مجلـة جامعـة أم القـرى
لعلـوم الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية
مجلـة علميـة دوريـة محكمة
العدد٧٥ :
جامد األول ١٤٤٠هـ /يناير ٢٠١٩

رقم اإلداع | ١٤٣٣/٢٥٥ :تاريخ | ١٤٣٣/٠٩/١٥ :ردمد١٦٥٨ -٤٦٤٣ :

قواعد النشر
ُتقبــل األعمــال المقدمــة للنشــر فــي مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة
والدراســات اإلســامية حســب المواصفــات التاليــة:
 .١يُقــدم صاحــب البحــث املــادة العلميــة علــى النمــوذج اإللكــروين املخصــص للنشــر عــر موقــع اجمللــة ابلدخــول علــى صفحــة
جامعــة أم القــرى مث الدخــول علــى البحــث واإلبتــكار مث جمــات اجلامعــة مث جملــة علــوم الش ـريعة والدراســات اإلســامية ،مث
اختيــار منــوذج نشــر حبــث وتعبئــة النمــوذج ابملعلومــات املطلوبــة ومرفقــات البحــث.
 .٢يُطبــع البحــث علــى برانمــج  Microsoft Wordابخلــط العــريب التقليــدي  Traditional Arabicبنمــط ()١٦
بتباعــد بــن األســطر بقــدر )١،٥( :علــى وجــه واحــد؛ علــى أالَّ يزيــد حجــم البحــث عــن مخســن صفحــة ،مبــا فيهــا املراجــع
واملالحــق واجلــداول ،وهبوامــش ( ٢،٥ســم كحــد أدىن) لــكل مــن أعلــى وأســفل وجانــي الصفحــة.
 .٣تُرقم صفحات البحث ترقيماً متسلسالً ،مبا يف ذلك اجلداول واألشكال والصور وقائمة املراجع.
 .٤ال تقل جودة الصورة عن  ٣٠٠ميجا بيكسل.
 .٥يُرفــق ملخصــان ابلعربيــة واإلجنليزيــة جلميــع البحــوث ،مبــا ال يزيــد عــن مائــي ( )٢٠٠كلمــة يف مــن البحــث ويكتــب موضــوع
البحــث ابللغــة اإلجنليزيــة مــع صفحــة امللخــص اإلجنليــزي فقــط.
 .٦يشــار إىل مجيــع اإلحــاالت والتعليقــات واهلوامــش آخــر البحــث ،وليــس يف كل صفحــة ،ابإلشــارة إىل عنـوان الكتــاب ،واســم
املؤلــف ،والصفحــة ،عنــد اإلقتبــاس املباشــر .وترقــم هــذه اإلحــاالت والتعليقــات واهلوامــش تسلســلياً مــن بدايــة البحــث حــى
هنايتــه ،وتكــون مكتوبــة بطريقــة آليــة وليســت يدويــة.
 .٧تُعــرض املصــادر واملراجــع يف هنايــة البحــث ،علــى أن ترتــب هجائي ـاً حســب اســم املولــف كام ـاً ،متبوع ـاً بعن ـوان الكاتــب
أو املقــال ،مث رقــم الصفحــة ،فاســم الناشــر(يف حالــة الكتــاب) أو اســم اجمللــة (يف حالــة املقــال) ،مث مــكان النشــر (يف حالــة
الكتــاب) واتريــخ النشــر .أمــا يف حــال املقــال فيضــاف رقــم اجمللــة ،أو الســنة ،والعــدد ،وأرقــام الصفحــات.
ُ .٨ينح الباحث نسخة إلكرتونية من العدد الذي صدر فيه حبثه.
 .٩إذا مت االعتذار عن قبول البحث فال يعاد لصاحبه وال تلتزم اجمللة بتوضيح أسبابه.
حقوق الطبع:
تعــر املـواد املقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا ،ويتحمــل أصحاهبــا مســؤولية صحــة املعلومــات واالســتنتاجات ودقتهــا .ومجيــع
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دعوة للنشر:
ترحــب اجمللــة جبميــع الباحثــن يف جمــال اهتمامهــا العلمــي والبحثــي ،وتدعوهــم لإلســهام املتميــز يف إنتــاج املعرفــة بكافــة صورهــا
ومناحيهــا واجتاهاهتــا ،وتنميــة البحــث مبــا يتناســب مــع تطــور العصــور وتقدمــه التقــي ،ومبــا يتــاءم مــع أهــداف اجلامعــة ورســالتها
ورؤيتهــا ،ومبــا يواكــب طمــوح أعضــاء هيئــة التحريــر ،واهليئــة االستشــارية.
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َّ
عن تأليف العالمة:
الط ُ
عن في مقالةِ ال َّل ِ
الدين أبي الحسن علي بن إسماعيل
ِ
عالء ِّ
القو َنوي َّ
ُ
الشافعي ت729 :هـ
دراسة وتحقيق
د .عمار أحمد الصياصنة
مدير قسم البحوث اإلعالمية في مجموعة زاد

د .عمار أحمد الصياصنة

الطعن في مقالة اللعن

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

دراسة وتحقيق :د .عمار أحمد الصياصنة

ملخص البحث:
يف هـذا البحـث حتقيـق لرس ٍ
ـالة لطيف ٍـة للفقيـه الشـافعي علاء الديـن القونـوي مـن علمـاء
ٌ
القـرن اهلجـري الثامـن ،مت االعتمـاد يف حتقيقهـا علـى نسـختني خطيتين ،والتلفيـق بينهمـا
للوصـول إىل النَّـص املختـار.
حتدث املؤلف يف هذه الرسالة عن حديث « الكاساايت العارايت» وبني أنه مل يرد يف
هذا احلديث ذكر األمر بلعنهن.
مث حتـدث عـن خطـورة اللعـن ومـا ورد فيـه مـن وعيـد شـديد يف األحاديـث النبويـة ،مبينـاً
َّ
أن الصفـات اجملـوزة ل ـ اللعـن ثالثـة( :الكفـر ،والبدعـة ،والفسـق) ،وأنـه علـى ثلاث مراتـب :اللَّع ُـن
ٍ
َّـخص َّ ِ
ِ
لعن الش ِ
املعي من املتصفني بشـيء من
األعم ،واللَّعن
أبوصاف َّ
أخص منه ،و ُ
ابلوصف ّ
املعاصـي ،حم ِّـرراً القـول يف لعـن املع َّين ومـا فيـه مـن حماذيـر.
مث ختـم ببيـان خطـورة اللسـان وأمهيـة حفظـه وصيانتـه وإشـغاله مبـا ينفـع ويفيـد يف الدنيـا
واآلخـرة.
الكلمات املفتاحية :اللعن ،لعن املعني ،حفظ اللسان ،لعن الكافر ،لعن الفاسق.
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هـ١٤٤٠  جماد األول- )٧٥(  العدد- مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

Of Cursing Written by: The scholar ‘Ala’
El-Deen Abi Al-Hassan ‘Ali bin ‘Isma’il
Al-Qunawey Al-Shaafe’I (729 AH)
Abstract:
A critical editing is done in this research to a nice paper
written by ‘Ala’ El-Deen Al-Qunawey, the shafe’i faqeeh, who
is a scholar of the Eighth Century AH.
Two written transcripts are adopted and combined to
formulate the selected text.
In this paper, the author tackled the hadith of “the women
who are clothed, yet naked” and made clear that nothing is
mentioned in this hadith obligating cursing them.
Then he stated the danger of curse and the stern warning
mentioned in the prophetic hadiths in this regard, clarifying
that cursing is permitted in three cases: (kufr, bid’ah
(innovation) and fisq (evildoing), for which there are three
degrees: cursing with an all-encompassing description,
cursing with a more specific description, and cursing a person
in particular who commits some sins. He stated the views
regarding cursing a person in particular and their reservations.
Finally, he concluded by indicating the tongue’s danger,
the importance of guarding and preserving it, and keeping it
busy with what is beneficial in this world and in the Hereafter.
Keywords: cursing, cursing a person in particular, guarding
the tongue, cursing the kafir, cursing the fasiq.
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الطعن في مقالة اللعن

د .عمار أحمد الصياصنة

املقدمة
حممـد خـامت
احلم ُـد هلل محـداًكثيراً طيبـاً مبـاركاً فيـه ،وأفضـل َّ
الصلاة وأمتُّ التسـليم علـى نبينـا َّ
النَّبيين وإمـام املرسـلني ،واملبعـوث رمحـةً للعاملين ،وعلـى آلـه وصحبـه أمجعين.
وبعد:
ِ
َّ
الص ِّديقني ،ويزداد قبحاً وشناعةً
فإن اللَّعن ليس من أخالق أهل اإلميان وال من صفات ّ
توجه ٍ
لرجل مؤمن؛ َّ
طرد من  ،وهذا ُّ
أشد ما يكون
إذا َّ
ألن حقيقتَه الدعاءُ عليه أبن يُ َبعد ويُ َ
من دعاء املسلم على أخيه املسلم ،ولذا جعلته الشريعة كالقتل يف اإلمث.
واللَّعانون ال تُقبل شفاعتهم يوم القيامة ( ،)1وال يكونون شهداءَ على األمم بتبليغ ُر ُسلهم
ِّ
سبب لدخول النَّار(.)2
الرساالت إليهم ،واإلكثار منه ٌ
واللَّعنـة إن كانـت بغير ح ٍّـق عـادت علـى صاحبهـا ( ،)3فيكـون قـد ع َّـرض نفسـه للطَّـرد
واإلبعـاد عـن رمحـة هللا تعـاىل.

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

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

متس احلاجة له يف عصران احلاضر ،وهو انتشار اللعن بني الناس.
 تعلقه أبمر ُّ129

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

 أن املؤلـف ب َّين يف هـذه الرسـالة خطـورة اللَّعـن ومـا ورد فيـه مـن الوعيـد الشَّـديد بكلم ٍـات
موضحـاً مرات َ َّ
كل مرتبـة ،حم ِّـرراً القـول يف لَ ْعـ ِن املع َّين ومـا فيـه
خمتصـرٍة مفيـدةِّ ،
ـب اللعـن مـع حكـم ِّ
مـن حماذيـر.
وأهدافه:

• بيان خطورة اللَّعن والتحذير منه.
• بيان مراتب اللعن ،وحكم كل مرتبة.
املعي ولو كان فاسقاً.
• بيان أوجه املنع من لعن َّ
خطة البحث:
وقمت بتقسيم هذا الدراسة إىل مقدمة ومبحثني وخامتة.
املبحث األول:
التعريف ابملؤلف ،والنسخ اخلطية ،ومنهج التحقيق.
املبحث الثاين:
النص احملقَّق.
اخلـامتـة:
وفيها أهم النتائج والفوائد اليت تضمنتها هذه الرسالة.
فهرس املصادر واملراجع.
وختاماً:
أسأل هللا أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي ،انفعاً للمسلمني ،وأن يغفر الزلل
ويعفو عن النقص والتقصري واخللل.
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املبحث األول
املطلب األول :ترمجة املؤلف.
 -1امسه ونسبه وكنيته ومولده:
هو القاضي الفقيه األصويل أبو احلسن عالءُ الدين علي بن إمساعيل ال ُقونوي الشَّافعي.

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

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

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

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

 -4مصنفاته:

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

 -5وفـاتـه:

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

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

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

املطلب الثالث :اسم ِّ
الرسالة ونسبتها إىل املؤلف:

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

املطلب الرابع :منهج التحقيق:

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

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

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

ِ
املتأخرين من حكم على احلديث
• إذا وجدت من علماء احلديث ونقاده املتقدمني أو ّ
أو األثر اعتمدت حكمه ،ما مل يظهر يل ما يقتضي خمالفته.
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صور املخطوط:
صفحة العنوان من نسخة جامعة اإلمام
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الصفحة األوىل من نسخة جامعة اإلمام
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الصفحة األوىل من نسخة مكتبة امللك فهد

138

الطعن في مقالة اللعن

د .عمار أحمد الصياصنة

الصفحة األخرية من نسخة مكتبة امللك فهد
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املبحث الثاين:
النص احملقق.
حممد وآله وصحبه وسلمَّ ...أما بعد:
بسم الله الرحمن الرحيم ،وصلى هللا على َّ

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

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

الوقت:
حضر َ
فكا َن اجلو ُ
اب الذي َ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفصل الثَّاين :يف ذكر اللَّعن وما فيه.
ُ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(لعن هللاُ املصورين)(.)66
وقالَ :

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

السارق)(.)68
(لعن هللاُ َّ
وقالَ :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

()94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شخص مع ٍ
ٍ
غري
 -6ما وردت يف كالم النيب ﷺ من لعن
ني ،فهو مما َ
وقع يف كالمه ﷺ َ
ٍ
وص ِل كالمهم من غري نيَّة وال يقصد منه حقيقة
مقصود إليه ،مبا جرت به عادةُ العرب يف ْ
الدُّعاء.
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اهلوامش والتعليقات:
( )1سيأيت بيان ذلك يف كالم املصنف.
( )2كما روى البخاري ( )304ومسلم ( )80عن أيب سعيد اخلدري  َّ
أن رسول هللا ﷺ قال( :اي معشر
النِّساء تصدَّقن ،فإين رأيتكن أكثر أهل النَّار) ،فقلن :ومب ذلك اي رسول هللا ،قال( :تكثرن اللَّعن،
وتكفرن العشري).
( )3سيأيت بيان ذلك يف كالم املصنف.
( )4طبقات الشافعية البن شهبة (.)124/2
( )5العرب يف خرب من غرب (.)87/4
( )6طبقات الشافعية لإلسنوي (.)334/2
( )7طبقات الشافعية للسبكي (.)134/10
( )8ينظر :طبقات الشافعية للسبكي ( ،)133/10البدر الطالع للشوكاين (.)439/1
( )9طبقات الشافعية الكربى (.)132/10
( )10مرآة اجلنان (.)211/4
( )11البداية والنهاية (.)319/18
( )12املعجم املختص (ص.)162
( )13أعيان العصر وأعوان النصر (.)291/3
( )14الدرر الكامنة (.)26/3
( )15القاضي الفقيه مجال الدين يوسف بن إبراهيم بن ُجلة احلوراين الشافعي ،ويل القضاء فباشره بنزاهة
وعزة وصيانة ،وكان فقيهاً ابرعاً ،إال أنه كان يبالغ يف أذى شيخ اإلسالم ابن تيمية وتالمذته ،تويف
سنة (738هـ) ،ينظر :طبقات الشافعية الكربى ( ،)392/10طبقات الشافعية البن قاضي شهبة
( ،)152/2العرب يف خرب من غرب (.)111/4
( )16الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة (.)27/3
( )17الوايف ابلوفيات (.)74-57/1
( )18الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة (.)27/3
( « )19فصـوص احلكـم» حمليـي الديـن حممـد بـن علـي بـن حممـد احلامتـي الطائـي األندلسـي ،املعـروف اببـن
عـريب ،تـوىف سـنة (638هــ).
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قال أبو زرعة العراقي « :فال شك يف اشتمال (الفصوص) املشهورة عنه على الكفر الصريح الذي ال
صح صدور ذلك عنه واستمر عليه إىل وفاته فهو كافر خملد
شك فيه ،وكذلك (فتوحاته املكية) ،فإن َّ
يف النار بال شك» .األجوبة املرضية عن األسئلة املكية ص  ،86وينظر :كشف الظنون (،)1261/2
ميزان االعتدال (.)659/3
( )20الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة (.)27/3
( )21قـال احلافـظ زيـن الديـن العراقـي « :وال يُقبـل ممـن اجترأ علـى مثـل هـذه املقـاالت القبيحـة أن
يقـول :أردت بكالمـي هـذا خلاف ظاهـره ،وال ِّ
أنول لـه كالمـه وال كرامـة ،ولقـد أحسـن بعـض
مـن عاصـرانه مـن العلمـاء العارفين وهـو الشـيخ اإلمـام العالمـة علاء الديـن علـي بـن إمساعيـل
القونـوي حيـث سـئل عـن شـيء مـن هـذا فقـال :إمنـا ِّ
أنول كالم مـن ثبتـت عصمتـه حتى جنمـع
كالميـه لعـدم جـواز اخلطـأ عليـه ،و َّأمـا مـن مل تثبـت عصمتـه فجائ ٌـز عليـه اخلطـأ واملعصيـة والكفـر،
فنؤاخـذه بظاهـر كالمـه ،وال يُقبـل منـه مـا َّأول كالمـه عليـه ممَّـا ال حيتملـه ،أو ممَّـا خيالـف الظاهـر،
وهـذا هـو احل ُّـق» ،نقلـه عنـه البقاعـي يف تنبيـه الغبي إىل تكفير ابـن عـريب (ص ،)67وينظـر:
األجوبـة املرضيـة (ص.)88
( )22قال اليافعي « :ومل أر يف شروح احلاوي أحسن من شرحه ،جامعاً بني االقتصاد والتحقيق ،وحسن
املباحث والقواعد ،مشعراً ابلتحلي حبلييت :العلم والتدقيق» .ينظر :مرآة اجلنان ( ،)211/4كشف
الظنون (.)626/1
( )23ينظر :أعيان العصر وأعوان النصر ( ،)290/3كشف الظنون (.)1871/2
( « )24املعامل يف أصول الفقه» لفخر الدين الرازي ،ينظر :طبقات الشافعية الكربى ( ،)133/10كشف
الظنون (.)1726/2
( )25ينظر يف ترمجته :البداية والنهاية ( ،)319/18العرب يف خرب من غرب ( ،)87/4املعجم املختص
ص ،162طبقات الشافعية للسبكي ( ،)132/10طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (،)124/3
أعيان العصر وأعوان النصر ( ،)285/3الدرر الكامنة ( ،)24/3طبقات اإلسنوي (،)334/2
بغية الوعاة ( ،)149/2شذرات الذهب ( ،)91/6مرآة اجلنان ( ،)211/4طبقات املفسرين
البسام يف ذكر من ويل قضاء
( ،)398/1الدليل الشايف ( ،)451/1البدر الطالع ( ،)439/1الثغر َّ
الشَّام البن طولون ص.91
( )26األعالم (.)264/4
(« )27وهي إبل غالظ ذات سنامني» .مشارق األنوار على صحاح اآلاثر (.)79/1
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ثالث فرق :فرقةٌ حتبه ّ
( )28قال ابن َّ
وتتوله ،وفرقةٌ أخرى تسبُّه وتلعنه ،وفرقةٌ
الصالح« :والنَّاس يف يزيد ُ
الراشدين
متوسطةٌ يف ذلك ال تتوالّه وال تلعنه ،وتسلك به سبيل سائر ملوك اإلسالم وخلفائهم غري َّ
الصائبة ،ومذهبها َّ
اللئق مبن يَعرف سري املاضني ،ويعلم قواعد
يف ذلك وشبهه ،وهذه الفرقة هي َّ
الشريعة الطاهرة ،جعلنا هللا من خيار أهلها ،آمني» الفتاوى ( ،)219-216/1وينظر :منهاج
َّ
السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)567/4
( )29وقد نقل فتواه هذه ُبرَّمتها كلٌّ من :ابن خلّكان يف وفيات األعيان ( ،)288/3واليافعي يف مرآة
اجلنان ( ،)134/3وابن طولون يف « قيد الشريد من أخبار يزيد» (ص ،)59-57ومل أقف عليها يف
شيء من كتب الغزايل.
( )30رواه البخاري ( ،)6024ومسلم (.)2165
( )31يف النسختني« :مقتصراً فيها على ما ذكران وال حيسن تركه» ،وما أثبته أقرب للصواب ،وهللا أعلم.
( )32صحيح مسلم (.)2128
( )33يف ف « :ال احلديث» ،ويف م « :ألن احلديث» ،وما أثبته هو ما يقتضيه السياق.
عن يف حديث آخر رواه اإلمام أمحد ( ،)7083وابن حبان ( ،)5753والطرباين يف األوسط
( )34ورد اللَّ ُ
ِ
( )9331واحلاكـم يف املسـتدرك ( )436/4كلهـم مـن طريـق عبـدهللا بـن عيَّـاش القْتبـاين قـال :مسعـت
يف وأاب عبدالرمحـن احلُبُل َّـي يقـوالن :مسعنـا عبـدهللا بـن عمـرو
أيب يقـول :مسعـت عيسـى بـن هلال َّ
الص َـد َّ
يقول :مسعت رسـول هللا ﷺ يقول( :سـيكون يف آخر أميت رجال يركبون على سـروج كأشـباه الرحال
ايت
رحـل ،وهـي لإلبـل َّ
ـيات عـار ٌ
كالسـرج للفـرس ] ،ينزلـون علـى أبـواب املسـجد ،نسـاؤهم كاس ٌ
[ مجـع ْ
علـى رؤسـهم كأسـنمة البُخـت العجـاف ،العنوه َّـن فإهن َّـن ملعـوانت.)...
تفرد به عبدهللا بن عيَّاش».
قال الطرباين « :ال يُروى هذا
احلديث عن عبدهللا بن عمرو إال هبذا اإلسنادَّ ،
ُ
قال اآلجري يف سؤاالته (ص« :)233:سألت أاب داود ،عن عبدهللا بن عياش بن عباس القتباين؟
فقال :ضعيف احلديث ،روى عنه ابن وهب».
وقال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل (« :)126/5سألت أيب عنه فقال :ليس ابملتني ،صدوق،
يكتب حديثه ،وهو قريب من ابن هليعة».
وقال ابن يونس يف اترخيه (« :)279/1منكر احلديث».
قال الذهيب « :عبدهللا بن عياش القتباين املذكور يف إسناده ،وإن كان احتج به مسلم ،فقد ضعفه
أبو داود ،والنسائي ،وقال أبو حامت هو قريب من ابن هليعة» انتهى من خمتصر استدراك الذهيب على
املستدرك البن امللقن (.)3266/7
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ظ ابن حجر َّ
أن مسلماً َّإنا أخرج له يف الشواهد ال يف األصول ،وينظر :هتذيب الكمال
وقد َّبي احلاف ُ
( ،)411/15الكاشف ( ،)351/1ميزان االعتدال ( ،)469/2هتذيب التهذيب (.)351/5
ولو صح احلديث فليس فيه ما يدل على لعن امر ٍأة بعينها ،و َّإنا فيه لعن املتربجات على سبيل العموم،
وهللا أعلم.
( )35الذي يف النسختني « :ال أنَّه هو يف وجوب النَّار» ،وما أثبته أقرب للصواب ،وهللا أعلم.
ِ
( )36ظاهر احلديث أن الوعيد ابلنار بسبب هذه األوصاف املذكورة؛ ألن ترتيب احلكم على الوصف يُشعر ابلعليَّة.
وقوله (ال يدخلن اجلنة) يراد به ال يدخلنا ابتداءً.
قال الباجي يف املنتقى ( « :)224/7حيتمل أن يريد به ال يدخلن اجلنة ابتداءً وقت دخول من جنا
من النار ،وإ ْن دخلن اجلنة مبا وافني من اإلميان بعد اخلروج من النار إن عاقبهن هللا عز وجل مبا
اكتسنب من ذلك».
وقـال الطيبي يف الكاشـف ( « :)2491/8قولـه( :ال يدخلـن اجلنـة) معنـاه أهن َّـن ال يدخلنهـا وال جيـدن
رحيهـا حينمـا يدخلهـا وجيـد رحيهـا العفائـف املتورعـات ،ال أهنـن ال يدخلـن أبـداً).
فهن
( )37قال ابن عبد الرب « :أراد اللوايت يلبسن من الثياب الشيء اخلفيف ،الذي يصف وال يسرتَّ ،
ايت يف احلقيقة» ،ينظر :التمهيد ( ،)204/13املفهم ملا أشكل من تلخيص
كاسيات ابالسم ،عار ٌ
ٌ
كتاب مسلم للقرطيب ( ،)449/5شرح النووي على صحيح مسلم (.)188/17
( )38رواه أبو داود الطيالسي ( ،)1717وعبدالرزاق يف املصنف ( ،)133/3وأمحد يف املسند (،)26522
وإسـحاق يف مسـنده ( ،)1903وأبـو داود يف السـنن ( )4115كلهـم مـن طريـق سـفيان الثـوري عـن
حبيـب بـن أيب اثبـت ،عـن وهـب مـوىل أيب أمحـد ،عـن أم سـلمة.
ووهب هذا ذكره ابن حبان يف الثقات ( ،)490/5وقال املنذري يف خمتصر السنن (« :)49/3وهب
ٌ
عرف» ،واتبعه الذهيب
ي
ال
«
(:)107/5
اإليهام
و
الوهم
بيان
يف
القطان
ابن
وقال
اجملهول»،
شبه
هذا
َُ
ميزان االعتدال ( ،)355/4وقال عنه احلافظ يف التقريب « :جمهول» ،واحلديث ضعفه ابن القطَّان
يف أحكام النظر (ص.)176
( )39قـال ابـن األثير « :أي تلـوي مخارهـا علـى ر ِ
أسـها مـرًة واحـدة ،وال تُ ِديـره مرتين لئلا تتشَّـبه ِّ
ابلرجـال إذا
اعتَ ُّمـوا» ،ينظـر :النهايـة يف غريـب األثـر (.)279/4
لعن من ارتكب معصيةً ملعصيته ،كاملرأة غري املتحجبة
( )40ومن فتاوى جلنة اإلفتاء يف اململكة « :وال جيوز ُ
ِ
التحجـب ابألسـلوب الطيـب والدعـوة
وحنوهـا ،بـل علـى املسـلم أن يقـوم مبناصحتهـا وحثّهـا علـى
ُّ
احلسـنة ،ومـن لعـن أحـداً ال يسـتحق اللعـن فقـد ورد الوعيـد الشـديد يف حقـه ،و َّ
أن اللعنـة ترجـع إىل
قائلهـا إن مل جتـد مسـاغاً» .فتـاوى اللجنـة الدائمـة لإلفتـاء (.)67/26
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( )41رواه البخاري يف صحيحه (.)5885
( )42رواه أبـو داود يف ( )4905مـن طريـق الوليـد بـن رابح عـن منـران بـن عتبـة ،عـن أم الـدرداء عـن أيب
الـدرداء مرفوعـاً.
ومنران بن عتبة الذماري ذكره ابن حبان يف الثقات ( ،)544/7وقال« :يروي عن أم الدرداء ،روى عنه
حريز بن عثمان».
وقد قال أبو داود« :شيوخ حريز كلهم ثقات» ،كما يف سؤاالت أيب عبيد اآلجري (ص.)260:
ولذا جود إسناده احلافظ ابن حجر يف الفتح ( )467/10وقال« :وله شاه ٌد عند أمحد من حديث
ـعود بس ٍ
ابن مس ٍ
ـند حس ٍن».
( )43سنن أيب داود (.)4906
( )44جامع الرتمذي (.)1976
( )45قـال الطيبي « :أي ال تدعـوا علـى النَّـاس مبـا يبعدهـم هللا مـن رمحتـهَّ ،إمـا صرحيـاً كمـا تقولـون :لعنـة هللا
عليـه ،أو كنايـةًكمـا تقولـون :عليـه غضـب هللا ،أو أدخلـه هللا النـار» ،ينظـر :حتفـة األحـوذي (.)110/6
( )46احلديـث مـن روايـة احلسـن البصـري عـن مسـرة ،وقـد اختُلـف يف مساعـه منـه ،ولـه شـاهد مرسـل صحيـح
عنـد معمـر بـن راشـد يف جامعـه ،ينظـر :جامـع معمـر امللحـق مبصنـف عبدالـرزاق (.)412/10
( )47جامع الرتمذي (.)1977
( )48الذي يف جامع الرتمذي « :قال أبو عيسى :هذا حديث حسن غريب ،وقد روي عن عبدهللا من غري
هذا الوجه» ،وقال الذهيب يف املهذب ( « :)4200/8إسناده جيد» ،وقد صححه أيضاً العراقي يف
املغين عن محل األسفار ( ،)287/2وقال ابن حجر يف بلوغ املرام (ص« :)216روي مرفوعاً وموقوفاً،
ورجح الدارقطين وقفه» ،وينظر :العلل للدارقطين (.)92/5
َّ
( )49صحيح مسلم (.)2597
( )50صحيح مسلم (.)2598
( )51ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم (.)365/16
صحيح ُّ
يدل على
أصل
ٌ
( )52قال ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة ( « :)252/5الالم والعني والنون ٌ
ٍ
إبعاد واطر ٍاد» ،ويف خمتار الصحاح ص « :599اللَّ ْع ُن :الطرد واإلبعاد من اخلري».
( )53ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم (.)364/16
( )54صحيح البخاري (.)13
( )55صحيح مسلم (.)45
( )56رواه البخاري ( ،)6105ومسلم ( )110من حديث اثبت بن الضحاك.
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( )57قال النووي « :الظاهر َّ
القتل أغلظ ،وهذا هو الذي
أن املراد أهنما سواء يف أصل التحرمي وإن كان ُ
اختاره اإلمام أبو عبدهللا املازري ،وقيل غري هذا مما ليس بظاهر» .شرح مسلم (.)306/2
( )58صحيح مسلم (.)2595
ٍ
بعض
( )59أخرجها مسلم ( )2596من حديث أيب برزة األسلمي قال :بينما جاريةٌ على انقة عليها ُ
متاع القوم ،إذ بصرت ابلنيب ﷺ وتضايق هبم اجلبل ،فقالتَ :ح ْل ،اللهم العنها ،فقال النيب ﷺ( :ال
(ح ْـل) ،قال النووي« :هي كلمة زجر لإلبل واستحثاث ،يقالَ :ح ْل
تصاحبنا انقةٌ عليها لعنة) ،وقوهلا َ
َح ْل ،ابسكان الالم فيهما» .شرح صحيح مسلم (.)364/16
( )60ينظر :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي (.)363/16
ِ
ِ
ُضمر فيه سببه ،وهو حقيقةً
أمر املصطفى ﷺ بتسييب الراحلة اليت لُعنت ٌ
أمر أ َ
( )61قال ابن حبانُ « :
ِ
استجابةُ الدُّعاء َّللعن ،فمىت عُل َم استجابةُ الدعاء من الع ٍن ما راحلةً له أمرانه بتسييبها ،وال سبيل
إىل علم هذا؛ النقطاع الوحي ،فال جيوز استعمال هذا الفعل ٍ
ألحد أبداً» .صحيح ابن حبان
(.)53/13
( )62وقـد نقـل ابـن العـريب وابـن امللقـن وابـن حجـر اهليتمـي اإلمجـاع علـى ذلـك ،ينظـر :أحـكام القـرآن
( ،)50/1اإلعلام بفوائـد عمـدة األحـكام ( ،)508/4الزواجـر عـن اقتراف الكبائـر (.)96/2
( )63يف ف « :البدع».
( )64رواه البخاري ( )5937ومسلم ( )2124عن ابن عمر  أن رسول هللا ﷺ قال( :لعن هللا الواصلة
واملستوصلة ،والوامشة واملستومشة).
( )65رواه أمحد يف مسنده ( )3799عن عبدهللا بن مسعود عن النيبﷺ قال( :لعن هللا آكل الراب ،وموكله،
وشاهديه ،وكاتبه) ،وهو يف صحيح مسلم ( )1598عن جابر بلفظ( :لعن رسول هللا ﷺ آكل الراب،
ومؤكله ،وكاتبه ،وشاهديه ،وقال :هم سواء).
( )66أخرجه البخاري ( )4928من حديث أيب جحيفة بلفظ( :لعن النيب ﷺ الوامشة ،واملستومشة ،وآكل
الراب ،وموكله ،وهنى عن مثن الكلب ،وكسب البغي ،ولعن املصورين).
( )67رواه مسـلم ( )1978مـن حديـث علـي  مرفوعـاً بلفـظ( :لعـن هللا مـن ذبـح لغير هللا ،ولعـن هللا
مـن آوى حمـداثً ،ولعـن هللا مـن لعـن والديـه ،ولعـن هللا مـن غ َّير منـار األرض) ،واملـراد مبنـار األرض:
عالمـات حدودهـا.
( )68رواه البخاري ( )6783ومسلم ( )1687عن أيب هريرة عن النيب ﷺ قال( :لعن هللا السارق يسرق
البيضة فتقطع يده ،ويسرق احلبل فتقطع يده).
( )69رواه مسلم ( )1978من حديث علي  مرفوعاً.
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( )70أي :أذابوها.
( )71رواه البخاري ( )3460ومسلم ( )1582من حديث عمر .
( )72رواه البخاري ( )1390ومسلم ( )529من حديث عائشة .
( )73رواه البخاري ( )5885عن ابن عباس  قال( :لعن رسول هللا ﷺ املتشبهني من الرجال ابلنساء،
واملتشبهات من النساء ابلرجال).
( )74وكذلـك كل مـن عُلـم موتـه علـى الكفـر فيجـوز لعنـه كمـا نـص علـى ذلـك شـيخ اإلسلام ابـن تيميـة يف
وجهل موته على الكفر ،فيجوز لعنه بشرط التقييد،
جمموع الفتاوى ( ،)511/6و َّأما من عاش كافراً ُ
فيقـال( :لعنـه هللا إن كان مـات كافـراً) ،ينظـر :طـرح التثريـب للعراقـي (.)292/2
كل ذن ٍ
ين الـذي فعلـه ،للُعـن مجهـور
( )75قـال شـيخ اإلسلام ابـن تيميـة « :ولـو كان ُّ
ـب لُعـن فاعلـه يُ َلع ُـن املع َّ ُ
النَّـاس ،وهـذا مبنزلـة الوعيـد املطلـق ال يسـتلزم ثبوتـه يف حـق املع َّين ،إال إذا وجـدت شـروطه ،وانتفـت
موانعـه ،وهكـذا اللَّعـن» .منهـاج السـنة النبويـة (.)573/4
( )76روى عبدالـرزاق يف مصنفـه ( )180/11بسـند رجالـه ثقـات عـن أيب قالبـة َّ
أن أاب الـدرداء م َّـر علـى
رجل قد أصاب ذنباً فكانوا يسـبونه ،فقال :أرأيتم لو وجدمتوه يف قليب أمل تكونوا مسـتخرجيه ،قالوا:
بلـى ،قـال :فلا تسـبوا أخاكـم وامحـدوا هللا الـذي عافاكـم ،قالـوا :أفلا تبغضـه؟.
قال :إمنا أبغض عمله ،فإذا تركه فهو أخي.
املعي من أن يكون مؤمناً ،أو فاسقاً ،أو كافراً.
( )77ال خيلو َّ ُ
َّأما املؤمن :فأمجع العلماء على حترمي لعنه ،كما نقل ذلك اإلمام النووي وشيخ اإلسالم ابن تيمية
وغريمها ،وقد وردت النصوص يف التشديد يف لعنه ،كقول النيب ﷺ( :لعن املؤمن كقتله)
و َّأمـا الفاسـق :فاجلمهـور علـى املنـع مـن لعنـه ،ونقـل ابـن العـريب االتفـاق علـى ذلـك ،وتعقبـه القرطبي.
احلق َّ
أن من منع اللَّعن أراد به معناه اللغوي وهو اإلبعاد من الرمحة ،وهذا ال
قال ابن حجر« :و ُّ
يليق أن يُدعى به على املسلم ،بل يُطلب له اهلداية والتوبة والرجوع عن املعصية ،والذي أجازه أراد
السب ،وال خيفى َّ
أن حملَّه إذا كان حبيث يرتدع العاصي به وينزجر».
به معناه العريف وهو مطلق َّ
املعي احلي ،فمن أهل العلم من أجاز لعنه كما هو اختيار ابن العريب من املالكية،
و َّأما الكافر َّ
ومجهور العلماء على املنع ،وهو األقرب ألن استحقاق الكافر اللَّعن مقي ٌد مبوته على الكفر كما
يف قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا وماتُوا وهم ُكفَّار أُولَئِك علَي ِهم لَعنةُ َِّ
َّاس أ ْ ِ
الل َوالْ َمالئِ َك ِة َوالن ِ
ني
َ َ ْ ْ َْ
َجَع َ
َ ُ ََ َ ُ ْ ٌ
﴾ (البقرة.)161:
ٍ
قال الشوكاين « :وال ينايف ذلك ما ثبت عنه ﷺ من لعنه لقوم من الكفار أبعياهنم؛ ألنَّه يعلم
ابلوحي ما ال نعلم».
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ينظر :شرح السنة للبغوي ( ،)138/13أحكام القرآن البن العريب ( ،)50/1اجلامع ألحكام القرآن
للقرطبي ( ،)189/2األذكار للنـووي (ص ،)506جممـوع الفتـاوى ( ،)285/20( ،)511/6تفسير
ابن كثري ( ،)447/1البحر احمليط ( ،)460/1اآلداب الشرعية البن مفلح ( ،)294-285/1فتح
الباري ( ،)76/12الزواجر عن اقرتاف الكبائر ( ،)96/2فتح القدير ( ،)162/1املوسوعة الفقهية
(.)272/35
( )78اتفق الفقهاء على أن االستغفار للكافر امليت حمظورَّ ،
ألن فيه تكذيباً للنصوص الدالة على أن هللا
تعاىل ال يغفر أن يشرك به ،و َّ
أن من مات على كفره فهو من أهل النار.
و َّأما االستغفار للكافر احلي بقصد أن يهديه هللا لإلميان مث يغفر له ،فقد صرح بعض الفقهاء جبوازه.
ينظر :اجملموع ( ،)144/5تفسري الطربي ( ،)515/14املوسوعة الفقهية (.)43/4
قـال القرطبي يف تفسيره ( « :)273/8االسـتغفار لألحيـاء جائـز؛ ألنـه مرج ٌـو إمياهنـم ،وميكـن أتلُّفهـم
ابلقـول اجلميـل ،وترغيبهـم يف الديـن ،وقـد قـال كثير مـن العلمـاء  :ال أبس أن يدعـو الرجـل ألبويـه
فأمـا مـن مـات فقـد انقطـع عنـه الرجـاء ،فلا يُدعـى لـه».
الكافريـن ،ويسـتغفر هلمـا مـا دامـا حيَّينَّ ،
التحقيق يف هذه املسألة َّ
أن االستغفار للكافر احلي اجملهول العاقبة مبعىن طلب
وقال األلوسي« :و
ُ
هدايته لإلميان مما ال حمذور فيه عقالً ونقالً ،وطلب ذلك للكافر املعلوم أنَّه قد طُبع على قلبه وأخرب
هللا تعاىل أنه ال يؤمن ،وعُلم أن ال تعليق يف أمره أصالً ،مما ال مساغ له عقالً ونقالً» .روح املعاين
(.)101-100/16
( )79رواه الطربي يف تفسريه ( )517/14عن سفيان بن وكيع قال ،حدثنا أيب ،عن عصمة بن زامل،
عن أبيه عن أيب هريرة.
وراقه الذي أدخل عليه أشياء ليست من حديثه ،ولذلك ضعفه
وسفيان بن وكيع ،متكلم فيه بسبب َّ
كثري من احملدثني.
البقاين قلت للدارقطين :مجيل بن محاد عن
وأما عصمة بن زامل فذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال َ
البقاين للدارقطين
عصمة بن زامل عن أبيه عن أيب هريرة فقال :إسناد بدوي ُيَّرج اعتباراً ،ينظر :سؤاالت َ
(ص ،)61الثقات البن حبان ( ،)519/8ميزان االعتدال ( ،)173/2هتذيب التهذيب (.)125/4
( )80سورة التوبة آية.113:
( )81مل خيرجه البخاري ،وإمنا أخرجه مسلم فقط ( )2599من حديث أيب هريرة.
( )82رواه البخاري ( )6397ومسلم ( )2524عن أيب هريرة  قال :قدم الطفيل بن عمرو على رسول
َّاس أنه يدعو عليهم،
هللا ﷺ ،فقال :اي رسول هللا إن دوساً قد عصت وأبت ،فادع هللا عليهاَّ ،
فظن الن ُ
فقال( :اللهم اهد دوساً ،و ِ
أت هبم).
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( )83كـذا رواه البـزار يف مسـنده ( ،)1686والـذي يف البخـاري إمـا بلفـظ( :اللهـم اغفـر لقومـي) أو (رب
اغفـر لقومـي).
ابن حبان يف صحيحه ( ،)973والطرباين يف املعجم الكبري()5694
( )84رواه من قول النيب ﷺ يوم أحد ُ
من حديث سهل بن سعد.
وأصله يف البخاري ( )3477ومسلم ( )1792من حديث ابن مسعود مرفوعاً حكايةً عن نيب من
األنبياء حني ضربه قومه.
( )85من هنا إىل قوله( :كان أطعم) ساقط من النسختني ،والتصحيح من إحياء علوم الدين.
( « )86اهلامة :الرأس ،واجلمع :هام ،وهامات» .مقاييس اللغة (.)27/6
( )87يف النسختني« :من ابن أيب قحافة».
( )88مل أقف عليه ابلسياق الذي ذكره املصنف.
السري يف الزهد ( ،)1168ومن طريقه أبو داود يف املراسيل ( )502عن علي بن ربيعة
ورواه هناد بن َّ
قال :ملا افتتح النيب ﷺ مكة توجه من فوره ذلك إىل الطائف ،ومعه أبو بكر ،ومعه ابنا سعيد بن
ورفع.
العاص ،فإذا هو بقرب قد بُين ُ
فقال أبو بكر :ملن هذا القرب.
قالوا :قرب سعيد بن العاص.
فقال أبو بكر :لعن هللا صاحب هذا القرب ،فإنه كان حماداً هلل ولرسوله.
فقال ابنا سعيد :لعن هللا أاب قحافة ،فإنَّه كان ال يقري الضيف ،وال مينع الضيم.
فقال رسول هللا ﷺَّ :
(إن سب األموات يغضب األحياء ،وإذا سببتم املشركني فسبوهم مجيعاً).
وهو حديث مرسل.
ورواه احلارث بن أسامة  -كما يف بغية الباحث ( - )832/2من وجه آخر ،بلفظ( :ال تسبوا األموات
فتؤذوا األحياء).
ِ
سب األموات اثبت يف أحاديث صحيحة ،منها ما رواه البخاري يف صحيحه ()1393
والنهي عن ّ
عن عائشة  قالت قال النيب ﷺ( :ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما قدَّموا).
وما رواه أمحد ( )18209والرتمذي ( )1982عن زايد بن عالقة عن املغرية بن شعبة قال :قال
رسول هللا ﷺ( :ال تسبوا األموات فتؤذوا األحياء) ،ويف إسناده اختالف كما ذكر الرتمذي،
وصححه ابن حبان ( ،)3022وحسنه النووي يف اخلالصة ( ،)1039/2وقال اهليثمي يف
جممع الزوائد (« :)392/7رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح» ،وقال العراقي يف املغين عن محل
األسفار (« :)790/2ورجاله ثقات إال أن بعضهم أدخل بني املغرية وبني زايد بن عالقة رجالً=
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=مل يسم» ،وينظر :علل الدارقطين (.)311/3
( )89النعيمان بن عمرو بن رفاعة األنصاري ،شهد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كلها .ينظر :اإلصابة
يف متييز الصحابة (.)540/3
( )90قصة شرب النعيمان اخلمر وإقامة احلد عليه أخرجها البخاري يف صحيحه ( ،)6774ولكن ليس
فيها ذكر لعن الصحابة له.
وروى البخاري ( )6780عن عمر بن اخلطاب أن رجالً على عهد النيب ﷺ كان امسه عبدهللا ،وكان
يلقب محاراً ،وكان ي ِ
الشراب ،فأيت به يوماً فأمر
ضحك رسول هللا ﷺ ،وكان النيب ﷺ قد جلده يف َّ
ُ
به فجلد ،فقال رجل من القوم :اللهم العنه ،ما أكثر ما يُؤتى به.
فقال النيب ﷺ( :ال تلعنوه ،فو هللا ما علمت إنَّه حيب هللا ورسوله).
واختلف يف عبدهللا هذا ،فقيل :هو النعيمان ،وقيل :ابنه ،وقيل غري ذلك ،واألقرب أنه ابنه وهو
عبدهللا بن النعيمان بن عمرو األنصاري املشهور ابلفكاهة واملزاح.
ينظر :اإلصابة ( ،)540/3( ،)378/2( ،)368/2فتح الباري (.)76/12
ِ
املعي الذي كان يُكثر شرب اخلمر معلّالً ذلك
( )91قال شيخ اإلسالم« :فقد هنى النيب ﷺ عن لعنة هذا َّ
أبنه حيب هللا ورسوله ،مع أنَّه ﷺ لعن شارب اخلمر مطلقاًَّ ،
فدل ذلك على أنه جيوز أن يُلعن املطلق،
املعي الذي حيب هللا ورسوله ،ومن املعلوم َّ
كل مؤم ٍن ال َّ
بد أن حيب هللا ورسوله».
وال جتوز لعنة َّ
أن َّ
منهاج السنة النبوية (.)569/4
( )92مسند خراسان أبو السكن مكي بن إبراهيم التميمي احلنظلي البلخي ،ثقة ،مأمون ،تويف (214هـ)،
ينظر :هتذيب الكمال ( ،)476/28سري أعالم النبالء (.)549/9
( )93عبدهللا بن عون بن أرطبان املزين موالهم ،حدث عن احلسـن ،وابن سيرين ،وجماهد ،وسـعيد بن جبري،
وكان من سادات أهل زمانه عبادةً وفضالً وورعاً ونسكاً وصالبةً يف السنة ،تويف سنة (151هـ).
ينظر :الطبقات الكبري البن سعد ( ،)261/9حلية األولياء ( ،)37/3سري أعالم النبالء (.)364/6
( )94بالل بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري ،أمري البصرة وقاضيها ،وكان جليالً كرمياً إال أن سريته يف
القضاء مل ُتمد ،مات سنة نيف وعشرين ومئة ،ينظر :هتذيب الكمال ( ،)271/4اتريخ اإلسالم
( ،)49/8هتذيب التهذيب (.)500/1
( )95وكان بالل قد ضربه ابلسياط ،لكونه تزوج امرأة عربية وهو موىل .ينظر :سري أعالم النبالء (.)370/6
( )96ينظر :سري أعالم النبالء (.)369/6
( )97وقـد أخرجـه جبميـع هـذه الـرواايت اإلمـام مسـلم يف صحيحـه ( ،)2602-2601ورواه البخـاري
خمتصـراً (.)6361
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الرافعي الشَّافعي ،انتهت إليه معرفةُ امل ْذ َهب
بن َّ
حمم ِد بن عبدالكرمي ال َقزويين َّ
( )98أبو القاسم عبدالكرمي ُ
ِ
وش ْر ُح مسند الشَّافعي ،وامل َحَّرر،
ودقائقه ،من مؤلفاته :العزيز يف شرح الوجيز َّ
املسمى ابلشَّرح الكبريَ ،
ُ
للسبكي
تويف يف سنة (623هـ) ،وهو
منسوب إىل رافع بن َخديج  ،ينظر :طبقات الشافعية ُّ
ٌ
( ،)281/8سري أعالم النبالء ( ،)253/22شذرات َّ
الذهب (.)108/5
( )99التلخيـص أليب العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن يعقـوب بـن القـاص الشـافعي املتـوىف سـنة (335هــ)« ،وهـو
وخمرجةً ،وهو أمجع ٍ
كل ٍ
ابب
كتاب يف فنِّه لألصول والفروع،
مسائل منصوصةً َّ
ٌ
كتاب ٌ
خمتصر ذكر يف ِّ
َ
على صغر حجمه وخفة حممله» .كشـف الظنون (.)479/1
( )100ينظر :غاية السول يف خصائص الرسول ﷺ البن امللقن (ص.)183
( )101قـال ابـن رجـب« :وهـذا َّإنـا يكـون إذا ظُ َّـن اسـتحقاقه لذلـك ،مث تبين أنَّـه غير ُمسـتحق» .جممـوع
الرسـائل (.)111/1
( )102عن عبادة بن الصامت قال :كنا مع رسول هللا ﷺ يف جملس فقال( :تبايعوين على أن ال تشركوا
ابهلل شيئاً ،وال تزنوا ،وال تسرقوا ،وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق ،فمن َّ
وف منكم فأجره على
هللا ،ومن أصاب شيئاً من ذلك فعُوقب به فهو كفارة له ،ومن أصاب شيئا من ذلك فسرته هللا عليه،
فأمره إىل هللا إن شاء عفا عنه ،وإن شاء عذبه) .رواه البخاري ( ،)18ومسلم ( )1709واللفظ له.
( )103وقد قال ذلك لعائشة ،كما روى البخاري ( )6156عن عائشة قالت :إن أفلح أخا أيب القعيس
علي بعد ما نزل احلجاب ،فقلت :وهللا ال آذن له حىت أستأذن رسول هللا ﷺَّ ،
فإن أخا أيب
استأذن َّ
رسول هللا ﷺ ،فقلت اي رسول
علي ُ
القعيس ليس هو أرضعين ولكن أرضعتين امرأةُ أيب القعيس ،فدخل َّ
هللاَّ :
الرجل ليس هو أرضعين ولكن أرضعتين امرأته ،قال( :ائذين له فإنه عمك ،تربت ميينك).
إن َ
منتشر جداً للسلف واخللف من الطوائف
قال النووي عن قوله (تربت ميينك) « :فيه
ٌ
خالف كثريٌ ٌ
لكن العرب اعتادت
كلِّها ،و ُّ
األصح األقوى الذي عليه احملققون يف معناهَّ :أنا كلمةٌ أصلها افتقرت ،و َّ
استعماهلا غري قاصدة حقيقة معناها األصلي ،فيذكرون تربت يداك ،وقاتله هللا ما أشجعه ،وال أم له،
وال أب لك ،وثكلته أمه ،وويل أمه ،وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولوهنا عند إنكار الشيء ،أو الزجر
عنه ،أو الذم عليه ،أو استعظامه ،أو احلث عليه ،أو اإلعجاب به».
الزجر وال يُراد هبا ظاهرها».
وقال احلافظ ابن حجر« :وهي من األلفاظ اليت تُطلق عند َّ
ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم ( ،)212/3فتح الباري (.)229/1
حيي ،فأخرج البخاري ( )1772ومسلم ( )1211عن عائشة  قالت:
( )104قال ذلك لصفية بنت ّ
حاضت صفية ليلة النفر ،فقالت :ما أراين إال حابستكم ،قال النيب ﷺ( :عقرى حلقى ،أطافت
يوم النحر؟).
165

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

قيل :نعم.
قال( :فانفري).
ومعىن (عقرى) عقرها هللا تعاىل ،و (حلقى) حلقها هللا ،وهذا على مذهب العرب يف الدعاء على
الشيء من غري إرادة وقوعه.
قال النووي « :فهي كلمة كان أصلها ما ذكرانه ،مث اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها وال تريد
حقيقة ما وضعت له أوالً» .شرح صحيح مسلم (.)388/8
( )105روى مسلم يف صحيحه ( )2604عن ابن عباس قال :كنت ألعب مع الصبيان ،فجاء رسول هللا
ﷺ فتواريت خلف ابب ،فجاء فحطأين حطأة وقال :اذهب وادع يل معاوية ،قال :فجئت فقلت:
هو أيكل ،قال :مث قال يل :اذهب فادع يل معاوية ،قال :فجئت فقلت :هو أيكل ،فقال :ال أشبع
هللا بطنه.
( )106رواه مسلم يف صحيحه (.)11
( )107وقد اختار هذا القول اإلمام النووي يف شرحه على صحيح مسلم ( ،)367/16وذكره املازري
أيضاً ،وأشار القاضي عياض إىل ترجيحه.
حسن ،إال أنه يَِرُد عليه قوله( :جلدته) ،فإن هذا اجلواب
وقال احلافظ ابن حجر« :وهذا االحتمال ٌ
اجللد عن غري ٍ
قصد ،وقد ساق اجلميع مساقاً واحداً ،إال إن ُحل على
يقع ُ
ال يتمشى فيه ،إذ ال ُ
اجللدة الواحدة فيتَّجه».
ينظر :الشفا بتعريف حقوق املصطفى ( ،)360/2فتح الباري ( ،)172/11سبل اهلدى والرشاد يف
سرية خري العباد (.)435/10
( )108ساقطة من املخطوط ،والتصحيح من إحياء علوم الدين ،حيث إن املؤلف قد نقل الكالم منه
بتصرف يسري.
([ )109سورة ق آية.]18:
( )110رواه الرتمذي يف جامعه ( ،)2616وابن ماجه ( )3973وقال الرتمذي« :هذا حديث حسن
صحيح» ،وتعقبه احلافظ ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم ( )135/2وبني ما فيه من علل ،مث قال:
«وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة».
( )111يف م :غري ،ويف ف غري واضحة متاماً ،والتصحيح من إحياء علوم الدين (.)108/3
( )112رواه مالك يف املوطأ ( )1604من طريق الزهري عن علي بن احلسني عن النيب ﷺ ،مرسالً.
ورواه الرتمذي ( )2317من طريق قرة بن عبدالرمحن عن الزهري ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة
مث قال« :هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب ﷺ إال من هذا الوجه.
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مث رواه من طريق مالك ،وقال« :وهكذا روى غري واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي
بن حسني عن النيب ﷺ حنو حديث مالك مرسالً ،وهذا عندان أصح من حديث أيب سلمة عن أيب
هريرة ،وعلي بن حسني مل يدرك علي بن أيب طالب».
وكذا قال الدارقطين يف العلل (« :)322 /1والصحيح قول من أرسله عن علي بن احلسني عن النيب
ﷺ».
ورجح إرساله أيضاً :العقيلي يف الضعفاء ( ،)213/2والبيهقي يف شعب اإلميان (.)54/7
( )113يف آخر النسخة ف « :بلغ مقابلة على أصله املنقول منه».
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املصادر واملراجع
 اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حباَّن ،عالء الدين بن بلبان الفارسي (739هـ) ،حتقيق :شعيباألرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط1414( ،2هـ).
 أحكام القرآن ،القاضي حممد بن عبدهللا أبو بكر بن العريب (543هـ) ،حتقيق :حممد عليالبجاوي ،دار املعرفة1408 ،هـ.
 إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل (505هـ) ،دار املعرفة. األجوبة املرضية عن األسئلة املكية ،ويل الدين أمحد بن عبدالرحيم العراقي (836هـ) ،حتقيق:حممد اتمر ،الناشر :مكتبة التوعية اإلسالمية ،ط1411 ،1هـ
 اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،مشس الدين حممد بن مفلح املقدسي (763هـ) ،حتقيق :شعيباألرنؤوط وعمر القيام ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،ط1416 ،1هـ.
 األذكار ،حييى بـن شـرف النـووي (676ه) ،حتقيـق :عبدالقـادر األرانؤوط ،دار اهلـدى ،الـرايض،ط1988(،2م)			.
 اإلصابة يف متييز الصحابة ،أمحد بن علي ابن حجر العسقالين (852ه) ،حتقيق :علي حممدالبجاوي ،دار اجليل1992 ،م.
 أعيان العصر وأعوان النصر ،صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (764هـ) ،حتقيق :علي أبوزيد ،نبيل أبو عشمة ،حممد موعد ،حممود سامل حممد ،دار الفكر املعاصر ،ط1418 ،1هـ.
 األعالم ،خري الدين الزركلي (1396هـ) ،دار العلم للماليني ،الطبعة السادسة (1984م). البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي (745هـ) ،دار الفكر ،ط،2(1403ه).
 البداية والنهاية ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي (774هـ) ،حتقيق :عبدهللابن عبداحملسن الرتكي ،دار هجر للطباعة ابلقاهرة ،ط1418 ،1هـ.
 البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،حممد بن علي الشوكاين (1250هـ) ،دار املعرفة ،بريوت. بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،جالل الدين السيوطي (911ه) ،حتقيق :حممد أبوالفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية.
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 بلوغ املرام من أدلة األحكام ،ابن حجر العسقالين (852ه) ،حتقيق :مسري الزهريي ،مكتبةالدليل ،الطبعة األوىل (1417هـ).
 بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام ،ابن القطان علي بن حممد الفاسي (628هـ)،حتقيق :احلسني آيت سعيد ،دار طيبة (1418هـ).
 اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ)،حتقيق :عمر عبدالسالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،الطبعة األوىل (1408هـ).
 حترير ألفاظ التنبيه ،اإلمام حيىي بن شرف النووي (676ه) ،حققه :عبدالغين الدقر ،دار القلم،الطبعة األوىل (1988م).
 حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،حممد عبدالرمحن املباركفوري (1353هـ) ،حتقيق:عبدالوهاب عبداللطيف ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة (1399ه).
 تذكرة احلفاظ ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،حتقيق :عبدالرمحناملعلمي ،دار إحياء الرتاث.
 تفسري القرآن العظيم ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي (774هـ) ،،حتقيق :ساميالسالمة ،دار طيبة ،اإلصدار الثاين الطبعة األوىل (1422ه).
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن عبد الرب (463هـ)،حتقيق :مصطفى العلوي وحممد عبد الكبري البكري ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ابملغرب،
1387هـ.
 هتذيب األمساء واللغات ،أبو زكراي حيىي بن شرف النووي (676ه) ،عنيت بنشره وتصحيحهوالتعليق عليه :إدارة الطباعة املنريية مبصر ،تصوير دار الكتب العلمية ببريوت.
 هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبدالرمحن املزي (742هـ) ،حتقيق:بشار معروف ،الرسالة ،ط1406 ،4هـ.
 هتذيب التهذيب ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين (852ه) ،دائرة املعارفالعثمانية حبيدرآابد الدكن1326 ،هـ.
 تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب ،برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (885هـ) ،حتقيق :عبدالرمحن الوكيل ،دار الكتب العلمية (1400ه).
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 الثغر البسام يف ذكر من ويل قضاء الشام ،مشس الدين حممد بن علي بن طولون (953هـ)،حتقيق :صالح الدين املنجد ،اجملمع العلمي العريب بدمشق (1956م).
 الثقات ،أبو حامت حممد بن حبان البسيت (354هـ) ،دائرة العثمانية حبيدرآابد الدكن ،ط1403 ،1هـ. اجلامع الصحيح ،حممد بن إمساعيل البخاري (256هـ) ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،وترقيمحممد فؤاد عبد الباقي ،املطبعة السلفية ابلقاهرة.
 اجلامـع الصحيـح ،مسـلم بـن احلجـاج النيسـابوري (261هــ) ،ترقيـم :حممـد فـؤاد عبـد الباقـي ،دارإحيـاء التراث العـريب.
 جامع البيان يف أتويل آي القرآن ،حممد بن جرير الطربي (310هـ) ،حتقيق :أمحد وحممود شاكر،دار املعارف ،الطبعة الثانية.
 اجلامع ،معمر بن راشد ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثاين(1403ه) ،ملحق مبصنف عبدالرزاق.
 اجلامع ألحكام القرآن ،أبوعبدهللا حممد بن أمحد بن فرح القرطيب (671هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب. حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد بن عبدهللا بن أمحد األصبهاين (430هـ) ،دارالفكر ببريوت1416 ،هـ.
 خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم ،أبو زكراي حيىي بن شرف النووي (676ه)،حتقيق :حسني اجلمل ،مؤسسة الرسالة ،ط1418 ،1هـ.
 الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة ،احلافظ ابن حجر العسقالين (852ه) ،دار اجليل ،بريوت(1414ه).
 الدليل الشايف على املنهل الصايف ،ابن تغري بردي ،حتقيق :فهيم شلشوت ،نشر جامعة أم القرى. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،شهاب الدين حممود بن عبدهللا احلسييناأللوسي (1270هـ) ،املطبعة املنريية.
 الزواجر عن اقرتاف الكبائر ،ابن حجر أمحد بن حممد بن علي اهليتمي (974هـ) ،حتقيق :أمحدبن الشايف ،دار الكتب العلمية ،األوىل (1407ه).
 سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،حممد بن يوسف الصاحلي (942هـ) ،حتقيق :عادل عبداملوجود وعلي معوض ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1414ه).
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 سنن النسائي ،أمحد بن شعيب النسائي (303هـ) ،ترقيم :عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعاتاإلسالمية حبلب ،الطبعة الرابعة (1414ه).
 سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي (279هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر ،دار إحياءالرتاث.
 سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين (275هـ) ،عزت الدعاس وعادلالسيد ،دار احلديث ،الطبعة األوىل (1393ه).
 سنن ابن ماجه ،ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين (273هـ) ،حممد فؤاد عبد الباقي ،املكتبةالعلمية ،بريوت.
 سري أعالم النبالء ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،حتقيق :شعيباألرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل (1983م).
 شرح السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي (510هـ) ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وزهريالشاويش ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية (1403ه).
 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد احلي بن أمحد ابن العماد احلنبلي (1089هـ) ،عينبنشره مكتبة القدسي1351( ،ه).
 الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،القاضي عياض بن موسى اليحصيب (544هـ) ،دار الكتب العلمية. طبقات الشافعية ،مجال الدين عبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي (772هـ) ،حتقيق :عبدهللا اجلبوري،دار العلوم (1400ه).
 طبقات الشافعية الكربى ،اتج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي (771هـ) ،حتقيق :د.عبدالفتاح احللو ،و د .حممود الطناحي ،دار هجر للطباعة والنشر ،الطبعة الثانية (1992م).
 طبقات الشافعية ،أبو بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة (851هـ) ،حتقيق :عبد العليم خان ،دارالندوة اجلديدة ،بريوت (1408ه).
 طبقات املفسرين ،مشس الدين حممد بن علي الداوودي املالكي (945هـ) ،دار الكتب العلمية،راجع النسخة وضبط أعالمها جلنة من العلماء.
 الطبقات الكبري ،أبو عبدهللا حممد بن سعد الزهري (230هـ) ،حتقيق :علي حممد عمر ،مكتبةاخلاجني ،ط1421 ،1هـ.
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 طرح التثريب يف شرح التقريب ،أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي (806هـ). وأكمله ابنه :أبو زرعة ،دار إحياء الرتاث العريب (مصورة عن الطبعة املصرية القدمية). العرب يف خرب من غرب ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،حتقيق :حممدالسعيد بسيوين زغلول ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1405ه).
 العلل الواردة يف األحاديث ،أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين (385هـ) ،حتقيق :حمفوظ الرمحنالسلفي ،دار طيبة ،الطبعة األوىل (1405ه).
 غاية السول يف خصائص الرسول ﷺ ،ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي املصري(املتوىف804 :هـ) ،حتقيق :عبدهللا عز الدين ،دار البشائر اإلسالمية ،األوىل (1414ه).
 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،مجع وترتيب :أمحد الدرويش. الفتاوى ،ابن الصالح تقي الدين عثمان بن عبدالرمحن (643هـ) ،حتقيق :عبداملعطي القلعجي،األوىل (1406ه).
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،رقمه :حممدفؤاد عبدالباقي ،تصحيح :حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ببريوت1379 ،هـ.
 فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف التفسري ،حممد بن علي الشوكاين (1250هـ) ،دار املعرفة. قيد الشريد من أخبار يزيد ،مشس الدين حممد بن علي بن طولون (953هـ) ،حتقيق :حممد زينهمحممد عزب ،دار الصحوة ابلقاهرة ط1406( 1ه).
 الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب(748هـ) ،حتقيق :حممد عوامة ،مؤسسة علوم القرآن ،األوىل (1413ه).
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة ،دار الكتب العلمية (1992م). اللباب يف هتذيب األنساب ،ابن األثري أبو احلسن علي بن أيب الكرم اجلزري (630هـ) ،دارصادر ،الطبعة الثانية (1994م).
 لب اللباب يف حترير األنساب ،جالل الدين السيوطي (911هـ) ،حتقيق :حممد أمحد عبدالعزيزوأشرف أمحد عبدالعزيز ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1411ه).
 لسان العرب ،مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي (711هـ) ،دار صادر ببريوت،ط1414 ،3هـ.
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 اجملموع شرح املهذب ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،حتقيق :حممد جنيب املطيعي،دار الفكر ببريوت.
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم (728هـ) ،مجع وترتيب:عبد الرمحن بن قاسم ،جممع امللك فهد (1416ه).
 جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبلي ،مجع وحتقيق :طلعت احللواين ،دار الفاروق للطباعةوالنشر ،الطبعة األوىل (1423ه).
 خمتار الصحاح ،أبو بكر الرازي زين الدين حممد بن أيب بكر (666هـ) ،حتقيق :محزة فتح هللا،ترتيب :حممود خاطر ،الرسالة (1994م).
 خمتصر استدراك الذهيب على املستدرك ،ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي املصري(املتوىف804 :هـ) ،حتقيق :عبدهللا اللحيدان ،دار العاصمة ،الطبعة األوىل (1411ه).
 املراسيل ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ،حتقيق :عبدهللا مساعد الزهراين ،دارالصميعي ،الطبعة األوىل (1422ه).
 مرآة اجلنان وعربة اليقظان ،أبو حممد عفيف الدين عبدهللا بن أسعد اليافعي (768هـ) ،حتقيق:خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل (1417ه).
 املستدرك على الصحيحني ،أبو عبدهللا احلاكم حممد بن عبدهللا النيسابوري املعروف اببن البيع(405هـ) ،دار الكتب العلمية.
			
 املسند ،أمحد بن حممد بن حنبل (241هـ) ،املكتب اإلسالمي. مشارق األنوار على صحاح اآلاثر ،القاضي عياض بن موسى اليحصيب (544هـ) ،املكتبةالعتيقة ،تونس.
 املصنف ،عبدالرزاق الصنعاين (211هـ) ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي،الطبعة الثاين (1983م).
 املعجم األوسط ،سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين (360هـ) ،حتقيق طارق عوض هللا ،داراحلرمني ،القاهرة (1415هـ).
 املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين (360هـ) ،حتقيق :محدي السلفي ،مكتبةابن تيمية.
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 املعجم املختص ابحملدثني ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،حتقيق :حممداحلبيب اهليلة ،مكتبة الصديق ،الطبعة األوىل (1408ه).
 معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس القزويين الرازي (395هـ) ،حتقيق :عبدالسالم هارون ،دارالكتب العلمية.
 املغين عن محل األسفار يف األسفار ،العراقي ،أشرف عبد املقصود ،دار طربية ،األوىل (1415ه). املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،أبو العباس أمحد بن عمر القرطيب (656هـ) ،حتقيق:حمي الدين مستو ويوسف بديوي وأمحد السيد وحممود بزال ،دار ابن كثري ،الطبعة األوىل
(1417ه).
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،اإلمام حيىي بن شرف النووي ،حتقيق :خليل مأمونشيحا ،دار املعرفة ،الطبعة الثامنة (1422ه).
 املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف الكويتية. منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم (728هـ) ،حتقيق :حممد رشاد سامل ،الطبعةاألوىل (1406ه).
 املهذب يف اختصار السنن الكبري ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،دارالوطن ،ط1422( ،1ه).
 ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،حتقيق:علي البجاوي ،دار املعرفة.
 النظر يف أحكام النظر حباسة البصر ،ابن القطان علي بن حممد الفاسي (628هـ) ،حتقيق :إدريسالصمدي ،دار إحياء العلوم ،الطبعة األوىل (1416ه).
 النهاية يف غريب احلديث ،ابن األثري اجلزري املبارك بن حممد الشيباين (606هـ) ،حتقيق :حممودالطناحي ،املكتبة اإلسالمية1399 ،هـ.
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،مشس الدين أمحد بن حممد ابن خلكان (681هـ) ،حتقيق:إحسان عباس ،دار صادر.
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