بسم هللا الرحمن الرحٌم
وصلى هللا على نبٌه الكرٌم

أحمد الرٌسونً واتهامه لمالك
وكــٌــؾ سلبه مــذهبه السالك

تؤلٌؾ العبد الفقٌر إلى هللا :المصطفى إدوم أحمد ؼالً
داعٌة مستقل وباحث فً العلوم الشرعٌة
مإسس الدعوة من بالد شنقٌط
ربٌس منظمة الدفاع عن اإلنسان والمحٌط البٌبً
الجوال46727242 / 36217456 / 22318137 :
daawabiladchinguitt@yahoo.com

Page 1

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

إن الحمد هلل ،نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌبات
أعمالنا ،من ٌهده هللا فبل مضل له ،ومن ٌضلل فبل هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا
وحده ال شرٌك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ،فإن أصدق الحدٌث كتـاب
هللا وخٌر الهدي هدي محمد صلى هللا علٌه وسلم وشر األمور محدثاتها وكل محدثة
من
بدعة وكل بدعة ضبللة وكل ضبللة فً النار نسؤله جل وعبل كل ما ٌقرب
الجنة ونستعٌذ به من كل ما ٌقرب من النار ،كما نسؤله جل وعبل أن ٌجعلنا من عباد
الرحمن الذٌن ٌبدل هللا سٌباتهم حسنات فٌدخلنا فردوس الجنة عرفها لناَ { .ر ِّب ا ْ
ش َر ْح
احل ُ ْل ُع ْقدَ ًة ِّمن لِّ َسانًِ {ْ ٌَ }27ف َقهُوا َق ْولًِ{}}28
صدْ ِري{َ }25و ٌَ ِّس ْر لًِ أَ ْم ِري {َ }26و ْ
لًِ َ
[طه] ،هذا ولما قرأنا ما سطره أحمد الرٌسونً من أوهام قاربت األراجٌؾ واألباطٌل
فً كتابه "نظرٌة المقاصد عند اإلمام الشاطبً" قمنا بردود سرٌعة فً كتابنا "وجٌز
الفصول فً دالالت علم األصول" وكذلك فً كتابنا "االجتهاد وتٌار المقاصد
وعبلقته باإلرجاء والتكفٌر والجهاد" ،ولما أكملنا شرحنا لرواٌة أبً مصعب
الزهري لموطإ مالك تبٌن لنا ضرورة تؤلٌؾ كتاب مستقل ٌقوم بالرد على الرٌسونً
ومن قلده ومن نحا نحوه حتى ٌعلم هإالء وأولبك مكانة اإلمام مالك العلمٌة إقرارا
بالحق وإعطاء إٌاه حقه الذي سلبه هإالء فلم ٌتفرد الرٌسونً بالتقول على مالك فقد
سبقه الدسوقً فً شرحه للدرٌر على الشٌخ خلٌل المعروؾ بالشرح الكبٌر حٌث
زعم فً باب الشفعة أن اإلمام مالكا لم ٌجتهد فً باب االستحسان إال فً أربع
مسابل خالؾ فٌها الجمهور ،وقد قلده فقٌه إذاعة مورٌتانٌا األستاذ أحمد ولد النٌن
ولد محمد ولد محمد سالم فً نظم ألحد أعضاء أسرته المعروؾ بتقلٌد الشٌخ خلٌل
حتى قٌل عنهم ما قد قٌل عن القلشانً الذي قال" :نحن خلٌلٌون إن ضل خلٌل
ضللنا" نسؤل هللا السبلمة فً الدٌن والدنٌا واآلخرة وهذا القول ٌإٌد ما ذهب إلٌه
أحمد الرٌسونً وهو من التقصٌر المخل المستقبح بل من التنطع فً الدٌن وكشؾ
عورة التقلٌد األعمى ،وهذه األقوال الشبٌهة باألراجٌؾ ال تضر اإلمام مالكا رحمه
هللا تعالى وإٌانا ،فقد كتب ابن تٌمٌة الحفٌد المعروؾ بشٌخ اإلسبلم رسالته الموسومة
"رفع المبلم عن األبمة األعبلم" كما سنبٌن ذلك فً الفصل األخٌر من هذا الكتاب
الذي قسمناه إلى أبواب وفصول بدأناها بباب اإلمام مالك واتباعه السنة حٌث قسمناه
إلى فصلٌن فصل فً جوانب من عقٌدة السلؾ الصالح ألن اإلمام مالكا رحمه هللا
تعالى وإٌانا من روادها ثم بفصل فً سلوكه ثم بباب ثان ٌبدأ بفصل فً مكانة
الفاروق عمر رضً هللا عنه فً اإلسبلم ثم بفصل ما خالؾ فٌه اإلمام مالك الفاروق
عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فً فصل مستقل ثم بفصل ما خالؾ فٌه اإلمام مالك
أبمة األمصار الفقهاء األطهار فً فصل آخر ،ثم بباب ثالث بٌنا فٌه أصول مذهب
اإلمام مالك وأنها هً أكمل األصول ،ثم ختمنا بخاتمة ختم لنا بالحسنى ورزقنا البر
والفردوس األسنى فً فصل ٌحث على العمل بالراجح وٌبٌن التٌارات الفقهٌة
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المالكٌة المعاصرة كما ٌبٌن المسابل التً خالؾ فٌها اإلمام مالك رحمه هللا تعالى
وإٌانا بعض األحادٌث الصحٌحة الصرٌحة ألنها لم تبلؽه فقلد قوال مرجوحا ولو
كانت بلؽته هذه األحادٌث لعمل بها نسؤل هللا حسن الخاتمة.
الباب األول :اإلمام مالك واتباع السنة المشرفة:
توطبة :إن من فضابل هذه األمة المحمدٌة أن هللا جل وعبل جعل رسولها خاتم
{ا ْل ٌَ ْو َم
النبٌبٌن وإمام المرسلٌن ،فلم ٌقبضه حتى أكمل هذا الدٌن ،قال جل وعبل:
ت َعلَ ٌْ ُك ْم ن ِْع َمتًِ َو َرضِ ُ
ت لَ ُك ْم دٌِ َن ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
أَ ْك َم ْل ُ
اض ُط َّر فًِ
اإل ْس َال َم دٌِ ًنا َف َم ِن ْ
ٌت لَ ُك ُم ْ ِ
([ })3المابدة ]3 :وهذا الدٌن
هللا َؼفُو ٌر َرحٌِ ٌم
َم ْخ َم َ
ص ٍة َؼ ٌْ َر ُم َت َجانِؾٍ ِ ِإل ْث ٍم َفإِنَّ َّ َ
ب مِنْ
اإلسبلمً حفظه هللا بالوحً المنزل من عنده ،قال تعالى َ {:ما َف َّر ْطنا فًِ ا ْلكِتا ِ
ش ًْ ٍء ُث َّم إِلى َر ِّب ِه ْم ٌُ ْح َ
َ
ش ُرونَ ([ })38األنعام ،]39 :كما حفظ هذا الكتاب المنزل من
عنده ،قال تعالى{ :إِ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َوإِ َّنا لَ ُه لَحافِ ُظونَ ([ })9الحجر ]9 :كما قٌض
هللا لسنة هذا الرسول العاقب صلى هللا علٌه وسلم التً جاءت مبٌنة للقرآن وحاصرة
لمعانٌه رجاال حفظوها من التزوٌر والتحرٌؾ فجعلوا لها أسانٌد ال ٌتم النظر فً
الحدٌث إال من طرٌقها ،فقعدوا وبٌنوا ما هو مقبول من هذه الرواٌات وما هو
مردود انطبلقا من التعدٌل والتجرٌح والتعلٌل والتصحٌح .
كما كان لهذه الرسالة المحمدٌة الخالدة بعدان أساسٌان :بعد عقابدي تشترك فٌه مع
جمٌع الرساالت السماوٌة ،فكانت هذه الرسالة السماوٌة عبارة عن تذكٌر بالمٌثاق
الذي أخذه هللا علٌنا جمٌعا ونحن ال نزال فً عالم الذر واألرواح وذلك عندما أهبط
جدنا آدم من الجنة إلى األرض فؤخذ علٌنا هذا المٌثاق ٌوم عرفة عند نعمان،
وأخبرنا به جل وعبل فً سورة األعراؾ قاببل جل وعبل َ {:وإِ ْذ أَ َخ َذ َر ُّب َك مِن َبنًِ
ت ِب َر ِّب ُك ْم َقالُو ْا َبلَى َ
ور ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َتهُ ْم َوأَ ْ
ش َهدَ ُه ْم َعلَى أَنفُسِ ِه ْم أَلَ ْس ُ
ش ِهدْ َنا أَن
آدَ َم مِن ُظهُ ِ
َتقُولُو ْا ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة إِ َّنا ُك َّنا َعنْ ه ََذا َؼافِلٌِنَ { }172أَ ْو َتقُولُو ْا إِ َّن َما أَ ْ
ش َر َك آ َباإُ َنا مِن َق ْبل ُ
َو ُك َّنا ُذ ِّر ٌَّ ًة ِّمن َب ْع ِد ِه ْم أَ َف ُت ْهلِ ُك َنا ِب َما َف َعلَ ا ْل ُم ْبطِ لُونَ {[ }﴾}173األعراؾ 172 :ـ  .] 173فكان
هللا جل وعبل رحمة منه بعباده ورأفة بهم ٌرسل رسله تترى على مر من الزمن
لتذكر من ضل عن جادة الطرٌق بهذا المٌثاق وتنذر من أسرؾ على نفسه باتباع
الهوى والبدع الشركٌة وكل أنواع الضبلل بالعذاب األلٌم ٌوم القٌامة لنهجه اللبٌم
هللاَّ
سالً ُم َب ِّ
اس َعلَى ِ
ودربه السقٌم ،قال جل وعبل ُ {:ر ُ
ش ِرٌنَ َو ُم ْنذ ِِرٌنَ لِ َبالَّ ٌَ ُكونَ لِل َّن ِ
س ِل َوكانَ َّ
هللا ُ َع ِزٌزاً َحكٌِما ً ([ })165النساء ،]165 :وقال جل وعبلَ { :و َما
الر ُ
ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ
([ })28سبؤ:
اس ََّل ٌَ ْعلَ ُمونَ
ٌرا َو َنذ ً
اس َبشِ ً
ٌِرا َولَكِنَّ أَ ْك َث َر ال َّن ِ
أَ ْر َس ْل َنا َك إِ ََّّل َكا َّف ًة لِل َّن ِ
شراً َو َنذٌِراً ( َ )45وداعِ ٌا ً
 ،]24وقال جل وعبلٌَ { :ا أَ ٌُّ َها ال َّن ِب ًُّ إِ َّنا أَ ْر َس ْلنا َك شاهِداً َو ُم َب ِّ
ضالً َك ِبٌراً
هللا ِبإِ ْذنِ ِه َوسِ راجا ً ُمنٌِراً (َ )46و َب ِّ
هللا
ش ِر ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ِبؤَنَّ لَهُ ْم مِنَ َّ ِ
إِلَى َّ ِ
َف ْ
([ })47األحزاب  45ـ  ،]46واآلٌات فً الباب كثٌرة جدا ،وفً الحدٌث الصحٌح ،قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وصحبه وسلم [ :أفضل الدعاء دعاء ٌوم عرفة،
وأفضل ما قلته أنا والنبٌبون من قبلًَّ :ل إله إَّل هللا وحده َّل شرٌك له ،له الملك
رواه اإلمام مالك مرسبل فً الموطإ
وله الحمد وهو على كل شًء قدٌر]
والطبرانً و البٌهقً وؼٌرهم مسندا وسٌؤتً تخرٌجه  ،وعن أبً هرٌرة رضً هللا
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عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم[ :ما من مولود إَّل ٌولد على الفطرة
فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه] الحدٌث وهو متفق علٌه من صٌؽتٌن
إحداهما [كل مولود] بدل [ما من مولود] ،ولما كان رسولنا وحبٌبنا وقدوتنا ،إمام
المرسلٌن وخاتم النبٌبٌن ،العاقب الذي ال نبً بعده وال رسول ٌذكر بهذا المٌثاق
العتٌق وهذا الشرع البرٌق ،وٌحذر من نهج الشٌطان ودرب كل فتان ٌصد عن دٌن
الرحمان ،كانت أمته صلى هللا علٌه وسلم لها شبه باألنبٌاء ألنها مهتدٌة بذاتها هادٌة
لؽٌرها ،شاهدة على األمم التً قبلها ،تؤمر بالمعروؾ وتنهى عن المنكر وتهتدي
بهدي رسولها ،قال هللا جل وعبل فً سورة ٌوسؾ على لسان النبً المصطفى صلى
س ْبحانَ
هللا علٌه وسلم{ :قُ ْل ه ِذ ِه َس ِبٌلًِ أَدْ ُعوا إِلَى َّ ِ
ٌر ٍة أَ َنا َو َم ِن ا َّت َب َعنًِ َو ُ
هللا َعلى َبصِ َ
هللا َوما أَ َنا مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركٌِنَ (ٌ[ })108وسؾ ،]108 :وهذه البصٌرة التً ٌدعو إلٌها
َّ ِ
الشرع اإلسالمً اإلجتهادي ،
الهادي األمٌن صلى هللا علٌه وسلم ومن اتبعه هً
ولهذا فضل هللا العلم والعلماء وخاصة المجتهدٌن منهم ،ومن فضل العلماء أن األمة
اإلسبلمٌة أجمعت على أن العبادة ـ أية عبادة كانت ـ ال ٌتقبلها هللا إال إذا توفرت فٌها
ثبلثة شروط هً1 :ـ أن تكون هذه العبادة نابعة من مسلم صحٌح العقٌدة 2ـ أن تكون
3ـ أن ٌكون المسلم قد أداها
موافقة لشرع هللا ،ألن هللا ال ٌعبد إال بما شرع.
بإخبلص ،بعٌدا عن أمراض القلوب من تسمٌع ورٌاء ومراءاة وعجب ،وحسد
الخ..لذلك قال أهل السلوك" :األعمال أشباح وروحها سر اإلخبلص فٌها" وإذا ما
انطلقنا من هذا اإلجماع ومحاوره الثبلثة ،نجد أن هللا جل وعبل زكى العلماء على
هذه المستوٌات الثبلثة :على مستوى صحٌح االعتقاد /1 :قال هللا جل وعبل فٌما
ش ِهدَ َّ
ٌخص بصحٌح اعتقاد العلماء فً سورة آل عمرانَ { :
هللا ُ أَ َّن ُه ََّل إِلَ َه إِ ََّّل ه َُو
َوا ْل َم َالبِ َك ُة َوأُولُو ا ْل ِع ْل ِم َقابِ ًما ِبا ْلق ِْسطِ ََّل إِلَ َه إِ ََّّل ه َُو ا ْل َع ِزٌ ُز ا ْل َحكٌِ ُم ( )18إِنَّ الدِّ ٌنَ عِ ْندَ
اإل ْس َال ُم} [آل عمران /2 ،] 182 :كما زكى العلماء فٌما ٌخص باتباع الشرع قاببل
َّ ِ
هللا ْ ِ
ول
الر ُ
اء ُه ْم أَ ْم ٌر مِنَ ْاألَ ْم ِن أَ ِو ا ْل َخ ْوؾِ أَ َذا ُعوا ِب ِه َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
جل وعبل َ { :وإِ َذا َج َ
س ِ
هللا َعلَ ٌْ ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه
ضل ُ َّ ِ
َوإِلَى أُولًِ ْاألَ ْم ِر ِم ْنهُ ْم لَ َعلِ َم ُه الَّذٌِنَ ٌَ ْس َت ْن ِب ُطو َن ُه ِم ْنهُ ْم َولَ ْو ََّل َف ْ
ش ٌْ َطانَ إِ ََّّل َقل ً
ََّل َّت َب ْع ُت ُم ال َّ
ٌِال ([ })83النساء ،]88:وقال تعالىَ { :و َما َكانَ ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ
ٌن َولِ ٌُ ْن ِذ ُروا َق ْو َمهُ ْم
لِ ٌَ ْنفِ ُروا َكا َّف ًة َفلَ ْو ََّل َن َف َر مِنْ ُكلِّ ف ِْر َق ٍة ِم ْنهُ ْم َطابِ َف ٌة لِ ٌَ َت َف َّقهُوا فًِ الدِّ ِ
([})122التوبة ]122 :فالذٌن ٌستنبطون األحكام
إِ َذا َر َج ُعوا إِلَ ٌْ ِه ْم لَ َعلَّهُ ْم ٌَ ْح َذ ُرونَ
الشرعٌة من أدلتها األصولٌة هم العلماء الفقهاء العاملون المتبعون لسنة الهادي
األمٌن صلى هللا علٌه وسلم.
 /3وأما فٌما ٌخص بتزكٌة العلماء فٌما ٌخص باإلخبلص ،فقد قال جل وعبل  { :إِ َّنما
ٌَ ْخ َ
هللا مِنْ عِ با ِد ِه } [فاطر ]28 :ومن المعلوم عند الببلؼٌٌن واألصولٌٌن أن
شى َّ َ
كثٌرا ،
صٌؽة "إنما" من صٌػ الحصر ،وهذا ٌفٌد أن ؼٌر العلماء ال ٌخشون هللا
فحصر خشٌة هللا على العلماء ألنهم هم الذٌن ٌعرفون صفاته وعزته وعلمه
وجبروته وعظمته وقدرته الخ ..ومن فضل العلماء أنهم ورثة األنبٌاء فقد ثبت عن
النبً صلى هللا علٌه وسلم ـ كما فً صحٌح مسلم وؼٌره ـ أنه قال صلى هللا علٌه
وسلم [ :ولفضل العالم على العابد كفضل القمر لٌلة البدر على سابر الكواكب ،إن
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العلماء ورثة األنبٌاء ،إن األنبٌاء لم ٌورثوا دٌنارا وَّل درهما إنما ورثوا العلم فمن
أخذ به أخذ بحظ وافر] رواه مسلم وأحمد وأبو بكر اآلجري فً "أخبلق العلماء"
وؼٌرهم .قلت واإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا من أجل العلماء وأكثرهم رسوخا
و
أب
فً العلم فهو ـ كما بٌنا فً مقدمة شرحنا لرواٌة أبً مصعب الزهري للموطإ ـ
عبد هللا مالك بن أنس بن مالك بن أبً عامر بن عمرو بن الحارث ،األصْ بُحًّ
حمْ ٌَريّ  ،ال َقحْ طانًّ  ،الٌمنىّ  ،ثم
صلٌِب َة ،نسبة إلى ذي أصْ بُح من ملوك الٌمن ،ال ِ
َ
المدَ نًّ  ،هاجر جده مالك بن أبً عامر األصبحً لٌرفع ظلما ألم به فً الٌمن  ،قال
أبو مصعب الزهري«:مالك بن أنس من العرب صلٌبة ،وحلفه فً قرٌش فً بنً
تٌم بن مرة».وقال مصعب«:قدم مالك بن أبً عامر المدٌنة متظلما ً من بعض والة
الٌمن فمال إلى بعض بنً تٌم بن مرة ،فعاقده وصار معهم» .وقال الذهبً :أم مالك
اسمها«:عالٌة بنت شرٌك األزدٌة».ولد اإلمام مالك رحمه هللا فً سنة ثبلث
وتسعٌن من الهجرة بذي المروة وكان والده ٌشتؽل نباالً .ولم ٌكن له انشؽال بالعلم.
وقد بدأ مالك العمل فً البز ثم انتقل إلى المدٌنة طلبا للعلم ،وقد وقعت بٌنه وبٌن
محمد بن إسحاق خصومات سببها الحسد ،ذلك أن اإلمام مالكا لما ألؾ الموطؤ ورآه
محمد بن إسحاق قال :أنا ألحادٌث مالك كالبٌطار ،فلما أخبر مالك بذلك قال :هو
دجال من الدجاجلة ،ثم رماه بالكذب فقال محمد بن إسحاق بؤنه من موالً بنً تٌم،
وقد أتى ابن عبد البر بتفاصٌل ذلك فً كتابه "جامع بٌان العلم وفضله" ،والذي
نإكده هنا هو أن اإلمام مالك لٌس من الموالً وإنما هو من حلفاء بنً تٌم ،فهو مالك
بن أنس بن مالك بن أبً عامر بن عمرو بن الحارث بن ؼٌمان بن خثٌل بن عمرو
بن الحارث ،ذو أصبح األصبحً الحمٌري ،أبو عبد هللا المدنً رحمه هللا .وٌقول
القاضً عٌاض« :مالك جد مالك كنٌته أبو أنس .من كبار التابعٌن ،ذكر ذلك ؼٌر
واحدٌ ،روي عن عمر وطلحة وعابشة وأبً هرٌرة ،وحسان بن ثابت ،وكان من
أفاضل الناس وعلمابهم ،وهو أحد األربعة الذٌن حملوا عثمان لٌبلً إلى قبره،
وؼسلوه ودفنوه ،وكان خدنا ً لطلحةٌ .روي عنه بنوه :أنس ،وأبو سهٌل نافع،
والربٌع .مات سنة ثنتي عشرة ومابة» .ووالد اإلمام مالك هو أنس بن مالك بن أبً
عامر ،من موالٌد الحجاز ،وكان عنده أربع إخوة .قال الذهبً :أعمام مالك هم :أبو
وقال
سهٌل نافع ،وأوٌس ،والربٌع ،والنضر ،أوالد أبً عامر ،وهً أسرة علمٌة.
أبو مصعب «كان أبو مالك بن أنس مقعداً  ...وكان ٌعٌش من صنعة النبل» «.وقال
ابن بكٌر :مولد مالك بذي المروة ،وكان أخوه النضر ٌبٌع البز ،وكان مالك معه
بزازاً ،ثم طلب العلم ،وكان ٌنزل أوالً بالعقٌق ،ثم نزل بالمدٌنة» .وقد طلب العلم
وهو ابن بضع عشرة سنة  ،وطاؾ على شٌوخ الحرمٌن وتخرَّ ج على أٌدٌهم .قال
القاضً عٌاض« :قال مالك :كان لً أخ فً سن ابن شهاب ،فؤلقى أبً ٌوما ً علٌنا
مسؤلة فؤصاب أخً وأخطؤت ،فقال لً أبً :ألهتك الحمام عن طلب العلم .فؽضبت
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وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنٌن ،وفً رواٌة ثمان سنٌن لم أخلط بؽٌره» .ثم ذهب
إلى نافع «قال مصعب :كان مالك ٌقود نافعا ً من منزله إلى المسجد ،وكان قد كؾ
بصره ،فٌسؤله فٌحدثه ،وكان منزل نافع بناحٌة البقٌع».و«قال مالك :كنت آتً نافعا ً
مولى ابن عمر ،وأنا ٌومبذ ؼبلم ،ومعً ؼبلم لً ،وٌنزل إلًّ من درجة له فٌقعدنً
معه فٌحدثنً».وقال« :كنت آتً نافعا ً نصؾ النهار وما تظلنً الشجر من الشمس
إلى خروجه ،فإذا خرج أدعه ساعة كؤنً لم أرده ،ثم أتعرض له فؤسلم علٌه ،وأدعه
حتى إذا دخل الببلط ،أقول له :كٌؾ قال ابن عمر فً كذا وكذا؟ فٌجٌبنً ،ثم أجلس
عنده ،وكان فٌه حدة» .قلت وقد امتاز اإلمام مالك بالحفظ واإلتقان كما ٌحكً ذلك
هو عن نفسه ،قال مالك بن أنس « :قدم علٌنا الزهري ،فؤتٌناه ومعنا ربٌعة ،فحدثنا
نٌفا ً وأربعٌن حدٌثاً ،ثم أتٌناه الؽد ،فقال :انظروا كتابا ً حتى أحدثكم منه ،أرأٌتم ما
ح ّدثتكم به أمس ،أي شًء فً أٌدٌكم منه؟ قال :فقال ربٌعة :ها هنا من ٌر ّد علٌك ما
حدثت به أمس " .و ٌقول اإلمام ّ
الذهبًّ " :تؤ َّه َل للفُتٌا وجلس لئلفتاء وله إحدى
وعشرون سنة ،وح َّد َ
صدَ هُ َطلَ َبة العِلم من اآلفاق
ث عنه جماعة وهو شاب طريّ  ،و َق َ
فً آخِر خبلفة أبً جعفر المنصور وما بعد ذلك ،وازدحموا فً خبلفة الرشٌد إلى
أن مات" قلت وقد توفً صبٌحة أربع عشرة ٌوم األحد من شهر ربٌع األول سنة
تسع وسبعٌن ومابة .قلت ولذلك حدث عنه بعض شٌوخه وأقرانه ،من هإالء على
سبٌل المثال ال الحصر نذكر :محمد بن شهاب الزهري وقد توفً قبله بخمسة
وخمسٌن سنة ( ،)55وأبً األسود ٌتٌم عروة ،وأٌوب السختٌانً وقد توفٌا قبله بتسعة
وأربعٌن سنة ( ، )49وربٌعة بن أبً عبد الرحمن المعروؾ بربٌعة الرأي وقد توفً
قبله بثبلثة وأربعٌن سنة ( )43وموسى بن عقبة وقد توفً قبله بثمانٌة وثبلثٌن سنة
() 36
( ،)38والقاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري وقد توفً قبله بستة وثبلثٌن سنة
وهشام بن عروة وقد توفً قبله بثبلثٌن سنة ( ،) 30وقد روى عنه من أقرانه جم
ؼفٌر ،نذكر على سبٌل المثال ال الحصر :السفٌانان ،والحمادان ،واللٌث ،واألوزاعً
وقد مات قبله بعشرٌن سنة ،وشعبة بن الحجاج وقد مات قبله سنة  ،172وأبو إسحاق
الفزاري ،الخ...قال عنه الدارقطنً" :ال أعلم أحدا ممن تقدم أو تؤخر اجتمع له ما
اجتمع لمالك ،روى له رجبلن حدٌثا واحدا بٌن وفاتهما نحو مابة وثبلثٌن سنة:
الزهري شٌخه ت  125هـ وأبو حذافة السهمً توفً بعد  250هـ روٌا عنه حدٌث
الفرٌعة بنت مالك فً سكنى المعتدة ".وقد عرؾ مالك بشدة ال َّتحرِّ ي فً الحكم على
رجال العلم ،قال ابن رجب الحنبلً فً "شرح علل الترمذي" :كان مالك ٌقول :ال
ٌإخذ الع ِْلم من أربعة وٌإخذ ممن سوى ذلك :ال ٌإخذ من َسفٌِ ٍه مُعلن بال َّسفه وإن
كان أرْ َوى الناس ،وال من صاحب هوى ٌدعو الناس إلى هواه ،وال من ّ
كذاب ٌكذب
فً أحادٌث الناس وإن كنت ال ت ّتهمه أن ٌكذب على رسول هللا  -صلى هللا علٌه
وسلم  ،-وال من شٌخ له فضل وصبلح وعبادة إذا كان ال ٌعرؾُ ما ٌح ِّدث به  ".قلت
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وقد أخرج القاضً عٌاض بن موسى الٌحصبً فً مداركه أن اإلمام مالكا رحمه
هللا وإٌانا أخذ العلم عن تسعمابة شٌخ منهم ثبلثمابة من التابعٌن وستمابة من تابعً
التابعٌن ،وأخذ عنه ألؾ وثبلثمابة ذكر منهم فً المدارك ألفا ،وقد أودع أساس علمه
الموطؤ وقد رواه عنه طبلب كثر أشهرهم من ذكرهم الؽافقً فً مسند الموطؤ حٌث
قال":اشتمل كتابنا على ستمابة وست وستٌن حدٌثا ( )666مسندا وذلك أنً نظرت
فً الموطؤ من اثنتً عشرة رواٌة هً :رواٌة عبد هللا بن وهب ،وعبد الرحمان بن
القاسم ،وعبد هللا بن مسلمة القعنبً ،وعبد هللا بن ٌوسؾ التنٌسً ،ومعن بن عٌسى،
وسعٌد بن عفٌر ،وٌحً بن عبد هللا بن بكٌر ،وأبً مصعب أحمد بن أبً بكر
الزهري ،ومصعب بن عبد هللا الزبٌري ،ومحمد بن المبارك الصوري ،وسلٌمان بن
ٌزٌد ،وٌحً بن ٌحً األندلسً،الخ وقال السٌوطً":وقد وقفت على الموطؤ من
رواٌتٌن أخرٌٌن سوى ما ذكر الؽافقً :إحداهما رواٌة سوٌد بن سعٌد ،واألخرى
رواٌة محمد بن الحسن صاحب أبً حنٌفة وفٌها أحادٌث ٌسٌرة زٌادة على سابر
الموطآت ،منها حدٌث":إنما األعمال بالنٌات"  ،ونقل السٌوطً فً تنوٌر الحوالك
عن الحافظ صبلح الدٌن العبلبً أنه قال :روى الموطؤ عن مالك جماعات كثٌرة
وبٌن رواٌاتهم اختبلؾ من تقدٌم وتؤخٌر ،وزٌادة ونقص ،وأكثرها رواٌة القعنبً،
ومن أكثرها زٌادات رواٌة أبً مصعب ،قال ابن حزم :فً موطؤ أبً مصعب
زٌادات على سابر الموطآت نحو مابة حدٌث ،".فنقول وباهلل التوفٌق بؤن موطؤ أبً
مصعب أحمد بن أبً بكر الزهري قد طبع وزاد ترقٌم ما فٌه من األحادٌث واآلثار
وأقوال مالك على أكثر من ثبلثة آالؾ إال أننا لما حذفنا ترقٌم أقوال مالك تحصلنا
على  1979حدٌثا .وقد اعتبرنا "حدثنً بعض أهل العلم" و"سمعت أهل العلم" رواٌة
تستحق الترقٌم ولعلها لو حذفت لقاربت أحادٌثه ما زعمه ابن حزم .وقد كان لئلمام
«:كان لمالك ابنان ٌحٌى
مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا أبناء ،قال القاضً عٌاض
ومحمد ،وابنة اسمها فاطمة " .وقال الزبٌر«" :كان لمالك ابنة تحفظ علمه ٌعنً
الموطؤ ،وكانت تقؾ خلؾ الباب ،فإذا ؼلط القارئ نقرت الباب فٌفطن مالك فٌرد
علٌه .وكان ابنه محمد ٌجًء وهو ٌحدث وعلى ٌده باشق ،ونعل كتب فٌه ،وقد
أرخى سراوٌله،فٌلتفت مالك إلى أصحابه ،وٌقول :إنما األدب مع هللا ،هذا ابنً وهذه
ابنتً» .وقال الفروي« :كنا نجلس عنده وابنه ٌدخل وٌخرج وال ٌجلس ،فٌقبل علٌنا
وٌقول :إن مما ٌهون علًّ أن هذا الشؤن ال ٌورث».ونقل القاضً عٌاض عن ابن
شعبان :أن ٌحٌى بن مالك ٌروي عن أبٌه نسخة ،وذكر أنه رُوي الموطؤ عنه بالٌمن،
روى عنه ابن سلمة ،وابنه محمد ،وقدم مصر ،و ُكتب عنه ،حدث عنه الحارث بن
مسكٌن وزٌد بن بشر» .وٌقال إن ابنته فاطمة روت عنه الموطؤ ولعل رواٌتها
للموطؤ لم تحفظ ،وهللا تعالى أعلم.
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*مكانة الموطؤ بٌن كتب ال حدٌثٌ :ظن الكثٌر من العوام أن موطؤ اإلمام مالك
ضعٌؾ أو أنه متؤخر الرتبة عن الكتب الستة ،فما هً حقٌقة هذا األمر؟ وما هً
مكانة الموطؤ بٌن الكتب الصحٌحة؟ لقد بٌنا فً كتابنا "رسالة الحثٌث إلى ضرورة
التعرٌؾ بعلوم الحدٌث" عند"المضعؾ" ما ٌلً 3 :ـ) المضعؾ :عرؾ ابن الحوزي
المضعؾ بؤنه هو الذي لم ٌجمع على ضعفه فضعفه بعض أهل الصنعة وقواه أو
جوده بعض آخر ،وهو أعلى مرتبة من الضعٌؾ المجمع على تضعٌفه ،قال الحافظ
محمد السخاوي فً كتابه "فتح المؽٌث شرح ألفٌة الحدٌث" ما نصه":ومحل هذا إذا
كان التضعٌؾ هو الراجح أو لم ٌترجح شًء ،وإال فٌوجد فً كتب ملتزمً الصحة
حتى البخاري مما ٌكون من هذا القبٌل أشٌاء" قلت وقد استدرك الدارقطنً على
الصحٌحٌن حوالً مابتٌن وعشرة أحادٌث وقد رد على بعضها الحافظ ابن حجر فً
مقدمة "فتح الباري" "هدي الساري إلى رجال البخاري" والنووي فً شرح صحٌح
مسلم وقد عقدنا لذلك بابا فً كتابنا "تنبٌه المقلد الساري على حدٌث من جرح من
رجال مسلم والبخاري" وأما كتب األربعة المتبقٌن من الستة ففً سادسهم خبلؾ
فسنن ابن ماجه تفردت بؤحادٌث عن رجال متهمٌن بالكذب ووضع الحدٌث وسرقته
وقد نقل السخاوي عن العبلبً أنه قال ٌنبؽً أن ٌكون كتاب الدارمً سادسا للخمسة
بدله فإنه قلٌل الرجال الضعفاء ،نادر األحادٌث المنكرة والشاذة ،وإن كانت فٌه
أحادٌث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى منه،قلت لكنه قلٌل الزوابد على هذه
الكتب ،قلت وقد انطلق بعض العلماء من هذا البعد الحدٌثً فؤحلوا محل ابن ماجه
موطؤ اإلمام مالك بن أنس فً مصنفاتهم كرزٌن بن معاوٌة السرقطسً األندلسً
المتوفى  535هـ فً كتابه الذي جمع فٌه الكتب الستة مع زٌادات من عنده .وقد سماه
"التجرٌد للصحاح والسنن" وتبعه المجد بن األثٌر فً جامع األصول" فؤول من
ألحق سنن ابن ماجه بالستة أبو الفضل بن طاهر حٌن أدرجه معها فً كتابه
"األطراؾ" وكذلك فً كتابه "شروط األبمة الستة" وتبعه الحافظ عبد الؽنً المقدسً
فً كتاب "اإلكمال فً أسماء الرجال" الذي هذبه الحافظ المزي ،فقدموه منذ ذلك
الوقت لما ٌمتاز به على موطإ مالك من كثرة الزوابد على الكتب الخمسة ولكن سنن
الدارمً تبقى أصح منه .قلت وقد حاولنا من خبلل هذا الجهد أن نبٌن مسابل لم
ٌسبقنا إلٌها أحد من الذٌن قاموا بشرح الموطؤ أهمها أن كل حدٌث أسنده اإلمام مالك
رحمه هللا تعالى وإٌانا تجد كل من اشترط الصحة ٌخرجه من طرٌق مالك وإال من
طرٌق أحد أقرانه ،ثم إننا حاولنا إظهار درجة إتقان مالك للحدٌث وتجوٌده ،لكننا
الحظنا أنه أحٌانا ٌفضل اإلرسال كسبل منه وأحٌانا ٌنشط فٌرفع ما أرسله من طرق
واثنٌن وثمانٌن كما
أخرى كما بٌنا أن أقواله الفقهٌة فً الموطؤ زادت على ألؾ
ص ِّنفت فً القرن َّ
ب التً ُ
َف ِمنْ
الثانً
سٌتضح من خبلل هذا الجهد،
أعظم الكت ِ
ِ
َّ ُ
حًِّ » (93هـ ت 179هـ) ،وقد َ
أخذه
س األصْ َب ِ
ْن أ َن ٍ
دار الهجر ِة مالكِ ب ِ
إمام ِ
الهجري«م َُوطؤ ِ
ت إالَّ القلٌل ،ث َّم لَ ْم ٌَب َ
ْق منها
عنه أَ ْز ٌَدَ من َسبْعٌن رجبلً ،ولم ٌَ ْش َت ِهرْ ِمنْ هذه الرِّ واٌا ِ
ُوازي ُع ْش َر العد ِد الَّذي أَ َخ َذ عن مالكٍ
إلى ٌو ِم َنا هذا إالَّ ال َّن ْزر ال ٌَسٌر ،وهو ما ٌ ِ
َّ
ب ُّ
الزهريِّ ـ رحمه هللا تعالى
ت المشهور ِة رواٌة أبً مُصْ َع ٍ
الموطؤ َ .ومن تلك الرِّ واٌا ِ
وإٌانا ،فموطؤ مالك قال عنه الشافعً بؤنه أصح كتاب تحت أدٌم السماء بعد كتاب هللا
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تعالى فً وقت لم تإلؾ فٌه الكتب التً اشترطت الصحة ،مع أن هذه الكتب التً
اشترطت الصحة ال تخلو من أحادٌث واهٌة ومنها ما رمً بالوضع والكذب على
رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ـ بما فً ذلك الصحٌحان ـ بٌنما كتاب الموطؤ ال
ٌوجد فٌه حدٌث رمً بالوضع وهذه مزٌة من مزاٌاه على جمٌع كتب الحدٌث .
فهذا فضل لئلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ارتؤٌنا ضرورة تقدٌمه للتعرٌؾ به
حتى ٌتبٌن للجمٌع حقٌقته لٌصحح ما عنده من أوهام كما أننا من خبلل نقاشات مع
بعض أطر وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة المؽربٌة تبٌن لنا بعدا آخر لئلمام
ٌنبؽً التعرٌؾ به أال وهو اعتقاده الصحٌح واتباعه فهم السلؾ الصالح لؤلسماء
والصفات فهذا التركٌب الثبلثً الذي أدخله ابن عاشر وؼٌره فً المذهب المالكً
حتى ترسخ عند بعض األوساط العلمٌة وهو" :عقٌدة األشعري وفقه مالك وطرٌقة
الجنٌد السالك"،حتى أصبح ذلك من المذهب ال ٌتم االنتماء للمذهب المالكً إال به
مثل ما وقع بعد افتراء أحمد بن أبً ذإاد لخلق القرآن حٌث لم ٌعد ٌتم االنتماء
لئلسبلم إال بالقول بخلق القرآن حتى جاء الفرج إثر المناظرة التً وقعت بٌنه وبٌن
عبد الرحمن األذرمً ،فكان هذا االعتقاد ٌحتاج إلى تصحٌح ،ففً نقاش مع بعض
أطر وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة المؽربٌة ـ وؼٌرهم من أطر وزارة
الشإون اإلسبلمٌة المورٌتانٌة ـ بٌنوا لً أنهم ال ٌهتمون إال بما كان موافقا لهذا
الثالوث فقلت لهم بل أنا أتبع عقٌدة مالك وفقه مالك وسلوك مالك ،ألٌس لئلمام مالك
عقٌدة ترسخت قبل مٌبلد أبً الحسن األشعري؟ والؽرٌب أن ابن عبد البر بٌن فً
كتابه "جامع بٌان العلم وفضله" نقبل عن ابن خواز بنداد المالكً المصري أن
األشاعرة من أهل األهواء ال تقبل شهادتهم كما سٌؤتً تفصٌل ذلك فً الصفات.
ألٌس لئلمام مالك سلوك ترسخ قبل مٌبلد الجنٌد السالك ،فإن لم تكن له عقٌدة وال
سلوك فما الفابدة من اتباع فقهه؟ بل ال ٌجوز اتباع من لم تكن له عقٌدة وال سلوك.
إن لئلمام مالك عقٌدة صحٌحة وهو من السلؾ الصالح الذي زكاه رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم فً حدٌث متواتر حٌث قال صلى هللا علٌه وسلم" :خٌر القرون قرنً
الذي بعثت فٌه ثم الذٌن ٌلونهم ثم الذٌن ٌلونهم" الحدٌث ،وأما أبو الحسن األشعري
فقد مر بمراحل حٌث تربى فً حجر أبً علً الجبابً ،أحد أبمة المعتزلة ،كان
ربٌبه ،ثم وقع بٌنهما ما وقع ،ثم خالفهم فً أول األمر وجادلهم بطرٌقتهم الكبلمٌة
فً كتابه "اإلبانة فً أصول الدٌانة" ،ثم تبٌن له بعد ذلك أن طرٌق أهل السنة الذٌن
ٌتبعون فهم السلؾ الصالح هً الطرٌق السلٌم فؤلؾ كتابه "مقاالت اإلسبلمٌٌن" وإن
من أول من أتى بالمذهب األشعري إلى المؽرب األقصى ـ فٌما أعلم ـ القاضً أبو
الولٌد الباجً حٌث عاش أربع سنٌن ٌخدم أبً ذر الهروي ـ صاحب المسند ـ فً
مكةٌ ،صلح له ثٌابه وٌقدم له طعامه ،ومنحه إجازة فً أسانٌد كتب الحدٌث ،ما زلت
أبحث عن هذه األسانٌد التً منحها أبو ذر الهروي ألبً الولٌد الباجً وهً أسانٌد
قد أخذها الهروي من الدارقطنً عن شٌوخه مسندة إلى أهلها .وكان الحافظ أبو ذر
الهروي تتلمذ على حافظ عصره أبً الحسن الدارقطنً وكان ذات ٌوم ٌرافقه فالتقٌا
بؤبً بكر الباقبلنً فقبله الحافظ الدارقطنً بٌن عٌنٌه وقال :ما لً ال أقبل شٌخ أهل
السنة ،فتنبه الهروي لمكانة الباقبلنً فؤخذ علٌه علم الجدل وعقٌدة األشعري القدٌمة
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الكبلمٌة والفقه ،فلما رجع إلى مكة كان ٌدعو لهذا المذهب فؤخذه منه الباجً وأتى
به إلى األندلس ثم انتشر فً بقٌة أقطار المؽرب العربً .وإن القارئ لما دونه ابن
عبد البرـ الذي عاش أكثر من ثبلثٌن سنة من القرن الرابع وأكثر من ستٌن سنة من
القرن الخامس ـ والذي عاصر الباجً لٌتؤكد من أن المؽرب األقصى واألدنى كان
ٌدٌن بعقٌدة أهل السنة ،لكن عقٌدة األشعري التً جاء بها الباجً قد نظمها المقري
فً "إضاءة الدجنة" فسهل ذلك نشرها فً المؽرب العربً.مع أن ابن أبً زٌد
القٌروانً قبل ابن عبد البر فً رسالته وابن القطان الفاسً من القرن السابع فً
عقٌدة إجماعاته كانت تحث على اتباع عقٌدة أهل السنة .لذلك ال بد من تقدٌم عقٌدة
اإلمام مالك الثابتة عنه حتى نمٌزها عما هو دخٌل على المذهب المالكً عقٌدة وفقها
وسلوكا.ومما ٌبرر ذلك ما سمعت أحمد الرٌسونً ٌتحامل به على السلطات
السعودٌة وٌزعم أنها تسٌس الحج بتوزٌع منشورات فً العقٌدة ،وقد علقت على ذلك
فً صفحتً للتواصل اإلجماعً كما ٌلً:
*حول تسٌٌس الحج بتوزٌع منشورات فً صحٌح اَّلعتقاد:
الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على النبً األمً األمٌن خاتم النبٌبٌن وإمام
المرسلٌن وقابد الؽر المحجٌن والعاقبة للمتقٌن وال عدوان إال على الظالمٌن وبعد،
لقد سبق أن علقنا على ما أنعش به أحمد الرٌسونً الحلقة التً نظمتها قناة الجزٌرة
حول ما ادعوه "تسٌٌس السعودٌة للحج" وزعم الرٌسونً أن السعودٌة تقوم بتوزٌع
منشورات حول عقٌدتهم على الحجاج ،وكانت نتٌجة تحلٌبلتهم أنهم انضموا إلى ما
ٌطالب به التٌار الصفوي الفارسً حول تنظٌم الحج ،ثم كانت حملة الوزٌر األول
السٌنؽالً السابق حٌث طالب بؤن ٌكون الحج إلى القدس ال إلى مكة دون أن ننسى
أن التٌار الصفوي الفارسً ٌخطط لجعل قبلة المسلمٌن إلى كرببلء ال إلى بٌت هللا
الحرام ،فما هو القاسم المشترك بٌن هذه التٌارات والطلبات والفتن؟ إنه أزمة فً
المعتقد ،فؤزمتنا أزمة عقٌدة وأخبلق بالدرجة األولى فكان اتباع الهوى والتنطع
والتهور .والؽرٌب فً األمر أن الحج كان أساس صحٌح االعتقاد ،لذلك كان رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌدعو الوفود إلى صحٌح االعتقاد فً هذه المواسم ،وكانت
سورة الحج تدعو لذلك كما بٌنا ذلك فً بعض كتبنا ،منها" :العقٌدة الصحٌحة من
خبلل حدٌث الدٌن النصٌحة وبعض ما ٌروجه التٌار الصفوي الفارسً من فضٌحة"
وكتابنا "حدٌث الحج عرفة من نفابس أسرار المعرفة" أو دلٌل الحاج ،وكتابنا "األٌام
عشر :ذكر وتوحٌد فهلموا إلى السبٌل السعٌد" وكلها موجودة فً االنترنت ٌمكن
تحمٌلها فؤردنا أن نقدم رإوس أقبلم منها هنا حتى نخمد بذلك مورة هذه التٌارات
البدعٌة وأحٌانا الكفرٌة ،فنقول /1 :الٌقٌن فً وجود هللا تعالى :لقد بٌنا فً هذه الكتب
ما ٌلً :فكان من البلزم تحقٌق الٌقٌن فً هللا حتى نتحصن ضد الشك والشرك
والنفاق ،وال ٌمكننا أن نتمكن من تحقٌق هذا الٌقٌن إال بتحقٌق البرهان ،وقد جاء هذا
البرهان فً شكل تحد للعرب فً الببلؼة والبٌان ،فطلب منهم هللا جل وعبل أن ٌؤتوا
بمثله ،ثم طلب منهم أن ٌؤتوا بعشر سور مثله ،ثم طلب منهم بؤن ٌؤتوا بآٌة مثله،
فؤعجزهم وأفح م هم ،والٌوم ٌتجدد هذا التحدي فً شكل تحد علمً ،فؤنشبت مجالس
لئلعجاز العلمً للقرآن والحدٌث ،وقد أطنب البعض فٌه وأكثر منه ،ونحن إذ نحذر
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من تقدٌم قوانٌن قابلة للتؽٌٌر لتكون أساس عقابدنا ،سنقتصر هنا على المثال التالً
ألنه أصبح ٌرى من وراء المٌكروسكوب .فه ي آٌات تنبه الؽافل الشاك فً البعث،
ولكل دعاة الكفر واإللحاد وإنكار وجود خالق العباد ،فلٌعلم حزب الكفر واإللحاد
والجحود واالرتداد أن هللا جل وعبل اختار أمٌا ٌتٌما من قرٌش لٌجعله خاتم النبٌبٌن
وإمام المرسلٌن وقابد الؽر المحجلٌن وكانت معجزته هذا القرآن الكرٌم الذي ال ٌؤتٌه
الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه وقد ختم هللا به الرساالت السماوٌة ،ومما أنزله
علٌه هذه اآلٌات التً دل سٌاقها على أن معرفة أطوار خلق اإلنسان دلٌل على
البعث والحساب والعقاب والجنة والنار وجمٌع ما ذكر القرآن من الؽٌب الواجب
اإلٌمان به علما بؤن اإلٌمان جزم ال ٌقبل الشك ،وكما أن دالالت هذا الوحً اإللهً
أبهرت صنادٌد قرٌش المعروفٌن بالببلؼة فً الببلؼة والبٌان وتحدتهم فً هذا
المٌدان الساحر القاهر ،فإن هذا التحدي ٌتجدد الٌوم من خبلل دالالت كونٌة وقوانٌن
علمٌة أبهرت فطاحلة وأدهشتهم لدقة وصفها لقوانٌن وظواهر علمٌة ،ومن أهم ذلك
أطوار خلق اإلنسان كما فً منشورات اإلعجاز العلمً للقرآن والسنة من خبلل
فً سورة
المإتمر الثامن الطبً وهو ما نبهنا هللا جل وعبل علٌه بقوله تعالى
ب ُث َّم مِنْ
ث َفإِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِنْ ُت َرا ٍ
ب مِنْ ا ْل َب ْع ِ
اس إِنْ ُك ْن ُت ْم فًِ َر ٌْ ٍ
الحجٌَ {(:ا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
ض َؽ ٍة ُم َخلَّ َق ٍة َو َؼ ٌْ ِر ُم َخلَّ َق ٍة لِ ُن َب ٌِّنَ لَ ُك ْم َو ُنق ُِّر فًِ األَ ْر َح ِام َما
ُن ْط َف ٍة ُث َّم مِنْ َعلَ َق ٍة ُث َّم مِنْ ُم ْ
شا ُء إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى ُث َّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْفالً ُث َّم لِ َت ْبل ُ ُؽوا أَ ُ
َن َ
شدَّ ُك ْم َو ِم ْن ُك ْم َمنْ ٌُ َت َو َّفى َو ِم ْن ُك ْم
ض هَامِدَ ًة َفإِ َذا أَ َ
َمنْ ٌُ َر ُّد إِلَى أَ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ٌْال ٌَ ْعلَ َم مِنْ َب ْع ِد عِ ْل ٍم َ
نز ْل َنا
ش ٌْبا ً َو َت َرى األَ ْر َ
َ
هللا ه َُو ا ْل َح ُّق َوأَ َّن ُه
َعلَ ٌْ َها ا ْل َم َ
ٌج (َ )5ذلِ َك ِبؤَنَّ َّ َ
اء اهْ َت َّز ْت َو َر َب ْت َوأ ْن َب َت ْت مِنْ ُكلِّ َز ْو ٍج َب ِه ٍ
ٌُ ْحًِ ا ْل َم ْو َتى َوأَ َّن ُه َعلَى ُكلِّ َ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر * وأن الساعة آتٌة َّل رٌب فٌها وأن هللا
ٌبعث من فً القبور ){ 5و  6و  }7وقال جل وعبل فً سورة المإمنونَ {(:ولَ َقدْ َخلَ ْق َنا
(ُ )13ث َّم َخلَ ْق َنا
ٌِن
نسانَ مِنْ ُ
اإلِ َ
ٌن (ُ )12ث َّم َج َع ْل َناهُ ُن ْط َف ًة فًِ َق َر ٍار َمك ٍ
ساللَ ٍة مِنْ طِ ٍ
َ
ً
َ
ً
َ
ض َؽة عِ َظاما ً َف َك َس ْو َنا ا ْلع َ
ِظا َم لَ ْحما ً ُث َّم
ض َؽة َف َخلَ ْق َنا ا ْل ُم ْ
ال ُّن ْط َفة َعلَ َقة َف َخلَ ْق َنا ا ْل َعلَ َقة ُم ْ
ار َك َّ
شؤْ َناهُ َخ ْلقا ً َ
أَن َ
هللا ُ أَ ْح َسنُ ا ْل َخالِقٌِنَ (ُ )14ث َّم إِ َّن ُك ْم َب ْعدَ َذلِ َك لَ َم ٌِّ ُتونَ (ُ )15ث َّم
آخ َر َف َت َب َ
إِ َّن ُك ْم ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة ُت ْب َع ُثونَ }) ( من  12إلً  ) 16فهذه اآلٌات تنبه الؽافل الشاك فً
البعث،الجهول إلى أطوار خلق اإلنسان وهً تثبت أن البعث ال محالة واقع ،هٌهات
اس إِنْ ُك ْن ُت ْم
هٌهات آت ،وما بعد ذلك البعث من حساب وعقاب ،قال تعالى ٌَ (:ؤ ٌُّ َها ال َّن ُ
ث َفإِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم من تراب ) ،وقد جاء فً كتاب "هللا والعلم الحدٌث"
ب مِنْ ا ْل َب ْع ِ
فًِ َر ٌْ ٍ
ما ٌثبت أن مكونات اإلنسان والتراب واحدة حٌث قال" :وقد أثبت العلم أن جسم
اإلنسان ٌحتوي من العناصر ما تحتوٌه األرض ،فهو ٌتكون من الكربون،
واألكسجٌن ،واألٌدروجٌن ،والفوسفور ،والكبرٌت ،واآلزوت ،والكالسٌوم،
والبوتاسٌوم ،والصودٌوم ،والكلور ،والمؽنسٌوم ،والحدٌد ،والمنجنٌز ،والنحاس،
والٌود ،والفلورٌن ،والكوبالت ،والزنك ،والسلكون ،واأللمنٌوم ،وهذه نفسها هً
العناصر المكونة للتراب وإن اختلفت نسبها فً إنسان عن آخر ،وفً اإلنسان عن
التراب ،إال أن أصنافها واحدة ".ثم ذكر جل وعبل أطوار هذا الخلق بعد الخلق
األول من التراب فً سورة الحج ثم ذكر بهذه األطوار فً عدة سور منها سورة
"المإمنون" لٌختمها بقوله تعالى ُ {:ث َّم إِ َّن ُك ْم َب ْعدَ َذلِ َك لَ َم ٌِّ ُتونَ ( ُ ) 15ث َّم إِ َّن ُك ْم ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة
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ُت ْب َع ُثونَ } فهذه منشورات اإلعجاز العلمً للقرآن تحكً علٌنا وقابع المإتمر الثامن
الطبً السعودي وانطباع كبار الباحثٌن فً طب األجنة واألحٌاء فً العالم نلخصها
فٌما ٌلً..[:حذفناها ألننا سنقدمها فٌما ٌلً]...
 /2إذا تؤكدت من هذه الحقابق العلمٌة وتؤكدت أن هللا أمر المسلمٌن أن ٌتوجهوا إلى
ماء َفلَ ُن َولِّ ٌَ َّن َك قِ ْبلَ ًة
الس ِ
قبلتهم فً الصبلة ،قال تعالىَ {:قدْ َنرى َت َقلُّ َب َو ْج ِه َك فًِ َّ
رام َو َح ٌْ ُ
ث ما ُك ْن ُت ْم َف َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم َ
َت ْرضاها َف َولِّ َو ْج َه َك َ
ش ْط َرهُ
ش ْط َر ا ْل َم ْس ِ
ج ِد ا ْل َح ِ
ِتاب لَ ٌَ ْعلَ ُمونَ أَ َّن ُه ا ْل َح ُّق مِنْ َر ِّب ِه ْم َو َما َّ
هللا ُ ِبؽاف ٍِل َع َّما ٌَ ْع َملُونَ
َوإِنَّ الَّذٌِنَ أُو ُتوا ا ْلك َ
( })144فكانت أول آٌة ناسخة فً القرآن مبٌنة قبلة المسلمٌن فً الصبلة ،وقال
ضام ٍِر ٌَؤْتٌِنَ مِن ُكلِّ َف ٍّج
اس ِبا ْل َح ِّج ٌَؤْ ُتو َك ِر َجاَّلً َو َعلَى ُكلِّ َ
تعالىَ ﴿{:وأَ ِّذن فًِ ال َّن ِ
ٌِق{ }27لِ ٌَ ْ
ت َعلَى َما َر َز َقهُم
هللا فًِ أَ ٌَّ ٍام َّم ْعلُو َما ٍ
اس َم َّ ِ
ش َهدُوا َم َناف َِع لَهُ ْم َو ٌَ ْذ ُك ُروا ْ
َعم ٍ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ضوا َتفثهُ ْم َو ْل ٌُوفوا
ٌِر { }28ث َّم ْل ٌَق ُ
ِس ا ْلفق َ
ِّمن َب ِهٌ َم ِة ْاأل ْن َع ِام ف ُكلُوا ِم ْن َها َوأط ِع ُموا ا ْل َباب َ
ٌِق { ،})}29فإذا تؤكدت من قبلة المسلمٌن ومن طواؾ
ور ُه ْم َو ْل ٌَ َّط َّوفُوا ِبا ْل َب ٌْ ِ
ُن ُذ َ
ت ا ْل َعت ِ
المسلمٌن أثناء الحج بهذا البٌت العتٌق ،فاعلم أن التٌار الصفوي الفارسً ٌخطط
للقضاء على قبلة المسلمٌن وحجهم من خبلل وصٌة الخمٌنً كما بٌنا ذلك فً بعض
كتبنا حٌث قلنا :كما نقل سٌد حسٌن الموسوي فً كتابه "هلل ثم للتارٌخ" ص  84عن
الخمٌنً أنه قال له" :وفً جلسة خاصة مع اإلمام قال لً :سٌد حسٌن آن األوان
لتنفٌذ وصاٌا األبمة صلوات هللا علٌهم ،سنسفك دماء النواصب ،ونقتل أبناءهم
ونستحًٌ نساءهم ،ولن نترك أحدا منهم ٌفلت من العقاب ،وستكون أموالهم خالصة
لشٌعة أهل البٌت وسنمحو مكة والمدٌنة من وجه األرض ألن هاتٌن المدٌنتٌن
صارتا معقل الوهابٌٌن وال بد أن تكون كرببلء أرض هللا المباركة المقدسة قبلة
للناس فً الصبلة وسً تحقق بذلك حلم األبمة علٌهم السبلم ،لقد قامت دولتنا التً
جاهدنا سنوات من أجل إقامتها ،وما بقً إال التنفٌذ" قلت وكٌؾ ٌجرأ على نسخ حكم
هللا جل وعبل فً القبلة ؟ وما نعٌشه الٌوم إرهاصات أولٌة لتحقٌق هذا المخطط
الخبٌث ولؤلسؾ الشدٌد نجد بعض العناصر من اإلخوان المسلمٌن ٌساندون
اإلٌرانٌٌن فً هذه المرحلة الحرجة ،فهل وقع ذلك عن جهل منهم لهذه المخططات
الخبٌثة أم عن معرفة لها؟ فإلى هللا المشتكى.
 /3وجاء التٌار الماسونً الصهٌونً لٌعقد األمور مع تصرٌح الوزٌر األول السابق
السٌنؽالً من مكة المكرمة فً أن ٌكون الحج إلى القدس ال إلى مكة وقد بٌنا جهله
باألحكام الشرعٌة مثل التٌار الصفوي الفارسً الذي ٌسعى إلى هدم الحرمٌن
الشرٌفٌن لتكون كرببلء قبلة للصفوٌٌن الفارسٌٌن والمجوس فبل أظن أن مسلما مهما
اتبع من األهواء وطرق البدع سٌنقاد لهم فً أن ٌصلً إلى كرببلء أو ٌحج كرببلء،
لذلك نسؤل هللا بؤسمابه الحسنى وصفاته العلى أن ٌجعل تدمٌر هإالء جمٌعا فً
تدبٌرهم وأن ٌجعل دابرة السوء علٌهم وأن ٌحفظ الحرمٌن الشرٌفٌن ومن ٌحرس
على أن ٌبقى بٌت هللا الحرام قبلة للمسلمٌن فً الصبلة ،وهدفا لهم فً الحج ٌطوفون
به وٌسعون بٌن الصفا والمروة وٌقفون بعرفة ،فهذه أماكن طاهرة مطهرة ال ٌعلم
حقٌقتها هإالء األنجاس األنذال ألن هللا أضلهم وصرؾ قلوبهم إلى الفتنة ،فلٌعلم أهل
األهواء وأهل البدع وأهل الضبلل أن هللا قٌض للحرمٌن الشرٌفٌن من ٌخدمهما
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وٌسعى إلى إسعاد ضٌوؾ الرحمان ونحن مستعدون للدفاع عنهما وإبعاد كل خطر
عنهما ،نسؤل هللا أن ٌوفقنا للتمسك بالسنة عند فساد األمة ونشر صحٌح االعتقاد
أثناء الحج وقبل الحج وٌعده حتى نبقى متمسكٌن بالجادة ،فالرسول صلى هللا علٌه
وسلم قال فً حجة الوداع" :خذوا عنً مناسككم" فكلما صح عنه فً هذه الحجة كان
من السنة العمل به ،ربنا آتنا فً الدنٌا حسنة وفً اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار،
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.
فتبٌن ضرورة تقدٌم فصل فً صحٌح االعتقاد كما ٌلً :
الفصل األول :عقٌدة اإلمام مالك والسلؾ الصالح:
إن اإلمام مالكا رحمه هللا تعالى وإٌانا كان رابدا فً صحٌح االعتقاد رادعا لكل
البدع واألهواء .ولقد نشؤت أجٌال بعده تدعو إلى سبل شتى مخالفة لقوله تعالى:
س ُبلَ َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َعنْ َس ِبٌلِ ِه ذلِ ُك ْم
{ َوأَنَّ ه ََذا صِ راطِ ً ُم ْس َتقٌِما ً َفا َّت ِب ُعوهُ َوَّل َت َّت ِب ُعوا ال ُّ
صا ُك ْم ب ِه لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ ( ،})153وقوله تعالىَّ { :
هللا ُ َول ًُِّ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا ٌُ ْخ ِر ُجهُ ْم مِنَ
َو َّ
ِ
ور َوالَّذٌِنَ َك َف ُروا أَ ْولِ ٌَاإُ ُه ُم َّ
الطا ُؼ ُ
ور إِلَى
ال ُّظل ُ َما ِ
وت ٌُ ْخ ِر ُجو َنهُ ْم مِنَ ال ُّن ِ
ت إِلَى ال ُّن ِ
ار ُه ْم فٌِ َها َخالِدُونَ ( .})257إن اإلمام مالكا رحمه هللا
ال ُّظل ُ َما ِ
ص َح ُ
ت أُولَبِ َك أَ ْ
اب ال َّن ِ
تعالى وإٌانا من أصح قرنابه عقٌدة مع أنهم كلهم صحٌحو االعتقاد ألنهم من القرون
المزكاة ومن أجل قرنهم وسنذكر كٌؾ تعامل مع األسماء والصفات وكٌؾ ردع أهل
البدع واألهواء .فبل بد من اإلٌمان الصادق الخالص هلل ،وقد بٌنا كٌؾ ٌتحقق اإلٌمان
الصادق الخالص فً كتابنا "العقٌدة الصحٌحة من خبلل حدٌث الدٌن النصٌحة
 /1ما هً
وبعض ما ٌروجه التٌار الصفوي الفارسً من فضٌحة" حٌث قلنا:
النصٌحة هلل؟  :إن النصٌحة هلل هً االعتقاد الصحٌح فً هللا جل وعبل وإظهار هذا
االعتقاد والعمل به والدعوة إلٌه انطبلقا من قاعدة "اإلٌمان جزم بالوجدان ،ونطق
باللسان ،وعمل بالجنان" واالعتقاد الصحٌح فً هللا – كما بٌنا ذلك من قبل فً كتابنا
"تصحٌح االعتقاد لمن أراد التوبة من العباد" ٌرتكز على خمسة أصول أساسٌة هً:
 / 1األصل األول  :الٌقٌن فً هللا  :فاألصل األول ٌقتضً تحقٌق الٌقٌن الجازم فً
وجود هللا وقدرته انطبلقا من قوله صلى هللا علٌه وسلم" :من قال :ال إله إال هللا
مخلصا دخل الجنة" قٌل :وما إخبلصها ٌا رسول هللا؟ قال" :أن تحجزه عن محارم
هللا" أي أن تدله على االبتعاد عن كل ما حرم هللا من مسابل فً الظاهر والباطن،
فإذا لم ٌتحقق هذا الٌقٌن فسٌبقى المرء معرضا للشك ،واإللحاد والنفاق  .فكان من
البلزم تحقٌق الٌقٌن فً هللا حتى نتحصن ضد الشك والشرك والنفاق ،وال ٌمكننا أن
نتمكن من تحقٌق هذا الٌقٌن إال بتحقٌق البرهان ،وقد جاء هذا البرهان فً شكل تحد
للعرب فً الببلؼة والبٌان ،فطلب هللا من العرب وخاصة قرٌش أن ٌؤتوا بمثله ،ثم
طلب منهم أن ٌؤتوا بعشر سور مثله ،ثم طلب منهم بؤن ٌؤتوا بآٌة مثله ،فؤعجزهم
وأفحم هم ،والٌوم ٌتجدد هذا التحدي فً شكل تحد علمً ،فؤنشبت مجالس لئلعجاز
العلمً للقرآن والحدٌث ،وقد أطنب البعض فٌه وأكثر منه ،ونحن إذ نحذر من تقدٌم
قوانٌن قابلة للتؽٌٌر لتكون أساس عقابدنا ،سنقتصر هنا على المثال التالً ألنه أصبح
ٌرى من وراء المٌكروسكوب .ؾقد دلنا هللا جل وعبل على آٌات تنبه الؽافل الشاك
فً البعث ،ولكل دعاة الكفر واإللحاد وإنكار وجود خالق العباد ،فلٌعلم حزب الكفر
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واإللحاد والجحود واالرتداد أن هللا جل وعبل اختار أمٌا ٌتٌما من قرٌش لٌجعله خاتم
النبٌبٌن وإمام المرسلٌن وقابد الؽر المحجلٌن وكانت معجزته هذا القرآن الكرٌم الذي
ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه وقد ختم هللا به الرساالت السماوٌة ،ومما
أنزله علٌه هذه اآلٌات التً دل سٌاقها على أن معرفة أطوار خلق اإلنسان دلٌل على
البعث والحساب والعقاب والجنة والنار وجمٌع ما ذكر القرآن من الؽٌب الواجب
اإلٌمان به علما بؤن اإلٌمان جزم ال ٌقبل الشك ،وكما أن دالالت هذا الوحً اإللهً
أبهرت صنادٌد قرٌش المعروفٌن بالببلؼة فً الببلؼة والبٌان وتحدتهم فً هذا
المٌدان الساحر القاهر ،فإن هذا التحدي ٌتجدد الٌوم من خبلل دالالت كونٌة وقوانٌن
علمٌة أبهرت فطاحلة وأدهشتهم لدقة وصفها لقوانٌن وظواهر علمٌة ،ومن أهم ذلك
أطوار خلق اإلنسان كما فً منشورات اإلعجاز العلمً للقرآن والسنة من خبلل
فً سورة
المإتمر الخامس الطبً وهو ما نبهنا هللا جل وعبل علٌه بقوله تعالى
ب ُث َّم مِنْ
ث َفإِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِنْ ُت َرا ٍ
ب مِنْ ا ْل َب ْع ِ
اس إِنْ ُك ْن ُت ْم فًِ َر ٌْ ٍ
الحجٌَ {(:ا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
ض َؽ ٍة ُم َخلَّ َق ٍة َو َؼ ٌْ ِر ُم َخلَّ َق ٍة لِ ُن َب ٌِّنَ لَ ُك ْم َو ُنق ُِّر فًِ األَ ْر َح ِام َما
ُن ْط َف ٍة ُث َّم مِنْ َعلَ َق ٍة ُث َّم مِنْ ُم ْ
شا ُء إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى ُث َّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْفالً ُث َّم لِ َت ْبل ُ ُؽوا أَ ُ
َن َ
شدَّ ُك ْم َو ِم ْن ُك ْم َمنْ ٌُ َت َو َّفى َو ِم ْن ُك ْم
َ
َ
َ
ض هَامِدَ ًة َفإِ َذا أ َ
َمنْ ٌُ َر ُّد إِلَى أ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ٌْال ٌَ ْعلَ َم مِنْ َب ْع ِد عِ ْل ٍم َ
نز ْل َنا
ش ٌْبا ً َو َت َرى األ ْر َ
َ
هللا ه َُو ا ْل َح ُّق َوأَ َّن ُه
َعلَ ٌْ َها ا ْل َم َ
ٌج (َ )5ذلِ َك ِبؤَنَّ َّ َ
اء اهْ َت َّز ْت َو َر َب ْت َوأ ْن َب َت ْت مِنْ ُكلِّ َز ْو ٍج َب ِه ٍ
ٌُ ْحًِ ا ْل َم ْو َتى َوأَ َّن ُه َعلَى ُكلِّ َ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر * وأن الساعة آتٌة َّل رٌب فٌها وأن هللا
ٌبعث من فً القبور ) { 5و  6و  }7وقال جل وعبل فً سورة المإمنونَ {( :ولَ َقدْ َخلَ ْق َنا
(ُ )13ث َّم َخلَ ْق َنا
ٌِن
نسانَ مِنْ ُ
اإلِ َ
ٌن (ُ )12ث َّم َج َع ْل َناهُ ُن ْط َف ًة فًِ َق َر ٍار َمك ٍ
ساللَ ٍة مِنْ طِ ٍ
ض َؽ َة عِ َظاما ً َف َك َس ْو َنا ا ْلع َِظا َم لَ ْحما ً ُث َّم
ض َؽ ًة َف َخلَ ْق َنا ا ْل ُم ْ
ال ُّن ْط َف َة َعلَ َق ًة َف َخلَ ْق َنا ا ْل َعلَ َق َة ُم ْ
ار َك َّ
شؤْ َناهُ َخ ْلقا ً َ
أَن َ
هللا ُ أَ ْح َسنُ ا ْل َخالِقٌِنَ (ُ )14ث َّم إِ َّن ُك ْم َب ْعدَ َذلِ َك لَ َم ٌِّ ُتونَ (ُ )15ث َّم
آخ َر َف َت َب َ
إِ َّن ُك ْم ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة ُت ْب َع ُثونَ } ) (من  12إلً  ) 16فهذه اآلٌات تنبه الؽافل الشاك فً
البعث،الجهول إلى أطوار خلق اإلنسان وهً تثبت أن البعث ال محالة واقع ،هٌهات
اس إِنْ
هٌهات آت ،وما بعد ذلك البعث من حساب وعقاب ،قال تعالى ٌَ ( :ؤ ٌُّ َها ال َّن ُ
ث َفإِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم من تراب ) ،وقد جاء فً كتاب "هللا والعلم
ب مِنْ ا ْل َب ْع ِ
ُك ْن ُت ْم فًِ َر ٌْ ٍ
الحدٌث" ما ٌثبت أن مكونات اإلنسان والتراب واحدة حٌث قال" :وقد أثبت العلم أن
جسم اإلنسان ٌحتوي من العناصر ما تحتوٌه األرض ،فهو ٌتكون من الكربون،
واألكسجٌن ،واألٌدروجٌن ،والفوسفور ،والكبرٌت ،واآلزوت ،والكالسٌوم،
والبوتاسٌوم ،والصودٌوم ،والكلور ،والمؽنسٌوم ،والحدٌد ،والمنجنٌز ،والنحاس،
والٌود ،والفلورٌن ،والكوبالت ،والزنك ،والسلكون ،واأللمنٌوم ،وهذه نفسها هً
العناصر المكونة للتراب وإن اختلفت نسبها فً إنسان عن آخر ،وفً اإلنسان عن
التراب ،إال أن أصنافها واحدة ".ثم ذكر جل وعبل أطوار هذا الخلق بعد الخلق
األول من التراب فً سورة الحج ثم ذكر بهذه األطوار فً عدة سور منها سورة
"المإمنون" لٌختمها بقوله تعالى ُ {:ث َّم إِ َّن ُك ْم َب ْعدَ َذلِ َك لَ َم ٌِّ ُتونَ ( ُ ) 15ث َّم إِ َّن ُك ْم ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة
ُت ْب َع ُثونَ } فهذه منشورات اإلعجاز العلمً للقرآن تحكً علٌنا وقابع المإتمر الثامن
الطبً السعودي وانطباع كبار الباحثٌن فً طب األجنة واألحٌاء فً العالم نلخصها
فٌما ٌلً2 :ـ ال ٌبرُوفٌسُو ٌر والباحث الكبٌر "إسْ م ْ
ٌِث إِ ْل مُورْ " من أكبر علماء العالم
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فً التشرٌح وعلم األجنة إذا به ٌندهش عند سماعه هذه األطوار وٌقول (كٌؾ ٌكون
لمحمد [صلى هللا علٌه وسلم ] قبل  1400عام أن ٌصؾ الجنٌن وأطواره هذا الوصؾ
الدقٌق الذي لم ٌتمكن العلماء من معرفته إال منذ  30عاما؟ وٌضٌؾ هذا المنشور
قاببل" :وسرعان ما تحولت دهشته إلى إعجاب بهذا البٌان وهذا الهدي فتبنى هذه
اآلراء فً المجامع العلمٌة ثم قدم محاضرة تحت عنوان "مطابقة علم األجنة لما فً
القرآن والسنة" حٌث قال" :لقد أسعدنً جدا أن أشارك فً توضٌح هذه اآلٌات
واألحادٌث التً تتحدث عن الخلق فً القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ وٌتضح لً
أن هذه األدلة حتما جاءت لمحمد صلى هللا علٌه وسلم من عند هللا ألن كل هذه
المعلومات لم تكتشؾ إال حدٌثا وبعد قرون عدة وهذا ٌثبت لً أن محمدا رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم" ولهذا البروفٌسور كتاب "أطوار خلق اإلنسان" وهو مرجع
علمً عالمً طبع بثمان لؽات ،فؤضاؾ فً الطبعة الثالثة من كتابه ما ٌلً :كان
تقدم العلوم فً العصور الوسطى بطٌبا ،ولم نعلم عن علم األجنة إال الشًء القلٌل
وفً القرآن الكرٌم – الكتاب المقدس لدى المسلمٌن – ورد أن اإلنسان ٌخلق من
مزٌج من اإلفرازات من الذكر واألنثى ،وقد وردت عدة إشارات بؤن اإلنسان ٌخلق
من نطفة من المنً ،وبٌن أٌضا أن النطفة قد بدأت فً االنقسام تبدأ فً النمو بعد
ستة أٌام من اإلخصاب ،وٌقول القرآن الكرٌم أٌضا :إن نطفة (المنً) تتطور لتصبح
قطعة من دم جامد (علقة) وأن البٌٌضة الملقحة بعد أن تكون قد بدأت فً االنقسام أو
أن البٌٌضة الملقحة التً بدأت باالنقسام أو الحمل المجهض تلقابٌا ٌمكن أن تشبه
العلقة ،وٌمكن رإٌة مظهر الجنٌن فً تلك المرحلة ،إنه ٌشبه العلقة ،وفً المضؽة
تبدو الصورة وكؤن فٌها آثار األسنان التً مضؽتها ،فً هذه المرحلة ٌشبه الجنٌن
شٌبا ممضوؼا كاللباب أو الخشب ،ولقد اعتبر الجنٌن فً الشكل اإلنسانً مضً
أربعٌن أو اثنٌن وأربعٌن ٌوما حٌث لم ٌعد ٌشبه بعدها جنٌن الحٌوان ،ألن الجنٌن
قلت ولنتؤمل قوله
البشري ٌبدأ باكتساب ممٌزات اإلنسان فً هذه المرحلة"
ث َذلِ ُك ْم َّ
هللا ُ َر ُّب ُك ْم
ت َثال ٍ
ون أ ُ َّم َهاتِ ُك ْم َخ ْلقا ً مِنْ َب ْع ِد َخ ْل ٍق فًِ ُظل ُ َما ٍ
تعالىْ ٌَ (:خلُقُ ُك ْم فًِ ُب ُط ِ
(الزمر  ) 6 :فهذه الظلمات حسب الخبراء
ص َرفُونَ )
لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َّل إِلَ َه إَِّلَّ ه َُو َفؤ َ َّنى ُت ْ
الفطاحلة المتخصصٌن هً :أ) جدار البطن الخارجً للمرأة ،ب) جدار الرحم ،أو
جدار الؽشاء أو المشٌمة الممتلا بالماء المٌنوسً والذي ٌحمل مواد ؼذابٌة معروفة
عندهم " ِب ْاألً ْن ِزٌ َم ْ
ات" التً ٌتؽذى بها الجنٌن بواسطة الحبل السري كما ٌقوم بوقاٌته
حتى ال تتهشم عظامه الهشة وهو ٌسبح وٌمرح فً الرحم كما أن هذا الماء ٌقوم
بعملٌة تعقٌم طرٌق الجنٌن بالخروج قبله عند والدته فسبحان الخالق القابل عز
اق َوفًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َّتى ٌَ َت َب ٌَّنَ لَهُ ْم أَ َّن ُه ا ْل َح ُّق أَ َولَ ْم ٌَ ْكؾِ
وجلَ (:س ُن ِرٌ ِه ْم آ ٌَاتِ َنا فًِ اآل َف ِ
ش ًْ ٍء َ
ِب َر ِّب َك أَ َّن ُه َعلَى ُكلِّ َ
ش ِهٌ ٌد )(فصلت  ) 53وكذلك أخذت الدهشة البروفٌسور
َمارْ َشا ْل جُو ْن َسونْ ربٌس قسم التشرٌح ومدٌر معهد دَ ا ْن ٌَا ْل بجامعة ُتو َم ْ
اس
جٌ َفرْ سُونْ ِبفٌِبلَدَ لِ ْف ٌَا بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً قاعة المإتمر الطبً السعودي
ِ
 1400سنة ،كان هذا
الثامن عندما أخبروه بؤطوار الخلق فً القرآن والسنة قبل
البروفٌسور جالسا فوقؾ ٌصٌح وٌردد :ال ،ال ،ال ،فقاموا إلٌه وقدموا إلٌه المصحؾ
ّلِل
وقالوا له تفضل إقرأ،وقرإوا علٌه قوله سبحانه وتعالى َ {( :ما لَ ُك ْم َّل َت ْر ُجونَ ِ َّ ِ
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َو َقار ًا ( َ ) 13و َقدْ َخ َل َق ُك ْم أَ ْط َوار ًا ( ( }) 14نوح ) 14 ،13:وقرأ ترجمة معانً الكلمات
ون أ ُ َّم َهاتِ ُك ْم َخ ْلقا ً
باالنجلٌزٌة ثم قرإوا علٌه قول هللا سبحانه وتعالى ( ٌَ ْخلُقُ ُك ْم فًِ ُب ُط ِ
ث َذلِ ُك ْم َّ
هللا ُ َر ُّب ُك ْم لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َّل إِلَ َه إَِّلَّ ه َُو َفؤ َ َّنى
ت َثال ٍ
مِنْ َب ْع ِد َخ ْل ٍق فًِ ُظل ُ َما ٍ
ص َرفُونَ )(الزمر  ) 6فجلس فقال :ولكن هذا ٌمكن أن ٌكون له ثبلثة تفسٌرات :األول
ُت ْ
ٌمكن أن ٌكون صدفة ،فجمعوا له أكثر من خمسة وعشرٌن نصا ووضعوها بٌن
ٌدٌه وقالوا :كل هذه النصوص قد تكون صدفة ،ثم إن القرآن العظٌم قد أعطى لهذه
األطوار أسماء :هذا :نطفة ،والذي بعده علقة ،والذي بعده مضؽة ،والذي بعده
العظام ،والذي بعده كساء العظام باللحم ،إنه سمى هذه األطوار بؤسماء ،أٌكون هذا
صدفة؟ فقال :ال ،فقالوا فما ذا بقً؟ قالٌ :مكن أن ٌقال :إن محمدا عنده
م ْ
ت ضخمة ،لكنه لما رجع إلى صوابه تبنى هذه األطوار ،فقال( :إن
ٌِكرُوسْ ُكو َبا ٍ
القرآن فً الواقع شرح المراحل الخارجٌة ولكنه ٌإكد أٌضا المراحل التً داخل
الجنٌن أثناء خلقه وتطوره ،مإكدا أحداثا ربٌسٌة تعرؾ علٌها العلماء المعاصرون .
وقد أخذت هذه الدهشة أٌضا ال ْبرُوفٌِسُورْ جُولًِ َسمْ َسونْ أستاذ أمراض النساء
والوالدة فً جامعة ُتورْ ْ
ث ِو َسوبْتوُ نْ فً شِ ٌ َكا ُؼو بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فشكك
فً أول األمر أن النصوص نصوص القرآن والسنة قال تعالى {(:قُتِلَ ا ِإل ْن َسانُ َما
ي َ
ش ًْ ٍء َخلَ َق ُه ( )18مِنْ ُن ْط َف ٍة َخلَ َق ُه َف َقدَّ َرهُ })(عبس  ) 19 – 17فركز
أَ ْك َف َرهُ ( )17مِنْ أَ ِّ
هذا األستاذ بعد ذلك على الحدٌثٌن التالٌٌن ،األول منهما :عن ابن مسعود رضً هللا
صلَّى
هللا َ
هللاَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َرسُو ُل ِ
عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالَ " :عنْ َع ْب ِد ِ
ِق ْال َمصْ ُد ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َوه َُو الصَّاد ُ
وق "إِنَّ أَ َحدَ ُك ْم ٌُ ْج َم ُع َخ ْلقُ ُه فًِ َب ْط ِن أ ُ ِّم ِه أَ ْر َبعٌِنَ
ٌَ ْو ًماُ ،ث َّم ٌَ ُكونُ فًِ َذلِ َك َعلَ َق ًة ِم ْثلَ َذلِ َكُ ،ث َّم ٌَ ُكونُ فًِ َذلِ َك ُم ْ
ض َؽ ًة ِم ْثلَ َذلِ َكُ ،ث َّم ٌُ ْر َسل ُ
ب ِر ْزقِهَِ ،وأَ َجلِهَِ ،و َع َملِهَِ ،و َ
شق ًٌِّ
تِ :ب َك ْت ِ
وحَ ،و ٌُ ْإ َم ُر ِبؤ َ ْر َب ِع َكلِ َما ٍ
الر َ
ا ْل َملَ ُك َف ٌَ ْنفُ ُ فٌِ ِه ُّ
أَ ْو َسعٌِدٌَ ،ف َوالَّذِي ََّل إِلَ َه َؼ ٌْ ُرهُ إِنَّ أَ َحدَ ُك ْم لَ ٌَ ْع َمل ُ ِب َع َم ِل أَهْ ِل ا ْل َج َّن ِة َح َّتى َما ٌَ ُكونُ َب ٌْ َن ُه
ارَ ،ف ٌَدْ ُخل ُ َهاَ ،وإِنَّ أَ َحدَ ُك ْم
َو َب ٌْ َن َها إِ ََّّل ذ َِرا ٌعَ ،ف ٌَ ْس ِب ُق َعلَ ٌْ ِه ا ْل ِك َت ُ
ابَ ،ف ٌَ ْع َمل ُ ِب َع َم ِل أَهْ ِل ال َّن ِ
اب،
ارَ ،ح َّتى َما ٌَ ُكونُ َب ٌْ َن ُه َو َب ٌْ َن َها إِ ََّّل ذ َِرا ٌعَ ،ف ٌَ ْس ِب ُق َعلَ ٌْ ِه ا ْل ِك َت ُ
لَ ٌَ ْع َمل ُ ِب َع َم ِل أَهْ ِل ال َّن ِ
َف ٌَ ْع َمل ُ بِ َع َم ِل أَهْ ِل ا ْل َج َّنةَِ ،ف ٌَدْ ُخل ُ َها" هذه رواٌة مسلم ،وفً رواٌةْ ٌُ " :ج َم ُع َخ ْل ُق أَ َح ِد ُك ْم
ض َؽ ًة ِم ْثلَ َذلِ َكُ ،ث َّم
فًِ َب ْط ِن أ ُ ِّم ِه أَ ْر َبعٌِنَ لَ ٌْلَ ًةُ ،ث َّم ٌَ ُكونُ َعلَ َق ًة ِم ْثلَ َذلِ َكُ ،ث َّم ٌَ ُكونُ ُم ْ
ث َّ
ٌَ ْب َع ُ
هللا ُ َع َّز َو َجلَّ إِلَ ٌْ ِه َملَ ًكا مِنَ ا ْل َم َالبِ َكةَِ ،ف ٌَقُول ُْ :اك ُت ْب َع َملَ ُه َوأَ َجلَ ُه َو ِر ْز َق ُهَ ،و ْاك ُت ْب ُه
َ
الر ُجلَ لَ ٌَ ْع َمل ُ ِب َع َم ِل أَهْ ِل
س َع ْب ِد َّ ِ
هللا ِب ٌَ ِدهِ ،إِنَّ َّ
شقِ ًٌّا أَ ْو َسعٌِدً ا"ُ ،ث َّم َقالََ :والَّذِي َن ْف ُ
اعُ ،ث َّم ٌُدْ ِر ُك ُه ال َّ
ش َقا ُءَ ،ف ٌَ ْع َمل ُ ِب َع َم ِل
ا ْل َج َّنةَِ ،ح َّتى َما ٌَ ُكونُ َب ٌْ َن ُه َو َب ٌْنَ ا ْل َج َّن ِة َؼ ٌْ ُر ذ َِر ٍ
َ
ارَ ،ف ٌَ ُم ُ
س َع ْب ِد َّ ِ
هللا بِ ٌَ ِدهِ ،إِنَّ َّ
ارُ ،ث َّم َقالََ :والَّذِي َن ْف ُ
وتَ ،ف ٌَدْ ُخل ُ ال َّن َ
الر ُجلَ
أهْ ِل ال َّن ِ
َ
الس َعادَ ةُ،
اعُ ،ث َّم ُتدْ ِر ُك ُه َّ
ارَ ،ح َّتى َما ٌَ ُكونُ َب ٌْ َن ُه َو َب ٌْنَ ال َّن ِ
لَ ٌَ ْع َمل ُ ِب َع َم ِل أهْ ِل ال َّن ِ
ار َؼ ٌْ ُر ذ َِر ٍ
َف ٌَ ْع َمل ُ ِب َع َم ِل أَهْ ِل ا ْل َج َّنةَِ ،ف ٌَ ُم ُ
وتَ ،ف ٌَدْ ُخل ُ ا ْل َج َّن َة  ".والحدٌث أ خرجه البخاري فً باب
"ذكر المبلبكة من كتاب بدء الخلق" ،وفً باب قول هللا تعالى":وإذ قال ربك
للمبلبكة إنً جاعل فً األرض خلٌفة "من كتاب األنبٌاء ،وفً باب "حدثنا أبو الولٌد
من كتاب القدر" وفً باب " ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلٌن"من كتاب التوحٌد
من صحٌح البخاري ،كما أخرجه مسلم فً باب كٌفٌة خلق اآلدمً فً بطن أمه من
كتاب القدر ،وأبو داود فً القدر من كتاب السنة ،وابن ماجه وأبو داود الطٌالسً
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وأحمد واآلجري وابن حبان والبزار وؼٌرهم ،وأما الحدٌث الثانً أخرجه مسلم فً
صحٌحه عن ابن مسعود أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال" :إِ َذا َم َّر ِبال ُّن ْط َف ِة
ج ْلدَ هَا
ص َّو َرهَا َو َخلَ َق َس ْم َع َها َو َب َ
ان َوأَ ْر َب ُعونَ لَ ٌْلَ ًةَ ،ب َع َث هللا ُ إِلَ ٌْ َها َملَ ًكاَ ،ف َ
ص َرهَا َو ِ
ثِ ْن َت ِ
َولَ ْح َم َها َوعِ َظا َم َهاُ ،ث َّم َقالٌََ :ا َر ِّب أَ َذ َك ٌر أَ ْم أ ُ ْن َثىى َف ٌَ ْقضِ ً َر ُّب َك َما َ
ب
اءَ ،و ٌَ ْك ُت ُ
ش َ
ا ْل َملَ ُكُ ،ث َّم ٌَقُول ٌَُ :ا َر ِّب أَ َجل ُ ُهَ ،ف ٌَقُول ُ َر ُّب َك َما َ
ب ا ْل َملَ ُكُ ،ث َّم ٌَقُول ٌَُ :ا َر ِّب
اءَ ،و ٌَ ْك ُت ُ
ش َ
ِر ْزقُ ُهَ ،ف ٌَ ْقضِ ً َر ُّب َك َما َ
الصحٌِ َف ِة فًِ ٌَ ِدهَِ ،ف َال
ج ا ْل َملَ ُك ِب َّ
ب ا ْل َملَ ُكُ ،ث َّم ٌَ ْخ ُر ُ
اءَ ،و ٌَ ْك ُت ُ
ش َ
ٌَ ِزٌ ُد َعلَى َما أُم َِر َو ََّل ٌَ ْنقُ ُ " [الحدٌث أخرجه مسلم وأبو عوانة فً المستخرج
وابن حبان وؼٌرهم] فؤذعن هذا البروفٌسور لهذه الحقابق العلمٌة اإللهٌة والنبوٌة،
ود ربٌس قسم التشرٌح بكلٌة الطب بم ُ
ومثله فً ذلك البروفٌسور بُرْ َس ْ
ٌِث َتو ٌَا بكندا فقد
ِ
أدهشه الفارق الواقع بٌن صورة الجنٌن فً الٌوم الخامس والثبلثٌن إذ ال تتمٌز فٌه
صورة إنسان أو حتى حٌوان – وصورة الجنٌن بعد إثنٌن وأربعٌن ٌوما إذ تبدو
واضحة المعالم – فسبحان الذي أتقن كل شًء خلقه ،كما ٌإكد لنا البروفٌسور ج.
اونْ فً
سَ .جورْ َ
ُورجْ َت ِ
نجٌرْ أستاذ فً كلٌة الطب – قسم التشرٌح – فً جامعة ج ِ
واشنطن فً مداخلة له بمناسبة المإتمر الطبً الثامن السعودي حٌث قال :إنه
[القرآن] وصؾ التطور البشري منذ تكوٌن النطفة األمشاج إلى أن أصبحت كتلة
عضوٌة ،إن هذا الوصؾ واإلٌضاحات الجلٌة والشاملة لكل مرحلة من مراحل
تطور الجنٌن فً معظم الحاالت – إن لم ٌكن فً جمٌعها..،الخ ،فهذه مقتطفات من
شهادة عمالقة علم التشرٌح واألجنة أبهرتهم آٌات جلٌلة عبرت عن دالبل الحق
نزلَ إِلَ ٌْ َك مِنْ َر ِّب َك
الجمٌلة مصداقا لقوله عز وجلَ ( :و ٌَ َرى الَّذٌِنَ أُو ُتوا ا ْل ِع ْل َم الَّذِي أ ُ ِ
ٌز ا ْل َحمٌِ ِد) (سبؤ) 6:هذه الدالبل الجمالٌة الكونٌة لهذه
ه َُو ا ْل َح َّق َو ٌَ ْهدِي إِلَى صِ َراطِ ا ْل َع ِز ِ
اآلٌات اإللهٌة وهذه األحادٌث النبوٌة لتشهد أنه الحق من ربكم ،مصداقا لقوله
ّلِل َس ٌُ ِرٌ ُك ْم آ ٌَاتِ ِه َف َت ْع ِرفُو َن َها َو َما َر ُّب َك ِب َؽاف ٍِل َع َّما َت ْع َملُونَ (})93
تعالىَ {(:وقُلْ ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
اق َوفًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َّتى ٌَ َت َب ٌَّنَ لَهُ ْم
(النمل ) 93:وقوله جل وعبلَ {:س ُن ِرٌ ِه ْم آ ٌَاتِ َنا فًِ اآل َف ِ
ش ًْ ٍء َ
أَ َّن ُه ا ْل َح ُّق أَ َولَ ْم ٌَ ْكؾِ ِب َر ِّب َك أَ َّن ُه َعلَى ُكلِّ َ
ش ِهٌ ٌد }) (فصلت  ) 53لقد زعم بعض
المتفٌهقٌن كفر أوردة من ٌقول بؤن الجنٌن ٌرى من خبلل (المٌكروسكوب) المجهر
الكبٌر ،بل ورمانً شخصٌا باالرتداد والعٌاذ باهلل ألنه فً رأٌه السقٌم ٌكذب قوله
اع ِة َو ٌُ َن ِّزل ُ ا ْل َؽ ٌْ َث َو ٌَ ْعلَ ُم َما فًِ األَ ْر َح ِام َو َما َتدْ ِري
الس َ
هللا عِ ْندَ هُ عِ ْل ُم َّ
جل وعبل{ :إِنَّ َّ َ
ض َت ُم ُ
هللا َعلٌِ ٌم َخ ِبٌ ٌر} )(لقمان:
ي أَ ْر ٍ
س ِبؤ َ ِّ
ب َؼداً َو َما َتدْ ِري َن ْف ٌ
س َم َاذا َت ْكسِ ُ
َن ْف ٌ
وت إِنَّ َّ َ
 ) 34قلت هذه اآلٌة محكمة ألنها تتعلق بالؽٌب والتوحٌد وهذا مما ال ٌتعرض للنسخ،
وال شك أن هللا جل وعبل وحده هو الذي ٌعلم علم الساعة ومتى تتحقق الظروؾ
المناخٌة الماطرة ،ومتى ٌتم تخصٌب البٌٌضة وما تمر به من انقسامات حتى
ٌصورها الملك ـ والملك مخلوق من مخلوقاته جل وعبل وإذا اطلع على ذلك فبل
مانع من اطبلع ؼٌره علٌه ـ وهنا أإكد أن سٌاق اآلٌات التً تذكر أطوار الخلق
توحً بجواز معرفتها ألن هللا جل وعبل ذكرها كبرهان على وجود البعث والحساب
ب مِنْ
اس إِنْ ُك ْن ُت ْم فًِ َر ٌْ ٍ
والعقاب وأنواع الؽٌب األخرى ،قال تعالىٌَ (:ـؤ َ ٌُّ َها ال َّن ُ
ب ُث َّم مِنْ ُن ْط َف ٍة ) اآلٌة شاملة للشرط وجوابه ،وقال تعالى
ث َفإِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِنْ ُت َرا ٍ
ا ْل َب ْع ِ
(ثم إنكم بعد ذلك لمٌتون * ثم إنكم ٌوم القٌامة تبعثون ) فظاهر اآلٌات أن هللا ذكرها
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لئلطبلع علٌها واالتعاظ بها ،للتؤكد من أن األطوار القادمة كالبعث ،والحساب
والعقاب ،والمٌزان ،والخلود فً الجنة أو فً النار..الخ هٌهات هٌهات آت،
َ
َو ٌَ ْعلَ ُم َما فًِ األ ْر َح ِام )
لٌتحصل اإلٌمان الجازم وهذا ال ٌتعارض مع قوله تعالى(
ب َفال ٌُ ْظ ِه ُر َعلَى َؼ ٌْ ِب ِه أَ َحداً ) فإن هللا اختص بمعرفة ما
وقوله تعالى َ (:عالِ ُم ا ْل َؽ ٌْ ِ
سٌكون أو ما هو موجود فً الرحم منذ تخصٌب البٌٌضة إلى أن ٌبعث الملك
لتصوٌرها بعد ٌ 42وما وتحدٌد جنسها ذكر أو أنثى..الخ ،لذلك ال ٌتضح الشكل
الجنٌنً اإلنسانً عن الحٌوان إال فً هذا الوقت ،وال ٌبدأ فً التحرك إال فً الفترة
التً حددها الحدٌث ،حٌنبذ تطمبن نفوسنا بؤن ما عندنا هو الحق ،فسبحان الذي بٌده
ملكوت كل شًء وإلٌه ترجعون ،فإذا كان أولو العزم من الرسل طلبوا البرهان
لتطمبن قلوبهم ألن إٌمانهم ٌزداد وال ٌنقص فكٌؾ بنا نحن بنً آدم الضعفاء حٌث
إٌماننا ٌزداد وٌنقص وخاصة أن اإلٌمان جزم ال ٌقبل الرٌب فإذا تؤكدت ،أخً
القارئ ،الباحث عن الحق والحق وحده ،ألن الحق أحق أن ٌتبع ،من هذه الدالالت
العلمٌة الكونٌة لهذه األطوار كما فً اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة ،فاعلم أنه إذا
لم ٌتحقق هذا الٌقٌن فإن المرء ٌبقى ٌتخبط فً أتون النفاق ومتاهاته ،لذلك نجد أولً
العزم من الرسل ٌسؤلون هللا ما ٌمكنهم من تحقٌق هذا المقام .قال تعالى عن إبراهٌم،
ؾ ُت ْحًِ ا ْل َم ْو َتى َقالَ أَ َولَ ْم ُت ْإمِنْ َقالَ َبلَى
خلٌل الرحمنَ { :وإِ ْذ َقالَ إِ ْب َراهٌِ ُم َر ِّب أَ ِرنًِ َك ٌْ َ
َولَكِنْ لِ ٌَ ْط َمبِنَّ َق ْل ِبً َقالَ َف ُخ ْذ أَ ْر َب َع ًة مِنَ َّ
اج َعلْ َعلَى ُكلِّ َج َب ٍل
ص ْرهُنَّ إِلَ ٌْ َك ُث َّم ْ
الط ٌْ ِر َف ُ
هللا َع ِزٌ ٌز َحكٌِ ٌم ( })260وقد بٌن رسول
ِم ْن ُهنَّ ُج ْز ًءا ُث َّم ادْ ُع ُهنَّ ٌَؤْتٌِ َن َك َس ْع ًٌا َو ْ
اعلَ ْم أَنَّ َّ َ
هللا صلى هللا علٌه وسلم ذلك حٌن قال":نحن أولى بالشك من إبراهٌم" متفق علٌه،
اء
بل ذلك عٌن الٌقٌن ،كما نجد كلٌم هللا موسى ٌقول فً سورة األعراؾ َ {:ولَ َّما َج َ
ِن ا ْن ُظ ْر إِلَى
ُم َ
وسى لِمٌِ َقاتِ َنا َو َكلَّ َم ُه َر ّب ُه َقالَ َر ِّب أَ ِرنًِ أَ ْن ُظ ْر إِلَ ٌْ َك َقالَ لَنْ َت َرانًِ َولَك ِ
ً
وسى
ؾ َت َرانًِ َفلَ َّما َت َجلَّى َر ّب ُه لِ ْل َج َب ِل َج َعلَ ُه دَ ّكا َو َخ َّر ُم َ
اس َت َق َّر َم َكا َن ُه َف َس ْو َ
ا ْل َج َب ِل َفإِ ِن ْ
س ْب َحا َن َك ُت ْب ُ
ص ِع ًقا َفلَ َّما أَ َف َ
ت إِلَ ٌْ َك َوأَ َنا أَ َّول ُ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ( })143وهذا الٌقٌن هو
اق َقالَ ُ
َ
الذي ٌجعل المرء ٌصبح خالصا هلل ناصحا فً ٌقٌنه وعبادته مثلما وقع لسحرة
فرعون لما هددهم فرعون بؤنواع التعذٌب والتنكٌل ،قالواَ {:قالُوا لَنْ ُن ْإث َِر َك َعلَى َما
اض إِ َّن َما َت ْقضِ ً َه ِذ ِه ا ْل َح ٌَا َة ال ُّد ْن ٌَا
اء َنا مِنَ ا ْل َب ٌِّ َنا ِ
ض َما أَ ْن َت َق ٍ
ت َوالَّذِي َف َط َر َنا َفا ْق ِ
َج َ
الس ْحر َو َّ
هللا ُ َخ ٌْ ٌر َوأَ ْب َقى
( )72إِ َّنا آ َم َّنا ِب َر ِّب َنا لِ ٌَ ْؽف َِر لَ َنا َخ َطا ٌَا َنا َو َما أَ ْك َرهْ َت َنا َعلَ ٌْ ِه مِنَ ِّ ِ
ت َر َّب ُه ُم ْج ِر ًما َفإِنَّ لَ ُه َج َه َّن َم ََّل ٌَ ُم ُ
وت فٌِ َها َو ََّل ٌَ ْح ٌَى ( })74وهذا الٌقٌن
( )73إِ َّن ُه َمنْ ٌَؤْ ِ
هو الذي دعانا هللا تعالى للتحصل علٌه لنتؤكد من حقٌقة ما ذكره لنا من أمور الؽٌب
اس إِنْ ُك ْن ُت ْم فًِ
كالبعث والحساب والعقاب والجنة والنار،الخ..قال تعالى ٌَ {:ؤ َ ٌُّ َها ال َّن ُ
ض َؽ ٍة
ث َفإِ َّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم مِنْ ُت َرا ٍ
ب مِنْ ا ْل َب ْع ِ
َر ٌْ ٍ
ب ُث َّم مِنْ ُن ْط َف ٍة ُث َّم مِنْ َعلَ َق ٍة ُث َّم مِنْ ُم ْ
ُم َخلَّ َق ٍة َو َؼ ٌْ ِر ُم َخلَّ َق ٍة لِ ُن َب ٌِّنَ لَ ُك ْم َو ُنق ُِّر فًِ األَ ْر َح ِام َما َن َ
شا ُء إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى ُث َّم
ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْفالً ُث َّم لِ َت ْبل ُ ُؽوا أَ ُ
شدَّ ُك ْم َو ِم ْن ُك ْم َمنْ ٌُ َت َو َّفى َو ِم ْن ُك ْم َمنْ ٌُ َر ُّد إِلَى أَ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر
ض هَامِدَ ًة َفإِ َذا أَ َ
لِ َك ٌْال ٌَ ْعلَ َم مِنْ َب ْع ِد عِ ْل ٍم َ
اء اهْ َت َّز ْت
نز ْل َنا َعلَ ٌْ َها ا ْل َم َ
ش ٌْبا ً َو َت َرى األَ ْر َ
َ
هللا ه َُو ا ْل َح ُّق َوأَ َّن ُه ٌُ ْحًِ ا ْل َم ْو َتى َوأَ َّن ُه
ٌج (َ )5ذلِ َك بِؤَنَّ َّ َ
َو َر َب ْت َوأ ْن َب َت ْت مِنْ ُكلِّ َز ْو ٍج َب ِه ٍ
هللا ٌَ ْب َع ُ
َعلَى ُكلِّ َ
ور
الس َ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر * َوأَنَّ َّ
اع َة آتِ ٌَ ٌة ََّل َر ٌْ َب فٌِ َها َوأَنَّ َّ َ
ث َمنْ فًِ ا ْلقُ ُب ِ
( 5[ )})7و 6و ] 7
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 /2األصل الثانً :اعتقاد الربوبٌة :وهو ٌقتضً اإلقرار بؤن هللا خلقنا وخلق كل
شًء ثم أرسل إلٌنا رسوال خاتما لرسله التً جاءت تترى على فترة من الزمن فمن
أطاعه واتبعه واهتدى بهدٌه أفلح ونجا ومن عصاه ضل وهجا ،قال هللا جل وعبل
ت َو َّ
اعلَ ْم أَ َّن ُه ََّل إلَ َه إ ََّّل َّ
هللا ُ ٌَ ْعلَ ُم ُم َت َقلَّ َب ُك ْم
اس َت ْؽف ِْر ل َِذ ْن ِب َك َولِ ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َوا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
هللا ُ َو ْ
َ ف ْ
ِ ِ
َو َم ْث َوا ُك ْم ({ "})19محمد  }19وقال جل وعبل  أَ َف َحسِ ْب ُت ْم أَ َّن َما َخلَ ْق َنا ُك ْم َع َب ًثا َوأَ َّن ُك ْم إِلَ ٌْ َنا ََّل
ُت ْر َج ُعونَ (َ )116ف َت َعالَى َّ
(}* )117
ٌم
هللا ُ ا ْل َملِ ُك ا ْل َح ُّق ََّل إِلَ َه إِ ََّّل ه َُو َر ُّ
ب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َك ِر ِ
ّلِل َو َس َال ٌم َعلَى
{المإمنون  .} 117/ 116وقال جل وعبل فً سورة النمل {:قُ ِل ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
اص َط َفى َّ
آّلِل ُ َخ ٌْ ٌر أَ َّما ٌُ ْ
ض
الس َم َاوا ِ
ش ِر ُكونَ
ت َو ْاألَ ْر َ
( )59أَ َّمنْ َخلَ َق َّ
عِ َبا ِد ِه الَّذٌِنَ ْ
اء َفؤ َ ْن َب ْت َنا ِب ِه َحدَ اب َِق َذ َ
ات َب ْه َج ٍة َما َكانَ لَ ُك ْم أَنْ ُت ْن ِب ُتوا
اء َم ً
الس َم ِ
َوأَ ْن َزلَ لَ ُك ْم مِنَ َّ
َ
ارا َو َج َعلَ خ َِاللَ َها
ش َج َرهَا أَإِلَ ٌه َم َع َّ ِ
ض َق َر ً
هللا َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم ٌَ ْع ِدلُونَ ( )60أَ َّمنْ َج َعلَ ْاألَ ْر َ
هللا َبلْ أَ ْك َث ُر ُه ْم ََّل
ج ًزا أَإِلَ ٌه َم َع َّ ِ
أَ ْن َه ً
ارا َو َج َعلَ لَ َها َر َواسِ ًَ َو َج َعلَ َب ٌْنَ ا ْل َب ْح َر ٌْ ِن َحا ِ
ض
اء ْاألَ ْر ِ
وء َو ٌَ ْج َعل ُ ُك ْم ُخلَ َف َ
س َ
ؾ ال ُّ
ض َط َّر إِ َذا دَ َعاهُ َو ٌَ ْكشِ ُ
ٌب ا ْل ُم ْ
ج ُ
ٌَ ْعلَ ُمونَ ( )61أَ َّمنْ ٌُ ِ
هللا َقل ًٌِال َما َت َذ َّك ُرونَ ( )62أَ َّمنْ ٌَ ْهدٌِ ُك ْم فًِ ُظل ُ َما ِ
أَإِلَ ٌه َم َع َّ ِ
ت ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َمنْ ٌُ ْرسِ ل ُ
هللا َت َعالَى َّ
( )63أَ َّمنْ ٌَ ْبدَ أ ُ
هللا ُ َع َّما ٌُ ْ
اح ُب ْ
ش ِر ُكونَ
ش ًرا َب ٌْنَ ٌَدَ ْي َر ْح َمتِ ِه أَإِلَ ٌه َم َع َّ ِ
الر ٌَ َ
ِّ
هللا قُلْ هَا ُتوا ُب ْرهَا َن ُك ْم إِنْ
ض أَإِلَ ٌه َم َع َّ ِ
اء َو ْاألَ ْر ِ
الس َم ِ
ا ْل َخ ْل َق ُث َّم ٌُعٌِ ُدهُ َو َمنْ ٌَ ْر ُزقُ ُك ْم مِنَ َّ
صا ِدقٌِنَ ({ })64اآلٌات من  59إلى  ،} 64فإذا تؤكدت من أن هللا جل وعبل هو
ُك ْن ُت ْم َ
الذي خلق كل شًء وهذا إٌمان فطري ٌإمن به كل مخلوق إال الملحد المادي الذي
ٌقول"ال إله والحٌاة مادة" لعنه هللا وأفضح ذوقه السقٌم وفهمه اللبٌم ونهجه الهادي
إلى الجحٌم – فقد أخبرنا هللا جل وعبل أن كفار قرٌش أمثال أبً لهب وأبى جهل
والحارث وأمٌة وؼٌرهم كانوا ٌقرون بؤن هللا خالق كل شًء،قال هللا تعالى فً
ض لَ ٌَقُولُنَّ َّ
هللا ُ قُلْ أَ َف َرأَ ٌْ ُت ْم َما
الس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر َ
سورة الزمرَ {:ولَبِنْ َسؤ َ ْل َتهُ ْم َمنْ َخلَ َق َّ
هللا إنْ أَ َرادَ ن ًَِ َّ
َّ
ض ٍّر َهلْ هُنَّ َكاشِ َف ُ
ض ِّر ِه أَ ْو أَ َرادَ نًِ ِب َر ْح َم ٍة
ات ُ
هللا ُ ِب ُ
ُون ِ ِ
َتدْ ُعونَ مِنْ د ِ
ات َر ْح َمتِ ِه قُ ْل َح ْسب ًَ َّ
َه ْل هُنَّ ُم ْمسِ َك ُ
( .})38فؤفضح هللا
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه ٌَ َت َو َّكل ُ ا ْل ُم َت َو ِّكلُونَ
ِ
طرٌقهم المعوج ووسٌلتهم الكاذبة المنهج فما أفلح أحدهم وما ولج إال باب الجحٌم
والعذاب األلٌم فبعدا لذلك المنهج وما ولج ،فحذرنا هللا جل وعبل من هذا العذر وهذا
 ،قال هللا جل
الدرب األشر الذي ال ٌرده إال أبتر وال ٌدعو إلٌه إال األشر
هللا ِب َؽ ٌْ ِر عِ ْل ٍم َو ٌَ َّت ِب ُع ُكلَّ َ
ِب
ان َم ِرٌ ٍد
اس َمنْ ٌُ َجا ِدل ُ فًِ َّ ِ
(ُ )3كت َ
ش ٌْ َط ٍ
وعبلَ :ومِنَ ال َّن ِ
ٌِر ({)4الحج  } 4 -3وحذرنا
َعلَ ٌْ ِه أَ َّن ُه َمنْ َت َو ََّّلهُ َفؤ َ َّن ُه ٌُضِ لُّ ُه َو ٌَ ْهدٌِ ِه إِلَى َع َذا ِ
ب َّ
السع ِ
منه أكثر فؤكثر فً سورة األعراؾ حٌن أخبرنا عن المٌثاق الذي أخذه علٌنا ونحن
ور ِه ْم
َّل نزال فً عالم األرواح ،قال جل وعال َ وإِ ْذ أَ َخ َذ َر ُّب َك مِنْ َبنًِ آدَ َم مِنْ ُظهُ ِ
ت ِب َر ِّب ُك ْم َقالُوا َبلَى َ
ُذ ِّر ٌَّ َت ُه ْم َوأَ ْ
ش َهدَ ُه ْم َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم أَلَ ْس ُ
ش ِهدْ َنا أَنْ َتقُولُوا ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة
إِ َّنا ُك َّنا َعنْ ه ََذا َؼافِلٌِنَ ( )172أَ ْو َتقُولُوا إِ َّن َما أَ ْ
ش َر َك آ َباإُ َنا مِنْ َق ْبل ُ َو ُك َّنا ُذ ِّر ٌَّ ًة مِنْ
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َب ْع ِد ِه ْم أَ َف ُت ْهلِ ُك َنا ِب َما َف َعلَ ا ْل ُم ْبطِ لُونَ ({ )173األعراؾ  .}173 -172:فحذرنا مما قاله
اء َما َن ْع ُب ُد ُه ْم إِ ََّّل
المشركون  أَ ََّل ِ َّ ِ
ّلِل الدِّ ٌنُ ا ْل َخالِ ُ َوالَّذٌِنَ ا َّت َخ ُذوا مِنْ دُونِ ِه أَ ْولِ ٌَ َ
هللا ََّل ٌَ ْهدِي
لِ ٌُ َق ِّر ُبو َنا إِلَى َّ ِ
هللا ٌَ ْح ُك ُم َب ٌْ َنهُ ْم فًِ َما ُه ْم فٌِ ِه ٌَ ْخ َتلِفُونَ إِنَّ َّ َ
هللا ُز ْل َفى إِنَّ َّ َ
ب َك َّفا ٌر ({ })3الزمر }3 :كما حذرنا أن نعتذر له ٌوم القٌامة بؽفلتنا عما ٌدور
َمنْ ه َُو َكا ِذ ٌ
حولنا من البدع والشرك واالنحرافات كما حذرنا أن نعتذر له بكفر من سبقنا من
ت َوإِ َّن َما ُت َو َّف ْونَ
س َذابِ َق ُة ا ْل َم ْو ِ
األجٌال من اآلباء واألجداد فاهلل جل وعبل قالُ {:كل ُّ َن ْف ٍ
خلَ ا ْل َج َّن َة َف َقدْ َف َ
از َو َما ا ْل َح ٌَاةُ ال ُّد ْن ٌَا إِ ََّّل
ار َوأُدْ ِ
أ ُ ُج َ
ور ُك ْم ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة َف َمنْ ُز ْح ِز َح َع ِن ال َّن ِ
ور ( })185إنما توفون أجوركم ٌوم القٌامة فمن زحزح عن النار وأدخل
َم َتا ُع ا ْل ُؽ ُر ِ
الجنة فقد فاز {.ءال عمران ،}185 :وقال جل وعبل  *{:تِ ْل َك أ ُ َّم ٌة َقدْ َخلَ ْت لَ َها َما َك َس َب ْت
({ }* )141البقرة }141 :وقال جل
َولَ ُك ْم َما َك َس ْب ُت ْم َو ََّل ُت ْسؤَلُونَ َع َّما َكا ُنوا ٌَ ْع َملُونَ
وعبل{:وال تزر وازرة وزر أخرى *} (تكررت فً القرآن) وفً الحدٌث "َّل ضرر
وَّل ضرار" .فالذي ٌرٌده هللا منا هنا على مستوى هذا األصل األول هو أن نقر بؤن
هللا خالق كل شًء وأنه بٌده ملكوت كل شًء فالعلة فً خلقه لخلقه أن ٌعرفه وٌعبده
س ً
وَّل َ
شاهِدً ا َعلَ ٌْ ُك ْم
بما شرع لهم وٌتبعون رسوله لقوله جل وعبل {:إِ َّنا أَ ْر َس ْل َنا إِلَ ٌْ ُك ْم َر ُ
س ً
سولَ َفؤ َ َخ ْذ َناهُ أَ ْخ ًذا َو ِب ًٌال
الر ُ
صى ف ِْر َع ْونُ َّ
وَّل (َ )15ف َع َ
َك َما أَ ْر َس ْل َنا إِلَى ف ِْر َع ْونَ َر ُ
س ًال ُم َب ِّ
اس
([ })16المزمل ]16 – 15:وقال جل وعبلُ * {:ر ُ
ش ِرٌنَ َو ُم ْنذ ِِرٌنَ لِ َب َّال ٌَ ُكونَ لِل َّن ِ
س ِل َو َكانَ َّ
هللا ُ َع ِز ً
ٌزا َحكٌِ ًما ({ }*)165النساء }165 :وقال جل
َعلَى َّ ِ
الر ُ
هللا ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ
ُون
ول إِ ََّّل ُنوحًِ إِلَ ٌْ ِه أَ َّن ُه ََّل إِلَ َه إِ ََّّل أَ َنا َف ْ
وعبل { َو َما أَ ْر َس ْل َنا مِنْ َق ْبلِ َك مِنْ َر ُ
س ٍ
اع ُبد ِ
ض قُ ِل َّ
هللا ُ قُ ْل
الس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ب َّ
([})25األنبٌاء .]21:وقال جل وعبل {:قُ ْل َمنْ َر ُّ
ض ًّرا قُلْ َهلْ ٌَ ْس َت ِوي ْاألَ ْع َمى
اء ََّل ٌَ ْملِ ُكونَ ِألَ ْنفُسِ ِه ْم َن ْف ًعا َو ََّل َ
أَ َفا َّت َخ ْذ ُت ْم مِنْ دُونِ ِه أَ ْولِ ٌَ َ
اء َخلَقُوا َك َخ ْلقِ ِه َف َت َ
ات َوال ُّنو ُر أَ ْم َج َعلُوا ِ َّّلِلِ ُ
َوا ْل َبصِ ٌ ُر أَ ْم َه ْل َت ْس َت ِوي ال ُّظل ُ َم ُ
شا َب َه
ش َر َك َ
ا ْل َخ ْل ُق َعلَ ٌْ ِه ْم قُ ِل َّ
هللا ُ َخال ُِق ُكلِّ َ
ح ُد ا ْل َق َّها ُر ({ })16الرعد}18 – 17 :
ش ًْ ٍء َوه َُو ا ْل َوا ِ
اص َط ِب ْر لِ ِع َبادَ تِ ِه َه ْل
الس َم َاوا ِ
اع ُبدْ هُ َو ْ
ض َو َما َب ٌْ َنهُ َما َف ْ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ب َّ
وقال جل وعبل َ :ر ُّ
َت ْعلَ ُم لَ ُه َس ِم ًٌّا ([} )65مرٌم ]65:وقال جل وعبل :قُ ْل إِ َّن َما أَ َنا َب َ
وحى إِلَ ًَّ أَ َّن َما
ش ٌر ِم ْثل ُ ُك ْم ٌُ َ
صال ًِحا َو ََّل ٌُ ْ
ش ِر ْك ِب ِع َبادَ ِة َر ِّب ِه
إِلَ ُه ُك ْم إِلَ ٌه َوا ِ
اء َر ِّب ِه َف ْل ٌَ ْع َم ْل َع َم ًال َ
ح ٌد َف َمنْ َكانَ ٌَ ْر ُجو لِ َق َ
أَ َحدً ا ([})110الكهؾ .]110 :وفً الحدٌث الصحٌح "أفضل الدعاء دعاء ٌوم عرفة
وأفضل ما قلته أنا والنبٌبون من قبلً َّل إله إَّل هللا وحده َّل شرٌك له له الملك وله
الحمد ٌحً وٌمٌت وهو على كل شًء قدٌر" أخرجه مالك مرسبل والطبرانً
والبٌهقً وؼٌرهم .وفً الحدٌث الصحٌح (ٌا معاذ أتعرؾ ما حق هللا على العباد
وحق العباد على هللاى قال هللا ورسوله أعلم قال" :حق هللا على العباد أن ٌعبدوه
وَّل ٌشركوا به شٌبا ،وحق العباد على هللا أن َّل ٌعذب من َّل ٌشرك به شٌبا " رواه
معاذ بن جبل أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما .وقال جل وعبلَ :ما ٌَ ْف َتح َّ
اس
هللا ُ لِل َّن ِ
ِ
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مِنْ َر ْح َم ٍة َف َال ُم ْمسِ َك لَ َها َو َما ٌُ ْمسِ ْك َف َال ُم ْرسِ لَ لَ ُه مِنْ َب ْع ِد ِه َوه َُو ا ْل َع ِزٌ ُز ا ْل َحكٌِ ُم
اء
هللا َعلَ ٌْ ُك ْم َه ْل مِنْ َخال ٍِق َؼ ٌْ ُر َّ ِ
اس ْاذ ُك ُروا ن ِْع َم َت َّ ِ
الس َم ِ
هللا ٌَ ْر ُزقُ ُك ْم مِنَ َّ
ٌَؤ َ ٌُّ َها ال َّن ُ
ض ََّل إِلَ َه إِ ََّّل ه َُو َفؤ َ َّنى ُت ْإ َف ُكونَ ({  )3فاطر }3 ،2 :وقال جل وعبلَ  :ولَبِنْ
َو ْاألَ ْر ِ
هللا ُ قُ ْل أَ َف َرأَ ٌْ ُت ْم َما َتدْ ُعونَ مِنْ دُون َّ
ض لَ ٌَقُولُنَّ َّ
الس َم َاوا ِ
هللاِ
ت َو ْاألَ ْر َ
َسؤ َ ْل َتهُ ْم َمنْ َخلَ َق َّ
ِ
إنْ أَ َرادَ ن ًَِ َّ
ض ِّر ِه أَ ْو أَ َرادَ نًِ بِ َر ْح َم ٍة َهلْ هُنَّ ُم ْمسِ َك ُ
ض ٍّر َهلْ هُنَّ َكاشِ َف ُ
ات
ات ُ
هللا ُ بِ ُ
ِ
َر ْح َمتِ ِه قُلْ َح ْسب ًَ َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه ٌَ َت َو َّكل ُ ا ْل ُم َت َو ِّكلُونَ ({ })38الزمر}36 :
ِ

()2

 ) 3األصل الثالث من أصول التوحٌد  :أصل توحٌد األلوهٌة أو أصل توحٌد
العبادة:وهو القصد من خلق الخالق لكل مخلوق وخاصة لخلق الثقلٌن ،لقوله جل
وعبلَ {:و َما َخلَ ْق ُ
ُون (َ )56ما أ ُ ِرٌ ُد ِم ْنهُ ْم مِنْ ِر ْز ٍق َو َما أ ُ ِرٌ ُد
اإل ْن َ
جنَّ َو ْ ِ
ت ا ْل ِ
س إِ ََّّل لِ ٌَ ْع ُبد ِ
ون ([})57الذارٌات }57 - 56 :وقال جل وعبل فٌما أوجب علٌنا قراءته على
أَنْ ٌُ ْط ِع ُم ِ
األقل سبع عشرة مرة فً الٌوم واللٌلة إذ ال تصح صبلة عند الجمهور إال بقراءة
الفاتحة – ومنها قوله جل وعبل  :إِ ٌَّا َك َن ْع ُب ُد َوإِ ٌَّا َك َن ْس َتعٌِنُ ({ })5الفاتحة }5:فهذه اآلٌة
القصٌرة جمعت األصلٌن األولٌن :توحٌد الربوبٌة وتوحٌد األلوهٌة أو توحٌد العبادة،
وقد أجمع األصولٌون واللؽوٌون فً باب الخطاب وحصره على أن تقدٌم
جٌنَ مِنَ
ار ِ
الموصوؾ على الصفة من أقوى صٌػ الحصر .فقوله تعالى َ {:و َما ُه ْم ِب َخ ِ
ار (ٌ })167فٌد أن ؼٌرهم ٌخرج منها بسبب أنواع الشفاعات كما بٌنا ذلك فً
ال َّن ِ
كتابنا "كتاب تصحٌح االعتقاد لمن أراد التوبة من العباد" باب الشفاعة فً تعقٌبنا
 إِ ٌَّا َك َن ْع ُب ُد
على فضٌلة الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم .فقوله جل وعبل:
َوإِ ٌَّا َك َن ْس َتعٌِنُ (ٌ )5فٌد حصر العبادة هلل جل وعبل أي أننا ال نعبد سواك وال
اع ُبدْ هُ َو َت َو َّك ْل َعلَ ٌْ ِه َو َما َر ُّب َك ِب َؽاف ٍِل َع َّما
نستعٌن إال بك ولهذا قال جل وعبلَ { :ف ْ
ه َت َو َّك ْل َنا} [ ْالم ُْلكِ ]29 :
الر ْح َمنُ آ َم َّنا ِب ِه َو َعلَ ٌْ ِ
َت ْع َملُونَ } [هُو ٍد ]123 :وقال تعالى{ :قُ ْل ه َُو َّ
وقال تعالىَ { :ر َّب ا ْل َم ْ
ب ََّل إِلَ َه إَِّل ه َُو َفا َّتخ ِْذهُ َوكٌِال} [ ْالم َُّزم ِِّلَ ،]9 :و َك َذل َِك
ش ِر ِق َوا ْل َم ْؽ ِر ِ
َه ِذ ِه ْاآل ٌَ ِة ْال َك ِرٌ َم ِة{ :إِ ٌَّا َك َن ْع ُب ُد َوإِ ٌَّا َك َن ْس َتعٌِنُ } .وقال جل وعبل َ :و َما لَ َنا أَ ََّّل َن َت َو َّكلَ
هللا َف ْل ٌَ َت َو َّك ِل ا ْل ُم َت َو ِّكلُونَ
ص ِب َرنَّ َعلَى َما َآذ ٌْ ُت ُمو َنا َو َعلَى َّ ِ
َعلَى َّ ِ
س ُبلَ َنا َولَ َن ْ
هللا َو َقدْ هَدَ ا َنا ُ
([ })12إبراهٌم ]15:وقال تعالى َ {:فإنْ َت َولَّ ْوا َفقُلْ َح ْسب ًَ َّ
هللا ُ ََّل إِلَ َه إِ ََّّل ه َُو َعلَ ٌْ ِه َت َو َّك ْل ُ
ت
ِ
ِ
ُ
الر ْح َمنُ آ َم َّنا
ُو
ه
ل
ق
{:
وعبل
جل
وقال
.
]
130
:
التوبة
ٌم ([ })129
ْ َ َّ
َوه َُو َر ُّ
ب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِ ِ
([})29الملك.]29 :وقال
ٌن
ِب ِه َو َعلَ ٌْ ِه َت َو َّك ْل َنا َف َس َت ْعلَ ُمونَ َمنْ ه َُو فًِ َ
ض َال ٍل ُم ِب ٍ
ب ََّل إِلَ َه إِ ََّّل ه َُو َفا َّتخ ِْذهُ َوك ً
ب ا ْل َم ْ
([})9المزمل.]9 :وهذه
ٌِال
ش ِر ِق َوا ْل َم ْؽ ِر ِ
تعالىَ {:ر ُّ
اآلٌة :إٌاك نعبد} تفٌد كلمة التوحٌد الخالصة " َّل إله إَّل هللا " وهذه الصور كثٌرة فً
اس
القرآن منها على سبٌل المثال :قوله تعالى قبل ذلك فً سورة البقرة { ٌَؤ َ ٌُّ َها ال َّن ُ
ض
اع ُبدُوا َر َّب ُك ُم الَّذِي َخلَ َق ُك ْم َوالَّذٌِنَ مِنْ َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُونَ ( )21الَّذِي َج َعلَ لَ ُك ُم ْاألَ ْر َ
ْ
َ
َ
ف َِرا ً
ت ِر ْز ًقا لَ ُك ْم َف َال
اء َفؤ ْخ َر َج ِب ِه مِنَ ال َّث َم َرا ِ
اء َم ً
الس َم ِ
اء َوأ ْن َزلَ مِنَ َّ
اء ِب َن ً
الس َم َ
شا َو َّ
ٌن
َت ْج َعلُوا ِ َّ ِ
ّلِل أَ ْندَ ادً ا َوأَ ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ ([})22البقرة.]21 – 20 :وقوله تعالى{ ََّل إِ ْك َرا َه فًِ الدِّ ِ
ش ُد مِنَ ا ْل َؽ ًِّ َف َمنْ ٌَ ْكفُ ْر ِب َّ
الر ْ
اس َت ْم َس َك ِبا ْل ُع ْر َو ِة
ت
الطا ُؼو ِ
َو ٌُ ْإمِنْ ِب َّ ِ
اّلِل َف َق ِد ْ
َقدْ َت َب ٌَّنَ ُّ
ِصا َم لَ َها َو َّ
اسؤ َ ْل َمنْ
هللا ُ َسمٌِ ٌع َعلٌِ ٌم ([ )256البقرة ]256:وقوله تعالى َ :و ْ
ا ْل ُو ْث َقى ََّل ا ْنف َ
الر ْح َم ِن آلِ َه ًة ٌُ ْع َبدُونَ ([ )45الزخرؾ.]45 :
ُون َّ
أَ ْر َس ْل َنا مِنْ َق ْبلِ َك مِنْ ُر ُ
سلِ َنا أَ َج َع ْل َنا مِنْ د ِ
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فهذه صور من القرآن الكرٌم تحصر العبادة الحق هلل وجل وعبل وتنفً العبادة عن
ؼٌره من اآللهة المخلوقة التً ال حول لها وال قوة ألن الحول والقوة هلل جمٌعا.وقد
ورد فً الحدٌث القدسً – حسب رواٌته – ومنها :عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
فٌما ٌروٌه عن ربه أنه قال جل وعبل " :أنا أؼنى الشركاء عن الشرك ،من عمل
عمال أشرك فٌه معً ؼٌري تركته وشركه" أخرجه مسلم والترمذي.وفً رواٌة
أخرى"من عمل عمال أشرك فٌه ؼٌري فهو له كله" الزبٌدي والربٌع بن حبٌب فً
مسنده .وفً رواٌة أخرى "من عمل عمال فؤشرك فٌه ؼٌري فؤنا منه بريء" أحمد
فً مسنده والزبٌدي فً اإلتحاؾ .وهناك الكثٌر من اآلٌات األخرى واألحادٌث الدالة
على خطورة هذا النوع من الشرك خاصة فً النذر والنسك والوسٌلة والنداء
والرجاء ،فاهلل جل وعبل ٌقول معلما رسوله محمدا صلى هللا علٌه وسلم ومن تبعه
ّلِل َر ِّب ا ْل َعالَمٌِنَ (ََّ )162ل َ
ش ِرٌ َك
اي َو َم َماتًِ ِ َّ ِ
سكًِ َو َم ْح ٌَ َ
ص َالتًِ َو ُن ُ
من أمته قُ ْل إِنَّ َ
لَ ُه َو ِب َذلِ َك أُم ِْر ُ
ت َوأَ َنا أَ َّول ُ ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ ({ )163األنعام162 :ـ .}163تنبٌه  :وكم من جاهل
سولت له نفسه أن ٌذهب إلى أضرحة عباد ٌنتمون إلى العلم فٌذبح على النصب وقد
هللا ِب ِه
قال جل وعبلُ { :ح ِّر َم ْت َعلَ ٌْ ُك ُم ا ْل َم ٌْ َت ُة َوالدَّ ُم َولَ ْح ُم ا ْل ِ
ٌر َو َما أ ُ ِهلَّ ل َِؽ ٌْ ِر َّ ِ
خ ْن ِز ِ
َوا ْل ُم ْن َخنِ َق ُة َوا ْل َم ْوقُ َ
الس ُب ُع إِ ََّّل َما َذ َّك ٌْ ُت ْم َو َما ُذ ِب َح
ٌح ُة َو َما أَ َكلَ َّ
وذةُ َوا ْل ُم َت َردِّ ٌَ ُة َوال َّنطِ َ
ِس الَّذٌِنَ َك َف ُروا مِنْ دٌِنِ ُك ْم
ص ِ
ب َوأَنْ َت ْس َت ْقسِ ُموا ِب ْاألَ ْز ََّل ِم َذلِ ُك ْم ف ِْس ٌق ا ْل ٌَ ْو َم ٌَب َ
َعلَى ال ُّن ُ
اخ َ
ش ْو ُه ْم َو ْ
َف َال َت ْخ َ
ت َعلَ ٌْ ُك ْم ن ِْع َمتًِ َو َرضِ ُ
ت لَ ُك ْم دٌِ َن ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
ش ْو ِن ا ْل ٌَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
ٌت لَ ُك ُم
(})3
هللا َؼفُو ٌر َرحٌِ ٌم
اض ُط َّر فًِ َم ْخ َم َ
اإل ْس َال َم دٌِ ًنا َف َم ِن ْ
ِْ
ص ٍة َؼ ٌْ َر ُم َت َجانِؾٍ ِ ِإل ْث ٍم َفإِنَّ َّ َ
{المابدة }3 :وقد اعترض علٌنا من ٌدعً الفقه من فبة الزواٌا قاببل بؤنه ال ٌذبح على
النصب وإنما ٌذبح لنفسه كلما سافر إلى ضرٌح ولً صالح فٌتصدق بفضله عنه
وعن صاحب الضرٌح فؤجبته ممازحا بؤن كبلمنا موجه للعوام ممن ٌذبحون معتقدٌن
فً الضرٌح الذٌن ٌقومون بالسفر إلٌه لزٌارته ،ولما كان هذا الشٌخ وؼٌره كثٌري
األسفار إلى األضرحة فإننا ننصحه بترك هذه البدعة ولنترك على جانب ما ٌنسبونه
للوهابٌٌن من تشدد ولنرجع إلى نصوص الفقه المالكً ،قال ابن الحاجب فً"جامع
األمهات" كتاب الصٌام" :وإن نذر اعتكافا بمسجد الفسطاط فلٌعتكؾ بموضعه،
بخبلؾ مسجد مكة والمدٌنة وإٌلٌاء" وتعقبه الشٌخ خلٌل المالكً فً شرح التوضٌح
قاببل" :هذه المسؤلة وقعت هنا فً بعض النسخ ،ومعناها :أن من نذر أن ٌعتكؾ
بمسجد مصر وهو فً موضع آخر فلٌعتكؾ بمسجد موضعه ،بخبلؾ ما لو نذر
َّل تشد الرحال إَّل
االعتكاؾ بؤحد المساجد الثبلثة لقوله صلى هللا علٌه وسلم":
لثالثة مساجد" [ج  2ص  234طباعة دار ٌوسؾ بن تاشفٌن] ثم قال فً كتاب
األٌمان والنذور" :ومن نذر أن ٌصلً أو ٌعتكؾ فً مسجد من المساجد النابٌة عن
محله لم ٌلزمه وصلى مكانه إال فً أحد الثبلثة المساجد" وتعقبه الشٌخ خلٌل فً
"َّل تشد
التوضٌح بالشرح قاببل" :لما فً مسلم وؼٌره عنه صلى هللا علٌه وسلم:
"
الرحال إَّل إلى ثالثة مساجد :مسجدي هذا ،والمسجد الحرام والمسجد األقصى
ورأى العلماء أن هذا مخصص بقوله صلى هللا علٌه وسلم" :من نذر أن ٌطٌع هللا
فلٌطعه " وإنما اختص اللزوم بهذه الثبلثة لزٌادة الفضل فٌها ،وال ٌلحق بهذا مسجد
قباء على المشهور خبلفا البن مسلمة" قلت فمن شد الرحال للقٌام بعبادة ما أو قربة
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من القربات فً ؼٌر هذه المساجد الثبلثة ٌكون عاصٌا لرسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم وٌنطبق علٌه قوله صلى هللا علٌه وسلم " :من أحدث فً أمرنا ما لٌس منه
فهو رد " متفق علٌه من رواٌة أمنا عابشة رضً هللا عنها ،وفً رواٌة لمسلم رواها
البخاري تعلٌقا" :من عمل عمال لٌس علٌه أمرنا فهو رد " فلٌلتزم هذا الشٌخ بفقه
هذا الحدٌث علما بؤن ابن الحاجب توفً سنة  646هـ وقد ألؾ كتابه قبل مٌبلد ابن
تٌمٌة وقد عرؾ بمعرفة اللؽة العربٌة ببلؼة ونحوا ومثله فً ذلك الشٌخ خلٌل
المتوفى سنة  767هـ الذي قام بشرح جامع األمهات فً كتاب التوضٌح ،وقال
األلبانً فً"إرواء الؽلٌل" معلقا على قوله صلى هللا علٌه وسلمَّ" :ل تشد الرحال إَّل
إلى ثالثة مساجد" ":صحٌح متواتر ،ورد عن جماعة من الصحابة ،منهم :أبو
هرٌرة ،وأبو سعٌد الخدري ،وأبو بصرة الؽفاري ،وعبد هللا بن عمر ،وعبد هللا بن
عمرو ،وأبً الجعد الضمري ،وعلً .أما حدٌث أبً هرٌرة رواه البخاري ومسلم
وأبو نعٌم فً المستخرجة وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه والطحاوي فً
مشكل اآلثار والبٌهقً وأحمد والخطٌب البؽدادي كلهم عن الزهري ،كما جاء عن
سلمان األؼر أنه سمع أبا هرٌرة ٌخبر أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال":إنما
ٌسافر إلى ثبلثة مساجد :مسجد الكعبة ،ومسجدي ومسجد إٌلٌاء" رواه مسلم وأبو
نعٌم فً المستخرجة والبٌهقً .وعن ٌحً بن أبً كثٌر حدثنً أبو سلمة حدثنً أبو
هرٌرة قال" :لقٌت أبا بصرة صاحب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال لً :من
أٌن أقبلت؟ قلت :من الطور ،حٌث كلم هللا موسى ،فقال :لو لقٌتك قبل أن تذهب
أخبرتك ،سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول" :ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة
مساجد "..الحدٌث رواه الطحاوي بسند جٌد ،ومن رواٌة محمد بن إبراهٌم بن
الحارث التٌمً عن أبً سلمة عن أبً هرٌرة قال" :أتٌت الطور فوجدت ثم كعبا،
فمكثت أنا وهو ٌوما أحدثه عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وٌحدثنً عن
التوراة ،فقلت له :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :خٌر ٌوم طلعت فٌه الشمس
ٌوم الجمعة ،فٌه خلق آدم ،وفٌه أهبط وفٌه تٌب علٌه وفٌه قبض ،وفٌه تقوم الساعة،
ما على األرض من دابة إال وهً تصبح ٌوم الجمعة مصٌخة حتى تطلع الشمس،
شفقا من الساعة إال ابن آدم ،وفٌه ساعة ال ٌصادفها مإمن وهو فً الصبلة ٌسؤل هللا
فٌها شٌبا إال أعطاه إٌاه ،فقال كعب :ذلك ٌوم فً كل سنة ،قلت :بل هً فً كل
جمعة ،فقرأ كعب التوراة ثم قال :صدق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هو فً كل
جمعة ،فخرجت ،فلقٌت بصرة بن أبً بصرة الؽفاري ،فقال :من أٌن جبت؟ قلت:
من الطور ،قال :لو لقٌتك من قبل أن تؤتٌه لم تؤته .فقلت له :ولم؟ قال :إنً سمعت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول":ال تعمل المطً إال إلى ثبلثة مساجد "..رواه
مالك والنسابً وأحمد والطحاوي ،كما جاء من رواٌة عمر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام المخزومً أن أبا بصرة لقً أبا هرٌرة وهو جار ،فقال :من أٌن
أقبلت؟ قال :أقبلت من الطور ،صلٌت فٌه ،فقال :أما إنً لو أدركتك لم تذهب ،إنً
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول" :ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة
مساجد "..رواه أبو داود الطٌالسً وأحمد بسند جٌد ،وعن سعٌد بن أبً سعٌد
المقبري عن أبً هرٌرة أنه قال" :أتٌت الطور ،فصلٌت فٌه ،فلقٌت جمٌل بن بصرة
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الؽفاري فقال :من أٌن جبت؟ فؤخبرته ،فقال :لو لقٌتك قبل أن تؤتٌه ما جبته ،سمعت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول" :ال تضرب المطاٌا إال إلى ثبلثة مساجد"..
الحدٌث رواه الطحاوي بسند صحٌح والطبرانً فً األوسط ،كما أن الحدٌث رواه
البخاري ومسلم وأبو نعٌم فً المستخرجة والترمذي وابن ماجه والطحاوي
والخطٌب البؽدادي عن أبً سعٌد الخدري ،وفً رواٌة عن شهر قال :لقٌنا أبا سعٌد
ونحن نرٌد الطور ،فقال سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول" :ال تشد
المطً إال إلى ثبلثة مساجد ".الحدٌث رواه أحمد ،كما رواه أحمد عن أبً بصرة
قال :لقٌت أبا هرٌرة وهو ٌسٌر إلى مسجد الطور لٌصلً فٌه ،قال :فقلت له ،لو
أدركتك قبل أن ترحل ما ارتحلت ،قال :فقال :ولم؟ قال :فقلت :إنً سمعت رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول":ال تشد الرحال "..الحدٌث ،ومن رواٌة ابن عمر عن
قزعة قال :أدركت الخروج إلى الطور ،فسؤلت ابن عمر؟ فقال :أما علمت أن النبً
صلى هللا علٌه وسلم قال "..:فذكر الحدٌث ،وقال :ودع عنك الطور فبل تؤته" رواه
األزرقً فً أخبار مكة ،ورواه عنه نافع عند الطبرانً فً األوسط ،وعند ابن ماجه
من طرٌق قزعة عن ابن عمرو قرنه بؤبً سعٌد الخدري ،وعند الطبرانً فً
األوسط والطحاوي عن أبً الجعد ،كما رواه الطبرانً فً الصؽٌر واألوسط عن
علً من طرٌق إسماعٌل بن ٌحً وهو متروك " .قلت وإذا تؤكد منع السفر للعبادة
فً ؼٌر المساجد الثبلثة فؤحرى أن ٌسافر إلى أضرحة نابٌة للعبادة .ثم إن رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم قال":لعن هللا زوارات القبور" كما فً صحٌح مسلم وؼٌره،
ولفظ "زوارة" صٌؽة مبالؽة تطلق على الرجل والمرأة وكل من ٌكثر زٌارة القبور،
وحتى ال ٌصبح هذا الشٌخ قبورٌا فتحل به اللعنة التً نص علٌها الحدٌثٌ ،نبؽً أن
ٌقلل من اإلكثار من زٌارة القبور ،بل وٌنبؽً أن ٌتوقؾ عن الترحال وقطع الفبلة
والبراري لهذا الؽرض فالرسول صلى هللا علٌه وسلم لم ٌفعل ذلك وإنما استؤذن ربه
لزٌارة قبر أمه لما مر بقبرها وهو فً سفر من أسفار الجهاد فً سبٌل هللا ،ولم
ٌقصد أصبل السفر لزٌارة قبرها ثم بكى لما حضر القبر وأبكى من كان معه من
الصحابة رضً هللا عنهم ـ ومثل الذبح على النصب النذر لؽٌر هللا :فكم من نذر
سمعناه لؽٌر هللا ولما كتبنا علٌه أؼضب من ٌمت إلى المنذور له بصلة وإن كان
ٌزعم أنه من أهل السنة والجماعة فؤتانا ٌحتج وٌدعً أننا جرحنا بعمه أو ابن عمه .
فقد كتبنا على ظاهرة اجتماعٌة شابعة فً مدن مورٌتانٌا والسنؽال وؼامبٌا ،أال وهً
رجال ٌزعجونك بصوت عال "من عنده نذر لٌعقوب " فكتبنا على هذه الظاهرة
االجتماعٌة عجالة فً صحٌفتنا"صحٌفة الدعوة من ببلد شنقٌط" لنبٌن حكم النذر
المشروط هلل جل وعبل ولؽٌر هللا ،فقلنا وباهلل السإدد والتوفٌق "النذر هلل نوعان:نوع
ٌُوفُونَ ِبال َّن ْذ ِر
مستحب مطلقا أو ال بؤس به وهو النذر المطلق لقوله جل وعبل{:
َو ٌَ َخافُونَ ٌَ ْو ًما َكانَ َ
ٌرا ({ })7اإلنسان }7 :وإن كان خلٌل نقل عن مالك فً
ش ُّرهُ ُم ْس َتطِ ً
التوضٌح كراهته  .والنوع الثانً مذموم وهو النذر المعلق وهو أن تنذر هلل عبادة ما
كالصبلة نافلة أو صوما أو حجا أو هدٌا أو صدقة ،الخ ...إن شفى هللا مرٌضك أو
رد إلٌك ؼاببك أو حقق هللا حاجتك لقوله صلى هللا علٌه وسلم فٌما أخرجه أحمد
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً والدارمً وابن ماجه وؼٌرهم عن
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ابن عمر رضً هللا عنهما قال" :نه ى النبً صلى هللا علٌه وسلم عن النذر وقال إنه
وفً رواٌة عن سعد بن الحارث
َّل ٌرد شٌبا ولكنه ٌستخرج به من البخٌل"
أنه"سمع ابن عمر رضً هللا عنهما ٌقول" :أو لم ٌنهوا عن النذر؟ إن النبً صلى هللا
علٌه وسلم" :قال إن النذر َّل ٌقدم شٌبا وَّل ٌإخره ،وإنما ٌستخرج بالنذر من
البخٌل" أخرجه البخاري والحاكم .وأخرج البخاري عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه
قال :قال النبً صلى هللا علٌه وسلم "َّل ٌؤتً ابن آدم النذر بشًء لم ٌكن قدر له.
ولكن ٌلقٌه النذر إلى القدر قد قدر له ،فٌستخرج هللا به من البخٌل فٌؤتً علٌه من
قبل" .فهذه ظاهرة متفشٌة فً المؽرب العربً وؼرب إفرٌقٌا وهً خطٌرة جدا
ألنها تعرض صاحبها إلى الؽلو فً الدٌن إن لم تصل به إلى درجة الكفر والردة
والعٌاذ باهلل من الردة ونوا قض اإلٌمان .وكم من نداء ورجاء ٌسؤل به ؼٌر هللا فكم
من عبارة "ٌا شٌخ فبلن "...قادرٌا كان أو شاذلٌا أو تٌجانٌا من طرق الصوفٌة
المتفشٌة فً المؽرب العربً وؼرب إفرٌقٌا وبعض دول آسٌا أال ٌعلم هإالء جمٌعا
ٌب دَ ْع َو َة
ج ُ
أن هللا جل وعبل قال وقوله الحق َ {:وإِ َذا َسؤَلَ َك عِ َبادِي َع ِّنً َفإِ ِّنً َق ِر ٌ
ٌب أ ُ ِ
ان }[البقرة ]158:لما ذا ال ٌستجٌب هإالء هلل جل وعبل القابل { * إٌاك
اع إِ َذا دَ َع ِ
الدَّ ِ
نعبد وإٌاك نستعٌن*} والقابل *{:فاعبده وتوكل علٌه* } ألم ٌقل جل وعبل بعد قوله
}
ان
ج ُ
تعالىَ *{:وإِ َذا َسؤَلَ َك عِ َبادِي َع ِّنً َفإِ ِّنً َق ِر ٌ
ٌب أ ُ ِ
اع إِ َذا دَ َع ِ
ٌب دَ ْع َو َة الدَّ ِ
جٌ ُبوا لًِ َو ْل ٌُ ْإ ِم ُنوا ِبً لَ َعلَّهُ ْم ٌَ ْر ُ
شدُونَ ( })186فربط جل وعبل دعاءه
قالَ {:ف ْل ٌَ ْس َت ِ
وسإاله باإلٌمان به وهذا ٌفٌد أن من دعا ؼٌره وسؤل ؼٌره آمن بذلك الؽٌر على
ض ٌّر دَ َعا َنا ُث َّم إِ َذا
اإل ْن َسانَ ُ
حساب اإلٌمان باهلل ،فً حٌن قال جل وعبلَ {:فإِ َذا َم َّ
س ِْ
ًِ فِ ْت َن ٌة َولَكِنَّ أَ ْك َث َر ُه ْم ََّل ٌَ ْعلَ ُمونَ
َخ َّو ْل َناهُ ن ِْع َم ًة ِم َّنا َقالَ إِ َّن َما أُوتٌِ ُت ُه َعلَى عِ ْل ٍم َبلْ ه َ
([ }*)49الزمر .]49:فبٌن هللا جل وعبل من خبلل هذه اآلٌة الكرٌمة أن الكافر المشرك
من صنادٌد قرٌش كان إذا ألم به هم أو ؼم أو جزع دعا هللا جل وعبل وتبرأ مما
ٌشركه به من أصنام فإذا اطمؤن عاد إلى إشراكه باهلل ما لم ٌنزل به سلطانا فحكم
ِصا لَ ُه دٌِنًِ
هللا أَ ْع ُب ُد ُم ْخل ً
علٌه بؤنه من أهل النار ،لذلك أردؾ جل وعبل قاببل  {:قُ ِل َّ َ
اع ُبدُوا َما شِ ْب ُت ْم مِنْ دُونِ ِه قُلْ إِنَّ ا ْل َخاسِ ِرٌنَ الَّذٌِنَ َخسِ ُروا أَ ْنفُ َسهُ ْم َوأَهْ لٌِ ِه ْم
(َ )14ف ْ
ار َومِنْ
ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة أَ ََّل َذلِ َك ه َُو ا ْل ُخ ْس َرانُ ا ْل ُم ِبٌنُ ( )15لَهُ ْم مِنْ َف ْوقِ ِه ْم ُظلَل ٌ مِنَ ال َّن ِ
َت ْحتِ ِه ْم ُظلَل ٌ َذلِ َك ٌُ َخ ِّو ُ َّ
اج َت َن ُبوا َّ
الطا ُؼ َ
وت
ون (َ )16والَّذٌِنَ ْ
ؾ هللا ُ ِب ِه عِ َبادَ هُ ٌَاعِ َبا ِد َفا َّتقُ ِ
ش َرى َف َب ِّ
هللا لَ ُه ُم ا ْل ُب ْ
ش ْر عِ َبا ِد ([})17الزمر ]16،17،14،15:فشتان
أَنْ ٌَ ْع ُبدُوهَا َوأَ َنا ُبوا إِلَى َّ ِ
ت
الس َم َاوا ِ
ما بٌن البشرى والخسران ،قال جل وعبل*{:
َولَبِنْ َسؤ َ ْل َتهُ ْم َمنْ َخلَ َق َّ
َّ
َّ
َّ
ض ٍّر َهلْ هُنَّ
ُون ِ
هللا إِنْ أَ َرادَ ن ًَِ هللا ُ بِ ُ
َو ْاألَ ْر َ
ض لَ ٌَقُولُنَّ هللا ُ قُلْ أَ َف َرأَ ٌْ ُت ْم َما َتدْ ُعونَ مِنْ د ِ
ات َر ْح َمتِ ِه قُ ْل َح ْس ِب ًَ َّ
ض ِّر ِه أَ ْو أَ َرادَ نًِ ِب َر ْح َم ٍة َه ْل هُنَّ ُم ْمسِ َك ُ
َكاشِ َف ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ات ُ
ٌَ َت َو َّكل ُ ا ْل ُم َت َو ِّكلُونَ ({ })38الزمر  .}38:وقال تعالىَ * {:و ِ َّّلِلِ ْاألَ ْس َما ُء ا ْل ُح ْس َنى َفادْ ُعوهُ ِب َها
حدُونَ فًِ أَ ْس َمابِ ِه َس ٌُ ْج َز ْونَ َما َكا ُنوا ٌَ ْع َملُونَ ([)180األعراؾ]180 :
َو َذ ُروا الَّذٌِنَ ٌُ ْل ِ
وفً الحدٌث الشرٌؾ " :أسؤلك اللهم بكل اسم هو لك سمٌت به نفسك أو أنزلته فً
كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استؤثرت به فً علم الؽٌب عندك أن تجعل
القرآن العظٌم ربٌع قلبً وجالء حزنً وذهاب همً وؼمً".
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 /4األصل الرابع  :توحٌد األسماء والصفات  :فاألصل فٌه اتباع السلؾ الصالح من
القرون المزكاة نلخصه فً أقوال األبمة :أوال قول اإلمام مالك بن أنس حٌن سؤله
الر ْح َمنُ َعلَى
انَ ]59 :و َقالََّ { :
ش َّ
أحد المبتدعةُ {{ :ث َّم ْ
الر ْح َمنُ } [ ْالفُرْ َق ِ
اس َت َوى َعلَى ا ْل َع ْر ِ
اس َت َوى} [طه ،}]5 :كٌؾ استوى؟ فؤطرق حتى علته الرحضاء {ٌعنً العرق}
ش ْ
ا ْل َع ْر ِ
ثم قال االستواء معلوم والكٌؾ مجهول والسإال عنه بدعة ،وقد نقل عنه الحافظ ابن
عبد البر فً كتابه "جامع بٌان العلم وفضله" عن مالك بن أنس واألوزاعً وسفٌان
الثوري وسفٌان بن عٌٌنة وفً األحادٌث فً الصفات أنهم كلهم قالوا :أمروها كما
جاءت نحو حدٌث تنزل هللا وأن هللا خلق آدم على صورته ،وأنه ٌدخل قدمه فً
جهنم وما كان فً مثل هذه األحادٌث وقد شرحنا القول فً هذا الباب من جهة النظر
واألثر وبسطناه فً التمهٌد ".وقال اإلمام الشافعً":آمنت بما جاء من عند هللا على
مراد هللا به ،وعقولنا معزولة عن التفكر فً حقٌقة ذاته ،قاصرة عن اإلحاطة بكنه
صفاته ":وقال اإلمام أحمد بن حنبل ":كل ما ٌخطر ببالك فاهلل بخبلؾ ذلك" قلت
وذلك ألنك بصفتك مخلوقا ال ٌمكنك أن تتصور إال صفة مخلوق وهللا جل وعبل
ؼٌر مخلوق فصفاته ؼٌر مخلوقة ،فالصفة فرع من الذات ولما كانت الذات مخالفة
للذوات كانت صفات هللا مخالفة للصفات" فمن باٌنت ذاته الذوات باٌنت صفاته
الصفات" فهذه قاعدة ثمٌنة تمسك بها وأطردها فً جمٌع الصفات .وقد بٌنا تواتر
بعض األحادٌث الواردة فً الصفات فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث
المتواتر" حٌث قلنا فٌما ٌخص بنزول الرب إلى سماء الدنٌا -16 :الحادٌث السادس
وقد بٌنها الدارقطنً فً كتاب النزول
عشر :نزول الرب إلى السماء الدنٌا
والبللكابً فً شرح السنة وابن خزٌمة فً التوحٌد .وقد تفردنا بتخرٌجه كما ٌلً:
أ -النزول فً كل لٌلة فً الثلث األخٌر :عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال
النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌ":نزل ربنا تبارك وتعالى كل لٌلة إلى سماء الدنٌا ،حٌن
ٌبقى ثلث اللٌل اآلخر ،فٌقول :من ٌدعونً فؤستجٌب له ،من ٌسؤلنً فؤعطٌه ،من
ٌستؽفرنً فؤؼفر له" أخرجه مالك وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن
نصر فً قٌام اللٌل والبٌهقً فً السنن وفً األسماء والصفات وأحمد والدارمً
وابن ماجه.
 -1علً بن أبً طالب :أخرجه أحمد وأبو داود والدارمً وابن خزٌمة وابن حبان وابن أبً عاصم والدارقطنً فً النزول
والبللكابً والبزار  -2 .جبٌر بن مطعم :أخرجه أحمد وأبو داود والدارمً وابن خزٌمة وابن حبان واآلجري وابن أبً
عاصم والدارقطنً - 3 .جابر بن عبد هللا  :أخرجه أبو داود وابن خزٌمة وابن حبان وابن أبً عاصم

والدارقطنً- 4.عبد هللا بن مسعود  :أخرجه الدارقطنً فً النزول واآلجري فً الشرٌعة وابن خزٌمة فً التوحٌد
والدارمً -5.أبو هرٌرة  :أخرجه أحمد ومسلم والدارمً فً السنن وابن خزٌمة وابن أبً عاصم فً صبلة المسافرٌن
وابن ماجه واألجري فً الشرٌعة وله ثبلثة وأربعون إسنادا عن أبً هرٌرة وكذلك أخرجه ابن حبان والنسابً
واألصبهانً - 6.أبو سعٌد الخدري  :أخرجه مسلم وأبو عوانه وعنه الهٌثمً وأحمد والدارقطنً وابن أبً عاصم

 7 ،ـ رفاعة بن عرابة الجهنً :أحمد وابن خزٌمة
فً صبلة المسافرٌن وابن حبان واآلجري فً الشرٌعة
 8ـ أبو ثعلبة الخشنً :أخرجه ابن عاصم
والدارمً وابن ماجه وابن أبً عاصم والبللكابً.واآلجري
والبللكابً 9،ـ عمر بن عبسة :ابن أبً عاصم والبللكابً 10 .ـ عقبة بن عامر الجهنً :الترمذي والبللكابً 11 .ـ
سهل بن سعد الساعدي :أخرجه مالك فً الموطإ وأحمد فً مسنده والبخاري ومسلم فً الصحٌحٌن -12 .وابلبن حجر :أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسابً والدارمً وإبن الجارود والبٌهقً وابن خزٌمة وصححه األلبانً فً
اإلرواء -13 .عقبة بن عامر أبً العاصً الثقفً :أخرجه أحمد والدارقطنً 14ـ عثمان بن أبً العاص الثقفً :أخرجه
أحمد والدارقطنً  -15أبو الدرداء :أخرجه الدارقطنً وابن جرٌر فً التفسٌر  16ـ سلمة بن عبد الحمٌد بن ٌزٌد بن
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سلمة :أخرجه الدارقطنً والخطٌب فً التارٌخ وفً سنده لٌن .نزوله فً لٌلة النصؾ من شعبان  -17 :أبو بكر
الصدٌق أخرجه الدارقطنً وابن أبً عاصم وصحح األلبانً معناه وضعؾ إسناده -18 .معاذ بن جبل :الدارقطنً وابن
أبً عاصم -19 .أبو إدرٌس الخوالنً :الدارقطنً -20 .عابشة :أخرجه الدارقطنً وأحمد وابن عبد البر فً التمهٌد
وأصله فً مسلم -21.مكحول مرسبل  :الدارقطنً  -22 .كعب األحبار :الدارقطنً  -23.كثٌر بن هرة :الحضرمً عن
(مرفوعا) و موقوفا :الدارقطنً بإسناد ضعٌؾ-24 .أبو موسى األشعري:
نفسه وعن النبً صلى هللا علٌه وسلم
الدارقطنً وابن أبً عاصم وابن ماجه وصحح األلبانً معناه وضعؾ إسناده .نزوله إلى السماء الدنٌا ٌوم عرفة -25 :

أم سلمة موقوفا :الدارقطنً  26 .عابشة :ابن عبد البر "فً التمهٌد " وأصله فً مسلم  .فهذه ستة وعشرون
إسنادا تقر وتثبت أن هللا جل وعبل ٌنزل إلى السماء الدنٌا فمروا نزوله كما جاء من
دون تشبٌه وال تكٌٌؾ وال تعطٌل وال تؤوٌل فكل ما ٌخطر ببالك فاهلل بخبلؾ ذلك
ألنك بوصفك مخلوقا لن ٌخطر ببالك إال صفة مخلوق وهللا ؼٌر مخلوق وهو
مخالؾ لمخلوقاته وصفاته كذلك مخالفة لصفات مخلوقاته انطبلقا من قوله
س َك ِم ْثلِ ِه َ
السمٌِ ُع ا ْل َبصِ ٌ ُر} [ال ُّشورَ ى.}]11:وقد قال الحمٌدي ،
ش ًْ ٌء َوه َُو َّ
تعالى{{:لَ ٌْ َ
شٌخ البخاري الذي بدأ صحٌحه بالرواٌة عنه" :المشبه ٌعبد صنما والمإول النافً
ٌعبد عدما .وقال ابن عبد البر فً كتابه "جامع بٌان العلم وفضله"َ -1800 " :ح َّد َث َنا
إِسْ مَاعِ ٌ ُل بْنُ َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ثنا إِ ْب َراهٌِ ُم بْنُ َب ْك ٍرَ ،قا َلَ :س ِمعْ ُ
هللا م َُحمَّدَ ب َْن أَحْ َمدَ
ت أَ َبا َع ْب ِد َّ ِ
ْن إِسْ َح َ
ت ِمنْ ِك َت ِاب ِه فًِ
از ِم ْندَ ا ٌد
ارا ِ
ْال ِمصْ ِريُّ ْال َمالِكًُِّ فًِ ِك َتا ِ
اإل َج َ
ْن ُخ َو ٍ
اق ب ِ
ب ِ
ب ِْ
ارةُ فًِ َ
ْالخ َِبلؾِ َقا َل َمالِ ٌ
اء
ش ًْ ٍء مِنْ ُك ُت ِ
ب أَهْ ِل ْاألَهْ َو ِ
اإل َج َ
ك[ :صََّ "{ ]943 :ل َت ُجو ُز ْ ِ
ًِ
اب َنا ه َ
اء َوا ْل ِبدَ ِع عِ ْندَ أَ ْ
ب أَهْ ِل ْاألَهْ َو ِ
ٌمَ ،و َذ َك َر ُك ُت ًبا ُث َّم َقالََ :و ُك ُت ُ
َوا ْل ِبدَ ِع َوال َّت ْن ِ
ص َح ِ
ج ِ
ب
ص َحا ِ
ارةُ فًِ َذلِ َكَ ،و َك َذلِ َك ُك ُت ُ
اإل َج َ
ب أَ ْ
ُك ُت ُ
ب ا ْل َك َال ِم مِنَ ا ْل ُم ْع َت ِزلَ ِة َو َؼ ٌْ ِر ِه ْمَ ،و ُت ْف َس ُ ْ ِ
جنِّ َو َما أَ ْ
ٌل
ب ال َّش َهادَ ا ِ
ش َب َه َذلِ َك" } َو َقا َل فًِ ِك َتا ِ
ض ِ
ا ْل َق َ
ت فًِ َتؤْ ِو ِ
وم َو َع َزاب ِِم ا ْل ِ
اء ِبال ُّن ُج ِ
اء عِ ْندَ َمالِكٍ
َق ْو ِل َمالِكٍ َ :ال َتجُو ُز َش َهادَ ةُ أَهْ ِل ْال ِبدَ ِع َوأَهْ ِل ْاألَهْ َوا ِء َقا َل:
أَهْ ل ُ ْاألَهْ َو ِ
اء َوا ْلبِدَ ِع أَ ْ
ش َع ِر ًٌّا َكانَ
ص َحابِ َنا ُه ْم أَهْ ل ُ ا ْل َك َال ِم َف ُكل ُّ ُم َت َكلِّ ٍم َفهُ َو مِنْ أَهْ ِل ْاألَهْ َو ِ
َو َساب ِِر أَ ْ
ي َو ََّل ُت ْق َبل ُ لَ ُه َ
أَ ْو َؼ ٌْ َر أَ ْ
ب َعلَى ِبدْ َعتِهَِ ،فإِنْ
اإل ْس َال ِم َو ٌُ ْه َج ُر َو ٌُ َإدَّ ُ
ش َع ِر ٍّ
ش َهادَ ةٌ فًِ ْ ِ
هللا
س فًِ ِاَّل ْعتِ َقا ِد ُكلِّ ِه فًِ صِ َفا ِ
ت َّ ِ
ٌِب ِم ْن َها" َقا َل أَبُو ُع َم َر« :لَ ٌْ َ
اس ُتت َ
َت َمادَ ى َعلَ ٌْ َها ْ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
وصا فًِ ِك َتا ِ
ب َّ ِ
ول َ
ص َّح َعنْ َر ُ
هللا أَ ْو َ
ص ً
اء َم ْن ُ
َوأَ ْس َمابِ ِه إِ ََّّل َما َج َ
س ِ
ار ْاآل َحا ِد فًِ َذلِ َك ُكلِّ ِه أَ ْو َن ْح ِو ِه ٌَ ْسلَ ُم
َو َسلَّ َم أَ ْو أَ ْج َم َع ْت َعلَ ٌْ ِه ْاأل ُ َّم ُة َو َما َج َ
اء مِنْ أَ ْخ َب ِ
َ
لَ ُه َو ََّل ٌُ َن َ
ارثِ ،نا َقاسِ ٌم ،ثنا أَحْ َم ُد بْنُ ُز َه ٌْ ٍر ،ثنا َع ْب ُد
اظ ُر فٌِ ِه»  -1801أ ْخ َب َر َنا َع ْب ُد ْال َو ِ
الزهْ ِريُّ ٌَقُ َ
ان َم ْكحُو ٌل َو ُّ
وال ِن:
ْال َوهَّا ِ
ب بْنُ َنجْ دَ َة ،ثنا َبقٌِ َُّةَ ،ع ِن ْاألَ ْو َزاعِ ًِّ َقا َلَ :ك َ
« ْار ُووا َه ِذ ِه ْاألَ َحاد َ
ْن
ٌِث َك َما َج َ
اء ْت َو ََّل ُت َناظِ ُروا فٌِ َها» َ -1802 ،و َق ْد ر ُِّوٌ َنا َعنْ َمالِكِ ب ِ
ْن َسعٌِ ٍد َّ
ْن َراشِ ٍد فًِ
الث ْو ِريِّ َ ،و ُس ْف ٌَ َ
سَ ،و ْاألَ ْو َزاعِ ًِّ َ ،و ُس ْف ٌَ َ
أَ َن ٍ
ْن ُع ٌَ ٌْ َن َةَ ،و َمعْ َم ِر ب ِ
ان ب ِ
ان ب ِ
ث فًِ ال ِّ
اء ْتَ .قا َل أَبُو ُع َم َر
ص َفا ِ
ْاألَ َحادٌِ ِ
ت أَ َّنهُ ْم ُكلَّهُ ْم َقالُوا[ :ص ]944:أَم ُِّروهَا َك َما َج َ
ورتِ ِه»َ « ،وأَ َّن ُه ٌُدْ ِ
ث ال َّت َن ُّز ِل َو َحدٌِ ِ
َنحْ َو َحدٌِ ِ
ص َ
هللا َع َّز َو َجلَّ َخلَ َق آدَ َم َعلَى ُ
خل ُ
ث «إِنَّ َّ َ
ص ُب َع ٌْ ِن
الس َم َوا ِ
وب َبنًِ آدَ َم َب ٌْنَ أ ُ ْ
ص ُب ٍعَ ،وأَنَّ قُل ُ َ
ت َعلَى أ ُ ْ
ض ُع َّ
َقدَ َم ُه فًِ َج َه َّن َم»َ ،وأَ َّن ُه ٌَ َ
ؾ ٌَ َ
س ِبؤ َ ْع َو َرَ ،و َما َكانَ ِم ْثلَ َه ِذ ِه
شا ُءَ ،وإِنَّ َر َّب ُك ْم لَ ٌْ َ
الر ْح َم ِن ٌُ َقلِّ ُب َها َك ٌْ َ
اب ِع َّ
مِنْ أَ َ
ص ِ
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ث َو َقدْ َ
ب
ج َه ِة ال َّن َظ ِر َو ْاألَ َث ِر َو َب َس ْط َناهُ فًِ ِك َتا ِ
ش َر ْح َنا ا ْل َق ْولَ فًِ ه ََذا ا ْل َبا ِ
ْاألَ َحادٌِ ِ
ب مِنْ ِ
وؾ َعلَ ٌْ ِه َتؤ َ َّملَ ُه ُه َنا َك َعلَى أَ ِّنً أَقُول ُ:
ال َّت ْم ِهٌ ِد عِ ْندَ ذ ِْك ِر َحدٌِ ِ
ث ال َّت َن ُّز ِلَ ،ف َمنْ أَ َرادَ ا ْل ُوقُ َ
ََّل َخ ٌْ َر فًِ َ
اّلِل ال َّت ْوف ُ
" َ -1803ح َّد َث َنا َع ْب ُد
ٌِق
ش ًْ ٍء مِنْ َم َذا ِه ِ
ب أَهْ ِل ا ْل َك َال ِم ُكلِّ ِه ْم َو ِب َّ ِ
ْن
ار ِ
ان ،ثنا َقاسِ ُم بْنُ أَصْ َب َػ ،ثنا أَحْ َم ُد بْنُ ُز َه ٌْ ٍر ،نا أَحْ َم ُد بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
ث بْنُ ُس ْف ٌَ َ
هللا ب ِ
ْال َو ِ
سوا
ان ْال َح َسنُ ٌَ ،قُو ُلََّ « :ل ُت َجالِ ُ
س َقا َلَ :ح َّد َث َنا َزابِدَ ةُ بْنُ قُدَ ا َم َةَ ،عنْ ِه َش ٍام َقا َلَ :ك َ
ٌُو ُن َ
أَهْ لَ ْ َ
اء َو ََّل ُت َجا ِدلُو ُه ْم َو ََّل َت ْس َم ُعوا ِم ْن ُه ْم» َ -1806و َقا َل َجعْ َف ُر بْنُ م َُح َّم ٍد« :ال َّناظِ ُر
األهْ َو ِ
فًِ ا ْل َقدَ ِر َكال َّناظِ ِر فًِ َع ٌْ ِن ال َّ
سُ ،كلَّ َما ْازدَ ادَ َن َظ ًرا ْازدَ ادَ َح ٌْ َر ًة» [صَ ]946 :قا َل أَبُو
ش ْم ِ
صلَّى َّ
الص َحا َب ِة
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم مِنْ َن ْق ِل ال ِّث َقا ِ
اء َع ِن َّ
ت َو َج َ
اء َع ِن ال َّن ِب ًِّ َ
ُع َم َرَ :ما َج َ
اء َع ْن ُه ْم
صل ٌ فٌِ َما َج َ
ص َّح َع ْن ُه ْم َف ُه َو عِ ْل ٌم ٌُدَ انُ ِبهَِ ،و َما أ ُ ْح ِد َث َب ْعدَ ُه ْم َولَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه أَ ْ
َو َ
هللا أَ ْو صِ َفاتِ ِه َع ْنهُ ْم سلِ َم لَ ُهَ ،ولَ ْم ٌُ َن َ
اظ ْر فٌِ ِه َك َما
اء َّ ِ
اء فًِ أَ ْس َم ِ
ض َاللَ ٌة َو َما َج َ
َف ِبدْ َع ٌة َو َ
لَ ْم ٌُ َن َ
اس
السلَ ُ
اظ ُروا َ .قا َل أَبُو ُع َم َرَ « :ر َواهَا َّ
ؾ َو َس َك ُتوا َع ْن َها َو ُه ْم َكا ُنوا أَ ْع َم َق ال َّن ِ
س ُكو ُتهُ ْم َعنْ عِ ًٍّ َف َمنْ لَ ْم ٌَ َس ْع ُه َما
عِ ْل ًما َوأَ ْو َس َعهُ ْم َف ْه ًما َوأَ َقلَّهُ ْم َت َكلُّ ًفا َولَ ْم ٌَ ُكنْ ُ
انَ ،ع ِن
َوسِ َع ُه ْم َف َقدْ َخ َ
اب َو َخسِ َر» َ -1811 ،قا َل :ونا ُس َن ٌْ ٌد َقا َل :نا ٌَحْ ٌَى بْنُ ْال ٌَ َم ِ
صلَّى َّ
ْ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
ارَ ،عنْ أَ ِبً َؼالِبٍَ ،عنْ أَ ِبً أ ُ َما َم َة َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
ْن دٌِ َن ٍ
اج ب ِ
ال َحجَّ ِ
ض َر ُبوهُ لَ َك إِ ََّّل َجدَ ًَّل َب ْل
ض َّل َق ْو ٌم َبعْ دَ ه ًُدى إِ َّال لُقِّ ُنوا ْال َجدَ َل» ُث َّم َق َرأََ { :ما َ
َو َسلَّ َمَ « :ما َ
ُه ْم َق ْو ٌم َخصِ ُمونَ } [الزخرؾَ "]58 :قا َل أَبُو ُع َم َرَ " :و َت َن َ
اظ َر ا ْل َق ْو ُم َو َت َجادَ لُوا فًِ ا ْلفِ ْق ِه
ٌن أَ ََّل َت َرى ُم َن َ
اظ َر َة
جدَ ِ
َو ُنهُوا َع ِن ا ْل ِ
ال فًِ ِاَّل ْعتِ َقادِ؛ ِألَ َّن ُه ٌَإُ ول ُ إِلَى ِاَّل ْنسِ َال ِخ مِنَ الدِّ ِ
ِب ْ
هللا َت َعالَى َ { :ما ٌَ ُكونُ مِنْ َن ْج َوى َث َال َث ٍة إِ ََّّل ه َُو َر ِاب ُعهُ ْم} [المجادلةَ ]7 :قا َل:
ش ٍر فًِ َق ْو ِل َّ ِ
س َوتِ َك َوفًِ َح ِّ
ش َك َوفًِ َج ْوؾِ
ص ُم ُهَ :فهُ َو فًِ َقلَ ْن ُ
ان َف َقالَ لَ ُه َخ ْ
"ه َُو ِب َذاتِ ِه فًِ ُكلِّ َم َك ٍ
ح َمار َكَ ،ت َعالَى َّ
هللا أَ ْك َرهُ أَنْ أَ ْحك ًَِ َك َال َمهُ ْم
هللا ُ َع َّما ٌَقُولُونَ « َح َكى َذلِ َك َوكٌِ ٌع َوأَ َنا َو َّ ِ
ِ ِ
َق َّب َحهُ ُم َّ
وصل ُ إِلَ ٌْ ِه َو ََّل ٌُ َنال ُ أَ َبدً ا
هللاَُ ،ف َعنْ ه ََذا َوشِ ْب ِه ِه َن َهى ا ْل ُعلَ َما ُء َوأَ َّما ا ْلفِ ْق ُه َف َال ٌُ َ
هللا َقا َلَ :ح َّد َثنًِ أَ ِبً ،ثنا
دُونَ َت َنا ُظ ٍر فٌِ ِه َو َت َف ُّه ٍم لَ ُه»  -1813أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
ب
ْن َوهْ ٍ
ْسَ ،قا َل :نا ٌَحْ ٌَى بْنُ إِ ْب َراهٌِ َم َقا َل :نا عِ َ
م َُح َّم ُد بْنُ فُ َطٌ ٍ
ارَ ،ع ِن اب ِ
ٌسى بْنُ دٌِ َن ٍ
َقا َل :نا َع ْب ُد الرَّ حْ َم ِن بْنُ أَ ِبً ِّ
س َننَ مِنْ
الز َنادَِ ،عنْ أَ ِبٌ ِه َقا َلَ " :وا ٌْ ِم َّ ِ
هللا إِنْ ُك َّنا لَ َن ْل َتقِ ُط ال ُّ
أَهْ ِل ا ْلفِ ْق ِه َوال ِّث َق ِة َو َن َت َعلَّ ُم َها َ
آنَ ،و َما َب ِر َح َمنْ أَدْ َر ْك َنا مِنْ أَهْ ِل
ش ِبٌ ًها ِب َت َعلُّ ِم َنا آيِ ا ْلقُ ْر ِ
الر ْأيِ،
اس ٌَعٌِ ُبونَ أَهْ لَ ا ْل َجدَ ِل َوال َّت ْنقٌِ ِ
ض ِل مِنْ ِ
ب َو ْاألَ ْخ ِذ ِب َّ
ا ْلفِ ْق ِه َوا ْل َف ْ
ار أَ َّولِ ٌَّ ِة ال َّن ِ
خ ٌَ ِ
ار َب َتهُ ْم أَ َ
ٌِر َو ٌُ ْخ ِب ُرونَ أَ َّنهُ ْم
َو ٌَ ْن َه ْونَ َعنْ لِ َقابِ ِه ْم َو ُم َجالَ َستِ ِه ْم َو ٌُ َح ِّذ ُرو َنا ُم َق َ
شدَّ ال َّت ْحذ ِ
هللا
ٌل ِك َتا ِ
سول ُ َّ ِ
ب َّ ِ
سولِهِ[ ،صَ ]950 :و َما ُت ُو ِّف ًَ َر ُ
س َن ِن َر ُ
هللا َو ُ
أَهْ ل ُ َ
ض َال ٍل َو َت ْح ِرٌؾٍ لِ َتؤْ ِو ِ
صلَّى َّ
ث َو َز َج َر َعنْ َذلِ َك
ب َوا ْل َب ْح ِ
ح ٌَ َة ال َّت ْنقٌِ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َح َّتى َك ِر َه ا ْل َم َسابِلَ َو َنا ِ
َ
َو َح َّذ َرهُ ا ْل ُم ْسلِمٌِنَ فًِ َؼ ٌْ ِر َم ْوطِ ٍن َح َّتى َكانَ مِنْ َق ْولِ ِه َك َرا ِه ٌَ ًة ل َِذلِ َكَ « -1814 :ذ ُرونًِ
س َإالِ ِه ْم َو ْ
اخت َِالفِ ِه ْم َعلَى أَ ْن ِب ٌَابِ ِه ْمَ ،فإِ َذا َن َه ٌْ ُت ُك ْم
َما َت َر ْك ُت ُك ْمَ ،فإِ َّن َما َهلَ َك الَّذٌِنَ مِنْ َق ْبلِ ُك ْم ِب ُ
اج َتنِ ُبوهُ َوإِ َذا أَ َم ْر ُت ُك ْم ِب َ
َعنْ َ
اس َت َط ْع ُت ْم» َ -1815 ،ولَ َق ْد أَحْ َس َن
ش ًْ ٍء َف ُخ ُذوا ِم ْن ُه َما ْ
ش ًْ ٍء َف ْ
الر ُ
الر ْأيِ لَ ْم ُت ْب َع ْث ِب ِه ُّ
ٌن ِب َّ
ْال َقابِ ُلَ :قدْ َن َّق َر ال َّن ُ
سل ُ
اس َح َّتى أَ ْحدَ ُثوا ِبدَ ًعا  ...فًِ الدِّ ِ
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هللا أَ ْك َث ُر ُه ْم َ ...وفًِ الَّذِي ُح ِّملُوا مِنْ دٌِنِ ِه ُ
ٌِن َّ ِ
اس َتخ َّ
َح َّتى ْ
ش ُؽل ُ
ِؾ ِبد ِ
هكذا أطلنا من النقل عن ابن عبد البر لنبٌن للناس أن المذهب األشعري قد حذر
منه السلؾ الصالح وأن أول من أتى به إلى األندلس والمؽرب األقصى واألدنى هو
القاضً أبو الولٌد الباجً وقد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"
بعض المسابل المجمع علٌها فراجعه ومنها :قال الحافظ ابن القطان :ذكر كبلمه
تعالى وما ٌقرأ منه وما ٌتلى :ونقل عن االنتصار أنه قال :وأجمعوا على أن كبلم هللا
عز وجل مكتوب فً الدفتر لٌس بحال فٌه ،وكذلك قالوا فً كل كبلم أنه مكتوب
وٌحفظ وٌسمع إال أن كبلم هللا باق وكبلم ؼٌره عرض ال ٌبقى" ،وأجمعوا أن كبلم
هللا عز وجل لٌس بحروؾ وال أصوات وأنه ٌقرأ بالحروؾ وٌسمع بالعبارات على
أنه شًء قرئ بهذه العبارة المخصوصة على لؽة مخصوصة ،وقع الفهم به للسامع،
فقٌل له عربً ومنزل على لؽة العرب ،واختلؾ فً الطرٌقة التً ٌعلم بها أنه
سبحانه متكلم ،فمن قابل طرٌق ذلك العقل ومن قابل طرٌقه الخبر ،فمن قال طرٌقه
الخبر ٌقول أجمع المسلمون على ذلك ،ووردت أخبار الرسل فً الكتب بمثله ومن
ٌقول طرٌقه العقل قال لما كان وصفه بالسكوت والخرس واآلفة محاال علم أنه إنما
استحال ذلك لوجوب وصفه بالكبلم ،وأجمعت األمة على أن من قرأ القرآن وتبله أن
األصوات المسموعة أصوات القارئ التالً واألمة مجمعة على أن القراءة من فعل
القارئ وكسبه وأنها طاعة فً بعض األحوال معصٌة فً بعضها مثاب ومعاقب،
وأجمعت األمة على ندب القارئ فً الصبلة الجهرٌة إلى رفع صوته بقراءته على
الوجه المعلوم ،واتفق العقبلء على استحالة بقاء األصوات مع اختبلفهم فً بقاء
سابر األعراض ،فبل ٌتقرر إثبات صوت قدٌم أصبل ،ولكان ذلك اجتماع المتضادات
فً الموجود الواحد ،وجمٌع المسلمٌن صابرون إلى وجوب العلم بؤن القرآن كبلم
هللا تعالى واتفق المسلمون أن القرآن من علم هللا ،وأجمع أهل الحق والسنة
 :ذكر
والجماعة أن أمره الذي هو قوله وكبلمه ؼٌر محدث وال مخلوق" وقال
القرآن العظٌم والذكر الحكٌم { :المراتب}" :واتفقوا أن القرآن المتلو الذي هو فً
المصحؾ بؤٌدي الناس فً شرق األرض وؼربها من أول الحمد هلل رب العالمٌن
إلى آخر قل أعوذ برب الناس هو كبلم هللا عز وجل ووحٌه الذي أنزله على نبٌه
محمد صلى هللا علٌه وسلم مختارا له من الناس ،واتفقوا أن كل ما فً القرآن حق
وأن من زاد فٌه حرفا من ؼٌر القراءات المروٌة المحفوظة المنقولة نقل الكتابة أو
نقص حرفا أو بدل فٌه حرفا مكان حرؾ تعمدا لذلك عالما بؤنه خبلؾ ما فعل فإنه
كافر ،واتفقوا على أن ال ٌكتب فً المصحؾ بخط المصحؾ متصبل بالقرآن ما لٌس
من القرآن ،واتفقوا أن بسم هللا الرحمن الرحٌم آٌة من القرآن فً سورة النمل،
واتفقوا أنها ال تكتب فً أول براءة ،واتفقوا أن النبً علٌه السبلم طلب العرب قاطبة
أن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا عنه كلهم" .قول ابن القطان نقال عن اَّلنتصار:
"وأجمعوا أن كبلم هللا عز وجل مكتوب فً الدفتر لٌس بحال فٌه..وٌإٌده ابن حزم
حٌن قال فً {المراتب}" :واتفقوا أن القرآن المتلو الذي هو فً المصاحؾ بؤٌدي
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الناس ..الخ قلت هذا ٌوهم أن القرآن المنسوخ خطه لٌس قرآنا ،وقد بٌنا فً كتابنا
{إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة} أن هذا النوع لم ٌبق مكتوبا مع
نص القرآن فً المصحؾ ،فانحط بذلك إلى درجة اآلحاد من السنة ،ألنه كله لم
ٌثبت إال باآلحاد من الحدٌث بٌنما القرآن ثابت بالتواتر مصداقا لقوله تعالى (:إِ َّنا َن ْحنُ
َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َوإِ َّنا لَ ُه لَ َحافِ ُظونَ ) [الحجر ]9 :والمنسوخ خطه لم ٌتم حفظه ألنه ٌمكن نفٌه
أنه من القرآن وقد بٌنا أن القاضً أبا بكر بن العربً لم ٌتردد فً ذلك فلم ٌقبل
حدٌث عابشة رضً هللا عنها فً عدد الرضعات حٌث قالت" :كان فٌما أنزل من
القرآن عشر رضعات معلومات ٌحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفً رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم وهو فٌما ٌقرأ من القرآن" ،فتعقب الحدٌث ابن العربً قاببل فً
أحكام القرآن" :وأما حدٌث عابشة فهو أضعؾ األدلة كان مما نزل من القرآن ولم
ٌثبت أصله فكٌؾ ٌثبت فرعه" قلت :وحدٌث عابشة فً صحٌح مسلم ،وؼٌره من
كتب الحدٌث ،ولما كان القرآن منقوال إلٌنا عن طرٌق التواتر كانت الزٌادة فٌه أو
هللا إِ ََّّل الَّذٌِنَ
النقصان ولو بحرؾ واحد ردة وكفر لقوله تعالىَ ( :ما ٌُ َجا ِدل ُ فًِ آ ٌَا ِ
ت َّ ِ
َك َف ُروا َف َال ٌَ ْؽ ُر ْر َك َت َقلُّ ُب ُه ْم فًِ ا ْل ِبالَ ِد ) [سورة ؼافر ]40 :والقرآن ثابت بالتواتر جٌبل بعد
جٌل لقوله جل وعبل ( :إِ َّنا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َوإِ َّنا لَ ُه لَ َحافِ ُظونَ ) [الحجر ]9 :ولقوله
ات َب ٌِّ َن ٌ
تعالىَ ( :ب ْل ه َُو آ ٌَ ٌ
ُور الَّذٌِنَ أُو ُتوا ا ْل ِع ْل َم َو َما ٌَ ْج َح ُد ِبآ ٌَاتِ َنا إِ ََّّل
ات فًِ
ُ
صد ِ
َّ
الظالِ ُمونَ ) [العنكبوت ]49 :قلت وهذا اإلجماع أدلته ترد على منطق اب ولد الحسٌن
الجكنً فً رده على العبلمة محمد سالم ولد عدود عند قول األخٌر:
بها كنطق هللا حسبً وكفى
فإن تك إٌاه معنى اكتفى
فعلق علٌه الجكنً قاببل :كما أنه من أدلة حدوث القراءة أٌضا أنها صفة الحادث،
وحقٌقة لسانها الحروؾ المتعاقبة واألصوات المختلفة فبل تعقل بدونها" قلت :هذا
ٌخالؾ قوله جل وعبل ( َفإِ َذا َق َر ْأ َناهُ َفا َّت ِبعْ قُرْ آ َن ُه) فؤثبت لنفسه جل وعبل القراءة كما
أثبتها للمبلبكة والثقلٌن ،كما أثبت لنفسه الرحمة والقدرة والقوة والؽضب
والفرح..وأثبتها لمخلوقاته ،إال أن أهل السنة ٌنطلقون من أن صفات هللا فرع من
الذات ،ومن باٌنت ذاته الذوات خالفت صفاته الصفات ،وكما قال اإلمام أحمد :كل
ما ٌخطر ببالك فاهلل بخبلؾ ذلك" وقد تقدم شرحه واالستدالل به.
ب -قول ابن القطان الفاسً نقبل عن االنتصار" :وأجمعوا على أن كبلم هللا عز
وجل لٌس بحروؾ وال أصوات وأنه ٌقرأ بالحروؾ وٌسمع بالعبارات"..وقال
الحافظ ابن حجر العسقبلنً معقبا على اإلمام البخاري عند قوله[ :باب ما جاء فً
وسى َت ْكلٌِ ًما ) كذا ألبً زٌد المروزي ومثله ألبً ذر لكن
قوله عز وجل] َ (:و َكلَّ َم هللا ُ ُم َ
بحذؾ لفظ "قوله عز وجل" ولؽٌرهما "باب قوله تعالى :وكلم هللا موسى تكلٌما" قال
األبمة :هذه اآلٌة أقوى ما ورد فً الرد على المعتزلة ،قال النحاس :أجمع النحوٌون
على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم ٌكن مجازا ،فإذا قال "تكلٌما" وجب أن ٌكون
كبلما على الحقٌقة التً تعقل ،وأجاب بعضهم بؤنه كبلم على الحقٌقة لكن محل
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الخبلؾ هل سمعه موسى من هللا تعالى حقٌقة أم من الشجرة؟ فالتؤكٌد رفع المجاز
عن كونه ؼٌر كبلم ،أما المتكلم به فمسكوت عنه ،ورد أنه ال بد من مراعاة المحدث
عنه فهو لرفع المجاز عن النسبة ألنه قد نسب الكبلم فٌها إلى هللا فهو المتكلم حقٌقة،
اس
وٌإكده قوله فً سورة األعراؾ( :
وسى إِ ِّنً ْ
َقالَ ٌَا ُم َ
اص َط َف ٌْ ُت َك َعلَى ال َّن ِ
بِ ِر َساَّلَتًِ َوبِ َكالَمًِ َف ُخ ْذ َما آ َت ٌْ ُت َك َو ُكن ِّمنَ ال َّ
شاك ِِرٌنَ ) [األعراؾ ]144 :وأجمع السلؾ
والخلؾ من أهل السنة وؼٌرهم على أن "كلم" هنا من الكبلم ،ونقل الكشاؾ عن
بدع بعض التفاسٌر أنه من الكلِم بمعنى الجرح وهو مردود باإلجماع المذكور ،قال
ابن التٌن :اختلؾ المتكلمون فً سماع كبلم هللا ،فقال األشعري :كبلم هللا القابل بذاته
ٌسمع عند تبلوة كل تال وقراءة كل قارئ ،وقال الباقبلنً :إنما تسمع التبلوة دون
المتلو والقراءة دون المقروء" قلت :فإذا علمت أن جار هللا الزمخشري ،والباقبلنً
من المعتزلة ،وأن ابن حجر العسقبلنً من األشاعرة فإنه ٌتؤكد عندبذ اإلجماع الذي
ذكره صاحب االنتصار وصاحب فتح الباري ،وقال ابن حجر فً الفتح" :وأورد
البخاري فً كتاب {خلق أفعال العباد} أن خالد بن عبد هللا القسري قال :إنً مضح
بالجعد بن درهم فإنه ٌزعم أن هللا لم ٌتخذ إبراهٌم خلٌبل ،ولم ٌكلم موسى تكلٌما،
وتقدم فً أول التوحٌد أن سلم بن أحوز قتل َجهْم بن صفوان ألنه أنكر أن هللا كلم
موسى تكلٌما" قلت :فؤرى من الضروري تحذٌر الذٌن ٌنتمون إلى علم الكبلم مع
جهلهم بمسابل اإلجماع ،مثلما قرأته لـ اباه بن الحسٌن بن حٌمود الجكنً الموسوم:
{النقاشات والردود حول نظمً العقٌدة للشٌخ عدود} حٌث ٌقول معقبا على نظم
العبلمة محمد سالم ولد عدود عضو المجامع الفقهٌة اإلسبلمٌة الثبلثة ،الموجودة فً
العالم اإلسبلمً ،حٌث ٌقول:
هواء أو تخلخل فٌه ٌجً
وَّل تقل ذا الصوت عن تموج
بالضؽط جل هللا أن نمثله
أو حرفه كٌفٌة تحدث له
كل وما َّلقى به من وصفه
لقارئ فً صوته وحرفــــــه
فقال اباه" :فرب السماء ذات الرجع ،واألرض ذات الصدع ،لقد شمر السلؾ
الصالح عن ساق الجد للرد على األهواء والبدع فقمعوها أشد القمع ،وردعوها أشد
الردع ،وأحدثوا لمكافحة أهلها مثل سبلحهم ولم ٌؽٌروا بؽابر استقامتهم وصبلحهم،
وبما أننً كنت متؤسٌا بسكوتهم قبل ظهور هذه البدعة ومحاولة تؤسٌس الناظم لهذه
الشبهة ،ها أنذا أقتدي بهم فً رد شبهته وإدحاض حجته وكسر شوكته وإخماد
مورته" ،وقال العبلمة محمد سالم رحمه هللا تعالى وإٌانا :
والكتب التً على رسل البشر

أجـل من كالمه جـل قدر

قولهم القرآن قد دل

على الكالم أو على الذي الكالم دل

بل بالحروؾ والمعانً وردا

وهللا بال ـوت ٌكلم غــدا
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وَّل تقل ذا الصوت عن تموج

ه ـواء أو تخلخل فٌه ٌجً

فرد علٌه قاببل" :فـؤقول إن القرآن كبلم هللا الذي هو صفة من صفاته ال خلق من
ات َب ٌِّ َن ٌ
خلقه محفوظ فً الصدور ،قال تعالىَ ( { :بلْ ه َُو آ ٌَ ٌ
ُور الَّذٌِنَ أُو ُتوا
ات فًِ ُ
صد ِ
ا ْل ِع ْل َم َو َما ٌَ ْج َح ُد ِبآ ٌَاتِ َنا إِ ََّّل َّ
ح
الرو ُ
الظالِ ُمونَ )} [العنكبوت ]49 :وقال تعالىَ (:ن َزلَ ِب ِه ُّ
ْاألَمٌِنُ * َعلَى َق ْل ِب َك لِ َت ُكونَ مِنَ ا ْل ُمنذ ِِرٌنَ ) [الشعراء ]194 :وهو مؽاٌر للحفظ مكتوب
ون ) وهو مؽاٌر للكتابة
فً المصاحؾ ،قال تعالى ( :إِ َّن ُه لَقُ ْرآنٌ َك ِرٌ ٌم * فًِ ِك َتا ٍ
ب َّم ْك ُن ٍ
مقروء باللسان قال تعالىَ ( :فا ْق َرإُ وا َما َت ٌَ َّس َر ِم ْن ُه ) ..إلى أن قال" :فهذه النصوص
تدل على أن القرآن ،الذي هو شًء واحد ،صفة الفرد الصمد الذي لم ٌلد ولم ٌولد،
ولم ٌكن له كفإا أحد ،ولم ٌتخذ بالمخلوق ولم ٌتعدد ،أنه موجود فً الصدور بالحفظ
موجود بالمصاحؾ فً الكتابة موجود فً اللسان بالقراءة" قلت ما الفرق بٌنه وبٌن
المعتزلة فً هذا الوصؾ خاصة قول الباقبلنً المتقدم" :إنما تسمع التبلوة دون
المتلو والقراءة دون المقروء" فهو بهذا التحامل على عبلمة وافق ما ٌقوله اإلجماع
المتقدم ذكره ودلٌله ما تقدم مع ما ذكره لقصد آٌات صرفها عن حقٌقتها بٌنما الذي
ٌنبؽً هو إبقاإها كما سمعناها ،والعمل بها انطبلقا من معناها المتبادر ،وهللا
الموفق ،خاصة وأنه ثبت عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال ":إذا تكلم هللا بالوحً
سمع أهل السماء الدنٌا صلصلة كجر السلسلة على الصفا ،فٌصعقون فال ٌزالون
كذلك حتى ٌؤتٌهم جبرٌل حتى إذا جاءهم جبرٌل ،فزع عن قلوبهم فٌقولونٌ :ا
جبرٌل ما ذا قال ربكى فٌقول :الحق ،فٌقولون :الحق ،الحق " أخرجه أبو داود وابن
خزٌمة والبٌهقً فً األسماء والصفات عن ابن مسعود رضً هللا عنه وأخرجه
السٌوطً فً الجامع الصؽٌر وصححه األلبانً ،فً صحٌح الجامع الصؽٌر .وقال
ْن َع ْب ِد
ابن عبد البر فً "جامع بٌان العلم وفضله" -38 " :أَ ْخ َب َر َنا َع ْب ُد َّ ِ
هللا بْنُ م َُح َّم ِد ب ِ
ُؾ ٌَعْ قُوبُ
ان ْال َف َس ِويُّ ِب َب ْؽدَ ادَ ثنا أَبُو ٌُوس َ
ْن ع ُْث َم َ
ِن أنا أَبُو َعلًٍِّ ْال َح َسنُ بْنُ م َُح َّم ِد ب ِ
ْالم ُْإم ِ
ٌِق َقا َل :قُ ْل ُ
ان ْال َف َس ِويُّ َقا َلَ :س ِمعْ ُ
اركِ َ :ما
ْن ْال ُم َب َ
بْنُ ُس ْف ٌَ َ
ْن َشق ٍ
ت ِالب ِ
ت َعلًَِّ ب َْن ْال َح َس ِن ب ِ
جبُ
َعلَ ٌْ ِه أَنْ ٌَ َت َعلَّ َم ُه
الَّذِي َال ٌَ َس ُع ْالم ُْإم َِن ِمنْ َتعْ ل ٌِِم ْالع ِْل ِم إِ َّال أَنْ ٌَ ْطل ُ َبهُ؟ َو َما الَّذِي ٌَ ِ
َقا َلََّ « :ل ٌَ َس ُع ُه أَنْ ٌَ ْقدَ َم َعلَى َ
َقا َل أَبُو ُع َم َر:
ش ًْ ٍء إِ ََّّل ِب ِع ْل ٍم َو ََّل ٌَ َس ُع ُه َح َّتى ٌَ ْسؤَلَ»
ئ [ص ]57:فًِ
ض ُم َت َع ٌَّنٌ َعلَى ُكلِّ ْ
" َقدْ أَ ْج َم َع ا ْل ُعلَ َما ُء َعلَى أَنَّ مِنَ ا ْل ِع ْل ِم َما ه َُو َف ْر ٌ
ام ِر ٍ
ض ُه َعنْ أَهْ ِل
ض َعلَى ا ْل ِك َفا ٌَ ِة إِ َذا َقا َم ِب ِه َقابِ ٌم َس َق َط َف ْر ُ
اص ِة َن ْفسِ ِه َو ِم ْن ُه َما ه َُو َف ْر ٌ
َخ َّ
َذلِ َك ا ْل َم ْوضِ ِع َو ْ
ض ُه مِنْ َذلِ َك َما ََّل
ٌِع َف ْر ُ
اخ َتلَفُوا فًِ َت ْلخٌِ ِ َذلِ َك َوالَّذِي ٌَ ْل َز ُم ا ْل َجم َ
ض ِة َعلَ ٌْ ِه َن ْح َو ال َّ
ان
ِض ا ْل ُم ْف َت َر َ
اإل ْن َسانَ َج ْهل ُ ُه مِنْ ُج ْملَ ِة ا ْل َف َراب ِ
ٌَ َس ُع ْ ِ
ش َهادَ ِة ِباللِّ َس ِ
هللا َو ْحدَ هُ ََّل َ
ش ِرٌ َك لَ ُه َو ََّل شِ ْب َه لَ ُه َو ََّل ِم ْثلَ لَ ُه {لَ ْم ٌَلِدْ َولَ ْم ٌُولَدْ
اإل ْق َر ِار ِبا ْل َق ْل ِ
َو ْ ِ
ب ِبؤَنَّ َّ َ
ش ًْ ٍء َوإِلَ ٌْ ِه ٌُ ْر َج ُع ُكل ُّ َ
َولَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه ُكفُ ًوا أَ َح ٌد} [اإلخبلصَ ]4 :خال ُِق ُكلِّ َ
ش ًْ ٍء ،ا ْل ُم ْحًٌِ
ب َوال َّ
ٌِت ا ْل َح ًُّ الَّذِي ََّل ٌَ ُم ُ
ا ْل ُمم ُ
ب َع ْن ُه
وت َعالِ ُم ا ْل َؽ ٌْ ِ
ش َهادَ ِة ُه َما عِ ْندَ هُ َس َوا ٌء ََّل ٌَ ْع ُز ُ
خ ُر َو َّ
َوالَّذِي
الظا ِه ُر َوا ْل َباطِ نُ ،
اء ه َُو ْاألَ َّول ُ َو ْاآل ِ
الس َم ِ
ض َو ََّل فًِ َّ
ِم ْث َقال ُ َذ َّر ٍة فًِ ْاألَ ْر ِ
ْس ِألَ َو ِل ٌَّ ِت ِه ا ْبتِدَ ا ٌء َو َال
اع ُة أَ َّن ُه لَ ْم ٌَ َز ْل ِبصِ َفا ِت ِه َوأَسْ َما ِب ِه لٌَ َ
اع ُة أَهْ ِل ال ُّس َّن ِة َو ْال َج َم َ
َعلَ ٌْ ِه َج َم َ
ش اسْ َت َوىَ ،وال َّش َهادَ ِة ِبؤَنَّ م َُحم ًَّدا َع ْب ُدهُ َو َرسُول ُ ُه َو َخا َت ُم
ِآلخ ِِر ٌَّتِ ِه ا ْنق َ
ِضا ٌء ،ه َُو َعلَى ْال َعرْ ِ
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أَ ْن ِب ٌَابِ ِه َح ٌّق َوأَنَّ ْال َبعْ َ
ت ل ِْلم َُج َ
الَ ،و ْال ُخلِودَ فًِ ْاآلخ َِر ِة ِألَهْ ِل
ث َبعْ دَ ْال َم ْو ِ
ازا ِة ِب ْاألَعْ َم ِ
َ
ان َو َّ
ٌِر َح ٌّق
الط َ
اإلٌ َم ِ
اع ِة فًِ ْال َج َّنةَِ ،و ِألهْ ِل ال َّش َق َاو ِة ِب ْال ُك ْف ِر َو ْال ُجحُو ِد فًِ ال َّسع ِ
الس ََّعادَ ِة ِب ْ ِ
[ص]58:
اإلٌ َمانُ ِب َجمٌِ ِعهِ،
هللا َو َما فٌِ ِه َح ٌّق ِمنْ عِ ْن ِد َّ ِ
آن َك َبل ُم َّ ِ
َوأَنَّ ْالقُرْ َ
هللا ٌَ ْل َز ُم ْ ِ
ٌض ٌة َو ٌَ ْل َز ُم ُه ِمنْ عِ ْل ِم َها عِ ْل ُم َما َال َتتِ ُّم إِ َّال
َواسْ تِعْ َما ُل مُحْ َك ِم ِه َوأَنَّ ال َّ
صلَ َوا ِ
س َف ِر َ
ت ْال َخمْ َ
ان َفرْ ٌ
ضَ ،و ٌَ ْل َز ُم ُه عِ ْل ُم َما ٌُ ْفسِ ُد
ض َ
ص ْو َم َر َم َ
ارتِ َها َو َساب ِِر أَحْ َكا ِم َها َوأَنَّ َ
ِب ِه ِمنْ َط َه َ
ؾ
الَ ،وقُ ْد َر ٍة َعلَى ْال َح ِّج لَ ِز َم ُه َفرْ ضً ا أَنْ ٌَعْ ِر َ
ص ْو َمهَُ ،و َما َال ٌَتِ ُّم إِ َّال ِبهَِ ،وإِنْ َك َ
َ
ان َذا َم ٍ
جبُ فٌِ ِه َّ
ض
جبُ َولَ ِز َم ُه أَنْ ٌَعْ لَ َم ِبؤَنَّ ْال َح َّج َعلَ ٌْ ِه فُ ِر َ
جبُ َوفًِ َك ْم َت ِ
الز َكاةُ َو َم َتى َت ِ
َما َت ِ
اع الس َِّبٌ َل إِلَ ٌْ ِه إِلَى أَ ْش ٌَا َء ٌَ ْل َز ُم ُه َمعْ ِر َف ُة ُج َم ِل َها َو َال ٌُعْ َذ ُر
َمرَّ ًة َواحِدَ ًة فًِ دَ هْ ِر ِه إِ ِن اسْ َت َط َ
َ
َ
ِب َج ْهلِ َها َنحْ َو َتحْ ِر ٌِم ِّ
اس ُكلِّ َها
الز َنا َو َتحْ ِر ٌِم ْال َخمْ ِر َوأَ ْك ِل ْال ِ
ٌر َوأ ْك ِل ْال َم ٌْ َتةَِ ،و ْاأل ْن َج ِ
خ ْن ِز ِ
ب َوالرِّ ْش َو ِة فًِ ْالح ُْك ِمَ ،وال َّش َهادَ ِة ِب ُّ
اس
َوال َّس ِر َق ِة َوالرِّ َبا َو ْال َؽصْ ِ
ورَ ،وأَ ْك ِل أَمْ َو ِ
ال ال َّن ِ
الز ِ
ان َش ٌْ ًبا َال ٌُ َت َشا ُّح فٌِ ِه َو َال ٌُرْ َؼبُ فًِ م ِْثلِهِ،
ِب ْالبَاطِ ِل َو ِب َؽ ٌْ ِر طِ ٌ ٍ
ب ِمنْ أَ ْنفُسِ ِه ْم إِ َّال إِ َذا َك َ
صلَّى َّ
الظ ْلم ُكلِّ ِه َوه َُو ُك ُّل َما َم َن َع َّ
َو َتحْ رٌم ُّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
هللا ُ َع َّز َو َج َّل ِم ْن ُه َو َرسُول ُ ُه َ
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َو َتحْ ِر ِ
ِ
ت ْاألُم َُّة
ان م ِْث َل َه َذا ُكلِّ ِه ِممَّا َق ْد َن َط َق ِب ِه ْال ِك َتابُ َوأُجْ َم َع ِ
ْالم ُْإ ِم َن ِة ِب َؽ ٌْ ِر َح ٍّقَ ،و َما َك َ
ُصال ِِح
اس إٌَِّاهُ َو َف ْت َوا ُه ْم ِب ِه فًِ م َ
َعلَ ٌْهُِ ،ث َّم َساب َِر ْالع ِْل ِمَ ،و َطلَ َب ُه َوال َّت َفقُّ َه فٌِ ِه َو َتعْ لٌِ َم ال َّن ِ
دٌِن ِِه ْم َو ُد ْن ٌَا ُه ْم َو ْالح ُْك ُم ِب ِه َب ٌْ َنهُ ْم َفرْ ٌ
ٌِع َفرْ ُ
ض ُه َفإِ َذا
ض [صَ ]59:علَى ْال ِك َفا ٌَ ِة ٌَ ْل َز ُم ْال َجم َ
َقا َم ِب ِه َقابِ ٌم َس َق َط َفرْ ُ
ؾ َبٌ َْن ْال ُعلَ َما ِء فًِ َذل َِك َوحُجَّ ُتهُ ْم
ٌِن ِب َم ْوضِ ِع ِه َال خ َِبل َ
ض ُه َع ِن ْال َباق َ
ٌن
فٌِ ِه َق ْو ُل َّ ِ
هللا َع َّز َو َج َّل َ {:فلَ ْو ََّل َن َف َر مِنْ ُكلِّ ف ِْر َق ٍة ِم ْن ُه ْم َطابِ َف ٌة لِ ٌَ َت َف َّق ُهوا فًِ الدِّ ِ
ون
ض ُد َ
َو ْل ٌُ ْن ِذ ُروا َق ْو َمهُ ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِلَ ٌْ ِه ْم} [التوبةَ ]122 :فؤ ُ ْل ِز َم ال َّنفٌِ ُر فًِ َذل َِك ْال َبعْ َ
ُون َؼ ٌْ َر ُه ْم َو َّ
ح ُد َف َما َف ْو َق ُه
ب ْال َوا ِ
ان ْال َع َر ِ
ون َفٌ َُعلِّم َ
ص ِرفُ َ
ْال َكلُِّ ،ث َّم ٌَ ْن َ
الطابِ َف ُة فًِ ل َِس ِ
ج َها ُد َفرْ ٌ
ََّ {:ل ٌَ ْس َت ِوي ا ْل َقاعِ دُونَ مِنَ
هللا َع َّز َو َج َّل
ض َعلَى ْال ِك َفا ٌَ ِة لِ َق ْو ِل َّ ِ
َو َك َذل َِك ْال ِ
[النساء ]95 :إِلَى
هللا}
ٌل َّ ِ
ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َؼ ٌْ ُر أُولًِ َّ
الض َر ِر َوا ْل ُم َجا ِهدُونَ فًِ َس ِب ِ
ضلَ َّ
ض َل ْالم َُجاهِدَ
هللا ُ ا ْل ُم َجا ِهدٌِنَ َعلَى ا ْل َقاعِ دٌِنَ أَ ْج ًرا َعظِ ٌ ًما} [النساءَ ]95 :ف َف َّ
َق ْولِ ِهَ {:و َف َّ
ؾ َو ْاآل ٌَ ُ
ج ًّدا َو َترْ تٌِ ُب َها َم َع ْاآل ٌَ ِة الَّتًِ َذ َكرْ َنا
ج َها ِد َكث َ
َولَ ْم ٌَ ُذ َّم ْال ُم َت َخلِّ َ
ات فًِ َفرْ ِ
ٌِرةٌ ِ
ض ْال ِ
اع ِة أَهْ ِل ْالع ِْل ِم َفإِنْ أَ َظ َّل ْال َع ُد ُّو َب ْلدَ ًة لَ ِز َم ْال َفرْ ضُ حٌِ َنبِ ٍذ
َعلَى َحسْ ِ
ص ْف َنا عِ ْندَ َج َم َ
ب َما َو َ
ضعْ َف َها َع ْن ُه َوأَمْ َك َن ُه ُنصْ َر َت َها لَ ِز َم ُه َفرْ ضُ
ُب ِم ْن َها إِنْ َعلِ َم َ
ٌِع أَهْ لِ َها َو ُك َّل َمنْ َقر َ
َجم َ
َذل َِك أٌَْضً ا" ،الخ..
 /5األصل الخامسَّ :ل ٌعبد هللا إَّل بما شرع :وهذا األصل ٌقتضً اإلٌمان برسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم واتباعه فً جمٌع األمور ،فاهلل ال ٌعبد إال بما شرع،
واإلٌمان برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بقتضً العمل بما جاء به ،قال هللا جل
وعبلَ {:ف َال َو َر ِّب َك ََّل ٌُ ْإ ِم ُنونَ َح َّتى ٌُ َح ِّك ُمو َك فٌِ َما َ
جدُوا فًِ أَ ْنفُسِ ِه ْم
ش َج َر َب ٌْ َنهُ ْم ُث َّم ََّل ٌَ ِ
ح ُّبونَ
ض ٌْ َت َو ٌُ َسلِّ ُموا َت ْسلٌِ ًما ([})65النساء،]65:وقال تعالى {:قُلْ إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ِ
َح َر ًجا ِم َّما َق َ
هللا ُ َو ٌَ ْؽف ِْر لَ ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َّ
هللا َفا َّت ِب ُعونًِ ٌُ ْح ِب ْب ُك ُم َّ
([]) 31آل عمران]31 :
هللا ُ َؼفُو ٌر َرحٌِ ٌم
َّ َ
"من أحدث فً
وعن عابشة رضً هللا عنها عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال:
أخرجه البخاري ومسلم ،وفً رواٌة لمسلم علقها
أمرنا ما لٌس منه فهو رد"
البخاري" :من عمل عمال لٌس علٌه أمرنا فهو رد" ،وعن أنس بن مالك رضً
إن هللا حجب التوبة عن كل
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":
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صاحب بدعة حتى ٌدع بدعته" رواه المنذري فً "الترؼٌب والترهٌب" وقال :رواه
الطبرانً بإسناد حسن ،قلت وروى ابن ماجه وابن أبً عاصم فً كتاب"السنة" من
حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ":أبى هللا أن
ٌقبل عمل صاحب بدعة حتى ٌدع بدعته " ،كما روى أٌضا من حدٌث حذٌفة رضً
هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالَّ" :ل ٌقبل هللا لصاحب بدعة صوما ،وَّل
صالة ،وَّل حجا ،وَّل عمرة ،وَّل جهادا ،وَّل صرفا ،وَّل عدَّلٌ ،خرج من اإلسالم
كما ٌخرج الشعر من العجٌن " ،كما أخرج عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال " :لكل عمل شرة ،ولكل شرة فترة ،فمن كانت فترته
إلى سنتً فقد اهتدى ،ومن كانت فترته إلى ؼٌر ذلك فقد هلك " رواه ابن حبان
وابن أبً عاصم ،وصحح بعض هذه األحادٌث األلبانً وحسن البعض اآلخر.
ولذلك بوب أصحاب كتب الحدٌث بابا فً االعتصام بالسنة وألؾ البعض كتبا على
االعتصام بالسنة.وهنا ال بد من التنبٌه على بعض بنٌات الطرٌق التً سلكها بعض
المبتدعة فنفى بعض األحادٌث المتواترة الواردة فً مسابل ؼٌبٌة كما بٌنا ذلك فً
كتابنا " تنبٌه المقلد الساري على حدٌث من جرح من رجال مسلم والبخاري" حٌث
بٌنا فً فصل الصنؾ الحاد الذي ٌرد أحادٌث الصحٌحٌن من دون القواعد الحدٌثٌة
فقلنا* :اإلٌقاظ الثانً:الصنؾ الحاد فً النقد المفرط من دون قواعد :فهذا الصنؾ
ٌنتمً إلى المدرسة العقبلنٌة التً ترد أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وآله وصحبه
وسلم سواء أكانت فً الصحٌحٌن أو فً أحدهما كلما خالفت عقولهم ومشاربهم
المذهبٌة والفكرٌة والفلسفٌة ،سلفهم فً ذلك المدرسة االعتزالٌة التً تحكم العقل
على حساب النقل فترد من األحادٌث الصحٌحة ما خالؾ نهجها السقٌم وتقبل من
األحادٌث ولو واهٌة ما ٌخدم مآربها ،فوافقوا الشٌعة والفبات البدعٌة األخرى
الضالة المضلة فطعنوا فً كثٌر من األحادٌث الصحٌحة بل والمتواترة ألنها تخالؾ
أهواءهم أو تعارض مشاربهم أو أقوالهم الفقهٌة ،ومن هذه المدرسة نجد عناصر
علمانٌة أفرطت فً هذا النهج ومنهم من هم أكثر تعقبل نذكر من هإالء على سبٌل
المثال ال الحصرـ وقد اخترنا من ٌعتبر أقرب الفبات للسنة ـ مشاٌخ وأساتذة من
اإلخوان المسلمٌن .فقد صرح الشٌخ جمال البنا فً حلقة تذاع على الهوى فً قناة
الرسالة ٌنعشها الدكتور طارق السوٌدان"هكذا علمتنً الحٌاة" أن حدٌث الحوض
وحدٌث الشفاعة وبعض األحادٌث الواردة فً الؽٌب أنها خرافة ومختلقة ال أصل
لها ،وقد قرأت لؤلخ حدأمٌن ولد الخرشً هداه هللا وإٌانا التباع السنة عند فساد األمة
رسالتٌن لطٌفتٌن ٌنفً فٌهما وجود الحوض والشفاعة والمهدي ونزول عٌسى
والدجال وقد طلب منً بعض اإلخوة من أهل السنة أن أناقشه فؤتٌته وبٌنت له أن
هذه األحادٌث متواترة ـ ولعله قلد جار هللا الزمخشري وكذلك من ٌدعى د /عدنان
هللاَّ
إبراهٌم وقد رددنا علٌهم جمٌعا علما بؤن هللا جل وعبل قال {:قُ ْل إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ِ
ح ُّبونَ َ
هللا ُ َو ٌَ ْؽف ِْر لَ ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َّ
َفا َّت ِب ُعونًِ ٌُ ْح ِب ْب ُك ُم َّ
هللا
هللا ُ َؼفُو ٌر َرحٌِ ٌم
( )31قُ ْل أَطِ ٌ ُعوا َّ َ
([ })32آل عمران] ومن السنة
ِب ا ْل َكاف ِِرٌنَ
هللا ََّل ٌُح ُّ
الر ُ
َو َّ
سولَ َفإِنْ َت َولَّ ْوا َفإِنَّ َّ َ
المطهرة عن المقدام بن معدي كرب عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه قال:
"أال إنً أوتٌت الكتاب ومثله معه أال ٌوشك رجل شبعان على أرٌكة ٌقول علٌكم
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بهذا القرآن فما وجدتم من حبلل فؤحلوه وما وجدتم فٌه من حرام فحرموه" أخرجه
أحمد وأبو داود والحاكم بسند جٌد.وعن الحسن بن جابر قال سمعت المقدام بن
معدي كرب رضً هللا عنه ٌقول" :حرم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌوم خٌبر
أشٌاء ثم قالٌ :وشك أحدكم أن ٌكذبنً وهو متكا ٌحدث بحدٌثً فٌقول بٌننا وبٌنكم
كتاب هللا فما وجدنا فٌه من حبلل استحللناه وما وجدنا فٌه من حرام حرمناه أال إن
ما حرم رسول هللا مثل ما حرم هللا" أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد
جٌد ،وقال تعالىَ (:ف ْل ٌَ ْح َذ ِر الَّذٌِنَ ٌُ َخالِفُونَ َعنْ أَ ْم ِر ِه أَن ُتصِ ٌ َبهُ ْم فِ ْت َن ٌة أَ ْو ٌُصِ ٌ َبهُ ْم
اب أَلٌِ ٌم ) [النور .]63 :ونبٌن هنا تواتر ما أنكروه نقطة ،نقطة كما ٌلً /1 :الشفاعة
َع َذ ٌ
والحوض :قال عنهما جمال البنا فً قناة "الرسالة" :خرافة فضحك طارق سوٌدان
وقال بادحدح :أعوذ باهلل مما أسمع ،وقال األخ حدأمٌن ولد الخرشً فً رسالتٌن
له":لم ٌرضهم أنً قلت :ال شفاعة ٌوم القٌامة ..وبعد تقدٌم بعض اآلٌات التً
استشهد بها وجعلها مطٌته فً هذا النهج الوخٌم العازؾ عن الطرٌق المستقٌم حٌث
قال" :أرأٌتم كٌؾ تم الحساب فً هذه النصوص ومع هذا العبد الصالح الذي حدثنا
أولها عنه ،لقد كان حسابه سرٌعا {:إِ ِّنً آ َم ْن ُ
ون ( )25قٌِلَ ادْ ُخ ِل ا ْل َج َّن َة
ت ِب َر ِّب ُك ْم َف ْ
اس َم ُع ِ
َقالَ ٌَالَ ٌْ َت َق ْومًِ ٌَ ْعلَ ُمونَ (ِ )26ب َما َؼ َف َر لًِ َر ِّبً َو َج َعلَنًِ مِنَ ا ْل ُم ْك َرمٌِنَ ( })27فما
ظنكم بالحساب الذي ٌلقاه محمد صلى هللا علٌه وسلم ،وأنتم قد حبستموه هناك عند
الحوض المزعوم لٌقوم هناك بذاك العمل الشاق ،وهنا فً هذا الخشوع والتضرع
إلى هللا من أجل أن ٌخفؾ عن أمته ،حبستموه عما أعد هللا له من نعٌم لو كان لكم
من األمر شٌبا أما تسمعون فً هذه النصوص ما أكدته من سرعة الحساب ٌوم
القٌامةَ { :و َح َ
ضونَ َعلَ ٌْ َها ُؼد ًُّوا َو َعشِ ًٌّا
سو ُء ا ْل َع َذا ِ
ب ( )45ال َّنا ُر ٌُ ْع َر ُ
آل ف ِْر َع ْونَ ُ
اق بِ ِ
خلُوا آلَ ف ِْر َع ْونَ أَ َ
ب ( })46تسمعون من اآلٌة الكرٌمة
شدَّ ا ْل َع َذا ِ
اع ُة أَدْ ِ
الس َ
َو ٌَ ْو َم َتقُو ُم َّ
ما ٌتعرض له آل فرعون فً قبورهم مما ٌدل على أنهم قد تم حسابهم وتبٌن أنهم
من أهل النار * والحدٌث :قالت عابشة رضً هللا عنها" :مر رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم بقبر ٌهودٌة ٌبكً علٌها أهلها فقال":إنهم لٌبكون علٌها وإنها لتعذب فً
قبرها" فالحدٌث ٌدل على أنها قد مرت بلحظات الحساب وأنها ممن خفت موازٌنه*
وقوله صلى هللا علٌه وسلم" :أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخٌر تقدمونها له
وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ،فؤمر الجنازة ٌتبٌن عند دفنها فً
التراب* والحدٌث :إن أحدكم ٌجمع خلقه فً بطن أمه أربعٌن ٌوما ثم ٌكون علقة
مثل ذلك ،ثم ٌكون مضؽة مثل ذلك ،ثم ٌبعث هللا ملكا فٌإمر بؤربع كلمات ،وٌقال
له :اكتب عمله ورزقه وأجله وشقً أو سعٌد ثم ٌنفخ فٌه الروح "..قد وضح أمره إذا
وهو ما ٌزال فً بطن أمه .أترون شفاعة تؤتً بعد الحساب الجاري فً هذه
النصوص؟ تدبروا آٌات هللا أٌها الناس فً القرآن والسنة وابكوا اآلن على بؤسكم من
هذه الشفاعة األمل الخاسر ،وكان من واجبكم أن تعلموا أن قول هللا جل وعبل{ :إِ َّن َما
أَ ْم ُرهُ إِ َذا أَ َرادَ َ
ش ٌْ ًبا أَنْ ٌَقُولَ لَ ُه ُكنْ َف ٌَ ُكونُ } [ٌس }]82 :ؼٌر قابل أن تكون له شفاعة.
سبحان هللا جعلوا له صلى هللا علٌه وسلم حوضا ٌوم القٌامة ٌذود عنه المحرومٌن
ممن ال حق لهم فً الشرب ،كما جعلوه صلى هللا علٌه وسلم ٌركع خاشعا هلل
ٌتضرع إلٌه وٌدعوه لٌخفؾ عن أمته وما علموا أنهم بذلك ٌكونون قد حبسوه وقتا
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طوٌبل عما أعد هللا له من النعٌم وجزاء حسن كرٌم تضمنته اآلٌة
ضى} [الضُّحَ ى }]5 :وما هذا كله إال ثمرة لتقبلنا
ؾ ٌُ ْعطِ ٌ َك َر ُّب َك َف َت ْر َ
الكرٌمةَ {{:ولَ َس ْو َ
ألحادٌث الباطل المضلة عن سبٌل المخربة للعقول إذا صح الحدٌث أن الكوثر الذي
أعطً للنبً صلى هللا علٌه وسلم هو نهر فً الجنة وأنه هو الحوض بزعمهم هذا
الحوض الذي ٌرد الناس إلٌه ٌوم القٌامة فٌذاد عنه من الحق لهم فً الشرب منه،
فقد علم من ذلك أن هإالء المحرومٌن من أهل النار قد مروا بالجنة لوجود الحوض
فٌها وهذا ما ال نعلم أحدا ٌقول به إنما ٌمر الناس كافة ٌوم القٌام بجهنم "..فهذا األخ
هداه هللا وإٌانا التباع السنة عند فساد األمة ٌحتاج إلى من ٌرشده إلى الصراط
المستقٌم وفهم القرآن الكرٌم بعٌدا عن فهم المعتزلة والنهج اللبٌم وقد ناقشته فاستشهد
بقوله تعالىٌَ {:اأَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا أَ ْنفِقُوا ِم َّما َر َز ْق َنا ُك ْم مِنْ َق ْب ِل أَنْ ٌَؤْت ًَِ ٌَ ْو ٌم ََّل َب ٌْ ٌع فٌِ ِه
اع ٌة َوا ْل َكافِ ُرونَ ُه ُم َّ
َو ََّل ُخلَّ ٌة َو ََّل َ
الظالِ ُمونَ ( })254فقلت له بؤن اآلٌة قٌدتها التً
ش َف َ
تلٌها وهً قوله تعالىَّ {:
هللا ُ ََّل إِلَ َه إِ ََّّل ه َُو ا ْل َح ًُّ ا ْل َق ٌُّو ُم ََّل َتؤْ ُخ ُذهُ سِ َن ٌة َو ََّل َن ْو ٌم لَ ُه َما
ض َمنْ َذا الَّذِي ٌَ ْ
ش َف ُع عِ ْندَ هُ إِ ََّّل ِبإِ ْذنِ ِه ٌَ ْعلَ ُم َما َب ٌْنَ أَ ٌْدٌِ ِه ْم
الس َم َاوا ِ
ت َو َما فًِ ْاألَ ْر ِ
فًِ َّ
ش ًْ ٍء مِنْ عِ ْل ِم ِه إِ ََّّل ِب َما َ
َو َما َخ ْل َفهُ ْم َو ََّل ٌُحٌِ ُطونَ ِب َ
ت
الس َم َاوا ِ
اء َوسِ َع ُك ْرسِ ٌُّ ُه َّ
ش َ
ح ْف ُظ ُه َما َوه َُو ا ْل َعل ًُِّ ا ْل َعظِ ٌ ُم ( })255اآلٌة ،وقوله تعالىْ ٌَ {:و َم
ض َو ََّل ٌَ ُبو ُدهُ ِ
َو ْاألَ ْر َ
َن ْح ُ
س ُ
وق ا ْل ُم ْج ِرمٌِنَ إِلَى َج َه َّن َم ِو ْردً ا (ََّ )86ل
الر ْح َم ِن َو ْفدً ا (َ )85و َن ُ
ش ُر ا ْل ُم َّتقٌِنَ إِلَى َّ
ٌَ ْملِ ُكونَ ال َّ
الر ْح َم ِن َع ْهدً ا ([ })87مرٌم ]88 :وقوله تعالىْ ٌَ {:و َمبِ ٍذ
اع َة إِ ََّّل َم ِن ا َّت َخ َذ عِ ْندَ َّ
ش َف َ
ََّل َت ْن َف ُع ال َّ
الر ْح َمنُ َو َرضِ ًَ لَ ُه َق ْو ًَّل ( })109ومن ذلكَ { :ما مِنْ
اع ُة إِ ََّّل َمنْ أَذِنَ لَ ُه َّ
ش َف َ
ٌِع إَِّل مِنْ َب ْع ِد إِ ْذنِ ِه} َك َق ْولِ ِه َت َعالَىَ { :منْ َذا الَّذِي ٌَ ْ
َ
[ ْال َب َقرَ ِة:
ش َف ُع عِ ْندَ هُ إَِّل ِبإِ ْذنِ ِه}
شف ٍ
اع ُتهُ ْم َ
ت ََّل ُت ْؽنًِ َ
ش ٌْ ًبا إَِّل مِنْ
الس َم َاوا ِ
ش َف َ
َ ]255و َك َق ْولِ ِه َت َعالَىَ { :و َك ْم مِنْ َملَكٍ فًِ َّ
َب ْع ِد أَنْ ٌَؤْ َذنَ َّ
ضى} [ال َّنجْ ِمَ ]26 :و َق ْول ُ ُهَ { :وَّل َت ْن َف ُع ال َّ
هللا ُ لِ َمنْ ٌَ َ
اع ُة عِ ْندَ هُ إَِّل
ش َف َ
شا ُء َو ٌَ ْر َ
لِ َمنْ أَذِنَ لَ ُه} [ َس َبؤٍ ]23 :ثم إن حدٌث الحوض متواتر كما تواتر حدٌث الشفاعة وقد
خرجناهما فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" كما ٌلً -15 :حدٌث
الخامس عشر :الحوض  :ونصه عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه عن النبً
صلى هللا علٌه وسلم قال " :أنا فرطكم على الحوض ولٌرفعن رجل منكم ثم لٌختلجن
دونً فؤقول ٌا رب أصحابً فٌقال إنك َّل تدري ما أحدثوا بعدك" أخرجه السٌوطً
فً "قطؾ األزهار المتناثرة " وأخرجه الزبٌدي فً "لقط الآللا المتناثرة " عن 50
 1ـ أنس :أخرجه
صحابٌا كما أخرجه الحافظ الكتانً فً "نظم المتناثر" قلت رواه:
البخاري ومسلم  2،ـ أسٌد بن حضٌر  :أخرجه الشٌخان  3ـ جندب بن عبد هللا بن سفٌان البجلً :الشٌخان  4 ،ـ
حارثة بن وهب :الشٌخان  5 ،ـ سهل بن سعد :الشٌخان  6ـ عبد هللا بن زٌد :الشٌخان  7،ـ ابن عمر :البخاري
ومسلم 8 ،ـ ابن عمرو :البخاري ومسلم  9،ـ ابن مسعود :البخاري ومسلم  10 ،ـ المسور بن شداد :البخاري
ومسلم 11 ،ـ أبوهرٌرة :البخاري ومسلم  12 ،ـ أسماء بنت أبً بكر :البخاري ومسلم  13 ،ـ ابن عباس:
البخاري 14،ـ ثوبان :مسلم والترمذي وابن أبً عاصم واآلجرى فً الشرٌعة  15،ـ جابر بن سمرة :مسلم ،
 16ـ حذٌفة بن الٌمان :مسلم وابن أبً عاصم واآلجرى فً الشرٌعة  17 ،ـ عقبة بن نافع :مسلم وقال الكتانً(
بن عامر) وهو فً البخاري  18،ـ أبو ذر الؽفاري :مسلم  19،ـ أبو سعٌد :مسلم واآلجرى فً الشرٌعة  20،ـ
عابشة :مسلم  21،ـ أم سلمة :مسلم  22 ،ـ أبو بكر الصدٌق :أبو عوانه  23 ،ـ عمر بن الخطاب :البٌهقً فً
"الشعب" 24ـ عتبة بن عبد السلمى :البٌهقً فً"الشعب"  25،ـ علً بن أبً طالب :أبو نعٌم  26 ،ـ سمرة بن
جندب :الترمذي  27،ـ أسامة بن زٌد :الحاكم  28 ،ـ حمزة بن عبد المطلب :الحاكم  29 ،ـ زوجته خولة بنت
قٌس :الحاكم  30 ،ـ خباب بن األرت :الحاكم  31 ،ـ زٌد بن أرقم  :الحاكم  32 ،ـ عابد بن عمرو :الحاكم  33،ـ
كعب بن عجرة :الحاكم  34،ـ لقٌط بن عامر :الحاكم  35،ـ أبو برزة :الحاكم  36،ـ برٌدة :أخرجه البزار  37 ،ـ
أبً بن كعب :الطبرانً  38 ،ـ البراء بن عازب :الطبرانً  39،ـ جابر بن عبد هللا :الطبرانً  40 ،ـ حذٌفة بن
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أسٌد :الطبرانً  41،ـ الحسن بن علً :الطبرانً  42،ـ زٌد بن ثابت :الطبرانً  43،ـ سلمان الفارسً:
الطبرانً 44،ـ أبو أمامة :الطبرانً  45،ـ أبو بكرة :الطبرانً  46،ـ أبو الدرداء :الطبرانً  47،ـ أبو مسعود:
الطبرانً 48 ،ـ سوٌد بن جبلة الفزاري :أبو زرعة الدمشقً  49،ـ العرباض بن سارٌة :ابن حبان  50،ـ النواس
بن سمعان :ابن أبً الدنٌا  ،قلت زاد الكتانً فً "نظم المتناثر" نقال عن إحٌاء علوم الدٌن ) 51 :أبو لبابة،
 ) 52جبٌر بن مطعم ) 53 ،أوس بن األرقم وهو أخو خوٌز بن األرقم ) 54 ،زٌد بن أبً أوفى وهو أخو عبد
هللا بن أبً أوفى  ) 55سوٌد بن عامر ) 56 ،الصنابحً بن األعسر ) 57 ،عبد هللا الصنابحً وهو ؼٌر الذي
) 59
قبله وؼٌر أبً عبد هللا الصنابحً التابعً  ) 58سمرة بن جنادة السوابً وهو ولد جابر بن سمرة،
حارثة بن وهب :البخاري ) 60 ،قتادة :أخرجه أحمد ) 61 .الحسن بن سمرة :الترمذي وقال وفً الباب عن
المستورد بن شداد ) 62 ،أبو بسرة الهذلً :الحاكم ) 63 ،عبادة بن الصامت :الحاكم وأخرجه عن  ) 64جرٌر
 ) 65ابن معاوٌة.
هكذا بلؽنا  65خمسة وستٌن راوٌا بٌنما اقتصر السٌوطً على خمسٌن والكتانً على سبعة وخمسٌن ( .) 57
وهللا تعالى الموفق.

تنبٌه :إنه ال ٌشك فً تواتر هذا الحدٌث إال مرتاب أو جاحد وهو ٌرد على جمال
البنا الذي أنكر وجود الحوض فً لقاء مع الدكتور طارق السوٌدان فً حلقة تبث
على الهوى فً قناة الرسالة "هكذا علمتنً الحٌاة" كما ٌرد على أخٌنا حدأمٌن ولد
11
الخرشً هدانً هللا وإٌاه للتمسك بالسنة عند فساد األمة .وهو متفق علٌه من
إسنادا وتفرد البخاري بالرواٌتٌن الثانٌة والثالثة عشرة كما تفرد مسلم بثمانً طرق
فجاء فً الصحٌحٌن أو أحدهما من  21طرٌقا .وأما الحدٌث الثانً الذي أنكروه فهو:
 /225حدٌث" :الشفاعة الطوٌل" ونص الحدٌث من رواٌة أبً هرٌرة رضً هللا
عنه قال " :كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً دعوة ،فرفع إلٌه الذراع،
وكانت تعجبه ،فنهس منها نهسة ،وقال :أنا سٌد الناس ٌوم القٌامة ،هل تدرون مم
ذاكى ٌجمع هللا األولٌن واآلخرٌن فً صعٌد واحد ،فٌبصرهم الناظر ،وٌسمعهم
الداعً ،وتدنو منهم الشمس ،فٌبلػ الناس من الؽم والكرب ما َّل ٌطٌقون وَّل
ٌحتملون ،فٌقول الناس :أَّل ترون إلى ما أنتم فٌه ،إلى ما بلؽتم ،أَّل تنظرون أن
ٌشفع لكم إلى ربكمى فٌقول بعض الناس :أبوكم آدم ،وٌؤتونه فٌقولونٌ :ا آدم ،أنت
أبو البشر ،خلقك هللا بٌده،ونف فٌك من روحه ،وأمر المالبكة فسجدوا لك وأسكنك
الجنة ،أَّل تشفع لنا إلى ربكى أَّل ترى ما نحن فٌه وما بلؽناى فقال :إن ربً ؼضب
ؼضبا لم ٌؽضب قبله مثله ،ول ن ٌؽضب بعده مثله وإنه نهانً عن الشجرة،
فعصٌت ،نفسً ،نفسً ،نفسً ،اذهبوا إلى ؼٌري ،اذهبوا إلى نوح ،فٌؤتون نوحا
فٌقولوننٌ :ا نوح :أنت أول الرسل إلى أهل األرض ،وقد سماك هللا عبدا شكورا،
أَّل ترى ما نحن فٌه ،أَّل ترى إلى ما بلؽنا ،أَّل تشفع لنا إلى ربكى فٌقول :إن ربً
ؼضب الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب قبله مثله ،ولن ٌؽضب بعده مثله ،وإنه قد كانت لً
دعوة دعوت بها على قومً ،نفسً ،نفسً ،نفسً ،اذهبوا إلى ؼٌري ،اذهبوا إلى
ابراهٌم ،فٌؤتون إلبراهٌم فٌقولونٌ :ا إبراهٌم أنت نبً هللا وخلٌله من أهل
األرض ،اشفع لنا فً ربك أَّل ترى إلى ما نحن فٌهى فٌقول :إن ربً قد ؼضب
الٌوم ؼضبا لم ٌؽضب قبله مثله ،ولن ٌؽضب بعده مثله وإنً كذبت ثالث كذبات،
نفسً ،نفسً ،نفسً ،اذهبوا إلى ؼٌري ،اذهبو إلى موسى ،فٌؤتون موسى،
فٌقولونٌ :ا موسى أنت رسول هللا ،فضلك هللا برسالته وبكالمه على الناس ،إشفع
لنا فً ربك ،أَّل ترى إلى ما نحن فٌهى فٌقول :إن ربً قد ؼضب الٌوم ؼضبا لم
ٌؽضب قبله مثله ولن ٌؽضب بعده مثله ،وإنً قد قتلت نفسا لم آمر بقتلها ،نفسً،
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نفسً ،نفسً،اذهبوا إلى ؼٌري ،اذهبوا إلى عٌسى ،فٌقولونٌ :ا عٌسى أنت
رسول هللا ،وكلمته ألقاها إلى مرٌم وروح منه ،وكلمت الناس فً المهد ،اشفع لنا
فً ربك ،أَّل ترى إلى ما نحن فٌهى فٌقول عٌسى :إن ربً قد ؼضب الٌوم ؼضبا
لم ٌؽضب قبله مثله ولن ٌؽضب بعده مثله ،ولم ٌذكر ذنبا ،نفسً ،نفسً ،نفسً،
اذهبوا إلى ؼٌري ،اذهبوا إلى محمد صلى هللا علٌه وسلم ،فٌؤتونً ،فٌقولونٌ :ا
محمد ،أنت رسول هللا ،وخاتم النبٌبٌن ،وقد ؼفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما
تؤخر ،إشفع لنا فً ربك ،أَّل ترى إلى ما نحن فٌهى فؤنطلق ،فآتً تحت العرش،
فؤقع ساجدا لربً ،ثم ٌفتح هللا علً من محامده ،وحسن الثناء علٌه شٌبا لم ٌفتح
على أحد قبلً ثم ٌقولٌ :ا محمد ،ارفع رأسك ،سل ،تعطه ،واشفع تشفع ،فؤرفع
رأسً ،فاقول :أمتً ٌا رب ،أمتً ٌا رب ،أمتً ٌا رب ،فٌقالٌ :ا محمد أدخل من
أمتك من َّل حساب علٌهم من الباب األٌمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس
فٌما سوى ذلك من األبواب ،ثم قال :والذي نفسً بٌده إن ما بٌن المصراعٌن من
متفق علٌه،
م ارٌع الجنة كما بٌن مكة وهجر ،أو كما بٌن مكة وبصرى"
والحدٌث بٌن تواتره السٌوطً فً"قطؾ األزهار" والزبٌدي فً "لقط الآللا"
وكذلك الكتانً فً"نظم المتناثر" وقد خرجناه كما ٌلً /1 :أنس بن مالك :رواه البخاري
وابن
ومسلم والترمذي وابن حبان وأحمد  /2،أبو هرٌرة :رواه البخاري ومسلم والترمذي والحاكم وأحمد
حبان /3،ابن عمر :رواه البخاري ومسلم والطبرانً  /4،حذٌفة :رواه مسلم والحاكم  /5،جابر :رواه مسلم
 /7،ابن عباس :رواه أحمد وأبو ٌعلى وعنهما
 /6أبو بكر :رواه أحمد والترمذي وابن حبان وأبو ٌعلى
الهٌثمً /8،أبً بن كعب :رواه أحمد  /9،أبو سعٌد :رواه البخاري ومسلم والترمذي والتبرٌزي  /10،سلمان:
رواه الطبرانً  / 11 ،عقبة :رواه الترمذي والطبرانً وعنهما الهٌثمً  /12،عبادة بن الصامت :رواه أحمد
والحاكم والطبرانً  /13 ،ابن مسعود :رواه الحاكم  /14 ،أبو هنٌدة :رواه ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد
الظمآن /15،عوؾ بن مالك :رواه ابن حبان وعنه الهٌثمً فً موارد الظمآن  /16 ،معاذ بن جبل :رواه أحمد
والطبرانً وعنهما الهٌثمً  /17،أبو أٌوب :رواه أحمد وعنه الهٌثمً  /18،عمرو :رواه الطبرانً وعنه
الهٌثمً كما رواه إسحاق  /19،كعب بن مالك :رواه الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً  /20،عبد هللا بن بسر:
رواه الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً .

تره وكذلك حدٌث
تنبٌه :لقد أنكر جمال البنا حدٌث الشفاعة هذا الذي بٌنا توا
الحوض فً حلقة "هكذا علمتنً الحٌاة" لطارق السوٌدان فً قناة الرسالة كما
أنكرهما األخ حدأمٌن ولد الخرشً هداه هللا وإٌانا التباع السنة عند فساد األمة فً
رسالته "ما هذه الشفاعة؟إنها لهً الشرك باهلل حقا" وفً رسالته"نظرات
عابرة" .وحدٌث الشفاعة متفق علٌه من أربع طرق ورواه مسلم من طرٌقٌن وقد بلػ
رواته عشرٌن طرٌقا عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم.وقد بٌنا فً كتابنا
"اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" إجماع أهل السنة على وجودهما ووجوب
اإلٌمان بهما حٌث بٌنا فً فصل صحٌح اإلعتقاد ما ٌلً:
 .15ذكر الحوض والشفاعة{ :الرسالة} :وأجمعوا على أن للنبً صلى هللا علٌه
وسلم حوضا ترده أمته ٌوم القٌامة ال ٌظمؤ من شرب منه وٌذاد عنه من بدل وؼٌر
بعده" {الوصول}" :وأجمعوا على أن اإلٌمان مع القول بشفاعة النبً صلى هللا علٌه
وسلم ألهل الكبابر من أمته" {الرسالة} :وأجمعوا على أن هللا تعالى ٌخرج من فً
قلبه شًء من اإلٌمان بعد االنتقام ،وأجمعوا على أنه ٌخرج من النار قوما من أمته
صلى هللا علٌه وسلم بعدما صاروا حمما ،فٌطرحون فً نهر الحٌاة فٌنبتون كما
تنبت الحبة فً حمٌل السٌل .كما أنكر رإٌة هللا ٌوم القٌامة ونهج نهج المعتزلة األخ
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حدأمٌن ولد الخرشً هداه هللا وإٌانا التباع السنة عند فساد األمة حٌن قال فً
"نظرات عابرة"":وأنتم أٌها الناس من مشاٌخ الصوفٌة وكبار رجالها إنً أعظكم
اّلِل مِنَ ال َّ
ٌم ( {)98فإذا قرأت
اس َتع ِْذ ِب َّ ِ
طان َّ
قال هللا تعالىَ {:فإِذا َق َر ْأ َت ا ْلقُ ْرآنَ َف ْ
الر ِ
ش ٌْ ِ
ج ِ
القرآن فاستعذ باهلل من الشٌطان الرجٌم} أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌمٌَ {:اأَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ
َ
صدُّونَ َعنْ
اس ِبا ْل َباطِ ِل َو ٌَ ُ
ار َو ُّ
آ َم ُنوا إِنَّ َكث ً
ان لَ ٌَؤْ ُكلُونَ أَ ْم َوالَ ال َّن ِ
الرهْ َب ِ
ٌِرا مِنَ ْاأل ْح َب ِ
هللا ( })34أٌها األكابر فً هذه الطرٌقة الصوفٌة أو فً تلك ![]..إلى أن قال:
ٌل َّ ِ
َس ِب ِ
لٌس بٌنكم من هو مطالب بمعرفة هللا إنما أنتم مطالبون باإلٌمان باهلل وكٌؾ تعرفون
هللا وهو ال تدركه األبصار؟ ألم تقرإوا ما جاء فً هذا القرآن الكرٌم من مناجاة بٌن
هللا وعبده موسى صلى هللا علٌه وسلم { َولَ َّما َ
جاء ُموسى لِمٌِقاتِنا َو َكلَّ َم ُه َر ُّب ُه قالَ
ؾ
اس َت َق َّر َمكا َن ُه َف َس ْو َ
ِن ا ْن ُظ ْر إِلَى ا ْل َج َب ِل َفإِ ِن ْ
َر ِّب أَ ِرنًِ أَ ْن ُظ ْر إِلَ ٌْ َك قالَ لَنْ َترانًِ َولك ِ
صعِقا ً َفلَ َّما أَ َ
س ْبحا َن َك
فاق قالَ ُ
َترانًِ َفلَ َّما َت َجلَّى َر ُّب ُه لِ ْل َج َب ِل َج َعلَ ُه دَ ًّكا َو َخ َّر ُموسى َ
ُت ْب ُ
ت إِلَ ٌْ َك َوأَ َنا أَ َّول ُ ا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ ( ]..[}})143إلى أن قال :لن تستطٌع أٌها الرجل أن
ترى هللا رإٌة عٌن ،وأنت ؼارق فً عالم المخلوقات إال من خبلل ما ٌتبدى لك من
هذه اآلٌات التً تعلم أنها لم تكن لتحدث لو لم ٌكن وراءها مدبر عظٌم هو بكل
شًء محٌط {:إِ َّنما أَ ْم ُرهُ إِذا أَرادَ َ
ش ٌْبا ً أَنْ ٌَقُولَ لَ ُه ُكنْ َف ٌَ ُكونُ ( })82أٌها الناس لن
تروا ربكم إال من خبلل آٌاته التً تؽطٌكم وتبدو أمام أعٌنكم كل حٌن وكل لحظة]..
إلى أن قال ":أحادٌث الرإٌة :ارجعوا إلى كتاب المعلم بفوابد مسلم لئلمام أبً عبد
هللا محمد بن علً بن عمر المازري لتعلموا أن هذا الرجل لم ٌكن مطمبنا لما جاء
فً هذه األحادٌث ومنها أخذ هذه الجملٌ":ؤتٌهم هللا فً ؼٌر الصورة التً ٌعرفونها
فٌقول :أنا ربكم ،فٌقولون :نعوذ باهلل منك ،فٌؤتٌهم هللا فً صورته التً
ٌعرفونها"..مما ٌلفت االنتباه أن هذا اإلمام الذي هو أحد أربعة اعتمد علٌهم الشٌخ
خلٌل بن إسحاق فً مختصره الفقهً الذابع الصٌت المنتشر فً دٌارنا ،أخذ ٌعرض
شرحا وتعلٌبل لما تضمنته هذه الجمل لم ٌكن كافٌا لٌقنعنا فً هللا جل جبلله.إن
الرجل رحمه هللا لم ٌجرإ على القول بؤن هذا الكبلم هو من وضع أحادٌث الخبثاء
وأسقطهم مكانة بٌن األفاكٌن الكذابٌن الوضاعٌن للحدٌث ،حال بٌنه وبٌن أن ٌقول
ذلك أن الكبلم نسب للنبً صلى هللا علٌه وسلم ،والذي نؤخذ على الرجل هو عدم
تمٌٌزه هنا الحق من الباطل ،فالنبً صلى هللا علٌه وسلم ال ٌصدر عنه إال الحق،
وما كان لكبلم باطل هكذا أن ٌكون مقبوال لدى اإلمام الفقٌه المازري حتى ٌصبر
على نسبته للنبً صلى هللا علٌه وسلم فٌؤخذ فً محاولة توضٌحه وتبٌٌنه" قلت لٌس
حدأمٌن عفا هللا عنا وعنه كل زلة هو أول من ٌستطٌل فً عرض اإلمام المازري
فسٌؤتً كبلم محمد الؽزالً وتطاوله علٌه لكن اإلمام المازري ٌبقى أول من شرح
صحٌح مسلم شرحا مفٌدا تبعه القاضً عٌاض باإلكمال فً كتابه "إكمال المعلم
بفوابد مسلم" ثم جاءت الشروح األخرى المكملة وكانت طرٌقة هإالء الجهابذة
تنطلق من صحة األحادٌث فاكتفوا بتصحٌحها وأما ما دفع األخ حدأمٌن فً اتباع
نهج المعتزلة فً نفً رإٌة هللا ٌوم القٌامة فهو تصدٌه لطابفة صوفٌة وقد أخبرته أن
طرٌق أهل السنة فً محاورة المبتدعة هو إثبات الثوابت إذا وافقونا فٌها مع إظهار
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بواطٌلهم كما فعل شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً كتابه "منهاج السنة فً الرد على
الرافضة والجهمٌة".

الفصل الثانً :سلوك اإلمام مالك:
لقد عجبت لمن ٌبدل عقٌدة اإلمام مالك بعقٌدة من كان متؤخرا علٌه حابدا عن طرٌق
السلؾ الصالح كما عجبت لمن ٌبدل سلوك اإلمام مالك أو طرٌقه السلوكً بسلوك
آخر فٌه دخن .ومن المعلوم أن سلوك المرء نابع من عقٌدته ألنه عبارة عن تجلٌات
من تجلٌات هذه العقٌدة ألن الوجدان وهو محل التصدٌق ٌتجلى تصدٌقه فً النطق
باللسان والعمل بالجنان .وإن سلوك اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا كان متمثبل
فً خشٌة هللا ومراقبة النفس لٌل نهار حتى ال ٌؽتر بازدحام الناس علٌه للنهل من
علمه الزخار ،إنه مإمن إٌمانا راسخا بهذا العلم الذي تعلمه وعلمهٌ ،قال إنه كان
ٌعظم الحدٌث الذي ٌدرس للناس " َح َّتى َبلَ َػ ِمنْ َتعْ ظِ ٌ ِم ِه لَ ُه أَ َّن ُه لَدَ َؼ ْت ُه َع ْق َر ٌ
ب َوه َُو
ٌ َُح ِّد ُ
ث سِ َّ
ار ٌَصْ َفرُّ َو ٌَ َتلَ َّوى َح َّتى َت َّم ْال َمجْ لِسُ َولَ ْم ٌَ ْق َطعْ َك َبل َمهُ،
ص َ
ت َع ْش َر َة َمرَّ ًة َف َ
ؾ َح َّتى أَ ْن ُ
ص ِر ْ
ون لًِ
ظ َرَ ،فقٌِ َل لَ ُه َف َب َكى َو َقا َل :أَ َخاؾُ أَنْ ٌَ ُك َ
ان ٌَقُو ُل لِلسَّاب ِِل ا ْن َ
َو ُر َّب َما َك َ
م َِن السَّاب ِِل ٌَ ْو ٌم َوأَيُّ ٌَ ْو ٍمَ ،وإِ َذا أَ ْك َثرُوا س َُإالَ ُه َكفَّهُ ْم َو َقا َلَ " :حسْ ُب ُك ْم َمنْ أَ ْك َث َر َف َق ْد
َ
ار ُث َّم
ج َ
أَ ْخ َطؤ َ"َ ،و َمنْ أَ َحبَّ أَنْ ٌُ ِ
ٌب َعنْ ُك ِّل َمسْ ؤلَ ٍة َف ْل ٌَعْ ِرضْ َن ْف َس ُه َعلَى ْال َج َّن ِة َوال َّن ِ
جٌبُ َ ،و َق ْد أَ ْد َر ْك َنا ُه ْم إِ َذا ُسبِ َل أَ َح ُد ُه ْم َف َكؤَنَّ ْال َم ْو َ
ؾ َعلَ ٌْهَِ ،و ُسبِ َل َعنْ َث َمانِ ٌَ ٍة
ت أَ ْش َر َ
ٌُ ِ
ٌِن ِم ْن َهاَ :ال أَ ْد ِريَ ،و َقا َلْ ٌَ " :ن َبؽًِ ل ِْل َعال ِِم أَنْ ٌ َُورِّ َ
ث
ْن َو َث َبلث َ
َوأَرْ َبع َ
ٌِن َمسْ ؤَلَ ًة َف َقا َل فًِ ثِ ْن َتٌ ِ
ث
ان إِ َذا َش َّ
ك فًِ ْال َحدٌِ ِ
ُون إِلَ ٌْ َهاَ ،و َك َ
ٌِه ْم ٌَ ْف َزع َ
ُجلَ َسا َءهُ َال أَ ْد ِري ِل ٌَ ُك َ
ون أَصْ ًبل فًِ أَ ٌْد ِ
صلَّى َّ
ْس َو َقا َل:
هللا َ
َط َر َحهَُ ،وإِ َذا َقا َل أَ َح ٌدَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َح َب َس ُه ِب ْال َحب ِ
ان
ان ٌُ َقا ُم َبٌ َْن ٌَدَ ٌْ ِه الرَّ ُج ُل َك َما ٌُ َقا ُم َبٌ َْن ٌَدَ يِ ْاأل ُ َم َرا ِءَ ،و َك َ
ٌَصِ ُّح َما َقا َل ُث َّم ٌَ ْخ ُرجَُ ،و َك َ
َ
َ
َ
ُور
ج ًّدا إِ َذا أَ َج َ
ُم َهابًا ِ
اب فًِ َمسْ ؤلَ ٍة َال ٌُمْ ِكنُ أنْ ٌُ َقا َل لَ ُه ِمنْ أٌ َْن؟ َودَ َخ َل َعلَى ْال َم ْنص ِ
ص ِبًٌّ ٌَ ْد ُخ ُل َو ٌَ ْخ ُر ُج َف َقا َلَ :ت ْد ِري َمنْ ََذا؟ ه َُو ا ْبنًِ،
ْال َخلٌِ َف ِة ْال َعبَّاسِ ًِّ َوه َُو َعلَى َفرْ شِ ِه َو َ
ْؾ أَصْ َبحْ َ
ب َت ِزٌ ُد.
ت؟ َف َقا َل :فًِ ُعم ٍُر ٌَ ْنقُصُ َو ُذ ُنو ٍ
َوإِ َّن َما ٌَ ْف َز ُع ِمنْ َه ٌْ َبت َِك َ .وقٌِ َل لَ ُهَ :كٌ َ
هللا ُّ
الز َب ٌْ ِريِّ َ ،عنْ أَ ِبٌ ِه َقا َلُ :ك ْن ُ
ت
َوأَ ْخ َر َج ابْنُ َع ْب ِد ْال َبرِّ َو َؼ ٌْ ُرهَُ ،عنْ مُصْ َع ِ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
بب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َم َع َمالِكٍ َف َجا َء َر ُج ٌل َف َقا َل :أَ ٌُّ ُك ْم أَبُو َع ْب ِد
هللا َ
ُول َّ ِ
ج ِد َرس ِ
َجا ِلسً ا ِب َمسْ ِ
هللا َمالِ ٌ
ص ْد ِر ِه
ض َّم ُه إِلَى َ
ك؟ َف َقالُواَ :ه َذاَ ،ف َجا َء َف َسلَّ َم َعلَ ٌْ ِه َواعْ َت َن َق ُه َو َق َّبلَ ُه َبٌ َْن َع ٌْ َن ٌْ ِه َو َ
َّ ِ
صلَّى َّ
هللا لَ َق ْد َرأٌَ ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َجالِسً ا فًِ َه َذا ْال َم ْوضِ ِع
هللا َ
ار َح َة َرسُو َل َّ ِ
َو َقا َلَ :و َّ ِ
ْت ْال َب ِ
ْك َبؤْ ٌ
هللا.
س ٌَا أَ َبا َع ْب ِد َّ ِ
ْس َعلٌَ َ
ُكَ ،ف َقا َل :لٌَ َ
َف َقا َلَ (:ها ُتوا َمالِ ًكاَ ،فؤُت ًَِ ِب َك َترْ َع ُد َف َرابِص َ
حجْ َر َكَ .ف َف َتحْ َ
ِسَ .ف َجلَسْ َ
اك َو َقا َل :اجْ ل ْ
ت َف َم َؤلَهُ ِمسْ ًكا َم ْن ُثورً اَ .و َقا َل:
ت َف َقا َل :ا ْف َتحْ ِ
َو َك َّن َ
ك َط ِو ً
صدَ َق ْ
ْك َوب َُّث ُه فًِ أ ُ َّمتًَِ .ف َب َكى َمالِ ٌ
ُ
ت
ٌبل َو َقا َل :الرُّ ْإ ٌَا َتسُرُّ َو َال َت ُؽرُّ َ ،وإِنْ َ
ض َّم ُه إِلٌَ َ
اك َفه َُو ْالع ِْل ُم الَّذِي أَ ْودَ َعنًِ َّ
َقا َلُ :ث َّم إِنَّ َمالِ ًكا َع َز َم َعلَى َتصْ نٌِؾِ ْالم َُو َّط ِؤ
هللا ُ.
ر ُْإ ٌَ َ
Page 40

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

ان ِب ْال َمدٌِ َن ِة ٌَ ْو َمبِ ٍذ م َِن ْال ُعلَ َما ِء ْالم َُو َّطآتَِ ،فقٌِ َل لِ َمالِكٍ َ :ش َؽ ْل َ
ت َن ْف َس َك
ص َّن َف ُه َف َع ِم َل َمنْ َك َ
َف َ
ب َو َق ْد َش َر َك َك فٌِ ِه ال َّناسُ َو َعمِلُوا أَمْ َثالَ ُه َف َقا َل :ا ْب ُتونًِ ِب َما َعمِلُوا َفؤُت ًَِ
ِب َع َم ِل َه َذا ْال ِك َتا ِ
هللاَ ،قا َلَ :ف َكؤ َ َّن َما أ ُ ْلقِ ٌَ ْ
ت
ِب َذل َِك َف َن َظ َر فٌِ ِه َو َقا َل :لَ َتعْ لَمُنَّ أَ َّن ُه َال ٌَرْ َتفِ ُع إِ َّال َما أ ُ ِرٌدَ ِب ِه َوجْ ُه َّ ِ
ار َو َما َس ِمعْ ُ
ب أَنَّ
ت لِ َشًْ ٍء ِم ْن َها َبعْ دَ َذل َِك ِبذ ِْك ٍرَ .و َر َوى أَبُو مُصْ َع ٍ
ت ِْل َك ْال ُك ُتبُ فًِ ْاآل َب ِ
اس ِك َتابًا أَحْ مِلُهُ ْم َعلَ ٌْهَِ ،ف َكلَّ َم ُه َمالِ ٌ
ك فًِ َذل َِك
ُور َقا َل لِ َمالِكٍ َ :
أَ َبا َجعْ َف ٍر ْال َم ْنص َ
ضعْ لِل َّن ِ
ض َع ْالم َُو َّطؤ َ َف َما َف َر َغ ِم ْن ُه َح َّتى َم َ
ات أَبُو
ضعْ ُه َف َما أَ َح ٌد ْال ٌَ ْو َم أَعْ لَ َم ِم ْن َكَ ،ف َو َ
َف َقا َلَ :
ْن
ُور َقا َلَ :
َجعْ َف ٍر َوفًِ ِر َوا ٌَ ٍة :أَنَّ ْال َم ْنص َ
ضعْ َه َذا ْالع ِْل َم َودَ ِّونْ ِك َتابًا َو َج ِّنبْ فٌِ ِه َشدَ ابِدَ اب ِ
ُ
َ
ُور َو َما أَجْ َم َع
ُع َم َرَ ،ور َُخ َ
ْن َعب ٍ
َّاسَ ،و َش َو َّاذ اب ِ
ص اب ِ
ْن َمسْ عُودٍَ ،وا ْقصِ ْد أ ْو َس َط ْاألم ِ
َعلَ ٌْ َها الص ََّحا َب ُة َو ْاألَ ِبم َُّةَ .وفًِ ِر َوا ٌَ ٍة أَ َّن ُه َقا َل لَ ُه :اجْ َع ْل َه َذا ْالع ِْل َم عِ ْلمًا َواح ًِداَ ،ف َقا َل لَ ُه:
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َت َفرَّ قُوا فًِ ْال ِب َبل ِد َفؤ َ ْف َتى ُك ٌّل فًِ ِمصْ ِر ِه
هللا َ
ُول َّ ِ
إِنَّ أَصْ َح َ
اب َرس ِ
َ
َ
َ
اق َق ْو ٌل َت َع َّد ْوا فٌِ ِه َط ْو َر ُه ْمَ ،ف َقا َل :أَمَّا أَهْ ُل
ِب َما َرأىَ ،ف ِؤلهْ ِل ْال َمدٌِ َن ِة َق ْو ٌلَ ،و ِألهْ ِل ْال ِع َر ِ
اس ْالع ِْل َم.
صرْ ًفا َو َال َع ْد ًال َوإِ َّن َما ْالع ِْل ُم عِ ْل ُم أَهْ ِل ْال َمدٌِ َن ِة َف َ
اق َف َبل أَ ْق َب ُل ِم ْنهُ ْم َ
ضعْ لِل َّن ِ
ْال ِع َر ِ
َوفًِ ِر َوا ٌَ ٍة َعنْ َمالِكٍ َفقُ ْل ُ
ض ْو َن عِ ْل َم َناَ ،ف َقا َل أَبُو َجعْ َف ٍر:
اق َال ٌَرْ َ
ت لَ ُه :إِنَّ أَهْ َل ْال ِع َر ِ
ٌُضْ َربُ َعلَ ٌْ ِه َعا َّم ُتهُ ْم ِبال َّس ٌْؾِ َ ،و َن ْق َط ُع َعلَ ٌْ ِه ُ
َقا َل ابْنُ َع ْب ِد ْال َبرِّ :
ُور ُه ْم ِبال ِّسٌَاطِ .
ظه َ
َو َبلَ َؽنًِ َعنْ م َ
كَ :ما ٌَقُو ُل ال َّناسُ فًِ م َُو َّطبًِ؟ َفقُ ْل ُ
هللا َقا َلَ :قا َل لًِ َمالِ ٌ
ت
ْن َع ْب ِد َّ ِ
ُطرِّ ؾِ ب ِ
لَ ُه :ال َّناسُ َرج َُبل ِن ُمحِبٌّ م ْ
ُط ٍر َو َحا ٌّد ُم ْف َت ٍرَ ،ف َقا َل لًِ َمالِ ٌ
ك :إِنَّ َم َّد ِب َك ُع ُم ٌر َف َس َت َرى َما
ٌ ُِرٌ ُد َّ
هللا ُ ِب ِه".
إن سلوك المرء السنً ٌتمثل فً اتباعه لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً السر
والعبلنٌة ،فً الرضى والؽضب ،فً النوم والٌقظة ،فهو عبارة عن اإلخبلص هلل
جل وعبل فً العبادة وذلك ٌتطلب مراقبة النفس حتى ال تعمها أمراض القلوب،
وإن تبٌنت كان لها بالمرصاد حتى ٌقمعها أشد قمع ،واإلٌمان بالقدر خٌره وشره،
حلوه ومره ،وأن ما أصاب المرء لم ٌكن لٌخطبه وما أخطؤه لم ٌكن لٌصبه،
فاإلبتبلءات والتسخٌرات كلها من هللا فإن سخر هللا له األمور حمد هللا على ذلك،
وإن ابتبله صبر وشكر ،وإن استجاب له الدعاء حمد هللا على ذلك وإن ادخره له فً
اآلخرة أو صرؾ عنه مثله من الببلء فً الدنٌا ،كان ذلك كله من الخٌر ،ألن األمر
بٌد هللا جل وعبل ،والكون كونه والمخلوق مخلوقه ،وهو العدل فً كل تصرفاته ،فما
على العبد إال الحمد والشكر ،وإن كان البعض ٌعٌش فً ظبلل شروح حكم ابن
عطاء هللا فإن العٌش فً ظبلل السنة المشرفة أفضل وأنجى ،وقد ٌتبٌن فضل اإلمام
مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ومراقبته لنفسه أكثر فً أوراده الٌومٌة من خبلل ما
أودعه فً الموطإ ،حٌث قال فً الحث على اتباع السنة والعمل بما فً القرآن
والحدٌث مع شرحنا لرواٌة أبً مصعب الزهري للموطإ ما ٌلً:
صلَّى َّ
 - 1505أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ك؛ أَ َّن ُه َبلَ َؽهُ ،أَنَّ َرسُو َل هللاِ َ
هللا ُ
َ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلَ :ت َر ْك ُ
اب هللاَِ ،و ُس َّن َة َن ِب ٌِّ ِه
ْن ،لَنْ َتضِ لُّوا َما َت َمس َّْك ُت ْم ِب ِه َماِ :ك َت َ
ت فٌِ ُك ْم أمْ َرٌ ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم ".الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى
َ
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وإٌانا ببلؼا قد جاء مسندا لكنه ضعفه الحٌدري أحد دعاة الشٌعة الرافضة فً قناة
"الكوثر" وتحامل على الشٌخ ابن باز والشٌخ ابن عثٌمٌن والشٌخ األلبانً رحمهم
هللا تعالى وإٌانا ،وتجاهل استشهاد شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة بحدٌث الحث على آل
البٌت فً العقٌدة الواسطٌة ،فزعم أن هإالء الجهابذة ال ٌعرفون الحدٌث وحرفوه
ألنه فً فهمه السقٌم لم ٌصح عنده إال حدٌث ":إنً تارك فٌكم الثقلٌن :كتاب هللا،
وأهل بٌتً ،وإنهما لن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض"الذي أخرجه أحمد والبزار
والطبرانً والحاكم ـ وهذا لفظ الحاكم ـ وقال مسلمَ :ح َّد َثنًِ ُز َه ٌْ ُر بْنُ َحرْ بٍَ ،و ُ
ش َجا ُع
ْن ُعلَ ٌَّ َةَ ،قا َل ُز َه ٌْ ٌرَ :ح َّد َث َنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل بْنُ إِ ْب َراهٌِ َمَ ،ح َّد َثنًِ أَبُو
بْنُ َم ْخلَدٍَ ،ج ِمٌعً ا َع ِن اب ِ
َّانَ ،قا َل :ا ْن َطلَ ْق ُ
ُصٌْنُ بْنُ َس ْب َر َةَ ،و ُع َم ُر بْنُ مُسْ ل ٍِم،
ت أَ َنا َوح َ
َّانَ ،ح َّد َثنًِ ٌَ ِزٌ ُد بْنُ َحٌ َ
َحٌ َ
ٌِت ٌَا َز ٌْ ُد َخ ٌْرً ا َكثٌِرً اَ ،رأٌَ َ
ُصٌ ٌْن :لَ َق ْد لَق َ
ْت
ْن أَرْ َق َمَ ،فلَمَّا َجلَسْ َنا إِلَ ٌْ ِه َقا َل لَ ُه ح َ
إِلَى َز ٌْ ِد ب ِ
صلٌَّ َ
ت َحدٌِ َث ُه َ ،و َؼ َز ْو َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،و َس ِمعْ َ
ْت َخ ْل َف ُه لَ َق ْد
ت َم َعهَُ ،و َ
َرسُو َل هللاِ َ
ٌِتٌَ ،ا َز ٌْ ُد َخ ٌْرً ا َكثٌِرً اَ ،ح ِّد ْث َنا ٌَا َز ٌْ ُد َما َس ِمعْ َ
لَق َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ُول هللاِ َ
ت ِمنْ َرس ِ
ض الَّذِي ُك ْن ُ
ت سِ ِّنًَ ،و َق ُد َم َع ْهدِيَ ،و َنسِ ُ
هللا لَ َق ْد َك ِب َر ْ
ت
ٌت َبعْ َ
َو َسلَّ َمَ ،قا َلٌَ :ا اب َْن أَخًِ َو ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،ف َما َح َّد ْث ُت ُك ْم َفا ْق َبلُواَ ،و َما َالَ ،ف َبل ُت َكلِّفُونٌِهِ،
ُول هللاِ َ
أَعِ ً ِمنْ َرس ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَ ْومًا فٌِ َنا َخطِ ٌبًاِ ،ب َما ٍء ٌ ُْد َعى ُخ ًّما َبٌ َْن َم َّك َة
ُث َّم َقا َلَ :قا َم َرسُو ُل هللاِ َ
اس َفإِ َّن َما
هللا َوأَ ْث َنى َعلَ ٌْهَِ ،و َو َع َظ َو َذ َّك َرُ ،ث َّم َقا َل" :أَ َّما َب ْعدُ ،أَ ََّل أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
َو ْال َمدٌِ َن ِة َف َحمِدَ َ
أَ َنا َب َ
اب هللاِ
ار ٌك فٌِ ُك ْم َث َقلَ ٌْ ِن :أَ َّولُهُ َما ِك َت ُ
ج َ
ش ٌر ٌُوشِ ُك أَنْ ٌَؤْت ًَِ َر ُ
سول ُ َر ِّبً َفؤ ُ ِ
ٌبَ ،وأَ َنا َت ِ
ب هللاِ َو َر َّؼ َب
اس َت ْمسِ ُكوا ِب ِه " َف َح َّث َعلَى ِك َتا ِ
فٌِ ِه ا ْل ُهدَ ى َوال ُّنو ُر َف ُخ ُذوا ِب ِك َتا ِ
ب هللاَِ ،و ْ
هللا فًِ أَهْ ِل َب ٌْتًِ،
هللا فًِ أَهْ ِل َب ٌْتًِ ،أ ُ َذ ِّك ُر ُك ُم َ
فٌِهُِ ،ث َّم َقالََ « :وأَهْ ل ُ َب ٌْتًِ أ ُ َذ ِّك ُر ُك ُم َ
ِساإُ هُ مِنْ
سن َ
ص ٌْنٌ َ :و َمنْ أَهْ ل ُ َب ٌْتِهِى ٌَا َز ٌْ ُد أَلَ ٌْ َ
أ ُ َذ ِّك ُر ُك ُم هللاَ فًِ أَهْ ِل َب ٌْتًِ» َف َقالَ لَ ُه ُح َ
الصدَ َق َة َب ْعدَ هَُ ،قالَ:
ِساإُ هُ مِنْ أَهْ ِل َب ٌْتِهَِ ،ولَكِنْ أَهْ ل ُ َب ٌْتِ ِه َمنْ ُح ِر َم َّ
أَهْ ِل َب ٌْتِهِى َقالَ :ن َ
اس َقالَُ :كل ُّ هَإُ ََّل ِء ُح ِر َم
َو َمنْ ُه ْمى َقالَُ :ه ْم آل ُ َعل ًٍِّ َوآل ُ َعق ٍ
ٌِلَ ،وآل ُ َج ْع َف ٍرَ ،وآل ُ َع َّب ٍ
َّانَ ،ح َّد َث َنا َحسَّانُ ٌَعْ نًِ اب َْن
َّ
ْن الرَّ ٌ ِ
ار ب ِ
الصدَ َق َةى َقالََ :ن َع ْم" َ -36و َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ َب َّك ِ
ْن أَرْ َق َمَ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ
ْن َحٌ َ
ْن َمسْ ر ٍ
َّانَ ،عنْ َز ٌْ ِد ب ِ
ُوقَ ،عنْ ٌَ ِزٌدَ ب ِ
إِ ْب َراهٌِ َمَ ،عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
اق ْال َحد َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،و َس َ
ث ُز َه ٌْ ٍر ،وأخرجه عبد بن
ٌِث ِب َنحْ ِوهِِ ،ب َمعْ َنى َحدٌِ ِ
َ
عمٌد وابن أبً شٌبة ومن طرٌقه أخرجه الطبرانً ،فؤردت أن أبٌن أن هذا الحدٌث
صحٌح المعنى صحٌح اإلسناد صرٌح ،قال أبو بكر البزار فً المسندَ -8993 :ح َّدثنا
َ
َّارَ ،قالَ :ح َّدثنا داود بن َعمْ روَ ،قالَ :ح َّدثنا صالح بن موسى
ْن َسٌ ٍ
ُور ب ِ
أحْ َم ُد بْنُ َم ْنص ِ
بن َعبد هللا بن طلحة قال :حدثنً َعبد العزٌز بن رفٌع عن أبً صالحَ ،عن أبً
صلَّى َّ
هللا ُ َعلٌَه َو َسلَّم" :إنً قد خلفت فٌكم اثنٌن لن
ه َُرٌرةَ ،قا َلَ :قا َل َرسُول هللاِ َ
تضلوا بعدهما أبدا كتاب هللا وسنتً ولن ٌتفرقا حتى ٌردا على الحوض ".وقال أبو
عبد هللا الحاكم فً المستدرك -319 :أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقٌه ،أنبؤ محمد بن
عٌسى بن السكن الواسطً ،ثنا داود بن عمرو الضبً ،ثنا صالح بن موسى
الطلحً ،عن عبد العزٌز بن رفٌع ،عن أبً صالح ،عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه،
قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":إنً قد تركت فٌكم شٌبٌن لن تضلوا
بعدهما :كتاب هللا وسنتً ،ولن ٌتفرقا حتى ٌردا علً الحوض" ،وقال البٌهقً فً
السنن الكبرى -20124 " :أخبرنا أبو الحسٌن بن بشران العدل ببؽداد أنبؤ أبو أحمد
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حمزة بن محمد بن العباس ثنا عبد الكرٌم بن الهٌثم أنبؤ العباس بن الهٌثم ثنا صالح
بن موسى الطلح ي عن عبد العزٌز بن رفٌع عن أبً صالح عن أبً هرٌرة رضً
هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :إنً قد خلفت فٌكم ما لن تضلوا
بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب هللا وسنتً ولن ٌفترقا حتى ٌردا على
الحوض ".وقال ابن عبد البر فً "التمهٌد"َ ":و َه َذا أٌَْضً ا َمحْ فُ ٌ
وظ َمعْ ر ٌ
ُوؾ َم ْشهُو ٌر
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم عِ ْندَ أَهْ ِل ْالع ِْل ِم ُ
اإلسْ َنا ِد
َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
شه َْر ًة ٌَ َكا ُد ٌُسْ َت ْؽ َنى ِب َها َع ِن ْ ِ
ٌِث ِمنْ أَ َحادٌِ ِ َ
َ
ار ْاآل َحا ِد أَ َحاد ُ
ْن
َور ُِو َ
ث أ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َو َعمْ ِرو ب ِ
ي فًِ َذل َِك ِمنْ أ ْخ َب ِ
َ
ان ْال َب ْؽدَ ادِيُّ َقا َل َح َّد َث َنا
ان َقا َل َح َّد َث َنا أحْ َم ُد بْنُ ُسلَ ٌْ َم َ
،ح َّد َث َنا َع ْب ُد الرَّ حْ َم ِن بْنُ َمرْ َو َ
َع ْوؾٍ َ
ُوسى َّ
الط ْلحًُِّ َقا َل
ْال َب َؽ ِويُّ َقا َل َح َّد َث َنا دَ اوُ ُد بْنُ َعمْ ٍرو ال َّ
صالِ ُح بْنُ م َ
ضبًُِّّ َقا َل َح َّد َث َنا َ
صلَّى
هللا َ
صال ٍِح َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َقا َل فال َرسُو ُل َّ ِ
ْن ُر َفٌ ٍْع َعنْ أَ ِبً َ
ٌز ب ِ
َح َّد َث َنا َع ْب ِد ْال َع ِز ِ
َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ":إِ ِّنً َقدْ َخلَّ ْف ُ
س َّنتًِ ".
اب َّ ِ
هللا َو ُ
ت فٌِ ُك ُم ا ْث َن َت ٌْ ِن لَنْ َتضِ لُّوا َب ْعدَ ُه َما أَ َبدً ا ِك َت ُ
َو َح َّد َث َنا َع ْب ُد الرَّ حْ َم ِن بْنُ ٌَحْ ٌَى َقا َل َح َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ َسعٌِ ٍد َقا َل َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ إِ ْب َراهٌِ َم
ْن
الدٌبلي قال َح َّد َث َنا َعلًُِّ بْنُ َز ٌْ ٍد ْال َف َرابِضِ ًُّ َقا َل َح َّد َث َنا ْال ُح َن ٌْنًُِّ َعنْ َكثٌِ ُر بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ " :ت َر ْك ُ
ت
هللا َ
ْن َع ْوؾٍ َعنْ أَ ِبٌ ِه َعنْ َج ِّد ِه َقا َل َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
َعمْ ِرو ب ِ
َّ
َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ".
فٌِ ُك ْم أَ ْم َر ٌْ ِن لَنْ َتضِ لُّوا َما َت َم َّس ْك ُت ْم ِب ِه َما ِك َتا ِ
ب ِ
س َّن ِة َن ِب ٌِّ ِه َ
هللا َو ُ
قلت وٌشهد له ما أخرجه أبو عوانة فً المستخرج ،قال -7660 " :حدثنا محمد بن
عبد الملك الواسطً ،قال :حدثنا ٌزٌد بن هارون ،قال :أخبرنا ورقاء بن عمر ،عن
عبد هللا بن دٌنار ،عن ابن عمر ،قال" :كنا إذا باٌعنا رسول هللا -صلى هللا علٌه
وسلم ،-باٌعناه على كتاب هللا ،وسنة نبٌه -صلى هللا علٌه وسلم ،-فٌقول لنا رسول
هللا -صلى هللا علٌه وسلم :-السمع والطاعة فٌما استطعتم" .والطبرانً فً "المعجم
الكبٌر"،قال -11216 ":حدثنا ابن حنبل ،ثنا محمد بن أبان الواسطً ،ثنا أبو شهاب،
عن أبً محمد الجزري وهو حمزة النصٌبً ،عن عمرو بن دٌنار ،عن ابن عباس،
قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :من أعان بباطل لٌدحض بباطله حقا فقد
برئ من ذمة هللا وذمة رسوله ،ومن مشى إلى سلطان هللا لٌذله أذله هللا مع ما
ٌدخر له من الخزي ٌوم القٌامة ،سلطان هللا كتاب هللا وسنة نبٌه ،ومن تولى من
أمراء المسلمٌن شٌبا فاستعمل علٌهم رجال وهو ٌعلم أن فٌهم من هو أولى بذلك
وأعلم منه بكتاب هللا وسنة رسوله ،فقد خان هللا ورسوله وجمٌع المإمنٌن ،ومن
ترك حوابج الناس لم ٌنظر هللا فً حاجته حتى ٌقضً حوابجهم وٌإدي إلٌهم
بحقهم ،ومن أكل درهم ربا فهو ثالث وثالثٌن زنٌة ،ومن نبت لحمه من سحت
فالنار أولى به» وقال المروزي فً السنةَ -68 " :ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ ٌَحْ ٌَى ،ثنا ابْنُ أَ ِبً
ُ
ْن
ْن أَ ِبً [صَ ]26:ع ْب ِد َّ ِ
ْسَ ،ح َّد َثنًِ أَ ِبًَ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
أ َوٌ ٍ
هللا ْال َبصْ ِريِّ َ ،و َعنْ َث ْو ِر ب ِ
هللا ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم« :أَ ٌُّ َها
َّاسَ ،قا َلَ :قا َل ال َّن ِبًُّ َ
ْن َعب ٍ
ٌَ ِزٌدَ ال َّد ٌْلًِِّ َ ،عنْ عِ ْك ِر َم َةَ ،ع ِن اب ِ
اس َم ُعوا َق ْولًِ َفإِ ِّنً ََّل أَدْ ِري لَ َعلًِّ ََّل أَ ْل َقا ُك ْم َب ْعدَ ٌَ ْومًِ ه ََذا فًِ ه ََذا ا ْل َم ْوقِؾِ ،
اس ْ
ال َّن ُ
اء ُك ْم َوأَ ْم َوالَ ُك ْم َح َرا ٌم َعلَ ٌْ ُك ْم إِلَى ٌَ ْو ِم َت ْل َق ْونَ َر َّب ُك ْم َك ُح ْر َم ِة ٌَ ْو ِم ُك ْم
اس إِنَّ ِد َم َ
أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
ه ََذا فًِ َبلَ ِد ُك ْم ه ََذا َوإِ َّن ُك ْم َس َت ْل َق ْونَ َر َّب ُك ْم َف ٌَ ْسؤَل ُ ُك ْم َعنْ أَ ْع َمالِ ُك ْم َو َق ِد َبلَّ ْؽ ُ
َ ،ف َذ َك َر
ت»
ت َو َقدْ َت َر ْك ُ
اس َق ْولًِ َفإِ ِّنً َقدْ َبلَّ ْؽ ُ
ت
اعقِلُوا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
َك َبلمًا َكثٌِرً ا َو َقا َل فًِ آخ ِِر ِهَ « :ف ْ
س َّن َة َن ِب ٌِّهِ ،أَ ٌُّ َها
اب َّ ِ
هللا َو ُ
ص ْم ُت ْم ِب ِه َفلَنْ َتضِ لُّوا أَ َبدً اِ ،ك َت َ
اع َت َ
اس َما إِ ِن ْ
فٌِ ُك ْم أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
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اعقِلُوا َتعٌِ ُ
ب
ض ِر ُ
ارا ٌَ ْ
ج ُعوا َب ْعدِي ُك َّف ً
اس َم ُعوا ِم ِّنً َما أَقُول ُ لَ ُك ُم ْ
اس ْ
ال َّن ُ
ش َوا َو ََّل َت ْر ِ
ت اللَّهُ ْم َهلْ َبلَّ ْؽ ُ
ت اللَّهُ ْم َهلْ َبلَّ ْؽ ُ
س ٌُوؾِ  ،اللَّهُ ْم َهلْ َبلَّ ْؽ ُ
تى»،
ض ِبال ُّ
اب َب ْع ٍ
ض ُك ْم ِر َق َ
َبع ُ
وقال الحاكم فً المستدرك -318 ":حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقٌه ،أنبؤ العباس
بن الفضل األسفاطً ،ثنا إسماعٌل بن أبً أوٌس ،وأخبرنً إسماعٌل بن محمد بن
الفضل الشعرانً ،ثنا جدي ،ثنا ابن أبً أوٌس ،حدثنً أبً ،عن ثور بن زٌد الدٌلً،
عن عكرمة ،عن ابن عباس ،أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خطب الناس فً
حجة الوداع  ،فقال«:قد ٌبس الشٌطان بؤن ٌعبد بؤرضكم ولكنه رضً أن ٌطاع فٌما
سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم ،فاحذروا ٌا أٌها الناس إنً قد تركت فٌكم ما
إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب هللا وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم ،إن كل
مسلم أخ مسلم ،المسلمون إخوة ،وَّل ٌحل َّلمرئ من مال أخٌه إَّل ما أعطاه عن
طٌب نفس ،وَّل تظلموا ،وَّل ترجعوا من بعدي كفارا ٌضرب بعضكم رقاب
بعض» .وقد احتج البخاري بؤحادٌث عكرمة واحتج مسلم بؤبً أوٌس ،وسابر رواته
متفق علٌهم ،وهذا الحدٌث لخطبة النبً صلى هللا علٌه وسلم متفق على إخراجه فً
الصحٌحٌ « :ا أٌها الناس إنً قد تركت فٌكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به
كتاب هللا ،وأنتم مسبولون عنً فما أنتم قابلونى» وذكر االعتصام بالسنة فً هذه
الخطبة ؼرٌب وٌحتاج إلٌها" .وقد وجدت له شاهدا من حدٌث أبً هرٌرة،وقال:
 -321أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي ،بمرو ،ثنا أحمد بن محمد
بن عٌسى القاضً ،ثنا أبو معمر ،ثنا عبد الوارث ،عن الحسٌن ،عن ابن برٌدة ،أن
معاوٌة ،خرج من حمام حمص ،فقال لؽبلمه :ابتنً لبستً فلبسهما ،ثم دخل مسجد
حمص فركع ركعتٌن ،فلما فرغ إذا هو بناس جلوس ،فقال لهم :ما ٌجلسكم؟ قالوا:
صلٌنا صبلة المكتوبة ثم قص القاص ،فلما فرغ قعدنا نتذاكر سنة رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ،فقال معاوٌة :ما من رجل أدرك النبً صلى هللا علٌه وسلم أقل حدٌثا
عنه منً ،إنً سؤحدثكم بخصلتٌن حفظتهما من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :ما
من رجل ٌكون على الناس فٌقوم على رأسه الرجال ٌحب أن تكثر الخصوم عنده
فٌدخل الجنة ،قال :وكنت مع النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌوما فدخل المسجد فإذا هو
بقوم فً المسجد قعود ،فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم« :ما ٌقعدكمى» قالوا :صلٌنا
الصبلة المكتوبة ،ثم قعدنا نتذاكر كتاب هللا وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم ،فقال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :إن هللا إذا ذكر شٌبا تعاظم ذكره»« .هذا حدٌث
صحٌح على شرط الشٌخٌن ،وقد سمع عبد هللا بن برٌدة األسلمً من معاوٌة ؼٌر
حدٌث» ،وقال -5321 :حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب ،ثنا السري بن ٌحٌى
التمٌمً ،ثنا قبٌصة بن عقبة ،ثنا سفٌان ،عن أسلم المنقري ،قال :سمعت عبد هللا بن
عبد الرحمن بن أبزىٌ ،حدث عن أبٌه ،قال :لما وقع الناس فً أمر عثمان رضً
هللا عنه قلت ألبً بن كعب :أبا المنذر ،ما المخرج من هذا األمر؟ قال« :كتاب هللا
وسنة نبٌه ،ما استبان لكم فاعملوا به ،وما أشكل علٌكم ،فكلوه إلى عالمه» ،وقال
البٌهقً فً السنن الكبرى -20123 ":أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرنً إسماعٌل بن
محمد بن الفضل الشعرانً ثنا جدي ثنا بن أبً أوٌس ثنا أبً عن ثور بن زٌد الدٌلً
عن عكرمة عن بن عباس رضً هللا عنهما :أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
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خطب الناس فً حجة الوداع فقال ٌا أٌها الناس أنً قد تركت فٌكم ما إن اعتصمتم
به فلن تضلوا أبدا كتاب هللا وسنة نبٌه ".قال ابن عبد البر فً االستذكارَ " :قا َل أَبُو
صلَّى َّ
ث أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم مُسْ َن ًدا ِمنْ َحدٌِ ِ
ي َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ُع َم َر َه َذا َق ْد ر ُِو َ
ِ،ح َّد َثنًِ َع ْب ُد الرَّ حْ َم ِن بْنُ
َو َحدٌِ ِ
ْن َع ْوؾٍ ْالم َُزنًِِّ َو َق ْد َذ َكرْ َنا َذل َِك فًِ ال َّتمْ ِهٌد َ
ث َعمْ ِرو ب ِ
ٌز
ان َقا َل َح َّد َثنًِ َع ْب ُد َّ ِ
ان َقا َل َح َّد َثنًِ أَحْ َم ُد بْنُ ُسلَ ٌْ َم َ
َمرْ َو َ
هللا بْنُ م َُح َّم ِد ب ِ
ْن َع ْب ِد ْال َع ِز ِ
ُوسى َّ
الط ْلحًُِّ َقا َل
ْال َب َؽ ِويُّ َقا َل َح َّد َثنًِ دَ اوُ ُد بْنُ َعمْ ٍرو ال َّ
صالِ ُح بْنُ م َ
ضبًُِّّ َقا َل َح َّد َثنًِ َ
صلَّى
هللا َ
صال ٍِح َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َقا َل َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ٌز بْنُ ُر َفٌ ٍْع َعنْ أَ ِبً َ
َح َّد َثنًِ َع ْب ُد ْال َع ِز ِ
َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ":إِ ِّنً َقدْ َخلَّ ْف ُ
س َّنتًِ" َقا َل
اب َّ ِ
هللا َو ُ
ت فٌِ ُك ُم ا ْث َن َت ٌْ ِن لَنْ َتضِ لُّوا َب ْعدَ ُه َما ِك َت َ
صلَّى َّ
ْ
أَبُو ُع َم َر ْال َه ْد ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
اع ِك َتا ِ
هللا َ
ُول َّ ِ
ب َّ ِ
هللا َو ُس َّن ُة َرس ِ
ي ُك ُّل ال َه ْديِ فًِ ا ِّت َب ِ
ت ال ُّس َّن ُة َعنْ بَاطِ نِ ِه َو َعنْ م َُرا ِد َّ
هللا إِ َذا أَ ْش َك َل َظا ِه ُرهُ أَ َبا َن ِ
فهً المبنٌة لِم َُرا ِد ِك َتا ِ
هللاِ
ب َّ ِ
ِم ْن ُه ،والجدال فً ما َتعْ َتقِ ُدهُ ْاألَ ْفبِدَ ةُ م َِن الض ََّّبل ِل".
هللا َفا َّتب ُعونًِ ٌُ ْحب ْب ُك ُم َّ
َّ
هللا ُ َو ٌَ ْؽف ِْر لَ ُك ْم
وقال ابن كثٌر فً تفسٌره ":قُلْ إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ِ
ِ
ح ُّبونَ َ ِ
ُذ ُنو َب ُك ْم َو َّ
ِب
هللا ََّل ٌُح ُّ
الر ُ
هللا َو َّ
سولَ َفإِنْ َت َولَّ ْوا َفإِنَّ َّ َ
هللا ُ َؼفُو ٌر َرحٌِ ٌم ( )31قُ ْل أَطِ ٌ ُعوا َّ َ
ْس ه َُو َعلَى
هللا َولٌَ َ
ا ْلكاف ِِرٌنَ (َ })32ه ِذ ِه ْاآل ٌَ ُة ْال َك ِرٌ َم ُة َحا ِك َم ٌة َعلَى ُك ِّل َم ِن ا َّد َعى َم َح َّب َة َّ ِ
َّ
الط ِرٌ َق ِة ْالم َُح َّم ِد ٌَّ ِة َفإِ َّن ُه َكاذ ٌ
س ْاألَمْ ِر َح َّتى ٌَ َّت ِب َع ال َّشرْ َع ْالم َُح َّمدِيَّ
ِب فًِ دَ عْ َواهُ فًِ َن ْف ِ
ٌِع أَ ْق َوالِ ِه وأفعاله َوأَحْ َوالِهَِ ،ك َما َث َب َ
ُول
ت فًِ ال َّ
َوال ِّد َ
ٌِح َعنْ َرس ِ
صح ِ
ٌن ال َّن َب ِويَّ فًِ َجم ِ
صلَّى َّ
س َعلَ ٌْ ِه أَ ْم ُر َنا َفهُ َو َر ٌّد» َولِ َه َذا
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ،أَ َّن ُه َقا َل َ «:منْ َع ِملَ َع َم ًال لَ ٌْ َ
هللا َ
َّ ِ
هللا َفا َّت ِب ُعونًِ ٌُ ْح ِب ْب ُك ُم َّ
صل ُ لَ ُك ْم}  ،وقال القرطبً
َقا َل{:قُ ْل إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ِ
هللا ُ أَ ْي ٌَ ْح ُ
ح ُّبونَ َّ َ
ب َقا َلَ :رأَى أَبُو أ ُ َما َم َة ُرءُوسً ا َم ْنصُو َب ًة
فً تفسٌرهَ " :ر َوى ال ِّترْ ِمذِيُّ َعنْ أَ ِبً َؼالِ ٍ
ب ِد َم ْش َقَ ،ف َقا َل أَبُو أ ُ َما َم َة :ك َِبلبُ ال َّنار َشرُّ َق ْتلَى َتحْ َ َ
ٌِم ال َّس َما ِءَ ،خ ٌْ ُر َق ْتلَى
َعلَى َبا ِ
ِ
ت أد ِ
َمنْ َق َتلُوهُُ -ث َّم َق َرأَْ ٌَ "-و َم َت ْب ٌَضُّ وُ جُوهٌ َو َتسْ َو ُّد وُ جُوهٌ" إِلَى آخ ِِر ْاآل ٌَ ِة .قُ ْل ُ
ت ِألَ ِبً أ ُ َما َم َة:
ُول َّ
صلَّى َّ
أَ ْن َ
هللاِ
هللا َ
ُول َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم؟ َقا َل :لَ ْو لَ ْم أَسْ َمعْ ُه ِمنْ َرس ِ
ت َس ِمعْ َت ُه ِمنْ َرس ِ
صلَّى َّ
ْن أَ ْو َث َبل ًثاَ -ح َّتى َع َّد َسبْعً اَ -ما َح َّد ْث ُت ُكمُوهَُ .قا َل:
َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم إِ َّال َمرَّ ًة أَ ْو َمرَّ َتٌ ِ
َّ
ٌ
ْ
َّ
صلى
هللا َ
ْن َسعْ ٍد َقا َل َقا َل َرسُو ُل ِ
َه َذا َحدٌِث َح َس ٌنَ .وفًِ َ
اريِّ َعنْ َسه ِْل ب ِ
ٌِح الب َُخ ِ
صح ِ
ش ِر َب لَ ْم ٌَ ْظ َمؤْ
َّ
ش ِر َب َو َمنْ َ
ض َمنْ َم َّر َعلَ ًَّ َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم (:إِ ِّنً َف َر ُط ُك ْم َعلَى ا ْل َح ْو ِ
َ
از ٍم:
أَ َبدً ا لَ ٌَ ِردَ نَّ َعلَ ًَّ أَ ْق َوا ٌم أَ ْع ِرفُهُ ْم َو ٌَ ْع ِرفُونًِ ُث َّم ٌُ َحال ُ َب ٌْنًِ
َو َب ٌْ َنهُ ْم (َ .قا َل أبُو َح ِ
ْن َسعْ دٍ؟ َفقُ ْل ُ
َّاش َف َقا َل :أَ َه َك َذا َس ِمعْ َ
ت َن َع ْم.
َف َسم َِعنًِ ال ُّنعْ َمانُ بْنُ أَ ِبً َعٌ ٍ
ت ِمنْ َسه ِْل ب ِ
َف َقا َل :أَ ْش َه ُد َعلَى أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ لَ َس ِمعْ ُت ُه َوه َُو ٌَ ِزٌ ُد فٌِ َهاَ " :فؤَقُول ُ إِ َّن ُه ْم ِم ِّنً َف ٌُ َقال ُ
،و َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة
س ْح ًقا لِ َمنْ َؼ ٌَّ َر َب ْعدِي" َ
س ْح ًقا ُ
إِ َّن َك ََّل َتدْ ِري َما أَ ْحدَ ُثوا َب ْعدَ َك َفؤَقُول ُ ُ
صلَّى َّ
ان ٌ َُح ِّد ُ
ض ٌَ ْو َم
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل":
ٌَ ِر ُد َعلَى ا ْل َح ْو ِ
هللا َ
ث أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
أَ َّن ُه َك َ
ابً َف ٌَقُول ُ إِ َّن َك ََّل
ض َفؤَقُول ُ ٌَا َر ِّب أَ ْ
ابً َف ٌُ ْجلَ ْونَ َع ِن ا ْل َح ْو ِ
ا ْلقِ ٌَا َم ِة َرهْ ٌط مِنْ أَ ْ
ص َح ِ
ص َح ِ
ار ِه ْم ا ْل َق ْه َق َرى " َو ْاألَ َحاد ُ
ٌِث فًِ َه َذا
عِ ْل َم لَ َك ِب َما أَ ْحدَ ُثوا َب ْعدَ َك إِ َّنهُ ُم ْار َتدُّوا َعلَى أَدْ َب ِ
هللا ُ َولَ ْم ٌَؤْ َذنْ ِب ِه َّ
ضاهُ َّ
ٌِن هللا ماال ٌَرْ َ
ْال َمعْ َنى َكث َ
هللا ُ
ٌِرةٌَ .ف َمنْ َب َّد َل أَ ْو َؼٌ ََّر أَ ِو ا ْب َتدَ َع فًِ د ِ
ٌِن ِم ْن ُه ْالم َُس َّودِي ْالوُ جُوهَِ ،وأَ َش ُّد ُه ْم َطرْ ًدا
ض ْال ُم ْب َت ِعد َ
َفه َُو م َِن ْال َم ْطرُود َ
ٌِن َع ِن ْال َح ْو ِ
ار ِج َعلَى ْ
اخت َِبلؾِ ف َِرقِ َها،
ٌِن َو َف َ
اع َة ْالمُسْ لِم َ
ؾ َج َم َ
َوإِب َْع ًادا َمنْ َخالَ َ
ار َق َس ِبٌلَهُ ْمَ ،ك ْال َخ َو ِ
ض َبللِ َهاَ ،و ْالمُعْ َت ِزلَ ِة َعلَى أَصْ َناؾِ أَهْ َوابِ َهاَ ،ف َهإُ َال ِء ُكلُّهُ ْم
ِض َعلَى َت َباٌ ُِن َ
َوالرَّ َواف ِ
ون فًِ ْال َج ْو ِر َو ُّ
ُونَ ،و َك َذل َِك َّ
س ْال َح ِّق َو َق ْت ِل
الظلَ َم ُة ْالمُسْ ِرفُ َ
ون َو ُم ْب َت ِدع َ
ُم َب ِّدل ُ َ
الظ ْل ِم َو َطمْ ِ
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اع ُة أَهْ ِل َّ
الزٌ ِْػ
ون ِب ْال َك َباب ِِر ْالمُسْ َت ِ
ون ِب ْال َم َعاصِ ًَ ،و َج َم َ
خفُّ َ
أَهْ لِ ِه َوإِ ْذ َالل ِِه ْمَ ،و ْالمُعْ لِ ُن َ
َو ْاألَهْ َوا ِء َو ْال ِبدَ ِعُ ،ك ٌّل ٌ َُخاؾُ َ ،علٌَ ِْه ْم أن ٌكونوا عنوا باآلٌة ،والحبر َك َما َب ٌَّ َّناَ ،و َال
انَ .و َق ْد َقا َل ابْنُ
ار إِ َّال َكافِ ٌر َجا ِ
ح ٌد لٌَ َ
ْس فًِ َق ْل ِب ِه م ِْث َقا ُل َح َّب ِة َخرْ دَ ٍل ِمنْ إٌِ َم ٍ
ٌ َُخلَّ ُد فًِ ال َّن ِ
ان ٌَقُو ُل:
ْال َقاسِ ِمَ :و َق ْد ٌَ ُكونُ ِمنْ َؼ ٌْ ِر أَهْ ِل ْاألَهْ َوا ِء َمنْ ه َُو َشرٌّ ِمنْ أَهْ ِل ْاألَهْ َوا ِءَ .و َك َ
تمام اإلخبلص تجنب المعاصً ".وأردت أن أختم هذا الحدٌث بالحث على
َ
ُسٌْنُ بْنُ َمسْ عُو ٍد :أ ْخ َب َر َنا
االعتصام بالسنة ،قال البؽوي فً شرح السنةَ :قا َل ال َّش ٌْ ُخ ْالح َ
ُؾَ ،نا
َع ْب ُد ْال َوا ِ
هللا ال ُّن َع ٌْمًُِّ  ،أَنا م َُح َّم ُد بْنُ ٌُوس َ
ح ِد بْنُ أَحْ َمدَ ْال َملٌِحًُِّ  ،أَنا أَحْ َم ُد بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
م َُح َّم ُد بْنُ إِسْ مَاعِ ٌ َلَ ،نا أَبُو ُك َر ٌْبٍَ ،نا أَبُو أ ُ َسا َم َةَ ،عنْ ب َُر ٌْدٍَ ،عنْ أَ ِبً بُرْ دَ َةَ ،عنْ أَ ِبً
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل" :إ َّن َما َم َثلًِ َو َم َثل ُ َما َب َع َثنًِ َّ
هللا ُ ِب ِه َك َم َث ِل
ُوسىَ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ َ
م َ
ِ
َر ُج ٍل أَ َتى َق ْو ًماَ ،ف َقالٌََ :ا َق ْو ِم ،إِ ِّنً َرأَ ٌْ ُ
ش بِ َع ٌْ َن ًََّ ،وإِ ِّنً أَ َنا ال َّنذٌِ ُر ا ْل ُع ْر ٌَانُ ،
ت ا ْل َج ٌْ َ
اع ُه َطابِ َف ٌة مِنْ َق ْو ِمهَِ ،فؤَدْ لَ ُجواَ ،فا ْن َطلَقُوا َعلَى َم ْهلِ ِه ْمَ ،ف َن َج ْواَ ،و َك َّذ َب ْت
اءَ ،فؤ َ َط َ
َفال َّن َج َ
اج َت َ
شَ ،فؤَهْ لَ َكهُ ْم َو ْ
ص َّب َحهُ ُم ا ْل َج ٌْ ُ
ص َب ُحوا َم َكا َنهُ ْمَ ،ف َ
َطابِ َف ٌة ِم ْنهُ ْمَ ،فؤ َ ْ
احهُ ْمَ ،ف َذلِ َك َم َثل ُ
ج ْب ُ
ج ْب ُ
ت ِب ِه مِنَ ا ْل َح ِّق"،
ت ِبهَِ ،و َم َثل ُ َمنْ َع َ
َمنْ أَ َط َ
صانًَِ ،و َك َّذ َب ِب َما ِ
اعنًَِ ،فا َّت َب َع َما ِ
َه َذا َحد ٌ
ب  ،قال البخاري:
ٌِث ُم َّت َف ٌق َعلَى صِ حَّ تِهَِ ،وأَ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ٌم أٌَْضً ا َعنْ أَ ِبً ُك َر ٌْ ٍ
ُح َم ٌْ ُد بْنُ أَ ِبً ُح َم ٌْ ٍد
م َُح َّم ُد بْنُ َجعْ َف ٍر ،أَ ْخ َب َر َنا
َح َّد َث َنا َسعٌِ ُد بْنُ أَ ِبً َمرْ ٌَ َم ،أَ ْخ َب َر َنا
س ب َْن َمالِكٍ َرضِ ًَ َّ
َّ
ت
هللا ُ َع ْنهٌَُ ،قُو ُلَ :جا َء َثبلَ َث ُة َرهْ طٍ إِلَى ُبٌُو ِ
الط ِوٌلُ ،أَ َّن ُه َسم َِع أَ َن َ
َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،فلَمَّا
ون َعنْ عِ َبادَ ِة ال َّن ِبًِّ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمٌَ ،سْ ؤَل ُ َ
اج ال َّن ِبًِّ َ
أ ُ ْز َو ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم؟ َق ْد ُؼف َِر لَ ُه
أ ْخ ِبرُوا َكؤ َ َّنهُ ْم َت َقالُّو َهاَ ،ف َقالُواَ :وأٌَ َْن َنحْ نُ م َِن ال َّن ِبًِّ َ
صلًِّ اللَّ ٌْ َل أَ َب ًداَ ،و َقا َل َ
آخ ُر :أَ َنا
َما َت َق َّد َم ِمنْ َذ ْن ِب ِه َو َما َتؤ َ َّخ َرَ ،قا َل أَ َح ُد ُه ْم :أَمَّا أَ َنا َفإِ ِّنً أ ُ َ
أَصُو ُم الدَّهْ َر َوالَ أ ُ ْفطِ رَُ ،و َقا َل َ
آخ ُر :أَ َنا أَعْ َت ِز ُل ال ِّن َسا َء َفبلَ أَ َت َز َّو ُج أَ َب ًداَ ،ف َجا َء َرسُو ُل
هللا إِ ِّنً َألَ ْخ َ
شا ُك ْم
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم إِلٌَ ِْه ْمَ ،ف َقا َل« :أَ ْن ُت ُم الَّذٌِنَ قُ ْل ُت ْم َك َذا َو َك َذا،أَ َما َو َّ ِ
هللا َ
َّ ِ
اءَ ،ف َمنْ َرؼِ َب َعنْ
ِ َّ ِ
ج ال ِّن َس َ
صلًِّ َوأَ ْرقُدَُ ،وأَ َت َز َّو ُ
صو ُم َوأ ُ ْفطِ ُرَ ،وأ ُ َ
ّلِل َوأَ ْت َقا ُك ْم لَ ُه ،لَ ِك ِّنً أَ ُ
س ِم ِّنً» ،وهذا الحدٌث أخرجه أحمد والدارمً وعبد بن حمٌد والبخاري
س َّنتًِ َفلَ ٌْ َ
ُ
ومسلم وابن حبان وأبو عوانة والنسابً فً الكبرى والصؽرى،والطحاوي فً شرح
معانً اآلثار وكذلك شرح مشكل اآلثار والبٌهقً فً السنن الكبرى وؼٌرهم ،ولكن
ألم ٌقل أٌضا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :من أحدث فً أمرنا ما لٌس منه فهو
ْن َسعْ دٍَ ،قا َل :أَ ْخ َب َرنًِ أَ ِبًَ ،ع ِن
رد" ،قال اإلمام أحمدَ :ح َّد َث َنا ٌَ ِزٌ ُدَ ،عنْ إِ ْب َراهٌِ َم ب ِ
ْال َقاسِ ِمَ ،عنْ َعابِ َش َةَ ،قالَ ْ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ « :منْ أَ ْحدَ َث فًِ أَ ْم ِر َنا
هللا َ
تَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
س ِم ْن ُه َفهُ َو َر ٌّد» والحدٌث أخرجه البخاري ومسلم والبؽوي فً شرح السنة
َما لَ ٌْ َ
ي علقها البخاري فً باب النجش وفً
والبٌهقً فً السنن الكبرى وؼٌرهم وفً روا ة
باب"إذا اجتهد العامل " وأسندها مسلم واإلمام أحمد من طرٌقٌن كما أخرجه
ضى ْال َقاضِ ً ِباجْ تِ َها ِدهُِ ،ث َّم َظ َه َر أَنَّ
الدارقطنً والبؽوي فً شرح السنة قالَ :وإِ َذا َق َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َح َك َم ِبخِبل ِفهِ ،أَ ْو َقا َم ْ
ت
ؾ َعلَى أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ
ْال َح َّق ِبخِبل ِفهِِ ،بؤَنْ َو َق َ
ضاإُ هُ َمرْ ُدو ٌد ،لِ َق ْولِ ِه َ
َب ٌِّ َن ٌة َعلَى خِبلؾِ َما َت َو َّه َمهَُ ،ف َق َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ « :منْ َع ِملَ
س َعلَ ٌْ ِه أَ ْم ُر َناَ ،فهُ َو َر ٌّد»  ،ومن عزؾ عن السنة واتبع الهوى ال بد أن ٌتبع
َع َمال لَ ٌْ َ
البدع،و هذه البدع قد تفسد العمل إذا وصلت درجة الشرك كما أنها قد تفسده وإن لم
تصل إلى درجة الشرك ،فقد جاءت أحادٌث صرٌحة صحٌحة تنبه على ذلك ،منها
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على سبٌل المثال ال الحصر ،ما فً الحدٌث القدسً ،قال هللا تعالى فٌما ٌروٌه
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن ربه ":أنا أؼنى الشركاء عن الشرك من عمل
عمال أشرك فٌه معً ؼٌري تركته وشركه" رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن منٌع
والحارث وؼٌرهم بؤلفاظ متقاربة منها" :من عمل عمبل أشرك فٌه معً ؼٌري فؤنا
برٌا منه" ومنها":من عمل عمبل أشرك فٌه معً ؼٌري فهو له كله"وهذا ٌعنً أنه
ال ٌتقبل منه ،هذا فٌما ٌخص بإشراك هللا مع أنداد فً العبادة ،وأما ما ورد فً
األعمال البدعٌة فمنها ما أخرجه الحافظ المنذري فً "الترؼٌب والترهٌب" وحسنه
عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":إن هللا
حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى ٌدع بدعته" وقال رواه الطبرانً وإسناده
حسن ،ورواه ابن ماجه وابن أبً عاصم فً كتاب السنة من حدٌث ابن عباس بلفظ
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":أبى هللا أن ٌقبل عمل صاحب بدعة حتى ٌدع
بدعته" ورواه أٌضا من حدٌث حذٌفة بلفظ قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":ال
ٌقبل هللا لصاحب بدعة صوما ،وال صبلة ،وال حجا ،وال عمرة ،وال جهادا ،وال
صرفا ،وال عدالٌ ،خرج من اإلسبلم كما ٌخرج الشعر من العجٌن" وأخرج أٌضا
عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
"لكل عمل شرة ،ولكل شرة فترة ،فمن كانت فترته إلى سنتً فقد اهتدى ،ومن كانت
فترته إلى ؼٌر ذلك فقد هلك" رواه ابن أبً عاصم وابن حبان وصححها األلبانً،
وقال هللا جل وعبلَ { :قالُو ْا َكلِ َم َة ا ْل ُك ْف ِر َو َك َف ُرو ْا َب ْعدَ إِ ْسالَ ِم ِه ْم َو َه ُّمو ْا ِب َما لَ ْم ٌَ َنالُو ْا}
سولِ ِه ُكن ُت ْم
ب قُ ْل أَ ِب ّ ِ
اّلِل َوآ ٌَاتِ ِه َو َر ُ
وض َو َن ْل َع ُ
[التوبة ]74 :وقال جل وعبل {:إِ َّن َما ُك َّنا َن ُخ ُ
َت ْس َت ْه ِز ُبونَ َّلَ َت ْع َت ِذ ُرو ْا َقدْ َك َف ْر ُتم َب ْعدَ إٌِ َمانِ ُك ْم} [التوبة65 :و )69( ]66باب ما ٌكره
من الكالم بؽٌر ذكر هللا:
 - 1697أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن
ْن أَسْ لَ َمَ ،ع ِن عبد هللا ب ِ
كَ ،عنْ َز ٌْ ِد ب ِ
هللا
ب ال َّناسُ لِ َب ٌَان ِِه َماَ ،ف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ج َ
ُع َم َرَ ،قا َلَ :ق ِد َم َر ُجبلَ ِن ِمنْ ْال َم ْش ِر ِق َف َخ َط َبا َف َع ِ
ان لَسِ حْ ٌر ".الشرح :هذا
ان لَسِ حْ رً ا ،أَ ْو :إِنَّ َبعْ َ
َ
ض ْال َب ٌَ ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم :إِنَّ م َِن ْال َب ٌَ ِ
الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا حدٌث صحٌح صرٌح فً
فضل فن الخطابة بببلؼة وبٌان ،وقد أخرجه من طرٌق اإلمام مالك بعض حذاق
المسندٌن،فرواه ابن حبان كعادته من طرٌق أحمد بن أبً بكر ،قال ابن حبان :ذ ِْك ُر
ْن
ار َع َّما ٌُ ْس َت َح ُّ
ِْ
ب لِ ْل َم ْر ِء ل ُ ُزو ُم ا ْل َب ٌَ ِ
ان فًِ َك َال ِم ِه5795 :ـ أَ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
اإل ْخ َب ِ
ْن ُع َم َر،
سِ َن ٍ
انَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ َز ٌْ ُد بْنُ أَسْ لَ َم َع ِن اب ِ
صلَّى
هللا َ
ب ال َّناسُ لِ َب ٌَان ِِه َماَ ،ف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ج َ
َقا َلَ :ق ِد َم َرج َُبل ِن م َِن ْال َم ْش ِر ِق َف َخ َط َباَ ،ف َع ِ
َّ
ان سِ ْح ٌر "،وأخرجه البخاري
ان لَسِ ْح ًرا ،أَ ْو إِنَّ َب ْع َ
ض ا ْل َب ٌَ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم" :إِنَّ مِنَ ا ْل َب ٌَ ِ
من طرٌق عبد هللا بن ٌوسؾ أخبرنا مالك ،ومن طرٌق قبٌصة حدثنا سفٌان،
الحدٌث ،وأخرجه أبو داود من طرٌق عبد هللا بن مسلمة عن مالك،وقال البؽوي فً
ٌر ِزيُّ  ،أَنا َزا ِه ُر بْنُ أَحْ َمدَ  ،أَنا أَبُو
"شرح السنة" -8893 " :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن ال ِّش َ
َ َ
إِسْ َح َ
ْن
ْن أَسْ لَ َمَ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
اق ْالهَاشِ مًُِّ  ،أنا أبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ َز ٌْ ِد ب ِ
َ
ب ال َّناسُ ِل َب ٌَان ِِه َماَ ،ف َقا َل َرسُو ُل
ج َ
ُبلن م َِن ْال َم ْش ِر ِقَ ،ف َخ َط َباَ ،ف َع ِ
ُع َم َر ،أ َّن ُه َقا َلَ :ق ِد َم َرج ِ
ان لَسِ ْح ٌر»َ .ه َذا
ان لَسِ ْح ًرا ،أَ ْو إِنَّ َب ْع َ
هللا َ
َّ ِ
ض ا ْل َب ٌَ ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم« :إِنَّ مِنَ ا ْل َب ٌَ ِ
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صحٌِ ٌح ،أَ ْخ َر َج ُه م َُحمَّدَ ،عنْ َع ْب ِد َّ
َحد ٌ
ْن
ُؾَ ،عنْ َمالِكٍ .
َور ُِو َ
ْن ٌُوس َ
ٌِث َ
ي َع ِن اب ِ
هللا ب ِ
ان سِ ْح ًراَ ،وإِنَّ مِنَ
هللا َ
َّاسَ ،قا َلَ :قا َل َرسُول َّ ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم «:إِنَّ مِنَ ا ْل َب ٌَ ِ
َعب ٍ
ْ
ْ
اإل َمامْ :
ال ِّ
سحرا »،
اختلؾ ال ّناس فًِ َتؤ ِوٌل َق ْوله «:إِن مِن ا ْل َب ٌَان
ش ْع ِر ِ
ً
ح َك ًما » َقا َل ِ
َفمنه ْم مِن حمله َعلَى َّ
الذمَ ،و َذل َِك أَ َّن ُه ذ ّم التصنع فًِ ْال َك َبلم ،والتكلؾ لتحسٌنه ،لٌروق
صرْ ؾَ ،وسمً
السامعٌن َق ْوله ،وٌشتمل ِب ِه قُلُوبهم ،وأصل السحر فًِ َك َبلمهم ال ّ
َفؤ َ َّنى
ج َهتهَ ،و ِم ْنه َق ْوله ُسب َْحا َن ُه َو َت َعالَى{:
السحر سحرً اِ ،ألَ َّن ُه َمصْ رُوؾ َعن ِ
ُت ْس َح ُرونَ } [ ْالم ُْإ ِم ُنونَ  ،]89 :أَي :تصرفون َعن ْالحقَ ،و َقوله عز َوجل { :إِنْ َت َّت ِب ُعونَ إَِّل
اإلسْ رَ اء ]47 :أَي :مصروفا َعن ْالحقَ ،ف َه َذا ْال ُم َت َكلّم ببٌانه ٌصرؾ
َر ُجال َم ْس ُح ً
ورا } [ ْ ِ
ي َعن م َُجاهِدَ ،قا َلَ :قا َم
ان ؼٌر حقَ .ور ُِو َ
قُلُوب السامعٌن إِلَى قبُول َق ْولهَ ،وإِن َك َ
خط َبةَ ،فؤذن لَهُ ،فطول ْال ْ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم فًِ ْال ْ
خط َبةَ ،ح َّتى
َشابَ ،فاسْ َتؤْذن ال َّن ِبًّ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمِ « :هٌهْ ّ
هللا َ
اآلن» ،أَو َك َما َقا َل َرسُول َّ ِ
قط َ
َقا َل لَ ُه ال َّن ِبًّ َ
صلَّى هللا ُ
هللا لَ ْم ٌَ ْب َع ْث َن ِب ًٌّا إَِّل ُم َبلِّ ًؽاَ ،وإِنَّ َت ْ
شق َ
الم مِنَ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمُ ،ث َّم َقا َل « :إِنَّ َّ َ
ٌِق ا ْل َك ِ
ي أَن رجبل خطب َف ْ
ال َّ
ؤكثرَ ،ف َقا َل ُع َمر :إِن
ان سِ ْح ًرا »َ .ور ُِو َ
انَ ،وإِنَّ مِنَ ا ْل َب ٌَ ِ
ش ٌْ َط ِ
كثٌرا مِن ْالخطب مِن شقاشق ال َّشٌ َ
ْطان .شبه الَّذِي ٌتفٌهق فًِ َك َبلمهَ ،و َال ٌُ َبالًِ ِب َما
َقا َل مِن صدق أَو كذب بالشٌطانَ .قا َل اللٌَّْث :الشقشقة لهاة ْالجمل ْال َع َر ِبًّ َ ،و َال ٌكون
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
هللا َ
ي َعن أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َلَ :قا َل َرسُول َّ ِ
َذل َِك إِ َّال للعربًَ .ور ُِو َ
اس ،لَ ْم ٌَ ْق َب ِل َّ
هللا ُ ِم ْن ُه ٌَ ْو َم
وب ِّ
الم ،لِ ٌُ ْس ِب ًَ ِب ِه قُل ُ َ
ص ْر َ
« َمنْ َت َعلَّ َم َ
الر َج ِ
ال أَ ِو ال َّن ِ
ؾ ا ْل َك ِ
اإل ْن َسان مِن
ص ْر ًفا َوَّل َعدْ َّل »َ .و ْال َ
ا ْلقِ ٌَا َم ِة َ
مراد مِن صرؾ ْال َك َبلمَ :فضله َو َما ٌتكلفه ْ ِ
ِّ
الز ٌَادَ ة فٌِ ِه مِن َو َراء ْال َحاجةَ ،وقد ٌْدخل ُه الرِّ ٌَاء ،وٌخالطه ْال َكذِبَ ،وأٌَْضً ا َفإِ َّن ُه قد
ٌحٌِل ال َّشًْ ء َعنْ َظاهره ببٌانه ،وٌزٌله َعن َم ْوضِ عه ِبل َِسانِهِ ،إِ َرادَ ة التلبٌس َعلٌَ ِْهم،
َفٌصٌر ِب َم ْن ِزلَة السحر الَّذِي ه َُو تخٌٌل لما َال َحقٌِ َقة لَ ُهَ .وقٌل :أَ َرادَ إِن مِن ْال َب ٌَان َما
اإل ْثم َما ْ
ْ
ٌك َتسب السَّاحر بسحرهَ .وقٌلَ :معْ َناهُ :الرجل ٌكون
ٌكسب ِب ِه َ
صاحبه مِن ْ ِ
صاحب ْالحق ،فٌسحر ْال َق ْوم ببٌانهَ ،ف ٌْذهب ِب ْال َح ِّق،
َعلَ ٌْ ِه ْالحقَ ،وه َُو أَلحن بحجته مِن َ
ض ُك ْم أَنْ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم «:إِ َّن ُك ْم َت ْخ َتصِ ُمونَ إِلَ ًََّ ،ولَ َعلَّ َب ْع ُ
َو َشاهده َقول ال َّن ِبًّ َ
ض ٌْ ُ
ت لَ ُه
ضَ ،فؤ َ ْقضِ ًَ لَ ُه َعلَى َن ْح ِو َما أَ ْس َم ُع ِم ْن ُهَ ،ف َمنْ َق َ
ٌَ ُكونَ أَ ْل َحنَ بِ ُح َّجتِ ِه مِنْ َب ْع ٍ
ار»َ .وذهب َ
ِب َ
ُون
ش ًْ ٍء مِنْ َح ِّق أَخٌِهَِ ،فال ٌَؤْ ُخ ْذهَُ ،فإِ َّن َما أَ ْق َط ُع لَ ُه ق ِْط َع ًة مِنَ
آخر َ
ال َّن ِ
إِلَى أَن الم َُراد ِم ْن ُه مدح ْال َب ٌَان ،والحث َعلَى َتحْ سِ ٌن ْال َك َبلم ،وتحبٌر ْاألَ ْل َفاظِ ،ألَن أحد
القرٌنٌنَ ،وه َُو َق ْوله «:إِن مِن ال ّ
ش ْعر حكما »َ ،علَى َط ِرٌق ْال َم ْدحَ ،ف َك َذلِك القرٌن
ان ٌ َت َع َّذر َعلَ ٌْ ِه
اجة َك َ
ي َعن ُع َمر بْن َعبْد ْال َع ِزٌز ،أَن رجبل طلب إِلَ ٌْ ِه َح َ
اآلخر ،ر ُِو َ
إسعافه ب َها ،فاستمال قلبه ْ
بال َ
كبلم ،فؤنجزها لَهُُ ،ث َّم َقا َلَ :ه َذا ه َُو السحر ْال َح َبلل.
ان
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ،أَ َّن ُه َقا َل«:
هللا َ
ي َعن ب َُرٌْدَ ةَ ،عن َرسُول َّ ِ
َور ُِو َ
إِنَّ مِنَ ا ْل َب ٌَ ِ
سِ ْح ًراَ ،وإِنَّ مِنَ ا ْل ِع ْل ِم َج ْهالَ ،وإِنَّ مِنَ ال ِّ
»َ ،ف َقا َل
ش ْع ِر ُح ْك ًماَ ،وإِنَّ مِنَ ا ْل َق ْو ِل عِ ٌَاَّل
صعصعة بْن صوحان :صدق َن ِبً َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم .أما َق ْوله« :إِن مِن ْال َب ٌَان
هللا َ
صاحب ْالحق ،فٌسحر
سحرً ا» فالرجل ٌكون َعلَ ٌْ ِه ْالحقَ ،فه َُو أَلحن بالحجج مِن َ
ْال َق ْوم ببٌانهَ ،ف ٌْذهب ِب ْال َح ِّقَ .و َقوله « :إِن مِن ا ْلعلم جهال » فٌتكلؾ ْال َعالم إِلَى علمه َما
َال ٌعلم ،فٌجهله َذل َِكَ .وأما َق ْوله « :مِن ال ّ
ش ْعر حكما »َ ،ف ِه ًَ َهذِه ْاألَمْ َثال والمواعظ
الّتً ٌتعظ ال ّناس ب َهاَ .وأما َق ْوله « :مِن ال َق ْول عٌاَّل » ،فعرضك كبلمك وحدٌثك َعلَى
Page 48

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

ْس مِن َشؤْنه َو َال ٌُرٌدهُ ".وقال الحاكم فً المستدرك -6568 :حدثنا أبو زكرٌا
مِن َلٌ َ
العنبري ،ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبٌدة الوبري ح ،وحدثنا أبو إسحاق إبراهٌم
بن محمد بن ٌحٌى المزكً ،ثنا إبراهٌم بن محمد بن إدرٌس المعقلً ،قاال :ثنا علً
بن حرب الموصلً ،ثنا أبو سعد الهٌثم بن محفوظ ،عن أبً المقوم األنصاري ٌحٌى
بن أبً ٌزٌد ،عن الحكم بن عتبة ،عن مقسم ،عن ابن عباس ،رضً هللا عنهما،
قال :جلس إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قٌس بن عاصم والزبرقان بن بدر،
وعمرو بن األهتم التمٌمٌون ففخر الزبرقان ،فقالٌ :ا رسول هللا ،أنا سٌد تمٌم،
والمطاع فٌهم ،والمجاب فٌهم ،أمتعهم من الظلم فآخذ لهم بحقوقهم ،وهذا ٌعلم ذاك
ٌعنً عمرو بن األهتم ،فقال :عمرو بن األهتم :وهللا ٌا رسول هللا ،إنه لشدٌد
العارضة ،مانع لجانبه ،مطاع فً نادٌه ،قال الزبرقان :وهللا ٌا رسول هللا ،لقد علم
منً ؼٌر ما قال ،وما منعه أن ٌتكلم به إال الحسد ،قال عمرو :أنا أحسدك فوهللا إنك
لبٌم الخال ،حدٌث المال ،أحمق الموالد ،مضٌع فً العشٌرة ،وهللا ٌا رسول هللا لقد
صدقت فٌما قلت أوال ،وما كذبت فٌما قلت آخرا ،لكنً رجل رضٌت فقلت أحسن ما
علمت ،وؼضبت فقلت أقبح ما وجدت ،ووهللا لقد صدقت فً األمرٌن جمٌعا ،فقال
النبً صلى هللا علٌه وسلم « :إن من البٌان لسحرا إن من البٌان لسحرا» وقد روي
عن أبً بكرة األنصاري أنه حضر هذا المجلس" .وقال الطبرانً فً المعجم
ْن أَ ِبً
األوسطَ :ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ م َ
ْن ٌَحْ ٌَى ب ِ
ٌِر ب ِ
اإلصْ َط ْخ ِريُّ َ ،نا ْال َح َسنُ بْنُ َكث ِ
ُوسى ْ ِ
ْن َج ْو َش ٍنَ ،عنْ
ٌِر ْال ٌَ َمامًُِّ َ ،نا َسعٌِ ُد بْنُ ُسلَ ٌْ َم َ
ان ال ُّسلَمًُِّ َ ،نا ُع ٌَ ٌْ َن ُة بْنُ َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
َكث ٍ
ٌِم،
أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً َب ْك َر َة َقا َلُ :ك َّنا عِ ْندَ ال َّن ِبًِّ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،ف َق ِد َم َعلَ ٌْ ِه َو ْف ُد َبنًِ َتم ٍ
َعلٌَ ِْه ْم َقٌْسُ بْنُ َعاصِ ٍمَ ،و َعمْ رُو بْنُ ْاألَهْ َت ِمَ ،و ِّ
الز ْب ِر َقانُ بْنُ َب ْد ٍرَ ،ف َقا َل ال َّن ِبًُّ َ
صلَّى هللا ُ
ْن ْاألَهْ َت ِمَ « :ما َتقُو ُل فًِ ِّ
هللا،
ْن َب ْد ٍر؟» َقا َلٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
ان ب ِ
الز ْب ِر َق ِ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ل َِعمْ ِرو ب ِ
م َ
ُطا ٌع فًِ أَ ْن ِد ٌَتِهَِ ،شدٌِ ُد ْالعارضةَِ ،مانِ ٌع لِ َما َو َرا ِء َظه ِْرهَِ ،قا َل ِّ
هللا،
الز ْب ِر َقانُ ٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
هللا ،إِ َّن ُه
هللا ٌَا َرسُو َل َّ ِ
ص َفنًِ ِبهَِ ،ولَ ِك َّن ُه َح َسدَ نًَِ ،ف َقا َل َعمْ ٌروَ :و َّ ِ
إِ َّن ُه لِ ٌَعْ لَ ُم أَ ْك َث َر ِممَّا َو َ
هللاَ ،ما َك َذب ُ
ْت
هللا ٌَا َرسُو َل َّ ِ
ال ،أَحْ َم ُق ْال َوالِدَِ ،و َّ ِ
لَ َز ِمنُ ْال ُمرُو َء ِة َ
ضإُ ُل ْال َع َط ِن ،لَبٌِ ُم ْال َخ ِ
ْت َفقُ ْل ُ
تَ ،و َؼضِ ب ُ
ت أَحْ َس َن َما َعلِمْ ُ
ٌت َفقُ ْل ُ
خرً اَ ،ولَ ِك ِّنً َرضِ ُ
صدَ ْق ُ
ت أ ُ َقب ََّح
تآ ِ
أَ َّو ًالَ ،ولَ َق ْد َ
َما َعلِمْ ُ
ان لَسِ ْح ًراَ ،وإِنَّ مِنَ
هللا َ
تَ ،ف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم« :إِنَّ مِنَ ا ْل َب ٌَ ِ
ح َك ًما» لَ ْم ٌَرْ ِو َه َذا ْال َحد َ
ال َّ
انَ ،ت َفرَّ دَ ِب ِهْ :ال َح َسنُ
ش َع ِر لَ ِ
ٌِث َعنْ ُع ٌَ ٌْ َن َة إِ َّال َسعٌِ ُد بْنُ ُسلَ ٌْ َم َ
َ
اإلسْ َنا ِد "
بْنُ َكث ٍ
ٌِرَ ،و َال ٌُرْ َوى َعنْ أ ِبً َب ْك َر َة إِ َّال ِب َه َذا ْ ِ
 - 1698أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ٌسى اب َْن َمرْ ٌَ َم َعلَ ٌْ ِه
ك  ،أَ َّن ُه َبلَ َؽ ُه  ،أَنَّ عِ َ
ب ْال َقاسِ ًَ
ان ٌَقُو ُل :الَ ُت ْكثِرُوا ْال َكبلَ َم ِب َؽ ٌْ ِر ذ ِْك ِر هللاِ َ ،ف َت ْقس َُو قُلُو ُب ُك ْمَ ،فإِنَّ ْال َق ْل َ
ال َّسبلَ ُم َك َ
ابَ ،وا ْن ُ
ُونَ ،والَ َت ْن ُ
اس َكؤ َ َّن ُك ْم أَرْ َب ٌ
ظرُوا
ظرُوا فًِ ُذ ُنو ِ
َبعٌِ ٌد م َِن هللاَِ ،ولَ ِكنْ الَ َتعْ لَم َ
ب ال َّن ِ
هللا َعلَى
فٌِها َكؤ َ َّن ُك ْم َع ِبٌ ٌدَ ،فإِ َّن َما ال َّناسُ ُم ْب َتلًىَ ،وم َُعا ًفىَ ،فارْ َحمُوا أَهْ َل ْال َببلَ ِءَ ،واحْ َم ُدوا َّ َ
ْال َعا ِف ٌَ ِة ".الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ٌفتقد
االتصال بل ٌمتاز باإلعضال ،وقد أخرجه ابن أبً شٌبة فً المصنؾ بإسناد فٌه
وب،
ْن ٌَعْ قُ َ
ْن َعجْ َبل َنَ ،عنْ م َُح َّم ِد ب ِ
انقطاع ،قالَ -31879 :ح َّد َث َنا أَبُو َخالِدٍَ ،عنْ م َُح َّم ِد ب ِ
س َو قُلُو ُب ُك ْمَ ،فإِنَّ ا ْل َق ْل َب
ٌسى ابْنُ َمرْ ٌَ َمََّ :ل ُت ْكثِ ُروا ا ْل َك َال َم ِب َؽ ٌْ ِر ذ ِْك ِر َّ ِ
هللا َف َت ْق ُ
َقا َلَ ":قا َل عِ َ
اب،
هللا َولَكِنْ ََّل َت ْعلَ ُمونَ َ ،و ََّل َت ْن ُظ ُروا فًِ ُذ ُنو ِ
ا ْل َقاسِ ًَ َبعٌِ ٌد مِنَ َّ ِ
ب ا ْل ِع َبا ِد َكؤ َ َّن ُك ْم أَ ْر َب ٌ
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ار َح ُموا أَهْ لَ ا ْل َب َال ِء
اس َر ُج َال ِنُ :م ْب َتلًى َو ُم َعا ًفىَ ،ف ْ
وب ُك ْمَ ،فإِ َّن َما ال َّن ُ
َوا ْن ُظ ُروا فًِ ُذ ُن ِ
هللا َعلَى ا ْل َعافِ ٌَ ِة"  ،وقال ابن عبد البر فً االستذكارَ ":قا َل أَبُو ُع َم َر ه َُو
َو ْ
اح َمدُوا َّ َ
َ
َ
َّ
ْن ْاألحْ َس ِرَ ،قا َل َح َّد َثنًِ
ْن ْال ُمؽ َ
عِ ْندِي َ -وهللا ُ أعْ لَ ُم  -م َُح َّم ُد بْنُ ٌَعْ قُ َ
ٌِر ِة ب ِ
ْن ُع ٌَ ٌْ َن َة ب ِ
وب ب ِ
هللا َقا َل َح َّد َثنًِ َبقًٌِّ َقا َل َح َّد َثنًِ أَبُو َب ْك ٍر َقا َل
أَحْ َم ُد َقا َل َح َّد َثنًِ أَ ِبً َقا َل َح َّد َثنًِ َع ْب ُد َّ ِ
َقا َل َس ِمعْ ُ
ت أَ َخا ِب َبل ٍل
ْن َعلًٍِّ
هللا بْنُ م َ
َح َّد َثنًِ َع ْب ُد َّ ِ
ُوسى َقا َل َح َّد َثنًِ َش ٌْ َبانُ َعنْ آدَ َم ب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل ال َّناسُ َث َبل َث ٌة َف َسالِ ٌم َو َؼانِ ٌم َو َظالِ ٌم لِ َن ْفسِ ِه َقا َل
م َُإ ِّذ ِن ال َّن ِبًِّ َ
ِت َو ْال َؽانِ ُم الَّذِي ٌَؤْ ُم ُر ِب ْال َخ ٌْر َو ٌَ ْن َهى َع ِن ْال ُم ْن َكر َو َّ
َفالسَّالِ ُم السَّاك ُ
الظالِ ُم لِ َن َفسِ ِه ال َّناطِ ُق
ِ
ِ
ِب ْال َخ َنا َو ْال ُم ِعٌنُ َعلَى ُّ
هللا بن الربٌع بن خٌثم
الظ ْل ِمَ ،قا َل أَبُو َب ْك ٍر َو َح َّد َثنًِ َسعٌِ ُد بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
ْن مساعد كان الربٌع بن خٌثم ٌَقُو ُل َال َخ ٌْ َر فًِ ْال َك َبل ِم
ْن ُذعْ ل ُ ٍ
وق َعنْ َب ْك ِر ب ِ
َعنْ ُن َس ٌْ ِر ب ِ
َّ
ِك م َِن ال َّشرِّ
هللا َوس َُإال َِك ْال َخ ٌْ َر َو َت َع ُّوذ َ
هللا َو َتحْ مٌِ ِد َّ ِ
ٌر َّ ِ
ٌح َّ ِ
هللا َو َت ْك ِب ِ
إِال فًِ تِسْ ٍع َتسْ ِب ِ
آن َ ،و َر َو ٌْ َنا َعنْ سِ ٌ َب َو ٌْ ِه أَ َّن ُه َقا َل
َوأَمْ ِر َك ِب ْال َمعْ ُروؾِ َو َنه ٌِْ َك َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َوق َِرا َءت َِك ْالقُرْ َ
َرأٌَ ُ
ْت ْال َخلٌِ َل ب َْن أَحْ َمدَ فًِ ْال َم َن ِام َف َقا َل لًِ أَ َرأٌَ َ
ْت َما ُك َّنا فٌِ ِه َفإِ َّننًِ لَ ْم أَ ْن َتفِعْ ِب َشًْ ٍء ِم ْن ُه
هللا ُ أَ ْك َب ُر َو َال َح ْو َل َو َال قُ َّو َة إِ َّال ِب َّ
هللا ُ َو َّ
هللا َو َال إِلَ َه إِ َّال َّ
إِ َّن َما ا ْن َت َفعْ ُ
اهللِ
ان َّ ِ
ت ِب َق ْولًِ ُسب َْح َ
َوأَمْ ٍر ِب َمعْ رُوؾٍ َو َنهًٍْ َعنْ ُم ْن َك ٍر  ".وقال الزرقانً فً شرح الموطإَ ":ر َواهُ ال ِّترْ ِمذِيُّ
ْن ُع َم َرَ ( .و َال َت ْن ُ
اس َكؤ َ َّن ُك ْم أَرْ َب ٌ
ِن
ظرُوا فًِ ُذ ُنو ِ
اب)َ ،جمْ ُع َربٍّ َ ( ،و) لَك ِ
ب ال َّن ِ
َع ِن اب ِ
ُ
ِّ
َ
ُ
(ا ْن ُ
ُون
وب ِه ْمَ ،ف ٌَحْ َذر َ
وب ُك ْم َكؤ َّن ُك ْم َع ِبٌ ٌد) ٌَ َخافُ َ
ون اط َبل َع َسادَ ات ِِه ْم َعلَى ذ ُن ِ
ظرُوا فًِ ذ ُن ِ
ِم ْن َهاَ (،فإِ َّن َما ال َّناسُ ُم ْب َتلًى) ِب ُّ
الذ ُنوبَِ (،وم َُعا ًفى) ِم ْن َهاَ (،فارْ َحمُوا أَهْ َل ْال َب َبل ِء) ِب َنحْ ِو ال ُّد َعا ِء
وب ِه ْم َو َه ْتك ِِه ْم ِب َها ،عِ ُ
ٌِن َو ِر ْف ٍقَ ( ،واحْ َم ُدوا
ظو ُه ْم ِبل ٍ
ِب َر ْف ِع ِه َع ْنهُ ْمَ ،و َعدَ ِم ال َّن َظ ِر إِلَى ُذ ُن ِ
هللا َعلَى ْال َعافِ ٌَ ِة) لِ ٌُدٌِ َم َذل َِك َعلَ ٌْ ُك ْم - 1702 " .أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ك،
َّ َ
ص ِّد ُ
ْن َسعٌِدٍ ،أَ َّن ُه َسم َِع ُه ٌَقُو ُلَ :قا َل أَبُو َب ْك ٍر ال ِّ
ض ُتقِلُّنًَِ ،وأَيُّ
ٌق :أَيُّ أَرْ ٍ
َعنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
َ
ْ
َ
َس َما ٍء ُتظِ لُّنًِ ،إذا قُل ُ
ت َعلَى هللاِ َما الَ أعْ لَ ُم " .الشرح :هذا الحدٌث الموقوؾ على أبً
بكر الصدٌق رضً هللا عنه ٌبٌن خوؾ أول خلٌفة لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
من التخوؾ من حصابد اللسان وهو الصدٌق الذي زكاه هللا وزكاه رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم فبٌن أنه ٌخاؾ من لسانه ألن الوحً قد انقطع فبل ٌجوز له أن ٌقول
فً الدٌن إال ما كان له دلٌل من كتاب هللا صرٌح أو حدٌث صحٌح صرٌح ،وقد بٌن
شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة الحفٌد أنه أفضل من المحدث فقد بٌن أن المحدث ـ اسم
المفعول ـ منزلة الفاروق عمر بن الخطاب رضً هللا عنه وهو الملهم ،وأن المحدث
ـ اسم الفاعل ـ هو الذي ٌتبع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،ال ٌزٌد علٌه وال
ٌنقص ،وهً منزلة أبً بكر الصدٌق ألنه ٌتبع رسول هللا صلى هللا ال ٌزٌد علٌه وال
ٌنقص ،ومن كان هذا حاله فهو المهتدي بالوحً الذي ال ٌضل ،بٌنما اإللهام قد
ٌإدي أحٌانا إلى األوهام واإلٌهام ،وهللا تعالى أعلم.
 - 1703أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ك ،أَ َّن ُه َبلَ َؽ ُه  ،أَنَّ ْال َقاسِ َم ب َْن م َُح َّم ٍد َقا َلَ :ما
ٌِش ْال َمرْ ُء َجا ِهبلً ،إِالَّ أَ َّن ُه ٌَعْ َل ُم َما ا ْف َت َر َ
َنعْ َل ُم َكثٌِرً ا ِممِّا ٌَسْ ؤَلُو َنا َع ْنهَُ ،وألَنْ ٌَع َ
ض هللا ُ
َع َل ٌْهَِ ،خ ٌْ ٌر َل ُه ِمنْ أَنْ ٌَقُو َل َع َلى هللاِ ِب َما َ
ال ٌَعْ َلم " .هذا الخبر الذي أخرجه اإلمام مالك
رحمه هللا تعالى وإٌانا ببلؼا عن القاسم بن محمد ٌفٌد أن الصحابة والتابعٌن كانوا
ٌخافون من اإلفتاء ورواٌة الحدٌث وقد بٌنا ذلك فً كتابنا "الحكم الشرعً اإلسبلمً
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المعاصر بٌن تحدٌات العصر ومعٌقات اإلفتاء المناظر" ما ٌبٌن ذلك:

قد ٌتساهل

البعض فً الفتوى الشرعٌة بذرٌعة أنها لٌست ملزمة ،وهنا ال بد من وقفة ولو
تؤملٌة حول حقٌقة الفتوى الشرعٌة والفرق بٌنها وبٌن الحكم القضابً .قال ابن قٌم
الجوزٌة فً "أعبلم الموقعٌن"" :المفتً هو المخبر عن هللا ؼٌر منفذ" وبالتالً تكون
الفتوى هً حكم هللا  .وقال الشاطبً فً "الموافقات"" :المفتً هو القابم فً األمة
مقام النبً صلى هللا علٌه وسلم" قلت لقوله صلى هللا علٌه وسلم" :إن العلماء ورثة
األنبٌاء ،إن األنبٌاء لم ٌورثوا دٌنارا وال درهما ،إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ
بحظ وافر" كما فً صحٌح مسلم وأخبلق العلماء لآلجري وأحمد وأبو داود
والترمذي وؼٌرهم  .وقال ابن حمدان" :المفتً هو المخبر بحكم هللا تعالى لمعرفته
بدلٌله ،وقٌل :هو المخبر عن هللا بحكمه ،وقٌل :هو المتمكن من معرفة أحكام الوقابع
شرعا بالدلٌل مع حفظه ألكثر الفقه" قلت ولذلك هاب الفتٌا من هابها من الصحابة
وؼٌرهم فقد روى ابن الصبلح فً كتابه "أدب المفتً والمستفتً" قال" :فروٌنا عن
عبد الرحمن بن أبً لٌلى أنه قال" :أدركت عشرٌن ومابة من األنصار من أصحاب
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌسؤل أحدهم عن المسؤلة ،فٌردها هذا إلى هذا ،وهذا
إلى هذا حتى ترجع إلى أوله"  .وعن سفٌان بن عٌٌنة وسحنون بن سعٌد قاال" :أجسر
الناس على الفتٌا أقلهم علما" وقد نقله قبله ابن عبد البر فً "جامع بٌان العلم
وفضله" ،كما نقل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال" :جاء رجل إلى مالك بن أنس
ٌسؤله عن شًء أٌاما ما ٌجٌبه فقالٌ :ا أبا عبد هللا ،إنً أرٌد الخروج ،وقد طال
التردد إلٌك؟ قال :فؤطرق طوٌبل ،ثم رفع رأسه ،فقال :ما شاء هللا ٌا هذا ،إنً إنما
أتكلم فٌما أحتسب فٌه الخٌر ،ولست أحسن مسؤلتك هذه" وعن الهٌثم بن جمٌل قال:
شهدت مالك بن أنس سبل عن ثمان وأربعٌن مسؤلة ،فقال فً اثنتٌن وثبلثٌن :ال
أدري" ،وروى القاضً عٌاض فً ترتٌب المدارك عن مالك أٌضا" :أنه ربما كان
ٌسؤل عن خمسٌن مسؤلة فبل ٌجٌب فً واحدة منها ،وكان ٌقول" :من أجاب عن
مسؤلة فٌنبؽً من قبل أن ٌجٌب فٌها أن ٌعرض نفسه على الجنة والنار ،وكٌؾ
ٌكون خبلصه فً اآلخرة؟ ثم ٌجٌب فٌها" وعنه" :أنه سبل عن مسؤلة؟ فقال :ال
أدري ،فقٌل له :إنها مسؤلة خفٌفة سهلة ،فؽضب ،وقال :لٌس فً العلم شًء خفٌؾ،
أما سمعت قوله جل ثناإه{ :إنا سنلقً علٌك قوَّل ثقٌال} [المزمل ،]5 :فالعلم كله ثقٌل،
وبخاصة ما ٌسؤل عنه ٌوم القٌامة" ثم قال" :إذا كان أصحاب رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم تصعب علٌهم مسابل ،وال ٌجٌب أحد منهم فً مسؤلة حتى ٌؤخذ رأي
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صاحبه ،قال :مع ما رزقوا من السداد والتوفٌق مع الطهارة ،فكٌؾ بنا الذٌن قد
ؼطت الخطاٌا والذنوب قلوبنا؟ " [ترتٌب المدارك  ، 145/1صفة الفتوى والمفتً

 8ـ]9

كما نقل ابن الصبلح عن سعٌد بن المسٌب أنه كان ال ٌكاد ٌفتً فتٌا ،وال ٌقول شٌبا
إال قال :اللهم سلمنً ،وسلم منً

" .وجاء عن أبً سعٌد عبد السبلم بن سعٌد

التنوخً ،الملقب بسحنون إمام المالكٌة ،صاحب المدونة التً هً عند المالكٌٌن
ككتاب األم عند الشافعٌة أنه قال" :أشقى الناس من باع آخرته بدنٌاه ،وأشقى منه من
باع آخرته بدنٌا ؼٌره ،قال :ففكرت فً من باع آخرته بدنٌا ؼٌره ،فوجدته المفتً
ٌؤتٌه الرجل قد حنث فً امرأته ورقٌقه ،فٌقول له :ال شًء علٌك ،فٌذهب الحانث
فٌتمتع بامرأته ورقٌقه ،وقد باع المفتً دٌنه بدنٌا هذا" قلت :وأخطر من ذلك من
أفتى الحاكم بما ٌشتهٌه فٌضر ؼٌره بفتٌاه تلك سواء بتؤلٌب على سفك الدماء أو
سجن المواطنٌن أو ظلمهم ،وقد بٌن ابن عبد البر أن قوله صلى هللا علٌه وسلم" :إن
الرجل لٌتكلم بالكلمة ال ٌلقً لها باال ٌرفعه هللا بها درجات وإن الرجل لٌتكلم بالكلمة
ال ٌلقً لها باال تهوي به فً النار سبعٌن خرٌفا من سخط هللا" الحدٌث ،أن الكلمة
التً ٌرفعه هللا بها هً الكلمة عند السلطان لٌفك بها أسٌرا ،أو ٌنقذ بها نفسا ،أو ٌرد
بها ظلما ،وأن الكلمة التً ٌهوي بها فً النار هً الكلمة عند السلطان ٌإلبه لٌسفك
بها دم امرئ مسلم ،أو ٌسجنه أو ٌظلمه،الخ ..بل وبٌن ذلك قبله علقمة بن وقاص كما
تقدم ذكره ،وهللا تعالى أعلم.
 - 1711أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌهِ،
ْن أَ ِبً َ
كَ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
هللا تبارك وتعالى
هللا َ
َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم َقا َل :إِنَّ َّ َ
ضى لَ ُك ْم َثبلَ ًثا َو ٌَسْ َخ ُ
ضى لَ ُك ْم أَنْ َتعْ ُب ُدوهُ َوالَ ُت ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ٌْ ًباَ ،وأَنْ
ط لَ ُك ْم َثبلَ ًثاٌَ ،رْ َ
ٌَرْ َ
هللا ُ أَمْ َر ُك ْمَ ،و ٌَسْ َخ ُ
اصحُوا َمنْ َو َّالهُ َّ
ط لَ ُك ْم قال وقٌل،
هللا َج ِمٌعً اَ ،وأَنْ َت َن َ
َتعْ َتصِ مُوا ِب َحب ِْل َّ ِ
ال ".الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك
ض َ
َوإِ َ
الَ ،و َك ْث َر َة الس َُّإ ِ
اع َة ْال َم ِ
رحمه هللا تعالى وإٌانا حدٌث صحٌح صرٌح  ،وقد أخرجه من طرٌق مالك أبو عوانة
قال :حدثنا عٌسى بن أحمد ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال :أخبرنا مالك ،عن سهٌل،
عن أبٌه ،عن أبً هرٌرة ،أنّ رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم :-الحدٌث ،وقال ابن
انَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ
ْن سِ َن َ
حبان -3388 :أَ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
صلَّى َّ
هللا َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ْن أَ ِبً َ
هللا ُ
َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
ضى لَ ُك ْم أَنْ َت ْع ُبدُوهُ
ضى لَ ُك ْم َث َال ًثاَ ،و ٌَ ْس َخ ُط لَ ُك ْم َث َال ًثاْ ٌَ ،ر َ
هللا ٌَ ْر َ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل« :إِنَّ َّ َ
اص ُحوا َمنْ َو ََّّلهُ َّ
ش ِر ُكوا بِ ِه َ
َو ََّل ُت ْ
ش ٌْ ًباَ ،وأَنْ َت ْع َتصِ ُموا بِ َح ْب ِل َّ ِ
ٌِعاَ ،وأَنْ َت َن َ
هللا َجم ً
هللا ُ
ال » وأخرج البخاري
الَ ،و َك ْث َر َة ال ُّ
ض َ
أَ َم َر ُك ْمَ ،و ٌَ ْس َخ ُط لَ ُك ْم قٌِلََ ،و َقالََ :وإِ َ
س َإ ِ
اع َة ا ْل َم ِ
ُؾ َقا َل :أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌ
كَ ،عنْ ُس َهٌ ِْل
هللا بْنُ ٌُوس َ
فً "األدب المفرد" قالَ -442 :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
هللا َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ْن أَ ِبً َ
ب ِ
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ضى لَ ُك ْم :أَنْ َت ْع ُبدُوهُ َو ََّل
ضى لَ ُك ْم َث َال ًثاَ ،و ٌَ ْس َخ ُط لَ ُك ْم َث َال ًثاْ ٌَ ،ر َ
هللا ٌَ ْر َ
َقا َل":إِنَّ َّ َ
اص ُحوا َمنْ َو ََّّلهُ َّ
ش ِر ُكوا ِب ِه َ
ُت ْ
هللا ُ أَ ْم َر ُك ْم،
ش ٌْ ًباَ ،وأَنْ َت ْع َتصِ ُموا ِب َح ْب ِل َّ ِ
ٌِعاَ ،وأَنْ َت َن َ
هللا َجم ً
" وقال البؽوي فً شرح
ال
ض َ
الَ ،وإِ َ
َو ٌَ ْك َرهُ لَ ُك ْم :قٌِلَ َو َقالََ ،و َك ْث َر َة ال ُّ
اع َة ا ْل َم ِ
س َإ ِ
ٌر ِزيُّ  ،أَ ْخ َب َر َنا َزا ِه ُر بْنُ أَحْ َمدَ ،
السنة101 :م -أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن م َُح َّم ُد بْنُ م َُح َّم ٍد ال ِّش َ
َ
َ
أَ ْخ َب َر َنا أَبُو إِسْ َح َ
ْن أَ ِبً
اق ْالهَاشِ مًُِّ  ،أ ْخ َب َر َنا أبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
صلَّى َّ
هللا
هللا َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل :إِنَّ َّ َ
ش ِر ُكوا ِب ِه َ
ضى لَ ُك ْم :أَنْ َت ْع ُبدُوهَُ ،وَّل ُت ْ
ش ٌْ ًبا،
ضى لَ ُك ْم َثال ًثاَ ،و ٌَ ْس َخ ُط لَ ُك ْم َثال ًثاْ ٌَ ،ر َ
ٌَ ْر َ
َّ
َّ
َ
َ
َوأَنْ َت ْع َتصِ ُموا ِب َح ْب ِل ِ
هللا َجم ً
ٌِعاَ ،وأنْ ُت َناصِ ُحوا َمنْ َولَّى هللا ُ أ ْم َر ُك ْمَ ،و ٌَ ْس َخ ُط لَ ُك ْم :قٌِلَ
ال َه َذا َحد ٌ
ان
صحٌِ ٌح أَ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ٌمَ ،عنْ َش ٌْ َب َ
ٌِث َ
الَ ،و َك ْث َر َة ال ُّ
ض َ
َو َقالََ ،وإِ َ
س َإ ِ
اع َة ا ْل َم ِ
وخَ ،عنْ أَ ِبً َع َوا َن َةَ ،عنْ ُس َهٌ ٍْل  ".وقد أخرجه أحمد ومسلم من ؼٌر طرٌق
ب ِ
ْن َفرُّ ٍ
َ
َ
مالك ،قال مسلمَ )1715( -10 :ح َّدثنًِ ُز َه ٌْ ُر بْنُ َحرْ بٍَ ،ح َّدث َنا َج ِرٌ ٌرَ ،عنْ ُس َهٌ ٍْلَ ،عنْ
ضى لَ ُك ْم
هللا ٌَ ْر َ
أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم" :إِنَّ َ
ش ِر ُكوا ِب ِه َ
ضى لَ ُك ْم :أَنْ َت ْع ُبدُوهَُ ،و ََّل ُت ْ
ش ٌْ ًباَ ،وأَنْ
َث َال ًثاَ ،و ٌَ ْك َرهُ لَ ُك ْم َث َال ًثاَ ،ف ٌَ ْر َ
ال،
ٌِعا َو ََّل َت َف َّرقُواَ ،و ٌَ ْك َرهُ لَ ُك ْم :قٌِلَ َو َقالََ ،و َك ْث َر َة ال ُّ
َت ْع َتصِ ُموا ِب َح ْب ِل هللاِ َجم ً
س َإ ِ
َ
ال" ،وقال أحمدَ :ح َّد َث َنا َخلَ ٌ
ْن أ ِبً
ض َ
َوإِ َ
اع ِة ا ْل َم ِ
ؾَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َخا ِل ٌدَ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌ ِه [صَ ،]400:عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
َ
َو َسلَّ َم " :الحدٌث ،و َقا َل ابْنُ َع ْب ِد ْال َبرِّ َ :ك َذا أَرْ َسلَ ُه ٌَحْ ٌَىَ ،وابْنُ َوهْ بٍَ ،و ْال َقعْ َن ِبًُّ َ ،وابْنُ
ُّوريُّ َ ،فلَ ْم ٌَقُولُوا َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،وأَسْ َندَ هُ
ْال َقاسِ ِمَ ،و َمعْ ٌنَ ،وم َُح َّم ُد بْنُ ْال ُم َب َ
اركِ الص ِ
ب ُّ
ُؾَ ،ومُصْ َع ٌ
الز َب ٌْ ِريُّ َ ،و َسعٌِ ُد بْنُ
هللا بْنُ ٌُوس َ
ٌَحْ ٌَى بْنُ ُب َك ٌْ ٍرَ ،وأَبُو مُصْ َعبٍَ ،و َع ْب ُد َّ ِ
ُع َف ٌْرَ ،وأَ ْك َث ُر الرُّ َوا ِة َعنْ َمالِكٍ َعنْ ُس َهٌ ٍْل َعنْ أَبٌ ِه ( َعنْ أَبً ه َُر ٌْ َر َة)َ ،وه َُو َمحْ فُ ٌ
وظ
ِ
ِ
ٍ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َل :إِنَّ ََّ
صلَّى َّ
ضى لَ ُك ْم
هللا ٌَرْ َ
هللا َ -
َو َؼ ٌْ ُرهُ مُسْ َن ًداَ ،ه َك َذا (أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
الَ ( ،و ٌَسْ َخ ُ
ث إِ ِذ
ط لَ ُك ْم َث َبل ًثا)ٌَ ،عْ نًِ ٌَؤْ ُم ُر ُك ْم ِب َث َبلثٍَ ،و ٌَ ْن َها ُك ْم َعنْ َث َبل ٍ
َث َبل ًثا) م َِن ْالخ َ
ِص ِ
ضاَ ،فه َُو ِك َنا ٌَ ٌةَ ،و َك َذا
ضا َع ِن ال َّشًْ ِء ٌَسْ َت ْل ِز ُم ْاألَمْ َر ِبهَِ ،و ْاألَمْ ُر ِب ِه ٌَسْ َت ْل ِز ُم الرِّ َ
الرِّ َ
ْال َك َبل ُم فًِ الس ُّْخطِ َ ،وأَ َتى ِب َّ
ضى َع ْن ُك ْم ِب َث َبلثٍ،
ْنَ ،ولَ ْم ٌَقُ ْلٌَ :رْ َ
البل ِم فًِ ْال َم ْوضِ َعٌ ِ
َو ٌَسْ َخ ُ
صلَ ُه
ضى)َ ،ف َ
ْن َعابِدَ ةٌ إِلَى عِ َبا ِد ِه ( ٌَرْ َ
ط ِم ْن ُك ْم َر َم ًزا إِلَى أَنَّ َفابِدَ َة ُك ٍّل م َِن ْاألَمْ َرٌ ِ
ضاهُ ْال َك َبل ُمَ ،كؤ َ َّن ُه قٌِ َل َما َّ
الث َبل ُ
ضى
ث؟ َوفًِ ِر َوا ٌَ ٍة لِمُسْ ل ٍِمَ :ف ٌَرْ َ
ال ُم َق َّد ٍر ،ا ْق َت َ
َج َوابًا لِس َُإ ٍ
ٌر (لَ ُك ْم أَنْ َتعْ ُب ُدوهَُ ،و َال ُت ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ٌْ ًبا) ; ِألَنَّ َمنْ أَ ْش َر َك ِب ِع َبادَ تِ ِه أَ َح ًدا ،لَ ْم
ِب َفا ِء ال َّت ْفسِ ِ
بَ ( .و) َّ
ان" ُم َت َعقَّ ٌ
أَنْ َت ْع َتصِ ُموا ):
الثانِ ٌَ ُة( :
ٌَعْ ب ُْدهَُ ،ف َه ِذ ِه َواحِدَ ةٌَ ،و َق ْو ُل ال َّن َو ِويِّ "ثِ ْن َت ِ
ٌِعا )َ ،زادَ فًِ ِر َوا ٌَ ٍةَ ":و َال َت َفرَّ قُوا" ،أَيْ َال َت ْخ َتلِفُوا فًِ َذل َِك
َت َت َم َّس ُكوا( ِب َح ْب ِل َّ ِ
هللا َجم ً
ِص ِامَ ،ك َما ْ
ؾ َعلَى" َتعْ َتصِ مُوا" ،أَ ْو ه َُو َن ْه ًٌ
ؾ أَهْ ُل ْال ِك َتابَِ ،فه َُو َن ْف ًٌ ُعطِ َ
اخ َتلَ َ
ِاالعْ ت َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُوا،و َال َت َفرَّ قُواَ .و ْ
ِؾ فًِ الم َُرا ِد ِب َحب ِْل
اخ ُتل َ
َعلَى أَنَّ ال َخ َب َر َق ْبلَ ُه ِب َمعْ َنى األمْ ِر ،أيِ اعْ َتصِ م َ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللاَ ،ف َقا َل ابْنُ َمسْ عُودٍَ ،و َق َتادَ ةُ َو َؼ ٌْ ُر ُه َما :ه َُو ْالقُرْ آنُ َورُجِّ َح لِ َق ْولِ ِه َ -
َّ ِ
هللا ا ْل َمتٌِنُ »"َ ،ح َّتى
هللا »"َ ،وفًِ لَ ْفظٍ  «":ا ْلقُ ْرآنُ َح ْبل ُ َّ ِ
َو َسلَّ َم «":إِنَّ ه ََذا ا ْلقُ ْرآنَ ه َُو َح ْبل ُ َّ ِ
َز َع َم َبعْ ُ
ُوسَ .و َعنْ َق َتادَ َة أٌَْضً ا،
ضهُ ْم أَنَّ َت ْفسِ َ
ٌرهُ ِبخ َِبلفِ ِه َؼ ْفلَ ٌة ،إِ ْذ َال عِ ْط َر َبعْ دَ َعر ٍ
اع ُة ".قال الباجً فً
ْن َمسْ عُو ٍد :أَ َّن ُه ْال َج َم َ
َو َؼ ٌْ ُرهُ :ه َُو َع ْه ُد َّ ِ
هللا َوأَمْ ُرهَُ .و َع ِن اب ِ
صلَّى َّ
ضى لَ ُك ْم َث َبل ًثا أَنْ َتعْ ُب ُدوهُ
هللا ٌَرْ َ
"المنتقى"(" :ش)َ :ق ْول ُ ُه َ -
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم « -إنَّ َّ َ
هللا َج ِمٌعً ا» َقا َل أَبُو ُع َب ٌْ ٍد ْال َه َر ِويُّ َمعْ َناهُ
َو َال ُت ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ٌْ ًبا َوأَنْ َتعْ َتصِ مُوا ِب َحب ِْل َّ ِ
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هللا َت َعالَى َترْ ُ
ك ْالفُرْ َق ِة َوه َُو ْالم َُرا ُد ِب َق ْو ِل َع ْب ِد
ِصا ُم ِب َحب ِْل َّ ِ
هللا َقا َل أَبُو ُع َب ٌْ ٍد ِاالعْ ت َ
ِب َع ْه ِد َّ ِ
ص ِرؾُ َعلَى
هللا َفإِ َّن ُه ِك َتا ُبهَُ ،قا َل َو ْال َح ْب ُل فًِ َك َبل ِم ْال َع َر ِ
ب ٌَ ْن َ
ْن َمسْ عُو ٍد َعلَ ٌْ ُك ْم ِب َحب ِْل َّ ِ
َّ ِ
هللا ب ِ
ح َبال ُ َق ِبٌلَ ٍة  ...أَ َخ ْذت مِنْ
وُ جُو ٍه ِم ْن َها ْال َع ْه ُد َوه َُو ْاألَ َمانُ َقا َل ال َّشاعِ رَُ ،وإِ َذا َت َج َّو َزهَا ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ْاأل ُ ْخ َرى إلَ ٌْك ِ
اصلَ ُة َو َق ْول ُ ُه َ -
ح َبالَ َها َو ْال َح ْب ُل فًِ َؼ ٌْ ِر َه َذا ْال َم ْوضِ ِع ْالم َُو َ
اص ُحوا َمنْ َو ََّّلهُ َّ
هللا ُ أَ ْم َر ُك ْم» ٌُرٌ ُد َ -و َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم َ -شؤْ َن ُك ْم َو ُه ْم ْاألَ ِبم َُّة
َو َسلَّ َم « -أَنْ َت َن َ
ِ
صلَّى َّ
اص َح َتهُ ْم ُم َن َ ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم -
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َ -
ٌِنَ ( .ف ْ
ٌِع ْالمُسْ لِم َ
َفإِنَّ ُم َن َ
اص َحة َجم ِ
« َو ٌَ ْس َخ ُط لَ ُك ْم َث َال ًثا » قٌِ َل َو َقا َل َ ،قا َل َمالِ ٌ
اإلرْ َجاؾُ َنحْ وُ َق ْو ِل
اإل ْك َثا ُر ِمنْ ْال َك َبل ِم َو ْ ِ
ك ه َُو ْ ِ
اس َقا َل فُ َبل ٌن َو َف َع َل فُ َبل ٌن َو ْال َخ ْوضُ فٌِ َما َال ٌَ ْن َبؽًَِ ،و َقا َل أَبُو ُع َب ٌْ ٍد ٌ ُِرٌ ُد ق ً
ٌِبل َو َق ًاال،
ال َّن ِ
صلَّى َّ
ال» ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌ ُِرٌدَ ِب َتضْ ٌٌِ ِع ِه َترْ َك
ض َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ « -وإِ َ
َو َق ْول ُ ُه َ -
اع َة ْال َم ِ
ْ
ح ْفظِ ِه َو ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌ ُِرٌدَ ِب ِه إ ْن َفا َق ُه فًِ َؼ ٌْ ِر َوجْ ِه ِه ِمنْ ال َّس َرؾِ َو ْال َم َعاصِ ً.
ٌِر ِه َو ِ
َتثم ِ
هللا ُ ر ْز ًقا َف ُت ْنفِ َق ُه فٌِ َما َحرَّ َم َّ
ال أَنْ ٌَرْ ُز َقك َّ
َو َقا َل َمالِ ٌ
هللا ُ َعلٌَْك َو َق ْول ُ ُه -
إض َ
ك َ
اع ُة ْال َم ِ
ِ
ح َم ُه َّ
صلَّى َّ
ال َقا َل َمالِ ٌ
هللا ُ َ :-ال أَ ْد ِري أَه َُو َما
ك َ -ر ِ
َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -و َك ْث َر َة الس َُّإ ِ
ْ
َّ
َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ْ -ال َم َسابِ َل
هللا َ -
أَ ْن َها ُك ْم َع ْن ُه ِمنْ َكث َر ِة ْال َم َساب ِِل َف َق ْد َك ِر َه َرسُو ُل ِ
َ
َ
اس أَمْ َوالَهُ ْم " .وقال أبضا:
َو َعا َب َها أ ْو ه َُو ِمنْ َمسْ ؤلَ ِة ال َّن ِ
( ) 75باب فضل الدعاء :
َ - 440ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َم ْولَى أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ أَ ِبً
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،قا َلَ :منْ َقا َلَّ :ل
هللا َ
َّانَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
َ
صال ٍِح ال َّسم ِ
َّ
ش ِرٌ َك لَ ُه ،لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َولَ ُه ا ْل َح ْمدَُ ،وه َُو َعلَى ُكلِّ َ
إِلَ َه إِ ََّّل هللا ُ َو ْحدَ هُ َّل َ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر فًِ
ٌَ ْو ٍم مِا َب َة َم َّر ٍةَ :كا َن ْت لَ ُه َعدْ لَ َع ْ
ح ٌَ ْت َع ْن ُه مِا َب ُة
ش ِر ِر َقابٍَ ،و ُكتِ َب ْت لَ ُه مِا َب ُة َح َس َنةٍَ ،و ُم ِ
َس ٌِّ َبةٍَ ،و َكا َن ْت لَ ُه ح ِْر ًزا مِنَ ال َّ
ان ٌَ ْو َم ُه َذلِ َك َح َّتى ٌُ ْمسِ ًََ ،ولَ ْم ٌَؤْ ِ
ت أَ َح ٌد بِؤ َ ْف َ
ضل َ
ش ٌْ َط ِ
اء ِبهِ ،إِ ََّّل أَ َح ٌد َع ِملَ أَ ْك َث َر مِنْ َذلِ َك  ".الشرح :هذا الحدٌث المسند من أصح
ِم َّما َج َ
األسانٌد لذلك أخرجه من طرٌق مالك بعض حذاق المسندٌن:قال أحمدَ :ق َر ْأ ُ
ت َعلَى
َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ :مالِ ٌ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ من ،الحدٌث،وقالَ :ح َّد َث َنا
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،م ْولَى أَ ِبً َب ْك ِر ب ِ
إِسْ َح ُ
ٌسى ،أَ ْخ َب َرنًِ َمالِ ٌ
صال ٍِح  ،الحدٌث ،وقد أخرجه
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،عنْ أَ ِبً َ
اق بْنُ عِ َ
ُؾ ،أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌ
كَ ،عنْ
هللا بْنُ ٌُوس َ
من عدة طرق أخرى،وقال البخاريَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
هللا بْنُ َمسْ لَ َم َةَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ
ُس َمًٍّ َ ،م ْولَى أَ ِبً َب ْك ٍر ،الحدٌث،وقال أٌضاَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
صال ٍِح ،الحدٌث،وقال مسلمَ :ح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ ٌَحْ ٌَىَ ،قا َلَ :ق َر ْأ ُ
ت َعلَى
ُس َمًٍّ َ ،عنْ أَ ِبً َ
َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َمًٍّ  ،الحدٌث ،وقال السراج فً المسندَ :ح َّد َث َنا ْال َح َسنُ بْنُ َحمَّا ٍد ْال َورَّ ُ
اق
س َعنْ ُس َمًٍّ
َو ِز ٌَا ُد بْنُ أٌَ َ
ْن أَ َن ٍ
ار ِبًُّ َعنْ َمالِكِ ب ِ
ُّوب َقاالَ :ث َنا َع ْب ُد الرَّ حْ َم ِن بْنُ َح َم ٍد ْالم َُح ِ
صال ٍِح َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة  ،الحدٌث،وقال الترمذيَ :ح َّد َث َنا إِسْ َح ُ
ُوسى
اق بْنُ م َ
َعنْ أَ ِبً َ
اريُّ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمعْ ٌنَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،عنْ أَ ِبً َ
األَ ْن َ
ص ِ
صلَّى َّ
اإلسْ َنا ِد َع ِن
ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل هللاِ َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل :الحدٌث،وقالَ :و ِب َه َذا ِ
صلَّى َّ
س ْب َحانَ هللاِ َو ِب َح ْم ِد ِه مِا َب َة َم َّر ٍة ُح َّط ْت
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلَ " :منْ َقالَُ :
ال َّن ِبًِّ َ
َخ َطا ٌَاهُ َوإِنْ َكا َن ْت أَ ْك َث َر مِنْ َز َب ِد ال َب ْح ِرَ " .ه َذا َحد ٌ
صحٌِ ٌح " .وقال النسابً فً
ٌِث َح َس ٌن َ
السنن الكبرى :أَ ْخ َب َر َنا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َمًٍّ  ،الحدٌث،وقال ابن حبان:
انَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ
ْن سِ َن ٍ
أَ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
صلَّى َّ
:
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل
هللا َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ُس َمًٍّ َ ،عنْ أَ ِبً َ
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الحدٌث ،وقال البؽوي فً شرح السنة :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن ال َّش ٌْ َر ِزيُّ  ،أَنا َزا ِه ُر بْنُ
َ َ
أَحْ َمدَ  ،أَنا أَبُو إِسْ َح َ
سَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،م ْولَى
ْن أَ َن ٍ
اق ْالهَاشِ مًُِّ  ،أنا أبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكِ ب ِ
َ
َّانَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنّ َرسُو َل َّ
هللاِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ ،عنْ أَ ِبً َ
صال ٍِح ال َّسم ِ
أ ِبً َب ْك ِر ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َلَ " :منْ َقالَََّ :ل إلَ َه إَّل َّ
هللا ُ َو ْحدَ هُ ََّل َ
ش ِرٌ َك لَ ُه ،لَ ُه ا ْل ُم ْل ُكَ ،ولَ ُه
َ
ِ ِ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر فًِ ٌَ ْو ٍم مِا َب َة َم َّر ٍة َكا َن ْت لَ ُه َعدْ لَ َع ْ
ُ،وه َُو َعلَى ُكلِّ َ
ش ِر ِر َقابٍ،
ا ْل َح ْمد َ
ح ٌَ ْت َع ْن ُه مِا َب ُة َس ٌِّ َبةٍَ ،و َكا َن ْت لَ ُه ح ِْر ًزا مِنَ ال َّ
ان ٌَ ْو َم ُه
َو ُكتِ َب ْت لَ ُه مِا َب ُة َح َس َنةٍَ ،و ُم ِ
ش ٌْ َط ِ
اء ِب ِه إَِّل أَ َح ٌد َع ِملَ ِبؤ َ ْك َث َر مِنْ َذلِ َك "َ .ه َذا
َذلِ َك َح َّتى ٌُ ْمسِ ًََ ،ولَ ْم ٌَؤْ ِ
ضلَ ِم َّما َج َ
ت أَ َح ٌد أَ ْف َ
َحد ٌ
ْن َمسْ لَ َم َةَ ،وأَ ْخ َر َج ُه مُسْ ِل ٌم،
ٌِث ُم َّت َف ٌق َعلَى صِ حَّ ِتهِ ،أَ ْخ َر َج ُه م َُح َّم ٌدَ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
ْن ٌَحْ ٌَى ،كِبل ُه َما َعنْ َمالِكٍ  " .وهكذا ختمنا فً التخرٌج بالحدٌث الذي
َعنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
بدأنا به إسنادا ومتنا وذلك ألن ابن حبان والبؽوي ٌروٌان من طرٌق أبً مصعب
قلت وهذا
أحمد بن أبً بكر الزهري ،وهو الذي نقوم بتخرٌج رواٌته وشرحها
الحدٌث الصحٌح الصرٌح ٌبٌن فضل من قال فً الٌوم مابة مرة من":ال إله إال هللا
وحده ال شرٌك له لك الملك وله الحمد وهو على كل شًء قدٌر" ،فهذه كلمة التوحٌد
الخالصة وقد جاء فً الحدٌث الذي رواه مسلم والبٌهقً وأحمد وؼٌرهم أنها فحوى
الرساالت السماوٌة لقوله صلى هللا علٌه وسلم ":أفضل الدعاء ٌوم عرفة وأفضل ما
قلته أنا والنبٌبون من قبلًَّ :ل إله إَّل هللا وحده َّل شرٌك له لك الملك وله الحمد
وهو على كل شًء قدٌر"  ،فجاء هذا الحدٌث الذي رواه اإلمام مالك رحمه هللا
تعالى وإٌانا أن من قاله تحصل على مابة حسنة ومحٌت عنه مابة سٌبة ،وكانت
عدل عشر رقاب ،وكانت له حرزا من الشٌطان ذلك الٌوم،وهذا الحدٌث أخرجه
اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا لما كان سنده صحٌحا أخرجه البخاري ومسلم
وؼٌرهما ،فبل مطعن فٌه والخٌر كله فٌه ،ومن ذلك :ما رواه أَبً أٌوب األنصاريِّ -
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلَ « :منْ َقالَ َّل إلَ َه إَِّل هللا ُ َو ْحدَ هُ َّل
رضً هللا عنه عن النبً َ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌرَ ،ع ْ
الح ْمدَُ ،وه َُو َعلَى ُكلِّ َ
َ
ت َ ،كانَ َك َمنْ
ش َر َم َّرا ٍ
ش ِرٌ َك لَ ُه ،لَ ُه ال ُم ْل ُك َولَ ُه َ
ٌ
،متفق َعلَ ٌْ ِه .وفً رواٌة ابن ماجه
»
س منْ َولَ ِد ْ
ْ
إس َماعِ ٌلَ
أع َت َق ْأر َب َع َة أ ْنفُ ٍ
وؼٌره«:من قال حٌن ٌصبح :ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،له الملك وله الحمد
وهو على شًء قدٌر عشر مرات كان له عدل رقبة من ولد إسماعٌل وحط عنه
عشر خطٌبات ورفع له عشر درجات وكان فً حرز من الشٌطان حتى ٌمسً وإذا
أمسى فمثل ذلك حتى ٌصبح» وفً رواٌة الترمذي وؼٌره« :من قال فً دبر صبلة
الفجر وهو ثان رجلٌه قبل أن ٌتكلم :ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،له الملك وله
الحمد ٌحًٌ وٌمٌت وهو على كل شًء قدٌر عشر مرات كتبت له عشر حسنات
ومحٌت عنه عشر سٌبات ،ورفع له عشر درجات ،وكان ٌومه ذلك فً حرز من كل
مكروه ،وحرز من الشٌطان».
َ
َ
َ - 440ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َم ْولَى أ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ أ ِبً
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،قا َلَ :منْ َقا َل :ال
هللا َ
َّانَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
َ
صال ٍِح ال َّسم ِ
إِلَ َه إِ َّال َّ
ٌك لَهُ ،لَ ُه ْالم ُْل ُ
ك َولَ ُه ْال َحمْ ُدَ ،وه َُو َعلَى ُك ِّل َشًْ ٍء َقدٌِ ٌر فًِ ٌَ ْو ٍم
هللا ُ َوحْ دَ هُ ال َش ِر َ
ح ٌَ ْ
ت لَ ُه َع ْد َل َع ْش ِر ِر َقابٍَ ،و ُكتِ َب ْ
مِا َب َة َمرَّ ٍةَ :كا َن ْ
ت َع ْن ُه مِا َب ُة َس ٌِّ َبةٍ،
ت لَ ُه مِا َب ُة َح َس َنةٍَ ،و ُم ِ
حرْ ًزا م َِن ال َّشٌ َ
َو َكا َن ْ
ض َل ِممَّا َجا َء
ان ٌَ ْو َم ُه َذل َِك َح َّتى ٌُمْ سِ ًََ ،ولَ ْم ٌَؤْ ِ
ت لَ ُه ِ
ت أَ َح ٌد ِبؤ َ ْف َ
ْط ِ
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ِبهِ ،إِ َّال أَ َح ٌد َع ِم َل أَ ْك َث َر ِمنْ َذل َِك ".الشرح :هذا الحدٌث المسند من أصح األسانٌد لذلك
أخرجه من طرٌق مالك بعض حذاق المسندٌن :قال أحمدَ :ق َر ْأ ُ
ت َعلَى َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن:
َ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ من ،الحدٌث ،وقالَ :ح َّد َث َنا إِسْ َح ُ
َمالِ ٌ
اق بْنُ
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،م ْولَى أ ِبً َب ْك ِر ب ِ
ٌسى ،أَ ْخ َب َرنًِ َمالِ ٌ
صال ٍِح  ،الحدٌث ،وقد أخرجه من عدة
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،عنْ أَ ِبً َ
عِ َ
ُؾ ،أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌ
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ ،
هللا بْنُ ٌُوس َ
طرق أخرى ،وقال البخاريَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
هللا بْنُ َمسْ لَ َم َةَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َمًٍّ ،
َم ْولَى أَ ِبً َب ْك ٍر ،الحدٌث ،وقال أٌضاَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
صال ٍِح ،الحدٌث ،وقال مسلمَ :ح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ ٌَحْ ٌَىَ ،قا َلَ :ق َر ْأ ُ
ت َعلَى َمالِكٍ ،
َعنْ أَ ِبً َ
َعنْ ُس َمًٍّ  ،الحدٌث ،وقال السراج فً المسندَ :ح َّد َث َنا ْال َح َسنُ بْنُ َحمَّا ٍد ْال َورَّ ُ
اق َو ِز ٌَا ُد
س َعنْ ُس َمًٍّ َعنْ
بْنُ أٌَ َ
ْن أَ َن ٍ
ار ِبًُّ َعنْ َمالِكِ ب ِ
ُّوب َقاالَ :ث َنا َع ْب ُد الرَّ حْ َم ِن بْنُ َح َم ٍد ْالم َُح ِ
َح َّد َث َنا إِسْ َح ُ
ُوسى
صال ٍِح َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة  ،الحدٌث ،وقال الترمذي:
اق بْنُ م َ
أَ ِبً َ
اريُّ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمعْ ٌنَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،عنْ أَ ِبً َ
األَ ْن َ
ص ِ
َّ
اإلسْ َنا ِد َع ِن
ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل هللاِ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل :الحدٌث ،وقالَ :و ِب َه َذا ِ
صلَّى َّ
س ْب َحانَ هللاِ َو ِب َح ْم ِد ِه مِا َب َة َم َّر ٍة ُح َّط ْت
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلَ " :منْ َقالَُ :
ال َّن ِبًِّ َ
َخ َطا ٌَاهُ َوإِنْ َكا َن ْت أَ ْك َث َر مِنْ َز َب ِد ال َب ْح ِرَ " .ه َذا َحد ٌ
صحٌِ ٌح " .وقال النسابً فً
ٌِث َح َس ٌن َ
السنن الكبرى :أَ ْخ َب َر َنا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َمًٍّ  ،الحدٌث،وقال ابن حبان:
انَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ
ْن سِ َن ٍ
أَ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
صلَّى َّ
:
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل
هللا َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ُس َمًٍّ َ ،عنْ أَ ِبً َ
الحدٌث ،وقال البؽوي فً شرح السنة :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن ال َّش ٌْ َر ِزيُّ  ،أَنا َزا ِه ُر بْنُ
أَحْ َمدَ  ،أَنا أَبُو إِسْ َح َ
سَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،م ْولَى
ْن أَ َن ٍ
اق ْالهَاشِ مًُِّ  ،أَنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكِ ب ِ
َّانَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنّ َرسُو َل َّ
هللاِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ ،عنْ أَ ِبً َ
صال ٍِح ال َّسم ِ
أَ ِبً َب ْك ِر ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َلَ " :منْ َقالَََّ :ل إِلَ َه إَِّل َّ
هللا ُ َو ْحدَ هُ ََّل َ
ش ِرٌ َك لَ ُه ،لَ ُه ا ْل ُم ْل ُكَ ،ولَ ُه
َ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر فًِ ٌَ ْو ٍم مِا َب َة َم َّر ٍة َكا َن ْت لَ ُه َعدْ لَ َع ْ
ا ْل َح ْمدَُ ،وه َُو َعلَى ُكلِّ َ
ش ِر ِر َقابٍ،
ح ٌَ ْت َع ْن ُه مِا َب ُة َس ٌِّ َبةٍَ ،و َكا َن ْت لَ ُه ح ِْر ًزا مِنَ ال َّ
ان ٌَ ْو َم ُه
َو ُكتِ َب ْت لَ ُه مِا َب ُة َح َس َنةٍَ ،و ُم ِ
ش ٌْ َط ِ
اء ِب ِه إَِّل أَ َح ٌد َع ِملَ ِبؤ َ ْك َث َر مِنْ َذلِ َك "َ .ه َذا
َذلِ َك َح َّتى ٌُ ْمسِ ًََ ،ولَ ْم ٌَؤْ ِ
ضلَ ِم َّما َج َ
ت أَ َح ٌد أَ ْف َ
َحد ٌ
ْن َمسْ لَ َم َةَ ،وأَ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ٌم،
ٌِث ُم َّت َف ٌق َعلَى صِ حَّ تِهِ ،أَ ْخ َر َج ُه م َُح َّم ٌدَ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
ْن ٌَحْ ٌَى ،كِبل ُه َما َعنْ َمالِكٍ  " .وهكذا ختمنا فً التخرٌج بالحدٌث الذي
َعنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
بدأنا به إسنادا ومتنا وذلك ألن ابن حبان والبؽوي ٌروٌان من طرٌق أبً مصعب
قلت وهذا
أحمد بن أبً بكر الزهري ،وهو الذي نقوم بتخرٌج رواٌته وشرحها
الحدٌث الصحٌح الصرٌح ٌبٌن فضل من قال فً الٌوم مابة مرة":ال إله إال هللا وحده
ال شرٌك له لك الملك وله الحمد وهو على كل شًء قدٌر" ،فهذه كلمة التوحٌد
الخالصة وقد جاء فً الحدٌث الذي رواه مالك مرسبل من رواٌة ابن كرٌز ومن
طرٌقه عبد الرزاق الصنعانً والبٌهقً فً السنن الكبرى والصؽٌر ،وفً الدعوات
هللا ْال َحاف ُ
ِظ ،أخبرنا أَبُو َب ْك ٍر أَحْ َم ُد بْنُ
الكبٌر وقال فً شعب اإلٌمان :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو َع ْب ِد ِ
ب ْال َم ْوصِ لًُِّ َ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد
ان ْال َم ْوصِ لًُِّ ِب َب ْؽدَ ادَ [ ،صَ ]501 :ح َّد َث َنا َعلًُِّ بْنُ َحرْ ٍ
ُسلَ ٌْ َم َ
الرَّ حْ َم ِن بْنُ ٌَحْ ٌَى ْال َمدَ نًُِّ َ ،ح َّد َث َنا َمالِ ُ
سَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،م ْولَى أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ أَ ِبً
ك بْنُ أَ َن ٍ
صلَّى َّ
اء
ُّع ِ
ضل ُ الد َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم" :أَ ْف َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ َ
َ
اء َق ْبلًِ ََّل إِلَ َه إِ ََّّل هللا ُ َو ْحدَ هُ ََّل َ
ش ِرٌ َك لَ ُه،
ضل ُ َق ْولًِ َو َق ْو ِل ْاألَ ْن ِب ٌَ ِ
ُعا ُء ٌَ ْو ِم َع َر َف َةَ ،وأَ ْف َ
د َ
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ٌِتِ ،ب ٌَ ِد ِه ا ْل َخ ٌْ ُرَ ،وه َُو َع َلى ُكلِّ َ
لَ ُه ا ْل ُم ْل ُكَ ،و َل ُه ا ْل َح ْمدُْ ٌُ ،ح ًٌِ َو ٌُم ُ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر "َ .ه َك َذا
َر َواهُ أَبُو َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن بْنُ ٌَحْ ٌَىَ ،و َؼلَ َط فٌِ ِه إِ َّن َما َر َواهُ َمالِ ٌ
ك فًِ ْالم َُو َّط ِؤ مُرْ َس ًبل  ،وقال
هللا بْنُ َناف ٍِعَ ،عنْ َحمَّا ِد
الترمذيَ :ح َّد َث َنا أَبُو َعمْ ٍرو مُسْ لِ ُم بْنُ َعمْ ٍروَ ،قا َلَ :ح َّد َثنًِ َع ْب ُد ِ
ب َ
صلَّى َّ
ْن ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ش َع ٌْبٍَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ َج ِّدهِ ،أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ
ْن أ ِبً ُح َم ٌْدٍَ ،عنْ َعمْ ِرو ب ِ
ِ
َّ
َ
َ
اء د َُعا ُء ٌَ ْو ِم َع َر َف َةَ ،و َخ ٌْ ُر َما قُ ْل ُ
ت أَ َنا َوال َّن ِب ٌُّونَ مِنْ َق ْبلًَِّ :لَ إِلَ َه
ُّع
د
ال
ر
ٌ
خ
:
ل
ا
ق
م
ل
س
َ ِ
َو َ َ َ ْ ُ
إَّلَّ َّ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌرَ .ه َذا َحد ٌ
الح ْم ُد َوه َُو َعلَى ُكلِّ َ
هللا ُ َو ْحدَ هُ َّلَ َ
ٌِث
ش ِرٌ َك لَ ُه ،لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َولَ ُه َ
ِ
َ
َ
َ
َ
َؼ ِر ٌ
الوجْ ِه َو َحمَّا ُد بْنُ أ ِبً ُح َم ٌْ ٍد ه َُو :م َُح َّم ُد بْنُ أ ِبً ُح َم ٌْدٍَ ،وه َُو أبُو إِ ْب َراهٌِ َم
ٌب ِمنْ َهذا َ
َ
ث ".وقال أبو طاهر المخلص:
الحدٌِ ِ
ْس ه َُو ِبال َق ِويِّ عِ ْندَ أهْ ِل َ
اريُّ ْال َمدٌِنًُِّ َولٌَ َ
األَ ْن َ
ص ِ
ب الحذا ُء بالمدٌن ِة
بن وه ٍ
بن
حدثنا ٌحٌى قا َل :حدثنا
َ
مسلم ِ
أبوعمرو مسل ُم بنُ َعمرو ِ
ِ
بن شعٌبٍ ،عن أبٌه،
بن أبً حمٌدٍ ،عن َعمرو ِ
نافع ،عن حما ِد ِ
قا َل :حدثنا عب ُدهللاِ بنُ ٍ
َ
عرفة،
ٌوم
عن ج ِّده قا َل :قالَ رسول ُ هللاِ صلى هللا علٌه وسلم« :خٌ ُر
ِ
الدعاء دعا ُء ِ
وخٌ ُر ما قُ ُ
لت أَنا وال َّنبٌونَ مِن َقبلًَّ :ل إل َه إَّل هللا ُ وحدَ ه َّل شرٌ َك لَه ،لَه المل ُك ولَه
وقال األلبانً :حسن لؽٌره.قلت وٌتحسن
شًء قدٌ ٌر».
ٍ
الحمدُ ،وهو َعلى كلِّ
بالمرسل ألن إسناده صحٌح ،وهللا تعالى أعلم .فهذه الكلمة الطٌبة فحوى الرساالت
السماوٌة لقوله صلى هللا علٌه وسلم ":أفضل الدعاء دعاء ٌوم عرفة وأفضل ما قلته
أنا والنبٌبون من قبلًَّ :ل إله إَّل هللا وحده َّل شرٌك له لك الملك وله الحمد وهو
على كل شًء قدٌر"  ،فجاء هذا الحدٌث الذي رواه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى
وإٌانا أن من قاله تحصل على مابة حسنة ومحٌت عنه مابة سٌبة ،وكانت عدل عشر
رقاب ،وكانت له حرزا من الشٌطان ذلك الٌوم،وهذا الحدٌث أخرجه اإلمام مالك
رحمه هللا تعالى وإٌانا لما كان سنده صحٌحا أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما ،فبل
مطعن فٌه والخٌر كله فٌه ،ومن ذلك :ما رواه أَبً أٌوب األنصاريِّ  -رضً هللا
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلَ « :منْ َقالَ َّل إلَ َه إَِّل هللا ُ َو ْحدَ هُ َّل َ
ش ِرٌ َك لَ ُه،
عنه عن النبً َ
أع َت َق ْأر َب َعةَ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌرَ ،ع ْ
الح ْمدَُ ،وه َُو َعلَى ُكلِّ َ
ش َر َم َّرا ٍ
ت َ ،كانَ َك َمنْ ْ
لَ ُه ال ُم ْل ُك َولَ ُه َ
ٌ
،متفق َعلَ ٌْ ِه .وفً رواٌة ابن ماجه وؼٌره«:من قال حٌن
إس َماعِ ٌلَ »
س منْ َولَ ِد ْ
أ ْنفُ ٍ
ٌصبح :ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،له الملك وله الحمد وهو على شًء قدٌر
عشر مرات كان له عدل رقبة من ولد إسماعٌل وحط عنه عشر خطٌبات ورفع له
عشر درجات وكان فً حرز من الشٌطان حتى ٌمسً وإذا أمسى فمثل ذلك حتى
ٌصبح» وفً رواٌة الترمذي وؼٌره« :من قال فً دبر صبلة الفجر وهو ثان رجلٌه
قبل أن ٌتكلم :ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،له الملك وله الحمد ٌحًٌ وٌمٌت وهو
على كل شًء قدٌر عشر مرات كتبت له عشر حسنات ومحٌت عنه عشر سٌبات،
ورفع له عشر درجات ،وكان ٌومه ذلك فً حرز من كل مكروه ،وحرز من
الشٌطان».
َ
َ
َ - 441ح َّد َث َنا أبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َم ْولَى أ ِبً َب ْك ٍر بن عبد
صلى هللا َعلٌَه
هللا َ
َّانَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
الرحمنَ ،عنْ أَ ِبً َ
صال ٍِح ال َّسم ِ
هللا َوبِ َح ْم ِد ِه فًِ ٌَ ْو ٍم مِا َب َة َم َّر ٍةُ :ح َّط ْت َخ َطا ٌَاهَُ ،وإِنْ
س ْب َحانَ َّ ِ
َو َسلمَ ،قا َلَ :منْ َقالَ ُ
َكا َن ْت ِم ْثلَ َز َب ِد ا ْل َب ْح ِر  ".الشرح :هذا الحدٌث هو اآلخر من أصح األسانٌد لذلك
أخرجه بعض حذاق المسندٌن من طرٌق مالك :قال أحمدَ :ق َر ْأ ُ
ت َعلَى َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن:
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كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،م ْولَى أَ ِبً َب ْك ٍر ،الحدٌث ،وقال أٌضاَ :ح َّد َث َنا َر ْو ٌحَ ،ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
َمالِ ٌ
كَ ،عنْ
هللا بْنُ َمسْ لَ َم َةَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َمًٍّ  ،الحدٌث،وقال
ُس َمًٍّ ،وقال البخاريَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
ْن
ار ِبًُّ َ ،عنْ َمالِكِ ب ِ
الترمذيَ :ح َّد َث َنا َنصْ ُر بْنُ َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ال ُكوفًُِّ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ْالم َُح ِ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة،الحدٌث ،وقال النسابً فً السنن
سَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،عنْ أَ ِبً َ
أَ َن ٍ
ك بْنُ
الكبرى:أَ ْخ َب َر َنا َعمْ رُو بْنُ َعلًٍِّ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َحمَّا ُد بْنُ َمسْ َعدَ َةَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ُ
وقال ابن ماجه:
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َل:الحدٌث،
سَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،عنْ أَ ِبً َ
أَ َن ٍ
حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء قال :حدثنا عبد الرحمن المحاربً ،عن مالك بن
أنس ،عن سمً ،عن أبً صالح ،عن أبً هرٌرة قال :الحدٌث ،وقال السراج فً
المسندَ :ح َّد َث َنا ْال َح َسنُ بْنُ َحمَّا ٍد ْال َورَّ ُ
ُّوب َقاالَ :ث َنا َع ْب ُد الرَّ حْ َم ِن بْنُ َح َم ٍد
اق َو ِز ٌَا ُد بْنُ أٌَ َ
ه َُر ٌْ َر َة
صال ٍِح َعنْ أَ ِبً
س َعنْ ُس َمًٍّ َعنْ أَ ِبً
َ
ْن أَ َن ٍ
ار ِبًُّ َعنْ َمالِكِ ب ِ
ْالم َُح ِ
خضْ ِر
َقا َل:الحدٌث،وقال ابن بشران فً األمالً:
أَ ْخ َب َر َنا أَبُو َعلًٍِّ ْال َح َسنُ بْنُ ْال ِ
ْاألَسْ ٌُوطِ ًُّ ِب َم َّك َة ،ثنا أَحْ َم ُد بْنُ ُ
ش َع ٌْبٍ ،أنبا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍَ ،عنْ َمالِكِ َ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،عنْ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،الحدٌث،وقال البزار :ح َّد َثنا َعمْ رُو بْنُ َعلًٍِّ  ،قالَ ،ح َّدثنا
أَ ِبً َ
حماد بن مسعدةَ ،قالَ :ح َّدثنا مالكَ ،عن سمًَ ،عن أبً صالحَ ،عن أبً ه َُرٌرة،
صلَّى َّ
هللا ُ َعلٌَه َو َسلَّم :الحدٌث ،وقال البؽوي فً شرح السنة:
َقا َلَ :قا َل َرسُول هللاِ َ
 -1262أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن ال َّش ٌْ َر ِزيُّ  ،أَنا َزا ِه ُر بْنُ أَحْ َمدَ  ،أَنا أَبُو إِسْ َح َ
اق ْالهَاشِ مًُِّ  ،أَنا
صال ٍِح
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ ،عنْ أَ ِبً َ
أَبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َمًٍّ َم ْولَى أَ ِبً َب ْك ِر ب ِ
س ْب َحانَ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َلَ " :منْ َقالَُ :
هللا َ
َّانَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنّ َرسُو َل َّ ِ
ال َّسم ِ
هللا َو ِب َح ْم ِد ِه فًِ ٌَ ْوم مِا َب َة َم َّر ٍة ُح َّط ْت َخ َطا ٌَاهُ َوإِنْ َكا َن ْت ِم ْثلَ َز َب ِد ا ْل َب ْح ِر"َ .ه َذا َحد ٌ
ٌِث
َّ ِ
ٍ
ْن َمسْ لَ َم َةَ ،وأَ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ٌمَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى
ُم َّت َف ٌق َعلَى صِ حَّ تِهِ ،أَ ْخ َر َج ُه م َُح َّم ٌدَ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
َّ ِ
ص َّح َعنْ أَ ِبً َذ ٍّر أَنَّ َر ُ
ْن ٌَحْ ٌَى ،كِبل ُه َما َعنْ َمالِك َ .و َقدْ َ
سول َ
ب ِ
اص َط َفى َّ
َ ْ
هللا
س ْب َحانَ َّ ِ
هللا ُ لِ َمالبِ َكتِ ِه أَ ْو لِ ِع َبا ِد ِهُ :
ضلُ؟ َقا َلَ " :ما ْ
بلم أَ ْف َ
َو َسلَّ َم ُسبِ َل :أيُّ ال َك ِ
َو ِب َح ْم ِد ِه" فهذا الحدٌث الصحٌح الصرٌح المسند المرفوع ال مطعن فً سنده لذلك
أخرجه م ن طرٌق اإلمام مالك البخاري ومسلم  ،وفً رواٌة لمسلم :عن أَبً هرٌرة
صبِ ُح َوحٌنَ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ «:منْ َقالَ ِ
ح ٌْنَ ٌُ ْ
رضً هللا عنه َقا َلَ :قا َل رسو ُل هللا َ
اء
س ْب َحانَ هللاِ َو ِب َح ْم ِدهِ ،م ِا َب َة َم َّرةٍ ،لَ ْم ٌَؤ ِ
ضلَ ِم َّما َج َ
ت أَ َح ٌد ٌَ ْو َم القِ ٌَا َم ِة ِبؤ ْف َ
ٌُ ْمسِ ًُ :
أح ٌد َقالَ ِم ْثلَ َما َقالَ أَ ْو َزادَ ».
ِبهِ ،إَِّل َ
َ
َ
َ - 442ح َّد َث َنا أبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
ْن َع ْب ِد
كَ ،عنْ أ ِبً ُع َب ٌْ ٍد َم ْولَى ُسلَ ٌْ َم َ
ان ب ِ
صبلَ ٍة
ْن ٌَ ِزٌدَ اللَّ ٌْثًِِّ َ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَ َّن ُه َقا َلَ :منْ َسب ََّح ُدب َُر ُك ِّل َ
ْال َملِكِ َ ،عنْ َع َطا ِء ب ِ
ٌِنَ ،و َخ َت َم ْالمِا َب َة ِببلَ إِلَ َه إِ َّال َّ
ٌِنَ ،و َحمِدَ َثبلَ ًثا َو َثبلَث َ
ٌِنَ ،و َكب ََّر َثبلَ ًثا َو َثبلَث َ
َثبلَ ًثا َو َثبلَث َ
هللا ُ
ك َولَ ُه ْال َحمْ ُدَ ،وه َُو َعلَى ُك ِّل َشًْ ٍء َقدٌِ ٌرُ :ؼف َِر ْ
ٌك لَهُ ،لَ ُه ْالم ُْل ُ
ت ُذ ُنو ُب ُه َولَ ْو
َوحْ دَ هُ ال َش ِر َ
َكا َن ْ
ت م ِْث َل َز َب ِد ْال َبحْ ِر ".الشرح :هذا الحدٌث الصرٌح الصحٌح الموقوؾ على أبً
هرٌرة مثله ال ٌقال بالرأي وقد أخرجه من طرٌق مالك أبو عوانة مرفوعا ،قال فً
حمْ صِ ًُّ  ،ومحمد بن صالح
المسند وفً المستخرج -2126 :حدثنا عمرانُ بن ب َّكار ال ِ
[ص]28 :
قاال :ثنا ٌحٌى بن صالح قال :قرئ على مالك وأنا أَسْ َمعُ ،عن أبً ُع َبٌْد
سلٌمان بن عبد الملك  -عن عطا ِء بن ٌزٌد ،عن أبً هرٌرة ،عن النبًِّ -صلى
مولى
َ
هللا علٌه وسلم -قال" :من َس ّبح ُد ُب َر كلِّ صالة ثال ًثا وثالثٌن ،و َك َّبر ثال ًثا وثالثٌن،
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وحمد ثال ًثا وثالثٌن ،وختم المابة بـ"َّل إله إَّل هللا وحده َّل شرٌك له ،له المل ُك وله
وقال
الحم ُد وهو على كلِّ شًء قدٌر" ُؼف َِر ْت ذنو ُبه ولو كنت مثل َز َب ِد ال َب ْحر".
النسابً فً السنن الكبرى -9894 :أَ ْخ َب َر َنا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ُع َب ٌْ ٍد
ْن ٌَ ِزٌدَ َ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َقا َلَ " :منْ َس َّب َح ُد ُب َر
َم ْولَى ُسلَ ٌْ َم َ
ْن َع ْب ِد ْال َملِكِ َ ،عنْ َع َطا ِء ب ِ
ان ب ِ
ص َال ٍة َث َال ًثا َو َث َالثٌِنَ َ ،و َك َّب َر َث َال ًثا َو َث َالثٌِنَ َ ،و َحمِدَ َث َال ًثا َو َث َالثٌِنَ َ ،و َخ َت َم ا ْلمِا َب َةِ :ب َال
ُكلِّ َ
ش ِرٌ َك لَ ُه ،لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َولَ ُه ا ْل َح ْمدَُ ،وه َُو َعلَى ُكلِّ َ
إِلَ َه إِ ََّّل هللاَُ ،و ْحدَ هُ ََّل َ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر،
ُ
ْس َةَ ،ر َواهُ َعنْ
ُؼف َِر ْت ُذ ُنو ُب ُه َولَ ْو َكا َن ْت ِم ْثلَ َز َب ِد ا ْل َب ْح ِر " [صَ .]62:ر َف َع ُه َز ٌْ ُد بْنُ أَ ِبً أ َنٌ َ
ُس َهٌ ٍْل َو َقا َلَ :عنْ أَ ِبً ُع َبٌْدَ َةَ ،عنْ َع َطا ٍءَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة  ".وقال ابن عبد البر فً
التمهٌدَ ":ه َك َذا َه َذا ْال َحد ُ
ٌِث َم ْوقُ ٌ
وؾ فًِ ْالم َُو َّط ِؤ َعلَى أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َوم ِْثل ُ ُه َال ٌ ُْد َر ُ
ك
صلَّى َّ
ٌِر ٍة َث ِاب َت ٍة ِمنْ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِمنْ وُ جُو ٍه َكث َ
صحٌِ ٌح َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ِبالرَّ ْأيِ َوه َُو َمرْ فُو ٌع َ
ْن
ْن أَ ِبً َطالِ ٍ
ب َو ِمنْ َحدٌِ ِ
ث أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َو ِمنْ َحدٌِ ِ
َحدٌِ ِ
ث َع ْب ِد َّ ِ
ْن َعمْ ِرو ب ِ
هللا ب ِ
ث َعلًِِّ ب ِ
ان متقاربة  ".وهذا الحدٌث ٌبٌن
ث َكعْ ِ
العاصً َو ِمنْ َحدٌِ ِ
ْن عُجْ َر َة َو َؼ ٌْ ِر ِه ْم ِب َم َع ٍ
بب ِ
فضل الذكر ،وخاصة األذكار دبر الصلوات المكتوبة ،وقد أخرجه مسلم وؼٌره ،قال
الصنعانً فً سبل السبلمَ ":و َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َرضِ ًَ َّ
صلَّى
هللا َ
ُول َّ ِ
هللا ُ َع ْن ُه َعنْ َرس ِ
َّ
هللا
ان َّ ِ
ص َال ٍة َث َال ًثا َو َث َالثٌِنَ » ٌَقُو ُلُ :سب َْح َ
هللا ُد ُب َر ُكلِّ َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلَ «:منْ َس َّب َح َّ َ
ٌِن] ٌَقُو ُلَّ :
هللا ُ أَ ْك َب ُر [ َفت ِْل َك
هللا َث َبل ًثا َو َث َبلث َ
ٌِن] ٌَقُو ُلْ :ال َحمْ ُد ِ َّ ِ
هللا َث َبل ًثا َو َث َبلث َ
هلل[ َو َكب ََّر َّ َ
[ َو َحمِدَ َّ َ
هللا ْالحُسْ َنى [ َو َقا َلَ :ت َما َم ْالمِا َب ِةَ :ال إلَ َه َّإال َّ
هللا ُ َوحْ دَ هُ َال
ُون] َعدَ دَ أَسْ َما ِء َّ ِ
تِسْ ٌع َوتِسْ ع َ
ت َخ َطا ٌَاهُ َولَ ْو َكا َن ْ
ك َولَ ُه ْال َحمْ ُد َوه َُو َعلَى ُك ِّل َشًْ ٍء َقدٌِ ٌر ُؼف َِر ْ
ٌك لَهُ ،لَ ُه ْالم ُْل ُ
ت
َش ِر َ
م ِْث َل َز َب ِد ْال َبحْ ِر] ه َُو َما ٌ َُع َّو ُل َعلَ ٌْ ِه عِ ْندَ اضْ طِ َر ِاب ِه [ َر َواهُ مُسْ لِ ٌم] َوفًِ ِر َوا ٌَ ٍة أ ُ ْخ َرى،
ون» َو ِب ِه َتتِ ُّم ْالمِا َب ُةَ ،ف ٌَ ْن َبؽًِ ْال َع َم ُل
ٌر أَرْ َب ٌع َو َث َبل ُث َ
لِمُسْ ل ٍِم َعنْ " أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة «أَنَّ ال َّت ْك ِب َ
ْن؛ َوأَمَّا ْال َجمْ ُع َب ٌْ َنهُ َما َك َما َقا َل
ٌِل أ ُ ْخ َرى لِ ٌَ ُك َ
ِب َه َذا َت َ
ار ًة َو ِبال َّت ْهل ِ
ون َق ْد َع ِم َل ِبالرِّ َوا ٌَ َتٌ ِ
ْس ِب َوجْ هٍِ ،ألَ َّن ُه لَ ْم ٌَ ِر ْد ْال َجمْ ُع َب ٌْ َنهُ َماَ ،و ِألَ َّن ُه ٌَ ْخ ُر ُج ْال َعدَ ُد َعنْ
ار ُح َو َس َب َق ُه َؼ ٌْ ُرهُ َفلٌَ َ
ال َّش ِ
صلَّى َّ
ث َس َب ٌ
ْالمِا َب ِةَ .ه َذا َول ِْل َحدٌِ ِ
هللا َ
ٌن أَ َت ْوا َرسُو َل َّ ِ
ج ِر َ
هللا ُ
بَ ،وه َُو« :أَنَّ فُ َق َرا َء ْال ُم َها ِ
ُ
هللا َق ْد َذ َه َ َ
ور ِبال َّد َر َجا ِ ْ
ٌِم ْال ُمق ٌِِم،
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َو َقالُواٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
ب أهْ ُل ال ُّدث ِ
ت ال ُعلَى َوال َّنع ِ
ون َو َال
ص َّدقُ َ
ُون َك َما َنصُو ُم َو ٌَ َت َ
صلًِّ َو ٌَصُوم َ
ون َك َما ُن َ
ُصلُّ َ
َف َقا َلَ :ما َذل َِك؟ َقالُواَ ٌ:
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :أَ َف َبل أ ُ َعلِّ ُم ُك ْم َش ٌْ ًبا
هللا َ
ون َو َال َنعْ ت ُِقَ ،ف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ص َّد ُق َو ٌَعْ تِقُ َ
َن َت َ
ص َن َع
ض َل ِم ْن ُك ْم َّإال َمنْ َ
ون ِب ِه َمنْ َبعْ دَ ُك ْم َو َال ٌَ ُكونُ أَ َح ٌد أَ ْف َ
ون ِب ِه َمنْ َس َب َق ُك ْم َو َتسْ ِبقُ َ
ُت ْد ِر ُك َ
ُ
هللا» ْال َحد َ
ٌح َوأَ َخ َو ٌْ ِه َك َما
م ِْث َل َما َ
ص َنعْ ُت ْم؟ َقالُواَ :بلَىَ ،قا َلَ :س ِّبحُوا َّ َ
ٌِثَ .و َك ٌْ ِفٌَّة ال َّتسْ ِب ِ
هلل َو َ َّ
ٌِن؛ َو َق ْد َو َردَ فًِ
هللا ُ أَ ْك َب ُر َث َبل َث ًة َو َث َبلث َ
هللا َو ْال َحمْ ُد ِ َّ ِ
ان َّ ِ
َذ َكرْ َناهُ؛ َوقٌِ َل ٌَقُو ُلُ :سب َْح َ
ُون
اريِّ ِمنْ َحدٌِ ِ
ون َع ْشرً ا َو ٌُ َك ِّبر َ
ُون َع ْشرً ا َو ٌَحْ َم ُد َ
ث أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة أٌَْضً اَُ ٌ«:س ِّبح َ
ْالب َُخ ِ
ٌح ًة َوم ِْثلَ َها َتحْ م ً
ٌِدا َوم ِْثلَ َها
ٌن َتسْ ِب َ
ُون َخمْ سً ا َوعِ ْش ِر َ
َع ْشرً ا» َوفًِ صِ َف ٍة أ ُ ْخ َرىَُ ٌ«:س ِّبح َ
َت ْك ِبٌرً ا َوم ِْثلَ َها َال إلَ َه َّإال َّ
ٌك لَهُ؛ لَ ُه ْالم ُْل ُ
ك َولَ ُه ْال َحمْ ُد َوه َُو َعلَى ُك ِّل
هللا ُ َوحْ دَ هُ َال َش ِر َ
ان َرسُو ُل َّ
َشًْ ٍء َقدٌِ ٌر؛ َف َت ِت ُّم مِا َب ًة»َ .وأَ ْخ َر َج أَبُو دَ اوُ د ِمنْ َحدٌِ ِ
هللاِ
ْن أَرْ َق َمَ «:ك َ
ث َز ٌْ ِد ب ِ
صلَّى َّ
ص َبل ٍة :اللَّهُ َّم َر َّب َنا َو َربَّ ُك ِّل َشًْ ٍء أَ َنا َش ِهٌ ٌد أَ َّنك
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل ُدب َُر ُك ِّل َ
َ
أَ ْن َ
صلَّى
ٌك لَك ،اللَّهُ َّم َر َّب َنا َو َربَّ ُك ِّل َشًْ ٍء إ َّنا َن ْش َه ُد أَنَّ م َُحم ًَّدا َ
ت الرَّ بُّ َوحْ دَ ك َال َش ِر َ
َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َع ْب ُدك َو َرسُولُك ،اللَّهُ َّم َر َّب َنا َو َربَّ ُك ِّل َشًْ ٍء إ َّنا َن ْش َه ُد أَنَّ ْال ِع َبادَ ُكلَّهُ ْم
ْ
اع ٍة ِمنْ ال ُّد ْن ٌَا
إخ َوةٌ .اللَّهُ َّم َر َّب َنا َو َربَّ ُك ِّل َشًْ ٍء اجْ َع ْلنًِ م ُْخلِصً ا لَكَ ،وأَهْ لًِ فًِ ُك ِّل َس َ
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هللا ُ أَ ْك َبرَُّ ،
هللا ُ أَ ْك َب ُر َّ
هللا ُ أَ ْك َب ُر َّ
جبْ َّ ،
هللا ُ ُنو ُر
اإل ْك َر ِام اسْ َت ِمعْ َواسْ َت ِ
َو ْاآلخ َِر ِة ٌَا َذا ْال َج َبل ِل َو ْ ِ
هللا ُ َونِعْ َم ْال َوكٌِ ُل َّ
هللا ُ أَ ْك َب ُر ْاألَ ْك َبر َحسْ ِبً َّ
ضَّ ،
هللا ُ أَ ْك َب ُر ْاألَ ْك َب ِر».
ال َّس َم َوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ِ
َ
َ - 443د َّدذ ٌََ ُْ ُه ْص َ ٍ َ َاَ :د َّدذ ٌََ َه ِل ٌ
صَّ٘د ٍد ع ْصَي َس ِ ٘ ِذ ِْصي
ك ع ْصَي ُع َو َسةَ ِْصي َ
اًَِّ :دَِ َ ْصْ ُا ْصل َ ْص ِذَّ :د
َّللاُ َ ْصك َ ُش َّ ُس َْصذ ىَ
ا ل َّد لِ َذ ِ
ْصل ُو َ َّ٘د ِ ًََّدَُ َس ِو َ َُ َٗ ُْ ُا ِٖ ْصل َ َِ٘ ِ
َّللاِ َّ ْصل َذ ْصو ُذ ِ َّد ِ َّ َ ِلَََ ِ َّد َّد
" لششحُ :ز لخ ش
َّللاُ َّ َ َد ْصْ َا َّ َ ُ َّدْةَ ِ َّد ِ َّد ِ.
لو طْع علٔ س ٘ذ ي لو ٘ ٗ ٘ي ه ٌٔ ل ٘ ا ل لذ ا ّ ًِ ْ :ا ل ذَّ :للا
" ّ ذ ج ءا
ك ش ّس ذ ى َّللا ّ لذوذ ّ لَ َّللا ّ دْا ّ ْة
عن أبً هرٌرة رضً هللا
د دٗث س ع هي ُز لخ ش تف٘ذ رلك ًزكش هي رلك:
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :ألن أقول سبحان هللا ،والحمد هلل،
وال إله إال هللا ،وهللا أكبر ،أحب إلً مما طلعت علٌه الشمس» رواه مسلم .وعن ابن
مسعود رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم« :لقٌت إبراهٌم
رضً هللا عنه لٌلة أسري بً ،فقالٌ :ا محمد أقرئ أمتك منً السبلم ،وأخبرهم أن
الجنة طٌبة التربة ،عذبة الماء ،وأنها قٌعان وأن ؼراسها :سبحان هللا ،والحمد هلل،
وال إله إال هللا ،وهللا أكبر» رواه الترمذي ،وقال :حدٌث حسن وصححه األلبانً
وقبله ابن كثٌر .وعن جابر رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال« :من
قال سبحان هللا وبحمده ،ؼرست له نخلة فً الجنة» رواه الترمذي ،وقال :حدٌث
حسن .وعن أبً موسى رضً هللا عنه قال :قال لً رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم «:أَّل أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟» فقلت :بلىٌ ،ا رسول هللا ،قالَّ «:ل حول
خرجت فً كتابً "فتح الرب
ه
وَّل قوة إَّل باّلِل» متفق علٌه ،بل الحدٌث متواتر وقد
الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر " /184،حدٌث :قوله صلى هللا علٌه وسلمَّ" :ل حول وَّل
قوة إَّل باّلِل كنز من كنوز الجنة" الحدٌث أخرجه السٌوطً فً "قطؾ األزهار"
عن  14وقلده الزبٌدي فً "لقط الآللا" كما قلدهما الكتانً فً "نظم المتناثر" فكلهم
خرجوه عن  14وخرجناه كما ٌلً:
 /1أبو موسى األشعري :أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه
 /2أبو ذر  :أخرجه النسابً وابن ماجه وابن حجر فً المطالب العالٌة
 /3أبو هرٌرة :أخرجه الحاكم والبزار وعنه الهٌثمً
 /4زٌد بن ثابت :أخرجه ابن أبً شٌبة والطبرانً فً الكبٌر واألوسط
 /5معاذ بن جبل :أخرجه ابن أبً شٌبة وأحمد والطبرانً وعنهما الهٌثمً
 /6أبو أٌوب األنصاري :أخرجه ابن أبً شٌبة والطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه الهٌثمً فً "المجمع"
وتلمٌذه ابن حجر فً "المطالب العالٌة"
 / 7قٌس بن سعد بن عبادة  :أخرجه البزار والحاكم
 /8حازم بن حرملة :أخرجه ابن ماجه والطبرانً
 /9زٌد بن إسحاق األنصاري :الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه ابن حجر فً "المطالب العالٌة" وشٌخه
الهٌثمً فً "مجمع الزوابد ومنبع الفوابد"
 /10معاوٌة بن حٌدة :أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً
 /11فضالة بن عبٌد :أخرجه الطبرانً وعنه الهٌثمً
 /12أبو الدرداء :أخرجه الطبرانً
 / 13أنس :أخرجه أبو ٌعلى
 /14أبو بكر الصدٌق :أخرجه ابن عساكر
 /15عقبة بن عامر :رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً
 /16عثمان بن عفان :ابن حجر فً المطالب العالٌة .
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َ - 444ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن أَ ِبً ِز ٌَادٍ ،أَ َّن ُه َقا َلَ :قا َل أَبُو
كَ ،عنْ ِز ٌَا ِد ب ِ
،وأَ ْز َكا َها عِ ْندَ َملٌِ ِك ُك ْم،
ال َّدرْ دَ ا ِء :أَالَ أ ُ ْخ ِب ُر ُك ْم ِب َخ ٌْ ِر أَعْ َمالِ ُك ْم لكمَ ،وأَرْ َف ِع َها فًِ دَ َر َجاتِ ُك ْم َ
َو َخ ٌْ ٍر لَ ُك ْم ِمنْ إِعْ َطا ِء َّ
ب َو ْال َو ِر ِقَ ،و َخ ٌْ ٍر لَ ُك ْم ِمنْ أَنْ َت ْل َق ْوا َع ُد َّو ُك ْم َف َتضْ ِربُوا
الذ َه ِ
هللا ".الشرح :هذا الحدٌث الذي رواه
أَعْ َنا َقهُ ْم َو ٌَضْ ِربُوا أَعْ َنا َق ُك ْم َقالُواَ :بلَىَ ،قا َل :ذ ِْك ُر َّ ِ
اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا موقوفا على أبً الدرداء رضً هللا عنه ،قد جاء
مرفوعا من طرق أخرى إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،قال ابن حجر فً فتح
ث أَ ِبً ال َّدرْ دَ ا ِء
صحَّ َح ُه ْال َحا ِك ُم ِمنْ َحدٌِ ِ
اجهْ َو َ
الباري :وأخرج ال ِّترْ ِمذِيّ و ابن َم َ
َمرْ فُوعً ا":أَ ََّل أ ُ ْخ ِبر ُك ْم ِب َخ ٌْ ِر أَ ْع َمالِ ُك ْم َوأَ ْز َكاهَا عِ ْندَ َملٌِ ِك ُك ْم َوأَ ْر َف ِع َها فًِ دَ َر َجاتِ ُك ْم َو َخ ٌْ ٍر
اق َّ
ض ِر ُبوا أَ ْع َنا َقهُ ْم
الذ َه ِ
ب َوا ْل َو ِر ِق َو َخ ٌْ ٍر لَ ُك ْم مِنْ أَنْ َت ْل َق ْوا َعد َُّو ُك ْم َف َت ْ
لَ ُك ْم مِنْ إِ ْن َف ِ
هللا َع َّز َو َجلَّ " َو َق ْد أَ َشرْ ُ
ت إِلَ ٌْ ِه مُسْ َت ْش َك ًبل فًِ
ض ِر ُبوا أَ ْع َنا َق ُك ْم َقالُوا َبلَى َقالَ  :ذ ِْك ُر َّ ِ
َو ٌَ ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ج َها ِد َم َع َما َو َردَ فًِ َفضْ ِل الم َُجا ِه ِد أ َّن ُه َكالصَّاب ِِم َال ٌُ ْفطِ ُر َو َكال َقاب ِِم َال ٌَ ْف ُت ُر
أَ َواب ِِل ال ِ
ال الصَّال َِح ِة َو َط ِر ُ
ٌق ْال َجمْ ِع
َو َؼ ٌْ ُر َذل َِك ِممَّا ٌَ ُد ُّل َعلَى أَ ْف َ
ضلِ ٌَّتِ ِه َعلَى َؼ ٌْ ِر ِه م َِن ْاألَعْ َم ِ
ث أَبً ال َّدرْ دَ ا ِء ِّ
َو َّ
الذ ْك ُر ْال َكا ِم ُل َوه َُو َما ٌَجْ َت ِم ُع فٌِ ِه
هللا ُ أَعْ لَ ُم أَنَّ ْالم َُرادَ ِبذ ِْك ِر َّ ِ
هللا فًِ َحدٌِ ِ ِ
هللا َت َعالَى َوأَنَّ الَّذِي
ان َو ْال َق ْل ِ
ار َع َظ َم ِة َّ ِ
ب ِبال َّت َف ُّك ِر فًِ ْال َمعْ َنى َواسْ تِحْ َ
ذ ِْك ُر اللِّ َس ِ
ض ِ
ٌَحْ ُ
ار ل َِذل َِك َوأَنَّ
ار َم َث ًبل ِمنْ َؼ ٌْ ِر اسْ تِحْ َ
ض َل ِممَّنْ ٌُ َقاتِ ُل ْال ُكفَّ َ
ص ُل لَ ُه َذل َِك ٌَ ُكونُ أَ ْف َ
ض ٍ
ان ْالم َُجرَّ ِد َف َم ِن ا َّت َف َق لَ ُه أَ َّن ُه َج َم َع َذل َِك
ج َها ِد إِ َّن َما ه َ
أَ ْف َ
ضلِ ٌَّ َة ْال ِ
ًِ ِبال ِّنسْ َب ِة إِلَى ذ ِْك ِر اللِّ َس ِ
ص َبلتِ ِه أَ ْو فًِ صِ ٌَا ِم ِه أَ ْو
ار ِه َو ُك ُّل َذل َِك َحا َل َ
هللا ِبل َِسانِ ِه َو َق ْل ِب ِه َواسْ تِحْ َ
َك َمنْ ٌَ ْذ ُك ُر َّ َ
ض ِ
هللا َت َعالَى
ار َم َث ًبل َفه َُو الَّذِي َبلَ َػ ْال َؽا ٌَ َة ْالقُصْ َوى َو ْالع ِْل َم عِ ْندَ َّ ِ
ص ُّد ِق ِه أَ ْو ِق َتا ِل ِه ْال ُكفَّ َ
َت َ
الذ ْك ُر ُم ْش َت َر ٌ
صالِح إِ َّال َو ِّ
َ
َ
ْ
َوأَ َج َ ْ
ط فًِ
اب ال َقاضِ ً أبُو َب ْك ِر بْنُ ال َع َر ِبًِّ ِبؤ َّن ُه َما ِمنْ َع َم ٍل َ ٍ
ار
َتصْ حٌِ ِ
ص َ
ْس َع َمل ُ ُه َكام ًِبل َف َ
صدَ َقتِ ِه أَ ْو صِ ٌَا ِم ِه َم َث ًبل َفلٌَ َ
هللا ِب َق ْل ِب ِه عِ ْندَ َ
ح ِه َف َمنْ لَ ْم ٌَ ْذ ُك ِر َّ َ
ِّ
ال ِمنْ َه ِذ ِه ْال َح ٌْثِ ٌَّ ِة َو ٌُشِ ٌ ُر إِلَى َذل َِك َحد ُ
ِمنْ
ِن أَ ْبلَ ُػ
الذ ْك ُر أَ ْف َ
ض َل ْاألَعْ َم ِ
ٌِث نٌِ َُّة ْالم ُْإم ِ
عمله ".وهذا الحدٌث ٌفٌد فضل ذكر هللا تعالى وقد وردت فٌه آٌات وأحادٌث نذكر
َولذ ِْك ُر هللا ْأك َب ُر }[العنكبوت (  .])45وقال َت َعالَىَ {:ف ْاذ ُك ُرونًِ
منهاَ :قا َل هللا َت َعالَى{:
ض ُّرعا ً َوخٌِ َف ًة َودُونَ
ْأذ ُك ْر ُك ْم}[البقرة ( .])152وقال َت َعالَىَ { :و ْاذ ُك ْر َر َّب َك فًِ َن ْفسِ َك َت َ
ال َوَّل َت ُكنْ مِنَ َ
} [األعراؾ (  .])205وقال
الؽافِلٌِنَ
الج ْه ِر مِنَ ال َق ْو ِل بِال ُؽد ُِّو
َ
َ
واآلص ِ
َ
ْ
ْ
ٌِراً لَ َعلَّ ُك ْم ُتفلِ ُحونَ }[األنفال ( .])45وقال تعالىٌَ {:ا أ ٌُّ َها الَّذٌِنَ
هللا َكث َ
َت َعالَىَ { :واذ ُك ُروا َ
هللا ذ ِْكراً َكثٌِراً* َو َس ِّب ُحوهُ ُب ْك َر ًة َوأَصِ ٌالً } [األحزاب .])42 ، 41(:أشار بذلك
آ َم ُنوا ْاذ ُك ُروا َّ َ
لآلٌات بعد الرؼبة فً الذكر لما اشتملت علٌه من صبلة هللا ومبلبكته على
ت
صلًِّ َعلَ ٌْ ُك ْم َو َمالبِ َك ُت ُه لِ ٌُ ْخ ِر َج ُكم ِّمنَ ال ُّظل ُ َما ِ
الذاكرٌن ،وهً قوله تعالى {:ه َُو الَّذِي ٌُ َ
ح ٌَّ ُتهُ ْم ٌَ ْو َم ٌَ ْل َق ْو َن ُه َسال ٌم َوأَ َعدَّ لَهُ ْم أَ ْجراً
ور َو َكانَ بِا ْل ُم ْإ ِمنٌِنَ َرحٌِما ً * َت ِ
إِلَى ال ُّن ِ
َك ِرٌما}[األحزاب (  . ] )44 ، 43وعن أَبً هرٌرة  -رضً هللا عنه َ -قا َلَ :قا َل رسُو ُل هللا
ان فًِ الم َ
ان
َ
انَ ،ح ِبٌ َب َت ِ
ٌِز ِ
انَ ،ثقٌِلَ َت ِ
ان َعلَى اللِّ َس ِ
ان َخفٌِ َف َت ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ « :كلِ َم َت ِ
العظٌم »ٌ ،
متفق َعلَ ٌْ ِه  ،وعن سعد بن
س ْب َحانَ هللاِ
س ْب َحانَ هللاِ َو ِب َح ْم ِدهُِ ،
منُ :
إِلَى َّ
الر ْح ِ
ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
أَبً
وقاص رضً هللا عنه قالَ :جا َء أعْ َرابًٌّ إِلَى رسول هللا َ
ٍ
َف َقا َلَ :علِّمْ نًِ َكبلَما ً أقُول ُ ُهَ .قا َل «:قُلْ َّل إل َه إَِّل هللا ُ َو ْحدَ هُ َّل َ
شرٌ َك لَ ُه ،هللا ُ ْأك َب ُر َكبٌِراً،
ٌز
العالِمٌنَ َ ،وَّل َحولَ َوَّل قُ َّو َة إَِّل ِباّلِلِ َ
س ْب َحانَ هللاِ َر ِّب َ
الح ْم ُد ّلِلِ َكثٌراًَ ،و ُ
َو َ
الع ِز ِ
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ٌِم» َقا َل :فهإُ ال ِء ل َِربًَِّ ،ف َما لًِ؟ َقا َل« :قُ ْل :اللَّهُ َّم ْ
اؼف ِْر لًَِ ،و ْار َح ْمنًِ َواهْ ِدنًِ،
َ
الحك ِ
َو ْار ُز ْقنًِ»،رواه مسلم وؼٌره.
َ - 445قا َل ز ٌَا ُد بْنُ أَبً ز ٌَا ٍدَ :قا َل أَبُو َع ْب ِد الرَّ حْ َمن م َُع ُ
اذ بْنُ َج َب ٍلَ :ما َع ِم َل آدَ َمً ِمنْ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ
َ
ْ
- 6408
هللا ".قلت وهو كذلك،قال البخاري:
َع َم ٍل أَ ْن َجى لَ ُه ِمنْ َعذا ِ
هللاِ ،منْ ذِك ِر ِ
ب ِ
َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة،
شَ ،عنْ أَ ِبً َ
َح َّد َث َنا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍَ ،ح َّد َث َنا َج ِرٌ ٌرَ ،ع ِن األعْ َم ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ": -]87[ -إِنَّ ِ َّّلِلِ َمالَبِ َك ًة ٌَ ُطوفُونَ فًِ ال ُّط ُر ِق
هللا َ
َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
سونَ أَهْ لَ ِّ
اجتِ ُك ْم" َقالَ:
هللا َت َنادَ ْواَ :هل ُ ُّموا إِلَى َح َ
ٌَ ْل َت ِم ُ
الذ ْك ِرَ ،فإِ َذا َو َجدُوا َق ْو ًما ٌَ ْذ ُك ُرونَ َّ َ
اء ال ُّد ْن ٌَا» َقالََ " :ف ٌَ ْسؤَل ُ ُه ْم َر ُّب ُه ْمَ ،وه َُو أَ ْعلَ ُم ِم ْن ُه ْم،
الس َم ِ
« َف ٌَ ُحفُّو َن ُه ْم ِبؤ َ ْجن َِحتِ ِه ْم إِلَى َّ
َما ٌَقُول ُ عِ َبادِيى َقالُواٌَ :قُولُونَ َ ٌُ :س ِّب ُحو َن َك َو ٌُ َك ِّب ُرو َن َك َو ٌَ ْح َمدُو َن َك َو ٌُ َم ِّجدُو َن َك"
ؾ لَ ْو
َقالََ ":ف ٌَقُول َُ :هلْ َرأَ ْونًِى" َقالََ ":ف ٌَقُولُونَ َّ:لَ َو َّ ِ
هللا َما َرأَ ْو َكى" َقالََ ":ف ٌَقُول َُ :و َك ٌْ َ
شدَّ لَ َك عِ َبادَ ًةَ ،وأَ َ
َرأَ ْونًِى" َقالٌََ ":قُولُونَ  :لَ ْو َرأَ ْو َك َكا ُنوا أَ َ
جٌدً ا َو َت ْحمٌِدً ا،
شدَّ لَ َك َت ْم ِ
الج َّن َة» َقالَ:
ٌحا" َقالٌََ " :قُول َُ :ف َما ٌَ ْسؤَلُونًِى" َقالَْ ٌَ «:سؤَلُو َن َك َ
َوأَ ْك َث َر لَ َك َت ْس ِب ً
ؾ
" ٌَقُول َُ :و َه ْل َرأَ ْوهَاى" َقالٌََ ":قُولُونَ َّ :لَ َو َّ ِ
هللا ٌَا َر ِّب َما َرأَ ْوهَا " َقالٌََ ":قُول َُ :ف َك ٌْ َ
صاَ ،وأَ َ
لَ ْو أَ َّنهُ ْم َرأَ ْوهَاى" َقالٌََ " :قُولُونَ  :لَ ْو أَ َّنهُ ْم َرأَ ْوهَا َكا ُنوا أَ َ
شدَّ لَ َها
شدَّ َعلَ ٌْ َها ح ِْر ً
ار" َقالَ:
َطلَ ًباَ ،وأَ ْع َظ َم فٌِ َها َر ْؼ َب ًةَ ،قالََ :ف ِم َّم ٌَ َت َع َّو ُذونَ ى" َقالٌََ " :قُولُونَ  :مِنَ ال َّن ِ
ؾ
" ٌَقُول َُ :و َه ْل َرأَ ْوهَاى" َقالٌََ " :قُولُونَ َّ :لَ َو َّ ِ
هللا ٌَا َر ِّب َما َرأَ ْوهَا" َقالٌََ " :قُول َُ :ف َك ٌْ َ
اراَ ،وأَ َ
لَ ْو َرأَ ْوهَاى" َقالٌََ ":قُولُونَ  :لَ ْو َرأَ ْوهَا َكا ُنوا أَ َ
شدَّ لَ َها َم َخا َف ًة"
شدَّ ِم ْن َها ف َِر ً
َقالََ ":ف ٌَقُول َُ :فؤ ُ ْ
ش ِه ُد ُك ْم أَ ِّنً َقدْ َؼ َف ْر ُ
ت لَ ُه ْم" َقالٌََ " :قُول ُ َملَ ٌك مِنَ ال َمالَبِ َك ِة :فٌِ ِه ْم
اج ٍةَ .قالَُ :ه ُم ال ُجلَ َسا ُء َّلَ ٌَ ْ
َر َواهُ
سهُ ْم"
ش َقى ِب ِه ْم َجلٌِ ُ
اء ل َِح َ
س ِم ْنهُ ْم ،إِ َّن َما َج َ
فُالَنٌ لَ ٌْ َ
ُ
شَ ،ولَ ْم ٌَرْ َفعْ هَُ ،و َر َواهُ ُس َه ٌْ ٌلَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ
شعْ َب ُةَ ،ع ِن األَعْ َم ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  ،الحدٌث أخرجه أحمد والبخاري ـ واللفظ له ـ والترمذي
َ
والنسابً فً الكبرى وفً المجتبى وابن خزٌمة وابن حبان وأبو عوانة والطٌالسً
وقال النبً صلى هللا
والبزار وابن أبً شٌبة والبؽوي فً شرح السنة ،وؼٌرهم،
علٌه وسلم قال « :مثل الذي ٌذكر ربه والذي َّل ٌذكره ،كمثل الحً والمٌت » رواه
البخاري ،ورواه مسلم بلفظ « :مثل البٌت الذي ٌذكر هللا فٌه ،والبٌت الذي َّل ٌذكر
هللا فٌه مثل الحً والمٌت ».وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم قالٌ« :قول هللا تعالى :أنا عند ظن عبدي بً ،وأنا معه إذا ذكرنً ،فإن
ذكرنً فً نفسه ،ذكرته فً نفسً ،وإن ذكرنً فً مئل ذكرته فً مئل خٌر منهم»
متفق علٌه .وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم « :سبق المفردون » قالوا :وما المفردون ٌا رسول هللا؟ قال « :الذاكرون هللا
كثٌرا والذاكرات» رواه مسلم .وعن عبد هللا بن بسر رضً هللا عنه أن رجبل قالٌ :ا
رسول هللا ،إن شرابع اإلسبلم قد كثرت علً ،فؤخبرنً بشًء أتشبث به ،قالَّ «:ل
ٌزال لسانك رطبا من ذكر هللا » رواه الترمذي ،وقال :حدٌث حسن ،وصححه
األلبانً فً الكلم الطٌب .قلت وفً الحدٌث اآلخر ،قال النبً صلى هللا علٌه وسلم:
"أولٌاء هللا الذٌن إذا رإوا ذكر هللا " ،اللهم اجعلنا من أولٌاء هللا.أخرجه النسابً فً
ْن َسا َب ٍقَ ،عنْ
السنن الكبرى ،قال :أَ ْخ َب َر َنا َح ْفصُ بْنُ ُع َم َرَ ،ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
وبَ ،ح َّد َث َنا ع ُْث َمانُ بْنُ ُز َف َرَ ،ح َّد َث َنا ٌَعْ قُوبُ َ ،عنْ
وبَ ،وأَ ْخ َب َر َنا إِ ْب َراهٌِ ُم بْنُ ٌَعْ قُ َ
ٌَعْ قُ َ
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صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ُسبِ َل َو َقا َل
َّاس َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ْن َعب ٍ
ْن ُج َب ٌْ ٍرَ ،ع ِن اب ِ
َجعْ َف ٍرَ ،عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ :منْ أَ ْولِ ٌَا ُء هللاِ؟ َقا َل« :الَّذٌِنَ إِ َذا ُر ُءوا
إِ ْب َراهٌِ ُمُ :سبِ َل َرسُو ُل هللاِ َ
ُذك َِر هللا ُ» ،وأبو بكر البزار ،قالَ :ح َّدثنا على بن حرب الرازيَ ،قالَ :ح َّدثنا م َُحمد بن
َسعٌِد بن سابقَ ،قالَ :ح َّدثنا ٌَعْ قُوبُ بْنُ َعبد َّ ِ َ
ْن
هللا األ ْش َع ِريُّ  ،وهُو ْالقُمًُِّّ َعنْ َجعْ َف ِر ب ِ
َّاسَ ،رضِ ً َّ
هللا ُ َع ْنهُ َماَ ،قا َلَ :قالَ َر ُجل ٌ:
أَ ِبً ْال ُمؽ َ
ْن َعب ٍ
ْن ُج َبٌرَ ،ع ِن اب ِ
ٌِرةَِ ،عن َسعٌِد ب ِ
هللاَ .و َه َذا ْال َحد ُ
ٌِث الَ نعل ُم ُه
ٌَا رسولَ هللاِ ،من أولٌاء هللاى قال :الذٌن إذا رإوا ذ ِْك َر َّ ِ
ْن َسعٌِدَ ،عن
اإلسْ َنا ِدَ .و َق ْد َرواه َؼ ٌْ ُر م َُحمد ب ِ
ٌُرْ َوى بهذا اللفظ إالَّ مِن هذا الوجه بهذ ِ
ُرسبلً " .بٌنما قال اإلمام أحمدَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد
ْن جبٌر ،م َ
ٌَعْ قُ َ
وب َعنْ َجعْ َف ٍرَ ،عن َسعٌِد ب ِ
َ
ت ٌَ ِزٌدَ ،
ْن َح ْو َشبٍَ ،عنْ أَسْ َما َء ِب ْن ِ
ْن ُخ َثٌ ٍْمَ ،عنْ َشه ِْر ب ِ
اق ،أ ْخ َب َر َنا َمعْ َم ٌرَ ،ع ِن اب ِ
الرَّ َّز ِ
هللا
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل« :أَ ََّل أ ُ ْخبِ ُر ُك ْم بِ ِ
سولَ َّ ِ
ار ُك ْم» َقالُواَ :بلَى ٌَا َر ُ
أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ
خ ٌَ ِ
َقالَ«:الَّذٌِنَ إ َذا ُرإُ واُ ،ذك َِر َّ
هللا ُ َت َعالَى» ُث َّم َقالَ«:أَ ََّل أ ُ ْخ ِب ُر ُك ْم ِبشِ َر ِار ُك ْمى ا ْل َم َّ
شا ُءونَ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
آء ال َعن َت »،وأخرجه من طرٌق آخر
ِبال َّنمٌِ َمةِ ،ا ْل ُمفسِ دُونَ َب ٌْنَ األ ِ
ح َّبةِ ،ال َباؼونَ لِل ُب َر ِ
كما أخرجه الروٌانً والطبرانً فً المعجم الكبٌر والبخاري فً األدب المفرد
وحسنه األلبانً بسبب شهر بن حوشب قلت هو من رجال مسلم وقد حسن حدٌثه ابن
القطان الفاسً المعروؾ بالتعنت والتشدد،وقد قٌل إنه صاحب أوهام وأما اتهامه
بسرقة خرٌطة من الؽنابم فلم ٌثبت عنده هذا الخبر ولم ٌجرحه به ،وهللا تعالى أعلم.
َ - 446ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
هللا ْالمُجْ ِم ِرَ ،عنْ َعلًِِّ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
كَ ،عنْ ُن َعٌ ِْم ب ِ
ْن ٌَحْ ٌَى ُّ
صلًِّ
ْن َراف ٍِع الزرقً ،أَ َّن ُه َقا َلُ :ك َّنا ٌَ ْومًا ُن َ
الز َر ِقًِّ َ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ ِر َف َ
اع َة ب ِ
ب ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،فلَمَّا َر َف َع َر ْأ َس ُه م َِن الرَّ ْك َعةَِ ،و َقا َلَ :سم َِع َّ
هللا َ
ُول َّ ِ
هللا ُ
َو َرا َء َرس ِ
ار ًكا فٌِ ِه َفلَمَّا
لِ َمنْ َحمِدَ هَُ ،قا َل َر ُج ٌل َو َرا َءهَُ :ر َّب َنا َولَ َك ْال َحمْ ُدَ ،حمْ ًدا َكثٌِرً ا َط ٌِّبًا ُم َب َ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،قا َلَ :م ِن ْال ُم َت َكلِّ ُم آنِ ًفاَ ،ف َقا َل الرَّ ُج ُل :أَ َنا ٌَا
هللا َ
ؾ َرسُو ُل َّ ِ
ص َر َ
ا ْن َ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم :لَ َق ْد َرأٌَ ُ
ٌِن َملَ ًكا
ْت ِبضْ َع ًة َو َثبلَث َ
هللا َ
هللا َف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
َرسُو َل َّ ِ
المسند من أصح األسانٌد لذلك
ٌَ ْب َت ِدرُو َن َها أَ ٌُّهُ ْم ٌَ ْك ُت ُبهُا أَ َّو ُل ".الشرح :هذا الحدٌث
هللا بْنُ َمسْ لَ َم َةَ ،عنْ َمالِكٍ ،
أخرجه بعض حذاق المسندٌن :قال البخاريَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
ْن َخ َّبل ٍد ُّ
الز َرقًِِّ َ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
ْن ٌَحْ ٌَى ب ِ
هللا المُجْ ِم ِرَ ،عنْ َعلًِِّ ب ِ
َعنْ ُن َعٌ ِْم ب ِ
ْن َراف ٍِع ُّ
الز َرقًِِّ َ ،قا َل :الحدٌث ،وقال أبو داود :حدثنا ال َقع َنبً ،قال :قال مالك
ِر َف َ
اع َة ب ِ
وأوسطِ ه وفً آخ ِِره ،فً الفرٌضة
بؤس بال ُّدعاء فً الصبلة فً ّأول ِه
َ
بن أنس :ال َ
المُج ِمر،الحدٌث ،وقال
وؼٌرها .ح َّدثنا ال َقع َنبً ،عن مالك ،عن ُنعٌم بن عبد هللا
النسابً :أَ ْخ َب َر َنا م َُح َّم ُد بْنُ َسلَ َم َةَ ،قا َل :أَ ْن َبؤ َ َنا ابْنُ ْال َقاسِ ِمَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،قا َلَ :ح َّد َثنًِ ُن َع ٌْ ُم
ْن ٌَحْ ٌَى ُّ
ْن َراف ٍِع َقا َل :الحدٌث،
الز َرقًِِّ َ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ ِر َف َ
بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
اع َة ب ِ
هللاَ ،عنْ َعلًِِّ ب ِ
انَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ
ْن سِ َن ٍ
وقال ابن حبان :أَ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
ْن ٌَحْ ٌَى ُّ
ْن َراف ٍِع
الز َرقًِِّ َ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ ِر َف َ
اع َة ب ِ
َمالِكٍ َ ،عنْ ُن َعٌ ٍْم ْالمُجْ ِم ِرَ ،عنْ َعلًِِّ ب ِ
ُّ
الز َر ِقًِّ َ ،قا َل :الحدٌث ،وقال البؽوي فً شرح السنة :أَبُو إِسْ َح َ
اق ْالهَاشِ مًُِّ  ،أَ َنا أَبُو
ْن ٌَحْ ٌَى ُّ
الز َرقًِِّ َ ،عنْ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
هللا ْالم َُجم ِِّرَ ،عنْ َعلًِِّ ب ِ
مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُن َعٌ ِْم ب ِ
ْن َراف ٍِع ُّ
صلَّى
هللا َ
ُول َّ ِ
الز َرقًِِّ  ،أَ َّن ُه َقا َلُ " :ك َّنا ٌَ ْومًا ُن َ
أَ ِبٌهَِ ،عنْ ِر َف َ
صلًِّ َو َرا َء َرس ِ
اع َة ب ِ
َسم َِع َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َفلَمَّا َر َف َع َر ْأ َس ُه م َِن الرَّ ْك َعةَِ ،و َقا َل:
هللا ُ لِ َمنْ َحمِدَ هَُ ،قالَ َر ُجل ٌ
صلَّى
سول ُ َّ ِ
هللا َ
ؾ َر ُ
ص َر َ
ار ًكا فٌِهَِ ،فلَ َّما ا ْن َ
ٌِرا َط ٌِّ ًبا ُم َب َ
اءهَُ :ر َّب َنا َولَ َك ا ْل َح ْم ُد َح ْمدً ا َكث ً
َو َر َ
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سول ُ َّ
سولَ َّ
هللاِ
هللاَِ ،ف َقالَ َر ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقالََ :م ِن ا ْل ُم َت َكلِّ ُم آنِ ًفاى َف َقالَ َر ُجل ٌ :أَ َنا ٌَا َر ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :لَ َقدْ َرأَ ٌْ ُ
ض َع ًة َو َثالثٌِنَ َملَ ًكا ٌَ ْب َت ِد ُرو َن َها أَ ٌُّهُ ْم ٌَ ْك ُت ُب َها أَ َّول ُ"
ت ِب ْ
َ
َ
َّ
ٌ
ْن َمسْ لَ َم َةَ ،عنْ َمالِك  ".فهذا الحدٌث
صحٌِ ٌح ،أ ْخ َر َج ُه م َُح َّم ٌدَ ،عنْ َع ْب ِد ِ
َه َذا َحدٌِث َ
هللا ب ِ
الصحٌح الصرٌح المسند لم ٌتفرد بتخرٌجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا وإنما
ان َرسُو ُل َّ
فعنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْدريِّ َرضِ ًَ َّ
هللاِ
هللا ُ َع ْن ُه َقا َلَ «:ك َ
أخرجه أٌضا مسلم من َ
ِ
ْ
 َ َّ َّْ
َّ َ
وع َقا َل" :اللَّهُ َّم َر َّب َنا لَك ال َحمْ ُدِ ،م ْل َء
صلى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم إذا َر َف َع َرأ َس ُه ِمنْ الرُّ ُك ِ
ت ِمنْ َشًْ ٍء َبعْ ُد ،أَهْ َل َّ
ضَ ،و ِم ْل َء َما شِ ْب َ
الث َنا ِء َو ْال َمجْ دِ ،أَ َح ُّق َما َقا َل
ال َّس َم َوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
َ
ْتَ ،و َال مُعْ طِ ًَ ِل َما َم َنعْ َ
ْال َع ْب ُد َ -و ُكلُّ َنا لَ َك َع ْب ٌد  -اللَّهُ َّم َال َمان َِع ِل َما أعْ َطٌ َ
تَ ،و َال ٌَ ْن َف ُع َذا
ْال َج ِّد ِم ْن َك ْال َج ُّد» َر َواهُ مُسْ لِ ٌم ،هكذا أخرجه ابن حجر فً بلوغ المرام وتعقبه
الصنعانً فً سبل السبلم قاببلَ :و َعنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْدريِّ َرضِ ًَ َّ
ان
هللا ُ َع ْن ُه َقا َلَ :ك َ
ِ
ْ
َ
هللا َّ َّ َ -
َّ
َّ َ
ُ
َ
َ
ُ
ج ْد لَ ْف َظ
أ
م
ل
]
م
ه
ل
ال
:
ل
ا
ق
وع
ك
َ
َرسُو ُل َّ ِ
َّ ْ ِ
صلى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم إذا َر َف َع َرأ َس ُه ِمنْ الرُّ ِ
َ
َر َّب َنا لَك ا ْل َح ْم ُد
َّاس[
ْن َعب ٍ
اللَّهُ َّم فًِ مُسْ ل ٍِم فًِ ِر َوا ٌَ ِة أ ِبً َسعٌِدٍَ ،و َو َج ْدت َها فًِ ِر َوا ٌَ ِة اب ِ
ت
الس َم َوا ِ
ب ْال َهمْ َز ِة َعلَى ْال َمصْ دَ ِر ٌَّةَِ ،و ٌَجُو ُز َر ْف ُع ُه َخ َب ُر ُم ْب َتدَ ٍأ َمحْ ُذوؾٍ [
ص ِ
َّ
ِم ْل َء] ِب َن َ
َّاس عِ ْندَ
ض " َوه َ
ض] َوفًِ ُس َن ِن أَ ِبً دَ اوُ د َو َؼ ٌْ ِر ِه " َو ِم ْل َء ْاألَ ْر ِ
َو ْاألَ ْر ِ
ْن َعب ٍ
ًِ فًِ ِر َوا ٌَ ِة اب ِ
مُسْ ل ٍِمَ ،ف َه ِذ ِه الرِّ َوا ٌَ ُة ُكلُّ َها لٌَ َْس ْ
ت لَ ْف َظ أَ ِبً َسعٌِدٍ ،ل َِعدَ ِم وُ جُو ِد اللَّهُ َّم فًِ أَ َّولِهَِ ،و َال لَ ْفظِ
ض فٌِ َها[ َو ِم ْل َء َما شِ ْبت مِنْ َ
ال َعلَى
ش ًْ ٍء َب ْع ُد] ِب َ
َّاس لِوُ جُو ِد ِم ْل ِء ْاألَرْ ِ
ض ِّم ال َّد ِ
ْن َعب ٍ
اب ِ
ْ
ُضاؾِ إلَ ٌْ ِه[ .أَهْ َل] ِب َنصْ ِب ِه َعلَى ال ِّندَ ا ِء أَ ْو َر ْف ِع ِه :أَيْ
ضا َف ِة َونِ ٌَّ ِة ْالم َ
اإل َ
ْال ِب َنا ِء ل ِْل َقط ِع َعنْ ْ ِ
أَ ْن َ
اء َوا ْل َم ْج ِد أَ َح ُّق ] ِبالرَّ ْف ِع َخ َب ُر ُم ْب َتدَ ٍأ َمحْ ُذوؾٍ َ ،و َما َمصْ دَ ِرٌ ٌَّة َت ْقدٌِ ُرهُ َه َذا:
ت أَهْ ُل[ ال َّث َن ِ
أَيْ َق ْو ُل اللَّهُ َّم لَك ْال َحمْ ُد أَ َح ُّق َق ْو ُل ْال َع ْبدَِ ،وإِ َّن َما لَ ْم ٌَجْ َع ْل " َال َمان َِع لِ َما أَعْ َطٌْت " َخ َبرً ا
َوأَ َح ُّق ُم ْب َتدَ أًِ ،ألَ َّن ُه َمحْ ُذ ٌ
ِؾ َت َّم
ض الرِّ َوا ٌَاتَِ ،ف َج َع ْل َناهُ جُمْ لَ ًة اسْ تِ ْب َنافٌِ ًَّةَ ،إذا ُحذ َ
وؾ فًِ َبعْ ِ
هللا َت َعالَى،
ٌض إلَى َّ ِ
ال ال َّت ْف ِو ِ
ون ذ ِْك ِر ِهَ .قا َل ال َّن َو ِويُّ  :لِ َما فٌِ ِه ِمنْ َك َم ِ
ْال َك َبل ُم ِمنْ ُد ِ
ٌر
َو ِاالعْ ت َِراؾِ ِب َك َم ِ
ال قُ ْد َرتِ ِه َو َع َظ َمتِ ِه َو َقه ِْر ِه َوس ُْل َطانِهَِ ،وا ْنف َِرا ِد ِه ِب ْال َوحْ دَ انِ ٌَّةَِ ،و َت ْد ِب ِ
ؾ َف َقا َل « اللَّهُ َّم ََّل َمان َِع لِ َما
َم ْخلُو َقاتِهِ؛ ا ْن َت َهى [ َما َقا َل ْال َع ْب ُد َو ُكلُّ َنا لَك َع ْب ٌد] ُث َّم اسْ َتؤْ َن َ
أَ ْع َط ٌْت َو ََّل ُم ْعطِ ًَ لِ َما َم َن ْع َتَ ،و ََّل ٌَ ْن َف ُع َذا ا ْل َجدِّ ِم ْن َك ا ْل َج ُّد »َ ،ر َواهُ مُسْ لِ ٌمْ .ال َحد ُ
ٌِث دَ لٌِ ٌل
َعلَى َم ْش ُروعِ ٌَّ ِة َه َذا ِّ
ُص ٍّل َو َق ْد َج َع َل ْال َحمْ دَ َك ْاألَجْ َس ِام،
الذ ْك ِر فًِ َه َذا الرُّ ْك ِن لِ ُك ِّل م َ
َو َج َعلَ ُه َسا ًّدا لِ َما َذ َك َرهُ ِمنْ ُّ
الظ ُروؾِ ُم َبالَ َؽ ًة فًِ َك ْث َر ِة ْال َحمْ دَِ ،و َزادَ ُم َبالَ َؽ ًة ِبذ ِْك ِر َما
ٌَ َشاإُ هُ َت َعالَى ِممَّا َال ٌَعْ لَ ُم ُه ْال َع ْب ُدَ .و َّ
ٌِلَ ،و ْال َمدٌِ ُح َو ْال َمجْ ُد َو ْال َع َظ َم ُة
الث َنا ُء ْال َوصْ ؾُ ِب ْال َجم ِ
ج ٌِم َمعْ َناهُ ْال َح ُّظ :أَيْ َال ٌَ ْن َف ُع َذا ْال َح ِّظ ِمنْ ُعقُو َبتِك َح ُّظهُ،
َو ِن َها ٌَ ُة ال َّش َرؾِ َ ،و ْال َج ُّد ِب َف ْت ِح ْال ِ
ض ِّع َف ْ
ج ُّدهُ َواجْ تِ َها ُدهَُ ،و َق ْد ُ
ت
َب ْل ٌَ ْن َف ُع ُه ْال َع َم ُل الصَّالِحَُ ،ور ُِو َ
ج ٌِم :أَيْ َال ٌَ ْن َف ُع ُه ِ
ي ِب َكسْ ِر ْال ِ
ِر َوا ٌَ ُة ْال َكسْ ر.
( ) 76باب انتظار الصالة والمشً إلٌها :
،عنْ أَ ِبً ِّ
َ - 447ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
الز َنادَِ ،عنْ األَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبً
ك َ
صلًِّ َعلَى أَ َح ِد ُك ْم َما دَ ا َم
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،قا َلْ :ال َمبلَ ِب َك ُة ُت َ
هللا َ
ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
صلَّى فٌِهَِ ،ما لَ ْم ٌُحْ د ْ
ِث :اللَّهُ َّم ْ
اؼفِرْ لَ ُه اللَّهُ َّم ارْ َحمْ ُه " .الشرح :هذا
ُص َّبلهُ الَّذِي َ
فًِ م َ
الحدٌث المسند المرفوع الصحٌح الصرٌح من أصح األسانٌد لذلك أخرجه من
طرٌق مالك بعض حذاق المسندٌن :قال أحمدَ :ق َر ْأ ُ
ت َعلَى َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ :مالِ ٌ
كَ ،عنْ
أَ ِبً ِّ
ُؾَ ،قا َل:
هللا بْنُ ٌُوس َ
الز َنادَِ ،ع ِن ْاألَعْ َر ِج ،الحدٌث،وقال البخاريَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
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كَ ،عنْ أَ ِبً ِّ
أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌ
هللا بْنُ
الز َنادَِ ،ع ِن األَعْ َر ِج ،الحدٌث،وقال أٌضاَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
َمسْ لَ َم َةَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ِّ
الحدٌث،وقال أبو داود :حدثنا
الز َنادَِ ،ع ِن األَعْ َر ِج،
الحدٌث،وقال النسابً :أَ ْخ َب َر َنا
القعنبً ،عن مالك ،عن أبً الزناد ،عن األعرج،
قُ َت ٌْ َب ُةَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ِّ
الز َنادَِ ،ع ِن ْاألَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،الحدٌث،وقال أبو
عوانة فً المسند وفً المستخرج :أَ ْخ َب َر َنا ٌُو ُنسُ بْنُ َع ْب ِد ْاألَعْ لَى َقا َل :أنبا ابْنُ َوهْ بٍ،
أَنَّ َمالِ ًكاَ ،ح َّد َث ُه حَ ،و َح َّد َث َنا أَبُو إِسْ مَاعِ ٌ َل َقا َلَ :ث َنا ْال َقعْ َن ِبًُّ َ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ِّ
الز َنادِ،
َ
َ
َ
ْن
َع ِن ْاألعْ َر ِجَ ،عنْ أ ِبً ه َُر ٌْ َر َة  ،الحدٌث،وقال ابن حبان :أ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
انَ ،ح َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ِّ
الز َنادَِ ،ع ِن ْاألَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبً
سِ َن ٍ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل  :الحدٌث ،وقال البؽوي فً شرح
هللا َ
ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
السنة -482 :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو َعلًٍِّ َحسَّانُ بْنُ َسعٌِ ٍد ْال َمنٌِعًُِّ  ،أَ َنا أَبُو َطاه ٍِر م َُح َّم ُد بْنُ م َُح َّم ِد
َ َ
ِش ِّ
ْن ْال َق َّطانُ َ ،نا أَبُو ْال َح َس ِن أَحْ َم ُد بْنُ
ْن َمحْ م ٍ
الز ٌَادِيُّ  ،أ َنا أبُو َب ْك ٍر م َُح َّم ُد بْنُ ْالح َُسٌ ِ
ب ِ
ُؾ ال ُّسلَمًُِّ َ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد الرَّ َّزاق بْنُ َهم َ
ْن ُم َن ِّبهٍَ ،قا َلَ :ه َذا
ٌُوس َ
َّام ب ِ
ِ
ٍ
َّام ،أ َنا َمعْ َم ٌرَ ،عنْ َهم ِ
َ
"ا ْل َمالبِ َكةُ
َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل:
هللا َ
ُول ِ
َما َح َّد َث َنا أبُو ه َُر ٌْ َر َةَ ،عنْ م َُح َّم ٍد َرس ِ
صلَّى فٌِهَِ ،ف َتقُول ُ :اللَّهُ َّم ْ
اؼف ِْر لَ ُه ،اللَّهُ َّم
صالهُ الَّذِي َ
صلًِّ َعلَى أَ َح ِد ُك ْم َما دَ ا َم فًِ ُم َ
ُت َ
َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمََّ « :ل ٌَ َزال ُ أ َح ُد ُك ْم فًِ
هللا َ
ْار َح ْم ُه َما لَ ْم ٌُ ْح ِد ْث" َ ،و َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
َوأَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن
س ُهَ ،وَّل ٌَ ْم َن ُع ُه أَنْ ٌَ ْخ ُر َج إَِّل ا ْنت َِظا ُرهَا».
صال ٍة َما َكا َن ْت َت ْح ِب ُ
َ
ٌر ِزيُّ  ،أَ َنا َزا ِه ُر بْنُ أَحْ َمدَ  ،أَ َنا أَبُو إِسْ َح َ
اق ْالهَاشِ مًُِّ  ،أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ
ال ِّش َ
َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ِّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
ُول َّ ِ
الز َنادَِ ،ع ِن األَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،عنْ َرس ِ
س ُهَ ،وَّل ٌَ ْم َن ُع ُه أَنْ ٌَ ْن َقل َِب إِلَى أَهْ لِ ِه إَِّل
َو َسلَّ َم ِب َه َذاَ ،و َقا َلَ « :ما دَ ا َم ِ
الصالةُ َت ْح ِب ُ
ت َّ
ٌِث ُم َّت َف ٌق َعلَى صِ حَّ تِهِ ،أَ ْخ َر َجاهُ ِمنْ ُ
الصالةُ»َ .ه َذا َحد ٌ
ُقَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة  ".قلت
َّ
طر ٍ
هذا الحدٌث الصحٌح الصرٌح ٌبٌن أن المكث فً المصلى الذي صلى فٌه المصلً
عظٌم األجر ألن المبلبكة تصلً علٌه ما دام فً مصبله الذي صلى فٌه ما لم ٌحدث
تقول :اللهم اؼفر له ،اللهم ارحمه ،ولم ٌتفرد اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا بهذه
الرواٌة رواها معه أحمد والبخاري ومسلم وؼٌرهم كما فً التخرٌج السابق علما
بؤن رواه بعض المسندٌن من ؼٌر طرٌق مالك منهم أحمد والبخاري ومسلم وابن
خزٌمة وابن حبان والطبرانً والبزار والسراج وأبو عوانة وأبو نعٌم فً السند
المستخرجـ وؼٌرهم كثٌر.
َ
َ
َ
كَ ،عنْ أ ِبً ِّ
َ - 448ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
الز َنادَِ ،عنْ األعْ َر ِجَ ،عنْ أ ِبً
ت
صبلَ ٍة َما دَ ا َم ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،قا َل :ال ٌَ َزا ُل أَ َح ُد ُك ْم فًِ َ
هللا َ
ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
صبلَةُ ".الشرح :هذا الحدٌث سنده
ِب إِلَى أَهْ لِ ِه إِ َّال ال َّ
ال َّ
صبلَةُ َتحْ ِب ُسهُ ،والَ ٌَمْ َن ُع ُه أَنْ ٌَ ْن َقل َ
مثل الذي قبله من أصح األسانٌد عند البخاري لذلك أخرجه من طرٌق مالك بعض
كَ ،عنْ أَ ِبً ِّ
حذاق المسندٌن :قال أحمدَ :ق َر ْأ ُ
ت َعلَى َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ :مالِ ٌ
الز َنادَِ ،ع ِن
هللا بْنُ َمسْ لَ َم َةَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً
ْاألَعْ َر ِج،الحدٌث ،وقال البخاريَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
ِّ
الز َنادِ،الحدٌث ،وقال مسلمَ :ح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ ٌَحْ ٌَىَ ،قا َلَ :ق َر ْأ ُ
ت َعلَى َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً
ِّ
الز َنادِ،الحدٌث ،وقال أبو داود :حدثنا القعنبً ،عن مالك ،عن أبً الزناد ،عن
هللا بْنُ َمسْ لَ َم َة
األعرج،الحدٌث ،وقال السراج فً المسند :أَ ْخ َب َرنًِ أَبُو ٌَحْ ٌَى َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
َعنْ َمالِكٍ َعنْ أَ ِبً ِّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
الز َنا ِد َع ِن األَعْ َر ِج َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة أَنّ َرسُو َل َّ ِ
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َو َسلَّ َم َقا َل:الحدٌث ،وقال البؽوي فً شرح السنة -482 :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو َعلًٍِّ َحسَّانُ بْنُ
َ َ
ِش ِّ
الز ٌَادِيُّ  ،أَ َنا أَبُو َب ْك ٍر م َُح َّم ُد
ْن َمحْ م ٍ
َسعٌِ ٍد ْال َمنٌِعًُِّ  ،أ َنا أبُو َطاه ٍِر م َُح َّم ُد بْنُ م َُح َّم ِد ب ِ
اق بْنُ
ْن ْال َق َّطانُ َ ،نا أَبُو ْال َح َس ِن أَحْ َم ُد بْنُ ٌُوس َ
بْنُ ْالح َ
ُؾ ال ُّسلَمًُِّ َ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد الرَّ َّز ِ
ُسٌ ِ
َهم َ
ُول
ْن ُم َن ِّبهٍَ ،قا َلَ :ه َذا َما َح َّد َث َنا أَبُو ه َُر ٌْ َر َةَ ،عنْ م َُح َّم ٍد َرس ِ
َّام ب ِ
ٍ
َّام ،أ َنا َمعْ َم ٌرَ ،عنْ َهم ِ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
ِّ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
صالهُ الَّذِي
م
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ا
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م
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ح
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َ
هللا َ
َّ ِ
َ ْ َ َ
ُ َ ِ َ َ َ
اؼف ِْر لَ ُه ،اللَّهُ َّم ْار َح ْم ُه َما لَ ْم ٌُ ْح ِد ْث "َ ،و َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ
صلَّى فٌِهَِ ،ف َتقُول ُ :اللَّهُ َّم ْ
هللاِ
َ
س ُهَ ،وَّل ٌَ ْم َن ُع ُه أَنْ
صال ٍة َما َكا َن ْت َت ْح ِب ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمََّ « :ل ٌَ َزال ُ أَ َح ُد ُك ْم فًِ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌر ِزيُّ  ،أ َنا َزا ِه ُر بْنُ أحْ َمدَ  ،أ َنا أبُو
ٌَ ْخ ُر َج إَِّل ا ْنت َِظا ُرهَا»َ .وأ ْخ َب َر َنا أبُو ْال َح َس ِن ال ِّش َ
اق ْالهَاشِ مًُِّ  ،أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ِّ
إِسْ َح َ
الز َنادَِ ،ع ِن األَعْ َر ِجَ ،عنْ
الصالةُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِب َه َذاَ ،و َقا َلَ « :ما دَ ا َم ِ
ت َّ
هللا َ
ُول َّ ِ
أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،عنْ َرس ِ
الصالةُ»َ .ه َذا َحد ٌ
ٌِث ُم َّت َف ٌق َعلَى صِ حَّ تِهِ،
ِب إِلَى أَهْ لِ ِه إَِّل َّ
س ُهَ ،وَّل ٌَ ْم َن ُع ُه أَنْ ٌَ ْن َقل َ
َت ْح ِب ُ
أَ ْخ َر َجاهُ ِمنْ ُ
ُقَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ".قلت فهذا الحدٌث الذي أخرجه مالك وؼٌره من
طر ٍ
جهابذة صنعة الحدٌث صرٌح فً أن المسلم الذي ٌنتظر الصبلة ٌعتبر فً الصبلة ما
اسَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ابْنُ
دامت الصبلة هً التً تحبسه ،قال البخاريَ :ح َّد َث َنا آدَ ُم بْنُ أَ ِبً إِ ٌَ ٍ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
أَ ِبً ِذ ْببٍَ ،ح َّد َث َنا َسعٌِ ٌد ال َم ْقب ُِريُّ َ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َلَ :قا َل ال َّن ِبًُّ َ
الصالَ َة َما لَ ْم ٌُ ْح ِد ْث» َف َقا َل
ج ِد ٌَ ْن َتظِ ُر َّ
الع ْب ُد فًِ َ
َو َسلَّ َمَّ«:لَ ٌَ َزال ُ َ
صالَ ٍة َما َكانَ فًِ ال َم ْس ِ
الحدَ ُ
ث ٌَا أَ َبا ه َُر ٌْ َر َة؟ َقا َل :الص َّْو ُ
 ،وقال
ضرْ َط َة
ت ٌَعْ نًِ ال َّ
َر ُج ٌل أَعْ َجمًٌِّ َ :ما َ
مسلمَ :و َح َّد َثنًِ أَبُو َب ْك ِر بْنُ َناف ٍِع ْال َع ْبدِيُّ َ ،ح َّد َث َنا َب ْه ُز بْنُ أَ َس ٍد ْال َعمًُِّّ َ ،ح َّد َث َنا َحمَّا ُد بْنُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،ف َقا َل:
ُول هللاِ َ
َسلَ َم َةَ ،عنْ َث ِابتٍ ،أَ َّنهُ ْم َسؤَلُوا أَ َنسً ا َعنْ َخا َت ِم َرس ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ْال ِع َشا َء َذ َ
ات لَ ٌْلَ ٍة إِلَى َش ْط ِر اللٌَّ ِْل ،أَ ْو َكادَ ٌَ ْذ َهبُ
أَ َّخ َر َرسُو ُل هللاِ َ
ص َال ٍة
صلَّ ْواَ ،و َنا ُمواَ ،وإِ َّن ُك ْم لَ ْم َت َزالُوا فًِ َ
اس َقدْ َ
َش ْط ُر اللٌَّ ِْلُ ،ث َّم َجا َءَ ،ف َقا َل« :إِنَّ ال َّن َ
ِضةٍَ ،و َر َف َع
سَ :كؤ َ ِّنً أَ ْن ُظ ُر إِلَى َو ِبٌ ِ َخا َت ِم ِه مِنْ ف َّ
الص َال َة»َ ،قالَ أَ َن ٌ
َما ا ْن َت َظ ْر ُت ُم َّ
خ ْنصِ ِر  ".والحدٌث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود
ص َب َع ُه ا ْل ٌُ ْس َرى ِبا ْل ِ
إِ ْ
والترمذي والنسابً وابن خزٌمة وابن حبان وأبو عوانة والطبرانً فً المعجم
الكبٌر وعبد بن حمٌد وأبو داود الطٌالسً والطبرانً فً مسند
الشامٌٌن،والسراج،والبزار وأبو ٌعلى ،وؼٌرهم
َ - 449ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َم ْولَى أَ ِبً َب ْك ٍر بن عبد
جدَِّ ،لَ
ان ٌَقُو ُلَ :منْ َؼدَ ا أَ ْو َر َ
الرحمان ،أَنَّ أَ َبا َب ْك ِر ب َْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن َك َ
اح إِلَى ا ْل َم ْس ِ
ٌل هللاَِ ،ر َج َع
ٌُ ِرٌ ُد َؼ ٌْ َرهُ ،لِ ٌَ َت َعلَّ َم َخ ٌْ ًرا أَ ْو لِ ٌُ َعلِّ َم ُهُ ،ث َّم
َر َجعَ ،كانَ َكا ْل ُم َجا ِه ِد فًِ َس ِب ِ
َؼانِ ًما ".الشرح :هذا اللفظ عام فً أن من ؼدا أو راح إلى المسجد ال ٌرٌد ؼٌره،
هللا رجع ؼانما ،وهذا خٌر
لٌتعلم خٌرا أو ٌعلمه ثم رجع كان كالمجاهد فً سبٌل
كثٌر ،وقلٌل من ٌهتم به فً أٌامنا،وهذا خبر مقطوع ،وقد جاء فً صحٌح ابن حبان
هللا بْنُ
وؼٌره تخصٌص المسجد بمسجده صلى هللا علٌه وسلم ،قال أحمدَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
ص ْخ ٍر ،أَنَّ َسعٌِدَ ب َْن أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال َم ْقب ُِريَّ  ،أَ ْخ َب َرهُ أَ َّنهُ،
ٌَ ِزٌدَ َ ،ح َّد َث َنا َحٌ َْوةُ ،أَ ْخ َب َرنًِ أَبُو َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل:
هللا َ
َسم َِع أَ َبا ه َُر ٌْ َر َةٌَ ،قُو ُل :إِ َّن ُه َسم َِع َرسُو َل َّ ِ
« َمنْ دَ َخلَ
ٌل َّ
هللاَِ ،و َمنْ دَ َخلَ ُه ل َِؽ ٌْ ِر
جدَ َنا ه ََذاَ ٌَ ،ت َعلَّ ُم َخ ٌْ ًرا أَ ْو ٌُ َعلِّ ُم ُهَ ،كانَ َكا ْل ُم َجا ِه ِد فًِ َس ِب ِ
َم ْس ِ
س لَ ُه» ،وقال صاحب الفتح الربانً ":وفً لفظ (سنده)
َذلِ َك َكانَ َكال َّناظِ ِر إِلَى َما لَ ٌْ َ
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حدثنا عبد هللا حدثنً أبً ثنا قتٌبة قال ثنا حاتم بن إسماعٌل عن حمٌد الخراط عن
المقبري عن أبً هرٌرة (تخرٌجه) أورد الحاكم فً المستدرك الرواٌة األولى من
طرٌق عبد هللا بن ٌزٌد المقري ثنا حٌوة بن شرٌح أخبرنً أبو صخر أن سعٌد
المقبري أخبره أنه سمع أبا هرٌرة ٌقول الحدٌث وقال هذا حدٌث صحٌح على شرط
الشٌخٌن فقد احتجا بجمٌع رواته ثم لم ٌخرجاه وال أعلم له علة وأخرج الرواٌة
الثانٌة من طرٌق عبد هللا بن الحكم أنبؤنا ابن وهب أخبرنا أبو صخر عن سعٌد
المقبري عن أبً هرٌرة بلفظ ومن جاء لؽٌر ذلك كان كالرجل ٌرى الشًء ٌعجبه
ولٌس له وربما قال ٌرى المصلٌن ولٌس منهم وٌرى الذاكرٌن ولٌس منهم وقال
الذهبً تابعه حٌوة بن شرٌح عن أبً صخرة وهو على شرطهما وال أعلم له علة
وأخرج الرواٌة الثانٌة ابن ماجه من طرٌق أب ي بكر بن أبً شٌبة ثنا حاتم بن
إسماعٌل عن حمٌد بن صخر عن المقبري وقال البوصٌري فً الزوابد إسناده
صحٌح على شرط مسلم  ".وقال ابن حبان :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ٌَعْ لَى َقا َل َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ أَ ِبً
ص ْخ ٍر أَنَّ َسع ً
ٌِدا
َب ْك ٍر ْال ُم َق َّدمًُِّ قال حدثنا المقرىء َقا َل أَ ْن َبؤ َ َنا َحٌ َْوةُ َقا َل َح َّد َثنًِ أَبُو َ
صلَّى َّ
هللا ُ علٌه وسلم
هللا َ
ْال َم ْقب ُِريَّ أَ ْخ َب َرهُ أَ َّن ُه َسم َِع أَ َبا ه َُر ٌْ َر َة ٌَقُو ُل إِ َّن ُه َسم َِع َرسُو َل َّ ِ
هللا
ٌل َّ ِ
جدَ َنا ه ََذا لِ ٌَ َت َعلَّ َم َخ ٌْ ًرا أَ ْو ٌُ َعلِّ َم ُه َكانَ َكا ْل ُم َجا ِه ِد فًِ َس ِب ِ
ٌَقُو ُلَ " :منْ دَ َخلَ َم ْس ِ
َو َمنْ دَ َخلَ ُه ل َِؽ ٌْ ِر َذلِ َك َكانَ َكال َّناظِ ِر إِلَى ما لٌس له " ،قال محققه" :إسناده حسن ،أبو
صخر هو حمٌد بن زٌاد الخراط ،وٌقال:حمٌد بن صخر ،أبو مودود الخراط ،قال
الحافظ فً "التقرٌب":صدوق ٌهم .وسعٌد المقبري :ثقة ،أخرج حدٌثه الجماعة ،وهو
 وإن رمً باالختبلط قبل موته -لم ٌؤخذ عنه أحد فً االختبلط فٌما قاله اإلمامالذهبً فً "المٌزان" .وأخرجه الحاكم فً "المستدرك"  91/1من طرٌق عبد هللا بن
ٌزٌد المقرئ ،بهذا اإلسناد ،وقال :هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ،فقد احتجا
بجمٌع رواته ،ثم لم ٌخرجاه ،وال أعلم له علة ،فقال البوصٌري :وقد أعله الدارقطنً
فً علله بؤنه اختلؾ فٌه على سعٌد المقبر ي ،فرواه حمٌد عنه هكذا ،وخالفه عبٌد هللا
ْن عبد الرحمن بن الحارث،
ْن أَ ِبً َب ْك ِر ب ِ
بن عمر ،فرواه عن ْال َم ْقب ُِريُّ َ ،عنْ ُع َم َر ب ِ
عن كعب ،قوله ،ورواه ابنُ عجبلن عن المقبري ،عن أبً بكر بن عبد الرحمن،
وقول الحاكم" :إن
عن كعب ،قوله ،وقول عبٌد هللا بن عمر أشبه بالصواب.
الشٌخٌن احتجا بجمٌع رواته" فٌه نظر ،فلم ٌحتج البخاري بحمٌد ،وال أخرج له فً
صحٌحه ،وإنما روى له فً كتاب "األدب المفرد" حدٌثٌن .نعم أخرج له مسلم فً
"صحٌحه" .وأخرجه ابن أبً شٌبة  ، 209/12ومن طرٌقه ابن ماجة " "227فً
المقدمة :باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ،عن حاتم بن إسماعٌل ،عن
حمٌد بن صخر ،به .قال البوصٌري فً الزوابد ورقة  :16هذا إسناد صحٌح احتج
مسلم بجمٌع رواته .وأخرجه أحمد  350/2و  418و  527من طرق عن أبً صخر
حمٌد ،به .وفً رواٌة دونه فً الصحة أخرجه أبو داود وؼٌره من رواٌة أبً ذر
الؽفاري رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالٌ ":ا أبا ذر ألن تؽدو إلى
المسجد فتعلم عشر آٌات خٌر لك من أن تصلً مابة ركعة ".قلت فتبٌن مزٌد
االتصال مع تقوٌة اإلسناد ،وهللا تعالى أعلم.
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َ - 450ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
هللا ،أَ َّن ُه َسم َِع أَ َبا
ْن َع ْب ِد َّ ِ
كَ ،عنْ ُن َعٌ ِْم ب ِ
صلًِّ َعلَ ٌْ ِه اللَّهُ َّم
ُص َّبلهُ:لَ ْم َت َز ِل ْال َمبلَبِ َك ُة ُت َ
س فًِ م َ
صلَّى أَ َح ُد ُك ْم ُث َّم َجلَ َ
ه َُر ٌْ َر َةٌَ ،قُو ُل:إِ َذا َ
ْ
صبلَ َة:لَ ْم ٌَ َز ْل
ج ِد ٌَ ْن َتظِ ُر ال َّ
ُص َّبلهَُ ،ف َجلَ َ
اؼفِرْ لَهُ ،اللَّهُ َّم ارْ َحمْ هَُ ،فإِنْ َقا َم ِمنْ م َ
س فًِ ْال َمسْ ِ
ُصلِّ ًَ" .الشرح:هذا الحدٌث الموقوؾ على أبً هرٌرة رضً هللا
صبلَته َح َّتى ٌ َ
فًِ َ
عنه ٌبٌن معنى الحدٌث السابق وأن األجر الذي فٌه ٌصٌب من بقً فً المسجد كله
وأنه ال ٌختص بمن بقً فً مصبله الذي صلى فٌه ،وذلك هو الفهم الصحٌح ألن
الرسول صلى هللا علٌه وسلم كان ٌقوم من مصبله كمن ٌقوم عن رضفةٌ،عنً عن
الجمرة،وهللا تعالى أعلم.
( ) 77جامع الترؼٌب :
َ
َ - 451ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبٌهِ،
كَ ،عنْ َع ِّم ِه أ ِبً ُس َهٌ ِْل ب ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم
هللا َ
ُول َّ ِ
أَ َّن ُه َسم َِع َط ْل َح َة ب َْن ُع َب ٌْ ِد َّ ِ
هللاٌَ ،قُو ُلَ :جا َء َر ُج ٌل إِلَى َرس ِ
ْ
َ
ص ْوتِهَِ ،والَ َن ْف َق ُه َما ٌَقُولَُ ،ح َّتى دَ َنا َفإِ َذا ه َُو
س ،نسْ َم ُع دَ ِويُّ َ
ِمنْ أهْ ِل َنجْ ٍد َثابِ ُر الرَّ أ ِ
َ
ت فًِ ْال ٌَ ْو ِم
صلَ َوا ٍ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ :خمْ سُ َ
هللا َ
اإلسْ بلَ ِم؟ َف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ٌَسْ ؤ ُل َع ِن ْ ِ
صلى هللا
هللا َ
َواللَّ ٌْلَةِ ،ف َقا َلَ :ه ْل َعلًََّ َؼ ٌْ ُرهُنَّ ؟ ف َقا َل :ال إِ َّال أَنْ َت َّط َّو َع ،ف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ان ،ف َقا َلَ :ه ْل َعلًََّ َؼ ٌْ ُرهُ؟ ف َقا َل:ال إِ َّال أَنْ َت َّط َّو َعَ ،قا َل:
ض َ
َعلٌَه َو َسلمَ :وصِ ٌَا ُم َشه ِْر َر َم َ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم َّ
الز َكا َةَ ،قا َلَ :ه ْل َعلًََّ َؼ ٌْ ُر َها؟ َقا َل :ال إِ َّال
هللا َ
َو َذ َك َر له َرسُو ُل َّ ِ
هللا ال أَ ِزٌ ُد َعلَى َه َذا َوالَ أَ ْنقُصُ ِم ْن ُه َف َقا َل:
أَنْ َت َّط َّو َع َقا َلَ :فؤ َ ْد َب َر الرَّ ُجلَُ ،وه َُو ٌَقُو ُلَ :و َّ ِ
صدَ َق".الشرح":هذا الحدٌث الصرٌح
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم:أَ ْفلَ َح إِنْ َ
هللا َ
َرسُو ُل َّ ِ
ْن
الصحٌح ،قد أخرجه من طرٌق مالك مسلم،قال )11 ( -8 :ح ّدثنا قُ َت ٌْ َب ُة بْن َسعٌِ ٍد ب ِ
ْن َعبْد هللاِ َّ
ئ َعلَ ٌْ ِه َ -عنْ أَ ِبى
س  -فٌِ َما قُ ِر َ
َجم ِ
ْن أَ ْن ٍ
الث َقفِىُّ َ ،عنْ َمالِكِ ب ِ
ْن َط ِرٌؾِ ب ِ
ٌِل ب ِ
َ
َ
ْ
َّ
َ
صلى
ُول هللاِ َ
ُس َهٌ ٍْلَ ،عنْ أ ِبٌهِ؛ أ َّن ُه َسم َِع طل َح َة ب َْن ُع َب ٌْ ِد هللاِ ٌَقُو ُلَ :جا َء َر ُج ٌل إِلَ َى َرس ِ
ْ
ص ْوتِ ِه َوال َن ْف َق ُه َما ٌَقُولَُ ،ح َّتى
سَ ،نسْ َم ُع دَ ِوىَّ َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم منْ أَهْ ِل َنجْ دٍَ ،ثابِ ُر الرَّ أ ِ
َ
هللا
بلمَ ،ف َقا َل َرسُو ُل ِ
ُول هللا َ
دَ َنا ِمنْ َرس ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،فإِ َذا ه َُو ٌَسْ ؤ ُل َع ِن ِ
اإلسْ ِ
ت ؾِي ال ٌَ ْو ِم َواللَّ ٌْلَ ِة "َ .ف َقا َلَ :ه ْل َعلَىَّ َؼ ٌْ ُرهُنَّ ؟
صلَ َوا ٍ
س َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ " :خ ْم ُ
َ
َقا َلَّ":ل ،إَِّل أَنْ َت َّط َّو َعَ ،وصِ ٌا ُم َ
ضانَ "َ .ف َقا َلَ :ه ْل َعلَىَّ َؼ ٌْ ُرهُ؟ َف َقا َلَّ":ل ،إَِّل
ش ْه ِر َر َم َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َّ
الز َكا َة َف َقا َلَ :ه ْل َعلَىَّ َؼ ٌْ ُر َها؟
أَنْ َت َّط َّو َع "َ .و َذ َك َر لَ ُه رسُو ُل هللاِ َ
َقا َلََّ ":ل ،إِ ََّّل أَنْ َت َّط َّو َع "َ .قا َلَ :فؤ َ ْد َب َر الرَّ ُج ُل َوه َُو ٌَقُو ُلَ :وهللاِ ،ال أَ ِزٌ ُد َعلَى َه َذا َوال
صدَ َق " )...(-9.ح ّدثني
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم" :أَ ْفلَ َح إِنْ َ
هللا َ
أَ ْنقُصُ ِم ْنهَُ ،ف َقا َل َرسُو ُل ِ
ْن َجعْ َف ٍرَ ،عنْ أبى ُس َهٌ ٍْلَ ،عنْ
ٌَحْ ٌَى بْنُ أٌَ َ
ُّوب َوقُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍَ ،ج ِمٌعً ا َعنْ إِسْ مَاعِ ٌ َل ب ِ
َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِب َه َذا ْال َحدٌِثَِ ،نحْ َو
عن ال َّن ِبىِّ َ
أ ِبٌهَِ ،عنْ َط ْل َح َة بْن ُع َب ٌْ ِد هللاِِ ،
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ":أَ ْفلَ َحَ ،وأَ ِبٌهِ ،إِنْ
َحدٌِ ِ
ث َمالِكٍ َ ،ؼ ٌْ َر أَ َّن ُه َقا َلَ :ف َقا َل َرسُو ُل هللاِ َ
صدَ َق " .قلت هذا الحدٌث ٌبٌن أن من تمسك
صدَ َق" أَ ْو " :دَ َخلَ ا ْل َج َّن َةَ ،وأَ ِبٌهِ ،إِنْ َ
َ
بؤركان اإلسبلم الخمسة وأداها كما أمر ٌفلح فً اآلخرة ،وقد جاء فً حدٌث ابن
بنً اإلسالم على خمس:
عمر المتفق علٌه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال":
شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن محمدا رسول هللا ،وإقام الصالة وإٌتاء الزكاة ،وصوم
رمضان وحج البٌت لمن استطاع إلٌه سبٌال ".
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كَ ،عنْ أَ ِبً ِّ
َ - 452ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
الز َنادَِ ،ع ِن األَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبً
ٌَ ْعقِ ُد ال َّ
س
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،قا َل:
هللا َ
ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ش ٌْ َطانُ َعلَى َقافِ ٌَ ِة َر ْأ ِ
ارقُدْ َ ،فإِ ِن
ب َم َكانَ ُكلِّ ُع ْقدَ ٍة َعلَ ٌْ َك لَ ٌْل ٌ َط ِوٌلٌَ ،ف ْ
ض ِر ُ
أَ َح ِد ُك ْم إِ َذا ه َُو َنا َم َثالَ َث ُع َقدٍْ ٌَ ،
صلَّى ا ْن َحلَّ ْت ُع َق ُدهُ،
ضؤ َ ا ْن َحلَّ ْت ُع ْقدَ ةٌَ ،فإِنْ َ
هللا ،ا ْن َحلَّ ْت ُع ْقدَ ةٌَ ،فإِنْ َت َو َّ
ْ
اس َت ٌْ َق َظ َف َذ َك َر َّ َ
َ
ص َب َح َنشِ ً
ص َب َح َخ ِب َ
س َك ْسالَنَ  ".الشرح:هذا الحدٌث
سَ ،وإِ ََّّل أ ْ
َفؤ َ ْ
ٌث ال َّن ْف ِ
ٌطا َط ٌِّ َب ال َّن ْف ِ
إسناده
المسند من أصح األسانٌد عند البخاري وؼٌره من جهابذة أهل الصنعة،
صحٌح أبو ّ
الز َناد :هو عبد هللا بن ذكوان المدنً ،واألعرج :هو عبد الرحمن بن
َح َّد َث َنا
هرمز .لذلك أخرجه من طرٌق مالك بعض الحذاق المسندٌن :قال البخاري:
كَ ،عنْ أَ ِبً ِّ
ُؾَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌ
الز َنادَِ ،ع ِن األَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة
هللا بْنُ ٌُوس َ
َع ْب ُد َّ ِ
َرضِ ًَ َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقال  :الحدٌث ،وقال أبو داود:
هللا َ
هللا ُ َع ْن ُه :أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
حدثنا عب ُد هللا بن مسلم َة ،عن مالكِ  ،عن أبً الزناد ،عن األعرج عن أبً هرٌرة أن
رسو َل هللا  -صلَّى هللا علٌه وسلم  -قال:الحدٌث ،وقال أبو عوانة فً المستخرج:
وهب ،أن مال ًكا
أخبرنا ٌونس بن عبد األعلى ،والربٌع بن سلٌمان ،قاال :ثنا ابن
صلى هللا علٌه
حدثه ،عن أبً الزناد ،عن األعرج ،عن أبً هرٌرة ،أن النبً -
وسلم -قا ل :الحدٌث ،واختار ابن حبان إسناد أبً مصعب الزهري،قال :أَ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر
ان ْال َع ِاب ُد ،أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍر ُّ
الزهْ ِريُّ َ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً
ْن سِ َن ٍ
بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
صلَّى َّ
ِّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
هللا َ
الز َنادَِ ،ع ِن ْاألَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
َقا َل :الحدٌث ،بٌنما اختار أحمد ومسلم وابن خزٌمة ورواٌة للبخاري اختارها البزار
وأبو ٌعلى الموصلً طرٌق ابن عٌٌنة واختار ابن ماجه أبا معاوٌة عن األعمش عن
أبً صالح عن أبً هرٌرة ،واختار أبو ٌعلى الموصلً فً طرٌق أخرى عن ابن
أبً الزناد عن أبٌه ،الخ ..فه ذا الحدٌث صحٌح صرٌح ،وبٌن أن الخبل ص من عمل
الشٌطان هو أن ٌبدأ المصلً بذكر هللا ،ثم ٌتوضؤ ،ثم ٌصلً ،فإذا رتب المسلم عمله
التعبدي بعد استٌقاظه كما بٌنه الحدٌث أصبح نشٌطا طٌب النفس ألنه فً ذمة هللا
ص ْب َح َفهُ َو فًِ ِذ َّم ِة هللاَِ ،ف َال
صلَّى ال ُّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ « :منْ َ
ل َقو َل َرسُو ُل هللاِ َ
ٌَ ْطل ُ َب َّن ُك ُم هللا ُ مِنْ ِذ َّمتِ ِه بِ َ
ار َج َه َّن َم » ،رواه مسلم و الروٌانً
ش ًْ ٍء َف ٌُدْ ِر َك ُه َف ٌَ ُك َّب ُه فًِ َن ِ
وأبو داود الطٌالسً والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة فً المستخرج ،والطبرانً فً
فذكر هللا،
والبزار ،وؼٌرهم،
المعجم الكبٌر وفً مسند الشامٌٌن،
والطهارة،والصبلة ،هً المنجٌات من عبث الشٌطان عند النوم وعند االستٌقاظ من
النوم ،وهللا تعالى أعلم.
َ - 530ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن َسعٌِدٍ ،أَ َّن ُه بلؽه ،أَنَّ َرسُو َل
كَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
احَ ،و َجاعِ لَ اللَّ ٌْ ِل
ان ٌَ ْدعُوَ ،ف ٌَقُو ُل:
اإل ْ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ :ك َ
هللا َ
َّ ِ
اللَّهُ َّم َفال َِق ْ ِ
ص َب ِ
َس َك ًناَ ،وال َّ
ض َع ِّنً الدَّ ٌْنَ َ ،وأَ ْؼنِنًِ مِنَ ا ْل َف ْق ِرَ ،وأَ ْمت ِْعنًِ
س َوا ْل َق َم ِر ُح ْس َبا ًنا ،ا ْق ِ
ش ْم ِ
ص ِريَ ،وقُ َّوتًِ فًِ َس ِبٌلِ َك  ".الشرح :هذا الحدٌث الذي أرسله القاضً
ِب َس ْمعًَِ ،و َب َ
ٌحً بن سعٌد األنصاري وهو من صؽار التابعٌن ٌعتبر منقطعا ؼٌر متصل عند
المحدثٌن،وقد قال ابن عبد البر فً "االستذكار" بؤنه أسنده من عدة طرق فً
"التمهٌد" ،وأما الدعاء فً ذاته فهو صحٌح المعنى وقد ضمنه آٌات بٌنات من الذكر
ْن
ْن َسعٌِ ٍد َعنْ مُسْ ل ِِم ب ِ
الحكٌم،وقال فً التمهٌدَ :و َق ْد َر َواهُ أَبُو َخالِ ٍد ْاألَحْ َم ُر َعنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
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صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم اللَّهُ َّم فالق اإلصابح َو َجاعِ َل
هللا َ
ان ِمنْ ُد َعا َء َرسُو ُل َّ ِ
ار َقا َل َك َ
ٌَ َس ٍ
ْال َف ْق ِر َوأَمْ تِعْ نًِ
ض َع ِّنً ال َّدٌ َْن َوأَ ْؼنِنًِ م َِن
س َو ْال َق َم ِر حُسْ َبا ًنا ا ْق ِ
اللٌَّ ِْل َس َك ًنا َوال َّشمْ ِ
ص ِري َوقُ َّوتًِ فًِ َس ِبٌل َِك َذ َك َرهُ ابْنُ أَ ِبً َش ٌْ َب َة َعنْ أَ ِبً َخالِ ٍد َ ،وأَمَّا َمعْ َنى َه َذا
ِب َسمْ عًِ َو َب َ
ث َف ٌَ َّتصِ ُل ِمنْ وُ جُو ٍه ِبؤ َ ْل َفاظٍ م َُخالِ َف ٍة َح َّد َث َنا َسعٌِ ُد بْنُ َنصْ ٍر َقا َل َح َّد َث َنا َقاسِ ُم بْنُ
ْال َحدٌِ ِ
َ
َّاح َقا َل حدثنا أبو بكر ابن أبً شٌبة حدثنا محمد ابن
أصْ َب َػ َقا َل َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ َوض ٍ
َ
َ
َ
صال ٍِح َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َقا َل أَ َت ْ
ت َفاطِ َم ُة
ش َعنْ أَ ِبً َ
أ ِبً ُع َبٌْدَ َة َح َّد َث َنا أ ِبً َع ِن ْاألعْ َم ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َتسْ ؤَل ُ ُه َخا ِدمًا َف َقا َل لَ َها َما عِ ْندِي َما أُعْ طِ ٌكِ َف َر َج َع ْ
ت َفؤ َ َتا َها
ال َّن ِبًَّ َ
ت أَ َحبُّ إِلَ ٌْكِ أَ ْو َما ه َُو َخ ٌْ ٌر ِم ْن ُه َقا َل لَ َها َعلًٌِّ َق ْولًِ َما ه َُو
َبعْ دَ َذل َِك َف َقا َل لَ َها الَّذِي َسؤ َ ْل ِ
ش ْال َعظِ ٌِم َر َّب َنا َو َربَّ ُك ِّل
َخ ٌْ ٌر ِم ْن ُه َف َقا َل قُولًِ اللَّهُ َّم َربَّ ال َّس َم َاوا ِ
ت ال َّسب ِْع َو َربَّ ْال َعرْ ِ
ْس َق ْبلَ َك َشًْ ٌء َوأَ ْن َ
آن ْال َعظِ ٌِم أَ ْن َ
ت
ت ْاألَ َّو ُل َفلٌَ َ
ج ِ
اإل ْن ِ
ٌل َو ْالقُرْ ِ
َشًْ ٍء ُم ْن ِز َل ال َّت ْو َرا ِة َو ْ ِ
ت َّ
ْس َف ْو َق َك َشًْ ٌء َوأَ ْن َ
ْس َبعْ دَ َك َشًْ ٌء َوأَ ْن َ
ْس ُدو َن َك
ْاآل ِ
ت ْالبَاطِ نُ َفلٌَ َ
الظا ِه ُر َفلٌَ َ
خ ُر َفلٌَ َ
هللا بْنُ َجعْ َف ِر
ض َع َّنا ال َّدٌ َْن َوأَ ْؼنِ َنا م َِن ْال َف ْق ِر َح َّد َث َنا َخلَؾُ بْنُ ْال َقاسِ ِم َح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
َشًْ ٌء ا ْق ِ
ْن َبادِي َو َعمْ رُو بْنُ أَحْ َمدَ َوأَحْ َم ُد بْنُ َحمَّا ٍد وعبٌد ابن
ْن ْال َورْ ِد َح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ أٌَ َ
ُّوب ب ِ
ب ِ
ُوسى ِر َجا ٌل َقالُوا َح َّد َث َنا َسعٌِ ُد ابن أَ ِبً َمرْ ٌَ َم َقا َل أَ ْخ َب َر َنا َسعٌِ ُد بْنُ َع ْب ِد
ْن م َ
م َُح َّم ِد ب ِ
ان
صال ٍِح َعنْ أَ ِبٌ ِه َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َقا َل َك َ
الرحمن الجمحً قال حدثنً سهٌل ابن أَ ِبً َ
صلَّى َّ
ض َو َر َّب َنا َو َربَّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل اللَّهُ َّم َربَّ ال َّس َم َاوا ِ
هللا َ
َرسُو ُل َّ ِ
ت َو َربَّ ْاألَرْ ِ
آن ْال َعظِ ٌم أَع ُ
ُوذ ِب َك ِمنْ
ج ِ
اإل ْن ِ
ٌل َو ْالقُرْ ِ
ُك ِّل َشًْ ٍء َو َفال َِق ْال َحبِّ َوال َّن َوى ُم ْن ِز َل ال َّت ْو َرا ِة َو ْ ِ
ِ
ْس َق ْبلَ َك َشًْ ٌء َوأَ ْن َ
ت آخ ٌِذ ِب َناصِ ٌَ ِت ِه أَ ْن َ
َشرِّ ُك ِّل َشًْ ٍء أَ ْن َ
ْس َبعْ دَ َك
ت ْاآل ِ
خ ُر َفلٌَ َ
ت ْاألَ َّو ُل َفلٌَ َ
ت َّ
ْس َف ْو َق َك َشًْ ٌء َوأَ ْن َ
َشًْ ٌء َوأَ ْن َ
ض َع َّنا
ت ْالبَاطِ نُ َفلٌَ َ
الظا ِه ُر َفلٌَ َ
ْس ُدو َن َك َشًْ ٌء ا ْق ِ
ْال َم ْؽ َر َم َوأَ ْؼنِ َنا م َِن ْال َف ْق ِر  ".قلت وهذا الحدٌث أخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسابً
فً السنن الكبرى وابن ماجه وابن حبان وابن أبً شٌبة والحاكم والبخاري فً
َ -8960ح َّد َث َنا َعفَّانُ َ ،ح َّد َث َنا وُ َهٌ ٌ
ْبَ ،ح َّد َث َنا
األدب المفرد ،ومن صٌؽه ،قال أحمد:
َ
ان ٌَقُو ُل إِ َذا
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم أ َّن ُه َك َ
ُس َه ٌْ ٌلَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ضَ ،و َر َّب ُكلِّ َ
ش ًْ ٍءَ ،فال َِق
الس َم َاوا ِ
الس ْب ِعَ ،و َر َّب ْاألَ ْر ِ
ت َّ
أَ َوى إِلَى ف َِراشِ ِه«:اللَّهُ َّم َر َّب َّ
ش ِّر ُكلِّ ذِي َ
آن ،أَ ُعو ُذ بِ َك مِنْ َ
ش ٍّر أَ ْن َت
ا ْل َح ِّب َوال َّن َوىُ ،م ْن ِزلَ ال َّت ْو َرا ِة َو ْ ِ
ج ِ
اإل ْن ِ
ٌل َوا ْلقُ ْر ِ
س َب ْعدَ َك َ
س َق ْبلَ َك َ
ش ًْ ٌءَ ،وأَ ْن َت
ش ًْ ٌءَ ،وأَ ْن َت ْاآل ِ
آ ِ
خ ُر َفلَ ٌْ َ
خ ٌذ ِب َناصِ ٌَتِهِ ،أَ ْن َت ْاألَ َّول ُ َفلَ ٌْ َ
َّ
س دُو َن َك َ
س َف ْو َق َك َ
ض َع ِّنً الدَّ ٌْنَ ،
ش ًْ ٌء ،ا ْق ِ
ش ًْ ٌءَ ،وأَ ْن َت ا ْل َباطِ نُ َفلَ ٌْ َ
الظا ِه ُر َفلَ ٌْ َ
َوأَ ْؼنِنًِ مِنَ ا ْل َف ْق ِر» َ )2713 ( -61ح َّد َثنًِ ُز َه ٌْ ُر بْنُ َحرْ بٍَ ،ح َّد َث َنا َج ِرٌ ٌرَ ،عنْ ُس َهٌ ٍْل،
ج َع َعلَى شِ قِّ ِه ْاألَ ٌْ َم ِنُ ،ث َّم
ان أَبُو َ
َقا َلَ :ك َ
صال ٍِح ٌَؤْ ُم ُر َنا ،إِ َذا أَ َرادَ أَ َح ُد َنا أَنْ ٌَ َنا َم ،أَنْ ٌَضْ َط ِ
الس َم َاوا ِ
ت َو َر َّب ْاألَ ْر ِ
ٌَقُو ُل«:اللهُ َّم َر َّب َّ
ٌمَ ،ر َّب َنا َو َر َّب ُكلِّ
ض َو َر َّب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِ ِ
ان ،أَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ َ
َ
ش ِّر
ش ًْ ٍءَ ،فال َِق ا ْل َح ِّب َوال َّن َوىَ ،و ُم ْن ِزلَ ال َّت ْو َرا ِة َو ْ ِ
ج ِ
اإل ْن ِ
ٌل َوا ْلفُ ْر َق ِ
س َق ْبلَ َك َ
ُكلِّ َ
س
ش ًْ ٌءَ ،وأَ ْن َت ْاآل ِ
ش ًْ ٍء أَ ْن َت آ ِ
خ ُر َفلَ ٌْ َ
خ ٌذ ِب َناصِ ٌَتِهِ ،اللهُ َّم أَ ْن َت ْاألَ َّول ُ َفلَ ٌْ َ
ش ًْ ٌءَ ،وأَ ْن َت َّ
س دُو َن َك َ
س َف ْو َق َك َ
َب ْعدَ َك َ
ش ًْ ٌء،
ش ًْ ٌءَ ،وأَ ْن َت ا ْل َباطِ نُ َفلَ ٌْ َ
الظا ِه ُر َفلَ ٌْ َ
ان ٌَرْ ِوي َذل َِك َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ
ض َع َّنا الدَّ ٌْنَ َ ،وأَ ْؼنِ َنا مِنَ ا ْل َف ْق ِر» َو َك َ
ا ْق ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  .وقال الباجً فً "المنتقى"( ":ش)َ :ق ْول ُ ُه َ
َ
َّ
ْ
َ
فال ُِق
ؾ ِب ِه َن ْف َس ُه فًِ َق ْولِ ِه َع َّز َو َج َّل{ :
ص َ
هللا َت َعالَى ِب َما َو َ
اح دَ َعا َ
اللَّهُ َّم َفال َِق ِ
اإلصْ َب ِ
اح الَّذِي َخلَ َق ُه َوا ْب َتدَ أَهُ
اإلِ ْ
اح َو َج َعلَ اللَّ ٌْلَ َس َك ًنا } [األنعامَ ]96 :و َمعْ َنى َفال ِِق ْ ِ
ص َب ِ
اإلصْ َب ِ
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ب َعلَى
َوأَ ْظ َه َرهُ َو ْال َفلَ ُق ْال َبحْ ُر َو َق ْول ُ ُه َو َجاعِ َل اللٌَّ ِْل َس َك ًنا ْال َج َع ُل فًِ َك َبل ِم ْال َع َر ِ
ت
الس َم َاوا ِ
ْن:أَ َح ُد ُه َماِ :ب َمعْ َنى ْال َخ ْل ِق َو َذل َِك َك َق ْولِ ِه َت َعالَى { ا ْل َح ْم ُد ِ َّ ِ
ّلِل الَّذِي َخلَ َق َّ
َمعْ َن ٌٌَ ِ
َ
ْن َف َق ْد ٌَ ُكونُ
ض َو َج َعلَ ال ُّظل ُ َما ِ
ت َوال ُّن َ
َواألَ ْر َ
ور } [األنعامَ ]1 :وأمَّا َإذا َت َع َّدى إلَى َم ْفعُولٌَ ِ
ِب َمعْ َنى ْالح ُْك ِم َوال َّتسْ ِم ٌَ ِة َو َق ْد ٌَ ُكونُ ِب َمعْ َنى ْال َخ ْل ِقَ .فؤَمَّا ْاألَ َّو ُل َففًِ َق ْوله َت َعالَىَ {:و َج َعلُوا
صفُو ُه ْم ِبؤ َ َّنهُ ْم
الر ْح َم ِن إِ َنا ًثا} [الزخرؾَ ]19 :معْ َناهُ َسم َّْو ُه ْم َو َو َ
ا ْل َمالبِ َك َة الَّذٌِنَ ُه ْم عِ َبا ُد َّ
اثَ .وأَمَّا َّ
إ َن ٌ
هلل الَّذِي َج َعلَنًِ مُسْ لِمًا َمعْ َناهُ َخلَ َقنًِ مُسْ لِمًا َف َق ْول ُ ُه
الثانًِ َف ِمنْ َق ْول ِِه ْم ْال َحمْ ُد ِ َّ ِ
ْن َج ِمٌعً اَ (.فصْ ٌل) :و َق ْوله َت َعالَى َ {:و َج َعلَ اللَّ ٌْلَ َس َك ًنا }
َو َج َع َل اللَّ ٌْ َل َس َك ًنا ٌَحْ َت ِم ُل ْال َوجْ َهٌ ِ
[األنعامٌَ ]96 :عْ نًِ أَ َّن ُه ٌُسْ َكنُ فٌِ ِه و َق ْوله َت َعالَى َ {:وال َّ
س َبا ًنا } [األنعام]96 :
س َوا ْل َق َم َر ُح ْ
ش ْم َ
ُور َو ْاألَعْ َوا َم َقا َل َّ
الَّذِي َج َعلَ ال َّ
س
هللا ُ َت َعالَى {
ش ْم َ
ِب َمعْ َنى ٌَحْ سُبُ ِب ِه َما ْاألٌََّا َم َوال ُّشه َ
اب }[ٌونسَ .]5 :و َق ْول ُ ُه
السنٌِنَ
ِس َ
َوا ْلح َ
ازلَ لِ َت ْعلَ ُموا َعدَ دَ ِّ
اء َوا ْل َق َم َر ُن ً
ضِ ٌَ ً
ورا َو َقدَّ َرهُ َم َن ِ
ج َهادَ ْال َع ُد ِّو َو ٌَحْ َت ِم ُل أنَْ
َ
َّ
َّ
َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم َوقُ َّوتًِ فًِ َس ِبٌلِك ٌَحْ َت ِم ُل أنْ ٌ ُِرٌدَ ِب ِه ِ
ٌ ُِرٌدَ ِب ِه َساب َِر أَعْ َم ِ ْ
َو َق ْد
هللا.
ٌل َّ ِ
ٌِػ الرِّ َسالَ ِة َو َؼ ٌْ ِر َها َفإِنَّ َذل َِك ُكلَّ ُه فًِ َس ِب ِ
ال ال ِبرِّ ِمنْ َت ْبل ِ
َقا َل َمالِ ٌ
ب
ُوض ُع فًِ َبا ِ
ٌِرةٌ َولَ ِكنْ ٌ َ
هللا َكث َ
هللا ُس ُب ُل َّ ِ
ٌل َّ ِ
ك فٌِ َمنْ َقا َل َمالًِ َه َذا فًِ َس ِب ِ
ْال َؽ ْز ِوَ .و َوجْ ُه َذل َِك أَنَّ َه ِذ ِه اللَّ ْف َظ َة َإذا أ ُ ْطلِ َق ْ
ج َها ُد َو ْال َؽ ْزوُ َوإِنْ َج َ
از أَنْ
ت َفإِنَّ عُرْ َف َها ْال ِ
ال ِب َق ِرٌ َن ٍة.
ُت ْطلَ َق َعلَى َساب ِِر ْاألَعْ َم ِ
كَ ،عنْ أَ ِبً ِّ
َ - 531ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
الز َنادَِ ،عنْ األَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبً
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،قا َل :ال ٌَقُولن أَ َح ُد ُك ْم :اللَّهُ َّم ْ
اؼفِرْ لًِ إِنْ
هللا َ
ه َُر ٌْ َر َة ،أن رسول َّ ِ
ت ،اللَّهُ َّم ارْ َحمْ نًِ إِنْ شِ ْب َ
شِ ْب َ
ت ِل ٌَعْ ِز ِم ْال َمسْ ؤَلَ َةَ ،فإِ َّن ُه ال م ُْك ِر َه لَ ُه ".الشرح:هذا الحدٌث
المسند من أصح األسانٌد ،وقد أكثر منه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى واعتمده
َح َّد َث َنا إِسْ َح ُ
اق،
البخاري،لذلك أخرجه من طرٌق مالك الحذاق المسندون :قال أحمد:
َ
ْ
كَ ،عنْ أَ ِبً ِّ
كَ ،و َق َر ْأ ُ
ت َعلَى َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ :مالِ ٌ
َقا َل :أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌ
الز َنادَِ ،ع ِن األعْ َر ِج،
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل :الحدٌث ،وقد أخرجه من
هللا َ
َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا بْنُ َمسْ لَ َم َةَ ،عنْ
عدة طرق عن سفٌان عن أبً الزناد ،وقال البخاريَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
الز َنادَِ ،ع ِن األَعْ َرجَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َرضِ ًَ َّ
َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ِّ
هللا
هللا ُ َع ْن ُه :أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل :الحدٌث ،وقال أبو داود :ح َّدثنا القعنبًُّ  ،عن مالك ،عن أبً
َ
ِّ
الزناد ،عن األعرج عن أبً هرٌرة  ،الحدٌث ،وقال الترمذي :حدثنا األنصاري قال:
حدثنا معن قال :حدثنا مالك ،عن أبً الزناد ،عن األعرج ،عن أبً هرٌرة ،أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال :الحدٌث ،وقد أخرج الحدٌث من ؼٌر طرٌق
مالك أحمد من عدة طرق والبخاري ومسلم والترمذي والنسابً فً الكبرى وابن
ماجه والحمٌدي وابن أبً شٌبة وأبو ٌعلى الموصلً والطبرانً فً معجم الشامٌٌن
وفً المعجم األوسط والصؽٌر والربٌع ومعمر بن راشد وابن حبان وؼٌرهم كثٌر،
وقد نهى فً هذا الحدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن ٌقول المرء "اللهم اؼفر
لً إن شبت ،اللهم ارحمنً إن شبت" ،ولكن لٌعزمٌ ،عنً أن ٌقول :اللهم اؼفر لً،
اللهم ارحمنً"،قال ابن حجر فً "فتح الباري"َ " :ق ْول ُ ُه َح َّد َث َنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل ه َُو ْال َمعْ رُوؾُ
ْن ُعلَ ٌَّ َة َو َع ْب ُد ْال َع ِزٌز ه َُو بن ُ
ب فًِ ِر َوا ٌَ ِة أَ ِبً َز ٌْ ٍد ْال َمرْ َو ِزيِّ َو َؼ ٌْ ِر ِه
ص َه ٌْ ٍ
ب َو ُنسِ َ
ِباب ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ور ال ُّد َعا َء َو َمعْ َنى األمْ ِر
َق ْول ُ ُه َفل ٌَعْ ِز ِم ال َمسْ ؤلَ َة فًِ ِر َوا ٌَ ِة أحْ َمدَ َعنْ إِسْ مَاعِ ٌ َل ال َمذ ُك ِ
َ
ان
هللا َت َعالَى َوإِنْ َك َ
وب ِه َو َال ٌ َُعلِّ َق َذل َِك ِبمَشِ ٌ َب ِة َّ ِ
ِب ْال َع ْز ِم ْال ِ
وع َم ْطل ُ ِ
ج ُّد فٌِ ِه َوأنْ ٌَجْ ِز َم ِبوُ قُ ِ
Page 71

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

ْ
هللا َت َعا َلى َوقٌِ َل َمعْ َنى ْال َع ْز ِم أَنْ ٌُحْ سِ َن
ٌِع َما ٌ ُِرٌ ُد فِعْ لَ ُه أَنْ ٌ َُعلِّ َق ُه ِبمَشِ ٌ َب ِة َّ ِ
َمؤمُورً ا فًِ َجم ِ
َّ
اإل َجا َب ِة َق ْول ُ ُه َو َال ٌَقُولَنَّ اللَّهُ َّم إِنْ شِ ْب َ
ث أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة
ت َفؤَعْ طِ نًِ فًِ َحدٌِ ِ
الظنَّ ِب َّ ِ
اهلل فًِ ْ ِ
ْ
ور َبعْ دَ هُ اللَّهُ َّم ْ
ت اللَّهُ َّم ارْ َحمْ نًِ إِنْ شِ ْب َ
اؼفِرْ لًِ إِنْ شِ ْب َ
َّام
ْال َمذ ُك ِ
ت َو َزادَ فًِ ِر َوا ٌَ ِة َهم ٍ
َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ْاآلتِ ٌَ ِة فًِ ال َّت ْوحٌِ ِد اللَّهُ َّم ارْ ُز ْقنًِ إِنْ شِ ْب َ
ت َو َه ِذ ِه ُكلُّ َها أَمْ ثِلَ ٌة َو ِر َوا ٌَ ُة
ٌِع َما ٌ ُْد َعى ِب ِه َولِمُسْ ل ٍِم ِمنْ
ْال َع َبل ِء َعنْ أَ ِبٌ ِه َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة عِ ْندَ مُسْ ل ٍِم َت َت َن َاو ُل َجم َ
ْن مٌِ َنا َء َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة لِ ٌَعْ ِز ْم فًِ ال ُّد َعا ِء َولَ ُه ِمنْ ِر َوا ٌَ ِة ْال َع َبل ِء لِ ٌَعْ ِز ْم
ٌق َع َطا ِء ب ِ
َط ِر ِ
َ
ِّ
ِّ
ار ال ُّد َعا ِء َو ْ ِ ْ
اح
َو ْلٌ َُعظ ِم الرَّ ْؼ َب َة َو َمعْ َنى َق ْولِ ِه لٌِ َُعظ ِم الرَّ ْؼ َب َة أيْ ٌُ َبال ِْػ فًِ َذل َِك ِب َت ْك َر ِ
اإلل َح ِ
ٌِر َوٌ َُإ ٌِّ ُدهُ َما فًِ آخ ِِر َه ِذ ِه
فٌِ ِه َو ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌ َُرادَ ِب ِه ْاألَمْ ُر ِب َطلَ ِ
ب ال َّشًْ ِء ْال َعظِ ٌِم ْال َكث ِ
هللا َال ٌَ َت َع َ
ث أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َفإِ َّن ُه
اظ ُم ُه َشًْ ٌء َق ْول ُ ُه َفإِ َّن ُه َال مُسْ َت ْك ِر َه لَ ُه فًِ َحدٌِ ِ
الرِّ َوا ٌَ ِة َفإِنَّ َّ َ
َ
ان
ٌِق ِب ْالمَشِ ٌ َب ِة َما إِ َذا َك َ
َال م ُْك ِر َه لَ ُه َو ُه َما ِب َمعْ ًنى َو ْالم َُرا ُد أنَّ الَّذِي ٌَحْ َتا ُج إِلَى ال َّتعْ ل ِ
ْال َم ْطلُوبُ ِم ْن ُه ٌَ َتؤ َ َّتى إِ ْك َرا ُه ُه َعلَى ال َّشًْ ِء َفٌ َُخفِّؾُ ْاألَمْ َر َعلَ ٌْ ِه َو ٌَعْ لَ ُم ِبؤ َ َّن ُه َال ٌَ ْطلُبُ ِم ْن ُه
ضاهُ َوأَمَّا َّ
ٌِق َفابِدَ ةٌ َوقٌِ َل
هللا ُ ُسب َْحا َن ُه َفه َُو ُم َن َّزهٌ َعنْ َذل َِك َفلٌَ َ
َذل َِك ال َّشًْ َء إِ َّال ِب ِر َ
ْس لِل َّتعْ ل ِ
ب ِم ْن ُه َو ْاألَ َّو ُل أَ ْولَى َو َق ْد َو َق َع
ب َو ْال َم ْطلُو ِ
ُور َة ِاالسْ ت ِْؽ َنا ِء َع ِن ْال َم ْطلُو ِ
ْال َمعْ َنى أَنَّ فٌِ ِه ص َ
هللا َال
هللا َ
صانِ ٌع َما َشا َء َوفًِ ِر َوا ٌَ ِة ْال َع َبل ِء َفإِنَّ َّ َ
ْن مٌِ َنا َء َفإِنَّ َّ َ
فًِ ِر َوا ٌَ ِة َع َطا ِء ب ِ
ٌَ َت َع َ
اظ ُم ُه َشًْ ٌء أَعْ َطاهُ َقا َل بن َع ْب ِد ْال َبرِّ َال ٌَجُو ُز ِألَ َح ٍد أَنْ ٌَقُو َل اللَّهُ َّم أَعْ طِ نًِ إِنْ شِ ْب َ
ت
ُ
ٌن َوال ُّد ْن ٌَا ِألَ َّن ُه َك َبل ٌم مُسْ َتحٌِ ٌل َال َوجْ َه لَ ُه ِألَ َّن ُه َال ٌَ ْف َع ُل إِ َّال َما
ُور ال ِّد ِ
َو َؼ ٌْ ُر َذل َِك ِمنْ أم ِ
ًْ َعلَى ال َّتحْ ِرٌم َوه َُو َّ
ًْ فًِ
الظا ِه ُر َو َح َم َل ال َّن َو ِويُّ ال َّنه َ
َشا َءهُ َو َظا ِه ُرهُ أَ َّن ُه َح َم َل ال َّنه َ
ِ
َذل َِك َعلَى َك َرا َه ِة ال َّت ْن ِزٌ ِه َوه َُو أَ ْولَى َوٌ َُإ ٌِّ ُدهُ َما َس ٌَؤْتًِ فًِ َحدٌِث االستخارة َو َقا َل بن
اإل َجا َب ِة
ال فًِ ْال َحدٌِ ِ
ث أَ َّن ُه ٌَ ْن َبؽًِ لِل َّداعِ ً أَنْ ٌَجْ َت ِهدَ فًِ ال ُّد َعا ِء َو ٌَ ُك َ
َب َّط ٍ
ون َعلَى َر َجا ِء ْ ِ
َو َال ٌَ ْق َن َط م َِن الرَّ حْ َم ِة َفإِ َّن ُه ٌَ ْدعُو َك ِرٌمًا َوقد َقا َل بن ُع ٌَ ٌْ َن َة َال ٌَمْ َن َعنَّ أَ َح ًدا ال ُّد َعا َء َما
ٌِن
اب ُد َعا َء َشرِّ َخ ْلقِ ِه َوه َُو إِ ْبلٌِسُ ح َ
هللا َق ْد أَ َج َ
ٌر َفإِنَّ َّ َ
ٌَعْ لَ ُم فًِ َن ْفسِ ِه ٌَعْ نًِ م َِن ال َّت ْقصِ ِ
ون َو َقا َل الدَّاوُ دِيُّ َمعْ َنى َق ْولِ ِه لِ ٌَعْ ِز ِم ْال َمسْ ؤَلَ َة أَنْ ٌَجْ َت ِهدَ
َقا َل َربِّ أَ ْنظِ رْ نًِ إِلَى ٌَ ْو ِم ٌُب َْع ُث َ
ٌِر قُ ْل ُ
َو ٌُلِ َّح َو َال ٌَقُ ْل إِنْ شِ ْب َ
ار ِب َق ْولِ ِه
ت َو َكؤ َ َّن ُه أَ َش َ
ت َك ْالمُسْ َت ْثنًِ َولَ ِكنْ ُد َعا ُء ْال َباب ِ
ِس ْال َفق ِ
َك ْالمُسْ َت ْث َنى إِلَى أَ َّن ُه إِ َذا َقالَ َها َعلَى َس ِبٌل ال َّت َبرُّ ك َال ٌكره َوه َُو جٌد".وقال البخاري":
س َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْنهَُ ،قا َلَ :قا َل
َح َّد َث َنا م َُس َّد ٌدَ ،ح َّد َث َنا إِسْ مَاعِ ٌلُ ،أَ ْخ َب َر َنا َع ْب ُد َ
ٌزَ ،عنْ أَ َن ٍ
الع ِز ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم" :إِ َذا دَ َعا أَ َح ُد ُك ْم َف ْل ٌَ ْع ِز ِم ال َم ْسؤَلَ َةَ ،وَّلَ ٌَقُولَنَّ  :اللَّهُ َّم
هللا َ
َرسُو ُل َّ ِ
إِنْ شِ ْب َت َفؤ َ ْعطِ نًَِ ،فإِ َّن ُه َّلَ ُم ْس َت ْك ِر َه لَ ُه"
َ - 532ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
ْن
ْن شِ َهابٍَ ،عنْ أَ ِبً ُع َب ٌْ ٍد َم ْولَى اب ِ
كَ ،ع ِن اب ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،قا َلٌُ :سْ َت َجابُ ِألَ َح ِد ُك ْم َما
هللا َ
أَ ْز َه َرَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أن رسول َّ ِ
لَ ْم ٌَعْ َجلَْ ،ف ٌَقُو ُلَ :ق ْد دَ َع ْو ُ
ت َفلَ ْم ٌُسْ َت َجبْ لًِ " .الشرح:هذا الحدٌث المسند مثل الذي
قبله من حٌث المعنى والصحة وقد أخرجه من طرٌق بعض حذاق المسندٌن :قال
كَ ،و َح َّد َث َنا إِسْ َح ُ
أحمدَ :ق َر ْأ ُ
اقَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا [صَ ]211 :مالِ ٌ
ت َعلَى َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ :مالِ ٌ
ك،
صلَّى
هللا َ
ْن أَ ْز َه َرَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ْن شِ َهابٍَ ،عنْ أَ ِبً ُع َب ٌْ ٍد َم ْولَى اب ِ
َع ِن اب ِ
ُؾ ،أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌ
ك،
هللا بْنُ ٌُوس َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل :الحدٌث،وقال البخاريَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
صلَّى
هللا َ
ْن أَ ْز َه َرَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة :أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ْن شِ َهابٍَ ،عنْ أَ ِبً ُع َب ٌْ ٍد َم ْولَى اب ِ
َع ِن اب ِ
ْ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل :الحدٌث ،وقال مسلمَ :ح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ ٌَحْ ٌَىَ ،قا َلَ :ق َرأ ُ
ت َعلَى
ْن أَ ْز َه َرَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل
ْن شِ َهابٍَ ،عنْ أَ ِبً ُع َب ٌْدٍَ ،م ْولَى اب ِ
َمالِكٍ َ ،ع ِن اب ِ
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صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل :الحدٌث ،وقال أبو داود :ح َّدثنا القعنبًُّ  ،عن مالك ،عن
هللاِ َ
أبً ِّ
الزناد ،عن األعرج عن أبً هرٌرة ،الحدٌث ،وقال الترمذي :حدثنا األنصاري
قال :حدثنا معن قال :حدثنا مالك ،عن ابن شهاب،الحدٌث ،وقال ابن ماجه :حدثنا
علً بن محمد قال :حدثنا إسحاق بن سلٌمان ،عن مالك بن أنس ،عن الزهري ،عن
أبً عبٌد ،مولى عبد الرحمن بن عوؾ ،عن أبً هرٌرة ،الحدٌث ،وقال الطحاوي
َح َّد َث َنا ٌُو ُنسُ  ،أَ ْخ َب َر َنا ابْنُ َوهْ بٍَ ،ح َّد َثنًِ َمالِ ٌ
ْن
فً شرح مشكل اآلثار:
كَ ،ع ِن اب ِ
َ
انَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد
شِ َها ٍ
ْن سِ َن ٍ
ب ،الحدٌث،وقال ابن حبان :أ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
َ
َ
َ
َ
ْن أ ْز َه َرَ ،عنْ أ ِبً
ْن شِ َهابٍَ ،عنْ أ ِبً ُع َب ٌْدٍَ ،م ْولَى اب ِ
بْنُ أ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،ع ِن اب ِ
صلَّى َّ
اب ِألَ َح ِد ُك ْم َما لَ ْم ٌَ َع َج ْل
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َلْ ٌُ « :س َت َج ُ
هللا َ
ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
َف ٌَقُول َُ :قدْ دَ َع ْو ُ
ت َفلَ ْم ٌُ ْس َت َج ْب لًِ» .فهذه الرواٌة هً التً بدأنا بها سندا ومتنا ألنها
رواٌة أبً مصعب الزهري التً نقوم بتخرٌجها وشرحها ،والحدٌث قد أخرجه من
ؼٌر طرٌق جماعة من المسندٌن ،وهذا الحدٌث ٌفٌد أن األمر بٌد هللا ،وهللا أمرنا أن
ندعوه ،وهو الذي ٌجٌب المضطر إذا دعاه ،وٌكشؾ السوء ،فلٌس من األدب مع هللا
أن ٌعجل المرء ،فٌقول:دعوت فلم ٌستجب لً ،فهذا جهل بمقام الداعً ،ومقام
المدعو ،فالداعً ٌنبؽً أن ٌعرؾ أنه فقٌر إلى هللا فً كل شًء ،وأن هللا عدل فً
كل شًء ،إن شاء أعطاه ،وإن شاء منعه ،إن شاء عذبه وإن شاء ؼفر له ،فهو
الخالق لكل شًء ،المتصرؾ فً خلقه ،إنما طلب منه أن ٌدعوه ،وقد بٌن لنا أنه إذا
دعاه العبد:إما أن ٌحقق رجاءه ودعاءه ،وإما أن ٌصرؾ عنه بمثله من السوء
والببلء ،وإما أن ٌدخر له ذلك ٌوم القٌامة ،فعلى المرء الدعاء فقط،ألن الدعاء هو
العبادة ،ولٌس من األدب مع الخالق البارئ المصر ،العزٌز الجبار المتكبر ،أن تقول
له :دعوت فلم أستجب ،وسٌؤتً مزٌد إٌضاح لمقام الداعً ومقام المدعو ،إن شاء هللا
تعالى.
َ
َ
َ
َّ
َ - 533ح َّد َث َنا أبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
هللا األ َؼرِّ ،
ْن شِ َهابٍَ ،عنْ أ ِبً َع ْب ِد ِ
كَ ،ع ِن اب ِ
صلى هللا َعلٌَه
هللا َ
َو َعنْ أَ ِبً َسلَ َم َة بن عبد الرحمنَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أن رسول َّ ِ
اء ال ُّد ْن ٌَا ،حٌِنَ ٌَ ْب َقى ُثل ُ ُ
ث
الس َم ِ
ار َك َو َت َعالَى ٌَ ْن ِزل ُ ُكلَّ لَ ٌْلَ ٍة إِلَى َّ
َو َسلمَ ،قا َل :إن هللا َت َب َ
ٌب لَ ُهى َمنْ ٌَ ْسؤَلُنًِ َفؤ ُ ْعطِ ٌَ ُهى َمنْ ٌَ ْس َت ْؽفِ ُرنًِ
اللَّ ٌْ ِل ْاآل ِ
ج َ
خ ُرَ ،ف ٌَقُول َُ :منْ ٌَدْ ُعونًِ َفؤ َ ْس َت ِ
َفؤ َ ْؼف َِر لَ ُهى " .الشرح :هذا الحدٌث المسند صحٌح وهو صرٌح فً أن هللا جل وعبل
َف ٌَقُو ُلَ :منْ ٌَ ْدعُونًِ
ٌنزل كل لٌلة إلى سماء الدنٌا فً الثلث األخٌر من اللٌل،
ٌب لَهُ؟ َمنْ ٌَسْ ؤَلُنًِ َفؤُعْ طِ ٌَهُ؟ َمنْ ٌَسْ َت ْؽفِ ُرنًِ َفؤ َ ْؼف َِر لَهُ؟ إنما تقصٌر العباد بسبب
ج َ
َفؤَسْ َت ِ
الشٌطان والنفس والهوى هو الذي ٌجعل العبد فً ؼفلة عن هذا الخٌر الكثٌر وقد
بٌنا فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" تواتر الحدٌث ،وال نعلم
أحدا سبقنا إلى ذلك وهلل الحمد والمنة ،ثم إننا بٌنا فً كتابنا "من فضابل رمضان
دخول الجنة من باب الرٌان وتحقٌق صفات عباد الرحمن وقراءة القرآن"أن
رمضان ٌؤتٌنا كل سنة لٌدربنا على صفات عباد الرحمن ،ومن تلك الصفات
االستٌقاظ فً وقت السحر واالستؽفار باألسحار ،حٌث قلنا/5 :اَّلستؽفار باألسحار :
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االستٌقاظ عند السحر واالستؽفار فٌه من الخصال الحمٌدة والصفات السعٌدة التً
تإدي إلى رضوان هللا جل وعبل ،وقد وردت فً فضله آٌات وأحادٌث ،نذكر منها
َ
ُون [}] 18
ار ُه ْم ٌَسْ َت ْؽفِر َ
قوله تعالىَ { :كا ُنوا َقلٌِالً ِّمنَ اللَّ ٌْ ِل َما ٌَ ْه َج ُعونَ } [َ ] 17و ِب ْاألسْ َح ِ
ٌِن ٌَقُولُونَ َر َّب َنا إِ َّن َنا آ َم َّنا َف ْ
اب
اؼف ِْر لَ َنا ُذ ُنو َب َنا َوقِ َنا َع َذ َ
[الذارٌات] وقوله جل وعبل{ :الَّذ َ
َ
ار [} ]17
اب ِرٌنَ َو َّ
ار[َّ ] 16
الص ِ
الصا ِدقٌِنَ َوا ْل َقانِتٌِنَ َوا ْل ُمنفِقٌِنَ َوا ْل ُم ْس َت ْؽف ِِرٌنَ ِباأل ْس َح ِ
ال َّن ِ
[آل عمرا ن] وفً الحدٌث الذي رواه ابن عمر رضً هللا عنهما قال :إن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم قال":إن فً الجنة ؼرفا ٌرى ظاهرها من باطنها ،وباطنها من
ظاهرها" فقال أبو موسى األشعري رضً هللا عنه :لمن هً ٌا رسول هللا؟ فقال
صلى هللا علٌه وسلم":لمن أالن الكبلم ،وأطعم الطعام ،وبات هلل قابما والناس نٌام ".
وٌؤتً شهر الصٌام والقٌام كل سنة لٌدربنا على االستٌقاظ فً وقت األسحار وهو
وقت مشهود للحدٌث المتواتر الذي خرجناه فً كتابنا"فتح الرب الساتر لتمٌٌز
الحدٌث المتواتر"حٌث قلنا* :الحدٌث السادس عشر :نزول الرب إلى السماء الدنٌا
وقد بٌنها الدارقطنً فً كتاب النزول والبللكابً فً شرح السنة وابن خزٌمة فً
التوحٌد .وقد تفردنا بتخرٌجه ضمن المتواتر كما ٌلً :أ -النزول فً كل لٌلة فً
الثلث األخٌر :عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال النبً صلى هللا علٌه
وسلمٌ ":نزل ربنا تبارك وتعالى كل لٌلة إلى سماء الدنٌا ،حٌن ٌبقى ثلث اللٌل اآلخر،
فٌقول :من ٌدعونً فؤستجٌب له ،من ٌسؤلنً فؤعطٌه ،من ٌستؽفرنً فؤؼفر له"
أخرجه مالك وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن نصر فً قٌام اللٌل
والبٌهقً فً السنن وفً األسماء والصفات وأحمد والدارمً وابن ماجه  ،خرجناه
كما ٌلً -1 :علً بن أبً طالب :أخرجه أحمد وأبو داود والدارمً وابن خزٌمة وابن حبان وابن أبً عاصم
والدارقطنً فً النزول والبللكابً والبزار  -2جبٌر بن مطعم :أخرجه أحمد وأبو داود والدارمً وابن خزٌمة وابن حبان
واآلجري وابن أبً عاصم والدارقطنً -3 .جابر بن عبد هللا  :أخرجه أبو داود وابن خزٌمة وابن حبان وابن أبً عاصم
والدارقطنً-4 .عبد هللا بن مسعود  :أخرجه الدارقطنً فً النزول واآلجري فً الشرٌعة وابن خزٌمة فً التوحٌد
والدارمً -5 .أبو هرٌرة :أخرجه أحمد ومسلم والدارمً فً السنن وابن خزٌمة وابن أبً عاصم فً صبلة المسافرٌن
وابن ماجه واألجري فً الشرٌعة وله ثبلثة وأربعون إسنادا عن أبً هرٌرة ـ وهذا ٌعنً أنه تواتر عنه ـ وكذلك أخرجه
ابن حبان والنسابً واألصبهانً -6 .أبو سعٌد الخدري :أخرجه مسلم وأبو عوانه وعنه الهٌثمً وأحمد والدارقطنً وابن
أبً عاصم فً صبلة المسافرٌن وابن حبان واآلجري فً الشرٌعة  7 .ـ رفاعة بن عرابة الجهنً :أحمد وابن خزٌمة
والدارمً وابن ماجه وابن أبً عاصم والبللكابً واآلجري 8 .ـ أبو ثعلبة الخشنً :أخرجه ابن أبً عاصم والبللكابً9 .ـ
عمر بن عبسة :أخرجه ابن أبً عاصم والبللكائي 10 .ـ عقبة بن عامر الجهنً :أخرجه الترمذي والبللكابً11 .ـ سهل
بن سعد الساعدي :أخرجه مالك فً الموطإ وأحمد فً مسنده والبخاري ومسلم  -12 .وابل بن حجر :أخرجه أحمد ومسلم
وأبو داود والنسابً والدارمً وإبن الجارود والبٌهقً وابن خزٌمة وصححه األلبانً فً اإلرواء  -13عقبة بن عامر أبً
العاصً الثقفً :أخرجه أحمد والدارقطنً  14 .ـ عثمان بن أبً العاص الثقفً :أخرجه أحمد والدارقطنً  -15 .أبو
الدرداء :أخرجه الدارقطنً وابن جرٌر فً التفسٌر  16 . .ـ سلمة بن عبد الحمٌد بن ٌزٌد بن سلمة :أخرجه الدارقطنً
والخطٌب فً التارٌخ وفً سنده لٌن.نزوله فً لٌلة النصؾ من شعبان -17 :أبو بكر الصدٌق أخرجه الدارقطنً وابن أبً
عاصم وصحح األلبانً معناه وضعؾ إسناده -18 .معاذ بن جبل :الدارقطنً وابن أبً عاصم وهو مثل الذي قبله -19.أبو
21ـ
إدرٌس الخوالنً :الدارقطنً  -20عابشة :أخرجه الدارقطنً وأحمد وابن عبد البر فً التمهٌد وأصله فً مسلم.
مكحول مرسبل  :الدارقطنً 22 .ـ كعب األحبار :الدارقطنً23 .ـ كثٌر بن هرة الحضرمً عن نفسه وعن النبً صلى هللا
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علٌه وسلم (مرفوعا) و موقوفا :الدارقطنً بإسناد ضعٌؾ - 24 .أبو موسى األشعري :الدارقطنً وابن أبً عاصم وابن
ماجه وصحح األلبانً معناه وضعؾ إسناده.
نزوله إلى السماء الدنٌا ٌوم عرفة:
 -25أم سلمة موقوفا :الدارقطنً .
 -26عابشة :ابن عبد البر "فً التمهٌد" وأصله فً مسلم

وقد بٌنا فً كتابنا "دلٌل الحاج" ما ٌلً :وإذا تؤملت هذا المقام ووعٌت هذا الكبلم
فاعلم أن هللا جل وعبل ٌنزل إلى سماء الدنٌا وٌدنو من الحجٌج عند هذه الكدى
لٌباهً به مبلبكته كما فً األحادٌث التً روتها عابشة وأبو هرٌرة وأنس بن مالك
وجابر بن عبد هللا وابن عمر وؼٌرهم رضً هللا عنهم أجمعٌن ،ومن هذه األحادٌث
عن عابشة رضً هللا عنها عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال «:إن هللا ٌباهً بؤهل
ؼبرا ،أشهدكم
عرفات أهل السماءٌ ،قول لهم انظروا إلى عبادي جاإونً شعثا
أنً قد ؼفرت لهم » وفً رواٌة «:إذا كان ٌوم عرفة ٌنزل هللا إلى السماء الدنٌا
ٌباهً بهم المالبكة ،فٌقول انظروا إلى عبادي أتونً شعثا ؼبرا ،من كل فج
عمٌق ،أشهدكم أنً قد ؼفرت لهم » .كما ٌكثر العتق من النار فً هذا الٌوم وٌخسؤ
إبلٌس اللعٌن ،وهذا كاؾ إلبراز فضل ٌوم عرفة فعن عابشة رضً هللا عنها قالت:
إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال « :ما من ٌوم أكثر من أن ٌعتق هللا عبدا من
النار من ٌوم عرفة ،فإنه لٌدنو عز وجل ،ثم ٌباهً بكم المالبكة ،فٌقول :ماذا أراد
هإَّلءى انظروا إلى عبادي جاإونً شعثا ؼبرا ،فإنً أشهدكم أنً قد ؼفرت لهم »
أخرجه مسلم فً باب فضل الحج والعمرة من كتاب الحج ،والنسابً فً باب ما ذكر
فً ٌوم عرفة من كتاب المناسك من المجتبى وابن ماجه فً باب الدعاء بعرفة من
كتاب المناسك والبٌهقً فً باب أفضل الدعاء من كتاب الحج .وعن أبً هرٌرة
رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال « :إن هللا ٌباهً بؤهل عرفات أهل
السماء فٌقول لهم :انظروا إلى عبادي هإَّلء جاإونً شعثا ؼبرا » أخرجه أحمد
والحاكم وابن خزٌمة وابن حبان والبٌهقً وأبو نعٌم فً الحلٌة وابن عبد البر فً
التمهٌد وفً رواٌاتٌ ،قول هللا« :فإنً أشهدكم أنً قد ؼفرت لهم» وفً
رواٌة«:فإنً أشهدكم أنً قد ؼفرت لهم ولمن ٌدعون له».
َ - 534ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن
ْن َسعٌِدٍَ ،عنْ م َُح َّم ِد ب ِ
كَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
ٌِن َرضِ ًَ َّ
تُ :ك ْن ُ
هللا ُ َع ْن َهاَ ،قالَ ْ
ت َنابِ َم ًة
ار ِ
ث ال َّت ٌْ ِمًِّ  ،أَنَّ َعابِ َش َة أ ُ َّم ْالم ُْإ ِمن َ
إِ ْب َراهٌِ َم ب ِ
ْن ْال َح ِ
َّ
ضعْ ُ
ت
إِلَى َج ْن ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،ف َف َق ْد ُت ُه م َِن اللٌَّ ِْلَ ،فلَ َمسْ ُت ُه ِب ٌَدِيَ ،ف َو َ
هللا َ
ُول ِ
ب َرس ِ
ضا َك مِنْ َس َخطِ َكَ ،و ِب ُم َعا َفاتِ َك مِنْ
ج ٌد ،وهو ٌَقُو ُل :أَ ُعو ُذ ِب ِر َ
ٌَدِي َعلَى َقدَ َم ٌْ ِه َوه َُو َسا ِ
اء َعلَ ٌْ َك ،أَ ْن َت َك َما أَ ْث َن ٌْ َت َعلَى َن ْفسِ َك " .الشرح :هذا
ُعقُو َبتِ َكَ ،و ِب َك ِم ْن َكَّ ،ل أ ُ ْحصِ ً َث َن ً
الحدٌث المسند من أصح األسانٌد وقد رواه من طرٌق مالك بعض المسندٌن:قال
الترمذي :حدثنا األنصاري قال :حدثنا معن قال :حدثنا مالك ،عن ٌحٌى بن سعٌد،
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عن محمد بن إبراهٌم التٌمً ،أن عابشة ،قال ت :الحدٌث ،ثم قال« :هذا حدٌث حسن
صحٌح وقد روي من ؼٌر وجه عن عابشة» حدثنا قتٌبة قال :حدثنا اللٌث ،عن
ٌحٌى بن سعٌد ،بهذا اإلسناد نحوه وزاد فٌه " :وأعوذ بك منك َّل أحصً ثناء علٌك ".
ٌر ِزيُّ  ،أَنا َزا ِه ُر بْنُ
وقال البؽوي فً شرح السنة -1366 :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن ال ِّش َ
َ َ
أَحْ َمدَ  ،أَ ْخ َب َر َنا أَبُو إِسْ َح َ
ْن َسعٌِدٍ،
اق ْالهَاشِ مًُِّ  ،أنا أبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ار ِ
ث ال َّت ٌْ ِمًِّ  ،أَنَّ َعابِ َش َة َز ْو َج ال َّن ِبًِّ َ
ْن إِ ْب َراهٌِ َم ب ِ
َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ْن ْال َح ِ
تُ :ك ْن ُ
َو َسلَّ َمَ ،قالَ ْ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،ف َف َق ْد ُت ُه م َِن اللٌَّ ِْل،
ت َنابِ َم ًة إِلَى َج ْن ِ
هللا َ
ُول َّ ِ
ب َرس ِ
ضعْ ُ
ضا َك مِنْ
ج ٌدَ ،وه َُو ٌَقُو ُل« :أَ ُعو ُذ ِب ِر َ
َفلَ َمسْ ُت ُه ِب ٌَدِيَ ،ف َو َ
ت ٌَدِي َعلَى َقدَ َم ٌْ ِه َوه َُو َسا ِ
اء َعلَ ٌْ َك ،أَ ْن َت َك َما أَ ْث َن ٌْ َت
َس َخطِ َكَ ،و ِب ُم َعا َفاتِ َك مِنْ ُعقُو َبتِ َكَ ،و ِب َك ِم ْن َكََّ ،ل أ ُ ْحصِ ً َث َن ً
ٌسىَ :ه َذا َحد ٌ
ي ِمنْ َؼ ٌْ ِر َوجْ هٍَ ،عنْ
ٌِث َح َس ٌنَ ،و َق ْد ر ُِو َ
َعلَى َن ْفسِ َك»َ .قا َل أَبُو عِ َ
ان ْال َخ َّط ِابًُّ
َعابِ َش َةَ ،وأَ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ٌمِ ،منْ َؼ ٌْ ِر َه َذا ْال َوجْ هَِ ،عنْ َعابِ َش َة َ ،قا َل أَبُو ُسلَ ٌْ َم َ
ضاهُ ِمنْ َس َخطِ هَِ ،و ِبم َُعا َفاتِ ِه ِمنْ
فًِ َه َذا ْال َحدٌِ ِ
ٌرهُ ِب ِر َ
ج َ
ث :إِ َّن ُه اسْ َت َع َاذ ِب َّ ِ
اهللَ ،و َسؤَلَ ُه أَنْ ٌُ ِ
ُعقُو َبتِ ِه ".قلت وهذا الحدٌث ٌبٌن أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان أعبد الناس
وأتقاهم ،وكان ٌقوم اللٌل ،وٌكثر من الدعاء فً آخر اللٌل ألنه وقت مشهود،وقد تقدم
فً الحدٌث السابق ما فٌه من فضل ،ال ٌماري فً ذلك إال من استخؾ به الشٌطان
وأضله الهوى ،فهذه أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها تحكً لنا أنها فقدته فً
أَ ُعو ُذ
إحدى لٌلٌها فوضعت ٌدها على قدمٌه وهو ساجد وٌدعو بهذه الكلمات":
َ
اء َعلَ ٌْ َك ،أ ْن َت
ضا َك مِنْ َس َخطِ َكَ ،و ِب ُم َعا َفاتِ َك مِنْ ُعقُو َبتِ َكَ ،و ِب َك ِم ْن َكَّ ،ل أ ُ ْحصِ ً َث َن ً
ِب ِر َ
َك َما أَ ْث َن ٌْ َت َعلَى َن ْفسِ َك ،" .وٌإٌد حدٌثها حدٌث علً بن أبً طالب وقد أخرجه أحمد
وأبو داود الطٌالسً وعبد بن حمٌد وأبو داود السجستانً والترمذي والنسابً فً
السنن الكبرى وفً المحتبى وابن ماجه وأبو ٌعلى الموصلً وابن أبً شٌبة والحاكم
وؼٌرهم ،وهذه عبادة الرسول صلى هللا علٌه وسلم الذي ختم هللا به رساالته
السماوٌة ،فهو العاقب الذي ال رسول بعده ،وقد دلنا على أن أقرب ما ٌكون العبد
من ربه وهو ساجد ،فاجتهد فً سجوده بهذا الدعاء فً وقت مشهود تشهده المبلبكة
وٌنزل فٌه الرب إلى سماء الدنٌا فٌستجٌب لمن ٌدعوه ،وٌعطً من ٌسؤله ،وٌجٌر
من ٌستجٌره ،فاختار أبلػ الدعاء وأزكى الثناء ،اللهم نسؤلك اتباعه فً كل صؽٌرة
وكبٌرة ،فمن تمسك بسنته فقد اعتصم باهلل ،ومن ٌعتصم باهلل فقد هدي إلى صراط
مستقٌم ،وهللا تعالى أعلم.
كَ ،عنْ ز ٌَا ِد ب َ
َ - 535ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن
ْن أ ِبً ِز ٌَادٍَ ،عنْ َط ْل َح َة ب ِ
ِ
ِ
اء د َُعا ُء ٌَ ْو ِم
ُّع ِ
ضل ُ الد َ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،قا َل :أَ ْف َ
هللا َ
ٌز،أن رسول َّ ِ
ُع َب ٌْ ِد َّ ِ
ْن َك ِر ٍ
هللا ب ِ
ت أَ َنا َوال َّن ِب ٌُّونَ مِنْ َق ْبلًَِّ :ل إِلَ َه إِ ََّّل َّ
هللا ُ َو ْحدَ هُ َّل َ
ضل ُ َما قُ ْل ُ
".
ش ِرٌ َك لَ ُه
َع َر َف َةَ ،وأَ ْف َ
الشرح :هذا الحدٌث المرسل المرفوع أخرجه من طرٌق مالك عبد الرزاق الصنعانً
ٌر ِزيُّ  ،أَنا َزا ِه ُر بْنُ أَحْ َمدَ  ،أَنا أَبُو إِسْ َح َ
اق
وقال البؽوي -1929 :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن ال ِّش َ
َّاشَ ،عنْ
ْن َعٌ ٍ
ْن أَ ِبً ِز ٌَادٍَ ،م ْولَى اب ِ
ْالهَاشِ مًُِّ  ،أَنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ِز ٌَا ِد ب ِ
اء
ُّع ِ
ضل ُ الد َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل" :أَ ْف َ
هللا َ
ٌز ،أَنّ َرسُو َل َّ ِ
ْن ُع َب ٌْ ِد َّ ِ
ْن َك ِر ٍ
هللا ب ِ
َط ْل َح َة ب ِ
ت أَ َنا َوال َّن ِب ٌُّونَ مِنْ َق ْبلًََِّ :ل إِلَ َه إَِّل َّ
ضل ُ َما قُ ْل ُ
هللا ُ َو ْحدَ هُ ََّل
د َُعا ُء ٌَ ْو ِم َع َر َف َةَ ،وأَ ْف َ
ش ِرٌ َك لَ ُه"َ .ه َذا َحد ٌ
َ
َقا َل أَبُو ُع َم َر َق ْد
ٌِث مُرْ َس ٌل " .وقال ابن عبد البر فً التمهٌد:
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َ
ْن ُع ْت َب َة َو َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم
ْن َع ْب ِد َّ ِ
ر ُِو َ
هللا ب ِ
ي ِمنْ وُ جُو ٍه أنَّ َه َذا ْال َق ْو َل إِ َّن َما َقالَ ُه َج ِرٌ ٌر ل َِع ْو ِن ب ِ
ت ْالم َُو َّطإِ َحد ٌ
ح ٌد مُرْ َس ٌل َو َ
آخ ُر
ٌِث َوا ِ
وعا ِ
ْن أَ ِبً ِز ٌَا ٍد َه َذا ِمنْ َمرْ فُ َ
لِ َمالِكٍ َعنْ ِز ٌَا ِد ب ِ
َ
َ
َّ
وؾ مُسْ َن ٌد َمالِ ٌ
َم ْوقُ ٌ
ْن ُك َر ٌْ ٍز أنَّ رسول
ْن ُع َب ٌْ ِد ِ
هللا ب ِ
ْن أ ِبً ِز ٌَا ٍد َعنْ َط ْل َح َة ب ِ
ك َعنْ ِز ٌَا ِد ب ِ
ض ُل َما قُ ْل ُت ُه أَ َنا
ض ُل ال ُّد َعا ِء ُد َعا ُء ٌَ ْو ِم َع َر َف َة َوأَ ْف َ
هللا صلى هللا علٌه وسلم قال أَ ْف َ
ُّون ِمنْ َق ْبلًِ َال إِلَ َه إِ َّال َّ
ك َه َذا ْال َحد َ
ٌك لَ ُه) َذ َك َر َمالِ ٌ
ٌِث فًِ
هللا ُ ( َوحْ دَ هُ َال َش ِر َ
َوال َّن ِبٌ َ
ب الص ََّبل ِة َذ َك َرهُ فٌِ ِه َك َما َذ َكرْ َناهُ َها ُه َنا َع ْن ُه
خ ُر ِك َتا ِ
ْن ِمنْ م َُو َّطبِ ِه أَ َح ُد ُه َما آ ِ
َم ْوضِ َعٌ ِ
ب ْال َح ِّج َف َن َس َب ُه َقا َل َمالِ ٌ
ْن
َو َذ َك َرهُ فً ِك َتا ِ
ك َعنْ زٌاد بن أبً زٌاد مولى َع ْب ُد َّ ِ
هللا ب ِ
ْن ُك َر ٌْ ٍز ْال ُخ َزاعِ ًِّ َو َذ َك َر
ْن ُع َب ٌْ ِد َّ ِ
ْن أَ ِبً َر ِب َ
هللا ب ِ
ٌع َة ْال َم ْخ ُزو ِمًِّ َعنْ َط ْل َح َة ب ِ
َّاش ب ِ
َعٌ ِ
هللا بْنُ أَحْ َمدَ بْن َح ْن َب ٍل َسؤ َ ْل ُ َ
ْال َحد َ
ْن ُك َر ٌْ ٍز
ْن ُع َب ٌْ ِد َّ ِ
ٌِث َو َقا َل َع ْب ُد َّ ِ
هللا ب ِ
ت أ ِبً َعنْ َط ْل َح َة ب ِ
ِ
ث َك َما َرأٌَ َ
ْت َو َال
ال َه َذا ْال َحدٌِ ِ
َف َقا َل ثِ َق ٌة َقا َل أَبُو ُع َم َر َال خ َِبل َ
ؾ َعنْ َمالِكٍ فًِ إِرْ َس ِ
َ ُ
ْن
اإلسْ َنا ِد مُسْ َن ًدا ِمنْ َوجْ ٍه ٌُحْ َت ُّج ِبم ِْثلِ ِه َو َق ْد َجا َء مُسْ َن ًدا ِمنْ َحدٌِ ِ
ث َعلًِِّ ب ِ
أحْ َفظ ُه ِب َه َذا ْ ِ
اص َفؤَمَّا َحد ُ
ار أَ ِبً
أَ ِبً َطالِ ٍ
ب َو َع ْب ِد َّ ِ
ْن ْال َع ِ
ٌِث َعلًٍِّ َفإِ َّن ُه ٌَ ُدو ُر َعلَى دٌِ َن ٍ
ْن َعمْ ِرو ب ِ
هللا ب ِ
ْس دٌِ َنا ٌر ِممَّنْ ٌُحْ َت ُّج ِب ِه َو َحد ُ
ْن َعمْ ٍرو ِمنْ
ٌِث َع ْب ِد َّ ِ
ْن ْال َح َنفِ ٌَّ ِة َولٌَ َ
هللا ب ِ
َعمْ ٍرو َع ِن اب ِ
ب ولٌس دون عمور َمنْ ٌُحْ َت ُّج ِب ِه فٌِ ِه ( َوأَ َحاد ُ
ْن ُ
ضاب ِِل َال
ش َع ٌْ ٍ
َحدٌِ ِ
ٌِث ْال َف َ
ث َعمْ ِرو ب ِ
ُ
ْن ُع َم َرُ ،ث َّم أ ْخ ِر َج
ٌُحْ َتا ُج فٌِ َها إِلَى َمنْ ٌُحْ َت ُّج ِب ِه) َ ".و َق ْد َجا َء مُسْ َن ًدا ِمنْ َحدٌِ ٍ
ث َعلًٍِّ َواب ِ
َحد ُ
ْن أَ ِبً َش ٌْ َب َةَ ،و َجا َء أٌَْضً ا َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَ ْخ َر َج ُه ْال َب ٌْ َهقًُِّ
ٌق اب ِ
ٌِث َعلًٍِّ ِمنْ َط ِر ِ
ه َُو َو َحد َ
ض ُل ال ُّد َعا ِء) ُم ْب َتدَ أ ٌ َخ َب ُرهُ ( ُد َعا ُء ٌَ ْو ِم
هللا َقا َل :أَ ْف َ
ٌِث ابْنُ َعمْ ٍرو( :أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
َع َر َف َة) وهذا الحدٌث ٌبٌن فضل عرفة ،وأن من فضل عرفة أن دعاءه هو أفضل
الدعاء ،ومن فضابل عرفة ما رواه مسلم والنسابً عن عابشة رضً الهن عنها أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :ما من ٌوم أكثر من أن ٌعتق هللا فٌه عبدا من
النار من ٌوم عرفة ،فإنه لٌدنو عز وجل ،ثم ٌباهً بكم المالبكة ،فٌقول :ما أراد
هإَّلء" وأخرجه ابن عبد البر فً التمهٌد ،وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً
صلى هللا علٌه وسلم قال ":إن هللا ٌباهً بؤهل عرفات أهل السماء ،فٌقول لهم:
انظروا إلى عبادي هإَّلء جاإونً شعثا ؼبر ا" أخرجه أحمد والحاكم وابن خزٌمة
وابن حبان والبٌهقً وأبو نعٌم فً الحلٌة وابن عبد البر ،وفً الباب عن عابشة
وأنس بن مالك وجابر بن عبد هللا وفً بعض الرواٌات ":فإنً أشهدكم أنً قد ؼفرت
لهم ولمن أفضل الدعاء ٌوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبٌبون من قبلً ٌدعون
له" ودعاء الوقوؾ بعرفة كما صح عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قالَّ ":ل إله إَّل هللا
وحده َّل شرٌك له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شًء قدٌر" وأضاؾ إلٌه ابن
عبد البرَّ ":ل إله إَّل هللا الملك الحق المبٌن "،وبٌن أن تمجٌد المرؼوب فً استعطافه
وعطابه ٌقتصر على تمجٌده ،ومن تمجٌد الواحد األحد توحٌده وتحمٌده،ومن فضابل
قال فً سورة
عرفة أن هللا جل وعبل أخذ علٌنا المٌثاق ٌوم عرفة عند نعمان،
َ
َ
ور ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َت ُه ْم َوأَ ْ
ش َهدَ ُه ْم َعلَى أنفُسِ ِه ْم
األعراؾَ ﴿:وإِ ْذ أ َخ َذ َر ُّب َك مِن َبنًِ آدَ َم مِن ُظ ُه ِ
ت ِب َر ِّب ُك ْم َقالُو ْا َبلَى َ
أَلَ ْس ُ
ش ِهدْ َنا أَن َتقُولُو ْا ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة إِ َّنا ُك َّنا َعنْ ه ََذا َؼافِلٌِنَ { }172أَ ْو
َتقُولُو ْا إِ َّن َما أَ ْ
ش َر َك آ َباإُ َنا مِن َق ْبل ُ َو ُك َّنا ُذ ِّر ٌَّ ًة ِّمن َب ْع ِد ِه ْم أَ َف ُت ْهلِ ُك َنا بِ َما َف َعلَ
ا ْل ُم ْبطِ لُونَ {[ ﴾}173األعراؾ]  ،أـ /أول هإالء المفسرٌن إمام المفسرٌن محمد بن
جرٌر الطبري حٌث قالٌ :قول تعالى ذكر لنبٌه محمد صلى هللا علٌه وسلم« :واذكر
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ٌا محمد ربك إذا استخرج ولد آدم من أصبلب آبابهم ،فقررهم بتوحٌده ،وأشهد
بعضهم على بعض شهادتهم بذلك وإقرارهم به كما :حدثنا أحمد بن محمد الطوسً،
قال :ثنا الحسٌن بن محمد ،قال :ثنا جرٌر بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعٌد بن
جبٌر عن ابن عباس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم «:أخذ هللا المٌثاق من ظهر آدم
بنعمان» ٌعنً عرفة فؤخرج من صلبه كل ذرٌة ذرها ،فنثرهم بٌن ٌدٌه كالذر ،ثم
كلمها قببل ،فقال ﴿:ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا ٌوم القٌامة إنا كنا عن
هذا ؼافلٌن أو تقولوا ...اآلٌة إلى  ..بما فعل المبطلون ﴾» [الحدٌث رواه أحمد فً
 ،6ص ،347 :حدٌث رقم:
المسند حدٌث  2455والنسابً فً السنن الكبرى ج:
 ،11191وقال :وكلثوم هذا لٌس بالقوي ،وحدٌثه لٌس بالمحفوظ ..ولكن قال الحاكم
فً المستدرك بعد أن روى الحدٌث :هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه وقد
احتج مسلم بكلثوم بن جبر تابعه الذهبً ورواه أٌضا الحاكم  31/ 1وقال بعد أن روى
الحدٌث :هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ووافقه الذهبً ،ورواه البٌهقً فً
األسماء والصفات] وقال الطبري :حدثنا عمران بن موسى قال :ثنا عبد الوارث،
قال :ثنا كلثوم بن جبر قال :سؤلت سعٌد بن جبٌرعن قولهَ ﴿:وإِ ْذ أَ َخ َذ َر ُّب َك مِن َبنًِ آدَ َم
ور ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َت ُه ْم ﴾ قال :سؤلت عنها ابن عباس فقال :مسح ربك ظهر آدم،
مِن ُظ ُه ِ
فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى ٌوم القٌامة بنعمان هذا وأشار بٌده ،فؤخذ مواثٌقهم،
وأشهدهم على أنفسهم ﴿ ألست بربكم قالوا بلى ﴾ وقال الطبري :حدثنا ابن وكٌع
وٌعقوب قاال :ثنا ابن علٌة ،قال :ثنا كلثوم بن جبر عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس
ور ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َتهُ ْم َوأَ ْ
ش َهدَ ُه ْم َعلَى أَنفُسِ ِه ْم
فً قولهَ ﴿:وإِ ْذ أَ َخ َذ َر ُّب َك مِن َبنًِ آدَ َم مِن ُظهُ ِ
ت بِ َر ِّب ُك ْمى َقالُو ْا َبلَى َ
أَلَ ْس ُ
ش ِهدْ َنا ﴾ قال :مسح ربك ظهر آدم ،فخرجت كل نسمة هو
خالقها إلى ٌوم القٌامة بنعمان هذا الذي وراء عرفة وأخذ مٌثاقهم﴿ ألست بربكمى قالوا
بلى شهدنا ﴾ اللفظ لحدٌث ٌعقوب [رواه بهذا اإلسناد ابن كثٌر وقال :وهذا أكثر
وأثبت قلت وذلك تبعا البن أبً حاتم الذي صحح الموقوؾ على حساب المرفوع
بٌنما صحح األلبانً وؼٌره المرفوع علما بؤن هذا الحدٌث ال ٌقال فٌه بالرأي إال ما
جاء مفسرا لنوع ومكان أخذ المٌثاق وهللا أعلم ].قلت وأخرج الشوكانً فً فتح
القدٌر عند تفسٌر اآلٌة أٌضا ما ٌلً ،قال :وأخرج أحمد والنسابً وابن جرٌر
والحاكم وصححه وابن مردوٌه والبٌهقً فً األسماء والصفات عن ابن عباس عن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال « :إن هللا أخذ المٌثاق من ظهر آدم بنعمان ٌوم
عرفة ،فؤخرج من صلبه كل ذرٌة ذراها فنشرها بٌن ٌدٌه  ،ثم كلمهم فقال ﴿ألست
بربكمى قالوا :بلى شهدنا ﴾ إلى قوله ﴿ :المبطلون﴾ » وإسناده ال مطعن فٌه ،وقد
أخرجه ابن أبً حاتم موقوفا على ابن عباس؛ وأخرج ابن جرٌر وابن مردوٌه فً
الرد على الجهمٌة عن عبد هللا بن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
َ
ور ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َت ُه ْم ﴾ قال :أخذهم من ظهورهم
وسلمَ ﴿«:وإِ ْذ أ َخ َذ َر ُّب َك مِن َبنًِ آدَ َم مِن ُظ ُه ِ
كما ٌإخذ المشط من الشعر فقال لهم :ألست بربكم؟ قالوا :بلى ،قالت المبلبكة:
َ
ش ِهدْ َنا أَن َتقُولُو ْا ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة إِ َّنا ُك َّنا َعنْ ه ََذا َؼافِلٌِنَ » وفً إسناده أحمد بن أبً
ظبٌة أبو محمد الجرجانً قاضً قومس كان أحد الزهاد ،وأخرجه النسابً فً
سننه ،وقال أبو حاتم الرازيٌ :كتب حدٌثه ،وقال ابن عدي :حدث بؤحادٌث كثٌرة
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ؼرابب ،وقد روى هذا الحدٌث عبد الرحمن بن مهدي عن سفٌان الثوري عن
منصور عن مجاهد عن عبد هللا بن عمر ،وهإالء أبمة ثقات أثبات وأخرج عبد بن
حمٌد والحاكم والترمذي فً نوادر األصول والطبرانً وأبو الشٌخ فً العظمة وابن
مردوٌه عن أبً أمامة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال « :لما خلق هللا الخلق
وقضى القضٌة وأخذ مٌثاق النبٌٌن وعرشه على الماء فؤخذ أهل الٌمٌن بٌمٌنه
وأخذ أهل الشمال بٌده األخرى وكلتا ٌدٌه ٌمٌن فقالٌ :ا أصحاب الٌمٌن فاستجابوا
له فقالوا  :لبٌك ربنا وسعدٌك ،قال :ألست بربكمى قالوا :بلى» الحدٌث واألحادٌث
فً هذا الباب كثٌرة بعضها مقٌد بتفسٌر هذه اآلٌة وبعضها مطلق ٌشتمل على ذكر
إخراج ذرٌة آدم من ظهره ،وأخذ العهد علٌهم كما فً حدٌث أنس مرفوعا فً
الصحٌحٌن وؼٌرها وأما المروي عن الصحابة فً تفسٌر هذه اآلٌة بإخراج ذرٌة
آدم من صلبه فً عالم الذر وأخذ العهد علٌهم وإشهادهم على أنفسهم فهً
كثٌرة..وأخرج ابن أبً شٌبة وعبد بن حمٌد وابن جرٌر وابن المنذ ر وابن أبً حاتم
َ
ور ِه ْم
وأبو الشٌخ عن عبد هللا بن عمر فً قولهَ ﴿:وإِ ْذ أ َخ َذ َر ُّب َك مِن َبنًِ آدَ َم مِن ُظهُ ِ
ُذ ِّر ٌَّ َتهُ ْم﴾ اآلٌة قال :أخذهم كما ٌإخذ المشط من الرأس .
كَ ،عنْ أَ ِبً ُّ
َ - 536ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
وس
الز َب ٌْ ِر ْال َم ِّكًِّ َ ،عنْ َطاوُ ٍ
ان ٌ َُعلِّ ُمهُ ْم َه َذا
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ :ك َ
هللا َ
َّاس ،أن رسول َّ ِ
ْال ٌَ َمانًِِّ َ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
ْن َعب ٍ
هللا ب ِ
ب َج َه َّن َم،
آنٌَ ،قُو ُل :اللَّهُ َّم إِ ِّنً أَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ َع َذا ِ
ال ُّد َعا َءَ ،ك َما ٌ َُعلِّ ُمهُ ُم الس َ
ُّور َة م َِن ْالقُرْ ِ
َ
الَ ،وأَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ فِ ْت َن ِة
َوأَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ َع َذا ِ
ٌح الدَّ َّج ِ
ب ا ْل َق ْب ِرَ ،وأ ُعو ُذ ِب َك مِنْ فِ ْت َن ِة ا ْل َمسِ ِ
ت  ".الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى
ا ْل َم ْح ٌَا َوا ْل َم َما ِ
وإٌانا صحٌح رؼم عنعنة أبً الزبٌر المكً لتعدد طرقه لذلك أخرجه بعض
َ
المسندٌن من طرٌق مالك :قال أحمدَ :ق َر ْأ ُ
ت َعلَى َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أ ِبً
ُّ
،ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
كَ ،عنْ أَ ِبً
الز َب ٌْ ِر ْال َم ِّكًِّ  ،الحدٌث ،وقالَ :ح َّد َث َنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل بْنُ ُع َم َر َ
ِّ
كَ ،عنْ أَ ِبً ُّ
الز َنا ِد:الحدٌث ،وقالَ :ح َّد َث َنا إِسْ َح ُ
ٌسىَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌ
الز َب ٌْ ِر،
اق بْنُ عِ َ
كَ ،عنْ أَ ِبً ُّ
وقالَ :ح َّد َث َنا َر ْو ٌحَ ،ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
الز َب ٌْ ِرَ ،عنْ
س ،الحدٌث ،وقال مسلم:
َطاوُ ٍ
رئ َعلَ ٌْ ِه – َعنْ أَ ِبى ُّ
الز َب ٌْ ِرَ ،عنْ
س  -فٌِ َما قُ َ
ْن أَ َن ٍ
وح ّدثنا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِ ٍد َعنْ َمالِكِ ب ِ
س ،وقال أبو داود :حدثنا القعنبً ،عن مالك ،عن أبً الزبٌر المكً ،عن
َطاوُ ٍ
طاوس ،عن عبد هللا بن عباس ،أن رسول صلى علٌه وسلم كان ٌعلمهم هذا الدعاء :
اريُّ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمعْ ٌنَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
كَ ،عنْ
الحدٌث،وقال الترمذيَ :ح َّد َث َنا األَ ْن َ
ص ِ
أَ ِبً ُّ
صلَّى
َّاس ،أَنَّ َرسُو َل هللاِ َ
ْن َعب ٍ
الز َب ٌْ ِر ْال َم ِّكًِّ َ ،عنْ َطاوُ ٍ
وس ْال ٌَ َمانًِِّ َ ،عنْ َع ْب ِد هللاِ ب ِ
َّ
آن  :الحدٌث ،وقال:
ان ٌ َُعلِّ ُمهُ ْم َه َذا ال ُّد َعا َء َك َما ٌ َُعلِّ ُمهُ ُم الس َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َك َ
ُّور َة م َِن القُرْ ِ
هذا حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب،وقال النسابً فً الكبرى :أَ ْخ َب َر َنا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍ،
ار ُ
َعنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ُّ
ٌِن ،ق َِرا َء ًة
ث بْنُ ِمسْ ك ٍ
الز َب ٌْ ِرَ ،عنْ َطاوُ ٍ
س ،الحدٌث،وقالْ :ال َح ِ
ْن ْال َقاسِ ِمَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ِّ
الز َنادِ ،الحدٌث،وقال فً شرح
َعلَ ٌْ ِه َوأنا أَسْ َمعَُ ،ع ِن اب ِ
ك :أَ ْخ َب َرنًِ أَبُو ِّ
ب َقا َلَ :قا َل َمالِ ٌ
الز َنادِ،
مشكل اآلثارَ :ح َّد َث َنا ٌُو ُنسُ َقا َل :أَ ْخ َب َر َنا ابْنُ َوهْ ٍ
صلَّى َّ
ان ٌَ ْدعُو
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َك َ
َع ِن ْاألَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ
َوأَ ْن َبؤ َ َنا ْالفِرْ ٌَ ِابًُّ َقا َلَ :ح َّد َث َنا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ
ٌَقُو ُل:الحدٌث ،وقال اآلجري فً الشرٌعة:
سَ ،عنْ أَ ِبً ُّ
الز َب ٌْ ِر ،الحدٌث،وقال ابن حبان :أَ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ
ْن أَ َن ٍ
َسعٌِدٍَ ،عنْ َمالِكِ ب ِ
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ان َّ
الطابًُِّ ِب َم ْن َب ٍجَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً
ْن سِ َن ٍ
َسعٌِ ِد ب ِ
صلَّى َّ
ُّ
ان
ْن
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َك َ
هللا َ
َّاس ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
َعب ٍ
الز َب ٌْ ِرَ ،عنْ َطاوُ ٍ
وسَ ،ع ِن اب ِ
آن  :الحدٌث ،وقال البؽوي فً شرح
ٌ َُعلِّ ُمهُ ْم َه َذا ال ُّد َعا َء َك َما ٌ َُعلِّ ُمهُ ُم الس َ
ُّور َة م َِن ْالقُرْ ِ
ٌر ِزيُّ  ،أَنا َزا ِه ُر بْنُ أَحْ َمدَ  ،أَنا أَبُو إِسْ َح َ
اق
السنة -1364 :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن ال ِّش َ
ْالهَاشِ مًُِّ  ،أَنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً ُّ
س ْال ٌَ َمانًِِّ ،
الز َب ٌْ ِر ْال َم ِّكًِّ َ ،عنْ َطاوُ ٍ
ان ٌ َُعلِّ ُمهُ ْم َه َذا ال ُّد َعا َء،
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َك َ
هللا َ
َّاس ،أَنّ َرسُو َل َّ ِ
َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
ْن َعب ٍ
هللا ب ِ
ب َج َه َّن َمَ ،وأَ ُعو ُذ
آنٌَ ،قُو ُل« :اللَّهُ َّم إِ ِّنً أَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ َع َذا ِ
َك َما ٌ َُعلِّ ُمهُ ُم الس َ
ُّور َة م َِن ْالقُرْ ِ
َ
الَ ،وأَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ فِ ْت َن ِة ا ْل َم ْح ٌَا
ِب َك مِنْ َع َذا ِ
ٌح الدَّ َّج ِ
ب ا ْل َق ْب ِرَ ،وأ ُعو ُذ ِب َك مِنْ فِ ْت َن ِة ا ْل َمسِ ِ
َ
ت»َ .ه َذا َحد ٌ
".
ْن َسعٌِدٍَ ،عنْ َمالِكٍ
َوا ْل َم َما ِ
ٌِث َ
صحٌِ ٌح ،أ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ٌمَ ،عنْ قُ َت ٌْ َب َة ب ِ
/1
فختمنا بالحدٌث الذي بدأنا به سندا ومتنا ،والحدٌث رواه من الصحابة:
عابشة:أخرجه مسلم وأبو داود والنسابً فً الكبرى والطبرانً فً مسند الشامٌٌن
وفً األوسط وابن خزٌمة وأبو عوانة فً المستخرج وفً المسند ،وفً بعض
الرواٌات كما فً أبً عوانة زٌادة "اللهم إنً أعوذ بك من المؤثم والمؽرم "ْ .
قالت:
فقال له قاب ٌل :ما أَ ْك َث َر ما [صَ ]428:تسْ َت ِعٌ ُْذ من ال َم ْؽرم ٌا رسو َل هللا؟ فقال " :إنَّ الرجلَ
وو َعدَ فؤ َ ْخلَؾ ".وقال مسلم )588( -128 :وح ّدثنا َنصْ ُر بْنُ َعلِىٍّ
إذا َؼ ِر َم َحدَّ ث فكذبَ ،
ٌِعَ ،قا َل أَبُو
ْضمِىُّ َوابْنُ ُن َم ٌْ ٍر َوأَبُو ُك َر ٌْ ٍ
ْال َجه َ
ب َو ُز َه ٌْ ُر بْنُ َحرْ بٍَ ،ج ِمٌعً ا َعنْ َوك ٍ
ْن أَ ِبى
ُك َر ٌْ ٍ
بَ :ح َّد َث َنا َوكٌِ ٌعَ ،ح َّد َث َنا األَ ْو َزاعِ ىُّ َعنْ َحس َ
ْن َعطِ ٌَّ َةَ ،عنْ م َُح َّم ِد ب ِ
َّان ب ِ
ٌِرَ ،عنْ أَ ِبى َسلَ َم َةَ ،عنْ أَ ِبى ه َُر ٌْ َر َة؛ َقا َل:
ْن َكث ٍ
َعا ِب َش َةَ ،عنْ أَ ِبى ه َُر ٌْ َر َةَ .و َعنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم" :إِ َذا َت َ
ش َّهدَ أَ َح ُد ُك ْم َف ْل ٌَ ْس َتع ِْذ ِباّلِلِ مِنْ أَ ْر َب ٍعٌَ ،قُول ُ:
َقا َل َرسُو ُل هللاِ َ
ب ا ْل َق ْب ِرَ ،ومِنْ فِ ْت َن ِة ا ْل َم ْح ٌَا َوا ْل َم َماتِ،
ب َج َه َّن َمَ ،ومِنْ َع َذا ِ
اللهُ َّم ،إِ ِّنى أَ ُعو ُذ بِ َك مِنْ َع َذا ِ
َومِنْ َ
ال" )589( -129 .ح ّدثني أَبُو َب ْك ِر بْنُ إِسْ َح َ
اق ،أَ ْخ َب َر َنا أَبُو
ٌح الدَّ َّج ِ
ش ِّر فِ ْت َن ِة ا ْل َمسِ ِ
ان ،أَ ْخ َب َر َنا ُ
الزهْ ِر يَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر ِني عُرْ َوةُ بْنُ ُّ
ْب َعنْ ُّ
ش َعٌ ٌ
الز َب ٌْ ِر؛ أَنَّ َعابِ َش َة َز ْو َج
ْال ٌَ َم ِ
ان ٌَ ْدعُو ؾِ ي
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم أَ ْخ َب َر ْت ُه أَنَّ ال َّن ِ
ال َّن ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َك َ
ب ي َ
بي َ
َ ُ
الصَّبل ِة " :اللهُ َّم ،إِنِّي أَ ُعوذ ِب َك مِنْ َع َذا ِ َ
ال،
ٌح الدَّ َّج ِ
ب ا ْلق ْب ِرَ ،وأ ُعوذ ِب َك مِنْ ف ْت َن ِة ا ْل َمسِ ِ
ت .اللهُ َّم ،إِنِّ ي أَ ُعو ُذ بِ َك مِن ا ْل َمؤْ َثم َوا ْل َم ْؽ َر ِم ".
َوأَ ُعو ُذ بِ َك مِنْ فِ ْت َن ِة ا ْل َم ْح ٌَا َوا ْل َم َما ِ
َقالَ ْ
الر ُجلَ إِ َذا
تَ :ف َقا َل لَ ُه َقابِ ٌلَ :ما أَ ْك َث َر َما َتسْ َتعٌِذ م َِن ْال َم ْؽ َر ِم ٌَا َرسُو َل هللاَِ ،ف َقا َل " :إِنَّ َّ
ؾ ".
َؼ ِر َم َحدَّ َث َف َك َذ َبَ ،و َو َعدَ َفؤ َ ْخلَ َ
 /2ابن عباس:أخرجه مالك والربٌع وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً فً
الكبرى وابن ماجه وابن حبان واآلجري فً الشرٌعة وأبو نعٌم فً المسند
المستخرج والطبرانً فً الكبٌر واألوسط والبؽوي والبٌهقً فً إثبات عذاب القبر
 /3أنس :أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والبٌهقً فً إثبات عذاب القبر.
 /4أبو هرٌرة :أخرجه مسلم والنسابً فً الكبرى.
قلت فهذا حدٌث صحٌح رؼم عنعنة أبً الزبٌر فلم أجد تصرٌحا له بالسماع وإنما
صح من الطرق األخرى المتابعة وهو صرٌح فً أن رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم كان ٌعلم الصحابة هذا الدعاء كما كان ٌعلمهم السورة ،وذلك ألن الدعاء هو
العبادة ،فالدعاء خبر معرؾ ب"ال" ،والخبر المعرؾ ب"ال" من صٌػ الحصر عند
الببلؼٌٌن واألصولٌٌن ،فالرسول صلى هللا علٌه وسلم كان ٌعلم الصحابة هذا الدعاء
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ب َج َه َّن َمَ ،وأَ ُعو ُذ ِب َك
ألنه من أخطر ما ٌبلى به المسلم " :اللَّهُ َّم إِ ِّنً أَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ َع َذا ِ
َ
الَ ،وأَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ فِ ْت َن ِة ا ْل َم ْح ٌَا
مِنْ َع َذا ِ
ٌح الدَّ َّج ِ
ب ا ْل َق ْب ِرَ ،وأ ُعو ُذ ِب َك مِنْ فِ ْت َن ِة ا ْل َمسِ ِ
ت ،".فكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والصحابة معه ٌستعٌذون باهلل من
َوا ْل َم َما ِ
هذه المسابل بعد التشهد والصبلة على النبً صلى هللا علٌه وسلم فً جلسة التسلٌم،
وهللا تعالى أعلم.
َ
ْ
كَ ،عنْ أ ِبً ُّ
َ - 537ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
وس
الز َب ٌْ ِر ال َم ِّكًِّ َ ،عنْ َطاوُ ٍ
ان إِ َذا َقا َم إِلَى
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ :ك َ
هللا َ
َّاس ،أن رسول َّ ِ
ْال ٌَ َمانًِِّ َ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
ْن َعب ٍ
هللا ب ِ
ض َولَ َك
ال َّ
الس َم َواتَِ ،و ْاألَ ْر ِ
صبلَ ِة ِمنْ َج ْوؾِ اللٌَّ ِْلٌَ ،قُو ُل :اللَّ ُه َّم لَ َك ا ْل َح ْمدُ ،أَ ْن َت ُنو ُر َّ
ض َو َمنْ
الس َم َوا ِ
الس َم َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ب َّ
ضَ ،ولَ َك ا ْل َح ْم ُد أَ ْن َت َر ُّ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ا ْل َح ْمدُ ،أَ ْن َت َق ٌَّا ُم َّ
فٌِ ِهنَّ  ،أَ ْن َت ا ْل َح ُّقَ ،و َق ْول ُ َك ا ْل َح ُّقَ ،و َو ْع ُد َك ا ْل َح ُّقَ ،ولِ َقاإُ َك َح ٌّقَ ،وا ْل َج َّن ُة َوال َّنا ُر َح ٌّق،
تَ ،وإِلَ ٌْ َك أَ َن ْب ُ
تَ ،و َعلَ ٌْ َك َت َو َّك ْل ُ
تَ ،و ِب َك آ َم ْن ُ
اع ُة َح ٌّق ،اللَّهُ َّم لَ َك أَ ْسلَ ْم ُ
تَ ،و ِب َك
الس َ
َو َّ
تَ ،ف ْ
ت َوأَ ْعلَ ْن ُ
تَ ،وأَ ْس َر ْر ُ
ت َوأَ َّخ ْر ُ
اؼف ِْر لًِ َما َقدَّ ْم ُ
تَ ،وإِلَ ٌْ َك َحا َك ْم ُ
اص ْم ُ
ت ،أَ ْن َت إِلَ ِهً
َخ َ
َّل إِلَ َه إِ ََّّل أَ ْن َت  ".الشرح :هذا الحدٌث المسند المرفوع أخرجها بعض حذاق المسندٌن
كَ ،عنْ أَ ِبً ُّ
من طرٌق مالك:قال أحمدَ :ح َّد َث َنا إِسْ َح ُ
اقَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌ
الز َب ٌْ ِرَ ،عنْ
س،عن ابن عباس ،الحدٌث ،وقالَ :ق َر ْأ ُ
ت َعلَى َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ
َطاووُ ٍ
أَ ِبً ُّ
س ،الحدٌث،ثم أخرجه عن سفٌان عن سلٌمان بن أبً
الز َب ٌْ ِر ْال َم ِّكًِّ َ ،عنْ َطاوُ و ٍ
مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس :الحدٌث،وقال البخاري فً األدب المفرد:
كَ ،عنْ أَ ِبً ُّ
َح َّد َث َنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل َقا َلَ :ح َّد َثنًِ َما ِل ٌ
س ْال ٌَ َما ِنًِّ َ ،عنْ َع ْب ِد
الز َب ٌْ ِرَ ،عنْ َطاوُ و ٍ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم إِ َذا َقا َم إِلَى الص ََّبل ِة ِمنْ َج ْوؾِ
هللا َ
ان َرسُو ُل َّ ِ
َّاسَ :ك َ
َّ ِ
ْن َعب ٍ
هللا ب ِ
سَ ،عنْ أَ ِبى
ْن أَ َن ٍ
اللٌَّ ِْل َقا َل :الحدٌث ،وقال مسلم :ح ّدثنا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍَ ،عنْ َمالِكِ ب ِ
ُّ
ان ٌَقُو ُل
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َك َ
َّاس؛ أَنَّ َرسُو َل هللاِ َ
ْن َعب ٍ
الز َب ٌْ ِرَ ،عنْ َطاوُ و ٍ
سَ ،ع ِن اب ِ
 إِ َذا َقا َم إِلَى الصَّبل ِة ِمنْ َج ْوؾِ اللٌَّ ِْل  :الحدٌث ،وقال أبو داود :ح َّدثنا عبد هللا بنَمسلَمة ،عن مالكِ  ،عن أبً الزبٌر ،عن طاووس عن ابن عبَّاس :أن رسو َل هللا-
الحدٌث،وقال
صلى هللا علٌه وسلم -كان إذا قام إلى الصبلة من َج ْوؾِ اللٌَل ٌقول:
البزارَ :ح َّدثنا ٌوسؾ بن موسىَ ،قالَ :ح َّدثنا إسحاق بن عٌسى بن الطباعَ ،قال:
سَ ،عن أَ ِبً ُّ
َح َّدثنا َمالِ ُ
َّاس  ،الحدٌث،وقال
ْن َعب ٍ
ك بْنُ أَ َن ٍ
الز َبٌرَ ،عن طاووسَ ،ع ِن اب ِ
أبو عوانة فً المستخرج :أخبرنا ٌونس بن عبد األعلى ،قال :أبنا ابن وهب ،أن
مال ًكا حدثه ،ح وحدثنا أبو أمٌة ،قال :ثنا َر ْوح ،عن مالك ،عن أبً الزبٌر المكً،
عن طا ووس الٌمانً ،عن عبد هللا بن عباس ،أنّ رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم-
َّار بْنُ
كان إذا قام إلى صبلته من جوؾ اللٌل ٌقول :الحدٌث ،ثم قالَ :ث َنا َع ْب ُد ْال َجب ِ
ان ال َّن ِبًُّ
َّاس َقا َلَ :ك َ
ْن َعب ٍ
ْال َع َبل ِءَ ،ث َنا ُس ْف ٌَانُ َ ،ث َنا ُسلَ ٌْ َمانُ ْاألَحْ َولَُ ،عنْ َطاوُ و ٍ
سَ ،ع ِن اب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم إِ َذا َقا َم م َِن اللٌَّ ِْل ٌَ َت َهجَّ ُدَ ،قا َل :الحدٌث ،وقد جاء من طرٌق سفٌان
َ
بن عٌٌنة متابعة لمالك كما جاء متابعة ألبً الزبٌر من طرٌق سلٌمان األحول سمعه
من طاووس ،فالحدٌث صحٌح صرٌح وكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقوله
إذا قام من اللٌل للتهجد ،قال ابن حجر فً "فتح الباري" :فًِ ِر َوا ٌَ ِة َمالِكٍ َعنْ أَ ِبً
ُّ
ان ٌَقُول ُ ُه
اق أَ َّن ُه َك َ
الز َب ٌْ ِر َعنْ َطاوُ و ٍ
س إِ َذا َقا َم إِلَى الص ََّبل ِة ِمنْ َج ْوؾِ اللٌَّ ِْل َو َظا ِه ُر ال ِّس ٌَ ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
أَ َّو ُل َما ٌقوم إِلَى الص ََّبلة َوترْ جم َعلَ ٌْ ِه ابن ُخ َز ٌْ َم َة ال َّدلٌِ ُل َعلَى أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ
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ُ
َ
ْس بن سعد َعن
َو َسلَّ َم َك َ
ٌق َقٌ ِ
ان ٌَقُو ُل َه َذا ال َّتحْ مٌِدَ َبعْ دَ أنْ ٌُ َكب َِّر ث َّم َسا َق ُه ِمنْ َط ِر ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم إِ َذا َقا َم لِل َّت َهجُّ ِد َقا َل
هللا َ
ان َرسُو ُل َّ ِ
َّاس َقا َل َك َ
َطاووس َعن بن َعب ٍ
َبعْ دَ َما ٌُ َك ِّب ُر اللَّهُ َّم لَ َك ْال َحمْ ُد َو َس ٌَؤْتًِ َه َذا فًِ الدَّعْ َوات من َط ِرٌق كرٌب َعن بن
صلَّى َّ
ت َم ٌْمُو َن َة َوفًِ آخ ِِر ِه
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم فًِ َب ٌْ ِ
َّاس فًِ َحدٌِ ِ
ث َم ِبٌتِ ِه عِ ْندَ ال َّن ِبًُّ َ
َعب ٍ
ان فًِ ُد َعابِ ِه اللَّهُ َّم اجْ َع ْل فًِ َق ْل ِبً ُنورً ا ْال َحد َ
ُج إِلَى
ٌِث َو َه َذا َقالَ ُه لَمَّا أَ َرادَ أَنْ ٌَ ْخر َ
َو َك َ
َّاس َعنْ أَ ِبٌه َق ْوله قٌم
ص َبل ِة ال ُّ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
َ
ْن َعب ٍ
هللا ب ِ
ْح َك َما َب ٌَّ َن ُه مُسْ لِ ٌم ِمنْ ِر َوا ٌَ ِة َعلًِِّ ب ِ
صب ِ
ورة قٌام ال َّس َم َاوات َو َس ٌَؤْتًِ ْال َك َبل ُم َعلَ ٌْ ِه فًِ
ال َّس َم َاوات فًِ ِر َوا ٌَة أبً الزبٌر ْال َم ْذ ُك َ
ٌر َخ ْل ِق ِه ْال ُمقٌِ ُم ل َِؽ ٌْ ِر ِه َق ْوله أَ ْنت نور ال َّس َم َاوات
ال َّت ْوحٌِ ِد َقا َل َق َتادَ ةُ ْال َقٌَّا ُم ْال َقا ِب ُم ِب َن ْفسِ ِه ِب َت ْد ِب ِ
ٌِه َما َوقٌِ َل ْال َمعْ َنى أَ ْن َ
ب
ت ْال ُم َن َّزهُ َعنْ ُك ِّل َع ٌْ ٍ
َو ْاألَرْ ِ
ض أَيْ ُم َن ِّو ُر ُه َما َو ِب َك ٌَ ْه َتدِي َمنْ ف ِ
ب َو ٌُ َقا ُل ه َُو اسْ ُم َم ْد ٍح َتقُو ُل فُ َبل ٌن ُنو ُر ْال َبلَ ِد أَيْ
ٌُ َقا ُل فُ َبل ٌن ُم َن َّو ٌر أَيْ ُم َبرَّ أ ٌ ِمنْ ُك ِّل َع ٌْ ٍ
م َُز ٌِّ ُن ُه َق ْول ُ ُه أَ ْن َ
ت َملِ ُ
ك ال َّس َم َاوات َك َذا ْلؤلَ ْك َثر وللكشمٌهنً لَك ملك ال َّس َم َاوات َو ْاألَ َّو ُل
ك فٌِ ِه َقا َل ْالقُرْ ُ
َ
ت ْال َح ُّق أَي ْال ُم َت َحقِّ ُق ْالوُ جُو ِد َّ
الث ِاب ُ
اق َق ْول ُ ُه أَ ْن َ
ط ِبًُّ
ت ِب َبل َش ٍّ
أ ْش َب ُه ِبال ِّس ٌَ ِ
ِ
َه َذا ْال َوصْ ؾُ لَ ُه ُسب َْحا َن ُه َو َت َعالَى ِب ْال َحقٌِ َق ِة َخاصٌّ ِب ِه َال ٌَ ْن َبؽًِ ل َِؽ ٌْ ِر ِه إِ ْذ وُ جُو ُدهُ لِ َن ْفسِ ِه َفلَ ْم
ون َمعْ َناهُ أَ ْن َ
ت
ٌن ٌُحْ َت َم ُل أَنْ ٌَ ُك َ
ٌَسْ ِب ْق ُه َعدَ ٌم َو َال ٌَ ْل َحقُ ُه َعدَ ٌم ِبخ َِبلؾ َؼٌره َو َقا َل بن ال ِّت ِ
َّاك إِلَهًا َف َق ْد َقا َل ْال َح َّق
ْال َح ُّق ِبال ِّنسْ َب ِة إِلَى َمنْ ٌُ َّد َعى فٌِ ِه أَ َّن ُه إِلَ ٌه أَ ْو ِب َمعْ َنى أَنَّ َمنْ َسم َ
َ
َق ْول ُ ُه َو َوعْ ُد َك ْال َح ُّق أَي َّ
الث ِاب ُ
ون
از ُد َ
اإل ْن َج ِ
ت َو َعرَّ َف ُه َو َن َّك َر َما َبعْ دَ هُ ِألنَّ َوعْ دَ هُ م ُْخ َتصٌّ ِب ْ ِ
ِ
َوعْ ِد َؼ ٌْ ِر ِه َوال َّت ْنكٌِ ُر فًِ ْال َب َواقًِ للتعظٌم َقالَه َّ
خ ٌل َتحْ َ
ت
الطٌ ِِّبًّ َواللِّ َقا ُء َو َما ُذك َِر َبعْ دَ هُ دَ ا ِ
ون م َِن ْال َخاصِّ
ْال َوعْ ِد لَكِنَّ ْال َوعْ دَ َمصْ دَ ٌر َو َما ُذك َِر َبعْ دَ هُ ه َُو ْال َم ْوعُو ُد ِب ِه َوٌُحْ َت َم ُل أَنْ ٌَ ُك َ
َبعْ دَ ْال َعا ِّم َك َما أَنَّ ذ ِْك ُر ْال َق ْو ِل َبعْ دَ ْال َوعْ ِد م َِن ْال َعا ِّم َبعْ دَ ْال َخاصِّ َقالَ ُه ْال ِكرْ َمانًُِّ َق ْول ُ ُه
ار
ث َبعْ دَ ْال َم ْو ِ
اإل ْق َرا ُر ِب ْال َبعْ ِ
ت َوه َُو عِ َب َ
ارةٌ َعنْ َم ِ
آل ْال َخ ْل ِق فًِ ال َّد ِ
َولِ َقاإُ َك َح ٌّق فٌِ ِه ْ ِ
ت َوأَب َ
ال َوقٌِ َل َمعْ َنى لِ َقاإُ َك َح ٌّق أَيِ ْال َم ْو ُ
ْطلَ ُه
ْاآلخ َِر ِة ِبال ِّنسْ َب ِة إِلَى ْال َج َزا ِء َعلَى ْاألَعْ َم ِ
ارةٌ إِلَى أَ َّنهُ َما
ال َّن َو ِويُّ َق ْول ُ ُه َو َق ْول ُ َك َح ٌّق َت َق َّد َم َما فٌِ ِه َق ْول ُ ُه َو ْال َج َّن ُة َح ٌّق َوال َّنا ُر َح ٌّق فٌِ ِه إِ َش َ
صلَّى َّ
ان َو َس ٌَؤْتًِ ْال َبحْ ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َح ٌّق
ث فٌِ ِه فًِ َب ْد ِء ْال َخ ْل ِق َق ْول ُ ُه َوم َُح َّم ٌد َ
َم ْوجُودَ َت ِ
ص ُه ِب ِّ
صاؾٍ
َخ َّ
ٌِّن إِ ٌَذا ًنا ِبال َّت َؽاٌ ُِر ِبؤ َ َّن ُه َفاب ٌِق َعلٌَ ِْه ْم ِبؤ َ ْو َ
الذ ْك ِر َتعْ ظِ ٌمًا لَ ُه َو َع َط َف ُه َعلَى ال َّن ِبٌ َ
اإلٌ َمانُ ِب ِه َو َتصْ دٌِقُ ُه ُم َبالَ َؽ ًة فًِ
م ُْخ َت َّ
ص ٍة َو َجرَّ دَ هُ َعنْ َذاتِ ِه َكؤ َ َّن ُه َؼ ٌْ ُرهُ َو َو َج َ
ب َعلَ ٌْ ِه ْ ِ
َّاع ِة ْالق ِْط َع ُة
إِ ْث َبا ِ
َّاع ُة َح ٌّق أَيْ ٌَ ْو ُم ْالقِ ٌَا َم ِة َوأَصْ ُل الس َ
ت ُنب َُّوتِ ِه َك َما فًِ ال َّت َش ُّه ِد َق ْول ُ ُه َوالس َ
ُ
ُ
الز َم ِ ْ
م َِن َّ
ُور َمعْ َناهُ أَ َّن ُه َال ُب َّد ِمنْ َك ْونِ َها
ان َوإِط َبل ُق اسْ ِم ْال َح ِّق َعلَى َما ذك َِر م َِن ْاألم ِ
ُص ِّد َق ِب َها َو َت ْك َرا ُر لَ ْفظِ َح ٌّق ل ِْل ُم َبالَ َؽ ِة فًِ ال َّتؤْكٌِ ِد َق ْول ُ ُه اللَّهُ َّم لَ َك
جبُ أَنْ ٌ َ
َوأَ َّن َها ِممَّا ٌَ ِ
ت أَيْ َف َّوضْ ُ
ْك َت َو َّك ْل ُ
ص َّد ْق ُ
ت َو ِب َك آ َم ْن ُ
ضعْ ُ
ت أَيِ ا ْن َق ْد ُ
أَسْ لَمْ ُ
ت ْاألَمْ َر
ت َو َعلٌَ َ
ت أَيْ َ
ت َو َخ َ
ْت أَيْ َر َجعْ ُ
ْك أَ َنب ُ
ٌر أَمْ ِري
ار ًكا لِل َّن َظ ِر فًِ ْاألَسْ َبا ِ
ت إِلٌَ َ
ب العادٌه َوإِلٌَ َ
إِلٌَ َ
ْك فًِ َت ْد ِب ِ
ْك َت ِ
اصمْ ُ
ْك
ان َو ِب َما لَقَّ ْن َتنًِ م َِن ْالحُجَّ ِة َق ْول ُ ُه َوإِلٌَ َ
َق ْول ُ ُه َو ِب َك َخ َ
ت أَيْ ِب َما أَعْ َط ٌْ َتنًِ م َِن ْالبُرْ َه ِ
َحا َكمْ ُ
ت ْال َجا ِهلٌِ َُّة
ْك َو َج َع ْل ُت َك ْال َح َك َم َب ٌْ َن َنا َال َمنْ َكا َن ِ
ت أَيْ ُك ُّل َمنْ َج َحدَ ْال َح َّق َحا َكمْ ُت ُه إِلٌَ َ
ال َعلَ ٌْ َها إِ ْش َعارً ا
ِن َو َنحْ ِو ِه َوقدم
ُوع صِ َبل ِ
َمجْ م َ
ت َه ِذ ِه ْاألَ ْف َع ِ
َت َت َحا َك ُم إِلَ ٌْ ِه ِمنْ َكاه ٍ
ٌص َوإِ َفادَ ًة ل ِْل َحصْ ِر َو َك َذا َق ْول ُ ُه َولَ َك ْال َحمْ ُد َو َق ْول ُ ُه َف ْ
اؼفِرْ لًِ َقا َل َذل َِك َم َع َك ْونِ ِه
ِبال َّت ْخصِ ِ
ٌل ال َّت َواض ُِع َو ْال َهضْ ِم لِ َن ْفسِ ِه َوإِجْ َبل ًال َو َتعْ ظِ ٌمًا ل َِر ِّب ِه أَ ْو َعلَى
َم ْؽفُورً ا لَ ُه إِمَّا َعلَى َس ِب ِ
َ
َْ
َ
ان لِل َّتعْ ل ٌِِم
ُوع َذل َِك َوإِ َّال لَ ْو َك َ
ٌل ال َّتعْ ل ٌِِم ِأل ُ َّمتِ ِه لِ َت ْق َتد َ
َس ِب ِ
ِي ِب ِه َكذا قٌِ َل َواأل ْولَى أ َّن ُه لِ َمجْ م ِ
ت َو َما أَ َّخرْ ُ
َف َق ْط لَ َك َفى فٌِ ِه أَمْ ُر ُه ْم ِبؤَنْ ٌَقُولُوا َق ْول ُ ُه َو َما َقدَّمْ ُ
ت َع ْن ُه
ت أَيْ َق َب َل َه َذا ْال َو ْق ِ
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ت أَ ْو َما َح َّد ْث ُ
ْت َوأَ ْظ َهرْ ُ
ت أَيْ أَ ْخ َفٌ ُ
ت َو َما أَعْ لَ ْن ُ
َق ْول ُ ُه َو َما أَسْ َررْ ُ
ت ِب ِه َن ْفسِ ً َو َما َت َحرَّ َك
ان َو َما أَ ْن َ
ت أَعْ لَ ُم ِب ِه ِم ِّنً
ْج َعنْ ُسلَ ٌْ َم َ
ِب ِه ل َِسانًِ َزادَ فًِ ال َّت ْوحٌِ ِد من َط ِرٌق بن ُج َرٌ ٍ
ت ْال ُم َق ِّد ُم َوأَ ْن َ
َوه َُو م َِن ْال َعا ِّم َبعْ دَ ْال َخاصِّ أٌَْضً ا َق ْول ُ ُه أَ ْن َ
ار
ت ْالم َُإ ِّخ ُر َقا َل ْال ُم َهلَّبُ أَ َش َ
ث فًِ ال ُّد ْن ٌَا َزاد فًِ
ث فًِ ْاآلخ َِر ِة َو ْالم َُإ ِّخ ُر فًِ ْال َبعْ ِ
ِب َذل َِك إِلَى َن ْفسِ ِه ِألَ َّن ُه ْال ُم َق ِّد ُم فًِ ْال َبعْ ِ
ت أَ ْن َ
ُك َقا َل ْال ِكرْ َمانًُِّ َه َذا
ْج أٌَْضً ا فًِ ال َّد َع َوا ِ
ت إِلَ ِهً َال إِلَ َه لًِ َؼ ٌْر َ
ِر َوا ٌَة بن ُج َرٌ ٍ
ْال َحد ُ
ارةٌ إِلَى أَنَّ وُ جُودَ ْال َج َواه ِِر َوق َِوا َم َها ِم ْن ُه
ٌِث ِمنْ َج َوام ِِع ْال َكل ِِم ِألَنَّ لَ ْف َظ ْال َقٌ ِِّم إِ َش َ
ٌج ًادا َوإِعْ دَ امًا ٌَ ْف َع ُل
اض أٌَْضً ا ِم ْن ُه َو ْالم ُْل َك إِلَى أَ َّن ُه َحا ِك ٌم َعلَ ٌْ َها إِ َ
ور إِلَى أَنَّ ْاألَعْ َر َ
َوال ُّن َ
َّص ْال َحمْ دَ
هللا َعلَى عِ َبا ِد ِه َف ِل َه َذا َق َر َن ُك ًّبل ِم ْن َها ِب ْال َحمْ ِد َو َخص َ
َما ٌَ َشا ُء َو ُك ُّل َذل َِك ِمنْ ن َِع ِم َّ ِ
ِب ِه ُث َّم َق ْول ُ ُه أَ ْن َ
َّاع ُة َو َنحْ وُ َها
اش َوالس َ
ت ْال َح ُّق إِ َش َ
ارةٌ إِلَى ْال َمبْدَ ِأ َو ْال َق ْو ُل َو َنحْ وُ هُ إِلَى ْال َم َع ِ
ان
اإل َش َ
إِ َش َ
اإلٌ َم ِ
ارةُ إِلَى ال ُّنب َُّو ِة َوإِلَى ْال َج َزا ِء َث َوابًا َوعِ َقابًا َووُ جُوبُ ْ ِ
ارةٌ إِلَى ْال َم َعا ِد َوفٌِ ِه ْ ِ
ضرُّ ع إِلَى َّ ِ ْ
ُوع لَ ُه ا ْن َت َهى َوفٌِ ِه ِز ٌَادَ ةُ َمعْ ِر َف ِة
اإلسْ َبل ِم َوال َّت َو ُّك ِل َو ْ ِ
َو ْ ِ
هللا َوال ُخض ِ
اإل َنا َب ِة َوال َّت َ ِ
اظ َبتِ ُه َعلَى ِّ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِب َع َظ َم ِة َر ِّب ِه َو َعظِ ٌِم قُ ْد َرتِ ِه َوم َُو َ
الذ ْك ِر َوال ُّد َعا ِء
ال َّن ِبًِّ َ
َّ
ار ِبصِ ْد ِق َوعْ ِد ِه َو َوعِ ٌ ِد ِه َوفٌِ ِه
اإل ْق َر ِ
َوالث َنا ِء َعلَى َر ِّب ِه َو ِاالعْ ت َِراؾِ لَ ُه ِب ُحقُوقِ ِه َو ْ ِ
صلَّى َّ
اسْ تِحْ َبابُ َت ْقدٌِم َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
الث َنا ِء َعلَى ْال َمسْ ؤَلَ ِة عِ ْندَ ُك ِّل َم ْطلُو ٍ
ب ا ْقتِدَ ا ًء ِب ِه َ
ِ
َق ْول ُ ُه َقا َل ُس ْف ٌَانُ َو َزادَ َع ْب ُد ْال َك ِرٌم أَبُو أ ُ َم ٌَّ َة َه َذا َم ْوصُو ٌل ِب ِْ
اإلسْ َنا ِد ْاألَ َّو ِل َو َو ِه َم َمنْ
ِ
ان َقا َل َح َّد َث َنا ُسلَ ٌْ َمان ْاألَحول
َز َع َم أَ َّن ُه م َُعلَّ ٌق َو َق ْد َبٌ ََّن َذل َِك ْال ُح َم ٌْدِيُّ فًِ مُسْ َن ِد ِه َعنْ ُس ْف ٌَ َ
ت َطاوُ سً ا َف َذ َك َر ْال َحد َ
ٌح َس ِمعْ ُ
ٌِث َو َقا َل فًِ آخ ِِر ِه َقا َل ُس ْف ٌَانُ َو َزادَ فٌِ ِه
َخال بن أَ ِبً َن ِ
ج ٍ
َع ْب ُد ْال َك ِر ٌِم َو َال َح ْو َل َو َال قُ َّو َة إِ َّال ِب َك َولَ ْم ٌَقُ ْل َها ُسلَ ٌْ َمانُ َوأَ ْخ َر َج ُه أَبُو ُن َعٌ ٍْم فًِ
هللا ب ِ ْ
ْخ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
ٌق إِسْ مَاعِ ٌ َل ْال َقاضِ ً َعنْ َعلًِِّ ب ِ
ْالمُسْ َت ْخ َر ِج ِمنْ َط ِر ِ
ْن ال َمدٌِنًِِّ َشٌ ِ
ت إِ َذا قُ ْل ُ
اريِّ فٌِ ِه َف َقا َل فًِ آخ ِِر ِه َقا َل ُس ْف ٌَانُ َو ُك ْن ُ
ان
ت ل َِع ْب ِد ْال َك ِر ٌِم آخ َِر َحدٌِ ِ
ث ُسلَ ٌْ َم َ
ْالب َُخ ِ
ان
ْس ه َُو فًِ َحدٌِ ِ
ث ُسلَ ٌْ َم َ
اهلل َقا َل ُس ْف ٌَانُ َولٌَ َ
ُك َقا َل َو َال َح ْو َل َو َال قُ َّو َة إِ َّال ِب َّ ِ
َو َال إِلَ َه َؼ ٌْر َ
ضى َذل َِك أَنَّ َعبْدَ ْال َك ِر ٌِم لَ ْم ٌَ ْذ ُكرْ إِسْ َنادَ هُ فًِ َه ِذ ِه ِّ
الز ٌَادَ ِة لَ ِك َّن ُه َعلَى
ا ْن َت َهى َو ُم ْق َت َ
ْ
ون ُسلَ ٌْ َمانُ َح َّد َ
ث
ان أَنْ َال ٌَ ُك َ
ان لَ َها ِمنْ ُسلَ ٌْ َم َ
اع ُس ْف ٌَ َ
ِاالحْ تِ َم ِ
ال َو َال ٌَل َز ُم ِمنْ َعدَ ِم َس َم ِ
ث ُسلَ ٌْ َم َ َ
اإلسْ مَاعِ ٌلًِِّ
ان َفؤ َ ْد َر َج َها فًِ َحدٌِ ِ
ِب َها َو َق ْد َو ِه َم َبعْ ضُ أَصْ َحا ِ
ب ُس ْف ٌَ َ
ان أ ْخ َر َج ُه ْ ِ
ان َف َذ َك َر َها فًِ آخ ِِر
ْن ُن َم ٌْ ٍر َعنْ ُس ْف ٌَ َ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
ْن ُس ْف ٌَ َ
هللا ب ِ
ان َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
َع ِن ْال َح َس ِن ب ِ
ُ
َ
ٌِح
ار ِق فًِ َ
ٌل َولٌَ َ
ْال َخ َب ِر ِب َؽ ٌْ ِر َت ْفصِ ٍ
ْس لعبد ْال َك ِرٌم أبً أمٌَّة َوه َُو بن أ ِبً ْالم َُخ ِ
صح ِ
ٌج لَ ُه َف ِؤلَجْ ِل َذل َِك َال ٌَ ُع ُّدو َن ُه فًِ
اريُّ ال َّت ْخ ِر َ
اريِّ إِ َّال َه َذا ْال َم ْوضِ ُع َولَ ْم ٌَ ْقصِ ِد ْالب َُخ ِ
ْالب َُخ ِ
ِر َجا ِل ِه َوإِ َّن َما َو َق َع ْ
ت َع ْن ُه ِز ٌَادَ ةٌ فًِ ْال َخ َب ِر َؼ ٌْ َر َم ْقصُودَ ٍة ل َِذا ِت َها َك َما َت َق َّد َم م ِْثل ُ ُه
ْ
ْ
ُوع َو َعلَّ َم ْال ِم ِّزيُّ
ْن ُع َم َ
ل ِْل َمسْ عُو ِديِّ فًِ ِاالسْ تِسْ َقا ِء َو َس ٌَؤتًِ َنحْ وُ هُ ل ِْل َح َس ِن ب ِ
ار َة فًِ ال ُبٌ ِ
َ
َ
اريَّ لَ ْم
ٌِق َولٌَ َ
َعلَى َهإُ َال ِء َع َبل َم َة ال َّتعْ ل ِ
ْس ِب َج ٌِّ ٍد ِألنَّ الرِّ َوا ٌَ َة َع ْنهُ ْم َم ْوصُولَ ٌة إِ َّال أنَّ ْالب َُخ ِ
َ
اريُّ ِب َع ْب ِد ْال َك ِر ٌِم
ٌَ ْقصِ ِد ال َّت ْخ ِر َ
ٌج َع ْنهُ ْم َو ِمنْ ُه َنا ٌُعْ لَ ُم أنَّ َق ْو َل ْال ُم ْن ِذ ِريِّ َق ِد اسْ َت ْش َهدَ ْالب َُخ ِ
ْس ِب َج ٌِّ ٍد ِألَ َّن ُه لَ ْم ٌَسْ َت ْش ِه ْد ِب ِه إِ َّال إِنْ أَ َرادَ ِب ِاالسْ تِ ْش َها ِد ُم َق ِاب َل
أَ ِبً أ ُ َم ٌَّ َة فًِ ِك َتا ِ
ب ال َّت َهجُّ ِد لٌَ َ
َ
اريَّ َومُسْ ِلمًا أَ ْخ َر َجا ل َِع ْب ِد ْال َك ِر ٌِم َه َذا
اج َفلَ ُه َوجْ ٌه َوأمَّا َقول بن َطاه ٍِر إنَّ ْالب َُخ ِ
ِاالحْ ت َِج ِ
فًِ ْال َح ِّج َحد ً
ٌِثا َواح ًِدا َعنْ م َُجا ِه ٍد َعن ابن أَ ِبً لَ ٌْلَى َع ِن َعلًٍِّ فًِ ْالقِ ٌَ ِام َعلَى ْالبدن من
ر َوا ٌَة بن ُع ٌَ ٌْ َن َة َعنْ َع ْب ِد ْال َكرٌم َفه َُو َؼلَ ٌ
ور ه َُو ْال َج َز ِريُّ
ط َم ّن ُه َفإِنَّ َعبْدَ ْال َك ِر ٌِم ْال َم ْذ ُك َ
ِ
ِ ِ
َو َّ
هللا ُ ْالمُسْ َت َعانُ "...
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ك ،أنه سمع َز ٌْ ِد ب َ
َ - 539ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
اع
ِ
ْن أسْ لَ َم ٌَقُو ُلَ :ما ِمنْ دَ ٍ
اب لَهَُ ،وإِمَّا أَنْ ٌُ َّد َخ َر لَهَُ ،وإِمَّا أَنْ ٌُ َكفَّ َر
ان َبٌ َْن إِحْ دَ ى َثبلَ ٍ
ث :إِمَّا أَنْ ٌُسْ َت َج َ
ٌَ ْدعُو ،إِالَّ َك َ
َع ْن ُه ".الشرح :هذا الخبر المقطوع على زٌد بن أسلم ٌفٌد أن الدعاء كله خٌر ألنه إما
أن ٌستجاب لصاحبه ،وإما أن ٌدخر له ،وإما أن ٌكفر عنه ،فٌكون الداعً رابحا
حسب االحتماالت الثبلثة ،وهللا تعالى أعلم .وقد جاء مسندا مرفوعا،قال ابن عبد
َ
َ
ان َبٌ َْن إِحْ دَ ى
اع ٌَ ْدعُو إِ َّال َك َ
البر فً االستذكارَ " :وأمَّا َق ْو ُل َز ٌْ ِد ب ِ
ْن أسْ لَ َم َما ِمنْ دَ ٍ
اب لَ ُه َوإِمَّا أَنْ ٌُ َّد َخ َر لَ ُه َوإِمَّا أَنْ ٌُ َكفَّ َر َع ْن ُه َ ،ف َق ْد َذ َكرْ َناهُ مُسْ َن ًدا َع ِن
َث َبل ٍ
ث إِمَّا أَنْ ٌُسْ َت َج َ
صلَّى َّ
اإلسْ َنا ِد فٌِ ِه َما َح َّد َث َناهُ أَحْ َم ُد بْنُ م َُح َّم ٍد َقا َل
ال َّن ِبًِّ َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم فًِ ال َّتمْ ِهٌ ِد َوم ِ
ِن ْ ِ
َ
ُوسى
ٌر َقا َل َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ م َ
َح َّد َث َنا أحْ َم ُد بْنُ ْال َفضْ ِل َقا َل َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ َج ِر ٍ
ان َقا َل َح َّد َث َنا َعلًُِّ بْنُ َعلًٍِّ الرِّ َفاعِ ًُّ َعنْ أَ ِبً
ْال َح َرشِ ًُّ َقا َل َح َّد َث َنا َجعْ َف ُر بْنُ ُسلَ ٌْ َم َ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم إِنَّ
هللا َ
جً َعنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ َقا َل َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ْال ُم َت َو ِّك ِل ال َّنا ِ
ٌع ِة َرح ٍِم إِمَّا أَنْ ُت َعجَّ َل لَ ُه فً الدنٌا وإما أن
دَ عْ َو َة ْالمُسْ ل ِِم َال ُت َر ُّد َما لَ ْم ٌَ ْد ُع ِبإِ ْث ٍم أَ ْو َقطِ َ
ؾ َع ْن ُه من السوء بقدر ما دعاه  ،ورواه ابن أَ ِبً
تدخل لَ ُه فًِ ْاآلخ َِر ِة َوإِمَّا أَنْ ٌُصْ َر َ
َ ُ
ْن َعلًٍِّ م ِْث َل إِسْ َنا ِد ِه م ِْثلِ ِه َ ،قا َل أَبُو ُع َم َر َه َذا ْال َحد ُ
ٌِث
َش ٌْ َب َة َعنْ أ ِبً أ َسا َم َة َعنْ َعلًِِّ ب ِ
ج ْب لَ ُك ْم ) [ َؼافِرَ ]60:ف َه َذا
ٌر ْالمُسْ َن ِد فًِ َق ْو ِل َّ ِ
هللا َع َّز َو َج َّل (:ادْ ُعونًِ أَ ْس َت ِ
م َُخرَّ ٌج فًِ ال َّت ْفسِ ِ
اإل َجا َب ُة فًِ
ُكلُّ ُه اسْ ت َِجا َب ٌة َ ،و َق ْد َقالُوا إِنَّ َّ َ
هللا َع َّز َو َج َّل َال َت ْن َقضِ ً ح ِْك َم ُت ُه َف َك َذل َِك َال َت َق ُع ْ ِ
ُك ِّل دَ عْ َو ٍة َقا َل َّ
ض َو َمنْ
هللا ُ َت َعالَى َ (:ولَ ِو ا َّت َب َع الحق أهواءهم لفسدت السموت َو ْاألَ ْر ُ
فٌِ ِهنَّ ) [ ْالم ُْإ ِم ُنونَ َ ]71:وفًِ ْال َحدٌِ ِ ْ ُ
ح ُّب ُه
هللا َع َّز َو َج َّل لَ ٌَ ْب َتل ًَِ ْال َع ْب ُد َوه َُو ٌُ ِ
ور إِنَّ َّ َ
ث ْال َمؤث ِ
ضرُّ َع ُه  ".وقال ابن بطال فً شرح صحٌح البخاري ":وٌجب أن ٌكون
لِ ٌَسْ َم َع َت َ
ؼرض العبد من الدعاء هو الدعاء هلل ،والسإال منه ،واالفتقار إلٌه ً
أبدا ،وال ٌفارق
سمة العبودٌة وعبلمة الرق ،واالنقٌاد لؤلمر والنهً واالستسبلم لربّه تعالى ّ
بالذلة
والخشوع ،فإن هللا تعالى ٌحب اإللحاح فً الدعاء .وقال بعض السلؾ :ألنا أشد
ً
(ادْ ُعونِى
خشٌة أن أحرم الدعاء من أن أحرم اإلجابة ،وذلك أن هللا تعالى ٌقول:
ج ْب لَ ُك ْم) [ؼافر ]60 :فقد أمر بالدعاء ووعد باإلجابة وهو ال ٌخلؾ المٌعاد ،وروى
أَ ْس َت ِ
عن النبً (صلى هللا علٌه وسلم)( :ما من داع ٌدعو إَّل كان بٌن إحدى ثالث ،إما أن
ٌستجاب له ،وإ ّما أن ٌدخر له ،وإما أن ٌكفر عنه ) .ففً هذا الحدٌث دلٌل أن الدعاء
مجاب إما معجبلً وإما مإخرً ا .وقد روى عن قتادة أنه قال :إنما ٌجاب من الدعاء ما
وافق القدر؛ ألن النبً (صلى هللا علٌه وسلم) قد دعا أال ٌجعل هللا بؤس أمته بٌنهم
فمنعها ،لما سبق فً علم هللا وقدره من كون االختبلؾ والبؤس بٌنهم " .وتبعه ابن
وقد قال هللا
العربً فً رفع الحدٌث حٌث قال فً القبس ،فً دعوة المظلوم" :
} وفٌها
ان
ج ُ
تعالىَ {:وإِ َذا َسؤَلَ َك عِ َبادِي َع ِّنً َفإِ ِّنً َق ِر ٌ
ٌب أ ُ ِ
اع إِ َذا دَ َع ِ
ٌب دَ ْع َو َة الدَّ ِ
عشرون ً
قوال ذكرناها فً كتاب المشكلٌن ،من أمهاتها قول النبً  -صلى هللا علٌه
ث) الحدٌث " .وقال محققه " :رواه
داع ٌدعو إَّل كان بٌن إحدى ثال ٍ
وسلم( :ما من ٍ
أحمد فً المسند  18 /3من حدٌث أبً سعٌد الخدر ي وعزاه الهٌثمً فً مجمع
الزوابد  148 /10ألحمد وأبً ٌعلى بنحوه والبزار والطبرانً فً األوسط ورجال
وأبً ٌعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحٌح ؼٌر علً الرفاع ي وهو ثقة" .
( ) 98باب العمل فً الدعاء :
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َ - 541ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن َسعٌِدٍ ،أَنَّ َسعٌِدَ ب َْن
كَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
ٌر َف َعهُ َما َنحْ َو
ْالم َُس ٌَّ ِ
ان ٌَقُو ُل :إِنَّ الرَّ ُج َل لٌَُرْ َف ُع ِب ُد َعا ِء َولَ ِد ِه ِمنْ َبعْ ِدهِ؛ َو َقا َل ِب ٌَدَ ٌْ ِه َ
ب َك َ
ال َّس َما ِء  " ...الشرح :هذا الخبر المقطوع على سعٌد بن المسٌب وهو أحد فقهاء
التابعٌن ٌبٌن أن الولد الصالح ٌرفع بدعابه أباه منازل فً الجنان ،ولم ٌرفع الحدٌث
ان أَ ْل َح ْق َنا ِب ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َت ُه ْم
فلعله تؤول قول هللا تعالىَ {:والَّذٌِنَ آ َم ُنوا َوا َّت َب َع ْت ُه ْم ُذ ِّر ٌَّ ُت ُه ْم ِبإٌِ َم ٍ
َو َما أَلَ ْت َنا ُه ْم مِنْ َع َملِ ِه ْم مِنْ َ
ئ ِب َما َك َس َب َرهٌِنٌ ( })21قال ابن كثٌر فً
ش ًْ ٍء ُكل ُّ ْ
ام ِر ٍ
ٌِن
تفسٌرهُْ ٌ":خ ِب ُر َت َعالَى َعنْ َفضْ لِ ِه َو َك َر ِم ِه َوامْ تِ َنانِ ِه َول ُ ْطفِ ِه ِب َخ ْلقِ ِه َوإِحْ َسانِهِ ،أَنَّ ْالم ُْإ ِمن َ
ُ
حقُهُ ْم ِبآ َباب ِِه ْم فًِ ْال َم ْن ِزلَةَِ ،وإِنْ لَ ْم ٌَبْل ُ ُؽوا َع َملَهُ ْم ِل َت َقرَّ
ان ٌ ُْل ِ
اإلٌ َم ِ
إِ َذا ا َّت َب َع ْتهُ ْم ذرِّ ٌَّا ُتهُ ْم فًِ ْ ِ
َ
َ
ازل ِِه ْمَ ،ف ٌَجْ َم ُع َب ٌْ َنهُ ْم َعلَى أَحْ َس ِن ْالوُ جُو ِه ِبؤَنْ ٌَرْ َف َع
أعْ ٌُنُ ْاآل َبا ِء ِب ْاأل ْب َنا ِء عِ ْندَ ُه ْم فًِ َم َن ِ
اوي َب ٌْ َن ُه َو َبٌ َْن
ِص ْال َع َم ِل ِب َكام ِِل ْال َع َم ِلَ ،و َال ٌَ ْنقُ َ
ال َّناق َ
ص َذل َِك ِمنْ َع َملِ ِه َو َم ْن ِزلَتِ ِه لِل َّت َس ِ
اكَ ،ولِ َه َذا َقا َل :أَ ْل َح ْقنا ِب ِه ْم ُذرِّ ٌَّ َتهُ ْم َوما أَلَ ْتنا ُه ْم ِمنْ َع َمل ِِه ْم ِمنْ َشًْ ٍء َقا َل َّ
الث ْو ِريُّ َعنْ
َذ َ
ُ
ِن فًِ
َّاس َقا َل :إِنَّ َّ َ
ْن َعب ٍ
هللا لَ ٌَرْ َف ُع ذرِّ ٌَّ َة ْالم ُْإم ِ
ْن جبٌر عن اب ِ
ْن مُرَّ َة َعنْ َسعٌِ ِد ب ِ
َعمْ ِرو ب ِ
ُ
َ
ُ
ٌِن آ َم ُنوا َوا َّت َب َع ْتهُ ْم ذرِّ ٌَّ ُتهُ ْم
دَ َر َجتِ ِه َوإِنْ َكا ُنوا ُدو َن ُه فًِ ْال َع َم ِل لِ َت َقرَّ ِب ِه ْم َع ٌْ ُنهُ ،ث َّم َق َرأ َوالَّذ َ
ٌر َ ،وابْنُ
ٌمان أَ ْل َح ْقنا ِب ِه ْم ُذرِّ ٌَّ َتهُ ْم َوما أَلَ ْتنا ُه ْم ِمنْ َع َمل ِِه ْم ِمنْ َشًْ ٍء.
ِبإِ ٍ
َو َر َواهُ ابْنُ َج ِر ٍ
ان َّ
ث ُ
شعْ َب َة َعنْ
ٌر ِمنْ َحدٌِ ِ
أَ ِبً َحات ٍِم ِمنْ َحدٌِ ِ
ث ُس ْف ٌَ َ
الث ْو ِريِّ ِبهَِ ،و َك َذا َر َواهُ ابْنُ َج ِر ٍ
اقَ ،عنْ
ْن َحمَّا ٍد ْال َورَّ ِ
ْن َبحْ ٍر َع ِن ْال َح َس ِن ب ِ
ْن مُرَّ َة ِبهَِ ،و َر َواهُ ْال َب َّزا ُر َعنْ َسه ِْل ب ِ
َعمْ ِرو ب ِ
َّاس َمرْ فُوعً اَ ،ف َذ َك َرهُ ُث َّم َقا َل
ْن َعب ٍ
ْن مُرَّ َة َعنْ َسعٌِ ٍد َع ِن اب ِ
ٌع َعنْ َعمْ ِرو ب ِ
ْس ب ِ
َقٌ ِ
ْن الرَّ ِب ِ
َو َق ْد َر َواهُ َّ
َّاس َم ْوقُو ًفاَ ،و َقا َل ابْنُ أَ ِبً
ْن َعب ٍ
ْن مُرَّ َة َعنْ َسعٌِ ٍد َع ِن اب ِ
الث ْو ِريُّ َعنْ َعمْ ِرو ب ِ
ْن َم ِزٌ ٍد ْال َب ٌْرُوتًُِّ  ،أَ ْخ َب َرنًِ م َُح َّم ُد بْنُ ُ
ش َع ٌْبٍ ،أَ ْخ َب َرنًِ
َحات ٍِمَ :ح َّد َث َنا ْال َعبَّاسُ بْنُ ْال َولٌِ ِد ب ِ
َش ٌْ َبانُ  ،أَ ْخ َب َرنًِ لٌَ ٌ
ْن
ْن أَ ِبً َث ِاب ٍ
ْث َعنْ َح ِبٌ ٍ
ْن ُج َب ٌْ ٍر َع ِن اب ِ
ت ْاألَ َس ِديِّ َعنْ َسعٌِ ِد ب ِ
بب ِ
ٌمان أَ ْل َح ْقنا ِب ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َتهُ ْم َقا َل:
َّاس فً قوله َت َعالَىَ :والَّذٌِنَ آ َم ُنوا َوا َّت َب َع ْتهُ ْم ُذ ِّر ٌَّ ُتهُ ْم ِبإِ ٍ
َعب ٍ
َ
انَ ،فإِنْ َكا َن ْ
ازل ِِه ْم
ِن ٌَمُو ُت َ
اإلٌ َم ِ
ُه ْم ُذرِّ ٌ َُّة ْالم ُْإم ِ
از ُل آ َباب ِِه ْم أرْ َف َع ِمنْ َم َن ِ
ت َم َن ِ
ون َعلَى ْ ِ
حقُوا ِبآ َباب ِِه ْمَ ،ولَ ْم ٌَ ْنقُصُوا ِمنْ أعمالهم التً عملوها َش ٌْ ًباَ .و َقا َل ْال َحاف ُ
ِظ َّ
الط َب َرانًُِّ :
أ ُ ْل ِ
َح َّد َث َنا ْالح َُسٌْنُ بْنُ إِسْ َح َ
انَ ،ح َّد َث َنا
ْن َؼ ْز َو َ
اق ال ُّتسْ َت ِريُّ َ ،ح َّد َث َنا محمد بن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
َّاس ،أَ ُ
َش ِرٌ ٌ
صلَّى
ظ ُّن ُه َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ْن َعب ٍ
ْن ُج َب ٌْ ٍر َع ِن اب ِ
س َعنْ َسعٌِ ِد ب ِ
ك َعنْ َسال ٍِم ْاألَ ْف َط ِ
َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل «:إِ َذا دَ َخلَ َّ
الر ُجل ُ ا ْل َج َّن َة َسؤَلَ َعنْ أَ َب َو ٌْ ِه َو َز ْو َجتِ ِه َو َولَ ِدهَِ ،ف ٌُ َقال ُ
ت لًِ َولَهُ ْم َف ٌُ ْإ َم ُر ِبإِ ْل َحاقِ ِه ْم ِب ِه» َو َق َرأَ
إِ َّنهُ ْم لَ ْم ٌَ ْبل ُ ُؽوا دَ َر َج َت َكَ ،ف ٌَقُول ٌَُ :ا َر ِّب َقدْ َع ِم ْل ُ
ٌمان ْاآل ٌَ َة ،".قال تعالىَ { :والَّذٌِنَ آ َم ُنوا
َّاس َوالَّذ َ
ٌِن آ َم ُنوا َوا َّت َب َع ْتهُ ْم ُذرِّ ٌَّ ُتهُ ْم ِبإِ ٍ
ابْنُ َعب ٍ
ان أَ ْل َح ْق َنا ِب ِه ْم ُذ ِّر ٌَّ َتهُ ْم َو َما أَلَ ْت َنا ُه ْم مِنْ َع َملِ ِه ْم مِنْ َ
ش ًْ ٍء ُكل ُّ
َوا َّت َب َع ْتهُ ْم ُذ ِّر ٌَّ ُتهُ ْم ِبإٌِ َم ٍ
ش َتهُونَ (َ ٌَ )22ت َن َ
ئ بِ َما َك َس َب َرهٌِنٌ (َ )21وأَ ْمدَ دْ َنا ُه ْم بِ َفا ِك َه ٍة َولَ ْح ٍم ِم َّما ٌَ ْ
از ُعونَ
ْ
ام ِر ٍ
َ
ْ
ْ
ُ
وؾ َعلَ ٌْ ِه ْم ؼِ ْل َمانٌ لَهُ ْم َكؤ َّنهُ ْم ل ُ ْإلُإٌ َم ْك ُنونٌ
فٌِ َها َكؤ ًسا ََّل لَ ْؽ ٌو فٌِ َها َو ََّل َتؤثٌِ ٌم (َ )23و ٌَط ُ
اءلُونَ (َ )25قالُوا إِ َّنا ُك َّنا َق ْبل ُ فًِ أَهْ لِ َنا ُم ْ
شفِقٌِنَ
ض ٌَ َت َس َ
ضهُ ْم َعلَى َب ْع ٍ
(َ )24وأَ ْق َبلَ َب ْع ُ
(َ )26ف َمنَّ َّ
وم ( )27إِ َّنا ُك َّنا مِنْ َق ْبل ُ َندْ ُعوهُ إِ َّن ُه ه َُو ا ْل َب ُّر
اب َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ َنا َو َو َقا َنا َع َذ َ
الس ُم ِ
َ
ْن أَ ِبً
َّ
اإل َما ُم أحْ َم ُدَ :ح َّد َث َنا ٌَ ِزٌ ُدَ ،ح َّد َث َنا َحمَّا ُد بْنُ َسلَ َم َةَ ،عنْ َعاصِ ِم ب ِ
الرحٌِ ُم (َ })28قا َل ْ ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
هللا َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
ال َّنجُودَ ،عنْ أَ ِبً َ
الصال ِِح فًِ ا ْل َج َّن ِة َف ٌَقُول ٌَُ :ا َر ِّب ،أَ َّنى لًِ َه ِذهِى َف ٌَقُول ُ:
هللا لَ ٌَ ْر َف ُع الدَّ َر َج َة لِ ْل َع ْب ِد َّ
"إِنَّ َّ َ
صحٌِ ٌحَ ،ولَ ْم ٌ َُخرِّ جُوهُ ِمنْ َه َذا ْال َوجْ هَِ ،ولَ ِكنْ لَ ُه َشا ِه ٌد فًِ
ار َولَ ِد َك لَ َك" ،إِسْ َنا ُدهُ َ
ِب ْ
است ِْؽ َف ِ
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صلَّى َّ
هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َسلَّ َم " :إِ َذا َم َ
ات ا ْبنُ
هللا َ
ُول َّ ِ
َ
ٌِح مُسْ ل ٍِمَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،عنْ َرس ِ
صح ِ
صال ٍِح ٌَدْ ُعو
آدَ َم ا ْن َق َط َع َع َمل ُ ُه إِ ََّّل مِنْ َث َال ٍ
ار ٌَةٍ ،أَ ْو عِ ْل ٍم ٌُ ْن َت َف ُع ِبهِ ،أَ ْو َولَ ٍد َ
ثَ :
صدَ َق ٍة َج ِ
لَ ُه"
صلَّى َّ
َ - 543ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ك؛ أَ َّن ُه َبلَ َؽهُ ،أَنَّ َرسُو َل هللاِ َ
ان ٌَ ْدعُو َف ٌَقُو ُل :اللَّ ُه َّم إِ ِّنً أَ ْسؤَل ُ َك ف ِْعلَ ا ْل َخ ٌْ َراتَِ ،و َت ْر َك ا ْل ُم ْن َك َراتَِ ،و ُح َّب
َو َسلَّ َم َك َ
 ".الشرح :هذا
ون
اس فِ ْت َن ًةَ ،فتوفنًِ إِلَ ٌْ َك َؼ ٌْ َر َم ْف ُت ٍ
ٌِنَ ،وإِ َذا أَ َردْ َت فًِ ال َّن ِ
ا ْل َم َساك ِ
الحدٌث الذي رواه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ببلؼا من الم معضل ،لكنه جاء
اإل َما ُم أَحْ َم ُد َحٌ ُ
مسندا كما ٌلًَ :فؤَمَّا ْال َحد ُ
ْث َقا َلَ :ح َّد َث َنا أَبُو َسعٌِ ٍد َم ْولَى
ٌِث الذِي َر َواهُ ْ ِ
َ
ْن أَ ِبً َس َّبل ٍم َعنْ
َبنًِ هَاشِ ٍم َح َّد َث َنا َجه َ
ٌِرَ ،عنْ َز ٌْ ِد ب ِ
ْض ٌم ْال ٌَ َمامًُِّ َعنْ ٌَحْ ٌَى بْنُ أ ِبً َكث ٍ
َ
ْن ٌ َُخا ِم َر َعنْ م َُعا ٍذ َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْنهُ،
ْن َعاب ٍ
ِش َعنْ َمالِكِ ب ِ
أ ِبً َس َّبل ٍم َعنْ َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َذ َ
ْح َح َّتى
ص َبل ِة ال ُّ
ات َؼدَ ا ٍة َعنْ َ
هللا َ
س َعلَ ٌْ َنا َرسُو ُل َّ ِ
َقا َل :احْ َت َب َ
صب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َس ِرٌعً ا َف َث ّوب
هللا َ
سَ .ف َخ َر َج َرسُو ُل َّ ِ
ك ِْد َنا َن َت َرا َءى َقرْ َن ال َّشمْ ِ
صافِّ ُك ْم"ُ .ث َّم أَ ْق َب ُل
ص َبلتِ ِه َفلَمَّا َسلَّ َم َقا َلَ ":ك َما أَ ْن ُت ْم َعلَى َم َ
صلَّى و َت َج ّوز فًِ َ
ِبالص ََّبل ِة َف َ
صلٌَّ ُ
إِلَ ٌْ َنا َف َقا َل":إِ ِّنً َسؤ ُ َح ِّد ُث ُك ْم َما َح َب َسنًِ َع ْن ُك ُم ْال َؽدَ ا َة ،إِ ِّنً قُمْ ُ
ْت َما قُ ّدر
ت م َِن اللٌَّ ِْل َف َ
ص َبلتًِ َح َّتى اسْ َت ٌْ َق ْظ ُ
لًِ َف َن َعسْ ُ
ُور ٍة َف َقا َلٌَ :ا م َُح َّم ُد
ت َفإِ َذا أَ َنا ِب َربًِّ فًِ أَحْ َس ِن ص َ
ت فًِ َ
أَ َت ْد ِري فٌِ َم ٌختصم المؤل األعلى؟قُ ْل ُ
ض َع َكفَّ ُه
ت َال أَ ْد ِري َربِّ  -أَ َعادَ َها َث َبل ًثاَ -ف َرأَ ٌْ ُت ُه َو َ
ص ْد ِري َف َت َجلَّى لًِ ُك ُّل َشًْ ٍء َو َع َر ْف ُ
َبٌ َْن َكتِفًِ َح َّتى َو َج ْد ُ
ت َف َقا َلٌَ :ا
ت َبرْ دَ أَ َنا ِملِ ِه َبٌ َْن َ
ات؟ قُ ْل ُ
ار ُ
م َُح َّم ُد فٌِ َم ٌَ ْخ َتصِ ُم ْال َم َؤل ُ ْاألَعْ لَى؟ قُ ْل ُ
ت َن ْق ُل
ارا ِ
تَ .قا َلَ :و َما ْال َكفَّ َ
ت :فًِ ْال َكفَّ َ
ت َوإِسْ َب ُ
اغ ْالوُ ضُو ِء عِ ْندَ
ج ِد َبعْ دَ ال َّ
صلَ َوا ِ
ْاألَ ْقدَ ِام إِلَى ْال ُجم َُعا ِ
ت َو ْالجُلُوسُ فًِ ْال َم َسا ِ
ت :إِ ْط َعا ُم َّ
ات؟ قُ ْل ُ
تَ .قا َلَ :و َما ال َّد َر َج ُ
الط َع ِام َولٌِنُ ْال َك َبل ِم َوالص ََّبلةُ َوال َّناسُ نِ ٌَا ٌم.
ْال َك ِرٌ َها ِ
َقا َلَ :س ْل .قُ ْل ُ
ٌِن،
ت اللَّهُ َّم إِ ِّنً أَسْ ؤَل ُ َك فِعْ َل ْال َخ ٌْ َراتَِ ،و َترْ َك ْال ُم ْن َك َراتَِ ،وحُبَّ ْال َم َساك ِ
َوأَنْ َت ْؽف َِر لًِ َو َترْ َح َمنًَِ ،وإِ َذا أَ َر ْد َ
َّك
ونَ ،وأَسْ ؤَل ُ َك ُحب َ
ت فِ ْت َن ًة ِب َق ْو ٍم َف َت َوفَّنًِ َؼ ٌْ َر َم ْف ُت ٍ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
َوحُبَّ َمنْ ٌُ ِ
هللا َ
ِّك"َ .و َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ُّكَ ،وحُبَّ َع َم ٍل ٌُ َقرِّ ُبنًِ إِلَى ُحب َ
حب َ
َو َسلَّ َم" :إِ َّن َها َح ٌّق َف ْاد ُرسُو َها َو َت َعلَّمُو َها" َفه َُو َحد ُ
ٌِث ْال َم َن ِام ْال َم ْشهُو ُر َو َمنْ َج َعلَ ُه ٌَ َق َظ ًة
َف َق ْد َؼل َِط َوه َُو فًِ ال ُّس َن ِن ِمنْ ُ
ُقَ .و َه َذا ْال َحد ُ
ث
ٌِث ِب َع ٌْنِ ِه َق ْد َر َواهُ ال ِّترْ ِمذِيُّ ِمنْ َحدٌِ ِ
طر ٍ
صحٌِ ٌح" وصححه األلبانً .ورواه الروٌانً والبزار
عبد هللا بن عباس َ .و َقا َلَ ":ح َس ٌن َ
عن ثوبان وأحمد والشاشً والطبرانً عن معاذ بن جبل مرفوعا.
صلَّى َّ
َ - 544ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
ك؛ أَ َّن ُه َبلَ َؽهُ ،أَنَّ َرسُو َل ِ
ان لَ ُه م ِْث ُل أَجْ ِر َم ِن ا َّت َب َعهُ ،الَ ٌَ ْنقُصُ
اع ٌَ ْدعُو إِلَى ه ًُدى فٌتبع ،إِالَّ َك َ
َو َسلَّ َم َقا َلَ :ما ِمنْ دَ ٍ
ُ
ْ َ
ار ِه ْم،
ضبلَلَةٍ ،إِالَّ َك َ
اع ٌَ ْدعُو إِلَى َ
ان َعلَ ٌْ ِه مِث ُل أ ْو َز ِ
َذل َِك ِمنْ أج ِ
ُور ِه ْم َش ٌْ ًباَ ،و َما ِمنْ دَ ٍ
َ
ار ِه ْم َش ٌْ ًبا ".الشرح :وهذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك
الَ ٌَ ْنقُصُ َذل َِك ِمنْ أ ْو َز ِ
رحمه هللا تعالى وإٌانا ببلؼا مثل الذي قبله من المعضل ،لكنه جاء مسندا متصبل لما
ُّوبَ ،وقُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍَ ،وابْنُ حُجْ ٍر،
أخرجه مسلم فًِ ال َّ
ٌِح قالَ :ح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ أٌَ َ
صح ِ
ون اب َْن َجعْ َف ٍرَ ،ع ِن ْال َع َبل ِءَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ
َقالُواَ :ح َّد َث َنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل ٌَعْ ُن َ
َرسُو َل هللاِ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َلَ « :منْ دَ َعا إِلَى هُدً ىَ ،كانَ لَ ُه مِنَ ْاألَ ْج ِر ِم ْثل ُ
ُ
َ
ُ
ور ِه ْم َ
ض َاللَةٍَ ،كانَ َعلَ ٌْ ِه
ش ٌْ ًباَ ،و َمنْ دَ َعا إِلَى َ
ور َمنْ َت ِب َع ُهََّ ،ل ٌَ ْنق ُ ذلِ َك مِنْ أ ُج ِ
أ ُ ُج ِ
اإل ْث ِم ِم ْثل ُ آ َث ِام َمنْ َت ِب َع ُهََّ ،ل ٌَ ْنقُ ُ َذلِ َك مِنْ آ َثا ِم ِه ْم َ
ش ٌْ ًبا»  .الحدٌث أخرجه أحمد
مِنَ ْ ِ
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والدارمً وأبو داود وابن ماجه وابن أبً عاصم وأبو عوانة وأبو ٌعلى الموصلً
والبزار والبؽوي فً شرح السنة كلهم عن أبً هرٌرة عن والطبرانً فً المعجم
هللاَ ،قا َلَ :قا َل
الكبٌر عن ابن عمر وٌشهد له ما أخرجه مسلم أٌضا ،قال:
َعنْ َع ْب ِد ِ
س ُظ ْل ًما ،إِ ََّّل َكانَ َعلَى ا ْب ِن آدَ َم ْاألَ َّو ِل
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمََّ « :ل ُت ْق َتل ُ َن ْف ٌ
َرسُو ُل هللاِ َ
َ
َ
ِك ْفل ٌ مِنْ دَ ِم َهاِ ،أل َّن ُه َكانَ أ َّولَ َمنْ َسنَّ ا ْل َق ْتلَ»  ،أخرجه أحمد والحمٌدي والشاشً
والبخاري ومسلم والنسابً فً السنن الكبرى وابن ماجه وأبو عوانة فً المستخرج
وفً المسند وابن حبان وابن أبً شٌبة وؼٌرهم كثٌر.
َ
َ - 545ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
هللا ب َْن ُع َم َر كان
ك؛ أَ َّن ُه َبلَ َؽهُ ،أنَّ َعبْدَ ِ
ٌِن ".الشرح :هذا الخبر الذي رواه اإلمام مالك
ٌقول :اللَّهُ َّم اجْ َع ْلنًِ ِمنْ أَبِ َّم ِة ْال ُم َّتق َ
رحمه هللا تعالى وإٌانا ببلؼا عن ابن عمر رضً هللا عنهما أخرجه ابن أبً شٌبة فً
المصنؾ مسندا موقوفا ،قالَ -29861 :ح َّد َث َنا ٌَعْ لَى بْنُ ُع َب ٌْدٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ
صلَّى
ان ابْنُ ُع َم َر إِ َذا َق ِد َم َح ًّ
اؾ ِب ْال َب ٌْ ِ
ت َو َ
اجا أَ ْو مُعْ َت ِمرً ا َط َ
سُو َق َةَ ،عنْ َناف ٍِعَ ،قا َلَ :ك َ
ٌِن
ان ٌَقُو ُل ح َ
ان جُلُو ُس ُه فٌِ َها أَ ْط َو َل ِمنْ قِ ٌَا ِم ِه َث َنا ًء َعلَى َر ِّب ِه َو َمسْ ؤَلَ ًةَ ،ف َك َ
ْنَ ،و َك َ
َر ْك َع َتٌ ِ
ٌَ ْفر ُ
اع ِة
ُغ ِمنْ َر ْك َع َت ٌْ ِه َو َبٌ َْن ال َّ
اعتِ َكَ ،و َط َ
اعصِ ْمنًِ ِبدٌِنِ َك َو َط َ
ص َفاَ ،و ْال َمرْ َو ِة « :اللَّهُ َّم ْ
ح ُّب َك،
اج َع ْلنًِ ِم َّمنْ ٌُ ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ،اللَّ ُه َّم َج ِّن ْبنًِ ُحدُودَ َك ،اللَّ ُه َّم ْ
سولِ َك َ
َر ُ
الصالِحٌِنَ  ،اللَّهُ َّم َح ِّب ْبنًِ إِلَ ٌْ َكَ ،وإِلَى َم َالبِ َكتِ َك،
سلَ َكَ ،وعِ َبادَ َك َّ
ِب َم َالبِ َك َت َكَ ،و ُر ُ
َو ٌُح ُّ
الصالِحٌِنَ فًِ ال ُّد ْن ٌَا َو ْاآلخ َِرةِ ،اللَّهُ َّم
سلِ َك ،اللَّهُ َّم آتِنًِ مِنْ َخ ٌْ ِر َما ُت ْإتًِ عِ َبادَ َك َّ
َو ُر ُ
َ
ُ
ٌَ ِّس ْرنًِ لِ ْل ٌُ ْس َرىَ ،و َج ِّن ْبنًِ ا ْل ُع ْس َرىَ ،و ْ
اؼف ِْر لًِ فًِ ْاآلخ َِر ِة َو ْاألولَى ،اللَّ ُه َّم أ ْو ِز ْعنًِ
اج َع ْلنًِ مِنْ
اج َع ْلنًِ مِنْ أَبِ َّم ِة ا ْل ُم َّتقٌِنَ َو ْ
أَنْ أ ُ َو ِّف ًَ ِب َع ْه ِد َك الَّذِي َعاهَدْ تنًِ َعلَ ٌْهِ ،اللَّهُ َّم ْ
ٌِمَ ،و ْ
ٌن» فهذا الخبر ٌفٌد حرص ابن عمر
اؼف ِْر لًِ َخطِ ٌ َبتًِ ٌَ ْو َم الدِّ ِ
َو َر َث ِة َج َّن ِة ال َّنع ِ
َح َّد َث َنا أَبُو ْال َقاسِ ِم َخلَؾُ بْنُ
على إمامة المتقٌن ،وقال ابن عبد البر فً االستذكار" :
وب َقا َل َح َّد َثنًِ أَ ِبً َقا َل َح َّد َث َنا َع ْب ُد
ْن ٌَعْ قُ َ
َقاسِ ٍم َقا َل َح َّد َث َنا أَبُو ٌُوس َ
ُؾ ٌَعْ قُوبُ بْنُ م َُس َّد ِد ب ِ
هللا بْنُ َعمْ ٍرو َعنْ َع ْب ِد ْال َك ِر ٌِم ْال َج َز ِريِّ َعنْ ِز ٌَا ِد
هللا بْنُ َجعْ َف ٍر الرَّ قًُِّّ َقا َل َح َّد َث َنا ُع َب ٌْ ُد َّ ِ
َّ ِ
س َما َقدَّ َم ْت َوأَ َّخ َر ْت })
ْن َمسْ عُو ٍد فًِ َق ْولِ ِه َ {(:علِ َم ْت َن ْف ٌ
ْن أَ ِبً َمرْ ٌَ َم َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
ب ِ
[ ِاال ْنف َِط ِارَ ]5:قا َل َما أَ َّخ َر ْ
صال َِح ٍة ٌَعْ َم ُل ِب َها َمنْ َبعْ دَ هُ َفلَ ُه م ِْث ُل أَجْ ِر َمنْ َع ِم َل
ت ِمنْ ُس َّن ٍة َ
ُ
ُور ِه ْم َشًْ ٌء َو َما أَ َّخ َر ْ
ت ِمنْ ُس َّن ٍة َس ٌِّ َب ٍة ٌُعْ َم ُل ِب َها ِمنْ
ِب َها ِمنْ َؼ ٌْ ِر أَنْ ٌُ ْن َق َ
ص ِمنْ أج ِ
َبعْ ِد ِه َفإِنَّ َعلَ ٌْ ِه م ِْث ُل ِو ْز ِر َمنْ َع ِم َل ِب َها ِمنْ َؼ ٌْ ِر أَنْ ٌنقص من أوزارهم شًء  ،وأما
دعاء ابن ُع َم َر أَنْ ٌَجْ َعلَ ُه َّ
ٌِن َفإِنَّ م َُعلِّ َم ْال َخ ٌْ ِر ٌَسْ َت ْؽ ِف ُر لَ ُه َح َّتى ْالح ُ
ُوت
هللا ُ ِمنْ أَ ِب َّم ِة ْال ُم َّتق َ
ان ْالع ِْل ِم َو َفضْ لِ ِه َو َما ٌَ ْن َبؽًِ فًِ
ضحْ َنا َه َذا ْال َمعْ َنى فًِ ِك َتا ِ
فًِ ْال َبحْ ِر َ ،و َق ْد أَ ْو َ
ب َب ٌَ ِ
هلل ".
ِر َوا ٌَتِ ِه َو َحمْ لِ ِه َو ْال َحمْ ُد ِ َّ ِ
َ - 546ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ان ٌَقُو ُم
ك؛ أَ َّن ُه َبلَ َؽهُ ،عن أَ َبً ال َّدرْ دَ ا ِء أنه َك َ
ت ال ُّنجُو ُمَ ،وأَ ْن َ
ت َحًُّ َقٌُّو ُم " .الشرح:
ار ِ
ِمنْ َج ْوؾِ اللٌَّ ِْلَ ،ف ٌَقُو ُلَ :نا َم ِ
ت ْال ُعٌُونُ َ ،و َؼ َ
هذا الخبر الذي رواه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا عن أبً الدرداء ببلؼا ٌفٌد
أن دأب الصحابة رضوان هللا علٌهم كان قٌام اللٌل خوفا من الجلٌل وعمبل بالتنزٌل
واستعدادا لٌوم الرحٌل ،رضً هللا عنهم وأرضاهم،وقد أخرج الطبرانً فً المعجم
الكبٌر ،قال -48 :حدثنا سهل بن موسى شٌران الرامهرمزي ،ثنا حفص بن عمرو
بن علً ،قال :سمعت عون بن بكر الراسبً ٌحدث ،عن ثور بن ٌزٌد ،قال :كان
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معاذ إذا تهجد من اللٌل قال « :اللهم قد نامت العٌون ،وؼارت النجوم ،وأنت حً
قٌوم ،اللهم طلبً للجنة بطًء ،وهربً من النار ضعٌؾ ،اللهم اجعل لً عندك
هدى ترده إلً ٌوم القٌامة ،إنك َّل تخلؾ المٌعاد» نسؤل هللا أن ٌحشرنا معهم مع
النبٌبٌن والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن وحسن أولبك رفٌقا ،وهللا تعالى أعلم.وقال
ت ال ُّنجُو ُم
ار ِ
ابن العربً فً القبس :حدٌث :كان أبو الدرداء ٌقولَ ( :نا َم ِ
ت ْال ُعٌُونُ َو َؼ َ
َوأ ْن َ
ت ْال َحًُّ ْال َقٌُّو ُم) ،الحدٌث .إن هللا أذن فً دعابه ،وعلم الدعاء فً كتابه لخلٌقته،
أشٌاء العلم
وعلم النبً - ،صلى هللا علٌه وسلم  -الدعاء ألمته فاجتمعت فٌه ثبلثة
بالتوحٌد ،والعلم باللؽة والنصٌحة ألمته ،فبل ٌنبؽً ألح ٍد أن ٌعدل عن دعابه وقد
احتال الشٌطان للناس فً هذا المقام فقٌض لهم قوم سوء ٌخترعون لهم أدعٌة
ٌشتؽلون بها عن االقتداء بالنبً - ،صلى هللا علٌه وسلم  -وأش َّد ما فً الحال أنهم
ٌنسبونها إلى األنبٌاء صلوات هللا علٌهم فٌقولون :دعاء آدم دعاء نوح دعاء ٌونس
إال
دعاء أبً بكر الصدٌق ،فاتقوا هللا فً أنفسكم وال تشتؽلوا من الحدٌث بشًء
بالصحٌح منه والفابدة فً إدخال مالك ،رضً هللا عنه ،لحدٌث أبً الدرداء ها هنا
أن الدعاء وإن كان األفضل فٌه التٌمن بما روي عن رسول هللا - ،صلى هللا علٌه
وسلم  ،-والتبرك بؤلفاظه الصحٌحة الفصٌحة فإنه ٌجوز لكل أحد من العلماء باهلل
تعالى أن ٌدعو بما شاء ؼٌر المؤثور ،ولكن ال ٌخرج عن التوحٌد .أال ترى إلى قول
صدَ َق َوأ ْن َ
ت
ار ِ
أبً الدرداء ،رضً هللا عنهَ ( :نا َم ِ
ت ال ُّنجُو ُم َو َ
صدَ َق َو َؼ َ
ت ْال ُعٌُون َو َ
صدَ َق) والحًّ فً الحقٌقة هو الذي ال ٌنام ،والقٌوم هو الذي ال ٌحول
ْال َحًُّ ْال َقٌُّو ُم َف َ
وال ٌزول".
( )44باب ما ٌإمر به من التعوذ:
 - 1625أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن
ك ،أنه بلؽه َعنْ ٌَعْ قُ َ
ْن َع ْب ِد هللاِ ب ِ
وب ب ِ
اصَ ،عنْ َخ ْولَ َة
ْن أَ ِبً َوقَّ ٍ
ْن َسعٌِ ٍد َم ْولَى ْال َحضْ َرمٌٌِنَ ،عنْ َسعْ ِد ب ِ
األَ َشجَِّ ،عنْ بُسْ ِر ب ِ
صلَّى َّ
َمنْ َن َزلَ َم ْن ِزَّلًَ ،ف ْل ٌَقُ ْل :أَ ُعو ُذ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل:
ِب ْن ِ
ٌِم ،أَنَّ َرسُو َل هللاِ َ
ت َحك ٍ
حلَ إِنْ َ
ض َّرهُ َ
ت مِنْ َ
اء
ش ًْ ٌء َح َّتى ٌَ ْر َت ِ
ت هللاِ ال َّتا َّما ِ
بِ َكلِ َما ِ
ش َ
ش ِّر َما َخلَ َقَ ،فإِ َّن ُه لَنْ ٌَ ُ
هللا ".الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ببلؼا عن
ٌعقوب بن عبد هللا بن األشج ،جاء مسندا متصبل من عدة طرق منها ما ذكره مسلم
قالَ )2708( -54 :ح َّد َث َنا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍَ ،ح َّد َث َنا لٌَ ٌ
ْث ،ح َو َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ رُمْ ٍح -
ْثَ ،عنْ ٌَزٌدَ ب ِ َ
َواللَّ ْف ُ
ظ لَ ُه  -أَ ْخ َب َر َنا اللٌَّ ُ
وب ،أَنَّ
ث
ار ِ
ْن ٌَعْ قُ َ
ب ِ
ْن أ ِبً َح ِبٌبٍَ ،ع ِن ْال َح ِ
ِ
وب ب َْن َع ْب ِد هللاَِ ،ح َّد َث ُه أَ َّن ُه َسم َِع بُسْ َر ب َْن َسعٌِدٌٍَ ،قُو ُلَ :س ِمعْ ُ
اص،
ت َسعْ دَ ب َْن أَ ِبً َوقَّ ٍ
ٌَعْ قُ َ
ٌِم ال ُّسلَ ِم ٌَّ َةَ ،تقُو ُل َس ِمعْ ُ
ٌَقُو ُلَ :س ِمعْ ُ
ت َخ ْولَ َة ِب ْن َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
ت َرسُو َل هللاِ َ
ت َحك ٍ
ت مِنْ َ
ت هللاِ ال َّتا َّما ِ
ٌَقُو ُلَ ":منْ َن َزلَ َم ْن ِز ًَّل ُث َّم َقالَ :أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ض َّرهُ
ش ِّر َما َخلَ َق ،لَ ْم ٌَ ُ
َ
اب ِاَّل ْست َِع َاذ ِة عِ ْندَ
ش ًْ ٌءَ ،ح َّتى ٌَ ْر َت ِ
حلَ مِنْ َم ْن ِزلِ ِه َذلِ َك"  ،وابن خزٌمة قالَ )53( :ب ُ
ْن َع ْب ِد ْال َح َك ِم ،أَ ْخ َب َر َنا أَ ِبً َو ُ
ش َعٌ ٌ
ْبَ ،ق َاال:
از ِل َ -2566 :ث َنا م َُح َّم ُد بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
ُن ُز ِ
هللا ب ِ
ول ا ْل َم َن ِ
ْثَ ،عنْ ٌَزٌدَ ب َ
أَ ْخ َب َر َنا اللٌَّ ُ
وب ب َْن َع ْب ِد
ار ِ
وب ،أَنَّ ٌَعْ قُ َ
ْن ٌَعْ قُ َ
ثب ِ
ِ
ْن أ ِبً َح ِبٌبٍَ ،ع ِن ْال َح ِ
ِ
اص ٌَقُو ُلَ :س ِمعْ ُ
هللا َح َّد َثهُ ،أَ َّن ُه َسم َِع بُسْ َر ب َْن َسعٌِ ٍد ٌَقُو ُلَ :س ِمعْ ُ
ت
ت َسعْ دَ ب َْن أَ ِبً َوقَّ ٍ
َّ ِ
صلَّى َّ
ٌِم ال ُّسلَ ِم ٌَّ َة َتقُو ُلَ :س ِمعْ ُ
َخ ْولَ َة ِب ْن َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَ -قُو ُلَ " :منْ
هللا َ -
ت َرسُو َل َّ ِ
ت َحك ٍ
ض ُّرهُ َ
ت مِنْ َ
ش ًْ ٌء َح َّتى
هللا ال َّتا َّما ِ
َن َزلَ َم ْن ِز ًَّل ُث َّم َقالَ :أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
ش ِّر َما َخلَ َق ،لَ ْم ٌَ ُ
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ُون ،ثنا
ٌَ ْر َت ِ
حلَ مِنْ َم ْن ِزلِ ِه َذلِ َك " ،وقال الحارث فً مسندهَ -1055 :ح َّد َث َنا ٌَ ِزٌ ُد بْنُ َهار َ
َ َ
ت َخ ْولَ ُة ِب ْن ُ
ْن َمالِكٍ َقا َلَ :قالَ ْ
هللا
ٌِمَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
ٌع ب ِ
ت َحك ٍ
َحجَّ ا ُج بْنُ أرْ طا َةَ ،ع ِن الرَّ ِب ِ
هللا
ٌِن ٌَ ْن ِز ُل :أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ":ما ِمنْ مُسْ ل ٍِم َن َز َل َم ْن ِز ًال َف ٌَقُو ُل ح َ
َ
ش ِّر َم ْن ِزلِ ِه َذلِ َك َح َّتى ٌَ ْظ َعنَ ِم ْن ُه" ،قُ ْل ُ
ش ِّر َما َخلَ َقَ ،ث َال ًثا ،إِ ََّّل أُعِ ٌَذ مِنْ َ
ت مِنْ َ
ت:
ال َّتا َّما ِ
 -2149أَ ْخ َب َر َنا
وقال إسحاق بن راهوٌه:
ٌِح َؼ ٌْ َر َق ْولِ ِهَ :ث َبل ًثا،
ه َُو فًِ ال َّ
صح ِ
َ
َّ
ْ
ْال َم ْخ ُزومًُِّ  ،نا وُ َهٌ ٌ
ْن األ َشجِّ،
ْن َع ْب ِد ِ
ْن َعجْ َبل َن [صَ ،]46 :عنْ ٌَعْ قُ َ
هللا ب ِ
وب ب ِ
ْبَ ،ع ِن اب ِ
َو َسلَّ َم
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ْن ْالم َُس ٌِّبَِ ،عنْ َخ ْولَ َة ِب ْن ِ
هللا َ
ُول َّ ِ
ٌِمَ ،عنْ َرس ِ
َعنْ َسعٌِ ِد ب ِ
ت َحك ٍ
َّ
َ
َ
ت مِنْ َ
ش ِّر َما َخلَ َق لَ ْم
هللا ال َّتا َّما ِ
َقا َل":لَ ْو أَنَّ أ َحدَ ُك ْم إِ َذا َن َزلَ َم ْن ِز ًَّل َقالَ :أ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ت ِ
ض َّرهُ َ
حلَ َع ْن ُه"  ،وقال اإلمام أحمدَ -7898 :ح َّد َث َنا ٌَ ِزٌ ُد،
ش ًْ ٌء فًِ َم ْن ِزلِ ِه َح َّتى ٌَ ْر َت ِ
ٌَ ُ
َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َلَ :قا َل ال َّن ِبًُّ
ْن أَ ِبً َ
أ ْخ َب َر َنا ِه َشا ٌمَ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
ت مِنْ
هللا ال َّتا َّما ِ
ت :أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ " :منْ َقالَ إِ َذا أَ ْم َسى َث َال َث َم َّرا ٍ
ت َّ ِ
َ
َ
َقا َلَ « :ف َكانَ أَهْ ل ُ َنا َقدْ َت َعلَّ ُموهَاَ ،ف َكا ُنوا
ض َّرهُ ُح َم ٌة تِ ْل َك اللَّ ٌْلَ َة "
ش ِّر َما َخلَ َق ،لَ ْم َت ُ
ٌَقُولُو َن َهاَ ،فلُد َ
جدْ لَ َها َو َج ًعا»  ،وقال الطبرانً فً "المعجم
ار ٌَ ٌة ِم ْنهُ ْمَ ،فلَ ْم َت ِ
ِؼ ْت َج ِ
الكبٌر" -603 " :حدثنا بكر بن سهل ،ثنا شعٌب بن ٌحٌى ،أنا اللٌث بن سعد ،ح
وحدثنا مطلب بن شعٌب ،ثنا عبد هللا بن صالح ،حدثنً اللٌث ،حدثنً ٌزٌد بن أبً
حبٌب ،عن الحارث بن ٌعقوب ،أن ٌعقوب بن عبد هللا بن األشج ،حدثه أنه :سمع
بسر بن سعٌدٌ ،قول :سمعت سعد بن أبً وقاصٌ ،قول :سمعت خولة بنت حكٌم
السلمٌة ،تقول :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول« :من نزل منزَّل فقال
أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق لم ٌضره شًء حتى ٌرتحل من منزله
ه َوا ِّم - 1020 :
ش ا ْل َ
ذلك»،وقال ابن حبان :ذ ِْك ُر ال َّت َع ُّو ِذ الَّذِي ٌُ َعا ُذ ْ ِ
اإل ْن َسانُ ِم ْن ُه مِنْ َن ْه ِ
أَ ْخ َب َر َنا ابْنُ َس ْل ٍمَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َحرْ َملَ ُة بْنُ ٌَحْ ٌَىَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ابْنُ َوهْ بٍَ ،قا َل :أَ ْخ َب َرنًِ
َ
َ
ار َ
وب
وب َح َّد َثاهَُ ،عنْ ٌَعْ قُ َ
ث ب َْن ٌَعْ قُ َ
ارثِ ،أنَّ ٌَ ِزٌدَ ب َْن أ ِبً َح ِبٌبٍَ ،و ْال َح ِ
َعمْ رُو بْنُ ْال َح ِ
هللا ب ِ ْ َ
ْ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َل:
ٌِمَ ،عنْ أَ ِبً َ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
اع ب ِ
ب ِ
ْن َحك ٍ
ْن األ َشجَِّ ،ع ِن ال َقعْ َق ِ
صلَّى َّ
هللاَ ،ما لَق ُ
ٌِت ِمنْ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،ف َقا َلٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
ُول َّ ِ
َجا َء َر ُج ٌل إِلَى َرس ِ
هللا
ار َح َةَ ،ف َقا َل« :أَ َما إِ َّن َك لَ ْو قُ ْل َت حٌِنَ أَ ْم َس ٌْ َت :أَ ُعو ُذ بِ َكلِ َما ِ
َع ْق َر ٍ
ت َّ ِ
ب لَدَ َؼ ْتنًِ ْال َب ِ
ض َّر َك» .ذ ِْك ُر ال َّ
ت مِنْ َ
ش ًْ ِء الَّذِي ٌَ ْح َت ِر ُز ا ْل َم ْر ُء لِ َق ْولِ ِه عِ ْندَ
ال َّتا َّما ِ
ش ِّر َما َخلَ َق ،لَ ْم ٌَ ُ
انَ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد
اء مِنْ لَ ْس ِع ا ْل َح ٌَّا ِ
ا ْل َم َس ِ
ْن سِ َن ٍ
ت  -1021 :أَ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ
ْن أَ ِبً َ
بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
صلَّى َّ
َرج ًُبل ِمنْ أَسْ لَ َمَ ،قا َلَ :ما نِمْ ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم[« :مِنْ
هللا َ
ت َه ِذ ِه اللَّ ٌْلَ َةَ ،ف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
صلَّى َّ
ي َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم]«:أَ َما إِ َّن َك
سول ُ َّ ِ
هللا َ
ب َ ،قالَ َر ُ
ش ًْ ٍءى»َ ،قالَ :لَدَ َؼ ْتنًِ َع ْق َر ٌ
أَ ِّ
ض َّر َك إِنْ َ
ت مِنْ َ
اء
هللا ال َّتا َّما ِ
لَ ْو قُ ْل َت حٌِنَ أَ ْم َس ٌْ َت :أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
ش َ
ش ِّر َما َخلَ َق ،لَ ْم ٌَ ُ
َّ
هللا ُ» ،فقد أخرجه مسندا الحارث وإسحاق بن راهوٌه وأحمد والدارمً،ومسلم وابن
خزٌمة وابن حبان والطبرانً فً الكبٌر،وفً مسند الشامٌٌن ،وأبو داود والنسابً
فً الكبرى من عدة طرق ،وابن ماجه ،والبزار،والحاكم فً المستدرك ،والبٌهقً فً
َ -93قا َل ال َّش ٌْ ُخ:
السنن الكبرى ،وؼٌرهم كثٌر،وقال البؽوي فً "شرح السنة"" :
َ
َ
ْ
ٌر ِزيُّ  ،أَنا َزا ِه ُر بْنُ أَحْ َمدَ  ،أَنا أَبُو إِسْ َح َ
اق الهَاشِ مًُِّ  ،أنا أبُو
أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن ال ِّش َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرجُبل
ْن أَ ِبً َ
مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
Page 89

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

ِمنْ أَسْ لَ َمَ ،قا َلَ " :ما نِمْ ُ
ي
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :مِنْ أَ ِّ
هللا َ
ت َه ِذ ِه اللَّ ٌْلَ َةَ ،ف َقا َل لَ ُه َرسُو ُل َّ ِ
َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :أَ َّما إِ َّن َك لَ ْو قُ ْل َت
سول ُ َّ ِ
هللا َ
بَ ،قالَ َر ُ
ش ًْ ٍءى َقالَ :لَدَ َؼ ْتنًِ َع ْق َر ٌ
اء َّ
ض َّر َك إِنْ َ
ت مِنْ َ
هللا ُ ".
هللا ال َّتا َّما ِ
حٌِنَ أَ ْم َس ٌْ َت :أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
ش َ
ش ِّر َما َخلَ َق ،لَ ْم ٌَ ُ
َه َذا َحد ٌ
صحٌِ ٌح ،أَ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ٌم ِمنْ َوجْ ٍه َ
صال ٍِح ،وقال ابن الجعد فً
آخ َرَ ،عنْ أَ ِبً َ
ٌِث َ
مسندهَ -1585 :ح َّد َث َنا َعلًٌِّ  ،أ َنا ُ
ٌه َما
ْن َذ ْك َو َ
انَ ،وأَخٌِهَِ ،عنْ أَ ِب ِ
شعْ َب ُةَ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
ان َعنْ َرج ٍُل ِمنْ أَسْ لَ َم أَ َّن ُه لُد َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َف َش َكا َذل َِك إِلَ ٌْهِ،
ِغَ ،فؤ َ َتى ال َّن ِبًَّ َ
َذ ْك َو َ
هللا
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ":لَ ْو ُك ْن َت قُ ْل َت :حٌِنَ أَ ْم َس ٌْ َت :أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
َف َقا َل لَ ُه ال َّن ِبًُّ َ
ت مِنْ َ
ض َّر َك"  ،وقد أخرجه فً شرح مشكل اآلثار من ؼٌر
ال َّتا َّما ِ
ش ِّر َما َخلَ َق لَ ْم ٌَ ُ
صٌْبُ بْنُ َناصِ ٍحَ ،ح َّد َث َنا
وقَ ،ح َّد َث َنا ْال ُخ َ
وجه ،وقالَ -37 " :و َما َق ْد َح َّد َث َنا َنصْ ُر بْنُ َمرْ ُز ٍ
َ
ْن
وُ َهٌْبُ بْنُ َخالِدٍَ ،ح َّد َث َنا ابْنُ َعجْ َبل َنَ ،عنْ ٌَعْ قُ َ
ْن ْاأل َشجَِّ ،عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
ْن َع ْب ِد هللاِ ب ِ
وب ب ِ
صلَّى َّ
ٌِمَ ،قالَ ْ
ْن َمالِكٍ َ ،عنْ َخ ْولَ َة ِب ْن ِ
تَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ َ
هللا ُ
ْالم َُس ٌِّبَِ ،عنْ َسعْ ِد ب ِ
ت َحك ٍ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم " لَ ْو أَنَّ أَ َحدَ ُك ْم َإذا َن َز َل َم ْنز ًالَ ،قا َل :أَع ُ
ت ِمنْ َشرِّ َما
ت هللاِ ال َّتامَّا ِ
ُوذ ِب َكلِ َما ِ
ِ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
ؾ م َُح َّم ُد بْنُ
ُ
رْ
ل
ا
خ
ف
]
29
:
ص
[
"
ه
ن
م
ل
ح
ت
ٌ
ى
ت
ح
ِ
ِ
َ
َ
َخلَ َق ،لَ ْم ٌَضُرَّ هُ فًِ َذل َِك ْال َم ْن ِز ِل َشًْ ٌء َ َ
ار َ
وب فًِ إسْ َنا ِد َه َذا
وبَ ،و ٌَ ِزٌدَ ب َْن أَ ِبً َح ِبٌ ٍ
ب فًِ َمنْ َبعْ دَ ٌَعْ قُ َ
ث ب َْن ٌَعْ قُ َ
َعجْ َبل َن ْال َح ِ
ْن َسعٌِدٍ،
ار ِ
ْن ْالم َُس ٌِّبَِ ،م َك َ
ث فٌِ ِهَ :عنْ بُسْ ِر ب ِ
ْال َحدٌِثَِ ،ف َقا َلَ :عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
ان َق ْو ِل ْال َح ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َما
ُول هللاِ َ
ْن َر َو ٌْ َنا ُه َما َعنْ َرس ِ
ْن اللَّ َتٌ ِ
ْن الرِّ َوا ٌَ َتٌ ِ
َولَ ْم ٌَ ُكنْ فًِ َها َتٌ ِ
ت َمحْ فُ ً
وظا ِب َها فٌِ ِه م َِن َّ
ٌِه َما
ٌَ ُكونُ ِب ِه َقابِ ُل َه ِذ ِه ْال َكلِ َما ِ
هلل أَنْ ٌَ ُك َ
اش ِ َّ ِ
انَ ،و َح َ
ون ف ِ
الز َم ِ
ْ
اخت َِبل ٌ
ث أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َعلَى َق ْو ِل َمنْ ه َُو ُمقٌِ ٌم فًِ
ٌِحهُ َما أَنَّ َما فًِ َحدٌِ ِ
ؾَ ،ولَكِنَّ َتصْ ح َ
ث َخ ْولَ َة َعلَى َق ْو ِل َمنْ ه َُو م َُسافِ ٌرَ ،و ْالم َُسافِ ُر م َُخفَّ ٌ
ؾ
َم ْن ِزلِ ِه َؼ ٌْ َر م َُساف ٍِرَ .و َما فًِ َحدٌِ ِ
ص َبلتِهِ ،م َُخفَّ ٌ
ض
ان ال َّس َف ِرَ ،مرْ فُو ٌع َع ْن ُه َطابِ َف ٌة ِمنْ َ
ؾ َع ْن ُه فًِ صِ ٌَا ِم ِه ْال ُم ْف َت َر ِ
َع ْن ُه لِ َم َك ِ
ْس
ج ِه ِمنْ َس َف ِر ِه َو ُر ُجوعِ ِه إلَى َو َطنِهَِ ،و ْال ُمقٌِ ُم لٌَ َ
َعلَ ٌْهُِ ،م َبا ٌح لَ ُه َتؤْخٌِ ُرهُ إلَى ُخرُو ِ
ت َه ِذ ِه ْال َكلِ َم ُ
َك َذل َِكَ ،و َكا َن ْ
ت أَ ْو َس َع م َِن
ات الَّتًِ َذ َكرْ َنا ل ِْلم َُساف ِِر َم ْدفُوعً ا َع ْن ُه ِب َها فًِ َو ْق ٍ
ت الَّذِي ٌ ُْد َف ُع ِب َها َع ِن ْال ُمق ٌِِم َما ٌ ُْد َف ُع َع ِن ْالم َُساف ِِر ِب َها لِل َّت ْخفٌِؾِ َ ،و َع ِن ْالم َُساف ِِر فًِ
ْال َو ْق ِ
هللا َنسْ ؤَل ُ ُه ال َّت ْوف َ
 ".قال
ٌِق
َس َف ِر ِه الَّذِي لٌَ َ
ْس ل ِْل ُمق ٌِِم م َِن ال َّت ْخفٌِؾِ فًِ إ َقا َمتِ ِه م ِْثلُهَُ ،و َ
القاضً عٌاض " :وقوله":أعوذ بكلمات هللا التامات" .قٌل :معناه :الكاملة التى ال
ٌدخلها نقص وال عٌب كما ٌدخل كبلم البشر .وقٌل :التامة :النافعة الشافٌة ،وقٌل:
الكلمات هنا :القرآن " .وقال القاضً ابن العربً فً القبس " :على الرإٌا الصالحة
وأن الرإٌا المحزنة تدفعها االستعاذة منها والتفل علٌها والوضوء والصبلة على ما
لرسول
وردَ فً صحٌح الخبر وقد قال مالك رضً هللا عنه إن خالداً بن الولٌد قال
ِ
أروع فً َمنامً .فقال له( :قل أعوذ بكلمات هللا
هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  :-إ ّنً ّ
شر ما خلق ) الحدٌث .فبٌن  -صلى هللا علٌه وسلم  -ما ٌدفع ضرر
التاما ِ
ت من ِّ
ً
حدٌثا بلؽه وهو
الرإٌا السٌبة قب َل وجودها".وقال أٌضا" :وذكر مالك رضً هللا عنه
صحٌح ثابت( :اللهم أنت الصاحب فً السفر والخلٌفة فً األهل والمال  )...وذكر
فٌه اسمٌن ؼرٌبٌن هلل ،أحدهما الصاحب "واآلخر الخلٌفة وقد استوفٌنا بٌانهما فً
األمد األقصى والصاحب"ٌرج ُع إلى العالم وإلى الحافظ بمعنى وإلى اللطٌؾ بآخر،
وبالجملة فإن من كان هللا معه فبل ٌعدم فابدة وال تطرقت إلٌه آفة ،والصاحب اس ٌم
ٌ
لسان نبٌهِ ،وسمى بها رسوله
وخطة رفٌعة سمى هللا تعالى بها نفس ُه على
شرٌؾ
ِ
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ُ
والخلٌفة ٌرجع معناهُ إلى معنى الوكٌل ،وقد
فقال{:ما ضل صاحبكم وما ؼوى } اآلٌة
بٌناهُ ،وٌرج ُع إلى اآلخر وإلى الباقً من أقسام اآلخر ،ألنّ الخبلفة هً عمل بعد
ذهاب المستخلؾ والبارئ سبحانه وتعالى آخر بعدَ كل أح ٍد بدوام الوجود ،كما هو
ت
كل أول بقدم ابتداء الوجود ،وعلم أٌضً ا ما ٌقوله ( :إذا نزل أعوذ بكلما ِ
أول قبل ِ
شر ما َ
وضم َِن عدم الضرر بها ،فلعمر إلهكم لقد جربتها أحد
هللا التا ّما ِ
خلق ) َ
ت من ِّ
َ
الرفٌق
وبوب على ما جاء فً الوحدة ،وهو كبلم صحٌح ،فإن
عشر عامًا فوجد ُتهاّ .
األرض وبصرها،
سمع
ِ
قبل الطرٌق ،ال شًء أصعب على المرء من االنفراد بٌن ِ
ً
ُرضة للشٌطان ،وال ٌنبؽً ألح ٍد أن ٌفعل ُه إال للضرورة ،وأقل الصحب ِة ثبلثة,
وهو ع
ألنّ أحدهم إن مضى ٌحتطب أو ٌستقً بقً اثنان ،وجع َل النبً -صلى هللا علٌه
ً
مجازا ،كؤنه صاحب الشٌطان ،فحذؾ المضاؾ وأقام المضاؾ
وسلم -الواحد شٌطا ًنا
إلٌه َمقا َمهُ ،وٌدفع خوفه األذان كما جاء فً صحٌح مسلم وآٌة الكرسً ،فإن من
قرأها ال ٌقربُه شٌطان ،وهذا الذي ورد منه فً الحدٌث ".
 - 1626أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن َسعٌِ ٍد أنه َقا َلَ :بلَ َؽنًِ
كَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :إِ ِّنً أ ُ َر َّو ُع فًِ َم َنامًِ ،قال:
ُول هللاِ َ
أَنَّ َخالِدَ ب َْن ْال َولٌِ ِد َقا َل ل َِرس ِ
صلَّى َّ
ض ِب ِه
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :قُ ْل :أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ت ِ
هللا ال َّتا َّمةِ ،مِنْ َؼ َ
هللا َ
َف َقا َل لَ ُه َرسُو ُل ِ
ت ال َّ
ابهَِ ،و َ
ون  ".الشرح :هذا
ش ِّر عِ َبا ِدهَِ ،ومِنْ َه َم َزا ِ
ٌن َ ،وأَنْ ٌَ ْح ُ
ض ُر ِ
ش ٌَاطِ ِ
َوعِ َق ِ
الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ببلؼا قد ٌتصل من طرق،
قال ابن عبد البر فً "التمهٌد"َ " :و َه َذا َحد ٌ
ٌِث َم ْشهُو ٌر مُسْ َن ًدا َو َؼ ٌْ َر مُسْ َن ٍد أَ ْخ َب َر َنا أَبُو
ْن ٌَحْ ٌَى َقا َل َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ ٌَحْ ٌَى بْنُ
م َُح َّم ِد بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
ِن ب ِ
ْن َع ْب ِد ْالم ُْإم ِ
ْن م َُح َّم ِد ب ِ
هللا ب ِ
ب َّ
الطابًُِّ َقا َل َح َّد َث َنا ُس ْف ٌَانُ بْنُ ُع ٌَ ٌْ َن َة
ب َقا َل َح َّد َث َنا َعلًُِّ بْنُ َحرْ ٍ
ْن َحرْ ٍ
ْن َعلًِِّ ب ِ
ُع َم َر ب ِ
ان ٌ َُر َّو ُع أ ْوَ
َ
ْ
ْن ِ
َّان أنَّ َخالِدَ ب َْن ال َولٌِ ِد َك َ
حب َ
ْن م َ
َعنْ أٌَ َ
ْن ٌَحْ ٌَى ب ِ
ُوسى َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ُّوب ب ِ
صلَّى َّ
ٌَر ُ
هللا
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َفؤ َ َم َرهُ أَنْ ٌَ َت َع َّو َذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
ُوق م َِن اللٌَّ ِْل َف َذ َك َر َذل َِك لِل َّن ِبًِّ َ
ٌن َوأَنْ ٌَحْ ُ
ُون،
هللا َوعِ َق ِاب ِه ِمنْ َشرِّ عِ َبا ِد ِه َو ِمنْ َه َم َزا ِ
ض ِ
ب َّ ِ
ال َّتا َّم ِة ِمنْ َؼ َ
ضر ِ
ت ال َّشٌَاطِ ِ
ْن
َوأَ ْخ َب َر َنا َقاسِ ُم بْنُ م َُح َّم ٍد َقا َل َح َّد َث َنا َخالِ ُد بْنُ َسعْ ٍد َقا َل َح َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ َعمْ ِرو ب ِ
ُور َقا َل َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ َس ْن َج ٍر َقا َل َح َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ َخالِ ٍد ْال َوهْ ِبًُّ َقا َل َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد
َم ْنص ٍ
ْن ُ
بْنُ إِسْ َح َ
ٌِر ِة
ش َع ٌْ ٍ
ْن ْال ُمؽ َ
ب َعنْ أَ ِبٌ ِه َعنْ جده َك َ
ان ْال َولٌِ ُد بْنُ ْال َولٌِ ِد ب ِ
اق َعنْ َعمْ ِرو ب ِ
صلَّى َّ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َف َقا َل ال َّن ِبًُّ َ
هللا َ
ُول َّ ِ
هللا ُ
ٌ َُر َّو ُع فًِ َم َنا ِم ِه َقا َل َف ُذك َِر َذل َِك ل َِرس ِ
هللا أَع ُ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم إِ َذا اضْ َط َجعْ َ
ض ِب ِه
ُوذ ِب َك ِل َما ِ
هللا ال َّتا َّم ِة ِمنْ َؼ َ
ت َّ ِ
ت لِل َّن ْو ِم َفقُ ْل ِبسْ ِم َّ ِ
ٌن َوأَنْ ٌَحْ ُ
ب َع ْن ُه َذل َِك
َوعِ َق ِاب ِه َو َشرِّ عِ َبا ِد ِه َو َشرِّ َه َم َزا ِ
ُون َف َقالَ َها َف َذ َه َ
ضر ِ
ت ال َّشٌَاطِ ِ
ان منهم صؽٌرا َال ٌُقٌِ ُم َها َك َت َب َها
هللا بْنُ َعمْ ٍرو ٌ َُعلِّ ُم َها َمنْ َبلَ َػ ِمنْ َبنٌِ ِه َو َمنْ َك َ
ان َع ْب ُد َّ ِ
َف َك َ
ث ْال َولٌِ ُد بْنُ ْال َولٌِ ِد َوه َُو أَ ُخو َخالِ ِد
اق فًِ َه َذا ْال َحدٌِ ِ
َو َعلَّ َق َها َعلَ ٌْ ِه َ ،ه َك َذا َقا َل ابْنُ إِسْ َح ٍ
هللا
ُول َّ ِ
ان ِمنْ فُ َ
ْن ْال َولٌِ ِد َو َك َ
ض َبل ِء الص ََّحا َب ِة أَسْ لَ َم َق ْب َل أَخٌِ ِه َوقُتِ َل َش ِه ًٌدا فًِ َح ٌَا َة َرس ِ
ب ِ
صلَّى َّ
هللا بْنُ م َُح َّم ٍد َقا َل َح َّد َث َنا م َُح َّم ٍد
ض ال َّس َرا ٌَا َ ،و َح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم فًِ َبعْ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُوسى بْنُ إِسْ مَاعِ ٌ َل َقا َل َح َّدث َنا
َقا َل َح َّدث َنا م َُح َّم ُد بْنُ َبك ٍر َقا َل َح َّدث َنا أبُو دَ اوُ دَ َقا َل َح َّدث َنا م َ
ب َعنْ أَ ِبٌ ِه َعنْ َج ِّد ِه أَنَّ َرسُو َل َّ
ْن ُ
ْن إِسْ َح َ
ش َع ٌْ ٍ
هللاِ
اق َعنْ َعمْ ِرو ب ِ
َحمَّا ٌد َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ت أَع ُ
صلَّى َّ
ت ِمنْ
ان ٌ َُعلِّ ُمهُ ْم م َِن ْال َف َز ِع َكلِ َما ٍ
هللا ال َّتامَّا ِ
ُوذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َك َ
َ
ٌن َوأَنْ ٌَحْ ُ
هللا بْنُ َعمْ ٍرو
ض ِب ِه َو َشرِّ عِ َبا ِد ِه َو ِمنْ َه َم َزا ِ
ان َع ْب ُد َّ ِ
ُون َو َك َ
َؼ َ
ضر ِ
ت ال َّشٌَاطِ ِ
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ث دَ لٌِ ٌل َعلَى
ٌ َُعلِّ ُمهُنَّ َمنْ َع َق َل ِمنْ َبنٌِ ِه َو َمنْ لَ ْم ٌَعْ قِ ْل َك َت َب َها َف َعلَّ َق َها َعلَ ٌْهَِ ،وفًِ َه َذا ْال َحدٌِ ِ
وق ِألَ َّن ُه َال ٌُسْ َت َع ُ
ث َما
ْس فًِ َه َذا ْال َحدٌِ ِ
وق َولٌَ َ
أَنَّ َك َبل َم َّ ِ
اذ ِب َم ْخل ُ ٍ
هللا َع َّز َو َج َّل َؼ ٌْ ُر َم ْخل ُ ٍ
ٌر إِ َّال َق ْول ُ ُه َوأَنْ ٌَحْ ُ
ُون َفإِنَّ أَهْ َل ْال َم َعانًِ َقالُوا َمعْ َناهُ َوأَنْ ُتصِ ٌبُونًِ
ضر ِ
ٌَحْ َتا ُج إِلَى َت ْفسِ ٍ
ٌِث َمحْ فُ ٌ
ِبسُو ٍء ".وقال فً "االستذكار" " :وهذا ْال َحد ُ
وظ ِمنْ ِر َوا ٌَ ِة أَهْ ِل ْال َمدٌِ َن ِة مُرْ َس ًبل
هللا بْنُ م َُح َّم ٍد َقا َل َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ ُع َم َر َقا َل َح َّد َثنًِ
َومُسْ َن ًداَ ،ح َّد َثنًِ أَبُو م َُح َّم ِد بْنُ َع ْب ُد َّ ِ
ْن ٌَحْ ٌَى
َعلًُِّ بْنُ َحرْ ٍ
ْن م َ
ب َقا َل َح َّد َثنًِ ُس ْف ٌَانُ بْنُ ُع ٌَ ٌْ َن َة َعنْ أٌَ َ
ُوسى َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ُّوب ب ِ
صلَّى
ْن ِ
ان ٌ َُر َّو ُع  -أَ ْو ٌ َُر َّو ُق  -م َِن اللٌَّ ِْل َف َذ َك َر َذل َِك لِل َّن ِبًِّ َ
َّان أَنَّ َخالِدَ ب َْن ْال َولٌِ ِد َك َ
حب َ
ب ِ
َ
َ
َّ
هللا َوعِ َق ِاب ِه َو ِمنْ َشرِّ
هللا ال َّتا َّم ِة
ض ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َفؤ َم َرهُ أنْ ٌَ َت َع َّو َذ ِب َك ِل َما ِ
ب َّ ِ
ِمنْ َؼ َ
ت َّ ِ
ٌن َوأَنْ ٌَحْ ُ
ُونَ ،و َذ َك َرهُ أَبُو َب ْك ِر بْنُ أَ ِبً َش ٌْ َب َة َعنْ َع ْب ِد
عِ َبا ِد ِه َو ِمنْ َه َم َزا ِ
ضر َ
ت ال َّشٌَاطِ ِ
ْن ٌحٌى بن حبان أن ْال َولٌِدَ ب َْن
ْن ُسلَ ٌْ َم َ
ْن َسعٌِ ٍد َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ان َعنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
الرَّ ح ٌِِم ب ِ
َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
َّ
صلى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم َحد َ
س
هللا َ
ُول ِ
ْال َولٌِ ِد ب َْن ال ُمؽ َ
ٌِر ِة ال َم ْخ ُزومًَِّ َش َكا إِلَى َرس ِ
ٌِث َن ْف ٍ
ْت ف َِرا َش َك َفقُ ْل أَع ُ
ج ُدهُ َوأَ َّن ُه َقا َل لَ ُه إِ َذا أَ َتٌ َ
ض ِب ِه َوعِ َق ِاب ِه
ُوذ ِب َكلِ َما ِ
هللا ال َّتا َّم ِة ِمنْ َؼ َ
ت َّ ِ
ٌَ ِ
َ
ْن ُ
ب َعنْ أ ِبٌ ِه
ش َع ٌْ ٍ
َو َشرِّ عِ َبا ِد ِه َو ِمنْ َه َم َزا ِ
ت الشٌاطٌن وأن ٌحضرون ،وكذلك رواه ب ِ
صلَّى َّ
ْال َولٌِ ِد أَخًِ َخالِ ٍد َال فًِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم فً الولٌد بن
هللا َ
ُول َّ ِ
َعنْ َج ِّد ِه َعنْ َرس ِ
ث َمالِكٍ
ٌِر ِة ٌ َُر َّو ُع فًِ َم َنا ِم ِه ُث َّم َذ َك َر م ِْث َل َحدٌِ ِ
ْن ْال ُمؽ َ
َخالِ ٍد َقا َل َك َ
ان ْال َولٌِ ُد بْنُ ْال َولٌِ ِد ب ِ
ث َما ٌَحْ َتا ُج إِلَى َشرْ ٍح َوفٌِ ِه
ْس فًِ َه َذا ْال َحدٌِ ِ
ً،و َق ْد َذ َكرْ َناهُ ِبإِسْ َنا ِد ِه فًِ ال َّتمْ ِهٌ ِد َولٌَ َ
َس َواء َ
وقَ ،و َكلِ َم ُ
ْس م َِن
ال َّت َع ُّو ُذ ِب َكلِ َما ِ
هللا َولٌَ َ
هللا م َِن َّ ِ
ات َّ ِ
ت َّ ِ
هللا َوفٌِ ِه ِاالسْ ت َِع َاذةُ َو َال َت ُكونُ ِب َم ْخل ُ ٍ
هللا َشًْ ٌء َم ْخل ُ ٌ
وقَ ،و َت ْفسِ ٌ ُر َق ْو ِل ِه َوأَنْ ٌحضرون فإن أهل المعانً قالوا معناه وأن
َّ ِ
َ
َ
هللا َ -ع َّز َو َج َّل ( -أَ ُعو ُذ ِب َك من
ٌر فًِ َق ْو ِل َّ ِ
ٌُصِ ٌ َبنًِ أ َح ٌد ِبسُو ٍء َو َك َذل َِك َقا َل أهْ ُل ال َّت ْفسِ ِ
ون) [ ْالم ُْإ ِم ُنونَ َ ]98 97قالُوا ٌُصِ ٌبُونًِ
همزت الشٌطٌن َوأَ ُعو ُذ بِ َك َر ِّب أَنْ ٌَ ْح ُ
ض ُر ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم إِنَّ َه ِذ ِه ْال ُح ُ
ض َرةٌ أَيْ
وش مُحْ َت َ
ش َ
هللا َ
ُول َّ ِ
ِبسُو ٍءَ ،و ِمنْ َه َذا َق ْو ُل َرس ِ
ض ٌر )
ُكل ُّ شِ ْر ٍ
هللا َ -ع َّز َو َج َّل(:
ب ُم ْح َت َ
ُصابُ ال َّناسُ فٌِ َها َو َق ْد قٌِ َل إِنَّ َه َذا أٌَْضً ا َق ْو ُل َّ ِ
ٌ َ
َ
ح ُب ُه  ".وقال القاضً أبو الولٌد الباجً فً "المنتقى":
صا ِ
[ ْال َقم َِر ]28 :أيْ ٌُصِ ٌبُ ِم ْن ُه َ
ُون» َمالِ ٌ
ٌن َوأَنْ ٌَحْ ُ
ْن َسعٌِ ٍد أَ َّن ُه
" َو َشرِّ عِ َبا ِد ِه َو ِمنْ َه َم َزا ِ
ك َعنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
ضر ِ
ت ال َّشٌَاطِ ِ
صلَّى َّ
جنِّ ٌَ ْطل ُ ُب ُه ِب ُ
شعْ لَ ٍة ِمنْ
هللا َ -
ُول َّ ِ
«أُسْ ِر َ
ي ِب َرس ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -ف َرأَى عِ ْف ِرٌ ًتا ِمنْ ْال ِ
صلَّى َّ
ار ُكلَّ َما ْال َت َف َ
ج ْب ِرٌ ُل أَ َف َبل أ ُ َعلِّمُك
هللا َ -
ت َرسُو ُل َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -رآهُ َف َقا َل :لَ ُه ِ
َن ٍ
ت َتقُولُهُنَّ َإذا قُ ْلتهنَّ ُ
صلَّى َّ
ت ُ
طفِ َب ْ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
َكلِ َما ٍ
هللا َ -
شعْ لَ ُت ُه َو َخرَّ لِفٌِ ِه َف َقا َلَ :رسُو ُل َّ ِ
ُ
َ
ت َّ
البلتًِ َال
هللا ال َّتامَّا ِ
هللا ْال َك ِر ٌِم َو ِب َك ِل َما ِ
ت َّ ِ
ج ْب ِرٌ ُل َفقُ ْل أعُوذ ِب َوجْ ِه َّ ِ
َو َسلَّ َم َ -بلَى َف َقا َلِ :
ج ٌر ِمنْ َشرِّ َما َن َز َل ِمنْ ال َّس َما ِء َو َشرِّ َما ٌَعْ ُر ُج فٌِ َها َو َشرِّ َما َذ َرأَ
او ُزهُنَّ َبرٌّ َو َال َفا ِ
ٌ َُج ِ
ار ًقا
فًِ ْاألَرْ ِ
ار َّإال َط ِ
ار ِق اللٌَّ ِْل َوال َّن َه ِ
ض َو َشرِّ َما ٌَ ْخ ُر ُج ِم ْن َها َو ِمنْ فِ َت ِن اللٌَّ ِْل َو ِمنْ َط َو ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -قُ ْل أَع ُ
ت َّ
صلَّى َّ
ٌَ ْطر ُ
ُوذ ِب َكلِ َما ِ
هللاِ
ُق ِب َخ ٌْ ٍر ٌَا َرحْ َمنُ ») (ش)َ :ق ْول ُ ُه َ -
اإل ْط َبل ِق ٌَحْ َت ِم ُل َ -و َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم  -أَنْ ٌ ُِرٌدَ ِب ِه أَ َّن ُه َال ٌَ ْد ُخل ُ َها
ال َّتا َّم ِة َوصْ فُ َها ِبال َّت َم ِام َعلَى ْ ِ
ان َك ِل َم ُ
َن ْق ٌ
ات َؼ ٌْ ِر ِه ٌَ ْد ُخل ُ َها ال َّن ْقصُ ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌ ُِرٌدَ ِب َذل َِك ْال َفاضِ لَ َة ٌُ َقا ُل فُ َبل ٌن
ص َوإِنْ َك َ
ت ح ُْك ُم َها َقا َلَّ :
َتا ٌّم َو َكا ِم ٌل أَيْ َفاضِ ٌل َو ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌ ُِرٌدَ ِب ِه َّ
الث ِاب َ
َو َت َّم ْت
هللا ُ َع َّز َو َج َّل {
ان َّ
َكلِ َم ُ
ار ُق
ص َب ُروا } [األعراؾَ .]137 :ولَمَّا َك َ
ت َر ِّب َك ا ْل ُح ْس َنى َعلَى َبنًِ إِ ْس َرابٌِلَ بِ َما َ
الط ِ
ٌَؤْتًِ ِبال َّشرِّ َو ٌَؤْتًِ ِب ْال َخ ٌْ ِر اسْ َت ْث َنى َّ
ب فًِ إ ْت ٌَانِ ِه َولَ ْم
ار َق الَّذِي ٌَؤْتًِ ِب ْال َخ ٌْ ِر َفإِ َّن ُه َر َّؼ َ
الط ِ
ث فًِ ال َّت َع ُّو ِذ أَ ٌُ َقا ُل
ٌَسْ َتع ِْذ ِم ْن ُهَ ( .م ْسؤَلَ ٌة)َ :وفًِ ْال ُع ْت ِب ٌَّ ِة ِمنْ َمالِكٍ َو ُسبِ َل َعنْ َه َذا ْال َحدٌِ ِ
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َذل َِك َث َبل ًثا َف َقا َلَ :ما َس ِمعْ ت َّإال َك َذا َو َث َبل ٌ
ض ُل( .ص)َ ( :مالِ ٌ
ْن أَ ِبً
ث أَ ْف َ
ك َعنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
صال ٍِح َعنْ أَ ِبٌ ِه َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة «أَنَّ َرج ًُبل ِمنْ أَسْ لَ َم َقا َلَ :ما نِمْ ت َه ِذ ِه اللَّ ٌْلَ َة َف َقا َل :لَ ُه
َ
َ
َّ
َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِ -منْ أيِّ َشًْ ٍء َف َقا َل :لَدَ َؼ ْتنًِ َع ْق َر ٌ
ب َف َقا َل :لَ ُه
هللا َ -
َرسُو ُل ِ
ٌِن أَمْ َسٌْت أَع ُ
صلَّى َّ
هللا
ُوذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -أَ َما أَ َّنك لَ ْو قُ ْلت ح َ
هللا َ -
َرسُو ُل َّ ِ
َ
ْ
ت ِمنْ َشرِّ َما َخلَ َق لَ ْم َتضُرَّ ك» َمالِ ٌ
ْن
ال َّتامَّا ِ
اع ب ِ
ك َعنْ ُس َمًٍّ َم ْولَى أ ِبً َب ْك ٍر َعنْ ال َقعْ َق ِ
َحكٌِم أَنَّ َكعْ َ َ
ار َقا َل :لَ ْو َال َكلِ َم ٌ
ح َمارً ا َفقٌِ َل لَ ُهَ :و َما
ات أَقُولُهُنَّ لَ َج َعلَ ْتنًِ ٌَهُو ُد ِ
ب ْاألحْ َب ِ
ٍ
َ
ُ
َ
َّ
َّ
ْ
َ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ت
هللا التامَّا ِ
ْس شًْ ٌء أعْ ظ َم ِمن ُه َو ِبكلِ َما ِ
ت ِ
هللا ال َعظِ ٌِم الذِي لٌ َ
هُنَّ فقا َل :أعُوذ ِب َوجْ ِه ِ
َ
َ
هللا ْالحُسْ َنى ُكلِّ َها َما َع ِلمْ ت ِم ْن َها َو َما لَ ْم أعْ لَ ْم
ج ٌر َو ِبؤسْ َما ِء َّ ِ
او ُزهُنَّ َبرٌّ َو َال َفا ِ
الَّتًِ َال ٌ َُج ِ
صلَّى َّ
ث أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -فًِ َحدٌِ ِ
ِمنْ َشرِّ َما َخلَ َق َو َذ َرأَ َو َب َرأَ) شُ َق ْول ُ ُه َ -
لَ ْو قُ ْلت أَع ُ
ت ِمنْ َشرِّ َما َخلَ َق لَ ْم ٌَضُرَّ ك ٌَحْ َت ِم ُل َ -و َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم  -أَ َّن ُه
هللا ال َّتامَّا ِ
ُوذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
ْ
ص َر اللَّ ْف َظ َو َج َم َع ْال َمعْ َنى لَمَّا اعْ َت َقدَ أَ َّن ُه ُر َّب َما لَ ْم ٌَضْ ِب ْط َذل َِك َإذا َب َس َط ُه َو َب َس َط
اخ َت َ
صلَّى َّ
ٌِن َعلَّ َم ُه َذل َِك ال ُّد َعا َء
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ْ -ال َق ْو َل ح َ
ج ْب ِرٌ ُل َ -علَ ٌْ ِه الس ََّبل ُم  -لِل َّن ِبًِّ َ -
ِ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
عْ
اسْ
نْ
ْ
ْ
ضلِ ِه َفإِنَّ َما َزادَ
ف
أ
و
ر
ك
الذ
ر
ث
ك
أ
ال
م
ت
و
ف
ح
ال
م
ه
ٌ
ل
ع
ان
ك
ا
م
ل
ه
ف
ل
أ
ب
ع
و
أ
ى
ل
ع
ِ
ظِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اظِ
ِ
ِ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ ِ
ِ
َّ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َّ
هللا َت َعالى َو َتك ِرٌ ٌر لِل ُّد َعا ِء َوك ُّل ذل َِك َح َس ٌن م َُر َّؼ ٌ
ب فٌِ ِه".
فٌِ ِه إن َما ه َُو ذِك ُر ِ
ُ
 - 1627أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ي
ْن َسعٌِدٍ ،أَ َّن ُه َقا َل :أسْ ِر َ
كَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
جنِّ ٌَ ْطل ُ ُب ُه ِب ُ
ارُ ،كلَّ َما
هللا َ
ُول َّ ِ
ِب َرس ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم َف َرأَى عِ ْف ِرٌ ًتا م َِن ْال ِ
شعْ لَ ٍة ِمنْ َن ٍ
ْال َت َف َ
ت َتقُولُهُنَّ إِ َذا
ُك َكلِ َما ٍ
معلِّم َ
ج ْب ِرٌ ُل :أَالَ َ
ت النبً َ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم َرآهَُ ،ف َقا َل ِ
ت ُ
قُ ْل َتهُنَّ َط ِف َب ْ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ :بلَىَ ،قا َل
هللا َ
شعْ لَ ُت ُه َو َخرَّ ِلفٌِهِ؟ َف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
او ُزهُنَّ َب ٌّر َوَّلَ
هللا ال َّتا َّما ِ
ٌم َو ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
ج ْب ِرٌ ُلَ :فقُ ْل :أَ ُعو ُذ ِب َو ْج ِه َّ ِ
ِ
ت التًِ َّل ٌُ َج ِ
هللا ا ْل َك ِر ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ج فٌِ َهاَ ،ومن ش ِّر َما ذ َرئ فًِ
اء َوش ِّر َما ٌَ ْع ُر ُ
الس َم ِ
ج ٌر مِنْ ش ِّر َما ٌَن ِزل ُ مِنَ َّ
َفا ِ
ض َو َ
ار ًقا
ش ِّر َما ٌَ ْخ ُر ُ
األَ ْر ِ
ار َومِنْ َط َو ِار ِق اللَّ ٌْ ِل ،إِ ََّّل َط ِ
ج ِم ْن َهاَ ،ومِنْ فِ َت ِن اللَّ ٌْ ِل َوال َّن َه ِ
ٌَ ْط ُر ُق ِب َخ ٌْ ٍر ٌَا َر ْح َمنُ  ".الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا
تعالى وإٌانا من طرٌق ٌحً بن سعٌد عادم االتصال وقد زعم ابن عبد البر أنه جاء
مسندا ،قال فً "التمهٌد"َ " :و َه َذا ْال َحد ُ
ْن َسعٌِ ٍد مُسْ َن ًدا
ٌِث َق ْد َر َواهُ َق ْو ٌم َعنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
ْن َعلًٍِّ َقا َل َح َّد َث َنا أَحْ َم ُد
أَ ْخ َب َر َناهُ َع ْب ُد َّ ِ
ْن أَ َس ٍد َقا َل َح َّد َث َنا َحمْ َزةُ بْنُ م َُح َّم ِد ب ِ
هللا بْنُ م َُح َّم ِد ب ِ
بْنُ ُ
ُوريُّ َقا َل َح َّد َث َنا َسعٌِ ُد بْنُ أَ ِبً
ش َع ٌْ ٍ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
ب َقا َل أَ ْخ َب َر َنا م َُح َّم ُد بْنُ ٌَحْ ٌَى ب ِ
هللا ال َّنٌ َْساب ِ
اريُّ َقا َل أَ ْخ َب َرنًِ
َمرْ ٌَ َم َقا َل أَ ْخ َب َر َنا م َُح َّم ُد بْنُ َجعْ َف ٍر َقا َل َح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ َسعٌِ ٍد ْاألَ ْن َ
ص ِ
ْن َمسْ عُو ٍد
َّاش ال َّشا ِمًِّ َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
ْن ُز َر َ
ار َة َعنْ َعٌ ٍ
هللا ب ِ
ْن َسعْ ِد ب ِ
م َُح َّم ُد بْنُ َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
صلَّى َّ
ج ْب ِرٌ َل َعلَ ٌْ ِه الس ََّبل ُم َوأَ َنا
هللا َ
َقا َل َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
جنِّ َوه َُو َم َع ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم لَ ٌْلَ َة ْال ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَ ْق َرأ ُ َو َج َع َل ْال ِع ْف ِر ُ
ٌت ٌَ ْد ُنو َو ٌَ ْزدَ ا ُد قُرْ بًا َف َقا َل
َم َع ُه َف َج َع َل ال َّن ِبًُّ َ
شعْ لَ ُت ُه قُ ْل أَع ُ
ٌت ل َِوجْ ِه ِه َو ُت ْط َفؤ ُ ُ
ت َتقُولُهُنَّ َف ٌُ َكبُّ ْال ِع ْف ِر ُ
ُوذ ِب َوجْ ِه
ُك َكلِ َما ٍ
ج ْب ِرٌ ُل أَ َال أَعُلِّم َ
ِ
َّ
ْ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ج ٌر ِمنْ شرِّ َما ٌَن ِز ُل م َِن
هللا الك ِر ٌِم َوكلِ َماتِ ِه التامَّا ِ
ِ
اوزهُنَّ َبرٌّ َوال فا ِ
ت التًِ ال ٌ َُج ِ
َ
َ
ض َو َما ٌَ ْخ ُر ُج ِم ْن َها َو ِمنْ ِف َت ِن اللٌَّ ِْل
ال َّس َما ِء َو َما ٌَعْ ُر ُج فٌِ َها َو ِمنْ َشرِّ َما َذ َرأ فًِ ْاألرْ ِ
ُق ِب َخ ٌْ ٍر ٌَا َرحْ َمنُ َف ُكبَّ ْال ِع ْف ِر ُ
ار َو ِمنْ شر طوارق اللٌل إال طارق ٌَ ْطر ُ
ٌت
َوال َّن َه ِ
ت ُ
ل َِوجْ ِه ِه َوا ْن َط َفؤ َ ْ
ٌِر أَ ُخو
شعْ لَ ُت ُه َ ،قا َل أَبُو ُع َم َر م َُح َّم ُد بْنُ َجعْ َف ٍر َه َذا ه َُو ابْنُ أَ ِبً َكث ٍ
َ
َّاح َقا َل قُ ْل ُ
ت
ان َو َق ْد َر َوى َجعْ َف ُر بْنُ ُسلَ ٌْ َم َ
ْن َجعْ َف ٍر َو ُه َما ثِ َق َت ِ
إِسْ مَاعِ ٌ َل ب ِ
ان َعنْ أ ِبً ال َّتٌ ِ
ان َشٌ ًْخا َك ِبٌرً ا َح َّد َث َنا َعنْ
ش َو َك َ
ْن َح َن ٍ
ْن َح َن ٍ
ش أَ ْو قٌِ َل ل َِع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
ل َِع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
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صلَّى َّ
جنُّ َقا َل َت َح َّد َر ْ
ت َعلَ ٌْ ِه
ص َن َع ح َ
ْؾ َ
هللا ُ َع َل ٌْ ِه َو َسلَّ َم َكٌ َ
هللا َ
ُول َّ ِ
َرس ِ
ٌِن َكادَ ْت ُه ْال ِ
ٌِه ْم َشٌ َ
ان َم َع ُه ُ
ْط ٌ
ار ٌ ُِرٌ ُد
ال َّشٌَاطِ ٌنُ م َِن ْاألَ ْو ِد ٌَ ِة َوال ِّش َعا ِ
ب ٌ ُِرٌ ُدو َن ُه َو َك َ
ان ف ِ
شعْ لَ ٌة ِمنْ َن ٍ
صلَّى َّ
ج ْب ِرٌ ُل قُ ْل َقا َل
أَنْ ٌُحْ ِر َق ِب َها ال َّن ِبًُّ َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َفلَمَّا َرآ ُه ْم َف ِز َع ِم ْنهُ ْم َف َقا َل لَ ُه ِ
َما أَقُو ُل َقا َل قُ ْل أَع ُ
ج ٌر ِمنْ َشرِّ َما
هللا ال َّتامَّا ِ
ُوذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
او ُزهُنَّ َبرٌّ َو َال َفا ِ
ت الَّتًِ َال ٌ َُج ِ
َخلَ َق َو َذ َرأَ َو َب َرأَ َو ِمنْ َشرِّ َما ٌَ ْن ِز ُل م َِن ال َّس َما ِء َو ِمنْ َشرِّ َما ٌَعْ ُر ُج فٌِ َها َو ِمنْ َشرِّ فِ َت ِن
ار َو ِمنْ َشرِّ كل طارق إال طارق ٌَ ْطر ُ
وقال فً
ُق ِب َخ ٌْ ٍر ٌَا َرحْ َمنُ ".
اللٌَّ ِْل َوال َّن َه ِ
"االستذكار"َ " :قا َل أَبُو ُع َم َر َه َذا ْال َحد ُ
ٌِث َق ْد َر َواهُ َق ْو ٌم َعنْ
ْن َسعٌِ ٍد مُسْ َن ًدا ،
ٌَحْ ٌَى ب ِ
هللا بْنُ م َُح َّم ِد ب َ
ْن َعلًٍِّ َقا َل َح َّد َثنًِ
َح َّد َثنًِ َع ْب ُد َّ ِ
ْن أ َس ٍد َقا َل َح َّد َثنًِ َحمْ َزةُ بْنُ م َُح َّم ِد ب ِ
ِ
َ
أَحْ َم ُد بْنُ ُ
ُوريُّ َقا َل َح َّد َثنًِ َسعٌِ ُد
ش َع ٌْ ٍ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
ب َقا َل أ ْخ َب َر َنا م َُح َّم ُد بْنُ ٌَحْ ٌَى ب ِ
هللا ال َّنٌ َْساب ِ
اريُّ َقا َل
بْنُ أَ ِبً َمرْ ٌَ َم َقا َل َح َّد َثنًِ م َُح َّم ُد بْنُ َجعْ َف ٍر َقا َل َح َّد َثنًِ ٌَحْ ٌَى بْنُ َسعٌِ ٍد ْاألَ ْن َ
ص ِ
ْن
َّاش ال َّشا ِمًِّ َع َن َع ْب ِد َّ ِ
أَ ْخ َب َرنًِ م َُح َّم ُد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة َعنْ َعٌ ٍ
هللا ب ِ
صلَّى َّ
ج ْب ِرٌ َل َوأَ َنا َم َع ُه
هللا َ
َمسْ عُو ٍد َقا َل َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
جنِّ َوه َُو َم َع ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم لَ ٌْلَ َة ْال ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَ ْق َرأ ُ َو َج َع َل ْال ِع ْف ِر ُ
ج ْب ِرٌ ُل
َف َج َع َل ال َّن ِبًُّ َ
ٌت ٌَ ْد ُنو َو ٌَ ْزدَ ا ُد قُرْ بًا َف َقا َل ِ
شعْ لَ ُت ُه قُ ْل أَع ُ
ُوذ ِب َوجْ ِه َّ
ٌت ل َِوجْ ِه ِه َو ُت ْط َفؤ ُ ُ
ت َتقُولُهُنَّ َف ٌُ َكبُّ ْال ِع ْف ِر ُ
ُك َكلِ َما ٍ
هللاِ
أَ َّال أ ُ َعلِّم َ
ج ٌر ِمنْ َشرِّ َما ٌَ ْن ِز ُل م َِن ال َّس َما ِء
ْال َك ِر ٌِم َو َكلِ َماتِ ِه ال َّتامَّا ِ
او ُزهُنَّ َبرٌّ َو َال َفا ِ
ت الَّتًِ َال ٌ َُج ِ
ار
َو َما ٌَعْ ُر ُج فٌِ َها َو ِمنْ َشرِّ َما َذ َرأَ فًِ ْاألَرْ ِ
ض َو َما ٌَ ْخ ُر ُج ِم ْن َها َو ِمنْ فِ َت ِن اللٌَّ ِْل َوال َّن َه ِ
ُق ِب َخ ٌْ ٍر ٌَا َرحْ َمنُ َف ُكبَّ ْال ِع ْف ِر ُ
ومن شر طوارق اللٌل إال طارق ٌَ ْطر ُ
ٌت ل َِوجْ ِه ِه
َو ُ
ت ُ
ط ِف َب ْ
شعْ لَ ُت ُه".
 - 1628أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌهِ،
ْن أَ ِبً َ
كَ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة :أَنَّ َرج ًُبل ِمنْ أَسْ لَ َمَ ،قا َلَ :ما نِمْ ُ
صلى
هللا َ
ت َه ِذ ِه اللَّ ٌْلَ َةَ ،ف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا َعلٌَه َو َسلمِ :منْ أَيِّ َشًْ ٍء؟ َقا َل :لَدَ َؼ ْتنًِ َع ْق َر ٌ
صلى هللا َعلٌَه
هللا َ
بَ ،ف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ْت :أَع ُ
ٌِن أَمْ َسٌ َ
َو َسلم :أَ َما إِ َّن َك لَ ْو قُ ْل َ
ت ِمنْ َشرِّ َما َخلَ َق ،لَ ْم
هللا ال َّتامَّا ِ
ُوذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
تح َ
ٌَضُرَّ َك إِنْ َشا َء هللا " .الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى
وإٌانا مسندا حدٌث صحٌح صرٌح وقد تقدم تخرٌجه والتعلٌق علٌه ،قال الربٌع فً
مسنده 652 " :أبو عبٌدة عن جابر عن أبً هرٌرة أن رجبل من أسلم قال ما نمت
اللٌلة قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من أي شًء قال لدؼتنً عقرب فقال
علٌه السالم أما إنك لو قلت حٌن أمسٌت أعوذ بكلمات هللا التامات العامات من شر
ما خلق لم ٌضرك شًء إن شاء هللا " وقال ابن حبان - 1021 :أَ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ
َ
َ
َ
صال ٍِح،
ْن أَ ِبً َ
ْن سِ َن ٍ
انَ ،قا َل :أ ْخ َب َر َنا أحْ َم ُد بْنُ أ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
َسعٌِ ِد ب ِ
َعنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرج ًُبل ِمنْ أَسْ لَ َمَ ،قا َلَ :ما نِمْ ُ
ت َه ِذ ِه اللَّ ٌْلَ َةَ ،ف َقا َل َرسُو ُل
صلَّى َّ
ي َ
هللا
سول ُ َّ ِ
بَ ،قالَ َر ُ
ش ًْ ٍءى»َ ،قالَ :لَدَ َؼ ْتنًِ َع ْق َر ٌ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم[« :مِنْ أَ ِّ
هللا َ
َّ ِ
صلَّى َّ
ت
هللا ال َّتا َّما ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم]« :أَ َما إِ َّن َك لَ ْو قُ ْل َت حٌِنَ أَ ْم َس ٌْ َت :أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
َ
َّ
ض َّر َك إِنْ َ
مِنْ َ
اء هللا ُ »،وقال البؽوي فً "شرح السنة"- 93 " :
ش َ
ش ِّر َما َخلَ َق ،لَ ْم ٌَ ُ
ٌر ِزيُّ  ،أَنا َزا ِه ُر بْنُ أَحْ َمدَ  ،أَنا أَبُو إِسْ َح َ
اق ْالهَاشِ مًُِّ ،
َقا َل ال َّش ٌْ ُخ :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن ال ِّش َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ
ْن أَ ِبً َ
أَنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
َرجُبل ِمنْ أَسْ لَ َمَ ،قا َلَ " :ما ن ِْم ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
سول ُ َّ ِ
هللا َ
ت َه ِذ ِه اللَّ ٌْلَ َةَ ،ف َقالَ لَ ُه َر ُ
ي َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :أَ َّما إِ َّن َك
سول ُ َّ ِ
هللا َ
بَ ،قالَ َر ُ
ش ًْ ٍءى َقالَ :لَدَ َؼ ْتنًِ َع ْق َر ٌ
مِنْ أَ ِّ
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ض َّر َك إِنْ َ
ت مِنْ َ
اء
هللا ال َّتا َّما ِ
َل ْو قُ ْل َت حٌِنَ أَ ْم َس ٌْ َت :أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
ش َ
ش ِّر َما َخلَ َق ،لَ ْم ٌَ ُ
َّ
هللا ُ"َ .ه َذا َحد ٌ
صحٌِ ٌح ،أَ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ٌم ِمنْ َوجْ ٍه َ
صال ٍِح ،وقال
آخ َرَ ،عنْ أَ ِبً
َ
ٌِث َ
الطحاوي فً "شرح مشكل اآلثار"َ -16 " :ك َما َح َّد َث َنا ٌُو ُنسُ َ ،ح َّد َث َنا ابْنُ َوهْ بٍ ،أَ ْخ َب َر َنا
كَ ،عنْ ُس َهٌ ٍْلَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرج ًُبلِ ،منْ أَسْ لَ َم َقا َلَ :ما نِمْ ُ
َمالِ ٌ
ت َه ِذ ِه
َ
ي َ
بَ ،ف َقالَ َر ُ
ش ًْ ٍءى" َف َقالَ :لَدَ َؼ ْتنًِ َع ْق َر ٌ
اللَّ ٌْلَ َةَ ،ف َقا َل ال َّن ِبًُّ َعلَ ٌْ ِه الس ََّبل ُم ":مِنْ أ ِّ
سول ُ
صلَّى َّ
ت
ت هللاِ ال َّتا َّما ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم":أَ َما إ َّن َك لَ ْو قُ ْل َت حٌِنَ أَ ْم َس ٌْ َت :أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
هللاِ َ
ض َّر َك إنْ َ
مِنْ َ
"وأخرجه ابن أبً شٌبة وأبو ٌعلى
ش َ
ش ِّر َما َخلَ َق ،لَ ْم ٌَ ُ
اء هللا ُ
الموصلً ،وؼٌرهم ،وقال صاحب "عون المعبود"َ ( ":قالَ أَ ُبو دَ ُاودَ ا ْل ُح َم ُة مِنَ
ت ْال َحٌ َُّة َو ْال َع ْق َربُ َت ْل َس ُع لَسْ عً ا َك َما فًِ
ا ْل َح ٌَّا ِ
ُوس لَ َس َع ِ
اج ْال َعر ِ
ت َو َما ٌَ ْل َس ُع) َقا َل فًِ َت ِ
تَ ،و َقا َل اللٌَّ ُ
اح أَيْ لَدَ َؼ ْ
ب َت ْل َس ُع ِب ْال ُح َم ِة َو ٌُ َقا ُل إِنَّ ْال َح ٌَّ َة أٌَْضً ا
ْث اللَّسْ ُع ل ِْل َع ْق َر ِ
الص َِّح ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ب ِبال ُح َم ِة َولٌَ َْس ْ
ت لَ ُه
ت َما ٌَل َس ُع ِبل َِسانِ ِه َكلَسْ ِع ال َع ْق َر ِ
َت ْل َسعَُ ،و َز َع َم أعْ َر ِابًٌّ أنَّ م َِن ال َحٌَّا ِ
ب َو َّ
ٌرَ ،وأَمَّا ْال َحٌ ُ
أَسْ َن ٌ
َّات َفإِ َّن َها َت ْن َهشُ
ار ِ
ان ،أَ ِو اللَّسْ ُع ل َِذ َوا ِ
الز َن ِاب ِ
اإل َب ِر م َِن ْال َع َق ِ
ت ِْ
َو َت َعضُّ َو َتجْ ِذبُ َ ،و َقا َل اللٌَّ ُ
ب ِبم َُإ َّخ َر ٍة َواللَّ ْد ُغ ِب ْال َف ِم ا ْن َت َهى
ض َر َ
ْث َو ٌُ َقا ُل اللَّسْ ُع لِ ُك ِّل َما َ
ض ُ
صا َب ُه
ط ُرقِ ِه أَنَّ الَّذِي َرآهُ َفؤ َ َ
م ُْخ َت َ
صرً اَ ،قا َل ْال ُم ْن ِذ ِريُّ َوأَ ْخ َر َج ُه ال َّن َسابًُِّ َوفًِ َبعْ ِ
ون َو َبعْ دَ َها َزا ٌ
ي ".
ِب َع ٌْنِ ِه ه َُو َعا ِم ُر بْنُ َر ِب َ
ون ال ُّن ِ
ْن َو ُس ُك ِ
ٌع َة ْال َع ْن ِزيُّ ِب َف ْت ِح ْال َعٌ ِ
 - 1629أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
كَ ،عنْ ُس َمًٍّ َ ،م ْولَى أَ ِبً َب ْك ٍر بن عبد
ْن َحكٌِم ،أَنَّ َكعْ َ َ
ْ
ار َقا َل :لَ ْوالَ َكلِ َم ٌ
ات أَقُولُهُنَّ  ،لَ َج َعلَ ْتنًِ
اع ب ِ
ب األحْ َب ِ
ٍ
الرحمنَ ،ع ِن ال َقعْ َق ِ
ح َمارً اَ ،فقٌِ َل لَ ُهَ :و َما هُنَّ ؟ َف َقا َل :أَع ُ
ْس َشًْ ٌء أَعْ َظ َم
ٌَهُو ُد ِ
هللا ْال َعظِ ٌِم ،الَّذِي لٌَ َ
ُوذ ِب َوجْ ِه ِ
ج ٌرَ ،و ِبؤَسْ َما ِء هللاِ ْالحُسْ َنى ُكلِّ َها ،
ت هللاِ ال َّتامَّا ِ
ِم ْنهَُ ،و ِب َكلِ َما ِ
او ُزهُنَّ َبرٌّ َوالَ َفا ِ
ت الَّتًِ الَ ٌ َُج ِ
َما َعلِمْ ُ
ت ِم ْن َها َو َما لَ ْم أَعْ لَ ْمِ ،منْ َشرِّ َما َخلَ َق َو َذ َرأَ َو َب َرأَ " .الشرح:قال ابن أبً شٌبة
ضٌ ٍْلَ ،عنْ لَ ٌْثٍَ ،عنْ م َُجا ِهدٍَ ،عنْ ُب َثٌ ٍْعَ ،عنْ
فً المصنؾَ -29601 ":ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ فُ َ
َكعْ بٍَ ،قا َل« :لَ ْو ََّل َكلِ َم ٌ
ات أَقُولُهُنَّ لَ َج َعلَ ْتنًِ ا ْل ٌَهُو ُد أَصِ ٌ ُح َم َع ا ْل ُح ْم ِر ال َّنا ِه َقةَِ ،وأَ ْع ِوي
َ
ٌمَ ،و ِب َكلِ َماتِ َك ال َّتا َّم ِة الَّتًِ ََّل
َم َع ا ْلك َِال ِ
ٌمَ ،و ِب ْ
ب ا ْل َع ِ
اس ِم َك ا ْل َعظِ ِ
او ٌَةِ ،أ ُعو ُذ ِب َو ْج ِه َك ا ْل َك ِر ِ
ج ٌر ،الَّذِي ََّل ٌَ ْخفِ ُر َجا ُرهُ مِنْ َ
ج
اءَ ،و َما ٌَ ْع ُر ُ
الس َم ِ
ش ِّر َما ٌَ ْن ِزل ُ مِنَ َّ
او ُزهُنَّ َب ٌّر َو ََّل َفا ِ
ٌُ َج ِ
فٌِ َهاَ ،ومِنْ َ
ش ِّر َما َخلَ َق َو َذ َرأََ ،و َب َرأَ » ،وقال ابن عبد البر فً "االستذكار"َ " :قا َل أَبُو
ان أَحْ ٌَا ًنا َو َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُمَ ،و َه َذا َمعْ َنى َق ْو ِل
ُع َم َر َه َذا ٌَ ُد ُّل َعلَى أَنَّ م َِن السِّحْ ِر َما ٌَ ْؽلِبُ ْاألَعْ ٌَ َ
صلَّى
َكعْ ٍ
ث فًِ َه َذا ْال َبا ِ
ح َمارً اَ ،وفًِ َما َت َق َّد َم م َِن ْاألَ َحادٌِ ِ
ب لَ َج َعلَ ْتنًِ ٌَهُو ُد ِ
ب َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
َ
َّ
ب فًِ َت َع ُّو ِذ ِه َوأنَّ م َِن ال ُّد َعا ِء َو ِاالسْ ت َِع َاذ ِة َوالرُّ َقى َما
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َما ٌَ ْش َه ُد ِل َق ْو ِل َكعْ ٍ
هلل َكثٌِرً ا".
ٌَصْ ِرؾُ السُّو َء َو ْال َب َبل َء َو ْال َحمْ ُد ِ َّ ِ
( )45باب المتحابٌن فً هللا:
 - 1631أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن
كَ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
هللا ب ِ
هللا
َمعْ َم ٍرَ ،عنْ أَ ِبً ْال ُح َبا ِ
ارَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَ َّن ُه َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
ْن ٌَ َس ٍ
ب َسعٌِ ِد ب ِ
بجالَلًِى ا ْل ٌَ ْو َم أُظِ لُّهُ ْم فًِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمٌَ :قُو ُل هللا ٌَ ْو َم ْالقِ ٌَا َم ِة :أَ ٌْنَ ا ْل ُم َت َحا ُّبونَ َ
َ
ظِ لًِّ ٌَ ْو َم َّل ظِ لَّ إِ ََّّل ظِ لًِّ  ".الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا
تعالى وإٌانا من أصح األحادٌث وقد أخرجه ؼٌر من طرٌق مالك ومن ؼٌر طرٌقه،
فقد أخرجه اإلمام أحمد من طرٌق مالك ومن ؼٌر طرٌقه من عدة طرق ،قال:
ْن َع ْب ِد
َ - 7231ح َّد َث َنا َع ْب ُد الرَّ حْ َم ِنَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،و َر ْو ٌحَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
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ب ،-
ار َ -قا َل َر ْو ٌح :أَبُو ْال ُح َبا ِ
ْن ٌَ َس ٍ
ْن َمعْ َم ٍر َ ،-عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
الرَّ حْ َم ِن َ -قا َل َر ْو ٌح :اب ِ
ار َ
ك َو َت َعالَى [ص]169 :
هللا َت َب َ
َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل" :إِنَّ َّ َ
ٌَقُو ُل َ -قا َل َر ْو ٌحْ ٌَ :و َم ْالقِ ٌَا َم ِة ":أَ ٌْنَ ا ْل ُم َت َحا ُّبونَ ِب َج َاللًِى ا ْل ٌَ ْو َم أُظِ لُّهُ ْم فًِ ظِ لًِّْ ٌَ ،و َم ََّل
ظِ لَّ إِ ََّّل ظِ لًِّ" ،وقالَ -10910 :ح َّد َث َنا َر ْو ٌحَ ،ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن
كَ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
هللا
َ
ْن َمعْ َم ٍرَ ،عنْ أَ ِبً ْال ُح َبابَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة :أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ب ِ
َّ
َ
ُ
هللا َع َّز َو َجلَّ ٌَقول ُ [صْ ٌَ ]531 :و َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة :أ ٌْنَ ا ْل ُم َت َحا ُّبونَ ِب َج َاللًِ ا ْل ٌَ ْو َم
َقا َل":إِنَّ َ
أُظِ لُّهُ ْم فًِ ظِ لًِّ ٌَ ْو َم ََّل ظِ لَّ إِ ََّّل ظِ لًِّ "،وأخرجه ابن وهب فً الجامع قال :سمعت مالك
ٌحدث عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن معمر ،الحدٌث ،والدارمً من طرٌق الحكم
هللا - 37:
ض ِل ا ْل ُح ِّب فًِ َّ ِ
بن المبارك حدثنا مالك ،الحدٌث ،وقال مسلمَ )12 ( :باب فًِ َف ْ
ْن
ئ َعلَ ٌْ ِه َ -عنْ َع ْب ِد َّ ِ
س  -فٌِ َما قُ ِر َ
ْن أَ َن ٍ
هللا ب ِ
(َ )2566ح َّد َث َنا قُ َت ٌْ َب ُة بْنُ َسعٌِدٍَ ،عنْ َمالِكِ ب ِ
َ
ارَ ،عنْ أَ ِبى ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َلَ :قا َل
ْن ٌَ َس ٍ
ْن َمعْ َم ٍرَ ،عنْ أ ِبى ْال ُح َبابَِ ،سعٌِ ِد ب ِ
َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
صلَّى َّ
هللا ٌَقُول ُ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة :أَ ٌْنَ ا ْل ُم َت َحا ُّبونَ ِب َج َاللِى،
هللا َ
َرسُو ُل َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم" :إِنَّ َّ َ
ا ْل ٌَ ْو َم أُظِ لُّهُ ْم فِى ظِ لِّى ٌَ ْو َم ََّل ظِ لَّ إِ ََّّل ظِ لِّى ".وقال ابن حبان -574 :أَ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ
ْن َع ْب ِد
انَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
ْن سِ َن ٍ
هللا ب ِ
َسعٌِ ِد ب ِ
صلَّى َّ
هللا َ
ْن َمعْ َم ٍرَ ،عنْ أَ ِبً ْال ُح َبابَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا ُ
الرَّ حْ َم ِن ب ِ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمٌَ « :قُول ُ َّ
ار َك َو َت َعالَى:أَ ٌْنَ ا ْل ُم َت َحا ُّبونَ ِب َج َاللًِى ا ْل ٌَ ْو َم أُظِ لُّهُ ْم فًِ ظِ لًِّ،
هللا ُ َت َب َ
ٌَ ْو َم ََّل ظِ لَّ إِ ََّّل ظِ لًِّ» .وقال البؽوي فً "شرح السنة" -3462 " :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن
ٌر ِزيُّ  ،أَنا َزا ِه ُر بْنُ أَحْ َمدَ ال َّس َر ْخسِ ًُّ  ،أَنا أَبُو إِسْ َح َ
ص َم ِد
اق إِ ْب َراهٌِ ُم بْنُ َع ْب ِد ال َّ
ال ِّش َ
ْن َمعْ َم ٍرَ ،عنْ
ْالهَاشِ مًُِّ  ،أَنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
هللا ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
أَ ِبً ْال ُح َبا ِ
هللا َ
،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
ار َ
ْن ٌَ َس ٍ
ب َسعْ ِد ب ِ
هللا َت َعالَى ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َمةٌَِ ،قُول ُ :أَ ٌْنَ ا ْل ُم َت َحا ُّبونَ ِب َجاللًِ ،ا ْل ٌَ ْو َم أُظِ لُّهُ ْم فًِ
َو َسلَّ َم":إِنَّ َّ َ
ظِ لًِّ ٌَ ْو َم ََّل ظِ لَّ إَِّل ظِ لًِّ "َ .ه َذا َحد ٌ
ْن َسعٌِدٍَ ،عنْ
ٌِث َ
صحٌِ ٌح ،أَ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ٌمَ ،عنْ قُ َت ٌْ َبة ب ِ
َمالِكٍ  ".فابن حبان والبؽوي ٌروٌان عن مالك من طرٌق رواٌة أحمد بن أبً بكر
أبً مصعب الزهري التً نقوم بشرحها وهذه منة من هللا علٌنا بها حتى نبٌن أمرها،
قال القاضً أبو الولٌد الباجً فً "المنتقى"(" :ص)َ ( :مالِ ٌ
ْن َع ْب ِد
ك َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
َ
ار َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة أ َّن ُه َقا َلَ :قا َل:
ْن َمعْ َم ٍر َعنْ أَ ِبً ْال ُح َبا ِ
ْن ٌَ َس ٍ
ب َسعٌِ ِد ب ِ
الرَّ حْ َم ِن ب ِ
صلَّى َّ
ار َك َو َت َعالَى ٌَقُو ُل ٌَ ْو َم ْالقِ ٌَا َم ِة أٌَ َْن
هللا َت َب َ
هللا َ -
َرسُو ُل َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم « -إنَّ َّ َ
ُّون ل َِج َبللًِ ْال ٌَ ْو َم أُظِ لُّهُ ْم فًِ ظِ لًِّ ٌَ ْو َم َال ظِ َّل َّإال ظِ لًِّ» َما ِل ٌ
ْن
ك َعنْ ُخ َب ٌْ ِ
ْال ُم َت َحاب َ
بب ِ
ْن َعاصِ ٍم َعنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ  ،أَ ْو َعنْ أَ ِبً
َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ْاألَ ْن َ
اريِّ َعنْ َح ْف ِ
صب ِ
ص ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ « -سب َْع ٌة ٌُظِ لُّهُ ْم َّ
صلَّى َّ
هللا ُ فًِ ظِ لِّ ِه
هللا َ -
ه َُر ٌْ َر َة أَ َّن ُه َقا َلَ :قا َلَ :رسُو ُل َّ ِ
هللا َع َّز َو َج َّل َو َر ُج ٌل َق ْل ُب ُه م َُعلَّ ٌق
ٌَ ْو َم َال ظِ َّل َّإال ظِ لُّ ُه إ َما ٌم َعا ِد ٌل َو َشابٌّ َن َشؤ َ فًِ عِ َبادَ ِة َّ ِ
هللا اجْ َت َم َعا َعلَى َذل َِك َو َت َفرَّ َقا
ج ِد َإذا َخ َر َج ِم ْن ُه َح َّتى ٌَعُودَ إلَ ٌْ ِه َو َرج َُبل ِن َت َحابَّا فًِ َّ ِ
ِب ْال َمسْ ِ
ت َع ٌْ َناهُ َو َر ُج ٌل دَ َع ْت ُه َذ ُ
اض ْ
ال َف َقا َل :إ ِّنً أَ َخاؾُ
ات َح َس ٍ
هللا َخا ِلًٌا َف َف َ
ب َو َج َم ٍ
َو َر ُج ٌل َذ َك َر َّ َ
صدَ َق ٍة َفؤ َ ْخ َفا َها َح َّتى َال َتعْ لَ َم شِ َمال ُ ُه َما ُت ْنف ُِق ٌَمٌِ ُن ُه») (ش)َ :ق ْول ُ ُه -
ص َّد َق ِب َ
هللا َو َر ُج ٌل َت َ
َّ َ
ُّون ل َِج َبللًِ ٌ ُِرٌ ُد َ -و َ َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَ -قُو ُل َّ
صلَّى َّ
ار َك َو َت َعالَى أٌَ َْن ْال ُم َت َحاب َ
هللا ُ َت َب َ
َ
هللا ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ح ٍد ِم ْنهُ ْم اآلخ َِر
أَعْ لَ ُم  -ل َِع َظ َمتِ ِه َوعُل ِّو َشؤنِ ِه َو َت َحا ُّبهُ ْم ِب َذل َِك إ َّن َما ه َُو أنْ ٌُحِبَّ ُك ُّل َوا ِ
ان ُه َما
اع ِة َّ ِ
ل َِط َ
هللا َع َّز َو َج َّل َوإٌِ َمانِ ِه ِب ِه َوامْ تِ َثالِ ِه أَ َوا ِم َرهُ َوا ْنتِ َهابِ ِه َعمَّا َن َهاهُ َع ْن ُه َف َه َذ ِ
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صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َع َّز َو َج َّل ْال ٌَ ْو َم أُظِ لُّهُ ْم فًِ ظِ لًِّ ٌَ ْو َم
ار َك َو َت َعالَىَ ( .ف ْ
هللا َت َب َ
َّان فًِ َّ ِ
ْال ُم َت َحاب ِ
َال ظِ َّل َّإال ظِ لًِّ ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌُرٌدَ َ -و َ َّ
ون ٌَ ْو َم ْالقِ ٌَا َم ِة َو َت ْد ُنو
اس ٌَضِ جُّ َ
هللا ُ أَعْ لَ ُم  -أَنَّ ال َّن َ
ِ
ال َّشمْ سُ ِم ْنهُ ْم َف ٌَ ْش َت ُّد َعلٌَ ِْه ْم ْال َحرُّ َو َال ظِ َّل َذل َِك ْال ٌَ ْوم َّإال ظِ لُّ ُه َع َّز َو َج َّل َف َمنْ أَ َظلَّ ُه َُّ
هللا
ِ
ٌسى بْنُ دٌِ َنار ٌَقُو ُل أ ُ
ح َم ُه َّ
ْ
ُّ
َ
هللا ُ َو َف َ
نْ
ُ
ار ِه
ك
م
ال
م
ه
ن
ك
ِ
ِ
ازَ .و َقا َل :عِ
فًِ ظِ لِّ ِه َذل َِك ْال ٌَ ْو ِم َف َق ْد َر ِ
َ
َ
ٍ
ِ
ُ
ِّ
َ
س َو َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم
ُكلِّ َها َوأ ْك ُنفُ ُه فًِ َك َنفًِ َوأ ْك ِر ُم ُه َولَ ْم ٌ ُِر ْد ِب َه َذا َش ٌْ ًبا ِمنْ الظ ِّل َو َال ال َّشمْ ِ
َوأَحْ َك ُم " .وقال القاضً عٌاض فً "إكمال المعلم بفوابد مسلم" ":قوله":أٌن المتحابون
لجاللً " :أي لعظٌم حقي وطاعتً ،ال لؽرض كساء.وقوله ":الٌوم أظلهم فً ظلً،
ٌوم َّل ظل إَّل ظلً " إضافة ملك وتشرٌؾ .والظبلل كلها هلل .وقد جاء مفسرً ا" :ظل
عرشً" .وظاهره كونه ؾي ظله من الحر والشمس ،ووهج الموقؾ ،وأنفاس الخلق،
وهو تؤوٌل األكثر.وذهب عٌسى [بن كٌسان] أن معناه :كفه عن المكاره وإكرامه،
وجعله فً كنفه وستره .ومنه قولهم :السلطان ظل هللا فً األرض .وقٌل :خاصته.
وقد ٌصح فً الحدٌث األول هذا التؤوٌل أٌضاًٌ ،قال :فبلن فً ظل فبلن ،أي فً
كنفه وعزته .وقد ٌكون هذا الظل عبارة عن الراحة والتنعمٌ ،قال :هو [فً] عٌش
ظلٌل ،أي طٌب".
 - 1632أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ ،عنْ
كَ ،عنْ ُخ َب ٌْ ِ
بب ِ
ْن َعاصِ ٍمَ ،عنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ  ،أَ ْو َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَ َّن ُه َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل
َح ْف ِ
صب ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ :س ْب َع ٌة ٌُظِ لُّهُ ُم َّ
هللا ُ فًِ ظِ لِّ ِه ٌَ ْو َم َّل ظِ لَّ إِ ََّّل ظِ لُّ ُه :إِ َما ٌم َعا ِدلٌ،
هللا َ
َّ ِ
شؤ َ ب ِع َبادَ ِة َّ
اب َن َ
َو َ
ج ِد إِ َذا َخ َر َج ِم ْن ُه َح َّتى ٌَ ُعودَ إِلَ ٌْهِ،
ش ٌّ
هللاَِ ،و َر ُجل ٌ َق ْل ُب ُه ُم َعلَّ ٌق ِبا ْل َم ْس ِ
اض ْت َع ٌْ َناهُ،
َو َر ُجالَ ِن َت َحا َّبا فًِ َّ ِ
هللا َخالِ ًٌا َف َف َ
هللا ْ
اج َت َم َعا َعلَى َذلِ َك َو َت َف َّر َقاَ ،و َر ُجل ٌ َذ َك َر َّ َ
َو َر ُجل ٌ دَ َع ْت ُه َذ ُ
صدَ َق ٍة َفؤ َ ْخ َفاهَا
ات َح َس ٍ
صدَّ َق بِ َ
هللاَ ،و َر ُجل ٌ َت َ
ال َف َقالَ :إِ ِّنً أَ َخ ُ
ب َو َج َم ٍ
اؾ َّ َ
َح َّتى َّل َت ْعلَ َم شِ َمال ُ ُه َما ُت ْنف ُِق ٌَمٌِ ُن ُه  ".الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك
رحمه هللا تعالى وإٌانا من أصح األحادٌث لذلك أخرجه جهابذة أهل الصنعة من
المسندٌن من طرٌق مالك ومن ؼٌر طرٌق مالك،فمن هإالء المسندٌن أبو عوانة فً
ٌسى بْنُ أَحْ َمدَ ْال َعسْ َق َبلنًُِّ َ ،قا َل :ثنا ابْنُ َوهْ بٍَ ،قا َل:
المستخرج ،قالَ -7021 :ح َّد َث َنا عِ َ
َح َّد َثنًِ َمالِ ُ
ْن ُع َم َر،
سَ ،عنْ ُخ َب ٌْ ِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ ،عنْ َح ْف ِ
ك بْنُ أَ َن ٍ
ْن َعاصِ ِم ب ِ
صب ِ
بب ِ
َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَ ْو أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ َرضِ ًَ َّ
صلَّى
هللا َ
هللا ُ َع ْنهُ َماَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ ":س ْب َع ٌة ٌُظِ لُّهُ ُم َّ
شؤ َ
اب َن َ
هللا ُ فًِ ظِ لِّ ِه ٌَ ْو َم ََّل ظِ لَّ إِ ََّّل ظِ لُّ ُه :إِ َما ٌم َعا ِدلٌَ ،و َ
ش ٌّ
هللا َع َّز َو َجلَّ "َ ،و َذ َك َر ْال َحد َ
ٌِث  ،وأبو نعٌم األصبهانً قً المستخرج على
ِب ِع َبادَ ِة َّ ِ
صحٌح مسلم ،قالَ -2306 :ح َّد َث َنا أَبُو َب ْك ِر ال َّنصِ ٌِبًُّ َث َنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل ْال َقاضِ ً َوم َُح َّم ُد بْنُ
َّان َث َنا ُبهْلُو ُل بْنُ إِسْ َح َ
اق َث َنا
ْن ِ
َؼالِ ِ
حرْ ٍز َقاال َث َنا ْال َقعْ َن ِبًُّ ح َو َح َّد َث َنا أَبُو م َُح َّم ِد بْنُ َحٌ َ
بب ِ
ْن َعاصِ ٍم َعنْ
أَبُو مُصْ َع ٍ
س َعنْ َح ِبٌ ِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن َعنْ َح ْف ِ
ب َعن َمالك ابْن أَ َن ٍ
صب ِ
بب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ أَ ْو َعنْ أَ ِبً
هللا َ
ه َُر ٌْ َر َة َقا َل َ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
َو َسلَّ َمَ ":س ْب َع ٌة ٌُظِ لُّ ُه ُم َّ
هللا ُ فًِ ظِ لِّ ِه ٌَ ْو َم ََّل ظِ لَّ إِ ََّّل ظِ لُّ ُه َف َذ َك َر ِم ْثلَ َحدٌِ ِ
ث ُع َب ٌْ ِد َّ ِ
هللا َو َقالَ
ْن ٌَحْ ٌَى
َو َر ُجل ٌ ُم َعلَّ ٌق ِبا ْل َم ْس ِ
ج ِد إِ َذا َخ َر َج ِم ْن ُه َح َّتى ٌَ ُعودَ إِلَ ٌْ ِه َر َواهُ مُسْ لِ ٌم َعنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
َعنْ َمالِكٍ  ،وقال مسلم )30( :باب فضل إخفاء الصدقة َ )1031 ( -91 :ح َّد َثنِى ُز َه ٌْ ُر بْنُ
انَ .قا َل ُز َه ٌْ ٌرَ :ح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ َسعٌِ ٍد
َحرْ ٍ
ب َوم َُح َّم ُد بْنُ ْال ُم َث َّنىَ ،ج ِمٌعً ا َعنْ ٌَحْ ٌَى ال َق َّط ِ
ْن َعاصِ ٍمَ ،عنْ أَ ِبى
َعنْ ُع َب ٌْ ِد هللاِ ،أَ ْخ َب َرنِى ُخ َبٌْبُ بْنُ َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن َعنْ َح ْف ِ
صب ِ
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ه َُر ٌْ َر َةَ ،ع ِن ال َّن ِبىِّ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َلَ " :س ْب َع ٌة ٌُظِ لهُ ُم هللا ُ ؾِي ظِ ل ِه ٌَ ْو َم َّل ظِ لَّ
اب َن َ
العا ِدلَُ ،و َ
شؤ َ ِب ِع َبادَ ِة هللاَِ ،و َر ُجل ٌ َق ْل ُب ُه ُم ٌ
جدِ،
علق ؾِ
ش ٌ
إَِّل ظِ ل ُه :اإلِ َما ُم َ
ي ال َم َسا ِ
َ
ام َرأةٌ َذ ُ
ات َم ْنصِ ب
اج َت َم َعا َعلَ ٌْ ِه َو َت َف َّر َقا َعلَ ٌْهَِ ،و َر ُجل ٌ دَ َع ْت ُه ْ
الن َت َحا َبا فِى هللاِْ ،
َو َر ُج ِ
صدَ َق ٍة َفؤ َ ْخ َفاهَا َح َّتى َّل َت ْعل ُم ٌمٌِ ُن ُه َما
صدَّ َق ِب َ
هللاَ ،و َر ُجل ٌ َت َ
الَ ،ف َقالَ :إِ ِّنى أَ َخ ُ
َو َج َم ٍ
اؾ َ
اض ْت َع ٌْ َناهُ "َ )...(.و َح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ ٌَحْ ٌَى،
هللا َخالِ ًٌا َف َف َ
ُت َنف ُِق شِ َمال ُهَ ،و َر ُجل ٌ َذ َك َر َ
َقا َلَ :ق ْ
رأ ُ
ْن َعاصِ ٍمَ ،عنْ أَ ِبى
ت َعلى َمالِكٍ َ ،عنْ ُخ َب ٌْ ِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ ،عنْ َح ْف ِ
صب ِ
بب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم.
َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِرىِّ  -أَ ْو َعنْ أَ ِبى ه َُر ٌْ َر َة  -ا َّن ُه َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ َ
هللاَ .و َقا َلَ ":و َر ُجل ٌ ُم َع ٌ
جدِ ،إِ َذا َخ َر َج ِم ْن ُه َح َّتى ٌَ ُعودَ إِل ٌْ ِه ".
ِبم ِْث ِل َحدٌِ ِ
ث ُع َب ٌْ ِد ِ
لق ِبال َم ْس ِ
وأخرجه الترمذي من طرٌق األنصاري قال:حدثنا معن،حدثنا مالك عن خبٌب بن
ال الَّتًِ ٌُ ْر َت َجى لِ َمنْ َف َعلَ َها أَ ْو أَ َخ َذ
عبد الرحمن ،الحدٌث ،وقال ابن حبان :ذ ِْك ُر ا ْلخ َ
ِص ِ
َّ
َ
َ
ان
ْن سِ َن ٍ
ِب َها أنْ ٌُظِ لَّ ُه هللا ُ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة فًِ ظِ لِّ َع ْرشِ ِه  -7338 :أ ْخ َب َر َنا ُع َم ُر بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
ْن َعاصِ ٍم
أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍر َعنْ َمالِكٍ َعنْ ُخ َب ٌْ ِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن َعنْ َح ْف ِ
صب ِ
بب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
َعنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ أَ ْو َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
َو َسلَّ َمَ ":س ْب َع ٌة ٌُظِ لُّهُ ُم َّ
اب َن َ
،و َ
شؤ َ فًِ
ش ٌّ
هللا ُ فًِ ظِ لِّ ِه ٌَ ْو َم ََّل ظِ لَّ إِ ََّّل ظِ لُّ ُه :إِ َما ٌم َعا ِدل ٌ َ
ج ِد إِ َذا َخ َر َج ِم ْن ُه َح َّتى ٌَ ُعودَ إِلَ ٌْ ِه َو َر ُج َال ِن َت َحا َّبا
ُع َبادَ ِة َّ ِ
هللا َو َر ُجل ٌ َق ْل ُب ُه ُم َعلَّ ٌق ِبا ْل َم ْس ِ
اض ْت َع ٌْ َناهُ َو َر ُجل ٌ دَ َع ْت ُه
فًِ َّ ِ
هللا َخالِ ًٌا َف َف َ
هللا ْ
اج َت َم َعا َعلَى َذلِ َك َو َت َف َّر َقا َو َر ُجل ٌ َذ َك َر َّ َ
ام َرأَةٌ َذ ُ
صدَ َق ٍة َفؤ َ ْخ َفاهَا َح َّتى ََّل
ات َح َس ٍ
صدَّ َق ِب َ
هللا َو َر ُجل ٌ َت َ
ال َف َقالَ إِ ِّنً أَ َخ ُ
ْ
ب َو َج َم ٍ
اؾ َّ َ
َ
َ
َت ْعلَ َم شِ َمال ُ ُه َما ُت ْنف ُِق ٌمٌنه " ،وقال البؽوي فً "شرح السنة" -470 :أ ْخ َب َر َنا أبُو ْال َح َس ِن
ٌر ِزيُّ  ،أَ ْخ َب َر َنا َزا ِه ُر بْنُ أَحْ َمدَ  ،أَ َنا أَبُو إِسْ َح َ
اق ْالهَاشِ مًُِّ  ،أَ َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،عنْ
ال ِّش َ
ْن َعاصِ ٍمَ ،عنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ  ،أَ ْو
َمالِكٍ َ ،عنْ ُخ َب ٌْ ِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ ،عنْ َح ْف ِ
صب ِ
بب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ ":س ْب َع ٌة ٌُظِ لُّهُ ُم َّ
هللا ُ فًِ
هللا َ
َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَ َّن ُه َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
شؤ َ ِب ِع َبادَ ِة َّ
اب َن َ
ظِ لِّ ِه ٌَ ْو َم ََّل ظِ لَّ إَِّل ظِ لُّ ُه :إِ َما ٌم َعا ِدلٌَ ،و َ
هللاَِ ،و َر ُجل ٌ َق ْل ُب ُه ُم َعلَّ ٌق
ش ٌّ
اج َت َم َعا َعلَى َذلِ َك
الن َت َحا َّبا فًِ َّ ِ
هللا ْ
ِبا ْل َم ْس ِ
ج ِد إِ َذا َخ َر َج ِم ْن ُه َح َّتى ٌَ ُعودَ إِلَ ٌْهَِ ،و َر ُج ِ
ام َرأَةٌ َذ ُ
ال
ات َح َس ٍ
اض ْت َع ٌْ َناهَُ ،و َر ُجل ٌ دَ َع ْت ُه ْ
هللا َخالِ ًٌا َف َف َ
ب َو َج َم ٍ
َو َت َف َّر َقاَ ،و َر ُجل ٌ َذ َك َر َّ َ
صدَ َق ٍة َفؤ َ ْخ َفاهَا َح َّتى ََّل َت ْعلَ َم شِ َمال ُ ُه َما ُت ْنف ُِق
صدَّ َق بِ َ
هللاَ ،و َر ُجل ٌ َت َ
َف َقالَ :إِ ِّنً أَ َخ ُ
اؾ َّ َ
ٌَمٌِ ُن ُه"َ .ه َذا َحد ٌ
ْن ٌَحْ ٌَى  ،".وقال
ٌِث ُم َّت َف ٌق َعلَى صِ حَّ تِهِ ،أَ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ٌمَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
الطحاوي فً "شرح معانً اآلثار"َ -5844 " :ح َّد َث َنا ٌُو ُنسُ  ،أَ ْخ َب َر َنا ابْنُ َوهْ بٍ ،أَنَّ
ْن َعاصِ ٍمَ ،عنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد
َما ِل ًكا ،أَ ْخ َب َرهَُ ،عنْ ُخ َب ٌْ ِ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِنَ ،عنْ َح ْف ِ
صب ِ
بب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ْال ُخ ْد ِريِّ  ،أَ ْو َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َرضِ ًَ هللا ُ َع ْنهُ َما َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ َ
اب َن َ
َو َسلَّ َمَ ":س ْب َع ٌة ٌُظِ لُّهُ ُم هللا ُ فًِ ظِ لِّ ِه ٌَ ْو َم ََّل ظِ لَّ إِ ََّّل ظِ لُّ ُه :إِ َما ٌم َعا ِدلٌَ ،و َ
شؤ َ فًِ
ش ٌّ
ج ِد إِ َذا َخ َر َج ِم ْن ُه َح َّتى ٌَ ُعودَ إِلَ ٌْهَِ ،و َر ُج َال ِن
عِ َبادَ ِة هللاِ َت َعالَىَ ،و َر ُجل ٌ َق ْل ُب ُه َت َعلَّ َق ِبا ْل َم ْس ِ
اض ْت َع ٌْ َناهُ،
هللا َخالِ ًٌا َف َف َ
َت َحا َّبا فًِ هللاِ ْ
اج َت َم َعا َعلَى َذلِ َك َو َت َف َّر َقا َعلَ ٌْهَِ ،و َر ُجل ٌ َذ َك َر َ
ام َرأَةٌ َذ ُ
صدَّ َق
ات َح َس ٍ
هللا َع َّز َو َجلََّ ،و َر ُجل ٌ َت َ
الَ ،ف َقالَ :إِ ِّنً أَ َخ ُ
ور ُجل ٌ دَ َع ْت ُه ْ
َ
ب َو َج َم ٍ
اؾ َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ان َهذا ال َحدٌِث فًِ
صدَ ق ٍة فؤ ْخفاهَا َح َّتى َّل َت ْعل َم شِ َمال ُه َما ُت ْنف ُِق ٌَمٌِ ُن ُه" [صَ ]71:ف َك َ
ِب َ
ِر َوا ٌَ ِة َمالِكٍ إٌَِّاهُ َعلَى ال َّش ِّ
ُول
ك فٌِ َمنْ أَ َعادَ هُ إِلَ ٌْ ِه ِمنْ أَ ِبً َسعٌِدٍَ ،وأَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،عنْ َرس ِ
صلَّى َّ
ث
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،منْ ه َُو ِم ْنهُ َما؟ َو َطلَ ْب َنا َحقٌِ َق َة ْاألَمْ ِرَ ،ف َو َج ْد َنا َذل َِك ِمنْ َحدٌِ ٍ
هللاِ َ
َؼ ٌْ ِر َمالِكٍ  ".والحدٌث أخرجه من ؼٌر طرٌق مالك:الربٌع من ثبلث طرق واإلمام
Page 98

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

أحمد والبخاري من أربع طرق وابن خزٌمة وابن حبان من طرٌق أخرى ؼٌر
طرٌق مالك،والنسابً فً السنن الكبرى من طرٌقٌن ؼٌر طرٌق مالك ،والطبرانً
فً األوسط ،وؼٌرهم كثٌر،قال ابن عبد البر فً "االستذكار"َ " :قا َل أَبُو ُع َم َر َه َك َذا
َّ
َه َذا ْال َحد ُ
ُور الرُّ َوا ِة َعلَى ال َّش ِّ
ك فًِ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َوأَ ِبً َسعٌِدٍ،
ٌِث فًِ ْالم َُوط ِؤ عِ ْندَ جُمْ ه ِ
ب ُّ
َو َر َواهُ مُصْ َع ٌ
ص
ار ٍق َعنْ َمالِكٍ َعنْ ُخ َب ٌْ ٍ
ب َعنْ َح ْف ٍ
الز َب ٌْ ِريُّ َوأَبُو قُرَّ َة م َ
ُوسى بْنُ َط ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،و َر َواهُ َز َك ِرٌَّا بن
َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َوأَ ِبً َسعٌِ ٍد َمعً ا َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ْن ٌَ ِزٌدَ
ٌحٌى الوقار عن بن َوهْ ٍ
ْن ْال َقاسِ ِم َوٌُوس َ
ْن عمرو ب ِ
ُؾ ب ِ
ب َو َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
َ
ْن َعاصِ ٍم َعنْ أ ِبً َسعٌِ ٍد
َث َبل َث ُتهُ ْم َعنْ َمالِكٍ َعنْ ُخ َبٌْبُ بْنُ َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن َعنْ َح ْف ِ
صب ِ
ٌ
ْ َ
َّ
ار لَ ْم
ْال ُخ ْد ِريِّ َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم لَ ْم ٌَذ ُكرْ أ َبا ه َُر ٌْ َر َة َو َه َذا َخ َطؤ م َِن ْال َو َق ِ
ت َع ْنهُ ْم ِب َذل َِك فًِ ال َّتمْ ِهٌدِ،
ث َو َق ْد َذ َكرْ َنا الرِّ َوا ٌَا ِ
ٌُ َتا َبعْ َعلَ ٌْ ِه َولَ ْم ٌَ ُكنْ ِمنْ أَهْ ِل ْال َحدٌِ ِ
َو ْال َمحْ فُ ُ
ث َعنْ َمالِكٍ َك َما
وظ ْال َمعْ رُوؾُ عن ابن وهب وبن ْال َقاسِ ِم ِر َوا ٌَ ُتهُ َما لِ َه َذا ْال َحدٌِ ِ
َر َواهُ ٌَحْ ٌَى َوجُمْ هُو ُر الرُّ َوا ِة َعلَى ال َّش ِّ
صحٌِ ُح عِ ْندِي
ك فًِ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َوأَ ِبً َسعٌِدٍَ ،وال َّ
فٌِ ِه َ -و َّ
هللا ُ َع َّز َو َج َّل أَعْ لَ ُم  -أَ َّن ُه َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َال َعنْ أَ ِبً َسعٌِ ٍد ِألَ َّن ُه َك َذل َِك َر َواهُ
ْن
ان إِ َمامًا فًِ ْال َحدٌِ ِ
هللا بْنُ ُع َم َر َو َك َ
ُع َب ٌْ ُد َّ ِ
ث َعنْ ُخ َبٌْبُ بْنُ َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن َعنْ َح ْف ِ
صب ِ
اركِ َو َحمَّا ُد بْنُ َز ٌْ ٍد َو ٌَحْ ٌَى ْال َق َّطانُ َك َذل َِك،
َعاصِ ٍم َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة رواه عنه بن ْال ُم َب َ
هللا َ -ع َّز َو َج َّل  -فًِ َه َذا ْال َم ْوضِ ِع
َو َق ْد َذ َكرْ َنا ْاألَ َسانٌِدَ ِب َذل َِك َع ْنهُ ْم فًِ ال َّتمْ ِهٌ ِد َ ،وظِ ُّل َّ ِ
َرحْ َم ُت ُه َ -و َّ
هللا َقا َل
ش َّ ِ
هللا ُ َع َّز َو َج َّل أَعْ لَ ُم – َو َج َّن ُت ُه َ ،وقٌِ َل ظِ ُّل َّ ِ
هللا َع َّز َو َج َّل ظِ ُّل َعرْ ِ
َّ
هللا ُ َع َّز َو َج َّل (أ ُ ُكل ُ َها دَ ابِ ٌم َوظِ لُّ َها) [الرَّ عْ ِدَ ]35:و َقا َل َع َّز َو َج َّل (إِنَّ ا ْل ُم َّتقٌِنَ فًِ ظلل
ان فًِ ظِ ِّل َّ
هللاِ
ون) [ ْالمُرْ س ََبل ِتَ ]41:و َقا َل َت َعالَىَ ( :وظِ لٍّ َم ْمدُو ٍد) [ ْال َواقِ َع ِة َ ،]30و َمنْ َك َ
َو ُع ٌُ ٍ
ٌِّق
َع َّز َو َج َّل َ -سلِ َم ِمنْ َه ْو ِل ْال َم ْوقِؾِ َوشِ َّدتِ ِه َو َما ٌَ ْل َح ُق ال َّن َ
اس فٌِ ِه م َِن ْال َقلَ ِق َوالض ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
َو ْال َع َر ِق َعلَى َما فًِ َحدٌِ ِ
ْن ْاألَسْ َو ِد َو َؼ ٌْ ِر ِه َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ث ْال ِم ْقدَ ا ِد ب ِ
صلَّى
صل ٌ)َ :و َق ْو ُل ال َّن ِبًِّ َ -
َو َسلَّ َم ".وقال القاضً أبو الولٌد الباجً فً "المنتقى"َ ( " :ف ْ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -س ْب َع ٌة ٌُظِ لُّهُ ْم َّ
َّ
هللا ُ فًِ ظِ لِّ ِه ٌَ ْو َم ََّل ظِ لَّ َّإَّل ظِ لُّ ُه َعلَى َما َت َقدَّ َم إ َما ٌم َعا ِدل ٌ
ٌِن
ٌِن َو َمنْ َج َرى َمجْ َراهُ ِمنْ أَبِ َّم ِة ْال َع ْد ِل َو ْال َحا ِكم َ
َو َظا ِه ُرهُ أَ َّن ُه أَ َرادَ ِب ِه إ َما َم ْالمُسْ لِم َ
هللا َت َعالَى ٌَحْ َت ِم ُل َ -و َ َّ
صلَّى َّ
اب َن َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -و َ
شؤ َ فًِ عِ َبادَ ِة َّ ِ
ش ٌّ
ِب ْال َع ْد ِل َو َق ْول ُ ُه َ -
هللا ُ
هللا َع َّز َو َجلَّ،
أَعْ لَ ُم  -أَنْ ٌ ُِرٌدَ ِب ِه أَ َّن ُه أَ َق ُّل ُذ ُنوبًا َوأَ ْك َث ُر َح َس َنا ٍ
ت ِممَّنْ َن َشؤ َ فًِ َؼ ٌْ ِر عِ َبادَ ِة َّ ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -و َر ُجل ٌ َق ْل ُب ُه ُم َعلَّ ٌق
ُث َّم َع َبدَ هُ فًِ آخ ِِر عُمْ ِر ِه َوعِ ْندَ َش ٌْ ِ
خ ِه َو َق ْول ُ ُه َ -
َمعْ َناهُ َ -و َ َّ
ُوع إلَ ٌْ ِه
ج ِد َإذا َخ َر َج ِم ْن ُه َح َّتى ٌَ ُعودَ إلَ ٌْ ِه
هللا ُ أَعْ لَ ُم ْ ٌَ -ن ِوي الرُّ ج َ
ِبا ْل َم ْس ِ
َو ٌَرْ َتقِبُ َو ْق َ
ت َت َوجُّ ِه ِه َنحْ َوهُ َف َه َذا ِممَّا ٌَسْ َتدٌِ ُم ْال َح َس َناتِ؛ ِألَنَّ َمنْ َن َوى َح َس َن ًة َفلَ ْم ٌَعْ َم ْل َها
صلَّى َّ
ت لَ ُه َح َس َن ًة َوإِنْ َع ِملَ َها ُكتِ َب ْ
ُكتِ َب ْ
َو َر ُج َال ِن
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم -
ت لَ ُه َع ْشرً ا َو َق ْول ُ ُه َ -
اج َت َم َعا َعلَى َذلِ َك َو َت َف َّر َقا َعلَى َما َت َقدَّ َم َقا َلَ :مالِ ٌ
هللا َو ْالب ُْؽضُ
َت َحا َّبا فًِ َّ ِ
ك ْالحُبُّ فًِ َّ ِ
هللا ْ
َ
ب َت َحاب ِِّه َما فًِ َّ
ان ِب َس َب ِ
هللاِ
فًِ َّ ِ
هللا ِمنْ ْال َف َراب ِ
ِض َواجْ تِ َما ُعهُ َما َعلَى َمعْ َنى أ َّنهُ َما ٌَجْ َتم َِع ِ
ان َعلَى َذل َِك ٌَحْ َت ِم ُل َ -و َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم  -أَنْ ٌ ُِرٌدَ ِب ِه ُثب َ
اع
ُوت َم َح َّبت ِِه َما ح َ
َو ٌَ ْف َت ِر َق ِ
ٌِن ِاالجْ ِت َم ِ
ح ٍد ِم ْنهُ َما
ان ِمنْ أَجْ ِل َذل َِك لِ ٌَ ْن َف ِردَ ُك ُّل َوا ِ
اق َو ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌ ُِرٌدَ ِب ِه أَ َّنهُ َما ٌَ ْف َت ِر َق ِ
َو ِاال ْفت َِر ِ
صلَّى َّ
ض َلَ ،و َ َّ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َ -
هللا ُ أَعْ لَ ُم َوأَحْ َك ُمَ ( .ف ْ
صال ٍِح ٌَ ُكونُ ِاال ْنف َِرا ُد ِب ِه أَ ْف َ
ِب َع َم ٍل َ
هللا ُ
َّ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َمَّ
َ
َ
َ
َّ
اض ْت َع ٌْ َناهُ َخصَّ ال َّن ِبًُّ َ -
هللا َخالِ ًٌا فف َ
َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم َ -و َر ُجل ٌ ذ َك َر َ
ب ِّ
ال ْال َخ ْل َو ِة ِمنْ
 ْال َخال ًَِ ِب َذل َِك َفإِ َّن ُه أَب َْع ُد ِمنْ الرِّ ٌَا ِء َوالسُّمْ َع ِة َو َطلَ ِالذ ْك ِر َف َما َك َ
ان فًِ َح ِ
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هلل َت َعالَى َال ٌَ ُ
ٌِض َع ٌْ َناهُ َفإِ َّن ُه َخال ٌ
شو ُب ُه
ِص ِ َّ ِ
ار َخ ْش ٌَتِ ِه َح َّتى َتف َ
ذ ِْك ِر َّ ِ
هللا َع َّز َو َج َّل َواسْ تِ ْش َع ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -و َر ُجل ٌ دَ َع ْت ُه َذ ُ
ال ٌ ُِرٌ ُد
ات َح َس ٍ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َ -
َؼ ٌْ ُرهَُ ( .ف ْ
ب َو َج َم ٍ
َ
َّ َ
اح َو ٌَعْ ِرؾُ أَ َّن ُه َال ٌَقُو ُم
 َو َهللا ُ أعْ لَ ُم  -دَ َع ْت ُه إلَى َن ْفسِ َها َو ٌَحْ َت ِم ُل أنْ ٌ ُِرٌدَ َعلَى َوجْ ِه ال ِّن َك ِصلَّى
جبُ لَ َها َو ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ َت ْدع َُوهُ إلَى َؼ ٌْ ِر َذل َِك ِممَّا َال ٌَ ِ
ح ُّل َف ٌَمْ َتنِ ُع ِم ْن ُه َو َخصَّ َ -
ِب َما ٌَ ِ
َّ
اس فٌِ َمنْ اجْ َت َم َع ْ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -ذ َ
ان ال ِّ
ان
ال؛ ِألَنَّ ال َّن َ
ات ال َّش َرؾِ َو ْال َج َم ِ
ص َف َت ِ
ت لَ َها َها َت ِ
هللا َع َّز َو َج َّل
ان امْ تِ َنا ُع ُه لِ َم َخا َف ِة َّ ِ
هللا َك َ
أَرْ َؼبُ َو َعلَ ٌْ َها أَحْ َرصُ َفإِ َذا َقا َل :إ ِّنً أَ َخ ُ
اؾ َّ َ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َل :إ ِّنً
هللا َت َعالَى َو ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌ ُِرٌدَ ِب َق ْولِ ِه َ -
َوإٌِ َثارً ا لِ َما عِ ْندَ َّ ِ
اج َع َها ِب ِه َوأَ ْظ َه َر لَ َها َوجْ َه امْ ِت َناعِ ِه َعلَ ٌْ َها َو ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ
هللا أَ َّن ُه َقا َل لَ َها َذل َِك َو َر َ
أَ َخاؾُ َّ َ
ٌُرٌدَ ِب ِه أَ َّن ُه َقا َلَ :ذل َِك فًِ َن ْفسِ ِه َف َم َن َع َن ْف َس ُه ِب َذل َِك َعمَّا دَ َع ْت ُه إلَ ٌْهَِ ،و َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم".
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
َّ
صال ٍِحَ ،عنْ أ ِبٌهِ،
ْن أ ِبً َ
 - 1633أخ َب َرنا أبُو مُصْ َعبٍ ،قا َلَ :حدثنا َمالِكَ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
َّ
َ
َ
َ
هللا َ
َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،عنْ َرسُو َل َّ ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم أنه َقا َل :إِذا أ َح َّب هللا ُ ا ْل َع ْبدَ  ،قالَ
ج ْب ِرٌلَ علٌه السالم :إنً َقدْ أَ ْح َب ْب ُ
ج ْب ِرٌلُُ ،ث َّم ٌُ َنادِي فًِ أَهْ ِل
ح َّب ُهَ ،ف ٌُ ِ
ت فُالَ ًنا َفؤ َ ِ
ح ُّب ُه ِ
لِ ِ
َّ
َ
َ
َ
وض ُع لَ ُه
ح ُّبوهُ َف ٌُ ِ
هللا تبارك وتعالى َقدْ أ َح َّب فُالَ ًنا َفؤ ِ
اءُ ،ث َّم ٌُ َ
الس َم ِ
ح ُّب ُه أهْ ل ُ َّ
الس َم ِ
َّ
اء إِنَّ َ
ض َّ
ض
هللا ُ ا ْل َع ْبدَ َ ،قالَ َمالِكَّ :ل أَ ْحسِ ُب ُه ،إِ ََّّل َقالَ :فًِ ا ْل ُب ْؽ ِ
ضَ ،وإِ َذا أَ ْب َؽ َ
ا ْل َق ُبول ُ فًِ األَ ْر ِ
ِم ْثلَ َذلِ َك  ".الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا
صحٌح صرٌح فً محبة هللا جل وعبل لعباده وقد أخرجه من طرٌق مالك ابن حبان
اريُّ َ ،قا َل :أَ ْن َبؤ َ َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍر،
ٌس ْاألَ ْن َ
حٌث قال -365 :أَ ْخ َب َر َنا ْالح َُسٌْنُ بْنُ إِ ْد ِر َ
ص ِ
صلَّى
هللا َ
ُول َّ ِ
ْن أَ ِبً َ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،عنْ َرس ِ
َعنْ َمالِكٍ َ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم أَ َّن ُه َقا َل« :إِ َذا أَ َح َّب َّ
َّ
ج ْب ِرٌلََ :قدْ أَ ْح َب ْب ُ
ح َّب ُه،
ت فُ َال ًنا َفؤ َ ِ
هللا ُ ا ْل َع ْبدَ َ ،قالَ لِ ِ
ح ُّب ُه
ح ُّبوهَُ ،ف ٌُ ِ
هللا َقدْ أَ َح َّب فُ َال ًنا َفؤ َ ِ
َف ٌُ ِ
الس َم ِ
ج ْب ِرٌلُُ ،ث َّم ٌُ َنادِي فًِ أَهْ ِل َّ
ح ُّب ُه ِ
اء :إِنَّ َّ َ
ض َّ
هللا ُ ا ْل َع ْبدَ َ ...قا َل
ضَ ،وإِ َذا أَ ْب َؽ َ
وض ُع لَ ُه ا ْل َق ُبول ُ فًِ ْاألَ ْر ِ
اءُ ،ث َّم ٌُ َ
الس َم ِ
[ص ]87:أَهْ ل ُ َّ
ض م ِْث َل َذل َِكَ .قا َل أَبُو َحاتِم َرضِ ًَ َّ
َمالِ ٌ
هللا ُ َع ْن ُهَ :سم َِع َه َذا
كَ :ال أَحْ سِ ُب ُه إِ َّالَ ،قا َل فًِ ْالب ُْؽ ِ
ٍ
َ
َ
ْ
ْ
ٌِمَ ،عنْ أ ِبٌ ِه  ".وقال البؽوي فً
اع ب ِ
ْن َحك ٍ
ال َخ َب َر ُس َه ٌْ ٌلَ ،عنْ أ ِبٌهَِ ،و َسم َِع َع ِن ال َقعْ َق ِ
"شرح السنة" -3470 " :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن َع ْب ُد الرَّ حْ َم ِن بْنُ م َُح َّم ٍد الدَّاوُ دِيُّ  ،أَنا أَبُو
ْن الص َّْلتَِ ،نا أَبُو إِسْ َح َ
ص َم ِد
اق إِ ْب َراهٌِ ُم بْنُ َع ْب ِد ال َّ
ْن م َ
ُوسى ب ِ
ْال َح َس ِن أَحْ َم ُد بْنُ م َُح َّم ِد ب ِ
ٌر ِزيُّ  ،أَنا أَبُو َعلًٍِّ َزا ِه ُر بْنُ
ْالهَاشِ مًُِّ .حَ ،وأَ ْخ َب َر َنا أَبُو ْال َح َس ِن م َُح َّم ُد بْنُ م َُح َّم ٍد ال ِّش َ
أَحْ َمدَ  ،أَنا أَبُو إِسْ َح َ
ب أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً
ص َم ِد ْالهَاشِ مًُِّ  ،أَنا أَبُو مُصْ َع ٍ
اق إِ ْب َراهٌِ ُم بْنُ َع ْب ِد ال َّ
َب ْك ٍر ُّ
صال ٍِحَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ أَ ِبً
ْن أَ ِبً َ
ْن أَ َن ٍ
سَ ،عنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
الزهْ ِريُّ َ ،عنْ َمالِكِ ب ِ
"إِ َذا أَ َح َّب َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ،أَ َّن ُه َقا َل:
هللا َ
ُول َّ ِ
ه َُر ٌْ َر َةَ ،عنْ َرس ِ
هللا ُ ا ْل َع ْبدَ َقالَ
ج ْب ِرٌلََ :قدْ أَ ْح َب ْب ُ
السال ُمُ ،ث َّم ٌُ َنادِي فًِ أَهْ ِل
ح َّب ُهَ ،ف ٌُ ِ
ت فُال ًنا َفؤ َ ِ
ج ْب ِرٌل ُ َعلَ ٌْ ِه َّ
ح ُّب ُه ِ
لِ ِ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ض ُع لَ ُه ا ْلق ُبولَ فًِ
ح ُّبوهُ ،ف ٌُ ِ
هللا قدْ أ َح َّب فال ًنا ،فؤ ِ
اء ،ث َّم ٌَ َ
الس َم ِ
ح ُّب ُه أهْ ل ُ َّ
الس َم ِ
َّ
اء :إِنَّ َ
ض ا ْل َع ْبدَ "َ ،قا َل َمالِ ٌ
ض م ِْث َل َذل َِكَ .وفًِ
ضَ ،وإِ َذا أَ ْب َؽ َ
األَ ْر ِ
كَ :ال أَحْ َس ُب ُه إِال َقا َل فًِ ْالب ُْؽ ِ
هللا الصَّا ِلحًُِّ  ،أَنا أَبُو
ُوض ُع لَ ُه ْال َقبُو ُل» .أَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
ِر َوا ٌَ ِة الدَّاوُ ِديِّ ُ « :ث َّم ٌ َ
ان،أَنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل بْنُ م َُحمَّد الصفَّارَ ،نا أَحْ َمد بْن َم ْنصُور الرَّ ماديّ َ ،نا
ْال َح َس ِن بْنُ ِب ْش َر َ
َعبْد الرَّ َّز ِ َ
ض ِبم ِْث ِل
اإلسْ َنا ِد م ِْث َل َمعْ َناهَُ ،و َقا َلَ «:وإِ َذا أَب َْؽ َ
اق ،أنا َمعْ َم ٌرَ ،عنْ ُس َهٌ ٍْلِ ،ب َه َذا ِ
ذل َِك»َ .ه َذا َحد ٌ
ْن
صحٌِ ٌح ،أَ ْخ َر َج ُه مُسْ لِ ٌمَ ،عنْ َهار َ
ٌِث َ
ْن َسعٌِ ٍد األَ ٌْلًِِّ َ ،ع ِن اب ِ
ُون ب ِ
َوهْ بٍَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،وأَ ْخ َر َج ُه ُز َه ٌْ ُر بْنُ َحرْ بٍَ ،عنْ
ٌرَ ،عنْ ُس َهٌ ٍْلَ ،و َذ َك َر فًِ
َج ِر ٍ
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َ
ْالب ُْؽ ِ ْ
ُع ْق َب َةَ ،عنْ
ْن
ٌق م َ
ُوسى ب ِ
ض مِث َل َما َذ َك َر فًِ ْالحُبِّ َ ،وأ ْخ َر َج ُه م َُح َّم ٌدِ ،منْ َط ِر ِ
ض
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم فًِ ْالحُبِّ َ ،و َقا َلَ " :وإِ َذا أَ ْب َؽ َ
َناف ٍِعَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َةَ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ج ْب ِرٌل ُ َعلَ ٌْ ِه
ِض ُهَ ،قالََ :ف ٌُ ْب ِؽ ُ
ِض فُال ًنا َفؤ َ ْبؽ ْ
ج ْب ِرٌلََ ،ف ٌَقُول ُ :إِ ِّنً أ ُ ْبؽ ُ
ض ُه ِ
َع ْبدً ا دَ َعا ِ
ضو َن ُه،
ضوهَُ ،قالََ :ف ٌُ ْب ِؽ ُ
ِض فُال ًناَ ،فؤ َ ْب ِؽ ُ
هللا ٌُ ْبؽ ُ
الس َم ِ
السال ُمُ ،ث َّم ٌُ َنادِي فًِ أَهْ ِل َّ
َّ
اء :إِنَّ َّ َ
َ
َ
ض" َوكتب أبُو ال َّدرْ دَ اء إِلَى مسلمة بْن مخلدَ :سبلم
ضا ُء فًِ األ ْر ِ
وض ُع لَ ُه ا ْل َب ْؽ َ
ُث َّم ٌُ َ
إِلَى
اعة هللا ،أحبه هللاَ ،فإِذا أحبه هللا ،حببه
العبْد إِذا عمل ِب َط َ
َعلٌَْك أما بعدَ ،فإِن َ
العبْد إِذا عمل ِب َمعْ صِ ٌَة هللا أبؽضه هللاَ ،فإِذا أبؽضه ،بؽضه إِلَى عباده" .
عبادهَ ،وإِن َ
وأخرجه اإلمام أحمد والبخاري والبزار  ،قال ابن عبد البر فً "االستذكار" " :قال
أبو عمر هكذا رواه جماعة م َِن الرُّ َوا ِة َعنْ َمالِكٍ فٌِ َما َعلِمْ ُ
ٌز بْنُ
تَ ،و َر َواهُ َع ْب ُد ْال َع ِز ِ
ض ْال َعبْدَ
ار َو َمعْ َم ٌر َو َحمَّا ُد بْنُ َسلَ َم َة َعنْ ُس َهٌ ٍْل ِبإِسْ َنا ِد ِه َو َقالُوا فًِ آخ ِِر ِه َوإِ َذا أَب َْؽ َ
ْالم ُْخ َت ِ
َف َقا َل م ِْث َل َذل َِك َولَ ْم ٌَ ُ
ٌز بْنُ أَ ِبً َسلَ َم َة َعنْ ُس َهٌ ٍْل ِبإِسْ َنا ِد ِه َفلَ ْم
ش ُّكواَ ،و َر َوى َع ْب ُد ْال َع ِز ِ
ض أَصْ ًبلَ ،و َر َوى َه َذا ْال َحد َ
ٌِث َنافِ ٌع َم ْولَى بن ُع َم َر َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة
ٌَ ْذ ُكرْ فٌِ ِه ْالب ُْؽ َ
ْج
ِبم ِْث ِل َذل َِك لَ ْم ٌَ ْذ ُك ِر ْالب ُْؽ َ
ضَ ،و َر َواهُ َحجَّ ا ٌج َو َر ْو ُح بْنُ ُع َبادَ َة وؼٌرهما عن بن ُج َرٌ ٍ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل
ْن ُع ْق َب َة َعنْ َناف ٍِع َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
َعنْ م َ
ُوسى ب ِ
أَبُو ُع َم َر َقا َل َّ
الر ْح َمنُ
هللا ُ َع َّز َو َج َّل ( إن الذٌن ءامنوا وعملوا الصلحت َس ٌَ ْج َعل ُ لَ ُه ُم َّ
ُو ًدّ ا) [ َمرْ ٌَ َمَ ]96:ف َقا َل أَهْ ُل العلم بتؤوٌل القرآن منهم بن عباس ومجاهد وسعٌد بن جبٌر
هللا َ -ع َّز َو َج َّل َ ( -وأَ ْل َق ٌْ ُ
ت َعلَ ٌْ َك َم َح َّب ًة ِم ِّنً )
اس َو َقالُوا فًِ َق ْو ِل َّ ِ
ٌحبهم ٌحببهم إِلَى ال َّن ِ
س إِ َذا أَ َحبَّ َّ
هللا ُ َ -ع َّز َو َج َّل َ -عب ًْدا أَ ْل َقى
[ َط َهَ ]39:ح َّب ْب ُت َك إِلَى عِ َبادِيَ ،و َقا َل الرَّ ِبٌ ُع بْنُ أَ َن ٍ
َ ،و َقا َل َكعْ بُ
ض
ب أَهْ ِل ال َّس َما ِء ُث َّم أَ ْل َقى َم َو َّد ًة فًِ قُلُو ِ
لَ ُه َم َو َّد ًة فًِ قُلُو ِ
ب أَهْ ِل ْاألَرْ ِ
َ
هللا َما اسْ َت َقرَّ ل َِع ْب ٍد َث َنا ٌء فًِ أهل األرض حتى ٌستقر َث َنا ٌء فًِ أَهْ ِل ال َّس َما ِء،
ار َو َّ ِ
ْاألحْ َب ِ
هللا بْنُ َمسْ عُو ٍد َال َت َس ْل أَ َح ًدا َعنْ وُ ِّد ِه لَ َك َوا ْن ُ
ظرْ َما فًِ َن ْفسِ َك لَ ُه َفإِنَّ فً
َو َقا َل َع ْب ُد َّ ِ
نفسه مثل ذلك إن األرواح جنود مجندة فما تعارؾ منها ابتلؾ َو َما َت َنا َك َر ِم ْن َها
ْ
ب ِب ْاألَ َسانٌِ ِد فًِ ال َّتمْ ِهٌ ِد  ".وقال القاضً أبو الولٌد
ار َه َذا ْال َبا ِ
ؾَ ،و َق ْد َذ َكرْ َنا آ َث َ
اخ َتلَ َ
الباجً فً"المنتقى"(" :ص)َ (:مالِ ٌ
صال ٍِح َعنْ أَ ِبٌ ِه َعنْ أَ ِبً
ْن أَ ِبً َ
ك َعنْ ُس َهٌ ِْل ب ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َلَ «:إذا أَ َح َّب َّ
صلَّى َّ
هللا َ -
ه َُر ٌْ َر َة أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ج ْب ِرٌلَ
هللا ُ ا ْل َع ْبدَ َقالَ :لِ ِ
هللا َقدْ أَ َح َّب فُ َال ًنا
ح َّب ُه َف ٌُ ِ
َقدْ أَ ْح َب ْبت فُ َال ًنا َفؤ َ ِ
الس َم ِ
ج ْب ِرٌلُُ ،ث َّم ٌُ َنادِي فًِ أَهْ ِل َّ
ح ُّب ُه ِ
اء :إنَّ َّ َ
ض َّ
هللا ُ ْال َعبْدَ
ح ُّبوهُ َف ٌُ ِ
َفؤ َ ِ
ض» َوإِ َذا أَب َْؽ َ
وض ُع لَ ُه ا ْل َق ُبول ُ فًِ ْاألَ ْر ِ
اءُ ،ث َّم ٌُ َ
الس َم ِ
ح ُّب ُه أَهْ ل ُ َّ
صلَّى َّ
َقا َلَ :مالِ ٌ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ض م ِْث َل َذل َِك)( .ش)َ :ق ْول ُ ُه َ -
ك َال أَحْ َس ُب ُه َّإال أَ َّن ُه َقا َل :فًِ ْالب ُْؽ ِ
َو َسلَّ َم َ -إذا أَ َحبَّ َّ
هللا َت َعالَى ل ِْل َع ْب ِد َمعْ َنا َها أَنْ ٌ ُِرٌدَ
هللا ُ ْال َعبْدَ َقا َلْ :ال َقاضِ ً أَبُو َب ْك ٍر َم َحب َُّة َّ ِ
ح َّب ُه َ -و َ َّ
ون
ج ْب ِرٌ َل َ -علَ ٌْ ِه الس ََّبل ُم َ :-ق ْد أَحْ َببْت فُ َبل ًنا َفؤ َ ِ
هللا ُ أَعْ لَ ُم  -أَنْ ٌَ ُك َ
إ َثا َب َت ُه َو َق ْول ُ ُه لِ ِ
ح ُّب ُه َّ
هللا ُ َو َذل َِك الرَّ ُج ُل ٌُحِبُّ
ج ْب ِرٌ َل ٌُ ِ
ْن فًِ َّ ِ
هللا َفإِنَّ ِ
ان ُم َت َحا َّبٌ ِ
َذل َِك َعلَى َمعْ َنى أَنْ ٌَ ُكو َن ِ
ج ْب ِرٌ َل َ -علَ ٌْ ِه الس ََّبل ُم َ -قا َلَّ :
ْال َم َبلبِ َك َة َوأَهْ َل َّ
ٌِن َوأَهْ ُل ْال ُك ْف ِر ٌ َُعا ُد َ
اع ِة أَجْ َمع َ
الط َ
هللا ُ
ون ِ
هللا َعد ٌُّو لِ ْل َكاف ِِرٌنَ }
َت َعالَىَ {:منْ َكانَ َعد ًُّوا ِ َّ ِ
ّلِل َو َمالبِ َكتِ ِه َو ُر ُ
سلِ ِه َو ِ
ج ْب ِرٌلَ َومٌِ َكالَ َفإِنَّ َّ َ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ُ ،-ث َّم ٌُ َنادِي فًِ أَهْ ِل ال َّس َما ِء ٌَحْ َت ِم ُل
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َ -
[البقرةَ ( .]98 :ف ْ
ار َك َو َت َعالَى ٌَقُو ُل
هللا َت َب َ
أَنْ ٌ ُِرٌدَ أَنَّ ِ
ج ْب ِرٌ َل ٌُ َنادِي فًِ أَهْ ِل ال َّس َما ِء َو ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌ ُِرٌدَ أَنَّ َّ َ
ْ
ح ُّب ُه أَهْ ُل ال َّس َما ِء
ٌِه ْم ِب َذل َِك َف ٌُ ِ
َذل َِك ِألَهْ ِل ال َّس َما ِء َك َما ٌَقُول ُ ُه لِ ِ
ج ْب ِرٌ َل أَ ْو ٌَؤ ُم ُر َمنْ ٌُ َنادِي ف ِ
هلل َع َّز َو َج َّل.
ل َِذل َِك َك َما ٌُ ِ
ٌِّن ِ َّ ِ
ج ْب ِرٌ ُل َفٌَصِ ٌ ُر ِب َذل َِك ْال َع ْب ُد َم َع أَهْ ِل ال َّس َما ِء ِمنْ ْال ُم َت َحاب َ
ح ُّب ُه ِ
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صلَّى َّ
ض ٌ ُِرٌ ُد
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ُ ،-ث َّم ٌ َ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َ -
( َف ْ
ُوض ُع لَ ُه ْال َقبُو ُل فًِ ْاألَرْ ِ
اس ٌُ َقا ُل فُ َبل ٌن ُمن َِح ِمنْ فُ َبل ٍن َقب ً
ُوال أَيْ ُر ِز َق ِم ْن ُه َم َحب ًَّة َو َق ْد قٌِ َل فًِ َق ْو ِل
ْال َم َح َّب َة فًِ ال َّن ِ
الر ْح َمنُ ُو ًدّ ا } [مرٌم:
الصال َِحا ِ
ت َس ٌَ ْج َعل ُ لَهُ ُم َّ
هللا َع َّز َو َج َّل {:إِنَّ الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
َّ ِ
اس َوٌ َُحقِّ ُق َذل َِك أَنَّ
َّاس أَ َّن ُه َقا َلِ ٌُ :
ي َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
َ .]96ور ُِو َ
ْن َعب ٍ
ح ُّبهُ ْم َوٌ َُح ِّب ُبهُ ْم لِل َّن ِ
هللا ب ِ
هللا َع َّز َو َج َّل َو َم َح َّب ِة ْال ِع َبادِ؛ ِألَ َّن َها
َّاس َف َّس َر ت ِْل َك ْال َم َح َّب َة ِب َم َح َّب ِة َّ ِ
ْالوُ َّد ْال َم َحب َُّة لَكِنَّ اب َْن َعب ٍ
َ
ٌِن آ َم ُنوا َو َعمِلُوا
اري َت َعالَى َعلَى عِ َبا ِد ِه الَّذ َ
ْال َم َحب َُّة الَّتًِ ٌُ ْن َت َف ُع ِب َها َوٌُمْ ِكنُ أنْ ٌَمْ َتنَّ ْال َب ِ
ض َّ
هللا ُ ْال َعبْدَ َقا َلَ :مالِ ٌ
ك َال أَحْ سِ ُب ُه َّإال أَ َّن ُه َقا َل:
الصَّال َِحا ِ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َوإِ َذا أَب َْؽ َ
ت ِب َهاَ ( .ف ْ
َ
َ
َ
ْ
هللا َت َعالَى ل ِْل َع ْب ِد أ َّن ُه أ َرادَ
ض َّ ِ
ض مِث َل َذل َِك َقا َلْ :ال َقاضِ ً أبُو َب ْك ٍر َمعْ َنى ب ُْؽ ِ
فًِ ْالب ُْؽ ِ
ُعقُو َب َت ُه َو َظنَّ َمالِ ٌ
ب َما َت َق َّد َم ِمنْ أَ َّن ُه ٌَقُو ُل َت َعالَى
ض َعلَى َح َس ِ
ك أَ َّن ُه َقا َل :فًِ ْالب ُْؽ ِ
ج ْب ِرٌ َل َ -علَ ٌْ ِه الس ََّبل ُم  -إ ِّنً أَب َْؽضْ ت فُ َبل ًنا َفؤ َ ْب ِؽضْ ُه َف ٌُ ْب ِؽ ُ
ج ْب ِرٌلُُ ،ث َّم ٌُ َنادِي فًِ
ض ُه ِ
لِ ِ
َ
ُ
َ
َّ
ض ْال َك َرا ِه ٌَةُ
ْ
هللا ٌَب َْؽضُ فُ َبل ًنا َفؤ ْب ِؽضُوهُ ،ث َّم ٌ َ
ُوض ُع لَ ُه فًِ األرْ ِ
أَهْ ِل ال َّس َما ِء :إنَّ َ
ح َم ُه َّ
اس َولَ ْم ٌَ َت َحقَّ ْق ُه َمالِ ٌ
هللا ُ َ -ت َحقُّ َق ُه لِ َما َت َق َّد َم َفل َِذل َِك
ك َ -ر ِ
وس ال َّن ِ
َو ِاالجْ تِ َنابُ فًِ ُنفُ ِ
ضى ْال َحد ُ
ٌِث أَنَّ ا ِّت َف َ
ض َعلَى َم َح َّب ِة
ؾ فٌِ َما سِ َواهُ َفا ْق َت َ
أَ ْخ َب َر ِب َما َعلِ َم َو َت َوقَّ َ
اق أَهْ ِل ْاألَرْ ِ
ب َذل َِك َو َ َّ
هللا َت َعالَىَ ،وب ُْؽ ُ
هللا ُ أَعْ لَ ُم،
ضهُ ْم لَ ُه َعلَى َح َس ِ
الرَّ ج ُِل دَ لٌِ ٌل َعلَى َفضْ ِل َمالَ ُه عِ ْندَ َّ ِ
ون َمنْ لَ ْم ٌَعْ ِر ْف ُه َولَ ْم ٌَسْ َمعْ ِب ِه(.ص)َ (:مالِ ٌ
ك
ض َمنْ َع َر َف ُه ِم ْنهُ ْم ُد َ
َوإِ َّن َما ٌ َُرا ُد ِبؤَهْ ِل ْاألَرْ ِ
َ
جدَ ِد َم ْش َق َفإِ َذا
ار َعنْ أَ ِبً ْإد ِر َ
ٌس ْال َخ ْو َالنًِِّ أَ َّن ُه َقا َل« :دَ َخ ْلت َمسْ ِ
ْن دٌِ َن ٍ
از ِم ب ِ
َعنْ أ ِبً َح ِ
اق َّ
الث َنا ٌَا َوإِ َذا ال َّناسُ َم َع ُه َإذا ْ
َف ًتى َشابٌّ َبرَّ ُ
صدَ رُوا َعنْ
اخ َتلَفُوا فًِ َشًْ ٍء أَسْ َن ُدوا إلَ ٌْ ِه َو َ
َق ْو ِل ِه َف َسؤ َ ْلت َع ْن ُه َفقٌِ َل َه َذا م َُع ُ
ان ْال َؽ ُد َهجَّ رْ ت َف َو َج ْدته َق ْد َس َب َقنًِ
اذ بْنُ َج َب ٍل َفلَمَّا َك َ
ج ْبته ِمنْ قِ َب ِل َوجْ ِه ِه
ضى َ
ُصلًِّ َقا َلَ :فا ْن َت َظرْ ته َح َّتى َق َ
ٌر َو َو َج ْدته ٌ َ
ص َبل َتهُُ ،ث َّم ِ
ِبال َّت ْه ِ
ج ِ
آهلل
هللا إ ِّنً َأل ُ ِ
آهلل َفقُ ْلتِ َّ :
آهلل َف َقا َلِ َّ :
آهلل َفقُ ْلتِ َّ :
هلل َف َقا َلِ َّ :
ّك ِ َّ ِ
حب َ
َف َسلَّمْ ت َعلَ ٌْهُِ ،ث َّم قُ ْلتَ :و َ َّ ِ
آهلل َقا َلَ :فؤ َ َخ َذ ِب ُحب َْو ِة ِردَ ابًِ َف َج َب َذنًِ إلَ ٌْ ِه َو َقا َل :أَ ْبشِ رْ َفإِ ِّنً َس ِمعْ ت
آهلل َفقُ ْلتِ َّ :
َف َقا َلِ َّ :
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَ -قُو ُل َقا َل َّ
صلَّى َّ
َ :و َج َب ْت َم َح َّبتًِ
ار َك َو َت َعالَى
هللا ُ َت َب َ
هللا َ -
َرسُو َل َّ ِ
او ِرٌنَ فًِ َوا ْل ُم َت َبا ِذلٌِنَ فًِ ») ش َق ْو ُل أَ ِبً
لِ ْل ُم َت َحا ِّبٌنَ فًِ َوا ْل ُم َت َجالِسِ ٌنَ فًِ َوا ْل ُم َت َز ِ
ض َّ
اق َّ
ٌس ْال َخ ْو َالنًِِّ َفإِ َذا َف ًتى َشابٌّ َبرَّ ُ
الث ْؽ ِر
ار ٌ ُِرٌ ُد أَ ْب ٌَ َ
الث َنا ٌَا َقا َل :عِ َ
ْإد ِر َ
ٌسى بْنُ دٌِ َن ٍ
َح َس َن ُه َوقٌِ َل َمعْ َناهُ َكثٌِ ُر ال َّت َبس ُِّم َط ْل ُق ْال َوجْ ِه َو ْاألَ َّو ُل أَ ْظ َه ُر َو َق ْول ُ ُه َوإِ َذا ال َّناسُ َم َع ُه َإذا
اخ َتلَفُوا فًِ َشًْ ٍء أَسْ َن ُدوا إلَ ٌْ ِه ٌ ُِرٌ ُد َ -و َ َّ
ْ
هللا ُ أَعْ لَ ُم َ -ر ُّدوا إلَ ٌْ ِه ال َّن َظ َر فٌِ ِه َوال َّتحْ كٌِ َم لَ ُه فًِ
ُون
َتصْ حٌِ ِ
ُون َعنْ َق ْولِ ِه ٌ ُِرٌ ُد ٌَصْ ُدر َ
ح ِه َما َرآهُ ِمنْ أَ ْق َوال ِِه ْم َو َر َّد َما ٌَ َرى َر َّدهُ َف ٌَصْ ُدر َ
َ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َف َسؤ ْلت َع ْن ُه َفقٌِ َل َه َذا
اع َق ْولِ ِهَ ( .ف ْ
َعنْ َذل َِك ِاال ْخت َِبلؾِ إلَى ِاال ِّت َف ِ
اق َعلَى ا ِّت َب ِ
َ
َ
ُ
از ٍم فًِ َه َذا ْال َق ْو ِل َوإِ َّن َما ه َُو ُع َبادَ ةُ بْنُ
م َُعاذ بْنُ َج َب ٍل َقا َل :أحْ َم ُد بْنُ َخالِ ٍد َو َه َم أبُو َح ِ
ْن َع َطا ٍء َس ِمعْ ت ْال َولٌِدَ ب َْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ٌ َُح ِّد ُ
ت َر َواهُ ُ
ث َعنْ
الصَّا ِم ِ
شعْ َب ُة َعنْ ٌَعْ لَى ب ِ
َ
ْ
ْ
ت َو َذ َك َر ال َحد َ
از ٍم
ٌس ال َخ ْو َالنًِِّ  :لَقٌِت ُع َبادَ َة ب َْن الصَّا ِم ِ
أَ ِبً ْإد ِر َ
ٌِث الَّذِي َذ َك َرهُ أبُو َح ِ
ْن َج َب ٍل َو ٌَ ُد ُّل َعلَى صِ حَّ ِة َه َذا َما َر َواهُ ابْنُ ُع ٌَ ٌْ َن َة َعنْ
َعنْ أَ ِبً ْإد ِر َ
ٌس َعنْ م َُعا ِذ ب ِ
ُّ
ت َوأَ َبا ال َّدرْ دَ ا ِء َو َش َّدادَ ب َْن
ٌس ْال َخ ْو َال ِنًِّ أَ ْد َر ْكت ُع َبادَ َة ب َْن الصَّا ِم ِ
الزهْ ِريِّ َعنْ أَ ِبً ْإد ِر َ
س َو َفا َتنًِ م َُع ُ
اذ بْنُ َج َب ٍل َو َق ْد َقا َل:
أَ ْو ٍ
َ
 - 1634أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ارَ ،عنْ أَ ِبً
ْن دٌِ َن ٍ
از ِم ب ِ
كَ ،عنْ أ ِبً َح ِ
اق َّ
جدَ ِد َم ْش َق َفإِ َذا أنا ب َف ًتى َبرَّ ُ
ٌس ْال َخ ْوالَنًِِّ  ،أَ َّن ُه َقا َل :دَ َخ ْل ُ
الث َنا ٌَا َوإِ َذا ال َّناسُ
إِ ْد ِر َ
ت َمسْ ِ
َم َعهُ ،إِ َذا ْ
صدَ رُوا َعنْ رأٌهَ ،ف َسؤ َ ْل ُ
ت َع ْنهَُ ،فقٌِ َلَ :ه َذا
اخ َتلَفُوا فًِ َشًْ ٍء أَسْ َن ُدوا إِلَ ٌْ ِه َو َ
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م َُع ُ
ان ْال َؽ ُد َهجَّ رْ ُ
ُصلًِّ،
ٌرَ ،و َو َج ْد ُت ُه ٌ َ
اذ بْنُ َج َب ٍلَ ،فلَمَّا َك َ
ت َف َو َج ْد ُت ُه َق ْد َس َب َقنًِ ِبال َّت ْه ِ
ج ِ
ت َعلَ ٌْهُِ ،ث َّم قُ ْل ُ
ج ْب ُت ُه ِمنْ قِ َب ِل َوجْ ِه ِه َف َسلَّمْ ُ
ت:
ضى َ
َقا َلَ :فا ْن َت َظرْ ُت ُه َح َّتى َق َ
صبلَ َتهُُ ،ث َّم ِ
آهلل؟ َفقُ ْل ُ
آهلل؟ َفقُ ْل ُ
آهللَ ،فؤ َ َخ َذ ِب ُحب َْو ِة ِردَ ابًِ،
هللا إِ ِّنً َأل ُ ِ
تِ َّ :
آهللَ ،ف َقا َلِ َّ :
تِ َّ :
ُّكَ ،ف َقا َلِ َّ :
حب َ
َو َّ ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم ٌَقُو ُلَ :قا َل َّ
َف َج َب َذنًِ إِلَ ٌْهَِ ،و َقا َل :أَ ْبشِ رْ َفإِ ِّنً َس ِمعْ ُ
هللا َ
ت َرسُو َل َّ ِ
هللا ُ
ار َك َو َت َعالَىَ :و َج َب ْ
ٌن فًَِّ ،
او ِر َ
ٌِّن فًَِّ َ ،و ْال ُم َت َجالِسِ َ
ت َم َح َّبتًِ ل ِْل ُم َت َحاب َ
َت َب َ
ٌن فًَِّ َ ،و ْال ُم َت َز ِ
ٌِن فًَِّ  " .الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى
َو ْال ُم َت َبا ِذل َ
وإٌانا حدٌث صحٌح صرٌح ،قال الشاشً فً المسند :وقال ابن حبان -575 :أَ ْخ َب َر َنا
اريُّ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا أَحْ َم ُد بْنُ أَ ِبً َب ْك ٍرَ ،عنْ َمالِكٍ َ ،عنْ أَ ِبً
ٌس ْاألَ ْن َ
ُسٌْنُ بْنُ إِ ْد ِر َ
ْالح َ
ص ِ
ٌس ْال َخ ْو َالنًِِّ  ،أَ َّن ُه َقا َل :دَ َخ ْل ُ
جدَ ِد َم ْش َق َفإِ َذا َف ًتى
ارَ ،عنْ أَ ِبً إِ ْد ِر َ
ت َمسْ ِ
ْن دٌِ َن ٍ
از ِم ب ِ
َح ِ
ْ
اق َّ
الث َنا ٌَاَ ،وإِ َذا ال َّناسُ َم َعهُ ،إِ َذا ْ
َبرَّ ُ
صدَ رُوا َعنْ َرأ ٌِهِ،
اخ َتلَفُوا فًِ َشًْ ٍء ،أَسْ َن ُدوهُ إِلَ ٌْهَِ ،و َ
َف َسؤ َ ْل ُ
ت َع ْنهَُ ،فقٌِ َل" :ه ََذا ُم َعا ُذ ْبنُ َج َب ٍلَ ،فلَ َّما َكانَ ا ْل َؽدُ ،ه ََّج ْر ُ
ت َف َو َجدْ ُت ُه َقدْ َس َب َقنًِ
ج ْب ُت ُه مِنْ قِ َب ِل
ضى َ
صلًَِّ ،قالََ :فا ْن َت َظ ْر ُت ُه َح َّتى َق َ
ٌرَ ،و َو َجدْ ُت ُه ٌُ َ
ص َال َت ُهُ ،ث َّم ِ
ِبال َّت ْه ِ
ج ِ
تَّ :
ح ُّب َك ِ َّّلِلِ ،ف َقالََّ :
آّلِلُى قُ ْل ُ
ت َعلَ ٌْ ِه َوقُ ْل ُ
َو ْج ِههَِ ،ف َسلَّ ْم ُ
آّلِلَُ ،فؤ َ َخ َذ ِب َح ْب َو ِة
هللا إِ ِّنً َأل ُ ِ
تَ :و َّ ِ
صلَّى َّ
ِردَ ابًِ َف َج َذ َبنًِ إِلَ ٌْ ِه َو َقالَ :أَ ْبشِ ْرَ ،فإِ ِّنً َسم ِْع ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
سولَ َّ ِ
هللا َ
ت َر ُ
ٌَقُولََ « :قالَ َّ
ار َك َو َت َعالَىَ :و َج َب ْت َم َح َّبتًِ لِ ْل ُم َت َحا ِّبٌنَ ف ًََِّ ،وا ْل ُم َت َجالِسِ ٌنَ ف ًَِّ،
هللا ُ َت َب َ
او ِرٌنَ ف ًَِّ »،وقال -577 " :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو ٌَعْ لَىَ ،ح َّد َث َنا َم ْخلَ ُد بْنُ أَ ِبً ُز َمٌ ٍْلَ ،ح َّد َث َنا
َوا ْل ُم َت َز ِ
وقَ ،عنْ َع َطا ِء ب ِ َ
احَ ،عنْ أَ ِبً
أَبُو ْال َمل
ٌِح الرَّ قًُِّّ َ ،عنْ َح ِبٌ ِ
ْن أَ ِبً َمرْ ُز ٍ
بب ِ
ْن أ ِبً َر َب ٍ
ِ
مُسْ ل ٍِم ْال َخ ْو َال ِنًِّ َ ،قا َل :قُ ْل ُ
ُّك ل َِؽ ٌْ ِر ُد ْن ٌَا أَرْ جُو أَنْ أُصِ ٌ َب َها
هللا إِ ِّنً َأل ُ ِ
حب َ
ْن َج َب ٍلَ :و َّ ِ
ت ِلم َُعا ِذ ب ِ
ِم ْن َكَ ،و َال َق َرا َب َة َب ٌْنًِ َو َب ٌْ َن َكَ ،قا َلَ :ف ِؤلَيِّ َشًْ ٍء؟ قُ ْل ُ
ب ُحب َْوتًُِ ،ث َّم َقا َل:
هللَ ،قا َلَ :ف َج َذ َ
تِ َّ ِ :
صلَّى َّ
صا ِد ًقاَ ،فإِ ِّنً َس ِمعْ ُ
أَ ْبشِ رْ إِنْ ُك ْن َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم،
ت َرسُو َل
هللا َ
َّ ِ
ت َ
ش ٌَ ْو َم ََّل ظِ لَّ إِ ََّّل ظِ لُّ ُهْ ٌَ ،ؽ ِب ُطهُ ْم ِب َم َكانِ ِه ِم
ٌَقُو ُل«:ا ْل ُم َت َحا ُّبونَ فًِ َّ ِ
هللا فًِ ظِ لِّ ا ْل َع ْر ِ
ال َّن ِب ٌُّونَ َوال ُّ
ت َفؤ َ َت ٌْ ُ
ش َهدَ ا ُء» ُث َّمَ ،قالََ :ف َخ َر ْج ُ
ث
الصا ِمتَِ ،ف َحدَّ ْث ُت ُه ِب َحدٌِ ِ
ت ُع َبادَ َة ْبنَ
َّ
صلَّى َّ
تَ :سم ِْع ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُول ُ َعنْ
الصا ِم ِ
سولَ َّ ِ
هللا َ
ت َر ُ
ُم َعاذٍ ،ف َقالَ ُع َبادَ ةُ ْبنُ َّ
ار َك َو َت َعالَىُ «:ح َّق ْت َم َح َّبتًِ َعلَى ا ْل ُم َت َحا ِّبٌنَ ف ًََِّ ،و ُح َّق ْت َم َح َّبتًِ َعلَى
َر ِّب ِه َت َب َ
او ِرٌنَ ف ًََِّ ،و ُح َّق ْت َم َح َّبتًِ َعلَى
ا ْل ُم َت َناصِ حٌِنَ ف ًََِّ ،و ُح َّق ْت َم َح َّبتًِ َعلَى ا ْل ُم َت َز ِ
الصدِّ ٌقُونَ ِب َم َكانِ ِه ْم »،
ورْ ٌَ ،ؽ ِب ُطهُ ُم ال َّن ِب ٌُّونَ َو ِّ
ا ْل ُم َت َبا ِذلٌِنَ ف ًََِّ ،و ُه ْم َعلَى َم َن ِ
اب َر مِنْ ُن ٍ
وقال فً "شرح مشكل اآلثار"َ -3890 " :ح َّد َث َنا ٌُو ُنسُ َ ،قا َل :أَ ْخ َب َر َنا ابْنُ َوهْ بٍ ،أَنَّ
َ
ٌس ْال َخ ْو َال ِنًِّ أَ َّن ُه َقا َل :دَ َخ ْل ُ
ت
ارَ ،عنْ أَ ِبً إِ ْد ِر َ
ْن دٌِ َن ٍ
از ِم ب ِ
َما ِل ًكا َح َّد َثهَُ ،عنْ أ ِبً َح ِ
اق َّ
الث َنا ٌَاَ ،وإِ َذا ال َّناسُ َم َع ُه إِ َذا ْ
جدَ ِد َم ْش َق َفإِ َذا َف ًتى َبرَّ ُ
اخ َتلَفُوا فًِ َشًْ ٍء ،أَسْ َن ُدوا
َمسْ ِ
ْ
ت َع ْنهُ؟ َفقٌِ َلَ :ه َذا م َُع ُ
صدَ رُوا َعنْ َرأ ٌِهَِ ،ف َسؤ َ ْل ُ
ان ْال َؽ ُد
اذ بْنُ َج َب ٍلَ ،فلَمَّا َك َ
إِلَ ٌْهَِ ،و َ
َهجَّ رْ ُ
ص َبل َتهُ،
ضى َ
ُصلًَِّ ،فا ْن َت َظرْ ُت ُه َح َّتى َق َ
ٌرَ ،و َو َج ْد ُت ُه ٌ َ
تَ ،ف َو َج ْد ُت ُه َق ْد َس َب َقنًِ ِبال َّت ْه ِ
ج ِ
ت َعلَ ٌْهُِ ،ث َّم قُ ْل ُ
ج ْب ُت ُه ِمنْ قِ َب ِل َوجْ ِههَِ ،ف َسلَّمْ ُ
هلل َع َّز َو َجلََّ ،ف َقا َل:
تَ :وهللاِ إِ ِّنً َأل ُ ِ
ُّك ِ َّ ِ
حب َ
ُث َّم ِ
آهلل؟ َفقُ ْل ُ
آهلل؟ َفقُ ْل ُ
هللاَ ،فؤ َ َخ َذ ِب ُحب َْو ِة ِردَ ابًَِ ،ف َج َب َذنًِ إِلَ ٌْهَِ ،و َقا َل:
تَ :و ِ
هللاَ ،ف َقا َلِ َّ :
تَ :و ِ
َّ ِ
صلَّى َّ
أَ ْبشِ رْ َ ،فإِ ِّنً َس ِمعْ ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُلَ ":قالَ هللا َُ ":و َج َب ْت َم َح َّبتًِ
ت َرسُو َل هللاِ َ
او ِرٌنَ ف ًََِّ ،وا ْل ُم َت َبا ِذلٌِنَ ف ًَِّ " ،قلت فالمحبة
لِ ْل ُم َت َحا ِّبٌنَ ف ًََِّ ،وا ْل ُم َت َجالِسِ ٌنَ ف ًََِّ ،وا ْل ُم َت َز ِ
فً هللا جل وعبل ال لشًء إال هلل وفً هللا من أهم ما ٌتحصل علٌه المسلم وٌدخره
عنده فقد ثبت أن هللا جل وعبل ٌظل أهلها فً ظله ٌوم ال ظل إال ظلهٌ ،وم تدنو
Page 103

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

الشمس من الناس حتى تصٌر على بعد مٌل فٌرشح الناس فً العرق حسب أعمالهم
فً الدنٌا كما فً حدٌث الشفاعة الكبرى ،فذلك الٌوم العظٌم ٌتبٌن فضل المحبة فً
هللا وهلل ،وهللا تعالى أجل وأعلم.قال القاضً أبو الولٌد الباجً فً "المنتقى":) ( ":
َ
( َمالِ ٌ
جدَ
ار َعنْ أَ ِبً ْإد ِر َ
ٌس ْال َخ ْو َالنًِِّ أَ َّن ُه َقا َل« :دَ َخ ْلت َمسْ ِ
ْن دٌِ َن ٍ
از ِم ب ِ
ك َعنْ أ ِبً َح ِ
اق َّ
الث َنا ٌَا َوإِ َذا ال َّناسُ َم َع ُه َإذا ْ
ِد َم ْش َق َفإِ َذا َف ًتى َشابٌّ َبرَّ ُ
اخ َتلَفُوا فًِ َشًْ ٍء أَسْ َن ُدوا إلَ ٌْ ِه
صدَ رُوا َعنْ َق ْولِ ِه َف َسؤ َ ْلت َع ْن ُه َفقٌِ َل َه َذا م َُع ُ
ان ْال َؽ ُد َهجَّ رْ ت َف َو َج ْدته
اذ بْنُ َج َب ٍل َفلَمَّا َك َ
َو َ
ج ْبته ِمنْ
ضى َ
ُصلًِّ َقا َلَ :فا ْن َت َظرْ ته َح َّتى َق َ
ٌر َو َو َج ْدته ٌ َ
ص َبل َتهُُ ،ث َّم ِ
َق ْد َس َب َقنًِ ِبال َّت ْه ِ
ج ِ
آهلل َف َقا َلَّ :
هللا إ ِّنً َأل ُ ِ
آهللِ
آهلل َفقُ ْلتِ َّ :
هلل َف َقا َلِ َّ :
ّك ِ َّ ِ
حب َ
ِق َب ِل َوجْ ِه ِه َف َسلَّمْ ت َعلَ ٌْهُِ ،ث َّم قُ ْلتَ :و َ َّ ِ
آهلل َقا َلَ :فؤ َ َخ َذ ِب ُحب َْو ِة ِردَ ابًِ َف َج َب َذنًِ إلَ ٌْ ِه َو َقا َل :أَ ْبشِ رْ َفإِ ِّنً
آهلل َفقُ ْلتِ َّ :
آهلل َف َقا َلِ َّ :
َفقُ ْلتِ َّ :
َّ
صلَّى َّ
ار َك َو َت َعالَى َو َج َب ْت
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَ -قُو ُل َقا َل:
هللا ُ َت َب َ
هللا َ -
َس ِمعْ ت َرسُو َل َّ ِ
:
او ِرٌنَ فًِ َوا ْل ُم َت َبا ِذلٌِنَ فًِ») ش
َم َح َّبتًِ لِ ْل ُم َت َحا ِّبٌنَ فًِ َوا ْل ُم َت َجالِسِ ٌنَ فًِ َوا ْل ُم َت َز ِ
اق َّ
ٌس ْال َخ ْو َالنًِِّ َفإِ َذا َف ًتى َشابٌّ َبرَّ ُ
ار ٌ ُِرٌ ُد
الث َنا ٌَا َقا َل :عِ َ
َق ْو ُل أَ ِبً ْإد ِر َ
ٌسى بْنُ دٌِ َن ٍ
ض َّ
الث ْؽ ِر َح َس َن ُه َوقٌِ َل َمعْ َناهُ َكثٌِ ُر ال َّت َبس ُِّم َط ْل ُق ْال َوجْ ِه َو ْاألَ َّو ُل أَ ْظ َه ُر َو َق ْول ُ ُه َوإِ َذا
أَ ْب ٌَ َ
اخ َتلَفُوا فًِ َشًْ ٍء أَسْ َن ُدوا إلَ ٌْ ِه ٌ ُِرٌ ُد َ -و َ َّ
ال َّناسُ َم َع ُه َإذا ْ
هللا ُ أَعْ لَ ُم َ -ر ُّدوا إلَ ٌْ ِه ال َّن َظ َر فٌِ ِه
ُون َعنْ َق ْولِ ِه
َوال َّتحْ كٌِ َم لَ ُه فًِ َتصْ حٌِ ِ
ح ِه َما َرآهُ ِمنْ أَ ْق َوال ِِه ْم َو َر َّد َما ٌَ َرى َر َّدهُ َف ٌَصْ ُدر َ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه
اع َق ْولِ ِه.
( َف ْ
ٌ ُِرٌ ُد ٌَصْ ُدر َ
ُون َعنْ َذل َِك ِاال ْخت َِبلؾِ إلَى ِاال ِّت َف ِ
اق َعلَى ا ِّت َب ِ
َ
َ
ُ
َ
از ٍم فًِ َه َذا ْال َق ْو ِل
َف َسؤ ْلت َع ْن ُه َفقٌِ َل َه َذا م َُعاذ بْنُ َج َب ٍل َقا َل :أحْ َم ُد بْنُ َخالِ ٍد َو َه َم أبُو َح ِ
ت َر َواهُ ُ
ْن َع َطا ٍء َس ِمعْ ت ْال َولٌِدَ ب َْن َع ْب ِد
َوإِ َّن َما ه َُو ُع َبادَ ةُ بْنُ الصَّا ِم ِ
شعْ َب ُة َعنْ ٌَعْ لَى ب ِ
الرَّ حْ َم ِن ٌ َُح ِّد ُ
ت َو َذ َك َر ْال َحد َ
ٌِث
ٌس ْال َخ ْو َالنًِِّ  :لَقٌِت ُع َبادَ َة ب َْن الصَّا ِم ِ
ث َعنْ أَ ِبً ْإد ِر َ
َ
ْن َج َب ٍل َو ٌَ ُد ُّل َعلَى صِ حَّ ِة َه َذا َما
از ٍم َعنْ أَ ِبً ْإد ِر َ
ٌس َعنْ م َُعا ِذ ب ِ
الَّذِي َذ َك َرهُ أبُو َح ِ
َر َواهُ ابْنُ ُع ٌَ ٌْ َن َة َعنْ ُّ
ت
ٌس ْال َخ ْو َالنًِِّ أَ ْد َر ْكت ُع َبادَ َة ب َْن الصَّا ِم ِ
الزهْ ِريِّ َعنْ أَ ِبً ْإد ِر َ
س َو َفا َتنًِ م َُع ُ
اذ بْنُ َج َب ٍل َو َق ْد َقا َلْ :ال َولٌِ ُد بْنُ مُسْ ل ٍِم أَ ْد َر َك أَبُو
َوأَ َبا ال َّدرْ دَ ا ِء َو َش َّدادَ ب َْن أَ ْو ٍ
اع ٌة ِمنْ أَهْ ِل َه َذا ال َّشؤْ ِن وُ لِدَ أَبُو
ٌِنَ .و َقا َلَ :ج َم َ
ٌس م َُع َاذ ب َْن َج َب ٍل َوه َُو ابْنُ َع ْش ِر سِ ن َ
ْإد ِر َ
ْن َو ُتوُ فِّ ًَ م َُع ُ
ان َع ْش َر َة
اس َو َك َ
ُون َع َم َو َ
ْإد ِر َ
ٌس َعا َم ُح َنٌ ٍ
ان َس َن َة َث َم ِ
اذ بْنُ َج َب ٍل فًِ َطاع ِ
ون َسم َِع ِم ْن ُه َه َذا ْال َحد َ
ص ًة َو َمعْ َنى َق ْولِ ِه فًِ ِر َوا ٌَ ِة
ٌِث َخا َّ
َف َعلَى َه َذا ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌَ ُك َ
الزهْ ريِّ َفا َتنًِ م َُع ُ
ِب َوأَ َخ َذ
صح َ
ٌِر َك َما َ
اذ بْنُ َج َب ٍل َفا َت ْت ُه صُحْ َب ُت ُه َولَنْ ٌَؤْ ُخ َذ َع ْن ُه ْال َكث َ
ُّ ِ
س َ -و َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم َ -وأَحْ َك ُم.
ٌِر َعنْ ُع َبادَ َة ب َْن الصَّا ِم ِ
ْال َكث َ
ْن أَ ْو ٍ
ت َوأَ ِبً ال َّدرْ دَ ا ِء َو َش َّدا ِد ب ِ
ُصلًِّ
ٌر َو َو َج ْدته ٌ َ
( َف ْ
ج ِد َف َو َج ْدته َق ْد َس َب َقنًِ ِبال َّت ْه ِ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َف َهجَّ رْ ت إلَى ْال َمسْ ِ
ج ِ
ون فٌِ ِه ال َّن َوافِ َل َو ٌَ ْقصِ ُدو َن ُه ِب َذل َِكَ .و َق ْد َقا َلَ :مالِ ٌ
ٌَ ْق َتضِ ً أَنَّ َذل َِك ْال َو ْق َ
ك
ُصلُّ َ
ان ِممَّا ٌ َ
ت َك َ
َو َمعْ َنى َذل َِك أَ َّن ُه َو ْق ٌ
ض َق ْبلَ ُه َو َو ْق ُ
ج ِد
ص َبل ِة َفرْ ٍ
ت ٌَ ْب ُع ُد َعنْ َ
اس َؼالِبًا َك ْال َمسْ ِ
ت َن ْو ِم ال َّن ِ
َوأٌَْضً ا َفإِ َّن ُه َو ْق ٌ
ْس َبٌ َْن الص ََّبل ِة الَّتًِ َق ْبلَ ُه َوالص ََّبل ِة الَّتًِ َبعْ دَ هُ ا ْشت َِرا ٌ
ت
ك فًِ ْال َو ْق ِ
ت َولٌَ َ
آهلل
هللا إ ِّنً َأل ُ ِ
آهلل َفقُ ْلتِ َّ :
هلل َقا َلِ َّ :
حبُّك ِ َّ ِ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َفقُ ْلتَ :و َ َّ ِ
َفاسْ ُتحِبَّ فٌِ ِه ال َّت َنفُّ ُلَ ( .ف ْ
ان َكا َن ْ
ٌِق ْال َخ َب ِر َوٌ َُإ ِّك ُد
دَ لٌِ ٌل َعلَى أَنَّ ْاألَ ٌْ َم َ
ت َتجْ ِري َعلَى أَ ْلسِ َنت ِِه ْم َعلَى َمعْ َنى َتحْ ق ِ
ار َها َواسْ ت ِْد َعا ِء َتؤْكٌِ ِد َها َو َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم َو َق ْول ُ ُه َفؤ َ َخ َذ ِب ُحب َْو ِة ِردَ ابًِ ٌ ُِرٌ ُد ِب َما ٌَحْ َت ِبً ِب ِه
ِب َت ْك َر ِ
ْ
ْ
ار
ِمنْ الرِّ دَ ا ِء َوه َُو َط َر َفاهُ َو َج َب َذنًِ إلَى َن ْفسِ ِه َعلَى َمعْ َنى ال َّت ْق ِرٌ ِ
ب لَ ُه َوال َّتؤن ِ
ٌِس َوإِظ َه ِ
َ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -لِ َمنْ َف َع َل َذل َِك
ٌر ِه ِب َما َقالَ ُه ال َّن ِبًُّ َ -
ْال َقب ِ
ُول لِ َما أ ْخ َب َر ِب ِه َو َت ْبشِ ِ
صلَّى َّ
َف َقا َل :لَ ُه أَ ْبشِ رْ ٌ ُِرٌ ُد ِب َما أَ ْن َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم -
هللا َ -
ت َعلَ ٌْ ِه َفإِ ِّنً َس ِمعْ ت َرسُو َل َّ ِ
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صلَّى َّ
ٌَقُو ُل َقا َلَّ :
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
إضا َف ِة َما ٌُ َب ِّش ُرهُ إ َلى َخ َب ِر ال َّن ِبًِّ َ -
هللا ُ َع َّز َو َج َّل َعلَى َمعْ َنى َ
ِق ْال َمصْ ُد ُ
َو َسلَّ َم َ -وه َُو الصَّاد ُ
ٌِق
ار َك َو َت َعالَى َوه َُو أَصْ دَ ُق ْال َقابِل َ
وق َعنْ َر ِّب ِه َت َب َ
ٌِن لِ َتحْ ق ِ
صل ٌ):
ٌر ُت ُه َو َم ْذ َه ُب ُه فًِ َذل َِك.
( َف ْ
ٌس َما أَ ْخ َب َرهُ ِب ِه َو َتث ُِق َن ْف ُس ُه ِب ِه َف َت َتؤ َ َّك ُد بَصِ َ
أَ ِبً ْإد ِر َ
إرادَ تًِ لَهُ ْم َّ
ت َم َح َّبتًِ ٌ ُِرٌ ُد َث َب َت ْ
َو َق ْول ُ ُه َع َّز َو َج َّل َو َج َب ْ
ٌِّن
اب ْال َج ِزٌ َل ل ِْل ُم َت َحاب َ
الث َو َ
ت َ
هللا َع َّز َو َج َّل ِمنْ ال َّت َعاوُ ِن َعلَى ذ ِْك ِر
ون جُلُو ُسهُ ْم فًِ َذا ِ
ت َّ ِ
ٌن فًِ ٌ ُِرٌ ُد أَنْ ٌَ ُك َ
َو ْال ُم َت َجالِسِ َ
اع أَ َوا ِم ِر ِه
هللا َت َعالَى َوإِ َقا َم ِة ُح ُدو ِد ِه َو ْال َو َفا ِء ِب َع ْه ِد ِه َو ْالقِ ٌَ ِام ِبؤَمْ ِر ِه َو ِب ِ
َّ ِ
ح ْفظِ َش َرابِ ِع ِه َوا ِّت َب ِ
ٌن فًِ ٌُرٌ ُد َ -و َ َّ
ون
َواجْ تِ َنا ِ
هللا ُ أَعْ لَ ُم  -أَنْ ٌَ ُك َ
او ِر َ
ار ِم ِه َو َق ْول ُ ُه َت َب َ
ار َك َو َت َعالَى َو ْال ُم َت َز ِ
ِ
ب َم َح ِ
ضا ِت ِه ِمنْ َم َح َّب ٍة ل َِوجْ ِه ِه أَ ْو َت َعاوُ ٍن
ض ِمنْ أَجْ ِل ِه َوفًِ َذا ِت ِه َوا ْبت َِؽا ِء َمرْ َ
ارةُ َبعْ ضِ ِه ْم ِل َبعْ ٍ
ِز ٌَ َ
ضاتِ ِه
ون أَ ْنفُ َسهُ ْم فًِ َمرْ َ
ٌِن فًِ ٌ ُِرٌ ُد ٌَب ُْذل ُ َ
ار َك َو َت َعالَى َو ْال ُم َت َبا ِذل َ
اعتِ ِه َو َق ْول ُ ُه َت َب َ
َعلَى َط َ
اج إلَ ٌْهِ،
ج َها ِد َع ُد ِّو ِه َو َؼ ٌْ ِر َذل َِك ِممَّا أ ُ ِمرُوا ِب ِه َوٌُعْ طِ ٌ ِه َمالَ ُه إنْ احْ َت َ
اق َعلَى ِ
ِمنْ ِاال ِّت َف ِ
َو َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم َوأَحْ َك ُم.
كانت هذه نفحات من سلوم اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا وإن من عقلها وتمسك
بها وعمل بها وجعلها سلوكا ٌتبعه كل حٌن كان له حصنا حصٌنا وسورا منٌعا ضد
الشٌطان وهمزاته والهوى وشطحاته ،رب أعوذ بك من همزات الشٌاطٌن وأعوذ
بك أن ٌحضرون.
الباب الثانً :هل مذهب اإلمام مالك عبارة عن مذهب عمرى
لقد تؤملت كثٌرا منهج تٌار أصحاب المقاصد والقواعد فوجدته منهجا قابما بالدرجة
األولى على التخمٌن والفلسفة والمنطق وعلم الكبلم وتحكٌم العقل المجرد وتؤوٌل
التؤوٌل على حساب النقل المجرد وتؤوٌل التنزٌل ،وقد قال التاببون من هذا النهج
وخاصة الفخر الرازي منهم" :لقد جربت المدارس الكبلمٌة والمناهج الفلسفٌة فما
وجدتها تشفً علٌبل وال تروي ؼلٌبل وإن أقرب طرٌق طرٌق القرآن إقرإوا إن
شبتم فً اإلثبات" إلٌه ٌصعد الكلم الطٌب " و" الرحمن على العرش استوى " وفً
النفً " لٌس كمثله شًء " و" وَّل ٌحٌطون به علما " ثم قال :من جرب مثل تجربتً
عرؾ مثل معرفتً" فبٌن الفخر الرازي أن طرٌق الهدى هً طرٌق القرآن والسنة
ال طرٌق الكبلم والفلسفة والمنطق ،وهللا تعالى أعلم .فبٌنما كان الرعٌل األول من
هذه األمة المحمدٌة ومن تبعهم بإحسان من القرون التً زكاها رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم ٌعٌش فً رحاب النقل من الكتاب والسنة وهو النقل المنزل من عند هللا
تعالى وتؤوٌل هذا التنزٌل بما ٌناسبه من دالالت لفظٌة بدأ تٌار تؤوٌل التؤوٌل شٌبا
فشٌبا ٌبتعد عن هذا النهج السلٌم متؤثرا بالفكر المنطقً السقٌم والنهج الفلسفً اللبٌم.
ومن أول هإالء الترمذي الحكٌم الذي ؼاص فً أعماق الفلسفة فسماها الحكمة بٌنما
الحكمة فً التنزٌل تعنً شٌبا آخر ،تعنً إظهار الحكم الشرعً والقضاء واإلفتاء.
فحكم هإالء عقولهم وأطلقوا لها العنان بعدما ؼاصوا فً الفلسفة والمنطق وعلم
الكبلم ،ومع ذلك اكتفوا بالشعور والشعارات كالمدرسة المنهجٌة التً تدعً
"الحٌادٌة العلمٌة" والتٌارات السٌاسٌة اإلسبلمٌة المعاصرة ،وهذا ما تؤثر به أحمد
الرٌسونً فلم ٌفلح فٌما نسبه إلى عالم دار الهجرة اإلمام مالك رحمه هللا تعالى
وإٌانا .فلٌعلم هإالء و أولبك الشعورٌون والشعاراتٌون أن اإلنسان له ثبلثة أبعاد هً:
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البعد الشعوري ،والبعد الشعاراتً ،والبعد الشرعً كما بٌنا فً بعض كتبنا حٌث
قلنا :فكل مسلم الٌوم ٌنبؽً له أن ٌنطلق من ثبلثة أبعاد هً :الشعور ،والشعار،
والشرع لكً ال ٌضل عن الجادة وال ٌجعل بدل الوحً العادة وشعور السادة .
أ) -الشعور :إن من واجب كل مسلم أن ٌشعر أٌنما كان أنه من األمة اإلسبلمٌة
لقوله صلى هللا علٌه وسلم «:مثل المسلمٌن فً توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر الجسد بالسهر والحمى» متفق
علٌه .وقوله صلى هللا علٌه وسلم «:من لم ٌهتم بؤمور المسلمٌن فلٌس منهم»
.وقوله صلى هللا علٌه وسلم « المسلمون تتكافؤ دماإهم وٌسعى بذمتهم أدناهم وهم
ٌد على من سواهم» وفً رواٌة «:ذمة المسلمٌن واحدة ٌسعى بها أدناهم ،فمن
أخفر مسلما ،فعلٌه لعنة هللا والمالبكة والناس أجمعٌنَّ ،ل ٌقبل منه صرؾ وَّل
عدل» أخرجه البخاري وله رواٌات أخرى فً مسلم وأبً داود والدارمً ومالك
وأحمد والبٌهقً وعبد الرزاق وسعٌد بن منصور من حدٌث أم هانا رضً هللا
عنها .فالمسلمون عبارة عن جسم واحد ٌتؤلم بما ٌتؤلم منه عضو من أعضابه وٌترنم
إذا عاش الرخاء واتباع الشرع والوفاء لذلك قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم َّ«:ل
ٌتم إٌمان أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه»  .هكذا ٌنبؽً أن ٌكون المسلم
ٌرتاح إذا سمع ما ٌسره عن إخوانه المسلمٌن وٌتؤلم إذا سمع عنهم ما ٌإلم أو ٌحسر؛
كما ٌنبؽً أن ٌتؤلم أكثر فؤكثر إذا سمع عن جماعة من المسلمٌن ما ٌخالؾ الشرع
أو ما فٌه ضرر أكبر للمسلمٌن انطبلقا من قوله صلى هللا علٌه وسلم «:انصر أخاك
ظالما أو مظلوما» رواه أنس ،وجابر ،وابن عمر ونص الحدٌث من رواٌة جابر
رضً هللا عنه قال «اقتتل ؼبلمان :ؼبلم من المهاجرٌن ،وؼبلم من األنصار فنادى
المهاجري ٌا للمهاجرون ،ونادى األنصاري ٌا لؤلنصار ،فخرج رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم فقال« :ما هذاى دعوى أهل الجاهلٌةى» قالوا :الٌ ،ا رسول هللا إال أن
ؼبلمٌن اقتتبل ،فكسع أحدهما اآلخر ،قال« :فال بؤس ،ولٌنصر الرجل أخاه ظالما أو
مظلوما ،إن كان ظالما فلٌنهه ،فإنه له نصر ،وإن كان مظلوما فلٌنصره» أخرجه
أحمد ومسلم والدارمً ،وفً رواٌة أنس رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما» فقال رجلٌ ،ا رسول هللا أنصره إذا
كان مظلوما ،أرأٌت إن كان ظالما كٌؾ أنصره؟ قال« :تحجزه أو تمنعه من الظلم
فإن ذلك نصره» أخرجه البخاري والترمذي وفٌه «تكفه عن الظلم فذاك نصرك
إٌاه» وقال الترمذي حسن صحٌح .ونقل ابن حجر فً فتح الباري عن ابن بطال فً
شرحه للبخاري أنه قال« :النصر عند العرب اإلعانة وتفسٌره نصر الظالم بمنعه
من ظلم بتسمٌة الشًء بما ٌإول إلٌه وهو من وجٌز الببلؼة ،قال البٌهقً«:معناه أن
الظالم مظلوم فً نفسه فٌدخل فٌه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حسا ومعنى»
وأخرجه أحمد والترمذي عن أبً هرٌرة ،والدارمً وابن عساكر عن جابر بلفظ
« أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ،إن ٌكن ظالما فاردده عن ظلمه ،وإن ٌك مظلوما
فاردد عنه ظلمه .
ب) -الشعار :إن هذا الشعور الذي ٌتولد عند المسلمٌن ٌنبؽً أن ٌتمثل فً شعارات
واضحة المعالم تمٌزهم عن ؼٌرهم وتشهد لهم بمصداقٌتهم ،فهتاؾ المسلمٌن ب
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«هللا أكبر» أو «َّل إله إَّل هللا» أو «َّل حول وَّل قوة إَّل باّلِل» أو ؼٌر ذلك مما ٌنم
عن عقٌدة الجماعة وانتمابها الدٌنً .وقد ترفع شعارات أخرى فً منتهى الببلؼة
واإلٌمان النابض الجٌاش فً هذه األزمان كالشعار الذي حمله الخوارج «إن الحكم
نزلَ َّ
إَّل ّلِل» أو « َو َمنْ لَ ْم ٌَ ْح ُك ْم ِب َما أَ َ
وكشعار « َو َمنْ
هللا ُ َفؤ ُ ْولَبِ َك ُه ْم ا ْل َكافِ ُرونَ »
ٌَ َت َولَّ ُه ْم ِم ْن ُك ْم َفإِ َّن ُه ِم ْن ُه ْم» وشعار «من أحب قوما حشر معهم» إلخ ...فهذه آٌات
وأحادٌث – وهً حق ألن هللا حق ال ٌماري فً ذلك إال كافر معلوم الكفر ،وكل
شعار من هذه الشعارات حق ال ٌؤباه إال هالك ،إال أنه أحٌانا قد ٌطلق علٌها ما قاله
علً كرم هللا وجهه« :كلمة حق أرٌد بها باطل»؛ فمتى تكون حقا أرٌد به حق؟
ومتى تكون حقا أرٌد به باطل؟ فمن المعلوم تارٌخٌا أن الذي أكفره الخوارج هو
زوج البتول وابن عم الرسول صلى هللا علٌه وسلم ،لٌث بنً ؼالب ،علً بن أبً
طالب كرم هللا وجهه من العشرة المشهود لهم بالجنة ،تربى فً بٌت النبوة ،وسمً
كرم هللا وجهه ألنه لم ٌسجد قط لصنم رضً هللا عنه وأرضاه ،وهذا ٌدفعنا إلى
الكبلم عن البعد الثالث وهو أساس كل شًء بالنسبة للمسلمٌن أال وهو الشرع.
ج) -الشرع :الشرع اإلسبلمً هو أساس األبعاد الثبلثة ،فهو المنطلق الذي ٌنطلق
منه وٌرجع إلٌه فً كل حال وفً كل مآل .فبه ٌتمٌز الحق والباطل والواهم والعاقل
والعالم والجاهل إلخ ...فشرع هللا فوق كل اعتبار ،وإلٌه ٌرد كل اختٌار ،وبه ٌتحقق
فقه األبرار ،وتفتضح طرق األشرار ،ال خٌر فً ؼٌره وال عبرة إال به؛ فؤٌن الشرع
الٌوم من أوضاع المسلمٌن بجمٌع أصنافهم ومشاربهم ،بجمٌع اتجاهاتهم وتٌاراتهم،
وأٌن الشرع من شعاراتهم الجٌاشة وشعورهم اتجاه المخططات الهدامة الخبٌثة ؟.
إن هذا الباب هو سبب تؤلٌفنا لهذا الكتاب ألننا نعتبره افتراء وجهبل وازدراء باإلمام
مالك وما قدمه من آراء أثرت الساحة الفقهٌة وأفكار اجتهادٌة علمٌة ولن نطنب فً
المدح كما أطرته المقلدة وإنما سنحاول أن ٌكون بحثنا ٌمتاز بالحٌادٌة الفكرٌة
والنزاهة العلمٌة رؼم استٌابنا مما سطره أحمد الرٌسونً فً كتابه "نظرٌة المقاصد
عند اإلمام الشاطبً" حٌث قال " :فعادة عندما ٌنسب مذهب من المذاهب إلى شخص
ما ـ كالمذهب الحنفً ،والمذهب الشافعً ،والمذهب الماترٌدي والمذهب
األشعري..فإن هذه النسبة تشٌر إلى الدور التؤسٌسً الذي اضطلع به ذلك الشخص
وإلى أن ذلك الشخص هو صاحب النظرٌات واألسس التً قام علٌها ذلك المذهب..
ولكن األمر ٌختلؾ فً نسبة المذهب المالكً إلى اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا،
ذلك ألنه لم ٌإسس مذهبه ولم ٌضع أصوله وقواعده ،وإنما وجد ذلك جاهزا
ومستقرا ،وورثه تاما ناضجا ،فسار علٌه ،واجتهد فً إطاره ،ومن هنا قولنا
"المذهب المالكً" ال ٌكون سلٌما إال بمعنى أن المذهب المالكً هو المذهب الذي
ٌنسب إلٌه مالك ،وبٌان ذلك أن اإلمام مالكا ـ كما هو معلوم ـ ورث علم علماء
المدٌنة ،وبه كان ٌفتً ،وعلٌه كان ٌبنً ،والموطؤ خٌر شاهد على هذا ،فهو ملٌا
بمثل هذه العبارات :األمر المجتمع علٌه عندنا ،واألمر عندنا،الخ "..وٌإٌد هذا
الكبلم ما سمعت الفقٌه أحمد و ولد النٌن ٌقوله فً إحدى حلقاته المذاعة على األثٌر
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حٌث قال بؤن اإلمام مالكا لم ٌجتهد بفكره فً االستحسان ولم ٌخالؾ إال فً أربع
مسابل فلما اتصلت به هاتفٌا وسؤلته عن المصدر الذي انطلق منه فً هذا التصرٌح
أحالنً على شرح الدسوقً على الدردٌر المعروؾ عند المالكٌة بالشرح الكبٌر فً
باب الشفعة فإذا بالدسوقً ٌزعم أن مالكا لم ٌستحسن إال فً أربع مسابل خالؾ فٌها
الجمهور فؤخبرته بؤن ابن فرحون ذكر  72مسؤلة خالؾ فٌها مالك الجمهور ،وأن
المسابل التً خالؾ فٌها مالك من كان قبله أكثر من ثمانٌن مسؤلة منها  7مسابل فً
الحج وحده {وقال الرٌسونً فً ص  69من كتابه حول المقاصد عند الشاطبً" :وقد
نقل العبلمة محب الدٌن الخطٌب عن عبلمة الهند الكبٌر ولً هللا الدهلوي أنه كان
ٌرى أن الفقه كان فً عصر الصحابة كان منبعه ـ أساساـ مجموعة معٌنة من
الصحابة ،وكان إمامهم ومركز حركتهم :عمر بن الخطاب رضً هللا عنهم أجمعٌن.
ثم انتقل علم عمر والصحابة إلى"فقهاء المدٌنة السبعة"وهم :سعٌد بن المسٌب،
وعروة بن الزبٌر ،والقاسم بن محمد بن أبً بكر الصدٌق ،وعبٌد هللا بن عبد هللا بن
عتبة ،وخارجة بن زٌد ،وسلٌمان بن ٌسار ،وسالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب،
وورث علم هإالء تبلمٌذهم مثل :ابن شهاب الزهري ،وٌحً بن سعٌد األنصاري،
وزٌد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ،ونافع مولى عبد هللا بن عمر بن الخطاب،
وربٌعة الرأي ،وأبً الزناد ،وانتقل علم هإالء جمٌعا إلى اإلمام مالك بن أنس
األصبحً[ ]..إلى أن قال" :هذه السلسة :فهً تبتدئ من عمر بن الخطاب وتنتهً
إلى مالك بن أنس ..وٌإكد اإلمام ابن تٌمٌة هذاـ وٌزٌد علٌه ـ بقوله" :وكان أهل
المدٌنة فٌما ٌعملون :إما أن ٌكون سنة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وإما أن
ٌرجعوا إلى قضاٌا عمر بن الخطاب ،وٌقال :إن مالكا أخذ جل الموطؤ عن ربٌعة،
وربٌعة عن سعٌد بن المسٌب ،وسعٌد بن المسٌب عن عمر ،وعمر محدث"[ ]..إلى
أن قال":والذي ٌتصفح الموطؤ ـ مجرد تصفح ـ ٌدرك بسهولة أن فقه عمر ،وأقضٌة
عمر ،وفتاوى عمر ،وسنن عمر مهٌمنة علٌه بعد سنة رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ،وكذلك فإن الذٌن ٌتكلمون عن األصول التً ٌتمٌز بها المذهب المالكً ،ال
ٌجدون أي صعوبة فً إدراك أن تلك األصول ،إنما هً أصول "عمرٌة" قبل أن
تكون أصوال مالكٌة" قلت ال شك أن المتمعن لهذا العزو لٌدرك خلل التقلٌد والفرق
بٌنه وبٌن النقد المفٌد وذلك ألن سعٌد بن المسٌب كان من شٌوخ ابن شهاب الذي هو
من شٌوخ مالك وقد روى عنه كثٌرا من المراسٌل وٌقال إن مراسٌله جٌدة اإلسناد
ألنه من كبار التابعٌن كما أنه كان ختن أبً هرٌرة فهً موصولة عن طرٌقه كما
بٌن ذلك ابن عبد البر ،كما أن سالم بن عبد هللا بن عمر ونافعا كانا شٌخً مالك وإن
كان ٌروي عن سالم بواسطة فإنه أكثر من الرواٌة عن نافع وترجح عند المحدثٌن
رواٌة نافع على رواٌة سالم فً حالة التخالؾ كما بٌن ذلك الدارقطنً حٌث قال:
سالم أجل والقول قول نافع كما بٌنا ذلك فً كتابنا "تنبٌه المقلد الساري على حدٌث
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من جرح من رجال مسلم والبخاري" فابن شهاب ونافع وزٌد وٌحً األنصاري كلهم
من التابعٌن رووا عن الصحابة وإنما هم أصؽر من الفقهاء السبعة مع أن فً الفقهاء
أقواال أخرى بٌناها فً كتاب االجتهاد ،الخ...
قلت هذا جهد ٌعتبر صاحبه مقصرا فً فهمه وفً جهده وفً علمه وفً حكمه ،فهو
استنباط خفٌؾ الوزن مع أنه تحامل فً كتابه على كثٌر ممن سبقه أثناء بعض
التعلٌقات على بعض المقاصد للمذهب المالكً ،وسنبٌن ذلك إن شاء هللا كما ٌلً:
 ٗ ِْ /1ت ش ه ش ٖ ِوَ ألًَ د ش َ ه لك ّعلوَ ّ صْلَ ٖ عول ُل
لوذٌٗة ّ لو لخ لوشسلة ّ ذ ٌ٘ ٖ كت ٌ "ّج٘ض لف ْا ٖ د ا علن
ألصْا" ى صْا لوزُ لو لكٖ ت ة عشش ّ ى عول ُل لوذٌٗة ًو ُْ
صل هي ُزٍ ألصْا لت ة عشش ّ ذ ش سكتَ َ٘ لوز ُ ألخشٓ ّخ صة
لوزُ لش ٖ هع تف ٘ل ٌَ٘ ش٘خ إلسالم ي ت٘و٘ة ٖ لت ل٘ق علٔ صل"عول
ُل لوذٌٗة" أصْا لف َ ت ة عشش ّ ذ عتوذُ إله م ه لك سدوَ َّللا ت لٔ
ّ ٗ ً كلِ ٌ٘و لن ٗ توذ إله م ْ دٌ٘فة ّ إله م لش ٖ ّ إله م دوذ
ٌ ألصْلَ
ضِ ك٘ف ٗ ش لِؤ ء هزُ ّ ٗ شٍ لإله م ه لك؟ ّ ذ خ
ك هال ٖ ُز لكت ب ألًَ لف٘ ل ٘ي تش ء لشٗ ًْٖ ّ صْا َ ه لك لوذًٖ.
 /2كما ٌعتبر مقصرا فً جهده ألنه لم ٌبحث عما امتاز به اإلمام مالك عمن سبقه
من العلماء من الصحابة والتابعٌن حتى كون نسقا قابما مستقبل بذاته أضٌؾ له
ومٌزه عن ؼٌره وقد تقاطع مع المذهب الشافعً فً بعض األصول وقد كان
مإسسه اإلمام الشافعً من طبلبه كما تقاطع مع المذهب الحنفً فً بعض األصول
األخرى وقد كان صاحبا أبً حنٌفة ـ أبو ٌوسؾ ومحمد بن الحسن الشٌبانً ـ من
طبلبه ،كما تؤثر المذهب الحنبلً ببعض أصوله .فهو بنفٌه عن مالك تؤسٌس مذهبه
قد خرق اإلجماع المتٌقن منذ نشؤة هذا المذهب إلى تؤلٌؾ كتاب الرٌسونً هذا.
ٌ /3عتبر مقصرا فً علمه أو فقهه ألنه لو راجع مسابل االختبلؾ الفقهٌة لوجد أن
اإلمام مالكا من أكثر أبمة األمصار استقبللٌة فً آرابه الفقهٌة وقد ٌوافق زٌد بن
ثابت فً بعض االجتهادات فً التركة خالؾ فٌها عمر بن الخطاب وقد ٌوافق
عثمانا وعلٌا فً بعض األقضٌة والفتاوى مخالفا بذلك عمر بن الخطاب وهذا ما
دفعنا إلى تؤلٌؾ هذا الكتاب لنبٌن المسابل التً خالؾ فٌها اإلمام مالك رحمه هللا
تعالى وإٌانا أمٌر المإمنٌن الفاروق عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ،وسٌشمل هذا
الباب فصوال :منها الفصل األول حول مكانة عمر رضً هللا عنه فً الشرٌعة
اإلسبلمٌة ،والفصل الثانً حول ما خالؾ فٌه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا
الفاروق رضً هللا تعالى عنه ،والفصل الثالث حول ما خالؾ فٌه مالك من كان قبله
من الفقهاء ،وقل من تبعه فً حكمه من فقهاء األمصار.
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الفصل األول :مكانة الفاروق فً الشرٌعة اإلسالمٌة:
إن مكانة أمٌر المإمنٌن الفاروق عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فً اإلسبلم ال
ٌنكرها إال أصحاب األهواء والبدع خاصة الرافضة الشٌعة الجعفرٌة أو المعتزلة
والخوارج وفرق الضبلل األخرى ،نسؤل هللا السبلمة فً الدٌن والدنٌا واآلخرة .فقد
بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" فً إجماع الشٌخٌن أبً بكر
وعمر ما ٌلً8 :ـ /إجماع أبً بكر وعمر ٌ :عد إجماع الشٌخٌن إجماعا ذا حجٌة
واضحة وإن لم ٌكن من اإلجماع ألن تعرٌؾ اإلجماع هو "اتفاق مجتهدي أمة محمد
صلى هللا علٌه وسلم بعد وفاته فً عصر من األعصار حول أمر من أمور الدٌن"
واضحة
فاتفاق أبً بكر وعمر ال ٌعد إجماعا بالمعنى االصطبلحً لكن حجٌته
" أخرجه
لقوله صلى هللا علٌه وسلم" :اقتدوا باللذٌن من بعدي أبً بكر وعمر
الترمذي وابن ماجه واإلما م أحمد وؼٌرهم ،وفً رواٌة" :اقتدوا بالشٌخٌن من
بعدي" ،كما جاء فً إجماع الخلفاء الراشدٌن9 :ـ/إجماع الخلفاء الراشدٌن  :إجماع
الخلفاء األربعة مثل إجماع الشٌخٌن ال ٌعتبر إجماعا من الناحٌة االصطبلحٌة ألنه
إجماع ناقص إذ لو عارضهم بعض فقهاء الصحابة الذٌن تفرقوا فً األمصار
ألصبح مسؤلة خبلؾ ،لكنه ٌعتبر حجة لقوله صلى هللا علٌه وسلم فً حدٌث
العرباض بن سارٌة " :فإنه من ٌعش منكم بعدي فسٌرى اختبلفا كثٌرا فعلٌكم بسنتً
وسنة الخلفاء الراشدٌن من بعدي عضوا علٌها بالنواجذ وإٌاكم ومحدثات األمور،
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضبللة" وفً رواٌة "وكل ضبللة فً النار" وفً
رواٌة "فعلٌكم بما عرفتم من سنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن" الحدٌث أخرجه أبو داود
والترمذي وصححه وأبو نعٌم وؼٌرهم .وممن زكاهم رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم من عصره الشٌخٌن أبا بكر الصدٌق والفاروق عمر بن الخطاب لقوله صلى
هللا علٌه وسلم " :اقتدوا باللذٌن من بعدي أبً بكر وعمر " رواه الترمذي وابن ماجه
واإلمام أحمد وله لفظ  :اقتدوا بالشٌخٌن من بعدي أبً بكر وعمر " ثم جاءت تزكٌة
الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن أبً بكر وعمر وعثمان وعلً لحدٌث العرباض بن
سارٌة رضً هللا عنه قال" :وعظنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم موعظة بلٌؽة
وجلت منها القلوب وذرفت منها ال عٌون ،فقلنا ٌا رسول هللا كؤنها موعظة مودع
فؤوصٌنا  ،قال أوصٌكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن تؤمر علٌكم عبد حبشً
فإنه من ٌعش منكم بعدي فسٌرى اختالفا كثٌرا فعلٌكم بسنتً وسنة الخلفاء
الراشدٌن المهدٌٌن من بعدي عضوا علٌها بالنواجذ وإٌاكم ومحدثات األمور فإن
كل بدعة ضاللة " رواه أبو داود والترمذي وصححه وؼٌرهما ،عندبذ ٌعتبر كل من
طعن فً الشٌخٌن أو أحدهما أو فً الخلفاء األربعة أو فً أحدهم مخالفا لتوجٌهاته
صلى هللا علٌه وسلم التً تضمنتها هذه األحادٌث.
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وقد بٌنا فً كتابنا "الردود العلمٌة الرفٌعة على حجج دعاة الشٌعة" :ومن خصاب
الخلٌفة الثانً لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عمر بن الخطاب أنه لقب بالفاروق
ألنه فرق بٌن الحق والباطل ،وأظهر هللا به بعد إسبلمه دٌنه ،فكان ٌخشاه الشٌطان
إذا سلك فجا سلك الشٌطان فجا مؽاٌرا له ،وٌإٌد ذلك حدٌث برٌدة قال :خرج رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم فً بعض مؽازٌه ،فلما انصرؾ جاءت جارٌة سوداء
فقالتٌ :ا رسول هللا إنً كنت نذرت إن ردك هللا صالحا أن أضرب بٌن ٌدٌك بالدؾ
وأتؽنى :قال لها :إن كنت نذرت فاضربً وإَّل فال ،فجعلت تضرب ،فدخل أبو بكر
وهً تضرب ،ثم دخل علً وهً تضرب ،ثم دخل عثمان وهً تضرب ،ثم دخل
عمر فؤلقت الدؾ تحت أستها ثم قعدت علٌه فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
إن الشٌطان لٌخاؾ منك ٌا عمر ،إنً كنت جالسا وهً تضرب ،فدخل أبو بكر
وهً تضرب ،ثم دخل علً وهً تضرب ثم دخل عثمان وهً تضرب فلما دخلت
أنت ٌا عمر ألقت الدؾ" أخرجه أحمد والترمذي وصححه وابن حبان والبٌهقً
والهٌثمً فً موارد الظمآن ،وفً الباب عن عبد هللا بن عمرو عند أبً داود ،وعن
عابشة عند الفاكهانً فً تارٌخ مكة بسند صححه ابن حجر والشوكانً ومن
خصابص عمر أنه محدث أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم ،فعن أبً هرٌرة رضً
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :لقد كان فٌما قبلكم من األمم
ناس محدثون ،فإن ٌك فً أمتً أحد فإنه عمر " رواه البخاري ورواه مسلم من
رواٌة عابشة ،وسٌؤتً تخرٌجه إن شاء هللا ،وفً رواٌتهما قال ابن وهب "محدثون
أي ملهمون" قال ابن تٌمٌة المعروؾ بشٌخ اإلسبلم فً نقلته "الفرقان بٌن أولٌاء
الرحمن وأولٌاء الشٌطان" تعلٌقا على هذا الحدٌث بؤن المحدث ـ اسم الفاعل ـ أفضل
من المحدث ـ اسم المفعول ـ ذلك ألن اسم الفاعل ٌعنً أن صاحبه صدٌق ال ٌزٌد
وال ٌنقص على ما كان علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهً مرتبة أبً بكر
الصدٌق ،قلت وقد ثبت أن عمر محدث ،فعن عمرو بن الحارث قال :بٌنما عمر بن
الخطاب ٌخطب ٌوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقالٌ :ا سارٌة الجبلٌ ..ا سارٌة
الجبل ..ثم أقبل على خطبته ،فقال بعض الحاضرٌن" :لقد جن ،إنه لمجنون ،فدخل
علٌه عبد الرحمن بن عوؾ ،وكان ٌطمبن إلٌه ،فقال :ألشد ما ألومهم علٌك ،إنك
لتجعل على نفسك مقاال ،بٌنما أنت تخطب إذ أنت تصٌحٌ :ا سارٌة الجبل ..أي
شًء هذا؟ قال :إنً وهللا ما ملكت ذلك ،رأٌتهم ٌقاتلون عند جبل ٌإتون من بٌن
أٌدٌهم ومن خلفهم ،فلم أملك أن قلت ٌا سارٌة الجبل ،فلبثوا إلى أن جاء رسول
سارٌة بكتابه :إن القوم لقونا ٌوم الجمعة ،فقاتلناهم حتى إذا حضرت الجمعة ودار
حاجب الشمس سمعنا منادٌا ٌناديٌ :ا سارٌة الجبل مرتٌن ،فلحقنا بالجبل فلم نزل
قاهرٌن لعدونا حتى هزمهم هللا وقتلهم ،فقال أولبك الذٌن طعنوا علٌه :ضعوا هذا
الرجل فإنه مصنوع له" هذا لفظ رواٌة أبً نعٌم األصبهانً فً الحلٌة كما رواه
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الخطٌب البؽدادي فً مروٌات مالك عن نافع عن ابن عمر ،ورواه ابن مردوٌه من
طرٌق مٌمون بن مهران عن ابن عمر ،والدٌرؼاقولً فً فوابده وابن األعرابً فً
"كرامات األولٌاء" .ولما كان أمٌر المإمنٌن عمر رضً هللا عنه الخلٌفة الثانً
لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم استحق أن ٌقتدى به ،فهو أهبل لذلك وقد أمر رسول
هللا صلى باتباعه فً األقوال واألفعال ما لم تعارض نصا صرٌحا من القرآن أو
السنة ،ولذلك فقد وافقه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا فً بعض المسابل لكنه
خالفه فً بعض المسابل األخرى حٌث كانت أقواله رضً هللا عنه مرجوحة ،فقد
روى له اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا فً موطبه برواٌة أبً مصعب الزهري
مابة وتسعة وسبعٌن حدٌثا ،منها إثنا عشر حدٌثا مرفوعا وال أظن أن فً العالم من
ٌطعن فً صحة رواٌة الفاروق عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إال إذا كان من
الرافضة والفرق الضالة والباقً من األحادٌث جاء موقوفا على الفاروق رضً هللا
عنه منها ما هو متعلق بذاته أو بزهده وأدعٌته ،وقد روى اإلمام مالك بعض
األحادٌث التً خالفه فٌها ألنه ٌراها مرجوحة وهً من أفعال الفاروق سدا للذرٌعة
وقد جاءت أحادٌث مرفوعة صحٌحة صرٌحة تعارضها فاختار اإلمام مالك العمل
بها ،سنذكرها فً الفصل التالً ،إن شاء هللا تعالى.
الفصل الثانً :ما خالؾ فٌه اإلمام مالك الفاروق عمر بن الخطاب رضً هللا عنه:
ٌعتبر هذا الفصل من أهم فصول هذا الكتاب ألنه الحجة الرادعة للتنطع والتطاول
على اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا .فما قاله أحمد الرٌسونً عن مالك ٌعتبر من
المدح الشبٌه بالذم إن كان ٌرٌد به مدحه ألن اإلمام مالكا رحمه هللا تعالى وإٌانا قد
أسس مذهبه على أصول تسعة عشر وقد بٌناها مع الشرح فً كتابنا "وجٌز الفصول
فً دالالت علم األصول" ،وسنقدمها كاملة فً الباب التالً ،فقد انطلق منها
الستنباط األحكام الفقهٌة من هذه األدلة األصولٌة التسعة عشر ،أما أنها امتداد لما
كان قبله فالمذاهب الفقهٌة كلها امتداد لما قبلها من الجهود الفكرٌة والفقهٌة وقد بٌنا
من قبل أن حٌوٌة هذه المذاهب وبقاءها راجع إلى التؤصٌل وتطوٌر هذه األصول،
فالمذاهب التً قٌض هللا لها رجاال قاموا بتؤصٌل أحكامها وتطوٌر أصولها
وقواعدها مكنها ذلك من البقاء وأما المذاهب التً بقٌت على أصلها انقرضت أو
ماتت وبقٌت آراء مإسسٌها مدونة مع اآلثار وهللا تعالى أعلم .وقد نقل أحمد
الرٌسونً عن شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة قوله" :وكان أهل المدٌنة فٌما ٌعملون :إما أن
ٌكون سنة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وإما أن ٌرجعوا إلى قضاٌا عمر بن
الخطاب ،وٌقال :إن مالكا أخذ جل الموطؤ عن ربٌعة ،وربٌعة عن سعٌد بن المسٌب،
وسعٌد بن المسٌب عن عمر ،وعمر محدث وفً الترمذي عن رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم قال" :لو لم أبعث فٌكم لبعث عمر ".وفً الصحٌحٌن عنه صلى هللا علٌه
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وسلم أنه قال" :كان فً األمم قبلكم محدثون ،فإن ٌكن فً أمتً أحد ،فعمر" وفً
السنن عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال" :اقتدوا باللذٌن من بعدي :أبً بكر
وعمر ".وكان عمر ٌشاور أكابر الصحابة ،كعثمان ،وعلً ،وطلحة ،والزبٌر،
وسعد ،وعبد الرحمن وهم أهل الشورى ،ولهذا قال الشعبً :انظروا ما قضى به
عمر فإنه كان ٌشاور(".مجموع الفتاوى 312 /20ـ .)313وقبل أن نبٌن أن أحمد
الرٌسونً استدل بكبلم شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة وأعطاه دالالت لم ٌقصدها شٌخ
اإلسبلم أصبل نود أن نقوم بتخرٌج الحدٌثٌن كما ٌلً :أما حدٌث الترمذي فقد تعقبه
الترمذي بقوله :حسن ؼرٌب ،وقال ابن الجوزي فٌما وضع فً فضل عمر :أنبؤنا
إسماعٌل بن أحمد قال :أنبؤنا إسماعٌل بن مسعدة قال :أنبؤنا حمزة قال :أنبؤنا ابن
عدي قال :حدثتا علً بن الحسن قدٌد قال :حدثنا زكرٌا بن ٌحً الوقاد ،قال :حدثنا
بشر بن بكر عن أبً بكر بن عبد هللا بن أبً مرٌم عن ضمرة بن حبٌب عن
ؼضٌؾ بن الحرث عن ببلل بن رباح قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :لو
لم أبعث فٌكم لبعث عمر" وقال ابن عدي :حدثنا عمر بن الحسن بن مضر الحلبً
قال :حدثنا مصعب بن سعٌد أبو خٌثمة قال :حدثنا عبد هللا بن واقد قال :حدثنا حٌوة
بن شرٌح عن بكر بن عمرو عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:الحدٌث" قال ابن الحوزي :هذان حدٌثان ال ٌصحان
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أما األول :فإن زكرٌا بن ٌحً من الكذابٌن
الكبار ،قال ابن عدي :كان ٌضع الحدٌث ،وأما الثانً :فقد قال أحمد وٌحً :عبد هللا
بن واقد لٌس بشًء ،وقال النسابً :متروك الحدٌث ،وقال ابن حبان :انقلب على
مشرح صحابفه فبطل االحتجاج به ".قلت :عبد هللا بن واقد الحرانً كبر فساء حفظه
وكان ٌدلس ،ومصعب بن سعٌد أبو خٌثمة :صدوق ٌخطا له مناكٌر وكان ٌدلس،
كما رواه عصمة بن مالك الخطمً بسند فٌه أحمد بن رشٌدٌن المصري وهو متهم
بالوضع ،والفضل بن المختار وهو منكر الحدٌث ،وجاء عن أبً بكر وأبً هرٌرة
بسند فٌه إسحاق بن نجٌح وهو وضاع ،وفً إسناده مجاهٌل ،وفً مجمع البحرٌن
للطبرانً عن أبً سعٌد الخدري بسند فٌه عبد المنعم بن بشٌر األنصاري وهو متهم
بالوضع وعبد بن زٌد بن أسلم .هذا من جهة إسناد حدٌث "لو لم أبعث فٌكم لبعث
فٌكم عمر" وأما حدٌث "كان فً األمم التً سبقتكم محدثون فإن ٌكن فً أمتً فعمر"
ال ٌقال فً حقه متفق علٌه بل حدٌث عزٌز رواه أبو هرٌرة بلفظ":إنه كان فٌما
مضى قبلكم من األمم محدثون وإنه إن كان فً أمتً هذه منهم فإنه عمر بن
الخطاب" أخرجه البخاري وأبو داود الطٌالسً وأحمد وابن أبً شٌبة وابن أبً
عاصم وأبو نعٌم فً معرفة الصحابة والبللكابً فً كرامات األولٌاء وابن عساكر
فً تارٌخه ،وؼٌرهم ،وأما رواٌة عابشة رضً هللا عنها فهً" :قد كان ٌكون فً
األمم قبلكم محدثون فإن ٌكن فً أمتً منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم".
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أخرجه مسلم والترمذي والنسابً فً الكبرى وأحمد وإسحاق بن راهوٌه والحمٌدي
فً مسانٌدهم وابن حبان واآلجري فً الشرٌعة والطحاوي فً مشكل اآلثار وؼٌرهم
فهو حدٌث رواه البخاري عن أبً هرٌرة ومسلم عن عابشة فبل ٌقال فً حقه متفق
علٌه .هذا فٌما ٌخص بتخرٌج الحدٌثٌن ،وأما فٌما ٌخص بدالالت أو االستدالالت فقد
ضمن أحمد الرٌسونً كبلم شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة ما لم ٌضمنه فً هذا النص الذي
سطره فً فضل أهل المدٌنة وفقههم وعملهم ،وسٌؤتً كبلمه حول حجٌة عمل أهل
المدٌنة لكن كبلمه هذا ضمنه الرٌسونً دالالت لم ٌقصدها شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة
أصبل بل قد اعترؾ أن مذهب اإلمام مالك من أصح المذاهب فً نقلته "رفع المبلم
عن األبمة األعبلم" فلم ٌسلبه مذهبه لٌجعله مذهب عمر أو مذهب أهل المدٌنة كما
بٌن فً نقلته "الفرقان بٌن أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان" بعدما بٌن فضل عمر
الفاروق وأنه محدث هذه األمة المحمدٌة ،وبٌن أن المحدث ـ اسم المفعول ،وهو
الملهم ٌؤتً فً المرتبة الثانٌة بعد المحدث ،حٌث بٌن أن المحدث ـ اسم الفاعل ـ
منزلة صدٌق هذه األمة أبً بكر الصدٌق وبٌن أن فضله على عمر هو أن الصدٌق ـ
ٌعنً المحدث ـ ٌتبع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،ال ٌزٌد علٌه وال ٌنقص ،بٌنما
المحدث ـ اسم المفعول ـ وهو الملهم قد ٌزٌد وقد ثبت عنه صلى هللا علٌه وسلم من
حدٌث عابشة رضً هللا عنها أنه قال" :من أحدث فً أمرنا ما لٌس منه فهو رد"
متفق علٌه ،وفً رواٌة لمسلم علقها البخاري" :من عمل عمبل لٌس علٌه أمرنا فهو
رد ".كما أنه قد ٌنقص .ومن زاد أو انتقص فً الدٌن ضاع األثر وقد صح عنه
صلى هللا علٌه وسلم أنه قال" :أال هلكتم فً حٌن تركتم اآلثار ".رواه البٌهقً
وصححه .فمن أراد اتباعه صلى هللا علٌه وسلم فلٌعمل بالراجح ولٌجهد فً تحصٌله
والبحث عنه والفتٌا به .أما البحث عن اإللهام ـ إخضاع المقاصد للفلسفة والمنطق
وٌسمٌها اجتهاداـ فهو ٌإدي حتما إلى اإلٌهام واألوهام شؤن كل فكر إنسانً مجرد
نابع عن تروٌض العقل المجرد ،فبل بد للعقل أن ٌضبط وٌنضبط بالوحً اإللهً فإذا
ضبط وانضبط بالقرآن والسنة كان نافعا ٌافعا باإلٌجابٌة والحكمة أما إذا ابتعد عن
الوحً فإنه ٌصبح وباال وخباال وهبلكا وضبلال ،لذلك نقل عن اإلمام مالك أنه قال:
"كل إنسان ٌإخذ من قوله وٌرد إال صاحب هذا القبر وأشار إلى ؼرفة عابشة
رضً هللا عنها حٌث ٌوجد قبر الرسول صلى هللا علٌه وسلم ألنه وحده المعصوم ـ
وهذا فٌه رد على الرٌسونً بؤن اإلمام مالكا لم ٌقلد بشرا وإنما كان ٌتبع رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم وٌنتقً فتاواه من مصادرها الموثوقة أو اجتهاداته الخاصة،
شؤنه فً ذلك شؤن جمٌع أبمة األمصار ،فكل واحد منهم نقل عنه أنه قال":إذا صح
الحدٌث فهو مذهبً" ،فالرٌسونً أساء على نفسه بهذا التقول الذي نسفه حٌن تنكر
على نهج شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة وزعم تسٌٌس الحج بتقسٌم مناشٌر فً العقٌدة
وٌكفً بٌان تنطع الرٌسونً تقدٌم المسابل التً خالؾ فٌها مالك رحمه هللا تعالى
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وإٌانا عمر رضً هللا تعالى عنه ،وقبل تقدٌم هذه المسابل نود أن نبٌن أن رواٌة
مالك عن ربٌعة قلٌلة إذا قورنت برواٌته عن نافع أو ابن شهاب أو هشام عن عروة
أو حتى عمرة بنت عبد الرحمن عن عابشة ،وأما ما نقله عن شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة
وقوله" :وٌقال :إن مالكا أخذ جل الموطؤ عن ربٌعة ،وربٌعة عن سعٌد بن المسٌب،
وسعٌد بن المسٌب عن عمر  ".لٌس دقٌقا بل ولٌس صحٌحا ،فإن اإلمام مالكا قد
أكثر من الرواٌة عن نافع عن ابن عمر وأحٌانا ٌعمل بقول ابن عمر وباألحادٌث
التً رواها ابن عمر ،وبؤقوال ابن عمر فٌرد بها أقوال عمر ،فقد روى عن عمر
 12حدٌثا مرفوعا والباقً رواه
رضً هللا عنه مابة وتسعة وسبعٌن حدٌثا منها
موقوفا ولم ٌروها من طرٌق ربٌعة عن سعٌد بن المسٌب عن عمر ،فهذا اإلسناد
مالك عن ربٌعة بن أبً عبد الرحمن عن سعٌد بن المسٌب عن عمر ال ٌوجد على
اإلطبلق فً موطإ مالك ،فقد اختار الرٌسونً قشور ما كتبه شٌخ اإلسبلم فً هذا
الباب وترك زبدته التً سنقدمها فً األصل التاسع من أصول المذهب المالكً أال
وهو عمل أهل المدٌنة ،نقول ونإكد بؤن اإلمام مالكا إنما روى ثبلثة أحادٌث من
طرٌق ابن شهاب عن سعٌد بن المسٌب عن عمر ،وخمسة أحادٌث من طرٌق ٌحً
بن سعٌد عن سعٌد بن المسٌب عن عمر ،وحدٌثا واحدا من طرٌق ربٌعة بن أبً
عبد الرحمن عن عمر ،أما أقوال ربٌعة وسعٌد بن المسٌب مقطوعة دون عمر فهً
أكثر من ذلك ،والذي ٌهمنا هنا هو أن نإكد أن هذا السند "مالك عن ربٌعة عن سعٌد
بن المسٌب عن عمر" ال ٌوجد فً الموطإ ،فهذا من األوهام القرٌبة من األراجٌؾ
فلو قال بؤن اإلمام مالكا رحمه هللا تعالى وإٌانا قد أكثر من الرواٌة عن نافع عن ابن
عمر لقلنا له نعم لكنه روى عن ؼٌره ،فقد روى ثبلثمابة وخمسة وثبلثٌن حدٌثا عن
ابن عمر منها تسعة وثمانون حدٌثا من المرفوع والباقً من الموقوؾ ،فكٌؾ ٌدعً
أو ٌسلم من ادعى أن الموطإ من رواٌة ربٌعة بن عبد الرحمن عن سعٌد بن المسٌب
عن عمر ،فهذا افتراء وازدراء باإلمام وعلم اإلمام ،وسٌؤتً أنه لم ٌقلد إال ابن
شهاب الزهري بمعنى أنه اعتمد بعض أقواله من دون دلٌل وقد جاءت األحادٌث
الصحٌحة الصرٌحة تعارض هذه األقوال التً اقتدى بالزهري فٌها فً الفصل
األخٌر من هذا الجهد الذي نسؤل هللا أن ٌجعله مقبوال عنده فً الدنٌا واآلخرة.
وأما فٌما ٌخص بما خالؾ فٌه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا الفاروق عمر بن
الخطاب رضً هللا عنه فً الموطإ ،نذكر من ذلك المسابل التالٌة انتقٌناها من
شرحنا لرواٌة أبً مصعب الزهري لموطإ مالك ومن كتابنا "اإلشعاع واإلقناع
بمسابل اإلجماع":
1ـ من المعلوم أن مذهب عمر وأبً هرٌرة رضً هللا عنهما أن من أجنب ال تصح
صبلته حتى ٌؽتسل من الجنابة كما بٌنا ذلك فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل
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اإلجماع" ومن تؤصٌل ذلك ما رواه النسابً ،فقد روى النسابً عن عبد الرحمن بن
أبزي أن رجبل جاء إلى عمر رضً هللا عنه فقال إنً أجنبت فلم أجد ماء فقال
عمر :ال تصل فقال عمار :أما تذكر ٌا أمٌر المإمنٌن ،إذ أنا وأنت فً سرٌة ،فؤجنبنا
فلم نجد ماء فؤما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فً التراب ثم صلٌت فلما أتٌنا
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،ذكرت ذلك له ،فقال :إنما ٌكفٌك وضرب النبً
صلى هللا علٌه وسلم بٌدٌه إلى األرض ثم نفخ فٌهما فمسح بهما وجهه ،وكفٌه شك
سملة وقال :ال أدري فٌه ،إلى المرفقٌن أو إلى الكفٌن قال عمر نولٌك من ذلك ما
تولٌت" أخرجه النسابً  ،وأصله فً الصحٌحٌن ،قلت وهكذا طعن ابن عبد البر فً
حدٌث عمار المتفق علٌه باالضطراب وبمعارضة عمر رضً هللا عنه له[ .قال أبو
عبد الرحمن] :قال شعبة :كان ٌقول :الكفٌن والوجه والذراعٌن؛ فقال له منصورا :ما
تقول ،فإنه ال ٌذكر الذراعٌن أحد ؼٌرك ،فشك سلمة فقال :ال أدري ذكر الذراعٌن
أم ال" رواه النسابً وأبو داود وصححه األلبانً وروى النسابً عن أبً ذر قال:
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":الصعٌد الطٌب وضوء المسلم وإن لم ٌجد
الماء عشر سنٌن" ورواه الترمذي وصححه األلبانً .وقد بٌنا فً شرح رواٌة موطإ
مالك قول مالك حٌث قلناَ َ - * :ا َه ِل ٌ
كَ ِ٘ :و ِي دْص تَلَ َن َُُّ َْ ِٖ َسفَ ٍش لن َٗ ْص ِذ ُس َعلَٔ
ْصل َو ِء ِ َّد َ ْصذ َس ه ٗتْوأ َُُّ َْ َ َٗ ْص طَ ُ َدتَّدٔ َٗأْص ِت َٖ ْصل َو َء َ َاْ َٗ :صغ ِ ُل ِ َز ِلكَ َشْص َجَُ َّ َه
ص ِ ٘ ًذ طَِّ٘ ً َك َو َ َه َشٍُ َّد
َّللاُ  -عض ّجل " .لششحُ :ز
ص ََُ ِه ْصي َرلِكَ ألَ َرٓ ُ َّدن َٗتََ٘ َّدو ُن َ
َ َ
س ٕ إله م ه لك سدوَ َّللا ّ ٗ ً لف ِٖ ُّْ ٗش َ صٌ٘ع عوشّ ي ل ص سوٖ
َّللا عٌَ ٖ ل شٗة لتٖ هشٍ علِ٘ لشسْا صلٔ َّللا علَ٘ ّسلن وهو أنه لما بعث
فً ؼزوة ذات السبلسل قال احتلمت فً لٌلة باردة شدٌدة البرد فؤشفقت إن اؼتسلت
أن أهلك فتٌممت ثم صلٌت بؤصحابً صبلة الصبح فلما قدمنا على رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم ذكروا ذلك له ،فقال ٌا عمرو صلٌت بؤصحابك وأنت جنب ،فقلت
ذكرت قول هللا تعالىَ (:وَّلَ َت ْق ُتلُوا أَ ْنفُ َس ُكم إِنَّ هللا َكانَ ِب ُكم َرحٌِما ً) فتٌممت ثم صلٌت
فضحك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ولم ٌقل شٌبا" أخرجه ابن تٌمٌة الجد وقال:
رواه أحمد وأبو داود والدارقطنً وتعقبه الشوكانً فً "نٌل األوطار" قاببل:
"والحدٌث رواه البخاري تعلٌقا وابن حبان والحاكم واختلؾ فٌه على عبد الرحمن
بن جبٌر فقٌل عنه عن أبً قٌس عن عمرو :وقٌل عنه عن عمرو ببل واسطة لكن
الرواٌة التً فٌها أبو قٌس لٌس فٌها إال أنه ؼسل مؽابنه فقط وقال أبو داود روى
هذه القصة األوزاعً عن حسان بن عطٌة وفٌه فتٌمم ورجح الحاكم إحدى الرواٌتٌن
وقال البٌهقً ٌحتمل أن ٌكون فعل ما فً الرواٌتٌن جمٌعا فٌكون قد ؼسل ما أمكنه
وتٌمم للباقً وله شاهد من حدٌث ابن عباس ومن حدٌث أبً أمامة عند الطبرانً" .
 /2قضاء الوتر :قد نقلنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" عن الشوكانً
فً قضاء الوتر3 :ـ ثالثهما أنه ٌقض ى بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال
روي ذلك عن الشعبً وعطاء والحسن وطاوس ومجاهد وحماد بن أبً سلٌمان،
وروي أٌضا عن عمر .بٌنما نقل قبل ذلك عن مالك ؼٌر ذلك ،قال1 :ـ أحدها ما لم
ٌصل الصبح وهو قول ابن عباس ،وعطاء بن أبً رباح ،ومسروق ،والحسن
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البصري ،وإبراهٌم النخعً ،ومكحول ،وقتادة ،ومالك ،والشافعً ،وأحمد وإسحاق،
وأبً أٌوب ،وأبً خٌثمة ،حكاه محمد بن نصر عنهم.
 /3قال شٌخا مالك ـ سعٌد بن المسٌب والزهري ـ "فً خمس من البقر زكاة" كاإلبل،
ولم ٌلتفت مالك إلى هذا القول ،فلم ٌجعل فٌها زكاة.
 / 4وقد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" الخبلؾ الوارد فً مقدار
صدقة الفطر حٌث قلنا22 :ـ ما نقله الطحاوي وأقره ابن القطان وقال النبً صلى هللا
علٌه وسلم "أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعٌر أو نصؾ صاع من
بر أو قال قمح عن كل إنسان صؽٌر أو كبٌر أو مملوك ذكر أو أنثى ؼنً أو فقٌر
وما علمنا أنه روي عن أحد من الصحابة والتابعٌن خبلؾ ذلك فبل ٌنبؽً ألحد أن
ٌخالفه وكان إجماعا فً زمان أبً بكر وعمر وعثمان وعلً رضً هللا عنهم" وعن
اإلشراؾ" :وأجمعوا أن البر ٌجزئ منه صاع واحد واختلفوا فٌمن أخرج من البر
نصؾ صاع" قلت اإلجماع األخٌر ٌنفً األول خاصة وأن ابن المنذر قال فً كتابه
اإلقناع" :قال أبو بكر :وأجمع أهل العلم على أن التمر والشعٌر ال ٌجزئ من كل
واحد منهما أقل من صاع وٌجزئ عند جمٌعه من البر نصؾ صاع" وتعقبه د :عبد
هللا بن عبد العزٌز الجبرٌن قاببل فً تحقٌقه له" :أورد الطحاوي فً الزكاة باب
مقدار صدقة الفطر األحادٌث التً تدل على أن زكاة الفطر من البر نصؾ صاع ثم
قال" :وما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وال من
التابعٌن روي عنه خبلؾ ذلك فبل ٌنبؽً ألحد أن ٌخالؾ ذلك إذا كان قد صار
إجماعا فً زمن أبً بكر وعمر وعثمان وعلً رضً هللا عنهم إلى زمن من ذكرنا
من التابعٌن" وتعقب الحافظ فً الفتح فً الزكاة :باب صاع من زبٌب دعواه
اإلجماع فً هذه المسؤلة ٌذكر خبلؾ أبً سعٌد وابن عمر فً ذلك ثم قال" :فبل
إجماع فً المسؤلة خبلفا للطحاوي" وقال البؽوي فً شرح السنة كتاب الزكاة باب
زكاة الفطر" :وفً الحدٌث [ابن عمر] دلٌل على أنه ال ٌجوز أقل من صاع من أي
نوع أخرج وهو قول جماعة من الصحابة منهم أبو سعٌد الخدري وبه قال الحسن
وجابر بن زٌد وإلٌه ذهب مالك والشافعً وأحمد وإسحاق" فتبٌن أن اإلجماعٌن
واهمٌن وأن المسؤلة مسؤلة خبلؾ بسبب األحادٌث الواردة فٌها نذكر منها ما أخرجه
البخاري ومسلم عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال":
فرض رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو
صاعا من شعٌر على العبد والحر والذكر واألنثى والصؽٌر والكبٌر من المسلمٌن"
وعن أبً سعٌد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من
شعٌر أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبٌب" أخرجه البخاري
ومسلم وفً رواٌة كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
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صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعٌر أو صاعا من زبٌب أو صاعا
من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علٌنا معاوٌة المدٌنة فقال إنً ال أرى مدٌن من
سمراء الشام ٌعدل صاعا من تمر فؤخذ الناس بذلك قال أبو سعٌد فبل أزال أخرجه
كما كنت أخرجه" رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن
ماجه لكن البخاري لم ٌذكر فٌه قال أبو سعٌد فبل أزال إلخ "..هذه أحادٌث تثبت
الصاع بدل نصؾ الصاع وقد ذكر الشوكانً فً نٌل األوطار" :أن إبراهٌم بن علٌة
وأبا بكر بن كٌسان األصم قاال إن وجوبها نسخ واستدل لهما بما روى النسابً
وؼٌره عن قٌس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بصدقة
الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم ٌؤمرنا ولم ٌنهانا ونحن نفعله" قلت
 ،فتبٌن أن
والحدٌث ضعٌؾ و ما كان ضعٌفا ال ٌنسخ المتفق علٌه المجمع علٌه
اإلمام مالكا اختار قول ابن عمر رضً هللا عنهما على قول عمر رضً هللا عنه .
 /5وقد نقلنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" عن ابن قدامة المقدسً
الحنبلً فً كتابه"المؽنً" القول بصٌام ٌوم الشك عن عمر وابنه وعمرو بن العاص
وأبً هرٌرة ومعاوٌة وعابشة وأسماء ابنتً أبً بكر وطاوس ومجاهد ،ولم ٌلتفت
مالك إلى قول عمر وهإالء فقال مع أبً حنٌفة والشافعً :ال ٌجوز صومه وال
ٌجزئ إذا ثبت أنه من رمضان للحدٌث الذي رواه عمار أن النبً صلى هللا علٌه
وسلم قال":من صام الٌوم الذي ٌشك فٌه فقد عصى أبا القاسم صلى هللا علٌه وسلم"
أخرجه أحمد والترمذي وقال :حدٌث حسن صحٌح .كما خالؾ الجمٌع فٌمن أكل أو
شرب ساهٌا فً رمضان فلم ٌعمل بالحدٌث وقاس المسؤلة على من ترك ركعة من
الصبلة فإنه ٌؤتً بالركعة المتبقٌة ثم ٌجبر الزٌادة بسجود البعدي فقال ٌكمل صٌامه
ذلك الٌوم ثم ٌقضً ٌوما آخر مع أن الحدٌث صحٌح صرٌح فً عدم القضاء ألنه
صلى هللا علٌه وسلم قال":من أكل أو شرب ناسٌا فإنما هو رزق ساقه هللا إلٌه وال
قضاء علٌه وال كفارة".
 /6وقد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" ما أخرجه ابن حزم فً
كتابه "المحلى" بإسناده عن عبد الرحمن بن أذٌنة بن مسلمة العبدي عن أبٌه قال:
قلت لعمر بن الخطاب إنً ركبت السفن والخٌل واإلبل فمن أٌن أحرم؟ قال:ابت علٌا
فسؤله ،فسؤل علٌا فقال :من حٌث بدأت أن تنشبها ،من ببلدك ،فخرج إلى عمر
فؤخبره ،فقال له عمر :هو كما قال لك علً" وأما مالك فقد زجر من رآه لبس
إحرامه فً المدٌنة وكره ذلك سدا للذرٌعة وإن كان انعقد اإلجماع على اإلجزاء.
 /7خالؾ مالك والجمهور قول عمر فً جواز أكل لحم الصٌد انطبلقا من قوله صلى
هللا علٌه وسلم"صٌد البر حبلل ما لم تصٌدوه أو ٌصد لكم" أخرجه أحمد وأبو داود
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والترمذي والنسابً والبٌهقً وؼٌرهم ،وأما عثمان وعلً وابن عمر وعابشة وابن
عباس ومالك والشافعً فمنعوا أكله انطبلقا من قوله تعالى{ وحرم علٌكم صٌد البر
ما دمتم حرما }[المابدة ]9:وما رواه ابن عباس عن الصعب بن جثامة اللٌثً أنه
أهدى إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم حمارا وحشٌا وهو باألوباء أو بودان فرده علٌه
وقال":لم نرده علٌك إال أنا حرم" أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسابً
والبٌهقً والدارمً ومالك وأحمد الخ ..فخالؾ هنا مالك عمر وبعض فقهاء المدٌنة
عمبل بظاهر اآلٌة الكرٌمة التً عضدها الحدٌث المتفق علٌه موافقا بعض الصحابة
وهو القول الراجح.
 -747أخبرنا أَبُو
()8ـ ومن شرحنا لرواٌة أبً مصعب الزهري لموطإ مالك،قلنا:
ْس المكًَ ،عنْ َع َطا ِء ب َ
مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
اح ،أَنَّ
ْن َقٌ ٍ
ِ
كَ ،عنْ ُح َم ٌْ ِد ب ِ
ْن أ ِبً َر َب ٍ
ْن
ُع َم َر ب َْن ْال َخ َّطا ِ
ْن ُم ْن ٌَ َة َوه َُو ٌَصُبُّ َعلَى ُع َم َر ب ِ
ب  -رضً هللا عنه َ -قا َل لِ ٌَعْ لَى ب ِ
ْ
ْن ُم ْن ٌَ َة :أَ ُت ِرٌ ُد أَنْ َتجْ َعلَ َها
ْال َخ َّطا ِ
ب َماءًَ ،وه َُو ٌَ ْؽ َتسِ ُل :اصْ بُبْ َعلَى َرأسِ ًَ ،ف َقا َل ٌَعْ لَى ب ِ
َ ،فلَنْ ٌَ ِزٌدَ هُ ْال َما ُء إِالَّ
ص َبب ُ
ب :صْ بْ
ْتَ ،ف َقا َل لَ ُه ُع َم ُر بْنُ ْال َخ َّطا ِ
ِبً؟ إِنْ أَ َمرْ َتنًِ َ
َش َع ًثا".الشرح :هذا الحدٌث الموقوؾ على عمر ٌفٌد جواز ؼسل الرأس بالنسبة
للمحرم عند عمر رضً عنه بٌنما كان ابنه عبد هللا بن عمر ال ٌؽسل رأسه إذا
اؼتسل خشٌة قتل هوامه ،وسٌؤتً أنه اختٌار اإلمام مالك خبلفا لما افتراه أحمد
الرٌسونً.
()9ـ  -749أخبرنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ان
كَ ،عنْ َناف ٍِع ،أَنَّ َعبْدَ هللاِ ب َْن ُع َم َر َك َ
الَ ٌَ ْؽسِ ُل َر ْأ َس ُه َوه َُو مُحْ ِر ٌم إِالَّ م َِن االِحْ تِبلَ ِم " .الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه
اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا موقوفا على ابن عمر رضً هللا عنهما من أصح
األسانٌد وقد أخرجه لٌستدل به على صحة مذهبه ألنه كره للمحرم تدلك رأسه إذا
وجب علٌه ؼسل ،وهللا تعالى أعلم.
ْ
ْ
ُول َبعْ دَ أنَْ
ْ
ْ
ُ
وس ِمعْ ُ
*َ -قا َل َمالِ ٌ
ون:الَ َبؤ َ
ت أَهْ َل ْالع ِْل ِم ٌَقُول َ
كَ :
س ْبؽسِ َل المُحْ ِر ُم َرأ َس ُه ِبال َؽس ِ
ْ
ًِ َجمْ َر َة ْال َع َق َبةَِ ،و َق ْب َل أَنْ ٌَحْ ل َِق َرأ َسهَُ ،و َذل َِك أَ َّن ُه إِ َذا َر َمى َجمْ َر َة ْال َع َق َب ِة َف َق ْد َح َّل لَ ُه
ٌَرْ م َ
ِّ
ب " .الشرح:هذا قول اإلمام مالك
َق ْت ُل ْال َقمْ ِلَ ،و َح ْبل ُق ال َّشعْ ِرَ ،وإِ ْل َقا ُء ال َّت َفثَِ ،ولُبْسُ الث ٌَا ِ
رحمه هللا تعالى وإٌانا بٌنه هنا وذلك ألنه اعتبر أن الحاج برمٌه جمرة العقبة ٌكون
قد حل له التحلل األول أو األصؽر ،وحل له ما حرم علٌه اإلحرام إال النساء وفً
قول الطٌب والنساء ،وهللا تعالى أعلم.
 /10حول حكم الوقوؾ بعرفة وما خالؾ فٌه اإلمام مالك عمر حٌث قلنا فً كتابنا
"اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" ما ٌلً19 :ـ الدلٌل على اإلجماع على وقت
الوقوؾ بعرفة" قلت ما رواه عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة ابن ألم الطابً،
قال أتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالمزدلفة حٌن خرج إلى الصبلة ،فقلت ٌا
رسول هللا ،إنً جبت من جبل طً أكللت راحلتً وأتعبت نفسً وهللا ما تركت من
جبل إال وقفت علٌه فهل لً من حج؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "من شهد
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صبلتنا هذه ووقؾ معنا حتى ٌدفع ،وقد وقؾ بعرفة قبل ذلك لٌبل أو نهارا ،فقد تم
حجه ،وقضى تفثه" أخرجه أصحاب السنن األربعة وأحمد وابن حبان ،والحاكم
وصححه والدارقطنً والقاضً أبو بكربن العربً وقال الحاكم على شرطهما
ووافقه الذهبً وألزم الدارقطنً البخاري ومسلم إخراجهما له -قلت أوجب اإلمام
مالك الوقوؾ بعرفة بعٌد ؼروب الشمس وزعم أنه ركن ال ٌجبر بالدم وأما قبل
الؽروب فهو عنده واجب ٌجبر بالدم ،ولذلك قال ابن عبد البر فً الجزء التاسع من
التمهٌد ،ص " :" 275وقد أجمع المسلمون أن الوقوؾ بعرفة ،لٌبل ٌجزئ عن الوقوؾ
بالنهار ،إال أن فاعل ذلك عندهم إذا لم ٌكن مراهقا ،ولم ٌكن له عذر فهو مسٌا،
ومن أهل العلم من رأى علٌه دما ،ومنهم من لم ٌر علٌه شٌبا ،وجماعة العلماء
ٌقولون إن من وقؾ بعرفة لٌبل أو نهارا بعد زوال الشمس من ٌوم عرفةـ أنه مدرك
للحج إال مالك بن أنس ومن قال بقوله ،فإن الفرض عنده اللٌل دون النهار" وحجة
مالك ومن تبعه حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
"من وقؾ بعرفات بلٌل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بلٌل فقد فاته الحج فلٌحل
بعمرة ،وعلٌه حج قابل" أخرجه الدارقطنً وأعل بالضعؾ لوجود رحمة بن
مصعب قال ابن حجر فً التقرٌب ضعٌؾ ولم ٌؤت به ؼٌره لكنه أخرج عن ابن
عباس رضً هللا عنهما أنه قال قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" من أدرك
عرفات فوقؾ بها والمزدلفة فقد تم حجه ،ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فلٌحل
بعمرة وعلٌه الحج من قابل" وهذا شاهد لما قبله قلت ٌتبٌن لك أنهم لم ٌجمعوا على
عدم الوقوؾ قبل الزوال ،وقد بٌن ذلك ابن تٌمٌة فً استدراكاته على ابن حزم،
فقال" :قال واتفقوا على أن وقت الوقوؾ لٌس قبل الظهر فً التاسع من ذي الحجة،
قلت أحد القولٌن بل أشهرهما فً مذهب أحمد أنه ٌجزئ الوقوؾ قبل الزوال وإن
أفاض قبل الزوال لكن علٌه دم كما لو أفاض قبل الؽروب" قلت ودلٌلهم على ذلك
حدٌث عروة بن مضرس المتقدم )21 .الدلٌل على اإلجماع الذي ذكره ابن المنذر
حٌن قال "وأجمعوا على أن من وقؾ بها من لٌل أو نهار بعد زوال الشمس من ٌوم
عرفة أنه مدرك للحج وانفرد مالك ،فقال علٌه الحج من قابل" قلت إن كان ٌقصد
بضمٌر"بها" عرفة فمالك ٌقول إن أداء ركن القٌام بعرفة ال ٌتم أداإه إال بعد
الؽروب والدلٌل علٌه حدٌث ابن عمر ،أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :من
أدرك عرفات بلٌل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بلٌل فقد فاته الحج ،فلٌحل
بعمرة وعلٌه حج قابل " أخرجه الدارقطنً وقد تقدم فً نقطة سابقة " وإن كان ٌرٌد
بها المزدلفة فإن مالكا ٌكفٌه عنده الوقوؾ بها قدر حط الرحال.
( -998 )11أخبرنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن
ك بن أنس َعنْ َناف ٍِعَ ،عنْ َع ْب ِد هللاِ ب ِ
ب َقا َل :الَ ٌَصْ ُد َرنَّ أَ َح ٌد م َِن ْال َحاجَِّ ،ح َّتى ٌَ ُ
وؾ ِب ْال َب ٌْتَِ ،فإِنَّ
ُع َم َر؛ أَنَّ ُع َم َر ب َْن ْال َخ َّطا ِ
ط َ
آخ َِر ال ُّن ُسكِ َّ
ت" .
الط َواؾُ ِب ْال َب ٌْ ِ
()12ـ  - 1127أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن َسعٌِدٍَ ،عنْ َسعٌِ ِد
كَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
ضى فًِ ْال َمرْ أَ ِة إِ َذا َت َز َّو َج َها الرَّ ُج ُل :أَ َّن ُه إِ َذا
ْن ْالم َُس ٌَّبِ ،أَنَّ ُع َم َر ب َْن ْال َخ َّطا ِ
ب َق َ
ب ِ
َ
َ
ب الصَّدَ ُ
اق -1128 " .أ ْخ َب َر َنا أبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ك،
خ ٌَ ِ
أُرْ ِ
ت ال ُّس ُتو ُر َ ،ف َق ْد َو َج َ
خ ٌَ ْ
ب
ْن شِ َهابٍ ،أَنَّ َزٌْدَ ب َْن َث ِاب ٍ
ت َقا َل :إِ َذا دَ َخ َل ِبامْ َرأَتِهِ ،وأُرْ ِ
ت ال ُّس ُتو ُر َ ،ف َق ْد َو َج َ
َع ِن اب ِ
Page 120

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

الصَّدَ ُ
اق ".الشرح :هذان حدٌثان موقوفان على عمر بن الخطاب وزٌد بن ثابت
رضً هللا عنهما أخرجهما اإلمام مالك رحمة هللا تعالى علٌنا وعلٌه بؤصح
أسانٌد.وهما ٌفٌدان استحقاق الصداق عند خلوة الزوج بزوجته وإرخاء الستور،
وفٌه خبلؾ -1129 .أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ك ،أَ َّن ُه بلَ َؽهُ ،أَنَّ َسعٌِدَ ب َْن
ص ِّد َق َعلَ ٌْ َهاَ ،وإِ َذا دَ َخلَ ْ
ان ٌَقُو ُل :إِ َذا دَ َخ َل الرَّ ُج ُل على ْال َمرْ أَ ِة فًِ َب ٌْتِ َهاُ ،
ت
ْالم َُس ٌَّ ِ
ب َك َ
ص ِّد َق ْ
َعلَ ٌْ ِه فًِ َب ٌْتِ ِه ُ ،
ت َعلَ ٌْ ِه ".الشرح :هذا القول الذي نقله اإلمام مالك رحمه هللا
تعالى وإٌانا عن ابن المسٌب وقال به حكى ابن عبد البر فً االستذكار أنه تراجع
عنه لٌقر ما هو محل إجماع كما بٌنا ذلك فً النقطة التالٌة ،قال ابن عبد
ب َعنْ َمالِكٍ أَ َّن ُه َر َج َع َعنْ َه َذا ْال َق ْو ِل
البرَ ":و َر َوى ٌُو ُنسُ بْنُ َع ْب ِد ْاألَعْ لَى عن ابن َوهْ ٍ
َو َقا َل إِ َذا َخ َبل ِب َها َحٌ ُ
ْن
ان َف ْال َق ْو ُل َق ْو ُل ْال َمرْ أَ ِة َ ،قا َل أَبُو ُع َم َر ر ُِو َ
ْث َك َ
ي َعنْ ُع َم َر ب ِ
ب َو َعلًِِّ ب َ
ت أَ َّنهُ ْم َقالُوا إِ َذا
ْن َث ِاب ٍ
ْال َخ َّطا ِ
ْن َج َب ٍل َو َز ٌْ ِد ب ِ
ْن أ ِبً طالب و ابن ُع َم َر َوم َُعا ِذ ب ِ
ِ
ب الصَّدَ ُ
ُّون
اق َر َواهُ َعنْ عُمْ َر ْال َمدَ نٌِ َ
أَ ْؼلَ َق َبابًا َوأَرْ َخى سِ ْترً ا َو َخ َبل ِب َها َف َق ْد َو َج َ
ْن
َو ْال ُكوفٌِ َ
ُّونَ ،و َر َواهُ َم ْنصُو ٌر َو َحمَّا ٌد َوإِ ْب َراهٌِ ُم عن عمر َ ،و َر َواهُ َوكٌِ ٌع َعنْ َعلًِِّ ب ِ
اركِ َعنْ ٌَحْ ٌَى ب َ
ان أن رجبل اختلى
ْن َث ْو َب َ
ْال ُم َب َ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
ٌِر َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ْن أ ِبً َكث ٍ
ِ
اق َكام ًِبل َ ،وأَمَّا َحد ُ
ٌق َف َج َع َل لَ َها ُع َم ُر الصَّدَ َ
ي ِمنْ وُ جُو ٍه
ٌِث َعلًٍِّ َفر ُِو َ
امراته فًِ َط ِر ٍ
ْس أَنَّ ُع َم َر َو َعلِ ًٌّا َق َاال إِ َذا أَ ْؼلَ َق
ْن َقٌ ٍ
أَحْ َس ُن َها َما َر َواهُ َق َتادَ ةُ َع ِن ْال َح َس ِن َع ِن ْاألَحْ َنؾِ ب ِ
اق َو َعلَ ٌْ َها ْال ِع َّدةُ َر َواهُ َسعٌِ ٌد َو َمعْ َم ٌر َو ُ
َبابًا َوأَرْ َخى سِ ْترً ا َفلَ َها الصَّدَ ُ
شعْ َب ُة َو ِه َشا ٌم َعنْ
َق َتادَ َةَ ،و َحد ُ
ان َعنْ أَ ِبً ِّ
ْن
ْن َث ِاب ٍ
الز َنا ِد َعنْ ُسلَ ٌْ َم َ
ت َر َواهُ َوكٌِ ٌع َعنْ ُس ْف ٌَ َ
ان ب ِ
ٌِث َز ٌْ ِد ب ِ
ار أَنَّ َرج ًُبل َت َز َّو َج امْ َرأَ ًة َف َقا َل عِ ْندَ َها َفؤَرْ َس َل لَ َها َمرْ َوانُ إِلَى َز ٌْ ٍد َف َقا َل لَ َها الصَّدَ ُ
اق
ٌَ َس ٍ
َكام ًِبل َف َقا َل َمرْ َوانُ إِ َّن ُه ِممَّنْ َال ٌُ َّت َه ُم َف َقا َل لَ ُه َز ٌْ ٌد لَ ْو َجا َء ْ
ت ِب َولَ ٍد أَ ْو َظ َه َر ِب َها َحمْ ٌل
ت ُتقٌِ ُم علٌها الحد ،وأما ابن ُع َم َر َف َذ َك َر أَبُو َب ْك ٍر َقا َل َح َّد َثنًِ أَبُو َخالِ ٍد َعنْ ُع َب ٌْ ِد َّ
أَ ُك ْن َ
هللاِ
ب
خ ٌَ ِ
ت ْاألَب َْوابُ َوأُرْ ِ
جٌ َف ِ
ت ال ُّس ُتو ُر َو َج َ
ْن ُع َم َر َعنْ َناف ٍِع عن ابن ُع َم َر َقا َل إِ َذا أ ُ ِ
ب ِ
ٌ
َ
صلَّى َّ
الصَّدَ ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
،و َقا َل َم ْكحُو ٌل ا َّت َف َق ُع َم ُر َوم َُعاذ فًِ َن َف ٍر ِمنْ أصْ َحا ِ
ب ال َّن ِبًِّ َ
اق َ
َو َسلَّ َم أَ َّن ُه َقا َل إِ َذا أ ُ ْؼل َِق ْال َبابُ وأرخً الستر وجب الصداق،وعن ابن ُعلَ ٌَّ َة َعنْ َع ْوؾٍ
ُّون أَ َّن ُه َمنْ أَ ْؼلَ َق َبابًا َوأَرْ َخى
ون ْال َم ْه ِدٌ َ
ضى ْال ُخلَ َفا ُء الرَّ اشِ ُد َ
ْن أَ ْو َفى َقا َل َق َ
َعنْ ُز َر َ
ار َة ب ِ
ْن م َُح َّم ٍد َعنْ أَ ِبٌ ِه
سِ ْترً ا َف َق ْد َو َج َ
ب ْال َم ْه ُر ووجبت العدة ،وروى ابْنُ ُع ٌَ ٌْ َن َة َعنْ َجعْ َف ِر ب ِ
ْت امْ َرأَ ًة َفؤ َ َتٌ ُ
ت َم َع أَ ِبً َم َّك َة َف َخ َطب ُ
َقا َل دَ َخ ْل ُ
ْن ُج َب ٌْ ٍر َف َقا َل َال
ْت أَ ِبً َوه َُو َم َع َسعٌِ ِد ب ِ
ار َقا َل َف َذ َهب ُ
ْت َو َخالَ ْف ُت ُه َو َت َز َّوجْ ُت َها
اع ٌة َحارَّ ةٌ ِنصْ َ
َّاع َة َفإِ َّن َها َس َ
َت ْذ َهبْ َه ِذ ِه الس َ
ؾ ال َّن َه ِ
اب َف َن َظرْ ُ
ور َوأَ ْؼلَ ْق ُ
ت َفؤَرْ َخٌ ُ
ت َعلَى أَهْ ل َِك َفدَ َخ ْل ُ
َف َقالُوا لَ ْو دَ َخ ْل َ
ت إِلَ ٌْ َها َفإِ َذا
ت ْال َب َ
ْت ال ُّس ُت َ
ْت أَ ِبً َفؤ َ ْخ َبرْ ُت ُه َف َقا َل لَ َق ْد َخدَ َع َك ْال َق ْو ُم لَ ِز َم َك الصَّدَ ُ
ت َفؤ َ َتٌ ُ
امْ َرأَةٌ َق ْد َعلَ ْت َها َك ْب َرةٌ َف َن ِدمْ ُ
اق ،
ٌق َو ْ
ور ِة َه ْل
ؾ ْالفُ َق َها ُء فًِ ْال َخ ْل َو ِة ْال َم ْذ ُك َ
اخ َتلَ َ
َقا َل ُس ْف ٌَانُ َوه َ
ًِ ِمنْ ِ
ْن َش ِر ٍ
سب ِ
آل ْاألَ ْخ َن ِ
ب إِلَ ٌْ ِه َمالِ ٌ
جبُ ْال َمه َْر إِ ِن ا َّد َع ْت ُه
جبُ ْال َمه َْر أَ ْم َال؟ َفالَّذِي َذ َه َ
ك َوأَصْ َحا ُب ُه أَ َّن َها ُتو ِ
ُتو ِ
ْال َمرْ أَةُ َو َقالَ ْ
ت ْال َخ ْل َوةُ خلوة بناء".
ت إِ َّن ُه َق ْد َم َّسنًِ إِ َذا َكا َن ِ
ٌس إِ َذا دَ َخ َل َعلَ ٌْ َها فًِ َب ٌْتِ َهاَ ،ف َقالَ ْ
*َ -قا َل َمالِ ٌ
تَ :ق ْد َم َّسنًَِ ،و َقا َل:
ك :إن َذل َِك فًِ ْالمَسِ ِ
ت َعلَ ٌْ ِه فًِ َب ٌْتِهَِ ،ف َقا َل :لَ ْم أَ َم َّس َهاَ ،و َقالَ ْ
ص ِّد َق َعلَ ٌْ َها ،وإِنْ دَ َخلَ ْ
لَ ْم أَ َم َّس َها ُ ،
تَ :م َّسنًِ ،
ص ِّد َق ْ
ُ
ت َعلَ ٌْ ِه " .الشرح :هذا قول اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا وهو محل إجماع
إن شاء هللا تعالى ،وقد بٌنا فً كتابنا"اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" ما ٌدل
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على ذلك حٌث قلنا .54 :ما نقله ابن القطان عن النوادر قال  :وأجمع الصحابة أن
الرجل إذا خبل بزوجته وؼلق بابا وأرخى سترا وال حابل بٌن جماعه لها من عبادة
وال ؼٌرها وأمكنته من ذلك فلم ٌفعل وجب علٌه جمٌع صداقها " أخرج اإلمام أحمد
وسعٌد بن منصور عن كعب بن زٌد أو زٌد بن كعب " :أن رسول هللا صلى هللا
علٌها فوضع ثوبه وقعد على
علٌه وسلم تزوج امرأة من بنً ؼفار فلما دخل
الفراش أبصر بكشحتها بٌاضا ،فانحاز عن الفراش ثم قال خذي علٌك ثٌابك ولم
ٌؤخذ مما أتاها شٌبا " وتعقبه الشوكانً فً "نٌل األوطار" قاببل  " :حدٌث كعب بن
زٌد أو زٌد بن كعب قد اختلؾ فٌه فقٌل هكذا وقٌل إنه من حدٌث كعب بن عجرة
وقٌل من حدٌث ابن عمر وقد أخرجه أٌضا من حدٌث كعب بن زٌد أو زٌد بن كعب
ابن عدي والبٌهقً ومن حدٌث كعب بن عجرة الحاكم فً المستدرك ومن حدٌث ابن
– وجمٌل بن زٌد المذكور هو ضعٌؾ وقد
عمر أبو نعٌم فً الطب والبٌهقً
اضطرب فً هذا الحدٌث وأثر عمر أخرجه أٌضا سعٌد بن منصور عن هشٌم عن
ٌحً بن سعٌد عن سعٌد بن المسٌب عنه ورواه الشافعً من طرٌق مالك وابن أبً
شٌبة عن أبً إدرٌس عن ٌحً ،قال الحافظ فً "بلوغ المرام" ورجاله ثقات " وروى
بن أبً أوفى قال  :قضى الخلفاء الراشدون
اإلمام أحمد واألثرم عن زرارة
المهدٌون أن من أؼلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه
أٌضا عن األحنؾ وابن عمر وعلً " أخرجه ابن أبً شٌبة والبٌهقً والدارقطنً.
ك بن أنسَ ،عنْ َرج ٍُل ِمنْ أَهْ ِل ْال ُكو َفةِ ،أنََّ
َ - 1056ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
ُون
ُع َم َر ب َْن ْال َخ َّطا ِ
ان َب َع َث ُه :إِ َّن ُه َبلَ َؽنًِ أَنَّ ِر َجاالً ِم ْن ُك ْم ٌَ ْطلُب َ
ْش َ ،ك َ
ب َك َت َ
ب إِلَى َعام ِِل َجٌ ٍ
س ( ٌَقُو ُل :الَ َت َخ ْ
تر ْ
ؾ) َفإِ َذا
ْالع ِْل َجَ ،ح َّتى إِ َذا اشتدَ فًِ ْال َج َب ِل َوامْ َت َن َعَ ،قا َل َر ُج ٌلَ :م َ
ض َرب ُ
ْت ُع ُن َق ُه ،
أَ ْد َر َك ُه َق َتلَهَُ ،وإِ ِّنًَ ،والَّذِي َن ْفسِ ً ِب ٌَ ِدهِ ،الَ ٌبلؽنً أَن أحداً َف َع َل َذل َِك ،إِالَّ َ
ْس ْال َحد ُ
ٌِث ِب ْالمُجْ َت َم ِع َعلَ ٌْ ِه ".الحدٌث :هذا قول لعمر رضً هللا عنه
قال َمالِك :ولٌَ َ
ٌعد فٌه من ؼدر بعدما أعطى األمان بالقتل ألن اإلٌفاء بالعهد واألمان مجمع على
وجوبه ،ولكن العقوبة التً قال بها عمر لم ٌوافقه علٌها اإلمام مالك وهذا مما ٌرد
على أحمد الرٌسونً الذي جعل مذهب عمر هو مذهب مالك،ثم إن الخبر فٌه إبهام
وضعؾ ،وقال الباجً( ":ش)َ :ق ْول ُ ُه َ -رضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه  -أَ َّن ُه َبلَ َؽنًِ إنَّ ِر َج ًاال ِم ْن ُك ْم
ار فًِ َس َن ِد ِه
ص َ
ُون ْالع ِْل َج ٌ ُِرٌ ُد ٌَفِرُّ أَ َما َمهُ ْم َف ٌَ ْت َبعُو َن ُه َح َّتى َإذا أَسْ َندَ فًِ ْال َج َب ِل ٌ ُِرٌ ُد َ
ٌَ ْطلُب َ
ارسِ ٌ ٌَّة َتقُو ُل ْالفُرْ سُ مطرس أَيْ َال
َوامْ َت َن َع فٌِ ِه ِممَّنْ َطلَ َب ُه َقا َل لَ ُه :مطرس َو َه ِذ ِه لَ ْف َظ ٌة َف ِ
ؾ َفإِ َذا أَ ْد َر َك ُه َق َتلَ ُه َفؤ َ ْن َك َر ُع َم ُر َ -رضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه َ -ق ْتلَ ُه َبعْ دَ أَنْ أُم َِّن ِألَ َّن ُه َن ْق ٌ
َت َخ ْ
ض لِ َما
ْ
ٌِن َو َق ْد أَ َم َر َّ
هللا ُ َت َعالَى ِبؤَنْ ٌ َُوفَّى ِب ْال َع ْه ِد َف َقا َل ٌَ {:ا أَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا أَ ْوفُوا
ُعقِدَ ِمنْ ال َّتؤم ِ
هللا إِ َذا َعاهَدْ ُت ْم } [النحلَ ]91 :وفًِ
ِبا ْل ُعقُو ِد} [المابدةَ ]1 :و َقا َل َع َّز َو َج َّل َ {:وأَ ْوفُوا ِب َع ْه ِد َّ ِ
الثانًِ فًِ َو ْق ِ ْ
ْ
ْ
َ
ٌِن ْال َبابُ َّ
ٌِن
ٌِن َخمْ َس ُة أَب َْوا ٍ
ت ال َّتؤم ِ
ب ْال َبابُ ْاأل َّو ُل فًِ صِ َف ِة ال َّتؤم ِ
ال َّتؤم ِ
َو ْال َبابُ َّ
الثال ُ
ِث فًِ صِ َف ِة ْالم َُإم ِِّن َو ْال َبابُ الرَّ ِاب ُع فٌِ َما ٌَ ْثب ُ
ُت ِب ِه ال َّتؤْ ِمٌنُ َو ْال َبابُ ْال َخا ِمسُ
ْ
ٌِن.
فًِ ُم ْق َت َ
ضى ال َّتؤم ِ
كَ ،عنْ أَ ِبً ُّ
( -1141 )13أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
الز َب ٌْ ِر ْال َم ِّكًِّ  ،أَنَّ ُع َم َر
ُ
اح لَ ْم ٌَ ْش َه ْد َعلَ ٌْ ِه إِالَّ َر ُج ٌل َوامْ َرأَةٌَ ،ف َقا َلَ :ه َذا
ب َْن ْال َخ َّطا ِ
ب  -رضً هللا عنه  -أت ًَِ ِبنِ َك ٍ
ُ
ت فٌِ ِه لَ َر َجمْ ُ
ت َت َقدَّمْ ُ
جٌ ُزهَُ ،ولَ ْو ُك ْن ُ
ت ".الشرح:هذا القول الذي قال
نِ َكا ُح ال ِّسرِّ َ ،والَ أ ِ
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به عمر رضً هللا عنه لم يعتمده اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا وذلك ألن تهدٌد
الناكح سرا بالرجم فٌه ما فٌه من التؽلٌظ ألنه اشتهر عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه
قال":ادرإوا الحدود بالشبهات" وهو محل إجماع ،والشهود عند مالك شرط صحة
قال ابن عبد البر فً
عند الدخول ولٌس بركن كما هو عند المذاهب األخرى،
االستذكار" :قال ابن َوضَّاح ٌَقُو ُل َه َذا َت ْؽل ٌ
َ
َ
ٌِظ ِمنْ ُع َم َر َ ،قا َل أبُو ُع َم َر َمعْ لُو ٌم أنَّ الرَّ جْ َم
ٍ
جبُ على الزانً والزانً من وطىء َفرْ جً ا َال ُ
ِ،و َق ْد َذ َك َر أَبُو
ش ْب َه َة لَ ُه فًِ َو ْطبِه َ
إِ َّن َما ٌَ ِ
س َع ِن ْال َح َس ِن أَنَّ َرج ًُبل َت َز َّو َج امْ َرأَ ًة
َب ْك ِر بْنُ أَ ِبً َش ٌْ َب َة َقا َل َح َّد َثنًِ ُه َش ٌْ ٌم َعنْ ٌُو ُن َ
اص َم ُه
ان ٌَ ْخ َت ِلؾُ إِلَ ٌْ َها فًِ َم ْن ِز ِل َها َف َرآهُ َجا ٌر لَ َها ٌَ ْد ُخ ُل َعلَ ٌْ َها َف َق َذ َف ُه ِب َها َف َخ َ
َفؤ َ َسرَّ َذل َِك َف َك َ
ارتًِ َو َال أَعْ لَ ُم ُه
ْن ْال َخ َّطا ِ
ان ٌَ ْد ُخ ُل َعلَى َج َ
ٌِن ! َه َذا َك َ
ٌِر ْالم ُْإ ِمن َ
ب َف َقا َل ٌَا أَم َ
إِلَى ُع َم َر ب ِ
ون َفؤ َ ْخ َفٌ ُ
َت َز َّو َج َها َف َقا َل لَ ُه َق ْد َت َز َّوجْ ُ
ْت َذل َِك َقا َل َف َمنْ َش ِهدَ ُك ْم َقا َل
ت امْ َرأَ ًة َعلَى َشًْ ٍء ُد ٍ
اح َو َح ِّ
ص ُنوا َه ِذ ِه
ض أَهْ لِ َها َقا َل َفدَ َرأَ ْال َح َّد َعنْ َقا ِذفِ ِه َو َقا َل أَعْ لِ ُنوا َه َذا ال ِّن َك َ
أَ ْش َه ْد َنا َبعْ َ
الفروج،قال وحدثنً ابن فضٌل عن لٌث عن طاووس َقا َل أُت ًَِ ُع َم ُر ِبامْ َرأَ ٍة َق ْد َح َملَ ْ
ت
ِمنْ َرج ٍُل َف َقالَ ْ
ت َت َز َّو َجنًِ فُ َبل ٌن َف َقا َل إِ ِّنً َت َز َّوجْ ُت َها ِب َش َهادَ ٍة ِمنْ أُمًِّ َوأ ُ ْختًِ َف َفرَّ َق
ْن
اح إِ َّال ِب َولًٍِّ َ
َب ٌْ َنهُ َما َودَ َرأَ َع ْنهُ َما ْال َح َّد َو َقا َل َال نِ َك َ
،و َر َوى َحمَّا ُد بْنُ َز ٌْ ٍد َعنْ ِه َش ِام ب ِ
ْس َس ِمعْ ُ
ت نافعا -
عُرْ َو َة َقا َل َك َ
ان أَ ِبً ٌَقُو ُل َال ٌَصْ ل ُ ُح ِن َكا ُح ال ِّسرِّ َ ،و َقا َل دَ اوُ ُد بْنُ َقٌ ٍ
اح
اإلسْ َبل ِم نِ َكا ُح سِ رٍّ َ ،قا َل َع ْب ُد َّ ِ
مولى ابن ُع َم َر ٌَ -قُو ُل لٌَ َ
ْس فًِ ْ ِ
هللا بْنُ ُع ْت َب َة َشرُّ ال ِّن َك ِ
َ
ْ
اح
نكاح السر ،وروى معمر عن بن َطاوُ ٍ
اح َوال ِّن َك ِ
س َعنْ أ ِبٌ ِه َقا َل ال َفرْ ُق َما َبٌ َْن ال ِّس َف ِ
ال ُّشهُو ُد َو َّ
ُور َعنْ إِ ْب َراهٌِ َم َقا َل فًِ َرج ٍُل َت َز َّو َج ِب َؽ ٌْ ِر ُ
شهُو ٍد َقا َل ٌُ َفرَّ ُق
الث ْو ِريُّ َعنْ َم ْنص ٍ
َب ٌْ َنهُ َما َوٌ َُعا َقبُ َ ،قا َل أَبُو ُع َم َر نِ َكا ُح ال ِّسرِّ عِ ْندَ َمالِكٍ َوأَصْ َح ِاب ِه أَنْ ٌُسْ َت ْك َت َم ال ُّشهُو ُد أَ ْو
ص ُد ِب ِه إِلَى التستر وترك
ان َو َنحْ َو َذل َِك ِممَّا ٌُ ْق َ
ٌَ ُكونُ َعلَ ٌْ ِه م َِن ال ُّشهُو ِد َر ُج ٌل َوامْ َرأَ َت ِ
اإلعبلن ،وروى بن ْال َقاسِ ِم َعنْ َمالِكٍ َقا َل لَ ْو َت َز َّو َج ِب َب ٌِّ َن ٍة َوأَ َم َر ُه ْم أَنْ ٌَ ْك ُتمُوا َذل َِك لَ ْم
ار جاز واستشهدا فٌما ٌستقببلن
ٌَ ُج ِز ال ِّن َكا ُح َوإِنْ َت َز َّو َج ِب َؽ ٌْ ِر َب ٌِّ َن ٍة َعلَى َؼ ٌْ ِر اسْ تِسْ َر ٍ
ْن َو ٌَسْ َت ْكتِ ُم َها َقا َل
وروى ابن َوهْ ٍ
ب َعنْ َمالِكٍ فًِ الرَّ ج ُِل ٌَ َت َز َّو ُج ْال َمرْ أَ َة ِب َش َهادَ ِة َر ُجلٌَ ِ
صا َب َها َو َال ٌ َُعا َقبُ
ان أَ َ
صدَ اقُ َها إِنْ َك َ
ٌُ َفرَّ ُق َب ٌْ َنهُ َما ِب َت ْطلٌِ َق ٍة َو َال ٌَجُو ُز ال ِّن َكا ُح َولَ َها َ
ان إِنْ َكا َنا َج ِه َبل َذل َِك َوإِنْ َكا َنا أَ َت ٌَا َذل َِك ِب َمعْ ِر َف ِة أَنَّ َذل َِك َال ٌَصْ ل ُ ُح عُوقِ َبا َ ،و َقا َل
ال َّشاهِدَ ِ
ْن َو َقا َل لَهُ َما ْاك ُت َما َج َ
از ال ِّن َكا ُح
ال َّشافِعًُِّ َوأَبُو َحنٌِ َف َة َوأَصْ َحا ُبهُ َما إِ َذا َت َز َّو َج َها ِب َشاهِدَ ٌ ِ
اح َش ِهدَ َعلَ ٌْ ِه َرج َُبل ِن َف َق ْد َخ َر َج ِمنْ َح ِّد
ْن ٌَحْ ٌَى َ
َوه َُو َق ْو ُل ٌَحْ ٌَى ب ِ
صاح ِِب َنا َقا َل ُك ُّل نِ َك ٍ
ال ِّسرِّ َوأَ ُ
ٌِّن َو َمنْ َتا َب َعهُ ْم ُك ُّل
ظ ُّن ُه َح َكاهُ َع ِن اللَّ ٌْ ِ
ْن َسعْ دٍَ ،وال ِّسرُّ عِ ْندَ ال َّشا ِف ِعًِّ َو ْال ُكو ِفٌ َ
ثب ِ
صاعِ ًدا َو ٌُ ْف َس ُخ َعلَى ُك ِّل حالَ ".قا َل أَبُو ُع َم َر َمالِ ٌ
ك-
اح لَ ْم ٌَ ْش َه ْد َعلَ ٌْ ِه َرج َُبل ِن َف َ
نِ َك ٍ
ح َم ُه َّ
ضا َّ
ْن ِألَ ْنفُسِ ِه َما َو َولًِِّ ْال َمرْ أَ ِة أَ ْو
َر ِ
اح ُم ْن َعقِ ٌد ِب ِر َ
هللا ُ ٌَ َرى أَنَّ ال ِّن َك َ
ْن ْال َمالِ َكٌ ِ
الز ْو َجٌ ِ
ْ
ْ
ْ
ار َعلَى َما َذ َكرْ َنا ِمنْ
ِر َ
ضا ال َولِ ٌٌَّ ِ
ار َو َمنْ َج َرى َمجْ َرا ُه ْم م َِن ال َب َوال ِِػ ال ِك َب ِ
ْن فًِ الص َِّؽ ِ
اح،
َم ْذ َه ِب ِه فًِ َبا ِ
،ولٌَ َ
ب ْاألَ ْولِ ٌَا ِء َ
اح عِ ْندَ هُ ِمنْ َف َراب ِ
ِض َع ْق ِد ال ِّن َك ِ
ْس ال ُّشهُو ُد فًِ ال ِّن َك ِ
َو ٌَجُو ُز َع ْق ُدهُ ِب َؽ ٌْ ِر ُ
ث ".وقال عبد الباقً الزرقانً فً"شرح
ٍ،وه َُو َق ْو ُل اللَّ ٌْ ِ
شهُود َ
ال أَيْ َس َب ْق ُ
ت َت َقدَّمْ ُ
الموطؤ"َ (":ولَ ْو ُك ْن ُ
ت َؼ ٌْ ِريَ ،وفًِ ِر َوا ٌَ ِة
ت) ِب َف ْت ِح ال َّتا ِء َو ْال َقاؾِ َوال َّد ِ
ُول أَيْ َس َب َقنًِ َؼ ٌْ ِري (فٌِ ِه
َّاح ِب َ
ال ِب ْال ِب َنا ِء ل ِْل َم ْفع ِ
ض ِّم ال َّتا ِء َو ْال َقاؾِ َو َكسْ ِر ال َّد ِ
اب ِ
ْن َوض ٍ
َ
َ
ْ
لَ َر َجمْ ُ
ت) َفاعِ لَهَُ ،و َج َعلَ ُه سِ ًّرا ِألنَّ ال َّش َهادَ َة لَ ْم َتتِ َّم فٌِهَِ ،و َق ْد أ َج َ
ازهُ
ُّون ِب َش َهادَ ِة
ال ُكوفٌِ َ
َ
ْنَ .و َقا َل َمالِ ٌ
اح َفإِ َّن َما ٌَصِ ُّح
َرج ٍُل َوامْ َرأَ َتٌ ِ
ك َوال َّشافِعًُِّ َوأحْ َم ُدَ :ال دَ ْخ َل لِل ِّن َسا ِء فًِ ال ِّن َك ِ
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ُ
ْن إِ َّال أَنَّ َمالِ ًكا أَ َج َ
ولَ ،و َقا َل:
ان َق ْب َل ال ُّد ُخ ِ
ون َش َهادَ ٍة ث َّم ٌَ ْش َهدَ ِ
از ْال َع ْقدَ ِب ُد ِ
َش َهادَ ةُ َع ْدلٌَ ِ
ُّون َو َؼ ٌْ ُر ُه ْمَ :ما لَ ْم ٌُ ْش َه ْد َعلَ ٌْ ِهَ .و ٌُ ْف َس ُخ
نِ َكا ُح ال ِّسرِّ َما أُوصِ ًَ ِب َك ْت ِمهَِ ،وال َّشافِعًُِّ َو ْال ُكوفٌِ َ
ال " .قلت وقد انطلق اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا مما اشتهر بٌن
َعلَى ُك ِّل َح ٍ
الناس" :أعلنوا عنه فً المساجد واضربوا له الدفوؾ".
()14ـ  -1148أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن
ْن شِ َهابٍ ،عنْ ُع َب ٌْ ِد هللاِ ب ِ
كَ ،ع ِن اب ِ
ب  -رحمة هللا علٌه ُ -سبِ َل
ْن َمسْ عُودٍَ ،عنْ أَ ِبٌهِ ،أَنَّ ُع َم َر ب َْن ْال َخ َّطا ِ
ْن ُع ْت َب َة ب ِ
َع ْب ِد هللاِ ب ِ
َ
ٌِن ،هل ُت َ
وطؤ ُ إِحْ دَ ا ُه َما َبعْ دَ األَ ْخ َرىَ ،ف َقا َل ُع َم ُرَ :ما
َع ِن ْال َمرْ أ ِة َو أختِ َها ِمنْ م ِْلكِ ْال ٌَم ِ
أُحِبُّ أَنْ أَجٌز ُه َما َج ِمٌعً ا َ ،و َن َهاهُ -1149 " .أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
كَ ،ع ِن
َ
ْن ِمنْ
ان ب َْن َعفَّ َ
ْن ُذ َإ ٌْبٍ ،أَنَّ َر ُجبلً َسؤ َ َل ع ُْث َم َ
ْن شِ َهابٍَ ،عنْ َق ِب َ
ان َع ِن األ ْخ َتٌ ِ
ٌص َة ب ِ
اب ِ
ٌِن َ ،ه ْل ٌُجْ َم ُع َب ٌْ َنهُ َما؟ َف َقا َل ع ُْث َمانُ  :أَ َحلَّ ْتهُ َما آ ٌَ ٌةَ ،و َحرَّ َم ْتهُ َما آ ٌَ ٌةَ ،فؤَمَّا أَ َنا َ ،فبلَ
م ِْلكِ ْال ٌَم ِ
صلَّى َّ
أُحِبُّ أَنْ أَصْ َن َع َذل َِكَ .قا َلَ :ف َخ َر َج ِمنْ عِ ْن ِد ِه َ ،فلَق ًَِ َر ُجبلً ِمنْ أَصْ َحا ِ
ب النبً َ
هللا ُ
ان لًِ م َِن األَمْ ِر َشًْ ٌء ُ ،ث َّم َو َج ْد ُ
ت أَ َح ًدا َف َع َل
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ ،ف َسؤَلَ ُه َعنْ َذل َِك؟ َف َقا َل :لَ ْو َك َ
" - 1150
ب.
ب :أ ُ َراهُ َعلًَِّ ب َْن أَ ِبً َطالِ ٍ
َذل َِك ،لَ َج َع ْل ُت ُه َن َكاالً .قال مالكَ :قا َل ابْنُ شِ َها ٍ
ك  ،أَ َّن ُه َبلَ َؽ ُه َع ِن ُّ
أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن ْال َع َّو ِام  ،م ِْث ُل َذل َِك" .
الز َب ٌْ ِر ب ِ
ٌب أ ُ ْخ َت َها :إِ َّن َها الَ
*َ -قا َل َما ِل ٌ
ك فًِ األَ َم ِة َت ُكونُ عِ ْندَ الرَّ ج ُِل َف ٌُصِ ٌ ُب َهاُ ،ث َّم ٌ ُِرٌ ُد أَنْ ٌُصِ َ
ُ
 ،أَ ْو أَ ْش َبا َه َذل َِك" .
اح ،أَ ْو َع َت َق ،أَ ْو ِك َتا َب ٍة
َت ِ
ح ُّل لَ ُه َح َّتى ٌ َُحرِّ َم َعلَ ٌْ ِه َفرْ َج أ ْختِ َها ِبنِ َك ٍ
الشرح :هذا قول اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا بٌنه إثر أقوال بعض الصحابة
رضً هللا عنهم وهو ٌكاد أن ٌكون محل إجماع ،فقد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع
واإلقناع بمسابل اإلجماع" ما هو قرٌب من ذلك حٌث قلنا .30 :الدلٌل على اإلجماع
المتعلق بتحرٌم وطء األم واألخت والخالة والعمة والبنت  :قوله جل وعبل فً سورة
النساءُ (:ح ِّر َم ْت َعلَ ٌْ ُك ْم أ ُ َّم َها ُت ُك ْم َو َب َنا ُت ُك ْم َوأَ َخ َوا ُت ُك ْم َو َع َّما ُت ُك ْم َو َخاَّلَ ُت ُك ْم َو َب َن ُ
ات األَ ِخ
اع ِة َوأ ُ َّم َه ُ
َو َب َن ُ
ات ن َِسآبِ ُك ْم
ات األ ُ ْخ ِ
ض َ
الر َ
ض ْع َن ُك ْم َوأَ َخ َوا ُت ُكم ِّمنَ َّ
ت َوأ ُ َّم َها ُت ُك ُم الالَّتًِ أَ ْر َ
ور ُكم ِّمن ِّن َسآبِ ُك ُم الالَّتًِ دَ َخ ْل ُتم ِب ِهنَّ َفإِن لَّ ْم َت ُكو ُنو ْا دَ َخ ْل ُتم
َو َر َبابِ ُب ُك ُم الالَّتًِ فًِ ُح ُج ِ
صالَ ِب ُك ْم َوأَن َت ْج َم ُعو ْا َب ٌْنَ األ ُ ْخ َت ٌْ ِن إََّلَّ
اح َعلَ ٌْ ُك ْم َو َحالَبِل ُ أَ ْب َنابِ ُك ُم الَّذٌِنَ مِنْ أَ ْ
ِب ِهنَّ َفالَ ُج َن َ
ورا َّرحٌِ ًما ) [النساء ]23 :قال الحافظ ابن المنذر فً كتابه
هللا َكانَ َؼفُ ً
َما َقدْ َسلَ َ
ؾ إِنَّ ّ َ
"اإلقناع " " وأجمع أهل العلم على تحرٌم من ذكر هللا فً هذه اآلٌة " وقال ابن رشد
فً "بداٌة المجتهد " " :واتفقوا على أن النساء البلبى ٌحرمن من قبل النسب السبع
المذكورات فً القرآن :األمهات ،والبنات ،واألخوات ،والعمات ،والخاالت ،وبنات
األخ ،وبنات األخت " وقال " وأجمعوا على أن النسب الذي ٌحرم الوطء بنكاح ٌحرم
الوطء بملك الٌمٌن " كما تقدم أنه ٌحرم أٌضا بالرضاعة ما ٌحرم بالنسب .وقوله
رحم
صلى هللا علٌه وسلم "من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فبل ٌجمع ماءه فً
أختٌن" وهكذا ٌتضح من خبلل اآلٌة الكرٌمة والحدٌث النبوي الشرٌؾ أن الجمع
بٌن األختٌن فً عقد واحد حرام ،فإن طلق األخت واعتدت ثم بانت منه جاز له أن
ٌتزوج أختها ألنه لم ٌكن فً ذلك حرج من الناحٌة الشرعٌة بإجماع إذ المنع فً
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الجمع بٌنهما فً نكاح أو فً عدة إحداهما إذا كان الطبلق رجعٌا كما بٌن ذلك كتاب
هللا وبٌنته سنة النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم  .22 ،قول ابن المنذر
فً" اإلجماع " ":وأجمعوا على أن َّل ٌجمع بٌن األختٌن األمتٌن فً الوطء وانفرد
ابن عباس  ،فقال :أحلتهما آٌة وحرمتهما آٌة ،وهذا قول عثمان وعلً رضً هللا
عنهما " قلت وهذا ٌناقض ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن النٌر "وجابز أن
ٌجمع بٌن األختٌن بملك الٌمٌن وال تنازع بٌن أهل العلم فً ذلك وجابز له أن ٌجمع
بٌن األم واإلبنة بملك الٌمٌن وال تنازع بٌن أهل العلم فً ذلك " وقال ابن حزم فً
المراتب"واتفقوا على أن نكاح العمات لؤلب ولؤلم أو شقابق األب وأن نكاح تلك
الٌمٌن" كما قال أٌضا ذلك فً
الخاالت كذلك حرام مفسوخ أبدا وكذلك هو بملك
األخوات بملك الٌمٌن وفً األمهات وبناتهن ،إلى آخر ذلك ..قلت وهو الذي قال فً
النٌر"" :وإذا وطا أمة لم ٌجز له أن ٌطؤ ابنتها إذا كانت فً حجره وال تنازع بٌن
أهل العلم فً ذلك " قلت كل هذه اإلجماعات ؼٌر صحٌحة رؼم تناقض بعضها
البعض وتنافرها وأقرب شا إلى الصواب ما قاله ابن رشد فً "بداٌة
المجتهد "":واختلفوا فً الجمع بٌنهما بملك الٌمٌن ،والفقهاء على منعه وذهبت طابفة
إلى إباحة ذلك ،وسبب اختبلفهم معارضة عموم قوله تعالى ( َوأَنْ َت ْج َم ُعوا َب ٌْنَ
األ ُ ْخ َت ٌْ ِن ) لعموم االستثناء فً آخر اآلٌة ،وهو قوله تعالى ( إَِّلَّ َما َملَ َك ْت أَ ٌْ َما َن ُك ْم )
إلى أن قال" :واختلؾ الذٌن قالوا بالمنع فً ملك الٌمٌن إذا كانت إحداهما بنكاح
واألخرى بملك ٌمٌن ،فمنعه مالك وأبو حنٌفة" ،وأباحه الشافعً" وقال ابن قدامة
المقدسً الحنبلً فً كتابه المؽنً "ال ٌجوز الجمع بٌن األختٌن من إمابه فً الوطء،
نص علٌه أحمد ،فً رواٌة الجماعة ،وكرهه عم ر ،وعثمان ،وعلً ،وعمار ،وابن
عمر ،وابن مسعود ،وممن قال بتحرٌمه :عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة ،وجابر بن
زٌد ،وطاوس ومالك ،واألوزاعً ،وأبو حنٌفة ،والشافعً ،وروي عن ابن عباس،
أنه قال :أحلتها آٌة وحرمتها آٌة ،ولم أكن ألفعله ،وٌروى ذلك عن علً أٌضاٌ :رٌد
بالمحرمة قوله تعالى ( َوأَنْ َت ْج َم ُعوا َب ٌْنَ األ ُ ْخ َت ٌْ ِن ) وبالمحللة قوله تعالى ( :إِ ََّّل َعلَى
) [المإمنون ]6 :وقد روى ابن
ج ِه ْم ْأو َما َملَ َك ْت أَ ٌْ َما ُنهُ ْم َفإِ َّنهُ ْم َؼ ٌْ ُر َملُومٌِنَ
أَ ْز َوا ِ
منصور عن أحمد ،وسؤله عن الجمع بٌن األختٌن المملوكتٌن ،أحرام هو؟ قال :ال
أقول حرام ،ولكن ننهى عنه وظاهر هذا أنه مكروه ؼٌر محرم ،وقال داود وأهل
الظاهر :ال ٌحرم استدالال باآلٌة المحللة ،ألن حكم الحرابر فً الوطء مخالؾ لحكم
اإلماء ،ولهذا تحرم الزٌادة على أربع فً الحرابر ،وتباح فً اإلماء بؽٌر حصر ".
()15ـ  -1372حدث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن
ْن ٌُوس َ
كَ ،عنْ ٌُو ُن َ
ُؾَ ،عنْ اب ِ
سب ِ
ُّوق،
ب َمرَّ ِب َحاطِ ِ
ْالم َُس ٌَّبِ ،أَنَّ ُع َم َر ب َْن ْال َخ َّطا ِ
ْن أَ ِبً َب ْل َت َع َةَ ،وه َُو ٌَ ِبٌ ُع َز ِبٌبًا لَ ُه ِبالس ِ
بب ِ
َف َقا َل لَ ُه ُع َم ُر :إِمَّا أَنْ َت ِزٌدَ فًِ السِّعْ ِرَ ،وإِمَّا أَنْ ُترْ َف َع ِمنْ سُوقِ َنا ".الشرح :هذا القول
الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا عن عمر رضً هللا عنه موقوفا
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لٌس بقضاء وال بقول عزٌمة فً الفقه وإنما هو رأي أبداه ثم ذهب إلى حاطب بن
أبً بلتعة لٌعتذر له فً داره كما روى ذلك اإلمام الشافعً فً مسنده حٌث قال:
أخرج المزنً عن الشافعً -رضً هللا عنه -عن الدراوردي ،عن داود بن صالح
ب بسوق المصلى وبٌن ٌدٌه
التمار ،عن القاسم بن محمد ،عن عمر" :أنه َمرَّ بحاط ٍ
ؼرارتان فٌهما زبٌب ،فسؤله عن سعرهماَ ،ف َس َّعر له ُم َّدٌْن لكل درْ هم ،فقال له عمر:
قد ُح ِّد ْث ُ
عٌر مقبلة من الطابؾ تحمل زبٌبًا ،وهم ٌعتبرون بسعرك ،فإما أن ترفع
ت ِب ٍ
فً السعر ،وإما أن تدخل زبٌبك البٌت ،فتبٌعه كٌؾ شبت فلما رجع عمر حاسب
نفسه ثم أتى حاطبًا فً داره ،فقال له :إن الذي قلت لٌس بعزمة منً وال قضاء ،إنما
هو شًء أردت به الخٌر ألهل البلد ،فحٌث شبت فبع ،وكٌؾ شبت فبع".ثم قال
الشافعً معقبا على هذا الخبر ":وهذا الحدٌث الذي روٌنا لٌس بخبلؾ لما روى
مالك ،ولكنه ٌروي بعض الحدٌث ،أو رواه من روى عنه ،وهذا أتى بؤول الحدٌث
وآخره ،وبه أقول.وجملة األمر أن لٌس [للناظر] فً أمور المسلمٌن أن ٌ َُس ِّعر على
أهل األسواق أمتعتهم من طعام وؼٌره ،سواء كان فً حال الرخص أو الؽبلء.قال
الشافعً :وألن الناس مسلطون على أمبلكهم ،فبل ٌجوز أن ٌإخذ منهم إال برضاهم
" لت خ صة ى
ما لم تكن حالة الضرورة وسواء اختلفوا فٌما ٌبٌعون أو اتفقوا.
خط تَ صلٔ َّللا علَ٘ ّسلن ٖ دجة لْد ع ك ًت تذشم ده ء لو لو٘ي ّ هْ لِن
ّ عش وِن كو ٌ٘ رلك ٖ كت ٌ " تخ لشب ل تش لتو٘٘ض لذذٗث لوتْ تش" د٘ث
":إن دماءكم وأموالكم
لٌ  -149 " :حدٌث:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وأعراضكم علٌكم حرام كٌومكم هذا فً بلدكم هذا" ونصه :عن أبً بكرة رضً هللا
عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خطبهم ٌوم النحر فً حجة الوداع فقال ":أَّل
تدرون أي ٌوم هذاى قالوا هللا ورسوله أعلم ،قال :فسكت حتً ظننا أنه سٌسمٌه
بؽٌر اسمه :فقال ألٌس بٌوم النحرى قلنا :بلى ٌا رسول هللا :قال أي بلد هذاى ألٌست
بالبلدة الحرامى قلنا بلى ٌا رسول هللا قال"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
وأبشاركم علٌكم حرام كحرمة ٌومكم هذا فً شهركم هذا فً بلدكم هذا ،أَّل هل
بلؽتى قلنا :نعم،قال :اللهم أشهد ،فلٌبلػ الشاهد الؽابب ،فإنه رب مبلػ ٌبلؽه من
هو أوعى له ،فكان كذلك ،قالَّ :ل ترجعوا بعدي كفارا ٌضرب بعضكم رقاب بعض"
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وؼٌرهم .
َ
()16ـ  -1591أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
ْن َسعٌِدٍ ،أنَّ ُع َم َر ب َْن
كَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
"  -1592أَ ْخ َب َر َنا أَبُو
ض َر َاو ِة ْال َخمْ ِر.
ْال َخ َّطا ِ
ض َر َاو ًة َك َ
ب َقا َل :إٌَِّا ُك ْم َواللَّحْ َمَ ،فإِنَّ لَ ُه َ
مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ب أَ ْد َر َك َج ِاب َر ب َْن
ْن َسعٌِدٍ ،أَنَّ ُع َم َر ب َْن ْال َخ َّطا ِ
كَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
ٌِنَ ،ق ِرمْ َنا إِلَى
هللا السلمً َ ،و َم َع ُه ِ
ٌِر ْالم ُْإ ِمن َ
ح َما ُل لَحْ ٍمَ ،ف َقا َلَ :ما َه َذا؟ َف َقا َلٌَ :ا أَم َ
َع ْب ِد ِ
ْت ِب ِدرْ َهم لَحْ مًاَ ،ف َقا َل ُع َم ُر :أَ َما ٌُرٌ ُد أَ َح ُد ُك ْم أَنْ ٌَ ْط ِو َ ْ
اللَّحْ ِمَ ،فا ْش َت َرٌ ُ
ارهِ،
ي َبط َن ُه َعلى َج ِ
ِ
ٍ
ْن َع ِّمهِ ،فؤٌَ َْن َت ْذ َهبُ َه ِذ ِه اآل ٌَ ُة {:أَ ْذ َه ْب ُت ْم َط ٌِّ َباتِ ُك ْم فًِ َح ٌَاتِ ُك ُم ال ُّد ْن ٌَا }؟ .الشرح:
أَ ِو اب ِ
هذان الخبران الموقوفان على عمر رضً هللا عنه ٌفٌدان زهده فً الحٌاة ودعوته
إلى خشونة العٌش منذ أن سمع من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن اإلنسان ال بد
أن ٌسؤل عن نعٌم الدنٌا ،والضراوة تعنً العادة القوٌة التً تسلب العقل وتدجنه
كعادة الخمر ،فمن اعتادها سلبته عقله ودجنته ،وهللا تعالى أعلم ،وقال الباجً فً
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المنتقىَ " :و َق ْول ُ ُه َ -رضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه  :-أٌَ َْن َت ْذ َهبُ َع ْن ُك ْم َه ِذ ِه ْاآل ٌَ ُة ٌ ُِرٌ ُد أٌَ َْن َت ْذ َهبُ َع ْن ُك ْم
ُون ِب َها َو َال َتمْ َتنِعُوا َعمَّا َعا َب ُه َّ
هللا ُ َع َّز َو َج َّل َعلَى َمنْ َق ْبلَ ُك ْم َوه َُو َق ْوله
َف َبل َتعْ َت ِبر َ
اس َت ْم َت ْع ُت ْم ِب َها } [األحقاؾَ ]20 :ف َعا َبهُ ْم َّ
هللا ُ َع َّز
َت َعالَى{:أَ ْذ َه ْب ُت ْم َط ٌِّ َباتِ ُك ْم فًِ َح ٌَاتِ ُك ُم ال ُّد ْن ٌَا َو ْ
َو َج َّل َو َوب ََّخهُ ْم َعلَى َذل َِك َو َمعْ َنى ْاآل ٌَ ِة َ -و َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم  -أَ َّن ُك ْم اسْ َت ْو َف ٌْ ُت ْم َط ٌِّ َباتِ ُك ْم
ار ُك ْم
هلل َت َعالَى َب ْل اسْ َتمْ َتعْ ُت ْم ِب َها َو َق َطعْ ُت ْم ِب َها أَعْ َم َ
َواسْ َت ْو َع ْب ُتمُوهُ َاولَ ْم َت ْت ُر ُكوا َش ٌْ ًبا ِم ْن َها ِ َّ ِ
هلل َع َّز َو َج َّل
هللا َع َّز َو َج َّل َوأَ ْش َؽ ْل ُت ْم ِب َها أَ ْنفُ َس ُك ْم َعنْ ْال َع َم ِل ِ َّ ِ
اع ِة َّ ِ
ون أَنْ َت ْق َطعُو َها ِب َط َ
ُد َ
ان إ َّن َما ا ْش َت َرى اللَّحْ َم َبعْ دَ أَنْ َق َر َم
َف َك ِر َه ُع َم ُر بْنُ ْال َخ َّطا ِ
هللا َوإِنْ َك َ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
ب ِمنْ َج ِاب ِر ب ِ
ي َعنْ ُع َم َر
ْن ْال َع ِّمَ .ور ُِو َ
ار َها َعلَى م َُو َ
اع َشه َْو ِت ِه َوإٌِ َث َ
ه َُو َوأَهْ ل ُ ُه إلَ ٌْ ِه ا ِّت َب َ
ار َواب ِ
اسا ِة ْال َج ِ
هللا َ -ما أَجْ َه ُل َك َذا
أَ َّن ُه َقا َل :لَ ْو شِ ْبت لَ ُك ْنت ِمنْ أَ ْل ٌَنِ ُك ْم َط َعامًا َوأَ َرقِّ ُك ْم َع ٌْ ًشا َوإِ ِّنً َ -و َ َّ ِ
هللا َع َّز َو َج َّل َعٌ ََّر َق ْومًا ِبؤَمْ ٍر
َو َك َذا َوأَسْ نِ َم ٌة َوصْ ًبل َوصْ ًبل َو ٌَ َو ُّد َم َنابًا َما َولَ ِك ِّنً َس ِمعْ ت َّ َ
ها } [األحقاؾ.]20 :
اس َت ْم َت ْع ُت ْم ِب َ
َف َعلُوهُ َف َقا َل {:أَ ْذ َه ْب ُت ْم َط ٌِّ َباتِ ُك ْم فًِ َح ٌَاتِ ُك ُم ال ُّد ْن ٌَا َو ْ
وقال ابن عبد البر فً االستذكارَ " :قا َل أَبُو ُع َم َر َه َذا ٌَ ُد ُّل َعلَى أَنَّ ْال َخمْ َر َة َم ِن ا ْب ُتل ًَِ
َ
اإلدَ ِام َوه َُو َؼا ٌَ ُة ال َّت َنع ُِّم
ِب َها َق َّل َما ٌُ ْقلِ ُع َع ْن َها َو َال ٌَ ُتوبُ ِم ْن َها
َ ،وأمَّا اللَّحْ ُم َف َس ٌِّ ُد ْ ِ
صلَّى َّ
ْن
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِمنْ َحدٌِ ِ
ث َعبْدَ َّ ِ
َوالرَّ َفا ِه ٌَ ِة َوٌُرْ َوى َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
هللا ب َْن َجعْ َف ِر ب ِ
ب َو َق ْد َذ َكرْ َناهُ فًِ ال َّتمْ ِهٌ ِد أَ َّن ُه َقا َل َس ٌِّ ُد إِدَ ِام ال ُّد ْن ٌَا َو ْاآلخ َِر ِة اللَّحْ ُم َ ،وأَ َم َر َرسُو ُل
أَ ِبً َطالِ ٍ
صلَّى َّ
ٌن َعلَى
هللا َ
َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِب ْال َولٌِ َم ِة َولَ ْو ِب َشا ٍة َو َقا َل َال َت ْق َطعُوا اللَّحْ َم ِبال ِّس ِّك ِ
صلَّى َّ
ج ُب ُه
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَؤْ ُك ُل اللَّحْ َم َو َك َ
ان َ
ج ِم َ ،و َك َ
ان ٌُعْ ِ
ان َفإِ َّن ُه ِمنْ فِعْ ِل ْاألَ َعا ِ
ْالخ َِو ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم أَ َّن ُه َقا َل أَ ْط ٌَبُ اللَّحْ م لَحْ ُم َّ
صلَّى َّ
الط ٌْ ِر َ ،و َقا َل
ي َع ْن ُه َ
لَحْ ُم الذراع َ ،ور ُِو َ
ِ
ان ُع َم ُر َ -رضِ ًَ َّ
صلَّى َّ
َسفٌِ َن ُة أَ َك ْل ُ
ارى َ ،و َك َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم لَحْ َم ُح َب َ
هللا َ
ُول َّ ِ
هللا ُ
ت َم َع َرس ِ
َع ْن ُه  -م ُْخ َش ْوشِ ًنا فًِ أَ ْكلِ ِه َولِبَاسِ ِه َو َك َذل َِك فًِ ِك َت ِاب ِه إِلَى أَهْ ِل ْال َبصْ َر ِة إٌَِّا ُك ْم َوال َّت َن ُّع َم
َو ِزيِّ ْال َع َج ِم َو ْ
ون َرعِ ٌَّ ُت ُه َت ْق َتدِي ِب ِه فًِ ُّ
الزهْ ِد فًِ
ان َح ِرٌصً ا َعلَى أَنْ َت ُك َ
اخ َش ْوشِ ُنوا َو َك َ
ضا ِب ُخ ُ
ض ُخ َط ِب ِه َعلَى ْال ِم ْن َب ِر
ْش َو َق ْد ر ُِو َ
ال ُّد ْن ٌَا َوالرِّ َ
ي َع ْن ُه أَ َّن ُه َقا َل فًِ َبعْ ِ
شو َن ِة ْال َعٌ ِ
ار ْ
ْض ُة ل ُ ْق َم ٌة َفإِ َذا ُت ِر َك ْ
.وقال:
اج ًة َث َم َن ِدرْ َه ٍم
ت دَ َج َ
ص َ
ت َ
ْض َفإِ َّن َما ْال َبٌ َ
َو َال َتؤْ ُكلُوا ْال َبٌ َ
َما َذ َك َرهُ ُس َن ٌْ ٌد َقا َل َح َّد َثنًِ
ي َه َذا ْال َخ َب ُر َعنْ ُع َم َر ِمنْ وُ جُو ٍه ِم ْن َها
" َقا َل أَبُو ُع َم َر ر ُِو َ
هللا َق ْد
ْص َر ُع َم ُر بْنُ ْال َخ َّطا ِ
ب َج ِاب َر ب َْن َع ْب ِد َّ ِ
ان ال َّت ٌْمًُِّ َعنْ أَ ِبٌ ِه َقا َل أَب َ
مُعْ َت ِم ُر بْنُ ُسلَ ٌْ َم َ
َعلَّ َق لَحْ مًا ِب ٌَ ِد ِه َف َقا َل َما َه َذا َقا َل َق ِرمْ َنا إِلَ ٌْ ِه َقا َل َو ُكلَّ َما ا ْش َت َهى أَ َح ُد ُك ْم َش ٌْ ًبا أَ َكلَ ُه أَ َال
ٌَ ْط ِو َ ْ
ض ٌْفِ ِه أٌَ َْن َت ْذ َهبُ َع ْن ُك ْم َه ِذ ِه ْاآل ٌَ ُة (:أذهبتم طٌبتكم فًِ َح ٌَاتِ ُك ُم
ار ِه َو َ
ي َبط َن ُه ل َِج ِ
ار َة ب ِ ْ
ها ) [ ْ َ
اع
األحْ َقا ِ
ؾَ ،]20:قا َل ُس َن ٌْ ٌد َو َح َّد َثنًِ َج ِرٌ ٌر َعنْ ُع َم َ
اس َت ْم َت ْع ُت ْم ِب َ
ال ُّد ْن ٌَا َو ْ
ْن ال َقعْ َق ِ
َ
ْن َعمْ ٍرو َقا َل دَ َخ َل ُع ْت َب ُة بْنُ َفرْ َق ٍد َعلَى ُع َم َر فًِ الس ََّح ِر َوه َُو ٌ ُْك ِر ُم
َعنْ أ ِبً ُزرْ َع َة ب ِ
ٌِن لَ ْو أَ َمرْ َ
ت ِب َط َع ٍام ِمنْ لبن فصنع لك
ٌِر ْالم ُْإ ِمن َ
َكعْ ًكا َشا ِم ًٌّا َو ٌَ َت َفرَّ ُق لَ َب ُن َها َف َقا َل ٌَا أَم َ
قال ٌا بن َفرْ َق ٍد أَلَسْ ُ
ج ُد أَ ْقدَ َر
ب َعلَى َط َع ٍام َوا ِ
ت أَ ْقدَ َر أَحْ ٌَا ِء ْال َع َر ِ
ح ٍد َقا َل ُع ْت َب ُة َن َع ْم َما أَ ِ
صلَّى َّ
َعلَى َذل َِك ِم ْن َك َقا َل إِ ِّنً َس ِمعْ ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَ ُذ ُّم َق ْومًا فقال (:أذهبتم
هللا َ
ت َرسُو َل َّ ِ
ْج َو َق َتادَ ةُ َبلَ َؽ َنا َعنْ ُع َم َر
طٌبتكم فً حٌاتكم الدنٌا واستمتعتم ) [األحقاؾ ]20:قال بن ُج َرٌ ٍ
ت ُك ْن ُ
أَ َّن ُه َقا َل لَ ْو شِ ْب ُ
ت أَ ْط ٌَ َب ُك ْم َط َعامًا َوأَ ْل ٌَ َن ُك ْم لِ َباسً ا َولَ ِك ِّنً أَسْ َت ْبقًِ َط ٌِّ َباتًِ َقا َل أَبُو ُع َم َر
الزهْ ِد فًِ ال ُّد ْن ٌَا َو َق ْد َرضِ ًَ َّ
ٌق ُّ
هللا ُ َذل َِك ِمنْ عِ َبا ِد ِه إِ َذا َكا َن ْ
َه َذا َط ِر ُ
ت َر ْؼ َب ًة فًِ ْاآلخ َِر ِة
اح َّ
ًِ ْال َح َبل ُل وقال عز وجل (:الٌوم أحل لكم
الط ٌِّ َبا ِ
ت َوه َ
ان َق ْد أَ َب َ
َوإٌِ َثارً ا لَ َها َوإِنْ َك َ
مِنَ
هللا الَّتًِ أَ ْخ َر َج لعباده والطٌبت
الطٌبت) [ ْالمَابِ َد ِةَ ]5:و َقا َل ( قُلْ َمنْ َح َّر َم ِزٌ َن َة َّ ِ
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َ
َّ ْ
ٌع ِة َذ ْب ُح ْال َؽ َن ِم َو َنحْ ُر
ق) [ ْاألَعْ رَ ا ِ
اح َح َبل ٌل َوم َِن ال ُّس َّن ِة َوال َّش ِر َ
ِّ
الر ْز ِ
ؾَ ]32:فؤ ْك ُل اللحْ ِم ال ُم َب ِ
ْالب ُْد ِن َو ْاألَ ْك ُل ِم ْن َها َوإِ ْط َعا ُم ْال َقان ِِع َو ْالمُعْ َترِّ َفؤ َ ْك ُل َما َح َّل م َِن اللَّحْ ِم َو َؼ ٌْ ِر ِه ُم َبا ٌح َوأَ ْك ُل َما
ان أَ ْو َؼ ٌْ َر َخشِ ٍن إِ َّال أَنَّ َمنْ ٌَ ْت ُر ُ
ك ال ُّد ْن ٌَا ُح ًّبا فًِ ْاآلخ َِر ِة َنا َل فًِ
َح ُر َم َال ٌَ ِ
ح ُّل َخشِ ًنا َك َ
ْاآلخ َِر ِة أَعْ لَى دَ َر َج ٍة َو َما ال َّت ْوف ُ
اهلل َ ،قا َل أَبُو ُع َم َر ظاهرة ْاآل ٌَ ِة ٌَ ُد ُّل َعلَى أَ َّن َها فًِ
ٌِق إِ َّال ِب َّ ِ
ض الَّذٌِنَ َك َف ُروا َعلَى النار أذهبتم طٌبتكم فً حٌاتكم
ار َقا َل َع َّز َو َج َّل َ (:و ٌَ ْو َم ٌُ ْع َر ُ
ْال ُكفَّ ِ
ؾَ ]20:ولَكِنَّ فِعْ َل ُع َم َر َو َق ْولَ ُه فِعْ ُل أَهْ ِل ُّ
الزهْ ِد َو َق ْولُهُ ْم .
الدنٌا) [ ْاألَحْ َقا ِ
()17ـ  -1652أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن أَ ِبً َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن،
وعنْ َر ِب َ
كَ ،
ٌع َة ب ِ
ْ
َ
ْن
وعنْ َؼ ٌْ ِر َوا ِ
ح ٍد ِمنْ ُعلَ َماب ِِه ْم ،أَنَّ أَ َبا م َ
َ
ُوسى األ ْش َع ِريَّ َجا َء ٌَسْ َتؤ ِذنُ َعلَى ُع َم َر ب ِ
ْ
َ
ُ
ً
َّ
َّ
ْ
َ
َ
ب فًِ أَ َث ِرهَِ ،ف َقا َلَ :ما لَ َك ل ْمَ
ْال َخطابَِ ،فاسْ َتؤذ َن ثبلَثا ،ث َّم َر َج َعَ ،فؤرْ َس َل ُع َم ُر بْنُ ال َخطا ِ
ُوسىَ :س ِمعْ ُ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم ٌَقُو ُل :االسْ تِ ْب َذانُ
هللا َ
ت َرسُو َل َّ ِ
َت ْد ُخلْ؟ َف َقا َل أَبُو م َ
َثبلَ ٌ
جعْ َ ،ف َقا َل ُع َم ُرَ :و َمنْ ٌَعْ لَ ُم ذلك؟ لَبِنْ لَ ْم َتؤْتِنًِ ِب َمنْ
ثَ ،فإِنْ أُذ َِن لَ َك َف ْاد ُخلَْ ،وإِ َّال َفارْ ِ
ج ِد ٌُ َقا ُل لَ ُه
ٌَعْ لَ ُم َذل َِك َألَ ْف َعلَنَّ ِب َك َك َذا َو َك َذاَ ،ف َخ َر َج أَبُو م َ
ُوسى َح َّتى َجا َء َمجْ لِسً ا فًِ ْال َمسْ ِ
ارَ ،ف َقا َل :إِ ِّنً أَ ْخ َبرْ ُ
ب  -رضً هللا عنه  -أَنِّ َرسُو َل
ت ُع َم َر ب َْن ْال َخ َّطا ِ
َمجْ لِسُ األَ ْن َ
ص ِ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم قا ُل :االسْ تِ ْب َذانُ َثبلَ ٌ
جعْ ،
هللا َ
َّ ِ
ثَ ،فإِنْ أُذ َِن لَ َك َف ْاد ُخلَْ ،وإِ َّال َفارْ ِ
ان َسم َِع َذل َِك أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم َف ْل ٌَقُ ْم َمعًِ،
َف َقا َل :لَبِنْ لَ ْم َتؤْتِنًِ ِب َمنْ ٌَعْ لَ ُم َه َذا َألَ ْف َعلَنَّ ِب َكَ ،فإِنْ َك َ
ان أَبُو َسعٌِ ٍد أَصْ َؽ َر ُه ْمَ ،ف َقا َم َم َع ُه َفؤ َ ْخ َب َر ِب َذل َِك
َف َقالُوا ِألَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ  :قُ ْم َم َعهَُ ،و َك َ
ُوسى األشعري :أَ َما إِ ِّنً لَ ْم أَ َّت ِهمْ َكَ ،ولَ ِكنْ َخشِ ُ
ٌت أَنْ ٌَ َت َق َّو َل
ُع َم َرَ ،ف َقا َل ُع َم ُر ِألَ ِبً م َ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلم" الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام
هللا َ
ُول َّ ِ
ال َّناسُ َعلَى َرس ِ
مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا فٌه رد على الرٌسونً الذي زعم أن مذهب مالك إنما
هو المذهب الذي تبناه من عند عمر ،وهذا الحدٌث ٌرد علٌه ألنه فٌه تعلٌم لعمر من
السنة ما لم ٌعلمه وقد بٌنا ذلك فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" حٌث
قلنا23 :ـ الدلٌل على اإلجماع القابل والمبٌن لبلستبذان وطرٌقته :عموم قوله جل
وعبل( ٌؤٌها الذٌن آمنوا ال تدخلوا بٌوتا ؼٌر بٌوتكم حتى تستؤنسوا وتسلموا على
أهلها} [النور  ،]28وقال تعالى (:وإذا بلػ األطفال منكم الحلم فلٌستؤذنوا كما استؤذن
الذٌن من قبلهم ) [النور] وعن ربعً بن خراش قال :حدثنا رجل من بنً عامر أنه
استؤذن على النبً صلى هللا علٌه وسلم وهو فً بٌت ،فقال :ألج؟ فقال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم لخادمه :أخرج إلى هذا فعلمه االستبذان ،فقل له :قل :السبلم
علٌكم أأدخل؟" فسمعه الرجل فقال السبلم علٌكم أأدخل؟ فؤذن له النبً صلى هللا علٌه
وسلم فدخل علٌه ولم ٌسلم ،فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم "أرجع فقل :السبلم
علٌكم ،أأدخل؟" أخرجه أبو داود فً األدب والترمذي بإسناد صحٌح فً االستبذان
وعن كلدة بن الحنبل رضً هللا عنه قال :أتٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم فدخلت
علٌه ولم أسلم ،فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم "أرجع فقل :السبلم علٌكم ،أأدخل؟"
أخرجه أبو داود فً األدب و الترمذي فً االستبذان وقال :حدٌث حسن ،وعن عطاء
بن ٌسار رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سؤله رجل فقالٌ :ا
رسول هللا أستؤذن على أمً فقال :نعم" قال الرجل :إنً معها فً البٌت ،فقال رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم " استؤذن علٌها" فقال الرجل :إنً خادمها ،فقال له رسول
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هللا صلى هللا علٌه وسلم "استؤذن علٌها" أتحب أن تراها عرٌانة؟" قال:ال
قال«:فاستؤذن علٌها" أخرجه مالك فً الموطإ".
()18ـ  .5دلٌل ما نقله ابن القطان عن اإلنباه " :وأجمع العلماء على أن المودع إذا
أحرز الودٌعة بما هو الحفظ عنده لربها ،والحفظ علٌه فٌها ،ثم تلفت بؽٌر جناٌة منه
أنه ال ضمان علٌه إال ما روي عن الفاروق رضً هللا عنه أنه ضمن أنسا ودٌعة
كانت عنده بٌن ماله ،وقد روي عنه ذلك ،والمودع ال ضمان علٌه باإلجماع قبل أن
ٌدعً رد الودٌعة أو دفعها إلى رجل بؤمر ربها" عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن
جده قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :من أودع ودٌعة فبل ضمان علٌه"
وفً رواٌة أخرى بلفظ "ال ضمان على مإتمن" أخرجه الدارقطنً والبٌهقً ،وفً
رواٌة أخرى للدارقطنً" :لٌس على المستعٌر ؼٌر المؽل ضمان ،وال على
المستودع ؼٌر المؽل ضمان" وضعفهما الدارقطنً ،قال األلبانً فً اإلرواء" :فهذه
ثبلث طرق ،عن عمرو بن شعٌب ،وهً وإن كانت ضعٌفة ،فمجموعها ٌجعل القلب
ٌشهد بؤن الحدٌث قد حدث به عمرو بن شعٌب ،وهو حسن الحدٌث السٌما وقد روي
معناه عن جماعة من الصحابة ساق البٌهقً أسانٌدها إلٌهم" قلت وأما ما جاء عن
الفاروق فهو ثابت من طرٌق النضر بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب
رضً هللا عنه ضمنه ودٌعة سرقت من بٌن ماله" وفً رواٌة "أن عمر بن الخطاب
رضً هللا عنه ؼرمه بضاعة كانت معه فسرقت أو ضاعت فؤقر بها إٌاه عمر بن
الخطاب رضً هللا عنه" ،أخرجهما البٌهقً ،وقالٌ" :حتمل أنه كان فرط فٌها،
فضمنها إٌاه بالتفرٌط وهللا أعلم".
()19ـ  .41الدلٌل على اإلجماع القابل بؤن المسلم والكافر ال ٌتوارثان :عموم قوله
صلى هللا علٌه وسلم" :ال ٌرث المسلم الكافر ،وال الكافر المسلم " أخرجه البخاري
فً الحج والمؽازي والفرابض ومسلم فً الفرابض وأبو داود والترمذي وابن ماجه
ومالك كلهم فً الفرابض ،وأحمد فً المسند ،وقال ابن قدامة المقدسً فً كتابه
المؽنً" :وروي عن عمر ومعاذ ومعاوٌة رضً هللا عنهم أنهم ورثوا المسلم من
الكافر ولم ٌورثوا الكافر من المسلم ،وحكً عن محمد بن الحنفٌة وعلً بن
الحسٌن ،وسعٌد بن المسٌب ومسروق وعبد هللا بن معقل والشعبً والنخعً وٌحً
بن ٌعمر وإسحاق ولٌس بموثوق به عنهم ،فإن أحمد قال :لٌس بٌن الناس اختبلؾ
فً أن المسلم ال ٌرث الكافر ،وروي أن ٌحً بن معمر احتج لقوله  ،فقال" :حدثنً
أبو األسود أن معاذا حدثه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال" :اإلسبلم ٌزٌد وال
ٌنقص" أخرجه أبو داود فً باب هل ٌرث المسلم الكافر واإلمام أحمد ،وألننا ننكح
نساءهم وال ٌنكحون نساءنا ،فكذلك نرثهم وال ٌرثوننا ،ولنا ما روى أسامة بن زٌد
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال" :ال ٌرث الكافر المسلم وال المسلم الكافر"
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متفق علٌه .قلت وهو دلٌل الجمهور ،وهم من الصحابة :أبً بكر الصدٌق وعثمان
وعلً ،وهم الخلفاء الراشدون الذٌن طلب منا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
التمسك بسنته وسنتهم فً حدٌث العرباض بن سارٌة "علٌكم بسنتً وسنة الخلفاء
الراشدٌن المهدٌٌن من بعدي" ،وأسامة بن زٌد وجابر بن عبد هللا رضً هللا عنهم
جمٌعا ،ومن التابعٌن عطاء وطاووس والحسن ،وعمر بن عبد العزٌز ،ومن الفقهاء
الثوري وأبً حنٌفة وأصحابه ومالك والشافعً ،وعامة الفقهاء ،وعلٌه العمل الٌوم
ولهذا قال أحمد بن حنبل" :لٌس بٌن الناس اختبلؾ فً أن المسلم ال ٌرث الكافر" إال
أن االختبلؾ قد وجد ثم انتفى ووقع االتفاق ،وهللا جل وعبل أعلم.
()20ـ 43ـ ما نقله ابن القطان الفاسً عن النكت" :وال ترث الجدة أم األب مع وجود
األب الذي هو ابنها شٌبا وبه قال سابر أهل العلم" ،وعن الموضح" :ومٌراث
الجدات لم ٌرجع فٌه إلى ظاهر كتاب وال إلى ظاهر سنة منقولة..الخ" قلت هذا
إجماع واهم ،قال الخرقً الحنبلً فً مختصره" :والجدة ترث وابنها حً" وتعقبه
ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً قاببل" :وجملته أن الجدة من قبل األب إذا كان
ابنها حٌا وارثا ،فإن عمر وابن مسعود وأبا موسى وعمران بن الحصٌن وأبا الطفٌل
رضً هللا عنهم ورثوها مع ابنها ،وبه قال شرٌح والحسن وابن سٌرٌن وجابر بن
زٌد والعنبري وإسحاق وابن المنذر وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل ،وقال زٌد بن
ثابت :ال ترث ،وروي ذلك عن عثمان وعلً رضً هللا عنهما وبه قال مالك،
والثوري واألوزاعً وسعٌد بن عبد العزٌز والشافعً وابن جابر وأبو ثور
وأصحاب الرأي ،وهو رواٌة عن أحمد رواه عنه جماعة من أصحابه" فتبٌن أن
المسؤلة مسؤلة خبلؾ بٌن الفقهاء منذ عهد الصحابة والتابعٌن وتابعً التابعٌن وإن
كان جمهور فقهاء األمصار على أن الجدة ال ترث فً مال حفٌد أبوه حٌا وهللا تعالى
أعلم.
()21ـ قول ابن القطان نقبل عن االستذكار" :وأما الرد فقال سابر الصحابة به
واختلفوا فً كٌفٌته ،وأجمعوا أنه ال ٌرد على زوج وال زوجة إال شٌبا روي عن
عثمان رضً هللا عنه ،وال ٌصح ولعل ذلك الزوج كان عصبة" وعن النكت" :وما
ٌحكى من الرد وتورٌث ذوي األرحام حكاٌة فعل قول ،وابن خزٌمة وؼٌره من
الحفاظ ٌدعون اإلجماع على هذا ،وأجمعوا أنهم ال ٌرثون مع عصبة وال مع ذوي
رحم له سهم ،إال ما ٌحكى عن ابن المسٌب أنه ٌورث الخال مع البنت قلت :أخرج
ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً" :وجملة ذلك أن المٌت إذا لم ٌخلؾ وارثا إال
ذوي فروض ،وال ٌستوعب المال ،كالبنات واألخوات والجدات ،فإن الفاضل عن
ذوي الفروض ٌرد علٌهم على قدر فروضهم ،إال الزوج والزوجة ،روي ذلك عن
عمر وعلً وابن مسعود وابن عباس رضً هللا عنهم ،وحكً ذلك عن الحسن وابن
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سٌرٌن وشرٌح وعطاء ومجاهد والثوري وأبً حنٌفة وأصحابه ،قال ابن سراقة:
وعلٌه العمل الٌوم باألمصار إال أنه ٌروى عن ابن مسعود ،أنه كان ال ٌرد على
بنت ابن مع بنت وال على أخت من أب مع أخت من أبوٌن ،وال على جدة مع ذوي
سهم ،وروى ابن منصور عن أحمد أنه ال ٌرد على ولد األم مع األم ،وال على الجدة
مع ذي سهم" إلى أن قال :وألن الفرٌضة لو عالت ،لدخل النقص على الجمٌع فالرد
ٌنبؽً أن ٌنالهم أٌضا ،فؤما الزوجان فبل ٌرد علٌهما باتفاق من أهل العلم إال أنه
روي عن عثمان رضً هللا عنه أنه رد على زوج ،ولعله كان عصبة أو ذا رحم،
فؤعطاه لذلك أي أعطاه من مال بٌت المال ،ال على سبٌل المٌراث ،وسبب ذلك إن
شاء هللا ،أن أهل الرد كلهم من ذوي األرحام فٌدخلون فً عموم قوله تعالىَ ( :وأُولُوا
األَرْ َح ِام َبعْ ُ
ض فًِ ِك َتابْ هللاِ) [األنفال ،]75 :والزوجان خارجان من
ضهُ ْم أَ ْولَى ِب َبعْ ٍ
ذلك ،وذهب زٌد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبٌت المال ،وال ٌرد
على أحد فوق فرض ،وبه قال مالك واألوزاعً والشافعً رضً هللا عنهم ،ألن هللا
تعالى قال فً األخت ( َفلَ َها نِصْ ؾُ َما َت َر َك) [النساء ]176 :ومن رد علٌها جعل لها
الكل ،وألنها ذات فرض مسمى ،فبل ٌرد علٌها كالزوج ،فتبٌن أن المسؤلة مسؤلة
خبلؾ بٌن فقهاء األمصار ،وهللا تعالى أعلم.
()22ـ ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن اإلنباه ،قال" :وأجمع المسلمون على أن
من مات وال ٌعلم له وارث أن ماله ٌرد فً بٌت مال المسلمٌن وال ٌستحق أحد
مٌراث شًء من المال من جملة النساء بحق الوالء إال امرأة أعتقت عبدا أو أعتق
من أعتقت عبدا بإجماع" قلت أما الشطر األول من اإلجماع فلعله مسؤلة خبلؾ فعن
برٌدة قال :توفً رجل من األزد لم ٌدع وارثا ،فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
"ادفعوه إلى أكبر خزاعة" أخرجه أحمد وأبو داود وعلق علٌه الشوكانً فً نٌل
األوطار قاببل" :ولفظ أبً داود عن برٌدة قال" :أتى النبً صلى هللا علٌه وسلم رجل
فقال :إن عندي مٌراث رجل من األزد ولست أجد أزدٌا أدفعه إلٌه ،قال :فاذهب
فالتمس أزدٌا ،فالتمس أزدٌا حوال ،قال :فؤتاه بعد الحول فقالٌ :ا رسول هللا لم أجد
أزدٌا أدفعه إلٌه قال" :فانطلق فانظر أول خزاعً تلقاه فادفعه إلٌه ،فلما ولى قال:
علً بالرجل ،فلما جاء قال" :انظر أكبر خزاعة فادفعه إلٌه" [ ]....قوله" :هل له
من نسب أو رحم؟" فٌه دلٌل على تورٌث ذوي األرحام وقد تقدم الكبلم على ذلك،
قوله " :أعطوا مٌراثه بعض أهل تربته فٌه دلٌل على جواز صرؾ مٌراث من ال
وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده ،وظاهر قوله" :ادفعوه إلى أكبر خزاعة" أن
ذلك من باب التورٌث ،ألن الرجل إذا كان ٌجتمع هو وقبٌلته فً جد معلوم ولم ٌعلم
وارث منهم على التعٌٌن ،فؤكبرهم سنا أقربهم إلٌه نسبا ،ألن كبر السن مظنة لعلو
الدرجة" قلت :لكن شرح الشوكانً معارض بما قد ٌحتمل أن ٌكون المٌت حلٌفا
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لهذه القبٌلة كما كان شابعا عند العرب ،وقد قال الناصر من الشٌعة والشافعً ومالك
واألوزاعً أن من أسلم على ٌد رجل ومات دون وارث ،ال وارث له ،بل ٌصرؾ
المال فً بٌت المسلمٌن ،وأما مٌراث المرأة ممن أعتقت فهو إجماع ودلٌله عن قتادة
عن سلمى بنت حمزة رضً هللا عنهما :أن موالها مات وترك ابنته فورث النبً
صلى هللا علٌه وسلم ابنته النصؾ ،وورث ٌعلى النصؾ وكان ابن سلمى" أخرجه
أحمد ،وعن جابر بن زٌد عن ابن عباس رضً هللا عنهما" :أن مولى لحمزة توفً
وترك ابنته فورث النبً صلى هللا علٌه وسلم ابنته النصؾ وابنة حمزة النصؾ"
أخرجه الدارقطنً وؼٌره ،وروى محمد بن عبد الرحمن بن أبً لٌلى عن الحكم عن
عبد هللا بن شداد عن بنت حمزة وهً أخت ابن شداد ألم" قالت :مات موالي وترك
ابنته فقسم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ماله بٌنً وبٌن ابنتً ،فجعل لً النصؾ
ولها النصؾ" أخرجه ابن ماجه وابن أبً لٌلى وفٌه ضعؾ.
()23ـ ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن النوادر":وأجمعوا أن إقرار بعض
الورثة لوارث معه فؤنكر ذلك علٌه بقٌتهم ٌوجب للمقر به الدخول مع المقر فٌما فً
ٌده من تركة المٌت ،ولم ٌثبت بذلك نسب من المٌت إال اللٌث بن سعد والشافعً
فإنهما قاال :ال ٌستحق بذلك أن ٌؤخذ من مال ٌد المقر من تركة المٌت شٌبا إذا لم
ٌثبت له النسب الذي ٌرث به" قلت قال ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً شرح
الخرقً ،طبعة هجر [ص " :]136-135قد ذكرنا فً باب اإلقرار من ٌثبت النسب
بقوله ،ومن ال ٌثبت ،ونذكر هنا ما ٌستحق المقر به من المٌراث ،إذا لم ٌثبت نسبه،
فنقول" :إن أقر بعض الورثة بمشارك فً المٌراث فلم ٌثبت نسبه ،لزم المقر أن
ٌدفع إلٌه فضل ما فً ٌده عن مٌراثه ،وهذا قول مالك واألوزاعً والثوري وابن
أبً لٌلى والحسن بن صالح وشرٌك وٌحً بن آدم ووكٌع وإسحاق وأبً عبٌد وأبً
ثور وأهل البصرة ،وقال النخعً وحمى وأبو حنٌفة وأصحابه ٌقاسمه ما فً ٌده
ألنه ٌقول :أنا وأنت سواء فً مٌراث أبٌنا ،وكان ما أخذه المنكر تلؾ ،وأخذته
عادٌة فٌستوي فٌما بقً ،وقال الشافعً رضً هللا عنه وداود :ال ٌلزمه فً الظاهر
دفع شًء إلٌه ،وهل ٌلزمه فٌما بٌنه وبٌن هللا تعالى؟ على قولٌن :أصحهما ال
ٌلزمه ،ألنه ال ٌرث من ال ٌثبت نسبه ،وعلى القول الذي ٌلزمه دفع شٌبا إلٌه ،ففً
قدره وجهان ،كالمذهبٌن المتقدمٌن" قلت ودلٌل الجمٌع عموم قوله صلى هللا علٌه
وسلم" :لو ٌعطى الناس بدعواهم الدعى ناس أموال أقوام ودماءهم ولكن البٌنة
للمدعً والٌمٌن على المدعى علٌه" أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما ،فؤما الذي
ورثوه انطلقوا من دعواه وإقرار من اعترؾ بها ،وأما الذي أبطلوه انطلقوا من هذا
الحدٌث ،وبما أنه لم تثبت بٌنة رأوا أن المال لمستحقٌه ،وهللا أعلم من كل علٌم.
(47 )24ـ الدلٌل على اإلجماع القابل بجواز مكاتبة الرقٌق :قوله جل وعبلَ ( :ف َكاتِبُو ُه ْم
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ٌِه ْم َخ ٌْرً ا) [النور ]33 :قال مالك فً الموطؤ" :وإنما ذلك أمر أذن هللا فٌه
إِنْ َعلِمْ ُت ْم ف ِ
للناس ،ولٌس بواجب علٌهم" وقال أبو عمر ٌوسؾ بن عبد البر فً االستذكار:
"اختلؾ العلماء فً وجوب الكتابة على السٌد لعبده إذا ابتؽاها منه ،وفٌه خٌر ثم
قال :فإن مسروق بن األجدع وعطاء بن أبً رباح وعمر بن دٌنار والضحاك بن
المزاحم ،وجماعة أهل الظاهر كانوا ٌقولون واجب على من سؤله مملوكه ،وعلم
عنده خٌرا ،أن ٌعقد عنده كتابته بما ٌتراضٌان به ،قال أبو عمر :قد ٌنعقد اإلجماع
بؤنه لو سؤله أن ٌبٌعه من ؼٌره ،لم ٌلزمه ذلك ،وكذلك مكاتبه ،ألنه ال ٌتبع له من
نفسه ،وكذلك لو قال له" :أعتقنً ،أو دبرنً ،أو زوجنً ،لم ٌلزمه ذلك بإجماع،
فكذلك الكتابة ألنها معاوضة ال تصح إال عن تراض" قلت وقد ذكر قبل ذلك دلٌل
القابلٌن بالوجوب ،وأنهم احتجوا بؤن عمر بن الخطاب أجبر أنس بن مالك على
كتابة لعبده سٌرٌن بن أبً محمد بن سٌرٌن بالدرة ،وروى قتادة وموسى بن أنس بن
مالك أن سٌرٌن أبا محمد بن سٌرٌن ،سؤله الكتابة ،فؤبى فانطلق إلى عمر ،فؤمر
عمر بن الخطاب ،فاستؤذنوا علٌه ،فقال عمر ألنس :كاتبه ،فؤبى ،فضربه عمر
ٌِه ْم َخ ٌْرً ا) [النور ]33 :فكاتبه أنس ،وقد قٌل إن عمر
بالدرة ،وتبلَ ( :ف َكاتِبُو ُه ْم إِنْ َعلِمْ ُت ْم ف ِ
رفع الدرة على أنس ،ألنه أبى أن ٌإتٌه شٌبا من كتابته ،ال على عقد الكتابة أوال"
ون نِ َكاحً ا َح َّتى ٌ ُْؽنِ ٌَهُ ْم َّ
ٌِن
هللا ُ مِن َفضْ لِ ِه َوالَّذ َ
ج ُد َ
فاآلٌة الكرٌمةَ ( :و ْل ٌَسْ َتعْ فِؾِ الَّذ َ
ٌِن َال ٌَ ِ
اب ِممَّا َملَ َك ْ
هللا
َّال َّ ِ
ون ْال ِك َت َ
ٌَ ْب َت ُؽ َ
ٌِه ْم َخ ٌْرً ا َوآ ُتوهُم مِّن م ِ
ت أَ ٌْ َما ُن ُك ْم َف َكاتِبُو ُه ْم إِنْ َعلِمْ ُت ْم ف ِ
ض ْال َح ٌَا ِة
الَّذِي آ َتا ُك ْم َو َال ُت ْك ِرهُوا َف َت ٌَاتِ ُك ْم َعلَى ْال ِب َؽاء إِنْ أَ َر ْد َن َت َح ُّ
ص ًنا لِّ َت ْب َت ُؽوا َع َر َ
[النور ]33 :حملها
هللا مِن َبعْ ِد إِ ْك َراه ِِهنَّ َؼفُو ٌر رَّ حٌِ ٌم)
ال ُّد ْن ٌَا َو َمن ٌ ُْك ِرههُّنَّ َفإِنَّ َّ َ
الجمهور على الندب أو الجواز وحملها ؼٌرهم على الوجوب وهللا أعلم.
()25ـ ما نقله ابن القطان الفاسً عن االستذكار قال" :وأجمعوا أن من قال لعبده إن
جبتنً بكذا وكذا دٌنارا إلى أجل كذا فؤنت حر ،فلم ٌجبه بها أنه ال ٌلزمه شًء ،وال
ٌقاطع السٌد مكاتبه إذا كان علٌه دٌن للناس فٌعتق وٌصٌر ال شًء له ألن الدٌن
أحق بماله وهو قول الجمهور الذٌن ٌرون الؽرماء أحق من السٌد" وعن النوادر
قال" :وأجمعوا أن المكاتب ال ٌعتق بعقد كتابة حتى ٌإدي شٌبا من المال إال رواٌة
شذ بها أٌوب الفرابضً عن ابن عباس بؽٌر إسناد ذكره له إلٌه أنه ٌعتق وٌكون
جمٌع المال دٌنا علٌه" قلت فٌه قول مشهور أنه إذا أدى الشطر أو الثلث من مكاتبه
فهو ؼرٌم ،فعن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال" :إذا أدى
المكاتب الشطر فبل رق علٌه" وقال ابن جرٌج :سمعت ابن أبً ملٌكة ٌقول" :كتب
عبد الملك بن مروان إذا أدى المكاتب شطر كتابه فهو ؼرٌم من الؽرماء ،وذكر
عبد الرزاق ووكٌع عن الشعبً عن جابر أن ابن مسعود ،وشرٌحا كانا ٌقوالن :إذا
أدى الثلث فهو ؼرٌم ،والثوري عن طارق عن الشعبً قال :قال ابن مسعود" :إذا
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أدى الثلث فهو ؼرٌم ،قلت أخرج أبو بكر بن أبً شٌبة فً المصنؾ
قال :حدثنً حفص عن األعمش عن إبراهٌم وأشعث وعن الشعبً قاال :قال عبد
هللا إذا أدى المكاتب ثلث كتابته ،فهو ؼرٌم" وعن ابن عباس رضً هللا عنهما أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قالٌ" :إدي المكاتب بقدر ما أدى دٌة حر ،وبقدر ما
رق منه دٌة عبد" أخرجه أبو داود فً الدٌات والنسابً فً القسامة وأحمد فً
المسند ،وقال ابن عبد البر [ج 7من االستذكار ،ص" :]441ولم ٌختلفوا أنه إذا قال
المرأته" :أنت طالق ،وعلٌك كذا ،أنها طالق ،رضٌت بما جعل علٌها بعد الطبلق أو
لم ترض ،وكذلك قوله :أنت حر وعلٌك كذا.

[ج ، 8ص]410

()26ـ الدلٌل على اإلجماع القابل بؤن للمكاتب أن ٌنفق بالمعروؾ مما فً ٌده كما فً
اإلجماع البن المنذر ونقله ابن القطان الفاسً عن اإلشراؾ واالستذكار وأقره :قلت
ما فً [ج ، 7من االستذكار ،ص " :]427قال أبو عمر :لم ٌختلفوا أن المكاتب لٌس له أن
ٌهلك ماله ،وٌتلفه ،وال شٌبا منه إال بمعروؾ ،وأن هبته وصدقته بؽٌر التافه الٌسٌر،
وعتقه ،كل ذلك باطل ،مردود ،إذا كان بؽٌر إذن سٌده" وقال فً [ص" :]428وكذلك
أجمعوا أن له أن ٌنفق على نفسه من كسبه فً كل ما ٌحتاج إلٌه من كسوته وقوته
بالمعروؾ ،وأنه فً تصرفه فً البٌع والشراء بؽٌر محاباة ،وال ؼبن كاألحرار"،
وقال الشافعً :المكاتب ممنوع من استهبلك ماله وأن ٌبٌع إال بما ٌتؽابن الناس
بمثله ،وال ٌهب إال بإذن سٌده ،وال ٌكفر بشًء من الكفارات إال بالصوم ،وهو فً
بٌعه وشرابه ،وفً الشفعة علٌه ،فله فٌما بٌنه وبٌن سٌده واألجنبً سواء ،وقال:
المكاتب ال ٌبٌع بدٌن ،وال ٌهب لثواب ،وإقراره فً البٌع جابز" قلت والدلٌل على
ذلك كله عموم قوله صلى هللا علٌه وسلم":المكاتب عبد ما بقً علٌه درهم" وروى
عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :أٌما عبد
كاتب على مابة أوقٌة ،فؤداها إال عشر أواق ،فهو عبد ،وأٌما عبد كاتب على مابة
دٌنار ،فؤداها إال عشرة دنانٌر ،فهو عبد" أخرجه أبو داود فً العتق ،والترمذي فً
3ـ الدلٌل على اإلجماع
البٌوع ،وابن ماجه فً العتق ،واإلمام أحمد فً المسند.
القابل بؤن دٌة اللقٌط دٌة حر تلزم عقٌلة الجانً وتدفع فً بٌت مال المسلمٌن كما فً
اإلشراؾ :أخرج مالك فً الموطؤ قال" :مالك عن ابن شهاب عن سنٌن أبً جمٌلة،
رجل من بنً سلٌم ،أنه وجد منبوذا فً زمان عمر بن الخطاب ،قال فجبت به إلى
عمر بن الخطاب ،فقال :ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال :وجدتها ضابعة
فؤخذتها ،فقال له عرٌفهٌ :ا أمٌر المإمنٌن إنه رجل صالح ،فقال له عمر :أكذلك؟
قال :نعم ،فقال عمر بن الخطاب :اذهب فهو حر ،ولك والإه ،وعلٌنا نفقته" أخرجه
مالك فً الموطؤ "باب القضاء فً المنبوذ ،والبٌهقً فً "السنن الكبرى" وقال ابن
عبد البر فً االستذكار :ج  7ص " :160وأما اختبلؾ أهل العلم فً والء اللقٌط:
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فذهب مالك ،والشافعً ،وجماعة من أهل الحجاز أن اللقٌط حر ،ال والء ألحد علٌه.
وأخرج ابن أبً شٌبه عن جعفر بن محمد عن أبٌه قال :قال علً رضً هللا عنه:
المنبوذ حر ،فإن أحب أن ٌوالً الذي التقطه وااله ،وإن أحب أن ٌوالً ؼٌره وااله،
وعن عطاء :الساقط ٌوالً من ٌشاء ،وهو قول ابن شهاب وطابفة من أهل المدنٌة"
فالمسؤلة إذن مسؤلة خبلؾ ،وقد احتج الشافعً بقوله صلى هللا علٌه وسلم " :إنما
الوالء لمن أعتق "متفق علٌه وأما دلٌل اآلخرٌن فهو قوله صلى هللا علٌه وسلم:
"ترث المرأة عتٌقها ،ولقٌطها ،وابنها الذي العنت علٌه" رواه واثلة بن األسقع
رضً هللا عنه مرفوعا به ،أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم فً كتاب
الفرابض وأحمد فً المسند.
()27ـ الدلٌل على اإلجماع القابل بؤن الشهادة على الزنا أربعة ال ٌقبل أقل منهم:
ت ُث َّم لَ ْم ٌَؤْ ُتوا ِبؤ َ ْر َب َع ِة ُ
ش َهدَ اء
ص َنا ِ
"قلت عموم قوله جل وعبلَ (:والَّذٌِنَ ٌَ ْر ُمونَ ا ْل ُم ْح َ
اجلِدُو ُه ْم َث َمانٌِنَ َج ْلدَ ًة َو ََّل َت ْق َبلُوا لَ ُه ْم َ
ه ُم ا ْل َفاسِ قُونَ ) [النور،]4 :
ش َهادَ ًة أَ َبدً ا َوأ ُ ْولَبِ َك ُ
َف ْ
ح َش َة مِن ِّن َسآبِ ُك ْم َفاسْ َت ْش ِه ُدو ْا َعلٌَ ِْهنَّ أَرْ َب ً
عة
ٌِن ْال َفا ِ
وعموم قوله جل وعبل َ ( :والبلَّتًِ ٌَؤْت َ
مِّن ُك ْم ً) [النساء ،]15 :وعن أبً عثمان النهدي قال" :جاء رجل إلى عمر بن الخطاب
رضً هللا عنه ،فشهد على المؽٌرة بن شعبة ،فتؽٌر لون عمر ،ثم جاء آخر فشهد
فتؽٌر لون عمر ،ثم جاء آخر فشهد ،فتؽٌر لون عمر ،حتى عرفنا ذلك فٌه ،وأنكر
لذلك ،وجاء آخر ٌحرك بٌدٌه ،فقال :ما عندك ٌا سلخ العقاب ،وصاح أبو عثمان
صٌحة تشبهها صٌحة عمر ،حتى كربت أن ٌؽشى علً ،قال :رأٌت أمرا قبٌحا،
قال :الحمد هلل الذي لم ٌشمت الشٌطان بؤمة محمد صلى هللا علٌه وسلم ،فؤمر بؤولبك
النفر فجلدوا" أخرجه الطحاوي ،وٌشهد له ما أخرجه ابن أبً شٌبة فً المصنؾ من
طرٌق قسامة ابن زهٌر قال" :لما كان من شؤن أبً بكرة والمؽٌرة الذي كان ،وذكر
الحدٌث ،قال" :فدعا الشهود ،فشهد أبو بكرة ،وشبل بن معبد ،وأبو عبد هللا نافع،
فقال عمر حٌن شهد هإالء الثبلثة ،شق على عمر بشؤنه فلما قدم زٌاد قال :إن تشهد
إن شاء هللا إال بحق ،قال زٌاد :أما الزنا فبل أشهد به ،ولكن رأٌت أمرا قبٌحا ،قال
عمر :هللا أكبر ،حدوهم ،فجلدوهم ،فقال أبو بكرة بعدما ضربه ،أشهد أنه زان ،فهم
عمر رضً هللا عنه أن ٌعٌد علٌه فنهاه علً رضً هللا عنه وقال :إن جلدته فارجم
صاحبك ،فتركه ولم ٌجلده ،وأخرجه البٌهقً وصححهما األلبانً.
()28ـ الدلٌل على اإلجماع القابل بؤن األمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد اإلماء ،وإذا
زنت وهً ال تعلم بالعتق ،ثم علمت وقد حدت حد اإلماء أقٌم علٌها تمام الحد ،وال
حد على قاذؾ المكاتب والمعتق بعضه والمدبر" قلت :لعل الدلٌل على ذلك عموم
ت م َِن
ص َنا ِ
قوله تعالىَ ( :فإِ َذا أُحْ صِ نَّ َفإِنْ أَ َتٌ َْن ِب َفا ِ
ح َش ٍة َف َعلٌَ ِْهنَّ نِصْ ؾُ َما َعلَى ْالمُحْ َ
ب) [النساء ،]25 :وقد روي من طرٌق مسلم بن خالد عن ابن جرٌج ،عن هشام
ْال َع َذا ِ
بن عروة عن أبٌه أن ٌحً بن حاطب حدثه ،قال :توفً حاطب ،فؤعتق من صلى
من رقٌقه وصام ،وكانت له أمة نوبٌة ،قد صلت وصامت ،وهً أعجمٌة لم تفقه ،لم
ترعه إال بحبلها ،وكانت ثٌبا ،فذهب إلى عمر ،فحدثه ،فقال عمر :ألنت الرجل ال
ٌؤت بخٌر ،فؤفزعه ذلك ،فؤرسل إلٌها عمر ،فقال :أحبلت؟ فقالت :من مرعوش
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بدرهمٌن؟فإذا هً تستهل بذلك ال تكتمه ،قال :وصادؾ علٌا وعثمان وعبد الرحمن
بن عوؾ ،فقال :أشٌروا علً ،قال :وكان عثمان جالسا فاضطجع ،فقال علً وعبد
الرحمن بن عوؾ ،قد وقع علٌها الحد ،فقال :أشر علً ٌا عثمان ،قال :قد أشار
علٌك أخواك ،فقال :أشر علً أنت ،فقال :أراها تستهل به كؤنها ال تعلمه ،ولٌس
الحد إال على من علمه ،فقال صدقت ،والذي نفسً بٌده ما الحد إال على من علمه،
فجلدها عمر مابة ،وؼربها عاما" أخرجه الشافعً ،ومن طرٌقه البٌهقً وفٌه علتان
هما :تضعٌؾ مسلم بن خالد الزنجً وعنعنة ابن جرٌج ،وقد أشار إلى ذلك األلبانً
فً إرواء الؽلٌل .وهللا تعالى أعلم .
()29ـ  -1768أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن
ْن شِ َهابٍَ ،عنْ عِ َراكِ ب ِ
كَ ،ع ِن اب ِ
َ
ث أَجْ َرى َف َرسً اَ ،ف َوطِ َا
ْن لَ ٌْ ٍ
َمالِكٍ َ ،وعن ُسلَ ٌْ َم َ
ار ،أنَّ َر ُجبلً ِمنْ َبنًِ َسعْ ِد ب ِ
ْن ٌَ َس ٍ
ان ب ِ
َعلَى إِصْ َب ِع َرج ٍُل ِمنْ ُج َه ٌْ َن َةَ ،ف ُن ِزؾ ِم ْن َهَ ،ف َم َ
ٌِن ا ُّدعِ ًَ
اتَ ،ف َقا َل ُع َم ُر بْنُ ْال َخ َّطا ِ
ب لِلَّذ َ
ٌن ٌَمٌِ ًنا َما َم َ
ات ِم ْن َها؟ َفؤ َ َب ْوا أن ٌحلفوا َو َت َحرَّ جُوا من
اهلل َخمْ سِ َ
ون ِب َّ ِ
َعلٌَ ِْه ْم :أَ َتحْ لِفُ َ
األٌمانَ ،ف َقا َل ل َ
ون أَ ْن ُت ْم؟ َف ْ
ضى ُع َم ُر ِب َش ْط ِر ال ِّد ٌَ ِة َعلَى
قالوا :الَ ،ف َق َ
ٌن :أَ َتحْ لِفُ َ
ِآلخ ِر َ
ٌِّن " .الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا عن
السَّعْ ِدٌ َ
عمر رضً هللا عنهٌ ،فٌد أن عمر قضى بالقسامة فلم ٌقسم أهل الضحٌة وال أهل
الجانً فكؤنه صالح بشطر الدٌة على السعدٌٌن ،وهللا تعالى أعلم .وقال القاضً أبو
الولٌد الباجً فً المنتقى( :ش)َ :ق ْول ُ ُه أَنَّ َرج ًُبل َسعْ ِد ًٌّا َوطِ َا ِب َف َرسِ ِه َعلَى أُصْ ب ُِع
َرج ٍُل ِمنْ ُج َه ٌْ َن َة َف َن َزا ِم ْن َها ٌ ُِرٌ ُد َن َزا ِم ْن َها ال َّد ُم َو َت َزا ٌَدَ ْ
ت َف َم َ
ات ْال ُج َهنًُِّ َفؤ َ َم َر ُع َم ُر بْنُ
ب َ -رضِ ًَ َّ
ٌِّن أَنْ ٌَحْ لِفُوا َما َم َ
ات ِم ْن َها َعلَى َما َت َق َّد َم ِمنْ
ْال َخ َّطا ِ
هللا ُ َع ْن ُه  -السَّعْ ِدٌ َ
انَ ،و َم ْذ َهبُ َمالِكٍ َ ،و َؼ ٌْ ِر ِه ِمنْ
ْال َق َسا َم ِة َّإال أَنَّ ُع َم َر َرأَى أَنْ ٌَبْدَ أَ ْال ُم َّد َعى َعلٌَ ِْه ْم ِب ْاألَ ٌْ َم ِ
ث
ضى ْال َحدٌِ ِ
ُون َعلَى َما َت َق َّد َم فًِ ِك َتا ِ
ب ْال َق َسا َمةِ؛ ِألَنَّ َذل َِك ُم ْق َت َ
ْال ُعلَ َما ِء أَنْ ٌَبْدَ أَ ْال ُم َّدع َ
ْ
وع َو َظا ِه ُرهَُ ،ول َِذل َِك َقا َل َمالِ ٌ
ٌَ َرى ه َُو،
ْس ْال َع َم ُل َعلَى َه َذا ٌ ُِرٌ ُد أَنَّ الَّذِي
ك لٌَ َ
ال َمرْ فُ ِ
ُون؛ ِألَنَّ َج ْن َب َتهُ ْم أَ ْظ َه ُر َعلَى َما َت َق َّد َم " .وهذا مما خالؾ فٌه
َو ٌُ ْفتًِ ِب ِه أَنْ ٌَبْدَ أَ ْال ُم َّدع َ
مالك وؼٌره عمر ،فهل ٌسمع ذلك أحمد الرٌسونً حتى ٌنتهً عن تنطعه؟ وقال
ضى
انَ ،و َت َحرَّ جُوا َق َ
صل ٌ)َ :ولَمَّا أَ َبى ْال ُم َّد َعى َعلٌَ ِْه ْمَ ،و ْال ُم َّدع َ
الباجًَ ( :ف ْ
ُون ِمنْ ْاألَ ٌْ َم ِ
ب َ -رضِ ًَ َّ
ٌِّنُِ ٌ ،رٌ ُد أَ َّن ُه أَصْ لَ َح
ُع َم ُر بْنُ ْال َخ َّطا ِ
هللا ُ َع ْن ُه ِ -ب َش ْط ِر ال ِّد ٌَ ِة َعلَى السَّعْ ِدٌ َ
ون َمنْ
جبُ أَنْ ٌَ ُك َ
ج َهتِهَِ ،وإِ َّال َف ْال َق َ
ضا ًء ِب َما ٌ َ
َب ٌْ َنهُ ْم َعلَى َه َذا َف َسمَّاهُ َق َ
ضا ُء ٌَ ِ
ُوج ُد ِمنْ ِ
ضى َعلَ ٌْهَِ ،وفًِ َمسْ ؤَلَ ِت َنا أَ َّن ُه َإذا ُر َّد ْ
ُر َّد ْ
ت ْاألَ ٌْ َمانُ َعلَى ْال ُم َّد َعى
ت َعلَ ٌْ ِه ْال ٌَ ِمٌنُ َف َن َك َل َق َ
ُون َح َّتى ٌَحْ لِفُوا َفإِنْ َطا َل َح ْب ُسهُ ْم
ان إحْ دَ ا ُه َما أَ َّنهُ ْم ٌُحْ َبس َ
َعلٌَ ِْه ْم َف َن َّكلُوا َف َعنْ َمالِكٍ ِر َوا ٌَ َت ِ
ُخلُّواَ ،والرِّ َوا ٌَ ُة َّ
ول َوأَبُو َحنٌِ َف َة الَّذِي ٌَقُو ُل ٌَبْدَ أ ُ ْال ُم َّد َعى
الثانِ ٌَ ُة أَنَّ ال ِّد ٌَ َة َت ْل َز ُمهُ ْم ِبال ُّن ُك ِ
ح َم ُه َّ
هللا ُ ،-
ون َق ْو ُل َمالِكٍ َ -ر ِ
ٌِنَ ،و ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌَ ُك َ
ٌِنَ ،و َال ٌَ َرى َر َّد ْال ٌَم ِ
َعلٌَ ِْه ْم ِب ْال ٌَم ِ
ضا ِء َب ٌْ َنهُ ْم ِبنِصْ ؾِ
ْس ْال َع َم ُل َعلَى َه َذا ٌ ُِرٌ ُد َما َت َق َّد َم ِمنْ َت ْب ِد َب ِة ْال ُم َّد َعى َعلٌَ ِْه ْم َو ْال َق َ
َولٌَ َ
ضى
ٌِّن ِب ِنصْ ؾِ ال ِّد ٌَ ِة َعلَى أَنَّ َذل َِك ح ُْك ٌم َق َ
ضى ُع َم ُر َعلَى السَّعْ ِدٌ َ
ال ِّد ٌَ ِة إنْ ُح ِم َل َق ْول ُ ُه َف َق َ
ضا ُه ْمَ ،و َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُم َوأَحْ َك ُم" .
ِب ِه َب ٌْ َنهُ ْم ِمنْ َؼ ٌْ ِر أَنْ ٌَعْ َت ِب َر فًِ َذل َِك ِب ِر َ
()30ـ  -1787أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن َسعٌِدٍ ،عن َسعٌِدَ ب َْن
كَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
ضى
ضى ُع َم ُر بْنُ ْال َخ َّطا ِ
ْالم َُس ٌَّ ِ
ٌِرَ ،و َق َ
ب أنه سمعه ٌَقُو ُلَ :ق َ
ٌِر َبع ٍ
اس ِب َبع ٍ
ب فًِ األَضْ َر ِ
ب:
اس ِب َخمْ َس ِة أَ ْب ِع َر ٍة َ -1788 ...قا َل َسعٌِ ُد بْنُ ْالم َُس ٌَّ ِ
او ٌَ ُة بْنُ أَ ِبً ُس ْف ٌَ َ
ان فًِ األَضْ َر ِ
م َُع ِ
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ت أَ َنا لَ َج َع ْل ُ
او ٌَ َة ،ولَ ْو ُك ْن ُ
ت فًِ
ضا ِء ُع َم َرَ ،و َت ِزٌ ُد فًِ َق َ
َفال ِّد ٌَ ُة َت ْنقُصُ فًِ َق َ
ضا ِء م َُع ِ
َ
ْنَ ،فت ِْل َك ال ِّد ٌَ ُة َس َوا ٌء  -1789 ..أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا
ْن َبع َ
اس َبع َ
ٌِرٌ ِ
ٌِرٌ ِ
األضْ َر ِ
َمالِ ٌ
ْن َط ِرٌؾٍ ْالمُرِّ يِّ  ،أَ َّن ُه أَ ْخ َب َرهُ ،أَنَّ
ْنَ ،عنْ أَ ِبً َؼ َط َف َ
ْن ْالح َ
ان ب ِ
ُصٌ ِ
كَ ،عنْ دَ اوُ دَ ب ِ
اسَ ،ف َقا َل َع ْب ُد هللاِ بْنُ
َّاس ٌَسْ ؤَل ُ ُهَ :م َاذا فًِ األ ِّ
َمرْ َو َ
ْن َعب ٍ
ضرْ ِ
ان ب َْن ْال َح َك ِم َب َع َث ُه إِلَى اب ِ
َّاس :فٌِ ِه َخمْ ٌ
َّاس َ ،ف َقا َل :أَ َتجْ َع ُل
ْن َعب ٍ
َعب ٍ
اإل ِب ِلَ ،قا َلَ :ف َر َّدنًِ َمرْ َوانُ إِلَى َع ْب ِد هللاِ ب ِ
س م َِن ِ
َ
َ
ْ
ْ
ص ِاب ِع
َّاس :لَ ْو لَ ْم ٌعْ َت ِبرْ َذل َِك إِالَّ ِباأل َ
اسَ ،ف َقا َل َع ْب ُد هللاِ بْنُ َعب ٍ
ُم َق َّد َم ال َف ِم مِث َل األضْ َر ِ
َع ْقل ُ َها َس َوا ٌء  " ...الشرح :هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى
وإٌانا عن ابن عباس رضً هللا عنهما ٌفٌد أن فً األضراس خمسا من اإلبل،وقد
أخرجه من طرٌق مالك الشافعً فً المسند وعبد الرزاق الصنعانً فً
المصنؾ،كما أخرجه البٌهقً فً السنن الكبرى وقد جاء ما ٌإكد ذلك مرفوعا من
طرٌق ابن عباس ،قال ابن ماجهَ :ح َّد َث َنا ْال َعبَّاسُ بْنُ َع ْب ِد ْال َعظِ ٌِم ْال َع ْن َب ِريُّ َ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد
ارثَِ ،ح َّد َثنًِ ُ
َّاس ،أَنَّ
شعْ َب ُةَ ،عنْ َق َتادَ َةَ ،عنْ عِ ْك ِر َم َة
ال َّ
ْن َعب ٍ
َعنْ اب ِ
ص َم ِد بْنُ َع ْب ِد ْال َو ِ
َ
ُ
َّ
َّ
س َس َوا ٌء "
الض ْر ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َلْ " :األ ْس َنانُ َس َوا ٌء ،ال َّثنِ ٌَّة َو ِّ
هللا َ -
َرسُو َل ِ
إسناده صحٌح .شعبة :هو ابن الحجاج ،وقتادة :هو ابن دعامة السدوسً.وأخرجه أبو
داود عن عباس العنبري ،بهذا اإلسناد .وزاد فٌه" :األصابع سواء ،هذه وهذه
ٌِق،
ْن َشق ٍ
سواء".وقالَ :ح َّد َث َنا إِسْ مَاعِ ٌل بْنُ إِ ْب َراهٌِ َم ْال َبالِسِ ًُّ َ ،ح َّد َث َنا َعلًُِّ بْنُ ْال َح َس ِن ب ِ
َّاسَ ،عنْ
ْن َعب ٍ
َح َّد َث َنا أَبُو َحمْ َز َة ْال َمرْ َو ِزيُّ َ ،ح َّد َث َنا ٌَ ِزٌ ُد ال َّنحْ ِويُّ َ ،عنْ عِ ْك ِر َم َة َعنْ اب ِ
صلَّى َّ
اإل ِب ِل والحدٌث صالح
ضى فًِ ِّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -أَ َّن ُه َق َ
ال َّن ِبًِّ َ -
السنِّ َخ ْم ًسا مِنْ ْ ِ
وهذا إسناد حسن أو
بشواهده ،فقد صححه محمد فإاد عبد الباقً واأللبانً ،قلت
حسن لؽٌره من أجل إسماعٌل بن إبراهٌم البالسً ،وباقً رجاله ثقات .أبو حمزة
المروزي :هو محمَّد بن مٌمون السكري ،وٌزٌد النحوي :هو ابن أبً سعٌد .وله
شاهد من حدٌث عبد هللا بن عمرو عند أبً داود  ،والنسابً ،وإسناده حسن.وآخر من
حدٌث عمرو بن حزم عند النسابً ،وإسناده حسن .وقال عبد الرزاق الصنعانًَ :ع ِن
ْن ُ
السنِّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
ش َع ٌْ ٍ
«فًِ ِّ
ب َقا َلَ :قا َل ال َّن ِبًُّ َ
ْجَ ،عنْ َعمْ ِرو ب ِ
اب ِ
ْن ُج َرٌ ٍ
اإلبِ ِل أَ ْو َعدْ ل ُ َها مِنَ َّ
الذ َهبِ ،أَ ِو ا ْل َو ِر ِق أَ ِو ال َّ
اء»  ،قلت وهذا مرسل وقد
ش ِ
َخ ْم ٌ
س مِنَ ْ ِ
ْن
ْجَ ،عنْ َعمْ ِرو ب ِ
عنعنه ابن جرٌج ولكن قد أرسله ابن أبً شٌبة ،قالَ :ع ِن اب ِ
ْن ُج َرٌ ٍ
ُ
اإل ِب ِل أَ ْو َعدْ ل ُ َها
ش َع ٌْ ٍ
السنِّ َخ ْم ٌ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم« :فًِ ِّ
ب َقا َلَ :قا َل ال َّن ِبًُّ َ
س مِنَ ْ ِ
مِنَ َّ
الذ َهبِ ،أَ ِو ا ْل َو ِر ِق أَ ِو ال َّ
اء»  ،وقد أخرجه موقوفا على علً وعبد هللا ،وقال:
ش ِ
َ
ْن أَ ِبً لَ ٌْلَىَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا عِ ْك ِر َم ُة بْنُ َخالِدٍَ ،عنْ
َح َّد َث َنا أبُو َب ْك ٍر َقا َلَ :ح َّد َث َنا َوكٌِ ٌعَ ،ع ِن اب ِ
س مِنَ
سول ُ َّ ِ
السنِّ َخ ْم ٌ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :فًِ ِّ
هللا َ
ضى َر ُ
آل ُع َم َرَ " :ق َ
َرج ٍُلِ ،منْ ِ
اإل ِب ِل" ،وقال ابن عبد البر فً االستذكارَ " :قا َل َمالِ ٌ
ك َو ْاألَمْ ُر عِ ْندَ َنا أَنَّ ُم َق َّد َم ْال َف ِم
ِْ
َ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل فًِ
اس َو ْاألَ ْن ٌَا ِ
هللا َ
ب َع ْقل ُ َها َس َوا ٌء َو َذل َِك أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
َو ْاألضْ َر ِ
السِّنِّ َخمْ ٌ
ض ُل َبعْ ُ
اإل ِب ِل َوال ِّ
ض َ ،قا َل
ان َال ٌُ َف َّ
ض َها َعلَى َبعْ ٍ
ضرْ سُ سِ نٌّ م َِن ْاألَسْ َن ِ
س م َِن ْ ِ
صلَّى َّ
أَبُو ُع َم َر َما َن َز َع ِب ِه َمالِ ٌ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم فًِ
ك ِمنْ َظاه ِِر ُعمُو ُم َق ْو ِل ال َّن ِبًِّ َ
َ
ان فًِ
ار فًِ ْالفُ ْت ٌَا َ ،و َق ْد َك َ
اع ُة ْالفُ َق َها ِء أَبِم َُّة ْاألَمْ َ
صحٌِ ٌح َو َعلَ ٌْ ِه َج َم َ
ان َال ِز ٌم َ
ْاألسْ َن ِ
ص ِ
َّاس ٌَقُو ُل
ال َّت ِابع َ
ٌِن َمنْ ٌ َُخالِؾُ فًِ َذل َِك َول َِذل َِك رد مروان كاتبه أبا ؼطفان إلى ابن َعب ٍ
ص ِاب ِع َبعْ دَ َج َو ِاب ِه
ِس َعلَى ْاألَ َ
اس َفؤ َ َجا َب ُه َج َو َ
اب َقاب ٍ
لَ ُه أَ َتجْ َع ُل ُم َق َّد َم ْال َف ِم م ِْث َل ْاألَضْ َر ِ
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ب لِل َّتسْ ل ٌِِم  ".وقال ابن األثٌر فً كتابه "الشافً فً شرح مسند
ج ِ
ْاألَ َّو ِل ِبال َّت ْوقٌِؾِ ْالمُو ِ
الشافعً" " :وأخبرنا الشافعً :أخبرنا محمد بن الحسن ،أخبرنا مالك ،حدثنا داود بن
حصٌن أن أبا ؼطفان بن طرٌؾ المري أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن
عباس فسؤله ما فً الضرس؟ فقال ابن عباس :فٌه خمس من اإلبل .فردنً مروان
إلى ابن عباس قال :أفتجعل مقدم الفم مثل األضراس؟ فقال ابن عباس :لو أنك ال
تعتبر ذلك إال باألصابع عقلها سواء .قال الشافعً :ما ٌدلك على أن الشفتٌن عقلها
سواء؟ وقد جاء فً الشفتٌن سوى هذا آثار.هذا الحدٌث هكذا أخرجه الشافعً فً
كتاب "الدٌات والقصاص" عن محمد بن الحسن ،عن مالك ،وقد أخرجه فً كتاب
"جراح الخطؤ" عن مالك ،وإنما رواه فً كتاب "الدٌات" عن محمد ،عن مالك ألنه
حكى فً ذلك الكتاب أخبار محمد وكبلمه على أهل المدٌنة ،ثم ٌذب الشافعً عنهم
ً
محمدا عن ما احتج به علٌهم ألنه لم ٌسمعه من مالك ،فقد أخرج فً كتاب
وٌجٌب
فً
"الدٌات" عن محمد بن الحسن ،عن محمد بن أبان ،عن حماد ،عن النخعً
األسنان كل سن نصؾ عشر الدٌة مقدم الفم ومإخره سواء .قال محمد بن الحسن:
وأخبرنا أبو حنٌفة ،عن حماد ،عن إبراهٌم ،عن شرٌح قال :األسنان كلها سواء فً
كل سن نصؾ عشر الدٌة .قال :وأخبرنا بكٌر ،عن عامر الشعبً :األسنان كلها
سواء فً كل سن نصؾ عشر الدٌة .وهذا الحدٌث الذي أخرجه الشافعً وقد جاء
فً الموطؤ بهذا اإلسناد وأما تفصٌل القول فً دٌة األسنان فإن األضراس سواء ،فً
كل ضرس خمس من اإلبل .وحكى مثل ذلك عن ابن عباس ومعاوٌة ،وحكى ابن
المسٌب عن عمر أنه قال :فً السن خمس وفً الضرس بعٌر بعٌر .وروى عنه أنه
كان ٌجعل فً الضواحك خمسً ا ،وفً األضراس بعٌرٌن بعٌرٌن ،فإذا زادت على
عشرٌن ضرسً ا ففٌها وجهان :هل ٌجب فً كل ضرس خمس؟ أو تكمل الدٌة وال
ٌزاد علٌها ولو قلع جمٌعها؟.قال الشافعً :والحجة فٌه قول النبً  -صلى هللا علٌه
وسلم " :-وفً السن خمس" فكانت الضرس س ًنا فً فم ال ٌخرج من اسم السن.
وقوله" :فهذا بذلك" ٌدلك على أن الشفتٌن عقلهما سواءٌ ،رٌد أنه لما كان عقل
األسنان سواء ،والمنفعة بها مختلفة ،والجمال بها متفاوت .كان عقل الشفتٌن كذلك
إن اختلفا فً المنفعة والجمال.قال :فلما رأٌنا النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -قصد فً
ت إلى المنفعة والجمال ،كان ٌنبؽً فً كل ما وقعت علٌه
الدٌة األسماء ؼٌر ملتف ٍ
األسماء أن ٌكون هكذا.قال :وهذا كما قال ابن عباس إن شاء هللا ،والدٌة على العدد
ال على المنافع -1790 .أَ ْخ َب َر َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن عُرْ َو َة،
كَ ،عنْ ِه َش ِام ب ِ
َ
انَ ،والَ ٌُ َف ِّ
ض -1791 .أَ ْخ َب َر َنا
ض َها َعلَى َبعْ ٍ
ض ُل َبعْ َ
َعنْ أَ ِبٌهِ ،أَ َّن ُه َك َ
ان ٌ َُس ِّوي َبٌ َْن األسْ َن ِ
أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ان
ْن ْالم َُس ٌَّبِ ،أَ َّن ُه َك َ
ْن َسعٌِدٍَ ،عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
كَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
ت السِّنُّ َفاسْ َو َّد ْ
ت َ ،ففٌِ َها َع ْقل ُ َها.
ٌَقُو ُل :إِ َذا أُصِ ٌ َب ِ
َ
َ
*َ -قا َل َمالِ ٌ
اس َع ْقل ُ َها َس َوا ٌء " ...الشرح :هذه
كَ :واألمْ ُر عِ ْندَ َنا :فً ُم َق َّد َم ْال َف ِم َواألضْ َر ِ
األقوال التً ساقها اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا تبٌن أن األسنان عقلها سواء
57ـ الدلٌل
وقد بٌنا ذلك فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" حٌث قلنا:
على اتفاق ابن حزم :القابل بؤن باقً األضراس وهً عشرون  :أولها الضواحك
وآخرها النواجذ ووسابطها الطواحن فً كل ضرس سلٌم كما ذكرنا إذا أصٌب كله
Page 138

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

خطؤ وكان المصٌب له عاقلة بعٌرا بعٌرا" قلت هذا إجماع واهم ٌكذبه حدٌث أبً
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبٌه عن جده المتقدم وفٌه "فً السن خمس من
اإلبل" أخرجه النسابً وابن خزٌمة وابن حبان والحاكم والبٌهقً وصححوه ،وقال
الشوكانً فً نٌل األوطار معلقا على هذا الحدٌث "ذهب إلى هذا جمهور العلماء
وظاهر الحدٌث عدم الفرق بٌن الثناٌا واألنٌاب والضروس ألنه ٌصدق على كل
منها أنه سن وروي عن علً أنه ٌجب فً الضرس عشر من اإلبل ،وروي عن
عمر و ابن عباس أنه ٌجب فً كل ثنٌة خمسون دٌنارا وفً الناجذ أربعون وفً
الناب ثبلثون وفً كل ضرس خمسة وعشرون  ،وروى مالك والشافعً عن عمر أن
فً كسر الضرس جمبل ،قال الشافعً وبه أقول ألنً ال أعلم له مخالفا من الصحابة
وفً قول للشافعً فً كل سن خمس من اإلبل ما لم ٌزد على دٌة النفس وإال كفت
فً جمٌعها دٌة وأجاب عنه فً البحر بؤنه خبلؾ اإلجماع ورد بؤنه ال وجه للحكم
بمخالفة اإلجماع الختبلؾ الناس فً دٌة اإلنسان " قلت أنى له دعوى اإلجماع وأنى
للشوكانً تسلٌمها وقد بٌن الخبلؾ وهو خبلؾ ما ادعاه ابن حزم؟ وٌرد على القول
الذي نسبه الشوكانً للشافعً فً إجماع الصحابة ما تقدم من اآلثار عن معاوٌة بن
أبً سفٌان وابن عباس واختبلفهما مع عمر وحكم ابن المسٌب انطبلقا من هذا
الخبلؾ ،بل وقد صرح ابن األثٌر بذلك حٌث قال فً كتابه "الشافً فً شرح مسند
الشافعً" ما تقدم بؤن الشافعً ٌخالؾ عمر فً األسنان للحدٌث المرفوع إلى رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ولكنه ٌوافقه فً قضابه فً الترقوة ،وهللا تعالى أعلم.
()31ـ َ -1830ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
ك  ،أَ َّن ُه َبلَ َؽ ُه  ،أَنَّ ُع َم َر أَ َت ْت ُه َولٌِدَ ةٌ َق ْد
صا َب َها ِب َها َ ،فؤَعْ َت َق َها" .
ار أَ ْو أَ َ
َ
ض َر َب َها َس ٌِّ ُد َها ِب َن ٍ
َ
َ
ُ
الرج ٍُلَ ،و َعلَ ٌْ ِه دَ ٌ ٌ
َقا َل َمالِ ٌ
ْن
ك :األمْ ُر الذي ال اختبلؾ فٌه عِ ْندَ َنا :أ َّن ُه الَ ٌجُو ُز َع َتا َقة َ
َ
ُ
ْ
َ ُ
ُ ْ
حلم ،والَ ٌَجُو ُز
ٌُحٌِط ِب َمالِهَِ ،وأ َّن ُه الَ ٌجُو ُز َع َتا َقة ال ُؽبلَ ِمَ ،ح َّتى ٌَحْ َتلِ َم أ ْو ٌَبْل َػ َما ٌ ْبلَ َػ ال ِ
َع َتا َق ُة ْالم َُولَّى َعلَ ٌْ ِه فًِ َمالِهَِ ،وإِنْ َبلَ َػ ْالحُل ُ َم َح َّتى ٌَل ًَِ َمالَ ُه ".الشرح :هذا القول الذي
قال به اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا بعدما أخرج حدٌثٌن موقوفٌن على عمر
فً القضاء فً العتاقة ،األول منهما ٌبٌن حال أم الولد وأنها تعتق عن دبر ،والثانً
ٌحث على الرفق بالرقٌق وأن من أساء معاملته مع رقٌقه عتق العبد أو األمة علٌه،
قال الزرقانً فً شرح الموطإَ ( " :مالِ ٌ
ْن ُع َم َر أَنَّ ) أَ َباهُ
كَ ،عنْ َناف ٍِعَ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
َ
َ
َ
ب) َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه ( َقا َل :أ ٌُّ َما َولٌِدَ ٍة) أيْ أ َم ٍة ( َولَدَ ْ
ت ِمنْ َس ٌِّ ِد َها َفإِ َّن ُه
( ُع َم َر ب َْن ْال َخ َّطا ِ
ور ُ
ث َبعْ دَ َم ْوتِ ِه ( َوه َُو ٌَسْ َتمْ تِ ُع ِب َها)
َال ٌَ ِبٌ ُع َها َو َال ٌَ َه ُب َها َو َال ٌ َُورِّ ُث َها) ،أَيْ أَ َّن َها َال ُت َ
ْ
ِب ْال َو ْط ِء َو ُم َق ِّد َماتِ ِه َو ْالخ ِْد َم ِة ْال َقلٌِلَ ِة ( َفإِ َذا َم َ
ال،
س ْال َم ِ
ات َف ِه ًَ ُحرَّ ةٌ) َو ْال ُحرَّ ةُ ِمنْ َرأ ِ
ٌِن َو ْاألَبِم َُّة ْاألَرْ َب َع ُة َوجُمْ هُو ُر ْالفُ َق َها ِء ِ ،ألَنَّ ُع َم َر لَمَّا َن َهى
َو ِب َه َذا َقا َل ع ُْث َمانُ َوأَ ْك َث ُر ال َّت ِابع َ
ور ْالم َُخالِؾِ َبعْ دَ َذل َِك َو َال ٌَ َت َعٌَّنُ َمعْ ِر َف ُة َس َن ِد
ص َ
َع ْن ُه َفا ْن َت َه ْوا َ
ار إِجْ َماعً اَ ،ف َبل عِ ْب َر َة ِب ُن ُد ِ
صحُّ َها َحد ُ
اعَ ،و َق ْد َت َعلَّ َق ْاألَبِم َُّة ِبؤ َ َحاد َ
ٌِث أَ ِبً َسعٌِ ٍد أَ َّنهُ ْم َقالُوا :إِ َّنا ُنصِ ٌبُ
ٌِث أَ َ
ِْ
اإلجْ َم ِ
ُ
اريِّ فًِ ْال َبٌ ِْعَ ،قا َل
ان َف َكٌ َ
َس َبا ٌَا َنا َف ُنحِبُّ ْاألَ ْث َم َ
ْؾ َت َرى فًِ ْال َع ْز ِل؟ َه َذا لَ ْفظ ْالب َُخ ِ
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َْ
َ
ْال َب ٌْ َهقًُِّ َ :ف َل ْو َال أَنَّ ِاالسْ ت َ
ان
ٌِبلدَ ٌَمْ َن ُع ِمنْ َن ْق ِل ْالم ِْلكِ َل ْم ٌَ ُكنْ ل َِع ْزل ِِه ْم ِألجْ ِل َم َح َّب ِة ْاألث َم ِ
صلَّى َّ
َفابِدَ ةٌَ .و َحد ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َع ْبدً ا َو ََّل أَ َم ًة »"َ .ر َواهُ
سول ُ َّ ِ
هللا َ
ٌِثَ «" :ما َت َر َك َر ُ
َّان َعنْ َعابِ َش َةَ ،و َق ْد َعا َش ْ
ار ٌَ ُة أ ُ ُّم َولَ ِد ِه
ارثَِ ،وابْنُ ِ
حب َ
اريُّ َعنْ َعمْ ِرو ب ِ
ت َم ِ
ْن ْال َح ِ
ْالب َُخ ِ
إِ ْب َراهٌِ َم َبعْ دَ هَُ ،فلَ ْو َال أَ َّن َها َخ َر َج ْ
ص َّح َق ْول ُ ُه :لَ ْم ٌَ ْترُكْ أَ َم ًة،
ت َعنْ َوصْ ؾِ الرِّ ِّق لَ َما َ
ت أَ َحاد ُ
َو َو َردَ ْ
َواحْ تِ َما ُل أَ َّن ُه َنجَّ َز عِ ْت َق َها خ َِبلؾُ ْاألَصْ ِلَ ،ولَ ْم ٌُ ْن َق ْل َف َبل ٌ ُْل َت َف ُ
ٌِث
ت إِلَ ٌْ ِه.
أ ُ َخ ُر َ ٌ
ض َها َحد ُ
ار ُ
ت ْاألَ ْو ََّل ِد َوال َّن ِب ًُّ
ٌِث َج ِاب ٍرُ «":ك َّنا َن ِبٌ ُع َس َر ِار ٌَّ َنا أ ُ َّم َها ِ
ضعٌِ َفة َو َال ٌ َُع ِ
صلَّى َّ
َ
اقَ .وفًِ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َح ًٌّ ََّل َن َرى ِب َذلِ َك َبؤْ ًسا
َ
»" .أ ْخ َر َج ُه َع ْب ُد الرَّ َّز ِ
َّ
َ
َ
ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َوأ ِبً َب ْك ٍرَ ،فلَ َّما َكانَ
لَ ْفظٍ ِ «":ب ْع َنا أ َّم َها ِ
ت ْاأل ْو ََّل ِد َعلَى َع ْه ِد ال َّن ِب ًِّ َ
ور ْالم َُخالِؾِ َبعْ دَ هُ
ص َ
ُع َم ُر َن َها َنا َفا ْن َت َه ٌْ َنا »"ِ .ألَ َّنهُ ْم لَمَّا ا ْن َت َه ْوا َ
ار إِجْ َماعً ا َف َبل عِ ْب َر َة ِب ُن ُد ِ
اع " .وقال الباجً فً المنتقى(" :ش)َ :ق ْول ُ ُه أَ ٌُّ َما َولٌِدَ ٍة
َك َما َمرَّ َم َع عِ ْل ِم َس َن ِد ْ ِ
اإلجْ َم ِ
َولَدَ ْ
ت ِمنْ َس ٌِّ ِد َها َفإِ َّن ُه َال ٌَ ِبٌ ُع َها َو َال ٌَ َه ُب َها َو َال ٌ َُورِّ ُث َهاَ ،و َك َذل َِك َال ٌَجُو ُز لَ ُه أَنْ ٌ َُسلِّ َم َها
س ٌ ُِرٌ ُد أَ َّن ُه َال ٌَصِ ُّح ْ
إخ َرا ُج َها َعنْ م ِْل ِكهِ؛ ِألَنَّ
فًِ ِ
ج َنا ٌَ ٍة َو َال َس ِبٌ َل لِ ُؽ َر َمابِ ِه َعلَ ٌْ َها فًِ َف ْل ٍ
َما َذ َك َر ِمنْ َذل َِك ه َُو مُعْ َظ ُم ْالوُ جُو ِه الَّتًِ ٌَ ْخ ُر ُج ِب َها الرَّ ق ُ
ٌِق َعنْ م ِْلكِ ال َّس ٌِّ ِد َفإِ َذا لَ ْم ٌَصِ َّح
ْ
ٌل عِ ْتقِ َها
ج ِ
إخ َرا ُج َها َعنْ م ِْل ِك ِه ِب َبٌ ٍْع َو َال َؼ ٌْ ِر ِه لَ ْم ٌَ ُكنْ لَ ُه َّإال إ ْب َقاإُ َها َعلَى م ِْل ِكهِ ،أَ ْو َتعْ ِ
ْ
َ
اح ِب َما ٌ ُْؽنًِ َعنْ
َو َعلَى َه َذا فُ َق َها ُء ْاألَمْ َ
ص ِ
ار َو َق ْد َت َق َّد َم ال َك َبل ُم فًِ ذل َِك فًِ ال ِّن َك ِ
ت أ ُ ُّم َولَ ِد ِّ
إعادَ تِ ِهَ (.م ْسؤَلَ ٌة)َ :وإِ َذا أَسْ لَ َم ْ
ض َعلَ ٌْ ِه أَنْ ٌُسْ لِ َم َفإِنْ أَسْ لَ َم َف ِه ًَ أ ُ ُّم
الذمًِِّّ ع ُِر َ
َ
َولَ ٍد َعلَى َما َكا َن ْ
از ٌَّ ِة ُتعْ َت ُق َعلَ ٌْ ِه ِب ْالح ُْك ِم َوه َُو َق ْو ُل َمالِكٍ
ت َوإِنْ لَ ْم ٌُسْ لِ ْم َففًِ ْال َم َّو ِ
ان َقا َل
ْن ْال َقاسِ ِم َو َؼ ٌْ ِر ِه َوفًِ ِك َتا ِ
ْن َسحْ ُن ٍ
ون َعنْ َمالِكٍ فًِ َذل َِك ِر َوا ٌَ َت ِ
ب اب ِ
َوأَصْ َح ِاب ِه اب ِ
ُتعْ َت ُقُ ،ث َّم َقا َل ُتو َقؾُ َّإال أَنْ ٌَم َ
ب َعنْ
ُوت ،أَ ْو ٌُسْ لِ َمُ ،ث َّم َر َج َع إلَى ْال ِع ْت ِق َو َر َوى ابْنُ َح ِبٌ ٍ
ج ُ
ون إنْ أَ ْن َف َق َعلَ ٌْ َها وُ قِ َف ْ
ت َح َّتى ٌَم َ
ُوت ،أَ ْو ٌُسْ لِ َم َف َت ُكونُ أ ُ َّم َولَ ٍد َو َقا َل ابْنُ َع ْب ِد
ْن ْال َما ِ
ش ِ
اب ِ
َ
َ
ْ
ْ
ً
َّ
ْضة َفإِنْ أسْ لَ َم فٌِ َها َوإِال َع َت َق ْ
ٌل
ٌِض َحٌ َ
ْال َح َك ِم ُتو َقؾُ َح َّتى َتح َ
ج ِ
ت َوجْ ُه ال َق ْو ِل األ َّو ِل ِب َتعْ ِ
عِ ْتقِ َها أَ َّن ُه إ َّن َما لَ ُه فٌِ َها ِاالسْ تِمْ َتا ُع َفإِ َذا َح ُر َم َعجَّ َل عِ ْت َق َها إلَى أَنْ ٌَ َرى أَنَّ ْالمُعْ َت َق إلَى
ؾَ ،و َوجْ ُه ْال َق ْو ِل َّ
صرُّ ٌ
أَ َج ٍل َإذا َو َه َب ُه َس ٌِّ ُدهُ خ ِْد َم َت ُه َعجَّ َل عِ ْت َق ُه لَمَّا لَ ْم ٌَب َ
الثانًِ
ْق لَ ُه فٌِ ِه َت َ
ب ٌُمْ ِكنُ َز َوال ُ ُه َك َما لَ ْو
أَ َّن ُه لَ ْم ٌَحْ ُر ْم َعلَ ٌْ ِه ِاالسْ تِمْ َتا ُع ِب َها َعلَى ال َّتؤْ ِبٌ ِد َوإِ َّن َما َح ُر َم ل َِس َب ٍ
َز َّو َج َها َ -و َ َّ
هللا ُ أَعْ لَ ُمَ ( .م ْسؤَلَ ٌة)َ :وأَمَّا ْالمُرْ َت ُّد َف َق ْد َقا َل أَ ْش َهبُ َق ْد َع َت َق ْ
ت أ ُ ُّم َولَ ِد ِه ِبالرِّ َّد ِة َف َبل
اب َر َج َع ْ
ت أ ُ ُّم َولَ ٍد
ج ُع إلَ ٌْ ِه َكف َِراقِ ِه َز ْو َج َت ُه َو َقا َل ابْنُ ْال َقاسِ ِم َتحْ ُر ُم َعلَ ٌْ ِه ِبالرِّ َّد ِة َفإِنْ َت َ
َترْ ِ
لَ ُه َوإِنْ قُتِ َل َع َت َق ْ
ب َما احْ َت َّج ِب ِه ِمنْ قٌَِاسِ ِه
از َع ْن ُه َو َوجْ ُه َق ْو ِل أَ ْش َه َ
ت َر َواهُ ابْنُ ْال َم َّو ِ
َّ
ْن ْال َقاسِ ِم أَ َّن َها م ِْل ٌ
ك لَ ُه َف َبل ٌَ ُزو ُل م ِْل ُك ُه َع ْن َها ِب ِر َّد ِت ِه َوإِ َّن َما ٌَ ْب َقى
الط َبل َقَ ،و َوجْ ُه َق ْو ِل اب ِ
اعا ًة ل َِساب ِِر َرقٌِقِ ِه َو َ َّ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َو ٌَسْ َتمْ تِ ُع ِب َها ٌ ُِرٌ ُد أَنَّ لَ ُه
هللا ُ أَعْ لَ ُم َوأَحْ َك ُم.
( َف ْ
م َُر َ
َ
َ
اع ٌَ ْش َت ِم ُل َعلَى َذل َِك ُكلِّ ِه
ج َم َ
ِ
اع ِب َها؛ ِألنَّ اسْ َم ِاالسْ تِمْ َت ِ
اع ِاالسْ تِمْ َت ِ
اع َها َو َما ٌَ ْت َب ُع ُه ِمنْ أ ْن َو ِ
َ
َ
ْ
ْ
اع ِم ْن َها ُم َّد َة َح ٌَاتِ ِه َولَ ْم ٌَذ ُكرْ أنَّ لَ ُه اسْ ت ِْخدَ ا َم َهاَ .و َقا َل ال َقاضِ ً أبُو
َو َج َع َل لَ ُه ِاالسْ تِمْ َت َ
م َُح َّم ٍد فًِ َمعُو َنتِ ِه لَ ُه اسْ ت ِْخدَ ا ُم َها فٌِ َما ٌَ ْقرُبُ َو َال ٌَ ُ
ْس لَ ُه
اإل ْش َراؾِ لٌَ َ
ش ُّق َو َقا َل فًِ ْ ِ
إج َ
ان
ض َك َ
َ
از ُت َها خ َِبل ًفا ِألَ ِبً َحنٌِ َف َة َوال َّشا ِف ِعًِّ َوال َّدلٌِ ُل َعلَى َما َنقُول ُ ُه أَ َّن ُه َن ْو ٌع ِمنْ ْالع َِو ِ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُه َفإِذا َم َ
ات َف ِه ًَ
ٌَمْ لِك ُه َعل ٌْ َها َق ْب َل ِاالسْ تٌِبل ِد َفل ْم ٌَمْ لِك ُه َبعْ دَ هُ َك َبٌ ِْع َر َق َبتِ َها( .ف ْ
ْ
س َمالِ ِه َال ٌَ ُر ُّد َها دَ ٌ ٌْن َو َال َؼ ٌْ ُرهُ؛ ِألَ َّن ُه لَ ْم ٌَ ُكنْ َبق ًَِ
ُحرَّ ةٌ ٌ ُِرٌ ُد أَ َّن َها ُتعْ َت ُق ِب َم ْوتِ ِه ِمنْ َرأ ِ
ٌِن
لَ ُه فٌِ َها َّإال َمعْ ًنى ٌَ ْخ َتصُّ ِب ِه َوه َُو ِاالسْ تِمْ َتا ُع َو َذل َِك م َُحرَّ ٌم فٌِ َها َعلَى َؼ ٌْ ِر ِه ِبم ِْلكِ ْال ٌَم ِ
ب أَنْ ُتعْ َت َق َو َ َّ
صرُّ ٌ
ات لَ ْم ٌَب َ
َفإِ َذا َم َ
هللا ُ أَعْ لَ ُمَ ( .م ْسؤَلَ ٌة)َ :وإِ َذا ا ْش َت َرى
ؾ َف َو َج َ
ْق ل َِؽ ٌْ ِر ِه فٌِ َها َت َ
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ال َّسفٌِ ُه ْال َمحْ جُو ُر َعلَ ٌْ ِه أَ َم ًة َفؤ َ ْولَدَ َها ُر َّد َعلَ ٌْ ِه َما أَعْ َطى ِمنْ َث َمنِ َها َو َه ْل َت ُكونُ لَ ُه ِب َذل َِك أ ُ ُّم
ض ْر َب ٌْ ِن :أَ َح ُد ُه َما ْ :ال َعمْ ُد َو َّ
الثانًِ ْال َخ َطؤ ُ َفؤَمَّا
ار َعلَى َ
اإل َ
َولَ ٍد أَ ْم َال( .ش)ِ ْ :
صا َب ُة ِبال َّن ِ
ِّ
ْس ِبم َُإ ِّث ٍر فٌِ ِه َوفًِ ْال ُع ْت ِب ٌَّ ِة ِمنْ ِر َوا ٌَ ِة
از ْال ِع ْت ِق َوأَمَّا ْال َخ َطؤ ُ َفلٌَ َ
ْال َعمْ ُد َفم َُإث ٌر فًِ إ ْن َج ِ
ب َعلَ ٌْ ِه فٌِ ِه َف َف َقؤ َ َع ٌْ َن ُه َقا َل
ب َعبْدَ هُ ِب َس ْوطٍ فًِ أَمْ ٍر َع َت َ
ض َر َ
ْن ْال َقاسِ ِم فٌِ َمنْ َ
عِ َ
ٌسى َعنْ اب ِ
ان َعلَى َوجْ ِه ْال َعمْ ِد َال َعلَى َوجْ ِه
ان ٌَعْ ت ُِق َما َك َ
َال ٌُعْ َت ُق َعلَ ٌْ ِه َقا َل ابْنُ ْال َقاسِ ِم إ َّن َما َك َ
اب َع ٌْ َن ُه َف َف َقؤ َ َها َف َبل
ص َ
ضرْ َب ُه َفؤ َ ْخ َطؤ َ َفؤ َ َ
صدَ َ
ْال َخ َط ِؤ ٌ ُِرٌ ُد أَنْ ٌَ ْقصِ دَ َف ْق َء َع ٌْنِ ِه َوأَمَّا إنْ َق َ
ٌَعْ ت ُِق َعلَ ٌْ ِه َقا َل َسحْ ُن ٌ
ْس ِبم ُْثلَ ٍة
س َع ْب ِد ِه َف َن َز َل ْال َما ُء فًِ َع ٌْ َن ٌْ ِه َفلٌَ َ
ب َر ْأ َ
ض َر َ
ون َو َمنْ َ
ب َو َ َّ
صدَ ال َّ
ضرْ َ
ٌُعْ َت ُق ِب َها َو َوجْ ُه َذل َِك َما َقدَّمْ َناهُ ِمنْ أَ َّن ُه لَ ْم ٌَ ْقصِ ْد إلَى َذل َِك َوإِ َّن َما َق َ
هللا ُ
ث َما ٌَ َت َولَّ ُد
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َوأَمَّا ْال َعمْ ُد َوه َُو ْال َقصْ ُد إلَى إ ْت َبلؾِ عُضْ ٍو ،أَ ْو إحْ دَ ا ِ
أَعْ لَ ُمَ (.ف ْ
ضرْ ٌ
ح ًشا َف َه َذا ٌُعْ َت ُق ِب ِه ْال َع ْب ُد َعلَى
ب ٌَبْل ُ ُػ ِب ْال َعمْ ِد َش ٌْ ًنا َفا ِ
ْن َ
َع ْن ُه ال َّشٌْنُ َفه َُو َعلَى َ
ضرْ َبٌ ِ
َ
ْ
ُ َ
ْن ْال َعمْ ُد
اع :أمْ َرٌ ِ
َفاعِ لِ ِه ال َمالِكِ لَ ُه َوإِنْ لَ ْم ٌَبْل ْػ ذل َِك لَ ْم ٌُعْ َت ْق ِب ِه َفإِ َّن َما ٌُعْ َت ُق َعلَ ٌْ ِه ِباجْ تِ َم ِ
َوبُل ُ ُ
َو َقا َل أَبُو
ب.
از َعنْ أَ ْش َه َ
ِش َقا َل عِ َ
ٌسى بْنُ دٌِ َن ٍ
ْن ْال َفاح ِ
وغ ال َّشٌ ِ
ار َو َر َواهُ ابْنُ ْال َم َّو ِ
َحنٌِ َف َة َوال َّشافِعًُِّ َال ٌُعْ َت ُق َعلَ ٌْ ِه َع ْب ُدهُ فًِ َشًْ ٍء ِمنْ َذل َِك َو َت َعلَّ َق أَصْ َحا ُب َنا فًِ َذل َِك ِب َما
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ « -منْ َم َّث َل ِب َع ْب ِد ِه َع َت َق َعلَ ٌْ ِه» َولَ ْم أَ َرهُ ِمنْ
ي َعنْ ال َّن ِبًِّ َ -
ر ُِو َ
صحٌِح َ -و َ َّ
اع َعنْ أَ ِبٌ ِه َعنْ َج ِّد ِه أَ َّن ُه
هللا أَعْ لَم َ -و َر َوى َس َّبل َم ُة بْنُ َر ْو ٍح ب ِ
ْن ِز ْن َب ٍ
َوجْ ٍه َ ٍ
صلَّى َّ
صى ُؼ َبلمًا لَ ُه َفؤَعْ َت َق ُه ال َّن ِبًُّ -
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -و َق ْد َخ َ
هللا َ -
ُول َّ ِ
« َق ِد َم َعلَى َرس ِ
صلَّى َّ
ج َه ِة ْال َمعْ َنى َقا َل ْال َقاضِ ً أَبُو م َُح َّم ٍد ٌُعْ َت ُق َعلَ ٌْ ِه
َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِ -ب ْالم ُْثلَ ِة» َو ِمنْ ِ
ْ
ٌِر َ
اث( .ش)َ :و َه َذا َك َما َقا َل :إنَّ َمنْ
َزجْ رً ا َعنْ م َُع َاودَ ِة مِثلِ ِه َك ْال َقات ِِل َعمْ ًدا ٌُمْ َن ُع ْالم َ
أَ َح َ
اط ال َّدٌْنُ ِب َمالِ ِه َفإِ َّن ُه َال ٌَ ْب َت ِد ُ
ئ عِ ْت َق َع ْب ِد ِه َفإِنْ َف َع َل َذل َِك َوأَعْ َت َق َعبْدَ هُ َفإِنَّ ل ِْل ُؽ َر َما ِء َر َّد
از ٌَّ ِة ٌَ ُر ُّد
ْس لَهُ ْم َر ُّدهُ ُد َ
َذل َِك ِبح ُْك ِم َحاك ٍِمَ ،ولٌَ َ
اإل َم ِام َفإِنْ َر ُّدوهُ َو َباعُوهُ َففًِ ْال َم َّو ِ
ون ْ ِ
ْاإل َما ُم َبٌ َْعهُ ْم َوٌُعْ تِ َقهُ ْم َو َمعْ َنى َذل َِك أَ َّن ُه ٌَ ُر ُّد ُه ْم إلَى ْال َحالَ ِة الَّتًِ َكا ُنوا َعلَ ٌْ َهاُ ،ث َّم ٌَ ْن ُ
ظ ُر فًِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ان ُمتصِ َل ال َعدَ ِم َر َّد عِ تقهُ ْمَ ،و َوجْ ُه ذل َِك أن ُه َحك ٌم َبٌ َْن الؽ َر َما ِء َوال َع ْب ِد
أَمْ ِر ِه ْم فإِنْ ك َ
ضاإُ هُ َوال َّن َظ ُر فٌِ ِه َوإِ َّن َما ٌُمْ ضِ ٌ ِه ُدو َنهُ ْمَ ( .م ْسؤَلَ ٌة)َ :وإِنْ أَمْ َس َك ْال ُؽ َر َما ُء َعنْ
ْس لَ ُه إمْ َ
َفلٌَ َ
ٌِن ،أَ ْو أَرْ َب ٍع
ْالقِ ٌَ ِام فًِ َذل َِك َبعْ دَ ْال ِع ْت ِق َقا َل ابْنُ َع ْب ِد ْال َح َك ِم إنْ َقا َم ْال ُؽ َر َما ُء َبعْ دَ َث َبل ِ
ث سِ ن َ
َوه َُو فًِ ْال َبلَ ِد َو َقالُوا لَ ْم َنعْ لَ ْم َف َذل َِك لَهُ ْم َكا ُنوا ِر َج ًاال ،أَ ْو ن َِسا ًء َح َّتى َتقُو َم َب ٌِّ َن ٌة أَ َّنهُ ْم
ٌِن َف َبل ٌُ ْق َب ُل ِم ْنهُ ْمَ .و َقا َل َمالِ ٌ
از ٌَّ ِة اُسْ ُتحْ سِ َن
َعلِمُوا َوأَمَّا فًِ أَ ْك َث َر ِمنْ أَرْ َب ِع سِ ن َ
ك فًِ ْال َم َّو ِ
ار َ
أَ َّن ُه َإذا َطا َل َّ
از ْ
ار َو َج َ
ت َش َهادَ ُت ُه َو َنحْ وُ هُ َقا َل ابْنُ ْال َقاسِ ِم
ث ْاألَحْ َر َ
الز َمانُ َح َّتى ٌ َُو ِ
ٌ ُِرٌ ُد أَنْ ٌَ ْش َت ِه َر ِب ْال ُحرِّ ٌَّ ِة َو ٌَ ْثب َ
ُول ال َّش َهادَ ِة َولَ ْم ٌَمْ َنعْ ِمنْ
ُت لَ ُه أَحْ َكا ُم َها ِب ْالم َُو َ
ار َث ِة َو َقب ِ
ضا ِب ِع ْتقِ ِهَ .و َقا َل أَصْ َب ُػ إنَّ َذل َِك إ َّن َما ه َُو فًِ
َذل َِك ْال ُؽ َر َما ُء َفإِنَّ َذل َِك َمحْ مُو ٌل َعلَى الرِّ َ
ت َعلَى ال َّس ٌِّ ِد فٌِ ِه أَ ْو َق ُ
ال َّت َطاوُ ِل الَّذِي لَ َعلَّ ُه أ ُ ْث ِب َ
ات ٌُسْ ٍر َولَ ْو َت ٌَقَّ َن ِب َش َهادَ ٍة َقاطِ َع ٍة أَ َّن ُه لَ ْم
ٌَ َز ْل َعدٌِمًا ُم َّتصِ َل ْال َعدَ ِم َم َع َؼ ٌْ َب ِة ْال ُؽ َر َما ِء َو ِمنْ َؼ ٌْ ِر عِ ْلم ِِه ْم َفإِ َّن ُه ٌَ ُر ُّد عِ ْت َق ُه َولَ ْو وُ لِدَ لَ ُه
ٌِن َوأَرْ َب ٍع َعلِمْ ت ِب ِع ْتقِ ِه َولَ ْم أ ُ ْن ِكرْ هُ لِ َما
ُون َولَ ًداَ ( .ف ْر ٌع) َولَ ْو َقا َل ْال َؽ ِرٌ ُم فًِ َث َبل ِ
ث سِ ن َ
َس ْبع َ
ُ
ُ
َ
اعْ َت َق ْد ُ
ت أنَّ ال َّدٌ َْن َال ٌُحٌِط ِب َما ِل ِه َف َق ْد َقا َل ابْنُ َع ْب ِد ْال َح َك ِمَ :ال ٌَ ْن َف ُع ُه َذل َِك َو ٌَ ْنفُذ عِ ْتقُ ُه.
ان َم َع ُه َؼ ِرٌ ٌم َؼ ٌْ ُرهُ ُر َّد َذل َِك
ْن َوهْ ٍ
ْن َه َذا ْال َؽ ِر ٌِم َفإِنْ َك َ
ب َال ٌ َُر ُّد لِدَ ٌ ِ
َو َقا َل أَصْ َب ُػ َعنْ اب ِ
ان َوحْ دَ هُ" .
ْال َؽ ِرٌ ُم َودَ َخ َل َم َع ُه َه َذا َقا َل أَصْ َب ُػ َب ْل ٌ َُر ُّد لِ َه َذا ْال َؽ ِر ٌِم َوإِنْ َك َ
()32ـ  -1883حدث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
ْن عُرْ َو َةَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ
كَ ،عنْ ِه َش ِام ب ِ
ب بن أبً بلتعة َس َرقُوا َنا َق ًة ل َِرج ٍُل
ْن َحاطِ بٍ ،أَنَّ َرقٌِ ًقا ل َِحاطِ ٍ
ْن َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن ب ِ
ٌَحْ ٌَى ب ِ
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ت أَنْ
ٌِر ب َْن الص َّْل ِ
ْن ْال َخ َّطابَِ ،فؤ َ َم َر َكث َ
ِمنْ م َُز ٌْ َن َة َ ،فا ْن َت َحرُو َهاَ ،ف ُرف َِع َذل َِك إِلَى ُع َم َر ب ِ
هللا أل ُ َؼرِّ َم َّن َك ُؼرْ مًا ٌَ ُ
ْكُ ،ث َّم
ش ُّق َعلٌَ َ
جٌ ُعهُ ْمَ ،و َّ ِ
ٌَ ْق َط َع أَ ٌْ ِد ٌَهُ ْمُ ،ث َّم َقا َل ُع َم ُر :إنً أَ َر َ
اك ُت ِ
َقا َل ل ِْلم َُزنًِِّ َ :ك ْم َث َمنُ َنا َقت َِك؟ َقا َل :أَرْ َب ِعمِا َب ِة ِدرْ َه ٍمَ ،قا َل ُع َم ُر :أَعْ طِ ِه َث َما َنمِا َب ِة ِدرْ َه ٍم.
*َ -قا َل َمالِ ٌ
ْس ْال َع َم ُل َعلَى َتضْ عٌِؾِ ْالقٌِ َم ِة " .الشرح :هذا القول الذي قال به
ك :لٌَ َ
اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ٌبٌن تنطع أحمد الرٌسونً فً ادعابه أن اإلمام
مالكا كان ٌقلد عمر بن الخطاب فقد تقدمت حاالت خالؾ فٌها اإلمام مالك رحمه هللا
تعالى وإٌانا أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ،وهذه حالة أخرى
خالفه فٌها ،وأما فٌما ٌخص بشرح األثر والتعلٌق علٌه،فاإلمام مالك رحمه هللا تعالى
وإٌانا انطلق فً إصدار حكمه مخالفا بذلك عمر من حدٌث متواتر أال وهو قوله
صلى هللا علٌه وسلم":أال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام" وقد تقدم
ب
تخرٌجه وتبٌٌن تواتره ،و قال الباجً فً المنتقى( " :ش)َ :ق ْول ُ ُه أَنَّ َرقٌِ ًقا ل َِحاطِ ٍ
ون َث َب َ
ت َذل َِك عِ ْندَ ُه ْم ِب َب ٌِّ َنةٍ ،أَ ْو
َس َرقُوا َنا َق ًة ل َِرج ٍُل ِمنْ م َُز ٌْ َن َة َفا ْن َت َحرُو َها َال ٌَ ْخلُو أَنْ ٌَ ُك َ
ب َو َطلَ ِب ِه
ار ْال َع ِبٌ ِد َم َع دَ عْ َوى ْالم َُزنًِّ  ،أَ ْو ِبدَ عْ َوى ْالم َُزنًِّ فًِ َذل َِك َمعْ ِر َف ُة َحاطِ ٍ
ِبإِ ْق َر ِ
ٌَمٌِ َن ُه َعلَى َذل َِك َف َن َك َل َحاطِ ٌ
ب
ول َحاطِ ٍ
ؾ ْالم َُزنًِّ َفإِنْ َك َ
ب َو َحلَ َ
ان َذل َِك ِب َب ٌِّ َنةٍ ،أَ ْو ُن ُك ِ
َّاس فًِ َع ْب ٍد ا ْن َت َح َر
َو َحلَ َ
وقَ ،و َقا َل ابْنُ َعب ٍ
ؾ ْالم َُزنًِّ َف َعلَى َما َت َق َّد َم فًِ َساب ِِر ْال ُحقُ ِ
خ ْفت أَنْ أَم َ
ارَ ،و َقا َل م َُح َّم ٌد:
ُوت جُوعً ا َال ٌُ ْق َط ُع َوٌ َُؽرَّ ُم َس ٌِّ ُدهُ َث َم َن ْال ِ
ح َمارً اَ ،و َقا َل ِ
ِ
ح َم ِ
َو َذل َِك َإذا َث َب َ
جٌ ُع ُه َف ٌَ ْؽ َر ُم ،أَ ْو ٌ َُسلِّ ُمهَُ ،وإِ َّن َما َؼرَّ َم ُع َم ُر َحاطِ بًا َو َت َر َك
ت أَنَّ ال َّسٌِّدَ َك َ
ان ٌُ ِ
َو َق ْد َقا َل
جٌ ُعهُ ْم َف َعلَى َه َذا أٌَْضً ا لَ ْم ٌَجْ َمعْ َبٌ َْن ْال َق ْط ِع َو ْالقٌِ َم ِة.
َق ْط َع َع ِبٌ ِدهِ؛ ِألَ َّن ُه َك َ
ان ٌُ ِ
ْ
ؾ َع ْن ُه
ٌِر ب َْن الص َّْل ِ
فًِ ْال َحدٌِ ِ
ص َر َ
از ا ْن َ
ث أَ َّن ُه أَ َم َر َكث َ
ت ِب َق ْط ِع أَ ٌْد ِ
ٌِه ْم َف َعلَى َرأيِ اب ِ
ْن ْال َم َّو ِ
ْ
إلَى ال َّت ْق ِو ٌِم لَمَّا َث َب َ
ْن
ت عِ ْندَ هُ أَ َّن ُه َك َ
ان ٌُ ِ
جٌ ُعهُ ْم َو َعلَى َرأيِ أَصْ َب َػ أَ َّن ُه َج َم َع َبٌ َْن ْاألَمْ َرٌ ِ
ب َأل ُ َؼرِّ َم َّن َك ُؼرْ مًا ٌَ ُ
ش ُّق َعلٌَْك
ان ل ِْل َع ِبٌ ِد َما ٌل َف َو َق َع ْال ُؽرْ ُم ِم ْنهَُ ،و َقا َل ل َِحاطِ ٍ
َولَ َعلَّ ُه َك َ
ان لَ ُه أَ ْخ ُذهُ َو ٌَ ُ
ش ُّق َعلَ ٌْ ِه أَنْ ٌ ُْإ َخ َذ َجمٌِ ُع ُه أَ ْو
ال َع ِبٌ ِد ِه الَّذِي َك َ
ٌ ُِرٌ ُد أَنْ ٌَؤْ ُخ َذ َذل َِك ِمنْ َم ِ
ار ْال َع ِبٌ ِد َف َق ْد َقا َل
ُون َعلَى السَّعْ ًِ َوال َّت َك ُّس ِ
ب إنْ َك َ
ْال َكثٌِ ُر ِم ْن ُه َف ِب ِه َكا ُنوا ٌَ ْق ِدر َ
ان َذل َِك ِبإِ ْق َر ِ
َمالِ ٌ
ص ِرؾُ إلَى َج َس ِد ِه َفؤَمَّا َما ٌَ ْل َز ُم َسٌِّدَ هُ ِب ِه أَمْ ٌر
ار ْال َع ِبٌ ِد َّإال َما ٌَ ْن َ
كَ :ال ٌُ ْق َب ُل ِمنْ إ ْق َر ِ
اإل ْط َبل ِق َوٌ َُعرَّ ى فًِ ْال َقضِ ٌَّ ِة ِممَّا ٌُ َق ِّوٌ َهاَ ،وأَمَّا َإذا ا ُ ْق ُت ِر َن ِب ْال َقضِ ٌَّ ِة َما
َف َبلَ ،ف َه َذا َعلَى ْ ِ
ال َس ٌِّ ِد ِهَ .و َق ْد َقا َل َمالِ ٌ
ك فًِ
ال َفإِنَّ إ ْق َر َ
ارهُ َم ْقبُو ٌل فٌِ َما ٌَ َت َعلَّ ُق ِب َم ِ
ٌَ ْش َه ُد لَ َها ِمنْ َشا ِه ِد ْال َح ِ
ان َق ِرٌبًا ِمنْ
ص ِب ًٌّا ِب ُموضِ َح ٍة َفؤ َ َتى ُم َت َعلِّ ًقا ِب ِه َو َال َب ٌِّ َن َة لَ ُه َفؤ َ َقرَّ ْال َع ْب ُد ِب َما َك َ
اب َ
ص َ
َع ْب ٍد أَ َ
ِفعْ ِل ِه َو ٌَؤْتًِ َم َكا َن ُه ُم َت َعلِّ ًقا ِب ِه َف ْل ٌُ ْق َب ْل ِم ْن ُه َفؤَمَّا َبعْ ُدَ ،وإِ َّن َما ٌَقُو ُل ُك ْنت َف َع ْلته َف َبل ٌُ ْق َب ُل ِم ْن ُه
َو َقالَ ُه ابْنُ ْال َقاسِ ِمَ .و َق ْد َقا َل َمالِ ٌ
ان
ان َم ْذب َ
ُوح َت ِ
ك فًِ َع ِبٌ ٍد دَ َخ َل َعلٌَ ِْه ْم َوعِ ْندَ ُه ْم َشا َت ِ
َ ْ
ان ِم ْنهُ ْمَ ،و َج َحدَ َّ
الثال ُ
ِث إنَّ ُؼرْ َم َذل َِك َعلَى َسادَ ت ِِه ْم َف َعلَى َه َذا
ار ِه ْم َفؤ َقرَّ اث َن ِ
ٌَعْ ِر َف ِ
ان ل َِج ِ
جدَ ْ
ؾ أَ َّن َها
ت ال َّنا َق ُة َبٌ َْن أَ ٌْدِي ْال َع ِبٌ ِد َوع ُِر َ
أٌَْضً ا ٌُحْ َت َم ُل أَنْ ٌَ ُك َ
ون إ َّن َما أ ُ ْؼ ِر َم َحاطِ بًا لَمَّا وُ ِ
ت ل ِْلم َُزنًِِّ َّ
َكا َن ْ
ب لَ َها َو َث َب َ
ٌِر ب َْن
ت َذل َِك ِب ْال َب ٌِّ َن ِة.
الطالِ ِ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه َفؤ َ َم َر ُع َم ُر َكث َ
( َف ْ
ٌسى فًِ ْالمُدَ َّو َن ِة َمعْ َنى َذل َِك عِ ْندَ َنا أَ َّنهُ ْم َس َرقُو َها ِمنْ
الص َّْل ِ
ت أَنْ ٌَ ْق َط َع أَ ٌْ ِد ٌَهُ ْم َقا َل عِ َ
ب ْال َق ْط ِع فًِ
حرْ ِز ُم َف َّسرً ا فًِ ِك َتا ِ
حرْ ِز َها َولَ ْم ٌَسْ ِرقُو َها ِمنْ ْال َمرْ َعى َو َس ٌَؤْتًِ َمعْ َنى ْال ِ
ِ
ون ْال َع ِبٌ ُد َق ْد َش َك ْوا َذل َِك إلَ ٌْ ِه
جٌ ُعهُ ْم ٌُحْ َت َم ُل أَنْ ٌَ ُك َ
ال َّس ِر َق ِةَ ( .ف ْ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه أَ َراك ُت ِ
ت َذل َِك عِ ْندَ هُ ِب َب ٌِّ َن ٍة َش ِهدَ ْ
ون َث َب َ
ت ِب ِه َوٌُحْ َت َم ُل أَنْ
َواعْ َت َذرُوا ِب ِه ل َِس ِر َقت ِِه ْم َوٌُحْ َت َم ُل أَنْ ٌَ ُك َ
اع َتهُ ْم؛ ِألَ َّن ُه ٌَ ْل َز ُم ال َّسٌِّدَ
إج َ
ٌِه ْم ِمنْ الضَّعْ ؾِ َما اسْ َتدَ َّل ِب ِه َعلَ ٌْ ِه َفؤ َ ْن َك َر َعلَ ٌْ ِه َ
ٌَ ُك َ
ون َرأَى ف ِ
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هللا -
ٌع ُه ْم لِ َما َر َوى أَبُو َذرٍّ أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ٌع َرقٌِ َق ُه َب ْل ٌُ ْش ِب َع ُه ْم ْال َو َس َط أَ ْو ٌَ ِب َ
ج َ
أَنْ َال ٌُ ِ
إخ َوا ُن ُك ْم َخ َول ُ ُك ْم َج َعلَهُ ْم َّ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َلْ « :
هللا ُ َت ْح َت أَ ٌْدٌِ ُك ْم َف َمنْ َكانَ أَ ُخوهُ
َ
ْ
َفإِنْ
س َو ََّل ُت َكلِّفُو ُه ْم َما ٌَ ْؽلِ ُبهُ ْم
َت ْح َت ٌَ ِد ِه َف ْل ٌُ ْطع ِْم ُه ِم َّما ٌَؤ ُكل ُ َو ْل ٌُ ْل ِب ْس ُه ِم َّما ٌَ ْل َب ُ
هللا َأل ُ َؼرِّ َم َّن َك ُؼرْ مًا ٌَ ُ
ش ُّق َعلٌَْك ٌ ُِرٌ ُد ِب ِه
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُهَ :و َ َّ ِ
َكلَّ ْف ُت ُمو ُه ْم َفؤَعِ ٌ ُنو ُه ْم »َ (.ف ْ
ٌِر الَّذِي ٌَعْ لَ ُم أَنَّ َحاطِ بًا ٌَ َت َوجَّ ُع لَ ُه َم َع َك ْث َر ِة َمالِ ِه َولَ َعلَّ ُه أَ َّداهُ اجْ تِ َها ُدهُ َعلَى أَنَّ
ْال ُؽرْ َم ْال َكث َ
ج ِه لَهُ ْم
ٌر ل َِحاطِ ٍ
َذل َِك ٌَجُو ُز لَ ُه َعلَى َوجْ ِه ْاألَدَ ِ
إج َ
ب َعلَى َ
اعتِ ِه ل َِرقٌِقِ ِه َوإِحْ َوا ِ
ب َوال َّتعْ ِز ِ
إلَى ال َّس ِر َق ِة الَّتًِ َكا َن ْ
ب إ ْت َبلؾِ َنا َق ِة ْالم َُزنًِّ َف َرأَى أَنْ ٌ َُؽرِّ َم ُه
ٌِه ْم َو َس َب َ
ت َس َب َ
ب َق ْط ِع أَ ٌْد ِ
ان َكرَّ َر َن ْه ٌَ ُه إٌَّاهُ َعنْ َذل َِك َو َح َّد لَ ُه فًِ قُوت ِِه ْم َح ًّدا لَ ْم ٌَمْ َتث ِْل ُه َقا َل َما ِل ٌ
ك
إٌَّا َها َولَ َعلَّ ُه َق ْد َك َ
اإل َما ُم فًِ َ
إزالَتِ ِه َفلَ ْم ٌ ُِز ْل ُه َو َق َت َل أَ َح ًدا أَنَّ
فٌِ َمنْ ا َّت َخ َذ فًِ مَاشِ ٌَتِ ِه َك ْلبًا َعقُورً ا َف َت َق َّد َم إلَ ٌْ ِه ْ ِ
ان َعب ًْدا لَلَ ِز َم ْت ُه قٌِ َم ُت ُهَ .و َق ْد َقا َل َمالِ ٌ
ك فٌِ َمنْ َؼشَّ
صاح ِِب ِه ِد ٌَ َت ُه َو َال َش َّ
ك أَ َّن ُه لَ ْو َك َ
َعلَى َ
ص َّد ْق ِب ِه َولَ ْم ٌَ ُخصَّ َقل ً
لَ َب ًنا أَ ْو َزعْ َف َرا ًنا ،أَ ْو ِمسْ ًكا َال ٌُه َْر ُ
َو َقا َل
ٌِبل َو َال َكثٌِرً ا.
اق َو ْل ٌَ َت َ
ُوج ُع أَدَ بًا َه َذا
ص َّد ُق ِب ِه َوٌ َ
ٌر َفؤَمَّا ْال َكثٌِ ُر َف َبل ٌَ َت َ
ابْنُ ْال َقاسِ ِم َو َؼ ٌْ ُرهُ إ َّن َما َذل َِك فًِ ْالٌَسِ ِ
ون أَ َرادَ ْال َؽ ِرٌ َم
ٌل َه َذا ْال َحدٌِثَِ ،وٌُحْ َت َم ُل عِ ْندِي أَنْ ٌَ ُك َ
الَّذِي أَ َش َ
ار إلَ ٌْ ِه أَصْ َحا ُب َنا فًِ َتؤْ ِو ِ
ب َعلَ ٌْ ِه ِمنْ قٌِ َم ِة ال َّنا َق ِة لِ َما اعْ َت َقدَ هُ ِمنْ َك ْث َر ِة قٌِ َمتِ َها َوإِنَّ َحاطِ بًا َش َّق َعلَ ٌْ ِه ُؼرْ ُم
لِ َما أَ ْو َج َ
م ِْثلِ َها َو َ َّ
ْس ْال َع َم ُل عِ ْندَ َنا َعلَى
ْن أَصْ َب َػ َعنْ َق ْو ِل َمالِكٍ لٌَ َ
هللا ُ أَعْ لَ ُمَ ،و َق ْد َسؤ َ َل ابْنُ م َُزٌ ٍ
ان َمالِ ٌ
ك ٌَرْ َعى َعلَى ال َّس ٌِّ ِد ْال ُؽرْ َم ِمنْ َؼ ٌْ ِر َتضْ عٌِؾٍ َ .قا َل أَصْ َب ُػ:
َتضْ عٌِؾِ ْالقٌِ َم ِة إنْ َك َ
ب ْال َع ِبٌ ِد
َال ٌَ ْل َز ُم ال َّسٌِّدَ ِمنْ َذل َِك َّإال قٌِ َم ٌة َواحِدَ ةٌ َال أَ َق ُّل َو َال أَ ْك َث ُر َال فًِ َمالِ ِه َو َال فًِ ِر َقا ِ
ان ُع َم ُر
ب َعلٌَ ِْه ْم َقا َل الدَّاوُ دِيُّ َ :ؼل َِط َمنْ َظنَّ أَنَّ ْال َق ْط َع َن َف َذَ ،وإِ َّن َما َك َ
ْال َق ْط ُع الَّذِي َو َج َ
ْ
َ
َ
ُوع،
جٌ ُعهُ ْم ُث َّم أَ َم َر ِب َ
أَ َم َر ِب َق ْطع ِِه ْم ُث َّم َقا َل أَ َراك ُت ِ
صرْ ف ِِه ْم َولَ ْم ٌَ ْقطعْ هُ ْم َو َعذ َر ُه ْم ِبالج ِ
ب
ار ًقاَ .و َق ْد َر َوى ابْنُ َوهْ ٍ
َو َه َذا َمعْ لُو ٌم ِمنْ سِ َ
ٌر ِة ُع َم َر فًِ َع ِام الرَّ َمادَ ِة َفإِ َّن ُه لَ ْم ٌَ ْق َطعْ َس ِ
ث أَ ِبً ِّ
الز َنا ِد َعنْ أَ ِبٌ ِه َعنْ عُرْ َو َة أَنَّ َعبْدَ الرَّ حْ َم ِن ب َْن
فًِ م َُو َّطبِ ِه َه َذا ُم َف َّسرً ا ِمنْ َحدٌِ ِ
ب َقا َل ُتوُ فِّ ًَ َحاطِ ٌ
ال
َحاطِ ٍ
ب َو َت َر َك أَعْ ب ًُدا ِم ْنهُ ْم َمنْ ٌَمْ َن ُع ُه ِمنْ سِ َّت ِة َآالؾٍ ٌَعْ َمل ُ َ
ون فًِ َم ٍ
َ
ب
ل َِحاطِ ٍ
ب َعلٌَ ِْه ْم َما َو َج َ
ان َفؤرْ َس َل ُع َم ُر َف َقا َل َهإُ َال ِء َع ِبٌ ُدك َق ْد َس َرقُوا َو َو َج َ
ب ِب َس َو ٍ
ٌِر
َّار ِق َفا ْن َت َحرُوا َنا َق ًة ل َِرج ٍُل ِمنْ م َُز ٌْ َن َة َواعْ َت َرفُوا ِب َها َو َم َعهُ ْم ْالم َُزنًِّ َفؤ َ َم َر َكث َ
َعلَى الس ِ
ت أَنْ ٌَ ْق َط َع أَ ٌْ ِد ٌَهُ ْم ُث َّم أَرْ َس َل َو َرا َءهُ َمنْ ٌَؤْتٌِ ِه ِب ِه ْم َف َجا َء ِب ِه ْم َف َقا َل ل َِع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن
ب َْن الص َّْل ِ
ب أَ َما لَ ْو َال أَ ِّنً أَ ُ
جٌعُو َنهُ ْم َح َّتى لَ ْو َو َج ُدوا َما َحرَّ َم َّ
ْن َحاطِ ٍ
هللا ُ
ظ ُّن ُك ْم َتسْ َتعْ مِلُو َنهُ ْم َو ُت ِ
ب ِ
ُ
ان
جعُكَ ( .م ْسؤَلَ ٌة)َ :وإِنْ َك َ
َألَ َكلُوهُ لَ َق َطعْ ته ْم َولَ ِكنْ َو َ َّ ِ
هللا َإذا َت َر ْكته ْم َأل َؼرِّ َم َّن َك َؼ َرا َم ًة ُتو ِ
ال ْال َع ِبٌ ِد لَ ْو َكا َن ْ
ت لَهُ ْم
ل ِْل َع ِبٌ ِد أَمْ َوا ٌل َف َق ْد َقا َل أَصْ َب ُػ إ َّن َما َك َ
ان ٌَ ُكونُ ُؼرْ ُم َها فًِ أَمْ َو ِ
ان ِمنْ َس ِر َق ٍة َال َق ْط َع فٌِ َها َفٌ َُخ ٌَّ ُر
أَمْ َوا ٌل َوإِ َّال َف َبل َشًْ َءَ ،وإِ َّن َما ٌَ ُكونُ فًِ ِر َق ِاب ِه ْم َما َك َ
َ
از َال ٌُ ْت َب ُع فًِ ال َّس ِر َق ِة الَّتًِ
ال َّس ٌِّ ُد َبٌ َْن إسْ َبلم ِِه ْم ،أ ْو ا ْفتِ َكاك ِِه ْم ِبقٌِ َمتِ َهاَ .و َقا َل ابْنُ ْال َم َّو ِ
ُت ْق َط ُع فًِ َر َق َبتِ ِه َو َال فٌِ َما فًِ ٌَ ِدهَِ ،ولَ ْو َث َب َ
وج ْد ِب َع ٌْنِ َها؛ ِألَنَّ َمالَ ُه
ت َذل َِك ِب ْال َب ٌِّ َن ِة َإذا لَ ْم ُت َ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه ل ِْلم َُزنًِِّ َك ْم َث َمنُ َنا َقتِك ٌ ُِرٌ ُد قٌِ َم َت َها ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ
ار لَ ُه َبعْ دَ ْال ِع ْت ِقَ ( .ف ْ
ص َ
إ َّن َما َ
َ
ون َذل َِك لَمَّا ا ْن َت َفى َحاطِ ٌ
ار ِمَ ،وٌُحْ َت َم ُل أَنْ
ٌَ ُك َ
ب ِمنْ َمعْ ِر َف ِة قٌِ َم ِت َها؛ ِألنَّ ْال َق ْو َل َق ْو ُل ْال َؽ ِ
ؾ َحاطِ ٌ
ار ِب َذل َِك
ؾ ُم ْن َت َهى َما ٌَ َّدعِ ٌه ُث َّم َت َوقَّ َ
ون َبدَ أَ ِب ْالم َُزنًِِّ لِ ٌَعْ ِر َ
ٌَ ُك َ
اإل ْق َر ِ
ب َعنْ ْ ِ
اإل ْن َكا ُر لَ ُه َو َه َك َذا َوجْ ُه ْال َع َم ِل؛ ِألَ َّن ُه َال ٌُو َقؾُ ُمدَّعً ى َعلَ ٌْ ِه َح َّتى ٌُعْ لَ َم ُم ْن َت َهى دَ عْ َوى
َو ْ ِ
ج ْنسِ َها َفٌَصِ ُّح َت ْوقٌِؾُ ْال ُم َّد َعى َعلَ ٌْ ِه َعلَى َذل َِك لِ ٌُقِرَّ
ْال ُم َّدعِ ً فًِ دَ عْ َواهُ ت ِْل َك فًِ َق ْد ِر َها َو ِ
هللا أَمْ َن ُع َها ِمنْ أَرْ َب ِعمِا َب ِة ِدرْ َه ٍم َعلَى
صل ٌ)َ :و َق ْو ُل ْالم َُزنًِّ ُك ْنت َو َ َّ ِ
َبعْ دَ َذل َِك أَ ْو ٌُ ْنك َِرَ ( .ف ْ
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ان
ار ِبقٌِ َمتِ َها َعلَى ال َّت َحرِّ ي ِب َذل َِكَ ،وإِنْ َذ َك َر أَ َق َّل َما ٌُمْ ِكنُ ِمنْ قٌِ َمتِ َها َو َما َك َ
اإل ْخ َب ِ
َمعْ َنى ْ ِ
ار َعنْ
ٌَمْ َتنِ ُع ِمنْ َب ٌْ ِع َها ِب ِه َوٌُحْ َت َم ُل أَنْ ٌَ ُك َ
ون َق َس َم ُه َعلَى َمعْ َنى َتحْ ق ِ
اإل ْخ َب ِ
ٌِق دَ عْ َواهُ َو ْ ِ
َ
اق ل ِْلقٌِ َم ِة ِب ٌَمٌِنِهَِ ،ولَ ْم ٌَحْ َت َّج
َت ٌَقُّنِ ِه َك َما َقا َل َو َما أ ْد َعى ِمنْ ْالقٌِ َم ِة َال َعلَى َمعْ َنى ِاالسْ تِحْ َق ِ
صدَ َق؛ ِألَنَّ َق ْومًا َش ِه ُدوا لَ ُه ِب َذل َِك ،أَ ْو ِألَ َّن ُه َب َنى أَنْ ٌَؤْ ُخ َذ
ُع َم ُر أَنْ ٌ َُحلِّ َف ُه إمَّا؛ ِألَنَّ َحاطِ بًا َ
اع ِة َرقٌِقِهَِ ،ول َِذل َِك لَ ْم
لَ ُه ِمنْ َحاطِ ٍ
ب أَ ْك َث َر ِمنْ ْالقٌِ َم ِة َعلَى َمعْ َنى ال َّتؤْدٌِ ِ
ب لَ ُه لِ َما َج َناهُ ِبإِ َج َ
ؾ َذل َِك َعلَ ٌْ ِه َو َر ْأ ُ
ي ْالم َُزنًِّ
ٌَ ْق َتصِ رْ َعلَى َما ا َّد َعاهُ ْالم َُزنًِّ ِمنْ قٌِ َم ِة َنا َقتِ ِه َح َّتى أَضْ َع َ
َ
ان أَ َخ َذ قٌِ َم َت َها
اس ِب َذل َِك؛ ِألَ َّن ُه ه َُو الَّذِي ُجن ًَِ َعلَ ٌْ ِه ِب َت ْف ِوٌ ِ
ت َنا َقتِهِ؛ ِألَ َّن ُه َوإِنْ َك َ
أ َح ُّق ال َّن ِ
ان لَ ُه َؼ َر ٌ
ض فًِ َع ٌْ ِن َها َف َف َّو َت ُه َع ٌْ َن َها ِب َس ِر َق ِت َها َو َنحْ ِر َهاَ ،و َه َذا،
أَرْ َب َعمِا َب ِة ِدرْ َه ٍم َف َق ْد َك َ
ضاةُ ْال ٌَ ْو َم َال ٌَ َر ْو َن َذل َِك َو ٌَ َر ْو َن َعلَى َمنْ َج َنى ِب َت َع ٍّد،
ان َوجْ هًا ِالجْ تِ َها ِد ُع َم َر َف ْالقُ َ
َوإِنْ َك َ
ٌِؾ ْالقٌِ َم ِة َعلَ ٌْ ِه
صدَ َتضْ ع َ
أَ ْو َؼ ٌْ ِر ِه قٌِ َم ٌة َواحِدَ ةٌ َه َذا َإذا َح َم ْل َنا َق ْو َل ُع َم َر َعلَى أَ َّن ُه َق َ
ض َها َبعْ دَ َه َذا إنْ َشا َء َّ
صدَ َوجْ هًا ِمنْ وُ جُو ٍه َس َن ْذ ُك ُر َبعْ َ
َوٌُحْ َت َم ُل أَ َّن ُه لَ ْم ٌَ ْقصِ ْد َذل َِك َو َق َ
هللا ُ
صل ٌ)َ :و َق ْول ُ ُه أَعْ طِ ِه َث َما َنمِا َب ِة ِدرْ َه ٍم َظا ِه ُرهُ َتضْ ِعٌؾُ ْالقٌِ َم ِة الَّتًِ ا َّد َعا َها
َت َعالَىَ (.ف ْ
ْالم َُزنًِّ َ .و َق ْد َقا َل َمالِ ٌ
ْس ْال َع َم ُل عِ ْندَ َنا َعلَى َتضْ عٌِؾِ ْالقٌِ َمةَِ ،وإِ َّن َما
ك ِبإِ ْث ِر ْال َحدٌِ ِ
ث لٌَ َ
َ
ٌِر ٌَ ْو َم ٌَؤْ ُخ ُذهُ َظا ِه ُرهُ أٌَْضً ا أَ َّن ُه لَ ْم ٌَ ُكنْ ٌَ َرى
ْال َع َم ُل عِ ْندَ َنا أنْ ٌَ ْؽ َر َم الرَّ ُج ُل قٌِ َم َة ْال َبع ِ
ث ُع َم َر فًِ َتضْ عٌِؾِ ْالقٌِ َم ِة َعلَى ْال َجانًِ َقا َل ْال َقاضِ ً أَبُو ْال َولٌِ ِدَ :وٌُحْ َت َم ُل
َظاه َِر َحدٌِ ِ
ؾ ْالقٌِ َم َة؛ ِألَنَّ ْالم َُزنًِّ ا َّد َعى لِ َن ْفسِ ِه قٌِ َم َة َنا َق ٍة فًِ َبلَدٍ،
ون ُع َم ُر إ َّن َما أَضْ َع َ
عِ ْندِي أَنْ ٌَ ُك َ
أَ ْو َز َم ٍن َؼ ٌْ ِر ْال َبلَ ِد َو َّ
الز َم ِن الَّتًِ س ُِر َق ْ
اعؾُ فٌِهَِ ،ول َِذل َِك َقا َلَ :وإِ َّن َما
ض َ
ت ِب ِه َو ْالقٌِ َم ُة َت َت َ
ٌِر ٌَ ْو َم أَ ْخ ِذ ِه ٌ ُِرٌ ُد أَنَّ قٌِ َم َت ُه إنْ َزادَ ْ
ح ُب َها
صا ِ
ؾ َ
ت َبعْ دَ أَنْ َع َر َ
ٌَ ْل َز ُم الرَّ ُج َل قٌِ َم ُة ْال َبع ِ
ال َز َم ٍن ،أَ ْو ِب َن ْقلِ ِه إلَى َم َكان َفإِنَّ ت ِْل َك ِّ
الز ٌَادَ َة لَهَُ ،ولَ ْو
اق ِبا ْنتِ َق ِ
ٌر ْاألَسْ َو ِ
قٌِ َم َت ُه ِب َت ْؽ ٌِ ِ
ص ْ
ْن ِك َنا َن َة أَ َّن ُه إ َّن َما َسؤَلَ ُه
ان ال ُّن ْق َ
ت لَ َك َ
َن َق َ
صانُ َعلَ ٌْ ِهَ .و َق ْد َقا َل ال َّش ٌْ ُخ أَبُو م َُح َّم ٍد َرأٌَْت ِالب ِ
ٌِؾ ْالقٌِ َم ِة قٌِ َم ُت َها ْال ٌَ ْو َم َقا َل َؼ ٌْ ُرهُ،
ِؾ َتضْ ع َ
ُصاد َ
َعنْ َث َم ِن َنا َقتِ ِه َفؤَضْ َع َف ُه ٌَحْ َت ِم ُل أَنْ ٌ َ
ث
جبْ ْال َق ْو ُل ِبهَِ ،ولَ ْو أَجْ َمعُوا َعلَى َترْ كِ ْال َع َم ِل ِب َحدٌِ ِ
َولَ ْو لَ ْم ٌَقُ ْل ِب َذل َِك أَ َح ٌد َبعْ دَ هُ لَ ْم ٌَ ِ
صلَّى َّ
جبُ ْالمَصِ ٌ ُر إلَ ٌْ ِه
ال َّن ِبًِّ َ -
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -لَ َت َر َك َو ُعلِ َم أَ َّنهُ ْم لَ ْم ٌَجْ َمعُوا َّإال ِألَمْ ٍر ٌَ ِ
َؼ ٌْ َر أَنَّ ْاألَ َّو َل أَ ْظ َه ُر َو َ َّ
صل ٌ)َ :و َق ْو ُل َمالِكٍ َ ،وإِ َّن َما ٌَ ْؽ َر ُم الرَّ ُج ُل قٌِ َم َة
هللا ُ أَعْ لَ ُم َوأَحْ َك ُمَ ( .ف ْ
ان َمنْ أَ َخ َذهُ َفإِنْ أَ ْد َر َك ُه َن ْق ٌ
ص ُث َّم
ٌِر ٌَ ْو َم أَ ْخ ِذ ِه ٌ ُِرٌ ُد أَنَّ َما لَ ِ
ص فًِ َ
ح َق ُه ِمنْ َن ْق ٍ
ض َم ِ
ْال َبع ِ
صَ ،وإِنْ َو َجدَ هُ َناقِصً ا َف َعلَى َما َقدَّمْ َناهُ َق ْب َل َه َذا ِمنْ
َهلَ َك َ
ض ِم َن ُه ْاآلخ ُِذ َسالِمًا ِمنْ ال َّن ْق ِ
خذِ ،أَ ْو ِمنْ فِعْ ِل َؼ ٌْ ِرهَِ ،وإِنْ َزادَ عِ ْندَ ْالمُعْ َتدِي
ان ِمنْ فِعْ ِل ْاآل ِ
ص إنْ َك َ
م َُر َ
اعا ِة ال َّن ْق ِ
ُ
َ
ان لَ ُه أ ْخذهُ ِب ِز ٌَادَ ِتهَِ ،وإِنْ َهلَ َك َبعْ دَ ِّ
الز ٌَادَ ِة لَ ْم ٌَ ُكنْ َعلَ ٌْ ِه َّإال قٌِ َم ُت ُه ٌَ ْو َم
صا ِ
ح ُب ُه َك َ
َف َو َجدَ هُ َ
ٌِق ".وقال ابن عبد البر فً االستذكارَ " :قا َل ٌَحْ ٌَى َس ِمعْ ُ
هلل ال َّت ْوف ُ
ت َمالِ ًكا
ْاألَ ْخ ِذ َو ِبا َ َّ ِ
ْس َعلَى َه َذا ْال َع َم ُل عِ ْندَ َنا فًِ َتضْ عٌِؾِ ْالقٌِ َم ِة َولَ ِكنْ َم َ َ
اس عِ ْندَ َنا
ٌَقُو ُل َولٌَ َ
ضى أمْ ُر ال َّن ِ
َ
ٌِر أَ ِو ال َّدا َّب ِة ٌَ ْو َم ٌَؤْ ُخ ُذ َهاَ ،قا َل أَبُو ُع َم َر أَ ْد َخ َل َمالِ ٌ
ك
َعلَى أ َّن ُه إِ َّن َما ٌ َُؽرَّ ُم الرَّ ُج ُل قٌِ َم َة ْال َبع ِ
ٌِث فًِ ِك َت ِاب ِه ( ْالم َُو َّط ِؤ) َوه َُو َحد ٌ
َه َذا ْال َحد َ
ٌِث لَ ْم ٌُ َت َو َّطؤْ َعلَ ٌْ ِه َو َال َقا َل ِب ِه أَ َح ٌد من الفقهاء
وال ارى َو ْال َع َم ُل ِب ِه إِ َّن َما َت َر ُكوهُ َ -و َّ
آن َوال ُّس َّن ِة ْالمُجْ َت َم ِع َعلَ ٌْ َها،
هللا ُ أَعْ لَ ُم  -ل َِظاه ِِر ْالقُرْ ِ
اع َتدَ ى
اع َتدُوا َعلَ ٌْ ِه ِب ِم ْث ِل َما ْ
اع َتدَ ى َعلَ ٌْ ُك ْم َف ْ
هللا َت َعالَىَ (:ف َم ِن ْ
َفؤَمَّا ْالقُرْ آنُ َف َق ْو ُل َّ ِ
َعلَ ٌْ ُك ْم)[ ْال َب َقرَ ِة َ ]194ولَ ْم ٌَقُ ْل ِبم ِْثلًَْ َما اعْ َتدَ ى َعلَ ٌْ ُك ْمَ ،و َك َذل َِك َق ْول ُ ُه َت َعالَى َ (:وإِنْ َعا َق ْب ُت ْم
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
َف َعاقِ ُبوا ِب ِم ْث ِل َما ُعوقِ ْب ُت ْم ِب ِه ) [ال َّنحْ ِلَ ،]126:وأَمَّا ال ُّس َّن ُة َفإِنَّ َرسُو َل َّ ِ
ص ِة َش ِرٌ ِك ِه ِب ْال َع ْد ِل لِ َما أَ ْد َخ َل
ح َّ
ضى َعلَى الَّذِي أَعْ َت َق شِ ْقصً ا لَ ُه فًِ َع ْب ٍد ِبقٌِ َم ِة ِ
َو َسلَّ َم َق َ
Page 144

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

صحْ َف ٍة م ِْثلِ َها َو َقا َل
ص َوضِ م َِن الصَّحْ َف َة الَّتًِ َك َس َر َها َبعْ ضُ أَهْ لِ ِه ِب َ
َعلَ ٌْ ِه م َِن ال َّن ْق ِ
صحْ َف ٍة) َوأَجْ َم َع ْال ُعلَ َما ُء َعلَى أَ َّن ُه َال ٌَ ْؽ َر ُم َم ِن اسْ َت ْهلَ َك َش ٌْ ًبا إِ َّال َم َثلَ ُه أَ ْو
صحْ َف ٌة م ِْث ُل َ
( َ
َ
َ
َ
َ
قٌِ َم َت ُه َوأجْ َمعُوا أ َّن ُه َال ٌُعْ َطى أ َح ٌد ِبدَ عْ َواهُ َوأنَّ ْال َب ٌِّ َن َة َعلَ ٌْ ِه فٌِ َما ٌَ َّدعِ ٌ ِه إِ َذا لَ ْم ٌُقِرَّ لَ ُه ِب ِه
صلَّى َّ
اء
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ":لَ ْو أ ُ ْعطِ ًَ َق ْو ٌم ِبدَ ْع َوا ُه ْم ََّلدَّ َعى َق ْو ٌم ِد َم َ
ْال ُم َّد َعى َعلَ ٌْ ِه " َو َقا َل َ
َق ْو ٍم َوأَ ْم َوالِ ِه ْم َولَكِنَّ ا ْل َب ٌِّ َن َة َعلَى ا ْل ُمدَّ عِ ً ".
ولٌس هذا فقط بل خالفه مع جمهور فقهاء التابعٌن فً أكثر من سبعٌن مسؤلة أخرى
سنقدمها فً الفصل التالً إن شاء هللا تعالى حتى ٌتبٌن لكل متنطع أن جهد الشعور
والشعارات ال ٌروي ؼلٌبل وال ٌشفً علٌبل ،بل هو الببلء المبرم ،وهللا تعالى أعلم.
الفصل الثالث :المسابل التً خالؾ فٌها مالك من كان قبله من الفقهاء:
إن هذا الفصل هو اآلخر من أهم الفصول التً تضمنها هذا الكتاب ألنه ٌبٌن كٌؾ
خالؾ اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا من كان قبله بل ومن جاء بعده فكان مذهبه
بذلك متمٌزا عن كل المذاهب الفقهٌة ألنه ٌجمع بٌن العقل والنقل ،بٌن الرأي
والتنزٌل ،وهللا تعالى أعلم ،نذكر من ذلك ما ٌلً:
باَّلختالؾ الناجم بسبب الفتٌا فٌما َّل ن فٌه أصال بٌن الفقهاء :
 /1فٌما ٌخ
حٌث قلنا :كثٌرا ما ٌنشؤ االختبلؾ بٌن الفقهاء فً النوازل والفتاوى المتعلقة
بالمسابل التً ال نص فٌها أصبل ،ومثال ذلك عندنا هنا :من صلى رباعٌة ٌسجد فً
كل ركعة من ركعاتها األربعة سجدة واحدة ،ففً هذه النازلة اختبلؾ شاسع بٌن
فقهاء األمصار وذلك ألن أبا حنٌفة النعمان ومن تبعه من أصحاب الرأي قالوا ٌسجد
أربع سجدات وهو جالس وقد تمت صبلته ووافقهم فً فتٌاهم هذه اإلمام الثوري،
وأما اإلمام مالك بن أنس ومن تبعه ومن وافقه مثل اللٌث بن سعد فإنهم قالوا إذا لم
ٌكن سلم سجد سجدة ثانٌة تصح له بها ركعة ثم ٌؤتً بالركعات الثبلثة المتبقٌة
الفاسدة ثم ٌسجد سجدتٌن وهو قول ألحمد بن حنبل ،وأما اإلمام الشافعً فإنه قال
تصح له ركعتان ألنه سجد أربع سجدات وصحح هذا القول ابن قدامة المقدسً
الحنبلً وقال ٌحتمل أن ٌكون قوال ألحمد ،وشهر ابن قدامة المقدسً الحنبلً
فً"المؽنً" عن الحنابلة أن صبلته باطلة ألنه كالمتبلعب بالصبلة".
وقدم عموم قوله
2ـ ونقلنا عن محمد األمٌنن الشنقٌطً فً أضواء البٌان" قوله:
تعالى{:ادعوا ربكم تضرعا وخفٌة} اآلٌة على األحادٌث الواردة بالجهر بآمٌن ألن
التؤمٌن دعاء ،والدعاء مؤمور بإخفابه فً اآلٌة المذكورة [قلت أما فٌما ٌخص بما
جرى بٌنه وبٌن اللٌث بن سعد فقد تقدم فً األصول فً (عمل أهل المدٌنة).
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 3ـ قال محمد األمٌن الشنقٌطً فً أضواء البٌان :وخالؾ الجمٌع بقوله ب عدم ضفر
رأس المرأة المٌتة ثبلث ضفابر .
 /2ونقل الشٌخ خلٌل المالكً فً كتابه"التوضٌح"شرح جامع األمهات البن
الحاجب:قال":وكره مالك فً العتبٌة تكرٌر{ قل هو هللا أحد } فً ركعة واحدة ،لببل
ٌعتقد أن أجر من قرأ القرآن كله كؤجر من قرأ{ قل هو هللا أحد } ثبلث مرات ،لما
روي عنه صلى هللا علٌه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن ،ولٌس ذلك معنى الحدٌث عند
العلماء ولو كان ذلك معناه عندهم القتصرنا على { قل هو هللا أحد } فً الصلوات
بدال من السور الطوال ،ثم ذكر معنى الحدٌث،فانظره"/هـ.قلت وحدٌث أن قل هو
هللا أحد ثلث القرآن متواتر.
 /3كما أن اإلمام مالكا خالؾ الجمٌع فً زكاة المعلوفة والعوامل من البقر ولم ٌعمل
باألحادٌث الواردة فً الباب واعتبرها صفة كاشفة فصرفها عن ظاهرها ولم ٌعمل
بها إطبلقا ،وهذا مما هو معلوم عند الفقهاء واألصولٌٌن.
 /4تبٌٌت نٌة الصوم كل لٌلة فً رمضان واجب عند الجمٌع بما فٌهم عمر والفقهاء
من بعده ،وقال المذهب المالكً بؤن عقد نٌة صٌام رمضان فً اللٌلة األولى من
رمضان تجزئ وكذلك كل صٌام ٌجب تتابعه ،وذهب بعض المالكٌة إلى القول بؤن
تجدٌد النٌة كل لٌلة مندوب للخروج من الخبلؾ وقد بٌنا ذلك فً كتابنا "اإلشعاع
واإلقناع بمسابل اإلجماع" حٌث قلنا2 :ـ الدلٌل على صحة من بٌت النٌة وصام الٌوم
كله أن صومه صحٌح حدٌث "من لم ٌجمع الصٌام قبل الفجر فبل صٌام له" أخرجه
أبو داود وابن خزٌمة والدارقطنً والطحاوي والبٌهقً والخطٌب عن عبد هللا بن
عمر عن حفصة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ولحدٌث "إذا أقبل اللٌل من هاهنا
وأدبر النهار من هاهنا وؼربت الشمس فقد أفطر الصابم" أخرجه البخاري ومسلم
وأبو داود والترمذي والدارمً وابن أبً شٌبة والفرٌابً وابن الجارود والبٌهقً
وأحمد عن عمر بن الخطاب مرفوعا به  ".وبٌنا فً كتابنا "من فضابل رمضان
دخول الجنة من باب الرٌان" :نٌة الصوم :قالت المالكٌة نٌة واحدة فً أول لٌلة من
رمضان تكفً وقالت المذاهب األخرى ال بد من تجدٌد النٌة كل لٌلة وجوبا وعند
المالكٌة ندبا ال وجوبا :قلت واختلفوا فً وقتها ،فؤما المشهور فً المذهب المالكً
أنه تكفً نٌة واحدة لكل شهر رمضان ٌعقدها الصابم عند ثبوت الشهر فً أول لٌلة،
لقوله صلى هللا علٌه وسلم":إنما األعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى ،فمن
كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ،ومن كانت هجرته إلى دنٌا
ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها فهجرته إلى ما هاجر إلٌه" متفق علٌه ،بل روته جمٌع كتب
الحدٌث بما فٌها موطؤ مالك رواٌة محمد بن الحسن الشٌبانً ،قال الباجً من
المالكٌة":وهذا نوى صٌام الشهر كله فكان له" ،وٌندب بالنسبة للمالكٌة تجدٌد النٌة
كل لٌلة للخروج من الخبلؾ ألن المذاهب الفقهٌة األخرى توجب تجدٌد النٌة كل
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لٌلة ،لقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":ال صٌام لمن لم ٌجمع الصٌام من اللٌل"
رواه النسابً .وفً رواٌة "من لم ٌجمع الصٌام قبل الفجر فبل صٌام له" أخرجه
اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وابن خزٌمة وابن حبان
والدارقطنً وقد اختلؾ فً وقفه ورفعه .وقال ابن حزم فً مراتب اإلجماع" :واتفقوا
على أن من نوى الصوم فً اللٌل وهو ممن ذكرنا أن الصوم ٌلزمه ولم ٌؤكل شٌبا
أصبل ال ناسٌا وال عامدا وال شرب شٌبا أصبل ال ناسٌا وال عامدا وال استمنى كذلك
وال أصبح جنبا وال تقٌؤ عامدا وال قبل وال عض وال مس وال أمذى وال أمنى وال
احتجم وال احتلم وال دخل حلقه شًء ؼٌر رٌقه وال احتقن وال داوى جرحا ببطنه
وال استعط وال نوى الفطر وال قطر فً إحلٌله وال فً أذنه وال اكتحل وال خرج عن
قرٌته أو مصره وال كذب وال ا غتاب وال تعمد معصٌة وال دهن شاربه وال رعؾ
أنفه من قبل طلوع الفجر اآلخر إلى تمام ؼروب الشمس فقد تم صومه" .ونقل ابن
القطان الفاسً عن ابن المنذر فً اإلشراؾ قال " :وروي عن النبً صلى هللا علٌه
وسلم أنه قال من لم ٌجمع على الصٌام من اللٌل فبل صٌام له -وأجمع أهل العلم على
أنه من نوى الصٌام كل لٌلة من لٌالً شهر رمضان وصام أن صومه تام واختلفوا
فٌمن نوى أول لٌلة أنه ٌصوم شهر رمضان كله” وعن ابن حزم فً المحلً " :وصح
اإلجماع على أن من صام رمضان ونواه من كل لٌلة فقد أدى ما علٌه" .قلت وقال
ابن المنذر فً اإلجماع" :وأجمعوا على أن من نوى الصٌام كل لٌلة من صٌام شهر
رمضان فصام :أن صومه تام" .
 /5من أكل أو شرب وهو ناسٌا أنه صابم فً رمضان فبل قضاء علٌه وال كفارة لما
صح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم :قال اإلمام مسلم بن الحجاج ":وح ّدثنى َعمْ رُو
ْن
بْنُ م َُح َّم ٍد ال َّنا ِق ُدَ ،ح َّد َث َنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل بْنُ إِ ْب َراهٌِ َمَ ،عنْ ِه َشام ْالقُرْ ُدوسِ ىِّ َ ،عنْ م َُح َّم ِد ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ٌنَ ،عنْ أَ ِبى ه َُر ٌْ َر َة َ -رضِ َى هللا ُ َع ْن ُه َ -قا َلَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ َ
ٌر َ
سِ ِ
ص ْو َمهَُ ،فإِ َّن َما أَ ْط َع َم ُه هللا ُ َو َس َقاهُ"
بَ ،ف ْل ٌُتِ َّم َ
صابِ ٌمَ ،فؤ َ َك َل أَ ْو َش ِر َ
َو َسلَّ َمَ " :منْ َنسِ َى َوه َُو َ
وقال محمد بن إسماعٌل البخاريَ :ح َّد َث َنا َعبْدَ انُ  ،أَ ْخ َب َر َنا ٌَ ِزٌ ُد بْنُ ُز َرٌ ٍْعَ ،ح َّد َث َنا ِه َشا ٌم،
ٌنَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َرضِ ًَ َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم،
هللا ُ َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ٌر َ
َح َّد َث َنا ابْنُ سِ ِ
ص ْو َمهَُ ،فإِ َّن َما أَ ْط َع َم ُه َّ
هللا ُ َو َس َقاهُ» ،وقال ابن حجر
بَ ،ف ْل ٌُتِ َّم َ
َقا َل«:إِ َذا َنسِ ًَ َفؤ َ َك َل َو َش ِر َ
ْس فٌِ ِه َن ْف ًُ
ان دَ َخ َل فٌِ ِه َولٌَ َ
ص ْو َم ُه أَيِ الَّذِي َك َ
فً فتح الباريَ ]1933[ ":ق ْوله َف ْل ٌُتِ َّم َ
ضا ِء َقا َل َو َق ْول ُ ُه َفإِ َّن َما أَ ْط َع َم ُه َّ
ار ِه
ْال َق َ
إل ْش َع ِ
هللا ُ َو َس َقاهُ ِممَّا ٌُسْ َتدَ ُّل ِب ِه َعلَى صِ حَّ ِة الص َّْو ِم ِ ِ
َ
ان أفطر َالضٌؾ ْالح ُْك ُم إِلَ ٌْ ِه َقا َل
ضا َف ِة إِلَ ٌْ ِه َفلَو َك َ
اإل َ
ِبؤنَّ ْالفِعْ َل الصَّا ِد َر ِم ْن ُه َمسْ لُوبُ ْ ِ
َو َتعْ ل ُ
اع َنا ِد ٌر ِبال ِّنسْ َب ِة إِلٌَ ِْه َما َوذ ِْك ُر
ب ل ِْل َؽالِ ِ
ٌِق ْالح ُْك ِم ِب ْاألَ ْك ِل َوال ُّشرْ ِ
ب ِألَنَّ نِسْ ٌَ َ
ان ْال ِ
ج َم ِ
ب َال ٌَ ْق َتضِ ً َم ْفهُومًا َو َق ِد ْ
ضا ًء
ْال َؽالِ ِ
جبُ َق َ
ؾ فٌِ ِه ْال َقابِل ُ َ
اخ َتلَ َ
ون ِبؤَنَّ أَ ْك َل ال َّناسِ ً َال ٌُو ِ
َو ْ
ار َة أَ ْو َال َم َع ا ِّت َفاق ِِه ْم َعلَى أَنَّ
ضا ِء ْال َكفَّ َ
جبُ َم َع ْال َق َ
ؾ ْال َقابِل ُ َ
اخ َتلَ َ
اإل ْف َسا ِد َه ْل ٌُو ِ
ون ِب ْ ِ
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ُور َحالَ ِة ْال َم َجام ِِع َناسِ ًٌا َعنْ َحالَ ِة
أَ ْك َل ال َّناسِ ً َال ٌُو ِ
ج ُب َها َو َمدَ ا ُر ُك ِّل َذل َِك َعلَى قُص ِ
ْاآلك ِِل َو َمنْ أَ َرادَ إِ ْل َح َ
ُوص َعلَ ٌْ ِه َفإِ َّن َما َط ِرٌقُ ُه ْال ِق ٌَاسُ َو ْال ِق ٌَاسُ َم َع
اع ِب ْال َم ْنص ِ
اق ْال ِ
ج َم ِ
اب َبعْ ضُ
ار َق م ُْل ًؽى /ه ـ َوأَ َج َ
ار ِق ُم َت َع ِّذ ٌر إِ َّال إِنْ َبٌ ََّن ْال َقابِسُ أَنَّ ْال َوصْ َ
ؾ ْال َف ِ
وُ جُو ِد ْال َف ِ
ْ
ْ
ض
ال َّشافِ ِع ٌَّ ِة ِبؤَنَّ َعدَ َم وُ جُو ِ
ب ْال َق َ
ُوم َق ْولِ ِه فًِ َبعْ ِ
ضا ِء َع ِن ال َم َجام ِِع َمؤ ُخوذ ِمنْ ُعم ِ
ُ
ون ِبؤ َ ْك ٍل أَ ْو
ُق ْال َحدٌِ ِ
ان ِألَنَّ ْالف ِْط َر أَ َع ُّم ِمنْ أَنْ ٌَ ُك َ
ض َ
ث َمنْ أَ ْف َط َر فًِ َشه ِْر َر َم َ
طر ِ
ج َماع َوإ َّن َما َخصَّ ْاألَ ْك َل َوال ُّشرْ َ ِّ
شرْ ٍ َ
الذ ْكر فًِ َّ
ُ
ٌق ْاأل ُ ْخ َرى لِ َك ْون ِِه َما
الط ِر ِ
ب أ ْو ِ ٍ ِ
ب ِب ِ
ب وُ قُوعً ا َول َِعدَ ِم ِاالسْ ت ِْؽ َنا ِء َع ْنهُ َما َؼالِبًا َق ْول ُ ُه ِه َشا ٌم ه َُو الدَّسْ ُت َوابًُِّ َق ْول ُ ُه إِ َذا َنسِ ًَ
أَ ْؼلَ َ
َ
صابِ ٌم َفؤ َ َك َل
ٌق إِسْ مَاعِ ٌ َل َعنْ ِه َش ٍام َمنْ َنسِ ًَ َوه َُو َ
َفؤ َك َل فًِ ِر َوا ٌَ ِة مُسْ ل ٍِم ِمنْ َط ِر ِ
ْ
صا ِب ٌم
ٌن َمنْ أَ َك َل َناسِ ًٌا َوه َُو َ
ٌر َ
َول ِْلم َ
ُص ِّنؾِ فًِ ال َّنذ ِر ِمنْ َط ِرٌق َع ْوؾ َعن ابن سِ ِ
َ
ٌن َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َجا َء
ٌق َح ِبٌ ِ
ٌر َ
ْن ال َّش ِهٌ ِد َوأٌَ َ
بب ِ
َو ِأل ِبً دَ اوُ دَ ِمنْ َط ِر ِ
ُّوب َعن ابن سِ ِ
ت َو َش ِرب ُ
هللا إِ ِّنً أَ َك ْل ُ
صابِ ٌم َو َه َذا الرَّ ُج ُل ه َُو أَبُو
ْت َناسِ ًٌا َوأَ َنا َ
َر ُج ٌل َف َقا َل ٌَا َرسُو َل َّ ِ
ص ْو َم ُه فًِ ِر َوا ٌَ ِة
اوي ْال َحدٌِ ِ
ضعٌِؾٍ َق ْول ُ ُه َف ْل ٌُتِ َّم َ
ارقُ ْطنًُِّ ِبإِسْ َنا ٍد َ
ث أَ ْخ َر َج ُه ال َّد َ
ه َُر ٌْ َر َة َر ِ
ٌن َف َبل ٌُ ْفطِ رْ َق ْول ُ ُه َفإِ َّن َما أَ ْط َع َم ُه َّ
هللا ُ َو َس َقاهُ فًِ
ٌر َ
ال ِّترْ ِم ِذيِّ ِمنْ َط ِر ِ
ٌق َق َتادَ ة َعن ابن سِ ِ
ِر َوا ٌَ ِة ال ِّترْ ِم ِذيِّ َفإِ َّن َما ه َُو ِر ْز ٌق رزقه هللا وللدارقطنى من َط ِرٌق ابن ُعلَ ٌَّ َة َعنْ ِه َش ٍام
ار
َّك َجمٌِ ُع فُ َق َها ِء ْاألَمْ َ
َفإِ َّن َما ه َُو ِر ْز ٌق َسا َق ُه هللا َت َعالَى إِلَ ٌْ ِه َقا َل ابن ْال َع َر ِبًِّ َ " :ت َمس َ
ص ِ
ث َو َت َطلَّ َع َمالِ ٌ
ؾ َعلَ ٌْ ِه ِألَنَّ ْالف ِْط َر
ِب َظاه ِِر َه َذا ْال َحدٌِ ِ
ك إِلَى ْال َمسْ ؤَلَ ِة ِمنْ َط ِرٌقِ َها َفؤ َ ْش َر َ
اك ر ُْكنُ الص َّْو ِم َفؤ َ ْش َب َه َما لَ ْو َنسِ ًَ َر ْك َع ًة م َِن الص ََّبل ِة َقا َل َو َق ْد
اإلمْ َس َ
ضِ ُّد الص َّْو ِم َو ْ ِ
ْك
ْك َف َتؤ َ َّولَ ُه ُعلَ َماإُ َنا َعلَى أَنَّ َمعْ َناهُ ال
قضاء َعلٌَ َ
ضا َء َعلٌَ َ
ارقُ ْطنًُِّ فٌِ ِه َال َق َ
َر َوى ال َّد َ
ْاآل َن َو َه َذا َت َعس ٌ
ص َّح َف َن َّت ِب ُع ُه َو َنقُو ُل ِب ِه إِ َّال َعلَى أَصْ ِل َمالِكٍ فًِ أَنَّ
ُّؾ َوإِ َّن َما أَقُو ُل لَ ٌْ َت ُه َ
ح ِد إِ َذا َجا َء ِبخ َِبلؾِ ْال َق َواعِ ِد لَ ْم ٌُعْ َم ْل ِب ِه َفلَمَّا َجا َء ْال َحد ُ
ٌِث ْاألَ َّو ُل ْالم َُواف ُِق
َخ َب َر ْال َوا ِ
الثانًِ َف َبل ٌ َُوافِقُ َها َفلَ ْم َنعْ َمل ِب ِه َو َقا َل ْالقُرْ ُ
ل ِْل َقاعِ دَ ِة فًِ َر ْفع ْاإل ْثم َعم ِْل َنا ِب ِه َوأَمَّا َّ
ط ِبًُّ
ِ ِ ِ
ُ
َ
ْ
ْ
ضا ِء َفٌُحْ َم ُل َعلَى ُسقُوطِ
ٌب ِبؤ َّن ُه لَ ْم ٌَ َت َعرَّ ضْ فٌِ ِه لِل َق َ
ج َ
احْ َت َّج ِب ِه َمنْ أَسْ َق َط ال َق َ
ضا َء َوأ ِ
ارقُ ْطنًُِّ فٌِ ِه ُسقُ َ
ْالم َُإ َ
وط
وب صِ ٌَا ُم ٌَ ْو ٍم َال َخرْ َم فٌِ ِه لَ ِكنْ َر َوى ال َّد َ
اخ َذ ِة ِألَنَّ ْال َم ْطل ُ َ
ب ْاألَ ْخ ُذ ِب ِه
ص َّح َو َج َ
ضا ِء َوه َُو َنصٌّ َال ٌَ ْق َب ُل ِاالحْ تِ َما َل لَكِنَّ ال َّشؤْ َن فًِ صِ حَّ تِ ِه َفإِنْ َ
ْال َق َ
ص ْوم ال َّت َط ُّوع َك َما َح َكاهُ
اب َبعْ ضُ ْال َمالِ ِك ٌَّ ِة ِب َحمْ ِل ْال َحدٌِ ِ
ث َعلَى َ
ضا ُء /ه ـ َوأَ َج َ
َو َس َق َط ْال َق َ
ث َتعْ ٌٌِنُ
َّار َواعْ ُت َّل ِبؤ َ َّن ُه لَ ْم ٌَ َقعْ فًِ ْال َحدٌِ ِ
ابن ال ِّتٌن َعن ابن شعْ َبان َو َك َذا َقا َل ابن ْال َقص ِ
ضاء
الحدٌِث إثبات ْال َق َ
ان َفٌُحْ َم ُل َعلَى ال َّت َط ُّو ِع َو َقا َل ْال ُم َهلَّبُ َو َؼٌره لم ٌذكر فًِ َ
ض َ
َر َم َ
ار ِة َع ْن ُه َوإ ْث َبا ِ ُ
اإل ْث ِم َع ْن ُه َو َب َقا ِء نِ ٌَّتِ ِه الَّتًِ َب ٌَّ َت َها /ه ـ
َفٌُحْ َم ُل َعلَى ُسقُوطِ ْال َكفَّ َ
ِ
ت عُذ ِر ِه َو َر ْف ِع ْ ِ
ارقُ ْطنًُِّ ِمنْ
َو ْال َج َوابُ َعنْ َذل َِك ُكلِّ ِه ِب َما أَ ْخ َر َج ُه ابن ُخ َز ٌْ َمة و ابن ِ
َّان َو ْال َحا ِك ُم َوال َّد َ
حب َ
ْن َعمْ ٍرو َعنْ أَ ِبً َسلَ َم َة َعنْ أَ ِبً
ْن عبد هللا ْاأل ْن َ
اريّ َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ٌق م َُح َّم ِد ب ِ
َط ِر ِ
ص ِ
ار َة " َف َعٌ ََّن
ضا َء َعلَ ٌْ ِه َو َال َكفَّ َ
ان َناسِ ًٌا َف َبل َق َ
ض َ
ه َُر ٌْ َر َة ِبلَ ْفظِ " َمنْ أَ ْف َط َر فًِ َشه ِْر َر َم َ
وق َع ِن
ضا ِء َقا َل ال َّد َ
صرَّ َح ِبإِسْ َقاطِ ْال َق َ
ان َو َ
ض َ
َر َم َ
ارقُ ْطنًُِّ َت َفرَّ دَ ِب ِه م َُح َّم ُد بْنُ َمرْ ُز ٍ
َ
َ
ْن م َُح َّم ٍد ْال َبا ِه ِلًِّ َو ِبؤَنَّ
اريّ َوتعقب َأ
ْاأل ْن َ
بن ابن ُخ َز ٌْ َم َة أ ْخ َر َج ُه أٌْضً ا َعنْ إِ ْب َراهٌِ َم ب ِ
ص ِ
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ْال َحا ِك َم أَ ْخ َر َج ُه ِمنْ َطر َ
اريِّ َفه َُو ْال ُم ْن َف ِر ُد ِب ِه
ازيِّ ك َِبل ُه َما َع ِن ْاألَ ْن َ
ِ ِ
ص ِ
ٌق أ ِبً َحات ٍِم الرَّ ِ
ْ
َ
ٌن
َك َما َقا َل ْال َب ٌْ َهقًُِّ َوه َُو ِث َق ٌة َو ْالم َُرا ُد أ َّن ُه ا ْن َف َردَ ِبذ ِْك ِر إِسْ َقاطِ ْال َق َ
ضا ِء َف َقط َال ِب َتعْ ٌِ ِ
ان َفإِنَّ ال َّن َسابًَِّ أَ ْخ َر َج ْال َحد َ
ْن َعمْ ٍرو
ض َ
َر َم َ
ار َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ْن َب َّك ٍ
ٌق َعلًِِّ ب ِ
ٌِث ِمنْ َط ِر ِ
َولَ ْف ُ
ان َناسِ ًٌا َف َقا َل َّ
هللا ُ أَ ْط َع َم ُه َو َس َقاهُ " َو َق ْد َو َردَ
ض َ
ظ ُه":فًِ الرَّ ج ُِل ٌَؤْ ُك ُل فًِ َشه ِْر َر َم َ
إسْ َق ُ
ضا ِء ِمنْ َوجْ ٍه َ
ارقُ ْطنًُِّ ِمنْ ِر َوا ٌَ ِة م َُح َّم ِد بن
آخ َر َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة أَ ْخ َر َج ُه ال َّد َ
اط ْال َق َ
ِ
ٌن َولَ ْف ُ
ظ ُه َ ":فإِ َّن َما ه َُو ِر ْز ٌق
ٌر َ
عِ َ
ٌسى بن الطباع َعن ابن علٌة َعن ِه َشام َعن ابن سِ ِ
َسا َق ُه َّ
صحٌِ ٌح َو ُكلُّهُ ْم ثِ َق ٌ
ات قُ ْل ُ
ت
ج ِه َه َذا إِسْ َنا ٌد َ
هللا ُ إِلَ ٌْ ِه َو َال َق َ
ضا َء َعلَ ٌْ ِه " َو َقا َل َبعْ دَ َت ْخ ِرٌ ِ
ْس فٌِ ِه َه ِذ ِه ِّ
الز ٌَادَ ةُ َو َر َوى
الحدٌِث عِ ْند مُسلم َو َؼٌره من َط ِرٌق ابن ُعلَ ٌَّ َة َولٌَ َ
لَكِنَّ َ
َ
َ
ارقُ ْطنًُِّ أٌَْضً ا إِسْ َق َ
ْن
اط ْال َق َ
ال َّد َ
ضا ِء ِمنْ ِر َوا ٌَ ِة أ ِبً َراف ٍِع َوأ ِبً َسعٌِ ٍد ْال َم ْقب ُِريِّ َو ْال َولٌِ ِد ب ِ
ث أَ ِبً
ار ُكلُّهُ ْم َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َوأَ ْخ َر َج أٌَْضً ا ِمنْ َحدٌِ ِ
ْن ٌَ َس ٍ
َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن َو َع َطا ِء ب ِ
ان
ضا َء َعلَ ٌْ ِه " َوإِسْ َنا ُدهُ َوإِنْ َك َ
ان َناسِ ًٌا َف َبل َق َ
ض َ
َسعٌِ ٍد َر َف َع ُه َ " :منْ أَ َك َل فًِ َشه ِْر َر َم َ
ث ِب َه ِذ ِه ِّ
ون َح َس ًنا َف ٌَصْ ل ُ ُح
ت ْال َحدٌِ ِ
صالِ ٌح ل ِْل ُم َتا َب َع ِة َفؤ َ َق ُّل دَ َر َجا ِ
الز ٌَادَ ِة أَنْ ٌَ ُك َ
ضعٌِ ًفا لَ ِك َّن ُه َ
َ
ٌِر م َِن ْال َم َساب ِِل ِب َما ه َُو ُدو َن ُه فًِ ْالقُ َّو ِة َو ٌَعْ َتضِ ُد
اج ِب ِه َو َق ْد َو َق َع ِاالحْ ت َِجا ُج فًِ َكث ٍ
ل ِِبلحْ ت َِج ِ
ابن
اع ٌة م َِن الص ََّحا َب ِة ِمنْ ؼٌر م َُخال َفة لَهُم ِم ْنهُم َك َما َقالَه
أٌَْضً ا ِبؤ َ َّن ُه َق ْد أَ ْف َتى ِب ِه َج َم َ
ب َو َز ٌْ ُد بن َثابت َوأَبُو ه َُر ٌْ َرة و ابن ُع َم َر
ْال ُم ْنذر وابن َح ْز ٍم َو َؼ ٌْ ُر ُه َما َعلًُِّ بْنُ أَ ِبً َطالِ ٍ
ب
ْس ِمنْ َكسْ ِ
ُث َّم ه َُو م َُواف ٌِق لِ َق ْولِ ِه َت َعالَى َ {:ولَ ِكنْ ٌ َُإاخِذ ُكم ِب َما كسبت قُلُوب ُك ْم } َفال ِّنسْ ٌَانُ لٌَ َ
اس فًِ إِب َ
ال الص ََّبل ِة ِب َعمْ ِد ْاألَ ْك ِل َال ِبنِسْ ٌَانِ ِه َف َك َذلِك الصٌّام َوأما
ْال َق ْل ِ
ْط ِ
ب َوم َُواف ٌِق ل ِْلقِ ٌَ ِ
ث َم َع
ْالق ٌَاس الَّذِي ذكره ابن ْال َع َر ِبًِّ َفه َُو فًِ ُم َقا َبلَ ِة ال َّنصِّ َف َبل ٌُ ْق َب ُل َو َر ُّدهُ ل ِْل َحدٌِ ِ
ص ٌَ ِام َف َمنْ
ْس ِبم َُسلَّ ٍم ِألَ َّن ُه َقاعِ دَ ةٌ مُسْ َتقِلَّ ٌة ِبال ِّ
صِ حَّ تِ ِه ِب َك ْونِ ِه َخ َب َر َوا ِ
ؾ ْال َقاعِ دَ َة لٌَ َ
ح ٍد َخالَ َ
ث
اس َعلَى الص ََّبل ِة أَ ْد َخ َل َقاعِ دَ ًة فًِ َقاعِ دَ ٍة َولَ ْو فُت َِح َبابُ َر ِّد ْاألَ َحادٌِ ِ
ار َ
َع َ
ض ُه ِب ْالقِ ٌَ ِ
هللا بعباده
ال َّ
ث إِ َّال ْال َقلٌِ ُل َوفًِ ْال َحدٌِ ِ
ٌِح ِة ِبم ِْث ِل َه َذا لَ َما َبق ًَِ م َِن ْال َحدٌِ ِ
ث ل ُ ْطؾُ َّ ِ
صح َ
ث َس َببًا
والتٌسٌر َعلٌَ ِْهم َورفع ْال َم َشقَّة والحرج َع ْنهُم َو َق ْد َر َوى أَحْ َم ُد لِ َه َذا ْال َحدٌِ ِ
َفؤ َ ْخ َر َج ِمنْ َطر ُ
اق أَ َّن َها َكا َن ْ
ار َعنْ َم ْو َالتِ َها أ ُ ِّم إِسْ َح َ
ت عِ ْندَ ال َّن ِبًِّ
ٌِم ِب ْن ِ
ت دٌِ َن ٍ
ِ ِ
ٌق أ ِّم َحك ٍ
ُ
َ
ُ
َ
صلَّى َّ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صابِ َمة
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم فؤت ًَِ ِبقصْ َع ٍة ِمنْ ث ِرٌ ٍد فؤكلت َم َع ُه ث َّم تذك َرت أن َها كانت َ
َ
صلَّى َّ
"أَتِمًِّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
ْن ْاآلن بعد َما َش ِبعْ ِ
ت َف َقا َل لَ َها ال َّن ِبًُّ َ
َف َقا َل لَ َها ُذو ْال ٌَدَ ٌ ِ
ص ْومَكِ َفإِ َّن َما ه َُو ِر ْز ٌق َسا َق ُه َّ
ٌِل ْاألَ ْك ِل
َ
هللا ُ إِلَ ٌْكِ " َوفًِ َه َذا َر ٌّد َعلَى َمنْ َفرَّ َق َبٌ َْن َقل ِ
ار
ٌِر ِه َوم َِن ْالمُسْ َت ْظ َر َفا ِ
ْن دٌِ َن ٍ
ْج َعنْ َعمْ ِرو ب ِ
َو َكث ِ
ت َما َر َواهُ عبد الرَّ َّزاق َعن ابن ُج َرٌ ٍ
ٌت َف َط ِعمْ ُ
صابِمًا َف َنسِ ُ
أَنَّ إِ ْن َسا ًنا َجا َء إِلَى أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َف َقا َل أَصْ َبحْ ُ
س َقا َل
ت َقا َل َال َبؤْ َ
ت َ
س َّ
ت َو َش ِرب ُ
ٌت َو َط ِعمْ ُ
ان َف َنسِ ُ
ُث َّم دَ َخ ْل ُ
اك ُث َّم َقا َل
هللا ُ أَ ْط َع َم َك َو َس َق َ
ْت َقا َل َال َبؤْ َ
ت َعلَى إِ ْن َس ٍ
ٌت َف َط ِعمْ ُ
آخ َر َف َنسِ ُ
دَ َخ ْل ُ
ت َعلَى َ
ت َف َقا َل أَبُو ه َُر ٌْ َرة أَ ْنت إِ ْن َسان لم تتعود الصٌّام ".قلت
والؽرٌب أن القرطبً كان أعدل من ابن العربً فً هذه المسؤلة ألنه اشترط فً
العمل بالحدٌث صحته بٌنما لجؤ ابن العربً إلى القٌاس مع وجود النص فؤنكر النص
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فجعله من الظاهر فؤوله ،فتبٌن أن الراجح فً من أكل أو شرب ناسٌا فً رمضان
عدم الكفارة إجماعا وعدم القضاء ترجٌحا،وهللا تعالى أعلم.
 /6صٌام ستة من شوال :أ /وأما فٌما ٌخص بصٌام ستة أٌام من شوال فإن اإلمام
مالكا لم يقل بها وقد تدارك الحافظ أبو الولٌد محمد بن خلؾ الباجً ذلك قاببل فً
المنتقى"لم ٌبلؽه الحدٌث" ومثله الداودي وأما دلٌل الجمهور بصٌامها لما فٌها من
فضل ما أخرجه مسلم عن أبً أٌوب األنصاري رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم قال":من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصٌام الدهر"
وفً رواٌة ألبً داود والترمذي عن أبً أٌوب قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم":من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكؤنما صام الدهر" وقال الترمذي
حدٌث حسن ورواه اإلمام أحمد وقال هو من ثبلثة أوجه عن النبً صلى هللا علٌه
وسلم وٌفسر ذلك ما أخرجه سعٌد بن منصور بإسناده عن ثوبان قال :قال رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم ":من صام رمضان شهر بعشرة أشهر وصام ستة أٌام بعد
الفطر وذلك تمام سنة" ٌعنً أن الحسنة بعشر أمثالها والحدٌث أخرجه ابن ماجه
والدارمً قلت بل متواتر عند البعض كما بٌنا ذلك وهكذا أخرجه السٌوطً
فً"قطؾ األزهار" والكتانً فً"نظم المتناثر" ضمن األحادٌث المتواترة وقال
رواه )1 :أبو هرٌرة  )2ابن عباس  )3البراء بن عازب  )4جابر بن عبد هللا  )5قٌس
بن طلق عن أبٌه  )6رجل من الصحابة  )7والد أبً الملٌح ،فتبٌن أن شطري اإلجماع
واهمان وهللا تعالى أعلم قلت وفً تواتر الحدٌث نظر كما بٌنا ذلك أكثر فً كتابنا
"فتح الرب الساتر" وإنما هو مشهور صحٌح حٌث بٌنا أن ابن دحٌة حاول الطعن
فً جمٌع طرق الحدٌث إال أنه لما وصل إلى حدٌث ثوبان الذي حسنه أب و حاتم
الرازي فً العلل أقر بصحته وقد رد على ابن دحٌة الكٌكلندي الشافعً بما ال ٌتسع
الوقت لتقدٌمه هنا  ".قال محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً تنبٌهه القٌم
"القول السدٌد فً كشؾ حقٌقة التقلٌد" ":ومن أمثلة ما لم ٌبلؽه النص فٌه صٌام ست
من شوال بعد صوم رمضان[..وقد أتى ببعض األدلة الواردة فً تصحٌح الحدٌث
فبل داعً لتكرارها"]. .
 /8إفراد ٌوم الجمعة بالصٌام :ومن أمثلة ما لم ٌبلؽه النص فٌه صٌام ست من شوال
بعد صوم رمضان[وقد أتى ببعض األدلة الواردة فً تصحٌح الحدٌث فبل داعً
لتكرارها] ومن أمثلة ما لم تبلػ مالكا رحمه هللا فٌه السنة عن رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم إفراد صوم ٌوم الجمعة ،فقد قال رحمه هللا فً الموطإ ما نصه" :لم أسمع
أحدا من أهل العلم والفقه ،ومن ٌقتدى به ٌنهى عن صٌام ٌوم الجمعة وصٌامه
حسن ،وقد رأٌت بعض أهل العلم ٌصومه ،وأراه كان ٌتحراه " انتهى منه بلفظه،
وفٌه تصرٌحه رحمه هللا بؤنه لم ٌسمع أحدا من أهل العلم ٌنهى عن صوم الجمعة،
وأن ذلك حسن عنده ،وأنه رأى بعض أهل العلم ٌتحرى ٌوم الجمعة لٌصومه ،وهذا
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تصرٌح منه رحمه هللا بؤنه لم ٌبلؽه نهً النبً صلى هللا علٌه وسلم عن صوم ٌوم
الجمعة وحده ،وأمره من صامه أن ٌصوم معه ٌوما ؼٌره وإال أفطر إن ابتدأ صٌامه
ناوٌا إفراده ولو بلؽته السنة فً ذلك عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لعمل بها
وترك العمل بؽٌرها ،ألن النهً عن صوم ٌوم الجمعة وحده ثابت عن رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم .قال البخاري رحمه هللا :عن عبد الحمٌد بن جبٌر بن شٌبة عن
محمد بن عباد ،قال :سؤلت جابرا رضً هللا عنه ،أنهى النبً صلى هللا علٌه وسلم
عن صوم الجمعة؟ قال :نعم ،زاد ؼٌر أبً عاصم ٌعنً أن ٌنفرد بصومه" ورواه
مسلم بن الحجاج :عن عبد الحمٌد بن جبٌر عن محمد بن عباد بن جعفر:سؤلت جابر
بن عبد هللا رضً هللا عنهما ـ وهو ٌطوؾ بالبٌت ـ أنهى رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم عن صٌام ٌوم الجمعة؟ فقال:نعم ،ورب هذا البٌت"،وأخرج البخاري ومسلم
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقولَّ" :ل
ٌصم أحدكم ٌوم الجمعة إَّل أن ٌصوم قبله أو ٌصوم بعده " واللفظ لمسلم ،وأخرج
البخاري عن جوٌرٌة بنت الحارث رضً هللا عنها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
دخل علٌها ٌوم الجمعة وهً صابمة فقال :أصمت أمس؟ قلت :ال ،قال :ترٌدٌن أن
تصومً ؼدا ،قالت:ال ،قال :فافطري" وأخرج مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالَّ " :ل تختصوا لٌلة الجمعة بقٌام من بٌن اللٌالً
ٌكون فً صوم ٌصومه
وَّل تختصوا ٌوم الجمعة بصٌام من بٌن األٌام ،إَّل أن
أحدكم" هذا لفظ مسلم فً صحٌحه ،وال شك أن هذه األحادٌث لو بلؽت مالكا ما
خالفها ،فهو معذور فً كونها لم تبلؽه [ ]..ونقل عن الداودي المالكً أنه قال :لم
ٌبلػ مالكا هذا الحدٌث ولو بلؽه لم ٌخالفه ،انتهى منه ،وهذا هو الحق الذي ال شك
فٌه ،ألن مالكا من أورع العلماء وأكثر الناس اتباعا لسنة رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم فبل ٌدعها وهو عالم بها"
 /9كما خالؾ مالك الجمٌع فً مسابل أخرى فً الحج منها الوقوؾ ببطن عرنة فمن
وقؾ ببطن عرنة فحجه باطل عند الجمٌع إال مالكا قال :علٌه دم وحجه صحٌح
وذلك ناجم عن فهمه لقوله صلى هللا علٌه وسلم":وقفت ههنا وعرفة كلها موقؾ
وارتفعوا عن بطن عرنة" ففهم مالك أن عرنة من عرفة وأن األمر باإلرتفاع عنها
ألنها واد وهللا أعلم/1 .،الوقوؾ بعرنة عند مالك ،قال ابن عبد البر":أجمع العلماء
على أن من وقؾ به[ٌعنً عرنة]ال ٌجزبه وحكً عن مالك أنه ٌهرٌق دما وحجه
تام"ودلٌل الجمهور حدٌث":كل عرفة موقؾ وارتفعوا عن عرنة" رواه ابن ماجه،
والظاهر أن من وقؾ بعرنة  ،وهو الوادي  ،أن وقوفه باطل وبالتالً حجه كذلك
باطل.
 /10كما خالؾ اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا الجمٌع فً تحدٌد ركنٌة الوقوؾ
بعرفة زمانٌا فجعل الركن الوقوؾ بعرفة بعد الؽروب ال قبله بٌنما جعل الجمهور
الركن الوقوؾ بعرفة لٌبل أو نهارا بعد الزوال وهللا أعلم .و الدلٌل على اإلجماع على
وقت الوقوؾ بعرفة" قلت ما رواه عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة ابن ألم
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الطابً ،قال أتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالمزدلفة حٌن خرج إلى الصبلة،
فقلت ٌا رسول هللا ،إنً جبت من جبل طً أكللت راحلتً وأتعبت نفسً وهللا ما
تركت من جبل إال وقفت علٌه فهل لً من حج؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
"من شهد صبلتنا هذه ووقؾ معنا حتى ٌدفع ،وقد وقؾ بعرفة قبل ذلك لٌبل أو
نهارا ،فقد تم حجه ،وقضى تفثه" أخرجه أصحاب السنن األربعة وأحمد وابن حبان،
والحاكم وصححه والدارقطنً والقاضً أبو بكر بن العربً فً القبس وقال الحاكم
على شرطهما ووافقه الذهبً وألزم الدارقطنً البخاري ومسلم إخراجهما إٌاه  -قلت
أوجب اإلمام مالك الوقوؾ بعرفة بعٌد ؼروب الشمس وزعم أنه ركن ال ٌجبر بالدم
وأما قبل الؽروب فهو عنده واجب ٌجبر بالدم إال بالنسبة للمراهق  ،ولذلك قال ابن
عبد البر فً الجزء التاسع من التمهٌد ،ص " :" 275وقد أجمع المسلمون أن الوقوؾ
بعرفة ،لٌبل ٌجزئ عن الوقوؾ بالنهار ،إال أن فاعل ذلك عندهم إذا لم ٌكن مراهقا،
ولم ٌكن له عذر فهو مسٌا ،ومن أهل العلم من رأى علٌه دما ،ومنهم من لم ٌر
علٌه شٌبا ،وجماعة العلماء ٌقولون إن من وقؾ بعرفة لٌبل أو نهارا بعد زوال
الشمس من ٌوم عرفةـ أنه مدرك للحج إال مالك بن أنس ومن قال بقوله ،فإن الفرض
عنده اللٌل دون النهار" وحجة مالك ومن تبعه حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما أن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال "من وقؾ بعرفات بلٌل فقد أدرك الحج ومن فاته
عرفات بلٌل فقد فاته الحج فلٌحل بعمرة ،وعلٌه حج قابل" أخرجه الدارقطنً وأعل
بالضعؾ لوجود رحمة بن مصعب قال ابن حجر فً التقرٌب ضعٌؾ ولم ٌؤت به
ؼٌره لكنه أخرج عن ابن عباس رضً هللا عنهما أنه قال قال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم" من أدرك عرفات فوقؾ بها والمزدلفة فقد تم حجه ،ومن فاته عرفات
فقد فاته الحج فلٌحل بعمرة وعلٌه الحج من قابل" وهذا شاهد لما قبله قلت ٌتبٌن لك
أنهم لم ٌجمعوا على عدم الوقوؾ قبل الزوال ،وقد بٌن ذلك ابن تٌمٌة فً استدراكاته
على ابن حزم ،فقال" :قال واتفقوا على أن وقت الوقوؾ لٌس قبل الظهر فً التاسع
من ذي الحجة ،قلت أحد القولٌن بل أشهرهما فً مذهب أحمد أنه ٌجزئ الوقوؾ
قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوال لكن علٌه دم كما لو أفاض قبل الؽروب" قلت
ودلٌلهم على ذلك حدٌث عروة بن مضرس المتقدم .
 /11من ترك طواؾ الوداع لزمه دم عند الجمهور وهم الحسن والحكم وحماد
والثوري وإسحاق وأبو ثور والشافعً وأحمد ،ودلٌلهم حدٌث ابن عباس قال" :أمر
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الناس أن ٌكون آخر عهدهم بالبٌت" وزعم ابن قدامة
المقدسً فً كتابه المؽنً أن مالك والشافعً قاال :ال شًء علٌه وهو واهم  ،قال
النووي فً المجموع":طواؾ الوداع واجب ٌلزم بتركه دم على الصحٌح عندنا وهو

Page 152

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

قول أكثر العلماء ،وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة ال شًء فً تركه" وجنج
ابن عبد البر فً االستذكار والتمهٌد على قول الجمهور ،وهللا أعلم .
ب :الَ ٌَصْ ُد َرنَّ أَ َح ٌد م َِن ْال َحاجَِّ ،ح َّتى ٌَ ُ
* َ -قا َل َمالِ ٌ
وؾ
ْن ْال َخ َّطا ِ
ط َ
ك :فًِ َق ْو ِل ُع َم َر ب ِ
الط َواؾُ ِب ْال َب ٌْتِ ،أنَّ َذل َِك فٌِ َما ُن َرىَ ،و َّ
ت َفإِنَّ آخ َِر ال ُّن ُسكِ َّ
ِب ْال َب ٌْ ِ
هللا ُ أَعْ لَ ُم ،لِ َق ْو ِل هللاِ
ِضاإُ َها إِلَى
حلُّ َها إِلَى ا ْل َب ٌْ ِ
ار َك َو َت َعالَىُ {:ث َّم َم ِ
ٌِق} َف َم ِ
ح ُّل ال َّش َعاب ِِر ُكلِّ َهاَ ،وا ْنق َ
َت َب َ
ت ا ْل َعت ِ
خ ُر َع ْه ِد ِه َّ
ٌِقَ - * " .قا َل َمالِ ٌ
اؾ
ون آ ِ
ْال َب ٌْ ِ
الط َو َ
كَ :ولَ ْو أَنَّ َر ُجبلً َج ِه َل أَنْ ٌَ ُك َ
ت ْال َعت ِ
ج َعَ ،ف ٌَ ُ
وؾ ِب ْال َب ٌْتُِ ،ث َّم
ط َ
صدَ َر ،لَ ْم أَ َر َعلَ ٌْ ِه َش ٌْ ًبا ،إِالَّ أَنْ ٌَ ُك َ
ِب ْال َب ٌْتَِ ،ح َّتى َ
ون َق ِرٌبًاَ ،ف ٌَرْ ِ
اض ".الشرح :اقتصر اإلمام مالك رحمة هللا تعالى علٌنا
ان َق ْد أَ َف َ
ؾ ،إِ َذا َك َ
ص ِر َ
ٌَ ْن َ
وعلٌه على األخبار الواردة عن عمر رضً هللا عنه فً وجوب طواؾ الوداع،
ٌِق}،
حلُّ َها إِلَى ا ْل َب ٌْ ِ
ار َك َو َت َعالَىُ {:ث َّم َم ِ
هللا َت َب َ
وتفسٌر قول عمر بما ٌناسب قول ِ
ت ا ْل َعت ِ
قال :الَ ٌَصْ ُد َرنَّ أَ َح ٌد م َِن ْال َحاجَِّ ،ح َّتى ٌَ ُ
ت َفإِنَّ آخ َِر ال ُّن ُسكِ َّ
الط َواؾُ
وؾ ِب ْال َب ٌْ ِ
ط َ
ت" ،وهذه األخبار التً أخرجها اإلمام مالك رحمة هللا تعالى علٌنا وعلٌه عن
ِب ْال َب ٌْ ِ
عمر رضً هللا عنه تفٌد أن طواؾ الو داع واجب عند عمر رضً هللا عنه ،ولٌس
األمر بالوجوب على إطبلقه ،قال ابن بطال المالكً فً شرحه لصحٌح
اض ْت  -189 /:فٌهَ :عا ِب َش َة ،أنََّ
اض ِ
ت ا ْل َم ْرأَةُ َب ْعدَ َما أَ َف َ
البخاري":فً باب :باب إِ َذا َح َ
ت َف َذ َكرْ ُ
اض ْ
اب َس ُت َنا ه َِى )؟
ُول َّ ِ
صفِ ٌَّ َة َح َ
َ
ت َذل َِك ل َِرس ِ
هللا(صلى هللا علٌه وسلم)َ ،ف َقا َل ( :أَ َح ِ
اض ْ
ِض أَنْ
َّاس ر ُِّخ َ
َقالُوا :إِ َّن َها َق ْد أَ َف َ
ص ل ِْل َحاب ِ
تَ ،قا َلَ ( :فبل إِ ًذا) -190 / ،وفٌه :اب َْن َعب ٍ
اض ْ
ت -191 / ،وفٌهَ :عابِ َش َةَ ،خ َرجْ َنا َم َع الرسول ،علٌه السَّبلمَ ،وال َن َرى إِال
َت ْنف َِر إِ َذا أَ َف َ
اض ْ
ان لَ ٌْلَ َة ْال َحصْ َب ِة لَ ٌْلَ ُة
ت ِه يَ ،ف َن َس ْك َنا َم َناسِ َك َناَ ،فلَمَّا َك َ
ْال َح َّج. .فذكر الحدٌث َف َح َ
ال َّن ْف ِرَ ،قالَ ْ
ت
ج ُع ِب َح ٍّج َوعُمْ َر ٍة َؼ ٌْ ِر ي؟ َقا َلَ (:ما ُك ْن ِ
تٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
هللاُ ،ك ُّل أَصْ َح ِاب َك ٌَرْ ِ
الي َقد ِْم َنا ) ؟ قُ ْل ُ
ُور
َت ُطوفٌِنَ ِبا ْل َب ٌْ ِ
ت لَ ٌَ ِ
ت :بلىَ ،و َقا َل م َُس َّد ٌد :الَ .و َتا َب َع ُه َج ِرٌ ٌر َعنْ َم ْنص ٍ
َ
اض ْ
ؾِي َق ْولِ ِه :الَ ،قا َلَ (:ف ْ
صفٌِ َُّة،
ت َ
ٌِمَ ،فؤ َ ِهلِّي بِ ُع ْم َر ٍة )َ ،و َح َ
اخ ُر ِجي َم َع أخٌِكِ إِلَى ال َّت ْنع ِ
ت ٌَ ْو َم ال َّن ْح ِر )؟ َقالَ ْ
تَ :بلَى،
ت ُط ْف ِ
َف َقا َل ،علٌه الصبلة و السَّبلمَ ( :ع ْق َرى َح ْل َقى ،أَ َما ُك ْن ِ
س ا ْنف ِِر ي) ،معنى هذا الباب أن طواؾ الوداع ساقط عن الحابض؛ ألن
َقا َلَ ( :فال َبؤْ َ
أحابستنا
الرسول(صلى هللا علٌه وسلم) لما أُخبر عن صفٌة أنها حاضت ،قال( :
ه ي؟) فلما أُخبر أنها قد أفاضت قبل أن تحٌض ،قال( :فبل ًإذا) وهو قول عوام أهل
العلم ،وخالؾ ذلك طابفة فقالوا :ال ٌحل ألحد أن ٌنفر حتى ٌطوؾ طواؾ الوداع،
ولم ٌعذروا ؾي ذلك حابضً ا بحٌضها .ذكره الطحاو ي .قال ابن المنذر :روى ذلك
عن عمر بن الخطاب وزٌد بن ثابت وابن عمر ،فقد روٌنا عنهم الرجوع ،وقول
عمر بن الخطاب ٌَ ُر ُّده الثابت عن رسول هللا (صلى هللا علٌه وسلم) أنه أمر الحابض
أن تنفر بعد اإلفاضة ،ومن هذا الحدٌث .قال مالك :ال ش يء على من ترك طواؾ
الوداع حتى ٌرجع إلى ببلده لسقوطه عن الحابض .وفٌه رد لقول عطاء والكوفٌٌن
والشافعي ومن وافقهم ،أن من لم ٌودع البٌت فعلٌه دم ،وقولهم خبلؾ حدٌث صفٌة،
وفى قوله (:أحابستنا ه ي؟) دلٌل أن طواؾ اإلفاضة ٌحبس الحابض بمكة ،ال تبرح
حتى تطوؾ لئلفاضة؛ ألنه الطواؾ المفترض على كل من حج ،وعلى هذا أبمة
أهل العلم .قال مالك :إذا حاضت المرأة بمنى قبل أن تفٌض حُبس علٌها َك ِر ٌُّ َها أكثر
ما ٌحبس النساء الدم،قال ابن عبد الحكم :وٌحبس على النساء أكثر ما ٌحبس النساء
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ي النفاس ،وال حجة لل َك ِرىِّ أن ٌقول لم أعلم أنها حامل .قال مالك:ولٌس علٌها
الدم ؾ
أن تعٌنه ؾي العلؾ .وقال ابن المواز :لست أعرؾ حبس ال َك ِرىِّ  ،كٌؾ ٌحبس وحده
ٌعرض لقطع الطرٌق .وقال الشافع ي :لٌس على َجمَّالها أن ٌحبس علٌها ،وٌقال لها:
احملي مكانك مثلك ،".وقد بٌنا فً كتابنا "البعد العقابدي لحدٌث الحج عرفة من
نفابس أسرار المعرفة" أو دلٌل الحاج /32 :من ترك طواؾ الوداع لزمه دم عند
الجمهور وهم الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور وأحمد ،ودلٌلهم
حدٌث ابن عباس قال" :أمر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الناس أن ٌكون آخر
عهدهم بالبٌت" وزعم ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً أن مالك والشافعً قاال:
ال شًء علٌه وهو واهم  ،قال النووي فً المجموع":طواؾ الوداع واجب ٌلزم
بتركه دم على الصحٌح عندنا وهو قول أكثر العلماء ،وقال مالك وداود وابن المنذر
هو سنة ال شًء فً تركه" وجن ح ابن عبد البر فً االستذكار والتمهٌد على قول
الجمهور ،وهللا أعلم(.هذا الخط جعله عبد الرحمن بن عبد هللا السدحان باسم مفتً
المملكة العربٌة السعودٌة) ،وقال شمس الدٌن ،محمد بن أحمد الخطٌب الشربٌنً
الشافعً ( المتوفى977 :هـ ) صاحب كتاب "مؽنً المحتاج شرح ألفاظ المنهاج" وهو
ُوج ِمنْ َم َّك َة) ل َِس َف ٍر -
ضا ِء َم َناسِ ِك ِه ( ْال ُخر َ
المعتمد فً حالة الخبلؾَ ( " :وإِ َذا أَ َرادَ ) َبعْ دَ َق َ
ٌر َك َما فًِ ْال َمجْ مُوع ( َط َ ْ
اع) َط َوا ًفا َكام ًِبل ِب َر ْك َع َت ٌْ ِه
َولَ ْو َم ِّك ًٌّا َ -ط ِو ٍ
ٌل أَ ْو َقصِ ٍ
اؾ لِل َودَ ِ
ِ
صلَّى َّ
ال ا ْل َح ِّج
س « أَ َّن ُه َ -
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -لَ َّما َف َر َغ مِنْ أَ ْع َم ِ
اريُّ َعنْ أَ َن ٍ
لِ َما َر َوى ْالب َُخ ِ
خ ُر
َّاس َخ َب َر« ََّل ٌَ ْنف َِرنَّ أَ َح ٌد َح َّتى ٌَ ُكونَ آ ِ
َط َ
ْن َعب ٍ
اع » َو َر َوى مُسْ لِ ٌم َعنْ اب ِ
اؾ لِ ْل َودَ ِ
ت » أَيْ َّ
اع َعلَى م ُِرٌ ِد
َع ْه ِد ِه ِبا ْل َب ٌْ ِ
الط َواؾِ ِب ِه َك َما َر َواهُ أَبُو دَ اوُ دَ ،ف َبل َط َو َ
اؾ َودَ ٍ
َ
اغ
اإل َقا َم ِة َوإِنْ أ َرادَ ال َّس َف َر َبعْ دَ هُ َك َما َقالَ ُه ْ ِ
ِْ
اإل َما ُمَ ،و َال َعلَى م ُِرٌ ِد ال َّس َف ِر َق ْب َل َف َر ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
ٌِم َو َنحْ ِوهِ؛ ِألَ َّن ُه َ -
ْاألَعْ َم ِ
الَ ،و َال َعلَى ْال ُمق ٌِِم ِب َم َّك َة ْال َخ ِ
ار ِج إلَى ال َّت ْنع ِ
ْ
َ
َ َ
اعَ ،و َه َذا فٌِ َمنْ َخ َر َج
ٌِم َولَ ْم ٌَؤمُرْ َها ِب َودَ ٍ
َو َسلَّ َم  -أ َم َر أ َخا َعابِ َش َة أنْ ٌ َُعم َِّر َها ِمنْ ال َّت ْنع ِ
ل َِح َ ُ
ْ
ون َم َسا َف ِة ْال َقصْ ِر فٌِ َمنْ َخ َر َج إلَى
ُوع فٌِ َمنْ أَ َرادَ ُد َ
اج ٍة ث َّم ٌَعُو ُدَ ،و َما َمرَّ َعنْ ال َمجْ م ِ
ح ٍّل ٌُقٌِ ُم فٌِ ِه َك َما ٌَ ْق َتضِ ٌه َك َبل ُم ْال ِعمْ َرانًِِّ َو َؼ ٌْ ِر ِه َف َبل َت َناف ًَِ َب ٌْ َنهُ َما ( َو َال
َم ْن ِزلِ ِه أَ ْو َم ِ
ٌَمْ ُك ُ
ان َزمْ َز َم
ث َبعْ دَ هُ) َو َبعْ دَ َر ْك َع َت ٌْ ِه َو َبعْ دَ ال ُّد َعا ِء
ْال َمحْ بُو ِ
ب َعقِ َب ُه عِ ْندَ ْالم ُْل َت َز ِم َوإِ ْت ٌَ ِ
َّاب ِقَ ،فإِنْ َم َك َ
اج ٍة َال َت َت َعلَّ ُق
اج ٍة أَ ْو
َوال ُّشرْ ِ
ل َِح َ
ث ل َِؽ ٌْ ِر َح َ
ب ِمنْ َمابِ َها ل َِخ َب ِر مُسْ ل ٍِم الس ِ
إعادَ ُتهَُ ،وإِنْ ا ْش َت َؽ َل ِب َر ْك َع َتًْ َّ
ِبال َّس َف ِر َك ِّ
الط َواؾِ أَ ْو
ْن َف َعلَ ٌْ ِه َ
ار ِة َو ْال ِع ٌَادَ ِة َو َق َ
الز ٌَ َ
ضا ِء ال َّدٌ ِ
ِبؤَسْ َبا ِ ْ ُ
ُوج َكشِ َرا ِء َّ
الزا ِد َوأَ ْوعِ ٌَ ِت ِه َو َش ِّد الرَّ حْ ِل ،أَ ْو أُقٌِ َم ْ
ص َّبل َها َم َعهُ ْم
ت الص ََّبلةُ َف َ
ب الخر ِ
ْس ِمنْ َم َناسِ كِ ْال َح ِّج َو َال
إعادَ ُتهَُ ،و ْالمُعْ َت َم ُد أَ َّن ُه لٌَ َ
ض ِة لَ ْم ٌَ ْل َزمْ ُه َ
َك َما َقا َل فًِ ِز ٌَادَ ِة الرَّ ْو َ
ٌنَ ،و َت ْظ َه ُر َفابِدَ ةُ
انَ ،ب ْل ه َُو عِ َبادَ ةٌ مُسْ َتقِلَّ ٌة خ َِبل ًفا ِألَ ْك َث ِر ْال ُم َتؤ َ ِّخ ِر َ
ْالعُمْ َر ِة َك َما َقالَ ُه ال َّشٌ َْخ ِ
ٌر فِعْ ل ُ ُه أَ ْو َال؟ َو َال ٌَ ْد ُخ ُل
ج َ
ْالخ َِبلؾِ فًِ أَ َّن ُه َه ْل ٌَ ْف َتقِ ُر إلَى نِ ٌَّ ٍة أَ ْو َال؟ َوفًِ أَ َّن ُه ٌَ ْل َز ُم ْاألَ ِ
َتحْ َ
اض ِة
ت َؼ ٌْ ِر ِه ِمنْ ْاألَ ْط ِو َف ِة َب ْل َال ُب َّد ِمنْ َط َواؾٍ ٌَ ُخ ُّ
اإل َف َ
ص ُه َح َّتى لَ ْو أَ َّخ َر َط َو َ
اؾ ْ ِ
ُوج َع ِق َب ُه لَ ْم ٌَ ْكؾِ َك َما َذ َك َرهُ الرَّ ا ِفعًُِّ فًِ أَ ْث َنا ِء َتعْ لٌِ ِل ِه
َو َف َعلَ ُه َبعْ دَ أٌَ َِّام ِم ًنى َوأَ َرادَ ْال ُخر َ
اس أَنْ ٌَ ُكونَ
ب) لِ َما فًِ ال َّ
َّاس "أَ َّن ُه َقالَ« :أُم َِر ال َّن ُ
صح َ
ج ٌ
( َوه َُو َوا ِ
ْن َعب ٍ
ْن َعنْ اب ِ
ٌِحٌ ِ
ِض» (ٌُجْ َب ُر َترْ ُك ُه ِبدَ ٍم) وُ جُوبًا
خ ُر َع ْه ِد ِه ْم بِا ْل َب ٌْ ِ
آ ِ
ؾ َعنْ ا ْل َم ْرأَ ِة ا ْل َحاب ِ
ت َّإَّل أَ َّن ُه َقدْ ُخ ِّف َ
حٌ ًَّة َو َفرَّ َق ْاألَ َّو َل ِبؤنََّ
ٌ
ْ
ْ
وم َت ِ
ج َبا ِ
َك َساب ِِر ال َوا ِ
تَ ( :وفًِ َق ْو ٍل ُس َّنة َال ٌُجْ َب ُر) ِبدَ ٍم َك َط َواؾِ القُ ُد ِ
َط َو َ ْ
ْس َم ْقص ً
ُودا فًِ َن ْفسِ هَِ ،ول َِذل َِك ٌَ ْد ُخ ُل َتحْ َ
ت َؼ ٌْ ِر ِهَ .ت ْن ِبٌ ٌه:
وم َت ِ
حٌ َُّة ْال ُب ْق َعةَِ ،فلٌَ َ
اؾ القُ ُد ِ
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جبًا أَ ْو
ضةِ،
ؾ فًِ ْال َج ْب ِر َك َما فًِ ال َّشرْ ِح َوالرَّ ْو َ
َال خ َِبل َ
َوإِ َّن َما ْالخ َِبلؾُ فًِ َك ْونِ ِه َوا ِ
وب َعلَى ْال َق ْو ِل َّ
ص ُّح أَ َّن ُه َم ْن ُد ٌ
ُص ِّنؾِ ( َفإِنْ
ارةُ ْالم َ
الثانًِ خ َِبل ًفا لِ َما ُتو ِه ُم ُه عِ َب َ
َم ْن ُدوبًاَ ،و ْاألَ َ
َ
َ
َ
َ
ُوب ِه ( َو َعادَ )
اع) َعام ًِدا أ ْو َناسِ ًٌا أ ْو َجاه ًِبل ِبوُ ج ِ
أ ْو َج ْب َناهُ َف َخ َر َج) ِمنْ َم َّك َة أ ْو ِم ًنى ( ِب َبل َودَ ٍ
ج ِه ( َق ْب َل َم َسا َف ِة ْال َقصْ ِر) ِمنْ َم َّك َةَ .وقٌِ َلِ :منْ ْال َح َرم َو َط َ ْ
اع َك َما
َبعْ دَ ُخرُو ِ
ِ
اؾ لِل َودَ ِ
صرَّ َح ِب ِه فًِ ْالم َُحرَّ ِر ( َس َق َط ال َّد ُم ) ِألَ َّن ُه فًِ ح ُْك ِم ْال ُمق ٌِِمَ ،و َك َما لَ ْو َج َاو َز ْالمٌِ َق َ
ات َؼ ٌْ َر
َ
ُ
مُحْ ِر ٍم ث َّم َعادَ إلَ ٌْهِ،الخ " ..محل االستشهاد .قلت وهذا ٌبٌن تنطع أحمد الرٌسونً ألن
اإلمام مالكا خالؾ عمر هنا.
 /12الدلٌل على اإلجماع فٌما ٌخص بالوقوؾ بمزدلفة لٌبل قلت وذلك لقول هللا
تعالى {:فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم }
[البقرة ] وللحدٌث الذي تقدم وفٌه قال النبً صلى هللا علٌه وسلم"من شهد صبلتنا
هذه ووقؾ معنا حتى ندفع ،وقد وقؾ بعرفة قبل ذلك لٌبل أو نهارا ،فقد تم حجه،
وقضى تفثه" وقد تقدم تخرٌجه فً النقطة  19من هذا الباب قال ابن قدامة فً كتابه
المؽنً "والمبٌت بمزدلفة واجب ،من تركه فعلٌه دم هذا قول عطاء ،والزهري،
وقتادة والثوري ،والشافعً وأحمد ،وإسحاق ،وأبً ثور ،وأصحاب الرأي ،وقال
علقمة ،والنخعً والشعبً :من فاته جمع فاته الحج كله لقوله تعالى { فإذا أفضتم من
عرفات} ومن بات بمزدلفة ،لم ٌجز له الدفع قبل نصؾ اللٌل ،فإن دفع بعده ،فبل
شًء علٌه وبهذا قال الشافعً ،وقال مالك :إن مر بها ولم ٌنزل فعلٌه دم فإن نزل
قدر حط الرحال فبل دم علٌه متى شاء" فاتضح وجود خبلؾ حول هذه المسؤلة
وتفرد اإلمام مالك برأٌه .
 /13الحلق قبل النحر عند مالك بن أنس وهو قول ألحمد بن حنبل ،وبه قال سعٌد بن
جبٌر ،وجابر بن زٌد ،وإبراهٌم النخعً ،لقوله صلى هللا علٌه وسلم":خذوا عنً
مناسككم" وقد ثبت أنه نحر قبل الحلق ،وخالؾ الجمهور هذا القول وألحمد بن حنبل
قول ٌوافقهم لقوله صلى هللا علٌه وسلم" :افعل وال حرج" واألورع واألحوط اتباع
السنة الفعلٌة قبل القولٌة أي العمل بقول مالك وأحمد وسعٌد وجابر وإبراهٌم
وؼٌرهم .
 /14من ترك الوقوؾ بعرفة قبل الؽروب من ؼٌر عذر عند مالك علٌه دم وأما بعد
الؽروب فهو ركن عنده ال ٌجبر بالدم ومن ترك الوقوؾ بعد الؽروب من ؼٌر عذر
عند أحمد وجمهور الفقهاء وهم الشافعً وأبو ثور وأصحاب الرأي ،وقال ابن جرٌج
علٌه بدنة وقال الحسن البصري علٌه هدي من اإلبل ،ودلٌل مالك حدٌث عبد
الرحمن بن ٌعمر الدٌلمً قال :أتٌت رسول صلى هللا علٌه وسلم بعرفة فجاءه نفر
من أهل نجد ،فقالوا ٌا رسول هللا ،كٌؾ الحج؟ قال" :الحج عرفة ،فمن جاءه قبل
صبلة الفجر لٌلة جمع فقد تم حجه" أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد
والدارقطنً ،وأخرج الدارقطنً عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
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وسلم" :من وقؾ بعرفات بلٌل فقد أدرك الحج ،ومن فاته عرفات بلٌل فاته الحج،
فلٌحل بعمرة وعلٌه حج من قابل" وفً إسناده رحمة بن مصعب وهو ٌضعؾ كما
فً تقرٌب التهذٌب .
 /15ترك طواؾ القدوم لؽٌر عذر ٌلزم دما عند مالك ومن وافقه من فقهاء األمصار
وقد خالؾ الجمهور فً ذلك.
 /16قد بٌنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" أن اإلمام مالكا خالؾ
2ـ قول ابن القطان نقبل عن
الجمهور فً إجزاء الضحٌة عن سبعة حٌث قلنا:
االستذكار" :وقال الطبري أجمعت الحجة على أن البدنة والبقرة ال تجزئ عن أكثر
من سبعة وقال الطحاوي اتفقوا على جوازها عن سبعة واختلفوا فٌما زاد" منتقض
بما نقله نفسه عن النوادر حٌث ٌقول" وأجمعوا أن البقرة أو الشاة تجزئ عن سبعة
فإنه قال
مضحٌن وسواء كانوا من أهل بٌت أو أهل بٌوت كثٌرة إال مالك بن أنس
إن كانوا أهل بٌت واحد أجزأتهم وإال لم تجزبهم" ودلٌل الجمهور المخالؾ لمالك
رحمه هللا وإٌانا كما أنه دلٌل مالك أٌضا فٌما ٌخص بالبٌت الواحد حدٌث جابر بن
عبد هللا رضً هللا عنهما الطوٌل وفٌه قال" :نحرنا مع رسول هللا صلً هللا علٌه
وسلم البقرة عن سبعة ،والبدنة عن سبعة" أخرجه الجماعة إَّل البخاري -عن
مالك بن أنس عن أبً الزبٌر عن جابر قال :نحرنا مع رسول هللا صلً هللا علٌه
وسلم بالحدٌبٌة .البدنة عن سبعة ،والبقرة عن سبعة" رواه الجماعة عن اإلمام
مالك بن أنس كما أخرجه هو فً الموطؤ" واإلمام احمد فً المسند" كما فً الزٌلعً
ونقلناه بتصرؾ وفٌه عنعنة أبً الزبٌر ".
17ـ قول ابن المنذر" :وأجمعوا على أن لحم الطٌر حبلل" هذا اإلجماع مخصص
بذي المخلب من الطٌر وبكل طٌر ٌعٌش بالجٌفة فبل ٌحل لحمه إذا لم ٌقٌد فترة من
الزمن وهل سإره حبلل؟ مسؤلة خبلؾ ،فقد ثبت عن أحمد بن حنبل ،والشافعً،
وأبو ثور ،وأبو حنٌفة ومن تبعه من أصحاب الرأي تحرٌم كل ذي مخلب من الطٌر
وكل ذي ناب من السباع لما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه
والدا رمً ،واإلمام أحمد عن عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما" :نهى رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطٌر" وأخرج
أبو داود واإلمام أحمد عن خالد بن الولٌد رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم" :حرام علٌكم الحمر األهلٌة ،وكل ذي ناب من السباع ،وكل ذي
مخلب من الطٌر"  ،وقال مالك بن أنس ،واللٌث بن سعد واألوزاعً ،وٌحً بن سعٌد
وؼٌرهم :ال ٌحرم من الطٌر شًء فقد ثبت أن اإلمام مالك قال :لم أر أحدا من أهل
العلم ٌكره سباع الطٌر  ،قلت وأخرج السٌوطً فً" الجامع الصؽٌر" حدٌث نهى
عن أكل ذي ناب من السباع وعن أكل ذي مخلب من الطٌر وصححه األلبانً وقال:
أخرجه اإلمام أحمد ،ومسلم وأبو داود والنسابً" قلت وأما نهٌه صلى هللا علٌه وسلم
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عن أكل لحوم الحمر األهلٌة فهو ٌرتقً إلى المتواتر ألنه فً الصحٌحٌن عن خمسة
من الصحابة هم :البراء بن عازب ،وجابر بن عبد هللا ،وعلً بن أبً طالب ،وعبد
هللا بن عمر ،وأبً ثعلبة ،كما أنه صحت رواٌته عن عبد هللا بن عمرو وؼٌرهم
حتى زاد على اثنً عشر صحابٌا وقد قال بذلك الكتانً فً نظم المتناثر" وخرجناه
فً كابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر".
18ـ قول ابن المنذر" :وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد مٌتا ،وانفرد مالك بن
أنس ،واللٌث بن سعد فحرماه" قلت هذا إجماع منتقض ذاتٌا ألن معارضة اإلمام
مالك بن أنس ومن تبعه واللٌث بن سعد بن عبد الرحمن وإن كان مذهبه شبه
منقرض ٌجعل هذا اإلجماع مسؤلة خبلؾ إذ دلٌل اإلمام مالك بن أنس قول هللا جل
وعبل فً سورة األنعام { وَّل تؤكلوا مما لم ٌذكر إسم هللا علٌه وإنه لفسق وإن
الشٌاطٌن لٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } [اآلٌة
.]122وخاصة قوله جل وعبل فً سورة المابدة { حرمت علٌكم المٌتة والدم ولحم
الخنزٌر وما أهل لؽٌر هللا به والمنخنقة والموقوذة والمتردٌة والنطٌحة وما أكل
السبع إَّل ما ذكٌتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزَّلم ذلك فسق الٌوم
ٌبس الذٌن كفروا من دٌنكم فال تخشوهم و اخشون الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت
علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اإلسالم دٌنا فمن اضطر فً مخمصة ؼٌر متجانؾ إلثم
فإن هللا ؼفور رحٌم }[المابدة] فحجة مالك ومن تبعه وكذلك اللٌث بن سعد بن عبد
الرحمن قوله تعالً { إَّل ما ذكٌتم } وقوله { َّل تؤكلوا مما لم ٌذكر اسم هللا علٌه وإنه
لفسق} وقالوا مٌتة الجراد لم نذكها ولم نذكر إسم هللا علٌها عند موتها وأما ذكاة
 ،قلت وأما دلٌل
الجراد عندهما فهً نٌة قتله ولو بحرقه أو أخذ جناحه ...الخ
الجمهور فما أخرجه ابن ماجه واإلمام أحمد أنه صلى هللا علٌه وسلم قال" :أحلت لنا
مٌتتان السمك والجراد ،ودمان الكبد والطحال" وأخرج السٌوطً فً الجامع
الصؽٌر عن ابن عمر أنه صلى هللا علٌه وسلم قال" :أحلت لنا مٌتتان ودمان ،فؤما
المٌتتان فالحوت والجراد ،وأما الدمان :فالكبد والطحال" أخرجه ابن ماجه والحاكم
والبٌهقً وصححه األلبانً فً الجامع الصؽٌر" وقال الشٌخ محمد األمٌن الشنقٌطً
فً كتابه "أضواء البٌان" :وهو تارة ٌقدم دلٌل القرآن المطلق أو العام على السنة
التً هً أخبار آحاد ،ألن القرآن أقوى سندا وإن كانت السنة أظهر داللة وألجل هذا
لم ٌبح مٌتة الجراد بدون ذكاة ألنه ٌقدم عموم {حرمت علٌكم المٌتة} اآلٌة ،على
حدٌث":أحلت لنا مٌتتان ودمان" الحدٌث .
 /19الدلٌل على اإلجماع المتعلق بتحرٌم نكاح العبد واألمة من دون سٌدهما :قلت
مسؤلة خبلؾ قال
رؼم أن هذا اإلجماع تكرر فً عدة كتب كما تقدم فالظاهر أنه
صاحب الهداٌة الحنفً"ال ٌجوز نكاح العبد واألمة إال بإذن موالهما " وقال مالك
"أٌما
ٌجوز للعبد ألنه ٌملك الطبلق فٌملك النكاح" ولنا قوله علٌه الصبلة والسبلم
" وقال ابن قدامة المقدسً الحنبلً فً
عبد تزوج بؽٌر إذن مواله فهو عاهر
كتابه"المؽنً " " :والصواب ما قلنا إن شاء هللا فإنهم اختلفوا فً صحته ،فعن أحمد
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فً ذلك رواٌتان ،أظهرهما أنه باطل وهو قول عثمان وابن عمر ،وبه قال شرٌح
وهو مذهب الشافعً وعن أحمد أنه موقوؾ على إجازة السٌد ،فإن أجازه جاز ،وإن
رده بطل وهو قول أصحاب الرأي "قلت :وهذا وهم من ابن قدامة ألن رأٌهم بدأنا
به ،وقال ابن قدامة :ولنا ما روى جابر قال:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم":
أٌما عبد تزوج بؽٌر إذن موالٌه ،فهو عاهر " رواه األثرم وأبو داود وابن ماجه
وروى الخبلل بإسناده عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ،قال :قال رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم ":أٌما عبد تزوج بؽٌر إذن موالٌه ،فهو زان" قال حنبل:
ذكرت هذا الحدٌث ألبً عبد هللا ،فقال هذا حدٌث منكر وروي أٌضا عن ابن عمر
موقوفا من قوله " قلت قال الزٌلعً روي من حدٌث جابر ومن حدٌث ابن عمر،
فؤخرجه الترمذي عن ابن جرٌج عن عبد هللا بن محمد بن عقٌل عن جابر بن عبد
هللا قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " أٌما عبد تزوج بؽٌر إذن موالٌه فهو
"المستدرك" وقال:
عاهر "انتهى وقال :حدٌث حسن صحٌح ،ورواه الحاكم فً
حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه " قلت وسكت علٌه الحافظ الزٌلعً رؼم عنعنة
ابن جرٌج وهو مدلس من الدرجة الثالثة ،وأما تصحٌح الترمذي والحاكم فبل عبرة
به لتساهلهما فً الحدٌث فهو ال ٌقبل بهذا السند وأما رواٌة أبً داود فلم ٌسكت
علٌها ألنه ضعفها وأخرجه الترمذي عن طرٌق زهٌر بن محمد عن ابن عقٌل عن
جابر به ،وقال حدٌث حسن" وقال الزٌلعً هكذا وجدته فً عدة نسخ ،وشٌخنا أبو
الحجاج المزي لم ٌنقل عنه فً أطرافه " إال التحسٌن فقط ،تابعا البن عساكر فً
"أطرافه" وكذلك المنذري فً "مختصره "مقلدا لؤلطراؾ ،كما هو عادته ،فاعلم
ذلك ،قال الترمذي :وقد روي هذا الحدٌث عن عبد هللا بن محمد بن عقٌل عن ابن
عمر ،وال ٌصح ،إنما هو من رواٌة عبد هللا بن جابر" انتهى قلت وعلة هذا الحدٌث
عبد هللا بن محمد بن عقٌل هذا فقد قال عنه البخاري مقارب الحدٌث وعلٌه فالحدٌث
حسن وهللا أعلم .وقال الحافظ الزٌلعً :رواه ابن ماجه فً "سننه" حدثنا أزهر بن
مروان عن عبد الوارث بن سعٌد عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد هللا بن محمد بن
عقٌل عن ابن عمر موقوفا " إذا تزوج العبد بؽٌر إذن سٌده كان عاهرا" /انتهى وهذه
هً الطرٌق التً أشار إلٌها الترمذي فً كتابه " وقال الترمذي فً "العلل الكبٌر:
"سؤلت محمد بن إسماعٌل عن عبد هللا بن محمد بن عقٌل ،فقال :رأٌت أحمد بن
حنبل ،وإسحاق بن راهوٌه ،والحمٌدي ٌحتجون بحدٌثه وهو مقارب الحدٌث " قلت
وقد بٌن الترمذي فً مقدمة كتابه"العلل الكبٌر" أنه ٌقصد بمحمد بن إسماعٌل :اإلمام
البخاري صاحب الصحٌح ،شٌخه كما هو معروؾ.
 /20وفً اإلنباه " :وأجمع كل من ٌنسب إلى العلم أنه إذا شهد على الرضاع رجبلن
أو رجل وامرأتان أنهما ال ٌتناكحان وأن النكاح ٌفسخ إن كان قد انعقد وأجمعوا أنه
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" قلت أخرج الشٌخ
إذا شهد فً ذلك أربع نسوة عدول أن الشهادة فً ذلك جابز
برهان الدٌن أبو الحسن علً بن أبً بكر المرؼٌنانً الحنفً فً كتابه "الهداٌة شرح
بداٌة المبتدي "" :وال ٌقبل فً الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما تثبت بشهادة
رجلٌن أو رجل وامرأتٌن" وقال مالك رحمه هللا تثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت
موصوفة بالعدالة ألن الحرمة حق من حقوق الشرع تثبت بخبر الواحد " وهكذا تبٌن
أن إجماع "اإلنباه" الثانً واهم وأما اإلجماع األول فهو صحٌح وذلك لقوله تعالى
ش ِهدُو ْا َ
اس َت ْ
فً سورة البقرةَ ( :و ْ
ش ِهٌدَ ٌْ ِن من ِّر َجالِ ُك ْم َفإِن لَّ ْم ٌَ ُكو َنا َر ُجلَ ٌْ ِن َف َر ُجل ٌ
ض ْونَ مِنَ ال ُّ
ش َهدَ اء ) [البقرة ]282 :وأما دلٌل القول الموجود فً
ان ِم َّمن َت ْر َ
َو ْ
ام َرأَ َت ِ
المذهب المالكً ما أخرجه البخاري عن عقبة بن الحارث رضً هللا عنه قال":أتٌت
النبً صلى هللا علٌه وسلم ،فقلت :تزوجت فبلنة بنت فبلن فجاءتنا امرأة سوداء
فقالت لً :إنً قد أرضعتكما وهً كاذبة ،فؤعرض ،فؤتٌته من قبل وجهه ،قلت :إنها
كاذبة ،قال"كٌؾ بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك " وأخرج كذلك أبو
داود والنسابً والترمذي والدارقطنً والبٌهقً واإلمام أحمد وفً رواٌة
أمة سوداء فقالت :قد
للصحٌحٌن " " تزوجت أم ٌحً بنت أبً إهاب فجاءت
فذكرت ذلك له فقال "وكٌؾ وقد
أرضعتكما ،فؤتٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم،
زعمت ذلك؟ "! وأخذ مالك ومن تبعه بظاهر الحدٌث إال أنهم اشترطوا الفشو قبل
النكاح أو اإلثبات بعده ،وهللا أعلم .
ودفع
 /21وقال فً النوادر "":وأجمع العلماء أن العبد إذا تزوج بؽٌر إذن سٌده
الصداق من مال فً ٌده كان للسٌد حل النكاح وأخذ الصداق كله إال مالكا فإنه قال
إن كان العبد قد دخل بالمرأة ترك السٌد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجها
وأخذ باقٌه" قلت والدلٌل على ذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم " أٌما عبد تزوج بؽٌر
إذن سٌده فهو عاهر" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم
وصححاه وابن ماجه والدارقطنً وعبد الرزاق فً"مصنفه" وفً رواٌة "أٌما عبد
تزوج بؽٌر إذن سٌده فزواجه باطل " قلت وعارض داود الظاهري هذا النص للعمل
بالقٌاس ألن النكاح عنده فرض عٌن وفرض العٌن ال ٌحتاج إلى إذن خبلفا ألصوله،
وهذا ما فات على صاحب"نوادر اإلجماع" وقال مالك بؤن العقد نافذ وللسٌد فسخه،
سٌده موقوؾ على
وقالت الحنبلٌة والحنفٌة والعترة من الشٌعة إن عقده بؽٌر إذن
باإلجازة ألنه باطل
السٌد فإن أجازه نفذ وإال فبل ،وقال الشافعً والناصر ال ٌنفذ
واإلجازة ال تلحق العقود الباطلة ،وانطبلقا من هذا الخبلؾ الواقع فً جواز النكاح
أصبل اختلفوا فً التصرؾ اتجاه ما دفعه العبد من مهر لمن تزوج بها ،فكان موقؾ
ٌرى أن
داود النفوذ واستحقاق المهر وكان مالك الذي ٌقول بصحة العقد أصبل
للزوجة مقابل ما استحل من فرجها .
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فً

 /22قول ابن المنذر فً"اإلجماع  " :وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة
عقدة ثبت نكاح الحرة ،وٌبطل نكاح األمة وانفرد مالك بن أنس ،فقال :إذا علمت
الحرة بذلك فبل خٌار لها وإن لم تعلم فلها الخٌار " قلت انطلقوا فً دلٌلهم من قوله
ت
ت ا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
ص َنا ِ
ِح ا ْل ُم ْح َ
تعالى فً سورة النساءَ ( :و َمن لَّ ْم ٌَ ْس َتطِ ْع مِن ُك ْم َط ْوَّلً أَن ٌَنك َ
ت َو ّ
ض
َفمِن ِّما َملَ َك ْت أَ ٌْ َما ُن ُكم ِّمن َف َت ٌَاتِ ُك ُم ا ْل ُم ْإ ِم َنا ِ
ض ُكم ِّمن َب ْع ٍ
هللا ُ أَ ْعلَ ُم ِبإٌِ َمانِ ُك ْم َب ْع ُ
َفان ِك ُحوهُنَّ ِبإِ ْذ ِن أَهْ لِ ِهنَّ ) [النساء ]25 :فشرطوا أصبل فً نكاح اإلماء شرطٌن هما:
عدم االستطاعة فً الطول لنكاح الحرابر وثانٌا الخوؾ من العنت لقوله تعالى فً
ص ِب ُرو ْا َخ ٌْ ٌر لَّ ُك ْم ) [النساء ]25 :لذلك
آخر اآلٌة ( َذلِ َك لِ َمنْ َخشِ ًَ ا ْل َع َن َت ِم ْن ُك ْم َوأَن َت ْ
واألمة فً عقدة واحدة واختلفوا فً عقد
أجمعوا أنه ال ٌجوز الجمع بٌن الحرة
إحداهما على األخرى انطبلقا من تؤوٌبلتهم لهذه اآلٌة وللشرطٌن السابقٌن .

 /23قول النواد ر":وأجمعوا أن تزوٌج المرٌض من الصحٌح أو المرٌض وتزوٌج
المرٌضة من المرٌض أو الصحٌح جابز إال مالكا فإنه أبطله " قلت ما فً نوادر
اإلجماع صحٌح ؼٌر أنه كان ٌنبؽً له أن ٌقول إال مالكا ومن تبعه ،ففً الشرح
الصؽٌر للدردٌر "فإن عقد النكاح ٌمنع بٌنهما،لما فً ذلك من إدخال وارث ،وفً ذلك
ضرر بالورثة ،فإن وقع النكاح عجل بفسخه ،سواء قبل الدخول أو بعده،إال إذا صح
المرٌض منهما قبل الفسخ فٌمضً النكاح،وإذا فسخ النكاح ،بعد الدخول وكانت
الزوجة هً المرٌضة فلها المسم ى،وإن كان الزوج هو المرٌض فعلٌه األقل من ثلث
ماله ومن المسمى،وصداق المثل على المشهور،وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فبل شا
للزوجة"وسبب اختبلؾ العلماء هو ترددهم بٌن البٌع والهبة ،قال ابن رشد الحفٌد فً
المرٌض،فقال أبو حنٌفة والشافعً
كتابه"بداٌة المجتهد"واختلفوا فً نكاح
ٌجوز،وقال مالك فً المشهور عنه إنه ال ٌجوز ،وٌتخرج ذلك من قوله إنه ٌفرق
بٌنهما أن التفرٌق مستحب
بٌنهما وإن صح ،وٌتخرج من قوله أٌضا إنه ال ٌفرق
ؼٌر واجب،وسبب اختبلفهم تردد النكاح بٌن البٌع وبٌن الهبة،وذلك أنه ال ٌجوز هبة
المرٌض إال من الثلث وٌجوز بٌعه والختبلفهم أٌضا سبب آخر،وهو هل ٌتهم على
إضرار بإدخال وارث زابد أو ال ٌتهم وقٌاس الهبة على النكاح ؼٌر صحٌح " قلت
فدلٌل الجمٌع القٌاس فلذلك وقع الخبلؾ وهللا أعلم.
 /24ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن "نوادر اإلجماع "" :وأجمعوا أنه إن قال
أنت علً كظهر أبً لم ٌكن مظاهرا إال مالكا فإنه جعله به مظاهرا " قال ابن قدامة
المقدسً الحنبلً فً كتابه "المؽنً " ":وإن شبهها بظهر أبٌه أو بظهر ؼٌره من
الرجال أو قال أنت علً كظهر البهٌمة أو أنت علً كالمٌتة والدم ،ففً ذلك كله
رواٌتان :إحداهما أنه ظهار :قال المٌمونً :قلت ألحمد :إن ظاهر من ظهر الرجل؟
قال :فظهر حرامٌ ،كون ظهارا ،وبهذا قال ابن القاسم صاحب مالك ،فٌما إذا قال:
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أنت علً كظهر أبً ،وروي ذلك عن جابر بن زٌد ،والرواٌة الثانٌة لٌس بظهار،
وهو قول أكثر العلماء ألنه تشبٌه بما لٌس بمحل لبلستمتاع " وبالتالً فإن مالك ا لم
ٌتفرد بهذا الرأي بل شاطره ؼٌره وسبب الخبلؾ وهللا أعلم داللة قوله تعالى
( َوالَّذٌِنَ ٌُ َظا ِه ُرونَ مِن ِّن َسابِ ِه ْم).
 /25ما نقله الحافظ ابن القطان فً"اإلقنا ع" "عن نوادر اإلجماع "" :وأجمعوا أن
فاسترجعه موالها
األمة إذا اختلعت من زوجها على مال ودفعته بؽٌر أمر سٌدها
منه كان للزوج أن ٌرجع علٌها إن عتقت ٌوما من الدهر إال مالكا فإنه قال ال ٌرجع
به علٌها وإن عتقت".
 /26حول المواضعة :قلت قال عبد الباقً الزرقانً فً شرحه للشٌخ خلٌل المالكً
عند قول خلٌل" :فصل إن فرضه لها توكٌبل فله العزل إال لتعلق حق ال تخٌٌرا أو
تملٌكا" قال الزرقانً عند "ال تخٌٌرا"" :وهو جعله إنشاء الطبلق ثبلثا حكما أو نصا
علٌها حقا لها وكذا لؽٌرها ثم قال" :والفرق بٌن هذه الحقابق أمر عرفً للفقهاء ال
لؽوي وكذا ما سنذكره من مناكرة للمملكة ال المخٌرة" قلت وتعقبه الشٌخ محمد
البنانً ،شٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم ،خطٌب الروضة اإلدرٌسٌة قاببل" :ال
تخٌٌرا أو تملٌكا" ،ما عرفهما به أصله زروق ،أصله البن عرفة ،وقول زروق:
والفرق بٌن هذه الحقابق أمر عرفً للفقهاء ال لؽوي ،الخ..أوضحه الحطاب ،ونصه:
" والفرق بٌن التوكٌل وؼٌره أن الوكٌل ٌفعل ذلك على سبٌل النٌابة عمن وكله،
والمملك والمخٌر إنما ٌفعبلن ذلك عن نفسهما ألنهما ملكا ما كان ٌملكه الزوج وأما
الفرق بٌن التخٌٌر والتملٌك فقٌل أمر عرفً ال مشاركة للؽة فٌه ،فقولهم فً
المشهور ،كما سٌؤتً إن شاء هللا ،أن للزوج أن ٌناكر المملكة دون المخٌرة إنما هو
أمر مستفاد من العرؾ ،وعلى هذا ٌنعكس الحكم بانعكاس العرؾ ،وقٌل هو وإن
كان تابعا للعرؾ إال أن العرؾ تابع للؽة أو قرٌب منها ألن التملٌك أعطاه ما لم ٌكن
حاصبل فلذلك قلنا إن للزوج أن ٌناكرها ألن األصل بقاء ملكه بٌده فبل ٌلزمه إال ما
اعترؾ أنه أعطاه وأما التخٌٌر فقال أهل اللؽة :خٌر فبلن بٌن شٌبٌن إذا جعل له
الخٌار ،فٌكون تخٌٌر الزوجة معناه أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة
والذهاب عنها وذلك إنما ٌؤتً لها إذا حصلت على حال ال ٌبقى للزوج علٌها حكم
وإنما ٌكون ذلك بعد الدخول فً إٌقاع الثبلث [انظر التوضٌح وابن عبد السبلم] /هـ،
وقال القرافً فً الفرق الثامن والستٌن والمابة [  ]168بعد أن ذكر أن الشافعً وأبا
حنٌفة وابن حنبل اتفقوا على أن التخٌٌر كناٌة ال ٌلزم به شًء إال بالنٌة ألن لفظ
التخٌٌر ٌحتمل التخٌٌر فً الطبلق وؼٌره ،وإن أراد الطبلق فٌحتمل الواحدة
والكثرة ،واألصل بقاء العصمة حتى ٌنوي ما نصه ،والصحٌح الذي ٌظهر أن قول
األبمة الثبلثة هو مقتضى اللفظ لؽة ال مرٌة فً ذلك وأن مالكا رحمه هللا أفتى
بالثبلث بناء على عادة كانت فً زمانه أوجبت نقل اللفظ من مسماه اللفظً إلى هذا
المفهوم ،فصار صرٌحا فٌه وهذا هو الذي ٌتجه وهو سر الفرق بٌن التخٌٌر
والتملٌك ؼٌر أنه ٌلزم علٌه بطبلن هذا الحكم الٌوم ووجوب الرجوع إلى اللؽة
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وٌكون كناٌة محضة كما قاله األبمة بسبب أن العرؾ قد تؽٌر حتى لم ٌصر أحد
ٌستعمل هذا اللفظ إال فً ؼاٌة الندور فضبل عن كثرة االستعمال التً تصٌره
منقوال ،والقاعدة أن اللفظ متى كان الحكم فٌه مضافا لحكم عادي بطل ذلك الحكم
عند بطبلن تلك العادة وتؽٌر إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى فهذا هو الفقه
المتجه/هـ ،وكتب علٌه ابن الشاط ما نصه" :ما قاله من أن مالكا رضً هللا تعالى
عنه إنما بنى على عرؾ زمانه هو الظاهر وما قاله من لزوم تؽٌر الفتوى عند تؽٌر
العرؾ صحٌح /هـ" قلت محل االستشهاد ،فكل هذا صحٌح إال أن أبا حنٌفة رحمه
هللا وافق مالكا فً أن التخٌٌر ٌلزم المخٌرة عند القبول الخروج من سلطان الزوج
وذلك ال ٌقع ـ ٌعنً البٌنونة ـ عند مالك بالنسبة للمدخول بها إال بالتبتٌت وهً ثبلث
تطلٌقات ،بٌنما قال أبو حنٌفة بؤن البٌنونة تحصل بعد تطلٌقة واحدة ،ولما قال بطلقة
واحدة اعتبره القرافً وافق الجمهور بٌنما هو قد انطلق من العرؾ أو العادة السابدة
وهً الخروج عن سلطان الزوج مطلقا لكنه قال ٌحصل ذلك بطلقة واحدة ،فكان
ٌلزم منا ذلك التنبٌه ،والذي ٌهمنا هنا من هذا المثال هو قٌمة العادة أو العرؾ [،]..
وأن األحكام الشرعٌة المبنٌة على العادات تتؽٌر بتؽٌر هذه العادات ودالالت األفاظ
وهللا الموفق وهو الهادي إلى سواء السبٌل ،وهذا ٌإدي إلى تؽٌر األحكام بتؽٌر
العرؾ ،ولهذا نجد بعض الخبلفات الناجمة بٌن الفقهاء المنتمٌن إلى مذهب واحد
مردها تؽٌٌر العرؾ ،وٌقول الفقهاء لهذا النوع من االختبلؾ بؤنه اختبلؾ عصر
وزمانٌ ،قول القرافً فً الفروق" :األحكام المترتبة على العادات تدور معها أٌنما
دارت وتبطل معها إذا بطلت..وبهذا القانون تعتبر جمٌع األحكام الشرعٌة المترتبة
على العوابد ،وهو تحقٌق مجمع علٌه بٌن العلماء" [انظر كتابنا "دور االجتهاد فً
التجدٌد والتطور وإٌجاد حلول لقضاٌا العصر /المجلد األول :فصل أصول الفقه ]
وهللا تعالى أعلم .قول ابن المنذر فً " اإلجماع"" :وأجمعوا أن المواضعة لبلستبراء
ؼٌر جابزة ،وانفرد مالك بن أنس فقال :المواضعة على ما أحب أو كره "قلت قال
خلٌل المالكً فً "مختصره " "وال مواضعة فً :متزوجة ،وحامل ،ومعتدة ،وزانٌة:
بٌع
كالمردودة [ على بابعها] بعٌب أو فساد أو إقالة إن لم ٌؽب المشتري وفسد
[المواضعة ] إن نقد بشرط [من البابع] ال تطوعا ،فً الجبر [لمشترى المواضعة ]
على إٌقاؾ الثمن قوالن" قلت قال ابن أبً زٌد القٌروانً فً "رسالته" "وال ٌجوز
النقد فً الخٌار وال فً عهدة الثبلث وال فً المواضعة بشرط وإنما ٌتواضع
لبلستبراء الجارٌة التً للفراش فً األؼلب أو التً أقر البابع بوطبها وإن كانت
وخشا"وتعقبه زروق قاببلٌ :عنً أن المواضعة إنما تكون فً الرفٌعات اللواتً
شؤنهن االتخاذ للفراش أو أقر البابع بوطبها للتبري من شؽل رحمها ابن رشد الحكم
بالمواضعة واجب فً كل بلد كانت جارٌة فٌه أو لم تكن ولم ٌختلؾ قول مالك كما
اختلؾ فً العهدة ولو شرط تركها بطل الشرط فقط على المشهور وقال األبهري
ٌفسد البٌع بشرط ترك المواضعة حٌث تجب اللخمً وال مواضعة فً ست :ذات
ومستبرأة من زنا،
زوج ،وذات حمل ،ومعتدة من وفاة ،ومعتدة من طبلق،
ومستبرأة من ؼصب ،والوخش هً األمة الدنٌبة الوصؾ التً ال تشتهى فً الؽالب،
وهللا أعلم " وقال ابن ناجً التنوخً فً شرحه للرسالة:قوله (وإنما ٌتواضع لبلستبراء
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الجارٌة التً للفراش فً األؼلب أو التً أقر البابع بوطبها وإن كانت وخشا) اختلؾ
جابز والشرط باطل وٌحكم
المذهب إذا باعها بشرط ترك المواضعة فقٌل البٌع
بٌنهما بالمواضعة وقٌل إن البٌع فاسد قاله األبهري ومثله فً كتاب ابن المواز ولهذه
المسؤلة نظابر منها إذا اشترط إسقاط الجابحة فقال ابن القاسم ال ٌعول علٌه وقٌل إن
البٌع فاسد وعزاه اللخمً للسلٌمانٌة ومنها إذا اشترط ضمان العارٌة فقال ابن القاسم
ال ٌلتفت إلٌه خبلفا ألشهب ،قال ابن الجبلب ولو ماتت األمة المتواضعة ولم ٌعلم
هل كان موتها قبل مدة االستبراء أو بعدها فقال مالك الضمان من البابع ،وقال مرة
" نوادر
من المشتري /73 ".ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن
اإلجماع"":وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفٌعة أو وضٌعة لم ٌكن له أن ٌضعها على
ٌدي عدل حتى تستبرئ بحٌضة إال مالكا فإنه أجبرهما على ذلك فً الرفٌعة القدر "
قلت وقد تقدم فً االستبراء أن ابن المنذر أخرج فً اإلجماع قوله  " :وأجمعوا على
أن المواضعة لبلستبراء ؼٌر جابزة  ،وانفرد مالك بن أنس فقال  :المواضعة على
ما أحب أو كره" قلت وقد أخرج الحافظ ابن المنذر نفسه فً كتابه "اإلشراؾ فً
مسابل الخبلؾ" أنها مسؤلة خبلؾ لمخالفة مالك للجمهور تحت رقم" 9292 :وأما
دلٌل مالك رحمه هللا فهو أوال:تحقٌق مقصد من مقاصد الشرع وهو حفظ النسل
وحفظ العرض ومنها قوله صلى هللا علٌه وسلم"نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
تقدم فً كتاب النكاح أنه
عن بٌع الحبلى حتى تضع والحابل حتى تحٌض" وقد
متواتر ،ولهذا قال مالك بن أنس ومن تبعه ومن قال بقوله تجب المواضعة إثر بٌع
والخصومات فً
األمة حتى ٌبرأ رحمها بعد الحٌض وتفادٌا للنزاع فً األوالد
ٌتم
االستلحاق وأما الجمهور فانطلق من أن المشترى مإتمن وأن ولد األمة قد
أستلحاقه بالقرعة كما فً حدٌث علً كرم هللا وجهه وقد تقدم فً كتاب النكاح كما
ٌلحق بالقفا والشبه وفً هذا الباب أخرج البٌهقً وابن أبً شٌبة وعبد الرزاق -
واللفظ له  -عن الثوري عن مؽٌرة عن إبراهٌم قال :إذا وجد بها عٌبا وقد وقع
علٌها ،فإن كانت بكرا ردها ورد معها العشر ،وإن كانت ثٌبا فنصؾ العشر"
والحدٌث من مراسٌل إبراهٌم والنخعً وأخرج عبد الرزاق فً "مصنفه" قال:
أخبرنا معمر بن أٌوب عن ابن سٌرٌن قال :سمعت شرٌحا ٌسؤل وهو بالبصرة عن
رجل اشترى جارٌة ،فوطبها ،ثم وجد بها عٌبا ،فقال للمشتري :أتحب أن أقول إنك
زنٌت ،قال :ثم قضى بعد ذلك وهو بالكوفة بالعقر".
 27و  28و  /29وقد نقلنا عن الشٌخ الشنقٌطً فً أضواء البٌان قوله :ثم ذكر الشٌخ
حدٌث خٌار المجلس وأكد أن الحدٌث بلػ مالكا وقال :وقد حلؾ عبد الحمٌد الصابػ
من المالكٌة بالمشً إلى مكة على أنه ال ٌفتً بثبلث ،قالها مالك ،ومراده بالثبلث
المذكورة :عدم القول بخٌار المجلس هذا مع صحة الحدٌث فٌه ،وجنسٌة القمح
والشعٌر مع صحة األحادٌث الدالة على أنها جنسان ،والتدمٌة البٌضاء" [ ]..كما
حلؾ عبد الحمٌد الصابػ بالمشً إلى مكة ال ٌفتً بقول مالك مع أنه عالم مالكً
ألنه رأى األدلة واضحة وضوحا ال لبس فٌه ،فً أن المراد بالتفرق التفرق
باألبدان" قلت وحدٌث "البابعان بالخٌار ما لم ٌتفرقا" حدٌث متواتر خرجناه فً
كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر " وكذلك ربا الفضلٌة ،ثم قال
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الشٌخ":و قد بٌن وجه قول مالك فٌها ابن عبد البر وابن العربً وؼٌرهما ،والمسابل
التً قال بعض أهل العلم أن مالكا خالؾ فٌها السنة معروفة ،منها ما ذكرنا ،ومنها
مسؤلة سجود الشكر وسجدات التبلوة فً المفصل ،وعدم الجهر بآمٌن ،وعدم رفع
الٌدٌن عند الركوع والرفع منه ،وعدم قول اإلمام :ربنا و لك الحمد ،وعدم ضفر
رأس المرأة المٌتة ثبلث ضفابر ،وترك السجدة الثانٌة فً الحج وؼٌر ذلك من
المسابل ،وقد قدمنا أن بعض ما ترك مالك من النصوص ،قد بلؽته فٌه السنة و لكنه
رأى ؼٌرها أرجح منها ،وأن بعضها لم ٌبلؽه ،وأن الحق قد ٌكون معه فً بعض
المسابل التً أخذت علٌه ،وقد ٌكون مع ؼٌره كما قال مالك نفسه رحمه هللا" :كل
كبلم فٌه مقبول ومردود إال كبلم صاحب هذا القبر".
 /30الدلٌل على اإلجماع القابل بتحرٌم السلم إذا كان فً الطعام بقفٌز َّل ٌعرؾ
أجل معلوم " كما
عٌاره وال فً ثوب بذراع فبلن وإذا كان بدٌنار فً طعام إلى
فً" اإلجماع"وكذا فً " اإلشراؾ "وكذا إذا وقع السلم ببل تؤجٌل إال الشافعً فإنه
أجازه كما فً " النوادر" وفٌها قال "وأجمعوا أنهما إذا أضافا المسلم فٌه إلى حصاد
عام بعٌنه بطل السلم إال الشافعً فإنه أبطله إن لم ٌضٌفاه إلى حصاد عام بعٌنه"
وفٌها أن المتسالمٌن إذا افترقا قبل قبض رأس المال على شرط أو ؼٌر شرط بطل
الٌوم والٌومٌن – وفٌها أنهم
إال مالكا أقره إذا كان بدون شرط ووقع القبض بعد
أبطلوا الخٌار فً السلم إال مالكا أجازه بكالٌوم والٌومٌن – وفٌها – أن المسلم إذا
جاء بالطعام وصرح بوزنه إلى المسلم له ما كان لٌؤخذه حتى ٌكٌله أو ٌزنه إال مالكا
كان لٌرده إلٌه إال
أجاز تصدٌقه – وفٌها أنه إن أخذه من عنده ووجده ناقصا ما
البٌع إذا انعقد
الحسن بن صالح فقال له أن ٌستوفً كٌله كامبل وفً االستذكار أن
على السلؾ من أحدهما فاسد وأنه ٌصٌر الثمن بالسلؾ مجهوال ".
31ـ قول ابن المنذر فً " اإلجماع" " :وأجمعوا على أن الشركة بالعروض ال تجوز،
وانفرد ابن أبً لٌلى ،فقال :تجوز" وفً الموضح " واختلفوا فً الشركة بالعروض
وبمالٌن مختلفٌن" قلت هذا إجماع واهم ففً موطإ مالك " قال مالك :األمر عندنا أنه
ال بؤس بالشرك والتولٌة واإلقالة منه فً الطعام وؼٌره ،قبض ذلك أو لم ٌقبض ،إذا
كان ذلك بالنقد ،ولم ٌكن فٌه ربح وال وضٌعة وال تؤخٌر للثمن ،فإن دخل ذلك ربح
البٌع ،وٌحرمه ما
أو وضٌعة أو تؤخٌر من واحد منهما ،صار بٌعا ٌحله ما ٌحل
ٌحرم البٌع ،ولٌس بشرك وال تولٌة وال إقالة "وفً المدونة ":قال سحنون :وأخبرنً
ابن القاسم عن سلٌمان بن ببلل عن ربٌعة بن عبد الرحمن عن سعٌد بن المسٌب :أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال" :من ابتاع طعاما فبل ٌبعه حتى ٌستوفٌه ،إال ما
ابن قدامة
كان من شرك أو تولٌة أو إقالة" قلت هذا مرسل قوي اإلسناد .وقال
فً"المؽنً" "،وجملته أن ما ٌحتاج إلى القبض ال تجوز الشركة فٌه ،وال تولٌته ،وال
الحوالة به قبل قبضه ،وبهذا قال أبو حنٌفة والشافعً ،وقال مالكٌ :جوز هذا كله فً
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القبض كاإلقالة"
الطعام قبل قبضه ،ألنها تختص بمثل الثمن األول ،فجازت قبل
نوعان من أنواع
وقال" :وأما التولٌة والشركة فٌما ٌجوز بٌعه فجابزان ،ألنهما
بؤسماء ،فإذا
البٌع ،وإنما اختصا بؤسماء ،كما اختص بٌع المرابحة والمواضعة
اشترى شٌبا فقال له رجل :أشركنً فً نصفه بنصؾ الثمن ،فقال :أشركتك صح"
فتبٌن أن إجماع ابن المنذر واهم والدلٌل على ذلك عموم قوله تعالى ( َوأَ َح َّل هللا ُ ْال َبٌ َْع
َو َحرَّ َم الرِّ َبا)
32ـ قول ابن القطان نقبل عن النوادر" :وأجمعوا أن شركة األعٌان جابزة وإن
تفاضلت رإوس األموال إال مالكا فإنه منع من ذلك وكرهه" قلت وبقول مالك قال
بعض أصحاب الشافعً وأما الجمهور فهم أساسا الحسن والشعبً والنخعً
والشافعً وإسحاق وأصحاب الرأي ودلٌلهم أنهما ماالن من جنس األثمان فٌدخبلن
ارةٌ َعن
فً قوله تعالى ( َوأَ َح َّل هللا ُ ْال َبٌ َْع َو َحرَّ َم الرِّ َبا) وقوله تعالى (:إَِّلَّ أَن َت ُكونَ ت َِج َ
اض ِّمن ُكم)
َت َر ٍ
33ـ دلٌل ما نقله ابن القطان عن النوادر" :وأجمع الفقهاء أن من دفع شٌبا إلى
صانع لٌصنعه له ،باطبل ومعروفا ،فصاغ عنده أو أصابه عٌب لم ٌضمنه الصانع،
إال مالكا فإنه ضمنه إٌاه" قلت قال الزٌلعً فً نصب الراٌة" :والمسؤلة فٌها ثبلثة
مذاهب :أحدها ٌضمن مطلقا ،وبه قال مالك ،والثانً ال ٌضمن مطلقا وهو مذهبنا
[ٌعنً األحناؾ] والثالث ٌضمن ما تلؾ بصنعه ،وال ٌضمن بؽٌر صنعه ،وبه قال
أحمد وهللا أعلم" وقد استدل ابن الجوزٌة فً التحقٌق على أنه ال ضمان على األجٌر
المشترك للحدٌث الذي أخرجه الدارقطنً فً سننه من رواٌة عمرو بن شعٌب عن
أبٌه عن جده ،أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال" :ال ضمان على مإتمن" وفً
إسناده ٌزٌد بن عبد الملك وعبد هللا بن شبٌب ،وهما ضعٌفان ،وقد تقدم تخرٌجه فً
القراض ،وقال الزٌلعً ،وأخرج محمد بن الحسن الشٌبانً فً كتاب اآلثار عن أبً
حنٌفة عن علً بن األقمر ،قال :أتى شرٌحا رجل ،وأنا عنده ،فقال :دفع لً هذا
ثوبا ألصبؽه فاحترق بٌتً ،فاحترق ثوبه فً بٌتً ،قال :ادفع إلٌه ثوبه ،قال :كٌؾ
أدفع إلٌه ثوبه وقد احترق بٌتً؟ قال :أرأٌت لو احترق بٌته أكنت تدع له أجرك".
 /34قول ابن المنذر" :وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد مٌتا ،وانفرد مالك بن
أنس ،واللٌث بن سعد فحرماه" قلت هذا إجماع منتقض ذاتٌا ألن معارضة اإلمام
مالك بن أنس ومن تبعه واللٌث بن سعد بن عبد الرحمن وإن كان مذهبه شبه
منقرض ٌجعل هذا اإلجماع مسؤلة خبلؾ إذ دلٌل اإلمام مالك بن أنس قول هللا جل
وعبل فً سورة األنعام {:وَّل تؤكلوا مما لم ٌذكر إسم هللا علٌه وإنه لفسق وإن
الشٌاطٌن لٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } [اآلٌة
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.]122وخاصة قوله جل وعبل فً سورة المابدة { حرمت علٌكم المٌتة والدم ولحم
الخنزٌر وما أهل لؽٌر هللا به والمنخنقة والموقوذة والمتردٌة والنطٌحة وما أكل
السبع إَّل ما ذكٌتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزَّلم ذلك فسق الٌوم
ٌبس الذٌن كفروا من دٌنكم فال تخشوهم واخشون الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت
علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اإلسالم دٌنا فمن اضطر فً مخمصة ؼٌر متجانؾ إلثم
فإن هللا ؼفور رحٌم }[المابدة] فحجة مالك ومن تبعه وكذلك اللٌث بن سعد بن عبد
الرحمن قوله تعالً { إَّل ما ذكٌتم } وقوله { َّل تؤكلوا مما لم ٌذكر اسم هللا علٌه وإنه
لفسق} وقالوا مٌتة الجراد لم نذكها ولم نذكر إسم هللا علٌها عند موتها وأما ذكاة
الجراد عندهما فهً نٌة قتله ولو بحرقه أو أخذ جناحه...الخ .
 /35قول النوادر":وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دٌنه على زٌد من عمر لم ٌجز
إال مالكا فإنه أجازه" قلت ودلٌل مالك أقوى فقد ثبت عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه
وحسنه ابن
قال" :لً الواجد ظلم ٌحل عرضه وعقوبته" أخرجه البخاري تعلٌقا
حجر فً "فتح الباري" رؼم صٌؽة التضعٌؾ التً استعمل البخاري فً الصحٌح
وذلك وهللا أعلم ألنه أخرجه أبو داود والنسابً وابن ماجه موصوال وكذلك اإلمام
أحمد وقال :قال وكٌع :عرض شكاٌته وعقوبته حبسه كما أخرج ابن حبان والحاكم
والبٌهقً ونقل عن سفٌان التفسٌر الذي نقله أحمد عن وكٌع ولعله نقل هذا التفسٌر
من عند البخاري ونص الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال "مطل الؽنً
ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملٌا فلٌتبع" أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود
والترمذي والنسابً وابن ماجه وفً لفظ ألحمد "ومن أحٌل على ملٌا فلٌحتل" وعن
ابن عمر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :مطل الؽنى ظلم وإذا أحلت على ملٌا
فاتبعه" أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.
 /36قول النوادر" :وأجمعوا أن القول فً الرهن فً مقداره قول الراهن مع ٌمٌنه إال
أن ٌدعً المرتهن بٌنة على أكثر من ذلك إال مالكا فإنه قال القول قول المرتهن إال
أن ٌؤتً بؤكثر من قٌمة الرهن فبل ٌقبل منه إال ببٌنة"قلت قال الخرقً الحنبلً فً
اختلفا فً القٌمة،
مختصره ما ٌدعم قول صاحب النوادر فً إجماعه قال" :وإن
قول الراهن مع
فالقول قول المرتهن مع ٌمٌنه ،وإن اختلفا فً قدر الحق ،فالقول
ٌمٌنه ،إذا لم ٌكن لواحد منهما ،بما قال بٌنة" وقال ابن قدامة " "وإن اختلفا فً قدر
 :بل بؤلفٌن،
الحق نحو أن ٌقول الراهن :رهنتك عبدي هذا بؤلؾ ،فقال المرتهن
وأبو ثور،
فالقول قول الراهن ،وبهذا قال النخعً ،والثوري ،والشافعً ،والبتً،
ٌجاوز
وأصحاب الرأي ،وحكً عن الحسن ،وقتادة ،أن القول قول المرتهن ما لم
ثمن الرهن ،أو قٌمته ،ونحوه قول مالك" ودلٌل الجمهور ما أخرجه البخاري ومسلم
والنسابً وابن ماجه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :لو ٌعطى الناس بدعواهم،
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الدعى قوم دماء رجال وأموالهم ،ولكن الٌمٌن على المدعى علٌه" قلت وفً الخبلؾ
الذي ذكره ابن قدامة نظر .
 /37قول النوادر " :وأجمعوا أن من رهن بعض ؼرمابه رهنا هو صحٌح ثم إنه
لهم فٌه
مات أن ذلك الؽرٌم أحق بثمن ذلك الرهن من ؼرمابه إال مالكا فإنه قال
أسوة حسنة ثم رجع إلى قول الجماعة " قلت هذه المسؤلة فقهٌة بحتة ،قال الخرقً
فً مختصره "والمرتهن أحق بثمن الرهن من جمٌع الؽرماء ،حتى ٌستوفً حقه حٌا
كان الراهن أو مٌتا" وتعقبه فً المؽنً قاببل" :وجملته أنه إذا ضاق مال الراهن عن
دٌونه ،وطالب الؽرماء بدٌونهم ،أو أحجر علٌه لفلسه ،وأدى قسمة ماله بٌن
ؼرمابه ،فؤول من ٌقدم من له أرش جناٌة ٌتعلق برقبة بعض عبٌد المفلس ،لما
ذكرنا من قبل ،ثم من له رهن ،فإنه ٌخص بثمنه عن سابر الؽرماء ،ألن حقه متعلق
بعٌن الرهن وذمة الراهن معا ،وسابرهم ٌتعلق حقه بالذمة دون العٌن ،فكان حقه
أقوى ،وهذا من أكثر فوابد الرهن ،وهو تقدٌمه بحقه عند فرض مزاحمة الؽرماء،
وال نعلم فً هذا خبلفا ،وهو مذهب الشافعً ،وأصحاب الرأي وؼٌرهم" قلت ولم
ٌقدم دلٌبل ال من الكتاب وال من السنة ،فالمسؤلة اجتهادٌة فقهٌة عندهم بحتة انطبلقا
من اآلٌات اآلمرة باإلفاء بالعقود واألحادٌث اآلمرة بذلك وهللا أعلم.
 /38ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن "نوادر اإلجماع "" :وأجمعوا أنه ال ربا
بٌن العبد وسٌده إال أن ٌكون على العبد دٌن إال مالكا فإنه لم ٌجز له أن ٌبٌعه درهما
بدرهمٌن وال ؼٌر ذلك مما هو ربا من ؼٌرهما" قلت ولعل مالك لم ٌنفرد بخبلفه
هذا فقد قال بقوله داود بن علً الظاهري ودلٌلهم على ذلك أن للعبد الحق فً أن
ٌبٌع وٌشتري وٌمتلك ما ملكه ربه وٌستلم وٌقترض ومن كان له هذا التصرؾ حرم
على مالكه أن ٌربى معه .
بٌد جابز كما
 /39الدلٌل على اإلجماع القابل بؤن بٌع الحٌوان بالحٌوان ٌدا
فً"اإلجماع "و"اإلنباه "و" اإلشراؾ "و" اَّلستذكار "و" النوادر "وفٌها " :وأجمعوا أنه
ال ٌجوز بٌع اللحم باللحم من جنسه على التحري حتى ٌعلم تساوٌهما بالوزن إال
مالكا فإنه أجازه – وأجمعوا على جواز بٌع اللحم باللحم ٌدا بٌد إال األوزاعً فإنه
أبطله"  )1عن جابر ،أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :الحٌوان اثنان بواحد ال
ٌصح نساء ،وال بؤس به ٌدا بٌد" أخرجه الترمذي وقال :حدٌث حسن ،وأخرجه ابن
ماجه  )2عن ابن عمر :أن رجبل قالٌ :ا رسول هللا ،أرأٌت الرجل ٌبٌع الفرس
باألفراس والنجٌبة باإلبل ؟ فقال " ال بؤس إذا كان ٌدا بٌد" قلت مع وجود أحادٌث فً
الباب أصح من هذه تقول بجواز بٌع الحٌوان بالحٌوان تفاضبل نسٌبة فٌكون بٌعها
ٌدا بٌد أولى وأما الدلٌل على بٌع اللحم باللحم إذا كان ٌدا بٌد مع اختبلفها وجعلها
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َ َ
الضؤْ ِن ا ْث َن ٌْ ِن َومِنَ ا ْل َم ْع ِز
اج ِّمنَ
َّ
أصنافا ،قال تعالى فً سورة األنعامَ ( :ث َمانِ ٌَة أ ْز َو ٍ
ا ْث َن ٌْ ِن قُ ْل َّ
آلذ َك َر ٌْ ِن َح َّر َم أَ ِم األُن َث ٌَ ٌْ ِن أَ َّما ا ْ
ش َت َملَ ْت َعلَ ٌْ ِه أَ ْر َحا ُم األُن َث ٌَ ٌْ ِن َن ِّبإُ ونًِ ِب ِع ْل ٍم إِن
صا ِدقٌِنَ * َومِنَ اإلِ ْب ِل ا ْث َن ٌْ ِن َومِنَ ا ْل َب َق ِر ا ْث َن ٌْ ِن قُلْ َّ
آلذ َك َر ٌْ ِن َح َّر َم أَ ِم األُن َث ٌَ ٌْ ِن أَ َّما
ُكن ُت ْم َ
ا ْ
ش َت َملَ ْت َعلَ ٌْ ِه أَ ْر َحا ُم األُن َث ٌَ ٌْ ِن ) [األنعام ]144-143 :وقد ثبت أنه صلى هللا علٌه وسلم
قال " :فإذا اختلفت هذه األصناؾ فبٌعوا كٌؾ شبتم إذا كان ٌدا بٌد " رواه مسلم وأبو
داود .قلت وأما دلٌل الجمهور فما أخرجه ابن ماجه واإلمام أحمد أنه صلى هللا علٌه
وسلم قال" :أحلت لنا مٌتتان السمك والجراد ،ودمان الكبد والطحال" وأخرج
السٌوطً فً الجامع الصؽٌر عن ابن عمر أنه صلى هللا علٌه وسلم قال" :أحلت لنا
مٌتتان ودمان ،فؤما المٌتتان فالحوت والجراد ،وأما الدمان :فالكبد والطحال" أخرجه
ابن ماجه والحاكم والبٌهقً وصححه األلبانً فً الجامع الصؽٌر.
 /40قول ابن القطان الفاسً نقبل عن النوادر" :وأجمعوا أن من نحر ما حكمه الذبح
أكل إال مالكا فإنه قال إذا نحرت الؽنم أو الطٌر لم ٌجز أكلها -وأجمعوا أن حكم البقر
الذبح ال النحر إال مجاهد والحسن بن صالح فقاال حكمها أن تنحر" قلت وهذان
إجماعان منتقضان باإلستثناء مع ما فٌه من نظر ،قال ابن قدامة المقدسً معقبا على
الخرقً عند قوله فً مختصره" فإن ذبح ما ٌنحر ،أو نحر ما ٌذبح جاز" فقال نضر
هللا وجهه وإٌانا"هذا قول أكثر أهل العلم .منهم :عطاء ،والزهري ،وقتادة ،ومالك،
واللٌث ،والثوري ،وأبو حنٌفة ،والشافعً ،وإسحاق ،وأبو ثور ،وحكً عن داود أن
إن هللا
اإلبل ال تباح إال بالنحر ،وال ٌباح ؼٌرها إال بالذبح ،ألن هللا تعالى قال (
ٌؤمركم أن تذبحوا بقرة) واألمر ٌقتضً الوجوب ،وقال تعالى ( فصل لربك وانحر )
وألن النبً صلى هللا علٌه وسلم نحر البدن ،وذبح الؽنم ،وإنما تإخذ األحكام من
جهته ،وحكى مالك أنه ال ٌجزئ فً اإلبل إال النحر" واستدل بحدٌث عن عابشة
رضً هللا عنها ،قالت :نحر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً حجة الوداع بقرة
واحدة" أخرجه أبو داود وابن ماجه" فتبٌن أن البقر ٌنحر وٌذبح على حد سواء
واألفضل الذبح.
 /41فقد علقنا فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" على ما نقله ابن القطان
الفاسً عن النكت قال":وال ترث الجدة أم األب مع وجود األب الذي هو ابنها شٌبا
وبه قال سابر أهل العلم" حٌث قلنا":هذا إجماع واهم ،قال الخرقً الحنبلً فً
مختصره ":والجدة ترث وابنها حً" وشرحه ابن قدامة المقدسً الحنبلً قاببل:
"وجملته أن الجدة من قبل األب إذا كان ابنها حٌا وارثا ،فإن عمر وابن مسعود وأبا
موسى وعمران بن الحصٌن وأبا الطفٌل رضً هللا عنهم ورثوها مع ابنها ،وبه قال
شرٌح والحسن وابن سٌرٌن وجابر بن زٌد والعنبري وإسحاق وابن المنذر وهو
ظاهر مذهب أحمد بن حنبل ،وقال زٌد بن ثابت :ال ترث ،وروي ذلك عن عثمان
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وعلً رضً هللا عنهما وبه قال مالك والثوري واألوزاعً وسعٌد بن عبد العزٌز
والشافعً وابن جابر وأبو ثور وأصحاب الرأي،الخ "..فخالؾ هنا اإلمام مالك عمر
بن الخطاب مرجحا قول زٌد بن ثابت ألنه أعلم الصحابة بالفرابض وقد وافق عثمانا
وعلٌا ،وهللا أعلم.
 /42نقل ابن القطان الفاسً عن المروزى قال":وإذا ؼاب الرجل عن امرأته فبلؽها
أنه قد مات فتزوجت ثم جاء زوجها بعدما دخل بها الزوج اآلخر فلها المهر من
اآلخر وٌعتزلها اآلخر حتى تمضً عدتها ثم ترجع إلى األول ،والولد للزوج اآلخر،
وإن فارقها األول وهً عند اآلخر فٌكفٌها عدة منهما جمٌعا ،وكذلك قال أصحاب
الرأي إال فً الولد الذي ولدت على فراش الثانً فإن أبا حنٌفة قالٌ :لحقه بالزوج
األول وخالفه أصحابه فقالوا ٌلحق الولد بالثانً وكذلك الشافعً وأحمد وإسحاق وهو
قول عامة العلماء" وقد أصلناه فً كتابنا "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع" بما
نقله ابن عبد البر فً كتابه "االستذكار" قال :عن سهمٌة بنت عمٌر الشٌبانً قالت:
نعً إلً زوجً من قندابٌل فتزوجت بعده العباس بن طرٌؾ أخا بنً قٌس ،فقدم
زوجً األول فانطلقنا إلى عثمان ،وهو محصور ،فقال :كٌؾ أقضً بٌنكم وأنا على
هذه الحال؟ قلنا :قد رضٌنا بقضابك ،فخٌر الزوج بٌن الصداق وبٌن المرأة ،فلما
أصٌب عثمان انطلقنا إلى علً ،وقصصنا علٌه القصة ،فخٌر الزوج األول بٌن
الصداق وبٌن المرأة فاختار الصداق فؤخذ منً ألفٌن ومن الزوج ألفٌن ".وقد أخرج
األثر ابن أبً شٌبة فً مصنفه .فوافق مالك قضاء عثمان وعلً وإن كانت النازلة
جاءت بعد عمر.
43و /44ما نقله ابن القطان عن النوادر قال" :وأجمعوا أنه ال ٌجوز شهادة المقطوع
علٌهم على من ادعوا علٌه القطع إال مالكا فإنه قبلهم إذ ال تتهٌؤ معرفة ذلك من
ؼٌرهم ،وأجمعوا أن ما وجدناه فً أٌدي أإلبك ال ٌدفع للمدعً إال ببٌنة له علٌه إال
مالكا فإنه قال ٌتلزم اإلمام فإن جاءه طالبه وإال دفعه إلى المدع ي وضمنه إٌاه "قلت
والدلٌل على ذلك عموم قوله صلى هللا علٌه وسلم"" :لو ٌعط ى الناس بدعا وٌهم ال
دعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن البٌنة على المدعً والٌمٌن على المدعى علٌه"
صا ِدقٌِنَ }.
متفق علٌه ،وقال تعالى{:قُ ْل هَا ُتوا ُب ْرهَا َن ُك ْم إِنْ ُكن ُت ْم َ
 /45ما نقله ابن القطان الفاسً عن النٌر حٌث قال"وال نعلم أحدا من فقهاء األمصار
قضى بالشاهد الواحد" ٌتعارض مع ما نقله عن النوادر حٌث قال" وهذا أن المرأة
إذا قالت أنا ولدت هذا الؽبلم لتلزمه رجبل هو زوجها لم ٌقبل قولها إذا أنكره زوجها
وأنكر والدتها فطلبت نساء ٌشهدن لها بالوالدة بعد أن تزوجها بؤكثر من ستة أشهر
جازت شهادتهن ولزمه الولد إال األوزاعً فإنه قال :ال تقبل شهادة النساء على ذلك
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ولكن القول قول المرأة إنها ولدته -وأجمع الصحابة أن المرأة الواحدة مقبولة
الشهادة على الشهادة والشهادة على حكم الحاكم" قلت وجمهور الققهاء على قبول
شاهد واحد فً رإٌة هبلل رمضان ال شوال إال مالكا وفً بعض األمور األخرى
اإلستثنابٌة ،وأما دلٌل الجمهور فً هذه المسؤلة قوله جل وعبل َ {:وأَ ْ
ش ِهدُوا َذ َوى َعدْ ٍل
ش ِهدُوا َ
اس َت ْ
ِم ْن ُك ْم} وقوله جل وعبل { َو ْ
ش ِهٌدَ ٌْ ِن مِنْ ِر َجالِ ُك ْم َفإِنْ لَ ْم ٌَ ُكو َنا َر ُجلَ ٌْ ِن َف َر ُجل ٌ
ض ْونَ مِنْ ال ُّ
اء أَنْ َتضِ لَّ إِ ْحدَ ا ُه َما َف ُت َذ ِّك َر إِ ْحدَ ا ُه َما األ ُ ْخ َرى َوَّل
ش َهدَ ِ
ان ِم َّمنْ َت ْر َ
َو ْ
ام َرأَ َت ِ
ٌَؤْ َب ال ُّ
ش َهدَ ا ُء إِ َذا َما ُد ُعوا}[البقرة . ]286
 /46ما نقله ابن القطان عن النوادر :وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرا بالؽا عدال
جابز الشهادة فً الزنى وؼٌره إال مالكا فإنه قال ال ٌجوز فً الزنى وما أشبهه
وتجوز فٌما سوى ذلك"،قلت لم ٌتفرد اإلمام مالك بمنعه الشهادة قال ابن قدامة
الحنبلً معقبا على قول الخرقً"وشهادة ولد الزنى جابزة فً الزنى وؼٌره ،فقال:
"هذا قول أكثر أهل العلم،منهم عطاء ،والحسن ،والشعبً ،والزهري ،والشافعً،
وإسحاق ،وأبو عبٌد ،وأبو حنٌفة وأصحابه ،وقال مالك واللٌث:ال تجوز شهادته فً
الزنى وحده،ألنه متهم ،فإن العادة فٌمن فعل قبٌحا،أنه ٌجب أن ٌكون له نظراء،
وحكى عن عثمان ،أنه قال:ودت الزانٌة أن النساء كلهن زنٌن" قلت قد استدلت
{ َوَّل َت ِز ُر َو ِاز َرةٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َرى}
عابشة على من منع إمامته بقوله جل وعبل
[اإلسراء. ]15:
 /47قول ابن المنذر "وأجمع أهل العلم أال ٌشهدوا الشاهد على خطه إذا لم ٌتذكر:
"وفً اإلشراؾ :وعدٌد من ٌحفظ عنه من أهل العلم ٌمنعون أن ٌشهد الشاهد على
خطه إذا لم ٌذكره وعن النوادر "وأجمعوا أن الشهادة عند القاضً أن هذا خط فبلن
بإقراره لفبلن بن فبلن بدٌن ذكره ال ٌجوز إال مالكا فإنه أجازها بشهادة اثنٌن
{ ٌَؤ َ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِ َذا
فصاعدا" قلت أما دلٌل اإلمام مالك فهو قوله جل وعبل:
ِب أَنْ
ِب ِبا ْل َعدْ ِل َوَّل ٌَؤْ َب َكات ٌ
َتدَ ا ٌَن ُت ْم ِبدَ ٌْ ٍن إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى َف ْاك ُت ُبوهُ َو ْل ٌَ ْك ُت ْب َب ٌْ َن ُك ْم َكات ٌ
ٌَ ْك ُت َب َك َما َعلَّ َم ُه َّ
هللا}  .وقوله تعالىٌ{ :ؤ َ ٌُّ َها
هللا ُ َف ْل ٌَ ْك ُت ْب َو ْل ٌُ ْملِلْ الَّذِي َعلَ ٌْ ِه ا ْل َح ُّق َو ْل ٌَ َّت ِق َّ َ
الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َ
ض َر أَ َحدَ ُك ْم ا ْل َم ْو ُ
ان َذ َوا َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم
ش َهادَ ةُ َب ٌْنِ ُك ْم إِ َذا َح َ
ت حٌِنَ ا ْل َوصِ ٌَّ ِة ا ْث َن ِ
أَ ْو َ
ت
صا َب ْت ُك ْم ُمصِ ٌ َب ُة ا ْل َم ْو ِ
ض َفؤ َ َ
ض َر ْب ُت ْم فًِ األَ ْر ِ
ان مِنْ َؼ ٌْ ِر ُك ْم إِنْ أَ ْن ُت ْم َ
آخ َر ِ
اّلِل إِنْ ْار َت ْب ُت ْم َّل َن ْ
ش َت ِري بِ ِه َث َمنا ً َولَ ْو َكانَ َذا
ان بِ َّ ِ
سو َنهُ َما مِنْ َب ْع ِد َّ
َت ْحبِ ُ
الصال ِة َف ٌُ ْقسِ َم ِ
اس َت َح َّقا إِ ْثما ً
قُ ْر َبى َوَّل َن ْك ُت ُم َ
ش َهادَ َة َّ ِ
هللا إِ َّنا إِذاً لَمِنْ اآلثِمٌِنَ (َ )106فإِنْ ُعث َِر َعلَى أَ َّنهُ َما ْ
اّلِل لَ َ
َف َ
ش َهادَ ُت َنا
ان ِب َّ ِ
ان َم َقا َمهُ َما مِنْ الَّذٌِنَ ْ
ان َف ٌُ ْقسِ َم ِ
اس َت َح َّق َعلَ ٌْ ِه ْم األَ ْولَ ٌَ ِ
ان ٌَقُو َم ِ
آخ َر ِ
اع َتدَ ٌْ َنا إِ َّنا إِذاً لَمِنْ َّ
أَ َح ُّق مِنْ َ
الظالِمٌِنَ } [المابدة  ] 107-106وعن ابن
ش َهادَ تِ ِه َما َو َما ْ
عباس قال خرج رجل من بنً سهم مع تمٌم الداري وعدي بن بداء فمات السهمً
بؤرض لٌس فٌها مسلم فؤوصى إلٌهما ،فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا
بالذهب فؤحلفهما رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم باهلل ما كتمناها وال أطلعتما ،ثم
وجدوه بمكة ،فقٌل اشترٌناه من تمٌم الداري وعدي ،فقام رجبلن من أولٌاء السهمً
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فحلفا باهلل لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم ،وأخذوا الجام ،قال وفٌهم
نزلت { ٌَـا َ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َ
ش َهادَ ةُ َب ٌْنِ ُك ْم} اآلٌة أخرجه الشوكانً فً تفسٌره فتح
القدٌر وقال أخرجه البخاري فً التارٌخ والترمذي وحسنه وابن جرٌر وابن المنذر
والنحاس والطبرانً وأبو الشٌخ وابن مردوٌه والبٌهقً فً سننه وقال :وفً إسناده
محمد بن أبً القاسم الكوفً ،قال الترمذي :قٌل إنه صالح الحدٌث ،وقد روى ذلك
أبو داود من طرٌقه ،وقد روى جماعة من التابعٌن أن هذه القصة هً السبب فً
نزول اآلٌة ،وذكرها المفسرون فً تفاسٌرهم وقال القرطبً إنه أجمع أهل التفسٌر
على أن هذه القصة هً السبب فً نزول اآلٌة" وقال قبل ذلك وذهب مالك والشافعً
ض ْونَ مِنْ
وأبو حنٌفة وؼٌرهم من الفقهاء أن اآلٌة منسوخة ،واحتجوا بقوله { ِم َّمنْ َت ْر َ
اء} وقوله { َوأَ ْ
ال ُّ
ش ِهدُوا َذ َوى َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم} والكفار لٌسوا بمرضٌٌن وال عدول،
ش َهدَ ِ
وخالفهم الجمهور فقالوا :اآلٌة محكمة وهو الحق لعدم وجود دلٌل صحٌح ٌدل على
اء } وقوله { َوأَ ْ
ض ْونَ مِنْ ال ُّ
ش ِهدُوا َذ َوى َعدْ ٍل
ش َهدَ ِ
النسخ ،وأما قوله تعالى { ِم َّمنْ َت ْر َ
ِم ْن ُك ْم} فهما عامان فً األشخاص واألزمان واألحوال ،وهذه اآلٌة خاصة بحالة
الضرب فً األرض وبالوصٌة وبحالة عدم الشهود المسلمٌن ،وال تعارض بٌن عام
وخاص".
 /48الدلٌل على اإلجماع القابل بجواز شهادة األخ العدل ألخٌه كما فً اإلجماع
البن المنذر وأكده فً اإلشراؾ إال أنه زاد "وروي عن مالك قال:ال تجوز شهادة
األخ ألخٌه فً النسب وتجوز فً الحقوق" قلت ونقل ابن قدامة عن الثوري أنه قال
ال تقبل شهادته ألخٌه إذا كان منقطعا إلٌه فً صلته وبره ،ألنه متهم فً حقه ،وقال
ابن المنذر قال مالك ال تجوز شهادة األخ ألخٌه فً النسب وتجوز فً الحقوق ولنا
عموم اآلٌات وألنه عدل ؼٌر متهم فتقبل شهادته له" كان هذا كبلم ابن قدامة
المقدسً فً شرحه لمختصر الخرقً المسمى "المؽنً" قلت وٌقصد بعموم اآلٌات
ش ِهدُوا َ
اس َت ْ
[البقرة  ]281وقوله جل وعبل
ش ِهٌدَ ٌْ ِن مِنْ ِر َجالِ ُك ْم}
قوله تعالى { َو ْ
{ َوأَ ْ
ش ِهدُوا َذ َوى َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم}.
 /49الدلٌل على اإلجماع الذي نقله ابن القطان عن النوادر "وأجمعوا أنه لٌس على
الرجل أن ٌحلؾ فً الدعوى قابما إال مالكا فإنه أوجب علٌه أن ٌحلؾ قابما" قلت
أخرج ابن عبد البر فً كتابه "االستذكار" ج

7ص129

"قال مالكٌ :حلؾ المسلم فً

القسامة واللعان ،وفٌما له بال من الحقوق على ربع دٌنار فصاعدا فً جامع بلده فً
أعظم مواضعه ،ولٌس علٌه التوجه إلى القبلة ،هذه رواٌة ابن القاسم وروى ابن
الماجشون عن مالك أنه ٌحلؾ قابما مستقبل القبلة "ونقل عن الشافعً قال:ومذهب
الشافعً فً الٌمٌن بٌن الركن والمقام بمكة وعند منبر النبً علٌه [الصبلة] والسبلم
بالمدٌنة وال بٌن الركن والمقام بمكة إال فً عشرٌن دٌنارا ،فصاعدا".
 /50قول ابن المنذر":وأجمعوا على تسلٌم العبد فً القتل ،وانفرد مالك فؤنكره":قلت
إن كان ٌقصد بالتسلٌم القود فلم ٌصب فقد أخرج ابن عبد البر فً اإلستذكار
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ج":8ص":174قال مالك [فً الموطإ] :لٌس بٌن الحر والعبد قود فً شًء من
الجراح ،والعبد ٌقتل بالحر إذا قتله عمدا ،وال ٌقتل الحر بالعبد إذا قتله عمدا ،وهو
أحسن ما سمعت" قال أبو عمر :أما اختبلفهم فً القصاص بٌن العبٌد واألحرار،
فاتفق مالك واللٌث ،على أن العبد ٌقتل بالحر ،وأن الحر ال ٌقتل بالعبد "ثم
قال ":واتفقا على أن الكافر ٌقتل بالمإمن ،وال ٌقتل به المإمن ،وٌقتل العبد بالحر وال
ٌقتل به الحر وقال الشافعً :كل من جرى علٌه القصاص فً النفس ،جرى علٌه فً
الجراح ،ولٌس بٌن الحر والعبد ،قصاص ،إال أن ٌشاء الحر ،وقال أبو حنٌفة
وأصحابه :ال قصاص بٌن األحرار والعبٌد إال فً النفس ،فإنه ٌقتل الحر بالعبد ،كما
ٌقتل العبد بالحر ،وال قصاص بٌنهما فً شًء من الجراح واألعضاء ،وقال ابن أبً
لٌلى :القصاص بٌن الحر والعبد ،فً النفس ،وفً كل ما ٌستطاع فٌه القصاص من
األعضاء ،وهو قول داود ،واحتج بقول النبً صلى هللا علٌه وسلم "المسلمون تتكافؤ
دماإهم" فلم ٌفرق بٌن حر وعبد ،لكن قال ابن عبد البر":قال أبو عمر :قد قال هللا
ِن أَنْ ٌَ ْق ُتلَ ُم ْإمِنا ً إَِّلَّ َخ َطؤ ً َو َمنْ َق َتلَ ُم ْإمِنا ً َخ َطؤ ً َف َت ْح ِرٌ ُر
عز وجل { َو َما َكانَ لِ ُم ْإم ٍ
َر َق َب ٍة ُم ْإ ِم َن ٍة َو ِد ٌَ ٌة ُم َسلَّ َم ٌة إِلَى أَهْ لِ ِه} [النساء  ]92فؤجمع العلماء أنه ال ٌدخل العبٌد
فً هذه اآلٌة ،وإنما أراد بها األحرار ،فكذلك قوله علٌه السبلم [المسلمون تتكافؤ
دماإهم] أرٌد به األحرار دون العبٌد ،والجمهور على ذلك :إلى أن قال" :واتفق أبو
حنٌفة وأصحابه والثوري وابن أبً لٌلى وداود على أن الحر ٌقتل بالعبد كما ٌقتل
العبد به ،وروي ذلك عن علً وابن مسعود رضً هللا عنهما وبه قال سعٌد بن
المسٌب وإبراهٌم النخعً وقتادة والحكم ،وقال مالك واللٌث والشافعً وابن شبرمه:
ال ٌقتل حر بعبد ،وبه قال أبو ثور ،وأحمد وإسحاق وهو قول الحسن وعطاء
وعكرمة وعمر بن دٌنار وعمر بن عبد العزٌز وسالم بن عبد هللا والقاسم بن محمد،
والشعبً ،فتبٌن وهم ابن المنذر ألن المسؤلة مسؤلة خبلؾ وهللا أعلم .
 /51ما نقله ابن القطان الفاسً عن النوادر قال" :وأجمعوا أن من سرق وال ٌمٌن له
ألنها قطعت فً قصاص أو ؼٌره قطعت رجله الٌسرى إال مالكا فإنه قال تقطع ٌده
544
الٌسرى" قلت أخرج ابن عبد البر فً المجلد السابع من كتابه االستذكار ص
و 545و  – 546قال" :اختلؾ العلماء من السلؾ والخلؾ فٌما ٌقطع من السارق إذا
قطعت ٌده الٌمنى بسرقة ٌسرقها ،ثم عاد فسرق أخرى ،بعد إجماعهم أن الٌد الٌمنى
تقطع منه أوال ،فقال مالك والشافعً وأصحابهما ،إذا قطع فً السرقة ،ثم سرق
ثانٌة ،قطعت رجله الٌسرى ،ثم إن سرق ثالثة قطعت ٌده الٌسرى ثم إن سرق رابعة
قطعت رجله الٌسرى ،وٌحسم كل واحدة بالنار ساعة القطع ،خوؾ التلؾ ،والقطع
عندهم من المفصل ،وبه قال قتادة وإلٌه ذهب أبو ثور وروي ذلك عن عمر بن
الخطاب وعن أبً بكر وقال بذلك جماعة من السلؾ والتابعٌن ،وقال سفٌان الثوري
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وأبو حنٌفة وأبو ٌوسؾ ومحمد إذا وجب على السارق القطع قطعت ٌده الٌمنى من
المفصل ثم إن سرق ثانٌة قطعت رجله الٌسرى وال ٌقطع منه شًء بعد ذلك وإنما
علٌه الؽرم ،وهو قول الزهري [وحماد] والشعبً وإبراهٌم النخعً وإلٌه ذهب أحمد
وقال أبو عمر :روي هذا القول [عن] جماعة من الصحابة والتابعٌن ومن بعده من
العلماء الخالفٌن" قلت والدلٌل على ذلك ما رواه مالك فً مإطبه عن عبد الرحمن
بن القاسم عن أبٌه أن رجبل من أهل الٌمن أقطع الٌد والرجل ،قدم فنزل على أبً
بكر الصدٌق فشكا إلٌه أن عامل الٌمن قد ظلمه فكان ٌصلً من اللٌل فٌقول أبو بكر:
بؤبٌك ما لٌلك بلٌل سارق ،ثم إنهم فقدوا عقدا ألسماء بنت عمٌس امرأة أبً بكر
الصدٌق ،فجعل الرجل ٌطوؾ معهم وٌقول :اللهم علٌك بمن بٌت هذا البٌت الصالح
فوجدوا الحلً عند صابػ زعم أن األقطع جاءه به ،فاعترؾ به األقطع أوأشهد علٌه
به فؤمر به أبو بكر الصدٌق فقطعت ٌده الٌسرى" .أخرجه الدارقطنً بإسناده
.
الخاص ،وهللا تعالى أعلم من كل علٌم
 /52ما نقله ابن القطان الفاسً عن النوادر قال" :وأجمعوا أن من قال لرجل ٌا
مخنث ،وحلؾ أنه ما أراد قذفا لم ٌحد إال مالكا فإنه قالٌ :حد لذلك ،قلت :ودلٌل
مالك قوي جدا ألنه ٌعتمد على مقصد من مقاصد الشرع أال وهو حفظ العرض ،وقد
تواتر عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال فً حجة الوداع عند مسجد الخٌؾ بمنى ٌوم
النحر" :أال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام" الحدٌث ،متفق علٌه وتقدم
تخرٌجه ،وقوله صلى هللا علٌه وسلم" :كل المسلم على المسلم حرام ،دمه وماله
وعرضه" أخرجه مسلم وؼٌره ،وقال ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً [ج ،12
ص" :]392فلو قال لرجلٌ :ا مخنث أو المرأة ٌا قحبة ،وفسره بما لٌس بقذؾ مثل
أن ٌرٌد بالمخنث أن فٌه طباع التؤنٌث والتشبه بالنساء ،وبالقحبة أنها تستعد لذلك،
فبل حد علٌه ،وكذلك إذا قال ٌا فاجرا ٌا خبٌثا ،وحكى أبو الخطاب فً هذا رواٌة
أخرى ،أنه قذؾ صرٌح ،وٌجب به الحد ،والصحٌح األول" قلت :فتبٌن أنه قول فً
المذهب الحنبلً وأنه لم ٌتفرد به مالك ،قال أبو عبد هللا الدمشقً فً كتابه "رحمة
األمة فً اختبلؾ األبمة"" :والتعرٌض ال ٌوجب الحد عند أبً حنٌفة ،وإن نوى به
القذؾ ،وقال مالكٌ :وجب الحد على اإلطبلق ،وقال الشافعً إن نوى به القذؾ،
وفسره به وجب به الحد ،وعن أحمد رواٌتان :أظهرهما وجوب الحد على اإلطبلق،
واألخرى كمذهب الشافعً" وهللا أعلم.
 /53قول ابن المنذر" :وأجمع كثٌر من أهل العلم أن فً اإلبهام أنملتٌن ،وانفرد مالك
بن أنس فقال :ثبلثة أنامل ،أحد قولٌه ،واآلخر ٌوافق" وقال ابن حزم بؤن فٌه عشر
الدٌة وأن فً السبابة كلها عشر الدٌة وفً الوسطى تسعة أعشار الدٌة وفً الخنصر
نصؾ عشر الدٌة وللمرأة نصؾ ذلك :قلت ما نقله ابن حزم ٌنقض ما نقله ابن
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المنذر ،وقال الشوكانً فً نٌل األوطار "دٌة األنؾ والعٌن والرجل والخنصر
والبنصر" معقبا على حدٌث ابن عباس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :هذه
وهذه سواء ٌعنً الخنصر والبنصر واإلبهام" الذي أخرجه الجماعة إال مسلم قال
قوله "هذه وهذه سواء"إلخ..هذا نص صرٌح ٌرد القول بالتفاضل بٌن األصابع وال
أعرؾ مخالفا من أهل العلم لما ٌقتضٌه إال ما روي عن عمر ومجاهد وقد قدمنا أنه
روي الرجوع" وقال الشوكانً فً نٌل األوطار ج  7معلقا على حدٌث أبً بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم عن أبٌه عن جده الطوٌل وفٌه "وفً كل أصبع من أصابع
الٌد والرجل عشر من اإلبل" قال":هذا مذهب األكثرٌن وروي عن عمر أنه كان
ٌجعل فً الخنصر ستا من اإلبل وفً البنصر تسعا وفً الوسطى عشرا وفً السبابة
اثنً عشر وفً اإلبهام ثبلث عشرة ثم روي عنه الرجوع عن ذلك ،وروي عن
مجاهد أنه قال فً اإلبهام خمس عشرة وفً التً تلٌها عشر وفً الوسطى عشر
وفً التً تلٌها ثمان وفً الخنصر سبع ،وهو مردود بحدٌث الباب وبحدٌث أبً
موسى وعمرو بن شعٌب [وقد تقدما فً النقطة السابقة] ثم قال "وذهبت الشافعٌة
والحنفٌة والقاسمٌة إلى أن فً كل أنملة ثلث دٌة األصبع إال أنملة اإلبهام ففٌها
النصؾ ،وقال مالك بل الثلث "قلت وقد تقدم قول ابن قدامة الحنبلً وهو ٌوافق بقٌة
المذاهب ،وهللا تعالى أعلم.
 /54و قول ابن المنذر" :وأجمعوا أن األنامل سواء ،وأن فً كل أنملة ثلث دٌة أصبع
إال اإلبهام وقال ابن قدامة فً المؽنً" :وفً كل أصبع ثبلث أنامل إال اإلبهام ،فإنها
أنملتان ،ففً كل أنملة من ؼٌر اإلبهام ثلث عقل اإلبهام ثبلثة أبعرة وثلث ،وفً كل
أنملة من اإلبهام خمس من اإلبل ،نصؾ دٌتها وحكً عن مالك أنه قال :اإلبهام
أٌضا ثبلث أنامل إحداها باطنة " قلت والدلٌل على ذلك كله أحادٌث منها ما رواه
ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :هذه وهذه سواء
ٌعنً الخنصر والبنصر واإلبهام" أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي
والنسابً وابن ماجه .وعن أبً موسى رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قضى فً األصابع بعشر عشر من اإلبل" ،أخرجه أحمد وأبو داود والنسابً وابن
ماجه وكذلك ابن حبان وعنه الهٌثمً فً "موارد الظمآن" وسكت علٌه أبو داود
والمنذري فهو صالح لبلحتجاج وعن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده قال :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :فً كل أصبع عشر من اإلبل وفً كل سن خمس
من اإلبل واألصابع سواء واألسنان سواء" أخرجه أحمد وأبو داود والنسابً وابن
ماجه وقد سكت عنه أبو داود والمنذري وابن حجر فً تلخٌص الحبٌر فهو صالح
لبلحتجاج به وقال ابن رشد فً بداٌة المجتهد" :وقال جمهور العلماء وأبمة الفتوى
مالك وأبو حنٌفة والشافعً والثوري وؼٌرهم :إن فً كل أصبع عشرا من اإلبل وإن
Page 174

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

األصابع فً ذلك سواء وإن فً كل أنملة [ثلث] العشر إال ما له من األصابع أنملتان
كاإلبهام ففً أنملته خمس من اإلبل" وعمدتهم فً ذلك ما جاء فً حدٌث عمرو بن
حزم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال" :وفً كل أصبع مما هنالك عشر من
اإلبل" وعن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
قضى فً األصابع بعشر العشر".
 /55قول ابن المنذر":وأجمع أكثر أهل العلم أن فً األذنٌن الدٌة ،وانفرد مالك بن
أنس قفال :سمعنا أن فً السمع الدٌة " وقال ابن قدامة بؤن لمالك قوال بؤن فٌهما الدٌة
قلت لعله القول الذي بٌنه ابن رشد فً بداٌة المجتهد حٌث قال "وأما مالك فالمشهور
عنده ال تجب فً األذنٌن الدٌة إال إذا ذهب سمعهما ،فإن لم ٌذهب ففٌه حكومة،
وروي عن أبً بكر أنه قضى فً األذنٌن بخمس عشرة من اإلبل وقال :إنهما ال
ٌضران السمع وٌسترهما الشعر" قلت:قال ابن حزم فً المحلى بعدما تحامل على
المالكٌة كعادته" قال علً :وأما نحن فبل حجة عندنا إال فً كبلم هللا تعالى ،أو كبلم
رسوله صلى هللا علٌه وسلم أو إجماع متٌقن ال مدخل للشك فٌه ،ولٌس ههنا شًء
من ذلك ،فبل شًء فً األذنٌن إال القود ،أو المقاداة فً العمد ألنه جرح وال شًء
فً الخطإ فً ذلك لما ذكرنا" [أنظر المحلى :األذن – 2058 :مسؤلة قد ذكرنا فً
صحٌفة ابن حزم وحدٌث مكحول :فً األذنٌن الدٌة وجاء فً ذلك عن السلؾ].
 /56قول ابن القطان نقبل عن االستذكار " :وقال الطبري أجمعت الحجة على أن
البدنة والبقرة ال تجزئ عن أكثر من سبعة وقال الطحاوي اتفقوا على جوازها عن
سبعة واختلفوا فٌما زاد" منتقض بما نقله نفسه عن النوادر حٌث ٌقول" وأجمعوا أن
البقرة أو الشاة تجزئ عن سبعة مضحٌن وسواء كانوا من أهل بٌت أو أهل بٌوت
كثٌرة إال مالك بن أنس فإنه قال إن كانوا أهل بٌت واحد أجزأتهم وإال لم تجزبهم"
ودلٌل الجمهور المخالؾ لمالك رحمه هللا وإٌانا كما أنه دلٌل مالك أٌضا فٌما ٌخص
بالبٌت الواحد حدٌث جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما الطوٌل وفٌه قال" :نحرنا مع
رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم البقرة عن سبعة ،والبدنة عن سبعة" أخرجه الجماعة
إال البخاري -عن مالك بن أنس عن أبً الزبٌر عن جابر قال :نحرنا مع رسول هللا
صلً هللا علٌه وسلم بالحدٌبٌة .البدنة عن سبعة ،والبقرة عن سبعة" رواه الجماعة
عن اإلمام مالك بن أنس كما أخرجه هو فً الموطؤ" واإلمام احمد فً المسند" كما
فً الزٌلعً ونقلناه بتصرؾ وفٌه عنعنة أبً الزبٌر .
 /57ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن اإلشراؾ" :وأجمعوا على أن الذمً إذا
وجد الركاز علٌه فٌه الخمس وما ٌوجد من ركاز الحدٌد والجوهر وؼٌر ذلك
الخمس وعلٌه سابر الفقهاء" ٌنتقض بما نقله ابن حزم فً المراتب "حٌث قال" :لم
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ٌتفقوا فً الركاز على شًء ٌمكن جمعه ألن مالكا ٌقول إن وجد فً أرض عنوة
فهو لمفتتحها ال لواجده وإن وجد فً أرض صلح فهو كله ألرض الصلح ال لواجده
وال خمس فٌه وإنما الخمس فٌما وجد من ذلك فً أرض العرب وقال الحسن ما
وجد فً أرض العرب فبل خمس فٌه وإنما فٌه الزكاة وقال الشافعً وؼٌره حٌث ما
وجد فهو لواجده وفٌه الخمس وكذلك لم ٌتفقوا فً المعدن على شًء ٌمكن جمعه وال
فٌما ٌخرج من البحر وال أعلم بٌنهم خبلفا فً أنه ال شًء فً السمك المتصٌد وأما
الصٌد البري فقد اتفقوا أنه لصابده فً أرض اإلسبلم خاصة حاشا الحرمٌن وأنه ال
شًء علٌه فٌه" قلت وأكد ذلك الشوكانً فً "نٌل األوطار" حٌث قال" :وظاهره
سواء كان الواجد له مسلما أو ذمٌا وإلى ذلك ذهب الجمهور وعند الشافعً ال ٌخرج
منه شًء" قلت والحقٌقة أن المذهب الشافعً ٌقول إن الركاز لصاحبه وعلٌه
الخمس هذا هو مشهور المذهب كما فً مؽنً المحتاج" والمجموع "والمروزي
والماوردي إلخ. .
 /58قول ابن حزم" :لم ٌتفقوا فً الركاز على شًء ٌمكن جمعه ألن مالكا ٌقول إن
وجد فً أرض عنوة فهو لمفتتحها ال لواجده وإن وجد فً أرض صلح فهو كله
ألرض الصلح ال لواجده وال خمس فٌه وإنما الخمس فٌما وجد من ذلك فً أرض
العرب وقال الحسن ما وجد فً أرض العرب فبل خمس فٌه وإنما فٌه الزكاة وقال
الشافعً وؼٌره حٌث ما وجد فهو لواجده وفٌه الخمس وكذلك لم ٌتفقوا فً المعدن
على شًء ٌمكن جمعه وال فٌما ٌخرج من البحر وال أعلم بٌنهم خبلفا فً أنه ال
شًء فً السمك المتصٌد وأما الصٌد البري فقد اتفقوا على أنه لصابده فً أرض
اإلسبلم خاصة حاشا الحرمٌن وأنه ال شًء علٌه فٌه" قلت وقد وردت أحادٌث فً
حق الركاز منها ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً والترمذي والدارمً
وابن ماجه ومالك وابن الجارود والبٌهقً والطٌالسً وأحمد وأبو عبٌد وابن أبً
شٌبة وؼٌرهم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
قال" :العجماء جرحها جبار والببر جبار والمعدن جبار وفً الركاز الخمس" وقد
تقدم.
59ـ ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن اإلشراؾ" :وأجمع كل من ٌحفظ عنه من
أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بؽٌر أمره أن الوالء للمعتق،
وعن النوادر مثله" :قلت هذه مسؤلة خبلؾ ،وسبب اختبلؾ الفقهاء األحادٌث
الواردة فً الباب ،فمنها حدٌث عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده أن النبً صلى
هللا علٌه وسلم قال" :ال طبلق إال فٌما تملك ،وال عتق إال فٌما تملك ،وال بٌع إال فٌما
تملك ،وال وفاء نذر إال فٌما تملك" أخرجه ابن أبً شٌبة فً المصنؾ وأحمد فً
المسند والطحاوي فً مشكل اآلثار ،وأبو داود والترمذي وابن ماجه فً السنن وأبو
نعٌم األصبهانً فً أخبار أصبهان .وعن جابر قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم" :ال طبلق لمن لم ٌنكح ،وال عتاق لمن لم ٌملك" أخرجه الطٌالسً والبٌهقً
قال ابن قدامة فً المؽنً [ج ، 14ص  349ط .هجر]" :وال ٌصح العتق من ؼٌر المال
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[ ]...ولو قال رجل لعبد آخر :أنت حر من مالً ،فلٌس بشًء ،فإن اشتراه بعد ذلك،
فهو مملوكه ،وال شًء علٌه ،وبهذا قال مالك والشافعً وعامة الفقهاء ،قلت إال أن
ابن عبد البر قال :فً االستذكار :كتاب العتق [ط.دار قتٌبة ،ج  ، 23ص" :]209ومن هذا
الباب عتق المرء عن ؼٌره بإذنه وبؽٌر إذنه ،وقد اختلؾ العلماء فً ذلك :فالذي
ذهب إلٌه مالك فً المشهور من مذهبه عند أكثر أصحابه أن الوالء عنه سواء كان
بؤمره ،أو بؽٌر أمره ،وقال :أشهب :الوالء للمعتق ،وسواء أمره بذلك أو لم ٌؤمره،
وهو قول اللٌث واألوزاعً ،وحجة مالك حدٌث ابن شهاب أن رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم قال فً حدٌث ذكره" :إن نبً هللا أٌوب علٌه السبلم ،قال فً ببلبه :إن
هللا تعالى ٌعلم أنً كنت أمر على الرجلٌن ٌتنازعان ،وٌذكران هللا تعالى ،فؤرجع إلى
بٌتً ،فؤكفر عنهما كراهة أن ٌذكر هللا تعالى إال فً حق" وقد روي هذا الحدٌث عن
ابن شهاب عن أنس ،وقد ذكرنا ذلك باألسانٌد فً التمهٌد وفً هذا الحدٌث دلٌل على
جواز عتق المرء عن ؼٌره ،ألن الكفارة قد تكون بالعتق وؼٌره ،ولم ٌبلؽنا أن
شرٌعة أٌوب كانت بخبلؾ شرٌعتنا ،وقد قال هللا عز وجل( :أ ُ ْولَب َِك الذ َ
ٌِن َهدَ ى هللا ُ
َف ِبهُدَ ا ُه ُم ا ْق َت ِد ْه) ،وقال الشافعً :إذا أعتقت عبدك عن رجل حً أو مٌت بؽٌر أمره،
فوالإه لك وإن أعتقته عنه بؤمره بعوض أو بؽٌر عوض ،فوالإه له وٌجزبه بماله
وسواء قبله المعتق عنه أو لم ٌقبله ،وهو قول أحمد وداود ،وقال أبو حنٌفة وأصحابه
والثوري :إن قال أعتق عنً عبدك على ما ذكره فالوالء للمعتق عنه ،ألنه بٌع
صحٌح ،وإذا قال :اعتق عبدك عنً بؽٌر مال ،فالوالء للمعتق ،ألن األمر لم ٌملك
منه شٌبا ،وهً هبة باطل ألنه ال ٌصح فٌها القبض ،قال أبو عمر :القول فً هذا
الباب قوله صلى هللا علٌه وسلم" :الوالء لمن أعتق".
60ـ قول ابن المنذر" :وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بؽٌر أمره أن
الوالء للمعتق" ٌتناقض مع قول ابن حزم" :واختلفوا فً عتق ما ال ٌملك" قلت
وأخرج ابن قدامة فً المؽنً" :وال ٌصح العتق من ؼٌر المال ،فلو أعتق عبد ولده
الصؽٌر أو ٌتٌمه الذي فً حجره ،لم ٌصح ،وبهذا قال الشافعً وابن المنذر ،وقال
مالكٌ :صح عتق عبد ولده الصؽٌر ،لقوله صلى هللا علٌه وسلم" :أنت ومالك ألبٌك"
قلت وأما قوله صلى هللا علٌه وسلم" :الوالء لمن أعتق" متفق علٌه ،فهو فٌمن
اشترى مكاتبا كما دل على ذلك حدٌث برٌرة عندما كاتبت أهلها وذكرت ذلك لعابشة
رضً هللا عنها وطلبت منها المساعدة ألنها عاجزة عن أداء النجوم ،فقبلت عابشة
رضً هللا عنها على أن ٌكون لها الوالء ،فلما أخبرت برٌرة أسٌادها بذلك امتنعوا
واشترطوا أن ٌكون الوالء لهم فسمع بذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال
لعابشة "اشترٌها ولك الوالء" .وقد تقدم الحدٌث بنصه وتخرٌجه وسٌؤتً فً النقطة
الموالٌة.
61ـ قول ابن حزم :واتفقوا أن العتق بصفة إلى أجل جابز" :قلت قال ابن قدامة فً
كتابه المؽنً :وحكً عن مالك أنه إذا قال لعبده :أنت حر فً رأس الحول ،عتق فً
الحال ،وحكى ابن المنذر عنه أنها إذا كانت جارٌة لم ٌطؤها ،ألنه ال ٌملكها ملكا
تاما ،وال ٌهبها ،وال ٌبٌعها ،وال ٌلحقها نسب وإن مات السٌد قبل الوقت ،كانت حرة
عند الوقت من رأس المال ،وقد روي عن أبً ذر أنه قال لعبده :أنت عتٌق إلى
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رأس الحول" انظر المؽنً البن قدامة
جدهن جد وهزلهن جد :النكاح والطبلق والعتق" أخرجه أحمد.
 /62الدلٌل على اإلجماع القابل بؤنه ال تجوز الحمالة بالمكاتبة ،وقد نقل ذلك ابن
القطان عن النوادر واالستذكار :قلت هذا لٌس بإجماع صحٌح ألن البعض أجاز
الحمالة ،فقد بوب لها مالك فً الموطؤ حٌث قال[ :باب الحمالة فً الكتابة (" :])1501قال
مالك :األمر المجتمع علٌه عندنا ،أن العبٌد إذا كوتبوا جمٌعا كتابة واحدة ،فإن
بعضهم حمبلء عن بعض وإنه ال ٌوضع عنهم موت أحدهم ،شًء ،وإن قال أحدهم:
قد عجزت ،وألقى بٌدٌه ،فإن ألصحابه أن ٌستعملوه فٌما ٌطٌق من العمل،
وٌتعاونون بذلك فً كتابتهم ،حتى ٌعتق بعتقهم ،إن عتقوا ،وٌرق برقهم ،إن رقوا"
وتعقبه ابن عبد البر فً االستذكار [ج ، 7ص " :]393قال أبو عمر :اختلؾ الفقهاء فً
هذه المسؤلة ،فروى فٌها سفٌان كقول مالك وقال أبو حنٌفة وأصحابه :ال ٌكون لعبٌد
إذا كاتبهم سٌدهم كتابة واحدة ،حمل بعضهم عن بعض ،إال أن ٌكاتب الرجل عبدٌه
كتابة واحدة معلومة ،وٌشترط علٌهما أنهما إن أدٌا عتقا ،وإن عجزا ردا فً الرق،
فإن لم ٌشترط ذلك علٌهما ،لم ٌكونا حمٌلٌن بعضهما عن بعض..إلى أن قال :وقال
عطاء وعمرو بن دٌنار وسلٌمان بن موسى ،ال ٌكون أحد العبٌد المكاتب حمبل عن
ؼٌره سواء قال سٌده واشترطه أم ال ،ألنه إن عجز عاد عبدا ،فلٌس دٌنه ببلزم،
وأما الشافعً ،فبل ٌجوز عنده أن ٌحتمل أحد العبٌد عن صاحبه شٌبا من الكتابة التً
أكرهوا علٌها ،قال :فإن اشترط ذلك علٌهم السٌد ،فالكتابة فاسدة" قلت :وأما دلٌل من
ٌِر َوأَ َنا ِب ِه َزعِ ٌ ٌم) وقوله
أجاز الحمالة ،قوله جل وعبل فً سورة ٌوسؾَ ( :حمْ ُل َبع ٍ
صلى هللا علٌه وسلمٌ" :ا قبٌصة إن المسؤلة ال تحل إال بإحدى ثبلث ،وفٌه ورجل
تحمل حمالة" الحدٌث.
[ج ، 10ص  ، 410ط .دار هجر]

ولحدٌث" :ثبلث

63ـ ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن نوادر اإلجماع حٌث قال" :وأجمعوا أن
من قذؾ مٌتا فجاء ؼرٌب ال قرابة بٌنه وبٌنه ،فطلب أن ٌحده لذلك لم ٌحد له إال ابن
صالح ،فإنه قالٌ :حد له وللناس جمٌعا أن ٌطالبوا بذلك الحد ،وأجمعوا أن المقذوؾ
إذا علم بصدق القاذؾ فلم ٌسعه فٌما قذفه به القاذؾ بالحد فً ذلك إال مالكا فإنه قال:
ذلك واسع له" قلت :وذلك لطلب البٌنة ،فالشارع حدها بؤربعة شهداء أو اإلقرار أو
الحمل بالنسبة للمرأة ،وقد قال صلى هللا علٌه وسلم" :كما تقدم فً اللعان" :البٌنة أو
ت ُث َّم لَ ْم ٌَؤْ ُتوا ِبؤَرْ َب َع ِة
ص َنا ِ
ُون ْالمُحْ َ
ٌِن ٌَرْ م َ
حد فً ظهرك" وقال جل وعبلَ ( :والَّذ َ
ُ
ون) [النور]4 :
ٌِن َج ْلدَ ًة َو َال َت ْق َبلُوا لَهُ ْم َش َهادَ ًة أَ َب ًدا َوأ ُ ْولَب َِك ُه ُم ْال َفاسِ قُ َ
ش َهدَ اء َفاجْ ِل ُدو ُه ْم َث َمان َ
قلت والمقذوؾ قد ٌعلم أن القاذؾ صادقا فٌقر أو أن لدٌه البٌنة لتوفر الشهود عنده،
فإنه قد ٌنكر وقد ٌعترؾ كما فً النقطة السابقة التً تطرقنا فٌها لحالتٌن من القذؾ:
األولى :قذؾ زوجة محصنة كما فً حدٌث العسٌؾ المتفق علٌه ،فؤقرت فرجمت،
والحالة الثانٌة حدٌث سهل بن سعد وحدٌث ابن عباس حٌث أنكرت فٌهما المقذوفة،
وهذا ما جعل حق القذؾ متوقؾ وقاصر على المقذوؾ ،فإن طالب به ،أخذه وإن
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أسقطه أو سكت عنه ترك ،فهذه النقطة تفصٌل للتً قبلها ،ومتداخلة معها ،وهللا
تعالى أعلم.
64ـ ما نقله ابن القطان الفاسً عن النوادر قال" :وأجمعوا أن من قال لرجل ٌا
مخنث ،وحلؾ أنه ما أراد قذفا لم ٌحد إال مالكا فإنه قالٌ :حد لذلك ،قلت :ودلٌل
مالك قوي جدا ألنه ٌعتمد على مقصد من مقاصد الشرع أال وهو حفظ العرض ،وقد
تواتر عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال فً حجة الوداع عند مسجد الخٌؾ بمنى ٌوم
النحر" :أال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علٌكم حرام" الحدٌث ،متفق علٌه وتقدم
تخرٌجه ،وقوله صلى هللا علٌه وسلم" :كل المسلم على المسلم حرام ،دمه وماله
[ج، 12
وعرضه" أخرجه مسلم وؼٌره ،وقال ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً
ص" :]392فلو قال لرجلٌ :ا مخنث أو المرأة ٌا قحبة ،وفسره بما لٌس بقذؾ مثل أن
ٌرٌد بالمخنث أن فٌه طباع التؤنٌث والتشبه بالنساء ،وبالقحبة أنها تستعد لذلك ،فبل
حد علٌه ،وكذلك إذا قال ٌا فاجرا ٌا خبٌثا ،وحكى أبو الخطاب فً هذا رواٌة
أخرى ،أنه قذؾ صرٌح ،وٌجب به الحد ،والصحٌح األول" قلت :فتبٌن أنه قول فً
المذهب الحنبلً وأنه لم ٌتفرد به مالك ،قال أبو عبد هللا الدمشقً فً كتابه "رحمة
األمة فً اختبلؾ األبمة"" :والتعرٌض ال ٌوجب الحد عند أبً حنٌفة ،وإن نوى به
القذؾ ،وقال مالكٌ :وجب الحد على اإلطبلق ،وقال الشافعً إن نوى به القذؾ،
وفسره به وجب به الحد ،وعن أحمد رواٌتان :أظهرهما وجوب الحد على اإلطبلق،
واألخرى كمذهب الشافعً" وهللا أعلم.
65ـ قول ابن المنذر":وأجمع أكثر أهل العلم أن فً األذنٌن الدٌة ،وانفرد مالك بن
أنس قفال :سمعنا أن فً السمع الدٌة " وقال ابن قدامة بؤن لمالك قوال بؤن فٌهما الدٌة
قلت لعله القول الذي بٌنه ابن رشد فً بداٌة المجتهد حٌث قال "وأما مالك فالمشهور
عنده ال تجب فً األذنٌن الدٌة إال إذا ذهب سمعهما ،فإن لم ٌذهب ففٌه حكومة،
وروي عن أبً بكر أنه قضى فً األذنٌن بخمس عشرة من اإلبل وقال :إنهما ال
ٌضران السمع وٌسترهما الشعر" قلت:قال ابن حزم فً المحلى بعدما تحامل على
المالكٌة كعادته" قال علً :وأما نحن فبل حجة عندنا إال فً كبلم هللا تعالى ،أو كبلم
رسوله صلى هللا علٌه وسلم أو إجماع متٌقن ال مدخل للشك فٌه ،ولٌس ههنا شًء
من ذلك ،فبل شًء فً األذنٌن إال القود ،أو المقاداة فً العمد ألنه جرح وال شًء
 –2058مسؤلة قد ذكرنا فً
فً الخطإ فً ذلك لما ذكرنا" [أنظر المحلى :األذن:
صحٌفة ابن حزم وحدٌث مكحول :فً األذنٌن الدٌة وجاء فً ذلك عن السلؾ].
66ـ قول ابن المنذر :وأجمعوا أن األنامل سواء ،وأن فً كل أنملة ثلث دٌة أصبع إال
اإلبهام وقال ابن قدامة فً المؽنً" :وفً كل أصبع ثبلث أنامل إال اإلبهام ،فإنها
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أنملتان ،ففً كل أنملة من ؼٌر اإلبهام ثلث عقل اإلبهام ثبلثة أبعرة وثلث ،وفً كل
أنملة من اإلبهام خمس من اإلبل ،نصؾ دٌتها وحكً عن مالك أنه قال :اإلبهام
أٌضا ثبلث أنامل إحداها باطنة " قلت والدلٌل على ذلك كله أحادٌث منها ما رواه
ابن عباس رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :هذه وهذه سواء
ٌعنً الخنصر والبنصر واإلبهام" أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي
والنسابً وابن ماجه .وعن أبً موسى رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قضى فً األصابع بعشر عشر من اإلبل" ،أخرجه أحمد وأبو داود والنسابً وابن
ماجه وكذلك ابن حبان وعنه الهٌثمً فً "موارد الظمآن" وسكت علٌه أبو داود
والمنذري فهو صالح لبلحتجاج وعن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده قال :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :فً كل أصبع عشر من اإلبل وفً كل سن خمس
من اإلبل واألصابع سواء واألسنان سواء" أخرجه أحمد وأبو داود والنسابً وابن
ماجه وقد سكت عنه أبو داود والمنذري وابن حجر فً تلخٌص الحبٌر فهو صالح
لبلحتجاج به وقال ابن رشد فً بداٌة المجتهد" :وقال جمهور العلماء وأبمة الفتوى
مالك وأبو حنٌفة والشافعً والثوري وؼٌرهم :إن فً كل أصبع عشرا من اإلبل وإن
األصابع فً ذلك سواء وإن فً كل أنملة [ثلث] العشر إال ما له من األصابع أنملتان
كاإلبهام ففً أنملته خمس من اإلبل" وعمدتهم فً ذلك ما جاء فً حدٌث عمرو بن
حزم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال" :وفً كل أصبع مما هنالك عشر من
اإلبل" وعن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
قضى فً األصابع بعشر العشر"31 .ـ قول ابن المنذر" :وأجمع كثٌر من أهل العلم
أن فً اإلبهام أنملتٌن ،وانفرد مالك بن أنس فقال :ثبلثة أنامل ،أحد قولٌه ،واآلخر
ٌوافق" وقال ابن حزم بؤن فٌه عشر الدٌة وأن فً السبابة كلها عشر الدٌة وفً
الوسطى تسعة أعشار الدٌة وفً الخنصر نصؾ عشر الدٌة وللمرأة نصؾ ذلك:
قلت ما نقله ابن حزم ٌنقض ما نقله ابن المنذر ،وقال الشوكانً فً نٌل األوطار
"دٌة األنؾ والعٌن والرجل والخنصر والبنصر" معقبا على حدٌث ابن عباس عن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :هذه وهذه سواء ٌعنً الخنصر والبنصر واإلبهام"
الذي أخرجه الجماعة إال مسلم قال قوله "هذه وهذه سواء"إلخ..هذا نص صرٌح ٌرد
القول بالتفاضل بٌن األصابع وال أعرؾ مخالفا من أهل العلم لما ٌقتضٌه إال ما
روي عن عمر ومجاهد وقد قدمنا أنه روي الرجوع" وقال الشوكانً فً نٌل
األوطار ج  7معلقا على حدٌث أبً بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبٌه عن
جده الطوٌل وفٌه "وفً كل أصبع من أصابع الٌد والرجل عشر من اإلبل" قال":هذا
مذهب األكثرٌن وروي عن عمر أنه كان ٌجعل فً الخنصر ستا من اإلبل وفً
البنصر تسعا وفً الوسطى عشرا وفً السبابة اثنً عشر وفً اإلبهام ثبلث عشرة
ثم روي عنه الرجوع عن ذلك ،وروي عن مجاهد أنه قال فً اإلبهام خمس عشرة
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وفً التً تلٌها عشر وفً الوسطى عشر وفً التً تلٌها ثمان وفً الخنصر سبع،
وهو مردود بحدٌث الباب وبحدٌث أبً موسى وعمرو بن شعٌب [وقد تقدما فً
النقطة السابقة] ثم قال "وذهبت الشافعٌة والحنفٌة والقاسمٌة إلى أن فً كل أنملة ثلث
دٌة األصبع إال أنملة اإلبهام ففٌها النصؾ ،وقال مالك بل الثلث "قلت وقد تقدم قول
ابن قدامة الحنبلً وهو ٌوافق بقٌة المذاهب ،وهللا تعالى أعلم.
67ـ ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن النٌر قال":وفً الجفن األعلى ثلث الدٌة
اتفاقا وكذلك الثلث فً الجفن األسفل وإذا قطع الجفنٌن وجبت الدٌة كاملة" قلت قال
ابن قدامة المقدسً فً كتابه "المؽنً" فً باب دٌات الجراح":أجفان العٌنٌن وهً
أربعة ففً جمٌعها الدٌة ،ألن فٌها منفعة الجنس ،وفً كل واحد منها ربع الدٌة ألن
كل ذي عدد تجب فً جمٌعه الدٌة ،تجب فً الواحد منها بحصته من الدٌة كالٌدٌن
واألصابع ،وبهذا قال الحسن والشعبً وقتادة وأبو هاشم والثوري والشافعً
وأصحاب الرأي ،وعن مالك فً جفن العٌن وحجابها االجتهاد ،ألنه لم ٌعلم تقدٌره
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم والتقدٌر ال ٌثبت قٌاسا ،ولنا أنها أعضاء جمال
ظاهر ،ونفع كامل" وهكذا منا لنبٌن وهم إجماع النٌر ،وهللا تعالى أعلم.
68ـ الدلٌل على اإلجماع القابل بؤنه على الحاكم أن ٌبطل كل حكم رفع إلٌه ٌخالؾ
القرآن والسنة واإلجماع كما فً الموضح والتمهٌد ومراتب اإلجماع عموم قوله جل
نزلَ َّ
وعبل { َو َمنْ لَ ْم ٌَ ْح ُك ْم ِب َما أَ َ
هللا ُ َفؤ ُ ْولَبِ َك ُه ْم ا ْل َكافِ ُرونَ } وقال البخاري فً صحٌحه:
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خالؾ أهل العلم فهو رد  :عن سالم عن أبٌه قال:
بعث النبً صلى هللا علٌه وسلم خالد بن الولٌد إلى بنً جذٌمة فلم ٌحسنوا أن ٌقولوا
أسلمنا ،فقالوا :صبؤنا ،فجعل خالد ٌقتل وٌؤسر ،ودفع إلى كل رجل منا أسٌره ،فؤمر
كل رجل منا أن ٌقتل أسٌره ،فقلت :وهللا ال أقتل أسٌري وال ٌقتل رجل من أصحابً
أسٌره فذكرنا ذلك للنبً صلى هللا تعالى علٌه وسلم ،فقال :اللهم إنً أبرأ إلٌك مما
صنع خالد بن الولٌد مرتٌن" أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً
وابن ماجه واإلسماعٌلً وعبد الرزاق والبٌهقً وؼٌرهم وفً هذا نقل ابن حجر فً
فتح الباري ج 13ص  225عن الخطابً قال " :اإلثم وإن كان ساقطا عن المجتهد فً
الحكم إذا تبٌن أنه بخبلؾ جماعة أهل العلم ،لكن الضمان الزم للمخطا عند األكثر
مع االختبلؾ" قلت لذلك ذكر ابن حجر فً فتح الباري ج 8ص  :72زاد ابن عساكر
عن عبد الرزاق "أو ثبلثة" أخرجه اإلسماعٌلً ،وفً رواٌة الباقٌن "ثبلث مرات"
[قلتٌ :عنً قوله :اللهم إنً أبرأ إلٌك مما صنع خالد بن الولٌد] وزاد الباقر فً
رواٌته " ثم دعا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم علٌا فقال :أخرج إلى هإالء القوم
واجعل أمر الجاهلٌة تحت قدمٌك ،فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم ٌبق لهم إال
وداه" [انظر صحٌح البخاري مع فتح الباري :باب :بعث النبً صلى هللا علٌه وسلم
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خالد بن الولٌد إلى جُذٌمة] ولعموم قوله صلى هللا علٌه وسلم "تركتكم على المحجة
البٌضاء لٌلها كنهارها ال ٌزٌػ عنها إال هالك" وعن عابشة رضً هللا عنها أن النبً
صلى هللا علٌه وسلم قال" :من أحدث فً أمرنا هذا ما لٌس منه فهو رد" أخرجه
البخاري ومسلم .وفً رواٌة لمسلم و البخاري تعلٌقا "من عمل عمبل لٌس علٌه
أمرنا فهو رد" ،وعموم قوله جل وعبل { َفال َو َر ِّب َك َّل ٌُ ْإ ِم ُنونَ َح َّتى ٌُ َح ِّك ُمو َك فٌِ َما
َ
سلٌِما ً } [النساء ،]65
ض ٌْ َت َو ٌُ َسلِّ ُموا َت ْ
جدُوا فًِ أَنفُسِ ِه ْم َح َرجا ً ِم َّما َق َ
ش َج َر َب ٌْ َن ُه ْم ُث َّم َّل ٌَ ِ
إال أن المسؤلة مسؤلة خبلؾ فقد قال ابن قدامة المقدسً الحنبلً فً كتابه المؽنً
"الحاكم إذا رفعت إلٌه قضٌة قد قضى بها حاكم سواه ،فبان له خظإه ،أو بان له
خطؤ نفسه ،نظرت؛ فإن كان الخطؤ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع ،نقض
حكمه ،وبهذا قال الشافعً ،وزاد :إذا خالؾ قٌاسا جلٌا نقضه؛ وعن مالك ،وأبً
حنٌفة ،أنهما قاال :ال ٌنقض الحكم إال إذا خالؾ اإلجماع ،ثم ناقضا ذلك ،فقال مالك:
إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه ،وقال أبو حنٌفة :إذا حكم ببٌع متروك التسمٌة،
أو حكم بٌن العبٌد بالقرعة ،نقض حكمه ،وقال محمد بن الحسن :إذا حكم بالشاهد
والٌمٌن ،نقض حكمه ،وهذه مسابل خبلؾ موافقة للسنة ،واحتجوا على أنه ال ٌنقض
ما لم ٌخالؾ اإلجماع بؤنه ٌسوغ فٌه الخبلؾ فلم ٌنقض حكمه فٌه ،كما ال نص فٌه،
وحكً عن أبً ثور ،وداود أنه ٌنقض جمٌع ما بان له خطإه".
69ـ الدلٌل على اإلجماع الذي نقله ابن القطان عن النوادر "وأجمعوا أنه لٌس على
الرجل أن ٌحلؾ فً الدعوى قابما إال مالكا فإنه أوجب علٌه أن ٌحلؾ قابما" قلت
أخرج ابن عبد البر فً كتابه "االستذكار" ج7ص" 129قال مالكٌ :حلؾ المسلم فً
القسامة واللعان ،وفٌما له بال من الحقوق على ربع دٌنار فصاعدا فً جامع بلده فً
أعظم مواضعه ،ولٌس علٌه التوجه إلى القبلة ،هذه رواٌة ابن القاسم وروى ابن
الماجشون عن مالك أنه ٌحلؾ قابما مستقبل القبلة "ونقل عن الشافعً قال:ومذهب
الشافعً فً الٌمٌن بٌن الركن والمقام بمكة وعند منبر النبً علٌه [الصبلة] والسبلم
بالمدٌنة وال بٌن الركن والمقام بمكة إال فً عشرٌن دٌنارا ،فصاعدا".
70ـ ما نقله ابن القطان عن ابن بطال "والٌمٌن بمكة والمدٌنة ال خبلؾ فٌه فً قدٌم
وال حدٌث" ومثله فً اإلٌجاز ،قلت ونقل ابن عبد البر فً االستذكار ج8ص 129قال
 ":قال الشافعً والٌمٌن على المنبر ما ال خبلؾ فٌه عندنا بالمدٌنة ومكة فً قدٌم وال
حدٌث" وقال"وال ٌعرؾ مالك الٌمٌن عند المنبر إال منبر رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم فقطٌ ،حلؾ عنده فً ربع دٌنار فؤكثر" قلت والظاهر أن هذه المسؤلة خبلؾ
ألن الشافعً قال "وقد عاب قولنا هذا عابب ترك فٌه موضع حجتنا لسنة رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم واآلثار بعده عن أصحابه وزعم أن زٌد بن ثابت كان ال ٌرى
الٌمٌن على المنبر وإنا روٌنا ذلك وخالفناه إلى قول مروان بن الحكم بؽٌر حجة"
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قال ابن عبد البر "وأما أبو حنٌفة فذكر الجوزجانً وؼٌره عن أبً حنٌفة وأبً
سفٌان ومحمد قالوا ال ٌجب عند منبر النبً صلى هللا علٌه وسلم على أحد وال بٌن
الركن والمقام على أحد فً قلٌل األشٌاء وال كثٌرها وال فً الدماء وال فً ؼٌرها
ولكن الحكام ٌحلفون من وجبت علٌه الٌمٌن فً مجالسهم" ،وهللا تعالى أعلم .
71ـ الدلٌل على اإلجماع القابل بالعفو عن المحارب إذا تاب قبل أن نقدر علٌه عموم
هللا َؼفُو ٌر
قوله جل وعبل {إَِّلَّ الَّذٌِنَ َتا ُبوا مِنْ َق ْب ِل أَنْ َت ْق ِد ُروا َعلَ ٌْ ِه ْم َف ْ
اعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
َرحٌِ ٌم} [المابدة ]34 :قلت قال ابن عبد البر فً المجلد السابع من االستذكار " دار
الكتب العلمٌة ص ":551فمن اختبلفهم فً جزاء المحارب ،هل هو على االستحقاق،
أو على تخٌٌر اإلمام وأنكر الفقهاء أن تكون اآلٌة نزلت فً أهل الشرك ،ألن هللا عز
هللا
وجل ،قال فً المحاربٌن {إَِّلَّ الَّذٌِنَ َتا ُبوا مِنْ َق ْب ِل أَنْ َت ْق ِد ُروا َعلَ ٌْ ِه ْم َف ْ
اعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
َؼفُو ٌر َرحٌِ ٌم} [المابدة  ]34وقد أجمع علماء المسلمٌن ،على أن الكفار إذا انتهوا ،وتابوا
من كفرهم ،ؼفر لهم كل ما سلؾ ،وسقط عنهم كل ما كان لزمهم فً حال الكفر ،من
حقوق هللا عز وجل ،وحقوق المسلمٌن قبل أن ٌقدروا علٌهم ،وبعد أن ٌقدروا علٌهم،
وصٌروا فً أٌدي المسلمٌن ،فبل ٌحل قتلهم ب إ جماع المسلمٌن وال ٌإخذوا بشًء
جنوه ،فً مال أو دم ،فدل ذلك على أن اآلٌة تنزل فً أهل الشرك والكفر .وهذا هو
الصحٌح ،ألن المحاربٌن ٌإخذون بكثٌر من ذلك ،مما ٌإخذ منهم إلجماع العلماء-
ما وجد فً أٌدٌهم من أموال المسلمٌن ،وأهل الذمة أٌضا؛ وقال مالكٌ :إخذون بالدم
إذا طلبه ولٌه ،وقال اللٌث :ال ٌإخذون به؛ وقال الشافعً :تضع عن المحارب توبته
حد هللا عز وجل ،الذي وحب لمحاربته ،وال تسقط عنه حقوق بنً آدم :وقال أبو
حنٌفة :إن لم ٌقدر اإلمام على قطاع الطرٌق ،حتى جاإوا تاببٌن ،وضعت عنهم
حقوق هللا عز وجل ،التً كانت تقام علٌهم ،أو لم ٌتوبوا ،وٌرجع حكم ما أصابوا من
القتل والجراح إلى أولٌاء المقتولٌن والمجروحٌن ،فٌكون حكمهم فً ذلك كحكمهم لو
أصابوا ذلك ،على ؼٌر قطع الطرٌق" فتبٌن الخبلؾ وهللا أعلم .
72ـ الدلٌل على اإلجماع القابل بجواز شهادة األخ العدل ألخٌه كما فً اإلجماع البن
المنذر وأكده فً اإلشراؾ إال أنه زاد "وروي عن مالك قال:ال تجوز شهادة األخ
ألخٌه فً النسب وتجوز فً الحقوق" قلت ونقل ابن قدامة عن الثوري أنه قال ال
تقبل شهادته ألخٌه إذا كان منقطعا إلٌه فً صلته وبره ،ألنه متهم فً حقه ،وقال ابن
المنذر قال مالك ال تجوز شهادة األخ ألخٌه فً النسب وتجوز فً الحقوق ولنا
عموم اآلٌات وألنه عدل ؼٌر متهم فتقبل شهادته له" كان هذا كبلم ابن قدامة
المقدسً فً شرحه لمختصر الخرقً المسمى "المؽنً" قلت وٌقصد بعموم اآلٌات
ش ِهدُوا َ
اس َت ْ
[البقرة ]281:وقوله جل وعبل
ش ِهٌدَ ٌْ ِن مِنْ ِر َجالِ ُك ْم}
قوله تعالى { َو ْ
{ َوأَ ْ
ش ِهدُوا َذ َوى َعدْ ٍل ِم ْن ُك ْم} .
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73ـ ما نقله ابن القطان عن النوادر :وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرا بالؽا عدال
جابز الشهادة فً الزنى وؼٌره إال مالكا فإنه قال ال ٌجوز فً الزنى وما أشبهه
وتجوز فٌما سوى ذلك" ،قلت لم ٌتفرد اإلمام مالك بمنعه الشهادة قال ابن قدامة
الحنبلً معقبا على قول الخرقً" وشهادة ولد الزنى جابزة فً الزنى وؼٌره ،فقال:
"هذا قول أكثر أهل العلم ،منهم عطاء ،والحسن ،والشعبً ،والزهري ،والشافعً،
وإسحاق ،وأبو عبٌد ،وأبو حنٌفة وأصحابه ،وقال مالك واللٌث :ال تجوز شهادته فً
الزنى وحده ،ألنه متهم ،فإن العادة فٌمن فعل قبٌحا ،أ نه ٌجب أن ٌكون له نظراء،
وحكى عن عثمان ،أنه قال :ودت الزانٌة أن النساء كلهن زنٌن" قلت قد استدلت
از َرة ٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َرى} [اإلسراء
عابشة على من منع إمامته بقوله جل وعبل َ {:وَّل َت ِز ُر َو ِ
 ]15والعدل عرفه العلماء بقولهم:
العدل من ٌجتنب الكبابر ا*وٌتقً فً األؼلب الصؽابر ا
وما أبٌح وهو فً العٌان * بقدح فً مروإة اإلنسان
ش ِهدُوا َ
اس َت ْ
وقد قال جل وعبل َ {:و ْ
ش ِهٌدَ ٌْ ِن مِنْ ِر َجالِ ُك ْم َفإِنْ لَ ْم ٌَ ُكو َنا َر ُجلَ ٌْ ِن َف َر ُجل ٌ
ض ْونَ مِنْ ال ُّ
[البقرة
اء أَنْ َتضِ لَّ إِ ْحدَ ا ُه َما َف ُت َذ ِّك َر إِ ْحدَ ا ُه َما األ ُ ْخ َرى}
ش َهدَ ِ
ان ِم َّمنْ َت ْر َ
َو ْ
ام َرأَ َت ِ
ش َهادَ َة َو َمنْ ٌَ ْك ُت ْم َها َفإِ َّن ُه آثِ ٌم َق ْل ُب ُه َو َّ
 ]286وقال تعالى َ {:وَّل َت ْك ُت ُموا ال َّ
ِب َما َت ْع َملُونَ
هللا ُ
َعلٌِ ٌم}[ .البقرة ]283:فابن الزنى إذا اتصؾ بصفات المتقٌن العدول األثبات جازت
شهادته فً كل شًء وهللا جل وعبل أعلم من كل علٌم .
74ـ ما نقله ابن القطان عن النوادر قال " :وأجمعوا أنه ال ٌجوز شهادة المقطوع علٌهم
على من ادعوا علٌه القطع إال مالكا فإنه قبلهم إذ ال تتهٌؤ معرفة ذلك من ؼٌرهم،
وأجمعوا أن ما وجدناه فً أٌدي أإلبك ال ٌدفع للمدعً إال ببٌنة له علٌه إال مالكا فإنه
قال ٌتلزم اإلمام فإن جاءه طالبه وإال دفعه إلى المدع ي وضمنه إٌاه "قلت والدلٌل على
ذلك عموم قوله صلى هللا علٌه وسلم"" :لو ٌعط ى الناس بدعا وٌهم ال دعى ناس دماء
قوم وأموالهم ولكن البٌنة على المدعً والٌمٌن على المدعى علٌه" متفق علٌه ،وقال
صا ِدقٌِنَ }.
تعالى {قُ ْل هَا ُتوا ُب ْرهَا َن ُك ْم إِنْ ُكن ُت ْم َ
المسابل التً انفرد بها اإلمام مالك ولم ٌتابعه علٌها أحد من فقهاء األمصار حسب
ما قاله ابن فرحون فً"المسابل الملقوطة من الكتب المبسوطة":
1ـ أنه أباح لمن صلى ركعتً الفجر فً بٌته ثم خرج إلى المسجد لٌصلً مع أهله ،أنه [ال]
ٌركع قبل أن ٌجلس.
2ـ إذا اختلعت األمة من زوجها على شًء بؽٌر إذن سٌدها فاسترجعه المولى منه ،فلٌس
للزوج أن ٌرجع علٌها بشًء إذا أعتقت.
.3من قال :أنتِ علًّ كظهر [أبي] فهو مظاهر.
 .4من أعتق عبد ابنه الصؽٌر وهو موسر ،جاز عتقه وضمن قٌمته البنه
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 .5ومن أعتق عبداً من ؼٌره بؽٌر أمره ،فالوالء للمعتق عنه
6ـ ومن قال لعبده :أنت حر على ألؾ درهم ،فعلٌه أن ٌإدي وٌعتق ولٌس له أن ٌؤبى.
7ـ ومن قال لعبده :أنت حر على أن تخدمنً سنة ،فقبل العبد ذلك ،فإن أراد تعجٌل العتق أعتق
وال خدم علٌه.
8ـ ومن قال لعبده :اخدمنً سنة وأنت حر ،فمات قبل السنة ،خدم ورثته تمام السنة وعتق.
وإن قال اخدم [ابن] فبلن أو فبلن أو ألجنبً سنة وأنت حر ،فمات المشترط خدمته قبل السنة،
ُنظِ ر فإن كان على وجه الخدمة لؤلول خدم ورثته تمام السنة وعتق ،وإن كان على وجه
الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إٌاه ،ولم ٌخدم أحداً بعده.
9ـ و ٌجوز عتق المكاتب على وجه التجارة والنظر
ٌنوى
 .10ومن حلؾ ال ٌكلم [ ا
فبلن] ،فكتب إلٌه كتابا ً حنث وال َّ
11ـ ومن حلؾ أال ٌشرب لبن شاة فبلن التً وجه بها إلٌه ،أو أال ٌؤكل من لحمها فباعها
وابتاع بثمنها أخرى فؤكل من لحمها أو شرب من لبنها أو ابتاع ثوبا ً فلبسه ،فإن كان ذلك
الشخص المحلوؾ علٌه مَنَّ بها علٌه لهبته إٌاه فحلؾ من أجل ذلك حنث ،وكذلك ٌحنث إن قبل
منه عارٌة.
12ـ ومن حلؾ أال ٌتكفل بمال عن أحد أبداً ،فتكفل بنفس رجل فهو حانث ،إال أن ٌشترط أنه
ؼٌر ضامن للمال.
 .13وال ترث أم األب [واألب حً]
 14ـ ومن قال :إن مت من مرضً هذا ،أو من سفري هذا ،أو فً سنتً هذه ،فعبدي حر.
فمات من ؼٌر هذا كله ،فالوصٌة جابزة ،إال أن ٌكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه مما
شرط
 .15ومن أوصى لعبد بعض ورثته بشًء تافه ،فذلك جابز
ض بعٌنه فخرج من الثلث أو تجاوزه فؤبى الورثة دفعه للموصى
بع َر ٍ
16ـ ومن أوصى لرجل َ
له ،ثلث جمٌع المال.
 .17وال ٌرضخ للعبد إذا لم ٌقاتل
.18ومن قسم عبده فً المؽانم ،فبل سبٌل له بعد القسمة
.19وإذا أعتق المسلم عبده الكتابً فبل جزٌة علٌه
 .20ومن قال لرجلٌ :ا مخنث ،حلؾ ما أراد قذفا ً وأدب
21ـ ومن أتى من ذوي الهٌبات فً حسبه ودٌنه ما ٌوجب علٌه التعزٌر ،ع ُِّز َر وال ٌُقال.
 .22وإذا علم المقذوؾ صدق القاذؾ ،فله مطالبته
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23ـ ومن وُ جد باللٌل ومعه متاع فقال :بعثنً فبلن وأخذته له من منزله ،وأنكر ذلك فبلن
ولٌس معروفا ً باالنقطاع إلٌه ،قطع.
 .24وإذا سرقت الجماعة ما ٌقطع فٌه الواحد لو سرقه وحده ،قطعوا.
25ـ و إذا سرق العبد من مال زوجة مواله أو زوج موالته ،قطع إن لم ٌإذن له.
26ـ وتجوز شهادة أهل الرفقة على المحاربٌن ،وما وجد بٌن المحاربٌن دفع إلى من ادَّ عاه بعد
.ال َّتلَ ّوم ،وٌحلؾ وٌضمن إٌاه.
 .27ومن تطلع من باب رجل ففقؤ عٌنه فً حال نظره ،فعلٌه القصاص.
28ـ وإذا قدم ولً المقتول إلى القصاص فضرب فقطع عضواً ،فعلٌه القصاص وله القتل.
العاقل.
ة
 .29ومن أتى عمداً ما ال قصاص فٌه ،فدٌة ذلك على
30ـ ومن أقرَّ على نفسه بقتل خطؤ ،فإن كان ذلك بدم عبل به فالدٌة على العاقلة.
 .31ومن ضرب بطن بهٌمة فؤلقت جنٌنا ً مٌتاً ،فعلٌه عشر قٌمة أمه.
32ـ ومن صرؾ من رجل دراهم بدنانٌر ثم تقابضا فً موطن آخر ولم تتفرق أبدانهما،
فالصرؾ باطل ،لقٌامهما عن ذلك الموطن ،وكذلك من وكل من ٌقبض الدراهم فقبضها الوكٌل
ٌتفرق].
قبل أن ٌقوم موكله عن الموطن ،فإن ذلك ال ٌجوز إال أن ٌقبضها بنفسه قبل أن [ ا
33ـ وال ٌجوز بٌع نقد الذهب وال الفضة بدنانٌر مسكوكة دون أن ٌتوازنا ،حتى ٌعرؾ الفاضل
من المفضول.
34ـ ومن باع من رجل دراهم بدنانٌر وقبض الدنانٌر ،ثم باعه بالدراهم عرضا ً جاز.
 .35وال ٌجوز بٌع نصؾ الدٌنار مشاعا ً من ؼٌر ملك بقٌته .
 .36وال ٌجوز بٌن العبد وسٌده ربا.
 .37وأجاز بٌع اللحم باللحم من جنسه بالتحري.
 .38وأجاز تؤخٌر مال السلم الٌومٌن والثبلثة ،بشرط وبؽٌر شرط.
 .39وأجاز الخٌار فً السلم إلى الٌوم والٌومًن.
40ـ وإذا جاز المسلّم إلٌه بالطعام فقال :فٌه كذا وكذا ،جاز لربه تصدٌقه علٌه ،وإذا جاء المسلم
إلٌه بطعام أجود مما أسلم إلٌه فٌه كره أخذه.
41ـ ومن كانت له أمة لها ولد فً ملك ؼٌره جبر على أن ٌجمع بٌنهما فً ملك واحد.
42ـ ومن باع على أنه بالخٌار ثبلثة أٌام فمضت ،فإن نقض البٌع بقرب مُضًّ الثبلثة جاز
نقضه ،مثل أن ٌمضً عشٌة فٌرد ؼدوة الٌوم الذي ٌتلوه.
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43ـ وتوضع الجارٌة [الرائعة] على ٌد عدل لبلستبراء.
 .44والشفعة فً الثمر فً رإوس النخل والشجر.
45ـ ومن دفع إلى صانع شٌبا ً لٌصنعه له باطبلً وهو معروؾ فضاع عنده أو أصابه عٌب،
ضمنه الصانع.
 .46وتجوز اإلجارة على ضراب الفحل مدة كذا أو مرارا.
47ـ ومن استإجر على حمل شًء فحمله وأنكر قبض األجرة ،فالقول قوله إذا لم ٌسلمه أو أتى
بقرب إسبلمه ،وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع ٌمٌنه.
48ـ وإذا ادعى المضارب رد المال إلى ربه وأنكر ربه ،فالقول قول رب المال.
 .49وكذلك الودٌعة.
 .50ومنع من شركة األعٌان وإن تفاضلت رإوس األموال .
ُ
قبضت وضاع ،إال ببٌنة على القبض.
 .51وال ٌصدق الوكٌل بقوله:
 .52و ٌجوز للرجل أن ٌرهن دٌنه على زٌد من عمر.
 .53وال ٌجوز ارتهان الدراهم والدنانٌر إال بالختم علٌها .
 .54ومن رهن رهنا ً عند بعض ؼرمابه ثم مات فهو فٌه أسوة الؽرماء.
55ـ والقول فً [مقدار] الرهن قول المرتهن ،إال أن ٌدعً أكثر من قٌمة الرهن.
56ـ وإذا ؼصب رجبلن عرضا ً لرجل فاستهلكاه ،ثم لقً أحدهما ،فله أن ٌضمنه كله.
عٌن.
ُجوز األب البنه الصؽٌر ما وهب له ما ال ٌعرؾ ه
 .57وال ٌ ِ
58ـ ومن له على رجل دنانٌر فجاء بدراهم تساوٌها ،أو كان له دراهم فجاء بدنانٌر تساوٌها
جُ بر على قبضها.
 .59وإذا كاتب رجبلن عبدٌهما كتابة واحدة فالكتابة باطلة .
 .60ومن ابتاع عبداً فوجده زانٌا ً فله رده.
 .61وكره إحفاء الشارب .
 .62وعلى المرأة الوضٌعة أن ترضع ولده ا.
 .63ومن وجبت علٌه ٌمٌن حلؾ قابما ً .
64ـ وإذا شهد أن هذا خط فبلن بإقراره ،فإقراره لفبلن بدٌن ذكره فذلك جابز.
 .65وال تجوز شهادة ولد الزنى فً الزنى.
ى.
 .66وكره مالك التطوع بالحج عن الموت
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 .67وكره رفع الصوت بالتلبٌة فً المسجد الحرام وفً منى.
ي.
 .68ومنع من صٌد الكتاب
 .69ولم ٌجز أكل ما نحر من البقر والؽنم
.70وال تجزئ أضحٌة عن سبعة مضحٌن إذا كانوا أهل بٌوت كثٌرة
.71لم ٌجز نكاح المرٌض والمرٌضة
72ـ وعلى السٌد إذا تزوج عبده بؽٌر إذنه ،أن ٌترك لها قدر ما ٌستحل به فرجها وٌؤخذ ما بقً
من المهر.
73ـ ومن طلّق فً الحٌض جبر على الرجعة ،وإذا طلقت وهً ال تحٌض أو مات عنها زوجها
ابتدأت العدة فً الٌوم الذي بعده.
نقبلً من كتاب" :المسابل الملقوطة من الكتب المبسوطة" ،ألبً الٌمن محمد بن اإلمام برهان
الدٌن ابن فرحون (ت 814هـ )
صفحة 40 :وما بعدها ،من مطبوعات :دار ابن حزم.

الباب الثالث :أصول المذهب المالكً :إن المذهب المالكً هو أكثر المذاهب أصوال
وأشملها لآلالت االستنباطٌة وأعمقها وأرسخها فً األصول ،فكٌؾ ٌقول أحمد
الرٌسونً بؤن اإلمام مالكا لٌس له مذهب؟ فهل درس مكونات المذاهب وأصولها
حتى ٌسلبه مذهبه وٌقره للشافعً والماترٌدي واألشعري؟ فهذا فصل ٌفٌد المتنطعٌن
ـ وهم كثر فً أٌامنا ـ لٌتعرفوا على أصول المذهب المالكً كاملة كما بٌناها فً
كتابنا "وجٌز الفصول فً دالالت علم األصول" حٌث قلنا :الفصل الثانً :أصول
الفقه المالكً  :إن معرفة أصول الفقه التً انطلق منها فقهاء األمصار ال تقل أهمٌة
كثٌرا عن مقاصد الشرع ،ومن هذه األصول ما هو محل إجماع إال أنها قد تقدمت
فسنمر علٌها مر الكرام للتذكٌر فقط ،قال تعالى {:وذكر فإن الذكرى تنفع المإمنٌن}
وقد نظم الشٌخ سٌدي أحمد بن أبي ؼفة المحجوبً الوالتً هذه األصول وقد طلب
ابنه عبد هللا من الشٌخ محمد ٌحً الوالتً شرحها ،وقد درستها على الشٌخ اب ولد
ان رحمه هللا تعالى وإٌانا وقد أعطانً المخطوط الشٌخ اب ولد الفقٌه ولد محمد
المختار بن محمد ٌحً الوالتً رحمه هللا تعالى وإٌانا وقد وصل ابن أبي ؼفة فً
النظم بؤصول اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا ستة عشر ،حٌث قال:
 / 1الحمد ّلِل الذي قد فهما
 / 2ثم الصالة والسالم أبدا
 /3وآله الؽر وصحبه الكرام
 / 4وبعد فالقصد بهذا النظم الوجٌز
 / 5فقلت وهللا المعٌن أستعٌن
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 / 6أدلة المذهب مذهب األؼر
 / 7ن الكتاب ثم ن السنة
 / 8وظاهر الكتاب والظاهر من
 / 9ثم الدلٌل من كتاب هللا
 / 10و من أصوله التً بها ٌقول
 / 11وحجة لدٌه مفهوم الكتاب
 / 12ثمة تنبٌه كتاب هللا ثم
 /13ثمة إجماع وقٌس وعمل
 /14وقول صحبه واَّلستحسان
 / 15وقٌل بل هو دلٌل ٌنقذؾ
 / 16ولكن التعبٌر عنه ٌقصر
 / 17وسد أبواب ذرابع الفساد
 / 18وحجة لدٌه اَّلستصحاب
 / 19وخبر الواحد حجة لدٌه
 / 20وبالمصالح أعنٌت المرسله
 / 21ورعً الخلؾ كان طورا ٌعمل
 /22وهل على مجتهد رعً الخالؾ
 / 23وهذه خمس قواعد ذكر
 / 24أولها الٌقٌن حكمه َّل ٌرفع
 / 25والضرر ٌزال والتٌسٌر مع
 / 26وكلما العادة فٌه تدخل
 / 27وللمقاصد األمور تتبع
 / 28وقٌل للعرؾ وذي القواعد
 / 29قد تم ما رمت وّلِل الحٌد
 30وأطٌب الصالة مع أسنى السالم

مالك اإلمام ستة عشر
سنة من له أتم المنة
سنة من بالفضل كله قمن
ثم دلٌل سنة األواه
تنبٌه قرآن وسنة الرسول
وسنة الهادي إلى نهج الصواب
تنبٌه سنة الذي جاهه عظم
مدٌنة الرسول أسخى من بذل
وهو اقتفاء ما له رجحان
فً نفس من باجتهاد متصؾ
به فال ٌعلم كٌؾ ٌخبر
فمالك له على ذلك اعتماد
ورأٌه فً ذاك َّل ٌعاب
بعض فروع الفقه قد بنى علٌه
له احتجاج حفظته النقله
به وعنه كان طورا ٌعدل
ٌجب أم َّل قد جرى اختالؾ
أن فروع الفقه فٌها تنحصر
بالشك بل حكم الٌقٌن ٌتبع
مشقة ٌدور حٌثما تقع
من األمور فهً فٌه تعمل
وقٌل ذي إلى الٌقٌن ترجع
َّل خلؾ فٌها وارد
منً دابم لٌس ٌبٌد
على محمد و صحبه الكرام

وقد ذٌلنا النظم بما ٌلً كمكمل
وشرع من قبلنا مقبول
كذا مقبول عندنا من األصول
وقٌل العرؾ أصل أو العاده
لذلك األصول تسعة عشر

إن أقره الشرع من األصول
عمله قبل بعثته الرسول
أو هً قاعدة فٌها الجاده
أصول مالك َّل ستة عشر

وقال شارح النظم الشٌخ محمد ٌحً الوالتً رحمه هللا وإٌاناٌ" :عنً أن أصول
مذهب مالك اإلجمالٌة التً ٌستخرج منها األحكام الشرعٌة الفرعٌة وٌعتمد علٌها فً
العمل واإلفتاء والقضاء ستة عشر" ثم قالٌ" :عنً أن أدلة مالك التً بنى علٌها
مذهبه الستة عشر هً:
 /1ـ األصل األول :الن من الكتاب والسنة  :النص من الكتاب والسنة الصحٌحة
متواترة كانت أو مستفٌضة أو آحاد ،والنص هو اللفظ الدال على معنى ال ٌحتمل
ؼٌره أصبل ،مثاله من الكتاب {:تلك عشرة كاملة ذلك لمن ٌكن أهله حاضري
المسجد الحرام} نص فً أن المتمتع الذي لم ٌجد هدٌا ٌلزمه صوم مجموع الثبلثة
التً فً الحج والسبعة التً بعد الرجوع ،ومثاله من السنة قوله صلى هللا علٌه
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فهذا نص صرٌح فً تحرٌم دفن البنات

وسلم" :إن هللا حرم علٌكم وأد البنات"
الذي كان ٌفعل فً الجاهلٌة" ثم قال:
 /2األصل الثانً :الظاهر من الكتاب والسنة الصحٌحة :قلت والظاهر ـ كما تقدم ـ
هو اللفظ الدال فً محل النطق على معنى لكنه ٌحتمل ؼٌره احتماال مرجوحا،
فداللته على المعنى الراجح فٌه تسمى ظاهر ،وداللته على المعنى المرجوح تسمى
تؤوٌبل.
وقال محمد ٌحً الوالتً فً شرحه للنظم" :الدلٌل الثانً من أدلة مذهب مالك
الظاهر من الكتاب والسنة الصحٌحة ،والظاهر هو اللفظ الدال فً محل النطق على
معنى لكنه ٌحتمل ؼٌره احتماال مرجوحا ،فداللته على المعنى الراجح فٌه تسمى
ظاهرا وداللته على المعنى المرجوح تسمى تؤوٌبل ،مثال الظاهر من الكتاب قوله
تعالى{:فإطعام ستٌن مسكٌنا} فإن المظاهر الذي لم ٌستطع الصوم ٌجب علٌه إطعام
ستٌن شخصا مسكٌنا أي فقٌرا ال مال له لكل واحد مد وال ٌجزبه إعطاإها الواحد
وال إعطاء مدٌن منها له أٌضا ،وٌحتمل أن المراد بالمسكٌن "المد" ألنه من أسمابه
وٌكون المعنى فإطعام طعام (مدا) وعلٌه فٌجزئ إعطاء جمٌع الكفارة لمسكٌن واحد
فً ستٌن ٌوما فً كل ٌوم مد ،واألول مذهب الجمهور ،والثانً مذهب الحنفٌة،
ومثاله من السنة قوله صلى هللا علٌه وسلم الثابت فً سنن أبً داود" :من لم ٌبٌت
الصٌام من اللٌل فال صٌام له" فإنه ظاهر فً أن تبٌٌت النٌة واجب فً كل صٌام
ى للعموم ظاهر وٌحتمل أن المراد
ألن المعرؾ ب"أل" والنكرة فً سٌاق ال م نؾ
بالصٌام صٌام النذر والقضاء ،فٌكون المراد به بعض أفراده وأن ؼٌرهما من
الصوم ٌصح بدون تبٌٌت نٌة ،واألول مذهب الجمهور ،والثانً مذهب الحنفٌة
أٌضا ،والقاعدة الشرعٌة ترجٌح الظاهر على التؤوٌل عند جمٌع العلماء إال إذا عضد
التؤوٌل دلٌل آخر من الشرع كما فً قوله تعالىٌ{ :ؤٌها الذٌن آمنوا إنما المشركون
نجس فال ٌقربوا المسجد الحرام} فإن ظاهر اآلٌة أن المشرك وعرقه وثٌابه وسابر
لعابه نجس نجاسة حسٌة وبه تمسك الشافعً والظاهري ،وٌحتمل أن المراد به
النجاسة المعنوٌة التً هً الشرك والجنابة وبهذا تمسك مالك وقدمه على الظاهر
ألنه عضده عنده قٌاس العكس وهو أن الموت لما كانت سببا لنجاسة كل حٌوان كان
القٌاس أن ٌكون الذي هو الحٌاة سببا لطهارة كل حٌوان لذلك كان الكافر وعرقه
َّ":ل صالة لجار
ولعابه طاهرا عند مالك ،ومن السنة كقوله صلى هللا علٌه وسلم
المسجد إَّل فً المسجد" فإن ظاهر نفً الصحة عن صبلة الفذ المجاور للمسجد وبه
تمسك أحمد فً أحد قولٌه ،وتؤوٌله نفً الكمال عنها وبه تمسك الجمهور وقدموه
على الظاهر ألنه عضده اإلجماع على صحة صبلة الفذ المجاور للمسجد وقوله
صلى هللا علٌه وسلم ":صالة الجماعة تعدل صالة الفذ بسبع وعشرٌن درجة" فقوله
"تفضل" دلٌل على أن صبلة الفذ صحٌحة إال أن صبلة الجماعة أزٌد منها وأفضل،
ومحل قوة الظاهر أٌضا أرجح من التؤوٌل ما لم ٌكن الظاهر ممنوعا وإال تعٌن
التؤوٌل ،كقوله تعالى ٌ{:ؤٌها الذٌن آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاؼسلوا
وجوهكم}اآلٌة ،فإن ظاهرها أن ؼسل الوجه وما بعده أن الوضوء ال ٌطلب من
المصلً إال بعد قٌامه إلى الصبلة وذلك ممنوع فتعٌن التؤوٌل باإلرادة ،أي إذا أردتم
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القٌام إلى الصبلة ،وكقوله تعالى {:فإذا قرأت القرآن فاستعذ باّلِل من الشٌطان
الرجٌم} فإن ظاهره أن االستعاذة ال تطلب من القارئ إال بعد قراءة القرآن وذلك
{:فمن شهد منكم الشهر
ممنوع ،فتعٌن التؤوٌل باإلرادة أٌضا ،وكقوله تعالى
فلٌصمه} فإن ظاهره أن الصوم ال ٌجب إال فً شوال ألن الشهود لؽة الحضور،
والشهر اسم لثبلثٌن لٌلة أي ذلك هو معناه الحقٌقً ،والصوم لم ٌإمر به إال بعد
شهوده ،وشهوده ال ٌمكن إال بعد تمامه وذلك ممنوع ،فتعٌن التؤوٌل بالمجاز له
تنبٌه :ولنا على المثال
لحمل لفظ الشهر على معنى مجازي وهو المراد به هنا"
األول مبلحظتان هما أن ادعاء اإلجماع منتقض بذكره ألحد قولً أحمد مع أهل
الظاهر ،والثانً أن صبلة الجماعة تعدل صبلة الفذ إذا لم ٌكن جار المسجد،
فتساهل الشٌخ ناجم أنه قدم مثاال تقرٌبٌا ،وهللا تعالى أعلم .
 /3األصل الثالث :الدلٌل من الكتاب والسنة :قال الوالتً فً شرحه لنظم ابن أبً
ؼفةٌ" :عنً أن الدلٌل الثالث من أدلة مذهب مالك اإلجمالٌة "دلٌل الخطاب" من
الكتاب والسنة ،وهو مفهوم المخالفة منه م ا ،وهو حجة عند مالك والشافعً وأنكره
أبو حنٌفة وهو ٌجري فً الشرط والؽاٌة والحصر والعدد والعلة والوصؾ
والظرؾ ،مثال مفهوم الشرط من كتاب هللا قوله تعالى فً البوابن{ :وإن كن أوَّلت
حمل فؤنفقوا علٌهن} مفهومه أن ؼٌر أوالت الحمل من المطلقات البوابن ال ٌجب
" :من ابتاع
على الزوج لهن النفقة ،ومثاله من السنة قوله صلى هللا علٌه وسلم
طعاما فال ٌبعه حتى ٌستوفٌه" مفهومه أنه من وهب له طعاما ٌجوز له بٌعه قبل
استٌفابه وهو كذلك عند مالك ،ومثال الؽاٌة من كتاب هللا ،قوله تعالى فً المطلقات
مفهومه أن
ثبلثا{:فإن طلقها} أي الثبلثة {:فال تحل له حتى تنكح زوجا ؼٌره}
المبتوتة إذا نكحت زوجا ؼٌر األول أي وطبها فً نكاح الزم صحٌح أنها تحل
لؤلول إذا طلقها الثانً وهو كذلك أٌضا ،ومثاله فٌها من السنة قوله علٌه الصبلة
والسبلم":رفع القلم عن ثالثة :عن الصبً حتى ٌبلػ ،وعن المجنون حتى ٌفٌق
وعن النابم حتى ٌستٌقظ" مفهوم الؽاٌة أن الصبً إذا بلػ والمجنون إذا أفاق والنابم
إذا استٌقظ ال ٌرفع القلم عنهم ،بل ٌتعلق بهم الخطاب باألحكام الشرعٌة ألن معنى
رفع القلم رفع الخطاب التكلٌفً ،ومثاله فً العدد من كتاب هللا قوله فً البكر
الزانً {:الزانٌة والزانً فاجلدوا كل واحد منهما مابة جلدة} مفهوم العدد أن الزٌادة
على ذلك العدد والنقص عنه ال ٌجوزان ،ومثاله فٌه من السنة قوله صلى هللا علٌه
فمفهوم العدد أن الزٌادة
وسلم ":إذا ولػ الكلب فً إناء فلٌؽسله سبع مرات"
والنقص ؼٌر جابز ،ومثاله فً الحصر من كتاب هللا قوله تعالىَّ{ :ل ٌكلؾ هللا نفسا
إَّل وسعها} أي طاقتها ،مفهوم الحصر أن ؼٌر الوسع من المؤمورات ال ٌكلؾ به،
ومثاله من السنة قوله علٌه الصبلة والسبلم َّ" :ل ٌقبل هللا صالة بؽٌر طهور" /هـ،
فً وضوء وؼسل ،وٌدل أن من تٌمم لمن عجز عنهما مفهوم الحصر أن الصبلة
بطهوره مقبولة أي صحٌحة ،ومثاله فً الصفة من كتاب هللا ،قوله تعالى {:ورباببكم
فمهوم قوله { :الالتً دخلتم
الالتً فً حجوركم من نسابكم الالتً دخلتم بهن}
بهن} أن الزوجة التً لم ٌدخل بها الزوج وإنما عقد علٌها فقط ال تحرم علٌه بنتها
أي ال ٌحرم علٌه نكاحها ،ومثالها فٌها من السنة ،قوله صلى هللا علٌه وسلم " :فً
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الؽنم السابمة الزكاة" مفهوم الصفة أن المعلوفة ال ٌجب فٌها الزكاة وهو كذلك عند
{:الحج أشهر معلومات} وقوله{:وأنتم
ؼٌر مالك ،ومثال الظرؾ من كتاب هللا
عاكفون فً المساجد} مفهوم الظرؾ أن الحج ؼٌر تلك األشهر،وأن االعتكاؾ ؼٌر
تلك المساجد ،ومثاله من السنة قوله صلى هللا علٌه وسلم ":إذا دخل رمضان فتحت
أبواب السماء وؼلقت أبواب جهنم" وقوله" :إذا حلم أحدكم حلما ٌخافه فلٌبصق
عن ٌساره" مفهومه أن ؼٌر رمضان من الشهور ال تفتح فٌه أبواب السماء وال
تؽلق فٌه أبواب جهنم ،وأن البصاق عن الٌمٌن وعن األمام والوراء ال ٌإمر به من
حلم حلما ٌخافه ،ومحل كون دلٌل الخطاب حجة شرعٌة ما لم ٌكن له مانع شرعً،
وموانعه ستة :منها كون ذكر القٌد الذي هو الشرع أو الوصؾ أو ؼٌرهما والقٌود
التً ٌجري فٌها دلٌل الخطاب خارجا مخرج الؽالب ومخرج التقٌٌد كقوله
تعالى{ورباببكم الالتً فً حجوركم} فوصؾ الربابب بكونهن فً حجر الزوج
خرج مخرج الؽالب ألن الؽالب فً الربٌبة أن تكون فً حجر زوج أمها فلٌس
مقصود داللته تقٌٌد تحرٌم الربٌبة على زوج أمها بما إذا كانت فً حجره فتحرم
علٌه ولو لم تكن فً حجره وهذا هو مذهب مالك خبلفا للشافعً فإنه اعتبر القٌد،
ومنها كون ذكر القٌد ألجل االمتنان ال للقٌد ،كقوله تعالى {:وهو الذي سخر لكم
البحر لتؤكلوا منه لحما طرٌا} فوصؾ اللحم بالطراوة خرج مخرج امتنان هللا على
عباده ال ألجل تقٌٌد جواز أكل اللحم لكونه طرٌا فٌجوز أكل القدٌد ،وكذلك منها
خروج القٌد مخرج التوكٌد كقوله صلى هللا علٌه وسلم َّ":ل ٌحل َّلمرأة تإمن باّلِل
والٌوم اآلخر أن تحد على مٌت أكثر من ثالث إَّل على زوج فؤربعة أشهر وعشرا"
فوصؾ المرأة باإلٌمان باهلل والٌوم اآلخر خرج مخرج التؤكٌد ال لقصد التقٌٌد وإن
ؼٌر المإمنة كالكتابٌة ٌحل لها اإلحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرا ،بل الكتابٌة
التً تحت المسلم والمسلمة فً ذلك سواء ،ومنها كون القٌد ألجل بٌان الواقع نحو
قوله تعالى َّ{:ل ٌتخذ المإمنون الكافرٌن أولٌاء من دون المإمنٌن} فتحرٌم النهً
عن مواالة الكفار بما إذا كانت من دون المإمنٌن بل مواالة الكفار حرام مطلقا سواء
كانت من دون المإمنٌن أم ال ،ومنها المبالؽة نحو قوله تعالى فً النهً عن
االستؽفار للمنافقٌن فً قوله تعالى  {:إن تستؽفر لهم سبعٌن مرة فلن ٌؽفر هللا لهم}
فتقٌٌد االستؽفار بكونه إن وقع سبعٌن مرة ال ٌنفعهم خرج مخرج المبالؽة فً عدم
الؽفران لهم ،فقوله {:سبعٌن مرة} مجاز ألنه كناٌة عن ؼاٌة مستفضاة فبل ٌدل على
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم إذا زاد على السبعٌن ٌنفعهم ذلك بل المراد أن
استؽفاره لهم ال ٌنفعهم ولو بلػ منتهى العدد ،ومنها كون القٌد ذكر لسإال سابل عنده
لقوله صلى هللا علٌه وسلم ":فً الؽنم السابمة الزكاة" فتقٌٌد الؽنم بالسوم أن كان
ألن ساببل سؤله صلى هللا علٌه وسلم عن الؽنم السابمة فقد ٌدل على أن المعلوفة ال
تجب فٌها زكاة ،بل المعلوفة والسابمة سٌان فً وجوب الزكاة ،وهذا مذهب مالك"
قلت وقد تقدم أن الجمهور أفتى بخبلؾ ذلك وإنما قدمه الشٌخ هنا على سبٌل المثال
وهللا تعالى أعلم.
 /4األصل الرابع :تنبٌه القرآن والسنة :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً شرحه
للنظم" :هذا هو الرابع من أدلة مذهب مالكٌ ،عنً من أصول مالك التً ٌقول بها
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فً الشرعٌات تنبٌه الخطاب من القرآن وتنبٌه الخطاب من السنة ،وٌسمى أٌضا
الموافقة،وإنما سمً مفهوم موافقة لكون المعنى
فحوى الخطاب ،وهو مفهوم
المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق به فً الحكم ،وإنما سمً تنبٌه الخطاب ألن
السامع ٌنتبه به علٌه عند الخطاب بالمعنى المنطوق به وحده داللة اللفظ على معنى
ؼٌر مذكور موافقة للمعنى المذكور فً الحكم بالمساواة له فٌه واألدنٌة به عنه ،مثال
المساوي من القرآن قوله  {:إن الذٌن ٌؤكلون أموال الٌتامى ظلما إنما ٌؤكلون فً
بطونهم نارا} اآلٌة ،فإنها تدل بالمنطوق على تحرٌم أكل أموال الٌتامى ظلما وتدل
بالمفهوم الموافق على مساواة إحراقه ألكله ظلما فً التحرٌم ألن العلة فً تحرٌم هللا
ظلما اإلتبلؾ ،وتلك العلة موجودة بتمامها فً إحراقه ،ومثال األولى من القرآن
قوله{:فال تقل لهما أؾ} فإن اآلٌة تدل بالمنطوق على تحرٌم التؤفٌؾ على الوالدٌن
وتدل بالمفهوم الموافق على أن ضربهما أولى بالتحرٌم من التؤفٌؾ إذ العلة فً
تحرٌم التؤفٌؾ علٌهما هً اإلٌذاء وتلك العلة أتم فً الضرب منها فً التؤفٌؾ،
ومثال تنبٌه الخطاب المساوي للمنطوق فً الحكم من السنة قوله صلى هللا علٌه
وسلم الثابت فً البخاري ":من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إَّل أن ٌشترطه
المشتري" وٌدل بالعموم الموافق على أن مال األمة المبٌعة مساو لمال العبد المبٌع
فٌما ذكر ،ومثال تنبٌه الخطاب باألولى فً الحكم من المنطوق من السنة قوله صلى
هللا علٌه وسلم الثابت فً البخاري أٌضا ":لو دعٌت إلى كراع ألجبت ولو أهدي إلً
كراع لقبلته" فإنه ٌدل بالمنطوق على أن إجابة الداعً إلى كراع وقبول الكراع
المهدٌة سنة ،وٌدل بالمفهوم الموافق على ما هو أكثر من الكراع أولى بقبوله
وإجابته إلٌه فً السنة ،قال فً"جمع الجوامع"" :قال الشافعً واإلمامان :إمام
الحرمٌن واإلمام الرازي :بؤن تنبٌه الخطاب من باب القٌاس الجلً وقٌل داللة اللفظ،
ٌعنً أن اللفظ الدال على المنطوق دال علٌه فبل ٌحتاج للقٌاس ،واختلؾ فً كٌفٌة
داللته علٌه ،فقال الؽزالً واآلمدي بؤنها مجازٌة من باب إطبلق األخص وهو منع
التؤفٌؾ واألكل فً آٌتً الوالدٌن والٌتٌم على اإلسم وهو منع اإلٌذاء واإلتبلؾ" قلت
وهو مجاز مرسل ،وقٌل :إن داللة اللفظ على تنبٌه الخطاب حقٌقة عرفٌة وأن
العرؾ نقل لفظ التؤفٌؾ ولفظ أكل مال الٌتٌم فً اآلٌتٌن مثبل عن معناهما األخص
إلى معنى ٌعمهما وؼٌرهما وهو اإلٌذاء فً األول واإلتبلؾ فً الثانً لٌكون
الضرب واإلحراق منطوق اآلٌتٌن عرفا" قلت وقد ساوى الشٌخ الوالتً التؤفٌؾ
واألكل بالضرب واإلحراق بٌنما قد تقدم الفرق بٌنهما فً قوة الداللة وهللا تعالى
أعلم.
 /5األصل الخامس :مفهوم الكتاب والسنة :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً
شرح النظمٌ" :عنً أن مفهوم الكتاب والسنة ،أي سنة النبً صلى هللا علٌه وسلم،
ٌعنً أنه من أدلة مالك التً ٌستدل بها ،وهو الخامس من األدلة المعدودة فً النظم،
والمراد بالمفهوم عنده داللة االقتضاء ،واالقتضاء على قسمٌن :تصرٌحً وتلوٌحً .
فالتصرٌحً هو أن ٌدل اللفظ داللة التزام على معنى ال ٌستقل المعنى األصلح بدونه
لتوقؾ صدقه أو صحته علٌه عادة أو عقبل أو شرعا مع أن اللفظ ال ٌقتضٌه ،مثال
اللفظ المتوقؾ علٌه صحة الكبلم عادة من الكتاب قوله {:وأوحٌنا إلى موسى أن
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أضرب بعصاك البحر فانفلق} فمنطوق اآلٌة أن هللا عز وجل أمر موسى أن ٌضرب
البحر بعصاه وأن البحر انفلق ومفهومها تقدٌر "فضربه" قبل قوله فانفلق ألن هذا
المنطوق ال ٌصح عادة بدون هذا المفهوم الذي هو تقدٌر فضربه قبل قوله فانفلق
ألن االنفبلق مسبب عادي عن الضرب ووجود المسبب دون السبب محال عادة،
ومثاله عقبل{:واسؤل القرٌة} فمنطوق اآلٌة األمر بسإال القرٌة أي األبنٌة المجتمعة،
وصحة ذلك عقبل متوقفة على المفهوم الذي هو تقرٌر األهل قبل قوله القرٌة ألن
سإال القرٌة نفسها محال عقبل ،ومثال المفهوم المتوقؾ صحة الكبلم علٌه شرعا
قوله تعالى { :وأقٌموا الصلوة} فمنطوق اآلٌة األمر بإقامة الصبلة وهذا المنطوق
{:أحلت لكم
متوقؾ صحته شرعا على تقدٌر األمر بالطهارة قبل ،وكقوله تعالى
بهٌمة األنعام} فمنطوق اآلٌة أن بهٌمة األنعام حبلل وهذا المنطوق متوقفة صحته
شرعا على تقدٌر التناول فً"أحل لكم" تناولها الشامل لؤلكل وؼٌره ،ومثال المفهوم
صدق الكبلم علٌه عقبل ،قوله صلى هللا علٌه وسلم ":رفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان
وما استكرهوا علٌه" فإن منطوق الحدٌث أن الخطؤ والنسٌان واإلكراه مرفوعة عن
هذه األمة ،وصدق هذا الكبلم متوقؾ عقبل على تقدٌر المإاخذة فً رفع عن أمتً
المإاخذة بالخطإ ،الخ..بؤن نفس الخطإ والنسٌان واإلكراه ؼٌر مرفوع عن هذه األمة
لمشاه د ة وقوع الثبلثة منها حسا ،وأما االقتضاء التلوٌحً فهو أن ٌدل اللفظ داللة
التزام على معنى ٌلزم من المعنى األصلً ال كره ٌتوقؾ علٌه صدقه وصحته ال
عقبل وال شرعا وال عادة وال ٌتوجه إلٌه القصد عادة ،مثاله من الكتاب ،قوله
تعالى{:أحل لكم لٌلة الصٌام الرفث} الخ ،فمنطوق اآلٌة جواز الجماع فً كل جزء
من اللٌل حتى الجزء األخٌر منه المبلزم للصباح ،وذلك ٌلزم منه إصباح بجنابة فً
فمنطوق
رمضان ،ومثاله من السنة " :تمكث إحداهن شطر دهرها َّل تصلً"
الحدٌث تبٌٌن نقصان دٌن النساء بكونهن ٌمكثن شطر الدهر ال ٌصلٌن ،وذلك ٌلزم
منه أن أكثر أمد الحٌض خمسة عشر ٌوما ألن المقام مقام مبالؽة فً ذم النساء
بنقص العقل والدٌن ،فلو كن ٌمكثن فً الحٌض أكثر من ذلك لذكره ،وخمسة عشر
ٌوما هً شطر الدهر ،ومعنى كون المعنى المفهوم باللزوم اآلٌة والحدٌث ال ٌتوجه
القصد إلٌه عادة ألن المتكلم بمثل هذا الكبلم فً عرؾ الناس ال ٌقصد هذا المعنى
ألن هللا تعالى ؼٌر قاصد له ،تعالى هللا عن ذلك علوا كبٌرا ،بل هو المطلع على كل
خفً وجلً ".قلت وقد تقم أن أبا حنٌفة خالؾ فً هذا الحكم الذي أشار إلٌه الشٌخ
وإنما استدل به الشٌخ هنا على سبٌل المثال فقط.
 /6األصل السادس :اإلٌماء من الكتاب والسنة :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً:
" ٌعنً أن من أدلة مذهب مالك داللة التنبٌه من كتاب هللا أو سنة رسوله الذي عظم
جاهه عند هللا ،وداللة التنبٌه من قبٌل داللة اللزوم وتسمى داللة اإلٌماء وهً أن
ٌقرن الوصؾ بحكم لو لم ٌكن اقترن الوصؾ بذلك الحكم لبٌان كونه له لعابه الفطن
بمقاصد الكبلم ألنه ال ٌلٌق بالفصاحة ،مثاله من كتاب هللا ،قوله تعالى {:والسارق
والسارقة فاقطعوا أٌدٌهما} فإن اقتران األمر بقطع ٌد السارق مع وصفه بالسرقة
ٌدل باللزوم على أن السرقة هً علته شرعا إذ لو لم ٌكن علة له لكان الكبلم ؼٌر
بلٌػ ،ومثاله من السنة قوله صلى هللا علٌه وسلم لؤلعرابً الذي قال له :واقعت أهلً
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فً نهار رمضان ":أعتق رقبة" فإن اقتران األمر بالتكفٌر مع وصؾ األعرابً
لنفسه بالوقاع فً شهر رمضان ٌدل باللزوم على أن الوقاع علة لؤلمر بالتكفٌر
بالعتق أو اإلطعام أو الصوم فً الشرع إذ لو لم ٌكن علة لكان الكبلم ؼٌر بلٌػ بل
ٌكون ؼٌر جواب إلى ؼٌر مفٌد.
 /7األصل السابع:اإلجماع :قال الشٌخ الوالتً فً شرح النظمٌ" :عنً أن اإلجماع
دلٌل من أدلة مذهب مالك وهو لؽة :العزم ،واصطبلحا :اتفاق العلماء المجتهدٌن من
هذه األمة بعد وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً أي عصر ،أي سواء كانت فً
عصر الصحابة أم ال ،وسواء كان المتفق علٌه حكما شرعٌا كحلٌة النكاح أو لؽوٌا
ككون الفاء للتعقٌب أو عقلٌا كحدوث العالم أو دنٌوٌا كتدبٌر الجٌش ،وال ٌعتبر فٌه
وفاق العوام مع المجتهدٌن ،والمراد بالعوام من لم ٌبلػ درجة االجتهاد فٌدخل مجتهد
الفتٌا ومجتهد المذهب فٌعتبر وفاقهم للمجتهدٌن المطلقٌن ،وال ٌنعقد مع مخالفة إمام
معتبر كابن عباس من الصحابة والزهري من التابعٌن واألوزاعً من تابعً
التابعٌن ،وال بد له من مستند من كتاب هللا وسنة أو قٌاس ،وال ٌشترط فٌه انقراض
عصر المجمعٌن وال كونهم على عدد التواتر ،وهو حجة شرعٌة عند جمٌع أهل
السنة لقوله تعالى  {:ومن ٌشاقق الرسول من بعد ما تبٌن له الهدى وٌتبع ؼٌر سبٌل
المإمنٌن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصٌرا} وقوله صلى هللا علٌه وسلم :
"أمتً َّل تجتمع على ضاللة" وهو على قسمٌن :نطقً وسكوتً ،فالنطقً هو أن
ٌكون اجتماع المجتهدٌن على الحكم فً النص من كل واحد منهم ،والسكوتً هو أن
ٌنطق به بعضهم وٌسكت الباقون وهو حجة ظنٌة ،والنطقً على قسمٌن :قطعً
وظنً ،فالقطعً منه هو المشاهد والمنقول تواترا ،والظنً هو المنقول بخبر اآلحاد
الصحٌح وهو حجة ظنٌة ،والقطعً حجة قطعٌة ،والذي ٌمنع خرقه إلحداث قول
زابد ،وٌقدم على ما عارضه من كتاب وسنة وقٌاس ولو جلٌا ،ألن الكتاب والسنة
ٌقببلن النسخ والتؤوٌل ،والقٌاس ٌحتمل قٌاس المعارض أو فوات شرط من شروطه،
واإلجماع معصوم من هذا كله ،ولم ٌخالؾ فً حجٌة اإلجماع إال الروافض
والخوارج والشٌعة والنظام وخبلفهم لؽلوانهم لٌسوا من أهل السنة ،ومن جحد
حجٌته لم ٌكفر لكنه ابتدع بدعة شنٌعة ،والمجمع علٌه على ثبلثة أقسام :ضروري
ومشهور ونظري ،فالضروري هو الذي ٌكفر جاحده ببل خبلؾ كتحرٌم الزنى
أعاذنا هللا منه ،وكإنكار إمامة أبً بكر رضً هللا عنه ،والمشهور ٌكفر جاحده على
المشهور إن كان منصوصا فً كتاب هللا والسنة ألنه جحده تكذٌب للشارع ،مثاله
كتحرٌم ربا الجاهلٌة وربا النساء ،وأما النظري فبل ٌكفر جاحده اتفاقا ولو كان
منصوصا كفساد الحج بالوطء قبل الوقوؾ بعرفة ،وكاستحقاق بنت اإلبن للسدس مع
البنت ،فهذان مجمع علٌهما نظرٌا" قلت وفً هذا الشرح ما فٌه إذا ما قورن بما
قدمناه من قبل فً اإلجماع  .واإلجماع قد قبله وعمل به جمٌع فقهاء األمصار إال أن
منهم من جعله ملزما ٌكفر من خالفه إذا أقٌمت علٌه الحجة بؤنه إجماع كابن حزم،
ومنهم من فصل فقالٌ :كفر من خالؾ ما هو معلوم من الدٌن بالضرورة أو ما انبنى
على آٌة صرٌحة أو حدٌث متواتر صرٌح ،وٌحرم أو ٌفسق من خالؾ اإلجماع
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أنواع

المتٌقن المنعقد فً ؼٌر ما هو معلوم من الدٌن بالضرورة ،وقد تقدم فً
ومسابل اإلجماع ما فٌه كفاٌة فبل حاجة فً تكراره هنا ،وهللا تعالى أعلم.
 /8األصل الثامن :القٌاس :قال الشٌخ الوالتً فً شرح النظمٌ" :عنً أن من أدلة
مذهب مالك القٌاس الشرعً وهو لؽة التقرٌر والتسوٌة ،قال الفهري :والنظر فٌه
من أهم أصول الفقه إذ هو أصل الرأي وٌنبوع الفقه ،ومنه تتشعب الفروع وهو جل
العلم ،وحده اصطبلحا" :حمل معلوم لمساواته له فً علة الحكم عند الحامل" ،فخرج
الحكم الثابت بالكتاب أو السنة فبل ٌسمى قٌاسا ،ودخل بقوله عند الحامل القٌاس
الفاسد فً نفس األمر قبل ظهور فساده بعدها الصحٌح ،وأركانه أربعة :األصل
المقٌس علٌه وهو محل الحكم المشبه به كالبر مثبل ،والثانً :حكم األصل كتحرٌم
الربا فً البر ،والثالث :الفرع وهو محل الحكم المشبه وهو كالدخن مثبل فً قٌاسه
على البر ،والرابع :العلة ،وهً الوصؾ الجامع بٌن المقٌس والمقٌس علٌه
كاالقتٌات واالدخار فً قٌاس الدخن على البر وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك
إذا تعارض معه ألن الخبر متضمن للحكم فقط ،والقٌاس متضمن للحكم والحكمة فً
العلة ،وٌجري فً الكفارة والتقدٌر والحدود على المشهور ،مثاله فً الكفارة :قٌاس
رقبة الظهار على رقبة القتل فً اشتراط اإلٌمان فٌهما بجامع كون كل منهما
الستباحة عضو ،ومثاله فً التقدٌر :قٌاس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة فً
جعله ربع دٌنار بجامع كون كل منهما الستباحة عضو ،ومثاله فً الحدود :قٌاس
البلبط على الزانً فً لزوم الحد بجامع كون كلهما إٌبلج فرج فً فرج مشتهى
طبعا محرم شرعا وال ٌجري فً الرخص واألسباب والشروط والموانع ،أما
الرخص فؤلنها ال ٌعقل معناها وألنها مخالفة للدلٌل والقٌاس علٌهما ٌإدي إلى كثرة
مخالفة الدلٌل فوجب أن ال ٌجوز ،وأما األسباب والشروط والموانع فؤلن القٌاس
علٌها ٌستلزم نفً السببٌة والشرطٌة والمانعٌة عن خصوص المقٌس علٌه وما سوى
ذلك من األحكام الشرعٌة ٌجري فٌه اتفاقا" /هـ قلت وتعرٌفه لؽوٌا هو" :القٌاس هو
تقدٌر شًء على مثال شًء آخر وتسوٌته به ولذلك سمً المكٌال مقٌاسا ،وٌقال
فبلن ال ٌقاس بفبلن أي ال ٌساوٌه" وأما تعرٌؾ القٌاس اصطبلحا فقد اختلفوا فٌه
وفً حده وقد بٌن الشوكانً فً كتابه "إرشاد الفحول إلى تحقٌق علم األصول"
بعض أوجه الخبلؾ ،قال بعدها" :وأحسن ما ٌقال فً حده استرجاع الحكم المذكور
لما لم ٌذكر بجامع بٌنهما" فتؤمل هذا تجده صوابا إن شاء هللا" قلت بل أرى أن
أحسن تعرٌؾ له ما ٌدرس الٌوم فً الجامعات والمعاهد اإلسبلمٌة وهو أنه" :إلحاق
مسؤلة ال حكم فٌها بمسؤلة فٌها حكم" قلت وال بد أن ٌكون هذا اإللحاق الذي تحقق
ٌكون بسبب جامع علة بٌن المسؤلتٌن أو بسبب التحقق من نفً الفارق بٌن
المسؤلتٌن ،وذلك ال ٌتم إال بعد تحقٌق المناط وهللا تعالى أعلم.
*1ـ حجٌة القٌاس :قال الشوكانً فً كتابه "إرشاد الفحول"" :اعلم أنه قد وقع
االتفاق على أنه حجة فً األمور الدنٌوٌة ،قاله الفخر الرازي كما فً "األدوٌة
واألؼذٌة" ،قلت وكذلك فٌما ٌخص بالقٌاس الجلً أو مفهوم الموافقة ،فالكل ٌعترؾ
به وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ،وأما فٌما ٌخص بالقٌاس الخفً فقد رده
بعض فقهاء األصول ،قال الشوكانً فً "إرشاد الفحول"" :وقد استنكر جماعة من
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العلماء ما ذهب إلٌه الشافعً من المنع حتى قال :أما من اعترؾ بوقوع التعبد به فقد
اتفقوا على أن السمع دال علٌه ثم اختلفوا فً ثبلثة مواضع :األول أنه هل فً العقل
ما ٌدل علٌه؟ فقال القفال منا وأبو الحسن البصري من المعتزلة العقل ٌدل على
وجوب العمل به ،وأما الباقون منا ومن المعتزلة فقد أنكروا ذلك ،والثانً أن أبا
الحسن البصري زعم أن داللة الدالبل السمعٌة علٌه ظنٌة والباقون قالوا قطعٌة،
والثالث أن القاسانً والنهرانً ذهبا إلى العمل فً القٌاس فً صورتٌن :إحداهما إذا
كانت العلة نصوصٌة بصرٌح اللفظ أو بإٌمابه ،والصورة الثانٌة كقٌاس تحرٌم
الضرب على تحرٌم التؤفٌؾ ،وأما جمهور العلماء فقد قالوا بسابر األقٌسة" وختم
الشوكانً نقاش هذه النقطة باالعتراؾ بحجٌة القٌاس قاببل" :ثم ال ٌخفى على ذي
لب صحٌح وفهم صالح أن فً عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتها وخصوص
نصوصها ما ٌفً بكل حادثة تحدث وٌقوم ببٌان كل نازلة تنزل عرؾ ذلك من
عرفه وجهله من جهله".
*2ـ أركان القٌاس :للقٌاس أربعة أركان هً /1 :األصل الذي ٌقاس علٌه /2 ،الفرع
المقاس /3 ،العلة الجامعة بٌنهما /4 ،الحكم ،ومنهم من ترك التصرٌح بالحكم.
*3معرفة مسالك العلة :مسالك العلة تعنً الطرق الدالة علٌها،قال الرازي
فً"المحصول"" :مسالك العلة عشرة هً :النص ،واإلٌماء ،واإلجماع ،والمناسبة،
والدوران ،والسبر ،والتقسٌم ،والشبه ،والطرد ،وتنقٌح المناط ،وأمور أخرى
اعتبرها قوم وهً عندنا ضعٌفة" قلت:
أما النص واإلٌماء فقد تقدما فً المفهوم والمنطوق
*المسلك األول  :اإلجماع وهو نوعان :إجماع على علة معٌنة كتعلٌل والٌة المال
بالصؽر ،وإجماع على أصل التعلٌل مع االختبلؾ فً طبٌعة أو فً عٌن العلة
كإجماع السلؾ فً ربا الفضلٌة واألصناؾ التً ٌقع فٌها الربا"،
*المسلك الثانً  :النص على العلة :قال فً "المحصول"" :ونعنً بالنص ما ٌكون
داللته على العلة ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة ،أما القاطع فما ٌكون صرٌحا
وهو قولنا "لعلة كذا" ،أو "لسبب كذا" ،أو "لمإثر كذا" ،أو "لموجب كذا" ،أو "ألجل
كذا" ،كقوله تعالى {:مِنْ أَ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْب َنا َعلَى َبنًِ إِ ْس َرابٌِلَ ([ })32المابدة ،]32 :وأما
الذي ال ٌكون قاطعا ،فثبلثة :البلم ،وإن ،والباء ،أما البلم فكقولنا ثبت لكذا ،كقوله
تعالىَ {:و َما َخلَ ْق ُ
ُون ([})56الذارٌات ،]56 :وأما "إن" فكقوله
اإل ْن َ
جنَّ َو ْ ِ
ت ا ْل ِ
س إِ ََّّل لِ ٌَ ْع ُبد ِ
صلى هللا علٌه وسلم ":إنها من الطوافٌن"  ،وأما "الباء" فكقوله تعالى َ {:ذلِ َك ِبؤ َ َّنهُ ْم
َ
سولَ ُه ([})13األنفال ،]11 :قال اإلمام الشافعً" :متى وجدنا فً كبلم
هللا َو َر ُ
شاقُّوا َّ َ
الشارع ما ٌدل على نصه [أمارة وعلة] ،ابتدرنا إلٌه وهو أولى ما ٌسلك" فتبٌن أنه
ال خبلؾ فً العلة إذا كانت منصوصة وإنما اختلفوا فً العمل بها من باب القٌاس
أو من العمل بالنص.
*المسلك الثالث  :اإلٌماء والتنبٌه :وضابطه االقتران بوصؾ لو لم ٌكن هو أو نظٌره
بالتعلٌل لكان بعٌدا فٌحمل على التعلٌل دفعا لبلستبعاد ،وبٌن فً "المحصول" تسعة
أنواع له ،منها :ـ تعلٌق الحكم على العلة بالفاء ،وقد تدخل الفاء على العلة ،فٌكون
الحكم متقدما كقوله صلى هللا علٌه وسلم ":فإنه ٌحشر ٌوم القٌامة ملبٌا" وكقوله جل
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هللا َو َّ
هللا ُ َع ِزٌ ٌز
اء ِب َما َك َس َبا َن َك ًاَّل مِنَ َّ ِ
ار َق ُة َفا ْق َط ُعوا أَ ٌْ ِد ٌَهُ َما َج َز ً
ار ُق َو َّ
وعبلَ {:و َّ
الس ِ
الس ِ
الص َال ِة
َحكٌِ ٌم ([})38المابدة ،]38 :وكقوله تعالى ٌَ {:اأَ ٌُّ َها الَّذٌِنَ آ َم ُنوا إِ َذا قُ ْم ُت ْم إِلَى َّ
َف ْ
اؼسِ لُوا ُو ُجو َه ُك ْم ([ })6المابدة ،]6 :وكزنى ماعز فرجم ،الخ..
عن الفابدة
النوع الثانً :أن ٌذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم ٌكن علة لعرى
كقول األعرابً" :واقعت أهلً فً رمضان ،فقال  :أعتق رقبة" .
عن الفابدة
النوع الثانً :أن ٌذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم ٌكن علة لعرى
كقول األعرابً" :واقعت أهلً فً رمضان ،فقال  :أعتق رقبة"
النوع الثالث :أن ٌفرق بٌن الحكمٌن الوصؾ كحدٌثه صلى هللا علٌه وسلم" :للفارس
سهمان وللراجل سهم" .
النوع الرابع :أن ٌذكر الشارع شٌبا أثناء الكبلم أو عقبه ال ٌنتظم الكبلم إال بتعلٌله
هللا} [الجمعة]9 :
إٌاه كقوله تعالىَ { :و ْاذ ُك ُروا َّ َ
النوع الخامس :ربط الحكم باسم مشتق نحو :أكرم زٌدا ،النوع السادس :ترتٌب
هللا ٌَ ْج َع ْل لَ ُه
الحكم على الوصؾ بصٌؽة الشرط والجزاء ،كقوله تعالى َ {:و َمنْ ٌَ َّت ِق َّ َ
َم ْخ َر ًجا ([})2الطبلق.]2 :
لٌْع ل ع :ت ل٘ل عذم لذكن ْجْد لو ًع هٌَ ك ْلَ ت لٔ
َ {:ولَ ْو ََل أَنْ يَ ُكونَ
ا أُ َّن ًة َو ِا َ ًة لَ َ َ ْلَ لِ َ ْ يَ ْك ُ ُل ِ ل َّنل ْا َ ِ ( [})33اصدؤفْ ّ ] 33 :لَ ت لٔ َ {:ولَ ْو
للَّن ُ
َب َس َط َّ
ض َولَ ِكنْ ٌُ َن ِّز ُل ِب َقدَ ٍر َما ٌَ َشا ُء إِ َّن ُه ِب ِع َبا ِد ِه َخ ِبٌ ٌر
هللا ُ الرِّ ْز َق لِ ِع َبا ِد ِه لَ َب َؽ ْوا فًِ ْاألَرْ ِ
بَصِ ٌ ٌ
ر} [الشورى] 27:
النوع السابع :تعلٌل عدم الحكم بوجود المانع منه ،كقوله تعالى {:ولوَّل أن ٌكون
الناس أمة واحدة لجعلنا لمن ٌكفر بالرحمن} [الطبلق ،]3 :وقوله تعالى {:ولو بسط
هللا الرزق لعباده لبؽوا فً األرض} [الزخرؾ .]33 :
النوع الثامن :إنكاره سبحانه وتعالى على أنه من زعم أنه لم ٌخلق الخلق لفابدة وال
لحكمة بقوله{:أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا } [المإمنون.]115 :
النوع التاسع :إنكاره سبحانه وتعالى أن ٌسوي بٌن المختلفٌن وٌفرق بٌن المتماثلٌن،
[القلم،]35:والثانً
تعالى {:أفنجعل المسلمٌن كالمجرمٌن}
فاألول كقوله
كقوله{:والمإمنون والمإمنات بعضهم أولٌاء بعض} [التوبة ]71 :وقد وافق صاحب
المحصول إمام الحرمٌن الجوٌنً والؽزالً فً هذه االشتراطات بٌنما لم ٌشترطها
الجمهور ،وهللا تعالى أعلم.
*4المسلك الرابع من مسالك العلة  :اَّلستدَّلل على علٌة الحكم بفعل النبً صلى هللا
علٌه وسلم ،كذا قال القاضً فً التقرٌب :كؤن ٌسجد النبً صلى هللا علٌه وسلم بعد
سهو ،فٌعلم أنه صلى هللا علٌه وسلم سجد لذلك الفعل ،أو أمره صلى هللا علٌه وسلم
برجم ماعز ،لما ثبت عنده زناه وهو محصن ،الخ..
*5المسلك الخامس من مسالك العلة  :السبر والتقسٌم  ،وهو فً اللؽة االختبار،
ومنه المٌل الذي ٌختبر به الجرح فإنه ٌقال له المسبار ،ومنه سبر الحدٌث وهو جمع
طرقه لبلختبار فً الصحة ،وفً االصطبلح قسمان :أحدهما أن ٌدور بٌن النفً
واإلثبات وهذا هو المنحصر ،والثانً أن ال ٌكون كذلك وهذا هو المنتشر ،فاألول
كؤن تقول :العالم إما أن ٌكون قدٌما أو حادثا فبطل أن ٌكون قدٌما فثبت أنه حادث،
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وٌشترط فً صحة هذا المسلك أن ٌكون الحكم فً األصل معلبل ،وأما القسم
المنتشر :فهو أن ٌدور بٌن النفً واإلثبات ،فبعضهم قال :لٌس بحجة مطلقا ،ال فً
القطعٌات وال فً الظنٌات ،وبعضهم قال :إنه حجة فً العملٌات فقط ألنه ٌحصل
ؼلبة الظن ،واختاره الجوٌنً وابن برهان وابن السمعانً وقال الصفً الهندي هو
الصحٌح ،والبعض الثالث قال إنه حجة للناظر دون المناظر.
*6المسلك السادس للعلة  :المناسبة وٌعبر عنها باإلخالة و بالمصلحة و باَّلستدَّلل ،
وبرعاٌة المقاصد ،وٌسمى استخراجها تخرٌج المناط  ،وهً من كتاب القٌاس،
ومحل ؼموضه ووضوحه ،ومعنى المناسبة تعٌن العلة بمجرد إبداء المناسبة مع
السبلمة عن القوادح ال بنص وال ؼٌره ،والمناسبة فً اللؽة المبلءمة ،والمناسب:
المبلبم ،قال فً "المحصول"" :الناس ذكروا فً تعرٌؾ المناسب شٌبٌن :األول أنه
المفضً إلى ما ٌوافق اإلنسان تحصٌبل وإٌقاء ،وقد ٌعبر عن التحصٌل بجلب
المنفعة وعن اإلٌقاء بدفع المضرة ،واإلٌقاء قد ٌكون معلوما وقد ٌكون مظنونا وعلى
التقدٌرٌن فإما أن ٌكون دٌنٌا وإما أن ٌكون دنٌوٌا.
*7المسلك السابع للعلة  :الشبه وٌسمٌه بعض الفقهاء االستدالل بالشًء على مثله
وهو عام أرٌد به خاص ،إذ الشبه ٌطلق على جمٌع أنواع القٌاس ،قال ابن األنباري:
لست أرى فً مسابل األصول مسؤلة أؼمض منه ،وقال الجوٌنً :ال ٌمكن تحدٌد
تعرٌفه ،وقٌل :هو الجمع بٌن األصل والفرع بوصؾ ٌوهم اشتماله على الحكمة
المقتضٌة للحكم من ؼٌر تعٌٌن كقول الشافعً فً النٌة فً الوضوء والتٌمم طهارتان
فؤنى تفترقان.
*8المسلك الثامن للعلة  :الطرد  ،قال فً"المحصول"" :والمراد منه الوصؾ الذي لم
ٌكن مناسبا وال مستلزما للمناسب إذا كان الحكم حاصبل مع الوصؾ فً جمٌع
الصور المؽاٌرة لمحل النزاع وهذا المراد من اإلطراد والجرٌان.
*9المسلك التاسع للعلة  :الدوران :وهو أن ٌوجد الحكم عند وجود الوصؾ ،وٌرتفع
بارتفاعه فً صورة واحدة كالتحرٌم مع السكر فً العصٌر ،فإنه لما لم ٌكن مسكرا
لم ٌكن حراما فلما حدث السكر فٌه وجدت الحرمة ثم لما زال السكر بصٌرورته
خبل زال التحرٌم فدل على أن العلة السكر.
*10المسلك العاشر للعلة  :تنقٌح المناط :والتنقٌح فً العلة التهذٌب والتمٌٌزٌ ،قال:
كبلم منقح ال حشو فٌه والمناط هو العلة ،ومعنى تنقٌح المناط عند األصولٌٌن إلحاق
الفرع باألصل بإلؽاء الفارق بؤن ٌقال ال فرق بٌن األصل والفرع إال كذا وذلك ال
مدخل له فً الحكم البتة فٌلزم اشتراكهما فً الحكم الشتراكهما فً الموجب له
كقٌاس األمة على العبد فً السراٌة ،قال الصفً الهندي :والحق أن تنقٌح المناط
قٌاس خاص مندرج تحت مطلق القٌاس.
*11المسلك الحادي عشر للعلة  :تحقٌق المناط :وهو أن ٌقع االتفاق على علٌة
وصؾ نص أو إجماع فٌجتهد فً وجودها فً صورة النزاع كتحقٌق أن النباش
سارق .قلت وقد ٌنكر البعض أنه من مسالك العلة وٌجعله من باب االجتهاد .وقد
 /1تخرٌج
ٌكون صادقا ألنه ال بد من تحقق المسابل التالٌة لٌتحقق المناط وهً:
المناط وٌعبر عنه الؽزالً باإلخالة كما ٌعبر عنه األصولٌون بالمناسبة والمناسب
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ٌعنً المبلبم وقد تقدم أنه ٌراعى فٌه التحصٌل واإلٌقاء ،فالتحصٌل هو جلب
المصالح واإلٌقاء هو دفع المفاسد ،و  /2تنقٌح المناط وهو التؤكد من نفً الفارق بٌن
 /3مراعاة مآالت الفتٌا أو ما تإول إلٌه
األصل وفرعه أو جامع العلة بٌنهما،
الفتوى .فإذا تحققت هذه المسابل الثبلثة عندبذ ٌتم تحقٌق المناط ،وقد قال
القرافً":واعلم أن الذرٌعة كما ٌجب سدهاٌ ،جب فتحها وٌندب وٌكره وٌباح ،فإن
الذرٌعة هً الوسٌلة ،كما أن وسٌلة المحرم محرمة فكذلك وسٌلة الواجب واجبة:
كالسعً إلى الجمعة والحج ،وموارد األحكام على قسمٌن :مقاصد وهً المتضمنة
للمصالح وللمفاسد فً نفسها ،ووسابل وهً المفضٌة إلٌها وحكمها حكم ما أفضت
إلٌه من تحلٌل أو تحرٌم ؼٌر أنها أخفض رتبة من المقاصد فً حكمها .فالوسٌلة إلى
أفضل المقاصد هً أفضل الوسابل وإلى أقبح المقاصد هً أقبح الوسابل ،الخ"..
فتبٌن أن تحقٌق المناط من أؼمض وأصعب ما ٌتلقى له المفتً ،وهللا تعالى أعلم.
وقد اختلفوا أٌضا فٌما ٌحوي فٌه القٌاس ،فذهب البعض إلى القول بؤن القٌاس ال
ٌجري فً األسباب،والحدود والكفارات.
كما ٌنبؽً التنبٌه على االعتراضات وهً المطالبات والقوادح والمعارضة ،الخ..
* اَّلعتراضات ونعنً بذلك ما ٌعترض به المخالؾ على كبلم المستدل ،وٌنقسم إلى
ثبلثة أقسام  :مطالبات ،وقوادح ومعارضة:
 /1االعتراض األول :النقض وهو تخلؾ الحكم مع وجود العلة ولو فً صورة
واحدة ،وٌنحصر النقض فً تسع صور ألن العلة إما منصوصة قطعا أو ظنا أو
مستنبطة وتخلؾ الحكم عنها إما لمانع أو فوات شرط أو بدونهما.
 /2االعتراض الثانً :الكسر وهو إسقاط وصؾ من أوصاؾ العلة المركبة وإخراجه
عن االعتبار بشرط أن ٌكون المحذوؾ مما ال ٌمكن أخذه فً حد العلة .
 /3االعتراض الثالث :عدم العكس  ،وهو وجود الحكم بدون الوصؾ فً صورة
أخرى.
 /4االعتراض الرابع :عدم التؤثٌر وهو أقسام :منها عدم التؤثٌر فً الوصؾ لكونه
طردا وهو راجع إلى عدم العكس ،الثانً :عدم التؤثٌر فً األصل لكونه مستؽنى
عنه فً األصل لوجود معنى آخر بالؽرض كقولهم فً بٌع الؽابب مبٌع ؼٌر مربً
كالطٌر فً الهواء فبل ٌصح فٌقال ال أثر لكونه ؼٌر مربً فإن العجز عن التسلٌم
كاؾ ألن بٌع الطٌر ال ٌصح وإن كان مربٌا وحاصله معارضة فً األصل ألن
المعترض ٌلؽً من العلة وصفا ثم ٌعارضه المستدل بما بقً ،الثالث :عدم التؤثٌر
فً األصل والفرع جمٌعا بؤن ٌكون له فابدة فً الحكم إما ضرورٌة كقول من اعتبر
االستنجاء باألحجار ،وإما ؼٌر ضرورٌة كقولهم الجمعة صبلة مفروضة فلم تفتقر
إلى إذن اإلمام كالظهر ،فإن قولهم مفروضة حشو لو حذؾ لم ٌضر ،الرابع :عدم
التؤثٌر فً الفرع كقولهم :زوجت نفسها فبل ٌصح كما لو زوجت من ؼٌر كؾء ،فإن
ؼٌر كؾء ال أثر له فإن النزاع فً الكؾء وؼٌره سواء .
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الخامس :عدم التؤثٌر فً الحكم :وهو أن ٌذكر فً الدلٌل وصفا ال تؤثٌر له فً الحكم
المعلل به ،كقولهم فً المرتدٌن الذٌن ٌتلفون األموال :مشركون أتلفوا فً دار
الحرب فبل ضمان علٌهم كالحربً فإن دار الحرب ال مدخل لها فً الحكم .
 /5االعتراض الخامس :القلب :وهو أن ٌبٌن القالب أن ما ذكره المستدل ٌدل علٌه ال
له أو ٌدل علٌه وله ،واألول قل ما ٌتفق فً األقٌسة ،ومثاله فً المنصوص باستدالل
الحنفً فً تورٌث الخال بقوله صلى هللا علٌه وسلم ":الخال وارث من ال وارث
له"[أحمد] فؤثبت إرثه عند عدم الوارث ،فٌقول المعترض :هذا ٌدل علٌك ال لك ألن
معناه نفً تورٌث الخال بطرٌق المبالؽة كما ٌقال الجوع زاد من ال زاد له ،والصبر
حٌلة من ال حٌلة له" .
 /6اَّلعتراض السادس :هو القول بالموجب ـ بفتح الجٌم ـ أي القول بما أوجبه
المستدل ،قال فً"المحصول" :وحد تسلٌم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء
الخبلؾ/ه ـ ،قال الزركشً فً البحر :وذلك بؤن ٌظن المعلل أن ما أتى ٌستلزم
لمطلوبه من الحكم المسؤلة المتنازع فٌها مع كونه ؼٌر مستلزم.
ومن أنواع القول بالموجب أن ٌذكر المستدل إحدى المقدمتٌن وٌسكت عن األخرى
ظنا منه أنها مسلمة فٌقول الخصم بموجب المقدمة وٌبقى على المنع لما عداها،
ومنها أن ٌعتقد المستدل متبلزما بٌن محل النزاع وبٌن محل آخر فٌنصب الدلٌل
على ذلك المحل بناء منه على أن ما ثبت به الحكم فً ذلك ٌستلزم ثبوته فً محل
النزاع فٌقول المعترض بالموجب ومنع المبلزمة.
 /7اَّلعتراض السابع :الفرق  :قال فً"المحصول"" :الكبلم فٌه مبنً على أن تعلٌل
الحكم بعلتٌن هل ٌجوز أم ال/ه ـ  ،وقد اشترطوا فٌه أمرٌن :أحدهما أن ٌكون بٌن
األصل والفرع فرق ٌوجه من الوجوه وإال لكان هو هو ولٌس كلما انفرد األصل
بوصؾ من األوصاؾ ٌكون مإثرا مقتضٌا بل قد ٌكون ملؽى لبلعتبار بؽٌره فبل
ٌكون الوصؾ الفارق قادحا ،والثانً أن ٌكون قاطعا للجمع بٌن أن ٌكون أخص من
الجمع فٌقدم علٌه أو مثله فٌعارضه ،الخ..
وقد قدمه جماعة من األصولٌٌن على
 /8اَّلعتراض الثامن :اَّلستفسار:
االعتراضات ،ومعناه طلب شرح معنى اللفظ إن كان ؼرٌبا أو مجمبل ،وٌقع بهل أو
بالهمزة،الخ..وحكى الصفً الهندي أن بعض الجدلٌٌن أنكر كونه اعتراضا ألن
التصدٌق فرع داللة الدلٌل على المتنازع فٌه .قال بعض أهل األصول :إن هذا
االعتراض كاالعتراضات قد جعلوه طلٌعة جٌشها ولٌس من جٌشها إذ االعتراض
عبارة عما ٌخدش به كبلم المستدل واالستفسار لٌس من هذا القبٌل.
 /9اَّلعتراض التاسع  :فساد اَّلعتبار  :أي أنه ال ٌمكن اعتبار القٌاس فً ذلك الحكم
لمخالفته للنص أو اإلجماع أو كان الحكم مما ال ٌمكن إثباته بالقٌاس أو كان تركٌبه
مشعرا بنقٌض الحكم المطلوب ،قال الشوكانً" :وهذا االعتراض مبنً على أن خبر
الواحد مقدم على القٌاس وهو الحق وخالؾ فً ذلك طابفة من الحنفٌة والمالكٌة
فقدموا القٌاس على خبر الواحد ،الخ"..
 /10االعتراض العاشر :فساد الوضع  :وٌقع ذلك بإبطال وضع القٌاس المخصوص
فً إثبات الحكم المخصوص بؤن ٌبٌن المعترض أن الجامع الذي ثبت به الحكم قد
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ثبت اعتباره بنص أو إجماع فً نقٌض الحكم ،والوصؾ الواحد ال ٌثبت به
النقٌضان وذلك بؤن ٌكون أحدهما مضٌقا واآلخر موسعا أو أحدهما مخففا واآلخر
مؽلظا أو أحدهما إثباتا واآلخر نفٌا ،الخ..
 /11االعتراض الحادي عشر :المنع :نقل الشوكانً عن ابن السمعانً أنه قال:
"الممانعة أرفع سإال على العلل وقٌل أساس المناظرة وهو ٌتوجه على األصل من
وجهٌن :أحدهما منع كون األصل معلبل ألن األحكام تنقسم باالتفاق إلى ما ٌعلل
وإلى ما ال ٌعلل ،فمن ادعى تعلٌل شًء كلؾ ببٌانه..والثانً :منع الحكم فً األصل،
واختلفوا هل هذا االعتراض ٌقتضً انقطاع المستدل أم ال.
التقسٌم :وهو ٌعنً كون اللفظ مترددا بٌن
 /12االعتراض الثانً عشر:
أمرٌن:أحدهما ممنوع واآلخر مسلم واللفظ محتمل لهما ؼٌر ظاهر فً
أحدهما،ومثاله فً الصحٌح الحاضر إذا فقد الماء وجد سبب التٌمم وهو تعذر الماء
فٌجوز التٌمم ،فٌقول المعترض ما المراد بكون تعذر الماء سببا للتٌمم هل تعذر
الماء مطلقا أو تعذره فً السفر أو فً المرض؟
/13االعتراض الثالث عشر :اختبلؾ الضابط بٌن األصل والفرع لعدم الثقة بالجامع
كقولهم فً شهود القصاص تسببوا للقتل عمدا فلزمهم القصاص زجرا لهم عن
التسبب كالمكره ،فالمشترك بٌن األصل والفرع إنما هو فً الحكمة وهً الزجر
والضابط فً الفرع الشهادة وفً األصل اإلكراه وال ٌمكن التعدٌة بالحكمة وحدها
وضابط الفرع ٌحتمل أن ٌكون مساوٌا لضابط األصل فً اإلفضاء إلى المقصود
وأن ال ٌكون.
 /14االعتراض الرابع عشر :اختالؾ حكمً األصل والفرع  :قٌل إنه قادح ألن شرط
القٌاس مماثلة الفرع لؤلصل فً علته وحكمه فإذا اختلؾ الحكم لم تتحقق المساواة،
قال الشوكانً :وذلك كإثبات الوالٌة على الصؽٌرة فً نكاحها قٌاسا على إثباتها فً
مالها.
 /15االعتراض الخامس عشر :منع كون ما ٌدعٌه المستدل علة لحكم األصل
موجودا فً األصل فضبل عن أن ٌكون هو العلة ،قال الشوكانً :مثاله أن ٌقول فً
الكلب حٌوان ٌؽسل من ولوؼه سبعا فبل ٌقبل جلده الدباغ كالخنزٌر ،فٌقول
المعترض ال نسلم أن الخنزٌر ٌؽسل من ولوؼه سبعا.
 /16االعتراض السادس عشر :منع كون الوصؾ المدعى علٌته علة  ،قال ابن
الحاجب فً مختصر المنتهى :وهو أن أعظم األسبلة لعمومه وتشعب مسالكه
والمختار قبوله وإال ألدى إلى اللعب فً التمسك بكل طردي.
 /17االعتراض السابع عشر :القدح فً المناسبة  :وهو إبداء مفسدة راجحة أو
مساوٌة لما تقدم من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة ،وجوابه ترجٌح المصلحة على
المفسدة إجماال أو تفصٌبل.
 /18االعتراض الثامن عشر :القدح فً إفضابه إلى المصلحة المقصودة من شرع
الحكم له ،قال الشوكانً :مثاله أن ٌقال فً علة تحرٌم مصاهرة المحارم على التؤبٌد
إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب ،ووجه المناسبة أنه ٌفضً إلى رفع الفجور،
وتقرٌره أن رفع الحجاب وتبلقً الرجال والنساء ٌفضً إلى الفجور وأنه ٌرتفع
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بتحرٌم التؤبٌد إذ ٌرتفع الطمع المفضً إلى مقدمات الهم والنظر المفضٌة إلى
الفجور ،فٌقول المعترض ال ٌفضً إلى ذلك بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور
ألن النفس حرٌصة على ما منعت منه إذ قوة داعٌة الشهوة مع الٌؤس عن الحل
مظنة الفجور.
 /19االعتراض التاسع عشر :كون الوصؾ ؼٌر ظاهر قال الشوكانً :كالرضا فً
العقود ،وجوابه باالستدالل على كونه ظاهرا كضبط الرضا بصٌػ العقود ونحو
ذلك"
 /20االعتراض الموفً عشرٌن :كون الوصؾ ؼٌر منضبط كالحكم والمصالح مثل
الحرج والمشقة والزجر فإنها أمور ذات مراتب ؼٌر محصورة وال متمٌزة،
وتختلؾ باختبلؾ األشخاص والزمان واألحوال ،وجوابه بتقرٌر االنضباط إما
بنفسه أو بوضعه.
 /21االعتراض الحادي والعشرون :المعارضة وهً إلزام المستدل الجمع بٌن شٌبٌن
والتسوٌة بٌنهما فً الحكم إثباتا ونفٌا ،ونقل الشوكانً عن األستاذ أبً منصور أنه
قال" :وقٌل هً إلزام الخصم أن ٌقول قوال قال بنظٌره وهً من أقوى
االعتراضات.
 /22االعتراض الثانً والعشرون :سإال التعدٌة ،وهو أن ٌعٌن المعترض فً
األصل معنى ؼٌر ما عٌنه المستدل وٌعارضه ثم ٌقول للمستدل ما عللت به وإن
تعدى إلى فرع مختلؾ فٌه فلذا ما عللت به أنا متعد إلى فرع آخر مختلؾ فٌه ولٌس
أحدهما أولى من اآلخر ،كربط البكارة بالصؽر فٌعترض علٌه بالثٌب الصؽٌرة.
 /23االعتراض الثالث والعشرون :سإال التركٌب :وهو أن ٌقول المعترض شرط
حكم األصل أن ال ٌكون ذا قٌاس مركب وهو قسمان :مركب األصل ومركب
الوصؾ ،ومرجع األول منع حكم األصل أو منع العلة ،ومرجع الثانً منع الحكم أو
منع وجود العلة فً فرع ،واختلفوا فً قبوله.
 /24االعتراض الرابع والعشرون :منع وجود الوصؾ المعلل به فً الفرع قال
الشوكانً :كؤن ٌقول المستدل فً أمان العبد أمان صدر عن أهله كالعبد المؤذون له
فً القتال ،فٌقول المعترض ال نسلم أن العبد أهل لؤلمان ،وجوابه ببٌان ما ٌثبت
أهلٌته من جنس أو عقل أو شرع ،وقد جعل بعضهم هذا االعتراض مندرجا فٌما
تقدم.
 /25االعتراض الخامس والعشرون :المعارضة فً الفرع :وقد تقدم بٌانه فً
االعتراض الواحد والعشرٌن .
 /26االعتراض السادس والعشرون :المعارضة فً الوصؾ وقد تقدم أٌضا فً 21
 /27االعتراض السابع والعشرون :اختبلؾ جنس المصلحة فً األصل والفرع كؤن
ٌقول المستدل ٌحد البلبط كما ٌحد الزانً ألنهما إٌبلج محرم شرعا مشتهى طبعا
فٌقول المعترض المصلحة فً تحرٌمها مختلفة ففً الزنا منع اختبلط األنساب وفً
اللواطة دفع رذٌلة اللواطة وحاصله معارضة فً األصل بإبداء خصوصٌة ولهذا
اختلفوا فٌه.
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 /28االعتراض الثامن والعشرون :وهو أن ٌدعً المعترض المخالفة بٌن حكم
األصل وحكم الفرع وهو اعتراض متوجه إلى المقدمة القابلة فٌوجد الحكم فً الفرع
كما وجد فً األصل ،وحاصل هذا أن دعوى المعترض للمخالفة إما أن ٌكون بدلٌل
المستدل فٌرجع إلى اعتراض القلب أو بؽٌره فٌكون اعتراضا خاصا خارجا عما
تقدم والبعض أدرجه فٌما تقدم
*ـ فوابد متعلقة بهذه اَّلعتراضات:
 /1الفابدة األولى :اختلفوا هل ٌلزم المعترض أن ٌورد األسبلة مرتبة بعضها مقدم
على البعض إذا أورد أسبلة متعددة أم ال ٌلزمه ذلك بل ٌقدم ما شاء و ٌإخر ما شاء .
 /2الفابدة الثانٌة :فً االنتقال من محل النزاع إلى ؼٌره قبل تمام الكبلم فٌه وقد منعه
الجمهور ألنا لو جوزناه لم ٌتؤت إفحام الخصم وال إظهار الحق.
 /3الفابدة الثالثة :فً الفرض والبناء :قالوا :إنه ٌجوز للمستدل فً االستدالل ثبلث
طرق :األولى أن ٌدل على المسؤلة بعٌنها ،والثانٌة :أن ٌفرض الداللة فً بعض
شعبها وفصولها ،والثالثة :أن ٌبنً المسؤلة على ؼٌرها.
 /4الفابدة الرابعة :فً جواز التعلق بمناقضات الخصوم ،قد وقع االتفاق على أنه ال
ٌجوز إثبات المذهب إال بدلٌل شرعً ولكن اختلفوا فً التعلق بمناقضات الخصوم
فً المناظرة فذهب جماعة إلى جوازه.
 /5الفابدة الخامسة :فً السإال والجواب :نقل الشوكانً عن الصٌرفً أنه قال:
"السإال إما استفهام مجرد وهو االستخبار عن المذهب أو عن العلة وإما استفهام
عن األدلة أي التماس وجه داللة البرهان ثم المطالبة بنفوذ الدلٌل وجرٌانه وسبٌل
الجواب أن ٌكون إخبارا مجردا ثم االستدالل ثم طرد الدلٌل ،ثم السابل فً االبتداء
إما أن ٌكون ؼٌر عالم بمذهب من ٌسؤله أو ٌكون عالما به ثم ما أن ٌعلم صحته
فسإاله ال معنى له وإما أن ال ٌعلم فسإاله راجع إلى الدلٌل .والحاصل أن من أنكر
األصل الذي ٌستشهد به المجٌب فسإاله عنه أولى ألن الذي أخرجه إلى المسؤلة هو
الخبلؾ فؤما إذا كان الخبلؾ فً الشاهد فالسإال عنه أولى".
 /9األصل التاسع من أصول مالك :عمل أهل المدٌنة :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً
فً شرح النظمٌ" :عنً أن عمل أهل مدٌنة الرسول صلى هللا علٌه وسلم الذي
أجمعوا علٌه من أدلة مذهب مالك ،والمراد بهم الصحابة والتابعون ،لكن بشرط أن
ٌكون فً ما ال مجال للنظر فٌه من األحكام الشرعٌة ،وقٌل :إن عملهم حجة مطلقة
"المدٌنة
أي ولو فً الحكم االجتهادي وحجة القولٌن ،قوله صلى هللا علٌه وسلم:
تنفً خبثها " والخبث خطؤ ،فوجب نفٌه عنهم وألنهم أعرؾ بالوحً لسكناهم محله
وهو مقدم عند مالك على الخبر األحادي ومذهب الجمهور أنه ال ٌقدم علٌه ولٌس
بحجة شرعٌة استقبلال ألنهم بعض األمة بل إذا وافق عملهم دلٌبل قواه على
معارضه اتفاقا ،مثاله عند مالك احتجاجه على نفً خٌار المجلس فً البٌع بؤنه وجد
عمل أهل المدٌنة على نفٌه وقدمه على الحدٌث الصحٌح وهو قوله صلى هللا علٌه
وسلم":البابعان بالخٌار ما لم ٌتفرقا" [قلت بل الحدٌث متواتر وقد خرجناه فً كتابنا
فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر] قلت :وقد جعلنا عمل أهل المدٌنة هو
األصل التاسع بعد القٌاس الجلً ألنه ٌكاد ٌكون محل إجماع ،وهو محل خبلؾ بٌن
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فقهاء األمصار فٌما ٌخص بعمل أهل المدٌنة المتؤخر  ،فقد نقل القاضً عٌاض بن
موسى الٌحصبً فً كتابه "ترتٌب المدارك" أن اإلمام مالك بن أنس أرسل إلى
اللٌث بن سعد الرسالة التالٌة":اعلم رحمك هللا أنه بلؽنً أنك تفتً الناس بؤشٌاء
مخالفة لما علٌه إجماع الناس عندنا ،وفً بلدنا الذي نحن فٌه ،وأنت فً إمامتك
وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك ،وحاجة من قبلهم إلٌك ،واعتمادهم على ما جاءهم
منك ،حقٌقة بؤن تخاؾ على نفسك ،وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه ،فإن هللا تعالى
ٌقول{:والسابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار} [التوبة،]100 :وقال تعالى :
{فبشر عبادي الذٌن ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه} [الزمر ،]18 :فإنما الناس تبع
ألهل المدٌنة ،إلٌها كانت الهجرة وبها نزل القرآن ،وأحل الحبلل ،وحرم الحرام ،إذ
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌن أظهرهم ٌحضرون الوحً والتنزٌل ،وٌؤمرهم
فٌطٌعونه ،وٌبٌن لهم فٌتبعونه ،حتى توفاه هللا واختار له ما عنده صلوات هللا
ورحمته علٌه وبركاته ،ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولً األمر من
بعده ،فما نزل بهم مما عملوا أتقنوه ،وما لم ٌكن عندهم فٌه سؤلوا عنه ،ثم أخذوا
بؤقوى ما وجدوا فً ذلك فً اجتهادهم وحداثة عهدهم فإن خالفهم مخالؾ ،أو قال
أمرا ؼٌره أقوى منه وأولى ،ترك قوله وعمل بؽٌره" إلى أن قال":ثم كان التابعون
من بعدهم ٌسلكون ذلك السبٌل ،وٌتبعون تلك السنن ،فإذا كان األمر بالمدٌنة ظاهرا
معموال به ،لم أر ألحد خبلفهم للذي فً أٌدٌهم من تلك الوراثة التً ال ٌجوز ألحد
انتحالها وال ادعاإها ،ولو ذهب أهل األمصار ٌقولون :هذا العمل الذي ببلدنا ،وهذا
الذي مضى منا ،لم ٌكونوا من ذلك على ثقة ،ولم ٌكن من ذلك الذي جاز لهم" .كما
نقل القاضً عٌاض فً "المدارك وؼٌره" :روي عن عمر بن الخطاب رضً هللا
عنه قال على المنبر :أحرج باهلل عز وجل على رجل روى حدٌثا العمل على خبلفه"
تنبٌه :كما أن اللٌث بن سعد أرسل إلى اإلمام مالك رسالة بٌن له فٌها بؤنه خالؾ
السنة الصحٌحة فً أكثر من سبعٌن مسؤلة لكنه لم ٌذكر المسابل التً خالؾ فٌها
مالك السنة الصحٌحة كما أن اإلمام مالكا لم ٌبٌن وٌفصل المسابل التً ٌعٌبها على
اللٌث لٌتبٌن لنا أي اإلمامٌن معه الصواب والحق واحد ،وهللا تعالى أعلم.
وقال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فً فتاوٌه" :مذهب أهل المدٌنة النبوٌة ،دار الهجرة،
ودار النصرة ،إذ فٌها سن هللا لرسوله محمد صلى هللا علٌه وسلم سنن اإلسبلم
وشرابعه ،وإلٌها هاجر المهاجرون إلى هللا ورسوله ،وبها كان األنصار الذٌن
تبوإوا الدار واإلٌمان من قبلهم ،مذهبهم فً زمن الصحابة والتابعٌن وتابعٌهم ـ
أصح مذاهب أهل المدابن اإلسبلمٌة شرقا وؼربا ،فً األصول والفروع ،وهذه
األعصار الثبلثة هً أعصار القرون الثبلثة المفضلة التً قال فٌها النبً صلى هللا
علٌه وسلم فً الحدٌث الصحٌح من وجوه ":خٌر القرون القرن الذي بعثت فٌه ثم
الذٌن ٌلونه ،ثم الذٌن ٌلونه" ثم قال" :وفً القرون التً أثنى علٌها رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم كان مذهب أهل المدٌنة أصح مذاهب أهل المدابن ،وإنهم كانوا
ٌتؤسون بؤثر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أكثر من سابر األمصار ،وكان ؼٌره
من أهل األمصار دونهم فً العلم بالسنة النبوٌة واتباعها" ثم قال" :والتحقٌق فً
مسؤلة إجماع أهل المدٌنة أن منه ما هو متفق علٌه بٌن المسلمٌن ،ومنه ما هو قول
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جمهور أبمة المسلمٌن ،ومنه ما ال ٌقول به إال بعضهم ،وذلك أن إجماع أهل المدٌنة
على أربعة مراتب:
 /1المرتبة األولى :ما ٌجري مجرى النقل عن النبً صلى هللا علٌه وسلم ،مثل نقلهم
لمقدار الصاع والمد ،وكترك صدقة الخضروات واألحباس ،فهذا مما هو حجة
باتفاق العلماء "[قلت بل خالؾ األحناؾ فٌما ٌخص بزكاة الخضروات وٌقال إن
محمد بن الحسن الشٌبانً قال بقول مالك لقوة دلٌله ،وهللا أعلم].
 /2وأما الثانٌة :إنها العمل القدٌم بالمدٌنة قبل مقتل عثمان رضً هللا عنه ،قال:
"فهذا حجة فً مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعً ،قال فً رواٌة ٌونس بن
عبد األعلى :إذا رأٌت قدماء أهل المدٌنة على شًء فبل تتوقؾ فً قلبك رٌب أنه
حق"
 /3وأما الثالثة :إذا تعارض فً المسؤلة دلٌبلن :كحدٌثٌن وقٌاسٌن جهل أٌهما أرجح،
وأحدهما ٌعمل به أهل المدٌنة ،ففٌه نزاع ،فمذهب مالك والشافعً أنه ٌرجح بعمل
أهل المدٌنة ،ومذهب أبً حنٌفة أنه ال ٌرجح بعمل أهل المدٌنة" وهو أحد الوجهٌن
ألحمد،
ثم قال" :هذه مذاهب جمهور األبمة توافق مذهب مالك فً الترجٌح ألقوال أهل
المدٌنة.
 /4المرتبة الرابعة :فهً العمل المتؤخر بالمدٌنة ،فهذا هل هو حجة شرعٌة ٌجب
اتباعه أم ال؟ فالذي علٌه أبمة الناس أنه لٌس بحجة شرعٌة ،هذا مذهب الشافعً
وأحمد وأبً حنٌفة وؼٌرهم وهو قول المحققٌن من أصحاب مالك [ ]..ولم أر فً
كبلم مالك ما ٌوجب جعل هذا حجة وهو فً الموطإ إنما ٌذكر األصل المجمع علٌه
عندهم ،فهو ٌحكً مذهبهم ،وتارة ٌقول الذي لم ٌزل علٌه العمل ببلدناٌ ،صٌر إلى
اإلجماع القدٌم وتارة ال ٌذكر" ثم ختم قاببل" :وإذا تبٌن أن إجماع أهل المدٌنة تفاوت
فٌه مذاهب جمهور األبمة،علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل األمصار رواٌة
ورإٌا ،وأنه تارة ٌكون حجة قوٌة ،وتارة ٌكون مرجحا للدلٌل ،إذ لٌست هذه
الخاصٌة بشًء من أمصار المسلمٌن"[انظر فتاوي ابن تٌمٌة ج  20ص ]311 / 294
قلت واإلمام مالك وكبار الفقهاء ٌطلقون على عمل أهل المدٌنة مصطلحات مثل
"األمر عندنا" ،و"األمر الذي أدركت علٌه أهل بلدنا" ،و"األمر الذي لم ٌزل علٌه
الناس عندنا" الخ..
 /10األصل العاشر :قول الصحابً :قال الشٌخ الوالتً فً شرح النظمٌ" :عنً أن
القول المروي عن أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من أدلة مذهب مالك،
ٌعنً أنه حجة شرعٌة عند مالك سواء كان الصحابً إماما أو مفتٌا أو حاكما،
وسواء كان قوال أو فعبل ،والمراد بقول الصحابً رأٌه الصادر عن اجتهاده،
وٌشترط فٌه عند مالك أن ٌكون منتشرا أو لم ٌظهر له مخالؾ ،نقله الباجً عن
مالك ،ومعنى كونه حجة أن المجتهد التابعً وؼٌره إلى هلم جرىٌ ،جب علٌه
اتباعه وال ٌجوز له مخالفته ،وأما المجتهد الصحابً فلٌس حجة علٌه قول ؼٌره
من الصحابة" قلت :هل قول الصحابً من دون منازع حجة أم ال؟ قال الشٌخ
سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً كتابه "مراقً السعود":
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ٌكون حجة بوفق من خبل
رأي الصحابً على األصحاب ال
وما مخالؾ "قط ظهر"
فً ؼٌرها ثالثها إن انتشر
وقد بٌن معنى النظم فً شرحه "نشر البنود شرح مراقً السعود" قال" :والحقٌقة أن
معنى البٌتٌن واضح ال إشكال فٌه وهو أن قول الصحابً إذا انتشر أو لم ٌكن له
مخالؾ من أقوال الصحابة أنه حجة عند الجمهور" ،قلت ومن الصحابة ما ٌلزم
قوله الجمهور ،من ذلك الشٌخٌن أبً بكر وعمر رضً هللا عنهما لقوله صلى هللا
الحدٌث ،وهل ٌنبؽً
علٌه وسلم  " :اقتدوا بالشٌخٌن من بعدي أبً بكر وعمر"
اإلقتداء بؤقوال وأفعال الخلفاء الراشدٌن األربعة :أبً بكر الصدٌق ،وعمر بن
الخطاب ،وعثمان بن عفان ،وعلً كرم هللا وجهه ،رضً هللا عنهم أجمعٌن لحدٌث
العرباض بن سارٌة رضً هللا عنه قال" :وعظنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
موعظة بلٌؽة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع ،فقلناٌ :ا رسول هللا كؤنها
وصٌة مودع فؤوصٌنا ،فقال  ":أوصٌكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن تؤمر علٌكم
عبد حبشً فإنه من ٌعش منكم بعدي فسٌرى اختالفا كثٌرا فعلٌكم بسنتً وسنة
الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن ،عضوا علٌها بالنواجذ وإٌاكم ومحدثات األمور فإن كل
بدعة ضاللة" أخرجه أبو داود والترمذي وؼٌرهم ا ،ومن ذلك إجماعهم على العمل
باألذان األول الذي أحدثه عثمان بن عفان رضً هللا عنه بعدما كثر سواد المسلمٌن
وانهمكوا فً طلب العٌش والرزق ،ألٌس هذا مما ٌعد إجماعا رؼم خبلؾ الشٌعة؟
 /11األصل الحادي عشر :اَّلستحسان :قال الشٌخ الوالتً فً شرح النظمٌ" :عنً
أن االستحسان من مذهب مالك أي من أدلته التً ٌحتج بها فً الشرعٌات ،واختلؾ
فً تفسٌره ،فقٌل" :هو اقتفاء ما له رجحان" أي هو اتباع الدلٌل الراجح على
معارضه من األدلة الشرعٌة وهو على هذا التفسٌر ال مخالؾ فً وجوب العمل
بالراجح من الدلٌلٌن المتعارضٌن ،وقٌل :أي قال بعض المالكٌة (بل هو دلٌل ٌنقذؾ
فً نفس من باجتهاد متصؾ) أي ٌقذفه هللا فً ذهن العالم المتصؾ باالجتهاد
المطلق حتى ٌنقدح فٌه وٌنشرح له (ولكن التعبٌر عنه) أي من المجتهد (وٌقصر)
أي ٌقصر عن الدلٌل الذي قذؾ إلٌه فً قلبه (به فبل ٌعلم كٌؾ ٌخبر) أي فبل ٌعلم
كٌؾ اإلخبار أي التعبٌر عن الدلٌل المقذوؾ فً قلبه وانشرح له قلبه هو كما اختار
بعض ورثة المشتري بالخٌار الرد واختار بعضهم اإلمضاء ،فالقٌاس الكلً على هذا
التفسٌر مردود على الصحٌح كما فً "الؽٌث الهامع" ،قال ابن الحاجب :ألنه إن لم
ٌتحقق كونه دلٌبل فمردود اتفاقا وإن تحقق فمعتبرا اتفاقا ،ورده البٌضاوي بؤنه ال بد
من ظهوره لتمٌٌز صحٌحه من فاسده ألن ما ٌنقذؾ فً نفس المجتهد قد ٌكون وهما
ال عبرة به ،وقال ابن الحاجب :تصوره عنده الممتنع ألن من أوصاؾ المجتهد
الببلؼة والبلٌػ هو الذي ٌبلػ بعبارته كنه مراده وكٌؾ ٌنقدح فً ذهنه دلٌل وٌعجز
عن التعبٌر عنه ،وممن أنكره الشافعً ،وقال" :من استحسن فقد شرع"[قلت وقد دفع
ذلك بالشٌخ عبد هللا بن بٌه إلى أن ٌقول" :الشافعً ال ٌشق له ؼبار فً دالالت
األلفاظ إال أنه فً معقول النص لم ٌتعمق كثٌرا فنفى االستحسان والذرابع
واالستصبلح واقتصر على قٌاس العلة" قلت وال ٌخفى على الشٌخ عبد هللا حفظه
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هللا وإٌانا أن اإلمام الشافعً هو أول من ألؾ فً األصول كتابه "األم" وقد تعلم
العربٌة فً هذٌل ونهل من أمهاتها إال أنه فضل البقاء فً ظبلل التنزٌل أو ما ٌسمى
بفقه التنزٌل بٌنما المذهب الحنفً فضل فقه التؤوٌل وإثارة الرأي ومن ذلك
االستحسان وسد الذرابع وهللا أعلم ،وعمل باالستحسان وسد الذرابع واالستصبلح
وشرع من قبلنا وتحنث النبً صلى هللا علٌه وسلم قبل البعثة ومراعاة الخبلؾ مالك
لكنه قلل من العمل بهذه األصول] وقد روى عن مالك المصرٌون من أصحابه
العمل باالستحسان وأنكره العراقٌون منهم .وقال به أٌضا أبو حنٌفة وبعض الحنابلة/
انتهى ،وقال األبٌاري" :إن االستحسان هو األخذ بالمصلحة الجزبٌة الكابنة فً
مقابلة دلٌل كلً [كما تقدم فً حكم إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخٌار الرد
واختار بعضهم اإلمضاء] رد الجمٌع ألنهم ورثوا عنه الخٌار ،وفً تبعٌضه دخول
الضرر على البابع والمصلحة الجزبٌة أخذ المخٌر الجمٌع وإنما استحسن األخذ بها
وتقدٌمها على القٌاس الكلً ألن فٌه ارتكاب ألخؾ الضررٌن الممٌز تعارض له
ضرران :أحدهما رد الجمٌع فٌفوته ؼرضه من البٌع بالكلٌة والثانً أخذه لجمٌع
المبٌع ولٌس ؼرضه إال فً بعضه وهذا أخؾ ضرر أخذ إلنسان لما ال ؼرض له
فٌه تبعا لما له فٌه ؼرض أخؾ من فوات ؼرضه له بالكلٌة ومعنى كون أخذ المخٌر
الجمٌع مصلحة جزبٌة أنه مصلحة خاصة بالمخٌر ،ومعنى كون رد الجمٌع هو
القٌاس الكلً أن البابع باع متاعه جملة  ،فالقٌاس إذا رد إلٌه بعضه أن ٌرد علٌه ال
جمٌعه ألن فً رد البعض إلٌه ضرر به ،وقال أشهب :االستحسان هو تخصٌص
الدلٌل العام بالعادة لمصلحة الناس فً ذلك كاستحسان دخول الحمام من ؼٌر تعٌٌن
زمن المكث وقدر الماء المستعمل مع أن الدلٌل الشرعً العام ٌمنع ذلك ألنه داخل
فً الؽرر المنهى عنه فً الحدٌث للجهل بالثمن وهو مقدار الماء ومقدار المكث،
وكذا شراء الشرب من القربة من ؼٌر تعٌٌن قدره ألنه ؼرر ٌسٌر معفو عنه
استحسانا وإنما استحسن جواز هذٌن األمرٌن ألن المكاٌسة فٌها بقدر الماء المؽتسل
به وقدر المكث فً الحمام فً األولى ،وقدر الماء المشروب فً الثانٌة هو قبٌحة
عادة وهو على التفسٌر مختلؾ فٌه ،والصحٌح رده ،ألن تلك العادة إن كانت فً
زمنه صلى هللا علٌه وسلم وأقرها فهو ثابت بالسنة ،وإن كانت فً زمن المجتهدٌن
ولم ٌنكروها فهو إجماع سكوتً وإال فهً مردودة إجماعا"/انتهى [قلت ونص علٌه
النووي فً المجموع من نوع الؽرر المعفو عنه باإلجماع]،قلت :واالستحسان لؽة
اعتبار الشًء حسنا ،والحسن ما تشتهٌه النفس وتحبه ،وأما اصطبلحا فقد اختلفوا
فً تعرٌفه ،وقال بهذا األصل المالكٌة واألحناؾ والحنابلة مع تباٌن عندهم فً الحد
والتعرٌؾ ،فقد عرفه ابن العربً فً"أحكام القرآن" بؤنه" :إنها عندنا وعند الحنفٌة
العمل بؤقوى الدلٌلٌن" قلت وهذا ٌفٌد الترجٌح أو استحسان الراجح ،وقد عرفه
الشاطبً قاببل" :االستحسان إٌثار ترك مقتضى الدلٌل على طرٌق االستثناء
والترخٌص لمعارضة ما ٌعارض به فً بعض مقتضٌاته" كما عرفه بعض الحنابلة
وكذلك بعض المالكٌة بؤنه ":دلٌل ٌنقدح فً نفس المجتهد ال ٌقدر على التعبٌر عنه"،
وقد أنكر اإلمام الشافعً فً كتابه "األم" االستحسان على كل حال  ،فقال فً باب
"إبطال االستحسان"":من استحسن فقد شرع" ومما ٌإكد ذلك فً كثٌر من الحاالت
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ما بٌنه الشٌخ محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً فً كتابه "أضواء البٌان فً
إٌضاح القرآن بالقرآن"عند تفسٌر سورة محمد (صلى هللا علٌه وسلم) فً تنبٌهه
السدٌد الموسوم "القول المفٌد فً كشؾ حقٌقة التقلٌد" حٌث قال" :ومثال استحسان
المتؤخرٌن ما لم ٌقله اإلمام مالك مما ال شك أنه لو بلػ اإلمام مالك لم ٌقبله قول
الحطاب فً شرحه لقول خلٌل فً مختصره فً الصوم" :وعاشوراء وتاسوعاء" ما
نصه" :قال الشٌخ زروق فً شرح القرطبٌة "صٌام المولد كرهه بعض من قرب
عصره ممن صلح علمه وورعه ،قال :إنه من أعٌاد المسلمٌن فٌنبؽً أن ال ٌصام
فٌه ،وكان شٌخنا أبو عبد هللا القروي ٌذكر ذلك كثٌرا وٌستحسنه /انتهى .قلت :لعله
ٌعنً ابن عباد ،فقد قال فً"رسالته الكبرى" ما نصه" :وأما المولد فالذي ٌظهر لً
أنه عٌد من أعٌاد المسلمٌن وموسم من مواسمهم ،وكل ما ٌفعل فٌه مما ٌقتضٌه
وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إٌقاد الشمع وإمتاع البصر والسمع
والتزٌن بلبس فاخر الثٌاب وركوب فاره الدواب ،أمر مباح ال ٌنكر على أحد قٌاسا
على ؼٌره من أوقات الفرح والحكم بكون هذه األشٌاء بدعة فً هذا الوقت الذي
ظهر فٌه سر الوجود ،وارتفع فٌه علم الشهود ،وانقشع فٌه ظبلم الكفر
والجحود،وادعاء أن هذا الزمان لٌس من المواسم المشروعة ألهل اإلٌمان ،ومقارنة
ذلك بالنٌروز والمهرجان ،أمر مستقل تشمبز منه القلوب السلٌمة وتدفعه اآلراء
المستقٌمة ،ولقد كنت فٌما خبل من الزمان خرجت فً ٌوم مولد إلى ساحل البحر
فاتفق أن وجدت هناك سٌدي الحاج بن عاشر رحمه هللا وجماعة من أصحابه وقد
أخرج بعضهم طعاما مختلفا لٌؤكلوا هناك .فلما قدموه،لذلك أرادوا منً مشاركتهم فً
األكل ،وكنت إذ ذاك صابما ،فقلت لهم :إنً صابم .فنظر إلً سٌدي الحاج نظرة
منكرة .وقال لً ما معناه :إن هذا الٌوم ٌوم فرح وسرور ٌستقبح فً مثله الصٌام
بمنزلة العٌد .فتؤملت كبلمه فوجدته حقا .وكؤننً كنت نابما فؤٌقظنً/ه ـ".فهذا الكبلم
الذي ٌقتضً قبح صوم ٌوم المولد وجعله كٌوم العٌد من ؼٌر استناد إلى كتاب هللا
وال سنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم وقول أحد من أصحابه وال من تابعٌه .ولم ٌقل
به أحد من األبمة األربعة وال من فقهاء األمصار المعروفٌن الذي أدخله بعض
المتؤخرٌن فً مذهب مالك ،ومالك برٌا منه براءة الشمس من اللمس ،ولم ٌجر
على أصول مذهبه ،ألن علة تحرٌم صوم ٌوم العٌد والفطر عنده أن هللا تعالى ٌكلؾ
عباده فً كل سنة عبادتٌن عظٌمتٌن واإللزام بهما عام لكل من ٌستطٌعهما،
وإحداهما تجب فً العمر مرة واحدة وهً الحج .والثانٌة تجب كل سنة فً شهر
رمضان منها وهً الصوم .فإذا انتهت عبادة الحج ،أو عبادة الصوم ألزم هللا الناس
كلهم أن ٌكونوا فً ضٌافته ٌوم النحر وٌوم الفطر ،فمن صام فً أحد الٌومٌن
أعرض عن ضٌافة هللا واإلعراض عن ضٌافته تعالى ال ٌجوز ،فإلحاق ٌوم المولد
بٌوم العٌد إلحاق ال أساس له ،ألنه إلحاق لٌس بجامع بٌنهما وال نفً فارق ،وال
إلحاق البتة إال بجامع أو نفً فارق .وكل من لم ٌطمس هللا بصٌرته يعلم أنه الحق
الذي ال شك فٌه هو اتباع النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه ،ومعلوم أن جعل ٌوم
المولد كٌوم العٌد فً منع الصوم لم ٌقله رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وال أحد من
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األبمة األربعة .فهو تشرٌع الستقباح قربة الصوم ومنعها فً ٌوم المولد من ؼٌر
استناد إلى وحً وال قٌاس صحٌح وال قول أحد ممن ٌقتدى به الخ"..
قلت وصنٌع الشٌخ هذا ٌذكرنا بصنٌع أبً بكر الصدٌق مع عمر بن الخطاب فً
محاربة مانعً الزكاة إذ استدل له بالقٌاس وقال له" :وهللا لو منعونً عناقا أو عقاال
كانوا ٌإدونه إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لقاتلتهم علٌه ،وهللا ألقاتلن من فرق
بٌن الصبلة والزكاة" فاحتج بالقٌاس ـ كما بٌن ذلك الشوكانً فً"نٌل األوطار" فً
حٌن وردت أحادٌث صحٌحة صرٌحة فً قتال مانعً الزكاة رواها ابن عمر وجابر
وأبو هرٌرة منها قوله صلى هللا علٌه وسلم" :أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن
ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وٌقٌموا الصبلة وٌإتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك
عصموا منً دماءهم وأموالهم" الحدٌث متفق علٌه ،قلت وكذلك الشٌخ الشنقٌطً
أطال فً إبطال هذا االستحسان انطبلقا من القٌاس فً النهً عن صٌام ٌوم المولد
فً حٌن ٌوجد حدٌث صرٌح صحٌح فً صحٌح مسلم وهو":سبل النبً صلى هللا
علٌه وسلم عن ٌوم االثنٌن؟ فقال :ذلك ٌوم فٌه ولدت وفٌه أنزل علً وكان ٌصومه"
فتحرٌم صٌام ما كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصومه باالستحسان باطل،
باطل ،ولكن العلوي المالكً انطلق من حدٌث مسلم لتشرٌع االحتفال بعٌد المولد
ولٌس فٌه ما ٌشرعه ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم بٌن لماذا كان ٌصوم ٌوم االثنٌن
حٌث قال صلى هللا علٌه وسلم" :تعرض األعمال كل ٌوم اثنٌن وخمٌس فؤحب أن
ٌعرض عملً وأنا صابم" وفً رواٌة "تعرض األعمال كل ٌوم اثنٌن وخمٌس إال
اثنٌن بٌنهما شحناء فٌقال :أنظروا هذٌن حتى ٌصطلحا" كما فً بعض السنن ،وقد
انطلق ابن عبد البر من هذا الحدٌث األخٌر لٌبٌن فضل الروضة الشرٌفة فً قوله
صلى هللا علٌه وسلم":ما بٌن بٌتً ومنبري روضة من رٌاض الجنة" متفق علٌه بؤن
األعمال الصالحة فً الروضة ترفع مباشرة وتتقبل بٌنما األعمال خارج الروضة ال
تعرض إال ٌوم االثنٌن والخمٌس ،وعلى كل حال فقد أجمعوا أنه ال قٌاس مع وجود
النص ،وهذه نصوص تبطل استحسانهم هذا ،وهللا تعالى أعلم.
 /12األصل الثانً عشر :سد الذرابع:
قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً شرح النظمٌ":عنً أن سد أبواب الوسابل للفساد
من أدلة مالك التً ٌحتج بها فً الشرعٌات وٌعتمد علٌها ،فمتى كان الفعل السالم
من المفسدة وسٌلة إلى مفسدة منعناه ،وهذا خاص بمذهب مالك ،وقد اجتمعت األمة
على أن وسابل الفساد على ثبلثة أقسام :قسم متفق على منعه ،وقسم متفق على
جوازه ،وقسم مختلؾ فٌه ،فالمتفق علٌه علم منه كسب الصنم عند عابدٌه الذٌن
ٌسبون هللا عند سبه ،وكحفر آبار فً طرٌق المسلمٌن ،وإلقاء السم فً أطعمتهم،
ألن هذا وسٌلة لهبلك المسلمٌن ،فهذه الوسابل الثبلثة محرمة إجماعا ،والقسم
المتفق على جوازه كؽرس شجر العنب مع أنه وسٌلة إلى عصر الخمر منه،
وكالشركة فً سكنى الدور مع أنها وسٌلة إلى الزنى،فإن هاتٌن الوسٌلتٌن جابزتان
إجماعا ،والقسم المختلؾ فٌه ولم ٌمنعه إال مالك كبٌوع اآلجال فإنها وسٌلة إلى
الربا ولم ٌمنعها إال مالك ،وكدعوى الدم فإن مالكا منع توجٌه الٌمٌن فٌها على
المدعى علٌه بمجردها" ،قلت وقال فً"التنقٌح" :واعلم أن الذرٌعة كما ٌجب سدها
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ٌجب فتحها وٌندب وٌكره وٌباح ،فإن الذرٌعة هً الوسٌلة ،فوسٌلة المحرم محرمة
فكذلك وسٌلة الواجب واجبة كالسعً إلى الجمعة والحج ،وموارد األحكام على
قسمٌن :مقاصد وهً المتضمنة للمصالح وللمفاسد فً نفسها ،ووسابل وهً الطرق
المفضٌة إلٌها ،وحكمها حكم ما أفضت إلٌه من تحلٌل و تحرٌم ؼٌر أنها أخفض
رتبة من المقاصد فً حكمها ،فالوسٌلة إلى أفضل المقاصد هً أفضل الوسابل
وإلى أقبح المقاصد هً أقبح الوسابل ،وإلى ما ٌتوسط متوسطة ،وٌدل على اعتبار
الوسابل قوله تعالى {:ذلك بؤنهم َّل ٌصٌبهم ظمؤ وَّل نصب وَّل مخمصة ..إلى قوله:
كتب لهم به عمل صالح} فؤثابهم هللا على الظمؤ والنصب وإن لم ٌكونوا من فعلهم
ألنهما حصلتا بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسٌلة إلى إعزاز الدٌن وصون
المسلمٌن ،فاالستعداد وسٌلة تبعا له وقد خولفت هذه القاعدة فً إمرار الموسً
على رأس من ال شعر له فً الحج مع أنه وسٌلة إلى إزالة الشعر فٌحتاج إلى ما
ٌدل أنه مقصود فً نفسه وإال فهو مشكل".
تنبٌه :قد تكون وسٌلة المحرم ؼٌر محرمة إذا أفضت لمصلحة راجحة كالتسول
إلى فداء األسارى بدفع المال للعدو الذٌن حرم علٌهم االنتفاع به لكونهم مخاطبٌن
بفروع الشرٌعة عندنا وكدفع المال لرجل لٌؤكله حراما حتى ال ٌزنً بامرأة إذا
عجز عن ذلك ،وكدفع المال للمحارب حتى ال ٌقتتل هو ورب المال ،واشترط
مالك فً ذلك الٌسارة ،قلت فقد تبٌن من كبلم القرافً هذا أن المداراة وسٌلة إلى
حرام هو أكل اللصوص المال المحرم علٌهم ألنهم مخاطبون بفروع الشرٌعة
إجماعا ألنهم مإمنون ،فلٌسوا كالكفار الحربٌٌن فً مسؤلة القرافً ،وإذا كانت
المداراة وسٌلة إلى المحرم بالدلٌل الكلً ٌقتضً تحرٌمها ألن وسٌلة المحرم
محرمة إال إذا أفضت إلى مصلحة أرجح من المحرم المتوسل إلٌه بها كما فً فداء
األسارى من ٌد الكفار بالمال فإنه ٌفضً إلى مصلحة هً حفظ النفس المإمنة
وتلك المصلحة أرجح من المحرم المتوسل إلٌه بها الذي هو أكل الكفار للمال
حراما ،وأما المداراة فالمصلحة المفضٌة إلٌها وهً تخلٌص المال من اللصوص
لٌست بؤرجح من المحرم المتوسل إلٌه بها الذي هو أكل اللص للمال حراما ألن
تخلٌص المال بمال فً المداراة ال ٌساوي تخلٌص النفس األسٌرة بالمال فً مسؤلة
القرافً و لو فرضنا أن المصلحة أرجح من المحرم الناشا عنها لكانت ؼاٌتها
الجواز ألن األصل فً وسٌلة المحرم التحرٌم وإذا انتفى عنها بقً الجواز فقط إذ
ال ٌمكن أن تكون وسٌلة المحرم واجبة ،وإذا لم تكن المداراة واجبة لم تكن الزمة
لمن ودٌت عنه بؽٌر إذنه فؤحرى إن ودٌت عنه ببل رضى منه وال ٌجزي علٌها
من أباها ألن الجابز لئلنسان فعله وتركه ال ٌلزمه أداإه لمن وداه عنه بؽٌر إذنه
إجماعا ألنه ودى عنه للصوص حقا ؼٌر واجب علٌه وواصل إلٌه نفعا ال ٌلزمه
إٌصاله إلى نفسه" /انتهى كبلم الشٌخ".
قلت :الذرٌعة هً التً ظاهرها اإلباحة وٌتوصل بها إلى فعل المحظور ،قال
الباجً فً األصول":ذهب مالك إلى المنع من الذرابع ،وقال أبو حنٌفة والشافعً:
ال ٌجوز منعها ،ومثاله أن اإلمام مالك بن أنس حرم بٌع العنب لمن ثبت أنه
ٌعصره خمرا ،قال القرطبً المالكً :سد الذرابع ذهب إلٌه مالك وأصحابه وخالفه
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أكثر الناس تؤصٌبل وعملوا علٌه فً أكثر فروعهم تفصٌبل ثم تقرر موضع
الخبلؾ ،فقال" :اعلم أن ما ٌفضً إلى الوقوع فً المحظور إما أن ٌفضً إلى
الوقوع قطعا أوال :األول لٌس من هذا الباب بل من باب ما ال خبلص من الحرام
إال باجتنابه ففعله حرام من باب ما ال ٌتم الواجب إال به فهو واجب ،والذي ال ٌلزم
إما أن ٌفضً إلى المحظور ؼالبا أو ٌنفك عنه ؼالبا أو ٌتساوى األمران وهو
المسمى عندنا بالذرابع ،فاألول ال بد من مراعاته ،والثانً والثالث اختلؾ
األصحاب فٌه ،ومنهم من ٌراعٌه وربما ٌسمٌه التهمة البعٌدة والذرابع الضعٌفة،
وقال القرافً :لم ٌنفرد بذلك [مالك] بل كل أحد ٌقول بهذا وال خصوصٌة للمالكٌة
بها إال من حٌث زٌادتهم فٌها ،قال فإن من الذرابع ما هو معتبر باإلجماع كالمنع
من حفر اآلبار فً طرٌق المسلمٌن ،وإلقاء السم فً طعامهم ،وسب األصنام عند
من ٌعلم من حاله أنه ٌسب هللا ،ومنها ما هو ملؽى إجماعا كزراعة العنب فإنها ال
تمنع خشٌة الخمر وإن كانت وسٌلة إلى المحرم ،ومنها ما هو مختلؾ فٌه كبٌوع
اآلجال ال نؽترؾ الذرٌعة فٌها وخالفنا ؼٌرنا فً أصل القضٌة أنا قلنا بسد الذرابع
أكثر من ؼٌرنا ألنها خاصة بنا ،قال" :وبهذا تعلم بطبلن استدالل أصحابنا على
الشافعٌة فً هذه المسؤلة بقوله {:وَّل تسبوا الذٌن ٌدعون من دون هللا فٌسبوا هللا
عدوا بؽٌر علم} [األنعام ،]108 :وقوله تعالى {:وقد علمتم الذٌن اعتدوا منكم فً
السبت}[البقرة ،]65 :فقد ذمهم لكونهم تذرعوا للصٌد ٌوم السبت المحرم علٌهم
لحبس الصٌد ٌوم الجمعة ،وقوله صلى هللا علٌه وسلم َّ" :ل تقبل شهادة خصم
وظنٌن"[رواه مالك فً الموطؤ ،وأبو داود فً المراسٌل ،وابن حجر فً تلخٌص
الحبٌر] خشٌة الشهادة بالباطل ،ومنع شهادة اآلباء واألبناء ،قال :وإنما قلنا إن هذه
األدلة ال تفٌد فً محل النزاع ألنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرابع فً الجملة،
وهذا أمر مجمع علٌه ،وإنما النزاع فً ذرٌعة خاصة وهو بٌوع اآلجال ونحوها،
فٌنبؽً أن ٌذكروا أدلة خاصة بمحل النزاع وإن قصدوا القٌاس على هذه الذرابع
المجمع علٌها فٌنبؽً أن تكون حجتهم القٌاس ،وحٌنبذ فلٌذكروا الجامع حتى
ٌتعرض الخصم لدفعه بالفارق وهم ال ٌعتقدون أن دلٌلهم القٌاس ".قلت بل النزاع
فً جعله أصبل من أصول الفقه أما كونه قاعدة قوٌة ٌنطلق منها الجمٌع فهذا ما ال
خبلؾ فٌه ،قلت وقول الباجً والقرافً ٌرد على كبلم الشٌخ عبد هللا بن بٌه اآلنؾ
الذكر ،وهللا أعلم .
 /13األصل الثالث عشر :اَّلستصحاب :قال الشٌخ الوالتً فً شرح النظمٌ":عنً
أن االستصحاب حجة شرعٌة لدى مالك ،فهو من الشرعً ،وهو على قسمٌن:
استصحاب العدم األصلً ،واستصحاب اإلثبات ،فاألول هو المسمى البراءة األصلٌة
أو هو انتفاء األحكام الشرعٌة فً حقنا حتى ٌدل دلٌل على ثبوته ا وال ٌكون حجة
شرعٌة إال بعد البحث عن دلٌل من كتاب وسنة ٌدل على خبلؾ العدم األصلً بؤن
لم ٌوجد حكم ببراءة الذمة من التكلٌؾ .وهذه إباحة عقلٌة ،واألصل فٌه قوله
تعالى{:وما كنا معذبٌن حتى نبعث رسوَّل} وخالؾ فً هذا الدلٌل األبهري وأبو
الفرج منا وطابفة من الفقهاء ،فقال األبهري :األصل فً األشٌاء قبل ورود الشرع
المنع واحتج بقوله تعالى {:وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}
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فمفهوم اآلٌة أن ما لم ٌؤت به الرسول صلى هللا علٌه وسلم بؤن لم ٌوجد علٌه دلٌل
من كتاب أو سنة أنه ال ٌجوز األخذ به ،وقوله تعالى ٌ{:سؤلونك ما ذا أحل لهم}
فمفهوم اآلٌة أن المتقدم قبل الحل المنع ،وقوله {:أحلت لكم بهٌمة األنعام} فمفهوم
اآلٌة أن األنعام كانت قبل ورود اآلٌة محرمة علٌهم ،وقال أبو الفرج :األصل فً
األشٌاء قبل ورود الشرع اإلباحة الشرعٌة ال العقلٌة ،وحجته قوله تعالى {:وهو الذي
خلق لكم ما فً األرض جمٌعا} وقوله{:أعطى كل شًء خلقه} فمعنى اآلٌة أن
األشٌاء خلقت مباحة لبنً آدم والتحرٌم فً بعضها طارئ على اإلباحة ،وتظهر
فابدة هذا الخبلؾ عند عدم األدلة الشرعٌة أو تعارضها فً شًء خاص قاله القرافً
ونحوه للمازري ٌكون الحكم فً الشًء الذي تعارضت فٌه األدلة أو عدمت المنع،
وعلى قول أبً الفرج ٌكون الحكم فٌه اإلباحة ،قال فً"الضٌاء البلمع" :قال
المازري كؤكل التراب ،وفصل بعض الفقهاء فً الشًء الذي تعارضت فٌه األدلة
أو عدمت ،فقال :إن كان ذلك الشًء فهو منهى عنه كراهة أو تحرٌما على قدر
مرتبته فً المضرة كؤكل التراب وشرب تبؽة وشمها لقوله علٌه الصبلة والسبلم َّ":ل
ضرر وَّل ضرار" أي فً دٌننا ،وإن كان نافعا كؤكل فاكهة لمجرد التشهً والتفكه
فهو مؤذون فٌه إباحة أو ندبا أو وجوبا على قدر مرتبته فً النفع لقوله تعالى {:هو
الذي خلق لكم ما فً األرض جمٌعا} وال ٌمتن إال بجابز فٌه نفع ،والنوع الثانً من
االستصحاب ،هو معنى قول الفقهاء :األصل بقاء ما كان على ما كان علٌه ،ومعناه
أن الشًء الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سبب ٌجب الحكم باستصحابه حتى ٌدل
دلٌل كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الشراء فٌحكم به حتى ٌثبت زواله ،وكثبوت
شؽل الذمة الذي هو االلزام واإلتبلؾ فٌحكم به حتى ٌثبت براءتها بالبٌنة واإلقرار،
وهذا األصل حجة شرعٌة عند األكثر من العلماء وخالؾ فٌه أبو حنٌفة وحجته أن
االستصحاب ٌعم كل شًء وإذا كثر عموم الشًء كثر فً مخصصاته ،وما كثرت
مخصصاته ضعفت داللته فبل ٌكون حجة شرعٌة ،وأجٌب بؤن الظن الضعٌؾ ٌجب
اتباعه حتى ٌوجد معارضه الراجح علٌه" /انتهى شرح الشٌخ ،قلت :عرفه ابن حزم
فً "األحكام" بؤنه" :بقاء حكم األصل الثابت بالنصوص حتى ٌقوم الدلٌل على
التؽٌٌر" وعرفه ابن قٌم الجوزٌة فً"أعبلم الموقعٌن" بؤنه" :إثبات ما كان ثابتا ،أو
نفً ما كان منفٌا ،حتى ٌقوم الدلٌل على تؽٌٌر الحال" وهو عند المالكٌة "الحكم على
الشًء بالحال التً كانت علٌها من قبل ،حتى ٌقوم دلٌل على تؽٌٌر تلك الحال" ،قال
الشٌخ سٌدي عبد هللا فً المراقً:
للعدم األصلً من ذا الباب
ورجحن كون االستصحاب
ٌلق وهذا البحث وفقا منحتم
بعدقصارى البحث عن نص فلم
 / 14األصل الرابع عشر :خبر الواحد :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً شرح
نظم ابن أبً ؼفةٌ" :عنً أن الخبر أي الحدٌث أو الفعل أو التقرٌر الذي رواه واحد
عدل فطن مؤمون ثقة أو من فً حكمه عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حجة
شرعٌة عند مالك ،بنى علٌها بعض فروع الفقه فً مذهبه ومفاده الظن ،وهو
الخبر العادي عن قٌود المتواتر بؤن كان خبر واحد عدل أو خبر جمع ٌمنع
تواطإهم على الكذب عادة كاإلثنٌن والثبلثة واألربعة ،وهو على قسمٌن :مستفٌض
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وؼٌر مستفٌض ،فاألول ما زادت نقلته على ثبلث ،وقٌل على اثنٌن ،وقٌل على
واحد ،والثانً ما دون ذلك وهو ما رواه واحد أو إثنان أو ثبلثة ،وقٌل إن
المستفٌض واسطة بٌن الخبر المروي بعدد التواتر وخبر الواحد ،فالمتواتر هو
خبر الجمع الذي ٌمتنع تواطإهم على الكذب عادة وهو ٌفٌد العلم الضروري،
والمستفٌض ما رواه جمع ال ٌمتنع تواطإهم على الكذب وهو ٌفٌد النظري،
واآلحاد خبر الواحد العدل ومن فً حكمه وهو ٌفٌد الظن ،وقال ابن خوٌز منداد
بؤنه ٌفٌد العلم إذا كان راوٌه عدال ،واختار ابن الحاجب قوله وقٌده بما إذا احتفت
به قرٌنة منفصلة زابدة على العادة مثل ما أخرجه الشٌخان أو أحدهما لما احتفت
به من القرابن منها جبللة قدرهما فً هذا الشؤن وتقدٌمهما فً المٌز الصحٌح على
ؼٌرهما وتلقً العلماء لكتابٌهما بالقبول ،قال ابن حجر :وهذا الثانً وحده كاؾ
أقوى إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق وانعقد اإلجماع من لدن محمد صلى هللا
علٌه وسلم إلى اآلن بوجوب العمل بخبر الواحد فً الشهادة والفتوى وحكم الحاكم
واألمور الدنٌوٌة كاتخاذ األدوٌة واألؼذٌة والتجارة والسفر ،ومذهب مالك
والشافعً وأحمد وأبً حنٌفة والفقهاء واألصولٌٌن وجوب العمل به فً سابر
األمور الدنٌوٌة ،واختلفوا فً وجوب العمل به هل ثابت بالشرع أو بالعقل أو بهما
معا ،حجة األول قوله تعالى ٌ {:ؤٌها الذٌن آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبٌنوا} أي
تثبتوا حتى ٌتبٌن لكم صدق ما قال ،فموجب التثبت كون المخبر فاسقا فمفهومه أن
خبر الصالح ٌعمل به ببل تثبت واإلجماع السكوتً أٌضا فإن الصحابة رضً هللا
عنهم استدلوا بخبر الواحد وعملوا به واحتجوا به وشاع ذلك بٌنهم من ؼٌر نكٌر،
وحجة الثانً من الشرع اآلٌة واإلجماع السكوتً المذكوران ومن العقل أنه إن لم
ٌوجب العمل به لتعطلت األحكام المدونة بخبر الواحد وهً كثٌرة جدا وال سبٌل
إلى القول بتعطٌلها" قلت :قد تقم فً فصل الكتاب والسنة ما فٌه كفاٌة من تعرٌفات
للحدٌث الؽرٌب والعزٌز والمشهور والمتواتر والفرق بٌنها ووسابل تمٌٌزها
وشروط القبول،الخ. .
قال الشٌخ
 /15األصل الخامس عشر :المصالح المرسلة وتسمى اَّلستصالح:
محمد ٌحً الوالتً فً شرح النظمٌ":عنً أنه مما كان نقل عنه االحتجاج به
المصالح المرسلة أي المطلقة من االعتبار واإللؽاء التً لم ٌرد عن الشارع أمر
بحلٌتها وال نهى عنها ،بل سكت عنها ألن المصالح على ثبلثة أقسام :األولى:
المصلحة المعتبرة شرعا أي التً أمر الشارع العباد بجلبها ألنفسهم كمصلحة حفظ
العقل فإن الشارع أمر بجلبها إجماعا ،ولذلك ٌحرم استعمال كل مؤكول أو مشروب
أو مشموم ٌزٌل العقل بالقٌاس على الخمر ،والثانً :المصلحة الملؽاة شرعا التً
نهى الشارع العباد عن جلبها ألنفسهم كمصلحة ارتداع الملك عن الجماع فً نهار
رمضان فإنها ال تجلب له إال بإلزامه التكفٌر بصوم شهرٌن متتابعٌن ببل تخٌٌر بٌنه
وبٌن اإلطعام والعتق لسهولة بذل المال علٌه فً شهوة الفرج وقد ألؽى الشارع هذه
المصلحة بتخٌٌر المجامع فً نهار رمضان فً التكفٌر بٌن اإلطعام والعتق والصوم
ولم ٌفرق بٌن ملك الٌمٌن وؼٌره وكمصلحة التقوي على حصاد الزرع وحمل
األثقال فإنها ال تجلب للعامل إال بإباحة الفطر له فً رمضان وقد ألؽاه الشارع
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بإلزامه الصوم بقوله {:فمن شهد منكم الشهر فلٌصمه} فلذلك لم ٌقسه الفقهاء على
المسافر فً إباحة الفطر بجامع المشقة فبل ٌبٌح له الفطر إال إذا خاؾ فً أثناء
النهار أنه إذا تمادى على الصوم إلى الؽروب أورثت لذلك مرضا أو هبلكا،
والثالثة :المصلحة المرسلة المطلقة من االعتبار اإللؽاء وهً حجة عند مالك،
ومعنى احتجاجه بها أن ٌؤمر بجلبها وٌقٌس علٌها كمصلحة اإلقرار بالسرقة فإن
مالكا ٌبٌح جلبها بضربه حتى ٌقر وحجته أن الصحابة رضً هللا عنهم عملوا بها،
فإن من المقطوع به أنهم كانوا ٌتعلقون بالمصالح فً وجوه الرأي ما لم ٌدل دلٌل
شرعً على منعها ،ككتابتهم للمصحؾ ،ونقطهم وشكلهم له ألجل حفظه من
النسٌان ،وكحرق عثمان رضً هللا عنه للمصاحؾ وجمع الناس على مصحؾ واحد
خوؾ االختبلؾ فً الدٌن ،فجواز الكتابة والنقط هو الحكم المعمول به ألجل
المصلحة المرسلة التً هً الحفظ من النسٌان والسبلمة من االختبلؾ فً الدٌن
وأبى عن االحتجاج به كبار أصحاب مالك وجمهور العلماء ،وقالوا :ال ٌجوز
ضرب المتهم بالسرقة لٌقر ،ألنه قد ٌكون برٌبا وترك الضرب للمذنب أهون من
ضرب برٌا ،وقال الؽزالً :إنما ٌجوز العمل بها فً محل الضرورة بؤن كانت إذا
لم تجلب أدى ذلك لهبلك الدٌن أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض
شرط أن تكون كلٌة ،أي عامة على الببلد اإلسبلمٌة وأن تكون قطعٌة الوقوع ،مثال
استعمالها رمً الكفار المتترسٌن بؤسارى المسلمٌن فً الحرب المإدي إلى قتل
الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قوٌا قرٌبا من القطع بؤنهم إن لم ٌرموا استؤصلوا
المسلمٌن بالقتل للترس وؼٌره وإن سلم ؼٌر الترس من المسلمٌن ،فٌجوز رمٌهم
لحفظ باقً األمة ،فالحكم هو جواز رمً الكفار مع الترس ،والمصلحة المرسلة
حفظ سابر المسلمٌن ،وهذه المصلحة واقعة فً محل الضرورة ألنها إذا لم تجب
أدى ذلك إلى هبلك جمٌع المسلمٌن ،ووقوعها قطعً ألن الرمً ٌدفع عن المسلمٌن
قطعا وهً عامة على المسلمٌن" قلت :فهً تتكون من كلمتٌن هما "المصالح"
وتعنً لؽة :المنفعة أو المنافع وهً نقٌض المفاسد وهً عبارة عن جلب المنفعة أو
دفع المضرة ،و"المرسلة" تعنً المطلقة والمهملة ،وأطلق علٌهم صفً الدٌن محمد
بن عبد الرحٌم الهندي "المناسب المرسل" ،وعرفها البعض بؤنها هً التً لم ٌرد
نص باعتبارها وال بإلؽابها ،وسمٌت استصبلحا الشتمالها على المصلحة وقد عمل
بها المالكٌة كما عمل بها الشافعٌة إذا دلت علٌها داللة شرعٌة ،قال عنها الشٌخ
سٌدي عبد هللا فً كتابه "مراقً السعود":
فهو االستصبلح قل والمرسل
والوصؾ حٌث االعتبار ٌجهل
كالنقط بالمصحؾ والكتابة
نقبله لعمل الصحابة
وهدم جار مسجد للضٌق
تولٌة الصدٌق للفاروق
والسجن وتدوٌن الدواوٌن بدا
وعمل السكة تجدٌد الندا
 /16األصل السادس عشر :مراعاة الخالؾ :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً
شرح نظم ابن أبً ؼفةٌ" :عنً أن رعً الخبلؾ أي مراعاة الخبلؾ من أدلة مالك
التً كان ٌستدل بها لكنه ٌعمل بها تارة ،وٌعدل عنها تارة أخرى ،فلٌس احتجاجه به
Page 215

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

دابما ،ورعً الخبلؾ هو إعمال المجتهد لدلٌل خصمه أي المجتهد المخالؾ له فً
الزم مدلوله أعمل وعكسه دلٌل آخر ،مثاله إعمال مالك دلٌل خصمه القابل بعدم
فسخ الشؽار فً الزم مدلوله الذي هو ثبوت اإلرث بٌن المتزوجٌن به إذا مات
أحدهما ،وهذا المدلول وهو عدم الفسخ أعمل مالك فً نقٌضه وهو الفسخ دلٌل آخر،
فمذهبه وجوب فسخ نكاح الشؽار..وثبوت اإلرث بٌن المتزوجٌن به إذا مات أحدهما
واعترض عٌاض بؤنه مخالؾ للقٌاس الشرعً ألن القٌاس الشرعً أن ٌجري
المجتهد على مقتضى دلٌله وعلى الخبلؾ ٌقتضً عدم الجرٌان على مقتضى
الدلٌل ،واعترضه أٌضا بؤنه ؼٌر مطرد فً كل مسؤلة خبلؾ وذلك مشكل ألنه إن
كان حجة عمت فً كل مسؤلة خبلؾ وإال بطلت ألنه له مرجحا وثبوته ونفٌه إنما
ٌكون بحسبه نظر المجتهد فً النوازل واعترضه أٌضا بعض الفقهاء بؤنه ٌقضً
إثبات الملزوم بدون الزمه ألنه فٌه إثبات ملزوم دلٌل المجتهد المراعً للخبلؾ كما
فً المثال بدون الزمه ألن مالكا أثبت فسخ نكاح الشؽار لدلٌل شرعً دون الزمه
الذي هو عدم اللزوم الشرعً فبل استحالة فً انفكاك الملزوم فٌه عن البلزم ألنه قد
ٌكون هناك مانع ٌمنع من ثبوت البلزم مع وجود ملزومه كموجبات اإلرث كالبنوة
مثبل فإنها ملزومة لئلرث شرعا أي جعلها الشرع ملزومة له وقد ٌنتفً اإلرث بمانع
الكفر والرق مع وجود البنوة ،واألصل فٌه عند مالك قوله صلى هللا علٌه وسلم فً
قصة عبد بن زمعة الذي اختصم فٌه سعد بن أبً وقاص وعبد بن زمعة كل منهما
ٌدعٌهٌ ،دعً سعدا أنه ابن أخٌه عتبة ،وٌدعى عبد أنه أخوه ألنه من أمة أبٌه فؤلحق
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الولد بصاحب الفراش الذي هو زمعة فقال ":الولد
للفراش وللعاهر الحجر" له الرجم واحتجبً منه ٌا سودة بنت زمعة لما رأى شبهه
بعتبة فراعى صلى هللا علٌه وسلم الحكم أي حكم الفراش فؤلحق الولد بصاحبه الذي
هو زمعة وحكم الشبه فؤمر بنت صاحب الفراش التً هً سودة بنت زمعة
باالحتجاب من الولد ،وٌشترط فً جواز مراعاة الخبلؾ أن ال ٌإدي إلى صورة
تخالؾ اإلجماع كمن تزوج بؽٌر ولً وال شهود وبرأنق مقلدا أبا حنٌفة فً نفً
الولً ومالكا فً نفً الشهود والشافعً برأنق وهو نصؾ سدس الدرهم فإن هذا
نكاحا ٌجب فسخه إجماعا ،وٌشترط فٌه أٌضا أن ال ٌترك المراعً له مذهبه بالكلٌة
كؤن ٌتزوج مالكً تزوجا فاسدا على مذهبه صحٌحا عند ؼٌره ثم ٌطلق ثبلثا فإن
ابن القاسم ٌلزمه الثبلث مراعاة للقول بصحته فإن تزوجها قبل زوج لم ٌفسخ نكاحه
عند ابن القاسم ألن الفسخ حٌنبذ إنما كان مراعاة للقول بصحة النكاح األول ومراعاة
الخبلؾ مرتٌن ترده إلى ترك المذهب بالكلٌة..ثم قال الشٌخٌ :عنً أن الفقهاء هل
رعً الخبلؾ ٌجب على كل مجتهد من علماء المالكٌة أم الٌ ،جب علٌه على قولٌن:
واختلفوا أٌضا هل راعً كل خبلؾ إنما راعى منه المشهور".
تنبٌه :توقؾ الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً شرحه لنظم الشٌخ سٌدي أحمد بن أبً
ؼفة المحجوبً الوالتً عند هذا الحد ،ولم ٌعلق على ما تبقى للناظم من أصول
مذهب مالك ،وتابع معه فً شرح ما نظمه حول القواعد الخمس الكبرى الفقهٌه
المتعارؾ علٌها بٌن الفقهاء ،بٌنما كان ٌنبؽً له رحمه هللا وإٌانا أن ٌبٌن ما تبقى
علٌه من هذه األصول ،ومنها:
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 /17األصل السابع عشر :شرع من قبلنا شرع لنا إن أقره شرعنا :هذا أصل من
األصول التً عمل بها اإلمام مالك بن أنس ومن تبعه ،واإلمام أبو حنٌفة النعمان
ومن تبعه ،وقد تردد فً العمل به اإلمام أحمد بن حنبل وكذلك تردد فً العمل به
بعض الشافعٌة ومشهور الشافعٌة رده وعدم العمل به ،قال الشوكانً فً كتابه
"إرشاد الفحول"" :والقول الثانً أنه كان متعبدا بشرع من قبله إال ما نسخ منه،
نقله ابن السمعانً عن أكثر الشافعٌة وأكثر الحنفٌة وطابفة من المتكلمٌن ،وقال ابن
القشٌري :هو ما صدر إلٌه الفقهاء واختاره الرازي وقال :إنه قول أصحابهم،
وحكاه األستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن ،واختاره الشٌخ أبو إسحاق،
واختاره ابن الحاجب كذلك ،قال ابن السمعانً :وقد أومؤ إلٌه الشافعً فً بعض
كتبه ،قال القرطبً :وذهب إلٌه معظم أصحابنا ٌعنً المالكٌة ،قال القاضً عبد
{:وكتبنا
الوهاب :إنه الذي تقتضٌه أصول مالك،واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى
علٌهم فٌها أن النفس بالنفس} [المابدة ،]45 :وقوله جل وعبل {:أولبك الذٌن هدى هللا
فبهداهم اقتده} [األنعام ]90 :وأحادٌث رجم الٌهودٌٌن اللذٌن زنٌا وحكم علٌهم رسول
هللا صلى هللا عٌه وسلم بما فً التوراة ،قلت فقد روى البخاري فً كتاب الحدود،
باب الرجم فً الببلط :عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال :أتً رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم بٌهودي وٌهودٌة قد أحدثا جمٌعا ،فقال لهم :ما تجدون فً كتابكم؟
قالوا :إن أحبارنا أحدثوا تحمٌم الوجه والتجبٌة ،قال عبد هللا بن سبلم :ادعوهم ٌا
رسول هللا بالتوراة فإن بها ،فوضع أحدهم ٌده على آٌة الرجم ،وجعل ٌقرأ ما قبلها
وما بعدها ،فقال ابن سبلم :ارفع ٌدك ،فإذا آٌة الرجم تحت ٌده ،فؤمر بهما رسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم فرجما" قال ابن عمر :فرجما عند الببلط ،فرأٌت الٌهودي
أجنؤ علٌها" وعند أحمد والحاكم عن ابن عباس رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا
علٌه وسلم أمر برجم الٌهودٌٌن عند باب المسجد" وتعددت ألفاظ الحدٌث بما ٌثبت
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم عمل فً الٌهودٌٌن بحكم التوراة ،وهللا تعالى أعلم.
وهكذا ٌتبٌن لك خطؤ شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس القرافً الصنهاجً فً كتابه
"التوضٌح شرح تنقٌح الفصول فً اختصار المحصول فً األصول" بعدما أكد أنه
أصل من أصول المذهب المالكً حٌن قال":وبهذا ٌظهر لك بطبلن من استدل فً
هذه المسؤلة بقصة رجم الٌهودٌٌن ،وأن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم اعتمد على
أخبار ابن صورٌا أن فٌها الرجم،ووجد فٌها كما قال ،فإن من أسلم من الٌهود لم
ٌكن له رواٌة فً التوراة ،وإنما كانوا ٌعملون فٌها ما رأوه،أما أن لهم سندا متصبل
بموسى ـ علٌه الصبلة والسبلم ـ كما فعله المسلمون فً كتب الحدٌث فبل،وهذا
معلوم بالضرورة لمن اطلع على أحوال القوم وكاشفهم وعرؾ ما هم علٌه ،بل
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌجب أن ٌعتقد أنه إنما اعتمد فً رجم الٌهودٌٌن
على وحً جاءه من قبل هللا تعالى ،وأما ؼٌر ذلك فبل ٌجوز ،وال ٌقدم رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم على دماء الخلق بؽٌر مستند صحٌح،الخ" فهذا تناقض من
القرافً ألن األصولٌٌن انطلقوا من سند صحٌح فً الصحاح والمسانٌد ـ الحدٌث
الذي تقدم من رواٌة ابن عمر وٌعضده حدٌث ابن عباس المتفق علٌه ـ وهو
األصل الثانً من شرعنا وجاء مبٌنا لؤلصل األول فً قوله تعالى {إنا أنزلنا
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التوراة فٌها هدى ونور ٌحكم به النبٌبون الذٌن أسلموا للذٌن هادوا والربانٌون
واألحبار بما استحفظوا من كتاب هللا وكانوا علٌه شهداء}[النابدة ]45 :فالتوراة فٌها
ما استحفظ وأما القرآن فمحفوظ لقوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون} وهللا تعالى أعلم.
 /18األصل الثامن عشر :تعبد أو تحنث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قبل
البعثة:
هل تعبد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قبل البعثة أصل معتبر فً شرعنا أم ال؟
قٌل إنه صلى هللا علٌه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشرٌعة آدم ألنها أول الشرابع،
وقٌل بشرٌعة نوح لقوله جل وعبل {:شرع لكم من الدٌن ما وصى به نوحا} [الشورى:
 ،]13وقٌل بشرٌعة إبراهٌم لقوله جل وعبل  {:إن أولى الناس بإبراهٌم للذٌن اتبعوه
وهذا النبٌا} [آل عمران ،]68 :وقوله جل وعبل  {:أن اتبع ملة إبراهٌم حنٌفا} [النحل:
 ،]123قال الواحدي :وهذا هو الصحٌح ،وقال ابن القشٌري فً"المرشد" وعزاه إلى
الشافعً ،وقال األستاذ أبو منصور وبه نقول ،وقال الشوكانً :وحكاه صاحب
المصادر عن أكثر أصحاب أبً حنٌفة وإلٌه أشار أبً علً الجٌانً[ ]..وقٌل بالوقؾ
وبه قال إمام الحرمٌن وابن القشٌري ،والكٌا والؽزالً ،واآلمدي والشرٌؾ،
والمرتضى ،واختاره النووي فً"الروضة" قال :إذ لٌس فٌه داللة عقل وال ثبت فٌه
نص وال إجماع..وقال إمام الحرمٌن :هذه المسؤلة ال تظهر لها فابدة بل تجري
مجرى التوارٌخ المنقولة ووافقه المازري والماوردي وؼٌرهما وهذا صحٌح فإنه ال
ٌتعلق بذلك فابدة باعتبار هذه األمة ولكنه ٌعرؾ به فً الجملة شرؾ تلك الملة".
قلت وجمهور المالكٌة تعتبره أصبل ثم إن قول الشوكانً":فإنه ال ٌتعلق بذلك فابدة
تبعا إلمام الحرمٌن الجوٌنً قال" :هذه المسؤلة ال تظهر فٌها فابدة" قلت هذه ؼفلة
كبٌرة ممن قال بذلك وهفوة عظٌمة فً دعواهم باطلة ،وإن من أبسط ما ٌظهر
دعواهم الباطلة هذه ما نقله ابن حزم فً كتابه "مراتب اإلجماع" حٌث قال فً كتاب
القراض" :قال أبو محمد علً بن أحمد رضً هللا عنه" :كل أبواب الفقه لٌس منها
باب إال وله أصل فً القرآن والسنة نعلمه وهلل الحمد حاشا القراض فما وجدنا له
أصبل فٌهما البتة ،ولكنه إجماع صحٌح مجرد ،والذي نقطع علٌه أنه كان فً عصر
النبً صلى هللا علٌه وسلم وعلمه فؤقره ولوال ذلك ما جاز" قلت ونعلم أن النبً
صلى هللا علٌه وسلم تاجر بتجارة خدٌجة رضً هللا عنها قبل البعثة وهذا ٌثبت
انتشار القراض أو المضاربة قبل البعثة ،وهللا تعالى أعلم.
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 /19األصل التاسع عشر :العادة الشرعٌة أو العرؾ الشرعً :هل العرؾ أصل أم
قاعدة شرعٌةى
العادة أو العرؾ هو "األمر المتكرر من ؼٌر عبلقة عقلٌة" وقٌل هو ما اعتاده
الناس وساروا علٌه فً أمور حٌاتهم ومعامبلتهم من قول أو فعل أو ترك ،وٌسمى
عادة على رأي كثٌر من الفقهاء ،وٌنقسم العرؾ إلى قولً وفعلً ،من جهة ،ومن
جهة أخرى إلى عرؾ عام وعرؾ خاص ،وإلى عرؾ معتبر وؼٌر معتبر ،وهو
العرؾ الفاسد ألنه اتباع هوى وقد احتج بحجٌة العادة أو العرؾ الحنفٌة والمالكٌة
واستدلوا على ذلك بقوله جل وعبل { :خذ العفو وأمر بالعرؾ وأعرض عن
الجاهلٌن}[األعراؾ ،]199 :وأما الشافعٌة والحنابلة فإنهم لم ٌعتبروا العرؾ أصبل من
أصول الفقه وال حجة شرعٌة إال إذا أرشد الشارع إلى اعتباره فً أحد المصادر
األصلٌة ،قلت والحنابلة ٌعتبرون العرؾ كقاعدة شرعٌة وذلك ألن المعامبلت فً
البٌوع واإلٌجار والتجارة والمعامبلت محكمة واألصل فٌها الجواز إال ما حرم
الشرع عكس العبادات فإنها توقٌفٌة متوقفة على الشرع ،فانطلقوا فٌها من قاعدة
"البراءة األصلٌة" ،وقاعدة "األصل فً األشٌاء الجواز" أو اإلباحة إال ما تؤكد
ضرره ،والعادة محكمة وسابدة ما لم تخالؾ الشرع ،ومن ذلك عادة المرأة الشهرٌة
ومدتها فهً مصدقة عن ما تقول عن نفسها والممٌزة مقدمة على ؼٌرها كل ذلك ما
لم تتجاوز المرتابة ٌ 15وما من االستحاضة عند الجمهور وهللا تعالى أعلم .ونقدم
هنا فً باب النكاح مثاال مثٌرا وكٌؾ تعامل فقهاء األمصار معه أال وهو العادة أو
العرؾ المعتبر فً باب التخٌٌر بالنسبة لمن قال لزوجته المدخول بها :لك الخٌار،
فاختارت الفراق ،أما اإلمامان الشافعً وأحمد بن حنبل فقد اعتبرا اللفظ طلقة
واحدة ،وأما أبو حنٌفة ومن تبعه فقد اعتبروا هذه طلقة واحدة إال أن صاحبتها تبٌن
منه ٌعنً طلقة واحدة مع البٌنونة ،وهذا ؼرٌب فً عرؾ الفقهاء ،وأما اإلمام مالك
بن أنس فانطلق من أن البٌنونة بالنسبة للمدخول بها ال تتحقق إال بالتحرٌم أو
التبتٌت ،وانطبلقا من العرؾ السابد آنذاك فً زمان أبً حنٌفة ومالك وهو أن
التخٌٌر آنذاك ٌعنً الخروج المطلق عن سلطان الزوج وذلك ال ٌتحقق إال بالبٌنونة،
بٌنما اإلمام الشافعً واإلمام أحمد انطلقا من العرؾ اللؽوي فنفٌا الفرق بٌن التوكٌل
والتملٌك والتخٌٌر فً الطبلق ،قال عبد الباقً الزرقانً فً شرحه للشٌخ خلٌل
المالكً عند قول خلٌل":فصل إن فرضه لها توكٌبل فله العزل إال لتعلق حق ال
تخٌٌرا أو تملٌكا" قال الزرقانً عند "ال تخٌٌرا"" :وهو جعله إنشاء الطبلق ثبلثا
حكما أو نصا علٌها حقا لها وكذا لؽٌرها ثم قال" :والفرق بٌن هذه الحقابق أمر
عرفً للفقهاء ال لؽوي وكذا ما سنذكره من مناكرة للمملكة ال المخٌرة" قلت وتعقبه
الشٌخ محمد البنانً ،شٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم ،خطٌب الروضة
اإلدرٌسٌة قاببل":ال تخٌٌرا أو تملٌكا" ،ما عرفهما به أصله زروق ،أصله البن
عرفة ،وقول زروق :والفرق بٌن هذه الحقابق أمر عرفً للفقهاء ال لؽوي،
الخ..أوضحه الحطاب ،ونصه" :والفرق بٌن التوكٌل وؼٌره أن الوكٌل ٌفعل ذلك
على سبٌل النٌابة عمن وكله ،والمملك والمخٌر إنما ٌفعبلن ذلك عن نفسهما ألنهما
ملكا ما كان ٌملكه الزوج وأما الفرق بٌن التخٌٌر والتملٌك فقٌل أمر عرفً ال
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مشاركة للؽة فٌه ،فقولهم فً المشهور ،كما سٌؤتً إن شاء هللا ،أن للزوج أن ٌناكر
المملكة دون المخٌرة إنما هو أمر مستفاد من العرؾ ،وعلى هذا ٌنعكس الحكم
بانعكاس العرؾ ،وقٌل هو وإن كان تابعا للعرؾ إال أن العرؾ تابع للؽة أو قرٌب
منها ألن التملٌك أعطاه ما لم ٌكن حاصبل فلذلك قلنا إن للزوج أن ٌناكرها ألن
األصل بقاء ملكه بٌده فبل ٌلزمه إال ما اعترؾ أنه أعطاه وأما التخٌٌر فقال أهل
اللؽة :خٌر فبلن بٌن شٌبٌن إذا جعل له الخٌار ،فٌكون تخٌٌر الزوجة معناه أن
الزوج فوض لها البقاء على العصمة والذهاب عنها وذلك إنما ٌؤتً لها إذا حصلت
على حال ال ٌبقى للزوج علٌها حكم وإنما ٌكون ذلك بعد الدخول فً إٌقاع الثبلث
[انظر التوضٌح وابن عبد السبلم] /هـ ،وقال القرافً فً الفرق الثامن والستٌن
والمابة [  ]168بعد أن ذكر أن الشافعً وأبا حنٌفة وابن حنبل اتفقوا على أن التخٌٌر
كناٌة ال ٌلزم به شًء إال بالنٌة ألن لفظ التخٌٌر ٌحتمل التخٌٌر فً الطبلق وؼٌره،
وإن أراد الطبلق فٌحتمل الواحدة والكثرة ،واألصل بقاء العصمة حتى ٌنوي ما
نصه ،والصحٌح الذي ٌظهر أن قول األبمة الثبلثة هو مقتضى اللفظ لؽة ال مرٌة فً
ذلك وأن مالكا رحمه هللا أفتى بالثبلث بناء على عادة كانت فً زمانه أوجبت نقل
اللفظ من مسماه اللفظً إلى هذا المفهوم ،فصار صرٌحا فٌه وهذا هو الذي ٌتجه
وهو سر الفرق بٌن التخٌٌر والتملٌك ؼٌر أنه ٌلزم علٌه بطبلن هذا الحكم الٌوم
ووجوب الرجوع إلى اللؽة وٌكون كناٌة محضة كما قاله األبمة بسبب أن العرؾ قد
تؽٌر حتى لم ٌصر أحد ٌستعمل هذا اللفظ إال فً ؼاٌة الندور فضبل عن كثرة
االستعمال التً تصٌره منقوال ،والقاعدة أن اللفظ متى كان الحكم فٌه مضافا لحكم
عادي بطل ذلك الحكم عند بطبلن تلك العادة وتؽٌر إلى حكم آخر إن شهدت له عادة
أخرى فهذا هو الفقه المتجه /هـ ،وكتب علٌه ابن الشاط ما نصه" :ما قاله من أن
مالكا رضً هللا تعالى عنه إنما بنى على عرؾ زمانه هو الظاهر وما قاله من لزوم
تؽٌر الفتوى عند تؽٌر العرؾ صحٌح/هـ" قلت محل االستشهاد ،فكل هذا صحٌح إال
أن أبا حنٌفة رحمه هللا وافق مالكا فً أن التخٌٌر ٌلزم المخٌرة عند القبول الخروج
من سلطان الزوج وذلك ال ٌقع ـ ٌعنً البٌنونة ـ عند مالك بالنسبة للمدخول بها إال
بالتبتٌت وهً ثبلث تطلٌقات ،بٌنما قال أبو حنٌفة بؤن البٌنونة تحصل بعد طلقة
واحدة لكن تبقى المرأة على عدتها حتى تبٌن من الرجل ،ولما قال بطلقة واحدة
اعتبره القرافً وافق الجمهور بٌنما هو قد انطلق من العرؾ أو العادة السابدة وهً
الخروج عن سلطان الزوج مطلقا لكنه قال ٌحصل ذلك بطلقة واحدة ،فكان ٌلزم منا
ذلك التنبٌه ،والذي ٌهمنا هنا من هذا المثال والذي بعده هو قٌمة العادة أو العرؾ فً
تحدٌد بعض األلفاظ والمعامبلت الشرعٌة سواء فً البٌوع أو األنكحة أو حتى فً
العبادات ،وأن األحكام الشرعٌة المبنٌة على العادات تتؽٌر بتؽٌر هذه العادات
ودالالت األلفاظ وهللا الموفق وهو الهادي إلى سواء السبٌل ،وهذا ٌإدي إلى تؽٌر
األحكام بتؽٌر العرؾ ،ولهذا نجد بعض الخبلفات الناجمة بٌن الفقهاء المنتمٌن إلى
مذهب واحد مردها تؽٌٌر العرؾ ،وٌقول الفقهاء لهذا النوع من االختبلؾ بؤنه
اختبلؾ عصر وزمانٌ ،قول القرافً فً الفروق" :األحكام المترتبة على العادات
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تدور معها أٌنما دارت وتبطل معها إذا بطلت..وبهذا القانون تعتبر جمٌع األحكام
الشرعٌة المترتبة على العوابد ،وهو تحقٌق مجمع علٌه بٌن العلماء".
*تنبٌه :مناظرة بٌن محنض باب بن اعبٌد الدٌمانً وحبٌب هللا بن أمٌن بن الحاج
الشقراوي :قلت ومن أهم هذه الخبلفات الناجمة ع ما ٌظنه الفقٌه تؽٌر العادات ما
وقع بٌن فقٌهٌن من فقهاء قطرنا المورٌتانً أال وهما فضٌلة الشٌخ محنض باب بن
اعبٌد الدٌمانً وقد نصره الشٌخ عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسً من
جهة والشٌخ حبٌب هللا بن ألمٌن بن الحاج الشقراوي وقد قال بفتٌاه الشٌخ محمذا فال
بن متالً التندؼً وؼٌرهما وهو المعتمد عند أهل فاس فً المؽرب ،وقول حبٌب
هللا الشقراوي هو "أنه من قال :علً بالحرام وجامع األٌمان" أن ذلك ٌعتبر طلقة
واحدة بٌنما اعتبره محنض باب الدٌمانً وعبد القادر وؼٌرهما تبتٌت تحرم به
الزوجة ،وقد دفع التعصب بالجمٌع إلى أن سمى محنض باب خصمه حبٌب هللا
أومكفر
[محلل الحرام] ،بٌنما سمى حبٌب هللا خصمه محنض باب [محرم الحبلل
المسلمٌن ] ،وقد تقمت اإلشارة إلى ذلك فً فصل اإلجماع ،وقد دفع بهم فً آخر
المطاؾ إلى تبادل هذه األبٌات التً نجعلها ختاما لهذه النقطة .
قال محنض باب بن اعبٌد الدٌمانً رحمه هللا وإٌانا" :الحمد هلل وبعد ،فقد سبلت عن
من حلؾ بالحرام وبجمٌع األٌمان فحنث ثم أتى مفتٌا فؤفتاه بؤن ذلك طلقة رجعٌة
فراجع زوجته ووافقته على ذلك ثم بعد مدة ندمت ألجل إنكار ما سمعت من إنكار
ذلك عند الناس ،فؤتٌا عالما مترافعٌن ،فؤجبت وهللا تعالى أعلم بؤنهما ٌحدان وال
ٌجري فٌهما التؤوٌبلن اللذان ذكرهما الشٌخ خلٌل النتفاء الخبلؾ فً لفظ الحرام فً
عرؾ زماننا والسٌما إن كان معه لفظ جامع األٌمان ،وال أظن أنه ٌعذر بجهل ذلك
الشتهاره عند العامة ،ومن أفتى بؤن ذلك طلقة رجعٌة ٌإدب ،وال تقبل شهادته وال
إمامته ،نص على ذلك ابن رشد /هـ ،محنض بابه بن اعبٌد .
فرد علٌه الشٌخ حبٌب هللا بن األمٌن بن الحاج الشقراوي قاببل":هذا الجواب
المكتوب بنصه بقلم محنض بابه وختم باسمه لكنً أظنه لؽٌره ،ألنه ؼفل عن قول
السابل :ووافقته على ذلك ثم بعد مدة ندمت..إلى قوله :مترافعٌن" فلو كان المجٌب
محنض بابه ،ألجاب بؤنها ال ٌحل لها الرجوع بعد الموافقة ،ألن الفتوى إذا عمل بها
المستفتً لزمته إجماعا وتكون كالحكم ،قال السٌوطً:
لٌس له الرجوع إجماعا نقل
إذا بقول المفتً عامل عمل
وقال فً "البستان":
والحكم للجمٌع حقا ٌعتمد
وتلزم الفتوى الذي لها اعتقد
وفً "الونشرٌسً"" :إذا اتفق الزوجان على قول فلٌس لقاضً البلد التعرض لهما
وال لها الرجوع عنه ،وٌكون كالمجمع علٌه" ،وقول المفتً" :النتفاء الخبلؾ فً
لفظ الحرام فً عرؾ زماننا" فقد علم محنض بابه أن الحرام وجامع األٌمان فً
زماننا هذا لٌسا بصرٌح فً الطبلق وال بكناٌة ظاهرة فٌه ،إذ لو كانا واحدا منهما
لما سؤل كل من وقع علٌه الحنث فٌهما العلماء عن عصمته ،نعم ما فارق أحد
زوجته ـ فٌما علمت ـ بمجرد حنثه فٌهما ،بل حتى ٌنضم إلى ذلك قٌدٌات أو حكم،
وأكثر الفتاوى بعدم اللزوم فٌهما ،وهل جاءه أحد ٌسؤله عن لفظة (مخلً) بالحسانٌة
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أو لفظة (توظه) بالبربرٌة أٌلزم بهما الطبلق؟ فهذه الؽباوة العظٌمة ال تتصور من
محنض بابه وال ممن هو دونه ممن له أدنى تؤمل ،ومن برهان ما قلت أٌضا أن
الحرام وجامع األٌمان ٌحلفهما األعزب والمرأة والصبً فً ببلدنا كثٌرا ،وهل سمع
أحد من هذه الثبلثة ٌقول زوجتً امخلً أو توظة إن فعلت أو إن لم أفعل ،سلمنا
لهما صرؾ العرؾ لهما للتحرٌم ،ولكن لٌخبرنا عن معناهما إذا حلفهما األعزب
والمرأة؟ فإن قال :المعنى حل العصمة ،فقد جاء أحموقة وأضحوكة ،وإن قال :ؼٌر
حل العصمة ،فقد رجع إلٌنا فً عدم صرؾ العرؾ ،فالعرؾ الذي ٌدعٌه هذا
المجٌب كذب بالبراهٌن الحسٌة ،فاإلتٌان به هنا لٌكون تمهٌدا لنص ابن رشد خرؾ
أو تؽفٌل أو تعمد كذب ،وقوله :فؤجبت بؤنهما ٌحدان وال ٌجري فٌهما تؤوٌبل خلٌل،
إن أراد ،قوله :وهل إن أبت فً مرة تؤوٌبلن ،فقد صدق ،ال ٌجري فٌهما التؤوٌبلن،
إذ ال ٌتخٌل جاهل حدهما ألن الحدود لما كانت تدرأ بالشبهات ،فؤولى بما أباح هللا
اآلٌة ،ورسوله بقوله" :من كان
بقولهٌ{ :ؤٌها النبٌا لم تحرم ما أحل هللا لك }..
حالفا فلٌحلؾ باّلِل أو لٌصمت" والصحابة والمجتهدون إطبلقا ومذهبا وترجٌحا،
وقوله :وال أظن ..إلى :عند العامة ،تقول :المشتهر عند العامة أن الحرام وجامع
األٌمان مسؤلة خبلؾ فً القدٌم والحادث ،واتصل ذلك الخبلؾ من لدن الصحابة إلى
اآلن ،فسؤل أؼبٌاء العامة عن حكمهما فإنهم ٌجٌبون بؤن العلماء مختلفون فٌهما،
فهما اآلن كمسابل الخبلؾ كلها التً خٌر الشرع العلماء فٌها وٌنفذ ما حكم به أو
أفتى بشرط العمل إجماعا ،أنظر شروح خلٌل عند قوله" :ورفع الخبلؾ ال أحل
حراما ،"..ؼٌر أن المستثنٌات األربع وال خامسة لهن ،األكثرون قالوا بنقض الحكم
فٌها ،وقال جماعةٌ :مضٌه ،منهم ابن عبد الحكم نص علٌه ابن فرحون فً تبصرته،
أنظرها فً الركن الثانً من أركان القضاء ،ونص السٌوطً فً شرحه لتؤلٌفه
الكوكب الساطع على جواز التقلٌد فٌها وعزاه البن أبً هرٌرة ،فانظره فً شرح
قوله .." :التتبع * لرخص على الصحٌح ٌمنع
وقول المفتً :ومن أفتى إلى آخر كبلمه سقط ألنه إن جلبه لجرٌان العرؾ فبل
عرؾ كما أوضحت بالبراهٌن الحسٌة ،وإن جلبه على أن ابن رشد ضٌق فً الحرام
وجامع األٌمان ،فاألخذ بتوسٌع ابن رشد هو األلٌق األرفق بمن ما جعل هللا علٌهم
فً دٌنهم من حرج ،وأمر رسوله صلى هللا علٌه وسلم بالتٌسٌر لهم ونهى عن
التعسٌر علٌهم ،وبتبشٌرهم ونهى عن تنفٌرهم ،وكان ال ٌخٌر بٌن أمرٌن إال اختار
* أشدها أو ال وال
أٌسرهما ،قال السٌوطً" :وفً وجوب األخؾ باألخؾ أو*
خلؾ حكوا*"
ألٌس الذي ٌقول ـ أعنً ابن رشد فً كتاب اإلٌبلء من المقدمات ـ ما نصه" :ومن
أهل العلم من ذهب إلى أنه ال ٌكون مولٌا إال من حلؾ باهلل ،وهذا إنما ٌصح على
مذهب من ٌرى األٌمان كلها بؽٌر هللا ؼٌر الزمة لقول النبً صلى هللا علٌه وسلم :
"من كان حالفا فلٌحلؾ باّلِل أو لٌصمت" /هـ ،وال ٌقدح فٌه ختم كبلمه بقوله :وهو
بعٌد :ألنه بنى على عرؾ مضى ،وأظنه هو الذي أوهمك وأمثالك ،أنظر
األصلٌات ،نعم قد وسع فٌه ؼٌر ابن رشد ،وسعوا فً الفتوى بإنشاء المقلد ،قال
الفاكهانً فً كبلم طوٌل ،وفً تشدٌد فً الحرام ما نصه" :قال عبد العزٌز بن أبً
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سلمة تلزمه طلقة رجعٌة ،فهذه خمسة أقوال فً المذهب ذكرها اللخمً فً تبصرته،
ثم بعدما تشدد قال ما نصه :وقال طابفة من أهل العلم فٌمن حرم زوجته علٌه كفارة
ٌمٌن ،وروي ذلك عن أبً بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعابشة ـ رضً هللا
عنهم ـ وطاووس ،وابن المسٌب ،وعطاء ،وابن ٌسار ،وقتادة ،واألوزاعً ،وأبً
ثور ،وقال مسروق :ال أبالً أحرمت زوجتً أو أكلت قطعة من ثرٌد ،وقال
الشافعً :لٌس بشًء ،واختلؾ فً فتوى المقلد ،قٌلٌ :حكً هذه األقوال للمستفتً
وٌقول له تؤخذ بؤي ذلك شبت ،وقٌلٌ :رجح له األقوال لما ٌظهر له من الترجٌح
وٌفتٌه بما ترجح عنده/هـ ،المراد من كبلم الفاكهانً بلفظه ،ومن كبلم المواق فً
سنن المهتدٌن ما نصه :قال عٌاض ما اختلؾ العلماء فً تحرٌمه وتحلٌله ال ٌقال فٌه
حرام ،وقال فً أول اإلكمال :ال ٌنبؽً لآلمر بالمعروؾ والناهً عن المنكر أن
ٌحمل الناس على اجتهاده ومذهبه ،وإنما ٌؽٌر ما اجتمع على إحداثه وإنكاره ورجح
محًٌ الدٌن النووي كبلم عٌاض ،قال :أما المختلؾ فٌه فبل إنكار فٌه ،ولٌس للمفتً
وال للقاضً أن ٌعترض على من خالفه إذا لم ٌخالؾ نص القرآن والسنة واإلجماع،
انظر آخر المقام السادس فٌها.
الشاطبً :إذا كان عمل الناس على قول مرجوح فً النظر فبل ٌعرض لهم ،وٌجروا
على أنهم قلدوه فً الزمن األول وجرى به العمل/هـ" ،ومن مقدمات ابن رشد :ما
اختلؾ العلماء فً تحرٌمه وتحلٌله فهو مكروه من تركه أجر ومن فعله ال ٌؤثم"/هـ،
كبلم الموافق بلفظه ،وفً تبصرة ابن فرحون ما لفظه :قٌل ٌحكم بقول األعلم وقٌل
بقول األكثر وقٌل ٌخٌر ،وفٌها أٌضا فً موضع آخر ما لفظه :ومن كان إلمامه فً
المسؤلة قوالن ٌحكم بؤٌهما شاء ،وفٌها أٌضا :وإذا عرض على العالم ما ٌرى خبلفه
وجب علٌه إبقاءه ألن سكوته عنه ٌقتضً أنه باطل عنده ،وفً محمود عند قول
الشٌخ خلٌل :فحكم بقول مقلده"ال بؤس أن ٌحكم بقول ؼٌره/هـ ،وفً المعٌار ٌجوز
تقلٌد الشخص للشاذ من مذهب إمامه أو مذهب الشافعً مثبل ،لكنه خبلؾ
األولى/هـ ،بلفظه ،وفً أجوبة عج ما لفظه :من قال لزوجته أنت حرام إن فعلت كذا
وفعله ،فً المسؤلة سبعة أقوال فً المذهب ،وذكرها ،إلى أن قال :وقٌل :ال ٌلزمه
شًء فً المدخول بها وال ؼٌرها بمنزلة تحرٌم الماء والطعام وهو قول أصبػ ،وهو
موافق لقول الشعبً ومسروق وأبً سلمة من المجتهد/هـ ،القصد منه ،وفً
العملٌات :وعدم اللزوم ،الخ..قال شارحه :قال الشارح ٌعنً أن من حلؾ باألٌمان
البلزمة ال ٌلزمه شًء على ما أفتى به فقهاء العصر خبلؾ المشهور ،وفٌه هنا نقل
الحمٌدي عن األبهري :أنه ال ٌلزمه شًء سوى االستؽفار ،وعن األبهري أنه علٌه
كفارة ٌمٌن ،وأجاب قاضً الجماعة بؤن فتوى ابن السراج عدم اللزوم واختاره
جماعة من المتؤخرٌن ،قال :وهو الذي نختاره ونرتضٌه تبعا لذلك اإلمام العظٌم،
وأجاب ابن السراج فقال :ما نقله السابل عن األبهري وابن عبد البر صحٌح ،وقد
نقل ذلك عن مالك رضً هللا عنه ،فمن قلد ذلك فهو مخلص ،فإن من قلد عالما لقً
هللا سالما  /هـ باختصار ،وفٌه أٌضا فتوى ابن مٌارة والوالد بعد اللزوم ،وفٌه أٌضا
وكذا ما ذكره ابن المؽرب من أنه ال ٌلزمه شًء ألنه من المشقة كمن حلؾ بتحرٌم
كل شًء ،وفً الطراز وؼٌره المشهور ما زاد قابلوه على ثبلثة أو كما فٌه ،وفً
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األجوبة المذكورة ،وأما تقلٌد المالكً للشافعً مثبل ففٌه ثبلثة أقوال كما ذكره
القرافً فً شرح المحصول :الجواز والمنع والثالث ـ وهو المختار ـ التفصٌل إن
كان اتصل عمله بها فلٌس له التقلٌد وإال فبل  /هـ ،المراد منه بلفظه ،قال :وهذا
الثالث هو الذي علٌه اإلجماع الذي أثبت علٌه بٌت السٌوطً ،وفً هذه األجوبة
أٌضا ما لفظه :والمذاهب كلها مسالك للجنة ،فمن سلك منها طرٌقا وصله ،قاله
الزناتً ،وفٌها أٌضا من أدلة التخٌٌر قول ابن القاسم البنه :إنً أفتٌك بقول اللٌث،
وإن عدت لن أفتٌك إال بقول مالك /هـ ،وفً التنقٌح أن الراجح من األقوال جواز
االنتقال والتخٌٌر ،وفً األصلٌات :قال عز الدٌن بن عبد السبلم :لن ٌزال الناس من
زمن الصحابة ٌقلدون من اتفق من العلماء من ؼٌر نكٌر من أحد ٌعتبر إنكاره و لو
كان ذلك باطبل ألنكروه /هـ ،المراد منه ،وفٌه أٌضا :وال ٌجب على العامً تقلٌد
إمام معٌن ،بل هو مخٌر فً تقلٌد من شاء ،وإذا قلد أحدا فً بعض المسابل فله أن
ٌقلد ؼٌره فً بعضها ،ألن العامة لم ٌزالوا فً زمن الصحابة رضً هللا عنهم
والتابعٌن ٌقلدون من وجدوا من أهل الفتوى وال ٌتقٌدون بمذهب معٌن ،ولم ٌنكر
أحد من العلماء على أحد من العامة شٌبا من ذلك ،ولم ٌقل أحد منهم إذا قلدتنً فبل
تقلد ؼٌري ،ولم ٌمتنع المفضول من الفتوى مع وجود األفضل /هـ المراد منه بلفظه،
وقال فً آخر كبلمه :ألنا إذا قلنا بتصوٌب المجتهد فبل ٌنكر على أحد أن ٌنتقل من
صواب إلى صواب ،وإن قلنا إن المصٌب واحد فهو ؼٌر معٌن/هـ ،وقال مالك حٌن
سؤله السلطان أن ٌجمع مذهبه فً كتاب لٌحمل الناس علٌه :دع الناس وما هم علٌه،
فإن الصحابة تفرقوا فً الببلد وأخذ الناس بآرابهم /هـ ،وفً آخر مسؤلة من مقدمات
ابن رشد ـ شٌخك أٌها المفتً فقلده فٌها ـ وفً أصلً ابن الحاجب ـ مذهب األكثر ـ
جواز التخٌٌر واالنتقال ،وفً الحطاب :إذا لم ٌجد الشخص نصا فً المسؤلة فً
مذهب إمامه ،وال وجد من له معرفة بمداركه ،فالظاهر أنه ٌسؤل عنه فً مذهب
الؽٌر وٌعمل علٌه وال ٌعمل بجهل ٌإٌد هذا ما قاله ٌوسؾ بن عمر فً شرح قول
الرسالة :وٌستعمل سابر ما ٌنتفع به طٌبا ،ونصه :الحبلل ضالة مفقودة ،فٌجتهد
اإلنسان فً المتفق علٌه فً المذهب ،فإن لم ٌجد ،فما به الفتوى ،فإن لم ٌجد فالشاذ
فً المذهب ،فإن لم ٌجد فٌنظر الخبلؾ خارج المذهب وال ٌخرج عن أقاوٌل
العلماء ،انتهى ،وكذا ٌنبؽً فً كل مسؤلة ،وهللا أعلم /هـ ،كبلم الحطاب ،وفسر
شارح العملٌات "لم ٌجد" فً كبلم الحطاب بالتعسر والتعذر ،وقال :ألنه ال ٌمكن
وجدان شاذ إال مع وجدان مشهور وال العكس /هـ،
هذا ما نقله فً هذا المجال كالؽرفة بالٌد من البحر األخضر مما تركت لكن حصلت
الكفاٌة ،والعجب من علماء الوقت ضٌقوا ما وسع هللا ،وشددوا على من نفى هللا عنه
الحرج فً دٌنه تعلقا بمقالة صدرت من المازري فً مؽاضبته للقرافً وسابر مذهبه
التوسع ،علوق القراد بؤست البعٌر ،فوقعوا بقصد األجر فً الوزر ،وخلطوا التورع
بالتفقه ،وساووا علم الخبلؾ بعلم الكبلم ،وعدوا محاسن معاٌب ،ونسوا أنفسهم
باإلهتمام بؽٌرهم ،وال بد للجاهل من تفرٌط أو إفارط ،قال سحنون" :أجهل الناس
من حفظ بابا واحدا من العلم فؤراد حمل الناس علٌه" /هـ ،وهإالء أرادوا حمل
الناس على باب لم ٌحفظوه ،والسبلم.
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حبٌب هللا بن األمٌن بن الحاج
كتبها لنفسه محمد سالم بن المختار
فرد علٌه الشٌخ محنض بابه رحمه هللا وإٌانا قاببل:
"الحمد هلل ،وما توفٌقً إال باهلل ،والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد وآله وأصحابه،
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ،وأرنا الباطل باطبل وال تجعلنا أتباعه ،وبعد فإن
الرد على (محلل الحرام ) المستحق لمن أنكر علٌه واجب ،ألنه من الدرء عن
المسلمٌن برد الشبه ،وهو فرض كفاٌة كما قال ابن ؼازي وؼٌره ،مع أنه خاطبنً
بمكتوبه المشحون بقلب الحقابق وما هو لئلجماع خارق (ألجل) أنً أنكرت الفتوى
بطلقة رجعٌة لمن حلؾ بالحرام وجامع األٌمان ،فؤقول وهللا الموفق للصواب وإلٌه
المرجع والمآب :إن ألفاظ الطبلق تدور مع العرؾ ،قال ابن الحاجب :اللفظ كناٌة
وصرٌح ،ثم قال :الكناٌة قسمان :ظاهر ومحتمل ،فالظاهر ما هو فً العرؾ
طبلق /هـ ،والعرؾ ٌختلؾ باختبلؾ األزمنة واألمكنة ،وقد ٌكون اللفظ كناٌة فً
زمن وصرٌحا فً زمن ،فإن "خلٌتك" اآلن صرٌح فً طلقة واحدة ،ولم ٌذكر فٌه
القاضً عبد الوهاب إال أنه ثبلث ،ولفظ حرام قد اشتهر عند العامة الٌوم فً
الثبلث ،وهو الذي قصدت بقولً" :الشتهار ذلك عند العامة" أي اشتهار معنى
الحرام الشتهار حكمه ،والعامة قد تعرؾ معنى اللفظ وال تعرؾ حكمه ،ولذا قال
القرافً :إذا جاءك من ٌستفتً وهو من ؼٌر إقلٌمك فبل تجبه على عرؾ بلدك ،بل
اسؤله عن عرؾ بلده وما معنى تلك اللفظة عندهم ،ثم أجبه وأجر نازلته علٌه ،دون
عرؾ بلدك والمقرر فً كتبك ،قال :وعلى هذه القاعدة تتخرج أٌمان الطبلق والعتق
وصٌػ الصرٌح والكناٌات ،فقد تصٌر الصرابح كناٌات والكناٌات صرابح ،نقله عنه
ابن فرحون ،ونقل عنه أن الفتوى بحمل اللفظ على خبلؾ عرؾ البلفظ خبلؾ
اإلجماع ،ونقل عنه أنه ٌنبؽً أن تدور الفتٌا فً لفظ "الحرام" ،و"خلٌة" ،و"برٌة"
مع اشتهارها فً العرؾ وجودا وعدما ،ففً أي معنى اشتهرت حملت علٌه بؽٌر
نٌة ،وما لم تشتهر فٌه لم تحمل علٌه إال بنٌة ،وقال :إن االشتهار أن ٌكون أهل ذلك
المصر ال ٌفهمون عند اإلطبلق إال ذلك المعنى ،ال من لفظ الفقهاء ،بل استعمالهم
هم لذلك اللفظ فً ذلك المعنى ،ونقل عنه أٌضا أن معنى العادة والعرؾ فً اللفظ أن
ٌؽلب إطبلق لفظ واستعماله فً معنى حتى ٌصٌر هو المتبادر إلى الذهن من ذلك
اللفظ عند اإلطبلق ،ومن أنصؾ ومٌز بٌن المتبادر وؼٌره ،ظهر له أن لفظ الحرام
فً هذه األزمنة وهذه الببلد ـ إن أطلق فً حق الزوجة ـ ال ٌتبادر منه إلى الذهن إال
البتات ،فإذا قٌل :فبلنة حرمت على زوجها أو دخل بٌنهما الحرام ،فالمتبادر إلى
ذهن السامع أنها مبتوتة ،ال تحل إال بعد زوج ،والتبادر من أمارات الحقٌقة ،كما
عند األصولٌٌن والبٌانٌٌن ،وبهذا ٌظهر أن الحرام صار حقٌقة عرفٌة فً البتات،
ومما ٌدل على أن ذلك معناه أن من حلؾ به على شًء وطلبت منه أن ٌفعلهٌ ،قول
لك :ال تحرم علً زوجتً ،وكذلك من حلؾ بجمٌع األٌمان ،وقول"محلل الحرام":
"إن لفظ الحرام وجامع األٌمان لو كانا صرٌحا فً الطبلق أو كناٌة ظاهرة لما سؤل
من حنث فٌهما العلماء عن عصمتهٌ ،جاب بمثله وهو أنه لو لم ٌكونا كذلك لما سؤل
من حنث فٌهما العلماء ،كما ال ٌسؤلهم من قال لفظا ال ٌفٌد الطبلق أو لفظا ٌفٌد
Page 225

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

واحدة .كقوله "امخلً" بالحسانٌة أو "توظة" بالبربرٌة ،فسإال الحالؾ بهما ٌدل
على أنهما لٌسا كؽٌرهما مما ال ٌفٌد طبلقا أو ٌكون طلقة واحدة ،مع أنه ال تنافً بٌن
سإاله وكون عرفه فً الحرام البتات ،ألن العامً قد ٌجهل ما ٌوجبه العرؾ كما
ٌدل له ما مر عن القرافً من أن المستفتً ال ٌجاب حتى ٌسؤل عن عرؾ بلده وما
معنى تلك األلفاظ عندهم ،وقول "محلل الحرام"" :إن المشتهر عند العامة أن الحرام
و جامع األٌمان مسؤلة خبلؾ" وأن من سؤل أؼبٌاء العامة عن حكمهما أجابوه بؤن
العلماء مختلفون فٌهما" ،كبلم وضع فً ؼٌر محله فبل فابدة فٌه ،ألن المراد
بالمشتهر عند العامة معنى لفظ الحرام ال حكمه ،فمن سؤل العامً عن معنى لفظ
الحرام فؤجابه أن العلماء مختلفون فً حكمه ،فجوابه ؼٌر مطابق للسإال ،ألنه سبل
عن "التصور" فؤجاب بالتصدٌق ،ومن ال ٌمٌز بٌنهما ال ٌصح منه التحقٌق.
وكون الحرام وجامع األٌمان تحلؾ بهما المرأة و من ال عصمة له ال ٌخرجهما عن
معنى البتات ،ألن من أراد المبالؽة فً حلفه وتؤكٌده حلؾ بهما ،لعلمه أنهما أشد ما
ٌحلؾ به ،فإن كانت له عصمة كان ذلك بتاتا ،وإال لم ٌلزمه شًء ،ألن التحرٌم فً
ؼٌر الزوجة لؽو ،وبهذا ٌظهر أ ن من قال إن معناهما حل العصمة لم ٌؤت بؤحموقة
وال أضحوكة ألن اللفظ قد ال ٌراد به إال التوكٌد كقول بنً حسان" :امخلً وامجلً"
وقول العرب" :حسن بسن ،وشٌطان لٌطان ،وقول المستحمق لمن أنكر علٌه :وإن
قال معناهما ؼٌر حل العصمة فقد رجع إلٌنا ،صرٌح فً أنهما ال ٌفٌدان عنده حل
العصمة ،وعدم حلها ٌصدق بنفً الطبلق وذلك متناقض مع الفتوى بطلقة رجعٌة
فقد تهافت كبلمه ،وإن أراد بعدم حل العصمة أن ثم طلقة رجعٌة مع نفٌه كون
العرؾ البتات ،فإما أن ٌدعً أن العرؾ طلقة رجعٌة فذلك دعوى ال بد أن ٌثبتها،
وإن قال :ال عرؾ ،فالواجب فً لفظ الحرام حٌث ال عرؾ هو الجري على
المشهور من لزوم الثبلث ،قاله الهبللً وؼٌره ،وقال فً نور البصر :إنه ال تصح
الفتوى من أفتى به من األبمة المتقدمٌن ،ألن السلؾ لم ٌكن متعارفا عندهم قصد
معنى الطبلق بلفظ الٌمٌن ،والٌمٌن المتعارفة عندهم هً الٌمٌن باهلل تعالى ،ولذا
حملوا لفظ األٌمان علٌها ،وقول "محلل الحرام" :إنه ال ٌعرؾ أحدا فارق زوجته ـ
بمجرد حنثه ـ حتى ٌفتى بذلك ؼٌر حجة ،بل هو عبث ،إذ ٌقع من ذلك ما ال ٌعلم
به ،فقد شاهدنا كثٌرا من أهل الورع ٌفارقون من ؼٌر أن ٌسؤلوا ،وأما ؼٌرهم
فٌقتحم الحارم أو ٌسؤل من ٌظن به اتباع بنٌات الطرٌق والفتوى بؽٌر المشهور ،فإن
وافق ظنه كفاه ذلك ،وإال قال :التمس لً قوال ولو شاذا ،وقوله" :إن أكثر الفتاوي
بعدم اللزوم ،إنما ذلك فً فتاوى من ٌتساهل فً فتواه ومن هو كذلك ال ٌجوز
استفتاإه ،قاله ؼٌر واحد من العلماء ،وأما من ال ٌتساهل وٌعتنً بما صح به الفتوى
فبل ٌفتً فً الحرام إال بالبتات ألنه إما أن ٌظهر له أن ذلك هو معناه فً عرؾ
العصر أو ال ٌظهر ذلك وٌظهر أن المشهور فً الحرام أنه ثبلث وهو مذهب
المدونة ،وقد ذكر ابن بشٌر فٌمن قال لزوجته أنت حرام وأنت علً حرام خمسة
أقوال :ثبلث ،وقال :إنه المشهور ،واحدة بابنة دخل أو لم ٌدخل  ،والثالث :أنه رجعٌة
إن دخل ،والرابع  :أنه ٌنوي إن دخل ،والخامس  :أنه ٌنوي مطلقا ،وقال :إن هذه
األقوال فً المذهب إال القول بطلقة رجعٌة ،فإنه مذهب عبد العزٌز بن أبً سلمة،
Page 226

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

وأنكر على اللخمً أنه ٌضٌفه إلى المذهب ،قال :وسبب الخبلؾ الحمل على األقل
أو األكثر والخبلؾ فً طلقة رجعٌة هل ٌحصل بها التحرٌم أم ال؟
فمن حمل على األقل ورأى أن الطلقة الرجعٌة ٌحصل بها التحرٌم ،قال :إنه واحدة
وتكون رجعٌة فً المدخول بها ،ومن لٌس كذلك قال :هً ثبلث ،وحاصل ما عزاه
للمذهب أنه حٌث ال نٌة فٌه قوالن :ثبلث وواحدة بابنة  ،وهذا ٌوافق ما فً إٌضاح
المسالك من أن اللفظ المحتمل إذا لم ٌقترن به قصد ،فهل ٌحمل على األقل أو
األكثر ،كمن نذر صوم شهر ،وكالحرام هل ٌحمل على بابنة أو على ثبلث ،ولم
ٌذكر القول بطلقة رجعٌة ،ألنه لٌس فً المذهب وال ٌخفى أن مبنى هذا الخبلؾ من
أن احتمال لفظ الحرام للواحدة معدوم فً عرفنا ،إذ ال تجد أحدا ٌقول لمن طلقت
واحدة بابنة أو رجعٌة أنها حرمت على زوجها ،وال ٌقال ذلك إال لمن ال تحل له إال
بعد زوج ،فبل ٌستعمل لفظ الحرام فً ؼٌرها وقوله فً أول مكتوبه" :إن الفتوى إذا
عمل بها المستفتً لزمته إجماعا وتكون كالحكم" إنما محل ذلك ـ على تسلٌمه
الفتوى بما ال ٌنقض فٌه حكم حاكم ،وأما الفتوى بما اتفق على نفٌه أو بما خالؾ
المشهور فبل تعتبر ،فقد نقل سٌدي عبد هللا العلوي فً"طرد الضوال عن الشٌخ
السنوسً وؼٌره أن حكم قضاة الوقت ال ٌرفع الخبلؾ إال إذا كان بالمشهور ال
بالشاذ ،وقال ناظم العملٌات:
ٌنقض ال ٌقر للنفوذ
حكم قضاة الوقت بالشذوذ
وقد نظم قول ابن عرفة" :ال ٌعتبر من أحكام قضاة العصر إال ما ال ٌخالؾ
المشهور ومذهب المدونة "البرزلً :الذي جرى به العمل أن ال ٌحكم القاضً بؽٌر
مشهور مذهب مالك ،وقد وقع ذلك فً زمن السٌوري ففسخ حكم القاضً.
وما نقله "المحلل" من أنه إذا اتفق الزوجان على قول فبل ٌجوز التعرض لهما ،مثله
فً التوضٌح ،وهو شطر قاعدته مختؾ فٌها وهً" :هل ٌرفع الخبلؾ تقلٌد أم ال؟"
ومحلها ما لم ٌنقض فٌه حكم الحاكم أٌضا ،بخبلؾ ما ٌنقض فٌه ،إذ ٌجوز التقلٌد
فٌه.
قال مٌارة فً بستان فكر المنهج:
علٌهما التزام مقوال
هل ٌرفع الخبلؾ تقلٌد وال
حكم لقاض بعد إبرام فرض
وال ٌجوز فً الذي فٌه نقض
وذكر "ح" وؼٌره أنه ال ٌجوز الحكم وال الفتوى [بؽٌر المشهور أو الراجح وذلك
ألن العمل بالراجح واجب إجماعا ،وذكر ابن فرحون أنه ال ٌجوز الحكم وال
الفتوى] إال بالراجح عند المجتهد ،أو عند إمام المقلد ،وأن اتباع الهوى فً الحكم
والفتوى حرام إجماعا ،وإذا لم ٌرجح أحد القولٌن أو أكثر جرى على الخبلؾ فٌما
إذا تعارضت األدلة عند المجتهد وتساوت ،وعجز عن الترجٌح ،وهل ٌتساقطان أو
ٌختار واحدا؟ ،فعلى هذا الثانًٌ :جوز للمقلد أن ٌختار أحد قولٌن أو أكثر من ؼٌر
اتباع الهوى ،بل بعد بذل الجهد والعجز عن الترجٌح ،وأما الحكم والفتوى بما هو
مرجوح مخالؾ اإلجماع ،نقله ابن فرحون عن القرافً .ونقل عنه أٌضا :أنه ٌلزم
القاضً المقلد ـ إذا وجد المشهور ـ أن ال ٌخرج عنه ،فإن لم ٌقؾ علٌه فلٌس له
الفتٌا والحكم بما شاء من ؼٌر نظر فً الترجٌح ،فقد قال ابن الصبلح :إن من ٌكتفً
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بؤن ٌكون فً فتٌاه أو حكمه موافقا لقول فً المسؤلة وٌعمل بما شاء من األقوال من
ؼٌر نظر فً الترجٌح ،فقد جهل وخرق اإلجماع ،وأما ما ذكره "المحلل" من أنه قد
ٌجري العمل بمرجوح ،فإنما ٌكون لمصلحة ترجٌحه فٌصٌر راجحا ،ذكره صاحب
العملٌات ،وقد استشكل الهبللً القول بؤنه إذا تساوى قوالن أو أكثر فللحاكم أن ٌحكم
بما شاء ،فإنه حكم بالتشهً والهوى ،وهو محرم إجماعا ،وكٌؾ ٌكون جواب الحاكم
لمن حكم علٌه ،إذا قال له :رجحت على خصمً بؽٌر مرجح إال بشهوتك؟ اللهم إال
إن كان ٌقرع بٌنهما ،ولم ٌقولوا ذلك فٌما رأٌت ،ونقل عن اإلمام الشاطبً أنه أنكر
القول بالتخٌٌر ،وقال :إن القولٌن عند المقلد كالدلٌلٌن عند المجتهد ،فكما أن المجتهد
ال ٌجوز له العمل بؤحد الدلٌلٌن من ؼٌر نظر ،بل ال بد له من الترجٌح أو الوقؾ،
فكذلك المقلد إن تعذر الترجٌح باألعلمٌة ونحوها توقؾ ـ وال ٌختار بهواه ،وإذا تمهد
هذا ظهرت أن الفتوى فً الحرام وجامع األٌمان بطلقة رجعٌة ال ٌصح إجماعا،
لمخالفته لما اتضح أنه عرؾ العصر والبلد ،وقد مر عن القرافً أن الفتوى بحمل
اللفظ على خبلؾ عرؾ البلفظ خبلؾ اإلجماع ،وإن سلمنا ـ جدال ـ أنه ال عرؾ،
فهو قول خارج المذهب ،وقد قال عٌاض أنه ال ٌجوز للمفتً أن ٌترك مذهبه وٌفتً
بمذهب ؼٌره المضاد لمذهبه ،ذكره صاحب طرد الضوال ،وإن سلمنا ـ جدال ـ أنه
قول فً المذهب فهو خبلؾ المشهور ومذهب المدونة من أن البلزم فً الحرام
ثبلث وقد مر عن "ح" أنه ال ٌجوز الفتوى بؽٌر المشهور أو الراجح ومثله البن
فرحون وزاد أن اتباع الهوى فً الحكم والفتوى حرام إجماعا ومثله قول ابن
الصبلح أن من ٌعمل بما شاء من األقوال من ؼٌر نظر فً الترجٌح فقد جهل
وخرق اإلجماع ،وبهذا ٌظهر قول "محلل الحرام" أن الحرام وجمٌع األٌمان كمسابل
الخبلؾ كلها التً خٌر الشرع فٌها العلماء القتضابه التخٌٌر مع وجود مرجح وال
قابل به ،وأما احتجاجه بقوله تعالى ٌ{ :ؤٌها النبٌا لم تحرم ما أحل هللا لك} فكبلم
وضع فً ؼٌر محله ألن {ٌؤٌها النبٌا } ال ٌشمل األمة كما نص علٌه السبكً
ونظمه السٌوطً" ،وأما تحرٌم الحبلل فً حق األمة فؽلو إال فً الزوجة فإنها
تحرمها عند مالك وجمهورالعلماء خبلفا لقول شاذ خارج المذهب ال ٌجوز الفتوى
به كما مر آنفا ،وقال اإلمام الشاطبً بؤنه ال تجوز الفتوى فً المؽرب إال بمذهب
مالك إذ ال ٌوجد فٌه كتب أهل المذاهب وال عالم ٌحسن مذهبا منها وإنما ٌنقل لنا
أطراؾ مسابل منها ،ال نعلم قٌودها وال شروطها ،فكان مذهبهم لم ٌدون بالنسبة إلى
أهل المؽرب ،ولمثل هذه العلة لم ٌجز تقلٌد الصحابة فٌما خالؾ مذاهب األبمة فقد
نقل الحطاب أن إمام الحرمٌن قال :أجمع المحققون على أن العوام لٌس لهم أن
ٌتعلقوا بتهذٌب مسابل االجتهاد بخبلؾ من بعدهم فإنهم نظروا وبوبوا ،وذكر عن
تقً الدٌن ابن الصبلح أن التقلٌد ٌتعٌن لهإالء األبمة األربعة دون ؼٌرهم ألن
مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر فٌها تقٌٌد مطلقها وتخصٌص عامها وشروط
فروعها ،وأما ؼٌرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجردة فلعل لها مكمبل أو مقٌدا أو
مخصصا لو انضبط كبلم قابله لظهر أي ما ذكر من مكمل ونحوه ،فٌصٌر فً تقلٌده
بخبلؾ األربعة ،فهذا مثل ما وجه به الشاطبً منع تقلٌد ؼٌر مالك فً المؽرب
واحتج (المحلل) بقوله صلى هللا علٌه وسلم (من كان حالفا فلٌحلؾ باهلل أو لٌصمت)
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ؼٌر ناهض ألنه إنما ٌحتج به على منع الحلؾ بؽٌر هللا تعالى ولذا كان فسقا كما
ورد فً الحلؾ بالطبلق والعتاق عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنها من أٌمان
الفساق ،وال ٌحتج به على لزوم ما التزمه الشخص بل ٌلزم عند جمهور العلماء،
ولذا قال ابن عرفة :الٌمٌن قسم أو التزام مندوب ؼٌر مقصود به القربة ،أو ما ٌجب
بإنشاء ،الخ..ومن تؤمل ما ذكرنا ظهر له بطبلن جمٌع ما احتج به هذا "المحلل" من
الحجج من أول كبلمه إلى آخره ،إال أن فٌما احتج به ما ال بد من التصرٌح برده،
منها قوله :األخذ بالتوسٌع هو األلٌق األرفق بمن لم ٌجعل هللا علٌهم فً دٌنهم [من]
حرج وأمر صلى هللا علٌه وسلم بالتٌسٌر لهم ونهى عن التعسٌر علٌهم وجوابه أن
محل ذلك ما فٌه مشقة فإن اآلٌة التً أشار إلٌها هً قوله تعالى {:وما جعل علٌكم
فً الدٌن من حرج} وهً مؤخذ قاعدة "أن المشقة تجلب التٌسٌر" كما قاله السٌوطً
وؼٌره ،وهً من القواعد التً بنً علٌها الفقه ،وٌتخرج علٌها جمٌع رخص الشرع
وتخفٌفاته ،ككون الصلوات خمسا ،وتفرٌقها فً أوقات ،وكقصر المسافر ،وجمعه،
وقصره ،واؼتفار الفعل الكثٌر فً صبلة الخوؾ ،وتدخل فً األنكحة نقله كمن قال:
كل امرأة أتزوجها فهً طالق ،أو قٌد بزمن ال ٌبلؽه عمره ،وأما من علق فً بعض
النساء فلٌلزمه ذلك ،إذ ال حرج فٌه ،ألن الحرج لؽة الضٌق ،وبه ٌعلم أن ال حرج
فً تحرٌم معٌنة حرمها الشخص على نفسه ،وقوله :أنه صلى هللا علٌه وسلم كان ال
ٌخٌر بٌن أمرٌن إال اختار أٌسرهما ،جوابه :أن ذلك فً أمرٌن مباحٌن ،كما ٌفٌده
لفظ التخٌٌر ،إذ ال ٌخٌر بٌن ترك محرم وفعله ،وال بٌن فعل واجب وتركه ،وإال
سقط جمٌع التكالٌؾ ،فبل ٌحرم شًء وال ٌجب شًء ،ألن فعل المحرم أٌسر من
تركه ،وترك الواجب أٌسر من فعله ،فٌا عجبا من هذا "المحلل" ما أبعد ما ٌحتج به
من دعواه ،ولكن {:من ٌهد هللا فهو المهتدي ومن ٌضلل فلن تجد له ولٌا مرشدا} ،
ومن ؼرٌب احتجاجه ،نقله كبلم ابن رشد فٌمن حلؾ بؽٌر هللا أنه لٌس بمول ،وأنه
إنما ٌصح على مذهب من ٌرى األٌمان بؽٌر هللا ؼٌر الزمة لقوله علٌه السبلم" :من
كان حالفا فلٌحلؾ باهلل أو لٌصمت" ،مع أن ابن رشد صرح بؤن ذلك المذهب بعٌد،
ودعوى "محلل الحرام" أن قول ابن رشد مبنً على عرؾ مضى ٌحتاج إلى إثبات
بنابه على العرؾ ،وأن العرؾ تؽٌر فً زماننا إلى عرؾ ٌناقضه ،وقوله" :وأظنه
هو الذي أوهمك وأمثالك" مما ال جواب [له] إال االؼتفار ،وقوله" :ووسعوا فً
الفتوى بما شاء المقلد ،قد مر ما ٌبطله من أنه لٌس له الفتوى بؽٌر [الراجح إجماعا
وأنه إن لم ٌقؾ على المشهور فلٌس له الفتٌا والحكم بما شاء من ؼٌر] نظر فً
الترجٌح ـ فقد جهل وخرق اإلجماع ،وإنما قٌل بالتخٌٌر بعد بذل الجهد والعجز عن
الترجٌح مع أنه قٌل بعدمه ،وقد استشكله الهبللً وأنكره الشاطبً ،كما ذكرته قبل،
وأما نقله ألقوال العلماء فقد مر ما ٌكفً عن جوابه ،وكذا قول ناظم العملٌات:
الزمة شاع مدى أزمان
وعدم اللزوم فً أٌمان
فقد مر عن الهبللً جوابه ،وهو مما أنكره على علماء عصره ،وأما ما ٌحتج به من
جواز االنتقال من مذهب إلى مذهب ،فجوابه إنه إنما ٌجوز فً محل ٌوجد فٌه
المذهب المنتقل إلٌه ،وإال فبل ،وقد مر التنبٌه على وجه ذلك .
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ومن العجب أنه لما ذكر أن فً تقلٌد المالكً للشافعً أقواال ثالثها :المنع ـ إن اتصل
عمله بها ـ ثم قال :إن الثالث هو الذي علٌه اإلجماع الذي فً بٌت السٌوطً ،وذلك
تناقض ،ألن اإلجماع ٌنافً الخبلؾ ،وأما كبلم ٌوسؾ بن عمر ـ الذي نقله ـ فهو
حجة علٌه فٌما ٌدعٌه من أن للمقلد أن ٌعمل بما شاء ،ألن فٌه" :أن اإلنسان ٌجتهد
فً المتفق علٌه فً المذهب ،فإن لم ٌجده فالقوي ،فإن لم ٌجده فالشاذ من المذهب،
الخ "..فهو صرٌح فً أنه لٌس له العمل بما شاء بل ٌجتهد فً طلب المتفق علٌه،
فإن لم ٌجده فالقوي ،فإن لم ٌجده فالشاذ من المذهب ،فهذا نص فً أنه ال ٌخرج عن
الراجح ـ إذا وجده ـ وال عن مذهبه ما وجد فٌه قوال ،وفً ما ذكر كفاٌة لمن وفقه
هللا للصواب ،ولو شبنا لجلبنا من الحجج واألجوبة عن شبهه ما هو أكثر وأبلػ فً
اإلطناب
انتهى مكتوب محنض بابه
فرد علٌه حبٌب هللا بن األمٌن بن الحاج رحمع هللا وإٌانا قابال :إن كنت علمت من
مكتوب محنض بابه ما لم أعلمه فسلبته ثم قول "مكفر المسلمٌن" فإن الرد على
"محلل الحرام" ..إلى قوله" :وجامع األٌمان" ،فؤقول :كبلم وضع فً ؼٌر محله ألن
الشبهة ما ٌشبه الحق ولٌس به ،وأنا أفتً بنصوص القرآن والسنة وظاهرهما
وبؤقوال فحول علماء األمة فً الفروع ،فإذا كان هذا شبهة فما البٌن؟ مع أنه لٌس
أهبل لذلك لقصوره ،نعم المعروؾ له فتح المفاسد ال درإها ،من ذلك :جمعه لقومه
ٌؤمرهم بتؤمٌره لٌؤخذ بثؤر"شر بب" ومنه إباٌته عن الحكم بٌن "إٌداب الحسن"
و"إٌدوعل" بٌن ٌدي حاكم عدل بعدما اتضح له الحكم ألن زوجته تٌجانٌة ،فوقع من
النهب والقتل ما ال ٌخفى ،ومنه رومه لنقض حكم أحمد بن الفػ العاقل المستوفً
للشروط فً شؤن ابن محمذ بن الكور بعد اشتهاره بالحرٌة وسٌادته فً قومه ،حتى
وقع من ذلك من الفساد والشنآن بٌن بنً دٌمان ما ال ٌخفى ،طمعا فً الدنٌا ،فعاقه
الذل عن تمٌم ذلك والحمد هلل ،ومنه أنه كلما عرض علٌه حكم حاكم نبذه وحكم
بوفاقه وخبلفه ،فبل ٌرفع الحكم عنده الخبلؾ ،فانعدم الفصل بٌن المسلمٌن .ومنه ما
هو متلبس به من تجربه علً بالطعن والتخطبة والشتم ،وعلماء قبٌلتً ،مع أن
أجهلهم أعلم منه ،ال ٌتجاسرون علً ،بل إذا بلؽنً عن أحد منهم إنكاره عن ظهر
ؼٌب فكتبت إلٌه أعرض ،لما علموا منً من سعة المٌدان والتفنن وشدة العارضة،
ال حلما وال كبرا ،فلم ٌتعظ بؽٌره ،والسعٌد من اتعظ بؽٌره ،وقد نظر حرمة بن عبد
الجلٌل فٌه بنور هللا حٌث قال مخاطبا له:
وال تفتحن باب الذرٌعة للشر
محم بابه افتح باب خٌر تفز به
وقول "مكفر المسلمٌن" :مكتوبه المشحون بقلب الحقابق..فمكتوبً مشحون باآلٌة
والسنة واإلجماع القطعً ،نعم قلب حقابق الضبلل ،قال علٌه الصبلة والسبلم" :إنً
تركت فٌكم موعظٌن لن تضلوا ما دمتم متمسكٌن بهما :كتاب هللا وسنتً" ،وقال
أٌضا" :إجماع أمتً حجة وخبلفها رحمة" .وقول "مكفر المسلمٌن" وما لئلجماع
خارق" "..فمحلل الحرام ٌعلم أن اإلجماعٌات ثمانٌة وتاسع ٌتفرع أربعة ،فؤحد
األربعة ما خرقه ،وٌعوذ باهلل من خرقه ،وأصحابه الثبلثة ما خرقها وال ٌستعٌذ من
خرقها ،وأما الثمانٌة فٌخرقها وال ٌبالً ،فلٌتدبر "مكفر المسلمٌن" ألٌس أصولٌا؟ و
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قول "مكفر المسلمٌن" :ألنً أنكرت الفتوى بطلقة رجعٌة" إظهار لعورته وتلقٌن
لخصمه ألن اإلنكار ال ٌكون فً المختلؾ فٌه ،فتبٌن أنه لٌس أهبل له للجهل ،وقول
"مكفر المسلمٌن" إن ألفاظ الطبلق تدور مع العرؾ ..إلى قوله :وكذا من حلؾ
بجمٌع األٌمان ..صواب ال نزاع فٌه لكنه لم ٌؤت به لشًء ،ألن اختبلفنا إنما هو فً
كون الحرام وجمٌع األٌمان صرٌحا فً التحرٌم فً عرفنا أو كناٌة أو لٌسا بصرٌح
وال كناٌة ،واستدللت له بالمحسوس فلم ٌقبله كما فعلت صنادٌد قرٌش فً انشقاق
القمر{:وإن ٌروا آٌة ٌعرضوا وٌقولوا سحر مستمر* وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل
أمر مستقر* ولقد جاءهم من األنباء ما فٌه مزدجر * حكمة بالؽة فما تؽنً النذر}
وقول "مكفر المسلمٌن" :إن قولً :إن المشتهر عند العامة أن الحرام وجامع األٌمان
مسؤلة خبلؾ :"..ألن المراد بالمشتهر عند العامة ،معنى لفظ الحرام..إلى قوله:
لٌطان" قٌاس فاسد ألنه قاسهما على التوابع ،والمرأة تحلؾ بهما ال على وجه التبع،
لكنه لما لم ٌجد جوابا عن حجتنا ،تكلؾ "وامجلً" معناه من الجبلء فبل ٌقاس على
توابع العرب ،ألنها لم ٌعلم لها معنى ،فقٌل :إذا إنها مهملة ،وقول "مكفر المسلمٌن":
"وقول المحلل المستحق "..إلى قوله :فقد تهافت كبلمه" تهافت فٌه فهمً كما تهافت
عنده كبلمً ،فهل ال بٌن لٌجاب؟ وأسؤلك ٌا "مكفر المسلمٌن" سإال تعلم ال سإال
إنكار ،ألنً لست له بؤهل عن حكمك بالمال فً الؽٌلة بٌن "إٌدؼماجك" و" إٌدا
بلحسن" فإنً لم أعثر على معتمدك هذا ،وأراك تقعقع لً بتحرٌم الفتٌا والحكم بؽٌر
المشهور ،كؤنك تخاطب "المختار" ،و"علٌا" ابنً أبً ،وباب بن أحمد بٌب ،كبل بل
المخاطب حبٌب هللا بن األمٌن بن الحاج ،وهو ٌعلم أن ذلك كله بدعة ،وٌعلم فاعلها
وسببها وزمانها ،فبل ٌترك نص القرآن والسنة وإجماع القرون الثبلثة لما علم أنه
بدعة" ،كالمهرٌق فضل شرابه فً حر هاجرة للمع السراب ،واستفد ٌا "مكفر
المسلمٌن" أنها بدعة ،لكنها حسنة ،لتعلقها بالشرع لطفحانه لسد الذرابع وسببها أن
القرافً الملقب "بالبر" ـ أول المتسمٌن بهذا اإلسم ـ كان ٌتملك تارة وٌتشفع أخرى،
وألؾ كتابا فً مذهب مالك وجعل فٌه ثبلث مسابل من مذهب الشافعً ،ولم ٌنبه
على أنها ؼٌر مالكٌة ،فنظرها اإلمام المازري ،أو علم بها فؽضب ،وقال :هذا
تدلٌس فً العزو ،ألن من وجدها فً كتاب مالكً ظنها من مذهب مالك ،إال أن ٌنبه
على أنها لٌست منه ،فؤلؾ فً ذلك وشدد محافظة على عدم اختبلط المذاهب ،وال
شك أن فعله صواب ،ثم قل العلم حتى ال ٌوجد من له علم بمذهبٌن ،نعم وال بمذهب
واحد ،فانتشؤت من ذلك أقوال األبمة التً تحكٌها أنت ،ومن ذلك قولهم" :ال ٌقر من
أحكام علماء الوقت " ..لكنك لم تفهمه ،إن كان الضابط الوقت ،فذلك ال ٌصح ألن
الوقت ال تنضبط به الرجال ،فقد ٌكون أخوان توأمان ،أحدهما نبً مرسل ،واآلخر
كافر ثم أسلم فقط ،وقد ٌكون اإلبن نبٌا مرسبل واألب مشرك والعكس ،وحدٌث:
"خٌر القرون قرنً ..الخ" باعتبار الجملة ،خصصه الحس لوجود عمر بن عبد
العزٌز بعد أبٌه وجده مروان ،وحدٌث " :أمتً كالمطر َّل ٌدرى أفضل أولها أم
آخرها" وإن كان الصفة أي التقلٌد المحض وعدم حفظ المذهب ـ كما هو الحق ـ فبل
فابدة فً ذكر الوقت ،إذن فقد قستنً على من ال جامع بٌنً وبٌنه ،شكرا ال فخرا،
وقستنً بؽٌر علم بحالً ،ألست أصولٌا؟ ومسابل القرافً :استحضار المصلً ما
Page 231

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

ٌجب فً هللا وما ٌستحٌل علٌه ،وما ٌجوز له عند نطقه بتكبٌرة اإلحرام ،واشتراط
العزو فً الحدٌث والفقه ،واشتراط لفظ المضارع فً أداء الشهادة مع أنً ال أرى
نقض الحكم إن وافق قوال ولو خالؾ األربعة ،أفتحتج علً بما ال أسلمه؟ وتقعقع
أٌضا ٌا "مكفر المسلمٌن" بذكر اإلجماع ،فانظر ما تنكره علً ،أي إجماع خرقت
به ،هل هو مما ال ٌخرق أو من ؼٌره؟ وقد أشرت لك بذلك أوال ،ثم مقتضى
مكتوبك نعم وسٌرتك من أول زمانك أنك تجعل إنكار العالم على مثله دلٌبل على
بطبلن مذهب المنكر علٌه ولٌس كذلك قطعا ،بل إنكار العلماء على مثلهم لٌس
بحقٌقً ،بل ربما صدر من عالم كبلم ٌوهم باطبل فٌخاؾ آخر أن تختطفه العامة
على ظاهره فٌضلوا فٌه ،فٌذمه وٌذم مقاله سدا للذرٌعة ،كٌؾ والعالم إما مقلد وهو
أمٌن فٌما نقل ،أو مجتهد والشرع ما أدى إلٌه اجتهاده كٌؾ وهو صلى هللا علٌه
وسلم ٌقول ٌ":حمل هذا الدٌن من بعدي كل خلؾ عدوله" وٌقول" :العلماء ورثة
األنبٌاء" وهللا ٌقول {:ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} {واسؤل من أرسلنا من
قبلك من رسلنا} فٌا أسفً على مكاتبتك ،لقد تبٌن أنك تحكً أقوال المتؤخرٌن كما
ٌحكً الصدا صوت الصابح ،من ؼٌر ذوق وال شم ،وألزمك ٌا "مكفر المسلمٌن"
أنك تجعل إنكار معاوٌة زمٌل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وكاتب وحٌه على
علً وألوؾ معه من كبراء الصحابة دلٌبل على بطبلن ما علً علٌه ،فؤي عالم لم
ٌفضله معاوٌة؟ ثم تجعل إنكار علً أفضل الصحابة ؼٌر أصحابه الثبلثة على
معاوٌة وألوؾ معه من كبراء الصحابة أٌضا دلٌبل على بطبلن ما هم علٌه ،فتكون
مخطبا للفرٌقٌن ،مكذبا لملزوم قوله علٌه الصبلة والسبلم " :القاتل والمقتول فً
الجنة" ولقوله":أصحابً كالنجوم ". .إلى ؼٌر ذلك ،بل المنكر اإلنكار على العلماء،
إال على الوجه المذكور ،لقول أبً بكر" :إذا علمت عدالة المرء فلٌترك وما عمل"،
وقد علمت عدالتهم من قوله صلى هللا علٌه وسلمٌ " :حمل هذا الدٌن ..ال  ".ومن
قوله" :العلماء ورثة األنبٌاء" ومن قوله تعالى { :واسؤل من أرسلنا من قبلك من
رسلنا} ،فاستفد ٌا "مكفر المسلمٌن" ،ثم اعتراضك علً فً االستدالل بقوله
تعالىٌ{:ؤٌها النبٌا لم تحرم} اآلٌة أضحوكة ،ألن الصحٌح شمول خطاب النبً
ألمته ،وأنا فقٌه ،فإذا صححت مذهبً فبل حاجة لً بإبطال مذهب خصمه المتكلم،
ألن المصٌب فً الكبلم واحد ،فؤٌن علمك وتصدٌك للفتوى والقضاء ورد الشبه،
أنفك فً السماء وأستك فً الطٌن ،وكذلك اعتراضك الستداللً بقوله تعالى {:وما
جعل علٌكم فً الدٌن من حرج} فهو فاسد ،ألن النكرة فً سٌاق النفً بعد "من"
نص فً العموم ،فتؤوٌلك لآلٌة تؤوٌل نص والتؤوٌل للظواهر فهو وضع الكبلم فً
ؼٌر محله ،وأٌضا التؤوٌل ببل دلٌل لعب ،وقد عبلك المشٌب ،ومن تؤمل الفقه وجده
جارٌا فً كل باب ،ولذلك جعل أصبل من أصوله ،وألزمك بتؤوٌلك له وتخصٌصك
أن تخصص نظٌره من قوله {:هل من خالق ؼٌر هللا} {فما منكم من أحد عنه
حاجزٌن} فالسنن واحد ،وقولك :وبه ٌعلم أنه ال حرج فً تحرٌم معٌنة حرمها
الشخص على نفسه ،إنكار للمنصوص والمحسوس ،ألم ٌنص أن للواجد طوال وٌولد
له تزوٌج أمة إذا خشً منها العنت ،ألم تحس أن فراق أم العٌال ضرر للولد والمال،
ونص العلماء على أنها لٌست كؽٌرها فً التحرٌم ،وكذلك اعتراضك علً فً
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استداللً :بمن كان حالفا فلٌحلؾ باهلل أو لٌصمت ،بعدم لزوم أٌمان الطبلق ووجهه:
أن النهً ٌقتضً الفساد ،وفساد العقد عدم ترتب أثره وأثر الطبلق حرمة االستمتاع،
فبل تحصل ،فتدبر ،ألست أصولٌا؟ ولً فً األدلة الثبلثة سلؾ أتنكر علً أم سلفً؟
ألست عاقبل؟ وسابر كتابك بٌن ما هو حجة علٌك وبٌن ما هو مختبط
وإن كان الكتب من الكرام
كرعً العود مستدل الظبلم
وكم سفر النضال عن المقام
كتاب سافر عن ؼٌر ذٌه
مضى فعبلم ٌستدعً كبلمً
كتاب لم ٌجب منً كبلما
ولم أذم فحً على الذمام
و ٌجعل فٌه ذمً بافتراء
مجٌا الحق ٌذهب كالمنام
كتاب كالمنام وكل بطل
بصاحبه كنقٌة ذي الفطام
كتاب فاطم عن ظن خٌر
حفٌؾ الخاطبات من السهام
كتاب لم ٌفد أحدا قلٌبل
وسنة حبه أنً حذام
ٌكذبنً وقول هللا ٌقضً
بؽٌرهما فإنهما أمامً
فمن ٌؤثم ظلما أو قصورا
لقرب الرب أخطؤ فً المرام
ومن لم ٌرضٌاه ؼدا مراما
رجاء الرفق أرفق باألنام
رفٌق باألنام هللا إنً
أأرؼب عن عطا ملك رحام
وقد جعل اختبلؾ الفرع رحمً
سوى الداري كتحلٌل الحرام
وتحرٌم الحبلل ولٌس ٌدري
لحومهم دعاك إلى لحام
بذا المتعالمٌن وترك دأبا
لما منتك تؽرٌرا قطام
لقد كذبتك نفسك فاكذبنها
فصاروا كالوعول مع اإلضام
فقبلك سامنً األقوام ضٌما
هدى الهادي وؼرهم تعام
خمى عنهم فخالوه ضبلال
جنى النحل الصراء من السقام
وأسقم فهمك حسد فظنوا
فلم تمزج السماحة من وسام
فؤعٌنهم توسمت المحٌا
فلم تجد الحبلوة فً المدام
وأشربت المدامة من لثاهم
معادي المؽافر من حسام
أنا العضب الحسام فلٌس ٌحمً
ومن ظلم دخولك فً أجام
ولٌث لم ٌجم عن ظالمٌه
إذا فؤنا الؽبلم مع الؽبلم
أشٌخ مع الشٌوخ فشخ أو أعلم
وإن شبت استفق فالبحر طام
والطمنى أطاعن باللطام
لتنصؾ قٌد جدك دع مبلمً
ودعنً من مبلمك ذا المضاهً
ومن العجب أنك ٌا "مكفر المسلمٌن" تحتج علً بفعل المتورعة ونحن فقٌهان،
فخلطت الفتوى على العامة وعلى نفسك وقد فاتك ما ورد من أحادٌث صحٌحة من
الوعد للرحماء من العلماء الموسعٌن على العامة ،وهو فضل كثٌر ،ومن العجب ٌا
"مكفر المسلمٌن" أنك لم تجد من الجواب إال ذم المسلمٌن وتخطبة المصٌبٌن،
وإنكار الضرورٌات ،وجعلت تقول :فإذا تمهد كذا وكذا كولولة آؼوٌنٌت لفرسهم إذا
جاء مسبوقا ،ثم إنك أردت ب "محلل الحرام" ما ٌقال أنً أحل المبتوتة ونحوها مما
هو منكر عند المتعالمٌن ،فذلك حق ،لكن ال تخلو إما أن تكون جاهبل لما أحلها به،
أو عالما به ،فحكمك السكوت فٌهما ،أو عالما بافترابً على هللا فٌه ،فحقك أن
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تساهلنً حتى ترجعنً باألدلة ،كما كانت تفعله األبمة فً مناظرة المبتدعٌن،
والرسل فً محاجات الكفار ،فقد أخطؤت فً عدم إنكارك علً أصبل ،وفً وجه
إنكارك علً اآلن فتبٌن أن قولك :اللهم أرنا الحق حقا ،الخ..ؼٌر مستجاب
إذا شق برد شؾ بالبرد مثله * دوالٌك حتى أنت لست ببلبس
انتهى ما أجاب به حبٌب هللا بن األمٌن محنض باب بن اعبٌد على ٌد كاتبه ألخٌه
فً هللا والنسب األمٌن بن أحمد بن الؽزالً والكاتب محمد أحمد بن فتى بن فال
الحسن ،اللهم اجعل آخر كبلمً :ال إله إال هللا محمد رسول هللا ،ثم قال:
قال محنض باب بن اعبٌد الدٌمانً:
لعرؾ وأحوال تضل ـ ٌبلم
أال كل من ٌفتً على النص ـ ملؽٌا
فبالعرؾ ألفاظ الطبلق ترام
فخذ ـ أٌها المفتً لشخص بعرفه
لواحدة ال خلؾ ـ ثم ـ ٌرام
"فخلٌت" قد كانت ثبلثا وقد ؼدت
وذكر أقاوٌل الحرام ،حرام
ولفظ حرام صارت فً العرؾ بتة
وذٌل عبد القادر ولد محمد ولد محمد سالم المجلسً هذه األبٌات بقوله:
بتاتا فقط ال ؼٌر ذاك ٌرام
كذا لفظة األٌمان صارت بعرفنا
فرد حبٌب هللا بن األمٌن بن الحاج على هذه األبٌات بالقصٌدة التالٌة:
وإن لم ٌنله فً النساء حرام
لكل سـفٌه بالحرام ألٌـة
طـبلقا دلٌل ال ٌكاد ٌقـام
وذا العرؾ فالدعوى صراحة لفظه
وللٌل ،ال ٌحكً النهار ،ظبلم
وللصبح ضوء لٌس تحكٌه ظلمة
كما تبتنٌه واألساس ثمام
ولٌس ابتناء البٌت والصخر أسه
فماذا بصرؾ لثبلث ٌرام
ونحرم بالرجعً ٌوجد كنهها
جسٌمان والحاكً األشد جسام
وفً كل أمر ذي خبلؾ ثبلثة
كـرام قفاهم آخرون كـرام
باألٌس للوحٌٌن قد أوجب القضا
وٌنشؤ عنه وإن نظرت آثام
و لم ٌك للتشدٌد أصل بشرعنا
فٌقتم أعـبلم الرسول قـتام
كطً الذي أوصى الرسول بنشره
فؤسدى لنا رحمً خبلؾ رحام
أو إعراضهم عن رحمة هللا إنه
من العـلما جمع به ٌـنشام
ومن شإمه اإلعجاب والؽٌر االزدرا
له مصمٌات للرشاد سهام
ومسؤلة السهمً تشهد أنه
على ذاك ،ما دام الثبلثة ،داموا
فؤقربها التخٌٌر إذ أعصر الهدى
ولٌس علٌه فً سواه خصام
على كل ذي فقه خصام لرأٌه
أراد اتفاق العالمٌن عظام
عظٌمهم سحنون قد قال جهل من
كبلم ابن رشد من ٌعٌه كبلم
ودعهم على ما هم علٌه لمالك
فخارقه فً الشرع لٌس ٌذام
وإجماع ذي التقلٌد لٌس بحجة
لعرؾ مضى لم ٌبق منه رمام
وال سٌما ترمٌم أدنى مقلد
فإنكار إلؽاء الحرام حرام
وألؽى الحرام األولون وؼٌرهم
ومسروق ال تنسوه فهو إمام
وأصبػ والشعبً من أم عصره ولم
سوابم فكري ما اشتهٌت تسام
أحصهم من خوؾ أن ٌسؤموا نعم
حسامات صدق ما تهن حسام
وألؽى فً األصلٌن هنا و إن لً
Page 234

][Tapez un texteأحمد الرٌسونً وما اتهم به مالك

وقد ذم نهجً فً العلوم معاصري
فلو لم ٌناموا عن سراي ألوسعوا
أعوم بثؽب لو مشوه تورطوا
وٌؽرقهم شطً قٌاما ولو دروا
نظمت بدر الشعر در مقصد
فلو تم حتى ٌشبه الذكر منطق

فالنقٌض للنقٌض ذمام
ثنابً ولكنً سرٌت وناموا
وأمشً بلج لو أتوه لعاموا
لما كان منهم حٌث كنت قٌام
فشابه دري فً البهاء نظام
لكنه ال كالكتاب تمام

تنبٌه :لقد قدمنا هذه المكاتبة بكمالها رؼم ما احتوت علٌه من أدلة واهٌة وأحادٌث
أجمعت األبمة على ضعفها كحدٌث " :أصحابً كالنجوم فبؤٌهم اقتدٌتم اهتدٌتم" إال أن
المكاتبة أو المحاورة كانت شٌقة وممتعة من حٌث األدلة األصولٌة والفقهٌة على
داللة العرؾ أو العادة وتؽٌرهما مع تؽٌر لفظهما أو داللتهما ،فهما جهذبان من
فطاحلة ببلد شنقٌط تعاٌشا وتحاورا حول الداللة العرفٌة لقول شابع أصبح الٌوم
أقرب إلى لؽو الٌمٌن ،وهو قولهم" :علً بالحرام والجامع األٌمان" وأحٌانا ٌزٌد
الواحد "وانج نقلة واسبٌب الكوتً" ـ كلمة ال معنى لها" ـ فتكون كلؽو الٌمٌن وقد بٌن
ذلك ابن قدامة المقدسً قً كتابه"المؽنً" شرح مختصر الخرقً الحنبلً عند قول
الخرقً":أو بتحرٌم مملوكه ،أو شًء من ماله" فتعقبه ا بن قدامة قاببل ":وجملة أنه
إذا قال :هذا حرام علً إن فعلت وفعل ،أو قال :ما أحل هللا علً حرام إن فعلت ،ثم
فعل ،فهو مخٌر إن شاء ترك ما حرمه على نفسه ،وإن شاء كفر .وإن قال :هذا
الطعام حرام علً ،فهو كالحلؾ على تركه ،وٌروى نحو هذا عن ابن مسعود،
والحسن وجابر ،فً من قال :الحل علً حرامٌ :مٌن من األٌمانٌ ،كفرها ،وقال:
الحسن هً ٌمٌن ،إال أن ٌنوي طبلق امرأته ،وعن إبراهٌم مثله ،وعنه إن نوى
طبلقا وإال فلٌس بشًء ،وعن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا :الحرام
ٌمٌن طبلق ،وقال طاوس :هو ما نوى ،وقال مالك والشافعً :لٌس بٌمٌن وال شًء
علٌه ،ألنه قصد تؽٌٌر المشروع ،فلؽا ما قصده ،كما لو قال :هذه ربٌبتً ،ولنا قول
هللا تعالىٌ {:ـؤٌها النبً لم تحرم ما أحل هللا لك..إلى قوله  :قد فرض هللا لكم تحلة
أٌمانكم}[ التحرٌم1 :ـ ]2سمى تحرٌم ما أحل هللا ٌمٌنا ،وفرض له تحلته ،وهً
الكفارة ،وقالت عابشة رضً هللا عنها ،كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌمكث عند
زٌنب بنت جحش ،وٌشرب عندها عسبل ،فتواصٌت أنا وحفصة ،أن أٌتنا دخل علٌها
النبً صلى هللا علٌه وسلم فلتقل :إنً أجد منك رٌح معافٌر ،فدخل على إحدانا،
فقالت له ذلك ،فقال":ال ،بل شربت عسبل عند زٌنب بنت جحش ولن أعود له"
فنزلت{ٌـؤٌها النبً لم تحرم ما أحل هللا لك تبتؽً مرضاة أزواجك }[أخرجه البخاري
فً باب سورة التحرٌم من كتاب التفسٌر ،وفً باب لم تحرم ما أحل هللا لك من
كتاب الطبلق ،وفً باب إذا حرم طعامه من كتاب األٌمان والنذور ،صحٌح
البخاري ،ومسلم فً وجوب الكفارة على من حرم امرأته من كتاب الطبلق،صحٌح
مسلم كما أخرجه أبو داود فً باب فً شراب العسل من كتاب األشربة ،والنسابً
من كتاب الطبلق،
فً باب تؤوٌل هذه اآلٌة {ٌؤٌها النبً لم تحرم ما أحل هللا لك}
وفً باب تحرٌم ما أحل هللا عز وجل من كتاب األٌمان والنذور وفً باب الؽٌرة من
كتاب عشرة النساء واإلمام أحمد] فإن قٌل إنما نزلت اآلٌة فً تحرٌم مارٌة القبطٌة،
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كذلك قال الحسن وقتادة ،قلنا ما ذكرناه أصح،فإنه متفق علٌه ،وقول عابشة صاحبة
القصة الحاضرة للتنزٌل ،الشاهدة للحال ،أولى ،والحسن وقتادة لو سمعا قول عابشة
لم ٌعدال به شٌبا ولم ٌصروا إلى ؼٌره ،فكٌؾ ٌصار إلى قولهما وٌترك قولها ،وقد
روي عن ابن عباس وابن عمر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه جعل تحرٌم
الحبلل ٌمٌنا  ،ولو ثبت أن اآلٌة نزلت فً تحرٌم مارٌة كان حجة لنا ،ألنها من
الحبلل الذي حرم ،ولٌست زوجة ،فوجوب الكفارة بتحرٌمها ٌقتضً وجوبه فً كل
حبلل حرم ،بالقٌاس علٌها ،ألنه حرم الحبلل فؤوجب الكفارة ،كتحرٌم األمة
والزوجة ،وما ذكروه ٌبطل بتحرٌمها ،وإذا قال :هذه ربٌبتًٌ ،قصد تحرٌمها فهو
قلت ولكن جاء فً
ظهار"[ المؽنً ج  13ص  467/466/465ط هجر]
"الروض المربع شرح زاد المستقنع"ـ وهو المعتمد عند المذهب الحنبلً ـ:كتاب
الظهار(وأنت علً حرام) ولو نوى طبلقا أو ٌمٌنا"وقال فً كتاب الطبلق(":ومن
حرم حراما سوى زوجته)ألن تحرٌمها ظهار ،كما تقدم ،سواء كان الذي حرمه (من
أمة أو طعام أو لباس أو ؼٌره) كقوله :ما أحل هللا علً حرام ،وال زوجة له أو قال:
طعامً علً كالمٌتة (لم ٌحرم) علٌه ألن هللا تعالى سماه ٌمٌنا بقوله (ٌـؤٌها النبً لم
تحرم ما أحل هللا لك) إلى قوله (قد فرض هللا لكم تحلة أٌمانكم) والٌمٌن على الشًء
ال ٌحرمه (وتلزمه كفارة ٌمٌن إن فعله) لقوله تعالى(قد فرض هللا لكم تحلة أٌمانكم)
أي التكفٌر ،وسبب نزولها أنه صلى هللا علٌه وسلم قال":لن أعود إلى شرب
العسل"متفق علٌه" ،قلت وجاء فً كتاب "مؽنً المحتاج شرح ألفاظ المنهاج" من
كتاب الطبلق ـ وهو المعتمد عند المذهب الشافعً ـ:عند قوله (أو نوى تحرٌم عٌنها
لم تحرم)(:أو) نوى بذلك (تحرٌم عٌنها)أو فرجها أو وطبها ،قال الماوردي :أو
رأسها(،لم تحرم) وإن كره له ذلك لما روى النسابً :أن رجبل سؤل ابن عباس
رضً هللا عنهما ،قال :إنً جعلت امرأتً علً حراما ،فقال :كذبت لٌست علٌك
بحرام ،ثم قرأ قوله تعالى{ٌـؤٌها النبً لم تحرم ما أحل هللا لك}[التحرٌم( ]1 :أخرجه
النسابً فً كتاب الطبلق،باب:تؤوٌل قوله عز وجل{ٌـؤٌها النبً لم تحرم ما أحل هللا
لك} (و)لكن (علٌه كفارة ٌمٌن) أي مثلها،ألن ذلك لٌس بٌمٌن،ألن الٌمٌن إنما ٌنعقد
باسم من أسمابه تعالى أو صفة من صفاته ،وال ٌتوقؾ وجوبها على الوطء ،كما لو
قال ذلك ألمته ،أخذا من قصة مارٌة لما قال لها رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم":هً علً حرام"(أخرجه الدارقطنً فً كتاب الطبلق والخلع واإلٌبلء وؼٌره،
والبٌهقً فً كتاب الخلع والطبلق،باب :من قال ألمته أنت علً حرام ال ٌرٌد عتاقا،
وسعٌد بن منصور فً السنن وابن سعد فً الطبقات وؼٌرهم) نزل قوله تعالى{ٌـؤٌها
النبً لم تحرم ما أحل هللا لك} إلى قوله {قد جعل هللا لكم تحلة أٌمانكم} أي أوجب
علٌكم كفارة ككفارة أٌمانكم (وكذا) ال تحرم علٌه وإن كره له ذلك وعلٌه كفارة ٌمٌن
فً الحال،أي مثلها كما مر (إن لم تكن) له (نٌة) فً قوله "أنت علً حرام"(فً
األظهر) لعموم ما مر( ،والثانً) أن هذا القول (لؽو) فبل كفارة علٌه فٌه ،وعلى
األول لو قال":أردت به الٌمٌن على ترك الوطء" لم تسقط عنه الكفارة ،إذ ال ٌقبل
قوله ،لما مر أن الٌمٌن إنما تنعقد باسم من أسمابه تعالى أو صفة من صفاته"
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فتبٌن أن فقهاءنا دخلوا فً مساجبلت وهم ٌجهلون قول صاحب المذهب المإسس له
وهو اإلمام مالك ،فجعلوا القضٌة عرفا أو عادة بٌنما القضٌة فهما لنصوص شرعٌة
وهللا تعالى
ظنٌة الداللة بل قطعٌة الداللة لما رواه ابن عباس وابن عمر ورفعاه
أعلم.ولعلهم قلدوا فً ذلك ما نقله القرافً فً الذخٌرة وفً الفروق حٌث قال فً
"الفرق السابع والعشرون" :بٌن قاعدة المواقٌت الزمانٌة وبٌن قاعدة المواقٌت
،فمشهور فتاوى
المكانٌة :المسؤلة الثالثة :إذا حلؾ بؤٌمان المسلمٌن تلزمه فحنث
األصحاب على أنه ٌلزمه كفارة ٌمٌن ،وعتق رقبة إن كان عنده ،وإن كثروا،
وصوم شهرٌن متتابعٌن،والمشً إلى بٌت هللا فً حج أو عمرة ،وطبلق امرأته
واختلفوا هل واحدة أو ثبلث؟ والتصدق بثلث المال" وقال فً "الفرق الثبلثون
والمابة" :بٌن قاعدة ما تكفً فٌه النٌة فً األٌمان ،وقاعدة ما ال تكفً فٌه النٌة:
المسؤلة الثالثة :المحاشاة كما قال مالك إذا قال:كل حبلل علً حرام ٌلزمه الطبلق إال
أن ٌحاشً زوجته ،وقال األصحابٌ :كفً فً المحاشاة مجرد النٌة "..قلت ولكن
قال القاضً عٌاض فً كتابه "إكمال المعلم فً فوابد مسلم" :عند قول مسلم فً
وجوب الكفارة على من حرم زوجته"" :وقد كثر اختبلؾ الصحابة فً مسؤلة القابل:
الحبلل علً حرام ومن سواهم من العلماء ،هل هو ظهار أو ٌمٌن تكفر ،وال ٌلزمه
فٌه شًء إال فً الزوجة كما قال مالك :والذي ٌلزم فً الزوجة فٌه :الخبلؾ الذي
ذكرناه ..وقال بعض التابعٌن :هً ٌمٌن ٌكفرها ما ٌكفر الٌمٌن ،وذكره مسلم عن
ابن عباس ،وقٌل :هً كتحرٌم الماء والطعام،ال ٌلزمه فٌه شًء ،وهو قول الشعبً
ومسروق وأبً سلمة ،وهو قول أصبػ ،وهذا فً الحرابر ،وأما فً اإلماء فبل ٌلزم
التحرٌم فٌهن عند مالك ،وذلك لؽو فٌما عدا األزواج وذهب عامة الفقهاء إلى أن
علٌه كفارة ٌمٌن بمجرد التحرٌم ".وهذا ٌرد على محنض باب حٌن قال ":وقال فً
نور البصر :إنه ال تصح الفتوى من أفتى به من األبمة المتقدمٌن ،ألن السلؾ لم
ٌكن متعارفا عندهم قصد معنى الطبلق بلفظ الٌمٌن ،والٌمٌن المتعارفة عندهم هً
الٌمٌن باهلل تعالى ،ولهذا حملوا األٌمان علٌها" ،فتبٌن الخبلؾ فً المسؤلة منذ عهد
الصحابة والتابعٌن وتابعً التابعٌن ،واألرجح عندنا ما نقله ابن قدامة عن اإلمام
أحمد بن حنبل ،وهللا تعالى أعلم.
تنبٌه :قال حبٌب هللا ":وسببها أن القرافً الملقب بالبر ـ أول المتسمٌن بهذا اإلسم ـ
كان ٌتملك تارة وٌتشفع تارة أخرى ،وألؾ كتابا فً مذهب مالك وجعل فٌه ثبلث
مسابل من مذهب الشافعً ،ولم ٌنبه على أنها ؼٌر مالكٌة ،فنظرها اإلمام المازري،
أو علم بها فؽضب ،وقال :هذا تدلٌس فً العزو ،ألن من وجدها فً كتاب مالكً
ظنها من مذهب مالك" قلت وهنا الوهم أٌضا ألن شهاب الدٌن أحمد بن إدرٌس
القرافً الصنهاجً عاش فً القرن السابع ألنه توفً سنة  684هـ ،وقد ألؾ فً الفقه
كتابه "الذخٌرة"لكنه ولد سنة  626هـ بٌنما اإلمام أبو عبد هللا محمد بن علً بن عمر
 536هـٌ ،عنً أنه توفً
التمٌمً المازري عاش فً القرن السادس ألنه توفً سنة
قبل مٌبلد القرافً بتسعٌن سنة،إال أن ٌقصد والده إدرٌس بن عبد الرحمن
الصنهاجً وأستبعد أن ٌكون ألؾ فقها فً عهد المازري ،وهللا أعلم .
وخبلصة هذا البحث أن فً المذهب المالكً أقواال أهمها أربعة أقوال وهً أقوال
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منذ الصحابة والتابعٌن وتابعً التابعٌن وهً :التحرٌم ،والطبلق بواحدة ،وكفارة
ٌمٌن ،واالستؽفار وال شًء على الحانث ،واألرجح من هذه األقوال عندنا قول
أصبػ ومن قال بقوله حٌث نتبناه لرجحان هذا القول لما عزاه حبر هذه األمة عبد
هللا بن عباس وابن عمر لرسولها صلى هللا علٌه وسلم وهو المبلػ لشرع هللا ،وهو
مروي عن عكرمة وعطاء ومكحول وقتادة والحسن وسعٌد بن المسٌب وسعٌد بن
جبٌر ونافع واألوزاعً وأبً ثور ،وقال ابن القٌم":وصح ذلك عن أبً بكر الصدٌق
وعمر بن الخطاب وابن عباس وعابشة وزٌد بن ثابت وابن مسعود وعبد هللا بن
عمر"ودلٌله من الكتاب صرٌح ومن السنة صحٌح صرٌح ،وهو ما أخرجه البخاري
ومسلم عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال فً الحرام ٌكفر وقال":لقد كان لكم فً
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أسوة حسنة" وفً مصنؾ ابن أبً شٌبة عن عمر
وابن عباس وعن عابشة وجابر بن زٌد وسعٌد بن جبٌر وسلٌمان بن ٌسار وعطاء
وطاوس ومكحول أنهم قالوا:الحرام ٌمٌن"ولذلك قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة":فهذه
المسؤلة للفقهاء فٌها ثبلثة أقوال :فقٌل :إذا حنث ٌلزمه التوبة ،وقٌل:ال شًء علٌه،
وقٌل :علٌه كفارة ٌمٌن ،وهو أظهر األقوال"[ 324/35ـ ، ]325وٌلٌه استؽفار الحانث
وأنه ال شًء علٌه ،ألن البعض ال ٌعتبرها ٌمٌنا لقوله صلى هللا علٌه وسلم":من كان
حالفا فلٌحلؾ باهلل أو لٌصمت"متفق علٌه ،وألن األٌمان ال تنعقد عندهم إال باسم من
أسماء هللا تعالى وصفاته العلى وهو مذهب أهل الظاهر وجمهور المحدثٌن وأما
األقوال األخرى فهً إما مرجوحة ألنها اجتهاد وإما شاذة ،وهللا تعالى أعلم.
إن قواعد الفقه العامة تؤتً لتربط بٌن األصول
ج /القواعد الفقهٌة العامة:
والفروع ،فهً كالجسر الذي ٌؤتً لٌربط بٌن ضفتً النهر ،من لم ٌتزود بها فإنه
ٌبقى سجٌن كلٌهما ،إما سجٌن األصول أو سجٌن الفروع ،وإن هذه القواعد تساعد
الفقهاء والمجتهدٌن على فهم النصوص الشرعٌة واستنباط األحكام من أدلتها
األصولٌة ،قال تعالى فً سورة األنعام { :ما فرطنا فً الكتاب من شًء} ،وقال جل
وعبل فً سورة النحل { :ونزلنا علٌك الكتاب تبٌانا لكل شًء }  ،وقال تعالى فً
سورة المابدة  { :الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اإلسالم
دٌنا} وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " :لقد أوتٌت القرآن ومثله"
لذلك قال اإلمام الشافعً فً "الرسالة"" :فلٌس تنزل بؤحد من أهل دٌن هللا نازلة إال
وفً كتاب هللا الدلٌل على سبٌل الهدى فٌها" ،وقد جاء فً "درر الحكام ،شرح مجلة
األحكام" ما نصه" :إن المحققٌن من الفقهاء قد أرجعوا المسابل الفقهٌة إلى قواعد
كلٌة منها ضابط وجامع لمسابل كثٌرة ،وتلك القواعد مسلمة معتبرة فً الكتب
الفقهٌة تتخذ إلثبات المسابل وتفهمها فً بادئ األمر ،فذكرها ٌوجب االستبناس،
وٌكون وسٌلة لتقررها فً األذهان" ،وقال اإلمام السبكً" :حق على طالب التحقٌق
ومن ٌتشوق إلى المقام األعلى فً التصور والتصدٌق أن ٌحكم قواعد األحكام
لٌرجع إلٌها عند الؽموض ،وٌنهض بعبء االجتهاد أتم نهوض ،ثم ٌإكدها
باالستكثار من حفظ الفروع لترسخ فً الذهن مثمرة علٌه بفوابد ؼٌر مقطوع
فضلها ،وال ممنوع ،الخ"..
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فهكذا ٌتبٌن لذوي األلباب والنهى فضل القواعد الفقهٌة الكبرى أو ما ٌسمى بالقواعد
الفقهٌة العامة وهً تختلؾ عن القواعد الفرعٌة الخاصة بكل مذهب ،وقد ذهب إلى
حصرها على ست ،والبعض اآلخر زعم أنها تسع ،وسنكتفً هنا بإثارة أهمها كما
ٌلً:
 /1القاعدة األولى" :الٌقٌن َّل ٌزول بالشك" :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً
شرح نظم ابن أبً ؼفةٌ" :عنً أن األولى من هذه القواعد الخمس هً أن حكم
الٌقٌن ال ٌرفع بالشك بل ٌتبع حكم الٌقٌن أي ٌستصحب وٌنفى الشك ألن القاعدة
الشرعٌة أن الشك ٌلؽى عند جمٌع العلماء وٌستصحب الحال الذي كان قبله ،قال
المطري :قاعدة المعتبر فً األسباب والبراءة وكل ما ترتب علٌه األحكام العلم ولما
تعدد فً أكثر الصور أقٌم الظن مقامه لقربه منه وهً الشك ملؽى على األصل إال
أن ٌدل دلٌل خاص من الشرع على اعتباره كالنضح من الشك فً إصابة النجاسة
وكالوضوء من الشك فً الحدث عند مالك وأما إتمام الصبلة فالمعتبر فٌه عند
الشافعً والباجً الٌقٌن ،وعند النعمان وابن الحاجب الظن ،وقال األبٌاري :األصل
اتباع الظن مطلقا حٌث ال ٌشترط العلم ما لم ٌرد فً الشرع منع من ذلك كمنع
القضاء شهادة ؼٌر العدل وإن ؼلب على الظن صدقه ،وهذا مما قدم فٌه النادر على
الؽالب وأما الشاذ فساقط االعتبار إال فً النادر كنضح فً الشك من إصابة النجاسة،
وؼسل الٌدٌن من القٌام من النوم ،ومن فروع هذه القاعدة :لزوم البناء على الٌقٌن
لمن شك أصلى ثبلثا أم أربعا فإن المتٌقن ثبلثة ألن الرابعة وجبت بٌقٌن فبل تبرأ
الذمة منها إال بٌقٌن ،ومنها :لزوم البٌنة للمدعً ألن األصل براءة الذمة للمدعى
علٌه فبل تعمر إال بالٌقٌن ،واألصل فً هذه القاعدة قوله صلى هللا علٌه وسلم
للمصلً الذي ٌجد فً إلٌتٌه شٌبا أنه ال ٌنصرؾ حتى ٌسمع صوتا أو ٌجد رٌحا،
قاله القرافً فً "الؽٌث الهامع" قال حلولو :وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل
باالستصحاب وتندرج فٌها قاعدة إلؽاء الشك فً المانع واعتباره فً المقتضى
والشرط ،قلت :ومعنى ذلك أننا إن شككنا فً المانع لم ٌنتؾ الحكم ألن ثبوته متٌقن
قبل الشك ،وإن شككنا فً السبب لم نرتب المسبب ألن عدمه متٌقن قبل الشك ،وإن
شككنا فً الشرط لم نرتب مع المشروط الذي هو صحة الصبلة إن كان عدم
الطهارة هو المتٌقن قبل الشك فبل ٌترتب المشروط وعدمه متٌقن قبل الشك ،مثال
الشك فً المانع ،الشك فً الطبلق فإنه ال ٌنفع به الحكم المتٌقن الذي هو استمرار
العصمة وحلٌة االستمتاع ،ومثال الشك فً السبب :الشك فً دخول الوقت فإنه ال
ٌترتب علٌه المشروط الذي هو صحة الصبلة ألن عدم الطهارة هو المتٌقن قبل
الشك "/ه ـ.
قلت :فهذه القاعدة تتركب من نقطتٌن هما :الٌقٌن والشك :ـ الٌقٌن لؽة هو قرار
الشًءٌ ،قالٌ" :قن الماء فً الحوض" بمعنى استقر ،واصطبلحا" :هو حصول
الجزم أو الظن الؽالب بوقوع الشًء أو عدم وقوعه" ،وقال البعض" :هو علم
الشًء المستتر عن نظر واستدالل"
ـ الشك :هو لؽة التردد ،واصطبلحا :هو تردد الفعل بٌن الوقوع وعدمه بحٌث لم
ٌوجد مرجح ألحد على اآلخر ،وال ٌمكن ترجٌح أحد االحتمالٌن.
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ومعنى القاعدة أن األمر المتٌقن ال ٌرتفع بمجرد طروء الشك علٌه ،ولهذه القاعدة
أصل من الكتاب والسنة ،أما األصل من كتاب هللا العزٌز ،فلقوله جل وعبل {:وما
ٌتبع أكثرهم إَّل ظنا إن الظن َّل ٌؽنً من الحق شٌبا إن هللا علٌم بما ٌفعلون}
[ٌونس ،]36 :ولقوله جل وعبل  { :الذٌن اتقوا إذا مسهم طابؾ من الشٌطان تذكروا
فإذا هم مبصرون وإخوانهم ٌمدونهم بالؽً ثم َّل ٌقصرون} [ األعراؾ  ،]202 :ولقوله
تبارك وتعالى {:وإذا قٌل إن وعد هللا حق والساعة َّل رٌب فٌها قلتم ما ندري ما
الساعة إن نظن إَّل ظنا وما نحن بمستٌقنٌن} [الجاثٌة  ،]36 :ومن السنة المشرفة،
عن عباد بن تمٌم عن عمه أنه شكا إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الرجل الذي
ٌخٌل إلٌه أنه ٌجد الشًء فً الصبلة ،فقالَّ" :ل ٌنفتل أو َّل ٌنصرؾ حتى ٌسمع
صوتا أو ٌجد رٌحا"  ،وفً لفظ عن عبد هللا بن زٌد رضً هللا عنه أٌضا قال" :شكا
إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم الرجل الذي ٌخٌل إلٌه أنه ٌجد الشًء فً الصبلة،
أخرجه البخاري ومسلم
قالَّ" :ل ٌنصرؾ حتى ٌسمع صوتا أو ٌجد رٌحا"
وؼٌرهما.
ومن فروع هذه القاعدة :قاعدة" :األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته" ،ومثال
ذلك لو ضرب بطن الحامل فانفصل الولد حٌا وتبقى زمانا ؼٌر متؤلم ،ثم مات فبل
ضمان على الضارب ،ألن الظاهر أنه مات بسبب آخر ،أما إذا سقط مٌتا بعد
الضرب أو خرج متؤلما وبقً متؤلما حتى مات فإنه تلزمه الدٌة للتٌقن أنه سبب
موته" ومن القواعد المتفرعة أٌضا عن هذه القاعة ،قاعدة" :األصل بقاء ما كان
على ما كان" وهو ٌسمى عند األصولٌٌن االستصحاب ،لكن االستصحاب لما كان
مسؤلة خبلؾ بٌن األصولٌٌن باعتباره أصبل مستقبل ،فإنه ٌعتبره الجمٌع كقاعدة
فقهٌة فرعٌة ،ومن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة ،قاعدة" :ال عبرة بالتوهم"
،الخ..
 /2القاعدة الثانٌة" :الضرر ٌزال" :قال الشٌخ محمد ٌحً الوالتً فً شرح نظم
ابن أبً ؼفةٌ " :عنً أن القاعدة الثانٌة من القواعد الخمس التً تنحصر فٌها فروع
الفقه وجوب إزالة الضرر عمن نزل به ،واألصل فٌها قوله صلى هللا علٌه وسلم َّ":ل
ضرر وَّل ضرار" وألن الشرٌعة مبنٌة على جلب المصالح ودفع أو درء المفاسد،
وتندرج فً هذه القاعدة ،قاعدة" :ارتكاب أخؾ الضررٌن" عند تعارضهما ،ومن
فروعها شرع الزواجر والحدود والضمان ،ورد المؽصوب مع القٌام وضمانه
بالتلؾ وكتطلٌق اإلضرار واإلعسار" قلت :إن هذه القاعدة تنفً الضرر وتوجب
منعه مطلقا سواء العام منه أو الخاص ،والدلٌل على ذلك من القرآن قوله جل
[البقرة:
وعبلَّ{:ل تضار والدة بولدها وَّل مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك}
 ،]233وقوله تعالى  {:أسكنوهن من حٌث سكنتم من وجدتكم وَّل تضاروهن لتضٌقوا
علٌهن} [الطبلق ،]6 :وٌمكن ذكر كل اآلٌات التً تحث على رفع الضرر ،وأما الدلٌل
على القاعدة من السنة النبوٌة ،فلقوله صلى هللا علٌه وسلمَّ" :ل ضرر وَّل ضرار"
أخرجه الحاكم وصححه كما أخرجه البٌهقً وؼٌرهما ،وعن أبً صرمة رضً هللا
عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال " :من ضار أضر هللا به ،ومن شاق شاق هللا
علٌه" أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وؼٌرهم.
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نتٌجة هذه القاعدة الثمٌنة هو أن الشرع ٌنهى عن إلحاق الضرر باآلخرٌن لقوله
صلى هللا علٌه وسلم  " :إن من أكبر الكبابر اإلشراك باّلِل واإلضرار بالناس"  ،بل
القاعدة مطردة وتنهى عن اإلضرار بجمٌع الموجودات من بشر وشجر ومدر،
والمنهى عنه من الضرر كل ما ٌتضرر منه اآلخرون ،وٌدخل فً ذلك الثؤر
الجاهلً الذي ٌدفع بمن تضرر أن ٌلحق األذى بمن أضره ،لذلك قال تعالى {:وإن
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولبن صبرتم لهو خٌر للصابرٌن} [النحل،]126 :
وهذه اآلٌة أصل لقاعدة فرعٌة هً " :الضرر ٌزال بمثله أو بما هو دونه َّل بما هو
"اختٌار أخؾ الضررٌن ،أو
أعظم منه"  ،ومن القواعد المتفرعة عنها ،قاعدة:
ارتكاب أخؾ الضررٌن" وهو ٌعنً أنه إذا كان أحد الضررٌن واقعا ال محالة وكان
أحدهما أعظم من اآلخر وأشد ،فإن الضرر األشد ٌدفع بالضرر األخؾ ،والدلٌل
على القاعدتٌن الفرعٌتٌن قوله جل وعبلٌ {:سؤلونك عن الشهر الحرام قتال فٌه قل
قتال فٌه كبٌر وصد عن سبٌل هللا وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر
عند هللا والفتنة أكبر من القتل وَّل ٌزالون ٌقاتلونكم حتى ٌرودكم عن دٌنكم إن
استطاعوا ومن ٌرتدد منكم عن دٌنه فٌمت وهو كافر فؤولبك حبطت أعمالهم فً
الدنٌا واآلخرة} [البقرة ]217 :والدلٌل من السنة قصة األعرابً الذي جاء إلى المسجد
فقال" :اللهم ارحمنً أنا ومحمدا وال ترحم معنا أحدا" فقال النبً صلى هللا علٌه
وسلم":لقد حجرت على واسع" ثم ما لبث أن بال فً المسجد ،فهم به الصحابة،
فقال لهم النبً صلى هللا علٌه وسلم َّ" :ل تزرموهَّ[،ل تقطعوا علٌه بولته] ،واجعلوا
علٌها سجال أو ذنوبا من ماء" متفق علٌه كما أخرجه أصحاب السنن وؼٌرهم،
وٌتفرع من هذه القاعدة:
وذلك للحدٌث المتقدم فإذا
ـ قاعدة" :درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"
اجتمعت مصلحة ومفسدة فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
ـ قاعدة :اختٌار أخؾ الضررٌن :إذا كان أحد الضررٌن واقعا ال محالة وكان أحدهما
أعظم من اآلخر وأشد ،فإن الضرر األشد ٌدفع بالضرر األخؾ.
ـ قاعدة :الضرر َّل ٌزال بمثله  :تعتبر هذه القاعدة قٌدا للتً قبلها ،لذلك فإن الضرر
ٌزال بقدر اإلمكانٌ :عنً أنه إذا وقع ضرر وأمكن إزالته بالكلٌة فبها ونعمت ،وإال
فإنه ٌزال بقدر المستطاع.
ـ ٌتحمل الضرر الخا لدفع الضرر العام  :إذا حدث ضرر عام وآخر خاص فإنه
ٌرتكب الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام ،الخ..
قال الشٌخ الوالتً فً شرح النظم:
 /3القاعدة الثالثة :المشقة تجلب التٌسٌر:
" ٌعنً أن القاعدة الثالثة من القواعد الخمس التً ٌدور بها الفقه دوران التٌسٌر مع
المشقة حٌثما وقعت ،أي كلما وقعت المشقة حسا جاء التٌسٌر شرعا ،واألصل فٌها
قوله تعالى {وما جعل علٌكم فً الدٌن من حرج} ومن فروع هذه القاعدة :األخذ
باألخؾ والرخص كجواز القصر والجمع والفطر فً السفر ،قال القرافً :المشاق
قسمان :قسم ال تنفك العبادة عنه فبل ٌوجب تخفٌفا ألن العبادة قررت معه كالوضوء
فً البرد والصوم فً الحر ،وقسم تنفك عنه وهو على ثبلثة أقسام :فإن كان فً
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مرتبة الضرورٌات عفً عنه إجماعا ،كما إذا كان فٌه هبلك نفس أو عضو أو
مرض خفٌؾ"/ه ـ .
قلت :وهذه القاعدة تفٌد بؤن هللا جل وعبل لم ٌكلؾ عباده إال بما ٌطٌقون ،قال جل
من قابل َّ{ :ل ٌكلؾ هللا نفسا إَّل وسعها} وأنه حٌث ما تكون المشقة ٌكون التٌسٌر
والتخفٌؾ ،قال تعالى {:فإن مع العسر ٌسرا إن مع العسر ٌسرا} والمشقة المقصودة
هنا هً العزٌمة أو الكلفة الشرعٌة ،والتٌسٌر ٌفٌد الترخٌص ،وكما أن العزابم
مطلوبة ،فإن الرخص مطلوبة ،وهذه القاعدة من مبررات االجتهاد ومبرزات فضله،
وفً األثر" :إن هللا ٌحب أن تإتى رخصه كما تإتى عزابمه" ومما ٌإكد قولنا هذا،
قوله جل وعبل ٌ { :رٌد هللا بكم الٌسر وَّل ٌرٌد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا
هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون} [البقرة ،]185 :وقوله جل وعبل { :والذٌن آمنوا
وعملوا الصالحات َّل نكلؾ نفسا إَّل وسعها أولبك أصحاب الجنة هم فٌها خالدون }
[ األعراؾ ،]42 :وقوله تعالى  { :وَّل نكلؾ نفسا إَّل وسعها ولدٌنا كتاب ٌنطق بالحق
وهم َّل ٌظلمون} [المإمنون ،]62 :وجاءت آٌة شاملة لكل هذه األشٌاء ،قال
تعالى {:وَّل تقربوا مال الٌتٌم إَّل بالتً هً أحسن حتى ٌبلػ أشده و دأوفوا الكٌل
والمٌزان بالقسط َّل نكلؾ نفسا إَّل وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
وبعهد هللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون} [األنعام ،]156 :واآلٌات فً الباب
كثٌرة ،ومن أدلة السنة المشرفة نذكر قوله صلى هللا علٌه وسلم " :إن الدٌن ٌسر
ولن ٌشاد الدٌن أحد إَّل ؼلبه ،فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعٌنوا بالؽدوة
والروحة وشًء من الدلجة" رواه البخاري وؼٌره ،وفً الحدٌث المتفق علٌه أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم دخل المسجد فإذا بحبل ممدود بٌن سارٌتٌن ،فقال:
"ما هذا الحبلى" فقالوا :حبل لزٌنب فإذا فترت تعلقت به ،فقال رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم " :حلوه ،لٌصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فلٌقعد"  ،واألحادٌث فً الباب
كثٌرة ،قال السٌوطً" :درء المفاسد أولى من جلب المصالح" ،فإذا تعارضت مفسدة
ومصلحة ،تقدم درء المفسدة ؼالبا ،والدلٌل على ذلك ما رواه أبو هرٌرة رضً هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :ذرونً ما تركتكم فإنما أهلك الذٌن
من قبلكم كثرة سإالهم واختالفهم على أنبٌابهم فإذا نهٌتكم عن شًء فاجتنبوه،
وإذا أمرتكم بؤمر فؤتوا منه ما استطعتم" .
 /4القاعدة الرابعة":العادة محكمة" :قال الشٌخ الوالتً فً شرحه لنظم ابن أبً
ؼفةٌ" :عنً أن كل ما تدخل فٌه العادة :أي عادة العوام القولٌة والفعلٌة من األحكام
الشرعٌة فهً عامة فٌه ،أي محكمة فٌه وتخصصه إن كان عاما ،وتقٌده إن كان
مطلقا ،وتبٌنه إن كان مجمبل ،والذي تدخل فٌه عادة العوام القولٌة أي الذي تحكم
فٌه ،هو ألفاظ الناس فً األٌمان ،والمعامبلت من العقود ،والفسوخ ،واإلقرارات،
والشهادات والدعاوى :وهً ؼلبة استعمال اللفظ فً معنى ؼٌر معناه األصلً،
كالمهجور ،مثال تخصٌصها للعام حمل ٌمٌن من حلؾ أن ال ٌركب دابة على ذوات
األربع فبل ٌحنث بركوب ؼٌرها من كل ما ٌدب على وجه األرض كما إذا ركب
نعامة أو إنسانا مع أن لفظ الدابة لؽة ٌشمل ما ذكر ولكن خصصته العادة القولٌة
بذوات األربع وأما عادة العوام الفعلٌة فهً ؼلبة معنى من المعانً على جمٌع الببلد
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أو بعضها وهً محكمة فً أمور معلومة كمعرفة أسباب األحكام من الصفات
اإلضافٌة كصؽر صبٌة وكبرها وإطبلق ماء وتقٌٌده وؼالب الكثافة ونادر العذر
ودابمه ،وتقدٌر نفقة الزوجات واألقارب وكذلك كسوتهم ،وكتمٌٌز ما هو أنسب
للرجل من متاع البٌت وما هو أنسب للنساء منه ،مثال تحكٌمه القضاء للمرأة
بالفراش ولو بستابر إذا اختلفت مع الزوج فٌها وال بٌنة ألن العادة قاضٌة بؤنها ال
ٌملكها إال النساء ،وكالقضاء بآلة الحرب للرجل إذا اختلؾ مع المرأة فٌها وال بٌنة
ألن العادة قاضٌة أنها ال ٌملكها إال الرجال ،واألصل فً هذه القاعدة قوله
تعالى{:خذ العفو وأمر بالعرؾ} وقوله صلى هللا علٌه وسلم لهند بنت عتبة " :خذي
من ماله ما ٌكفٌك وولدك بالمعروؾ" لما قالت له إن أبا سفٌان رجل مسٌك ،ولم
ٌتكلم الناظم على العادة الشرعٌة ألنها من جملة األدلة الشرعٌة تخصص عموم
اآلٌات واألحادٌث وتقٌد مطلقها ،وتبٌن مجملها وتنسخ ما تقدم علٌها.
وهذه القواعد األربعة ذكرها القاضً حسٌن وقال :إن فروع الفقه كلها آبلة إلٌها،
وبحث بعضهم فً ذلك ،فقال :إن فً رجوع جمٌع الفقه إلٌها تعسفا ألن أصوله
منتشرة تتضح بالتفصٌل/ ".ه ـ .
قلت :والعادة فً كبلم العرب ما تكرر قوله أو فعله حتى أصبح من العرؾ أي من
المتعارؾ علٌه ،وقد تقدم تعرٌفها فً األصول وقد لقبت لؽوٌا ب "الدٌدن" ،والعادة
ال تكون محكمة إال إذا توفرت فٌها خمسة شروط هً:
 /1الشرط األولٌ :شترط أن ٌكون العرؾ مطردا فً جمٌع األحوال أو ؼالبا فٌها
ألن العادة معناها التكرار والتعود.
 /2الشرط الثانً :أن العرؾ عام وفً ذلك خبلؾ ،فقالت الحنفٌة وبعض الشافعٌة:
إن العرؾ ال بد أن ٌكون عاما وال عبرة بالعرؾ الخاص ،وقالت المالكٌة وبعض
الحنفٌة وبعض الشافعٌة :إن العرؾ ال ٌشترط فٌه العموم ،وإن العرؾ الخاص له
اعتباره كالعرؾ العام.
 /3الشرط الثالث :أن ال ٌكون العرؾ مخالفا لنص شرعً.
 /4والشرط الرابع :أن ٌكون العرؾ قابما عند إٌجاد التصرؾ.
 /5الشرط الخامس :أن ال ٌعارض العرؾ تصرٌح بخبلؾ.
{:والوالدات ٌرضعن أوَّلدهن حولٌن
ودلٌل هذه القاعدة من القرآن قوله تعالى
كاملٌن لمن أراد أن ٌتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروؾ
َّل تكلؾ نفس إَّل وسعها} [البقرة ،]233 :ودلٌل القاعدة من السنة الحدٌث الذي روته
عابشة رضً هللا عنها قالت :قالت هند أم معاوٌة للنبً صلى هللا علٌه وسلم" :إن أبا
سفٌان رجل شحٌح ،فهل علً جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال " :خذي أنت وبنوك
ما ٌكفٌك بالمعروؾ" أخرجه البخاري ومسلم والنسابً وؼٌرهم ،ومن فروع هذه
القاعدة ،قاعدة" :استعمال اللمس حجة ٌجب العمل بها" ،وقاعدة" :اإلشارة المعهودة
من األخرس كالبٌان باللسان" ،وقاعدة" :تعتبر العادات إذا أطردت أو ؼلبت" ،وهذا
شرط من الشروط التً فً اعتبار العادة أصبل ،وقاعدة" :المعروؾ عرفا
كالمشروط شرطا" خاصة فً البٌوع واإلٌجار ،وقاعدة" :الممتنع عادة كالممتع
حقٌقة" خاصة فً النكاح والعبلقات االجتماعٌة.
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 /5القاعدة الخامسة :األمور بمقاصدها :قال الشٌخ الوالتً فً شرح النظم" :وزاد
بعضهم إلٌها قاعدة بقوله (وللمقاصد األمور تتبع) ٌعنً أن األمور تتبع المقاصد أي
النٌات فً الحكم ،فٌحكم للفعل بحكم المقصود به فإن كان حسنا كان حسنا ،وإن كان
قبٌحا كان قبٌحا ،ومن فروعها تمٌٌز العبادات من العادات بالقصد ـ وتمٌٌز مراتب
العبادات فً نفسها ألن القصد شرط صحة فً العبادات المحضة وشرط لحصول
الثواب فً جمٌع األعمال ،ومنها تخصٌص العموم وتقٌٌد المطلق فً األٌمان بالنٌة
على تفصٌل ٌذكر فً كتاب الفروع ،وتندرج فً هذه القاعدة قاعدة سد الذرابع إلى
" :إنما األعمال
الفساد وقد تقدم بٌانها ،واألصل فٌها قوله صلى هللا علٌه وسلم
بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى" وقٌل ذي الٌقٌن ترجع ،وقٌل إن قاعدة تبعٌة
األمور لمقاصدها ترجع إلى قاعدة الٌقٌن ال ٌرفع بالشك ،ألن الشًء إذا لم ٌقصد
فنحن على ٌقٌن من عدم حصوله ،وهذا القول حكاه الشٌخ حلولو ،وقٌل للعرؾ،
وقٌل إنها ترجع إلى تحكٌم العرؾ ،أي أنها داخلة فٌها ،وهذا القول حكاه ولً الدٌن
القراوي عن بعض العلماء ،قال إن العادة تقتضً أن ؼٌر المنوي من ؼسل وقربة
وصبلة وكتابة أو عقدا ال ٌسمى ؼسبل وال قربة وال عقدا ،وقد رد الشٌخ بدر الدٌن
أحكام الشرع كلها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد (ال خبلؾ فٌها وارد) ٌعنً أن
هذه القواعد الخمس ال خبلؾ بٌن العلماء فً كونها ال تبنى علٌها فروع الشرٌعة
وإنما الخبلؾ بٌنهم فً تفصٌلها ،قال فً"نشر البنود"" :رجوع بعض فروع الفقه
إلى هذه األصول الخمس فٌه تكلؾ باعتبار وسابط فلو ارتدت األصول التً ترجع
إلٌها فروع الفقه مع وضوح الداللة لزادت" /ه ـ.
قلت :هذه القاعدة تتؤلؾ من كلمتٌن هما :األمور ،وهً جمع أمر ،واألمر شامل
ألفعال وأقوال المكلفٌن ،ومنه قوله تعالى {:إلٌه ٌرجع األمر كله} [هود  ،]136 :وقوله
تعالى{:قل إن األمر كله ّلِل} [ آل عمران  ،]154 :وكلمة مقاصد وهً جمع مقصد،
والمقصد من القصد وهو النٌة ،فالمقاصد هنا تعنً مراد اإلنسان وؼاٌته ،فالسلوك
الصادر من اإلنسان تتوقؾ صحته أو فساده على القصد والؽاٌة ،وبالتالً ال تكون
هذه المقاصد محمودة ومقبولة حتى تكون موافقة لمقاصد الشرع .وهذه القاعدة لها
{:ومن
أصل من الكتاب والسنة ،أما أصلها من كتاب هللا تعالى فلقوله جل وعبل
ٌخرج من بٌته مهاجرا إلى هللا ورسوله ثم ٌدركه الموت ،فقد وقع أجره على هللا
وكان هللا ؼفورا رحٌما} [ النساء  ،]100 :وقال جل وعبل {:وما أمروا إَّل لٌعبدوا هللا
مخلصٌن له الدٌن حنفاء وٌقٌموا الصلوة وٌإتوا الزكوة وذلك دٌن القٌمة} [ البٌنة:
 ]5وقال جل من قابل َّ{:ل ٌإاخذكم هللا باللؽو فً أٌمانكم ولكن ٌإاخذكم بما عقدتم
األٌمان} ،وقال جل وعبل {:ولٌس علٌكم جناح فً ما أخطؤتم به ولكن ما تعمدت
قلوبكم} [األحزاب ] :وعن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم [" :إنما األعمال بالنٌات وإنما لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته
إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ،ومن كانت هجرته إلى دنٌا ٌصٌبها أو
امرأة ٌنكحها فهجرته إلى ما هاجر إلٌه]" متفق علٌه بل فً جمٌع كتب الحدٌث،
فهذه القاعة تمٌز بٌن الٌمٌن ولؽوه ،وبٌن العمد فً القتل وخطبه ،وبٌن العمد فً
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االنتهاكات الشرعٌة كلها وخطبه وما ٌترتب على ذلك كله من أحكام شرعٌة ،وقد
تفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى ،ومن ذلك على سبٌل المثال ال الحصر:
ـ العبرة فً العقود للمقاصد والمعانً َّل لأللفاظ والمبانً  :هذا اللفظ عند الحنفٌة
والمالكٌة كما فً"األشباه والنظابر" البن نجٌم ،و"درر الحكام" ،أما الشافعٌة كما فً
األشباه والنظابر للسٌوطً فهو بلفظ "هل العبرة بصٌػ العقد أو بمعانٌها" ،ولفظ
الحنابلة "إذا وصل باأللفاظ العقود ما ٌخرجها عن موضوعها فهل ٌفسد العقد بذلك
أو ٌجعله كناٌة ،كما ٌمكن صحته على ذلك الوجه؟ فٌه خبلؾ ٌلتفت إلى أن المؽلب
هل هو اللفظ أو المعنى؟"
خبلصة :كانت هذه القواعد الفقهٌة العامة وقد أطلق علٌها البعض"القواعد الكبرى
فً الفقه اإلسبلمً" وهً تشكل جسرا ٌربط بٌن أصول الفقه وفروعه علما بؤن
الفروع تندرج تحت قواعد فرعٌة لذلك كانت هذه القواعد الكبرى أو العامة،
مشتركة بٌن المذاهب ألنها قد تبنتها جمٌع المذاهب ،بٌنما تجد لكل مذهب فقهً
قواعده الفرعٌة الخاصة به ،وهذه القواعد العامة أو الكبرى معروفة لدى الجمٌع
خمسة أساسٌة هً /1 :القاعدة األولى" :الٌقٌن ال ٌزول بالشك" /2 ،القاعدة الثانٌة:
"الضرر ٌزال" /3 ،والقاعدة الثالثة" :المشقة تجلب التٌسٌر" /4 ،والقاعدة الرابعة:
"العادة محكمة" /5 ،والقاعدة الخامسة" :األمور بمقاصدها" .
*ـ وأما القواعد الفرعٌة فهً كثٌرة جدا ،وذلك ألن لكل مذهب فقهً قواعده فرعٌة
فقهٌة ،سنكتفً هنا بذكر بعض الكتب التً تم تؤلٌفها فً قواعد كل مذهب فً عجالة
كما ٌلً:
970هـ له
 /1على مستوى المذهب الحنفً نذكر :إبراهٌم بن نجٌم المصري ت
[ 260ـ
"األشباه والنظابر" وقبله كان أبو طاهر الدباس ،ثم أبو الحسن الكرخً
340هـ] ثم نجم الدٌن عمر النسفً ت  537هـ ،وأخٌرا محمد أبً سعٌد الخادمً ت
 1155هـ ألؾ كتابه "مجامع الحقابق" .
 /2على مستوى المذهب المالكً نذكر على سبٌل المثال ال الحصر :أول من ألؾ من
المالكٌة فً القواعد القرافً وكان للونشرٌسً كتاب "القواعد الفقهٌة" قامت وزارة
األوقاؾ المؽربٌة بطباعته وقد تطرق فً كتابه إلى  114قاعدة ،ومن أشهر الكتب
التً ألفت فً القواعد الفرعٌة الفقهٌة فً المذهب المالكً المنهج للتجٌبً المعروؾ
بالزقاق وقد شرحه الشٌخ محمد األمٌن ولد أحمد زٌدان الجكنً الشنقٌطً وقد قام
بطباعته حفٌده باإلمارات العربٌة المتحدة ومعه التكمٌل لمٌارة الفاسً وعلٌه حاشٌة
من طرؾ الشٌخ محمد األمٌن ،ومن هذه الكتب "الروضة الؽناء على الدرة
البٌضاء" ألحد تبلمذة الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم .ومن الؽرٌب أنك تجد
الدكتور محمد الزحٌلً ٌزعم فً كتابه "النظرٌات الفقهٌة" أن كتاب "القوانٌن
الفقهٌة" البن جزي متخصص فً القواعد الفقهٌة ولٌس األمر كما قال بل المعروؾ
عند المالكٌة أن كتاب القوانٌن الفقهٌة البن جزي من كتب الفقه المالكً المختصرة
المعتبرة والمقررة فً التعلٌم ،لكن من المعلوم أن كل كتاب فقهً مختصر ال ٌخلو
من قواعد فقهٌة قلت أو كثرت مثل مختصر الشٌخ خلٌل ورسالة ابن أبً زٌد
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القٌروانً ،الخ ..ولم ٌذكر الدكتور الزحٌلً معه سوى كتاب الفروق للقرافً ،ومن
المعروؾ عندنا معشر المالكٌة أن كتاب الفروق مثل كتاب الحدود البن عرفة وكل
واحد منهما متخصص فً التعرٌفات الفقهٌة ومن التعرٌفات الفقهٌة توجد القواعد،
فهذا النوع من األوهام أثرناه لننبه على أنه ال ٌلٌق بمثل الزحٌلً من المتفقهٌن
الباحثٌن.
 /3وعلى المستوى الشافعً ،نذكر /1 :الفروق لوالد إمام الحرمٌن أبو محمد بن
حٌوٌه الجوٌنً ت  438هـ ،وقواعد فً فروع الشافعٌة ألبً حامد محمد بن إبراهٌم
الجاجرمً الشافعً ت  613هـ ،وقواعد األحكام فً مصالح األنام ألبً محمد عبد
العزٌز بن عبد السبلم السلمً ت  660هـ ،وكتاب األشباه والنظابر للسبكً ،و األشباه
والنظابر لؤلسنوي ،و األشباه والنظابر للسٌوطً ،وهو الذي قال :أول من فتح هذا
الباب شٌخ اإلسبلم ابن عبد السبلم فً "قواعده الكبرى" وقد لقب لذلك بؤبً
المقاصد ،فتبعه الزركشً فً "القواعد" وابن الوكٌل فً "األشباه" .
 /4وعلى مستوى المذهب الحنبلً ،قال الشٌخ محمد الحسن الشطً الحنبلً الدمشقً
[ 1248ـ " :]1307إن المتحققٌن من الفقهاء قد أرجعوا المسابل الفقهٌة إلى قواعد
كلٌة ،كل منها ضابط وجامع لمسابل كثٌرة ،وقد أوصلها فقهاء الحنابلة إلى نحو
ثمانمابة قاعدة
/1
[ ، ]800نذكر من هذه الكتب التً اعتنت بقواعد الفقه الحنبلً ما تٌسر ،فمنها
رٌاض النواضر فً األشباه والنظابر للصرصري الطوفً [ 657ـ 716هـ]
 /2القواعد البن رجب الحنبلً ت 795هـ
 /3القواعد النورانٌة الفقهٌة لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة ت 728هـ،
 /4القواعد والفوابد األصولٌة وما ٌتعلق بها من األحكام الفرعٌة البن اللحام ت
803هـ .
الفصل الثانً :التٌارات الفقهٌة المالكٌة:
ٌعتبر هذا الفصل نبراسا وفٌصبل ممٌزا للتٌارات الفقهٌة المالكٌة بشتى مشاربها
واتجاهاتها ،وهً وإن كانت كثٌرة ومتشعبة فإننا سنقتصر فٌها على تٌارٌن أساسٌٌن
علما بؤن كل تٌار من هذٌن التٌارٌن ٌعشعش أصحاب األهواء والبدع ،فكٌؾ النجاة
منها؟ وكٌؾ االستقامة على طرٌق رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم؟ إن دعاة هذه
التٌارات كثر ومنهم من ٌرتقً المناصب الحساسة والمإثرة ألنهم أحٌانا ٌكونون
مقربٌن من والة األمر بحٌث ال ٌستمعون إال إلٌهم.وٌدعون إلى التقلٌد األعمى
وأحٌانا ٌسمونه اإلقتداء.وقد قمنا برد على بعضهم فً مقال قدمنا به كتابنا "وجٌز
الفصول فً دالالت علم األصول" حٌث قلنا:

تقدٌم :كٌؾ نفتً على األثٌر وفً المواقع مع جهلنا بالواقع
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هذا مقال نشرناه فً األنترنت وقد تفاعل معه الكثٌر من الباحثٌن والمهتمٌن بهذا
الشؤن فؤردنا أن نقدم به هذا الكتاب الذي نسؤل هللا أن ٌنفع به الباحثٌن والمهتمٌن
بؤصول المذهب المالكً حتى ال ٌقلدوا أخطاء من سبقنا ممن ألؾ فً أصول
المذهب المالكً فقلنا :الحمد هلل وكفى والصبلة والسبلم على النبً المصطفى وآله
الشرفاء وصحبه الخلفاء ،ومن اتبعهم من األوفٌاء إلى أن ٌطوي هللا السماء لٌحشر
الخبلبق للقضاء ،فٌلجم العرق األشقٌاء وٌظل هللا فً ظله السبعة السعداء ،اللهم
اجعلنا من السبعة السعداء الذٌن تظلهم فً ظل عرشك ٌوم ال ظل إال ظله ،وبعد،
{ رب اشرح لً صدري وٌسر لً أمري واحلل عقدة من لسانً ٌفقهوا قولً} لقد
تابعنا محاضرتٌن ألستاذٌن ذاع صٌتهما على األثٌر بالفتٌا واإلفتاء ،وقد أبدٌا فً
محاضرتٌهما الكثٌر من القصور والتقصٌر فً البحث الحكمً والواقع العلمً
فتحاشٌنا تسدٌد سهمنا محكمٌن حلمنا ومؽلبٌن للهاجس ألن الساكت عن الحق
شٌطان أخرس :
1ـ /أول هإالء ربٌس المجلس األعلى للفتوى والمظالم هداه هللا للعمل بالراجح ،ألنه
هو المنهج الرابح ،وقد أخذت علٌه مسؤلتٌن هما :
أـ /ما عزاه للشٌخ باي ولد الشٌخ سٌدي محمد ولد الشٌخ سٌدي المختار ،حٌث نقل
عنه أنه ال تجوز الفتوى إال بمشهور المذهب المالكً وال تجوز الفتوى بؤقوال
المذاهب األخرى ألنه لم ٌصلنا منها إال أقوال مبعثرة شاذة ؼٌر محررة .
فاقول له هذا تقلٌد أعمى وجهل بالواقع المعاش المسمى بفقه اإلفتاء األسمى وذلك
ألن الشٌخ باي الكنتً عاش فً صحراء قاحلة مترامٌة األطراؾ لم ٌصله إال بعض
شراح مختصر الشٌخ خلٌل وقد قال أبوه الشٌخ سٌدي محمد بؤن فٌه الؽث والسمٌن،
الخشب والصحٌح ،وقال عنه الشٌخ سٌدي عبد هللا ولد الحاج ابراهٌم فً كتابٌه
"طرد الضوال" و"النوازل"":ال تجوز الفتٌا بظاهر خلٌل" ،أما الٌوم فإن األستاذ
محمد المختار ٌعٌش فً قصور الخالدٌن وبمجرد الضؽط على زر ٌتحصل على
الكتاب الذي ٌرٌد مطالعته وقد سبق أن التقٌت بالدكتور محمد الطاهر أستاذ الفقه
وأصوله فً المعهد السعودي بمورٌتانٌا فً مطار محمد الخامس فً الدار البٌضاء
سنة  1997م فقال عندما أهدٌته نسخة من كتابً"إكال المنة فً معرفة النسخ من
القرآن والسنة" :أنتم المالكٌون أتعبتمونا بالبحث دون جدوى ألن لكل مذهب كتابا
معتمدا ٌرجع إلٌه لحسم الخبلؾ المذهبً :فبالنسبة للمذهب الحنفً كتاب حاشٌة ابن
عابدٌن المسماة"رد المحتار للدر المختار" ،وفً المذهب الشافعً"مؽنً المحتاج
شرح ألفاظ المنهاج" ،وفً المذهب الحنبلً "الروض المربع أو المقنع شرح
الروض المربع" فما هو اسم الكتاب المعتمد عندكم فً المذهب المالكً لحسم
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الخبلؾ؟ فقلت له وبخجل زعموا أن المعتمد الذي ٌفتى به هو الراجح وعرفوه بؤنه
ما رجح دلٌله من كتاب وسنة أو بالمشهور وعرفوه بؤنه إما الراجح وإما قول مالك
فً المدونة ،ثم قول مالك خارجها ،وقٌل هو ما كثر قابله وهذا ٌحتاج إلى بحث
أكبر ،وعلٌه فهذه الكتب التً ذكر موجودة ومتوفرة فً المكتبات الٌوم ،الورقٌة
واأللكترونٌة ،وقد ذكر ابن فرحون فً تبصرته بؤن فً المذهب المالكً نٌارٌن:
أحدهما ٌطالب بالعمل بالمشهور وٌعرؾ المشهور بؤنه قول مالك فً المونة،
واآلخر ٌدعو إلى العمل بالراجح وذكر من رواده عز الدٌن بن عبد السبلم قاضً
الجماعة فً تونس* والذي قام بشرح جامع األمهات البن الحاجب مدعما باألدلة وقد
نقل منه الشٌخ خلٌل فً التوضٌح كما ذكر القاضً أبا بكر بن العربً المعافري فً
القبس وعارضة األحوذي وأحكام القرآن وأنا أضٌؾ ابن عبد البر والمازري وابن
بطال والقاضً عٌاض وؼٌرهم ممن شرح البخاري ومسلم وكتب الحدٌث وممن
فسر القرآن كالقرطبً ،وقد قال أبو المقاصد عز الدٌن بن عبد السبلم الشافعً بؤنه
لم تطب نفسه للفتوى حتى حصل على نسخة من كتاب المؽنً البن قدامة المقدسً
الحنبلً وقد بٌنت فً كتابً "المجالس العلٌا للفتوى وأثرها على اإلفتاء والفتوى أو
منهج الحكم اإلسبلمً المعاصر بٌن تحدٌات العصر ومعٌقات اإلفتاء المناظر" بؤنه
لعله كانت عنده نسخة من تفسٌر القرطبً "الجامع ألحكام القرآن"وأخرى من
االستذكار البن عبد البر ونسخة من المجموع كما بٌنت فً كتابً "دور االجتهاد فً
التجدٌد والتطور وإٌجاد حلول لقضاٌا العصر" فً فصل "تنبٌه السادة األعبلم على
العبلقة بٌن العولمة واإلسبلم" أنه إذا كان سوق العولمة كسر الحواجز بٌن أسواق
الدول اإلسبلمٌة والكفرٌة ،فإن التعاٌش المذهبً قد كسر هو اآلخر الحواجز بٌن
المذاهب فؤصبح الجمٌع ٌبحث عن الراجح واألرجح لٌتبعه فاتضح أن المتبع هو
الرسول العاقب خاتم النبٌبٌن وإمام المرسلٌن وقابد الؽر المحجلٌن صلى هللا علٌه
وسلم
ب  /دعوته الصرٌحة إلى التقلٌد األعمى وسماه االقتداء :فالتقلٌد هو اتباع قول فقٌه
دون معرفة دلٌله من الكتاب والسنة أما إذا عرؾ دلٌل من ٌقتدي به من الكتاب أو
السنة أو هما معا فهو ٌعتبر متبعا لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ال مقلدا علما بؤنه
لن ٌسؤل فً قبره إال عن هذا الرجل الذي بعث فٌكم فٌقول المتبع :هو محمد ،هو
محمد ،هو محمد ،وأما اآلخر فٌقول :ال أدري سمعت الناس ٌقولون فقلت .وفً
خضم هذه الدعوة الصرٌحة للتقلٌد األعمى زعم أنه من عرؾ بالتساهل فً الفتٌا لم
تقبل فتواه وال ٌستفتى وزعم أن معٌار التساهل فً الفتٌا الفتوى فً الحلؾ بالحرام
واألٌمان البلزمة فً ببلدنا ولم ٌبٌن ما ٌفتى به فً هذه األٌمان أهو قول مالك
صاحب المذهب وقد قال العالم العبلمة محمد سالم ولد عبد الودود رحمه هللا وإٌانا:
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كل مسؤلة فٌها قول لمالك فؤنا أقول بقول مالك ـ وهذا تقلٌد وقد اؼترؾ بؤنه مقلد
لمالك ـ وقد قال بقوله أصحابه الكبار فً هذه المسؤلة ،أم بقول حبٌب هللا ولد ألمٌن
ولد الحاج الشقروي أم بقول محمذا فال ولد متالً التندؼً مختارا ألحد أقوال
القرطبً ،أم بقول محنض باب ولد اعبٌد الدٌمانً الذي سلمه عبد القادر ولد محمد
ولد محمد سالم؟ وقد بٌنت هذه األقوال فً كتابً "وجٌز الفصول فً دالالت علم
األصول" فً داللة العرؾ الشرعً ،مع أن المتعارؾ علٌه عند أهل الفقه والفتوى
هو أن المتساهل فً الفتوى هو الذي ٌخالؾ اإلجماع أو نصا صرٌحا أو قٌاسا جلٌا
أو قاعدة ،ال الذي ٌفتً بقول من أقوال االختبلؾ حٌث قالوا :
إذا قضى حاكم ٌوما بؤربعة

فالحكم منتقض بعد إبرام

خبلؾ نص وإجماع وقاعدة

ثم القٌاس الجلً دون إبهام

 /2وأما األستاذ الثانً فهو أحمد ولد النٌنً ،وقد ذاع صٌته من خبلل دروسه
وتدرٌسه لكناش أهل محمد ولد محمد سالم على األثٌر وأنا إذ أقر له بحفظه الجٌد
لهذا الكناش وشواهده ،أقول له بؤنه قد أبدى لنا تقصٌره من خبلل محاضرته على
أصول المذهب المالكً حٌث قلد تقلٌدا أعمى الشٌخ سٌدي أحمد ولد بوؼفة فصرح
بؤن أصول مذهب مالك ستة عشر ولم ٌذكر منها سوى النص من الكتاب والسنة
وعمل أهل المدٌنة وسد الذرٌعة بٌنما بٌنت فً كتابً "وجٌز الفصول فً دالالت
علم األصول" مستدركا على العالم العبلمة الشٌخ محمد ٌحً الوالتً اقتصاره على
شرح النظم عندما طلب منه ذلك عبد هللا ابن الناظم فلم ٌكمل ما قصر فٌه الناظم ولم
ٌبٌن أنها تسعة عشر بدل ستة عشر ،أرجو من هللا أن ٌٌسر طباعة الكتاب قبل أن
ٌخطؾ أحد هذا الجهد الذي أضنانا حتى تعم منه الفابدة حٌث قدمنا فٌه بحثا وافٌا فً
القٌاس ومسالك العلة ،وحٌث ختمناها بتخرٌج المناط ثم تنقٌحه قبل أن نحتم القٌاس
بتحقٌق المناط الذي جعل البعض منه مطٌته المفضلة لتفسٌر مستجدات ومشاكل
وفتن عصرنا كما ختمنا أصول المذهب المالكً التسعة عشر ال الستة عشر بالعرؾ
الشرعً وما وقع من مشادات بٌن محنض باب ولد اعبٌد الدٌمانً ومعه عبد القادر
ولد محمد ولد محمد سالم المجلسً من جهة وحبٌب هللا ولد ألمٌن ولد الحاج
الشقروي حٌث ختمنا بقول اإلمام مالك وأصحابه الكبار وكان هذا الخبلؾ بسبب
تقصٌر فً فهم ما هو ظنً الداللة من الكتاب وجعله عرفا ،وقد قال تعالى{ وَّل تقؾ
ما لٌس لك به علم إن السمع والبصر والفإاد كل أولبك كان عنه مسـإَّل}
وخبلصة هذا التوجٌه هو أن من ٌلزم المفتً بؤن ال ٌفتً المستفتً إال بقول واحد
وال ٌنقل له أقوال مسابل االختبلؾ ومعوله فً اإلفتاء مختصر الشٌخ خلٌل وقد أكثر
من قول "قولٌن" و"أقواال" و"تؤوٌبلت" وهو القابل فً مقدمة مختصره "مبٌنا لما به
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الفتوى" كما ٌنكر إمكانٌة الحصول على الكتب المعتمدة من المذاهب األخرى
مدعمة باألدلة من الكتاب والسنة فً عصر األنترنت وتحرٌر الفضاء اإلعبلمً
وٌزهد فً البحث عن الراجح من مذهب اإلمام مالك لٌدفع بالمهتمٌن بهذا الشؤن إلى
الحٌرة إن هم انقادوا لتوجٌهاته ،وهللا سبحانه تعالى أعلم ،سبحانك ال علم لنا إال ما
 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن .
علمتنا إنك أنت العلٌم الحكٌم
العبد الفقٌر إلى هللا فً كل شًء :المصطفى إدوم أحمد ؼالً .
*تنبٌه :قد ظن البعض أننا أخطؤنا فً اسم هذا العلم العبلمة من علماء المالكٌة ألنهم
ٌعرفونه باسم أبً عبد هللا محمد بن عبد السبلم وأن عز الدٌن بن عبد السبلم ال
ٌوجد إال ذلك الشافعً الذي شرع البدعة وقسمها إلى أحكام الشرع أو أحكام
التكلٌؾ ،وسن المقاصد والقواعد لٌبعد بالباحثٌن عن الكتاب والسنة محكما العقل
والمصلحة المجردة بٌنما أعتبر أنا شخصٌا عز الدٌن ذلك القاضً والفقٌه المالكً
الذي دعا إلى اتباع الكتاب والسنة والعمل بالراجح وقد أكد ذلك ابن فرحون فً
تبصرته وهللا ولً األمر والتوفٌق وهو الهادي إلى سواء السبٌل ،فاألمة الٌوم تحتاج
إلى الرجوع إلى كتاب هللا وسنة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ألنها قد أبعدها عنها
أصحاب المقاصد والقواعد حٌث حكموا العقل على حساب النقل فالنقل أحق أن ٌتبع
وهو مقدم ألنه معصوم بٌنما أقوال العقول والجحول قد تخطا بل تدفع إلى الوهم
واإلٌهام وتضل وتضل ولذلك عقدنا فصبل ختمنا به كتابنا هذا ناقشنا فٌه االجتهاد
وأصحاب المقاصد والقواعد حٌث بٌنا أن العقل والمقاصد العقلٌة المجردة هً
الطابع الممٌز ألصحاب المقاصد الذٌن دفعتهم المطالبة بتحقٌق المناط إلى االرتماء
فً أحضان فكر المرجبة وإنكار الوالء والبراء الذي هو ركن من أنكار عقٌدة أهل
السنة ،وهللا تعالى أعلم .
وقد بٌنا أن اإلمام مالكا رحمه هللا تعالى وإٌانا قد جعل من السنة المبٌنة للقرآن
معٌاره الذي ٌنطلق منه وٌرجع إلٌه فً كل األمور مثله فً هذا النهج مثل بقٌة
األبمة رحمة هللا تعالى علٌنا وعلٌهم ،وفً ذلك نظم الشٌخ صالح الفبل ني العمري
عما صح عن األبمة فقهاء األمصار المتبعٌن حٌث قال:
قال أبو حنٌفة اإلمام
أخذ بؤقوالً حتى تعرضا
ومالك إمام دار الهجره
كل كبلم منه ذو قبول
والشافعً قال إن رأٌتم
من الحدٌث فاضربوا الجدارا
وأحمد قال لهم ال تكتبوا
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فاسمع مقاالت الهداة األربعه
لقمعها لكل ذي تعصب

واعمل بها فإن فٌها منفعه
والمنصفون ٌكتفون بالنبً

وقد أجاد وأفاد ابن قٌم الجوزٌة حٌن قال:
العلم قال هللا قال رسوله
ما العلم نصبك للخبلؾ جهالة
وتبعه اإلمام الذهبً ،فقال:
الفقه قال هللا قال رسوله
وحذار من نصب الخبلؾ سفاهة

قال الصحابة لٌس بالتموٌه
بٌن الرسول وبٌن رأي فقٌه
إن صح واإلجماع فاجهد فٌه
بٌن الرسول وبٌن رأي فقٌه

وال شك أن فً المذهب المالكً تٌارٌن كبٌرٌن أحدهما ٌدعو إلى العمل بالراجح
وٌحث على ذلك والتٌار الثانً ٌدعو إلى العمل بالمشهور كما بٌن ذلك ابن فرحون
فً تبصرته الموسومة "تبصرة الحكام" حٌث قال:

"وال ٌجوز التساهل فً الفتوى

ومن عرؾ بذلك لم ٌجز أن ٌستفتى" وقال ابن فرحون فً تبصرته فً الركن الثانً
من أركان القضاء المقضى به " :فتقرر بما ذكرناه أن قول ابن القاسم هو المشهور
فً المذهب إذا كان فً المدونة ،والمشهور فً اصطبلح علماء المؽاربة هو مذهب
المدونة والعراقٌون كثٌرا ما ٌخالفون المؽاربة فً تعٌٌن المشهور وٌشهرون بعض
الروا ٌات ،والذي جرى به عمل المتؤخرٌن واعتبار تشهٌر ما شهره المصرٌون
والمؽاربة .قال ابن راشد :وسمعت بعض الفضبلء ٌنكر لفظة "مشهور" فإنه قد
ٌشتهر عند الناس شًء ولٌس له أصل ،قال :وإنما ٌعول ما ٌعضده الدلٌل.وقال ابن
بشٌر" :اختلؾ فً المشهور على قولٌن :أحدهما أنه ما قوى دلٌله ،واآلخر ما كثر
قابله ،والصحٌح أنه ما قوى دلٌله ،قال ابن راشد :وٌعكر على القول األول :إن
األشٌاخ ربما ذكروا فً قوله أنه المشهور ،و يقولون :إن القول اآلخر هو الصحٌح،
انتهى .ولٌس فً هذا إشكال ألن المشهور هو مذهب المدونة ،وقد ٌعضد اآلخر
حدٌث صحٌح وربما رواه مالك وال ٌقول به لمعارض قام عند اإلمام ال ٌتحققه هذا
المقلد أو ال ٌظهر له وجه العدول عنه ،فٌقول :والصحٌح كذا لقٌام الدلٌل وصحة
الحدٌث ،وكثٌرا ما ٌفعل ذلك ابن العربً وابن عبد السبلم فً شرح ابن الحاجب".
قلت وقد بٌن أن من دعاة العمل بالراجح فً المذهب المالكً القاضً ابن العربً
والقاضً ابن عبد السبلم فً شرح جامع األمهات البن الحاجب وقد نقل منه خلٌل
فً التوضٌح لكنه لما ألؾ مختصره عزؾ عن الراجح فكان شراحه ٌبتعدون عن
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الراجح بهذا السبب إال من رحم ربً كالبنانً والتاودي بن سودة الفاسً ومن
بعدهما الرهونً وكنون علً المرٌنً ،أما الدسوقً وهو المعتمد عند جماعات من
مورٌتانٌا ومصر والمؽرب فإنه ٌبتعد كثٌرا عن الراجح ،ثم إن حالهم تطور من
دعوتهم إلى العمل بالمشهور وأنه قول مالك فً المدونة وقٌل قول مالك فً المدونة
وزعموا أن ابن القاسم أعلم بؤقوال مالك المتؤخرة فً حالة وجود قولٌن لمالك فً
المذهب مع أن ابن القاسم فارق مالك ورجع إلى مصر وسحنون أكبر دلٌل ألنه
كتب مدونته إمبلء من ابن القاسم فً مصر ورسابل مالك تؤتٌه فً مصر بحضرته،
ولما سبل عن الذي منعه من أن ٌسمع من مالك مباشره ،قال :الحى هللا الفقر ،بٌنما
ابن نافع بقً معه أربعٌن سنة حتى دفنه ولما سبل مالك عن خلٌفته من بعده؟ قال:
ابن نافع ،كما بٌن ذلك البنانً فً حاشٌته فً القبض فً الصبلة .وقد تطور تقدٌم
عمل أهل المدٌنة لمن ٌقول به إلى تقدٌم ما جرى به العمل فً المدن األخرى ؼٌر
المدٌنة ولو خالؾ الراجح ،وهذا مما ٌذم ،كما تطور العمل بالمشهور من أقوال
مالك فً المدونة إلى هجران المدونة وجعل مكانها شراح مختصر خلٌل ،وخاصة
شرح الدسوقً على الدردٌر المعروؾ بالشرح الكبٌر ،وهذا من ببلٌا التقلٌد وتراكم
البدع فً هذا الباب النفٌس من العلم .وقد قال الشيخ سٌدي عبد هللا رحمه هللا وإٌانا
فً طرد الضوال " :وأما شروط الفتوى فقد قال ابن عرفة":وأما شرط الفتوى ففٌها:
ال ٌنبؽً لطالب العلم أن ٌفتً حتى ٌراه الناس أهبل للفتوى ،قال سحنون :الناس
العلماء ،قال ابن هرمز :وهو نفسه أهبل لذلك ،ومن الحطاب عند قوله :مجتهد إن
وجد وإال فؤمثل مقلد ،قال القرافً" :وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا ألن
الحنك هو اللثام تحت الحنك من شعار العلماء  ،ومعنى ٌرى هو نفسه أهبل لذلك أن
ٌعلم من نفسه أنه كملت له آلة االجتهاد وذلك علمه بالقرآن وناسخه ومنسوخه
ومفصله ومجمله ،وعامه وخاصه ،ومن السنة ممٌزا بٌن صحٌحها وسقٌمها ،عالما
بؤقوال العلماء ،وما اتفقوا علٌه ،وما اختلفوا فٌه ،عالما بوجوه القٌاس وبوضع األدلة
فً موضعها ،وعنده من علم اللسان ما ٌفهم به معانً الكبلم ،هكذا ذكره ابن رشد،
قلت :وهذا فً هذه الببلد [ ٌعنً ببلد شنقٌط ] أعز من بٌض األنوق" .
قلت فاإلفتاء اجتهاد فبل ٌطلب من المقصر الذي لم ٌتعلم إال فروع الفقه ،كما أنه ال
ٌطلب االجتهاد من األصولً الذي لم ٌتعلم إال أصول الفقه وقصر فً تعلم فروع
الفقه كما بٌن ذلك ابن الصبلح فً كتابه "أدب المفتً والمستفتً" وقال اآلمدي فً
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"أحكام األحكام"" :االجتهاد فً االصطبلح استفراغ الوسع فً طلب الظن بشًء من
األحكام الشرعٌة على وجه ٌحسن فً النفس العجز عن المزٌد علٌه ،وبهذا خرج
اجتهاد المقصر فإنه ال ٌعد فً االصطبلح اجتهادا معتبرا ،وإذا عرفت هذا،
فالمجتهد هو الفقٌه المستفرغ لوسعه لتحصٌل ظن بحكم شرعً وال بد أن ٌكون
بالؽا عاقبل ثبتت له ملكة ٌقتدر بها على استخراج األحكام من مآخذها وإنما ٌتمكن
ذلك بشروط  "..وقد بسطنا هذه الشروط فً ستة فصول فً المجلد األول من كتابنا
"دور االجتهاد فً التجدٌد والتطور وإٌجاد حلول لقضاٌا العصر" ،وهذه الفصول
هً :الفصل األول :تعرٌؾ االجتهاد لؽة واصطبلحا وأثره على اختبلؾ فقهاء
األمصار عبر األعصار وأثره على حٌوٌة المذاهب ،الفصل الثانً :اإللمام بالكتاب
والسنة وخاصة اإللمام بآٌات األحكام وأحادٌث األحكام ،الفصل الثالث :اإللمام
بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة ،الفصل الرابع :اإللمام بمسابل اإلجماع،
الفصل الخامس :اإللمام باللسان العربً لؽة ونحوا وببلؼة  ،الفصل السادس :اإللمام
بمقاصد الشرع وأصوله وقواعده ،وأما فٌما ٌخص بدرجات االجتهاد ،فمختلؾ فٌها
وفً أصحابها ،فعندنا معشر المالكٌة أنها ثبلثة كما تقدم وهً :المجتهد المطلق،
صاحب المذهب الذي أسس أصوله ،ثم المجتهد المقٌد الذي ٌلتزم بؤصول األول
فٌخرج علٌها وٌقٌس ،ثم مجتهد المذهب أو مجتهد الفتوى الذي ٌقتصر على البحث
عن المشهور  .وقال الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم فً كتابه "طرد الضوال
والهمل عن الكروع فً حٌاض مسابل العمل"" :وذكر السبكً فً جمع الجوامع
حقٌقة االجتهاد المطلق ،فقال :االجتهاد استفراغ الفقٌه الوسع لتحصٌل ظن بحكم"
والمجتهد المطلق هو البالػ العاقل ذو الملكة ،فقٌه النفس ،العارؾ بالدلٌل العقلً
والتكلٌؾ به ،ذو الدرجة الوسطى لؽة وعربٌة وأصوال وببلؼة ومتعلق باألحكام من
كتاب وسنة وإن لم ٌحفظ المتون  .فالملكة هٌبة راسخة فً النفس ال ٌمكن زوالها
ٌدرك بها ما شؤنه أن ٌعلم ،ومعنى فقٌه النفس أن ٌكون شدٌد الفهم بالطبع لمقاصد
الكبلم ألن ؼٌره من استنباط المقصود من االجتهاد ،وقوله العارؾ بالدلٌل العقلً أن
ٌكون عارفا بؤن األصل فً األشٌاء البراءة األصلٌة فٌتمسك به إلى أن ٌصرؾ عنه
الدلٌل الشرعً ،والمجتهد المقٌد قسمان :مجتهد المذهب ومجتهد الفتٌا ،فمجتهد
المذهب هو المتمكن من تخرٌج لوجوه على نصوص إمامه فإن من أصول مالك
مثبل سد الذرابع وإذا أوجدنا مثبل أطلقها ذرٌعة ووسٌلة إلى الحرام لكن اإلمام مالك
لم ٌتكلم عن هذه الوسٌلة بخصوصها ،فنقول :هذا حرام على أصل مالك من سد
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الذرابع .ودون مجتهد المذهب ،مجتهد الفتٌا وهو المتبحر فً مذهب إمامه ،المتمكن
من ترجٌح قول له على آخر أطلقهما وإنما تكلمت عن حقٌقة المجتهد بنوعٌه وإن
كان ذلك موضوعا على رإوس التمام عند أهل األصول الٌوم فً هذه الببلد[ٌقصد
ببلد شنقٌط فً عصره] وندور استعماله:
خلت الدٌار من الذٌن عهدتهم ** بٌن العقٌق إلى بقٌع الؽرقد"
بٌنما ذهب ابن الصبلح إلى جعل المجتهدٌن على خمسة أحوال ،قال فً كتابه
"أدب المفتً والمستفتً"" :القول فً شروط المفتً وصوصفاته وأحكامه وآدابه :أن
ٌكون مكلفا مسلما ،ثقة مؤمونا ،متنزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة ،ألن
من لم ٌكن كذلك فقوله ؼٌر صالح لبلعتماد ،وإن كان من أهل االجتهاد [ ]...ثم
ٌنقسم وراء هذا إلى قسمٌن :مستقل وؼٌر مستقل.
القسم األول :المفتً المستقل :وشرطه أن ٌكون مع ما ذكرناه قٌما بمعرفة أدلة
األحكام الشرعٌة من الكتاب ،والسنة واإلجماع ،والقٌاس ،وما التحق بها على
التفصٌل ،وقد فصلت فً كتب الفقه وؼٌرها ،فتٌسرت والحمد هلل ،عالما بما ٌشترط
فً األدلة ووجوه داللتها ،وبكٌفٌة اقتباس األحكام منها ،وذلك ٌستفاد من علم أصول
الفقه ،عارفا من علم القرآن وعلم الحدٌث ،وعلم الناسخ والمنسوخ ،وعلمً النحو
واللؽة ،واختبلؾ العلماء واتفاقهم بالقدر الذي ٌتمكن به من الوفاء بشروط أدلة
االقتباس منها ،ذا دربة وارتٌاض فً استعمال ذلك ،عالما بالفقه ،ضابطا ألمهات
مسابله ،وتفارٌعه المفروغ من تمهٌدها
القسم الثانً :المفتً الذي لٌس بمستقل ،ومنذ دهر طوٌل طوي بساط المفتً المستقل
المطلق ،والمجتهد المستقل ،وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبٌن إلى أبمة
المذاهب المتبوعة ،وللمفتً المنتسب أحوال أربع :
الحالة األولى:أن ال ٌكون مقلدا إلمامه ،ال فً المذهب ،وال فً دلٌله لكونه قد جمع
األوصاؾ والعلوم المشترطة فً المستقل ،وإنما ٌنتسب إلٌه لكونه سلك طرٌقه فً
االجتهاد ،ودعا إلى سبٌله.
الحالة الثانٌة :أن ٌكون فً مذهب إمامه مجتهدا مقٌدا فٌستقل بتقرٌر مذاهبه بالدلٌل،
ؼٌر أنه ال ٌتجاوز فً أدلته أصول إمامه وقواعده ،ومن شؤنه أن ٌكون عالما بالفقه،
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خبٌرا بؤصول الفقه ،عارفا بؤدلة األحكام ،تفصٌبل ،بصٌرا بمسالك األقٌسة
والمعانً ،تام االرتٌاض فً التخرٌج واالستنباط ،قٌما بإلحاق ما لٌس بمنصوص
علٌه فً مذهب إمامه بؤصول مذهبه وقواعده ،وال ٌعرى عن شوب من التقلٌد له،
إلخبلله ببعض العلوم واألدوات المعتبرة فً المستقل ،مثل أن ٌخل بعلم الحدٌث أو
بعلم اللؽة العربٌة ،وكثٌرا ما وقع اإلخبلل بهذٌن العلمٌن فً أهل االجتهاد المقٌد،
وٌتخذ نصوص إمامه أصوال ٌستنبط منها نحو ما ٌفعله المستقل بنصوص الشارع،
وربما مر بالحكم وقد ذكره إمامه بدلٌله ،فٌكتفً بذلك فٌه وال ٌبحث هل لذلك الدلٌل
معارض؟ وال ٌستوفً النظر فً شروطه كما ٌفعله المستقل ،وهذه صفة أصحاب
الوجوه والطرق فً المذهب وعلى هذه الصفة كان أبمة أصحابنا ،أو أكثرهم ،ومن
كان هذا شؤنه فالعامل بفتٌاه مقلد إلمامه ،ال له...
الحالة الثالثة :أن ال ٌبلػ رتبة أبمة المذهب ،أصحاب الوجوه والطرق ،ؼٌر أنه فقٌه
النفس ،حافظ لمذهب إمامه ،عارؾ بؤدلته ،قابم بتقرٌرها ،وبنصرتهٌ ،صور،
وٌحرر ،وٌمهد ،وٌقرر ،وٌزٌؾ ،وٌرجح ،لكنه قصر عن درجة أولبك ،إما لكونه لم
ٌبلػ فً حفظ المذهب مبلؽهم ،وإما لكونه لم ٌرتض فً التخرٌج واالستنباط
كارتٌاضهم ،وإما لكونه ؼٌر متبحر فً أصول الفقه [ ]..وهذه صفة كثٌر من
المتؤخرٌن إلى أواخر المابة الخامسة من الهجرة.
الحالة الرابعة :أن ٌقوم بحفظ المذهب ونقله ،وفهمه فً واضحات المسابل
ومشكبلتها ،ؼٌر أن عنده ضعفا فً تقرٌر أدلته وتحرٌر أقٌسته ،فهذا ٌعتمد نقله
وفتواه به فٌما ٌحكٌه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفرٌعات
أصحابه المجتهدٌن فً مذهبه وتخرٌجاتهم ،وأما ما ال ٌجده منقوال فً مذهبه ،فإن
وجد فً المنقول ما هذا فً معناه بحٌث ٌدرك من ؼٌر فضل فكر وتؤمل أنه ال فرق
بٌنهما ،كما فً األمة بالنسبة إلى العبد المنصوص علٌه فً إعتاق الشرٌك ،جاز له
إلحاقه به والفتوى به ،وكذلك ما ٌعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد فً المذهب،
وما لم ٌكن كذلك فعلٌه اإلمساك عن الفتٌا به"/هـ
وقال الشٌخ سٌخ سٌدي عبد هللا فً كتابه "طرد الضوال والهمل عن الكروع فً
حٌاض العمل"" :ونقل الحطاب عند قوله مبٌنا لما به الفتوى عن القرافً أن لطالب
العلم ثبلث حاالت :األولى :أن ٌحفظ كتابا فٌه عمومٌات مخصصة فً ؼٌره
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ومطلقات مقٌدة فً ؼٌره ،فهذا ٌحرم علٌه أن ٌفتً إال فً مسؤلة ٌعلم أنها مستوفٌة
القٌود ..الثانٌة :أن ٌتسع اطبلعه بحٌث ٌطلع على تقٌٌد المطلقات وتخصٌص
العمومٌات لكنه لم ٌضبط مدارك إمامه ومستنداته ،فهذا ٌفتً بما ٌحفظ وٌخرج
وٌقٌس بشروط القٌاس ما ال ٌحفظه ،وشروط القٌاس مبسوطة فً كتاب القٌاس من
علم األصول ،وطلبة هذا الزمان أكثرهم على الحالة األولى السٌما من ٌدعً الطلب
من هذه البلدة فإن معولهم مختصر الشٌخ خلٌل ،وكم من مطلق فٌه مقٌد فً ؼٌره ..
وعام مخصص فً ؼٌره ..وقد ٌمشً على ؼٌر المعتمد و إن كان قلٌبل فٌؽتر
الحافظ له بقوله مبٌنا لما به الفتوى ..وقد ٌخالؾ ما مشى علٌه من المشهور ما به
العمل ،وما به العمل مقدم على المشهور كما تقدم فً نص العملٌات ،وكذا تراهم ال
ٌعرفون المنطوق من المفهوم ،وال النص من الظاهر ..وال الصرٌح من المحتمل،
وال صٌػ العموم والمطلق إلى ؼٌر ذلك من األبحاث األصولٌة التً ال بد لكل فقٌه
منها وهلل در أبً حٌان حٌث قال:
"تصدر للتدرٌس كل مهوس ** بلٌد تسمى بالفقٌه المدرس
فحق ألهل الفن أن ٌتمثلوا **

ببٌت قدٌم شاع فً كل مجلس

لقد هزلت حتى بدا من هزالها ** كبلهما و حتى سامها كل مفلس "
وقال ؼٌره:
"ومن كان ٌهوى أن ٌرى متصدرا *** وٌكره ال أدري فقد أصٌبت مقاتله" ،وكٌؾ
ال أدري نصؾ العلم ،فٌنبؽً للراؼب فً األجر والخابؾ من الوزر إذا سبل عن
مسؤلة أن ال ٌجٌب بظاهر خلٌل حتى ٌطالع وٌمعن النظر هل له تقٌٌد أم ال ،أم له
تخصٌص أم ال ،أو مشهور أم ال ،وعلى أنه مشهور حتى ٌعلم هل جرى العمل
المعتبر بخبلفه أم ال ،وال ٌعدل عن المشهور للعمل إال إذا استمرت المصلحة التً
بسببها جرى العمل كما تقدم ،فقد قال التتابً :وٌنبؽً التحرز فً الفتوى لقول بعض
علمابنا ٌسؤل المفتً ٌوم القٌامة عن ثبلث :هل عن علم أو جهل ،وهل أراد بذلك
نصحا أو ؼشا ،وهل أراد وجه هللا أو الرٌاء؟ وصاحب الحالة الثالثةٌ :جوز له
التخرٌج والقٌاس ،قال القرافً :هو من حصل أصول الفقه ،وكتاب القٌاس وشرابطه
وأحكامه وترجٌحاته وموانعه ،وإال حرم علٌه التخرٌج ،قال :وكثٌر من الناس
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ٌقدمون على التخرٌج دون هذه الشرابط ،بل صار ٌفتً من لم ٌحط بالتقٌٌدات من
منقوالت إمامه ،وذلك فسق ولعب ،انتهى المراد منه  ".قلت والذي نرٌد أن نبٌنه من
خبلل هذه النقول أن للعلماء المفتٌن درجات ،وأن الراجح هو الذي ٌمٌزهم ألن
بمعرفته ٌعرؾ مدى درجة اتباع الفقٌه لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وسنته،
ومدى درجة علمه ،مع أن اإلمام مالكا قد قلد بعض التابعٌن لؽٌاب السنة عنه،
والتقلٌد هو العمل بقول فقٌه أو عمله دون معرفة دلٌله وقد ٌسوؼه بعض دعاة التقلٌد
قابلٌن إنه اقتداء ال تقلٌد ،قلت االقتداء نوعان :اقتداء من دون معرفة الدلٌل وهذا هو
التقلٌد المذموم ،واقتداء بفهم الفقٌه للدلٌل وهذا اتباع لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
وال ٌعتبر تقلٌدا وإنما اتباع ومما قلد فٌه اإلمام مالك ؼٌرهٌ ،مكننا أن نذكر كما بٌنا
ذلك فً شرحنا لرواٌة أبً مصعب الزهري لموطإ مالك:
 /1تقلٌده البن شهاب الزهري كما بٌنا ذلك فً شرحنا للموطإ حٌث قلناَ -374 :ح َّد َث َنا
كَ ،عنْ أَ ِبً ِّ
أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َما ِل ٌ
الز َنادَِ ،ع ِن األَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ
ِصاح ِِب َك أَ ْنصِ ْ
صلى هللا َعلٌَه َو َسلمَ ،قا َل :إِ َذا قُ ْل َ
ت فقد لؽوتُِ ٌ.رٌ ُد ِب َذل َِك:
تل َ
هللا َ
َرسُو َل َّ ِ
َو ْاإل َما ُم ٌَ ْخ ُ
طبُ ٌَ ْو َم ْال ُجم َُع ِة ".الشرح :هذا الحدٌث من أصح األحادٌث من حٌث
ِ
اإلسناد عند البخاري وؼٌره من جمهور المحدثٌن ،وهو ٌوجب اإلنصات ،وقد
أخبرنا الشافعً :أخبرنا
أخرجه من طرٌق مالك جماعة:قال الشافعً فً المسند:
مالك ،عن أبً الزناد ،عن األعرج ،عن أبً هرٌرة ،الحدٌث ،وقال أبو داود :حدثنا
ب بْنُ
القعنبً عن مالك ،الحدٌث ،وقال البؽوي فً شرح السنة :أَ ْخ َب َر َنا َع ْب ُد ْال َوهَّا ِ
َ
ص ُّم ح
َّاس األَ َ
ٌز بْنُ أَحْ َمدَ ْال َخبللَُ ،ح َّد َث َنا أَبُو ْال َعب ِ
م َُح َّم ٍد ْالك َِسابًُِّ  ،أ ْخ َب َر َنا َع ْب ُد ْال َع ِز ِ
َ
ارؾُ َ ،قاال :أَ ْخ َب َر َنا أَبُو َب ْك ٍر
َوأَ ْخ َب َر َنا أَحْ َم ُد بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
هللا الصَّالِحًُِّ َ ،وم َُح َّم ُد بْنُ أحْ َمدَ ْال َع ِ
ص ُّم ،أَ ْخ َب َر َنا الرَّ ِبٌعُ ،أَ ْخ َب َر َنا ال َّشافِعًُِّ  ،أَ ْخ َب َر َنا َمالِ ٌ
كَ ،عنْ أَ ِبً
ٌِريُّ َ ،ح َّد َث َنا األَ َ
ْالح ِ
صلَّى َّ
ِّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل :إِ َذا
هللا َ
الز َنادَِ ،ع ِن األَعْ َر ِجَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
َه َذا َحد ٌ
ٌِث ُم َّت َف ٌق َعلَى
ب ٌَ ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة َف َقدْ لَ َؽ ْو َت
ِصاح ِِب َك :أَ ْنصِ ْت َواإلِ َما ُم ٌَ ْخ ُط ُ
قُ ْل َت ل َ
صِ حَّ تِ ِه أَ ْخ َر َجاهُ ِمنْ ُ
ُقَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ".وأخرجه البٌهقً فً السنن الكبرى من
طر ٍ
طرٌق الشافعً عن مالك عن أبً الزناد عن األعرج ،الحدٌث ،وأخرجه البخاري
ومسلم وأبو نعٌم فً المسند المستخرج من ؼٌر طرٌق مالك ،والحدٌث ٌحث على
اإلنصات أثناء الخطبة ،وقد جاء فً حدٌث آخر ":ومن لؽا فال جمعة له " ،قال ابن
ص ِة فًِ َت َكلُّ ِم ِه َو َت ْكلٌِ ِم ِه
الر ْخ َ
ب َو ُّ
اإل َما ُم ٌَ ْخ ُط ُ
تٌمٌة الجدَ :ب ُ
اب ا ْل َم ْن ِع مِنْ ا ْل َك َال ِم َو ْ ِ
صلَ َح ٍة َوفًِ ا ْل َك َال ِم َق ْبلَ أَ ْخ ِذ ِه فًِ ا ْل ُخ ْط َب ِة َو َب ْعدَ إ ْت َما ِم َهاَ -1250 :عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة -
لِ َم ْ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
َّ
َّ
ِصاح ِِبك ٌَ ْو َم
صلى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم َ -قا َل:
«إذا ق ْل َت ل َ
َرضِ ًَ هللا ُ َع ْن ُه  -أنَّ ال َّن ِبًَّ َ -
- 1251
اجهْ .
ب َف َقدْ لَ َؽ ْو َت»
اع ُة َّإال اب َْن َم َ
َر َواهُ ْال َج َم َ
اإل َما ُم ٌَ ْخ ُط ُ
ا ْل ُج ُم َع ِة :أَ ْنصِ ْتَ ،و ْ ِ
َو َعنْ َعلًٍِّ َ -رضِ ًَ َّ
اإل َم ِام َفلَ َؽا َولَ ْم
هللا ُ َت َعالَى َع ْن ُه  -فًِ َحدٌِ ٍ
ث لَ ُه َقا َلَ « :منْ دَ َنا مِنْ ْ ِ
ٌَ ْس َتم ِْع َولَ ْم ٌُ ْنصِ ُ
صهٍَ ،ف َقدْ لَ َؽاَ ،و َمنْ لَ َؽا َف َال
ت َكانَ َعلَ ٌْ ِه ِك ْفل ٌ مِنْ ا ْل ِو ْز ِرَ ،و َمنْ َقالََ :
َر َواهُ أَحْ َم ُد َوأَبُو
والس َال ُم »-
ُج ُم َع َة لَ ُهُ ،ث َّم َقالََ :ه َك َذا َسم ِْعت َنبِ ٌَّ ُك ْم َ -علَ ٌْ ِه الصالة
َّ
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صلَّى َّ
َّاس َ -رضِ ًَ َّ
هللا َ -
هللا ُ َع ْن ُه َ -قا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا ُ
ْن َعب ٍ
دَ اوُ دَ -1252 .و َعنْ اب ِ
ارا،
ب َفهُ َو َك َم َث ِل ا ْل ِ
ار ٌَ ْح ِمل ُ أَ ْس َف ً
اإل َما ُم ٌَ ْخ ُط ُ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ « :منْ َت َكلَّ َم ٌَ ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة َو ْ ِ
ح َم ِ
َر َواهُ أَحْ َم ُدَ -1253 .و َعنْ أَ ِبً ال َّدرْ دَ ا ِء -
س لَ ُه ُج ُم َع ٌة»
َواَلَّذِي ٌَقُول ُ لَ ُه :أَ ْنصِ ْت ،لَ ٌْ َ
صلَّى َّ
َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ْ ٌَ -و ًما َعلَى ا ْل ِم ْن َب ِر
س ال َّن ِب ًُّ َ -
هللا ُ َع ْن ُه َ -قا َلَ « :جلَ َ
اس َو َت َال آ ٌَ ًةَ ،وإِلَى َج ْن ِبً أ ُ َب ًّ ْبنُ َك ْعبٍَ ،فقُ ْل ُ
ت لَ ُهٌَ :ا أ ُ َب ًّ َم َتى أ ُ ْن ِزلَ ْت َه ِذ ِه
َف َخ َط َب ال َّن َ
صلَّى َّ
سول ُ َّ ِ
هللا َ -
ْاآل ٌَ ُةى َفؤ َ َبى أَنْ ٌُ َكلِّ َمنًُِ ،ث َّم َسؤ َ ْل ُت ُه َفؤ َ َبى أَنْ ٌُ َكلِّ َمنًَِ ،ح َّتى َن َزلَ َر ُ
هللا ُ
هللا
سول ُ َّ ِ
ؾ َر ُ
ص َر َ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -ف َقالَ لَ ُه :أ ُ َب ًَّ ،ما لَ َك مِنْ ُج ُم َعتِ َك َّإَّل َما لَ َؽ ٌْ َتَ .فلَ َّما ا ْن َ
صلَّى َّ
صدَ َق أ ُ َب ًٌَّ ،فإِ َذا َسم ِْعت إ َما َم َك ٌَ َت َكلَّ ُم
ج ْب ُت ُه َفؤ َ ْخ َب ْر ُت ُهَ ،ف َقالََ :
 َهللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِ -
َحد ُ
ٌِث
َفؤ َ ْنصِ ْت َح َّتى ٌَ ْف ُر َغ» َر َواهُ أَحْ َم ُد .وتعقبه الشوكانً فً نٌل األوطار قاببل:
اسانًَِّ َر َواهُ َعنْ َم ْولَى امْ َرأَتِ ِه أ ُ ِّم
َعلًٍِّ فًِ إسْ َناده َرجُل َمجْ هُولِ ،ألَنَّ َع َطا ًء ْال ُخ َر َ
تَ " :س ِمعْ ت َعلِ ًٌّا" ْال َحد َ
ان َقالَ ْ
ٌِن َوأَ ْث َنى
ٌِثَ .و َع َطا ٌء ْال ُخ َر َ
ع ُْث َم َ
اسانًُِّ َو َّث َق ُه ٌَحْ ٌَى بْنُ َمع ٍ
بَ .و َحد ُ
َّاس أَ ْخ َر َج ُه أٌَْضً ا
ْن ْالم َُس ٌِّ ِ
َعلَ ٌْهَِ ،و َت َكلَّ َم فٌِ ِه ابْنُ ِ
حب َ
ْن َعب ٍ
ٌِث اب ِ
َّانَ ،و َك َّذ َب ُه َسعٌِ ُد ب ِ
َّ
ٌرَ ،وفًِ إسْ َنا ِد ِه
ابْنُ أَ ِبً َش ٌْ َب َة فًِ ْالم َ
ُص َّنؾِ َو ْال َب َّزا ُر فًِ مُسْ َن ِد ِه َوالط َب َرانًُِّ فًِ ْال َك ِب ِ
ُ
ُ
ْ
ْ
س ِبإِسْ َنا ِد ِه.
وغ ْال َم َر ِامَ :ال َبؤْ َ
َم َجالِ ُد بْنُ َسعٌِدٍَ ،و َق ْد َ
ض َّع َف ُه الجُمْ هُو ُر َو َقا َل ال َحافِظ فًِ بُل ِ
ٌِث أَ ِبً ال َّدرْ دَ ا ِء أَ ْخ َر َج ُه أٌَْضً ا َّ
َو َحد ُ
ْن أَ ِبً َن ِم ٍر
ْن َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
الط َب َرانًُِّ ِمنْ ِر َوا ٌَ ِة َش ِرٌكِ ب ِ
ْن َسعْ ٍد َعنْ
ي أٌَْضً ا ِمنْ ِر َوا ٌَ ِة َع ْب ِد َّ ِ
ار َعنْ أَ ِبً ال َّدرْ دَ ا ِءَ .ور ُِو َ
هللا ب ِ
ْن ٌَ َس ٍ
َعنْ َع َطا ِء ب ِ
الز َوابِ ِدَ :و ِر َجا ُل أَحْ َم ُد ثِ َق ٌ
ْس َعنْ أَ ِبً ال َّدرْ دَ ا ِء َقا َل فًِ َمجْ َم ِع َّ
اتَ .و ٌَ ْش َه ُد لَ ُه
َحرْ ِ
ْن َقٌ ٍ
بب ِ
صلَّى هللا َُّ
َ
َّ
َما أَ ْخ َر َج ُه أبُو ٌَعْ لَى َوالط َب َرانًُِّ َعنْ َج ِاب ٍر َقا َل« :دَ َخلَ ا ْبنُ َم ْس ُعو ٍد َوال َّن ِب ًُّ َ -
ث أَ ِبً ال َّدرْ دَ ا ِء َقا َل
س إلَى َج ْن ِب ِه أ ُ َب ًٌّ»
َف َذ َك َر َنحْ َو َحدٌِ ِ
ب َف َجلَ َ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ْ ٌَ -خ ُط ُ
اتَ .و ٌَ ْش َه ُد لَ ُه أٌَْضً ا َما َر َواهُ َّ
ْال ِع َراقًُِّ َ :و ِر َجال ُ ُه ثِ َق ٌ
الط َب َرانًُِّ َعنْ أَ ِبً َذرٍّ ِب َنحْ ِو َحدٌِث
ْ
َ
ُص َّنؾِ
ور فًِ ْال َبا ِ
ْن أَ ِبً َش ٌْ َب َة فًِ ْالم َ
ْن أَ ِبً أَ ْو َفى عِ ْندَ اب ِ
بَ .و َعنْ اب ِ
أ ِبً ال َّدرْ دَ ا ِء ْال َمذ ُك ِ
َقا َلَ « :ث َال ٌ
ث َمنْ َسلِ َم ِم ْنهُنَّ ُؼف َِر لَ ُه َما َب ٌْ َن ُه َو َب ٌْنَ ا ْل ُج ُم َع ِة ْاأل ُ ْخ َرى :مِنْ أَنْ ٌُ ْح ِد َث
ص ٍه» َقا َل ْال ِع َراقًُِّ َ :و ِر َجال ُ ُه ثِ َق ٌ
اتَ .قا َل:
َحدَ ًثاْ ٌَ ،عنًِ أَ ًذى ،أَ ْو أَنْ ٌَ َت َكلَّ َم ،أَ ْو أَنْ ٌَقُولََ :
ان َم ْوقُو ًفا َفم ِْثل ُ ُه َال ٌُ َقا ُل ِمنْ قِ َبل الرَّ ْأيِ َفح ُْك ُم ُه الرَّ ْف ُع َك َما َقالَ ُه ابْنُ َع ْب ِد
َو َه َذا َوإِنْ َك َ
ْن أَ ِبً أَ ْو َفى َحد ٌ
ٌِث َ
آخ ُر َمرْ فُو ٌع عِ ْندَ
ٌل.
ْال َبرِّ َو َؼ ٌْ ُرهُ فٌِ َما َك َ
ان ِمنْ َه َذا ْال َق ِب ِ
َو ِالب ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ْ ٌُ -كثِ ُر ِّ
الذ ْك َر َو ٌُقِل ُّ اللَّ ْؽ َو
سول ُ َّ ِ
هللا َ -
ال َّن َسابًِّ َقا َلَ « :كانَ َر ُ
ُص َّنؾِ
ْن أَ ِبً َش ٌْ َب َة أٌَْضً ا فًِ ْالم َ
الص َال َة َو ٌَ ْق ُ
َو ٌُطِ ٌل ُ َّ
ص ُر ا ْل ُخ ْط َب َة »َ .و َعنْ َج ِاب ٍر عِ ْندَ اب ِ
َّ
َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
َقا َلَ «:قالَ َس ْع ٌد ل َِر ُج ٍل ٌَ ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِةََّ :ل ُج ُم َعة لَ َكَ ،ف َذ َك َر َذلِ َك لِل َّن ِب ًِّ َ -
صدَ َق َس ْع ٌد ٌَ ْعنًِ ا ْبنَ
بَ ،قالََ :
َو َسلَّ َم َ ،-ف َقالَ :لِ َم ٌَا َس ْعدُى َقالَ :إ َّن ُه ٌَ َت َكلَّ ُم َوأَ ْن َت َت ْخ ُط ُ
أَبًِ َو َّقا ٍ » َو َر َواهُ أٌَْضً ا أَبُو ٌَعْ لَى َو ْال َب َّزارَُ ،وفًِ إسْ َنا ِد ِه م َُجالِ ُد بْنُ َسعٌِ ٍد َوه َُو
ضع ٌ
ْن ُع َم َر عِ ْندَ أَ ِبً دَ اوُ د َعنْ ال َّن ِبًِّ -
ُور َك َما َت َق َّد َمَ .و َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
َ
هللا ب ِ
ٌِؾ عِ ْندَ ْالجُمْ ه ِ
صلَّى َّ
ض َرهَا ٌَ ْل ُؽو َفهُ َو
ض ُر ا ْل ُج ُم َع َة َث َال َث ُة َن َف ٍرَ :ف َر ُجل ٌ َح َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َلْ ٌَ «:ح ُ
َ
َّ
َ
اء أ ْع َطاهُ َوإِنْ َ
هللا إنْ َ
اء َم َن َع ُه،
ش َ
ش َ
َح ُّظ ُه ِم ْن َهاَ ،و َر ُجل ٌ َح َ
ض َرهَا ٌَدْ ُعو َف ُه َو َر ُجل ٌ دَ َعا َ
ارةٌ
ت َولَ ْم ٌَ َت َخ َّط َر َق َب َة ُم ْسل ٍِم َولَ ْم ٌُ ْإ ِذ
س ُكو ٍ
صا ٍ
أَ َحدً ا َف ِه ًَ َك َّف َ
ت َو ُ
ض َرهَا ِبإِ ْن َ
َو َر ُجل ٌ َح َ
ْن
إلَى ا ْل ُج ُم َع ِة الَّتًِ َتلٌِ َها َو ِز ٌَادَ ةُ َث َال َث ِة أَ ٌَّ ٍام » َقا َل ْال ِع َراقًُِّ َ :وإِسْ َنا ُدهُ َج ٌِّ ٌدَ .و َعنْ اب ِ
ُص َّنؾِ َو َّ
َك َفى لَ ْؽ ًوا َإذا
ٌر َقا َل«:
ْن أَ ِبً َش ٌْ َب َة فًِ ْالم َ
َمسْ عُو ٍد عِ ْندَ اب ِ
الط َب َرانًِِّ فًِ ْال َك ِب ِ
ِصاح ِِبك :أَ ْنصِ ْت » َقا َل ْال ِع َراقًُِّ َ :و ِر َجال ُ ُه ثِ َق ٌ
ات مُحْ َت ٌّج
اإل َما ُم ا ْل ِم ْن َب َر أَنْ َتقُولَ ل َ
َ
صعِدَ ْ ِ
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ان َم ْوقُو ًفا َفم ِْثل ُ ُه َال ٌُ َقا ُل ِمنْ قِ َبل الرَّ ْأيِ َفح ُْك ُم ُه
ِب ِه ْم فًِ ال َّ
ٌِحَ .قا َلَ :وه َُو َوإِنْ َك َ
صح ِ
ص َ
ص َ
ص َ
تَ .قا َل ابْنُ ُخ َز ٌْ َم َة:
ت َوا ْن َت َ
ت َو َن َ
الرَّ ْف ُعَ .ق ْول ُ ُه ( :أَ ْنصِ ْت) َقا َل ْاألَ ْز َه ِريُّ َ ٌُ :قا ُل أَ ْن َ
ت :ال ُّس ُك ُ
ب ِبؤ َ َّن ُه ٌَ ْل َز ُم
صا ِ
هللا َت َعالَىَ .و ُت ُعقِّ َ
ون ذ ِْك ِر َّ ِ
اس ُد َ
اإل ْن َ
وت َعنْ ُم َكالَ َم ِة ال َّن ِ
َو ْالم َُرا ُد ِب ْ ِ
ِّ
الذ ْكر َحا َل ْال ُخ ْط َبةَِ ،و َّ
الظا ِه ُر أَنَّ ْالم َُرادَ ال ُّس ُك ُ
وت م ُْطلَ ًقاَ ،قالَ ُه فًِ
ِم ْن ُه َج َوا ُز ْالق َِرا َء ِة َو ِ
ح ٌَّةِ،
ْال َف ْت ِحَ ،وه َُو َظا ِه ُر ْاألَ َحادٌِثَِ ،ف َبل ٌَجُو ُز ِمنْ ْال َك َبل ِم َّإال َما َخ َّ
ص َبل ِة ال َّت ِ
ص ُه دَ لٌِ ٌل َك َ
صلَّى َّ
ٌِع ْاألَ ْو َقاتِ،
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -عِ ْندَ ذ ِْك ِر ِه ٌَ ُع ُّم َجم َ
َن َع ْم ْاألَمْ ُر ِبالص ََّبل ِة َعلَى ال َّن ِبًِّ َ -
ارضُ
ان َولَ ِك َّن ُه ٌ َُرجَّ ُح
َوال َّن ْه ًُ َعنْ ْال َك َبل ِم َحا َل ْال ُخ ْط َب ِة ٌَ ُع ُّم ُك َّل َك َبل ٍمَ ،ف ٌَ َت َع َ
ْال ُعمُو َم ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -عِ ْندَ ذ ِْك ِر ِه َحا َل ْال ُخ ْط َب ِة َما
َم ْش ُروعِ ٌ َُّة الص ََّبل ِة َعلَى ال َّن ِبًِّ َ -
ْ
ٌر اللَّ ْؽ ِو ِمنْ ْ
ِصاصِ ِه ِب ْال َك َبل ِم ْالبَاطِ ِل الَّذِي َال أَصْ َل لَهُ ،لَ ْو َال َما
اخت َ
َس ٌَؤتًِ فًِ َت ْفسِ ِ
َس ٌَؤْتًِ ِمنْ ْاألَ ِدلَّ ِة ْال َقاضِ ٌَ ِة بال َّتعْ مٌِم َق ْول ُ ُهَ ( :و ْاإل َما ُم ٌَ ْخ ُ
طبُ ) فٌِ ِه دَ لٌِ ٌل َعلَى ْ
اص
اخت َ
ِص ِ
ِ
ِ
ِ
ال ْال ُخ ْط َبةَِ ،و َر ٌّد َعلَى َمنْ أَ
ات ِمنْ ُخرُوج ِْ
ب ِْ
ْ
َ
ْ
َو َك َذل َِك
اإل َم ِام.
ص
ن
اإل
ج
و
َ
َ
َ
ال َّنهًِْ ِب َح ِ
ِ
َ
ص َ
جبُ .
اإل ْن َ
ات فًِ ُخ ْط َب ِة َؼ ٌْ ِر ٌَ ْو ِم ْال ُجم َُع ِة َال ٌَ ِ
َق ْول ُ ُهْ ٌَ (:و َم ا ْل ُج ُم َع ِة ) َظا ِه ُرهُ أنَّ ْ ِ
َق ْول ُ ُهَ (:ف َقدْ لَ َؽ ْو َت) َقا َل فًِ ْال َف ْت ِحَ :قا َل ْاألَ ْخ َفشُ  .اللَّ ْؽوُ ْ :ال َك َبل ُم الَّذِي َال أَصْ َل لَ ُه ِمنْ
ْالبَاطِ ِل َوشِ ب ِْه ِهَ .و َقا َل ابْنُ َع َر َف َة :اللَّ ْؽوُ  :ال َّس َق ُ
ب.
ط ِمنْ ْال َق ْو ِلَ ،وقٌِ َلْ :ال َم ٌْ ُل َعنْ الص ََّوا ِ
اإل ْث ُمِ ،ل َق ْو ِل ِه َت َعالَى َ {:وإِ َذا َم ُّروا ِباللَّ ْؽ ِو َم ُّروا ك َِرا ًما } [الفرقانَ ]72 :و َقا َل
َوقٌِ َل :اللَّ ْؽوُ ِ ْ :
َّ
ٌِر :ا َّت َف َق ْ
ٌن َعلَى أَنَّ اللَّ ْؽ َو َما َال ٌَحْ سُنُ ِمنْ ْال َك َبل ِم.
ت أَ ْق َوا ُل ْال ُم َف ِّس ِر َ
الزٌْنُ بْنُ ْال ُمن ِ
ب َف َقا َلَ :معْ َنى لَ َؽاَ :ت َكلَّ َمَ ،والص ََّوابُ  :ال َّت ْق ٌٌِ ُد.
ب أَبُو ُع َب ٌْ ٍد ْال َه َر ِويُّ فًِ ْال َؽ ِرٌ ِ
َوأَ ْؼ َر َ
َو َقا َل ال َّنضْ ُر بْنُ ُ
خبْت ِمنْ ْاألَجْ ِرَ .وقٌِ َلَ :ب َطلَ ْ
ش َمٌ ٍْلَ :معْ َنى لَ َؽ ْو َ
ت َفضِ ٌلَ ُة ُجم َُعتِكِ .
تِ :
َ
ظهْرً ا .قُ ْل ُ َ
ت ُجم َُع ُت َك ُ
ار ْ
ار َب ُة ْال َمعْ َنى ا ْن َت َهى َك َبل ُم
ص َ
َوقٌِ َلَ :
ت :أ ْق َوا ُل أهْ ِل اللُّ َؽ ِة ُم َت َق ِ
ُوس :اللَّ ْؽوُ  :ال َّس َق ُ
ط َو َما َال ٌُعْ َت ّد ِب ِه ِمنْ َك َبل ٍم أَ ْو َؼ ٌْره ا ْن َت َهى " .و قال
ْال َف ْت ِحَ .وفًِ ْال َقام ِ
اإلمام المازري فً المفهم  :وال خبلؾ بٌن العلماء من فقهاء األمصار فً وجوب
اإلنصات لل ُخ ْط َب ِة على من سمعها ،وإ ّنما الخبلؾُ فٌمن لم ٌسمعها ،أ ّنهم كانوا
ُ
َوأَنصِ ُتو ْا}
ٌخطبَّ ،إال فً حٌن قراءة القرآن فً ال ُخط َبة ،لقوله{:
ٌتكلّمون واإلمام
صة ،وفِعلُهم هذا مردو ٌد بال ُّس َّنة.فمذهب مال ٌ
ك وال ّشافعًّ والثوريّ أ ّنه ٌلزمه
خا ّ
اإلنصات ،سمع أو لم ٌسمع ،وقد كان عثمان  -رضً هللا عنه ٌ -قول :استمعوا
ت الّذي ال ٌسمع من األجر مثل ما للمنصت السّامع ،وقال ابنُ
وأَ ْنصِ ُتوا ،فإنّ لل ُم ْنصِ ِ
َح ْن َبل :ال بؤس أنّ ٌَ ْدع َُو وٌقرأ وٌذكر هللا من ال ٌسمع ال ُخ ْط َبةٌ ،فعل هذا َ ".ح َّد َث َنا َع ْب ُد
هللا بْنُ م َُح َّم ٍد َح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ َب ْك ٍر َقا َل َح َّد َث َنا أَبُو دَ اوُ دَ َقا َل َح َّد َث َنا َهارُونُ بْنُ َمعْ رُوؾٍ
َّ ِ
صال ٍِح َعنْ أَ ِبً َّ
الزاه ِِر ٌَّ ِة َقا َل ُك َّنا َم َع
او ٌَ ُة بْنُ َ
َقا َل َح َّد َث َنا ِب ْش ُر بْنُ ال َّس ِريِّ َقا َل َح َّد َث َنا م َُع ِ
اس
ح ِ
صا ِ
ب ال َّن ِبًِّ َعلَ ٌْ ِه الصبلة و الس ََّبل ُم َف َجا َء َر ُج ٌل ٌَ َت َخ َّطى ِر َق َ
ْن بُسْ ٍر َ
َع ْب ِد َّ ِ
اب ال َّن ِ
هللا ب ِ
اس ٌَ ْو َم ْال ُجم َُع ِة َوال َّن ِبًُّ َعلَ ٌْ ِه الصبلة
هللا بْنُ بُسْ ٍر َجا َء َر ُج ٌل ٌَ َت َخ َّطى ِر َق َ
َف َقا َل َع ْب ُد َّ ِ
اب ال َّن ِ
والس ََّبل ُم ٌَ ْخ ُ
ِس َف َق ْد َآذٌ َ
طبُ َف َقا َل ال َّن ِبًُّ َعلَ ٌْ ِه الصبلة و الس ََّبلم :اجْ ل ْ
ْت َقا َل أَبُو ُع َم َر لَ ْم
ْ
ُ
ب الشافعً و ابن َح ْن َب ٍل
ون أَنْ ٌَرْ َك َع،
َو َذ َه َ
ِس ُد َ
وع َب ْل أَمْ َرهُ أَنْ ٌَجْ ل َ
ٌَؤمُرْ هُ ِبالرُّ ك ِ
جدَ َو ْاإل َما ُم ٌَ ْخ ُ
اق َوأَبُو َث ْو ٍر َودَ اوُ ُد َو َّ
َوإِسْ َح ُ
طبُ أَنْ
الط َب ِريُّ إِلَى أَنَّ ُك َّل َمنْ دَ َخ َل ْال َمسْ ِ
ِ
ث َج ِاب ٍر َوأَ ِبً َسعٌِ ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ َوأَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َع ِن ال َّن ِبًِّ َعلَ ٌْ ِه الصبلة و الس ََّبل ُم
ٌَرْ َك َع ل َِحدٌِ ِ
جدَ َف ْل ٌَرْ َكعْ
ا،ول َِحدٌِ ِ
لِ َما َذ َكرْ َن َ
ث أَ ِبً َق َتادَ َة َع ِن ال َّن ِبًِّ َعلَ ٌْ ِه الس ََّبل ُم إِ َذا دَ َخ َل أَ َح ُد ُك ُم ْال َمسْ ِ
ت لَ ْم ٌُ ْن َه فٌِ ِه َعنْ الص ََّبل ِة ".قلت ما ذهب إلٌه
ِس ٌ ُِرٌ ُد فًِ ُك ِّل َو ْق ٍ
ْن َق ْب َل أَنْ ٌَجْ ل َ
َر ْك َع َتٌ ِ
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ابن عبد البر ،وهو المشهورٌ ،قابله الراجح ،وهً أحادٌث صحٌحة صرٌحة ،وقبل
تقدٌمها فإن حدٌث المسٌا الذي جاء ٌتخطى رقاب الناس ،فقال له رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم :أجلس فقد آذٌت وآنٌت ،فٌه ما ٌسمى المسكوت عنه أو متنازع فٌه،
قد ٌكون حٌا المسجد قبل تخطً الرقاب ،ثم إن حدٌث أبً قتادة رضً هللا عنه عن
النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :إذا دخل أحدكم المسجد فبل ٌجلس حتى ٌصلً
ركعتٌن" متفق علٌهَ ،و َعنْ َج ِاب ٍر َ -رضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه َ -قا َل « :دَ َخلَ َر ُجل ٌ ٌَ ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة
صلَّى َّ
صلَّ ٌْ َت َقالَََّ :لَ ،قالَ :قُ ْم َ
ب َف َقالََ :
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ْ ٌَ -خ ُط ُ
َوال َّن ِب ًُّ َ -
صلِّ
َر ْك َع َت ٌْ ِن» ُم َّت َف ٌق َعلَ ٌْ ِه الرَّ ُج ُل ه َُو ُسلَ ٌْ ٌ
ك ْال َؽ َط َفانًُِّ َسمَّاهُ فًِ ِر َوا ٌَ ِة مُسْ ل ٍِم َوقٌِ َلَ :ؼ ٌْ ُرهُ
َو ُح ِذ َف ْ
صلٌَّ َ
صلٌَّ َ
ْتَ .وفًِ مُسْ ل ٍِم َقا َل لَ ُه:
ْت"َ ،وأَصْ ل ُ ُه أَ َ
ت َهمْ َزةُ ِاالسْ تِ ْف َه ِام ِمنْ َق ْولِ ِه " َ
ت فًِ َبعْ ِ ُ
ٌِّن ْال ُم ْه َملَ ِة َبعْ دَ َّ
اريِّ َ .و ُسلَ ٌْ ٌ
صلَّ ٌْ َت"َ ،و َق ْد َث َب َ
البل ِم
ك ِب َ
"أَ َ
ض ِّم الس ِ
ض طر ِ
ُق ْالب َُخ ِ
ْن ْالمُعْ َج َمةَِ ،ف َطا ٌء ُم ْه َملَ ٌة َبعْ دَ َها َفا ٌءَ ،و َق ْول ُ ُه
ُم َث َّناةٌ َتحْ تٌِ ٌَّة م َ
ُص َّؽ ُر ( ْال َؽ َط َفانًُِّ ) ِب َف ْت ِح ْال َؽٌ ِ
ب
ٌِه َما َو َب َّو َ
اريِّ َو َ
" َ
ْن َوعِ ْندَ مُسْ ل ٍِم َو َت َج َّو ْز ف ِ
ص َفهُ َما ِب َخفٌِ َف َتٌ ِ
ص ِّل َر ْك َع َتٌ ِ
ْن" َوعِ ْندَ ْالب َُخ ِ
ُ
ْن)َ ،وفًِ
اإل َما ُم ٌَ ْخطبُ ٌ َ
ْن َخفٌِ َف َتٌ ِ
ُصلًِّ َر ْك َع َتٌ ِ
اريُّ ل َِذل َِك ِب َق ْولِ ِه( َبابُ َ :منْ َجا َء َو ْ ِ
ْالب َُخ ِ
ب إلَى َه َذا َطابِ َف ٌة ِمنْ
ث دَ لٌِ ٌل َعلَى أَنَّ َت ِ
ْال َحدٌِ ِ
صلَّى َحا َل ْال ُخ ْط َبةَِ ،و َق ْد َذ َه َ
ج ِد ُت َ
ح ٌَّ َة ْال َمسْ ِ
اعة ِمنْ ال َّسلَؾِ ،
ب َج َم َ
اع ْال ُخ ْط َب ِةَ .و َذ َه َ
ْاآل ِلَ ،و ْالفُ َق َها ِءَ ،و ْالم َُح ِّدث َ
ٌِن َوٌ َُخفِّؾُ ل َِس َم ِ
َو ْال َخلَؾِ إلَى َعدَ ِم َشرْ عِ ٌَّت ِِه َما َحا َل ْال ُخ ْط َب ِة.وقد تناقشت مع الشٌخ عبد هللا بن بٌه سنة
1412هـ  1992م حول المسؤلة باسمً المدٌر الناشر للدعوة من ببلد شنقٌط فً مقابلة
معه فقال لً :أنا ال أجد على من حٌا المسجد واإلمام ٌخطب شٌبا ،ولكنه بالمقابل ال
ٌنبؽً أن ٌنتقدنً من ٌرى هذا الرأي إذا لم أحً المسجد واإلمام ٌخطب ،ذلك ألنه
قد وردت هذه األحادٌث اآلمرة بتحٌة المسجد ،لكنه ورد الحدٌث اآلخر وهو قوله
صلى هللا علٌه وسلم" :اجلس فقد آذٌت وآنٌت" ،ولم ٌؤمره بتحٌة المسجد ،فقلت لكننا
ال نعرؾ هل حٌا المسجد قبل أن ٌتخطى الرقاب بحثا عن الصؾ األول ،فلٌس فٌه
نص أي لٌس فٌه قول صرٌح بعدم الصبلة أو بفعل الصبلة ،فالمسكوت عنه هنا
متنازع فٌه ،هل اآلذي اآلنً صلى أم لم ٌصل؟ ،فمن ٌقول بالتحٌة أثناء الخطبة قد
ٌنازعهم وٌقول :هذا ٌعنً أنه حٌا المسجد لؤلحادٌث الصرٌحة الصحٌحة الواردة فً
الباب المتفق علٌها ،وأما من اتبع قول ابن شهاب الذي اعتمده اإلمام مالك رحمه هللا
وإٌانا فإنه ٌقول :هذا ٌعنً أن النبً صلى هللا علٌه وسلم لم ٌؤمره بتحٌة المسجد ،فبل
ٌنبؽً أن ٌصلً الداخل فً المسجد إذا وجد اإلمام ٌخطب ،فبل بد هنا من الترجٌح
بٌن القولٌن ،فنقول وباهلل التوفٌق بأنهم قد نصوا فً باب الترجٌح أن المتفق علٌه
ٌقدم على ؼٌر المتفق علٌه ،والنص الصرٌح الذي ال ٌحتمل التؤوٌل ٌقدم على
الظاهر المإول ،وعلٌه فالراجح هنا اتباع النبً صلى هللا علٌه وسلم وقد أمر من
دخل المسجد أن ال ٌجلس حتى ٌصلً ركعتٌن ،وقد أمر من دخل المسجد أثناء
خطبة الجمعة أن ٌصلً ركعتٌن وٌتجوز فٌهما ،والحدٌثان أخرجهما البخاري
ومسلم ،وفً المسؤلة سعة ألنها محل خبلؾ ،إنما بٌنا الراجح ،ولكن الشٌخ خلٌل
المالكً حرم تحٌة المسجد أثناء الخطبة بٌنما أمر بها رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ،وهو المبلػ لنا لدٌن هللا جل وعبل ،وهللا تعالى أعلمَ -375 .قا َل َمالِ ٌ
كَ :قا َل ابْنُ
صبلَ َةَ ،و َكبلَ ُم ُه ٌَ ْق َط ُع ْال َكبلَ َم".الشرح :هذا رأي ابن
اإل َم ِام ٌَ ْق َط ُع ال َّ
شِ َها ٍ
بُ :خرُو ُج ِ
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شهاب الزهري الفقهً ،وقد تبناه اإلمام مالك رحم هللا الجمٌع وإٌانا ،وقد ٌكون ابن
شهاب الزهري ٌقصد به أن خروج اإلمام ٌقطع الصبلة على من كان داخل المسجد،
ال على من جاء ودخل بعد دخول اإلمام ،وكذلك كبلمه ٌمنع كبلم من هو قرٌب من
اإلمام ،فبل ٌقول لصاحبه أنصت ،وال ٌتكلم معه وال ٌجٌبه إذا أراد منه الكبلم أو
سؤله للحدٌث الصرٌح المتقدم" ،من قال لصاحبه ،واإلمام ٌخطب ،فقد لؽا" وفً
حدٌث آخر":ومن لؽا فبل جمعة له" ،لكن بعض الفقهاء قالوا :إذا لم ٌكن ٌستمع
للخطبة فبل ٌحرم علٌه الكبلم ،فالكبلم ٌحرم على من ٌسمع كبلم اإلمام والعلة فٌه
النهً عن التشوٌش،والراجح من األقوال هو تحرٌم ما ذهب إلٌه اإلمام مالك رحمه
هللا تعالى وإٌانا لما تبنى رأي شٌخه ابن شهاب الزهري ،بالنسبة لمن كان فً
المسجد ال لمن دخله أثناء الخطبة ،وهللا تعالى أعلمَ -378 .ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َل:
َح َّد َث َنا َمالِ ٌ
اإل َما ُم َع ِن ْال ِم ْن َب ِر،
ك ،أَ َّن ُه َسؤ َ َل اب َْن شِ َها ٍ
ب َع ِن ْال َكبلَ ِم ٌَ ْو َم ْال ُجم َُعةِ ،إِ َذا َن َز َل ِ
س ِب َذل َِك ".الشرح:هذا الخبر المقطوع على الفقٌه التابعً
إلى أَنْ ٌُ َكب َِّرَ ،ف َقا َل :الَ َبؤْ َ
محمد بن شهاب الزهري ٌرى فٌه ابن شهاب أن حظر الكبلم أثناء الخطبة ٌزول
بانتهابها وبالتالً ٌجوز تشمٌت العاطس فً هذا الوقت فإذا دخلوا فً الصبلة رجع
تحرٌم التشمٌت ،وهللا تعالى أعلم .قال ابن عبد البر فً االستذكارَ ":و َه َذا ْال َق ْو ُل إِ َّن َما
ب َع ِن
ْن شِ َها ٍ
َك َ
ان ِمنْ َسعٌِ ٍد َوم َِن السَّاب ِِل لَ ُه َبعْ دَ الس ََّبل ِم م َِن الص ََّبل ِة َوس َُإا ُل َمالِكٍ ِالب ِ
س ِب َذل َِك ٌَ ُد ُّل َعلَى
اإل َما ُم َع ِن ْال ِم ْن َب ِر َق ْب َل أَنْ ٌُ َكب َِّر َقا َل َال َبؤْ َ
ْال َك َبل ِم ٌَ ْو َم ْال ُجم َُع ِة إِ َذا َن َز َل ْ ِ
ًِ َمؤْ ُخ َ
عِ ْل ِم َمالِكٍ ِب ْ
ٌِّن ِمنْ
وذةٌ عِ ْندَ ْال ِع َرا ِقٌ َ
اس فًِ َه ِذ ِه ْال َمسْ ؤَلَ ِة َقدٌِمًا َ ،وه َ
اخت َِبلؾِ ال َّن ِ
ْ
ب إِلَ ٌْ ِه
َحدٌِ ِ
ور لَكِنَّ ْال َع َم َل َو ْالفُ ْت ٌَا عِ ْندَ أَهْ ِل ْال َمدٌِ َن ِة ِبخ َِبلؾِ َما َذ َه َ
ث ِب َبل ٍل ْال َمذ ُك ِ
هلل ".
ُّون فًِ َذل َِك َو ْاألَمْ ُر عِ ْندِي فٌِ ِه ُم َبا ٌح ُكلُّ ُه َو ْال َحمْ ُد ِ َّ ِ
ْال ِع َراقٌِ َ
*َ -قا َل َمالِ ٌ
جبٍ ،فؤَنَّ
انَ ،ناسِ ًٌا ،أَ ْو َما َك َ
ض َ
ب فًِ َر َم َ
كَ :منْ أَ َك َل أَ ْو َش ِر َ
ان ِمنْ صِ ٌَ ٍام َوا ِ
ضا َء" .الشرح :تنبٌه" /1 :من أكل أو شرب وهو ناسٌا أنه صابم فً رمضان
َعلَ ٌْ ِه َق َ
فال قضاء علٌه وَّل كفارة لما صح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم :قال اإلمام مسلم
بن الحجاج ":وح ّدثنى َعمْ رُو بْنُ م َُح َّم ٍد ال َّناقِ ُدَ ،ح َّد َث َنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل بْنُ إِ ْب َراهٌِ َمَ ،عنْ ِه َشام
ٌنَ ،عنْ أَ ِبى ه َُر ٌْ َر َة َرضِ َى هللا ُ َع ْن ُه َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل
ٌر َ
ْالقُرْ ُدوسِ ىِّ َ ،عنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ْن سِ ِ
ص ْو َمهَُ ،فإِ َّن َما
بَ ،ف ْل ٌُتِ َّم َ
صابِ ٌمَ ،فؤ َ َك َل أَ ْو َش ِر َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ " :منْ َنسِ َى َوه َُو َ
هللاِ َ
أَ ْط َع َم ُه هللا ُ َو َس َقاهُ" وقال محمد بن إسماعٌل البخاريَ :ح َّد َث َنا َعبْدَ انُ  ،أَ ْخ َب َر َنا ٌَ ِزٌ ُد بْنُ
ٌنَ ،عنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِبًِّ
ٌر َ
ُز َرٌ ٍْعَ ،ح َّد َث َنا ِه َشا ٌمَ ،ح َّد َث َنا ابْنُ سِ ِ
ص ْو َمهَُ ،فإِ َّن َما أَ ْط َع َم ُه َّ
بَ ،ف ْل ٌُتِ َّم َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل« :إِ َذا َنسِ ًَ َفؤ َ َك َل َو َش ِر َ
َ
هللا ُ
ان دَ َخ َل
ص ْو َم ُه أَيِ الَّذِي َك َ
َو َس َقاهُ» ،وقال ابن حجر فً فتح الباريَ ]1933[ ":ق ْولِ ِه َف ْل ٌُتِ َّم َ
ضا ِء َقا َل َو َق ْول ُ ُه َفإِ َّن َما أَ ْط َع َم ُه َّ
هللا ُ َو َس َقاهُ ِممَّا ٌُسْ َتدَ ُّل ِب ِه َعلَى
ْس فٌِ ِه َن ْف ًُ ْال َق َ
فٌِ ِه َولٌَ َ
َ
ان أفطر َال
ضا َف ِة إِلَ ٌْ ِه َفلَو َك َ
اإل َ
ار ِه ِبؤنَّ ْالفِعْ َل الصَّا ِد َر ِم ْن ُه َمسْ لُوبُ ْ ِ
إل ْش َع ِ
صِ حَّ ِة الص َّْو ِم ِ ِ
َ
َ
ضٌؾ ْالح ُْك ُم إِلَ ٌْ ِه َقا َل َو َتعْ ل ُ
اع َنا ِد ٌر
ب ل ِْل َؽا ِل ِ
ٌِق ْالح ُْك ِم ِب ْاأل ْك ِل َوال ُّشرْ ِ
ب ِألنَّ ِنسْ ٌَ َ
ان ْال ِ
ج َم ِ
ب َال ٌَ ْق َتضِ ً َم ْفهُومًا َو َق ِد ْ
ون ِبؤَنَّ أَ ْك َل
ِبال ِّنسْ َب ِة إِلٌَ ِْه َما َوذ ِْك ُر ْال َؽالِ ِ
ؾ فٌِ ِه ْال َقابِل ُ َ
اخ َتلَ َ
ضا ًء َو ْ
ار َة أَ ْو
ضا ِء ْال َكفَّ َ
جبُ َم َع ْال َق َ
ؾ ْال َقابِل ُ َ
اخ َتلَ َ
جبُ َق َ
اإل ْف َسا ِد َه ْل ٌُو ِ
ال َّناسِ ً َال ٌُو ِ
ون ِب ْ ِ
ُور َحالَ ِة
َال َم َع ا ِّت َفاق ِِه ْم َعلَى أَنَّ أَ ْك َل ال َّناسِ ً َال ٌُو ِ
ج ُب َها َو َمدَ ا ُر ُك ِّل َذل َِك َعلَى قُص ِ
ْال َم َجام ِِع َناسِ ًٌا َعنْ َحالَ ِة ْاآلك ِِل َو َمنْ أَ َرادَ إِ ْل َح َ
ُوص َعلَ ٌْ ِه َفإِ َّن َما
اع ِب ْال َم ْنص ِ
اق ْال ِ
ج َم ِ
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ؾ
ار ِق ُم َت َع ِّذ ٌر إِ َّال إِنْ َبٌ ََّن ْال َقابِسُ أَنَّ ْال َوصْ َ
َط ِرٌقُ ُه ْالقِ ٌَاسُ َو ْالقِ ٌَاسُ َم َع وُ جُو ِد ْال َف ِ
ضا ِء َعن ْال َم َجامِع َمؤْ ُخ ٌ
وذ
اب َبعْ ضُ ال َّشافِ ِع ٌَّ ِة ِبؤَنَّ َعدَ َم وُ جُو ِ
ب ْال َق َ
ار َق م ُْل ًؽى /ه ـ َوأَ َج َ
ِ
ْال َف ِ
ِ
ِمنْ ُعمُوم َق ْولِ ِه فًِ َبعْ ِ ُ
ان ِألَنَّ ْالف ِْط َر أَ َع ُّم
ُق ْال َحدٌِ ِ
ض َ
ث َمنْ أَ ْف َط َر فًِ َشه ِْر َر َم َ
ض طر ِ
ِ
ب ب ِّ
ج َماع َوإ َّن َما َخصَّ ْاألَ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُّ
رْ
ْ
رْ
ْ
ٌق
ر
الط
ًِ
ف
ر
ك
الذ
ش
ال
و
ل
ك
و
أ
ب
ٍ
ش
و
أ
ل
ك
ؤ
ب
ون
ك
ِمنْ أَنْ ٌَ
َ
َ
َ
َ
ٍ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ب وُ قُوعً ا َول َِعدَ ِم ِاالسْ ت ِْؽ َنا ِء َع ْنهُ َما َؼالِبًا َق ْول ُ ُه ِه َشا ٌم ه َُو الدَّسْ ُت َوابًُِّ
ْاأل ُ ْخ َرى لِ َك ْون ِِه َما أَ ْؼلَ َ
َ
ٌق إِسْ مَاعِ ٌ َل َعنْ ِه َش ٍام َمنْ َنسِ ًَ َوه َُو
َق ْول ُ ُه إِ َذا َنسِ ًَ َفؤ َك َل فًِ ِر َوا ٌَ ِة مُسْ ل ٍِم ِمنْ َط ِر ِ
ْ
ٌن َمنْ أَ َك َل َناسِ ًٌا َوه َُو
ٌر َ
صابِ ٌم َفؤ َ َك َل َول ِْلم َ
َ
ُص ِّنؾِ فًِ ال َّنذ ِر ِمنْ َط ِرٌق َع ْوؾ َعن ابن سِ ِ
َ
َ
َ
ٌن َعنْ أ ِبً
ُّوب َعن
ٌق َح ِبٌ ِ
ٌر َ
ْن ال َّش ِهٌ ِد َوأٌ َ
َ
بب ِ
صا ِب ٌم َو ِأل ِبً دَ اوُ دَ ِمنْ َط ِر ِ
ابن سِ ِ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ِّ
ت َو َش ِرب ُ
هللا إِنً أ َكل ُ
صابِ ٌم َو َهذا الرَّ ُج ُل
ْت َناسِ ًٌا َوأ َنا َ
ه َُر ٌْ َر َة َجا َء َر ُج ٌل َف َقا َل ٌَا َرسُو َل ِ
َ
ص ْو َم ُه فًِ
اوي ْال َحدٌِ ِ
ضعٌِؾٍ َق ْول ُ ُه َف ْل ٌُتِ َّم َ
ارقُ ْطنًُِّ ِبإِسْ َنا ٍد َ
ث أَ ْخ َر َج ُه ال َّد َ
ه َُو أبُو ه َُر ٌْ َر َة َر ِ
ٌن َف َبل ٌُ ْفطِ رْ َق ْول ُ ُه َفإِ َّن َما أَ ْط َع َم ُه َّ
ٌر َ
هللا ُ
ِر َوا ٌَ ِة ال ِّترْ ِم ِذيِّ ِمنْ َط ِر ِ
ٌق َق َتادَ ة َعن ابن سِ ِ
َو َس َقاهُ فًِ ِر َوا ٌَ ِة ال ِّترْ ِم ِذيِّ َفإِ َّن َما ه َُو ِر ْز ٌق رزقه هللا وللدارقطنى من َط ِرٌق ابن ُعلَ ٌَّ َة
َّك َجمٌِ ُع فُ َق َها ِء
َعنْ ِه َش ٍام َفإِ َّن َما ه َُو ِر ْز ٌق َسا َق ُه هللا َت َعالَى إِلَ ٌْ ِه َقا َل ابن ْال َع َر ِبًِّ َ " :ت َمس َ
ث َو َت َطلَّ َع َمالِ ٌ
ؾ َعلَ ٌْ ِه ِألَنَّ
ار ِب َظاه ِِر َه َذا ْال َحدٌِ ِ
ك إِلَى ْال َمسْ ؤَلَ ِة ِمنْ َط ِرٌقِ َها َفؤ َ ْش َر َ
ْاألَمْ َ
ص ِ
ْ
اك ر ُْكنُ الص َّْو ِم َفؤ َ ْش َب َه َما لَ ْو َنسِ ًَ َر ْك َع ًة م َِن الص ََّبل ِة َقا َل
اإلمْ َس َ
ْالفِط َر ضِ ُّد الص َّْو ِم َو ْ ِ
ْك
ْك َف َتؤ َ َّولَ ُه ُعلَ َماإُ َنا َعلَى أَنَّ َمعْ َناهُ ال قضاء َعلٌَ َ
ضا َء َعلٌَ َ
ارقُ ْطنًُِّ فٌِ ِه َال َق َ
َو َق ْد َر َوى ال َّد َ
ْاآل َن َو َه َذا َت َعس ٌ
ص َّح َف َن َّت ِب ُع ُه َو َنقُو ُل ِب ِه إِ َّال َعلَى أَصْ ِل َمالِكٍ فًِ أَنَّ
ُّؾ َوإِ َّن َما أَقُو ُل لَ ٌْ َت ُه َ
ح ِد إِ َذا َجا َء ِبخ َِبلؾِ ْال َق َواعِ ِد لَ ْم ٌُعْ َم ْل ِب ِه َفلَمَّا َجا َء ْال َحد ُ
ٌِث ْاألَ َّو ُل ْالم َُواف ُِق
َخ َب َر ْال َوا ِ
الثانًِ َف َبل ٌ َُوافِقُ َها َفلَ ْم َنعْ َمل ِب ِه َو َقا َل ْالقُرْ ُ
اإل ْثم َعم ِْل َنا ِب ِه َوأَمَّا َّ
ْ
ْ
ط ِبًُّ
لِل َقاعِ دَ ِة فًِ َر ْف ِع ِ ِ
ضا ِء َفٌُحْ َم ُل َعلَى ُسقُوطِ
ٌب ِبؤ َ َّن ُه لَ ْم ٌَ َت َعرَّ ضْ فٌِ ِه ل ِْل َق َ
ج َ
احْ َت َّج ِب ِه َمنْ أَسْ َق َط ْال َق َ
ضا َء َوأ ُ ِ
ارقُ ْطنًُِّ فٌِ ِه ُسقُ َ
ْالم َُإ َ
وط
وب صِ ٌَا ُم ٌَ ْو ٍم َال َخرْ َم فٌِ ِه لَ ِكنْ َر َوى ال َّد َ
اخ َذ ِة ِألَنَّ ْال َم ْطل ُ َ
ب ْاألَ ْخ ُذ ِب ِه
ص َّح َو َج َ
ضا ِء َوه َُو َنصٌّ َال ٌَ ْق َب ُل ِاالحْ تِ َما َل لَكِنَّ ال َّشؤْ َن فًِ صِ حَّ تِ ِه َفإِنْ َ
ْال َق َ
ص ْوم ال َّت َط ُّوع َك َما َح َكاهُ
اب َبعْ ضُ ْال َمالِ ِك ٌَّ ِة ِب َحمْ ِل ْال َحدٌِ ِ
ث َعلَى َ
ضا ُء /ه ـ َوأَ َج َ
َو َس َق َط ْال َق َ
ث َتعْ ٌٌِنُ
َّار َواعْ ُت َّل ِبؤ َ َّن ُه لَ ْم ٌَ َقعْ فًِ ْال َحدٌِ ِ
ابن ال ِّتٌن َعن ابن شعْ َبان َو َك َذا َقا َل ابن ْال َقص ِ
ضاء
الحدٌِث إثبات ْال َق َ
ان َفٌُحْ َم ُل َعلَى ال َّت َط ُّو ِع َو َقا َل ْال ُم َهلَّبُ َو َؼٌره لم ٌذكر فًِ َ
ض َ
َر َم َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
اإلث ِم َع ْن ُه َو َب َقا ِء نِ ٌَّتِ ِه الَّتًِ َب ٌَّ َت َها /ه ـ
ار ِة َع ْن ُه َوإِث َبا ِ
َفٌُحْ َم ُل َعلَى ُسقُوطِ ال َكفَّ َ
ت عُذ ِر ِه َو َر ْف ِع ِ
ارقُ ْطنًُِّ ِمنْ
َو ْال َج َوابُ َعنْ َذل َِك ُكلِّ ِه ِب َما أَ ْخ َر َج ُه ابن ُخ َز ٌْ َمة و ابن ِ
َّان َو ْال َحا ِك ُم َوال َّد َ
حب َ
ْن َعمْ ٍرو َعنْ أَ ِبً َسلَ َم َة َعنْ أَ ِبً
ْن عبد هللا ْاأل ْن َ
اريّ َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ٌق م َُح َّم ِد ب ِ
َط ِر ِ
ص ِ
ار َة " َف َعٌ ََّن
ضا َء َعلَ ٌْ ِه َو َال َكفَّ َ
ان َناسِ ًٌا َف َبل َق َ
ض َ
ه َُر ٌْ َر َة ِبلَ ْفظِ " َمنْ أَ ْف َط َر فًِ َشه ِْر َر َم َ
وق َع ِن
ضا ِء َقا َل ال َّد َ
صرَّ َح ِبإِسْ َقاطِ ْال َق َ
ان َو َ
ض َ
َر َم َ
ارقُ ْطنًُِّ َت َفرَّ دَ ِب ِه م َُح َّم ُد بْنُ َمرْ ُز ٍ
ْن م َُح َّم ٍد ْال َبا ِهلًِِّ َو ِبؤنََّ
َ
َ
اريّ َوتعقب َأ
ْاأل ْن َ
بن ابن ُخ َز ٌْ َم َة أ ْخ َر َج ُه أٌْضً ا َعنْ إِ ْب َراهٌِ َم ب ِ
ص ِ
ْال َحا ِك َم أَ ْخ َر َج ُه ِمنْ َطر َ
اريِّ َفه َُو ْال ُم ْن َف ِر ُد ِب ِه
ازيِّ ك َِبل ُه َما َع ِن ْاألَ ْن َ
ِ ِ
ص ِ
ٌق أ ِبً َحات ٍِم الرَّ ِ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
عْ
سْ
ُ
ٌن
ٌ
ت
ب
ال
ط
ق
ف
ء
ا
ض
ق
ال
ق
إ
ر
ِك
ذ
ب
دَ
ر
ف
ن
ا
ه
ن
أ
د
ا
ُر
م
ال
و
َ ِ ِ ِ اطِ
َك َما َقا َل ْال َب ٌْ َهقًُِّ َوه َُو ِث َق ٌة َ َ
َ ِ
ِ ِ ِ
ان َفإِنَّ ال َّن َسابًَِّ أَ ْخ َر َج ْال َحد َ
ْن َعمْ ٍرو
ض َ
َر َم َ
ار َعنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ْن َب َّك ٍ
ٌق َعلًِِّ ب ِ
ٌِث ِمنْ َط ِر ِ
ْ
َولَ ْف ُ
ان َناسِ ًٌا َف َقا َل َّ
هللا ُ أَ ْط َع َم ُه َو َس َقاهُ " َو َق ْد َو َردَ
ض َ
ظ ُه":فًِ الرَّ ج ُِل ٌَؤ ُك ُل فًِ َشه ِْر َر َم َ
إِسْ َق ُ
ضا ِء ِمنْ َوجْ ٍه َ
ارقُ ْطنًُِّ ِمنْ ِر َوا ٌَ ِة م َُح َّم ِد بن
آخ َر َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة أَ ْخ َر َج ُه ال َّد َ
اط ْال َق َ
ٌن َولَ ْف ُ
ظ ُه َ ":فإِ َّن َما ه َُو ِر ْز ٌق
ٌر َ
عِ َ
ٌسى بن الطباع َعن ابن علٌة َعن ِه َشام َعن ابن سِ ِ
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َسا َق ُه َّ
صحٌِ ٌح َو ُكلُّهُ ْم ثِ َق ٌ
ات قُ ْل ُ
ت
ج ِه َه َذا إِسْ َنا ٌد َ
هللا ُ إِ َل ٌْ ِه َو َال َق َ
ضا َء َع َل ٌْ ِه " َو َقا َل َبعْ دَ َت ْخ ِرٌ ِ
ْس فٌِ ِه َه ِذ ِه ِّ
الز ٌَادَ ةُ َو َر َوى
الحدٌِث عِ ْند مُسلم َو َؼٌره من َط ِرٌق ابن ُعلَ ٌَّ َة َولٌَ َ
لَكِنَّ َ
َ
َ
ارقُ ْطنًُِّ أٌَْضً ا إِسْ َق َ
ْن
اط ْال َق َ
ال َّد َ
ضا ِء ِمنْ ِر َوا ٌَ ِة أ ِبً َراف ٍِع َوأ ِبً َسعٌِ ٍد ْال َم ْقب ُِريِّ َو ْال َولٌِ ِد ب ِ
ث أَ ِبً
ار ُكلُّهُ ْم َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َوأَ ْخ َر َج أٌَْضً ا ِمنْ َحدٌِ ِ
ْن ٌَ َس ٍ
َع ْب ِد الرَّ حْ َم ِن َو َع َطا ِء ب ِ
ان
ضا َء َعلَ ٌْ ِه " َوإِسْ َنا ُدهُ َوإِنْ َك َ
ان َناسِ ًٌا َف َبل َق َ
ض َ
َسعٌِ ٍد َر َف َع ُه َ " :منْ أَ َك َل فًِ َشه ِْر َر َم َ
ث ِب َه ِذ ِه ِّ
ون َح َس ًنا َف ٌَصْ ل ُ ُح
ت ْال َحدٌِ ِ
صالِ ٌح ل ِْل ُم َتا َب َع ِة َفؤ َ َق ُّل دَ َر َجا ِ
الز ٌَادَ ِة أَنْ ٌَ ُك َ
ضعٌِ ًفا لَ ِك َّن ُه َ
َ
ٌِر م َِن ْال َم َساب ِِل ِب َما ه َُو ُدو َن ُه فًِ ْالقُ َّو ِة َو ٌَعْ َتضِ ُد
اج ِب ِه َو َق ْد َو َق َع ِاالحْ ت َِجا ُج فًِ َكث ٍ
ل ِِبلحْ ت َِج ِ
َ
ابن
اع ٌة م َِن الص ََّحا َب ِة ِمنْ ؼٌر م َُخال َفة لَهُم ِم ْنهُم َك َما َقالَه
أٌَْضً ا ِبؤ َ َّن ُه َق ْد أ ْف َتى ِب ِه َج َم َ
ب َو َز ٌْ ُد بن َثابت َوأَبُو ه َُر ٌْ َرة و ابن ُع َم َر
ْال ُم ْنذر وابن َح ْز ٍم َو َؼ ٌْ ُر ُه َما َعلًُِّ بْنُ أَ ِبً َطالِ ٍ
ْس ِمنْ
ُث َّم ه َُو م َُواف ٌِق لِ َق ْولِ ِه َت َعالَى َ {:ولَكِنْ ٌُ َإاخِذ ُكم بِ َما كسبت قُلُوب ُك ْم } َفال ِّنسْ ٌَانُ لٌَ َ
اس فًِ إِب َ
ال الص ََّبل ِة ِب َعمْ ِد ْاألَ ْك ِل َال ِبنِسْ ٌَانِ ِه َف َك َذلِك الصٌّام
ب ْال َق ْل ِ
َكسْ ِ
ْط ِ
ب َوم َُواف ٌِق ل ِْلقِ ٌَ ِ
ث َم َع
َوأما ْالق ٌَاس الَّذِي ذكره ابن ْال َع َر ِبًِّ َفه َُو فًِ ُم َقا َبلَ ِة ال َّنصِّ َف َبل ٌُ ْق َب ُل َو َر ُّدهُ ل ِْل َحدٌِ ِ
ص ٌَ ِام َف َمنْ
ْس ِبم َُسلَّ ٍم ِألَ َّن ُه َقاعِ دَ ةٌ مُسْ َتقِلَّ ٌة ِبال ِّ
صِ حَّ تِ ِه ِب َك ْونِ ِه َخ َب َر َوا ِ
ؾ ْال َقاعِ دَ َة لٌَ َ
ح ٍد َخالَ َ
ث
اس َعلَى الص ََّبل ِة أَ ْد َخ َل َقاعِ دَ ًة فًِ َقاعِ دَ ٍة َولَ ْو فُت َِح َبابُ َر ِّد ْاألَ َحادٌِ ِ
ار َ
َع َ
ض ُه ِب ْالقِ ٌَ ِ
هللا بعباده
ال َّ
ث إِ َّال ْال َقلٌِ ُل َوفًِ ْال َحدٌِ ِ
ٌِح ِة ِبم ِْث ِل َه َذا لَ َما َبق ًَِ م َِن ْال َحدٌِ ِ
ث ل ُ ْطؾُ َّ ِ
صح َ
َ
ْ
ْ
ث َس َببًا
والتٌسٌر َعلٌَ ِْهم َورفع ال َم َشقَّة والحرج َع ْنهُم َو َق ْد َر َوى أحْ َم ُد لِ َه َذا ال َحدٌِ ِ
َفؤ َ ْخ َر َج ِمنْ َطر ُ
اق أَ َّن َها َكا َن ْ
ار َعنْ َم ْو َالتِ َها أ ُ ِّم إِسْ َح َ
ت عِ ْندَ ال َّن ِبًِّ
ٌِم ِب ْن ِ
ت دٌِ َن ٍ
ِ ِ
ٌق أ ِّم َحك ٍ
ُ
َ
ُ
َ
صلَّى َّ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
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"أتِمًِّ
صلى هللا ُ َعل ٌْ ِه َو َسل َم
ْن اآلن بعد َما َش ِبعْ ِ
ت َف َقا َل ل َها الن ِبًُّ َ
َف َقا َل ل َها ذو ال ٌَدَ ٌ ِ
ص ْومَكِ َفإِ َّن َما ه َُو ِر ْز ٌق َسا َق ُه َّ
ٌِل ْاألَ ْك ِل
َ
هللا ُ إِلَ ٌْكِ " َوفًِ َه َذا َر ٌّد َعلَى َمنْ َفرَّ َق َبٌ َْن َقل ِ
ْ
ْ
ار
ٌِر ِه َوم َِن المُسْ َتظ َر َفا ِ
ْن دٌِ َن ٍ
ْج َعنْ َعمْ ِرو ب ِ
َو َكث ِ
ت َما َر َواهُ عبد الرَّ َّزاق َعن ابن ُج َرٌ ٍ
ٌت َف َط ِعمْ ُ
صابِمًا َف َنسِ ُ
أَنَّ إِ ْن َسا ًنا َجا َء إِلَى أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َف َقا َل أَصْ َبحْ ُ
س َقا َل
ت َقا َل َال َبؤْ َ
ت َ
س َّ
ت َو َش ِرب ُ
ٌت َو َط ِعمْ ُ
ان َف َنسِ ُ
ُث َّم دَ َخ ْل ُ
اك ُث َّم َقا َل
هللا ُ أَ ْط َع َم َك َو َس َق َ
ْت َقا َل َال َبؤْ َ
ت َعلَى إِ ْن َس ٍ
ٌت َف َط ِعمْ ُ
آخ َر َف َنسِ ُ
دَ َخ ْل ُ
ت َعلَى َ
".
ت َف َقا َل أَبُو ه َُر ٌْ َرة أَ ْنت إِ ْن َسان لم تتعود الصٌّام
والؽرٌب أن القرطبً كان أعدل من ابن العربً فً هذه المسؤلة ألنه اشترط العمل
بالحدٌث صحته بٌنما لجؤ ابن العربً إلى القٌاس مع وجود النص فؤنكر النص
فجعله من الظاهر فؤوله ،فتبٌن أن الراجح فً من أكل أو شرب ناسٌا فً رمضان
عدم الكفارة إجماعا وعدم القضاء ترجٌحا ،وهللا تعالى أعلم.
َ
ان :إِ َّن ُه لَ ْم ٌَ َر أَ َح ًدا ِمنْ أَهْ ِل
ض َ
َّام َبعْ دَ ْالف ِْط ِر ِمنْ َر َم َ
* -وقال َمالِك :فًِ صِ ٌَ ِام سِ َّت ِة أٌ ٍ
ُون
ْالع ِْل ِم َو ْالفِ ْق ِه ٌَصُو ُم َهاَ ،ولَ ْم ٌَبْل ُ ْؽه َذل َِك َعنْ أَ َح ٍد م َِن ال َّسلَؾِ َ ،وإِنَّ أَهْ َل ْالع ِْل ِم ٌَ ْك َره َ
ْس فٌ ُه لَ ْو
ان أهل ْال َج َفا ِء َوأَهْ ُل ْال َج َهالَةَِ ،ما لٌَ َ
ض َ
ون ِب ْد َع َتهَُ ،وأَنْ ٌ ُْلح َِق ِب َر َم َ
َذل َِكَ ،و ٌَ َخافُ َ
ون َذل َِك ".الشرح :هذا القول الذي
ص ًة من أَهْ ِل ْالع ِْل ِمَ ،و َرأَ ْو ُه ْم ٌَعْ َمل ُ َ
َرأَ ْوا فًِ َذل َِك ر ُْخ َ
أودعه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى موطؤه ٌعتبر قوال فاقد الدلٌل ،وذهب بعض
محدثً المالكٌة إلى القول بؤنه لم ٌطلع على الحدٌث وأنه لو اطلع علٌه لما صدر
منه هذا القول ،وقال ابن دحٌة الكلبً المالكً بؤنه وصله الحدٌث لكنه جاء من
طرٌق سعد بن سعٌد وهو ضعٌؾ عنده وقد بٌنا ذلك فً كتابنا "فتح الرب الساتر
لتمٌٌز الحدٌث المتواتر" ،وكذلك فً كتابنا "من فضابل رمضان دخول الجنة من
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باب الرٌان وقراءة القرآن وتحقٌق صفات عباد الرحمان" حٌث قلنا /4 :صٌام ستة
من شوال :أ /وأما فٌما ٌخص بصٌام ستة أٌام من شوال فإن اإلمام مالك شذ بقولته
هذه وقد تداركها الحافظ أبو الولٌد محمد بن خلؾ الباجً قاببل فً المنتقى "لم ٌبلؽه
الحدٌث" ومثله الداودي وهو الصحٌح ألن اإلمام مالكا من أورع وأتقى علماء
المدٌنة وأكثرهم اتباعا للسنة وحثهم على اتباع السنة فلو وصله الحدٌث لكان عمل
به ،وكونه لم ٌصله الحدٌث لٌس عٌبا فقد قال لؤلمٌر العباسً لما أراد أن ٌجمع
الناس على الموطإ بؤن الصحابة تفرقوا فً األمصار وقد تؽٌب علٌه سنة كما أن أبا
بكر الصدٌق وعمر بن الخطاب قد ؼابت علٌهما سنة حفظها ابن عمر وجابر وأبو
هرٌرة،فقد اختلفا فً أول األمر فً محاربة مانعً الزكاة وقد احتج أبو بكر بالقٌاس
حٌن قال :وهللا لو منعونً عقاال (وفً رواٌة عناقا) كانوا ٌعطونه لرسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم لقاتلتهم علٌها وهللا ألقاتلن من فرق بٌن الصبلة والزكاة ،فً حٌن
أخرج البخاري ومسلم وؼٌرهما من حدٌث عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما
َّ
هللا بْنُ
الحدٌث الصرٌح فً محاربة من منع الزكاة ،قال البخاريَ -25 :ح َّد َث َنا َع ْب ُد ِ
ار َةَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ُ
شعْ َب ُةَ ،عنْ َواقِ ِد
الح َرمًُِّ بْنُ ُع َم َ
م َُح َّم ٍد المُسْ َندِيُّ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا أَبُو َر ْو ٍح َ
ت أَ ِبً ٌ َُح ِّد ُ
ْن م َُح َّمدٍَ ،قا َلَ :س ِمعْ ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
ْن ُع َم َر ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ثَ ،ع ِن اب ِ
ب ِ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
اس َح َّتى ٌَ ْ
َو َسل َم َقا َل« :أم ِْر ُ
ش َهدُوا أنْ َّلَ إِلَ َه إِ ََّّل هللاَُ ،وأنَّ ُم َح َّمدً ا َر ُ
ت أنْ أقاتِلَ ال َّن َ
سول ُ
َّ
الصالَ َةَ ،و ٌُ ْإ ُتوا َّ
اء ُه ْم َوأَ ْم َوالَهُ ْم
ص ُموا ِم ِّنً ِد َم َ
الز َكا َةَ ،فإِ َذا َف َعلُوا َذلِ َك َع َ
هللاَِ ،و ٌُقٌِ ُموا َّ
َّان
ِسا ُب ُه ْم َعلَى َّ ِ
هللا» وقال مسلمَ )22 ( -36 :ح َّد َث َنا أَبُو َؼس َ
إِ ََّّل ِب َح ِّق ا ِإل ْسالَ ِمَ ،وح َ
َّاحَ ،عنْ ُ
ْال ِمسْ َمعِىُّ َمالِ ُ
ْن
حدَِ ،ح َّد َث َنا َع ْب ُد ْال َملِكِ بْنُ ال َّ
ك بْنُ َع ْب ِد ْال َوا ِ
شعْ َب َةَ ،عنْ َواقِ ِد ب ِ
صب ِ
ْن ُع َم َرَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل
ْن ُع َم َرَ ،عنْ أَ ِبٌهَِ ،عنْ َع ْب ِد هللاِ ب ِ
ْن َع ْب ِد هللاِ ب ِ
ْن َز ٌْ ِد ب ِ
م َُح َّم ِد ب ِ
ش َهدُوا أَنْ ََّل إِلَ َه إِ ََّّل هللا ُ َوأنََّ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
اس َح َّتى ٌَ ْ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسل َم« :أم ِْر ُ
ت أنْ أقاتِلَ ال َّن َ
هللاِ َ
الص َال َةَ ،و ٌُ ْإ ُتوا َّ
ص ُموا ِم ِّنً
الز َكا َةَ ،فإِ َذا َف َعلُواَ ،ع َ
سول ُ هللاَِ ،و ٌُقٌِ ُموا َّ
ُم َح َّمدً ا َر ُ
َ
ِسا ُبهُ ْم َعلَى هللاِ» فالتقى إسناد الشٌخٌن عند شعبة،
اء ُه ْمَ ،وأ ْم َوالَهُ ْم إِ ََّّل ِب َح ِّق َهاَ ،وح َ
ِد َم َ
وأما دلٌل الجمهور بصٌامها لما فٌها من فضل ما أخرجه مسلم عن أبً أٌوب
ص ْو ِم سِ َّت ِة أَ ٌَّ ٍام مِنْ َ
ال
است ِْح َبا ِ
ب َ
اب ْ
األنصاري رضً هللا عنه ،قال مسلمَ -39 :ب ُ
ش َّو ٍ
َ
ُ
ُّوبَ ،وقُ َت ٌْ َبة بْنُ َسعٌِ ٍد َ ،و َعلًُِّ بْنُ
ضانَ َ )1164 ( - 204 :ح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ أٌ َ
اعا ل َِر َم َ
إِ ْت َب ً
ُّوبَ :ح َّد َث َنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل بْنُ َجعْ َف ٍر ،أَ ْخ َب َرنًِ َسعْ ُد
حُجْ ٍرَ ،ج ِمٌعً ا َعنْ إِسْ مَاعِ ٌ َلَ ،قا َل ابْنُ أٌَ َ
ُّوب
ار ِ
ْن َث ِاب ِ
جًِّ َ ،عنْ أَ ِبً أٌَ َ
ث ْال َخ ْز َر ِ
ْن َقٌ ٍ
تب ِ
ْسَ ،عنْ ُع َم َر ب ِ
بْنُ َسعٌِ ِد ب ِ
ْن ْال َح ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلَ « :منْ
اريِّ َرضِ ًَ هللا ُ َع ْنهُ ،أَ َّن ُه َح َّد َثهُ ،أَنَّ َرسُو َل هللاِ َ
ْاألَ ْن َ
ص ِ
ضانَ ُث َّم أَ ْت َب َع ُه سِ ًّتا مِنْ َ
الَ ،كانَ َكصِ ٌَ ِام الدَّ هْ ِر»  ،وفً رواٌة ألبً داود
صا َم َر َم َ
َ
ش َّو ٍ
والترمذي عن أبً أٌوب قال :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم" :من صام
رمضان وأتبعه ستا من شوال فكؤنما صام الدهر" وقال الترمذي -759 :حدثنا أحمد
بن منٌع قال :حدثنا أبو معاوٌة قال :حدثنا سعد بن سعٌد ،عن عمر بن ثابت ،عن
أبً أٌوب قال :قال النبً صلى هللا علٌه وسلم« :من صام رمضان ثم أتبعه ستا من
شوال فذلك صٌام الدهر» وفً الباب عن جابر ،وأبً هرٌرة ،وثوبان«:حدٌث أبً
أٌوب حدٌث حسن صحٌح»« ،وقد استحب قوم صٌام ستة أٌام من شوال بهذا
الحدٌث» .قال ابن المبارك« :هو حسن هو مثل صٌام ثبلثة أٌام من كل شهر» .قال
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ابن المبارك« :وٌروى فً بعض الحدٌث وٌلحق هذا الصٌام برمضان»« ،واختار
فً أول الشهر»[ ،ص ]124 :وقد روي عن ابن
ابن المبارك أن تكون ستة أٌام
المبارك أنه قال« :إن صام ستة أٌام من شوال متفرقا فهو جابز» .وقد روى عبد
العزٌز بن محمد ،عن صفوان بن سلٌم ،وسعد بن سعٌد ،عن عمر بن ثابت ،عن
أبً أٌوب ،عن النبً صلى هللا علٌه وسلم هذا ،وروى شعبة ،عن ورقاء بن عمر،
عن سعد بن سعٌد هذا الحدٌث« ،وسعد بن سعٌد هو أخو ٌحٌى بن سعٌد األنصاري
وقد تكلم بعض أهل الحدٌث فً سعد بن سعٌد من قبل حفظه» .حدثنا هناد قال:
أخبرنا الحسٌن بن علً الجعفً ،عن إسرابٌل أبً موسى ،عن الحسن البصري قال:
كان إذا ذكر عنده صٌام ستة أٌام من شوال ،فٌقول« :وهللا لقد رضً هللا بصٌام هذا
الشهر عن السنة كلها» ورواه اإلمام أحمد وقال هو من ثبلثة أوجه عن النبً صلى
هللا علٌه وسلم وٌفسر ذلك ما أخرجه سعٌد بن منصور بإسناده عن ثوبان قال :قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "من صام رمضان شهر بعشرة أشهر وصام ستة
أٌام بعد الفطر وذلك تمام سنة" ٌعنً أن الحسنة بعشر أمثالها والحدٌث أخرجه ابن
ماجه والدارمً قلت بل متواتر عند البعض كما بٌنا ذلك وهكذا أخرجه السٌوطً
فً" قطؾ األزهار" والكتانً فً" نظم المتناثر" ضمن األحادٌث المتواترة وقال
رواه )1 :أبو هرٌرة  )2ابن عباس  )3البراء بن عازب  )4جابر بن عبد هللا  )5قٌس
بن طلق عن أبٌه  )6رجل من الصحابة  )7والد أبً الملٌح ،فتبٌن أن شطري
اإلجماع واهمان وهللا تعالى أعلم قلت وفً تواتر الحدٌث نظر كما بٌنا ذلك أكثر فً
كتابنا "فتح الرب الساتر" وإنما هو مشهور صحٌح حٌث بٌنا أن ابن دحٌة حاول
الطعن فً جمٌع طرق الحدٌث إال أنه لما وصل إلى حدٌث ثوبان الذي حسنه أبً
حاتم الرازي فً العلل أقر بصحته وقد رد على ابن دحٌة الكٌكلندي الشافعً بما ال
ٌتسع الوقت لتقدٌمه هنا ".حٌث بٌنا فً كتابنا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث
المتواتر" حقٌقة هذا الحدٌث حٌن قلنا :ي" :17من صام رمضان وأتبعه ستا من
شوال فكؤنما صام الدهر" أخرجه السٌوطً فً "قطؾ األزهار المتناثرة" عن
ثمانٌة من الصحابة ولذلك لم ٌخرجه الزبٌدي الذي اشترط عشرة مثل السٌوطً لكنه
التزم بشرطه خبلفا للسٌوطً وأقره الكتانً فً"نظم المتناثر" قلت رواه:
1ـ أبو أٌوب :أخرجه عبد الرزاق الصنعانً وأحمد و مسلم والترمذي وقال :حدٌث
أبً أٌوب حسن صحٌح والدارمً وقد قرن به والطبرانً فً المعجم الكبٌر وقرن
به صفوان بن سلٌم كما رواه البزار والشاشً والحمٌدي وقرن به صفوان بن سلٌم
من رواٌة الدراوردي ومثله النسابً فً السنن الكبرى ،قال -2876 :أَ ْخ َب َر َنا َخ َّبل ُد بْنُ
ْن َث ِابتٍَ ،عنْ
ص ْف َو َ
أَسْ لَ َمَ ،قا َل ال َّد َر َاورْ دِيُّ َعنْ َ
ْن َسعٌِدٍَ ،عنْ ُع َم َر ب ِ
ْن ُسلٌَ ٍْمَ ،و َسعْ ِد ب ِ
ان ب ِ
ضانَ َوأَ ْت َب َع ُه
صا َم َر َم َ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ « :منْ َ
ُّوبَ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ َ
أَ ِبً أٌَ َ
صلَّى هللا ُ
سِ ًّتا مِنْ َ
صا َم الدَّ هْ َر ُكلَّ ُه» وأخرجه الطحاوي من رواٌة صفوان بن
ال َف َكؤ َ َّن َما َ
ش َّو ٍ
سلٌم وزٌد بن أسلم عن عمر بن ثابت ،قال بعد رواٌة سعد بن سعٌدَ -2343 :ك َما َق ْد
ٌز بْنُ
َح َّد َث َنا ٌُوسُؾُ بْنُ ٌَ ِزٌدَ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َسعٌِ ُد بْنُ َم ْنص ٍ
ُورَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد ْال َع ِز ِ
ابتٍ[ ،ص]123:
م َُح َّمدٍَ ،قا َل :أَ ْخ َب َرنًِ َ
ْن َث ِ
ص ْف َوانُ بْنُ ُسلٌَ ٍْمَ ،و َز ٌْ ُد بْنُ أَسْ لَ َمَ ،عنْ ُع َم َر ب ِ
صلَّى َّ
صا َم
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
" َمنْ َ
اريِّ َ ،قا َلَ :قا َل َرسُو ُل هللاِ َ
ُّوب ْاألَ ْن َ
َعنْ أَ ِبً أٌَ َ
ص ِ
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ضانَ َوأَ ْت َب َع ُه سِ ًّتا مِنْ َ
ثم ذكر رواٌة الحمٌدي وأما
صا َم الدَّ هْ َر"
ال َف َكؤ َ َّن َما َ
َر َم َ
ش َّو ٍ
- 385
متابعة أخٌه القاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري فقد أخرجها الحمٌدي ،قال:
ْن ُسلٌَ ٍْم،
ص ْف َو َ
ٌز بْنُ م َُح َّم ٍد ال َّد َر َاورْ دِيُّ َ ،عنْ َ
ان ب ِ
َح َّد َث َنا ْال ُح َم ٌْدِيُّ َقا َل :ثنا َع ْب ُد ْال َع ِز ِ
صلَّى
هللا َ
اريِّ أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ُّوب ْاألَ ْن َ
ْن َث ِابتٍَ ،عنْ أَ ِبً أٌَ َ
ْن َسعٌِدٍَ ،عنْ ُع َم َر ب ِ
َو َسعْ ِد ب ِ
ص ِ
ً
َ
َ
ضانَ َوأ ْت َب َع ُه سِ ّتا مِنْ َ
صا َم الدَّ هْ َر»
ال َف َكؤ َّن َما َ
صا َم َر َم َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلَ « :منْ َ
ش َّو ٍ
ْن
[صَ -386 ]372:ح َّد َث َنا ْال ُح َم ٌْدِيُّ َقا َل :ثنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل بْنُ إِ ْب َراهٌِ َم الصَّابِ ُػَ ،عنْ ٌَحْ ٌَى ب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ِبم ِْث ِل َذل َِك ".
ُّوب َع ِن ال َّن ِبًِّ َ
ْن َث ِابتٍَ ،عنْ أَ ِبً أٌَ َ
َسعٌِدٍَ ،عنْ ُع َم َر ب ِ
فالحمٌدي قرنه بصفوان ثم أتبعه برواٌة أخٌه ٌحً ،وأعله ابن دحٌة بسعد بن سعٌد
وزعم أن مالكا تركه وروى عن أخوٌه ولذلك لم ٌعمل بهذا الحدٌث ألنه ضعٌؾ
سعد بن سعٌد بن قٌس بن عمرو
عنده ،قلت وما قٌل فً سعد نلخصه فٌما ٌلً:
ابن
األنصاري ،أخو ٌحٌى بن سعٌد :قال ابن سعد :كان ثقة قلٌل الحدٌث ،وذكره
حبان فً "الثقات"  ، 379/6وقال :كان ٌخطا ،لم ٌفحش خطإه ،فلذلك سلكناه مسلك
العدول ،وقال ابن عدي :له أحادٌث صالحة تقرب من االستقامة ،وال أرى بحدٌثه
بؤسا بمقدار ما ٌروٌه ،وضعفه اإلمام أحمد وروى عنه هذا الحدٌث  ،وقال النسابً:
لٌس بالقوي وروى عنه هذا الحدٌث وقد بٌن أن قوله لٌس بالقوي لٌس بجرح ٌرد
الحدٌث  ،وضعفه ابن معٌن فً رواٌة ،وقال فً رواٌة أخرى :صالح ،وأخرج له
مسلم فً "صحٌحه" حدٌث" :من صام رمضان ،وأتبعه ستا من شوال" ،وقال
الذهبً فً "الكاشؾ" :صدوق ،وقد تابعه على حدٌثه هذا ؼٌر واحد من الثقات ،ولم
ٌرو عنه مالك وروى عن أخوٌه القاضً ٌحً بن سعٌد وعبد ربه ،فرواٌة أبً
أٌوب التً أخرج مسلم صحٌحة إن شاء هللا تعالى  ،وهللا تعالى أعلم.
الهٌثمً فً موارد الظمآن والبٌهقً

 2ـ ثوبان :النسابً وابن ماجه وقال الترمذي وفً الباب عنه وابن حبان و
وأحمد وصححه أبو حاتم كما فً علل ابنه.
 3ـ جابر بن عبد هللا :قال الترمذي وفً الباب عنه والهٌثمً عن أحمد والبزار والطبرانً وأخرجه البٌهقً.
 4ـ أبو هرٌرة :البزار وقال الترمذي وفً الباب عنه والهٌثمً والطبرانً فً األوسط وأبونعٌم وابن عدى فً
الكامل بؤسانٌد ضعٌفة.
 5ـ ابن عباس :الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً
 6ـ ابن عمر :الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً
 7ـ ؼنام :الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً
 8ـ البراء بن عازب :الدارقطنً
 9ـ ابن طاووس عن أبٌه :الدارمً
 10ـ شداد بن أوس :ابن أبً حاتم الرازي فً العلل.

قلت :أخرج الحافظ أبو سعٌد صبلح الدٌن خلٌل بن كٌكلندي العبلبً الشامً فً
نقلته "رفع اإلشكال عن صٌام ستة أٌام من شوال" قال " :قال أبو الخطاب بن دحٌة
رحمه هللا" هذا الحدٌث ال ٌصح عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ألنه ٌدور على
سعد بن سعٌد وهو ضعٌؾ جدا ،تركه مالك وأنكر علٌه هذا الحدٌث ،وأخذ عن
أخوٌه اإلمامٌن ٌحى بن سعٌد القاضً ،وعبد ربه بن سعٌد ،ثم ذكر ما نقل عن
مالك فً الموطإ بترك العمل بالحدٌث وقال الترمذي تكلموا فٌه من قبل حفظه وقال
النسابً لٌس بالقوي ،وقاله أبو حاتم محمد بن حبان ورد علٌه قاببل :وأما قوله بؤنه
ٌدور على سعد بن سعٌد فلٌس كذلك؛ بل قد رواه صفوان بن سلٌم و ٌحى بن سعٌد
القاضً  -أخو سعد المذكور  -عن عمر بن ثابت أٌضا وقد قال ابن دحٌة :وقد
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روى عن صفوان بن سلٌم وسعد بن سعٌد عن عمر بن ثابت وهوحدٌث منكر على
الدراوردي" إال أن الحافظ الكٌكلندي دافع دفاعا مستمٌتا إلظهار صحة حدٌث أبً
أٌوب كما بٌن صحة حدٌث ثوبان ونقل عن ابن دحٌة قوله :ولٌس فً هذا الباب
حدٌث له سند سوى حدٌث ثوبان ،فإنه من األحادٌث المسندة الحسان فحاول
تصحٌحه وهو كذلك أ جاد و أما ترقٌته إلى التواتر كما فعل السٌوطً والكتانً فبل"
فإنً أقول بصحته وشهرته ال بتواتره.
* شداد بن أوس :ابن أبً حاتم الرازي فً العلل قال :قال أبً :حدثنا صفوان بن
صالح قال ثنا مروان الطاطري عن ٌحً بن حمزة عن ٌعلى بن الحارث عن أبً
األشعث الصنعانً عن شداد بن أوس.
* -قال َمالِك :ولَ ْم أَسْ َمعْ أن أَ َح ًدا ِمنْ أَهْ ِل ْالع ِْل ِم َو ْالفِ ْقهَِ ،و َمنْ ٌُ ْق َتدَ ى ِبهِْ ٌَ ،ن َهى َعنْ
صِ ٌَ ِام ٌَ ْو ِم ْال ُجم َُعةَِ ،وصِ ٌَا ُم ُه َح َس ٌن ،لمن قوي علٌه َو َق ْد َرأٌَ ُ
ض أَهْ ِل ْالع ِْل ِم
ْت َبعْ َ
ان ٌَ َت َحرَّ اهُ ".الشرح :هنا أٌضا ٌصرح اإلمام مالك رحمه هللا تعالى
ٌَصُو ُمهَُ ،وأ ُ َراهُ َك َ
وإٌانا بؤنه لم ٌسمع من ٌقتدى به ٌنهى عن صٌام الجمعة ،وقال" :وصٌامه حسن لمن
قوي علٌه ،ورأٌت بعض أهل العلم ٌصومه ،وأراه كان ٌتحراه"،وهل ٌوجد من
ٌقتدى به أفضل وأكبر وأعلم وأتقى من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقد جاء عنه
النهً عن إفراد الجمعة بصٌامَ ،عنْ ُم َح َّم ِد ْب ِن َع َّبا ِد ْب ِن َج ْع َف ٍر َقالََ :سؤ َ ْل ُ
اب ًرا:
ت َج ِ
صلَّى َّ
ُم َّت َف ٌق
ص ْو ِم ٌَ ْو ِم ا ْل ُج ُم َعةِى َقالََ :ن َع ْم»
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َعنْ َ
«أَ َن َهى ال َّن ِب ًُّ َ
هللا
ص ْو ٍم "َ .و َعنْ أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
اريِّ فًِ ِر َوا ٌَ ٍة" :أَنْ ٌُ ْف َردَ ِب َ
َعلَ ٌْ ِهَ .ول ِْلب َُخ ِ
صلَّى َّ
صو ُموا ٌَ ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة َّإَّل َو َق ْبلَ ُه ٌَ ْو ٌم ،أَ ْو َب ْعدَ هُ ٌَ ْو ٌم» َر َواهُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمََّ « :ل َت ُ
َ
صوا لَ ٌْلَ َة ا ْل ُج ُم َع ِة بِقِ ٌَ ٍام مِنْ َب ٌْ ِن اللَّ ٌَالًَِ ،و ََّل
اع ُة َّإال ال َّن َسابًِّ َ .ولِمُسْ ل ٍِم َ «:و ََّل َت ْخ َت ُّ
ْال َج َم َ
صو ُم ُه أَ َح ُد ُك ْم»
ص ْو ٍم ٌَ ُ
صوا ٌَ ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة ِبصِ ٌَ ٍام مِنْ َب ٌْ ِن ْاألَ ٌَّ ِام َّإَّل أَنْ ٌَ ُكونَ فًِ َ
َت ْخ َت ُّ
صو ُموا
َو ِألَحْ َمدَ « ٌَ ْو ُم ا ْل ُج ُم َع ِة ٌَ ْو ُم عِ ٌ ٍد َف َال َت ْج َعلُوا ٌَ ْو َم عِ ٌ ِد ُك ْم ٌَ ْو َم صِ ٌَا ِم ُك ْم َّإَّل أَنْ َت ُ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم دَ َخلَ َعلَ ٌْ َها فًِ
سولَ َّ ِ
هللا َ
َق ْبلَ ُه أَ ْو َب ْعدَ هُ»َ .و َعنْ َج َو ٌْ ِر ٌَ َة «أَنَّ َر ُ
صومٌِنَ َؼدً اى َقالَ ْت
ص ْم ِ
سى َقالَ ْتََّ :لَ ،قالََ :ت ُ
صابِ َم ٌة َف َقالَ :أَ ُ
ًِ َ
ٌَ ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َوه َ
ت أَ ْم ِ
َ
َ
اريُّ َوأَبُو دَ اوُ د َوه َُو دَ لٌِ ٌل َعلَى أَنَّ ال َّت َط ُّو َع َال
ََّلَ ،قالََ :فؤ ْفطِ ِري» َر َواهُ أحْ َم ُد َو ْالب َُخ ِ
صلَّى َّ
ْ
صو ُموا ٌَ ْو َم
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َلََّ « :ل َت ُ
َّاس أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ
ْن َعب ٍ
ُوع َ ،و َعنْ اب ِ
ٌَل َز ُم ِبال ُّشر ِ
ا ْل ُج ُم َع ِة َو ْحدَ هُ »َ ،حد ُ
ث أَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة ْال ُم َت َق ِّد ِمَ ،وفًِ إسْ َنا ِد ِه
َّاس ه َُو م ِْث ُل َحدٌِ ِ
ْن َعب ٍ
ٌِث اب ِ
ض َّع َف ُه ْاألَ ِبم َُّةَ .و َعنْ ُج َنادَ َة ْاألَ ْز ِديِّ
ٌِن َو َ
ْن ُع َب ٌْ ِد َّ ِ
ْالح َُسٌْنُ بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
هللاَ .و َّث َق ُه ابْنُ َمع ٍ
هللا ب ِ
صلَّى َّ
َقا َل«:دَ َخ ْل ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  -فًِ ٌَ ْو ِم ُج ُم َع ٍة فًِ َس ْب َع ٍة مِنْ
ول َّ ِ
هللا َ -
ت َعلَى َر ُ
س ِ
هللا :إ َّنا
سولَ َّ ِ
اءَ ،فقُ ْل َناٌَ :ا َر ُ
ْاألَ ْز ِد إ َنا ًثا ِم ْنهُ ْم َوه َُو ٌَ َت َؽدَّ ىَ ،ف َقالََ :هل ُ ُّموا إلَى ا ْل َؽدَ ِ
صو ُمونَ َؼدً اى قُ ْل َنا ََّلَ ،قالََ :فؤ َ ْفطِ ُروا،
سى قُ ْل َناََّ :لَ ،قالَ :أَ َف َت ُ
صِ ٌَا ٌمَ ،ف َقالَ :أَ ُ
ص ْم ُت ْم أَ ْم ِ
اء َف َ
ش ِر َبَ ،وه َُو َعلَى
اء مِنْ َم ٍ
س َعلَى ا ْل ِم ْن َب ِر دَ َعا ِبإِ َن ٍ
َفؤ َ َك ْل َنا َم َع ُه؛ َفلَ َّما َخ َر َج َو َجلَ َ
َ .ر َوا ُه َما أَحْ َم ُد  ،قال
صو ُم ٌَ ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة»
اس ٌَ ْن ُظ ُرونَ ٌُ ِرٌ ِه ْم أَ َّن ُه ََّل ٌَ ُ
ا ْل ِم ْن َب ِر َوال َّن ُ
الشوكانً فً "نٌل األوطار"َ " :و َحد ُ
ث َج َو ٌْ ِر ٌَ َة
ٌِث ُج َنادَ َة ْاألَ ْز ِديِّ ه َُو م ِْث ُل َحدٌِ ِ
ٌِح َّإال ح َُذ ٌْ َف َة
َوأَ ْخ َر َج ُه أٌَْضً ا ْال َحا ِك ُم َوأَ ْخ َر َج ُه أٌَْضً ا ال َّن َسابًِّ ِبإِسْ َنا ٍد ِر َجال ُ ُه ِر َجا ُل ال َّ
صح ِ
ارقًَِّ َوه َُو َم ْقبُو ٌلَ .ق ْول ُ ُهَ ( :قا َلَ :ن َع ْم) َزادَ مُسْ لِ ٌم َوأَحْ َم ُد َو َؼ ٌْ ُر ُه َما َق َاالَ :ن َع ْم َو َربِّ َه َذا
ْال َب ِ
حبُ ْالعُمْ دَ ِة َف َع َزا َها إلَى مُسْ ل ٍِم
صا ِ
ْال َب ٌْ ِ
ت َ -وفًِ ِر َوا ٌَ ِة ال َّن َسابًِّ َ " .و َربِّ ْال َكعْ َب ِة " َو َو َه َم َ
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ًْ ْالم ْ
ُطلَ َق فًِ الرِّ َوا ٌَ ِة ْاألُولَى ُم َق ٌَّ ٌد
ص ْو ٍم) فٌِ ِه دَ لٌِ ٌل َع َلى أَنَّ ال َّنه َ
َق ْول ُ ُه( :أَنْ ٌُ ْف َردَ ِب َ
ت َق ْول ُ ُهَّ ( :إال َو َق ْبلَ ُه
اإل ْف َرا ِد َال َإذا لَ ْم ٌُ ْف ِر ْد ْال ُجم َُع َة ِبالص َّْو ِم َك َما ٌَؤْتًِ فًِ َبقِ ٌَّ ِة الرِّ َوا ٌَا ِ
ِب ْ ِ
ٌَ ْو ٌم أَ ْو َبعْ دَ هُ ٌَ ْو ٌم) أَيْ َّإال أَنْ َتصُومُوا َق ْبلَ ُه ٌَ ْومًا أَ ْو َتصُومُوا َبعْ دَ هُ ٌَ ْومًاَ ،و َك َذا َو َق َع فًِ
اإلسْ مَاعِ ٌلًِِّ َف َقا َلَّ ":إال أَنْ َتصُومُوا َق ْبلَ ُه أَ ْو َبعْ دَ هُ "َ ،وفًِ ِر َوا ٌَ ٍة لِمُسْ ل ٍِم « َّإال أَنْ
ِر َوا ٌَ ِة ْ ِ
َتصُومُوا َق ْبلَ ُه ٌَ ْومًا أَ ْو َبعْ دَ هُ ٌَ ْومًا» َو َه ِذ ِه الرِّ َوا ٌَ ُ
ات ُتفٌِ ُد م ُْطلَ َق ال َّنهًِْ أٌَْضً اَ .ق ْول ُ ُهَ ( :و َال
ٌص لَ ٌْلَ ِة
از َت ْخصِ ِ
َت ْخ َتصُّوا لَ ٌْلَ َة ْال ُجم َُع ِة ِبقِ ٌَ ٍام ِمنْ َبٌ ِ
ْن اللَّ ٌَالًِ) فٌِ ِه دَ لٌِ ٌل َعلَى َعدَ ِم َج َو ِ
ْن اللَّ ٌَالًِ " .وقال الشوكانً فً "نٌل األوطار"َ " :قا َل
ْال ُجم َُع ِة ِبقِ ٌَ ٍام أَ ْو َ
ص َبل ٍة ِمنْ َبٌ ِ
ال َّن َو ِويُّ فًِ َشرْ ِح مُسْ ل ٍِمَ :و َه َذا ُم َّت َف ٌق َعلَى َك َرا َه ِت ِهَ .قا َلَ :واحْ َت َّج ِب ِه ْال ُعلَ َما ُء َعلَى َك َرا َه ِة
َه ِذ ِه الص ََّبل ِة ْال ُم ْب َتدَ َع ِة الَّتًِ ُت َسمَّى الرَّ َؼابِبُ َقا َت َل َّ
هللا ُ َواضِ َع َها َوم ُْخ َت ِر َع َهاَ ،فإِ َّن َها ِب ْد َع ٌة
ض َبللَ ٌة َو َج َهالَ ٌة َوفٌِ َها ُم ْن َك َر ٌ
اع ٌة
ؾ َج َم َ
ص َّن َ
ات َظاه َِرةٌَ .و َق ْد َ
ًِ َ
ُم ْن َك َرةٌ ِمنْ ْال ِبدَ ِع الَّتًِ ه َ
ح َها
ُص َّن َفا ٍ
ُصلٌِّ َها َو ُم ْب َتدِعِ َها َودَ َالب ِِل قُ ْب ِ
ٌِس ًة فًِ َت ْق ِبٌ ِ
ٌِل م َ
ت َنف َ
ِمنْ ْاألَبِ َّم ِة م َ
ح َها َو َتضْ ل ِ
ص َرَ ،و َ َّ
ث
هللا ُ أَعْ لَ ُم ا ْن َت َهى.
َواسْ ُت ِد َّل ِبؤ َ َحادٌِ ِ
ٌِل َفاعِ لِ َها أَ ْك َث َر ِمنْ أَنْ ُتحْ َ
َوب ُْط َبلنِ َها َو َتضْ ل ِ
ب َعلَى َم ْن ِع إ ْف َرا ِد ٌَ ْو ِم ْال ُجم َُع ِة ِبال ِّ
ص ٌَ ِامَ .و َق ْد َح َكاهُ ابْنُ ْال ُم ْن ِذ ِر َوابْنُ َح ْز ٍم َعنْ َعلًٍِّ
ْال َبا ِ
ان َوأَ ِبً َذرٍّ َ .قا َل ابْنُ َح ْز ٍمَ :و َال َنعْ لَ ُم لَهُ ْم م َُخالِ ًفا فًِ الص ََّحا َبةِ،
َوأَ ِبً ه َُر ٌْ َر َة َو َس ْل َم َ
ب َّ
َو َن َقلَ ُه أَبُو َّ
ض ال َّشافِ ِع ٌَّ ِةَ .و َقا َل ابْنُ ْال ُم ْن ِذ ِر:
الط ٌِّ ِ
ْن ْال ُم ْن ِذ ِر َو َبعْ ِ
الط َب ِريُّ َعنْ أَحْ َمدَ َواب ِ
ص ْو ِم ٌَ ْو ِم ْال ُجم َُع ِة َك َما َث َب َ
َث َب َ
ص ْو ِم ٌَ ْو ِم ْالعٌِدَِ ،و َه َذا ٌُ ْش ِع ُر ِبؤ َ َّن ُه
ت َعنْ َ
ت ال َّن ْه ًُ َعنْ َ
ٌَ َرى َتحْ ِرٌ َم ُهَ .و َقا َل أَبُو َجعْ َف ٍر َّ
اع ُم ْن َعقِ ٌد
الط َب ِريُّ َ ٌُ :فرَّ ُق َبٌ َْن ْالعٌِ ِد َو ْال ُجم َُع ِة ِبؤَنَّ ْاإلِجْ َم َ
ب ْالجُمْ هُو ُر إلَى ال َّنهًِْ فٌِ ِه
صا َم َق ْبلَ ُه أَ ْو َبعْ دَ هَُ ،و َذ َه َ
ص ْو ِم ٌَ ْو ِم ْالعٌِدَِ ،ولَ ْو َ
َعلَى َتحْ ِر ٌِم َ
لِل َّت ْن ِزٌ ِهَ .و َقا َل َمالِ ٌ
ْن َمسْ عُو ٍد ْاآلتًِ« :أَنَّ
ك َوأَبُو َحنٌِ َف َةَ :ال ٌ ُْك َرهَُ ،واسْ َتدَ َّال ِب َحدٌِ ِ
ث اب ِ
صلَّى َّ
ْس
ان ٌُ ْفطِ ُر ٌَ ْو َم ْال ُجم َُع ِة» َقا َل فًِ ْال َف ْت ِحَ :ولٌَ َ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -ق َّل َما َك َ
ال َّن ِبًَّ َ -
ان ٌَصُو ُم َها،
ان َال ٌَ َت َع َّم ُد ف ِْط َرهُ َإذا َو َق َع فًِ ْاألٌَ َِّام الَّتًِ َك َ
فٌِ ِه حُجَّ ٌة؛ ِألَ َّن ُه ٌُحْ َت َم ُل أَ َّن ُه َك َ
ْن" .
َو َال ٌ َ
ُضا ُّد َذل َِك َك َرا َه َة إ ْف َرا ِد ِه ِبالص َّْو ِم َجمْ عً ا َبٌ َْن ْال َخ َب َرٌ ِ
ّ ذ ٘ي لٌ لش٘خ هذوذ أله٘ي ي هذوذ لوخت س لشٌ ٘طٖ سدوَ َّللا ت لٔ ّ ٗ ً
رلك د٘ي ا ":و قال الشنقٌطً فً تنبٌهه السدٌد "القول المفٌد فً كشؾ حقٌقة
التقلٌد" وهو قول سدٌد " :وقد أخذ بعض العلماء على مالك رحمه هللا أشٌاء قال :إنه
خالؾ فٌها السنة ،قال أبو عمر بن عبد البر فً جامعه :وقد ذكر ٌحً بن سبلم قال:
سمعت عبد هللا بن ؼانم فً مجلس إبراهٌم بن األؼلب ٌحدث عن اللٌث بن سعد أنه
قال :أحصٌت على مالك بن أنس سبعٌن مسؤلة كلها مخالفة لسنة النبً صلى هللا
علٌه وسلم مما قال مالك فٌها برأٌه ،قال :ولقد كتبت إلٌه فً ذلك ،انتهى .ومعلوم أن
مثل كبلم اللٌث هذا عن مالك ال أثر له ،ألنه لم ٌعٌن المسابل المذكورة وال أدلتها،
فٌجوز أن ٌكون الصواب فٌها مع مالك ألدلة خفٌت على اللٌث ،فلٌس خفاإها على
مالك بؤولى من خفابها على اللٌث.وال شك أن مذهب مالك المدون ،فٌه فروع تخالؾ
بعض نصوص الوحً .والظاهر أن بعضها لم ٌبلؽه رحمه هللا ،ولو بلؽه لعمل به،
وأن بعضها بلؽه وترك العمل به لشًء آخر ٌعتقده دلٌبل أقوى منه .ومن أمثلة ما لم
ٌبلؽه النص فٌه صٌام ست من شوال بعد صوم رمضان [..قلت وقد أتٌنا ببعض
األدلة الواردة فً تصحٌح الحدٌث فبل داعً لتكرارها ]..ومن أمثلة ما لم تبلػ مالكا
رحمه هللا فٌه السنة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إفراد صوم ٌوم الجمعة ،فقد
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قال رحمه هللا فً الموطإ ما نصه" :لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ،ومن ٌقتدى
به ٌنهى عن صٌام ٌوم الجمعة وصٌامه حسن ،وقد رأٌت بعض أهل العلم ٌصومه،
وأراه كان ٌتحراه" انتهى منه بلفظه ،وفٌه تصرٌحه رحمه هللا بؤنه لم ٌسمع أحدا من
أهل العلم ٌنهى عن صوم الجمعة ،وأن ذلك حسن عنده ،وأنه رأى بعض أهل العلم
ٌتحرى ٌوم الجمعة لٌصومه ،وهذا تصرٌح منه رحمه هللا بؤنه لم ٌبلؽه نهً النبً
صلى هللا علٌه وسلم عن صوم ٌوم الجمعة وحده ،وأمره من صامه أن ٌصوم معه
ٌوما ؼٌره وإال أفطر إن ابتدأ صٌامه ناوٌا إفراده ولو بلؽته السنة فً ذلك عن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لعمل بها وترك العمل بؽٌرها ،ألن النهً عن صوم
ٌوم الجمعة وحده ثابت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .قال البخاري رحمه هللا:
عن عبد الحمٌد بن جبٌر بن شٌبة عن محمد بن عباد ،قال :سؤلت جابرا رضً هللا
عنه ،أنهى النبً صلى هللا علٌه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال :نعم ،زاد ؼٌر أبً
عاصم ٌعنً أن ٌنفرد بصومه" ورواه مسلم بن الحجاج :عن عبد الحمٌد بن جبٌر
عن محمد بن عباد بن جعفر :سؤلت جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما ـ وهو ٌطوؾ
بالبٌت ـ أنهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن صٌام ٌوم الجمعة؟ فقال :نعم،
ورب هذا البٌت" ،وأخرج البخاري ومسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال:
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقولَّ" :ل ٌصم أحدكم ٌوم الجمعة إَّل أن
ٌصوم قبله أو ٌصوم بعده " واللفظ لمسلم ،وأخرج البخاري عن جوٌرٌة بنت
الحارث رضً هللا عنها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم دخل علٌها ٌوم الجمعة وهً
صابمة فقال :أصمت أمس؟ قلت :ال ،قال :ترٌدٌن أن تصومً ؼدا ،قالت :ال ،قال:
فافطري" وأخرج مسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قالَّ " :ل تختصوا لٌلة الجمعة بقٌام من بٌن اللٌالً وَّل تختصوا ٌوم الجمعة بصٌام
من بٌن األٌام ،إَّل أن ٌكون فً صوم ٌصومه أحدكم " هذا لفظ مسلم فً صحٌحه،
وال شك أن هذه األحادٌث لو بلؽت مالكا ما خالفها ،فهو معذور فً كونها لم تبلؽه
[ ]..ونقل عن الداودي المالكً أنه قال :لم ٌبلػ مالكا هذا الحدٌث ولو بلؽه لم ٌخالفه،
انتهى منه ،وهذا هو الحق الذي ال شك فٌه ،ألن مالكا من أورع العلماء وأكثر الناس
قلت وقد
اتباعا لسنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فبل ٌدعها وهو عالم بها".
تقدمت رسالة اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا الموجهة إلى اللٌث بن سعد فً
عمل أهل المدٌنة ،وهللا تعالى أعلم.
َ - 723ح َّد َث َنا أَبُو مُصْ َعبٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َمالِ ٌ
س
ون :الَ َبؤْ َ
ك؛ أَ َّن ُه َسم َِع أَهْ َل ْالع ِْل ِم ٌَقُول ُ َ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َعنْ صِ ٌَا ِم َها،
ِبصِ ٌَ ِام الدَّهْ ِر إِ َذا أَ ْف َط َر األٌََّا َم الَّتًِ َن َهى َرسُو ُل هللاِ َ
َوهِو ٌَ ْو ُم ْالف ِْط ِرَ ،و ٌَ ْو ُم األَضْ َحىَ ،وأٌََّا ُم ِم ًنى ".الشرح :هذا القول الذي قال به اإلمام
ْن َعمْ ٍرو
فعنْ َع ْب ِد َّ ِ
مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا مخالؾ لصحٌح السنة الصرٌحة َ
هللا ب ِ
َ
صلَّى َّ
ُم َّت َف ٌق
صا َم ْاأل َبدَ »
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :-
صا َم َمنْ َ
« ََّل َ
هللا َ -
َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
صا َم
سولَ َّ ِ
صا َم الدَّ هْ َرى َقالَََّ :ل َ
ؾ ِب َمنْ َ
هللا َك ٌْ َ
َعلٌَ ِْه َما ) َو َعنْ أَ ِبً َق َتادَ َة َقا َل« :قٌِلٌََ :ا َر ُ
اج ْه)َ .و َعنْ أَ ِبً
ي َوا ْبنَ َم َ
ار َّ
ص ْم َولَ ْم ٌُ ْفطِ ْر» َر َواهُ ا ْل َج َم َ
َو ََّل أَ ْف َط َر ،أَ ْو لَ ْم ٌَ ُ
اع ُة َّإَّل ا ْل ُب َخ ِ
صلَّى َّ
ض ٌِّ َق ْت َعلَ ٌْ ِه َج َه َّن ُم
صا َم الدَّ هْ َر ُ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َلَ « :منْ َ
ُوسى َعنْ ال َّن ِبًِّ َ -
م َ
صا َم ْاألٌََّا َم ْال َم ْن ِهًَّ َع ْن َها) قال
ض َك َّف ُه »َ .ر َواهُ أَحْ َم ُدَ .وٌُحْ َم ُل َه َذا َعلَى َمنْ َ
َه َك َذا َو َق َب َ
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الشوكانًَ :حد ُ
َّان َوابْنُ ُخ َز ٌْ َم َة َو ْال َب ٌْ َهقًُِّ َوابْنُ أَ ِبً
ُوسى أَ ْخ َر َج ُه أٌَْضً ا ابْنُ ِ
حب َ
ٌِث أَ ِبً م َ
ُ
ض ٌِّ َق ْت َعلَ ٌْ ِه َج َه َّن ُم َه َك َذاَ ،و َع َقدَ ت ِْسعٌِنَ » َوأَ ْخ َر َج ُه أٌَْضً ا
ْن ِ
َّانُ « :
حب َ
َش ٌْ َب َةَ ،ولَ ْفظ اب ِ
ْال َب َّزا ُر َو َّ
الط َب َرانًُِّ َ .قا َل فًِ َمجْ َم ِع َّ
ب َعنْ
الز َوابِ ِدَ :و ِر َجال ُ ُه ِر َجا ُل ال َّ
ٌِحَ .وفًِ ْال َبا ِ
صح ِ
َ
صا َم َو ََّل أَ ْف َط َر ».
ْن ِ
صا َم ْاألَ َبدَ َف َال َ
َّان ِبلَ ْفظِ َ « :منْ َ
حب َ
َع ْب ِد َّ ِ
ٌر َع ْند أحْ َمدَ َواب ِ
هللا ب ِ
ْن ال ِّش ِّخ ِ
ض ُل ال ِّ
ضاهُ أَنَّ
ص ٌَ ِام) ُم ْق َت َ
ار إلَ ٌْ ِه ال ِّترْ ِمذِيُّ َق ْول ُ ُهَ ( :فإِ َّن ُه أَ ْف َ
ْن أَ َش َ
ْن ح َ
َو َعنْ عِ مْ َر َ
ُصٌ ٍ
ان ب ِ
الز ٌَادَ َة َعلَى َذل َِك ِمنْ الص َّْوم َم ْفضُولَ ٌةَ ،و َس ٌَؤْتًِ ْال َبحْ ُ
ِّ
صا َم َمنْ
ث َعنْ َذل َِكَ .ق ْول ُ ُهَ ( :ال َ
ِ
ٌن :اُسْ ُت ِد َّل َعلَى ْال َك َرا ِه ٌَ ِة
صا َم ْاألَ َبدَ ) اُسْ ُت ِد َّل ِب ِه َعلَى َك َرا ِه ٌَ ِة َ
َ
ص ْو ِم الدَّهْ ِرَ .قا َل ابْنُ ال ِّت ِ
َ
َ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -عنْ ِّ
الز ٌَادَ ةَِ ،وأمْ ُرهُ ِبؤنْ ٌَصُو َم َو ٌُ ْفطِ َر
ِمنْ وُ جُو ٍهَ :ن ْه ٌُ ُه َ -
صا َم"
صا َم ْاألَ َبدَ َوقٌِ َل َمعْ َنى َق ْولِ ِهََّ " :ل َ
ض َل ِمنْ َذل َِك" َو ُد َعاإُ هُ َعلَى َمنْ َ
َو َق ْول ُ ُهَ " :ال أَ ْف َ
صلَّى } [القٌامةَ ]31 :و ٌَ ُد ُّل َعلَى َذل َِك َما
صدَّ َق َوَّل َ
صا َم َك َق ْولِ ِه َت َعالَى { َفال َ
ال َّن ْف ًُ :أَيْ َما َ
صا َم َو َما أَ ْف َط َر " َو َما عِ ْندَ ال ِّترْ ِم ِذيِّ ِبلَ ْفظِ " :لَ ْم
عِ ْندَ مُسْ ل ٍِم ِمنْ َحدٌِ ِ
ث أَ ِبً َق َتادَ َة ِبلَ ْفظِ َ " :ما َ
ص ْم َولَ ْم ٌُ ْفطِ رْ " َقا َل ابن حجر فًِ ْال َف ْت ِح أَيْ لَ ْم ٌَحْ ُ
ٌَ ُ
ص ْل أَجْ َر الص َّْو ِم لِم َُخالَ َفتِ ِه َولَ ْم
َ
ْ
َ
َ
َّ
ب إِسْ َح ُ
اق َوأهْ ُل الظاه ِِر َوه َُو
ص ْو ِم الدَّهْ ِر مُطلَ ًقا َذ َه َ
ٌُ ْفطِ رْ ؛ ِأل َّن ُه أمْ َس َك َوإِلَى َك َرا َه ِة َ
ِر َوا ٌَ ٌة َعنْ أَحْ َمدَ َ .و َقا َل ابْنُ َح ْز ٍمٌَ :حْ ُر ُمَ ،و ٌَ ُد ُّل لِل َّتحْ ِرٌم َحد ُ
ُوسى ْال َم ْذ ُكو ُر
ٌِث أَ ِبً م َ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
حْ
اسْ
ب
ب ْالجُمْ هُو ُر ك َما فًِ الفت ِح إلى تِ َبا ِ
فًِ ْال َبا ِ
ب لِ َما فٌِ ِه ِمنْ ْال َوعِ ٌ ِد ال َّشدٌِ ِدَ .و َذ َه َ
ص ْو ِم ِه ".وقال النسابً :ال َّن ْه ًُ َعنْ صِ ٌَ ِام الدَّ هْ ِرَ ،وذ ِْك ُر ِاَّل ْخت َِالؾِ َعلَى ُم َط ِّرؾِ ْب ِن
َ
هللا فًِ ا ْل َخ َب ِر فٌِ ِه -2379 :أَ ْخ َب َر َنا َعلًُِّ بْنُ حُجْ ٍرَ ،قا َل :أَ ْن َبؤ َ َنا إِسْ َمعٌِلَُ ،عنْ
َع ْب ِد َّ ِ
ٌرَ ،عنْ أَخٌِ ِه م َ
انَ ،قا َل:
ُطرِّ ؾٍ َ ،عنْ عِ مْ َر َ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
ْال ُج َر ٌْ ِريِّ َ ،عنْ ٌَ ِزٌدَ ب ِ
ْن ال ِّش ِّخ ِ
صا َم َو ََّل أَ ْف َ
ط َر» - 2380
هللا ،إِنَّ فُ َبل ًنا َال ٌُ ْفطِ ُر َن َهارً ا الدَّهْ َرَ ،قا َلََّ « :ل َ
قٌِ َلٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
أَ ْخ َب َرنًِ َعمْ رُو بْنُ ِه َش ٍامَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َم ْخلَ ٌدَ ،عنْ ْاألَ ْو َزاعِ ًِّ َ ،عنْ َق َتادَ َةَ ،عنْ م َ
ُطرِّ ؾِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َو ُذك َِر
هللا َ
ٌر ،أَ ْخ َب َرنًِ أَ ِبً ،أَ َّن ُه َسم َِع َرسُو َل َّ ِ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
ب ِ
ْن ال ِّش ِّخ ِ
صا َم َو ََّل أَ ْف َط َر»  -2381أَ ْخ َب َر َنا م َُح َّم ُد بْنُ ْال ُم َث َّنى،
عِ ْندَ هُ َر ُج ٌل ٌَصُو ُم الدَّهْ َرَ ،قا َلََّ « :ل َ
تم َ
َقا َلَ :ح َّد َث َنا أَبُو دَ اوُ دَ َ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ُ
شعْ َب ُةَ ،عنْ َق َتادَ َةَ ،قا َلَ :س ِمعْ ُ
هللا
ؾ ب َْن َع ْب ِد َّ ِ
ُطرِّ َ
ٌرَُ ٌ ،ح ِّد ُ
ص ْو ِم الدَّهْ ِر:
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل فًِ َ
هللا َ
ث َعنْ أَ ِبٌهِ ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
ب ِ
ْن ال ِّش ِّخ ِ
 -2382أَ ْخ َب َرنًِ
ٌر فٌِ ِه:
« ََّل َ
صا َم َو ََّل أَ ْف َط َر» ،ذ ِْك ُر ِاَّل ْخت َِالؾِ َعلَى َؼ ٌْ َالنَ ْب ِن َج ِر ٍ
ُوسىَ ،قا َل :أَ ْن َبؤ َ َنا أَبُو ه َِبل ٍلَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا
هللاَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ْال َح َسنُ بْنُ م َ
َهارُونُ بْنُ َع ْب ِد َّ ِ
هللا َوه َُو ابْنُ َمعْ َب ٍد ِّ
الزمَّانًُِّ َ ،عنْ أَ ِبً َق َتادَ َة،
ٌرَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد َّ ِ
َؼٌ َْبلنُ َوه َُو ابْنُ َج ِر ٍ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َف َم َررْ َنا ِب َرج ٍُلَ ،ف َقالُواٌَ :ا َن ِبًَّ
هللا َ
ُول َّ ِ
َعنْ ُع َم َرَ ،قا َلُ :ك َّنا َم َع َرس ِ
صا َم َو ََّل أَ ْف َط َر» -2383 ،أَ ْخ َب َر َنا م َُح َّم ُد بْنُ
هللاَ ،ه َذا َال ٌُ ْفطِ ُر ُم ْن ُذ َك َذا َو َك َذاَ ،ف َقالَََّ « :ل َ
َّ ِ
ارَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا م َُح َّم ٌدَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ُ
هللا ب َْن َمعْ َب ٍد
شعْ َب ُةَ ،عنْ َؼٌ َْبل َن ،أَ َّن ُه َسم َِع َعبْدَ َّ ِ
َب َّش ٍ
ِّ
ص ْو ِم ِه
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ُسبِ َل َعنْ َ
هللا َ
الزمَّانًَِّ َ ،عنْ أَ ِبً َق َتادَ َة ،أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
اإلسْ َبلم دٌِ ًناَ ،و ِبم َُح َّم ٍد َرس ً
ْ
ُوالَ ،و ُسبِ َل َعمَّنْ
بَ ،ف َقا َل ُع َم ُرَ :رضِ ٌ َنا ِب َّ ِ
َف َؽضِ َ
اهلل َر ًّباَ ،و ِب ِ ِ
الص ٌَ ِام:
صا َم َو َما أَ ْف َط َر»َ ،س ْر ُد ِّ
صا َم َو ََّل أَ ْف َط َر» أَ ْو « َما َ
صا َم الدَّهْ َرَ ،ف َقا َلََّ «:ل َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْن َع َر ِبًٍّ َ ،قا َلَ :ح َّدث َنا َحمَّا ٌدَ ،عنْ ِه َش ٍامَ ،عنْ أ ِبٌهَِ ،عنْ
 -2384أخ َب َر َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ َح ِبٌ ِ
بب ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،ف َقا َلٌَ :ا
هللا َ
َعابِ َش َة ،أَنَّ َحمْ َز َة ب َْن َعمْ ٍرو ْاألَسْ لَمًَِّ َ ،سؤ َ َل َرسُو َل َّ ِ
ص ْم إِنْ شِ ْب َت ،أَ ْو
هللا ،إِ ِّنً َر ُج ٌل أَسْ ُر ُد الص َّْو َم ،أَ َفؤَصُو ُم فًِ ال َّس َف ِر؟ َقا َلُ « :
َرسُو َل َّ ِ
ص ْو ُم ُثل ُ َثًِ الدَّ هْ ِر َوذ ِْك ُر ْ
- 2385
اخت َِالؾِ ال َّناقِلٌِنَ لِ ْل َخ َب ِر فًِ َذلِ َك:
أَ ْفطِ ْر إِنْ شِ ْب َت»َ ،
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َ
َ
ش،
ارَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َع ْب ُد الرَّ حْ َم ِنَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ُس ْف ٌَانُ َ ،عنْ ْاألعْ َم ِ
أ ْخ َب َر َنا م َُح َّم ُد بْنُ َب َّش ٍ
َ
ْن ُ
ش َرحْ ِبٌ َلَ ،عنْ َرج ٍُلِ ،منْ أَصْ َحا ِ
ب ال َّن ِبًِّ َ
صلَّى هللا ُ
َّارَ ،عنْ َعمْ ِرو ب ِ
َعنْ أ ِبً َعم ٍ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ :ر ُج ٌل ٌَصُو ُم الدَّهْ َرَ ،قا َلَ « :ودِدْ ُ
ت
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،قا َل :قٌِ َل لِل َّن ِبًِّ َ
ِص َف ُهَ ،قالَ« :أَ ْك َث َر»ُ ،ث َّم
أَ َّن ُه لَ ْم ٌَ ْط َع ِم الدَّ هْ َر»َ ،قالُواَ :ف ُثل ُ َث ٌْهَِ ،قا َل« :أَ ْك َث َر»َ ،قالُواَ :فن ْ
ص ْو ُم َث َال َث ِة أَ ٌَّ ٍام مِنْ ُكلِّ َ
- 2386 ،
ش ْه ٍر»
الصدْ ِرى َ
ِب َو َح َر َّ
َقالَ« :أَ ََّل أ ُ ْخ ِب ُر ُك ْم ِب َما ٌُ ْذه ُ
َ
َ
او ٌَ َةَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ْاألَعْ َمشُ َ ،عنْ أَ ِبً
أ ْخ َب َر َنا م َُح َّم ُد بْنُ ْال َع َبل ِءَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا أبُو م َُع ِ
ْن ُ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َر ُج ٌل،
هللا َ
ش َرحْ ِبٌ َلَ ،قا َل :أَ َتى َرسُو َل َّ ِ
َّارَ ،عنْ َعمْ ِرو ب ِ
َعم ٍ
هللا َ
صا َم الدَّهْ َر ُكلَّهَُ ،ف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللاَ ،ما َتقُو ُل فًِ َرج ٍُل َ
َف َقا َلٌَ :ا َرسُو َل َّ ِ
صلَّى هللا ُ
ت أَ َّن ُه لَ ْم ٌَ ْط َع ِم الدَّ هْ َر َ
َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ « :ودِدْ ُ
َقا َلَ :ف ُثل ُ َث ٌْهَِ ،قا َل« :أَ ْك َث َر»َ ،قا َل:
ش ٌْ ًبا»،
َقالُواَ :بلَى،
الصدْ ِرى»
ِب َو َح َر َّ
َفنِصْ َفهَُ ،قا َل« :أَ ْك َث َر»َ ،قا َل« :أَ َف َال أ ُ ْخبِ ُر ُك ْم بِ َما ٌُ ْذه ُ
َقا َل«:صِ ٌَا ُم َث َال َث ِة أَ ٌَّ ٍام مِنْ ُكلِّ َ
ش ْه ٍر» -2387 ،أَ ْخ َب َر َنا قُ َت ٌْ َب ُةَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َحمَّا ٌدَ ،عنْ
ْن َمعْ َب ٍد ِّ
الزمَّانًِِّ َ ،عنْ أَ ِبً َق َتادَ َةَ ،قا َل َقا َل ُع َم ُرٌَ :ا
ٌرَ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
ْن َج ِر ٍ
َؼٌ َْبل َن ب ِ
ص ْم َولَ ْم
صا َم َو ََّل أَ ْف َط َر» أَ ْو «لَ ْم ٌَ ُ
ْؾ ِب َمنْ ٌَصُو ُم الدَّهْ َر ُكلَّهَُ ،قا َلََّ « :ل َ
هللاَ ،كٌ َ
َرسُو َل َّ ِ
سولَ َّ
صو ُم ٌَ ْو َم ٌْ ِن َو ٌُ ْفطِ ُر ٌَ ْو ًماى َقالَ« :أَ َو ٌُطِ ُ
ٌق
ؾ ِب َمنْ ٌَ ُ
هللاَِ ،ك ٌْ َ
ٌُ ْفطِ ْر»َ ،قالٌََ :ا َر ُ
ص ْو ُم دَ ُاودَ َعلَ ٌْ ِه
ْؾ ِب َمنْ ٌَصُو ُم ٌَ ْومًا َو ٌُ ْفطِ ُر ٌَ ْومًا؟ َقا َلَ « :ذلِ َك َ
َذلِ َك أَ َحدٌى»َ ،قا َلَ :ف َكٌ َ
ت أَ ِّنً أُطِ ُ
« َودِدْ ُ
ٌق
ْن؟ َقا َل:
الس َال ُم»َ ،قا َلَ :ف َكٌ َ
َّ
ْؾ ِب َمنْ ٌَصُو ُم ٌَ ْومًا َو ٌُ ْفطِ ُر ٌَ ْو َمٌ ِ
َذلِ َك»َ ،قا َلُ :ث َّم َقا َلَ « :ث َال ٌ
ث مِنْ ُكلِّ َ
ضانَ  ،ه ََذا صِ ٌَا ُم الدَّ هْ ِر
ضانُ إِلَى َر َم َ
ش ْه ٍرَ ،و َر َم َ
ُكلِّ ِه» -2389 ،أَ ْخ َب َر َنا م َُح َّم ُد بْنُ َمعْ َم ٍرَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ َحمَّادٍَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا أَبُو
هللا بْنُ َعمْ ٍرو :أَ ْن َك َحنًِ أَ ِبً امْ َرأَ ًة
ٌِر َةَ ،عنْ م َُجا ِهدٍَ ،قا َلَ :قا َل لًِ َع ْب ُد َّ ِ
َع َوا َن َةَ ،عنْ ُمؽ َ
ان ٌَؤْتٌِ َها َف ٌَسْ ؤَل ُ َها َعنْ َبعْ لِ َهاَ ،ف َقالَ ْ
َذ َ
ٌَ َطؤْ لَ َنا
ت :نِعْ َم الرَّ ُج ُل ِمنْ َرج ٍُل لَ ْم
ات َح َسبٍَ ،ف َك َ
ف َِرا ً
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،ف َقالَ:
ش لَ َنا َك َن ًفا ُم ْن ُذ أَ َت ٌْ َناهَُ ،ف َذ َك َر َذلِ َك لِل َّن ِب ًِّ َ
شاَ ،ولَ ْم ٌُ َف ِّت ْ
صو ُمى» قُ ْل ُ
تُ :كلَّ ٌَ ْو ٍمَ ،قالَُ « :
ؾ َت ُ
«ا ْبتِنًِ ِب ِه»َ ،فؤ َ َت ٌْ ُت ُه َم َع ُهَ ،ف َقالََ « :ك ٌْ َ
ص ْم مِنْ ُكلِّ
ت :إِ ِّنً أُطِ ُ
ُج ُم َع ٍة َث َال َث َة أَ ٌَّ ٍام» ،قُ ْل ُ
ص ْم ٌَ ْو َم ٌْ ِن َوأَ ْفطِ ْر
ضلَ مِنْ َذلِ َكَ ،قالَُ « :
ٌق أَ ْف َ
ٌَ ْو ًما»َ ،قالَ :إِ ِّنً أُطِ ُ
الص ٌَ ِام ،صِ ٌَا َم دَ ُاودَ َعلَ ٌْ ِه
ضلَ ِّ
ص ْم أَ ْف َ
ضلَ مِنْ َذلِ َكَ ،قالَُ « :
ٌق أَ ْف َ
ص ْو ُم ٌَ ْو ٍم َوف ِْط ُر ٌَ ْو ٍم»  ،وقال ابن خزٌمةَ )196( :باب ذ ِْكر ال َّن ْهًِ َعنْ صِ ٌَ ِام
الس َال ُمَ ،
َّ
َ
َ
ارَ ،ح َّدث َنا
الدَّ هْ ِر مِنْ َؼ ٌْر ذ ِْكر ا ْل ِعلَّ ِة الَّتًِ لَ َها ُن ِه ًَ َع ْن ُهَ -2150 :ح َّدث َنا م َُح َّم ُد بْنُ َب َّش ٍ
شعْ َب ُةَ ،عنْ َق َتادَ َةَ ،عنْ م َ
ُون َوأَبُو دَ اوُ دَ َ ،ق َاالَ :ح َّد َث َنا ُ
ُطرِّ ؾٍ َ ،عنْ أَ ِبٌه أَنَّ
ٌَ ِزٌ ُد بْنُ َهار َ
َ
َ
َّ
صا َم
صا َم َو َما أ ْف َط َر ،أ ْو ََّل َ
صا َم الدَّ هْ َر َما َ
صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -قا َلَ " :منْ َ
ال َن ِبًّ َ -
َو ََّل أَ ْف َط َر"َ -2151 .ح َّد َث َنا ٌَعْ قُوبُ بْنُ إِ ْب َراهٌِ َم ال َّد ْو َرقًُِّ َ ،ح َّد َث َنا ابْنُ ُعلَ ٌَّ َة ،أَ ْخ َب َرنا
َ
ٌر؛ ح َو َح َّد َث َنا َعلًِ بْنُ حُجْ ٍرَ ،ح َّد َث َنا إِسْ مَاعِ ٌ ُل -
ْال ُج َر ٌْ ِريُّ َ ،عنْ أ ِبً ْال َع َبل ِء ب ِ
ْن ال ِّش ِّخ ِ
َّ
ٌرَ ،عنْ
ْن إِ ٌَ ٍ
اس ْال ُج َر ٌْ ِريِّ َ ،عنْ ٌَ ِزٌدَ ب ِ
ٌَعْ نًِ اب َْن ُعلَ ٌَّ َةَ -عنْ َسعٌِ ِد ب ِ
ْن َعبْد هللا ال ِّش ِّخ ِ
صلَّى َّ
ُول َّ
م َ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم  :-إِنَّ
هللا َ -
ْن ح َ
ُطرِّ ؾٍ َ ،عنْ عِ مْ َر َ
ْنَ ،قا َل :قٌِ َل ل َِرس ِ
ُصٌ ٍ
ان ب ِ
َقا َل أَبُو َب ْك ٍر :ال َّن ْه ًُ َع ِن
صا َمَ ،و ََّل أَ ْف َط َر".
ار الدَّ هْ ِرَ ،قالَََّ " :ل َ
فُ َال ًنا ََّل ٌُ ْفطِ ُر َن َه َ
الص ََّبلةَِ ،ق َتادَ ةَُ ،عنْ أَ ِبً ْال َعالِ ٌَ ِة َم ْشهُو ٌر؛ َوأَمَّا فًِ الص َّْو ِم َف َق َتادَ ةُ َعنْ أَ ِبً ْال َعالِ ٌَ ِة َفه َُو
صلَّى َّ
َؼ ِر ٌ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ -عنْ
ٌبَ )197(.باب ذ ِْكر ا ْل ِعلَّ ِة الَّتًِ لَ َها َز َج َر ال َنبِ ًّ َ -
َّار بْنُ ْال َع َبل ِءَ ،و َسعٌِ ُد بْنُ َعبْد الرَّ حْ َمنَ ،ق َاال:
َ
ص ْو ِم الدَّ هْ ِرَ -2152 :ح َّد َث َنا َعبْد ْال َجب ِ
َّاسَ ،عنْ َعبْد َّ
ْن َعمْ ٍرو َقا َلَ :قا َل َرسُو ُل
هللا ب ِ
َح َّد َث َنا ُس ْف ٌَانَ ،عنْ َعمْ ٍروَ ،عنْ أَ ِبً ْال َعب ِ
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صلَّى َّ
َّ
ارى " قُ ْل ُ
ت :إِ ِّنً
صو ُم ال َّن َه َ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم " :-أَلَ ْم أ ُ ْخ َب ْر أَ َّن َك َتقُو ُم اللَّ ٌْلَ َو َت ُ
هللا َ -
س َكَ ،وإِنَّ
َألَ ْف َع ُلَ .قا َلَ " :و ََّل َت ْف َعلَْ ،فإِ َّن َك إِ َذا َف َع ْل َت َذلِ َك ه ََج َم ْت َع ٌْ ُن َكَ ،و َنفِ َه ْت َن ْف ُ
ص ْم َوأَ ْفطِ ْر"َ ،م ْع ًنى َواحِدً ا .ه ََذا
لِ َن ْفسِ َك َح ًّقاَ ،و ِألَهْ لِ َك َح ًّقاَ ،ول َِع ٌْنِ َك َح ًّقاَ ،ف َن ْم َوقُ ْمَ ،و ُ
َحد ُ
ص ْو ِم
ص ِة فًِ َ
الر ْخ َ
ًَِ :و ََّل َت ْف َع ْلَ )198( .باب ُّ
ارَ .ولَ ْم ٌَقُ ِل ا ْل َم ْخ ُزوم ُّ
ٌِث َع ْبد ا ْل َج َّب ِ
َ -2153ح َّد َث َنا م َُح َّم ُد بْنُ
الص ٌَ ِام فٌِ ِهنَّ :
ج َر َع ِن ِّ
الدَّ هْ ِر إِ َذا أَ ْف َط َر ا ْل َم ْر ُء ْاألَ ٌَّا َم الَّتًِ ُز ِ
ْن إِسْ َح َ
ْن أَ ِبً
ْن ُك َر ٌْ ٍ
اقَ ،عنْ عِ مْ َر َ
ان ب ِ
ب ْال َهمْ دَ انًُِّ َ ،ح َّد َث َنا َعبْدةَُ ،عنْ م َُح َّم ِد ب ِ
ْال َع َبل ِء ب ِ
ُك ْن ُ
ت أَسْ ُر ُد الص َّْو َم
ْن َعمْ ٍرو ْاألَسْ لَمًِّ َقا َل:
سَ ،عنْ ُسلَ ٌْ َم َ
أَ َن ٍ
ارَ ،عنْ َحمْ َز َة ب ِ
ْن ٌَ َس ٍ
ان ب ِ
تٌَ :ا َرسُو َل َّ
صلَّى َّ
ُول َّ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َ ،-فقُ ْل ُ
هللا ! إِ ِّنً أَصُو ُم َو َال
هللا َ -
َعلَى َع ْه ِد َرس ِ
ص ْمَ ،وإِنْ شِ ْب َت َفؤ َ ْفطِ ْر"َ .قا َل أَبُو َب ْك ٍر:
أ ُ ْفطِ رُ ،أَ َفؤَصُو ُم فًِ ال َّس َف ِر؟ َقا َل" :إِنْ شِ ْب َت َف ُ
ت ُ
َخرَّ جْ ُ
طر َ
ُق َه َذا ْال َخ َبر فًِ َؼ ٌْر َه َذا ْال َم ْوضِ ِع ".قلت إذا وقع الخبلؾ فً الفهم
وأول البعض المعنى الظاهر من هذه األحادٌث كان من البلزم البحث عن مرجح
َ -5063ح َّد َث َنا َسعٌِ ُد بْنُ أَ ِبً
فوجدنا نصا صرٌحا صحٌحا أخرجه البخاري،قال:
َ
َ
َّ
س ب َْن
َمرْ ٌَ َم ،أَ ْخ َب َر َنا م َُح َّم ُد بْنُ َجعْ َف ٍر ،أَ ْخ َب َر َنا ُح َم ٌْ ُد بْنُ أَ ِبً ُح َم ٌْ ٍد الط ِوٌلُ ،أ َّن ُه َسم َِع أ َن َ
هللا ُ َع ْنهٌَُ ،قُو ُلَ :جا َء َثبلَ َث ُة َرهْ طٍ إلَى ُبٌُو ِ َ
َمالِكٍ َرضِ ًَ َّ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
اج ال َّن ِبًِّ َ
ِ
ت أ ْز َُو ِ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،فلَمَّا أ ْخ ِبرُوا َكؤ َ َّنهُ ْم َت َقالُّو َها،
ون َعنْ عِ َبادَ ِة ال َّن ِبًِّ َ
َو َسلَّ َمٌَ ،سْ ؤَل ُ َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم؟ َق ْد ُؼف َِر لَ ُه َما َت َق َّد َم ِمنْ َذ ْن ِب ِه َو َما
َف َقالُواَ :وأٌَ َْن َنحْ نُ م َِن ال َّن ِبًِّ َ
آخ ُر :أَ َنا أَصُو ُم الدَّهْ َر َوالَ
صلًِّ اللَّ ٌْ َل أَ َب ًداَ ،و َقا َل َ
َتؤ َ َّخ َرَ ،قا َل أَ َح ُد ُه ْم :أَمَّا أَ َنا َفإِ ِّنً أ ُ َ
أ ُ ْفطِ رَُ ،و َقا َل َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه
هللا َ
آخ ُر :أَ َنا أَعْ َت ِز ُل ال ِّن َسا َء َفبلَ أَ َت َز َّو ُج أَ َب ًداَ ،ف َجا َء َرسُو ُل َّ ِ
هللا إِ ِّنً َألَ ْخ َ
ّلِل َوأَ ْت َقا ُك ْم لَ ُه،
شا ُك ْم ِ َّ ِ
َو َسلَّ َم إِلٌَ ِْه ْمَ ،ف َقا َل« :أَ ْن ُت ُم الَّذٌِنَ قُ ْل ُت ْم َك َذا َو َك َذا ،أَ َما َو َّ ِ
س
س َّنتًِ َفلَ ٌْ َ
اءَ ،ف َمنْ َرؼِ َب َعنْ ُ
ج ال ِّن َس َ
صلًِّ َوأَ ْرقُدَُ ،وأَ َت َز َّو ُ
صو ُم َوأ ُ ْفطِ ُرَ ،وأ ُ َ
لَ ِك ِّنً أَ ُ
وح َّد َثنًِ أَبُو َب ْك ِر بْنُ َناف ٍِع ْال َع ْبدِيُّ َ ،ح َّد َث َنا َب ْه ٌزَ ،ح َّد َث َنا
ِم ِّنً» ،وقال مسلمَ )1401 ( -5 :
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم
س ،أَنَّ َن َفرً ا ِمنْ أَصْ َحا ِ
ب ال َّن ِبًِّ َ
َحمَّا ُد بْنُ َسلَ َم َةَ ،عنْ َث ِابتٍَ ،عنْ أَ َن ٍ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َعنْ َع َملِ ِه فًِ ال ِّسرِّ ؟ َف َقا َل َبعْ ُ
ضهُ ْمَ :ال أَ َت َز َّو ُج
اج ال َّن ِبًِّ َ
َسؤَلُوا أَ ْز َو َ
ضهُ ْمَ :ال آ ُك ُل اللَّحْ َمَ ،و َقا َل َبعْ ُ
ال ِّن َسا َءَ ،و َقا َل َبعْ ُ
هللا
اشَ ،ف َحمِدَ َ
ضهُ ْمَ :ال أَ َنا ُم َعلَى ف َِر ٍ
صو ُم َوأ ُ ْفطِ ُر،
صلًِّ َوأَ َنا ُمَ ،وأَ ُ
َوأَ ْث َنى َعلَ ٌْ ِهَ .ف َقا َلَ « :ما َبال ُ أَ ْق َو ٍام َقالُوا َك َذا َو َك َذاى لَ ِك ِّنً أ ُ َ
س ِم ِّنً» ،وقال النسابً -2390 :أَ ْخ َب َر َنا
س َّنتًِ َفلَ ٌْ َ
اءَ ،ف َمنْ َرؼِ َب َعنْ ُ
ج ال ِّن َس َ
َوأَ َت َز َّو ُ
سَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا َع ْب َث ٌرَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا
ْن ٌُو ُن َ
ْن َع ْب ِد َّ ِ
ٌن َع ْب ُد َّ ِ
أَبُو َحصِ ٍ
هللا ب ِ
هللا بْنُ أَحْ َمدَ ب ِ
ْن َعمْ ٍروَ ،قا َلَ :ز َّو َجنًِ أَ ِبً امْ َرأَ ًة َف َجا َء ٌَ ُزو ُر َها،
ُصٌ ٌْنَ ،عنْ م َُجا ِهدٍَ ،عنْ َع ْب ِد َّ ِ
ح َ
هللا ب ِ
ْؾ َت َرٌ َْن َبعْ لَكِ ؟ َف َقالَ ْ
ار
ت :نِعْ َم الرَّ ُج ُل ِمنْ َرج ٍُل َال ٌَ َنا ُم اللَّ ٌْ َلَ ،و َال ٌُ ْفطِ ُر ال َّن َه َ
َف َقا َلَ :كٌ َ
ت َال أَ ْل َتف ُ
ض ْل َت َهاَ ،قا َلَ :ف َج َع ْل ُ
ِت إِلَى
ٌِن َف َع َ
َف َو َق َع ِبًَ ،و َقا َلَ :ز َّوجْ ُت َك امْ َرأَ ًة م َِن ْالمُسْ لِم َ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َمَ ،ف َقا َل:
َق ْولِ ِه ِممَّا أَ َرى عِ ْندِي م َِن ْالقُ َّو ِة َو ِاالجْ تِ َهادَِ ،ف َبلَ َػ َذل َِك ال َّن ِبًَّ َ
ص ْم َوأَ ْفطِ ْر» َقالَُ « :
صو ُم َوأ ُ ْفطِ ُرَ ،فقُ ْم َو َن ْمَ ،و ُ
«لَ ِك ِّنً أَ َنا أَقُو ُم َوأَ َنا ُمَ ،وأَ ُ
ص ْم مِنْ ُكلِّ
َ
ش ْه ٍر َث َال َث َة أَ ٌَّ ٍام»َ ،فقُ ْل ُ
الس َال ُم،
ص ْو َم دَ ُاودَ َعلَ ٌْ ِه َّ
ص ْم َ
ت :أَ َنا أَ ْق َوى مِنْ َذلِ َكَ ،قالَُ « :
ت :أَ َنا أَ ْق َوى مِنْ َذلِ َكَ ،قالَ« :ا ْق َر ِأ ا ْلقُ ْرآنَ فًِ ُكلِّ َ
ص ْم ٌَ ْو ًما َوأَ ْفطِ ْر ٌَ ْو ًما» ،قُ ْل ُ
ش ْه ٍر»،
ُ
س َع ْ
ش َر َة َوأَ َنا أَقُول ُ :أَ َنا أَ ْق َوى مِنْ َذلِ َك  -2391 ،أَ ْخ َب َر َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ
ُث َّم ا ْن َت َهى إِلَى َخ ْم َ
ُدرُسْ َ
ٌِر ،أَنَّ أَ َبا َسلَ َم َةَ ،ح َّد َث ُه
تَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا أَبُو إِسْ َمعٌِ َلَ ،قا َلَ :ح َّد َث َنا ٌَحْ ٌَى بْنُ أَ ِبً َكث ٍ
صلَّى هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم حُجْ َرتًَِ ،ف َقا َل« :أَلَ ْم أ ُ ْخ َب ْر أَ َّن َك
هللا َ
هللاَ ،قا َل :دَ َخ َل َرسُو ُل َّ ِ
أَنَّ َعبْدَ َّ ِ
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ص ْم َوأَ ْفطِ ْرَ ،فإِنَّ
ار»َ ،قالََ :بلَىَ ،قالََ « :ف َال َت ْف َعلَنَّ َ ،ن ْم َوقُ ْمَ ،و ُ
صو ُم ال َّن َه َ
َتقُو ُم اللَّ ٌْلَ َو َت ُ
ِض ٌْفِ َك
ل َِع ٌْنِ َك َعلَ ٌْ َك َح ًّقاَ ،وإِنَّ ل َِج َس ِد َك َعلَ ٌْ َك َح ًّقاَ ،وإِنَّ ل َِز ْو َجتِ َك َعلَ ٌْ َك َح ًّقاَ ،وإِنَّ ل َ
ِصدٌِقِ َك َعلَ ٌْ َك َح ًّقاَ ،وإِ َّن ُه َع َسى أَنْ ٌَ ُطولَ ِب َك ُع ُم ٌرَ ،وإِ َّن ُه َح ْس ُب َك أَنْ
َعلَ ٌْ َك َح ًّقاَ ،وإِنَّ ل َ
ش ْه ٍر َث َال ًثاَ ،ف َذلِ َك صِ ٌَا ُم الدَّ هْ ِر ُكلِّهَِ ،وا ْل َح َس َن ُة ِب َع ْ
صو َم مِنْ ُكلِّ َ
ش ِر أَ ْم َثالِ َها» ،قُ ْل ُ
ت:
َت ُ
َ
َ
تَ ،ف ُ
ج ُد قُ َّو ًةَ ،ف َ
ص ْم مِنْ ُكلِّ ُج ُم َع ٍة َث َال َث َة أ ٌَّ ٍام» ،قُ ْل ُ
شدَّ دْ ُ
ت :إِ ِّنً
شدِّ دَ َعلَ ًََّ ،قالَُ « :
إِ ِّنً أ ِ
تَ ،ف ُ
ٌق أَ ْك َث َر مِنْ َذلِ َكَ ،ف َ
شدَّ دْ ُ
أُطِ ُ
هللا دَ ُاودَ َعلَ ٌْ ِه
ص ْو َم َن ِب ًِّ َّ ِ
ص ْم َ
شدِّ دَ َعلَ ًََّ ،قالَُ « :
الس َال ُم» ،قُ ْل ُ
ؾ الدَّ هْ ِر»  ،والحدٌث أخرجه أحمد
ِص ُ
ص ْو ُم دَ ُاودَ َ ،قالَ« :ن ْ
تَ :و َما َكانَ َ
َّ
من عدة طرق والبخاري ومسلم والنسابً وعبد الرزاق الصنعانً وعبد بن حمٌد
وؼٌرهم وهو صرٌح فً النهً عن صٌام الدهر وعن العزوبة وعن قٌام اللٌل إال
صو ُم َوأ ُ ْفطِ ُر،
صلًِّ َوأَ َنا ُمَ ،وأَ ُ
من ٌنام ثم ختم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":لَ ِك ِّنً أ ُ َ
س ِم ِّنً ".
س َّنتًِ َفلَ ٌْ َ
اءَ ،ف َمنْ َرؼِ َب َعنْ ُ
ج ال ِّن َس َ
َوأَ َت َز َّو ُ
"ومثال استحسان المتؤخرٌن ما لم ٌقله اإلمام مالك مما ال شك أنه لو بلػ اإلمام مالك
لم ٌقبله قول الحطاب فً شرحه لقول خلٌل فً مختصره فً الصوم" :وعاشوراء
وتاسوعاء" ما نصه" :قال الشٌخ زروق فً شرح القرطبٌة "صٌام المولد كرهه
بعض من قرب عصره ممن صلح علمه وورعه ،قال :إنه من أعٌاد المسلمٌن
فٌنبؽً أن ال ٌصام فٌه ،وكان شٌخنا أبو عبد هللا القروي ٌذكر ذلك كثٌرا
وٌستحسنه /انتهى .قلت :لعله ٌعنً ابن عباد ،فقد قال فً"رسالته الكبرى" ما نصه:
"وأما المولد فالذي ٌظهر لً أنه عٌد من أعٌاد المسلمٌن وموسم من مواسمهم ،وكل
ما ٌفعل فٌه مما ٌقتضٌه وجود الفرح والسرور بذلك المولد المبارك من إٌقاد الشمع
وإمتاع البصر والسمع والتزٌن بلبس فاخر الثٌاب وركوب فاره الدواب ،أمر مباح
ال ٌنكر على أحد قٌاسا على ؼٌره من أوقات الفرح والحكم بكون هذه األشٌاء بدعة
فً هذا الوقت الذي ظهر فٌه سر الوجود ،وارتفع فٌه علم الشهود ،وانقشع فٌه ظبلم
الكفر والجحود،وادعاء أن هذا الزمان لٌس من المواسم المشروعة ألهل اإلٌمان،
ومقارنة ذلك بالنٌروز والمهرجان ،أمر مستقل تشمبز منه القلوب السلٌمة وتدفعه
اآلراء المستقٌمة ،ولقد كنت فٌما خبل من الزمان خرجت فً ٌوم مولد إلى ساحل
البحر فاتفق أن وجدت هناك سٌدي الحاج بن عاشر رحمه هللا وجماعة من أصحابه
وقد أخرج بعضهم طعاما مختلفا لٌؤكلوا هناك .فلما قدموه،لذلك أرادوا منً
مشاركتهم فً األكل ،وكنت إذ ذاك صابما ،فقلت لهم :إنً صابم .فنظر إلً سٌدي
الحاج نظرة منكرة .وقال لً ما معناه :إن هذا الٌوم ٌوم فرح وسرور ٌستقبح فً
مثله الصٌام بمنزلة العٌد .فتؤملت كبلمه فوجدته حقا .وكؤننً كنت نابما
فؤٌقظنً/ه ـ".فهذا الكبلم الذي ٌقتضً قبح صوم ٌوم المولد وجعله كٌوم العٌد من
ؼٌر استناد إلى كتاب هللا وال سنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم وقول أحد من
أصحابه وال من تابعٌه .ولم ٌقل به أحد من األبمة األربعة وال من فقهاء األمصار
المعروفٌن الذي أدخله بعض المتؤخرٌن فً مذهب مالك ،ومالك برٌا منه براءة
الشمس من اللمس ،ولم ٌجر على أصول مذهبه ،ألن علة تحرٌم صوم ٌوم العٌد
والفطر عنده أن هللا تعالى ٌكلؾ عباده فً كل سنة عبادتٌن عظٌمتٌن واإللزام بهما
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عام لكل من ٌستطٌعهما ،وإحداهما تجب فً العمر مرة واحدة وهً الحج .والثانٌة
تجب كل سنة فً شهر رمضان منها وهً الصوم .فإذا انتهت عبادة الحج ،أو عبادة
الصوم ألزم هللا الناس كلهم أن ٌكونوا فً ضٌافته ٌوم النحر وٌوم الفطر ،فمن صام
فً أحد الٌومٌن أعرض عن ضٌافة هللا واإلعراض عن ضٌافته تعالى ال ٌجوز،
فإلحاق ٌوم المولد بٌوم العٌد إلحاق ال أساس له ،ألنه إلحاق لٌس بجامع بٌنهما وال
نفً فارق ،وال إلحاق البتة إال بجامع أو نفً فارق .وكل من لم ٌطمس هللا بصٌرته
يعلم أنه الحق الذي ال شك فٌه هو اتباع النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه،
ومعلوم أن جعل ٌوم المولد كٌوم العٌد فً منع الصوم لم ٌقله رسول هللا صلى هللا
علٌه وسلم وال أحد من األبمة األربعة .فهو تشرٌع الستقباح قربة الصوم ومنعها فً
ٌوم المولد من ؼٌر استناد إلى وحً وال قٌاس صحٌح وال قول أحد ممن ٌقتدى به
الخ"..
قلت وصنٌع الشٌخ هذا ٌذكرنا بصنٌع أبً بكر الصدٌق مع عمر بن الخطاب فً
محاربة مانعً الزكاة إذ استدل له بالقٌاس وقال له" :وهللا لو منعونً عناقا أو عقاال
كانوا ٌإدونه إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لقاتلتهم علٌه ،وهللا ألقاتلن من فرق
بٌن الصبلة والزكاة" فاحتج بالقٌاس ـ كما بٌن ذلك الشوكانً فً"نٌل األوطار" فً
حٌن وردت أحادٌث صحٌحة صرٌحة فً قتال مانعً الزكاة رواها ابن عمر وجابر
وأبو هرٌرة منها قوله صلى هللا علٌه وسلم" :أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن
ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وٌقٌموا الصبلة وٌإتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك
عصموا منً دماءهم وأموالهم" الحدٌث متفق علٌه ،قلت وكذلك الشٌخ الشنقٌطً
أطال فً إبطال هذا االستحسان انطبلقا من القٌاس فً النهً عن صٌام ٌوم المولد
فً حٌن ٌوجد حدٌث صرٌح صحٌح فً صحٌح مسلم وهو":سبل النبً صلى هللا
علٌه وسلم عن ٌوم االثنٌن؟ فقال :ذلك ٌوم فٌه ولدت وفٌه أنزل علً وكان ٌصومه"
فتحرٌم صٌام ما كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصومه باالستحسان باطل،
باطل ،ولكن العلوي المالكً انطلق من حدٌث مسلم لتشرٌع االحتفال بعٌد المولد
ولٌس فٌه ما ٌشرعه ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم بٌن لماذا كان ٌصوم ٌوم االثنٌن
حٌث قال صلى هللا علٌه وسلم" :تعرض األعمال كل ٌوم اثنٌن وخمٌس فؤحب أن
ٌعرض عملً وأنا صابم" وفً رواٌة "تعرض األعمال كل ٌوم اثنٌن وخمٌس إال
اثنٌن بٌنهما شحناء فٌقال :أنظروا هذٌن حتى ٌصطلحا" كما فً بعض السنن ،وقد
انطلق ابن عبد البر من هذا الحدٌث األخٌر لٌبٌن فضل الروضة الشرٌفة فً قوله
صلى هللا علٌه وسلم":ما بٌن بٌتً ومنبري روضة من رٌاض الجنة" متفق علٌه بؤن
األعمال الصالحة فً الروضة ترفع مباشرة وتتقبل بٌنما األعمال خارج الروضة ال
تعرض إال ٌوم االثنٌن والخمٌس ،وعلى كل حال فقد أجمعوا أنه ال قٌاس مع وجود
النص ،وهذه نصوص تبطل استحسانهم هذا ،وهللا تعالى أعلم.
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