير   مسألة التصوير التلفزيونن  بأن: وميكن أن يستدل هلم
 غطليًلا ملصليته على مفسدغه؛ كاالسـتفادإ ؛ ضإذا ع مض املصا  املرتغلة عليه جاز؛ ضعيفة

  .(205) واوها دون اجلانب اإلعالمن؛ ك شر األخلار، ونشر العلم، م ه   الدعوإ اا اه
 خامًسا: القول املمتار: 
اذ حقيقة صـ اعة  ؛ عة الصور ال غوجد   التصوير التلفزيوننعلة امل ع من ص ا

وهـلا الفعـ  غـري    ، ورطيطها ملا   ذلـك مـن مضـاهاإ خلـق اه    ، الصورإ غشكيلها
وهن اخلوف من  -وأما علة امل ع من اات اء الصور ، موجود   هلا ال وع من التصوير

، ورتفـن ، الصورإ غتيركاذ ؛ لك ها ضعيفة، ضهن موجودإ -كونها غعلد من دون اه 
ثم ان امل ع مـن االات ـاء لـيس رـديد     ، وغكرميها، ل صلها -وهن كللك  -وال ُغقصد 

وعليـه ضيـوازن بـ  املصـلية     ، -كمـا سـلق    -التيريم كشدإ امل ع من ضع  التصوير 
أو دنيويـة غربـو علـى هـله املفسـدإ      ، ضإن كان التصوير خيدم مصلية دي ية، واملفسدإ

 . واه أعلم،  ا على أص  امل ع غورًعاواال بقي، جاز
وأارب ، مع مالح ة أن الصور ثابتة، والتصوير الفوغوغرا  يأخل نفس احلكم

، أو احلاجـة املليـة  ، ضال حي  م ه اال ما ااتضته الضرورإ، وغع م، وغ صب، لئن غعلق
 . واه أعلم، وع مض مصليته

 .املطلب اخلامس: جتهيز مقرات القناة والبّث

واستئجار حمـ   ، غن أخرًيا جتهيز مقر الق اإ بالتق يات الالزمة إلنتاج الربام ويأ
 . لللد    امل طقة اإلعالمية احلرإ
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واسـتمراج الرتاخـيص   ، وحكم هلا خيضع ملا سلق غقريره من أحكام التصوير
مـا حكـم   : لكن ممـا حيتـاج اا جـواٍب خـاٍ  ع ـه     ، ال  غشرتطها امل اطق اإلعالمية

 .   غسجي  غ ائن ألج  بد  أو انتاج اسالمن؟استئجار حم

ضـإن اسـتمدم     ؛ أن حم  التسجي  يأخل حكم املـادإ املسـجلة ضيـه   : واجلواب
حالـه حـال سـائر    ، وان استمدم   معصية كـان حمرًمـا  ، طاعة كان استئجاره مطلوًبا

 . واآلالت املستمدمة، املوااع املؤجرإ

  .لقة بأسلمة الفضائيات التقليديةاألحكام الفقهية املتعاملبحث الثالث: 

 غدر  بد  ضضائية اسالمية على األامار الص اعية يتم  بأحد طريق : 

 . كما سلق؛ عن طريق غأسيس ضضائية اسالمية جديدإ: األول

أو حتوهلـا اا  ، عن طريق ضتح ناضـلإ اسـالمية لفضـائية غـري اسـالمية     : والثانن
(، أسـلمة الفضـائيات التقليديـة   ) مصـطلح  وهو ما اـد يطلـق عليـه   ، ضضائية اسالمية

؛ هلا بد  سـابق اا زمـرإ الفضـائيات اإلسـالمية    ، حتول ا اإ غري اسالمية: )ويقصد به
، وا اإ الرسـالة ، ا اإ اارأ: ومثال الثانن، ا اإ اخلليجية: ومثال األوا(؛ أو جزئًيا، كلًيا

ضتح ا اإ اسالمية م فتية : ومن الثانن أيًضا، وكلتاهما ضمن بااة ا وات غري اسالمية
 . 2كق اإ ضور رلاب؛ ناضلًإ لق اإ اسالمية حماض ة

 نقـدر وعلى سلي  املثال أعل ض هله األخريإ على مواعها االلكرتونن ما نص ه: "
، ومـن ظهـور ال سـاء   ، خاليـة مـن اإليقـاع   ( )ضور رـلاب  وارتم اجلمهور اللي يريد

 وغرددهـا نايـ  سـات   ، 2ضـور رـلاب   اضتتـا    وكتطليق عملن للتقدير واالحـرتام مت  

 . "عامودي 11316
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  .املطلب األول: حتول قناة غري إسالمية إىل قناة إسالمية

وهلا اإلجراء مما ُغرغب ضيه الشريعة، وغدعو له؛ ملا يدل عليه مـن صـية غوبـة    

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  أهله، وسعيهم   غلدي  سـيئاغهم اا حسـ ات، اـال اه غعـاا:    

 ،(206)چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ
 وي لطن ه ا التأكيد على ما يلن: 

والـ  غوصـف بهـا الفضـائية بأنهـا      ( 207)ضرورإ االلتزام باملعايري سـابقة الـلكر،   .1
 اسالمية، دون متييع لألحكام الشرعية. 

ال ـاع، ال ألجـ     أن يكون سلب التطيري التوبة اا اه غعاا، والرغلـة   هدايـة   .2
املكاسـب املاديــة؛ حتـى ال يصــلح هــلا اإلجـراء جمــرد غالعـب، وعلــد بــالقيم     

( 208)الدي ية.
 

ومن صدق غوبتها أن ُغشهر جلمهورها، ومتابعيها خالف ما كانض غـدعو لـه مـن     .3

ــاا:  ــول اه غع ــات؛ لق ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  چ  حمرم

  .(209) چۅ  ۅ  ۉ

  .إسالمية لشبكة إعالمية ال تلتزم بالضوابط اإلسالميةاملطلب الثاني: فتح نافذة 

، نشأت بعض الق وات اإلسالمية ضـمن بااـة دموعـة ا ـوات غـري اسـالمية      
، غ تمـن لشـركة اعالميـة    -رغم رهرغها الكلريإ  -وصارت هله الق وات اإلسالمية 

 ه اائًمـا  وكان رأع ماهلا اللي أنشئض م، والرتياق من ا اإ أخرى، ثلض السم  من ا اإ
ضما حكم انشـاء ا ـوات اسـالمية    ( 210)،على االجتار بالط اء والراص واألضالم اهلابطة

 . بهله الطريقة ؟
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، اد يكون انشاء الق وات اإلسالمية ضمن بااات حمرمة مت  بـأموال جتـارات حمرمـة    -أ
 : وحيتم  هلا األمر عد إ احتماالت

ل احلـرام ُاصـد بـه الكسـب     أن يكون انشاء الفضائية اإلسالمية من املا: األول
ب  عليه ، ومن املعلوم أنه ال حي  ملن اكتسب مااًل بطريقة حمرمة أن يتاجر به، والتجارإ

 . والتملص م ه، أن يلادر بالتوبة

ضإن كانـض  ؛ وصداة الفاسق جائزإ، أن غكون أنشئض من باب الصداة: والثانن
، غعاا طيب ال يقلـ  اال طيًلـا   ألن اه؛ مبال حمرم ي يتب صاحله م ه ضهن غري مقلولة

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ٹ ٹ چ 

  .(211) چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ

والرغلة ، أن غكون أنشئض من باب التوبة ه غعاا من الكسب احلرام: والثالد
األمـوال   مـا هـو مصـرف   : ؤللكن يلقى التسا، ضهلا أمٌر مرغٌب ضيه،   التملص م ه

اختلف أه  العلم   هله املسألة ، غوبًة ه غعاا؟؛ احملر مة ال  ُيرغب   التملص م ها
 : على ثالثة أاوال

 . صية صرف املال احلرام   وجوه اخلري على نية التوبة م ه القول األول:
 املشهور واملالكية  ( 212)،نص  عليه أبو يوسف من احل فية، وهو اول اجلمهور

 ( 215).واحل ابلة( 214)،والشاضعية( 213)،ع هم
: رجـ  مـن األنصـار اـال    مبا أخرجه أمحد وأبو داود عن : واستدلوا من الس ة

 نيوصـ ، وهـو علـى القـرب    ضرأيض رسـول اه  ، ج ازإ   خرج ا مع رسول اه 
، أإامـر  نضلما رجع اسـتقلله داعـ  ، "أوسع من ال  رأسه، أوسع من ال  رجليه": احلاضر
 ض  ر آباؤنا رسـول اه  ، ضأكلوا، ثم وضع القوم، ضوضع يده، بالطعام وجنءضجاء 

، ضأرسـلض املـرأإ  ، "خلت بطـري اذن أهلـها  أجد حلم راإ ُأ": ثم اال، ضمه يلوك لقمة  
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ضأرسـلض اا  ، ضلم أجـد ، راإ نأرسلض اا اللقيع يشرتى ل نان، يا رسول اه: االض
، ضأرسـلض اا امرأغـه  ، ضلـم يوجـد  ، بها بثم هـا  ن س  الاد اررتى راإ أن أر نجار ل

 ( 216)."أطعميه األسارى " : ضقال رسول اه ، بها ن ضأرسلض ال
أمر بصرف حلم الشـاإ الـ  ُأخـلت بطـري حـق اا       أن ال يب : ووجه الداللة

 . وهو مصرف من مصارف اخلري، األسارى
، وهم من الكفـار ، لألسرىأمر بإطعامه  بأن ال يب : ونوا  هلا االستدالل 

وصـرضه إلطعـام الكفـار مـع حاجـة      ، اذ ال يقع أسر علـى املسـلم   ديـار اإلسـالم    
 . املسلم  اليه دليٌ  على حرمة انتفاع املسلم باملال احلرام

اصد بللك التطليظ على املرأإ ال  أخلت املال مـن غـري    أن ال يب : وأجيب
 ( 217). مشروًعاوان كان غصداها به على املسلم ، وجهه

 . وحرمة التصدق به، وجوب حفظ املال احلرام القول الثانن:

 ( 220).(219)ونسب للشاضعن( 218)،وهو اول الفضي  بن عياض

اـال رسـول اه   : اال هريرإ  نأبمبا أخرجه مسلم عن : واستدلوا من الس ة
 :"ابن عمـر   وما أخرجه كللك عن( 221)،" اال يقل  اال طيًل ان اه طيٌب، أيها ال اع

وال صــداة مــن ، ال غقلــ  صــالإ بطــري طهــور" : اــال رضــن اه ع همــا أن الــ يب 
 ( 223)."( 222)غلول

واه غعـاا ال يقلـ  صـداة    ، أن الكسب احملرم من املال اخلليد: ووجه الداللة
 ( 224).من مال خليد

 : ونوا  هلا االستدالل من ثالثة وجوه

ي وي وامنا ،  وي بصرضه   طرق اخلري الصداةأن املتملص من املال احلرام ال ي األول:
 ( 225).م ه التوبة اا اه والتملص من املال احلرام، وغوبته ورلصه من املال احلرام مقلولة
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 ( 226).ال للمتيل  م ه، أن املقصود أن يكون أجر هله الصداة ملالك املال الثانن:

طريقة حمرمة مـن بعـض مـن    أنه ما من ماٍل اال وميكن أن يكون اد ُاكتسب ب الثالد:
ألدى هـلا اا  ؛ ولو ال ا حبرمة ك  مال اكتسب من احلرام علـى اجلميـع  ، واع   يده

 ( 227).وي يق  بهلا أحد، حرمة أكثر األموال

 . أن املال احلرام ال ُيصرف اال على الفقراء واملساك  القول الثالد:

 ( 228).وهو اول آخر للي فية 

، رضها للمصـا  العامـة ال يتيقـق بـه التمليـك     أن صـ : واستدلوا من املعقول
 . ويشرتط   الصداة التمليك

حلصـول  ؛ ب  هز  اإلطعام واوه، أنه ال يشرتط   الصداة التمليك: وي اا 
 . االنتفاع به

 القول املمتـار: 

وم هـا انشـاء الفضـائيات     -هو جواز صرف األموال احملر مة   أبـواب اخلـري   
 : ومؤيدات الرتجيح ما يلن، التوبة والتملص م هامن باب ، -اإلسالمية 

و  ذلـك دليـ  علـى    ، أن ُيطعم املال اللي أخل بطري حق لألسـارى  أمر ال يب  -
 . جواز صرضه   طرق اخلري عامًة

امنا حيرم على كاسله اللي غعاطى الطرق احملر مـة لليصـول   ، أن املال احملرم لكسله -
أن غلـدل امللـك   : والقاعـدإ ، بوجـٍه مشـروع  وال حيرم على غريه ممن أخـله  ، عليه

 ( 229).مب ـزلة غلدل الع 

أو غصـرف    ، ي ــتفع بهـا الاطهـا بعـد التعريـف     ، أن اللقطة ال  ُجه  صاحلها -
يصرف ، ومن ال وارل له ماُله لليض مال املسلم ( 230)،مصارف الصداة باإلمجاع
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 . غوبة كاسله وكللك املال احلرام بعد( 231)،باغفاق املسلم ،   مصاحلهم

واـد حـر م اه غضـييع    ، أن االنتفاع باملـال أوا مـن غضـييعه أو بقائـه بـال ضائـدإ       -
 ( 232).املال

 . وبهلا جتتمع األدلة، أن املتملص من املال احلرام امنا خيرجه رلًصا ال غصدًاا -

وي لطن لإلدارات املالية للفضـائيات اإلسـالمية ع ـد اسـتالمها لتربعـات مـن       
 : أو مشلوهة أن غراعن ما يلنأموال حمرمة 

م ًعـا  ، أن جتع  هله األمـوال   حسـاب مسـتق  عـن بقيـة الصـداات الطيلـة        أواًل:
 ( 233).الختالط املصارف

بقدر ما ُيشعرون بأن رلصهم م ها امنـا  ، أن ال ُيـلارك غربع ال اع بهله األموال ثانًيا:
 . والتملص من غلعة اإلثم، هو من باب التوبة

وال يستفيد م ها   جلـب مصـلية لـه أو دضـع     ، خيرجها التائب رلًصا م ها أن :ثالثًا
 ( 234).مفسدإ ع ه

واد يكون انشاء الق ـوات اإلسـالمية ضـمن بااـات حمرمـة مت  بـأموال جتـارات         -ب
ألن ؛ ُيليح ملن حص  على هلا املـال االنتفـاع بـه   وهلا األمر ، أو خمتلطة، ملاحة

 ( 235).ملن أخله بطريق مشروع أن ي تفع به هوز-وكلا امللا   -املال املمتل  
 : مع االعت اء   هله احلالة باآلغن

اال  -رغم رهرغها بالق وات احملرمة  -أن يلي وا لل اع أن اجلهة ال  أنشأت الق اإ  .1
ليتضح لل اع سالمة هله الق ـوات مـن   ؛ أنها أنشأت هله الق اإ من أموال ملاحة

 . أسلاب اإلثم



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69مية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسال  202

ضائية اإلسالمية ضمن بااات حمرمة من انتقاد املآثم الـ  غلـد   أن ال مي ع كون الف .2
 . وغطليع م اهيه، وأن ال يؤدي ذلك اا متييع حدود اه، ضيها

أن غستق  الفضـائية اإلسـالمية   براجمهـا وخـدماغها عـن غلـك احملرمـة ضـمن          .3
؛ وأن غلتزم   ذلك بالضواب  سالفة الـلكر لوصـف ا ـاإ باإلسـالمية    ، جمموعتها

 . وًصا ضيما يتعلق باإلعالنات التجاريةخص

وما غسـعى اليــه امل  ــمات اإلعـالميـــة   ، الت لـــه ملــــآالت هـله اخلـطـوات .4
اسـتلالل   من املرامن اللعيدإ   غشـويه اإلسـالم، أو   -من خالهلا  -غري اإلسـالميـة 

 . السابقة وال  ر   نشاطاغها، ويتمث  هلا   التيقظ   دراسة أهداضها، أهله

 

 .األحكام الفقهية املتعلقة بآثار إنشاء الفضائيات اإلسالميةاملبحث الرابع: 

عـام  ( سـلوغ ك ) كان أول امر ص اعن ُأطلق   الفضـاء هـو القمـر الروسـن    
ومن هلا التاريخ اا اليـوم غقـدمض صـ اعة اإلعـالم الفضـائن حتـى       ( 236)،م1957

، رـاءت أم أبـض  ، له ضضاء دول العاي وانفتح، أصليض أبرز وسائ  اإلعالم املعاصر
ضـأي التـأثريين   ؛ أمًرا واضًيا ملموًسا لك  ذي عي   -سلًلا واهاًبا  -وأصلح غأثريه 

 . غلب؟

 .املطلب األول: إجيابيات إنشاء الفضائيات اإلسالمية 

 : من خالل كتابات من اعت ى بهلا اجلانب غلمصض االهابيات   اآلغن
حتى أصلح من ميلك آلة اإلعـالم اليـوم   ؛ غكوين الرأي العام املساهمة الفاعلة   .1

أو ، أو سياسـية ، سـواء كانـض دي يـة   ؛ ويقـود صـ اعة التوجهـات   ، ميلك العقـول 
 . أو ااتصادية، اجتماعية
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اا غطلية ، االنطالق بعيًدا عن استرياد القيم واملفاهيم الطربية أو الشراية الفاسدإ .2
وغصديرها للمارج املـتعط  أرـد  العطـ     ، القيم الصييية   نفوع املسلم 

 . ومن َثم ابراز عاملية هلا الدين، وااامة احلجة على من ي يشأ اه هدايته، هلا

ولُتمهدـد  ، لُتييى   األمة س ة التـداضع ؛ مزامحة الق وات الفاسدإ عقائدًيا وأخالاًيا .3
 . ولو كره املشركون، اا طريق ظهور هلا الدين على األديان كلها

  صـور بـرام  أكثـر ضاعليـة مـن جمـرد       ، اإلضادإ من ال اضع من جتارب اآلخـرين  .4
ليصـب  ؛ ونق  أخلار العاي بتق يـات سـريعة وصـاداة   ، أو االستماع ضق ، القراءإ

 . ذلك كله   غعزيز ب اء الشمصية اإلسالمية

 

 .املطلب الثاني: سلبيات إنشاء الفضائيات اإلسالمية

 : ما يلن، د على انشاء الفضائيات اإلسالميةأبرز السلليات ال  ُغرص

، كــالقراءإ املفيــدإ؛ برباجمهــا اليلــة ال فــع عــن الــربام  اجلــادإ ؛ اهــدار الواــض .1
( 237).وغعطي  القدرات العقلية والتأملية والعضلية، واملساهمات التطوعية

 

مـن خـالل   ؛ ضتح اللريعة لتسارع وغريإ اخلالضات العقدية والفقهية ب  املسـلم   .2
ومـا  ( 238)،ذن لك  مجاعة وطائفة أن غشرذم األمـة علـى أضكارهـا ومعتقـداغها    اإل

أو غـري  ، يصيب ذلك من انفـراط عقـد الفتـوى امل ضـلطة اا الفتـاوى الشـاذإ      
( 239).املراعية خلصوصيات الزمان واملكان واألعراف

 

، يعتمـد علـى اإلضـراط   السـهر    ؛ غطيري أمناط السـلوك ال ـاضع اا سـلوك ضـار     .3
وكسـر خصوصـيات   ، وعوملـة احليـاإ اخلاصـة   ، لعالاـات االجتماعيـة  واضعاف ا

( 240).األضراد
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، كضـعف اللصـر  ؛ األضرار الصيية ال  غ ت  عـن ارـعاعات هـله الفضـائيات     .4
وما غسلله املوجات الكهرومط اطيسـية مـن   ، واإلضرار باللشرإ واألغشية املماطية

( 241).وريموخة ملكرإ لدى الشلاب، واكتئاب لدى األطفال، الق
 

واضـعاف اـدرإ الوالـدين علـى الـتيكم        ، االستيالء على دضة غوجيه األسـرإ  .5
مـن خـالل   ؛ واد كانض هلم م دوحة عن هله الق ـوات ( 242)،غوجيه عقول أب ائهم

والقراءإ ، كربام  احلاسوب التفاعلية واملفيدإ؛ اللدائ  التثقيفية والرتضيهية املمتلفة
لعرضـها   الواـض امل اسـب الـلي     ؛ امل اسـلة  وانتقاء املـادإ التلفزيونيـة  ، املوجهة

 ( 243).يرغضونه

 

  .املطلب الثالث: املوازنة بني اإلجيابيات والسلبيات املرتتبة على إنشاء الفضائيات اإلسالمية

أكثر األحكام الشرعية ال  ُب يض على ضقه املصا  واملفاسد دارت على الطالب 
وج   هلا اللـاب  ( 244)،أو عزيزإ الوجود، يلةاذ أن املصا  واملفاسد اخلالصة ال؛ م ها

م اإلنسان خري اخلريين لومتام الورع أن يع": اال ابن غيمية، احلكم عليه من ضقه الراجح
وغعطيـ   ، ويعلم أن الشريعة مل اها علـى حتصـي  املصـا  وغكميلـها    ، ورر الشرين

ية الشـرعية  واال ضمـن ي يـوازن مـا   الفعـ  والـرتك مـن املصـل       ، املفاسد وغقليلها
 ( 245)."ويرى ذلك من الورع، ويفع  حمرمات، واملفسدإ الشرعية ضقد يدع واجلات

واذا أردنــا املوازنــة بــ  املصــا  واملفاســد املرتغلــة علــى انشــاء الفضــائيات  
 : اإلسالمية احتج ا لل  ر من عد إ حمددات

  ـر  ضي، ال  ر لألولويات من خالل حمدداٍت من ال ص الشـرعن  احملدد األول:
 : اا املوازنة ب  املصلية واملفسدإ مبراعاإ ما جاء ال ص  بالتصريح بتقدميه
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 أن رجاًل ومن ذلك ما أخرجه الطربانن   املعجم الصطري عن عمر بن اخلطاب  -
األعمـال   وأيُّ ؟ ا اهاال ـاع أحـب    أيُّ، يا رسـول اه : ضقال، جاء اا ال يب 
وأحـب  ، أحب ال اع اا اه أنفعهـم لل ـاع  ":  ضقال رسول اه ؟ أحب اا اه

أو غقضـن ع ـه   ، أو غكشف ع ـه كربـةً  ، غدخله على مسلم األعمال اا اه سروٌر
، والفضائيات اليوم من أجلى الوسائ  ل فـع ال ـاع  ( 246)،"اأو غطرد ع ه جوًع، اديً 

 . لدعويةوا وادخال السرور عليهم، ب  واضاء حوائجهم، والتسويق للمشاريع اخلريية

، يا رسول اه: الض: اال، عن رج  من خثعموم ه ما أخرجه أبو يعلى   مس ده  -
: ثم مه؟ اال، يا رسول اه: الض: اال، "اميان باه": أي األعمال أحب اا اه؟ اال

: األعمـال أبطـض اا اه؟ اـال    أي ، يـا رسـول اه  : الـض : اال، "ثم صلة الرحم"
: اـال ، "ثـم اطيعـة الـرحم   ": ثم مه؟ اـال ، يا رسول اه: الض: اال، "اإلرراك باه"

 ( 247)."وال هن عن املعروف، ثم األمر بامل كر": ثم مه؟ اال، يا رسول اه: الض

وجتسـيد للوسـائ    ، والفضائيات حتص  م ها مصلية غقوية اميـان ال ـاع بـاه   
اـد غطـري بفشـو     لك هـا   ذات الواـض  ، العملية لألمر باملعروف وال هن عن امل كـر 

 . من خالل اضعاف العالاات االجتماعية؛ اطيعة الرحم

 : ضمن ذلك؛ اعتلار رغب املصا  واملفاسد من جهة متعـلقها احملدد الثانن:

 : حبسب غرغيب الضرورات اخلمس الرتجيح -

، ثـم املـال  ، ثـم العـرض  ، ثـم العقـ   ، ثم ال فس، ضيقدم ما غعلق حبفظ الدين 
مـن  ؛ على انشاء الفضائيات اإلسالمية متعلقة حبفظ الدين   أصلهاواملصا  املرتغلة 

بي ما املفاسـد املرغلطـة بهـا دارت   مجلتهـا     ، وغعزيز القيم اإلسالمية، الدعوإ اا اه
وما غعلق حبفـظ الـدين مقـدم    ، ومفسدإ السهر، كاملفاسد الصيية؛ على حفظ ال فس

 . على غريه
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 : ضروري على ما كان من وسائلهغقديم ما كان من مقاصد حفظ ال -

وغثليتها   ال فـوع مـن   ، ومصلية نشر األحكام الشرعية واملفاهيم الصييية
ألنهـا  ؛ ضتقدم على مفسدإ عدم ضل  الفتوى الشرعية، املقاصد األساسية حلفظ الدين
والتلعـن اذا عـاد علـى األصـلن باإلبطـال كـان أوا       ، من وسائ  حفظ هله املقاصد

 ( 248).باإلبطال

 : وحبسب أثرها، املوازنة ب  املصا  واملفاسد حبسب غع  واوعها احملدد الثالد:

ضاملصا  املرتغلة على انشاء الفضـائيات  : ضمن جهة غع  حصول املصا  واملفاسد -
، اذ املفاسـد وااعـة ال حمالـة   ؛ اإلسالمية ممك ة احلصول دون الواوع   مفاسد ذلك

ونشر ، كاالعت اء بشأن اإلذاعات احمللية؛ له الوسيلةواملصا  ميكن حصوهلا بطري ه
 . الدعاإ ب  ال اع

من جهة أن املفاسد ذاغها حاصلة مـن الق ـوات غـري    : واد ي اا  هلا اجلانب
 . وحقيقة ال  ر اائم على رفيف الشر ال اعدامه، اإلسالمية

، ل ـاع ضـإن عمـوم مصـلية نشـر اخلـري بـ  ا      : وأما من جهة غقدير األثر احلاص  -
واغساع نطااه بهـله الفضـائيات أكـرب بكـثري مـن غريهـا مـن الوسـائ  اإلعالميـة          

 . وجتاوزها لليدود الفاصلة ب  الدول، الغساع جمال بث ها؛ األخرى

 : وسد  اللرائع اا املفاسد املتواعة، ال  ر   املآالت: احملدد الرابع

ولن يضعف ، لفاسد سيزيد الشروي هر عالء أن اخالء الساحة اإلعالمية لإلعالم ا -
ب  سـيكون سـلًلا   متكـن الشـر واسـتفياله   حيـاإ       ، حبال املفاسد امللكورإ آنًفا

 . وادرغه على غشكي  آرائهم وسلوكياغهم، ال اع
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أن احلكم بتيريم هـله الوسـائ  سـيم ع كـثرًيا مـن ال ـاع مـن        : واد ي اا 
 . وبالتالن حتجيم ررها، الوصول اليها

، ن أمـر انتشـار هـله الفضـائيات واسـتفياهلا   ادتمعـات وااـع       أ: واجلواب
 . ومزامحته بامل ضل  باألحكام الشرعية، واحلاجة اليوم مل ازلته باهلادف

ه  األرجح من جهة ال  ر الشـرعن  : والسؤال اللي يطر  نفسه بعد ما سلق
وسائ  اعالمية وارطال ال اع ب، للمفاسد امللكورإ؛ حتريم انشاء الفضائيات اإلسالمية

والسعن   ، للمصا  امللكورإ؛ أو اباحة انشائها، حتقق املصا  املرجوإ م ها، غريها
 . ؟م أو يقل  املفاسد املتواعة م هاضل  ذلك مبا يعد

 : ألمور؛ هو الثانن -  ن ري  -واللي يقوى 

؛ صعوبة اهاد وسائ  اعالمية أخرى حتقق هـلا احلضـور الكـلري   حيـاإ ال ـاع      .1
 . على األا    الواض امل  ور الراهن، يضور الفضائيات   حياغهمك

بـ  سـيزيد   ، أن هجر الطيل  هلله الوسائ  لن يعزز من هجر عموم املسلم  هلـا  .2
 . لتطلطلها   حياغهم االجتماعية والثقاضية؛ ِبلًَّةالط  

اإلسـراف   أن املفاسد امللكورإ من انشاء الفضائيات اإلسالمية غ ت    مجلتها من .3
، وهله مفاسد حتص  من ك  أمر جاوز اإلنسان حدود االستفادإ م ه،   متابعتها

 . ألن بعض ال اع اد يسرف ضيهما؛ ولس ا من ع من األك  وال وم مثاًل

ضمـا  ، أن اإلضادإ من مث  هله الوسائ  اإلعالمية معهود ج سه   هـدي الـ يب    .4
ومـدارع  ، وجتمعـات حجـيجهم  ، ونـواديهم ، ألسـواق اجلاهليـة   رهود ال يب 

لتعزيـز جانـب   ؛ مع ما   هله التجمعات من مفاسد اال راهد جيـد ( 249)،اليهود
 . واه أعلم، اإلباحة



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69مية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسال  208

لطللـة مصـاحلها علـى    ؛ وعليه غتضح مشـروعية انشـاء الفضـائيات اإلسـالمية    
أو ، على أن يقيد هلا احلكم بالضواب  السـاعية إلعـدام املفاسـد املـلكورإ    ، مفاسدها

 : ومن هله الضواب ، يلهاغقل

أن يراعوا ما سلق غقريره   رروط وصف الفضائية بأنها : بال سلة للقائم  عليها  -أ 
 ( 250).اسالمية

 : أن يراعوا اآلغن: وبال سلة لعموم املتابع  هلا  -ب

واحللر ك  ( 251)،من ال  أه  الشرع واخلربإ؛ اختيار الق وات الفضائية املوصى به .1
 . وات الفضائية اهلدامةاحللر من الق 

أو املشاركة   غريهـا مـن   ، من متابعة برام  الفضائيات؛ ارطال األواات بال اضع .2
 . العلمية واالجتماعية والثقاضية؛ الربام  اجلادإ

 . اغلاع أساليب الوااية من األخطار الصيية وال فسية هلله الوسائ  .3

  املتيققة م هـا سـتكون   واذا استطلض هله الوسيلة بالصورإ املثلى ضإن املصا
ويع م أجرها حبسب مـا سـعض لـه مـن     ، وسريغقن حكمها من جهة الطلب، ع يمة

، وغكـره ، هـب ضتيهـا  ، "اللريعـة كمـا هـب سـد ها    : -رمحه اه  -اال القرا  ، خري
واا أاـلح املقاصـد   ، والوسيلة اا أضض  املقاصد أضض  الوسـائ  ،... وغلا ، وغ دب

 ( 252).ما يتوس  متوسطة"واا ، أالح الوسائ 
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 ثــخاتـمـة البح

 : ميك  ا أن ُنلمص أبرز ما غوص  اليه هلا الليد   ال تائ  التالية

ا اإ غليفزيوني ة غلد  ارساهلا جلميع دول هن : أن أجود غعريف للفضائية أن يقال -1
 . عرب رلكات اغِّصال غري أرضي ة، العاي

واإلعالم عن م ارطه ،  اللد  اإلخلارياهتم  اإلسالم كثرًيا باستمدام الفضاء   -2
 . واالجتماعية، واالاتصادية، الدي ية

هن ا وات غليفزيونية غري أرضية : أارب غعريف للفضائيات اإلسالمية أن يقال -3
 . وغهدف لتيقيق العلودية ه غعاا، م ضلطة بأحكام الشريعة

د اجـارإ علـى   أن اعداد دراسة اجلدوى إلنشاء الفضائية اإلسـالمية يعتـرب عقـ    -4
 . وغشرتط ضيها رروطه، عم 

وكـان إلدارإ الق ـاإ أجـر    ، مملوكـة لشـركة مسـاهمة    الق ـاإ الفضـائية  اذا كانض  -5
وأما ان كـان إلدارإ الق ـاإ   ، وال اركال   جوازها، ضهن اجارإ جائزإ، مقطوع

صـورإ خمرجـة اجلـواز علـى      -على الراجح  -سهم م سوب من األربا  ضهن 
 . زارعةعقدي املساااإ وامل

مـا ي  ، استصدار الرتاخيص الالزمة من رركات اللد    املدن اإلعالمية جـائز  -6
 . يرتغب عليه الواوع   عم  حمرم

اعداد املادإ الرباجمية ال  غططن بد  الفضائية اإلسالمية يتعلـق بشـكٍ  أساسـن     -7
 . واألارب جوازه، حبكم التصوير التلفزيونن

وضواب  األسلمة هن ذاغها ، غرغب ضيه الشريعة أمٌر أسلمة الفضائيات التقليدية -8
 . ضواب  وصف ضضائيٍة ما بأنها اسالمية
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وم هــا انشــاء الفضــائيات  -جــواز صــرف األمــوال احملر مــة   أبــواب اخلــري  -9
ــا  -اإلســالمية  ــتملص م ه ــة وال ــاب التوب ــن ب ــة  و، م ــإلدارات املالي ي لطــن ل

كات الفضـائية احملرمـة أن   أو لل واضـل اإلسـالمية للشـل   ، للفضائيات اإلسـالمية 
 . واستقالليتها عن أوجه الكسب احملرم، ر  على نقاء مواردها املاليةحت

علـى  ، لطللة مصا  ذلك على مفاسده؛ مشروعية انشاء الفضائيات اإلسالمية  -10
  اعـدام أو غقليـ     -اـدر اإلمكـان    -أن يسعى القائمون عليها واملتابعون هلا 

  .املفاسد املرتغلة على ذلك

 : ومن أهم التوصيات ال  ي لطن الع اية بها -11

لل  ـر    ؛ متمصصـة   ضقـه اإلعـالم اإلسـالمن    ؛ انشاء هيئات ررعية دولية -12
 . اضاياه املستجدإ

املتفرعـة مـن القواعـد الكليـة احلاكمـة      ، حتديد املعاي الدايقة للضواب  الفقهيـة  -13
وعموم الللوى ، سدكمراعاإ املصا  ودضع املفا؛ ألحكام الفضائيات اإلسالمية

 . وضقه التيسري والتلشري، واحلاجة

وأن هعل ا ج وًدا   خدمة هلا ، وأن يعلن كلمته، واه اسأل أن يعز دي ه
 . اللهم آم ، وغلليطه لل اع، الدين
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 . ] 1الفراان:  [ (1)

 . ] 52القلم:  [ (2)

 . ] 107األنلياء:  [ (3)

 . ] 96آل عمران:  [ (4)

اعـداد: ا ـاإ اهلـدى    ، لطـري ال ـاطق  بالعربيـة    م اإلسالمن اهلادفاصة زا  على طريق اإلعال (5)
 (. 12،  )الفضائية

 (. 8اإلجهاز على التلفاز، حملمد املقدم،  ) (6)

ي  ر: غأثري الشلكات والق وات الفضائية التلفزيونية ال  غستقللها م طقة اخللي  العربـن، ألميـن    (7)
 (.  23حممد حليب،  )

 . 11601العدد شرق األوس ، ي  ر: جريدإ ال (8)

، ومقـال  276، جملة الليـان، العـدد   لاس  ال ريباإلسالمية، لن رإ على الفضائيات ي  ر: مقال  (9)
 ضياض.  الفضائيات اإلسالمية رؤية نقدية، د سعد

 .  (1720/ 3، ألمحد خمتار وآخرون، )ملعاصرإمعجم اللطة العربية اي  ر:  (10)

، (239/ 39، للزَّبيـدي، ) غـاج العـروع  ، و(508/ 4، البـن ضـارع، )  مقاييس اللطـة ي  ر:  (11)
 . (1321) ، للفريوزآبادي، القاموع احملي و

 . (.1/80) ،مقاييس اللطة، ي  ر: كانض لي ة طيلةاذا  أرض أريضةيقال:  (12)

  .(3/1254) بن دريد،، المجهرإ اللطةي  ر:  (13)

 . (157/ 15، البن م  ور، )لسان العرب، و(243/ 39، للزبيدي، )غاج العروعي  ر:  (14)

ال هايـة   غريـب احلـديد    و، (177/ 1، لألنلـاري، ) الزاهر   معانن كلمات ال ـاع ي  ر:  (15)
 . (456/ 3، البن األثري، )واألثر

http://albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=139
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، اسـ اده احلجـاج بـن أرطـاإ    ، و  علـاع   عن ابن 1965(، برام 224/ 1أخرجه أمحد ) (16)
، (305) ، متـام امل ـة   التعليـق علـى ضقـه السـ ة      ، ي  ـر:  واد ع ع ه، وهو ضعيف مدلس

 . 5814 ، كالهما لألللانن، برامالضعيفةوالسلسلة 

 . (157/ 15، البن م  ور، )لسان العرب، و(241/ 39، للزبيدي، )غاج العروعي  ر:  (17)

 . (694/ 2، ابراهيم مصطفى وآخرون، ) املعجم الوسي (18)

 . (1720/ 3، )معجم اللطة العربية املعاصرإي  ر:  (19)

 ي  ر: املصدر السابق.  (20)

 . (5) ، لساي بن علن القيطانن، أثر الق وات الفضائية العربية (21)

لـن أبـو   ع، لغأثري الق وات الفضائية على القيم العربيـة واإلسـالمية لـدى الشـلاب واألطفـال      (22)
رسـالة  مـازن رسـول،   األبعـاد االجتماعيـة والثقاضيـة للمعلوماغيـة،     ، نقاًل عن (2) ، س ي ة

 (. 48)م،  2004ماجستري غري م شورإ، كلية اآلداب، جامعة بطداد، 

 . (1720/ 3، )معجم اللطة العربية املعاصرإ (23)

 ات اإلسالمية. (، إلنشاء وغطوير الفضائيsat channelي  ر: مواع سات غشان ، ) (24)

 (. 51-37/ 11يراجع: املوسوعة العربية العاملية، ) (25)

(، إلنشـاء وغطـوير الفضـائيات اإلسـالمية، ومـن      sat channelي  ر: مواع سات غشان ، ) (26)
ب شر مـواد وبـرام  الق ـوات الفضـائية      رلكة غعينوهن رلكة)مشاهد(، أمثلة هله الق وات: 

 ة.  م ه  أه  الس ة واجلماع ال  ال حتوي حماذير ررعية على

 . 2355 ، وصييه األللانن   السلسلة الصييية، برام151(، برام 363/ 1، )باب ضض  اإلميان (27)

ــدء األذان، )   (28) ــاب ب ــاب األذان، ب ــاري   كت ــه اللم ــرام 124/ 1أخرج ــلم 604(، ب ، ومس
 . 377(، برام 285/ 1( بدء اآلذان، )1( الصالإ، باب )4كتاب)
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، 1924(، بـرام  29/ 3ه اللماري   كتاب الصـوم، بـاب اذا نـوى بال هـار صـوًما، )     أخرج (29)
/ 2( مـن أكـ    عارـوراء ضليكـف بقيـة يومـه، )      21( الصـيام، بـاب)  13ومسلم   كتاب)

 . 1135(، برام 789

 (. 86ي  ر: اإلعالم   صدر اإلسالم، لعلد اللطيف محزإ،  ) (30)

، ومسـلم    369(، بـرام  82/ 1باب ما يسرت العـورإ، )  أخرجه اللماري   كتاب الصالإ، (31)
ال حي  الليض مشرك، وال يطوف بالليض عريان، وبيان يوم احل  ( 78( احل ، باب)15كتاب)
 . 1347(، برام 982/ 2، )األكرب

 (. 83ي  ر: مقال الفضائيات اإلسالمية، األهداف والضواب ، لسعد الدين الكيب،  ) (32)

، ومسـلم  4199(، بـرام  131/ 5، )بـاب غـزوإ خيـرب     كتـاب املطـازي،    أخرجه اللماري (33)
، حتريم أك  حلم احلمـر اإلنسـية  ( 5) باب، الصيد واللبائح وما يؤك  من احليوان (34)كتاب

 . 1940(، برام 1540/ 3)

 ما جاء   التجار وغسـمية الـ يب   ، باب أخرجه الرتملي   أبواب الليوع عن رسول اه  (34)
، واال: هلا حديد حسـن صـييح، وابـن ماجـه   كتـاب      1210(، برام 507/ 3، )اياهم

، واـال األللـانن   صـييح    2146(، بـرام  726/ 2، )التـوان   التجـارإ  التجارات، باب 
 : صييح لطريه. 1785(، برام 162/ 2الرتغيب والرتهيب، )

  .2563(، برام 152/ 3، )ل اعوسؤاله ا، استعانة املكاغبأخرجه اللماري   كتاب العتق، باب  (35)

، ومسـلم    917(، بـرام  9/ 2، )اخلطلة على امل ـرب أخرجه اللماري   كتاب اجلمعة، باب  (36)
/ 1، )جـواز اخلطـوإ واخلطـوغ    الصـالإ     (10) باب، املساجد ومواضع الصالإ (5)كتاب
 . 544(، برام 386

 . 3057(، برام 1016/ 2، )م ال يرباب اخلطلة، يوأخرجه ابن ماجه   كتاب امل اسك،  (37)

(، وأنلر عشريغك األارب  واخفـض ج احـك  ) أخرجه اللماري   كتاب غفسري القرآن، باب (38)
)وأنـلر     اولـه غعـاا:  ( 89) بـاب ( اإلميان، 1، ومسلم   كتاب)4770(، برام 111/ 6)

 . 205(، برام 192/ 1(، )عشريغك األارب 
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 . 1956 (، برام198/ 2، )باب أي واض خيطب يوم ال يرامل اسك،  أخرجه أبو داود   كتاب (39)

، 1949(، بـرام  196/ 2، )بـاب مـن ي يـدرك عرضـة    أخرجه أبـو داود   كتـاب امل اسـك،     (40)
 . 1717وصييه األللانن   صييح س ن أبن داود برام 

 . 276اإلسالمية، جملة الليان، العدد ن رإ على الفضائيات مقال  (41)

 (. 84ل الفضائيات اإلسالمية، األهداف والضواب ،  )مقا (42)

 رسال .   ، مواعرميا حممد أنيس احلكيمل، )الق وات الفضائية( اإلباحة؟ ؟  ه  األص   مقال  (43)

 ه العلـد ا مـد بـن علـد   ، حملدراسة مقاصدية موجزإ عن اإلعـالم الفضـائن اإلسـالمن   ي  ر:  (44)
ســـالمن: املمارســة. . بـ  ال  ــرية     عـالم اإلاإلوم، و، مقال على مواع اإلسالم اليالكريم

، مقال للدكتور حممد احل يـف،   مواعـه، واـد أاامـض وزارإ األواـاف والشـؤون       والوااـع
م، 2011 التاسـعة  واملسـتقل   املعاصـر  اإلسـالمن  الفكـر  مستجدات ندوإاإلسالمية الكويتية 

وجعلتها حتض ع وان: 
"

والتجربة رالفك ب  ...القيمن اإلعالم
"

 . 

 ي  ر: الفضائيات اإلسالمية رؤية نقدية، د سعد ضياض.   (45)

وم ه ي هر أن اطالق وصف اسالمية على هله الفضائيات املراد م ه متييز ما كان م ها يهـدف   (46)
للتمك  لإلسالم من غريها، و  هلا جواب على من حكم بلدعية هله ال سلة، ي  ر: الفيديو 

 (. 10-4يات اإلسالمية، ل اصر الفهد،  )اإلسالمن، والفضائ

، ووااـع  الكـريم  مد العلـد ، حملالم الفضائن اإلسالمنأدراسة مقاصدية موجزإ عن اإلعي  ر:  (47)
 (.  110الفضائيات اإلسالمية   العاي العربن، لعلن حممد العمري،  )

 (. 106ري،  )ي  ر: وااع الفضائيات اإلسالمية   العاي العربن، لعلن حممد العم (48)

 ، مقال على مواع املسلم. د. مالك األمحد، الفضائيات اإلسالمية ن رإ أوليةي  ر:  (49)

اإلعـــالم (، 41-29ي  ـــر: الفضـــائيات اإلســـالمية، رؤيـــة نقديـــة، حملمـــد يســـري،  ) (50)
 . د. حممد موسى الرب، اإلسالمن)دراسة   املفاهيم واألصول واخلصائص(
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-93الق وات الفضـائية اإلسـالمية ومجهـورهم، ملصـطفى ك ـاكر،  )      ي  ر: اإلعالميون   (51)
، مقـال    د. حممـد يسـري ابـراهيم   ، وصيات ومقرتحات بشأن الق وات اإلسالمية(، وغ106

 مواع األلوكة. 

  م.2011ديسمرب  16املواضق  -هـ1433 حمرم 21، اجلمعة 15880 الرياض، العددي  ر: صييفة  (52)

 .  (480/ 6، للمواق، )التاج واإلكلي ، و(162) ، خمتصر خلي ي  ر:  (53)

 .  (123/ 2، لزكريا األنصاري، )أس ى املطالب، و(110) ، لل ووي، م هاج الطالل ي  ر:  (54)

ع د غعريفهم  (146/ 3، لللهوغن، )كشاف الق اع، و(270/ 4، للمرداوي، )اإلنصافي  ر:  (55)
 املال   كتاب الليع. 

 . (110) ، لل ووي، م هاج الطالل ي  ر:  (56)

، (126ادإ امل)، (31) ، جملة األحكام العدلية، و(277/ 5، البن زيم، )اللير الرائقي  ر:  (57)
 ع د غعريف املال. 

 . (116/ 1، ملال خسرو، )حكامدرر احلكام   رر  جملة األي  ر:  (58)

(، بـرام  20/ 7، )التزوي  على القرآن وبطري صـداق أخرجه اللماري   كتاب ال كا ، باب  (59)
، الصـداق، وجـواز كونـه غعلـيم اـرآن      (13) بـاب ( ال كـا ،  16، ومسلم   كتاب )5149

، يـف بـه  وخامت حديد، وغري ذلك من الي  وكثري، واستيلاب كونه مخسمائة درهم ملن ال ه
 . 76، برام (1040/ 2)

، ومسلم 2240(، برام85/ 3، )السلم   وزن معلومأخرجه اللماري   كتاب السلم، باب  (60)
 .  عن ابن علاع 127(، برام 1226/ 3السلم، )( 25) ( املساااإ، باب22)   كتاب

 (. 84/ 15امللسوط، للسرخسن، ) (61)

 (. 350/ 4رية الدسوان على الشر  الكلري، )(، وحا69/ 3ي  ر: املدونة، ملالك، ) (62)

 (. 28-27/ 4(، وروضة الطالل ، لل ووي، )149-148/ 3ي  ر: األم، للشاضعن، ) (63)

 (. 300/ 4(، واإلنصاف، للمرداوي، )18/ 4ي  ر: الفروع، البن مفلح، ) (64)

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/3979/
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 (. 107 /7(، ورر  ضتح القدير، البن اهلمام، )249/ 7ي  ر: الل اية، للعيين، ) (65)

(، بـرام  389،  )الرجـ  يليـع مـا لـيس ع ـده         كتـاب الليـوع، بـاب     داودأخرجه أبو  (66)
-218،  )ما جاء   كراهية بيـع مـا لـيس ع ـدك    ، والرتملي   كتاب الليوع، باب 3503

(، 477،  )بيـع مـا لـيس ع ـد اللـائع       كتاب الليوع، باب  ال سائن، و1232(، برام219
 ي وعن ربح ما، ال هن عن بيع ما ليس ع دك  كتاب التجارات، باب  ابن ماجه، و463برام

، وصييه ابن ادامـة    14887(، برام403/ 4، وأمحد، )2187(، برام236،  )يضمن
 (. 33/ 3الكا ، )

 (. 350/ 4حارية الدسوان على الشر  الكلري، )ي  ر:  (67)

(، والل ايـة،  2/ 5ع، للكاسـانن، ) (، وبـدائع الصـ ائ  85/ 15ي  ر: امللسـوط، للسرخسـن، )   (68)
 (.  249/ 7للعيين، )

 (. 300/ 4ي  ر: اإلنصاف، للمرداوي، ) (69)

(، 1/ 3/ 66(، القـرار، ) 778-777/ 2(، )7ي  ر: جملة ادمـع، الـدورإ السـابعة، العـدد)     (70)
 م. 1992-هـ1412

 . 5876رام(، ب1258-1257،  )من جع  ضص اخلامت   بطن كفه، باب الللاع  كتاب  (71)

املدي ـة جهـة الشـام،     نوالطابـة موضـع مـن عـوال    هو رجر األث ، واي : غري ذلك،  الطرضاء (72)
، (399/ 3)، ي  ر: ال هاية، البن األثري، ألنها غطيب ما ضيها؛ متكاثف وأصلها ك  رجر ملتف

 (. 61/ 3وضتح اللاري، البن حجر، )

، ومسـلم    2094(، بـرام 414-413 )، ال جـار ، بـاب  الليوع  كتاب  اللماري أخرجه (73)
 . 544(، برام219كتاب املسجد، باب جواز اخلطوإ واخلطوغ    الصالإ،  )

 . 2095(، برام414،  )ال جار، باب الليوع  كتاب  (74)

 (.  115-114/ 2ي  ر: ضتح اللاري، البن حجر، ) (75)

 ي  ر: املصدر السابق، والصفية نفسها.   (76)
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 (. 362/ 2قهاء، للسمرا دي، )ي  ر: حتفة الف (77)

 (. 3/ 5ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (78)

 (. 291/ 1املواع ، ) اعالم( 79)

 جملة املع وية، ضمن احلقوق ، بشأن5/ 5/ 43 عدإ، رام اإلسالمن الفقه جممع ارار: يراجع( 80)
 (. 2267/ 3اخلامسة، ) ادمع، الدورإ

 . (2/ 5الص ائع، ) بدائع( 81)

 . (85/ 15، )امللسوط( 82)

 . (249) ، لليصين، كفاية األخيار، و(662/ 3، )لصاويل ي  ر: بلطة السالك،( 83)

ي  ر الفرق بـ  األجـري والصـانع واللـائع الصـانع: الشـر  الكـلري، للـدردير، مـع حارـية            (84)
 (. 338/ 5الدسوان، )

 (. 4/ 5الص ائع، ) بدائع( 85)

 (. 138/ 6(، واملطين، البن ادامة، )209/ 5ي، )ي  ر: روضة الطالل ، لل وو (86)

 (.  476/ 7ي  ر: رد احملتار، البن عابدين، ) (87)

 (. 2/ 5بدائع الص ائع، ) (88)

 (. 3/ 5بدائع الص ائع، ) (89)

 . (85-84/ 15، )امللسوط( 90)

حتاد رركة اال االنرتنض؛ لتيوي  األموال العاملية، من خدمات ن ام دضع نقدي سريع عربوهو  (91)
 ، ي  ر: مواع املوسوعة احلرإ، ويكيليديا. أمريكا الشماليةمقرها األساسن   ، والطربن

ــدائع (92) ــر: ب ــانن، ) ي   ــرب، ) 193/ 4الصــ ائع، للكاس ــد ال ــن عل ــا ، الب (، 745/ 2(، والك
 (.  11/ 6واإلنصاف، للمرداوي، )

 (. 443/ 3(، ومطين احملتاج، للشربيين، )335/ 7ي  ر: الليان، للعمرانن، ) (93)

 (. 175/ 2ي  ر: الكا ، البن ادامة، ) (94)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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(، ومطـين  754/ 2لكا ، البن علـد الـرب، )  (، وا179/ 4ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (95)
 (. 44/ 6(، واإلنصاف، للمرداوي، )453/ 3احملتاج، للشربيين، )

 (.  185/ 4ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (96)

 (. 12/ 4ي  ر: حارية الدسوان، ) (97)

 (. 455/ 3ي  ر: مطين احملتاج، للشربيين، ) (98)

 (. 45/ 6ي  ر: اإلنصاف، للمرداوي، ) (99)

 (.  185/ 4ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (100)

 (. 455/ 3ي  ر: مطين احملتاج، للشربيين، ) (101)

 (.  185/ 4ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (102)

 (. 12/ 4ي  ر: حارية الدسوان، ) (103)

 (. 455/ 3ي  ر: مطين احملتاج، للشربيين، ) (104)

 (. 45/ 6ي  ر: اإلنصاف، للمرداوي، ) (105)

 (.  185/ 4ي  ر: بدائع الص ائع، للكاسانن، ) (106)

أحكام متوي  الفضائيات اإلسالمية؛ سواء من عائدات براجمها، أو من ريع خدماغها، أو مـن   (107)
 غربعات وزكوات احملس  ؛ كسهم   سلي  اه: مما غ اولته   حبد مستق .  

أسـ ى  (، و120/ 5لل ، لل ـووي، ) ، وروضـة الطـا  (228/ 2، )للشريازي، املهلبي  ر:  (108)
 . (382/ 2، لزكريا األنصاري، )املطالب

 . (120/ 5، )روضة الطالل  (109)

 . (401/ 3، للشربيين، )مطين احملتاجي  ر:  (110)

، الللـاب ، و(80/ 6، للكاسانن، )بدائع الص ائع، و(38/ 22، )للسرخسن، امللسوطي  ر:  (111)
 .  (132/ 2للميدانن، )
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، وهـو  جريـب واألجربة، مفردها ، على اللعري ضيها املاءحيم  املزادإ مجع راوية، وهن  الروايا (112)
 . (66، 1290،  )القاموع احملي ، ي  ر: مكيال ادر أربعة أافزإ

 . (54/ 22، )للسرخسن، امللسوط (113)

 .  (80/ 6، للكاسانن، )بدائع الص ائعي  ر:  (114)

، البن ررد، بداية ادتهد، و(771/ 2بن علد الرب، )، الالكا ، و(655/ 3، )املدونةي  ر:  (115)
 . (36/ 6، )للقرا ، اللخريإ، و(21/ 4)

(116) (3 /655) . 

(، واإلنصــاف، 104/ 7، والفــروع، البــن مفلــح، )(8/ 5ي  ــر: املطــين، البــن ادامــة، ) (117)
 (. 452/ 5للمرداوي، )

 .  (8/ 5املطين، ) (118)

، 2328(، بـرام  104/ 3، )باب املزارعة بالشطر واوه، أخرجه اللماري   كتاب املزارعة (119)
/ 3، )املسـاااإ، واملعاملـة عـزء مـن الثمـر والـزرع       (1( املساااإ، باب)22ومسلم   كتاب)

 . 1551(، برام 1186

 .  (8/ 5ي  ر: املطين، البن ادامة، ) (120)

الـديين ضـد    للا أوافض بعض الفضائيات اإلسـالمية املصـرية حبجـة أنهـا غـدعو للتعصـب       (121)
 املسييي ، أو للتطرف، أو أنها غ شر ما ليس بصييح ضكرًيا أو عقائدًيا. 

(122)   (11  .) 

 12ي  ر: ارار جملس وزراء اإلعالم العرب   دور االنعقاد االستث ائن)مقر األمانة العامـة:   (123)
ن )ملـاد  غ  ـيم اللـد واالسـتقلال الفضـائ      ( باعتمـاد وثيقـة  2008ضرباير/ رـلاط   13 –

اإلذاعن والتليفزيونن   امل طقة العربية(، املرضوعة مـن اللج ـة الدائمـة لإلعـالم العربـن        
 اجتماعها التيضريي. 
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ومدي ـة اإلعـالم احلـرإ   األردن،    وهن ذات دعم حكومن(، دبن، )بملدي ة اإلعالمية مث  ا (124)
هن رركة مسـاهمة(،  وومدي ة اإلنتاج اإلعالمن   القاهرإ، )وهن ملك للقطاع اخلا (، )

الشركة املصرية ملدي ة اإلنتاج اإلعالمن، والشـركة  وغضم األخريإ مثاًل ثالل رركات، هن: 
 .  (CNE)  ، والشركة املصرية للق وات الفضائية ( ناي  سات  املصرية لألامار الص اعية)

، املطـين ، (123)  هالت ليـ ، (424/ 5، )مواهب اجللي ، (189/ 4، )بدائع الص ائعي  ر:  (125)
(5 /407) . 

(، بـرام  73/ 3، )ا   الليع ال حتـ  اذا اررتط رروًطأخرجه اللماري   كتاب الليع، باب  (126)
 . 1504(، برام 1142/ 2، )امنا الوالء ملن أعتق، ومسلم   كتاب العتق، باب 2168

 . (380 /5، للجويين، )نهاية املطلب(، 226/ 1املعيار املعرب، للونشرييسن، )ي  ر:  (127)

 (. 438/ 8(، خمتصر املزنن، )227/ 1املعيار املعرب، )(، 99/ 8ي  ر: امللسوط، ) (128)

 . (191/ 5ضتح اللاري)(، 235/ 6ي  ر: طر  التثريب، ) (129)

 . ] 7اإلسراء:  [ (130)

 (.  438/ 8خمتصر املزنن، )ي  ر:  (131)

 ( 227/ 1املعيار املعرب، )ي  ر:  (132)

 (. 132/ 5انن، )الليان، للعمري  ر:  (133)

 (.  326/ 6: املطين، )ي  ر (134)

 . (191/ 5ضتح اللاري)، (55/ 4)أامل تقى رر  املوطي  ر:  (135)

 . ] 15الزمر:  [ (136)

، ضارـرتاه لـللك  ، اررتنن وأعتقين: اذا اال املكاغبأخرجه اللماري   كتاب املكاغب، باب  (137)
 . 2565، برام (153/ 3)

، (31/ 2، )رـر  م تهـى اإلرادات  (، 294/ 11، الـلخريإ، ) (355/ 7االستلكار)ي  ر:  (138)
 . (191/ 5ضتح اللاري)
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 (.  570/ 14املطين، )ي  ر:  (139)

 (. 235/ 6، )طر  التثريب(، 132/ 5الليان، للعمرانن، )ي  ر:  (140)

 (.  327/ 7احمللى، البن حزم، )ي  ر:  (141)

 . (192/ 5، )ضتح اللاريي  ر:  (142)

 (. 35/ 2طالب، )أس ى املي  ر:  (143)

 (.  570/ 14ي  ر: املطين، ) (144)

 . (474/ 12، البن عثيم ، )الشر  املمتع، (22/ 2، للموصلن، )االختياري  ر:  (145)

، كالهما البن ادامة، (326/ 6، )املطين، (343، 23/ 2، )الكا    ضقه اإلمام أمحدي  ر:  (146)
، ( 700/ 5، للمـاوري، ) الكـلري  ياواحلـ وحكن اواًل للشاضعن من راوية أبن ثور، ي  ـر:  

 .  (203/ 8، للراضعن، )ضتح العزيزواالصطمري، ي  ر: 

 . (236/ 6، )طر  التثريبي  ر:  (147)

 . (236/ 6، )طر  التثريب، (345/ 7، )س ن ال سائني  ر:  (148)

 . (700/ 5، )الكلري ياحلاوي  ر:  (149)

 (.  343، 23/ 2، )الكا    ضقه اإلمام أمحدي  ر:  (150)

 (.  297/ 6رر  اللماري البن بطال، )ي  ر:  (151)

املليد هاه ا خمصص ألحكام املواد الرباجمية بعامة، أما أحكـام الـربام  اخلاصـة؛ كـربام       (152)
اإلضتاء، والربام  احلوارية، والربام  الرتضيهية؛ من متثي  وانشاد ومسابقات، ضقـد حبثـض     

وضوابطها ثال: برام  الق وات الفضائية اإلسالمية، رسائ  علمية خاصة؛ م ها على سلي  امل
 الطزالن.  الشرعية، لسامن احلمود، وحكم ممارسة الفن   الشريعة اإلسالمية، لصا 

 (.  68الشريعة اإلسالمية والف ون، ألمحد القضاإ،  ) (153)

 . (65أحكام التصوير   الفقه اإلسالمن، حملمد واص ،  ) (154)



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69مية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسال  222

الشريعة اإلسالمية والف ـون، للقضـاإ،   (، و451-422/ 6لعربية العاملية، )ي  ر: املوسوعة ا (155)
 (. 353) وأحكام التصوير   الفقه اإلسالمن، حملمد واص ،  (، 68 )

باب بيع التصاوير الـ  لـيس ضيهـا رو ، ومـا يكـره مـن       أخرجه اللماري   كتاب الليوع،  (156)
( الللــاع والزي ــة، 37) كتــاب ، واللفــظ لــه، ومســلم  2225، بــرام (82/ 3، )ذلــك

 .  100، برام (1671/ 3، )ا ضيه كلب وال صورإال غدخ  املالئكة بيًت (26)باب

، بـرام  (167/ 7، )باب علاب املصـورين يـوم القيامـة   أخرجه اللماري   كتاب الللاع،  (157)
لـب  ا ضيه كال غدخ  املالئكة بيًت (26) باب( الللاع والزي ة، 37) ، ومسلم   كتاب5951

 . 97، برام (1669/ 3، )وال صورإ

، بـرام  (167/ 7، )باب علاب املصـورين يـوم القيامـة   أخرجه اللماري   كتاب الللاع،  (158)
ا ضيه كلـب  ال غدخ  املالئكة بيًت (26) باب( الللاع والزي ة، 37) ، ومسلم   كتاب5950

 . 98، برام (1670/ 3، )وال صورإ

 . 5962، برام (169/ 7، )باب من لعن املصوراع، أخرجه اللماري   كتاب اللل (159)

، ومسـلم    5949، بـرام  (167/ 7التصـاوير، ) بـاب  أخرجه اللماري   كتاب الللاع،  (160)
/ 3، )ا ضيـه كلـب وال صـورإ   ال غدخ  املالئكة بيًتـ  (26) باب( الللاع والزي ة، 37كتاب)
 . 83، برام (1665

   .969، برام (667/ 2، )األمر بتسوية القرب (31)باب( اجل ائز، 11) أخرجه مسلم   كتاب (161)

(، ونسله لعيـاض، والشـر  الصـطري، للـدردير مـع      40/ 12ي  ر: عمدإ القاري، للعيين، ) (162)
(، لكـن نقـ    303/ 3(، ورـر  خمتصـر خليـ ، للمررـن، )    501/ 2حارية الصاوي، )

اوًمـا وي يسـمهم   األلوسن   غفسريه عـن مكـن   اهلدايـة، وال يـاع، وابـن الفـرع أن       
، ومسى حممد واصـ    أحكـام   (294/ 11، )رو  املعاننأجازوا التصوير مطلًقا، ي  ر: 

/ 12املوسوعة الفقهية الكويتيـة) ( أبا سعيد االصطمري، واال مؤلفو 218) التصوير،  
   (58، 57 )، 29العـدد  ، هــ  1387سـ ة  ، )ونسب   جملة الوعن اإلسالمن: "(101

مد رجب الليلن( اا الشيخ علد العزيز جاوي مقال للسيد حم
"

  . 



 223        عمر الكـثرييبن طالب د. ات...       بإنشاء الفضائي األحكام الفقهية املتعلقة 

   .(473/ 4، البن م  ور، )لسان العرب، و(427، للفريوزآبادي،  )القاموع احملي ي  ر:  (163)

(164) (12 /358 .) 

 (.  48/ 18غفسريه، ) (165)

 (. 387/ 10، )البن حجر، ضتح اللاري (166)

 (. 481/ 8ارراد الساري، ) (167)

 (.  91/ 14، )على مسلمرر  ال ووي ي  ر:  (168)

، ومسلم   5953، برام (167/ 7نقض الصور، )باب أخرجه اللماري   كتاب الللاع،  (169)
/ 3، )ا ضيـه كلـب وال صـورإ   ال غدخ  املالئكة بيًتـ  (26)باب( الللاع والزي ة، 37) كتاب

 . 101، برام (1671

 . (386/ 10، )البن حجر، ضتح اللاريي  ر:  (170)

رليه بالرف أو : واي ، ، رليه باملمدع واخلزانةم يدر   األرض الياًل، صطري بيضالسهوإ:  (171)
 . (430/ 2، )ال هاية، ي  ر: الطاق يوضع ضيه الشنء

 . (49/ 4ال هاية)، ي  ر: واي : الصفيق من صوف ذي ألوان، السرت الرايقالقرام:  (172)

، 59534، برام (168/ 7، )باب ما وطئ من التصاويرأخرجه اللماري   كتاب الللاع،  (173)
ا ضيـه كلـب وال   ال غـدخ  املالئكـة بيًتـ    (26) بـاب ( الللاع والزي ة، 37) ومسلم   كتاب

 . 92، برام (1668/ 3، )صورإ

(174) (10 /387) . 

 . (384/ 10ضتح اللاري، ) (175)

 .  (647/ 1، )رد احملتار (176)

 . (81/ 14، )على مسلمه ررح (177)

 (. 6/ 5هاية، البن األثري، )أي ملقاغ ، ي  ر: ال  (178)
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، والرتمـلي    4158، بـرام  (74/ 4أخرجه أبو داود   كتاب الللاع، باب   الصـور، )  (179)
ا ضيـه صـورإ وال   باب مـا جـاء أن املالئكـة ال غـدخ  بيًتـ     ، أبواب األدب عن رسول اه 

 ، وصييه األللانن.  2806، برام (115/ 5، )كلب

(180) (11 /142) . 

   ، وصييه األللانن.4932، برام (283/ 4  كتاب األدب، باب   اللعب بالل ات، )أخرجه  (181)

، ومطـين احملتـاج،   (501/ 2، للصـاوي، ) بلطة السـالك (، و40/ 12ي  ر: عمدإ القاري، ) (182)
(4 /408 .) 

 (. 408/ 4(، ومطين احملتاج، للشربيين، )338/ 2ي  ر: حارية الدسوان، ) (183)

 (. 249صوير، لواص ،  )ي  ر: أحكام الت (184)

 (. 97/ 3لليليمن، )، امل هاج   رعب اإلميان (185)

 (.  650/ 1ي  ر: حارية ابن عابدين، ) (186)

 (. 309ي  ر: أحكام التصوير، لواص ،  ) (187)

 . (226/ 3، لزكريا األنصاري، )أس ى املطالبي  ر:  (188)

 (. 120/ 12ي  ر: املوسوعة الكويتية، ) (189)

 (. 321/ 1ع ضتاوى ابن غيمية، )ي  ر: جممو (190)

 (. 106/ 12ي  ر: املوسوعة الكويتية، ) (191)

  .4920، برام (160/ 6(، )ا وال يطول ويعوقا وال سواًعباب)وًدأخرجه   كتاب غفسري القرآن،  (192)

، ومسلم   434، برام (94/ 1الصالإ   الليعة، )باب أخرجه اللماري   كتاب الصالإ،  (193)
، ال هن عن ب اء املسـاجد علـى القلـور    (3)باباب املساجد ومواضع الصالإ، ( كت5كتاب)

 . 16، برام (375/ 1، )وال هن عن اراذ القلور مساجد، واراذ الصور ضيها

 . (2858/ 7، )مرااإ املفاغيح رر  مشكاإ املصابيح (194)

 .  (649/ 1، )رد احملتار (195)
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 . (9/ 4، )أحكام القرآن (196)

رـر   (، و650/ 1(، وحارـية ابـن عابـدين، )   127/ 12لسـ ة، لللطـوي، )  ي  ر: رـر  ا  (197)
 (. 226/ 3، وأس ى املطالب، لزكريا األنصاري، )(303/ 3، )للمررن، خمتصر خلي 

 سلق ررهه.  (198)

 . (392/ 10، )ضتح اللاري (199)

، (81/ 14، )رــر  ال ــووي علــى مســلم(، و510/ 6ي  ــر: ضــيض القــدير، للم ــاوي، ) (200)
 (. 280/ 1الق اع، لللهوغن، )وكشاف 

 (. 81/ 14، ورر  ال ووي ملسلم، )(650/ 1ي  ر   التفريق: حارية ابن عابدين، ) (201)

/ 1وهو رأي الشيخ حممد بن ابراهيم، ي  ر   حتريم التصوير الشمسن والضوئن: ضتاويه، ) (202)
سي مائن، ي  ر: الـرد  (، وما نقله حامد علد احلميد من ضتواه   حتريم التصوير ال188، 183

(، والشيخ مقل  الوادعن، 22-21العلمن على من أجاز ظهور املشايخ   الفضائيات،  )
(، وناصر الفهد، ي  ر: الفيديو اإلسـالمن  71-70ي  ر: حكم غصوير ذوات األروا ،  )

 (. 4والفضائيات اإلسالمية،  )

(، وسيد سابق، ي  ر: 201/ 2 )وهو رأي الشيخ حممد بن عثيم ، ي  ر: الشر  املمتع،  (203)
(، 113ويوسف القرضاوي، ي  ر: احلالل واحلرام   اإلسـالم،  ) (، 45/ 2ضقه الس ة، )

(، وعلـد  146وحممد اللوطن، ي  ر: التصوير بـ  حاجـة العصـر وضـواب  الشـريعة،  )     
 (. 46-45الرمحن علد اخلالق، ي  ر: أحكام التصوير   الشريعة اإلسالمية،  )

/ 1رأي اللج ة الدائمة لإلضتـاء باململكـة العربيـة السـعودية، ي  ـر: ضتـاوى اللج ـة، )        وهو (204)
(، 18، 6(، والشيخ األللـانن، ي  ـر: الـرد العلمـن، حلامـد علـد احلميـد،  )       674، 666

 (.  366ويراجع أيًضا: حكم ممارسة الفن   الشريعة اإلسالمية، لصا  الطزالن،  )

 ائمة، املوضع  السابق . ي  ر: ضتاوى اللج ة الد (205)

 . ] 70الفراان:  [ (206)

(207) ( 9-10 .) 
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الق وات الفضائية اإلسالمية العربيـة. . بـ  االسـتثمار    ي  ر سلب غوبة ا اإ اخلليجية: مقال  (208)
 ، حملمد العلاع، م شور على رلكة االنرتنض. الرابح

 . ] 160اللقرإ:  [ (209)

 (.  115  العاي العربن، لعلن العمري،  ) ي  ر: وااع الفضائيات اإلسالمية (210)

 . ] 267اللقرإ:  [ (211)

 (. 283/ 3(، ورد احملتار، البن عابدين، )185-183ي  ر: اخلراج، ألبن يوسف،  ) (212)

(، 237/ 3(، واجلامع ألحكام القـرآن، للقـرطيب، )  24/ 2ي  ر: التمهيد، البن علد الرب، ) (213)
ــواق، )  ــ ، للم ــاج واإلكلي ــن، ) 199/ 8والت ــرب، للونشرييس ــار املع (، 146/ 6(، واملعي

(، 294/ 2(، وحارية الصاوي على الشر  الصـطري، ) 472/ 2والشر  الكلري، للدردير، )
 (. 720/ 1وم ح اجللي ، لعلي ، )

(، ونهايـة  332/ 9(، وادمـوع، لل ـووي، )  130/ 2ي  ر: احياء علوم الـدين، للطزالـن، )   (214)
 (. 363-362/ 7(، وحارية الشروانن على حتفة احملتاج، )187/ 5احملتاج، للرملن، )

(، وغفسري آيات أركلض على كثري من العلمـاء،  592/ 28ي  ر: جمموع ضتاوى ابن غيمية، ) (215)
(، واد ذكر اواًل آخر عواز أن يتملك املال احلـرام بعـد التوبـة م ـه،     595/ 2البن غيمية، )

(، واواعـده،  267/ 1م واحلكـم، البـن رجـب، )   (: " له وجه"، وجامع العلو596/ 2واال)
(2 /381 .) 

ــاب)  (216) ــو داود   كت ــه أب ــاب) 22أخرج ــوع، ب ــلهات،  ) 3( اللي ــاب الش (، 374(   اجت 
، وصييه الزيلعن   نصـب الرايـة،   22003(، برام398-397/ 6، وأمحد، )3332برام

 . 6969(، برام168/ 4)

 (.  360ي  ر: أحكام املال احلرام، لللاز،  ) (217)

  (.268/ 1(، وجامع العلوم واحلكم، البن رجب، )131/ 2ي  ر: احياء علوم الدين، للطزالن، ) (218)

 (. 60/ 11ي  ر: األوس ، البن امل لر، ) (219)
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واد نق  ابن غيمية عن بعض الطالط  من املتورعة القاءها   اللير أو غركها   الرب، ي  ـر:   (220)
 (. 594/ 28جمموع الفتاوى، )

(، 391،  )الول الصداة مـن الكسـب الطيـب وغربيتهـا    ( 19( الزكاإ، باب)12  كتاب) (221)
 . 1015برام

ك  مـن  ليقال: ، ثم استعم    ك  خيانة، ضمن الط يمة ال  القسمة واخليانة السراةالطلول:  (222)
(، وضتح اللاري، البن حجـر،  380/ 3، ي  ر: ال هاية، البن األثري، )خان   رنء خفية غ 

(15 /70 .) 

 . 224(، برام119) ،  وجوب الطهارإ للصالإ (2) ( الطهارإ، باب2) كتاب   (223)

 (. 83-82ي  ر: هلا حالل وهلا حرام، لعلد القادر عطا،  ) (224)

 (. 381/ 2(، والقواعد، البن رجب، )132/ 2ي  ر: احياء علوم الدين، للطزالن، ) (225)

 (. 265-264/ 1ب، )ي  ر: جامع العلوم واحلكم، البن رج (226)

 (. 557/ 4ي  ر: رسائ  ومسائ    الفقه، لعلد الرمحن بن حسن ال فيسة، ) (227)

 (. 283/ 3ي  ر: رد احملتار، البن عابدين، ) (228)

 (.  7،  )98(، وجملة األحكام العدلية، املادإ 287/ 3ي  ر: املصدر السابق، ) (229)

  (.268/ 1جامع العلوم واحلكم، البن رجب، )و(، 25/ 2ي  ر: التمهيد، البن علد الرب، ) (230)

 (. 594/ 28ي  ر: جمموع ضتاوى ابن غيمية، ) (231)

 اـوال العلمـاء   حكـم مـن غـاب مـن      (، وأ132/ 2ي  ر: احياء علوم الدين، للطزالـن، )  (232)
 (. 231، للعلودي،  )احلرام الكسب

ل املشـلوهة   العمـ  اخلـريي،    ي  ر: الضواب  الشرعية لالنتفاع بالفوائـد الربويـة واألمـوا    (233)
 (. 24لعلاع اللاز،  )

ي  ر: ضتاوى العلماء حول األاليـات املسـلمة، البـن بـاز، والعثـيم ، واجلـربين، واللج ـة         (234)
 (.  132) الدائمة للليول العلمية واإلضتاء،  
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 /8(، والتــاج واإلكليــ ، للمــواق، )237/ 3ي  ــر: اجلــامع ألحكــام القــرآن، للقــرطيب، ) (235)
 (.  200/ 1(، وجامع العلوم واحلكم، البن رجب، )198

 (. 38/ 1ي  ر: برام  الق وات الفضائية اإلسالمية، لسامن احلمود، ) (236)

، أثـر الق ـوات الفضـائية العربيـة    ، و(29)  ، لسـيد الشـ قيطن،   الق وات الفضـائية ي  ر:  (237)
 . (57) للقيطانن، 

ئية علـى ادتمـع وضئاغـه، لطـه الزيـدي وآخـرون،       ي  ر: دراسات   غـأثري الق ـوات الفضـا    (238)
 (. 88(، وج ايات الفضائيات على الس ن واآليات، لعمرو املصري،  )37 )

 (. 78-77ي  ر: احملاذير الشرعية   الفتاوى الفضائية، خلالد الررود،  ) (239)

القـيم العربيـة    غأثري الق وات الفضائية على، و(61،  )أثر الق وات الفضائية العربيةي  ر:  (240)
 . (3،  )واإلسالمية لدى الشلاب واألطفال

أثـر  ، و(11، لسـ ي ة،  ) غأثري الق ـوات الفضـائية علـى القـيم العربيـة واإلسـالمية      ي  ر:  (241)
 . (55، للقيطانن،  )الق وات الفضائية العربية

 امل ـاضع  (، التلفزيـون بـ   104ي  ر: اإلعالم الفضائن، وآثـاره الرتبويـة، حملمـد جـاد،  )     (242)
 (. 14واألضرار، لعوض م صور،  )

 . (93ي، حملمود علد الرزاق،  )الفضائيات والطزو الفكري  ر:  (243)

 .  (7/ 1، للعز بن علد السالم، )اواعد األحكام   مصا  األنامي  ر:  (244)

 (. 512/ 10ي  ر: جمموع الفتاوى، ) (245)

، وحسـ ه األللـانن   صـييح    13646م ، بـرا (453/ 12للطربانـن) ، املعجم الكلريي  ر:  (246)
 . 176اجلامع، برام 

 . 166، وحس ه األللانن   صييح اجلامع، برام 6839(، برام 229/ 12) (247)

 (. 26/ 2ي  ر: املواضقات، للشاطيب، ) (248)
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اـال: "رأيـض   ، ( عن ربيعـة الـديلن  492/ 3، )ما أخرجه أمحد   مس ده بس د صييحي  ر:  (249)
اولـوا: ال الـه اال اه   ، يقـول: "يـا أيهـا ال ـاع    ، عيين بسـوق ذي ادـاز  بصر  رسول اه 

اـال: بي مـا اـن      ، ( عن أبـن هريـرإ  20/ 9أخرجه اللماري   صيييه)ما ، و"غفليوا
ضقال:  املسجد اذ خرج علي ا رسول اه 

"
ضمرج ا معه حتـى جئ ـا بيـض    "، انطلقوا اا يهود

أسـلموا غسـلموا  ، ا معشـر يهـود  "ي، ض اداهم ضقام ال يب ، عااملدر
"

، ضقـالوا: بلطـض يـا أبـا     
القاسم، ضقال: 
"

ذلك أريد
"

، ضيه التوراإ على األحلـار  يقرؤونْدَراعد: الليض اللي ِ بيض اْلمو، 
 . (116/ 1، )البن حجر، ضتح اللاري، ي  ر: واملدراع مفعال من الدرع

 (. 10-9ي  ر:  ) (250)

غسريع ما ا   نفعه من اإلعالنات واوهـا ع ـد املشـاهدإ،    أو غسجي  ما ي فع من الربام ، و (251)
 (. 55ي  ر: الفضائيات ما هلا وما عليها، لعادل العلدالعالن،  )

 (.  33/ 2الفروق، ) (252)
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 قائمة املراجع

 اد واملثانن، أبو بكر بن أبن عاصم الشيلانن، حققه: د. باسم ضيص  أمحد اجلوابرإ، نشـر دار  اآلح
 م.  1991 -هـ 1411، 1الرياض، ط –الراية 

  ،حبد م شور على رلكة االنرتنض. أثر الق وات الفضائية العربية، لساي بن علن القيطانن 

         1اإلجهاز على التلفاز، حممد بـن أمحـد بـن امساعيـ  املقـدم، نشـر دار الصـفوإ، القـاهرإ، ط ،
 م. 1999-هـ1419

 حققه: حممـد علـد القـادر عطـا، نشـر دار      أحكام القرآن، القاضن حممد بن علد اه بن العربن ،
 م. 2003 -هـ 1424، 3الكتب العلمية، بريوت، ط

 هـ1415، الكويض، اخلالق الرمحن بن علد علد، أحكام التصوير   الشريعة اإلسالمية . 

  م. 1999-هـ1420، 1حممد بن أمحد علن واص ، نشر دار طيلة، ط التصوير   الفقه اإلسالمن،أحكام 

 ال احلرام، وضواب  االنتفاع والتصرف به   الفقـه اإلسـالمن، لعلـاع أمحـد حممـد      أحكام امل
اللاز، ارـراف ومراجعـة أ. د. عمـر سـليمان األرـقر، نشـر دار ال فـائس لل شـر والتوزيـع،          

 م. 1999 -هـ1420، 2العلدلن، ط -األردن

 :األمري عالء الـدين   اإلحسان   غقريب صييح ابن حلان، حممد بن حلان التميمن الُلس ، رغله
، 1بـريوت، ط  –علن بن بللـان الفارسـن، حققـه: رـعيب األرنـؤوط، نشـر مؤسسـة الرسـالة         

 م. 1988 -هـ 1408

  .احياء علوم الدين، ألبن حامد حممد بن حممد بن حممد الطوسن الطزالن، نشر دار املعرضة، بريوت 

 عطا، حممـد علـن معـوض، نشـر      االستلكار، يوسف بن علد اه بن علد الرب، حققه: ساي حممد
 م.  2000 -هـ 1421، 1بريوت، ط –دار الكتب العلمية 

  ،م. 1937 -هـ 1356االختيار لتعلي  املمتار، علد اه بن حممود املوصلن، نشر مطلعة احلليب، القاهرإ 

  ،ارراد الساري لشر  صييح اللماري، أمحد بن حممد القسطالنن، نشر املطلعة الكربى األمريية
 هـ. 1323، 7ر، طمص
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          أس ى املطالب   رر  روض الطالب، زكريـا بـن حممـد بـن زكريـا األنصـاري، ومعـه حارـية
 الرملن الكلري، نشر دار الكتاب اإلسالمن. 

  ،حبد م شور اإلعالم اإلسالمن)دراسة   املفاهيم واألصول واخلصائص(، د. حممد موسى الرب
 على رلكة االنرتنض. 

 :املمارسـة. . ب  ال  ــرية والوااــع، مقـال للـدكتور حممـد احل يـف،          اإلعـالم اإلســالمن
مواعه، وهو علارإ عن وراة اـدمض   املـؤمتر األول ملركـز اإلمــارات للدراسـات واإلعـالم،       

دولة اإلمارات: اإلعالم والثقاضة،   ظ  حتٍد رامن وعاي متطري"، اللي انعقد   ل ـدن،  "بع وان: 
 من رهر ربيع الثانن.   27-26، املواضق 2006ر/ مايو أيـا 25 - 24ب  

         ،اإلعالم الفضائن، وآثاره الرتبوية، د. حممد جـاد أمحـد، نشـر العلـم واإلميـان لل شـر والتوزيـع
 م. 2008، 1اإلسك درية، ط

  .اإلعالم   صدر اإلسالم، د. علد اللطيف محزإ، نشر دار الفكر العربن 

 ة اإلسالمية ومجهورهم، د. مصطفى بـن أمحـد ك ـاكر، نشـر دار     اإلعالميون   الق وات الفضائي
 م. 2012-هـ1433، 1ال وادر، سورية، ط

    ،أاوال العلماء   حكم من غاب من الكسب احلرام؛ كالربا وأنواع املكاسب احملرمـة األخـرى
-(، رجب16) لعلد اه بن محد بن علد اه العلودي، مقال   جملة الليول اإلسالمية، العدد

 هـ. 1406روال، -رمضان-رعلان

     األم، ألبن علد اه حممد بن ادريس الشاضعن، خرج أحاديثه وعلق عليه حممـود مطرجـن، نشـر
 م. 1993-هـ1413، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط

   اإلنصاف   معرضة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن علن بن سليمان املرداوي، نشـر
 .  2العربن، طدار احياء الرتال 

   األوســـ    الس ـــن واإلمجـــاع واالختـــالف، ألبــن بكــر حمـــمد بــن ابراهـــيم بــن امل ــلر
  م.1999-هـ1420، 1ال ـيسابـوري، حتقيق د. أبو محاد صطري أمحد بن حممد ح يف، نشر دار طيلة، ط
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    املصـري،   اللير الرائق رر  ك ز الداائق، زين الدين بن ابراهيم بن حممد، املعـروف بـابن زـيم
 . 2ومعه م ية اخلالق البن عابدين، نشر دار الكتاب اإلسالمن، ط

       بدائع الص ائع   غرغيب الشرائع، عالء الدين أبو بكر بـن مسـعود الكاسـانن احل فـن، نشـر دار
 م. 1986 -هـ 1406، 2الكتب العلمية، ط

  القرطيب، نشر دار احلـديد  بداية ادتهد ونهاية املقتصد، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن ررد
 م. 2004 -هـ 1425القاهرإ،  –

   برام  الق وات الفضائية اإلسالمية، وضوابطها الشرعية، د. سامن بن خالد احلمود، نشر مكتلـة
 م. 2013-هـ1434، 1الررد، الرياض، ط

        2الل اية   رر  اهلداية، ألبن حممد حممـود بـن أمحـد العـيين، نشـر دار الفكـر، بـريوت، ط ،
 م. 1990-هـ1411

    الليان   ملهب اإلمام الشاضعن، حييى بن أبن اخلري العمرانن، حققه: ااسم حممد ال ـوري، نشـر
 م. 2000 -هـ 1421، 1جدإ، ط –دار امل هاج 

     غأثري الشلكات والق وات الفضائية التلفزيونية ال  غستقللها م طقة اخللي  العربـن، ألميـن حممـد
 النرتنض. ، حبد م شور على رلكة احليب

    غأثري الق وات الفضائية على القيم العربية واإلسالمية لدى الشلاب واألطفال، د. علـن علـد اه
 حبد م شور على رلكة االنرتنض. أبو س ي ة، 

  .غاج العروع من جواهر القاموع، حمم د بن حمم د بن علد الرز اق احلسيين الزَّبيدي، نشر دار اهلداية 

 1ر خلي ، حممد بن يوسف املواق املالكن، نشـر دار الكتـب العلميـة، ط   التاج واإلكلي  ملمتص ،
 م. 1994-هـ1416

    ،حتفة الفقهاء، لعالء الدين حممد بن أمحد علن السمرا دي، نشر دار الكتب العلميـة، بـريوت
 م. 1984-هـ1405، 1ط

  الفارابن، التصوير ب  حاجة العصر وضواب  الشريعة، حممد غوضيق رمضان اللوطن، نشر مكتلة
 م. 1996 -هـ1417، 2دمشق، ط
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   القـول  غفسري آيات أركلض على كثري من العلماء حتى ال يوجد   طائفة من كتب التفسري ضيهـا
  هـ.1415الصواب، ب  ال يوجد ضيها اال ما هو خطأ، البن غيمية، نشر مكتلة الررد، الرياض، 

 أمحد القـرطيب، حققـه: أمحـد الربدونـن      غفسري القرطيب، املسمى اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن
 م. 1964 -هـ 1384، 2القاهرإ، ط –وابراهيم أطفي ، نشر دار الكتب املصرية 

 م. 1985-هـ1405، 2التلفزيون ب  امل اضع واألضرار، د. عوض م صور، نشر مكتلة امل ار، األردن، ط 

 5ن، نشر دار الراية، طمتام امل ة   التعليق على ضقه الس ة، حممد ناصر الدين األللان . 

   التمهـيد   رـري  الفروع على األصول، جلمال الدين أبن حممد بن احلسن األس وي، حققـه
 م. 1987-هـ1407، 4وعلق عليه د. حممد حسن هيتو، نشر مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

  .الت ليه   الفقه الشاضعن، ابراهيم بن علن بن يوسف الشريازي، نشر عاي الكتب 

 مقال   مواع األلوكةد. حممد يسري ابراهيموصيات ومقرتحات بشأن الق وات اإلسالمية، غ ،  . 

     جامع العلوم واحلكم   رر  مخس  حديًثا من جوامع الكلم، ألبن الفرج علـد الـرمحن بـن
هاب الدين اللطـدادي الدمشـقن بـن رجـب احل للـن، حتقيـق رـعيب األرنـؤوط وابـراهيم          ر

 م. 1997-هـ1417، 7هاجس، نشر مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

  اجلامع املس د الصييح املمتصر من أمور رسول اه      وس  ه وأيامه، حممـد بـن امساعيـ  بـن
 هـ. 1422، 1دار طوق ال جاإ، طابراهيم بن املطريإ اللماري، حققه: حممد ال اصر، نشر 

  م. 2010سلتمرب  2هـ، املواضق  1431رمضـان  24، اخلميـس 11601جريدإ الشرق األوس ، العدد 

       مجهرإ اللطة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، حققـه: رمـزي مـ ري بعللكـن، نشـر دار
 م.  198، 1بريوت، ط –العلم للمالي  

 ن واآليات، عمرو علد القادر املصـري، نشـر دار سـلي  املـؤم  ،     ج ايات الفضائيات على الس 
 م. 2012-هـ1433، 1القاهرإ، ط

 حارية الدسوان على الشر  الكلري، حممد عرضه الدسوان، حققه: حممد علي ، نشر دار الفكر ،
 بريوت. 

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/3979/


 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69مية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسال  234

  .احلاوي الكلري، علن بن حممد املاوردي، نشر دار الفكر ـ بريوت 

 1روا ، مقل  بن هادي الوادعن، نشر دار احلرم ، مصر والسودان، طحكم غصوير ذوات األ ،
 م. 1999-هـ1419

       حكم ممارسة الفن   الشريعة اإلسالمية، صا  بن أمحد الطزالن، رسـالة ماجسـتري نواشـض
 هـ. 1414جامعة أم القرى، 

 انن، نشـر املكتـب   احلالل واحلرام   اإلسالم، يوسف القرضاوي، رري  حممد ناصر الدين األلل
 م. 1980-هـ1400، 13اإلسالمن، بريوت، ط

       حوارن الشيخ علد احلميد الشروانن والشيخ أمحد بن ااسم العلادي علـى حتفـة احملتـاج بشـر
امل هاج، لشهاب الدين أمحد بن حجـر اهليتمـن، وبهامشـه حتفـة احملتـاج بشـر  امل هـاج، ضـلطه         

   م.1996-هـ1416، 1الكتب العلمية، بريوت، طوصييه حممد علد العزيز اخلالدي، نشر دار 

 هـ. 1382، 3اخلراج، ألبن يوسف يعقوب بن ابراهيم، نشر املطلعة السلفية ومكتلتها، القاهرإ، ط 

   .دراسات   غأثري الق وات الفضائية على ادتمع وضئاغه، د. طه الزيدي ود. حس  الطـائن ود
 م. 2013-هـ1433، 1يسري خالد، نشر دار ال فائس، األردن، ط

      ،دراسة مقاصدية موجزإ عن اإلعالم الفضائن اإلسالمن، د. حممد بـن علـد اه العلـد الكـريم
 مقال على مواع اإلسالم اليوم، اسم دراسات وحبول. 

       ،درر احلكام   رر  جملة األحكام، علن حيدر خواجه أمـ  أض ـدي، غعريـب: ضهمـن احلسـيين
 م. 1991 -هـ 1411، 1نشر دار اجلي ، ط

    اللخريإ، أبو العلاع رهاب الدين أمحد بن ادريس بن علد الرمحن القرا ، حققه: حممـد حجـن
 م.  1994، 1بريوت، ط -وسعيد أعراب وحممد بو خلزإ، نشر دار الطرب اإلسالمن

    الرد العلمن على من أجاز ظهور املشايخ   الفضائيات، أبو نوران حامد بن علد احلميـد، نشـر
 م.  2008-هـ1429، 2ح ل ، القاهرإ، ط مكتلة أمحد بن

       2بـريوت، ط -رد احملتار على الدر املمتار، حممد أم  بـن عمـر بـن عابـدين، نشـر دار الفكـر ،
 م. 1992 -هـ 1412
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     رسائ  ومسائ    الفقه، كتاب الليوع واملعامالت، لعلد الرمحن بن حسـن ال فيسـة، اصـدارات
 هـ. 1427(، الرياض، 22جملة الليول اإلسالمية الفقهية املعاصرإ)

   ،رو  املعانن   غفسري القرآن الع يم والسلع املثانن، رهاب الدين حممود بن علد اه األلوسـن
 هـ. 1415، 1بريوت، ط –حققه: علن عطية، نشر دار الكتب العلمية 

      الزاهر   معانن كلمات ال اع، حممد بن القاسم بن حممد بن بشـار األنلـاري، حققـه: د. حـامت
 م. 1992-هـ 1412، 1بريوت، ط –ا  الضامن، نشر مؤسسة الرسالة ص

    سلسلة األحاديد الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ   األمة، حممد ناصر الدين األللـانن، نشـر
 م. 1992 -هـ 1412، 1دار املعارف، الرياض، ط

      لـد اللـاان،   س ن الرتملي، حممد بن عيسى بن َسْورإ الرتمـلي، حققـه: أمحـد رـاكر، وحممـد ع
  م.1975 -هـ 1395، 2مصر، ط –وابراهيم عطوإ، نشر رركة مكتلة ومطلعة مصطفى اللابن احلليب 

        س ن ابن ماجه، أبو علد اه حممد بن يزيد القزويين، حققـه: حممـد ضـؤاد علـد اللـاان، نشـر دار
 احياء الكتب العربية. 

 رر  السـيوطن وحارـية السـ دي،     س ن ال سائن، أبو علد الرمحن أمحد بن رعيب ال سائن، مع
 هـ. 1420، 5بلريوغـ ط –نشر دار املعرضة 

       رر  الس ة، أبو حممد احلس  بن مسعود بن الفراء اللطـوي، حققـه: رـعيب األرنـؤوط وحممـد
 م. 1983 -هـ 1403، 2دمشق، بريوت، ط -الشاوي ، نشر املكتب اإلسالمن

 امللـك ابـن بطـال، حققـه: ياسـر بـن        رر  صييح اللماري، أبو احلسن علن بن خلف بن علد
 م. 2003 -هـ 1423، 2الرياض، ط –ابراهيم، نشر مكتلة الررد 

       رر  صييح مسلم، املسمى امل هاج، أبو زكريا حمين الدين حييـى بـن رـرف ال ـووي، نشـر دار
 هـ. 1392، 2بريوت، ط –احياء الرتال العربن 

 حبارية الصاوي، نشر دار املعارف.  الشر  الصطري، للدردير، ومعه بلطة السالك املعروف 
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            رر  ضتح القدير على اهلدايـة رـر  بدايـة امللتـدي، لكمـال الـدين حممـد بـن علـد الواحـد
السيواسن بن اهلمام األسك دري احل فن، علق عليه وخرج آياغه وأحاديثه الشيخ علد الـرزاق  

 م. 1995-هـ1415، 1غالب املهدي، نشر دار الكتب العلمية، بريوت، ط

  بريوت.  –رر  خمتصر خلي ، حممد بن علد اه اخلررن املالكن، نشر دار الفكر للطلاعة 

 1422، 1الشر  املمتع على زاد املستق ع، حممد بن صا  العثيم ، نشر دار ابن اجلوزي، ط - 
 هـ.   1428

       رر  امل تهى املعروف بشر  م تهى اإلرادات، م صور بـن يـونس اللهـوغن احل للـن، نشـر عـاي 
 م.  1993 -هـ 1414، 1الكتب، ط

  1الشــريعة اإلســالمية والف ــون، أمحــد مصــطفى علــن القضــاإ، نشــر دار احليــ ، بــريوت، ط ،
 م. 1988-هـ1408

  5الرياض، ط –صييح الرتغيب والرتهيب، حممد ناصر الدين األللانن، نشر مكتلة املعارف . 

 ،نشر املكتب اإلسالمن.  صييح اجلامع الصطري وزياداغه، حممد ناصر الدين األللانن 

      الضواب  الشرعية لالنتفاع بالفوائد الربوية واألموال املشلوهة   العمـ  اخلـريي، لعلـاع أمحـد
 القسم الشرعن.  -اللاز، حبد مقدم ملؤمتر العم  اخلريي اخلليجن الثالد

  ه أمحـد،  طر  التثريب   رر  التقريب، زين الدين علد الرحيم بن احلس  العراان، وأكمله اب ـ
 نشر دار احياء الرتال العربن. 

     عمدإ القاري رر  صييح اللماري، حممود بن أمحد بن موسى العيين، نشـر دار احيـاء الـرتال
 بريوت.  –العربن 

   ضتاوى العلماء حول األاليات املسلمة   العاي، البن باز، والعثيم ، واجلربين، واللج ة الدائمـة
ع وغرغيـب صـال  الـدين حممـود السـعيد، نشـر دار القمـة، ودار        للليول العلمية واإلضتاء، مج

 اإلميان، اإلسك درية. 

      ، ضتاوى اللج ة الدائمة للليول العلمية واإلضتاء، مجع وغرغيب: أمحد بـن علـد الـرزاق الـدوي
 الرياض.  –نشر رئاسة ادارإ الليول العلمية واإلضتاء 
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  علد اللطيف آل الشيخ، مجع حممـد بـن علـد    ضتاوى ورسائ  مساحة الشيخ حممد بن ابراهيم بن
 . 2الرمحن بن ااسم، ط

  ،ضتح اللاري رر  صييح اللماري، أمحد بن علن بن حجر العسقالنن، رامه: حممد علد اللاان
 هـ. 1379بريوت،  -وعلق عليه: علد العزيز بن باز، نشر دار املعرضة 

 لقزويين، نشر دار الفكر. ضتح العزيز بشر  الوجيز، علد الكريم بن حممد الراضعن ا 

   الفروع، حممد بن مفلح بن حممد املقدسن، ومعه غصييح الفروع، لعالء الدين علن بن سـليمان
 م.  2003 -هـ 1424، 1املرداوي، حققه: علد اه الرتكن، نشر مؤسسة الرسالة، 

  .الفروق، رهاب الدين أمحد بن ادريس القرا ، نشر عاي الكتب 

 ية، األهداف والضواب ، د. سعد الدين بن حممد الكيب، مقال   جملة الليد الفضائيات اإلسالم
 . 11العلمن اإلسالمن، العدد 

  .الفضائيات اإلسالمية رؤية نقدية، د. سعد ضياض، مقال على رلكة أنا املسلم لليوار اإلسالمن 

  ،م. 2009-هـ1430، 1طالفضائيات اإلسالمية، رؤية نقدية، د. حممد يسري، نشر دار اليسر، القاهرإ 

 هـ. 1421، 1الفضائيات ما هلا وما عليها، عادل حممد العلد العالن، ط 

  .الفضائيات اإلسالمية ن رإ أولية، د. مالك األمحد، مقال على مواع املسلم 

 27ي، د. حممود علد الرزاق، حبـد م شـور   جملـة احلكمـة، العـدد      الفضائيات والطزو الفكر ،
 ـ. ه1424مجادى الثانن، 

 م. 2002-هـ1422، 1ضقه الس ة، سيد سابق، نشر مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 

 هـ1423، 1الفيديو اإلسالمن والفضائيات اإلسالمية، ناصر بن محد الفهد، نشر دار األم ، القاهرإ، ط . 

         ضيض القدير رر  اجلامع الصطري، زين الـدين حممـد املـدعو بعلـد الـرؤوف امل ـاوي، نشـر دار
 م.  1994 -ه 1415، 1مية، بريوت، طالكتب العل

        ،القاموع احملي ، جمد الدين أبو طاهر حممد بـن يعقـوب الفريوزآبـادى، نشـر مؤسسـة الرسـالة
 م. 2005 -هـ  1426، 8لل ان، ط –بريوت 



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69مية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسال  238

      اصة زا  على طريق اإلعالم اإلسالمن اهلادف لطري ال اطق  بالعربيـة، اعـداد: اسـم اإلعـداد
، حبـد مقـدم اا نـدوإ مسـتجدات الفكـر اإلسـالمن املعاصـر واملسـتقل          بق اإ اهلدى الفضائية

التاسعة، حتض ع وان: " اإلعالم القيمن. . . بـ  الفكـر والتجربـة"، والـ  أايمـض بالكويـض،         
  م، ون متها وزارإ األوااف والشؤون اإلسالمية الكويتية، م شور على رلكة االنرتنض.2011مارع 

  ،مركـز الليـول   سيد حممد ساداغن الش قيطن، نشر آخل واالهابيات، أ. د. املالق وات الفضائية
اململكة العربية  -وزارإ الشئون اإلسالمية واألوااف والدعوإ واإلرراد والدراسات اإلسالمية ب

 م. 1999 -هـ 1420، 1، الرياض، طالسعودية

 حممد العلـاع، م شـور علـى    ، د. الق وات الفضائية اإلسالمية العربية. . ب  االستثمار الرابح
 رلكة االنرتنض. 

   اواعد األحكام   مصا  األنام، عز الدين علد العزيز بن علد السالم السلمن، حققه: طه علـد
 م.  1991 -هـ 1414القاهرإ،  –الرؤوف سعد، نشر مكتلة الكليات األزهرية 

 ،راجعه وادم له وعلق  القواعد   الفقه اإلسالمن، ألبن الفرج علد الرمحن بن رجب احل للن
  م.1988-هـ1408، 2عليه طه علد الرؤوف سعد، نشر دار أم القرى للطلاعة وال شر، القاهرإ، ط

       الكا    ضقه اإلمام أمحد، موضق الدين علد اه بن أمحد بـن ادامـة املقدسـن، نشـر دار الكتـب
 م.  1994 -هـ 1414، 1العلمية، ط

 يوسف بـن علـد اه بـن علـد الـرب القـرطيب، حققـه: حممـد          الكا    ضقه أه  املدي ة، أبو عمر
 م. 1980-هـ1400، 2املوريتانن، نشر مكتلة الرياض احلديثة، ط

   .كشاف الق اع عن منت اإلا اع، م صور بن يونس اللهوغن احل للن، نشر دار الكتب العلمية 

 علن علد حققه: حلصين، و بكر بن حممد بن علد املؤمن ا، أبختصاركفاية األخيار   ح  غاية اال
 م.  1994، 1، طدمشق –دار اخلري ، نشر احلميد بلطجن وحممد وهيب سليمان

      الللاب   رر  الكتاب، علد الطين بن طالب الط يمن امليدانن، حققه: حممـد حميـن الـدين علـد
 احلميد، نشر املكتلة العلمية، بريوت. 

 هـ. 1414، 3بريوت، ط –قن، نشر دار صادر لسان العرب، حممد بن مكرم بن علن ابن م  ور اإلضري 
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        بـريوت،   –امللسوط، حممد بن أمحد بن أبن سـه  مشـس األئمـة السرخسـن، نشـر دار املعرضـة
 م. 1993-هـ1414

       :جملة األحكام العدلية، غأليف جل ة مكونة من عدإ علمـاء وضقهـاء   اخلالضـة العثمانيـة، حققـه
 ارِت كتب، آرام باغ، كراغشن. زيب هواويين، نشر نور حممد، كارخانه جت

   ادموع رر  املهلب، ألبن زكريا حييى بن ررف ال ووي، حتقيق د. حممود مطرجن، نشـر دار
 م. 1996 -هـ1417، 1الفكر، ط

  جمموع الفتاوى، غقن الدين أبو العلاع أمحد بن علد احلليم بن غيمية احلرانن، حققه: علد الرمحن
-هــ 1416لك ضهد لطلاعة املصيف الشريف، املدي ة ال لويـة،  بن حممد بن ااسم، نشر جممع امل

 م.  1995

 م. 2004-هـ1425، 1احملاذير الشرعية   الفتاوى الفضائية، خالد سعود الررود، نشر دار القاسم، ط 

  م. 2005-هـ 1426، 1ط، بريوت –احمللى باآلثار، علن بن أمحد بن سعيد بن حزم، نشر دار الفكر 

 ي ، خلي  بن اسياق بن موسى اجل دي املالكن املصري، حققـه: أمحـد جـاد،    خمتصر العالمة خل
 القاهرإ،  –نشر: دار احلديد 

  هـ/ 1410بريوت،  –خمتصر املزنن مع األم للشاضعن، امساعي  بن حييى املزنن، نشر دار املعرضة
 م.  1990

 م. 1994 -هـ 1415، 1املدونة، مالك بن أنس األصلين املدنن، نشر دار الكتب العلمية، ط 

      ،مرااإ املفاغيح رر  مشكاإ املصابيح، علن بن سلطان حممد القـاري، نشـر دار الفكـر، بـريوت
 م. 2002 -هـ 1422، 1ط

       مس د أمحد بن ح ل ، أبو علد اه أمحد بن حممد بن ح ل  الشـيلانن، حققـه السـيد أبـو املعـاطن
 م. 1998هـ ـ 1419، 1بريوت، ط –ال وري، نشر عاي الكتب 

  املس د الصييح املمتصر ب ق  العدل عن العدل اا رسول اه   مسلم بن احلجـاج القشـريي ،
 بريوت.  –ال يسابوري، حققه: حممد ضؤاد علد اللاان، نشر دار احياء الرتال العربن 



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69مية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسال  240

     مس د أبن يعلى، أبو يعلى أمحد بن علن بن املُث ى املوصلن، حققه: حس  سـليم أسـد، نشـر دار
 م.  1984 -هـ 1404، 1دمشق، ط –ال املأمون للرت

      املعجم الكلري، سليمان بن أمحد بن أيوب الطربانن، حققه: محدي بن علـد اديـد السـلفن، نشـر
 . 2القاهرإ، ط –مكتلة ابن غيمية 

        ،معجم اللطة العربية املعاصرإ، ا. د. أمحد خمتار عمر، مبسـاعدإ ضريـق عمـ ، نشـر عـاي الكتـب
 م. 2008-هـ1429، 1القاهرإ، ط

           معجم مقاييس اللطة، أمحد بن ضـارع بـن زكريـا القـزويين الـرازي، حققـه علـد السـالم حممـد
 م.  1979 -هـ 1399هارون، نشر دار الفكر، 

  .املعجم الوسي ، غأليف جممع اللطة العربية بالقاهرإ، نشر دار الدعوإ 

 طرب، ألبن العلاع أمحد املعيار املعرب واجلامع املطرب عن ضتاوى أه  أضريقية واألندلس وامل
بن حييى الونشريسن، خرجه مجاعة من الفقهاء بإرراف د. حممد حجن، نشـر وزارإ األواـاف   

 م. 1981-هـ1401والشؤون اإلسالمية املطربية، 

  ،هــ  1388املطين، أبو حممد موضق الدين علد اه بن أمحد ابن ادامة املقدسن، نشر مكتلة القاهرإ
 م.  1968 -

 اا معرضة معانن ألفاظ امل هاج، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشـربيين، نشـر    مطين احملتاج
 م. 1994 -هـ 1415، 1دار الكتب العلمية، ط

  1جن، نشـر مطلعـة السـعادإ، ط   امل تقى رر  املوطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف القرطيب اللـا ،
 هـ. 1332

 ته املسماإ غسـهي  مـ ح اجلليـ ، حملمـد     م ح اجللي  على خمتصر العالمة خلي ، وبهامشه حاري
 علي ، نشر دار صادر. 

      :م هاج الطالل  وعمدإ املفت    الفقه، أبو زكريا حمين الدين حييى بـن رـرف ال ـووي، حققـه
 م.  2005 -هـ 1425، 1عوض ااسم أمحد عوض، نشر دار الفكر، ط

  ،هـ. 1399امل هاج   رعب اإلميان، لليليمن، نشر دار الفكر، بريوت 
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        املهلب   ضقة اإلمام الشاضعن، أبو اسياق ابراهيم بـن علـن بـن يوسـف الشـريازي، نشـر دار
 الكتب العلمية.  

     املواضقات، ابراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب، حققه: أبو عليدإ مشـهور آل سـلمان، نشـر دار
 م. 1997 -هـ 1417، 1ابن عفان، ط

 حلطاب الرُّعيين املالكن، نشـر دار الفكـر،   احممد  مواهب اجللي    رر  خمتصر خلي ، حممد بن
 م. 1992 -هـ 1412، 3ط

 م.  1996-هـ1416، 1املوسوعة العربية العاملية، نشر مؤسسة أعمال املوسوعة لل شر، الرياض، ط 

  الكويض، نشـر دار   –املوسوعة الفقهية الكويتية، صادرإ عن وزارإ األوااف والشئون اإلسالمية
 . 1مصر، ط –، مطابع دار الصفوإ الكويض –السالس  

  نصب الراية ألحاديد اهلداية، جلمال الدين أبن حممد علد اه بن يوسف الزيلعن احل فن، مع
، 2حاريته بطية األملعن   رري  الزيلعـن، حملمـد عوامـة، نشـر مؤسسـة الريـان، بـريوت، ط       

 م. 2003-هـ1424

 276، جملة الليان، العدد لاس  ال ريبن رإ على الفضائيات اإلسالمية، مقال ل . 

   ال هاية   غريب احلديد واألثر، جمد الدين أبو السعادات امللارك بن حممد الشيلانن اجلزري ابـن
بـريوت،   - األثري، حققه: طاهر أمحـد الـزاوي وحممـود حممـد الط ـاحن، نشـر املكتلـة العلميـة        

 م. 1979 -هـ 1399

    نهاية احملتاج اا رر  امل ـهاج، ومعه حارية أبن الضياء الشـرباملسن، وحارية أمحد بـن علـد
 م. 2002-هـ1423الرزاق املعروف باملطربن، نشر دار الفكر، بريوت، 

    ع ـيم  نهاية املطلب   دراية امللهب، علد امللك بن علد اه بن يوسف اجلـويين، حققـه: علـد ال
 م. 2007-هـ1428، 1حممود الد يب، نشر دار امل هاج، ط

     3هـلا حــالل وهــلا حـرام، لعلــد القــادر أمحـد عطــا، نشــر دار الكتـب العلميــة، بــريوت، ط ،
 م1985-هـ1405

http://albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=139
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    الق وات الفضائية( اإلباحة ؟؟، رميا حممد أنيس احلكيم، مقـال م شـور   مواـع     ه  األص(
 رسال  على رلكة االنرتنض. 

   ،حبـد م شـور علـى    م، 2011وااع الفضائيات اإلسالمية   العاي العربن، لعلن حممد العمـري
 رلكة االنرتنض، ومواع ويكيليديا، املوسوعة احلرإ، اسم الق وات الفضائية اإلسالمية. 



 

 أحكام التَّلبية
 يف الفقه اإلسالمي

 

 

 مجع ودراسة

 األستاذ املساعد بكلّية امللك عبد الّله للدِّفاع اجلوّي بالّطائف
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 يف الفقه اإلسالمي أحكام التَّلبية

 البحث ملخص

كمـا تضـمَّن    ،وسـببها  ،وذكر فضائلها ،وصفتها ،لبيةتضمَّن البحث تعريف التَّ
ومّت  ،والعاجز عنها بسبب اخلـر  أو العممـة أو الرـ ر    ،حكم الّنطق بالتَّلبية للقادر

أو  وأّيهما أفضل الزيادة على تلبيـة الرسـو      ،بيان حكم التَّلبية للمنب واحلائض
ووقت ابتداء وانتهـاء   ،جل واملرأةومّت إيضاح حكم اجلهر بالتَّلبية للرَّ ،االقترار عليها

والتَّعريف باملواضع اليت يتأّكد استحباب اإلكثـار مـن التَّلبيـة     ،التَّلبية للمعتمر واحلاج
 .فيها
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 املقدمة:

 :وسبب اختياره ،أهميَّة املوضوع
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات  ،ونستهديه ،إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه

وأشهد أن ال إله إ الَّ اهلل  ،ومن يضلل فال هادي له ،هده اهلل فال مضّل لهمن ي ،أعمالنا
 :أمَّا بعد ،وأشهد أن حممًَّدا عبده ورسوله ،وحده ال شريك له

وكـللك   (،التَّلبيَّـة )ومن أعظـم شـعاره    ،اخلمسة فإ نَّ احلّج من أركان اإلسالم
فبحثوا أحكامه  ،العلماء بهلا الشِّعار وقد اهتّم ،فإ نَّها قرينة احلّج يف كتاب اهلل ،العمرة

 ــ  حسـب علمـي وااّلالعـي    ـومل أعثر   ،ضمن مؤلَّفاتهم يف الفقه واحلديث والتَّفسري
فعزمت على مجـع ودراسـة اكحكـام     ،ويلّم شتاتها ،على مرنَّف جيمع أحكام التَّلبية

 .اّلالع على أحكامهـا ليسهل على الالب العلم اال ؛الفقهيَّة املتعلِّقة بالتَّلبية يف مرنَّف
 .واهلل املوّفق

 :حدود البحث

 .يف احلّج والعمرة (التَّلبية) سيقترر البحث على املسائل الفقهيَّة املتعلِّقة بـ

 :الدِّراسات السَّابقة

 .على مرنَّف خاص جيمع أحكام التَّلبية يف الفقه اإلسالمي ـحسب ااّلالعي  ـمل أعثر 

 :خّطة البحث

 :وفق اخلّطة التَّالية ،وخامتة ،وفرلني ،يدمته :جاء البحث يف

 :وفيه ثالثة مباحث ،التَّمهيد

 .تعريف التَّلبية ل ة وشرًعا :املبحث اكو 
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 .فضائل التَّلبية :املبحث الثَّاني

 .سبب التَّلبية وأصلها :املبحث الثَّالث

 :مباحث مخسةوفيه  ،وصفتها ،حكم التَّلبية :الفصل اأَلوَّل

 .حكم التَّلبية :املبحث اكو 

 :وفيه ثالثة مطالب .العمز عن التَّلبية :املبحث الّثاني

 .للخر  العمز عن التَّلبية :املطلب اَكوَّ 

 .للعممة العمز عن التَّلبية :املطلب الثَّاني

 .للرِّ ر العمز عن التَّلبية :املطلب الثَّالث

 .تلبية احلائض والنُّفساء واجُلنب :املبحث الّثالث

 .وحكم الزِّيادة عليها ،صفة التَّلبية :الرَّابع املبحث

 :وفيه مطلبان .رفع الرَّوت بالتَّلبية :املبحث اخلامس

 .رفع الرَُّجل  صوته بالتَّلبية :املطلب اَكوَّ 

 .رفع املرأة صوتها بالتَّلبية :املطلب الثَّاني

 :وفيه مبحثان ،ومواضع استحبابها ،وقت التَّلبية :الفصل الثَّاني

 :وفيه ثالثة مطالب ،وقت ابتداء وانتهاء التَّلبية :املبحث اَكوَّ 

 .للحاّج واملعتمر وقت ابتداء التَّلبية :املطلب اَكوَّ 

 .للحاّج وقت انتهاء التَّلبية :املطلب الثَّاني

 .للمعتمر وقت انتهاء التَّلبية :املطلب الثَّالث

 .فيها باب التَّلبيةاملواضع الَّيت يتأّكد استح :املبحث الثَّاني
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 :منهج البحث

وأبّين  ،وأضع ترمجة مناسبة هلا ،ـ أقوم جبمع املسائل املتعلِّقة بالتَّلبية يف الفقه1
 .وأرّتبها حسب اكبواب الفقهيَّة ،صورتها

وأوّثق اكقوا   ،والّظاهرّية ،ـ أذكر اخلالف الفقهّي يف املسألة عند اكئمَّة اكربعة 2
 .دةمن كتبهم املعتم

 ،ثمَّ الشَّافعّية ،ثمَّ املالكيَّة ،فأبدأ باحلنفّية ،ـ أرّتب اكقوا  حسب تقّدم أئّمتها زمًنا 3
 .ثمَّ الظَّاهرّية ،ثمَّ احلنابلة

 .مع بيان سبب التَّرجيح ،ما قّوى دليله ـبني اكدّلة  ،بعد املقارنة ــ أرّجح  4
 .اآلية ورقم ،وأذكر اسم السُّورة ،العثماني مع كتابتها بالّرسم ،ـ أرّقم اآليات القرآنّية 5
وإذا كان احلديث خمّرًجا يف أحد  ،ـ أخّرج اكحاديث واآلثار من مرادرها اكصلّية 6

خّرجته من كتب  ،خيرجاه وإذا مل ،الرَّحيحني كفاني مئونة الكالم على درجته
ن كالم أهل وذكرت ما يدّ  على درجته من الّضعف والرّحة م ،السُّنَّة املعتمدة

 .احلديث املتقّدمني واملتأّخرين حسب اإلمكان

 .فيه وأشرح الكلمات ال ريبة ،صلب البحثـ أعّرف باملرطلحات العلميَّة الواردة يف  7
  أمـا الرَّـحابة   ،أترجم لألعـالم غـري املشـهورين مـن التَّـابعني ومـن بعـدهم       ـ   8

 .فشهرتهم ت ين عن ترمجتهم

 .واملراجع العلميَّة مع معلومات الّطباعة ـ أذّيل البحث باملرادر 9
 .البحث سيكون وفق املنهج الوصفي االستقرائي الّتحليلي ـ10

 .وفيها أهّم النتائج الَّيت توّصلت إليها من خال  حبثي :ـ اخلامتة

 .ـ ثبت املراجع
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 -:التَّمهيد

 :وفيه ثالثة مباحث

 :تعريف التَّلبية ل ًة وشرًعا :املبحث اَكوَّ 

 :يف التَّلبية ل ةتعر

إجابـة   :ومعناهـا  ،من لّب باملكـان وألـّب بـه إذا أقـام بـه      هي :التَّلبية يف اللُّ ة
 .. هلا أظهر اكقوا  يف معناها،فأنا مقيم على الاعتك ،أي إجابيت لك يا رّب ،املنادي

أي  ،داري تلّب دارك :من قوهلم ،اّتماهي وقردي يا رّب إليك :وقيل معناها
 .تواجهها

و  ،إذا كان خالًرا حمًضا ،َحَسب ُلباب :من قوهلم ،إخالصي لك :ل معناهاوقي
 .(1)منه ُلّب الطَّعام ولبابه

 :تعريف التَّلبية شرًعا

شريك  التَّلبية يف الشَّرع هي: قو  احلاج واملعتمر: )لبّيك اللَّهم لبيَّك، لّبيك ال
 .(2)لك لّبيك، إ نَّ احلمد والنِّعمة لك وامللك، ال شريك لك(

 :فضائل التَّلبية :املبحث الثَّاني

للتَّلبية فضائل كثرية، فإنَّها كلمة التَّوحيد، وشعار احلّج، وعلم من أعالم احلّج 
 عند اإلحرام، ومن فضائلها ما يلي:

 :التَّلبية من سنن املرسلني عليهم السَّالم ـ 1

َأمَّا ُموَسى )) : اهلل قا : قا  َرُسوُ  ـعنهما  اهللرضي  ـفعن ابن عّبا   
 .(3)(َكَأنِّي َأْنُظُر إ َلْيِه إ َذا اْنَحَدَر ِفي اْلَواِدي ُيَلبِّي(
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َعَلى َناَقٍة َحْمَراَء َجْعَدٍة   َكَأنِّي َأْنُظُر إ َلى ُيوُنَس ْبن  َمتَّى))ويف رواية قا : 
 .(5)(ي(، َوُهَو ُيَلبِّ(4)َعَلْيِه ُجبٌَّة ِمْن ُصوٍف ِخَطاُم َناَقِتِه ُخْلَبٌة

قا  القاضي عياض: يف احلديث من الفقه: التَّلبية ببطن املسيل، وَأنَُّه من سنن 
 .(6)املرسلني وشرائعهم

 :التَّلبية من أفضل أعما  احلّج ـ 2

ُسِئَل َأيُّ اْلَحجِّ َأْفَضُل؟ َقاَ : اْلَعجُّ   َأنَّ النَِّبيَّ)): َفَعْن َأِبي َبْكٍر الرِّدِّيق  
 .(7)((َوالثَّجُّ

 .(8)والعّج هو: رفع الرَّوت بالتَّلبية، والثَّّج: إراقة الدِّماء يف احلّج

أي: أفضل أعما  احلّج: رفع الرَّوت بالتَّلبية، وصّب دماء اهلدي، فبدأ 
باإلحرام الَّلي هو اإلهال ، وختم بالتَّحليل الَّلي هو إهراق دم اهلدي، فاكتفى باملبدأ 

 .(9)هع أعمالواملنتهى عن مجي

 :التَّلبية من شعار احلّج ـ 3

َجاَءِني ِجْبر يُل َفَقاَ : )): اللَِّه  َقاَ : َقاَ  َرُسوُ  َفَعْن َزْيِد ْبن  َخاِلٍد اْلُمَهِنيِّ 
 .(10)(َيا ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َفْلَيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة؛ َفإ نََّها ِمْن ِشَعار  اْلَحجِّ(

 .(11)قوله: من شعار احلّج، أي من أعالمه وعالماته وأعماله الظَّاهرةف

 :البشارة للملّبي باجلّنة ـ 4

َكبَّـَر   َما َأَهـلَّ ُمه ـلق َقـإُّ إ الَّ ُبشِّـَر، َوالَ    ))قا :  عن النَّيبِّ  فعن أبي هريرة 
 .(12)(؟ َقاَ : َنَعم(ُمَكبٌِّر َقإُّ إ الَّ ُبشَِّر، ِقْيَل َيا َرُسوَ  اللَِّه، باجلنَِّة

أي ما رفع ملّب صوته بالتَّلبية يف حّج أو عمرة، إ الَّ  (َما َأَهلَّ ُمه لق())فقوله: 
 .(13)ُبشَِّر باجَلنَِّة، أي: بشَّرته املالئكة
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 :امللّبي يلّبي ما حوله من شمر ومدر ـ 5

ِمْن ُمْسِلٍم ُيَلبِّي، إ الَّ َلبَّى َما )): اللَِّه  َقاَ : َقاَ  َرُسوُ  فَعْن َسْهل  ْبن  َسْعٍد 
َمْن َعْن َيِميِنِه، َأْو َعْن ِشَماِلِه ِمْن َحَمٍر، َأْو َشَمٍر، َأْو َمَدٍر، َحتَّى َتْنَقِطَع اَكْرُض ِمْن 

 .(14)(َهاُهَنا َوَهاُهَنا(

ففي احلديث: أنَّ امللبِّي يوافقه يف التَّلبية كّل رالب ويابس يف مجيع اكرض، من 
 .(15)تهى اكرض من جانب الشَّرق، إىل منتهى اكرض من جانب ال ربمن

 :التَّلبية زينة احلّج ـ 6

َعَمُدوا إ َلى َأْعَظم  َأيَّام  اْلَحجِّ ))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـفعن ابن عّبا  
 .(16)(َفَمَحْوا ز يَنَتُه، َوإ نََّما ز يَنُة اْلَحجِّ التَّْلِبَيُة(

 .(17)(ز يَنُة اْلَحجِّ( التَّْلِبَيُة))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـزُّبري بن ال اهللوعن عبد 

 :سبب التَّلبية وأصلها :املبحث الثَّالث

وردت آثار عن بعض الرَّحابة والتَّابعني، توضِّح سبب التَّلبية وأصلها، وأنَّهـا  
تعـاىل،   هللاتعاىل بأن يدعو النَّا  حلّج بيت  اهلل، حيث أمره  إجابة لدعوة إبراهيم

ــه تعــاىل: گ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گچ  يف قول

 ، فأجابه النَّا  بالتَّلبية.[27احلّج: ] چگ

فيما فرض عليهم من حّج بيتـه،   اهللقا  ابن عبد الرب: ))ومعنى التَّلبية: إجابة 
اب احلـّج عليـه،   إيَّـاه يف إجيـ   اهللواإلقامة على الاعته، فاحملرم بتلبيته مستميب لـدعاء  

 لبَّى؛ كّن من دعى فقا : لبَّيك، فقد استماب،... ـ أعلم واهلل ـومن أجل االستمابة 

حـني أّذن    وقا  مجاعة من أهل العلـم: إ نَّ معنـى التَّلبيـة: إجابـة إبـراهيم     
 .(18)باحلّج يف النَّا 
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قا  احلافظ ابن حمر: روي معنى ذلـك عـن ابـن عّبـا ، وجماهـد، وعطـاء،       
 .(19)مة، وقتادة، وغري واحد، واكسانيد إليهم قويَّةوعكر

 وهله بعض اآلثار املرويَّة يف هلا املعنى:

ملَّا ُأِمَر َأْن ُيَؤذَِّن ِفي  إ نَّ إ ْبَراِهْيَم ))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـعن ابن عّبا   ـ 1
َلُه اْلُقَرى، َفَأذََّن ِفي النَّا    النَّا   ِباْلَحجِّ، َخَفَضْت َلُه اْلِمَباُ  ُرُءوَسَها، َوُرِفَعْت

 .(20)(ِباْلَحجِّ(

َلمَّا َفَرَغ إ ْبَراِهْيُم ِمْن ِبَناِء الَبْيِت، َقاَ : ))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـعن ابن عّبا   ـ 2
اَ : َأذِّْن َربِّ َقْد َفَرْغُت. َفَقاَ : َأذِّْن يف النَّا   ِباحَلج . َقاَ : َربِّ َوَما َيْبُلُغ َصْوِتي؟ َق

َوَعَليَّ الَباَلُغ. َقاَ : َربِّ َكْيَف َأُقوُ ؟ َقاَ : ُقْل َيا َأيَُّها النَّاُ ، ُكِتَب َعَلْيُكُم احَلجُّ، 
َحجُّ الَبْيِت الَعِتيق  َفَسِمَعُه َمْن َبْيَن السََّماِء واَكْرض ، َأاَل َتَرى َأنَُّهْم َيِميُئوَن ِمْن 

 .(21)(وَن؟(َأْقَرى اَكْرض  ُيَلبُّ

َلمَّا َبَنى إ ْبَراِهْيُم الَبْيِت، َأْوَحى اللَُّه ))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـعن ابن عّبا   ـ 3
إ َلْيِه: َأْن َأذِّْن يف النَّا   ِباحَلج . َقاَ : َفَقاَ  إ ْبَراِهيْم: َأاَل إ نَّ َربَُّكُم َقِد اتََّخَل َبْيًتا، 

َفاْسَتَماَب َلُه، َفَأْسَمَعُه ِمْن َحَمٍر، َأْو َشَمٍر، َأْو َأَكَمٍة، َأْو وَأَمَرُكُم َأْن َتُحمُّوُه، 
 .(22)(ُتَراٍب، َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك(

ُأِمَر ))، قا : [27احلّج: ] چڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ   عن ُمماهد يف قوله تعاىل: ـ 4
ا َأيَُّها النَّاُ  َأِجْيُبوا َربََّكْم، َفَأَجاُبوُه: َلبَّْيَك إ ْبَراِهْيُم أْن ُيَؤذَِّن ِباحَلجِّ، َفَقاَم، َفَقاَ : َي

 .(23)(اللَُّهمَّ َلبَّْيَك(

ِقْيَل إل ْبَراِهْيَم: َأذِّْن يف النَّا   ِباحَلجِّ، َقاَ : َيا َربِّ َكْيَف َأُقوُ ؟ ))وعنه قا : 
 .(24)(وََّ  التَّلِبَيِة(َقاَ : ُقْل: َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َقاَ : َفَكاَنْت َأ
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اللَّـُه إ َلْيـِه: َأْن    َلمَّا َفَرَغ إ ْبَراِهْيُم ِمْن ِبَناِء الَبْيِت، َأْوَحـى ))عن سعيد بن جبري قا :  ـ 5
َأذِّْن يف النَّا   ِباحَلجِّ، َقاَ : َفَخَرَج َفَنـاَدى ِفـي النَّـا  : إ نَّ َربَُّكـُم َقـِد اتََّخـَل َبْيًتـا        

ِجنٍّ، َواَل َشَمٍر، َواَل َأَكَمٍة، َواَل ُتـَراٍب،   َلْم َيْسَمْعُه َيْوَمِئٍل ِمْن إ ْنٍس، َواَلَفُحمُّوُه، َف
 .(25)(َواَل َجَبٍل، َواَل َماٍء، َواَل َشْيٍء إ الَّ َقاَ : َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك(

نَّ مـا  وهله اآلثار عن بعض الرَّحابة والتَّابعني وإن كانت موقوفة علـيهم، فـإ   
ُيقـا  مـن ِقَبـل     يأخل حكم املرفوع؛ كنَُّه ال ـعنهما   اهللرضي  ـروي عن ابن عّبا   

الرأي، وال يستقّل العقل به، وال جما  لالجتهاد فيه؛ كنََّها إخبار عن اكنبياء واكمـور  
لــيس مشــهوًرا باكخــل مــن  ـعنهمــا    اهللرضــي  ـاملاضــية، وراويهــا ابــن عّبــا    

 واهلل. (26)وال ُيعرف عنه ذلك كما هو معلوم من أصو  علم احلـديث اإلسرائيلّيات، 
 أعلم.
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 الفصل اأَلوَّل

 وصفتها ،حكم التَّلبية

 وفيه ستَّة مباحث:

 :حكم التَّلبية :املبحث اكو 
، ولكن اختلفوا يف (27)أمجع العلماء على مشروعيَّة التَّلبية يف احلّج والعمرة

 حكمها على أربعة أقوا :

 أنَّ التَّلبية مرَّة واحدة شرط يف اإلحرام. :َكوَّ القو  ا
وجيزئ عنها ما يقوم مقامها من فعل هو من خرائص اإلحرام، كسوق اهلدي، 

تعاىل، كالتَّسبيح والتَّهليل والتَّكبري وحنوه،  اهللأو تقليد الُبدن، أو قو  يقرد به تعظيم 
 لي:، واستدلُّوا على ذلك مبا ي(28)وهلا ملهب احلنفيَّة

ٻ  پ  پ  چ ، فقولـه:  [197احلـّج:  ] چ ٻ  پ  پ  پچ  قوله تعـاىل:  ـ 1

املراد به: اإلهال  بالتَّلبية، روي ذلك عـن ابـن عّبـا  وابـن عمـر وابـن        چ پ
مسعود 

(29). 
 .(30)(اَل َيْحُرُم إ الَّ َمْن َأَهلَّ َوَلبَّى())قالت:  ـَرِضي اللَُّه َعْنَها  ـعن عائشة  ـ 2
من يريد احلّج،  اهلدي يف معنى التَّلبية وإظهار اإلجابة؛ كنَُّه ال يفعله إ الَّ أنَّ سوق ـ 3

 .(31)ل كما يكون بالقو وإظهار اإلجابة قد يكون بالفع

 يلزم برتكها الدم. ،أنَّ التَّلبية مرَّة واحدة واجبة :القو  الثَّاني
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(32)وهلا ملهب املالكيَّة

َجاَءِني ِجْبر يُل َفَقاَ : َيا )): اللَِّه  َقاَ : َقاَ  َرُسوُ  ْن َزْيِد ْبن  َخاِلٍد اْلُمَهِنيِّ َع ـ 1
 .(33)(ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َفْلَيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة؛ َفإ نََّها ِمْن ِشَعار  اْلَحجِّ(
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َجـاَءِني ِجْبر يـُل َفَقـاَ     ))َقاَ :  اللَِّه  َأِبيِه َعْن َرُسو   َعْن َخالَِّد ْبن  السَّاِئِب، َعْن ـ 2
 .(34)(ِلي: َيا ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َأْن َيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة(

 بالتَّلبية، واكمر للوجوب.  وجه الدِّاللة من احلديثني: هو أمر النَّيبِّ

 .(35)، فيكون هلا نطق كالرَّالةَأنَّها عبادة هلا حتريم ـ 3

 :أنَّ التَّلبية سنَّة ال يلزم برتكها دم :القو  الثَّالث

 .(36)وهلا ملهب الشَّافعّية واحلنابلة

 واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:

أنَّ أحاديث اكمر بها حممولة على االستحباب؛ كّن منطوقها اكمر برفع الرَّوت،  ـ 1
 .(37)ا هو من ضرورته أوىلوال خالف يف عدم وجوبه، فم

 .(38)أنَّها عبادة ال جيب النُّطق يف آخرها، فلم جيب النُّطق يف أوَّهلا كالرَّوم ـ 2

؛ لعمـوم  (39)أنَّ نّية النُّسك كافيـة، فـال اتـاج معهـا إىل تلبيـة، وال سـوق هـدي        ـ 3
 .(40)(إ نََّما اَكْعَماُ  ِبالنِّيَّاِت()):  قوله

 :لتَّلبية برفع الرَّوت بها فرض ال يرّح احلّج إ الَّ بهاأنَّ ا :القو  الرَّابع

 . واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(41)وهلا ملهب الظَّاهرّية 

َجـاَءِني ِجْبر يـُل َفَقـاَ     ))َقاَ :  اللَِّه  َعْن َخالَِّد ْبن  السَّاِئِب، َعْن َأِبيِه َعْن َرُسو   ـ 1
 .(42)(ْن َيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة(ِلي: َيا ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َأ

بأن يـأمر    اهللعن   اهلل َرُسوَ  وجه الدِّاللة من احلديث: أمر جربيل 
أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتَّلبية، فمن مل يلـّب وهـو قـادر علـى ذلـك فلـم اـّج        

 .(43)تعاىل اهللويعتمر كما أمره 



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   256

 .(44)(اًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردق(َمْن َعِمَل َعَم)): قوله  ـ 2

 فمن مل يلبِّ فعمله مردود.

 .[197البقرة: ]چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ  قوله تعاىل: ـ 3

برفع أصـواتهم    لو َأنَّهم إذ أمرهم وجه الدِّاللة من اآلية: أنَّ الرَّحابة 
ة فسوق بال خـالف، والفسـوق يبطـل بـه     بالتَّلبية أبوا لكانوا عراة بال شّك، واملعري

 .(45)من ذلك  اهللاحلّج، وقد أعاذهم 

 :التَّرجيح

الَّلي يرتجَُّح لي يف هله املسألة هو القو  بأّن التَّلبية واجبة، كمـا هـو مـلهب    
، حتَّى يـدّ  الـدَّليل أو القرينـة علـى غـري      (46)املالكيَّة؛ كّن اكصل يف اكمر الوجوب

 اًل أو قرينة تررف اكمر عن الوجوب.ذلك، وال أعلم دلي

لبَّـى، وأمـر    وكّن التَّلبية من شعار احلّج وأعالمه الظَّاهرة، وثبـت أنَّ الـنَّيبَّ   
َأْدر ي َلَعلِّي اَل َأُحجُّ َبْعَد  ِلَتْأُخُلوا َمَناِسَكُكْم؛ َفإ نِّي اَل))بالتَّلبية، وقا  يف حّمة الوداع: 

 أعلم. واهلل. (47)(َحمَِّتي َهِلِه(

 :وفيه ثالثة مطالب ،العمز عن التَّلبية :املبحث الّثاني

 :للخر  العمز عن التَّلبية :املطلب اَكوَّ 

 على أقوا : (48)اختلف العلماء يف حكم تلبية اكخر 

 :القو  اَكوَّ 

أنَّ اكخر  تسقإ عنه التَّلبية، ويستحّب لـه أن اـرِّك لسـانه بالتَّلبيـة، وهـلا      
، وعلَّلوا ذلك بأنَُّه ال يلزمه حتريك لسانه يف القراءة يف الرَّالة، فهلا (49)ةملهب احلنفيَّ

 .(50)أوىل؛ كّن احلّج أوسع،وكّن القراءة فرض قطعّي متَّفق عليه، خبالف التَّلبية
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 :القو  الثَّاني

أنَّ اكخر  تسقإ عنه التَّلبية بالكليَّة، وال دم عليه؛ كنَّـُه إذا سـقإ وجوبهـا،    
 .(51)دمها،وهلا ملهب املالكيَّة سقإ

 :القو  الثَّالث

أنَّ اكخر  تسقإ عنه التَّلبية، وال ُيشرع له أن ارِّك لسانه بالتَّلبية، وُيستحّب 
أن ُيلبَّى عنه، وهلا ملهب احلنابلة، وعلَّلوا ذلك بأّن التَّلبية فعل عمز عنه، فيناب من 

 .(52)يلّبي عنه، وكّن يف ذلك تكمياًل لنسكه

 :تنبيه

 مل أجد للشَّافعيَّة نرًّا يف حكم تلبية اكخر .

وأصو  ملهبهم يف اكخر : َأنَّهم يوجبـون عليـه حتريـك لسـانه يف الرَّـالة      
، وبنـاًء  (53)بالقراءة واكذكار الواجبة، واستحباب حتريك لسانه باكذكار غري الواجبـة 

ة وهـو اسـتحباب حتريـك    على ذلك فإ نَّه ميكن القو  بـأّن مـلهبهم كمـلهب احلنفيَّـ    
اكخر  لسانه بالتَّلبية؛ كّن التَّلبية غري واجبة عندهم، وقد استدلُّوا على ذلك بقولـه  

 :((إ)َِذا َأَمْرُتُكْم ِبَأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم)(54)    َّووجه الّداللـة مـن احلـديث: أن .
ن، فسقإ عنه ما عمز عنه، ووجب عليه القراءة واكذكار تتضمَّن نطًقا وحتريًكا باللِّسا

 .(55)ما قدر عليه

 :التَّرجيح

أنَّ التَّلبية تسـقإ عـن اكخـر ، وتكفيـه نيَّـة       ـأعلم   واهلل ـالَّلي يرتجَّح لي  
اإلحرام للّدخو  يف النُّسك؛ كّن اكفعا  الواجبة الَّيت يعمز عنها املكلَّف قد يكون هلا 

يكـون هلـا بـد  فتسـقإ بالكليـة،       ند فقد املـاء، وقـد ال  بد  يف الشَّرع، مثل التَّيّمم ع
والتلبية ليس هلا بد  يف الشَّرع، فتسقإ عن اكخر ، وإن أناب عنـه مـن يلّبـي عنـه     
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خروًجا من اخلالف فال بأ ؛ كّن اإلنابة يف احلّج بابها واسـع، فيمـوز للعـاجز عـن     
كّلها، أمَّا القو  بأّنـه اـرِّك    احلّج بالكلّية أن ينيب من اّج عنه يف أفعا  وأقوا  احلّج

لسانه فهلا مل يرد به دليل يف الشَّرع، وقا  بعض العلماء: إ نَّ حتريك اللِّسان مـن غـري   
 .(56)نطق يف الرَّالة عبث ال جيوز؛ كنَُّه كالعبث بسائر جوارحه

 :للعممة العمز عن التَّلبية :املطلب الثَّاني
الَّـلي ال ُيحسـن العربيَّـة َأنَّـه يلّبـي بلسـانه       اتَّفق العلماء علـى أنَّ اكعممـّي   

، واختلفوا يف اكعممّي الَّـلي ُيحسـن العربيَّـة، هـل جيزئـه أن يلّبـي ب ـري        (57)ول ته
 العربيَّة، على قولني:

 :القو  اَكوَّ 
أنَّ اكعممي الَّلي ُيحسن العربيَّة اكفضل له أن يلّبي بالعربيَّة، ولكن لـو لبَّـى   

 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(58)ة أجزأه، وهلا ملهب احلنفيَّةب ري العربيَّ
تعاىل على سبيل التَّعظيم، وهو حاصل  اهللأنَّ املقرود واملعترب من التَّلبية هو ذكر  ـ 1

 .(59)بكّل لسان، واللَّفظ العربّي واكعممّي فيه سواء

ع القـدرة علـى العربيَّـة، فكـلا     أنَّ الشُّروع يف الرَّالة يتحقَّق ب ري العربيَّة ولـو مـ   ـ 2
الشُّروع يف احلّج يتأّدى ب ري العربيَّة ولو مع القدرة علـى العربيَّـة وهـو أوىل؛ كّن    

 .(60)باب احلّج أوسع من باب الرَّالة، حيث قام غري اللِّكر مقامه كتقليد البدن

 :القو  الثَّاني

وهـلا مـلهب اجلمهـور مـن      أنَّ التَّلبية ال جتزئ ب ري العربيَّة ملن كان اسـنها، 
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(61)املالكيَّة والشَّافعّية واحلنابلة

 .(62)تعاىل ال يلكر ب ري ما ورد يف الشَّرع اهللأنَّ  ـ 1



 259         د. عبد الرَّمحن بن غرمان العمري           يف الفقه اإلسالمي أحكام التَّلبية 

أنَّ التَّلبية ذكر مسنون، فال جيوز ب ري العربيَّة مع القدرة عليه، كـاكذان واكذكـار    ـ 2
 .(63)املشروعة يف الرَّالة

 :لتَّرجيحا

الَّلي يرتجَّح لي هو قو  اجلمهور من عدم جواز التَّلبية ب ري العربيَّة، ملن كـان  
اسن العربيَّة، لقّوة مأخلهم يف املسألة، وكّن إحلاق لفظ التَّلبية باكلفاظ املشـروعة يف  
اكذان وألفاظ اللِّكر يف الرَّالة، أقـرب مـن إحلاقـه ب ـريه مـن اكلفـاظ املشـروعة يف        

يلزم التَّقّيـد بهـا وعـدم      الطَّالق والبيوع، وكّن اكدعية واكذكار املأثورة عن النَّيبِّ
تبديلها بألفاظ أخرى مع القدرة على ذلك، سواًء من العربيَّة أو اكعمميَّة، يدّ  علـى  

 الـّدعاء   ملَّا علمَّه النَّيبُّ ـعنهما   اهللرضي  ـذلك ما جاء يف حديث الرباء بن عازب  
، (اللَُّهمَّ آَمْنـُت ِبِكَتاِبـَك الَّـِلي َأْنَزْلـَت، َوِبَنِبيِّـَك الَّـِلي َأْرَسـْلَت(       ))عند النَّوم، وفيه: 

اَل، َوَنِبيَِّك الَّـِلي  )):  ، فقا  النَّيبُّ(َوَرُسوِلَك الَِّلي َأْرَسْلَت())فرّددها الرباء فقا : 
 أعلم. واهلل. (64)(َأْرَسْلَت(

 :للرِّ ر العمز عن التَّلبية :املطلب الثَّالث

اّتفق الفقهاء على أنَّ الرَّيّب املميَّز يلزمه أن يفعل ما يقـدر عليـه مـن مناسـك     
 قولني: ، واختلفوا يف تلبية الرَّيّب غري املمّيز على(65)احلّج، ومن ذلك التَّلبية

 :القو  اَكوَّ 

ّبي عنـه ولّيـه، وهـلا مـلهب     أنَّ الرَّيّب غري املمّيز العاجز عن التَّلبية، ارم ويل
 ، واستدلُّوا على ذلك بأمور، منها:(66)مجهور الفقهاء من احلنفيَّة والشَّافعّية واحلنابلة

 اللَّـِه   َحَمْمَنـا َمـَع َرُسـو     ))َقـاَ :   ـعنهما   اهللرضي  ـ اهللعن جابر بن عبد  ـ 1
 .(67)(ْبَيان ، َوَرَمْيَنا َعْنُهْم(َوَمَعَنا النَِّساُء َوالرِّْبَياُن، َفَلبَّْيَنا َعن  الرِّ

 .(68)(ُيَلبِّي َعْنُه واِلَداُه َأْو َوِليُُّه())عن عطاء يف الرَّيّب ُيحرم. قا :  ـ 2
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عن عبد الرَّمحن بن القاسم عن أبيه قا : كانوا ُيحّبون إذا حّج الرَّيبُّ أن جيـّردوه،   ـ 3
 .(69)ُيحسن التَّلبية ان الوأن جيّنبه الطِّيب إذا أحرم، وأن يلّبي عنه إذا ك

 :القو  الثَّاني

أنَّ الرَّيّب غري املمّيز العاجز عن التَّلبية، ال ُيلّبي عنه، وتسقإ عنه التَّلبية للعمز 
 ، واحتّموا لللك مبا يلي:(70)كما تسقإ عن اكخر ، وهلا ملهب املالكيَّة

 .(71)أحد أنَّ التَّلبية من أعما  البدن الّررفة، فال يعمل أحد عن ـ 1
أنَّ الضَّابإ يف النِّيابة عن الرَّيّب هو: أنَّ كّل ما ميكن الرَّيّب ِفْعلـه مسـتّقاًل َفَعَلـُه،     ـ 2

 كالوقوف بعرفة، وما ال ميكنه مستقالًّ ُفِعَل به، كالطَّواف والسَّعي.
ه، وما ال ميكنه فعله مستقالًّ وال أن ُيفعل به، فإن قبل النِّيابة كالرَّمي؛ ُفِعـل عنـ  

 .(72)وإالَّ سقإ كالتَّلبية

أنَّ النِّيابة ال تكون إ الَّ يف اكفعا  كالرَّمي والّلبح، أمَّا اكقوا  كالتَّلبية، فال ترّح  ـ 3
 .(73)النِّيابة فيها

 :التَّرجيح

هو قـو  اجلمهـور، مـن أنَّ الـولّي يلّبـي عـن        ـأعلم   واهلل ـالَّلي يرتّجح لي  
ة؛ كّن الولّي يقوم بالنيابة يف احلّج عن الرَّيّب يف اكفعا  الَّـيت  الرَّيّب العاجز عن التَّلبي

طيـق الّرمـي َأنَّـه ُيرمـى     ُي يعمز عنها، قا  ابن املنلر: أمجعوا على أنَّ الرَّـيّب الَّـلي ال  
، ويقا  على الّرمي باقي اكفعا  واكقوا  كالتَّلبية وحنوها، وكّن باب النِّيابة (74)عنه

فترّح الّنيابة يف مجيـع أفعـا  وأقـوا  احلـّج عـن العـاجز عـن احلـّج          يف احلّج واسع،
بالكلّية، وامليت الَّلي مل اّج، وكّن التَّلبية عن الرَّيّب كانت من فعل السَّلف كما نقل 
ذلك القاسم بن حممَّد أحد الفقهاء السَّبعة، وأفتى بها من التَّابعني عطاء أعلـم النَّـا    

 أعلم. هللواباملناسك يف عرره. 
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 :تلبية احلائض والنُّفساء واجُلنب :املبحث الّثالث

اتَّفـق الفقهــاء علــى اســتحباب التَّلبيـة مطلًقــا للطَّــاهر، واجلنــب، واحلــائض،   
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(75)والنُّفساء

ِلي َما َفاْفَع)):  ملَّا حاضت قبل احلّج، فقا  هلا ـَرِضي اللَُّه َعْنَها  ـحديث عائشة  ـ 1
 .(76)(َيْفَعُل اْلَحاجُّ َغْيَر َأْن اَل َتُطوِفي ِباْلَبْيِت َحتَّى َتْطُهر ي(

 ـ؛ ِفي َحِديِث َأْسَماَء ِبْنـِت ُعَمـْيٍس    ـعنهما   اهللرضي  ـحديث َجاِبر  ْبن  َعْبِد اللَِّه   ـ 2
َأَمَر َأَبا َبْكـٍر   اللَِّه  َرُسوَ  َأنَّ))، (77)ِحنَي ُنِفَسْت ِبِلي اْلُحَلْيَفِة ـَرِضي اللَُّه َعْنَها  

 )َّ(78)(َفَأَمَرَها َأْن َتْ َتِسَل َوُته ل. 
ففي هلين احلـديثني أنَّ احملـرم يلّبـي مطلًقـا، سـواء الرَّجـل واملـرأة؛ احلـائض         

 .(79)والنفساء، واجُلنب، فيرّح منهم مجيع أفعا  احلّج وأقواله، وهيأته، إ الَّ الطَّواف

د نقل ابن عبد الرّب إمجـاع العلمـاء علـى أنَّ احلـائض والنُّفسـاء تلّبـي       اإلمجاع، فق ـ 3
 .(80)وتقضي املناسك كّلها وتشهدها، غري َأنَّها ال تطوف بالبيت

 :وحكم الزِّيادة عليها ،صفة التَّلبية :املبحث الرَّابع

َك اللَُّهـمَّ  هو: )َلبَّْيـ   اهلل أمجع العلماء على أنَّ لفظ التَّلبية الثَّابت عن َرُسو  
َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشر يَك َلَك َلبَّْيَك، إ نَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلـَك، اَل َشـر يَك َلـَك(،    

، ولكـّنهم اختلفـوا يف   (81)وأّن من قا  ذلـك فقـد لّبـى وأتـى بالّتلبيـة علـى وجههـا       
 استحباب الزِّيادة أو االقترار عليها على قولني:

  :اَكوَّ القو  
 .(82)استحباب الزِّيادة على التَّلبية، وهلا ملهب احلنفيَّة والظَّاهرّية

 :منها ،واستدّلوا على ذلك بأدّلة
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ِبالتَّْوِحيـِد؛    اهلل َأَهلَّ َرُسـو ُ ))قا :  ـعنهما   اهللرضي  ـ اهللعن جابر بن عبد  ـ 1
َلَك َلبَّْيَك، إ نَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلـَك َواْلُمْلـَك،   َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشر يَك 

 َشر يَك َلَك، َوَلبَّـى النَّـاُ ، َوالنَّـاُ  َيز يـُدوَن َذا اْلَمَعـار ج       اَل
، َوَنْحـَوُه ِمـَن   (83)

 .(84) (َيْسَمُع َفَلْم َيُقْل َلُهْم َشْيًئا(  اْلَكاَلم ، َوالنَِّبيُّ
  كـانوا يزيـدون يف التَّلبيـة ومعهـم الـنَّيبُّ      حابة وجه الدِّاللـة: أنَّ الرَّـ  

 وأقّرهم عليها.
 .(85) (: َلبَّْيَك إ َلَه اْلَحقِّ( َكاَن ِمْن َتْلِبَيِة النَِّبيِّ))َقاَ :  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  ـ 2

دة قد زاد يف التَّلبية، فدّ  ذلك على اسـتحباب الزِّيـا   وجه الدِّاللة: أنَّ النَّيبَّ 
 على التَّلبية املشهورة.

 َأنَّه قد روي عن مجع من الرَّحابة الزِّيادة يف التَّلبية، منهم: ـ 3

، فقد ثبت أنهما كانا يزيدان ـعنهما   اهللرضي  ـ اهللعمر بن اخلطَّاب وابنه عبد   ـ أ
ُر ِفـي َيـَدْيَك، َلبَّْيـَك    َلبَّْيَك اللَُّهـمَّ َلبَّْيـَك، َلبَّْيـَك َوَسـْعَدْيَك، َواْلَخْيـ     ))يف التَّلبية 

 .(86)(َوالرَّْغَباُء إ َلْيَك َواْلَعَمُل(

َلبَّْيَك َمْرُغوًبا َأْو َمْرُهوًبا، َلبَّْيـَك  ))كان يزيد:  ويف رواية أنَّ عمر بن اخلّطاب 
 .(87)(َذا النَّْعَماِء(

 .(88)(اِب َلبَّْيَك(َلبَّْيَك َعَدَد التَُّر))َأنَّه كان ُيلّبي:  بن مسعود  اهللعن عبد  ـ ب

 اهللتعاىل ومحده والثَّناء عليه، ومن زاد ذكـر   اهللأنَّ الزِّيادة يف التَّلبية من باب ذكر  ـ 4
 . (89)تعاىل فقد أحسن

  :القو  الثَّاني

َأنَّه ال ُتستحّب الزِّيادة على التَّلبية، وهلا ملهب اجلمهور من املالكيَّة والشَّافعّية 
 .(90)واحلنابلة



 263         د. عبد الرَّمحن بن غرمان العمري           يف الفقه اإلسالمي أحكام التَّلبية 

 :تدّلوا على ذلك مبا يليواس

، فاالقترار [21اكحزاب: ] چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ  قوله تعاىل: ـ1
 .(91)أفضل، فهو القدوة واكسوة  اهلل على تلبية َرُسو  

ُيه لُّ ُمَلبًِّدا َيُقوُ :   اللَِّه َسِمْعُت َرُسوَ ))َقاَ :  ـعنهما  اهللرضي  ـعن ابن عمر  ـ 2
ْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشر يَك َلَك َلبَّْيَك، إ نَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، اَل َلبَّ

 .(92)(َشر يَك َلَك، اَل َيز يُد َعَلى َهُؤاَلِء اْلَكِلَماِت(

 َفَأَهـلَّ )): يف صـفة حـّج الـنَّيبِّ     ـعنهمـا    اهللرضـي   ــ  اهللعن جابر بـن عبـد    ـ 3
ِبالتَّْوِحيِد؛ َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشر يَك َلَك َلبَّْيَك، إ نَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمـَة َلـَك   
ــُردَّ     ــْم َي ــِه، َفَل ــوَن ِب ــِلي ُيه لُّ ــَلا الَّ ــاُ  ِبَه ــلَّ النَّ ــَك، َوَأَه ــر يَك َل ــَك، اَل َش َواْلُمْل

 .(93)(َتْلِبَيَتُه(  اللَِّه ِمْنُه، َوَلز َم َرُسوُ  َعَلْيه ْم َشْيًئا  اللَِّه َرُسوُ 
يزد عليها،  لزم تلبية واحدة، ومل ووجه الدِّاللة من هلين احلديثني: أنَّ النَّيبَّ 

 .(94)واّتباعه واالقتداء به أفضل من الزِّيادة

إَذا َحَمْمَنا َلَقْد َرَأْيُتَنا يف اجلاهليَِّة وَنْحُن ))قا :  عن عمرو بن معد يكرب  ـ 4
 الَبْيَت نقوُ :

 ْزًراـــــَتْعُدوا ِبَها ُمَضمََّراٌت ش َهِلي َزِبْيُد َقْد َأَتْتَك َقْسـًرا

 َقْد َتَرُكوا اَكْصَناَم ِخْلًوا ُصْفًرا ًراـَيْقَطْعَن َخْبًتا وِجَبااًل َوْع
َشر يَك  مَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل: َلبَّْيَك اللَُّه اهلل وحنُن اليوَم نقوُ  كما َعلََّمَنا َرُسوُ 

 .(95)(َلَك َلبَّْيَك، إ نَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، اَل َشر يَك َلَك(
  اهلل وجه الدِّاللة: َأنَّه ال ينب ي أن يزاد يف التَّلبية على ما عّلمه َرُسوُ 

س هلا، بل عّلمهم كما عّلمهم مل يقل لبُّوا مبا شئتم ممَّا هو من جن  النَّا ، وهو
 .(96)التَّكبري يف الرَّالة، فال ينب ي أن يتعّدى يف ذلك شيًئا ممَّا عّلمه
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َأنَّه قد روي عن بعض الرَّحابة كراهية الزِّيادة على التَّلبية، َفَعْن َعْبِد اللَِّه ْبن  َأِبي  ـ 5
َك َذا اْلَمَعار ج ، َفَقاَ : إ نَُّه َلُلو اْلَمَعار ج ، َأنَّ َسْعًدا َسِمَع َرُجاًل َيُقوُ : َلبَّْي))َسَلَمَة: 

 .(97)(اَل َنُقوُ  َذِلَك(  اللَِّه َوَلِكنَّا ُكنَّا َمَع َرُسو  
 :التَّرجيح

الَّلي يرتّجح لي يف هله املسألة هو قو  اجلمهور من استحباب االقترار على 
َشـر يَك َلـَك َلبَّْيـَك، إ نَّ اْلَحْمـَد      ْيـَك، َلبَّْيـَك الَ  َلبَّْيَك اللَُّهـمَّ َلبَّ )):  اهلل تلبية َرُسو  

؛ لثبوتها عن الـنَّيبِّ  (َلبَّْيَك إ َلَه اْلَحقِّ())، وزيادة (َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، اَل َشر يَك َلَك(
؛ كنَّ أكمل اللِّكر والدُّعاء والّثناء هو ما قاله  ِّيـادة  وكّرره وداوم عليه، وكّن الز

قد تكون فيها ألفاظ بدعّية أو شركّية قد تقع من بعض النَّا ، كقو  بعض احلّماج يف 
تلبيتهم )لّبيك يا حسني(، وكّن سبب ضال  أهل اجلاهليَّة يف التَّلبية هو زيـادة ألفـاظ   
فيهــا، أوقعــتهم يف الشِّــرك، َفَســدًّا للّلريعــة أرى أنَّ االقترــار علــى مــا ثبــت عــن   

 أعلم. واهللأحوط وأسلم.   اهلل َرُسو  

 :وفيه مطلبان ،رفع الرَّوت بالتَّلبية :املبحث اخلامس
 :رفع الرَُّجل  صوته بالتَّلبية :املطلب اَكوَّ 

 اتَّفق العلماء على أنَّ الرَّجل يستحّب له أن يرفع صوته بالتَّلبية
، واختلفوا (98)

 يف حكم ذلك على قولني:
 :القو  اَكوَّ 

وت بالتَّلبية للرَّجل ُسنَّة مستحبَّة، وليست بواجبة، وهلا ملهب أنَّ رفع الرَّ
 .(98)اكئمَّة اكربعة من احلنفيَّة واملالكيَّة والشَّافعّية واحلنابلة 

 واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:
َسِمْعُت َرُسوَ  ))َقاَ :  ـعنهما  اهللرضي  ـبن عمر  اهلل، فعن عبد  فعل النَّيبِّ ـ 1

 .(99)(ُيه لُّ ُمَلبًِّدا( اللَِّه 
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 .(100)واإلهال : هو رفع الرَّوت بالتَّلبية
َجاَءِني ِجْبر يُل َفَقاَ : َيا )): اللَِّه  َقاَ : َقاَ  َرُسوُ  َعْن َزْيِد ْبن  َخاِلٍد اْلُمَهِنيِّ  ـ 2

 .(101)(ُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة؛ َفإ نََّها ِمْن ِشَعار  اْلَحجِّ(ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َفْلَيْرَف

 .(102)والسبيل يف اكذكار الَّيت هي من شعائر احلّج إشهارها، وإظهارها، كاآلذان
 َجاَءِني ِجْبر يُل َفَقاَ ))َقاَ :  اللَِّه  َعْن َخالَِّد ْبن  السَّاِئِب، َعْن َأِبيِه َعْن َرُسو   ـ 3

 .(103)(ِلي: َيا ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َأْن َيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة(
ُسِئَل َأيُّ اْلَحجِّ َأْفَضُل؟ َقاَ : اْلَعجُّ   َأنَّ النَِّبيَّ)): َعْن َأِبي َبْكٍر الرِّدِّيق   ـ 4

 .(104)(َوالثَّجُّ(
َنْرُرُخ ِباْلَحجِّ  اللَِّه  َمَع َرُسو  َخَرْجَنا ))قا :  عن أبي سعيد اخلدرّي  ـ 5

 .(105)(ُصَراًخا(

 .(106)أي: نرفع صوتنا بالتَّلبية
يرفعوَن   اللَِّه َكاَن َأْصَحاُب َرُسْو  ))قا :  (107)اهللعن املّطلب بن عبد  ـ 6

 .(108)(َأْصَواَتُهْم بالتَّلبية حتَّى ُتَبحَّ َأْصَواُتُهْم(

َيْبُلُ ـوَن   اَل  اللَّـهِ  َكـاَن َأْصـَحاُب َرُسـْو     ))قـا :   (109)عـن يعقـوب بـن زيـد     ـ 7
 .(111)(حتَّى ُتَبحَّ َأْصَواُتُهْم ِمْن ِشدَِّة َتْلِبَيِته ْم( (110)الرَّْوَحاَء

ومحل اجلمهور هله اكحاديث واآلثار على النَّدب واالستحباب، قا  النَّووي: 
 .(112)ورفع الرَّجل صوته بالتَّلبية مندوب عند العلماء كاّفة

 :القو  الثَّاني

. واستدلُّوا على (113)أنَّ رفع الرَّوت بالتَّلبية واجب، وهلا ملهب الظَّاهرّية
 .(114)ذلك باكحاديث السَّابقة، ومحلوا اكمر فيها على الوجوب
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 :التَّرجيح
 وأنا أتوّقف يف هله املسألة عن الرتجيح؛ كّن أدّلة القولني متكافئة.

وال  ــ  فيمـا أعلـم   ـه مل افظ عن أحٍد مـن السَّـلف    فملهب اجلمهور يقّويه َأنَّ
اكئمَّة اكربعة، وال العلماء كاّفة، َأنَّه أوجب رفع الرَّوت بالتَّلبية غري الظَّاهرّية، وهلا 
قد يكون قرينة قويَّة على محل أمر الرَّفع على االستحباب، ومل أجـد مـن نـصَّ علـى     

للرَُّجـل، وأّن اكمـر فيـه حممـو  علـى      إمجاع العلماء على عدم وجوب رفع الرَّوت 
 االستحباب.

قد رفع صوته بالتَّلبيـة وأمـر    وأمَّا قو  الظَّاهرّية فيقّويه َأنَّه قد ثبت أنَّ النَّيبَّ 
، (115)بها، واكصل يف اكمر محله على الوجوب إ الَّ بقرينة تررف ذلك عن الوجوب

 ، وقد ثبت أنَّ الـنَّيبَّ  (116)(َمَناِسَكُكْم(ِلَتْأُخُلوا )):  كما قد اتّج هلم بعموم قوله
، (117)رفع صوته بالتَّلبية وأمر بها، كما ثبت وصـف التَّلبيـة بأّنهـا مـن شـعائر احلـّج       

 تعاىل أعلم. واهللشهارها، وإظهارها، كاكذان وغريه. إواكصل يف الشَّعائر 
 :رفع املرأة صوتها بالتَّلبية :املطلب الثَّاني

على أنَّ املرأة يستحّب هلا أن جتهر بالتَّلبية، بقدر ما ُتسمع نفسـها،   اتَّفق العلماء
 وأمَّا رفع صوتها بالتَّلبية فاخُتلف فيه على قولني:

 :القو  اَكوَّ 

أنَّ املرأة ال ترفع صوتها بالتَّلبية كالرَُّجل، وهلا ملهب اكئمَّة اكربعة من 
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(118)ةاحلنفيَّة واملالكّية والشَّافعّية واحلنابل

اإلمجاع. قا  ابن عبد الرّب: وأمجع العلماء على أنَّ السُّنَّة يف املرأة أن ال ترفع  ـ 1
صوتها، وإمنا عليها أن ُتسمع نفسها، فخرجت من مجلة ظاهر احلديث، وُخرَّت 

 .(119)بللك، وبقي احلديث يف الرِّجا 
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اَل َتْرَعُد امَلْرَأُة َفْوَق الرََّفا ))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـبن عمر  اهللعن عبد  ـ 2
 .(120)(وامَلْرَوة، واَل َتْرُفُع َصْوَتَها ِبالتَّْلِبَيِة(

اَل َتْرُفـُع امَلـْرَأُة َصـْوَتَها    ))قـا :   ـعنهمـا    اهللرضـي   ـبـن عّبـا      اهللعـن عبـد    ـ 3
 .(121)(ِبالتَّْلِبَيِة(

ية؛ كنََّها مأمورة باخلفر والتَّسّتر عن كّل ما دعى إىل َأنَّها ال ترفع صوتها بالتَّلب ـ 4
 .(122)الشَّهوة من الرِّجا ، ورفع صوتها مدعاة لالفتتان بها

 :القو  الثَّاني

، (123)أنَّ املرأة جيب أن ترفع صوتها بالتَّلبية كالرَّجل، وهـلا مـلهب الظَّاهرّيـة   
 واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:

ع الرَّوت بالتَّلبية، وهو يشمل الرِّجا  والنِّساء، وختريص عموم حديث اكمر برف ـ1
 .(124)الرِّجا  دون النِّساء ليس عليه دليل

عن القاسم بن حممَّد قا : خرج معاوية ليلة النَّفر، فسمع صوت تلبية، فقا : من  ـ 2
 .(125)هلا؟ قيل: عائشة اعتمرت من التَّنعيم

 .(126)ـعنهما  اهللرضي  ـحتَّى معها معاوية  فهله أّم املؤمنني رفعت صوتها بالتَّلبية

 :التَّرجيح

الَّلي يرتجَّح لي هو ملهب اكئمَّة اكربعة، وأّن املرأة ال ترفع صـوتها بالتَّلبيـة   
إ الَّ بقدر ما تسمع نفسها؛ كّن أحاديث اكمر برفع الرَّوت بالتَّلبية وإن كانت عاّمة يف 

نِّساء خرجن من ذلك اكمـر بإمجـاع العلمـاء علـى خـروج      الرِّجا  والنِّساء، إ الَّ أنَّ ال
 تعاىل أعلم. واهلل. (127)النِّساء من ظاهر احلديث، كما حكاه مجع من أهل العلم
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 الفصل الثَّاني

 ومواضع استحبابها ،وقت التَّلبية

 وفيه مبحثان:

 :وقت ابتداء وانتهاء التَّلبية :املبحث اَكوَّ 

 :للحاّج واملعتمر اء التَّلبيةوقت ابتد :املطلب اَكوَّ 

اّتفق العلماء على أنَّ احملرم باحلّج والعمرة جيوز له أن يبتدئ التَّلبية بعد الرَّالة 
يف امليقات، وعند استوائه على راحلته، وعند انبعاث راحلتـه، قبـل جمـاوزة امليقـات،     

 واختلفوا يف اكفضل على قولني:

 :القو  اَكوَّ 

فيَّـة،  يبتدئ التَّلبية عقب الرَّالة، يف امليقات، وهلا مـلهب احلن َأنَّه ُيستحّب أن 
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(128)واحلنابلة، والظَّاهريَّة

 .(129)(َأَهلَّ ِفي ُدُبر  الرَّالِة(  اللَِّه َأنَّ َرُسوَ )) ـ عنهما اهللرضي  ـ ابن عّبا عن  ـ 1

ْلـُت ِلَعْبـِد اللَّـِه ْبـن  َعبَّـاٍ : َيـا َأَبـا اْلَعبَّـا  ، َعِمْبـُت          َعْن َسِعيِد ْبن  ُجَبْيٍر َقاَ : ُق ـ 2
ِحنَي َأْوَجَب. َفَقاَ :   اللَِّه ِفي إ ْهاَل   َرُسو   اللَِّه  الْخِتاَلِف َأْصَحاِب َرُسو  

ًة َواِحـَدًة، َفِمـْن   َحمَّ  اللَِّه إ نِّي َكْعَلُم النَّا   ِبَلِلَك، إ نََّها إ نََّما َكاَنْت ِمْن َرُسو  
َحاجًّا، َفَلمَّا َصلَّى ِفي َمْسِمِدِه ِبِلي اْلُحَلْيَفـِة    اللَِّه ُهَناَك اْخَتَلُفوا، َخَرَج َرُسوُ 

َرْكَعَتْيِه َأْوَجَب ِفي َمْمِلِسِه، َفَأَهلَّ ِباْلَحجِّ ِحنَي َفَرَغ ِمْن َرْكَعَتْيِه، َفَسِمَع َذِلـَك ِمْنـُه   
ِفْظُتُه َعْنُه، ُثمَّ َرِكَب َفَلمَّا اْسَتَقلَّْت ِبِه َناَقُتُه َأَهلَّ، َوَأْدَرَك َذِلَك ِمْنُه َأْقـَواٌم،  َأْقَواٌم َفَح

َوَذِلَك َأنَّ النَّاَ  إ نََّما َكاُنوا َيْأُتوَن َأْرَسااًل، َفَسِمُعوُه ِحنَي اْسَتَقلَّْت ِبـِه َناَقُتـُه ُيه ـلُّ،    
،  اللَِّه ِحنَي اْسَتَقلَّْت ِبِه َناَقُتُه، ُثمَّ َمَضى َرُسوُ   اللَِّه َرُسوُ  َفَقاُلوا: إ نََّما َأَهلَّ
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َأَهلَّ، َوَأْدَرَك َذِلَك ِمْنُه َأْقَواٌم، َفَقاُلوا: إ نََّما َأَهـلَّ   (130)َفَلمَّا َعاَل َعَلى َشَرِف اْلَبْيَداِء
َلَقـْد َأْوَجـَب ِفـي ُمَرـالَُّه، َوَأَهـلَّ ِحـنَي        ِحنَي َعاَل َعَلى َشَرِف اْلَبْيَداِء، َواْيُم اللَّـهِ 

 .(131)اْسَتَقلَّْت ِبِه َناَقُتُه، َوَأَهلَّ ِحنَي َعاَل َعَلى َشَرِف اْلَبْيَداِء

 :القو  الثَّاني

أنَّ اكفضل ابتداء التَّلبية عند االستواء علـى الرَّاحلـة، وهـلا مـلهب املالكيَّـة      
شَّافعّية قالوا: ابتداء التَّلبية يكون عند ابتداء السَّـري وانبعـاث   ، إ الَّ أنَّ ال(132)والشَّافعّية

 الرَّاحلة. واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:

ِحنَي اْسَتَوْت ِبـِه َراِحَلُتـُه     َأَهلَّ النَِّبيُّ))قا :  ـعنهما   اهللرضي  ـعن ابن عمر   ـ 1
 .(133)(َقاِئَمًة(

ِمـْن    اللَّـهِ  َأنَّ إ ْهاَلَ  َرُسـو   ))قا :  ـ عنهما اهللرضي  ـ اهللعن جابر بن عبد  ـ 2
 .(134)(ِذي اْلُحَلْيَفِة ِحنَي اْسَتَوْت ِبِه َراِحَلُتُه(

ِباْلَمِديَنـِة َأْرَبًعـا، َوِبـِلي اْلُحَلْيَفـِة      َصـلَّى النَِّبـيُّ   ))َقاَ :  عن َأَنس  ْبن  َماِلٍك  ـ 3
ِلي اْلُحَلْيَفـِة، َفَلمَّـا َرِكـَب َراِحَلَتـُه َواْسـَتَوْت ِبـِه       َرْكَعَتْين ، ُثمَّ َباَت َحتَّى َأْصَبَح ِب

 .(135)(َأَهلَّ(
َفَأْصـَبَح ِبـِلي   )):  قـا  يف حّمـة الـنَّيبِّ    ـعنهمـا    اهللرضـي   ـعن ابن عّبـا     ـ 4

 .(136)(اْلُحَلْيَفِة؛ َرِكَب َراِحَلَتُه َحتَّى اْسَتَوى َعَلى اْلَبْيَداِء، َأَهلَّ ُهَو َوَأْصَحاُبُه(

 :التَّرجيح

الَّلي يرتّجح لي هو ملهب املالكيَّة والشَّافعّية، وأّن ابتداء التَّلبيـة يكـون عنـد    
االستواء على الرَّاحلة؛ كّن أدلَّتهم صحيحة صراة، فهي خمّرجـة يف الرَّـحيحني، أو   
يف أحدهما، ومل خيتلف يف صّحتها وثبوتها، ولكثرة رواتها، فقد روى ذلـك مجـع مـن    

حابة، وأمَّا القو  بأّن التَّلبية تكون دبر الرَّالة، فإ نَّه وإن كان له قّوة مـن النَّاحيـة   الرَّ
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اكصولّية يف اجلمع بني اكقوا  واكخل بالزِّيادة، إ الَّ أنَّ أدّلتهم غري قوّية، فلم ختّرج يف 
نَّها كّلهـا  ، كما َأ(137)اختالًفا كثرًيا الرَّحيحني وال يف أحدهما، وقد اختلف يف ثبوتها

، وقد ثبت عنـه يف الرَّـحيح   ـعنهما   اهللرضي  ـبن عّبا    اهلل تدور على رواية عبد
 أعلم. واهللخالف ذلك. 

 :للحاّج وقت انتهاء التَّلبية :املطلب الثَّاني

، واختلفـوا يف  (138)اتَّفق العلماء على أن ال تلبية للحاج بعد رمي مجـرة العقبـة  
 لبية قبل ذلك، على قولني:الوقت الَّلي تقطع فيه التَّ

 :القو  اَكوَّ 

أنَّ التَّلبية يقطعها احلاج عند رمي مجرة العقبة، وهلا قو  مجهـور العلمـاء مـن    
، إ الَّ أنَّ الظَّاهرّية قـالوا بقطعهـا عنـد آخـر     (139)احلنفيَّة والشَّافعّية واحلنابلة والظَّاهرّية

  حراة من مجـرة العقبـة، واسـتدلُّوا    حراة من مجرة العقبة، واجلمهور قالوا: عند أوَّ
 على ذلك مبا يلي:

  َكـاَن ر ْدَف النَِّبـيِّ    َأنَّ ُأَساَمَة)) ـعنهما   اهللرضي  ـبن َعبَّاٍ    اهلِلَعن  عبد  ـ 1
ُهَمـا  ِمْن َعَرَفَة إ َلى اْلُمْزَدِلَفِة، ُثمَّ َأْرَدَف اْلَفْضَل ِمَن اْلمْزَدِلَفِة إ َلى ِمًنى، َقاَ : َفِكاَل

 .(140)(ُيَلبِّي َحتَّى َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبِة(  َقاَ : َلْم َيَز   النَِّبيُّ

 .(141)(َلْم َيَزْ  ُيَلبِّي َحتَّى َبَلَغ اْلَمْمَرَة())ويف رواية أخرى: 

َفَلْم َيَزْ  ُيَلبِّي َحتَّـى َرَمـى َجْمـَرَة الَعَقَبـِة، ُيَكبِّـُر َمـَع ُكـلِّ        ))ويف رواية أخرى: 
 .(142)(َراٍة، ثمَّ َقَطَع التَّْلِبَيَة َمَع َآِخر  َحَراٍة(َح

، َفَلـْم َيـَزْ  ُيَلبِّـي َحتَّـى َرَمـى      َرَمْقُت النَّيبَّ ))قا :  بن مسعود  اهللعن عبد  ـ 2
 .(143)(َجْمَرَة الَعَقَبِة ِبَأوَّ   َحَراٍة(
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لتَّحّلـل، فـال معنـى    أنَّ التَّلبية شعار اإلحرام، فـإذا رمـى فقـد شـرع يف أسـباب ا      ـ 3
 .(144)للتَّلبية

 :القو  الثَّاني

أنَّ التَّلبية يقطعهـا احلـاج إذا زالـت الشَّـمس مـن يـوم عرفـة، وهـلا مـلهب          
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(145)املالكيَّة

َأنَّه كان ُيلّبي يف احلج، حتَّى إذا زاغـت الشَّـمس مـن      عن علّي بن أبي الالب ـ 1
 .(146)لبيةيوم عرفة قطع التَّ

 .(147)َأنَّها كانت ترتك التَّلبية إذا رجعت إىل املوقف ـَرِضي اللَُّه َعْنَها  ـعن عائشة  ـ 2

 .(148)َأنَّه عمل أهل املدينة ـ 3

أنَّ التَّلبية إجابة، ومن غدا إىل عرفة فقد أجـاب، فـال معنـى للتَّلبيـة حينئـٍل؛ كّن       ـ 4
 .(149)احلّج عرفة

 :التَّرجيح

العلماء، وأّن التَّلبية يقطعها احلاج عند رمي  لي هو ملهب مجهور الَّلي يرتّجح
وصراحتها. وأمَّا ملهب املالكيَّة فهو مرجوح؛ كنَُّه ليس هلم  مجرة العقبة؛ لقّوة أدّلتهم

لـيس   ـعنهمـا    اهللرضـي   ـ، واستدالهلم بفعل علّي وعائشة  أدّلة مرفوعة إىل النَّيبِّ
د يكونا قطعا التَّلبية مؤّقًتا كجل اإلنشـ ا  بالـّدعاء يف يـوم    صرًاا يف ذلك؛ كنَّهما ق

  عرفة، ثمَّ عاودا التَّلبية بعـد ذلـك، ولـو كـان صـرًاا فإ نَّـه معـارض بفعـل الـنَّيبِّ         
 أعلم. واهللوالرَّحابة من بعده. 

 :للمعتمر وقت انتهاء التَّلبية :املطلب الثَّالث

 فيه املعتمر الّتلبية، على ثالثة أقوا : اختلف العلماء يف الوقت الَّلي يقطع
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 :القو  اَكوَّ 

أنَّ املعتمر يقطع التَّلبية إذا اسـتلم احلمـر وشـرع يف الطَّـواف، وهـلا مـلهب       
 ، واستدّلوا على ذلك بأدّلة، منها:(150)مجهور العلماء من احلنفيَّة والشَّافعّية واحلنابلة

ُيَلبِّي اْلُمْعَتِمُر َحتَّى َيْسَتِلَم ))قا :   يبِّعن النَّ ـعنهما  اهللرضي  ـعن ابن عّبا   ـ 1
 .(151)(اْلَحَمَر(

 وهله داللة قولّية صراة يف وقت قطع الّتلبية للمعتمر وهو ابتداء الطَّواف.
َثـاَلَث    اللَّـهِ  اْعَتَمَر َرُسـو ُ ))قا :  ـعنهما   اهللرضي  ـبن عمرو   اهللعن عبد  ـ 2

 .(152)(ِذي اْلَقْعَدِة، ُيَلبِّي َحتَّى َيْسَتِلَم اْلَحَمَر( ُعَمٍر، ُكلُّ َذِلَك ِفي
خرج يف بعض عمره،   اهلل أّن َرُسوَ ))عن عبد الرَّمحن بن أبي بكرة عن أبيه:  ـ 3

 .(153)(وخرجت معه، فما قطع الّتلبية حتَّى استلم احلمر(
 داء الطَّواف.وهله داللة فعلّية واضحة يف أنَّ وقت قطع التَّلبية للمعتمر هو ابت

أنَّ الطَّواف من أسباب التحّلل، كقطع التَّلبية يف احلّج عند رمي اجلمرة؛ كنَُّه مـن   ـ 4
 .(154)أسباب الّتحّلل

 :القو  الثَّاني
أنَّ من كان إحرامه بالعمرة من امليقات قطع التَّلبية إذا دخل احلرم، ومـن كـان   

يقطع التَّلبية إذا وقع برره على البيت،  إحرامه للعمرة من أدنى احلّل كالّتنعيم وغريه
 ، واستدّلوا لللك مبا يلي:(155)وهلا ملهب املالكيَّة

كان يرتك التَّلبيـة يف العمـرة إذا    ـعنهما   اهللرضي  ـبن عمر   اهللعن نافع أنَّ عبد  ـ 1
 .(156)دخل احلرم

مـره  بن عمر بني حّمه وع اهللقا : حممت مع عبد  (157)بن حنني اهللعن عبيد  ـ 2
اثنيت عشرة مّرة، قا : قلت له: يا أبا عبد الرَّمحن لقد رأيت منك أربـع خرـا ،   



 273         د. عبد الرَّمحن بن غرمان العمري           يف الفقه اإلسالمي أحكام التَّلبية 

فلكر احلديث، وقا : رأيتك إذا أهللت فدخلت العـر  قطعـت التَّلبيـة. قـا :     
، فلمَّا دخل العر  قطع التَّلبية،  اهلل صدقت يا ابن حنني. خرجت مع َرُسو  

 .(158)فال تزا  تلبييت حتَّى أموت
إذا دخل أدنى احلرم أمسك عـن   ـعنهما   اهللرضي  ـن نافع قا : كان ابن عمر  ع ـ 3

 .(159)كان يفعل ذلك  اهللالتَّلبية، وادِّث أنَّ نيّب 
داللة واضحة على أنَّ السُّنَّة للمعتمر قطع التَّلبيـة   واآلثار ففي هله اكحاديث

كـان يفعـل      أنَّ النَّيبَّأخرب ـعنهما   اهللرضي  ـإذا دخل أدنى احلرم؛ كّن ابن عمر  
 ذلك، وكان هو يفعله.

 :القو  الثَّالث
، (160)أنَّ املعتمر يقطع التَّلبية إذا أمّت مجيع أعما  العمرة، وهلا ملهب الظَّاهرّية

 واستدّلوا على ذلك مبا يلي:

حتَّى دخل يف الطَّواف، فطاف  بن مسعود  اهللعن مسروق قا : صحبت عبد  ـ 1
وأربعة مشًيا، ثمَّ إنَّه صّلى خلف املقام ركعتني، ثمَّ إنَّه عاد إىل احلمر  ثالثة رماًل،

فاستلمه، ثمَّ خرج إىل الرَّفا، فقام على الشّق الَّـلي علـى الّرـفا، فقلـت: إّنـي      
 .(161)نهيت عن التَّلبية، فقا : ولكّني آمرك بها

يف عمرة بعدما الاف  َأنَّه لّبى على الرَّفا بن مسعود  اهللمسروق، عن عبد عن  ـ 2
 .(162)بالبيت

 :التَّرجيح

أنَّ القو  الثَّاني، وهو قطع التَّلبية للمعتمر مـن   ـأعلم   واهلل ـالَّلي يرتّجح لي  
امليقات عند أدنى احلرم هو الرَّواب؛ كّن اكحاديث الَّيت استدّ  بهـا أصـحاب هـلا    

 القو  صحيحة وصراة.
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 .(163)كانت صراة، إ الَّ َأنَّها ال ختلو من مقا أمَّا القو  اَكوَّ ، فأدّلتهم وإن 

، ومل  بـن مسـعود   اهللوأمَّا القو  الثَّالث، فهو غريب، ودليلـهم فعـل عبـد    
يتابعه أحد من أصحابه وال غريهم على ذلك، روى احلكم بن عتيبة أنَّ أصحاب عبد 

اإلمـام   . وقـا  (164)بن مسـعود كـانوا يلّبـون يف العمـرة حتَّـى يسـتلمون احلمـر        اهلل
 .(165)الشَّافعّي: وليس يقو  بهلا أحد من النَّا  علمناه

أمَّا قطع التَّلبية للمعتمر من أدنى احلّل فلم يظهر لي فيه دليل بّين، فأنا متوّقف 
 أعلم. واهلليف ذلك. 

 :فيها املواضع الَّيت يتأّكد استحباب التَّلبية :املبحث الثَّاني

يكثر من التَّلبية ما استطاع من حني اـرم، واتَّفقـوا   اتَّفق العلماء على أنَّ احملرم 
 على َأنَّه يتأّكد استحباب جتديد التَّلبية واإلكثار منها يف مواضع:

  عنـد مالقـاة الرِّفـاق،    ـ 3إذا عال شرًفا أو هبإ وادًيا،  ـ 2دبر الرَّلوات،  ـ 1
كالقيام والقعـود،   عند ت ّير اكحوا ، ـ 6يف اكسحار،  ـ 5إذا ركب على بعريه،  ـ 4

 .(167). وُحكي ذلك إمجاًعا(166)وإقبا  اللَّيل والنَّهار

 .(168)إذا مع من ُيلّبي ـ 7وزاد املالكيَّة واحلنابلة: 

 .(169)إذا فعل حمظوًرا ناسًيا ـ 8وزاد احلنابلة: 

 واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:

راكًبا، أو عال أكمـة، أو  يلّبي يف حّمته إذا لقي   كان النَّيبُّ))قا :  عن جابر  ـ 1
 .(170)(هبإ وادًيا، ويف دبر الرَّلوات املكتوبة، ومن آخر اللَّيل(

كانوا يستحّبون التَّلبية دبـر الرَّـلوات املكتوبـة، وإذا    ))عن إبراهيم النخعي قا :  ـ 2
 .(171)(هبإ وادًيا، أو عال نشًزا، وإذا لقي راكًبا، وإذا استوت به راحلته(
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 يًضا مبا يلي:وقد يستدّ  لللك أ
َأمَّا ُموَسى َكَأنِّي َأْنُظُر إ َلْيِه ))قا :  أنَّ النَّيبَّ  ـعنهما   اهللرضي  ـعن ابن عّبا    ـ 3

 .(172)(إ َذا اْنَحَدَر ِفي اْلَواِدي ُيَلبِّي(

قا  ابن حمر: يف احلديث أنَّ التَّلبية يف بطون اكودية من سنن املرسـلني، وأنَّهـا   
 .(173)، كما تتأّكد عند الّرعودتتأّكد عند اهلبوط

ِحنَي اْسَتَوْت ِبـِه َراِحَلُتـُه     َأَهلَّ النَِّبيُّ))قا :  ـعنهما   اهللرضي  ـعن ابن عمر   ـ 4
 .(174)(َقاِئَمًة(

 وهلا دليل على التَّلبية إذا ركب بعريه.
ا َفَلمَّـ )):  اهلل قا  يف صـفة إهـال  َرُسـو      ـعنهما   اهللرضي  ـعن ابن عّبا    ـ 5

 .(175)(َعاَل َعَلى َشَرِف اْلَبْيَداِء َأَهلَّ(

َصلَّى الظُّْهَر، ُثمَّ َرِكَب َراِحَلَتُه، َفَلمَّا َعاَل  َأنَّ النَّيبَّ ))، وعن أنس بن مالك 
 .(176)(َعَلى َجَبل  اْلَبْيَداِء َأَهلَّ(

 فهلان دليالن على التَّلبية إذا عال شرًفا.

َكـاَن السَّـَلُف   ))قا :  (177)لف، فعن عبد الرَّمحن بن سابإأنَّ ذلك مأثور عن السَّ ـ 6
يستحّبون التَّلبية يف أربعة مواضع: يف دبر الرَّالة، وإذا هبطـوا وادًيـا، أو علـوه،    

 .(178)(وعند التقاء الرِّفاق(

َكاُنوا يستحّبون التَّلبية عند سّت: دبـر  ))قا :  (179)وعن خيثمة بن عبد الرَّمحن
قّلت بالرَُّجل راحلته، وإذا صعد شرًفا، وإذا هـبإ وادًيـا، وإذا لقـي    الرَّالة، وإذا است

 .(180)(بعضهم بعًضا(

 



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   276

 اخلامتة

 :أخّلص نتائج البحث يف الّنقاط التَّالية ،بعد االنتهاء من مجع اكحكام املتعّلقة بالتَّلبية
 :الشَّرعيف  .إجابيت لك يا رّب :أي ،من إجابة املنادي :أنَّ التَّلبية يف اللُّ ة هي  ـ 1

إ نَّ احلمد والنِّعمة لك  ،شريك لك لّبيك لّبيك ال ،لبّيك اللَّهم لبيَّك) :قو 
 (.ال شريك لك ،وامللك

وعلم من  ،وهي كلمة التَّوحيد ،فهي شعاره ،أنَّ التَّلبية هلا مكانة عظيمة يف احلّج   ـ 2
 .أعالم النُّسك

تعاىل بأن يدعو  اهللأمره  ملَّا  إجابة دعوة إبراهيم ؛أنَّ سبب التَّلبية وأصلها  ـ 3
 .تعاىل اهللالنَّا  حلّج بيت 

 .أنَّ التَّلبية يف احلّج والعمرة واجبة يف أصّح أقوا  العلماء  ـ 4

وإن أناب عنه من يلّبي فال  ،وتكفيه نّية اإلحرام ،أنَّ التَّلبية تسقإ عن اكخر   ـ 5
 .بأ 

ا القادر على العربيَّة أمَّ ،يلّبي بلسانه ول ته ،أنَّ اكعممي العاجز عن التَّلبية  ـ 6
وال جيزئه التَّلبية ب ريها من  ،فالرَّحيح من أقوا  العلماء َأنَّه يلزمه التَّلبية بالعربّية

  .الل ات
 .يلّبي عنه ولّيه يف أرجح اكقوا  ،أنَّ الرَّيّب غري املمّيز العاجز عن التَّلبية  ـ 7

 .اّتفاق العلماءب ،والنُّفساء ،واحلائض ،أنَّ التَّلبية مشروعة للُمنب  ـ 8
شريك لك  لّبيك ال ،لبّيك اللَّهم لبيَّك) :هي  أنَّ صفة التَّلبية املأثورة عن النَّيبِّ  ـ 9

وأّن  (،َلبَّْيَك إ َلَه اْلَحقِّ) و (،ال شريك لك ،إ نَّ احلمد والنِّعمة لك وامللك ،لّبيك
 .اكفضل االقترار عليها يف أصّح قولي العلماء
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وخمتلـف يف وجوبـه    ،تَّلبيـة للرَّجـل متَّفـق علـى مشـروعّيته     أنَّ رفع الرَّوت بال ـ 10
 .لتعارض اكدّلة ؛وقد توّقفت يف هله املسألة ،واستحبابه

يف أصّح  ،كنََّها مأمورة باخلفر والّتسّتر ؛أنَّ رفع الرَّوت بالتَّلبية للمرأة غري جائز ـ 11
 .قولي العلماء

لبيـة هلمـا عنـد االسـتواء علـى      أنَّ اكفضل للحاّج واملعتمر أن يكون ابتـداء التَّ  ـ 12
 .يف أصّح قولي العلماء ،الرَّاحلة

  .العلماء العقبة يف أصّح قوليأنَّ وقت انتهاء التَّلبية للحاج يكون عند رمي مجرة  ـ 13

يف أصـّح   ،أنَّ وقت انتهاء التَّلبية للمعتمر من امليقات يكـون عنـد أدنـى احلـرم     ـ 14
  .أقوا  العلماء

 :منهـا  ،ويتأّكد االسـتحباب يف مواضـع   ،كثار من التَّلبيةأنَّ احملرم يستحّب له اإل ـ 15
 ،عنـد مالقـاة الرِّفـاق    ــ  3 ،إذا عال شرًفا أو هبإ وادًيـا  ـ 2 ،دبر الرَّلوات ـ 1
وهـله   .عنـد ت ّيـر اكحـوا     ــ  6 ،يف اكسـحار  ــ  5 ،إذا ركب على بعـريه  ـ 4

إذا فعل  ـ 8 ،لّبيإذا مع من ُي ـ 7 :وزاد بعض الفقهاء ،املواضع باّتفاق العلماء
 .حمظوًرا ناسًيا
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

، مادَّة )لبب(، لسان العرب البن منظور 4/222النِّهاية يف غريب احلديث واكثر البن اكثري  (1)
 ، ماّدة )ألّب(.170، مادَّة )لبب(، القامو  احمليإ للفريوزآبادي ص 1/729

، الشَّرح الكبري 3/230، اللَّخرية للقرايف 1/223، الفتاوى اهلنديَّة 2/145بدائع الرَّنائع  (2)
، الشَّرح الكبري البن 1/481، م ين احملتاج 3/74، روضة الطالبني للنووي 2/42للّدردير 

 .2/420، كشَّاف القناع 256ــ  3/254قدامة 

، ومسلم، باب: 1555أخرجه البخاري، باب: التَّلبية إذا احندر يف الوادي، كتاب: احلّج، برقم  (3)
 .166، كتاب: اإلميان برقم  اهلل اإلسراء بَرُسو  

اخللب: الليف، واحدتها خلبة، وقد ُيسّمى احلبل نفسه خلبة. النهاية يف غريب احلديث  (4)
 (.ماّدة )خلب، 1/365(، لسان العرب ، ماّدة )خلب2/58

 .166، كتاب: اإلميان برقم  اهلل أخرجها مسلم، باب: اإلسراء بَرُسو   (5)

 .1/518سلم إكما  املعلم بفوائد م (6)

، وقا : حديث 827أخرجه الرتملي، باب: ما جاء يف فضل التَّلبية والنَّحر، كتاب: احلّج برقم  (7)
، وصّححه ابن 2924 غريب، وابن ماجه، باب: رفع الرَّوت بالتَّلبية، كتاب: املناسك، برقم

 .1/248، وحّسنه اكلباني يف صحيح اجلامع 4/175خزمية يف صحيحه 

، ماّدة )عمج(، لسان العرب 3/184، ماّدة )ثمج(، 1/207ية يف غريب احلديث النِّها (8)
 ، ماّدة )عمج(.2/318، مادَّة )ثمج(، 2/221

 .2/31فيض القدير للمناوي  (9)

، وأمحـد يف  2923أخرجه ابن ماجه، باب: رفع الرَّـوت بالتَّلبيـة، كتـاب: املناسـك، بـرقم       (10)
ــن خزميــة 36/11املســند  ــان يف صــحيحه 4/174يف صــحيحه ، وصــحَّحه اب ــن حّب ، واب

 .1/294، واكلباني يف صحيح اجلامع 9/112

 .1/97فيض القدير  (11)



 279         د. عبد الرَّمحن بن غرمان العمري           يف الفقه اإلسالمي أحكام التَّلبية 

. قا  اهليثمي: رواه الطرباني يف اكوسإ بإسنادين 7/379أخرجه الطرباني يف اكوسإ  (12)
 .2/976 ع، وحّسنه اكلباني يف صحيح اجلام3/223رجا  أحدهما رجا  الرَّحيح، جممع الزوائد 

 .5/430فيض القدير  (13)
، وصّححه 828 أخرجه الرتملي، باب: ما جاء يف فضل التَّلبية والنَّحر، كتاب: احلّج، برقم (14)

 .2/1005، واكلباني يف صحيح اجلامع 4/176ابن خزمية يف صحيحه 
 .5/499فيض القدير  (15)
 .3/364أخرجه أمحد يف املسند  (16)
 .3/373 املرنَّف أخرجه ابن أبي شيبة يف (17)
 .15/130التَّمهيد  (18)
 .3/478فتح الباري  (19)
، والطرباني يف املعمم الكبري 5/250، والبيهقّي يف السُّنن الكربى 4/438أمحد يف املسند أخرجه  (20)

 .3/259 ، قا  اهليثمّي: رواه أمحد والطَّرباني يف الكبري، ورجاله ثقات. جممع الزَّوائد10/268
، 6/329، وابن أبي شيبة يف املرنَّف 18/605ابن جرير الطَّربي يف تفسريه أخرجه  (21)

، وصّححه ووافقه اللََّهيّب، والبيهقّي يف السُّنن 389ــ  2/388واحلاكم يف املستدرك 
 .5/287الكربى 

، وصّححه ووافقه اللََّهيّب، والبيهقّي يف السُّنن الكربى 2/552أخرجه احلاكم يف املستدرك  (22)
5/287. 

 .18/606، وابن جرير الطربي يف تفسريه 6/330أخرجه ابن أبي شيبة يف املرنَّف  (23)
 .18/607أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه  (24)
 .18/606أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه  (25)
انظر: النُّكت علـى نزهـة النَّظـر يف توضـيح ابـة الفكـر للحـافظ ابـن حمـر العسـقالني،            (26)

ـــ   1/190، وتدريب الرَّاوي شرح تقريب النَّواوي، للحافظ السـيوالي  142ــ  141 ص
 .163وملّكرة أصو  الفقه للشَّيخ حممَّد اكمني الّشنقيطي ص  ،191
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قا  احلافظ ابن حمر: مثا  املرفوع من القو  حكًما ال تررًاا: أن يقو  الرَّحابّي الَّلي مل  
ا  للرأي لالجتهاد فيه، وال تعّلق له ببيان ل ة، أو شرح ال جم ما يأخل عن اإلسرائيلّيات ــ

غريب، كاكخبار عن اكمور املاضية من بدء اخللق، وأخبار اكنبياء، أو اآلتية كاملالحم 
 .141والفنت، وأحوا  يوم القيامة. ا.هـ، النكت ص 

 .8/90، شرح صحيح مسلم للنَّووي 44مراتب اإلمجاع البن حزم ص  (27)
 .2/437، العناية شرح اهلداية للبابرتي 163ــ  2/161الرنائع بدائع  (28)
 .3/222، وانظر: مرنَّف ابن أبي شيبة 2/439فتح القدير البن اهلمام  (29)
عن ايى بن سعيد َأنَّه قا : سألت  1/341، ورواه مالك يف املوالأ 2/163بدائع الرنائع  (30)

قيم، هل َيْحُرُم عليه شيء؟ فأخربتين َأنَّها الرَّمحن عن الَّلي يبعث بهديه وي عمرة بنت عبد
 . وسياقه ال يدّ  على حكم التَّلبية.(اَل َيْحُرُم إ الَّ َمْن َأَهلَّ َوَلبَّى())معت عائشة تقو : 

 .2/437العناية شرح اهلداية  (31)
 ، الشَّـرح الكـبري  89ـــ   88، القـوانني الفقهيَّـة البـن جـزي ص     3/213اللَّخرية للقـرايف   (32)

 .2/39للدردير 
 .9سبق خترجيه ص (33)
، ومالك 2753 أخرجه النسائي، باب: رفع الرَّوت باإلهال ، كتاب: مناسك احلّج، برقم (34)

، وسكت 1814، وأبو داود، باب: كيف التَّلبية، كتاب: املناسك، برقم1/334يف املوالأ 
، وقا : 829ء يف رفع الرَّوت بالتَّلبية، كتاب احلّج، برقم عنه، والرتملّي، باب: ما جا

، 2922حسن صحيح، وابن ماجه، باب: رفع الرَّوت بالتَّلبية، كتاب: املناسك، برقم 
، وابن حّبان يف صحيحه 4/173، وصّححه ابن خزمية يف صحيحه 27/9وأمحد يف املسند 

اكلباني يف صحيح سنن  ، وصّححه7/225، وصّححه النَّووي يف ا جملموع 9/112
 .2/583النسائي 

 .3/218اللَّخرية  (35)

، 3/230، الشَّـرح الكـبري البـن قدامـة     3/58، روضـة الطَّـالبني   7/255اجملموع للنَّووي  (36)
 .2/408كشاف القناع 
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 .3/231، الشَّرح الكبري البن قدامة 7/255اجملموع  (37)

 .3/231البن قدامة  ، الشَّرح الكبري224ــ  7/223اجملموع  (38)

 .2/408كشَّاف القناع  (39)

إ نََّما اَكْعَماُ  )):  ، وأخرجه مسلم، باب: قوله1أخرجه البخاري، باب: بدء الوحي برقم  (40)
 .1907، كتاب: اإلمارة، برقم (ِبالنِّيَِّة(

 .7/225 للنَّووي ، اجملموع866، رقم املسألة 5/209، 829، رقم املسألة 5/81البن حزم احمللَّى  (41)

 .15سبق خترجيه ص  (42)

 .5/209احمللَّى  (43)
عن عائشة ــ  1718أخرجه مسلم، باب: نقض اكحكام البااللة، كتاب: اكقضية، برقم  (44)

أخرجه َرِضي اللَُّه َعْنَها ــ، وأخرجه البخاري، باب: الّنمش، كتاب: البيوع؛ معلًَّقا، و
، باب: إذا اصطلحوا على (َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمر َنا َهَلا َما َلْيَس ِفيِه َفُهَو َردق())موصواًل بلفظ: 

 .2697صلح جور فالرُّلح مردود، كتاب: الرُّلح، برقم 
 .5/209احمللَّى  (45)
فواتح ، 1/423، املسترفى لل زالي 5انظر: املسودة يف أصو  الفقه آل  َتْيِميَّة ص  (46)

 .1/373الرَّمحوت بشرح مسلم الّثبوت، لعبد العلّي اكنرارّي 
 .1297 العقبة يوم النَّحر راكًبا، كتاب: احلّج، برقمأخرجه مسلم، باب: استحباب رمي مجرة  (47)
 هله املسألة مبنيَّة على مسألة قراءة اكخر  يف الرَّالة. وللعلماء فيها أقوا : (48)
ها تسقإ عنه، ويستحّب له حتريك لسانه بالقراءة واكذكار الواجبة، وهلا القو  اَكوَّ : َأنَّ 

 ملهب احلنفيَّة.
 القو  الثَّاني: َأنَّها تسقإ عنه بالكليَّة، بال بد ، وهلا ملهب املالكيَّة واحلنابلة. 
 افعّية.القو  الثَّالث: َأنَّه جيب عليه حتريك لسانه بالقراءة واكذكار الواجبة، وهلا ملهب الشَّ 
، القوانني الفقهيَّة البن 1/447، حاشية ابن عابدين 1/279انظر: فتح القدير البن اهلمام  

، 595ــ  3/594، اجملموع للنَّووي 1/519، مواهب اجلليل للحطَّاب 43جزي ص 
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، شرح منتهى اإلرادات 2/43، اإلنراف للمرداوي 1/229روضة الطَّالبني للنَّوووّي 
 .1/185للبهوتي 

 .2/531، حاشية ابن عابدين 2/437فتح القدير  (49)
 .2/531حاشية ابن عابدين  (50)
 .2/483، مواهب اجلليل 3/298اللَّخرية للقرايف  (51)
 .1/536، شرح منتهى اإلرادات 2/419، كشَّاف القناع للبهوتي 3/452اإلنراف  (52)
 .1/229 ، روضة الطَّالبني للنَّوووّي494ــ  3/293اجملموع للنَّووي  (53)
، كتاب: االعترام بالكتاب والسُّنَّة  اهلل أخرجه البخاري، باب: االقتداء بسنن َرُسو   (54)

 .1337 ، ومسلم، باب: فرض احلّج مّرة يف العمر، كتاب: احلّج، برقم7288برقم 
 .3/495اجملموع للنَّووي  (55)
 .1/331 ، كشاف القناع508ــ  1/507الشَّرح الكبري البن قدامة ، 2/130امل ين البن قدامة  (56)
، 3/231، اللَّخرية للقرايف 222ــ  1/221، الفتاوى اهلنديَّة 2/161بدائع الرنائع  (57)

، كشاف القناع 3/74، روضة الطَّالبني 7/246، اجملموع للنَّووي 3/106مواهب اجلليل 
 .1/537، شرح منتهى اإلرادات 2/420

 .222ــ  1/221هلنديَّة ، الفتاوى ا2/161بدائع الرنائع  (58)
 .4/6املبسوط للسَّرخسي  (59)
 .2/483، حاشية ابن عابدين 2/161بدائع الرنائع  (60)
، روضة الطَّالبني 7/246، اجملموع للنَّووي 3/106، مواهب اجلليل 3/231اللَّخرية  (61)

 .2/420، كشاف القناع 3/454، اإلنراف 3/74
 .3/106مواهب اجلليل  (62)
 .2/420، كشاف القناع 7/246اجملموع  (63)
، ومسلم، 247 أخرجه البخاري، باب: فضل من بات على الوضوء، كتاب: الوضوء، برقم (64)

 .2710باب: ما يقو  عند النَّوم وأخل املضمع، كتاب اللِّكر والّدعاء برقم 
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، 483ــ  2/482، مواهب اجلليل 2/466، حاشية ابن عابدين 2/144بدائع الرنائع  (65)
 4/6، حتفة احملتاج البن حمر اهليتمي 7/21، اجملموع للنَّووي 2/4رح الكبري للدردير الشَّ
 .2/380، كشَّاف القناع 3/164، الشَّرح الكبري البن قدامة 7ــ 

، حتفة احملتاج 28ــ  7/21، اجملموع 2/466، حاشية ابن عابدين 2/161بدائع الرنائع  (66)
 .381ــ  2/380، كشَّاف القناع 3/164امة ، الشَّرح الكبري البن قد7ــ  4/6

، وأمحد يف املسند 3038أخرجه ابن ماجه، باب: الرَّمي عن الرِّبيان، كتاب: املناسك، برقم  (67)
 927، وبنحوه عند الرتملي، باب: ما جاء يف حّج الرَّيّب، كتاب: احلّج، برقم 22/269

د ضّعفه اككثرون، ووّثقه بعضهم، وضّعفه، قا  النَّووي: يف إسناده أشعث بن سّوار وق
 .2/29، وضّعفه ابن امللّقن يف خالصة البدر املنري 7/22اجملموع 

 .3/242أخرجه ابن أبي شيبة يف املرنَّف  (68)

الرزَّاق عن  ، قا : وذكر عبد1/104أخرجه عبد الرزَّاق، كلا قا  ابن عبد الرّب يف التَّمهيد  (69)
 الرزَّاق. ن القاسم عن أبيه.. ومل أجده يف مرنَّف عبدالرَّمحن ب الثَّورّي عن عبد

 .483ــ  2/482، مواهب اجلليل 298ــ  3/297اللَّخرية للقرايف  (70)

 .2/483مواهب اجلليل  (71)

 .2/4الشَّرح الكبري للدردير  (72)

 .املرجع السَّابق (73)

 .75اإلمجاع البن املنلر ص  (74)

، اجملموع 3/106، مواهب اجلليل 3/232اللَّخرية للقرايف ، 2/491حاشية ابن عابدين  (75)
 .1/598، شرح العمدة البن َتْيِميَّة 3/73، روضة الطَّالبني 7/245للنَّووي 

أخرجه البخاري، باب: تقضي احلائض املناسك كّلها إ الَّ الطَّواف، كتاب احليض، برقم  (76)
 .1211، برقم ، ومسلم، باب: بيان وجوه اإلحرام، كتاب احلّج305

 ذو احُلليفة: تر ري َحْلفة، نوع من الّشمر، ميقات كهل املدينة، تعرف اآلن بأبيار علّي. (77)
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، املعامل اكثرية يف السُّنَّة والّسرية، حملّمد 2/295انظر: معمم البلدان، لياقوت احلموي  
 .103 شراب ص

 .1210قم أخرجه مسلم، باب: إحرام النُّفساء، كتاب احلّج بر (78)

 .8/146شرح النَّووي على مسلم  (79)

 .19/315التَّمهيد البن عبد الرّب  (80)

، وابن عبد الرّب يف 4/224نقل اإلمجاع على ذلك الطحاوي يف معاني اآلثار  (81)
، وابن بّطا  يف شرح صحيح 48، وابن حزم يف مراتب اإلمجاع ص 15/127 التَّمهيد

، وابن القطَّان يف اإلقناع يف مسائل 1/392داية اجملتهد ، وابن رشد يف ب4/223 البخاري
 .786ــ  2/784اإلمجاع 

 .829 ، رقم املسألة5/82، احملّلى البن حزم 1/223الفتاوى اهلنديَّة ، 2/145بدائع الرنائع  (82)

 النِّهاية يف غريباملعارج: املراعد والدرج، أي: معارج املالئكة ومراعدها إىل السَّماء.  (83)
 .عرج(مادَّة ) 2/322(، لسان العرب عرج، ماّدة )3/203احلديث 

، واللفظ له، وأبو داود، باب: كيفّية التَّلبية، كتاب: 3/320أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (84)
، واكلباني 4/173، وسكت عنه، وصّححه ابن خزمية يف صحيحه 1813املناسك، برقم 

 .1591برقم  6/78يف صحيح أبي داود 

، وابن ماجه، باب: 2752أخرجه النسائي، باب: كيف التَّلبية، كتاب: مناسك احلّج، برقم  (85)
، وصّححه ابن حّبان يف 2/341، وأمحد يف املسند 2920التَّلبية، كتاب: املناسك، برقم 

 .9188برقم  2/902، واكلباني يف صحيح اجلامع الرَّ ري 9/109صحيحه 

 .1184لبية وصفتها ووقتها، كتاب: احلّج، برقم أخرجه مسلم، باب: التَّ (86)

 .3/204املرنَّف البن أبي شيبة  (87)

 .5/121، السنن الكربى للبيهقّي 3/375املرنَّف البن أبي شيبة  (88)

 .829 رقم املسألة 5/82، احملّلى البن حزم 2/145انظر: بدائع الرنائع  (89)
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، 245ــ  7/241، اجملموع للنَّووي 2/42بري للدردير ، الشَّرح الك3/230اللَّخرية للقرايف  (90)
 .453ــ  3/452، اإلنراف 3/255، الشَّرح الكبري البن قدامة 1/481م ين احملتاج 

 .1/536انظر: شرح منتهى اإلرادات  (91)

، ومسلم، باب: التَّلبية وصفتها 5915أخرجه البخاري، باب: التَّلبيد، كتاب: اللِّبا ، برقم  (92)
 .1184تها، كتاب: احلّج، برقم ووق

 (.1218، كتاب: احلّج، برقم )أخرجه مسلم، باب: حّمة النَّيبِّ  (93)

 .3/256انظر: الشَّرح الكبري البن قدامة  (94)

، قا  17/46، والطرباني يف املعمم الكبري 2/124أخرجه الطحاوي يف معاني اآلثار  (95)
قطامي، وهو ضعيف، وقا  البّزار: إسناده ليس اهليثمي: رواه الطرباني، وفيه شرقي بن 

 .3/222بثابت. جممع الزوائد 

 .2/327 ، شرح الّزرقاني على املوالأ3/479البن حمر ، فتح الباري 2/125معاني اآلثار  (96)

 .5/45، والبيهقّي يف السُّنن الكربى 1/172أخرجه أمحد يف املسند  (97)

، القوانني 3/232، اللَّخرية للقرايف 2/491عابدين ، حاشية ابن 2/145بدائع الرنائع  (98)
، الشَّرح الكبري 3/73، روضة الطَّالبني 245ــ  7/241، اجملموع للنَّووي 88الفقهيَّة ص 
 .2/419، كشاف القناع 3/257البن قدامة 

 ، ومسلم، باب: التَّلبية1540أخرجه البخاري، باب: من أهّل ملبًِّدا،كتاب: احلّج، برقم  (99)
 .1184وصفتها، كتاب: احلّج، برقم 

 )هلل(.  مادَّة 11/701، ماّدة )هلل(، لسان العرب 5/271غريب احلديث البن اكثري النِّهاية يف  (100)

 .9سبق خترجيه ص  (101)

 .2/145بدائع الرنائع  (102)

 .15سبق خترجيه ص  (103)

 .8سبق خترجيه ص  (104)
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 .1247أخرجه مسلم، باب: التَّقرري يف العمرة، كتاب: احلّج، برقم  (105)

 .8/232شرح النووي على مسلم  (106)

ان بن حنطب املخزومي املدني، أحد الثِّقات، كان من وجوه قريش، ك اهللاملطَّلب بن عبد  (107)
بن عمرو، وابن عّبا ، وجابر، وأبي هريرة،  اهللجّده من مسلمة الفتح، حدَّث عن عبد 

 هـ. 120وعّدة، كان حيًّا يف حدود سنة 

 .3/373مرنَّف ابن أبي شيبة  (108)

بن أبي مليكة التيمي، قاضي املدينة، قليل احلديث،  اهلليعقوب بن زيد بن اللحة بن عبد  (109)
ل بن حنيف، قا  النسائي: ثقة، مات يف والية أبي جعفر. تهليب روى عن أبي أمامة سه

 .11/385التهليب 

يف الريقه   اهلل الرَّوحاء: من وادي الفرع، حمّطة على الطَّريق بني املدينة ومّكة، نزهلا َرُسوُ  (110)
عي ( كيلو. مراصد االاّلالع على أماء اكمكنة والبقاع للقطي74إىل مّكة، تبعد عن املدينة )

 .131، املعامل اكثرية يف السُّنَّة والسرية حملمَّد شراب ص 2/637

 .3/372مرنَّف ابن أبي شيبة  (111)

 .8/232شرح صحيح مسلم للنَّووي  (112)

. وبالغ ابن حزم، 7/225، اجملموع للنَّووي 829، رقم املسألة 82، 5/81احمللَّى البن حزم  (113)
وقا : فلو لبَّى ومل يرفع صوته فال حّج له وال عمرة. فمعل رفع الرَّوت بالتَّلبية فرض، 

 .866، رقم املسألة 5/209احمللَّى 

 .866، رقم املسألة 5/209احمللَّى  (114)

، املسترفى 5هلا ملهب مجهور العلماء. انظر: املسودة يف أصو  الفقه آل  َتْيِميَّة ص  (115)
 .1/373عبد العلّي اكنرارّي ، فواتح الّرمحوت بشرح مسلم الثبوت ل1/423لل زالي 

 .18سبق خترجيه ص  (116)

 .9سبق خترجيه ص  (117)
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الرب  ، الكايف البن عبد1/235، الفتاوى اهلنديَّة 2/514العناية شرح اهلداية للبابرتي  (118)
، روضة 245ــ  7/241، اجملموع للنَّووي 88ن جزي ص ، القوانني الفقهيَّة الب1/365

 .2/421، كشاف القناع 3/261، الشَّرح الكبري البن قدامة 3/73الطَّالبني للنَّوووّي 
 .17/242التَّمهيد  (119)
 .5/72، السنن الكربى للبيهقّي 2/295سنن الدَّارقطيّن  (120)
 .3/328املرنَّف البن أبي شيبة  (121)
، اجملموع للنَّووي 2/514، العناية للبابرتي 7/139السُّنن واآلثار للبيهقّي انظر: معرفة  (122)

 .3/261، الشَّرح الكبري البن قدامة 359، 7/241
 .829، مسألة رقم 83ــ  5/81احمللَّى البن حزم  (123)
 .829، مسألة رقم 5/82احمللَّى البن حزم  (124)
 .3/328املرنَّف البن أبي شيبة  (125)
 .829، مسألة رقم 5/83ى البن حزم احمللَّ  (126)
الرّب يف  عبد ، وابن4/221حكى اإلمجاع على ذلك: ابن بّطا  يف شرح صحيح البخاري   (127)

، وابن القطَّان يف اإلقناع يف مسائل 1/474، وابن هبرية يف اإلفراح 17/242التَّمهيد 
، وابن 5/160 ين ، وحكاه ابن قدامة يف امل1/235، والفتاوى اهلندّية 2/786اإلمجاع 

الرّب وأقّراه، وحكاه املرداوي يف  ، والفتاوى عن ابن عبد1/392رشد يف بداية اجملتهد 
عن ابن املنلر، وهو غريب؛ فإّني مل  2/421، والبهوتي يف كشاف القناع 3/454اإلنراف 

 أجد ابن املنلر حكى شيًئا من اإلمجاع على ذلك يف كتبه املطبوعة كاإلمجاع، واإلشراف،
 أعلم. واهللواإلقناع، واكوسإ. 

، 3/229، الشَّرح الكبري البن قدامة 1/223، الفتاوى اهلنديَّة 2/145بدائع الرنائع  (128)
 .7/223، ونسبه لداود الظَّاهرّي، النَّووي يف اجملموع 408ــ  2/407، كشاف القناع 230

، وقا : حسن 819 احلّج، برقم ، كتاب: أخرجه الرتملي، باب: ما جاء متى أحرم النَّيبُّ (129)
، وأمحد يف 2754غريب، والنسائي، باب: العمل يف اإلهال ، كتاب: مناسك احلّج، برقم 

 .100 . قا  اكرناؤوط: حسن ل ريه، وضّعفه اكلباني يف ضعيف سنن النسائي ص4/350املسند 
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ا: اسم موضع خمروص بني مّكة البيداء يف اللُّ ة هي املفازة الَّيت ال شيء بها، واملراد به هن (130)
واملدينة، أمام ذي احلليفة، وفيها اليوم مبنى التِّلفاز والكلّية املتوّسطة. انظر: النِّهاية يف غريب 

 .67 ، املعامل اكثرية يف السُّنَّة والسرية ص1/239، ماّدة )بيد(، مراصد االاّلالع 1/171احلديث 

، وسكت عنه، وأمحد 1770م، كتاب: املناسك برقم أخرجه أبو داود، باب: يف وقت اإلحرا (131)
، قا  اكرناؤوط: حسن ل ريه، وهلا سند حمتمل للتَّحسني، قا  البيهقّي: 4/189يف املسند 

، وضعَّفه اكلباني يف ضعيف 5/57فيه خريف اجلزري، وهو غري قوّي. السُّنن الكربى 
 .2/150أبي داود 

، 217ــ  7/214، اجملموع للنَّووي 3/105هب اجلليل ، موا1/364الرب  الكايف البن عبد (132)
 .2/237م ين احملتاج 

، 1552 أخرجه البخاري، باب: من أهّل حني استوت به راحلته، كتاب: احلّج، برقم (133)
 .1187 ومسلم، باب: اإلهال  من حيث تنبعث الرَّاحلة، كتاب: احلّج، برقم

َيْأُتوَك ر َجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ  }تعاىل:  اهللأخرجه البخاري، باب: قو   (134)
 .1515 ، كتاب: احلّج، برقم{ َعِميٍق

 .1546 أخرجه البخاري، باب: من بات بلي احلليفة حتَّى أصبح، كتاب: احلّج، برقم (135)

، 1545 برقمأخرجه البخاري، باب: ما يلبس احملرم من الثِّياب واكردية، كتاب: احلّج،  (136)
 .1243 ومسلم، باب: تقليد اهلدي، كتاب: احلّج، برقم

، وقد 137 كّن يف إسنادها خريف بن عبد الرَّمحن احلضرمي، من ص ار التَّابعني، مات سنة (137)
اختلف فيه علماء اجلرح والتَّعديل اختالًفا كثرًيا، فقد ضّعفه اإلمام أمحد، وايى بن سعيد 

زرعة، وابن سعد، والنسائي، وقا   بن خزمية، ووثَّقه ابن معني، وأبوالقّطان، وأبو حامت، وا
احلافظ ابن حمر: صدوق، سيء احلفظ، خلإ بآخره، ورمي باإلرجاء. وقا  اللََّهيّب: حديثه 

ــ  3/143، تهليب التهليب 146ــ  6/145يرتقي إىل احلسن. انظر: سري أعالم النبالء 
 .193 ، تقريب التهليب ص144

 .2/790، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع البن القّطان 44اتب اإلمجاع البن حزم ص مر (138)
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ــنائع  (139) ــدائع الرَّ ــة 2/156ب ــاوى اهلنديَّ ــووي 1/231، الفت ، روضــة 8/154، اجملمــوع للنَّ
ــووي   ــالبني للن ـــ  3/100الط ــاع  103ـ ــاف القن ــى اإلرادات  2/501، كشَّ ــرح منته ، ش

. واخلـالف بـني اجلمهـور    835، رقـم املسـألة   135ـــ   5/133. احملّلى البن حزم 2/501
والظَّاهرّية هنا يسري، فإ نَّ املّدة الَّيت اختلفوا فيها ال تزيد عن دقيقة، وملهب الظَّاهرّية قا  بـه  

 .إسحاق بن راهويه وأمحد يف رواية، ووافقهم بعض أهل احلديث كـابن املنـلر وابـن خزميـة    
 .8/182 ، اجملموع للنَّووي13/81يد البن عبد الرّب ، التَّمه4/281انظر: صحيح ابن خزمية 

، ومسلم، 1544أخرجه البخاري، باب: الّركوب واالرتداف يف احلّج، كتاب: احلّج، برقم  (140)
 .1281باب: استحباب إدامة احلاج التَّلبية حتَّى يشرع يف رمي اجلمرة، كتاب: احلّج، برقم 

، ومسلم، باب: 1670ة ومجع، كتاب: احلّج، برقم أخرجه البخاري، باب: الّنزو  بني عرف (141)
 .1281استحباب إدامة احلاج التَّلبية حتَّى يشرع يف رمي اجلمرة، كتاب: احلّج، برقم 

 .5/224، والبيهقّي يف السُّنن الكربى 4/282أخرجه ابن خزمية يف صحيحه  (142)

 .5/224ى ، والبيهقّي يف السُّنن الكرب4/281أخرجه ابن خزمية يف صحيحه  (143)

 .2/268، م ين احملتاج 3/451الشَّرح الكبري البن قدامة  (144)
 .89ــ  88، القوانني الفقهيَّة ص 1/375الرب  الكايف البن عبد (145)
 .1/338أخرجه مالك يف املوالأ  (146)
 .1/338أخرجه مالك يف املوالأ  (147)
 املرجع السَّابق نفسه. (148)
 .3/233اللَّخرية للقرايف  (149)
، م ين 103ــ  3/102، روضة الطَّالبني 1/238، الفتاوى اهلنديَّة 2/154ائع الرنائع بد  (150)

 .2/489، كشَّاف القناع 3/418، الشَّرح الكبري البن قدامة 1/501احملتاج 
، وقا  أبو 1817أخرجه أبو داود، باب: متى يقطع املعتمر التَّلبية، كتاب: املناسك، برقم  (151)

بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عّبا  موقوًفا، وبنحوه  امللك داود: رواه عبد
، 919الرتملي بري ة الفعل، باب: ما جاء متى تقطع التَّلبية يف العمرة، كتاب: احلّج، برقم 
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وقا : حسن صحيح، ويف إسناده حممَّد بن عبد الرَّمحن بن أبي ليلى، وفيه مقا ، ولللك 
 .4/297ضّعفه اكلباني يف إرواء ال ليل 

، وضّعفه، كما ضّعفه 5/105، والبيهقّي يف السُّنن الكربى 2/180أخرجه أمحد يف املسند   (152)
 .4/298اكلباني يف اإلرواء 

 ، وقا : هلا إسناد غري قوّي.5/105أخرجه البيهقي يف السُّنن الكربى  (153)

 .103ــ  3/102روضة الطَّالبني  (154)

 .107ــ  3/106، التاج واإلكليل 234ــ  3/233اللَّخرية للقرايف  (155)

 .1/338أخرجه اإلمام مالك يف املوالأ  (156)

هكلا ورد يف صحيح ابن خزمية، وأكثر الرِّوايات عن عبيد بن جريج كـلا رواهـا البخـاري     (157)
 ترحيف. ومسلم وغريهما من أهل الكتب السّتة بدون ذكر للّتلبية، فلعّل ما يف صحيح ابن خزمية

 .1187، وصحيح مسلم، احلديث رقم 166اري، رقم احلديث انظر: صحيح البخ 
 .4/205أخرجه ابن خزمية يف صحيحه  (158)
 .1573أخرجه البخاري، باب: االغتسا  عند دخو  مّكة، كتاب: احلّج، برقم  (159)
 .835، مسألة رقم 5/136احمللَّى البن حزم  (160)
 مسعود. صّح الرِّوايات يف ذلك عن ابنهلا أ، وقا : 5/95أخرجه البيهقّي يف السُّنن الكربى  (161)
 .7/269معرفة السُّنن واآلثار للبيهقي  (162)
قا  أبو بكر ابن خزمية: قد كنت أرى للمعتمر التَّلبية حتَّى يستلم احلمر أوَّ  ما يبتدئ  (163)

كان ميسك عن التَّلبية   اهلل الّطواف خلرب ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عّبا  أنَّ َرُسوَ 
 العمرة إذا استلم احلمر، فلمَّا تدّبرت خرب عبيد بن جريج كان فيه ما دّ  على أنَّ يف

قد كان يقطع التَّلبية عند دخو  عرو  مّكة، وخرب عبيد بن جريج أثبت إسناًدا   النَّيبَّ
من خرب عطاء؛ كّن ابن أبي ليلى ليس باحلافظ وإن كان فقيًها عامًلا. صحيح ابن خزمية 

 .206ــ  4/205
 .3/260املرنَّف البن أبي شيبة  (164)
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 .7/269معرفة السُّنن واآلثار  (165)
، الشَّرح 88، القوانني الفقهيَّة ص 1/491، حاشية ابن عابدين 2/145بدائع الرَّنائع  (166)

، 3/73، روضة الطَّالبني للنَّوووّي 245ــ  7/240، اجملموع للنَّووي 2/39الكبري للّدردير 
 .2/421، كشَّاف القناع 3/260البن قدامة  الشَّرح الكبري

 .788ــ  2/787، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع البن القّطان 1/511اإلفراح البن هبرية  (167)

 .2/421، كشاف القناع 88القوانني الفقهيَّة ص  (168)

 .2/421، كشاف القناع 3/260الشَّرح الكبري البن قدامة  (169)

يف دواوين السُّنَّة، قا  ابن حمر: هلا احلديث ذكره الشَّيخ يف  هلا احلديث مل أجد من خّرجه (170)
املهّلب، وبّيض له النَّووي واملنلري، وقد رواه ابن عساكر يف خترجيه كحاديث املهّلب من 

يعرف )التَّلخيص احلبري  بن حممَّد بن ناجية يف فوائده بإسناده، وفيه من ال اهلل الريق عبد
بن ناجية يف فوائده بإسناد غريب ال يثبت مثله، وملَّا  اهلل : رواه عبد(، قا  ابن امللّقن2/520

 (.6/151أخرجه ابن عساكر قا : غريب جدًّا، وليس إسناده بالقوّي )البدر املنري 

 .3/131املرنَّف البن أبي شيبة  (171)

 .8سبق خترجيه ص  (172)

 .3/485فتح الباري  (173)

 .41جيه ص سبق ختر (174)

 .40سبق خترجيه ص  (175)

، وسكت عنه، وأمحد 1774أخرجه أبو داود، باب: يف وقت اإلحرام، كتاب: املناسك برقم  (176)
 .6/20، وصّححه اكلباني يف صحيح أبي داود 20/398يف املسند 

بن سابإ اجلمحي املكي، من كبار التَّابعني، روى عن عمر، وسعد  اهللعبد الرَّمحن بن عبد  (177)
، وكان ثقة، كثري احلديث، روى له مسلم بن أبي وّقاص، والعبا  بن عبد املّطلب 

 .340 ، تقريب التهليب ص6/180. تهليب التهليب 118واكربعة. مات سنة 



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   292

. ووقع يف 7/131، والبيهقّي يف معرفة السُّنن واآلثار 3/131املرنَّف البن أبي شيبة  (178)
املرنَّف )كان رسو ( بد  )كان السَّلف( والتَّرحيح من معرفة السُّنن، والتَّلخيص احلبري 

 .2/520البن حمر 

خيثمة بن عبد الرَّمحن بن أبي سربة امللحمي، من التَّابعني، كبيه وجلّده صحبة، حدَّث عن  (179)
، روى له اجلماعة، وكان من  بن عمرو، وابن عّبا  اهلل بن عمر، وعبد اهلل دعائشة وعب

 .3/178 ، تهليب التهليب4/320وحديثه يف دواوين اإلسالم، سري أعالم النبالء  العلماء العّباد،

يلكر  ، وذكر يف اكثر استحباب التَّلبية يف سّتة مواضع، ومل3/131املرنَّف البن أبي شيبة  (180)
 أعلم. فاهللمخًسا.  إ الَّ
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 ت املراجعـــثب

 هـ. 1420حتقيق: ص ري حنيف، ط: مكتبة مّكة الثَّقافّية، الطَّبعة الثَّانية، البن املنلر.  ،اإلمجاع  -1
الطبعة الثانية، حممَّد ناصر الدين اكلباني.  ،إرواء ال ليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -2

 هـ.1415عام  بريوت: املكتب اإلسالمي،
 حتقيق: ص ري اكنراري ـ مكتبة مّكة الّثقافّية،البن املنلر.  ،اإلشراف على ملاهب العلماء  -3

 هـ.1428الطبعة اكوىل 
حتقيق: حممَّد يعقوب الالب، كبي املظّفر ايى بن هبرية.  ،اإلفراح عن معاني الرِّحاح  -4

 مركز الفمر، مرر. ط
حتقيق: فاروق محادة، ط: دار القلم، دمشق، الطبعة ان. البن القّط ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  -5

 هـ.1424 اكوىل،
للقاضي عياض بن موسى اليحريب، حتقيق: ايى إ ماعيل.  ،إكما  املعلم بفوائد مسلم  -6

 هـ. 1419الطبعة اكوىل، دار الوفاء، توزيع مكتبة الرشد، عام 
للمرداوي،  ،بّمل أمحد بن حنبلاإلنراف يف معرفة الراجح من اخلالف على ملهب اإلمام امل  -7

 الطبعة الثانية، بريوت: دار إحياء الرتاث العربي.حتقيق: حممَّد حامد الفقي. 
 بريوت: دار الكتب العلمية.للكاساني.  ،بدائع الرنائع يف ترتيب الشرائع  -8
قه: حممَّد بن أمحد بن رشد الشهري بـ ))ابن رشد احلفيد((، حّق ،بداية اجملتهد ونهاية املقترد  -9

 هـ.1403ط: دار الكتب اإلسالمية، الطبعة الثانية، عام عبداحلليم حممَّد عبداحلليم. 
البـن امللّقـن، حتقيـق:     ،البدر املنري يف ختـريج اكحاديـث واآلثـار الواقعـة يف الشَّـرح الكـبري        -10

 هـ.1425الطَّبعة اكوىل  البعة دار اهلمرة، الرِّياض، مرطفى أبو ال يإ وآخرون.
 ط دار الفكر، الطبعة الثالثة،حملمَّد بن ُيوسف العبدري املّواق.  ،كليل ملخترر خليلالتاج واإل  -11

 هـ.1412سنة 

ط: دار الفكر، بريوت، بدون معلومـات  أمحد بن حمر اهليتمي.  ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج  -12
 عن الطَّبعة.
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ار الرَّشـيد، سـوريا،   ط: دأمحد بن حمر العسقالني، حتقيق: حممَّـد عّوامـة.    ،تقريب التَّهليب  -13
 هـ.1406 الطبعة اكوىل،

البن عبدالرب، حتقيـق: مرـطفى العلـوي، وحممَّـد      ،التمهيد ملا يف املوالأ من املعاني واكسانيد  -14
 هـ.1402عام  الطبعة الثانية، مّكة: املكتبة التمارية،البكري. 

 هـ.1414 ،البعة القاهرة، الطَّبعة اكوىل البن حمر العسقالني. ،تهليب التَّهليب  -15

حتقيـق:  لإلمام ابن جريـر الطـربي.    ،جامع البيان يف تأويل القرآن )تفسري ابن جرير الطربي(  -16
 هـ.1420 أمحد شاكر وحممود شاكر، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة اكوىل،

كبي عيسى حممَّد بـن عيسـى بـن سـوره، حتقيـق: َأمحـد        ،اجلامع الرحيح ))سنن الرتملي((  -17
 تبة التمارية.ط: املكحممَّد شاكر. 

حممَّـد أمـني، الشـهري     ،شرح تنـوير اكبرـار   ،رّد احملتار على الدر املختار ؛حاشية ابن عابدين  -18
 هـ.1386سنة  ط املكتبة التمارية، الطبعة الثانية،بابن عابدين. 

عمر ابن علـي ابـن    ،خالصة البدر املنري يف ختريج اكحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري  -19
 هـ.1410 عام الطبعة اكوىل، الرياض: مكتبة الرشد،حّققه: محدي السلفي. امللقن، 

الطبعـة اكوىل،  شهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس القـرايف، حتقيـق: سـعيد أعـراب.          ،اللخرية  -20
 م.1994عام  بريوت: دار ال رب اإلسالمي،

 ب اإلسـالمي، الطبعة الثالثـة، بـريوت: املكتـ   لإل مام النووي.  ،روضة الطالبني وعمدة املفتني  -21
 هـ.1412عام 

ــّدارقطين   -22 ــنن ال ــّدارقطين.   ،س ــر ال ــن عم ــي ب ــافظ عل ــي،  للح ــرتاث العرب ــاء ال  ط دار إحي
 هـ.1413 سنة

للحـافظ أبـي داود سـليمان بـن اكشـعث، ضـبإ وتعليـق وتـرقيم: حممَّـد           ،سنن أبـي داود   -23
 بريوت: دار إحياء الرتاث.احلميد.  الدين عبد حميي

 هـ.1413عام  دار املعرفة، ط:للبيهقي.  ،السنن الكربى  -24
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كبي عبداهلل حممَّد بن يزيد القزويين، حّققه ورّقمه: حممَّد فـؤاد عبـد البـاقي.     ،سنن ابن ماجه  -25
 ط: دار الكتب العلمية.

كبي عبدالرَّمحن أمحد بن شعيب النسـائي، رّقمـه وصـنع فهارسـه:      ،سنن النسائي ))اجملتبى((  -26
 هـ.1414 سنة ر اإل سالمية، الطبعة الرابعة،ط: دار البشائالفتاح َأبو غّدة.  عبد

 الطبعةالســابعة، بــريوت، مؤسســة الرِّســالة،حممَّــد بــن أمحــد الــلََّهيّب.  ،ســري أعــالم النــبالء  -27
 هـ.1410 عام

ط دار الكتـب   حملمَّـد بـن عبـد البـاقي الّزرقـاني.      ،شرح الّزرقاني على موالـأ اإلمـام مالـك     -28
 هـ.1411سنة  العلميَّة، الطَّبعة اكوىل،

 هـ.1420سنة  ط مكتبة الّرشد، الطَّبعة اكوىل، البن بّطا . ،شرح صحيح البخاري  -29
 هـ.1347 عام مرر: املطبعة املررية باكزهر، للنووي. الطبعة اكوىل، ،شرح صحيح مسلم  -30
كبي الفرج عبد الرَّمحن بن أبي عمـر بـن قدامـة، علَّـق عليـه       ،الشَّرح الكبري على منت املقنع  -31

 ط: دار الكتاب العربي. رضا. رشيد
مرـر:  الدسـوقي.   كمحد الدردير، مطبوع بهـامش حاشـية   ،الشرح الكبري على خمترر خليل  -32

 البعة عيسى البابي احلليب وشركاه.
منرور بن يونس البهـوتي.   ،املسمى دقائق أولي النهى لشرح املنتهى ،شرح منتهى اإلرادات  -33

 هـ.1414عام  الطبعة اكوىل، بريوت: عامل الكتب،
حممَّد بن إماعيل البخارّي، مطبوع مع فتح البـاري، تـرقيم: حممَّـد فـؤاد      ،صحيح البخاري  -34

 هـ.1408عام  الطبعة الرابعة، القاهرة: املكتبة السلفية،عبد الباقي. 
 هـ.1406 البعة املكتب اإلسالمي، الطبعة اكوىل،لأللباني.  ،صحيح اجلامع الرَّ ري وزياداته  -35
 مؤسسـة الرِّسـالة، بـريوت، الطَّبعـة الثَّانيـة،      : شـعيب اكرنـاؤوط.  حتقيق ،صحيح ابن حّبان  -36

 هـ.1414

ط املكتـب اإلسـالمي،    البن خزمية، حتقيـق: حممَّـد مرـطفى اكعظمـي.     ،صحيح ابن خزمية  -37
 هـ.1412 سنة الطَّبعة الثانية،
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يـة  الطبعة اكوىل، نشر مكتـب الرتب لأللباني، بتعليق: زهري الشاويش.  ،صحيح سنن أبي داود  -38
 هـ.1409العربي لدو  اخلليج، توزيع املكتب اإلسالمي، بريوت، عام 

الطبعة الثانية، نشر مكتب الرتبية العربـي  حممَّد ناصر الدين اكلباني.  ،صحيح سنن ابن ماجه  -39
 هـ.1408لدو  اخلليج، الرياض، عام 

ب الرتبيـة  الطبعـة اكوىل، نشـر مكتـ   حممَّد بن ناصـر الـدين اكلبـاني.     ،صحيح سنن النسائي  -40
 هـ.1409العربي لدو  اخلليج، عام 

 بريوت: دار ابن حزم.كبي احلسني مسلم بن احلّماج.  ،صحيح مسلم  -41

 هـ.1423ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة اكوىل، لأللباني.  ،ضعيف سنن أبي داود  -42

 هـ.1411ط: املكتب اإلسالمي، الطبعة اكوىل، لأللباني.  ،ضعيف سنن النسائي  -43

البعة دار الفكر، بريوت، بدون معلومات عـن  حممَّد بن حممود البابرتي.  ،هلدايةالعناية شرح ا  -44
 تاريخ النَّشر.

الطبعـة الرابعـة، بـريوت: دار    تأليف الشَّيخ نظام ومجاعة مـن علمـاء اهلنـد.     ،الفتاوى اهلندية  -45
 إحياء الرتاث العربي.

الـدين اخلطيـب.   البن حمر العسقالني، حتقيـق: حمـب    ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -46
 هـ.1408الطبعة الرابعة، القاهرة: املكتبة السلفية، عام 

البعة دار صادر، مرـّورة  عبدا لعلّي حممَّد اكنراري.  ،فواتح الّرمحوت بشرح مسّلم الّثبوت  -47
 عن البعة بوالق.

لكمـا  الـدِّين حممَّـد بـن عبـد الواحـد املعـروف بـابن          ،فتح القدير شرح اهلداية للمرغيناني  -48
 ط دار الفكر، الطبعة الثَّانية. م.اهلما

 ط: دار املعرفة ـ بريوت.لعبد الرءوف املناوي.  ،فيض القدير شرح اجلامع الرَّ ري  -49

 هـ.1407الطبعة الثانية، بريوت: مؤسسة الرسالة، عام للفريوزآبادي.  ،القامو  احمليإ  -50

 دار الكتب العلميَّة، بريوت. البن جزي. ،القوانني الفقهيَّة  -51



 297         د. عبد الرَّمحن بن غرمان العمري           يف الفقه اإلسالمي أحكام التَّلبية 

البن عبدالرب، حتقيق: حممَّـد بـن حممَّـد أحيـد ولـد ماديـك        ،يف فقه أهل املدينة املالكيالكايف   -52
 هـ.1399عام  مرر: دار اهلدى،املوريتاني. 

عـام   بريوت: دار الفكـر، للبهوتي، مراجعة: هال  مريلحي.  ،كشاف القناع عن منت اإلقناع  -53
 هـ.1402

الطبعـة اكوىل، بـريوت:   م ابن منظـور.  كبي الفضل مجا  الدين حممَّد بن مكر ،لسان العرب  -54
 هـ.1410عام  دار صادر،

 البعة: دار الكتب العلمية، الطبعـة اكوىل، كبي بكر حممَّد بن أبي سهل السرخسي.  ،املبسوط  -55
 هـ.1414

عـام   بـريوت: دار الكتـب العلميـة،   للحافظ أبي بكـر اهليثمـي.    ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد  -56
 هـ.1408

 بريوت: دار الفكر.لإلمام النووي.  ،لباجملموع شرح امله  -57
بـريوت: دار الكتـب   البـن حـزم الظـاهري، حتقيـق: عبـد ال فـار البنـداري.         ،احمللى باآلثار  -58

 العلمية.
 ط: دار الكتب العلميَّة ـ بريوت.البن حزم.  ،مراتب اإلمجاع  -59
يـق: علـي   املؤمن القطيعي الب ـدادي، حتق  عبد ،مراصد االاّلالع على أماء اكمكنة والبقاع  -60

 هـ.1374 الطبعة اكوىل، بريوت، دار املعرفة البماوي.
 بريوت: دار املعرفة.للحاكم النيسابوري.  ،املستدرك على الرحيحني  -61
 ط دار صادر، مرّورة عن البعة بوالق. كبي حامد ال زَّالي. ،املسترفى من علم اكصو   -62
سسة الرسالة، الطبعة اكوىل، حتقيق: شعيب اكرناؤوط وآخرون، ط: مؤلإلمام أمحد.  ،املسند  -63

 هـ.1421
ط دار الكتـاب   آل  َتْيِميَّة، حتقيق: حممَّد حميـي الـدِّين عبـد احلميـد.     ،املسودة يف أصو  الفقه  -64

 العربي، بريوت.

 هـ.1409 ط دار التاج، الطبعة اكوىل، سنةالبن أبي شيبة، حتقيق: كما  احلوت.  ،املرّنف  -65
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البعـة دار القلـم، دمشـق، الطَّبعـة      حممَّد حممَّد حسن شراب. ،لسِّريةاملعامل اكثرية يف السُّنَّة وا  -66
 هـ.1411 اكوىل

 هـ.1414ط: عامل الكتب، الطبعة اكوىل، للطحاوي.  ،معاني اآلثار  -67
 اهلل، ط: دار احلرمني، القاهرة. حتقيق: الارق عوضللطرباني.  ،املعمم اكوسإ  -68
 بريوت. البعة دار الفكر، لياقوت احلموي. ،معمم البلدان  -69
الطبعة الثانية، للحافظ أبي سليمان الطَّربانّي، حتقيق: محدي السلفي.  ،معمم الطَّربانّي الكبري  -70

 بريوت: دار إحياء الرتاث العربي.
البعـة دار ابـن قتيبـة، سـوريا،      للبيهقّي، حتقيق: عبد املعطـي قلعمـي.   ،معرفة السُّنن واآلثار  -71

 هـ.1412الطَّبعة اكوىل 
البن قدامـة، حتقيـق: عبـداهلل الرتكـي، وعبـد الفتـاح احللـو.         ،ترر اخلرقيامل ين يف شرح خم  -72
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