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بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن             

إمنا ينكر  «: فنحن نسعى لوحدة املسلمني على قواعد وضعها الفقهاء؛ كقاعدة           ،وبعد. وااله
: ، وقاعـدة    »ال يعترض مبذهب على مذهب    «: ، وقاعدة   »عليه، وال ينكر املختلف فيه    املتفق  

وجنعل نصب أعيننا وأمامنا ال يغيب عنا كتاب اهللا، وسنة نبيه           . »االجتهاد ال ينقض باالجتهاد   «
صلى اهللا عليه وسلم، نتقيد بأوامرمها، وننتهي عن زواجرمها، ونسأل اهللا عفو والعافية، ونوقن              

  .قن السلف أن اخلالف يف الرأي ال يفسد للود قضية، ما دمنا نسري مجيعا يف طريق اهللاكما أي
واهللا أرجو أن يكون ذلك الكتاب من أحجار بناء هذه الوحدة، وتلك العقلية القائمة              

  .على التفكري املستقيم، فهو موالنا ونعم النصري
   :وقد قسمت هذه القضايا على مخسة فصول على النحو التايل 

  .مسائل يف العقيدة :  الفصل األول-١

  .مسائل متعلقة بأصول الفقه والقواعد:  الفصل الثاين -٢

  .مسائل يف فقه العبادات:  الفصل الثالث -٣

  .يف مسائل التصوف وما يتعلق به :  الفصل الرابع-٤

  .مسائل يف العادات والنكاح واملواريث :  الفصل اخلامس-٥
    . ميزان احلسنات يوم القيامةواهللا نسأل أن جيعله يف  
                   

  د علي مجعة.أ
       مفيت الديار املصرية

  غسطس  أ١٤٢٩ شعبان..القاهرة 



 

 ٣


  ؟أين اهللا 

  أين اهللا ؟: ماذا أجيب الصغري إذا سألين  : ١ س
  اجلواب

على سيدنا رسول اهللا، وآله وصـحبه ومـن    بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم       
وبعد، فإذا سأل الصغري أين اهللا ؟ أجبناه بأن اهللا سبحانه وتعاىل ليس كمثله شـيء     . وااله

لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهـو     ﴿: كما أخرب سبحانه عن نفسه يف كتابه العزيز حيث قال تعاىل            
 ِصريالب ِميعال ينبغي له أن يتطرق ذهنه إىل التفكـر يف           وخنربه بأنه . ]١١:الشورى   [﴾الس 

ذات اهللا سبحانه وتعاىل مبا يقتضي اهليئة والصورة فهذا خطر كبري يفضي إىل تـشبيه اهللا                
سبحانه وتعاىل خبلقه، وخنربه بأنه جيب علينا أن نتفكر يف دالئل قدرته سـبحانه وآيـات                

  .عظمته فرتداد إميانه به سبحانه
سبحانه وتعاىل بأين كمسألة عقائدية، فيؤمن املسلمون بأن اهللا         أما عن السؤال عن اهللا      

أنه ال جيـوز عليـه      : سبحانه وتعاىل واجب الوجود، ومعىن كونه تعاىل واجب الوجود          
وأن وجوده ذايت ليس لعلة، مبعىن أن الغري لـيس          . العدم، فال يقبل العدم ال أزال وال أبدا       

  .ه يف وجوده وصفاته الزمان واملكان فال يعقل أن يؤثر.مؤثرا يف وجوده تعاىل
 فإن قُصد ذا السؤال طلب معرفة اجلهة واملكان لذات اهللا، والذي تقتـضي إجابتـه               
إثبات اجلهة واملكان هللا سبحانه وتعاىل، فال يليق باهللا أن يسأل عنه بأين ذا املعـىن؛ ألن                 

ف شيئا جبهة معينة يقتضي أن      اجلهة املكان من األشياء النسبية احلادثة، مبعىن أننا حىت نص         
السماء يف جهة الفوق، فستكون     : تكون هذه اجلهة بالنسبة إىل شيء آخر، فإذا قلنا مثال           

جهة الفوقية بالنسبة للبشر، وجهة السفل بالنسبة للسماء اليت تعلوها وهكذا، وطاملـا أن              
  . اجلهة نسبية وحادثة فهي ال تليق باهللا سبحانه وتعاىل

نون بأن اهللا سبحانه وتعاىل قدمي، أي أم يثبتون صفة القدم، وهو القدم             فاملسلمون يؤم 
الذايت ويعين عدم افتتاح الوجود، أو هو عدم األولية للوجود، وهو ما استفيد من كتـاب                

  . ]٣:احلديد [﴾ هو اَألولُ﴿: اهللا يف قوله 



 

 ٤

 القدم تنفي أن     فصفة .)١(»ءيأنت األول فليس قبلك ش    «: وقوله صلى اهللا عليه وسلم      
لذا فهي تسلب معىن تقـدم اخللـق        . يسبق وجوده وجود شيء قبله أو وجود شيء معه        

  .عليه
وصفات اهللا سبحانه وتعاىل كذلك قدمية فهي ال تتغري حبدوث احلوادث وإثبات اجلهـة              
واملكان معناه يقتضي هذا التغري،  مبعىن أن اهللا مل يكن متصفا بالعلو والفوقية من حيـث                 

 إال بعد أن خلق العامل، فقبل خلق العامل مل يكن يف جهة الفوق لعدم وجود ما هـو                   اجلهة
يف جهة السفل، وذا تكون الفوقية املكانية أو العلو املكاين صفة حادثـة نتجـت عـن                 

  . حادث؛ ولذا فهي ال تصلح صفة هللا سبحانه وتعاىل
خمالفة احلـوادث يف    ، وتعين   مبخالفته سبحانه وتعاىل للحوادث   كما يؤمن املسلمون    

حقائقها، فهي تسلب اجلرمية والعرضية والكلية واجلزئية ولوازمها عنـه تعـاىل، فـالزم       
اجلرمية التحيز، والزم العرضية القيام بالغري، والزم الكلية الكرب والتجزئة، والزم اجلزئيـة             

جرمـا وال   إذا مل يكن املوىل     : الصغر إىل غري ذلك، فإذا ألقى الشيطان يف ذهن اإلنسان           
  .عرضا وال كال وال جزءا فما حقيقته، فقل يف ردك ذلك ال يعلم اهللا إال اهللا

 ﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو الـسِميع البـِصري       ﴿: واستفيدت هذه الصفة من قوله تعاىل       
أن : أيب بن كعـب رضـي اهللا عنـه          ، ومن السنة النبوية ما روي عن        ]١١:الشورى  [

اللَّـه   * قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿يا حممد انسب لنا ربك فأنزل اهللا عز و جل            : املشركني قالوا 
دمالصمد الذي مل يلد :  قال   ] ٢ ،   ١:اِإلخالص   [﴾الص ﴿ولَدي لَما  * وكُفُو كُن لَّهي لَمو
دألنه ليس شيء يولد إال سيموت و ليس شـيء ميـوت إال              ] ٤ ،   ٣:اِإلخالص   [﴾أَح 
: قال   ]٤ :اِإلخالص   [﴾﴿ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد    ث و أن اهللا ال ميوت و ال يورث          سيور

فوصف نفسه سـبحانه، ووصـفه      . )٢(»شبيه و ال عدل و ليس كمثله شيء       مل يكن له    
رسوله صلى اهللا عليه وسلم، بسلب املثل والنقائص اليت ال تليق به، ففهم املؤمنـون أنـه                 

  .ثسبحانه خمالف للحواد

                                                 
  .٤/٢٠٨٤أخرجه مسلم يف صحيحه، ) ١(
، يث صحيح اإلسناد و مل خيرجاههذا حد: وقال . ٢/٥٨٩أخرجه احلاكم يف املستدرك يف تفسري سورة اإلخالص ) ٢(

  .صحيح: وعلق عليه الذهيب بقوله 



 

 ٥

وعليه فال جيوز وصف اهللا سبحانه وتعاىل باحلوادث، وال السؤال عنه مبا يقتضي وصفه              
بذلك، فال يسأل عن اهللا بأين بقصد معرفة جهة ذاته سبحانه ومكاا؛ وإمنـا جيـوز أن                 
يسأل عنه بأين بقصد معرفة ملكوته سبحانه، أو مالئكته أو أي شيء جيوز السؤال عنـه                

 هذا يؤول معىن ما ورد يف الشرع من السؤال بأين أو اإلخبـار              ووصفه باحلوادث، وعلى  
 .مبا ظاهره اجلهة  واهللا تعاىل أعلى وأعلم

>>>  
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  ]الفرقة الناجية[أهل السنة واجلماعة 
ونريد معرفة موقف أهل السنة     من هم أهل السنة واجلماعة أو الفرقة الناجية،          : ٢ س

  ؟ابن تيمية يف تفسريه لصفات اهللا من املعتزلة واسمة، ومن يف باب الصفات 
  اجلواب

بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصـحبه ومـن          
 مركب لفظي حنتاج لفهم معناها معرفة معىن        »أهل السنة واجلماعة  «وبعد، فعبارة   . وااله

 املعاين يف اللغة    كل مفردة على حدا، ومعىن املركب جمتمعا، والبد من التعرف على هذه           
  :واالصطالح على النحو التايل 

  : املعىن اللغوي 
. الـسنة : والثاين. أهل: ركب من ثالثة ألفاظ األول       عبارة تت  ،  أهل السنة واجلماعة  

  .اجلماعة: والثالث 
 ، وأَهـالت  ، وأَهالٍ ، وآهالٌ ، واجلمع أَهلون  ،أَهل الرجل عِشريته وذَوو قُرباه    : وأهل  

   . وجاءت الياء اليت يف أَهايل من الياء اليت يف اَألهلني.واَألهايل مجع اجلمع. توأَهال
 أَي حفَظة القرآن العاملون بـه هـم         ،ويف احلديث أَهل القرآن هم أَهلُ اهللا وخاصته       

 ويف حديث أَيب بكر يف اسـتخالفه        .أَولياء اهللا واملختصون به اختصاص أَهِل اِإلنسان به       
 وكـانوا   -يريد خري املهاجرين  - »قول له ِإذا لَِقيته استعملت عليهم خير أَهِلك       أَ«: عمر  

 وجيوز أَن يكون أَراد أَهل بيت       ،يسمون أَهلَ مكة أَهل اهللا تعظيماً هلم كما يقال بيت اهللا          
 »نٌليس بِك على أَهلِك هـوا     «:  ويف حديث أُم سلمة      . َألم كانوا سكَّان بيت اهللا     ؛اهللا

  . أَي ال يعلَق بِك وال يصيبِك هوانٌ.أَراد باَألهل نفْسه عليه السالم
وأَهلُ املذهب من يدين به وأَهلُ اِإلسالم من يِدين به وأَهلُ اَألمر والته وأَهلُ البيـت                

  .)١(سكَّانه وأَهل الرجل أَخص الناس به

                                                 
 .١١/٢٨راجع لسان العرب  )١(



 

 ٧

استقام فُالن علـى    :  يقال   ،نن الطَّريقة الس: س ن ن    «: قال صاحب خمتار الصحاح     
وتـنح عـن سـنن      .  أي على وجهك   ، وسنِنك ،امِض على سنِنك  : ويقال  . سنن واحد 

  .)١(»والسنة السرية.  ثالث لغات، وِسننه، وسننه،الطَّريق
 من أهل السنة،    فالن: والسنة الطريقة املستقيمة احملمودة، ولذلك قيل     «: قال األزهري   

   .وسننت لكم سنة فاتبعوها
" من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا ومن سن سنة سيئة               «: ويف احلديث 

  .)٢(»يريد من عمل ا ليقتدى به فيها
الطريقة، مرضية كانت أو غري مرضية،      : يف اللغة السنة  «: قال اجلرجاين يف التعريفات     

ما : هي الطريقة املسلوكة يف الدين من غري افتراض وجوب، فالسنة         : يعةوالعادة، ويف الشر  
واظب النيب، صلى اهللا عليه وسلم، عليها، مع الترك أحياناً، فإن كانت املواظبة املذكورة              
على سبيل العبادة فسنن اهلدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد، فسنة اهلـدى        

دين، وهي اليت تتعلق بتركها كراهةً أو إساءة، وسنة الزوائـد،           ما يكون إقامتها تكميالً لل    
هي اليت أخذها هدى أي إقامتها حسنة وال يتعلق بتركها كراهة وال إساءة كسري الـنيب                

  .صلى اهللا عليه وسلم يف قيامه وقعوده ولباسه وأكله
ير، وهي مشترك بني ما صدر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقر                

سنة هدى، ويقـال    : وبني ما واظب النيب صلى اهللا عليه وسلم بال وجوب، وهي نوعان           
السنة املؤكدة، كاألذان واإلقامة، والسنن، والرواتب، واملضمضة، واالستنشاق، على         : هلا

  .رأي، وحكمه كالواجب، املطالبة يف الدنيا، إال أن تاركه يعاقب وتاركها ال يعاقب
 املنفرد، والسواك، واألفعال املعهودة يف الصالة ويف خارجهـا،          وسنن الزوائد، كأذان  

  .)٣(»وتاركها غري معاقب
  .)١(هي عدد كل شيء وكثرته: واجلماعة لغة 

                                                 
  .١/١٥٣خمتار الصحاح  )١(
 .٤/٢٣٤ذيب اللغة، لألزهري  )٢(
  .١/٤٠التعريفات للجرجاين  )٣(



 

 ٨

أصحاب الطريقة احملمودة   :  يف اللغة   » أهل السنة واجلماعة  «معىن املركب اللفظي    ف
  .اتمعني الكثر
  : املعىن الشرعي 

يف الشرع أو االصطالح نفـس      » أهل السنة واجلماعة  «وسوف نسلك يف بيان معىن      
املسلك الذي اتبعناه يف اللغة، فسنذكر املعين لكل مفردة يف الشرع، مث نتكلم عن املعـىن                

  .اإلمجايل
ليس هلا معىن يف االصطالح خيتلف عن املعىن اللغوي إال باعتبار اإلضافة، فأهل             : أهل  

بيانه، وكذلك أهل الكتاب وغري ذلك من    البيت هلا مدلول شرعي خاص ليس هذا موضع         
  .اإلضافات اليت وردت يف الشرع الشريف

أما السنة فهي لفظة استخدمها علماء الشريعة اإلسالمية مبدلوالت خمتلفة؛ وقد اختلف            
مدلوهلا الختالف املدخل الذي يتناولوا من خالله، فاهتم علماء احلديث، وعلماء الفقه،            

  .ماء العقيدة بتعريف السنةوعلماء أصول الفقه، وعل
كل قول أو فعل أو إقرار، حقيقة أو حكما، وسرية          : فالسنة تعين عند علماء احلديث      

وهي . وصفة خلقية وخلقية حىت احلركات والسكنات يف اليقظة واملنام، قبل البعثة وبعدها           
هللا عليـه   ذا املعىن تشمل الواجب واملندوب، بل قد تشمل كل الدين، ألن النيب صلى ا             

  .وسلم يئته وأقواله وأفعاله كان ينقل إلينا الدين
وعلماء أصول الفقه يعدون السنة النبوية املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي بعد القـرآن             

  .الكرمي، ويقصدون ا ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
      ا املندوب، أي غري الفريضة من األعمال الـيت         وعلماء الفقه يطلقون السنة ويريدون

طلبها الشارع، إال أم يفرقون بني املندوب والسنة، بأن املندوب يشمل ما نـدب إليـه                
الشارع سواء ثبت يف السنة أو من استقراء أصول الشريعة، أما السنة فتكـون املنـدوب                

  .الثابت يف هديه صلى اهللا عليه وسلم

                                                                                                                                            
  .١/٥١٦٧، وتاج العروس ٨/٥٣لسان العرب  )١(



 

 ٩

وما كـان   ، يف االعتقاد صلى اهللا عليه وسلم      هدي النيب    ىلسنة عل  ا وعلماء العقيدة يطلقون  
قال ابـن   . بل يتسع مدلوهلا إىل ما كان عليه اخللفاء الراشدون        . عليه من العلم والعمل واهلدى    

هي الطريقة املسلوكة؛ فيشمل ذلك التمسك مبا كان عليه هو          : السنة  «: رجب احلنبلي   
ألعمال واألقوال، وهذه هي السنة الكاملة، وهلـذا        وخلفاؤه الراشدون من االعتقادات وا    

كان السلف قدمياً ال يطلقون اسم السنة إال على ما يشمل ذلك كله، وروي معىن ذلـك                 
عن احلسن البصري واألوزاعي والفضيل بن عياض، وخيص كثري من العلماء املتـأخرين             

  .)١(»اسم السنة مبا يتعلق باالعتقاد
القرآن الكرمي احلث على االجتماع وعـدم الفرقـة، قـال    فقد ورد يف    : أما اجلماعة   

: وقال سبحانه   . ]١٠٣:آل عمران   [﴾  واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا والَ تفَرقُوا     ﴿: تعاىل  
﴿والَ تكُونـوا كَالَّـِذين     : قال تعاىل   . ]١٣:الشورى  [﴾  أَِقيموا الدين والَ تتفَرقُوا ِفيهِ    ﴿
فَرت   ِظـيمع ـذَابع ملَه لَِئكأُوو اتنيالب ماَءها جِد معب لَفُوا ِمنتاخآل عمـران   [﴾قُوا و

:١٠٥[.  
االفتراق املذموم ، إمنا هو يف األصـول؛        : اإلشارة  «: قال ابن عجيبة رضي اهللا عنه       

نه، فخـرج مـن     كالتوحيد وسائر العقائد، فقد افترقت املعتزلة وأهل السنة يف مسائل م          
املعتزلة اثنان وسبعون فرقة، وأهل السنة هي الفرقة الناجية، وأما االختالف يف الفروع فال              

، كـاختالف   »خالف أميت رمحة    « : بأس به ، بل هو رمحة لقوله عليه الصالة والسالم           
القراء يف الروايات، واختالف الصوفية يف كيفية التربية ، فكل ذلك رمحة وتوسعه علـى               

  .)٢(»مة احملمدية، إذ كل من أخذ مبذهب منها فهو سامل ، ما مل يتبع الرخصاأل
قال النيب . وورد يف السنة النبوية احلث على الوحدة واجلماعة، والنهي عن مفارقتها

من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب فإنه ليس أحد يفارق «: صلى اهللا عليه وسلم 
  .)٣(»اهليةاجلماعة شربا فيموت إال مات ميتة ج

                                                 
  .١/٢٦٣جامع العلوم واحلكم، البن رجب احلنبلي  )١(
  .٢/٢٢٥البحر املديد، البن عجيبة ) ٢(
  .٦/٢٦١٢أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٣(



 

 ١٠

قام فينا رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب خطب باجلابية فقال و
 ،استوصوا بأصحايب خريا مث الذين يلوم مث الذين يلوم«: عليه وسلم مقامي فيكم فقال 

مث يفشو الكذب حىت إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسأهلا وباليمني قبل أن يسأهلا 
راد منكم حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد فمن أ

وال خيلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو 
  .)١(»مؤمن

من خرج من الطاعة «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال 
فميتة جاهلية ومن خرج على أميت يضرب برها وفاجرها ال وفارق اجلماعة فمات 

يتحاشى من مؤمنها وال يفي بذي عهدها فقتلة جاهلية ومن قاتل حتت راية عمية يقاتل 
  .)٢(»لعصبة أو يغضب لعصبة فقتله قتلة جاهلية

من نزع يدا من طاعة مل تكن له حجة يوم القيامة           «: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم        
  .)٣(»ت مفارق اجلماعة فإنه ميوت موتة اجلاهليةومن ما

 - أو اثنتني    -إن بين إسرائيل اختلفوا على إحدى       «: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
يـا  : ، ليس منها صواب إال واحدة ، قيل     ، وإنكم ستختلفون مثلهم أو أكثر     وسبعني فرقة 
  .)٤(» الناراجلماعة ، وآخرها يف: وما هذه الواحدة ؟ قال ! رسول اهللا 

أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتني          «: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
وسبعني ملة وإن هذه امللة ستفترق على ثالث وسبعني ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف               

  .)٥(»اجلنة وهي اجلماعة
. إحدى وسبعني فرقة    إن بين إسرائيل افترقت على      «: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       

  .)١(»وهي اجلماعة. كلها يف النار إال واحدة . وإن أميت ستفترق على ثنتني وسبعني فرقة 

                                                 
  .١٦/٢٣٩أخرجه ابن حبان يف صحيحه ) ١(
  .١٠/٤٤١أخرجه ابن حبان يف صحيحه ) ٢(
  .١٠/٤٣٩أخرجه ابن حبان يف صحيحه ) ٣(
  .١٠/١٥٦مصنف عبد الرزاق ) ٤(
  .٢/٦٠٨رواه أبو داود يف سننه ) ٥(



 

 ١١

هذه النصوص الشرعية من القرآن والسنة وغريها توضح أمهية اجلماعـة، ووجـوب             
  .لزومها، وأا هي احلق الذي ينبغي أن يكون املؤمن عليه

  من هم اجلماعة ؟ 
اجتمعوا على احلق الذي كان عليه النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم،              اجلماعة هم من    

: وأصحابه الكرام رضوان اهللا عليهم أمجعني، ودل على ذلك قوله صلى اهللا عليه وسـلم                
ليأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل مثال مبثل حذو النعل بالنعل، حىت لو كان فيهم                 «

ن بين إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعني ملـة،         من نكح أمه عالنية كان يف أميت مثله، إ        
؟ ما الواحدة: فقيل له   » لة واحدة   وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلها يف النار إال م          

  .)٢(»ما أنا عليه اليوم وأصحايب« : قال 
فكان الصحابة رضي اهللا عنهم  أول مجاعة جتمعت يف اإلسالم، وكان جتمعها علـى               

ه وسلم، والقرآن الكرمي،  وقد أقر النيب صلى اهللا عليه وسلم جتمعهـم              النيب صلى اهللا علي   
هذا وما اجتمعوا عليه، ولذا فال شرعية جلماعة املسلمني إال مبتابعتها للجماعة األوىل وهي              

  . مجاعة الصحابة
  )عالمتهم(كيف نعرف اجلماعة ؟ 

 االنقسامات املذهبية   بعد انقضاء العهد النبوي، ويف اية عهد اخللفاء الراشدين بدأت         
بني اجلماعة املسلمة، ورمبا لدواعي سياسية ظهرت فرقة اخلوارج، ومن بعدها الـشيعة،             
وظهرت النواصب وهذه الفرق كلها بدأت يف الظهور والتكوين بسبب ما حدث مـن               

  .خالفات يف اية عهد اإلمام علي رضي اهللا عنه
 العباس ملا ذهبت إليـه املعتزلـة،        مث بعد ذلك ظهرت املعتزلة، ومال بعض حكام بين        

وثبت اإلمام أمحد ينافح على ما كان عليه األمر األول، ولذا لقب بإمـام أهـل الـسنة                  
واجلماعة جلهاده وصربه يف تلك احملنة اليت تدخل فيها السلطان ومل تقتصر على املناظرات              

  .العلمية

                                                                                                                                            
  .٢/١٣٢٢ن ماجه يف سننه رواه اب) ١(
  .١/٤٣٠أخرجه احلاكم يف مستدركه ) ٢(



 

 ١٢

نه، وبـدأت فـرق     مث ظهرت فرق الكرامية ونسبت نفسها لإلمام أمحد رضي اهللا ع          
  .التجسيم يف الظهور إعماال لظواهر بعض النصوص الواردة يف القرآن الكرمي

وال شك أن كل فرقة من هذه الفرق مل تصرح بأا ختالف مع عليه النيب صـلى اهللا                  
عليه والصحابة من االعتقاد، بل على العكس متاما صرحت أن ما تعتقده هـو العقيـدة                

  . النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابهالصحيحة اليت كان يعتقدها
فحدث اإلشكال وهو من هم اجلماعة ؟ إذا قلنا أم ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه                 
وسلم وأصحابه، فالكل يدعي أن مذهبه يفسر ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسـلم                

  .والصحابة
ها هي التجمع حـول     كانت العالمة الواضحة اليت تعرف ا اجلماعة اليت جيب لزوم         

إمام املسلمني الذي حيكم األقطار اإلسالمية، فلم يكن صعبا يف املاضي التعرف على مجاعة 
  .املسلمني الواجب لزومها

ولكن بسقوط اخلالفة اإلسالمية ومل يعد للمسلمني إمام جيمع اجلماعة املسلمة كلـها             
حلديثة، ومفهوم الدولـة    يف كل أقطارها حىت جتتمع عليه، وما استحدث يف نظم الدول ا           

القومية أو الوطنية أبعدنا عن هذه العالمة اليت كانت تيسر علينا معرفة من هـم مجاعـة                 
  .املسلمني

ومل يبق لنا من العالمات اليت ترشدنا للجماعة املسلمة اليت جيب لزومها إال مفهـوم               
ـ            لفا وخلفـا،   الكثرة من املسلمني، والسواد األعظم الذي اجتمع عليه أغلب املسلمني س

  .فهذه هي مجاعة املسلمني اليت جيب لزومها
وبيسري من التتبع لعلماء األمة بداية من ظهور الفرق والفنت واألقوال، ميكن أن نعلـم               
أين كان السواد األعظم منهم وكيف فهموا عقيدة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه               

  .رضوان اهللا عليهم، وفسروها
ا تعتمدون على الكثرة من املسلمني يف التعرف على أهل السنة           وملاذ: وقد يقول قائل    

إننا مل نذهب للكثرة من البداية، وقلنا أن أهل السنة واجلماعة هم من             : واجلماعة، فنقول   
جتمعوا على ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، مث ادعت كل فرقة أا على                 



 

 ١٣

نلزم مجاعة املسلمني اـتمعني     : سلم وأصحابه، فقلنا    ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه و       
فصرنا إىل الكثـرة    . فعلمنا أن إمام املسلمني زال بزوال اخلالفة وتغري احلال        . على إمامهم 

  . من املسلمني ألا موافقة ملفهوم اجلماعة لغة
 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         وألن األحاديث النبوية صرحت ذا املفهوم،       

يد اهللا على اجلماعة فاتبعوا الـسواد       «: وقال  » ال جيمع اهللا هذه األمة على الضاللة أبدا       «
  .)١(»األعظم، فإنه من شذ شذ يف النار

مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم           :   رضي اهللا عنه قال    أنس بن مالك  عن  
  .)٢(»لسواد األعظمفإذا رأيتم اختالفا فعليكم با. إن أميت ال جتتمع على ضاللة « :يقول 

عندما رأى أبو غالب أبا أمامة يقول على اخلوارج كالب          ويف السنن الكربى للبيهقي     
 أو  ، من قبلك تقـول     : قلت . نعم  : قال  ؟ مامةأبا  أهم هؤالء يا    : قلت  « : جهنم، قال   

 ،مـرة   ال ، بل مسعته  ، إذا جلرئ  ينإ:  قال   . مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        يءش
حدى وسبعني فرقة وان    إسرائيل تفرقوا على    إ ن بين إ:  مث قال    ، حىت عد سبعا   ، مرتني وال

  .)٣(»عظمال السواد األإمة تزيد عليهم فرقة كلها يف النار هذه األ
  : اخلالصة يف املقصود من أهل السنة واجلماعة 

 تعـين   :تبني مما مر من التعريفات اللغوية واالصطالحية أن أهل السنة واجلماعة لغة             
  .أهل الطريقة احملمود اتمعني الكثر

هم الذين على طريقة النيب صـلى اهللا عليـه          : ومعىن أهل السنة واجلماعة اصطالحا      
  .وأصحابه يف االعتقاد اتمعني عليها واملتكاثرين

وعالمتهم تكون بتجمعهم على إمام واحد، فإذا غاب اإلمام فتكون بالسواد األعظم            
  .ن حث النيب صلى اهللا عليه وسلم على لزومهممن املسلمني الذي

                                                 
  .٢٠١، ٢٠١، ١/١٩٩أخرجه احلاكم يف مستدركه، يف كتاب العلم يف ثالثة مواضع ) ١(
  .٢/١٣٠٣رواه ابن ماجه يف سننه ) ٢(
  .٨/١٨٨السنن الكربى للبيهقي ) ٣(



 

 ١٤

اعلم أن أهل السنة واجلماعة كلهم    «: يقول ابن السبكي يف شرح عقيدة ابن احلاجب         
قد اتفقوا على معتقد واحد فيما جيب وجيوز ويستحيل، وإن اختلفوا يف الطرق واملبـادئ               

  : وباجلملة فهم باالستقراء ثالث طوائف . املوصلة لذلك
  . الكتاب والسنة واإلمجاع- أهل احلديث، ومعتقد األدلة السمعية:األوىل 
وشيخ األشعرية هو أبو    ). املاتريدية(أهل النظر العقلي وهم األشعرية واحلنفية       : الثانية  

  .احلسن األشعري، وشيخ احلنفية أبو منصور املاتريدي
املبـادئ  وهم متفقون يف املبادئ العقلية يف كل مطلب يتوقف الـسمع عليـه، ويف               

السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقط والعقلية والسمعية يف غريها، واتفقـوا يف مجيـع               
  .املطالب االعتقادية إال يف مسائل

ومباديهم مبادي أهل النظر واحلديث     . أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية    : الثالثة  
  .)١(»يف البداية والكشف واإلهلام يف النهاية

  : أهل السنة واجلماعة ثالث فرق «: محد السفاريين احلنبلي ويقول اإلمام حممد أ
  .وإمامهم أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل: األثرية 

  .وإمامهم أبو احلسن األشعري رمحه اهللا تعاىل: واألشعرية 
  .)٢(»وإمامهم أبو منصور املاتريدي: واملاتريدية 

سنة واجلماعة، وإمنـا ألنـه مل       وأغفل السفاريين الصوفية ال ألنه مل يعدهم من أهل ال         
يعدهم مذهبا عقائديا، بل هو مذهب سلوكي فلم يستقل الصوفية مبذهب يف إثبات قضايا              
التوحيد، بل كانوا يتبعون يف العقيدة أهل السنة واجلماعة إما مبوقف أهـل احلـديث، أو           

  .موقف األشاعرة واملاتريدية
عدم اخلوض والردود فلم يـستمر      أما موقف أهل احلديث أو األثر والذي كان يؤثر          

على ذلك، فقد دخلوا ميدان الرد عندما قوت شوكة املعتزلة، فاضطروا إىل جماتهم، كما              

                                                 
  .٢٩٨ يف تعليقه ص إشارات املرام من عبارات اإلمام، للشيخ يوسف عبد الرزاق) ١(
  .٧٣لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية، شرح الدرة املضية على عقائد الفرقة الناجية ص ) ٢(



 

 ١٥

كنـا نـرى    «: اضطر اإلمام أمحد بن حنبل أن يقف مدافعا عن العقيدة الصحيحة فقال             
الـرد  السكوت عن هذا قبل أن خيوض فيه هؤالء، فلما أظهروه مل جند بدا من خمالفتهم و               

  .)١(»عليهم
املنهج القومي يف اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل وصفاته، هو منهج أهل السنة واجلماعـة،              
وهو ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان اهللا عليهم، إال أم                

  .مل يفصلوه لعدم احلاجة للتفصيل والرد
   :وفيما يلي نعرض ملوقف أهل السنة من كل من

   ابن تيمية ومن وتابعه- ٢    . املعتزلة واسمة- ١
   :موقف أهل السنة واجلماعة من املعتزلة واسمة  : أوال

وقد اضطر اخللف من أهل السنة لتوضيح أمور التوحيد على هذا النحو لـدرء شـبه              
عدد الفرق اليت أخطأت يف التعبري عن التوحيد، فاملعتزلة تومهوا أن إثبات الصفات يقتضي ت             

والكرامية أو احلشوية تومهوا    . القدماء فنفوا الصفات وزعموا أن الذات هي عني الصفات        
إثبات حلول احلوادث يف الذات اإلهلية، وأثبتوا بعض األلفاظ اليت أضيفت هللا يف النصوص              

  .الشرعية على احلقيقة اللغوية اليت يلزم من اجلسمية، بل صرحوا باجلسمية
وسط بني املعتزلة الذين نفوا صفات، وبـني        ] سنة واجلماعة أهل ال [ووقف أهل احلق    

احلشوية الذين صرحوا بالتجسيم والتشبيه، فكان منهجهم لتوضيح معتقد أهـل الـسنة             
واجلماعة قبل طروء هذه الشبه، وما كان األقدمني حباجة هلذا البيان لعـدم ورود تلـك                

  .الشبه
ن مل يتوق النفي والتشبيه زل، ومل       وم« : -رمحه اهللا تعاىل  –قال أبو جعفر الطحاوي     

يصب الترتيه، فإن ربنا جل وعال موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية،            

                                                 
  .٤٦٧عقائد السلف البن قتيبة ص ) ١(



 

 ١٦

ليس مبعناه أحد من الربية، تعاىل اهللا عن احلدود والغايات واألركان واألدوات، ال حتويـه               
  .)١(»اجلهات الست كسائر املبتدعات

نفيس يف بيان املنهج الذي سار عليـه أهـل الـسنة            ولإلمام أيب حامد الغزايل كالم      
واطلعـوا علـى    «: واجلماعة يف حترير مسائل العقيدة؛ ولذا ننقله رغم طوله حيث يقول            

طريق التلفيق بني مقتضيات الشرائع وموجبات العقول؛ وحتققوا أن ال معاندة بني الشرع             
اجلمود علـى التقليـد،     وعرفوا أن من ظن من احلشوية وجوب        . املنقول واحلق املعقول  

وإن من تغلغل من الفالسفة     . واتباع الظواهر ما أتوا به إال من ضعف العقول وقلة البصائر          
وغالة املعتزلة يف تصرف العقل حىت صادموا به قواطع الشرع، ما أتوا به إال من خبـث                 

ـ      اإلفراطفميل أولئك إىل التفريط وميل هؤالء إىل        . الضمائر زم ، وكالمها بعيد عـن احل
  . واالحتياط

بل الواجب احملتوم يف قواعد االعتقاد مالزمة االقتصاد واالعتمـاد علـى الـصراط              
وأىن يستتب الرشاد ملن يقنع بتقليد األثر واخلرب،        . املستقيم؛ فكال طريف قصد األمور ذميم     

وينكر مناهج البحث والنظر، أو ال يعلم انه ال مستند للشرع إال قول سيد البشر صلى اهللا                 
عليه وسلم، وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخرب، وكيف يهتدي للـصواب            
من اقتفى حمض العقل واقتصر، وما استضاء بنور الشرع وال استبصر ؟ فليـت شـعري                

 العقل قاصـر وأن     أنكيف يفزع إىل العقل من حيث يعتريه العي واحلصر ؟ أو ال يعلم              
القطع والبتات وتعثر بأذيال الضالالت من مل       جماله ضيق منحصر ؟ هيهات قد خاب على         
  . ذاءفمثال العقل البصر السليم عن اآلفات واإل. جيمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات

املستغين إذا  . فاخلق بأن يكون طالب االهتداء    . ومثال القرآن الشمس املنتشرة الضياء    
العقل مكتفياً بنور القرآن، مثاله     استغين بأحدمها عن اآلخر يف غمار األغبياء، فاملعرض عن          

فالعقل مع الشرع نور . املتعرض لنور الشمس مغمضاً لألجفان، فال فرق بينه وبني العميان     
وسيتضح لك  . على نور، واملالحظ بالعني العور ألحدمها على اخلصوص متدل حببل غرور          

ا بقواطع األدلة، أنه    أيها املشوق إىل االطالع على قواعد عقائد أهل السنة، املقترح حتقيقه          

                                                 
  .٢٦العقيدة الطحاوية، لإلمام أبو جعفر الطحاوي ص ) ١(



 

 ١٧

فاشكر اهللا تعاىل   . مل يستأثر بالتوفيق للجمع بني الشرع والتحقيق فريق سوى هذا الفريق          
 آلثارهم واخنراطك يف سلك نظامهم وعيارهم واختالطك بفرقتهم؛ فعساك          اقتفائكعلى  

  .)١(»أن حتشر يوم القيامة يف زمرم
ملخلوقات دل ثبوا على خمصص يؤثرها      كل صفة يف ا   «: قال اإلمام اجلويين رمحه اهللا      

ويريدها وال يعقل ثبوا دون ذلك فهي مستحيلة على اإلله، فإا لو ثبتت له لدلت على                
  .)٢(»افتقاره إىل خمصص داللتها يف حق احلادث املخلوق

من انتهض لطلب مدبره، فإن اطمأن إىل موجود انتهى إليه فكـره فهـو              «: ويقول  
 النفي احملض فهو معطل، وإن قطع مبوجود، واعترف بالعجز عـن            مشبه، وإن اطمأن إىل   
  .)٣(»درك حقيقته فهو موحد

   : أهل السنة واجلماعة وموقفهم من تفسري ابن تيمية للصفات : ثانيا
أمثر التفريق » باب اإلميان باهللا وصفاته«علمنا أن توضيح أهل السنة لعقيدة السلف يف 

كاملعتزلة، واسمة الذين أغرقوا يف إثباا على حنو ال يليق بني املعطلة الذين نفوا الصفات 
  .باهللا سبحانه وتعاىل حيث شبهوا اهللا سبحانه وتعاىل خبلقه

ومبا أن املعتزلة ال وجود هلم يف هذه األيام كفرقة يترتب عليها الفنت والفرقة بني 
  . أيامنا هذهاملسلمني، وكذلك ال وجود ملذهب التجسيم الصريح من فرقة ظاهرة يف

–وإمنا املوجود بيننا يف هذه األيام طائفة وافقت ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم 
 وغريهم يف تفسريهم ملذهب السلف، ومل يكن ألتباع مذهب ابن تيمية يف -رمحهما اهللا

زمنه فرقة من الناس يترتب عليها الفتنة والفرقة بني املسلمني، وإمنا ظهرت هذه الفرقة يف 
ر احلديث عقب احلركة اليت قام ا الشيخ حممد عبد الوهاب الذي عمل على إحياء العص

مذهب ابن تيمية  مرة أخرى وتبناه يف االعتقاد، بل وزعم أنه هو مذهب أهل السنة 

                                                 
  .١/١االقتصاد يف االعتقاد، لإلمام أيب حامد الغزايل ) ١(
  .٢١العقيدة النظامية يف األركان اإلسالمية ص ) ٢(
  .٢٣العقيدة النظامية يف األركان اإلسالمية ص ) ٣(



 

 ١٨

» السلفية«واجلماعة، وهو مذهب السلف، ويطلق أتباع هذا املذهب على أنفسهم اسم 
  .»السلفيون«أو 

ل السنة واجلماعة يف حمل الرتاع، مث نبني خطأ ابن تيمية ومن وافقه لذا فنبني عقيدة أه
حمل اخلالف بني أهل السنة واجلماعة وما حاول ابن تيمية نسبته  .يف بيان مذهب السلف

  .»الصفات اخلربية«، أو ما يسمى بـ »اإلضافات إىل اهللا«ملذهب السلف يكمن يف 
 واليت أضافها اهللا له يف ،ردة يف القرآنونشأ هذا اخلالف بسبب أن بعض األلفاظ الوا

كتابه العزيز زعم ابن تيمية رمحه اهللا أا ثابتة يف حق اهللا على احلقيقة اللغوية، هذه احلقائق 
اللغوية اليت يلزم منها قطعا تشبيه اخلالق سبحانه وتعاىل خبلقه، وهو ما يتناقض مع ما تقرر 

  . من خمالفته سبحانه للحوادث
 واجلماعة يعتقدون أن هذه األلفاظ ال نتعرض ملعناها ألا من قبيل وأهل السنة

املتشابه، فهم يرون أن هذه اإلضافات أو الصفات اخلربية مل تثبت هللا من جهة العقل، وإمنا 
ثبتت باخلرب، فطريقهم فيها هو أن هذه األلفاظ املضافة هللا، أو الصفات املخرب ا، يسلم 

 يتكلم السلف بإثباا على احلقيقة اللغوية، ومل ينكرها السلف ا ومتر كما جاءت، فلم
الصاحل؛ إذ ظاهر األلفاظ يدل على حقائق معانيها معروفة يف اللغة، وهذه احلقائق اللغوية 

  .وعلى هذا درج املتقدمون من أهل السنة واجلماعة. تتناىف مع ترتيه الباري سبحانه وتعاىل
وكل ما جاء يف القرآن أو صح عن «: ذلك حيث قال وقد أجاد ابن قدامه يف إيضاح 

 وترك ، وتلقيه بالتسليم والقبول،اإلميان به  صفات الرمحن وجب مناملصطفى عليه السالم
 ،اوما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظً ،والتمثيله،  والتشبي،التعرض له بالرد والتأويل

ا لطريق الراسخني ته على ناقله اتباعوجنعل عهد،  ونرد علمه إىل قائله،وترك التعرض ملعناه
والراِسخونَ ِفى ﴿:   كتابه املبني بقوله سبحانه وتعاىل  يف العلم الذين أثىن اهللا عليهم يف

وقال يف ذم مبتغي التأويل ، ]٧: آل عمران  [﴾الِعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنا
 الَِّذين ِفى قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ ما تشابه ِمنه ابِتغاَء الِفتنِة وابِتغاَء فَأَما﴿: ملتشابه ترتيله 

  . ]٧: آل عمران  [﴾تأَِويِلِه



 

 ١٩

 مث حجبهم عما،فجعل ابتغاء التأويل عالمة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة يف الذم 

قال اإلمام   . ﴾وما يعلَم تأِْويلَه ِإالَّ اللَّه﴿أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه 
:  صلى اهللا عليه وسلمالنيب  يف قولرضي اهللا عنه أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل 

نؤمن : وما أشبه هذه األحاديث  ).إن اهللا يرى يف القيامة( و،) مساء الدنياإىلإن اهللا يرتل «
 ،ا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق،ا منهشيئً  وال نرد، وال معىن،ا ونصدق ا ال كيف
وال نصف اهللا بأكثر مما وصف به نفسه بال صلى اهللا عليه وسلم، وال نرد على رسول اهللا 

  .]١١:الشورى  [﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع البِصري﴿حد وال غاية 
وال يبلغه وصف  نتعدى ذلك ال ، ونصفه مبا وصف به نفسه،ونقول كما قال

لشناعة   وال نزيل عنه صفة من صفاته، حمكمه ومتشاه، نؤمن بالقرآن كله،الواصفني
شنعت وال نتعدى القرآن واحلديث وال نعلم كيف كنه ذلك إال بتصديق الرسول صلى 

رضي قال اإلمام أبو عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي  . »اهللا عليه وسلم  وتثبيت القرآن
 ومبا جاء عن ، وآمنت برسول اهللا، ومبا جاء عن اهللا على مراد اهللا،باهللا آمنت : اهللا عنه

    . مراد رسول اهللا   على،رسول اهللا
اإلقرار  متفقون علىرضي اهللا عنهم وأئمة اخللف كلهم .وعلى هذا درج السلف 

  تعرضواإلمرار واإلثبات ملا ورد من الصفات يف كتاب اهللا وسنة رسوله من غري

  .)١(» لتأويله
كان هذا ما عليه املتقدمني من أهل السنة، وقد اتسم مذهب املتأخرين من أهل السنة 

إثبات اللفظ ساء فهمه وأصبح هو حني رأوا أن  هجوا التأويل حيث إم انتبالتأويل،
  على طريقة املشبهة، أفضى عند بعضهم إىل القول للحقائق اللغوية والتزم لوازمهااإلثبات

 فصرح ذا ابن كرام الذي نسبه نفسه إىل اإلمام أمحد، وما تقرر يف باجلسمية ولوازمها،
إال أن . كتاب التوحيد البن خزمية، وما ذكره أبو عثمان الدارمي وغريه من جتسيم صريح

ابن تيمية مل يصرح بالتجسيم كهؤالء فابن تيمية زعم إثبات هذه األلفاظ على احلقائق 
  . مل يلتزم لوازم ذلك من إثبات اجلسمية صراحةاللغوية، ولكنه

                                                 
  .٨ : ٥ ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد، البن قدامة، ص )١(



 

 ٢٠

املتقدمون من أهل السنة واملتأخرون على اإلمرار وعدم التعرض للفظة بالنفي، اتفق  و
اليت من شأا تشبيه الرب سبحانه احلقيقة اللغوية   التصريح بإثباا علىوكذلك عدم

وز أن يفهم منها إال ما يليق وتعاىل خبلقه، ولكن زاد املتأخرون بأن هذه األلفاظ ال جي
إذا صممت أن تتكلم عن معىن هلذه الصفات؛ فقل أي : باهللا، فكأم يقولون للخصم 

أن  :  أيها اخلصم قل: معىن إال املعىن الذي ينقص من قدر الرب ويشبهه خبلقه، فقالوا 
طه  [﴾لَى عيِنىوِلتصنع ع﴿:  يف السياق القرآين  اهللامنسوبا إىل» عني« لفظ -مثال-ورد 

 يعين عناية اهللا سبحانه وتعاىل ورعايته لسيدنا موسى عليه السالم، ولكن إياك أن ،]٣٩:
 ولذا إا عني على احلقيقة اللغوية مما يقتضي كوا جارحة ما يقتضي اجلسمية،: تقول 

  .تنظرييصلح أن نقول إن مذهب السلف مذهب اعتقاد، ومذهب اخللف مذهب 
ينِزلُ ربنا تبارك وتعالَى ِإلَى السماِء «: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقولون يف 

أنه ترتل الرمحات، واستجابة الدعوات، وال ميكن أن يكون نزول باحلقيقة . )١(»الدنيا
 االنتقال والتحرك، وهذا ال يكون إال يف  إذ يعين الرتول على احلقيقة اللغويةاللغوية
إذن أنت ال تثبت احلقيقة : ، قلنا ال نقصد معىن التحرك واالنتقال: سام، فإن قالوا األج

وهو ما يفعله أهل السنة يف مناقشة هذه  اللغوية وتقول أن الرتول يف حق اهللا معىن جمازي
بل أثبته مبا يقتضي التحرك واالنتقال إذا كان هذا هو احلقيقة اللغوية، :  وإذا قال .األلفاظ
، لذا وجب التزام مذهب أهل السنة  إذن أنت تنعت اهللا بصفات األجسام:نقول 

واجلماعة من اإلقرار واإلمرار ونفي املعىن على احلقيقة اللغوية، وإثبات املعىن املستفاد من 
  .سياق النص

يفهم منه على سبيل اإلمجال معىن ] ٦٤: املائدة [﴿بلْ يداه مبسوطَتاِن﴾: وقوله تعاىل
 واجلود املطلق والعطاء الذي ال ينقطع، الالئق بصفة الرب تعاىل، أما لفظ اليدين الكرم

وهو احلقيقة اللغوية اليت -املضاف هللا تعاىل يف اآلية فإن املعىن الظاهر املتبادر من إطالقه 
، غري مراد قطعا ملا فيه من مشاة وضع اللفظ ليدلَّ عليها بني املخلوقني وهي اجلارحة

  .وقاتاملخل

                                                 
  .١/٥٢١، و أخرجه مسلم يف صحيحه ١/٣٨٤ أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(



 

 ٢١

فهذا مذهب أهل السنة يف التعامل مع تلك األلفاظ اليت إذا ما أُثبتت على احلقيقة 
  .اللغوية تلزم التشبيه قطعا

أن الوارد عن السلف ليس فيه أي ذكر إلثبات احلقيقة اللغوية           : ؛ األول   فهناك أمران 
  ممن سبقه  وافقههلذه األلفاظ هللا سبحانه وتعاىل، وإمنا من صرح بذلك هو ابن تيمية ومن              

 كابن القيم وغريه وهم على كل األحوال عدد قليل إذا            وتبعه كأيب يعلى، وابن منده، ومن    
   .نظرنا إىل السواد األعظم من علماء األمة، ال ينبغي أن يغتر م طالب للعلم

  ملا تكلمت الفرق مبعاين جيب دحضها للرجوع إىل معتقد أهل السنة األمر الثاين
ل اخللف من أهل السنة واجلماعة التأويل احلسن الذي يتفق مع السياق، واجلماعة، أو

  .وهذا ما قرره أكابر علماء أهل السنة واجلماعة
فإن دعت احلاجة إىل التأويل لرد مبتدع وحنوه «:  رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام النووي 

  .)١(»تأولوا حينئذ، وعلى هذا حيمل ما جاء عن العلماء يف هذا
لنووي رمحه اهللا أثنـاء شرحـه حلديـث مـن األحاديث اليت وردت فيه وقال ا

هذا احلديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران «: هذه األلفاظ املومهة 
وهو مذهب مجهور السلف وبعض املتكلمني، أنه يؤمن بأا حق : أحدمها ... للعلماء 

 حقنا غري مراد وال يتكلم يف تأويلها مع على ما يليق باهللا تعاىل وأن ظاهرها املتعارف يف
اعتقاد ترتيه اهللا تعاىل عن صفات املخلوق وعن االنتقال واحلركات وسائر مسات اخللق، 

مذهب أكثر املتكلمني ومجاعات من السلف، وهو حمكي عن مالك واألوزاعي : والثاين
  )٢(.»أا تتأول على ما يليق ا حبسب مواطنها

 بدعة قبيحة، -يعين التأويل-وليس الكالم يف هذا :  عبد السالمقال اإلمام العز بن
وإمنا الكالم فيه بدعة حسنة واجبة لَما ظهرت الشبهة، وإمنا سكت السلف عن الكالم فيه 
إذ مل يكن يف عصرهم من حيمل كالم اهللا وكالم رسوله على ما ال جيوز محله عليه، ولو 

                                                 
  ١/٥٠اموع للنووي ) ١(
  ٦/٣٦لنووي على صحيح مسلم شرح ا) ٢(



 

 ٢٢

ا عليهم غاية اإلنكار، فقد رد الصحابة ظهرت يف عصرهم شبهة لكذبوهم وأنكرو
  .)١(والسلف على القدرية ملا أظهروا بدعتهم، ومل يكونوا قبل ظهورهم يتكلمون يف ذلك

تكرر ذكر وجه اهللا تعاىل يف «: » الوجه«قال احلافظ العراقي يف معرض الكالم عن 
 مذهبان -كغريه من اإلضافات أو الصافات اخلربية-الكتاب والسنة وللناس يف ذلك 

إمرارها كما جاءت من غري كيف فنؤمن ا ونكل علمها إىل : ) أحدمها: (مشهوران 
عاملها مع اجلزم بأن اهللا ليس كمثله شيء وأن صفاته ال تشبه صفات املخلوقني 

انظر إىل تقرير . )٢(»تأويلها على ما يليق بذاته الكرمية فاملراد بالوجه املوجود: ) وثانيهما(
  .»أهل احلق«اقي وهو يقصد بالناس احلافظ العر

فيعلم أن مذهب أهل السنة واجلماعة يف األلفاظ الواردة يف الشرع الشريف هي 
اإلقرار بثبوا وإمرارها كما جاءت دون التعرض هلا بالنفي أو املعىن، وأن ما تأوله متأخرو 

  .أهل السنة واجلماعة كان للرد على من وقع يف النفي والتشبيه
 ابن تيمية ومن وافقه فهو يرى إثبات هذه األلفاظ الواردة يف الشرع مع أما مذهب

أن ذلك وإثبات املعىن اللغوي احلقيقي الذي يعرفه العرب ال املعىن اازي، وهو سبق بيانه 
يلزم منه التجسيم قطعا، وإن مل يصرح به هو ومن وافقه كما أم أصروا على عدم نفي 

  .اجلسمية
 ومعلوم أن كون البـاري      «: ابن تيمية يف اجلسمية قوله      قاله   الذي   ومن الكالم احملري  

ليس جسما ليس هو مما تعرفه الفطرة بالبديهة، وال مبقدمات قريبـة مـن الفطـرة، وال                 
مبقدمات بينة يف الفطرة، بل مقدمات فيها خفاء وطول، وليست مقدمات بينة وال متفقا              

العقالء، تبني أن من املقدمات اليت نفـت ـا          على قبوهلا بني العقالء، بل كل طائفة من         
خصومها ذلك ما هو فاسد معلوم الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد وطوائـف              
كثريون من أهل الكالم يقدحون يف ذلك كله ويقولون بل قامت القواطع العقلية علـى               

                                                 
  ١٦٦، ١٦٥ أهل السنة األشاعرة ص )١(
  .١٠٧ ص ٣ طرح التثريب، للعراقي، ج)٢(



 

 ٢٣

 ال يكون جسما    ومانقيض هذا املطلوب، وإن املوجود القائم بنفسه ال يكون إال جسما،            
  .)١(»يكون معدوما، ومن املعلوم أن هذا أقرب إىل الفطرة والعقول من األول

بل هذا القول الذي اتفق عليه العقالء من أهل اإلثبات «: وقوله بعد ذلك بقليل 
اتفقوا على أن الوهم واخليال ال يتصور موجودا إال متحيزا، أو قائما مبتحيز : والنفي

وهذا حق معلوم أيضا باألدلة العقلية والشرعية، : مث املثبتة قالوا . وهو اجلسم وصفاته
  .أنه قد يعلم بنوع من دقيق النظر أن هذا باطل: وقالت النفاة . بل بالضرورة

فالفريقان اتفقوا على أن الوهم واخليال يقبل قول املثبتة الذين ذكرت أم يـصفونه              
  .)٢(»ل مذهبهم ال نقيضه يف الذاتباألجزاء واألبعاض وتسميهم اسمة، فهو يقب

هذه بعض عبارات ابن تيمية عندما أراد أن يشرح مذهب السلف، فخالف الـسواد              
األعظم من أئمة أهل السنة وعلمائها، إال إنه وجب التنبيه أن ما وقع فيه ابن تيمية ومـن                  

ال خيرجهم من   وافقه يف إثبات هذه األلفاظ على احلقيقة اللغوية واليت يلزم منها اجلسمية،             
ربقة اإلسالم، فابن تيمية ومن وافقه مل يصرحوا باجلسمية وإن كانوا مل يصرحوا بنفيهـا،    
بل نصوا على عدم جواز نفيها، إال أنه كما تقرر أن الزم املذهب ليس مبذهب، فال يصح                 
أن ننسب البن تيمية ومن وافقه أم جمسمة، وغاية األمر أن يقال يلزم مـن مـذهبكم                 

  .مالتجسي
 ومن وافقه ممن تسموا بالسلفية جانبهم الصواب يف التعبري عن -رمحه اهللا- فابن تيمية

مذهب السلف، وهذا اخلطأ ال خيرجهم من اإلسالم، كما أنه أيضا ال يصح أن يكون هو 
التعبري عن مذهب السلف الصاحل وعقيدة أهل السنة واجلماعة، وهذا ما نعتقده وأردنا 

  .بيانه يف هذا الباب
والصواب الثبات على ما ذهب إليه أهل السنة واجلماعة وقرروه يف كتبهم احملررة، 
وهم السواد األعظم من املسلمني وعلمائهم يف كل فنون الشريعة الذين حفظ اهللا م 

  .وبينا أن السواد األعظم من عالمات معرفة أهل السنة واجلماعة. دينه، وأقامه للناس

                                                 
  .١/٩٣ ]بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالميةاملسمى بيان [ التأسيس )١(
  .١/٩٧ ]بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالميةاملسمى بيان [ التأسيس )٢(



 

 ٢٤

ل الـسنة   ومن وافقه يف هذا ال تكفرهم، بل ال خترجهم من أه          إال أن خمالفة ابن تيمية      
، فهؤالء من أهل السنة واجلماعة، إال أم يف هذا الباب           واجلماعة يف باقي أبواب االعتقاد    

 أن  خالفوا طريقة أهل السنة واجلماعة ووقعوا يف اخلطأ يف تفسري مذهب السلف، وعلينـا             
 واألقوال إال بني املتخصصني من علماء الكالم        نتجاوز ذلك كله، وأال تثار هذه التفاصيل      

عـة  بني العامة واجلهلة حىت ال تكـون ذري       واملشتغلني بالبحث الشرعي، فال ينبغي إثارا       
  .للتشرذم والفرقة بني املسلمني والتبديع والتفسيق وهو ما نشاهده يف أيامنا هذه

املعتزلـة،  من  من كل   وذا نكون قد أوضحنا مفهوم أهل السنة واجلماعة، وموقفهم          
واسمة، ومن ابن تيمية ومن وافقه يف تفسريه ملذهب أهل السنة يف إثبات الـصفات هللا                

  .سبحانه وتعاىل، واهللا تعاىل أعلى وأعلم
>>>  



 

 ٢٥

  التقريب بني أهل السنة والشيعة 
هل الشيعة من املسلمني؟ وإذا كانوا من املسلمني فما واجب أهل السنة  : ٣س 

هم؟ وما هي مسائل االختالف بينهم وبني أهل السنة؟ وهل جيوز التقريب بينهم حنو
  وبني أهل السنة؟ أو أن هذا مسلكًا خاطئا؟ 

  اجلواب
بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن 

ع واَألنصار، ومجعه أَشياع، وِشيع، اَألتباق على معىن ِلطْ أٍُملَاسم ع: الشيعةوبعد، ف. وااله
كرم اهللا وجهه ورضي - وقد أطلق اسم الشيعة على من ناصروا سيدنا علي بن أيب طالب 

  .اخلالفة يف بأحقيته  دون غريه، وأقروا-عنه
كرم -علي بن أيب طالب سيدنا أصحاب ب األمر ئيف بادمصطلح الشيعة ومل خيتص 

سيدنا على كل من ناصر وشايع  ون غريهم، بل أطلق مبعناه هذاد -اهللا وجهه ورضي عنه
ودليل ذلك ما جاء يف صحيفة–رضي اهللا عنهما–معاوية سيدنا ا وعلي  هذا ما : حكيمالت

مث بعد ذلك صار هذا . اتقاضى عليه علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان وشيعتهم
  . وجهه ورضي عنهاملصطلح خاصا بأصحاب سيدنا علي كرم اهللا

إال أن شيعة سيدنا علي رضي اهللا عنه بقيت ببقاء نسله الشريف، واستمر معاداة 
احلكام من بين أمية ألهل بيت سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، حىت قتل يزيد 
بن معاوية السيد األكرم احلسني عليه السالم، فازداد مقت شيعة سيدنا علي وأبنائه رضي 

 عنهم أمجعني على بين أمية، وامتد مقتهم لكل من رضي حبكم بين أمية فأحلقوا أكثر اهللا
  .صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم م

وأهل السنة يعلمون أن عليا رضي اهللا عنه كان أقرب للحق من معاوية رضي اهللا 
ى يزيد بعدما عنه، ويعلمون أن سيدنا احلسني قُِتلَ مظلوما، وخرج أهل املدينة عل

  .استباحها، ومل يستقر حكم بين أُمية إال بانتقال احلكم لبيت مروان
  
  



 

 ٢٦

فأهل السنة ليسوا هم شيعة معاوية وال أتباع شيعة معاوية رضي اهللا عنه، وإمنا هـم                
شيعة لسيدنا علي وملعاوية رضي اهللا عنهما وكل أصحاب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم،                

 الَّ قُـل ﴿: ن أن حب آل البيت من أعظم القربات، ممتثلني لقوله تعاىل          وأهل السنة يعتربو  
أَلُكُمِه أَسلَيراً عةَ ِإالَّ أَجدوى ِفي الْمبة أيضا حيبون مجيع      ]٢٣: الشورى [﴾الْقُرنوأهل الس ،

الصحابة رضي اهللا عنهم، وال جتدهم حيطون من شأن أي واحد من الصحابة رضوان اهللا               
ليهم، وأن موقفهم من اخلالفات السياسية اليت حدثت بني الصحابة هو التعامل معها مبا              ع

 تـسأَلُونَ  ولَا كَسبتم ما ولَكُم كَسبت ما لَها خلَت قَد أُمةٌ ِتلْك﴿: يرشدنا إليه قوله تعاىل   
  .لْحكَمفال يقفوا منهم موقف ا ]١٣٤: البقرة [﴾يعملُونَ كَانوا عما

، مث بعد ذلك بدأ الف ا مجاعة املسلمنيخت بأصولتتميز مل ويف بداية نشأة الشيعة 
البعد بني أهل السنة والشيعة بسبب املسائل السياسية، مث انقسموا بعد ذلك إىل فرق 

وهم من - كثرية، منها املعتدلة الذين مل خيتلفوا مع أهل السنة على أصل من أصول الدين
 ومنها اليت - صهم باخلطاب هنا كاإلمامية والزيدية وهم أغلب من ينتسبون للشيعةخن

 غالت لدرجة أا خالفت أهل السنة يف أصول الدين، فبهذه املخالفة خرج من اإلسالم،
 وقد ساعد أعداء اإلسالم على هذا زيادة البعد والفرقة -كاإلمساعيلية والدروز وغريمها-

  .ةبني أهل السنة والشيع
فالشيعة الذين ال ينكرون أصال من أصول الدين من املسلمني؛ ألم يشهدون أنْ ال 
إله إال اهللا، وأن سيدنا حممدا رسول اهللا، ويؤمنون باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم 
اآلخر، والقدر خري وشره، ومِن اجتمعت فيه هذه اخلصال ما جاز حبال من األحوال 

 املسائل القطعية، املعلومةلَّة اإلسالم، فال خالف بينهم وبني أهل السنة يف إخراجه من ِم

، وال يف أركان اإلسالم، فبهذا ال جيوز ألهل السنة أن حيكموا عليهم من الدين بالضرورة
 ألن الرسول صلى اهللا -ممن تسموا بالسلفيني يف هذه األيامكما يفعل املتشددون -بالكفر

   .وقوع يف تكفري أحد من أهل القبلةرنا أَشد التحذير من العليه وآله وسلم حذَّ



 

 ٢٧

 الَ« :يقول صلى اهللا عليه وآله وسلم النيب مسع أنه - عنه اهللا يرض -  ذَر أيب عنف
 هصاِحب يكُن لَم ِإنْ علَيِه، ارتدت ِإال ِبالْكُفِْر، يرِميِه والَ ِبالْفُسوِق، رجال رجلٌ ييرِم

اأَ« :صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا رسول قال: قال عمر وعن ابن .)١(»كَذَِلكمِرٍئ يام 
  . )٢(»علَيِه رجعت وِإالَّ ،قَالَ كَما كَانَ ِإنْ ،أَحدهما ِبها باَء فَقَد كَاِفر يا َألِخيِه قَالَ

االحتراز من :  مييل احملصلُ إليهوالذي ينبغي أن: وقال حجة اإلسالم، اإلمام الغزايل
التكفري ما وجه إليه سبيال، فإن استباحة األموال والدماء من املصلني إىل القبلة، املصرحني 

ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، خطأ، واخلطأ يف ترك تكفري ألف كافر يف احلياة :  بقول
  . )٣(»أ يف سفك حمجمة من دم امرئ مسلمأهون من اخلط

  :هوم التقِْريب ومدى اتفاقه مع روح اإلسالممف
خيتلف الناس يف معىن مفهوم التقريب الْمراد بني الِفرق اإلسالمية عامة، وبني أهل 

ف بغية تعر قارب بني أتباع املذاهب اإلسالميةالت: السنة والشيعة خاصة، وخالصته هو
 على أساس املبادئ ،ة الدينيةوخالتآلف واُألبعضهم على البعض اآلخر على طريق حتقيق 

سع أن يت، وةميف جمال العقيدة والشريعة باعتبارها أساسا لُأل اإلسالمية املشتركة الثابتة
كْا بل ِفصدر كل منه وعقله لقبول ما عند اآلخر، وذلك عن طريق االحتكام إىل املصري ر

  .االجتهاديةالذي البد منه وال بديل عنه يف القضايا 
وقِضية التأليف بني فصائل اُألمِة، والسعي يف إصالح ذات بيِنها، وجمع مشلها على 
احلق والْهدى، ورأِْب صدِعها، والتقريب بني فئاا املتنازعة، من أعظم أصول اإلسالم 

 اللَِّه ِبحبِل ِصمواواعت﴿: العظيمة، ومن أفضل أبواب اخلري واجلهاد يف سبيل، قال تعاىل
. فهو اعتصام حببل اهللا، واجتماع على هدى اهللا] ١٠٣: آل عمران [﴾تفَرقُوا ولَا جِميعا

  . )٤(»الْمؤِمن ِللْمؤِمِن كَالْبنياِن، يشد بعضه بعضا«: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  

                                                 
  .٥/٢٢٤٧لبخاري يف صحيحه، أخرجه ا) ١(
 . واللفظ له١/٧٩، ومسلم يف صحيحه، ٥/٢٢٦٣أخرجه البخاري، يف صحيحه، ) ٢(
  ١٥٧االقتصاد يف االعتقاد، للغزايل، ص ) ٣(
  .٤/١٩٩٩ ، ومسلم يف صحيحه ١/١٨٢أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٤(



 

 ٢٨

قًا وقد طلب اهللا سبحانه وتعاىل من هذه اُألمد كلمتها، وأال تكون ِفرة أن تتوح
] ٥٢: املؤمنون [﴾فَاتقُوِن ربكُم وأَنا واِحدةً أُمةً أُمتكُم هِذِه وِإنَّ﴿: وأحزابا، قال تعاىل

 فَرقُوا الَِّذين ِمن * الْمشِرِكني ِمن تكُونوا ولَا الصلَاةَ وأَِقيموا واتقُوه ِإلَيِه مِنيِبني﴿: وقال أيضا
مهوا ِدينكَانا وعٍب كُلُّ ِشيا ِحزِبم ِهميونَ لَدوقال النيب صلى ] ٣٢، ٣١: الروم [﴾فَِرح

 فقد حذَّر النيب .)١(»الَ تختِلفُوا فَِإنَّ من كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُوا«: اهللا عليه وآله وسلم
له وسلم من الفرقة بني املسلمني ودعا إىل توحيد صفوفهم، روى النعمان صلى اهللا عليه وآ

 توادِهم وتراحِمِهم يمثَلُ الْمؤِمِنني ِف«: بن بشري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  . )٢(» ِبالسهِر والْحمىوتعاطُِفِهم مثَلُ الْجسِد ِإذَا اشتكَى ِمنه عضو تداعى لَه ساِئر الْجسِد

فهذا يدل على أن كل من يعمل ِللَم مشلها، ويسعى إىل تأليف قلوب أبنائها، فهو 
مؤِمن حقا، مجاهد يف سبيل أنبل غاية عِني ا اإلسالم، وهي تأليف القلوب وتوحيد 

ِبيصا أولئك الذين يورثون العداوات، ويبعثون العقون بني األخ األهداف، وأمفَرات، وي
وأخيه، ويصطنعون العداوة والبغضاء، فهؤالء هم الذين يسعون يف األرض بالفساد، 
وواجب املسلمني املخلصني أن يقفوا هلم باملرصاد، وأن يبصروا اُألمة م، ويكشفوا هلم 

 تفَرقُوا كَالَِّذين نواتكُو ولَا﴿: أهدافهم وسوء غايام، وقد انا ربنا عن الفُرقَة فقال
   .]١٠٥: آل عمران [﴾عِظيم عذَاب لَهم وأُولَِئك الْبينات جاَءهم ما بعِد ِمن واختلَفُوا

واُألمةُ اإلسالمية مل تؤت من ثَغرٍة، مثل ما أُوِتيت من جانب فُرقتها وتنازعها، 
 إال بالبعِد عن الفُرقَةم لُألمة طريق وحدا، وما حصلت والصراع بينها، وقد رسم اإلسال

  .املنهج اإلسالمي الصحيح
  

                                                 
  .٢/٨٤٩ هحأخرجه البخاري يف صحي) ١(
  .٤/١٩٩٩  مسلم يف صحيحه، و٥/٢٢٣٨ البخاري يف صحيحه، أخرجه) ٢(



 

 ٢٩

ا بقدر ما ازموا بسالح يِركَسرض تاريخ املسلمني جيد أم مل ينهزموا ععت يسنمو
)ق تدفرس(،أن يستزرع مجاعات للقيام -على مدار التاريخ-نا  وما أسهل على عدو 
 منها ردة، والقَمض علينا؛ فنستسلم هلا على أا أقدار حمتومة لُألرفْة التمزيق اليت تهممِب

لْمستعِمرون استغلُّوا أسباب الفُرقة بني املسلمني أسوأ استغالل، فراحوا يبعثون ، وابراء
ن أكثر مع أ-ألسباب العداوة والبغضاء، وينفخون يف نار قد مخد أوارها وانطفأ هليبها 

 كل هذا لتبقى هلم الكلمة النافذة يف بالد -هذه األسباب قد أصبحت غري ذات موضوع
  .اإلسالم اليت حباها اهللا خبريات ال تكاد توجد يف غريها من بالد اهللا

وليست الدعوة إىل التقريب بني الِفرق اإلسالمية دعوة إىل بقاء فرقة على حساب 
ها من الشواِئب اليت أثارا العصِبيات والنعرات الطائفية، فرقة، ولكنها دعوة إىل تنقيت

ناحر الذي يبعدنا عن التمذهب السليب القائم على التوأذكتها العقلية الشعوِبية، والتقريب 
 الذي هو نشاط فكري وعلمي ،بنا إىل التمذهب اإلجيايب ويقر،هو حبقيقته غري ديين

 ويقربنا بالنتيجة إىل اإلسالم الواحد الذي اتفقنا ،ساس ديينومدارسة واقعية قائمة على أ
  .عليه

فبهذا اتضح لنا أن مسألة التقريب بني الِفرق اإلسالمية بوجه عام، وبني السنة 
  .والشيعة بوجه خاص أمر مطلوب شرعا

 على عاتق العلماء عقَييف عملية التقريب بني الِفرق  األكرب َءبال شك أن الِعو
-  وبناة اجليل، وهم ، ومحلة الدعوة، ورثة األنبياء-من جهة-رين؛ وذلك ألم فكِّموالْ

را يف توحيد الصفوف ثَريب، وأكثر أَقْس اليت يعتمدها التس أعلم باُأل-من جهة أخرى
  .ةموحتقيق خصائص اُأل

وقد حدث تقريب بالفعل بني بعض علماء ِفرق الشيعة املعتدلة وبني علماء أهل 
 يف بداية مطلع القرن العشرين، وباستقراء قضايا اخلالف - ممثال يف علماء األزهر–لسنة ا

بني أهل السنة وبعض ِفرق الشيعة املعتدلة وجدنا أن هذا القضايا مدارها على اجلهات 
  : اآلتية



 

 ٣٠

هللا أهل السنة أن الرواية املعتمدة عن رسول اهللا صلى ا، فريى  رواية األحاديث-١
عليه وآله وسلم تشمل نقل الصحابة كلهم عنه، وعدد الصحابة الذين رأوا النيب صلى اهللا 
عليه وآله وسلم ما يقرب من مائة وأربعة عشر ألف صحايب، روى منهم عن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم ألف ومثامنائة صحايب فقط، وعدد األحاديث اليت رويت عن 

ه وآله وسلم من طريق أهل السنة ال يزيد عن مخسني ألف حديث، منها النيب صلى اهللا علي
  .الصحيح، ومنها الضعيف، ومنها املقبول، ومنها املردود

أما الشيعة فريون أن الرواية ال تكون معتمدة إال إذا كانت عن سيدنا عِلي كرم اهللا 
هللا سبحانه وتعاىل وجهه ورضي عنه، وذلك من طريق نسله الشريف الذي حفظه ا

وعصمه من اخلطأ، فكانت الِعصمة لسيدنا احلسن بن علي رضي اهللا عنه من بعد أبيه مث 
ألخيه احلسني من بعده، مث البنه علي زين العابدين من بعده، مث البنه حممد الباقر من 

من بعده، مث البنه جعفر الصادق من بعده، وإليه تنسب اجلعفرية، مث البنه موسى الكاظم 
بعده، مث البنه علي بن موسى الرضا من بعده، مث البنه حممد بن علي اجلواد، مث البنه علي 

أنه هو املهدي، ومن بن حممد اهلادي، مث البنه احلسن بن علي العسكري، ويعتقد الشيعة 
ومرويات الشيعة مجعها اإلمام السي يف كتاب كبري يضم . ثىن عشريةهنا مسيت باإل

 من األحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف، فمنها املقبول ومنها عشرات اآلالف
  .املردود

فإذا نظرنا إىل هذا الكَم اهلائل من الرواية عند كل من الفريقني قد اتحد يف مساحة 
كبرية جدا واختلف يف مساحة أقل، ولقد صدرت عدة حماوالت لرصد هذا االحتاد جلعله 

إلعالم أتباع كل منهما أما يتفقان أكثر مما خيتلفان، شأنه منطلقا للتقريب بني املذهبني و
يف هذا شأن املدارس العلمية اليت تنتمي إىل دين واحد بأصول واحدة، ولقد قامت 
احملاوالت جلمع الروايات املشتركة املقبولة عند املذاهب املختلفة، فصنف العالمة اإلباضي 

 السيد حممد احلسيين اجلاليل يف جامع ، وحاول)جامع الشمل(يوسف الطفيش كتابه 
األحاديث أن يبني الروايات املشتركة بني أهل السنة والشيعة، وهذا جمهود علمي يبني 

  .القاعدة املشتركة اليت جتمع بني الفريقني
  



 

 ٣١

ففيم االختالف؟ ألن : وعند االطالع على هذه احلقائق تزداد تعجبا وتسأل
سوف يسبب اختالفا يف الفقه، واالختالف يف الفقه بسيط؛ االختالف يف اعتماد الرواية 

ألن الفقه مبين على الظن، وما كان مبنيا على الظن فإن لالجتهاد فيه جماال، وإذا كان 
  .األمر أمر اجتهاد فإنه جيب على كل واحد منا أن يقبل اجتهاد اتهد اآلخر

أساءوا فهم الشيعة من مرادهم ، فريى علماء الشيعة أن أهل السنة  مسألة البداءة-٢
باصطالح البداءة، فعلماء الشيعة ينكرون أن مقصدهم من البداءة أن اهللا يقرر أمرا مث يبدو 

فأهل السنة ) القضاء املعلق(وقالوا ما نفسر به البداءة هو عني ما تفسرون به أنتم له غريه، 
هو علم اهللا الذي ال يتغري وال يتبدل، : إن القضاء منه مبرم، ومنه معلَّق، فاملربم: يقولون

فذلك املسطور يف اللَّوح احملفوظ، والذي ميكن أن يغيره اهللا سبحانه وتعاىل : وأما الْمعلَّق
بسابق علمه وإرادته املطلقة، وقدرته اليت ال اية هلا، ومحلوا عليه حديث رسول اهللا صلى 

: ، وحديث)١(» الْعمِر ِإالَّ الِْبرياَء ِإالَّ الدعاُء والَ يِزيد ِفالَ يرد الْقَض«: اهللا عليه وآله وسلم
، ولَِكن يلِْقيِه الْقَدر وقَد قَدرته لَه، ٍء لَم يكُن قَد قَدرتهي ابن آدم النذْر ِبشيالَ يأِْت«

 . )٢(»أَستخِرج ِبِه ِمن الْبِخيِل

فال خالف يف احلقيقة، إمنا هو خالف موهوم نتج ِمن سوِء الفهم، وِمن وعلى هذا 
محل األلفاظ على غري معانيها االصطالحية اليت استقرت يف أذهان الناس، وهذا ما يعرف 

  .باخلالف اللفظي، وهو ما لو اطلع كل فريق على ما قاله اآلخر لقال به
يعة عما ورد مما يوِهم هذا املعىن ، ولقد اعتذرت الش القول بتحريف القرآن-٣

القبيح، بأن هذا اللفظ معناه استعمال القراءات الشاذَّة اليت يذكرها أهل السنة أيضا يف 
تواتر عن املصطفى صلى اهللا كتبهم، وهي غري معتربة وال معتمدة؛ ألا مل ترد بسند م

ظ كتاب اهللا الذي بني أيدينا، وسلم، وأن السنة والشيعة على السواء يقولون حبفعليه 
تلف عليه املسلمون قط عرب العصور، وهو ذلك الذي بني دفَّتي املصحف ىوالذي مل خي

 نزلْنا نحن ِإنا﴿: املعروف املشهور، وكل اُألمة يقولون حبفظه، كما ورد يف قوله تعاىل 
ا الذِّكْرِإنو اِفظُونَ لَهخلالف أيضا إىل اللفظ دون املعىن فعاد ا.]٩: احلجر [﴾لَح.  

                                                 
  .٤/٤٤٨رواه الترمذي يف سننه ) ١(
  .٧/١٦رواه النسائي يف سننه  )٢(



 

 ٣٢

، فهو خاص بالغالة منهم، أما الطوائف املعتدلة مل نر  القول بتكفري الصحابة-٤
 كالما خمالفا يف الصحابة الكرام، والشيعة -عند الشيعة–ألحد من األئمة املعصومني 

 يف كانوا أو اعلي صحبوا نالذي ونماملتقد يعةالش«: قال ابن تيميةاألوائل مل يقولوا ذا، 
 علي تفضيل يف هماعزِن كان وإمنا ،وعمر بكر أيب تفضيل يف يتنازعوا مل الزمان ذلك

 مثل ذكر حىت واألواخر األوائل من األكابر الشيعة علماء به يعترف مما وهذا ،وعثمان
 أيهما له فقال ،منر أيب ابن اهللا عبد بن شريك سائل سأل :قال البلخي القاسم أبو ذلك
 ؟الشيعة من وأنت هذا أتقول السائل له فقال ،بكر أبو : له فقال ؟علي أو بكر أبو أفضل
 إن أال :فقال ،األعواد هذا علي رقى لقد واهللا، هذا مثل قال من الشيعي إمنا ،نعم :فقال
 كان ما واهللا ؟نكذبهوكيف  ،قوله نردفكيف  ،عمر مث بكر أبو نبيها بعد األمة هذه خري
  )١(.»ذاباك

– هو سيدنا علي كرم اهللا وجهه، ورضي عنه فقط  قضية من أحق باخلالفة-٦
 أو ترتيب اخلالفة كما حدثت، أبو بكر، مث عمر، مث عثمان، مث علي، - وهو قول الشيعة

وهو قول أهل السنة، فهي مسألة تارخيية، ولكنها تعرف عند الشيعة بقضية اإلمامة، 
ها من الوصاية والنصر، وهو ما تدعيه الشيعة، أو أا مسألة تتعلق وهي أا البد في

باالجتماع البشري، وهي متروكة الختيار املسلمني عامة باالنتخاب احلر، وهو ما تدعيه 
  .السنة

أن يتكلم اإلنسان بغري ما : وهي عند الشيعة، وتعريفها عند أهل السنة:  التقية-٧
من أبواب النفاق، أو الكذب، أو الضعف، أو اخلداع، أو حنو يعتقد، وعدوا هذا بابا 

إال أن الشيعة أجابوا على هذا بأن تعريفها يكاد يكون . ذلك من الصفات الذميمة
حكاية مذهب اخلصم طلبا لألمن، وحكاية مذهب اخلصم طلبا لألمن وإن خالفت 

حة املذكورة اليت تتردد بني معتقد من يتكلم، إال أا ليست واحدة من هذه املعاين القبي
النفاق اخلداع، وإمنا هو وضع قد متليه على اإلنسان ظروف سياسية خاصة يف عصر من 
عصور اجلور، وتقييد حرية الرأي، فيضطر اإلنسان إىل أن حيكي مذهب الغري، وليس إىل 

                                                 
  .٨، ١/٧منهاج السنة البن تيمية ) ١(



 

 ٣٣

  .الكذب أو حنو ذلك
ذنوب، وأن عصمة عدم اقتراف ال: ، فقد محلها أهل السنة على معىن الِعصمة-٨

أئمة الشيعة كعصمة األنبياء، وقد اعتذر الشيعة عن هذا وقالوا بأم ال يريدون هذا املعىن 
  .أن أئمتهم موفَّقُون: وإمنا يريدون به معىن التوِفيق، أي

من خالل ما قدمنا تبني أن مسألة التقريب ليست مستحيلة، وأا حتتاج إىل بعض 
لى الناس، ألن التقريب الذي حدث كان بني العلماء، وواجب الوقت لكي يظهر أثرها ع

هؤالء العلماء من الفريقني أن يفهموا أتباعهم ويبعدوهم عن التعصب املقيت الذي يؤدي 
  .إىل تكفري بعضهم البعض، مما يهدد مستقبل األمة اإلسالمية، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

>>>



 

 ٣٤

  الديناملسائل اخلالفية يف العقيدة وعلم أصول 
هل جيوز اخلالف يف مسائل تنتمي لعلم العقائد، أم أن اخلالف اجلائز مقصور  : ٤س 

  على علم الفقه؟
  اجلواب

بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن 
: عاىل أراد اهللا هلذه األمة الوحدة، فحثها على ذلك، وزجرها عن الفرقة، قال توااله، فقد 

: وقال سبحانه وتعاىل . ]٩٢:األنبياء  [﴾ِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدوِن﴿
 : وقال عز وجل . ]٥٢:املؤمنون  [﴾وِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُوِن﴿
 ما وصى ِبِه نوحا والَِّذى أَوحينا ِإلَيك وما وصينا ِبِه ِإبراِهيم شرع لَكُم من الديِن﴿

 ِه اللَّهِإلَي مهوعدا تم ِرِكنيلَى املُشع رقُوا ِفيِه كَبفَرتالَ تو ينوا الدى أَنْ أَِقيمِعيسى ووسمو
هياُء وشن يِه مِبى ِإلَيتجيِنيبن يِه موا ﴿:وقال سبحانه . ]١٣:الشورى  [﴾ِدى ِإلَيِصمتاعو

  . ]١٠٣:آل عمران [ ﴾ِبحبِل اللَِّه جِميعا والَ تفَرقُوا
والَ تكُونوا كَالَِّذين تفَرقُوا واختلَفُوا ِمن بعِد ما جاَءهم البينات ﴿: وقال تعاىل 

ملَه لَِئكأُووِظيمع ذَابوقال سبحانه وتعاىل . ]١٠٥:آل عمران  [﴾ ع: ﴿ وا اللَّهأَِطيعو
اِبِرينالص عم وا ِإنَّ اللَّهِبراصو كُمِرحي بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنالَ تو ولَهسرو﴾ 

   .]٤٦:األنفال [
ول متثل هويتها، ومتيزها    األمة اإلسالمية يكون باجتماعها على أص     وتحقُق وحدة   

بني سائر أمم األرض، وهوية اإلسالم منها أمور تنتمي إىل علم العقائد كوجوب اإلميـان               
باهللا، وحبه سبحانه، وحب نبيه صلى اهللا عليه وسلم، ووجوب الرباءة من الكفر والشرك،              

ـ       : ومنها ما ينتمي إىل علم الفقه        ج، كوجوب الصالة، ووجوب الصيام، والزكـاة، واحل
ومنها ما ينتمي لألخالق كحرمة الكذب، وحرمة الغش، ويضبط هذه املسائل اليت متثـل              

  .هوية اإلسالم اإلمجاع
أما اخلالف يف املسائل غري القطعية ليس من قبيل الفرقة املذمومة، بل هو أمر جاء               

 ، وهو مستقر تنظريا وتطبيقا من لدن الصحابة رضوان اهللا عليهم، وقد روي عن             به الدين 



 

 ٣٥

، ومعىن احلديث اتفق عليـه األئمـة        )١(»خالف أميت رمحه  «: النيب صلى اهللا عليه وسلم      
  .والعلماء قدميا وحديثا

لقد نفع اهللا باختالف أصحاب  «: قال اإلمام القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق  
 بعمل رجل منهم إال رأى أنـه يف        يف أعماهلم، ال يعمل العامل    صلى اهللا عليه وسلم     النيب  

٢(» ا منه قد عمل عملهسعة، ورأى أن خري( .  
مهد م  ، وجعل يف سلف هذه األمة أئمة من األعالم       «: قال ابن قدامة املقدسي     

واختالفهم رمحـة   ، اتفاقهم حجة قاطعة  ، وأوضح م مشكالت األحكام   ، قواعد اإلسالم 
  . )٣(»واسعة

ال تـسميه    «:فقال لـه اإلمـام أمحـد        . وقد صنف رجل كتابا يف االختالف     
  .)٤(»االختالف، ولكن مسه كتاب السعة

وقد توهم بعضهم أنه ال جيوز اخلالف بني املسلمني يف أي من مسائل العقيـدة،               
وبـني  » ال خالف بني املسلمني يف أصول الـدين       «: وسبب هذا الوهم اخللط بني قول       

أصـول  «لقـوا   تسمية علم العقيدة أو علم التوحيد بأصول الدين، فإن العلماء عندما أط           
كلقب على علم التوحيد مل يقصدوا بذلك أن هذا العلم ال يشتمل إال على مسائل               » الدين

األصول اليت ال جيوز فيها اخلالف، وإمنا إشارة إىل أن هذا العلم يبحث قضايا اإلميان اليت                
ول بأص«هي أساس الدين، فببحثه هلذه القضايا، واهتمامه بقضية التوحيد لُِقب هذا العلم             

 وال من حيث عدم اشتماله علـى        ،استنباط قواعد إنه حيث من ال أصوال سميف،  »الدين
                                                 

 ابن عن منقطع بسند املداخل يف البيهقي رواه املقاصد يف قال«: ، وتبعه بقوله    ١/٦٦ ذكره العجلوين يف كشف اخلفاء       )١(
 نإف ،تركه يف ألحد عذر ال ،به فالعمل اهللا كتاب من أوتيتم مهما«:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا سولر قال:  بلفظ عباس
 مياأف ،السماء يف النجوم مبرتلة أصحايب نإ ،أصحايب قاله فما مين سنة تكن مل نإف ،ماضية مين فسنة اهللا كتاب يف يكن مل

إىل ...ضـعف  وفيه ،بلفظه والديلمي الطرباين أخرجه الوجه هذا ومن .»رمحة لكم أصحايب واختالف ،اهتديتم به أخذمت
 أصـحايب  اختالف«:  بلفظ أيضا لسنده بيان بغري ]واحلكم العلم[ كتاب يف إياس أيب بن آلدم العراقي وعزاه« :أن قال   

 عـن  لـه  اخلاملد ويف ،إسناد بغري األشعرية رسالته يف البيهقي ذكره أيضا اللفظ وذا ،ضعيف مرسل وهو »ألميت رمحة
  .»اهللا لعباد رمحة وسلم عليه اهللا صلى حممد أصحاب اختالف«:  قوله من حممد بن القاسم

  .٨٠ ص ٤جامع بيان العلم وفضله، ج) ٢(
  .١ ص١املغين، البن قدامة، ج) ٣(
 .٧٩ ص ٣٠جمموع الفتاوى، البن تيمية، ج) ٤(



 

 ٣٦

 اإلسـالم  أساس تعاىل باهللا اإلميان فإن، عليه  يبتين الدين إن حيث من بل مسائل فرعية، 
  .املختلفة بفروعه

وما نريد تقريره هنا أنه ليست كل مسائل علم العقيدة تعد أصوال، فنؤكد على أن   
ث عن اخلالف مرتبط ارتباطا وثيقا باحلديث عن القطعية والظنية يف النصوص الـيت              احلدي

  . تثبت ا األحكام
إذن فمدار املوضوع حول جواز اخلالف أو اخلالف السائغ بني املسلمني ليس هو             
عنوان العلم، وإمنا هو مدى قطعية النص من حيث الثبوت والداللة، أو مدى وجود نص               

وقـصدوا بـالنص   »  يف مورد النصجتهادال مسوغ لال« قرر العلماء أنه يف املسألة، ولذا  
، وهو ما يشري إىل القطعية يف الداللة، فـإن          )١(»أريد به من احلكم   كل خطاب علم ما     «

كان احلكم الشرعي ثابت بنص من الكتاب والسنة الصحيحة، فال مـسوغ للخـالف              
  .حينئذ

مي لعلم الفقـه، أو تنتمـي لعلـم         فال فرق إذن بني اخلالف يف مسائل فرعية تنت        
العقائد، أو تنتمي لعلم األخالق طاملا أن مسوغات اخلالف قد وجدت، يقـول اإلمـام               

وقد ثبت عند النظار أن النظريات ال ميكن االتفاق عليها عـادة، فالظنيـات            «: الشاطيب  
عريقة يف إمكان االختالف فيها، لكن يف الفروع دون األصـول، ويف اجلزئيـات دون               

    .)٢(»الكليات، فلذلك ال يضر هذا االختالف
فمن كان من املؤمنني    «: ، فيقول   وجاله هذا املعىن    هللا ابن تيمية حيث قرر    ورحم ا 

 طلب احلق وأخطأ فإن اهللا يغفر له خطأه كائناً ما كان، سواء كان يف املـسائل                 يفجمتهداً  
ليه وسـلم ومجـاهري أئمـة    النظرية أو العملية، هذا الذي عليه أصحاب النيب صلى اهللا ع   

وما قسموا املسائل إىل مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع ال يكفـر             . اإلسالم
  .بإنكارها

                                                 
  .٢/٢٠٤البحر احمليط للزركشي ) ١(
 .٢/١٦٨االعتصام، للشاطيب ) ٢(



 

 ٣٧

وبني نـوع آخـر     ) أي العقيدة (فأما التفريق بني نوع وتسميته مسائل األصول        
فهذا الفرق ليس له أصل ال عن الـصحابة وال عـن            ) أي الفقه (وتسميته مسائل الفروع    

عني هلم بإحسان وال أئمة اإلسالم، وإمنا هو مأخوذ عن املعتزلة وأمثاهلم مـن أهـل                التاب
  . البدع

ما حد مسائل األصول الـيت      : وهو تفريق متناقض فإنه يقال ملن فرق بني النوعني        
مسائل األصول هي   :  فيها؟ وما الفاصل بينها وبني مسائل الفروع؟ فإن قال         املخطئيكفر  

فتنازع الناس يف حممد هل رأى      :  الفروع هي مسائل العمل قيل له      مسائل االعتقاد ومسائل  
ربه أم ال؟ وىف أن عثمان أفضل من علي أم على أفضل؟ وىف كثري مـن معـاين القـرآن                    

  .)١(»وتصحيح بعض األحاديث هي من املسائل االعتقادية العلمية وال كفر فيها باالتفاق
تهاد هو يف نوعي املسائل اخلربية      واخلطأ املغفور يف االج   «: ويقول يف موضع آخر     

 كمن اعتقد ثبوت شيء لداللة آيـة أو حـديث           ، كما قد بسط يف غري موضع      ،والعلمية
 مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق حلـديث  ،وكان لذلك ما يعارضه ويبني املراد ومل يعرفه   

وما كَـانَ   ﴿:  ولقوله ﴾األبصارال تدركه   ﴿: أو اعتقد أن اهللا ال يرى لقوله      ،  اعتقد ثبوته 
نقل عـن بعـض     ]. ٥١:الشورى [﴾ِلبشٍر أَن يكَلّمه ٱللَّه ِإالَّ وحياً أَو ِمن وراء ِحجابٍ         

 ﴾وجوه يومِئـٍذ ناِضـرةٌ ِإلَـٰى ربهـا نـاِظرةٌ          ﴿التابعني أن اهللا ال يرى، وفسروا قوله        
  ]. ٢٣-٢٢:القيامة[

وكمـا  إىل أن قـال  ...... هد وأيب صاحل   بأا تنتظر ثواب را كما نقل عن جما       
أنكر طائفة من السلف واخللف أن اهللا يريد املعاصي العتقادهم أن معناه أن اهللا حيب ذلك                

إذا أنا مت فأحرقوين مث ذروين يف اليم فـواهللا          «: وكالذي قال ألهله  .. ويرضاه ويأمر به    
وكثري من الناس ال يعلم ذلك      . »املنيلئن قدر اهللا علي ليعذبين عذاباً ال يعذبه أحداً من الع          

  .)٢(»إما ألنه مل تبلغه األحاديث وإما ألنه ظن أنه كذب وغلط

                                                 
  .٢٣/٣٤٦جمموع الفتاوى ) ١(
 .٣٦- ٢٠/٣٣راجع جمموع الفتاوى ) ٢(



 

 ٣٨

أما ما خيص املسائل الفرعية اليت تنتمي لعلم العقائد فقد ثبت اخلالف فيهـا مـن               
وتنازعوا يف مسائل علمية « : -موافقة هلذا الكالم–العصر األول للتشريع، يقول ابن تيمية 

دية كسماع امليت صوت احلي وتعذيب امليت ببكاء أهله ورؤية حممد ربه قبل املوت              اعتقا
وهذه املسائل منها ما أحد القولني خطأ قطعاً، ومنها ما املصيب            .مع بقاء اجلماعة واأللفة   

يف نفس األمر واحد عند اجلمهور أتباع السلف، واآلخر مؤد ملا وجب عليه حبسب قـوة                
ومن الناس من جيعل اجلميع مصيبني      . مصيب أو خمطىء؟ فيه نزاع    : وهل يقال له  . إدراكه

وال حكم ىف نفس األمر، ومذهب أهل السنة واجلماعة أنه ال إمث على مـن اجتهـد وإن                  
  .)١(»أخطأ

ومن أمثلة املسائل العقائدية الفرعية اليت اختلف فيه املسلمني، وكان اخلالف فيها            
  :ما يلي  سائغا ما سنتناوله بشيء من التفصيل في

فذهبت السيدة عائشة   :  مسألة رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم لربه ليلة أعرج به             -١
 اهللا رضي لعائشة قلت : قال مسروق عنرضي اهللا عنها لنفي ذلك نفيا مؤكدا، فعن         

 شعري قف لقد:  فقالت ؟ربه وسلم عليه اهللا صلى حممد رأى هل ،أمتاه يا«:  عنها
 صـلى  حممدا أن حدثك من:  كذب فقد حدثكهن من  ثالث من أنت أين ،قلت مما
 األبصار يدرك وهو األبصار تدركه ال﴿ قرأت مث ،كذب فقد ربه رأى وسلم عليه اهللا
 .﴾حجاب وراء من أو وحيا إال اهللا يكلمه أن لبشر كان وما﴾ ﴿ اخلبري اللطيف وهو
 تكسب ذاما نفس تدري وما ﴿ قرأت مث ،كذب فقد غد يف ما يعلم أنه حدثك ومن
   .﴾غدا

 من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا﴿ قرأت مث ،كذب فقد كتم أنه حدثك ومن
  .)٢(مرتني صورته يف السالم عليه جربيل رأى ولكنه اآلية﴾ ربك

                                                 
 .١٩/١٢٢ جمموع الفتاوى )١(
  .٤/١٨٤٠أخرجه البخاري يف صحيخه ) ٢(



 

 ٣٩

يف حني أن سيدنا عبد اهللا بن عباس كان يثبت رؤية النيب صلى اهللا عليه وسـلم                   
  حممـدا  إن« :  يقول عباس بنا مسعت :قول  لربه ليلة أعرج به، فعكرمة رضي اهللا عنه ي        

  .)١(»تبارك  ربه رأى وسلم عليه اهللا صلى
 وهذا.... «: ويقرر احلافظ العراقي ثبوت هذا اخلالف منذ عهد السلف، فيقول           

 مـسألة  وهـي  ،وتعـاىل  تبارك ربه رأى والسالم الصالة عليه إنه يقول من مذهب على
 اهللا رضـي  عائشة مع كلهم بل الصحابة ورمجه كان وإن ،واخللف السلف بني خالف
فها هو احلافظ العراقي يذكر مذهب رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم لربه، وخيرب              . )٢(»عنها

  .بأا مسألة خالفية بني السلف واخللف وهي من مسائل علم العقيدة
  وقد ثبـت   هل اإلسراء كان بالروح دون اجلسد أم بكالمها ؟        :  مسألة ثانية وهي     -٢

اخلالف يف تلك املسألة كذلك منذ زمن صحابة سيدنا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                
 أسري وقد( : وقوله«:وسلم، ويقول ابن أيب العز احلنفي يف شرحه للعقيدة الطحاوية           

، اإلسـراء  يف النـاس  اختلف )اليقظة يف بشخصه وعرج وسلم عليه اهللا صلى بالنيب
 معاويـة  و عائشة عن إسحاق ابن نقله سدهج يفقد ومل بروحه اإلسراء كان : فقيل
  .)٣(»حنوه البصري احلسن عن ونقل عنهما اهللا رضي

 وقـد أثبـت     وهي من الذبيح إسحق أم إمساعيل عليهما السالم ؟          :  مسألة ثالثة    -٣
 يف العلمـاء  واختلف«: اخلالف يف تلك املسألة اإلمام القرطيب رمحه اهللا حيث قال           

 املطلب عبد بن العباس بذلك قال وممن ،إسحاق الذبيح : مأكثره فقال بذحبه املأمور
 عبـاس  ابـن  إىل يرفعانه جريح ابن و الثوري روى .عنه الصحيح وهو .عبداهللا وابنه
: إىل أن قـال     ....  مـسعود  بـن  اهللا عبد عن الصحيح وهو إسحاق الذبيح : قال
 أن : عمر بن اهللا عبد وعن عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي عن أيضا مروي وذلك«

 مـن  وقـال  الصحابة من سبعة فهؤالء عنه اهللا رضي عمر قول وهو إسحاق الذبيح
 وقتـادة  األحبـار  وكعب جبري بن وسعيد وجماهد الشعيب و علقمة وغريهم التابعني

                                                 
  .٦/٤٧٢السنن الكربى للنسائي ) ١(
 .٤/١٨٢ طرح التثريب، للعراقي، )٢(
  .١/٢٢٣ شرح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز احلنفي )٣(



 

 ٤٠

 سـابط  بـن  الرمحن وعبد مقاتل و عطاء و بزة يبأ بن والقاسم عكرمة و ومسروق
 الـذبيح  : قـالوا  كلهم أنس بن ومالك اهلذيل أيب بن اهللا عبد و السدي و والزهري
 و النحـاس  منهم واحد غري واختاره والنصارى اليهود الكتابني أهل وعليه .إسحاق
 بـه  فسار املنام يف إسحاق ذبح إبراهيم أري : جبري بن سعيد قال .وغريمها الطربي
 الـذبح  عنـه  اهللا صرف فلما مىن من املنحر به أتى حىت واحدة غداة يف شهر مسرية
 األودية له طويت واحدة ةروح يف شهر مسرية به وسار فذحبه الكبش يذبح أن وأمره

 الـصحابة  وعـن  وسلم عليه اهللا صلى النيب عن النقل يف أقوى القول وهذا .واجلبال
   .والتابعني
 واثلـة  بن عامر الطفيل أبو و هريرةأبو ذلك قال وممن إمساعيل هو : آخرون وقال

 و والـشعيب  املسيب بن سعيد التابعني ومن أيضا، عباس وابن مرع ابن عن ذلك وروي
 علقمـة  و والكليب القرظي كعب بن وحممد أنس بن الربيع و وجماهد مهران بن يوسف
 : فأنشد الذبيح عن الضرير سعيد أبو وسئل
  والترتيل بذاك الكتاب نطق ... إمسعيل هديت الذبيح إن

  والتأويل لتفسريا به وأتى ... نبينا اإلله خص به شرف
 التفضيل خصه قد به شرفا ... له تنكر فال أمته كنت إن

 أين أصمعي يا : فقال الذبيح عن العالء بن عمرو أبا سألت : قال األصمعي وعن
 بـىن  الذي وهو مبكة إمساعيل كان وإمنا ؟ مبكة إسحاق كان ومىت ! عقلك عنك عزب
  .)١(»مبكة واملنحر أبيه مع البيت
 وقد ورد يف هذه املسألة      هل امليت يعذب ببكاء أهله عليه ؟      : رها أخريا    مسألة نذك  -٤

أن حفصة بكت على عمر فقال مهال       : حديث صحيح، فعن ابن عمر رضي اهللا عنه         
إن امليت يعذب ببكـاء      «: يا بنية أمل تعلمي أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم قال              

رغم من ورود احلديث ردت احلـديث       أال أن السيدة عائشة وعلى ال     . )٢(»أهله عليه 

                                                 
  .١٥/٨٨رطيب  تفسري الق)١(
  .٢/٦٣٨ أخرجه مسلم يف صحيحه )٢(



 

 ٤١

لتعارضه مببدأ عام يف العقيدة، ومفهوم آية قرآنية فيما تراه؛ لذا فأنكرت السيدة عائشة              
حـسبكم القـرآن،    : هذا املعىن، وأنكرت نسبته للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وقالت           

  .)١( »]١٦٤:األنعام [ ﴾وال تزر وازرة وزر أخرى﴿
عية يف علم العقيدة اليت اختلف عليها العلماء منذ عهد          ليست هذه كل املسائل الفر    

الصحابة، وإمنا ما ذُكر متثيال هلا حىت ال يتهم قولنا بأن هناك مسائل فـروع يف العقيـدة                  
  .بأن ذلك قول مرسل، ومل يثبت بذكر شيء من هذه املسائل. حدث اخلالف عليها

ها، وليس لترجيح قول    وقد ذكرنا هذه املسائل لإلشارة إىل ما ورد من خالف في          
ونرى أنه ذا النقل قد تزول الشبهة لدى السائل، ويستقر يف علمه أن علـم               على آخر،   

العقيدة كعلم الفقه واألخالق يشتمل على مسائل جممع عليها ومتثل أصوال، ويشتمل على             
ـ               ى مسائل فرعية، وإن كانت املسائل الفرعية فيه ليست بكثرة علم الفقه، واهللا تعاىل أعل

  . وأعلم
>>>  

                                                 
 .٢/٦٤٢ أخرجه مسلم يف صحيحه )١(



 

 ٤٢

  ذم علم الكالم
هل يعد علم الكالم علما مذموما وإذا كان غري مذموم، فبما نفسر ما ورد من                : ٥س  

  ي العلماء عن االشتغال به، ورجوع بعض العلماء عنه ؟
  اجلواب

. بسم هللا، واحلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن وااله             
كالم، وعلم أصول الدين، وعلم التوحيد والصفات، ثالثة أمسـاء مترادفـة            وبعد، فعلم ال  

: ملسمى واحد، وقد أطال سعد الدين التفتازاين يف بيان أسباب تسمية هذا العلم، باسـم              
وألن مـسألة   ؛  الكالم يف كذا وكذا   : ألن عنوان مباحثه كان قوهلم    : "علم الكالم، فقال  

 ا من أهلا وجداالً، حىت إن بعض املتغلبة قتل كثريعكان أشهر مباحثه وأكثرها نزا الكالم

وسمي بعلم التوحيـد؛ ألن مبحـث        .، وقالوا غري ذلك   )١("احلق لعدم قوهلم خبلق القرآن    
  .ومسي بعلم أصول الدين؛ البتناء الدين عليه. الوحدانية أشهر مباحثه

: ه األرض، مثـل   فهو علم عظيم شأنه، جليل قدره، يعاجل أهم قضايا اإلنسان على هذ           
  .قضية األلوهية، وقضية الرسالة، وقضية اجلزاء يف اليوم اآلخر، وغري ذلك

  : ما هو علم الكالم 
علم الكالم هو علم إقامة األدلة على صحة العقائد اإلميانية، وهو ذا املعىن ال ذم فيه                

 فقد عرف علماء    البتة، بل كان أمرا امتأل به كتاب ربنا، وسنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم،             
علم يقْتدر به على إثبات العقائد الدينية مكْتسب مـن أدلتـها            : الكالم ذلك العلم بأنه     

  )٢(.اليقينية

  :نشأة علم الكالم 
إن سبب نشأة علم الكالم هو الرد على املبتدعة الذي أكثروا من اجلدال مع علمـاء                

ا تلك الشبه بكثري مـن القواعـد        املسلمني وأوردوا شبها على ما قرره األوائل، وخلطو       

                                                 
  .١٠ راجع شرح العقائد النسفية ص )١(
 .٣٨ حتفة املريد على جوهرة التوحيد، للبيجوري ص )٢(



 

 ٤٣

يلبسوا  فاحتاج العلماء من أهل السنة إىل مقاومتهم وجمادلتهم ومناظرم حىت ال            الفلسفية،  
، ولو ترك العلماء هـؤالء  وا يف الدين ما ليس منهلُِخدال يحىت  و،أمر دينهم الضعفاء  على

وعوام املسلمني والقاصرين    ء  الزنادقة وما يصنعون؛ الستولوا على كثري من عقول الضعفا        
وقبـل   ،روا ما عندهم من االعتقادات الصحيحة     يـوغَ فأضلوهم  ،  فقهائهم وعلمائهم  من

أحد يقاومهم، وكيف يقاومهم وهو ال يفهم كالمهـم         مل يكن   تصدي هؤالء العلماء هلم     
م هؤالء  ؟ ألنه ال يرد عليه إال من يفهمه، وسكوم هذا أدى إىل نشر كال             لعدم اشتغاله به  

يقوموا بالرد على أن  ِلزاما على علماء املسلمني     فكان  الزنادقة حىت اعتقده بعض اجلاهلون،      
هؤالء من خالل تعلمهم هذا العلم ونبوغهم فيه، ألن إفحامهم بـنفس أدلتـهم أدعـى                
النقطاعهم وإلزامهم احلق، وبالفعل ردوا عليهم وأبطلوا شبههم، وكانت طريقتهم يف الرد            

ت العقائد اإلسالمية واالستدالل عليها مبا هو من جنس حجـِج القـرآن، مـن               هي إثبا 
الكلمات املؤثرة يف القلوب، املقنعة للنفوس، املورثة لثلج الصدور وطمأنينة القلوب مـن             

  .األدلة اجلِلية الظاهرة
  :علم الكالم املذموم

رد شبه الطاعنني، فلم ى     إذا تقرر ما ذُِكر من فضل هذا العلم، ملا له من دور كبري يف               
  علماء السلف عن االشتغال به؟

وقبل اإلجابة على هذا السؤال نذكر أوال بعضا من النصوص اليت ورد فيها ي السلف          
  :عن االشتغال بعلم الكالم

 تعلم اجلدل والكالم مذموم كتعلم النجوم أو هـو مبـاح أو             :فإن قلت : "قال الغزايل 
 إنـه بدعـة أو      : فمن قائل  ،س يف هذا غلوا وإسرافا يف أطراف       فاعلم أن للنا   ،مندوب إليه 

 وجل بكل ذنب سوى الشرك خري لـه مـن أن يلقـاه               وأن العبد إن لقي اهللا عز      ،حرام
 وأنـه أفـضل     ، إنه واجب وفرض إما على الكفاية أو على األعيان         : ومن قائل  ،بالكالم

   .عن دين اهللا تعاىل فإنه حتقيق لعلم التوحيد ونضال ،األعمال وأعلى القربات
  



 

 ٤٤

وإىل التحرمي ذهب الشافعي ومالك وأمحد بن حنبل وسفيان ومجيع أهل احلديث مـن              
واحتجوا بأن ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أهم ما يأمر بـه رسـول اهللا             ... السلف

 ومنها مـا روي عـن أيب        )١(.صلى اهللا عليه وسلم ويعلم طريقه ويثين عليه وعلى أربابه         
   )٢(.»ندقزمن طلب الدين بالكالم ت« :اليوسف أنه ق

  : حقيقة ما ورد من ي عن االشتغال بعلم الكالم
إن ي العلماء يف هذه النصوص الواردة عنهم ليس على إطالقه، ولكنه منصب علـى               
من استخدم علم الكالم على طريقة الفالسفة، وعلى طريقة أهل األهواء والبدع الـذين              

لعقل، وتركوا الكتاب والسنة، وجعلوا معوهلم عقوهلم، وأخـذوا بتـسوية           غَلَّبوا جانب ا  
الكتاب والسنة عليها، والكالم على طريقة املتنطعني واملتغلغلني يف التقسيمات والتدقيقات           
اليت ال يفهمها إال ِقلَّة قليلة من الناس املتشدقني بتكثري األسئلة واألجوبة الدقيقة مما أحدثه               

فسري وسؤال وتوجيه وإشكال، مث االشتغال ِبحلِّه، ومن إثـارة اللـوازم            املتكلمون من ت  
البعيدة واإلكثار من إيراد الشبه الواردة على عقائد أهل السنة مما مل يكن يعرف شيء منه                
يف العصر األول، بل كانوا يشددون النكري على من يفتح باب اجلدل واملماراة، ولـذلك               

املتعمقـون يف البحـث     :  أي )٣(»هلَـك الْمتنطِّعـونَ   «: يه وسلم قال النيب صلى اهللا عل    
 على كثري من    -كما قال الغزايل  – )٤(واالستقصاء؛ وذلك الشتمال هذا النوع من الكالم      

اخلبط والتضليل، وعدم وفائه مبا هو املقصود منه من كشف احلقائق وعمـارة القلـوب               
  .ة يف العقيدة ووهنا يف التصميم زعزع-بالعكس من ذلك–باليقني، بل إنه مورث 

فهذا هو املقصود بعلم الكالم الذي ذمه السلف، ووا عن االشتغال به، وكأن علـم               
الكالم عندهم منصرفا إىل هذا النوع، ومن أجل ذلك أطلقوا ذمه والنهي عنه ومل يفَصلوا،               

ىل الذهن عند إطالقه    وال يزال هذا االسم منصرفا إىل هذا النوع املذموم، حبيث ال يتبادر إ            

                                                 
  .١٦٤، ١/١٦٣إحياء علوم الدين ) ١(
  .١/١٦٤ إحياء علوم الدين )٢(
  .١/٣٨٦د يف مسنده ، وأمح٤/٢٠٥٥ أخرجه مسلم يف صحيحه )٣(
من استخدم علم الكالم على طريقة الفالسفة، وعلى طريقة أهل األهواء والبدع الذين غَلَّبوا              :  يقصد الغزايل ذا الكالم    )٤(

  .جانب العقل، وتركوا الكتاب والسنة، وجعلوا معوهلم عقوهلم



 

 ٤٥

: أي(إال هذا النوع، وإن كانت التعريفات اليت صاغها العلماء لعلم الكالم أعـم منـه                
  . وشاملة للنوع احملمود منه) املذموم

علم : أي(ل عن بعض السلف من الطعن فيه واملنع عنه          ِقما ن : قال سعد الدين التفتازين   
عن حتصيل اليقني، والقاصد إفساد عقائـد         والقاصر ،فإمنا هو للمتعصب يف الدين    ) الكالم

وإال فكيف يتصور املنع عما ، غوامض املتفلسفني واخلائض فيما ال يفتقر إليه من املسلمني،
  )١(.املشروعات هو من أصل الواجبات وأساس

وجيوز أن يحمل ي السلف على ما يف التغلغل يف علم الكالم من خطر الـدخول يف                 
 الباحث فيه قد خيطئ، واخلطأ فيه ال خيلو عـن أحـد اخلطـرين               البدعة أو الكفر؛ ألن   

  .املذكورين
وجيوز أن يحمل ي السلف على ما اشتمل عليه علم الكالم من حكاية مذاهب أهل               
البدع واألهواء، وذكر الشبه الواردة على اعتقاد أهل السنة، وهذا مفْض إىل نشر هـذه               

موجب لتمكن هذه الشبه يف القلوب، فإن الشبهة كثريا          و -وقد أُِمرنا بإمخادها  -املذاهب  
ما تكون واضحة ويكون اجلواب عنها خفيا، مث إن هذا يجر إىل الرأي واجلدل واملمـاراة         

حـىت  ومن هذا ما ورد أن اإلمام أمحد بن حنبل بالغ يف ذم علم الكالم               . يف دين اهللا تعاىل   
: ا يف الرد على املبتدعة وقال له      سبب تصنيفه كتاب  هجر احلارث احملاسيب مع زهده وورعه ب      

وحيك ألست حتكي بدعتهم أوالً مث ترد عليهم ألست حتمل الناس بتصنيفك على مطالعة              
  )٢(.البدعة والتفكر يف تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إىل الرأي والبحث

عـة  ملا فيـه مـن زعز  -وجيوز أن يحمل ي السلف على االقتصار على علم الكالم      
  . وترك العلوم اإلسالمية األخرى-العقيدة وسقوط هيبة الرب من القلب

وجيوز أن يحمل ي السلف على أنه ملن انشغل بعلم الكالم وخاض فيه يف الوقـت                
الذي تعدم فيه احلاجة إليه؛ ألن أدلة املتكلمني مثل الدواء ينتفع ا قليل الناس، ويتضرر ا                

  .منها على قدر احلاجة ووقت احلاجةاآلخرون، فينبغي االقتصار 

                                                 
  .١٢ شرح العقائد النسفية ص )١(
  .١/١٦٤ إحياء علوم الدين )٢(



 

 ٤٦

 شبه املبتدعة مبايف رد كتفي ن بل ، وتعليمه علم الكالمتاج إىل نشرحنال حنن : فإن قيل

 - إن كانـت سـليمة     – ما ركز يف اجلبلة والطباع       ليس: نقول ؟يف اجلبلة والطباع   ركز  
  .املبتدعة  ِهب شلِّحة ِلتام ايةفَِك

  :اء عن علم الكالم ما ورد من رجوع بعض العلم
ما قيل عن رجوع علماء علم الكالم يف آخر حيام عن علم الكالم، وندمهم علـى                

  . الوقت الذي أضاعوه من حيام يف االشتغال به؛ دعوى ال يوجد دليل قاطع على إثباا
وما ورد من نصوص استدل ا أصحاب هذه الدعوى على رجوع علماء الكـالم يف               

ا عند فحصها ومراجعتها ووزا مبيزان العلم ال ترقى أن تكون دلـيال             آخر حيام، جتده  
للنتيجة اليت توصلوا إليها بل على العكس جتد النتيجة الصحيحة تناقض ما توصلوا إليـه               

  . ونشروه
ومن هذه النصوص اليت استدل ا أصحاب هذه الدعوى على رجوع اإلمام الفخـر              

 يف آخر حياته عن آرائه وعن انشغاله        -لْمنظِّرين له    وهو أحد أئمة علم الكالم ا      -الرازي  
نقل فيه قوال للفخـر     ) سري أعالم النبالء  (بعلم الكالم، وهذا النص ذكره الذهيب يف كتابه         

لقـد  «: الرازي، وقد علَّق عليه، فنبدأ بذكره لقول الفخر الرازي، قال يف آخر حياتـه             
، رأيتها تشفي عليال وال تـروي غلـيال   الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما       تأملت
   )١(.»أقرب الطرق طريقة القرآن ورأيت
ا تراجعهؤالء هذا النص الوارد يف وصية اإلمام الفخر الرازي يف آخر حياته  دعقد و

فإنه تويف على : ، وهذا واضح ِجدا يف قول الذهيبالكالم ا بفساد علمعترافًاكامال منه و
 من -ا أن نتاجه العلمي طوال حياته كان على طريقة غري محيدةطريقة محيدة، معىن هذ

  .وجهة نظر الذهيب ومن تابعه
وعند حتليل النص الوارد عن اإلمام الفخر الرازي حتليال علميا بعيدا عن األهواء ال جند               
النتيجة اليت توصل إليها هؤالء صحيحة مقبولة، ألن الكالم الوارد يف وصية الفخر الرازي              

بصفته كالم اهللا تعاىل     لقرآن ا بتفوق قبل موته ال يعدوا إال إقرارا مؤكدا منه          -رمحه اهللا –
                                                 

  ٢١/٥٠١ري أعالم النبالء س) ١(



 

 ٤٧

، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة لدى كل مسلم، وال يوجـد              بشري ٍلوعلى كل قَ  
  .شيء يف النص يوحي بتراجعه عن علم الكالم مطلقا

جوعهم، بعد تفنيدها ال جتدها     وعلى هذا جتري مجيع النصوص اليت استدلوا ا على ر         
  .تدل على النتيجة اليت توصل إليها هؤالء

ومن الغريب العجيب أن هذه الدعاوى مل تقَلْ يف حياة هؤالء العلماء حىت نرى ردهم               
عليها باإلقرار أو بالنفي، وإمنا ذكرت بعد موم، وهو ما جيعلنا نقول بأن هناك مـشكلة                

 - الدينية األخالقية العلميـة -مها ومعاجلتها، هذه املشكلة     حقيقية تدعونا إىل تأملها وتفه    
تكمن فيمن يِذيع وينشر مثل هذه النصوص وتأويلها تأويال بعيدا عن الـصحة، وذلـك               
باالستدالل ا على تراجع هؤالء األئمة األعالم عن مذاهبهم وأفكارهم، مث إذا حبثنا عن              

املومهة ممن  –ن ذكر مثل هذه التراجعات      الغرض األساسي هلذا الفعل وجدنا أن الغرض م       
 واالحتفاء ا يف كتبهم أو على منابرهم؟ وإلقاء هذه اآلراء على عامـة النـاس                -يدعيها

بأن هذه املذاهب متهافتة ال أساس هلـا، وأن املـذهب           اإلحياء  : وشغلهم ا، وجدناه هو   
ب التربؤ منه، وهم بذلك     العقَِدي الذي يتبناه هؤالء هو املذهب احلق، وما سواه باطل جي          

يقومون بالدعاية لنشر مذهبهم الذي يتبنوه، وإثبات أن مذاهب غريهم باطلة بدليل تراجع             
  . أئمتها واملنظرين هلا

وعلى هذا فإن ما ورد عن السلف من نصوص تنهى عن االشتغال بعلم الكالم حممولة               
هل األهواء والبدع الذين    على من استخدم هذا العلم على طريقة الفالسفة، وعلى طريقة أ          

قال ابـن   . غَلَّبوا جانب العقل، وتركوا الكتاب والسنة، وليس النهي الوارد على اإلطالق          
للرد على املخـالفني فهـو فـرض      والقيام ا    أما تعليم احلجج الكالمية     «: حجر اهليتمي 
علق ا مـن    يت على تعلم ما     إال إن وقعت حادثة وتوقف دفع املخالف فيها          كفاية، اللهم 
كما .)١ (»املخالفني ا على من تأهل لذلك تعلمه للرد على الته فيجب عينآأو  علم الكالم

أن ما ورد من رجوع بعض العلماء عن علم الكالم مل يثبت عنهم صراحة، وذا يعلـم                 
  .املذموم من علم الكالم والواجب منه، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

>>>  
                                                 

  . ٢٧ الفتاوى احلديثية ص )١(



 

 ٤٨

  حكم تعلم املنطق
 حكم تعلم علم املنطق، وهل صحيح أنه من العلوم املذمومة اليت حذر منها ما : ٦س 

  السلف الصاحل؟ 
  اجلواب

بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن 
آلةٌ قانونيـةٌ تعصم مراعاتـها الذهن عن «: ويعرف بأنهوبعد، فيعرف علم املنطق . وااله
فن النظر، وميزان : ،ويطلق على علم املنطق تسميات عدة، منها)١( »ِأ يف الفكراخلط

فهو يف احلقيقة جمموعة من القوانني العقلية اليت إن راعاها اإلنسان . العقول، ومعيار العلم
  . يف التفكري استطاع أن يصل إىل النتائج الصحيحة اخلالية من اخلطأ

لعلوم ال تذم من حيث هي علوم، إمنا تذم باعتبار وهو ذا االعتبار علم ال يذم؛ فا
استعماالا واستخداماا، وليست كل قواعد وقوانني املنطق بديهية، بل منها ما هو بدهي 

  . ومنها ما هو نظري حيتاج إىل تأمل وتنبيه
والتحقيق أن ما نقل من ذم تعلم املنطق والتحذير منه، إمنا هو خاص باملنطق 

وقع فيه اخلالف على قد  لفالسفة الباطل، فاملنطق املختلط بكالم الفالسفةاملختلط بكالم ا
  :، أشار إليها الشيخ األخضري بقولهثالثة أقوال

  واخللف يف جواز االشتغال 
  به على ثالثة أقوال     .

.  
  فابن الصالح والنواوي حرما

  وقال قوم ينبغي أن يعلما    .
.  

  والقولة املشهورة الصحيحة
  كامل القرحية جوازه ل    .

.  
  ممارس السنة والكتـــاب 

  ليهتدي به إىل الصواب    .
.  

  
  

                                                 
  .١٦شرح القطب الرازي على الرسالة الشمسية ص ) ١(



 

 ٤٩

واعلم أن هذا اخلالف إمنا هو بالنسبة للمنطق «: قال شارحه الشيخ الدمنهوري
 كمختصر ؛، وأما اخلالص منهاي طوالع البيضاو يفي كالذ؛املشوب بكالم الفالسفة

از االشتغال به، بل ال يبعد أن يكون وج م فال خالف يف والسلَّ، والشمسيةي،السنوس
يام به فرض ـ لتوقف معرفة الشبه عليه، ومن املعلوم أن الق؛االشتغال به فرض كفاية

  .)١(اهـ  »كفاية
 وهو التحرمي، وهو اختيار اإلمام ابن الصالح، والنووي، وابن :والقول األول

  .)٢( تيمية، وحكاه السيوطي عن كثري من العلماء
بب يف حترمي املنطق عند اإلمام ابن الصالح أنه يؤدي إىل الكرب، فإن إن الس: وقيل

من عرفه قويت حجته على غريه فاستطال عليه بلسانه، ويؤدي ذلك إىل كربه وعجبه، 
والكرب والعجب كالمها من أمراض القلوب وأمراض القلوب حرام، فيحرم على اإلنسان 

  .السعي يف حتصيلها
الح أنه يقتضي الكرب والعجب، فيحرم تعلمه، فذلك يكون وما قاله اإلمام ابن الص

أيضا يف احلديث والنحو والصرف ويف كل العلوم، فكل هذه العلوم من أخذها دون تربية 
  .)٣( ودون عناية واهتمام باإلخالص يف تعلمه إياها أدى به هذا العلم إىل الكرب والعجب

م النووي أنه يثري كثريا من الشبه إن السبب يف حرمة علم املنطق عند اإلما: وقيل
  .العقلية، وجيهد العقول ويشغلها عما هو أهم، ومذهبه أن كل ما هو عبث فهو حرام

وحمل ما قاله اإلمام النووي هو املنطق املختلط بكالم الفالسفة الباطل، ففيه من 
تلئا بالعقيدة الشبه اليت تؤدي بصاحبها إىل الضالل إن مل يكن ممارسا للكتاب والسنة، ومم

الصحيحة، أما املشتغل واملمارس للسنة والكتاب مع دقة فهمه هلما ذو العقيدة السليمة فله 
أن يتعلم املنطق املختلط بكالم الفالسفة الفاسد؛ لريد حجج املبطلني جبنس ما استدلوا به، 

                                                 
 .٥ إيضاح املبهم من معاين السلم للشيخ الدمنهوري ص )١(
   .١/٢٥٥ احلاوي للفتاوي )٢(
خ هذه العلوم مبدينة املوصل ومل  وقد حكي عن ابن الصالح أنه حاول دراستها أول األمر على يد الكمال بن يونس شي)٣(

 .١٧، بواسطة كتاب اآلمدي وآراؤه الكالمية للدكتور حسن الشافعي ص ١٥٨التراث اليوناين ص . يوفق يف ذلك



 

 ٥٠

 وإلفحامهم بنفس أدلتهم، ومادام تعلمه لغرض دفع الشبه عن الدين انتفى كونه من
  . العبث، فتزول حرمته، بل قد يصري واجبا يف حقه

وأما الشيخ ابن تيمية فقد ألف يف الرد على املنطقيني، لكن احلاصل أنه ما كتب 
لنقض املنطق حىت تعلم املنطق وعرف قواعده؛ ألنه أراد نقضه من خالل قواعده، والذي 

ل عن القواعد اليت وضعها توصل إليه هو جمرد وجود بدائل منطقية رجحها ألن تكون بدائ
  . املناطقة قبله، فما توصل إليه جمرد منطق لكن من وجهة نظر أخرى

 أنه ينبغي أن يعلم، وهو احملكي عن اإلمام الغزايل، فقد قال يف مقدمة :والقول الثاين
بل ، وليست هذه املقدمة من مجلة علم األصول وال من مقدماته اخلاصة به«: املستصفى

  .)١(  »ن ال حييط ا فال ثقة له بعلومه أصالوم، علوم كلهاهي مقدمة ال
وما قاله الغزايل قال به عدد من املتأخرين بعده؛ كاآلمدي، والبيضاوي، وابن 

: يف شرحه ي ذكر الشيخ امللو]يينبغ[يف السلم وقوله . احلاجب، وعدد من أئمة اإلسالم
  .)٢(ون مبعىن يستحب أنه حيتمل أن يكون مبعىن جيب كفاية، وحيتمل أن يك

لسنة لمارس واملالتفصيل، فيجوز تعلمه لكامل القرحية املزاول وفيه  :القول الثالث
لكتاب اارس مل مي وتهل قرحيمن مل تكموالكتاب حبيث يعرف العقائد احلقة من الباطلة، أما 

  .والسنة فال جيوز له االشتغال به
طق املختلط بكالم الفالسفة، أما وحمل هذه األقوال كما ذكرنا يف السابق يف املن

املنطق الذي قد اعتىن العلماء املسلمني به واستخدموه يف كتبهم وهو اخلايل عن كالم 
؛  لكل من تصدى للدفاع عن اإلسالم فرض كفايةالفالسفة فاملختار يف حكم تعلمه أنه

ى الواجب شبه ال حتصل إال به، وردها فرض كفاية، وما يتوقف علالألن القدرة على رد 
   .واجبفهو 

وهو مستحب للمشتغلني بالعلوم الشرعية؛ ألن من ال يعرفه ال يستطيع أن يفرق 
بني صحيح العلوم وفاسدها، وال يدركها كمال اإلدراك، كما أنه يساعد على فهم 

                                                 
   .١٠ املستصفى ص )١(
  .٤٠  صلملويل  السلم شرح)٢(



 

 ٥١

املصطلحات املنطقية اليت استعملها العلماء يف كتبهم، فقد انتشرت املؤلفات متأثرة ذا 
 أصول الفقه، والفقه، وعلم احلديث، ويف علوم اللغة؛ كالنحو والصرف والبالغة، العلم يف

وال ميكن استيعاب هذه العلوم املختلفة، وال إدراك بناء بعضها على بعض إال مبعرفة 
  . االصطالحات املنطقية

وخنتم مقالنا هذا بفتوى شيخ اإلسالم اإلمام اتهد احلجة تقي الدين السبكي، 
 رجل أراد االشتغال بالعلوم اإلسالمية فهل بدة املراد، سئل العالمة املذكور عنوفيها ز

ا له ويثاب على تعلمه وهل يكون املنكر عليه جاهال؟ يكون اشتغاله باملنطق نافع  
 ينبغي أن يقدم على ذلك االشتغال بالقرآن والسنة ،احلمد هللا«:  بقولهأجابف

ه االعتقادات الصحيحة وتعظيم الشريعة وعلمائها والفقه حىت يتروى منها ويرسخ يف ذهن
 فإذا رسخ قدمه يف ذلك ،وتنقيص الفلسفة وعلمائها بالنسبة إىل االعتقادات اإلسالمية

ا ن ووجد شيخا دي، حبيث ال تتروج عليه الشبهة على الدليل،وعلم من نفسه صحة الذهن
فحينئذ جيوز ،قوله يف العقائد أو من ليس كذلك لكنه ال يركن إىل ،ا حسن العقيدةناصح 

وهو من أحسن العلوم ، له االشتغال باملنطق وينتفع به ويعينه على العلوم اإلسالمية وغريها
  . وأنفعها يف كل حبث وليس يف املنطق مبجرده أصال

 ؛إنه كفر أو حرام فهو جاهل ال يعرف الكفر وال التحرمي وال التحليل: ومن قال
ألنه إمنا يستعمل يف ؛ ساب غري أن احلساب ال جير إىل فسادفإنه علم عقلي حمض كاحل

 وليس مقدمة لعلم آخر فيه ، وال يزدري صاحبه غريه، أو مال، أو مساحة،فريضة شرعية
 ويبقى ، ويزدري غريه يف عينه،ا يف نفسه يتعاظم صاحبهواملنطق وإن كان ساملً. مفسدة

ه به النظر يف بقية علوم احلكمة من  وينفتح ل،يعتقد يف نفسه سقاطة نظر من ال حيسنه
الطبيعي الذي ليس فيه اخلطأ واإلهلي الذي أكثر كالم الفالسفة فيه خطأ منابذ لإلسالم 

 فمن اقتصر عليه ومل تصنه سابقة صحيحة خشي عليه التزندق أو التغلغل ،والشريعة
كالسيف هذا فصل القول فيه وهو . باعتقاد فلسفي من حيث يشعر أو من حيث ال يشعر

  .)١(  اهـ»يأخذه شخص جياهد به يف سبيل اهللا وآخر يقطع به الطريق

                                                 
  .٦٤٥، ٦٤٤/ ٢فتاوى السبكي ) ١(



 

 ٥٢

ومما ذكر يعلم حكم تعلم املنطق، وختريج ما ورد من حترمي يف تعلمه، واهللا تعاىل 
  .أعلم

>>>  
  



 

 ٥٣

  ااز يف القرآن والسنة واللغة
 سبحانه حياول بعض الناس أن يقولوا أن اإلضافات الواردة يف القرآن إىل اهللا : ٧س 

وتعاىل تراد على احلقيقة اللغوية واليت تقتضي التجسيم والعياذ باهللا، ويسلكون إلثبات 
ذلك مسالك منها أم يدعون أن القرآن ليس يف جماز وكل معانيه على احلقيقة، فما 

  صحة هذا املسلك، وهل هناك جماز يف القرآن والسنة ولغة العرب ؟
  اجلواب

  
، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن بسم اهللا، واحلمد هللا

وبعد فالقرآن كالم اهللا عز وجلَّ، الْمتعبد بتالوته، الْمنزل على سيدنا حممد صلى . وااله
لَى قَلِْبك ع *نزلَ ِبِه الروح اَألِمني  *﴿وِإنه لَتنِزيلُ رب الْعالَِمني : اهللا عليه وسلم، قال تعاىل
ِذِريننالْم كُونَ ِمنِب*  ِلتراٍن عِبِلسِبٍني﴾يِجزة رسول اهللا ]١٩٥: ١٩٢الشعراء [ معفهو م ،

صلى اهللا عليه وسلم؛ وألن الزمن الذي وِلد وبِعثَ فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم كان 
ليه وسلم جاءت من جنس زمن الفصاحة والبالغة والبيان، وجدنا أن معجزته صلى اهللا ع

 فالعرب قد برعوا -كما هو حال معجزات الرسل السابقني مع أقوامهم-ما نبغ فيه قومه 
يف قرض الشعر ويف الفصاحة والبالغة، حىت إم كانوا يعِقدون يف سوق عكاظ مباريات 

 ويقوم النقَّاد أدِبية يلقي فيها كل شاعر نتاجه األديب من الشعر والفنون األدبية األخرى،
  .باختيار القصائد اجليدة، ويِتم تعليقها على الكعبة، كما هو احلال يف الْمعلَّقات

وبعد نزول القرآن الكرمي بلغة العرب، حتدى اللَّه عز وجل الكفَّار بأن يأتوا مبثله، قال 
سورة  [﴾صاِدِقني كَانوا ِإنْ ِمثِْلِه ِبحِديٍث أْتوافَلْي * يؤِمنونَ لَا بلْ تقَولَه يقُولُونَ أَم﴿: تعاىل
: قال تعاىل، فعجزوا، مث حتداهم أن يأتوا بعشِر سور من مثله فعجزوا، ]٣٤، ٣٣: الطور
﴿قُولُونَ أَمي اهروا قُلْ افْتِر فَأْتشٍر ِبعواٍت ِمثِْلِه سيرفْتوا معادِن وم متطَعتاس وِن ِمنِإنْ اللَِّه د 
متكُن اِدِقنياهم أن يأتوا بسورة من ِمثِْلِه فعجزوا]١٣: هود [﴾صقال تعاىل.، مث حتد  :
 ِمن شهداَءكُم وادعوا ِمثِْلِه ِمن ِبسورٍة فَأْتوا عبِدنا علَى نزلْنا ِمما ريٍب ِفي كُنتم وِإنْ﴿

  ].٢٣: البقرة [﴾صاِدِقني تمكُن ِإنْ اللَِّه دوِن



 

 ٥٤

  
وقد نزل القرآن بلغة العرب، وجاء على طرائقهم يف البيان والتعبري، فلم تستغلَق 
عليهم عباراته الواضحة، بل أثَّرت فيهم تأثريا باِلغا، فكانوا جيدون له وقْعا يف القلوب، 

 إال أن يعترفوا به نوعا من االعتراف، وقَرعا يف النفوس يرِهبهم ويحيرهم فلم يتمالكوا
لذلك مل حيتج الصحابة وال الذين أدركوا وحيه أن يسألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن 
معانيه الواضحة الظاهرة الْمشاة لطرائق تعبريهم، وإمنا كانوا يسألون عن الْمستغِلق عليهم 

ام، الدعى الكُفُّار هذا؛ ِليقَلِّلوا من شأنه، خاصةً فقط، ولو كان القرآن مستغِلقًا على األفه
وهم يف موقف التحدي، ولكن هذا مل حيدث، فدلَّ على معرفتهم ألسلوبه، وعدم 

  .إنكارهم له
الكلمة الْمستعملة يف «: ومن طرائق العرب يف التعبري، استخدام التعبري بااز، وهو

. )١(»ح به التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادتهغري ما وِضعت له يف اصطال
 اازي املعىن على يدلُّ ال اللّفظ إِذ ااز، إىل احلقيقة عن الصارف هيتكون  فالقرينةُ
  .يف الداللة على اإلنعام، أو القوة) اليد(استعمال لفظ :  ومثال ذلك.قرينة دون بنفسه

كل مجلة أخرجت احلكم املفاد ا عن «: هووعرفه عبد القاهر اجلرجاين بأنه 
  .ارك صائم، وليلك قائم: ومثَّل له بقوله  )٢(»موضوعه يف العقل لضرب من التأَول

 تِبيعوا الَ« ومن األحاديث النبِوية اليت استخِدم فيها ااز، قوله صلى اهللا عليه وسلم
ارينِن الديارينالَ ِبالدو الدمهِن ريمهرالَ ِبالدو اعِن الصياعِبالص يفَِإن افأَخ كُملَيع 
  .الِّح على الْلِّحم ما فيه بإطالق اسم الْاِعأراد بالص ف)٣(»الرماَء

وقد اتفَق مجهور العلماء على أنَّ القرآن الكرمي قد استخدم أسلوب ااز، ومل يِشذْ 
إمنا خاطب اهللا «:  قال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه- كما سنذكر- لقليلعن هذا إال ا

 وأن )٤(العرب بلساا على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساا
                                                 

  .٣/٧٨بغية اإليضاح ) ١(
 .٣٤٨أسرار البالغة ص ) ٢(
  .٤/١١٣، معجم الزوائد ٢/١٠٩رواه أمحد يف مسنده  )٣(
  .وهذا كان يطْلق على ما سِمي بعد ذلك مبصطلح ااز) ٤(



 

 ٥٥

فطرته أن خياطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغين بأول هذا منه عن 
ا ظاهرا ياد به العام ويدخله اخلاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به آخره، وعامر

فيه، وعاما ظاهرا يراد به اخلاص، وظاهر يعرف يف سياقه أنه يراد به غري ظاهره، فكل هذا 
موجود علمه يف أول الكالم أو وسطه أو آخره، وتبتدئ الشيء من كالمها يبني أول 

ني آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يب
باملعىن دون اإليضاح باللفظ، كما تعرف اإلشارة، مث يكون هذا عندها من أعلى كالمها؛ 
النفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها، وتسمي الشيء الواحد باألمساء الكثرية، وتسمي 

ن ما ذكره اإلمام الشافعي ال خيرج عن ما أطلق  فنجد أ)١(.باالسم الواحد املعاين الكثرية
  .عليه بعد ذلك مصطلح ااز

 ااز اسم :فنقول، خالفا لبعضهم، القرآن يشتمل على ااز«: وقال اإلمام الغزايل
ق على الباطل الذي ال حقيقة لهلَطْمشترك قد ي ،والقرآن منه الذي أراده ولعلَّ، ه عن ذلكز

ااز ما استعملته العرب يف غري «:  وقال أيضا.)٢(»لقرآن على اازمن أنكر اشتمال ا
 ،ة مشهورةياة يف خاِصشم للشيء بسبب الْريِع ما است:األول:  وهو ثالثة أنواع،موضوعه
 ألن البخر ليس ؛ األخبر أسدا مل جيزيِمفلو س،  وللبليد محار،اع أسدج للش:كقوهلم

الثاين. األسدمشهورا يف حق  :الزيكقوله تعاىل، ةاد :﴿سٌء كَِمثِْلِه لَييالشورى[ ﴾ش :
يد كان على خالف ِف ال يٍهت على وجلَِمعتفإذا اس، ت لإلفادةعِض الكاف وفإنَّ] ١١

﴾ الْقَريةَ واسأَِل﴿ :كقوله عز وجل، يمِهفْ التلُِطبان الذي ال يصقْالن: الثالث. الوضع
ع ان اعتادته العرب فهو توسصقْوهذا الن. واسأل أهل القرية: واملعىن] ٨٢: يوسف[

٣(»زوجتو( .  
  
  
  

                                                 
  .٥٢، ٥١الرسالة لإلمام الشافعي، حتقيق أمحد شاكر، ص ) ١(
 .٨٤املستصفى للغزايل ص ) ٢(
 .١٨٦املستصفى للغزايل ص ) ٣(



 

 ٥٦

ة رسوله نال جيوز استعمال جماز إال بعد وروده يف كتاب اهللا أو س«:  وقال ابن حزم
 هِلأَ من سوآًء لَيسواْ﴿: وقال الفراء عند تفسري قوله تعاىل.)١(»صلى اهللا عليه وسلم

: ، فقال : ]آل عمران [﴾يسجدونَ وهم اللَّيِل آنآَء اللَِّه آياِت يتلُونَ قَآِئمةٌ أُمةٌ الِْكتاِب
»الساسم املوضع هذا يف ودج ال الةللص وال السجود يف تكون ال التالوة ألن جود؛للس 
   )٢(.»الركوع يف

  .عىن اازيفنجده قد صرف اللَّفظ عن ظاهره إىل امل
وقد يداين الشيُء : "هـ١٧٠وقال أبو يزيد القُرِشي، وهو من أئمة اللغة، املتوىف سنة 

الشيَء وليس من جنسه، وال ينسب إليه، ليعلَم العامة قُرب ما بينهما، ويف القرآن مثل ما 
  :قول امرئ القيس، ثُم مثَّل ب" يف كالم العرب من اللَّفِْظ املختلف، وجماز املعاين

 وهل تخِبر األطاللُ غري التهالُِك ِقفا فاسأال األطاللَ عن أُم مالك
قفا فاسأال أهل : فقد علم أن األطالل ال جتيب إذا سِئلت، وإمنا معناه«: مث قال

، يعىن أهل ]٨٢:يوسف [﴾ كُنا ِفيهايواسأَِل الْقَريةَ الَِّت﴿: األطالل، وقال اهللا تعاىل
  .)٣(»القرية

 إىل ااز واستخدامه، -وهو من أئمة اللغة-وقد أشار اخلليل بن أمحد الفراهيدي
 هو: قيل ،يضِبي ال ركَالذَّ: قائل الَقَ فإن ذَكر، وهو »ضاِئالب «:قال: حيث قال يف العني

 نََّأل ،ضاِئبال وكذلك األب، مبعىن واِلٍد قياس على ا،ضاِئب جعله ولذلك ؛ببس ِضيالب يف
لَداِلِد، من الولَد الوض والوي٤(.واحد شيء مذهبه يف والب(  

 الْقَريةَ واسأَِل﴿: تعاىل قوله واالختصار الكالم اِعسات على جاء ومما«: وقال سيبويه 
 وعمل فاختصر، ية،القر أهل: يدِري إمنا ]٨٢: يوسف [﴾أَقْبلْنا الَِّتي والِْعري ِفيها كُنا الَِّتي
   )٥(.هاهنا كان لو األهل يف عامالً كانا كم القرية يف الفعل

                                                 
  ٣/٥٠البحر احمليط للزركشي ) ١(
  ١/٢٣١قرآن للفراء معاين ال) ٢(
  ١١ مجهرة أشعار العرب ص )٣(
  ١/٧٩) العني والشني(العني للخليل بن أمحد، مادة ) ٤(
  ١/٢١٢الكتاب، لسيبويه ) ٥(



 

 ٥٧

اليت حلَّت محلَّ ) القرية(قد عمل يف ) اسأل(فنالِحظُ أن سيبويه بين أن الفعل 
أن يعمل يف األهل ال يف القرية، وال يف العري من حيث ) اسأل(، فكان حق الفعل )أهل(

  .ااورة أو املصاحبة) العري(املكاِنية، والعالقة يف ) القرية(العالقة يف أما قرية وعري، و
، كان من الذين أشاروا إىل ااز ومل )١(وأبو عبيدة، صاحب كتاب جماز القرآن

 هنا ها السماء جماز] ٦: األنعام[﴾ اِمدرار علَيِهم السماَء وأَرسلْنا﴿: يصرحوا بامسه، قال
 وأَنى املطر، أثر :أي ،اَءمالس نطأُ زلنا وما مطر، يف :أي مساء، يف انلِْز ما: القَي املطر، جماز

  )٢(.وأمطرنا أنزلنا): أرسلنا (وجماز السماُء؟ هذه أخذَتكم
سواء من ذكروا املصطلح، أو من ذكروا -وال نِريد أن نِطيلَ بذكر أقوال العلماء 

 فما ذكرناه فيه الكفاية للداللة على -هذا االسم عليهمعناه قبل تسميته وإطالق 
  .استخدامهم للمجاز يف القرآن، ويف السنة، ويف اللُّغة

ومل يشذ عن االتفاق الذي يقول بوجود ااز يف القرآن والسنة واللغة إال القليل، 
: لعصور املتأخرةداود الظاهري، وابنه حممد، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ويف ا: منهم

فنجدهم قد أنكروا وجود ااز يف القرآن الكرمي ويف احلديث . )٣(حممد أمني الشنقيطي
  . الشريف، وحىت يف اللغة بوجه عام

واعتمدوا يف نفيهم لوجوده يف اللغة بصفة عامة، ويف القرآن بصفة خاصة على ما 
لى معناه إال مبعونة القرينة، وهذا تطِْويلٌ أن ااز عند من يقول به ال يدلُّ ع: األول: يلي 

  . بال فائدة، ومع عدم القرينة يكون فيه ِإلْباس
وهذا ) متجوز( لَِقيلَ هللا -  والقرآنُ كالم اهللا-لو سلَّمنا أنَّ يف القرآن جمازا: والثاين

  . الوصف ال يطْلَق على اهللا باتفَاِق علماء اُألمة
ااز كَِذب؛ : من أدلَّة الظاهرية على نفي ااز يف القرآن أم قالواوهو : والثالث

ما اشتعل، وإذا ] ٤: مرمي [﴾شيبا الرأْس واشتعلَ﴿: ألنه يِصح نفيه، فَيِصح يف قوله تعاىل

                                                 
 .معانيه، وال يراد به مصطلح ااز نفسه: جماز القرآن هنا مبعىن) ١(
  ١/٢٧٩جماز القرآن أليب عبيدة ) ٢(
  هـ١٣٩٣تفسري القرآن بالقرآن، واملتوىف سنة أضواء البيان يف : وهو صاحب كتاب) ٣(



 

 ٥٨

  )١(.كان كَِذبا، فال يقع يف القرآن واحلديث
  . معناه، فورود القرآن به يقتضى االلتباسأن ااز ال ينبئ بنفسه عن : والرابع
  .أن استعمال ااز ملوضع الضرورة، وتعاىل اهللا أن يوصف باالضطرار: واخلامس
اخلليل، ومالك، : وهو قول ابن تيمية بأن سلف اُألمة مل يقولوا به مثل: والسادس

  !.ادث ؟والشافعي، وغريهم من اللغويني، واألصوليني وسائر اُألمة، فهو إذن ح
إنكار ابن تيمية أن يكون للغة وضع أول تفَرع عنه ااز باستعمال اللفظ : والسابع

  !يف غري ما وِضع له كما يقول جموزو ااز؟
  :الردود الِعلِْمية على ما استدلوا به يف إنكار ااز

ة القرينة، وهذا إن ااز عند من يقول به ال يدل على معناه إال مبعون: قوهلم: أوال
أنَّ ااز ال بد فيه من قرينة، : فاجلواب. تطويل بال فائدة ومع عدم القرينة يكون فيه إلباس

بل فيه فوائد من : وليس يف ااز تطويل بال فائدة. ومع وجود القرينة ال يوجد إلباس
  )٢(.أَجِلها يصار إىل ااز ويعدلُ عن احلقيقة

على اهللا فليس ِعلَّته نفي ااز عن القرآن، ) متجوز(ا امتناع إطالق وصف أم: ثانيا
إذًا على اهللا : وإمنا أمساء اهللا توقيِفية ال بد فيها من اإلذن الشرعي، وال ِإذْنَ هنا، فال يقَالُ

  )٣(.لعدم إذن الْمشرع) متجوز(إنه 

إن : "رد عليهم العالمة اء الدين السبكي بقولهإن ااز كذب، فَ: قوهلم: ثالثا
  : ليست بكذب ألمرين- وهي نوع من أنواع ااز–االستعارة 
خفي معنوي وهو الِبناُء على التأويل، ألنَّ الكَذب غري متأَول، ناظر إىل : أحدمها

از كَِذب، ونفَوا وقوعه يف العالقة اجلامعة، وقد التبس ذلك على الظَّاِهِرية، فادعوا أنَّ ا
  .كالم املعصوم وهو وهم منهم

                                                 
   ٢/٦٢٤ ااز يف اللغة والقرآن الكرمي بني اإلجازة واملنع )١(
  .١/٦٢٣ ااز يف اللغة والقرآن الكرمي بني اإلجازة واملنع )٢(
   .٢/٦٢٤ ااز يف اللغة والقرآن الكرمي بني اإلجازة واملنع )٣(



 

 ٥٩

أنَّ ااز ينصب قائله : ظاِهِري لفظي أو غري لفظي وهو كالفرع عن األول: الثاين
   )١(".قرينة تصرف اللفظة عن حقيقتها، وتبني أنه أراد غري ظاهرها املوضوع هلا

نفي حقيقة :  أمارات ااز، املراد بهوهذا مردود؛ ألنَّ النفي الذي جعلوه أمارة من
رأيت أسدا حيمل السالح، فإن النفي أن الْمتحدث عنه ليس هو األسد : فإذا قيل. اللفظ

   )٢(.الشجاعة: احليوان املعروف، وهذا ليس بكذب، وال يتوجه النفي إىل املعىن املراد، وهو
وأما : "د ااز يف القرآن بقولهوقال ابن قتيبة ردا على من قالوا بامتناع وجو

الطاعنون على القرآن بااز، فإم زعموا أنه كذب؛ ألن اجلدار ال يريد، والقرية ال 
تسأل، وهذا من أشنع جهاالم، وأدهلا على سوء نظرهم وقلة أفهامهم، ولو كان ااز 

نبت :  ألنا نقولكذبا، وكل فعل ينسب إىل غري احليوان باطال، كان أكثر كالمنا فاسدا،
كان هذا : وتقول. البقل، وطالت الشجرة، وأينعت الثمرة، وأقام اجلبل، ورخص السعر
كان اهللا، وكان مبعىن : الفعل منك يف وقت كذا وكذا، والفعل مل يكن وإمنا كون، وتقول

  )٣(.حدث، واهللا عز وجل قبل كل شيء بالغا به مل حيدث فيكون بعد أن مل يكن
 البطالن يف كالمهم؛ ألن هذا املفهوم يؤدي إىل أن يكون كل كالم فابن قتيبة يرى

نبت البقل، وطالت الشجرة، : العرب املبين على ااز خطأ، وقد عرف عن العرب، قوهلم
  . وأينعت الثمرة

. إن ااز ال ينِبئُ ِبنفِْسه عن معناه، فورود القرآن به يقتضى االلتباس: قوهلم: رابعا
  )٤(. ال التباس مع القرينة الدالَّة على املرادأنه: فاجلواب

إن استعمال ااز ملوضع الضرورة، وتعاىل اهللا أن يوصف : قوهلم: خامسا
أنا ال نسلِّم أن استعمال ااز ملوضع الضرورة، بل ذلك عادة : فاجلواب. باالضطرار

ا نراهم يستعملون ذلك يف كالمهم العرب يف الكالم، وهي عندهم أمر مستحسن، وهلذ

                                                 
  ٤/٦٩ عروس األفراح )١(
)٢(٢/٦٢٤از يف اللغة والقرآن الكرمي بني اإلجازة واملنع  ا   
  ١٣٢تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص ) ٣(
  ٦١من مسائل االختالف يف عملي املعاين والبيان ص ) ٤(



 

 ٦٠

   )١(.مع القُدرِة على احلقيقة، والقُرآن نزل بلغتهم فجرى األمر فيه على عادم
اخلليل، ومالك، والشافعي، : قول ابن تيمية بأن سلف األمة مل يقولوا به مثل: سادسا

أننا ذكرنا : فاجلواب!. وغريهم من اللغويني، واألصوليني وسائر األمة، فهو إذن حادث ؟
 أن العلماء الذين أنكَر ابن تيمية معرفتهم للمجاز وذكرهم له، وجدناهم قد - سابقا–

عرفوا ااز واستخدموه، ومل ينكروه، فإن مل يذكروا املصطلح، ولكنهم ذكروه باملعىن، أو 
  .ذكروا استخدامه يف اللغة

ل تفرع عنه ااز باستعمال اللفظ وأما إنكار ابن تيمية أن يكون ِللُّغة وضع أو: سابعا
فالواضح من هذا أن مذهب ابن تيمية أن ! يف غري ما وضع له كما يقول مجوزو ااز؟

اللغة إهلام من اهللا، وليست وضعية، ، وينفي ِبِشدٍة أن يكون مجاعة من العقالء اجتمعوا 
 منها، ويرى أن كل لفظ قد واصطلحوا على وضع املسميات وتعيينها للداللة على املراد

استعمل ابتداء فيما أريد منه دون أن يكون هناك وضع سابق على االستعمال، والذي 
دعاه إىل هذا نفي ااز نفسه، ال يف القرآن الكرمي فحسب، بل فيه وىف اللغة بوجه عام، 

عي فاستعملت إن ااز ما نقلت فيه الكلمة من املعىن الوض: ألنه رأى جموزي ااز يقولون
يف املعىن غري الوضعي، وهذا النقل هو ركن من أهم أركان ااز، وإن احتاج بعد النقل 

  .إىل عالقة وقرينة
أن ابن تيمية قد خالف يف كالم أطبق عليه علماء األمة يف كل زمان : واجلواب

ألوائل ومكان، ويف كل فرع من فروع علم اللغة، قواعد وتطبيقات، فقد أدرك الرواد ا
وغريهم حقيقة الوضع األول واخلروج عليه، ومنهم من أشار إليه معىن بغري لفظه، ومنهم 

  . من نص عليه نصا صرحيا
. هذا مأخوذ من كذا: والذين أشاروا إليه معنى سلكوا عدة طرق منها أن يقولوا

ل أن اللفظ ومرادهم من األخذ واألص. هذا أصله كذا، أو األصل كذا: ومنهم من يقول
فرعية وهى داللة : أَصِلية، وهى داللة الوضع، والثانية: أحدامها: املتحدث عنه له داللتان

  .قد يستعار لكذا: ااز، وقد ينبه بعضهم بقوله

                                                 
  ٦١من مسائل االختالف يف عملي املعاين والبيان ص ) ١(



 

 ٦١

وفكرة املعاجم اللغوية نفسها إمنا نشأت جلمع األلفاظ اللغوية والوقوف على 
 عند العرب الْخلَّص، ومل يعنوا باالستعمال اازي؛ ألنه مدلوالا اليت كان عليها احلال

غري منضبط الداللة الوضعية، وإمنا يكفى فيه ورود نوع العالقة املعتربة ال كل صورة من 
صورها، وعلى هذا كان معتمد احلقائق السماع، أما ااز فهو قياسي، ويستثىن من هذا 

، بذكره بعض االستعماالت اازية )س البالغةأسا(اإلمام جار اهللا الزخمشري يف كتابه 
بعد كل مادة يفرغ من ذكر دالالا الوضعية، وتابع الزخمشري بعض العلماء كابن 

  )١(.السكيت والثعاليب
مما قدمنا تبين لنا أن ااز واِقع يف القرآن، ويف السنة، ويف اللُّغِة من باب أوىل؛ حيث 

  .قتضيه، واهللا تعاىل أعلى وأعلميطلبه املقام وي
>>>  

                                                 
  . بتصرف٧٢٠ ،٧١٩/ ٢. ااز يف اللغة والقرآن الكرمي بني اإلجازة واملنع) ١(



 

 ٦٢

  هل القرآن مستغن بنفسه عن السنة ؟
خرج علينا من يدعي التمسك بالقرآن بكالم يعين ترك السنة وعدم االحتياج  : ٨س 

  هلا، ادعاء منه بأن القرآن الكرمي ال حيتاج إىل السنة، فما قولكم يف هذا الكالم ؟
  اجلواب

ة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن بسم اهللا، واحلمد هللا، والصال
وبعد، فال شك أن القرآن قد بلغ املرتبة العليا يف البالغة واإلجياز، وقد اشتمل على . وااله

معاٍن وأسرار خيفى علينا كثري منها وال يعلمها إال من هو كالمه ومن أُنِزل عليه الوحي 
  .ببياا

ة، والبد للعمل ا من شرح يبينها ويوضحها ويؤوهلا والقرآن يشتمل على آيات جممل
ويفسرها، وكذلك أخرى عامة ومطلقة حتتاج إىل بياٍن يظِْهر ما خصت وقُيدت به هذه 
اآليات، والبد أن يكون هذا الشرح والبيان من عند اهللا تعاىل؛ فهو الذي كلَّف العباد، 

  . غريه عليهوهو العليم باملراد من كتابه، فال اطالع ل
وهذا الشرح والبيان هو السنة اليت نزل ا الوحي، أو أقر اُهللا رسولَه عليها إن كانت عن 

﴾ وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم﴿:اجتهاد منه؛ ولذلك قال اهللا تعاىل
أَلَا ِإني أُوِتيت الِكتاب «: سلم يف قوله، وقد بين ذلك النيب صلى اهللا عليه و]٤٤:النحل[

هعم ِمثْلَه٢(من السنن : ، أي)١( »و( .  
وقَد تركْت ِفيكُم ما لَن تِضلُوا بعده ِإِن اعتصمتم «: وقال صلى اهللا عليه وسلم أيضا

وما ينِطق عِن ﴿:واله وأفعاله يف كتابه بقولهوقد زكَّاه اهللا يف أق. )٣( »ِبِه كَِتاب اِهللا وسنةَ نِبيِه
 نافية )ما( و«: ، يقول اإلمام ابن عاشور]٤ -٣: النجم [﴾ِإنْ هو ِإلَّا وحي يوحى* اهلَوى
 يقتضيه أن دون تفعله أن حتب أو حتبه ما إىل النفس ميل: واهلوى .اهلوى عن ينطق أن نفت
 املرء حيب وقد احلق، يف خيتلفون وال اهلوى يف الناس خيتلف ولذلك احلكيم، السليم العقل

                                                 
 .٤/٢٠٠، وأبو داود ٤/١٣٠أخرجه أمحد ) ١(
 .١٦٦، تأويل خمتلف احلديث البن قيبة ص ٨/٤٠١شرح ابن بطَّال للبخاري : انظر) ٢(
 .١٠/١١٤ حديث، والبيهقي يف السنن الكربى ١/١٧١ ، واحلاكم يف املستدرك ٢/٨٩٩ أخرجه مالك يف املوطأ )٣(



 

 ٦٣

 هوى عن النطق  ونفي،الدليل عن ارد اهلوى أنه قطِلأُ إذا باهلوى فاملراد ،والصواب احلق
 غريه وأ القرآن كان سواء هوى عن بالصدور االتصاف عن به ينطق ما جنس نفي يقتضي

 سبب ألنه املقصود هو القرآن ولكن، واحلكمة ظةواملوع واخلطابة بالتعليم النبوي اإلرشاد من
 يفعل أن عن الترتيه يقتضي هوى عن النطق عن وسلم عليه اهللا صلى ترتيهه، وعليهم الرد هذا
 يف ورد ولذلك ؛احلكمة مراتب أعظم هوى عن النطق عن الترته ألن ؛هوى عن حيكم أو

   .)١( »حقا إال يقول وال ميزح أنه« :وسلم عليه اهللا صلى النيب صفة
فال انفكاك للقرآن عن السنة وال ميكن الفصل بينهما؛ ألا بيانه وشرحه وتوضيحه، فكل 
ما وصل إلينا من الدين إمنا هو عن طريق سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم، ويف مقدمة ذلك 

  .عليه وسلمالقرآن نفسه، فإن قرآنية القرآن مل تثبت لدينا إال بواسطة أخبار النيب صلى اهللا 
وعدم العمل بالسنة يف بيان القرآن ليس إال رفضا للقرآن نفسه بتعطيل آيات كثرية منه؛ 

﴿قٌلْ أَِطيعوا :فقد فَرض اهللا يف كتابه طاعةَ رسوله صلى اهللا عليه وسلم؛ فقال سبحانه وتعاىل
يا أَيها ﴿:، وقال أيضا]٣٢: آل عمران [﴾يناَهللا والرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنَّ اَهللا لَا يِحب الكَاِفِر

من يِطِع الرسولَ فَقَد ﴿:، وقال أيضا]٥٩: النساء [﴾الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اَهللا وأَِطيعوا الرسولَ
، وكذلك أمرنا سبحانه وتعاىل باالنتهاء إىل حكِْمه فيما حكَم فيه ]٨٠: النساء [﴾أَطَاع اَهللا

 ثُم بينهم شجر ِفيما يحكِّموك حتى يؤِمنونَ لَا وربك فَلَا﴿:سليم له يف قضاءه؛ قال تعاىلوالت
فوربك ال : ، واملراد]٦٥: النساء [﴾تسِليما ويسلِّموا قَضيت ِمما حرجا أَنفُِسِهم ِفي يِجدوا لَا

أمورهم، ال يِحكَّمون أحدا غريك فيما اختلف  مجيع يف بينهم امكَح جيعلوكيؤمنون حىت 
 وقضائك ألمرك ينقادواو ،قضيت ما بإنكارهم إمثا أنفسهم يف دونمث ال جي بينهم واختلط،

 اُهللا قَضى ِإذَا مؤِمنٍة ولَا ِلمؤِمٍن كَانَ وما﴿:، وقال تعاىل أيضا)٢( شيء يف خيالفونه ال انقيادا
ولُهسرو اأَمكُونَ أَنْ ري مةُ لَهرالِْخي ِمن ِرِهمأَم نمِص وعاهللا ي ولَهسرو لَّ فَقَدلَالًا ضا ضِبينم﴾ 

، فكلُّ من قَِبلَ عن اهللا فرائضه يف كتابه قَِبلَ عن رسول اهللا سننه بفرض اهللا ]٣٦: األحزاب[

                                                 
 .٢٧/٩٣التحرير والتنوير : انظر) ١(
 .بتصرف. ٧٢٩ /١فتح القدير للشوكاين:  انظر)٢(



 

 ٦٤

قَِبلَ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه طاعة رسوله على خلقه واالنتهاء إىل حكمه، وكلُّ من 
  . )١( وسلم فَعِن اهللا قَِبل

يوِشك الرجلُ متِكئًا علَى أَِريكَِتِه «: وق قال صلى اهللا عليه وسلم يف ذم هؤالء 
جدنا ِفيِه ِمن بيننا وبينكُم ِكتاب اِهللا عز وجلَّ، فَما و: يحدثُ ِبحِديٍث ِمن حِديِثي، فَيقُولُ

 ،اهنمراٍم حرح ا ِفيِه ِمنندجا ومو ،اهلَلْنحتلَاٍل اسولُ اِهللا ِمثْلَ الَِّذي حسر مرا حِإنَّ مأَال و
  .)٢( »حرم اُهللا

ال تسألوين عن شيء إال «: وقد حكي أن الشافعي كان جالسا يف املسجد احلرام فقال
ال : ما تقول يف احملِْرم إذا قتل الزنبور؟ فقال: فقال رجل.  من كتاب اهللا تعاىلأجبتكم فيه
وما آتاكُم الرسولُ ﴿:قال اهللا تعاىل: أين هذا يف كتاب اهللا؟ فقال: فقال. شيء عليه
ذُوها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال]. ٧: األحزاب [﴾فَخمث ذكر إسناد :» لَيكُمع

:  ، مث ذكر إسنادا إىل عمر رضي اهللا عنه أنه قال»ِبسنِتي وسنِة اخلُلَفَاِء الراِشِدين ِمن بعِدي
  .)٣( فأجابه من كتاب اهللا مستنبطًا بثالث درجات: قال الواحدي. »للمحِرِم قَتلُ الزنبوِر«

أن : العسيف الزاينوقد روي يف حديث : قال الواحدي«: قال اإلمام الفخر الرازي
: فقال صلى اهللا عليه وسلم. اقض بيننا بكتاب اهللا: أباه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم

مث قضى باجللد والتغريب على العسيف، وبالرجم على ". ألقضني بينكما بكتاب اهللا "
وليس للرجم والتغريب ذكر يف نص الكتاب، وهذا «: قال الواحدي. املرأة إن اعترفت

  .)٤( »كل ما حكَم به النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو عني كتاب اهللا لى أنيدل ع
    :أوجه ثالثة على القرآن مع والسنة«: قال ابن القيم

 الواحد احلكم على والسنة القرآن توارد فيكون وجه كلِّ نِم له موافقةً تكون أن :أحدها
   .وتظافرها األدلة توارد باب من

                                                 
 .بتصرف. ٣٣الرسالة للشافعي ص ) ١(
 حديث واللفظ له، والبيهقي يف السنن       ١/٦حسن غريب، وابن ماجه     : وقال. ٥/٣٨، والترمذي     ٤/١٣٢أخرجه أمحد   ) ٢(

 .  ٧/٧٦الكربى 
 .٣٨٨ عبد اخلالق ص ، وحجية السنة للشيخ لعبد الغين١٢/٢٢٧تفسري الرازي : انظر ) ٣(
 .١٢/٢٢٧تفسري الرازي ) ٤(



 

 ٦٥

   .له اوتفسري بالقرآن يدِرأُ ملا انبيا تكون أن :الثاين
  .حترميه عن سكت ملا مةًحمر أو ،إجيابه عن القرآنُ تكَس ٍمكْحلُ بةًموِج تكون أن :الثالث

 على ازائد منها كان فما ،ما بوجٍه القرآنَ ضاِرعت فال ،األقسام هذه عن خترج وال
 همعصيت حتل وال فيه هطاعت جتب صلى اهللا عليه وسلم النيب من مبتدأ تشريع فهو القرآن
 كان ولو ،رسوله طاعة من به اُهللا رأم ملا امتثال بل ،اهللا كتاب على هلا اتقدمي هذا وليس
 وسقطت ،ىمعن لطاعته يكن مل القسم هذا يف يطاع ال  صلى اهللا عليه وسلماهللا رسول
 له يكن مل عليه زاد فيما ال القرآن وافق فيما إال طاعته جتب مل إذا وإنه ،به املختصة طاعته
 وكيف ﴾من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اَهللا﴿: تعاىل اهللا قال وقد ،به ختتص خاصة طاعة
 حترمي حديثَ لبقْي فال ،اهللا كتاب على ازائد احديثً يقبل األَّ العلم أهل من اأحد نكمي

 من حرمي ما لكل بالرضاعة التحرمي حديث وال ،خالتها على وال عمتها على املرأة
 مع احلضر يف الرهن حديث وال ،الشفعة يثادأح وال ،الشرط خيار حديث وال ،النسب

 قتِتعأُ إذا ةاألم ختيري حديث وال ،اجلدة مرياث حديث وال ،القرآن يف ما على زائد أنه
 الكفارة وجوب حديث وال ،والصالة الصوم من احلائض منع حديث وال ،زوجها حتت
 على زيادا مع هازوج عنها ىاملتوفَّ إحداد أحاديث وال ،رمضان ار يف جامع نم ىعل
   .»العدة من القرآن يف ما

 يف أجلُّ صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول فسنن ،اجد لطال هذا تتبعنا ولو«: مث قال
 الرأس على بل ،القرآن يف ما على ةًزائد كانت إذا نقبلها األَّ علينا وأفرض وأعظم صدورنا
 ازائد كان وإن واليمني بالشاهد القضاء حبديث األخذ ةاألم على فرض وكذلك ،والعينني
 التابعني ومجهور صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول أصحاب به أخذ وقد القرآن يف ما على
قصتن مل منها أكثر تكن مل إن القرآن يف ليست اليت السنة أحكام بل«: مث قال  .»ةواألئم 
 اهللا رسول سنن لبطلت القرآن نص على كانت زائدة سنة كل در لنا ساغ فلو ،عنها

صلى اهللا  النيب أخرب الذي هو وهذا ،القرآن عليها دل ةسن إال هاكلُّ صلى اهللا عليه وسلم
  .)١( »خربه وقوع من والبد سيقع بأنه عليه وسلم

                                                 
 .٢/٢٢١إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ١(



 

 ٦٦

إلغاء لوظيفة من وظائف :  تعينودعوة االستغناء عن السنة يف فهم وتوضيح الكتاب
 :النبوة، نص عليها القرآن نصا قاطعا، ال حيتمل شبهة تأويل أو تأول كما يف قوله تعاىل

. ]٤٤:النحل  [﴾وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ﴿
الذي هو الوظيفة األوىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف " التبليغ"غري هنا " التبيني"فـ

 ﴾يا أَيها الرسولُ بلِّغَ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك وِإنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت ِرسالَته﴿:قوله تعاىل
  ]. ٦٧:املائدة[

ذا اللفظ " التبليغ"آن الكرمي، فعبر عن وظيفتان جاء ما القر" التبليغ"و " والتبيني"
"ِزلَ ِإلَيكر عن " ما أُنل إليهم"بلفظ خمتلف " التبيني"وعبزوبينهما فروق هلا داللتها، "ما ن ،

  .مردها إىل الفرق بني الوظيفتني
 ال دون تغيٍري ما على اإلطالق،" أُنِزلَ"كما " ما أُنِزلَ"تأدية النص، تأدية ": فالتبليغ"

  .بزيادة وال نقصان، وال تقدمي وال تأخري
إيضاح، وتفسري، وكشف ملراد اهللا من خطابه لعباده، حىت يتسنى هلم " التبيني"و

  .إدراكه، وتطبيقه، والعمل به على وجه صحيح
مهمة، فرضتها حاجةُ الناس ": التبيني"مسئولية املبلِّغ وهو املؤمتن عليها، و": التبليغ"و

ِم ما خالفَهلِّغوه، وإدراك داللته الصحيحة ليطبقوه تطبيقًا صحيحوطبوا به، وب.  
وظيفة البالغ، :  ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مؤهل ألن يقوم بالوظيفتني

  . ووظيفة التبيني على سواء
 واختالف الناس يف فهم القرآن ما بني مصيب وخمطئ، واختالفهم يف درجات -

لكتاب رم، وهو ما قام " تبيني"برهان بين على حاجتهم إىل  -اإلصابة، ودركات اخلطأ
  . )١( به رسول اهللا الذي أُنِزل عليه هذا الكتاب

  

                                                 
 .٥ -٤ للدكتور إبراهيم اخلويل ص ،السنة بيانا للقرآن) ١(



 

 ٦٧

فاالستقالل بفهم الشريعة وتفاصيلها ومجيع أحكامها من القرآن وحده متعذر من غري 
 لنا من بيان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما سيتضح من األمثلة اآليت ذكرها، فالبد

النظر يف السنة اليت نزل ا الوحي أو استنبطها النيب باجتهاده من القرآن وأقره اهللا عليها؛ 
حىت نتمكَّن ِمن فهم مراد اهللا تعاىل، واستنباط تفاصيل األحكام من القرآن؛ ألن السنة 

  . السبيل الوحيد إىل ذلك
 حا صولـم بجا وتهدين أن ينظر ولو مل تكن السنة حجة وبيان لـمألحد من ا
 فتتعطل األحكام، وتبطل -فيها، ويستعني ا على ذلك، وملا فَِهم أحد ما كُلِّف به

  .التكاليف
  :ومن األمثلة اليت تبين مدى احتياج القرآن يف بيانه للسنة

فْهم منه فهذا ي]. ٤٣: البقرة[﴾وأَِقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ﴿:  قال اهللا تعاىل -
ولكن ما هي ماهية هذه الصالة اليت أوجبها و ما . وجوب كلٍّ من الصالة والزكاة

  كيفيتها؟ وما وقتها؟ وما عددها؟ وعلى من جتب؟ وكم مرة جتب يف العمر؟
وما هي ماهية الزكاة؟ وعلى من جتب؟ ويف أي مال جتب؟ وما مقدارها؟ وما شروط 

  وجوا؟
: الروم [﴾فَسبحانَ اِهللا ِحني تمسونَ وِحني تصِبحونَ﴿:  وقال سبحانه وتعاىل -
ولكن ما املراد ذا . ففهمنا من ذلك وجوب التسبيح ووقته على سبيل اإلمجال]. ١٧

  ؟"سبحان اهللا" أم شيء آخر كالنطق بـ﴾وأَِقيموا الصلَاةَ﴿:التسبيح؟ أهو الصالة يف قوله 
ففهمنا وجوب قراءة ما ]. ٢٠: املزمل [﴾ما تيسر ِمنهفَاقْرُءوا ﴿:  وقال تعاىل -

تيسر، ولكن ما املراد من القراءة؟ أهي الصالة أم قراءة القرآن؟ وإذا كان املراد الصالة 
  فهل يكفي ركعة ؟ وإذا كانت تكفي فما هي األفعال اليت تشتمل عليها هذه الركعة؟

ففهمنا وجوب ]. ٧٧: احلج [﴾آمنوا اركَعوا واسجدوايا أَيها الَِّذين ﴿: وقال تعاىل -
الركوع والسجود، ولكن ما هي كيفيتهما؟ وما املراد ما؟ أهو الصالة أم شيء آخر؟ 
وإذا كان املراد ما الصالة، فهل يتساوى عدد الركوع والسجود فيها أم يزيد أحدمها 

  على اآلخر؟



 

 ٦٨

كَته يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا علَيِه ِإنَّ اَهللا وملَاِئ﴿: وقال تعاىل-
فما املراد ذه الصالة؟ أهي عني الصالة اليت أوجبها ].٥٦: األحزاب [﴾وسلِّموا تسِليما

  كة ولنا؟ أم شيء آخر ؟ فما هو بالنسبة هللا واملالئ﴾وأَِقيموا الصلَاةَ﴿:اهللا علينا يف قوله 
والَِّذين يكِْنزونَ الذَّهب والِفضةَ ولَا ينِفقُونها ِفي سِبيِل اِهللا فَبشرهم ﴿: وقال تعاىل -

  .فَفُِهم منه حترمي الكرت وعدم اإلنفاق]. ٣٤: التوبة [﴾ِبعذَاٍب أَِليٍم
 كما فهمه -ال ولكن ما املراد ذا اإلنفاق املقابل للكرت؟ أهو  إنفاق مجيع امل

   أم إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا البعض؟-الصحابة حني نزول اآلية 
  . ففهمنا وجوب إمتامهما]. ١٩٦: البقرة [﴾وأَِتموا احلَج والعمرةَ ِهللا﴿: وقال تعاىل-

ولكن ما املراد ما؟ أهو مجيع ما كان يفعله العرب يف اجلاهلية أم شيء آخر؟ فما 
  جيب يف العمر؟ هو؟ وكم مرة 

الَِّذين آمنوا ولَم يلِْبسوا ِإيمانهم ِبظُلٍْم أُولَِئك لَهم اَألمن وهم ﴿: وقال تعاىل-
  فما املراد بالظلم الذي جعل اهللا انتفاءه شرطا لألمن ولالهتداء؟]. ٨٢: األنعام [﴾مهتدونَ
قْطَعوا أَيِديهما جزاًء ِبما كَسبا نكَالًا ِمن اِهللا واُهللا والساِرق والساِرقَةُ فَا﴿: وقال تعاىل-

ِكيمح ِزيزففهمنا وجوب قطع يد كل منهما]. ٣٨: املائدة [﴾ع.  
ولكن ما هي هذه السرقة املوجبة للقطع؟ أهي السرقة اللغوية جبميع أنواعها أم شيء 

اب املال الذي توجب سرقته القطع؟ آخر؟ إن كان شيء آخر فما هو؟ وما شروطه؟ وما نص
وما كيفية هذا القطع؟ أتقطع اليد من مفصل الكتف أم من مفصل املرفق أم من مفصل 

  . )١( الكوع؟ وهل يتكرر القطع عند تكرر السرقة؟ وهكذا، ويف القرآن الكثري من ذلك
 ركعات، يف أي قرآن وِجد أن الظهر أربع«: ويؤيد ما ذكرنا قول ابن حزم رمحه اهللا

وأن املغرب ثالث ركَعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، 
وصفة القراءة فيها والسالم، وبيان ما يجتنب يف الصوم، وبيان كيفية زكاة الذهب 
والفضة، والغنم واإلبل والبقر، ومقدار األعداد املأخوذ منها الزكاة، ومقدار الزكاة 

                                                 
  ).٣٢٣(حجية السنة، للشيخ عبد الغين عبد اخلالق ص ) ١(
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مال احلج من وقت الوقوف بعرفة، وصفة الصالة ا ومبزدِلفة، ورمي املأخوذة، وبيان أع
اجلمار، وصفة اإلحرام، وما يجتنب فيه، وقطع السارق، وصفة الرضاع احملرم، وما حيرم 
من املآكل، وصفتا الذبائح والضحايا، وأحكام احلدود، وصفة وقوع الطالق، وأحكام 

داعي، واألميان، واألحباس، والعمرى، والصدقات البيوع، وبيان الربا، واألقضية والت
وسائر أنواع الفقه؟ وإمنا يف القرآن مجل لو تركنا وإياها مل ندر كيف نعمل ا؟ وإمنا 
املرجوع إليه يف كل ذلك النقلُ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك اإلمجاع إمنا هو 

 فالبد من الرجوع إىل احلديث على مسائل يسرية، قد مجعناها كلَّها يف كتاب واحد،
ال نأخذ إال ما وجدنا يف القرآن، لكان كافرا بإمجاع األمة، : ضرورة، ولو أن امرأ قال

ولكان ال يلزمه إال ركعةٌ ما بني دلوك الشمس إىل غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ ألن 
كافر مشرك ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صالة، وال حد لألكثر يف ذلك، وقائل هذا 

حالل الدم واملال، وإمنا ذهب إىل هذا بعض غالية الروافض ممن قد اجتمعت األمة على 
  . وباهللا التوفيق. كفرهم

ولو أن امرأ ال يأخذا إال مبا اجتمعت عليه األمةُ فقط ويترك كلَّ ما اختلفوا فيه مما قد 
قدمتان توجبان بالضرورة األخذ فهاتان امل جاءت فيه النصوص لكان فاسقًا بإمجاع األمة،

  . )١( »بالنقل
  :آيات يتوهم من ظاهرها صدق شبهة االكتفاء بالقرآن 

  ]. ٣٨: األنعام [﴾﴿ما فَرطْنا ِفي الِكتاِب ِمن شيٍء: إن اهللا سبحانه وتعاىل يقول
فإن اللوح احملفوظ هو  واملراد من الكتاب يف اآلية اللوح احملفوظ وليس القرآن،

 التام، التفصيل على املخلوقات أحوال مجيع على املشتمللذي حوى كل شيء، وهو ا
  . )٢( »ِةاميالِق وِمي ىلَِإ ناِئكَ وه امب ملَالقَجف «: ملسو عليهالنيب صلى اهللا  قال كما

 لبيان ضةمعتر  ﴿ما فَرطْنا ِفي الِكتاِب ِمن شيٍء﴾ومجلة« : يقول اإلمام الطاهر بن عاشور
 بالقلم عنه املكين وهو املكتوب، مبعىن هنا فالكتاب ،قدرته وعظيم تعاىل اهللا علم سعة

                                                 
 ).٢/٢٠٧ (اإلحكام يف أصول األحكام )١(
 . ٧/٢٠٣، والبيهقي يف شعب اإلميان ١١/٢٢٣الطرباين يف املعجم الكبري رواه رضي اهللا جزء من حديث ابن عباس ) ٢(



 

 ٧٠

 بتكَ﴿ :تعاىل قوله يف تقدم كما وفقه على اجلارية وإرادته اهللا علم يف بقس ما به املراد
ىلَع ِسفْنه الرحمناسبة ال إذ بعيد وهذا ،القرآن الكتاب :وقيل ].١٢: األنعام [ ﴾ةَم 

   .)١( ؟ شيء كل على القرآن يشتمل كيف :أورد فقد التفسري، هذا على بالغرض
: ويؤيد أن املراد من الكتاب يف اآلية هو اللوح احملفوظ قوله سبحانه وتعاىل قبله

﴿ثَالُكُمأَم مِه ِإلَّا أُماِحينجب ِطريلَا طَاِئٍر يِض وٍة ِفي اَألرابد ا ِمنمفإن أظهر األقوال يف . ﴾و
معىن املثلية هنا أن أحوال الدواب من العمر والرزق واألجل والسعادة والشقاء موجودةٌ يف 

  .)٢( الكتاب احملفوظ مثل أحوال البشر يف ذلك كله
ى ونزلْنا علَيك الِكتاب ِتبيانا لِّكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشر﴿: وأما قوله تعاىل 

 : أي ﴾ابتالِك علَيك ونزلْنا﴿: قال الشوكاين يف فتح القدير] ٨٩:النحل  [﴾ِللْمسِلِمني
 فيما واإلحالة األحكام، من لكثري البيان فيه أن ﴾ٍءيش لِّكُلِ اانيبِت﴿كونه ومعىن ... القرآن
 األحكام، من به يأيت مافي وسلم عليه اهللا صلى رسوله باتباع همرموأَ السنة، على منها بقي

: قال أنه وسلم عليه اهللا صلى عنه صح وقد ،ذلك على الدالة القرآنية اآليات يف كما وطاعته
  .)٣(»هعم هلَثِْمو آنَرالقُ يتوِتأُ ينِإ«

 ما دائرة يف عريف عموم أنه إال ،العموم يفيد﴾ ٍءيش لِّكُ﴿و« : يقول اإلمام ابن عاشور
 املدين، اتمع وتقومي األخالق، وإكمال النفوس، إصالح من رائعوالش ألديانا جتيء ملثله
 صلى الرسول وصدِق الوحدانيِة على االستدالل من الدعوة عليه فتتوقَّ وما احلقوق، وتبني
 أحوال ووصف الكونية، والدقائق العلمية احلقائق من ذلك خالل يف يأيت وما ،وسلم عليه اهللا

 من ذلك ليتخلَّ وما التاريخ، بشواهد بآثارها واملوعظة وخسارها، فالحها وأسباب األمم،
  .وصنائعهم وحضارام قوانينهم

 ابيان تكون ألن صاحلة واملعارف العلوم أصول من ونكت أسرار كله ذلك خالل ويف
 حرش مبا فيها واستنري التفصيل طريق بياا يف سلك إن احلقيقي العموم وجه على شيء لكل

 الترغيب إىل يعود ما مث ته،أم وعلماء أصحابه به قفاه وما وسلم عليه اهللا صلى الرسولُ
                                                 

  .٧/٢١٧التحرير والتنوير ) ١(
 .٣٨٥حجية السنة، للشيخ عبد الغين عبد احلالق ص ) ٢(
 .٤/١٣٠رواه أمحد يف مسنده ) ٣(



 

 ٧١

 واحلياة الغيب عامل ووصف للمعرضني، أعد وما للطائعني أعد ما وصف من والترهيب
 ذلك فيؤول اجلليل، الغرض هذا يف رللتبص بيانه دقصي شيء لكل بيان ذلك كل ففي، اآلخرة
   .)١(  »اإلعجاز أبدع من وهذا ،ولوازمه بضمنه حقيقي عموم إىل بصرحيه العريف العموم

مثل بيانه أصول : بيان بطريق النص القرآين، وذلك:  يف القرآن على نوعنيفالبيان
الدين وعقائده، وبيانه وجوب الصالة والزكاة والصوم واحلج، وحل البيع والنكاح، 

  . حرمة أكل اخلبائثوحرمة الربا والفواحش، وحل أكل الطيبات و
وبيان بطريق اإلحالة على دليل من األدلة األخرى اليت اعتربها الشارع يف كتابه أدلة 

فكلُّ حكٍْم مما بينته السنة أو اإلمجاع أو القياس أو غري ذلك من . وحججا على خلقه
 وأرشدنا إليه، وأوجب  ووجهنا حنوه،)٢( األدلة املعتربة، فالقرآن مبين له؛ ألنه بين مدركَه

علينا العمل به، ولوال إرشاده هلذا املُدرك، وإجيابه العمل مبقتضاه ملا علمنا ذلك احلكم 
فالقرآن إذًا هو أساس التشريع، وإليه ترجع مجيع أحكام الشريعة اإلسالمية ذا . وعملنا به
  .)٣( املعىن

 الدين بدعوى االكتفاء بالقرآن، وذا يتبني أنه ال وجه ملن يريد فتنة املسلمني وهدم
وهو يف األساس يريد إزاحة السنة، وبعد ذلك يبدأ يف إزاحة القرآن، وينبغي على املسلم 
التمسك بدينه كما نقل إليه من لدن النيب صلى اهللا عليه وأصحابه، حىت يومنا هذا، كما 

ه، واهللا تعاىل أعلى أن يف تلك الدعوة خمالفة صرحية للقرآن الذي يدعي بعضهم االكتفاء ب
  .وأعلم

>>>

                                                 
 .١٤/٢٥٣ التحرير والتنوير )١(
، فالسنة مدرك من مدارك الشرع، وهي مواضع طلب ن الدليل حمل إدراك احلكم أل وهو الدليل، مكان اإلدراك:املدرك )٢(

 .١٩٣ - ١٩٢، واملصباح املنري ص ٢/٢٥٠حاشية العطار على شرح احمللي جلمع اجلوامع : انظر. األحكام
  .٣٨٥ حجية السنة، للشيخ عبد الغين عبد اخلالق ص )٣(
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  سب أيب هريرة والبخاري
 مبقال فيه طعن فاضح صريح يف إحدى الصحف السيارةطلعت علينا  : ٩     س 

ألفاظه وعناوينه ومضمونه يف الصحايب اجلليل أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه، ويف 
ك؟ وما حكم اإلمام البخاري صاحب الصحيح رمحه اهللا تعاىل، رأي الشرع يف ذل

  الدين يف مرتكب ذلك؟
  اجلواباجلواب

بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن    
باالطالع على املقال املنوه عنه يف الطلب واملرفق به والتأكد من صحة ما ف وبعد. وااله

نه نقل ما يف املقال من جاء يف الطلب وجدنا أن كاتب املقال يف الصحيفة املذكورة ذكر أ
كتاب مليء بالطعن يف الصحايب اجلليل أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه، وأنه تلقى هذا 
الكتاب من بعض أصدقائه، دون التوثق مما فيه، ودون أن يسأل عن الردود الكثرية اليت رد 

ه الكاتب ا العلماء على هذا الكتاب قدميا، وكأنه صادف أمرا يهواه، وقد تلخص ما نقل
  :يف عدة بنود

  .ـ أشار أول املقال إىل مقال سابق عن وجود أحاديث موضوعة يف صحيح البخاري
ـ مث بدأ النقل عن الكتاب املشار إليه سلسلة من الطعون يف الصحايب اجلليل أيب هريرة 

رضي اهللا تعاىل عنه، منها وصوله إىل خيرب لكونه معدالنيب ا يف اجلاهلية ليكون عالة على م
  .صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .يبدو أن اهلرة ظلت تالزمه: ـ ومنها عدم معرفة امسه يف اجلاهلية أو اإلسالم، وقوله
علَم عن حياته شيء، إال أنه كان فقريا مـ ومنها أنه ال يعدِجا أَما البنة غزوان، وأنه ري

  .ظل أُميا، مث ذكر بعد ذلك أنه كان يرعى الغنم
  .  رضي اهللا تعاىل عنها ادعاؤه أنه وضع حديثا يف فضل جعفر بن أيب طالبـ ومنه

ـ مث عودة منه إىل يوم خيرب وقصته مع أبان بن سعيد بن العاص، وما تدل عليه، وأن 
  .النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل يدافع عنه عند إهانة أبان له
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يف جوعه، واستدالله على أنه كان ـ انتقاله إىل املدينة، وذكر بعض الروايات الواردة 
  .يسأل الناس إحلافا

  .ـ ادعاؤه فراره يف غزوة مؤتة
مثار القلوب يف املضاف [ـ ادعاؤه معرفته الطب، فيما نقله عن الثعاليب يف كتاب 

  .]واملنسوب
، ليستدل ا على حبه للطعام وجبنه عن )وهو نوع من الطعام(ـ ذكره قصة املضرية 

  .احلرب
  .ه للمزاح، وقصته يف اخلالفة ومزاحه للصبيان، وخلص إىل نتيجة عجيبةـ ذكره حب

ـ ذكره بعث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أليب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه مع العالء 
  . احلضرمي إىل املنذر بن ساوى، وادعاؤه أن ذلك نفي له

والعشرين، مث حماسبته على ـ تولية عمر رضي اهللا تعاىل له على البحرين يف العام احلادي 
  .ماله، وادعاؤه أنه إمنا أرسله ألنه من صغار الصحابة

ـ ذكر أمر عمر رضي اهللا تعاىل عنه له بعدم التحديث، وضربه له بالدرة، وكان يقول 
  .إين ألحتدث بأحاديث لو تكلمت ا لشج عمر رأسي: بعد موت عمر

 صحة النقل، وإمنا رحت مل ي-ي ينقل منه الكاتبكأصله الذ-    وينبغي التنبه إىل أن املقال 
 وابن أيب ]ربيع األبرار[كثريا ما ينقل من كتب األدب، مثل النقل عن الزخمشري يف 

، مع أن اإلسناد من الدين، وهو ، وال يسوق إسناد القصة]شرح ج البالغة[احلديد يف 
ب ينقلون الروايات بال إسناد من معيار احلكم على الروايات، وكثري من املصنفني يف األد

غري التفات منهم إىل صحتها أو ضعفها، هذا مع كون اللذين نقل عنهما معتزليني والثاين 
ولذا فالرد على املتون اليت يطعن ا الكاتب إمنا هو على . منهما متهم بأنه رافضي أيضا

كاتب يأيت بالقصة مث وينبغي التنبه أيضا أن ال. سبيل التنـزل والتسليم بصحة الرواية
باستنتاج بعيد عجيب ال تدل عليه من قريب وال بعيد، بل ويورده على سبيل يردفها 
  .القطع
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   وقبل الرد التفصيلي ينبغي أن يعلَم أن الصحابة كلهم عدول، وقد ورد تعديلهم يف 
، ﴾ وسطًاوكذلك جعلناكم أُمةً﴿: عدة آيات من القرءان الكرمي، منها قول اهللا تعاىل

     .)١(، واخلطاب فيها للموجودين حينئذ﴾كنتم خري أُمٍة أُخِرجت للناِس﴿:وقوله سبحانه
قد ورد يف كتب السنة اليت تلقتها األمة بالقبول على مدى تارخيها احلافل وبىن   

ويف عليها العلماء فهمهم لدين اإلسالم أبواب عقَدها أهل العلم يف فضائل الصحابة عامة 
فضائل بعض الصحابة خاصة، منها ما ورد يف الترمذي عن فضائل أيب هريرة رضي اهللا 

يا رسولَ اللَِّه، ادع اللَّه : أَتيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بتمراٍت، فقُلت«: تعاىل عنه
 واجعلهن يف ِمزوِدك خذهن«: فضمهن ثُم دعا ِلي فيهن بالبركِة فقال يل. فيِهن بالبركِة

، كلما أَردت أَن تأخذَ ِمنه شيئا فأَدِخل فيه يدك فخذه وال تنثُره - أو يف هذا اِملزوِد-هذا 
فقد حملت ِمن ذلك التمِر كذا وكذا ِمن وسٍق يف سِبيِل اللَِّه، فكُنا نأكُلُ ِمنه . »نثرا

  . )٢(» حىت كان يوم قَتِل عثمانَ فإنه انقَطَعونطِعم، وكان ال يفاِرق حقِوي
يا أبا حممٍد، أَرأَيت هذا اليماِني : جاء رجلٌ إىل طَلحةَ بِن عبيِد اللَِّه فقال«: وفيه أيضا

نسمع ِمنه !  هو أَعلَم حبِديِث رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وآله وسل ِمنكم- يعِني أبا هريرةَ-
ِمنكمما ال ن عقُل: أو–! سمقُولُ على رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وآله وسلم ما مل يي!- ،
أَما أَن يكُونَ سِمع ِمن رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وآله وسلم ما مل نسمع فال أَشك : قال

اك أَنه كان ِمسِكينا إالّ أَنه سِمع ِمن رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وآله وسلم ما مل نسمع؛ وذ
يفًا لرسوِل اللَِّه ال شِد رسوِل اللَِّه صلى اهللا يَء له، ضه مع يدصلى اهللا عليه وآله وسلم، ي

عليه وآله وسلم، وكُنا حنن أَهلَ بيوتاٍت وِغنى وكُنا نأِتي رسولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وآله 
 أَنه سِمع ِمن رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وآله وسلم ما مل وسلم طَرفَِي النهاِر فال نشك إالّ

نسمع، وال نِجد أَحدا فيه خري يقُولُ على رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وآله وسلم ما مل 
  . هذا حِديثٌ حسن غَِريب: قال الترمذي. )٣(»يقُل

                                                 
  .٢/٢١٤تدريب الراوي كما يف ) ١(
 .٥/٦٨٥لترمذي يف سننه رواه ا) ٢(
  .٥/٦٨٤ رواه الترمذي يف سننه )٣(
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 قال َألِبي هريرةَ رضي اهللا تعاىل وفيه أيضا عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما أَنه
يا أبا هريرةَ، أنت كُنت أَلزمنا لرسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وآله وسلم وأَحفَظَنا «: عنه

وفيه كذلك عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل . هذا حِديثٌ حسن: قال الترمذي. »حلَِديِثه
، »ابسط ِرداَءك«: قال.  أَشياَء فال أَحفَظُهايا رسولَ اللَِّه، أَمسع ِمنك: قُلت: "عنه

هذا حِديثٌ :  قال  الترمذي»فَبسطت، فحدثَ حِديثًا كَِثريا فما نِسيت شيئًا حدثَِني ِبِه
ِحيحص نسح.  

وهو ِمن العلَماِء -  ]السعايِة شرِح شرِح الِوقايِة[قال صاِحب : ] حتفة األحوذي[   ويف 
كَونُ أيب هريرةَ غري فَِقيٍه غري صِحيٍح، بل الصِحيح أَنه ِمن الفُقَهاِء : ما لَفظُه ... - نِفيِةاحلَ

الذين كانوا يفتون يف زماِن النيب صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما صرح به ابن اهلُماِم يف 
  .  انتهى] أَحواِل الصحابِةاإلصابِة يف[وابن حجٍر يف " تحِريِر اُألصوِل"

 أَنّ أبا هريرةَ كان فَِقيها، صرح به ابن اهلُماِم يف ]نوِر اَألنواِر[ويف بعِض حواِشي 
، كيف وهو ال يعملُ بفَتوى غِريه، وكان يفِتي بزمِن الصحابِة ِرضوانُ اللَِّه تعاىل ]التحِريِر[

إنّ ِعدةَ احلاِمِل املُتوفّى عنها : الصحابِة كابِن عباٍس فإنه قالعليهم، وكان يعاِرض أَِجلّةَ 
. ِانتهى. زوجها أَبعد اَألجلَني فرده أبو هريرةَ وأَفىت بأَنّ ِعدتها وضع احلَمِل، كذا ِقيلَ

حابِة وِمن : قُلتتعاىل عنه ِمن فُقَهاِء الص يرةَ رضي اللَّهرِة الفَتوى، قال كان أبو هِكباِر أَِئم
أبو هريرةَ الدوِسي اليماِني احلاِفظُ الفَِقيه صاِحب : ]تذِكرِة احلُفّاِظ[احلاِفظُ الذَّهِبي يف 

كان ِمن أَوِعيِة الِعلِم وِمن ِكباِر أَِئمِة الفَتوى مع : رسوِل اللَِّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم
  . انتهى. ِة والتواضِعاجلَاللِة والِعباد

ثُم قام بالفَتوى بعد رسوِل اللَِّه صلى اللَّه : ] إعالِم املُوقِِّعني[وقال احلاِفظُ ابن القَيِم يف 
عليه وآله وسلم برك اإلسالِم وِعصابةُ اإلمياِن وعسكَر القُرآِن وجند الرمحِن، أولئك 

م، وكانوا بني مكِثٍر ِمنها ومِقلٍّ ومتوسٍط، وكان أَصحابه صلى اللَّه عليه وآله وسل
عمر بن اخلَطّاِب وعلي بن أيب طالٍب وعبد اللَِّه بن مسعوٍد وعاِئشةُ : املُكِثرونَ ِمنهم سبعةً

سوواملُت ،عمر اللَِّه بن اٍس وعبدبع اللَِّه بن ثاِبٍت وعبد بن املُؤِمِنني وزيد طُون ِمنهم فيما أُم
أبو بكٍر الصديق وأم سلَمةَ وأنس بن مالٍك وأبو سعيٍد اخلُدِري : رِوي عنهم ِمن الفُتيا
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إخل، فال شك يف أَنّ أبا هريرةَ رضي اللَّه تعاىل عنه كان فَِقيها ِمن فُقَهاِء ... وأبو هريرةَ 
  .هـا]. الصحابِة وِمن ِكباِر أَِئمِة الفَتوى

   وقد وردت األحاديث بالنهي عن سب الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم، فعن أيب سِعيٍد 
ال تسبوا أَحدا ِمن أَصحايب فَإنّ أَحدكم «: قال رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وآله وسلم: قال

ِصيفَهِدهم وال نأَح دم كا ما أَدربٍد ذَهِمثلَ أُح رجه البخاري ومسلمأخ. »لو أَنفَق .  
من سب أَصحاِبي فعليه لَعنةُ اِهللا : "وورد من طرق عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

وقد روى أمحد يف . ومعلوم أن اللعن من عالمات الكبائر". واملَالئكِة والناِس أَمجِعني
عنه قال  عن عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا تعاىل -حسن غريب: وقال-مسنده والترمذي 

اللَّه اللَّه يف أَصحايب، اللَّه اللَّه يف «: قال رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم
أَصحاِبي، ال تتِخذُوهم غَرضا بعِدي، فمن أَحبهم فِبحبي أَحبهم، ومن أَبغضهم فِببغِضي 

ى اللَّه عز وجل، ومن آذى اللَّه أَبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاِني، ومن آذاِني فقد آذ
ذَهأخأَن ي وِشكفي«.  

   كما أنه ليس من التوقري الذي أُمرنا به للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن جنرح 
ومن توقريه وبره صلى اهللا عليه وآله «: قال القاضي عياض. أصحابه، خاصة مبا ال يثبت

القتداء م وحسن الثناء عليهم واالستغفار وسلم توقري أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم وا
هلم واإلمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم واإلضراب عن أخبار املُؤرِخني وجهلة 
الرواة وضالّل الشيعة واملبتدعني القادحة يف أحد منهم، وأن يلتمس هلم فيما نِقل عنهم 

أويالت، ويخرج هلم أصوب املخارج؛ ِمن مثل ذلك فيما كان بينهم من الفنت أحسن الت
إذ هم أهل ذلك، وال يذكَر أحد منهم بسوء، وال يغمص عليه أمر، بل تذكَر حسناتهم 

  ).٢/٥٣" (الشفا. "»وفضائلهم ومحيد سريهم ويسكَت عما وراء ذلك
، اعلم أن كتاب اهللا مشتمل على الثناء على املهاجرين واألنصار«:    وقال اإلمام الغزايل

وما من ... وتواترت األخبار بتزكية النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إياهم بألفاظ خمتلفة 
واحد إال وورد عليه ثناء خاص يف حقه يطول نقله، فينبغي أن تستصِحب هذا االعتقاد يف 
حقهم وال تِسيء الظن م كما حيكى عن أحوال ختالف مقتضى حسن الظن، فأكثر ما 

 بالتعصب يف حقهم وال أصل له، وما ثبت نقله فالتأويل متطَرق إليه، ومل يجز ينقَل خمترع
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ما ال يتسع العقلُ لتجويز اخلطِأ والسهو فيه، وحملُ أفعاهلم على قصد اخلري وإن مل 
  ). ٧٩ص" (االقتصاد يف االعتقاد. "»يصيبوه

وأن «: ...ملسلم اعتقادهيف الكالم على ما جيب على ا" اإلحياء"ويقول الغزايل أيضا يف 
حيسن الظن جبميع الصحابة ويثين عليهم كما أثىن اهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا عليه 
وآله وسلم عليهم أمجعني، فكل ذلك مما وردت به األخبار وشهدت به اآلثار، فمن اعتقد 
مجيع ذلك موقنا به كان من أهل احلق وعصابة السنة، وفارق رهط الضالل وحزب 

  .اهـ. »البدعة
   هذا عن الصحابة عامة، أما الكالم عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه خاصة فقد قال 

وإمنا يتكَّلم يف أيب هريرة «:  اإلمام أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية صاحب الصحيح
لدفع أخباره من قد أعمى اهللا قلوم فال يفهمون معاين األخبار، إما معطل جهمي يسمع 

ه اليت يروا خالف مذهبهم الذي هو كفر، فيشتمون أبا هريرة، ويرمونه مبا اهللا أخبار
تعاىل قد نزهه عنه متويها على الرعاء والسفل أن أخباره ال تثبت ا احلجة، وإما خارجي 
يرى السيف على أمة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وال يرى طاعة خليفة وال إمام، إذا 

هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم خالف مذهبهم مسع أخبار أيب 
الذي هو ضالل مل جيد حيلة يف دفع أخباره حبجة وبرهان كان مفزعه الوقيعة يف أيب 
هريرة، أو قدري اعتزل اإلسالم وأهله وكفّر أهل اإلسالم الذين يتبعون األقدار املاضية 

سب العباد هلا، إذا نظر إىل أخبار أيب هريرة اليت قد اليت قدرها اهللا تعاىل وقضاها قبل ك
رواها عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف إثبات القدر مل جيد حبجة يريد صحة مقالته 
اليت هي كفر وشرك، كانت حجته عند نفسه أن أخبار أيب هريرة ال جيوز االحتجاج ا، 

مسع أخبار أيب هريرة فيما خيالف مذهب أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غري مظانه إذا 
من قد اجتىب مذهبه وأخباره تقليدا بال حجة وال برهان تكلم يف أيب هريرة ودفع أخباره 
اليت ختالف مذهبه، وحيتج بأخباره على خمالفته إذا كانت أخباره موافقة ملذهبه، وقد أنكر 

نقله عنه احلاكم يف . اهـ. »بعض هذه الفرق على أيب هريرة أخبارا مل يفهموا معناها
  ).٣/٥٨٦(املستدرك 
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فال ِخالف بني العلَماِء يف أنه يحرم سب الصحابِة :     أما احلكم الفقهي يف ذلك
ال تسبوا أَصحاِبي، فلو أَنّ أَحدكم ﴿: رضوان اهللا عليهم؛ لقَوِله صلى اهللا عليه وآله وسلم

ا ما ببٍد ذَهِمثلَ أُح أَنفَقِصيفَهِدهم وال نأَح ده . ﴾لَغَ ملَماِء إىل أنالع ورمهج بفذَه
ه، فاِسقكَفِّرن يوِمنهم م.  

وقد صرح الشيخان وغريمها أَنّ سب الصحابِة كَِبريةٌ، قال «:    وقال ابن حجر اهليتمي
لِقيِنيقِة اجلَماعِة: اجلَاللُ البفارم ِة، وهو داِخلٌ حتتنرِك الساملَدلُولُ عليه بت وهو االبِتداع ،

  ).٣/٣٣٢" (الزواجر. "»فمن سب الصحابةَ رضي اللَّه عنهم أَتى كَِبريةً بال ِنزاٍع
وأما من سبهم سبا ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهم مثل وصف «:    وقال ابن تيمية

 عدم الزهد وحنو ذلك، فهذا هو الذي يستحق بعضهم بالبخل أو اجلنب أو قلة العلم أو
التأديب والتعزير، وال حنكم بكفره مبجرد ذلك، وعلى هذا حيمل كالم من مل يكفرهم 

  ). ٥٩٠ص" (الصارم املسلول. "»من أهل العلم
ذكر فيه بعض ) ٤٩ـ ٤٦ص (]الكفاية[   وقد عقد اخلطيب البغدادي فصال يف كتابه 

لصحابة، مث ختم الباب مبا أخرجه بسنده عن اإلمام أيب زرعة النصوص الدالة على عدالة ا
إذا رأيت الرجلَ ينتقص أحدا من أصحاب «:   قال-وهو من كبار احملدثني-الرازي 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فاعلم أنه ِزنديق، وذلك أن الرسولَ صلى اهللا عليه 
 إلينا هذا القرآنَ والسنن أصحاب رسول وآله وسلم عندنا حق، والقرآنَ حق، وإمنا أدى

وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةَ، . اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
  .اهـ. »واجلرح م أوىل، وهم زنادقة

  :     وأما جممل الرد التفصيلي على ادعاءات الكاتب والرد عليها، فهي
يِم احِتراِم الفُقَراِء وال سيما فُقَراُء الصحابِة الذين استبقُوا إىل ـ أما تعيريه بالفقر، فِمن عِظ

وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداِة {: اإلمياِن قولُه تعاىل لنِبيه صلى اللَّه عليه وآله وسلم
م الفُقَراَء ويكِرمهم ، وِمن ثَم كان صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعظِّ}والعِشي يِريدون وجهه

وال سيما أَهلُ الصفِّة، وهم فُقَراُء املُهاِجِرين معه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم الذين كانوا يف 
صفِّة املَسِجِد مالِزِمني هلا ينضم إليها كُلُّ من هاجر إىل أَن كَثُروا، وكانوا على غايٍة ِمن 

  ".حلية األولياء"تم م احلافظ أبو نعيم يف أول كتابه الفَقِر والصِرب، وقد اه
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ـ وأما تعيريه بأنه كان يرعى الغنم، فهذا ممدحة له؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وآله 
نعم، كُنت «: وأنت؟ فقال: فقال أَصحابه. »ما بعثَ اللَّه نِبيا إالّ رعى الغنم«: وسلم

ألا ترقق القلب، وتؤهل القائم ا . أخرجه البخاري. » مكّةَأَرعاها على قَراِريطَ َألهِل
  .وهذا ما حدث معه حني كان أمريا على املدينة، كما سيأيت. حلسن الرفق بالرعية

ـ وأما دعواه أنه أُِهني يف النقاش بعد غزوة حنني، فاألمر كان سجاال بني أبان وأيب 
أحد (هذا قاتل ابن قَوقَل : نه أبو هريرةهريرة، فلم يتكلم فيه أبان إال بعد أن قال ع

، ومل يكن بسبب طلب الغنيمة، أما طلب الغنيمة فقد )الصحابة وكان ذلك يف غزوة أحد
اختلفت فيه الروايات، فبعضها بني أنه أبو هريرة، وبعضها بني أنه أبان، ومجع بينهما 

عرض بأيب هريرة دون فلماذا ي. احلافظ ابن حجر بأن كليهما طلب، وكالمها مل يعط شيئا
أبان، كما أن طلب املرء الغنيمة ظنا منه أن له حقا فيها ال يعيبه، وقد اختلف الشباب 

يسأَلُونك عن اَألنفاِل قُِل ﴿: والشيوخ من أهل بدر يف الغنيمة حىت أنزل اهللا تعاىل قوله
كم وأَِطيعوا اللَّه ورسولَه إن كنتم اَألنفالُ للَِّه والرسوِل فاتقُوا اللَّه وأَصِلحوا ذات بيِن

  .وأهل بدر ِمن أفاضل الصحابة، ﴾مؤِمِنني
فهو وقوع منه يف إخالص الصحابة الكرام، ـ وأما ادعاؤه أنه أسلم من أجل الطعام، 

 ومعلوم أن ترك وطعن منه يف صدقهم وحسن إسالمهم، وهذا من سوء أدبه وقلة حيائه،
رمته العرب كلها عن قوس واحدة ليس باألمر اهلني، بل هو األوطان للذهاب إىل رجل 

  .من عزم األمور
ـ أما التعيري بأنه ال يعرف امسه وإمنا يعرف بكنيته، فهذا ال شيء فيه، وكم من الصحابة 
والعلماء بعدهم من ال تعرف أمساؤهم بل يعرفون بكناهم أو ألقام، أو على األقل 

. ِكروا بأمسائهم مل يعرفوا، وكتب التراجم واملصطلح خري شاهداشتهروا بذلك حبيث إذا ذُ
أن اخلالف مرده إىل ثالثة أمساء فقط من " اإلصابة"على أن احلافظ ابن حجر قد ذكر يف 

  .جهة صحة النقل
 واجلهل من الكاتب واختالل ـ أما تعيريه بأن القطة كانت تالزمه، فهذا يدل على الغفلة

 عد الرمحة عيبا ومة، واإلسالم مل جيعل االهتمام باحليوان والرمحة املوازين عنده؛ حيث
  .به عيبا، وهذا أمر ال ينِكره عاقل
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:  والصحيح يف ذلك ما روى عنه ذلك الترمذي وحسنه فيما حيكيه عن أيام ِصغِره  
يِل يف شجرٍة فإذا كُنت أَرعى غَنم أَهِلي، فكانت يل هريرةٌ صِغريةٌ، فكُنت أَضعها باللَّ"

، وقد ، أما غري ذلك فال يصح"كان النهار ذَهبت ا معي فلَِعبت ا، فكَنوِني أَبا هريرةَ
كان النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم رمبا ناداه بكنيته هذه؛ مدحا له ورمحة به 

  .وحنانا
لقرءان، ومعظم الصحابة كانوا ـ أما تعيريه بكونه أميا، فهذا شأن العرب كافة بنص ا

كذلك، بل أن الترمذي يروي عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه يف سننه حديثا يقول عنه 
ليس أَحد أَكثَر حِديثًا عن رسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وآله وسلم ِمني : "إنه حسن صحيح

  ".أَكتبإالّ عبد اللَِّه بن عمٍرو؛ فإنه كان يكتب وكنت ال 
ـ أما ادعاؤه أن عمر استعمله على البحرين ألنه من صغار الصحابة، وأنه حاسبه على 

فاجلواب أن عمر رضي اهللا تعاىل عنه مل يكن يويل إال الصاحلني، وأنه مل . ماله وضربه
يشتد على أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه ختوينا له، وإمنا هو اجتهاد من كليهما يف أمر 

والدليل على ذلك أن عمر عرض على أيب هريرة أن يعمل له بعد ذلك فأىب عليه املال، 
والدليل على أن تلك الشدة مل . ةيِب أَ، وهذا يدل على نفٍس-"االستيعاب"كما يف -ذلك 

تكن لشخص أيب هريرة أا كانت يف عمر عامة، وهذا مشهور عنه، ويكفينا يف هذه 
  يبـوده، فأرسله النـائه وجـن نتيجة سخالعجالة قصة معاذ حني ركبته الديو

 صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل اليمن ليجربه باملال، وحني عاد معاذ إىل املدينة شدد عليه 
مث بعد ذلك حني توىل عمر اخلالفة . عمر أيضا حىت تدخل الصديق وكان هو اخلليفة

كان التشديد على الوالة ومات أبو عبيدة وايل الشام، ولّى عمر معاذا على الشام، فلو 
  . ختوينا هلم ما ولّى معاذًا على الشام بعد ما كان منه ما كان أيام أيب بكر

ـ أما تعيريه بأنه كان أجريا البنة غزوان على ملء بطنه فعجب، فكفى باألجري فخرا أن 
 أَن قال إني أُِريد{: كليم اهللا موسى عليه السالم قد عمل أجريا، كما قال اهللا تعاىل

ا فِمن عندكشرع ٍج فإن أَمتَمتِحج ِني ثَماِنيرأجهاتني على أَن ت يتإحدى ابن كأُنِكح{ .
ويف احللية من : للحافظ ابن حجر لألمهية، يقول احلافظ" اإلصابة"وننقل نص القصة من 

فإذا كنت أسري من الليل : تاريخ أيب العباس السراج بسند صحيح عن مضارب بن حزن
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ه فقلتر، فلحقتكَبسرة بنت : ما هذا؟ قال: رجل يأجريا لب اهللا على أن كنت شكر أُكِثر
غَزوان لنفقة رحلي وطعام بطين، فإذا ركبوا سقت م وإذا نزلوا خدمتهم، فزوجنيها اُهللا، 

ِدمتخ هللا عليه، فانظر إىل تواضعه وإخباته واعترافه بفضل ا. اهـ.فأنا أركب وإذا نزلت
  .ومل يفعل فعل املتكربين اجلاحدين

ـ أما ادعاؤه بأنه وضع حديثا يف فضل جعفر ألنه كان حيسن إليه، فيدل على جهل 
عظيم؛ ألن أبا هريرة مل ينسب ذلك للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، وإمنا هو رأي ارتآه 

فرق بني احلديث املرفوع كغريه من الصحابة، وإمنا أوقع الكاتب يف ذلك عدم معرفته ال
  !!يف أيب هريرة والبخارييأيت بعد ذلك ليتكلم مث ! واحلديث املوقوف

ـ أما ذكره قصة يف جوعه وتعرضه لسؤال عمر عن معىن آية، تعرضا لطعام، ففيه 
مؤاخذات؛ أنه عمم ذلك حىت جعله ديدنا له، مث إن أبا هريرة مل يسأل الطعام إمنا هو 

وهو مباح خاصة ملن عضه اجلوع، وإما نسبة الضيق ِمن عمر فِمن تعرض مع العفة، 
كيسه، بل الصواب أن عمر إما مل يفهم، وهذا جائز، وإما أنه مل يكن عنده ما يطعمه 
فاستحيا من التصريح بذلك، وهذا ليس مستغربا؛ بل هذا قد حدث لعمر وأيب بكر رضي 

ل اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وصحبه رسو: اهللا تعاىل عنهما، بل وخلري خلق اهللا تعاىل
أو -خرج رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وآله وسلم ذات يوٍم : وسلم، كما يف حديث مسلم

: ؟ قاال»ما أَخرجكما ِمن بيوِتكما هذه الساعةَ«:  فإذا هو بأيب بكٍر وعمر فقال-لَيلٍة
، »فِسي بيِده َألخرجِني الذي أَخرجكما، قُومواوأنا والذي ن«: قال. اجلُوع يا رسولَ اللَِّه

  فماذا يقول الكاتب يف هذا؟. فذكر احلديث. فقاموا معه فأَتى رجالً ِمن اَألنصاِر
ـ أما قصة إرساله مع العالء احلضرمي لدعوة املنذر بن ساوى إىل اإلسالم، فال يستنبط 

 ذه األمهية فيدل على الثقة، وأما وصيته منها إال الفضل لصاحبها، فأما إرساله مع وفد
لألمري به خريا فتأكيد أنه حيبه ال العكس، واختيار أيب هريرة لألذان هناك يدل على 

وقد حدث إرسال كثري من الصحابة مثل معاذ وخالد وعلي وأيب موسى، فمن . فضيلته
يه وآله وسلم نفيه ولو أراد النيب صلى اهللا عل. أين خيصص الكاتب واحدا منهم بنية النفي

 من أيب هريرة قوةً وأكثر لفعل كما نفى احلَكَم بن أيب العاص إىل الطائف، مع كونه أشد
  .وغريها من كتب التراجم" اإلصابة"وقصة النفي للحكَم ثابتة يف . جمعا
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ـ أما كثرة ِمزاحه، فاألصل يف املزاح أنه مباح، وقصة مزاحه مع الصبيان تدل على 
 وهذا يدل على عظيم تواضعه وِطيب نه مل يفعل ذلك إال وهو أمري على املدينة،فضله؛ أل
وأصل مداعبة الصبيان وارد يف السنة يف حديث مداعبة النيب صلى اهللا عليه وآله . معشره

يا أبا عمري ما فَعل النغري؟ وكان صلى اهللا : وسلم ألحدهم حني مات عصفوره فقال له
  .سلم ميزح وال يقول إال حقاتعاىل عليه وآله و

ـ أما القول بأنه يدعي معرفة الطب، فلم يأت عنه إال بقول واحد، وذلك أخص من 
. الدعوى، كما أن للشخص أن ينقل كالم أهل الطب من ثقافة عصره وال حرج يف ذلك

  .هذا بفرض ثبوت ذلك عنه
سالمي كامال ـ أما عن فراره يوم مؤتة، فأمر عجيب، فإن املعروف أن اجليش اإل

انسحب حبيلة ذكية من خالد بن الوليد بعد معركة شرسة، فإن كان الكاتب يرى ذلك 
  !فرارا فلماذا خيص أبا هريرة دون سائر اجليش ذا؟

ـ أما نقله أنه كان يف أيام ِصفِّني يصلي خلف اإلمام علي عليه السالم وجيلس على مائدة 
مضرية معاوية أدسم، والصالة خلف علي : معاوية فيأكل معه، وملا سئل عن ذلك أجاب

أفضل وأمتّ، ولذا اشتهر بشيخ املضرية، وأنه اعتزل القتال مع الفريقني، فهذه قصة توجد 
وابن أيب " ربيع األبرار" الزخمشري يف من غري إسناد، وذكرهايف بعض كتب األدب 

هبيهما ولو بال  ومها ينقالن من الروايات ما يوافق مذ"شرح ج البالغة"احلديد يف 
، كما أنه مل يشتهر ذا إال عند أصحاب األهواء، ولئن سلمنا بصحة القصة جدال إسناد

فليس فيها نقيصة له عند التدبر واإلنصاف، أما تنقله بني الفريقني أثناء احلرب فهذا يدل 
على أن كان أهل ثقة منهما؛ فلم خيش أحد من الفريقني جتسسه حلساب الفريق اآلخر، 

على مائدة معاوية فيدل على قوة الشخصية وصدعه " أن الصالة مع علي أمت"أما قوله و
باحلق، ولو أنه كان يريد الطعام لَداهن يف ذلك، مع كونه قد صار غنيا يف ذلك الوقت؛ 
ملا قدمنا من قصته من سفره إىل البحرين أيام النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مث أيام عمر 

أما اعتزاله القتال فال يدل على اجلنب، بل يدل على أنه اختار التوقف عن . رضي اهللا عنه
وهذا قد فعله كثري من الصحابة، منهم عبد اهللا بن عمر وسعد ، القتال مع أحد الفريقني

  .بن أيب وقاص وهو أحد العشرة املبشرين باجلنة



 

 ٨٣

عها عمر لشج ـ أما نقله أن عمر منعه من التحديث، وقوله أنه حيدث بأحاديث لو مس
رأسه، فاجلواب أن هذه القصة ال تصح، وإمنا توجد يف مثل كتاب ابن أيب احلديد املعتزيل 
الرافضي، ولو فرضنا صحتها جدال، فاملعروف أن تشدد عمر يف منع التحديث كان مع 
الصحابة كافة، وقصته مع أيب موسى يف حديث االستئذان يف صحيح مسلم مشهورة، 

ولو صح لكان حمموال على األحاديث الواردة .  دائما بأيب هريرة خاصةفلم يلصق األمر
  .يف الرخص أو الفنت مما ينبغي التنبه إىل احلكمة يف روايتها

ـ أما ما أشار إليه يف أول املقال بأنه أزاح الستار عن اإلمام البخاري وصحيحه، فاإلمام 
 كتاب بعد كتاب اهللا تعاىل، كما هو أصح" الصحيح"البخاري هو إمام احملدثني وكتابه 

هو منصوص عليه يف كتب املصطلح، وشرط البخاري يف الصحيح يف االحتياط يف الرواية 
أما الطعن يف صحيحه من أجل بعض األحاديث اليت ال تدركها . مشهور بني أهل العلم

ألئمة بعض عقول هؤالء فال يغري يف حقيقة األمر شيئا، والرد على ذلك ما رد به إمام ا
  .حممد بن إسحاق بن خزمية يف كالمه املتقدم يف دفاعه عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه

   ومما تقدم ويف واقعة السؤال، فإن املتكلم يف الصحابة فاسق مردود الشهادة، وكذلك 
املتكلم يف البخاري؛ ألنه يتكلم يف دين اهللا بغري علم، وألن من يطعن يف أئمة نقَلة 

 من الصحابة ومن بعدهم فكأمنا يريد أن تنحصر الشريعة يف العصر األول دون احلديث
االسترسال يف سائر األعصار، وهو مسبوق مبن سلك هذا الطريق فكان أن آل إىل مزبلة 
التاريخ، ومن كان كذلك فحقه التعزير، فإذا كان الشرع والقانون يعاقبان مروجي 

لبثِّهم االضطراب بينهم، فعقوبة مزعزعي عقائد اإلشاعات لنشرهم الفزع بني الناس و
فحري . املسلمني ومروجي الكذب والزور يف حق ثوابت دينهم وشعاراته أوىل وأجدر

 وجدير مبن يريد أن يشتهر على حساب أصول - بل رمبا بدنيا غريه–مبن يبيع دينه بدنياه 
؛ ليكون نكاال لغريه ممن  الئمواألخذ على يديه لومةالدين ومرتكزاته أال تأخذنا يف عقابه 

 .واهللا تعاىل أعلى وأعلمتسول له نفسه زعزعة السالم االجتماعي للمجتمع، 
>>> 



 

 ٨٤

  تلبس اجلن باإلنسان
نسمع كثريا عن اجلن فما هو اجلن، وما هو عامله، وهل يتلبس باإلنسان  : ١٠س 

  ويتمكن من أذيته ؟
  اجلواب

م على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن        بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسال     
وبعد، فعامل اجلن هو واحد من العوامل اليت تتسع هلا القدرة اإلهلية، واإلميان بوجوده              . وااله

  .فرع عن اإلميان بالغيب
نوع من اردات، أعين املوجودات اللطيفة غري الكثيفة، اخلفية عن حاسة           : واجلن  

 بل  تمكنة جمهولة ليست على سطح األرض وال يف السماوا        البصر والسمع، منتشرة يف أ    
هي يف أجواء غري حمصورة، وهي من مقولة اجلوهر من اجلـواهر اـردات أي ليـست                 
أجساما وال جسمانيات، بل هي موجودات روحانية خملوقة من عنصر ناري، وهلا حيـاة              

نس من أجناس اجلواهر    وإرادة وإدراك خاص ا ال يدرى مداه، وهذه اردات النارية ج          
حتتوى على اجلن وعلى الشياطني فهما نوعان جلنس اردات النارية، هلا إدراكات خاصة،             
وتصرفات حمدودة، وهي مغيبة عن األنظار ملحقة بعامل الغيب، ال تراهـا األبـصار، وال            

ـ                ه تدركها أمساع الناس إال إذا أوصل اهللا الشعور حبركتها وإرادا إىل البشر علـى وج
 قادرة هوائية أجسام: اجلن:  وقال الدمريي  )١(".املعجزة خرقًا للعادة ألمر قضاه اهللا وأراده      

 خالف وهم ،الشاقة األعمال على وقدرة وأفهام عقول هلا خمتلفة، بأشكال التشكل على
   )٢(.ترى وال تتقى ألا بذلك مسيت إمنا: ويقال جين الواحد، اإلنس

نكارها، والتصديق م يعد تصديقا للكتاب والسنة       ووجود اجلن حقيقة ال جيوز إ     
واإلمجاع، والتكذيب بوجود اجلن بعد العلم بثبوم يف القرآن والسنة فيه من اخلطـورة              

  . على املسلم ما قد خيرجه من إميانه بالكلية

                                                 
  .٢٩/٢١٨ التحرير والتنوير )١(
   ١/١٨٥ حياة احليوان الكربى للدمريي )٢(



 

 ٨٥

 .ذلـك  يلِحي ال العقلكما أن    وباإلمجاع، والسنة، القرآن يففثبت وجود اجلن    
يف حيـث جـاء      آدم، ابنو حاسبي كما أعماهلم على حاسبونوم شركالب مكلفونفهم  
 يقُصونَ ِمنكُم رسلٌ يأِْتكُم أَلَم والِْإنِس الِْجن معشر يا﴿ :تعاىل قوله يف مثل  الكرمي القرآن
كُملَياِتي عَآي كُمونِذرنيِلقَاَء و ِمكُموذَا يغُ﴿ :وقوله ،]١٣٠ :األنعام[ ﴾هفْرنس ا لَكُمهأَي 
   .]٣١: الرمحن[ ﴾ِنالثَّقَالَ

 ،آمـن  نم منهم وأن وسلم، عليه اهللا النيب صلى  من القرآن مسعوا أم ثبت وقد
 سـِمعنا  ِإنا فَقَالُوا الِْجن ِمن نفَر استمع أَنه ِإلَي أُوِحي  قُلْ ﴿ :تعاىل قال كفر، نم ومنهم
َآنا اقُربجِدي * عهِد ِإلَى يشا الرنِبِه فََآم لَنو ِركشا ننبا ِبردوقـال  ،]٢ ، ١ : اجلن[ ﴾أَح 
﴾ أَنـِصتوا  قَالُوا حضروه فَلَما الْقُرَآنَ يستِمعونَ الِْجن ِمن نفَرا ِإلَيك صرفْنا وِإذْ﴿ : تعاىل

 طَراِئق كُنا ذَِلك دونَ وِمنا الصاِلحونَ ِمنا وأَنا﴿ :لسام على وقال ، ]٢٥ : األحقاف[
   .]١١ : اجلن[ ﴾ِقددا

ففـي   ،معهم وحتدث إليهم ذهب وسلم عليه اهللا النيب صلى  أن يف احلديث  وثبت
رأْت علَيِهم   الِْجن فَذَهبت معه فَقَ    ي داعِ يأَتاِن« : صلى اهللا عليه وسلم    قال أنه مسلم صحيح
 أَيـِديكُم   ي لَكُم كُلُّ عظٍْم ذُِكر اسم اللَِّه علَيِه يقَع فِ          "فقال الزاد سألوه أم وفيه"الْقُرآنَ

       كُمابوِلد لَفٍة عرعكُلُّ با ومكُونُ لَحا يم فَرألصحابه وسلم عليه اهللا النيب صلى  قال مث" أَو 
"نتسفَالَ ت اِنكُموِإخ اما طَعمها فَِإنوا ِبِهم١(.»ج(  

  :إيذاء اجلن لإلنسان
يف  جاء كما والعاصني، الطائعني منهم وأن واملؤمنني، الكافرين منهم أن ثبت وإذا

 أن يـل ِحي ال العقـل  فإن ]١١: اجلن[﴾  ذلك دون ومنا الصاحلون منا وأنا﴿ تعاىل قوله
ي اجلنِ ؤِذياِإل يِسنصحيح دليل هناك وليس بأي أذى،  ي بـل األذى    األذى هـذا  حيلي ،

 : صلى اهللا عليه وسلم قـال      ن النيب أهريرة  ومن أمثلة هذا األذى ما رواه أبو         ،واقع منهم 
ةَ،  ِليقْطَـع علَـى الـصالَ   - أَو كَِلمةً نحوها -ِإنَّ ِعفِْريتا ِمن الِْجن تفَلَّت علَى الْباِرحةَ     «

 الْمـسِجِد، حتـى تـصِبحوا       ي اللَّه ِمنه، فَأَردت أَنْ أَرِبطَه ِإلَى ساِريٍة ِمن سوارِ         يفَأَمكَنِن

                                                 
  .١/٣٣٢ أخرجه مسلم يف صحيحه )١(



 

 ٨٦

 َألحٍد ِمـن    ي ملْكًا الَ ينبغِ   ي سلَيمانَ رب هب لِ    يوتنظُروا ِإلَيِه كُلُّكُم، فَذَكَرت قَولَ أَخِ     
   )١(.» روح فَرده خاِسئًا:قال . "يبعِد

 الـصدقة  ِرمت على كان أنه عنه تعاىل اهللا رضي هريرة وأبأيضا ما رواه    ذلك  ومن  
 أتريـد « :فقال ،وسلم عليه اهللا صلى للنيب ذلك فذكر ،منه أخذ قد كأنه كف أثر فوجد
ـ فقُ :ةهرير أبو قال »وسلم عليه اهللا صلى حملمد ركسخ من سبحان :قل ؟تأخذه أن  ،تلْ
 إمنـا  :فقـال  ،وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل به ذهبأل فأخذته ،يدي بني قائم به أنا فإذا

 يف صورة  لكَّتشفنجد أن الشيطان قد      )٢(» ...أعود ولن اجلن من فقراء بيت هلأل أخذته
أخرب وملا ،الصحايب حيرسها اليت كان  الصدقة من يسرق أن أراد لص فَـه  به النيبأنـه  عر 

  .، وهذا نوع من إيذاء اجلين لإلنسيشيطان
﴿وِإذْ قُلْنا ِللْمالِئكَِة اسـجدوا     : وإبليس أو الشيطان صنف من اجلن، قال تعاىل         

 ِمـن  آلدم فَسجدوا ِإالَّ ِإبِليس كَانَ ِمن اِجلن فَفَسق عن أَمِر ربِه أَفَتتِخذُونه وذُريته أَوِليـاءَ           
، وذريتـه هـم األبالـسة أو        ]٥٠:الكهف   [﴾دوِنى وهم لَكُم عدو ِبئْس ِللظَّاِلِمني بدلًا      

عن عبد اهللا   ف. القرين اسم عليه لقطْي شيطان به يوكَّل إنسان كل أن ثبتقد  والشياطني،  
ٍد ِإالَّ وقَد وكِّلَ ِبِه     ما ِمنكُم ِمن أَح   : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :بن مسعود قال  
  الِْجن ِمن هاك يا رسول اهللا    . "قَِرينا : قال ،قالوا وإيِإيو نِ    يانأَع فَالَ    ي ِإالَّ أَنَّ اللَّه لَمِه فَأَسلَيع 

 دوعن األكَل عند نسمي اهللا  أن وسلم عليه اهللا النيب صلى  حثناقد  ول )٣(." ِإالَّ ِبخيرٍ  ييأْمرِن
  .، حىت ال يشاركنا اجلن يف ذلكالزوجة مع اللقاء إرادة عند بل البيت، دخول

 اإلنـسي  يتمكن كما بأذى، يصيبه وأن إنسي من ينِج نيتمكَّ أنإذًا   عجب فال
عن ، ومن أمثلة ذلك ما روي       مثالً حيوان بصورة اجلين لمتثَّ إذا يضره مبا ويصيبه اجلين من
 بيته فوجدته    يف ي سعيد اخلدر   على أيب  تدخل: قالهرة أنه    السائب موىل هشام بن ز     أيب
 البيـت  ناحية يف عراجني يف حتريكا فسمعت ،صالته يقضي حىت أنتظره فجلستي،  يصلِّ

 إىل أشـار  انصرف فلما فجلست ،اجلس أن إيل فأشار ،ألقتلها فوثبت ةحي فإذا فالتفت

                                                 
  .١/٣٨٤، ومسلم يف صحيحه ١/١٧٦أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
  ١٤، ٥/١٣السنن الكربى للنسائي )  ٢(
  ٤/٢١٦٧مسلم يف صحيحه أخرجه )  ٣(



 

 ٨٧

 عهـد  حديث انِم فىت فيه كان :قال ،نعم :فقلت ،البيت هذا أترى :فقال ،الدار يف بيت
 الفـىت  ذلـك  فكان اخلندق إىل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع فخرجنا :، قال بعرس
ـ  فاستأذنه ،أهله إىل فريجع النهار بأنصاف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يستأذن ايوم، 
 » أَخشى علَيك قُريظَةَ   يخذْ علَيك ِسالَحك فَِإن   «: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له فقال
 ،به ليطعنها الرمح إليها فأهوى قائمة ،البابني بني امرأته فإذا رجع مث سالحه الرجل فأخذ

 ،أخرجين الذي ما تنظر حىت البيت وادخل رحمك عليك اكفف :له فقالت ،غرية وأصابته
 خـرج  مث به فانتظمها بالرمح إليها فأهوى الفراش على منطوية عظيمة ةيحِب فإذا فدخل
 :قـال  ؟الفـىت  أم احلية موتا أسرع كان أيهما يدرى فما عليه فاضطربت الدار يف فركزه
 :فقال ،لنا هيِيحي اهللا ادع :وقلنا ،له ذلك فذكرنا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل فجئنا

» اِحِبكُموا ِلصِفرغتا قَ   « :قال مث »اسِة ِجنِدينِإنَّ ِبالْم       وهئًا فَآِذنيش مهِمن متأَيوا فَِإذَا رلَمأَس د
  .)١(»ثَالَثَةَ أَياٍم فَِإنْ بدا لَكُم بعد ذَِلك فَاقْتلُوه فَِإنما هو شيطَانٌ

  الصرع؟ ىسمي مبا ويصيبه اإلنسان جسم سِبلْي أن اجلن يستطيع هل
 ذلـك  إن:  فقالوا الناس بعض وقد اعترض    ذلك، نعمي صحيح دليل يوجد ال هأن :اجلواب
 وتعيش تلبسها أو الترابية اإلنس بطببيعة تتصل أن ميكن ال النارية اجلن طبيعة ألن ؛ممنوع
 ذهبت واإلنس نللِج األوىل الطبيعة ألن ؛مردود االحتجاج هذا لكن أحرقتها، وإال معها،
صـلى اهللا عليـه      هريرة أن رسول      الذي رواه أبو   ديثاحل بدليل خصائصها، بعض عنها

بـرد   اعترض يل الشيطان يف مصالي فأخذت حبلقة فخنقته حىت وجدت         « :وسلم  قال  
لسانه على كفي ولوال ما كان من دعوة أخي سليمان ألصبح مربوطا تنظرون إليه األمر               

 ليهع اهللا صلى الشريفة يده ألصابت باقية ارالن طبيعة كانت فلو )٢(»بالسكون يف الصالة  
ـ  مل عنـدما  الـشيطان  إليها أوى إذا انار واملالبس واملكان البيت والشتعل وسلم، يسم 
  .الطعام من واألكل ،البيت دخول عند اإلنسان

  

                                                 
  ٤/١٧٥٦أخرجه مسلم يف صحيحه )  ١(
  ٦/١١٥، وابن حبان يف صحيحه ١/١٩٧ رواه النسائي يف السنن الكربى )٢(



 

 ٨٨

  
 الَّـِذي  يقُوم كَما ِإلَّا يقُومونَ لَا الربا يأْكُلُونَ الَِّذينومن األدلة أيضا، قوله تعاىل ﴿     

طُهبختطَ ييانُالش ِمن سا  ]٢٧٥: البقرة [﴾الْمحديث ابن عباس رضـي اهللا      : ، ومنها أيض
 هِذِه الْمرأَةُ السوداُء :قَالَ.  بلَى: قُلْت؟أَالَ أُِريك امرأَةً ِمن أَهِل الْجنِة: قال لعطاء عنها أنه

: قَالَ . ي أَتكَشف فَادع اللَّه لِ    ي ، وِإن   أُصرع ي ِإن : فَقَالَت ،أَتِت النِبى صلى اهللا عليه وسلم     
 :فَقَالَـت .  أَصِبر:فَقَالَت.  وِإنْ ِشئِْت دعوت اللَّه أَنْ يعاِفيكِ   ،ِإنْ ِشئِْت صبرِت ولَِك الْجنةُ    

يِإنفكَشا، أَتا لَهعفَد ،فكَشأَنْ الَ أَت اللَّه ع١ (. فَاد(  
  :سباب الْمس الشيطَاِنيمن أ

 اجلن لألنس قد يكون عن شهوة وهـوى         ي وصرعهم أ  :قال ابن تيمية رمحه اهللا    
 ، وقد يكون وهو كثري أو األكثر عن بغض وجمازاة         ،نسنس مع اإل   كما يتفق لإل   ،وعشق
نس أو يظنوا أم يتعمدوا آذاهم ما ببول على بعضهم أو بصب             أن يؤذيهم بعض اإل    :مثل

 وىف اجلن جهـل وظلـم       - ال يعرف ذلك   ينسن كان اإل  إو- أو بقتل بعضهم     ماء حار 
  )٢(.نسفيعاقبونه بأكثر مما يستحق وقد يكون عن عبث منهم وشر مبثل سفهاء اإل

  :من أعراض املس الشيطاين
  هو التخـبط يف    : والتخبط ،نسان حبيث جيعله يتخبط   يستطيع الشيطان أن ميس اإل    

و دوخـة،   أنه ترنح مـن دوار      أك ه، فيسري ريم يف س  تحكُّنسان ال احلركة فال يستطيع اإل   
ِحوين األرض متيد به، أو يفقد القدرة على تقدير اخلطوة املتزنة لقدميه، أو حساب              أ ك س

ن يربط بني ما    أ والتخبط يف احلديث فال يعي ما يقول، وال يستطيع           .املسافة الصحيحة هلا  
... التخبط يف الفكر، والتخبط يف العمـل        قال وما يقوله وما جيب أن يقوله بعد ذلك، و         

فيـه،   ء يهم به أو يفكر    يإال فقدان اإلدراك الصحيح من اإلنسان ألي ش        والتخبط ما هو  
  . أن هذه هي عالمات اجلنونيوبديه

                                                 
 ٤/١٩٩٤، ومسلم يف صحيحه ٥/٢١٤٠ رواه البخاري يف صحيحه )١(
  ٤٠، ١٩/٣٩ جمموع فتاوى ابن تيمية )٢(



 

 ٨٩

  :ياِنطَي الشسمالوقاية من الْ
  . وااللتزام بأمور الشرع، احملافظة علي الصالة: أوال
األذكار القرآنية والنبوية ففيهما الوقاية والتحصني ضـد الـشيطان           احملافظة علي  : اثاني . 

عن أي هريرة رضي    ، ف فالشيطان وجنوده أقرب ممن هو بعيد عن ذكر اهللا تبارك وتعاىل          
يعِقد الـشيطَانُ علَـى قَاِفيـِة رأِْس        "قال رسول اهللا صلي اهللا علية وسلم        : اهللا عنه قال  

   ن وِإذَا ه ِدكُمقَظَ             أَحيتفَِإِن اس ،قُدلٌ طَِويلٌ فَارلَي كلَيٍة عقْدكُلَّ ع ِربضقٍَد ، يثَالَثَ ع ام
               حـبةٌ فَأَصقْـدع لَّتحلَّى انةٌ، فَِإنْ صقْدع لَّتحأَ انضوةٌ، فَِإنْ تقْدع لَّتحان اللَّه فَذَكَر

  )١(." أَصبح خِبيثَ النفِْس كَسالَنَنِشيطًا طَيب النفِْس، وِإالَّ
وذلك ألن أمـاكن    ،  ) املرحاض - احلمام -دورة املياه (االستعاذة قبل دخول اخلالء     : ا ثالثً

 وكان من هديه صلي اهللا عليه وسلم أنـه  ،النجاسات كاحلمامات تأوي إليها الشياطني 
 )٢(" ِبك ِمـن الْخبـِث والْخباِئـثِ        أَعوذُ ياللَّهم ِإن " :كان قبل أن يدخل اخلالء يقول       

  .إناثهم: ذكور اجلن واخلبائث: واخلبث
ففي املسند عـن أيب     ،  عدم الكالم أو الصراخ أو الغناء يف دورات املياه احلمامات         :  ارابع

خيـرج   ال" : مسعت رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يقـول         :سعيد رضي اهللا عنه قال    
ألن  )٣(".اشفان عورما يتحدثان فإن اهللا ميقت علي ذلـك        الرجالن يضربان الغائط ك   

تسكنها اجلن والشياطني والصراخ والغناء يف مثل هذه األمـاكن يـؤذي            هذه األماكن   
كر الـذِّ يكْره  : قال اإلمام النووي رمحه اهللا      . "ساكنيها من اجلن فتنتقم ممن يفعل ذلك      

 وسواء يف ذلك مجيع     ،البينانيف  أو   سواء كان يف الصحراء      ،والكالم حال قضاء احلاجة   
ـ  إذا عطس ال  :  قال بعض أصحابنا    كالم الضرورة حىت   ال إ ،األذكار والكالم  حيماهللا  د 

را ال  صقَماملسلم   ويكون   ،ب املؤذن ي وال جي  ، السالم يرد  وال ،ات عاطس  وال يشم  ،تعايل

                                                 
 ١/٥٣٨حه ، ومسلم يف صحي١/٣٨٣رواه البخاري يف صحيحه ) ١(
  ١/٢٨٣ ، ومسلم يف صحيحه ١/٦٦رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
 ١/٩٩، والبيهقي يف السنن الكربى ١/٢٠٦، واحلاكم يف املستدرك ٣/٣٦، وأمحد يف مسنده ١/٤رواه أبو داود )  ٣(



 

 ٩٠

ذا كله مكروه كراهية ترتيه      ، جوابا يستحق فإن عطس فحمد اهللا     ،رم وال حي  ، والكالم 
  )١(.تعايل بقلبه وال حيرك لسانه فال بأس

بالذات عند دخول األماكن    ) بسم اهللا الرمحن الرحيم   : (وهي أن تقول  ،  البسملة:  اخامس
املهجورة واملظلمة والصحاري وعند القفز من األماكن املرتفعة وقبل إلقاء املاء الساخن            

 يؤدي اجلن فتنتقم من اإلنس وكذا عند إلقاء حجر أو            ألن هذا املاء قد    ؛يف دورات املياه  
  .شيء ثقيل علي األرض

ففي حـديث    ،وذلك ألن اجلن تسكن فيها    . عدم التبول يف اجلحور أو الشقوق     :  اسادس 
ـ                    يقتادة عن عبد اهللا بن سرجس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نهى أَنْ يبـالَ ِف

 كَانَ يقَالُ ِإنها مـساِكن      : قَالَ ؟ الْجحرِ يادةَ ما يكْره ِمن الْبوِل فِ      قَالُوا ِلقَت  :قَالَ. الْجحِر
٢ (.الِْجن(    
اسابع  :       ألن اجلن تتـشكل علـي       ؛ة يف املرتل دون إنذار    ال تؤذ كلبا أو قطة ثعبانا أو حي 

  .صور هذه احليوان
ال:  اثامنتعـاس     ،النيب صلي اهللا علية وسلم    ذ عند اجلماع مبا كان يتعوذ به        وروى ابن عب

 يلَو أَنَّ أَحدهم ِإذَا أَراد أَنْ يأِْت: "، أنه قال  اهللا عليه وسلم  رضي اهللا عنهما عن النيب صلى       
ِإنه ِإنْ يقَـدر     ِباسِم اللَِّه، اللَّهم جنبنا الشيطَانَ، وجنِب الشيطَانَ ما رزقْتنا، فَ          :أَهلَه قَالَ 

ل مل يضره مبـشاركة     يق: قال ابن حجر   )٣(" ذَِلك، لَم يضره شيطَانٌ أَبدا     يبينهما ولَد فِ  
ي يلتف الشيطان علـي     مسي أبيه يف مجاع أمه كما جاء عن جماهد إن الذي جبامع وال           

  )٤ (.مل يصرعه:  أي"انمل يضره الشيط"ل إن املراد بقوله يوق. إحليله فيجامع معه

ن يف أذن احلسن    رأيت النيب صلي اهللا عليه وسلم أذَّ      : قال أبو رافع  ،   تعويذ الصبيان  : اتاسع
 وعن ابن عباس أن رسول اهللا صلي اهللا علية وسلم           ،بن علي حني ولدته فاطمة بالصالة     

                                                 
  ١/٢١األذكار للنووي )  ١(
 ١/٨  يف سننهرواه أبو داود) ٢(
 ٢/١٠٥٨م يف صحيحه ، ومسل١/٦٥رواه البخاري يف صحيحه ) ٣(
 ٩/٢٢٩فتح الباري البن حجر ) ٤(



 

 ٩١

 كان يعاِت اللَِّه ال   " : احلسن واحلسني قائال   ذوا ِبكَِلمٍة     أُِعيذُكُمامهطَاٍن ويكُلِّ ش ِة ِمنامت
  )١(.كَانَ أَبوكُم يعوذُ ِبِهما ِإسماِعيلَ وِإسحاق : "مث يقول" وِمن كُلِّ عيٍن الَمٍة

ملا يف الصحيحني   ،  عب واخلروج بعد غروب الشمس مباشرة      منع الصبيان من اللَّ    : ارعاِش
ِإذَا : " قال رسول اهللا صلي اهللا علية وسلم       :اري قال من حديث جابر بن عبد اهللا األنص      

 فَكُفُّوا ِصبيانكُم، فَِإنَّ الشياِطني تنتِشر ِحينِئٍذ، فَِإذَا ذَهب - أَو أَمسيتم -كَانَ جنح اللَّيِل    
       وا اساذْكُرو ابوفَأَغِْلقُوا اَألب ،ملُّوهِل فَحاللَّي ةٌ ِمناعا       سابب حفْتطَانَ الَ يياللَِّه، فَِإنَّ الش م

مغلَقًا، وأَوكُوا ِقربكُم واذْكُروا اسم اللَِّه، وخمروا آِنيتكُم واذْكُروا اسم اللَِّه، ولَـو أَنْ              
    كُماِبيحصأَطِْفئُوا، مئًا ويا شهلَيوا عضرعقال ابن اجلوزي إمنا     :قال احلافظ ابن حجر    )٢("ت 

 ألن النجاسة اليت تلوذ ا الشياطني موجودة معهم         ؛خيف علي الصبيان يف تلك الساعة     
والذِّ ،اغالب       والشياطني عند انتشارهم يتعلقون مبا      ،اكر حيرز منهم مفقود من الصبيان غالب 

 ،ارهم واحلكمة يف انتـش    . فلذلك خيف علي الصبيان يف ذلك الوقت       ؛ميكنهم التعلق به  
 ألن الظالم أمجـع     ؛ الشياطني حينئذ أن حركتهم يف الليل أمكن منها هلم يف النهار           :أي

   )٣ (.للقوي الشيطانية من غريه
 من وصرع اخلبيثة، األرضية األرواح من صرع صرعان، الصرع، : القيم ابن يقول
 صـرع  مـا وأ وعالجـه،  سببه يف األطباء، فيه يتكلم يالذ هو والثاين الرديئة، األخالط
 مبقابلـة  عالجـه  بـأن  ويعترفون يدفعونه، وال به، يعترفون وعقالؤهم متهمئفأ األرواح
 وتعـارض  آثارهـا  فتدفع اخلبيثة، الشريرة األرواح لتلك العلوية، اخلرية الشريفة األرواح
  )٤(.وتبطلها أفعاهلا

ه يف  ما ذكرناه من إمكان وقوع اإليذاء واملس من اجلن لإلنسان ينبغي أن يعلم أن             
دائرة ضيقة، وليس كما يتوهم الناس اليوم، فأغلب من نراهم ممن يعتقدون املس هم مـن                
املتومهني الذين ينبغي عليهم الذهاب لعالج األمراض العضوية أو النفسية، كما أن أغلب             

                                                 
  .٤/٣٩٦ ، والترمذي يف سننه ٤/٢٣٥رواه أبو داود يف سننه ) ١(
  .٣/١٥٩٥، ومسلم يف صحيحه ٥/٢١٣١رواه البخاري يف صحيحه ) ٢(
  .٦/٣٤١فتح الباري البن حجر ) ٣(
  .٤/٦٠زاد املعاد، البن القيم )  ٤(



 

 ٩٢

من نراهم ممن يدعون القدرة على العالج من اجلن  هم من املدعني الدجالني الذين ينبغي                
م من أويل األمر حىت ال يفسدوا على الناس أسس التفكري السليم، ويعوقـوا              أن يتم ردعه  

 . بناء العقلية العلمية، واهللا تعاىل أعلى وأعلم
>>>



 

 ٩٣


  احلديث الضعيف وفضائل األعمال

ث مسعنا عن العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال، فما هو احلـدي   : ١١س  
  الضعيف ؟ وما املقصود بفضائل األعمال، وماذا نعين بالعمل به ؟

  اجلواب
بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه، ومـن              

وبعد، فقد اعتىن العلماء املسلمون بالسنة النبوية الشريفة اعتناء بالغا، فقاموا بإنشاء            . وااله
  .، وفقه احلديث أو فقه السنةعلوم املصطلح، والرجال

وقد حترى العلماء أعلى مستويات الدقة يف نقل األحاديث النبوية املشرفة، وقسموا ما             
وصل إلينا من أخبار وآثار عن املصطفى صلى اهللا عليه وسلم إىل ثالثة أقـسام أساسـية                 

  .احلديث الصحيح، احلديث احلسن، احلديث الضعيف: هي 
اتصال السند،  : ، وهي   ]الصحيح واحلسن [ديث املقبول   وجعلوا شروطا وصفات للح   

فإن اجتمع للحديث أعلى درجات     . ، وضبطهم، وعدم الشذوذ، وعدم العلة     الرواةوعدالة  
وإن . هذه الصفات، وأعلى درجات الضبط فكان الضبط كامال كان احلديث صـحيحا           

أما إذا اختل   . اجتمع للحديث أدىن هذه الدرجات، وكان الضبط أقل كان احلديث حسنا          
  .أحد هذه األوصاف كان احلديث ضعيفا

كل حديث مل جيتمع فيـه صـفات احلـديث          :  هو فاحلديث الضعيف يف االصطالح   
  .)١ (الصحيح، وال صفات احلديث احلسن

واملقرر شرعا أن احلديث الضعيف ال يصلح أن يكون دليال ينشئ حكمـا شـرعيا               
  .رمة أم الندب أم الكراهة أم اإلباحةتكليفيا، سواء أكان هذا احلكم الوجوب أم احل

                                                 
   .٢٥مقدمة ابن الصالح ص ) ١(



 

 ٩٤

تكلم العلماء علـى جـواز      » بفضائل األعمال «إال أنه يوجد باب يف الشرع يسمى        
العمل فيه باحلديث الضعيف، فهل يعد ذلك تناقضا مع ما تقرر بعدم جـواز اسـتقالل                

  احلديث الضعيف يف إنشاء احلكم التكليفي ؟
مال، وما املقصود بالعمل باحلديث الـضعيف       يتضح األمر ببيان املقصود بفضائل األع     

  .فيها
  : املقصود بفضائل األعمال 

مجع : فضائل  فضائل األعمال مركب لفظي يتوقف فهم معناه على فهم جزئيه، ف            
هي ما رغب فيـه عملـه        »بفضائل األعمال «مجع عمل، واملقصود    : واألعمال  فضيلة،  

  .ملوافقة ألصول الشريعةالشرع من فضائل كالذكر، والدعاء، واملندوبات ا
 وفيه ذكر لفـضل     هذا احلديث ونعين بتعلق احلديث الضعيف ذا الباب، أن يرد           

  .اليت ثبتت أفضيلتها من قبل ورود ذلك احلديث الضعيفعمل وثوابه من تلك األعمال 
  : املقصود بالعمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال 

فضائل، هو جواز أداء هذا العمل رغبـة يف    ويقصد جبواز العمل ذا احلديث يف ال        
اعتقـادا بلـزوم    الثواب الوارد يف ذلك احلديث الضعيف؛ طمعا يف فضل اهللا الواسع، ال             

  . بنسبته للمصطفى صلى اهللا عليه وسلمترتبه، وال اجلزم
مبا ال يتـساحمون  فالعلماء يتساحمون ويتساهلون يف جواز العمل به بذلك االعتبار،    

 يبدأ ال بال ذي أمر كل«: ومن أمثلة هذه األحاديث اليت وردت يف الفضائل . فيه يف غريه
 يف فوقع هنا احلديث اضطرب وقد«: ويعلق عليه اآللوسي بقوله     . »بترأ فهو اهللا ببسم فيه

 ويف »أجذم« البعض ويف »اهللا حبمد« بعضها ويف »هللا باحلمد فيه يبدأ ال« الروايات بعض
 وضع موضع ويف »يفتتح« آخر ويف »يبدأ« أثر ويف »كالم لك« خرب ويف »أقطع« أخرى
 ومتناً سنداً مضطرب إنه قيل حىت املتتبع على خيفى ال مما ذلك غري إىل احلمد بدل الذكر
  .)١(»ذلك فيه اغتفر ما األعمال فضائل يف أنه ولوال

                                                 
  .١/٣٧تفسري اآللوسي، ) ١(



 

 ٩٥

ب العمل  جيوز ويستح :  قال العلماء من احملدثني والفقهاء وغريهم     «: يقال اإلمام النوو  
يف الفضائل والترغيب والترهيب باحلديث الضعيف ما مل يكن موضوعا، وأما األحكـام             
كاحلالل واحلرام والبيع والنكاح والطالق وغري ذلك فال يعمل فيها إال باحلديث الصحيح، 
أو احلسن إال أن يكون يف احتياط يف شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة                 

  .)١(»نكحة فإن املستحب يرته عنه ولكن ال جيببعض البيوع واأل
 يعمـل  قوهلم معىن عن) سئل( «: ، ففيها   وقد جاء يف فتاوى الرملي إمجاال لذلك      

 فما ذلك معناه قلتم وإذا به، احلكم إثبات معناه هل األعمال فضائل يف الضعيف باحلديث
 عليـه  يلزم ال وأن ،باحلديث العمل شروط على كالٍم يف العيد دقيق ابن قول عن اجلواب
   ؟ حكٍم إثبات

 علـى  احلـديث  أهل إمجاع تصانيفه من عدٍة يف النووي حكى قد بأنه) فأجاب(
 الفـضائل  أحاديث الرب عبد ابن وقال خاصة وحنوها الفضائل يف الضعيف باحلديث العمل

 مل ورد إذا اخلرب يقول العنربي زكريا أبا مسعت احلاكم وقال به حيتج من إىل فيها حيتاج ال
 عنه أغمض ترهيب أو ترغيب فيه وكان حكما يوجب؛ ومل حراما حيلل ومل حالال حيرم

 الـنيب  عن روينا إذا املدخل يف البيهقي أخرجه فيما مهدي ابن ولفظ روايته، يف وتسوهل
 الرجال، يف وانتقدنا األسانيد يف شددنا واألحكام واحلرام احلالل يف وسلم عليه اهللا صلى
  .الرجال يف وتساحمنا األسانيد يف سهلنا والعقاب والثواب الفضائل يف روينا وإذا

 فيها يتساهل أن حيتمل الرقائق األحاديث : عنه امليموين رواية يف أمحد اإلمام ولفظ
 هذه عنه نكتب رجل : إسحاق ابن عن عياٍش رواية يف وقال .حكم فيه شيء جييء حىت

 أصـابع  وقبض هكذا قوما أردنا واحلرام احلالل جاء وإذا وحنوها، املغازي يعين األحاديث
  .األربع يديه

                                                 
  .٦، ٥األذكار للنووي ص ) ١(



 

 ٩٦

 مـن  بقـوهلم  خارج وهو األئمة لكالم موافق العيد دقيق ابن كالم أن علم وقد
 األعمـال  بفـضائل  املراد أن أيضا وعلم األعمال املراد أن أيضا وعلم ،األعمال فضائل
  .)١(»وحنوها القصص معناها ويف والترهيب الترغيب

ر نعلم أن الفقهاء واحملدثني تساهلوا يف أبواب فضائل األعمال، والترغيب           ومما ذك 
والترهيب أبواب تساهل باعتماد احلديث الضعيف والعمل به، فال ينبغي اإلنكار على ما             
ذهب إليه مجاهري العلماء من جواز العمل باحلديث الضعيف يف هذه األبـواب، وإن أراد               

يف هذه األبواب وزعم أنه يتبع بذلك بعض العلماء فله        أحدهم أال يعتمد احلديث الضعيف      
. هذا، ولكن ليس له أن حيمل الناس على أن يتبعوا ما ذهب إليه، ويعلم أن األمـر سـعة      

  . نسأل اهللا اهلداية والتوفيق والسداد، واهللا تعاىل أعلى وأعلم
>>>  

                                                 
  .٤/٣٨٣فتاوى الرملي ) ١(



 

 ٩٧

  التقليد واتباع املذاهب الفقهية
يد أمر مذموم، حيث يصر بعض الناس على تنفري ما هو التقليد، وهل التقل : ١٢س 

الناس منه، فما حقيقته، وهل هو جائز، وكيف نرد على اعتراضات من يعترض على 
  التقليد حبجة أن املقلد ترك متابعة الكتاب والسنة واتبع األشخاص ؟

  اجلواب
ن بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه وم

 كونوت ،العنِق يف تجِعلَ، وهي ما الدة من الِقأخوذٌم: وبعد فالتقليد يف اللغة. وااله
 يف احلج، وجعلُ الِقالدة يف عنق ما يهدى إىل احلرم تهدى اليت والبدنة والفَرس لِإلنسان

  .)١(هي إليهِدا للبيت وما أُتعظيمِمن النعم؛ ليعلَم أنه هدي فيكف الناس عنه؛ 
 من العمل بقول الغري من غري حجة:  فله معنيان؛ أحدمها وأما التقليد يف االصطالح

  .من غري دليل قائم على حكمه أو حجيته: ، أياحلجج الشرعية امللزمة
واألول غري جائز باتفاق، . العمل بقول اتهد من غري معرفة دليله معرفة تامة: والثاين

  .)٢(هل العلموالثاين جائز، بل الزم عند أ
معرفة تامة للدليل، وهي معرفة االستنباط : ، أي»من غري معرفة دليله«: واملراد بقولنا

االجتهادي واالكتساب الفقهي الذي يشترط يف اعتبارمها توفر شروط االجتهاد اليت يف 
ع أخذ العامي بقول اتهد من غري معرفة دليله أصال أو م: كتب األصول، فدخل يف التقليد

عدم معرفته معرفة تامة بأن عرف وجه داللته، ولكن ال يعرفها من الوجه الذي باعتباره 
سواء أَذَكَر اتهد يف قوله سند احلكم أم ال، وسواء أأخذه عنه مباشرة أم . يفيد احلكم

بواسطة عامل موثوق به يرويه له عن نفس اتهد أو عن مذهبه املدون يف الكتب 
  .)٣(املعتمدة

                                                 
  .٨/٣١٦، البحر احمليط لإلمام الزركشي ) ق ل د: ( مادة٩/٦٤تاج العروس : انظر) ١(
 - ٣/٣٤٠التقرير والتحبري : ، وانظر٢٩٥، املوجز يف أصول الفقه ص ٢٥بلوغ السول يف مدخل علم األصول ص ) ٢(

٣٤١.  
  . بتصرف٢٣بلوغ السول ص : انظر) ٣(



 

 ٩٨

قسم قادر على أخذ األحكام من : واملكلفون بالنسبة ألحكام الشريعة وأدلتها قسمان
هم املقلِّدون، : هم اتهدون، والثاين: واألول. أدلتها بطريق االجتهاد، وقسم دون ذلك

  .والبد لكل منهما من معرفة احلكم الشرعي ليعمل به حسبما كُلِّف
. ر باالجتهاد للعمل باألحكام الشرعية واتباعهافاألول مبقتضى التكليف العام مأمو

  .)١(والثاين مأمور بتقليده كذلك
العامي احملض؛ لعجزه عن النظر واالجتهاد، : ومجهور األصوليني على أن املقلِّد يشمل

والعامل الذي تعلم بعض العلوم املعتربة يف االجتهاد، ولكنه مل يبلغ رتبة االجتهاد، فكل 
  .قليدمنهما يلزمه الت

استناد [حتت عنوان ] بلوغ السول: [يقول العالمة الشيخ حممد حسنني خملوف يف كتابه
وقد اعترب األصوليون وغريهم أقوال اتهدين يف «] : أقوال اتهدين إىل املآخذ الشرعية

حق املقلدين القاصرين كاألدلة الشرعية يف حق اتهدين، ال ألن أقواهلم لذاا حجة على 
س تثبت ا األحكام الشرعية كأقوال الرسل عليهم الصالة والسالم فإن ذلك ال يقول به النا

أحد؛ بل ألا مستندة إىل مآخذ شرعية بذلوا جهدهم يف استقرائها ومتحيص دالئلها مع 
عدالتهم وسعة إطالعهم واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الشريعة وحفظ نصوصها، 

 لكوا -لألدلة املستنبط لألحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ولذلك شرطوا يف املستثمر 
 أن يكون ذا تأهل خاص وقوة خاصة وملكة قوية يتمكن ا من -ظنية ال تنتج إال ظنا 

متحيص األدلة على وجه جيعل ظنونه مبثابة العلم القطعي صونا ألحكام الدين عن اخلطأ 
  .»بقدر املستطاع

تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم املستعدين لالجتهاد ببذل وكما أمر اهللا «: مث قال
الوسع يف النظر يف املآخذ الشرعية لتحصيل أحكامه تعاىل، أمر القاصرين عن رتبة االجتهاد 
من أهل العلم باتباعهم والسعي يف حتصيل ما يؤهلهم لبلوغ هذا املنصب الشريف، أو ما هو 

لفهم، وأمر العامة الذين ليسوا من أهل العلم بالرجوع دونه حسب استعدادهم يف العلم وا
 ﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ﴿: إىل العلماء واألخذ بأقواهلم كما قال تعاىل

                                                 
  .٢٦ بلوغ السول يف مدخل علم األصول ص )١(



 

 ٩٩

حبكم النازلة ليخربوكم مبا استنبطوه من أدلة الشريعة مقرونا بدليله من : ، أي]٤٣: النحل[
  .ول رسوله صلى اهللا عليه وسلم، أو جمردا عنهقول اهللا، أو ق

فإن ذكر الدليل من اتهد أو العامل املوثوق به بالنسبة لـمن مل يعلم حكم اهللا يف 
النازلة غري الزم خصوصا إذا كان مـمن ال يفهم وجه الداللة كأكثر عامة األمة، أو كان 

  .)١(»ا على أمور ليس للعامي إملام االدليل ذا مقدمات يتوقف فهمها وتقريب االستدالل 
 إىل بالنسبة الشرعية كاألدلة العوام إىل بالنسبة اتهدين تاويف«: ويقول الشاطيب

 ال كانوا إذ سواء وعدمها املقلدين إىل بالنسبة األدلة وجود أن عليه والدليل، اتهدين
 ،لبتةأ هلم ذلك جيوز وال شأم نم واالستنباط األدلة يف النظر فليس ،اشيئً منها يستفيدون

 له يصح فال ،عامل غري دواملقلِّ ،﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ ﴿:تعاىل قال وقد
 له القائمون اإذً مهفَ ،اإلطالق على الدين أحكام يف مرجعه وإليهم ،الذكر أهل سؤال إال
  .)٢( »الشارع مقام قائمة وأقواهلم الشارع مقام

والعوام يف زمن الصحابة والتابعني كانوا إذا نزلت م حادثة، أو وقعت هلم واقعة 
يهرعون إىل الصحابة والتابعني ليسألوهم عن حكم اهللا يف تلك احلادثة، وكانوا جييبوم عن 
أن هذه املسائل من غري أن ينكروا عليهم ذلك، ومل ينقل عنهم أم أمروا هؤالء السائلني ب

جيتهدوا ليعرفوا احلكم بأنفسهم، فكان ذلك إمجاعا من الصحابة والتابعني على أن من مل 
يقدر على االجتهاد فطريق معرفته لألحكام هو سؤال القادر عليها، فتكليف العوام 

  .باالجتهاد فيه خمالفة هلذا اإلمجاع السكويت
 ال قدرة له على االجتهاد وكذلك فإن القول مبنع التقليد فيه ما فيه من تكليف من

: مبعرفة احلكم عن دليله وهو تكليف له مبا ليس يف وسعه، فيكون منهيا عنه؛ لقوله تعاىل
، ويضاف إىل ذلك أنه يؤدي إىل ترك ]٢٨٦: البقرة [﴾ال يكَلِّف اُهللا نفْسا ِإال وسعها﴿

                                                 
 .١٥ بلوغ السول يف مدخل علم األصول ص )١(
  .٢٩٣ -٤/٢٩٢املوافقات للشاطيب ) ٢(



 

 ١٠٠

لدنيا، بتعطيل احلرف الناس مصاحلهم الضرورية، واالشتغال عن معايشهم يف احلياة ا
  .)١( والصناعات ملعرفة األحكام، ويف ذلك فساد لألحوال

وبعد أن قرر العلماء أن التقليد يف الفروع مشروع بال غضاضة اختلفوا بعد ذلك يف 
  :أن التزام املقلد تقليد مذهب معني من مذاهب اتهدين يف كل واقعة على قولني

 )و(«: قال اجلالل احمللي يف شرحه جلمع اجلوامع أنه جيب التزام مذهب معني، :األول
من )  معني مذهٍبالتزام(على العامي وغريه ممن مل يبلغ رتبة االجتهاد ) بِجأنه ي(األصح 

 وإن كان نفس األمر مرجوحا ،له) اأو مساوي(من غريه ) حجيعتقده أر(مذاهب اتهدين 
ليتجه اختياره على ) ي السعي يف اعتقاده أرجحينبغ(يف املساوي ) مث(، على املختار املتقدم

  .)٢( »غريه
 أنه ال جيب عليه التزام مذهب معني يف كل واقعة، بل له أن يأخذ بقول أي :الثاين

، بل مذهبه مذهب  ال مذهب لهيالعام" :ولذلك اشتهر قوهلمجمتهد شاء وهو الصحيح؛ 
  .املعروف بالعلم والعدالة: ، أي"مفتيه

لذي يقتضيه الدليل أنه ال يلزمه «:  الصحيح؛ قال اإلمام النوويوهذا األخري هو
 هعنم نم ولعل من غري تلقٍُّط للرخص، فقات ِنم أوالتمذهب مبذهب، بل يستفيت من شاء، 

  .)٣(»تلقطه بعدم يثق مل
 مذهب ليس على اإلنسان التزام«: ونقل ابن عابدين يف حاشيته عن الشرنباليل قوله

ا  إمامه مستجمعا فيه غريه جيوز له العمل مبا خيالف ما عمله على مذهبه مقلدوأن، معني
، ويعمل بأمرين متضادين يف حادثتني ال تعلق لواحدة منهما باألخرى، وليس له شروطه

  .)٤(اهـ»إبطال عني ما فعله بتقليد إمام آخر؛ ألن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي ال ينقَض

                                                 
  .٤/٢٩٢عبد اهللا دراز على املوافقات / ، وتعليق الشيخ٤/٤٦٤حممد أيب النور زهري / أصول الفقه للعالمة) ١(
 . ٢/٤٤١شرح احمللي على مجع اجلوامع ) ٢(
  .١١/١١٧روضة الطالبني  )٣(
  .١/٥١حاشية ابن عابدين  ) ٤(



 

 ١٠١

اء من اتهدين هو اتباع للحق؛ فإن مجيع األئمة على حق مبعىن أن واتباع املقلِّد ملن ش
الواحد ليس عليه إال أن يسري حسب ما هداه إليه اجتهاده، وال ينبغي للمقلد أن يتصور 

  .)١ (وهو خيتار اتباع واحد منهم أن اآلخرين على خطأ
 منه وال بديل عنه؛ ألن وأما اتباع املذاهب يف إطار الدراسة والتفقه فهذا مما ال فكاك

هذه املذاهب الفقهية األربعة املتبعة قد خِدمت خدمة مل تتوفر لغريها فاعتين بنقلها 
وحتريرها ومعرفة الراجح فيها واستدل هلا وترجم ألئمتها مبا جعل كل واحدة منها مدرسة 

 يسلك مستقلة هلا أصول معلومة وفروع حمررة يتحتم على من أراد التفقه يف الدين أن
  .أحدها متعلما ودارسا ومتدربا، فتكون بدايته هو من حيث انتهوا هم

  :بعض االعتراضات اليت وردت على التقليد والتمذهب
الدليل الذي أوجب الشرع علينا اتباعه هو الكتاب والسنة، : االعتراض األول
  .وليس كالم األئمة

 يشمل أيضا اإلمجاع،  الدليل ليس هو الكتاب والسنة فقط، بل الدليل:جوابه
  .والقياس، وقول الصحايب، وشرع من قبلنا، والعرف، واالستحسان، وغري ذلك

وفَهم معىن الدليل على أنه الكتاب والسنة فقط قصور ظاهر؛ ألن الدليل معناه أعم 
من أن يكون حمصورا يف الكتاب والسنة فقط، فالكتاب والسنة إمنا هي نصوص يستنبط 

  . اتهد األحكام، وكذلك من غريمها من األدلةويستخرج منهما
وكذلك فإن أقوال األئمة اتهدين ليست قسيما للكتاب والسنة، بل إن أقواهلم هي 

  .نتاج فهمهم هلما، فأقواهلم تفسري وبيان للكتاب والسنة
فاألخذ بأقوال األئمة ليس تركًا لآليات واألحاديث، بل هو عني التمسك ما، فإن 

يات واألحاديث ما وصلت إلينا إال بواسطتهم، مع كوم أعلم ممن بعدهم بصحيح اآل
األحاديث وسقيمها، وحسنها وضعيفها، ومرفوعها ومرسلها، ومتواترها ومشهورها، 

                                                 
/ ، والالمذهبية أخطر بدعة دد الشريعة اإلسالمية لفضيلة الدكتور١١٣٩ -٢/١١٣٧أصول الفقه اإلسالمي : انظر )١(

  . بتصرف٣٨ -٣٧حممد سعيد البوطي ص 
 



 

 ١٠٢

وتاريخ املتقدم واملتأخر منها، والناسخ واملنسوخ، وأسباا، ولغاا، وسائر علومها مع متام 
  .ضبطهم وحتريرهم هلا

ا كله مع كمال إدراكهم وقوة ديانتهم، واعتنائهم وورعهم ونور بصائرهم، وهذ
فتفقهوا يف القرآن والسنة على مقتضى قواعد العلوم اليت البد منها يف ذلك، واستخرجوا 
أسرار القرآن واألحاديث، واستنبطوا منها فوائد وأحكاما، وبينوا للناس ما خيفى عليهم 

ل، فيسروا عليهم أمر دينهم، وأزالوا املشكالت باستخراج على مقتضى املعقول واملنقو
  .)١( الفروع من األصول، ورد الفروع إليها، فاستقر بسببهم اخلري العميم

نرى املقلدة ال يترك أحدهم مذهبه إذا رأى حديثًا خيالفه، وهذا : االعتراض الثاين
  .من التقدمي بني يدي اهللا ورسوله

: فيقول] »فوائد يف علوم الفقه[خ الكريانوي يف كتابه وجييب عن هذا االعتراض الشي
هذا هو منشأ ظنكم الفاسد، واعتقادكم الباطل أنا نرجح قول اإلمام على قول اهللا "

ورسوله مع أن األمر ليس كذلك، وحقيقة األمر أن ظهور قول اهللا ورسوله على خالف 
أن : والثاين. لك قول اهللا والرسولأن يعلم أن ذ: أحدمها: قول اإلمام موقوف على أمرين 

  .يعلم أنه خمالف لقول اإلمام
وال علم عند املقلِّد بأحد من هذين األمرين؛ ألن هذا العلم موقوف على االستدالل، 
واملقلِّد إما ال يقدر عليه أصال، أو يكون استدالله غري قابل لالعتبار شرعا كاستدالل من 

  .وج بآية التيمماستدل على وجوب الغسل على املشج
وإذا كان األمر كذلك فكيف ميكن له أن حيكم على اتهد بأنه خالف حكم اهللا 

  ورسوله باجتهاد نفسه؟ وإذا مل ميكن ذلك فكيف يترك قوله للمخالفة؟
أن عدم ترك املقلد قول اإلمام للحديث وغريه؛ ليس ألن قول اإلمام راجح : فاحلاصل

شاه من ذلك، بل ألجل أنه مل يثبت عنده خمالفة اإلمام هللا عنده على قوله اهللا والرسول حا
  .والرسول

                                                 
 .٢/٥٨١يوسف الدجوي / للشيخمقاالت وفتاوى :  انظر)١(



 

 ١٠٣

إن كان ال يعلم هو املخالفة بنفسه، فنحن والعلماء اآلخرون معنا نعِلمه : فإن قلت
  .بأن إمامه خالف احلديث

إن صدقكم يف هذا القول باالستدالل فهو ليس بأهٍل لالستدالل، وال يعتمد : قلنا
ستدالله فكيف بالتصديق؟ وإن صدقكم بدون حجة يكون مقلِّدا لكم، وليس على صحة ا

أحد التقليدين أوىل من اآلخر فكيف يترك تقليده السابق ويرجع إىل تقليدكم، فانكشف 
  .)١( "غبار الطعن واللجاج، وهللا احلمد

يدهم، تقليد األئمة خمالف ملا أرشدوا هم إليه؛ حيث وا عن تقل: االعتراض الثالث
وخاصة إذا خالف رأيهم احلديث الصحيح، وقد ورد عن كل واحد من األئمة األربعة 

  ).إذا صح احلديث فهو مذهيب: (أنه قال
دعوى أن األئمة اتهدين قد َوا عن تقليدهم مطلقًا هي دعوى باطلة؛ فإنه : اجلواب

هو عني التقليد، وهو مل ينقل عن أحد منهم ذلك، ولو ثبت عنهم فترك التقليد لقوهلم 
منهي عنه عندكم، فكيف جيب ترك التقليد بتقليد قوهلم؟ فاألمر بتقليدهم يف أمرهم بترك 

  .التقليد إجياب للنقيضني، وهو باطل
ولو سلم ثبوت النقل عن األئمة بالنهي عن تقليدهم فاملراد حترمي التقليد على من كان 

ن السائلني بغري زجر هلم، وبغري حث هلم ويعارضه كذلك جوام ع. )٢( أهال لالجتهاد
  .على البحث عن الدليل من الكتاب والسنة

ولعل فيما ذكر من النقل الكفاية يف بيان معىن التقليد والرد على اعتراضات من 
  .يقبحونه، نسأل اهللا اهلداية والسالمة، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

>>>  

                                                 
 .٣٠ فوائد يف علوم الفقه ص)١(
 .٦٦ و٣٣فوائد يف علوم الفقه للكريانوي ص :  انظر)٢(



 

 ١٠٤

  تصدر غري املتخصصني لإلفتاء
در غري املتخصصني لشأن اإلفتاء ونريد أن نعرف مكانة اإلفتـاء يف            لقد تص  : ١٣س  

  اإلسالم وحقيقتها، وما هي الشروط واآلداب الواجب توافرها يف املفيت ؟
  اإلجابة

بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا وآله وصحبه مـن              
لذي يعيشه املسلمون اليوم حالة فريدة      وبعد فاالنفتاح العلمي والفكري واإلعالمي ا     . وااله

 باإلمكان حتديد وضبط قنـوات التلقـي        -كما كان سابقا  –مل يسبق هلا مثيل، ومل يعد       
والتوجيه والفتوى، بل وبسبب تنوع وسائل اإلعالم املشاهد منه واملقـروء، ولـسهولة             

مشارب التعاطي معه ولكل أحد بات املسلم يسمع الفتوى والتوجيه من كل مكان، ومن              
خمتلفة، ومذاهب شتى، واجتاهات متبانية، ويف كلٍّ الغث والسمني، واجليـد والـرديء،             

  .وهذا األمر خطري جدا حيتاج إىل وعي الناس حبيث ال يستفْتى إال أهل االختصاص
وألمهية قضية الفتوى سوف نفصل القول يف مكانة اإلفتاء وحقيقته وشروط املفيت            

  .وآدابه
  : تاء مكانة اإلف

. بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآله وصحبه ومن وااله            
: وبعد، فلإلفتاء مكانة عظيمة، ومرتلة جليلة جتلها نصوص الشرع الشريف، قال تعـاىل              

﴿y      ِفيِهن فِْتيكُمي اِء قُِل اللَّهسِفى الن كونفْتتسييف قرآنه أنه    ، فربنا خيرب  ]١٢٧: النساء   [﴾و 
هو سبحانه الذي يفيت عباده، فإن الفتوى تصدر أساسا عن اهللا، فهي خطـاب مـن اهللا                 

  . كاحلكم الشرعي متاما
، باعتبار التبليغ فكل  النيب  صلى اهللا عليه وسلم كان يتوىل هذا املنصب يف حياتهو

ما  * لنجِم ِإذَا هوى﴿وا: يلفظ به  صلى اهللا عليه وسلم  هو وحي من اهللا كما قال تعاىل 
وكان ذلك من مقتضى رسالته، وقد كلفه ] ٢ ، ١ :النجم  [  ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى﴾
﴿ِبالْبيناِت والزبِر وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ   :اهللا تعاىل بذلك حيث قال

ملَّهلَعو ِهمونَ﴾ ِإلَيفَكَّرت٤٤:النحل [ ي [  



 

 ١٠٥

فأي شرف أن يقوم املفيت بأمر هو يف األصل يصدر عن رب العاملني، وباعتبار 
يف أداء  فاملفيت خليفة النيب  صلى اهللا عليه وسلم التبليغ يصدر عن سيد اخللق أمجعني، 

الكرام، مث وظيفة البيان، وقد توىل هذه اخلالفة بعد النيب  صلى اهللا عليه وسلم  أصحابه 
  . أهل العلم بعدهم

 أحكام اهللا تعاىل، وتطبيقها على أفعال الناس، فهي قول على اهللا تبيني و هفتاءاإلف
حق عليك أن تفعل، أو حرام عليك أن تفعل، ولذا شبه : تعاىل، أنه يقول للمستفيت 

ر املوقع عن امللك القرايف املفيت بالترمجان عن مراد اهللا تعاىل، وجعله ابن القيم مبرتلة الوزي
إذا كان منصب التوقيع عن امللوك باحملل الذي ال ينكر فضله، وال جيهل قدره، «: قال 

  .)١(»وهو من أعلى املراتب السنيات، فكيف مبنصب التوقع عن رب األرض والسموات
وال ينبغي أن يدفع هذا الفضل العظيم لإلفتاء الناس لإلقبال عليه، واإلسراع يف  
رة عليه، سواء أكان ذلك حبسن نية وهي حتصيل الثواب والفضل، أم بسوء نية إدعاء القد

 ورد عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم كالرياء والرغبة يف التسلط واالفتخار بني الناس، فقد 
 .)٢(»أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار«: قوله 

اعلم أن  « :  حيث يقول    ولكالم اإلمام النووي نفع كبري يف هذا املعىن ننقله بنصه         
 صـلوات اهللا    -اإلفتاء عظيم اخلطر، كبري املوقع، كثري الفضل، ألن املفيت وارث األنبياء            

املفيت موقع عن   :  وقائم بفرض الكفاية ولكنه معرض للخطأ؛ وهلذا قالوا          -وسالمه عليهم   
لينظر كيف يـدخل    العامل بني اهللا تعاىل وخلقه، ف     : اهللا تعاىل، وروينا عن ابن املنكدر قال        

  . بينهم
وروينا عن السلف وفضالء اخللف من التوقف عن الفتيا أشياء كثرية معروفة نذكر             

أدركت عشرين ومائة مـن     : منها أحرفا تربكا، وروينا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال            
األنصار من أصحاب رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  يسأل أحدهم عن املسألة فريدهـا                 

ما منـهم مـن حيـدث       : ويف رواية   . ىل هذا، وهذا إىل هذا، حىت ترجع إىل األول        هذا إ 

                                                 
   .٩ ص ١إعالم املوقعني، البن القيم، ج) ١(
   .١٢٥ ص ١، وابن املبارك يف الزهد، ج٦٩ ص ١رواه الدارمي يف سننه، ج) ٢(



 

 ١٠٦

وعن . وال يستفىت عن شيء إال ود أن أخاه كفاه الفتيا         . حبديث، إال ود أن أخاه كفاه إياه      
وعن الشعيب واحلـسن    .  من أفىت عن كل ما يسأل فهو جمنون        yابن مسعود وابن عباس     

إن أحدكم ليفيت يف املسألة ولو وردت على عمر         :  قالوا   وأيب حصني بفتح احلاء التابعيني    
  .بن اخلطاب رضي اهللا عنه جلمع هلا أهل بدر

أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم       : وعن عطاء بن السائب التابعي      
أصـيبت  ) ال أدري   ( إذا أغفل العـامل     : وهو يرعد، وعن ابن عباس وحممد بن عجالن         

وعـن  . أجسر الناس على الفتيا أقلـهم علمـا       :  عيينة وسحنون    وعن سفيان بن  . مقاتله
حـىت أدري أن الفـضل يف       : الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم جيب، فقيل له، فقـال            

  . السكوت أو يف اجلواب
ال أدري، وذلك فيما عرف : مسعت أمحد بن حنبل يكثر أن يقول : وعن األثرم 

مالكا سئل عن مثان وأربعني مسألة فقال يف شهدت : وعن اهليثم بن مجيل . األقاويل فيه
أنه رمبا كان يسأل عن مخسني مسألة : وعن مالك أيضا . ال أدري: اثنتني وثالثني منها 

من أجاب يف مسألة فينبغي قبل اجلواب أن : فال جييب يف واحدة منها، وكان يقول 
ال : قال وسئل عن مسألة ف. يعرض نفسه على اجلنة والنار وكيف خالصه مث جييب

  . ليس يف العلم شيء خفيف: هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال : أدري، فقيل 
ما رأيت أحدا مجع اهللا تعاىل فيه من آلة الفتيا ما مجع يف ابن عيينة               : وقال الشافعي   
لوال الفرق من اهللا تعاىل أن يـضيع العلـم مـا            : وقال أبو حنيفة    . أسكت منه عن الفتيا   

قـال الـصيمري    . وأقواهلم يف هذا كثرية معروفـة     . ملهنأ وعلي الوزر  أفتيت، يكون هلم ا   
قل من حرص على الفتيا، وسابق إليها، وثابر عليها، إال قل توفيقه، واضطرب             : واخلطيب  
وإن كان كارها لذلك، غري مؤثر له ما وجد عنه مندوحة، وأحال األمر فيـه               . يف أموره 

 والصالح يف جوابه أغلب، واستدال بقوله صلى        على غريه، كانت املعونة له من اهللا أكثر،       
ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عـن مـسألة          «: اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح       

  .)١(»وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها

                                                 
   .٧٣، ٧٢ ص ١اموع، لإلمام النووي، ج) ١(



 

 ١٠٧

  : ]صناعة الفتوى[الفتوى عملية صعبة 
 فهي ليـست    ،ل دراية وتعم   عبارة عن تركيب وعمل حيتاج إىل      ا أل ؛الفتوى صناعة و

 ا بل هي من نوع القضايا املركبة اليت تقترن مبقدمات كربى           ا وال شكالً بسيطً   فعال ساذج
ا فالفتوى منتج صناعي ناتج عن عناصر عدة         إذً ،وصغرى للوصول إىل نتيجة هي الفتوى     

ول النص وبـني    منها الدليل ومنها الواقع والعالقة بني الدليل بأطيافه املختلفة اليت تدور ح           
  )١(.الواقع بتعقيداته

          لِّقَووجه كون الفتوى صناعة أن املفيت عندما ترد إليه نازلة ي ظَب الن ال يف الواقع  ر أو، 
وهو حقيقة األمر املستفىت فيه إن كان عقداً من العقود املستجدة كيف نشأ ومـا هـي                 

 مثال والديون املترتبة يف الذمة      عناصره املكونة له كعقود التأمني واإلجيار املنتهي بالتمليك       
عندئذ يبحث عن احلكم الشرعي الذي       يف حالة التضخم فبعد تشخيص العقد وما يتضمنه       

          ينطبق على العقد إن كان بسيطاً وعلى أجزائه إن كان مركب  ا األدلـة علـى     ا مـستعرض
الترتيب من نصوص وظواهر إن وجدت و إال فاجتهاد بالرأي مـن قيـاس بـشروطه                

وباختصار فـإن مرحلـة      ح واستحسان إا عملية مركبة وصنعة باملعىن اآلنف       واستصال
التشخيص والتكييف للموضوع مرحلة معقدة وكذلك مرحلة تلمس الدليل يف قـضايا ال       

  )٢ (.نص خبصوصها وال نظري هلا لتلحق به
  : تعريف اإلفتاء 

اسم مصدر مبعىن : ة لغة لفظتان قريبتان املعىن جدا، فالفتوى لغ: اإلفتاء والفتوى 
أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته، : الفتاوى والفتاوي، يقال : اإلفتاء، واجلمع 

حتاكموا إليه وارتفعوا إليه يف الفتيا، : والفتيا تبيني املشكل من األحكام، وتفاتوا إىل فالن 
: ومنه قوله تعاىل حاكيا أفتيت فالنا رؤيا رآها، إذا عربا له : التخاصم، ويقال : والتفايت 

  ] ٤٣:يوسف [﴿أَيها املَُأل أَفْتوِنى ِفى رؤياي ِإن كُنتم ِللرؤيا تعبرونَ﴾ 

                                                 
 .١١صناعة الفتوى وفقه األقليات ص ) ١(
 ١٤صناعة الفتوى وفقه األقليات ص ) ٢(



 

 ١٠٨

 فدل ذلك على أن مهزه يف ، ومل يسمع له فعل جمرد،فعل أفىت مالزم للهمزالو
ذي يفتيه  فكأن ال، وهو الشاب،أصل اشتقاق أفىت من الفيت:  قالوا،األصل جمتلب ملعىن

  )١(.ا قوي: أي،ايِتيقوي جه ببيانه فيصري بقوة بيانه فَ
﴿والَ تستفِْت : طلب اجلواب عن األمر املشكل، ومنه قوله تعاىل : واالستفتاء لغة 

: وقد يكون مبعىن جمرد سؤال، ومنه قوله تعاىل  .]٢٢:الكهف [ِفيِهم منهم أَحدا﴾ 
 مأَه فِْتِهمتن ِطٍني الَِّزٍب﴾ ﴿فَاسم ماهلَقْنا خا ِإنلَقْنخ نلْقًا أَم مخ د١١:الصافات [أَش[ ،

  . اسم فاعل من أفىت، فمن أفىت مرة فهو مفت: واملفيت لغة . أي اسأهلم: قال املفسرون 
تبيني احلكم الشرعي عن دليل ملن سأل عنه، وهذا : والفتوى يف االصطالح 

. واملفيت يف االصطالح الشرعي أخص منه يف اللغوي. لوقائع وغريهايشمل السؤال يف ا
هذا االسم موضوع ملن قام للناس بأمر دينهم، وعلم مجل عموم القرآن «: قال الصرييف 

وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن واالستنباط، ومل يوضع ملن علم مسألة 
السم، ومن استحقه أفىت فيما استفيت وأدرك حقيقتها، فمن بلغ هذه املرتبة مسوه ذا ا

  . )٢(»فيه
املفيت من كان عاملا جبميع األحكام الشرعية بالقوة القريبة من : وقال الزركشي 

  .وهذا إن قلنا بعدم جتزؤ االجتهاد. )٣(الفعل، واملستفيت من ال يعرف مجيعها
فاهيم يف غاية وخيتلط مفهوم اإلفتاء مبفاهيم أخرى، لذا نرى أن التفريق بني تلك امل

  .األمهية
  حتديد مصطلح اإلفتاء بالتفريق بني مصطلحات متداخلة

حىت نستخلص املعىن احملدد للفتوى واإلفتاء حنتاج إىل التفريق بني معنامها، وبني 
: فالفقه هومعان أخرى تتداخل أحيانا معها، وهذه املعاين قد تكون القضاء أو الفقه، 

  )١(.لية املكتسب من أدلتها التفصيليةالعلم باألحكام الشرعية العم

                                                 
  ١٢/٢٧٨التحرير والتنوير ) ١(
   .٢٥٨ ص ٨، والبحر احمليط، للزركشي، ج١١٧ ص ٢الفروق، للقرايف، ج) ٢(
   .٣٥٩ ص ٨البحر احمليط، للزركشي، ج) ٣(



 

 ١٠٩

 )٢(.تبيني مبهم حاصل يف مسألة يراد بيان حكم الشرع فيها: اإلفتاء هوبينما 
يبني حكم اهللا تعاىل من غري حبث عن الواقعة وال ما يكتنفها من : فالفقيهوعلى ذلك 
  .حوادث
  )٣(. إلزام ذي الوالية حبكم شرعي بعد الترافع إليه:القضاء هوو

جيب قتال هؤالء، :  ابن تيمية عند سؤاله عن حكم التتار على سبيل الفتوىقال
 املعرفة :أحدمها:  وهذا مبين على أصلنياملسلمني،بكتاب اهللا وسنة رسوله واتفاق أئمة 

  .)٤(مثلهممعرفة حكم اهللا يف : حباهلم، والثاين
ء والقضاء من واملتأمل يف تلك النصوص جيد أنه على الرغم مما بني الفقه واإلفتا

   -:عالقة قوية إال أن 
يستنبط أحكام اهللا تعاىل من األدلة التفصيلية، وتلك األحكام حتقق مقاصد : الفقيه )١

  .الشريعة الكلية
فهو يدرس الواقع مث يلتفت إىل الفقه ليأخذ منه حكم اهللا تعاىل يف مثل هذه  :املفيت )٢

 . الواقعة مبا حيقق مقاصد الشريعة

خل لتغيري الواقع ويلزم أطراف الرتاع مبا عليه حكم اهللا تعاىل فإنه يتد :القاضي )٣
وقد تتشابك تلك الوظائف بعضها مع بعض فيقوم القاضي بدور الفقيه أو املفيت، 
ويقوم الفقيه بدور املفيت؛ إال أنه سيظل هناك فرق بني تلك املعاين ووظائف 

   -:القائمني عليها، وميكن تلخيص ما هنالك فيما يلي
ِإنما الْخمر والْميِسر واَألنصاب ﴿إن اخلمر حرام لقوله تعاىل : الفقيه يقول :مثال

وهِنبتطَاِن فَاجيِل الشمع نم سِرج الَماَألز٩٠: املائدة [﴾ و[.   

                                                                                                                                            
  .١/١٩راجع اية السول لإلسنوي  )١(
  .٣/١٤العلماء راجع دستور  )٢(
  .٤راجع ظفر الالضي، صديق خان صـ  )٣(
  .٢٨/٥١٠انظر جمموع فتاوى ابن تيمية  )٤(



 

 ١١٠

واملفيت يقول للمضطر بعد أن عرف حاله وطبق القاعدة الشرعية بوجوب ارتكاب 
   »اشرب اخلمر مع حرمتها حىت ال لك«: شد املفسدتنيأخف الضررين ودفع أ

والقاضي يقيم احلد على من شرب اخلمر، وال يقيمه على املضطر وحيكم بإراقة 
  إخل ...اخلمر

وكتب الفقه على هذا مليئة بالفتاوى، وهناك فتاوى أفردت يف كتب مستقلة 
بعد التأكد من مشاة وأخذ األحكام يكون من كتب الفقه، وال يؤخذ من الفتاوى إال 

  )١(.الواقعة املفىت فيها مع الواقعة احلادثة اآلن كما تقدم من كالم القرايف واهللا تعاىل أعلم
القرابة والصداقة والعداوة ال تؤثر يف صحة الفتـوى كمـا   ومن الفروق كذلك أن    

فيت علـى   تؤثر يف القضاء والشهادة، فيجوز أن يفيت أباه أو ابنه أو صديقه أو شريكه أو ي               
عدوه، فالفتوى يف هذا مبرتلة الرواية، ألن املفيت يف حكم املخرب عن الشرع بأمر عـام ال                 

وجيوز أن  . اختصاص له بشخص، وألن الفتوى ال يرتبط ا إلزام، خبالف حكم القاضي           
يفيت نفسه، ونقل أبو عمرو بن الصالح عن صاحب احلاوي أن املفيت إذا نابذ يف فتيـاه                 

  .ار خصما، فترد فتواه على من عاداه، كما ترد شهادته عليه إذا وقعتشخصا معينا ص
   :اختيار احلاكم للمفيت

ا أقره، ومن ال    يتفُلْينبغي لإلمام أن يتصفح أحوال املفتني، فمن صلح لِ        «: قال اخلطيب   
 حلُص ي وطريق اإلمام إىل معرفة من    ،  ه بالعقوبة إن عاد   دح منعه، واه أن يعود، وتوع     يصلُ

   رمحه -مث روى بإسناده عن مالك       .ماء وقته، ويعتمد أخبار املوثوق به     لَللفتوى أن يسأل ع
ما أفتيت حىت   «: ويف رواية . »ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أين أهل لذلك        «:  قال -اهللا  

وال ينبغي لرجـل أن     «: قال مالك     ؟ »هل يراين موضعا لذلك   : سألت من هو أعلم مين    
  )٢(.» أهالً لشيء حىت يسأل من هو أعلم منهيرى نفسه

  فإذا علم ذلك، فما هي شروط املفيت وآدابه ؟

                                                 
  علي مجعة/ د. من كتاب احلكم الشرعي عند األصوليني أ )١(
 ، كشاف القناع عن منت اإلقناع ٧٤، ١/٧٣، اموع شرح املهذب ١٨ آداب الفتوى واملفيت واملستفيت للنووي ص )٢(
٦/٢٩٩  



 

 ١١١

  شروط املفيت وآدابه 
ويتضح مما سبق أن اإلفتاء منصب شريف، ومقام عال؛ ألن املفيت قائم يف األمة مقـام                

روط اليت  النيب صلى اهللا عليه وسلم ونائب عنه يف تبليغ األحكام، وال بد إذًا من بيان الش               
  .بتحصلها يتأهل العامل هلذه املرتبة الرفيعة يف الدين

وقد حتدث علماء أصول الفقه عن الشروط العلمية اليت جيب توافرها يف العاِلم ليتأهل              
لإلفتاء، وهذه الشروط هي اليت كان يطلقها العلماء على اتهـد ؛ ألنـه يف اصـطالح           

، مث بعـد    )١(تهد واملفيت، فهي أمساء ملسمى واحد     املتقدمني ال فرق عندهم بني الفقيه وا      
ذلك أُطِْلق لقب املفيت على متفقهة املذاهب، الذين يقتصر عملهم على جمرد نقل نصوص              
كتب الفقه، وهذا اإلطالق من باب ااز، واحلقيقة العرفيـة املوافقـة لعـرف العـوام                

  : يف ذلك  وفيما يلي نذكر بعض أقول العلماء)٢(.واصطالح احلكومات
ال حيل ألحد يفيت يف ديـن اهللا إال رجـال           «:  -رمحه اهللا تعاىل  –  الشافعي  اإلمام قال

ومكيـه  ، وتأويلـه وترتيلـه   ، ومبحكمه ومتشاه ، بناسخه ومنسوخه : عارفا بكتاب اهللا  
مث يكون بعد ذلك بصريا حبديث رسول اهللا صـلى اهللا           ، وفيما أنزل ، وما أريد به  ، ومدنيه

ويكـون  ، ويعرف من احلديث مثل ما عرف من القرآن       ، الناسخ واملنسوخ وب، عليه وسلم 
، ويستعمل مع هذا اإلنـصاف    ، وما حيتاج إليه للعلم والقرآن    ، بصريا بالشعر ، بصريا باللغة 
ويكون له قرحية بعـد     ، ويكون بعد هذا مشرفا على اختالف أهل األمصار       ، وقلة الكالم 

وإذا مل يكن هكذا فلـه      ، يفيت يف احلالل واحلرام   فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم و       ، هذا
  )٣(.»أن يتكلم يف العلم وال يفيت

ملن قام للنـاس     -يعين املفيت وهو اتهد املستقل    –هذا االسم    موضوع   :قال الصرييف و
نن  وكذلك يف الس   ، وناسخه ومنسوخه  ، عموم القرآن وخصوصه   لَم ج مِل وع ،بأمر دينهم 
  )٤(. وأدرك حقيقتها مسألةًمِلع ملن عضو يم ولَ،واالستنباط

                                                 
  ٢٣٤، إرشاد الفحول ٣/١٦٧اإلحكام لآلمدي  )١(
 ٢/١١٥٦أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ) ٢(
   ٢/٣٤الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ) ٣(
  ٢/١١٦ ، الفروق، للقرايف ٨/٣٥٨البحر احمليط للزركشي ) ٤(



 

 ١١٢

أما اإلمام النووي فنراه قد قسم الْمفِْتني إىل أقسام، واشترط هلم شروط عامة جيب أن               
ا، وثقةً  ا مسلم فًلَّكَكونه م : يتحلُّوا ا، وشروط خاصة يف كل قسم، فالشروط العامة، هي         

مأمون الِفكر،       ا عن أسباب الفسق وخوارم امل     ا مترتِّه الذهن، رصني النفس، سليم روءة، فقيه
   .اصحيح التصرف واالستنباط، متيقظً

أما الشروط اخلاصة بكل قسم من أقسام املفتني فذكر الشروط اليت جتب يف كل قسم               
   . وغريهلُّمستِق: املفتون قسمان: قال أبو عمرو : "على حدة، فقال

  :فاملستقل شرطُه مع ما ذكرناه
ا مبعرفة أدلة األحكام الشرعية عن الكتـاب والـسنة واإلمجـاع            ن قيم أن يكو  -١

  .والقياس، وما التحق ا على التفضيل، وقد فُصلَت يف كتب الفقه فتيسرت
 وأن يكون عاملاً مبا يشترط يف األدلة، ووجوه داللتها، وبكيفية اقتباس األحكـام              -٢

  .منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه
علوم القرآن، واحلديث، والناسخ واملنسوخ، والنحو واللغة والتصريف،        ا من    عارفً -٣

واختالف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط األدلة واالقتبـاس             
  .منها
  . ذا دربة وارتياض يف استعمال ذلك-٤
  . عاملاً بالفقه ضابطاً ألمهات مسائله وتفاريعه-٥

ى به فرض الكفاية، وهو  املفيت املطلق املستقل، الذي يتأدفمن مجع هذه األوصاف فهو
  .ألنه يستقل باألدلة بغري تقليد وتقيد مبذهب أحد؛ اتهد املطلق املستقل

مث إمنا نشترط اجتماع العلوم املذكورة يف مفٍت مطلق يف مجيع أبواب الشرع، فأمـا               
 الباب، كذا قَطَع به الغزايل      مفٍت يف باب خاص كاملناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك        

ا، وأجازه ابن الصباغ يف      وغريمها، ومنهم من منعه مطلقً     -بفتح الباء -وصاحبه ابن برهان    
  .االفرائض خاصة، واألصح جوازه مطلقً



 

 ١١٣

وصـارت  ،  ومن دهر طويل عِدم املفيت املستقل     : مث علَّق اإلمام النووي رمحه اهللا بقوله      
  . أئمة املذاهب املتبوعةالفتوى إىل املنتسبني إىل

  :وللمفيت املنتسب أربعة أحوال: أما املفيت غري املستقل فذكره بقوله
ا إلمامه، ال يف املذهب وال يف دليله، التصافه بصفة املستقل؛ أن ال يكون مقلد: أحدمها

  .وإمنا ينسب إليه لسلوكه طريقه يف االجتهاد
يف مذهب إمامه، مستقالً بتقرير أصوله بالـدليل،        ا  أن يكون جمتهدا مقيد   : احلالة الثانية 

ا بالفقـه وأصـوله،     كونه عاملً : غري أنه ال يتجاوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه         
   ا مبسالك األقيسة واملعاين، تـام االرتيـاض يف التخـريج           وأدلة األحكام تفصيالً، بصري

 واالستنباط، قيم    بأصوله، وال يعرى عن شوب تقليد       ا عليه إلمامه  ا بإحلاق ما ليس منصوص 
إلخالله ببعض أدوات املستقل، بأن يخلَّ باحلديث أو العربية، وكثرياً ما أخل مـا              ؛ له

املقيد، مث يتخذ نصوص إمامه أصوالً يستنبط منها كفعل املستقل بنصوص الشرع، ورمبـا             
ظاهر ، و النصوصاكتفى يف احلكم بدليل إمامه، وال يبحث عن معارض كفعل املستقل يف             

  .كالم األصحاب أنَّ من هذا حاله ال يتأدى به فرض الكفاية
أن ال يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه،            : احلالة الثالثة 

عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور، وحيرر، ويقرر، وميهد، ويزيف، ويرجح، لكنه قصر            
 حفظ املذهب، أو االرتياض يف االستنباط، أو معرفة األصول          عن أولئك لقصوره عنهم يف    

  .وحنوها من أدوام
أن يقوم حبفظ املذهب ونقله وفهمه يف الواضحات واملشكالت، ولكن          : احلالة الرابعة   

عنده ضعف يف تقرير أدلته وحترير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه فيمـا حيكيـه مـن                 
وما ال جيده منقوالً إن     ،  ، وتفريع اتهدين يف مذهبه    مسطورات مذهبه، من نصوص إمامه    

وجد يف املنقول معناه، حبيث يدرك بغري كبري فكر أنه ال فرق بينهما، جاز إحلاقـه بـه                  
والفتوى به، وكذا ما يعلم اندراجه حتت ضابط ممهد يف املذهب، وما ليس كذلك جيـب                

املذكور، إذ يبعد كما قـال إمـام        إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادراً يف حق           



 

 ١١٤

أن تقع مسألة مل ينص عليها يف املذهب، وال هـي يف معـىن املنـصوص، وال                 : احلرمني
  .وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه، مندرجة حتت ضابط

هذه أصناف املفتني وهي مخسةٌ، وكلُّ صنف منها يشترط         : مث علق على ما ذكر بقوله     
  .فقه النفس، فمن تصدى للفتيا وليس ذه الصفة فقد باء بأمر عظيمفيه حفظ املذهب و

ا بطرق األحكام وهي الكتاب     وينبغي أن يكون املفيت عارفً    : "وقال الشريازي يف اللُّمع   
والذي جيب أن يعرف من ذلك ما يتعلق بذكر األحكام واحلالل واحلرام دون ما فيه من                

يط بالسنن املروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه          وحي ،القصص واألمثال واملواعظ واألخبار   
 ويعرف الطرق اليت يعرف ا ما حيتاج إليه من الكتاب والـسنة             ،وسلم يف بيان األحكام   

من أحكام اخلطاب وموارد الكالم ومصادره من احلقيقة وااز والعام واخلاص وامـل             
للغة والنحو ما يعرف به مراد اهللا        ويعرف من ا   ،واملفصل واملطلق واملقيد واملنطوق واملفهوم    

 ويعرف أحكام أفعال رسـول اهللا       ،تعاىل ومراد رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف خطاما        
 ويعرف الناسخ من ذلك من املنسوخ وأحكام النـسخ          ،صلى اهللا عليه وسلم وما تقتضيه     

يعتـد   ويعرف ما يعتد به من ذلك ما ال          ،ويعرف إمجاع السلف وخالفهم   ،  وما يتعلق به  
 ويعرف القياس واالجتهاد واألصول اليت جيوز تعليلها وما ال جيوز واألوصـاف الـيت       ،به

جيوز أن يعلل ا وما ال جيوز وكيفية انتزاع العلل ا وما ال جيوز وكيفية انتزاع العلـل                  
وجيـب أن   ،  ويعرف ترتيب األدلة بعضها على بعض وتقدمي األوىل منها ووجوه الترجيح          

  .ونا ال يتساهل يف أمر الدينيكون ثقة مأم
ومع ما ذكر من شروط وضوابط نقال عن العلماء جند أن هناك تطورا وتوسعا فيها مبا                
يتناسب مع تغير العصر واجلو العلمي السائد، فاألدوات العلمية هي األصل املستصحب يف             

ناقـل  كل عصر، إال أنه قد يزاد عليها بالقدر الذي تقتضيه ظروف ذلك العصر، وقـد ت               
العلماء يف كتبهم قدميا وحديثا أن مرتبة االجتهاد املطلق مل تعد موجودة من قدمي الزمان،               
وبينوا أن أسباب ذلك ترجع إىل الشعور بعدم احلاجة لالجتهاد عند طلبة العلم الناتج عن               

أو الثروة العلمية الفقهية الكبرية املدونة، فال تكاد جتد مسألة إال وفيها رواية عن صحايب               
  .تابعي أو إمام

  :وميكن من خالل ما سبق أن حندد شروط املفيت وآدابه فيما يلي 



 

 ١١٥

  : شروط املفيت 
  :الشروط السلبية 

هناك شروط سلبية ال جيب توافرها، والشروط السلبية كثرية، ونعلم أنه ليس من             
فعدم توافر الشرط ال حيتـاج أن يـنص         ) ال يشترط كذا  (املنطقي أن يقال من الشروط      

 خاصة ألننا يف عصر اشتبه على الناس كثري من األمور، مما األمورليها، ولكن نذكر تلك     ع
  :ألزمنا التنبيه عليها فمن هذا 

 .فتصح فتيا واملرأة. ال يشترط يف املفيت الذكورية إمجاعا - ١

 .ال يشترط يف املفيت احلرية، فتصح فتيا العبد - ٢

  بالكتابة أو باإلشارة املفهمةال يشترط النطق اتفاقا، فتصح فتيا األخرس ويفيت - ٣

 . ال يشترط البصر، اتفاقًا فتصح فتيا األعمى، وصرح به املالكية - ٤

إنه شرط فال تصح فتيا األصم وهو مـن ال          : أما السمع، فقد قال بعض احلنفية        - ٥
ال شك أنه إذا كتب له السؤال وأجاب عنه جاز          : يسمع أصال، وقال ابن عابدين      

 ينبغي أن ينصب للفتوى، ألنه ال ميكن كل أحد أن يكتب            العمل بفتواه، إال أنه ال    
 .له، ومل يذكر هذا الشرط غريهم

  : أما الشروط اليت جيب توافرها يف املفيت 
  . فال تصح فتيا غري املسلمني:  اإلسالم - ١
 . فال تصح فتيا انون : العقل - ٢

 ١٥ أو يبلغ    وهو أن يبلغ من يفيت احللم من الرجال، واحمليض من النساء،           : البلوغ - ٣
 . عاما أيهما أقرب، ألنه ال تصح فتيا الصغري والصغرية

اإلفتاء بغري علم حرام، ألنه يتضمن الكذب علـى اهللا تعـاىل ورسـوله،              :  العلم - ٤
قُلْ ِإنمـا حـرم ربـي       ﴿: ويتضمن إضالل الناس، وهو من الكبائر، لقوله تعاىل         

     ا بما وهِمن را ظَهم اِحشالفَو           ا لَـمِركُوا ِباللَِّه مشأَن تو ِر احلَقيِبغ يغالْبو اِإلثْمو طَن
، فقرنـه   ]٣٣:األعـراف    [﴾ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَن تقُولُوا علَى اللَِّه ما الَ تعلَمـونَ          



 

 ١١٦

إن اهللا ال يقـبض  «: بالفواحش والبغي والشرك، ولقول النيب  صلى اهللا عليه وسلم          
علم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل ال

. )١(»يبق عاملا اختذ الناس رءوسا جهاال، فسئلوا، فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضـلوا            
من أفىت بغري علم كان إمثـه علـى مـن           «:   صلى اهللا عليه وسلم       وكذلك قوله 

 .)٢(»أفتاه

ن من يتعرض لإلفتاء قد درس الفقه واألصول وقواعد         ونعين به أن يكو   :  التخصص - ٥
الفقه دراسة مستفيضة، وله دربة يف ممارسة املسائل وإملام بالواقع املعيش، ويفضل أن             
يكون قد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة يف ذلك التخصص، وإن كـان              

جتـهاد فيـه    هذا الشرط هو مقتضى شرط العلم واالجتهاد، فإن العلم بالفقه واال          
يقتضي التخصص، ولكن طريقة الوصول إىل هذه الدرجة حتتاج إىل ما ذكر، وإمنا             
ذكرت التخصص شرطًا منفصالً رغم اندراجه يف شرط العلم واالجتـهاد حلـسم             
الفتاوي الفوضى اليت تثار هنا وهناك ممن مل يتخصص يف علم الفقـه واألصـول،               

الفقهية، وال أصوهلا، ولقد تكلـم يف       ويعترض ويناظر على فتاوى ما درس مبادئها        
 . أمهية التخصص يف الفقه العلماء القدامى

وكل ما تتعلق به األحكام فليس ذلك مـن         « : قال اإلمام الزركشي يف هذا املعىن       
وما يتعلق بالوعظ والقصص والوعد والوعيد      . شأن املفسر، بل من وظيفة الفقهاء والعلماء      

ال يقبل من احملدثني ما يتعلق باألحكـام،        :  سنن الرسول    -والرابع  . فيقبل من املفسرين  
وقد حكي عن بعض    . ألنه حيتاج إىل مجع وترتيب، وختصيص وتعميم وهم ال يهتدون إليه          

: أكابر احملدثني أنه سئل عن امرأة حائض، هل جيوز هلا أن تغسل زوجها ؟ فقـال هلـم                   
ثا حىت قال من كـان يتـردد إىل         انصرفوا إىل سويعة أخرى، فانصرفوا وعادوا ثانيا وثال       

                                                 
   .٢٠٥٨ ص ٤ ج، ومسلم يف صحيحه،٥٠ ص١، والبخاري يف صحيحه، ج١٦٢ ص ٢رواه أمحد يف مسنده، ج) ١(
 ص ١، واحلاكم يف املستدرك، ج١١٦ ص ١٠، والبيهقي، يف سننه الكربى، ج٦٩،ص ١رواه الدارمي يف سننه، ج) ٢(

١٨٤.   



 

 ١١٧

أا غسلت رأس الرسول  صـلى اهللا        « : عائشة  أليس أيها الشيخ رويت لنا عن     : الفقهاء  
  . )١(»انتهى. اهللا أكرب، مث أفىت به: ؟ فقال  وهي حائض عليه وسلم 

حىت إن الزركشي قال بأن املتخصص يف فرع من فروع الفقه ليس له أن يفـيت يف                 
فأما « :  اخلالف هل يفيت يف الفرع الذي ختصص فيه أو ال ؟ فقال              فرع آخر، بل وذكر   

إذا علم املفيت جنسا من العلم بدالئله وأصوله وقصر فيما سواه، كعلم الفـرائض وعلـم                
نعـم، إلحاطتـه    : وهل جيوز له أن يفيت فيه ؟ قيل         . املناسك، مل جيز له أن يفيت يف غريه       

ن لتناسب األحكام وجتانس األدلة امتزاجا ال يتحقق        أل: ومنعه األكثرون   . بأصوله ودالئله 
 .)٢(»إحكام بعضها إال بعد اإلشراف على مجيعها

والعدل هو من ليس بفاسق وليس خمروم املروءة، وخرم املـروءة تعـين             :  العدالة - ٦
اخلروج عن عادات الناس فيما ينكر ويستهجن، كأن يسري يف الطريق حافيا مـثالً،              

كيات اليت تستهجن يف اتمع، فال تصح فتيا الفاسق عنـد           أو غري ذلك من السلو    
مجهور العلماء، ألن اإلفتاء يتضمن اإلخبار عن احلكم الشرعي، وخرب الفاسـق ال             

وذهـب بعـض    . يقبل، واستثىن بعضهم إفتاء الفاسق نفسه فإنه يعلم صدق نفسه         
وقـال ابـن    . أاحلنفية إىل أن الفاسق يصلح مفتيا، ألنه جيتهد لئال ينسب إىل اخلط           

تصح فتيا الفاسق، إال أن يكون معلنا بفسقه وداعيا إىل بدعته، وذلك إذا عم : القيم 
وأمـا  . الفسوق وغلب، لئال تتعطل األحكام، والواجب اعتبار األصلح فاألصـلح         

املبتدعة، فإن كانت بدعتهم مكفرة أو مفسقة مل تصح فتاواهم، وإال صحت فيمـا              
جتوز فتاوى أهل األهواء ومن ال      : ال اخلطيب البغدادي    ال يدعون فيه إىل بدعهم، ق     

نكفره ببدعته وال نفسقه، وأما الشراة والرافضة الذين يشتمون الصحابة ويـسبون            
 . السلف فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم غري مقبولة

وهو بذل اجلهد يف استنباط احلكم الشرعي من األدلة املعتربة، ولـيس             : االجتهاد  - ٧
و أن يبذل العامل جهدا مالحظًا قبل كل فتوى، وإمنا املقصود بلوغ مرتبة             املقصود ه 

ال حيل ألحد أن يفيت يف      : االجتهاد، واليت قال الشافعي عنها فيما رواه عنه اخلطيب          
                                                 

   .٣٦٢ ص ٨البحر احمليط، للزركشي، ج) ١(
   .٣٥٨ ص ٨البحر احمليط، للزركشي، ج) ٢(



 

 ١١٨

بناسخه ومنسوخه، وحمكمـه ومتـشاه،      : دين اهللا، إال رجال عارفا بكتاب اهللا        
يد به، ويكون بعد ذلك بصريا حبديث رسول        وتأويله وترتيله، ومكيه ومدنيه، وما أر     

اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ويعرف من احلديث مثل ما عرف من القرآن، ويكـون                 
بصريا باللغة، بصريا بالشعر، وما حيتاج إليه للسنة والقرآن ويـستعمل هـذا مـع               
اإلنصاف، ويكون مشرفا على اختالف أهل األمصار، وتكون له قرحية بعد هـذا،             

ن هكذا فله أن يتكلم ويفيت يف احلالل واحلرام، وإذا مل يكن هكذا  فليس له                فإذا كا 
وإن كان الزركشي ذكر أن شرط االجتهاد يعين أيضا بذل اهـود يف             . )١(أن يفيت 

املفيت من استكمل فيه ثالث     : وقال ابن السمعاين  « : املسألة حيث نقل ذلك فقال      
 .)٢(» عن الترخص االجتهاد، والعدالة، والكف-وذكر-شرائط 

 وهذا حيتاج ومعىن ذلك أن يكون كثري اإلصابة، صحيح االستنباط، : جودة القرحية  - ٨
إىل حسن التصور للمسائل، وبقدر ما يستطيع اتهد أن يتخيل املسائل بقدر مـا              

 دراسات علم النفس بالتـصور      يفيعلو اجتهاده، ويفوق أقرانه، فهو يشبه ما يعرف         
 ، وىف هذا املعىن نرى نقولَ األئمة)creative imagination(الق املبدع، أو اخليال اخل

ال ينعقد اإلمجاع مع خمالفـة جمتهـد        :  قال ابن برهان     -أ : هذا منها   الىت تؤكد   
وعمدة اخلصم أن عدد التواتر من اتهدين إذا اجتمعوا على          . واحد، خالف لطائفة  

ليس بصحيح، إذ من    : ه، قلنا   مسألة كان انفراد الواحد عنهم يقتضى ضعفا ىف رأي        
املمكن أن يكون ما ذهب إليه اجلميع رأيا ظاهرا تبتدر إليه األفهام، وما ذهب إليه               
الواحد أدق وأعوص، وقد يتفرد الواحد عن اجلميع بزيادة قوة ىف النظر، ومزية ىف              

يفـرع املـسائل ، ويولـد       ،   العلـم  يف كل عصر متقـدم      يفالفكر، وهلذا يكون    
  ـاه.)٣(»الغرائب

وضع الصور للمسائل ليس بأمر هني ىف       :  كتاب حقيقة القولني     يف الغزايل قال   -ب
 كل مسئلة إذا ذكرت له صورا، ولو كلف         يف رمبا يقدر على الفتوى      الذكينفسه، بل   

                                                 
   .ادي، عن الشافعي رضي اهللا عنهم نقل فيه عن اخلطيب البغد٣٧ ص ١إعالم املوقعني، البن القيم، ج) ١(
   .٣٥٨ ص ٨البحر احمليط، للزركشي، ج) ٢(
   .١٦٩ أخلد إىل األرض للسيوطى ، ص الرد على من )٣(



 

 ١١٩

وضع الصور وتصوير كل ما ميكن من التفريعات واحلوادث ىف كل واقعة عجز عنه ، ومل                
   .)١(، وإمنا ذلك شأن اتهدين اهـختطر بقلبه تلك الصور أصال

 تدرب اإلنسانَ على الوصول     وال خيفى أن التصور املبدع له اآلن علوم قائمة بذاا         
 يف أن يـضاف     ينبغيوهو علم    . الغرب يف، ويتعلمها الساسة وأصحاب اختاذ القرار       إليه

 ولذلك كله ،   عصرنا احلاضر  يف، حيث إنه وسيلة لالجتهاد خاصة       أسسه إىل أصول الفقه   
ال تصلح فتيا الغيب، وال من كثر غلطه، بل جيب أن يكون بطبعه شديد الفهـم ملقاصـد                  

شرط املفيت كونه فقيه النفس، سليم      : قال النووي    الكالم وداللة القرائن، صادق احلكم،    
 . )٢(الذهن، رصني الفكر، صحيح النظر واالستنباط

  ومنتبها بعيدا عن الغفلة،    ا متيقظً طنا ف يشترط يف املفيت أن يكون     : الفطانة والتيقظ  - ٩
احترازا عمن غلب عليه الغفلـة      ) وشرط بعضهم تيقظه  : قوله  ( « قال ابن عابدين  

  فإن العادة اليوم أن من صـار بيـده           ،وهذا شرط الزم يف زماننا    :  قلت   ،والسهو
 بأن احلـق معـي      ،فتوى املفيت استطال على خصمه وقهره مبجرد قوله أفتاين املفيت         

ا يعلم حيـل     فال بد أن يكون املفيت متيقظً      ،واخلصم جاهل ال يدري ما يف الفتوى      
 .)٣( »الناس ودسائسهم

ينبغي له أن يكون بصريا مبكر الناس وخداعهم وأحـواهلم، وال           « : وقال ابن القيم  
ينبغي له أن حيسن الظن م، بل يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم ، يوازره                

 الشرع، وإن مل يكن كذلك زاغ وأزاغ ، وكم من مسألة ظاهرها ظاهر مجيـل،               فقهه يف 
وباطنها مكر وخداع وظلم ؟ فالغر ينظر إىل ظاهرها ويقضي جبوازه، وذو البصرية ينقـد               

 .)٤(»مقصدها وباطنها

هذه مجلة من الشروط اليت ينبغي أن تتوافر يف املفيت، وهناك خصال أخرى ينبغي أن               
 .، وهذه اخلصال تسمى آدابا، وفيما يلي نعرض هلايتحلى ا املفيت

                                                 
   .١٨١الرد على من أخلد إىل األرض السيوطى ص )١(
   .٧٥ ص ١اموع، للنووي، ج) ٢(
   .٣٥٩ ص ٥حاشية ابن عابدين، ج) ٣(
   .١٧٦ ص ٤قيم، جإعالم املوقعني، البن ال) ٤(



 

 ١٢٠

  :آداب املفيت : ثانيا 
ينبغي أن يتحلى املفيت بكثري مـن اآلداب، وألن تلـك اآلداب غـري حمـصورة                  

أمحد اإلمام    عليه نبهكالشروط نذكر مجلة منها بالنقل عن األئمة والعلماء، فمن ذلك ما            
: صب نفسه للفتيا حىت يكون فيه مخس خصال         ال ينبغي للرجل أن ين    «: من أمور، فقال    

. أن تكون له نية، فإن مل يكن له نية مل يكن عليه نور وال علـى كالمـه نـور                   : أوهلا  
أن يكون قويا على ما هـو       : الثالثة   . وسكينة ، ووقار ، وحلم ،أن يكون له علم   : والثانية  

  .)١( »معرفة الناس : اخلامسة. الكفاية وإال مضغه الناس: الرابعة . فيه وعلى معرفته

وملا كان التبليغ   « :   وقد ذكر ابن القيم كالما مفيدا يف هذا املبحث؛ حيث قال          
عن اهللا سبحانه يعتمد العلم مبا يبلغ، والصدق فيه، مل تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيـا                

ذلك حـسن   إال ملن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عاملا مبا يبلغ صادقا فيه، ويكون مع              
لعالنية يف مدخله وخمرجه    الطريقة، مرضي السرية، عدال يف أقواله وأفعاله، متشابه السر وا         

  .)٢(وأحواله
أن حيسن زيه، مع التقيد باألحكام الشرعية يف ذلـك، فرياعـي            كما ينبغي عليه    

الطهارة والنظافة، واجتناب احلرير والذهب والثياب اليت فيها شيء من شعارات الكفار،            
وألن تأثري املظهر يف عامة النـاس ال        ؛  و لبس من الثياب العالية لكان أدعى لقبول قوله        ول

  . ينكر، وهو يف هذا احلكم كالقاضي
أن حيسن سريته، بتحري موافقة الشريعة يف أفعاله وأقواله، ألنـه           كما ينبغي عليه    

نظـار إليـه    قدوة للناس يف ما يقول ويفعل، فيحصل بفعله قدر عظيم من البيان، ألن األ             
  . مصروفة، والنفوس على االقتداء ديه موقوفة

أن يصلح سريرته ويستحضر عند اإلفتاء النية الصاحلة من         كما ينبغي عليه كذلك     
يف بيان الشرع، وإحياء العمـل بالكتـاب         قصد اخلالفة عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم          

ذلك، ويسأله التوفيق والتسديد،    والسنة، وإصالح أحوال الناس بذلك، ويستعني باهللا على         

                                                 
   .١٥٢ ص ٤إعالم املوقعني، البن القيم، ج) ١(
   .٩ ، ٨ ص ١إعالم املوقعني، البن القيم، ج) ٢(
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وعليه مدافعة النيات اخلبيثة من قصد العلو يف األرض واإلعجاب مبا يقول، وخاصة حيث              
فتنة اجلواب بالصواب أعظم من فتنـة       : خيطئ غريه ويصيب هو، وقد ورد عن سحنون         

  . املال
رمـات  وعليه أن يكون عامال مبا يفيت به من اخلري، منتهيا عما ينهى عنه مـن احمل               

واملكروهات، ليتطابق قوله وفعله، فيكون فعله مصدقا لقوله مؤيدا له، فإن كان بضد ذلك  
كان فعله مكذبا لقوله، وصادا للمستفيت عن قبوله واالمتثال له، ملا يف الطبائع البشرية من               

ه زلة،  التأثر باألفعال، وال يعين ذلك أنه ليس له اإلفتاء يف تلك احلال، إذ ما من أحد إال ول                 
كما هو مقرر عند العلماء أنه ال يلزم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكـر أن يكـون                  

  . صاحبه مؤمترا منتهيا، وهذا ما مل  تكن خمالفته مسقطة لعدالته، فال تصح فتياه حينئذ
أن ال يفيت حال انشغال قلبه بشدة غضب أو فرح أو جوع أو عطش              كما يراعي   

 أو كان يف حال نعاس، أو مرض شديد، أو حر مزعج، أو بـرد               أو إرهاق أو تغري خلق،    
، مؤمل، أو مدافعة األخبثني وحنو ذلك من احلاجات اليت متنع صحة الفكر واستقامة احلكم             

 النيب  صلى اهللا     ألنه الفتوى تبليغ حكم شرعي، فهو كاحلكم بني الناس، فيستمع لنصيحة          
  فإن حصل له شيء      )١(»نني وهو غضبان  ال يقضني حكم بني اث    «: ؛ إذ يقول    عليه وسلم   

  . من ذلك وجب عليه أن يتوقف عن اإلفتاء حىت يزول ما به ويرجع إىل حال االعتدال
فإن أفىت يف حال انشغال القلب بشيء من ذلك يف بعض األحوال وهو يرى أنه مل                
 خيرج عن الصواب صحت فتياه وإن كان خماطرا لكن قيده املالكية بكون ذلك مل خيرجه              

فإن أخرجه الدهش عن أصل الفكر مل تصح فتياه قطعـا وإن وافقـت              . عن أصل الفكر  
  . الصواب

إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره، وال يـستقل بـاجلواب                
ا بنفسه عن املشاورة، وعلى هذا كان اخللفاء الراشدون، وخاصة عمر رضـي اهللا              تسامي

ئر الصحابة أكثر من أن حيصر، ويرجى باملشاورة أن يظهر          عنه، فاملنقول من مشاورته لسا    
  له ما قد خيفى عليه، وهذا ما مل تكن املشاورة من قبيل إفشاء السر

                                                 
   .٢٤٧ ص ٨، والنسائي يف سننه، ج٨٣ ص ١، وأبو داود يف سننه، ج٢٦١٦ ص ٦أخرجه البخاري يف صحيحه، ج) ١(
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املفيت كالطبيب يطلع من أسرار الناس وعورام على ما ال يطلع عليه غـريه،              فإن  
ـ             ئال حيـول   وقد يضر م إفشاؤها أو يعرضهم لألذى فعليه كتمان أسرار املستفتني، ول

  .إفشاؤه هلا بني املستفيت وبني البوح بصوره الواقعة إذا عرف أن سره ليس يف مأمن
  : ينبغي للمفيت مراعاة أحوال املستفيت، ولذلك وجوه، منها كما 

 إذا كان املستفيت بطيء الفهم، فعلى املفيت الترفق به والصرب على تفهم سؤاله              -أ  
  . وتفهيم جوابه

إىل تفهيمه أمورا شرعية مل يتطرق إليها يف سؤاله، فينبغـي            إذا كان حباجة     -ب  
للمفيت  بياا له زيادة على جواب سؤاله، نصحا وإرشادا، وقد أخذ العلماء ذلـك مـن                 

عن الوضوء   حديث أن  بعض الصحابة رضي اهللا عنهم سألوا النيب  صلى اهللا عليه وسلم                
  وللمفيت أن يعدل عن جواب السؤال        )١(»هو الطهور ماؤه احلل ميتته    «: مباء البحر، فقال    

يسأَلُونك ماذَا ينِفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيـٍر         ﴿: إىل ما هو أنفع، ومن ذلك قوله تعاىل         
 اللَّـه ِبـِه     فَِللْواِلديِن واَألقْرِبني والْيتامى والْمساِكِني وابِن السِبيِل وما تفْعلُوا ِمن خيٍر فَِإنَّ          

ِليمم               .]٢١٥:البقرة  [﴾عفقد سأل الناس النيب  صلى اهللا عليه وسلم عن املنفـق فأجـا
  . بذكر املصرف إذ هو أهم مما سألوا عنه

 أن يسأله املستفيت عما هو حباجة إليه فيفتيه باملنع، فينبغي أن يدله على ما هو                -ج  
  .  أغذية تضره يدله على أغذية تنفعهعوض منه، كالطبيب احلاذق إذا منع املريض من

 أن يسأل عما مل يقع، وتكون املسألة اجتهادية، فيتـرك اجلـواب إشـعارا               -د  
:  tللمستفيت بأنه ينبغي له السؤال عما يعنيه مما له فيه نفع ووراءه عمل، قال ابن عباس                 

فأفـت  أخرج يا عكرمـة     «: ما كانوا يسألون إال عما ينفعهم وقال ابن عباس لعكرمة           
   )٢(»، فإنك تطرح عن نفسك الناسال يعنيه فال تفتهالناس، ومن سألك عما 

                                                 
، واحلاكم ١٠١ ص ١، والترمذي يف سننه، ج٢١ص  ١، وأبو داود يف سننه، ج٢٣٧ ص ٢رواه أمحد يف مسنده، ج) ١(

   .٢٣٧ ص ١يف املستدرك، ج
   .١٥ ص ٥، والذهيب يف سري أعالم النبالء ج٣١ ص ٢ذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب، ج) ٢(



 

 ١٢٣

لقول علـي   وكذلك يترك اجلواب وجوبا إذا كان عقل السائل ال حيتمل اإلجابة            
t  :»         وقال ابن مسعود     )١ (»حدثوا الناس مبا يعرفون، أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله ؟  :
»٢(»لغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنةا ال تبا حديثًما أنت مبحدث قوم(.  

  :التيسري على  للناس 
ومن اآلداب اليت ينبغي أن يتحلى ا املفيت، واليت قد تصل إىل الشروط يف أيامنـا                
هذه، التيسري على الناس، وإدخاهلم يف دين اهللا، وإلقاء الستر عليهم، والعمل على جعـل               

ري هلم من تركهم للدين بالكلية، وإيقاعهم       الناس متبعني لقول معترب يف الشرع، فذلك  خ        
  .يف الفسق، مما يعد صدا عن سبيل اهللا من حيث ال يشعر العامل

 ما وا عنه من تتبع الرخص بصورة فيها تفلت عن شـرع             وهذا التيسري ليس هو   
  .اهللا، والفرق بينهما دقيق قد ال يلتفت إليه كثري من الناس

حقيقه املفيت هو إحداث آلية شرعية للتعامل       إذن فاملقصد األساسي الذي يسعى لت     
مع التراث الفقهي اإلسالمي؛ حبيث ال خترج عنه وال يكون عائقا للمسلم املعاصـر، وأن               

  : ذلك ال ينبغي اإلنكار عليه ألن الرأي الذي سينتهي إليه حمل خالف، وأساس هذا 
ل الـشيخ   وأصلها قـو  : قاعدة من ابتلي بشيء مما اختلف فيه فليقلد من أجاز           

ا ما تقدم ليـتخلص      تقليد املن ابتلي بشيء من ذلك كما يقع كثري       « : )٣(العالمة الشرواين 
  .»من احلرمة

والتيسري الذي نقصده وحترير املقال يف مسألة تتبع الرخص وما جيوز منها ومـا ال        
ون أي أخذه من كل منها ما هو األه       «: جيوز هو ما نقل تعريفه ابن أمري احلاج حيث قال           

وال مينع منه مانع شرعي إذ لإلنسان أن يسلك األخف عليه إذا كان             (فيما يقع من املسائل     
  ). له إليه سبيل بأن مل يكن عمل بآخر فيه

                                                 
   .١٨٥ ص ٢أخرجه البخاري يف صحيحه، ج) ١(
   .١١ ص ١أخرجه مسلم يف صحيحه، ج) ٢(
  .١١٩ ص ١حملتاج،جيف حاشية الشرواين على حتفة ا) ٣(



 

 ١٢٤

، والغالب أن مثل هذه إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الـرخص             : وقال أيضا 
دري ما مينع هذا من     وإال أخذ العامي يف كل مسألة بقول جمتهد قوله أخف عليه وأنا ال أ             

العقل والسمع وكون اإلنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول جمتهد مـسوغ لـه                 
وكان صلى اهللا عليه وسلم حيب مـا خفـف          ( االجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه        

  .)١ (»)عليه
ال «: وإليك كالم العز بن عبد السالم لفائدته ووضوح املسألة فيه حيـث قـال               

ألن الناس من   ؛ ا يف مسألة أن يقلده يف سائر مسائل اخلالف        عامي إذا قلد إمام   يتعني على ال  
لدن الصحابة إىل أن ظهرت املذاهب يسألون فيما يسنح هلم العلماء املختلفني من غـري               

ألن من جعل املصيب واحدا وهو الصحيح مل        ؛ نكري سواء اتبع الرخص يف ذلك أو العزائم       
وأما مـا حكـاه     ، ا فال إنكار على من قلده بالصواب      يعينه ومن جعل كل جمتهد مصيب     

بعضهم عن ابن حزم من حكايته اإلمجاع على منع تتبع الرخص من املذاهب فلعله حممول               
 أو على الرخص املركبة يف الفعل الواحد نقلـه          ،على من تتبعها عن غري تقليد ملن قال ا        

تقليد وجواز تتبع الرخص ال     فيؤخذ من جمموع ما ذكرناه جواز ال      . عن السيد السمهودي  
  .)٢(»على اإلطالق

وقد نقل ابن مهنا النفراوي يف الفواكه الدواين عن الزنايت وغريه نفـس املعـىن،               
جيوز تقليد املـذاهب يف النـوازل       : والذي اقتصر عليه الزنايت اجلواز فإنه قال        «: فقال  

ع بني املذهبني علـى     أن ال جيم  : األول  : واالنتقال من مذهب إىل مذهب بثالثة شروط        
صفة ختالف اإلمجاع كمن تزوج بغري صداق وال ويل وال شهود فإن هذه الصورة مل يقل                

من شروط التقليد أن يعتقد فيمن يقلده الفضل ولو بوصول خرب إليـه             : الثاين  . ا أحد   
  . من شروط التقليد أن ال يتبع رخص املذاهب : الثالث . وال يقلده زمنا يف عمائه

                                                 
  .عن الترخص : ٣٥١ ص ٣التقرير والتحبري شرح التحرير، البن أمري احلاج، ج) ١(
   .٤٤٢ ص٢حاشية العطار على شرح احمللي، ج )٢(



 

 ١٢٥

ونقل عن غريه جـواز تقليـد       ، لخص ما نقله الشهاب القرايف عن الزنايت        هذا م 
املذاهب واالنتقال إليها يف كل ما ال ينقض فيه قضاء القاضي وهو كل ما خالف قاطعا أو                 

  .)١(»إن أراد الزنايت بالرخص هذه فهو حسن: قال القرايف رمحه اهللا . جلي قياس 
 وحكى  «: ما حكاه ابن املنري، فقال      وقد ذكر الزركشي ذلك املعىن، حيث نقل        

أي مانع مينع مـن تتبـع       : ابن املنري عن بعض مشايخ الشافعية أنه فاوضه يف ذلك وقال            
، والكل ديـن اهللا   ، وأن املصيب واحد غري معني    ، كل جمتهد مصيب  : الرخص وحنن نقول  

غلبة شـفقته    من   -رمحه اهللا -حىت كان هذا الشيخ     : قال  ، والعلماء أمجعون دعاة إىل اهللا    
فإن كـان حينـث علـى       ،  يف حنث ينظر يف واقعته     -مثال-على العامي إذا جاء يستفتيه      

يقصد بذلك التسهيل   . أفته أنت   : مذهب الشافعي وال حينث على مذهب مالك قال يل          
  . على املستفيت ورعا

  فريى أنه إن شدد علـى      ، ا يف فساد الزمان وأن الغالب عدم التقيد       كان ينظر أيض
بل جـرأة   ، فال مستدرك وال تقليد   ، فيوسع على نفسه  ، مي رمبا ال يقبل منه يف الباطن      العا

  . على اهللا تعاىل واجتراء على احملرم
فإذا علـم أنـه     : قال  . كما اتفق ملن سأل التوبة وقد قتل تسعا  وتسعني           : قلت  

اإلمام أوىل  يئول به إىل هذا االحنالل احملض فرجوعه حينئذ يف الرخصة إىل مستند وتقليد              
  .)٢(»من رجوعه إىل احلرام احملض

ونستخلص من ذلك كله أن تتبع الرخص جائز، ولكن بشروط وقيود ال ينبغـي              
إمهاهلا، وهو مذهب أكثر العلماء، ومن أبرزهم العز بن عبد السالم، والقرايف، والعطـار،              

  .)٣(وغريهم من احملققني

                                                 
   .٢٤ ص ١الفواكه الدواين، البن مهنا النفراوي، ج) ١(
  . ، مباحث االجتهاد، اإلفتاء واالستفتاء ٣٧٩ ص ٨البحر احمليط، ج) ٢(
، والنووي، ٣٢٥ ص ٦، والزركشي، البحر احمليط، ج١٣٥ ص ٢جع العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، جرا) ٣(

 ٤، وابن النجار، شرح الكوكب املنري، ج٤١١٠ ص ٨ املرداوي، التحبري شرح التحرير ج١٠١ ص ٨روضة الطالبني، ج
  .٥٩٠ و ٥٧٧ص 



 

 ١٢٦

ز ال ينكر عليه؛ ألنه ال ينكر       وعلى ذلك فمن رأى من ابتلي ويعمل بقول من أجا         
املختلف فيه كما قدمنا، وألن العلماء اعتربوا اخلالف من لدن الصحابة والتابعني واألئمة             

  .املتبوعني إىل يومنا هذا
حدثين أيب عن قتادة    ، حدثنا معاذ بن هشام   : قال أمحد   «: قال ابن مفلح احلنبلي     

أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم مل       ما يسرين أن    : أن عمر بن عبد العزيز كان يقول        
  .)١(»خيتلفوا ألم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة

ال تـسميه   «: فقال لـه اإلمـام أمحـد        . وقد صنف رجل كتابا يف االختالف     
  .)٢(»االختالف، ولكن مسه كتاب السعة

إذا رأيـت   « : ؛ حيث قال  سفيان الثوري رمحه اهللا   ما ذكره   وجاء يف ذلك املعىن     
وقـال اإلمـام   . )٣(»مل العمل الذي قد اختلف فيه، وأنت ترى غريه فال تنهه       الرجل يع 

  .)٤(»يهمال ينبغي للفقيه أن حيمل الناس على مذهبه ويشتد عل«: أمحد بن حنبل 
وجعل يف سلف هذه األمة أئمـة مـن         «: قال اإلمام احلنبلي ابن قدامة املقدسي       

، اتفاقهم حجة قاطعة  ، وأوضح م مشكالت األحكام   ، مهد م قواعد اإلسالم   ، األعالم
  . )٥(»واختالفهم رمحة واسعة

فالتيسري على الناس والترخص هلم إلدخاهلم يف الدين خري من التعـسري علـيهم              
نيب املـصطفى  صـلى اهللا عليـه       زامهم بالقول الشديد، ملا يف ذلك من خمالفة ملنهج ال         وإل

، وسبيل الصاحلني من أسالفنا العلماء، وملا فيه من صد عـن سـبيل اهللا سـبحانه                 وسلم
  .وتعاىل، رزقنا اهللا الفهم واإلخالص

 ولعل ذا العرض قد اتضحت حقيقة الفتوى، وفضلها، وشروط املفيت، وآدابـه،           
  .ونسأل اهللا أن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

                                                 
  .٤٢٢ ص ٦الفروع البن مفلح، ج) ١(
 .٧٩ ص ٣٠بن تيمية، ججمموع الفتاوى، ال) ٢(
  .٣٦٨ ص ٦حلية األولياء ج) ٣(
  .٢٢٣ ص ١، وغذاء األلباب للسفاريين ج١٦٦ ص ١اآلداب الشرعية البن مفلح ج) ٤(
 .١ ص١املغين، البن قدامة، ج) ٥(
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>>>  
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  تقنني الشريعة اإلسالمية
مسعت كثريا عن تقنني الشريعة، فما املقصود به، وهل له فوائد ومصاحل، وما              : ١٤س  

  موقف علماء الفقه اإلسالمي منه ؟
  اجلواب

 سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومـن        بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على      
 اليت شغلت الساحة اإلسـالمية      املهمةتقنني الشريعة اإلسالمية من القضايا      ف وبعد،. وااله

، وقد ذهب لتبين تقنني الشريعة وتأييده أغلـب الفقهـاء           لفترة طويلة يف العصر احلديث    
وة وضعفا إال أا قد      وأجنزت بالفعل مشاريع كثرية للتقنني، وهي إن اختلفت ق         املعاصرين،

، وحىت نتمكن من احلكم على تقنني الشريعة        سامهت يف تقدم تقنني الشريعة بصورة كبرية      
  البد من تصور حقيقته ومعرفة مساته وخصائصه، فما حقيقة التقنني ؟

  :حقيقة التقنني 
والصياغة يف قوانني    ، على هيئة قوانني ملزمة     أحكامها  هو صوغ  :تقنني الشريعة   

مثل القواعد اخلاصة بنفقـة      [مجع القواعد اخلاصة بفرع من فروع القانون      هو   تعين   ملزمة
 وإزالة ما قد يكون بينها من تناقض أو غموض           هذه القواعد   بعد تبويب وترتيب   ]املطلقة

  . ليحكم به بني الناس يف ساحة القضاء إصدارها يف شكل قانون تفرضه الدولةمث 
  : على عنصرينومن هذا يتبني أن التقنني قائم

يف عبارة مـوجزة    ) الشرعي(احلكم القانوين    ]أى كتابة، أو التعبري عن    [ صياغة:  أوهلما
  .واضحة
  .حىت لو خالف رأيه بالقضاء وفقا هلذا احلكم القاضي إلزام: واآلخر

 ليس التقنني مقصورا على إعادة الصياغة لألحكام املوجودة يف كتـب            :مالحظة
يشمل أيضا إعادة ترتيبها وتنظيمها يف جمموعات متناسـبة، ويف          الفقه فقط، ولكن التقنني     

حالة وجود مسألة أو قضية ال يوجد هلا حكم مناسب يف الكتب الفقهية املؤلفة من قبل؛                
فإن التقنني يشمل استخراج حكم جديد هلذه القضية بنفس الطريقة اليت استخرجت ـا              
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وهذه الطريقة يف استخراج األحكـام      . لاألحكام املدونة يف كتب الفقه اليت ألفت من قب        
  . يتناوهلا علم أصول الفقه

  : مسات التقنني واملصاحل املترتبة عليه 
وقد اتسم التقنني بسمات متيزه عن طريقة سرد األحكام يف الفقه التراثي، وميكن             

  : حتديد هذه السمات فيما يلي 
  ]ضي، أم للمتقاضيفيسهل االطالع عليها سواء للقا[وضوح القاعدة القانونية  •
  دقتها •
   .سهولة الرجوع إليها •
   .عدم التعارض بينهما وبني القواعد املتصلة ا •
   .الوحدة القانونية يف البلد الواحد •

  : والتقنني ذه السمات، حيقق كثريا من املصاحل العامة مثل 
تيسري تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية للدول اليت تسعى إلحالل قـوانني حتقـق              .١

 .كام الشريعةأح

مساندة الدول اليت تطبق أحكام الشريعة بغري تقنني، ملالئمة النظم القانونية احلديثة،             .٢
  .واخلروج من اامها بالرجعية وعدم وجود قانون واضح هلا

التوافق مع مبادئ نظم احلكم احلديثة من إعالم املواطن بالقانون وسهولة اطالعـه              .٣
   .على تصرفاته املخالفة لقوانني البالدعليه، ومعرفته للعقوبة املترتبة 

التماشي مع النظام الدويل احلديث من إعالن الدولة لدستورها وقانوا وما يترتب             .٤
 للتطورات احلديثة الـيت ال ختـل بثوابـت األمـة     مواكبةعليه من اتفاقيات دولية    

 .اإلسالمية وهويتها

من بعض القضاة، حيث    القضاء على التالعب الذي قد حيدث يف زمن خراب الذمم            .٥
يعرف القاضي أن هناك قانون ملزم له، وهناك درجة قضائية أعلى تنظـر قـضائه               

 .وحتدد ما التزامه بتطبيق القانون
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والتقنني ال يعدو عن اختيار احلاكم ألحد اآلراء فيتحول هذا االختيار حلكم قانوين              .٦
 يراه من حتقيق مصاحل     ملزم، فهو يتماشى مع قاعدة أن احلاكم له أن يقيد املباح ملا           

 .الرعية

  : تبين الفقهاء املعاصرين للتقنني
وتقنني الشريعة وإن كان له أصل يف تناول الفقهاء عند حديثهم عن مسألة إلـزام               
القاضي مبذهب معني، إال أنه مبحدداته ومساته اليت استقرت موضوع عصري، وقد ذهب             

السمات السابق ذكرها، وما يترتب عليه من       أغلب الفقهاء لتأييد التقنني وتبنيه ملا فيه من         
الشيخ ، و الشيخ علي اخلفيف  املصاحل، ومن هؤالء الشيخ حممد عبده، والشيخ رشيد رضا،          

 أمحد فهمي أبـو     والشيخ ، والشيخ حممد أبو زهرة    ،والشيخ أمحد شاكر  ،  حسنني خملوف 
  .، وغريهم كثريوالشيخ عبداهللا خياط، والشيخ علي الطنطاوي، سنة

ارض بعض الفقهاء تقنني الشريعة خشية منهم أن يكون هذا إلزام للمجتهـد             وقد ع 
مبذهب معني وما فيه من القضاء على االجتهاد، واجلواب عن ذلك أن التقنني ال يلغـي                
االجتهاد فاالجتهاد موجود وجماله هو الفقه على مستوى البحث واإلفتاء وسيظل كمـا             

ملواطنون يف الدولة، ويوقعه القضاة عليهم، وتنفذه       هو، وأن التشريع العام الذي يلتزم به ا       
السلطة [السلطة التنفيذية أمر آخر قائم على نظام الدولة احلديثة وفصل السلطات الثالث             

لرعاية مصاحل املواطنني، فهو أمر تنظيمـي       ] السلطة التنفيذية -السلطة القضائية -التشريعية
  .لقيام املعايش وترتب املصاحل

أعضاء يف جلان التقنني؛ حيـث ميارسـون        كن  يهؤالء اتهد شراك  كما أنه ميكن إ   
اجتهادهم يف الترجيح بني اآلراء الفقهية، واالجتهاد يف املسائل املستحدثة وصياغة ما تتفق             

   . عليه جلان التقنني من اآلراء 
 وينتفع باجتـهاده يف سـاحة       ،   اتهد القضاء  كما أنه ليس من الضروري أن يوىل      

 وهؤالء اتهدون وهم بال شك قليلون جدا، بل رمبا نادرون         . لتصنيف العلمي الفتوى وا 
حىت نازع البعض يف وجود جمتهـد       ] وهذا ما آلت إليه األمور يف الواقع من فترة طويلة         [

  . أصال 
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على املستوى القضائي فإن التقنني ال يعىن أبدا توقف االجتهاد الشرعي، ولـذلك             و
 موسع  فيسبقها اجتهاد ،  بد أن يسبقها اجتهاد ويتلوها اجتهاد     ألن عملية التقنني نفسها ال    

للنظر يف التراث الشرعي؛ املتمثل يف كتب املذاهب األربعة، وغريها، وانتقاء ما ناسـب              
واقع العصر ومشكالته من اآلراء واالجتهادات، وهذا ال يكون إال باالجتـهاد؛ علـى               

وعلى مستوى املذاهب   ] ملذهب الواحد للترجيح بني اآلراء يف ا    [مستوى املذهب من جهة     
للترجيح بينها واختيار األنسب من آراء املذاهب املختلفة يف املـسألة أو القـضية حمـل                

وهذا االجتهاد املوسع سيكون مبنيا على األدلة األصولية املعروفة حبيث تراعـى            . البحث
  . ضوابط االجتهاد فيه كما وضحتها الشريعة اإلسالمية

 فإذا وجد القائمون على العملية القـضائية         كذلك، اجتهادتقنني   عملية ال  ويتلو
عدم مناسبة بعض القوانني ألحوال الناس وواقعهم، فال مانع، بل ال بد من طرح اجتـهاد           

ن التطور الـدائم    ، كما أ  جديد على جلان التقنني لتقوميه واالتفاق عليه واعتماده أو رفضه         
ة تطرح أمام القضاء، وحتتاج إىل اجتهاد       سيؤدي إىل استحداث أوضاع ومشكالت جديد     

جديد يقوم به من استطاعه من القضاة وأهل االجتهاد إلمداد القانون مبواد جديـدة، أو               
  .لتعديل املواد القدمية اليت مل تعد صاحلة للحكم على األوضاع واملشكالت اجلديدة

حيـسم  وكان من أسباب اعتراض بعض الفقهاء على التقنني خشيتهم مـن أن ال              
 بـأن امليـسور ال    :وجياب عنه ،  حيث خيتلف القضاة يف تفسري النصوص     التقنني اخلالف،   

نـه وجيعلـه     م يسقط باملعسور، فإن مل يكن التقنني مانعا من االختالف متاما فإنه يقلـل            
  .  وهذا هو املطلوبحمدودا؛
ـ           وأخريا   ذ  فإن التقنني وسيلة لتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، والوسـائل تأخ

صياغة الفقه اإلسالمي وترتيبـه بطريقـة       أحكام املقاصد، وال تتعدى حقيقته عن كونه        
يسهل على القاضي الرجوع إىل األحكام ويسهل علـى         ، مما   جديدة تناسب تطور العصر   

 كما أنه حيافظ على الوحدة القانونية يف البلد         .املتقاضي من الداخل واخلارج التعرف عليها     
  .  الواحد
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 ألنه حيقق الكثري     السابق اإلشارة إليه؛    كثري من علماء العصر    لتقنني وأيده وقد تبىن ا  
تيسري تطبيق أحكام الشرعية اإلسـالمية يف النظـام القـانوين           من سبل   ؛ فهو   من املصاحل 

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم.والقضائي للبالد
>>>  
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  السلفية والفكر السلفي
ويـدعون  ) السلفية(أنفسهم مصطلح   هناك جمموعة من الناس يطلقون على        : ١٥س  

أم على طريقة السلف يف الِفكْر واملنهج، حىت يف األمور العادية كاملأكل واملـشرب              
وامللبس، ويدعون ألنفسهم أم على احلق، وما خالفهم يف ما هم عليه يكـون علـى             

   .الباطل
عين بالضبط؟  ما معىن مصطلح السلفية؟ وكيف نشأ هذا املصطلح؟ وماذا ي         : والسؤال

وما مدى صحة دعوى من ينتسب إليه بأنه هو وحده على احلق ومـا سـواه علـى                  
  الباطل؟

  اجلواب
بسم اهللا، واحلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن             

وبعد، فمصطلح السلفية يطلق يف اللغة على معىن ِنسِبي، يمِكن أن تتعاوره األزمنة             . وااله
توالية كلها، فإن كل زمن من األزمان سلَف بالنسبة إىل األزمنة اآلتية يف أعقابه، وخلَف               امل

  . بالنسبة إىل األزمنة اليت سبقته ومرت من قبله
معىن اصطالحي مستِقر، ويعىن به القرون الثالثة       ) السلَِفية(وقد اكتسب مصطلح    

هذا حديث رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         األوىل من عمِر هذه األمة اإلسالمية، ومصدر        
ير الناِس قَرِني ثُم الَِّذين يلُونهم ثُم الَِّذين يلُونهم ثُم يِجيُء أَقْوام تسِبق شـهادةُ               خ«: وسلم

هتادهش هِمينيو هِميني ِدِهم١(»أَح(.  
غالله، وأُِسيَء استخدامه من بعـض      أُِسيَء فهمه، وأُِسيَء است   ) السلفية(ومصطلح  

الشديد، وخاصةً يف العصر احلاضر؛ حيث يدعي بعض من ينتـسب   املنتسبني إليه لألسف
ومن ثَم ال سلَِفي سواه، وعند التحقيق        إىل هذه املصطلح أنه هو الوارث الوحيد للسلَف،       

         ِئيزا على مسائل وقضايا جة خالفية، أو جيعله ال ينطبق      فيما يتضمنه هذا املفهوم جنده قاصر

                                                 
 واللفظ ٢٥٠٩متفق عليه أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا استبد، حديث )  ١( 
ه، ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم الذين يلوم مث الدين يلوم، حديث ل

٢٥٣٣ 
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أفراد األمة، أما علماؤها الكثريون وأما دعاا الصادقون العاملون  إال على أفراد قالئل من
أقطار األرض فهم يف زعمهم مبتدعون مهما رسخ قدمهم يف هذا الدين؛             لإلسالم يف كل  

  .ألم خيتلفوا معهم يف هذه املسائل اجلزئية
نشأة هذا املصطلح وتارخيه، وماذا يعـين بالـضبط، وكيـف           وحناول أن نوضح أوال     

استخدمه الذين ينتسبون إليه، حىت يتضح األمر جيدا، رافضني للقيود اليت وضعها البعض             
حوله، واهلدف من هذا تصِفية ما لَِحق به من خلْط يف فهم داللته، حىت ال يستغلُّ يف يـد             

      نه يف وجه مِهرشخيتلف معه يف أي موقف من املواقف ويف فهـم أي            أي إنسان سيفًا ي 
 ألننا جند من ينتـسب إليـه        -كما هو حال املنتسبني إليه يف عصرنا      –قضية من القضايا    

سرعان ما يصدر األحكام بشأن الْمخالف ويرميه باتباع اهلوى، أو أنـه مـصمم علـى        
كل هذا من غري تبيني أو سـؤال أو         البدع، أو الزيغ وابتغاء الفتنة، أو الضالل، أو الكفر،          

  . استفسار
فنأمل أن تنتهي قصة استغالل هذا املصطلح كوثيقة إلدانة العلماء والعاملني لإلسالم،            

  .وامللتزمني مبنهج اإلسالم والقرآن وسنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم
  :نشأة هذا املصطلح وتطوره

الربيطاين هلا، وأيـام ظهـور حركـة        ظهر مصطلح السلفية يف مصر إبان االحتالل        
 اليت قادها ومحل لواءها كل من مجال الدين األفغاين وحممد عبده، فلقـد              اإلصالح الديين 

اقترن ظهور هذه احلركة بارتفاع هذا الشعار، ويعود السبب يف ذلك إىل واقـع مـصر                
تكثر وتتنامى يف   آنذاك، فقد كانت مصر ا أنواع شىت من الِبدع واخلُرافات اليت أخذت             

 وهي ال تمت إىل التصوف الصحيح ِبِصلَة، فكان         -رغم وجود األزهر وعلمائه   –أرجائها  
األول يرى االنضمام إىل ركـب احلـضارة الغربيـة          : الناس أمام هذا الواقع على فريقني     

  . والتخلُّص من بقايا القيود والضوابط، بل حىت األفكار اإلسالمية
أمر املسلمني، بإعادم إىل اإلسالم الصحيح النقي عـن سـائر           يرى إصالح   : والثاين

اخلرافات والبدع واألوهام، وربط اإلسالم بعجلة احلياة احلديثة، والبحـث عـن سـبل              
التعايش بينه وبني احلضارة الوافدة، وكان الشيخ األفغاين والشيخ حممد عبده ميثالن طليعة             



 

 ١٣٥

وكان املراد منه يف هذا الوقت هـو        ) السلفية(وهو  الفريق الثاين، وقد اختذوا هذا الشعار       
الدعوة إىل نبِذ كل هذه الرواِسب اليت عكَّرت على اإلسالم طُهره وصفاءه مـن ِبـدع                
وخرافات، حبيث يعود املسلمون يف فهم اإلسالم واصطباغهم به إىل عهد السلف رضوان             

  . اهللا عليهم اقتداء وسريا على منواهلم
هو ييج كراهية الناس للصورة اليت      ) السلفية(من اختيار هذا املصطلح     وكان الغرض   

انتهى إليها حال املسلمني مبقارنة فكرية يعقدوا بني واقع اإلسالم واملسلمني يف عـصره              
األول املشرق وواقعه معهم يف العصر القامت املظلم، مث أن جيعلوا من ارتباط اإلسالم بعصر               

  .قدم وخريالسلف مناط كل سعادة وت
الذي مل يكن آنذاك مذهبا إسالميا ينتمـي        -) السلفية(ويف هذه األثناء اليت وِلد شعار       

 وإمنا كـان عنـوان      -إليه دعاته ورفعوا لوائه كما هو احلال اآلن بالنسبة لكثري من الناس           
دعوة، وتعريفا مبنهج، وتعبريا بطريق املفهوم املخالف عن مدى انغماس أكثر النـاس يف              

دع واخلُرافات وبعدهم عن اإلسالم الذي كان يتحلَّى به السلف الصاحل رضـوان اهللا              الِب
املنسوب إىل حممد بن عبـد      - يف هذه األثناء كان املذهب الوهايب        -عليهم كما وضحنا  

 منتِشرا يف جند وبعض أطراف اجلزيرة العربية، وقد كان بني هذا املذهب ودعوة              -الوهاب
يف مصر قاسم مشترك يتمثل يف حماربة البدع واخلرافات، فلهذا راجـت            اإلصالح الديين   

كلمة السلف والسلفية بني أقطاب املذهب الوهايب، مث بعد فترة أُطِْلق على الوهابية اسـم               
السلَِفية بدال من الوهابية؛ وكان السبب يف هذا وهو اإلحياء بأن أفكار هذا املـذهب ال                

اب فقط، بل ترقى إىل السلْف، ولكي يثبتوا للناس أـم يف            تقف عند حممد بن عبد الوه     
تبنيهم هلذا املذهب أُمناء على عقيدة السلف وأفكارهم ومنـهجهم يف فهـم اإلسـالم               

  .وتطبيقه
وهكذا حتولت كلمة السلفية من شعار أطلق على حركة إصالحية للترويج هلا والدفاع             

ابه أم دون غريهم من املسلمني علـى حـق،   عنها، إىل لقب لُقِّب به مذْهب يرى أصح 
وأم دون غريهم من املسلمني األمناء على عقيدة السلف واملُعبرون عن منهجهم يف فهم              

  .اإلسالم وتطبيقه
  



 

 ١٣٦

  ماذا يعين اتباع السلف؟
إن اتباع السلف ليس مرادا وال مطلوبا رد أم كانوا سلف هذه األمة يف الترتيـب                

م أحرى الناس بفهم كالم اهللا ومعرفة سنة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه               الزمين، بل لكو  
وسلم، إلن سليقتهم العربية كانت ال تزال نِقية عن شوائب اللكنة يف النطق والعجمة يف               
الفهم فكانوا لذلك أوىل الناس بفهم معاين ومرامي كالم اهللا العريب املبني، وكانوا أقـرب               

هللا صلى اهللا عليه وسلم واالختالط به فكانوا أوىل الناس بـالتبليغ            الناس إىل حياة رسول ا    
عنه والفهم منه، مث إم كانوا أصدق الناس ِدينا وأنقاهم ِفطْرة وأبعدهم عن مظاهر التصنع               

  .واجلنوح إىل االبتداع، فكانوا من أجل ذلك أوىل الناس باالطمئنان إليهم والوثوق م
ن باالحنباس يف حرفية الكلمات اليت نطقوا ا أو املواقف اجلزئية           فاتباع السلف ال يكو   

اليت اختذوها؛ ألم أنفسهم هم مل يفعلوا ذلك، وإمنا يكون الرجوع إىل ما احتكموا إليـه                
. من قواعد تفسري النصوص وتأويلها وأصول االجتهاد والنظـر يف املبـادئ واألحكـام             

ب املسلمني كلهم يف سائر العصور فال خيـتص         والرجوع إىل هذه املبادئ واألحكام واج     
  .بالرجوع إليها واالنضباط ا سلف دون خلف

وال ميتاز السلف عن اخللف يف ذلك إال بأن هلم فضل االلتفات إىل هـذه القواعـد                 
  .والشعور مبدى احلاجة إليها مث العكوف على استخراجها وتدوينها

السلف يف تعاملهم مع نصوص القرآن والسنة، فالسلفية احلقيقية تعين التزام أهلها مبنهج 
فكل . هذا املنهج الذي كان متجسدا ومتجلِّيا يف سلوك السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم            

من التزم ذا املنهج فقد دخل يف دائرة الوحدة اليت عنِونَ هلا بأهل السنة واجلماعـة وإن                 
 من مل يلتزم به فقد خرج عن دائرة تلـك           عاش يف القرون األخرية من عمر الدنيا، وكل       

  .الوحدة اجلامعة، وإن عاش يف أول قرن من عمر اإلسالم
وما اتباع السلف إال الصبغة العامة لسائر املسلمني، وما معناه إال االستضاءة بسلوكهم             

وكما صـح للـسلف     . وعلومهم يف فَهِم هذا املنهج والتمرس على تطبيقه بشكل سليم         
 خيتلفوا حتت مظلة ذلك املنهج املتبع، فال ريب أنه يصح ملن جاء بعدهم متبعـا                الصاحل أن 

وكمـا أن االخـتالف مل   . هلم ومقتديا م أن حيتلفوا حتت تلك املظلة ذاا كما اختلفوا     



 

 ١٣٧

ملتزم وزائغ، فإن اختالف من بعدهم أيضا مل يؤثر على          : ميزق وحدم اإلسالمية شطرين   
  .سلفيا وبدعيا: عل منهم شطرينوحدم اإلسالمية، ومل جي

حبد ذاا مظهـرا ألي  " السلَف"والسلف رضوان اهللا عليهم مل يتِخذُوا من معىن كلمة     
شخصية متميزة أو أي وجود فكري أو اجتماعي خاص م مييزهم عمن سـواهم مـن                

قية يف إطار   املسلمني، ومل يضعوا شيئا من يقينهم االعتقادي أو التزامام السلوكية واألخال          
مجاعة إسالمية ذات فلسفة وشخصية فكرية مستقلة، بل كان بينهم وبني من نـسميهم              
اليوم باخلَلَف منتهى التفاعل وتبادل الفهم واألخذ والعطاء حتت سلطان ذلك املنهج الذي             

  . مت االتفاق عليه واالحتكام إليه
          م أن حاجزا سيختلف لريتفع ما      ومل يكن خيطر يف بال السابقني منهم وال الالحقني

بينهما بصنِع طائفة من املسلمني فيما بعد، وليقسم سلسلة األجيال اإلسالمية إىل فـريقني              
  .يصبغ كال منهما بلون مستقل من األفكار والتصورات واالجتاهات

كما أن السلف مل جيتمعوا على مذهب يف قضايا الفروع، وإمنا ما نقل من خالفـات                
 هي يف األساس اختالفات بني السلف أنفسهم، فالسلف اختلفـوا يف قـضايا              يف الفروع 

  .كثرية فرعية تنتمي إىل األحكام العملية، وإىل مسائل االعتقاد الفرعية
أن : فقول أحدهم هذا مذهب السلف فيه خداع؛ ألنه فيه تـومهني؛ الـوهم األول               

أن : الثـاين   .  حمض وهـم   السلف كان هلم هذا املذهب الفقهي الذي اتفقوا عليه وهذا         
مذهب السلف مل ينقل بالطريق املعروف للمسلمني وهو طريق التـابعني، مث أصـحاب              
املذاهب املعروفة حىت وصل إلينا من حمققي املذاهب الفقهية والكالمية وكـأن مـذهب              

  .السلف يف ألواح حمفوظة مغلق عليها، مل يطلع عليها أحد قبل هؤالء املدعني
م واجتاهام وسلوكهم ومواقفهم وأحكامهم على األشياء باطلـة،         وبذلك نرى آراءه  

  .وهي اخلمسة اليت جيب على الدارسني عند حتليلهم للظاهرة أن يقفوا عندها
  :  يفترض أمورا ثالثة وهي  الذين أساءوا فهمهوالفكر الصدامي  الذي يتبناه هؤالء

 دائمة للقضاء عليهم وأن     أن العامل كله يكره املسلمني وأم يف حالة حرب        : أوال  
والعلمانيـة  ) نـصارى (والتبـشري   ) يهود(ذلك يتمثل يف أجنحة الشر الثالثة الصهيونية        



 

 ١٣٨

، وأن هناك مؤامرة حتاك ضد املسلمني يف اخلفاء مرة ويف العلن مرات، وأن هنـاك     )إحلاد(
  .استنفار للقضاء علينا مللنا من الوقوف أمامه دون فعل مناسب

دام مع ذلك العامل حىت نرد العدوان والطغيان، وحىت ننتقم مما           وجوب الص : ثانيا  
قتل الكفار  : حيدث يف العامل اإلسالمي هنا وهناك، ووجود الصدام يأخذ صورتني األوىل            

قتل املرتدين الفاسقني، أما الكفار املالعني فهم كل البشر سوى مـن            : املالعني، والثانية   
  .شهد الشهادتني

سدون فهم من شهد الشهادتني وحكم بغري ما أنزل اهللا وخالف           وأما املرتدون الفا  
فكرهم، وهذه الصياغات كما نرى فيها شيء كثري من التلبيس والتدليس واجلهالة ولكنها             

  .سوف جتذب كثريا من الشباب
أن فكرهم يراد له أن يكون من منط الفكر الساري، وهذا معنـاه أنـه ال                : ثالثا  

سسة ميكن تتبع خيوطها بقدر ما يعمل باعتباره فكراً طليقاً          يعمل من خالل منظمة أو مؤ     
من كل قيد يقتنع به املتلقي له يف أي مكان مث يقوم مبا يستطيعه من غري أوامر أو ارتبـاط                    

  .مبركز أو قائد
وعليه فإن الفوضى سوف تشيع بصورة أقوى وتنتشر بصورة أعمق وهذه النظرية            

القة، وهو املصطلح الذي شاع يف االسـتعماالت        هلا ارتباط عضوي بنظرية الفوضى اخل     
السياسية واألدبية يف اآلونة األخرية وإن كان الكثريون ال يدركون أصوله ومعانيه وآثاره             

  .والنموذج املعريف املنتمى إليه
لقد أصبح التوجه السلفي عائقا حقيقا لتقدم املسلمني ولتجديد خطام الـديين            

ها العامل اإلسالمي عامة، ومصر على صفة اخلصوص، وهـذا          وللتنمية الشاملة اليت حيتاج   
التوجه السلفي أصبح تربة صاحلة للفكر املتطرف، وأصال للمشرب املتشدد الذي يـدعو             
إىل تشرذم اتمع وإىل انعزال اإلنسان عن حركة احلياة، وأن يعيش وحده يف خياله الذي               

ه أو مع من حييط به مـن النـاس،          غالبا ما يكون مريضا غري قادر على التفاعل مع نفس         
ويتميز الفكر السلفي بعدة خصائص تؤدي إىل ما ذكرنا وترسم ذلك املوقف الذي جيب              

 أن يقاوموه وأن يعملوا بكل وسيلة على إخراج أولئك مـن            -خاصة–على اجلميع اآلن    



 

 ١٣٩

عزلتهم؛ ألم مل يعودوا ضارين ألنفسهم فقط، لكن ضررهم قد تعدى إىل من حـوهلم               
  . شباب األمة ومستقبلها، وإىل اتمع بأسرهوإىل

هذا الفكر السلفي يريد أن يسحب مسائل املاضي يف حاضرنا، ولذلك تراه قـد              
حول هذه املسائل إىل قضايا وإىل حدود فاصلة بينه وبني من حوله، وهذه القضايا يتعلق               

كل والشرب إىل قضاء    أغلبها بالعادات والتقاليد واألزياء واملالبس واهليئات من طريقة األ        
احلاجة واهليئة واستعمال العطور، وتؤثر هذه اخلصيصة اليت تستجلب مـسائل املاضـي             
وتسحبها وجترها إىل احلاضر من ناحية، وحتول جمرد املسألة اليت كانت يف نطاق املاضي ال               
تعدو مسألة إىل قضية ندافع عنها وننافح من أجلها، وتكون يف عقليته معيـارا للتقـومي                
وللقبول والرد، فمن فعلها فهو معه، ومن مل يفعلها فهو ضده، يشمئز منه وينفر ويعاديه،               
ويعيش يف هذا الوهم، فيشتد انعزاله ممن حوله، أقول أن ذلك كله يؤدي إىل انتقاله مـن                 
هذا الدور إىل دور يرى فيه وجوب االنتحار وتفجري نفسه يف الناس باملتفجرات احلقيقية              

رى ليس حلياته معىن ألنه يسبح ضد التيار، ويرى أنه البد عليه أن يزيد من               وبالقنابل، وي 
نسله وأن ميأل األرض صياحا بأطفاله حماوال بذلك أن يسد ثغرة اختالل الكم، حيث إنه               
يشعر بأنه وحيد وبأنه قلة، وبأن الكثرة اخلبيثة من حوله سوف تقضي عليه وتكتم علـى                

بزيادة النسل، بل ويشيع بني أتباعـه وأصـحابه هـذا           أنفاسه، فيحاول أن يفر من ذلك       
  .املفهوم الذي حيدث معه االنفجار السكاين والتخلف التنموي

ومن خصائص هذا الفكر االنعزايل التشدد، فهو يرى أن احلياة خطيئة، وأنه جيب             
علينا أن نتطهر منا، وأن التطهر منها يكون بالبعد عن مفرداا، سـواء أكانـت هـذه                 

ات هي الفنون أو اآلداب أو كانت هذه املفردات هي املشاركة االجتماعية أو حىت              املفرد
تعلم أساليب اللياقة، فتراه يتمتع ويتفاخر باخلروج عن احلياة، لكنه ال يستطيع أن يفعـل               
ذلك بصورة تامة، ولذلك نراه يف تناقض شديد، فيفعل أشياء، وميتنع عن أشياء هي مـن                

هواه، مما يكون عنده عقلية االنطباع واهلوى، وهـي عقليـة           جنس واحد متبعا يف ذلك      
ختالف العقلية العلمية، وختالف املنطق املعروف الذي به قوام االجتماع البشري، ومن هنا             
يكون متعبا يف تلقيه التفكري املستقيم، ومن هنا أيضا نراه متمردا منعزال ال يثق يف العلماء،                



 

 ١٤٠

ريه يف هواه، وهذا مينعه مـن تلقـي أي رسـالة معرفيـة              وال يثق إال يف طائفة قليلة جتا      
  .اجتماعية

ويتميز هذا الصنف من الناس بامتالك عقلية املؤامرة، ولذلك يرى كل ما حولـه              
وكأنه حييك ضده مؤامرات وحياول أن يبيده من على األرض، مما جيعله متحفزا دائما بأن               

  .يكون ضدا ومعاندا ملن حوله
العجب الذي حيتقر معه كل رأي سواه، فإن الظين قد حتول           ويتميز أيضا بالكرب و   

عنده إىل قطعي، وحمل النظر حتول عنده إىل ضروري ال نقاش فيه، مما ختتل معـه قائمـة                  
األولويات وترتيبها، وتقدم سفاسف األمور على عظائمها واملصلحة اخلاصة على العامة،           

  .تمع ككلواملوهومة على احملققة، وهذا كله يؤثر سلبا على ا
 يقفون ضد أي إصالح يف اتمعات اإلسالمية بدعوى أن          أممن هذه الصفات    

كل جديد بدعة، وأن كل بدعة ضاللة، وأن كل ضاللة يف النار، ويبتعدون دائما عـن                 
جوهر املوضوع إىل النظر يف جمرد الشكليات ويعملـون اهلـوى يف فهـم النـصوص ،                 

سيع دائرة احلرام، وخيرجون عن نظام املشيخية وطاعة        ويضيقون على املسلمني حيام بتو    
العلماء، إىل نظام غريب عجيب جيتهدون فيه من عند أنفسهم يف الفقهيات، ويقلدون يف              
العقائد، ويعظمون غري العلماء، وحيطون من شأن العلماء، ويتصدرون مبا ال يزيد عن مائة              

م وحماربتهممسألة لتفسيق الناس وتكفريهم، والدعوة إىل منابذ.  
لقد آن األوان وحان الوقت ألن يكون مقاومة هذا الفكر املنحرف مطلبا قوميا،             
والطريق إىل ذلك هو العودة إىل منهاج األزهر الذي محل لواء أهل السنة واجلماعة عـرب                
القرون، وأهل السنة بالنسبة لباقي التيارات واملذاهب اإلسالمية عدل وسط، يعترفون بكل            

وليس شأم كشأن الشيعة الذين ينكرون الصحابة إال عليا، فأهـل الـسنة يف              الصحابة  
املذاهب كأهل اإلسالم يف األديان، واملنهج األزهري يدرس األشعرية وهي عقيدة أغلب            

احلنفيـة واملالكيـة    (املسلمني يف جمال االعتقاد، ويدرس املذهبية السنية مبذاهبها األربعة          
دم إنكاره لالجتهاد الفردي أو اجلماعي ومع عدم إنكاره لألخذ          مع ع ) والشافعية واحلنابلة 

أو حـىت   ) ة والزيديـة  كاإلباضية والظاهرية واإلمامي  (بباقي املذاهب الثمانية املعمول ا        
األخذ من وسيع الفقه اإلسالمي من خارج هذه الثمانية يف املذاهب املنقولة يف كتب الفقه               



 

 ١٤١

الئم حاجات العـصر    ا ي  األخذ من الكتاب والسنة مب     وهي تربو عن مثانني مذهبا أو حىت      
ومصاحل املصر ومبا يالئم االنطالق يف هذا العامل الذي حولنا، حيث نتوخى حتقيق املقاصد              
العليا، من حفظ النفس، والعقل، والدين ، وكرامة اإلنسان، وملكه، وهي اليت متثل النظام              

ت أهداف الـشريعة العليـا، ومالمـح        العام، ومتثل حقوق اإلنسان، ومتثل يف ذات الوق       
احلضارة اإلسالمية واإلنسانية، ويدرس يف جانب األخالق مذاهب التصوف الذي يتعلم           
فيه اإلنسان أن خيلي قلبه من القبيح مبا فيه الكرب والعناد، وأن حيلي قلبه بالصحيح مبا فيـه                  

الرشـيدة، وطاعـة اهللا     الرجوع إىل املرجعية الصحيحة، وإىل العلم النافع، وإىل القيـادة           
  .ورسوله وأويل األمر منا

ت بالفكر السلفي جيب أن تعـود يف        طإن هذه املفاهيم الواضحة اجللية وقد اختل      
اإلرهاب وزيادة السكان، وعوائق التنميـة      و الطوفان من االيار      ذلك حياتنا حىت نقاوم  

 إىل كوارث ومـصائب اهللا      البشرية، وبناء العقلية االنطباع دون العقلية العلمية، مما يؤدي        
  . هذا ما أردنا توضيحه يف شأن السلفية والفكر السلفي، واهللا تعاىل أعلى وأعلم.أعلم ا

>>> 



 

 ١٤٢


  اجلهر بالبسملة يف الصالة

ما حكم اجلهر بالبسملة يف الصالة ؟ وهل تستحق هذه املـسألة التعـصب               : ١٦س  
  أفتونا مأجورين ؟. ديد بني املسلمنيواإلنكار الش

  اجلواب
بسم اهللا، احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا وآله وصحبه ومـن              

وبعد، فاجلهر يف الصالة يف موضعه، واإلسرار فيها يف موضعه من هيئات الـصالة              . واله
ـ              شوع والتـدبر   اليت ال ينبغي للمسلم أن ينشغل ا عن مقصود الصالة األمسى وهو اخل

  .واملناجاة
واجلهر بالبسملة يف الصالة جزء من هذه اهليئة وهي اجلهر يف الصالة، ومع كوا              

مسألة خالفية ال يجوز التعصب لرأي      من هيئات الصالة، فإا ليس جممع عليها، بل هي          
ـ               ن من اآلراء فيها؛ فاخلالف فيها مباح وسعة على املسلمني حبيث جيوز للمسلم تقليد م

 ِنمح الر  اهللاِ ِمسِب(ـ ب باب ذكر الدليل على أن اجلهر     «: شاء، يقول ابن خزمية يف صحيحه     
يِمِحالر(َواملخافتة ظ ليس واحد منهما حم، به مجيعا مباحوهذا من اختالف املباح،اور «)١(.  

 قرآنا، يقول ابن كثري     إثبات البسملة وقد يرجع اخلالف يف هذه املسألة إىل مدى         
فأما ما   ،هذا ما يتعلق بكوا من الفاحتة أم ال       »: د ذكره خالف العلماء يف كوا قرآنا      بع

جهر ا، وكذا   ن رأى أا ليست من الفاحتة فال ي        فم ع على هذا؛  فمفر يتعلق باجلهر ا،  
ن قال م :   ا آية من أوإ  ا ما من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الش       :ن قال هلا، وأمافعي  بأ
إىل أنه جيهر ا مع الفاحتة والسورة، وهو مذهب طوائف مـن الـصحابة               -رمحه اهللا    -

  . )٢(»والتابعني وأئمة املسلمني سلفًا وخلفًا

                                                 
  .١/٢٥١صحيح ابن خزمية : انظر) ١(
  .١/١١٧تفسري ابن كثري ) ٢(



 

 ١٤٣

وقد يرجع اخلالف فيها إىل التعارض الظاهر بني اآلثار فيها وهـو مـا يقتـضي                
مسألة اجلهـر   علم أن   ا: يف ذلك    الترجيح كأي مسألة فقهية خالفية، يقول اإلمام النووي       

 ـا ال يعتقـدوا      ألن مجاعة ممن يرى اإلسرار    ؛ ليست مبنية على مسألة إثبات البسملة     
 ،ومجاعة ممن يرى اإلسرار ا يعتقدوا قرآنا      ، ن سننه كالتعوذ والتأمني    بل يروا مِ   ،قرآنا

  .)١(ح عند كل فريق من األخبار واآلثاروجهر أولئك ملا ترج، وإمنا أسروا ا
                 كْـما على أكثر من سـبب، فحوال مانع من أن يكون اخلالف يف مسألة ما مبني
اجلهِر بالسملة مترتب على حكم قراءة البسملة يف الصالة، وحكْم القراءِة فرع اخلالِف يف              

وذلك مع اختالفهم يف اآلثار الواردة يف قراءا جهرا         . مسألة إثبات البسملة آيةً من الفاحتة     
  . أو سرا

وعلى اعتماد أن سبب اخلالف يف املسألة كون البسملة قرآنا من عـدم، فعلينـا               
  :معرفة أقوال العلماء يف ذلك، وعلينا أن جنيب عن السؤال التايل 

  البسملة آية مسألة قطعية أم ظنية ؟
 يف  املسألة قطعية حبيث يشترط القطع يف ثبوت قرآنية البسملة        هل  اختلف العلماء   

  )٢(و ال؟ كسائر القرآن أالقرآن الكرمي يف أوائل سورفاحتة وال
فقطع القاضي أبو بكر الباقالين بأا ليست من القرآن، ومع قَطِْعه يف املـسألة إال               

كانت من القرآن لوجب على الرسول  لو«: أنه صرح بتخطئة املخالف دون تكفريه، فقال  
   عليه السالم أن يبي    ا من القرآن بيانن أ أخطـئ  «: قال مث» ...ا للشك واالحتمال  ا قاطع

                                                 
  .٣/٣٠٠اموع شرح املهذب ) ١(
 يف الفاحتة وغريها قرآن على سبيل القطع كـسائر القـرآن أم   سملةالبهل «ويعرب الشافعية عن اخلالف يف هذه املسألة بقوهلم         ) ٢(

ا  وأنه ال يكون قارئً    ،صح إال ا أول الفاحتة     يف أن الصالة ال ت     القرآِن  ومعىن احلكم هنا أن هلا حكم      ،» ال القطع  على سبيل احلكم  
فإنه من  ،  األسود يف البيت احلرام    رجونظري ذلك احلَ  ، للسورة بكماهلا إال إذا ابتدأها بالبسملة مع تسليم أا مل تثبت قرآنا بقاطع            

 البيت حكم      حاشية العطار على شرح احمللي جلمـع       : انظر. ح إال خارجه ومل يثبت أنه منه بقاطع       ِصا من حيث إن الطواف ال ي
  .١/٢٩٥اجلوامع 



 

 ١٤٤

ه  فـصاحب  ، متـواترٍ   صريحٍ ألن نفيها من القرآن مل يثبت أيضا بنص       ، القائل به وال أكفره   
  .)١(» وليس بكافرخمطئٌ

وأما ابن احلاجب مع جزمه بنفيها إال أنه ال يقول بتكفري املخالف أيضا، قـال يف                
منعت ِمن التكفري مـن اجلـانبني،       )  اهللا الرمحن الرحيم   بسم(وقوةُ الشبهِة يف    «: خمتصره

  .»والقطع أا مل تتواتر يف أوائل السور قرآنا، فليست بقرآٍن فيها قطعا كغريها
ومن العجيب دعواه القطع بعد أِن اعترف بأن الشبهة موجودة          «: قال ابن السبكي  

  .)٢(»كون ذا دليٍل قاطٍع؟من اجلانبني، فإذا كان جانبه ذا شبهة، فكيف ي
  علي بن أيب هريرة    وأثبت الشافعية كوا آية من القرآن، فقد نقَلَ النووي عن أيب          

على أن العمـراين    «: وقال الزركشي .)٣(ا من أول كل سورة غري براءة قطع        هي آيةٌ  :قولَه
كفَّرنا نافيهـا    -أنا إذا قلنا إا من الفاحتة قطعا      : )٤(حكَى يف زوائده عن صاحب الفروع     
  .)٥(»وفسقنا تاركها، ولكن املعروف األول

إا قـرآن علـى   : ن قال مه قولَ احلرمني وغريف إماموضع« :قال اإلمام النووي 
م حيث ال قاطع    لْ العِ ألن ادعاءَ ؛ ن قائل هذا   مِ  عظيمةٌ  هذه غباوةٌ  :قال اإلمام ، سبيل القطع 

  .)٦(»حمالٌ
 إذ ال خالف بني املسلمني أن نافيهـا         ؛ى سبيل القطع   ليست عل  ولذا فاملسألة ظنية  

ل بقْفعلى هذا ي  ، هاغريأو أثبت   ى  ن نفَ كم، رفَا لكَ ولو كانت قرآنا قطع   ، ال يكفر ومثبتها  
ا خربالواحد كسائر األحكاميف إثبا .  

  
                                                 

أعرضنا عن ذكر األدلة مع  مزيد عليه، وقد  مبا ال وأقام الدليل على أن الظن يكفي فيما حنن فيهأنكر عليه الغزايلُّقد و )١(
  ).١٠٥ -١/١٠٢ (»املستصفى« ومن أراد املزيد فلريجع إىل كتاب مناقشتها ملقام االختصار يف هذه القضية،

  .٨٥ -٢/٨٤رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب : انظر) ٢(
  .٣/٢٨٩اموع شرح املهذب :  انظر)٣(
موسى بن : اخلالف األصويل يف قرآنية البسملة وأثره يف األحكام، للدكتور: انظر. افعيةهو سليم الرازي من الش: قيل) ٤(

  . ١٧٨علي بن موسى بن فقيهي ص 
  .٢/٢١٨عن ابن الرفعة ) الفروع(، ويف البحر احمليط نقل الزركشي حكاية قول صاحب ١/٢٦٧تشنيف املسامع ) ٥(
  .٣/٢٨٩اموع شرح املهذب ) ٦(



 

 ١٤٥

   ؟ أول الفاحتةيفالبسملة آية هل 
  البـصري  عن ذلك إال احلسن    آيات، ومل يشذ     سبعاتفق العلماء على أن الفاحتة      

 هـي   :وهلما لعمرو بن عبيد وإىل احلسني اجلعفي ق       سب أيض  ون .)١( هي مثان آيات   :قالف
  .)٢(ا تسع آياتإ :ب إىل بعضهم غري معينِس ون.ست آيات

َآنَ ﴿ولَقَد آتيناك سبعا ِمن املثَاِني والقُر     : لقول اهللا تعاىل  وحتديد هذه اآليات السبع     
  ﴾ِظيمهـي  : ، وقد روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال            ]٨٧: احلجر[الع
  . )٣(الفاحتة

 تمعنأَ ﴿ِصراطَ الَِّذين     وتعد ،ال تعد البسملة آية   والبصرة والشام   فعند أهل املدينة    
يِهلَعال ا آية﴾مو لَيِهموِب عضفاآلية السابعة عندهم هي ﴿غَِري املَغ ،﴾الِّني٤(لض(.   

     وعند أهل مكة وأهل الكوفة توتعد   ،د البسملة آية  ع      اطَ الَّـِذينأَ﴿ِصـرنـ ع مت 
يِهلَع٥( السابعةيةاألول من اآلزء اجل ﴾م(.  

 ألنـه   ؛ لفظ قرآين  )بسم اهللا الرمحن الرحيم   (ال خالف بني املسلمني يف أن لفظ        و
: النمـل [ ﴾يِمِح الـر  ِنمح الـر   اهللاِ ِمس بِ هنِإ و انَميلَ س ن مِ هنِإ﴿: جزء آية من قوله تعاىل    

ال  و .وال خالف يف جواز تالوا عند الشروع يف قراءة الفاحتة خارج الـصالة             .)٦(]٣٠
وكذلك ال خـالف يف     .  يف املصحف خبط القرآن    ة مثبت  البسملة أنخالف بني العلماء يف     

 سواء أكان ذلك يف أول       يف تكرر قرآنيتها   ف اخلال ولكن. أا ليست آية من سورة التوبة     
  .الفاحتة أم يف أوائل كل سورة

                                                 
  . آية»أنعمت عليهمصراط الذين «سملة آية وعد عد الب فقد )١(
 .١/١٣٥التحرير والتنوير : انظر) ٢(
حديث » ﴾ولَقَد آتيناك سبعا ِمن املثَاِني والقُرَآنَ العِظيمقوله ﴿«باب » تفسري القرآن«أخرجه البخاري يف كتاب ) ٣(

٤٤٢٦  .  
 . عمرو البصري، وابن عامر الشامي وعلى هذا قراءة اإلمام نافع املدين، وأيب )٤(
  .ابن كثري املكي، وعاصم ومحزة والكسائي من الكوفة: وهذا ما عليه أربعة من القراء السبعة) ٥(
  . فالبسملة يف آية النمل قرآن باإلمجاع، فمن جحد منها حرفَا كَفَر باإلمجاع) ٦(



 

 ١٤٦

قال  .)١(وذا قال خالئق ال حيصون من السلف      ،   آية من أول الفاحتة    ا أ والصحيح
 ، وإسـحق ،)٢( من الفاحتة أمحدعلى أا آيةووافق الشافعي «: احلافظ ابن عبد الرب املالكي    

   .)٣(»مكة وأكثر أهل العراقأهل  و ومجاعة أهل الكوفة،وأبو عبيد
 ورواه البيهقي   ،ا عن أيب هريرة وسعيد بن جبري      وحكاه اخلطايب أيض  «: قال النووي 

 وسـفيان   ، والزهري ، بإسناده عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه         ]اخلالفيات[يف كتابه   
ب رضي   وحممد بن كع   ، وأيب هريرة  ، وابن عباس  ، ويف السنن الكبري له عن علي      ،الثوري

  .)٤(»اهللا عنهم
ـ  ،اإلمجاع على أن ما بني الدفتني كـالم اهللا        ومستند العلماء يف هذا القول       ن إف

الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعوا على إثباا يف املصحف يف أوائل السور مجيعـا سـوى                
، فإن العادة كتابتها حبمرة وحنوها    ، خبالف األعشار وتراجم السور   ،  خبط املصحف  )براءة(

ل علـى   محألن ذلك ي  ؛  تكن قرآنا ملا استجازوا إثباا خبط املصحف من غري متييز          فلو مل 
حاملني هلم على اعتقاد ما لـيس  بقـرآن          ، رين باملسلمني رغ فيكونون م  اعتقاد أا قرآنٌ  

: قال أصحابنا «: قال النووي  . فهذا مما ال جيوز اعتقاده يف الصحابة رضي اهللا عنهم          ،قرآنا
  .)٥(»دلتنا يف إثبااهذا أقوى أ

مـا  : ي من األحاديث واآلثار يف ذلك ومنـها  ما رو ومن األدلة على هذا القول      
ـ  )نياملَ الع ب ر  هللاِ دماحلَ(«:  قال صلى اهللا عليه وسلم     هريرة أن النيب    أيب روي عن  س بع 

                                                 
آية واحدة من القرآن كله، أنزلت للفصل بني السور، وليست آية  ومذهب اإلمام أيب حنيفة واإلمام أمحد أن البسملة )١(

  .٣٣٦ -١/٣٣٥، كشاف القناع )٤٩١ -١/٤٩٠(الدر املختار : انظر. من الفاحتة وال من كل سورة
 . وما بعدها١/٢٨٩شرح خمتصر خليل للخرشي : انظر. أا ليست آية من الفاحتة وال من القرآن ومذهب اإلمام مالك 

  .٢/٤٨اإلنصاف : ية عن اإلمام أمحد، انظرهي روا) ٢(
هذا قول ابن «:  فقال آية كاملة من أول كل سورة غري براءة وذكر احلافظ ابن عبد الرب من وافق الشافعي يف كوا)٣(

 اإلنصاف فيما« رسالة :انظر. » وطائفةباركابن املإليه ذهب  و، ومكحول، وعطاء، وطاوس، وابن الزبري، وابن عمر،عباس
   .٢/١٥٨، مطبوعة ضمن الرسائل املنريية »بني العلماء من االختالف

  .٣/٢٩٠اموع شرح املهذب ) ٤(
   .٣/٢٩٢ اموع شرح املهذب )٥(



 

 ١٤٧

أَُ ،اٍتآي والهِب( ناهللاِ ِمس  الر حِنم وهِ ،)يِمِح الر  ي الساِتي فَ  وهِ ،ياِن املثَ بعـ  الكِ ةُح اِبت، 
  .)١(»آِنر القُمي أُوِه

 واُءراقْ فَ دم احلَ مـُتأْرا قَ ذَِإ« :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  قال أيضا عنهو
ـ ( و ،ياِنثَ املَ بعالس و ،اِبت الكِ مأُ و ،آِنر القُ ما أُ هن إِ ،)يِمِح الر ِنمح الر  اهللاِ ِمسِب(   اهللاِ ِمسِب
الرحِنميِمِح الر(ِإ حاهاد«)٢(.     

 فقيل  ) هللاِ دماحلَ( : فقال ،اين املثَ بِععن الس  رضي اهللا عنه أنه سئل       عن علي وروي  
وبعد ِذكِْر الـسيوطي     .)٣(آيةٌ) يِمِح الر ِنمح الر  اهللاِ ِمسِب (: فقال ، آيات  إمنا هي ست   :له

:  عقَّب بقولـه   -ليت تؤيد كونَ البسملة آيةً يف أول الفاحتة ويف أول كل سورة           األحاديثَ ا 
«فهذه األحاديث تعطي التواتراملعنوي ا قرآن٤(»ال يف أوائل السورا مرتَّ بكو(.  

ـ يترتب بناء على ما ثَبت من كون البسملة آيةً من الفاحتة            و يف قراءـا    بووج
، وهـو مـذهب الـشافعي       ألا كباقي الفاحتة  ؛  إال ا   تصح الصالةُ  الف،  الصالة وغريها 
  .)٥(والراجح عندنا

  :حكم اجلهر بالبسملة يف الصالة 
ر بالقراءة يف الفاحتـة     هج استحباب اجلهر ا حيث ي      الشافعية وما نفيت به    مذهب
علماء مـن   هذا قول أكثر ال   و،  يف اجلهر حكم باقي الفاحتة والسورة      ها فل ،والسورة مجيعا 

ن بعدهم من الفقهاء والقراءالصحابة والتابعني وم.   
 وأيب  ، وعمار بن ياسر   ، وعلي ، وعثمان ، وعمر ، أيب بكر  :فروي عن فأما الصحابة   

 ، وأيب هريرة  ، وقيس بن مالك   ، وأيب سعيد  ، وأيب قتادة  ، وابن عباس  ، وابن عمر  ،بن كعب 
 وعبد اهللا   ، واحلسني بن علي   ،ن جعفر  وعبد اهللا ب   ، وشداد بن أوس   ،وعبد اهللا بن أيب أوىف    

                                                 
  .٥٤٥ يف السنن الصغرى ص والبيهقي، ١٤٦٨ حديث ٨/١٤٨الدارقطين يف علله خرجه أ) ١(
  .٢٢١٩ حديث ٢/٤٥ يف السنن الكربى ، والبيهقي٣٦ حديث ١/٣١٢أخرجه الدارقطين يف سننه ) ٢(
  .٢٢١٧ حديث ٢/٤٥، والبيهقي يف السنن الكربى ٤٠ حديث ١/٣١٣أخرجه الدارقطين يف سننه ) ٣(
  .٢/٥١٧اإلتقان يف علوم القرآن : انظر )٤(
  .٤٧٩ -١/٤٧٨اية احملتاج :  انظر)٥(



 

 ١٤٨

 كرى باملدينة وت  ا صلَّ مـ ومجاعة املهاجرين واألنصار الذين حضروه ل      ، ومعاوية ،بن جعفر 
  . اجلهر فأنكروا عليه فرجع إىل اجلهر ا رضي اهللا عنهم أمجعني

 عن ابـن  ) بسم اهللا الرمحن الرحيم   (فلم يختلف يف اجلهر يف      «:  ابن عبد الرب   قال
سعيد بن جبري، وعطاء،     : أيضا، وعليه مجاعة أصحابه    ابن عباس الصحيح عن   هو  عمر، و 

 ومسلم  ،ابن جريج ، و دينارابن شهاب الزهري وعمرو بن       ، وهو مذهب  طاوسوجماهد، و 
وهو أحد قـويل ابـن وهـب صـاحب          «: وقال أيضا .)١(» وسائر أهل مكة   ،بن خالد 
   .)٢(»مالك

 ، احلفـاظ  اجلهر بالبسملة هو الذي قرره األئمةُ     و« :قال الشيخ أبو حممد املقدسي    
 وأيب حامت بـن     ، وأيب بكر بن خزمية    ، حممد بن نصر املروزي    :واختاروه وصنفوا فيه مثل   

 وأيب  ، واخلطيـب  ، وأيب بكر البيهقي   ،كما وأيب عبد اهللا احل    ، وأيب احلسن الدارقطين   ،حبان
  . )٣(» وغريهم رمحهم اهللا،عمر بن عبد الرب

:  للبيهقي عن جعفر بن حممد قـال       ]اخلالفيات[ويف كتاب   «: النوويقال اإلمام   
 ونقل  ،)بسم اهللا الرمحن الرحيم   (بـأمجع أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم على اجلهر          

بسم اهللا الرمحن الرحيم(بـن ال جيهر اخلطيب عن عكرمة أنه كان ال يصلي خلف م( .  
حديث : البسملة، نذكر منها   من األحاديث ما يدل على صحة اجلهر ب        رويوقد  

 ِنمح الر  اهللاِ ِمسِب( صليت وراء أيب هريرة رضي اهللا عنه فقرأ          :نعيم بن عبد اهللا امر قال     
آمـني :  وقال الناس  ،آمني:  قال )وال الضالني ( حىت إذا بلغ     ، مث قرأ بأم الكتاب    ،)يِمِحالر، 

 مث يقول إذا    ،اهللا أكرب : ثنني قال  وإذا قام من اجللوس من اال      ،اهللا أكرب : ويقول كلما سجد  

                                                 
  .١٥٨ -٢/١٥٧اإلنصاف فيما بني العلماء من االختالف ) ١(
  .٢/١٩١ملصدر السابق ا) ٢(
  .٣/٢٩٩اموع شرح املهذب : انظر) ٣(



 

 ١٤٩

قـال  .)١( والذي نفسي بيده إين ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             :سلم
   .ر بالبسملةهاجلَيقصد . )٢(»ذلك يف در و حديٍثوهو أصح»: ابن حجراحلافظ 

م الناس  أ وهو يؤ  رعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا قَ         وعن أيب هريرة أيضا     
 اقرءوا إن شئتم    ،هي آية من كتاب اهللا    « : قال أبو هريرة   ،)يِمِح الر ِنمح الر  اهللاِ ِمسِب(افتتح  

 مأن النيب  صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أَ           ويف رواية  .)٣(» فإا اآلية السابعة   ،فاحتة الكتاب 
قَالناس ِب(أ راِهللاِمس الر حِنم٤()يِمِح الر(.  

 كيف كانت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم؟   «ئل أنس    س :قتادة قال ن  وع
 دم وي )الرمحن( دم وي )بسم اهللا ( دم ي )بسم اهللا الرمحن الرحيم   ( مث قرأ    ،اكانت مد : قالف
هذا حـديث صـحيح ال   «:  قال احلافظ أبو بكر حممد بن موسى احلازمي  .)٥(»)الرحيم(

ألن قراءة رسـول اهللا     ؛ لة على اجلهر مطلقا يتناول الصالة وغريها       وفيه دال  ،نعرف له علة  
             صلى اهللا عليه وسلم لو اختلفت يف  اجلهر بني حاليت الصالة وغريها لبي وملا أطلق   نها أنس 

هجواب ،   لَّوحيث أجاب بالبسملة د        على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ي ا يف قراءته   ج هر، 
  . )٦(»أو غريها» احلمد هللا رب العاملني«ـولوال ذلك ألجاب أنس ب

فال عذر ملن يترك صريح هذه األحاديث عن أيب         « :قال الشيخ أبو حممد املقدسي    
ـ  )٧()قسمت الصالة( ويعتمد رواية حديث     ،هريرة أو ، ا وحيمله على ترك التـسمية مطلقً

                                                 
هـذا  « :وقال ،   ١/٣٠٥ والدارقطين يف سننه     ،٥/١٠٠ بن حبان يف صحيحه   او،  ١/٢٥١ ابن خزمية يف صحيحه   رواه   )١(

شيخني هذا حديث صحيح على شرط ال     «: وقال،  ١/٣٥٧ه  ستدركم احلاكم يف    أخرجهو،  » ورواته كلهم ثقات   ،صحيح
 .»رجاهومل خي

  .٢/٢٦٧فتح الباري ) ٢(
  .٢/٤٧، والبيهقي يف السنن الكربى ١/٣٠٦أخرجه الدارقطين يف سننه ) ٣(
  .١/٣٠٦أخرجه الدارقطين يف سننه  )٤(
  .٤/١٩٢٥يف صحيحه أخرجه البخاري ) ٥(
   .٣/٣٠٤اموع شرح املهذب : انظر) ٦(
ـ  :ىالَع ت  اهللاُ قالَ«: صلى اهللا عليه وسلم    هللارسول ا قال  : ولفظه. ١/٢٩٦ أخرجه مسلم يف صحيحه      )٧(  الةَ الـص  تمس قَ
بِني ي وبين ع ي نِ ِدبفَصِني ِل وعِدب ي م الَا قَ ذَِإ فَ ،ألَا س الع باحلَ ﴿ دمهللاِ د  ر ب املَ العاهللاُ الَ قَ ﴾ني  ت ىالَع: ِم حِند ي عيِدب، ا ذَِإ و
 :ةًر م الَقَ و ،يِدبي ع ِندج م :الَ قَ ﴾يِن الد وِم ي ِكاِلم﴿ الَا قَ ذَ وإِ ،يِدب ع يلَى ع نثْ أَ :ىالَع ت  اهللاُ الَ قَ ﴾ِميِح الر ِنمحالر﴿ الَقَ
ـ ﴿ الَا قَ ذَِإ فَ ،ألَا س ي م ِدبعِلي و ِدب ع نيي وب ِنيا ب ذَ ه :الَ قَ ﴾نيِعتس ن اكيِإ و دبع ن اكيِإ﴿ الَا قَ ذَِإ فَ ،يِدب ع يلَ إِ ضوفَ ِداها ن

الصاملَ اطَر سِقتِص﴿ ﴾يمِذ الَّ اطَرأَ ين نعمت لَ عِهيغَ م املَ ِري غوِبض لَ عِهيم و  الِّال الضالَ قَ ﴾ني: ا لِ ذَ هعِدب ِلي وـ ع ـ  ِدب ا ي م



 

 ١٥٠

فالتوفيق ،  واجلميع رواية صحايب واحد    ، منهما  بشيءٍ  وليس يف ذلك تصريح    ،على اإلسرار 
  اعتقاد اختالفها مع أن هذا احلديث الذي رواه الـدارقطين بإسـناد             ِنىل مِ بني رواياته أو 

  .)١(»ح به يف أحدمها احلديثني على ما صرلُم فوجب ح؛ بعينه)قسمت الصالة(حديث 
ومذهب اإلمام أيب حنيفة أنه يسن قراءتها سرا مع الفاحتة يف كل ركعة إن قرأهـا            

كل سورة فحسن، وكذلك عند اإلمام أمحد يسن قراءتها سرا مع الفاحتة، فإنْ تركَها              مع  
  .)٢( سقط طلبها؛ ألا سنةٌ فات حملُّها-ولو عمدا حىت شرع يف القرآن

واإلمام مالك منع قراءا يف الصالة املكتوبة جهرا كانـت أو سـرا، ال يف أول                
ا من السور، وأجاز قراءا يف النوافل؛ وذلك راجع لقوله إا ليـست             الفاحتة وال يف غريه   

  .)٣(آية من الفاحتة، والعتماده األحاديث الدالة على عدم قراءا يف الصالة
 باب ذكر الدليل على أن اجلهر     «: ويف اخلتام نذَكِّر مبا قاله ابن خزمية يف صحيحه        

 وهذا  ،اورظ ليس واحد منهما حم    ، به مجيعا مباح   املخافتةَ و )يِمِح الر ِنمح الر  اهللاِ ِمسِب(ـب
فاخلالف هني وال ينبغي االنشغال به عن اخلشوع ومـا حتدثـه            . )٤(»من اختالف املباح  

الصالة من زيادة يف إميان العبد، واهللا املوفق، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، واهللا                
     .تعاىل أعلى وأعلم

>>>  

                                                                                                                                            
موع شرح   » وانظر ما ذكره اإلمام النووي يف كتابه         .»ألَسذا احلديث على كون البـسملة          » املهذبا ن استدليف رد م

  .٣/٢٩٤ليست آية من الفاحتة 
   .٣/٣٠٣اموع شرح املهذب : انظر) ١(
   .٣٣٦ -١/٣٣٥، كشاف القناع ٤٩١ -١/٤٩٠الدر املختار : انظر )٢(
  . وما بعدها١/٢٨٩شرح خمتصر خليل للخرشي : انظر )٣(
  ).١/٢٥١(صحيح ابن خزمية : انظر) ٤(



 

 ١٥١

   السجود يف الصالة الرتول إىل
نرى من املسلمني من ينكر بعضهم على بعض يف مسألة الرتول إىل السجود              : ١٧س  

أفتونا . يف الصالة هل هو على الركبتني أم اليدين، فهل هذه املسألة تستحق هذا النكري             
  مأجورين؟

  اجلواب
ـ             حبه، بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله، وص

وبعد، فهذه الشكوى من قبيل االنشغال بالصورة والشكل عـن املـضمون،            . ومن وااله 
فأوىل أن يوجه املسلمون اهتمامهم بروح الصالة من اخلشوع والتدبر واملناجاة، أما هيئة             
الرتول إىل السجود يف الصالة هل هو على الركبتني أم اليدين، فهذا أمر من اهليئات الـيت                 

ا وال ينبغي اشتداد النكري بني املسلمني بسببها، ممـا يـؤدي إىل التـشاحن               يتسامح فيه 
  .والتشرذم

وإذا أدى املسلم أي اهليئتني يف الصالة فصالته صحيحة باتفاق العلماء، وإمنا حمل             
 ،يعخلنا، و وأمحد، والشافعي،  )١(أيب حنيفة مجهور الفقهاء؛ ك  ذهب  ، ف  يف األفضل  خالفهم

 إىل استحباب تقـدمي     - البصري  ومسلم بن يسار    بن راهويه،  سحاق وإ ،وسفيان الثوري 
؛ وذلك اعتمادا منهم على حديث وائـل        )٢(الركبتني على اليدين عند الرتول إىل السجود      

ـ تبكْ ر عض و دجا س ذَ إِ ملَّس و يِهلَ ع ى اهللاُ لَّ ص يب الن أيتر«: رضي اهللا عنه  بن حجر؛ قال     ِهي 
قبل يدِهي،وإذا ن هضفَ رعيد ِهيقب كْل ربت٣(»ِهي(.  

ل  اليدين قب  عضا ن نكُ":  أنه قال  سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه      أيضا عن    يورو
   .)٤("ِنيدل الي قبِنيتبكْ الرِعوضا ِبنرِمالركبتني فأُ

                                                 
  . ١/٤٩٧الدر املختار : انظر". لقرما من األرض: "قال احلفصكي) ١(
، ٢/٦٥، واإلنصاف للمرداوي ٢/١٩٣، واملغين ١/٥١٥، واية احملتاج ٣٩٦ -٣/٣٩٥اموع شرح املهذب :  انظر)٢(

  .١/٣٥٠وكشاف القناع للبهويت 
  .١/٢٨٢  سننه  يفأبو داود أخرجه )٣(
 . ١/٣١٩ ة يف صحيحه ابن خزميأخرجه )٤(



 

 ١٥٢

ـ   اهللا صلى اهللا عليه وس      رسولَ رأيت": وعن أنس رضي اهللا عنه قال      مث ... رلم كب
انبالتكبِريطَّح حت ى سقَبركْت بتاه يد١("ِهي(.  

ـ  ": عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال             و إذا سجد 
أحدبدأ ِبكم فليركبتيه قبديِهل ي ،وال يبركب وك اجلَر٢("لم(.   

، واختاره ابن   )٣( رضي اهللا عنهما    وابنه ، مروي عن عمر بن اخلطاب     هذا املذهب و
  .)٤(القيم

تفق اختلف رواة أحد احلديثني و    ا  أنه إذا  ]شروط الترجيح [وقد ذكر الزركشي يف     
ه إلكيا حبديث وائـل     لَومثَّ«:  ؛ فقال ن مل ختتلف طرق رواياته أوىل     فرواية م ،  رواة اآلخر 

ومل خيتلف الرواة   ، " وأنفه  مث جبهته  ، مث يديه  ،أنه عليه الصالة والسالم كان يضع ركبتيه      "
 وروي عنه النـهي عـن       ، حديث أيب هريرة مثل ذلك     يورو، فذهب الشافعي إليه  ، عنه

حديث وائل  :  فقال الشافعي  ؛ وضع الركبتني قبل اليدين    :أي، الربوك برك اإلبل يف الصالة    
فَانفهو أَ؛د من املعارضةر وحديثه قد عاضدته إحدى رواييت أيب ، ىل من حديث أيب هريرةو

  .)٥(»ىلوهريرة فهو أَ
 إىل اسـتحباب تقـدمي      -واملُحدثون رواية،وأمحد يف   واألوزاعي،  ،  مالك وذهب

 واحتجوا مبا روي عن أيب هريرة رضـي         ؛)٦(اليدين على الركبتني عند الرتول إىل السجود      
ـ ك كَما ي  ربكم فال ي   أحد دجا س إذَ«: يه وسلم أنه قال   اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عل       برك 

البعريولي ،ضعيد ِهيلَ ركْ قَببت٧(»ِهي(.  

                                                 
  .٢/٩٩ يف السنن الكربى والبيهقي، ١/٣٤٥يف سننه  الدارقطين  أخرجه)١(
  .٢/١٠٠ يف السنن الكربى  البيهقيأخرجه) ٢(
  .٤٩٠ - ٢/٤٨٩مصنف ابن أيب شيبة : انظر) ٣(
   .١/٢٢٣زاد املعاد :  انظر)٤(
  .١٨٤ -٨/١٨٣البحر احمليط، للزركشي ) ٥(
، ٢/٦٥واإلنصاف للمرداوي ، ٣٩٦ -٣/٣٩٥، اموع شرح املهذب ١/٢٨٧ر خليل للخرشي شرح خمتص:  انظر)٦(

 . ٢/٢٩٣ونيل األوطار للشوكاين 
  . ١/٢٨٣سننه يف أبو داود  أخرجه )٧(



 

 ١٥٣

 يديه على األرض    - إذا سجد    -ضع   أن ي  لٍّص م ى كلِّ  علَ ضروفَ«: وقال ابن حزم  
قبكْل ربِهتيد١(» والب(.  

هب اجلمهور من الرتول على الركبتني، كما       ويف اخلتام نرى أن األفضل موافقة مذ      
فاألمر ال يـستحق أن     . أن املطلوب من املصلي هو السجود على الصفة اليت ال تشق عليه           

 هر ترجيح ظْوال ي «: قال النووي   . حيول إىل قضية تشغل أذهان الناس، ويشتد فيها النكري        
  فال يصح  علماءا بني ال  مر خالفي ما دام األ  ف، وعلى ذلك    )٢(» املذهبني من حيث السنة    أحِد
وهو ما ننصح به املسلمني، وآخر دعوانا أن احلمد         .  التعصب لرأى من اآلراء     يف يالتماد

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم. هللا رب العاملني
>>>  

  
  
  

                                                 
  .٤/١٢٨ ، البن حزماحمللى) ١(
  .٣٩٦ -٣/٣٩٥ اموع شرح املهذب )٢(



 

 ١٥٤

  مشروعية صالة التسابيح وكيفيتها
   مشروعيتها ؟ما هي صالة التسابيح، وما هي كيفيتها، وهل هناك أدلة تثبت : ١٨س 

  اجلواب
بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن             

 من صلوات التطوع، وهي صالة هلا كيفية خمصوصة، ليست          بيحاصالة التس وبعد، ف . وااله
 ومسيـت   على هيئة الصالة املعتادة، كما أن لصالة االستسقاء كيفية خمصوصة كذلك ،           

  .بيح ملا فيها من كثرة التسبيحاصالة التسب
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للعباس بن عبـد            وقد ورد بشأا حديث     

 رش ع ك بِ لُعفْا أَ لَ أَ  ؟ وكبحا أَ لَأَ؟   كحنما أَ لَ أَ  ؟ يكِطعا أُ لَ أَ ُ،اهما ع  ي ،اسبا ع ي«  :املطلب
ـ ِدح و هميِد قَ ،هرآِخ و هلَو أَ ،كبن ذَ ك لَ  اهللاَ رفَ غَ كِل ذَ تلْع فَ تنا أَ ذَ إِ  ؟ اٍلصِخ ـ  خ ،هيثَ  هأَطَ
وعمده، ِغ صريه ِبكَ وريسِ ،ه ره و اِنلَعيته، ع شخِ ر نْ أَ  :اٍلص ت لِّصأَ ي ربع كَ ر؛اٍتع قْ تـ  أُر ي  ِف
 :فَقُلْ ماِئ قَ تنأَ و ٍةعكْ ر ِلوي أَ  فِ ِةاَءر القِ ن مِ تغْرا فَ ذَِإ فَ ،ٍةورس و اِبت الكِ ِةحاِتفَِب ٍةعكْ رِ لِّكُ
سباهللاِ انَح ، احلَ ومهللاِ د ، لَا إِ لَ وا اهللاُ لَ إِ ه، كْ أَ اُهللا وبر، خ مس ع شةَر م ثُ ،ةًر م ت كَرفَ ع ـ ولُقُت ا ه
أَونت اِك رع ع شثُ ،ار م ت فَرع ر أسمِ ك ن فَ وِعكُ الر ولُقُته ا عشثُ ،ار م ت ِوه اِجي سا فَ دولُقُتا ه
أَونت اِج سد ع شثُ ،ار م ت فَرع ر أسمِ ك ن الس فَ وِدج ولُقُته ا عشثُ ،ار م ت سجفَ د ولُقُته ا عشار، 
 ِعبري أَ  فِ كِل ذَ لُعفْ ت ٍةعكْ ر لِّي كُ  فِ ونَعبس و سم خ كِلذَ فَ ،ارشا ع هولُقُت فَ كأس ر عفَر ت مثُ
كَرِن إِ ،اٍتع اس طَتعنْ أَ ت ت لِّصيلِّي كُ ا فِ ه وٍم ي م افْ فَ ةًرلَ نِْإ فَ ،لْعم فْ تلِّي كُ ِف فَ لْع ج ـ م ٍةع 
ملَ نِْإ فَ ،ةًر م فْ تلِّي كُ ِف فَ لْع ش ٍره م لَ نِْإ فَ ،ةًر م فْ تلِّي كُ ِف فَ لْع س ٍةن م لَ نِْإ فَ ،ةًر م فْ تي ِف فَ لْع
عِرمكم ةًر«.  

عبد اهللا بن عباس،    : هم واحلديث مروي من طرق كثرية وعن مجاعة من الصحابة        
عبد املطلب، وجعفر بـن      وأىب رافع، وعبد اهللا بن عمرو، وعبد اهللا بن عمر، والعباس بن           

 ورواه مرسال عكرمة، وحممد     . رضي اهللا عنهم مجيعا    ي،واألنصارلمة،  وأم س أىب طالب،   
  . )١( بن كعب القرظي، وأبو اجلوزاء، وجماهد، وإمساعيل بن رافع، وعروة بن رومي

                                                 
  .٤صالة التسابيح حملمد بيومي ص ) ١(



 

 ١٥٥

، وابـن   )٢(، والترمذي   )١(داود  كأيب  ،  الكثري من رواة السنن   وقد أخرج حديثها    
هـذا إسـناد    «: فر بن أيب طالب   وقال يف حديث جع   ] املستدرك[، واحلاكم يف    )٣( ماجه

ومما يستدل به على صحة هذا احلديث استعمال األئمة من أتبـاع            صحيح ال غبار عليه،     
ىل عصرنا هذا إياه ومواظبتهم عليه وتعليمهن الناس منهم عبد اهللا بن املبارك رمحة إالتابعني 
بارك يفعلها وتداوهلا   اهللا بن امل   وكان عبد «: ، والبيهقي يف شعب اإلميان وقال     )٤(»اهللا عليه 

  .)٥( » وباهللا التوفيق، وفيه تقوية للحديث املرفوع،الصاحلون بعضهم من بعض
وأفردها الدارقطين جبميع طرقها يف جزء، مث فعل ذلك اخلطيب البغدادي، مث مجع             

  ]. تصحيح صالة التسابيح[طرقها احلافظ أبو موسى املديين يف جزء مساه 
، وابـن منـده   ]النصيحة[فظ أبو بكر اآلجري يف كتابه وممن صحح احلديث احلا  

وألف يف تصحيحه كتابا، وأبو سعد السمعاين صاحب األنساب، وأبو حممد عبد الرحيم             
الترجيح حلـديث   [ يف كتابه    وابن ناصر الدين الدمشقي   املصري، وأبو احلسن املقدسي،     

  ]. الترغيب[ املنذري يف ، واحلافظ، والبلقيينوابن الصالح يف فتاويه ،]صالة التسابيح
 الثقات أجلة من الواقعة العبارات فهذه :قلت«]: اآلثار املرفوعة [ يف   اللكنويقال  

 العقـل  يقتـضيه  ال ومهمل باطل قول التسبيح صالة حديث وضع قول أن على نادت
 ونظرائه اجلوزي ابن عدا ما - كلهم واحملدثون به حمتج حسن أو صحيح هو بل ،والنقل

   .)٦(»بوضعه أحد هيتفو ومل وتضعيفه تصحيحه يف تلفوااخ إمنا -
إحتاف السادة  [ يف   ، والزبيدي يف حاشيته على سنن ابن ماجه      السنديوصححه أيضا   

، )٧( »احلديث فيها عندي قريـب مـن الـصحة        «: ونقل عن التاج السبكي قوله    ] املتقني
   .)١( والسيوطي ونقل عن اإلمام الزركشي تصحيحه للحديث

                                                 
  .١/٤١٤يف سنننه  داود أخرجه أبو )١(
  .٢/٣٤٧الترمذي يف سننه أخرجه  )٢(
  .١/٤٤٣سننه ابن ماجه يف  أخرجه )٣(
  .١/٤٦٤املستدرك على الصحيحني للحاكم ) ٤(
   .١/٤٢٧شعب اإلميان ) ٥(
  .١/١٣٧اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعة ) ٦(
  .١٣صالة التسابيح حملمد بيومي ص ) ٧(



 

 ١٥٦

 بنا حديث وإن ،ينحط ال أنه عندي والظاهر]: حتفة األحوذي [يف  املباركفوري  قال  
 وجـه  من والشاهد املتابع وعدم فيه الفردية لشدة شاذ أنه إال احلسن شرط من قربي عباس

عبيـد اهللا    و ،)٢(] األذكـار  أمـايل [و ]املكفرة اخلصال [يف كالمه من ظاهر فجوابه ،عتربم
 يف تعليقه على جامع الترمذي، والسيد       ، والعالمة أمحد شاكر   ]ةاملرعا[املباركفوري صاحب   

 وقد نقل   ].الترجيح لقول من صحح صالة التسبيح     [أمحد بن الصديق الغماري يف جزء مساه          
  .)٣( عن أيب علي بن السكن أنه صحح احلديث] التلخيص[احلافظ ابن حجر يف 

يف ذيب  وأما  يف اموع،   يف احلديث، فضعفه     اإلمام النووي وقد اختلف كالم    
وأما صالة التسبيح املعروفة فـسميت بـذلك لكثـرة          «:  فحسنه فقال  األمساء واللغات 

 وقد جاء فيها حـديث حـسن يف كتـاب           ،التسبيح فيها على خالف العادة يف غريها      
 وهـي سـنة     ، وذكرها احملاملي وصاحب التتمة وغريمها من أصحابنا       ،الترمذي وغريه 

   .)٤( »حسنة
ِهم احلافظ ابن حجر ِمن كالم النووي يف كتابه األذكار االستحباب لصالة            وفَ
بل : قلت. ا إىل استحبابه  ومال يف األذكار أيض   «: يف التلخيص احلبري  ، فقال   )٥(التسابيح

٦(» واهللا أعلم،اه واحتج لهقو(.  
احلق يف حديث صـالة     «]: الفتاوى الكربى [يقول العالمة ابن حجر اهليتمي يف       

ن أطلق تصحيحه كابن خزمية واحلاكم حيمل على املشي على           فم ،تسبيح أنه حسن لغريه   ال
  أن احلسن يسم   اى لكثرة شواهده صحيح ،وم       ن ن أطلق ضعفه كالنووي يف بعض كتبه وم

 فحينئذ ال   ،ن أطلق أنه حسن أراد باعتبار ما قلناه        وم ،بعده أراد من حيث مفردات طرقه     
هاء واحملدثني املختلفة يف ذلك حىت إن الشخص الواحـد يتنـاقض            تنايف بني عبارات الفق   

                                                                                                                                            
  .١٣ بيح حملمد بيومي صصالة التسا) ١(
  .٢/٤٩٠  حتفة األحوذي )٢(
   .٢/١٣ التلخيص احلبري ) ٣(
  .١٣٦ذيب األمساء واللغات ص ) ٤(
  .١٨٦ - ١٨٤األذكار ص : انظر) ٥(
  .٢/١٤التلخيص احلبري ) ٦(



 

 ١٥٧

كالمه يف كتبه فيقول يف بعضها حسن ويف بعضها ضعيف كالنووي وشـيخ اإلسـالم               
  .)١( » وحممل ذلك النظر ملا قررته فاعلمه،العسقالين

وقد أجاب احلافظ ابن حجر عن ابن اجلوزي يف جعل احلديث مـن األحاديـث               
 ،وقد أساء ابن اجلوزي بذكره إياه يف املوضوعات       «: بقوله] صال املكفرة اخل[املوضوعة يف   

 إن موسى بن عبـد  : وقال،احلكم ذا اإلسناد فأورده من طريق عبد الرمحن بن بشر بن
ابن معني والنسائي ال يضره إن جهـل    قهوثِّي ن ألن م؛ فلم يصب يف ذلك.العزيز جمهول

٢( »بعدمها ن جاءحاله م(.   
ل كان بشأن احلديث الوارد وقول احلفاظ فيه تصحيحا وتضعيفا، وقد ترتب            ما نق 

على احلديث أن عمل به الفقهاء فكانت مسألة صالة التسابيح يف الفقه مـشروعة، بـل                
  . مستحبة يف مذهب احلنفية واملالكية والشافعية وقول عند احلنابلة

   :بيحاة التسيف حكم صالمن املذاهب األربعة  الفقهاء وفيما يلي أقوال
 ...وأربع صالة التسبيح  (قوله  «قال اإلمام ابن عابدين يف حاشيته        : فعند احلنفية 

وإال ففي كل أسبوع    ، أو يف كل يوم أو ليلة مرة      ، يفعلها يف كل وقت ال كراهة فيه      ) إخل
وفيهـا  ،  وضـعه معن ز ممِهوو. وحديثها حسن لكثرة طرقه، أو مجعة أو شهر أو العمر     

ال يسمع بعظيم فضلها ويتركها إال متهاون       :  قال بعض احملققني   م ومن ثَ  ، يتناهى ثواب ال 
والطعن يف ندا بأن فيها تغيريا لنظم الصالة إمنا يأيت على ضعف حـديثها فـإذا                ، بالدين

  .)٣(»ارتقى إىل درجة احلسن أثبتها وإن كان فيها ذلك
من أقسام الفضيلة بعدما قسم ] مواهب اجلليل[ قد عدها احلطاب يف  وعند املالكية 

 وصالة التسبيح على ما ذكر      ... وهو ركعتا الفجر   :وفضيلة«: الصالة إىل ستة أقسام فقال    
  .)٤( »القاضي عياض يف قواعده

                                                 
  .١/١٩٠الفتاوى الفقهية الكربى ) ١(
  .٤٣اخلصال املكفرة ص ) ٢(
  .٢/٢٧ ، البن عابديندر املختارحاشية رد احملتار على ال) ٣(
  .١/٣٨١مواهب اجلليل) ٤(



 

 ١٥٨

بقي من هذا القسم    «] : مغين احملتاج [قال اخلطيب الشربيين يف     : وعند الشافعية   
وما تقرر من أا سنة هـو  ... ة حسنةوهي سن... منها صالة التسبيح  يذكرها ملصلوات  

  ا عـن          ، ح به ابن الصالح وغريه    املعتمد كما صرموع بعد نقل اسـتحباوإن قال يف ا
، وفيها تغيري لنظم صالا املعروف    ،  ألن حديثها ضعيف   ؛ويف هذا االستحباب نظر   : مجع

  .)٢(»)١(ا تفعل فينبغي ألَّ
صـالة   (نست) ال(و«] : تهى اإلرادات شرح من [قال البهويت يف    : وعند احلنابلة   

ونفـض يـده   ، ليس فيها شيء يـصح  : مل ؟ قال  :  قيل ،ما تعجبين : لقول أمحد ) التسبيح
 ةُ صح طُرتش فإن النوافل والفضائل ال ت     ؛ فال بأس  ا إنسانٌ هلَع  فَ  إنْ:  وقال املوفق  ،كاملنكر

  .)٣( »احلديث فيها
لقوهلم بتضعيف حديثها، وقد روي هذا عن       وقول بعض العلماء إا غري مستحبة       
 تضعيف حديثها عن ابن تيميـة       »التلخيص«اإلمام أمحد، وقد نقل احلافظ ابن حجر يف         

   .واملزي
إن هذه الصالة مروية من طرق كثرية يقوي بعضها بعضا، وإن ذلك            : وجياب عنه 

  .احلديث اعتضد بفعل كثري من السلف هلا ومداومتهم عليها
اإلمام أمحد يف إنكار حديثها فقد جاء عنه أنه رجع عن ذلك، فنقل             وما نقل عن    
:  عن علي بن سعيد النـسائي قـال        ]أجوبته عن أحاديث املصابيح   [احلافظ ابن حجر يف     

املـستمر بـن    : ال يصح فيها عندي شيء، قلت     : سألت أمحد عن صالة التسبيح، فقال     «
مسلم بن إبراهيم،   : من حدثك؟ قلت  : فقال. الريان عن أيب اجلوزاء عن عبد اهللا بن عمرو        

فهذا النقل عن أمحد    «: مث قال احلافظ ابن حجر    . انتهى. »املستمر ثقة، وكأنه أعجبه   : قال
يقتضي أنه رجع إىل استحباا، وأما ما نقله عنه غريه فهو معارض ِبـمن قوى اخلرب فيها                

يعمل بالضعيف يف الفضائل ويف     وعمل ا، وقد اتفقوا على أنه ال يعمل باملوضوع، وإمنا           
  . الترغيب والترهيب

                                                 
   ).٣/٥٤٦اموع ) ١(
  .١/٤٥٨مغين احملتاج ) ٢(
  ).١/٤٣٨(، وانظر املغين البن قدامة )١/٢٥٠(شرح منتهى اإلرادات ) ٣(



 

 ١٥٩

واحلق أنه يف درجة احلسن؛ لكثرة طرقه اليت يقوى ا الطريق           «: مث قال ابن حجر   
وقد ذهب احلافظ ابن حجر إىل حتسني احلديث أيضا يف كتابـه            . )١(»واهللا أعلم ، األوىل

  .)٢(»اخلصال املكفرة«
أما ما قيل    ال مانع من صالا، فإا فضيلة، و       نهفإوبعد عرض هذه األقوال واآلراء      

 فضائل األعمال كما قالـه كـثري مـن          ل يف بقْاألحاديث الضعيفة ت  يف ضعف حديثها، ف   
، ومل تشتمل على مـا يتعـارض مـع           وهى من جنس الصلوات، وفيها ذكر هللا       ،العلماء

  . األصول الثابتة
ما نقل يف رواية عن أمحـد،       وال وجه لإلنكار حىت مع اعتبارنا لقول املخالف ك        

وذهب إليه الشيخ ابن تيمية، فإن من املقرر شرعا أنه إمنا ينكر املتفـق عليـه وال ينكـر                   
 .املختلف فيه، فال إنكار يف مسائل اخلالف، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

>>>  
  
  
  

                                                 
  ).٨٣(ديث الثالث ص للبغوي، احل" مصابيح السنة " امللحقة بكتاب " أجوبة احلافظ من ابن حجر العسقالين " رسالة ) ١(
  ).٨(صالة التسابيح حملمد بيومي ص ) ٢(



 

 ١٦٠

  مشروعية صالة األوابني ووقتها
  د ركعاا؟ما هي صالة األوابني، وكيف تصلَّى، وكم عد : ١٩س 

  اجلواب
بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه  ومن 

، أو املكثر )١( مجع أواب، وهو املطيع، وقيل الراجع إىل الطاعة: وبعد، فاألوابون. وااله
  .)٢( الرجوع إىل اهللا بالتوبة

الشتراك على صالة الضحى تطلق با: صالة األوابنيونص فقهاء الشافعية على أن 
  .)٣( صليه اإلنسان بعد املغرب إىل العشاءوعلى النفل الذي ي

ألن فاعله رجع إىل اهللا تعاىل وتاب ؛ صالة األوابنيب  النفل الذي بعد املغربمسيو
 ولو مل يالحظ ذلك ، على رجوعه إىل اهللا تعاىل فإذا تكرر ذلك منه دلّ،مما فعله يف اره

  .)٤(»املعىن
واشتغاهلم بغريها من عشاء ونوم  لغفلة الناس عنها ؛صالة الغفلة أيضا بمىسيو
  .)٥(وغريها

 .)٦(  وأقلها ركعتان،أكثرها عشرون ركعة بني املغرب والعشاء: قال الشافعية
  .)٧( وسنة املغرب ميكن أن تندرج فيها

  

                                                 
  . ٣٠/ ٦شرح النووي على صحيح مسلم ) ١(
  .٤٠٨/ ١فيض القدير ) ٢(
  ٢٠٦/ ١أسىن املطالب ) ٣(
  . ٤٧٨/ ١حاشية اجلمل على شرح املنهج ) ٤(
  . ٤٧٨/ ١هج ، حاشية اجلمل على شرح املن٤٢٧/ ١ - مع حاشية البجريمي- اإلقناع للشربيين )٥(
  . ٤٢٧/ ١ - مع حاشية البجريمي- اإلقناع للشربيين )٦(
  . ٤٢١/ ٢حتفة األحوذي ) ٧(



 

 ١٦١

 صالة علىما جاء يف إطالقها  صالة األوابني وأا صالة الضحى؛ ومما ورد بشأن
 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:الضحى من حديث زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال

  .)١(» صلَاةُ الْأَواِبني ِحني ترمض الِْفصالُ«
 أي حني تصيبها الرمضاء فتحرق :الفصال، ورمضت أوالد الناقة: والفصال

  .)٢( تد احلر فتحترق أخفافها فإن الضحى إذا ارتفع يف الصيف يش، لشدة احلر؛أخفافها
أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم «: وما جاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

، ويف )٣( »بصيام ثالثة أيام من كل شهر وركعيت الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد: بثالث
  .)٤( »وابنين ال أدع ركعيت الضحى فإا صالة األأو« :رواية

 حيافظ على ال«:  قاللى اهللا عليه وسلم عنه أن النيب صرضي اهللاعن أيب هريرة و
  .)٥( »صالة األوابني  وهي:اب قالوإال أَ صالة الضحى

ما رواه : وقد ورد ما يفيد أا تطلق على النفل الذي يفعل بعد املغرب؛ من ذلك
إىل من صلى ما بني املغرب « :أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالمرسال حممد بن املنكدر 
: قال رضي اهللا عنهما  عبد اهللا بن عمروعن. )٦( »ا صالة األوابنيإصالة العشاء ف

  .)٧( »صالة األوابني ما بني أن يلتفت أهل املغرب إىل أن يثوب إىل العشاء«
 اخللوة :صالة األوابني: "قالرضي اهللا عنهما عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص و

  .)٨( "وب الناس إىل الصالةاليت بني املغرب والعشاء حىت يث

                                                 
 . ١/٥١٥أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(
  .٨٠/ ٣، نيل األوطار ٣٠/ ٦شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  .١/٤٩٩،  وأخرجه مسلم يف صحيحه ٢/٦٩٩أخرجه  البخاري يف صحيحه ) ٣(
  .٥٠٥، ٢٦٥/ ٢مسند أمحد ) ٤(
 .،» ومل خيرجاه ذا اللفظ،مسلم هذا حديث صحيح على شرط«:  وقال١/٤٢٢ رواه احلاكم يف املستدرك، )٥(
وهذا وإن كان مرسال ال يعارضه ما يف «: ٦٧/ ٣، قال الشوكاين يف نيل األوطار ٤٤٥ الزهد البن املبارك ص )٦(

 فإنه ال مانع أن يكون كل من الصالتني صالة ؛)ني إذا رمضت الفصالصالة األواب(: الصحيح من قوله صلى اهللا عليه وسلم
 . اهـ»األوابني

  . ١٠٣/ ٢رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) ٧(
  . ٤٤٥رواه ابن املبارك يف الزهد ص) ٨(



 

 ١٦٢

  تتجايف:بن املنكدر وأبا حازم يقوالنامسعت « : قال عقيل زهرة بن معبد أيبوعن
  .)١( » صالة األوابني، هي ما بني املغرب وصالة العشاء:عن املضاجع جنوم

وقد ورد احلث عموما على الصالة بني العشائني يف بعض األحاديث النبوية؛ من 
ى من صلَّ«:  صلى اهللا عليه وسلم قالالنيبرضي اهللا عنه أن  أيب هريرة ما ورد عن: ذلك

  .)٢( »مل يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له عبادة ثنيت عشرة سنةبعد املغرب ست ركعات 
من صلى «:  وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  . )٣( »ه بيت يف اجلنةبني املغرب والعشاء عشرين ركعة بىن اهللا ل
ى ست من صلَّ«: لاالنيب صلى اهللا عليه وسلم ق رضي اهللا عنهما أن وعن ابن عمر

  .)٤( »مخسني سنة ذنوب ركعات بعد املغرب قبل أن يتكلم غفر له ا
وعن عمار بن ياسر أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي بعد املغرب ست 

 كانت مثل زبد إنب ست ركعات غفرت له ذنوبه ومن صلى بعد املغر«: وقال، ركعات
  .)٥(»البحر

ن عبيد موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال سئل أكان رسول اهللا صلى اهللا وع
نعم بني املغرب «: عليه وسلم يأمر بصالة بعد املكتوبة أو سوى املكتوبة قال 

  .)٦(»والعشاء

                                                 
  .١٣٣/ ٣، ويف شعب اإلميان ١٩/ ٣رواه البيهقي يف سننه ) ١(
حديث أيب هريرة حديث غريب ال : " ، وقال الترمذي١/٣٦٩سننه ، وابن ماجه يف ٢/٢٩٨رواه الترمذي يف سننه ) ٢(

 عمر بن عبد اهللا بن أيب : ومسعت حممد بن إمسعيل يقول:نعرفه إال من حديث زيد بن احلباب عن عمر بن أيب خثعم قال
 ".ا وضعفه جد،خثعم منكر احلديث

  .٧/ ٢ الزجاجة وضعفه احلافظ البوصريي يف مصباح. ١/٤٣٧رواه ابن ماجه يف سننه ) ٣(
منكر : قال أبو زرعة ، ويف إسناده حممد بن غزوان الدمشقي، ٨٧رواه حممد بن نصر املروزي يف خمتصر قيام الليل ص ) ٤(

  ). ٥٤/ ٨اجلرح والتعديل (احلديث 
رواه يف ، و»ال يروى عن عمار إال ذا اإلسناد تفرد به صاحل بن قطن«: ، وقال١٩٢/ ٧رواه الطرباين يف األوسط ) ٥(

  .١٢٧/ ٢الصغري 
  . ٤٣١/ ٥رواه أمحد يف مسنده ) ٦(



 

 ١٦٣

 بني العشائني بالعبادة وكذلك ورد أن السلف كانوا جيتهدون يف إحياء الوقت
 ما أتيت عبد اهللا :عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قالوالصالة وحيرصون على ذلك؛ ف

 فقلت له يف ، إال وجدته يصلي-يعين بني املغرب والعشاء- بن مسعود يف تلك الساعة
  .)١( »نعم ساعة الغفلة يعين ما بني املغرب والعشاء« :فقال، ذلك

من أدمن على أربع ركعات بعد املغرب « :قالاهللا عنهما  رضي عن ابن عمرو
  .)٢(»كان كاملعقب غزوة بعد غزوة

: أنه كان يصلي ما بني املغرب والعشاء ويقولبن مالك رضي اهللا عنه عن أنس و
 ﴿تتجافَى جنوبهم عِن الْمضاِجِع﴾: تفسري قوله تعاىليف وعنه . )٣(»هي ناشئة الليل«
  .  )٤( »يصلون ما بني املغرب والعشاء«: قال] ١٦: السجدة[

 ِل ما يهجعون﴾يكانوا قَِليالً من اللّ﴿: وله تعاىلوعنه أيضا يف تفسري ق
  .)٥(»نزلت فيمن كان يصلي ما بني العشاء واملغرب«:  أنه قال]١٧:الذاريات [

عن  فإنه خيفف ؛سالم عليكم بالصالة فيما بني العشاءين«: عن أيب الشعثاء قالو
 أول الليل مهدية أو مذهبة ة فإن ملغا، أول الليلةأحدكم من حدثه ويذهب عنه ملغا

هي «: عن سعيد بن جبري أنه كان يصلي ما بني املغرب والعشاء ويقولو. )٦(»آلخره
  . )٧(»ناشئة الليل

ت ل الكتاب أُمةٌ قَاِئمةٌ يتلُونَ آياهن أَِم﴿: قوله تعاىلبن املعتمر يف وعن منصور 
بلغين أم كانوا يصلون ما بني «: قال] ١١٣:آل عمران  [﴾اهللا آناَء الليل وهم يسجدونَ

  .)٨( »العشاء واملغرب

                                                 
  . ٤٤٥الزهد البن املبارك ص ) ١(
  .٤٤٥ الزهد البن املبارك ص )٢(
  . ١٠٢/ ٢ مصنف ابن أيب شيبة )٣(
  .إسناده جيد:  قال عنهالعراقيالبن مردويه يف تفسريه، ونقل أن ٦٧/ ٣ نسبه الشوكاين يف نيل األوطار )٤(
  .٦٧/ ٣ العراقي كما يف نيل األوطار  صححه)٥(
  . ١٠٢/ ٢مصنف ابن أيب شيبة ) ٦(
   .١٠٢/ ٢ مصنف ابن أيب شيبة )٧(
  .٧٨خمتصر قيام الليل حملمد بن نصر املروزي ص) ٨(



 

 ١٦٤

  
وممن كان يصلي ما بني املغرب والعشاء من «: العراقياحلافظ زين الدين قال 

نس  وأ، وابن عمر، وسلمان الفارسي، وعبد اهللا بن عمرو، عبد اهللا بن مسعود:الصحابة
 وابن ، وأبو عثمان النهدي، األسود بن يزيد: ومن التابعني،بن مالك يف ناس من األنصار

وعلي ، رةبخوعبد اهللا بن س،  وأبو حامت، وحممد بن املنكدر، وسعيد بن جبري،أيب مليكة
ومن .  وغريهم، وعبد اهللا بن مغفل، وشريح القاضي، وأبو عبد الرمحن احلبلي،بن احلسني

واآليات واألحاديث املذكورة يف الباب تدل «:  قال الشوكاين»فيان الثوري س:األئمة
واألحاديث وإن كان أكثرها ، على مشروعية االستكثار من الصالة ما بني املغرب والعشاء

   .)١(اهـ  »ا فهي منتهضة مبجموعها ال سيما يف فضائل األعمالضعيفً
يتها، ومدى مشروعيتها، وعليه وذا نكون قد علمنا ما هي صالة األوابني، وكيف

فمن أراد احملافظة على هذه الصلوات له ذلك وهي مقربة، ومن أراد تركها فله ذلك، 
  .شريطة أال ينكر أحدمها على اآلخر، واهللا تعاىل أعلى وأعلم

>>> 

                                                 
  .٦٨/ ٣نيل األوطار، للشوكاين ) ١(



 

 ١٦٥

  فتنة عدم الصالة خلف من يتوهم أنه مبتدع
يانا بعض الناس ال يصلي وراء      ندخل املسجد ألداء الصالة مجاعة، فنجد أح       : ٢٠س  

إمام املسجد مث ينتظر حىت ينتهي اإلمام من صالته، مث يقيم هو مجاعة أخرى حبجـة أن                 
  اإلمام مبتدع، فما مدى جواز هذا الفعل؟

  اجلواب
. بسم هللا، واحلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن وااله             

 اإلسالم، فرضها اهللا عز وجل على املسلمني، وقد بـين           وبعد، فالصالة ركن من أركان    
صلُّوا : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيفية أدائها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

 وأداء الصالة يف مجاعة أفضل من أدائها منفردا، قال رسـول اهللا             )١("كَما رأَيتموِني أُصلِّي  
، )٢("صلَاةُ اجلَماعةُ أَفْضلُ ِمن صلَاِة الفَذِّ ِبسبٍع وِعـشِرين درجـةً          : "صلى اهللا عليه وسلم   

ارتباط صالة املصلي ِبمصل آخر،     : وصالة اجلماعة حتتاج إىل إمام يؤتم به، واإلمامة هي        
  .بشروط بينها الشرع

وقد وضع العلماء شروطا جيب أن تتوافر ملن يؤم الناس يف الصالة، وهي معروفـة يف                
  .كتب الفقه، فإذا توفرت هذه الشروط كان أهال هلا

حتديد معىن البدعة، وبيان    : نا أن حندد بعض املفاهيم األساسية املهمة، وهي       وينبغي علي 
  .أنه ال خالف بني املسلمني يف املسائل القطعية

  :حتديد مفهوم البدعة: أوال
املبتِدع الذي يأْيت أَمرا على شبه مل يكن        : كلُّ محدثٍة، وقال أَبو عدنان    : الِبدعةُ يف اللغة  

  :هناك مسلكان للعلماء يف تعريف البدعة يف الشرع : والِبدعةُ يف الشرع. ابتدأَه ِإياه
وهو مسلك العز بن عبد السالم؛ حيث اعترب أن ما مل يفعله النيب صلى              : املسلك األول 

فعل ما مل يعهد يف عصر رسول اهللا «: اهللا عليه وسلم بدعة وقسمها إىل أحكام حيث قال     
بدعة واجبة، وبدعة حمرمة، وبدعـة مندوبـة،        :  إىل وهي منقسمة . صلى اهللا عليه وسلم   

وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق يف معرفة ذلك أن تعرض البدعة علـى قواعـد               
فإن دخلت يف قواعد اإلجياب فهي واجبة، وإن دخلت يف قواعد التحرمي فهـي              : الشريعة



 

 ١٦٦

 املكروه فهـي    حمرمة، وإن دخلت يف قواعد املندوب فهي مندوبة، وإن دخلت يف قواعد           
   )١(.»مكروهة، وإن دخلت يف قواعد املباح فهي مباحة

جعل مفهوم البدعة يف الشرع أخص منه يف اللغة، فجعل البدعة هـي             : واملسلك الثاين 
املذمومة فقط، ومل يسم البدع الواجبة، واملندوبة، واملباحة واملكروه بدعا كما فعل الِعز؛             

-ى احملرمة، وممن ذهب إىل ذلك ابن رجب احلنبلـي           وإمنا اقتصر مفهوم البدعة عنده عل     
ما أحدث مما ليس لـه أصـل يف         : واملراد بالبدعة «:  ويوضح هذا املعىن فيقول    -رمحه اهللا 

الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل يف الشرع يدل عليه فليس ببدعة، وإن كان بدعة                 
  )٢(.»لغة

 اليت يأمث فاعلها هي اليت       شرعا ة املذمومة  أن البدع  علىويف احلقيقة فإن املسلكني اتفقا      
كـل  «: ليس هلا أصل يف الشريعة يدل عليها وهي املرادة من قوله صلى اهللا عليه وسـلم               

وكان على هذا الفهم الواضح الصريح أئمة الفقهـاء وعلمـاء األمـة             )٣(.»بدعة ضاللة 
  .املتبوعون

  :ال خالف بني املسلمني يف املسائل القطعية: ثانيا
وية اإلسالم ال خيتلف عليها أحد، وهي املعلوم من الدين بالضرورة، واملسائل اليت             إن ه 

أمجعت عليها األمة سلفًا وخلفًا شرقًا وغربا، وهي حقيقة هذا الدين، وما دون ذلك من               
أمور اجتهادية جيوز للمسلم أن يتبع فيها أيا من املذاهب طاملا أن أصحاا علماء، هلم حق                

  . لنظر يف الدليل، وليس هناك اعتبار الجتهاد من مل تتوافر فيه شروط االجتهاداالجتهاد وا
وهذا يعين أنه ال جيوز ألحد أن يتهم املخالف له يف أمر فيه خـالف بـني العلمـاء                   
باالبتداع، والضالل، والفسق  يف مسائل قَبلها العلماء يف كل عصر من عصور األمة، وال               

علماء األكابر، وإمنا أقصى ما ميكن له فعله؛ هو أن خيالف           جيرؤ أحدهم أن يضلل هؤالء ال     

                                                 
  .٢٠٤ ص ٢قواعد األحكام يف مصاحل اآلنام، للعز بن عبد السالم، ج) ١(
 .٢٦٦لوم واحلكم، البن رجب ص  جامع الع)٢(
 .٣١٠ ص ٣، وأمحد يف مسنده، ج٥٩٢ ص ٢ أخرجه مسلم يف صحيحه، ج)٣(



 

 ١٦٧

مذهبا ويتبع مذهبا آخر، وهذا ليس فيه تفريق لألمة، أما إصرار أحدهم على أن مذهبه هو         
  . احلق، وما دونه باطل فيلزم منه التنازع واالختالف والشقاق

سالم م قواعد اإل  عالم مهد   وجعل يف سلف هذه األمة أئمة من األ       «: وقال ابن قدامة  
  )١(".حكام اتفاقهم حجة قاطعة واختالفهم رمحة واسعةالت األكوأوضح م مش

هكذا فهم العلماء مبدأ االختالف ومغزاه ومل يفَسق أحدمها اآلخر وال يبدعه من أجل              
ولو أنا كلما أخطأ إمام «: أنه اجتهد، حىت ولو أخطأ يف هذا االجتهاد، قال احلافظ الذهيب          

يف اجتهاده يف آحاد املسائل خطأ مغفورا له، قمنا عليه، وبدعناه، وهجرناه، ملا سلم معنا               
، وال من هو أكرب منهما، واهللا هو هادي اخللق إىل احلق، وهو             هال ابن نصر، وال ابن مند     

  )٢(.»أرحم الرامحني، فنعوذ باهللا من اهلوى والفظاظة
إن هذا الشخص قد حكم علـى اإلمـام    : وبعد إيضاح هذه املفاهيم األساسية، نقول     

باالبتداع وهو مل يعرف عنه أي شيء مطلقا، إال أنه قد حكم عليه بناء علـى صـورته                  
وظاهره، وبىن حكمه عليه بأنه مبتدع من أجل أنه حليق اللحية أو مل يقصر ثوبه، أو غري                 

 يف الرد   ذلك من األمور اليت حيكم ا على الشخص من خالل النظر إليه، ونفصل القول             
  :على هذا على النحو التايل

   :إطالق اللِّحية: أوال
اختلف الفقهاء بشأن داللة األمر الوارد  بإطالق اللحية وإعفائها يف أكثر من حديث              

خالفوا املـشركني، وفـروا اللحـى، وأحفـوا         «: نبوي منها قوله صلى اهللا عليه وسلم      
ب مجهور الفقهاء أنه للوجـوب،   فهل هذا األمر للوجوب أو للندب؟ فذه    )٣(.»الشوارب

وذهب الشافعية إىل أنه للندب، وقد كثرت نصوص علماء املذهب الشافعي يف تقرير هذا              
  . احلكم عندهم

                                                 
  ١/٢٩املغين البن قدامة ) ١(
 ١٤/٤٠سري أعالم النبالء ) ٢(
  .٢٢٢ ص ١، ومسلم يف صحيحه، ج٢٢٠٩ ص ٥ أخرجه البخاري يف صحيحه، ج)٣(



 

 ١٦٨

ذكروا هنا يف اللحية وحنوها     ) فرع(«: قال العالمة ابن حجر اهليتمي رمحه اهللا ما نصه        
كد ذلك الكالم اإلمام ابن     وأ. )١(»نتفها، وحلقها، وكذا احلاجبان   : خصاالً مكروهة؛ منها  

أو حيرم كان خـالف     : (قوله  «: قاسم العبادي يف حاشيته على حتفة احملتاج، حيث قال        
  )٢(.»يكْره حلق اللحية: قال الشيخان: فائدة: قال يف شرح العباب) املعتمد

وقد جاء القول بكراهة حلق اللحية عن غري الشافعية، من هؤالء اإلمام القاضي عياض              
يكره حلقها وقـصها    «: اهللا صاحب كتاب الشفاء، وأحد أئمة املالكية؛ حيث قال        رمحه  

  )٣(.»وحتريقها

فتبني ذا أن مسألة حلق اللحية فيها خالف معترب بني العلماء، ومن حلقها فليس بآمث               
وعليه فال يبدع الشخص من أجل أنـه        . على مذهب الشافعية الذين اعتربوا إطالقها سنة      

  .؛ ألنه فعل مكروه على مذهب الشافعيةحلق حليته
  :تقصري الثوب

إطالة الثوب وجره على األرض يف ذاا ليست حراما؛ وإمنا حرمت؛ ملا تدل عليه من               
الكرب، وداللة جر الثوب على الكرب كانت موجودة يف عادة القوم يف زمن النيب صلى اهللا                

يالء سواء ارتـبط بـالثوب أو مل        عليه وسلم؛ ولذلك اتفق العلماء على حرمة الكرب واخل        
يرتبط به، واختلفوا يف حكم إسبال الثوب فإذا كان بكرب وخيالء فيحرم من أجل اخليالء،               

  .وإن مل يكن كذلك فال حيرم
من «: وارتبط اإلسبال باخليالء شرعا؛ حلديث النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي قال فيه              

إن أحـد شـقي ثـويب       : فقال أبو بكر    . »قيامةجر ثوبه خيالء؛ مل ينظر اهللا إليه يوم ال        
إنـك لـست   «:  وسلم  صلى اهللا عليه يسترخي إال أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول اهللا    

  )٤(.»تصنع ذلك خيالء

                                                 
  .٣٧٦، ٣٧٥ ص ٩ ج  حتفة احملتاج شرح املنهاج، البن حجر اهليتمي،)١(
  .٣٧٦، ٣٧٥ ص ٩ حاشية حتفة احملتاج شرح املنهاج، البن قاسم العبادي، ج )٢(
 .١٤٣ ص ١، واإلمام الشوكاين يف نيل األوطار، ج٨٣ ص٢ نقل ذلك احلافظ العراقي يف كتابه طرح التثريب ج)٣(
 .،خمتصرا١٦٥٠ ص٣،واللفظ له ،ومسلم يف صحيحه، ج١٣٤٠ ص٣ أخرجه البخاري يف صحيحه، ج)٤(



 

 ١٦٩

قال أمحد  ) فإن أسبل ثوبه حلاجة كستر ساق قبيح من غري خيالء أبيح          («: قال البهويت 
  )١(.»لصالة، إذا مل يرد اخليالء فال بأسجر اإلزار، وإسبال الرداء يف ا: يف رواية حنبل 

فإسبال الثوب لغري اخليالء، ال شيء فيه وال بأس به كما قال اإلمام أمحد بن حنبـل                 
رضي اهللا عنه، واحلرمة هي للخيالء والكرب حىت وإن مل تقترن باإلسبال، فهذا هو األوجه               

الثوب، فإسباله يف هـذا     وقد تغريت العادات، وليس من عادة املتكربين يف زماننا إسبال           
  .الزمن ال ميكن أن يكون فيه مشاة للمتكربين

وأخريا فإن ما ذكرناه من نصوص العلماء بني لنا أن حلق اللحية وعدم تقصري الثوب               
من املسائل اخلالفية يف الفقه اإلسالمي اليت جيوز للمسلم األخذ فيها بأي رأي من أقـوال                

اامهم بالفسق والبدعة؛ ألم اختذوا رأيا خيالف الرأي        العلماء، وال جيوز تصنيف الناس و     
الذي تبناه هؤالء وأخذوا به، وإطالق أحكام الفسق والتبديع على الناس ـذه الطريقـة               

  .تؤدي إىل إيقاع الفرقة بني املسلمني، وهو جرم عظيم أعاذنا اهللا تعاىل منه
حبجة أن هذه األشياء بدع،     وعليه فال ينبغي ترك الصالة وراء من فعل شيئا من ذلك            

وإمنا هي مسائل خالفية ال جيوز أن تتشرذم األمة وتفترق بسببها، وال جيوز أن يفنت الناس                
ا، وقد أمرنا اهللا باجلماعة، وانا عن الفرقة، فنسأل اهللا أن يوحـد قلـوب املـسلمني                 

  . وكلمتهم، واهللا تعاىل أعلى وأعلم
>>> 

                                                 
 .٢٧٦ ص ١ كشاف القناع، للبهويت، ج)١(



 

 ١٧٠

  م تاركها مكانة الصالة يف اإلسالم وحك
ما مكانة الصالة يف اإلسالم، وما حكم تاركها، وهل كافر ال جيوز التعامل  : ٢١س 
  معه ؟

  اجلواب
بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن 

 من أركان اإلسالم، ومرتلتها من اِإلميان مبرتلة الرأس من نكْالصالة روبعد، ف. وااله
وقد عِني اإلسالم يف كتابه وسنته بأمرها، وشدد كل التشديد يف طلبها، ، قال اجلسد، 
، وقد حذَّر أعظم ]١٠٣: النساء [﴾موقُوتا ِكتابا الْمؤِمِنني علَى كَانت الصلَاةَ نَّإ﴿: تعاىل

 اخليمة تبقى وهل ،للخيمة العمود كمثل :أيالتحذير من تركها، فالصالة عمود الدين، 
، روى ابن عمر رضي اهللا صالة بدون اإلسالم يستقيم ال فكذلك عمود؟ بدون قائمة

بِني اِإلسالَم علَى خمٍس شهادِة أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ «: عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  )١(.»يتاِء الزكَاِة، والْحج، وصوِم رمضانَاللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَِّه، وِإقَاِم الصالَِة، وِإ

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ا ىوص وصية آخر يوهوالصالة خري األعمال، 
الصالَةَ وما ملَكَت «: احلياة مرحلة آخر يف وهو يقول أخذ حيث نياالد هِتقَارفَم عند تهمأُ

كُمانمفيها تفرطوا وال والزموها الصالة على ااحرصو :أي ، )٢(»أَي.  
والصالة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه 

أَولُ ما يحاسب ِبِه الْعبد صالَته، فَِإنْ كَانَ «: قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ع ِإالَّ قَالَ اللَّها ولَهلَّأَكْمجو قَالَ: ز ،عطَوت لَه ِجدٍع فَِإنْ وطَوت ِدي ِمنبوا ِلعظُرأَكِْملُوا : ان

  )٣(.»ِبِه الْفَِريضةَ
  

                                                 
  ).١٢١(، كتاب اإلميان، حديث رقم  يف صحيحه، ومسلم)٨(، كتاب اإلميان، حديث رقم  يف صحيحهرواه البخاري) ١(
  )١٦٩٣(، كتاب اجلنائز، حديث رقم  يف سننهرواه ابن ماجه) ٢(
، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة، حـديث رقـم           )٤٧١(م   كتاب الصالة، حديث رق     يف سننه،  رواه النسائي، ) ٣(
)١٤٩١.(  



 

 ١٧١

  
يف احلضر والسفر،  عليها باحملافظةاملسلمني  أمر أنا  اإلسالم عناية من بلغ وقد

 حني اخلوف اشتداد ندع ،املواقف أحرج يف حىتواألمن واخلوف، والسلْم واحلرب، 
 والصلَاِة الصلَواِت علَى حاِفظُوا﴿: ، قال تعاىلالعدو أمام املعركة يف املسلمون يكون

 كَما اللَّه فَاذْكُروا أَِمنتم فَِإذَا ركْبانا أَو فَِرجالًا ِخفْتم فَِإنْ * قَاِنِتني ِللَِّه وقُوموا الْوسطَى
كُملَّما عم وا لَمكُونونَ تلَمعفَصلُّوا حال اخلوف واحلرب، : أي] ٢٣٩، ٢٣٨: البقرة [﴾ت

مشاة أو راكبني كيف استطعتم، بغري ركوع وال سجود، بل باإلشارة واإلمياء، وبدون 
 فَثَم لُّواتو فَأَينما والْمغِرب الْمشِرق وِللَِّه﴿: اشتراط استقبال القبلة للضرورة هنا، قال تعاىل

هجِإنَّ اللَِّه و اللَّه اِسعو ِليم١١٥: البقرة [﴾ع.[  
وقد جعلها اهللا مخس مرات يف اليوم والليلة ِلتطَهر اإلنسان من غفالت قلبه، وأدران 

وقد مثَّل النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا املعىن يف حديثه الشريف الذي رواه أبو . خطاياه
رأَيتم لَو أَنَّ نهرا ِبباِب أَحِدكُم، َ»:  عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالهريرة رضي اهللا

. الَ يبِقى ِمن درِنِه شيئًا: قَالُوا" يغتِسلُ ِفيِه كُلَّ يوٍم خمسا، ما تقُولُ ذَِلك يبِقي ِمن درِنِه؟
  )١(»خمِس، يمحو اللَّه ِبها الْخطَايافَذَِلك ِمثْلُ الصلَواِت الْ: "قَالَ

 وقد أمر اإلسالم أن من فاتته صالة فعليه قضاؤها؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
"ا ِإالَّ ذَِلكةَ لَها، الَ كَفَّارهلِّ ِإذَا ذَكَرصالَةً فَلْيص ِسين نعن أنس بن :  ويف رواية)٢("م

ِإذَا رقَد أَحدكُم عِن الصالَِة أَو غَفَلَ : " صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: مالك قال
    )٣(."عنها فَلْيصلِّها ِإذَا ذَكَرها فَِإنَّ اللَّه يقُولُ أَِقِم الصالَةَ ِلِذكِْرى

والصالة اليت يريدها اإلسالم، ليست جمرد أقوال يلوكها اللسان، وحركات تؤديها 
بال تدبر من عقل، وال خشوع من قلب، ليست تلك اليت ينقرها صاحبها نقر اجلوارح، 

الديكة، وخيطفها خطف الغراب، كالَّ فالصالة املقبولة هي اليت تأخذ حقَّها من التأمل 

                                                 
، ومسلم، كتاب املـساجد، حـديث رقـم         )٥٢٧( كتاب مواقيت الصالة، حديث رقم        يف صحيحه   رواه البخاري،  )١(
)١٥٥٤.(  
  )١٦٠٠(، مسلم، كتاب املساجد، حديث )٥٩٨( كتاب مواقيت الصالة، حديث رقم  يف صحيحه رواه البخاري،)٢(
  )١٦٠١( كتاب املساجد، حديث رقم  يف صحيحهرواه مسلم،) ٣(



 

 ١٧٢

 اليت الصالة عناهللا عز وجل  ثحتد قدو. واخلشية واستحضار عظمة املعبود جلَّ جالله
فقال الفالح إىل يتؤد: ﴿قَد ونَ أَفْلَحِمنؤالْم * الَِّذين مِفي ه لَاِتِهمونَ صاِشعخ﴾ 

  ]٢ ، ١: املؤمنون[
 ،ذكارهاأو ،قراءا وتدبر ،واخلضوع ،الصالة يف اخلشوع حبتسي«: وقال النووي

 الفكر من وأكثر غريها يف رفكَّ نإف ،ا يتعلق ال فيما الفكر عن عراضواإل ،ا يتعلق وما
  .)١(﴾اخلمر كشرب حرام أو مباح يف فكره كان سواء ،هركْي لكن صالته تبطل مل

ى تركها عل مويضر سنني، سبع أبناء وهم ه اأوالد مرأي أنوقد أمر اإلسالم األب 
مروا أَوالَدكُم ِبالصالَِة «: ا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالمل؛ عشر أبناء وهم
هوِر ِسِننيشاُء عنأَب مها وهلَيع موهِرباضو ِع ِسِننيباُء سنأَب ٢(»م(.   

  :حكم تارك الصالة 
وإن ما نراه من منكر عظيم يقع لكثري من الناس يتمثل يف تركهم للصالة اليت هي 

، ولكل ذه املكانة، فال يعدو أن يكون ألحد أمرين إما جحودا هلا، وإما تركها تكاسال
  .حكمه بالتفصيل، كما سنذكره فيما يلي

  :ترك الصالة جحودا هلا: أوال
تارك الصالة إن كان مِكنا فهو كافر بإمجاع املسلمني خارج من ِمرة لَّا لوجو

إال أن يكون قريب عهد ؛ ألا من امع عليه املعلوم من الدين بالضرورة، اِإلسالم
  .ة يبلغه فيها وجوب الصالة عليهدمباإلسالم ومل خيالط املسلمني 

 يف فعلها يترك ومل وجوا جحد أو ،لوجوا اجاحد الصالة ترك إذا«: قال النووي
 ،يسلم أن الإ بالردة قتله ماماإل علي وجيب ،املسلمني مجاعإب مرتد كافر فهو الصورة
 كان إذا هذا ،أةامر أو رجال اجلاحد هذا كان وسواء ،املرتدين أحكام مجيع عليه ويترتب

 املسلمني من بعيدة ببادية نشأ أو سالمباإل العهد قريب كان من ماأف ،نيماملسل بني نشأ قد
 جحد نإف ،وجوا هفُنعر بل ،ِدحجالْ مبجرد رفَّكَي فال وجوا عليه خيفى أن جيوز حبيث

                                                 
   ٤/١٠٢اموع للنووي ) ١(
   ).٤٩٥( كتاب الصالة، حديث رقم  يف سننهرواه أبو داود،) ٢(



 

 ١٧٣

  )١(.»اتدرم كان ذلك بعد
  :ترك الصالة تكاسال: ثانيا

كما هـو   - مع اعتقاده وجوا     لعلماء فيمن ترك الصالة تكاسال    هناك خالف بني ا   
ـ   ي، وهو مرو  رفُكْ إىل أنه ي   علماءذهب مجاعة من ال    ف -حال كثري من الناس     ،)٢(ي عن عل

وهـو وجـه لـبعض أصـحاب        ،  )٣(إحدى الروايتني عن أمحد بن حنبل     الصحيح من   و
 ِفـي  فَِإخوانكُم الزكَاةَ وَآتوا الصلَاةَ وأَقَاموا اتابو فَِإنْ﴿:  مستدلِّني بقوله تعاىل   ،)٤(يالشافع
 بيننـا  ةوخاُأل لثبوت اشترط تعاىل اهللا أن :اآلية من الداللة وجه، و ]١١: التوبة [﴾الديِن
  .الدين يف لنا اأخ دعي فال ا يقم مل فمن ،الصالة إقام املشركني وبني

بين الرجِل وبين الشرِك والْكُفِْر «: ى اهللا عليه وسلمون أيضا بقول النيب صليستدلو
 فظاهر احلديث يوضح أنَّ الصالة هي العالمة الفارقة بني اإلسالم والكفر، )٥»ترك الصالَِة

  . فمن تركها انتقل من اإلسالم إىل الكفر
 قسفْر بل ي ومجاهري السلف واخللف إىل أنه ال يكف)٦(يذهب مالك والشافعو
ويستلَِتاب، فإن تاب وإال قُتا كالزاين حدقْ احملصن، ولكنه يوذهب أبو حنيفة  ل بالسيف،ت

 رعزل بل يتقْوال ي، رفَّكَ إىل أنه ال يي صاحب الشافعومجاعة من أهل الكوفة واملزين
ويحبس حىت يِإنَّ﴿: ي، ودليلهم عموم قوله تعاىللِّص لَا اللَّه ِفرغأَنْ ي كرشِبِه ي ِفرغيا وم 
فاآلية تثِْبت أن الذنب الوحيد الذي قطع اهللا عز ]. ٤٨: النساء [﴾يشاُء ِلمن ذَِلك دونَ

وجل بعدم غفرانه هو الشرك باهللا، أما ما دون ذلك فقد يغفره اهللا، وترك الصالة تكاسال 
  .دون جحود ذنب دون الشرك باهللا

دلة على عدم تكفري تارك الصالة تكاسالً أيضا، ما رواه عبادة بن الصامت، ومن األ
                                                 

  .٣/١٤اموع للنووي )  ١(
   .١/٣٦١، ونيل األوطار ٢/١٥٧، واملغين ٤/٢٢٥التمهيد البن عبد الرب : انظر) ٢(
  .١/٢٨٢، ومطالب أويل النهى ٢٢٩ -١/٢٢٨القناع كشاف : انظر) ٣(
   .١٧ -٣/١٦اموع : انظر) ٤(
 كتاب السنة، حديث رقم      يف سننه  واللفظ له، وأبو داود،    )٢٥٧( كتاب اإلميان، حديث رقم       يف صحيحه  رواه مسلم، ) ٥(
  )٤٦٨(، حديث رقم ، والنسائي، كتاب الصالة)٢٨٢٧( كتاب اإلميان، حديث رقم  يف سننه، والترمذي،)٤٦٨٠(
  .١/٦١٢، مغين احملتاج ١/١٩٥ منح اجلليل )٦(



 

 ١٧٤

خمس صلَواٍت كَتبهن اللَّه علَى «: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: بقوله
نَ لَه ِعند اللَِّه عهد أَنْ الِْعباِد فَمن جاَء ِبِهن لَم يضيع ِمنهن شيئًا اسِتخفَافًا ِبحقِِّهن كَا

 ومن لَم يأِْت ِبِهن فَلَيس لَه ِعند اللَِّه عهد ِإنْ شاَء عذَّبه وِإنْ شاَء أَدخلَه ،يدِخلَه الْجنةَ
 فتاركها كسال هنا أمره مفَوض إىل اهللا، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة، )١(»الْجنةَ

  .هذا دليل على عدم كفرهو
 مل ،له رفَغي مل اكافر كان ولو ،ونهثُرووي الصالة تارك ونثُِري املسلمون يزل مل وهلذا

ومل ثِري يترك من«: وقال النووي. ثور تركها :أحدمها :قسمان جاحد غري الةالص 
  .عليه مثِْإ وال عوسم ووقته فقط القضاء فعليه وحنومها ،ونسيان كنوم ٍرذْعِل

 وهل. صرأ إذا هقتلُ وجيب ،شك بال فيأمث اواون تكاسال عذر بال تركها: والثاين
أحدمها ،وغريه املصنف حكامها وجهان فيه ؟رفَّكَي: فَّكَيقول وهو :يالعبدر قال ،ر 

 سلمة بن الطيب أيب عن اخلالف يف كتابه يف املصنف وحكاه ،صحابناأ من الفقيه منصور
  )٢(.»اجلمهور به قطع يالذ املنصوص الصحيح وهو ،رفَّكَي ال :والثاين .أصحابنا من

 الزكَاةَ وَآتوا الصلَاةَ وأَقَاموا تابوا فَِإنْ﴿: وأُِجيب عن االستدالل بقوله تعاىل
كُمانويِن ِفي فَِإخبوجهنيالد ﴾:  

 تتضمن منهم والتوبة حاهلم، عن رجعوا} تابوا{ ةعطي ابن اإلمام قال: الوجه األول
 اهللا ذكر إذ لإلميان متضمنة هي اليت بالتوبة ومسبوقة مشروطة الصالة فإقامة )٣(.اإلميان
 بأخوة احلكم يف األصل قاعدة هي أا على ذلك فدل ،الزكاة أو الصالة ذكر قبل التوبة
  . الدين

 الذين املشركون هؤالء جعر فإن: ثناؤه جلَّ يقول: جعفر أبو قال: وقال الطربي
 وأنابوا وبرسوله، به اإلميان إىل باهللا، وشركهم كفرهم عن بقتلهم املؤمنون، أيها أمرتكم،

، أهلَها املفروضة الزكاة، وآتوا، حبدودها فأدوها املكتوبة، الصالة، وأقاموا، طاعته إىل
                                                 

، )٤٦٥( كتاب الصالة، حديث رقم  يف سننه، والنسائي،)١٤٢٢( كتاب الوتر، حديث رقم  يف سننهأخرجه أبو داود،) ١(
   ).٢٦٨(ومالك يف املوطأ، كتاب صالة الليل، حديث رقم 

  .٣/١٤اموع للنووي ) ٢(
  .١٣٩/ ٨ز البن عطية، احملرر الوجي)  ٣(



 

 ١٧٥

   )١(.اإلسالم وهو به، اهللا أمركم الذي الدين يف إخوانكم فهم: يقول الدين، يف فإخوانكم
 عن تابوا: أي ﴾،الزكاة وآتواْ الصالة وأَقَامواْ تابواْ فَِإن ﴿:قوله: وقال الشوكاين

 وهو اإلسالم، أركان أعظم من هو ما بفعل التوبة واقُوحقَّ القتل، سبب هو الذي الشرك
 لكونه ادات،العب من باألبدان يتعلق ما ذكر عن به اكتفى الركن وهذا الصالة، إقامة

 من باألموال يتعلق ما كل عن الزكاة إيتاء وهو املايل، اآلخر بالركن واكتفى رأسها،
  )٢(.أعظمها ألنه العبادات،

 ال: يزك مل لكنه الصالة وأقام تاب من فهل الزكاة بالصالة قرن أنه: الوجه الثاين
 يف أخ هو بل ،ال: يلق إن للمسلمني؟ ما وله املسلمني على ما عليه الدين يف اأخ يكون
 بالترتيب مذكورتان ومها والزكاة الصالة بني اآلية يف التفريق دليل هو ما: قلنا. الدين

 بيقني القول من باطل هذا: قلنا .الدين يف اأخ ليس: قيل وإن التوبة؟ عقيب والتساوي
   .دليل أي عليه ليس

أنه :  بأن املعىن»لْكُفِْر ترك الصالَِةين الرجِل وبين الشرِك واب«وأجيب عن حديث 
يستحق عقوبة الكفر وهى القتل، أو أنه حممول على املستحلِّ، أو على أنه قد يؤول به إىل 

  )٣(.الكفر، أو أنَّ ِفعلَه ِفعل الكفَّار

 وسلم عليه اهللا صلى املصطفى أطلق: عنه اهللا رضي حامت أبو قال«: قال ابن حبان
 الصالة ترك إذا املرء ألن؛ الكفر بداية أول الصالة ترك إذ ؛الصالة تارك على الكفر اسم

 إىل ذلك اهأد الفرائض ترك اعتاد وإذا الفرائض، من غريها ترك إىل منه ارتقى ،واعتاده
 اليت البداية على ِرفْالكُ ِبعش آخر هي اليت النهاية اسم وسلم عليه اهللا صلى فأطلق ،اجلحد
 من املتوقع اسم قِلطْت العرب أن فهذا من باب )٤(.»الصالة ترك وهي هاشعب أول هي

  .البداية على النهاية يف الشيء
 اجلواعي أن ال يوالتوقِّ التأينوغريهم  العلم طالب على الواجبومما تقدم يتبني لنا أن 

                                                 
   ١٠/٨٦تفسري الطربي ) ١(
   ٤/٢٢١فتح القدير للشوكاين ) ٢(
 ١/٣٦١ نيل األوطار )٣(
  ٤/٣٢٣صحيح ابن حبان ) ٤(



 

 ١٧٦

 الرجل على احلكم إذ ،ةدوِش غالظة بكل دةوالر بالتكفري بالوصم للصالة كاِرت كل
 اآلخر واليوم باهللا نِمؤي ملسلم ينبغي ال الكفر يف ودخوله اإلسالم دين من خبروجه لمسمالْ
 الصحيحة األحاديث يف ثبت قد فإنه ،النهار مشس من أوضح انهربب إال عليه مِدقْي أن
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالةاملروي ، :»ٍل قَالَ َألِخيِه يجا رمأَيا ،ا كَاِفراَء ِبهب فَقَد 

  . »)١(أَحدهما
فتارك الصالة جحودا خارج عن ملة اإلسالم، ومن تركها اوا وتكاسال فهو على 
خطري عظيم، وذنب من كبائر الذنوب، وتضييع للدين نسأل اهللا السالمة واملغفرة، واهللا 

  .تعاىل أعلى وأعلم
>>>  

  
  

                                                 
 كتاب اإلميان، حديث رقم  يف صحيحه، ومسلم،)٦١٧٢( كتاب األدب، حديث رقم  يف صحيحهرواه البخاري،) ١(
)٢٢٥(  



 

 ١٧٧

  تلقني احملتضر وامليت
  ما حكم التلقني، ومىت يكون، وهل له دليل، أفتونا مأجورين ؟ : ٢٢س 

  اجلواب
بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومـن              

وبعد، فيتغري حال اإلنسان إذا حان أجله، ويكون يف حال صـعب حيتـاج ملـن                . وااله
اجه العبد يف هذا احلال التلقني، والتلقني على        يطمئنه، وحيتاج ملن يبشره برمحة اهللا، ومما حيت       

  : قسمني
  : تلقني احملتضر :األول
يسن  ما      ن احملتضر لقَّ أن ي وذلـك   ، ومن غري إكثـار    ،الشهادتني من غري أمر له 

د منِعلتكون آخر كالمه فيحصل ما و البشوطرد الـشياطني الـذين   ؛ى بدخول اجلنةر 
لَقِّنوا موتـاكُم  : "قوله صلى اهللا عليه وسلم ودليل ذلك يلها،حيضرونه إلفساد عقيدته وتبد

   ِإالَّ اللَّه معناه: "قال النووي يف شرح احلديث    . )١("الَ ِإلَه مذكِّ :واملراد املوت، حضره نوهر 
 اللَّـه   من كَانَ آِخر كَالَِمِه الَ ِإلَه ِإالَّ      " :احلديث يف كماكالمه،   آخر لتكون اهللا إال إله ال

 وكرهـوا  التلقني، هذا على العلماء وأمجع ندب، أمر التلقني ذا واألمر ،)٢("دخلَ الْجنةَ 
 مبـا  ويتكلم بقلبه، ذلك فيكره كربه وشدة حاله بضيق يضجر لئال ؛واملواالة عليه اإلكثار

 التعريض ادعيف آخر، بكالم بعده يتكلم أن إال عليه يكرر ال ةمر قاله وإذا: قالوا. يليق ال
 وإغماض وتأنيسه لتذكريه احملتضر عند احلضور احلديث ويتضمن كالمه، آخر ليكون به

  .)٣(»عليه جممع وهذا حبقوقه والقيام عينيه
  

                                                 
 كتاب اجلنائز، حديث رقم  يف سننه، وأبو داود،)٢١٦٢(نائز، حديث رقم  كتاب اجل يف صحيحهأخرجه مسلم،) ١(
، )١٨٣٧( كتاب اجلنائز حديث رقم  يف سننه، والنسائي،)٩٩٢( كتاب اجلنائز، حديث رقم  يف سننه، والترمذي،)٣١١٩(

 ).١٥١١( كتاب اجلنائز، حديث رقم  يف سننهوابن ماجه،
 حديث هذا: وذكره احلاكم يف املستدرك وقال). ٣١١٨(نائز، حديث رقم  كتاب اجل يف سننهأخرجه أبو داود،)  ٢(

  ).١٢٤٧(حديث رقم . خيرجاه ومل اإلسناد، صحيح
 .٦/٢١٩شرح النووي على صحيح مسلم )  ٣(



 

 ١٧٨

 على أنه لـيس     ن الشهادة، فال شيء يف هذا، وال يدلُّ       لقَّإذا مات املسلم ومل ي    أما  
ى جرين اهللا وشرعه، ومات على ذلك يا على داخلري، فمن كان يف حياته مستقيم من أهل
ـ ا له باخلري من ِقا إذا كان مشهود به ذلك إن شاء اهللا تعاىل، وخصوصنظَوي له اخلري، ل ب
: ا قـال ت عليه جنازة وأثىن الناس عليها خريفالنيب صلى اهللا عليه وسلم عندما مر اجلميع،

  )١(.»أثنيتم عليه خرياً وجبت له اجلنة من«
  : تلقني امليت عقب دفنه: الثاين

ا رواه الطرباين عـن أيب      تلقني امليت بعد الدفن استحبه مجهور الفقهاء، مستدلني مب        
إذا أنا مت فاصنعوا يب كما أمرنا صـلى اهللا عليـه        : قالأنه   ،أمامة الباهلي رضي اهللا عنه    

 أحـد مـن     إذا مات «:  فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ،وسلم أن نصنع مبوتانا   
 إخوانكم فسو يتم التيا فالن ابـن     : مث ليقل  ،اب على قربه فليقم أحدكم على رأس قربه       ر 

يا :  مث يقول  ، فإنه يستوي قاعدا   ،يا فالن ابن فالنة   :  مث يقول  ، فإنه يسمعه وال جييب    ،فالنة
اذكـر مـا    : فليقـل .  ولكن ال تشعرون   ،أرشدنا رمحك اهللا  :  فإنه يقول  ،فالن ابن فالنة  

رجت عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، وأنك رضـيت                 خ
   ا، وباإلسالم دينباهللا رب  آا وبالقر ا، ومبحمٍد نبي ان إمام،  فإن منكر  ا يأخذ كل واحد    ا ونكري

يا رسول  : ن حجته، فقال رجل   قِّانطلق بنا ما يقعدنا عند من لُ      : منهما بيد صاحبه فيقول   
 يـا فـالن ابـن    ،ينسبه إىل أمه حواء   «: ه، قال عليه الصالة والسالم     فإن مل يعرف أم    اهللا

  .)٢(»حواء
 تلقني امليت عقب دفنه فيجلس      ستحبي: قال مجاعات من أصحابنا   : قال النووي 

ـ    : مث ذكر احلديث، مث قال    ... : عند رأسه إنسان ويقول    فهذا التلقني عندهم مستحب ،
. بابه القاضي حسني واملتويل والشيخ نصر املقدسي والرافعي وغريهم        وممن نص على استح   

ل الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحـه اهللا         ِئوس، ونقله القاضي حسني عن أصحابنا مطلقا     
ا من حديث أيب أمامة     وروينا فيه حديثً  : قال، التلقني هو الذي خنتاره ونعمل به     : عنه فقال 

  .  هذا كالم أيب عمرو،وبعمل أهل الشام قدميا، واهدلكن اعتضد بش، ليس إسناده بالقائم
                                                 

 ).١٩٤٤(، والنسائي، كتاب اجلنائز، حديث رقم )٢٢٤٣( كتاب اجلنائز، حديث رقم  يف صحيحهرواه مسلم،) ١(
  ٣/٤٥، جممع الزوائد للهيثمي ٨/٢٤٩ري للطرباين املعجم الكب)  ٢(



 

 ١٧٩

، حديث أيب أمامة رواه أبو القاسم الطرباين يف معجمـه بإسـناد ضـعيف          : قلت
وقد . ا فيستأنس به  قلت فهذا احلديث وإن كان ضعيفً     :  وقال ،مث ذكر احلديث  : ... ولفظه

وقد ،  ترغيب والترهيب اتفق علماء احملدثني وغريهم على املساحمة يف أحاديث الفضائل وال         
 ووصية عمرو بن العـاص      "واسألوا له التثبيت  "اعتضد بشواهد من األحاديث كحديث      

    ما قريبذا يف زمن من يقتدى           ، اومها صحيحان سبق بيا ومل يزل أهل الشام على العمل
واهللا . أما الـصيب فـال يلقـن      ، وهذا التلقني إمنا هو يف حق املكلف امليت       ، به وإىل اآلن  

  )١(.علمأ
وقد سِئل ابن تيمية عن تلقني امليت يف قربه بعد الفراغ من دفنه هل صـح فيـه                  

وهل إذا مل يكن فيه شيء جيـوز        حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أو عن صحابته؟           
  فعله ؟ أم ال؟
كأيب ، أم أمروا به  : ل عن طائفة من الصحابة    ِقهذا التلقني املذكور قد ن    : أجاب

وروي فيه حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لكنه مما ال حيكـم       ، وغريه، ليأمامة الباه 
: فلهذا قال اإلمام أمحد وغريه من العلماء      ، ومل يكن كثري من الصحابة يفعل ذلك      ؛ بصحته

واستحبه طائفة مـن أصـحاب      . ومل يأمروا به  ، فرخصوا فيه ، إن هذا التلقني ال بأس به     
  . وغريهم، ن العلماء من أصحاب مالكوكرهه طائفة م، وأمحد، الشافعي

أنه كان يقوم على قرب الرجل من       : والذي يف السنن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        
وقد ثبت يف الصحيحني    ، »فَِإنه الْآنَ يسأَلُ  ، سلُوا لَه التثِْبيت  «: ويقول  ، أصحابه إذا دفن  

ـ    »واتكُم لَا إلَه إلَّا اللَّه    لَقِّنوا أَم «: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         فتلقني احملتضر س ةن ،
إن : فلهـذا قيـل   ؛ ر بالدعاء له  مؤوأنه ي ، حنتموي، وقد ثبت أن املقبور يسأل     .مأمور ا 

كما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      . فإن امليت يسمع النداء   ، التلقني ينفعه 
وأنـه  ، »ما أَنتم ِبأَسمع ِلما أَقُولُ ِمنهم     «: وأنه قال   ،  »قَرع ِنعاِلِهم إنه لَيسمع   «:أنه قال   

                                                 
  ٢٧٥، ٥/٢٧٤اموع شرح املهذب )  ١(



 

 ١٨٠

ما ِمن رجٍل يمر ِبقَبِر الرجِل كَانَ يعِرفُه ِفي الـدنيا           «: فقال  . أمرنا بالسالم على املوتى     
ى يتح هوحر اللَّه دِه إلَّا رلَيع  لِّمسفَيلَامِه السلَيع د١(»ر(.  

وعليه فإن تلقني احملتضر، وامليت ثابت وال شيء فيه، وعليه فيسن وجيوز للمسلم 
أن يلقن أخاه املسلم أو أخته املسلمة عند االحتضار وبعد دفنه، وهذا كله ينفعه إن شاء 

  .اهللا، واهللا تعاىل أعلى وأعلم
>>>

                                                 
  .٢٥، ٣/٢٤الفتاوى الكربى البن تيمية )  ١(



 

 ١٨١

  الة وغريهامسح الوجه باليدين بعد الدعاء يف الص
هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة، وهل خيتلف الشأن إذا كان الدعاء  : ٢٣س 

  يف الصالة أو خارجها، وما رأيكم فيما يصدر من املتسرعني يف اإلنكار على هذا األمر ؟
  اجلواب

بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن 
وبعد، فالدعاء مقربة عظيمة، يظهر حقيقة التوجه واللجوء هللا سبحانه وتعاىل، وفيه . وااله

إعالن العبد عن فقره وضعفه، واالعتراف بقوة اهللا وقدرته على كل شيء، وقد مساه النيب 
قال النيب صلى اهللا عليه : صلى اهللا عليه وسلم العبادة؛ فعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال

وقَالَ ربكُـم ٱدعوِني أَستِجب لَكُم ِإنَّ الَِّذين ﴿: ، مث قرأ»الدعاء هو العبادة«: وسلم
داِخِرين منهلُونَ جخديِتي سادِعب نونَ عكِْبرتس١ (]٦٠:غافر [﴾ي( .  

 ﴾ِهواسأَلُوا ٱَهللا ِمن فَضِل﴿: وقد أمر اهللا تعاىل بالدعاء وحثَّ عليه؛ فقال تعاىل 
، ]١٤:غافر [﴾فَادعوا اَهللا مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَـاِفرونَ﴿: ، وقال]٣٢:النساء[

وادعوه خوفًا ﴿: إىل قوله تعاىل} ادعواْ ربكُم تضرعا وخفْيةً ِإنه ال يِحب الْمعتِدين{: وقال
قد حذرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عدم الدعاء ، و]٥٦-٥٥:األعراف [﴾وطَمعا

من لَم :  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: والسؤال هللا عز وجل، فعن أيب هريرة قال
  .)٢(»يسأَِل اَهللا يغضب علَيِه

 يدون أن يقضوتضرع  وإحلاح لٍّذُ ِبيديهعبده إذا رفع العبد عز وجل ال يرد اهللا و
؛ يقول النيب منعها أو أعطيها فيها، الدعاء كثرأ حاجة يف لرجل اهللا بارك لقد، و حاجتهله

 ٍمِح رةُيعِطال قَ ومثْا ِإيه ِفسي لٍَةوعد ِبو اَهللاعد يٍمِلس منا ِمم«: عليه أفضل الصالة والسالم

                                                 
، )١٤٧٩(حـديث   » الـدعاء «بـاب   » سجود القرآن « كتاب    سننه ، أبو داود يف   )٤/٢٦٧( أخرجه أمحد يف مسنده      )١(

، وابن ماجه يف    »حسن صحيح «: وقال) ٢٩٦٩(حديث  » سورة البقرة  «باب» تفسري القرآن « كتاب    سننه والترمذي يف 
بـاب  » الرقـائق «كتـاب    صـحيحه    ، وابن حبان يف   )٣٨٢٨(حديث  » فضل الدعاء «باب  » الدعاء«كتاب  يف سننه   

  .وصححه، ووافقه الذهيب) ١٨٠٢(حديث ) ٢/١٤٢ ( يف مستدركه، واحلاكم)٨٩٠(حديث » األدعية«
، والترمذي يف كتاب    )٦٥٨(، والبخاري يف األدب املفرد حديث       )٩٦٩٩(حديث  ) ٢/٤٤٢( أخرجه أمحد يف مسنده      )٢(

  ). ١٨٠٧(حديث ) ١/٦٦٧ ( يف املستدركواللفظ له، واحلاكم) ٣٣٧٣(حديث » فضل الدعاء«باب » الدعوات«



 

 ١٨٢

، ِةر اآلِخي ِفها لَهرِخد ينْا أَمِإ، وهتوع ده لَلَجع ينْا أَم ِإ:الٍثى ثَدحِإ اه ِب اُهللااهطَعال أَِإ
ِإونْا أَمي ِرصفع نِمه نثْ ِموِء الس١(»اله( .  

وقد نص األئمة والفقهاء على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من 
 فكأن الرمحة أصابتهما ارفْ وكأن املناسبة أنه تعاىل ملا كان ال يردمها ِص :قيلالدعاء؛ 

  .)٢(فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف األعضاء وأحقها بالتكرمي 
صفة [جاء يف حاشية الشرنباليل على درر احلكام من كتب احلنفية يف باب 

 ،ذكر األدعية واألوراد اليت وردت السنة ا بعد الصالة لكل مصلٍّيف ] الصالة
 رضي  لقول علي﴾؛كب رانَحبس﴿ خيتم بقوله تعاىل مث ": اإلتيان المصليويستحب ل

ن أحب أن يكتال باملكيال األوىف من األجر يوم القيامة فليكن آخر كالمه م: "اهللا عنه
 لقول ابن عباس ؛ وميسح يديه ووجهه يف آخره،﴾كب رانَحبن جملسه ﴿سإذا قام ِم

 ِناِطب ِبعاد فَ اَهللاوتعا دذَِ» :عليه وسلمرضي اهللا عنهما قال رسول اهللا صلى اهللا 
 رواه ابن ماجه كما يف »كهجا ومِه ِبحسام فَتغْرا فَذَِإا فَمِهوِرهظُ ِبعدا تلَ وكيفَّكَ

 حسمب أن يحتسوي«:  وقال النفراوي يف الفواكه الدواين من كتب املالكية.)٣(»الربهان
  .)٤(»كما كان يفعله عليه الصالة والسالم - الدعاء: أي- وجهه بيديه عقبه 

وقد ذكر اإلمام النووي من الشافعية من مجلة آداب الدعاء مسح الوجه بعد 
ومن آداب الدعاء كونه يف «: الدعاء يف باب األذكار املستحبة يف كتابه اموع فقال

يه ومسح وجهه بعد فراغه واألماكن واألحوال الشريفة واستقبال القبلة ورفع يد األوقات
  . )٥(»وخفض الصوت بني اجلهر واملخافتة

                                                 
   .وصححه ووافقه الذهىب) ١/٤٩٣ ( يف املستدرك، واحلاكم)٣/١٨(يف مسنده  أمحد أخرجه )١(
   .٢/٧٠٩السالم سبل ) ٢(
   .١/٨٠حاشية الشرنباليل على درر احلكام  )٣(
  .٢/٣٣٥، للنفراوي  الفواكه الدواين)٤(
   .٤/٤٨٧اموع، للنووي ) ٥(



 

 ١٨٣

وجزم اإلمام النووي يف التحقيق أنه مندوب كما نقله عنه شيخ اإلسالم زكريا 
 حسم يمثُ(«: وقال العالمة البهويت من احلنابلة. )١( األنصاري، والشيخ اخلطيب الشربيين

وجهِبه ييِهده ( القنوت عقب: أي) انوخارجاِةلَ الص (ذَِإا داع« )٢(.  
والدليل على ذلك ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان ميسح وجهه 

 يِهلَ عى اُهللالَّ ص اِهللاولُس رانَكَ«: عن عمر رضي اهللا تعاىل عنه قالبيديه بعد الدعاء؛ ف
ولَّسذَ ِإما مدي ِفيِهد ي الدلَاِءع مي ردهما حتى يمسِه ِبحما وجه٣(»ه( .  

حديث   له شواهد منها،أخرجه الترمذي«: قال احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام
 قال الصنعاين يف .»وجمموعها يقضي بأنه حديث حسن، وغريه، ابن عباس عند أيب داود

  . )٤(» الفراغ من الدعاءفيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد«: سبل السالم
ال «: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

تستروا اجلُدر، من نظَر ِفي ِكتاِب أَِخيِه ِبغِري ِإذِْنِه فَِإنما ينظُر ِفي الناِر، سلُوا اَهللا ِببطُوِن 
رِوي «: قال أبو داود. »ِرها، فَِإذَا فَرغْتم فَامسحوا ِبها وجوهكُمأَكُفِّكُم وال تسأَلُوه ِبظُهو

هذا احلديث من غري وجه عن حممد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو 
  .)٥(»ضعيف أيضا

                                                 
  ).١/٣٧٠(، ومغين احملتاج )١/١٦٠(أسىن املطالب :  انظر)١(
  .)١/٤٢٠(، وكشاف القناع )٢/١٧٣(اإلنصاف : ، وانظر)١/٢٤١(شرح منتهى اإلرادات ) ٢(
، وأخرجـه احلـاكم يف      )٣٣٨٦(حديث  » رفع األيدي يف الدعاء   «باب  » الدعوات« كتاب    سننه أخرجه الترمذي يف  ) ٣(

   ).١٩٦٧(حديث » الدعاء«يف كتاب ) ١/٧١٩(مستدركه 
  ).٢/٧٠٩(سبل السالم شرح بلوغ املرام : انظر) ٤(
ابن ماجه يف   أخرجه أيضا   ، و  واللفظ له  )١٤٨٥(ث  حدي» الدعاء«يف باب   » سجود القرآن  « سننه   أخرجه أبو داود يف   ) ٥(

» الـدعاء « يف كتـاب     ه، واحلاكم يف مستدرك   )٣٨٦٦(حديث  » رفع اليدين يف الدعاء   «يف باب   » الدعاء«كتاب  سننه  
» رفع اليـدين يف القنـوت     «يف باب   » الصالة«يف كتاب   » السنن الكربى «يف  ، والبيهقي   )١٩٦٨( حديث   )١/٧١٩(

 ). ٣٢٧٦(حديث 



 

 ١٨٤

 : قوله يف احلديثأماليه يف حجر بنا الفضل أيب سالمإلا شيخونقَلَ السيوطي عن 
 وعن يزيد بن سعيد بن مثامة أنَّ النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم كَانَ ِإذَا .)١(حسن حديث هذا

   .)٢(دعا فَرفَع يديِه مسح وجهه ِبيديِه
ومما روي عن الصحابة رضي اهللا عنهم يف مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء 

من فعل ابن عمر ] الدعاء يف ياأليد رفع [بابما أخرجه البخاري يف األدب املفرد يف 
 ثناحد قال راملنِذ بن اهيمإبر ثناحد«: وابن الزبري يف مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقال

حممأىب عن ىأِب أخربين قال يحلَفُ بن د نوهو يمع وقال به : »أَرا يتبن عماو ربن الزِريب 
يدواِنع ِديِب اِنيرالراحِنيت ىلَع الود بن فليح وأبوه فليح بن سليمان قد . )٣(»ِهجوحمم

  .أخرج هلما البخاري يف صحيحه واحتج ما
عن احلسن البصري فعله ملسح الوجه باليدين ] فض الوعاء[وقد نقل السيوطي يف 

رأيت : يمان قالحدثنا إسحق بن راهويه أخربنا املعتمر بن سل: قال الفريايب«: بعد الدعاء
من : فقلت له. يدعو رافعا يديه، فإذا فرغ مسح ما وجهه -صاحب احلرير - أبا كعب 
٤( »إسناده حسن. احلسن بن أيب احلسن: يفعل هذا ؟ قال رأيت(.  

أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بعد الفراغ من القنوت يف الصالة فهو وجه عند 
لطيب، والشيخ أبو حممد اجلويين، وابن الصباغ، واملُتولِّي، الشافعية قال به القاضي أبو ا

، وهو املعتمد من مذهب اإلمام أمحد كما سبق نقله عن )٥(والغزايل، والعمراين صاحب البيان
   .العالمة البهويت

                                                 
  ).٧٤( ص ، للسيوطيض الوعاءف) ١(
 »الـدعاء «يف باب   » سجود القرآن « كتاب    سننه وأبو داود يف  ، )١٧٩٧٢( حديث   )٤/٢٢١(أخرجه أمحد يف مسنده     ) ٢(

 . )١٤٩٢(حديث 
  .١/٢١٤رواه البخاري يف األدب املفرد ) ٣(
   ).١٠١(ص فض الدعاء، للسيوطي ) ٤(
  . ٣/٤٨٠ اموع، النووي )٥(



 

 ١٨٥

وعليه فما يصدر من بعض املتسرعني يف اإلنكار على من ميسح وجهه بعد الدعاء 
ن املقرر شرعا أنه إمنا ينكر املتفق عليه وال ينكر املختلف فيه؛ فال ه؛ ومال وجه لمن الناس 

  .  واهللا تعاىل أعلى وأعلم.إنكار يف مسائل اخلالف
>>>  



 

 ١٨٦

  حكم الضرائب والزكاة
ما حكم اإلسالم فيما تأخذه احلكومات من الناس حتت مسمى الـضرائب             : ٢٤س  

 االمتناع عن دفع هذه األموال      واجلمارك؟ وهل عليها من دليل يف الشرع؟ وهل جيوز        
  أو التهرب منها؟

  اجلواب
بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن             

 دون أن واطنني،مقدار حمدد من املال تفرضه الدولة يف أموال امل    هي    :الضريبةوبعد ف . وآله
ل نظري خدمات والتزامـات     مل والدخ على اِمللك والع  فتفْرض   صوص،يقابل ذلك نفع خم   

  . ختتلف باختالف القوانني واألحوالهي  و،تقوم ا الدولة لصاحل اموع
 إىل جـوار     جبايتها  تقديرها ويف  عادلة يف وويل األمر جيوز له أن يفرض ضرائب        

 هـو  ن ويل األمر  باعتبار أ ،  واحلاجات الالزمة لألمة  العامة  لتغطية النفقات   وذلك  الزكاة؛  
 ي هذا العصر الـذ    السيما يف  - تستلزم نفقات ال مورد هلا       على مصاحل األمة اليت   قائم  ال
  .رت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقهاكثُ

 املؤسسات التشريعية وفقا للنظام      ما أصبح يف عصرنا هذا     واملقصود بويل األمر هي   
مع فيها اإليرادات العامـة،     الدميقراطي، فإن الدولة هلا ما يسمى باملوازنة العامة، واليت جيت         

والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكرب من اإليرادات العامة فإن ذلـك              
  .معناه عجز يف ميزانية الدولة، يتعني على الدولة تعويضه بعدة سبل منها فرض الضرائب
زيادة إال أنه ينبغي أن يراعى يف فرض الضرائب عدم زيادة أعباء حمدودي الدخل و             

فقرهم، وأن توجه الضرائب إىل الفئات اليت ال جيهدها ذلك كطبقة املستثمرين، ورجـال              
  .األعمال الذين جيب عليهم املسامهة يف واجبهم جتاه الدولة

 أموال تأْخذ مـن     ن اجتهد يف فرض   ل م أووكان اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب       
اخلراج واجب على كل من     فلعامة كاخلراج،   الناس من غري زكاة أمواهلم لتحقيق املصاحل ا       

، عاقال أم جمنونـا   ، صغريا أم كبريا  ، بيده أرض خراجية نامية سواء أكان مسلما أم كافرا        
   .وهم يف حصول النماء سواء،  وذلك ألن اخلراج مئونة األرض النامية؛رجال أم امرأة
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كان ملـصاحل   وقيام سيدنا عمر رضي اهللا عنه بفرض ضريبة اخلراج على األراضي            
وجود مورد مايل ثابت لألمة اإلسالمية بأجياهلا املتعاقبة، وتوزيـع          : عامة ظهرت له؛ منها   

   .الثروة وعدم حصرها يف فئة معينة، وعمارة األرض بالزراعة وعدم تعطيلها
وإمنا كان اخلراج يف عهد عمر رضـي        «: قال اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه       

ضريبة اخلـراج مل    ف،  سالم قبل خالفة عمر رضي اهللا عنه       يكن يف اإل   يعين أنه مل  ،  »اهللا عنه 
 وال يف عهد خليفتـه األول أيب بكـر          ، يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم       فروضةتكن م 

كبار الصحابة مـن  ل تهاستشارذلك بعد    رضي اهللا عنه     عمر وفَعلَ   ،الصديق رضي اهللا عنه   
   .)١(املهاجرين واألنصار

 كثري من الصحابة، كعمر، وعلي، وأيب ذر، وعائشة، وابن عمـر،            وقد تقرر عند  
وأيب هريرة، واحلسن بن علي، وفاطمة بنت قيس رضـي اهللا عنـهم، ومـن التـابعني،                 

، ويـدل   أن يف مال املسلم حقا غري مال الزكاة        -)٢(كالشعيب، وجماهد، طاوس، وعطاء   
 ن م ر البِ نِكلَ و ِبِرغاملَ و ِقِرش املَ لَب قِ مكُوهجووا  لُّو ت نْ أَ ر البِ سي﴿لَ: على ذلك قوله تعاىل   

آماِهللا بِ ن و اليِر اآلخِ ِمو ِةكَالِئاملَ و الِك واِبت و ِبالنيني و الَى املَ آت ـ  ع ـ ى حلَ ي القُِو ذَِهبـ ر ى ب
واليتام املَى واِكسني و ابن يِلِب الس و ِلاِئالسني ي  ِف واِبقَالر قَأَ وام الةَ الص و آت اةَكَى الز ونَوفُاملُ و 
ـ  كِئولَ أُ ِسأْ الب نيِح و اِءرالض و اِءسأْي الب  فِ ينِراِبالصوا و داها ع ذَ إِ مِهِدهعِب ـ  ينِذ الَّ ص وا قُد
ِئولَأُوكه املُم ١٧٧: البقرة [﴾ونَقُت.[  

 على إيتاء املـال      على إيتاء الزكاة كما نص      تعاىل نص  أن اهللا يف اآلية    الداللةوجه  
لذوي القرىب واليتامى واملساكني، مما يدل على أن املراد بإيتاء املال يف اآلية غري الزكـاة،                

ا سوى الزكاةوأن يف املال حق.  
  

                                                 
  .وما بعدها) ١٩/٥٦(، واملوسوعة الفقهية )١٥(تخراج ألحكام اخلراج للحافظ ابن رجب احلنبلي ص االس: انظر )١(
  ).٦/١٥٨(احمللى باآلثار البن حزم : انظر) ٢(



 

 ١٨٨

 ياآلية قد جِمع فيها بني إيتاء املال على حبه وبني إيتاء الزكاة بالعطِْف املقتـضِ              ف
غايرةللم،ى الزكاة لتصح املُغايرة وهذا دليل على أن يف املال حق١(ا سو(.  

:  صلى اهللا عليه وسلم عن الزكاة فقـال        سئل النيب : عن فاطمة بنت قيس قالت    و
ـ    اليت يف  مث تال هذه اآلية      »اِةكَى الز وا سِ ق حلَ اِلي املَ  فِ نَِّإ« ـ  سي سورة البقرة ﴿لَ  نْ أَ ر الِب
تلُّووا وجكُوهِقم املَلَب ِقِرشاملَ و٢(﴾ِبِرغ(.  

واحلديث وإن كان فيه مقال فقد دل       «: لحديث املذكور ل بعد ذكره قال القرطيب   
فذكر ،  }وأقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ   {: على صحته معىن ما يف اآلية نفسها من قوله تعاىل         

 ليس الزكاة   }بِهوآتى املَالَ علَى ح   {: بقولهالزكاة مع الصالة، وذلك دليل على أن املراد         
   .)٣(»، واهللا أعلماملفروضة، فإن ذلك يكون تكرارا

أما ما رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسـلم                 
ـ         -)٤(»لَيس ِفي املَاِل حق ِسوى الزكَاةِ     «: قال ن  قال عنها السندي يف حاشيته علـى اب
 أقرب إىل اخلطـأ مـن روايـة         )٥(فى أن رواية املصن   ومن نظَر بني الروايتني ير    «: ماجه

  .)٧(" فَلْيتأَملْ،)٦( لقوة رواية الترمذي بالدليل املوافق هلا؛الترمذي
وهو عند ابن ماجـه     «: قال احلافظ أبو زرعة العراقي بعد ذكره حلديث الترمذي        

لـيس ِفـي املَـاِل حـق ِسـوى          (ويف بعض نسخه    ) ى الزكَاةِ ِفي املَاِل حق ِسو   (بلفظ  
 قد زيدت يف احلديث عن طريـق اخلطـأ يف           »ليس«فمن احملتمل أن لفظة     . )٨(»)الزكَاِة

  .النسخ، مث شاع اخلطأ بعد ذلك

                                                 
  .وما بعدها) ٦/٤٣(تفسري الفخر الرازي :  انظر)١(
  سننه، والدارمي يف)٦٥٩(يث حد» ما جاء يف أن املال حقا سوى«باب » الزكاة« كتاب  سننهأخرجه الترمذي يف) ٢(

 ).١٦٣٧(حديث » ما جيب يف مال سوى الزكاة«باب » الزكاة«كتاب 
  ).٢/٢٤٢(تفسري القرطيب :  انظر)٣(
 ).١٧٨٩(حديث » ما أدي زكاته فليس بكرت«باب » الزكاة«كتاب سننه أخرجه ابن ماجه يف ) ٤(
  .رواية ابن ماجه: يقصد) ٥(
  .}..لرب أن تولواليس ا{آية البقرة : يقصد) ٦(
  ).١/٥٤٦( حاشية السندي على سنن ابن ماجه )٧(
  ).٤/١١ (، للعراقيطرح التثريب) ٨(



 

 ١٨٩

اج ياحت، السيما يف ظل     ا غري الزكاة  يف مال املسلم الغين حق    قد ثبت    هنوِمن ثَم فإ  
  .االجتماعيوالتضامن  وهذا هو املعىن احلقيقي للتكافل  هذه األموال،اتمع إىل
، وجلماعة املسلمني حق يف مال الفرد؛ ألنه مل         )١( فالتضامن االجتماعي فريضة   -٣

يكسب ماله إال ا، وهي اليت سامهت من قريب ومن بعيد، وعن قصد وغري قـصد، يف                 
  .يشته كإنسان يف املدينةتكوين ثروة الغين، وهي اليت بدوا ال تتم مع

فإذا كان يف الدولة اإلسالمية حمتاجون مل تكفهم الزكـاة، أو كانـت مـصلحة               
اجلماعة وتأمينها عسكريا أو اقتصاديا تتطلب ماال لتحقيقها، أو كان ِديـن اهللا ودعوتـه               
 وتبليغ رسالته حيتاج إىل مال إلقامة ذلك، فإن الواجب الذي حيتمه اإلسالم أن تفْرض يف              

أموال األغنياء ما حيقِّق هذه األمور، ألن حتقيقها واجب على والة األمر يف املـسلمني وال       
ما ال يتم الواجب إال بـه       «يتم هذا الواجب إال باملال، وال مال بغري فرض الضرائب، و          

  .»فهو واجب
أنه يتحمل الـضرر    «وكذلك فإن من القواعد الشريعة الكلية املقررة عند الفقهاء          

  .)٢(»أنه جيب حتمل الضرر األدىن لدفع ضرر أعلى وأشد"، و"دفع الضرر العاماخلاص ل
وال ريب أن حتكيم هذه القواعد الشريعة ال يؤدي إىل إباحة الضرائب فحـسب،              
بل يحتم فَرضها وأخذها، حتقيقًا ملصاحل األمـة والدولـة، ودرًءا للمفاسـد واألضـرار               

  .واألخطار عنها
 على األغنياء من أهل كل بلد أن يقومـوا بفقـرائهم،            ضِروفُ«: يقول ابن حزم  

ويمِبج ٣(»رهم السلطان على ذلك إن مل تقم الزكوات(.  

                                                 
وليس املراد من التضامن االجتماعي ما قد يتبادر إىل ذهن البعض من مواساة الفقراء واحملتاجني فقط، بل مرادنا ما هو  )١(

  .على إقامة مصاحل الدولة كافةأعم من ذلك من حق اتمع على الفرد يف التعاون 
  ).٨٧(األشباه والنظائر البن جنيم احلنفي ص : انظر )٢(
   ).٦/١٥٦(احمللى ) ٣(
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، فيجـب أال يتجـاوز      »ر بقدرها دقَأن الضرورة ت  «أيضا  ومن القواعد املقررة    
    ى يف وضعها وطُ   بالضرورة القدر الضروري، وأن يراععلـى   ق حتصيلها ما خيفف وقعها    ر 

  .داألفرا
األساس يف الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعني به على القيـام بواجباـا،              ف

فاألموال اليت جتىب من الضرائب تنفق يف املرافق العامة اليت يعود نفعهـا             ،  والوفاء بالتزاماا 
على أفراد اتمع كافة، كالدفاع واألمن والقضاء والتعليم والصحة والنقل واملواصـالت            

ف، وغريها من املصاحل اليت يستفيد منها جمموع املسلمني، من قريب أو من             والري والصر 
  .بعيد

 الضريبة من األفراد فيه استيالء على جـزء مـن مـاهلم             أخذأن  فيه  ال شك   ومما  
        وحرمان هلم من التمتع به، وهذا احلرمان إمنا رألن الضرورة قضت بـه إذ ال        ؛ص فيه خ 

  .املصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصةو، نهميكن القيام باملصاحل العامة بدو
ولو تركت الدول اإلسالمية يف عصرنا دون ضرائب تنفق منها، لكان من احملتم أن              
تزول بعد زمن يسري من قيامها، وينخر الضعف كياا من كل نواحيه، فضال عن األخطار         

ا حيتاج إىل موارد هائلة     العسكرية عليها، فلقد أصبح التسليح ونفقات اجليوش يف عصرنا مم         
  . من املال

ومع هذا مل تعد القوة مقصورة على السالح واجليوش؛ إذ البد من القوة والتفوق              
يف شىت جوانب احلياة العلمية والصناعية واالقتصادية، وكل هذا يفتقر إىل أمداد غزيرة من              

د باملـال، ليقـوي     املال، وال سبيل إىل ذلك إال بفرض الضرائب باعتبارها نوعا من اجلها           
  .)١(الفرد أمته، وحيمي دولته، فيقوي بذلك نفسه، وحيمي دينه ودمه وماله وعرضه

 كالدفاع واألمن والقضاء والتعليم والصحة      -وحيث إن ما سبق ِذكْره من أمور        
 ضروري ال ميكن االستغناء عنه للدولة       -والنقل واملواصالت والري والصرف وغري ذلك       

  ة، فمن أين للدولة أن تنفق على هذه املرافق وإقامة هذه املصاحل؟ اإلسالمية وألي دول

                                                 
  ).٢/١٠٧٧(املصدر السابق ) ١(
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، فمـصارف   )١(وحيث مل يجوز الفقهاء صرف أموال الزكاة يف غري مـصارفها          
الزكاة حمدودة حمصورة يف األصناف الثمانية اليت حددها القرآن، ولقد كان للزكاة بيـت              

 ر اُهللاكَن ذَإىل غري م جيوز صرف الزكاة ال: ميزانية مستقلة، فقال الفقهاء: مال خاص، أي
 من بناء املساجد، واجلسور، والقناطر، والسقايات، واملدارس، ومتهيد الطرق، وشق           تعاىل

  . )٢(األار، وسد البثوق
ومل يجوزوا كذلك أن خيلط مال الزكاة بأموال مـوارد أخـرى، لتـصرف يف               

لكـل  ، فإن   الضرائبأموال  الزكاة و وال  أمال تداخل بني     ف مصارفها الشرعية املنصوصة،  
  . الزكاة عن الضرائب وال الضرائب عن الزكاة ومصارفه، فال تغينمصادره

والدولة اإلسالمية سابقا كانت تنفق على هذه املصاحل من مصادر مل تعد موجودة             
، فلم يعد إلقامة مصاحل األمة مورد إال فرض ضرائب بقدر ما حيقـق املـصلحة                )٣(اآلن

  . حتقيقهاالواجب
وقد أقر مجاعة من فقهاء املذاهب املتبوعة الضرائب، لكنهم مل يطلقوا عليها اسـم      

 مجع نائبة، وهي اسم ملا ينوب الفرد مـن          »النوائب«، فسماها بعض احلنفية     »الضرائب«
  . جهة السلطان، حبق أو بباطل

 ون حبـق  ما يك « :]النوائب[البن عابدين يف بيان معىن      جاء يف حاشية رد احملتار      
 وفداء األسـرى إذا  ، واملال املوظف لتجهيز اجليش  ، وكري النهر املشترك   ،كأجرة احلراس 

ألا واجبـة   ؛ فالكفالة به جائزة باالتفاق   ، مل يكن يف بيت املال شيء وغريمها مما هو حبق         
ر بإجياب طاعة ويل األمر فيما فيه مصلحة املسلمني ومل يلزم بيـت             على كل مسلم موسِ   

 وإن أريد ا ما ليس حبق كاجلبايات املوظفة على النـاس يف             .و لزمه وال شيء فيه    املال أ 

                                                 
ها وال عن فإن شاء أداها، وإن شاء م،ن ميلك النصابيف معظم الدول اإلسالمية موكول أمرها إىل مالزكاة أصبحت  )١(

  .يف إلزامه بدفعها وال حتصيلها، وإمنا يرجع ذلك إىل مدى إميان املسلم بربهتتدخل الدولة 
  ).٤/١٢٥( املغين: انظر) ٢(
مخس الغنائم احلربية اليت يستويل عليها املسلمون من أعدائهم احملاربني، أو مما أفاء اهللا عليهم من أموال املشركني :  مثل)٣(

د اإلسالمي األول كانت تغين اخلزانة مبا ال حتتاج معه إىل فرض ضرائب على بغري حرب وال قتال، وهذه املوارد يف العه
   ). ٢/١٠٧٤(فقه الزكاة : انظر. الناس غري الزكاة، السيما أن واجبات الدولة حينذاك كانت حمدودة



 

 ١٩٢

    ـا             زماننا ببالد فارس على اخلياط والصباغ وغريهم للسلطان يف كل يـوم أو شـهر فإ
  .)١(»ظلم

 علـى   ه السلطانُ بِرضما ي «: قوله جعفر البلخي     أيب وقد نقل ابن عابدين أيضا عن     
 وكـل مـا     :وقال مشاخينا ، ا مستحقا كاخلراج  ا واجبا وحق  نيصري د  هلم ي  الرعية مصلحةً 
 ، حىت أجرة احلراسني حلفـظ الطريـق       ،عليهم ملصلحة هلم فاجلواب هكذا     يضربه اإلمام 
 مث  ،ف خوف الفتنة  رعف وال ي  رع وهذا ي  ، وأبواب السكك  ، ونصب الدروب  ،واللصوص

إلصالح مسناة اجليحون أو الربض وحنوه      فعلى هذا ما يؤخذ يف خوارزم من العامة         : قال
 ولكن يعلم هذا اجلـواب  ،من مصاحل العامة دين واجب ال جيوز االمتناع عنه وليس بظلم  

للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه ال للتشهري حىت ال يتجاسروا يف الزيـادة                
   .)٢(» اهـ.على القدر املستحق

را إىل تكـثري    رنا إماما مطاعا مفتقِ   دنا إذا ق  إ« :ومن املالكية يقول اإلمام الشاطيب    
 وارتفعـت    عن املـال   لك املتسع األقطار، وخال بيت املال      الثغور ومحاية املُ   اجلنود لسد ،

أن يوظف على األغنياء مـا       -إذا كان عدال     -ال يكفيهم، فلإلمام     حاجات اجلند إىل ما   
  ... املالبيت يف يراه كافيا هلم يف احلال، إىل أن يظهر مال 
 التساع مال بيت املال يف زمـام خبـالف          ؛وإمنا مل ينقل مثل هذا عن األولني      

زماننا، فإن القضية فيه أحرى، ووجه املصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو مل يفعل اإلمـام ذلـك                 
  . )٣(»نا عرضة الستيالء الكفارصارت ديارو ، وبطلت شوكة اإلمام،النظامالنحلَّ 

إذا خلت األيدي من األموال، ومل يكن مـن         «: إلمام الغزايل يقول ا ومن الشافعية   
مال املصاحل ما يفي خبراجات العسكر، ولو تفرق العسكر، واشتغلوا بالكـسب خليـف              

رامة يف بال اإلسالم، جـاز      غدخول العدو ديار املسلمني، أو خيف ثوران الفتنة من أهل ال          
  .)٤("لإلمام أن يوظف على األغنياء مقدار كفاية اجلند

                                                 
  ).٤/٢٨٢(حاشية ابن عابدين ) ١(
   ).٢/٥٧(حاشية ابن عابدين ) ٢(
  .وما بعدها) ٣/٢٥( االعتصام) ٣(
  ).٣٠٤ -١/٣٠٣( ، للغزايلاملستصفى) ٤(



 

 ١٩٣

ا يفيد إقراره لبعض ما يأخذه الـسلطان        مبوقد تكلم عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية        
ـ         : أي" الكلـف الـسلطانية   "باعتباره من اجلهاد باملال الواجب على األغنياء، ومساها ب
  .)١(التكليفات املالية اليت يلزم ا السلطان رعيته أو طائفة منهم

  :هل الضرائب هي املكوس احملرمة 
 أن رضي اهللا عنـه  عامر  عقبة بن ورد من أحاديث يف ذم املكس، كحديثأما ما

 فليس فيها نص يف     -)٢(»ٍسكْ م باِح ص ةَن اجلَ لُخدال ي « :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم    
  .ال يراد ا معىن واحد حمدد لغة أو شرعا" املكس"منع مطلق الضريبة؛ ألن كلمة 

كس على املوظف العامل على الزكاة، الـذي        فيمكن محل ما جاء يف صاحب امل      
يظلم يف عمله ويعتدي على أرباب األموال فيأخذ منهم ما ليس من حقه بغري رضا منهم،                
وذلك ملصلحته اخلاصة، ال ملصلحة املسلمني العامة، فإنه يغل من مال اهللا الـذي مجعـه،           

  .وهذا املال حق الفقراء واملساكني وسائر املستحقني
الضرائب اجلائرة الـيت    : على معىن آخر، وهو   ] املكس[ محل كلمة    وكذلك ميكن 

كانت تسود العامل قبل ظهور اإلسالم، فقد كانت تؤخذ بغري حق، وتنفق يف غري حـق،                
وال توزع أعباؤها بالعدل، فلم تكن هذه الضرائب تنفق يف مصاحل الـشعوب، بـل يف                

خذ من املواطنني حسب قـدرم      مصاحل امللوك واحلكام وشهوام، وأتباعهم ومل تكن تؤ       
  .)٣(على الدفع، فكثريا ما أعفي الغين حماباة، وأرهق الفقري عدوانا

                                                 
   .وما بعدها) ٣٠/١٨٢(جمموع الفتاوى :  انظر)١(
يف السعاية على «باب » اخلراج واإلمارة والفيء« كتاب  سننهيفأبو داود و ،)٤/١٤٣( يف مسنده أمحد أخرجه )٢(

حديث » الرجل عشاراكراهية أن يكون «باب ) الزكاة( يف سننه يف كتاب الدارميو، )٢٥٤٨(حديث » الصدقة
: قالو) ١٤٦٩(حديث ) ١/٥٦٢(يف مستدركه احلاكم ، و)٢٣٣٣(حديث ) ٤/٥١( يف صحيحه ، وابن خزمية)١٦٦٦(
  ". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه"
  .وما بعدها) ٢/١٠٩٤(فقه الزكاة  :انظر) ٣(



 

 ١٩٤

الذي جاء فيه ذلك الوعيد الشديد؛      ] املكس[وهذا النوع هو ما  يطلق عليه اسم         
 من أكرب أعوان الظلمة، بل هو من الظلمـة          )١(املكَّاس«]: الكبائر[قال اإلمام الذهيب يف     

  .)٢(»نه يأخذ ما ال يستحق، ويعطيه ملن ال يستحقأنفسهم، فإ
أما الضرائب اليت تفْرض لتغطي نفقات امليزانية، وتسد حاجات البالد من اإلنتاج            
واخلدمات، وتقيم مصاحل األمة العامة العسكرية واالقتصادية و الثقافية وغريها، وتنـهض            

عاطل، ويشبع كل جـائع،     بالشعب يف مجيع امليادين، حىت يتعلم كل جاهل، ويعمل كل           
 فإا واجبة، وللحكومة اإلسالمية احلق يف فرضها        -ويأمن كل خائف، ويعاجل كل مريض     

  .وأخذها من الرعية حسب املصلحة وبقدر احلاجة
وضع على بـضائع تـدخل لـبالد    الية تاملضرائب نوع من الفهي : اجلمارك أما

، عامةلمصاحل ال  يدخل خزينة الدولة ل    الضرائب  وما جيمع من هذه    ،الدولة املسلمني تقررها 
، ففرضـها  واملنتجات احمللية لصاحل املواطن واملستهلك تشجيع البضائع :ومن هذه املصاحل

وحيث إا نوع من الضرائب فتأخذ نفس أحكـام الـضرائب            فيه محاية للسوق احمللي،   
  .السابق ذكرها

 وال جيوز دفع الرشـوة      ، الضرائب واجلمارك  ال جيوز التهرب من   يتبني مما سبق أنه     
إلنقاصها، كما ننصح القائمني على األمر بأن مبراعاة توجيه الضرائب بنسبة أكرب للفئات             

واهللا تعاىل أعلى   . الثرية، واالبتعاد ا عن الفئات الفقرية غري القادرة على حتمل أعباء احلياة           
  .وأعلم

>>>  

                                                 
  ".العشار"أو " ملكسصاحب ا"أو " املاكس"أو " املكَّاس"ويسمى حمصل هذه الضريبة ) ١(
 ).١١٥(ص   الكبائر، للذهيب)٢(



 

 ١٩٥

  أمساء اهللا ليست حمصورة وبيان التسعة والتسعني امسا
ما املقصود بأمساء اهللا احلسىن ؟ وهل هي حمصورة يف التسعة والتسعني امسا ؟               : ٢٥س  

وما أفضل الطرق لتعيني األمساء التسعة والتسعني حىت نتمكن من إحصائها وحنـصل             
  على األجر املترتب على ذلك وهو دخول اجلنة ؟
  اجلواب

اهللا، وآله وصحبه ومن    بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول          
وبعد، فمعرفة اهللا سبحانه وتعاىل، ودعائه، وسلوك طريق عبادته من أعظم مقاصد            . وااله

العباد، ومنتهى مثرات العلوم، وأمساء اهللا تعاىل من أعظم مفاتيح معرفته، ومن أكرب أبواب              
خرج «:ه اهللا مالك بن دينار رمح  إجابة الدعاء وسلوك طريق العبادة هللا رب العاملني، يقول          

معرفة :  ؟ قال  وما هو يا أبا حيىي    :  أهل الدنيا من الدنيا، ومل يذوقوا أطيب ما فيها، قالوا         
   .)١(»اهللا عز وجل

وفصل القول يف حقيقة أمساء اهللا تعاىل، وإزالة شبهات قد أثريت مصلحة عظيمـة      
 أن تكـون عليـه      حيث تيسر على املهتمني ذا املبحث معرفة املنهج القومي الذي ينبغي          

   .األفهام، ولإلملام باملوضوع إملاما جيدا علينا أوال أن نعلم، معىن أمساء اهللا احلسىن
   :معىن األمساء احلسىن لغة

. األمساء: األمساء احلسىن مركب لفظي يتوقف فهمه على فهم شقيه، فالشق األول              
، ع على الشيء يعرف ـا     هو العالمة توض  مجع اسم، و  : واألمساء  . احلسىن: والشق الثاين   

وهو العالمة، وذهب   ) الوسم( ذهب الكوفيون إىل أنه مشتق من        واختلفوا يف اشتقاقه، فقد   
فأصل االسم علـى رأي الكـوفيني        .)٢( وهو العلو ) السمو(البصريون إىل أنه مشتق من      

 ، وإمنا مسي امسا، ألنـه مسـة       )٣(حذفت فاؤه اليت هي الواو، وعوض عنها باهلمزة         ) وسم(

                                                 
  .٢/٣٥٨رواه أبو نعيم يف احللية ) ١(
، ٦٧ ـ ٦٦ / ٢، األمايل الشجرية ـ أليب السعادات ابن الشجري ـ ٨٨: الصاحيب يف فقه اللغة ـ البن فارس ـ   )٢(

   .٦ ـ ١، اإلنصاف يف مسائل اخلالف ٢٣ / ١شرح املفصل ـ البن يعيش ـ 
   .٦ / ١، اإلنصاف ـ البن األنباري ـ )مسا ( املصباح املنري ـ للفيومي ـ مادة ) ٣(



 

 ١٩٦

أو ) محـل (على وزن   ) مسو(وأصله على رأي البصريني      .)١(توضع على الشيء يعرف ا      
  .)٢ (، مث حذفت المه اليت هي الواو، وعوض عنها اهلمزة يف أوله)قفل(على وزن ) مسو(

، أو مصدر كذكرى ووصـف بـه،        على وزن فعلى، مؤنث األحسن    : واحلسىن  
 األفعال للصورة مث استعمل يف      األصل يف   احلسنواألحسن من احلسن، وهو اجلمال إال أن        

 الظـاهرة مث اسـتعمل يف       واألحـوال  واألخالق لألفعال األصلواجلمال يف   واألخالق،  
  .الصورة

  :املقصود بأمساء اهللا احلسىن 
املقصود بأمساء اهللا احلسىن، أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل ألفاظا تدل علـى ذاتـه                 

 من هذه األلفاظ يراد منه املعىن األحسن واألكمل يف          وتشري إليها، وهي أمساءه، وكل لفظ     
 أا   كذلك ووجه احلسن يف أمساء اهللا    . حقه سبحانه وتعاىل؛ فكانت احلسىن من هذه اجلهة       

 فكانت حسىن لداللتها على أحسن وأعظم وأقدس مسمى وهو اهللا           ،دالة على مسمى اهللا   
  .عز وجل

يف القرآن الكرمي،   يف أربعة مواضع     أمساءه باحلسىن     سبحانه وتعاىل  وقد وصف اهللا  
وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا وذروا الـذين يلحـدون يف أمسائـه             ﴿: وهي قوله تعاىل    

قـل ادعـوا اهللا أو      ﴿: وقوله سبحانه   . ]١٨٠: األعراف   [﴾سيجزون ما كانوا يعملون   
اهللا ال  ﴿:اىل  وقوله تع . ]١١٠: اإلسراء  [﴾  ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن       

هو اهللا اخلالق البارىء    ﴿:وقوله سبحانه وتعاىل    . ]٨: طه   [﴾إله إال هو له األمساء احلسىن     
 ﴾املصور له األمساء احلسىن، يسبح له ما يف السموات واألرض وهـو العزيـز احلكـيم               

  .]٢٤:احلشر [
  
  
  

                                                 
   .٦ / ١اإلنصاف ـ البن األنباري ـ ) ١(
   .٨ ـ ٧ / ١، اإلنصاف ـ البن األنباري ـ ٦: املرجتل ـ البن اخلشاب ـ ) ٢(



 

 ١٩٧

  :هل أمساء اهللا حمصورة يف تسعة وتسعني امسا 
إن هللا تـسعة    «: نه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال          عن أيب هريرة رضي اهللا ع       

من حفظها دخل اجلنـة، وإن اهللا       «ويف رواية   . )١(»وتسعني امسا، من أحصاها دخل اجلنة     
  .)٢(»وتر حيب الوتر

ما ذهب إليه مجـاهري     فهل يشري هذا احلديث إىل حصر أمساء اهللا يف هذا العدد ؟               
صورة يف هذا العدد الوارد يف احلديث، وإمنا هي أكثر          العلماء أن أمساء اهللا تعاىل ليست حم      

من ذلك، وإن خالف بعض العلماء يف ذلك كابن حزم الظاهري، حيث عد ذلك خطـأ                
  .منهم

 حصر فيه ليس احلديث هذا أن على العلماء واتفق«: قال اإلمام النووي رمحه اهللا      
 وإمنـا  والتسعني، التسعة هذه غري أمساء له ليس أنه : معناه فليس وتعاىل، سبحانه ألمسائه
 عـن  اإلخبـار  فاملراد اجلنة، دخل أحصاها من والتسعني التسعة هذه أن احلديث مقصود
 أسـألك « : اآلخر احلديث يف جاء وهلذا األمساء، حبصر اإلخبار ال بإحصائها اجلنة دخول
ـ  احلافظ ذكر وقد ،»عندك الغيب علم يف به استأثرت أو نفسك به مسيت اسم بكل  وأب
 وهـذا  : العريب ابن قال اسم، ألف تعاىل هللا : قال أنه بعضهم عن املالكي العريب بن بكر
  .)٣(»أعلم واهللا. فيها قليل

وقد تابع ابن تيمية اإلمام النووي على ذلك، وصرح بأنه الـصواب، يف جـواب               
إن هذا القـول، و   «: لسؤال عن أن أمساء اهللا تعاىل هل هي حمصورة يف هذا العدد ؟ فقال               

كان قد قاله طائفة من املتأخرين، كأىب حممد بن حزم، وغريه؛ فإن مجهور العلماء علـى                
  .)٤(»خالفه، وعلى ذلك مضى سلف األمة وأئمتها، وهو الصواب

  

                                                 
  .٤/٢٠٦٣، ومسلم يف صحيحه ٢/٩٨١أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
  .٤/٢٠٦٢لم يف صحيحه أخرجه مس) ٢(
  .٩/٣٩شرح مسلم لإلمام النووي ) ٣(
  .٢٢/٤٨٢جمموع الفتاوى، البن تيمية ) ٤(
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وإذا كانت أمساء اهللا سبحانه وتعاىل غري حمصورة يف التسعة والتسعني امسا وهـو              
نه وتعاىل من كوا ليست باسـم        سبحا الصحيح، فما طريق معرفة أن هذه اللفظة امسا هللا        

؟ فالراجح أن السبيل ملعرفة أمساء اهللا سبحانه وتعاىل هو الشرع، فأمسـاء اهللا توقيفيـة،                له
اذكـروا  { :  فقوله أوالً    ،أن مذهبنا أن أمساء اهللا تعاىل توقيفية ال قياسية        «: يقول الرازي   

أمر لنا بأن نـذكره سـبحانه       } هداكُمواذكروه كَما   {: ا  أمر بالذكر، وقوله ثاني   } اهللا  
باألمساء والصفات اليت بينها لنا وأمرنا أن نذكره ا، ال باألمساء اليت نذكرها حبسب الرأي               

  .)١(»والقياس
فمـال بعـضهم إىل     . اختلفوا يف أمساء اهللا تعاىل توقيفية أم ال       «: قال البيضاوي   

نصفه بكونه طبيباً وفقيهاً ومستيقناً، فلوال أن       التوقيف ألنا نصف اهللا تعاىل بكونه عاملاً وال         
القائلون بعدم التوقيف احتجوا    . أمساءه توقيفية لوصف مبثلها وإن كان على سبيل التجوز        

بأن أمساء اهللا تعاىل وصفاته مذكورة بالفارسية والتركية وأن شيئاً منها مل يرد يف القـرآن                
واجلواب أن عدم التوقيف يف     . واز إطالقها وال يف األخبار، مع أن املسلمني أمجعوا على ج        

وهللا األمساء احلـسىن    ﴿: غري اللغة العربية ال يوجب عدمه يف العربية، وبأن اهللا تعاىل قال             
وكل اسم دل على صفات الكمال ونعوت اجلالل كان         ] ١٨٠: األعراف   [﴾فادعوه ا 

  . حسناً وجيوز إطالقه
لتم إنه ليس كذلك؟ والغزايل فرق بـني  واجلواب أنه جيوز ولكن بعد التوقيف مل ق       

واعلم أنه قد ورد يف القـرآن       . اسم الذات وبني أمساء الصفات فمنع األول وجوز الثاين        
اهللا ﴿االسـتهزاء   : ألفاظ دالة على معاٍن ال ميكن إثباا باحلقيقة يف حق اهللا تعاىل منـها               

قالوا أتتخذنا هزواً قـال     ﴿واالستهزاء مذموم لكونه جهالً     ] ١٥: البقرة   [﴾يستهزئ م 
 ﴾ومكروا ومكـر اهللا   ﴿ومنها املكر   ] . ٦٧: البقرة   [﴾أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني     

ومنها التعجـب   ] ٦: الفتح   [﴾وغضب اهللا عليهم  ﴿ومنها الغضب   ] ٥٤: آل عمران   [
  .)٢(»﴾بل عجبت ويسخرون﴿

                                                 
  .٣/١٩٥تفسري الرازي، ) ١(
  .١/١٤تفسري البيضاوي، ) ٢(



 

 ١٩٩

ا، وهـي توقيفيـة     فأمساء اهللا سبحانه وتعاىل غري حمصورة يف التسعة والتسعني امس         
وليست قياسية، وذلك لصيانة األدب مع اهللا، وعدم الوقوع فيما يستشكل ويعترض عليه             

  .كما مر
  :احلاجة إىل تعيني التسعة والتسعني امسا 

:   أربعـة أقـوال      »من أحصاها «: يف قوله   « : قال احلافظ ابن حجر العسقالين        
  وأـا    ،تقدمت الرواية الصرحية به   فسره به البخاري يف صحيحه و     . من حفظها : أحدها  

  ،من أطاقها حبسن الرعايـة هلـا      : ثالثها  . من عرف معانيها وآمن ا    : ثانيها  . عند مسلم 
أن يقرأ القرآن حىت خيتمه فإنه يستويف هـذه         : رابعها  . وختلق مبا ميكنه من العمل مبعانيها     

األول :  وقال النـووي     .بريي  وذهب إىل هذا أبو عبد اهللا الز        ،األمساء يف أضعاف التالوة   
  .)١(» ولعله مراد الزبريي،وحيتمل أن يراد من تتبعها من القرآن: هو املعتمد قلت 

وأيا كان املعىن املقصود ففي احلديث حث على اإلحصاء، فهو مطلوب شرعا وإن             
﴿ال : كان على جهة الندب، ويلزم منه القدرة عليه، فالقدرة مناط التكليف قال تعـاىل               

، وحىت يكون ذلك مقدورا البد أن تكـون         ]٢٨٦:البقرة  [  اهللا نفسا إال وسعها﴾    يكلف
  . تلك األمساء معينة، أو ممكنة التعيني، وميسورة اإلحصاء واحلفظ

وقد روي عن الـنيب صـلى اهللا عليـه          «: قال الشيخ سليمان بن خلف الباجي       
  وهذا يقتضي    »خل اجلنة إن هللا تسعة وتسعني امسا مائة إال واحدا من أحصاها د          «: وسلم  

  .)٢(»أا مما ميكن أن حيصى ويعلم وهو األظهر واهللا أعلم وأحكم
وعليه فإننا يف حاجة إىل تعيني هذه األمساء، إلحصائها وحتصيل األجر الذي حثنا             
عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فتعيني أمساء اهللا احلسىن التسعة والتسعني حيقـق الثمـرة                

  :ديث، ولتحقيق هذه الفائدة العملية علينا أن نتبع أحد هذه املسالك املرادة من احل
  

                                                 
  .٣٢١/ ٤تلخيص احلبري، البن حجر، ) ١(
  .٧/٢٧٢املنتقى شرح املوطأ، لسليمان بن خلف الباجي ) ٢(



 

 ٢٠٠

إن هللا تعاىل تسعة وتسعني     «: ، ونصه    اعتماد حديث الترمذي املشتهر يف هذا الباب       -١
 ،الـرمحن  الذى ال إله إال هو       ، هو اهللا  ، من أحصاها دخل اجلنة    ، مائة غري واحدة   ،امسا

 ، اخلـالق  ، املتكـرب  ، اجلبار ، العزيز ، املهيمن ،ؤمن امل ، السالم ، القدوس ، امللك ،الرحيم
 ، الباسـط  ، القابض ، العليم ، الفتاح ، الرزاق ، الوهاب ، القهار ، الغفار ، املصور ،البارئ
 ، احلليم ، اخلبري ، اللطيف ، العدل ، احلكم ، البصري ، السميع ، املذل ، املعز ، الرافع ،اخلافض
 ، الكـرمي  ، اجلليل ، احلسيب ، املقيت ،ظ احلفي ، الكبري ، العلى ، الشكور ، الغفور ،العظيم
 ، الوكيـل  ، احلـق  ، الشهيد ، الباعث ، ايد ، الودود ، احلكيم ، الواسع ، ايب ،الرقيب
 ، القيـوم  ، احلـى  ، املميت ، احملىي ، املعيد ، املبدئ ، احملصى ، احلميد ، الوىل ، املتني ،القوى
ـ  ، املقـدم  ، املقتدر ، القادر ، الصمد ، الواحد ، املاجد ،الواجد  ، اآلخـر  ، األول ،ؤخر امل
 ذو  ، مالك امللك  ، الرءوف ، العفو ، املنتقم ، التواب ، الرب ، املتعاىل ، الواىل ، الباطن ،الظاهر

 ، اهلـادى  ، النور ، النافع ، الضار ، املانع ، املغىن ، الغىن ، اجلامع ، املقسط ،اجلالل واإلكرام 
  . )١(» الصبور، الرشيد، الوارث، الباقى،البديع

 حدثنا به غري واحد عن صفوان       ،هذا حديث غريب  «: قوله  وعلق عليه الترمذي ب   
وقـد  .  وهو ثقة عند أهل احلديث     ، وال نعرفه إال من حديث صفوان بن صاحل        ،بن صاحل 

وال نعلـم    ،وي هذا احلديث من غري وجه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم               ر 
 وقـد روى    . يف هذا احلديث   يف كثري شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر األمساء إال          

آدم بن أيب إياس هذا احلديث بإسناد غري هذا عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                  
   )٢(» وليس له إسناد صحيح،وذكر فيه األمساء

قال احلافظ ابن حجر بعد أن تكلم عن الروايات اليت عينت التسعة والتسعني امسا،              
رواية الوليد عن شعيب وهي أقرب الطرق إىل الـصحة          وأما  «: مشريا إىل رواية الترمذي     

  .)٣(»وعليها عول غالب من شرح األمساء احلسىن

                                                 
  .٥/٥٣٠سنن الترمذي ) ١(
  .٥/٥٣٠سنن الترمذي ) ٢(
  .١١/٢١٦فتح الباري، البن حجر العسقالين ) ٣(



 

 ٢٠١

وقد نقل ابن حجر عن الغزايل أنه كأنه استغرب من أحد العلماء عـدم اعتمـاد                
مل أعرف أحدا من العلمـاء      : وقال الغزايل   «: األمساء الواردة يف حديث الترمذي، فقال       

علي :  ومجعها من الكتاب سوى رجل من حفاظ أهل املغرب يقال له            اعتىن بطلب األمساء  
: صح عندي قريب من مثانني امسا، اشتمل عليها الكتـاب؛ قـال             : بن حزم، فإنه قال     

وأظنه مل  يبلغه احلديث الذي يف       :  قال الغزايل    .فليتطلب الباقي من الصحاح من األخبار     
  .)١(»ىعدد األمساء، أو بلغه واستضعف إسناده، انته

 اعتماد املتفق عليه يف حديث الترمذي من األمساء املذكورة فيه الـيت جـاءت يف                -٢
وصحيح السنة، وحماولة تغيري بعض األمساء اليت مل تـرد أو وردت بأحاديـث              القرآن  

ضعيفة على اعتبار أن حديث الترمذي مدرج كما ذهب أغلب احملققني، كابن حجـر              
لترمذي وحماولة استخراج مجيع األمساء من القـرآن        العسقالين وغريه، أو ترك حديث ا     

نسبه : الكرمي، وكال األمرين ذكرمها ابن حجر كذلك األول نقله عن القرطيب، والثاين             
  . لنفسه، وقال أنه مل يسبق إليه

العجب من ابن حزم    : وقال القرطيب يف شرح األمساء احلسىن له        «: قال ابن حجر    
} ما فرطنا يف الكتاب من شيء       { : مثانني فقط، واهللا يقول     ذكر من األمساء احلسىن نيفا و     

وهو اهللا، الرمحن، الرحيم، العليم، احلكيم، الكرمي، العظيم،        «:مث ساق ما ذكره ابن حزم       
احلليم، القيوم، األكرم، السالم، التواب، الرب، الوهاب، اإلله، القريب، ايب، السميع،           

آلخر، الظاهر، الكبري، اخلبري، القدير، البصري، الغفـور،        الواسع، العزيز، الشاكر، القاهر، ا    
الشكور، الغفار، القهار، اجلبار، املتكرب، املصور، الرب، املقتدر، البارئ، العلـي، الـويل،             
القوي، احمليي، الغين، ايد، احلميد، الودود، الصمد، األحد، الواحد، األول، األعلـى،            

احلق، اللطيف، الرءوف، العفو، الفتاح، املبني، املـتني،        املتعال، اخلالق، اخلالق، الرزاق،     
املؤمن، املهيمن، الباطن، القدوس، امللك، املليك، األكرب، األعز، السيد، السبوح، الـوتر،            

. »احملسن، اجلميل، الرفيق، املعز، القابض، الباسط، الباقي، املعطي، املقدم، املؤخر، الدهر          

                                                 
  .٤/٣١٩تلخيص احلبري، البن حجر العسقالين ) ١(
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الصادق، املستعان، احمليط، احلافظ، الفعال،     «وفاته  : طيب  قال القر . فهذه أحد ومثانون امسا   
  . »الكايف، النور، الفاطر، البديع، الفالق، الرافع، املخرج

وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إىل أن حررا منه تسعة وتـسعني             : قلت  
على ما   فإن الذي ذكره ابن حزم مل يقتصر فيه          ،وال أعلم من سبقين إىل حترير ذلك      . امسا

 بل ذكر ما اتفق له العثور عليه منه، وهو سبعة وستون امسا متوالية، كما نقلته                ،يف القرآن 
: " فمما مل يذكره وهو يف القرآن       . عنه آخرها امللك، وما بعد ذلك النقطة من األحاديث        

املوىل، النصري، الشهيد، الشديد، احلفي، الكفيل، الوكيل، احلسيب، اجلـامع، الرقيـب،            
ر، البديع، الوارث، السريع، املقيت، احلفيظ، احمليط، القادر، الغافر، الغالب، الفاطر،            النو

 املستعان، احلكم، الرفيع، اهلـادي، الكـايف، ذو         ،العامل، القائم، املالك، احلافظ، املنتقم    
  فإنه   »احلفي«فهذه اثنان وثالثون امسا مجيعها واضحة يف القرآن إال           . »اجلالل واإلكرام 

ورة مرمي، فهذه تسعة وتسعون امسا منتزعة من القرآن، منطبقة على قوله عليه الصالة              يف س 
وهللا األمساء احلسىن فادعوه    {: إن هللا تسعة وتسعني امسا، موافقة لقوله تعاىل         {: والسالم  

وقد رتبتها على هذا الوجه ليدعى      . فلله احلمد على جزيل عطائه، وجليل نعمائه      . }}ا
     :ا

الرب الواحد، اهللا الرب الرمحن الرحيم، امللك، القدوس، السالم، املـؤمن،           اإلله  
املهيمن، العزيز اجلبار، املتكرب اخلالق، البارئ املصور، األول اآلخر، الظاهر، الباطن، احلي            
القيوم، العلي العظيم التواب، احلليم الواسع احلكيم، الشاكر العليم الغين، الكرمي العفـو              

ف اخلبري السميع، البصري املوىل النصري، القريب ايب الرقيـب، احلـسيب            القدير، اللطي 
القوي الشهيد، احلميد ايد احمليط، احلفيظ احلق املبني، الغفار القهار اخلـالق، الفتـاح              
الودود الغفور، الرءوف الشكور الكبري، املتعال املقيت املستعان، الوهاب احلفي الوارث،           

 الغالب القاهر الرب، احلافظ، األحد الصمد، املليك املقتـدر الوكيـل،            الويل القائم القادر،  
اهلادي الكفيل الكايف، األكرم األعلى الرزاق، ذو القوة املتني، غافر الذنب، قابل التـوب              



 

 ٢٠٣

شديد العقاب، ذو الطول رفيع الدرجات، سريع احلساب، فاطر السموات واألرض، بديع            
  .)١(»رض، مالك امللك ذو اجلالل واإلكرامالسموات واألرض، نور السموات واأل

وعلى هذا فيمكن للمؤمن اتباع أي السبل املذكورة، فله متابعة ما ذكـره ابـن               
حجر، أو القرطيب، أو حىت ما استخرجه بعض املعاصرين كالشيخ عبد اهللا بن الصديق، أو               

ر، وإن كنا نرجح الشيخ ابن العثييمني يف تعيني هذه األمساء التسعة والتسعني لتحصيل األج        
اعتماد ما ورد يف حديث الترمذي؛ ألا الرواية املشتهرة يف أمساء اهللا احلسىن، وألن أكابر               

املقـصد  «العلماء عولوا عليها يف شرح أمساء اهللا احلسىن كأيب حامد الغـزايل يف كتابـه          
  .وغريه من العلماء، وقد مر يف كالم ابن حجر العسقالين السابق ذكره» األسىن

فإن هذه احملاوالت من العلماء يف تعيني التسعة والتسعني امسا، كلها اجتـهادات               
مقبولة، وجيوز للمسلم تقليد إحداها، وال ينبغي أن يعلن أحدهم أنه اكتشف خطأ األمـة               
يف اختيارها حديث الترمذي، وأقصى ما يكون له أن يساهم مبسامهته كما فعـل ابـن                

لك وقع يف إلغاء ما عول عليه العلماء، وهو كارثة أن           حجر، والقرطيب، وغريمها، فهو بذ    
 إللغاء ما قبله من أقوال، كما أنه ليس له أن يصور للناس             -إن كان جمتهدا  -يعمد اتهد   

أنه جاء جبديد، فقد سلك قبله ابن حجر والقرطيب وغريمها هذا املسلك، فنـسأل اهللا أن                
  .يرزقنا الفهم

سىن هللا سبحانه وتعاىل، ويتأكد لنا أا غري حمصورة         ومبا مر يتضح معىن األمساء احل       
يف التسعة والتسعني امسا الواردة يف احلديث، وأن هناك سبل لتعيني هذا العدد ال ينكر على       

  .من اتبع أي هذه الطرق، واهللا تعاىل أعلى وأعلم
>>> 

                                                 
  .٣٢١ : ٤/٣١٨تلخيص احلبري، البن حجر العسقالين ) ١(



 

 ٢٠٤

  الرمي قبل الزوال
ام هو حرص املسلمني    علمنا أن من أسباب قتل أعداد كثرية يف احلج كل ع           : ٢٦س  

على االلتزام بوقت حمدد يف رمي اجلمار، فما حقيقة هذا األمر ؟ وهل هناك متسع يف                
  الفقه اإلسالمي لعصمة هذه الدماء؟

  اجلواب
بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن             

لتوحيد، وترسيخ مقاصد الشرع الشريف،     فاحلج شِرع إلقامة الدين، وإعالن ا     وبعد  . وااله
واليت منها حفظ النفس يف كل صورها، فال ينبغي أن يتحول بأي حال من األحوال إىل ما 

  .يدعو إىل قتل النفس اليت حرم اهللا قتلها إال باحلق
وقد ارتبط منسك رمي اجلمرات مبوت كثري من املسلمني يف موسـم احلـج يف               

داد احلجيج الذي هو من مثرات زيادة تعداد الـسكان يف           عصرنا احلديث وذلك لزيادة أع    
العامل، ونريد أن نساهم يف وقف هذا الفساد ببيان أن توقيت رمـي اجلمـرات يف أيـام              
التشريق جائز قبل الزوال؛ وذلك إسهاما يف تقليل الزحام، تفاديا لوقوع تلك احلـوادث              

  .اليت تدمي القلب
ي اجلمرات وكيفية تأديته، مث ننقل اخلالف يف        يف البداية نتكلم بإجياز عن معىن رم      

وقت رمي اجلمرات، وندلل على القول جبواز الرمي قبل الزوال، لعلنا بذلك نـساهم يف               
  .حفظ النفس البشرية اليت جاء الشرع الشريف حبفظها

، األحجار الـصغرية  : واجلمار  . القذف: الرمي لغة   فما املقصود برمي اجلمار ؟      
.  أمجعت األمة على وجوبه    ورمي اجلمار أحد مناسك احلج وقد     . صاةوهي احل ، مجع مجرة 

 يـوم النحـر      أيام هي   أربعة وكيفيته أن ترمى كل مجرة بسبع حصيات، ويرمي احلاج يف         
  .أيام التشريقوثالثة أيام بعده وتسمى ، العاشر من ذي احلجة

مث يف  ،  يرميها بسبع حـصيات   ، مجرة العقبة وحدها فقط   ويوم النحر يرمي احلاج     
اليت تلي مسجد   ، أوال اجلمرة الصغرى  : رمي اجلمار الثالث على الترتيب      اليومني التاليني ي  

  .يرمي كل مجرة منها بسبع حصيات، مث مجرة العقبة ، بعدها، مث الوسطى، اخليف مبىن



 

 ٢٠٥

،  إىل مكة- أي يرحل -إذا رمى احلاج اجلمار ثاين أيام التشريق جيوز له أن ينفر            و
وبه يـسقط   ، ويسمى هذا اليوم يوم النفر األول     ، ل يف االنصراف من مىن    إن أحب التعج  

له أن ينفر قبل غروب     : ومذهب األئمة الثالثة    . رمي اليوم الثالث من أيام التشريق اتفاقا      
  .له أن ينفر ما مل يطلع الفجر من اليوم الرابع من أيام النحر: ومذهب احلنفية ، الشمس

يبدأ من طلوع فجر يوم النحر عند احلنفية        وم النحر   أما توقيت رمي اجلمار ففي ي     
ومن منتصف ليلة يوم النحر ملن وقف بعرفـة قبلـه عنـد             .  ورواية عند احلنابلة   واملالكية

وعند املالكية إىل   ، وآخر وقت الرمي عند احلنفية إىل فجر اليوم التايل          . الشافعية واحلنابلة 
وآخـر وقـت    . مي يوم عن الوقت املذكور    حىت جيب الدم يف املذهبني بتأخري ر      . املغرب

  .ميتد إىل آخر أيام التشريق. الرمي عند الشافعية واحلنابلة 
وذا فليس هناك إشكال يف توقيت الرمي يوم النحر؛ ألن وقته متسع فيمكن أن              
يبدأ من منتصف ليلة يوم النحر وميتد إىل آخر أيام التشريق كما هو مـذهب الـشافعية                 

  .واحلنابلة
يبدأ وقـت   إلشكال يتمثل يف وقت الرمي يف يومي التشريق األوليني؛ حيث           أما ا 

فقيده احلنفيـة   : وأما اية وقت الرمي      عند اجلمهور،    الرمي يف هذين اليومني بعد الزوال     
وذهب الشافعية واحلنابلـة إىل أن آخـر        . كما يف يوم النحر   ، واملالكية يف كل يوم بيومه    

  .وهو آخر أيام التشريق،  من أيام النحرالوقت بغروب مشس اليوم الرابع
وما نريد حبثه يف هذا املوضع هو هل بدء وقت الرمي بعد الزوال مسألة إمجاعية ال                
جيوز اخلالف فيها، أم أن املسألة خالفية ؟ وإن كانت خالفية فما فائدة األخـذ بـالقول        

  الذي يرى جواز بدء الرمي قبل الزوال ؟
ست مسألة إمجاعية واخلالف فيها مستساغ، وبرهاننا       واجلواب أن هذه املسألة لي    

على أن هذه املسألة خالفية أن هناك من العلماء املعتمدين املعتربين من ذهبوا إىل جـواز                
 ورواية عـن أيب يوسـف، وهـو    ،)١(الرمي قبل الزوال، وهو رواية عن اإلمام أيب حنيفة  

                                                 
 وفتح ، ٤/٣٥٠، والبيان للعمراين ١٩٤/ ٤، واحلاوي للماوردي ٤١٥و / ٤بطال   شرح ابن، ٢/١٣٧ بدائع الصنائع )١(

   ٣/٥٨٠ الباري 



 

 ٢٠٦

 وأبو جعفر حممد    ، بن كيسان  طاووسومذهب ابن عباس، وابن الزبري، رضي اهللا عنهما،         
: قـال املـاوردي     .  وعكرمـة   وعطاء بن أيب رباح يف إحدى الروايتني،        الباقر، بن علي 

رمى قبله مل جيز، وقال طاوس  ووقت الرمي يف هذه األيام الثالثة بعد زوال الشمس فإن«
   .)١(»و عكرمة جيوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر

  قال به بعض الشافعية كإمام احلـرمني والرافعـي  وهو وجه يف مذهب الشافعية،

كـابن   واإلسنوي، بل عده الشرواين مقابل األصح يف املذهب، وهو قول لبعض احلنابلة
 أقوال يف مذهب احلنابلة تؤيد الرمي قبل الـزوال يف            من  ورد ومااجلوزي وابن الزاغوين،    

ويف اإلنصاف نقلـه    . )٢(وال يف الفروع وجوزه ابن اجلوزي قبل الز       ما نقل أيام التشريق،   
وجيوز الرمي بطلوع الشمس إال ثالث يوم، وأطلق يف         : ويف الواضح «  :عن الفروع مث قال   

 ،منسكه أيضاً أن لـه الرمي من أول يوم، وأنه يرمي يف اليوم الثالث كاليومني قبله مث ينفر 
 عند طلوعهـا    وعنه جيوز رمي املتعجل قبل الزوال وينفر بعده، ونقل ابن منصور إن رمى            

ويف الذيل علـى طبقـات      . )٣(متعجل، مث نفر كأنه مل ير عليه دماً، وجزم به الزركشي          
أن رمي اجلمار أيام مىن ورمي مجرة العقبـة يـوم    «: احلنابلة قال ابن الزاغوين يف مناسكه     

    .)٤(»النحر جيوز قبل الزوال وبعده واألفضل بعده
فقال مجهور  :  قبل الزوال يف أيام التشريق       واختلفوا إذا رماها  «: قال ابن عبد الرب     

ما يعين أا مسألة خالفية وهذا . )٥(»من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال :العلماء
  .قول اجلمهور

وأمجعوا على أن من رمى اجلمار يف أيام التشريق بعـد زوال            «: وقال ابن املنذر    
اختلفوا فيما إذا رماها قبل الزوال، وإن مل         وفُهم من قوله أم      )١(»الشمس أن ذلك جيزئه   
  .يصرح به كابن عبد الرب

                                                 
   .٣/٥٨٠، وفتح الباري ٤/٣٥٠، والبيان للعمراين ٤/١٩٤ احلاوي للماوردي )١(
  .٣/٥١٨  ، البن مفلح الفروع)٢(
  .٣/٢٥٠، واملبدع ٤/٤٥ اإلنصاف )٣(
  .٣/٢٧٨ شرح الزركشي )٤(
   بريوت- دار الكتب العلمية ٢٠٠٠طـ . ٤/٢٥٣ االستذكار، البن عبد الرب )٥(



 

 ٢٠٧

  
  :وقد استدل من ذهب إىل جواز الرمي قبل الزوال بأدلة عديدة منها 

والرمـي مـن     ]٢٠٣:البقرة  [﴾  واذْكُروا اللَّه ِفى أَياٍم معدوداتٍ    ﴿:  قوله تعاىل    -١
ه، فجعل اليوم كله حمالً للـذكر ومنـه          كما صح عن عائشة عند الدارمي وغري       ،الذكر
  .)٢(الرمي
  من استدل على املنع بفعله صلى اهللا عليه وسلم يلزمه أن يقول مبنع تأخري طواف-٢

  .اإلفاضة عن يوم العيد؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم طاف يوم العيد
يسأل كان النيب صلى اهللا عليه وسلم       «:   حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       -٣

اذبح :  فقال  ؟ حلقت قبل أن أذبح   : يوم النحر مبىن فيقول ال حرج، فسأله رجل فقال        
ال حرج، وأنه صلى اهللا عليـه       :  فقال  ؟ رميت بعدما أمسيت  : وقال آخر . وال حرج 

  . )٣(»افعل وال حرج«: وسلم ما سئل يف ذلك اليوم عن شيء قدم أو أُخر إال قال 
راط زمن معني بالنسبة للتقدمي والتأخري، فإن الـنيب    إشارة ظاهرة إىل عدم اشت    وفيه  

صلى اهللا عليه وسلم خطب يوم العيد وبني للناس ما حيتاجون إليه فنفى صلى اهللا عليـه                 
وسلم وقوع احلرج من كل ما يفعله احلاج من التقدمي والتأخري ألعمال احلج اليت تفعـل                

 قابل للرمي لبينه بنص جلي قطعي،       يوم العيد وأيام التشريق، فلو كان يوجد وقت ي غري         
خاصة أنه خطب الناس بعد ذلك أوسط أيام التشريق والناس مظنة للتقدمي والتـأخري يف               

 -صلى اهللا عليه وسلم   -بقية أيام التشريق كما كانوا يوم النحر، ومع ذلك مل ينههم النيب             
  .لتقدمي والتأخريببيان ظاهر وإمنا أبقاهم على ما فهموه يوم النحر من نفي احلرج من ا

  
  

                                                                                                                                            
  .١/١١اع، البن املنذر  اإلمج)١(
  .٢/٧١  سنن الدرامي)٢(
  .١/٤٣ رواه البخاري يف صحيحه )٣(



 

 ٢٠٨

أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم       «:  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده          -٤
 ويف إسناد هذا احلديث     .)١(»أرخص للرعاة أن يرموا مجارهم بالليل أو أية ساعة من النهار          

وكل ذي عذر    «ضعف وله شواهد عن ابن عباس وابن عمر ضعيفة أيضاً قال ابن قدامة              
   .)٢(» على نفسه أو ماله كالرعاة يف هذا ألم يف معناهممن مرض أو خوف

 .)٣(»إذا رمى إمامك فـارم «: فقال  قول ابن عمر ملن سأله عن وقت الرمي،   -٥
  .ولو كان املتعني عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل

رمقت ابن عباس رماها عند الظهرية قبل       «:  عن ابن أيب مليكه قال    ما روي    -٦
   .)٤(»أن تزول
 إن أيام التشريق كلها ليلها وارها أيام أكل وشرب، وذكـر هللا، وكلـها               -٧

 أوقات حلق كلها يتعلق ا على       -على القول الصحيح  -أوقات ذبح ليلها وارها وكلها      
القول املختار طواف احلج وسعيه يف حق غري املعذور، وإمنا تتفاوت بعض هذه املسائل يف               

  .الفضيلة فكذلك الرمي
 القياس يقتضي جواز الرمي قبل الزوال وهو قياس ما قبل الـزوال يف أيـام                -٨

التشريق على ما قبل الزوال يف يوم النحر، فكما أنه جيوز الرمي قبل الزوال يف يوم النحر                 
  .فكذا ما بعده؛ ألن الكل أيام للنحر

علـى  فظهر لنا إذن أن الرمي بعد الزوال ليس حمل اتفاق أو إمجاع بني العلماء، و              
ذلك فهو من املسائل اتهد فيها اليت جيوز لنا أن نفهم النص لتحقيق مصلحة الواقع، كما                

:  صلى اهللا عليه وسـلم       أنه ليس يف هذه املسألة نص بذاا، بل إنه مأخوذ من عموم قوله            

                                                 
  .٢/٢٧٦ أخرجه الدارقطين يف سننه )١(
  .١/٥٩١ الكايف )٢(
  طـ دار الفكر. ١/٦٠٥ رواه أبو داود يف سننه )٣(
  .٣/٣١٩ رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه )٤(



 

 ٢٠٩

 مع أنه صلى اهللا عليه وسلم قد رمى اجلمرة عند الزوال قبـل              )١(»خذوا عين مناسككم  «
  .الصالة

ذا العموم مع ذلك الفعل ال يدل على الوجوب الذي ذهب إليه كثري من العلماء               وه
عرب التاريخ، فاملناسك منها ما هو ركن كالوقوف بعرفة، وطواف اإلفاضة والسعي، ومنها             
ما هو ركن وفيه خالف يف ركنيته كاحللق والتقصري لشعر الرأس، ومنها ما هو واجب لو                

ليه وجيب عليه أن يذبح ذبيحة هللا، ولو تركه بغري عذر فهو آمث،             فاته يف احلج بعذر فال إمث ع      
ويذبح نفس الذبيحة أيضا، ومنها ما هو سنة أو هيئة من سنن أو هيئات احلج تاركهـا ال                  
إمث عليه وال ذنب، فالقول بالوجوب استدالال بعموم ذلك احلديث حمل نظر واجتهاد منـذ               

  .القدمي
أن كل » صلوا كما رأيتموين أصلي«:  عليه وسلم كما أن ليس معىن قوله صلى اهللا

هيئات الصالة وسننها من أركان الصالة، بل وال أن تركها يستوجب إمثًا، ولكن اإلمث 
الصحيح هو أن يشتغل ذه اهليئات حىت يذهب خشوعه، وحىت تصري الصالة جمرد شعرية 

ا خارج الصالة، فتفقد الصالة ظاهرية ال عالقة هلا بأن يترك الفحشاء أو املنكر اليت ميارسه
  .ذا االهتمام الزائد هدفها ومراد اهللا فيها

وكذلك واجب الرمي، له هيئة يف الزمان ال جتعلنا لك أنفسنا، ومل يأمرنا اهللا 
،  ]١٩٥:البقرة [﴾ والَ تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة﴿: بذلك، بل أمرنا خبالفه فقال تعاىل

والَ تقْتلُوا ﴿: وقال، ]٢٩:النساء  [﴾الَ تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيماو﴿: وقال
قِإالَّ ِبالْح اللَّه مرالَِتى ح فْس٣٣:اإلسراء [﴾ الن[.  

 صـلى اهللا  فإذا انضم إىل ذلك أن احلج بِني على التيسري، فلم يسأل فيه رسول اهللا    
، ومل يسأل عن شيء فيه      )١(»افعل وال حرج  «:  عن شيء قُدم أو أُخر إال قال       سلمعليه و 

                                                 
من حديث جابر بن عبداهللا رضـي اهللا        ) ٩٣٠٧(حديث  ) ١٢٥/ ٥(» ىالسنن الكرب « هذا اللفظ أخرجه البيهقي يف       )١(

حـديث  » استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكبا      «باب  » احلج«يف كتاب   » صحيحه«عنهما، وأخرج مسلم يف     
لتأخذوا مناسككم؛  «:  يرمي على راحلته يوم النحر ويقول      rرأيت النيب   : حنوه من حديث جابر أيضا يقول     ) ١٢٩٧(
  .»إين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذهف



 

 ٢١٠

عذر من تأخري يف الزمان أو ضيق يف املكان، أو حال اعترت من حج معه إال وقد أباح له                   
  .ذلك، فأين هذا من عقلية قد أغلقت على نفسها

قول من قال جبواز الرمي أما ما خيص الشق األخري يف السؤال وهو ما الفائدة باألخذ ب
   قبل الزوال ؟

فاجلواب الفائدة هي صيانة النفس البشرية ومحاية املسلمني من القتل وال خيفى ترجح منع 
  .مفسدة موت النفس على أي مصلحة أخرى

فإن من فَضل املزامحة اليت تؤدي إىل موت نفسه أو موت غريه على العمل بقـول                
ترجح يف أيامنا هذه صيانة للنفس البشرية فهو آمث شرعا،          وإن كان مرجوحا قدميا إال أنه       

وخيشى عليه من عدم قبول حجه، إذ ال جيوز له حبال اإلصرار على قول خمتلف فيـه إذا                  
تيقن موت كل هؤالء املسلمني، فإن اخلروج من اخلالف مستحب وليس بواجب، وقتل             

 عند اهللا من حرمة الكعبـة،       النفس من الكبائر اتفاقا، وحرمة دم امرئ مسلم واحد أعظم         
  ما أعظـم   ،أنت حرام «: فقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه نظر إىل الكعبة فقال هلا            

، فما بالك بكل هـؤالء      )٢(» اهللا منك املؤمن   عند وأعظم حرمة    !حرمتك وأطيب رحيك  
  .املسلمني الذين ميوتون كل عام

عات اليوم كله ولـيس     وعلى ذلك فإن األخذ بفتوى إجازة رمي اجلمرات يف سا         
الرمي يف وقت حمدد واجب شرعي على احلجاج؛ تفاديا حلدوث تلك الكوارث سلمنا اهللا              

  .واملسلمني منها، واهللا تعاىل أعلى وأعلم
>>>  

                                                                                                                                            
، )١٧٣٦(حـديث   » الفتيا على الدابة عند اجلمرة    «باب  » احلج«يف كتاب   يف صحيحه    متفق عليه؛ أخرجه البخاري      )١(

من حديث عبداهللا   ) ١٣٠٦(حديث  » من حلق قبل النحر أو حنر قبل الرمي       «باب  » احلج« كتاب    صحيحه ومسلم يف 
  .ابن عمرو رضي اهللا عنهم

من حديث جابر بن عبداهللا رضـي اهللا عنـهما، وذكـره      ) ٦٩٥(حديث  ) ٢١٥/ ١(» األوسط« أخرجه الطرباين يف     )٢(
  .وسكت عنه) ٨١/ ١(» جممع الزوائد«اهليثمي يف 



 

 ٢١١

  

 مصادر التصوف وشبهة عالقته بالتشيع
  ني التصوف والتشيع؟ما هو التصوف، وما هي مصادره، وهل هناك صلة ب : ٢٧س 

  اجلواب
بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن             

هو تعريف  : وبعد، فاإلجابة عن هذا السؤال تنقسم إىل ثالثة أجزاء؛ اجلزء األول            . وااله
  تشيع ؟هل له عالقة بال: واجلزء الثالث . هو مصادره: التصوف وحقيقته، واجلزء الثاين 

  :حقيقة التصوف وتعريفه : أوال 
وقـد مجـع منـها      . عرف الصوفية التصوف بتعريفات شىت تزيد على املئني       لقد  

:  وعلق على تعددها وتنوعها بقولـه        )١(نيكلسون مثانية وسبعني تعريفا من مصادر خمتلفة      
ري وكذلك حال الذين يعرضون للتصوف بالتعريف، ال يستطيعون إال أن حياولوا التعـب            «

عما أحسته نفوسهم، ولن يكون تعريف مفهوم يضم كل خفية مـن الـشعور الـديين                
املستكن لكل فرد، ما دامت هذه التعريفات، على أية حال، تصور باختصار الئق بعـض               

، وهذا القول سيكون يف غاية الدقة لو ربـط بـاألحوال            )٢(»وجوه التصوف وخصائصه  
 ال تعدد فيه وجوهه، وإمنا التعدد يف أحواله         واملقامات، ال بوجوه التصوف، كون التصوف     

ومقاماته اليت ينبين عليها الوجه األوحد للتصوف وهو التوجه لفاطر السموات واألرض يف             
، ولكن تنوعت األقوال يف تعريف التصوف وتكثرت، تبعا لتنوع األحـوال            )٣(كل حال 
الـصويف ابـن    «وخري شاهد نسوقه هنا هو قول الصوفية أنفسهم مـن أن            . واملقامات

  . )٤(»وقته

                                                 
 .١٥تاريخ التصوف اإلسالمي من البداية حىت اية القرن الثاين، ص ) ١(
 .١٩٥٦ة أبو العال عفيفي مطبعة جلنة التأليف والترمجة القاهرة يف التصوف اإلسالمي وتارخيه، ترمجنيكلسون، ) ٢(
ومـا أَنـا ِمـن     واَألرض حِنيفـاً  وجِهي ِللَِّذي فَطَـر الـسمواتِ   وجهت ِإني[: يظهر هذا الوجه يف قوله تعاىل ) ٣(

ًِرِكنيالِتي[و) ٧٩األنعام،(]املُشِكي  قُلْ ِإنَّ صسنو يحمواي  ًالَِمنيالع باِتي ِللَِّه رمم١٦٢األنعام، (] و.( 
 .٨٠عوارف املعارف، ص ) ٤(



 

 ٢١٢

  .وفيما يلي بعض النماذج اليت جرت على ألسنة الصوفية يف معىن التصوف
التصوف هو األخذ باحلقائق، واليأس     «) : ٢٠٠ت  (قال معروف الكرخي    : أوال  

 مشريا يف جزأه األول إىل طبيعة اجلانب املعريف للتصوف، وهـو            )١(» مما يف أيدي اخلالئق   
أما اجلزء اآلخر من    . ء وجواهرها، وعدم االكتفاء مبا تعطيه ظواهرها      معرفة حقائق األشيا  

التعريف فيشري إىل مقام الزهد، وهو التخلي عما يف أيدي الناس من أمالك رغبـة يف اهللا                 
الصويف من إذا نطق أبان نطقـه       «: تعاىل ومبثل ذلك يقول ذو النون املصري عن الصويف          

  .)٢(»ارح بقطع العالئقعن احلقائق، وإن سكت نطقت عنه اجلو
أن ال متلك شيئا وال ميلكك      «: عن التصوف فقال    ) ٢٩٠ت  (سئل مسنون   : ثانيا  

 والعالقة هنا بني املالك واململوك عالقة تبادلية، فاملالك للشيء يكون مملوكا له،             )٣(»شيء
 كاملال، فهو مملوك ويف الوقت نفسه مالك لقلب صاحبه ويده، فإن متلك شيئا وال ميلكك              

شيء، هذا يعين التحقق مبقام العبودية اخلالصة حيث حتررت من رق األكوان وأصـبحت              
حىت إن رزقك اهللا املال فال متلكه وإمنا حتوزه وتوزعه فيمـا            . عبوديتك خالصة هللا وحده   

اللهم اجعل الدنيا يف أيدينا وال جتعلها       «أراد مالكه احلقيقي وعلى هذا كان دعاء أهل اهللا          
  .»يف قلوبنا
التصوف أن يكون العبد يف كل      «) : ٢٩١ت  (قال عمرو بن عثمان املكي       : الثاث

) : ٣١١ أو   ٣٠٤ت  (وقال أمحـد اجلريـري      . )٤(»وقت مشغوال مبا هو أوىل يف الوقت      
) : ٣٣٤ت  ( وقـال أبـو بكـر الـشبلي          )٥(»التصوف مراقبة األحوال ولزوم األدب    «
ريفات كلها تنطلق من حـال      وهذه التع ) ٦(»التصوف ضبط حواسك ومراعاة أنفاسك    «

. املراقبة، وا يتمكن العبد من أداء أعماله على الوجه األكمل، وكما أريد هلا أن تكـون               

                                                 
 .٧٩عوارف املعارف، ص . ٢٨٠الرسالة القشريية، ص ) ١(
 .١٩، ص ١٩٨٦، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ٣أبو عبد الرمحن السلمي، طبقات الصوفية، حتقيق، نور الدين شريبة، ط) ٢(
إسعاد عبـد   . د: اهلجويري، كشف احملجوب، دراسة وترمجة وتعليق       . ٢٨٠، الرسالة القشرييةة، ص     ٤٥اللمع، ص   ) ٣(

 .٢٣٣اهلادي قنديل، دار النهضة العربية، بريوت، ص 
 .٨١عوارف املعارف، ص ) ٤(
 .٢٨٢الرسالة القشريية، ص ) ٥(
 .٣٤٠طبقات الصوفية، ص ) ٦(



 

 ٢١٣

اإلحـسان أن  «: وحال املراقبة مستفاد من اإلحسان يف قوله صلى اهللا عليه وآله وسـلم             
  .)١(»تعبد اهللا كأنك تراه، فأن مل تكن تراه فإنه يراك

هو أن مييتك احلق عنـك      «: عن التصوف فقال    ) ٢٩٧ت  (سئل اجلنيد   : رابعا  
 وهو قول صادر من حال الفناء، وفيه يفىن العبد عن رؤية نفـسه بنفـسه                )٢(»وحيييك به 

  . لرياها برؤية اهللا له، فتكون رؤيته باهللا وهللا وال حظ للنفس فيها
 إسقاط رؤية اخللـق «) : ٣٧٨ت (ويدخل يف املعىن نفسه قول أيب نصر الطوسي   

 وهو رؤية الكون على حقيقة أنه قائم باهللا ال بنفـسه، وأن حقيقتـه               )٣(» ظاهرا وباطنا 
وهذه احلقيقة ال تدرك إال مـن       . العدم، ولوال قيام الوجود احلق به ملا ظهر، أي ملا وجد          

  .حال الفناء
استرسال النفس مـع اهللا     «: عن التصوف فقال    ) ٣٠٣ت  (سئل رومي    : خامسا

 ناظرا إىل التصوف من مقام الرضا، الذي حيمد فيه اهللا على السراء             )٤(»تعاىل على ما يريد   
واملعىن نفسه نقرأه عند    . والضراء، إذ ال جمال لالعتراض أو السخط على إرادة اهللا ومشيئته          

  .)٥(»التصوف، اإلعراض عن االعتراض«) : ٣٨٧ت (أيب سهل الصعلوكي 
لتصوف من مقام الرضا إىل مقامي      وفيه ينتقل بتعريف ا   . وهو لرومي أيضا   : سادسا
التصوف مبين على ثالث خصال، التمسك بالفقر واالفتقـار،         «: يقول  . الفقر والتوكل 

  .)٦(» والتحقق بالبذل واإليثار، وترك التصرف واالختيار
  
  

                                                 
 .١/٢٧صحيحه البخاري يف ) ١(
 .٢٨٠قشريية، ص الرسالة ال) ٢(
 .٥٠٣طبقات الصوفية، ص ) ٣(
 .٨١عوارف املعارف، ص . ٤٥اللمع، ص ) ٤(
 .٢٨٣الرسالة القشريية، ص ) ٥(
 .٢٨٠نفسه ص ) ٦(



 

 ٢١٤

الذي ال تقلـه األرض     «: قيل لعلي احلصري، من الصويف عندك ؟ فقال          : سابعا
إمنا أشـار إىل    «: إىل هذا التعريف قائال     ) ٤٦٥ت  (القشريي   وينبه   )١(» وال تظله السماء  

هذه مجلة من التعريفات، وكل واحد منها يتكئ يف معنـاه علـى أحـد               . )٢(»حال احملو 
املقامات أو األحوال بل إن كثريا منها ينفتح على بعضه بعضا دون أن يكون بينها كـبري                 

و الصويف قد جييب بغري معـىن،       كما أن املسئول الواحد عن تعريف التصوف أ       . اختالف
انطالقا من املقام أو احلال الذي يكون غالبا عليه يف أثناء اإلجابـة، أو مراعـاة حلـال                  

  . )٣(السائل
   :)٤(ولذلك اختلفت العبارة، واملعىن املشار إليه واحد، وهو كما قال القائل

  عباراتنا شـىت وحـسنك واحـد       
ــشري ٠   وكــل إىل ذاك اجلمــال ي

٠ 
 مفهوم التصوف، يف أحد جوانبه املهمة، يستند إىل ثنائيـة املقامـات             ولئن كان 

وقد أثرنا ذكر هذا    . واألحوال، فإنه من جانب آخر، يغترف من معني األخالق اإلسالمية         
اجلانب مبعزل عن التعريفات السابقة ؛ ألنه دعامة قائمة بعينـها يف اسـتكمال مفهـوم                

د الصوفية األخالقي ينبع من عـني اآليـة         ولعل مستن . التصوف، فال تصوف بال أخالق    
وِإنك لَعلَى خلُـٍق    ﴿: القرآنية اليت ميدح اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم فيها             

إمنـا  «: مث ما ورد يف السنة من قوله صلى اهللا عليه وآله وسـلم              . ]٤: القلم   [﴾عِظيٍم
  . )٥(» بعثت ألمتم مكارم األخالق

  
  

                                                 
 .٢٨٣نفسه ص ) ١(
 .نفسه والصفحة) ٢(
التصوف هو   " :وقوله  . ٤٥اللمع، ص   " أن تكون مع اهللا بال عالقة       : " من أقوال اجلنيد يف التصوف على سبيل املثال         ) ٣(

الرسالة القشريية،  " التصوف ذكر مع احتماع، ووجد مع استماع، وعمل مع اتباع           " و  " أن مييتك احلق عنك وحييك به       
 ..٢٨٠ص 

حمسن مؤيدي، مؤسسة مطالعات وحتقيقـات فرهنكـي،        . د: صدر الدين الشريازي، إيقاظ النائمني، تقدمي وتصحيح        ) ٤(
 ..١٢، صـ ١٣٦١طهران، 

 .٤٧٣ مالك يف املوطأ، ص رواه) ٥(



 

 ٢١٥

لصوفية يعتدون ذا األصل أميا اعتداد، والتصوف عنـدهم مقـرون           ولذلك جتد ا  
لكل . التصوف كله أدب  «): ٢٧٠ت  (قال أبو حفص النيسابوري     . باألدب دون منازع  

فمن لزم آداب األوقات بلغ مبلغ الرجال، ومـن ضـيع           . وقت أدب، ولكل مقام أدب    
 وقال حممد   )١(»ولاآلداب فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث يرجو القب           

التصوف أخالق كرمية ظهرت يف زمـان       «: أستاذ اجلنيد   ) ٢٧٥ت  (بن علي القصاب    
  .)٢ (»كرمي من رجل كرمي مع قوم كرام
الدخول يف كـل خلـق      «: إن التصوف هو    ) ٣١١ت  (وقال أبو حممد اجلريري     

يـه  ونسب اهلجويري قوال لإلمام حممد البـاقر عل       ) ٣(»سىن، واخلروج من كل خلق دين     
التصوف خلق، فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك         «: قوله  ) ١١٧ أو   ١١٣ت  (السالم    

يتجاوز البعد املعريف للتصوف ليقيم     ) ٢٩٥ت  ( بل إن أبا احلسني النوري       )٤(»يف التصوف 
ليس التـصوف رسـوما وال علومـا، ولكنـها          «: قال  . أصوله على األخالق وحسب   

  . )٥(»أخالق
ذا الرأي لشيوع أدعياء التـصوف يف عـصره الـذين           ولعل النوري عدل إىل ه    

ومن املعروف أن املعول عليه يف املعرفة       . يتمسكون باملعرفة الصوفية النظرية دون العمل ا      
  .عند الصوفية هو تلك املعرفة الذوقية الصادرة عن حقيقة ااهدة بالشريعة
ـ           ة عـن مفهـوم     وهناك أقوال أخرى غري قليلة تعتمد البعد األخالقي يف الترمج

التصوف، مما يدل على أن األخالق السنية قاعدة ال غىن عنها يف إحكام مبىن التـصوف                
ت (ولقد ظلت هذه القاعدة ثابتة وممتدة حىت عصر ذروة التصوف مع ابن عريب              . ومعناه

                                                 
 .١١٩طبقات الصوفية ، ص) ١(
 .٢٨٠الرسالة القشريية، ص . ٤٥اللمع، ص ) ٢(
 .٤٥اللمع، ص ) ٣(
ألن أغلب املصادر الصوفية تنـسبه      ) ٣٢٢ت  (واألرجح أن هذا القول أليب بكر الكتاين        . ٢٣٤كشف احملجوب، ص    ) ٤(

 ..إليه
 .١٦٧طبقات الصوفية، ص ) ٥(



 

 ٢١٦

التصوف خلق، فمن زاد عليـك يف اخللـق زاد          «الذي تبىن مقولة أسالفه من أن       ) ٦٣٨
  .)١(»عليك يف التصوف

هل متكن الصوفية من وضع تعريف جامع مـانع         : السؤال الذي يبقى قائما هو      و
للتصوف، حبيث يشتمل على اجلانب املعريف واجلانب األخالقي، فضال عن ركين املقامات            

  واألحوال؟
لعل اجلنيد، وهو املنعوت برئيس الطائفة، يلقي الضوء على هذا التـساؤل فمـن              

تصفية القلب عن موافقة الربية، ومفارقة األخـالق        « : صوفأقواله اجلامعة يف تعريف الت    
الطبيعية، وإمخاد الصفات البشرية، وجمانبة الدعاوى النفسانية، ومنازلة الصفات الروحانية،          
والتعلق بالعلوم احلقيقية، واستعمال ما هو أوىل على األبدية، والنصح جلميع األمة، والوفاء             

وهذا التعريف على   . )٢(» صلى اهللا عليه وسلم يف الشريعة      هللا على احلقيقة، واتباع الرسول    
طوله خيتصر يف شقني، األول يتمثل يف جماهدة النفس على وفق الشريعة احملمدية، واآلخر              

  . يف إدراك احلقيقة، زبدة الشريعة، وذين الشقني يكتمل معىن التصوف
 قدر ممكن من األلفاظ،     ولكن مبا أن املصطلح جينح إىل اإلجياز، وإفادة املعىن بأقل         
. »صفاء ومـشاهدة  «: فقد جند مبتغانا عند أيب بكر الكتاين الذي يعرف التصوف بأنه            

واملشاهدة، هي املعرب عنها باحلقيقـة      ) الوسيلة(= فالصفاء، هو املعرب عنه مبجاهدة النفس       
ز وجـل يف    واحلقيقة عند الصوفية، شهادة أن ال إله إال اهللا كما شهدها اهللا ع            ) الغاية(= 

 شِهد اللَّه أَنه الَ ِإلَه ِإالَّ هو﴿: ، وذلك يف قوله تعاىل )٣(حق نفسه، واملالئكة، وألوا العلم

وبذلك يكون هذا التعريف ] ١٨: آل عمران  [﴾وأُولُوا الِعلِْم قَاِئماً ِبالِْقسِط والْمالِئكَةُ
وضوعية؛ لكونه خمتصرا، ومـشتمال     مؤهال للتعبري عن معىن التصوف، من ناحية فنية وم        
  .على وسيلة الصويف يف الوصول إىل حقيقة التوحيد

                                                 
، اهليئـة املـصرية     ٢إبراهيم مدكور، ط  . د:  الفتوحات املكية، حتقيق وتقدمي، عثمان حيىي، تصدير ومراجعة          ابن عريب، ) ١(

 ..١١/٣٤٤، ١٩٨٥العامة للكتاب، القاهرة، 
ـ ٣٤التعرف ملذهب أهل التصوف، ص ) ٢( السرمدية بدال من األبدية واملعـىن واحـد   : ، وورد يف طبقات الصوفية ٣٥ 

 ..٤٦٤،ص 
 ..٣٤٨، دار املعارف، القاهرة، ص ٢عبد احلليم حممود، قضية التصوف، املدرسة الشاذلية، ط.  د:انظر ) ٣(
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   :مصادر التصوف: ثانيا 
قد كثر اخلالف يف مصادر التصوف على أن البحث هنا لن يـدخل يف معتـرك                ل

اخلالف بقدر ما سيحاول استخراج أركان إسالمية عامة تـستحق أن تكـون أصـوال               
  . للتصوف

ية األوائل، وال سيما املعنيون بتأريخ التجربة الصوفية، قد تصدوا          ولقد كان الصوف  
لبيان هذه املسألة، فاستخرجوا من مصدري التشريع اإلسالمي، الكتاب والسنة، ما يؤكد            

  . شرعية التصوف، وانتماءه األصيل لإلسالم
   : )١(وها هو ذا الطوسي يذهب إىل تقييد التصوف بأربعة أصول إسالمية هي

  .بعة كتاب اهللا عز وجل متا-١
  . االقتداء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم-٢
  . التخلق بأخالق الصحابة والتابعني-٣
  )٢ (. التأدب بآداب عباد اهللا الصاحلني-٤

ومبا أن التصوف عند أول تكونه أخالقا دينية، فمن الطبيعي أن يكون مصدره األول 
الصحابة وأقواهلم، على أن أقوال الصحابة إسالميا، فقد استمد من القرآن والسنة وأحوال 

رضي اهللا عنهم مل تكن خترج عن الكتاب والسنة، وعلى هذا يكون املصدران األساسيان 
للتصوف يف احلقيقة مها القرآن والسنة، ومن القرآن والسنة استمد الصوفية أول ما 

ها من أجل حتقيق استمدوا آراءهم يف األخالق والسلوك، ورياضام العملية اليت اصطنعو
  )٣ (.هدفهم من احلياة الصوفية

  

                                                 
  ..٢١اللمع، ص ) ١(
أصل مصطلح التصوف وداللته، حبث نشر مبجلة البحوث والدراسـات الـصوفية العـدد األول               راجع بتصرف حبث    ) ٢(

أمني يوسف عـودة يف أصـل مـصطلح         . د القاهرة -ية  ، جملة تصدر عن املركز العلمي الصويف بالعشرية احملمد        ٢٠٠٣
  .التصوف

 ).٣٨، ٣٧ص (التفتازاىن، . مدخل إىل التصوف اإلسالمي، د) ٣(



 

 ٢١٨

فما من شيء يتحدث عنه فقهاء السير إىل اهللا ممن اجتمعت هلم شريعة وتحقُّق إال 
، ويتفق اجلميع على ضرورة ووجوب الرجوع إىل )١(وله أصله األصيل يف الكتاب والسنة

ة وال شريعة وال سلوكا، الكتاب والسنة، وعدم اخلروج عليهما عقيد: مصدري اإلسالم
ورد ما خرج عنهما من اعتقادات أو تشريعات أو سلوكيات، فأصول التصوف عند 
الصوفية احلقيقيني هي الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من مصادر التشريع األخرى اليت 

  .)٢(ذهب إليها علماء األمة
 مقَيد بأصول - تصوفويقصد ال-مذهبنا «: فهذا اإلمام اجلنيد سيد الطائفة يقول

الطُّرق كلها مسدودة على اخللق إال على من اقتفى أثر : "وقال أيضا ".الكتاب والسنة
 اهللا عليه وآله وسلم واتبع سنته ولزم طريقته فإن طرق اخلريات كلها مفتوحة الرسول صلى

  . )٣(»عليه
 أصول لىع أمرهم قواعد بنوا الطائفة هذه شيوخ نإ«: وقال اإلمام القشريي

 وأهل السلف عليه وجدوا مبا ودانوا البدع عن عقائدهم ا صانوا التوحيد، يف صحيحة
 نعت هو مبا وحتققوا ،القدم حق هو ما وعرفوا تعطيل، وال متثيل فيه ليس توحيد من السنة

  )٤(.»العدم عن املوجود
  

                                                 
  ) .١٨٤ص (سعيد حوى، /  مذكرات يف منازل الصديقني والربانيني، أ)١(

حديثا، وجعلها  ) ٦١٣(لغت  وقد اعتىن األستاذ سعيد حوى جبمع بعض ما يتعلق بالتصوف وآدابه من أدلة السنة الشريفة فب               
  ).١٨٣ – ٣٩ص (مذكرات يف منازل الصديقني : مقدمة بني يدي كالمه عن التصوف، راجع

احليـاة الروحيـة يف     ). ٣٥ -٣/٢٩(النشار،  . نشأة الفكر اإلسالمي، د   :  للتوسع خبصوص مصادر التصوف اإلسالمي     )٢(
أسـتاذ  (حممد مـصطفى    . علم التصوف، د  ). ٨٠-٣١) (رةأستاذ الفلسفة بآداب القاه   (حممد مصطفى حلمي    . اإلسالم، د 

عبد اهللا يوسف الـشاذيل  . ، التصوف اإلسالمي يف ميزان الكتاب والسنة، د   )٢٤٧ - ١٦٣ص  (،  )العقيدة باألزهر الشريف  
سعيد مـراد   .  رياضة روحية خالصة، د    –،  التصوف اإلسالمي     )٣٧٤ – ٣١١/ ١ج  (،  )األستاذ جبامعة األزهر الشريف   (
حممـد الـسيد    . ، من قضايا التصوف يف ضوء الكتاب والسنة، د        )٨٣ -٦٣ص  ) ( آداب الزقازيق  –س قسم الفلسفة    رئي(

التـصوف يف اإلسـالم وأهـم       ). ٥٦ – ٤٩ص  (،  )أستاذ ورئيس قسم الفلسفة اإلسالمية بدار العلـوم سـابقا         (اجلليند  
 ٢٩ص (، ) قسم الفلسفة اإلسالمية بدار العلوم سـابقا أستاذ ورئيس(حممد عبد اللطيف العبد     . االعتراضات الواردة عليه، د   

– ٣٦.(  
  ) .٨٠ ، ٧٩ص (الرسالة القشريية ، ) ٣(
 ).٢٤ص (الرسالة القشريية، القشريى، ) ٤(



 

 ٢١٩

ما دعا به من دعا إىل اهللا بغري «: وقال الشيخ أبو احلسن الشاذيل رضي اهللا عنه
ليس هذا الطريق بالرهبانية وال «: وقال أيضا. »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو مدٍع

: قال تعاىل. بأكل الشعري والنخالة، وإمنا هو بالصرب على األوامر واليقني يف اهلداية
  ].٢٤: السجدة [»﴾يوِقنونَ ِبَآياِتنا وكَانوا صبروا لَما ِبأَمِرنا يهدونَ أَِئمةً ِمنهم وجعلْنا﴿

 والسنة بالكتاب فاعمل والسنةَ الكتاب الصحيح ككشفُ عارض إذا«: وقال أيضا
 يضمنها ومل والسنة الكتاب يف العصمة يل ضمن تعاىل اهللا ن إ:لنفسك وقل الكشف ودع
   )١ (.»مواإلهلا الكشف جانب يف يل

أي –ال يعتقدون فيهم ها من اجلُ كثرينإ«:  عن الصوفيةمام الشاطيباإلوقال 
رع وأن اختراع العبادات والتزام ما مل يأت يف الش باع،متساهلون يف االت همأن -الصوفية

التزامه مما يقولون به ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به، فأول 
ن الصوفية إ«:  وقال أيضا)٢(.»الفهاباع السنة واجتناب ما خشيء بنوا عليه طريقتهم ات

املثابرون يف أقواهلم وأفعاهلم  أفعال السلف الصاحل،باملقتدون  باع السنة،هم املشهورون بات
ام والفرار عما خيالف ذلكعلى االقتداء الت،ولذلك جعلوا طريقتهم م ِنبة على أكل احلالل ي

واتباع الس٣(.»ة واإلخالص وهذا هو احلقن(  
  :عالقة التصوف بالتشيع 

يف البداية ال ميكن أن نعد التصوف اإلسـالمي مـذهبا عقائـديا، كاملعتزلـة،               
واخلوارج، والشيعة، وال ميكن أن نعدهم كذلك مذهبا فقهيـا كاحلنفيـة، واملالكيـة،              

منهج التربية الروحي والسلوكي الـذي      ولكن التصوف اإلسالمي    . والشافعية، واحلنابلة 
أن تعبد اهللا كأنك تراه ،فإن مل       « : rسلم إىل مرتبة اإلحسان، اليت عرفها النيب        يرقى به امل  

  . )٤(»تكن تراه فإنه يراك

                                                 
  ).٤٦٣ص (إيقاظ اهلمم، ابن عجيبة، ) ١(
  ).١/١٤٧(االعتصام، الشاطيب، ) ٢(
  ).١/٣٥٤(االعتصام، الشاطيب، ) ٣(
  .٣٧ ص ١، ومسلم يف صحيحه، ج٢٧ ص ١، والبخاري يف صحيحه، ج٢٧ ص ١، جأخرجه أمحد يف مسنده) ٤(
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فالتصوف برنامج تربوي، يهتم بتطهري النفس من كل أمراضـها الـيت حتجـب              
اإلنسان عن اهللا عز وجل، وتقومي احنرافاته النفسية والسلوكية فيما يتعلق بعالقة اإلنـسان              

  . ومع اآلخر ومع الذاتمع اهللا
والشيعة هم الذين انتحلوا التشيع لعلي كرم اهللا وجهه، وقالوا إنه اإلمام بعد الرسول              

 بالنص اجللي أو اخلفي وأنه الوصي بعده باالسم أو الوصف دون            -صلى اهللا عليه وسلم   -
والده الصديق وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم أمجعني، وأن اإلمامة ال خترج عنه وال عـن أ          

  .وإن خرجت فبظلم من غريهم أو بتقية منه أو من أوالده
ورمبا كان للخالفات السياسية واحلربية اليت حدثت يف ايات عهد اخللفاء الراشدين            

  .رضوان اهللا عليهم أثر كبري يف نشأة بعض الفرق العقائدية كالشيعة واخلوارج وغريهم
 املسلمني إال أا أخطأت حينما  فرقة من-وهم أغلب الشيعة–والشيعة اإلمامية 

خالفت املسلمني يف تقدمي علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه على سائر الصحابة الكرام، 
والطعن على خالفة من سبقه، بل والنيل من أغلب الصحابة والوقوع يف سبهم ولعنهم، 

  .فهذه طامات كربى أوغرت قلوب أهل السنة واجلماعة
املخالفات غري املقبولة، ألن املسلم ال يكفر بسب املسلم إال أم ال يكفرون ذه 

ولعنه، وإن كان من وقعوا فيهم بالسب واللعن هم خري املسلمني على اإلطالق بعد النيب 
صلى اهللا عليه وسلم، إال أم متأولون، بل وال يروم صحابة أصال، ولذا فإن الشيعة 

مننا هذا من املسلمني مع خمالفتهم ملنهج أهل اإلمامية وهم الكثرة الغالبة من الشيعة يف ز
  . السنة واجلماعة يف باب الصحابة رضي اهللا عنهم من املسلمني

ومل يقتصر اخلالف بني أهل السنة واجلماعة والشيعة على بـاب الـصحابة الكـرام               
  رضوان اهللا عليهم، ولكن هناك أمور أخرى متثل أسس اخلالف بني أهل السنة واجلماعة

 فرق أخرى متعددة منها ما تطرف يف التشيع حىت خرج عن ربقة اإلسالم والشيعة
مبزاعم مكَفِّرة ومعتقدات باطلة، فمنها فرقة تزعم أن اإلله قد حلَّ يف علي وأوالده وأنه قد 

رم ونطق بألسنتهم وعمل بأيديهم، ومن هذه الفرق اليت ضلت اإلمساعيلية ظهر بصو
   .والبهرة، والدروز



 

 ٢٢١

 بعض فرق الشيعة الغالة القول بتحريف القرآن، وتكفري الـصحابة،           ومن عقائد 
عمـر بـن    ، و أبو بكر الـصديق   : لثالث األوائل  ا اخللفاء الراشدين وعدم أحقية خالفة    

ددة مـن   ويرى متبعي الشيعة أن اإلمامة منصوص عليها وحم       . عثمان بن عفان  ، و اخلطاب
قبل اهللا، بينما يرى أهل السنة أن اإلمامة مل يتم حتديدها من قبل اهللا، واإلمامة فضل مـن                  

  .اهللا يتفضل به على من يشاء من عباده وليست خاصة ألحد
ومع كون الصوفية ليسوا مذهبا عقائديا إال أم ينتمون ملـذهب أهـل الـسنة               

  . واجلماعةواجلماعة، وعدهم علماء التوحيد من أهل السنة 
اعلم أن أهل السنة واجلماعة كلهم    «: يقول ابن السبكي يف شرح عقيدة ابن احلاجب         

قد اتفقوا على معتقد واحد فيما جيب وجيوز ويستحيل، وإن اختلفوا يف الطرق واملبـادئ               
  : وباجلملة فهم باالستقراء ثالث طوائف . املوصلة لذلك

  . الكتاب والسنة واإلمجاع-عيةأهل احلديث، ومعتقد األدلة السم: األوىل 
وشيخ األشعرية هو أبو    ). املاتريدية(أهل النظر العقلي وهم األشعرية واحلنفية       : الثانية  

  .احلسن األشعري، وشيخ احلنفية أبو منصور املاتريدي
وهم متفقون يف املبادئ العقلية يف كل مطلب يتوقف الـسمع عليـه، ويف املبـادئ                

 جوازه فقط والعقلية والسمعية يف غريها، واتفقـوا يف مجيـع            السمعية فيما يدرك العقل   
  .املطالب االعتقادية إال يف مسائل

ومباديهم مبادي أهل النظر واحلديث     . أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية    : الثالثة  
  .)١(»يف البداية والكشف واإلهلام يف النهاية

  : سنة واجلماعة ثالث فرق أهل ال«: ويقول اإلمام حممد أمحد السفاريين احلنبلي 
  .وإمامهم أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل: األثرية 

  .وإمامهم أبو احلسن األشعري رمحه اهللا تعاىل: واألشعرية 
  .)١(»وإمامهم أبو منصور املاتريدي: واملاتريدية 

                                                 
  .٢٩٨إشارات املرام من عبارات اإلمام، للشيخ يوسف عبد الرزاق يف تعليقه ص ) ١(



 

 ٢٢٢

وأغفل السفاريين الصوفية ال ألنه مل يعدهم من أهل السنة واجلماعة، وإمنـا ألنـه مل                
 فلم يستقل الصوفية مبذهب     -كما أسلفنا –هم مذهبا عقائديا، بل هو مذهب سلوكي        يعد

يف إثبات قضايا التوحيد، بل كانوا يتبعون يف العقيدة أهل السنة واجلماعة إما مبوقف أهل               
  .احلديث، أو موقف األشاعرة واملاتريدية

ـ            دأ بترمجـة   كما جند كثريا من كتب طبقات األولياء كاحللية وطبقات الشعراين تب
اخللفاء الراشدين األربعة على ترتيبهم عند أهل السنة فتبدأ بذكر أىب بكر الصديق فعمر بن        
اخلطاب فعثمان بن عفان فعلى بن أىب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني، ومن جهة أخـرى                

 مذكورون  – وكثري منهم من األشراف املنتسبني آلل البيت         -فإن أعالم التصوف السنيني     
بقات التصوف وكتب التاريخ املختصة بأعالم أهل السنة، وال ذكـر هلـم يف            يف كتب ط  

  .كتب أعالم الشيعة
كما سنجد يف أعالم التصوف كثريين من أشراف آل البيت، سنجد أيـضا فـيهم               

 إىل سيدنا أىب بكر الصديق كالسادة البكرية        – من حيث النسب     –كثريين ممن ينتسبون    
 سيدنا عمر بن اخلطاب كالشيخ حممد بن عنان وهو من           مبصر، ومنهم من ينتهي نسبه إىل     

كبار أولياء مصر وإليه ينتهي نسب السادة العنانية مبصر، وله ترمجة يف طبقات الشعراين،              
وكذلك الشيخ العارف الكبري اإلمام الرباين أمحد السرهندي الفاروقي جمدد األلف الثانية،            

ىل سيدنا عثمان بن عفان، وكالمها مـن        وكذلك الشيخ خالد ضياء الدين وينتهي نسبه إ       
ومن جهة أخرى فلـيس يف      . كبار رجال النقشبندية وعليهما تدور سالسل هذه الطريقة       

طبقات الصوفية اليت بني أيدينا ترمجة ألحد من أعالم الشيعة، إال من كان من الشخصيات       
سني، وغريمها من   اإلسالمية العامة كسيدنا على بن أىب طالب أو ابنيه السيدين احلسن واحل           

أعالم آل البيت الذين ال ختتص م فرقة دون أخرى، وال يعىن ترمجة أحد منهم يف رجال                 
  .)٢(التصوف أن التصوف صار شيعيا

  

                                                                                                                                            
  .٧٣لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية، شرح الدرة املضية على عقائد الفرقة الناجية ص ) ١(
البهجة السنية يف آداب الطريقة العلية اخلالدية النقشبندية،        :  اإلمام الرباين والشيخ خالد انظر مثال       انظر خبصوص ترمجيت   )٢(

  ).١٥٨ – ١٢٩ص (للخاين، 



 

 ٢٢٣

ومن جهة املمارسات اليومية فسنجد مثال رايات الطرق الصوفية مـثال تكتـب يف              
، وهو ما يؤكد    ) على –ثمان   ع – عمر   –أبو بكر   (أركاا أمساء اخللفاء الراشدين األربعة      

  .سنية هذه الطرق
كل ما تقدم يؤكد على سريان أصول أهل السنة واجلماعة يف التصوف السين بدايـة               

  .من األصول النظرية والفكرية ومرورا باألعالم والرجال وانتهاء باملمارسات اليومية
 مجلة ذا تبني لنا أن أصول الشيعة وعقائدهم ختالف أصول الصوفية السنيني

وتفصيال، أما ما قاله البعض من أن الصوفية شاركت الشيعة يف الْمغاالة يف حب آل بيت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه وذريته، فأمر 
مردود؛ ألن الصوفية مل يغالوا يف حب آل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحدهم، 

وقد أُِمرنا ِبحب آل بيت !  أحبوهم وأحبوا مجيع الصحابة رضوان اهللا عليهم، وكيف البل
] ٢٣: الشورى [﴿قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيِه أَجرا ِإلَّا الْمودةَ ِفي الْقُربى﴾: النبوة، قال تعاىل

وجعل حمبتهم يف أعماق فاآلية توِصي حبب قرابته صلى اهللا عليه وآله وسلم ومودم، 
  . قلب كل مسلم

واملغاالة ال تكون يف احملبة، إمنا تكون يف االعتقاد، فطاملا كان املسلم سليم االعتقاد 
فال حرج عليه يف حمبة أهل البيت رضوان اهللا عليهم مجيعا، وحمبة أهل البيت درجات 

 ذا احلب يف درجات يرزقها اهللا ملن أحبه، فكلما زاد حب املسلم آلل البيت ارتقى
الصاحلني؛ ألن حب أهل البيت الكرام عالمة على حب الرسول صلى اهللا عليه وآله 
وسلم، وحب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم عالمة على حب اهللا عز وجل، ويف هذا 

  :املعىن قال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه
افضي رفليشهد الثقالن أين ..  .ا حب آل حممدإن كان رفض  

وذا العرض نكون قد وقفنا على حقيقة التصوف، ومصادره، وحقيقة العالقة بينه 
وبني التشيع، وعلمنا أن التصوف اإلسالمي يتبع مذهب أهل السنة واجلماع، واهللا تعاىل 

  .أعلى وأعلم
>>>  



 

 ٢٢٤

  قد يكون أثر املعصية أفضل من أثر الطاعة
معصية أورثت ذال وافتقارا خري     «: » احلكم«ما معىن قول ابن عطاء اهللا يف         : ٢٨س  

وهل هي موافقة ألصول الشرع والدين، أما أن فيها         » من طاعة أورثت عزا واستكبارا    
  امتداح للمعصية والعياذ باهللا ؟

  اجلواب
بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصـحبه ومـن          

 من أنفع مـا كتـب يف        -رضي اهللا عنه  -كندري  حكم ابن عطاء اهللا الس    فوبعد،  . وااله
حقائق التوحيد، ووصف طريق سلوك العبد إىل ربه، يقول أحد شراحها سيدي الـشيخ              

ملا كانت حكم السيد السري، العارف باهللا تعاىل سيدي أمحد بن           : أمحد عزب الشرنويب    
ـ      . حممد بن عبد الكرمي بن عطاء اهللا السكندري        د إىل معرفـة    من أنفع ما يتوصل به املري

طريق للعارفني املوصلة إىل ذي العرش ايد؛ الشتماهلا على دقائق التوحيد املنيفـة، مـع               
  .)١(»اختصار عبارا الرائقة اللطيفة

فقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل بطاعته، وجعل الطاعة سببا يف أما بشأن الطاعة واملعصية، 
ليهم السالم والصديقني والشهداء، قال الفوز برضاه وجنته، وسبب يف مرافقة األنبياء ع

ومن يِطِع اللَّه ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِرى ِمن تحِتها اَألنهار خاِلِدين ِفيها ﴿: تعاىل 
ِظيمالع زالفَو ذَِلكوقال سبحانه . ]١٣:النساء  [﴾و :﴿ لَِئكولَ فَأُوسالرو ِطِع اللَّهن يمو

م لَِئكأُو نسحو اِلِحنيالصاِء ودهالشو يِقنيدالصو نيِبيالن نِهم ملَيع اللَّه معأَن الَِّذين ع
ومن يِطِع اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقِْه ﴿: وقال سبحانه وتعاىل . ]٦٩:النساء  [﴾رِفيقًا

ومن يِطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا ﴿: وقال تعاىل . ]٥٢:النور  [﴾لفَاِئزونَفَأُولَِئك هم ا
    .]٧١:األحزاب  [﴾عِظيما

وى ربنا عن املعصية، وجعلها سبب يف الوقوع يف غضبه وسخطه، ويف التعرض 
ن يعِص اللَّه وم﴿: للعذاب يف اآلخرة، وجعلها عالمة على الضالل املبني، قال تعاىل 

                                                 
 طـ مكتبة القاهرة الطبعة ٣حكم ابن عطاء اهللا السكندري، شرح وحتقيق الشيخ عبد ايد الشرنويب األزهري ص ) ١(

 .١٩٩٩الثالثة 



 

 ٢٢٥

ِهنيم ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسروقال . ]١٤:النساء  [﴾و
  .]٣٦:األحزاب  [﴾ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضاللًا مِبينا﴿ :سبحانه 

ساس وعليه التعويل يف القرب إليه سبحانه وجعل ربنا سبحانه وتعاىل القلب هو األ
 ﴾فَِإنها الَ تعمى اَألبصار ولَِكن تعمى القُلُوب الَِتى ِفى الصدوِر﴿:  وتعاىل، فقال تعاىل 

احلج  [﴾ومن يعظِّم شعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن تقْوى القُلُوِب﴿: وقال سبحانه . ]٤٦:احلج [
وِليبتِلي اللَّه ما ِفى صدوِركُم وِليمحص ما ِفى قُلُوِبكُم ﴿: ل سبحانه وتعاىل وقا. ]٣٢:

  ] ١٥٤:آل عمران  [﴾واللَّه عِليم ِبذَاِت الصدور
إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل «: وقال صلى اهللا عليه وسلم 

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا «: اهللا عليه وسلم  وقال صلى .)١(»قلوبكم وأعمالكم
  .)٢(»صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب

           رة ِهظْفمعاصي القلب أكثر خطورة من معاصي اجلوارح، كما أن معاصي اجلوارح م
 وقد حتدث الطاعـة     .سالمة القلب تسلم اجلوارح   لذا فب ألمراض يف القلب جيب عالجها،      

 يف حـني أن     رح معاصي شديدة اخلطورة يف القلب إذا مل يتنبه اإلنسان،         ظاهرة من اجلوا  ال
   . إذا فطن اإلنسان وأناب إىل ربهاملعصية قد يعقبها طاعات نافعة

معصية أورثت ذال وافتقارا خري من طاعة أورثت «: وقول ابن عطاء اهللا السكندري 
 تفهم على الوجه الصحيح األكمل إال       حكمة عظيمة، وفائدة جليلة، ال    » عزا واستكبارا 

  .بضمها للحكمة السابقة هلا
رمبا فتح لك بـاب     «: حيث قال سيدي ابن عطاء اهللا السكندري يف احلكمة السابقة         

. »الطاعة وما فتح لك باب القبول، ورمبا قضى عليك بالذنب فكان سببا يف الوصول             
وذلك أن الطاعة قد تقارا «: مة يقول الشيخ ابن عباد النفزي الرندي يف شرح هذه احلك      

آفات قادحة يف اإلخالص فيها كاإلعجاب ا، واالعتماد عليها، واحتقار من مل يفعلها،             
والذنب قد يقارنه االلتجاء إىل اهللا واالعتذار إليه واحتقار نفـسه،           . وذلك مانع من قبوهلا   

                                                 
 .٤/١٩٨٦ صحيحه أخرجه مسلم يف) ١(
 .٢/١٢١٩، ومسلم يف صحيحه ١/٢٨أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(



 

 ٢٢٦

إليه فينبغي أن ال ينظـر      وتعظيم من مل يفعله فيكون ذلك سببا يف مغفرة اهللا له، ووصوله             
  . )١(»العبد إىل صور األشياء بل إىل حقائقها

: مث أكد سيدي ابن عطاء اهللا رمحه اهللا هذا املعىن ذه احلكمة اليت هي حمل الـسؤال                  
يقـول الـشارح    » معصية أورثت ذال وافتقارا خري من طاعة أورثت عزا واستكبارا         «

فتقار من أوصاف العبودية، فـالتحقق مـا        وال شك أن الذل واال    «: الرندي رمحه اهللا    
والعز واالستكبار من أوصاف الربوبية فالتحقق مـا        . مقتض للوصول إىل حضرة الرب    

 انكسار العاصي خـري مـن       -قدس سره –قال أبو مدين    . مقتض للخذالن وعدم القبول   
  .)٢(»صولة املطيع

ه موافقة ألصول الدين،    وعليه فإن حكمة اإلمام ابن عطاء اهللا السكندري رضي اهللا عن          
ومقاصد الشرع الشريف، ودقائق السلوك القومي، فهي حكمة ال يتعارض معناها مع هذا             

 وإمنا  كله، بل تعضده وتؤكده، وليس ا ثناء على املعصية وذم للطاعة من قريب أو بعيد،              
توبة هي تنبه على مراقبة القلب، وجتنب اإلعجاب بعد الطاعة، كما تنبه على اإلخبات وال             

  .، نسأل اهللا السالمة من ذلك كله، واهللا تعاىل أعلى وأعلمبعد الوقوع يف الذنب
>>> 

                                                 
 طـ مصطفى البايب احلليب ١/٧٤شرح الشيخ حممد بن إبراهيم املعروف بابن عباد النفزي الرندي على كتاب احلكم ) ١(

 .م١٩٣٩الطبعة األخرية سنة 
  ١/٧٤املصدر السابق ) ٢(



 

 ٢٢٧

  العهد الصوفية
 وهل هلذا   ؟ذا يقصدون به  مامسعنا أنه يوجد عند الصوفية ما يسمى بالعهد، ف        :  ٢٩س  

العهد الصويف وجهة شرعية، أو ختريج على أصول الشرع، أم أنه بدعة ما أنزل اهللا ا                
   ؟ سلطانمن

  اجلواب
 وآله وصحبه ومـن     ،احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا       بسم اهللا،   

شاع بني الصوفية مصطلحات تدل على عمق العالقـة بـني الـشيخ    وبعد، فقد   . وااله
ـ     العهد، البيعة، التحكيم، إلباس اخلرقة، الطريق، وهـي        : واملريد، فسموا بداية الرباط ب

الت تربوية سلوكية عميقة، تعين حبسب الظاهر ابتداء الرابطة بـني املريـد             ألفاظ هلا دال  
  .السالك والشيخ الكامل، وحبسب احلقيقة والباطن ربط املريد باملراد سبحانه

الوصية، والضمان، واألمر، والرؤيـة،     : يرجع العهد يف اللغة إىل عدة معاٍن منها       و
ني العباد من املواثيق هو عهد، وأمر اليتيم من         فكل ما عوِهد اهللا عليه، وكل ما ب        .واملرتل

وأَنا علَـى عهـِدك     «: ويف حديث الدعاء   .العهد، وكذلك كل ما أَمر اُهللا به ونهى عنه        
  .)١(»ووعِدك ما استطَعت

ارتباط بـني الـشيخ     « السهرورديشيخ  اليقول  فوأما العهد يف العرف الصويف،      
يرشده ويهديـه ويبـصره     للشيخ يف نفسه ملصاحل دينه ودنياه،واملريد، وحتكيم من املريد

هـي  ف ،البيعـة ويف معىن العهد أيضا      .)٢(»بآفات النفوس وفساد األعمال ومداخل العدو     
ومريد الوصول إيل معرفة احلق تبارك وتعـاىل،   مدخل الصحبة املباركة بني الشيخ املرشد
ق الرباط الوثيق الذي يـستهدف  ل، ويتحقَّقاوامل وا يسري تأثري الشيخ يف مريده باحلال
  .والروح تزكية النفس اإلنسانية وصالح القلب

 د جمر عند الصوفية يف سلوكهم إىل طريق اهللا سبحانه وتعاىل        ال يكفي   وذلك ألنه   
 متعة ذهنية، وثقافة عقلية، قـد       يعدبال معاناة   عندهم  مجرد قراءة كتب التصوف     فالعلم،  

                                                 
   ).٥٩٤٧(حديث » أفضل االستغفار«باب » الدعوات«ب كتاصحيحه أخرجه البخاري يف ) ١(
  ).٢٦٠-٢٥١(للسهروردي ص" عوارف املعارف: " انظر)٢(



 

 ٢٢٨

 األمارة بالسوء، فتكون طريقا إىل الضاللة طردا أو عكسا، أما املـنح             تشارك فيها النفس  
أرباب أحوال، ال أصحاب     اجلهود واألعمال؛ فالصوفية   فهي نتيجة من اهللا تعاىل    الروحية  
  .من ترك ااهدة مل ينل املشاهدةعندهم أقوال، و

ـ            ات، ومراعـاة   فالسائر يف طريق اهللا سبحانه البد له ِمن ترك املرغوبات واملألوف
، وسالح يتقوى به على عدوه اللـدود وهـو          التقوىاألنفاس، مث البد له من زاٍد وهو        

  . اهلمة، ومركوب يقصر عليه وعثاء السفر وهو الذكر
وال يستقيم السري مع كل هذا إال بدليل، وهو األستاذ الكامل املريب الفاضل، وقد              

فمن أراد السلوك إىل اهللا على يـد         ."يخهمن ال شيخ له فالشيطان ش     "اشتهرت عبارام   
بعض الواصلني وقد يسر اُهللا له من هو كذلك، فعليه أن يلِْزم نفسه طاعته والدخول حتت                

  .أوامره ونواهيه
فإن املرشد يتعهد السائر إىل اهللا بالتوجيه ويرشده إىل الطريق احلق، ويضيء له ما              

فإن املريد يبـايع     .عاىل على بصرية وهدى ويقني    أظلم من جوانب نفسه، حىت يعبد اهللا ت       
املرشد، ويعاهده على السري معه يف طريق التخلي عن العيوب والتحلي بالصفات احلسنة،             

وحفظ العهد هو الوقوف عند ما حـده اهللا   .والتحقق بركن اإلحسان والترقي يف مقاماته    
حفظ عهد الربوبية والعبودية هو     تعاىل لعباده فال يفقد حيث أُمر، وال يوجد حيث نهي، و          
  . أال ينسب كماال إال إىل الرب، وال نقصانا إال إىل العبد

ِإنَّ الَِّذين يبايعونك ِإنما يباِيعونَ اَهللا يد       ﴿:فالعهد يف حقيقته عهد اهللا، واليد يد اهللا         
  ِديِهمأَي ققبة النكـوص واملخالفـة     ، ومن هنا كان التحذير من عا      ]١٠: الفتح [﴾اِهللا فَو

، فالعهد الظاهر عهد    ]١٠: الفتح[ ﴾فَمن نكَثَ فَِإنما ينكُثُ علَى نفِْسهِ     ﴿: ونقض العهد 
  .الشيخ، والعهد الباطن احلقيقي هو عهد اهللا سبحانه وتعاىل

: فإذا اتضح معىن العهد الصويف يف اللغة ويف عرف الصوفيني، بقي سؤال، وهو            
الصويف توجيه شرعي، وختريج جيعله منسجما مع أصـول الـشرع           وهل هلذا العهد    

  الشريف؟ 
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قال اهللا  ، فقد   القرآنفأما   :نعم له ختريج شرعي من نصوص الكتاب والسنة       : واجلواب
ما ينكُـثُ    فَوق أَيِديِهم فَمن نكَثَ فَِإن      يد اهللاِ  ِإنَّ الَِّذين يباِيعونك ِإنما يباِيعونَ اهللاَ     ﴿: تعاىل

  .]١٠:الفتح[ ﴾ فَسيؤِتيِه أَجرا عِظيماعلَى نفِْسِه ومن أَوفَى ِبما عاهد علَيه اَهللا
املبايعون « : قوله إمساعيل بن سودكنيالشيخ عن ]البيان روح[تفسري  نقل صاحب

لى احلقيقة واحـد     هؤالء الثالثة ع   واملبايع يف  . والسالطني ، والشيوخ الورثة  ، الرسل :ثالثة
 وعلـى هـؤالء     ،تباع اهللا تعاىل على بيعة هؤالء األ       وهؤالء الثالثة شهود   ،وهو اهللا تعاىل  
تباع الذين بايعوهم شروط جيمعها املتابعة       وعلى األ  ، جيمعها القيام بأمر اهللا    الثالثة شروطٌ 

ل معصومون من   ن الرس إ ف ،اصلًأما الرسل والشيوخ فال يأمرون مبعصية       أف  .روا به ِمأُفيما  
 كان حمفوظـا وال     خق منهم بالشيو  ِحـن لَ ما السالطني فم  أ و . والشيوخ حمفوظون  ،هذا

  .)١(» والبيعة الزمة حىت يلقوا اهللا تعاىل، معصية هذا فال يطاع يفع وم،كان خمذوال
هـد  فالع،  ]٣٤:اإلسـراء  [﴾وأَوفُوا ِبالْعهِد ِإنَّ الْعهد كَانَ مسئُوال     ﴿: وقوله تعاىل 

نفا، ومنها البيعة بني الـشيخ املـريب        آ تاملذكور عام شامل أنواع البيعة الثالثة اليت ذكر       
  .ومريديه

عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى          النبوية ما رواه      ن السنة   وم
 ولَـا   ، ولَا تزنوا  ،وا ولَا تسِرقُ  ، شيئًا ا تشِركُوا ِباهللاِ  باِيعوِني علَى ألَّ  «: اهللا عليه وسلم قال   

 كُملَادلُوا أَوقْتت،       ِلكُمجأَرو ِديكُمأَي نيب هونرفْتاٍن تتهوا ِببأْتلَا توا ِفـي       ، وـصعلَـا تو 
دنيا  ومن أَصاب ِمن ذَِلك شيئًا فَعوِقب ِفي ال        ،ى ِمنكُم فَأَجره علَى اهللاِ     فَمن وفَّ  ،معروٍف

  ةٌ لَهكَفَّار واهللاُ        ،فَه هرتس ئًا ثُميش ذَِلك ِمن ابأَص نمِإلَى اهللاِ    و وفَه       ـهنفَا عاَء عِإنْ ش 
هاقَباَء عِإنْ شلَى ذَِلك.وع اهنعاي٢(» فَب(.  

حدثين أيب شداد رضي اهللا عنه وعبادة بـن الـصامت           : وعن يعلى بن شداد قال    
 - هلْ ِفيكُم غَِريب؟  «: كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال        : اِضر يصدقه قال  ح

                                                 
  ). ٩/٢١( روح البيان) ١(
  صحيحه ، ومسلم يف)١٨(حديث » عالمة اإلميان حب األنصار«باب » اإلميان«كتاب صحيحه أخرجه البخاري يف  )٢(

    ).٦٧٨٧(ث حدي» بيعة النساء«باب » األحكام«كتاب 
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ارفَعـوا أَيـِديكُم    : ال يا رسول، فأمر بغلق الباب فقـال       :  فقلنا -يعين من أهل الكتاب     
وضع رسولُ اهللا صلى    ال إله إال اهللا، مث      : ، فرفعنا أيدينا ساعة وقلنا    لَا ِإلَه ِإلَّا اللُه   : وقُولُوا

احلَمد ِهللا، الَّلهم بعثْتِني ِبهِذِه الكَِلمِة، وأَمرتِني ِبها، ووعدتِني         : اهللا عليه وسلم يده مث قال     
اداِمليع ِلفخلَا ت كِإنةَ، وا اجلَنلَيهمث قال. ع: غَفَر لَّ قَدوج زوا فَِإنَّ اَهللا عِشرأَب ١(»لَكُم(.  

أتيت النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        «: قالوعن بشر بن اخلصاصية رضي اهللا عنه        
ـ  أُ  وأنْ ،هه ورسـولُ  ا عبد د حمم  وأنَّ  ال إله إال اهللاُ     أنْ  شهادةَ  علي طَرت قال فاش  ،ألبايعه  يمِق
ـ  صوم أَ  وأنْ ، اإلسالم ةَج ح جح أَ  وأنْ ، الزكاةَ يؤد أُ  وأنْ ،الصالةَ شوأنْ ،ر رمـضان  ه  

 . والصدقةُ اهللا ما أطيقهما اجلهاد     أما اثنتان فو   ، يا رسول اهللا   : فقلت ،د يف سبيل اهللا   جاِهأُ
 م زفإع  ن ولَّ موا أنه م   من اهللا   بغضبٍ اَءى الدبر فقد ب ،   فأخاف إن ح ضر  ت تلك جشت ع

ما : الذود من اإلبل  [ ذود   عشر و ةٌيمناهللا ما يل إال غُ      فو ، والصدقة . املوت ِتهِرنفسي وكَ 
 أهلي ومحولتـهم  ] اللنب[ لُس رِ نه] بني االثنني إىل التسع، وقيل ما بني الثالث إىل العشر         

ما حيتمل عليه الناس من الدواب سواء أكانت عليهـا األمحـال أم مل تكـن،                : بالفتح[
 مث  ،ك يـده   حـر   فقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده مث         :قال  ].األمحال: وبالضم

 . يا رسول اهللا أنا أبايعك     : قلت :قال  !؟ا فلم تدخل اجلنة إذً    !فال جهاد وال صدقة    :قال
  .)٢( فبايعت عليهن كلهن:قال

يا رسول اهللا اشتِرطْ علي     : قلت": وروي عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال         
 اَهللا لَا تشِرك ِبه ِشيئًا، وتِقيم الـصلَاةَ،         أُبايعك علَى أَنْ تعبد   : قال. فأنت أعلَم بالشرط  

                                                 
ومسند الشاميني ) ٧١٦٣(حديث ) ٧/٢٨٩(واللفظ له، والطرباين يف املعجم الكبري ) ٤/١٢٤ ( يف مسندهأمحد أخرجه) ١(
" رجاله موثقون: "، وقال يف جممع الزوائد)١٨٤٤(حديث ) ١/٦٧٩(، واحلاكم يف مستدركه )١١٠٣(حديث ) ٢/١٥٧(
)١/١٩ .( 
حديث ) ٢/٤٤(واللفظ له، والطرباين يف املعجم الكبري ) ٢٢٠٠٢(حديث ) ٥/٢٢٤ ( يف مسندهأخرجه أمحد) ٢(
، والبيهقي يف السنن )٢٤٢١(حديث ) ٢/٨٩(، واحلاكم يف مستدركه )١١٢٦(حديث ) ٢/٢٨(واألوسط ) ١٢٣٣(

   ).١/٤٢" (رجال أمحد موثقون: "، وقال يف جممع الزوائد)٩/٢٠(الكربى 
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بايعـت  «: وعن جرير أيضا قال     .)١("وتؤِتي الزكَاةَ، وتنصح املُسِلم، وتبرأَ ِمن الشركِ      
  .   )٢(»رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم

كر من آيات القرآن الكرمي، وأحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن العهـد              يستفاد مما ذ  
الصويف املذكور ميكن أن خيرج على هذه األصول الشرعية، وملا فيه من التعاون على الـرب    

اِن واتقُوا  وتعاونوا علَى الِبر والتقْوى والَ تعاونوا علَى اِإلثِْم والْعدو        {: والتقوى، قال تعاىل  
  ] ٢:املائدة  [} شِديد الِعقَاِب ِإنَّ اَهللاَهللا

وعلى هذا فليس يف العهد الصويف ذا االعتبار من خمالفة شـرعية، وال يعـد               
تعارضا مع أصول الشريعة، ونصوص الكتاب والسنة تشهد له، وفقنا اهللا لطاعتـه يف              

  .السر والعلن، واهللا تعاىل أعلى وأعلم
>>>  

                                                 
  ).٤١٧٧(حديث » البيعة على فراق املشرك«باب » البيعة«كتاب ، والنسائي يف )٤/٣٦٤(أخرجه أمحد ) ١(
  ).٥٧(حديث » الدين النصيحة هللا ولرسوله وألئمة املسلمني«باب » اإلميان« كتاب  صحيحهيف أخرجه البخاري) ٢(
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r 
هل جيوز التربك بآثار النيب صلى اهللا عليه وسلم، وآل بيته والصاحلني، وهل  : ٣٠س 

  التربك بآثاره خمصوص حبياته صلى اهللا عليه وسلم ؟
  اجلواب

. وتربكت به تيمنت به. النماء والزيادة: والربكة هي ، طلب الربكة: التربك لغة 
 البركة«:  قال ابن منظور .كة ثبوت اخلري اإلهلي يف الشيءالرب: قال الراغب األصفهاين 

 أي ،تبريكاً عليه بركْت  :يقال .بالربكة غريه أو لإلنسان الدعاء والتبريك ،والزيادة النماء
 وطعام .البركَة فيه وضع ،وعليه ،فيه وبارك ،الشيَء اهللا وبارك .عليك اهللا بارك له قلت
   .)١(»باركم كأنه ،بِريك

واملسلم يعتقد أن اهللا سبحانه وتعاىل هو مصدر الربكة، وهو الذي يبارك األشياء، 
وال بركة ذاتية للمخلوقات؛ إمنا الربكة من اهللا ملن شاء أن يباركه، واهللا سبحانه حبكمته 

ٍة ِإنا كُنا ﴿ِإنا أَنزلْناه ِفى لَيلٍَة مباركَ: خيتار من األزمان ما يباركها، قال تعاىل
﴾نِذِرين٣:الدخان [م[.  

وأَورثْنا القَوم الَِّذين كَانوا ﴿: وخيتار سبحانه من األماكن ما يباركها، قال سبحانه
: قال تعاىل . ]١٣٧:األعراف [﴾ يستضعفُونَ مشاِرق اَألرِض ومغاِربها الَِتى باركْنا ِفيها

سرى ِبعبِدِه لَيلًا من املَسِجِد احلَراِم ِإلَى املَسِجِد اَألقْصى الَِّذى باركْنا سبحانَ الَِّذى أَ﴿
ِصريالب ِميعالس وه ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهووقال سبحانه . ]١:اإلسراء   [﴾ح :﴿ اهنيجنو

وقد بارك البيت احلرام،  .]٧١:األنبياء  [﴾ِفيها ِللْعالَِمنيولُوطًا ِإلَى اَألرِض الَِتى باركْنا 
آل  [﴾ِإنَّ أَولَ بيٍت وِضع ِللناِس لَلَِّذى ِببكَّةَ مباركًا وهدى لِّلْعالَِمني﴿: فقال تعاىل 

  ] ٩٦:عمران 
: ىلوخيتار سبحانه من األشخاص من يباركهم، فبارك األنبياء وأهل بيتهم، قال تعا

﴿ِجيدم ِميدح هِت ِإنيلَ البأَه كُملَيع هكَاتربمةُ اللَِّه وحِر اللَِّه رأَم ِمن ِبنيجعقَالُوا أَت﴾ 

                                                 
 .١٠/٣٩٥ لسان العرب، البن منظور  )١(
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ِقيلَ يا نوح اهِبطْ ِبسالٍم منا ﴿: وبارك أتباع األنبياء، ومن تبعهم، قال تعاىل . ]٧٣:هود [
 ﴾ أُمٍم ممن معك وأُمم سنمتعهم ثُم يمسهم منا عذَاب أَِليموبركَاٍت علَيك وعلَى

  .]٤٨:هود [
وأثبت سبحانه أن أنبيائه عليهم السالم يصطحبون بركتهم أينما ذهبوا، فقال    

 ﴾كَاِة ما دمت حياوجعلَِنى مباركًا أَين ما كُنت وأَوصاِنى ِبالصالِة والز﴿: سبحانه 
ولَو أَنَّ أَهلَ القُرى ﴿: ويبارك اهللا املؤمنني املتبعني ملنهج اهللا، فقال سبحانه . ]٣١:مرمي [

آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيِهم بركَاٍت من السماِء واَألرِض ولَِكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم ِبما كَانوا 
كِْسب٩٦:األعراف  [﴾ونَي [  

وهذَا ِذكْر مبارك أَنزلْناه    ﴿: ويبارك اهللا األقوال، فبارك كالمه سبحانه، قال تعاىل            
فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم تِحيـةً     ﴿: وبارك حتية املؤمنني    . ]٥٠:األنبياء   [﴾أَفَأَنتم لَه منِكرونَ  

  ]٦١:النور  [﴾يبةً كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم اآلياِت لَعلَّكُم تعِقلُونَمن ِعنِد اللَِّه مباركَةً طَ
ويستحب للمؤمن أن يلتمس بركة هذه اجلهات اليت ثبتت بركتها من عند اهللا    

سبحانه وتعاىل، فيستحب للمؤمن التربك بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وآثاره، وقد ثبت 
سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبضرته الشريفة، ومل ينكر ذلك التربك من صحابة 

  .عليهم بل ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم إجابته بالتربيك هلم وعليهم
ق كل واحد منهما دصر وغريه يومسعروة عن اِلأخرج البخاري بسنده عن   
  .)١(»ضوئهلى و عكادوا يقتتلون وإذا توضأ النيب صلى اهللا عليه وسلم« :صاحبه

ويف حديث صلح احلديبية يف البخاري من حديث اِملسور بن خمرمة، بعد رجوع 
 واهللا لقد وفدت ،أي قوم:  فقال ،فرجع عروة إىل أصحابه«: عروة بن مسعود إىل قريش 

 واهللا إن رأيت ملكا قط يعظمه ، والنجاشي، وكسرى، ووفدت على قيصر،على امللوك
 واهللا إن تنخم خنامة إال ، صلى اهللا عليه وسلم حممداأصحابه ما يعظم أصحاب حممد

 وإذا توضأ ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره،وقعت يف كف رجل منهم فدلك ا وجهه وجلده
لى وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصوام عنده وما حيدون إليه النظر تعظيما عكادوا يقتتلون 

                                                 
 .١/٨١ رواه البخاري يف صحيحه  )١(



 

 ٢٣٤

ح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه وقد ص .)١(»له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها
  .)٢(»يؤتى بالصبيان فيربك عليهم وحينكهم«: كان 

 ،فخرجت وأنا متم:  قالت .أا محلت بعبد اهللا بن الزبري مبكة«: عن أمساء و
 فوضعه ، مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فولدته بقباء، فرتلت بقباء،فأتيت املدينة
 فكان أول شيء دخل جوفه ريق ،مث تفل يف  فيه، مضغها مث دعا بتمرة ف،يف حجره

 وكان أول ، مث دعا له وبرك عليه، مث حنكه بالتمرة،رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم
  .)٣(»مولود ولد يف اإلسالم

 وسـلم  عليـه  اهللا صلى النيب أن« : للحجاج تقول بكر أيب بنت أمساءوكانت  
 الـسالم  عليـه  جربيل فأتاه فشربه - بن الزبري  تقصد عبد اهللا  - ابين إىل دمه فدفع احتجم
 عليـه  اهللا صـلى  الـنيب  فقال ،دمك أصب أن كرهت:  قال ؟صنعت ما:  فقال فأخربه
 مـن  لـك  وويـل  منك للناس ويل:  وقال ،رأسه على ومسح النار متسك ال  :وسلم
  . )٤(»الناس

اهللا عليـه   ا دخلت على النيب صلى      أ«: عن عمرية بنت مسعود رضي اهللا عنها        
وسلم هي وأخواا يبايعنه وهن مخس فوجدنه وهو يأكل قديدا فمضغ هلـن قديـدة مث                
ناولىن القديدة فمضغتها كل واحدة منهن قطعـة فلقـني اهللا ومـا وجـدن ألفـواهن                 

  .)٥(»خلوف
هذا ما خيص التربك بآثار النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حياته، وأما التربك بآثار               

د عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه تربك بآثار أيدي املسلمني، فعن ابن               فقد ور  الصاحلني،
 من أم إليك أحب جممر جر من الوضوء ،اهللا رسول يا:  قيل «:  قالعمر رضي اهللا عنه     

                                                 
 .١/٣٦٠ واللفظ له، ومسلم يف صحيحه ١/١٤٧ أخرجه البخاري يف صحيحه  )١(
 . طـ احلليب١/٢٣٧ رواه مسلم يف صحيحه  )٢(
 . واللفظ له٣/١٦٩١، ومسلم يف صحيحه ٣/١٤٢٢ أخرجه البخاري يف صحيحه  )٣(
 واللفظ له، وذكره السيوطي يف اخلصائص الكربى ١/٢٢٨، والدارقطين يف سننه ٣/٦٣٨ أخرجه احلاكم يف املستدرك  )٤(
  .١/٣٣٠، وأبونعيم يف حلية األولياء ١/١٧١صائص الكربى اخل
 .٢/٧٠، وأبو نعيم يف حلية األولياء ٢٤/٣٤١ رواه الطرباين يف الكبري  )٥(



 

 ٢٣٥

 رسـول  وكان : قال ، »السمحة احلنيفية اهللا دين إن املطاهر من بل ال« : قال ؟ املطاهر
 يرجـو  فيشرب : قال أو فيشربه باملاء فيؤتى املطاهر إىل يبعث: وسلم عليه اهللا صلى اهللا

  .)١(»املسلمني أيدي بركة
كما أن أصل أدلة هذا الباب هي نفس أحاديث التربك بآثار النيب صلى اهللا عليـه                
وسلم، ذلك ألن األصل عدم اختصاص تلك الربكة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وإن كانت             

 وسلم أعلى، وهذا ما فهمه كبار شراح الـسنة النبويـة            مقامها من النيب صلى اهللا عليه     
.                                                                                                                                                                املطهرة كالنووي، وابن حجر رمحهما اهللا، وغريمها

عقب حديث االستشفاء جببة رسول اهللا صـلى اهللا         – رمحه اهللا  النوويقال اإلمام   
  .)٢(»وثيام الصاحلني بآثار التربك استحباب على دليل احلديث هذا وىف « : -عليه وسلم

فخرج بالل بوضوء فمن نائل بعد ذلـك وناضـح          (قوله  «: وقال عليه رمحة اهللا     
فرأيت الناس يأخذون   : خروقد جاء مبيناً يف احلديث اآل     ) تربكا بآثاره صلى اهللا عليه وسلم     

وشرام  ففيه التربك بآثار الصاحلني واستعمال فضل طهورهم وطعامهم من فضل وضوئه،
  .)٣(»ولباسهم

                                                 
، وأبو نعـيم يف حليـة       ٦/٣٠٩، والبيهقي يف شعب اإلميان      ١١/١٦٨، ويف الكبري    ٢/٣٠٥ رواه الطرباين يف األوسط       )١(

 أبـو  و ) ٣٥ ص " ( األوسـط  " يف الطرباين أخرجه  :١٥٤ / ٥ " الصحيحة السلسلة " يف األلباين قال. ٨/٢٠٣األولياء  
 : قـال  عمـر  ابن عن نافع عن رواد أيب بن العزيز عبد عن الكرماين إبراهيم بن حسان عن  )٢٠٣/ ٨ " (احللية " يف نعيم
 اهللا ديـن  إن ، املطـاهر  من بل ال : قال ؟ املطاهر من أم ، إليك أحب خممر جديد جر من الوضوء ! اهللا رسول يا : قلت«

 واألكثرون فيه خمتلف هو و : قلت " . حسان إال العزيز عبد عن يروه مل : " قال و فذكره، : قال .»السمحة احلنيفية يسر،
 قـال  و ، " صـحيحه  " يف البخاري له خرج قد و السيما و احلديث، حسن وسط أنه عندي يترجح الذي و توثيقه، على
 و موثقون، رجاله و ، " األوسط " يف الطرباين رواه ) : "٢١٤ / ١ ( اهليثمي قال احلديث و ". خيطىء صدوق : " ظاحلاف
 " يف مقـرر  هـو  كما حديثه يضر ال وإرجاؤه مسلم به احتج و : قلت " . اإلرجاء إىل ينسب ثقة رواد أيب بن العزيز عبد

  " .احلديث مصطلح
 . ١٤/٤٤م شرح النووي على صحيح مسل  )٢(
 . ١٤/٤٤شرح النووي على صحيح مسلم   )٣(



 

 ٢٣٦

 منها حتنيك املولود عند«: ويف هذا احلديث فوائد«: وقال كذلك اإلمام النووي 

 ومنـها  .رجل أو امـرأة  ومنها أن حينكه صاحل من .والدته وهو سنة باإلمجاع كما سبق
  .)١(»التربك بآثار الصاحلني وريقهم وكل شيء منهم

وفيه التربك بأهل  استحباب حتنيك املولود، أما أحكام الباب ففيه«: وقال رمحه اهللا 
 ، وسواء يف هذا وفيه استحباب محل األطفال إىل أهل الفضل للتربك م الصالح والفضل،

  .)٢(»االستحباب املولود يف حال والدته وبعدها
   :به وتواضـعه هلـم   باب قربه صلى اهللا عليه وسلم من الناس وتربكهموقال يف 

وبيان ما كانت الصحابة عليه من التربك بآثاره صلى اهللا عليه            وفيه التربك بآثار الصاحلني   «
يده الكرمية يف اآلنية وتربكهم بشعره الكرمي وإكرامهم إياه أن يقع            وسلم وتربكهم بإدخال  

  .)٣(»يد رجل سبق إليه شيء منه إال يف
عقب حديث صالته صلى اهللا عليه وسلم لعتبان ابن مالك يف بيته            - ابن حجر قال  

وفيه التربك باملواضع اليت صلى فيها النيب صلى اهللا عليه          « : -ليتخذ هذا املوضع مصلى له    
وسلم أو وطئها، ويستفاد منه أن من دعي من الصاحلني ليتربك به انـه جييـب إذا أمـن                   

  .)٤(»تنةالف
 عقب حديث الرجل الذي طلب الربدة من النيب صلى اهللا عليه وسلم             احلافظقال  

اإلنسان ما يراه على غريه من املالبس  وفيه جواز استحسان«: والمه أصحابه على ذلك 
منه حيث يسوغ له ذلك، وفيه مـشروعية   وغريها إما ليعرفه قدرها وأما ليعرض له بطلبه

وفيـه التـربك بآثـار     املنكر درجة التحرمي، دب ظاهرا وإن مل يبلغاإلنكار عند خمالفة األ
  .)٥(»الصاحلني

                                                 
 . ١٤/١٢٤شرح النووي على صحيح مسلم   )١(
 . ١٤/١٩٤شرح النووي على صحيح مسلم   )٢(
 . ١٥/٨٢شرح النووي على صحيح مسلم   )٣(
 .٤/٢١٩شرح النووي على صحيح مسلم   )٤(
 . ٣/١٤٤فتح الباري   )٥(



 

 ٢٣٧

من الغسل ومل  احلكمة يف تأخري اإلزار معه إىل أن يفرغ: قيل «: وقال رمحه اهللا 
انتقالـه مـن     حىت ال يكون بني،يناوهلن إياه أوال ليكون قريب العهد من جسده الكرمي

وفيه جواز تكفني املرأة يف  الصاحلني ل يف التربك بآثاروهو أص جسده إىل جسدها فاصل،
  .)١(»مفرد ثوب الرجل، وسيأيت الكالم عليه يف باب
بالرجل الـصاحل وسـائر    التربك ويف احلديث«: وقال احلافظ رمحه اهللا يف حديث اللديغ 

  .)٢(»أعضائه وخصوصا اليد اليمىن
على جهـة   ولباس مالبسهم وفيه استعمال آثار الصاحلني«: وقال يف حديث آخر 

  .)٣(»ا التربك والتيمن
ِذكْر مـا يـستحب     باب«: وقد بوب احلافظ ابن حبان يف صحيحه بابا بعنوان 

أخربنا أمحد بن علي بن املـثىن ،  : وأورد حتته حديث » وأشباِههم التربك بالصاحلني للِمرء
ة ، عن بريد بن عبد اهللا ، عن أيب بردة عن حدثنا أبو أسام: أبو كريٍب ، قال حدثنا: قال
واملَِدينِة، ومعه ِبلَـالٌ،   كنت ِعند رسوِل اللَِّه ، ناِزلًا ِباِجلعرانِة، بين مكَّةَ: موسى قال  أيب

،ايبرلٌ أَعجولَ اللَِّه ، رسى رفَقَالَ فَأَت :عا وم دمحا ميل ي ِجزنولُأَلَا تسر ِني؟ فَقَالَ لَهتد 

فَأَقْبلَ رسولُ اللَِّه ، : البشرى، قال لَقَد أَكثَرت علَي ِمن: فَقَالَ لَه األعراِبي. »أَبِشر«: اللَّه 
: فَقَالَا. »أَنتما اإنَّ هذا قَد رد الْبشرى، فَاقْبلَ«: كَهيئَِة الْغضباِن، فَقَالَ علَى أيب موسى وِبلَاٍل

ِمنه، وأَفِْرغا  اشربا(ِبقَدٍح ِفيِه ماٌء ثُم قال لَهما  فَدعا رسولُ اللَِّه ،: قال. قَِبلْنا يا رسولَ اللَِّه
فَنادتنـا أُم   ،الْقَدح فَفَعلَا ما أَمرهما ِبِه رسولُ اللَِّه  فَأَخذَا .)علَى وجوِهكُما أَو نحوِركُما
  .)٤(»أَفِْضلَا ألمكُما يف إناِئكُما، فَأَفْضلَا لَها ِمنه طَاِئفَةً سلَمةَ ِمن وراِء الستِر، أَنْ

مما يشري إىل أم كانوا يستدلون بأحاديث التربك بآثار النيب صلى اهللا عليه وسلم              
م أمحد بن حنبل أنه تربك جببة حيىي بـن          على جواز التربك بالصاحلني، وقد ورد عن اإلما       

مسعت أبا عبد   «  : قال املروذي يف كتاب الورع    «: حيىي نقل ذلك ابن مفلح، حيث قال        

                                                 
 . ٣/١٢٩فتح الباري   )١(
 . ١٠/١٩٨ح الباري فت  )٢(
 . ١٠/١٩٨فتح الباري   )٣(
 . ٢/٣١٧صحيح ابن حبان   )٤(



 

 ٢٣٨

اهللا يقول قد كان حيىي بن حيىي أوصى يل جببته فجاءين ا ابنه فقال يل فقلت رجل صاحل                  
  .)١(»قد أطاع اهللا فيها أتربك ا

 إىل  صلى اهللا عليه وسلم وآثاره بعد انتقاله الشريف       أما عن مسألة التربك بالنيب      
ربه، فلم يفرق املسلمون بني التربك به صلى اهللا عليه وسلم وبآثاره الشريف قبل انتقالـه                
إىل ربه، وبعد انتقاله، فثبت عن كثري من الصحابة والسلف التربك بآثاره بعـد انتقالـه                

مر بن العزيز الوفاة، دعا بشعر مـن        حينما حضرت ع  «: الشريف إىل ربه سبحانه وتعاىل      
إذا مت فخذوا الشعر واألظفار     : شعر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأظفار من أظفاره وقال         

  .)٢(»مث اجعلوه يف كفين
 يف حديث املرأة اليت للنيب صلى اهللا عليه وسلم أعوذ باهللا منك وهي ال               سهلعن  

 وسلم يومئذ حىت جلس يف سقيفة بـين         صلى اهللا عليه    فأقبل رسول اهللا   ..« : تعرفه وفيه 
ـ    :  قال -لسهل–اسقنا  :  مث قال    ،ساعدة هو وأصحابه    ،حدفأخرجـت هلـم هـذا القَ

مث استوهبه   :  قال   .فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه      :  قال أبو حازم     .فأسقيتهم فيه 
  .)٣(»بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له

ذا فيه التربك بآثار النيب صلى اهللا عليه وسلم         ه«:  عقب هذا احلديث      النووي قال
وما مسه أو لبسه أو كان منه فيه سبب، وهذا حنو ما أمجعوا عليه وأطبق السلف واخللف                 
عليه من التربك بالصالة يف مصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الروضـة الكرميـة،                 

 هذا إعطاؤه صلى اهللا عليه      من. ودخول الغار الذي دخله صلى اهللا عليه وسلم وغري ذلك         
وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بني الناس، وإعطاؤه صلى اهللا عليه وسلم حقوة لتكفن فيه               
بنته رضي اهللا عنها، وجعله اجلريدتني على القربين، ومجعت بنت ملحان عرقه صـلى اهللا               

اهللا عليه وسلم، ومتسحوا بوضوئه صلى اهللا عليه وسلم، ودلكوا وجوههم بنخامته صـلى              
  .)٤(»عليه وسلم، وأشباه هذه كثرية مشهورة يف الصحيح، وكل ذلك واضح ال شك فيه

                                                 
 .٢/٢٣٥اآلداب الشرعية البن مفلح   )١(
 . ، ترمجة عمر بن عبدالعزيز٥/٤٠٦: الطبقات  )٢(
 . ٢/١١٣٢، وابن ماجه يف سننه ٤/٣٠٦رواه الترمذي يف سننه   )٣(
 . دار إحياء التراث العريب ط١٧٩- ١٣/١٧٨رح النووي على صحيح مسلم ش  )٤(



 

 ٢٣٩

 طيالـسة  بـة ج إىل أخرجـت أـا  «: عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما    
 حـىت  عائشة عند كانت هذه فقالت بالديباج مكفوفني وفرجيها ديباج لبنة هلا كسروانية
 نغـسلها  فـنحن  يلبـسها  وسلم عليه اهللا صلى النيب وكان قبضتها قبضت فلما قبضت
  . )١(»ا يستشفى للمرضى

 فقال ،بربدة وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل امرأة جاءت« : قال سعد بن سهل عن
 منسوجة مشلة هي:  سهل فقال .مشلة هي القوم فقال ؟ الربدة ما أتدرون:  للقوم سهل
 وسلم عليه اهللا صلى النيب فأخذها هذه أكسوك اهللا رسول يا:  فقالت .حاشيتها فيها

 أحسن ما ،اهللا رسول يا:  فقال ،الصحابة من رجل عليه فرآها ،فلبسها ،إليها حمتاجا
 ما:  قالوا ،أصحابه المه وسلم عليه اهللا صلى النيب قام فلما .نعم  :فقال .فاكسنيها ،هذه

 وقد ،إياها سألته مث إليها حمتاجا أخذها وسلم عليه اهللا صلى النيب رأيت حني أحسنت
 عليه اهللا صلى النيب لبسها حني بركتها رجوت  :فقال ،فيمنعه شيئا يسأل ال أنه عرفت
وهو ال يعلم إذا كان موته قبل انتقال النيب صلى اهللا عليه . )٢(»فيها أكفن لعلي وسلم

  .وسلم أو بعده، ومل ينكر عليه الصحابة الكرام
 البناين إذا رأى أنس بن مالك أخـذ يـده           وقد كان ثابت  « : اإلمام الذهيب قال  
:  فنقول حنن إذ فاتنا ذلـك        . يد مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         :فقبلها ويقول 

 فـإذا   ،حجر معظم مبرتله ميني اهللا يف األرض مسته شفتا رآه صلى اهللا عليه وسلم المثا له               
ـ  مس بالتقبيل حجرا قب    فم:  وقل   ،وقبل فمه ،   فالتزم احلاج  ، وتلقيت الوفد  ،فاتك احلج  ه ل

  .)٣(»خليلي صلى اهللا عليه وسلم
املنعم، غري مرة، أنا أبو جعفـر        أخربنا أمحد بن عبد   «: أيضاالذهيب  وقال اإلمام   

اهللا بـن    أنا أبو نعيم احلافظ ، نا عبد- حضورا -احلداد   كتابة أنا أبو علي-الصيدالين 
أنه كان يكـره  :  بن نافع عن ابن عمر نا أبو أسامة عن عبيد جعفر، ثنا حممد بن عاصم 

  . عليه وسلم مس قرب النيب صلى اهللا

                                                 
 . ٣/١٦٤١رواه مسلم يف صحيحه   )١(
 . ٥/٢٢٤٥أخرجه البخاري يف صحيحه   )٢(
 .٤/٤٣سري أعالم النبالء   )٣(



 

 ٢٤٠

مس القـرب   سئل أمحد بن حنبل عن«وقد  .ه إساءة أدبآكره ذلك ألنه ر: قلت 
  . اهللا بن أمحد ، رواه عنه ولده عبد»النبوي وتقبيله فلم ير بذلك بأسا

 وقبلـوا  ، ومتلوا به،حياألم عاينوه :  قيل  ؟فهال فعل ذلك الصحابة: قيل  فإن
 واقتسموا شعره املطهر يوم احلج األكرب، وكـان إذا  ،يقتتلون على وضوءه  وكادوا،يده

ختامته تقع إال يف يد رجل فيدلك ا وجهه، وحنن فلما مل يصح لنا مثل هذا  ختتم ال تكاد
  .)١(» والتبجيل واالستالم والتقبيلبااللتزاماألوفر ترامينا على قربه  النصيب

مما ذكر من اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، والنقل عن األئمة األعالم مـن             
أئمة أهل السنة واجلماعة، يتأكد لنا جواز التربك بآثار النيب صلى اهللا عليه وسلم وآل بيته،                
وال فرق يف ذلك بني حياته وانتقاله لربه، وكذلك جواز التربك بآثار الصاحلني ال فرق يف                

  .حيام وممام، واهللا تعاىل أعلى وأعلمذلك بني 
>>>  

                                                 
 .٧٤ ، ١/٧٣معجم الشيوخ، للذهيب   )١(



 

 ٢٤١

  املدائح النبوية
يقول كثريون أن املدائح النبوية من البدعة اليت ختالف شرع اهللا سبحانه  : ٣١س 

وتعاىل، وأن منها كقصيدة الربدة تشتمل على أبيات فيها غلو، فما مدى صحة هذا 
  القول ؟ 

  اجلواب
السالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة و

وبعد، فقد أرسل اهللا عز وجل سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل العاملني يف فترة . وااله
كان أهل اجلزيرة العربية متفرقني ال جيمعهم شمل وال خيضعون حتت راية واحدة، فلما 

دة واالحتاد حتت دين واحد وراية واحدة؛ جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم دعاهم إىل الوح
لينِقذهم مما هم فيه من فوضى التفرق ودمار احلروب، فآمن بدعوته بعض الناس، وكفر 
ا بعضهم، وقام بعض الشعراء من الكافرين جائه صلى اهللا عليه وسلم، فوقف الشعراء 

 الرباء بن عازب من املسلمني يدافعون عنه وميدحونه مثل حسان بن ثابت، فقد روى
 -  أَو قَالَ هاِجِهم - اهجهم «:  صلى اهللا عليه وسلم قال حلسانَ اهللا عنه أن النيبيرض

كعِريلُ مِجب١(»و(  .  
 دعة اليت تتها له، هذه احملبحبِة للنيب صلى اهللا عليه وسلم دليلٌ على ماُألم حدوم

 ِإنْ كَانَ َآباؤكُم وأَبناؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم قُلْ﴿: أصال من أصول اإلميان، قال تعاىل
 كُمِإلَي با أَحهنوضرت اِكنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارِتجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتِشريعو

ِبيِلِه فَتاٍد ِفي سِجهوِلِه وسراِهللا و ِمنبوارص مِدي القَوهاُهللا لَا يِرِه واُهللا ِبأَم أِْتيى يتح 
 ﴾الَِّذ«: ، وقال صلى اهللا عليه وسلم] ٢٤:التوبة[الفَاِسِقنيفِْسيفَوي ن ِمنؤِدِه الَ يِبي 

                                                 
، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة حديث رقم )٦٢٢٣( صحيح البخاري، كتاب األدب، حديث رقم )١( 

)٦٥٤٢.(   



 

 ٢٤٢

 يؤِمن أَحدكُم حتى الَ«: وقال أيضا .)١(»أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب ِإلَيِه ِمن واِلِدِه وولَِدِه
ِعنيماِس أَجالناِلِدِه وولَِدِه وو ِه ِمنِإلَي ب٢(.»أَكُونَ أَح(  

وحمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم مظهر حمبة اهللا سبحانه، فمن أحب مِلكًا أحب 
ل املتاعب رسوله، ورسول اهللا حبيب رب العاملني، وهو الذي جاء لنا باخلري كله، وحتم

وقد وصفه ربنا يف مواضع كثرية من القرآن بصفات . من أجل إسالمنا، ودخولنا اجلنة
  ] ٤: القلم [﴾عِظيٍم خلٍُق لَعلَى وِإنك﴿: تدل على فضله، منها قوله تعاىل

صلى  على مدح النيب ب الذي ينصرعالشبأنه هو املديح النبوي وقد عرف العلماء 
 وزيارة قربه ، وإظهار الشوق لرؤيته،ةيِقلُواخلُ ةيِقلْبتعداد صفاته اخلَوسلم اهللا عليه 

، مع ذكر معجزاته املادية صلى اهللا عليه وسلمواألماكن املقدسة اليت ترتبط حبياة الرسول 
 والصالة عليه تقديرا ،ثلىم واإلشادة بغزواته وصفاته الْ، ونظم سريته شعرا،واملعنوية
و شعر صادق بعيد عن التزلُّف والتكسب، ويرجى به التقرب إىل اهللا عز ، فهوتعظيما

وجل، ومهما وصفه الواصفون فلن يوفُّوه حقَّه صلى اهللا عليه وسلم، قال الشيخ 
إن كماالته صلى اهللا عليه وسلم ال :  يف مقدمة شرحه للربدة-رمحه اهللا-الباجوري 

ون جلنابه العلي والواصفون لكماله اجللي مقصرون تحصى، ومشائله ال تستقصى، فاملادح
عما هنالك قاصرون عن أداء ذلك، كيف وقد وصفه اهللا يف كتبه مبا يبهر العقول وال 
يستطاع إليه الوصول، فلو بالغ األولون واآلخرون يف إحصاء مناقبه لعجزوا عن ضبط ما 

  :، وقد أحسن من قال)٣(حباه مواله من مواهبه
  راـ كلَّ مدٍح يف النِبي مقَصأَرى
  

  ولَو صيغَ فيه كُلُّ ِعقـٍد جمـوهرا         
  وهل يقدر املُداح قَـدر حممـدٍ        

  
  وِإن بالَغ املـثين علَيـِه وأَكثَـرا         

          أَثىن ِبالَّـذي هـو أَهلُـه ِإذا اللَه  
  

  على من يراه ِللمحاِمـِد مظهـرا        
       يف رفعه الـذكر م صهصخـ و اثني  

  
  علَيِه فَما ِمقدار ما متدح الـورى        

  
                                                 

  ).١٤( صحيح البخاري، كتاب اإلميان، حديث رقم )١(
، ابن )٥٠٣٠(، النسائي، كتاب اإلميان وشرائعه، حديث رقم )١٧٨( صحيح مسلم، كتاب اإلميان، حديث رقم )٢(

 ).٧٠(ماجه، املقدمة، حديث رقم 
  ٦، ٥ شرح الباجوري على الربدة ص )٣(



 

 ٢٤٣

   .فكل علو يف حقِِّه صلى اهللا عليه وسلم تقصري، وال يبلغ البليغ إال قليال من كثري
ومل يقتصر مدحه صلى اهللا عليه وسلم بعد انتشار اإلسالم وظهوره، بل إنه قد مِدح 

لُقه الكرمي لزوجها بقوهلاأيضا يف اجلاهلية، فقد مدحته أم معبد ووصفت أخالقه وخ :»مر 
 صوته ويف ،)١(دعج عينيه ويف وطف، أشفاره يف الوجه، مليح الوضاءة، ظاهر رجل بنا

 ،)٣(ثجلة تعلوه مل قصر، من تقتحمه وال طول، من تشنؤه ال غصنني، بني غصن ،)٢(صحل
 الوقار، فعليه وإذا صمت، البهاء فعليه نطق إذا فضة، إبريق عنقه كأن ،)٤(صعلة به تزر ومل

 له مفند، غري حمشود ا،وجه وأحسنهم ا،منظر أصحابه أزين النظم، كخرز كالمه
 صفة هذه: قال يه، عند انتهوا ى وإذا أمره، تبادروا أمر إذا به، حيفون أصحاب
  )٥(.»أفعل أن وألجهدن تبعته،أل رأيته ولو قريش، صاحب

ى حيث يقول يف مدحه صلى اهللا وقد مدحه أيضا بعض شعراء الكفار، مثل األعش
  :عليه وسلم

       هِذكـرونَ وـررى ما ال تي ِبين  
  

  أَغار لَعمري يف الـِبالِد وأَجنَـدا        
  لَه صدقات مـا تِغـب وناِئـلٌ         

  
  ولَيس عطاُء اليوِم ماِنعـه غَـدا        

ال يف القرن  مستحدث مل يظهر إفنوقال بعض الباحثني إن شعر املديح النبوي   
، واحلق أن املديح النبوي ظهر يف حياة النيب السابع اهلجري مع البوصريي وابن دقيق العيد

 وعبد ، وكعب بن زهري، وكعب بن مالك،حسان بن ثابتصلى اهللا عليه وسلم على يد 
 أيب بن، وقد أقره النيب صلى اهللا عليه وسلم، بدليل أن كعب بن زهري اهللا بن رواحة

، قصيدته املشهورة اليت مدح فيها املسجد يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول شدأن سلمى
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم، واليت مطلعها

                                                 
 . ا وبياضها واتسعت، فهي دعجاءاشتد سواده": دِعجت العني دعجا: "يقال) ١(
  .كان يف صوته بحة: صحل فالن: يقال) ٢(
  . عظُم بطنه واسترخى:  ثَِجل فالن)٣(
 .الدقة والنحول واخلفة يف البدن: الصعلَةُ) ٤(
 ٧/١٠٥ املعجم الكبري للطرباين )٥(



 

 ٢٤٤

  
  بانــت ســعاد فَقَلــيب اليــوم متبــولُ

  
  متيم ِإثرها لَـم يجـز مكبـولُ         

  :ويقول فيها  
ــدين ــِه أَوع ــت أَنَّ رســولَ اللَ   أُنِبئ

  
    فُوالعـأمولُ      وسـوِل اللَـِه مر ِعند  

ـ            ـمهالً هداك الَّذي أَعطاك ناِفلَـةَ ال
  

  قُرآِن فيها مواعيظٌ وتفصيلُـ  
ــأَقواِل الوشــاِة ولَــم     ال تأَخــذَين ِب

  
  أُِذنب ولَو كَثُرت عنـي اَألقاويـلُ        

يات اليت ميدحه مث ظل ميدح النيب صلى اهللا عليه وسلم، إىل اية القصيدة، ومن األب  
  :ا قوله

ــولَ لَ ــورِإنَّ الرس ــِهن ــضاُء ِب ستي   
  

  مهند ِمـن سـيوِف اللَـِه مـسلولُ          
فأقر النيب صلى اهللا عليه وسلم مدح كعب بن زهري له ومل ينهه عن مدحه وال على   

  .إنشاده يف املسجد، بل كساه بردة
، وسلم عليه اهللا صلى النيب عند انكُ: قال الم بن حارثة بن أوس بن خريموروى 

 النيب له فقال أمدحك، أن أريد إين اهللا رسول يا :اهللا رمحه املطلب عبد بن العباس له فقال
  : يقول شعرا منه قولهالعباس فأنشأ، )١(»فَاك اللَّه يفْضِض ال هاِت«: وسلم عليه اهللا صلى

  ت ِبنــوِرك اُألفُــقأَرض وضــاَء    ــوأَنت لَما وِلدت أَشرقَِت ال
  نحــن ــي فَ ــضياِء ِف ــي ال   وِف

  
  نختـِرق  الرشـادِ  وسـبلُ  النوِر  

فنجد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقر عمه أن ميدحه ومل يعترض عليه، فهذا دليل   
  . على مشروعية مدحه صلى اهللا عليه وسلم
 مريم ابن النصارى أَطْرت كَما تطْروِني الَ«: موأما قول النيب صلى اهللا عليه وسل

 فالنا أطريت :تقول ،بالباطل املدح اإلطراء ف)٢(»ورسولُه اللَِّه عبد فَقُولُوا عبده أَنا فَِإنما
 فيه دعواهم يف :أي »مريم ابن النصارى أَطْرت كَما«:  قوله،مدحه يف فأفرطت مدحته

                                                 
  ٢/٢١٣ املعجم الكبري للطرباين )١(
 ).٣٤٨٤(ألنبياء، حديث رقم  صحيح البخاري، كتاب أحاديث ا)٢(



 

 ٢٤٥

.  فهو اهم عن املدح بالباطل فقط، ومل ينهاهم عن املدح مطلقا)١(.ذلك وغري اإلهلية
و يف مدحه صلى اهللا عليه لُطراء الذي ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الغاإلف

وسلم، وذلك بأن يمدح مبا هو من خصائص اهللا كأن يقام األلوهية أو يعطى فع إىل مر
فَقَالَ  »غٍَد ِفي ما يعلَم نِبي وِفينا«:  اهللا، كما قالت امرأة يف زمنه وهي متدحهبعض صفات

جد أن النيب فن )٢(»الَ تقُوِلى هكَذَا، وقُوِلى ما كُنِت تقُوِلني«: النِبى صلى اهللا عليه وسلم
 اها، وذلك ألن علم الغيب من خصائص وصفات اهللاصلى اهللا عليه وسلموقد أم ،اهللا ر 

فال ] ١٨٨: ألعرافا [﴿ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لَاستكْثَرت ِمن الْخيِر﴾: رسوله أن يقول
  .مه اهللايعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغيب إال ما علَّ

ن  م]الربدة[، واملعروفة باسم ]الكواكب الدرية يف مدح خري الربية[ة  قصيدتعدو
عيون الشعر العريب، ومن أروع قصائد املدائح النبوية، ودرة ديوان شعر املديح يف 

وقد أمجع معظم الباحثني على  اإلسالم، الذي جادت به قرائح الشعراء على مر العصور،
حىت )الربدة األم( أفضل قصيدة يف املديح النبوي إذا استثنينا المية كعب بن مالك اأ ،
وقد ذكر الشاعر يف هذه . الشعر العريب بني العامة واخلاصة صيدة يفإا أشهر ق: قيل

 م على معجزاتهصلى اهللا عليه وسلم من مولده إىل وفاته، وتكلَّة النيب سريالقصيدة 

  .وخصائصه
وقد وجه البعض انتقادات كثرية، يرمون فيها قصيدة الربدة وغريها من قصائد 

األصل يف األلفاظ اليت جتري على ألسنة املوحدين  إن :املديح النبوي بالغلو، ولكننا نقول
أن تحمل على املعاين اليت ال تتعارض مع أصل التوحيد، وال ينبغي أن نبادر برمي الناس 
بالكفر والفسق والضالل واالبتداع، فإن إسالمه قرينة قوية توجب علينا أال حنمل ألفاظه 

قًا، وتلك قاعدة عامة ينبغي على املسلمني على معناها الظاهر إن اقتضت كُفْرا أو ِفس
  .تطبيقها يف كل العبارات اليت يسمعوا من إخوام املسلمني

                                                 
  ٦/٤٩٠ فتح الباري البن حجر )١(
، والترمذي، )٤٩٢٤(، وأبو داود، كتاب األدب، حديث رقم )٤٠٥١( صحيح البخاري، كتاب املغازي، حديث رقم )٢(

  .حديث حسن صحيح: وقال) ١١١٣(كتاب النكاح، حديث رقم 



 

 ٢٤٦

 ولنصرب مثال لألبيات اليت امت بالغلو، مث نوضح املعىن الصحيح اليت تحمل عليه،
  : من هذه األبيات قوله

  محمد سيد الكَـونيِن والثَّقَلَـينِ     
  

  يقَيِن ِمن عرٍب وِمن عجـمِ     والفَِر  
فنجد أن املعىن املقصود من هذا البيت هو بيان مكانة رسول اهللا صلى اهللا عليه   

وسلم بأنه سيد أهل الدنيا واآلخرة، وسيد اإلنس واجلن، وسيد العرب والعجم، وال 
 الناِس يوم أَنا سيد: "خالف يف هذا بني عامة املسلمني، قال صلى اهللا عليه وسلم

  )١(»الِْقيامِة
  :وقوله

  ِلي من أَلـوذُ بـه      يا أكْرم الرسِل ما   
  

  ِسواك عند حلوِل احلـاِدِث العِمـمِ        
فالشاعر يقصد باحلادث العمم هنا هو يوم القيامة، وأن الناس كلهم يتجهون إىل   

 يوم القيامة فيهتمون لذلك جيمع اهللا الناس«: األنبياء لطلب الشفاعة، كما ورد يف احلديث
 لو استشفعنا على ربنا حىت يرحينا من مكاننا : فيقولون– وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك -

 خلقك اهللا ، أنت آدم أبو اخللق: فيقولون، فيأتون آدم صلى اهللا عليه وسلم- قال -هذا 
ىت يرحينا  اشفع لنا عند ربك ح، وأمر املالئكة فسجدوا لك، ونفخ فيك من روحه،بيده

 -  أصاب فيستحىي ربه منهافيذكر خطيئته اليت- لست هناكم :فيقول. من مكاننا هذا
 : فيقول، فيأتون نوحا صلى اهللا عليه وسلم- قال -ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه اهللا 

 ولكن ائتوا إبراهيم صلى - أصاب فيستحىي ربه منها  فيذكر خطيئته اليت- لست هناكم 
 لست : فيقول،فيأتون إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم. م الذى اختذه اهللا خليال اهللا عليه وسل

 ولكن ائتوا موسى صلى اهللا - أصاب فيستحىي ربه منها  ويذكر خطيئته اليت- هناكم 
 فيقول -  عليه السالم -قال فيأتون موسى . عليه وسلم الذى كلمه اهللا وأعطاه التوراة 

 ولكن ائتوا عيسى روح - أصاب فيستحىي ربه منها ويذكر خطيئته اليت- لست هناكم 
ولكن ائتوا حممدا .  لست هناكم: فيقول،فيأتون عيسى روح اهللا وكلمته. اهللا وكلمته 

صلى اهللا عليه وسلم عبِفا قد غُدرقال رسول اهللا :قال. م من ذنبه وما تأخر له ما تقد 

                                                 
 ).٥٠٢(، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، حديث رقم )٣٣٧٥(صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، حديث رقم ) ١(



 

 ٢٤٧

 ، فَِإذَا أَنا رأَيته وقَعت ساِجداي، علَى ربى فَيؤذَنُ ِل فَأَستأِْذنُيفَيأْتوِن: "صلى اهللا عليه وسلم
.  اشفَع تشفَّع، سلْ تعطَه، قُلْ تسمع، يا محمد ارفَع رأْسك: فَيقَالُ، ما شاَء اللَّهيفَيدعِن

 حدا فَأُخِرجهم ِمن الناِر ي ثُم أَشفَع فَيحد ِلي،ِنيِه رب ِبتحِميٍد يعلِّمي فَأَحمد ربيفَأَرفَع رأِْس
 ارفَع : ثُم يقَالُي، ما شاَء اللَّه أَنْ يدعِني ثُم أَعود فَأَقَع ساِجدا فَيدعِن،وأُدِخلُهم الْجنةَ
دمحا مي كأْسر،عمسطَ، قُلْ تعلْ تس ه، فَّعشت فَعأِْس.  اشر فَعيفَأَربر دمِميٍد ي فَأَححِبت 

 فَالَ أَدِرى : قَالَ– حدا فَأُخِرجهم ِمن الناِر وأُدِخلُهم الْجنةَ ي فَيحد ِل، ثُم أَشفَع،يعلِّمِنيِه
 :ي أَ، الناِر ِإالَّ من حبسه الْقُرآنُي ِفي يا رب ما بِق:قُولُ فَأَ–ِفى الثَّاِلثَِة أَو ِفى الراِبعِة قَالَ 

لُودِه الْخلَيع بج١(.»و(  
فيتضح لنا بعد قراءة قصائد ودواوين املديح النبوي عرب تعاقبه التارخيي والفين أنه 

، فالسنة النبوية كان يستوحي مادته اإلبداعية ورؤيته اإلسالمية من القرآن الكرمي أوالً
السرية النبوية البن [الشريفة ثانيا، اعتمادا على الكتب املعتمدة يف السرية النبوية مثل 

أليب الفرج عبد الرمحن ] الوفاء بأحوال املصطفى[، و]السرية النبوية البن حبان[، و]هشام
  .للقاضي عياض، وغريها] الشفا بتعريف حقوق املصطفى[اجلوزي، و

ح النيب صلى اهللا عليه وسلم من أعظم القربات، وإنشاده يف املسجد وعلى هذا فمد
له فضل كبري، وأن األبيات اليت امت بالغلو عند مراجعتها ومراجعة شروحها جند أا 

  .م باطلة إذا فهم املقصود منها على أساس إحسان الظن، واهللا تعاىل أعلى وأعلم
>>>  

  

                                                 
  ).٤٩٥(صحيح مسلم، كتاب اإلميان، حديث رقم ) ١(



 

 ٢٤٨

  قراءة  القرآن مجاعة يف صوت واحد
جنلس نقرأ القرآن يف حلقة يف املسجد مجيعا يف صوت واحد، كورد نذكر به  : ٣٢س 

  ربنا، فأنكر علينا بعضهم بأن ذلك بدعة وال جيوز، فما حكم الشرع يف ذلك ؟
  اإلجابة

بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله، وصحبه، ومـن              
ِإنَّ الَِّذين يتلُونَ ِكتاب اللَِّه     ﴿: اءة كتابه العزيز، قال تعاىل      حث ربنا على قر   وااله، وبعد، ف  

، ]٢٩:فاطر   [َ﴾وأَقَاموا الصالةَ وأَنفَقُوا ِمما رزقْناهم ِسرا وعالِنيةً يرجونَ ِتجارةً لَّن تبور          
 الذي مثل«:  فقال   ورغب نبينا صلى اهللا عليه وسلم يف تالوته حىت مع الصعوبة واملشقة،           

 وهـو  يتعاهده وهو يقرأ الذي ومثل الربرة الكرام السفرة مع له حافظ وهو القرآن يقرأ
  .)١(»أجران فله شديد عليه

واالجتماع على التالوة فيه عون على اخلري، ووردت األحاديث النبويـة الـشريفة             
ما اجتمع  «: يه وسلم   بالترغيب فيه، فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عل            

  ، ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة      ،قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا        
    .)٢(» وذكرهم اهللا فيمن عنده، وحفتهم املالئكة،وغشيتهم الرمحة

فهي إما أن تكون باإلدارة، وهي أن يقرأ أحدهم         : واالجتماع لقراءة القرآن هلا صور      
ابـن تيميـة  رمحـه اهللا،    ل اآلخر وهي حسنة ال شيء فيها، ونقل ذلك   مث يقطع، ويكم  

هم جمـتمعني   ن قراءة اإلدارة قـراءت     ومِ ، عند أكثر العلماء    حسنةٌ  اإلدارةِ وقراءةُ«: فقال  
  .)٣(»وللمالكية قوالن يف كراهتها،  واحٍدبصوٍت

أو اآليـة   رةالقراء اتمعني نفـس الـسو     واالجتماع لقراءة القرآن قد يكون بقراءة       
، وهو حمل السؤال، وهو أمر مشروع بعموم األدلـة الدالَّة على استحباب             واحدٍ بصوٍت

ِإنَّ الَِّذين يتلُونَ ِكتاب اِهللا وأَقَاموا الصالةَ وأَنفَقُـوا ِممـا           {: قـراءة القرآن؛ كقوله تعاىل   

                                                 
  .١/٤٦٠ رواه أبو داود يف سننه )١(
  . ويف لفظه وهو يتتعتع١/٥٤٩ ومسلم يف صحيحه ٤/١٨٨٢ أخرجه البخاري يف صحيحه )٢(
  ). ٥/٣٤٢ (، البن تيميةالفتاوى الكربى) ٣(



 

 ٢٤٩

، وكقوله صـلى اهللا عليـه       ]٢٩: فاطر[}  لَّن تبور  رزقْناهم ِسرا وعالِنيةً يرجونَ ِتجارةً    
إىل غري ذلك مـن     ... )١("اقْرُءوا القُرآنَ فَِإنه يأِْتي يوم الِقيامِة شِفيعا َألصحاِبهِ       " :وسلم

  . النصوص العامة
، وإذا شرع اُهللا تعاىل أمرا على جهة العموم أو اإلطالق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته              

وال يصح ختصيصه وال تقييده بوجٍه دونَ وجٍه إال بدليل، وإال كان ذلك بابا من أبـواب                 
  . االبتداع يف الدين بتضييق ما وسعه اُهللا ورسولُه صلى اهللا عليه وسلم 

 لـيس   )٢(وِفعلُ النيب صلى اهللا عليه وسلم لبعض أفراد العموم الـشمويل أو البـديل              
 مقيدا لإلطالق ما دام أنه صلى اهللا عليه وسلم مل ينه عما عداه، وهذا               خمصصا للعموم وال  

أن ترك النيب صلى اهللا عليه : ؛ أي"الترك ليس حبجة: "هو الذي يعبر عنه األصوليون بقوهلم
وسلم ألمٍر ال يدل على عدم جواز ِفعِلِه، وهو أمر متفق عليه بني علماء املسلمني سـلفًا                 

  .وخلفًا
اعلم أن  : "قال اإلمام النووي  د نص العلماء من الشافعية واحلنابلة على استحباا،         وق

 ... واخللف املتظـاهرة   ، وأفعال السلف  ،قراءة اجلماعة جمتمعني مستحبة بالدالئل الظاهرة     
               يقـرؤون   وروى ابن أيب داود أن أبا الدرداء رضي اهللا عنه كان يدرس القرآن معه نفـر 

 داود فعل الدراسة جمتمعني عن مجاعات من أفاضل السلف واخللف           وروى ابن أيب  . مجيعا
  .)٣("وقضاة املتقدمني

                                                 
من ) ٨٠٤(حديث » فضل قراءة القرآن وسورة البقرة«باب » صالة املسافرين وقصرها«مسلم يف كتاب  أخرجه )١(

  .حديث أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه
  .إن العام عمومه مشويل، وعموم املطلق بديل: العلماء فرقوا بني العام واملطلق، فقالوا إن )٢(

  . منحصرة ال أنه يف نفسه عام، فصح إطالق اسم العموم عليه باعتبار احليثيةوتسمية املطلق عاما باعتبار أن موارده غري
فال يصح تطبيق احلكم على ، يشمل كل األفرادكلي يحكَم فيه على كل فرد فرد، فهو : أن العموم الشمويل: والفرق بينهما

ن وقوع الشركة فيه، ولكن ال حيكم كلي من حيث إنه ال مينع تصور مفهومه م: وعموم البدل.  بعض األفراد وترك البعض
 صح، وهذا - فلو طُبق احلكم على فرد من األفرادفيه على كل فرد فرد، بل فرد شائع يف أفراده يتناوهلا على سبيل البدل، 

 .ألن كل واحد من األفراد يكون صاحلًا ألن يسد مسد اآلخرين) عموم الصالحية( يسمى، والفرد يكون بدل اآلخرين
  ).٦١ -٦٠(، وإحتاف األنام بتخصيص العام ص )٩ -٤/٨(البحر احمليط : انظر

  ).٥٧ -٥٦( النبيان يف آداب محلة القرآن ص )٣(



 

 ٢٥٠

هريرة رضي اهللا عنه عن الـنيب       ويدل على صحة االجتماع لقراءة القرآن ما رواه أبو          
ـ تى ي عـالَ  ت  اهللاِ وِتين ب  مِ يٍتي ب  فِ وم قَ عمت اج وما«: أنه قال صلى اهللا عليه وسلم       ونَلُ

ـ حم الر هتيِشغَ و ةُينِكيهم الس لَ ع تلَزال ن م إِ هين بِ هونساردت وي  اهللاِ باتِك ةُم ـ  وح م هتفَّ
   .)١(»هدن ِعنيم ِف اُهللامهركَذَ وةُكَاملالِئ

 نا مِ م« :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       وروى أبو هريرة وأبو سعيد اخلدري       
ـ  ع تلَزن و ةُمح الر مهتيِشغَ و ةُكَ املالئِ مِه بِ تفَّ إال ح   اهللاَ ونَركُذْ ي وٍمقَ  ةُينِك الـس  ميِهلَ
كَذَورهِف اُهللام يمِعن ند٢(»ه(.   

           وعن معاوية رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرقـة مـن     على حلْ  ج
ـ  اندهما   علَى هدمح ون  اهللاَ ركُذْا ن نسلَ ج :قالوا ؟مكُسلَجأَا  م« :أصحابه فقال  الِما لإلس 

ومِبِه   نلَعآِهللا : قال ،اين ا أَ  ملَجكُسإال ذَ  م واهللاِ : قالوا !.؟اك  ا أَ  مـ ج  : قـال  .اكا إال ذَ  نسلَ
»أم ي لَ ا إنأَ م ستكُفَِلحم ت هكُ لَ ةًمم ِكلَ ونه ي جِ اِن أتفَ يلُِرب أخباهللاَ نَّي أَ ِنر  ع ز لَّ وج ي ي اِهب
  .)٣(»ةَكَ املالِئمكُِب

وعليه فاالجتماع لقراءة القرآن بالصورة املذكورة يف السؤال، أو باإلدارة وغريها           
من قبيل االجتماع على اخلري الذي يكون فيه عون املسلمني بعضهم بعـضا، هـذا مـع            

، )٤(فية واملالكية هلذا القول فيها، وذهبوا للكراهة      اإلشارة إىل مسألة خالفية مل يذهب احلن      
  وملا يقتـضيه   ،خمالف ملا عليه السلف واخللف    ولكنهم مل حيرموا، وال وجه ملا قالوه، فإنه         

  )٥(حبابِتساال ن ِممدقَاالعتماد على ما تالصحيح  و،متروكقول  فهو ،الدليل

                                                 
فصل االجتماع على تالوة القرآن وعلى      «باب  » الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار   « كتاب    صحيحه  أخرجه مسلم يف   )١(

  ).٢٦٩٩(حديث » الذكر
حـديث  » ما جاء يف القوم جيلسون فيـذكرون اهللا عـز وجـل           «باب  » الدعوات« كتاب   نه سن يف أخرجه الترمذي    )٢(
 . هذا حديث حسن صحيح:، وقال)٣٣٧٨(
فصل االجتماع على تالوة القرآن وعلى      «باب  » الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار   « كتاب    صحيحه يف أخرجه مسلم    )٣(

  .اهللا عنهمن حديث أيب سعيد اخلدري رضي ) ٢٧٠١(حديث » الذكر
  ).١/٣٥٢(، وشرح خمتصر خليل للخرشي )٥/٣١٧(الفتاوى اهلندية : انظر) ٤(
   ).٥٧( النبيان يف آداب محلة القرآن ص )٥(



 

 ٢٥١

غي اإلنكار على من رأى كراهته،      إال أن هذا ال مينع كون املسألة خالفية، وال ينب         
وال اإلنكار على من ذهب لالستحباب وهو ما نفيت به، فاملهم هو حتصيل اخلري وإبقـاء                

  .روح اخلشوع والتدبر لكتاب ربنا بأي طريق كان، واهللا تعاىل أعلى وأعلم
>>>  
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  حكم أكل اللحوم املستوردة

  بالد ؟ال اللحوم املستوردة من خارج  أكلما حكم : ٣٣ س
  :اجلواب

. بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن وااله             
وبعد، فاألصل يف أكل اللحوم من الطيور واحليوان احلرمة إال ما ثبت تذكيتـه شـرعا،                

ان املأكول اللحم بالذبح أو النحر أو العقـر،         والتذكية الشرعية تعين أن تزهق روح احليو      
  .بواسطة مسلم أو كتايب حليوان مأكول اللحم

  : فيشترط يف اللحم الذي جيوز أكله ثالثة شروط 
كاإلبـل، والبقـر، والغـنم،      [أن يكون احليوان مأكول اللحـم        :  الشرط األول  -١

 مأكول اللحم، كامع    ، فإن كان احليوان ليس    ]واألرانب، والدواجن من الطيور وغريها    
فيحـرم أكـل    . اخلرتير، والكلب، واحلمار األهلي، والبغل    : على حرمة أكل حلمه وهم      

أما احليوانات اليت اختلف العلماء يف أكل حلمها وذهب اجلمهور إىل حرمة أكـل              . حلمه
  ]. األسد، والنمر، والفهد، والذئب، الدب، القرد: [حلمها فاألوىل عدم األكل وهي 

ا عليه، أو بأي عقر     بته، إن كان مقدور   ذبح احليوان يف حلقه، أو يف لَ      : لشرط الثاين    ا -٢
زم     فحصل أنه البد أن يكون مقتوال بأحد       . )١(ا عليه، كصيد  ِهق للروح إن مل يكن مقدور

 -وهو أعلى العنق  -هو قطع احللق    : الذبحو. الذبح، أو النحر، أو العقر    : ثالثة طرقة هي    
 التذكية املسنونة   ، وكالمها -أسفل العنق وهي  –  احليوان هو قطع لبة  : النحرو. من احليوان 

ودليـل  ؛  الذبح، والنحر يقوم أحدمها مقام اآلخر بالنسبة ألصل التذكية        ، و بالنسبة لإلبل 
   .)٢(»أال إن الذكاة يف احللق واللبة«: ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
  ).  ٦/٩٤(، ومغين احملتاج )٩/٣١٢(حتفة احملتاج وحواشيه : انظر) ١(
كتاب ا يف  والبخاري تعليقً عنه،من حديث أيب هريرة رضي اهللا) ٤٥(حديث ) ٤/٢٨٣ ( يف سننه الدارقطينأخرجه )٢(
  .   ابن عباس رضي اهللا عنهمامن حديث »النحر والذبائح« باب »الذبائح والصيد«
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ـ مبعـىن   فهو جرح احليوان،    : ) رورةوهو ما يسمى بذكاة الض    (أما العقر     هجرح
، )نفَـر  ( تذكية احليوان املأكول إذا ند     هوو،  جهة من جسمه  أي   للروح يف    امزِهقجرحا  

       راد اصـطياده      اومل يتمكن صاحبه من القدرة عليه، كما أأمـا    تذكية احليوان الذي ي ،
زهقت روح احليوان بغري هـذا      ولذا إذا أ  . املقدور عليه فال يباح إال بالذبح والنحر إمجاعا       

  .كان ميتة ال جيوز أكل حلمها
اليهـود  [أن يكون ذاحبه أو عاقره من املسلمني أو من أهل الكتاب       :  الشرط الثالث  -٣

وا وت أُ ينِذلَّا امعطَو﴿ :قال تعاىل   ، فالشرع قد أجاز ذبيحة املسلم أو الكتايب،         ]والنصارى
 ة تشمل الذبائح   عام »طعام«كلمة   و .]٥:املائدة[ ﴾مه لَ لٌّ حِ مكُامعطَ و مكُ لَ لٌّ حِ ابتالِك

 "الطعام"واألطعمة املصنوعة من مواد مباحة، ومجهور املفسرين والفقهاء على أن املراد من             
 أنـواع   ي كانت موضع الشك، أمـا بـاق        اليت ي ألا ه  ؛ هذه اآلية الذبائح أو اللحوم     يف

ـ  العِ لُ أه عموأج«:  قال اإلمام ابن قدامة    .)١(األصلاملأكوالت فقد كانت حالال حبكم       م لْ
    .)٢(» الكتابِل أه ذبائِحعلى إباحِة

 أو ملحدا، أو    ،غري كتايب بأن كان مرتدا، أو وثنيا       وأفإن كان الذابح غري مسلم،      
ـ لو أخ و«:  يقول اإلمام الرملي من أئمة الشافعية      . ذبيحته  مل حتلَّ  -جموسيا بر  أو   فاسـق 
قال العالمة الطـاهر بـن   . )٣(» ألنه من أهل الذكاة  ؛اهنلِْب قَ -ى هذه الشاةَ   أنه ذكَّ  ايبكت

م اخلبائث، ويتقـي     ألم على دين إهلي يحر     ؛وِحكمة الرخصة يف أهل الكتاب    «: عاشور
        م أحكام مضبوطة متبعة ال تظَالنجاسة، وهلم يف شؤوم خمالفتها، وهـي مـستندة       ن 

  .)٤(»ي، خبالف املشركني وعبدة األوثانللوحي اإلهل
  

                                                 
 وتناوله اللحم وحنوه أقوى من ، عام)الطعام (لفظ: "وما بعدها، ويقول ابن تيمية) ٦/١١٩(التحرير والتنوير : انظر )١(

 وحنن جيوز لنا أن} مه لَلٌِّح مكُامعطَو{ رن به قوله تعاىلالسيما وقد قُ؛ ومهفيجب إقرار اللفظ على عمهة، تناوله للفاك
  ).٣٥/٢١٧(جمموع الفتاوى ".  فكذلك حيل لنا أن نأكل مجيع أنواع طعامهم،طعمهم كل أنواع طعامنان
 ).١٣/٢٩٣(املغين ) ٢(
 ).٨/١١٣(اية احملتاج  )٣(
 ).٦/١٢٠ (التحرير والتنوير: انظر) ٤(
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وبعد استقرار هذه الشروط، فإن حلوم احليوانات املستوردة من خارج البالد، إن            
كانت حلوما حليوانات مأكولة اللحم، ومذبوحة أو منحورة بالصفة املذكورة، والقـائم            

. حرمـة فيهـا   بالذبح أو العقر من املسلمني أو أهل الكتاب، فهي حلوم جيوز أكلها وال              
ن املسلمني أو   وطريق معرفة ديانة الذابح بغلبة الظن، بأن يكون غالبية سكان هذه البالد م            

النصارى أو اليهود، ويشتهر أم يقومون بالذبح وال حيرمونه ممن يتبعون دعاوى الرفـق              
  .باحليوان اليت حترم ذحبه

ـ   »مذبوح على الطريقة اإلسالمية   «عبارة  أو أن يكتب عليها      ارات لنـا يف      أم
يا، وقد أسلفنا كالم اإلمام الرملي رمحـه اهللا بـأن            شرع ترجيح كون ذبح اللحوم كان    
  .إخبارهم يعد أمارة يف ذلك

أما إذا كانت اللحوم املستوردة تأيت من بالد غري املسلمني وأهل الكتـاب، بـأن         
 القادمة مـن    وكذلك لو كانت اللحوم   . تكون بالد الوثنيني، وامللحدين فال جيوز أكلها      

اخلارج ليست حلوم حيوانات مأكولة اللحم كاخلرتير، والكلب، واحلمار، والبغل فال جيوز 
  أكل حلمها كذلك حىت لو ذحبها مسلم؟

ولو كانت اللحوم املستوردة غري مذبوحة كأن تكون ماتـت بطريـق الـصعق              
ان حيث حيرمون   الكهربائي أو اخلنق أو غري ذلك من أمور يتبعها بعض دعاة الرفق باحليو            

الذبح، ويقتلون احليوان بالصدمة الكهربائية أو بالضرب على رأسه، فإن علم عن طريـق              
 .واهللا تعاىل أعلى أعلم.  حيرم أكلهاميتة فهي اليقني ذلك فال جيوز أكل هذه اللحوم

>>> 
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  زواج املتعة والزواج املؤقت، والزواج بنية الطالق
مه، وهل زواج املتعة هو الزواج املؤقت، وهـل         ما هو زواج املتعة، وما حك      : ٣٤س  

  هو الزواج بنية الطالق؟
  اجلواب

بسم اهللا، واحلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا، وآله وصحبه ومن             
 :  وقيل ، ومتع جاد وظَرف   ،متع الرجلُ «: قال ابن منظور    وبعد، فاملتعة يف اللغة       . وااله
 واملاِتع من كل شـيء البـالغُ يف اجلَـودِة الغايـة يف              . وهو ماِتع  ،تع ما جاد فقد م    لك
 ، ويتبلَّغُ بـه   ،فأَما املَتاع يف اَألصل فكل شيء ينتفَع به       :  قال اَألزهري   : مث قال   .....بابه

 وقوله  .متع واستمتع  وقد ت  ، واِملتعةُ العمرةُ ِإىل احلج    .....ويتزود والفَناُء يأْيت عليه يف الدنيا     
واملُتعةُ التمتع باملرأَة ال تريـد ِإدامتـها        : مث قال   ....﴾فمن متتع بالعمرة ِإىل احلج    ﴿تعاىل  

ومتع النهار يمتع متوعاً ارتفَع وبلَـغَ غايـةَ         : مث قال   ...لنفسك ومتعة التزويج مبكة منه    
وأَمتـع  : وقال بعد ذلك    .... ملرأَة ما وِصلَت به بعد الطالقِ     ومتعةُ ا : مث قال   ....ارتفاِعه

ومتعه اهللا وأَمتعه بكذا أَبقاه     : مث قال   ... بالشيء وتمتع به واستمتع دام له ما يستِمده منه        
ع به فيما يِحب من االنتفاِع      ِليستمِتع به يقال أَمتع اهللا فُالناً بفالٍن ِإمتاعاً أَي أَبقاه ِليستمتِ          

: واملُتع مجع متعٍة قال الليث : مث قال ..... به والسرور مبكانه وأَمتعه اهللا بكذا ومتعه مبعنى      
ومنهم من يقول ِمتعةٌ ومجعها ِمتع وقيل املُتعةُ الزاد القليل ومجعها متـع قـال اَألزهـري                 

 أَي بلْغةٌ يتبلَّغُ به ال بقـاء لـه      ﴾منا هذه احلياة الدنيا متاع    يا قوم إِ  ﴿: وكذلك قوله تعاىل    
  .)١(»ويقال ال يمِتعين هذا الثوب أَي ال يبقى يل

تلف باختالف مـا يـضاف      ختوعلى ما نقل من معىن لغوي تبني أن املتعة شرعا           
مثّ ينـشئ   ، غ منها ويفر، أن حيرم من امليقات بالعمرة يف أشهر احلج       : فمتعة العمرة   ، اإليه

ومسيت متعـةً لتمتـع صـاحبها       ، حجاً من مكّة أو من امليقات الّذي أحرم منه بالعمرة           
  .أو لتمتعه بسقوط العودة إىل امليقات للحج ، مبحظورات اإلحرام بني النسكني 

                                                 
  .٨/٣٢٨لسان العرب، البن منظور ) ١(
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وأما متعة النكاح فهي أن يقول الرجل المرأة خاليٍة من املوانع أمتتع بك كذا مدةً               
مال جيب علـى    : وأما متعة الطّالق فهي كما عرفها الشربيين اخلطيب          . من املال    بكذا

  .الزوج دفعه المرأته املفارقة يف احلياة بطالق وما يف معناه بشروط
  :  ؟ ما هو نكاح املتعة

هو قول  و ،  نكاح املتعة من أنكحة اجلاهلية، وكان مباحا يف أول اإلسالم مث حرم           
ك كذا على أن أمتتع بك يوما أو شهرا أو سنة أو حنو ذلك سواء قدر                الرجل للمرأة أعطي  

املتعة مبدة معلومة، أو قدرها مبدة جمهولة كقوله أعطيك كذا على أن أمتتع بك موسم احلج                
أو ما أقمت يف البلد أو حىت يقدم زيد، فإذا انقضى األجل احملدد وقعـت الفرقـة بغـري                   

  .طالق
ة اإلمامية، ونصوا على أحكامه يف كتبهم الفقهيـة،         ونكاح املتعة جائز عند الشيع    

وأما ] األحكام: النظر الثاين يف    [«] : املعروف باحملقق احللي  [قال جعفر بن احلسن اهلذيل      
ولو أخل باملهر مع ذكـر      . إذا ذكر األجل واملهر صح العقد     : » األول«. أحكامه فثمانية 

كـل  : » الثـاين «.  وانعقد دائما  األجل بطل العقد، ولو أخل باألجل حسب، بطل متعة        
شرط يشترط فيه، فالبد أن يقرن باإلجياب والقبول وال حكم ملا يذكر قبل العقد، مـا مل                 
يستعد فيه، وال ملا يذكر بعده، وال يشترط مع ذكره يف العقـد إعادتـه بعـده، ومـن                   

  . األصحاب من شرط إعادته بعد العقد، وهو بعيد
متتع نفسها، وليس لوليها اعتراض، بكرا كانـت أو         للبالغة الرشيدة، أن    » الثالث«

جيوز أن يشترط عليها اإلتيان، ليال أو ارا، وأن يشترط املرة           » الرابع«. ثيبا، على األشهر  
جيوز العزل للمتمتع، وال يقف على إذا، ويلحق        » اخلامس«. أو املرات يف الزمان املعني    

ولو نفاه عن نفسه، انتفـى      .  من غري تنبه   الولد به لو محلت وإن عزل؛ الحتمال سبق املين        
ال يقع ا طالق، وتبني بانقضاء املدة، وال يقع         : » السادس«. ظاهرا، ومل يفتقر إىل اللعان    

ال يثبت  : » السابع«. ا إيالء وال لعان، وعلى األظهر، ويف الظهار تردد، أظهره أنه يقع           
ولو شرطا التـوارث أو شـرط       . قاذا العقد مرياث بني الزوجني، شرطا سقوطه أو أطل        

ال يلزم؛ ألنه ال يثبت إال شرعا فيكون اشـتراطا          : ُحدمها قيل يلزم عمال بالشرط، وقيل       
  . لغري ارث كما لو شرطا لألجنيب، واألول أشهر
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حيضة، وهو  : إذا انقضى أجلها بعد الدخول، فعدا حيضتان، وروي         : » الثامن«
وتعتد من الوفاة، ولو مل     . ، فخمسة وأربعون يوما   متروك، وإن كانت ال حتيض ومل تيئس      

يدخال ا بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائال، وبأبعد األجلني إن كانت حـامال               
  .)١(»على األصح، ولو كانت أمة، كانت عدا حائال شهرين ومخسة أيام

  : حكم نكاح املتعة 
صحيح إىل حرمة نكاح املتعـة،      ذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة يف ال      

وأنه ال ينعقد نكاحا لثبوت نسخه، والختالل شروط النكاح الصحيح فيه، فصار حترميـه              
  .عند فقهاء أهل السنة كامع عليه

 وكـذلك   -رضي اهللا عنه  -ونقول كامع عليه ملا نقل من جوازه عن ابن عباس           
إال أنه  نقل رجوع ابـن       . يج أكثر أصحابه عطاء وطاووس، وبه قال ابن جر        جوازه عند 

وأما قول ابن عباس فقد حكي عنه الرجوع عنه         «: قال ابن قدامة    عباس عن قوله ذلك،     
قلت البن عباس لقد كثرت يف املتعـة        : وروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبري قال          

  : حىت قال فيها الشاعر 
  )  فتيا ابن عباسيا صاح هل لك يف        ...أقول وقد طال الثواء بنا معا  (
  )  مصدر الناستكون مثواك حىت    ...هل لك يف رخصة األطراف آنسة  (

ويبدو أن عباس كان يـرى      . )٢(» املتعة كامليتة والدم وحلم اخلرتير     إن فقام خطيبنا وقال    
ونقل عن تالمذة . حترمي زواج املتعة كامليتة وحلم اخلرتير، مبعىن إذا دعت الضرورة إليه جاز   

  .باس القول كذلك بإباحتهابن ع
   :ما نقل يف مذهب احلنفية

وقد نقل عن املذاهب الفقهية األربعة وغريها التحرمي، فذهب احلنفية إىل بطـالن             
) ونكاح املتعة والنكاح املؤقت باطل    (قوله  «: قال ابن علي احلدادي العبادي      نكاح املتعة،   

                                                 
 طبعة مؤسسة ٢٥١، ٢/٢٥٠] احملقق احللي[شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، جلعفر بن احلسن اهلذيل ا) ١(

  .مطبوعايت إمساعليان
  . طبعة دار الفكر بريوت٧/٥٧١املغين، البن قدامة ) ٢(
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متتع بك أو متعيين بنفسك أياما،      وصورة نكاح املتعة أن يقول المرأة خذي هذه العشرة أل         
. وصورة املؤقت أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شـهرا          . وهو باطل باإلمجاع  

وقال زفر هو صحيح؛ ألن النكاح ال يبطل بالشروط الفاسدة والفرق بينهما أنه ذكر لفظ               
ت فالشرط باطـل    التزويج يف املؤقت ومل يذكره يف املتعة مث عند زفر إذا جاز النكاح املؤق             

ويكون مؤبدا؛ ألن مقتضى النكاح التأبيد وإن قال تزوجتك على أن أطلقك إىل عـشرة               
أيام فالنكاح جائز؛ ألنه أبد العقد وشرط قطع التأبيد بذكر الطالق والنكـاح املؤبـد ال                

  .)١(»يبطله الشروط فجاز النكاح وبطل الشرط
زوجت نفسي منـك،    : فقالت  . تزوجتك شهرا : وإن قال   « : قال السرخسي   

  .)٢(»فهذا متعة وليس بنكاح عندنا
أعطيك كذا على أن أمتتع منك يوما أو شهرا أو          : فهو أن يقول    «: قال الكاساين   

  .)٣(»سنة وحنو ذلك، وأنه باطل عند عامة العلماء
قال شيخ  : قال يف الفتح    ) وبطل نكاح متعة، ومؤقت   : قوله  («: قال ابن عابدين    

 بينهما أن يذكر الوقت بلفظ النكاح، والتـزويج ويف املتعـة أمتتـع أو          اإلسالم يف الفرق  
  .)٤(»استمتع

   : ما نقل يف مذهب املالكية
وذهب املالكية إىل بطالنه وحكوا اإلمجاع، وعدوه كنكاح اخلامسة، أو اجلمـع            

إمجاعا ) نكاح املتعة (جيوز  ) ال(كذلك  ) و(«: بني األختني، قال علي أبو احلسن املالكي        
 قال ابن عبد الـرب،      . خاصة بغري وي وبغري شهود وبغري صداق      ) وهو النكاح إىل أجل   (

هو النكاح بصداق وشهود وويل، وإمنا فسد من ضرب األجل، ويفسخ           : وقال ابن رشد    
أبدا بغري طالق، ويعاقب فيه الزوجان، وال يبلغ ما احلد، والولد الحق، وعليها العـدة               

                                                 
  . طبعة املطبعة اخلريية١٩ ، ٢/١٨العبادي، اجلوهرة النرية، أليب بكر حممد بن علي احلدادي ) ١(
  . طبعة دار املعرفة٥/١٥٣املبسوط، للسرخسي ) ٢(
  . طبعة دار الكتب العلمية٢/٢٧٢بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، للكاساين ) ٣(
  . طبعة دار الكتب العلمية٣/٥٢حاشية ابن عابدين ) ٤(



 

 ٢٥٩

ن الفسخ قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول، ومسى هلـا           كاملة، وال صداق هلا، إن كا     
  .)١(»صداقا فلها ما مسى، ألن فساده يف عقده، وإن مل يسم فلها صداق املثل

نكاح املتعة وهو النكـاح إىل      (جيوز مبعىن حيرم    ) وال(«: نا النفراوي   هوقال ابن م  
 املازري اإلمجـاع    ، وحكى »أنه صلى اهللا عليه وسلم ى عام الفتح عنه        «ملا روي   ) أجل

  .)٢(»على حرمته إىل يوم القيامة كما يف الروايات؛ إذ مل خيالف فيه إال طائفة من املبتدعة
الذي يفسخ أبدا كنكاح خامسة،     ) الفاسد(النكاح  ) فسخ(«: قال الشيخ عليش    

   .)٣(»واملتعة
   : ما نقل يف مذهب الشافعية

 ،وال جيوز نكاح املتعـة    ) فصل(«: ذهب الشافعية كذلك إىل حترميه، قال النووي        
 أنه   : اهللا عنهما  رضي ملا روى حممد بن على       ؛ أو شهرا  ،زوجتك ابنىت يوما  : وهو أن يقول  

 ابن عباس وبلغه أنه يـرخص يف        لقي وقد   -كرم اهللا وجهه  -مسع أباه على بن أىب طالب       
صـلى اهللا   إنك امرؤ تائه، إن رسول اهللا       «: -كرم اهللا وجهه  -متعة النساء، فقال له على      

 عقد جيوز مطلقا فلم يصح      وألنه »اإلنسيةعليه وسلم ى عنها يوم خيرب وعن حلوم احلمر          
 فكـان   ، وعدة الوفاة  واإلرث، ، والظهار ،نه نكاح ال يتعلق به الطالق      وأل ،مؤقتا كالبيع 

  .)٤(»نكحة الباطلةباطال كسائر األ
   : ما نقل يف مذهب احلنابلة

معـىن نكـاح    «:  بطالنه كذلك، قال ابن قدامه       ذهب احلنابلة على الصحيح إىل    
املتعة أن يتزوج املرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابنيت شهرا أو سنة أو إىل انقضاء املوسم                 
أو قدوم احلاج وشبهه سواء كانت املدة معلومة أو جمهولة فهذا نكاح باطل نـص عليـه                 

ى أا مكروهة غري حـرام ألن       أمحد فقال نكاح املتعة حرام وقال أبو بكر فيها رواية أخر          

                                                 
  . طبعة دار الفكر٤/٤٠منح اجلليل شرح خمتصر اخلليل، للشيخ عليش ) ١(
  . طبعة دار الفكر٢/١٢الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، البن مهنا النفراوي ) ٢(
  . طبعة دار الفكر٢/٥٣فاية الطالب الرباين، لعلي أيب احلسن املالكي، مع حاشية العدوي ك) ٣(
  .١٦/٢٤٩اموع، للنووي ) ٤(



 

 ٢٦٠

ابن منصور سأل أمحد عنها فقال جيتنبها أحب إيل وقال فظاهر هذا الكراهة دون التحرمي               
وغري أيب بكر من أصحابنا مينع هذا ويقول يف املسألة رواية واحدة يف حترميها وهذا قـول                 

  .)١(»عامة الصحابة والفقهاء
   :ما نقل يف مذهب الظاهرية

وال جيوز نكاح املتعة، وهو النكـاح إىل        : قال أبو حممد    : مسألة   «] :احمللى[ويف  
أجل، وكان حالال على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث نسخها اهللا تعاىل علـى                 

  .)٢(»لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم نسخا باتا إىل يوم القيامة
   :ما نقل يف مذهب الشيعة الزيدية
وحيرم نكاح املتعة، وهو املؤقت لنهيه صلى اهللا        «: رتضى  قال أمحد بن حيىي بن امل     

  .)٣(»لي عليه السالم عنهععليه وآله وسلم و
   : ما نقل يف مذهب اإلباضية

، أي باآلية   )نسخ نكاح املتعة عند األكثر بآية اإلرث      («: قال ابن عيسى أطفيش     
ملـا ثبـت اإلرث     : قال بعض   . اليت ذكر فيها إرث الزوجني، إذ نكاح املتعة ال إرث فيه          

بآية الطالق واملرياث   : وقيل  . بسبب النكاح علم أن نكاح املتعة منسوخ؛ ألنه ال إرث فيه          
  .)٤(»والعدة بعد أن كان جائزا

  
  

   : ذكر أدلة فقهاء أهل السنة وأدلة اإلمامية

                                                 
  . طبعة دار الفكر بريوت٧/٥٧١املغين، البن قدامة ) ١(
  . طبعة دار الفكر٩/١٢٧احمللى باآلثار، البن حزم ) ٢(
  . طبعة دار الكتاب اإلسالمي٤/٢٢البحر الزخار، ألمحد بن حيىي بن املرتضى ) ٣(
  . طبعة مكتبة اإلرشاد٦/٣١٨شرح النيل، وشفاء العليل، حملمد بن يوسف بن عيسى أطفيش، ) ٤(



 

 ٢٦١

مـا  : وقد استدل فقهاء أهل السنة وغريهم ممن ذهب إىل حترميه بأدلة كثرية منها              
إن النيب صـلى اهللا     «: لي رضي اهللا عنه، أن قال البن عباس رضي اهللا عنهما            ورد عن  ع   

  .)١(»عليه و سلم ى عن املتعة وعن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب
يا أيها الناس إين قد كنت أذنـت        «: وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          

يوم القيامة فمن كان عنده منهن      لكم يف االستمتاع من النساء وإن اهللا قد حرم ذلك إىل            
  .)٢(»شيء فليخل سبيله وال تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا خرج نزل ثنية الوداع فـرأى  «: عن أيب هريرة    و
يا رسول اهللا نساء كانوا متتعوا منـهن        : ما هذا ؟ قالوا     : مصابيح ومسع نساء يبكني فقال      

:  املتعـة    -حـرم   :  أو قال    -هدم  «: اهللا صلى اهللا عليه و سلم       أزواجهن فقال رسول    
  .)٣(»النكاح والطالق والعدة واملرياث

كما -أما القائلون باجلواز وهو ما حكي عن ابن عباس رضي اهللا، وأكثر أصحابه              
نهن فَما استمتعتم ِبِه مِ   ﴿:  وهو مذهب الشيعة اإلمامية فقد استدلوا بظاهر قوله تعاىل           -مر

 نهورأُج نوهـا  ﴿  : قوله تعاىل ويرى أئمة فقهاء أهل السنة أن       . ]٢٤:النساء  [﴾    فَآتفَم
    نهورأُج نوهفَآت نهِبِه ِمن متعتمتألن املذكور يف     حممول على النكاح    ]٢٤:النساء  [﴾  اس 

من احملرمات يف أول اآليـة يف       أول اآلية وآخرها هو النكاح، فإن اهللا تعاىل ذكر أجناسا           
وأُِحلَّ لَكُم ما وراَء ذَِلكُم أَنْ تبتغـوا        ﴿النكاح، وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله عز وجل         

اِلكُموأي بالنكاح﴾ِبأَم  .   

                                                 
  .٥/١٩٦٦ه رواه البخاري يف صحيح) ١(
  .٢/١٠٢٣رواه مسلم يف صحيحه ) ٢(
 – طبعة دار املعرفة ٣/٢٥٩ بريوت، والدارقطين يف سننه - طبعة مؤسسة الرسالة٩/٤٥٦رواه ابن حبان يف صحيحه ) ٣(

  . مكة املكرمة– طبعة مكتبة دار الباز ٧/٢٠٧بريوت، رواه البيهقي يف سننه الكربى 



 

 ٢٦٢

متعتان كانتا على عهـد الـنيب       «:  قال   حيث: الشيعة حبديث جابر     كما استدل  
 واستدلوا كذلك   .)١(»هما عمر رضي اهللا تعاىل عنه فانتهينا      صلى اهللا عليه و سلم فنهانا عن      

  .بأحاديث إباحة املتعة قبل النسخ؛ حيث إن النسخ مل يثبت عندهم
 عن حديث جابر هذا بأم فعلوا ذلـك يف زمـن            أجيبوقد  «: قال الشوكاين   

 أن  عتقـد ا و ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مث مل يبلغه النسخ حىت ى عنها عمر              
 ولـذا سـاغ     ؛ غريه من الصحابة   عل وكذلك حيمل ف   ،الناس باقون على ذلك لعدم الناقل     

وهذا اجلواب وإن كان ال خيلو عن تعسف ولكنـه أوجـب            .  ينهى وهلم املوافقة   أنلعمر  
   .املصري إليه حديث سربة الصحيح املصرح بالتحرمي املؤبد

 صح لنا عنه التحـرمي       وقد ،وعلى كل حال فنحن متعبدون مبا بلغنا عن الشارع        
 وال قائمة لنا باملعـذرة عـن        ،غري قادحة يف حجيته    وخمالفة طائفة من الصحابة له       ،املؤبد

 حىت قال ، كيف واجلمهور من الصحابة قد حفظوا التحرمي وعملوا به ورووه لنا        ،العمل به 
لـه  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ      «ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح          

وسلم أذن لنا يف املتعة ثالثا مث حرمها واهللا ال أعلم أحد متتع وهـو حمـصن إال رمجتـه                    
هدم املتعـة   « وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم              »باحلجارة  

   .)٢(» أخرجه الدارقطين وحسنه احلافظ »العدة واملرياثوالطالق 
  : تعة ما انتهت إليه الفتوى يف نكاح امل

وعليه فإن نكاح املتعة نكاح له صفة خمصوصة كان من أنكحة اجلاهليـة، وورد              
إباحته يف اإلسالم مث ورد نسخه، فهو نكاح باطل ال ينعقد، وال حتل به الفروج، وهو ما                 
ذهب إليه فقهاء أهل السنة، ونقل فيه اإلمجاع كما مر عند املالكية وذلك على اعتبار أنه                

  .فيه آثارنكاح خمصوص ورد 

                                                 
طبعة مؤسسة قرطبة . إسناده صحيح على شرط مسلم:  شعيب األرناؤوط بقوله  وعقبه٣/٣٢٥رواه أمحد يف مسنده ) ١(

  . القاهرة-
  . طبعة دار احلديث٦/١٦٤نيل األوطار، للشوكاين ) ٢(



 

 ٢٦٣

وإما أن ننظر إليه بتوافر شروط وأركان النكاح الصحيح فهو باطل كذلك؛ حيث             
إنه يبطل بفقده شرط الويل عند اجلمهور، ويبطل بفقده الشهود باإلمجاع، ويبطل بنـصه              

ويبطل بورود لفظـة التمتـع      . على التأقيت يف العقد؛ ألن النكاح ال يقبل التأقيت اتفاقا         
ورغم بطالنـه فإنـه     . ن الزواج والنكاح لفقده الصيغة املعتربة شرعا      واالستمتاع بدال ع  

  : يترتب عليه أحكاما بياا ما يلي 
ال يقع على املرأة يف نكاح املتعة طالق وال إيالء وال ظهار وال جيري التـوارث                 أنه   -١

بينهما وال لعان وال يثبت به إحصان للرجل وال للمرأة وال حتصل به إباحـة للـزوج                 
  . ول ملن طلقها ثالثااأل
ال شيء على الرجل يف نكاح املتعة من املهر واملتعة والنفقة ما مل يدخل بـاملرأة،             وأنه   -٢

فإن دخل ا فلها مهر املثل وإن كان فيه مسمى عند الشافعية ورواية عن أمحد وقـول                 
خل ا  وذهب احلنفية إىل أنه إن د     . عند املالكية، ألن ذكر األجل أثر خلال يف الصداق        

فلها األقل مما مسى هلا ومن مهر مثلها إن كان مثة مسمى، فإن مل يكن مثة مسمى فلـها                   
وذهب املالكية واحلنابلة يف املذهب إىل أنه جيب هلا بالـدخول           . مهر املثل بالغا ما بلغ    

  . املسمى ألن فساده لعقده، وهو اختيار اللخمي من املالكية
كاح املتعة حلق نسبه بالواطئ سواء اعتقـده نكاحـا          أنه إن جاءت املرأة بولد يف ن       و -٣

وتعترب مدة النسب من    . صحيحا أو مل يعتقده، ألن له شبهة العقد واملرأة تصري به فراشا           
  . وقت الدخول وعليه الفتوى عند احلنفية

أنه حيصل بالدخول يف نكاح املتعة حرمة املصاهرة بني كل من الرجل واملرأة وبـني                و -٤
  عهماأصوهلما وفرو

أنه ال حد على من تعاطى نكاح املتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو املرأة ألن                 و -٥
احلدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة اخلالف، بل يعزر إن كان عاملا بالتحرمي              

  .الرتكابه معصية ال حد فيها وال كفارة
  
  



 

 ٢٦٤

   ؟ هل النكاح املؤقت هو نكاح املتعة
شهود، وصيغة، وويل عنـد     [ توافرت فيه شروط العقد الصحيح من        والنكاح املؤقت إذا  

  :ونص فيه على التأقيت فهو نوعان ] اجلمهور
، فهو باطل وغري جائز عن عامة الفقهاء، والفرق         أن يكون مؤجال ألجل يبلغانه    : األول  

ته بينه وبني املتعة الصيغة، فتكون صيغته بلفظ الزواج أو النكاح، أما املتعة فتكون صيغ             
كما أن الزواج املؤقت صحيح عند زفر، ويبطل الـشرط،          . بلفظ متعيين أو استمتع بك    

وصورة نكاح املتعة أن يقول المرأة خـذي هـذه          «: قال ابن علي احلدادي العبادي      
وصـورة املؤقـت أن     . العشرة ألمتتع بك أو متعيين بنفسك أياما، وهو باطل باإلمجاع         

وقال زفر هو صحيح؛ ألن النكـاح ال        . أو شهرا يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام      
يبطل بالشروط الفاسدة والفرق بينهما أنه ذكر لفظ التزويج يف املؤقت ومل يـذكره يف               
املتعة مث عند زفر إذا جاز النكاح املؤقت فالشرط باطل ويكون مؤبـدا؛ ألن مقتـضى                

اح جائز؛ ألنه أبد    النكاح التأبيد وإن قال تزوجتك على أن أطلقك إىل عشرة أيام فالنك           
العقد وشرط قطع التأبيد بذكر الطالق والنكاح املؤبد ال يبطله الشروط فجاز النكـاح              

  .)١(»وبطل الشرط
فقد ذهب احلنفية واحلنابلة وأبو احلسن من       ،  أن يكون مؤجال إىل أجل ال يبلغانه      : الثاين  

ل النكاح بأجل ال يبلغانه      إىل أنه لو أج    ، وبعض املتأخرين من الشافعية    ،املالكية والبلقيين 
 والتصريح مبقتضى   ،صح النكاح كأنه ذكر األبد، ألن النكاح املطلق ال يزيد على ذلك           

قال البلقيين ويف نص األم لإلمام الشافعي ما يشهد له، وتبعه علـى             . اإلطالق ال يضر  
 من  ذلك بعض املتأخرين، وجاء يف الفتاوى اهلندية نقال عن مشس األئمة احللواين وكثري            
 أي  -مشايخ احلنفية إذا مسيا ما يعلم يقينا أما ال يعيشان إليه كـألف سـنة ينعقـد                

 ويبطل الشرط، كما لو تزوجا إىل قيام الساعة أو خروج الـدجال أو نـزول        -النكاح
عيسى على نبينا وعليه السالم، وقال بعض الشافعية ليس من نكاح املتعة ما لـو قـال                 

    وذهـب  . ا ألنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد املوت        زوجتكها مدة حياتك أو حيا

                                                 
  . طبعة املطبعة اخلريية١٩ ، ٢/١٨اجلوهرة النرية، أليب بكر حممد بن علي احلدادي العبادي، ) ١(



 

 ٢٦٥

املالكية يف املذهب والشافعية عدا البلقيين إىل أن النكاح املؤقت إىل أجـل ال يبلغانـه                
  .)١(باطل

  : الزواج مع إضمار نية الطالق بعد مدة 
الزواج مع إضمار نية الطالق بعد مدة، ليس هو نكاح املتعة، وال هـو النكـاح                

إمنا هو نكاح استجمع يف ظاهره األركان والـشروط، واختلـف الفقهـاء يف              املؤقت، و 
، فذهب احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف قول جزم به يف املغين والشرح على              جوازه

أنه إذا تزوج امرأة بنية الطالق بعد شهر أو أكثر أو أقل فالنكاح صحيح سواء علمـت                 
من شرط يفسده، وال يفسد بالنية،       وذلك خللو هذا العقد   . الاملرأة أو وليها ذه النية أم       

  .ألنه قد ينوي ما ال يفعل ويفعل ما ال ينوي، وألن التوقيت إمنا يكون باللفظ
وذهب احلنابلة على الصحيح من املذهب واألوزاعي رمحه اهللا إىل بطـالن هـذا              

ام من املالكية إذا فهمت     النكاح باعتبار أنه صورة من صور نكاح املتعة وإىل هذا ذهب ر           
  .)٢(املرأة ذلك األمر الذي قصده الرجل يف نفسه

ومن تزوج امرأة ال يريد إمساكها إال أنـه يريـد أن            «: قال ابن خلف الباجي     
وليس من اجلميل وال    . ذلك جائز : يستمتع ا مدة مث يفارقها، فقد روى حممد عن مالك           

إن النكاح وقع على وجهه ومل يشترط       : بيب  ومعىن ذلك ما قاله ابن ح     . من أخالق الناس  
قال مالك، وقـد يتـزوج      . شيئا، وإمنا نكاح املتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة          

الرجل املرأة على غري إمساك فيسره أمرها فيمسكها، وقد يتزوجها يريد إمساكها مث يرى              
ن للرجل إمساك أو املفارقـة      يريد أن هذا ال ينايف النكاح، فإ      . منها ضد املوافقة فيفارقها   
  .)٣(»وإمنا ينايف النكاح التوقيت

ولو نكح بال شرط، ويف عزمه أن يطلق إذا وطئ،          «: قال الشيخ زكريا األنصاري     
قوله ويف عزمه   («:  قال البيجري يف حاشيته على هذا        .»كره وصح العقد، وحلت بوطئه    

                                                 
  . النون، نكاح، نكاح منهي عنه، السابع النكاح املؤقتراجع املوسوعة الفقهية الكويتية، حرف) ١(
  .راجع املوسوعة الفقهية الكويتية، حرف النون، نكاح، نكاح منهي عنه، الثامن النكاح بنية الطالق) ٢(
  . طبعة دار الكتاب اإلسالمي٣/٣٣٥املنتقى شرح املوطأ، لسليمان بن خلف الباجي ) ٣(



 

 ٢٦٦

وله كره أي ألن كل مـا لـو         أي أو تراضيا على ذلك قبل العقد، وق       ) أن يطلق إذا وطئ   
  .)١(»صرح به أبطل، يكره إضماره

ومن كل سبق يتبني لنا بطالن زواج املتعة، وبطالن الزواج املؤقت بأجـل يبلـغ               
عادة، أما إذا كان األجل ال يبلغ ففيه خالف، وجواز الزواج بنية الطالق عند اجلمهـور                

  .واهللا تعاىل أعلى وأعلم
>>>  

  
  

                                                 
طبعة حباشية البيجرمي طبعة دار الفكر العريب، ويف الطبعة اليت عليها . ٣/٣٦٨نصاري منهج الطالب، للشيخ زكريا األ) ١(

  . طبعة دار الفكر٤/١٨٧حاشية اجلمل 
  



 

 ٢٦٧

  الوصية الواجبة
ما الوصية الواجبة؟ وهل هي مرياث؟ وإذا مل تكن مرياثا فهل األخذ ا يعين              :  ٣٥س  

اخلروج على املرياث الشرعي الذي حدده اهللا عز وجل؛ ألننا مسعنا أن املال املأخوذ من 
 الوصية الواجبة حرام وجيب رده إىل التِركَة؟ 

  اجلواب
نا رسول اهللا، وآله وصـحبه ومـن        بسم اهللا، واحلمد هللا والصالة والسالم على سيد       

 نثة، أو م  رأعطى اإلسالم املرياث اهتماما كبريا، وعمل على حتديد الو        وبعد، فلقد   . وااله
   كة امليت، لِ  ِرهلم احلق يف تيطل بذلك ما كان يفعله العرب يف اجلاهلية قبل اإلسالم مـن            ب

 توريث الر  ساء، والكِ جال دون النب  مـن  وغري ذلك من أموٍر فيها كـثري         غار،ار دون الص
يوِصيكُم اللَّـه ِفـي   ﴿: عز وجل، قال هة حقَّكَِرحق يف الت تسد لكل م  حدفور،  اجلظلم و ال

انـت  أَولَاِدكُم ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَييِن فَِإنْ كُن ِنساًء فَوق اثْنتيِن فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وِإنْ كَ               
  فصا النةً فَلَهاِحدوال إشكال يف هذا التقسيم إذا كـان األب أو           ].١١: النساء [﴾ ...و 

  .األم قد مات قبل أوالده
،  أو أحـدمها   يف حياة أبويه  فيها   دالولَأما اإلشكال يأيت يف بعض احلاالت اليت يموت         

 األعمام والعمـات تركـة       فحينما يتوىف اجلد بعد ذلك هنالك يرث       وراءه أوالدا، ويترك  
األب، وأبناء االبن ال شيء هلم، وهذا يف الواقع من ناحية املـرياث صـحيح، ألن أوالد                 
االبن ال يرثون يف جدهم مادام األبناء أنفسهم موجودين؛ وذلك ألن املرياث قائم علـى               

وله قواعد معينة وهي أن األقرب درجة يحِجب األبعد درجة، وهنا مات األب وله أبناء               
أبناء أبناء، فريث األبناء فقط، أما أبناء األبناء فال يرثون؛ ألن األبناء درجتـهم أقـرب،                

  .فحجبوا األبعد وهم أبناء األبناء
ولكن هل معىن هذا أن أوالد االبن املتوىف يف حياة أبويه أو أحدمها خيرجون من التركة                

  !!وال شيء هلم؟ 
  



 

 ٢٦٨

يوصي ألوالد ابنـه     بأن أعطى حقا للجد أن       جند أن الشرع الشريف عاجل هذه املسألة      
املتوىف يف حياته بشيء من ماله، حىت يكفيهم متطلبات احلياة، ويبِعدهم عن سؤال النـاس           

ليس من احلكمة أن يترك أوالد ذلك الولـد         ألنه  ؛  أو سلوك الوسائل الْمحرمة ِلجمع املال     
قاسون الفقر واحلاجة بعد أن قاسوا ألَ      ي م اليد العائل الذي لو قُ    قْفَ لِ ِمتدله أن يعـيش إىل      ر 

ا يف التركـة الـيت      موت أبويه لورث كما ورث إخوته، هلذا جعل اهللا هلؤالء األوالد حقَّ           
  .  عن طريق الوصية الواجبةجدم هم أودها جفَخلَّ

واختلف الفقهاء يف حكم الوصية لألقربني غري الوارثني، فجمهور العلمـاء علـى أن              
كُِتب علَيكُم ِإذَا حضر أَحدكُم الْمـوت ِإنْ        ﴿: حكم الوصية الوارد ذكرها يف قوله تعاىل      

        ِقنيتلَى الْما عقوِف حرعِبالْم ِبنيالْأَقْرِن وياِلدةُ ِللْوِصيا الْوريخ كرهـو  ] ١٨٠:البقرة [﴾ت
قال ابن عباس نـسخها قولـه        منسوخة،   الندب وليس الوجوب، ودليلهم أن هذه اآلية      

: وقال ابن عمـر   ] ٧: النساء[ ﴾والْأَقْربونَ الْواِلداِن ترك ِمما نِصيب ِللرجاِل﴿: سبحانه  
من العلماء   وذهب طائفة    ، وبه قال عكرمة وجماهد ومالك والشافعي      ،نسختها آية املرياث  

إن اهللا « :ت بقول النيب صلى اهللا عليه وسلمخِس إىل أا ن-ممن يرى نسخ القرآن بالسنة -
   .)١(»قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث

وذهب فريق من العلماء إىل القول بوجوب الوصية لألقربني غري الوارثني، واستدلوا أيضا 
وِصيةُ ِللْواِلديِن كُِتب علَيكُم ِإذَا حضر أَحدكُم الْموت ِإنْ ترك خيرا الْ﴿: بقوله تعاىل

ِقنيتلَى الْما عقوِف حرعِبالْم ِبنيالْأَقْرفقد قال الطربي يف تفسريها]. ١٨٠:البقرة [﴾و :
  لوالديه وأقربيه الذين ال يرثونه؟يفرض على الرجل ذي املال أن يوص أو: فإن قال قائل«
وص هلم، أيكون مضيعا فرضا يحرج فإن هو فرط يف ذلك فلم ي: فإن قال .نعم: قيل

كُِتب ﴿ :ذكره قول اهللا تعاىل: قيل وما الداللة على ذلك؟: فإن قال .نعم: قيل بتضييعه؟
ِبنيالْأَقْرِن وياِلدةُ ِللْوِصيا الْوريخ كرِإنْ ت توالْم كُمدأَح رضِإذَا ح كُملَيعلم أنه قد اف ﴾،ع

، وال خالف ]١٨٣: سورة البقرة[﴿كُِتب علَيكُم الصيام﴾ :  وفرضه، كما قالكتبه علينا

                                                 
 ٦/٤٤٤املغين البن قدامة ) ١(



 

 ٢٦٩

فكذلك هو بترك . بني اجلميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرضا هللا عليه
   )١(.الوصية لوالديه وأقربيه وله ما يوصي هلم فيه، مِضيع فَرض اهللا عز وجل

ا قا رِ م لقرابته الذين ال يرثون إِ     يوِصفرض على كل مسلم أن ي     « :وقال اإلمام ابن حزم   
 هلم مبـا    ي أو ألم ال يرثون، فيوص     )٢(ر وإما ألن هنالك من حيجبهم عن املرياث       فْوإما لكُ 

  )٣(.»ي فإن مل يفعل أعطوا وال بد ما رآه الورثة أو الوص، ذلك يفدح طابت به نفسه ال
 وحكي  ، وهو قول داود   ، هي واجبة لألقربني الذين ال يرثون      :قال أبو بكر عبد العزيز    و

 )٤( واحتجوا باآلية وخرب ابن عمـر      ،س وإياس وقتادة وابن جرير    وذلك عن مسروق وطاو   
  )٥(.»وقالوا نسخت الوصية للوالدين واألقربني الوارثني وبقيت فيمن ال يرث من األقربني

 ،ن أهـل الظـاهر إىل وجوـا   ذهب داود وابن حزم وغريمها م     : ويف طرح التثريب    
 وحكاه البيهقي يف املعرفة عـن الـشافعي يف          ،وحكاه ابن املنذر عن طائفة منهم الزهري      

 وكان طلحة   ، روينا إجياب الوصية عن ابن عمر      : وقال ابن حزم   ،القدمي ومل أر ذلك لغريه    
س و وهو قول عبد اهللا بن أيب أوىف وطلحة بن مصرف وطـاو            ،والزبري يشددان يف الوصية   

  )٦(.والشعيب وغريهم
اختلف الناس يف الوصية املذكورة يف هذه اآلية هل كانت «: وقال أبو بكر بن اجلصاص

 قد : وقال آخرون،ا مل تكن واجبة وإمنا كانت ندبا وإرشاداإ : فقال قائلون؟واجبة أم ال
كانت فرضِسا مث ن٧(.»ت على االختالف منهم يف املنسوخ منهاخ(   

                                                 
  ٢/٦٨تفسري الطربي )  ١(
وع، وعلى هذا كان  ألن من مات والده يف حياة أحد أبويه حيجبه أعمامه وعماته من املرياث؛ ألن األصول حتجب الفر)٢(

  .من أسباب فرض الوصية الواجبة يف مال اجلد حجبهم من املرياث
  ٩/٣١٤احمللى البن حزم )  ٣(
ما حق امرئ مسلم ": أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال: يقصد احلديث الذي رواه ابن عمر رضي اهللا عنه، وهو)  ٤(

حديث ابن عمر حممول على من عليه واجب أو قال اجلمهور إن و "عندهله شيء يوصي به يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة 
  .عنده وديعة

  ٦/٤٤٤املغين البن قدامة )  ٥(
   ٦/١٨٧طرح التثريب )  ٦(
   ١/٢٠٢أحكام القرآن للجصاص ) ٧(



 

 ٢٧٠

فإنك قد علمت أن مجاعة من : فإن قال«: طربي القول بالنسخ لآلية حيث قالوقد رد ال
وخالفهم مجاعةٌ : قيل له الوصيةُ للوالدين واألقربني منسوخةٌ بآية املرياث؟: أهل العلم قالوا
وإذا كان يف نسخ ذلك تنازع بني أهل العلم، مل . هي حمكمةٌ غري منسوخة: غريهم فقالوا

يه بأنه منسوخ إال حبجة جيب التسليم هلا، إذ كان غري مستحيل اجتماع يكن لنا القضاُء عل
حكم هذه اآلية وحكم آية املواريث يف حال واحدٍة على صحة بغري مدافعِة حكم إحدامها 

وكان الناسخ واملنسوخ مها املعنيان اللذان ال جيوز اجتماع حكمهما على ، حكم األخرى
  )١(.»مها صاحبهصحة يف حالة واحدة، لنفي أحد

فتبين ذا أن القول بإعطاء جزء من مال املتوىف لألقربني غري الوارثني على أنه وصية 
وجبت يف ماله إذا مل يوص له مذهب اإلمام ابن حزم، ومأخوذ من أقوال بعض التابعني، 

 م١٩٤٦ لسنة ٧١ من قانون الوصية رقم ٧٦جاءت املادة وذا الرأي الفقهي املعترب 
   .م١٩٤٦ مصر من أول أغسطس سنة عمول به يفامل

  :وهناك مسائل تتعلق بقانون الوصية الواجبة، نبينها على التفصيل فيما يلي
  من جتب له الوصية الواجبة؟

 - أي والديه أو أحدمها    –جتب الوصية الواجبة لفرع ولد املتوىف الذي مات يف حياته           
 أوالد الظهور، وللطبقة األوىل فقط من       حقيقة أو حكما مهما نزل هذا الفرع إذا كان من         

أوالد البنات، مبعىن اا جتب الوصية ألوالد األبناء مهما نزلوا، بينما ال يـستحق هـذه                
  .الوصية إال أوالد البنات فقط دون أوالدهم

كما جتب الوصية لفروع من مات مع أبيه أو أمه، حبيث ال يعلم من مات منـهم أوال                  
ى؛ ألن هؤالء ال يتوارث بعضهم من بعض، فال يـرث الفـرع             كالغرقى واحلرقى واهلدم  

  .أصله يف هذه احلالة، فيكون حاله كحال من مات قبل أبيه

                                                 
  .٢/٦٨تفسري الطربي )  ١(



 

 ٢٧١

هؤالء هم أصحاب الوصية الواجبة قانونا، فإذا أوصى الشخص ا نفذت وصيته، وإن             
ض مل يوص أنشأ هلم القانون وصية يف مال املتوىف، وإن أوصى لبعض املستحقني دون البع              

  )١ (.اآلخر، أنشأ القانون وصية ملن مل يوص له
 وجوب الوصية بفروع املتوىف حال حياة أبيه أو أمه          صخمن القانون    هذه املادة    نصو

 األمر باعتبار أم أوىل     ضة لويل وفَما إىل قاعدة املصلحة الْ    ادندون غريهم من األقارب استِ    
  .اوجوباألقارب بالعطاء من مال اجلد أو اجلدة 

  :شروط استحقاق الوصية
  :ويشترط إلجياب الوصية هلؤالء

أال يكونوا وارثني، فإن استحقوا مرياثا قليال كان أو كثريا، مل جتب هلم الوصية؛              : أوال
ألن الوصية إمنا جتب تعويضا عما يفوت من املرياث، وتكون الوصية هلم يف هذه احلالـة                

  .وصية اختيارية جتري عليها أحكامها
أال يكون املتوىف قد أعطاهم ما يساوي الوصية الواجبة بغري عوض عن طريـق              : نياثا

تصرف كاهلبة وحنوها، فإن كان قد أعطاهم أقل منها وجبت هلم وصية مبا يكمل املقدار               
الواجب، وإذا أعطى بعض املستحقني بأقل من نصيبه، يوىف نصيبه من باقي الثالث، فإن مل               

  )٢( .لثلث ومما يكون من زيادة يف نصيب من أوصى لهيتسع يوىف نصيب من باقي ا
  :مقدار الوصية الواجبة

قد جعل القانون مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع املتوىف لو بقي حيا               
حىت مات أصله، يف حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو األقل               

  .الفرعمن الثلث ومما كان يستحقه هذا 

                                                 
 ٢٣٥، ٢٣٤األحكام األساسية للمواريث والوصية الواجبة يف الفقه والقانون ص )  ١(
 ٢٣٥، ٢٣٤األحكام األساسية للمواريث والوصية الواجبة يف الفقه والقانون ص )  ٢(



 

 ٢٧٢

وإمنا اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ ألن جمال تنفيذ الوصايا شرعا جـربا              
  )١ (.على الورثة هو ثلث التركة، فال تنفذ الوصية فيما زاد عليه إال بإجازم

 مقـدار    يف م١٩٤٦ سـنة    ٧١ ي من قانون الوصية املـصر     ٧٦ذهبت إليه املادة    وما  
  . جتوز الوصية بهي نطاق القدر الذمعناه املصلحة يفالوصية الواجبة إمنا هو اجتهاد 

  :هل يتوقف تنفيذ الوصية الواجبة على إذن الورثة
  .بدون توقف على موافقة الورثةالوصية الواجبة ذ يتنفنص القانون على أن 

  هل الوصية مثل املرياث أو بينهما اختالف؟
 وإمنا هي وصية مشروعة أوجبها الوصية الواجبة ليست مرياثا وال تغيريا ألحكام املرياث،
  :القانون ملا فيها من مصلحة؛ وفيها من خصائص الوصية

  .أا مقدمة على املرياث: أوال
  .أا ال تتجاوز الثلث: ثانيا

  : مث ختالف املرياث، فيما يأيت
أا ال تنفذ إذا كان امليت قد أعطى مستحقيها بغري عوض قدر ما جيب هلم، خبالف : أوال

  . يف ذلكاملرياث
أن كل أصل حيجب فرعه فقط يف استحقاقها خبالف املرياث، فإن األصل حيجب : ثانيا

  .فرعه وفرع غريه
وإذا كان القانون ينشئها وإن مل ينشئها املوصي، ويقَسمها بني مستحقيها للذكر ضعف 

رق األنثى، وتلك بعض أحكام املرياث، فليس يف ذلك داللة على أا مرياث لوجود الفا
   .)٢(بينهما

                                                 
 ٢٣٦، ٢٣٥األحكام األساسية للمواريث والوصية الواجبة يف الفقه والقانون ص )  ١(
 ، فقه املواريث والوصية يف الشريعة٢٣٣األحكام األساسية للمواريث والوصية الواجبة يف الفقه والقانون ص )  ٢(

 ١٢٤اإلسالمية، دراسة مقارنة ص 



 

 ٢٧٣

وأخريا جند أن قانون الوصية الواجبة ال خيالف الشرعية البتة، بل بالعكس فهـو مطـابق                
للشريعة اإلسالمية ومأخوذ من أقول العلماء والفقهاء، وإن مل يكن إمجاع من الفقهاء إال              

ـ                 ع أن احلاكم أو القاضي له أن خيتار من اآلراء الفقهية ما حيقق املصلحة، هو وبذلك يرف
اخلالف، فحكم احلاكم يرفع اخلالف، فأوجب القضاء الوصية هلؤالء األحفـاد، ونظَّـم             

  .، واهللا تعاىل أعلى وأعلم)١(.أحكامها
>>>  

                                                 
 .٢٣٣األحكام األساسية للمواريث والوصية الواجبة يف الفقه والقانون ص )  ١(



 

 ٢٧٤


كانت هذه املسائل الفقهية اخلالفية مناذج لتلك املسائل اليت حتولـت إىل قـضايا                

ا قد أصدرنا يف هـذه      وكن شغلت بال املسلمني من العامة واملتخصصني على حد سواء،        
وبه مائة منها، وهذا هو اجلـزء       » البيان ملا يشغل األذهان   «املسائل اجلزء األول من كتاب      

  .الثاين ويشتمل على مخسة وثالثني مسألة
م فيها، هو اإلشـارة إىل      عرض وذكر أقوال الفقهاء وأدلته    ال ومقصودنا من ذلك    

 فقهية تبحث يف مظاا، وأـا مـن    وال تتعدى كوا مسائل   خالفية، كون تلك املسائل  
اخلالف املعترب الذي ال ينكر عليه، فإذا اتسعت الصدور هلذا املعىن اجتمعت األمة             مسائل  

اإلسالمية على األصول الثابتة اليت متثل هويتها، نسأل اهللا أن يلم مشلها، وجيمع شتاا، إنه               
  .عاملنيويل ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب ال



 

 ٢٧٥

 

  الناشر  اسم املؤلف  اسم املرجع م
حممد بن مفلح بن حممد   اآلداب الشرعية  ١

  املقدسي
   بريوت–عامل الكتب

   القاهرة–الطبعة األزهرية   أبو حامد الغزايل  إحياء علوم الدين  ٢
   بريوت-دار الكتب العلمية   البخاري  األدب املفرد  ٣
   الرياض–دار اهلدى   ويالنو  األذكار  ٤
يوسف بن عبد اهللا بن حممد   االستيعاب  ٥

  بن عبد الرب
   بريوت–دار اجليل 

زكريا بن حممد بن زكريا   أسىن املطالب  ٦
  األنصاري

 -دار الكتاب اإلسالمي
  القاهرة

عبد الرمحن بن أيب بكر بن   األشباه والنظائر يف فروع الشافعية  ٧
  حممد السيوطي

   بريوت–مية دار الكتب العل

أمحد بن علي بن حجر   اإلصابة  ٨
  العسقالين

   بريوت–دار اجليل 

ابن (حممد بن أيب بكر الزرعي   إعالم املوقعني  ٩
  )قيم اجلوزية

   بريوت–دار الكتب العلمية 

حممد بن يوسف العبدري   اإلكليل شرح خمتصر اخلليل  ١٠
  )املواق(

   بريوت–دار الكتب العلمية 

   بريوت–دار املعرفة    إدريش الشافعيحممد بن  األم  ١١
علي بن سليمان بن أمحد   اإلنصاف  ١٢

  املرداوي
 –دار إحياء التراث العريب 

  القاهرة
 –دار الكتاب اإلسالمي ابن (زين الدين بن إبراهيم   البحر الرائق  ١٣



 

 ٢٧٦

  القاهرة  )جنيم
 -دار الكتاب اإلسالمي  أمحد بن حيىي بن املرتضى  البحر الزخار  ١٤

  اهرةالق
   بريوت-دار الكتب العلمية  مسعود بن أمحد الكاساين  بدائع الصنائع  ١٥
   بريوت–دار الفكر   العبدري املالكي  التاج واإلكليل  ١٦
حممد بن جرير بن يزيد   تاريخ الطربي  ١٧

  الطربي
   بريوت–دار الكتب العلمية 

حممد بن عبد الرمحن   حتفة األحوذي  ١٨
  املباركفوري

   بريوت–لمية دار الكتب الع

   بريوت–دار الفكر   سليمان بن حممد البيجرمي  )حاشية البيجرمي(حتفة احلبيب   ١٩
   القاهرة–مطبعة البايب احلليب   حممد بن علي الشوكاين  حتفة الذاكرين  ٢٠
 –دار إحياء التراث العريب   ابن حجر اهليتمي  حتفة احملتاج شرح املنهاج  ٢١

  القاهرة
   بريوت–دار الفكر    الرازيفخر  تفسري الرازي  ٢٢
حممد بن جرير بن يزيد   تفسري الطربي  ٢٣

  الطربي
   بريوت–دار الفكر 

إمساعيل بن عمرو بن كثري   تفسري القرآن العظيم  ٢٤
  الدمشقي

   بريوت–دار الفكر 

حممد بن أمحد بن أيب بكر   تفسري القرطيب  ٢٥
  القرطيب

   القاهرة–دار الشعب 

مد بن حممد بن حممد حم  التقرير والتحبري  ٢٦
ابن أمري (هـ ٨٧٩احلنفي ت 

  )احلاج

   بريوت–دار الكتب العلمية 

   الرياض–مؤسسة قرطبة أمحد بن علي بن حجر   التلخيص احلبري  ٢٧



 

 ٢٧٧

  العسقالين
   املغرب–وزارة األوقاف   ابن عبد الرب املالكي  التمهيد  ٢٨
   القاهرة–ملنريية املطبعة ا  حيىي بن شرف النووي  ذيب األمساء واللغات  ٢٩
عبد اهللا بن حممد يوسف بن   جامع بيان العلم وفضله  ٣٠

  عبد الرببن 
   القاهرة–املكتبة السلفية 

عبد الرمحن بن أمحد بن   جامع العلوم واحلكم  ٣١
  رجب احلنبلي

   بريوت–دار املعرفة 

 –عريب دار إحياء التراث ال  ابن قاسم العبادي  حاشية ابن قاسم على حتفة احملتاج  ٣٢
  القاهرة

 –دار الكتاب اإلسالمي   شهاب الدين أمحد الرملي  حاشية الرملي على أسىن املطالب  ٣٣
  القاهرة

أبو احلسن حممد بن عبد   حاشية السندي  ٣٤
  اهلادي السندي

 –مكتبة املطبوعات اإلسالمية 
  دمشق

 -تراث العريبدار إحياء ال  عبد احلميد الشرواين  حاشية الشرواين على حتفة احملتاج  ٣٥
  القاهرة

أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا   حلية األولياء  ٣٦
  األصبهاين

   بريوت-دار الكتاب العريب 

   بريوت-دار الكتب العلمية   للحصكفي  الدر املختار  ٣٧
أمحد بن احلسني بن علي   الدعوات الكبري  ٣٨

  البيهقي
   القاهرة- مركز املخطوطات 

   بريوت–عامل الكتب   يونس البهويتمنصور بن   دقائق أويل النهى  ٣٩
رد احملتار على الدر املختار املعروف بـ   ٤٠

  "خاشية ابن عابدين"
ابن (حممد أمني بن عمر 

  )عابدين
   بريوت-دار الكتب العلمية 

   القاهرة-دار احلديث حممد بن إمساعيل الكحالين   سبل السالم  ٤١



 

 ٢٧٨

  الصنعاين
أبو عثمان سعيد بن منصور   السنن  ٤٢

  راسايناخل
   القاهرة-الدار السلفية 

ابن (حممد بن يزيد القزويين   سنن ابن ماجه  ٤٣
  )ماجه

   بريوت–دار الفكر 

سليمان بن األشعث   سنن أيب داود  ٤٤
  السجستاين

   بريوت–دار الفكر 

أمحد بن احلسني بن علي   السنن البيهقي الكربى  ٤٥
  البيهقي

   مكة املكرمة–دار الباز 

حممد بن عيسى السلمي   سنن الترمذي  ٤٦
  الترمذي

   القاهرة- دار إحياء التراث 

علي بن عمرو الدارقطين   سنن الدارقطين  ٤٧
  البغدادي

   بريوت-دار املعرفة 

عبد اهللا بن عبد الرمحن   سنن الدارمي  ٤٨
  الدارمي

   بريوت-دار الكتاب العريب 

  بريوت -دار الكتب العلمية   أمحد بن شعيب النسائي  السنن الكربى  ٤٩
 –مكتبة املطبوعات اإلسالمية   أمحد بن شعيب النسائي  )اتىب(سنن النسائي   ٥٠

  دمشق
حممد بن أمحد بن عثمان بن   سري أعالم النبالء  ٥١

  قامياز الذهيب
   بريوت- مؤسسة الرسالة 

شرح اجلالل احمللي جلمع اجلوامع وامشه   ٥٢
  حاشية البناين

  بريوت –دار الفكر   جالل الدين احمللي

   بريوت-املكتب اإلسالمي   ابن أيب العز احلنفي  شرح العقيدة الطحاوية  ٥٣
 - دار إحياء الكتب العربية أمحد بن حممد بن أمحد   الشرح الكبري  ٥٤



 

 ٢٧٩

  القاهرة  الدردير العدوي
حممد بن يوسف بن عيسى   شرح النيل وشفاء العليل  ٥٥

  أطفيش
   سوريا–مكتبة اإلرشاد

   القاهرة- دار إحياء التراث   ىي بن شرف النوويحي  شرح صحيح مسلم  ٥٦
أمحد بن احلسني بن علي   شعب اإلميان  ٥٧

  البيهقي
   بريوت-دار الكتب العلمية 

   بريوت- مؤسسة الرسالة   حممد بن حبان التميمي  صحيح ابن حبان  ٥٨
حممد بن إسحاق السلمي   صحيح ابن خزمية  ٥٩

  النيسابوري
   بريوت-املكتب اإلسالمي 

   دمشق-دار ابن كثري   حممد بن إمساعيل البخاري  صحيح البخاري  ٦٠
 -دار إحياء التراث العريب  مسلم بن احلجاج النيسابوري  صحيح مسلم  ٦١

  القاهرة
حممد بن سعد بن منيع   الطبقات الكربى  ٦٢

  البصري
   بريوت-دار صادر 

عبد الرحيم بن احلسني   طرح التثريب  ٦٣
  العراقي

 - لعربية دار إحياء الكتب ا
  القاهرة

حممد بن أمحد بن سامل   غذاء األلباب  ٦٤
  السفاريين

   الرياض-مؤسسة قرطبة 

أمحد بن حممد بن علي بن   الفتاوى احلديثية  ٦٥
  حجر اهليتمي

   بريوت-دار املعرفة 

   القاهرة-املكتبة اإلسالمية   شهاب الدين أمحد الرملي  فتاوى الرملي  ٦٦
   القاهرة- دار املعارف    السبكيتقي الدين  فتاوى السبكي  ٦٧
أمحد بن حممد بن علي بن   الفتاوى الفقهية الكربى  ٦٨

  حجر اهليتمي
   القاهرة-املكتبة اإلسالمية 



 

 ٢٨٠

   بريوت-دار الكتب العلمية   أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية  الفتاوى الكربى  ٦٩
جلنة علماء برئاسة نظام الدين   الفتاوى اهلندية  ٧٠

  البلخي
   بريوت-فكر دار ال

أمحد بن علي بن حجر   فتح الباري  ٧١
  العسقالين

   بريوت-دار املعرفة 

حممد بن أمحد بن حممد   فتح العلي املالك  ٧٢
  )عليش(املعروف 

   بريوت-دار املعرفة 

 -دار إحياء التراث العريب   الكمال ابن اهلمام احلنفي  فتح القدير  ٧٣
  القاهرة

   بريوت-عامل الكتب   وكاينالش  فتح القدير يف التفسري  ٧٤
سليمان بن منصور العجيلي   )حاشية اجلمل(فتوحات الوهاب   ٧٥

  )اجلمل(
   بريوت-دار الفكر 

حممد بن مفلح بن حممد   الفروع  ٧٦
  املقدسي

   بريوت-عامل الكتب 

   بريوت–درا الكتب العلمية   اخلطيب البغدادي  الفقيه واملتفقه  ٧٧
غنيم بن سامل بن أمحد بن   الفواكه الدواين  ٧٨

  مهنا النفراوي
   بريوت–دار الفكر 

 –املكتبة التجارية الكربى   عبد الرؤوف املناوي  فيض القدير  ٧٩
  القاهرة

عز الدين بن عبد السالم   قواعد األحكام يف مصاحل األنام  ٨٠
  السلمي

 –مكتبة الكليات األزهرية 
  القاهرة

   بريوت–لكتب العلمية دار ا  منصور بن يونس البهويت  كشاف القناع  ٨١
إمساعيل بن حممد العجلوين   كشف اخلفاء  ٨٢

  اجلراحي
   بريوت–مؤسسة الرسالة 



 

 ٢٨١

 –املطبعة األمريية ببوالق   ابن منظورمجال الدين حممد   لسان العرب  ٨٣
  القاهرة

   بريوت–املكتب اإلسالمي   أبو حممد ابن قدامة املقدسي  ملعة االعتقاد  ٨٤
محد بن أيب سهل حممد بن أ  املبسوط  ٨٥

  السرخسي
   بريوت–دار املعرفة 

   بريوت–دار الكتاب العريب   علي بن أيب بكر اهليثمي  جممع الزوائد  ٨٦
   القاهرة–املطبعة املنريية   حيىي بن شرف النووي  اموع  ٨٧
   الرياض–جممع امللك فهد   أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية  جمموع الفتاوى  ٨٨
علي بن أمحد بن سعيد بن   احمللى باآلثار  ٨٩

  حزم
   بريوت–دار الفكر 

حممد بن أيب بكر بن عبد   خمتار الصحاح  ٩٠
  القادر

   القاهرة–املطبعة اخلريية 

   بريوت-دار الكتب العلمية   حممد بن عبد اهللا احلاكم  املستدرك على الصحيحني  ٩١
أبويعلى أمحد بن علي بن املثىن   مسند أيب يعلى  ٩٢

  التميمي
   دمشق–ملأمون للتراث دار ا

   الرياض-مؤسسة قرطبة   أمحد بن حنبل  مسند أمحد  ٩٣
شريويه بن شهردار بن شريويه   مسند الفردوس مبأثور اخلطاب  ٩٤

  الديلمي
   بريوت-دار الكتب العلمية 

عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة   مصنف ابن أيب شيبة  ٩٥
  الكويف

   الرياض- مكتبة الرشد

   بريوت-املكتب اإلسالمي   عبد الرزاق بن مهام الصنعاين  اقمصنف عبد الرز  ٩٦
مصطفى بن سعد بن عبده   مطالب أويل النهى  ٩٧

  الرحيباين
   بريوت-املكتب اإلسالمي 

   القاهرة-دار احلرمني سليمان بن أمحد بن أيوب   املعجم األوسط  ٩٨



 

 ٢٨٢

  الطرباين
   بريوت- مؤسسة الرسالة   الصيداوي  معجم الشيوخ  ٩٩
سليمان بن أمحد بن أيوب   ملعجم الصغريا  ١٠٠

  الطرباين
   عمان-دار عمار 

سليمان بن أمحد بن أيوب   املعجم الكبري  ١٠١
  الطرباين

 املدينة –مكتبة العلوم واحلكم 
  املنورة

 -دار إحياء التراث العريب   عبد اهللا بن أمحد بن قدامة  املغين  ١٠٢
  القاهرة

 -دار الكتاب اإلسالمي   خلف الباجيسليمان بن   املنتقى شرح املوطأ  ١٠٣
  القاهرة

حممد بن أمحد بن حممد   منح اجلليل شرح خمتصر اخلليل  ١٠٤
  )عليش(

   بريوت-دار الفكر 

 -مطبعة حممد علي صبيح   الشاطيب  املوافقات  ١٠٥
  القاهرة

حممد بن حممد بن عبد الرمحن   مواهب اجلليل  ١٠٦
  )احلطاب(

   بريوت-دار الفكر 

وزارة األوقاف اإلسالمية   عة الفقهيةاملوسو  ١٠٧
  بالكويت

 - وزارة األوقاف الكويتية 
  الكويت

   القاهرة- دار إحياء التراث   مالك بن أنس  املوطأ  ١٠٨
مشس الدين حممد بن أمحد   اية احملتاج شرح املنهاج  ١٠٩

  الرملي
   بريوت-دار الفكر 

  القاهرة -دار احلديث   حممد بن علي الشوكاين  نيل األوطار  ١١٠
 -مصطفى البايب احلليب   اإلمام أبو حامد الغزايل  االقتصاد يف االعتقاد  ١١١

  القاهرة



 

 ٢٨٣

   القاهرة-مكتبة دار السالم   الشيخ الباجوري  حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد  ١١٢
الشرح إلمام أمحد الدردير   حاشية الصاوي على شرح اخلريدة البهية  ١١٣

  واحلاشية لإلمام الصاوي
 -مصطفى البايب احلليب 

  القاهرة
صدر الدين حممد بن إبراهيم   إيقاظ النائمني  ١١٤

  الشريازي
مؤسسة مطالعات وحتقيقات 

 طهران –فرهنكي 
  هـ١٣٦١

تاريخ التصوف اإلسالمي من البداية حىت   ١١٥
  آخر القرن الثاين

 الكويت –وكالة املطبوعات   عبد الرمحن بدوي. د
  ١٩٧٨ ٢ط

 –مكتبة الكليات األزهرية   أبو بكر حممد الكالباذي  ذهب أهل التصوفالتعرف مل  ١١٦
  ١٩٨٠القاهرة 

عبد الكرمي بن هوازن   الرسالة القشريية يف علم التصوف  ١١٧
  القشريي

  ١٩٩٠ بريوت –دار اجليل 

أبو عبد الرمحن حممد بن   طبقات الصويف  ١١٨
 حتقيق نور –احلسني السلمي 

  الدين شريبة

 القاهرة –مكتبة اخلاجني 
١٩٨٦  

عبد القاهر بن عبد اهللا   عوارف املعارف  ١١٩
  السهروردي البغدادي

ملحق بنهاية اجلزء اخلامس من 
 -إحياء علوم الدين للغزايل

   بريوت-دار الفكر
يف أصل مصطلح التصوف ودالالته   ١٢٠

  ]حبث[
جملة البحوث والدراسات   د أمني يوسف عودة.أ

، ٢٠٠٣الصوفية العدد األول 
لة تصدر عن املركز العلمي جم

 -الصويف بالعشرية احملمدية 
  القاهرة

 ترمجة أبو –رينولد نيكلسون   يف التصوف اإلسالمي وتارخيه  ١٢١
  العال عفيفي

مطبعة جلنة التأليف والترمجة 
  ١٩٥٦ القاهرة –



 

 ٢٨٤

   القاهرة–دار املعارف   عبد احلليم حممود. د  قضية التصوف واملدرسة الشاذلية  ١٢٢
 -أبو نصر السراج الطوسي  اللمع  ١٢٣

عبد احلليم حممود . حتقيق د
  وطبه عبد الباقي سرور

 القاهرة –دار الكتب احلديثة 
١٩٦٠  

أبو عمرو عثمان بن عبد   مقدمة ابن الصالح  ١٢٤
  الرمحن الشهرزوري

األوىل ، مكتبة الفارايب
  م١٩٨٤

 االعتصام  ١٢٥
  

  مكتبة التوحيد  للشاطيب

القاهرة، دار املعارف ،   علي سامي النشار. د  المينشأة الفكر اإلس  ١٢٦
  . م ١٩٩٦

دار الفكر بدمشق، الطبعة   للدكتور وهبة الزحيلي  أصول الفقه اإلسالمي  ١٢٧
 ١٩٨٦= هـ١٤٠٦األوىل 

  .م
  املكتبة الفيصلية مبكة املكرمة  الشيخ حممد أيب النور زهري  أصول الفقه  ١٢٨
  دار الكتيب مبصر  يلبدر الدين الزركش  البحر احمليط  ١٢٩
  مطبعة مصطفى احلليب  الشيخ حممد حسنني حملوف  بلوغ السول يف مدخل علم األصول  ١٣٠
  املرتضى الزبيدي  تاج العروس من جواهر القاموس  ١٣١

  عبد الستار أمحد فراج/ حتقيق
طباعة التراث العريب سلسلة 
تصدرها وزارة اإلعالم يف 

 -هـ١٣٩١الكويت، 
  .م١٩٧١

، )بريوت(املكتب اإلسالمي   لإلمام حميي الدين النووي  لطالبني وعمدة املفتنيروضة ا  ١٣٢
  .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، 

الالمذهبية أخطر بدعة دد الشريعة   ١٣٣
  اإلسالمية

الدكتور حممد سعيد رمضان 
  البوطي

 - دمشق(مكتبة الفارايب 
  ).سوريا



 

 ٢٨٥

جممع البحوث اإلسالمية،   لدجويالشيخ يوسف ا  مقاالت وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي  ١٣٤
  .م١٩٨٢طبع سنة 

  ١٩٦٥-٢اإلميان للطباعة، ط  موعة من العلماء  املوجز يف أصول الفقه  ١٣٥
  أليب إسحاق الشاطيب  املوافقات  ١٣٦

  .دراز اهللا عبد: حتقيق
  ،بريوت – املعرفة دار

مكتبة املعارف ، ط : بريوت  عرايناإلمام عبد الوهاب الش  األنوار القدسية يف معرفة قواعد الصوفية  ١٣٧
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

  ١املطبعة اخلريية، ط : القاهرة  الشريف اجلرجاين  التعريفات  ١٣٨
  . هـ١٣٠٦

، ٢مطبعة نضر، ط : دمشق  يوسف خطار حممد  املوسوعة اليوسيفية يف أدلة الصوفية  ١٣٩
  .م١٩٩٩

دار الفكر، : بريوت  البن خلدون  تاريخ ابن خلدون  ١٤٠
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١

مكتبة الكليات األزهرية،   سعد الدين التفتازاين  شرح العقائد النسفية  ١٤١
بالقاهرة، طبعة سنة 

  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
مؤسسة الرسالة، مكتبة املنار   البن قيم اجلوزية  زاد املعاد يف هدي خري العباد  ١٤٢

اإلسالمية، الطبعة السابعة 
 -هـ١٤١٥والعشرون 

  .م١٩٤٤
شيخ اإلسالم حممد بن عبد   صر خليلشرح خمت  ١٤٣

  اهللا اخلرشي
  دار الفكر

  )القاهرة(مكتبة الزهراء   حيىي بن شرف الدين النووي  التبيان يف آداب محلة القرآن، لإلمام  ١٤٤
جممع امللك فهد لطباعة   جالل الدين السيوطي  اإلتقان يف علوم القرآن  ١٤٥



 

 ٢٨٦

  املصحف الشريف
  الدار التونسية للنشر  طاهر بن عاشورحممد ال  التحرير والتنوير  ١٤٦
اخلالف األصويل يف قرآنية البسملة وأثره   ١٤٧

  يف األحكام
موسى بن علي بن : الدكتور

  موسى بن فقيهي
حبثٌ نشر ضمن جملة جامعة 

أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 
) ٢٠(العربية وآداا جزء 

يف ذي احلجة ) ٣٢(عدد 
  .هـ١٤٢٥

املطبعة األمريية ببوالق، الطبعة   إلسالم الغزايل،حجة ا  املستصفى  ١٤٨
  .هـ١٣٢٢األوىل 

  ٢ط) القاهرة(مكتبة قرطبة   اإلمام الزركشي  .تشنيف املسامع جبمع اجلوامع -  ١٤٩
مطبوعة ضمن الرسائل   احلافظ ابن عبد الرب  اإلنصاف فيما بني العلماء من االختالف  ١٥٠

  . هـ١٣٤٣، طبعة املنريية
  عامل الكتب،  اإلمام تاج الدين ابن السبكي  جب عن خمتصر ابن احلاجبرفع احلا  ١٥١
 ١، ط)الرياض(دار طيبة   الدارقطين   علل الدارقطين-  ١٥٢

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
اهليئة املصرية العامة للكتاب   األزهري  ذيب اللغة، لألزهري  ١٥٣

  ١٩٧٥سنة النشر 
لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار   ١٥٤

ية، شرح الدرة املضية على عقائد األثر
  الفرقة الناجية

الشيخ حممد ين أمحد القازيين 
  اآلثري

  .طبع وقفا هللا تعاىل

يف ] العقيدة النظامية[الرسالة النظامية   ١٥٥
  األركان اإلسالمية

  

  ١٩٤٨طبعة مطبعة األنوار   أبو املعايل اجلويين

بيان تلبيس اجلهمية املسمى بيان [التأسيس   ١٥٦
  ]تأسيس بدعهم الكالميةيف 

  .١٣٩١ ١مطبعة احلكومة ط  ابن تيمية



 

 ٢٨٧

شرح القطب الرازي على الرسالة   ١٥٧
  الشمسية

  ةاإلبراهيمياملطبعة   الرازي

  مطبعة مصطفى البايب احلليب  الشيخ الدمنهوري  إيضاح املبهم من معاين السلم  ١٥٨
طبعة دار الفكر للطباعة   املاوردي  احلاوي يف الفتاوي  ١٥٩

١٩٩٤  
 ٢مصطفى البايب احلليب ط  امللوي  شرح السلم للملوي  ١٦٠

١٩٣٨  
  املطبعة النموذجية  عبد املتعال الصعيدي  بغية اإليضاح  ١٦١
  ١٩٧٧طبعة حممد علي صبيح   عبد القاهر اجلرجاوي  أسرار البالغة  ١٦٢
 ١ بريوت ط–عامل الكتب   الفراء  معاين القرآن  ١٦٣

  ١٩٨٠ ٢ ط١٩٥٥
 مصر –املطبعة الرمحانية   حملمد بن أيب اخلطاب القرشي  العربمجهرة أشعار   ١٦٤

١٩٢٦  
مؤسسة األعلمي للمطبوعات   اخلليل بن أمحد  العني  ١٦٥

  ١٩٨٨سنة 
 ١املطبعة الكربى األمريية ط  سيبويه  الكتاب  ١٦٦

١٣١٦  
 دار الفكر -مكتبة اخلاجني  أبو عبيدة  جماز القرآن  ١٦٧

  ١٩٧٠ ٢ط
قرآن الكرمي بني اإلجازة ااز يف اللغة وال  ١٦٨

  واملنع
  مكتبة وهبه الطبعة الثالثة  الشيخ عبد العظيم املطعين

حتقيق وشرح السيد أمحد   ابن قتيبة  تأويل مشكل القرآن  ١٦٩
  صقر، وحقوق الطبعة للمحقق

  مكتبة الكليات األزهرية  ابن قتيبة  تأويل خمتلف احلديث  ١٧٠



 

 ٢٨٨

لرزاق حممد بن حممد بن عبد ا  تاج العروس  ١٧١
احلسيين امللقب مبرتضى 

  الزبيدي

  دار اهلداية

 بريوت –دار القرآن الكرمي   الشيخ لعبد الغين عبد اخلالق  حجية السنة  ١٧٢
  .١٩٨٦ ١ط

الشركة العربية للطباعة   الدكتور إبراهيم اخلويل  السنة بيانا للقرآن  ١٧٣
 دار الطباعة احلديثة -والنشر

١٩٩٣  
 ٢املكتب اإلسالمي ط   اآلمدي  اماإلحكام يف أصول األحك  ١٧٤

  . هـ١٤٠٤
  ١٩٢٨ ٧املطبعة األمريية ط   ابن علي املقري الفيومي  املصباح املنري  ١٧٥
  دار التحرير  الدمريي  حياة احليوان الكربى  ١٧٦
  إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية  حبيب أمحد الكريانوي  فوائد يف علوم الفقه  ١٧٧
الرسول األمحد ابن عبد   دستور العلماء  ١٧٨

  فكري
  .١٩٨٤جملس دائرة املعارف 

  .املطبع الصديق  صديق حسن خان  ظفر الالضي  ١٧٩
دار السالم للطباعة والنشر   علي مجعة/ د. أ  األصولينياحلكم الشرعي عند   ١٨٠

  ٢٠٠٢ ١ط
 بريوت –دار الكتب العلمية   السيوطي  الرد على من أخلد إىل األرض  ١٨١

  ١٩٨٣ ١ط 
 ١مطبعة التمدن الصناعية ط  الشيخ العطار  لعطار على شرح احملليحاشية ا  ١٨٢

   هـ١٣٢٣
 ١ الرياض ط- مكتبة الرشد   املرداوي  التحبري شرح التحرير  ١٨٣

  .٢٠٠٠سنة 



 

 ٢٨٩

  ١٩٩٣مكتبة العبيكان،   ابن النجار الفتوحي  شرح الكوكب املنري  ١٨٤
هلذيل جعفر بن احلسن ا  شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام  ١٨٥

  ]احملقق احللي[ا
طبعة مؤسسة مطبوعايت 

  .إمساعليان
  اجلوهرة النرية  ١٨٦

  
أبو بكر حممد بن علي 

  احلدادي العبادي
  .طبعة املطبعة اخلريية

  مع حاشية العدوي دار الفكر  علي أيب احلسن املالكي  فاية الطالب الرباينك  ١٨٧
  طبعة دار الفكر العريب  اريالشيخ زكريا األنص  منهج الطالب حباشية البيجرمي  ١٨٨
أبو بكر بن علي الرازي   أحكام القرآن  ١٨٩

  )اجلصاص(
  طبعة دار الفكر

األحكام األساسية للمواريث والوصية   ١٩٠
  الواجبة يف الفقه والقانون

 ٣دار الشباب للطباعة ط  زكريا بري
١٩٨٠  

  .١٩٩٩ - ٣طتبة القاهرة مك  الشيخ عبد ايد الشرنويب  شرح حكم ابن عطاء اهللا السكندري  ١٩١
حممد بن إبراهيم املعروف   شرح احلكم  ١٩٢

  بابن عباد النفزي الرندي
مصطفى البايب احلليب الطبعة 

  .م١٩٣٩األخرية سنة 
 



 

 ٢٩٠

  ص    املوضوع
      : املقدمة 

      مسائل يف العقيدة: الفصل األول 
      السؤال أين اهللا ؟ : ١س
      أو الفرقة الناجية ؟ من هم أهل السنة  : ٢س
      التقريب بني أهل السنة والشيعة : ٣س
      هل جيوز اخلالف يف املسائل االعتقادية الفرعية ؟ : ٤س
      هل يعد علم الكالم علما مذموما ؟  : ٥س
      هل جيوز تعلم املنطق ؟ : ٦س
      هل هناك جماز يف القرآن والسنة واللغة ؟ : ٧س
      عن السنة ؟هل القرآن مستغن  : ٨س
      حكم من سب أبا هريرة والبخاري ؟ : ٩س
      هل ميكن أن يتلبس اجلين جبسد اإلنسي ؟ : ١٠س

     أصول الفقه والقواعد : الفصل الثاين 
      هل جيوز العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال ؟ : ١١س
      ما حكم اتباع املذاهب الفقهية، وتقليدها ؟ : ١٢س
       شروط من يتصدر لإلفتاء ؟ما هي : ١٣س
      هل جيوز وضع األحكام الشرعية يف صورة قوانني؟ : ١٤س
      ما معىن السلفية، وهل هي قاصرة على جمموعة معينة ؟ : ١٥س

      :مسائل يف فقه العبادات : الفصل الثالث 
      ما حكم اجلهر بالبسملة يف الصالة ؟ : ١٦س
      ليدين أو الركبتني ؟هل الرتول إىل السجود على ا : ١٧س
      ما هي كيفية صالة التسابيح، وما حكمها ؟ : ١٨س
      ما هي صالة األوابني، ومىت وقتها ؟ : ١٩س
      يقول بعض الناس فالن مبتدع فال جيوز الصالة وراءه فما صحة ذلك ؟ : ٢٠س



 

 ٢٩١

      هل تارك الصالة كافر وخارج عن ملة اإلسالم ؟ : ٢١س
       ؟ما حكم التلقني : ٢٢س
      ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء يف الصالة وخارجها ؟ : ٢٣س
      ما حكم أخذ الضرائب وهل هي من الزكاة ؟ : ٢٤س
      هل أمساء اهللا حمصورة وهل التسعة والتسعني امسا متفق عليهم ؟ : ٢٥س
      ما حكم الرمي قبل الزوال تفاديا للزحام القاتل ؟ : ٢٦س

      مسائل يف التصوف وما يتعلق به  : الفصل الرابع 
      ما هو التصوف، وهل مصادره إسالمية، وهل له عالقة بالتشيع ؟ : ٢٧س
معصية أورثت ذال وافتقارا خري من طاعـة أورثـت عـزا            «هل قول ابن عطاء      : ٢٨س

   فيه مدح للمعصية ؟»واستكبارا
    

      ما هو العهد عند الصوفية، وهل هو مشروع ؟ : ٢٩س
      هل جيوز التربك بالنيب صلى اهللا عليه وسلم والصاحلني ؟ : ٣٠س
      ما حكم إنشاد املدائح النبوية ؟ : ٣١س
      هل جيوز التحلق لقراءة القرآن يف صوت واحد كورد نذكر به ربنا ؟ : ٣٢س

      مسائل يف العادات والنكاح واملواريث: الفصل اخلامس 
      ؟ما حكم أكل اللحوم املستوردة  : ٣٣س
      ما هو زواج املتعة، وهل هو الزواج املؤقت، والزواج بنية الطالق ؟ : ٣٤س
      هل الوصية الواجبة يف املواريث املعمول ا قانونا موافقة للشرع ؟ : ٣٥س

 
  


