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ُد القرآن الكريم، مفهومه ودالالته   َتَوسُّ

 )1(أمحد بن مرجي صالح الفالح

 جامعة اجلوف

 )هـ08/09/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛18/08/1442قدم للنرش يف (

دة يف توّسـد القـرآن، تناول الباحث يف دراسته هذه مفهوم توّسد القرآن، وبّني معنـاه يف اللغـة واالصـطالح، ومجـع األحاديـث واآلثـار الـوار: املستخلص

وقـد اتبـع الباحـث املـنهج الوصـفي . وحاول إبراز ما حتويه من إشارات ودالالت، ثم تكّلم عن الفرق بني القرآن واملـُصحف، وبّني حكـم توّسـد املـُـصحف

 عىل من َمجع القرآن أو َحفظه وأْتقنـه ثـّم هـو ينـام  توّسد القرآن يف االصطالحُيطلق: واالستقرائي والتحلييل واالستنباطي للوصول إىل النتائج، والتي من أمهها

ذاك ( > الـوارد يف ُرشيـح احلـرضمي، وأن احلـديث )ل ال يتوّسد القـرآنذاك رُج ( :@  الذي قال فيه النبيهو > ُرشحيًا احلرضمي أنّ  و.الليل وال َيقوم به

يـا أهـل (، وَضعف إسناد حديث )ذاك رُجل ال يتوّسد القرآن( ِصّحة إسناد حديث كشف البحث عن كام .حممول عىل املـَدح وليس الّذم) رجل ال يتوّسد القرآن

أّن القـرآن و.  يف كـل ليلـة، وينتفـي عنـه الوصـف بتوّسـد القـرآنؤمنيف بيان املقدار الذي يقرؤه امل @ مل يصّح خرب عن النبي وأّنه ).القرآن ال توسدوا القرآن

ترّجح لدى الباحث عدم جواز توّسد املـُصحف سواء كان بقـصد االمتهـان أم مل  وقد .رتقت وإذا افرتقت اجتمعتواملـُصحف من األلفاظ التي إذا اجتمعت اف

فأويص الباحثني بالعناية بدراسة املـُصطلحات، وحتديد املفـاهيم بـشكل دقيـق، ومـا ينـتج : ، وأما التوصياتيكن، ويستثنى من ذلك حاالت الرضورة واحلاجة

 . إىل الدراسات البينية التي تثري َملكة الباحث، وتزيد يف معارفه وإمكانياته العلمية وتوجيه النظر.راتعنها من دالالت وإشا

 .التوّسد، القرآن، املـُصحف، دالالت: الكلامت املفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The state of never recite the Noble Qur’an at night, its concept and connotations 

Ahmed bin Marji Saleh Al-Faleh(1) 
Jouf University  

(Received 31/03/2021; accepted 19/04/2021) 

Abstract: In his study, the researcher dealt with the concept of the state of never recite the Qur’an at night, explained its meaning in 
language and terminology, and collected the hadiths about that. He tried to highlight the signs and connotations it contained, and difference 
between the Qur’an and the mashaf. He explained the ruling on the state of never recite the Qur’an. The researcher followed the descriptive, 
inductive, analytical and deductive approach to arrive at the results, the most important of which are: The state of never recite the Qur’an is 
used as a term for those who have collected or memorized the Qur’an and perfected it, then sleep at night and not perform it. The Prophet 
Mohammad (peace be upon him) said about Shuryah Al-Hadhrami: «This is a man who does sleep without reciting the Qur’an at night. This 
hadith is based on praise and not slander. The research also revealed the authenticity of this hadith and the weakness of the hadith (O people 
of the Qur’an, do not sleep at night without recite the Qur’an). And that a report from the Prophet was not correct in explaining the amount 
that a Muslim reads every night. The Qur’an and the Mshaf are among the expressions that if they are joined together, they separate and vice 
versa. In the view of the researcher, it is more likely that it is not permissible to not recite the Qur’an at night, whether with the intention of 
disrespecting or not, with the exception of cases of necessity and need. As for the recommendations: He recommend that researchers pay 
attention to studying terms, defining concepts precisely and what results from them in terms of connotations and signals. And directing 
attention to the inter-studies that enrich the researcher's faculty, and increase their knowledgeand scientific capabilities 

Key words: The state of never recite the Noble Qur’an at night, the Qur’an, the mshaf, connotations. 
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 املقدمة

احلمد هللا املـُنعم املنّان، والصالة والسالم عىل من 

بعثه اهللا بالقرآن، وعىل آله وصحابته ومن تبعه بإحسان، 

 : أّما بعد

يف دعوتـه إىل  @ ت أسـاليب النبـيفقد تنوعـ

العناية بـالقرآن الكـريم، فنجـده أحيانـًا يـأيت بأسـلوب 

مبارش يف احلث عىل قـراءة القـرآن وتـدبره والقيـام بـه، 

وأحيانًا يأيت بأسلوب غري مبارش يفهمه صحابته رضوان 

 ومن هذه األساليب غري املبارشة ما قاله النبي. اهللا عليهم

 حني ُذكر عنـده؛ حيـث )1(> يف ُرشيح احلَْرضمّي  @

وملــّا كـان هـذا . )2()ذاك رجل ال َيتوّسـد القـرآن( :قال

املصطلح من املصطلحات الغريبة التي قد ُيشكل فهمها، 

من حيث إّنه يتنازعه املدح والذّم، وفيـه مـن اإلشـارات 

 :والدالالت ما قـد خيفـى، كـان هـذا البحـث املوسـوم

، متأمًال مـن ريب »التهتوّسد القرآن الكريم مفهومه ودال«

                                                 
:  ُرشيح بن ُعبيد بن ُرشيح بن عبيد بـن عريـف احلَـْرضمى:هو   )1(

املقدامي، أبو الّصلت الّشامي اِحلميص، قال ابن عبد الرب : وقيل

وقال ابن . »@كان من أفضل أصحاب النبي «): هـ463ت(

رشيح احلـرضمي جـاء ذكـره يف حـديث «): هـ852ت(حجر 

 - فـيام وقفـت عليـه-ومل تذكر كتب الـرتاجم عنـه . »صحيح

االسـتيعاب يف معرفـة : انظـر. سوى هـذه الرتمجـة املختـرصة

، وأسد الغابة البن األثـري )2/702(األصحاب البن عبد الرب 

 ).3/339(، واإلصابة يف متييز الصحابة )2/366(

 .سيأيت بيان خترجيه  ) 2(

 .سدادًا وتوفيقًا وإعانة

  :مشكلة البحث وأسئلته

 : تتمثل مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية

 .ما املراد بتوّسد القرآن يف االصطالح؟ -1

ما هي األحاديث واآلثـار الـواردة يف توّسـد  -2

 .القرآن؟

 .هل توّسد القرآن أمر حممود أم هو مذموم؟ -3

 أحاديث توّسد القرآن تفـضيل هل ُيفهم من -4

 .قراءة القرآن بالليل؟

 : حدود البحث

األحاديث واآلثـار التـي ورد فيهـا ذكـر توّسـد 

القرآن، وهي ثالثة سـيأيت بياهنـا وتفـصيلها، وسـيكون 

الرتكيز عليها، واالنطالق منهـا يف حماولـة صـياغة هـذا 

 .البحث

 : أهداف البحث

 :هيدف هذا البحث إىل اآليت

 .معنى التوّسد يف اللغةبيان  -1

 .حتديد مفهوم توّسد القرآن يف االصطالح -2

إيــراد األحاديــث واآلثــار يف توّســد القــرآن  -3

 .وخترجيها

إزالة اإلشكال الوارد يف فهم أحاديث توّسد  -4

 .القرآن

 .إبراز أمهية قراءة القرآن بالليل -5
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 .بيان حكم توّسد املصحف -6

 :أمهية البحث وأسباب اختياره

يكتــسب البحــث أمهيتــه مــن أمهيــة العنايــة  -1

 .بالقرآن الكريم وعلومه

احلاجة املاّسة يف الكشف عن الغموض الذي  -2

 .يكتنف مصطلح توّسد القرآن

اشتامل املوضوع عىل جوانب قرآنية وحديثية  -3

ــضفي عــىل البحــث تنوعــًا يف مــصادره  ــة، ممــا ُي وفقهي

 .ومراجعه

 ُيفــرد بدراســة جــدة املوضــوع وغرابتــه، ومل -4

 .مستقلة

 :الدراسات السابقة

عـىل حـد علمـي ومـن خـالل مـصادر البحـث 

املتوفرة واملتنوعة؛ مل أقـف عـىل دراسـة مـستقلة يف هـذا 

املوضوع؛ ُتبّني حدوده، وُتزيل إْشكاله، وُتوّضح َمعامله، 

وقد جاءت إشارات بسيطة جدًا . وُتْربز َحقائقه َوأْرساره

 :  وقفت عليهام ومهاهلذا املوضوع يف كتابني

ــدكتور  -1 ــصحف، لل ــام املـُ ـــُتحف يف أحك امل

صـالح بــن حممــد الرشـيد، دار الريــان، لبنــان، الطبعــة 

وقد أفرد أربع ورقات يف الـصفحات . هـ1424األوىل، 

من كتابه للحديث عن توّسـد املـصحف ) 472-475(

بيشء ُمقتضب وُخمتـرص، والعجيـب أّنـه مل يـتكلم عـن 

مّي ومل يذكره هنائيًا، مع أّنـه أصـل حديث ُرشيح احلرض

ــىل بيــان توّســد  ــد؛ إال إن أراد االقتــصار ع يف التوّس

 .املصحف فقط

مــشارق اآلي، عبــداللطيف بــن عبــداهللا  -2

ــة األوىل،  ــاض، الطبع ــة، الري ــاق املعرف ــوجيري، آف الت

عنْـون ) 131-127(وقد أفرد مخس ورقات . هـ1441

العجيب أيـضًا أّنـه مل و). وما أدراك ما توّسد القرآن(هلا 

َيذكر اآلثار الـواردة يف توّسـد القـرآن، السـيام حـديث 

كام أّنـه مل يتطـّرق . ُرشيح احلَرضمّي وهو أصل يف الباب

ملفهوم توّسد القـرآن ودالالتـه كـام سنوّضـحه يف هـذه 

 .الدراسة

وقد جاءت دراسـتي هـذه لتجمـع َشـتات هـذا 

رداتـه ومـا املوضوع، وتلّم أطرافه، بحيث َتـستوعب ُمف

 .يتعّلق به

 :منهج وإجراءات البحث

 :سأتبع يف هذا البحث املناهج اآلتية

وذلـك مـن خـالل مجـع : املنهج االسـتقرائي -أ

 .األحاديث واآلثار الواردة يف توّسد القرآن

وذلك بدراسة األحاديث : واملنهج التحلييل -ب

 .واآلثار وأقوال السلف الواردة يف توّسد القرآن

 : اإلجراءات العملية فكام يأيتأما من حيث

ُأورد النصوص القرآنية التي ُيستشهد هبـا كـام  -

هي يف مصحف املدينة املنورة، وأذكر اسم السورة ورقم 

 .اآلية يف املتن
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إذا كان احلديث يف الـصحيحني أو يف أحـدمها  -

فيكون االقتصار عليهام يف التخـريج دون غريمهـا، وقـد 

 التـي عليهـا مـدار هـذا توّسعت يف ختـريج األحاديـث

 .البحث

أعزو األقوال إىل قائليها، واملعلومات املنقولـة  -

نــصًا، أو بتــرصف إىل مراجعهــا يف احلاشــية، فــإن كــان 

، »...«املنقول نصًا وضعته بني عالمتي التنصيص هكذا 

ويقابله يف اهلامش املـصدر أو املرجـع، وإن كـان النقـل 

 .صيصبترصف مني مل أضعه بني عالمتي التن

أكتفي يف اهلـامش بـذكر اسـم املؤلـف واسـم  -

الكتاب واجلزء والـصفحة كـام جـرت العـادة يف توثيـق 

 .الدراسات الرشعية

مل أترجم ألسامء األعالم املشهورين الذين َورد  -

ذكرهم يف البحث خشية اإلطالة، واكتفيت بذكر تـاريخ 

 .الوفاة

التزمت التعليامت اخلاصـة بجهـة النـرش فـيام  -

 الرتتيبات الفنية للبحث، وطريقة التوثيـق وكتابـة خيص

 .املراجع وغريها

  :خطة البحث

 ، وثالثـة مباحـث،تتضمن خطة البحث مقدمـة

 .وخامتة

 مـشكلة البحـث وأسـئلته، : اشتملت عـىل: املقدمة

ــاره،  ــه وأســباب اختي وحــدوده، وأهدافــه، وأمهيت

والدراسات السابقة، ومنهجـه وإجراءاتـه، وخطـة 

 .البحث

 ــث األولاملب ــة : ح ــرآن يف اللغ ــد الق ــف توّس تعري

 :وفيه مطلبانواالصطالح، 

 التوّسد يف اللغة:املطلب األول . 

 توّسد القرآن يف االصطالح:املطلب الثاين  . 

 األحاديث واآلثار الـواردة يف توّسـد  :املبحث الثاين

 :القرآن ودالالهتا، وفيه ثالثة مطالب

 اِئِب ْبنِ :املطلب األول  .>  َيِزيدَ  َحديُث السَّ

 َحديُث ُعَبْيَدَة املَُْلْيِكيِّ :املطلب الثاين  <. 

 األثر الوارد عن أيب سامل:املطلب الثالث  . 

 ــث ــث الثال ــه : املبح ــصحف، وفي ــد امل ــم توّس حك

 :مطلبان

 الفرق بني القرآن واملصحف:املطلب األول . 

 ــاين ــب الث ــد :املطل ــم توّس ــالف يف حك  اخل

 .املصحف

 أهم النتـائج والثمـرات مـن :  وتشتمل عىل:اخلامتة

 .هذا البحث

 ثبت املراجع. 

* * * 
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 املبحث األول

 تعريف توّسد القرآن يف اللغة واالصطالح

ُيعد مـصطلح توّسـد القـرآن مـن املـصطلحات 

املـُشكلة يف علوم القرآن، والتي ملْ جتد عناية كبرية يف بيان 

قرآن مفهومه، وماهّيته، ودالالته، السّيام وأّنه يتعلـق بـال

وملـّا .  الكريم، وأّنه ورد يف حديث صحيح كام سيأيت معنا

كان احلكم عن اليشء فرع عن تصوّره، كـان مـن األوىل 

البدء باحلديث عن معنى التوّسد يف اللغـة واالصـطالح 

  :يف هذا املبحث الذي انقسم إىل مطلبني مها

 :التوّسد يف الّلغة: املطلب األول

: يقـال: ل الليثقا «):هـ370ت(قال األزهري 

َد ِوَساَدةً  َد فالٌن فالنًا إَسادًة، وَتَوسَّ إذا وَضَع رأَسـه : َوسَّ

كـلُّ مـا ُيوَضـع : والِوساد. عليها، ومجُع الِوسادة َوساِئد

 .)3(»حتت الّرأس وإن كان من تراب أو ِحجارة

هو : ومن املجاز «):هـ538ت(وقال الزخمرشي 

 .)4(» اهلمّ وهو يتوّسد. لَألْبله: عريض الِوَساد

الِوســاد  «):هـــ711ت(وقــال ابــن منظــور 

ُة، واجلمـع وسـاِئُد َوُوُسـٌد ابـن سـيده  والِوساَدُة املَِخـدَّ

ـد إِذا  َده إِياه َفَتوسَّ د وَوسَّ وغريه، الِوساُد املِتََّكُأ، وقد َتَوسَّ

 : جَعله حتت رْأسه قال َأبو ُذؤيب

 

                                                 
 ).13/28(هتذيب اللغة   ) 3(

 ).2/332(الغة أساس الب  ) 4(

َلْت    * فُكنُْت َذُنوَب البِْئِر ملََّا َتَوشَّ

ْدُت ساعدي  بِْلُت َأْكفاين وُوسِّ  وُرسْ

قال لعِدّي بن حاتم إِنَّ ِوساَدَك إَِذْن : ويف احلديث

َلَعِريٌض؛ َكنى بالِوساِد عـن النـوم ألَنـه َمظِنَّتـه؛ َأراد َأّن 

َنومك إَِذْن كثري وَكنّى بـذلك عـن ِعـَرِض قفـاه وِعَظـِم 

ألُخـرى رْأسه وذلك دليل الَغباَوِة، ويشهد لـه الروايـة ا

ويف احلـديث إِذا  «:وقـال أيـضاً . )5(»إِنك َلَعـريُض الَقفـا

َد األَمُر إِىل غري َأهله فانتظر الساعة َأي َأْسنَِد وُجِعـَل  ُوسِّ

ــي ــه، يعن َف غــُري املــستحق : يف غــري َأهل َد وُرشِّ ــوِّ إِذا ُس

للسيادة والرشف، وقيل هو من السيادة َأي إِذا ُوضـعت 

 .)6(» والنهي لغري مستحقهامِوسادُة املُْلك واألَمر

فالتوّسد إذن هو وضع الرأس إّما عىل املـِخّدة أو 

الرتاب أو اِحلجارة أو كّل ما ُيوضـع الـرأس عليـه عنـد 

 .النوم

 :توّسد القرآن يف االصطالح: املطلب الثاين

حـني ُيطلـق مفهـوم توّسـد القـرآن ينــرصف إىل 

 : َمعنني

عنـى اللغـوي  وهو ُمّتِفق مع ما جـاء يف امل:األول

َجْعل الُقـرآن أو املـُـصحف  «:للتوّسد؛ فيكون التعريف

، وسـيأيت مزيـد بيـان عـن هـذا »ِوسادة أو ِخمدة أو ُمّتكأ

 .املعنى وُحكمه يف مبحث ُمستقل

                                                 
 ).3/495(لسان العرب   ) 5(

 .املصدر السابق  ) 6(
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ــر ــره :اآلخ ــذي ذك ــاز ال ــن املج ــون م ــد يك  وق

الزخمرشي، وُيطلق عىل من َمجع القرآن أو َحفظـه وأْتقنـه 

قوم به، قال أبو عبيـد القاسـم بـن ثّم هو ينام الليل وال يَ 

وقـد ذكرنـا تفـسري التوّسـد عـن  «):هــ224ت(سالم 

:  فقـال،احلَسن، أّنه ُسئل عّمن َمجع الُقرآن ثـم َينـام عنـه

والذي  «):هـ852ت(، وقال ابن حجر )7(»يتوّسد القرآن

وجدناه عن احلََسن ما أخرجه حممد بن نْرص وغـريه عنـه 

 استظهر القرآن كّله ال يقوم به أّنه قيل له ما تقول يف رجل

ــام يــصّيل املكتوبــة فقــال ــام يتوّســد : إّن لعــَن اهللا هــذا إّن

 .)8(»القرآن

* * * 

 املبحث الثاين

 األحاديث واآلثار الواردة يف توّسد القرآن ودالالهتا

يعترب لفـظ توّسـد القـرآن كمرّكـب إضـايف مـن 

 ورد يف األلفاظ قليلة الورود يف الّسنة؛ إذا ما علمنـا أّنـه

ولعّل هذا يفّرس شيئًا من . فقط @ ثالثة آثار عن النبي

ويمكن بيان هذه . .اإلشكال احلاصل يف معناه ومفهومه

 : األحاديث وما يتصل هبا من خالل املطالب اآلتية

ائِِب ْبِن َيِزيَد  :املطلب األول  .> َحديُث السَّ

ْرضَ  ْحيًا اْحلَ ائِِب ْبِن َيِزيَد َأنَّ ُرشَ ِميَّ ُذكَِر ِعنَْد َعِن السَّ

ُد اْلُقْرآنَ : (َفَقاَل  @ النَّبِيِّ   ).َذاَك َرُجٌل َال َيَتَوسَّ

                                                 
 ).1/127(فضائل القرآن   ) 7(

 ).3/27(فتح الباري   ) 8(

  :ختريج احلديث: أوالً 

  ، )9(هذا احلـديث أخرجـه ابـن املبـارك يف ُمـْسنده

 ؛ قال الـشيخ)11(، وأمحد يف ُمسنده)10(وابن سعد يف الطبقات

إسناده صحيح عـىل رشط : شعيب األرناؤوط يف تعليقه

: ؛ وقال األلباين يف تعليقـه)12(شيخني، والنسائي يف سننهال

، والبيهقـي يف )13(صحيح اإلسـناد، والطـرباين يف الكبـري

، )15(، وابن عبد الـرب يف االسـتيعاب)14(األسامء والصفات

  كلهــم مــن طــرق عــن عبــداهللا بــن املبــارك، وصــّححه 

وهكــذا قــال أكثــر  «:؛ وقــال)16(ابــن حجــر يف اإلصــابة

هو  @ ، أي أن الذي ُذكر عند النبي»أصحاب الّزهرّي 

 .> ُرشيح احلَْرضمّي 

 مـن طـريقني أّن )17(وجاء عند الطرباين يف الكبـري

 هو َخمرمة بن ُرشيح احلَْرضمّي  @ الذي ُذكر عند النبي

 أحدمها من طريق ابن وهب عن يـونس، واآلخـر :>

والنّعامن بـن  .من طريق النّعامن بن راشد عن الزهري به

                                                 
)9 (  )1/35.( 

)10 (  )4/363.( 

)11 (  )3/449.( 

)12 (  )3/256.( 

)13 (  )7/148.( 

)14 (  )2/350.( 

)15 (  )2/703.( 

)16 (  )3/339.( 

)17 (  )7/148.( 
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قال  « ): هـ748ت(م يف أحاديثه، قال الذهبي راشد ُمَتكلّ 

مـضطرب : يف حديثه وهم كثري، وقـال أمحـد: البخاري

احلــديث، روى منــاكري، وقــال ابــن معــني، وأبــو داود، 

 .)18(»ضعيف: والنسائي

ولذلك نقل غري واحد من أهل العلم أّن املعـروف 

 ومن قال بغـريه فقـد ،> هبذا احلديث ُرشيح احلرضمّي 

وقال النّعامن  «):ه430ت(بو ُنعيم األْصبهاين َوِهم، قال أ

بن راشد، عن الزهري ُذكر عنده َخمرمة بن ُرشيـح، وُهـو 

ــمٌ  ــر)19(»وْه ــع آخ ــال يف موض ــنّعامن،  «:، وق ــذا رواه ال ك

ُذكر ُرشيـح : ما رواه ابن املبارك، عن يونس قال: وَصوابه

 ):هــ742ت(، وقال املّزي )20(»@ احلَرضمّي عند النبي

ــَل « ــَو : وِقي ــح، واألّول ُه ــن ُرشي ــة ْب ــه َخمرم ــه َخال إّن

وقال النّعامن  «):هـ852ت(وقال ابن حجر . )21(»املعروف

ذكر َخمرمة بن رشيـح، : بن راشد عن الّزهرّي عن الّسائب

وهبذا يظهر أّن الصواب واهللا أعلـم أّن . )22(»وهو وْهٌم منه

 .> هو ُرشيح احلرضمّي  @ الذي ُذكر عند النبي

 : ت احلديث وفوائدهدالال: ثانياً 

بيان ألحد معـاين ) ذاك َرجٌل  (:@ يف قوله -1

جولة احلّقة، املتمثل يف قراءة القرآن والقيام به، وهـذا  الرُّ

                                                 
 ).4/265( نقد الرجال ميزان االعتدال يف  ) 18(

 ).3/1480(معرفة الصحابة   ) 19(

 ).5/2547(املصدر السابق   ) 20(

 ).10/194(هتذيب الكامل يف أسامء الرجال   ) 21(

 ).3/274(اإلصابة يف متييز الصحابة   ) 22(

بالرجـال، بـل يـشرتك فيـه الرجـال  الفعل ليس خاصـاً 

جولـة هنـا  @ والنساء، ولكّن النبي أطلق وصـف الرُّ

وقـد  .> ألّن املقصود به َذَكر وهـو ُرشيـح احلَـْرضمي

جولة وقيام الليل أيضًا يف  @ رَبط النبي بني وصف الرُّ

 {سامل بن عبداهللا بن عمر عن أبيـه  حديث آخر، فعن

إذا رأى رؤيا قّصها  @ كان الرجل يف حياة النبي «:قال

 وكنت غالمًا شابًا، وكنـت أنـام يف ،@ عىل رسول اهللا

 فرأيت يف النـوم كـأن ،@ املسجد عىل عهد رسول اهللا

 أخذاين فذهبا يب إىل النار فإذا هـي مطوّيـة كطـّي ملكني

البئر وإذا هلا قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلـت 

فلقينا ملك آخـر قـال يل مل : أقول أعوذ باهللا من النار قال

فقصصتها عىل حفصة فقّصتها حْفصة عىل رسـول . ترع

نعم الرجل عبد اهللا لو كـان يـصيل مـن (: فقال @ اهللا

فكان عبـداهللا بعـد ذلـك ال ينـام مـن : قال سامل، »الليل

 .)23( متفق عليه)الليل إال قليالً 

هل هي عـىل ) القرآن(اختُلف يف إعراب كلمة  - 2

) توّسـد القـرآنَ (النّصب أم الّرفع؟، واملشهور أّهنا بالنّصب 

هـي عـىل : عىل املفعولية ِمن توّسد اليشء كام مّر معنا، وقيل

) توّسـد(، وهذا يعني أّن )د القرآنُ توّس (الرفع عىل الفاعلية 

ال يتوّسُد القرآُن أي ال ينـام : الزم، والقرآُن فاعل، والتقدير

                                                 
أخرجه البخاري يف صحيحه، أبواب التهجد، باب فضل قيـام   ) 23(

 يف صحيحه، ، ومسلم)1070(حديث رقم ) 1/378(الليل، 

 ).140(حديث رقم ) 4/1927(كتاب فضائل الصحابة، 
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 وقد يقال إن النّصب يقّوي محل احلديث عىل املدح، .)24(معه

  .وأّن الرفع يقّوي محله عىل الذم، واهللا أعلم

 @ ُيفهم من هذا اخلرب الذي جاء عن النبي -3

 وقـد ُيفهـم منـه أّنـه ،> حلـرضمّي بأّنه َيمتدح ُرشيح ا

، فاملدح ُحيمل عىل أّنـه ال ينـام الليـل عـن قـراءة )25(يذّمه

ـدًا معـه، بـل  القرآن والّتهجد به، فيكـون القـرآن متوسَّ

 ُحيافظ عىل قراءته، وَيقوم به، وإىل هذا املعنى ُيـشري قولـه

ــه، وال ( :@ ــق تالوت ــوه ح ــرآن واتل ــدوا الق ال توّس

من قـرأ ( :، وأثر أيب سامل)26() له ثواباً تستعجلوا ثوابه فإنّ 

، وأّما الذّم فُيحمل )27()ثالث آيات مل َيكن ُمتوّسدًا للقرآن

عىل أّنه ال حيفظ شيئًا من القرآن، وال ُيداوم عـىل قراءتـه 

وال َيقوم به، فإذا نام مل يتوّسد معه القرآن، ومن ذلـك أّن 

علــم إين ُأريــد أن أطلــب ال «:رجــًال قــال أليب الــدرداء

َد العلم خٌري لك من : فأخشى أن ُأضيَِّعه، فقال لئن تتوسَّ

د اجلهل  ):هــ817ت(قال الفريوزآبـادي . )28(»أن تتوسَّ

                                                 
، وذخرية العقبى )3/257(حاشية السندي عىل النسائي : انظر  ) 24(

 ).18/164(يف رشح املجتبى 

وما كان من األلفاظ : قال شيخنا«): هـ1205ت(قال الزبيدي   ) 25(

 والرتاكيب حمُتمًال كهذا الرتكيب يسّمى مثله عند أهـل البـديع

. »اإلهيام والتورية واملواربة، أي املخاتلة كام يف مصنّفات البديع

 ).9/299(تاج العروس 

 .سيأيت خترجيه  ) 26(

 .سيأيت خترجيه  ) 27(

 =، والنهايـة يف)67/367(تاريخ دمشق البـن عـساكر : انظر   )28(

ال َيمــَْتِهنُه : حيتمل كونه مـدحًا، أي: »ال يتوّسد القرآن«

ال يكـب عـىل : وال َيطرحه بل ُجيّله وَيعّظمـه، وذمـًا أي

 .)29(»تالوته إكباب النائم عىل وساده

وهـذان التـأويالن  «):هـ637ت(ل ابن األثري قا

من األضداد، وكثريًا ما يـرد أمثـال ذلـك يف األحاديـث 

وقد ذهب أكثر العلامء إىل القول بأّن احلديث . )30(»النبوية

َحممول عىل املدح وهو الصواب واهللا أعلم، ويشهد هلـذا 

 :يف فضائله حيث قال) هـ432ت(ما أورده املـُستغفري 

د بن عيل حدثنا أبو يعىل حـدثنا ابـن أيـوب أخربنا حممّ «

ال يتوّسد القـرآن، : سألت أمحد بن صالح عن قوله: قال

وقـال . )31(»يعنـي َيقـوم بـه الليـل، والَ ينـام: فقال أمحد

يف تـرجيح القـول باحلَْمـل عـىل ) هـ370ت(األزهري 

، وقال ابن اجلـوزي )32(»والقوُل هو األّول: قلت «:املدح

ـــ597ت( ــديم) ه ــدحيف تق ــىل امل ــل ع ــول باحلَْم  : الق

قال  «):هـ711ت(، وقال ابن منظور )33(»واألَول أْظهر«

، وقـال )34(»وأْشَبههام أّنه أثنـى عليـه وَمحـده: أبو منصور

يف ترجيح القـول باحلَْمـل عـىل ) هـ1138ت(الّسندي 

                                                                          
 ).5/183(غريب احلديث واألثر البن األثري =

 ).1/326(القاموس املحيط   ) 29(

 ).1/51(ثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر امل  ) 30(

 ).1/382(فضائل القرآن   ) 31(

 ).12/271(هتذيب اللغة   ) 32(

 ).2/467(غريب احلديث   ) 33(

 ).3/460(لسان العرب   ) 34(
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وجاء يف . )35(»والوْجه هو األَول، واهللا تعاىل أعلم «:املدح

 :فتــوى بالــسعودية مــا نــّصهفتــوى اللجنــة الدائمــة لل

ال َينام عن القرآن بل يتهّجد به، فهو َثناء وَمْدح : ومعناه«

 .)36(»كام رّجحه أكثر الُعلامء > لّرشيح احلرضمّي 

عـدم (هذا الوصف وهو  @ مل ُيطلق النبي -4

وقـد راجعـت . إال عىل رشيح احلـرضمّي ) توّسد القرآن

د ُرشيح كتب الرتاجم فوجدت أّن هذا الوصف ُأطلق بع

 : ثالثةاحلَرضمّي عىل 

  طلحة بن ُمّرصف اليامي وزُبيـد الـَيامين، وقـد

حدثني حممـد  «:فقال) هـ281ت(ذكرمها ابن أيب الدنيا 

حدثنا رويم أبو احلسن املقرئ حدثنا املنذر أبـو عبـد اهللا 

قال يل حممد بـن سـوقة لـو رأيـت : من أهل الكوفة قال

أخلقهام سهر الليـل طلحة وزبيدًا لعلمت أّن وجههام قد 

 .)37(»يتوّسد القرآنوطول القيام، كانا واهللا ِممّن ال 

  أبو حممد عبدالرحيم بن عبد رّبه الّربعـي، قـال

يتوّسـد وكان ممّن ال  «):هـ453ت بعد (أبو بكر املالكي 

، فكان َهيجع َهْجعة لطيفة ثم َيثب كأّنه قد ضّل له القرآنَ 

 .)38(»يشء فهو َيطلبه

                                                 
 ).3/257(حاشية السندي عىل النسائي   ) 35(

ــرقم   ) 36( ــوى ب ــة للفت ــة الدائم ــاوى اللجن ــاريخ ) 27446(فت وت

 :هـ5/5/1439

 https://twitter.com/TPCV_SSA/status/ 

 ).1/178(التهجد وقيام الليل   ) 37(

 ).1/424(رياض النفوس أليب بكر املالكي   ) 38(

يث عىل احلث عىل قراءة القـرآن اشتمل احلد -5

 والقيام به بأسلوٍب نبوٍي تربوٍي راٍق، حيث شحذ النبي

ِمهم الصحابة، ورّغبهم بقراءة القرآن حني وصـف  @

رشحيًا احلرضمي هبذا الوصف، بطريقة بالغية موجزة يف 

 . غاية الروعة

مل َيِرد يف نـص احلـديث مـا يـشري إىل حتديـد  -6

قيـام الليـل، والـذي بـه ال يكـون املقدار الذي ُيقرؤ يف 

وسيأيت مزيـد بيـان حـول هـذه . املـُؤمن متوّسدًا للقرآن

 .املسألة يف املطلب الثالث

قد ُيفهم من هذا احلديث تفضيل قراءة  -7

 @ القرآن بالليل عىل قراءته بالنهار، حيث امتدح النبي

رشحيًا بقراءته القرآن بالليل، ويشهد هلذا الفهم مجلة من 

  :ة من القرآن والّسنة، يقول اهللا تعاىلاألدل     

                          

 : ، ويقول تعاىل]79:اإلرساء[           

                ]آل عمران: 

 : ، ويقول تعاىل]113                 

   ]قال أبو الليث السمرقندي ]6:املزمل ،

ساعات الليل أشّد موافقة  «:يف هذه اآلية) هـ375ت(

للقراءة وأسمع، ويقال هي أشد نشاطًا من النّهار إذا كان 

يف ) هـ671ت(، وقال القرطبي )39(»ل حمُتسباً الرج

                                                 
 ).3/510(تفسري أيب الليث   ) 39(
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بّني تعاىل يف هذه اآلية فضل صالة الليل عىل  «:تفسريها

صالة النهار، وأّن االستكثار من صالة الليل بالقراءة 

، وقال )40(»فيها ما أْمكن، أْعظم لالجر، وأْجلب للثواب

أْصوب : قال قتادة وجماهد «):هـ745ت(أبو حيّان 

  ، وقال )41(»ت للَقول، ألّنه زمان التَّفهمللِقراءة وأثبْ 

 :يف بيان ميزة الليل عىل النهار) هـ774ت(ابن كثري 

أْمجَُع للخاطر يف أداء القراءة وتفّهمها من قيام النّهار؛ «

ألّنه وقت انتشار الناس وَلَغط األصوات وأْوقات 

 كان #وقد ثبت يف الصحيح أن جربيل . )42(»املعاش

 {رآن ليًال، فعن ابن عباس الق @ يدارس النبي

أجود الناس، وكان أْجود ما  @ كان رسول اهللا( :قال

يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل، وكان يلقاه يف كل 

 .)43()ليلة من رمضان فُيداِرُسه القرآن

 .>َحديُث ُعَبْيَدَة املَُْلْيكِيِّ : املطلب الثاين

، َوَكاَنْت َلهُ  َقـاَل :  ُصـْحَبٌة َقـاَل َعْن ُعَبْيَدَة املَُْلْيكِيِّ

ــُدوا اْلُقــْرآَن ( :@ َرُســوُل اهللاِ َيــا َأْهــَل اْلُقــْرآِن، َال َتَوسَّ

ْوُه  ْيـِل َوالنََّهـاِر َوَأْفـُشوُه، َوَتَغنـَّ َواْتُلوُه َحقَّ تَِالَوتِِه آَناَء اللَّ

ُكْم ُتْفلُِحوَن، َوَال َتْعَجُلوا تَِالَوَتُه فَ  إِنَّ َلُه َوَتَدبَُّروا َما فِيِه َلَعلَّ

 ).َثَواًبا

                                                 
 ).19/40(اجلامع ألحكام القرآن   ) 40(

 ).10/315(البحر املحيط   ) 41(

 ).8/252(تفسري القرآن العظيم   ) 42(

كيـف : بدء الوحي، باب:  صحيحه، كتابأخرجه البخاري يف  ) 43(

 ).6(حديث رقم ) 1/7(، @كان بدء الوحي إل رسول اهللا 

  :ختريج احلديث: أوالً 

هــذا احلــديث أخرجــه البخــاري يف الكبـــري 

ــاً  ــل )44(موقوف ــد ومل يق ــع الزوائ ــام يف جمم ــرباين ك ، والط

 )46(وأبو نعـيم يف أخبـار أصـبهان ،)45(@ صاحب النبي

 ،)48(، والبيهقـي يف شـعب اإليـامن)47(ويف معرفة الصحابة

   من طريـق أيب بكـر بـن ، كلهم)49 (وابن عساكر يف تارخيه

 > أيب مريم عن املهارص بن حبيب عن عبيدة املــُليكي

 .األْملوكي وليس املـُليكي: ويف رواية

  وإســناده ضــعيف، إذ مــدار هــذا احلــديث عــىل 

رواه  «):هــ807ت(أيب بكر بن أيب مريم، قال اهليثمـي 

الطرباين يف الكبـري، وفيـه أبـو بكـر بـن أيب مـريم وهـو 

 ):هــ852ت(ل ابن حجر يف اإلصـابة ، وقا)50(»ضعيف

 .)51(»وأبو بكر بن أيب مريم ضعيف«

 من طريق )52(وأخرجه القاسم بن سالم يف فضائله

وأخرجـه . أيب بكر بن أيب مريم عن املهـارص بـه مرسـالً 

                                                 
)44 (  )6/84.( 

)45 (  )2/298.( 

)46 (  )1/311.( 

)47 (  )4/1917.( 

)48 (  )2/350.( 

)49 (  )13/386.( 

 ).2/298(جممع الزوائد ومنبع الفوائد   ) 50(

)51 (  )4/355.( 

)52 (  )1/70.( 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )3(، العدد 33، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 27 – 

 أيـضًا عـن عبيـدة املــُليكي )53(البيهقي يف شعب اإليـامن

 .بسنده موقوفاً 

 : دالالت احلديث وفوائده: ثانياً 

ــدة  -1 ــديث أن عبي ــات احل ــض رواي ورد يف بع

كـام عنـد البخـاري،  @ املـُليكي صاحب رسـول اهللا

وبعضها مل تذكر الُصحبة كام عند الطرباين، وقـال الـدار 

، وقال أبو ُنعـيم )54(»يقال له ُصحبة «):هـ385ت(قطني 

عبيــدة املـــُليكي ذكــره الطــرباين يف  «):هـــ430ت(

: قال «):هـ842ت(ن ، وقال ابن نارص الدي)55(»الّصحابة

َجزم املصنّف : قلت. له صحبة: وعبيدة األْملوكي، يقال

ــُصحبته يف  ــد(ب ــال) الّتجري ــل ق ــًا، ب ــك ِخالف : ومل حي

ــل ــوكي، وقي ـــُليكي: األْمل ــر (56)»امل ــن حج ــال اب ، وق

 .)57(»ُيقال له ُصحبة: قال ابن السكن «):هـ852ت(

إشـارة إىل أّن ) يا أهل القـرآن( :@ يف قوله -2

 عن التوّسد ُمتأّكد يف حّقهم، إذ ال ُيتـصّور توّسـد النهي

القرآن ممّن َحفظه وأْتقنه وكان من أهله الذين قال فـيهم 

 .)58()أهُل القرآن هم أهل اهللا وخاّصته( :@ النبي

                                                 
)53 (  )2/53.( 

 ).3/1510(ملؤتلف واملختلف ا  ) 54(

 ).4/1917(معرفة الصحابة   ) 55(

 ).6/130(توضيح املشتبه   ) 56(

 )4/355(اإلصابة يف متييز الصحابة   ) 57(

، وابـن )8031(حـديث ) 5/17(أخرجه النسائي يف الكربى   ) 58(

 =:وقـال األلبـاين) 215(حديث رقم ) 1/78(ماجه يف سننه 

بياٌن ملعنى ): واتلوه حّق تالوته( @  يف قوله- 3

. توّسد القرآن، وأّن تالوة القرآن تنايف توّسده املنْهي عنه

  : أّما تالوته حق التالوة فقد قال اهللا تعاىلو

                  ]قال ]121:البقرة ،

 ):حق تالوته(يف بيان معنى ) هـ310ت(ابن جرير 

يتبعونه : والصواب من القول يف تأويل ذلك أّنه بمعنى«

 زلت أتلو أثره، إذا اتبع ما: حق اتباعه، من قول القائل

أثره، إلمجاع احلُجة من أهل التأويل عىل أّن ذلك 

 .)59(»تأويله

إشارة إىل ): آناء الليل والنّهار( :@ يف قوله - 4

أّن التوّسد غري خمتص بالليل، فقد يكون التوّسد هنارًا، 

وهلذا كانت قراءة القرآن بالنهار أيضًا نافية للوصف 

ث بقراءة القرآن يف كل وقت يف وقد جاء احل. بالتوّسد

 : قوله تعاىل                  

                             

 .]29:فاطر[

اإلفشاء هو النـرش ): وأفشوه( :@ يف قوله -5

ــ ــة، يق ــربهواإلذاع ــشى ّرسه وخ ــشاء، )60(ال أْف  يف واإلف

                                                                          
كلهم عن أنس بن ) 1/743(صحيح، واحلاكم يف املستدرك =

الرتغيــب . »وهـو إســناد صـحيح«: مالـك بـه، قــال املنـذري

 ).2/231(والرتهيب 

 ).2/569(جامع البيان   ) 59(

 ).15/155(لسان العرب البن منظور : انظر  ) 60(
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 ، ومنـه قـول النبـي)61(االصطالح هو املبالغة يف اإلظهار

إذن املقـصود إظهــار . )62()أفـشوا الـّسالم بيـنكم( :@

القرآن والقراءة به وإفشاؤه، وهذا اإلظهار ينايف التوّسـد 

 .املنهي عنه

من التغني بالقرآن ): وتغنّوه( :@ يف قوله -6

 : صوت عند القراءة به، يقول اهللا تعاىلوهو تزيني ال  

                ]وقد جاء احلث . ]4:املزمل

  عليه يف أحاديث صحيحة كثرية، من ذلك ما جاء عن 

ليس منّا َمن مل ( :@ قال رسول اهللا: قال > أيب هريرة

الرباء بن عازب ، ومنه أيضًا ما جاء عن )63()َيتغن بالقرآن

 .)64()زّينوا القرآن بأصواتكم( :@ قال رسول اهللا: قال

وتدبروا ما فيه لعلكم ( :@ يف قوله -7

وهذا هو اهلدف املنشود من عدم توّسده، ): تفلحون

وتالوته حق التالوة، وإفشائه، والتغني به، إذ تدّبر 

                                                 
 ).1/61(معجم الفروق اللغوية للعسكري : انظر  ) 61(

حـديث ) 1/74(أخرجه مسلم يف صحيحه، كتـاب اإليـامن،   ) 62(

 ).54(م رق

: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب قول اهللا تعاىل  ) 63(

                    

 ).7527(حديث رقم ) 18/579 (،]13:امللك[

، )18517(حـديث رقـم ) 4/283(أخرجه أمحد يف مـسنده   ) 64(

وقــال ) 1468(حــديث رقــم ) 1/464(يف ســننه وأبــو داود 

حـديث رقـم ) 2/179(صحيح، والنسائي يف سـننه : األلباين

 .صحيح: وقال األلباين) 2/179(

القرآن هو الغاية املرجوة من إنزال هذا القرآن العظيم، 

لذي يقود إىل الفالح يف الدنيا واآلخرة؛ يقول اهللا وهو ا

  : تبارك وتعاىل                

            ]وقال جل يف عاله]29:ص ، :  

                     

): هـ728ت(، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ]24:حممد[

املطلوب من القرآن هو َفهم معانيه والَعمل به، فإْن مل 

 .)65(»تكن هذه ّمهة حافظه مل يكن من َأهل الِعلم والّدين

تعجلوا تالوته فإن له  وال (:@ يف قوله -8

ل هذا توجيه بقراءة القرآن بيشء من الرتّس ): ثواباً 

  : والتؤده واالطمئنان، يقول اهللا تبارك وتعاىل   

        ]وقد سئل أنس بن ]16:القيامة ،

كانت مّدًا، ثم ( :فقال @ عن قراءة النبي > مالك

بسم اهللا الرمحن الرحيم، يمّد ببسم اهللا، ويمّد : قرأ

 ):هـ449ت( بطال ، قال ابن)66()الرمحن، ويمّد الرحيم

وإنام كان يفعل ذلك واهللا أعلم ألمر اهللا له بالرتتيل، «

وأن يقرأه عىل مكث، وأال حيّرك به لسانه ليعجل به، 

فامتثل أمر ربه تعاىل فكان َيقرؤه عىل َمهل لُيبّني ألّمته 

 .)67(»كيف يقرؤن، وكيف يمكنهم تدّبر القرآن وفهمه

                                                 
 ).23/55(جمموع الفتاوى   ) 65(

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب فضائل القرآن، بـاب مـّد   ) 66(

 ).4759(حديث رقم ) 4/1925(القراءة، 

 ).10/274( البن بطال رشح صحيح البخاري  ) 67(
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ي عـن يف احلديث داللـة واضـحة عـىل النهـ -9

ــن ســعد  ــال اب ــد القــرآن، ق ـــ230ت(توّس ــال  «):ه   ق

كنّا نرى من أعظم الّذنب أْن َيـتعّلم الّرجـل : أبو العالية

وأورد . )68(»القرآن ثم ينام حتى َينساه، ال َيقرأ منـه شـيئاً 

يف بـاب ) هـ407ت(هذا احلديث أبو سعد النيسابوري 

 .)69(ذكر كراهية التوّسد بالقرآن

 .ر الوارد عن أيب ساملاألث: املطلب الثالث

َمْن َقرَأ يف َلْيَلٍة َثـالَث آيـاٍت، مل  «:َعْن أيب َسامل َقال

دًا للقرآن  .»َيُكْن ُمتَوسِّ

 : ختريج األثر: أوالً 

ــعد  ــو س ــد أورده أب ــسندًا، وق ــه م ــف علي مل أق

ــذيب األرسار ــسابوري يف هت ــذا  )70(الني ــامل هب ــن أيب س ع

د من نقله عنـه النص، ومل أعرف من هذا أبو سامل ومل أج

وقد أورد هذا األثر مجاعة مـن العلـامء . يف كتب احلديث

عىل أّنه حديث من األحاديـث ومل يـذكروا لـه سـندًا أو 

، واألصبهاين )71(قائًال، منهم أبو عبيد اهلروي يف الغريبني

  بلفـظ)73(، والزخمرشي يف الفائق)72(يف الرتغيب والرتهيب

                                                 
ــل : وانظــر). 7/116(الطبقــات الكــربى   ) 68( ــن حنب الزهــد الب

 ).3/212(، وصفة الصفوة البن اجلوزي )1/303(

 ).431ص(هتذيب األرسار   ) 69(

 .املصدر السابق  ) 70(

)71 (  )6/1997.( 

)72 (  )3/168.( 

)73 (  )4/59.( 

، )74(ثــري يف النهايــة، وابــن األ»مل يبــت متوّســدًا للقــرآن«

مل َيبـْت متوّسـدًا  «بلفـظ )75(والصغاين يف التكملة والذيل

، والكجرايت يف جممـع )76(، وابن منظور يف الّلسان»للقرآن

، )78(، والّزبيـــدي يف تـــاج العـــروس)77(بحـــار األنـــوار

 . )79(والّساعايت يف الفتح الرباين

 : دالالت األثر وفوائده: ثانياً 

فيـه تأكيـد عـىل أّن ): يلـةمن قرأ يف ل (:قوله -1

قراءة الليل أفضل من قراءة النهار، وقد ذكرنا سابقًا مجلة 

 .من األدلة من القرآن والسنة تشهد هلذا املعنى

هذه من املسائل املهمة ): ثالث آيات (:قوله - 2

يف موضوع توّسد القرآن، أعني حتديد املقدار الذي 

ففي هذا . ه وصف التوّسدَيقرؤه املؤمن، وبه ينتفي عن

وَنقل . األثر عن أيب سامل جاء الترصيح بأّنه ثالث آيات

ما قد  > عن احلسن) هـ310ت(ابن جرير الطربي 

حدثنا يعقوب،  «:ُيفيد يف حتديد هذا املقدار حيث قال

: قلت للحسن: حدثنا ابن علية، عن أيب رجاء حممد، قال

القرآن كله عن يا أبا سعيد، ما تقول يف رجل قد استظهر 

                                                 
)74 (  )5/183.( 

)75 (  )2/360.( 

)76 (  )3/460.( 

)77 (  )5/50.( 

)78 (  )9/299.( 

)79 (  )2/477.( 
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يتوسد : ظهر قلبه، وال يقوم به، إنام يصيل املكتوبة؟ قال

  : الصالحالقرآن، لعن اهللا ذاك، قال اهللا تعاىل للعبد 

               ]68: يوسف[ ،       

              ]يا أبا سعيد، : ، قلت]91:األنعام

  :قال اهللا           ]نعم، : ؟ قال]20:املزمل

ويف هذا إشارة إىل أّن قراءة اخلمس . )80(»ولو مخس آيات

. آيات يف قيام الليل كافية يف نفي الوصف بتوّسد القرآن

وهذا ظاهر من مذهب  «):هـ774ت(قال ابن كثري 

أّنه كان يرى حقًا واجبًا عىل محلة القرآن : احلسن البرصي

 .)81(»أن َيقوموا ولو َبيشء منه يف الليل

يف رشحه عىل ) هـ544ت(وقال القايض عياض 

من قرأ هاتني اآليتـني مـن  «:وقوله: قال اإلمام «:مسلم

، ُحمتمل أن ُيريد كفتاه من »آخر سورة البقرة ىف ليلة كفتاه

ن توّسد القرآن أو مـن أذى قيام الليل أو ِمن أْن َيكون ممّ 

وهذا يدل عىل أّن قراءة آيتني يف قيام الليل . )82(»الشياطني

واحلاصل أّن املـراد . كافية يف نفي الوصف بتوّسد القرآن

قراءة القرآن وقيام الليل به بحسب استطاعة املؤمن، ويف 

وهـذا يعنـي أّن عـدم قـراءة . ذلك فليتنافس املتنافسون

بأي مقدار كان؛ ُيفيض لوصف املـؤمن القرآن والقيام به 

 .بتوّسد القرآن

                                                 
 ).23/698(جامع البيان يف تأويل القرآن   ) 80(

 ).8/258(تفسري القرآن العظيم   ) 81(

 ).3/175(إكامل املعلم بفوائد مسلم   ) 82(

ــه -3 ــرآن (:يف قول ــدًا للق ــن متوّس ــه ): مل يك في

توضيح ملعنى توّسد القرآن، وتأكيد ملا ذكرنا سـابقًا مـن 

 .أّن التوّسد مرتبط بقراءة القرآن والقيام به يف كل ليلة

* * * 

 املبحث الثالث 

 حكم توّسد املصحف

ان احلـديث عـن التوّسـد يف املباحث الـسابقة كـ

بمعناه املعنوي، وهذا املبحث سُيسّلط الضوء عىل معنـى 

فتوّسـد املـُـصحف كلفـظ مركـب ورد . التوّسد احلّيس 

كثريًا يف كتب الفقهاء، ويمكن بيانه ومـا يتعلـق بـه مـن 

 : خالل املطالب اآلتية

 .الفرق بني القرآن واملصحف: املطلب األول

فـرق بـني القـرآن حيسن بنا قبل احلـديث عـن ال

واملصحف، وبيان احلد الفاصل بينهام، أن نذكر تعريـف 

كـالم  «:فالقرآن يطلق ويراد به: كل منهام يف االصطالح

 املــُعجز بلفظـه، املــُتعّبد ،@ اهللا املنّزل عىل نبيه حممد

بتالوته، املكتوب يف املصاحف، املنقول بالتواتر، من أول 

ــورة  ــة«س ــورة » الفاحت ــر س ــاسا«إىل آخ ــا . )83(»»لن وأّم

اسم للمكتوب فيه كالم اهللا تعـاىل بـني  «:املصحف فهو

ولئن جاء يف املعجم الوسيط أّن املـُـصحف . )84(»الّدّفتني

                                                 
، )21ص(املدخل لدراسـة القـرآن الكـريم أليب ُشـهبة : انظر  ) 83(

 ).1/17(ومباحث يف علوم القرآن للقطان 

 ).38/5(سوعة الفقهية الكويتية املو: انظر  ) 84(
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؛ إال أّن العلـامء يـرون )85(غلب استعامله يف القرآن الكريم

 : ثّمة فروق بينهام تضاف ملا ورد من اختالف يف تعريفهام

  ألّن القرآن واحـد، ال ُجتمع؛) القرآن(إّن كلمة 

 .فجمعها مصاحف) املـُصحف(بخالف كلمة 

 إّن القرآن ال يعرتيه حتريف أو تبديل فاهللا  

 : تعّهد بحفظه يف قوله تعاىل             

      ]بخالف املـُصحف]9:احلجر ،. 

 م اهللا ورود النّص يف القرآن والّسنة بتسمية كال

املنّزل قرآنًا عىل وجه اخلصوص، بخالف املـُصحف، 

 : قال تعاىل                     

 : ، وقال تعاىل]2:يوسف[            

                             

                   ]وغريها ،]7:الشورى 

كثري من اآليات، وجاء عند البخاري قول عثامن بن 

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يشء من ( :عفان

علوا؛ القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنّام نزل بلساهنم فف

حف يف املصاحف رد عثامن  حتى إذا نسخوا الصُّ

الّصحف إىل حفصة، وأرسل إىل كل أفق بمصحف ممّا 

نسخوا، وأمر بام سواه من القرآن يف كل صحيفة أو 

، ويف هذا احلديث فّرق بني القرآن )86()مصحف أن حيّرق

                                                 
)85 (  )1/508.( 

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب مجـع القـرآن،   ) 86(

 ).4987(حديث رقم ) 12/425(

املصحف، وهي  «:قال الشيخ عبداهللا اجلديع. واملصحف

ُمجع القرآن يف عهد الّصّديق، كام تسمية ظهرت بعد أْن 

من  @ سيأيت رشحه، ومل يثبت حديث مرفوع إىل النّبّي 

قوله يف إطالق هذه الّتسمية عىل القرآن املجموع فيام بني 

الّدّفتني؛ ألّنه مل يكن يف عهده بني دّفتني عىل هيئة 

 .)87(»املـُصحف

وقد يقال إّن القرآن واملـُصحف من األلفاظ التي 

معت افرتقت، وإذا افرتقـت اجتمعـت، فأحيانـًا إذا اجت

ُيطلق املـُصحف ويراد به القرآن، وأحيانًا ُيطلـق القـرآن 

وُيراد به املـُصحف، ويؤيد هذا ما أخرجـه البخـاري يف 

 :@ أّن رسـول اهللا > صحيحه عن عبداهللا بن عمـر

، فاملقـصود )88()هنى أن ُيسافر بـالقرآن إىل أرض الَعـُدو(

احلـديث املـُـصحف، إذ ال ُيتـصور منـع بالقرآن يف هذا 

ــالم اهللا ــو ك ــذي ه ــالقرآن ال ــّسفر ب ــوظ يف   ال املحف

 .الصدور

 .اخلالف يف حكم توّسد املصحف: املطلب الثاين

أمر بتعظيم كتابه،   ينبغي أن ُيعلم أّن اهللا

وصيانته عن كل ما يعرّضه لإلهانة واالنتقاص، سواء 

ولذلك . قصودكان هذا االنتقاص مقصودًا أو غري م

  :  القرآن بقولهوصف           

                                                 
 ).1/12(املقدمات األساسية يف علوم القرآن   ) 87(

كتاب اجلهاد والسري، باب كراهية الّسفر باملـصاحف إىل أرض   ) 88(

 ).127(م حديث رق) 3/1090(العدو، 
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                    ]16-13:عبس[ ،

وبّني سبحانه مكانة القرآن، ومنع غري املطهرين من 

 : املِساس به، فقال تبارك وتعاىل          

              ]77:الواقعة -

 التي أمر وال شك أّن هذا القرآن من شعائر اهللا . ]79

  :بتعظيمها فقال جّل ذكره            

              ]ر بن ، وجاء عن ُعم]32:احلج

 .)89(»عّظموا القرآن «:أّنه قال > اخلّطاب

إذا ُعلم هذا فليُْعلم أّن العلامء أمجعوا عىل حرمة 

توّسد املصحف بقصد االمتهان واالنتقاص، بل ذهب 

بعضهم إىل أبعد من احلُرمة، وهو القول بُكْفر وِرّدة من 

 : َيمتهن املـُصحف أو َينتقصه، يقول اهللا تعاىل  

                       

                          

          ]أمجع  «:، قال النووي]66-65:التوبة

ل املسلمون عىل وجوب صيانة املصحف واحرتامه، قا

ولو ألقاه ُمسلم يف القاذورة والعياذ : أصحابنا وغريهم

 .)90(»باهللا تعاىل صار امللقي كافراً 

ــان  ــصد االمته ــري ق ــصحف بغ ــد امل ــا توّس وأّم

 : واالنتقاص واالبتذال، فللعلامء فيه ثالثة أقوال

                                                 
 ).1/29(ذكره القرطبي يف تفسريه   ) 89(

 ).1/190(التبيان يف آداب محلة القرآن   ) 90(

 إّن توّسد املـُصحف حمـّرم عـىل إطالقـه، :األول

 إن اضـُطر سواء كان بقصد االمتهان أم بغـري قـصد؛ إال

للتوّسد فالرضورات تبيح املحظورات، كأْن خيشى مـثًال 

رسقته أو ضياعه أو ما أشبه ذلـك، واختـار هـذا القـول 

 عىل ~، وشّدد النووي )91(النووي والزركيش وغريهم

وهـذا  «:ُحرمته حتى يف حال خوف الرسقة أو مثله فقال

االستثناء فيه نظـر، والـصواب َمنْعـه يف املـُـصحف وإْن 

وال ُيمّكـن الـّصبيان : اف الّرسقة، قال القايض حسنيخ

من َحمو األلواح باألقدام، وال يُمّكـن املجنـون والـّصبي 

 .)92(»الذي ال يمّيز من َمحل املـُصحف لئال َينتهكه

إّن توّسد املـُصحف مكروه، واختـار هـذا : الثاين

ــح يف اآلداب  ــن مفل ــسريه، واب ــي يف تف ــول القرطب الق

قـال  «):هـ763ت(، قال ابن مفلح )93(الرشعية وغريهم

إّنام كره ذلك ألّن فيه ابتـذاالً لـه ونقـصانًا مـن : القايض

 .)94(»ُحرمته فإّنه َيفعل به كام ُيفعل باملـَتاع

 إّن توّســد املــصحف مــن غــري امتهــان :الثالــث

وابتذال له مباح، وقد نقلـه الـدكتور صـالح الرشـيد يف 

 :كر عّلة قائليه فقـالكتابه املـُتحف بدون عزو لقائله، وذ

                                                 
، والربهـان يف علـوم القـرآن )2/70(املجموع للنووي : انظر  ) 91(

 ).1/478(للزركيش 

 ).2/70(املجموع   ) 92(

، واآلداب )1/29(اجلـامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي : انظر  ) 93(

 ). 2/285 (الرشعية البن مفلح

 ).2/285(اآلداب الرشعية   ) 94(
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مباح لعدم احلـُّجة النّقلّية املقتضية للمنع، واسـتنادًا إىل «

ــه  ــورًا لبّين ــد حمظ ــان التوّس ــو ك ــلية، ول ــرباءة األص ال

 .)95(»إلخ...الرشع

والذي يظهر واهللا أعلم من جمموع أقوال العلـامء 

أّن الراجح عدم جواز توّسد املـُصحف سواء كان بقصد 

كن، ويستثنى من ذلك حاالت الرضورة االمتهان أم مل ي

 .واحلاجة

* * * 

 اخلامتة

ــصالة  ــًا، وال ــًا مبارك ــريًا طيب ــدًا كث احلمــد هللا مح

والسالم عىل خري الربية وأكملهم دينًا وخلقًا، ويف ختـام 

 : هذا البحث أذكر مجلة من النتائج والتوصيات

 :النتائج: أوالً 

ا عىل ُيقصد بالتوّسد يف اللغة وْضع الّرأس إمّ  -1

املـِخّدة أو الّرتاب أو اِحلجارة أو كّل مـا ُيوضـع الـرأس 

 .عليه عند النوم

ُيطلق توّسد القرآن يف االصـطالح عـىل مـن  -2

َمجع القرآن أو َحفظه وأْتقنه ثّم هو ينـام الليـل وال َيقـوم 

 .به

ترّجح لدى الباحث أن الرجل الذي قال فيه  -3

؛ أّنـه ُرشيـح )ذاك رجل ال يتوّسـد القـرآن( :@ النبي

                                                 
 ).475ص(املـُتحف يف أحكام املـُصحف   ) 95(

 .وليس َخمرمة بن رشيح > احلَرضمّي 

أظهر البحث أّن احلـديث الـوارد يف ُرشيـح  -4

حممول عىل ) ذاك رجل ال يتوّسد القرآن( > احلرضمي

 .املـَدح وليس الّذم

ُيفهم من األحاديث واآلثار الواردة يف توّسد  -5

 .القرآن تفضيل قراءة القرآن بالليل عىل قراءته بالنهار

ذاك (كشف البحث عن ِصّحة إسناد حديث  -6

يا أهل (، وَضعف إسناد حديث )رُجل ال يتوّسد القرآن

 ).القرآن ال توسدوا القرآن

يف بيـان املقـدار  @ مل يصّح خرب عن النبـي -7

الذي يقرؤه املؤمن يف كـل ليلـة، وينتفـي عنـه الوصـف 

بتوّسـد القــرآن، وغالــب مــا ورد نقــوالت عــن بعــض 

عني، فقيـل آيتـان، وقيـل ثـالث، وقيـل الصحابة والتاب

واملراد أْن ال َينام املـؤمن وهـو مل يقـرأ شـيئًا مـن . مخس

 .القرآن يف ليلته

ُيطلق القرآن عىل كـالم اهللا املنـّزل عـىل نبيـه  -8

 املـُعجز بلفظه، املـُتعّبد بتالوته، املكتـوب يف ،@ حممد

ىل إ» الفاحتـة«املصاحف، املنقول بالتواتر، من أول سورة 

اسم للمكتوب : وأّما املصحف فهو. »الناس«آخر سورة 

وقـد أثبـت البحـث أّن . فيه كالم اهللا تعاىل بني الـّدّفتني

ــصحف مــن األلفــاظ التــي إذا اجتمعــت  القــرآن واملـُ

 .افرتقت وإذا افرتقت اجتمعت

الفرق بني مصطلح توّسد القرآن ومـصطلح  -9
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ــرآن  ــني الق ــرق ب ــىل الف ــي ع ــصحف مبن ــد املـُ توّس

 .واملـُصحف

ترّجح لـدى الباحـث عـدم جـواز توّسـد  -10

املـُصحف سواء كان بقصد االمتهان أم مل يكن، ويستثنى 

 .من ذلك حاالت الرضورة واحلاجة

 : التوصيات: ثانياً 

ــــة  - ــــة بدراس ــــاحثني بالعناي ــــأويص الب ف

املـُصطلحات، وحتديد املفاهيم بشكل دقيق، ومـا ينـتج 

 .عنها من دالالت وإشارات

توجيه النظر إىل الدراسات البينية التي تثـري و -

 .َملكة الباحث، وتزيد يف معارفه وإمكانياته العلمية

 .واهللا املوفق، واهلادي إىل سواء السبيل

* * * 

 املراجعو قائمة املصادر

 األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحـد بـن .أخبار أصبهان

د كـرسوي سـي: إسحاق بـن موسـى بـن مهـران، حتقيـق

 - هــ1410 دار الكتـب العلميـة، :، بريوت1حسن، ط

 .م1990

 ابن األثري، عيل بن أيب الكرم حممد بـن حممـد بـن عبـد .أسد الغابة

 :ط، بـريوت.الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلـزري، د

 .هـ1409دار الفكر، 

 القرطبي، يوسف بن عبد اهللا بـن .االستيعاب يف معرفة األصحاب

 دار :، بريوت1عيل البجاوي، ط: لنمري، حتقيقعبد الرب ا

 .هـ1412اجليل، 

   ابـن حجـر، أمحـد بـن عـيل بـن حجـر .اإلصابة يف متييز الصحابة

ــق ــو الفــضل العــسقالين الــشافعي، حتقي  عــيل حممــد :أب

 .هـ1412 دار اجليل، :، بريوت1البجاوي، ط

 بـن عيـاض  السبتي، عياض بن موسى.إِكَامُل اُملْعلِِم بَفَوائِِد ُمْسلِم

الـدكتور ْحيَيـى إِْسـَامِعيل، : بن عمرون اليحصبي، حتقيـق

ــرص1ط ــة والنــرش والتوزيــع، :، م  دار الوفــاء للطباع

 .م1998 -هـ 1419

 ابن مفلح، حممد بن مفلح احلنـبيل، .اآلداب الرشعية واملنح املرعية

 .ت. عامل الكتب، د:م.ط، د.د

 بدر الدين حممد بـن  الزركيش، أبو عبد اهللا.الربهان يف علوم القرآن

، 1حممد أبو الفضل إبـراهيم، ط: عبد اهللا بن هبادر، حتقيق

ــي :م.د ــابى احللب ــسى الب ــة عي ــب العربي ــاء الكت  دار إحي

 .م1957 -هـ 1376ورشكائه، 

 الزبيدي، حمّمـد بـن حمّمـد بـن .تاج العروس من جواهر القاموس

ط، .عبد الرّزاق احلسيني، حتقيق جمموعة من املحققـني، د

 .ت. دار اهلداية، د:م.د

 ابن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن بـن هبـة اهللا، .تاريخ دمشق

 دار الفكـر :م.ط، د.عمرو بن غرامة العمـروي، د: حتقيق

 .م1995 -هـ 1415للطباعة والنرش والتوزيع، 

 البخاري، حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية، .التاريخ الكبري

 :ط، حيدر آباد.مد عبد املعيد خان، دحم: طبع حتت مراقبة

 . ت.دائرة املعارف العثامنية، د

 النووي، أبو زكريا حميـي الـدين حييـى .التبيان يف آداب محلة القرآن

 :، بريوت2حممد احلجار، ط: بن رشف، حّققه وعّلق عليه

 -هـــ1414دار ابــن حــزم للطباعــة والنــرش والتوزيــع، 

 .م1994

 املنذري، عبد العظيم بن .ث الرشيفالرتغيب والرتهيب من احلدي

 :، بـريوت1إبراهيم شمس الدين، ط: عبد القوي، حتقيق
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 .هـ1417دار الكتب العلمية، 

ط، . السمرقندي، نرص بن حممـد الـسمرقندي، د.تفسري أيب الليث

 .هـ1413 دار الكتب العلمية، :م.د

 أبـو حيـان، ملحمـد بـن يوسـف األندلـيس، .تفسري البحر املحيط

 الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممـد :حتقيق

 -هــ1422 دار الكتب العلميـة، :، بريوت1معوض، ط

 .م2001

 ابن كثري، أبو الفداء إسـامعيل بـن عمـر بـن .تفسري القرآن العظيم

 دار طيبـة :م.، د2سامي بن حممد سالمة، ط: كثري، حتقيق

 .م1999 -هـ 1420للنرش والتوزيع، 

 القريش، أبو بكر عبداهللا بن حممد بن عبيد بـن .لالتهجد وقيام اللي

مـصلح بـن جـزاء بـن فـدغوش : سفيان بن قيس، حتقيق

 .م1998 مكتبة الرشيد، :، الرياض1احلارثي، ط

ــصوف ــول الّت ــذيب األرسار يف أص ــعد .هت ــو س ــسابوري، أب  الني

عبدامللك بن حممد النيسابوري اخلركويش، اعتنى به إمـام 

 .ت. دار الكتب العلمية، د:وتط، بري.سيد حممد عيل، د

 املزي، يوسف بن عبد الرمحن بـن .هتذيب الكامل يف أسامء الرجال

ــق ــي، حتقي ــضاعي الكلب ــف، الق ــواد . د: يوس ــشار ع ب

 - هــ1400 مؤسـسة الرسـالة، :، بـريوت1معروف، ط

 .م1980

 :، بـريوت1 األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد، ط.هتذيب اللغة

 .م2001 يب،دار إحياء الرتاث العر

 .توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقـاهبم وكنـاهم

حممـد : ابن نارص الدين، حممد بن عبد اهللا القييس، حتقيـق

ــسويس، ط ــيم العرق ــريوت، 1نع ــالة، : ب ــسة الرس مؤس

 .م1993

أمحد :  الطربي، حممد بن جرير، حتقيق.جامع البيان يف تأويل القرآن

 .هـ1420 الرسالة،  مؤسسة:م.، د1شاكر، ط

 البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبداهللا، .اجلامع الصحيح املخترص

ــب البغــا، ط.  د:حتقيــق    دار :، بــريوت3مــصطفى دي

 .م1987 –هـ 1407ابن كثري، 

:  القرطبي، أبو عبداهللا حممد بن أمحد، حتقيق.اجلامع ألحكام القرآن

ــيش، ط ــراهيم أطف ــربدوين وإب ــد ال ــاهرة2أمح ار  د:، الق

 .هـ1384الكتب املرصية، 

 الّسندي، حممد بن عبـد اهلـادي .حاشية الّسندي عىل سنن النّسائي

ــوي، ط ــب2التت ــالمية، :، حل ــات اإلس ــب املطبوع  مكت

 .م1986 –هـ 1406

 الوّلوي، حممد بن عيل بـن آدم بـن .ذخرية العقبى يف رشح املجتبى

  دار آل بروم للنرش والتوزيـع،:م.، د1موسى اإلثيويب، ط

 .م2003 -هـ 1424

رياض النفـوس يف طبقـات علـامء القـريوان وإفريقيـة وزهـادهم 

 .ونساكهم وسـري مـن أخبـارهم وفـضائلهم وأوصـافهم

بشري البكوش، : املالكي، أبو بكر عبد اهللا بن حممد، حتقيق

 دار الغرب :، بريوت2حممد العرويس املطوي، ط: راجعه

 .م1994 -هـ 1414اإلسالمي، 

 دار :ط، القـاهرة.بل، أمحـد بـن حنبـل الـشيباين، د ابن حن.الزهد

 .هـ1408الريان للرتاث، 

 أبو داود، سليامن بن األشعث السجـستاين األزدي، .سنن أيب داود

 دار :م.ط، د.حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد، د: حتقيق

 . ت.الفكر، د

 ابن ماجه، حممد بن يزيـد أبـو عبـداهللا القزوينـي، .سنن ابن ماجه

 دار الفكـر، :ط، بـريوت.دمد فؤاد عبد الباقي، حم: حتقيق

 .ت.د

:  النسائي، أبوعبد الرمحن أمحد بـن شـعيب، حتقيـق.سنن النسائي
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 مكتــب املطبوعــات :، حلــب2عبــدالفتاح أبــو غــدة، ط

 .م1986 –هـ 1406اإلسالمية، 

 ابن بطال، أبو احلسن عيل بـن خلـف بـن .رشح صحيح البخارى

، 2ارس بـن إبــراهيم، طأبــو متـيم يـ: عبـد امللـك، حتقيـق

 .م2003 -هـ 1423 مكتبة الرشد، :الرياض

حممـد :  البيهقي، أبو بكر أمحد بـن احلـسني، حتقيـق.شعب اإليامن

ــول، ط ــسيوين زغل ــسعيد ب ــريوت1ال ــب :، ب  دار الكت

 .هـ1410العلمية، 

 مسلم، مسلم بن احلجـاج أبـو احلـسني القـشريي .صحيح مسلم

 :ط، بريوت.د الباقي، دحممد فؤاد عب: النيسابوري، حتقيق

 .ت.دار إحياء الرتاث العريب، د

   ابــن اجلــوزي، عبــد الــرمحن بــن عــيل بــن حممــد .صــفة الــصفوة

حممد رواس قلعه . ود،حممود فاخوري: أبو الفرج، حتقيق

 .م1979 – هـ1399 دار املعرفة، :، بريوت2جي، ط

 ابن سعد، حممد بن سعد بـن منيـع أبـو عبـداهللا .الطبقات الكربى

 :، بـريوت1إحسان عبـاس، ط: برصي الزهري، حتقيقال

 .م1968دار صادر، 

 ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفـرج عبـد الـرمحن .غريب احلديث

، 1الدكتور عبد املعطي أمني القلعجي، ط: بن عيل، حتقيق

 .م1985 – هـ1405 دار الكتب العلمية، :لبنان

 عـيل  ابـن حجـر، أمحـد بـن.فتح الباري رشح صـحيح البخـاري

حممـد : العسقالين الشافعي، رقم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه

فؤاد عبد الباقي، قـام بإخراجـه وصـححه وأرشف عـىل 

 دار املعرفـة، :ط، بـريوت.حمب الدين اخلطيـب، د: طبعه

 .هـ1379

 املستغفري، أبو العباس جعفر بن حممد بـن املعتـز، .فضائل القرآن

ار ابـن حـزم،  د:م.، د1أمحد بن فارس السلوم، ط: حتقيق

 .م2008

 أبـو عبيـد، القاسـم بـن سـالم عبـد اهللا اهلـروي .فضائل القـرآن

مروان العطية، وحمسن خرابـة، ووفـاء : البغدادي، حتقيق

 -هـــ 1415 دار ابــن كثــري، :، دمــشق1تقــي الــدين، ط

 .م1995

 الفريوزآبادي، جمد الدين أبـو طـاهر حممـد بـن .القاموس املحيط

 الرتاث يف مؤسسة الرسالة، مكتب حتقيق: يعقوب، حتقيق

 .هـ1426 مؤسسة الرسالة للطباعة، :، بريوت8ط

 دار :، بـريوت1 ابـن منظـور، حممـد بـن مكـرم، ط.لسان العرب

 .ت.صادر، د

 مكتبـة :م.، د3 القّطان، مناع بن خليل، ط.مباحث يف علوم القرآن

 .م2000 - هـ1421املعارف للنرش والتوزيع، 

 الرشيد، الدكتور صـالح بـن حممـد، .املـُتحف يف أحكام املصحف

 .هـ1424 مؤسسة الريان، :، لبنان1ط

 املوصـيل، أبـو الفـتح ضـياء .املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر

 :الدين نرصاهللا بن حممد بن حممد بـن عبـدالكريم، حتقيـق

ــة :ط، بــريوت.حممــد حميــي الــدين عبداحلميــد، د  املكتب

 .م1995العرصية، 

   اهليثمي، احلافظ نـور الـدين عـيل بـن . الفوائدجممع الزوائد ومنبع

 .هـ1412 دار الفكر، :ط، بريوت.أيب بكر، د

 النووي، أبو زكريا حميـي الـدين حييـى بـن .املجموع رشح املهذب

 .ت. دار الفكر، د:م.ط، د.رشف، د

:  ابن تيمية، أمحد بن عبـد احللـيم احلـّراين، حتقيـق.جمموع الفتاوى

 جممع :ط، املدينة املنورة.قاسم، دعبد الرمحن بن حممد بن 

ــصحف الــرشيف،  ــة امل ــد لطباع ـــ1416امللــك فه  - ه

 .م1995

 أبـو ُشـهبة، حممـد بـن حممـد بـن .املدخل لدراسة القرآن الكـريم
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 -هـــ 1423 مكتبــه الــّسنة، :، القــاهرة2ســويلم، ط

 .م2003

 احلاكم، حممد بن عبداهللا النيـسابوري، .املستدرك عىل الصحيحني

 دار :، بــريوت1ط فى عبــد القــادر عطــا،مــصط: حتقيــق

 .م1990 – هـ1411الكتب العلمية، 

 ابن حنبل، أبو عبداهللا أمحد بـن حنبـل .مسند اإلمام أمحد بن حنبل

 .ت. مؤسسة قرطبة، د:ط، القاهرة.الشيباين، د

: حتقيـقعبـد اهللا،  ابـن املبـارك، .مسند اإلمام عبد اهللا بـن املبـارك

ــسامرائي، ط ــدري ال ــبحي الب ــاض1ص ــة :، الري  مكتب

 .هـ1407املعارف، 

 :، الريـاض1 التوجيري، عبداللطيف بن عبـداهللا، ط.مشارق اآلي

 .هـ1441آفاق املعرفة، 

 العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن .معجم الفروق اللغوية

الشيخ بيت اهللا : سهل بن سعيد بن حييى بن مهران، حتقيق

 .هـ1412 ،ي مؤسسة النرش اإلسالم:، قم1بيات، ط

   الطرباين، أبو القاسم سـليامن بـن أمحـد بـن أيـوب .املعجم الكبري

، 2محدي بـن عبداملجيـد الـسلفي، ط: أبو القاسم، حتقيق

 .م1983 – هـ1404 مكتبة العلوم واحلكم، :املوصل

جممـع اللغـة :  إبراهيم مصطفى وآخرون، حتقيـق.املعجم الوسيط

 .ت. دار الدعوة، د:م.ط، د.العربية، د

 األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بـن .معرفة الصحابة

عـادل بـن يوسـف : إسحاق بن موسى بن مهران، حتقيق

 -هــ 1419 دار الوطن للنرش، :، الرياض1العزازي، ط

 .م1998

 اجلديع، عبد اهللا بـن يوسـف، .املقدمات األساسية يف علوم القرآن

 -هــ 1422،  مركـز البحـوث اإلسـالمية:، بريطانيا1ط

 .م2001

 وزارة األوقـاف والـشئون اإلسـالمية .املوسوعة الفقهية الكويتيـة

 .هـ1404 مطابع دار الصفوة، :، مرص1بالكويت، ط

 الدار قطني، أبو احلسن عيل بن عمر بـن أمحـد .املؤَتلِف واملخَتلِف

بن مهدي بن مـسعود بـن الـنعامن بـن دينـار البغـدادي، 

 دار :، بريوت1ن عبد القادر، طموفق بن عبد اهللا ب: حتقيق

 .م1986 -هـ 1406الغرب اإلسالمي، 

 الذهبي، شمس الدين أبو عبـد اهللا .ميزان االعتدال يف نقد الرجال

عـيل حممـد : حممد بن أمحد بـن عـثامن بـن َقـاْيامز، حتقيـق

 دار املعرفــة للطباعــة والنــرش، :، بــريوت1البجــاوي، ط

 .م1963 -هـ1382

ــد ــب احل ــة يف غري ــرالنهاي ــدين .يث واألث ــد ال ــري، جم ــن األث    اب

أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبـد 

 وحممود حممد ،طاهر أمحد الزاوى: الكريم الشيباين، حتقيق

 -هــ 1399 املكتبـة العلميـة، :ط، بـريوت.الطناحي، د

 .م1979

 : املواقع اإللكرتونية

 : للفتوىالدائمةموقع اللجنة 

https://twitter.com/TPCV_SSA/status 

* * * 
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 ~ حميدمحمد بن أسئلة التفسير يف فتاوى الشيخ عبداهللا بن 

 »دراسة تحليلية«

 )1(سلطان بن صغري بن نايف العنزي

 جامعة احلدود الشاملية

 )هـ04/03/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛29/01/1443قدم للنرش يف (

، وذلك باستقراء مجيع الفتاوى واسـتخراج الفتـاوى التفـسريية منهـا، ~ تناول هذا البحث أسئلة التفسري، يف فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد :املستخلص

وجاء البحـث . ، ودراسة عن فتاواه، وطريقته فيها~وقدم الباحث قبل ذلك دراسة موجزة عن الشيخ . ودراستها دراسة حتليلية، وقد بلغ عددها تسعة أسئلة

رسـوخ الـشيخ : وخلص الباحث بعـدة نتـائج مـن أمههـا. االستقرائي التحلييل: املتبع يف البحث واملنهج .مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وفهارس علميةيف 

وفّرس الشيخ اآليات بـام يناسـب مقـام الفتـوى، .  يف علم التفسري، وموافقته يف اختياراته لقول املحققني من املفرسين، مما جيعل آلرائه التفسريية مكانة كبرية~

ويـويص الباحـث بدراسـة . ت طرق الشيخ فيها، فتارة ينقل كالم عامل بنصه، وتارة ينقله باملعنى، وتارة يفرس بكالمه هو دون نقلفكانت أجوبته خمترصة، وتنوع

 .أسئلة التفسري يف بقية فتاوى العلامء ومقارنتها بآرائهم التفسريية يف غري الفتاوى

 .تاوى أسئلة التفسري، الشيخ عبداهللا بن محيد، الف:الكلامت املفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Interpretation questions in the fatwas of Sheikh Abdullah bin Humaid  
"An analytical study" 

Sultan Bin Sughayyir Alanazi(1) 
In Northern Borders University  
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Abstract: This research dealt with questions of interpretation, in the fatwas of Sheikh Abdullah bin Humaid, By extrapolating all the 
fatwas and extracting the explanatory fatwas from them, and studying them as an analytical study, the number of them reached nine 
questions. Before that, the researcher presented a brief study of the Sheikh - may God have mercy on him - and a study of his fatwas, and his 
method in them. The research came in an introduction, a preface, two chapters, a conclusion, and scientific indexes. The method used in the 
research: inductive-analytical. The researcher concluded with several results, the most important of which is: The sheikh’s strength in the 
science of interpretation. The Sheikh explained the verses in a manner appropriate to the position of the fatwa, so his answers were brief, and 
the Sheikh’s methods varied in them, sometimes he transmits the words of a scholar with his text, and sometimes he transmits it with 
meaning, and sometimes he explains with his own words without transmission. The researcher recommends studying the interpretation 
questions in the rest of the fatwas of scholars and comparing them with their explanatory opinions in non-fatwas. 

Keywords: questions of interpretation, Sheikh Abdullah bin Humaid, fatwas. 
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 املقدمة

 ونعوذ بـاهللا مـن ، نحمده ونستعينه،إن احلمد هللا

 ، من هيده اهللا فال مضل له،رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا

ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا، وأن 

به، حممدًا رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وعـىل آلـه وأصـحا

 : وسلم تسليًام كثريًا، وبعد

فإن العلم أنفس ما أفنيت فيه األعامر، وهـو مـن 

الزاد العظيم املدخر لإلنسان بعد موته؛ كام ثبت ذلك يف 

إذا مات اإلنسان انقطع : ( أنه قال@احلديث عن النبي 

 أو علـم ، إال من صـدقة جاريـة:عنه عمله إال من ثالثة

 .)1()ه أو ولد صالح يدعو ل،ينتفع به

ثـه أهـل العلـم : وإن من العلم النـافع الـذي ورَّ

مـا : فتاواهم يف فنون العلم املتنوعة، ومن تلك الفتـاوى

 . أجاب فيها العامل عن أسئلٍة يف تفسري القرآن الكريم

  ومن أهـل العلـم الـذين دونـت إجابـاهتم عـن 

 ~عبـداهللا بـن محيـد الـشيخ العالَّمـة : أسئلة التفسري

 ). ـه1402ت(

تعنت باهللا وعزمت الكتابة يف موضوع أسئلة فاس

ــاواه يف هــذا البحــث املختــرص  التفــسري مــن خــالل فت

أسئلة التفسري يف فتاوى الشيخ عبداهللا  «:وجعلت عنوانه

 .» دراسة حتليلية~بن محيد 

                                                 
كتاب الوصـية، بـاب مـا ) 1631(برقم ) 5/73(رواه مسلم    )1(

 .يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته

 وما كـان ،فام كان فيه من صواب فمن اهللا وحده

 @ فمن نفيس والـشيطان واهللا ورسـوله ،فيه من خطأ

 .يئانبرمنه 

  :أمهية البحث وأسباب اختياره

 العلمية مما ~ مكانة الشيخ عبداهللا بن محيد -1

 .جيعل آلرائه يف التفسري قيمة معتربة

 ~اشتامل فتاوى الشيخ عبداهللا بـن محيـد  -2

عىل عدد من أسئلة التفسري، يمكن إبـراز هـذا املوضـوع 

من خالهلا، وبيان أمهيتهـا السـيام وأهنـا فتـاوى حمـررة، 

 . )2(~ُقيدت كتابًة ثم قرئ أغلبها عىل الشيخ 

هذا املوضوع مل جيمع يف دراسة علمية مستقلة  -3

 .- فيام أعلم -

  .هذه الدراسة ُتعد توصية من باحثني سابقني -4

اختيارات الشيخ عبداهللا بن  «حيث جاء يف رسالة

حممـد بـن عبـدالرمحن .  للباحث د»محيد وآراؤه الفقهية

أويص بدراسـات متخصـصة يف تـراث  «: ما نصهاملقرن

الشيخ العلمي تكون كرسـائل علميـة، كالعقيـدة مـثًال 

والدعوة ومقاصد الرشيعة؛ وإن كان بعضها قد سـجل، 

إال أن املـَُؤَمل أن تشمل الدراسات مجيع تـراث الـشيخ؛ 

 بحر يف مجيع الفنون، وكام اسـتفدت يف ~فإن الشيخ 

نني أدعـو جزء مـن اجلانـب الفقهـي لـدى الـشيخ، فـإ

                                                 
 ).1/16(مقدمة فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد : انظر   )2(
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الباحثني لالستفادة أيضًا من الشيخ يف اجلوانب العلميـة 

  .)3(»األخرى

  أسئلة التفسري يف كتب الفتـاوى «وجاء يف رسالة

 :ما نصهعبدالعزيز اخلزيم . دللباحث »- دراسة نقدية -

: ومن التوصيات املتعلقـة بالتفـسري يف كتـب الفتـاوى«

منتصف القرن دراسة أسئلة التفسري يف كتب الفتاوى من 

 - ) ـه1250ت(   ما بعد الشوكاين- الثالث عرش اهلجري

 .)4(»وحتى الفتاوى املعارصة، ويمكن أن تقسم لوفرهتا

 :الدراسات السابقة

مل أقف عىل دراسة متخصـصة تناولـت موضـوع 

، ~ يف فتاوى الشيخ عبـداهللا بـن محيـدأسئلة التفسري 

ويمكــن تقــسيم الدراســات التــي هلــا تعلــق بموضــوع 

  :بحث إىل قسمنيال

الدراسات التي كتبت عن الـشيخ عبـداهللا : القسم األول

 . ~بن محيد 

  :وهذه الدراسات هي

جهود الشيخ عبداهللا بن محيد يف تقرير عقيدة  -1

ابتسام اللهـيم، كليـة أصـول : السلف الصالح، للباحثة

الدين، جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية، عـام 

 .هـ1426

يخ عبداهللا بن محيـد يف الـدعوة إىل جهود الش -2

                                                 
 ).3/310(ية اختيارات الشيخ عبداهللا بن محيد وآراؤه الفقه   )3(

 ).578ص( - دراسة نقدية - أسئلة التفسري يف كتب الفتاوى   )4(

حممد بن حسني الـشيعاين، كليـة الـدعوة : اهللا، للباحث

 .هـ1426وأصول الدين، اجلامعة اإلسالمية، 

اآلراء الرتبوية عند الشيخ عبداهللا بـن محيـد،  -3

  عبـدالرمحن النـارشي، كليـة الرتبيـة، جامعـة : للباحث

 .هـ1426أم القرى، عام 

عبــداهللا بــن محيــد وآراؤه اختيـارات الــشيخ  -4

حممد بن عبدالرمحن املقرن، رسـالة دكتـوراه . الفقهية، د

منشورة، املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممـد بـن 

سعود اإلسـالمية، نـرش مؤسـسة األمـرية العنـود بنـت 

 .هـ1438عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، 

كل هذه الدراسـات مل تتنـاول موضـوع أسـئلة و

  .~  فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيدالتفسري يف

 : الدراسات التي كتبت عن أسئلة التفسري: القسم الثاين

  :وهذه الدراسات هي

أسئلة التفسري يف كتب الفتاوى دراسة نقدية،  -1

عبدالعزيز اخلـزيم، رسـالة دكتـوراه، جامعـة : للباحث

هـ، قام فيها الباحث بدراسة أسئلة 1435امللك سعود، 

داء من أسئلة املسائل واألجوبـة البـن قتيبـة الفتاوى ابت

 ).ـه1250ت(إىل فتاوى اإلمام الشوكاين ) هـ276ت(

ســؤاالت التفــسري املوجهــة للــصحابة مــن  -2

  مجعـًا ودراسـة،  - تفسري جامع البيـان لإلمـام الطـربي

فيصل بن عبـد العزيـز املخايطـة، رسـالة ماجـستري، . د

 .هـ1435جامعة امللك سعود، 
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ت التفسريية يف الدر املنثور للسيوطي السؤاال -3

حممد بن زايد : ، للباحث- مجعًا ودراسة -) ـه911ت(

 . هـ1438املطريي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 

 @ســـــؤاالت الـــــصحابة للرســـــول  -4

: ، للباحثـة- مجعًا ودراسـة - واستشكاالهتم يف التفسري

مـام نورة بنت خالد العرفج، رسالة ماجستري، جامعة اإل

 . هـ1438عبدالرمحن الفيصل، 

ــا يف  -5 ــصحابة، وأثره ــابعني لل ــؤاالت الت س

مجعًا ودراسة، حممد بن عيـسى موسـى فقيـه،  - التفسري

 .هـ1440رسالة ماجستري، جامعة امللك خالد، 

وكل هذه الدراسـات مل تتنـاول موضـوع أسـئلة 

  .~التفسري يف فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد 

 : منهج البحث

ــثات ــذا البح ــت يف ه ــتقرائي : بع ــنهج االس امل

 .التحلييل

 :حدود البحث

 املطبوعـة يف ~فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيـد 

حممـد بـن عبـدالرمحن .د: ثالث جملدات، مجـع وإعـداد

 . املقرن

واقترصت عىل فتاوى الـشيخ عبـداهللا بـن محيـد 

 . التفسريية، التي سئل فيها ابتداًء عن معنى آية~

ي استـشهد هبـا يف فتـاواه العقديـة أما اآليات الت

 . والفقهية، فليست داخلة يف البحث

 : خطة البحث

مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، : قسمت البحث إىل  

 : ييل وخامتة، وفهارس علمية عىل ما

 أمهيــة البحــث وأســباب : وتــشتمل عــىل: املقدمــة

اختيــاره، والدراســات الــسابقة، ومــنهج البحــث، 

 .حثوخطة البحث، وإجراءات الب

 يف دراســة نظريــة ألســئلة التفــسري : املبحــث األول

وفيـه املطالـب  ~ فتاوى الشيخ عبداهللا بـن محيـد

 : اآلتية

 تعريف أسئلة التفسري:املطلب األول  . 

 الشيخ عبداهللا بن  تعريف موجز ب:املطلب الثاين

  .~محيد 

 تعريف موجز بفتاوى بالـشيخ  :املطلب الثالث

  .~عبداهللا بن محيد 

  الـشيخ  أسئلة التفسري يف فتاوى :الرابعاملطلب

، وطريقتـه يف اإلجابـة ~عبداهللا بـن محيـد 

  .عليها

 يف دراسـة حتليليـة ألسـئلة التفـسري : املبحث الثـاين

مرتبـة حـسب  ~ فتاوى الشيخ عبداهللا بـن محيـد

  .ورودها يف الفتاوى

 اخلامتة . 

 فهرس املصادر واملراجع. 
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 : إجراءات البحث

 : وتتلخص باآليت

مجع املادة العلمية، باسـتقراء فتـاوى الـشيخ  -1

  . واستخراج أسئلة التفسري منها~عبداهللا بن محيد 

دراسة أسئلة التفسري يف فتاوى الشيخ عبداهللا  -2

 . دراسة حتليلية~بن محيد 

االلتزام بالرسـم العـثامين مـع عـزو اآليـات  -3

 .وترقيمها؛ بذكر اسم السورة ورقم اآلية

اديـث الـواردة يف البحـث، فـإذا ختريج األح -4

كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بـه، وإذا 

كان يف غريمها خرجتـه مـن مـصادره احلديثيـة ونقلـت 

أقــوال العلــامء يف احلكــم عليــه تــصحيحًا أو تــضعيفًا، 

 .باختصار

توثيق كالم أهل العلـم مـن كتـبهم، مبتـدئًا  -5

 نقلت الكالم بنصه، ، إال إذا)كذا وكذا: انظر(اإلحالة بـ

 ).انظر(فأذكر املصدر مبارشة بدون كلمة 

إذا رسدت أكثر من عامل، فإين أجعل حاشـية  -6

واحدة عنـد األخـري، وأرتـب كتـبهم حـسب ذكـرهم، 

اختاره ابن جريـر وابـن عطيـة والـسعدي، : فأقول مثالً 

جامع البيان، املحرر الـوجيز، : انظر: وأكتب يف احلاشية

 .محنتيسري الكريم الر

دون تـسمية ) ~الشيخ : (كل ما قلت فيه -7

فاملقصود الـشيخ عبـداهللا بـن محيـد، وذلـك مـن بـاب 

 .االختصار

تركت التعريـف بـاألعالم، لكـون البحـث  -8

حمددًا بصفحات حمدودة، حسب اشرتاط املجلة، ويطلب 

فيــه االختــصار، واكتفيــت بــذكر تــاريخ الوفــاة يف أول 

 .موضع يرد يف اسم العلم

مــت البحــث بخامتــة ذكــرت فيهــا أبــرز خت -9

  .النتائج والتوصيات التي توصلت إليها

 . تزويد البحث بفهرس املصادر واملراجع -10

* * * 

 املبحث األول 

 يف فتاوى دراسة نظرية ألسئلة التفسري 

 ~ الشيخ عبداهللا بن محيد

 :وفيه أربعة مطالب

 : تعريف أسئلة التفسري: املطلب األول

مجع سؤال، من سأل يسأل سـؤاالً : لغةً : األسئلة

بمعنى استعطيته، وسـألته عـن : ومسألة؛ وسألُته اليشءَ 

؛ وقـــال الراغـــب األصـــفهاين )5(اســـتخربته: الـــيشء

اسـتدعاء معرفـة، أو مـا : الـسؤال«: ~) ـه502ت(

  . واستدعاء مال، أو ما يؤدي إىل املال؛يؤدي إىل املعرفة

  واليـدُ ؛ جوابـه عـىل اللـسانِ :فاستدعاء املعرفـة

  .خليفة له بالكتابة، أو اإلشارة

                                                 
) 5/174(، تـاج العـروس )13/339(لسان العـرب : انظر   )5(

 .سأل: مادة
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 خليفة  واللسانُ ؛ جوابه عىل اليدِ :واستدعاء املال

 .)6(»هلا إما بوعد، أو برد

السؤال يف «: ~) هـ606ت (وقال ابن األثري 

 أحدمها ما كـان عـىل وجـه: نوعان: كتاب اهللا واحلديث

 التبيني والتعلم مما متس احلاجة إليه فهو مباح أو منـدوب

أو مأمور به، واآلخر ما كان عىل طريق التكلف والتعنت 

 .)7(»فهو مكروه أو منهي عنه

مــن فــرس، بمعنــى أبــان وكــشف : لغــةً  :التفــسري

: إذا كشفها، ويقال: فرس الرجل عن ذراعه: وأوضح، ومنه

كـشف املغطـى، : فرس يفِرس ويفُرس ويفّرس فْرسًا، والفـْرس 

 يشء ُيعـرف بـه كشف املراد عـن اللفـظ، وكـلُّ : والتفسري

: معنى اليشء ويرتجم عـن حالـه فهـو تفـسريه، وعليـه

 .)8(تفالفرس يستعمل يف كشف املعنويات واملحسوسا

 .)9(هو بيان معاين القرآن الكريم: واصطالحاً 

يمكن أن ُتعرف أسئلة التفسري : وبناًء عىل ما تقدم

استدعاء معرفة معاين القرآن الكريم، أو متعلق هبا، : بأهنا

 .واهللا تعاىل أعلم.  وجه التبيني والتعلمعىل

هو طلب بيان معناها، ) استدعاء معرفة املعاين(فـ

                                                 
 ). 437ص(مفردات ألفاظ القرآن    )6(

 .سأل: مادة) 411ص(النهاية يف غريب احلديث    )7(

، تاج )6/361(، لسان العرب )4/504(مقاييس اللغة : انظر   )8(

 .فرس: مادة) 8/145(العروس 

 ).28ص (أصول التفسري البن عثيمني : انظر   )9(

واالستخبار عنها، كأن يلقي السائل مسألته عىل عـاملٍ أو 

من يعتقد وجود جـواب عنـده، فيـستخربه عـن املعنـى 

 .املراد

بأن يـسأل عـن أمـٍر خـارج عـن ) أو متعلق هبا(

 .من وجه من الوجوهالتفسري، لكن له تعلق به 

هذا هو املطلـوب أصـالًة يف ) بيان معاين القرآن(

التفسري، وما سواه قد يكون استطرادًا، وإن كـان خادمـًا 

 .له يف بعض املواضع

وهـذا أحـد نـوعي ) عىل وجه التبيـني والـتعلم(

السؤال، كام تقدم عن ابن األثري، وخرج به ما كـان عـىل 

 .وجه التعنت فهو منهي عنه

  :~تعريف موجز بالشيخ عبداهللا بن محيد : الثاين املطلب

هو العامل اجلليل واحلرب الفهامـة النبيـل، املحقـق 

املدقق، الشيخ عبد اهللا بن حممد بـن محيـد، ولـد بمدينـة 

ــاض  ــنة الري ـــ1329(س ــه)ه ــرصه يف طفولت ــد ب   ، وفق

 .- عّوضه اهللا عنه الفردوس األعىل -

ونشاط، حفظ القرآن، ورشع يف طلب العلم هبمة 

فقرأ عىل الشيخ محد بن فارس، والشيخ سعد بن عتيـق، 

والشيخ صالح بن عبـد العزيـز آل الـشيخ، وحممـد بـن 

 .عبداللطيف، والشيخ حممد بن إبراهيم وغريهم

 أنـهوكان مشاخيه يتفرسون فيه الذكاء والنباهة، و

 ،حـسن ظـنهمعنـد ، فكان ، إن شاء اهللاسيكون له شأن

 ، وحمبوبـاً داعيـة إىل اهللا ومـصلحاً ، و ومفتياً فكان قاضياً 
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 .نفعًا عظيامً نفع اهللا به عند الناس، ف

وجملس القضاء القضاء، : توىل مناصب عدة منها

، ورئاسة احلرم املكي، واملجمـع الفقهـي لرابطـة األعىل

العامل اإلسالمي، وعضو يف هيئة كبار العلـامء مـع قيامـه 

ل يف الـدعوة بالتعليم يف كل مدينة يسكنها، وبعثه الرسائ

إىل اهللا، والــرد عــىل مــن ظهــر منــه اخلطــأ يف الــصحف 

ــئلة يف املحــارضات  ــن األس ــه ع ــالت، وإجابت واملج

والندوات، وغري ذلك من األعامل الصاحلة التي قّل مـن 

 رمحة واسـعة، وجـزاه اهللا رمحه اهللا، فيستطيع اجلمع بينها

  .أحسن اجلزاء

ة وكانت وفاته يف العرشين مـن شـهر ذي القعـد

 . )10()هـ1402(عام 

تعريف موجز بفتاوى بالشيخ عبداهللا بن : لثاملطلب الثا

  :~محيد 

 يف ثالثة جملـدات، قـام ~طبعت فتاوى الشيخ 

حممد بن عبدالرمحن املقرن، وكانـت . بجمعها وإعدادها د

طباعتها عىل نفقة مؤسسة األمرية العنود بنـت عبـدالعزيز 

، وصـدرت -  اهللارمحها  -  بن مساعد بن جلوي آل سعود

 ). هـ1438(دار امليامن للنرش والتوزيع الطبعة األوىل عن 

ــد،  ــاوى التوحي فاشــتمل املجلــد األوىل عــىل فت

وفتاوى العبادات من الطهـارة وحتـى احلـج؛ واشـتمل 

                                                 
، والدرر الـسنية )4/431(علامء نجد خالل ثامنية قرون : انظر   )10(

 ).16/476(يف األجوبة النجدية 

املجلد الثاين عىل فتاوى البيوع، واملعـامالت، والنكـاح؛ 

واشتمل املجلد الثالث عىل فتاوى الطـالق، والرضـاع، 

النفقات، واجلنايات والقـصاص، واأليـامن والنـذرو، و

) 706(والقضاء، وفتاوى متنوعة، فبلغ جمموع الفتاوى 

 .فتوى

الـشيخ ترتيب أسـئلة التفـسري يف فتـاوى : رابعاملطلب ال

  :، وطريقته يف اإلجابة عليها~عبداهللا بن محيد 

بلغ عدد أسئلة التفسري يف فتاوى الـشيخ عبـداهللا 

أسئلة، وهـي حـسبام أوردهـا جـامع ) 9 (~بن محيد 

 : كام ييل- وفقه اهللا - الفتاوى

 .)11(سؤال واحد يف قسم فتاوى التوحيد -

 .)12(سؤال واحد يف قسم فتاوى البيوع -

 . )13(سؤال واحد يف قسم فتاوى اجلنايات والقصاص -

 . )14(وستة أسئلة يف قسم الفتاوى املتنوعة -

لـبعض  -وفقـه اهللا-جـامع الفتـاوى وقد عنون 

، أو تفسري قوله تعاىل، )15(سئل عن قوله تعاىل: األسئلة بـ

، )17(معنـى آيـة: ، وعنون للبعض اآلخر بـ)16(أو تفسري آية

                                                 
 ).1/143(فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد    )11(

 ).2/85 (املرجع السابق   )12(

 ).3/144 (سابقاملرجع ال   )13(

 ).441، 440، 435، 375، 318، 3/234 (املرجع السابق   )14(

 ).1/143 (املرجع السابق   )15(

 ).375و3/234 (املرجع السابق   )16(

 ).441، 440، 435، 3/144 (املرجع السابق   )17(
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أصـحاب اجلنـة املـذكورة يف سـورة : وعنون لسؤال بــ

 .)18(نون

 : ، فلها عدة معاملأما طريقة الشيخ يف اإلجابة

كانت اإلجابة بطريقة تناسب مقام الفتـوى،  -1

 . رص عىل ما هيم السائل دون استطرادفيق

غالبًا ما يكون التفسري خمتـرصًا، وال يتطـرق  -2

 .الشيخ فيه للخالف

بام أن اآليات قد ُيسَتنبط منهـا عـدة أحكـام،  -3

فأحكام يف العقيدة، وأخرى يف الفقه وأخرى يف غريمها، 

فإن الشيخ يستنبط من اآلية احلكم الذي له تعلق بسؤال 

 فإن كان السؤال عقديًا ذكر احلكم العقدي ،)19( السائل

فقط، وإن كان فقهيًا ذكر احلكم الفقهي فقط، وال يتوسع 

 .يف ذكر كل األحكام املستنبطة من اآلية

معنـى قولـه : يفرس اآلية بآية أخرى، كقولـه -4

ة لآليـة . هو مثل قوله تعاىل... تعاىل ويذكر اآليـة املفـرسِّ

 .املسؤول عنها

كتفي الشيخ باإلجابـة دون ذكـر يف الغالب ي -5

 .لألدلة

  تــارة ينقــل كــالم عــامل بنــصه، كنقلــه كــالم  -6

                                                 
 ).3/318(فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد    )18(

ل معني متعلق قد تأيت بعض األسئلة عن معنى آية عقب سؤا   )19(

عن تعلم علم الفلك، ثم سئل عن معنى  ~سئل : هبا، فمثالً 

 : قوله تعاىل       ]16:النحل[. 

 .ابن كثري، وابن مفلح، وتارة ينقله باملعنى

أحيانًا يسمي مـن وافقهـم يف االختيـار مـن  -7

املفرسين، وأحيانًا ال يسميهم، فـذكر يف أحـد األجوبـة 

ك يف اختيار القرطبي والشوكاين واآللويس، ومل يذكر ذل

 .األجوبة األخرى

خيتار الشيخ يف األجوبة القول الراجح الذي  -8

يراه، دون أن يذكر معه غريه، فيجزم يف جوابه، وال جيعل 

اجلواب حمتمًال ألكثر من قـول؛ وهـذا مناسـب جـدًا يف 

 .مقام الفتوى، ومفيد للمستفتي

* * * 

 املبحث الثاين

يخ عبداهللا بن يف فتاوى الشدراسة حتليلية ألسئلة التفسري 

  مرتبة حسب ورودها يف الفتاوى~ محيد

  :  عن قوله تعاىل~سئل : السؤال األول

               ]16:النحل[. 

 : معنى قوله تعاىل« :فأجاب       

       ]فهو مثل قوله تعاىل؛]16:النحل :     

                         

أن علم النجوم ألجل التسيري بحيث :  أي]97:األنعام[

نعرف به جهة القبلة واجلهات األخرى، فمثله معرفة 

اجلهات يف أواسط البحار للبحارة، فإن هناك نجومًا 

اجتاههم فال يضلون يف البحر، خالل يعرفون هبا 

رحالهتم، وهذا جائز رشعًا وال بأس به، أما استخدام 
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علم النجوم للتأثري والسحر وما أشبهه فهذا ال جيوز، 

 .)20(»واهللا أعلم

 القرآن بالقرآن، وهـو ~ فّرس الشيخ :الدراسة

أصح طرق التفسري وأوالها، كام قرره شيخ اإلسالم ابن 

إن أصـح الطـرق يف «:  إذ قـال~) هـ728ت (تيمية 

مجل يف مكان فإنـه قـد ذلك أن يفرس القرآن بالقرآن، فام أُ 

فرس يف موضع آخر، وما اخترص من مكان فقد بـسط يف 

 .)21(»موضع آخر

 موافق ملا جاء عن قتادة ~وتفسري الشيخ 

 (:  أنه قال~) هـ117ت(         

    ]وإن اهللا تبارك  والعالمات النجوم، ]16:النحل

جعلها : وتعاىل إنام خلق هذه النجوم لثالث خصالت

 هبا، وجعلها رجوما ىزينة للسامء، وجعلها هيتد

 وأخطأ ،ه رأيَ دَ قَ  فمن تعاطى فيها غري ذلك، فَ ؛للشياطني

عن ، و)22() وتكلَّف ما ال علم له به، وأضاع نصيبه،حظه

من «: قالأنه  ~) ـه100 - 91ت  (حسان بن بالل

قال يف هذه النجوم سوى هذه الثالث فهو كاذب آثم 

                                                 
 ).1/143(فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد    )20(

 ).84ص(مقدمة التفسري البن تيمية    )21(

 يف كتـاب بـدء اخللـق، بـاب) 4/107(رواه البخاري معلقـًا    )22(

؛ )14/193(» جـامع البيـان«النجوم، ووصله ابـن جريـر يف 

) 185ص(» القول يف علم النجوم«وزاد اخلطيب البغدادي يف 

 .وسيأيت بتاممه بعد قليل» ...وإن ناسًا جهلة بأمر اهللا«

       : قال اهللا، مفرت مبتدع

 : قالو، ]5:امللك[             

 : وقال ،]5:امللك[                

            ]فهي مصابيح، ؛ ]97:األنعام

 .)23(»ورجوم، وهتتدون هبا

وابـن عطيـة ) هــ310ت (وقد اختار ابن جرير 

وغريهم أن معنى ) هـ774ت (وابن كثري ) هـ542ت (

ــة ــات أن: اآلي ــاس عالم ــل للن ــاىل جع ــارك وتع  اهللا تب

ن هبا، هنارًا عىل طـرقهم يف أسـفارهم، ونجومـًا يستدلو

) هـ671ت (؛ قال القرطبي )24(سبلهمهيتدون هبا ليًال يف 

فهـو : ، وأما القول اآلخر)25(»وهذا قول اجلمهور«: ~

 واالستدالل هبـا عـىل القبلـة، وال االهتداء: أن املراد هبا

ــايف بــني القــولني ــاره الواحــدي  - تن ، )26(~كــام اخت

 .)27(نن اهللا عىل عبادهفكالمها من م

كام فعل الشيخ  -وممن فّرس هذه اآلية بآية األنعام 

، والـشنقيطي )هـ1393ت (الطاهر ابن عاشور : -  ~

 .)28(- رمحهام اهللا -) هـ1393ت (

                                                 
 ).1/56(تفسري حييى بن سالم : انظر   )23(

، )6/24(، املحـرر الـوجيز )14/194(جـامع البيـان : انظر   )24(

 ).4/675(سري القرآن العظيم البن كثري تف

 ).12/306(اجلامع ألحكام القرآن    )25(

 ).13/37(البسيط : انظر   )26(

 ).3/307(، أضواء البيان )14/122(التحرير والتنوير :  انظر   )27(

 ).14/122(التحرير والتنوير : انظر   )28(
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: )29( أن علــم النجــوم قــسامن~وبــّني الــشيخ 

علم التسيري، وهو ما دلت عليه اآليـة، إذ وردت : األول

 . عىل جوازهيف سياق االمتنان، فدل

علم التأثري، وهذا من ادعـاء علـم الغيـب، : والثاين

ــان  ــستعمله الكه ــة، إذ ي ــن املل ــرج م ــرب خم ــو رشك أك وه

والسحرة واملشعوذون، زاعمني أهنم يـستدلون بالكواكـب 

واحلوادث الساموية عىل احلوادث األرضية، فعن ابن عباس 

إن قومًا حيسبون أبا جاد، وينظرون (:  قال{) هـ68ت (

 .)30()يف النجوم، وال أرى ملن فعل ذلك من خالق

وإن ناسًا جهلة بـأمر اهللا، قـد «: ~وقال قتادة 

مـن أعـرس بـنجم كـذا : أحدثوا يف هذه النجوم كهانـة

وكذا، كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكـذا، كـان 

 .كذا وكذا

ولعمري ما من نجم إال يولد به األمحر واألسود، 

سن والـدميم؛ ومـا علـم هـذه والطويل والقصري، واحلـ

النجوم وهذا الدابة وهذا الطائر بيشء من هـذا الغيـب، 

ولو أن أحدًا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه اهللا بيده، 

 .)31(»وأسجد له مالئكته وعلمه أسامء كل يشء

                                                 
، تيـسري العزيـز احلميـد يف )12ص(فضل علم الـسلف : انظر   )29(

 ).355ص( كتاب التوحيد رشح

، وابـن أيب شـيبة يف )11/26(» املـصنف«رواه عبدالزراق يف    )30(

 ).8/433(» املصنف«

» القول يف علم النجـوم«هذه الزيادة عند اخلطيب البغدادي يف    )31(

 ).185ص(

فعلم تأثري «: ~) هـ795ت (وقال ابن رجب 

النجــوم باطــل حمــرم، والعمــل بمقتــضاه كــالتقرب إىل 

 فإذا ، وأما علم التسيري؛ كفر: وتقريب القرابني هلاجومالن

 ،هتداء ومعرفة القبلة والطرق لال،تعلم منه ما حيتاج إليه

 .)32(»كان جائزًا عند اجلمهور

 تفسري السلف يف هذه ~ وافق الشيخ :النتيجة

 .اآلية، وما دلت عليه من حكم عقدي

 :  عن قوله تعاىل~سئل : السؤال الثاين    

                      

 بعض املعارصين الفائدة  إذ أباح]130:عمرانآل [

   :املرشوطة يف القرض، ألهنا غري مضاعفة، ففي قوله

            ما يدل عىل أنه قيد يف التحريم، وأن 

حة إذا كانت الفوائد قليلة، ألن املنهي مفهوم اآلية اإلبا

 .عنه والذي هو من الربا بأن يكون أضعافًا مضاعفة

  :وأما اجلواب عن قوله تعاىل« :فأجاب    

                      

يها  فهو إخبار عن احلال التي خرج عل]130:عمرانآل [

الكالم من رشط الزيادة أضعافا مضاعفة، فأبطل اهللا 

 رضوبا أخر وأبطل  الذي كانوا يتعاملون به،تعاىل الربا

  .من البياعات وسامها ربا

 اجلاهلية إنام كان قرضا مؤجال بزيادة وربا

                                                 
 ).12ص(فضل علم السلف    )32(
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 األجل هذا، ومن ن ممرشوطة، فهذه الزيادة بدل

 یعط بأن القليل ي:القواعد املقررة يف كتب األصول

 :  فقوله جل وعال؛الكثري حكم         

                إباحة :ليس املراد منها 

 وبدليل قوله إليها،  ملا يف القاعدة املشار،القليل من الربا

   :تعاىل              ]279:البقرة[ 

 جيعل للمرابني قليال وال كثريا، وإنام أباح هلم مل فإن اهللا

 عن تلك املعاملة وأقلعوا وابرؤوس أمواهلم إذا تا

  :  فلو كان القليل مباحا للمرايب مل يقل اهللا؛السيئة

              وإن تبتم فلكم : بل قال

 .» زيادة بسيطةمع رؤوس أموالكم

 قد يرد قيد يف اآليـات وال يـراد تعليـق :الدراسة

احلكم به، إنام سيق لفائدة أخرى، كالتنفري من الفعـل أو 

تأكيد احلال أو حاجة املخاطبني أو االمتنـان أو التفخـيم 

 .)33(أو غري ذلك

 : ومنه هذا القيد            

 عىل جواز الربا اليسري؛ يدل ، فإنه ال]130:آل عمران[

 : قوله تعاىل: ونظريه                   

  ،]31:اإلرساء[                     

  ]33:النور[ ،         

                                                 
، الواضـح يف أصـول الفقـه )2/468(العدة أليب يعـىل : انظر   )33(

، البحر املحيط يف أصول الفقه للزركيش )3/282(عقيل البن 

 ).594ص(، إرشاد الفحول للشوكاين )4/22(

؛ فجميع هذه القيود اليراد تعليق احلكم هبا، ]6:النساء[

 .وإنام خرجت لفوائد ُأخر

  : قوله تعاىل«: ~) هـ794 ت(قال الزركيش 

                  ]130:آل عمران[ 

 إال عن النهي عام كانوا يتعاطونه ،فال مفهوم لألضعاف

: اآلجال، كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول لهبسبب 

إما أن تعطي وإما أن تريب، فيضاعف بذلك أصل دينه 

، فهو بيان حلاهلم )34(»مرارا كثرية، فنزلت اآلية عىل ذلك

وله ق«:  إذ قال~يف اجلاهلية كام نص عليه ابن جرير 

 : تعاىل                   

                    ] 130:عمرانآل[ 

يا أهيا الذين آمنوا باهللا ورسوله، : يعني بذلك جل ثناؤه

ال تأكلوا الربا يف إسالمكم، بعد إذ هداكم له، كام كنتم 

تأكلونه يف جاهليتكم، وكان أكلهم ذلك يف جاهليتهم أن 

منهم كان يكون له عىل الرجل مال إىل أجل، فإذا الرجل 

: حل األجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه املال

أخر عني دينك وأزيدك عىل مالك فيفعالن ذلك، فذلك 

 يف إسالمهم هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم اهللا 

فاحلال واردة «: ~، وقال الطاهر ابن عاشور )35(»عنه

 تفيد مفهومًا، ألن رشط استفادة حلكاية الواقع فال

أن ال يكون القيد امللفوظ به، جرى : املفهوم من القيود

                                                 
 ).4/22(البحر املحيط يف أصول الفقه    )34(

 ).6/49(جامع البيان    )35(
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 .)36(»حلكاية الواقع

 املفرسين فيام دلت ~ وافق الشيخ :النتيجة

 : حكم فقهي، وبّني أن القيدعليه اآلية من     

      ]واهللا .  ليس له مفهوم خمالفة]130:آل عمران

 .مأعل

وسئل عفا اهللا عنه عن معنى قوله : السؤال الثالث

  :تعاىل               ]16:النساء[. 

أي اللذان يفعالن الفاحـشة فآذومهـا، «: فأجاب

وما أشـبه ذلـك؛  بالشتم والتعيري والرضب بالنعال: أي

اهللا وكان احلكم كذلك يف صـدر اإلسـالم حتـى نـسخه 

 . )37(»باجللد أو بالرجم، واهللا أعلم

ــة الكريمــة  ~ ذكــر الــشيخ :الدراســة يف اآلي

كيفية اإليـذاء الـوارد يف اآليـة، : املسألة األوىل: مسألتني

 هل األذى املذكور يف اآلية منسوخ؟: واملسألة الثانية

  .املراد باإليذاء الوارد يف اآلية الكريمة :املسألة األوىل

السلف يف كيفية اإليذاء الوارد يف تنوعت عبارات 

إذا زنـا أوذي (: { فقال ابن عبـاس: اآلية عىل الكريمة

ــال ــالتعيري ورضب النع ــري )38()ب ــن جب ــعيد ب ــال س ، وق

، )39()باللسان، بالتعيري والكالم القبيح(: ~) ـه95ت(

                                                 
 ).4/86(التحرير والتنوير    )36(

 ).3/144(فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد    )37(

 ).6/503(» انجامع البي«رواه ابن جرير يف    )38(

 ).3/896(رواه ابن أيب حاتم    )39(

ــباً (: ~) ـهــ104ت(وقــال جماهــد  ــا س ؛ )40()فآذومه

ألذى قد يقـع ا«: ~وكلها متقاربة، لذا قال ابن جرير 

 باللـسان، أو يسءلكل مكروه نال اإلنـسان، مـن قـول 

فعل؛ وليس يف اآلية بيان أّي ذلك كان أَمـَر بـه املـؤمنني 

أمر باألذى مطلقًا، ومل «: ~؛ وقال ابن تيمية )41(»يومئذٍ 

يذكر كيفيته وصفته وال قدره، بل ذكر أنه جيب إيذاؤمها، 

 .)42(»ولفظ األذى يستعمل يف األقوال كثرياً 

 مجـع عبـارات الـسلف يف تفـسريه ~والشيخ 

 )43(~هذا بعبارة خمترصة جامعة، ناقًال عبارة ابن كثـري 

 .بتاممها

 ؟هل األذى املذكور يف اآلية منسوخ :املسألة الثانية

، واختـاره )44(إنه منـسوخ: ُاخُتلف يف ذلك، فقيل

، بـل قـال ~، كام اختاره الـشيخ )45(كثري من املفرسين

وال خيتلف العلـامء يف «: ~) هـ597ت(اجلوزي ابن 

ــزانيني، أعنــي احلــبس : نــسخ هــذين احلكمــني عــن ال

                                                 
تفـسري جماهـد : ، وانظر)2/604(» تفسريه«رواه ابن املنذر يف    )40(

 ).270ص(

 ).6/504(جامع البيان    )41(

 ).15/300(جمموع الفتاوى    )42(

 ).3/36(تفسري القرآن العظيم البن كثري    )43(

واسـخ القـرآن ، ن)2/162(الناسخ واملنسوخ للنحاس : انظر   )44(

 ).2/354(البن اجلوزي 

، املحـرر )6/379(، البـسيط )6/504(جـامع البيـان : انظر   )45(

 ).3/36(، تفسري القرآن العظيم البن كثري )3/60(الوجيز 
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 .)46(»واألذى

  بل احلكم حمكم، واختاره القرطبي : وقيل

يمني وابن عث) هـ1376ت(وابن تيمية والسعدي 

 فذكر القرطبي أنه حكم ممدود إىل غاية، ،)هـ1421ت(

 خذوا عني خذوا عني، قد جعل اهللا(: @وهي قوله 

هلن سبيال، البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب 

وهذا نحو «: ~، قال )47()بالثيب، جلد مائة والرجم

 : قوله تعاىل              ]187:البقرة[ 

 ال ، النتهاء غايته، جاء الليل ارتفع حكم الصيامفإذا

من األصوليني،  هذا قول املحققني املتأخرين ؛لنسخه

فإن النسخ إنام يكون يف القولني املتعارضني من كل 

 اللذين ال يمكن اجلمع بينهام، واجلمع ممكن بني ،وجه

 . )48(»احلبس والتعيري واجللد والرجم

 ال نسخ ،وهذه آية حمكمة«: ~وقال ابن تيمية 

 فإنـه جيـب ، فمن أتى الفاحشة من الرجال والنساء،فيها

 ،أن يتـوب  إىل،زاجر لـه عـن املعـصيةإيذاؤه بالكالم ال

ثـم «: ، وقال أيضاً )49(» بقدر وال صفةوليس ذلك حمدوداً 

 نـسخا لتغـري احلكـم )50(إن من الناس مـن يـسمي ذلـك

                                                 
 ).2/354(نواسخ القرآن    )46(

كتاب احلدود، باب حد ) 1690(برقم ) 5/115(رواه مسلم    )47(

 .الزنى

 ).6/140(اجلامع ألحكام القرآن    )48(

 ).15/300(جمموع الفتاوى    )49(

 .يعني آية السيف مع آيات العفو والصفح   )50(

  ...ومنهم من ال يسميه نسخا

 : وهذا مثل قوله تعاىل         

                       ]15:النساء[ 

فبعض الناس ) قد جعل اهللا هلن سبيال: (@وقال النبي 

 واخلالف ، نسخاً يسمي ذلك نسخًا، وبعضهم ال يسميه

إذ املنسوخ ما ارتفع يف مجيع األزمنة  ...)51(لفظي

 .)52(»املستقبلة

يصار إىل النـسخ،  أنه ال: ومن القواعد التفسريية

كل حكـم ورد يف :  اآليتني، وأيضاً متى أمكن اجلمع بني

خطاٍب مشعٍر بالتوقيت أو ُربط بغاية جمهولة ثـم انقـىض 

 .)53(بانقضائها، فليس بنسخ

وهــذه اآليــة ليــست «: ~قــال الــسعدي 

غياة إىل ذلك الوقت، فكان األمر يف منسوخة، وإنام هي مُ 

 وهـو ،أول اإلسالم كذلك حتـى جعـل اهللا هلـن سـبيالً 

ــصن ــم املح ــ،رج ــد غ ــصن وجل ــاره )54(»ري املح   ، واخت

                                                 
أهو خمصص أم ناسخ؟ قال : ُاخُتلف يف مبني الغاية املجهولة   )51(

أكثر أصحابنا، «): 261ص( »حترير املنقول«املرداوي يف 

 بيان الغاية املجهولة، كـ: واألكثر           

     ]ليس بنسخ؛ وابن عقيل وغريه] 15:النساء :

 : بىل، فالناسخ      ... وللقايض ]2:النور [اآلية ،

 .»القوالن

 ).239ص(الصارم املسلول    )52(

، قواعـد الرتجـيح )2/741(الـسبت .قواعد التفسري د: انظر   )53(

 ).1/71(احلريب .د

 ).171ص(تيسري الكريم الرمحن    )54(
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 .)55(~ابن عثيمني 

األذى : وعىل القـول بمعاقبـة الزنـاة بـالعقوبتني

  واحلد، معـًا، فإنـه حينئـٍذ ال تعـارض بيـنهام، كـام قـال 

وأمجع العلـامء عـىل أن هـاتني اآليتـني «: ~ابن عطية 

 منــسوختان بآيــة اجللــد يف ســورة النــور، قالــه احلــسن

إن األذى : ال مـن قـالوجماهد وغريمهـا، إ) هـ110ت(

حمالن ن بل ي، ألهنام ال يتعارضان،والتعيري باق مع اجللد

 .)56(»عىل شخص واحد، وأما احلبس فمنسوخ بإمجاع

 أكثــر املفــرسين يف ~ وافــق الــشيخ :النتيجــة

املعنى املراد باآلية، ومـا دلـت عليـه مـن حكـم فقهـي، 

 . واختار أن حكم اإليذاء منسوخ، باجللد أو الرجم

ك أن حدَّ الزنـاة املحكـم الـذي اسـتقرت والش

عليه الرشيعة، هو اجللد أو الـرجم، ولـيس هـو اإليـذاء 

فقــط؛ ولكــن الــراجح أن اإليــذاء يــضاف إىل اجللــد أو 

 .الرجم، إذ ال تعارض بينهام؛ واهللا تعاىل أعلم

جاء يف سورة «: ~سئل : السؤال الرابع

 : 104اإلرساء يف اآلية               

                        

   : فام املراد من قوله تعاىل]104:اإلرساء[     ؟

 »وهل هذا يعطي اليهود احلَق يف احتالل فلسطني؟

                                                 
 ).1/125(تفسري سورة النساء    )55(

 ).3/60(املحرر الوجيز    )56(

  :املراد من األرض يف قوله تعاىل «:فأجاب    

                    أرض مرص عىل

الصحيح من أقوال املفرسين، وتدل عليه اآلية التي 

 : قبلها                        

    ]ج موسى أراد فرعون أن خير:  أي]103:اإلرساء

وبني إرسائيل من أرض مرص بالقتل واإلبعاد، فعكس 

 مكره فأهلكه وقومه بالغرق، وقال عىل لسان اهللا عليه

لبني إرسائيل الذين  -  بعد إغراق فوعون وقومه - موسى 

اسكنوا األرض التي أراد أن : أراد فرعون استفزازهم

 .يستفزكم منها، وهي أرض مرص

ا بعد أن خرجوا وهذا ظاهر، إن ثبت أهنم دخلوه

: منها وأتبعهم فرعـون وجنـوده وأغرقـوا؛ وإن مل يثبـت

ذرية أولئك الذين أراد فرعـون : فاملراد من بني إرسائيل

 .)57(استفزازهم

 : وأما قوله تعاىل              

    ]فاملراد من قوله تعاىل]104:اإلرساء ، :   

     :إذا جاءت القيامة حرشناكم من : القيامة، أي

م  قبوركم إىل موقف القيامة خمتلطني أنتم وهم، ثم نحكِّ

 .بينكم وبينهم سعداءكم من أشقيائكم

 يـدل - قبلها ومـا بعـدها ما -فسياق اآلية كلها 

عىل أن األرض يف اآلية أرض مرص، ال أرض فلـسطني، 

                                                 
 ).6/66(حاشية الشهاب عىل البيضاوي : انظر   )57(
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 .)58(»واهللا أعلم

:  يف هذه اآلية مسألتني~ر الشيخ  ذك:الدارسة

مـا : ما املراد باألرض الواردة يف اآلية؟ والثانيـة: األوىل

 معنى وعد اآلخرة؟

 ما املراد باألرض الواردة يف اآلية؟: املسألة األوىل

 :)59(ُاخُتلف فيها عىل أقوال

 أهنا أرض مرص، وهو ما اختاره الشيخ :األول

طية هاهنا  مرجحًا ذلك بالسياق، وذكر ابن ع~

متى ذكرت «: ~قاعدًة يف القصص القرآين، فقال 

األرض عمومًا، فإنام يراد هبا ما يناسب القصة املتكلم 

؛ واختاره )60(»عمومها يف بعض القصصفيها، وقد حيسن 

) هـ538ت ( والزخمرشي ،)هـ486ت (أيضًا الواحدي 

 «: ~ الزخمرشي ، قال)61(ومجاعة        

أرض مرص، :  أي)62(»أراد فرعون أن يستفزكم منهاالتي 

أراد فرعون «: ~) هـ606ت (وقال الفخر الرازي 

                                                 
 ).3/234(فتاوى عبداهللا بن محيد    )58(

، زاد املـسري )7/123(تأويالت أهل الـسنة للامتريـدي : انظر   )59(

)5/95( 

 ).6/298(لوجيز املحرر ا   )60(

، )9/487(، التيـسري يف التفـسري )13/499(البـسيط : انظر   )61(

ــري  ــسري الكب ــل )21/416(التف ــوار التنزي ــية (، أن ــع حاش م

ــشهاب ــدير )6/66) (ال ــتح الق ــاين )3/365(، ف ، روح املع

 ).538ص(، تيسري الكريم الرمحن )8/620(

 ).2/514(الكشاف    )62(

أن خيرج موسى من أرض مرص، لتخلص له تلك البالد؛ 

 وجعل ملك مرص خالصة واهللا تعاىل أهلك فرعون

 اسكنوا األرض : وقال لبني إرسائيل،ملوسى ولقومه

 .)63(»خالصة لكم خالية من عدوكم

  : قوله تعاىل: ُيستدل به هلذا القولومما 

                      

             ]قال ]59-57: الشعراء   

أورث اهللا القوم الذين كانوا يستضعفون  «:~ابن كثري 

 األرض ومغارهبا، وأورثهم من بني إرسائيل مشارق

وثامرهم وكنوزهم، كام   فرعون وأمواهلم وزروعهمبالد

 : قال             ]59: الشعراء[، 

  :وقال هاهنا                

   ]64(»]104:اإلرساء(. 

أهنا أرض فلـسطني، وُنـسب هـذا القـول  :الثاين

) هــ437ت(، واختاره ابن جرير ومكـي )65(البن عباس

 .)66()هـ745ت(وأبو حيان 

 : قوله تعاىل: ومما ُيستدل به هلذا القول   

                          

                                                 
 ).21/416(التفسري الكبري    )63(

 ).5/127(تفسري القرآن العظيم    )64(

 ).5/95(» زاد املسري«كام عزاه إليه ابن اجلوزي يف    )65(

ــان : انظــر   )66( ــة )15/111(جــامع البي ــة إىل بلــوغ النهاي ، اهلداي

 ).14/192(، البحر املحيط )6/4305(
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         ]21:املائدة[. 

 أهنا أرض وراء الصني، وهذا قول مقاتل :الثالث

 .؛ وال دليل عليه)67(بن سليامن

العمــوم؛ :  أهنـا أّي أرض شـئتم، فـاملراد:الرابـع

  ، وتقـدم قـول )68(ونسب هذا القول البـن عبـاس أيـضاً 

ــة  ــن عطي ــض «: ~اب ــا يف بع ــسن عمومه ــد حي وق

 .»القصص

ــامس ــ:اخل ــاره ا أرض أهن ــشام، واخت ــرص وال  م

 ،)69( والقرطبي،)هـ510ت( والبغوي ،)هـ427ت(الثعلبي 

واستدلوا بآيات املائدة والشعراء املتقدمة يف القول األول 

 .والثاين

والشك أن اهللا أورث بني إرسائيل أرض فرعون 

وقومه، وهي مـرص، وكـذلك أمـرهم بـسكنى األرض 

ــسط ــي كتــب هلــم، وهــي أرض فل ني، وال املقدســة الت

أرض مرص : تعارض بينهام، إال أن الظاهر أن املراد باآلية

أن : ، ألن احلديث عنها، واألصل~كام اختاره الشيخ 

يعود اخلرب إىل املخَرب عنه، السيام وأنه مل جير ألرض الشام 

 .ذكر يف اآليات قبلها، واهللا أعلم

وأيًا ما كانت األرض فليس يف ذلك إثبات أحقية 

                                                 
 ).2/553(تفسري مقاتل بن سليامن : انظر   )67(

 ).7/123(يدي تأويالت أهل السنة للامتر: انظر   )68(

، )2/721(، معامل التنزيل )16/501(الكشف والبيان : انظر   )69(

 ).13/184(اجلامع ألحكام القرآن 

 . فلسطني، والرشع والتأريخ يأبيان ذلكاليهود بأرض

ــصحيحني أن  ــي ال ــا ذر فف ــال >أب ــت:ق    : قل

 : قـال؟ مـسجد وضـع يف األرض أول أّي ،يا رسول اهللا

املـسجد ( : قـال؟ ثـم أّي : قلـت: قال،)املسجد احلرام(

، )70()أربعون سـنة( : قال؟ كم كان بينهام: قلت،)األقىص

بيــت  هــو مــن رفــع قواعــد ال#ومعلــوم أن إبــراهيم 

احلرام، واختار الطاهر ابن عاشور من داللة هذا احلديث 

أنه أيضًا هو من بنى املسجد األقـىص، وذكـر التسلـسل 

الزمني لعامرته، مستدالً بأدلـة مـن كتـب أهـل الكتـاب 

، والذي يعنينا )72(#الذي بناه هو داود : ؛ وقيل)71(أيضاً 

، قبـل دخـول &أن املسجد األقـىص قبلـة األنبيـاء 

 .ليه، بُمدد متطاولة، فال حّق لليهود فيه ألبتةاليهود إ

فإن اليهود أهل شقاق وعنـاد ومكـابرة، : وأيضاً 

 بـسكنى األرض التـي أمـر، بـل فلم يمتثلوا أمر اهللا 

كانوا يعاندون ويكـابرون، وإنـام كانـت اسـتجابتهم يف 

، #غالب أحواهلم قرسًا وقهرًا، كـام يف قـصة موسـى 

                                                 
ــاري    )70( ــرقم) 4/145(رواه البخ ــث ) 3366( ب ــاب أحادي كت

) 2/63(األنبياء، باب حدثنا موسـى بـن إسـامعيل؛ ومـسلم 

 .كتاب املساجد ومواضع الصالة) 520( برقم

 ).15/16(لتنوير التحرير وا   )71(

 أكثـر مـن أربعـني ^وفيه إشكال، إذ بني إبـراهيم وداود    )72(

بأن ) 1/109(» مشكل اآلثار«سنة، وأجاب عنه الطحاوي يف 

الوضع غري البناء، وحيتمـل أن يكـون واضـع األقـىص بعـض 

 .األنبياء قبل داود، ثم جاء فبناه بعدُ 
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سكنة والـصغار، والفرقـة فكتب اهللا علـيهم الذلـة واملـ

والشتات، وسلط علـيهم مـن يـسومهم سـوء العـذاب 

 .ويمزقهم كل ممزق، جزاء وفاقًا وما ربك بظالم للعبيد

 ما معنى وعد اآلخرة؟: املسألة الثانية

 :اخُتلف يف ذلك عىل قولني

، وهو ~أنه يوم القيامة، اختاره الشيخ : األول

، وقال ) 73( ~ تريدي قول عامة أهل التأويل كام يقوله املا

فــإذا جــاءت الــساعة، وهــو وعــد «: ~ابــن جريــر 

حرشناكم من قبوركم إىل : اآلخرة، جئنا بكم لفيفا يقول

خمتلطني، قد التف بعضكم عىل : موقف القيامة، لفيفًا أي

 .، وهو الظاهر من السياق)74(»بعض

، وهذا قول حممد بـن #أنه جميء عيسى : الثاين

 مـا ، ولـيس يف الـسياق)75()هــ146ت(السائب الكلبي 

 .يسعفه

 وافق الشيخ يف املسألة األوىل قـول كثـري :النتيجة

فال :  من املفرسين، مرجحًا بالسياق، وهو األظهر، وعليه

 - لعــنهم اهللا -يشء يف اآليــة يــدل عــىل أحقيــة اليهــود 

حتـى عـىل األقـوال األخـرى : بأرض فلسطني، وأيـضاً 

                                                 
، )13/500(البسيط : ، وانظر)7/123(تأويالت أهل السنة    )73(

ـــوجيز  ـــرر ال ـــرآن )6/298(املح ـــام الق ـــامع ألحك ، اجل

)13/185.( 

 ).15/111(جامع البيان    )74(

 ).16/501(الكشف والبيان : انظر   )75(

 .يظهر جليًا أهنم ليس هلم حق ألبتة

فوافق الـشيخ قـول عامـة : ما يف املسألة الثانيةوأ

 .واهللا أعلم. أهل التفسري، وهو الراجح

أصـحاب اجلنـة «: ~سـئل : السؤال اخلـامس

 .» هل غفر اهللا هلم بذبنهم، أم ال؟»ن «املذكورة يف سورة

إهنم ملا اعرتفوا باخلطيئة رجـوا مـن اهللا  «:فأجاب

ا فيام بينهم،  أن يبدهلم جنة خريًا من جنتهم، وتعاقدو

إن إبدلنا اهللا خريًا منها لنصنعن كـام كـان يـصنع : وقالوا

أبونا، فدعوا اهللا وترضعوا فأبدهلم اهللا من ليلتهم ما هـو 

 ،منها، كـام قـال مجاعـة مـن املفـرسين، كـالقرطبيخري 

 )76()هــ1250ت( والشوكاين ،)هـ1270ت(واآللويس 

 .)77(» أعلموغريهم، واهللا

 أن أصحاب اجلنة قد ~ يرى الشيخ :الدراسة

   : استجيب دعاؤهم، حني قالوا      

              ]فغفر اهللا هلم ؛]32:القلم 

خطئتهم، وأبدهلم جنة خريًا من جنتهم التي أصبحت 

 أن هذا القول هو قول ~كالرصيم، وبّني الشيخ 

، وذكر )78( وغريهم، والشوكاين، واآللويس،القرطبي

                                                 
ــر   )76( ــرآن : انظ ــام الق ــامع ألحك ــاين )21/170(اجل ، روح املع

 ).5/362(، فتح القدير )14/50(

 ).3/318(فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد    )77(

، املحـرر )4/451(، معامل التنزيـل )22/107(البسيط : انظر   )78(

 ).29/88(، التحرير والتنوير )9/637(الوجيز 
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 .)79(القرطبي أنه قول معظم أهل التفسري

 >) هـ32ت (وُنسب هذا القول البن مسعود 

 منهم بلغني أّن القوم أخلصوا، وعرف اهللا تعاىل«: إذ قال

 ،احليوان، فيهـا عنـب: الصدق، فأبدهلم هبا جنّة يقال هلا

:  أنه قـال~اهد ، وعن جم)80(»حيمل البغل منها عنقوداً 

 .)81(»تابوا فأبدلوا خريًا منها«

فإن كانوا كام قالوا، فالظاهر «: ~قال السعدي 

 ألن من دعا اهللا صادًقا، ،أن اهللا أبدهلم يف الدنيا خًريا منها

 .)82(»ورغب إليه ورجاه، أعطاه سؤله

فهو التوقف يف شأهنم، وهـذا : وأما القول اآلخر

، فقـد روى -  اهللارمحهـام -مروي عـن قتـادة واحلـسن 

 أهل اجلنـة نْ  أمِ : قلت لقتادة:، قالمعمرعبدالرزاق عن 

، وذكـر )83(»لقد كلفتني تعبـاً «: هم أم من أهل النار؟ قال

ال «: عـن احلـسن قولـه) هـ537ت(أبو حفص النسفي 

أدري أكان ذلك إيامنًا منهم، أم ما يكون من املرشك عند 

 .)84(»البالء

هذا اجلـواب قـول  يف ~ وافق الشيخ :النتيجة

                                                 
 ).21/170(اجلامع ألحكام القرآن    )79(

 ).27/224(» الكشف والبيان«نسبه إليه الثعلبي يف    )80(

 ).4/448(» الكشاف«نسبه إليه الزخمرشي يف    )81(

 ).1044ص(تيسري الكريم الرمحن    )82(

 ).3/332(تفسري عبد الرزاق    )83(

 ).14/539(التيسري يف التفسري    )84(

معظم أهل التفسري؛ واألمر يف شأن أصحاب اجلنة يسري، 

إن شاء اهللا، فمن توقف فيهم فال تثريب عليـه، إذ مل يـرد 

 .دليل قاطع بشأهنم، واهللا أعلم

ل عمن قال يف تفسري قوله ئ وس:السؤال السادس

   :تعاىل                    

                             

     ]هل اآلية تدل بمفهومها عىل «، ]38:األنعام

مثال؛  أنه سيقع طائر يطري بغري جناحني، بل يطري بالبنزين

 : ألن قوله             يدل عىل وصف الطائر

 »الذي يطري بجناحيه؟

إن من تأمل اآلية مع اآليتني قبلها، « :فأجاب

 ، واملناسباتمن املعاين وعرف ما قاله املفرسون يف ذلك

  :تبني له أن هذا التوهم ليس بيشء؛ إذ يف قوله تعاىل  

           َهو  إلسناد الفعل الذي ، ذلكردّ ما ي

الذي يطري ويذهب   فهو،الطريان إىل الطائر نفسه

 بخالف هذه املراكب ،وجييء، كل ذلك بفعله واختياره

فإنه ال تطري بنفسها، بل ال بد هلا من حمرك ، اهلوائية

 فبهذا يتبني ؛وصعودها حيركها لذهاهبا وجميئها وهبوطها

غلط هذا املتوهم لذلك، فإن هذا التوهم من جنس ما 

خيرب بالطائرات التي وقعت يف هذه   مل@ لنبيإن ا :قيل

 ؛وقع ذلك يف اإلرساء  خشية أن يكذب كام،العصور

ا ن أخرب@ فإن النبي ،فكل هذا تكلف ال طائل حتته

من الغيوب املاضية والغيوب املستقبلة، بل  بأشياء كثرية
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بعض قومه علمه أن  نفسه مع )85(أخرب عن اإلرساء

 عن نار خرب اإلخبار به، وأسيكذبونه، ومل يمنعه ذلك من

 وأن الرجل يكلمه عذبة ،)86(خترج بأرض احلجاز

 املسلم لقتل اليهودي الذي ي، وأن الشجر يناد)87(سوطه

 ومل ،، ونظائر هذا كثرية جداً )88(حتته إال شجر الغرقد

                                                 
كتاب مناقب ) 3886(برقم ) 5/52(كام يف صحيح البخاري   )85(

) 1/108(األنصار، باب حـديث اإلرساء؛ وصـحيح مـسلم 

كتاب اإليامن، بـاب ِيف ذكـر املـسيح؛ وأحاديـث ) 170(برقم 

:  يف رسـالته القيمـة~ين اإلرساء طرقها كثرية مجعهـا األلبـا

وذكر أحاديثها وخترجيها وبيان صـحيحها  - اإلرساء واملعراج«

 .»من سقيمها

ال : ( قـال@ أن النبـي >ورد ذلك يف حـديث أيب هريـرة    )86(

تقوم الساعة حتى خترج نار من أرض احلجـاز، تـيضء أعنـاق 

كتـاب ) 7118(بـرقم ) 9/85(رواه البخاري ) اإلبل ببرصى

) 2902(بـرقم ) 8/180(خروج النـار؛ ومـسلم الفتن، باب 

كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب ال تقوم الساعة حتى ختـرج 

 .نار من أرض احلجاز

:  قال@ أن النبي >ورد ذلك يف حديث أيب سعيد اخلدري    )87(

والذي نفيس بيده، ال تقوم الساعة حتى تكلم السباع اإلنسان، (

 نعلـه، وختـربه بـام وحتى تكلم الرجـل عذبـة سـوطه، ورشاك

) 18/316(» املـسند«رواه أمحـد يف ) أحدث أهلـه مـن بعـده

أبـواب ) 2181(برقم) 668ص(، والرتمذي )11792(برقم

، بـاب مـا جـاء يف كـالم الـسباع؛ @الفتن عـن رسـول اهللا 

كتاب الفتن ) 8442(برقم ) 4/514(» املستدرك«واحلاكم يف 

:  اإلنـسان، وقـالواملالحم، ال تقوم الساعة حتى تكلم السباع

، وصـححه »هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه«

 ).122(برقم ) 1/241(» السلسلة الصحيحة«األلباين يف 

 =ال: ( قـال@ أن النبـي >ورد ذلك يف حديث أيب هريرة    )88(

يمنعه التحديث به خشية التكذيب، بل قال له ربه مسليا 

  :له                        

 والكالم يف مثل هذا وأشباهه بدون حتقق وال ،]4:فاطر[

 .)89(» واهللا املستعان؛ ال ينبغي اإلقدام عليه،علم يقيني

 هنـا مـن مزلـق مـن ~ حذر الشيخ :الدراسة

املزالق اخلطرية يف تفسري القرآن الكـريم، وذلـك بحمـل 

ة عـىل وجـه ال معاين القـرآن عـىل املكتـشفات املعـارص

! حتتمله هذه املعاين، وتـسمية ذلـك باإلعجـاز العلمـي

والناس فيه طرفان ووسط، فطرف رده كله، وطرف قبله 

، عىل أنه لو صح، فإنه يكون )90(كله، ووسط قبله بضوابط

 .تابعًا لتفسري السلف ال مقدمًا عليه

 جعل القرآن الكريم كتاب واألصل أن اهللا 

ت وجتريب ونظريات علمية، هداية، ال كتاب مكتشفا

 : كام قال سبحانه             

                                                                          
تقوم الساعة حتى يقاتل املسلمون اليهود فيقتلهم املسلمون، =

والشجر فيقول احلجـر أو حتى خيتبئ اليهودي من وراء احلجر 

يا مسلم يا عبد اهللا، هذا هيودي خلفي فتعال فاقتله، إال : الشجر

 بـرقم) 4/42(رواه البخـاري ) الغرقد فإنه من شـجر اليهـود

كتاب اجلهاد والـسري، بـاب قتـال اليهـود؛ ومـسلم ) 2926(

كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب ال ) 2922(برقم) 8/188(

 الرجل بقـرب الرجـل فيتمنـى أن يكـون تقوم الساعة حتى يمر

 .واللفظ له. مكان امليت مسلم

 ).3/376(فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد    )89(

مـساعد الطيـار : اإلعجـاز العلمـي إىل أيـن؟ للـدكتور: انظر   )90(

 ).26ص(
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      ]بل أنزل مجيع كتبه هلداية الناس، كام ،]2:البقرة 

 : قال سبحانه                 

                       

 .فهذا هو األصل ]4-3 :آل عمران[

وتفسري القرآن له طرقه وأصـوله، فمـن خالفهـا 

ــة  ويف «: ~فقــد أخطــأ وإن أصــاب، قــال ابــن تيمي

مــن عــدل عــن مــذاهب الــصحابة والتــابعني : اجلملــة

كـل ، وليس )91(»وتفسريهم إىل ما خيالف ذلك كان خمطئاً 

ما احتمله اللفظ جاز محل معاين القـرآن عليـه، كـام بـّني 

 أن خطأ هؤالء قد يكون يف ~شيخ اإلسالم ابن تيمية 

: أحـدمها«: الدليل وقد يكون يف املدلول، فهـم صـنفان

قوم اعتقدوا معاين، ثم أرادوا محل ألفاظ القرآن عليهـا؛ 

قوم فرسوا القرآن بمجـرد أن يـسوغ أن يريـده : والثانية

 .)92(»المه من كان من الناطقني بلغة العرببك

 بّني خطأ هذا املتوِهم، إذ فهم من ~فالشيخ 

  :اآلية خالف ما تدل عليه، وجعل لقوله تعاىل    

        مفهوَم خمالفة، ففهم منها أنه قد يوجد ما

ال يطري بجناحيه، كاملكتشفات احلديثة من طائرات 

؛ وهذا فهم خاطئ بعيد عن لغة العرب، فلم ونحوها

 . يفهم أحد من السلف هذا املفهوم

                                                 
 ).81ص(مقدمة التفسري    )91(

 ).72ص (املرجع السابق   )92(

فإن قال «:  عنه فقال~وقد أجاب ابن جرير 

 : فام وجه قوله: قائل           وهل ،

يطري الطائر إال بجناحيه؟ فام يف اخلرب عن طريانه 

نا القول فيام مىض أن قد قدم: باجلناحني من الفائدة؟ قيل

 وما ،اهللا تعاىل أنزل هذا الكتاب بلسان قوم وبلغاهتم

 فإذ ؛ ويستعملونه يف منطقهم خاطبهم،يتعارفونه بينهم

: كان من كالمهم إذا أرادوا املبالغة يف الكالم أن يقولوا

كلمت فالنا بفمي، ومشيت إليه برجيل، ورضبته بيدي، 

 يف كالمهم ويستعملونه خاطبهم تعاىل بنظري ما يتعارفونه

، فبّني أن هذا مما تستعمله العرب يف )93(»يف خطاهبم

خطاهبا إذا أرادت املبالغة والتأكيد عىل اليشء، وال يراد 

 .منه ضده

: فإن قلت، هال قيل«: ~وقال الزخمرشي 

 وما معنى ،)وما من دابة وال طائر إال أمم أمثالكم؟(

   :زيادة قوله   ،و        قلت؟  :

وما من :  زيادة التعميم واإلحاطة، كأنه قيل:معنى ذلك

دابة قط يف مجيع األرضني السبع، وما من طائر قط يف جو 

 ،السامء من مجيع ما يطري بجناحيه إال أمم أمثالكم

 .  غري مهمل أمرها،حمفوظة أحواهلا

: فـام الغـرض يف ذكـر ذلـك؟ قلــت: فـإن قلـت

 .)94(»عىل عظم قدرتهالداللة 

                                                 
 ).9/237(جامع البيان    )93(

 ).2/18 (الكشاف   )94(
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 : وقوله«: ~وقال ابن عطية       تأكيد

 فقد ،وبيان وإزالة لالستعارة املتعاهدة يف هذه اللفظة

  :وقوله تعاىل؛ طائر السعد والنحس: يقال         

     ]طار لفالن :  أي عمله، ويقال]13:اإلرساء

   : سهمه يف املقتسامت، فقوله تعاىل: أي،طائر كذا

      95(»إخراج للطائر عن هذا كله(. 

 يف جوابه إىل خطـأ ومزلـق ~ثم أشار الشيخ 

آخر كبري، وهو أن بعض هؤالء املتكلمني ملا ُألزموا بأمر، 

وهو أنه يلزم من كالمكم هذا أنكم فهمتم معنى جديـدًا 

ين شـاهدوا التنزيـل يف القرآن، مل يفهمـه الـصحابة الـذ

وعرفوا التأويل؛ فإن كان هذا من معاين القرآن ملَ ملْ يبينـه 

: فأجابوا بأعجب العجب، وهو قوهلم! هلم؟ @النبي 

 لــو أخــربهم هبــذه احلقــائق العلميــة ملــا @إن النبــي 

، فـرضب )96(!!أدركوها، وقد يقع منهم شك أو تكـذيب

  مثـاالً بـاإلرساء الـذي هـو أعظـم مـن~هلم الشيخ 

املكتشفات احلديثة من طائرات ومركبات وغريها، ومع 

 مـن التحـديث بـه خـشية تكـذيب @مل يمنعه : ذلك

 .قومهم له

 ونسبة }فيه اهتام للصحابة : ثم إن هذا القول

اجلهـــل إلـــيهم، بـــل قـــدح يف إيامهنـــم وتـــصديقهم 

                                                 
 ).3/752(املحرر الوجيز    )95(

 ).32ص(اإلعجاز العلمي يف القرآن، إىل أين؟ : انظر   )96(

  مـن املغيبـات؛ ومـن@واستسالمهم ملا خيرب به النبي 

 ملا سعى إليـه >كر الصديق أعظم ما يرد ذلك أثر أيب ب

 يزعم أنـه أرسي بـه، @املرشكون وذكروا له أن النبي 

لـئن قـال (: نعم، قال:  قالوا)قال ذلك؟ أو(: >قال ف

تصدقه أنه ذهـب الليلـة إىل  أو: ، قالوا)ذلك لقد صدق

نعـم، إين (: بيت املقدس وجـاء قبـل أن يـصبح؟ فقـال

لـسامء يف ألصدقه بام هو أبعد من ذلك، أصدقه يف خـرب ا

 أن األمر لـو كـان > ، فبّني أبو بكر)97()غدوة أو روحة

بالقياس العقيل لكـان أمـر الـوحي أعظـم، ومـع ذلـك 

!  فيه، أفال نـصدقه فـيام هـو دونـه؟@نصدق رسولنا 

فــانظر إىل هــذا اإليــامن الراســخ، والتــصديق العظــيم، 

 لقائل أن يقول مقالته تلك يف حـق - بعد هذا -أفيجوز 

 !؟}الصحابة 

 جوابه بالتحذير من اإلقدام ~ثم ختم الشيخ 

 .عىل التفسري والقول عىل اهللا بال علم

 قول املفرسين يف هـذا ~ وافق الشيخ :النتيجة

اآلية، وبّني خطأ ما تومهه السائل، وأجابه باألدلة الكافية 

 .عىل بطالن تومهه، واهللا أعلم

 عن معنى -  عفا اهللا عنه -  سئل :السؤال السابع

  :تعاىلقوله               

             ]وما معنى النفاق . ]34:فصلت

                                                 
: ، وقـال)4458(بـرقم ) 3/81(» املـستدرك«رواه احلاكم يف    )97(

 .»هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه«
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 املنهي عنه يف األحاديث؟ 

 )هـ513ت (قيل لإلمام العالمة ابن عقيل« :فأجاب

 :  يقولأسمع وصية اهللا : )98(»الفنون «كام يف  

                     

   سمع الناس يعدون من يظهر خالف ما يبطن أو

  ؟ فكيف يل بطاعة اهللا والتخلص من النفاق،منافقا

 وإبطان القبيح، ، هو إظهار اجلميل:النفاق: فقال

 إليقاع الرش، والذي تـضمنته هار اخلريوإضامر الرش وإظ

 .  الستدعاء احلسن، إظهار احلسن يف مقابلة القبيح:اآلية

 من هذه اجلملة أن فخرج: )99(»اآلداب «قال يف

 إليقاع الرش املضمر، ،ظهار احلسنإ والنفاق إبطان الرش

ومن أظهر اجلميل واحلسن يف مقابلة القبيح ليزول الرش 

: صلح، أال تسمع إىل قوله تعاىلفليس بمنافق، لكنه يست

                       

     وإطفاء  استاملة، ودفع عداوة،بفهذا اكتسا 

لنريان احلقائد، واستنامء الود وإصالح العقائد، فهذا 

 .)100(»اهـ. للب املودات، واكتساب الرجاط

                                                 
 جملد، وقيل غري ذلك، 400إنه يبلغ : وهو كتاب كبري جدًا، قيل   )98(

  يصلنا منه إال قطعة يسرية، أبرزت يف جملدين لدى دار املرشقمل

، )19/445(سـري أعـالم النـبالء للـذهبي : انظـر. بريوت -

 ).2/1447(كشف الظنون حلاجي خليفة 

 ).1/80(» اآلداب الرشعية« ابن مفلح يف كتابه :هو   )99(

 ).3/435(فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد    )100(

  يف هذا اجلواب بنقل~ اكتفى الشيخ :الدراسة

 اآلداب «صـاحب كتـاب) هــ763ت(كالم ابن مفلح 

 ؛ إذ أورد ابُن مفلح كالَم ابـِن عقيـل صـاحب»الرشعية

، ثـم أتبعـه بكالمـه الـذي نقلـه الـشيخ »كتاب الفنون«

~. 

وهذا تقعيد متني، وتأصـيل مجيـل، فبـّني ضـابط 

 - والرش درجات أعالها الكفر - النفاق بأنه إبطان الرش

؛ - واخلـري درجـات أعالهـا اإلسـالم -وإظهار اخلـري 

: فال خيالف هذا الضابط قول كثري من أهل العلم: وعليه

 .إن النفاق إظهار اإلسالم وإبطان الكفر

ثم بّني أن األدب املشار إليه يف اآليـة، لـيس مـن 

ن النبـي النفاق، بل هذا من املـداراة اجلـائزة الـواردة عـ

أنـه اسـتأذن  :<، كام يف الصحيحني عن عائـشة @

 فبـئس ابـن ،ائـذنوا لـه(:  رجـل، فقـال@عىل النبي 

، فلــام دخــل أالن لــه )العــشرية أو بــئس أخــو العــشرية

 فقلت له يا رسول اهللا، قلت ما قلت، ثم ألنت له ،الكالم

أي عائشة، إن رش النـاس منزلـة عنـد (: يف القول، فقال

، قـال )101()فحـشه اتقـاء ،أو ودعـه النـاس من تركه ،اهللا

بـاب «:  قبل هـذا احلـديث~) هـ256ت(البخاري 

إنـا «: >املداراة مع النـاس، ويـذكر عـن أيب الـدرداء 

                                                 
ــاري   )101( ــرقم ) 8/31(رواه البخ ــاب )6131(ب ــاب األدب، ب كت

كتاب الرب ) 2591(برقم ) 8/21(املداراة مع الناس؛ ومسلم 

 . والصلة واآلداب، باب مداراة من يتقى فحشه
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 .)103(» يف وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم)102(لنكرش

جيمــع هــذا «: ~) هـــ388ت(قــال اخلطــايب 

 عليـه مـن  ملِـا ُجبِـل@ولكنـه ... احلديث علًام وأدبًا،

، أظهر لـه مـن البـشاشة حسن اخللقعطيه من  وأُ ،الكرم

َبْهه باملكروه  به أمته يف اتقـاء رش مـن هـذا ليقتدي ،ومل َجيْ

 .)104(» وغائلتهه من رشليسلموا مداراته ويف ،سبيله

وكذا قال املفرسون يف هذه اآلية، فقـد روى ابـن 

أمـر اهللا املـؤمنني « : أنـه قـال{جرير عن ابن عبـاس 

لغضب، واحللم والعفو عند اإلساءة، فـإذا بالصرب عند ا

فعلوا ذلـك عـصمهم اهللا مـن الـشيطان، وخـضع هلـم 

 . )105(»عدوهم، كأنه ويل محيم

ثم أمر بإحسان خاص، له «: ~وقال السعدي 

  : ، فقالموقع كبري، وهو اإلحسان إىل من أساء إليك

       ...  فإذا قابلت اإلساءة

 : حسان، حصل فائدة عظيمةباإل          

            106(»كأنه قريب مشفق: أي(. 

فهذه اآلية وما بعدها أوضحت سبل السالمة من 

                                                 
النهاية البـن : انظر. إذا ضحك يف وجهه وباسطه: كرش وكارش   )102(

 ).802ص(األثري 

كتـاب األدب، بـاب املـداراة مـع ) 8/31(صحيح البخـاري    )103(

 .ناسال

 ).3/2179(أعالم احلديث    )104(

 ).20/432(جامع البيان    )105(

 ).887ص(تيسري الكريم الرمحن    )106(

رشور شياطني اإلنس واجلن؛ فباملداراة واملصانعة 

ان يدفع اإلنس: واملعروف واخلصال احلميدة واإلحسان

عنه رشور شياطني اإلنس؛ وأما رشور شياطني اجلن، 

 : فإهنا تدفع باالستعاذة، كام قال تعاىل بعدها  

                      

     ]107(]36:فصلت(. 

 بنقل كالم ابن مفلح ~ اكتفى الشيخ :النتيجة

جوابًا هلذا السؤال، وفيه مقنع وكفاية، وهو موافق ملا قاله 

 .املفرسون يف اآلية، واهللا أعلم

 عن معنى -  عفا اهللا عنه -سئل : السؤال الثامن

 : النحلة يف قوله تعاىل               

 .]4:النساء[

ــاب ــة «:فأج ــراد بالنحل ــ: امل ــام ذك ــر، ك   ره امله

 .)108(»{ابن عباس 

 جوابــًا خمتــرصًا، ~ أجــاب الــشيخ :الدراسـة

: يف أن املــراد بالنحلــة {واكتفــى بقــول ابــن عبــاس 

 .)109(املهر

 . )110(واجبة: نحلة:  أن معنى<وعن عائشة 

                                                 
، تفـسري القـرآن )1/166(إغاثـة اللهفـان البـن القـيم : انظر   )107(

 ).6/530(العظيم البن كثري 

 ).3/440(فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد    )108(

 ).6/380(» جامع البيان«رواه ابن جرير يف    )109(

 ).3/861(»تفسريه«رواه ابن أيب حاتم يف    )110(
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؛ وكذا قاله )111(فريضة:  أن معناها~وعن قتادة 

، ) هـ150ت( ، ومقاتل بن سليامن )112()هـ150ت(ابن جريج 

 وعبدالرمحن بـن زيـد )113()هـ150ت(ن ومقاتل بن حيا

 .)114()هـ182ت(

وهذا االخـتالف مـن بـاب اخـتالف التنـوع ال 

: ~التضاد؛ وإيضاحه بـام قالـه عبـدالرمحن بـن زيـد 

ال ينكحها إال :  يقول،الواجب: النحلة يف كالم العرب«

بيشء واجب هلا صدقة، يسميها هلا واجبة، وليس ينبغي 

 إال بصداق واجب، @ ألحد أن ينكح امرأة بعد النبي

 .)115(» بغري حقوال ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً 

يعنـي بـذلك تعـاىل «: ~لذا قـال ابـن جريـر 

وأعطوا النساء مهورهن عطيـة واجبـة، وفريـضة : ذكره

نحل فالن فالنا كذا، فهو ينحله نحلـة : الزمة؛ يقال منه

 عبارات السلف يف نسق واحد؛ ~، فجمع )116(»ونحال

:  بعـدما ذكـر آثـار الـسلف فيهـا~ كثـري وقال ابـن

أن الرجل جيب عليه دفع الـصداق : ومضمون كالمهم«

إىل املرأة حتام، وأن يكون طيب النفس بذلك، كام يمـنح 

املنيحة ويعطي النحلة طيبا هبا، كـذلك جيـب أن يعطـي 

                                                 
 ).6/380(» جامع البيان«رواه ابن جرير يف    )111(

 ).6/380(» جامع البيان«رواه ابن جرير يف    )112(

 . معلقاً ) 3/861(» تفسريه«رواه ابن أيب حاتم يف    )113(

 ).6/381(» جامع البيان«رواه ابن جرير يف    )114(

 ). 6/380(» جامع البيان« يف رواه ابن جرير   )115(

 ).6/380(جامع البيان    )116(

 بذلك، فـإن طابـت هـي لـه بـه بعـد املرأة صداقها طيباً 

 .)117(»حالال طيباتسميته أو عن يشء منه فليأكله 

وقد اخُتلف يف املخاطبني يف اآلية مـن هـم؟ عـىل 

 : قولني

، سواء أكـان الـويل هم أولياء املرأة: القول األول

جهـا مل يعطهـا  أبًا أم أخًا، وذلك أن ويل املرأة كان إذا َزوَّ

من مهرها شيئًا إال ما يبلغها حمل زوجها، إن كان من غري 

ــك ــن ذل ــاهم اهللا ع ــشريته؛ فنه ــن . ع ــروي ع ــذا م   وه

 .)119(، والكلبي)118()هـ120- 111ت(أيب صالح 

وكان أناس منهم يعطي هذا الرجل أخَته، ويأخذ 

أخت الرجل وال يأخذون كبـري مهـر، فنـاههم اهللا عـن 

  وهذا مروي عـن حـرضمي بـن الحـق التميمـي . ذلك

 .)120 ()هـ120- 111بني  ت ما(

اء  ُأمروا أن يعطوا النسهم األزواج،: القول الثاين

 أن يتـزوج بـدون @مهورهن، وليس ألحد بعد النبي 

ــاوردي  ــه امل ــام يقول ــور، ك ــول اجلمه ــو ق ــر؛ وه مه

 .)121( وابن اجلوزي،)هـ450ت(

                                                 
 ).3/13(تفسري القرآن العظيم    )117(

 ).6/381(» جامع البيان«رواه ابن جرير يف    )118(

، والواحدي )10/41(» الكشف والبيان«نسبه إليه الثعلبي يف    )119(

 ).6/315(» البسيط«يف 

 .)6/381(» جامع البيان«رواه ابن جرير يف    )120(

 ).2/10(، زاد املسري )1/451(النكت والعيون : انظر   )121(
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الـسياق، فإنـه كلـه يف : ومما ُيستدل به هلذا القول

 .)122(األزواج

وأوىل التأويالت «:  وقال~واختاره ابن جرير 

ذلـك أن اهللا التي ذكرناها يف ذلك التأويل الذي قلنـاه، و

تبارك وتعاىل ابتدأ ذكـر هـذه اآليـة بخطـاب النـاكحني 

النساء، وهناهم عن ظلمهـن واجلـور علـيهن، وعـرفهم 

سبيل النجاة مـن ظلمهـن؛ وال داللـة يف اآليـة عـىل أن 

 . اخلطاب قد رصف عنهم إىل غريهم

 :فإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الذين قيل هلم

                       

  : هم الذين قيل هلم]3:النساء[         

      ]وآتوا من نكحتم من : وأن معناه، ]4:النساء

 .)123(»النساء صدقاهتن نحلة

   بالسياق، وهـو مـن أقـوى األدلـة ~فاستدل 

أن القـول : املـراد، والقاعـدة التفـسرييةيف معرفة املعنى 

الذي يرجحه السياق مقـدم عـىل غـريه؛ كـام أن إدخـال 

الكالم يف معاين ما قبله وما بعده، أوىل من اخلروج به عن 

 .)124(ذلك

أن اخلطــاب لــألزواج، : ~وذكــر الواحــدي 

ألنه ال ذكر لألولياء ههنا، وما : وهو اختيار الزجاج، قال

                                                 
 ). 2/10(زاد املسري : انظر   )122(

 ).6/382(جامع البيان    )123(

 )1/299(، )1/125(قواعد الرتجيح للحريب : انظر   )124(

 .)125(، وهم األزواجقبل هذا خطاب للناكحني

 كام أن الضمري يف     ]3:النساء[،   

 و    ]و،]3:النساء      ]و ،]3:النساء  

     ]و،]3:النساء                

 يعود عىل مذكور واحد، وهم األزواج، فال ]3:النساء[

 .)126(بدليلُيعدل عنه إال 

أبًا كان أو  -إال أن هذا ال يعني أنه جيوز للويل 

أن يتسلط عىل صداق موليته، فيأخذ صداقها كله  - أخاً 

أو بعضه، ففي اآلية ما حيرم ذلك عليه، وهو أنه سبحانه 

 : أضاف الصداق إليهن، فقال       ]4:النساء[ ،

 .)127(فهو ملكهن، فال حيل إال بإذهنن

 قول السلف يف معنى ~ وافق الشيخ :النتيجـة

ور يف أن اخلطـاب هالنحلة، كام أن الراجح هو قول اجلم

 .يف اآلية لألزواج، وهو ما يؤيده السياق، واهللا أعلم

:  عن معنى قوله تعاىل~سئل : السؤال التاسع

                          

 .]4:النساء[

إذا ســمحت : هــذه لــألزواج، أي« :فأجــاب

الزوجة وطابت نفسها بيشء من مهرها لزوجها، من غري 

                                                 
معـاين «قـول الزجـاج يف : ، وانظـر)6/315(البـسيط : انظـر   )125(

 .بنحوه) 2/12(له » القرآن

 ).4/201(ج السنة النبوية منها: انظر   )126(

 ).1/36(تفسري سورة النساء البن عثيمني : انظر   )127(



 »دراسة حتليلية« ~ محيدحممد بن لشيخ عبداهللا بن أسئلة التفسري يف فتاوى ا :سلطان بن صغري بن نايف العنزي

– 64 – 

رضر وال خديعة، وكانت رشيدة جائزة التـرصف، فلـه 

 .)128(»أكله حالالً طيبًا، واهللا أعلم

ــي عــىل البحــث يف :الدراســة  هــذا البحــث مبن

ــه يف  ــسياق كل ــه أن ال ــدم في ــد تق ــسابق، وق ــسؤال ال ال

 .األزواج، كام هو قول اجلمهور

 للزوج ما طابت به الزوجة نفسًا، فأباح اهللا 

بأن يأكله حالالً طيبًا؛ وقد روى ابن أيب حاتم عن عيل 

إذا اشتكى أحدكم شيئا، «:  أنه قال>) هـ40ت(

فليسأل امرأته ثالثة دراهم أو نحو ذلك فليبتع عسال، ثم 

، )129(»شفاء مباركايأخذ ماء السامء، فيجتمع هنيئا مريئا 

 وهذا من لطيف االستنباط، بضم آية إىل أخرى، فإنه

 أشار إىل ثالث آيات، وهي هذه اآلية، وقوله تعاىل >

 : عن العسل                 

      ]وقوله تعاىل عن الغيث]69:النحل ، :  

             ]والشاهد أن عليًا ]9:ق ،

 استدل هبذه اآلية عىل حل ما طابت به الزوجة نفسًا >

 .من ماهلا

: قال يل إبـراهيم: وروى ابن جرير عن عبيدة قال

امرأتك : وما ذاك؟ قال: أكلت من اهلنيء املريء؟ قلت«

 .أيضاً ؛ وروى نحوه عن علقمة »أعطتك من صداقها

                                                 
 ).3/441(فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد    )128(

 ).3/862(تفسري ابن أيب حاتم    )129(

فهــذه اآلثــار تــدل عــىل حــل مــال الزوجــة إذا 

 . سمحت نفسها بذلك

 َولِـَي القضاء، فقد أضاف يف ~ولكون الشيخ 

من غري «: جوابه قيودًا مما يصح هبا ترصف املكلف، فقال

، »رضر وال خديعــة، وكانــت رشــيدة جــائزة التــرصف

 ذكر هذا القيد، لكثرة ما يعرض عليه ~ولعل الشيخ 

، فنبـه - السـيام يف املـال -خالفات زوجية من قضايا و

فـإن هـذه املعاملـة بـني : عليه من باب التأكيـد، وأيـضاً 

الزوجني من باب اهلبة والعطية، التي نص الفقهـاء عـىل 

 .)130(أهنا التصح إال من مكلف رشيد جائز الترصف

 قول مجهور املفرسين، ~ وافق الشيخ :النتيجة

دًا مهـًام، وهـو أن فاخلطاب لألزواج، وأضاف الشيخ قي

يكون أخذ الزوج من مال زوجته مـن غـري رضر عليهـا 

واهللا . وال خديعة، وكون الزوجة رشيدة جائزة الترصف

 .أعلم

* * * 

 اخلامتة

 :وفيها أهم النتائج وأهم التوصيات

احلمد هللا الـذي بنعمتـه تـتم الـصاحلات، أمحـده 

 سبحانه محدًا يليق بجالله وعظمته، وإنعامـه وفـضله أن

 .يرس يل هذا البحث، وأعانني عىل إهنائه

                                                 
 ).2/474(الروض املربع للبهويت :  انظر)130(
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 :وقد خلصت منه بالنتائج التالية

 :أهم النتائج: أوالً 

 يف علم التفسري، إذ ليس ~رسوخ الشيخ  -1

يف فتاواه قول شاذ، أو خمالف، بل كل اختيارتـه موافقـة 

 .لقول املحققني يف التفسري

ــشيخ  -2 ــل ال ــن ~نق ــاواه ع ــض فت  يف بع

قـل عنـه، كنقلـه عـن القرطبـي املفـرسين فـسمى مـن ن

والشوكاين واآللويس، ونقل أحيانًا دون تسمية أو عزو، 

 .كام يف السؤال الثالث، إذ نقل كالم ابن كثري بتاممه

 عـن غـري كتـب التفـسري، ~نقل الـشيخ  -3

 البن مفلح، واكتفى بـنص »اآلداب الرشعية «كنقله عن

 .كالمه

أن يظهر جرت العادة أن العامل إذا برع يف فن،  -4

أثر ذلك عليه، وملا كان الشيخ قد ويل القضاء وله فيه باع 

طويل، فقد ظهر هذا يف فتاواه، إذ أضاف قيدًا يف جوابه، 

 .قلام يذكره املفرسون، كام يف السؤال التاسع

أمهية حترير الفتاوى كتابًة وتقييدها، فإن هذا  -5

أضبط للفتوى وأحكم، وهذا ظاهر عىل فتـاوى الـشيخ 

إهنا فتاوى حمررة، ُقيدت كتابًة ثـم قـرئ أغلبهـا ، ف~

 .~عىل الشيخ 

 :أهم التوصيات: ثانياً 

بعد معايشة هلـذا البحـث املـاتع، أويص أخـواين 

 :الباحثني بام ييل

 االهتامم بكتـب الفتـاوى، ودراسـة تفاسـري -1

 .أصحاهبا

 التفسريية ويف علـوم ~آراء الشيخ دراسة  -2

 .ية إرثه العلميالقرآن وأصول التفسري يف بق

 املوازنة واملقارنة بني أراء العلامء التفسريية يف -3

فتاواهم ويف تفاسريهم، إن كان للعامل كتاب يف التفسري، 

 .~وجمموع فتاوى مدّون، كالشيخ ابن عثيمني 

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

 .أمجعني

* * * 

 فهرس املصادر واملراجع

شـعيب : حتقيـق.  ابـن مفلـح، حممـد بـن مفلـح.ةاآلداب الرشعي

مؤسسة الرسالة، : ، بريوت2ط. األرناؤوط، وعمر القيام

 .هــ1417

 الشوكاين، حممـد .إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول

: ، بريوت3ط .حممد صبحي حسن حالق: حتقيق. بن عيل

 .هـ1428دار ابن كثري، 

، 2ط.  مــساعد بــن ســليامن الطيـار،.اإلعجـاز العلمــي إىل أيــن؟

 .هــ1433دار ابن اجلوزي، : الدمام

.  ابن القـيم، حممـد بـن أيب بكـر.إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان

عــامل : ، مكــة املكرمــة1ط. حممــد عزيــز شــمس: حتقيــق

 .هــ1432الفوائد، 

.  البيـضاوي، عبـداهللا بـن عمـر.أنوار التنزيل مع حاشية الشهاب

 .ت.د. لرتاثدار إحياء ا: ، بريوت1ط

.  الزركيش، حممد بن هبادر بن عبداهللا.البحر املحيط يف أصول الفقه
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وزارة : ، الكويـت3ط .عمر بن سليامن األشـقر.د: حتقيق

 .هــ1430األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

حممد عرقـويس : حتقيق.  أبو حيان، حممد بن يوسف.البحر املحيط

 .هـ1436الرسالة العاملية، : ، بريوت1ط .وآخرين

 الزبيــدي، حممــد مرتــىض .تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس

دار : ، بــريوت1ط. نــواف اجلــراح.د: حتقيــق. احلــسيني

 .م2011صادر، 

.  املرداوي، عـيل بـن سـليامن.حترير املنقول وهتذيب علم األصول

 وزارة :، قطـر1ط .هشام العريب.عبداهللا هاشم، د: حتقيق

 .هـ1434األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

دار : ، تـونس1ط . ابن عاشـور، حممـد الطـاهر.التحرير والتنوير

 .د ت. سحنون

جمموعـة مـن : حتقيـق.  الواحدي، عـيل بـن أمحـد.التفسري البسيط

 .هـ1430جامعة اإلمام، : ، الرياض1ط. الباحثني

: حتقيـق.  ابن أيب حاتم، عبدالرمحن بن حممد.تفسري القرآن العظيم

مكتبــة نــزار : ملكرمــة، مكــة ا3ط. أســعد حممــد الطيــب

 .هـ1419مصطفى الباز، 

: حتقيــق.  ابــن كثــري، إســامعيل بــن عمــر.تفــسري القــرآن العظــيم

دار ابن اجلـوزي، : ، الدمام1ط .حكمت بشري ياسني.د.أ

 .ه1431

سعد بن حممـد : حتقيق . ابن املنذر، حممد بن إبراهيم.تفسري القرآن

 .هـ1423دار املآثر، : ، املدينة املنورة1ط .السعد
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 . هـ1430دار ابن اجلوزي، 
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 على تتبع آثاره @ االستدالل بفعل النبي

 )1(لطف اهللا بن عبد العظيم خوجه

 جامعة أم القرى

 )هـ08/09/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛18/08/1442قدم للنرش يف (

هدف البحـث ببيـان أن : وذلك لتحرير وحتقيق.  للنظر والبحث والتفتيش يف احلكم الرشعي لتتبع اآلثار النبوية املكانية موضوع البحث تطرق:املستخلص

االسـتقراء؛ بتتبـع أحـوال النـصوص : وقد اختـذ البحـث مـنهج. الفعل النبوي ليس يف قوة القول النبوي يف احلكم التكليفي إال بقرائن دالة، أبرزها األمر القويل

يل؛ ملعرفة مرتبة كل نوع مـن أنـواع الفعـل النبـوي املكـاين مـن الفعلية النبوية، بخاصة املتعلقة بالورود عىل األمكنة بقصد عينها أو عرضا واتفاقا، ومنهج التحل

ومنهـا . الواجـب، والنـدب: أن الفعل النبوي بالورود يف األمكنة ليست عىل حال واحدة يف احلكم، فمنها:  التي توصل هلاأهم النتائجوكان . األحكام التكليفية

تتبـع اآلراء : ، فهـوهـم التوصـياتأما عن أ. لنهي عن ورودها، إال برشط االعتبار، لعلة مانعة فيهااملباح الذي ال يتعلق به وجوب وعىل ندب، ومنها التي جاء ا

 .املخالفة يف باب التربك لنهج السلف بالبحث املفصل املعتمد عىل اجلانب األصويل مع العقدي

 .الفعل النبوي، القول النبوي، التربك، اآلثار: الكلامت املفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Judging the act of tracing the prophet's -Peace be upon him- traces through his actions 
Lutfallah Abdulazeem Khojah(1) 

Umm al-Qura University  
(Received 31/03/2021; accepted 19/04/2021) 

Abstract: The topic of the research deals with looking, searching and inspecting the legal ruling in order to trace the spatial effects of 
the Prophet. And that is to liberate and achieve: The aim of the research is to show that the prophetic action is not in the power of the 
prophetic saying in the assignment judgment except with indicative evidence, the most prominent of which is the verbal matter. The research 
took an approach : - induction; By tracking the actual conditions of the prophetic texts, especially those related to roses on places with intent 
to be specific, or by presentation and agreement . - and analysis; To know the rank of each type of the spatial prophetic action from the 
mandatory rulings. And the most important results that he reached: that the prophetic act of roses in places is not the same in the case of 
judgment, including: duty, and deputation. Including permissibility, to which it is not obligatory and on the scourge, and among them it is 
forbidden to appear, except on the condition of consideration, due to an impediment to it. As for the most important recommendations, it is: 
To follow the dissenting opinions in the door of blessing for the approach of the predecessor by a detailed research based on the 
fundamentalist side with the doctrinal. 

key words: Prophetic verb, Prophetic saying, Be blessed, Archaeolog. 
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 املقدمة

احلمد هللا، والصالة والسالم عىل خـري خلـق اهللا، 

 :ومن وااله، وبعدحممد بن عبد اهللا، وآله وصحبه 

التوسـع احلاصـل يف تتبـع : فمشكلة هذا البحث

األمكنة النبوية بالتربك؛ فقد تربك قوم بكل مكـان ورده 

ولو عرضـا واتفاقـا، تبعـه توسـع يف مفهـوم  @ النبي

 بالفعل كـام فعـل @ الربكة ذاهتا، من جمرد تقليد النبي

 يف ذلك املكان، إىل الزيادة عليه بـام مل يفعلـه، مثـل @

إن كـان : التربك بالرتبة، وذلك محـل عـىل طـرح أسـئلة

  الورود النبوي ملكـان مـا، موجـب لربكتـه بـإطالق، أم 

 فيه تقييد؟

ــه ــوي يف ذات ــل النب ــم بالفع ــذلك العل يف أي : ك

املراتب التكليفية لألحكـام هـو، فهـل يـساوى بـالقول 

 النبوي، أو هو دونه؟

ــث،  ــار البح ــدد إلط ــي املح ــشكلة ه ــذه امل فه

اآلثار املكانية النبوية، وما يتعلق هبا من حكـم : فحدوده

 . تكليفي

إظهار ما تدل عليه النصوص من أحكام : وهدفه

يف هذا الباب، فهي احلاكمة املبينة لقول الـشارع يف هـذه 

املسألة، والنصوص آيات وأحاديث أوال، ثم يتبع ذلـك 

مواقف السلف من الـصحابة، والتـابعني، ومـن تـبعهم 

 . بإحسان

االسـتقراء للنـصوص  البحـث مـنهج  اختـذوقد

مـا تعبـد فيهـا : املتعلقة باألمكنة النبوية بأنواعها، وهـي

قصدا بأمر خاص، وما تعبد فيها بـأمر عـام،  @ النبي

والتحليل ملا فيها من تقسيامت مؤثرة يف  .وما مل يتعبد فيها

 .استخراج األحكام تتبع فقه األدلة

ــة يف صــلب البحــثواإلجــراءات   : ، هــي املتبع

، والتفريق بني بركة ذاته،  @ إثبات أصل التربك بالنبي

وبركة ما اتصل به، والتفريق بني قولـه وفعلـه، وتقـسيم 

األمكنة النبوية بحسب ما هلا مـن أحكـام، ثـم النظـر يف 

اآلثار التي يستدل هبا املتربكة بكل مكان نبوي، ومعرفـة 

 .فقه معانيها

- ام علمـتفـي - هذا، وليست ثمة دراسة سابقة

بخصوص األمكنة النبوية وأحكامها، يتجىل فيها موقف 

الصدر األول، وإن وجدت رسـائل يف التـربك عمومـا، 

 :وقد قسم البحث إىل ما ييل

 التمهيد. 

 أصل التربك بالنبي:املبحث األول  @ . 

 منزلة الفعل النبوي من الترشيع:املبحث الثاين . 

 األمكنة أنواع الورود النبوي عىل:املبحث الثالث . 

 فقه اآلثار الواردة يف األمكنة النبوية:املبحث الرابع . 

* * * 
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 التمهيد

 .)1(التربك بجميع أنواعه الفعلية: الغلو بالفعل هو

الربكة من الزيادة  «:قال اخلليل: والربكة يف اللغة

 .)2(»والنامء

ثبوت اخلري ودوامه : ويف الرشع يأيت بمعنى

 : وكثرته، قال تعاىل              

  ]وقال]96: األعراف ، :       

. طلب الربكة: والتربك. الربكة: والُيمن. ]50: األنبياء[

ويكون باألعامل التعبدية ال العادية، بقصد طلب ثواب 

 اخلري والنامء منه يف أمور حتصيل: الدنيا واآلخرة؛ أي

إيامن، : وأمور اآلخرة من. الدنيا من رزق وتفريج كرب

 .وعلم، وعمل، وثواب

وطريقته بحـسب جـنس املتـربك بـه؛ فـاملطعوم 

والقرآن بتالوته، وتعلمه، . بتناوله، كرشب زمزم واللبن

والنبي بذاته؛ بالتمسح ببدنـه، وأخـذ ريقـه . والعمل به

 لوازمـه وأدواتـه، وهـذا التـربك وعرقه وشعره، واقتناء

احليس، واملعنوي باإلفادة من علمـه، ودعوتـه، وهديـه، 

وسنته، ودعائه، وجاهه، وهو األصل، وبه جـاء، وإليـه 

 .دعا، وعليه مدار النجاة والفالح

ــه  ــادة في ــاع العب ــارك بإيق ــان املب ــربك بالزم والت

                                                 
، 2نـارص اجلـديع، ط. كتاب التربك أنواعه وأحكامـه، د: انظر  ) 1(

 .هـ مكتبة الرشد1413

 ).1/230(مقاييس اللغة، البن فارس   ) 2(

 .كرمضان والعرش، كذلك املكان كاملشاعر

وع الذي ثبت بالدليل، أما ما هذا هو التربك املرش

زاد عليه فممنوع، كمن تربك بكل مكان حل فيه النبي أو 

مسه، أو تربك بويل بذاتـه وآثـاره قياسـا عـىل النبـي، أو 

بأمكنة أو بأزمنة ليس عليها دليل؛ بالعكوف عىل الشجر 

ونحوه، أو التعبد بـصالة، أو ذبـح، أو نـذر، أو طـواف 

 .ألولياءونحوه عند قبور األنبياء وا

ولكيال يقع التداخل واخللط، فالـضابط للتـربك 

 :ما حتقق فيه رشطان دل عليهام االستقراء: املرشوع، هو

 .  ورود النص به:األول

 . بالقدر الذي به ورد:والثاين

فورود النص مبيح ألصل التربك، ثم متامه التـزام 

حدود النص، فإن خرج عنه بزيادة عاد إىل املنع، فالتربك 

 من جهة أصله، لكن الزيادة عىل املـرشوع خـروج ثابت

عن الرشيعة، والعبادات موقوفة عـىل الـنص، فاألصـل 

فيها املنع إال بدليل، وإال كان لكل أحد أن خيرتع عبـادة، 

 .وحينئذ فال حاجة للرسل

فوجه اإلذن بنوع سمي بالتربك املرشوع، واملنع 

 به من نوع سمي بالتربك غري املرشوع، هو الوجه الذي

رشعت الصالة إىل القبلة، ومنع منها إىل غري القبلة، مع 

أن الصورة واحدة، وصوم رمضان، واملنع منه يف 

 : التزام النص واألمر اإلهلي: العيدين؛ أي      
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        ]النور :

51-52[. 

أن جتاوز القدر املـرشوع بـدعوى أن : ووجه آخر

 فكانت بادرة الصورة واحدة، أفىض إىل التربك باألولياء،

الرشك؛ إذ عرف من تاريخ البرش، أن أول رشك وقع فيه، 

كان سـببه التـربك باألوليـاء يف قـوم نـوح؛ تربكـوا هبـم 

 . بالتصوير وطلب النفع، ثم عبدوهم

- بالقدر املرشوع - أن التربك باألنبياء: ويرد هنا

 . غري مأمون أن يفيض كذلك إىل الرشك

ن احلد املـرشوع يف يف حال ما إذا جتاوز ع: فيقال

 @فاملـرشوع زيـارة قـربه . حقهم، فنعم، هـو كـذلك

والسالم عليه، دون طلب الدعاء منه، فإنه سبيل للطلب 

واملرشوع الوقوف عند الـسياج . منه ودعائه من دون اهللا

خارج قربه، دون مـسه، أو تقبيلـه، والقـرب نفـسه وراءه 

ل مل بجدر، والصحابة مل يفعلوا شيئا مـن هـذا بقـربه، بـ

يأتوه إال ابن عمر للسالم من سفر فحسب، وجتاوز هـذا 

 .احلد موجب للرشوع يف سبيل الرشك

وإذا مل يؤمن التجاوز يف حق النبي، مع أن التربك بـه 

 يف أصله مرشوع، فكيف بمن مل يرشع التربك به أصال؟

وأكثر ما يدور الكالم يف التربك عىل النبي بآثـاره 

ون، وهـذا البحـث خمـتص وقربه، ثم قيس عليه الصاحل

 .بالتربك بآثار النبي، ويأيت يف املباحث السابق ذكرها

 املبحث األول

 @ أصل التربك بالنبي

، @مدار التربك ومرجعه، هـو التـربك بـالنبي 

وقد ثبتت بركته يف ذاته بأدلة يقينيـة قطعيـة اتفـق عليهـا 

املسلمون؛ فقد رأى الصحابة ذلك، حيث إنه كان يـضع 

ق املكسور فتلتئم؛ فعـل ذلـك بعبـد اهللا بـن يده عىل سا

 وكـان ينفـث يف عـني .)3(عتيك ملا كرس بعد قتله أبا رافع

الرمد فيربأ، كام يف عيل بن أيب طالـب حـني أراده للرايـة 

 وغــرف بيديــه يف رداء أيب هريــرة، وأمــره .)4(يــوم خيــرب

 وكان املاء يفـور بـني يديـه؛ .)5(بضمه، فام نيس شيئا بعده

 احلديبية؛ أرووا أنفسهم وركاهبم وكـانوا حدث ذلك يف

مخس عرشة مائة، ولو كـانوا مائـة ألـف لكفـاهم، قالـه 

جابر، ومل يكن يف بئر احلديبية قطرة ماء، حتى أتـى عليـه 

 ويف حديث أيب طلحة أكل قوم .)6(الصالة والسالم فدعا

ويف . )7(ثامنون رجال أقراصا من شعري، دعـا فيـه بالربكـة

- وهم ألف - مجيع الناس يف اخلندقحديث جابر طعم 

                                                 
قتل أيب رافع بن عبداهللا : صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب  ) 3(

 .بن أيب احلقيق

ء النبـي إىل دعـا: صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب  ) 4(

 .اإلسالم

 .حفظ العلم: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب  ) 5(

 .غزوة احلديبية: صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب  ) 6(

عالمـات النبـوة يف : صحيح البخاري، كتـاب املناقـب، بـاب  ) 7(

 .اإلسالم
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من هبمة داجن وشـبعوا، وإن بـرمتهم لـتغط كـام هـي، 

 .)8(وعجينهم ليخبز كام هو، كل ذلك بإذن اهللا

ثم إن الصحابة مل هيملـوا االنتفـاع هبـذه الربكـة 

الظاهرة، فاقتتلوا عىل وضوئه، وأخـذوا نخامتـه كـام يف 

م سليم من ، ومجعت أ)9(قصة عروة بن مسعود يف احلديبية

 واحتفظوا بشعره يف حـديث ،)10(عرقه وشعره يف قارورة

 ومــسحوا أبــداهنم بيــده يف حــديث يزيــد بــن ،)11(أنــس

 واقتنوا ثيابه وآنيتـه، كـل ذلـك بمـرأى منـه ،)12(األسود

وإقرار، وربام بادرهم بربكته، حيث أعطى نصف شـعره 

أبا طلحة، وفرق الباقي عىل البقية، وذلك عند اجلمرات 

 فبانت بركته وثبتت باملشاهدة والفعل، وجاز .)13(هيف حجت

 .التربك به بإقراره عىل أفعاهلم وإعانتهم عىل مرادهم

وعقـد البخـاري يف صـحيحه، يف كتـاب فـرض 

باب ما ذكر من درع النبي، وعـصاه، وسـيفه،  «اخلمس،

                                                 
 .غزوة اخلندق: صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب  ) 8(

سند الكـوفيني، حـديث املـسور بـن خمرمـة مسند أمحـد، أو مـ  ) 9(

 ).18928(الزهري ومروان بن احلكم 

من زار قومـا فقـال : صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب  ) 10(

 .عندهم

املاء الـذي يغـسل بـه : صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب  ) 11(

 .شعر اإلنسان

ري مسند أمحد، مسند الشاميني، حديث يزيد بن األسود العـام  ) 12(

)17476.( 

املاء الـذي يغـسل بـه : صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب  ) 13(

 .شعر اإلنسان

وقدحه، وخامته، وما استعمل اخللفاء من بعده من ذلك، 

ه، ونعله، وآنيته؛ ممـا يتـربك مما مل يذكر قسمته، ومن شعر

  :وساق األحاديث، فمنها. »أصحابه وغريهم بعد وفاته

أخرج إلينا أنس نعلني جرداوين هلمها قباالن،  -

 .@فحدثني ثابت البناين بعد أن أنس أهنام نعال النبي 

ــشة  - ــا عائ ــت إلين ــدا، <أخرج ــساء ملب  ك

 . »@يف هذا نزع روح النبي  «:وقالت

ــح ــسلم يف ص ــاس وروى م ــاب اللب يحه، يف كت

 . حتريم استعامل إناء الذهب والفضة: والزينة، باب

عن أسـامء بنـت أيب بكـر أهنـا أخرجـت جبـة  -

طيالسة كرسوانية، هلا لبنـة ديبـاج، وفرجيهـا مكفـوفني 

هذه كانت عند عائشة حتى قبـضت،  «:بالديباج، فقالت

 يلبـسها، فـنحن @فام قبضت قبـضتها، وكـان النبـي 

 . »ىض؛ يستشفى هبانغسلها للمر

ومن املعقول مباركته؛ حيث إن اهللا تعاىل مل يكـن 

قلــوهبم، وعقــوهلم، : ليــصطفي لرســالته إال الكّمــل يف

فهم هيدون بـام يف قلـوهبم . وألسنتهم، كذلك يف أبداهنم

من إيامن، ينري عقوهلم فيعطيها احلكمة، ويبسط ألسنتهم 

ه الثالثة بفصيح الكالم وراجحه، فاملؤمنون ينتفعون هبذ

 التـي احتـوت العقـل والقلـب -فيهم، كذلك أبـداهنم 

فيها إيامن ونور ينتقل أثره إىل ما يتصل هبا من  -واللسان 

أشياء، برشط قبوهلا لذلك النور؛ فليس كل حمل قابل؛ ملا 

 .خلق اهللا تعاىل الضدين؛ اخلري والرش، والطيب واخلبيث



   عىل تتبع آثاره@االستدالل بفعل النبي  :لطف اهللا بن عبد العظيم خوجه

– 74 – 

بـه، طهارة روحه، وبدنـه، وقل: فعلة كونه مباركا

 . وعقله، ولسانه، املبني عىل اصطفائه

حتصيل منفعة صـاحلة دنيويـة أو : وعلة التربك به

 .طلب ثواب الدنيا واآلخرة: أخروية؛ أي

اتباع رشيعته، وحمبته، ونرصته، : وموضوع التربك

 .ودعاؤه، وبدنه، وما انفصل عنه، أو اتصل به

خـاص  -  يف األغلب -  فهذا يف التربك بذاته، وهو

ته؛ فقد انتفى هذا النوع، وفقد بانتفاء وذهـاب آثـاره بحيا

احلسية املتصلة به واملنفصلة، فليس ثمة دليل صـالح عـىل 

-  من شعر، وعىص، وسـيف -  وجود يشء من أثره اليوم

اآلثـار  «ويف كتـاب. إال ادعاء، فال سند بل حمض دعـوى

 لنـارص اجلـديع، حتقيـق »التربك« و، ألمحد تيمور»النبوية

قـصدت أن أحـدثهم عـن آثـار  «: تيمور باشـاقال. ذلك

وتداوهلا النـاس بـال متييـز مـن  @ اشتهرت نسبتها إليه

غالبهم بني صحيحها وزائفهـا؛ ألبـني مـا حققـه العلـامء 

، »والصحيح أهنا فقدت «:ثم قال عن مصري الربدة. »منها

ونقل عن القرماين يف تارخيه عن خـروج املستعـصم بـاهللا 

ج والــربدة النبويــة عــىل كتفيــه، فخــر «:ملالقــاة هوالكــو

والقضيب بيده، فأخذمها منه هوالكـو، وجعلهـا يف طبـق 

قال عن اآلثار . »نحاس، وأحرقهام، وذر رمادمها يف دجلة

: ومل يبق مـن اآلثـار النبويـة اليـوم إال «:يف الديار املرصية

املكحلة، واملرود، والقطعة مـن القـيمص، والقطعـة مـن 

نها اجلربيت بقطعة عصا، وضم القضيب، وهي التي عرب ع

إليها شعرتان مـن اللحيـة النبويـة الـرشيفة حمفوظتـان يف 

زجاجة، وقد حفظت مجيعها يف أربعة صناديق صغرية من 

الفضة ملفوفة يف قطع الديباج األخرض املطـرز، وفقـدت 

بقية اآلثار التـي كانـت معهـا، وهـي قطعـة مـن العنـزة، 

قط، واملـشط، وال والقطعة من القصعة، واملخصف، واملل

وعـن آثـار األقـدام النبويـة . »يعلم يف أي زمـان فقـدت

أن به حجرا يزعم العامة أن عليه أثر القدم  «:الرشيفة، قال

النبويــة الــرشيفة، ولــيس بــصحيح، املعــروف مــن هــذه 

أربعة منها يف مرص، وواحد بقبة الصخرة : األحجار سبعة

. لطـائفببيت املقدس، وواحد بالقسطنطينية، وواحـد با

وقد ألف العالمة أمحد بن حممد الوفائي الشافعي املعروف 

تنزيـه :  رسـالة سـامها1086بابن العجمي املتـوىف سـنة 

بـني فيهـا عـدم . املصطفى املختار عام مل يثبت من األخبار

 .)14(»صحة هذه األحجار

وهكذا تتبعها واحدة واحدة، وأبان عدم ثبوهتـا، 

لـديار املـرصية، مـال إىل إال ما شيئا معدودا حمفوظا يف ا

ثبوهتا، لكن مل يقم دليال قاطعـا عليـه، لكنـه مـن حيثيـة 

تارخيية، وال مانع من ذلك رشعا أو عقال، وهـو يف كـل 

حال حمفوظ، قد حيل بينه وبني النـاس، وكالمنـا لـيس 

 .عىل هذا النوع، إنام اآلثار املكانية

فالذي بقي من آثاره املكانيـة وصـح عـىل ثالثـة 

 : أرضب

                                                 
 ). 52، 50-49، 25-24، 11ص(اآلثار النبوية، ألمحد باشا   ) 14(
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مكان تعبد فيه بـاألمر اخلـاص لعـني املكـان،  -

 .كتعبده باحلج يف املشاعر، والصالة عند املقام

أو مكان تعبد فيه لألمر العام بالعبادة، كصالته  -

 .يف املساجد واألسفار

 . أو مكان مل يتعبد فيه بيشء، لكنه أقام به ومرّ  -

ــسمى ــت م ــة حت ــا مندرج ــذه كله ــل  «:وه الفع

ه وصـل إىل تلـك األمكنـة، وبفعلـه ؛ ألن بفعلـ»النبوي

مكث فيهـا، فتعبـد، أو اسـرتاح، أو مـر مـرور الكـرام، 

 ؟»القول النبوي «والبحث يف حكمه، إن كان كحكم

 :وهذا حمله الباحث التايل

* * * 

 املبحث الثاين 

 منزلة الفعل النبوي من الترشيع

من املعلوم أن األصل يف الترشيع والتعبد أقواله 

مني الطاعة واالتباع هلا، سواء ما تعلق ، وعىل املسل@

  :منها بأمر الدين أو الدنيا؛ لقوله تعاىل       

                             

إال ما دل الدليل عىل أنه ليس بترشيع . ]63: النور[

 . »لنخلتأبري ا «كمسألة

كـل عمـل يعملـه  «:، وهـو»الفعل النبـوي «أما

 فوقع فيه خالف من جهة احلجيـة، فقـد نقـل .)15(»ببدنه

                                                 
 ).35ص(أفعال الرسول وداللتها عىل األحكام، للعرويس   ) 15(

  وأبو احلسني البـرصي يف»املغني «القايض عبد اجلبار يف

ال خالف بـني أهـل  «: اإلمجاع عىل ذلك، قاال»املعتمد«

أنه يرجع إىل أفعاله يف ثبـوت األحكـام لألفعـال : العلم

 كام يرجع إىل أقواله، وذلك كله عندهم واحـد الرشعية،

 .)16(»يف هذا الباب

معظـم األئمـة  «:ومنهم من خالف، قال اآلمدي

مــن الفقهــاء واملتكلمــني، متفقــون عــىل أننــا متعبــدون 

 يف فعله، واجبا كان أو مندوبا أو مباحـا، @بالتأيس به 

 .)17(»ومنهم منع من ذلك مطلقا

تتداوله األحكام أنه : واملختار أنه حجة؛ بمعنى

دون . الواجب، واملندوب، واإلباحة: التكليفية الثالثة

: املحرم؛ إذ ليس يف أفعاله ما هو حمرم، فهو معصوم من

الكفر، والكبرية، والصغائر بعمومها، إال التي دلت عىل 

برشيته، وهي غري اخلسيسة، مثل ما عاتبه اهللا تعاىل به، يف 

 : قوله               ] 37األحزاب[ ،

 : وقوله                        

 : ، وقوله]1: التحريم[              

 .]2-1: عبس[

                                                 
ن ، املعتمد، أليب احلـس)17/257(املغني، لعبد اجلبار املعتزيل   ) 16(

 أفعــال الرســول وداللتهــا عــىل: ، انظــر)1/377(البــرصي 

 ).1/185(األحكام الرشعية، لألشقر 

أفعال الرسول، لألشـقر : ، انظر)1/186(اإلحكام، لآلمدي   ) 17(

 .، وذكر من قال بذلك)1/185(
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وقد اختلفوا يف فعله املكـروه بـني جمـوز ومـانع، 

: مـن منـع أرجـح، فاألمثلـة املـرضوبة مثـلولعل قول 

ــاء  ــب امل ــىل ص ــاملغرية ع ــتعانة ب ــرة، واالس ــوء م الوض

ليست صاحلة؛ إذ فرسوا . للوضوء، والوضوء بسؤر اهلرة

املكروه بأنه خالف األوىل، لكـن تفـسري خـالف األَوىل 

 .)18(بالقبول أوفق وأحرى، ال املكروه

ومع كون الفعل حجة، إال أنه ليس يف الرتبة 

 : القول، فالقول منصوص عليه يف مثل قولهك      

     ]فهو مدار التعبد]63: النور ، :  

            

       ]وهذا ]36: األحزاب ،

رصيح، والفعل دون ذلك؛ فإنه يشار إىل التزامه بمثل 

  :قوله تعاىل                    

، وتلك إشارة، واإلشارة ليست ]21: األحزاب[

: كالترصيح، ثم إنه اختص بأحكام دون أمته، مثل

فهي يف حقه ال . لصومزواجه بأكثر من أربعة، ووصاله ا

يف حق أمته، وقد ينسى وخيطئ لبرشيته، فإذا مل يتأيد فعله 

 .بقوله اخلاص أو العام، مل يدل عىل أكثر من اإلباحة

فقوله فيه أمـره الـرصيح بـالوجوب، والنـدب، 

والتحريم، وفعله حيتاج إىل متييز بني ما اخـتص بـه ومـا 

                                                 
أفعــال الرســول وداللتهــا عــىل األحكــام الــرشعية، لألشــقر   ) 18(

 املكروه منه صىل ، واألشقر يرى جواز وقوع)1/167-168(

 .)1/169(: وانظر. عليه

الوجـوب شاركته فيه أمته، وحيتمل اإلباحـة إىل جانـب 

 . والندب، ففارق القول، فكان أدنى رتبة

وقد ساق حممد سليامن األشقر األدلة النصية عىل 

 : احلجية، وقال

ثبت بـام ذكرنـاه مـن الكتـاب والـسنة القوليـة «

 أهنا حجـة، تـستفاد @أن األصل يف أفعاله : واإلمجاع

 .)19(»منها األحكام يف حق األمة، باالقتداء به فيها

الفعـل أحـد األدلـة الـسمعية،  «:وقال العرويس

ففعله أحد أقسام السنة، وهو أحد أوجه اخلطاب املتعلق 

بأفعال املكلفني، وإن اختلفـوا يف داللتهـا عـىل احلكـم، 

واألمر عند اجلمهور ليس كالفعـل، وممـن رصح بـذلك 

األمر من :  اإلمام أمحد يف رواية إسحاق بن إبراهيم، فقال

قد يفعل اليشء عـىل جهـة النبي سوى الفعل؛ ألن النبي 

الفضل، وألن النبي قد يفعل اليشء وهو له خاصة، وإذا 

  .)20(»أمر باليشء فهو للمسلمني عامة، وأمره توكيد

                                                 
أفعال الرسول وداللتها عىل األحكام الرشعية، ملحمد سـليامن   ) 19(

أفعــال «: ، ويف البــاب كتــب أخــرى، هــي)1/202(ألشــقر 

ــول  ــام@الرس ــىل األحك ــا ع ــرويس » وداللته ــد الع  ملحم

املحقـق « ملحمد عوامة، و»حجية أفعال الرسول«عبدالقادر، و

 أليب شـامة »@ول فيام يتعلق بأفعال الرسـول من علم األص

 .املقديس

) 38- 37ص( أفعال الرسول وداللتها عىل األحكام، العرويس   ) 20(

ــد يف ــالم أمح ــسري، وك ــصار ي ــاب : باخت ــد، أليب اخلط التمهي

)1/140.( 
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وبناء عىل هذا الرتجيح، فإن ورود النبي األمكنـة 

 املختلفة، سواء يف إقامته أو سفره، يندرج حتـت مـسمى

ــوي« ــل النب ــني»الفع ــي ب ــدب، : ، فه ــوب، والن الوج

. حتريـر احلكـم لكـل مكـان ورده: واملطلوب. واإلباحة

وذلك مرده إىل معرفة كيفية تعني حكم الفعـل الـصادر 

ــة  ــه الواجب ــه؛ فقــد ذكــر األصــوليون صــورا ألفعال من

واملندوبة املستحبة، مردها عند التأمل إىل األمر؛ بمجيء 

نص قويل، يتأيد بفعل نبوي، فيفهم من املوافقة أن الفعل 

دوب، وأما اإلباحة فام مل يتأيد بقول واجب واجب أو من

 .)21(أو مندوب

* * * 

 املبحث الثالث 

 أنواع الورود النبوي عىل األمكنة

 : هذا، وإن ورود النبي األمكنة عىل ثالثة أرضب

ما تعبـد فيـه بـأمر خـاص لعـني : الرضب األول

 : املكان كالصالة خلف املقام، فهو عىل نوعني

ده املشاعر يف مكة  منه واجب، مثل وروفنوع

 : للحج والعمرة الواجبة            

  : والصالة الفريضة يف املساجد. ]97: آل عمران[

     ]18: اجلن[. 

 آخر منه مستحب، كالصالة خلف املقام، ونوع

 : قال تعاىل. وقباء                

                                                 
 ).182-1/169(أفعال الرسول، لألشقر : انظر  ) 21(

 . ]125: البقرة[

فكل هذه يتبع فيها أثر النبي ال ملجرد فعلـه، بـل 

لثبوته ابتداء باألمر، فال خالف يف أن هـذه اآلثـار تتبـع 

ويقلد النبي فيها، وعىل هذا كان الصحابة يسارعون فيها 

قال ابن تيمية فـيام يـذكره عـام بلغـه مـن . وال يتأخرون

أنـه ال يـستحب قـصد بقعـة  «:ورينأقوال العلامء املشه

للعبادة، إال أن يكون قصدها للعبادة مما جاء بـه الـرشع، 

كام قصد الصالة يف مقـام إبـراهيم، وكـام كـان يتحـرى 

الــصالة عنــد األســطوانة، وكــام كــان يقــصد املــساجد 

 .)22(»للصالة، ويقصد الصف األول

األمـر بـه : أي. جميء الـشارع بـه: فرشط القصد

لة التي ذكرها فيها نصوص قولية، إال مـا خاصا، واألمث

كان من التحري عند األسطوانة، فلـيس فيـه إال الفعـل 

 .النبوي، فليست مثل ما سواها مما ذكر يف كالمه

: ما تعبد فيه بأمر عام، كقوله تعاىل: الرضب الثاين

    فيقيمها يف حله وترحاله من غري تعني ،

 : وهو عىل نوعني كذلك. لشارعاملكان بأمر ا

الذي حتراه وقـصده بالـصالة، كـصالته : فاألول

خلف األسطوانة يف مسجده، وصـالته يف بيـت عتبـان، 

فهذه قصدها عينا، بغري أمر من اهللا تعاىل له خاص بعـني 

املكان، لكن فيه أمـر عـام بإقامـة الـصالة يف املـساجد، 

ملـة فالبحث حينئـذ يف حكمهـا، إن كانـت تعامـل معا

                                                 
 ).2/750(اقتضاء الرصاط، البن تيمية   ) 22(
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 الفعل الذي فيه األمر اخلاص؟

بعض العلامء يرى ذلك كام ذكر ابـن تيميـة آنفـا، 

كـون  - ال يتعدى ذلك للوجـوب - فيحكم باستحباهبا

النبي حتراها، وحتريه ثبت بتكراره، كام يف حديث سلمة، 

 . وبذهابه إىل عني املكان قصدا، كام يف حديث عتبان

 : لكن هذا التحري ما الباعث عليه

ــرر، لآ ــه املتك ــون فعل ــان، فيك ــة املك باعــث برك

دليل بركته، فيرشع حينئذ التربك : وقصده ملكان بالعبادة

 به؟ 

ــا مل  ــريه مم ــه دون غ ــارك بتحري ــان تب أم أن املك

 يتحراه؟ 

 أم ال هذا وال هذا، بل جمرد اعتياد؟

فمن املمكن اعتياد املرء الـصالة يف مكـان معـني 

قال، فيكون هذا جوابا دون اعتقاد بركته، وهذا حمتمل ع

عن حديث سلمة، وأما حديث عتبان، فتحريه بالـصالة 

مل يكن عن اعتقاد بركة فيـه، بـدليل سـؤاله عتبـان عـن 

املكان الذي أراده للصالة، فال جيزم إذن بأن النبي صـىل 

 . فيه العتقاد بركته

إن املكان تبارك بصالته، وهذا : لكن يرد أن يقال

 نتجــت مــن أثــره، ولــيس فتكــون الربكــة. هــو الوجــه

 فهل األمر كذلك؟. العكس؛ أن الربكة يف املكان ابتداء

أنه قد يكون عبادة أو عـادة؛ : فاخلالصة فيام حتراه

إذ التحري يمكن أن يكون لعادة، ال لربكة فيه، فإن كـان 

لعادة فال دليل عىل فضل، إال أن يكـون عبـادة، لكـن ال 

د األسـطوانة دليل يف حديث سلمة عىل فضل الصالة عن

إال فعــل النبــي، وفعلــه حمتمــل العبــادة والعــادة، فــأين 

 الرتجيح؟

ورود نــص قــويل بخــصوص املكــان يثبــت أنــه 

مستحب، كام يف مقام إبراهيم، فإن مل يرد، فالفعل إن كان 

ضمن أمر عام، فهو دال عىل الفـضل يف نفـسه ال حملـه، 

فحركاتــه يف . )23()صــلوا كــام رأيتمــوين أصــيل: (كقولــه

صالة سنة ومستحب، كذا احلـج ونحومهـا، لكـن مـا ال

خرج عن حركات الصالة، فليس فيه داللة عىل الفضل، 

فاملكان خارج عن حركات الصالة، لذا ال ختتلـف هيئـة 

 . الصالة باختالف األمكنة

ما مل يتحراه بعبادة، لكن مـر بـه، فحانـت : الثاين

 صالة، فصىل به، ولو مل حتن مل يـصل، فعبادتـه عارضـة،

فهذا دون الذي حتـراه يف التأكيـد، وإن كـان طائفـة مـن 

الناس، يرون بركة كل موضع حل به، تعبد أو مل يتعبـد، 

قـال اجلـديع، وهـو باحـث يف مـسألة . حترى أو مل يتحر

 : التربك، حيكي رأيا توصل له يف بحثه

فرق بني ما يتحرى الرسول الصالة ونحوها فيه «

ما يـصيل فيـه اتفاقـا ويقصده كام يف حديث سلمة، وبني 

بدون قصد؛ فاألول يرشع قصده وحتريه اقتـداًء واتباعـه 

                                                 
 ).351ص(التربك، للجديع   ) 23(
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 أما .)24(»وال خالف يف ذلك، وأما الثاين فال يرشع قصده

عن نفي اخلالف، ففيه نظر كام تقدم، لكـن مـا حتـراه لـه 

 وجه تربك، لكن أي تربك هو؟ 

وأفعاله التي ال تدل عىل قربة أو  «:وقال العرويس

أهنا تقتيض اإلباحة ألمته، : ح لنا من داللتهاعبادة، يرتج

مع القطع بأن الفعل يف نفسه ال يعم لفظا ووضعا، وإنـام 

أن األصل يف أفعاله أن تـشرتك معـه أمتـه، : يعم بام ثبت

 .)25(»وتتأسى به

 : وهذا يقود للكالم إىل

مـا مل يتعبـد فيـه بـيشء، : ، وهـوالرضب الثالث

 .سوى املرور واملقام لالرحتال

كان مل يتعبد فيـه بـيشء، لكـن مـر بـه فأقـام أو م

فهذا ال وجه للتربك به إال عىل القول بأن كـل مـا . مىض

وهـذا يـدعو للبحـث يف . مسه النبي فقد تبـارك مطلقـا

الصالة، أو املكث، : مسألة تبارك األمكنة بوجوده فيها بـ

أو املرور، وهذا ما عليـه كثـري مـن املتـأخرين الـصوفية 

صا، فـام حتقيـق هـذه املـسألة؟ فيقـال واألشعرية خصو

إذا كان املتبع هو الدليل، فال دليل قويل عىل هـذا، : ههنا

إنام االعتبار جمرد الفعـل النبـوي، وقـد تقـدم أن الفعـل 

بمجرده ال يدل، إال إن آزره نص آمر خاص، وإال فـريد 

اعتبار كل فعـل للنبـي مطلقـا تـرشيعا : عليه إشكال هو

                                                 
 ).351ص(التربك، للجديع   ) 24(

 .األذان للمسافر: صحيح البخاري، كتاب األذان، باب  ) 25(

 . باإلجياباالستحباب أو 

وال قائل هبذا، فإن الزمه ليس بركة ما مر به مـن 

األمكنة فحسب، بل بركـة فعلـه الـسفر نفـسه، فيـرشع 

للناس استحبابا السفر إىل تبوك والطـائف وبـدر وغـري 

ذلك من األمكنة؛ كوهنا كلها أفعاال نبوية، كام يـستحب 

قصد األمكنة التي مر هبا كلها حتى الطائف وتبوك ومـا 

يق، وهذا ال قائل بـه، فـال بـد مـن ضـابط بينهام من طر

 : يضبط حدود الربكة النبوية، فيقال

إن ترشيع التربك باملواضع النبوية بمجرد املرور، 

مبني عىل حتمية رسيان الربكة النبوية، وثبوت بركتـه يف 

موجب للبحث يف رسياهنـا إىل مـا  - باتفاق - @ذاته 

ن جهـة حوله مما يتصل به، وهو أمر ال خـالف عليـه مـ

ثبوت خاصية الرسيان يف ذاهتا، إنـام اخلـالف يف عمـوم 

  تأثريها املطلق لكل ما مسه والمـسه؛ فقـد رست بركتـه

إىل أشياء مستها يداه ومّسها بدنه، لكـن لـيس  - قطعا -

كل ما مسه، أو حل فيه ونزل فقد تبارك رضورة، ليكون 

 .يف حكم ثيابه وآنيته وريقه ونحوه

بركته وشموهلا املطلـق لكـل فاجلزم بتأثري رسيان 

مكان حّل فيه، ال يلزم صدق القضية وثبوت الـدعوى؛ 

ــصحيح  ــرصيح ال ــدليل ال ــضية إال بال ــت الق إذ ال تثب

فحسب، وليس بني أيدينا أدلة كهذه، بـل لـدينا عكـس 

ذلك؛ يمكن به قلب الدليل، فلدينا أشياء مل تنعم بربكتـه 

 .صلواته وسالمه عليه مع وجود سبب ذلك
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ربكة النبوية متثلت يف بدنه، ورؤيته، وكالمـه إن ال

من باب أوىل؛ ألنه هدايـة يف نفـسه، فـاهللا تعـاىل أرسـله 

ليهدي الناس بكالمه أوالً، ثم بأفعاله، لكن ليس كل من 

رآه، أو سمع كالمه فقد تبارك به؛ فالذين أعرضـوا عـن 

دعوته، فامتوا كافرين باهللا تعاىل مرصين معاندين، من أيب 

سامعا، ورؤيـة، :  أيب هلب هم من أكثر الناس لهجهل إىل

ومتاسا باليد والبدن، هذا مقطوع به خللطته هبـم لـسنني، 

فربكته ال شـك . ثم مع كل هذا مل ينتفعوا من ذلك بيشء

حارضة حية ال يمنع من رسياهنا مانع من ذاتـه صـلواته 

وسالمه عليه، بل علة املنع مـنهم، هـم الـذين مل يقبلـوا 

أرسله به، إنام هم قيعان ال متسك ماء وال تنبت هدى اهللا 

كــأل، وقــد وقعــت أبــصارهم عليــه، وأبــرصهتم عينــاه 

 ؟)26()طوبى ملن رآين: (الكريمتان، فأين هم من قوله

قبـول : أن رشط رسيـان بركتـه: ذلك يكشف لنا

فلام مل يكن هلـؤالء الكفـار قابليـة، رست بركتـه . املحل

مل يقبلوهـا، فلـم نحوهم فوقفت عنـدهم فامتنعـت؛ إذ 

 . ينتفعوا هبا

فهذا حكم الرسيان يف األعيان، كذلك احلكم يف 

األمكنة، فليست كل األمكنة قابلة، كام أن ليس كل 

األشياء قابلة للربكة ملجرد اللمس؛ فلمس مخر، أو ميتة، 

أو حلم خنزير، أو كلب لن ينقل إليها بركة نبوية قطعا، 

                                                 
 ).3927( صحيح اجلامع ،)11673(مسند أمحد   ) 26(

 : فيزيل عنها النجس، قال تعاىل         

       ]26: إبراهيم[ .

واألمكنة منها ما هو طيب وما هو خبيث، كسائر ما 

خلق سبحانه، وقد جاء إىل مدائن صالح، وأمرهم أال 

يرشبوا من مائها، وأن يدخلوها باكني، ونبه إىل أهنا 

ل هبا هذا اخلبث، فلم تنتفع بحلول أرض عذاب، فام زا

الذات النبوية هبا، فام منع رسيان الربكة إال عدم قبول 

 بلغ الطائف وتبوك، @املحل، وقد عرف الناس أنه 

ومل يؤثر عن أحد من العلامء أهنام مباركتني، ملجرد هذا 

احللول النبوي، بل كانت الطائف رشا عليه وشؤما، لقي 

  .ما لقي من أهلها حينئذ

 أقسام التتبع لألمكنة النبويـة والتـربك هبـا، فهذه

 : فقد تبني هبا حدود التتبع والتربك

أن منها ما يتربك هبا قطعا؛ حلصول الدليل القويل 

عىل التربك بعني تلك األمكنة املؤيد بالفعل، ومنها التـي 

ال يتربك هبا قطعا؛ لعدم الدليل القـويل والفعـيل، ومنهـا 

لقويل ووجود الفعيل، وقد حترر القول التي تشتبه؛ لعدم ا

أن هـذا التـربك، : لكن الذي تنبغي مالحظته ههنا فيها،

سواء منه ما صح أو مل، غري متجاوز القدر الـوارد، وهـو 

تقليد النبي يف فعلـه العبـادة، فهـذا حمـل مـا تقـدم مـن 

خالف، فأما ما زاد عىل ذلك، من التربك بالرتبة، واختـاذ 

أفعال تقطع باملنع منها؛ إذ ليس هلا من املكان عيدا، فهذه 

ــضادة  ــصة، مل ــة خال ــل بدع ــه، ب ــن أي وج ــستند م م
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للنصوص، ولفعل الصحابة، فإذا كان قد منع من تقصد 

أمكنة للتعبد تعلال بمرور النبي هبا، بل منـع مـن قـصد 

، >أمكنة صىل هبا اتفاقا وعرضا، كام هو مذهب عمـر 

وضع عيدا؟ فهذا أوىل فام بالك بمن تربك بالرتبة واختذ امل

 . باملنع وأحرى

فاتباع النبي يلزم بفعل ما فعل حذو القذة بالقذة، 

وهذا أسلم لالتباع والسنة، وبه اقتدى ابن عمر يف تتبعـه 

آثار النبي، مل يزد عىل فعل النبي، سواء منـه املنـدوب أو 

املباح، لكن الغالني يف التربك، يفعلون ما زاد عىل ذلـك، 

 النبي ومل يرشعه، وهذا ليس ألحد، بل بدعـة مما مل يفعله

حمضة؛ إذ ال اتباع هنا، بـل اختـاذ الفعـل النبـوي ذريعـة 

أفعال النبـي  «ألفعال غري نبوية، يقول العرويس يف كتابه

القيـاس عـىل  « يف فـصل عـن»وداللتها عـىل األحكـام

وال بد من صحة القياس عـىل فعلـه صـىل اهللا  «:»الفعل

أن يكون الفعـل : قيس رشوط ثالثعليه أن يتوفر يف امل

مثل فعله صىل عليه، وأن يأيت به عىل الوجه الذي أتى بـه 

صــىل اهللا عليــه، وأن يفعــل ألجــل أنــه صــىل اهللا عليــه 

 ثم رضب أمثلة؛ كالذي صىل العيد بمنى؛ ألن .)27(»فعله

كـذلك الـذي .  صالها بغريها، فليس بمتبـع@النبي 

ة، أو تـربك بالرتبـة، تعبد يف مكان نبوي ليست فيها عباد

 .أو اختذه عيدا

                                                 
 ).119ص(  ) 27(

فإن القائل بربكة كل املواضع النبوية، التي : وبعد

 :حل هبا النبي، معتمد عىل أمرين

 احلكم باستحباب وندب كل فعل للنبي، :األول

فالربكة تبـع لالسـتحباب، وقـد تـم التحقيـق يف هـذا، 

أن ليس كل أفعال النبي مندوبة ألمتـه، بـل فيهـا : وتبني

جب واملباح، واخلاص به، وهي تبع لألمـر، فـاألمر الوا

كاشف عن مرتبتها، فإن خلت من األمر من كـل وجـه، 

 .فدليل عىل اإلباحة

 احلكم بربكة كل ما مسه النبي، وقـد تبـني :الثاين

أن أعيانـا وأمكنـة مل حتـظ بتلـك الربكـة؛ : بعد التحقيق

 .لشؤم فيها، وقله حظ، منعها وحجبها من ذلك الرشف

إن عـدم ورود إذن : د ما استدلوا به، قوهلموأفس

 أين الدليل عىل املنع؟: بالتربك باآلثار ال يمنع، بل يقال

فهذا نقض للدليل احلق بقول باطل، ففيـه خمالفـة 

، الذي قال به العلـامء »األصل يف العبادات املنع «:لقاعدة

وأيب يعـىل الفـراء احلنـبيل ) هــ450(كاملاوردي الشافعي 

وغريهم كذلك، ) هـ483(لرسخيس احلنفي وا) هـ458(

. التوقيف، واملنع، واإلحـداث: ختتلف ألفاظهم بني قائل

حظر العبادات حتى يأيت : ونحو ذلك، واملعنى متحد، هو

وهو أصل متفق عليه منذ عهـد الـسلف . إذن من الشارع

من صحابة وتـابعني ومـن تـبعهم، يف ألفـاظهم املوصـية 

، وابـن مـسعود، وعمـر بـن باتباع السنة عن أيب بن كعب

عبد العزيز، واملحذرة من اإلحداث يف الدين، وقـد أكثـر 
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 .)28(الكالم فيها ابن تيمية، ومل ينفرد هبا عمن سبقه

وإن من الزم هذا االعرتاض والـنقض الفاسـد، 

جتويز إحداث صلوات فرائض عدا اخلمس، وشهر عـدا 

رمضان، وعىل هذا فقس؛ إذ للمحدث أن حيـتج بـذات 

أين الدليل املانع؟ وكأن هذا يريد لكل مـسألة : ىالدعو

حمدثة إىل يوم القيامة، أن ينص عىل عينها الشارع بـاملنع، 

 !فال رشعا اتبع، وال بعقل انتفع

مجلـة مـن النـصوص واآلثـار، : وإن مما استدلوا

 :وفيام ييل النظر فيها

* * * 

 املبحث الرابع 

 فقه اآلثار الواردة يف األمكنة النبوية

د اعرتض عىل ما تقرر آنفا بجملة آثار منها مـا فق

: هو يف الصحيح، وجلها وأكثرها ال يثبت، وأشهر ذلك

أثر سلمة، وعتبان، وجابر، وأثر ابن عمر املعارض بـأثر 

أبيه عمر، وفيه تفصيل حيتاجه التحريـر، حيـث ورد أنـه 

إن ذلك مل يكن، بل نـيس موضـعه : قطع الشجرة، وقيل

 :تفصيل ما فيه، وهذا هوتعاىف أثر

  :أثر سلمة: أوالً 

 : ففي الصحيحني عن يزيد بن أيب عبيد قال

                                                 
رسالة منشورة يف موقـع سـلف للبحـوث والدراسـات : انظر  ) 28(

األصـل يف «: دراسـة وحتقيـق قاعـدة: بالعنوان نفسه، وكتاب

 . ملحمد بن حسني اجليزاين»العبادات املنع

كنـت آيت مــع ســلمة بـن األكــوع فيــصيل عنــد «

أراك ! يا أبا مسلم: األسطوانة التي عند املصحف، فقلت

رأيـت النبـي : قال. تتحرى الصالة عند هذه األسطوانة

 .)29(» يتحرى الصالة عندها@

ة املذكورة حقـق لنـا واألسطوان «:قال ابن حجر

أهنا املتوسطة يف الروضة املكرمـة، وأهنـا : بعض مشاخينا

وروي عن عائشة أهنـا : قال. تعرف بأسطوانة املهاجرين

. لو عرفها الناس الضطربوا عليها بالسهام: كانت تقول

ثم . وأهنا أرسهتا إىل ابن الزبري، فكان يكثر الصالة عندها

أن  «: النجـار، وزادوجدت ذلك يف تاريخ املدينـة البـن

وذكره قبله . »املهاجرين من قريش كانوا جيتمعون عندها

 .)30(»حممد بن احلسن يف أخبار املدينة

واحلديث أخرجه مـسلم أيـضا، ومل يعلـق عليـه 

النووي، والقـايض عيـاض، والقرطبـي بـيشء : رشاحه

واآلثـار . خيص اقتداء سلمة بالنبي ال بتأييـد وال سـلب

فيهـا اسـتحباب  - لـو صـحت - التي ذكرها ابن حجر

املذكورين حتري املكان الذي حتراه النبي بالعبادة، فيكون 

فأمـا  «:مذهبا هلم وقوال، وهذا مذهب ابن تيميـة، قـال

األمكنة التي كان النبي يقصد الصالة أو الدعاء عنـدها، 

فقصد الصالة فيها أو الـدعاء سـنة، اقتـداء برسـول اهللا 

                                                 
. الصالة إىل األسطوانة: صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب  ) 29(

 .دنو املصيل من السرتة: صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب

 ).1/577(فتح الباري، البن حجر   ) 30(
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الصالة أو الدعاء يف وقـت مـن واتباعا له، كام إذا حترى 

األوقات، فإن قصد الصالة أو الـدعاء يف ذلـك الوقـت 

سنة كسائر عباداته، وسائر األفعال التي فعلها عىل وجـه 

، ثـم ذكـر »التقرب، ومثل هذا ما خرجاه يف الصحيحني

 كـان @فإنـه أخـرب هنـا أن النبـي  «:أثر سلمة، وقـال

.. مـستحبا؟يتحرى البقعة، فكيف ال يكون هذا القصد 

 واالسـتنان بـه فـيام @فيجب الفرق بني اتبـاع النبـي 

 .)31(»فعله، وبني ابتداع بدعة مل يسنها ألجل تعلقها به

أن ثبــوت التحــري للمكــان مــن النبــي : يعنــي

موجب لالستحباب، بخالف ما مل يتحر، كأنه يذهب إىل 

أن ما حتراه حيتمل أن يكون عن وحي، من إهلام وتوفيق، 

 . ، واهللا أعلمال وحي كالم

 بسنده عن حيي »أخبار املدينة «وأخرج ابن شبة يف

 : بن سعيد قال

 خيتلف إىل مسجد أيب بن كعـب @كان النبي «

لـوال أن يميـل : وقـال. فيصيل فيه غـري مـرة وال مـرتني

 .)32(»الناس إليه؛ ألكثرت الصالة فيه

فإذا ثبت هذا، فإنه دال عىل أن مـن الـسلف مـن 

يه سلمة، لكن مع التحـرز أن ينقلـب كان عىل مثل ما عل

                                                 
 ).756-2/755(اقتضاء الرصاط، البن تيمية   ) 31(

  حيـي بـن سـعيد هـو . مرسـل حـسن: املحقـق، قال )1/46(  ) 32(

ابن العاص أخو عمـرو األشـدق، ثقـة مـن رجـال البخـاري 

 .ومسلم، كام قال الذهبي يف امليزان، واحلافظ يف التقريب

 .عادة وعيدا وعبادة

 :أثر عتبان: ثانياً 

وقــد جــاء يف الــصحيح عــن عتبــان بــن مالــك 

كنت أصيل لقـومي : (األنصاري، ثم أحد بني سامل، قال

إين أنكرت برصي، : ، فقلت@بني سامل، فأتيت النبي 

وإن السيول حتول بيني وبـني مـسجد قـومي، فلـوددت 

يت يف بيتي مكانا حتى أختـذه مـسجدا، أنك جئت، فصل

   @فغــدا عــيل رســول اهللا . أفعــل إن شــاء اهللا: فقــال

، @وأبو بكر معه بعد ما اشتد النهار، فاسـتأذن النبـي 

أين حتب أن أصـيل مـن : فأذنت له، فلم جيلس حتى قال

بيتك؟ فأشار إليه من املكان الذي أحـب أن يـصيل فيـه، 

 .)33()نا حني سلمنا خلفه، ثم سلم وسلمفقام، فصفف

فيه التربك باملواضـع التـي  «:علق ابن حجر فقال

أن من دعا :  أو وطئها، ويستفاد منه@صىل فيها النبي 

وحيتمل . من الصاحلني ليتربك به، أنه جييب إذا أمن الفتنة

أن يكون عتبان إنام طلب بذلك الوقوف عىل جهة القبلة 

  .)34(»بالقطع

  فقـد أخـرج وقد وقع طلب مماثـل مـن جهينـة، 

 بسنده عـن جـابر بـن أسـامة »أخبار املدينة «ابن شبة يف

                                                 
من مل ير رد السالم عـىل : صحيح البخاري، كتاب األذان، باب  ) 33(

صـحيح . املساجد يف البيـوت: ويف كتاب الصالة، باب. اإلمام

 . الرخصة يف التخلف عن اجلامعة: تاب املساجد، بابمسلم، ك

 ).1/522(فتح الباري، البن حجر   ) 34(
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لقيـت رسـول اهللا يف أصـحابه بالـسوق،  «:اجلهني قـال

خيـط لقومـك : أين تريدون ورسـول اهللا؟ قـالوا: فقلت

فرجعت، فإذا قومي قيـام، وإذا رسـول اهللا قـد . مسجدا

 .)35(»خط هلم مسجدا، وغرز يف القبلة خشبة أقامهـا فيـه

جر ذهب بمعنى احلديث إىل أوسع مما دل عليـه، فابن ح

فاستدالله هبذا النص عىل جواز الطلـب مـن الـصاحلني 

فال لفظ احلديث . الصالة يف مكان للتربك به بعيد غريب

يدل، وال معناه، بل عني الفتنة للمتربك واملتربك بـه، وال 

 . معنى الشرتاطه أمن الفتنة للجواز، هنا

 قـصد معرفـة جهـة فإن نـصه لـيس فيـه: وأيضا

وال قصد التـربك، . القبلة، وهم أهل املدينة فال جيهلوهنا

اختاذه مـسجدا : فقد نص عىل علة الطلب رصاحة، وهو

يف بيته، لتعذر وصوله إىل مسجد النبي، فيكون بديال عنه 

يصيل فيه من حلق العذر، وجاء الطلب إلمام املـسلمني، 

وضـع الـذي اآلذن بإقامة املساجد، فجاء وسـأل عـن امل

يريده لصالته، فصىل بإشارته؛ فدل عىل أن املكان مل يأت 

فيه وحي بتخصيص بربكة، وإال لكان النبـي هـو الـذي 

مـن  - اختاره، فلم يتبارك حينئذ، فإن تبـارك عـىل قـول

                                                 
ــق)56، 1/46(  ) 35( ــال املحق ــري «: ، ق ــرباين يف الكب ــه الط أخرج

 جممـــع 1/58/2، ويف األوســط 2077، 1787، 2/1786

رواه الطـرباين يف : 2/15البحرين، وقـال اهليثمـي يف املجمـع 

 معاذ بن عبد اهللا بن خبيب ومل أجـد لـه األوسط والكبري، وفيه

 .»ترمجة

فبصالته إذن، وقد تقدم أن ذلك حيتاج إىل  - يقول بربكته

 .نص قويل ال جمرد الفعل

ثر بناء مـسجد يف موضـع وابن تيمية جييز هلذا األ

صىل فيه النبي، ويف الوقت نفـسه ينهـى عـن اختـاذ آثـار 

األنبيــاء مــساجد يتــربك هبــا كــام تقــدم، فظــاهر كالمــه 

أن بناء املسجد : التعارض ملن مل يتأمل، لكن حقيقة قوله

ليس للربكة، بل للرسم، فصالته يف مكان رسـم باختـاذه 

ففي هذا  «:قالمسجدا للصالة، كام يرسم اإلمام بذلك، 

احلديث داللـة عـىل أن مـن قـصد أن يبنـي مـسجده يف 

موضع صالة رسول اهللا فال بأس، وكذلك قصد الصالة 

ظاهر كالمه التسوية بـني مـا حتـرى . »يف موضع صالته

لكن  «:وما مل يتحر، لكنه يضيف موضحا قصده، فيقول

هذا كان أصل قـصده بنـاء املـسجد، فأحـب أن يكـون 

يه النبي؛ ليكون النبي هو الـذي رسـم موضعا يصيل له ف

املسجد، بخالف مكـان صـىل فيـه النبـي اتفاقـا فاختـذه 

 .)36(»مسجدا، ال حلاجة إىل املسجد، لكن ألجـل صـالته

فهو يفرق بني الصالة اتفاقا كصالته يف طـرق سـفره، أو 

قصدا كصالته خلف األسطوانة وعند عتبـان، فـام كـان 

اتفاقا فاملنع من اختاذه مسجدا صالة أو بناء، وما قـصده 

فأما األمكنة التي كان النبي يقصد الـصالة  «:فسنة، قال

 .)37(»أو الدعاء عندها فسنة

                                                 
 ).755-2/754(اقتضاء الرصاط، البن تيمية   ) 36(

 .، باختصار يسري)2/755(اقتضاء الرصاط، البن تيمية   ) 37(
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 :حديث جابر: ثالثاً 

أن : ( بسنده عـن جـابر بـن عبـد اهللاوروى أمحد

يوم االثنني، ويوم :  دعا يف مسجد الفتح ثالثا@النبي 

الثالثاء، ويوم األربعاء، فاستجيب له يوم األربعـاء بـني 

فلـم ينـزل : قال جابر. الصالتني، فعرف البرش يف وجهه

يب أمر مهم غليظ، إال توخيت تلك الساعة، فأدعو فيهـا 

  .)38()فأعرف اإلجابة

هذا النص حيتمل فضل املكان والزمان، لكن ال و

جيزم به، فليس فيه نص قويل يقطع هبذا الفضل، فـام فيـه 

سوى فعل الدعاء واإلجابة، وكالمهـا حيتمـل االتفـاق؛ 

أنه اتفق دعـاؤه يف هـذا املكـان والزمـان، واتفقـت : أي

إجابته يف هذا الوقت، فاملحقق أنه دعا وألح أياما، فهـذا 

ب، واملظنــون بركــة املكــان والزمــان، اإلحلــاح مــستح

واملظنون ال يؤخذ منه فضل وال استحباب؛ إذ قد أجيب 

 .يف مواطن مل يأت يف فضلها يشء

 :أثر عمر وابن عمر: اً رابع

 : فقد ورد أثران مشهوران

                                                 
إسناده ضعيف، كثـري بـن زيـد لـيس بـذاك : قال حمققو املسند  ) 38(

القوي، خاصة إذا مل يتابعه أحد، وقد تفرد هبـذا احلـديث عـن 

بد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن كعـب، وهـذا األخـري يف عـداد ع

، وأخرجه ابن سعد )563( »التعجيل«املجاهيل، وله ترمجة يف 

، ) 704(   » األدب املفرد«، والبخاري يف )2/73( »الطبقات«يف 

 من طرق عن كثـري بـن زيـد، )3874( »الشعب«والبيهقي يف 

 .)22/426(هبذا اإلسناد 

  حدثنا : يف املصنف البن أيب شيبة قال: ألولا

 خرجنا «:أبو معاوية عن األعمش عن املعرور بن سويد قال

 : مع عمر يف حجة حجها، فقرأ بنا يف الفجر      

     ]و]1: الفيل ،    

، فلام قىض حجه، رجع والناس يبتدرون، ]1: قريش[

، @مسجد صىل فيه رسول اهللا : ما هذا؟ قالوا: فقال

ذوا آثار أنبيائهم بيعا، هكذا هلك أهل الكتاب، اخت: فقال

من عرضت له منكم الصالة فليصل، ومن مل تعرض له 

حدثنا : قال ابن أيب شيبة. »منكم فيه الصالة فال يصل

كانوا يكرهون أن  «:معاذ عن ابن عون عن حممد قال

  .)39(»يعرتوا آثار األنبياء

أثر ابن عمر؛ فقد أخرج البخـاري بـسنده : لثاينا

رى أماكن يف الطريق ويصيل فيهـا، أنه كان يتح: عن سامل

 @وحيدث أن أباه كان يـصيل فيهـا، وأنـه رأى النبـي 

  .)40(يصيل يف تلك األمكنة، كام رواه نافع أيضا

                                                 
ــهالــصلوات، يف) 2/151(  ) 39( ــي وإتيان ــد قــرب النب .  الــصالة عن

، وأخرجه ابن وضاح القرطبي يف كتاب )2/118(عبدالرزاق 

، وذكر صحة سنده ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )2/87(البدع 

ــر)1/281( ــة : ، وانظ ــية )225(اإلخنائي ــال )2( حاش ، وق

رواه سعيد بن منصور يف سننه، وابـن وضـاح بإسـناد : األلباين

ختـريج أحاديـث فـضائل : شيخني، انظـرصحيح عىل رشط ال

التـربك، للجـديع : وانظـر). 50ص(الشام ودمـشق للربعـي 

 ).345ص(

املـساجد عـىل طـرق : صحيح البخاري، كتاب الصالة، بـاب  ) 40(

 .املدينة
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أن ساملا كان يتوخى باملناخ الذي «وكذلك روى 

كان عبد اهللا ينيخ؛ يتحرى معرس رسول اهللا، وهو أسفل 

طريـق من املسجد الذي بـبطن الـوادي، بيـنهم وبـني ال

 .)41(»وسط من ذلك

 @فهذا ما كان من ابن عمر يف تتبعه خطا النبي 

يف سفره، فقد كان جيلس حيث جلس، وينام حيث نـام، 

 @كان يتبع آثار رسول اهللا  «:وهكذا، فقد ذكر عنه أنه

 نـزل حتـت @يف كل مكان صىل فيـه، حتـى أن النبـي 

شجرة، فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة، فيـصب يف 

  .)42(» املاء لكيال تيبسأصلها

حمل : وكالم عمر فيمن اختذ آثار األنبياء بيعا؛ أي

صالة، يزار ويعاد حتى يكون عيدا، أما فعل ابنـه عمـر، 

فلم يكـن مـن هـذا اجلـنس، ومل يكـن يتعمـد اخلـروج 

لتتبعها، بل إذا حصلت له حاجة باخلروج لـسفر، تـيمم 

سـواء ، @تلك املواضع، فمر هبا وفعل هبا فعل النبـي 

ما كانت؛ عبادة أو عادة، فهذا غاية فعله، ومل يثبت ذلـك 

إال عنه، إال ما كان من سلمة، فإنه نوع آخـر؛ فإنـه كـان 

، وال @يصىل خلف األسـطوانة، ملـا رأى مـن حتريـه 

 .يفعل أكثر من ذلك، فال يتتبع املواضع تتبع ابن عمر

                                                 
العقيـق واد : قـول النبـي: صحيح البخاري، كتاب احلج، باب  ) 41(

 .مبارك

أعالم النبالء، للذهبي ، سري )3/٣٣٦(أسد الغابة، البن األثري   ) 42(

 ).2/743(، اقتضاء الرصاط، البن تيمية )3/213(

فأثر ابن عمر هو أصـل ملـا يـسمى بزيـارة املـشاهد 

 حبا آلثـار النبـي، واستحـضارا لـسريته، واعتبـارا النبوية،

بدعوته، وليس فيه أكثر من ذلك، فليس فيه عبـادة، وهبـذا 

املعنى أجاز أمحد الزيارة للمـشاهدة واالعتبـار، ومنـع مـن 

جييز ما يكون عابرا وعرضـا دون : اختاذها عيدا ومزارا؛ أي

 :مأما حديث ابن أم مكتـو «:قال أمحد. ما يقصد اختاذه عيدا

أنه سأل النبي أن يصيل يف بيته حتى يتخذ ذلـك مـصىل، 

 @وعىل ما كان يفعله ابن عمر، يتتبـع مواضـع النبـي 

وأثره، فليس بذلك بأس؛ أن يأيت الرجل املشاهد، إال أن 

 .)43(»الناس قد أفرطوا يف هذا جدا، وأكثروا فيه

فهنا تفريق بني جمرد الزيارة أو التحري؛ فاإلكثـار 

ل عىل االعتياد والعيد، ويميـل ابـن تيميـة واإلفراط حيم

فقد فصل أبو عبـد اهللا يف املـشاهد،  «:هلذا اجلمع، فيقول

وهي األمكنة التي فيها آثار األنبياء والصاحلني، من غـري 

أن تكون مساجد هلـم، كمواضـع باملدينـة، بـني القليـل 

الذي ال يتخذونه عيدا، والكثري الذي يتخذونه عيدا كـام 

ــذا ا ــدم، ه ــوال تق ــار وأق ــني اآلث ــع ب ــه مج ــصيل في لتف

 .  وساق أثر ابن عمر.)44(»الصحابة

أما التحري هلذه األمكنة التي وردها النبي اتفاقـا 

                                                 
 عـن كتـاب ، نقالً )751-2/50(اقتضاء الرصاط، البن تيمية   ) 43(

األدب من رواية اخلالل، وظاهر القصة أنه عتبان، ومل أقف عىل 

 .رواية البن أم مكتوم يف هذا املعنى

 ).2/751(اقتضاء الرصاط، البن تيمية   ) 44(



 )هـ1443/م2021(، الرياض )3(عدد ، ال33، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 87 – 

فقول ابن تيمية املنع منه، وحيكي كراهة العلـامء لـذلك، 

فأما مقامات األنبياء والـصاحلني، وهـي األمكنـة  «:قال

 سبحانه، لكـنهم التي قاموا فيها، أو أقاموا، أو عبدوا اهللا

مل يتخذوها مساجد، فالذي بلغني يف ذلـك قـوالن عـن 

 : العلامء املشهورين

ــه ال :أحــدمها ــه، وأن  النهــي عــن ذلــك وكراهت

يستحب قصد بقعة للعبادة إال يكون قصدها للعبادة ممـا 

 .جاء به الرشع

 أنه ال بأس باليسري من ذلـك، كـام :والقول الثاين

رى قـصد املواضـع التـي أنه كان يتح: نقل عن ابن عمر

. »سلكها النبي، وإن كان النبي قد سلكها اتفاقا ال قصدا

 .وقد تقدم نقل كالم أمحد يف هذا اليسري

، »..وأما من كرهه فروى سعيد بن منصور «:قال

وروى حممد بـن وضـاح  «:ثم ذكر أثر عمر اآلنف، قال

أن عمر بن اخلطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع : وغريه

لنبي؛ ألن الناس كانوا يذهبون حتتها، فخاف عمر حتتها ا

وقد اختلف العلامء يف إتيان املشاهد، فقال . الفتنة عليهم

كـان مالـك وغـريه مـن علـامء املدينـة : حممد بن وضاح

يكرهون إتيان تلك املساجد، وتلك اآلثار التي باملدينـة، 

ما عدا قباء وأحدا، ودخل سفيان الثوري بيـت املقـدس 

 ومل يتبع تلك اآلثار، والصالة فيهـا، فهـؤالء وصىل فيه،

 هذا؛ وألن هـذا يـشبه >كرهوها مطلقا، حلديث عمر 

الصالة عند املقابر؛ إذ هو ذريعة إىل اختاذها أعيـادا، وإىل 

التشبه بأهل الكتاب، وألن ما فعلـه ابـن عمـر مل يوافقـه 

عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن اخللفاء الراشـدين 

 من املهاجرين واألنصار، أنـه كـان يتحـرى وال غريهم،

 .قصد األمكنة التي نزهلا النبي

والصواب مع مجهور الصحابة؛ ألن متابعة النبي 

تكون بطاعة أمره، وتكون يف فعله، بـأن يفعـل مثـل مـا 

فعل عىل الوجه الذي فعله، فإذا قصد العبـادة يف مكـان 

ــشاعر  ــصد امل ــه، كق ــة ل ــه متابع ــادة في ــصد العب ــان ق ك

ساجد، وأما إذا نزل يف مكان بحكم االتفاق؛ لكونـه وامل

صادف وقت نزول، أو غري ذلك، مما يعلـم أنـه مل يتحـر 

 .ذلك املكان، فإذا حترينا ذلك املكان، مل نكن متبعني له

واســـتحب آخـــرون مـــن العلـــامء املتـــأخرين 

من الـصوفية واألشـاعرة، فإنـه تـأخر :  يعني.)45(»إتياهنا

رن الثالث والرابـع، بعـد ذهـاب ظهورهم إىل ما بعد الق

 .قرون السلف، فقوهلم ليس عليه إمام سابق

وهذه املسألة مبنية عىل النظـر يف أفعالـه املباحـة، 

هــل تقــف عنــد حــد التــرشيع بــاجلواز، أم تتجــاوز إىل 

فـإن يف . أنه للجـواز: الترشيع باالستحباب؟ والصحيح

بلـة أفعاله ما ال حيكم فيها باالسـتحباب، كاسـتقباله الق

بقضاء احلاجـة يف البنيـان، إال إن بـدليل قـويل، وهكـذا 

يف املواضـع، فلـم يكـن  - مع صالته أو بدوهنا - نزوله

                                                 
 ).753-2/752(اقتضاء الرصاط، البن تيمية   ) 45(



   عىل تتبع آثاره@االستدالل بفعل النبي  :لطف اهللا بن عبد العظيم خوجه

– 88 – 

الصحابة الكبار والسواد مـنهم يتتبعوهنـا، ال يف املدينـة، 

وال يف الطريق بني مكـة واملدينـة، وهـم يـذهبون بينهـا 

حجاجا ومعتمرين، ولو كان مستحبا ملـا فـاهتم، إال مـا 

ان من ابن عمـر، فـإذا مـا قوبـل بجمهـور الـصحابة، ك

فاجلمهور أرجح، فنفى اسـتحبابه، لكـن عـدم اإلنكـار 

عليه، وأنه فعل مباحا يف أصله أعطاه حكام بـاجلواز دون 

ــضال ــه ف ــع علي ــواز . أن يوق ــني اجل ــر ب ــالكالم دائ ف

 :قــال ابــن تيميــة. اجلــواز: واالســتحباب، والــصحيح

ء الراشدين، بـل هـو ممـا حتري هذا ليس من سنة اخللفا«

ابتدع، وقول الصحايب إذا خالفـه نظـريه لـيس بحجـة، 

 ثم بـني أن .)46(»فكيف إذا انفرد به عن مجاهري الصحابة؟

 .مآل هذا إىل عبادة األنبياء

وقد حرص الكالم فيام سبق يف التربك باألمكنة 

النبوية بالتعبد فيها، فكان فيه ما رأينا من تفصيل باملنع 

والتقييد، ومل يتطرق الكالم إىل التربك برتبتها، والتحديد 

أو عمدها، أو جدراهنا، ونحو ذلك، فهذه بدعة خالصة 

ليس هلا إال هذا الوصف، وفاعلها ليس له أثارة من 

: األنعام[          : علم

116[. 

ج عليها، لكـشف ثمة آثار يف املسألة حيسن التعري

 :ما فيها

                                                 
 ).2/757(اقتضاء الرصاط، البن تيمية   ) 46(

 :أثر عمر يف الشجرة

ــال ــافع ق ــن ن ــسنده ع ــاري ب ــال : روى البخ   ق

رجعنا من العام املقبل، فام اجتمـع منـا اثنـان  «:ابن عمر

  .)47(»عىل الشجرة التي بايعنا حتتها، كان رمحة من اهللا

ــي ــال : يعن ــا، ق ــسوا مكاهن ــوان ن ــجرة الرض   ش

أال حيـصل هبـا : بيان احلكمة يف ذلك، وهـو «:ابن حجر

افتتان؛ ملا وقع حتتها من اخلري، فلو بقيت ملا أمـن تعظـيم 

بعض اجلهال هلا، حتى ربام أفىض هبـم إىل اعتقـاد أن هلـا 

قوة نفع أو رض، كام نراه مشاهدا فيام هو دوهنا، وإىل ذلك 

كـان : أي. كانـت رمحـة مـن اهللا: أشار ابن عمـر بقولـه

  .)48(»تعاىلخفاؤها عليهم بعد ذلك رمحة من اهللا 

سـبقه إىل مثـل هـذا التعليـل النـووي يف رشحــه 

  .)49(ملسلم

وروى البخــاري أيــضا بــسنده عــن طــارق بــن 

انطلقت حاجا فمررت بقوم يـصلون،  «:عبدالرمحن قال

هذه الشجرة؛ حيـث بـايع : ما هذا املسجد؟ قالوا: قلت

فأتيت سعيد بن املـسيب .  بيعة الرضوان@رسول اهللا 

حـدثني أيب أنـه كـان فـيمن بـايع : دفأخربته، فقال سعي

فلام خرجنا من العام :  حتت الشجرة، قال@رسول اهللا 

ــعيد ــال س ــا، فق ــدر عليه ــم نق ــسيناها فل ــل، ن إن : املقب

                                                 
 .البيعة عىل احلرب: صحيح البخاري، كتاب اجلهاد، باب  ) 47(

 ).6/118(فتح الباري، البن حجر   ) 48(

)49 (  )6/489.( 
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 مل يعلموها، وعلتموها أنتم؟ فـأنتم @أصحاب حممد 

  .)50(»أعلم

فهذا األثر الصحيح املعارض ألثر عمـر يف قطـع 

 :يف املــصنف قــالالــشجرة، الــذي رواه ابــن أيب شــيبة 

: أنا ابن عون عن نـافع قـال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال«

أن ناسا يأتون الشجرة التـي بويـع : بلغ عمر بن اخلطاب

 :قــال ابــن حجــر .)51(»فــأمر هبــا فقطعــت: حتتهــا، قــال

أن عمر : وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع«

بلغه أن قوما يأتون الشجرة، فيصلون عندها فتوعـدهم، 

  .)52(»ثم أمر بقطعها فقطعت

أن التعارض ليس حقيقيا؛ إذ : فالذي يظهر من هذا

املسيب ومن معه حيكون عن حاهلم يف نسياهنا، وليس يلـزم 

من ذلك نسيان اجلميع، بدليل أن جابر كان يعرف مكاهنـا، 

قال لنـا رسـول اهللا  «:فقد روى البخاري بسنده عنه قال

ض، وكنا ألفا وأربعامئة، أنتم خري أهل األر: احلديبية يوم

 قـال .)53(»ولو كنت أبرص اليوم ألريتكم مكـان الـشجرة

                                                 
فـتح . غـزوة احلديبيـة: صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب  ) 50(

 ).7/447(ن حجر الباري، الب

 ).2/152(كتاب الصلوات، يف الصالة عند قرب النبي وإتيانه،   ) 51(

، وأخرجه أيضا ابن وضاح )7/448(فتح الباري، البن حجر   ) 52(

. ورجال إسـناده ثقـات: ، قال األلباين)43-42ص(يف البدع 

، )50ص(ختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي : انظر

 ).34ص(التربك، للجديع : انظر

 .غزوة احلديبية: صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب  ) 53(

فهذا يدل عىل أنه كان يضبط مكاهنا بعينهـا،  «:ابن حجر

وإذا كــان يف آخــر عمــره بعــد الزمــان الطويــل يــضبط 

موضعها، ففيه داللة عـىل أنـه كـان يعرفهـا بعينـه؛ ألن 

 بجفاف أو الظاهر أهنا حني مقالته تلك كانت هلكت إما

  .)54(»بغريه، واستمر هو يعرف موضعها

وعليه، فثبوت قطعه ليس معارضا برواية سعيد، 

فيثبت اخلـرب بـذلك، فيكـون سـنة للـصحابة واخللفـاء 

الراشدين قطع ما خيشى منه فتنـة عـىل املـسلمني، وهـذا 

لإلمام إذا ترجح له ذلك، فلم يعرف عنهم هـدم وإزالـة 

 . يرجع إىل اختيار اإلمامغري هذا األثر، فدل عىل أنه

 ،)55(وقد طعن يف اخلرب بأنه منقطع بني نافع وعمـر

وهذا ال يبطل اخلرب، فإن نافعا ال يـروي عـن عمـر، بـل 

خيرب عن حدث وقع، وهو معارص قريب العهـد بـه، ومل 

يكذبه أحد يف خربه، وقـد روى ابـن جريـر يف تفـسريه، 

هبـت وزعموا أن عمر مر بذلك املكـان بعـد أن ذ «:قال

. هنـا: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقـول: الشجرة، فقال

سريوا هـذا : فام كثر اختالفهم قال. هنا: وبعضهم يقول

فذهبت الشجرة وكانت سمرة، إما ذهـب هبـا . التكلف

  .)56(»سيل، وإما يشء سوى ذلك

                                                 
 ).7/448(فتح الباري، البن حجر   ) 54(

 ).116ص(حتذير الساجد، لأللباين   ) 55(

 : سورة الفتح، قوله تعاىل  ) 56(           

)21/275.( 
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فهذا خرب من أخبار التاريخ، ليس له سند يعـول 

 الـذي عليه، فكيف يـستدلون بـام ال سـنده، يف الوقـت

 هيونون مما له سند صحيح؟

 :مساجد النبي يف املدينة: خامساً 

ومما اعرتض به عىل التقرير الـسابق، مـا ذكـره يف 

أخبار املدينة، من بناء عمـر بـن عبـد العزيـز للمـساجد 

 :النبوية عن أمر الوليد

 ملحمد بن احلسن ابـن زبالـة »أخبار املدينة «ففي

ر بن عبد العزيـز وقد كتب الوليد إىل عم «):هـ199ت(

 صىل فيه من @يأمره بعامرة ما ثبت عنده أن رسول اهللا 

  .)57(»حكاه ابن زبالة. املساجد

 ملحمـد بـن »الدرة الثمينة يف أخبـار املدينـة «ويف

واعلـم أن باملدينـة  «):ـه643-578(حممود بن النجار 

: وآخر يعرف بمسجد البغلـة، يقولـون. مساجد خراب

، فتستحب الصالة يف هذه @نبي إنه أثر حافري بغلة ال

املواضع، وإن مل تعرف أساميها؛ ألن الوليد بن عبد امللك 

مهـام : كتب إىل عمر بن عبد العزيز، وهو وايل عىل املدينة

   @صح عنـدك مـن املواضـع التـي صـىل فيهـا النبـي 

فابن عليـه مـسجدا، فهـذه اآلثـار كلهـا آثـار عمـر بـن 

                                                 
 وقد نقل هذا ).141ص(صالح سالمة : مجع وتوثيق ودراسة  ) 57(

 »حتقيــق النــرصة بتلخــيص معــامل اهلجــرة«الــنص املراغــي يف 

، وكتاب ابن زبالـة مفقـود، ومـا يف هـذا الكتـاب )138ص(

 .مستقاة من كتب ومصادر أخبار املدينة التي نقلت عنه

  .)58(»عبدالعزيز

 أنـست بـاهلجرة مـن معـامل دار التعريف بام «ويف

ومسجد بنـي  «):هـ741-676( ملحمد املطري »اهلجرة

قريظة، وكان بناه عمر بن عبد العزيز عنـد بنـاء مـسجد 

  .)59(»قباء بأمر الوليد

ــرة «ويف ــامل اهلج ــيص مع ــرصة بتلخ ــق الن    »حتقي

ومنهـا مـسجد  «):هـ816(أليب بكر بن احلسني املراغي 

وكان مبنيا عىل شكل مسجد : ربني قريظة، قال ابن النجا

قباء، بناه عمر بن عبد العزيز عند بنائه مسجد قبـاء بـأمر 

وقد كان كتب إليه يأمره بعامرة ما ثبت عنده : قيل. الوليد

ــول اهللا  ــساجد@أن رس ــن امل ــه م ــىل في ــاه .  ص   حك

  .)60(»ابن زبالة

أخبـار  «يف) هــ262ت(يذكر ابن شـبة: وأخريا

وقال يل غري واحد مـن : بو غسانقال أ «:»املدينة النبوية

أن كل مـسجد مـن مـساجد : أهل العلم، من أهل البلد

املدينة ونواحيها مبني باحلجارة املنقوشـة املطابقـة، فقـد 

 >، وذلك أن عمر بن عبد العزيـز @صىل فيه النبي 

والناس يومئـذ  -  سأل@حني بنى مسجد رسول اهللا 

                                                 
 .باختصار يسري). 1/128(  ) 58(

 .باختصار يسري). 135ص(  ) 59(

الـدرة «نجار نقله مـن قول ابن ال. باختصار يسري). 138ص (  ) 60(

ــة ــار املدين ــا، : ، وانظــر)180ص (»الثمينــة يف أخب ــاء الوف وف

 ).3/824(للسمهودي 
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، @ل اهللا عن املساجد التي صىل فيها رسو - متوافرون

  .)61(»ثم بناها باحلجارة املنقوشة املطابقة

فهذه مجلة األخبار يف الباب، وقد تقدم بيان جواز 

الصالة يف املواضع التي صىل هبا النبي، فام حتراه فـأحرى 

مما مل يتحراه، مما صىل فيه عرضا، وكل ذلك جيـوز، فـإن 

كان إيراد هذه اآلثار ألجل بيـان اجلـواز، فـال خـالف، 

ــن ــتحباب، لك ــان االس ــا بي ــد هب ــيام إذا أري ــالف ف    اخل

  كال، فليس مستحبا، ولو فعلـه ابـن عبـد العزيـز؛ ألنـه 

  مل يكن عن أمره، بل أمـر الوليـد، وهـو لـيس بمتبـع يف 

هذا، وقد أخطـأ قبـل حـني هـدم حجـر أزواج النبـي، 

وأدخلها يف املسجد، وكان فيها قربه، مع اعرتاض علـامء 

 مل يأبه هلم، فـأمره نافـذ، لـيس فيـه وأهل املدينة، غري أنه

 . مراعاة

ثم إن احلجـة يف الـصحابة، ولـيس يف بنـاء هـذه 

املساجد أثر صحايب واحد، بـل حـدث ذلـك يف الـزمن 

الذي انقرض عهد الصحابة يف املدينـة، فلـم يبـق مـنهم 

أحد، فام حدث بعد ذلك ليس حجة عىل األمـة، ولـيس 

 هبـا األقـوال دليال عـىل صـوابه، فـامليزان الـذي يـوزن

واألفعال حيكم بعدم استحباب هذا الصنيع، وإن مل يمنع 

 .منه؛ كونه جائزا، وفرق بني اجلواز واالستحباب

                                                 
، وقد أورد ابن حجر هـذه الروايـة يف فـتح البـاري، )1/53(   )61(

 .، ومل يعقب بيشء)2/236(املساجد عىل طرق املدينة : باب

  :)62(صعود جبل حراء: سادساً 

 صـعد جبـل @أن النبـي : مما يستدل به أيـضا

بـل : حراء، فدل عىل مرشوعية ذلك، ونقـول كـام سـبق

ب، وهـو ال فأمـا املـرشوعية فاسـتحبا. يدل عىل جوازه

حيصل بمجرد الفعل، إال أن يدل دليل عليه؛ ملا تقـدم يف 

الرضب الثالث، وصعوده لو كان قبل اهلجرة، فإنه مل يعد 

إليه بعـد اهلجـرة، واملـستحب ال يـرتك بحـال، ال قبـل 

اهلجرة وال بعدها، وبعد الفتح أدعى؛ إذ تالشت العوائق 

 :واملوانع، واآلثار الواردة يف هذا ما ييل

   أحـدا ومعـه @صـعد النبـي :  أنـس قـالعن

  اسـكن أحـد : (أبو بكر، وعمر، وعثامن، فرجف، وقـال

، فليس عليك إال نبي، وصـديق، - أظنه رضبه برجله -

، كـان @وعن أيب هريرة، أن رسول اهللا  .)63()وشهيدان

اسـكن : (@عىل جبل حراء فتحرك، فقال رسـول اهللا 

وعليـه . دحراء فام عليـك إال نبـي، أو صـديق، أو شـهي

، وأبو بكر، وعمر، وعثامن، وعـيل، وطلحـة، @النبي 

  .)64()}والزبري، وسعد بن أيب وقاص، 

هـو اجلبـل ) صعد أحـدا: (قوله «:قال ابن حجر

                                                 
 جبل حـراء بعـد نـزول @صعود النبي «: انظر نرشة بعنوان  ) 62(

 . ملحمود بن نور اإلسالم»الوحي

 .مناقب عثامن: صحيح البخاري، أصحاب النبي، باب  ) 63(

مـن فـضائل : صحيح مسلم، كتاب فـضائل الـصحابة، بـاب  ) 64(

 .طلحة
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املعروف باملدينة، ووقع يف رواية ملسلم، وأليب يعـىل مـن 

واألول أصح، ولوال احتاد ) حراء: (وجه آخر عن سعيد

 ثم ظهر يل أن االخـتالف .املخرج؛ جلوزت تعدد القصة

فيه من سعيد؛ فإين وجدته يف مسند احلارث بن أيب أسامة 

أحـدا أو (عن روح بن عبادة عـن سـعيد، فقـال فيهـك 

وقـد أخرجـه أمحـد مـن حـديث بريـدة . بالشك) حراء

وإسناده صحيح وأخرجه أبـو يعـىل مـن ) حراء: (بلفظ

وإسناده صـحيح، ). أحد: (حديث سهل بن سعد بلفظ

تامل تعدد القصة، وتقدم يف أواخر الوقف مـن فقوى اح

وأخرج مـسلم ) حراء: (حديث عثامن أيضا نحوه، وفيه

من حديث أيب هريرة ما يؤيد تعدد القصة، فذكر أنه كان 

  .)65(»عىل حراء، ومعه املذكورون هنا، وزاد معهم غريهم

فصعود حـراء أقـرب إىل الثبـوت، وذلـك قبـل 

 :ك، فمن ذلكاهلجرة، وقد وردت آثار تؤكد ذل

روى الرتمذي بسنده عن أيب عبد الرمحن السلمي 

: ملا حرص عثامن، أرشف عليهم فوق داره، ثم قال «:قال

أذكركم باهللا هل تعلمـون أن حـراء حـني انـتفض قـال 

اثبت حراء فلـيس عليـك إال نبـي أو : (@رسول اهللا 

أذكـركم بـاهللا هـل : قـال. نعم: قالوا). صديق أو شهيد

مـن : ( قال يف جيش العـرسة@ل اهللا تعلمون أن رسو

، والناس جمهدون معـرسون فجهـزت )ينفق نفقة متقبلة

                                                 
 ).7/38(فتح الباري، البن حجر   ) 65(

ثـم قـال أذكـركم بـاهللا هـل . نعـم: ذلك اجليش؟ قالوا

تعلمون أن رومة مل يكـن يـرشب منهـا أحـد إال بـثمن، 

: فابتعتها فجعلتها للغني والفقـري وابـن الـسبيل؟ قـالوا

 حسن صحيح هذا حديث«: اللهم، نعم، وأشياء عددها

غريـب مــن هــذا الوجــه مــن حــديث أيب عبــد الــرمحن 

  .)66(»السلمي عن عثامن

أنشدكم بـاهللا  «:ويف رواية له أيضا بسنده عنه قال

 كان عىل ثبـري @واإلسالم هل تعلمون أن رسول اهللا 

اجلبـل حتـى  مكة ومعـه أبـو بكـر وعمـر وأنـا فتحـرك

: فركضه برجله وقال :تساقطت حجارته باحلضيض قال

: قالوا ؟)اسكن ثبري؛ فإنام عليك نبي وصديق وشهيدان(

اهللا أكـرب شـهدوا يل ورب الكعبـة أين  :قـال .اللهم، نعم

هذا حديث حسن وقد روي من غري وجـه . شهيد، ثالثا

  .)67(»عن عثامن

ويروى أهنـا كانـت يف جبـل ثبـري،  «:قال السهيل

 @ذكره الرتمذي، وأهنم كانوا أربعـة مـع رسـول اهللا 

لفاء األربعة، ولعل هذا أن يكون مرارا، فتـصح وهم اخل

  .)68(»األحاديث كلها

 :وروى الرباز بسنده عن عبـد اهللا بـن ظـامل قـال

أال تعجـب مـن هـذا : دخلت عىل سعيد بن زيد، وقال«

                                                 
 .صححه األلباين) 5/625(سنن الرتمذي، أبواب املناقب   ) 66(

 .حسنه األلباين) 5/627 (سنن الرتمذي، أبواب املناقب  ) 67(

 ).2/298(الروض األنف، للسهييل   ) 68(
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قد فعلـوه؟، أو : الظامل؟، أقام خطباء يشتمون عليا، قال

قد فعله؟، أشهد أن تسعة يف اجلنة، قلت مـن التـسعة؟، 

 عىل حراء، فتحرك، فقال رسـول @ كنا مع النبي :قال

اثبت حـراء، فـام عليـك إال نبـي، وصـديق، ( :@اهللا 

كان رسـول : ومن كان عىل حراء؟، قال: ، قلت)وشهيد

، وأبو بكـر، وعمـر، وعـثامن، وعـيل، وسـعد، @اهللا 

فمـن : وطلحة، والزبري، وعبد الرمحن بن عـوف، قلـت

 روي عن سعيد بن وهذا احلديث قد. أنا: العارش؟، قال

  .)69(»زيد من غري وجه

وكان سبب هذا الصعود، بغـرض االختبـاء مـن 

 بسنده عن »أخبار مكة «أذى قريش، كام رواه الفاكهي يف

اختبأنا مـع  «: قال>زر بن حبيش، عن سعيد بن زيد، 

 من أذى املرشكني بحراء، فلـام اسـتوينا عليـه @النبي 

اثبت حـراء (:  بكفه ثم قال@رجف بنا فرضب النبي 

وعليـه : قـال). فام عليـك إال نبـي أو صـديق أو شـهيد

ــو بكــر، وعمــر، وعــثامن، وعــيل، @رســول اهللا   وأب

ــد  ــن زي ــعيد ب ــرمحن، وس ــد ال ــزبري، وعب ــة، وال وطلح

{«)70(. 

 :وقد تكرر صعوده جبل حراء بعد الوحي

                                                 
 ومما روى عبد اهللا بن ظامل، عـن >مسند سعد بن أيب وقاص   ) 69(

، )3/175(، ورواه أمحـد يف املــسند )4/91(سـعيد بـن زيــد 

 ).1/413(وفضائل الصحابة 

)70 (  )4/8.( 

فقد روى أمحد بسنده عن عبـد اهللا بـن مـسعود، 

سالت عرفـا ليلـة ، واملر@نزلت عىل رسول اهللا : قال

وما ليلة احلية يا أبـا عبـد الـرمحن؟ : فقلنا له: احلية، قال

 بحراء ليال، خرجـت @بينام نحن مع رسول اهللا : قال

 بقتلهـا، @علينا حية مـن اجلبـل، فأمرنـا رسـول اهللا 

وقاها اهللا دعوها عنكم، فقد  «:فطلبناها، فأعجزتنا، فقال

  .)71(»رشكم، كام وقاكم رشها

ين بسنده عن سعيد بن كثري، عن أبيه، روى الطربا

هذه :  وهو بحراء، فقال@جاء جربيل إىل النبي  «:قال

خدجية قـد جـاءت بحـيس يف غزرهتـا، فقـل هلـا إن اهللا 

إن جربيل أعلمنـي  «:يقرئك السالم، فلام جاءت قال هلا

اهللا : بك وباحليس الذي يف غزرتك قبـل أن تـأيت، وقـال

سالم ومنـه الـسالم وعـىل هو ال: فقالت. يقرئها السالم

  .)72(»جربيل السالم

هبذه اآلثار يتبني أن رسول اهللا عاود جبل حـراء، 

وربام جاء الغار، لكـن ذلـك كـان قبـل اهلجـرة، وكـان 

لغرض التخفي من أذى قريش، ومل يعد إليه بعد اهلجرة، 

ال هو وال أحد من أصحابه، فلم يكن بذلك حمال للتعبد؛ 

                                                 
ن مـسعود املسند، مسند املكثرين من الصحابة مسند عبد اهللا بـ  ) 71(

صــحيح، وهــذا إســناد : ، قــال حمققــو املــسند)7/385 (>

 .حسن

 منهن خدجية بنـت خويلـد @مسند النساء أزواج رسول اهللا   ) 72(

 ).23/10(مناقب خدجية 
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فمجـرد املجـيء للجبـل :  وعليهإذ حمل التعبد ال يرتك،

ألغراض سوى التعبد، فهو جائز، سواء كان للمشاهدة، 

واالعتبار، أو حلاجة دنيوية كل ذلك جـائز وال خـالف 

 .عىل هذا

* * * 

 اخلامتة

 :توصل البحث إىل

مرشوع مستحب؛  @ أن أصل التربك بالنبي -

 .بذاته وبام اتصل به وانفصل، لفعل الصحابة واإلذن هلم

 التربك به يكون يف حدود ما ورد به الـنص، أن -

 .بالقدر الذي ورد

أن التربك من العبادات، واألصل فيها املنع إال  -

 .بإذن الشارع

أن اآلثار املتصلة بمقام النبـوة، مـن احلاجـات  -

 .اخلاصة، مل يبق منها يشء يتحقق ثبوته

أن اآلثار النبوية املكانية، عىل ثالثة أرضب من  -

 :دجهة التعب

o  مكان تعبد بـه بـأمر خـاص، فيجـب أو يـسن

 .االقتداء به، بحسب مرتبة العبادة من احلكم

o  مكان تعبد به بأمر عام، فبعض العلامء يستحب

 .االقتداء به

o  مكان مل يتعبد به، فالقول عـىل عـدم التعبـد بـه

 .قصدا بنية االقتداء، لكن جتوز زيارته

يهـا ف @ األمكنة النبوية، التي مل يثبت للنبـي -

 .تعبد، جتوز زيارهتا من غري اختاذها عيدا ومشهدا

الفعل النبوي ليس يف املرتبة كـالقول النبـوي،  -

 .وال يثبت به حكم رشعي واجب أو مندوب إال بنص

اآلثار التي يـستدل هبـا املتربكـة، وهـم الـذين  -

بالغوا يف التربك، ليست دالـة عـىل التـربك املطلـق بكـل 

ربك كافة، بل مقيدة بام ورد فيه مكان نبوي، وبأشكال الت

 .إذن، وبتربك خاص

أو أقـام فيـه فقـد  @ ليس كل ما مسه النبـي -

 .تبارك، فقد ورد الطائف وتبوك، ومل يدع أحد بركتها

ــرشطني - ــع ل ــيشء خاض ــة يف ال ــق الربك : حتق

 @ والنبـي. حصول املبارك فيه، وقبول اليشء للربكـة

المسه، يقبل مبارك قطعا، لكن ليس كل مكان أو يشء ي

 .بركته، بل منه ما هو شؤم، فيه مانع للربكة

 :أهم التوصيات

دراسة مسائل التربك من جهة أصولية فقهيـة،  -

ــد  ــة بالقواع ــسائل العقدي ــاط امل ــة؛ الرتب ــة عقدي وجه

 .األصولية

* * * 

 املراجعقائمة املصادر و

: مجـع وتوثيـق ودراسـة.  ابن زبالة، حممد بن احلسن.أخبار املدينة

، اململكـة العربيـة 1ط. ح عبـد العزيـز زيـن سـالمةصال

ــسعودية ــورة، : ال ــة املن ــات املدين ــوث ودراس ــز بح مرك

 .م2003 –هـ 1424
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 الفاكهي، أبو عبد اهللا حممد بـن .أخبار مكة يف قديم الدهر وحديثه

، 2ط. عبد امللك بن عبد اهللا بـن دهـيش: حتقيق. إسحاق

 .م1994- ـه1414دار خرض، : لبنان –بريوت 

   ابـن األثـري، أبـو احلـسن عـيل بـن .أسد الغابة يف معرفة الصحابة

أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بـن عبـد الواحـد 

 وعادل أمحـد عيل حممد معوض،: حتقيق. الشيباين اجلزري

 -هـ 1415دار الكتب العلمية، : م.، د1ط. عبد املوجود

 .م1994

األشقر، حممد . عيةوداللتها عىل األحكام الرش @ أفعال الرسول

 .م2015 –هـ 1436دار النفائس، : ، عامن3ط. سليامن

العــرويس، حممــد . وداللتهــا عــىل األحكــام @ أفعــال الرســول

مكتبــة الرشــد، : ، الريــاض1ط. العــرويس عبــد القــادر

 .م2011 –هـ 1432

ابن تيمية، أمحد . اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم

نــارص بــن : حتقيــق. عبــد الــسالمبــن عبــد احللــيم بــن 

مكتبــة الرشــد، : ، الريــاض2ط. عبــدالكريم العقــل

 .م1991 –هـ 1411

رشكة نوابغ الفكر، : ، القاهرة1ط.  باشا، أمحد تيمور.اآلثار النبوية

 .م2017

 اآلمدي، أبو احلسن سيد الـدين عـيل .اإلحكام يف أصول األحكام

 عبد الـرزاق :حتقيق. بيبن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعل

ـــي ـــريوت.د. عفيف ـــشق-ط، ب ـــان- دم ـــب :  لبن املكت

 .ت.اإلسالمي، د

فـواز : عنايـة. ابن تيمية، أبو العباس أمحد بن عبداحلليم. اإلخنائية

مكتبة النهج الواضـح، : ، الكويت1ط. بن حممد العويض

 .م2016 –هـ 1437

 القرطبي، أبو عبد اهللا حممد بن وضاح بـن بزيـع .البدع والنهي عنه

، 1ط. عمـرو عبـداملنعم سـليم: حتقيق ودراسـة. ملرواينا

:  الـسعودية-مكتبـة ابـن تيميـة، جـدة : مـرص –القاهرة 

 .هـ1416مكتبة العلم، 

.  اجلديع، نارص بن عبد الرمحن بـن حممـد.التربك أنواعه وأحكامه

 .م1993 –هـ 1413مكتبة الرشد، : ، الرياض2ط

املطـري، مجـال . جـرةالتعريف بام أنست اهلجـرة مـن معـامل دار اهل

ط، .د. سـليامن الـرحييل: حتقيـق. أمحـدالدين حممـد بـن 

 .ـه1426دارة امللك عبد العزيز، : الرياض

   الكلوذاين، حمفـوظ بـن أمحـد بـن احلـسن .التمهيد يف أصول الفقه

). 2 – 1اجلزء ( أبو عمشة مفيد حممد: حتقيق.َأُبو اخلطاب

اث اإلسالمي مركز البحث العلمي وإحياء الرت: م.، د1ط

 .  م1985 -هـ 1406 جامعة أم القرى، -

 ابن النجار، حمب الدين أبـو عبـد اهللا .الدرة الثمينة يف أخبار املدينة

حـسني حممـد عـيل : حتقيـق. حممد بن حممود بـن احلـسن

. رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم: م.ط، د.د. شــكري

 .ت.د

.  الرمحن الوكيلعبد: حتقيق. السهييل، عبد الرمحن. الروض األنف

هـ 1412دار إحياء الرتاث العريب، :  لبنان–، بريوت 1ط

 .م1991 –

 ابن سعد، حممـد بـن سـعد بـن منيـع اهلاشـمي .الطبقات الكربى

 –، بـريوت 1ط. حممد عبد القادر عطـا: حتقيق. البرصي

 .م1990 –هـ 1410دار الكتب العلمية، : لبنان

و بكر بن أيب شيبة، عبداهللا  أب.الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار

. بن حممد بـن إبـراهيم بـن عـثامن بـن خواسـتي العبـيس

ــق ــة : ، الريــاض1ط. كــامل يوســف احلــوت: حتقي مكتب

 .ـه1409الرشد، 

عبد الرزاق، أبو بكر بن مهام بـن نـافع احلمـريي الـيامين . املصنف
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: ، اهلنـد2ط. حبيب الرمحن األعظمـي: حتقيق. الصنعاين

 .ـه1403املكتب اإلسالمي، : وتاملجلس العلمي، بري

 أبو احلسني البـرصي، حممـد بـن عـيل بـن .املعتمد يف أصول الفقه

 اهللا، وحممـد حممـد محيـد: عنايـة وحتقيـق. الطيب املعتزيل

املعهد العلمي الفرنيس : ط، دمشق.د. بكر، وحسن حنفي

 . ـه1374للدراسات العربية، 

  ر املعتـزيل، ابـن أمحـد عبـد اجلبـا. املغني يف أبواب التوحيد والعدل

وزارة : ط، القـاهرة.د.  احلسن األسد أبـادي اهلمـداينأبو

 .ـه1380الثقافة واإلرشاد القومي، 

األلبـاين، حممـد نـارص . حتذير الساجد مـن اختـاذ القبـور مـساجد

 .ت.املكتب اإلسالمي، د: ، بريوت4ط. الدين

أيب بكـر  املراغي، زين الـدين .حتقيق النرصة بتلخيص معامل اهلجرة

حممـد عبـد اجلـواد : حتقيق. بن احلسني بن عمر أيب الفخر

املكتبــة العلميــة باملدينــة املنــورة، : م.، د1ط. األصــمعي

 .م1955 –هـ 1374

 أبو احلسن عـيل بـن حممـد -ختريج أحاديث فضائل الشام ودمشق 

، 1ط. األلباين، أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين. الربعي

 .م2000 –هـ 1420ف، مكتبة املعار: الرياض

 العسقالين، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بـن .تقريب التهذيب

دار : ، سـوريا1ط. حممـد عوامـة: حتقيـق. أمحد بن حجر

 .م1986 –هـ 1406الرشيد، 

اجليـزاين، حممـد . »األصل يف العبادات املنـع«دراسة وحتقيق قاعدة 

دار : ، اململكة العربية الـسعودية1ط. بن حسني بن حسن

 .هـ1431ابن اجلوزي للنرش والتوزيع، 

.  الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد بن عـثامن.سري أعالم النبالء

 .م1990 –هـ 1410مؤسسة الرسالة، : ، بريوت7ط

أبو هاجر : حتقيق.  البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني.شعب اإليامن

:  لبنـان–، بـريوت 1ط. حممد السعيد بن بسيوين زغلـول

 .م1990 –هـ 1410لكتب العلمية، دار ا

 البخاري، أبو عبد اهللا حممـد .صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري

مـد حم: حتقيق وتعليـق. بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية

ــاين ــدين األلب ــارص ال ــرش : م.، د4ط. ن ــصديق للن دار ال

 .م1997-هـ 1418والتوزيع، 

: ضبط.  بن إسامعيل البخاري، أبو عبد اهللا حممد.صحيح البخاري

دار ابن كثري، :  بريوت–، دمشق 4ط. مصطفى ديب البغا

 .ت.الياممة للطباعة والنرش، د

نـارص الـدين :  صحح أحاديثـه.صحيح الرتمذي باختصار السند

 .ت.املكتب اإلسالمي، د: ، بريوت1 ط.األلباين

ط، .د.  النـووي، حييـى بـن رشف.صحيح مسلم بـرشح النـووي

 .ت. الرتاث العريب، ددار إحياء: بريوت

. العسقالين، أمحـد بـن حجـر. فتح الباري رشح صحيح البخاري

حممــد الــدين : إخـراج. حممــد فـؤاد عبــد البــاقي: ضـبط

دار : ط، بـريوت.د. عبد العزيز بن باز: إرشاف. باخلطي

 .ت.املعرفة، د

الشيباين، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بـن . فضائل الصحابة

، 1ط. ويص اهللا حممــد عبــاس: حتقيــق. هــالل بــن أســد

 .م1983 –هـ 1403مؤسسة الرسالة، : بريوت

: مجـع وترتيـب. أمحـدابـن تيميـة،  .جمموع فتاوى شـيخ اإلسـالم

عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجـدي احلنـبيل 

حلـرمني الرئاسـة العامـة لـشؤون ا: إرشاف. وساعده ابنه

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.د. الرشيفني

يب شـع: حتقيـق وختـريج وتعليـق. د اإلمـام أمحـد بـن حنبـلمسن

مؤسـسة الرسـالة، : م.، د2ط. األرنؤوط، وعادل مرشـد

 .م1999 -هـ 1420
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 ابن فارس، أبو احلسني أمحد بـن فـارس بـن .معجم مقاييس اللغة

دار : ، بـريوت1ط. عبـد الـسالم هـارون: حتقيـق. زكريا

 .م1991 -ـ ه1411اجليل، 

 الذهبي، أبو عبد اهللا حممد بن أمحـد .قد الرجالميزان االعتدال يف ن

 –ط، بـريوت .د. عيل حممـد البجـاوي: حتقيق. نبن عثام

 .ت.دار املعرفة، د: لبنان

 السمهودي، نـور الـدين عـيل بـن .وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى

ط، بـريوت .د.  حممد حميي الدين عبد املجيد:حتقيق. أمحد

 .ت.ددار الكتب العلمية، :  لبنان–

* * * 
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 المتغير األخالقي المعاصر لظهور الطاوية وممارسات الطاقة

 )1(لطيفة بنت عبد العزيز بن عبد اهللا املعيوف

 جامعة امللك سعود

 )هـ14/02/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛14/11/1442قدم للنرش يف (

ية أهنا ديانة وثنية تعتنقها الشعوب الصينية، إال أنه يف الوقـت احلـايل عرفت الديانة الصينية وعقائد الطاوية يف املؤلفات القديمة التارخيية واألدب :املستخلص

بعـد أن كانـت بعض األكاديميني والعلـامء والعامـة، صاحبه قبول واستحسان وتلقي من حتولت الوثنية الطاوية وما يتعلق هبا من ممارسات الطاقة إىل أمر عاملي 

وممثيل العالج الطبيعي، ما سهل دخولـه للعـامل ، ل فالسفة الوجودية األملان، وبعض املختصني بفيزياء الكمنفذت الطاوية يف أوروبا من خال .مرفوضة ومقبوحة

العريب عرب الفلسفة والطب البديل مع تزامن انتشار دورات تطوير الذات، وانبعاث الفكر الصويف من جديد، مما أظهر حتوالً وتبـدالً أخالقيـًا جتـاه الطاويـة مـن 

 .إىل القبول واالستحسانالرفض التام 

 . الطبيعيتالالهو، الطب البديل، نظرية الكم، الوجودية، فلسفة،  الطاقة،الطاوية،  األخالق:فتاحيةاملكلامت ال
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The Contemporary Ethical Variable of the Emergence of Taoism and Energy Practices 
Latifah bint Abdulaziz bin Abdullah Al-Mayouf(1) 

King Saud University  
(Received 23/06/2021; accepted 21/09/2021) 

Abstract: Chinese religion and the doctrines of Taoism were known in the ancient history and literature to be a positivist pagan religion 
espoused by the Chinese people. However, at present, Taoist paganism along with energy application activities have been worldwide 
appreciated and accepted by the public after being rejected and averted. It is vital to mention that Taoism has entered Europe through 
existential philosophy, quantum physicists, and physical therapists which facilitated and encouraged its spread in the Arab world through 
existential philosophy. The widespread of alternative medicine with the simultaneous spread of self-development workshops likewise, the 
rebirth of mystical thoughts showed a drastic change in morals and an ethical shift to Taoism, from complete rejection to acceptance and 
approval.  

Keywords: Ethics, Taoism, Energy, philosophy, Existentialism, Quantum theory, Alternative medicine, Natural theology.  
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 املقدمة

احلمــد هللا رب العــاملني والــصالة والــسالم عــىل 

 : أما بعد.مجعنيأله وصحبه آوعىل الرسول األمني 

يمثــل الوقــت احلــايل ومــن خــالل التطــورات ف

العلمية وتقنيات التواصل يف جمـاالت انتقـال املعلومـة؛ 

 يف األفكار وأساليب احلياة، يتجاوز معه احلدود انفجاراً 

 ، العادات والتقاليدشيوعاجلغرافية والدولية، ما أدى إىل 

 مـسبوق غري تداخل والعبادات والطقوس، وساعد عىل

يف مفاهيم دينية هي يف األصل متاميزة، تظهر من خالهلـا 

 وتغذي بعضها اً تيارات فكرية ودينية تغمر بعضها أحيان

من هذه التيـارات التـي نفـذت للعـامل وأخرى، ايني أح

وانترشت فيـه بقـوة عقيـدة الطاويـة وممارسـات الغريب 

 .مل العريب العا وما ترتب عىل ذلك من آثار عىلالطاقة،

ــات   ــريب الدراس ــامل الع ــوافرت يف الع ــد ت ولق

يهـا ونقـضها، لرد علالتفصيلية للطاوية وخصائصها، وا

خطورهتـا عـىل بيـان ونقد سلوكيات مماريس الطاقـة، و

 يف حني تقل الدراسات حـول الطاويـة يف ،عقيدة املسلم

الوقوف عىل األسباب الفلسفية والعلمية، العامل الغريب و

قبوهلا يف الغرب خاصة، وما ترتب عليه مـن التي أدت ل

املتغري « : لذا جاء هذا البحث بعنوان.انتقال للعامل العريب

 .» الطاقةممارساتاألخالقي املعارص لظهور الطاوية و

 :مشكلة البحث

ــت  ــصنفاتعرف ــديام يف امل ــة ق ــة الطاوي  العربي

تجاوز حدود ت ال ة، صينيةثقافة وثني والغربية، واعتربت

ــةالــصني خ ــرتة ،اص ــة، ويف ف ــرشق اآلســيوي عام  وال

الستينات من القرن العرشين برزت الطاويـة يف أوروبـا 

  وبعـض العلـوم الطبيعيـة،،وأمريكا مندجمة يف الفلسفة

ــة وممدوحــة،  ــشاط ؛  وبفــرتةهــاتالوأصــبحت مقبول ن

يف العامل العريب بأيدي عربية ومـسلمة، صـاحبه  اويةطلا

، فام املتغـريات امةالعبعض قبول واستحسان وتلقي من 

األخالقية التي ظهرت يف مؤلفات الفالسفة والفيزيائيني 

الغربيني، وقبـوهلم الطاويـة وممارسـات الطاقـة؟ وملـاذا 

 ظهرت الطاوية وممارسات يف العامل العريب؟

   :هداف البحثأ

 .بيان مفهوم الطاوية والطاقة -1

أسباب ظهور الطاوية وممارسـات الطاقـة يف  -2

 .العامل

حتديد الفلسفات والعلـوم الطبيعيـة املؤديـة  -3

 .لنفوذ الطاوية وممارسات الطاقة يف العامل الغريب

بيان املتغري األخالقي يف املجتمعات الغربيـة  -4

 . والعربية لقبول الطاوية وممارسات الطاقة

 :أسئلة البحث

 ما مفهوم الطاوية، ومفهوم الطاقة؟ -1

 الطاقـة يف ملاذا ظهـرت الطاويـة وممارسـات -2

 العامل املعارص؟

 التـي نفـذت الفلسفات والعلوم الطبيعيةما  -3
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 منها الطاوية وممارسات الطاقة للعامل الغريب؟

كيف تغري اجلانب األخالقـي يف املجتمعـات  -4

الغربية والعربية من الرفض إىل قبول الطاوية وممارسات 

 الطاقة؟

  :منهج البحث

 .لتحلييلالوصفي واتتبع الدراسة املنهج 

 :الدراسات السابقة

تناولت دراسات عديدة قديمة ومعـارصة ديانـة 

الطاوية وما طرأ عليها مـن تطـوير ورشوح، ومـا انبثـق 

 ومـا ارتـبط هبـا مـن طقـوس ،منها من ديانات جديـدة

 كام اعتنت العديد مـن املؤلفـات املعـارصة ،)1(وفلسفات

 وهـي ،)2(عقيـدة املـسلمبيان خطورهتـا عـىل بنقضها، و

                                                 
:  وانظـر).35 -4/19 (ول ديورانـت، قـصة احلـضارة: انظر  )1(

حممد . د، الديانات الوضعية احلية يف الرشقني األدنى واألقىص

، املعتقـدات الدينيـة لـدى الـشعوب:  وانظر،)246(العريبي 

 ). 370-232 (مامإترمجة عبد الفتاح ، ار جفري بارند:رشافإ

 : ترمجـة،مريسـيا ايليـاد، التنسيب والوالدات الصوفية: وانظر

ــوحة ــسيب كاس ــدها)27ص(، ح ــا بع ــر.  وم ــة : وانظ البوذي

 -51 ( حممـود اهلاشـمي:ترمجة،  دايساكو إكيدا،الفلسفة احلية

64.( 

يب الفلسفة الـرشقية والعقائـد الوثنيـة يف بـرامج التـدر: انظر  )2(

الكونفوشيوسـية :  وانظر.فوز كردي. د، واالستشفاء املعارصة

، نارص الـشهراين.  د،ماضيها وحارضها وموقف اإلسالم منها

. هـ1432 ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

 =حقيقتـه) فينـغ شـوي(رسالة املاجستري طاقة املكـان : وانظر

دراسات نافعة يف نقدها وحتذيرها، يف حني يـنهض هـذا 

البحــث ببيــان اخللــل األخالقــي يف التحــول إىل قبــول 

 .الطاوية

من جانب آخر تناولت بعض املؤلفـات الطاويـة 

  . الفلسفي والعلمي باجلانبتعلقةيف العامل الغريب، م

 : الفلسفي باجلانبفمن الدراسات املتعلقة

لعـدم إىل البحـث عـن جـالء  امنهايدغر والطاوية،  -

جملـة . سامي اليوسـف: تعريب. ديفيد تشاي. الفطرة

 .م2016-االستغراب 

- Heidegger’s hidden sources East Asian influences 
on his work-Reinhard May- Translated, with a 
complementary essay, by Graham Parkes 
London and New York-1996. 

- Heidegger on the Way from Onto-Historical 
Ethnocentrism to East-West Dialogue- Bret W. 
Davis- 6 (2016): 130–156. 

- Heidegger’s thinking on the «Same» of science 
and technologyLin Ma- Jaap van Brakel- 
March 2014, Volume 47, issue 1, pp 19–43 - 
Continental Philosophy Review. 

هذه الدراسات تناولت اجلانب الفلسفي، وتؤكد 

، وهي نفوذ الطاوية يف الفكر الفلسفي الوجودي األملاين

األخالقي الذي أدى إىل ظهور الطاوية  ال تتناول اجلانب

، كام ال تبني البواعـث والغايـات، وال وممارسات الطاقة

                                                                          
 كلية ،منى الدورسي الطالبة :عداد، إوتطبيقاته دراسة عقدية=

ــة ــعود، الرتبي ـــ1439 ،جامعــة امللــك س ــة :  وانظــر.ه دراس

 :عـدادإ ،)الفونغ شوي(استطالعية لبعض الفلسفات الدخيلة 

جملة بحوث الرتبيـة ، »مقال«، عبري العواد.  د،تربا خصيفان. د

 .م2016بريل ، إ جامعة املنصورة،النوعية
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تتعلق باجلوانـب األخـرى للبحـث كجانـب كالفيزيـاء 

 . البديلالنظرية، والطب 

 :اجلانب العلمي النظريبأما الدراسات املرتبطة 

الطاوية والفيزياء احلديثة، استكـشاف الـتامثالت بـني  -

. فريتجوف كـابرا. الفيزياء احلديثة والصوفية الرشقية

 .م1999دمشق، . حنا عبود: ترمجة

أمحـــد : ترمجـــة. غـــاي بـــراون. طاقـــة احليـــاة -

 .نم، مكتبة العبيكا2003-ه1424.العمري

عــسو . األبعـاد امليتافيزيقيــة لعلـم الفيزيــاء املعـارصة -

ــح ــستري. راب ــالة ماج ــسانية  رس ــوم اإلن ــة العل كلي

 .م2009-2008. جامعة اجلزائر. واالجتامعية

 يف التقريب بني ان األوىل والثانية جتتمعتانالدراس

ممارسات الطاقة، وبني الفيزياء النظرية، وهـي والطاوية 

يزياء أدلة عىل صدق فلسفة ممارسات جتعل من قوانني الف

 .الطاقة

أما الدراسة الثالثة فتتناول ارتباط الفيزياء النظرية 

ــافيزيقي، دون  بــالعلوم الفلــسفية وخاصــة جانبهــا امليت

 .التعرض ملوضوع الطاوية يف العامل العريب

 :خطة البحث

، ومبحثني، وخامتـة، ، ومتهيدوتشمل عىل مقدمة

 .وفهرس املصادر واملراجع

 سـئلته،أ و، وأهدافـه، وفيها مشكلة البحث:املقدمة 

 .، وخطة البحث والدراسات السابقةومنهجه،

 مفهــوم املتغــري ب ويتــضمن التعريــف :التمهيــد

 .، والطاقةالطاويةي، واملعارص، واألخالق

 املتغـري األخالقـي لظهـور الطاويـة :املبحث األول 

، وفيـه توطئـة،  الطاقـة يف العـامل الغـريبممارساتو

 :وثالثة مطالب

 نزعة اإلحلاد يف الفكر الغريب:توطئة . 

 املتغري األخالقي لظهور الطاويـة :املطلب األول 

 .يف الفكر الفلسفي الوجودي

 املتغري األخالقي لظهـور الطاويـة : املطلب الثاين

 الطاقــة عنــد بعــض علــامء الفيزيــاء ممارســاتو

 .النظرية يف العامل الغريب

 وعالقته بالطاويـة ديل الطب الب:املطلب الثالث 

 .  يف العامل الغريبوممارسات الطاقة

 املتغـري األخالقـي لظهـور الطاويـة : املبحث الثـاين

، وفيــه توطئــة  الطاقــة يف العــامل العــريبممارســاتو

 :ومطلبان

 واقع العامل العريب: توطئة. 

 وظـاهرة تقليـد  املتغري األخالقي:املطلب األول 

 .يف العامل العريب الغرب

 جتارة الوهماملتغري األخالقي و: ب الثايناملطل.  

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات:اخلامتة . 

 قائمة املصادر واملراجع. 

* * * 
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 التمهيد

يــرتبط البحــث بعــدد مــن االصــطالحات، ممــا 

 .يستلزم بيان معانيها

 .املتغري األخالقي :أوالً 

 .يتكون املصطلح من كلمتني املتغري واألخالق

 : املتغري-1

تغري الـيشء عـن حالـه حتـّول، وغـّريه :  اللغةيف

له وبدله، كأنه جعله غري ما كان، والغري االسـم مـن حوّ 

 .)3(التغري

يعّرف متغري البحث العلمي بأنه ويف االصطالح 

كل يشء يقبل القياس الكمي والكيفـي، إذ مـن سـامت 

املتغريات ، و)4(والتأثرياملتغريات؛ الكمية والكيفية والتأثر 

يف كافــة واملــؤثر فمنهــا املــستقل وهــو الفاعــل ؛ أنــواع

 .)5(الوسيطاملتغريات، ومنها املتغري التابع، واملتغري 

املــنهج التجريبــي يف علــم الــنفس وثيــق الــصلة 

 إذ السلوك واخللق يتغـري باملنهج التجريبي للعلوم عامة،

لو «ويتبدل بحسب الرياضة والتعويد، أو تغليب منفعة، 

قبل التغيري لبطلت الوصايا واملواعظ كانت األخالق ال ت

 بإنــشاء  يف علــم الــنفسالباحــثم  يقــو.)6(»والتأديبــات

                                                 
 ).5/40 (ابن منظور، لسان العرب: انظر  )3(

، منهجية البحث العلمي وتقنياتـه يف العلـوم االجتامعيـة: انظر  )4(

 .)20-19ص(، عدد من املؤلفني

 .)22ص( ،املرجع السابق  )5(

 .)1/899(، الغزايل، إحياء علوم الدين  )6(

 حمـددة لدراسـة موقف بام يتضمنه من رشوط وظـروف

لتحديـد  يـتحكم يف بعـض املتغـرياتف، سلوك العينات

 املـستقل، واملتغـريات ثالثـة؛ هـي ها،العالقة السببية بين

منهـا الـذكاء، فجتمع متغريات امل، أما والتابع، والدخيل

، ومنها ما يتعلق رسيةاأل اخلربات الرتبوية، أووالعمر، و

باملحيط كالدين، والثقافة األخالقية، وارتباطها بالسلوك 

 .)7(والقرار األخالقي

 : األخالق-2

ــق،  ــا ُخُل ــةمفرده ــسجية «يف اللغ ــع وال  »الطب

 .)8(»صورة اإلنسان الباطنة«وحقيقته أنه 

 لــق عــام وخــاص، فالعــاماخل: يف االصــطالحو

تصدر األفعـال  عبارة عن هيئة راسخة يف النفس، عنها«

ــة ، )9(»بــسهولة ويــرس، مــن غــري حاجــة إىل فكــر وروي

 أو مذمومة،  كانتاألفعال الصادرة عن النفس حممودةو

، أما اخلاص فرياد )10(يطلق عليها لفظ اخللق حسن وقبيح

                                                 
، أسامء عجايب. د، منهج البحث التجريبي يف علم النفس: انظر  )7(

 .جلزائــرام، 2019 ،)4ع(، 1مــج، جملــة التمكــني االجتامعــي

حـسن ، املرجع يف مناهج البحـوث الرتبويـة والنفـسية: وانظر

 :وانظر). 64ص( ،شحاته

Carlson, Kacmar, Wadsworth, The impact of moral 
intensity dimensions on ethical decision making: Assessing 
the relevance of orientation. Journal of Managerial Issues, 
14(1), pp. 15-30.2002. 

 .)7/86( ابن منظور ،لسان العرب  )8(

 .)1/897 (الغزايل، إحياء علوم الدين  )9(

 ،حممد اجللينـد، يف الفلسفة اخللقية لدى مفكري اإلسالم: انظر  ) 10(

 ).22ص(،  أمحد أمني،كتاب األخالق:  وانظر).79ص(
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ري مــن أراد خــ «بـه لــزوم تقــوى اهللا وإصـالح الــرسيرة

اآلخرة وحكمة الدنيا، وعـدل الـسرية واالحتـواء عـىل 

حماسن األخالق كلهـا، واسـتحقاق الفـضائل بأرسهـا، 

وليــستعمل أخالقــه ، @فليقتــد بمحمــد رســول اهللا 

إن  «، وقد وصف اخللق بأنـه العقـل)11(»ما أمكنه، وسريه

حمبة املرء املكارم من األخالق، وكراهتـه سفاسـفها هـو 

 .)12(»نفس العقل

خالق يف ذاهتا ال تتغري بتغري الزمان واملكان، األو

 فهـي فهي يف جنسها ثابتـة ومقبولـة عنـد عمـوم البـرش

 خلقه عىل حمبة العدل وأهله وبغـض فطر اهللا  «فطرية

الظلم وأهله، وهذه املحبة التي هي الفطرة كـون املعنـى 

حسنًا، وهذا البغض هـو املعنـى بكونـه قبيحـًا، كـذلك 

اىل فيـه أن يعلـم اإلنـسان مـا ينفعـه العقل أودع اهللا تعـ

ويفعله، ويعلم ما يرضه ويرتكه، وهـذا يف جمملـه يمثـل 

إمجاعًا برشيا إذ لو مل يكـن هلـذه القـضايا مبـدأ يف قـوى 

 .)13(»اإلنسان مل تشتهر يف مجيع األمم

 :كام يمكن حتديد ضابط للخلق كالتايل

 األخــالق البــد لإلنــسان مــن أن يفــرق بــني -

 إما بالفرق الرشعي فيفرق بني مـا حيبـه حسنها وقبيحها

                                                 
روضـة : ، وانظـر)91ص(، ابن حزم، كتاب األخالق والسري  )11(

 .)26ص(، ابن حبان، ء ونزهة الفضالءالعقال

 .)16ص(، ابن حبان، روضة العقالء ونزهة الفضالء  )12(

 .)355 – 353ص( ، ابن تيمية،الرد عىل املنطقيني  ) 13(

اهللا ويرضه، وبني ما يبغضه ويسخطه، أو يفـرق بـالفرق 

 .)14(الطبعي هبواه وشهواته

األهــواء والــشهوات متعــددة بتعــدد ألن و -

، كان صياغة الضابط وفـق أصحاهبا ومتغرياهتم اخلاصة

التغري من األفضل إىل األدنـى، ببيـان موقـف صـاحب 

، فهـل ودواعيه وموقف النقـاد مـن ذلـكاخللق املتغري، 

بأن يعود اخللق عـىل قيمة حقيقية حقق املتغري األخالقي 

فاعله بحكم حيمد ألجله، أم لعاطفة حتمله عىل ذلك، أو 

 . النفس والرسور بالفعل ذاتهذااللتذا

مــن خــالل تعريــف املتغــري واألخــالق يمكــن 

 :صياغة التعريف املركب للمتغري األخالقي من جانبني

هو تغري الفعل األخالقي عند الفرد جتاه مسألة  -

ــه  ــه وقيم ــق مبادئ ــة، وف ــحيحة أو خاطئ ــة، ص مواجه

 .األخالقية، وما ينتج عنه من اختيار بدائل

ــم - ــد الفــرد ث ــي عن  التغــري يف الفعــل األخالق

ام يسود من مفاهيم حتدد احلسن والقبيح، وما املجتمع، في

ضــابط وفــق خــر، آيــؤثر فيهــا ويغريهــا مــن حــال إىل 

 .لتفريقل

وألن مدار البحث يتناول املتغري يف العامل الغريب؛ 

ثم ما تاله من أثر عىل العامل العـريب فلـزم الوقـوف عـىل 

 .مفهوم األخالق يف العاملني

                                                 
 .)125ص( ،ابن تيمية، احلسنة السيئة: انظر  )14(
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 مصدرها يف الرشيعة اإلسالمية األخالق

 إال وقد عبادهلم يرتك اهللا سبحانه ف، الدين ومنشؤها

م عىل اخلري وينهاهم عن الرش  رسوالً منهم يدهلمبعث هل

 : قال تعاىل               

                       

         ]فاألخالق يف اإلسالم ]90:النحل ،

رها الكتاب والسنة، أيضا ما أقره اإلسالم أصيلة إذ مصد

 .من أخالق حسنة فأصبحت أخالقا إسالمية

ويرتبط بمفهوم األخالق يف الرشيعة اإلسـالمية 

مسائل؛ منهـا حـسن الفعـل وقبحـه يف ذاتـه، ومـصدر 

التحسني والتقبيح هل هو الرشع أم العقل، ومتى يكـون 

 مـن الفعل نافعًا ومتى يكون ضـارًا، ومـا يرتتـب عليـه

 فيها، قـال ةثواب وعقاب، فقد تنازعت الفرق اإلسالمي

مسألة حتـسني العقـل وتقبيحـه ففيهـا نـزاع  «:ابن تيمية

، )16( قال بالتحـسني والتقبـيح العقليـني، فمن)15(»مشهور

 .)17(ال حيسن وال يقبح قبل وورد الرشعومن قال العقل 

احلنفية وكثـري مـن املالكيـة «:  شيخ اإلسالمقال

واحلنابلة يقولون بتحـسني العقـل وتقبيحـه، والشافعية 

                                                 
 . )302ص(، ابن تيمية، القضاء والقدر: انظر  )15(

 )553ص(، يض عبد اجلبـار القا،رشح األصول اخلمسة: انظر  )16(

 .وما بعدها

،  الباقالين،نصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل بهاإل: انظر  )17(

 .)38ص(

وهو قول الكرامية واملعتزلة، وهو قـول أكثـر الطوائـف 

وقـال ، )18(»من املسلمني، واليهود، والنصارى واملجوس

اتفقوا عىل أن الفعل يالئم الفاعل أو  « يف أن الناس~

ينافره يعلم بالعقل، وهو كون الفعل سببًا ملا حيبه الفاعل 

ببًا ملا يبغـضه ويؤذيـه، وهـذا القـدر يعلـم ويلتذ به، وس

 .)19(»بالعقل تارة، وبالرشع تارة، وهبام مجيعا أخرى

وعند الوقوف عـىل األخـالق يف العـامل الغـريب، 

ــاريخ الكنيــسة النــرصانية مفهــوم األخــالق  نجــد يف ت

)moral theology ( ـــاليم ـــدجما يف التع ـــشأه من يف من

ة مـن أراء اإلبـاء النرصانية األوىل، ثم حلق املفهـوم مجلـ

والفالسفة الكنسيني، خاصة املتأثرين بفلـسفة أرسـطو، 

ويف الوقت احلـايل يتعلـق املفهـوم بالعدالـة االجتامعيـة 

 .)20(واالقتصادية وأخالق احلرب

يف الفلسفة الغربيـة ليـست الفكـرة ببعيـدة عـن 

التنظري الكنيس، فيقـرر أشـد الفالسـفة إحلـادًا صـعوبة 

وت، وأن العديد مـن املفـاهيم فصل األخالق عن الاله

األخالقية يـصعب تفـسريها إال عـىل أسـاس افـرتاض 

، كام ربطـت األخـالق بالـسلوك الفـردي، )21(وجود إله

                                                 
 .)302ص(، القضاء والقدر  )18(

 .)373ص(، القضاء والقدر  )19(

(20) Oxford concise Dictionary of The Christian Church, 
E.A. Livingstone، second edition, p395. 

بـريت رانـد ، املجتمع البـرشي يف األخـالق والـسياسة: انظر  )21(

 .)19ص( ،راسل
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فامدهتا املشاعر واالنفعاالت وما يرتبط هبا مـن أحكـام، 

فاآلمال والرغبات عنرص أسايس يف األخـالق، فـذهب 

ــض ــدينني إىل أن بع ــفة املت ــات األخال الفالس ــةالغاي  قي

رادات األفراد، ورصاعها ما هو إال رصاع إتعبريات عن 

ربطها بام يرتتب عليها، فام يساعد ، وبالتايل )22(بني إرادات

الناس عـىل العـيش يف وئـام يكـون نافعـًا، ومـا يـدخل 

الشقاق يكون سيئًا، مع ضامنات للنفس بأكرب عـدد مـن 

  .)23(انفعاالت الفرح، وأقل عدد من انفعاالت احلزن

 .املعارص: نياً ثا

 . )24(»هو الدهر العرص «:يف اللغة

ىل ملك إاملعارص الزمن، ينسب  «:ويف االصطالح

 .)25(»أو التطورات طبيعية أو اجتامعية، أو دولة

 .الطاوية: ثالثاً 

)Tao Te Ching(  مصطلح يـستخدم يف الوقـت

 احلايل ليـشري إىل الفلـسفة الطاويـة املتمثلـة يف نـصوص

يل ( و،)شـوانج تـزو( و،) يت تـشينجتـاو( مثل رجاالهتا

  .)26()هو نان تزو( و،)تزو

                                                 
 .)117ص( ، جوزايا رويس،اجلانب الديني للفلسفة: انظر  ) 22(

: ، وانظـر)271ص( ،بـاروخ اسـبينوزا، علم األخـالق: انظر  )23(

 .)19ص(، ملجتمع البرشي يف األخالق والسياسةا

 ).4/575 (لسان العرب  )24(

 .)604ص(، ة العربية، املعجم الوسيطجممع اللغ  )25(

 .)728ص(، معجم األديان  ) 26(

او يف اللغـة الـصينية الطريـق يف معنـاه طـتعني ال

الــشمويل والــذي يــدل عــىل جــوهر صــريورة الكــون 

والطبيعة، وهو الطريق الـذي يطرقـه اإلنـسان يف سـعيه 

 عىل املطلـق للتناغم مع منبع احلقيقة، ويطلق الطاو أيضاً 

تـاو يت (و، )27(ة التي وجـدت منهـا األشـياءواملادة األولي

هو الكتاب الذي تضمن تعاليم الطاويـة، وهـو ) تشينج

يشمل أهم النصوص الفلسفية هلـا، وتعنـي تـاو تـشينج 

الطريقة والفضيلة، وهي الـصفات والفـضائل الطبيعيـة 

والغريزية التـي تقابـل الـصفات الناجتـة عـن النـواهي 

و االمتناع عن أة التفكري  طريقوتعني أيضاً ، )28(االجتامعية

ــؤدي للجــدل،  ــارض ســطحي ي ــه أمــر ع التفكــري ألن

ينـسب و، )29(والطريقة هـي العزلـة والتقـشف والتأمـل

 إىل حكيم صيني غامض السرية )30()تاو يت تشينج(كتاب 

                                                 
 ، فـراس سـواح:ترمجـة وتعليـق، كتاب التـاو يت شـينغ: انظر  ) 27(

 .)4/31 ( قصة احلضارة،)30ص(

 ، فـراس سـواح:ترمجـة وتعليـق، كتاب التـاو يت شـينغ: انظر  )28(

 ،حممد العريبـي. د، الديانات الوضعية احلية: وانظر، )30ص(

ــر،)248، 247 ص( ــضارة:  وانظ ــصة احل ــت، ق  ول ديوران

)4/26(. 

 .)4/31 (قصة احلضارة  )29(

هو نص يف احلكمة، بأسـلوب شـعري مـوجز يفتقـد للـرتابط   )30(

امليتـافيزيقي : الظاهر بني فقرات فصوله، يتضمن ثالثة جوانب

خالقي االجتامعي، والسيايس، وهو ليس كتابا يف الفلسفة واأل

نطقية تؤدي إىل نتائج، بـل تـدفق أفكـار وال يطرح مقدمات م

 =تلقائية، يعتمد عىل إدراك الفرد بصلته العضوية بالتاو حدسيا
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 تقـدر فـرتة ،)31(وتعنـي املعلـم القـديم) الو تيس(يدعى 

 حياته ما بني القرن السادس وأواسط القرن اخلامس قبل

 ثـم اعتـزل وهـم بمغـادرة  سياسـياً امليالد، كان موظفـاً 

 ،)32( كلمـةآالفالبالد، فكتب نصوصا تشمل عىل مخسة 

تناول الرشاح هذه النصوص وبالتايل تعرضت للتطـور، 

 إىل طريقة دينيـة تفتحول) تشوانغ تزو(من أهم الرشاح 

الساعية للسيطرة عىل اجلـسد  تبنت العديد من ممارسات

 اخلارقة، كام داخلتها ممارسات وأفكـار واكتساب القوى

 .)33(خيميائية وسحر

والتاريخ األصيل هلذه الطريقة يعود إىل الوثيقة يف 

علم ما وراء الطبيعة والتي بدأ هبا تاريخ الفكـر الـصيني 

) I Ching) (أي تـشينغ(وهـي الوثيقـة املعروفـة باسـم 

 اترجـع أصـول هـذ، )انـج ون(كتاب التغـريات، كتبـه 

ىل مطلع األلف الثانية قبل امليالد، وهو يف أصله الكتاب إ

  مـننص يف العرافة والتنبؤ بالغيب، يعتمـد عـىل رمـوز

العنرص اإلجيايب الفاعل الساموي، ) -يانغ (نعم : خطوط

العنـرص ) --يـن (ال  عنرص الضوء واحلـرارة واحليـاة،

ــربودة  ــة وال ــرص الظلم ــل األريض، عن ــسلبي املنفع ال

                                                                          
 ،كتاب التاو: انظر. ال عقليا بحيث ينعكس عىل سلوكه العام=

 ).31ص(،  فراس سواح:ترمجة وتعليق

 .)4/30( ول ديورانت ،قصة احلضارة: انظر  )31(

 .)249ص( ،الديانات الوضعية: انظر   )32(

،  فـراس سـواح: ترمجـة وتعليـق،)يت شينغ(كتاب التاو : انظر  )33(

 .)20-19ص(

 .)34(واملوت

  :الطاقة :رابعاً 

) تـيش( و)ki) (كـي(يقابله يف اللغة الصينية لفظ 

)chi(،  يرتبط مفهوم الطاقة املتناول يف الفلسفة الطاويـة

، وما انبثـق عـنهام )ين-يانغ( بالثنائية يف كتاب التغريات

القوة املطلقـة، هـذه الفكـرة انبعثـت مـن بـممثال ) تيش(

أهـم مقوماتـه  و،)عبـدة الطبيعـة( معتقد صـيني قـديم

ارتبطـت ، )35(اخلوف من الطبيعة وعبادة األرواح الكامنة

هذه الديانـة البدائيـة بـاألرض والـسامء ألهنـام وجهـان 

او، أي طـلوحدة كونية ونظـام عـاملي شـامل يـسمونه ال

ــسامء  ــدماء ال ــصينيون الق ــد ال ــساموية، فعب ــة ال الطريق

 ،واعتربوها اإللـه األكـرب ومـنظم العالقـات اإلنـسانية

 نظام الـسامء ومـسلك البـرش األخالقـي وبالتايل جعلوا

جاءت الطاوية لتأخذ مكان السامء، ف ،عمليتان متشاهبتان

ورغب الـصينيون بخـوارق طبيعيـة السـتمداد العـون 

ذا كانت حكمة كتـاب التغـريات تقـوم عـىل إوالقوة، و

 فالعـامل األريض متغـري غـري ثابـت ،مفهوم التغري الدائم

الوحـدة (او طـ هـي ال غري متغـريةثابتةيقف عىل أرضية 

و أفكل حادث يف العامل املرئي يتم بتأثري صـورة ) الكامنة

فكرة يف املستوى غري املرئي وعليه ما حيدث عىل األرض 

                                                 
ترمجـة ، كتـاب التـاو: وانظـر). 4/27 (قصة احلـضارة: انظر  )34(

 .)15ص( ، فراس سواح:وتعليق

 .)4/29 (قصة احلضارة: انظر  )35(
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فهو نسخة ملا حيدث يف مستوى وراء احلس، واحلكيم هو 

 .)36(الذي يكون يف تواصل مع ذلك املستوى اخلفي

* * * 

 املبحث األول

  الطاقة ممارساتر الطاوية واملتغري األخالقي لظهو

 يف العامل الغريب

 .نزعة اإلحلاد يف الفكر الفلسفي الغريب: توطئة

ذات انـساق  اإلحلاد يف العامل الغريب نزعة فكريـة

بني النص الديني  متعددة خمتلفة يف أسباهبا، منها التصادم

 .وحركات اإلصالح الديني املحرف والعلم الطبيعي،

اديــة يف الفكــر الغــريب ارتبطــت الفلــسفة اإلحلف

اإلله، ى فرضية بمواجهة الدين ووصفه بالسلبية، ودعو

 يف وإن اختلفـت، وهـي )37(ثم موت اإلله، وأفول الدين

يف املحصلة الظـاهرة هـي واحـدة؛ ، فهي انساق متفاوتة

 خارج هذا رفض االعتقاد بوجودٍ ، وتنادي بإقصاء الدين

                                                 
أثر الفلـسفة الـرشقية :  وانظر،)4/260(قصة احلضارة : انظر  )36(

. د، ية يف برامج التدريب واالستـشفاء املعـارصةوالعقائد الوثن

 : ترمجـة وتعليـق،كتـاب التـاو: وانظـر. )22ص( ،فوز كردي

 .)17ص( ،فراس سواح

، )387-365ص(، وليم رايـت، تاريخ الفلسفة احلديثة: انظر  )37(

 ،ُغنـار سـيكريبك، نِيلـز غيلجـي، تاريخ الفكر الغـريب: وانظر

 ،)24ص(، نيتـشه، هكذا تكلم زرادشـت: وانظر، )672ص(

ــر ــدين: وانظ ــسفة ال ــروز: إرشاف،فل ــرزاق بلعق ــد ال ،  عب

 .)264-262ص(

 .)38 (العامل

لطاويـة يف العـامل لباعـث احلقيقـي لااإلحلاد هـو 

عقبـة الوهـي  ،األخالقالغريب، فعندما اصطدم الفكر بـ

، )Hume (م1776العسرية لفالسفة اإلحلاد أمثال هيوم 

ــانط  ــؤالٍ )Kant (م1804وك ــوليف س ــالق،   ح األخ

 البنـاء عجـز ألةمصدرها العقل أم العاطفة، من هذه املس

 .)39(الفلسفي اإلحلادي يف توفري تربير عقيل لألخالق

املتغري األخالقي لظهور الطاوية يف الفكر : طلب األولامل

 .الفلسفي الوجودي

 موضــوعه - أدب وفلــسفة -فكــر الوجــودي ال

؛ اإللـه  مـن موضـوعاتوجود اإلنسان ومـا يتعلـق بـه

، احليـاة )40( الوجوديواإلنسان، األنا واألخر، االغرتاب

                                                 
الفينـغ :  وانظر،)51، 43ص(، غاي بروان، طاقة احلياة: انظر  )38(

 .)65ص(، نانسييل وايدرا، شوي، طاقة املكان

ظهر ذلك يف متايز منهج البحث بني العلوم األخالقية والعلـوم   ) 39(

نهام يف فتوى هيوم، ويف اضطراب كانط يف الطبيعية واملغالطة بي

.  د،فلسفة هيوم األخالقيـة: انظر. املعرفة باهللا واحلرية واخللود

تـاريخ الفلـسفة :  وانظـر، ومـا بعـدها)79ص( ،حممد الـزين

، نقد العقل اخلـالص : وانظر،)220ص(، وليم رايت، احلديثة

 املدخل إىل نقد العقـل:  وانظر،)57، 40ص(، إيامنويل كانت

. ضمن كانط وأنطولوجيا العرص، )103ص( ، كانط،اخلالص

، )284ص(، ولــيم رايــت، تــاريخ الفلــسفة احلديثــة: وانظــر

 .)122ص( ،السدير ماكنتاير، بعد الفضيلة: وانظر

عند الوجوديني النصارى هو تشديد عىل الـرش األخالقـي ممـا   ) 40(

 =يف الوجـود اإلنـساين، وجيعـل الكـائن) املـسيح(يمنع جتسد 
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 ،)41 ( والتطلع لـهواملوت، القلق واليأس، ومواجهة املوت

متناقضني جعلهم متداخلة ومعقدة مما   املوضوعاتههذ

من املعارضـني شديد من جانب، وأمام نقد يف فلسفتهم 

من الفالسفة ورجال الدين واألدباء واألخالقيني قـديام 

 .)42(وحديثا من جانب أخر

رصاع الوجودي املعـارص لتأسـيس علـم لوجـود 

 ،)43()يـاالفينومينولوج(الواقع اإلنساين وارتباطه بالظاهراتية 

                                                                          
اإلنساين مشغول وحماط بكينونة عدائية تتمثـل يف اعتـداءات =

مدخل إىل :  انظر.  الكون التي يشعر هبا الوجودي كغري عىل األنا

 .)50ص(، املذاهب الوجودية

راجع يف ذلك املذاهب الوجودية من كريكيجارد إىل جان بـول   ) 41(

ــارتر ــه، س ــيس جوليفي ــة )146، 66 ،43ص( ،رجي ، والنزع

حـسني .  د،ألدب الوجودي فرانز كافكا أنموذجاالفلسفية يف ا

مـــدخل إىل :  انظـــر،)223 ،146 ،93 ،49ص(، اليوســـفي

 ومـوت. )24، 23ص(، إيامنويل مونييـه، املذاهب الوجودية

التعليقات : وانظر. )115 ،31ص(، جورج شتاينر، الرتاجيديا

 :عىل مرسحية

Waiting for Godot -Samuel Beckett,p122. 

:  وانظـر،)290-24ص( ،بليز بـسكال، اب اخلواطركت: انظر  )42(

ــد الفــضيلة ــاير،بع ــسدير ماكنت ــر، )125ص( ، ال روح : وانظ

 .)96ص( ،إيتني جلسون، الفلسفة املسيحية

الدراسة الوصفية ملجموع الظـواهر ) الظاهراتية(علم الظواهر   ) 43(

كام هي عليه يف الزمان واملكان، وهو خمتلف عن دراسة أسباب 

ظواهر، وعلم الظاهراتية الوجودي هو الذي يشتمل وقوانني ال

عىل وصف ما حييط باإلنسان ألهنم جعلوا من وجوده موضوع 

ــة ــة: انظــر. تــأمالهتم املنهجي   ، مــدخل إىل الفلــسفة الظاهراتي

مجيـل ، املعجم الفلـسفي: وانظر، )35ص(، أنطوان خوري. د

 ).2/36 (صليبا

 أي مــصدر ملواجهــة املــشكالت لبحــث عــندفــع بــه ل

الفلسفية الوجودية، وما ينتج عنها من اصطدام بالواقع، 

 قديمة ليواجه هبا الديانة وفلسفاتفهو يستخدم ديانات 

 الوجودية من جهة شاكله وحيل هبا م،النرصانية من جهة

 . ثانية

 العـدمحل مـشكالت عن عجز الفلسفة الوجودية : أوالً 

 .والوجود

تناولت الفلـسفة الوجوديـة الزمـان باضـطراب 

فجعلــوه  املــايض وعالقتــه باحلــارض، خاصــة يف وقلــق

استغراق يف النسيان جيعل احلضور غائبـا عـن الـشعور، 

 لتقـي فيـهليسم الوجود عىل احلضور الالزماين، ايطلق ف

، وبعبارة املايض واحلارض واملستقبل خارج بعضها بعضاً 

واملنبعث من الفلسفة  )44( العود األبديوجودية هو زمان

 )Parmenides( م.ق540 اليونانية يف مقولة بارمنيـدس

 وال مـستقبل، لكنـه يف حـارض ال ليس للوجود مـاضٍ «

 هلـذا )Nietzsche( م1990 نيتـشهفاسـتخدم ، )45(»يزول

                                                 
سـفة معـارصين إمـا ترتدد هذه الفكـرة كثـريا يف مؤلفـات فال  )44(

مالحدة أو من دعاة الدين اإلنساين اجلديد قارن مقدمـة مقالـة 

،  ومـا بعـدها)10ص(،  برترانـد راسـل،عبادة اإلنسان احلـر

 . وما بعدها)26ص(،  فاوست جليته:وراجع

 الفيزياء السامع :راجع أقوال بارمنيدس يف الوجود والالوجود  )45(

تـاريخ الفلـسفة  :، وانظـر)19- 18ص(، أرسـطو، الطبيعـي

تــاريخ الفلــسفة : ، وانظـر)1/100 (برترانــد رســل، الغربيـة

 .)29-28ص(، يوسف كرم، اليونانية
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لـنقض ) Zoroaster( زرادشـتاألبدي شخصية العود 

جديد مـن خـالل نساين إ، وسعى لبناء دين )46(النرصانية

، هذا املـوروث )47( بفم زرادشت عنهاقصيدة رمزية يعرب

اآلخـر حلـل  النيتشوي فتح بابـا للوجوديـة يف اسـتلهام

مشاكله، مع ما هلـا مـن تـأثري يف عمقهـا الفلـسفي عـىل 

الفلــسفة الوجوديــة وأتــى بحــصاده يف الالحقــني مــن 

 .الوجوديني

الوجــود ) Heidegger(م 1976 واجــه هايــدغر

 تعجز عن حل مضامني العـدم والوجـود، وهـو بفلسفة

لوجود اإلنساين العينـي منفـصال عـن الوجـود ليسعى 

املوجود الـذي فـ، )49(كينونـة ال فلـسفة، بام يسميه)48(عامة

حيقق ماهية الوجود يف أعىل مراتبها والـذي يـستطيع أن 

وبالتايل هو  )أنا( نفسه عن الوجود، يكون املوجود أليس

   حيـد للبحـث، يـسميه هايـدغراملوضوع املمكـن والو

)Le Dasein()50( ، فاإلنسان ال يوجد وال يمكن أن يوجد

                                                 
 .)137ص( ،كورت رومتان، األدب األملاينتاريخ : انظر  )46(

 :وانظر. )7ص(، ستيبان أودويف، عىل دروب زرادشت :انظر  )47(

The Terror of the year tow thousand-by Etienne Gilson -
university of St. Michael’s College Toronto1984. 

، وراجع )80ص(، رجييس جوليفيه، املذاهب الوجودية: انظر  ) 48(

 .من نفس الصفحة) 1(اهلامش 

ليست وجود اإلنسان، وإنام الوجود يف «: رشحها هايدغر بقوله  ) 49(

 ،املـذاهب الوجوديـة:  انظـر.»جمموعة، ومن حيث هو كذلك

 .)80ص(

ــة   ) 50( ــدغرأكلم ــدد هاي ــة، ح ــة باألني ــرتجم يف العربي ــة، ت    =ملاني

ككائن تارخيي إال ألنه كائن زماين، انفـرد هايـدغر هبـذا 

ــ)51(املوقــف ــايل واجهت ــه ه، وبالت  مــشكلة أخــرى يف بنائ

إىل كينونـة ، الفلسفي من األنية للوجود العيني الفـردي

لرشاح لكتابه الوجـود  األمر الذي أربك ا،الوجود العام

 القلـق ومواجهـة املـوت،  موضـوعات، ثـم)52(والزمان

 يف فلسفة هايدغر أو اإلشكالهذا والتي بقت دون حل، 

غريه، هـو أمـر اعتيـادي يف كثـري مـن الفلـسفات التـي 

، وليست هـذه مـشكلة )53(تصطدم بالواقع فتتناقض معه

 يدهايدغر وال السبب يف اختياره هلذا البحث، إنام يف تعق

العدم والقلق من املـوت،  و فلسفته يف اجلالءواشكاالت

                                                                          
=)Le Dasein (يف جوهرها كون اإلنسان شخصا معينـا« :أهنا« ،

هلذه الكلمة غموض نبه إليه رشاح هايدغر، ومعناها من الناحيـة 

لتـشري ، )being there(االشتقاقية الوجود هناك ويف اإلنجليزية 

ة، وكينونة الوجود اإلنـساين عامـة ىل الوجود املفرد العيني تارإ

تارة أخرى، أو هو نوع معني من التموضـع أو التمظهـر التـي 

: ، وانظـر)82ص(، املذاهب الوجوديـة: انظر. يمتلكها البرش

ــة ــذاهب الوجودي ــدخل إىل امل ــر)44ص(، م ــة : ، وانظ مقدم

 . وما بعدها)35ص( ،الرتمجة العربية لكتاب الكينونة والزمان

 .)49ص(، عبد السالم بنعبد العايل، غر ضد هيغلهايد: انظر  )51(

 .)82ص( ،راجع السابق   )52(

متثل املدارس واملذاهب الفلسفية مراحل تنقض بعضها بعضا،   ) 53(

أو حتاول حل مشكالهتا، وهي ال تتوقف عند قـول واحـد بـل 

تتطور وقد تشمل احتاملية القولني عنـد عـدد مـن الفالسـفة، 

،  برترانـد رسـل،لفلـسفة الغربيـةمقدمة كتـاب تـاريخ ا: انظر

نصوص نيتشه جتـاه الفالسـفة يف كتابـه مـا وراء اخلـري : وانظر

 .)18ص( ،والرش
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وقبول املوت كوجود وَعود أبدي، وبقاء هذه التعقيدات 

غري منحلة أوال، ومشكلة عنرصيته وموقفه جتاه كـل مـا 

ملاين خاصة وغـري أورويب عامـة ثانيـا، والثالثـة أهو غري 

مصادر فلسفته الوجودية، ثم عالقة الطاويـة تكتمه عىل 

 .لك كله من خالل املتغري األخالقي يف الرابعةبذ

 . املتغري األخالقي لظهور الطاوية عند هايدغر: ثانياً 

ــة ــان الطاوي ــرف األمل ــامن ع ــرن الث ــي الق    فف

وتــدوينات عنهــا، ولعــل أشــهر قــاموا برتمجــات عــرش 

   1831التدوينات الفلسفية هي كتابـات جـورج هيغـل 

)Georg Hegel( ة التـاريخضمن حمارضاته يف فلـسف)54( ،

وأطلـع عـىل مؤلفـات  عرف هايـدغر هـذه الديانـةوقد 

، ولـذا تكـون )55(لألملان حوهلـا يف بدايـة حياتـه العلميـة

دراسة هايدغر وموقفه من الطاويـة واملتغـري األخالقـي 

أساسية ومطلبا أخالقيا، فهو من أبرز أعـالم الوجوديـة 

لطاوية يف الوقت احلايل، لذا ترتكز أمهية دراسة عالقته با

 .واملتغري األخالقي يف أربعة أمور

                                                 
، العامل الرشقي، املجلد الثاين من حمارضات يف فلـسفة التـاريخ  ) 54(

 .)91ص(، إمام عبد الفتاح إمام.  د:ترمجة، هيغل

م، وبحلـول 1788الرتمجة األوىل كانت باللغة اإلنجليزية عام   ) 55(

 كان مرتمجا إىل اللغتني الفرنسية واألملانية كـام ورد م1844عام 

 :ذكره يف كتابات الفالسفة األملان كهيغـل وشـوبنهور، راجـع

.  وما بعدها)5ص( ، فراس سواح لكتاب التاو:مقدمة املرتجم

 :وانظر

Heidegger on the way from onto-historical Ethnocentrism 
to East-West Dialogue- Bret.W. Davis. 

 . مشكلة القلق والعدم والوجود يف فلسفته-1

يقلق كونه يدرك أنه حمكـوم عند هايدغر اإلنسان 

يف النهاية باملوت الذي هو العدم نفسه، هذا القلق لـيس 

منشأه الـشعور بالـذنب بعـد ارتكـاب خطيئـٍة مـا، كـام 

 ،)57(مــن العــدم ، وإنــام هــو اخلــوف)56(كريكيجــارد عنــد

 يعزهلـا القلـق ،يستحيل القلق إىل عزلـة لكينونـة حـرةف

، ويركز هايدغر بـشكل خـاص عـىل )58(لالنفراد بالنفس

أمهية تصور املوت أهنـا العالقـة التجريبيـة مـع املـوت، 

والتي جيب عدم اخللط بينها وبني معرفة عامة عن املوت 

 وت فاإلنـسان يفكـر يف املـ،)59(ودخول الوفاة يف التجربة

، وبالتايل توقع املوت وحتققـه الفعـيل دوما بوصفه قادماً 

 وهـو إمكانيـة ،وانتظار ذلـك هـو قفـز خـارج املمكـن

، يف هذه املرحلة عجـز هايـدغر عـن )60(الوجود األصيل

التحقق من وجودها األصيل ممـا جعلـه يبحـث خـارج 

 .الوجودية عن منفذ حيقق له القفزة

 .ملاين وأورويبأ موقف هايدغر جتاه كل ما هو غري -2

 إعـادة احتدم النقاش بـني النقـاد الغـربيني بعـد

                                                 
 .)50ص(، رجييس جوليفيه، املذاهب الوجودية: انظر  )56(

 فتحـي :ترمجة وتعليق، مارتن هايدغر، الكينونة والزمان: انظر   )57(

 .)280-278ص(، املسكيني

 .)358-357ص( ،السابق: انظر  )58(

 .)433ص( ،السابق :انظر  )59(

 .)469-465ص( ،السابق: انظر  )60(
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ــش ــضمنته )61( (Black Notebooks)رـن ــا ت ــرصية  مل عن

، هـذه الكتيبـات املتسلـسلة املكونـة مـن ألـف هلايـدغر

 بأملانيـا،  عن عمق ارتبـاط هايـدغرتصوراً متثل صفحة؛ 

 وهم نخبة الفكر والشعر، ،األملان وحدهم املفكرونأن و

احلرب جمـرد ظـاهرة هتم لرعاة للغرب وأن خساروهم ا

، كـام )62(سطحية للتصحر العدمي فاحلرب ال تقرر شـيئاً 

تكشف هـذه الكتيبـات وألول مـرة عـن مـدى معـاداة 

 عمـالء للحداثـة التـي يهمحيث رأى ف لليهود، هايدغر

ــرب ــوهت روح الغ ــرشق )63(ش ــر ال ــن فك ــه م ، وموقف

رب معـريف سيوي أكثر عنرصية، فلم يعرتف بأي تقـااآل

 - وهو حقيقي وموجـود -وفلسفي مع الفكر اآلسيوي 

ورأى أهنم وبشكل عام يشء حتتاجه أوروبا للحامية منه، 

ــش ــد ال ــة ـوأن أح ــو محاي ــالص األورويب ه روط للخ

                                                 
 مـــن كتـــاب مـــارتن هايـــدغر 94مجـــة للمجلـــد متـــت تر  ) 61(

Gesamtausgabe) ( ــل ــر األص ــث ظه ــة حي ــامل الكامل األع

حوايل (وهي كتيبات مالحظات . م2014األملاين بعد وفاته يف 

ذات أغلفـة سـوداء اسـتند إليهـا الفيلـسوف )  بوصات7 × 5

ألفكار ومالحظات متنوعة عىل مدار أكثر من أربعني عاًما، من 

نـرشت الكتيبـات . نيـات إىل أوائـل الـسبعينياتأوائل الثالثي

-م1931بالرتتيب الزمني، وتتوافق اخلمسة هذه مع األعـوام 

إمجاالً هناك ثالثة وثالثون من أصل أربعة وثالثـني، . م1938

 :يف انظر مقدمة املرتجم. إذ الكتيب األول مفقود

Martin Heidegger-Ponderings II-VI Black Notebook 1931-
1948, Richard Rojcewicz. 
(62) Heidegger on the Way from Onto-Historical 

Ethnocentrism to East-West Dialogue- Bret W. 
Davis, pp 148. 

(63) Heidegger and the Jews: The Black Notebooks 
Donatella Di Cesare, pp9. 

 أقـرب  الـذين هـمالشعوب األوروبية مـن اآلسـيويني

 .)64(لألسطرة منهم للواقع

إن من الصعب فهم أسباب سامح هايـدغر بنـرش 

)Black Notebooks ( ضمن املجموعة الكاملة، عىل مـا

 حوته من جمازفات وتطاوالت قد جتلب عىل فلسفته نقداً 

 مـن الـزمن دون ، وملاذا أبقى هذه الكتيبات لفـرتةٍ الذعاً 

 .)65(نرشها

 .مصادر هايدغر اآلسيوية -3

نظًرا ألن هايدغر كان متحفًظا جًدا بشأن معرفته 

 الوسط الفكري الذي نشأ بالنظر إىل وبأفكار رشق آسيا،

فيه تبدو هذه املعرفة مبكرة، فمن مقارنات نـصية وثيقـة 

قـد تـأثرت  بينت بأن تركيبات هايدغر ألفكاره الرئيسية

الزن  او، ونصوصطبقراءاته األولية للرتمجات األملانية لل

)Zen( ، ترمجة فصول خمتارة من الوتزي مع مشاركته يف

)Laozi ( ًطبعة يف فقد كان مستشارا )Zhuangzi( يف عام 

 بـام يثـري ،، وهو حدث يشري إىل معرفـة سـابقة)66(1930

االستغراب من حتفظ هايدغر العام فيام يتعلـق بمـصادر 

                                                 
(64) Heidegger, M, Haas, A. Europe and German 

philosophy. The New Yearbook for Phenomenology 
and Phenomenological Philosophy 6, pp. 331-340. 

(65) Heidegger on the way from onto-historical 
Ethnocentrism to East-West Dialogue- Bret.W. 
Davis- Gathering; The Heidegger Circle Annual,6, 
(2016) ;130-156. Heidegger and the Jews: The 
Black Notebooks Donatella Di Cesare, pp9. 

(66) Rising sun over Black Forest Heidegger’s Japanese 
connections, Reinhard May, Translated, with a 
complementary essay, by Graham Parkes, 
Heidegger’s hidden sources, East Asian influences 
on his work, pp83-125. 
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أفكاره، إذ من السامت املهمة يف التطور الفلسفي هلايدغر 

ذلك التواصل خالل العرشينات من القرن املـايض مـع 

يابانيني القـادمني عدد من العقول اليابانية من الطالب ال

ألملانيا لدراسة الفلسفة، وزيارات بعضهم لبيته للتحاور 

املـوت  ويف موضوعات من الطاوية والزن حول الـوعي

 اإلله أنه العدم املطلق، إىل حد جعل مـا تصوروالعدم، و

ورد يف كتاب الوجود والزمان تشابه أقرب للتطابق مـع 

 .)67(ومدرسة كيوت وأفكار بعض الطالب اليابانيني

ويف مناقــشة ملــصادر هايــدغر املخفيــة، بــدا مــن 

الوجــود (املمكــن العثــور عــىل ســامت تاويــة يف كتابــه 

الوجـود  «يف الطاوورد حول الوجود والعدم ف) والزمان

 البيـت أنظـر إىل «،»والالوجود ينجم بعضهام عن بعض

ــسطوع ــد ال ــث يول ــارغ حي ــن  «،)68(»الف ــد م ــيشء ول ال

ــاليشء ــالء يفيف و )69(»ال ــاواجل ــدم، يف الط ــدم  « الع الع

                                                 
راجع عىل سبيل التوسع يف تـاريخ الزيـارات واللقـاءات بـني   ) 67(

هايدغر والطالب اليابانيني وموضوعات احلوار بيـنهم وتـأثري 

مدرسة كيوتو خاصة مع تنايب هاجيمي فيلسوف املوت والذي 

يعد ثاين أكرب شخصية يف الفلسفة اليابانيـة بعـد نيـشيدا كيتـار 

فلـسفة األملانيـة املثاليـة والكانطيـة والذي كام متمكنـًا مـن ال

اجلديدة عىل وجه اخلـصوص حيـث اسـتطاع رشحهـا بـشكل 

جتريبي عىل ممارسة بوذية الزن وتفعيل املفهوم البـوذي للعـدم 

  :انظر

Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event, 
Me Lin, (New York: Routledge, 2008).  

 .)36ص(، الو تيس،  تشينغكتاب التاو يت  )68(

 .)75ص( ،السابق   )69(

يف  و،)70(»واجلــالء االرسار والتجليــات أمــران ســيان

  يف الطاو،العالقات املعقدة بني اللغة الطريقة والتحدث

 قبـول القلـقويف ، )71(»الكالم الكثري يقود إىل الـصمت«

العـود ويف ، )72(»ختل عن املعرفة واسـتدع اهلـم والقلـق«

اية واالمتداد بـال هنايـة االمتداد يف املكان بال هن «بدياأل

 قبــول املــوتويف ، )73(»يعنــي العــودة إىل نقطــة املبتــدئ

عنــدما يفقــد النــاس خــوفهم مــن املــوت ال هنــددهم «

 بني فكر هايدغر ، هذا االنسجام املحدد مسبقاً )74(»باملوت

، وأن النصوص التـي 1910وأفكار الطاوية ترجع لعام 

مـن خـالل ت كانـعرفها هايدغر تلك الفرتة أو ما قبلها 

 ،)1870( ترمجة فون سـرتاوس: الرتمجات األملانية مثل

هـذا لكتاب الطاو لالوتـيس،  )1911(وترمجة فيلهيلم 

عـىل سابقة ) Zen(نصوص و مع األفكار الطاويةالتشابه

 الوجـود والزمـان، بـل أغلـب مؤلفــات  كتـابتـأليف

هايدغر متأثرة بالفكر الطاوي وفلسفة الزن، فقـد كتـب 

إىل صــديقه ) Karl Jaspers) (1969( كــارل جاســربز

هايدغر ليـشكره عـىل إرسـال ثالثـة كتـب تـم نـرشها 

رسالة ( و،)حول احلقيقة(، و)ما هو امليتافيزيقيا؟)مؤخًرا

أسئلة كثرية تثار بالنسبة يل، فهـي «: يقول) عن اإلنسانية

                                                 
 .)35ص( ،السابق   )70(

 .)39ص(، السابق  ) 71(

  .)54ص( ،السابق  ) 72(

 .)60ص( ،السابق  ) 73(

 .)110ص( ،السابق  ) 74(
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أننـي  تلفت النظـر إىل حـد مـا لألفكـار اآلسـيوية، مـع

حـول  جازمـا د نفـيسضعيف يف فهمها، ومع ذلك أجـ

الوجـود يف  «،»اجلالء يف الوجود «،»الوجود « يفأفكارك

، يبـدو »التذكري بالوجود نفسه« و وارتباطه بنا،»الوجود

 .)75(»أيت شيًئا من هذا القبيل يف آسياأنني ر

 .املتغري األخالقي عند هايدغر جتاه الطاوية -4

بالرغم من عنرصية هايدغر جتاه الفكر اآلسـيوي، 

 -  األصول الفلسفية اليونانيـة - داده باألصل األثني واعت

نقـل العديـد مـن األفكـار يعند املقابلة، يف نفـس األمـر 

الطاوية وفلسفة الزن ملؤلفاته، هو حتـول مـن املقبـوح إىل 

يـربره فـشل فلـسفته الوجوديـة يف حـل مـشاكل  املقبول

الوجود اإلنساين، لكن ذلك التحفظ يف املصادر والتكـتم 

 عند هايدغر يف مدى متغريًا ال أخالقياً سنوات تبني عليها ل

 ملـاين، فقـد أقـر هايـدغر الحقـاً أتنازالته، جتاه ما هو غري 

  أبدى فيه احرتامـاً بمصادر فلسفته وصنف يف ذلك مؤلفاً 

 باملضامني الطاوية يف العدم والصمت والسكون، وانبهاراً 

فـز واجلالء يف العدم، والتطلع للمـوت وانتظـاره دون الق

نحوه باالنتحار، وحتقق العود األبدي، وغريها مـا حقـق 

، )76( جعله ينكر وصفه باإلحلاد وثنياً  وإيامناً هلايدغر سكوناً 

 املسألة األخالقية ال تتوقف هنا؛ ليس يف النقل مـن إال إن

 -  وهو قبح علمي وأخالقـي -  اآلخرين ونكران دورهم

                                                 
(75) Heidegger’s hidden sources, East Asian influences 

on his work, Graham Parkes, pp83-125. 

 .)82ص(، رجييس جوليفيه، وجوديةمذاهب ال: انظر  )76(

 ناحيـة، مـن )77( يف التملص وتأجيل اإلعالن عنـهبل أيضاً 

 .وتزييف النقل من ناحية أخرى

دفـع وتزييف النقل من املؤلفات الطاوية الوثنيـة 

القارئ لقبوهلا، يعد خيانة للمصدر يف حتريفه، وتدليـسا 

عىل القارئ ليقبل ما يـصنف عـىل أنـه فلـسفة وجوديـة 

أن  «او يمكننـاطأصيلة، ففي نقل هايدغر من نصوص ال

الئـم احتياجـه ال بـام يعنيـه نتهمه بانتقائية االختيار بام ي

النص نفسه، فهو يفعل ذلك دون أن يأخذ سياق الـنص 

او طـخاصة يف أهـم معـاين ال )78(»األصيل بعني احلسابان

فعمد لبناء معـاين جديـدة خمالفـة يف العـدم والوجـود، 

الء عنــده يــدل عــىل فيعطــي األولويــة للوجــود، فــاجل

يـة هـو  يف حني أن اجلالء عنـد الطاو)79(انكشاف الوجود

واذا كان  ،)80(البوابة الغامضة إىل العدم املحيط بكل يشء

إذا مـا دارت دائـرة  «اوطالعدم والظالم هو األصل يف ال

 )81(»العدم ظهر الوجود، فليس جييء من العدم مثال ذاته

                                                 
رصح هايدغر بتواصله مع الفكر اآلسيوي يف كتابه حمادثة حول    )77(

اللغة بني ياباين ومستعلم وذلك بعد ثالثني عاما مـن الـصمت 

 .الكامل

ديفيد ، هايدغر والطاوية من العدم إىل البحث عن جالء الفطرة  )78(

، م2016 االســتغراب ، ســامي اليوســف:ترمجــة، تــشاي

 .)116-87ص(

 .)135ص(،  مارتن هايدغر،الكينونة والزمان :انظر  )79(

 .)45ص(، الو تيس، كتاب التاو يت تشينغ: انظر  )80(

 = حمسن:ترمجة، الرتمجة الكاملة لكتاب ليتزو فيلسوف الطاوية  )81(
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فــإن هايــدغر يــستخدمه كغطــاء جمــازي بــني املوجــود 

 وألن الطاوية عقيدة هلا مبادئ روحية خاصـة والوجود،

اه اإلنسان والوجود، وبالتايل تضّمن فلـسفة هايـدغر جت

 التقدم  عن الوجودي عاجزاً هجعل مرشوعهلذه العقائد 

محـل أفكـاره وفـق تـأويالت والوضوح، مما ساعد عىل 

 مـع ذلـك  وهو، غنوصياً خمتلفة إىل حد اعتبارها خالصاً 

االضطراب قد أرض بالفكر الغريب أكثر حني مكن الفكر 

إعـادة الظهـور  ومفهوم دورة التولد،اوي خاصة يف طال

والكمون أو العود األبدي من النفوذ إىل الوسط الثقـايف 

وهو هبـذا خطورة الفكر الوجودي ، فثم أوروبا انياأمليف 

 إىل ثرثرة يومية بني عامة الناس، التلبس بالطاوية وحتوله

  وعيـاً ليكـون بال جـدوى صور وجود اإلنسان وجوداً ي

ني مــايض وحــارض أشــبه بــاإلغامء  بــاً ، وتأرجحــكئيبــاً 

 .)82(الالشعوري

ــاين ــب الث ــة : املطل ــور الطاوي ــي لظه ــري األخالق املتغ

 الطاقة عند بعض علـامء الفيزيـاء النظريـة يف ممارساتو

 .العامل الغريب

ــن أن ينــشأ فكــر يف بيئــة خمتلفــة دون    ال يمك

 وجود حميط يمكنه من النمو واالستمرار، فقـد ظهـر يف

 الالهوت الطبيعـي ما يـسمى بـالشامليةأوروبا وأمريكا 

                                                                          
 .)45ص(، فرجاين=

 :ترمجـة،  عامنويـل مونييـه،مدخل إىل املذاهب الوجودية: انظر  )82(

 .)60-56، 15ص(،  حناهاين بيوس

)Natural theology()83(موضــوعات ، والــذي ينــاقش 

اعتبـار العلـوم املتعلقـة  واإلله الالهنائي، بمعرفة ترتبط

، )84(نبياء مـن علـم الفلـك أو الكيميـاءبالوحي وبعثة األ

كاديميني وفالسفة وقضاة أبني نشطت هذه املوضوعات 

 م1887 لـورد جيفـورد من أشهر دعاهتـا آدم وحمامني،

)Adam Lord Gifford()85(  ــي ــيته الت ــالل وص ــن خ م

                                                 
وهو فهم الطبيعة ووجود الرب وواجب اإلنسان نحـوه، وقـد   )83(

اعتقد يف العامل الغريب أن احلرية وخللود للبرش ممكنة منطقيًا مـع 

األخذ باالعتبار الفكر والتجربة اإلنسانية، وهو يتعـارض مـع 

الوحي وبعثة األنبياء والرسل، ويعد الالهوت الطبيعي ممثًال يف 

وحي الذايت عند بعض دعاته هـو األسـاس الوحيـد املقبـول ال

للفهم الالهويت وعلم الدفاع عن العقائد النرصانية، هذا املعتقد 

ــة ــسية املحدث ــة، واألرثوذك ــر. ظهــر يف التوماوي ــم : انظ معج

 .)491ص(،  جون هيلنس:حترير، األديان

 :راجع وصية جيفورد  )84(

https://www.giffordlectures.org/lord-gifford 

سلـسلة مـن املحـارضات جـاءت حتقيقـًا   جيفـوردحمارضات  )85(

لوصية أدم لورد جيفورد، وهتدف لنرش دراسة علم الالهـوت 

بالطرق العلمية، قدمت املحارضات  الطبيعي، أي معرفة الرب

يتم تقديم املوضوعات من  .االسكتلنديةيف عدد من اجلامعات 

ملعينون ألي اختبـار، قبل عقول خمتلفة، ال خيضع املحارضون ا

أو يقعون حتـت أي قيـد يف تعـاملهم مـع موضـوعهم؛ حيـث 

يناقشون بحرية مجيع األسـئلة املتعلقـة بمفـاهيم اإلنـسان عـن 

املحـارضات عامـة . اإلله، وأصـلهم، وطبيعـتهم، وحقيقـتهم

وشعبية، ليس فقط لطلبة اجلامعات بل للمجتمع بـأرسه وملـن 

كون الرسوم غالبا قليلة لضامن هو دون شهادة الثانوية العامة، ت

 :انظر. وصوهلا للجمهور العام والشعبي

https://www.giffordlectures.org/lord-gifford  
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لنرش املحارضات حول هذا املعتقد بني  رصدت األموال

الناس عامة، واستقطاب املحارضين مـن كافـة األديـان 

، هـذا النـشاط مـستمر أيضاً  )86(واملذاهب بل الالأدريني

ام ك ،)87(بعض الفزيائيني خاصة النظريني وفاعل حاليا بني

  يفنشطت بعض أبحاث الفيزيـاء النظريـة مـن خالهلـا،

ــني  ــات ب ــاة ارتباط ــي،دع ــوت الطبيع ــض  والاله بع

الكـشوف الفيزيائيني املعتنقني للفكر الطـاوي وربطهـا ب

، وهـو اجلانـب الثـاين لنفـوذ العلمية يف الفيزياء النظرية

 .الطاوية يف العامل الغريب

 الطاقـة ممارسـاتربط الفيزياء النظرية بالطاويـة و: أوالً 

 .ةعند بعض علامء الفيزياء النظري

ــة  )88(تقــوم امليكانيكــا الكالســيكية ن أعــىل برهن

ملمـوس يف  وحدوث ظاهرة ما يـتم بـشكل موضـوعي

                                                 
)86(  )agnosticism ( فرقة سفسطائية تقول بالتوقف يف وجود كـل

يشء، وعند املحدثني تطلق عىل من ينكر قيمة العقـل وقدرتـه 

ية للقضايا الدينية أو الغيبية عىل املعرفة، وتزعم بأن القيم احلقيق

غري حمددة وال يمكن ألحد حتديدها، خاصة املتعلقـة بالقـضايا 

 املعجـم الفلـسفي: انظـر. الدينية وجود اهللا وما وراء الطبيعـة

)2/258(. 

(87) facing Gaia Six lectures on the political theology of 
nature, being the Gifford lectures on Natural 
Religion, ednburgh.18th -28th of February 2013. 

وهي قوانني القوى التـي متـارس فعلهـا عـىل جـسم يف حالـة   )88(

سكون، توصف بمقدارها واجتاهها ونقطة تأثريها، وتعـد مـن 

، روالن أومنيس، فلسفة الكوانتم: انظر. ضمن قوانني التوازن

 .)61ص(

طار القواعد العامـة للميكانيكيـة إزمان حمدد يف  ومكان

الكالسيكية، وفق معادالت تتطابق نتائجها مع التجربة، 

، )89 (نتيجة لألجسام ما دون الذرةلكنها تفشل يف التنبؤ بال

رتبط املتغريات املوضوعية  ل)90(لذلك ظهرت فيزياء الكم

بارتباطـــات غـــري موضـــوعية ال يمكـــن التنبـــؤ هبـــا 

 نظرية الكـم مرتبطـة بتوقعـات ، فأصبحت)91(كالسيكياً 

ال يف حــاالت قليلــة إإحــصائية ليــست مكافئــة لليقــني 

 مرة جتري  ويف كل، وحالة املراقب،وذلك تبعا للظروف

و مع تغري ترتيـب مـؤثرات القيـاس أ ،القياسات املتتالية

 ، إناموال يعني هذا أهنا فوضوية، )92(تتغري النتائج بدورها

ــذه  ــة، ه ــات آني ــي ارتباط ــعية فه ــا موض ــباب هل ال أس

 (1955) (Albert Einstein) االحتاملية جعلت اينـشتاين

كـم تفسري نظرية ال ويرفض )93(يرتاب من تلك العشوائية

                                                 
ــسفة: انظــر  )89( ــاء والفل ــورة يف الع الفيزي ــديثث ــم احل ــر ، ل فرين

 )199ص(:  وانظـر،)30ص( ، مقدمة ديفيد لنديل،هايزنبريغ

 .من الكتاب نفسه

هي جمموعة من النظريات الفيزيائية ظهرت يف القرن العرشين،   ) 90(

وذلك لتفسري الظواهر عـىل مـستوى الـذرة واجلـسيامت دون 

الذرية، تعترب خاصية االحتامالت من أهم سامت الكوانتم، لذا 

فلـسفة : انظر.  قواعد رصحية حلساب هذه االحتامالتوضعت

 .)198ص(، الكوانتم

، فلسفة الكوانتم: وانظر .)149ص(، الفيزياء والفلسفة: انظر  )91(

 .)171ص(

 .)40، 39ص( ،الفيزياء والفلسفة: انظر  )92(

 ).213(، فلسفة الكوانتم: انظر  )93(
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 ، يف القـانون»اإلله ال يلعب النرد «هذه بمقولته الشهرية

والنظام يف الطبيعة، إذ رفض عشوائية نظرية الكـم التـي 

 وطرح فكرتـه بخـصوص املتغـريات ،)94( االحتامليةربزت

املخفية، بذلك نـشأ اخـتالف بـني الفيزيـائيني إلظهـار 

وثـارت الفرق بني املفاهيم الكالسيكية ومفـاهيم الكـم 

، ثم املحـاوالت )95( لذلك تباعاً بينهم ادالت العلمية املج

أمهيـة و، )96(للتوفيق بني نظريـة الكـم والنظريـة النـسبية

النظام يف فيزياء ما دون الذرة والغموض الذي يكتنفها، 

والعمل عىل بنـاء نظريـة نـسبية كموميـة متامسـكة عـن 

إىل حد   عند بعضهم، تطورت املجادالت العلمية)97(املادة

                                                 
(94) God Does not Play dice The Fulfilment of 

Einstein’s Quest for law and order in Nature, David 
A. Shiang, Pustak Mahal, 2008,1st edition, Delhi. 

هذا الرصاع بني املختصني يف العلوم الطبيعية مـرتبط بجوانـب   ) 95(

أصيلة يف علم الرياضيات واملنطق، وذلك حني يضعف اليقـني 

، لكوانتموينهض الشك حمله راجع عىل سبيل التفصيل فلسفة ا

 .)138ص(

عامـة وخاصـة، العامـة هتـتم بـالقيم الفلكيـة : النظرية النسبية  ) 96(

وحركة األجرام الكونية، أم النسبية اخلاصة هتتم بقيم اجلزئيات 

الصغرية وتفاعالهتا، فنصت عـىل أن حركـة األجـسام تكـون 

نسبية مع تغري الوقت، وأن مفهوم الوقت مل يعد ثابتـًا وحمـددا، 

كان وزمان مطلق بل مقاييس للمسافة والوقت تعتمد فال ثمة م

عىل حركة املالحظني وبالتايل ومع تفـاوهتم هـي تقريبيـة، لـذا 

راجـع عـىل سـبيل . استخدم فيزيائي الكم هذه النسبية اخلاصة

 .  وما بعدها)176ص(، التفصيل فلسفة الكوانتم

 ،148، 135ص( ،فرينـز هـايزنبريغ، الفيزياء والفلسفة: انظر  )97(

174(. 

بـسبب  ، السياسية لالنتـصار آلرائهـمسبلإىل الء اللجو

 اللغـة املـستخدمة كـام أن ،من بداية اهنيار العلم خوفهم

عبارات محاسية سـببت كانت للتعبري عن الوضع اجلديد 

 .)98(سوء فهم

بعض علـامء من  الطاقة ممارساتلطاوية والدعوة ل: ثانياً 

 .الفيزياء النظرية

لطبيعيــة يف جمــال العلــوم اواقــع االخــتالف 

 طبيعـة هـذه العلـوم، إنـام ، وال مشكلة فهذهوالتجريبية

املشكلة يف دعاة الوثنية من بعض الفزيائيني ممـن تلقـف 

 اجلديدة يف فيزياء )اللغة( هذه الكشوفات وفق العبارات

،  أوروبياً  ومنطلقاً الالهوت الطبيعي ممهداً  الكم، وجعل

ة ممثلة يف سيويآ وبني الوثنيات الرشق  ذلك بنيالربطثم 

العلم  « الفيزيائيني من معتنقي الطاويةالطاوية يقول أحد

احلديث بكل آليته أعاد اكتشاف احلكمـة القديمـة التـي 

إنـام نحتاجـه التواشـج بـني ...يعرفها احلكامء الرشقيون

أوجـه ، فجـاءت )99(»احلدس الصويف والتحليل العلمـي

ثر حالـة التقريب وفق احتاملية النتائج وال يقينيتها ومن أ

املراقب فيها، يف مقابلـة مـع أحـوال الـصويف اآلسـيوي 

مـع  املتقلبة ومقاماته املختلفة بحـسب حالـه واندماجـه

الكائن الكيل، لذا الطبيعة عند الفيزيـائي وفـق التـصور 

                                                 
 .)162ص( ،السابق: انظر  )98(

حنا عبـود، : ترمجة، فريتجوف كابرا، الطاوية والفيزياء احلديثة  ) 99(

 .)277ص(
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 الــصويف اآلســيوي، عبــارة عــن شــبكة مــن العالقــات

ويف مراقبة ما دون الذرة ال .  وال وجود ألجزاءمتوحدة،

الواحـد من  أو بنية بل نامذج ديناميكية تتغري هراً يرى جو

 وصـفه بأنـه رقـص مـستمر ، وبالتـايلخر باسـتمرارلآل

شـكال  الـرقص الكـوين ختلـق كـل األويف هذاللطاقة، 

 .)100(وتنحل

قراءة األفكـار التـي تقـدمها فيزيـاء وهي دعوة ل

 او، مـن ذلـكطـالكون النظرية وفق توائم مفتعل مـع ال

الفيزيائية كتصادم الذرات أو انفجار حداث الطبيعية األ«

ذا تدخلت نوايـا بـرشية، إال إالكون يعتقد أهنا عرضية، 

، )101(» للــشؤون الدنيويــةاً إننــا نحــب أن نــرى معنــ

للمفهوم العلمي للطاقة اليوم مظهر خشن من القوى «و

 الباردة ورياضيات جامـدة، لكنهـا مـن قبـل أكثـر لينـاً 

نجد يف تلك القوانني  «اوط، يقول مرتجم ال)102(»وجاذبية

التي يرى هوبرت ريفز أهنـا سـابقة عـىل ظهـور الكـون 

 مـن  يقربنا كثـرياً وفاعلة فيه منذ االنفجار الكبري مفهوماً 

 .)103(»مفهوم التاو

                                                 
 ،حنا عبـود: ترمجة، فريتجوف كابرا، الطاوية والفيزياء احلديثة  ) 100(

 .)298-295ص(

 .)38ص(،  أمحد العمري:ترمجة، غاي بروان، طاقة احلياة  ) 101(

 .)99ص( ،السابق  ) 102(

 :، وراجـع)23ص(،  فراس سواح،مقدمة مرتجم كتاب التاو  ) 103(

 :ترمجـة، هـوبرت ريفـز، كتاب الكون البحث عن حلظة امليالد

 . وما بعدها)31ص(، درويش احللوجي

عملية التقريب بـني الطاويـة الـصينية والفيزيـاء 

النظرية الغربية يف هـذا الوقـت وفـق املتغـري األخالقـي 

 :تقف عنده عدد من املسائل

االمتداد احلقيقي لفيزيـاء الكـم يظهـر يف الفلـسفة : أوالً 

 .الطبيعية اليونانية ال الطاوية اآلسيوية

 - مثلت الفلسفة املادية يف العنارص األربعـة املـاء

كأصـل للوجـود، وأن التغـري  -  الرتاب-  اهلواء- النار

ــيطس  ــد هريقل ــام عن ــائد ك ــل س ــات أص ــدم الثب وع

)Heraclitus(ــز ــسفة اجل ــد ، وفل ــزأ عن ــذي ال يتج ء ال

 هي متـسقة مـع معنـى )Democritus()104(ديموقريطس 

ــائي ــسيم الفيزي ــل إناجل ــايزنبريغ، ب ــول ه ــسه يق  : نف

استخدم الفيزيائيون عند حديثهم عـن الوقـائع الذريـة «

 - يف نظريـة أرسـطو -لغة توحي بمعنى الوجود بالقوة 

نام إية وبالتايل مل يعتربوا املدارات االلكرتونية حقيقة واقع

 .)105(»وجود بالقوة

عن هذا  نرصاف الغربال يوجد مربر أخالقي ال

األصل الفلسفي الطبيعي احلقيقي له، واالمتـداد الفعـيل 

إىل وثنية غريبة وأجنبية عنه وحتوله ، لفكره وإن كان وثنياً 

 ا بأهنـا عنـد أتباعهـةاو املاديـة املتمثلـطـقبول فكـرة الو

                                                 
 عبـد القـادر : ترمجـة، أرسـطو،الفيزياء السامع الطبيعـي: انظر  )104(

يوسف ، تاريخ الفلسفة اليونانية:  وانظر،)16-13ص( ،قنيني

 .)22-12ص(، مكر

 .)176ص(، هايزنبريغ، الفيزياء والفلسفة  ) 105(
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اخله، والنظام الـضمني اخلمرية الفاعلة يف الكون من د«

، فـإذا كانـت )106(»الذي يدفع صريورة عمليات الطبيعـة

الدعوة إىل مادية الوجود ونفي أي وجود خارجه، فهـل 

الطاوية سـتحل مـا عجـز عنـه الفالسـفة الطبيعيـني يف 

إذا كانت الـدعوة للـوعي بواحديـة  والفلسفة اليونانية،

لتغــري الكــون بــاالعتامد عــىل جتلياتــه الكثــرية ودوائــر ا

والتحول فيه، والذي يسمى الوعي الروحي املـستوعب 

 ال من دعوة الطاويةإال ُتقبل  )107(مفهوم الروح اإلنسانية

التصوفية التأملية، فام املربر من جتاوز املدرسـة الرواقيـة 

اليونانيــة والتــي مجعــت بــني الزهــد والتأمــل الــصويف، 

 واألخالق والفلسفة واملنطق الطبيعي، ودعت للقـانون

 .)108(واحلق الطبيعيني

 .مشكلة اللغة وأثرها يف العلم الطبيعي: ثانياً 

هايزنبريغ استخدام اللغـة يف فيزيـاء الكـم وصف 

يف نظرية الكم مل يكن لدينا يف البداية  «بالصعوبة واخلطورة

أي دليل بسيط عىل هـذه العالقـة بـني الرمـوز الرياضـية 

خطـرية مـشكلة اللغـة هنـا  «،»ومفـاهيم اللغـة الدارجـة

 .)109(»ال يمكننا احلديث عن الذرات باللغة الدارجة...حقا

                                                 
  .)25ص(، فراس سواح، مقدمة مرتجم التاو  ) 106(

 .)293ص(، الطاوية والفيزياء احلديثة  ) 107(

.  د:ترمجـة، أجـرو. ف، رسالة يف النظـام الفلـسفي للـرواقيني  ) 108(

 .)213-59ص(، يوسف هواويني

 .)174-173ص(، الفيزياء والفلسفة  )109(

فإذا كانـت لغـة املجتمـع األصـلية تواجـه هـذه 

فكيف بلغة أجنبية عن لغة العاِمل، وصـوفية ال الصعوبة، 

ففـي كتـاب  ،حمدودة، تصف الوجود كليـا ال جـزء فيـه

يشء بال شكل، موجـود قبـل الـسامء واألرض،  «الطاو

 بنفسه، شـأنه الـدوران بـال كلـل، ال صامت فارغ، قائم

بـل الـسؤال عـن الطـاو ، )110(»أعرف أسمه فأدعوه التاو

ال أ ال تنفع يف اكتناه جوهر التـاو، عليـك أسئلتك «عجز

 ألنـه ال وجـود ألي ؛تسأل عن أشياء حمددة يوجد فيهـا

 .)111(»يشء بدون التاو

 الدراســات العلميــة زت جتــاويف الوقــت احلــايل

ــة ــذه الالفيزيائي ــات ه ــض ، طروح ــوات بع إال إن دع

بالفيزيـاء  الفيزيائيني الغربيني لالستدالل عـىل الطاويـة

األمـر يف مرحلتـه ال أن  النظرية ما يـزال موجـودًا، مـع

يتجاوز األحالم فيقول أحـد الفيزيـائيني النظـريني مـن 

عرف بمطلق التأكيد أن التامثالت بني أأنا  «دعاة الطاوية

 سوف تغدو يف يوم ما معرفـة الفيزياء احلديثة والصوفية

 وبث الفكرة يف وسـط مـشحون بالعاطفـة يف ،)112(»عامة

بـني  ومقابلة بني أسلوب الطاوية الغامض والـسديمي،

الفيزياء النظرية العلمية البحتة، باحلمالت الدعائية مـن 

                                                 
 .)25(الفصل ، كتاب التاو يت تشينغ  )110(

 حمـسن :ترمجـة، الرتمجة الكاملة لكتاب ليتزو فيلسوف الطاوية  ) 111(

 .)62ص(، فرجاين

 .)291ص(، الطاوية والفيزياء احلديثة  ) 112(
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خـالل موضـوعات عامليـة هتـم عمـوم النـاس كحاميــة 

ة، ومنارصة البرشية من حرب نووية، واملحافظة عىل البيئ

، هذه املوضوعات ال تـرتبط بفلـسفة أو )113(حقوق املرأة

مذهب صويف بعينه، كام أن هذه املـذاهب ليـست طـوق 

النجاة الذي سيحقق احلفظ واألمان للبـرشية، ممـا يـربر 

ــدافاً  ــوالً أه ــة ومي ــصية ال أخالقي ــك   شخ ــة، تل خاص

التطلعات تذكرنا بفتنة األملاين الشاعر والفيلسوف بام هو 

ي وخمتلف، وبام هو فضفاض وواسع يتـضمن كـل رشق

الــيشء الرائــع ال تــسرب  «خمتلــف وغريــب يقــول غوتــه

 .)114(»أغواره، فليفهمه كل منا كيف يشاء

ــث ــب الثال ــديل: املطل ــب الب ــة الط ــه بالطاوي  وعالقت

 . يف العامل الغريبوممارسات الطاقة

ممـا  معقدة وعـسرية احلـل  بدتمشكالت احلياة

 التطلعـات يف شـتى  ومحله ليطور، التفكري الغريباشغل

مـراض جوانب احلياة، وخاصـة العالجـي ملواجهـة األ

النفسية والعـضوية، فوجـدت عيـادات خاصـة تنـتهج 

 .وما تفرع عنها من ممارسات العالج بالطاوية

 )Nature Mysticism(الطاوية فلسفة صوفية طبيعية 

ذ ، إفاعلـةفهي ال تتوائم مع احليـاة الـصاخبة واملدنيـة ال

كـالعيش يف  ،تنشد أن تكون جـزء مـن الطبيعـةالطاوية 

                                                 
 . وما بعدها)300ص(،  الطاوية والفيزياء احلديثة:راجع  ) 113(

يوهـان ، رشقيالنور والفراشة مع النص الكامـل للـديوان الـ  ) 114(

 .)39ص(، عبد الغفار مكاوي.  د:ترمجة ورشح، غوته

ــه يتبــع الطــاو وقــانون ن يــرتك املــرء أالغابــات، و كيان

 يف وحدة حيوية أو عضوية، وتأمـل للقـانون )115(الطبيعة

الــسائد يف العــامل، وفــق النــشاط التلقــائي مــن جريــان 

احلوادث العادية كالفصول األربعة وحركة النجوم ومن 

واملصري واحد للعـادل والظـامل، املحـسن االندماج فيه، 

وامليسء، هو املـوت وال يشء بعـده، فاحلقيقـة الظـاهرة 

يشء    إذ ال،اوي ال يفكر بام بعدهطللموت هي ما جعل ال

 فـاعتنوا بإطالـة ،خيربهم سوى العفن والعظـام النخـرة

، )116(العمر وإدامة الشباب والبحث عن مـصادر اخللـود

، )I ching( قـديم التغـريات الطب عىل كتاهبم المارسوا

 يرى املجتمع الصيني يف هذا الكتاب الرمزي مـصدراً  إذ

لكل يشء ومـن ذلـك الطـب، فهـم يرونـه أول دراسـة 

 )117()اليـانغ والـني( شاملة للتفاعالت الكونية وفقا ملبـدأ

الطب الصيني التقليدي، إذ عدد من احلكامء  وهو مرجع

                                                 
 .)4/89 (قصة احلضارة  ) 115(

مع وجود اجتاهات تنظيمية خمتلفة من الطاويـة ممـن دعـت إىل   ) 116(

الــديانات : وجــوب املــوت ألنــه اخلــالص مــن األنــا، انظــر

: وانظـر، )253، 252، 249ص( ،حممد العـريب. د، الوضعية

 .)82ص(، حكمة الصني

هو التجيل املرئي للتاو، وهـو يطـابق الواحـد الـذي خيلـق : يت  ) 117(

 تولـد أشـكال احليـاة، يـتم اإلنجـابالقطبية التي عن طريـق 

ضـداد واخللق يفصل األ) شانغ طاو(الفيض بالكلمة األصلية 

، فينقــسم الوجــود إىل عنــرصين )يــانغ-يــن(الــسامء واألرض

حكمـة : انظـر.  ويف كل عنرص جزء من اآلخروأنثويذكوري 

 .)61 ،60ص(، براج. فان. هـ-الصني
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تــيش (يــاة طاقــة احل اوي كــانوا معلمــيطــيف الــرتاث ال

مــا حيــيط  فــن تنــاغم مــعوأطبــاء وخــرباء ، )118()كونــغ

، )120()فينغ شوي(ة وتدفقات الطاق، )119(باإلنسان يف البيئة

ذم يـوبـاب جـدل، كـام  طـارئألنـه نبـذ العلـم و يهو

رتك العلوم تالفالسفة واملفكرين وأصحاب النظريات، ف

ل الناس يـصلحون أنفـسهم بأنفـسهم، مّ  وُهي ،عاملواأل

بـذ الـسالم وين ليتحقـقال بالقرى القريبـة رتك االتصوي

 .)121(احلرب

  ال تتفق أبدًا مع عقلية وسـلوكهذه املوضوعات

املـوت، و انزعاجه من قطبية احلياة ، لكناإلنسان الغريب

                                                 
ثقافـة طاقـة احليـاة، كلمتـان هلـام : أو تـيش غونـغ تيش كونـغ  ) 118(

رياضـة : تعنى الطاقة الداخلية الكامنـة، كونـغ: دالالت، تيش

تقوم عىل نظام شامل لتنسيق اجلسم باحلركة والتنفس والتأمـل 

وحـاين كوسيلة فعالـة للحفـاظ عـىل الـصحة أو التـدريب الر

التأميل، أو التدرب عىل فنون القتـال، وهـي رياضـة أصـيلة يف 

الطب، والفلسفة، وفنون الدفاع عن النفس، عند الصينني، لذا 

تعترب تيش كونغ ممارسة تقليديـة تـسمح بـالنمو والتـوازن مـع 

 :انظر. احلياة

The Way of Qigoung, Kenneth S. Cohen,p16 

، أنـدرو بـل، يب سونغ غـاو، كحكمة التاو، اصغ جلسد: انظر  )119(

 .)11-10ص(

 تعني الرياح واملاء، وعادة ما تفـرس بالـرضب عـىل فينغ شوي  ) 120(

الرمل بغية كشف الغيب، وهي ممارسة صينية لتحديد األماكن 

معجـم : انظـر،  للمبـاين واملقـابر وفقـا لقـوى الطبيعـةاآلمنـة

 .)241ص(،  جون هيلنس:مراجعة، األديان

 .)4/33 (ول ديورانت، ضارةقصة احل: انظر  )121(

واألحــداث املتــسارعة، ومــع عجــز الطــب عــن حــل 

اويـة مـن نفـوذ يف طمشكالت صحية ونفسية، مكنت لل

زال العلـم التجريبـي  يـالام فياملجتمعات الغربية كمالذ 

 . فيهايتوقفواالجتامعي والنفيس 

العنايـة بالـصحة كان النفوذ وفق مـصطلحات ك

ظهـرت مـن الدراسـات الطبيـة فوالتكيف مـع البيئـة، 

الغـربيني والـصينيني،  املشرتكة بني أطبـاء مـن الطـرفني

 املؤلفات الـصينية بمقاربـة بـني اجلـسم البـرشي دعت

ت انتبـاه العقـل الغـريب نحـو  لف مازيل، وهووالكون األ

الوجـه ) فينـغ شـوي(املامرسات الوثنيـة الطاويـة منهـا 

، ثـم يف العـالج بـام )122(يف الغـرب بدايـة األكثر حضوراً 

املامرسـة الروحيـة بالـشفاء بـالكف،  )ري كـي(يسمى 

عـن  كـي حيث يقوم املامرس بنقل طاقة الشفاء أو طاقة

 .)123(طريق الراحتني

صـغاء لـه، واالنطـالق وإدارة صحة اجلسم واال

منه للعناية بالروح وبالتايل العناية بالعامل املحيط، مع بث 

                                                 
 .)11ص(، أندرو بويل، يب سونغ غاو، حكمة التاو: انظر  )122(

، ثم استمر م1922يف ) Mikao Usui(طورها الياباين البوذي   ) 123(

هلا فروع يف اليابـان ويف . هبا معلمون آخرون بتعليمها وتكييفها

 أن مريكا، كام هلا تنظيم مهاري يتدرج املامرس فيها إىلأأوروبا و

والتدرج يف قوة الشفاء منطلقا من نفسه ) معلم/ماسرت(يصبح 

، ثم اآلخرين عـن بعـد، واملرحلـة األخـرية يكـون واآلخرين

 :انظر. املامرس معلام يعلم اآلخرين

The Reiki Handbook of Dr. Mikao Usui, translated by 
Christine M. Grimen, LOTUS Press, second English 
Edition 2000.  
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فكــرة غــزو اجلــراثيم للجــسد البــرشي القــديم وأهنــا 

اخلليـة مراض الشيخوخة واملوت، وربـط أاملسؤولة عن 

 داخلية تنضب مع مـرور ها وأن مصادر،احليوية بالطاقة

صـوهلا  لذا البد من مـصادر خارجيـة وسـيلة و،الوقت

للجسد التنفس، ثم حشد النصوص الوثنية من الثقافات 

ــة وال ــل الوثني ــوائم واملل ــا لت ــسف معانيه ــوس وع طق

 .)124(الفكرة

ــب  ــن اجلان ــيم ــوي( ويف،الطب ــغ ش ــد )فين  عم

 إىل إعادة بناء عقيدة طاقة املكان وفق يونالغربون الباحث

نتاجه وصـياغته يف الثقافـة الغربيـة واألمريكيـة، إإعادة 

الطاقة قوة حيويـة تـدور يف ؛  مثلات ورسائلمصطلحب

ابعـدوا كـل مـا يعيـق حركـة تـيس يف ... أماكن السكن

منازلكم، أو الظـروف اجليـدة يف املـسكن تـساعد عـىل 

ــريب إ ــشعور الغ ــريض ال ــاة، وحت ــاح يف احلي ــراز النج ح

 لفاعلية األلوان والتصميم، وتفاعل الـنفس واألمريكي

ة تنبعـث مـن معها وفق افرتاضـات وجـود سـهام خفيـ

األشكال املعامرية واألثاث تثري اإلنسان وتتسبب يف تغري 

 .)125(مزاجيته مما يؤدي ألثار ضارة عليه

االندفاع مل متنعه الدراسات التجريبية العلمية  هذا

                                                 
، 23ص(،  أمحد العمري:ترمجة، غاي بروان، طاقة احلياة: انظر  )124(

38 ،51 ،58 ،99 ،103 ،107 ،134(. 

، 25ص( ،نانـسييل وايـدرا، الفنيغ شوي، طاقـة املكـان: انظر  )125(

 .وغريها)32

منهجية عىل عينات عشوائية  التي أجرت جتارب رسيرية

األدلة التي  « والتي خلصت إىل2008منها التجربة سنة 

ىل أن الري كي هو العالج الفعال ألي حالة هي شارت إأ

أدلــة غــري كافيــة، لــذا فأمهيــة الــري كــي ال تــزال غــري 

 .)126(»مؤكدة

هـي الطاوية وما يتبعها مـن ممارسـات للطاقـة، 

حماوالت فكرية وفلسفية وسـلوكية لتجـاوز الـسقطات 

الفكرية العلمية، واالسقاطات الدينية املحرفة عىل الفكر 

ه عىل البحث عن جتارب برشية ربام تغـري الغريب مما حيمل

والطاويـة واحـدة مـن تلـك ، أو حتل شيئا من مشكالته

التجارب املتعددة، الساعية السـتجداء الراحـة وطلـب 

تضاد فلسفي وديني، كمحاولة ، زاحة الشكإالسالمة و

اويـة، طغوته يف التصوف الفاريس واستجداء هيـدغر لل

ومـع بـان الـصني، وتعلق بعض الفيزيائيني بتأمالت ره

واجهتها مصدات قوية يف الفكر الـديني النـرصاين ذلك 

ظهرت دراسـات تعتمـد النقـد الـديني املعـارص حلـل ف

مشكلة اإليامن واألزمة الدينية والالهوتية، وذلك بإعادة 

قــراءة الالهــوت النــرصاين وتوظيفــه حلــل مــشكالت 

الوجود اإلنساين وما يرتبط به من خـوف وقلـق ويـأس 

، ومـن جانـب أخـر املوائمـة بـني الالهـوت من جانب

                                                 
(126) Effects of reiki in clinical practice: a systematic 

review of randomised clinical trials, M. S. Lee -M. 
H. Pittler  -Ernst, The international journal of 
clinical practice, Volume62, Issue 6 June 2008 
Pages 947-954. 
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 . )127(والوجود اإلنساين

* * * 

 املبحث الثاين 

  الطاقة ممارساتاملتغري األخالقي لظهور الطاوية و

 يف العامل العريب

 .واقع العامل العريب: توطئة

 مـن التحـديات، واجه العامل العريب قديام أنامطـاً 

يـة، أو حتاللااتسمت بمامرسات عنيفة منهـا سياسـات 

مناهج تغريب، وأدجلة فكرية تعمل وفق خطط منتظمـة 

 .لتحقق أهداف املحتل

 انتشار الطاوية وممارسات تويف الفرتة التي سبق

الطاقة، ذاعت التيارات الفلسفية املستوردة من الغـرب، 

وخاصة الفلسفة الوجوديـة، بكـل اضـطراباهتا وصـور 

 .سانمعاناهتا وفشلها يف حتقيق األمن والسالم لإلن

 الغـريب عامـة نشطت حلقات التواصـل بـالفكر

منطلقة بداية من االتصاالت  خاصة، ةوالوجودية األملاني

املبارشة من دعـاة النهـضة والتقـدم، إىل فـضاء الرتمجـة 

باالنتقاء واحلذف واإلضـافة، سـاعية لـيس ، والقراءات

                                                 
 الالهوت كـأفق لفهـم ، تيليشالفلسفة الدينية عند باول: انظر  ) 127(

 ضـمن فلـسفة ،حممـد بـن سـباع، مشكالت الوجود اإلنساين

 عبد الرزاق :رشاف، إالدين املفاهيم واإلشكاالت واالجتاهات

روح الفلسفة املسيحية يف : وانظر، )210-197ص(، بلعقروز

، إمام عبد الفتاح إمام.  د:ترمجة، إيتن جلسون، العرص الوسيط

 . وما بعدها)154ص(

لنقل الفكر من خالل النص األصيل، بل محلتها دواعـي 

ــر ــش لتح ــة وعط ــة،ثوري ــة مفتعل ــن عبودي ــقر م   وف

موضوعات وجودية بلباس عريب يف عبارات مثل سحق 

كوهنا  ،)128(املسكنة والذل ومشاعر العدم يف احلياة العربية

منهجية استبدالية تغري املادة من قالب غريب لقالب عريب 

كام فعل فالسفة العرب واملتكلمون يف املنقول الفلـسفي 

 .اليوناين

سفي بجانــب عقــدي يتــصل هــذا الطــرف الفلــ

التــصوف، يف أفــق حممــوم متــزامن مــع  هــو وســلوكي

احلركات الفلسفية املعارصة، يقول عبـد الـرمحن بـدوي 

 مقدم نيتشه ورائد الفلـسفة الوجوديـة يف العـامل العـريب

النزعة اإلنسانية التي تواكبهـا نظـرة صـوفية تنبـع مـن «

، وهـي )129(»أعامق الوجـود األصـيل للـروح احلـضارية

تنقل الفلسفة الغربية من عمقها اإليديولوجي، مؤلفات 

واقع مغاير، وهي  ووامتدادها اجلغرايف، إىل عمق خمتلف

تفعل ذلك مع تعميق االنفصال عن الواقع العريب بسبب 

فشل مقاومة تداعياته يف وسط مـشحون قـديام وحـديثا 

من املحتمل أن جيد احلكيم يف العزلة مـا  «بالفكر الصويف

نـساين وحمبـة صـوفية تفـيض إ من عمق أفتقده يف وطنه

                                                 
، عبـد الـرزاق بلعقـروز، وبترصف املعرفـة واالرتيـاب: انظر  )128(

 .)316ص(

، عبـد الـرمحن بـدوي، اإلنسانية والوجودية يف الفكـر العـريب  ) 129(

 .)7ص(
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 )130(»بالشوق كام يفيض العقل الفعـال عـىل املوجـودات

وهو فشل يـدعو للـسفر نحـو املجهـول، ونحـو مملكـة 

العدم، يف قوالب شعرية أخاذة، تنقل ومن خـالل اللغـة 

ــضور  ــسان بح ــل اإلن ــوهر متث ــارة إىل ج ــه واإلش اإلل

 .)131(األشياء

، هـو الوسـط التصوف املعارص يف العـامل العـريب

احلاضــن لفكــرة الطاويــة املهجنــة بالفلــسفة الوجوديــة 

الغربية، وهو األفق الذي تتمدد فيه الطاوية وممارسـاهتا، 

 هـو تأمـل )الو تـسو (لقد كان املنهج الذي سـار عليـه

النظام والعمل عىل االندماج فيه ونبذ النظر إىل اجلزئيات 

يويـة أو ليتحقق اإلملام بالوحدة وهو يقـصد الوحـدة احل

وهو قريب جدا ، )Mysticism)()132العضوية، أحد أنامط 

 .من موضوعات الوحدة الصوفية كوحدة الوجود

ولعــل التقــارب بــني وحــدة الوجــود الــصوفية 

والوحدة العضوية الطاوية يف كون الوجود واحـد، فهـو 

يظهر أيضا ما بينهام من اختالف، إذ الطاوية مادية بحتـه 

                                                 
 .)113ص(، عزيز احلدادي. د، الفلسفة النقدية ومرح احلقيقة  ) 130(

 .)151ص(، السابق  ) 131(

لديانات املوحدة بأنه يقابله يف العربية لفظ التصوف، يعرف يف ا  ) 132(

جتربة موحدة أصـولية مـن احلـب واملـشاركة مـع الـرب، ويف 

طقوس غري املوحدين تكون كطريقة تأملية تقوم عـىل احلـدس 

كتجربة ) (Mysticismباحلقيقة املطلقة، ويف كال احلالتني يفهم 

معجـم : انظـر، فوق اخلربة والعقل البـرشي غـري مـضادة هلـام

 .)476ص(، األديان

ث تتشكل املوجودات من مادة يف وجود املوجودات، حي

أو مخرية فاعلة يف الكون من داخله، أشبه باجلـسد احلـي 

الذي تعتمد وظائفه عىل بعضها ويف تلقائية طبيعيـة، وال 

تؤمن باملغايرة واالختالف، وال متتلك أي جانب غيبـي 

 )133(وال تتطــابق مــع أي مفهــوم عــن األلوهيــة املفارقــة

 لعـاملاتـرى يف  بخالف وحدة الوجود الـصوفية والتـي

يزال، وظهور  ذلك التجيل اإلهلي الدائم الذي مل يزل وال

 ففيهـا ،حيـىص عـدده مـن الـصور احلق يف كل آن فيام ال

داعيـة وحـدة يقـول تفريق بني وجـود وجتـيل صـفات، 

ملا شاء احلق سبحانه من حيث أسامؤه  «ابن عريبالوجود 

وإن يبلغهـا اإلحـصاء أن يـرى أعياهنـا،  احلسنى التي ال

شئت قلت أن يرى عينه، يف كون جامع حيرص األمر كلـه 

 .)134(»لكونه متصفًا بالوجود، ويظهر به رسه إليه

 الطاويـــة  لقبـــولاملتغـــري األخالقـــي: املطلـــب األول

 .يف العامل العريب الطاقة ممارساتو

متثل التبعية املطلقة للغـرب عنـد بعـض العـرب 

واملسلمني؛ أهـم عوامـل الـضعف واخلـذالن يف العـامل 

تنحرف عـن الـدين بـام ينـاقض التوحيـد تبعية العريب، 

                                                 
 .)29ص(،  مقدمة الرتمجة،كتاب التاو يت شينغ: انظر  ) 133(

: وانظـر. )1/48( املقدمـة ، ابن عـريب،فصوص احلكم: انظر  ) 134(

ــدة  ــر الوح ــرة وتربي ــوع الكث ــصيل يف موض ــبيل التف ــىل س ع

، 1/79(فصوص احلكـم :  وانظر)2/505(الفتوحات املكية 

81(. 
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وخيالف الترشيع، وربام متوه الظهور به، وهي يف جانـب 

أخر تعمل عىل جلد الذات وهتمـيش احلـضور والـدور 

 باهلزيمة النفسية جتـاه الفاعل للعرب، وهو سلوك يرتبط

الـنفس تعتقـد  «)ـهـ808( املنترص، يقول ابن خلـدون

لذلك تـرى املغلـوب يتـشبه أبـدا ...الكامل فيمن غلبها

 اختاذها وأشـكاهلا بالغالب يف ملبسه ومركبه وسالحه يف

 .)135(»بل ويف سائر أحواله

وإذا كان فئام من الباحثني العرب هلم باع طويـل 

ــر الو ــتجالب الفك ــاةيف اس ــة أو مراع ــد دون موازن  اف

فقـام اآلخر أّين كـان،  االبتسار لكل ما يرتدد صداه عند

والوجودية،  استجالب العلامنية، والشيوعية، واحلداثة،ب

ــة  ــادي ملوج وغريهــا مــن الفرضــيات الفلــسفية، والتن

التغريب واالنسالخ من احلـضارة واهلويـة وكـل ذلـك 

 تقـدمهم بدعوى التحرض واملدنيـة ومواكبـة الغـرب يف

ــربر  ــام امل ــريه، ف ــي وغ ــصادي والعلم ــصناعي واالقت ال

ثابتـة ومتينـة يف إسـالمية األخالقي للتنازل عن مبـادئ 

مقابل التخلف والبدائية، واملبادرة باسـتجالب طقـوس 

 . أهنا قادمة من الغربإالوثنية قديمة، ليس من أمر 

يلحـظ الباحــث أن الطاويــة وممارســات الطاقــة 

 من خالل قنوات فلـسفية وعلميـة وصلت للعامل العريب

وثقافية غربية، بحيـث يمكـن أن يوصـف مـا يوجـد يف 

                                                 
 .)151ص(، مقدمة ابن خلدون  ) 135(

العامل العريب بمحاكاة وتقليد، يمثل رجع صدى ملا يرتدد 

يف العامل الغريب، ومـع وجـود معرفـة سـابقة بالـديانات 

ويــة كانــت أم بوذيــة مــن خــالل املؤلفــات طاالــصينية 

د عــىل اخلرافــة القديمــة، عــىل أهنــا وثنيــة بدائيــة تعتمــ

والطالســم والــسحر، لــذا عنــد معاجلــة هــذا احلــضور 

اوية وممارسات الطاقة يف عاملنا العريب البد من تصدر طلل

الفكرة من مصدرها الوسيط أهنا هجـني فلـسفي ثقـايف 

تقـديم نـسخة مطـورة  رشقي وغريب، اسـتطاع الغـرب

 .عنها

اويـة يف طمن أبرز األدلة عىل ذلـك أن الـدعاة لل

العريب سـواء كـانوا مـؤلفني أو ممارسـني أو دعـاة العامل 

تطبيقيني، مجيعهم متأثرين بالغرب ال الصني، بل تعلموا 

 .)136(مريكاأوتدربوا عليها يف أوروبا و

                                                 
حسام كامل استـشاري . د، وية والشفاء الذايتالطاقة احلي: انظر  )136(

عضو اجلمعية األمريكية ، العالج الطبيعي كلية شيكاغو الطبية

التنـويم املغناطيـيس وتطـوير الطاقـة : وانظر، للعالج الطبيعي

 خبري يف علوم الطاقة البرشية من ،رشيف هزاع رشيف، البرشية

يف املؤسـسة اإلحتاد العاملي الفرانكفوين لعلوم الطاقـة وعـضو 

وعضو يف اهليئة الربيطانيـة للمـدربني  IARP العاملية للري كي

املعتمدين، ماسرت يف تقنيات الري كي الياباين، مدرب متمرس 

يف علوم الطاقة الكونية وعالجات الطب التكمييل، وخبـري يف 

علوم الطاقة احليوية والطب البديل عضو املؤسـسة األمريكيـة 

 . اهليئة العليـا للمـدربني الربيطـاينملحرتيف الري كي وعضو يف

تعلمـي (الدورات التي يعقدها الدكتور يوسف البـدر : وانظر

 =تعلمـي( و،)كيف تعززي رسيان الطاقة اإلجيابيـة يف منزلـك
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كام استخدم دعاة الطاوية وممارسـات الطاقـة يف 

اويـة، طالعامل العـريب نفـس النـسخة الغربيـة املطـورة لل

نطيــيس، الطاقــة ونفــس املــصطلحات مثــل التنــويم املغ

احلياتيــة، الــشفاء الــذايت، التــصميم الــداخيل للبيــوت، 

تطوير الذات، وغريها، كام استخدمت نفـس األهـداف 

الغربية مثل إطالة العمر ومقاومـة الـشيخوخة، وتيـسري 

احلياة، وحتقيق الراحة، والنجاح، والتمكن من التواصل 

 .)137(الغيبي، وكسب املال

                                                                          
 )كيف تشعرين بالراحة والسعادة بديكور وأثاث فنـغ شـوي=

كلية العالجات   Naturopathy مدرب معتمد يف طب الطبيعة

شهادة االعتامد من البـورد األمريكـي  ، كندا،نرتيال مو،البديلة

، معــالج مــرخص يف طــب الطبيعــة ،ANCB للطــب البــديل

جامعــة ، دكتـوراه يف الكهربيـة الفيزيولوجيــة جلـسم اإلنـسان

صالح احلوراين ماسرت ومعلـم : وانظر. سكتلنداا ،سرتاثكاليد

أملانيـا لـسنوات طويلـة امتـدت بـني   عاش يفري كي األملاين،

، تقلد خالهلـا منـصب م2005، ومنتصف عام م1960مي عا

رئاسة رابطة الصداقــة العربية األملانية يف مدينـة بفورتـسهايم 

الطاقـة   درس املاسرت صـالح احلـوراين علـمملدة تسعة أعوام،

العلم  املعاهد األملانية وحصل عىل شهادة يف هذا  يف»ريـكــي«

ه سفريًا أمينا لنقل ومعلم للطاقة، اعتربه مدرسو ليصبح معالج

ومنطقته وعىل هذا األسـاس ُعومـل معاملـة  الريكي لوطنـــه

طاقة الريكـي أرسار ومعرفـة، : انظر.للقيام هبذه املهمة خاصة

 :انظر موقعه

 http://www.reiki-hurani.com/cms/reiki-book 

بمراجعة قوائم مراجع املؤلفات التالية يظهر أهنا تنقل كـل مـا   )137(

 =لغرب دون الوقوف عىل الطاوية وتطبيقات الطاقـةيدور يف ا

نظـام  « حمارضاتـهيوسف البدر يف أحـد. يقول د

فينغ شوي علـم ينـبض بـاحليوي وهـو مـيلء باألفكـار 

 ويقـول ،)138(»البسيطة التي جتعل حيـاة اإلنـسان أسـهل

قناع الناس بـاالعتامد إهديف  «الدكتور حسام الدين كامل

لفهم عمل نظـام الـشفاء ...عىل طاقتهم احليوية الطبيعية

ين للعقل اإلنسا «، ويقول رشيف هزاع رشيف)139(»الذايت

ــن  ــشمل األم ــل ت ــرتخاء والتأم ــا االس ــاالت منه ح

بالنقر عـىل مـسارات الطاقـة يف اجلـسم مـع ...والراحة

. وتقـول د، )140(»ترديد كلامت حتفيزية وتكـرار النقـرات

قسم البيت إىل املربـع العجيـب عـن طريـق فينـغ  «رفاه

 بالعامل العلوي وتلقـي لالتصال] 6[ واخرت املربعشوي 

كـي  «، ويقـول طـارق ربيـع)141(»اآلخـرين املساعدة من

                                                                          
أرسار الطاقـة يف :  انظر عىل سبيل املثـال.من أصوهلا الصينية=

مركز التميز ، عبد اللطيف العزعزي. د، العالج والتطوير الذايت

أبــو ظبــي، ، م2003، 1ط، لالستـشارات اإلداريــة والتطـوير

دار عـامل ، يأمحد حجـاز، طاقة احلياة يف جسم اإلنسان: وانظر

. د، حياتنا وطاقة املكـان: وانظر، عامنم، 2011، 1، طالثقافة

: وانظــرم، 2016، 1، طهــال للنــرش والتوزيــع، مهــا العطــار

رفاه السيد، ، االستشفاء بالطاقة الكونية، الريكي والفونغ شوي

 .م2004، 1، طدار احلرف العريب، مجان السيد

يان الطاقة ويطوعهـا علم فينغ شوي، يكشف ارسار رس: انظر  )138(

 .م2011، كبرية التنويس، خلدمة اإلنسان

 .)31ص(، الطاقة احليوية والشفاء الذايت  ) 139(

 .)90ص(، التنويم املغناطييس وتطوير الطاقة البرشية  ) 140(

 .)22ص(، الوجوه األربعة للطاقة  ) 141(
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 .)142(»كوانغ عالج االمراض العضوية والفسيولوجية

 أهنا وثنية من الصني  وبشاعة؛ومما زاد القبح قبحاً 

ومستجلبة من الغرب، منافية جلناب التوحيـد، وخمالفـة 

للقيم العربية، ومفاهيم العرف املجتمعي العريب، ومهـام 

ت ومــسوغات قـدم هلــا دعاهتــا يف ظنــوهنم أهنــا تربيــرا

 .إجيابية، فهي ال تنفك عن مضموهنا الوثني

  .جتارة الوهماملتغري األخالقي و: املطلب الثاين

تعرضــت الطاويــة وممارســات الطاقــة يف العــامل 

، )143(العريب ملواجهة شديدة مـن قبـل بعـض احلكومـات

حلـاد ورشكيـات، إوعدد من الباحثني، بـام تـضمنه مـن 

فـام كـان مـن دعاهتـا إال  ألموال الناس بالباطـل، وأكلٍ 

التربير بأن رفضها قصور وانغالق، ما أوجـب الوقـوف 

عليها وفق املتغري األخالقي بطرح واقعية املردود الـذي 

 .لعريباحققته الطاوية وممارسات الطاقة للناس يف العامل 

ينطلق دعاة الطاوية وممارسـات الطاقـة يف العـامل 

 تسعى للتكسب العريب من منطلقات جتارية ربحية بحته،

ببيع األوهام، فالطاوية يف مبادئهـا تقـوم عـىل االنعـزال 

واالنكفاء عىل النفس، ومن ثم إىل نبذ العمـل والنجـاح 

                                                 
)142(  )Qigong (مترينات الطاقة احليوية والعـالج الـذايت ،)9ص-

16(. 

 )الريكي(منع ممارسة نشاط العالج بالطاقة : ور أمر ملكيصد  ) 143(

أو التدريب عليـه يف اململكـة العربيـة الـسعودية، وذلـك بعـد 

دراسة وضع ممارسيه والوقوف عىل حقيقته مـن هيئـة اخلـرباء 

 .هـ21/3/1438 بمجلس الوزراء

مجوع الناس يسعى كل إىل غاية، مثـل ريـح ال  «والتطور

اآلخرين، أعتمد  هيدأ هلا هبوب، وأنا وحدي خمتلف عن

ني ، وهي مـن ناحيـة ال تفـرق بـ)144(»عىل األم مرضعتي

ــيح ــسن والقب ــل  «احل ــا ك ــى فيه ــة تتالش ــدة عاملي وح

املتناقضات وتزول كل الفـروق وتتالقـى كـل األشـياء 

املتعارضة ليس يف نظرته إىل األشياء طيـب وال خبيـث، 

 فكيف تسوق )145(»أو أسود، وال مجيل أو قبيح وال أبيض

الطاوية هبذا الفكر االنعـزايل والكـسول ونبـذ الكـسب 

املتفاعلة، وتقدم دورات  وت الفاعلةوالربح، يف املجتمعا

وتنشئ عيادات لتحقق للناس النجاح والثراء والتمكني، 

ال يمكـن مقاومتـه كقـرص احليـاة ورسعـة  ومقاومة مـا

رهاق اجلسم والعقل، مع ما يف الطاوية املهجنة إالزمن، و

 واإلحلــاد فــدعاة ،مــن منزلقــات للوقــوع يف الوثنيــات

 أن اجلـسم مكـون » يـرونالطاوية املالحدة من الغربيني

من كمية وتشكيلة واسـعة مـن اآلالت اجلزئيـة ينظمهـا 

ــاء  ــامن بق ــل ض ــن أج ــام م ــور، ورب ــصممها التط وي

دعاهتا من  ، وهي أقوال يرتدد صداها عند)146(»املوروثات

 نصل حلالة األمان بالرياضات والتامرين العقلية »العرب

                                                 
صياغة عربيـة وتقـديم فـراس ، الو تيس، كتاب التاو يت تشينغ  ) 144(

حممـد . د، الديانات الوضـعية احليـة: وانظر، )55ص(، سواح

 .)257ص(، العريبي

 .)4/91 ( ول ديورانت،قصة احلضارة  ) 145(

 .)134ص(،  غاي بروان،طاقة احلياة  ) 146(
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ل دفرت جتميع الطاقة بحم «وأيضاً  ،)147(»والنفسية الروحية

علبة الريكي ووضع ... الريكي ومسكه بعد كتابة الرموز

 .)148(»ليهم الريكيإرسال إصور لألشخاص ممن يراد 

األخالق تقوم عـىل القيمـة اخللقيـة التـي حتـددها 

املعايري، واألخالق املعيارية تعنـى بمـدى صـحة األفعـال 

وخطئها، وهي تفرض قوانني معينة هبا حيكم عىل الـسلوك 

اوية ط وبالتايل فهي تقيد الفرد وتضبطه، الدعوة للاإلنساين،

وممارســات الطاقــة يف العــامل العــريب ســلوك خيــضع هلــذه 

األخالق املعيارية، وترتتب عليه مسؤوليات ال تنفـك عـن 

األخالق ذاهتا، فام القيمة التي حققتها الطاويـة وممارسـاهتا 

للمواطن العريب، وما املكاسب التـي سـعى لتحقيقهـا مـن 

ل قبول هذه األنامط الوثنية سـوى تـشويش للمعتقـد، خال

ونرش للوثنيـة، وتعليـق بأوهـام، وإن انـدرج يف مـسميات 

تقريـب الفكـر الـصويف  والطب البديل، وتطـوير الـذات،

 .التأميل والذي بدأ يعود بني بعض املسلمني

* * * 

 اخلامتة

 :النتائج

إن نشاط الطاوية وممارسات الطاقة يف العامل له  -

عث وغايات، وأن القبول واالستحـسان املـصاحب بوا

                                                 
رشيـف هــزاع ، التنـويم املغناطيـيس وتطــوير الطاقـة البــرشية  ) 147(

 .)20ص(، رشيف

 .)48ص(، رفاة السيد، مجان السيد، الوجوه األربعة للطاقة  ) 148(

يدعو لتحليل مبتغاهم وتقييمه وفق املعيـار األخالقـي، 

فعدد منهم ال يؤمن بدين، وال ينتمي لقيمة اجتامعية، مما 

 .جيعل األخالق هي املحك الذي يقف عنده اخلصم

يزداد العامل الغريب غربة كلام أوغل يف االنسالخ  -

خالقية، وهو ما جيعـل سـبل النقـد من الدين والقيم األ

 .شديدة سواء من داخل املحيط أم من خارجه

الفلــسفة الوجوديــة عــاجزة يف كــل مراحلهــا  -

وأنواعها عن حل مشكالت اإلنسان بالرغم من احلضور 

الفلسفي واألديب هلا عـىل مـستوى العـامل، وقـد ازدادت 

 .اضطرابا وانغالقا بنفوذ الطاوية فيها

بية يسودها التطـور والكـشوف، العلوم التجري -

واملجال رحـب للنقاشـات والتفـسريات، لكـن تأويـل 

العلوم الطبيعية التجريبية وإن كانت افرتاضية أو حدسية 

 .وفق وثنية قديمة منغلقة ومعزولة يعد انتكاسة علمية

 :التوصيات

واقع العامل العريب فيام ُجيلب عليه من فلـسفات  -

طلـب حتـرك دعـوي دينـي، إحلادية، وممارسات وثنية تت

وتثقيف اجتامعي، ونشاط سيايس، حيافظ عىل املجتمـع، 

 .ويصون دينه وهويته، يف وقت انفتاح عاملي

دراسة القوى الواقفـة خلـف تـرويج الوثنيـة  -

 .وطقوسها بني الشعوب املؤمنة

دراسة ارتباط اإلحلاد واملالحدة بنـرش الوثنيـة  -

 .القديمة
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 قائمة املصادر واملراجع

 : العربيةاملراجع: الً أو

، 1ط. الغـزايل، أبـو حامـد حممـد بـن حممـد. إحياء علـوم الـدين

 .ـه1425دار املعرفة، : بريوت

إيفـار : حتقيـق.  بن أمحـدابن حزم، أبو حممد عيل. األخالق والسري

 .ت.د. دار ابن حزم: بريوت. ط.د. رياض

ه، الـسيد، رفـا. االستشفاء بالطاقة الكونية الريكي والفونغ شـوي

 . م2004 دار احلرف العريب،: ، بريوت1ط. مجان

. العزعزي، عبد اللطيـف. أرسار الطاقة يف العالج والتطوير الذايت

ــي1ط ــو ظب ــة : ، أب ــشارات اإلداري ــز لالست ــز التمي مرك

 .م2003 والتطوير،

ط، .د. بدوي، عبـد الـرمحن. اإلنسانية والوجودية يف الفكر العريب

 .م1982 وكالة املطبوعات،: بريوت

الباقالين، أبـو بكـر . اإلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به

. حممـد زاهـد الكـوثري: حتقيق وتعليق. حممد بن الطيب

ــة والنــرش،: ، القــاهرة2ط  مؤســسة اخلــانجي للطباع

 .م1963

: ترمجة. السدير، ماكنتاير. بعد الفضيلة بحث يف النظرية األخالقية

 املنظمــة العربيــة :، بــريوت1ط. حيــدر حــاج إســامعيل

 .م2013 للرتمجة،

. حممـود اهلاشـمي: ترمجـة. وإكيدا، دايـساك. البوذية الفلسفة احلية

 .م2002 مركز االنامء احلضاري،: م.، د1ط

، 1ط. سليامن عـواد: ترمجة. رومتان، كورت. األدب األملاينتاريخ 

 .م1989 منشورات عويدات،: بريوت

ُغنـار، . يمة إىل القرن العـرشينتاريخ الفكر الغريب من اليونان القد

، 1ط. حيــدر إســامعيل. د: ترمجــة. ســيكريبك وأخــرين

 .م2012املنظمة العربية للرتمجة، : بريوت

. حممـود سـيد أمحـد: ترمجـة. رايت، ولـيم. تاريخ الفلسفة احلديثة

 .م2010التنوير للطباعة، : ، بريوت1ط

 نجيـب زكـي. د: ترمجـة. درسـل، برترانـ. تاريخ الفلسفة الغربية

 اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب،: ط، القـاهرة.د. حممود

 .م2010

مطبعـة جلنـة : ، القاهرة4ط. كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية

 .م1985 التأليف والرتمجة والنرش،

حمـسن : ترمجـة. الرتمجة الكاملة لكتـاب ليتـزو فيلـسوف الطاويـة

 .م2011 املركز القومي للرتمجة،: ، القاهرة4ط. فرجاين

. بيـع، طـارقر). Qigong(مترينات الطاقة احليوية والعالج الذايت 

 .م2012 دار الوفاء،: ، اإلسكندرية4ط

حـسيب : ترمجـة.  مريسـياايليـاد،. التنسيب والـوالدات الـصوفية

 منـــشورات وزارة الثقافـــة،: ط، دمـــشق.د. كاســـوحة

 .م1999

. يف هـزاعرشيف، رش. التنويم املغناطييس وتطوير الطاقة البرشية

 .م2013 دار غيداء،: ، عامن1.ط

أمحد األنـصاري، : ترمجة. جوزايا، رويس. اجلانب الديني للفلسفة

املركـز القــومي : ، القـاهرة2ط. حـسن حنفــي: مراجعـة

 .م2009 للرتمجة،

: حتقيـق. ابن تيمية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم. احلسنة السيئة

 لكتـاب العـريب،دار ا: ، بـريوت1ط. حممد عثامن اخلشت

 .م1985

ترمجــة  .غــاو، يب ســونغ وآخــرين. حكمــة التــاو، اصــغ جلــسدك

دار احلوار للنرش، : ، الالذقية2ط. سالم خري بك: وحتقيق

 .م2017

، 1ط. موفـق املـشنوق: ترمجـة. فـان. بـراج، هــ. حكمة الـصني

 .م1998األهايل للطباعة والنرش، : دمشق
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ــة املكــان ــا وطاق ــار، مهــا. حياتن ــامن1ط. العط هــال للنــرش : ، ع

 .م2016والتوزيع، 

: ط، بـريوت.د. إدوارد البـستاين: ترمجـة. ليـز، بـسكال، بخواطر

 .م1972 اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع،

العريبـي، . الديانات الوضعية احلية يف الـرشقني األدنـى واألقـىص

 .م1995 دار الفكر اللبناين،: ، بريوت1ط. حممد العريبي

. ابن تيمية، أبو العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم. قينيالرد عىل املنط

دار الكتـب : ، بـريوت1ط. حممد حسن إسـامعيل: حتقيق

 .م2003 العلمية،

يوسـف . د: ترمجة. أجرو، ف. رسالة يف النظام الفلسفي للرواقيني

 .م2009الفرات للنرش، : ، بريوت1ط. هواويني

: ترمجـة. سونإيتن، جلـ. روح الفلسفة املسيحية يف العرص الوسيط

اهليئـة املـرصية : ، القـاهرة1ط. إمام عبد الفتـاح إمـام. د

 .م2011 العامة للكتاب،

. البستي، أبو حاتم حممد بن حبـان. روضة العقالء ونزهة الفضالء

 :م.ط، د.د. حمي الدين عبد احلميد وآخـرينحممد : حتقيق

 .ت.دار الكتب العربية، د

 احلسن عبـد اجلبـار بـن األسد آبادي، أبو. رشح األصول اخلمسة

مكتبـة : ، القـاهرة2ط. عبد الكـريم عـثامن: حتقيق. أمحد

 .م2010 وهبة،

دار عـامل : ، عامن1ط. حجازي، أمحد. طاقة احلياة يف جسم اإلنسان

 .م2011 الثقافة،

: ط، الريـاض.د. أمحـد العمـري: ترمجة. ان، غايبرو. طاقة احلياة

 .م2003مكتبية العبيكان، 

: ، القـاهرة1ط. كامل، حسام الدين.  والشفاء الذايتالطاقة احليوية

 .م2012 مكتبة الرشوق الدولية،

. حقيقتــه وتطبيقاتــه دراســة عقديــة) فينــغ شــوي(طاقــة املكــان 

-كلية الرتبية: الرياض. رسالة املاجستري. الدورسي، منى

 .ـه1439جامعة امللك سعود، 

 الفيزيــاء الطاويــة والفيزيــاء احلديثــة، استكــشاف الــتامثالت بــني
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 مختلف أحاديث محلل السباق

 )1(عيد بن فرج بن عياد العصيمي

 جامعة املجمعة

 )هـ18/03/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛22/01/1443قدم للنرش يف (

  يدرس البحث األحاديث املتعارضة يف مسألة حملل السباق، من حيث خترجيها ودراسة أسانيدها، وبيـان وجـه االسـتدالل هبـا، وبيـان وجهـي:املستخلص

دفـع مـا يتـوهم مـن التعـارض بـني هـذه :  ومـن أهـداف البحـثاالستدالل املتعارضني فيها، وقوة االستدالل وضعفه، وذكر املرجحات للقول املختار فيهـا،

بـه عـىل جـواز عدم صحة رفع حديث املحلل وأنه مرسل عن التابعني، وأن أقـوى دليـل اسـُتدل : ومنهج البحث استقرائي حتلييل، ومن أهم نتائجهاألحاديث، 

 أنـه راهـن يف سـباقاته، وأن قـول @ بأهنا كانت قبل زمن حتريم القامر، ومل يثبت عن النبي :، وأجيب عنها> قصة رهان أيب بكر :القامر يف املسابقات املستثناة

دراسـة األدلـة :  بني النصوص، ومن أهم التوصياتأقوى دليًال وأرصح داللًة، وفيه مجعٌ : اجلمهور يف حتريم القامر يف مثل هذه السباقات، وجوازه برشط املحلل

 .العقلية التي اسُتدل هبا عىل جواز القامر يف السباق بني اخليل واإلبل والسهام

 .حملل، السباق، الرهان، القامر، خمتلف احلديث: الكلامت املفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Contradictory Hadiths of the race legitimizer 

Eid Faraj Ayad Alosaimi(1) 
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Abstract: The study discusses the contradictory hadiths about the race legitimizer topic, from the origin of it and studying Hadiths 
Sanad’s, to the explanation of its inferences, to clarifying the two conflicting sides of conclusions in it, and stating the strength and weakness 
of each conclusion, and affirming the sounder of the chosen hadiths in it. One of the objectives of the research is to reject the impressions of 
the contradiction between these hadiths. Methods: The research method is inductive and analytical. Results: Hadiths of the race legitimizer 
are not Morfa; instead, they are Morsel hadiths. The strongest hadith for the permissibility of gambling in the excluded competitions is the 
story of Abu Bakr's bet, which was clarified in the study that the betting of Abu baker was before the time of the prohibition of gambling and 
Prophet has not bet on races his entire life. Finally, the opinion of most scholars about the prohibition of gambling in such races and its 
permissibility on the condition of the race legitimizer is the strongest conclusion and clearest inference that combine contradictory hadiths. 
Recommendations: study the logical evidence that inferred the permissibility of gambling in the race between horses, camels and arrows. 

Keywords: race legitimizer, betting, gambling, contradictory hadiths  
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 املقدمة

احلمد هللا رب العـاملني، والـصالة والـسالم عـىل 

أرشف اخللق أمجعني، وعـىل آلـه وصـحبه ومـن تـبعهم 

 : بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

 }فإن مـن العلـوم التـي اهـتم هبـا الـصحابة 

علـم خمتلـف احلـديث، : وحفظوها وبينوها ملن بعـدهم

وهو إزالة ما يتوهم من التعـارض بـني أحاديـث النبـي 

، فتلقفهـا أهـل العلـم مـن بعـدهم عنايـًة وحفظــًا @

وتأليفًا، فظهرت املؤلفات املستقلة فيه، وكثر الكالم عنه 

يف أبواب العلم املتفرقة من الفقه، واألصول، والعقيـدة، 

 .واآلداب، والسري واملغازي

هو مبٌني مبسوٌط ظـاهٌر  ملسائل ماوكان من هذه ا

، وبعضها قـد تفـرق يف -  وهو األكثر- يف أبواب العلم

الكتب ودق الكالم فيه وتشعب؛ فكان لزامًا عـىل أهـل 

العلم إظهاره ومجعه وبيان األقوال فيـه وبـذل الغايـة يف 

 . ذلك

ومن ضـمن هـذه املـسائل التـي حتتـاج إىل مجـع 

أحاديث ( :ل العلامء هباأحاديثها ودراستها وبيان استدال

، وهي األحاديث التـي اسـتدل هبـا أهـل )حملل السباق

العلم يف حكم بذل املال بني املتسابقني عىل اخليل واإلبل 

والسهام، إذا دخل معهم من كان مكافئـًا هلـم ومل يبـذل 

شيئًا، وهو ما يسمى بمحلل الـسباق، فكانـت موضـوع 

 .بحثي هنا

 : أمهية البحث

األحاديث واآلثار يف مسألة حملل كونه جيمع  -1

السباق، وهي أصٌل ملا جاء بعدها من أنـواع املـسابقات 

 .األخرى

 من أفرد هـذه -  حسب علمي-أنه ال يوجد  -2

 .األحاديث بدراسة عللها وخترجيها بشواهدها

أنــه يتنــاول الــرأي اآلخــر املجيــز للقــامر يف  -3

جمراهـا، املسابقة بني اخليل واإلبل والـسهام ومـا جيـري 

 استدالل أصحاب هـذا القـول باألحاديـث وبيان وجه

واآلثار فيها، ومقارنتها بقول من سبقهم من العلامء ممـن 

 .خالفهم

 :ة البحثمشكل

يدل عـىل جـواز البـذل يف   ما@ورد عن النبي 

املسابقات بني اخليل واإلبل والسهام مطلقًا، واسُتدل هبا 

ىل اشرتاط وجـود عىل جواز القامر فيها، وروي ما يدل ع

املحلل وإال كان قامرًا حمرمًا، فهـل حيمـل ذاك اإلطـالق 

عىل التقييد املذكور يف احلديث اآلخـر؟ وهـل احلـديثان 

صحيحان؟ وما موقف أئمة احلديث من علـل أحاديـث 

حملل السباق؟ وهل هناك أحاديث أخرى تـشهد هلـذين 

احلكمني؟ ثم هل ورد عن الصحابة والتـابعني مـا يـدل 

 أحد احلكمني؟ عىل 

 : حدود البحث

، )حملل السباق(مجع األحاديث واآلثار يف مسألة 
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وخترجيها، ودراسة أسانيدها، ووجه االستدالل هبا، مـع 

 .)1(ذكر الراجح من االستدالل وبيان وجه الرتجيح

 :  البحث أهداف

مجع طرق حديث حملـل الـسباق وشـواهده،  -1

 .ودراستها رواية ودراية

ــع األحاد -2 ــل مج ــديث حمل ــة حل ــث املعارض ي

 .السباق، ودراستها رواية ودراية

 دفع ما يتوهم من التعارض بني األحاديث يف -3

 .مسألة حملل السباق

 

                                                 
 عىل كتاب الفروسية البن القيم ألنه –ًا باهللا  مستعين- اعتمدت  ) 1(

أوسع من مجع األحاديث واآلثار يف هذه املسألة، فقد ذكـر مـا 

يقرب من اخلمسني دليًال وتعليًال لصحة قولـه، فجمعـت منـه 

ــت  ــواهدها وبين ــت ش ــا ومجع ــار وخرجته ــث واآلث األحادي

 مــع النظــر يف كتــب الفقــه املعتمــدة يف املــذاهب -أحكامهـا، 

 -، وتركت ما ذكره من التعلـيالت واألدلـة املعنويـة- بعةاألر

لئال يطول البحث عن املقصود، وهذه التعليالت مل أجد أحـدًا 

أجاب عليها من أهل العلم السابقني، وقد أجاب عـن بعـضها 

من كتب يف القامر وامليرس من البـاحثني املعـارصين، وأكثـرهم 

 يف رسالة الدكتوراة سليامن بن أمحد الالحم،. د: إفاضة وتوسعاً 

، وقد أحسن يف كثٍري )القامر حقيقته وأحكامه(: املطبوعة بعنوان

من جوانب الرد، وأطال فيـه، وإن كـان ينقـصه يشء يـسري يف 

الكالم عىل اآلثار واألحاديث ودراسة عللها وبياهنا بيانًا شافيًا، 

لة وهو أيضًا مل يلتزم باإلجابة عن مجيع ما أورده ابن القيم من أد

وتعليالت، وهو مضامٌر حيتاج إىل من ُجيري قلمه فيه مـن أهـل 

 .العلم الراسخني

 :إجراءات البحث ومنهجه

 املــنهج :املــنهج املتبــع يف هــذا البحــث هــو

 : االستقرائي التحلييل، مراعيًا هذه األمور

 .أوردت نص احلديث يف املتن -1

احلديث بـإيراد طرقـه واالخـتالف خرجت  -2

 .فيها يف صلب البحث

عزوت مصادر طرق األحاديـث واآلثـار يف  -3

 بــسبب كثــرة القــارئاحلاشــية؛ حتــى ال يتــشتت نظــر 

 .األرقام

درست االختالف والرتجيح مع بيان سـبب  -4

الرتجيح، وحكمت عـىل احلـديث مـن وجهـه الـراجح 

 . حدثنيصحًة وضعفًا، ودعمت ذلك بأحكام النقاد امل

ذكرت الشواهد لكل حديث، مقتـرصًا عـىل  -5

موضع الشاهد منـه، وذكـرت االخـتالف يف طرقهـا إن 

 .وجدت، مع بيان درجتها

مل أتوسع يف دراسة تراجم الرجال، فاكتفيـت  -6

ملن اُتفق عليه ضـعفًا أو توثيقـًا بـام ذكـره ابـن حجـر يف 

يـه التقريب، وما عداهم مما حيتاجه البحث فإين أكتفـي ف

بإيراد قوٍل من أقوال األئمة فيه مما ترجح يل بعد النظر يف 

  .األقوال األخرى

ذكرت وجه االستدالل من األحاديـث بعـد  -7

إيرادها مبارشًة، ألن لكل حديث وجـه يف االسـتدالل، 

وما كـان مـن األحاديـث متفـق الداللـة جعلـت وجـه 
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 .االستدالل بعد إيرادهم مجيعاً 

ورد من اآلثار عـن  ماذكرت بعد األحاديث  -8

الصحابة والتابعني يف هـذه املـسألة، وخرجتهـا وبينـت 

 .درجتها، ووجه االستدالل منها

ذكرت مـنهج العلـامء يف التوفيـق بـني هـذه  -9

األحاديث، وبيان وجه الداللة، مع ذكر املرجحـات ممـا 

 .وقفت عليه من كالمهم الدقيق يف هذه املسالة

فيهـا أهـم ختمت البحث بخامتـة ذكـرت  -10

 .النتائج والتوصيات

 .فهرست مصادر البحث ومراجعه -11

 : الدراسات السابقة

بعد البحث والتحري مل أجد دراسة حديثية فقهية 

 .مستقلة بموضوع البحث

 :خطة البحث

يشتمل البحـث عـىل مقدمـة، وثالثـة مباحـث، 

 : وخامتة، وفهرس للمصادر واملراجع، عىل النحو التايل

 ته، وحـدوده، مشكلأمهية البحث، و: ، وفيهااملقدمة

 .ه، وإجراءاته ومنهجه، والدراسات السابقةأهدافو

 أحاديث اشرتاط حملل السباق:املبحث األول  . 

 األحاديث واآلثار التـي اسـُتدل هبـا : املبحث الثاين

 : وفيه مطلبان، عىل عدم اشرتاط املحلل

 األحاديث املرفوعة يف الباب:املطلب األول . 

 اآلثار الواردة يف الباب: ثايناملطلب ال. 

 حكم اشرتاط حملل السباق:املبحث الثالث . 

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات:اخلامتة . 

 فهرس املصادر واملراجع. 

هذا وأسـأل اهللا أن يتقبـل هـذا العمـل، وجيعلـه 

ــدي  ــر يل ولوال ــل، وأن يغف ــل وارحت ــنام ح ــًا أي مبارك

بارك عىل نبينـا وللمؤمنني واملؤمنات، وصىل اهللا وسلم و

 .حممد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

*** 

 املبحث األول

 حملل السباقاشرتاط أحاديث 

مـن  «:، قـال@عن أيب هريرة، عـن النبـي  -1

 -   ؤَمن أن ُيسبََق يعني وهو ال يُ  -أدَخل فرسًا بني فرَسني، 

فليس بِقامٍر، ومن أدَخل فرسًا بني فرَسـني وقـد ُأِمـن أن 

 .»ُيسَبق فهو قِامرٌ 

هذا احلديث رواه الزهري، واختلف عليه، وعىل 

 :من هو دونه

، الوليـد بـن مـسلمما رواه هـشام بـن عـامر، عـن : أوالً 

 : واختلف عليه

   ، وعمــر بــن ســنان،القاســم بــن الليـث(فـرواه 

الوليد بن مـسلم، ، عن  عن هشام بن عامر)2()وابن دحيم

ابن املـسيب، عـن  عن الزهري، عن عن سعيد بن بشري،

                                                 
 ومن طريقـه البيهقـي ،)3/372(أخرجه ابن عدي يف الكامل   )2(

 ).19771) (10/34(يف الكربى 
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 . مرفوعاً >أيب هريرة 

سعيد بـن ، و)4(، وُعبيد بن َرشيك)3(دانعبْ (ورواه 

عن الوليد بن مـسلم، عـن  ،هشام بن عامر عن ،))5(أوس

   عــن  عــن ابــن املــسيب،،ةســعيد بــن بــشري، عــن قتــاد

 .  مرفوعاً > أيب هريرة

ورواة الوجهني متقاربون عـددًا وحفظـًا، فـرواة 

، وعمـر )6( ثقة:سم بن الليث الرسعني القا:الوجه األول

 هو إبراهيم :، وابن دحيم)7(إمام حمدث: بن سنان املنبجي

 . )8(بن عبدالرمحن الدمشقي، ثقة

عبداهللا بـن أمحـد  عبدان هو :والوجه اآلخر رواه

 :، قـال اخلطيـببن موسى بن زياد أبو حممد األهـوازي

                                                 
 ).3/372(أخرجه ابن عدي يف الكامل   ) 3(

 . ومل أقف عليه)9/161(يف العلل  ذكره الدارقطني  ) 4(

 ، ويف الـصغري)3613) (4/62(الطرباين يف األوسط أخرجه   )5(

 ،)276) (4/23( ويف مــسند الــشاميني ،)470) (1/285(

، )176) (1/299(ومن طريقـه اخلطيـب يف تـايل التلخـيص 

 ).12/12(وابن عساكر يف تارخيه 

: هشام بن خالـد األزرق بـدل: »املعجم الصغري« جاء يف :تنبيه  

عىل جزئه األول، وكذا رواه من هشام بن عامر، واقترص يف متنه 

، - اخلطيب يف تايل التلخيص، وابن عساكر يف تارخيـه -طريقه 

ورواه يف «: وهو خطأ من الطرباين، نبه عليه ابن عـساكر بقولـه

املعجم الصغري عىل وجه آخر فخالف يف نسب هشام ويف مـتن 

 .»احلديث

 ).5486( التقريب البن حجر  ) 6(

 ).14/590(للذهبي سري أعالم النبالء   ) 7(

 ).6/912(تاريخ اإلسالم للذهبي   ) 8(

، )9(»مجع املـشايخ واألبـواب، كان أحد احلفاظ األثبات«

عبيد بن عبدالواحـد بـن َرشيـك، : عبيد بن رشيك هوو

وثقــه ، و)10(هــو صــدوق: قــال الــدارقطنيأبــو حممــد، 

، )13(، وُنقل أنه تغـري يف آخـر أيامـه)12(، والذهبي)11(احلاكم

وحديثه هنا قد توبع عليـه مـن الثقـة؛ فهـو ممـا حفظـه، 

  هو سـعيد بـن احلكـم : والراوي الثالث سعيد بن أوس

   بــن أوس اخلفــاف، تــرجم لــه - كم أو ابــن عبــداحل-

، ومل يـذكرا فيـه جرحـًا وال )15(، والـذهبي)14(ابن عـساكر

 .تعديًال، واملتابعة له تدل عىل ضبطه هلذا احلديث

فلعل هشامًا يرويه عىل الوجهني، فرواة الطريقني 

ثقات، وفيهم األئمة احلفاظ، واحلمل فيه عىل هشام بـن 

ر   إال أنه ممن ُرمـي ؛قاً  فهو وإن كان صدو-  شيخهم-عامَّ

فـع إليـه ام دُ  وكلَّـ،ملا كرب تغـري «:حاتم بالتلقني، قال أبو

صح، كـان يقـرأ مـن أ ن، وكان قديامً لقَّ ن تَ قِّ ام لُ وكلَّ ، قرأه

 بعــد ذكــره -، وهــو مــا رجحــه ابــن حجــر )16(»كتابــه

فتبني هبـذا أن الغلـط فيـه مـن  «: حيث قال-للروايات 

                                                 
 ).11/16(تاريخ بغداد للخطيب   ) 9(

 ).12/392 (املرجع السابق  ) 10(

 ).767) (1/331(املستدرك للحاكم   ) 11(

 ).767) (1/331(يف التلخيص عىل املستدرك للذهبي   )12(

 ).5/355(لسان امليزان البن حجر   ) 13(

 ).21/12( عساكر تاريخ دمشق البن  ) 14(

 ).6/753(تاريخ اإلسالم للذهبي   ) 15(

 ).67-9/66(اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   ) 16(
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 .)17(»اآلخرهشام، وذلك أنه تغري حفظه يف 

 :وقد نص عىل التلقني يف هذا احلديث بخصوصه

ـن -  وهو الراوي عن هشام-عبدان   وذكر أن هشامًا ُلقِّ

سـعيد بـن بـشري، عـن الزهـري، عـن هذا احلديث عن 

سعيد، عن أيب هريرة، واحلديث عن قتادة، عن سعيد بن 

وهذا الذي «:  فقال ابن عدي، واستدرك عليه)18(»املسيب

لط وأخطأ، واحلديث عن سعيد بن بـشري، قاله عبدان غ

عن الزهري أصوب من سعيد بن بشري، عن قتـادة؛ ألن 

هذا احلديث يف حديث قتادة ليس له أصل ومن حـديث 

الزهري له أصل، قد رواه عن الزهري سفيان بن حسني 

 .)19(»أيضاً 

ورأي ابن عدي فيه قوة، وهو من تالميذ عبدان، 

، دالـٌة عـىل )20(ن كتابـهوله استدراكات عليه يف مواضع م

حسن معرفته بشيخه، ومما يؤيد رأي ابن عدي أن طريق 

سعيد بن بشري عن قتـادة أكثـر شـهرًة مـن روايتـه عـن 

، فطريقـه سـهل عـىل )21(الزهري، وله اختصاص بقتـادة

رس وأسـهل مـن الروايـة ــالرواة؛ فقبول تلقني روايته أي

  عن طريـق-األخرى؛ وهو ما رجحه الدارقطني، فقال 

                                                 
 ).6/3097(التلخيص احلبري البن حجر   ) 17(

 ).3/372(الكامل البن عدي   ) 18(

 ).3/372 (املرجع السابق  ) 19(

، 266، 2/145(، )533، 1/201(الكامل البن عدي : انظر  ) 20(

429.( 

 ).4/7(اجلرح والتعديل   )21(

 .)22(»ووهم يف قوله قتادة «:- عبيد بن َرشيك

حممـود رواه : والوجه األول قد توبع عليه هـشام

 .)24(، وهو ثقة )23(بن خالد الدمشقي

 : االختالف عىل الوليد بن مسلم: ثانياً 

، وحممــود -  يف أحــد الــوجهني-رواه هــشام  -

 عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشري،الدمشقي، عن 

   . مرفوعـاً >بن املسيب، عن أيب هريـرة الزهري، عن ا

 .- وتقدم خترجيه -

، ))26(، وموسى بن أيـوب)25(ابن راهويه(ورواه  -

 عـن  التنـوخي،سـعيد بـن عبـدالعزيزعن الوليد، عـن 

 > الزهري، عـن سـعيد بـن املـسيب، عـن أيب هريـرة

 .خمترصاً 

 حممـد  حممد بـنأمحد أبو :وطريق ابن راهويه فيه

ــن  ــاين، تكلب ــي اجلرج ــعفوهمك ــه وض ــوا في ــه - م    قال

بقية رجاله ثقات، والطريق اآلخـر رواه ، و- )27(أبو نعيم

ِصيبي األنطـاكي، : موسى بن أيوب وهو أبو عمران النـَّ

                                                 
 ).9/161(العلل للدارقطني   ) 22(

، واحلــاكم يف )2580) (4/224(أخرجــه أبــو داود يف ســننه   )23(

 ومن طريقه البيهقي يف معرفـة ،)2537) (2/125(املستدرك 

 ).19454) (14/151(السنن 

 ).6510(التقريب البن حجر   ) 24(

 ).6/127(أخرجه أبو نعيم يف احللية   ) 25(

 . ومل أقف عليها)9/162(علل الدارقطني   ) 26(

 ).4/362(تاريخ بغداد للخطيب   ) 27(
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 احلـسني بـن :، والـراوي عنـه)28(صـدوق: قال أبو حاتم

، وهذا الطريـق يقـوي طريـق )29(السميدع األنطاكي، ثقة

حديثه مما ينجرب أيب نعيم، السيام وأن جرح راويه يسري، ف

 .بمتابعة الثقات له

ــل  ــصدوق، فلع ــة وال ــيهم الثق ــوجهني ف ورواة ال

الطريقني صحيحان عن الوليد بن مسلم، واحلمل فيه عـىل 

، إال أن له ما ينكر، )30(الوليد، فهو وإن كان ثقة كثري احلديث

اختلطت عليه أحاديث مـا سـمع ومـا مل  «:قال اإلمام أمحد

، »هو كثري اخلطـأ «: وقال أيضاً ،»يسمع وكانت له منكرات

، فلعلـه غلـط يف هـذا )31(وهو شديد التـدليس مـشهورًا بـه

 بـدل ابـن بـشري، ، عبـدالعزيز بـن سـعيد:احلديث، فقـال

ومهــا مــن  - فتقــارب االســمني مــع االشــرتاك يف الطبقــة 

 يفيض ملثل هـذا االشـتباه والغلـط، وال ُيـستبعد -  شيوخه

ليسه، فيستبدل الثقة ابن  كام عرف من تد- تعمده يف التغيري 

 .، واهللا أعلم)33(، بالضعيف وهو ابن بشري)32(سعيد التنوخي

هـذا  «:-  عن طريـق التنـوخي-قال الدارقطني 

 .)34(»غلط، إنام هو سعيد بن بشري

                                                 
 ).8/135(اجلرح والتعديل البن أيب حاتم   ) 28(

 ).8/587(تاريخ بغداد للخطيب   ) 29(

 ).7456(التقريب البن حجر   ) 30(

 ).127) (51ص(طبقات التدليس البن حجر   ) 31(

 ).2358( التقريب البن حجر  ) 32(

 ).2276( رجع السابقامل  ) 33(

 ).9/162(العلل للدارقطني   ) 34(

: -  يف هذا الوجه الراجح-وتابع سعيد بن بشري 

 .)35(سفيان بن حسني

عن  ،)سعيد بن بشري، وسفيان بن حسني(كالمها 

 . مرفوعاً >هري، عن ابن املسيب، عن أيب هريرة الز

 :وخولفا

فرواه الثقات، عن الزهري، عن رجال مـن أهـل 

 .العلم

                                                 
 ومـن طريقـه ،)1/352(أخرجه أبو عبيد يف غريب احلـديث   ) 35(

، والبغـوي يف )1897) (5/155(الطحاوي يف رشح املشكل 

، وابن أيب شيبة يف املـصنف )2654) (10/396(رشح السنة 

  ومــن طريقــه البيهقــي يف الكــربى،)33552) (6/527(

ــــــد ) 19770() 10/34(   ، )10557) (16/326(، وأمح

، )4807) (5/341( كام يف إحتاف اخلرية ،وابن منيع يف مسنده

 ومن طريقه ابن حزم يف املحىل ،)2579) (4/224(وأبو داود 

 ضـمن جممـوع عـرشة أجـزاء ،، وسمويه يف فوائده)5/426(

، ومـــن طريقـــه ابـــن عبـــدالرب يف التمهيـــد )55) (87ص(

، والبـــزار يف )2876) (4/129 (، وابـــن ماجـــه)14/87(

ــسنده  ــب )7794) (14/229(م ــريب يف غري ــراهيم احل ، وإب

، ) 169) ( 2/506(، وابن املنذر يف اإلقناع )2/373(احلديث 

، والـدارقطني يف )5864) (10/259(وأبو يعـىل يف مـسنده 

كـام يف جممـوع ، ، وابـن البخـرتي)4195) (5/196(السنن 

 ضمن ،لد البزاز يف مشيخته، وابن خم) 5) (358ص(مصنفاته 

، وأبـو نعـيم يف احلليـة )34) (225ص(جمموع عرشة أجـزاء 

  ، )19770) (10/34(، والبيهقـــي يف الكـــربى )2/175(

، واحلـاكم يف املـستدرك )14/87(وابـن عبـدالرب يف التمهيـد 

ـــصغري ، )2536) (2/125( ـــسنن ال ـــي يف ال ـــه البيهق وعن

 ).19453) (14/151(، ويف املعرفة )3143) (4/91(
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 ) 36(  ذكره أبو داود- .رواه معمر، وشعيب، وعقيل

 .وهذا أصح عندنا :قال أبو داود، - )37(ومل أقف عليه

وهذا الوجه هو األرجـح فمـن رواه أكثـر عـددًا 

قدمة يف أصـحاب الزهـري، وأحفظ، وهم من الطبقة امل

، )38( سـعيد بـن بـشري األزدي، ضـعيف:واملخالف هلـم

ثقـة يف غـري الزهـري وسفيان بن حسني هو الواسـطي، 

 .)39(باتفاقهم

ومن كان هـذا حالـه فحديثـه ضـعيف ال جيـوز 

االحتجاج به، مع خمالفته ملن هو أوثق منه وأحفظ، وهم 

الزهري، أئمة هذا الشأن، ومن الطبقة العليا يف أصحاب 

فيبعد أن يكون احلـديث مرفوعـًا ومل يـروه غـري هـذين 

 !الضعيفني

 :-  عن طريق سفيان بـن حـسني-بو حاتم قال أ

مل يعمل سفيان بن حـسني يشء، ال يـشبه أن ! هذا خطأ«

                                                 
 ).4/224(سنن أيب داود   ) 36(

الليث : (  هذا الطريق نقله ابن تيمية وتبعه ابن القيم، وزادا:تنبيه  ) 37(

ــد األيــيل   ، عــن الزهــري، عــن )بــن ســعد، ويــونس بــن يزي

 ، فجعال احلديث عن ابن املسيب، وذكـرا-  قوله- ابن املسيب

  أن مالكًا رواه عن الزهري كـذلك، والـذي وقفـت-  أيضاً -

عليه أنه عن الزهري، عن رجال مـن أهـل العلـم، والـذي يف 

املوطأ إنام هو عن حييى بن سعيد األنصاري، عن ابـن املـسيب، 

 .قوله

 ).2276( التقريب البن حجر  ) 38(

 ).2437( املرجع السابق  ) 39(

 وأحـسن أحوالـه أن يكـون عـن ،@ يكون عن النبي

 عـن ،سعيد بن املسيب قوله، وقد رواه حييى بـن سـعيد

 .»سعيد قوله

  ، )40(ابـن معـني: -  غـري مـن تقـدم-ن أعلـه ومم

، )43(، وابن تيمية)42(، وابن عبدالرب)41(وأبو عبيد القاسم بن سالم

 .)45(، وابن حجر)44(ابن القيم و

ومما يقوي وقفه عىل التابعني اشتهار هـذا الـرأي 

 : عنهم، ووروده من غري طريق الزهري عنهم

أبيه، ابن أيب الزناد، عن ، و)46(فقد رواه ابن املسيب

 من أهل املدينـة كـانوا  إىل قوهلميعن الفقهاء الذين ينته

الرهان يف اخليل جائز إذا أدخل فيها حملل، إن  «:يقولون

، وينبغـي أن يكـون ق مل يغـرم شـيئاً بِ ق أخذ، وإن ُسـبَ َس 

                                                 
 وعزاه البن أيب )6/3097(نقله ابن حجر يف التلخيص احلبري   ) 40(

 .خيثمة، ومل أقف عليه

 ).1/352(غريب احلديث أليب عبيد   ) 41(

 ).14/87(التمهيد البن عبدالرب   ) 42(

 ).3/90(، )1/495(البن تيمية » الفتاوى الكربى«يف   ) 43(

 ).1/172(الفروسية البن القيم   ) 44(

 ).492ص(بلوغ املرام البن حجر   ) 45(

، ومــن )1697) (3/666(أخرجــه اإلمــام مالــك يف املوطــأ   ) 46(

ــي يف ــه البيهق ــربى طريق ــسنن الك  ،)19772) (10/35( ال

، وسعيد بن منصور يف سـننه )2ص(ومعمر بن املثنى يف اخليل 

 كام يف إحتـاف اخلـرية ،، ومسدد يف مسنده)2958) (2/394(

) 6/527(وابــن أيب شــيبة يف املــصنف ، )4806) (5/341(

 .وسنده صحيح). 33551(
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 .)47(» باخليل يف النجاء واجلودةاملحلل شبيهاً 

  وهذه الكثـرة مـن األئمـة الـسابقني والالحقـني 

 ُتبني تساهل مـن خـالفهم -أعلم بعلل احلديث  وهم -

وصحح طريق سفيان بن حسني بمتابعة سعيد بن بـشري 

، فإن متابعة الضعيف ال تغنـي شـيئًا، وكيـف وقـد )48(له

 !.خولف من األئمة الثقات احلفاظ؟

سابق بني اخليل،  @عن ابن عمر، أن النبي  -2

ال سـبق «:، وقـالالً ، وجعل بينهام حملِّ وجعل بينهام سبقاً 

 . »إال يف حافر أو نصل

ــب(رواه  ــن كاس ــداهللا ب ــن )49(عب ــراهيم ب ، وإب

                                                 
اد ، بإســن)19773) (10/35(أخرجــه البيهقــي يف الكــربى   )47(

 .صحيح

هذا حديث صحيح اإلسناد، فإن الشيخني وإن مل «: قال احلاكم  ) 48(

خيرجا حديث سعيد بن بشري وسفيان بن حـسني فهـام إمامـان 

بالشام والعراق وممن جيمع حديثهم والذي عندي أهنام اعتمـدا 

، وقـال »حديث معمر عىل اإلرسال فإنه أرسـله عـن الزهـري

 .» الزهري صحيحتابعه سعيد بن بشري عن«: الذهبي

  ذكره ابن امللقن يف البدر املنري،أخرجه ابن أيب عاصم يف اجلهاد  ) 49(

، ومل أقف عليه يف املطبوع، وعبداهللا بـن كاسـب، مل )9/433(

أقف عليه، وقد نظرت يف كتب ابـن أيب عاصـم املطبوعـة فلـم 

إال يعقوب بن محيد بن ) ابن كاسب(أجد يف شيوخه من ُيدعى 

شيوخه الذين أكثر عنهم، وينـسبه إىل جـده، كاسب، وهو من 

وأحيانًا يذكر اسمه كامًال، ثم نظرت يف كتب الرتاجم فلم أجد 

 ذكـره البخـاري ،إال واحـداً ) عبـداهللا بـن كاسـب(من اسمه 

، وأبو حاتم اجلرح والتعديل )569) (5/181(التاريخ الكبري 

 =، وذكر له البخـاري حـديثًا واحـدًا، رواه)676) (5/145(

ــذر ــرية)50(املن ــن املغ ــى ب ــد )51(، وحيي ــن حمم ــد ب ، وأمح

 عاصم بـن عنعبداهللا بن نافع الصائغ، ، عن ))52(الساملي

 .، مرفوعاً >  عن عبداهللا بن دينار، عن ابن عمر،عمر

 :وخالفهم

داهللا بن يعقوب بن محيد بن كاسب، فرواه عن عب

 > نافع، عن عاصم بن عمر، عن نافع، عن ابـن عمـر

 .)53(» سابق بني اخليل، وجعل بينهام سبقاً #أنه «

 :والوجه األول أرجح، فهم أكثر عـددًا وأحفـظ

                                                                          
، -  أي الـرضير-سمع منه أبو معاوية «: عن األعمش، وقال=

  انتهى كالمـه، وذكـر نحـوه » روى عنه موسى بن أعني: ويقال

  أبو حاتم، وهـذا املـرتجم لـه ال يمكـن أن يكـون مـن شـيوخ 

ابن أيب عاصم، فهو من طبقة شيوخ شيوخه، فـال أدري أوهـم 

الطريـق فيه ابن امللقن، أو وقع مصحفًا، وعليه فإن صـح هـذا 

عن يعقوب بن محيد ابن كاسب، فهو طريق ثـاٍن غـري الطريـق 

اآلخر عنه، فقد رواه هناك وخالف يف إسـناده ومتنـه، فجعـل 

، )التحليـل(مكان عبداهللا بن دينـار، ومل يـذكر يف متنـه ) نافعاً (

 .ويعقوب ضعيف

 ).4689) (10/543(أخرجه ابن حبان يف صحيحه   ) 50(

 ).7936) (8/51(وسط أخرجه الطرباين يف األ  ) 51(

وجعـل (، يف املطبـوع )6/394(أخرجه ابن عدي يف الكامـل   ) 52(

، وهـو )فحـالالً (، وذكر املحقق يف نـسخة أخـرى )بينهام جماالً 

كـام نقلـه األئمـة يف ) حملالً : (تصحيف ال معنى له، والصواب

ــيم،  ــن الق ــر، واب ــن حج ــبييل، واب ــداحلق اإلش ــبهم، كعب   كت

 .وابن امللقن، وغريهم

  ذكره ابن امللقن يف البدر املنري،أخرجه ابن أيب عاصم يف اجلهاد  ) 53(

 .، ومل أقف عليه يف املطبوع)9/433(
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، وحييى بن املغرية )54(صدوق: فإبراهيم بن املنذر احلزامي

، وأمحد بن حممد ابن أيب بكر هو الساملي، مـن )55(صدوق

عبداهللا بـن عمـر، ومل أقـف لـه عـىل جـرح ولد سامل بن 

، وقـال يف مـوطن )56(وتعديل؛ إال أن اهليثمي وثقـه مـرًة 

، ومتابعة الصدوَقْنيِ له تقوي حفظـه )57(»ال أعرفه «:آخر

 .هلذا احلديث

ضـعفه غـري :  يعقوب ابن كاسب:واملخالف هلم

قـال . )58(داود، والنـسائي ضعفه أبو حاتم، وأبو -واحد 

 علــامء احلــديث، لكنــه لــه منــاكري كــان مــن «:الــذهبي

، ولعل سبب خطئه يف هذا احلديث، شـهرة )59(»وغرائب

، بدون ذكر التحليل >احلديث عن نافع، عن ابن عمر 

؛ فظن أن احلديث عـن طريـق نـافع، فـرواه عنـه )60(فيها

                                                 
تكلـم فيـه أمحـد ألجـل : ، وقـال)253( التقريب البن حجـر  ) 54(

: ، قال أبو حاتم- يرض يف صدقه يف احلديث وهذا ال -. القرآن

 .)2/193( اجلرح والتعديل ،صدوق

 .)7652( بن حجرالتقريب ال  ) 55(

 ).9/46(جممع الزوائد للهيثمي   ) 56(

 ).7/20 (املرجع السابق  ) 57(

 ).4/451(ميزان االعتدال للذهبي   ) 58(

 ).4/451 (املرجع السابق  ) 59(

، ومسلم )2868) (4/31(، ويف )420) (1/91(رواه البخاري   ) 60(

 مـا ضـمر @أجرى النبي ««، ولفظه )1870) (3/1491(

حلفياء إىل ثنية الوداع، وأجرى مـا مل يـضمر مـن من اخليل من ا

وكنـت فـيمن «: ، قـال ابـن عمـر»الثنية إىل مسجد بني زريـق

 .»أجرى

 . واهللا أعلم،خمترصاً 

وأيًا كان الصواب من هذين الطريقني، فإن مداره 

فص بن عاصم بن عمر، وهـو عىل عاصم بن عمر بن ح

وعاصـم هـذا  «:، قـال ابـن حجـر)61(ضعيف ال حيتج به

ضعيف، واضطرب فيه رأي ابن حبان، فصحح حديثـه 

 وقـال يف، ال جيوز االحتجاج به: تارة، وقال يف الضعفاء

 .)62(» وخيالفخيطئ: »الثقات«

فاحلــديث ضــعيف جــدًا هبــذا اإلســناد، وذكــر 

ي، عـديث ابـن التحليل فيه منكر، وضـعف هـذا احلـد

 .)63(عبداحلقو

، )ال سـبق إال يف خـف ونـصل( :وأما بقية لفظه

، وهـو )64( يف الـسنن،>فقد ورد من حديث أيب هريرة 

 .صحيح

 : قـال@أن رسول اهللا : > عن أيب هريرة -3

 ، واذا مل يـدخل املرتاهنـان فرسـاً )65(َب نَـ وال َج َب لَ ال َج «

                                                 
 ).3068(التقريب البن حجر   ) 61(

 ).6/3099(التلخيص احلبري البن حجر   ) 62(

 ).3/16(األحكام الوسطى لعبداحلق   ) 63(

 .وسيأيت خترجيه يف املبحث الثاين  ) 64(

هـذا ُيفـرس عـىل أن الفـرس ال جيلـب عليـه يف «: طايبقال اخل  ) 65(

السباق، وال يزجر الزجر الذي يزيد معه يف شأوه، وإنام جيب أن 

يركـــضا فرســـيهام بتحريـــك اللجـــام وتعـــريكهام العنـــان، 

واالستحثاث بالسوط واملهامز وما يف معنامها من غري إجـالب 

 =فـاً إن معناه أن جيمع قوم فيـصطفوا وقو: بالصوت، وقد قيل
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 .)66(»يستبقان عىل السبق به فهو حرام

 من بني خمزوم مـن ولـد احلـارث بـن  رجلرواه

   عــن ، عــن األعــرج،حــدثني أبــو الزنــاد:  قــال،هــشام

 . به> أيب هريرة

ويف إسناده رجل جمهول، فال يـصح االستـشهاد 

به، ولو كان هذا احلديث عنـد أيب الزنـاد الشـتهر؛ فـإن 

طريقه هذا معروف بني املحدثني، ويبعد أن ينفرد به مـن 

نه األول منه قد روي عـن غـري هذا حاله يف اجلهالة، ومت

، رواه عبــداهللا بــن عمــرو، وابــن عمــر، >أيب هريــرة 

 ومل يذكر أحد مـنهم ،}(67) وعمران بن حصني، وأنس

 . املحلل

* * * 

 

 

 

                                                                          
فيقال أهنـم : وأما اجلَنَب. من اجلانبني وجيلبوا فنهوا عن ذلك=

كانوا جينبون الفرس حتى إذا قاربوا األمد حتولوا عن املركـوب 

ه الركوب إىل الفـرس الـذي مل يُركـب فنُهـي عـن  الذي قد كدَّ

 ).2/256( معامل السنن .»ذلك

ه ابن القيم  عزا،أخرجه أبو إسحاق اجلوزجاين يف كتابه املرتجم  ) 66(

 عزاه ابن ،»اجلهاد«، وابن أيب عاصم يف )1/159(يف الفروسية 

 .، ومل أقف عليه)4/301(حجر يف التلخيص احلبري 

، وســيأيت )3/1323(التلخــيص احلبــري البــن حجــر : انظــر  ) 67(

 .خترجيها يف املبحث الثاين

 املبحث الثاين

 األحاديث واآلثار التي اسُتدل هبا 

 عىل عدم اشرتاط املحلل

سأذكر يف هذا املبحث األحاديـث واآلثـار التـي 

ا جلواز القامر يف سباق اخليـل واإلبـل والرمـي اسُتدل هب

وما جيري جمراها مما ُيستعان به عىل اجلهاد وإعـالء احلـق 

، وأبــني وجــه )68(وإثباتـه، وأنــه ال ُيـشرتط املحلــل فيهـا

الداللــة مــن األحاديــث بعــد خترجيهــا، واإلجابــة عــىل 

 : االستدالل بعده، وجعلته يف مطلبني

  :وعةاألحاديث املرف: املطلب األول

 يف مراهنته كفار >أيب بكر الصديق حديث  -1

 : قريش

 :  تعاىليف قوله >عن ابن عباس       

   ]كان املرشكون حيبون أن تظهر : ، قال]2-1:الروم

 ألهنم أهل أوثان، وكان املسلمون ؛فارس عىل الروم

 ألهنم أهل كتاب، ؛حيبون أن تظهر الروم عىل فارس

 فقال ،@روه أليب بكر، فذكره أبو بكر لرسول اهللا فذك

بكر  فذكره أبو:  قال»بونلِ غْ أما إهنم سيَ  «:@رسول اهللا 

، فإن ظهرنا، كان لنا اجعل بيننا وبينك أجالً : هلم، فقالوا

 كذا وكذا، وإن ظهرتم، كان لكم كذا وكذا، فجعل أجالً 

للنبي  مخس سنني، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر

                                                 
مل أقف عىل غري كالم ابن القيم يف االستدالل هبـذه األحاديـث   ) 68(

 .آلثار عىل جواز القامر يف هذه املسابقاتوا
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: راه قالأُ : ون، قالها إىل دُ أال جعلتَ  «:قال ف،@

ما دون : البضع: قال سعيد بن جبري:  قال- »العرش؟

 : فذلك قوله:  ثم ظهرت الروم بعد، قال- العرش   

       إىل قوله :              

 يفرحون : قال. ]4:الروم[      ]69(»]5:الروم(. 

 :ورجاله ثقات، ويف بعض رواياته قـول سـفيان

 .)70(»فبلغني أهنم غلبوا يوم بدر«

                                                 
) 4/490(، ويف )2395) (4/296(أخرجه أمحـد يف املـسند   ) 69(

، )1/371(، ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )2769(

 والبخاري يف خلـق ،)144) (10/144(والضياء يف املختارة 

ــاد  ــال العب ــه )45ص(أفع ــذي يف جامع ) 5/343(، والرتم

، ويف )11325) (10/212(ائي يف الكـربى ، والنس)3193(

، وابــــن جريــــر يف تفــــسريه )56) (119ص(اإلغــــراب 

ـــــشكل )18/447( ) 7/438(، والطحـــــاوي يف رشح امل

) 12/29(، والطــــــرباين يف الكبــــــري )2988( ،)2987(

ــارة ، )12377( ــضياء يف املخت ــه ال ــن طريق ) 10/146(وم

ــستدرك ) 145( ــاكم يف امل ــن،)3540) (2/445(، واحل   وم

، وابـن عـساكر يف )2/330(طريقه البيهقي يف دالئـل النبـوة 

) 351ص( وأبو نعيم يف دالئل النبوة ،)1/372(تاريخ دمشق 

ــوة )242( ــل النب ــق )2/330(، والبيهقــي يف دالئ   ، مــن طري

  أيب إسحاق الفـزاري، عـن سـفيان الثـوري، عـن حبيـب بـن 

 .، به>أيب عمرة، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس 

 >جاء معنى هذه اللفظة من حديث أيب سعيد اخلدري و  )70(

، والطربي يف )3192) (5/343(أخرجه الرتمذي يف سننه 

  ، من طريق األعمش، عن عطية، عن )18/457(تفسريه 

ملا كان يوم بدر ظهرت «: قال«: ، ولفظه> أيب سعيد اخلدري

   : الروم عىل فارس فأعجب ذلك املؤمنني فنزلت  

هـي ، و>وروي من وجه آخر عن ابن عبـاس 

 .)71(رواية مرسلة

                                                                          
  ..«. التقريب،صدوق خيطئ كثرياً : وعطية العويف  

 .، فلعل هذا من خطئه)4616(

وهو طريق روي عن الزهري، واختلف عليه، وعىل أحد الرواة   ) 71(

 : عنه

 الراوي  -  االختالف عىل عبداهللا بن عبدالرمحن اجلمحي:أوالً   

 : - عن الزهري

، وابـن جريـر يف )3191) (5/342(أخرجه الرتمذي يف سـننه   

) 7/441(، والطحاوي يف مـشكل اآلثـار )18/448(تفسريه 

 ، وابن عساكر)2/297(، وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان )2991(

ـــه  ـــارة )1/396(يف تارخي ـــضياء يف املخت ) 11/158(، وال

، من طريق عبداهللا بن عبـدالرمحن اجلمحـي، )147( ،)146(

هللا بن عتبـة، عـن عن ابن شهاب الزهري، عن عبيداهللا بن عبدا

املناحبة املراهنة، «: ، خمترصًا، وفيه قول اجلمحي>ابن عباس 

هذا حـديث : قال الرتمذي «،»وذلك قبل أن يكون حتريم ذلك

 . »حسن غريب

معن بن عيـسى، : وهذا الطريق مشهور عن اجلمحي، رواه عنه  

 .وحممد بن خالد بن عثمة

 :فأما طريق معن بن عيسى، فاختلف فيه  

، عن )2990 ()7/441 (ه الطحاوي يف مشكل اآلثارفأخرج  

حممد بن عيل بن زيد املكي، عن إبراهيم بن املنذر احلزامي، عن 

عن عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلمحي عن  َمْعن بن عيسى القزاز،

: الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن ابن عباس وفيه

 مـا بـني الـثالث إىل هّال احتطت فإّن البضع «:@قول النبي 

 .»التسع

 :  وخولف حممد املكي•  

 =عن مسعدة بن) 9146) (9/69(فرواه الطرباين يف األوسط   
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سعد العطار املكي، عن إبراهيم بن املنذر احلزامي، عن معـن =

بن عيسى، عن عبداهللا بن عبدالعزيز الليثي، عن الزهري، عـن 

 الـسبع إىل البـضع مـا بـني: عبيداهللا، عن ابن عباس، مرفوعـاً 

 .العرش

: عبداهللا بـن عبـدالعزيز الليثـي، وقـال: فجعل مكان اجلمحي  

 .فأبدل الثالث بالسبع) البضع مابني السبع إىل العرش(

وحممد املكي أوثق مـن مـسعدة، فهـو حمـدث مـشهور، وثقـه   

 يف ،، وقال عنه الذهبي)89ص( التقييد البن نقطة ،الدارقطني

ــه  ــة «: )6/1038(تارخي ــدث مك ــصدق حم ــع ال ــه، م يف وقت

، ومسعدة العطار، نقل احلميـدي يف جـذوة املقتـبس »واملعرفة

سـمعت طـاهًرا «:  قال خالد بن سـعد األندلـيس،)247ص(

 - يعنـي ابـن اجلبـاب -يعني ابن عبد العزيز، وأمحد بن خالـد 

 .»ُحيِْسنان الثناء عليه

 :وهذا الوجه عن احلزامي قد توبع عليه من الثقات  

عــن موســى بــن  ،)18/448(ربي يف تفــسريه فأخرجــه الطــ  

دي  .هارون الَربْ

 .، عن حممد بن إسحاق املُسيَّبي)2/394(واحلريب يف الغريب   

، من طريق عـيل بـن عبـداهللا )1/396(وابن عساكر يف تارخيه   

 .املديني

ثنا َمْعن بن عيسى القزاز، عن عبد اهللا بـن عبـد الـرمحن : قالوا  

د اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة، عـن اجلمحي، عن الزهري، عن عبي

هّال احتطت فإّن البضع ما  «:@قول النبي : ابن عباس، وفيه

 .»بني الثالث إىل التسع

 : وتوبع معن عىل هذه الرواية  

، والطحاوي يف مشكل )3191) (5/342(فأخرجه الرتمذي   

، من )2/297 (»أخبار أصبهان«وأبو نعيم يف ) 2991(اآلثار 

 .لد بن عثمةطريق حممد بن خا

، وحممد بن خالـد بـن -  يف الوجه الراجح عنه-معن ( كالمها  

 =، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلمحي، عـن الزهـري،)عثمة

                                                                          
 .عن عبيداهللا، عن ابن عباس به=

 : االختالف عىل الزهري: ثانياً   

 عن الزهـري، عـن عبيـد اهللا، - كام تقدم - فرواه اجلمحي -1  

 .اً عن ابن عباس به، خمترص

 ورواه ُعَقيل بن خالـد األَْيـيل، وابـن أخـي الزهـري، عـن -2  

 .، مطوالً - مرسالً  -الزهري، عن عبيد اهللا 

، والبيهقـي يف )54ص(أخرجه ابن عبداحلكم يف فتـوح مـرص   

، مـن )1/371(، وابن عـساكر يف تارخيـه )2/333(الدالئل 

 .طريق عقيل بن خالد

 .ريق ابن أخي الزهري، من ط)1/371(وابن عساكر يف تارخيه   

حدثنا الزهري، عن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن : قاال  

ملّـا أنزلـت هاتـان : مسعود، مرسًال، مطوالً، وفيه قال عبيداهللا

اآليتان ناحب أبو بكر بعض املرشكني قبل أن حيّرم القـامر عـىل 

وقت غلبة الروم بزمن احلديبية، وقال ) عقيل(، وحدد ...يشء

 ).بعد احلديبية( الزهري ابن أخي

أخـربين عبيـد اهللا :  ورواه يونس بن يزيد، عن الزهري قال-3  

مطـوالً : @بن عبد اهللا، عن رجل من أصـحاب رسـول اهللا 

فأهبم الصحايب، وحدد وقت ظهور الـروم عـىل فـارس بـزمن 

 . احلديبية

، عـن )2989) (7/440(أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار   

نعيم بن محاد، عن عبد اهللا بن املبـارك عـن حييى بن عثامن، عن 

 .يونس بن يزيد، به

، والطريـق )2/454( ميـزان االعتـدال ،ال يعرف: واجلمحي  

التي أهبمت الصحايب فيها من ال ُحتتمـل خمالفتـه، فيحيـى بـن 

ــالح ــن ص ــثامن ب ــاتم: ع ــن أيب ح ــال اب ــديل ،ق ــرح والتع  اجل

ونعـيم . »كتبت عنه، وكتب عن أيب، وتكلموا فيه «:)9/175(

 ).7166( التقريب ،صدوق خيطئ كثرياً : بن محاد

األكثـر واألحفـظ، : والطريق املرسلة صحيحة اإلسناد رواهـا  

 =وفيهم عقيل بن خالد، ثقة ثبت من أوثق الناس يف الزهـري،
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، )72(> عن نيـار بـن مكـرم :وللحديث شواهد

                                                                          
وقد تابع ابن أخي الزهري وهو وإن كان فيه يشء من اجلـرح =

ولذا قال .  الثقة لهاليسري، فطريقه هنا مما حفظه وضبطه، ملتابعة

 .واملرسل أشبه بالصواب): 19) (1/212( العلل ،الدارقطني

 وعنه ،)2481) (8/139(أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري   ) 72(

، وعبـداهللا بـن أمحـد يف )3194) (5/344(الرتمذي يف سننه 

 ومـــن ،)1210) (2/526(، ويف )116) (1/143(الـــسنة 

، ويف )510) (1/585(صفات طريقه البيهقي يف األسامء والـ

 ،)1/404(، وابــن خزيمــة يف التوحيــد )102ص(االعتقــاد 

ــة  ــضل يف احلج ــن الف ــامعيل ب ــه وإس ــن طريق ) 1/291(وم

، وابن قانع يف )7/442(، والطحاوي يف مشكل اآلثار )112(

) 7/200(، والطرباين يف األوسط )3/172(معجم الصحابة 

، وابـن بطـة يف )3/493(، وأبو الشيخ يف الطبقـات )7266(

، وأبــو القاســم اجلرجــاين يف تارخيــه )41) (5/271(اإلبانــة 

، )6464) (5/2704(، وأبـــو نعـــيم يف املعرفـــة )255ص(

 ، وابـن عـساكر)112) (1/262(وإسامعيل بن الفضل يف احلجة 

، )4/598(، وابن األثـري يف أسـد الغابـة )1/369(يف تارخيه 

 أبيـه، عـن عـروة بـن من طريق عبدالرمحن بن أيب الزناد، عـن

، بألفـاظ متقاربـة، ويف بعـضها >الزبري، عن نيار بن مكـرم 

 .اختصار

ضعفه أمحد، وابن معني، : ومداره عىل عبدالرمحن بن أيب الزناد  

 .وابن املديني، وابن مهدي، وأبو زرعة، والساجي، والنـسائي

 .)6/172(هتذيب التهذيب : انظر

والبـضع مـابني (ظـة وورد يف بعض طرقه اختالف يف رفـع لف  

 ): الثالث إىل التسع

ــــه الطــــرباين يف األوســــط      ، )7266) (7/200(فأخرج

من طريق حجاج بن حممد ). 3/493(وأبو الشيخ يف الطبقات 

         =).@وجعله مرفوعًا عن النبي (عن ابن أيب الزناد، به 

 : @  بنحوه، ويف آخره قول النبي >والرباء بن عازب 

ي عـن عبـداهللا بـن ، ورو)73(»هذا السحت، فتصدق بـه«

                                                                          
 :وخولف=  

مـن ) 2481) (8/139(فأخرجه البخاري يف التاريخ الكبـري   

 .ق إسامعيل بن أيب أويسطري

، مـن طريـق رسيـج بـن )1/404(وابن خزيمـة يف التوحيـد   

 .النعامن اللؤلؤي

 فجعاله من كالم كفـار قـريش - كالمها عن ابن أيب الزناد، به  

 .>أليب بكر

، وابن عـساكر )7/442(وأخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار   

  ن ، من طريق حممد بـن سـليامن لـوين، عـ)1/369(يف تارخيه 

 .>وجعله من قول أيب بكر . ابن أيب الزناد، به

ورواهتا ثقات، واالختالف ههنا يسري، فاملـشاورات يف حتديـد   

، وكفـار قـريش، >، وأيب بكـر @البضع دارت بني النبي 

 ألهنا بأمره، ومرة مـن @فمرة جيعلها الراوي من قول النبي 

 هلـا، قول أيب بكر فهي من نقله، ومرة عن املـرشكني بـإقرارهم

 .واهللا أعلم

ويف طريق إسامعيل بن أيب أويـس لفظـة منكـرة، فقـد ذكـر أن   

، ومل يذكرها غـريه ممـن }قريشًا أخذت الرهن من أيب بكر 

 هتذيب التهذيب ،رواه عن ابن أيب الزناد، وإسامعيل تكلموا فيه

)1/310(. 

، عن )6/298( عزاه ابن كثري ،أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه  ) 73(

بن احلسني، عن أمحد بن عمر الوكيعي، عـن مؤمـل، عـن عيل 

 .إرسائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء

) 1/434( عزاه ابن كثري يف جامع املـسانيد ،وأخرجه أبو يعىل  

، )5781) (6/252(، والبوصريي يف إحتـاف اخلـرية )852(

ـــة  ـــب العالي ـــر يف املطال ـــن حج ، )3680) (15/104(واب

 =، ومن طريقه ابن عـساكر)6/479 (والسيوطي يف الدر املنثور
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اذهـب فزايـدهم،  «:@ وفيه قول النبـي ،> مسعود

                                                                          
، مــن طريــق إبــراهيم بــن حممــد، عــن )1/373(يف تارخيــه =

ل،  . به املؤمَّ

قــال : (واحلــديث مــداره عــىل مؤمــل بــن إســامعيل القــريش  

منكر احلديث، ووثقه إسحاق بن راهويه وحييى بـن : البخاري

معني، ووثقه أيضًا ابن سعد والدارقطني ووصفاه بكثرة اخلطأ، 

إذا انفـرد بحـديث «:  حممد بن نرص املروزي حاله فقالوخلص

وجب أن يتوقف فيـه ويتثبـت، ألنـه كـان سـيئ احلفـظ كثـري 

، فحده أن ال حيتج به إال فيام توبع فيه، وفـيام لـيس مـن »الغلط

وهو كام قـال، ) 2/722(قاله املعلمي يف التنكيل . مظان اخلطأ

 .وقد انفرد هبذا اللفظ، فحديثه هنا منكر

، بـني إبـراهيم بـن )عزة بن بجـري( زاد ابن كثري يف السند :بيهتن  

حممد واملؤمل، ومل أر يف كتب الرتاجم من تسمى به، وهـو مـن 

أسامء النساء ال الرجال، وهي زيادة مل يذكرها ابن عـساكر، وال 

ابــن حجــر، وال البوصــريي، وأغلــب الظــن أهنــا تــصحيف، 

) عـزة(ده، وكلمة فإبراهيم بن حممد هو ابن عرعرة مشهوٌر بج

ومما يقوي هذا الظن أن لفظ احلديث أيـضًا حـصل . قريبة منها

هـذا (فعنـد ابـن كثـري بلفـظ : فيه يشء من االختالف يف متنـه

كام هي رواية ابن أيب حاتم املتقدمة، وكذا ) السحت فتصدق به

، وهي بلفظ آخر عنـد )6/479(عند السيوطي يف الدر املنثور 

، وعند البوصريي )ب، صوابه التنحيبهذا التحلي(ابن عساكر 

، وكـل هـذه )هذا للنجائب(، وعند ابن حجر )هذا النجائب(

االختالفات تقوي أن نـسخة سـنن أيب يعـىل التـي كانـت مـع 

هؤالء األئمة مل تكـن واضـحة يف هـذا املـوطن بالـذات، إذ ال 

معنى ملا ذكروه من األلفاظ يف املتن، فالنجائب هي الكرائم من 

يل، فكيف يكون الرهان هلا؟ والتحليب ال معنى له، اإلبل واخل

ولذا صوبه ابن عـساكر فحملـه عـىل التنحيـب، وهـو القـامر؛ 

 .ليوافق سياق القصة

 .تثبت ، وكلها ال)74(»وازدد سنتني

عــن عبيــداهللا بــن : وللحــديث شــواهد مرســلة

، ورواه قتـادة، -  وتقـدمت- عبداهللا بن عتبة، والشعبي

ومل تكونوا أحقاء أن تؤجلوا دون «: @وفيه قول النبي 

 إىل العرش، وزايـدوهم العرش، فإن البضع ما بني العرشة

وذلـك قبـل أن  «:، وفيـه»يف القامر، ومادوهم يف األجل

وكان ذلك مرجعه  « وحدد وقت الغلبة،»ينهى عن القامر

، ورواه عبدالرمحن بـن زيـد بـن أسـلم، )75(»من احلديبية

إّن البضع فيام بني الثالث  «:@فقال رسول اهللا  «:وفيه

، وروي )76(»ملناحبـةفارجع إىل القوم، فزد يف ا ،إىل التسع

                                                 
، عن سفيان بن وكيـع، )18/455(أخرجه الطربي يف تفسريه   )74(

عن املحاريب، عن داود بن أيب هنـد، عـن عـامر الـشعبي، عـن 

 .، مطوالً - عود قال ابن كثري هو ابن مس-عبداهللا

 : وخولف املحاريب  

، عـن يعقـوب بــن )18/455(فأخرجـه الطـربي يف تفـسريه    

إبراهيم، عن ابن عليه، عنـد داود بـن أيب هنـد، عـن الـشعبي، 

 .خمترصًا، ومل يذكر فيه هذه اللفظة. مرسالً 

وطريق اإلرسال أشبه، فرواته ثقات أثبات، وله متابعـة رواهـا   

، عــن معمــر، عــن )2270) (3/14(عبــدالرزاق يف تفــسريه 

رجل، عن الشعبي، مرسًال، ويف الطريق املخـالف سـفيان بـن 

 .)2/173(ميزان االعتدال :  انظر.وكيع، وهو ضعيف

، والطربي يف )2270) (3/14(أخرجه عبدالرزاق يف تفسريه   ) 75(

، بـسند )2/333(، والبيهقي يف الـدالئل )18/454(تفسريه 

 . صحيح

 .، بسند صحيح)18/456(يف تفسريه أخرجه الطربي   ) 76(
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، قـال )77(عن عكرمة فزاد فيه ألفاظًا وذكر تفاصيل كثـرية

، )78(»فهذا سياق غريـب، وبنـاء عجيـب «:عنها ابن كثري

 .كذاب: ويف سنده

  :-  واهللا أعلم-ومما تقدم يتبني 

 ال >أن القصة ثابتة مرفوعة عن ابن عبـاس  -

وم، مطعن يف إسنادها، لكن ليس فيها ذكٌر لزمن غلبة الر

وال أن أبا بكر أخذ الرهان أو أعطاه، وكذا مل يـصح أمـر 

 . أليب بكر أن يتصدق بالرهان@النبي 

يف زمن غـزوة : ورد يف زمن غلبة الروم قوالن -

، ويف زمــن احلديبيــة، يف - وهــي روايــة منقطعــة-بــدر

روايات مرسلة عن قتادة، والشعبي، وعبيداهللا بن عبداهللا 

رواية األشهر لكن مل أقف هلا بن عتبة بن مسعود، وهي ال

 .عىل سنٍد صحيٍح متصلٍ 

، يف )وذلـك قبـل حتـريم القـامر(وردت لفظة  -

بعض الطرق، وأغلـب الظـن أهنـا مـن قـول الزهـري، 

 .وسياق القصة يدل عليه

  :وجه الداللة من القصة: أوالً 

 قد أخـذ الرهـان >أن أبا بكر : أثبت ابن القيم

                                                 
، )18/450(، والطـربي )3/402(أخرجه مقاتل يف تفسريه   ) 77(

أبو بكر اهلذيل، ُسلمى بن عبداهللا بن ُسلمى، مرتوك : ويف سنده

، وميــزان )4/556(تــاريخ بغــداد للخطيــب : انظــر. كــذاب

 ).2/194(االعتدال للذهبي 

 ).6/301(تفسري ابن كثري   ) 78(

ر كان بعد نزول حتريمه، من املرشكني، وقرر أن أخذ القام

فإن غلبة الروم كانـت عـام احلديبيـة بـال شـك،  «:فقال

 حرم مـع حتـريم اخلمـر يف آيـة واحـدة؛ واخلمـروالقامر 

، حمـارص بنـي النـضري، وكـان @ حرمت ورسول اهللا

أحد بأشهر، وأحد كانت يف شوال سنة ثـالث  ذلك بعد

 >بأن القامر الذي أخذه أبو بكر  «، وذكر»بغري خالف

يأخذ القامر احلـرام بعـد ليس من القامر املحرم؛ إذ كيف 

، ثم بـني »هذا من املحال البني! علمه بتحريمه ونسخه؟

 @والرهـان مل حيـرم مجلـة؛ فـإن النبـي  «:وجهه بقوله

الرهان عىل : ، وإنام الرهان املحرم..راهن يف تسبيق اخليل

مـا الباطل الذي ال منفعة فيه يف الدين، وأما الرهان عىل 

 كام قد راهن -فيه ظهور أعالم اإلسالم وأدلته وبراهينه 

وقـد  «:، وقـال»... فهو من أحـق احلـق-عليه الصديق 

أمر أبا بكر أن يتصدق بام أخـذ  @روي أن رسول اهللا 

وهـذا إن صـح ال يـرض؛ فإنـه ، من املرشكني من الرهان

 .)79(»األوىل واألكمل واألليق بمنصب الصديقية

 -   كـام تـرى-  من ابن القـيم وهذه االستدالالت

 أخذ الرهان بعد غلبة الروم زمن >مبنية عىل أن أبا بكر 

احلديبيــة، ومل أر هــذا رصحيــًا يف الروايــات املرفوعــة وال 

املرسلة الصحيحة، وإنام الوارد ذكـر غلبـة الـروم وفـرح 

املؤمنني بذلك، وأن قريشًا طلبت الرهن ملا مـىض األجـل 

                                                 
 . وما بعدها)1/144(الفروسية البن القيم : ينظر  ) 79(
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 سنتني أو ثالث، فغلبهم > بكر األول بينهم، فامدهم أبو

  يف رهاهنم، ولعل ابن القـيم اسـتنتج مـن هـذه الغلبـة أن 

 أخذ الرهان فهـو الـسياق الطبيعـي للقـصة، >أبا بكر 

لكن يـشكل عليـه أن املراهنـة األوىل كانـت قبـل حتـريم 

 كـام يـدل عليـه سـياق القـصة - الرهان بل وقبل اهلجرة 

، -  ع كفـار قـريش م@واملشاورات بني أيب بكر والنبي 

ــة  ــالم باحلج ــدعوة إىل اإلس ــرتة ال ــان يف ف ــان الره فك

 ملثل هذه املراهنات ليبـني >والربهان، فاحتاج الصديق 

للمرشكني حجـة اإلسـالم الظـاهرة، ويـدعو إليـه بكـل 

 وأذن لــه باجلهــاد @وسـيلة ممكنــة، فلـام هــاجر النبـي 

وظهرت العـداوة واملحاربـة بـني املـسلمني واملـرشكني؛ 

 عـىل كفـار قـريش يف >ت الروم، وظهر أبو بكر انترص

رهانه القديم، وفرح املؤمنون هبذا النرص، ومل يكن لـه وال 

نـزول : للمسلمني من سبيل ألخذ الرهان؛ وذلك لسببني

حتريمه، وللعداوة التي ظهرت بعد ذلك واإلذن باجلهـاد، 

فأصبح الكفار حماربني قد حلت دماؤهم وأمواهلم، بسبب 

هم املـسلمني واسـتباحة أمـواهلم وديـارهم كيدهم وظلم

 أن يقـروا بـسبق -   واهللا أعلـم- التي هاجروا منها؛ فيبعد 

 .  يف الرهان فضًال عن بذهلم له>أيب بكر 

 :> ركانة @قصة مصارعة النبي  -2

 @صارع النبـي : عن عبد اهللا بن احلارث، قال

 بـشاة، شـاةٌ : ، فقـالأبا ركانة يف اجلاهلية، وكان شـديداً 

ين، عــاودْ :  فقــال أبــو ركانــة،@ اهللا رصعه رســوُل فــ

ين عـاودْ : ، فقـالأيضاً  @ اهللا فصارعه، فرصعه رسوُل 

، فقـال أيضاً  @ اهللا يف أخرى، فعاوده، فرصعه رسوُل 

 ، وشـاةٌ  أكلهـا الـذئُب شـاةٌ : ذا أقول ألهيلما: أبو ركانة

مـا كنـا «:@ت، فامذا أقول للثالثة؟ فقال النبـي تكرسَّ 

 .)80(» خذ غنمك،كغرمَ ك ونُ  نرصعَ لنجمع عليك أن

ــنادهيف و ــاد: إس ــن أيب زي ــد ب ــعيف ،يزي ، )81(ض

 فهـو .@وعبداهللا بن احلارث بن نوفل، مل يدرك النبي 

 .مرسل

وللحديث طرق وشواهد وقفت فيه عىل حديثني 

 :مرفوعني

أنـه  «: حديث حممد بـن ركانـة عـن أبيـه:األول

، وسـمعت النبـي @فرصعه النبـي  @صارع النبي 

فرق ما بيننـا وبـني املـرشكني العامئـم عـىل «: قولي @

 .)82(»القالنس

                                                 
ــدالرزاق   ) 80( ــه عب ــه )20909) (11/427(أخرج ــن طريق   ، وم

، )200ص(أبو الشيخ يف السبق عزاه ابـن القـيم يف الفروسـية 

، عن معمر، عن يزيـد بـن )4/162(وابن حجر يف التلخيص 

 . عن عبداهللا بن احلارث-أحسبه  -: أيب زياد، قال

 ). 7717(حجر التقريب البن   )81(

، والبخاري يف التاريخ )1/374(أخرجه ابن سعد يف الطبقات   )82(

، وأبو داود )1146) (3/337(، ويف )221) (1/82(الكبري 

، ومن طريقه البيهقي يف الـشعب )4078) (6/177(يف سننه 

، )515) (210ص(، ويف اآلداب )5847) (8/292(

ــراوي  ــالق ال ــامع ألخ ــب يف اجل ، )891) (1/384(واخلطي

 =، وأبو يعىل يف مسنده)1784) (4/247(والرتمذي يف سننه 
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إسـناده جمهـول ال يعـرف سـامع  «:قال البخاري

هذا حـديث غريـب  «:، وقال الرتمذي»بعضه من بعض

وإسناده ليس بالقائم، وال نعرف أبا احلسن العـسقالين، 

 .»وال ابن ركانة

كـان رجـل يقـال  «:قال حديث أيب أمامة : الثاين

كانــة وكــان مــن أفتــك النــاس وأشــدهم، وكــان ر: لــه

 .)83(» فذكر القصة مطوالً ،...مرشكاً 

أبو عبدامللك عيل بن  :ومتنه منكٌر جدًا، ويف سنده

 :وضـعف إسـناده .)84(يزيد اهلـاليل الدمـشقي، ضـعيف

 .)85(وابن حجر البيهقي،

  :وفيه ثالثة مراسيل

 .- املتقدم - مرسل عبداهللا بن احلارث:األول

                                                                          
، )751) (1/419(، والدواليب يف الكنـى )1412) (3/5(=

، )31) (288ص( كام يف مجهرة األجـزاء ،ويف مسند ابن زيدان

، والطرباين يف )769) (2/404(والبغوي يف معجم الصحابة 

ـــري  ـــيم يف املع)4614) (5/71(الكب ـــو نع ـــه أب ـــة ، وعن رف

ـــصحابة ،)2809) (2/1117( ـــة ال ـــده يف معرف ـــن من  واب

، مـن )5903) (3/511(، واحلاكم يف املـستدرك )653ص(

طريق حممد بن ربيعة الكاليب، عن أيب احلسن العـسقالين، عـن 

أيب جعفر بـن حممـد بـن ركانـة، عـن أبيـه، ويف بعـض طرقـه 

 .اختالف

   طريـق مـن) 2807) (2/1114(أخرجه أبو نعيم يف املعرفـة   ) 83(

 .أيب عبد امللك، عن القاسم، عن أيب أمامة

 ).4817(التقريب البن حجر   )84(

 ).4/299(التلخيص احلبري البن حجر   )85(

رسـل سـعيد بـن جبـري، وهـو صـحيح  م:الثاين

 .)86(اإلسناد إليه

                                                 
 ومن طريقـه ،)308) (235ص(أخرجه أبو داود يف املراسيل   ) 86(

، من طريـق موسـى )19761) (10/32(البيهقي يف الكربى 

 .بن إسامعيل

، وأبو نعيم يف املعرفـة )649ص(ة وابن منده يف معرفة الصحاب   

 .، من طريق يزيد بن هارون)2807) (2/1116(

ــسبق    ــشيخ يف ال ــو ال ــية -وأب ــيم يف الفروس ــن الق ــزاه اب  ع

 .، من طريق حممد بن كثري)1/140(

، عـن )موسى بن إسامعيل، ويزيد، وحممـد بـن كثـري(ثالثتهم   

 .محاد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبري، مرسالً 

 :خولفواو  

   عـزاه - فأخرجه أبـو بكـر الـشافعي، وأبـو الـشيخ يف الـسبق  

من رواية عبـد اهللا ). 4/299( يف التلخيص احلبري - ابن حجر

 . بن يزيد املدين

 عـــزاه ابـــن حجـــر يف اإلصـــابة ،»املؤتلـــف«واخلطيــب يف   

 .، من طريق حفص بن عمر)6/514(

 بـن ، عـن محـاد)عبداهللا بن يزيد، وحفـص بـن عمـر(كالمها   

سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، 

 ). أن السبق كان ثالثامئة، يف كل مرة مائة(ويف طريق حفص 

أقـل : أكثر عددًا وأحفظ، ومـن خـالفهم: والذي روى املرسل  

 .منهم حفظًا وضبطًا، ويف سندهيام من ال يصلح لالحتجاج

روزي، قـال أمحـد بـن عتـاب املـ: فطريق حفص بن عمر فيـه  

كـان شـيخًا صـاحلًا، روى ): 2/319(السمعاين يف األنـساب 

الفضائل واملناكري عن نوح بن أبى مريم اجلامع وعبـد الـرحيم 

بن زيد العمى وإسامعيل بن نـوح وغـريهم، وضـعفه يوسـف 

شـيخ : الشريازي احلافظ، وقـال أمحـد بـن سـعيد بـن معـدان

 =يف امليـزانصالح، روى الفـضائل واملنـاكري، ذكـره الـذهبي 
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 مرســل ابــن إســحاق عــن أبيــه، وهــو :الثالــث

 .)87(صحيح اإلسناد أيضاً 

فاملرفوع ال يثبت منه يشء، وأما مرسـل سـعيد بـن 

جبري، ومرسل ابن إسحاق، فهـي يف غايـة الـصحة إلـيهام، 

ولشهرة هذه احلادثة وتعدد خمرجها فقد قبلها أكثـر العلـامء 

 وهي مما يروى من التاريخ والقصص، فال يتشددون السيام

 .يف إسنادها كتشددهم يف أبواب العلم األخرى، واهللا أعلم

ويف  ،@ويقال إنه صارع النبي  «:قال ابن حبان

، وقـال )89( وكـذا قـال ابـن الـسكن)88(»إسناد خربه نظـر

                                                                          
ــه)1/118(= ــبهام بقول ــاكري «: ، وتعق ــن روى املن ــل م ــا ك م

ومنهم جاءت املنـاكري «: ، وخلص حاله املعلمي بقوله»يضعف

 . »وأما هو فصالح مغفل إلكثاره عن هؤالء

موسى : ومن هذه حاله فال يقبل منه خمالفته لإلمامني احلافظني  

وخالفـا جـادة التبوذكي، ويزيد بن هارون، وقد روياه مرسًال، 

الوصل عن ابن عباس، مما يقوي ضبطهام للحديث، ومما يؤيده 

عدم اخـتالفهام يف متنـه بخـالف الطريـق اآلخـر ففيـه بعـض 

االختالف يف عدد الرهان، وأنه ثالثامئة شاة، وهـو عـدد كثـٌري 

 .جدًا ال يتصور وقوعه

، )10/32(البيهقـي يف الكـربى : وقد ضعف إسـناد املرفـوع  

ابـن كثـري : ، وجوده)4/299( التلخيص احلبري  يفوابن حجر

ــة يف  ــة والنهاي ــيم)4/256(البداي ــن الق ــية  يف، واب  الفروس

 .)160ص(

 مـن طريـق ابـن إسـحاق 650أخرجه ابن منده يف املعرفة ص  )87(

 .صاحب املغازي، خمترصاً 

 ).3/130(الثقات البن حبان   )88(

 ).4/401(إكامل هتذيب الكامل ملغلطاي   )89(

لكنه  ... مذكور@ي وحديث مصارعته النب «:النووي

 املـصارعة واحلديث يف «: آخر وقال يف موضع)90(»مرسل

 . )91(»ضعيف

مـا روي مـن  «:قال احلافظ عبد الغني بن سـعيد

 أبا جهل ال أصل له، وحديث ركانة @مصارعة النبي 

ــي  ــصارعة النب ــا روي يف م ــل م ــا)92(»@أمث   : ، وأثبته

  .)96(، وابن القيم)95(، وابن كثري)94( وابن تيمية،)93(ابن اجلوزي

 :وجه الداللة من احلديث

أن الرتاهن كان من الطـرفني، : ثبت ابن القيم أ-

، الـشاة ليسرتجع طلب العود >ووجه ذلك أن ركانة 

 ...،ومل يكن له غـرض يف أن يغـرم شـاة أخـرى وثالثـة

 وهـو -لو كـان مـن جانـب واحـد  واملقصود أن الرهن

، مل يكن لـه يف العـودة بعـد الغـرم فائـدة -جانب ركانة 

ة وثالثة مع األوىل، وإما أن أصال، بل إما أن يغرم شاة ثاني

، وهـذا ممــا يعلـم أن ركانــة مل @تـستقر األوىل للنبــي 

يقصده، بل وال غريه من املتغالبني، وإنام يقصد املغلـوب 

فهذا األثر يدل ، بالعود اسرتجاع ما خرج منه وغريه معه

                                                 
 ).1/192( األسامء للنووي هتذيب  )90(

 ).2/162 (املرجع السابق  ) 91(

 ).4/300(التلخيص احلبري البن حجر   ) 92(

 ).4/401 (مغلطاي يف اإلكامل: نقله عنه  )93(

 ).1/221(املستدرك من الفتاوى البن تيمية   )94(

 ).4/256(البداية والنهاية البن كثري   )95(

 ).160ص(الفروسية البن القيم   ) 96(
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عىل جواز املراهنـة مـن اجلـانبني بـدون حملـل يف عمـل 

مه، وتصديق الرسـول يتضمن نرصة احلق، وإظهار أعال

 .)97(»هصالة اهللا وسالمه علي

وما ذكره ابـن القـيم مـن مقـصود الـسباق عنـد 

املتسابقني هو األغلـب يف الـسباقات، ولكـن لـيس هـو 

غـري  -الوحيد فيها، فقد يقصد املتـسابق أمـورًا أخـرى 

، من إظهار قوته وغلبته، وتدريب نفـسه - إحراز السبق

وإعـالء شـأنه ورفعـة وخيله، وانتـصاره بعـد هزيمتـه، 

منزلته، وكل هذه ال بذل فيها وهي مقصودة يف الـسباق، 

ظاهرة يف مغالبات الناس وطلبهم السباق فيام حيـسنون، 

فهمهم األول يف ذلك إثبات حسن عملهم وقوهتم فيـه، 

وهذه املكانة املعنوية تـوازي عنـد كثـري مـن النـاس مـا 

، ولعلها يكتسب من املاديات يف السباقات، بل قد تفوقه

لطلب العود يف املصارعة، السيام  >التي دفعت ركانة 

وقد اشتهر عنه أنه ال يرصع وكـان يفتخـر بـذلك، فلـام 

وقعت عليه الغلبة أراد أن يسرتجع مـا فقـده مـن اهليبـة 

والقوة فطلب العود وجعل فيه شاة ثقة بقوتـه، وألجـل 

هذا االحتامل فإن االستدالل هبذه الواقعة ضعيف، عـىل 

 هذه القصة عىل فرض ثبوهتا هبذه التفاصيل املذكورة، أن

كانت يف مكة قبل اهلجرة، وذلك قبل حتريم الرهان فـال 

يصح االستدالل هبا عىل جواز الرهان وبذل املال فيه من 

                                                 
 ).144-1/143(روسية البن القيم الف  )97(

الطرفني، ثم إن تقرير األحكام الفقهية واالسـتدالل هلـا 

بمثل هذه القصص التي مل يثبت هلا سنٌد مرفـوٌع فيـه مـا 

 .يه، واهللا أعلمف

، وفيه أربعة @إثبات فعل الرهان من النبي  -3

 : أحاديث

 @أن النبـي  «:> حديث عبد اهللا بن عمر -أ

بـني اخليـل،  قسبَّ  «:ويف لفظ له، »ق بني اخليل وراهنسبَّ 

 .»وأعطى السابق

، عـن )98(عبـداهللا بـن املبـارك: روى اللفـظ األول

 .، به>ر ، عن نافع، عن ابن عم)99(عبداهللا بن عمر

عبداهللا عن ، )100( نوحوقراد أب: وروى اللفظ الثاين

                                                 
) 9/250(عفان، أخرجه أمحد يف املـسند : رواه عن ابن املبارك  ) 98(

ــه)5348( ــري : ، وتابع ــدر املن ــن يف الب ــن امللق ــد اب ــر عن معم

   هـذا الـسند هـو املثبـت يف طبعـة الرسـالة، :تنبيه. )9/433(

 .- )ابن املبارك(وسقط من طبعة أمحد شاكر  -

، )عبـداهللا املكـرب(أن يف بعض النـسخ : ققو املسند ذكر حم:تنبيه  ) 99(

 ،) 3/553(واختاروا املصغر ألنه ورد كذلك يف أطراف املسند 

وهو عند ابن امللقن . - لكن قال عفان بدل عتاب، وهو خطأ -

، ويف لـسان )6/72(، لكن ذكر ابن حجر يف الفـتح )مصغراً (

هللا أن احلــديث مــن روايــة عبــدا): 2733) (3/296(امليــزان 

ــرية  ــاف اخل ــريي يف إحت ــال البوص ــذا ق ــرب، وك ــري املك العم

، ومل يــذكره ابــن حجــر يف إحتــاف املهــرة يف مــسند )5/342(

عبداهللا بن عمر املكرب وال املصغر، وقول ابن حجر والبوصريي 

مقدم عىل اختيار املحققني للمسند؛ إلمامتهام ولوروده أيضًا يف 

 .بعض النسخ

 ).5656) (9/471(د أخرجه أمحد يف املسن  ) 100(
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 .بهعن نافع عن ابن عمر بن عمر الُعَمري، 

 مـن طريـق :رويت هذه اللفظة من وجـه آخـرو

ري، عن نافع، عن ابن عمر مَ ، عن العُ )101(محاد بن سليامن

 فتـسبق، ،أن اخليل كانت جتري مـن سـتة أميـال «:{

 .»السابق @فأعطى رسول اهللا 

 مبهًام، ونص ابن حجـر عـىل -  الُعَمري-هكذا 

 .)102(أنه املكرب

 قــال محـاد بــن ســليامن: وهـو طريــق منكــٌر فيــه

 . جمهول:البيهقي

 فرواه عـن عبـداهللا بـن )103(عبدالرزاق: وخالفهم

 @ عن نافع، بـه، ولـيس فيـه أن النبـي ،عمر العمري

 .أعطى السابق أو راهن بيشء

داهللا بـن ولعل االضطراب فيه بسبب شيخهم عب

 .)104(عمر بن حفص الُعَمري، فهو ضعيف

سـفيان (فـرواه : وقد خولـف يف لفـظ احلـديث

وحييى بـن ، )107(عقبة بن خالد، و)106(، واملعتمر)105(الثوري

                                                 
 ).19769 ()10/34(أخرجه البيهقي يف الكربى   ) 101(

 ).2733) (3/296(لسان امليزان   ) 102(

 ).9596) (5/304(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف   ) 103(

 ).3489(التقريب البن حجر   ) 104(

 ).2868) (4/31(أخرجه البخاري يف صحيحه   )105(

، والـدارقطني )2576) (4/221(أخرجه أبو داود يف الـسنن   ) 106(

 ). 4816) (5/539(يف سننه 

 =، وابن حبـان)2577) (4/221(أخرجه أبو داود يف السنن   )107(

حممـد ، و)110(، وعبداهللا بن نمـري)109(، وأبو أسامة)108(سعيد

مجيعهم، عن عبيداهللا ) )112(، وسليم بن أخرض)111(بن عبيد

 ).وراهن(بة، وليس فيها لفظة بن عمر، به، بألفاظ متقار

ــوري ــظ الث ــذا لف ــي «: وه ــرى النب ــا  @أج م

، )115(ة الـوداعنيَّـ إىل ثَ )114(يـاءفْ  من اخليـل مـن احلَ )113(رمِّ ُض 

، قال »ريقر من الثنية إىل مسجد بني زُ مَّ َض وأجرى ما مل يُ 

 .وكنت فيمن أجرى: ابن عمر

                                                                          
ــحيحه = ــننه )4687) (10/543(يف ص ــدارقطني يف س ، وال

)5/539) (4815.( 

، وأبـو عوانـة يف )5438) (12/42(أخرجه البزار يف مسنده   )108(

 )5/540(نه ، والدارقطني يف سـن)7249) (4/441(املستخرج 

)4817.( 

، والبيهقي )7247) (4/441(أخرجه أبو عوانة يف املستخرج   ) 109(

 ).19766) (10/33(يف الكربى 

 ، والـدارقطني)7248) (4/441(أخرجه أبو عوانة يف املستخرج   ) 110(

 ).4818) (5/541(يف سننه 

 ).7249) (4/441(أخرجه أبو عوانة يف املستخرج   ) 111(

 ).4816) (5/539(ي يف سننه أخرجه الدارقطن  ) 112(

ُهـَو َأْن ُيظـاِهر َعَلْيَهـا بـالَعَلف : َتْضِمري اخلَيل«: قال ابن األثري  ) 113(

د َعَلْيَهـا . َحتَّى تسَمن، ُثمَّ َال ُتْعلف إَّال ُقوتًا لَتخـفَّ  َوِقيـَل ُتـشُّ

َتها فَيذهَب َرَهُلها وَيْش  لَّل باألِجلَّة َحتَّى َتْعَرق َحتْ وُجها وُجتَ تَدَّ ُرسُ

 .مادة ضمر) 3/99(النهاية يف غريب احلديث  .»حلُمها

َمْوِضـٌع بِاملَِْدينَـِة : َوُهَو بِاملَْدِّ والقْرص » احلَْفَياء««: قال ابن األثري  ) 114(

 .مادة حفا) 1/411(النهاية يف غريب احلديث » َعَىل َأْمَيالٍ 

 وهـي ثنيـة: اسم مـن التوديـع عنـد الرحيـل: بفتح الواو وهو  ) 115(

معجـم البلــدان  .مـرشفة عـىل املدينـة يطؤهـا مــن يريـد مكـة

)2/86(. 
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وقد روي هذا احلديث من طـرق صـحيحة عـن 

 :اللفظة الشاذة، رواهـا عـن نـافعنافع، وليس فيها هذه 

، ) 119(، وموسى بن عقبة)118(، والليث)117(، وأيوب)116(مالك(

، وأسـامة بـن )121(، وابـن أيب ذئـب)120(وإسامعيل بن أمية

 ).)122(زيد

ــه @ورد عــن النبــي  ومــا ــسباق لــيس في  يف ال

 قـد أعطـى @ترصيح بجـائزة الـسباق، ومل ينقـل أنـه 

 من -  يف السباقالسابق شيئًا، بل الوارد أن أول من أعطى 

 .-  )123(قاله الزهري - ، > عمر بن اخلطاب :-  اخللفاء

 أكنتم تراهنـون عـىل : ملا سئل>عن أنس  -ب

 لقد راهن عىل فرس له، نعم «:، قال@عهد رسول اهللا 

ــ ــه َس ــال ل ــاس ةَح بْ يق ــسبق الن ــبَ ، ف ــذلك،  )124(َش هَ ف ل

                                                 
ــأ   ) 116( ــك يف املوط ــه مال ــري -أخرج ــصعب الزه ــة أيب م  - رواي

)1/349) (902.( 

 ).4487) (8/68(أخرجه أمحد   ) 117(

 ).2869 ()4/31(أخرجه البخاري   ) 118(

 ).2870 ()4/31 (أخرجه البخاري  ) 119(

 ).701) (1/550(أخرجه احلميدي يف مسنده   ) 120(

 ).3583 ()6/225(أخرجه النسائي   ) 121(

 ).7253 ()4/442(أخرجه أبو عوانة يف املستخرج   ) 122(

ــه عبــدالرزاق   ) 123( ــن أيب شــيبة)9693) (5/304(أخرج  ، واب

 .وسنده صحيح) 33548 ()6/527(

، وهـي )فأهنش(، و)فانتشى(، و)فهش لذلك وأعجبه(وروي   ) 124(

هبش إليه يقال لإلنسان إذا نظـر  «:بمعنى، قال أبو عبيد القاسم

 =قـد: إىل اليشء فأعجبه فاشتهاه فتناوله وأرسع إليه وفرح بـه

 .)125(»وأعجبه

، ويزيـد )127(، وأبو كامـل)126(عفان بن مسلم (رواه

ــار ــن ه ــراهيم)128(ونب ــن إب ــسلم ب ــن )129(، وم ــد ب ، وأس

) )132(، وحجـاج بـن منهـال)131(، وابـن مهـدي)130(موسى

يـت، عـن رِّ الزبري بن اخلِ  عن سعيد بن زيد،مجيعهم، عن 

 .> عن أنس أيب لبيد،

 :وخولفوا

فـرواه إسـامعيل بـن إسـحاق، عـن سـليامن بـن 

، عن محاد بن زيد أو سعيد بن زيد، عن واصل )133(حرب

                                                                          
 ).3/144( غريب احلديث أليب عبيد .»هبش=

ـــــد   ) 125( ـــــه أمح  )21/257(، ويف )12626) (20/75(أخرج

)13689.( 

  ، ومـن طريقـه )12626) (20/75(أخرجه أمحـد يف املـسند   ) 126(

) 3/1576( والدارمي يف سننه ،)50/300(ابن عساكر يف تارخيه 

 ).4825) (5/544(، والدارقطني يف السنن )2474(

، ومـن طريقـه )13689) (21/257(أخرجه أمحد يف املـسند   )127(

 ).2580) (7/151(الضياء يف املختارة 

ــصنف   )128( ــيبة يف امل ــن أيب ش ــه اب ، )33558) (6/528(أخرج

ـــسنن  ـــدارقطني يف ال ـــضياء يف ، وا)4824) (5/544(وال ل

 ).2580) (7/151(املختارة 

 >أخرجــه محــاد بــن إســحاق بــن إســامعيل يف تركــة النبــي   ) 129(

 ).98ص(

 ).8850) (8/353(أخرجه الطرباين يف األوسط   ) 130(

 ).9/31(أخرجه أبو نعيم يف احللية   ) 131(

 ).19774) (10/35(أخرجه البيهقي يف الكربى   ) 132(

 .)19775) (10/36(أخرجه البيهقي يف الكربى   ) 133(
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، >، عن موسى بن عبيد، عن ابن عمـر موىل أيب عيينة

 .يف قصة أطول منها

كان سليامن بن حرب، حدثنا هبـذا : قال إسامعيل

محـاد بـن :  ثم قال بعد ذلـك،احلديث، عن محاد بن زيد

 . زيد أو سعيد بن زيد

ورواه أمحد بن سعيد الدارمي، عـن : بيهقيقال ال

ورواه ، سليامن بن حرب، عن محاد بن زيد من غري شـك

كـذا قـال البيهقـي، . د بن موسى، عن محاد بـن زيـدأس

والذي وقفت عليه من رواية الدارمي يف سننه عن عفان، 

مثل رواية األكثر، ومثلـه طريـق أسـد بـن موسـى فقـد 

 .-  كام تقدم-أخرجه الطرباين 

ــصواب،  ــبه بال ــظ أش ــر واألحف ــق األكث وطري

واملخالف هلم سليامن بن حرب ثقة حافظ لكـن روايتـه 

ردد فلعله مل يضبط هذا احلديث، ويف سياق القصة فيها ت

 >التي أوردهـا مـا يـدل عـىل إدخالـه حلـديث أنـس 

، فـأول > املشهور يف هذا احلديث فجعله عن ابن عمر

القصة كان حوارًا بـني ابـن عمـر وجلـسائه يف اِحلْجـر، 

وكانت األسئلة من ابن عمر جللسائه، ثم ذكر هلم فـضل 

معة، ثم دخل هذا السؤال من صالة الفجر مجاعة يوم اجل

، وكـان جوابـه مطابقـًا !التابعني البن عمر عن املراهنـة

 . )134(، وهذا نادر احلدوث>جلواب أنس 

                                                 
 أعلَّ هذا الطريق احلافظ رشف الدين الـدمياطي، البـدر :تنبيه  ) 134(

 =سقط بني موسى بن عبيدة«:  فقال،)9/424(املنري البن امللقن 

 مـداره عـىل سـعيد :واحلديث من وجهه الراجح

 :، قـال ابـن حجـر-  وهو أخو محـاد بـن زيـد-بن زيد 

 .)135(»صدوق له أوهام«

 ومـن الكفايـة يف «:وجود ابن القيم سنده وقـال

، -  يعني اإلمام أمحد- االحتجاج به رواية هذا اإلمام له

 .)136(»وعىل املانع إبداء ما يوجب عدم االحتجاج

ورواية اإلمام أمحـد ليـست دلـيًال عـىل الـصحة 

واالحتجاج، وقد ظهر من ختريج احلديث أن مداره عىل 

 .راٍو فيه جرٌح وتفرده ال ُحيتمل، واهللا أعلم

قال النبي  «:، قال>عن عمران بن احلصني  -ج

 .» الرهانال جلب وال جنب يف «:@

، - )137(وينَـن أيب رائطـة الغَ  هو ابـ- عنبسةرواه 

                                                                          
ولعله وهم يف تعليلـه، . »نافع أو عبد اهللا بن دينار: وابن عمر=

  فإنه بناه عىل أن الراوي هو موسـى بـن عبيـدة، وهـو مل يـدرك 

، وروايتـه عـن نـافع وعبـداهللا بـن دينـار معروفـة >ابن عمر 

ومشهورة، ولذا حكم عليه بالسقط ومل يعينه، وتعليله عليل، فإن 

الراوي موسى بن عبيد، وليس ابن عبيدة، وهو قليل الراويـة ومل 

  يذكر بجرح وال تعديل، صحح له ابـن خزيمـة حـديثًا صـحيح 

) 5/403( ، وذكره ابن حبـان يف الثقـات)4/233(ابن خزيمة 

) 425ص(، وقال احلافظ احلسيني اإلكـامل للحـسيني )5419(

ــول«): 890( ــة »جمه ــل املنفع ــر، تعجي ــن حج ــه اب ، ومل يتعقب

 .»وليس فيه هاء :وقال يف اسم أبيه). 1077) (2/290(

 ).2312(التقريب البن حجر   ) 135(

 ).1/95(الفروسية البن القيم   ) 136(

 =ومـن طريقـه، )2581 ()4/226(أخرجه أبو داود يف سننه   ) 137(



 خمتلف أحاديث حملل السباق :عيد بن فرج بن عياد العصيمي

– 158 – 

 .، به>عن احلسن البرصي، عن عمران بن حصني 

ــسة ــف عنب ــرواه  :وخول ــل(ف ــد الطوي   ، )138(محي

                                                                          
، وقـوام الـسنة يف )19778) (10/37(البيهقي يف الكربى =

 بـدون تعيـني، -  هكذا- ، من طريق عنبسة)1/326(املحجة 

 أنه ابن سـعيد، أخـو )2/78(وذكر ابن القطان يف بيان الوهم 

أيب الربيع السامن، وتابعه املزي يف هتـذيب الكـامل، واسـتدرك 

، واستظهر أنه ابـن أيب )8/158(ذيب عليهام ابن حجر يف الته

رائطة الغنوي، وأيده ببعض القرائن، وهو كام قال، فقـد عينَّـه 

، ونص عىل أنـه )1/326(قوام السنة يف احلجة يف بيان املحجة 

 .الغنوي، واهللا أعلم

، وأمحد )32622) (6/426(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف   ) 138(

 ،)19946) (33/169(، ويف )19987) (33/194(يف املــسند 

 ومن طريقه ،)877) (2/176(وأبو داود الطياليس يف مسنده 

، وأبو داود يف سـننه )19778) (10/37(البيهقي يف الكربى 

 ،)1123) (3/423(، والرتمذي يف جامعـه )2581) (4/226(

ــسنده  ــزار يف م ــننه )3535) (9/28(والب ــسائي يف س ، والن

ــربى )3590) (6/227(ويف ، )3335) (6/111( ، ويف الك

) 5/151(، والطحاوي يف رشح املشكل )4415) (4/323(

ــري )1894( ــرباين يف الكب  )383( )382) (18/170(، والط

يف ، وابن حبان )4831) (5/548(والدارقطني يف السنن ) 384(

ــحيحه  ــصيات )3267) (8/61(ص ــاهر يف املخل ــو ط ، وأب

)3/430) (2846 .( 

عفـان، ومحـاد بـن سـلمة، (فـرواه : ويف طريق محيد اخـتالف  

واحلارث بن عمري، وبرش بن املفضل، ويزيد بن زريع، وزهري، 

عن محيد، عـن احلـسن،  ،)وخالد بن عبداهللا الطحان، ورشيك

 .عن عمران، موقوفاً 

 :وخولفوا  

     =).113) (209ص(فأخرجه إسامعيل بن جعفر يف أحاديثه    

عـن ) )141(إسامعيل بن مـسلم، و)140(، وقتادة)139(أبو قزعةو

 ).يف الرهان(احلسن، به، بدون لفظة

ريقهم أوىل بالصواب فهم أكثر عددًا وأحفظ، وط

 .)142(واملخالف هلم عنبسة الغنوي، ضعيف

، من غري طريـق احلـسن، >وروي عن عمران 

 . )143(ويف إسنادها مقال

                                                                          
ن سـهل ، ع)32622 ()6/426(وابن أيب شيبة يف املصنف =  

 .بن يوسف

 .عن محيد، به) إسامعيل، وسهل(كالمها   

والطريق األول أشهر، ورواته أكثـر، وفـيهم األئمـة احلفـاظ،   

ولعل الطريقني واردان عن محيد الطويل، فـرواه عـىل النـشاط 

 .مرفوعًا، ورواه موقوفًا خمترصًا له، واهللا أعلم

ه، فقـد  يف طريق الدارقطني اختالف عىل محـاد بـن سـلم:تنبيه  

يـونس بـن ( فـزاد فيـه رواه حممد بن أبان الواسطي، عن محاد،

أبو داود الطياليس، وعبداألعىل : عن احلسن، به، وخالفه) عبيد

 .، ومها أوىل منه بالصواب-  عند ابن حبان-بن محاد 

، وأمحد ) 877) (2/176(أخرجه أبو داود الطياليس يف مسنده   ) 139(

) 6/228(لنسائي يف سننه ، وا)19855) (33/86(يف املسند 

، والروياين يف مـسنده )208) (280ص(، ويف اإلغراب )3591(

ــــشكل )71) (1/100( ــــاوي يف رشح امل  )5/151(، والطح

 .)390) (18/172(، والطرباين يف الكبري )1893(

ــسنده   ) 140( ــزار يف م ــه الب ــرباين يف )3534) (9/27(أخرج ، والط

 ).316( ،)315) (18/147(الكبري 

 ).401) (18/175(خرجه الطرباين يف الكبري أ  ) 141(

 ).3240(ديوان الضعفاء للذهبي   ) 142(

، )1081) (2/1007(أخرجــه املــروزي يف تعظــيم الــصالة   ) 143(

 =، والطرباين يف الكبـري)116) (1/123(والروياين يف مسنده 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )3(، العدد 33، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 159 – 

عن ابن عبـاس أن رسـول اهللا : وللحديث شاهد

 عـىل سـيده، ولـيس ليس منا من خبب عبداً «: قال @

من أجلب عىل منا من أفسد امرأة عىل زوجها، وليس منا 

 .»اخليل يوم الرهان

  ، عــن عكرمــة، عــن )144(إســحاق بــن جــابررواه 

 .)145(ابن عباس

  :وخولف إسحاق

   عــن عكرمــة مــوىل ،عبــد اهللا بــن عيــسىفــرواه 

 عن النبي ، عن أيب هريرة، عن حييى بن يعمر،ابن عباس

                                                                          
ــضالة  ،)547) (18/219(= ــن أيب ف ــب ب ــق حبي ــن طري م

 .ل، يف حديث طوي>املالكي، عن عمران 

، )710) (1/551(وأخرجه أبو بكر الشافعي يف الغيالنيـات   

 .، من طريق رجاء بن حيوة، عن عمران بن حصني)720(و

 : واختلف فيه عىل أحد رواة هذا الطريق  ) 144(

، -  كـام عنـد أيب يعـىل- فرواه مصعب بن عبداهللا بن مـصعب  

 ذكـره البخـاري يف -واحلسني بن حريث احلسني بـن حريـث 

، عن الـدراوردي، عـن ثـور بـن زيـد، عـن )1/396(تارخيه 

 .إسحاق بن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعاً 

 عن أيب ثابـت )1/396(فأخرجه البخاري يف تارخيه : وخولفا  

، عن الدراوردي، عن ثور بـن -  هو حممد بن عبيداهللا املديني-

زيد، عن إسحاق بن جابر العدوي، عـن عكرمـة، عـن النبـي 

 .سالً  هكذا مر@

ولعل الطريقني ثابتان عـن الـدراوردي، فمـن روامهـا ثقـات   

 .أثبات، واحلمل فيه عىل الدراوردي ففي حفظه كالٌم مشهورٌ 

، ومـن طريقـه )2413) (4/303(أخرجه أبو يعىل يف مسنده   ) 145(

 .)273) (11/276(الضياء يف املختارة 

 . )146()اجللب(، بدون ذكر نحوه @

وعبداهللا بن عيسى بـن عبـدالرمحن بـن أيب لـيىل 

 أوثق من إسحاق بـن جـابر، وقـد خـالف جـادة )147(ثقة

السند، مما يدل عىل ضبطه للحـديث، فطريقـه أصـوب، 

وهو ما أشار إليه البخاري يف تارخيـه بعـد ذكـره للـسند 

 .األول ساق هذا السند بعده كاملعلِّ له، واهللا أعلم

، >وعليه فإن احلديث مشهوٌر عـن أيب هريـرة 

 .اقوليس فيه ذكٌر للجلب يف السب

 من طريقني آخرين >وقد روي عن ابن عباس 

 .)148(ضعيفني

ورويت هذه اللفظة من قول عيل بـن أيب طالـب 

                                                 
، )134) (1/185(أخرجــه إســحاق بــن راهويــه يف مــسنده   )146(

، والبخــاري يف تارخيــه )9157) (15/80(د يف املــسند وأمحــ

ـــــسنن )1/396( ـــــوداود يف ال ، )2175) (3/503(، وأب

 ).9170) (8/282(والنسائي يف الكربى 

 ).3523(التقريب البن حجر   ) 147(

، من )11318) (11/147(أخرجه الطرباين يف الكبري : األول  ) 148(

لزوائـد قـال اهليثمـي جممـع ا طريق عطـاء، عـن ابـن عبـاس،

 .»وفيه أبو شيبة، وهو ضعيف«): 5/265(

مـن ) 1803) (2/223(أخرجه الطرباين يف األوسط : والثاين  

عـثامن بـن : وفيـه .طريق ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس

 ).4519(التقريب البن حجر ، مطر الشيباين، ضعيف

ــري    ــيص احلب ــر يف التلخ ــن حج ــر اب ــديث )4/303(وذك    ح

من أجلـب عـىل اخليـل يـوم الرهـان، «:  بلفظ>ابن عباس 

وإسناد «: ، وعزاه إىل ابن أيب عاصم والطرباين، وقال»فليس منا

 .، ومل أقف عليه»ابن أيب عاصم ال بأس به
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، ورويت كذلك مرسـلة عـن )149( وال يصح سندها،>

، )152(، وقتـادة)151(، واحلسن بن مسلم)150(عطاء بن أيب رباح

، وإنـام هـي @فلفظة الرهان مل ترد مرفوعة عن النبـي 

 .من تفسريات الرواة

َلب واجلَنَب اختلف يف تفسريمها، فمن أهـل واجلَ 

العلم من جعلهام يف سباق اخليل، ومنهم من جعلهـام يف 

 .)153(أبواب الزكاة، ومنهم من مجع التفسريين فيهام

                                                 
، والبيهقـي )4836) (5/555(أخرجه الدارقطني يف الـسنن   ) 149(

ــربى  ــي)19781) (10/37(يف الك ــناد  «:، قــال البيهق إس

 .»ضعيف

، وابـن أيب شـيبة )1092) (496ص(د يف األموال أخرجه أبو عبي  ) 150(

، وابن زنجويـه يف األمـوال )32624) (6/427(يف املصنف 

)3/886) (1566 .( 

 ).10442) (6/185(أخرجه عبدالرزاق يف املصنف   ) 151(

 ).2582) (4/227(رواه أبو داود يف السنن   ) 152(

: يـل، وهـويكون يف سباق اخل: اجلََلُب يف شيئني«: قال أبو عبيد  ) 153(

أن يتبع الرجُل فرسه فريكض خلفه ويزجره وجيلب عليه ففـي 

والوجه اآلخر . ذلك معونة للفرس عىل اجلري، فنهي عن ذلك

ُق فينزل موضعًا ثم يرسـل إىل امليـاه  :يف الصدقة دِّ أن يقُدم املصَّ

فيجلب أغنام أهل تلك املياه عليه فيـصدقها هنـاك فنهـي عـن 

دقهم عـىل ميـاههم وبـأفنيتهم، ذلك، ولكن يقدم عليهم فيـص

وأما اجلنب فأن جينب الرجل خلف فرسـه الـذي سـابق عليـه 

فرسًا عريًا ليس عليه أحد فإذا بلغ قريبًا من الغاية ركب فرسـه 

العري فسبق عليـه ألنـه أقـل إعيـاء وكـالالً مـن الـذي عليـه 

 مـادة )128-3/127(غريب احلديث البن القاسم » الراكب

 ).جلب وجنب(

 =أن ينزل العامل بأقىص مواضع أصحاب«: ب يف الزكاةواجلن  

 :@قال رسول اهللا :  قال> عن أيب هريرة -4

 .» إال يف خف أو حافر أو نصل)154(َق بَ ال َس «

  ، عـن رواه ابن أيب ذئب، عـن نـافع بـن أيب نـافع

 .)155( ورجاله ثقات،>أيب هريرة 

  : وجه الداللة من األحاديث السابقة:ثانياً 

مفاعلة، وهي ال تكـون  :، والرهاناملراهنة: قالوا

، وقـالوا )156 (هذا أصلها والغالب عليهـا .إال من الطرفني

األحاديث مل تذكر املحلل، مع أن حاجة الناس له : أيضاً 

 .لب واجلنب مثالً يف السباق أوىل من بيان حكم اجل

إطالق احلديث يـدل عـىل عـدم  «:قال ابن القيم

حتريم البذل يف الـسباق يف هـذه األصـناف الثالثـة، ومل 

؛ لكان ذكره أهم فلو كان املحلل رشطاً ... يقيده بمحلل

                                                                          
نَب إليه= أي ُحتَْرض، فنهوا عن : الصدقة، ثم يأمر باألموال أن ُجتْ

َأْي ُيْبِعَده عن موضعه : وقيل هو أن َجيْنَُب َربُّ املَال بَاملِه. ذلك

 النهايـة يف .»حتى حيتاج العامـل إىل اإلبعـاد يف اتباعـه وطلبـه

 ).1/303(ثر غريب احلديث واأل

الَسَبق بفتح الباء هو ما جيعل للسابق عىل سـبقه «: قال اخلطايب  ) 154(

من جعل أو نوال، فأما السْبق بسكون الباء فهو مصدر سـبقت 

الرجل أسبقه سبقًا، والرواية الصحيحة يف هذا احلديث الـسَبق 

مفتوحة الباء، يريد أن اجلعل والعطاء ال يـستحق إالّ يف سـباق 

 ).2/255(معامل السنن . »بل وما يف معنامهااخليل واإل

، والرتمـذي يف )2574) (4/221(أخرجه أبو داود يف السنن   ) 155(

 ،)3585) (6/226(، والنـسائي )1700) (3/318(جامعه 

)3586.( 

 ).1/95(الفروسية البن القيم   ) 156(
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،  إن كـان الـسباق بدونـه حرامـاً -من ذكر حمال السباق 

 @  ، فكيف يطلق رسول اهللا-وهو قامر عند املشرتطني 

جواز أخذ السبق يف هذه األمور، ويكون أغلـب صـوره 

  باملحلل، وأكـل املـال بدونـه حـرام، وال يبينـهمرشوطاً 

بنص وال بإيامء وال تنبيه وال ينقل عنه وال عن أصـحابه 

 .)157(»!مدة رهاهنم يف املحلل قضية واحدة؟

أن صيغة املفاعلـة قـد : ويقال يف هذا االستدالل

د عىل معنـى فعـل الـيشء مـن ترد عىل املشاركة، وقد تر

ســافر فــالن، وعاقــب اللــص، طــرف واحــد، كقــوهلم 

، ثم هذه اللفظـة مل تثبـت يف )158(» ونحوهاوطارق النعل،

، وعدم ذكر حتريم البذل من الطرفني - كام مر –احلديث 

يف هذا احلديث ويف غريه ليس دليًال عىل إباحته، فتحريم 

و القامر الذي هذا ظاهٌر عند الصحابة ومشهوٌر بينهم وه

، فاحلاجـة }نزل القرآن بتحريمه، وعقلـه الـصحابة 

لبيانه ليست مثل احلاجة لبيان حكـم بعـض أفعـاهلم يف 

السباق من اجللب واجلنب الذي خيفـى علـيهم حكمـه، 

وإطــالق جــواز الــسبق يف احلــديث مقيــٌد باألحاديــث 

ــرفني يف  ــن الط ــرتاهن م ــامر وال ــم الق ــرى يف حك األخ

:  ومقيد بـام ورد يف اخليـل بخـصوصهالسباقات عمومًا،

 فقد روى أهل السنن وغريهم، عن رجـل مـن األنـصار

فـرس يربطـه : اخليـل ثالثـة «:قال @عن النبي  ،>

                                                 
 ).1/94(الفروسية البن القيم   ) 157(

 ).1/165 (املرجع السابق  ) 158(

الرجل يف سبيل اهللا، فثمنه أجر، وركوبه أجـر، ورعايتـه 

وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجـل ويـراهن عليـه، 

، فعـسى فثمنه وزر، وعلفه وركوبه وزر، وفرس للبطنـة

 .)159(» من فقر إن شاء اهللاأن يكون سداداً 

                                                 
، ويف )33493) (6/521(ه ابـن أيب شـيبة يف املـصنف أخرج  )159(

ـــسند  ـــسند )993) (2/440(امل ـــد يف امل ) 6/300(، وأمح

) 38/296(، ويف )16645) (27/205 (، ويف)3757(

ــة ،)23230( ــيم يف املعرف ــو نع ــه أب ــن طريق ) 6/3099( وم

، )649) (2/674(، واحلارث بن أسـامة يف مـسنده )7153(

عن الركني بن الربيع بن عميلة، عن من طريق زائدة بن قدامة، 

أيب عمرو الشيباين سعد بن إيـاس، عـن رجـل مـن األنـصار، 

 .مرفوعاً 

 ذكـره الـدارقطني يف ،أبو مالك، وقيس بن الربيع: وتابع زائدة  

 .)5/219(العلل 

 :وخولفوا  

، والــشايش يف )3756) (6/298(فأخرجــه أمحــد يف املــسند   

) 10/36( الكــربى ، والبيهقــي يف)832) (2/258(مــسنده 

 من طريق رشيك، عـن الـركني بـن الربيـع، عـن ،)19777(

 . مرفوعاً >القاسم بن حسان، عن عبد اهللا بن مسعود 

ــظ،    ــر وأحف ــه أكث ــصواب، فروات ــبه بال ــق األول أش والطري

 .رشيك بن عبداهللا النخعي، يسء احلفظ: واملخالف هلم

ألنـه مـن ويشبه أن يكون القول قول زائـدة «: قال الدارقطني  

 ).5/219(العلل . »األثبات

صـحيح اإلسـناد، وال يـرضه : واحلديث مـن وجهـه الـراجح  

سعد بن إياس ثقة مـن كبـار : جهالة الصحايب، ومن روى عنه

ــصحابة، ــار ال ــارص كب ــرضم ع ــابعني، خم ــيل،  الت ــن ع   روى ع

 .)3/468(، هتذيب التهذيب }وابن مسعود، وحذيفة 
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إنام أراد بـه واهللا أعلـم، أن خيرجـا  «:قال البيهقي

، ، فيكون قـامراً سبقني من عندمها، ومل يدخال بينهام حملالً 

 .)160(»فال جيوز

وإنــام ذكــر العلــامء املحلــل للخــروج مــن هــذه 

الصورة املحرمة املجمـع عليهـا عنـدهم، والـدخول يف 

ألخرى املباحة التـي مل خيـالف فيهـا أحـد، واهللا الصور ا

 .أعلم

 مل يكونوا يعرفـون }وأما دعوى أن الصحابة 

املحلل، ومل ينقل عنهم، فهـي دعـوى حتتـاج إىل إثبـات 

ونقل، ومل أقف عىل ما يثبتها وال ما ينفيها، وسيأيت بياهنا 

 .يف مبحث اآلثار

 :اآلثار الواردة يف الباب: املطلب الثاين

إن أصـحاب النبـي :  جابر بن زيد قيل لهعن -1

هم أعـف مـن «: ، قالكانوا ال يرون بالدخيل بأساً  @

 .)161(»ذلك

 »كانوا أعـف مـن ذلـك «:وقوله «:قال ابن القيم

 كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم يف الرهـان دخـيالً : أي

: كاملستعار، وهلذا قال جابر بن زيـد راوي هـذه القـصة

                                                 
 ).10/37(السنن الكربى للبيهقي   ) 160(

، وسـعيد بـن منـصور يف )2/144(أخرجه أبو عبيد يف غريبه   ) 161(

، وعـزاه ابـن القـيم للجوزجـاين يف )2959) (2/394(سننه 

مـن طريـق ابـن عيينـة، عـن . )163ص(  الفروسـية ،املرتجم

 .وهو سند يف غاية الصحة. عمرو بن دينار، به

حكـاه اجلوزجـاين  ،)ن إىل املحلـلإنه ال حيتاج املرتاهنا(

 .)162(»هوغريه عن

ورأي جابر بن زيد يف هذه احلكايـة مل ينقلـه غـري 

 كام عند اجلوزجاين يف املـرتجم، - أيب إسحاق الفزاري،

، ومل أقـف عـىل حقيقتـه، فالكتـاب يف )163(نقله ابن القيم

وقد رواه أبو عبيد وسعيد بن منـصور،  ،- حكم املفقود

ينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بـن كالمها عن ابن عي

 .-  ومل يذكرا فيه رأي جابر بن زيد- زيد، بنحوه

م محل معنى  واملنقول عن أيب ُعبيد القاسم بن سالَّ

األثر عىل أمٍر آخر، وهو املعنى املوافـق لـرأي األئمـة يف 

حتريم القامر بال استثناء، فإنه ملا ذكر رشط املحلـل وهـو 

 :سابقني، غري بليد يؤمن سبقه، قالأن يكون مكافئًا للمت

 ام ألهنـ،أن يسبقهام فهذا قامر  قد أمنااً ئ بطيوإن كان بليداً «

 أو ما  أو كأهنام إنام أدخال محاراً بينهام شيئاً  كأهنام مل يدخال

هذا وجـه احلـديث وهـو تفـسري ، قسبِ أشبه ذلك مما ال يَ 

 .)164(»قول جابر بن زيد

 عــىل الــذي فنفــي الــدخيل هنــا يف األثــر حممــوٌل 

يتحايل به املتسابقان لقصد أخذ املال، وهو الـذي يمكـن 

سبقه، فوجوده كعدمه سواء، وهذا مما ال يتصور فعله مـن 

 وهم أعف من تقحم تلك احليل الصورية ،}الصحابة 

                                                 
 ).162ص(الفروسية البن القيم   ) 162(

 ).163ص( املرجع السابق  ) 163(

 ).1/354(غريب احلديث أليب عبيد   ) 164(
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التي ال تغري من حقيقة املسائل شيئًا، وتفسري أيب عبيد أوىل 

تمكن يف معرفـة ما حيمل به معنى األثر السابق، فهو إمام م

 .الغريب خاصة، وهو موافق ملا ورد عن األئمة السابقني

ــعري - 2 ــاض األش ــن عي ــوع  -  ع ــصة رج يف ق

مـن : قـال أبـو عبيـدة «:-  الصحابة مـن معركـة الريمـوك

فسبقه، فرأيت : أنا إن مل تغضب، قال:  شاب فقال؟ُيَراِهنُنِي

 .)165(»نُْقَزاِن وهو خلفه عىل فرس عريبأيب عبيدة تَ  عقيصتي

 يف هـذا وال يف ومل يـذكر حملـالً  «:قال ابن القـيم

 ومثل هـذا ال بـد أن يـشتهر ومل ينقـل عـن :قالوا، غريه

مـا علمـت بـني : قـال شـيخ اإلسـالم، صحايب خالفـه

 .)166(» يف عدم اشرتاط املحللالصحابة خالفاً 

وهذا األثر وغريه مما ينقل يف سـباقات الـصحابة 

ولـيس بـرصيح يف ليس فيه ترصيح بمحلـل وال بنفيـه، 

بذل املال مـن الطـرفني، فاالسـتدالل بـه فيـه يشء مـن 

التعميم، ولو قيل إن سباق الصحابة ال يتصور فيه البذل 

                                                 
، ويف )33547) (6/527(أخرجه ابـن أيب شـيبة يف املـصنف   ) 165(

 ومـن ،)334) (1/310، وأمحد يف املـسند)33833) (7/7(

، وأبـو نعـيم يف )362) (1/155(طريقه الطـرباين يف الكبـري 

، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثـاين )580) (1/149(املعرفة 

 ،)4766) (11/83(، وابن حبـان يف صـحيحه )231) (1/182(

، وابـن عـساكر يف )19776) (10/63(والبيهقي يف الكربى 

من طريق حممد بن جعفر، عن شعبة، عن  ،)47/253(تارخيه 

 .ورجاله ثقات. سامك بن حرب، عن عياض األشعري

 ).95ص(الفروسية البن القيم   ) 166(

مــن الطــرفني وأنــه جــاٍر عــىل معــرفتهم بحرمــة القــامر 

 فيه؛ لكان أوىل السيام وأنـه قـد ورد @وتشديد النبي 

عهم عن التابعني ما يدل عىل كراهتهم هلذه السباقات ومن

كـانوا يكرهـون أن يقـول  «:هلا، قـال إبـراهيم النخعـي

 فـإن سـبقتك ،نيسبقَ أسبقك عىل أن تُ : أحدهم لصاحبه

، وقال سامل بـن )167(» وهو القامر، وإال كان عليك،فهو يل

ُأسابقك عـىل أن تزيـد عـيل؟ :  يف الرجل يقول-عبداهللا 

: ، وعن احلـسن البـرصي أنـه كـره أن يقـول)168(»فكرهه

، وكذا اشتهر عـنهم القـول )169(»أن َتسبقنيأسابقك عىل 

 كام تقدم عن سعيد بن املسيب، ورواه الزهـري ،باملحلل

الفقهـاء عن رجال من أهل العلم، ورواه أبو الزناد عـن 

يف عـرصه، ومل أر نتهى إىل قوهلم من أهل املدينـة الذين يُ 

خمالفًا هلم من التابعني، فهؤالء أئمة التـابعني يـرصحون 

األلفاظ الدالة عىل بذل املال من املتسابقني، بكراهة هذه 

ويرونه من القامر املنهي عنه، ومل أر خمالفًا هلـم، بـل نقـل 

، وهـم أعلـم النـاس )170(ابن عبدالرب اإلمجاع عـىل ذلـك

بالصحابة، ويبعد جدًا أن يكون اتفاقهم عىل هذا احلكـم 

، ويؤيده قول السائل يف }خمالفًا ملا كان عليه الصحابة 

أن الــصحابة كــانوا ال يــرون  «:جــابر بــن زيــدحـديث 

                                                 
 .، بسند صحيح)33595() 6/532(أخرجه ابن أيب شيبة   ) 167(

 .، وفيه رجل مبهم)33593) (6/531(أخرجه ابن أيب شيبة   ) 168(

 .بسند صحيح) 33594) (6/532(أخرجه ابن أيب شيبة   ) 169(

 ).5/139(نقله ابن عبدالرب يف االستذكار   )170(
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، فهـو رصيـح بحكـم املحلـل عنـدهم، »بالدخيل بأساً 

فحمل هذه اآلثار وما يف معناها عىل وجـود البـذل مـن 

الطرفني فيه بعد، وأبعد منه القول بنفي اشرتاط املحلـل 

 .استنادًا هلا، واهللا أعلم

* * * 

 املبحث الثالث

 حكم حملل السباق

 املباحــث الــسابقة تبــني أن حــديث ممــا تقــدم يف

املحلل صحيح عن التابعني، وقد استدل به أهـل العلـم 

عىل حتريم إدخال اخليل بني املتسابقني الباذلني للسبق إذا 

كان مأمونًا سبقه، وعـىل جـواز ذلـك إذا كـان ال ُيـؤمن 

بمحلل السباق، أو : سبقه، وهذه املسألة يسميها الفقهاء

 مسألة مبنية عىل ما تقـرر عنـد الدخيل يف السباق، وهي

الفقهاء وأمجعوا عليه من حرمة السباق إذا كان البذل من 

 .مجيع األطراف املتسابقة وأنه من القامر املحرم

ولذا اشرتطوا أن ُيدخل املتسابقان معهـام مـن ال 

 وضبطوا هذه الصورة بأن يكون مكافئًا هلام ال ؛يبذل شيئاً 

 الـصورة حتـايًال ألكـل يأمنان سبقه، حتى ال تكون هذه

 .القامر

وعىل هذا جرى أهل العلم من املذاهب األربعة، 

، ومل يكـن هلـم كثـري كـالم يف هـذه )171(ونقلوه يف كتـبهم

                                                 
، والتاج واإلكليل )6/446(الفتاوى اهلندية لعلامء اهلند : انظر  ) 171(

ــو ــن امل ــل الب ــرص خلي ــشافعي)4/612( اقملخت  =، واألم لل

املسألة يف إثبات جوازهـا، لعـدم اخلـالف فيهـا، وألنـه 

، ومل أر -  كام تقدم- القول املشهور رصاحًة عن التابعني

ك يشء، وأمـا أتبـاع خالفه، ومل ينقل عن أتباعهم يف ذلـ

أتباعهم فقد ظهـر رأي اإلمـام مالـك يف هـذه املـسألة، 

ورصح بعدم أخذه باملحلل، وُنقل عنه موافقة اجلمهور، 

املـشهور ، و)172(»وهو األجود من قوله «:قال ابن عبدالرب

، ومل يكـن منعـه مـن املحلـل جلـواز )173(عنه القول باملنع

ذلك جـاٍر عـىل  وإنام وجه كبار أصحابه قوله بأن ،القامر

أن األشـياء و منعه من رجـوع املـال لـصاحبه إذا َسـَبق،

 :، قال أصبغ)174(ق ال تنرصف إىل خمرجهااملخرجة يف السبْ 

 – ثم قال عن القـول اآلخـر »ونحن نقول به، وبه نأمر«

وال حيـرم  «:وهو جواز رجوع السبق إىل صاحبه إن سبق

وسـمعت ابـن وهـب وغـريه . اآلخر وليس بفساد بـنيِّ 

 .)175(»يزهجي

 وهــو حرمــة الــسباق بــني - إال أن هــذا القــول

                                                                          
 ).13/408(، واملغني البن قدامة )4/244(=

: ، وانظـر)1/490( الكايف يف فقه أهل املدينـة البـن عبـدالرب  ) 172(

 ). 4/612(التاج واإلكليل ملخترص خليل 

 ).3/465(الذخرية للقرايف   ) 173(

، والفواكه الدواين عىل رسالة )14/84(التمهيد البن عبدالرب   ) 174(

، واجلـامع ملـسائل )2/350(بن أيب زيد القريواين للنفـراوي ا

 ).6/261(املدونة البن يونس 

ــريواين   ) 175( ــد الق ــن أيب زي ــة الب ــىل املدون ــادات ع ــوادر والزي الن

)3/434.( 
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 قد - مكافئالباذلني وأنه من القامر وال جيوز إال بمحلل 

عارضه بعض أهل العلـم املتـأخرين، فأجـازوا الـسباق 

بدونه، يف اخليل واإلبل والرمي وما جيري جمراها مما يعني 

 عىل إظهار احلق وإثباته، وجعلوه مما استثني مـن القـامر،

واستدلوا لـه باألحاديـث املتقدمـة، وهلـم أدلـة أخـرى 

شـيخ : -  فيام وقفـت عليـه–معنوية عقلية، وكان أوهلم 

، )176(اإلسالم ابن تيمية، ولـه رأي آخـر يوافـق اجلمهـور

ــه  ــرأي ومحــل لــواءه ابــن القــيم يف كتاب   ونــرص هــذا ال

 .-  الفروسية املحمدية-

هذا جممـل اخـتالف العلـامء يف مـسألة اشـرتاط 

ملحلل، مع ذكر أدلتهم النقلية، وظهر يل مما تقدم أن قول ا

اجلمهور أقـوى دلـيًال وأرصح داللـًة، بخـالف القـول 

اآلخر فإن أدلتهم النقلية ال تسلم من مطعن يف إسنادها، 

 .واحتامل يف االستدالل هبا؛ يضعف االعتامد عليها

  :ومما يقوي أدلة اجلمهور

رمـة للقـامر أن فيه مجعـًا بـني النـصوص املح -1

وبني النصوص املطلقة يف جـواز أخـذ العـوض يف هـذا 

النوع من السباقات، واجلمع بني النصوص والعمل هبـا 

                                                 
ولئن سلمنا صحة النقـل عنـه فـيام «: - معتذرًا - قال األلويس  ) 176(

رب مأثور، خيالف اجلمهور فالبد أن يكون ملستند من قياس أو خ

أو اختيار لقول جمتهد مهجور، قد تبينت عنـده أدلتـه، وثبتـت 

لديه أرجحيته لقوة الدليل، واهللا سبحانه املوفق للصواب وهو 

 ).617ص(جالء العينني » فتدبر وال تغفل. هيدى السبيل

 .أوىل من تقييد بعضها ببعض

كام أن قوهلم أكثر اتساقًا مع مقـصد الـشارع  -2

من استثناء البذل يف تلك املسابقات، فإن فيها إعانة عـىل 

عداد له، بتدريب املسلم  أسباب اجلهاد، من االستحتصيل

عىل ركوب اخليل واإلبل ورمي السهام التـي هـي عـدة 

، وبذل املال فيها مما - وما زالت -اجلهاد يف ذلك الوقت 

، يقوي الرغبة يف حتصيل هذه املصلحة العامة للمسلمني

ألجــل حتــصيل مثــل هــذه املــصلحة الكبــرية اســتثنى و

ة من التحريم، بل الشارع بذل املال يف املسابقة هبذه الثالث

 .وجعلها من املستحبات، مع ما فيها من املخاطرة باملال

لكـن ملـا كانـت هـذه األشـياء ممـا  «:قال الزنايت

يستعان هبا عىل اجلهاد يف سبيل اهللا الـذي هـو طريـق إىل 

 وما ، جاز ملا فيه من منفعة الدين؛إظهار دين اهللا ونرصته

 .)177(» فهو عبادة؛يؤدي إىل عبادة، أو يستعان به يف عبادة

ولكن هذه املصلحة تتعارض مع مفسدة أخرى، 

وهي وجود القامر يف بعض صوره، وألجل اخلروج مـن 

هذه املفسدة اشرتط العلامء أن يكـون البـذل يف الـسباق 

عىل صورة تكون بعيدة عن القـامر شـكًال وقـصدًا، فـام 

بـأن يكـون صـاحبه بـني  -وجدوه يشبه القـامر املحـرم 

، - أن يـسبِق فيغـنم، وإمـا أن ُيـسَبق فيغـرمحالني، إما 

وهـي ظـاهرة يف  -ويكون قصد باذله املال فقط حرموه 

                                                 
 .)3/390(مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل   ) 177(
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، وأجـازوا البـذل - صورة البذل من املتسابقني مجـيعهم

من أحدهم، أومن أجنبي عنهم، وكذا لـو بـذلوا الـسبق 

  هلاممكافئمجيعًا وكان معهم من يدخل بدون بذل، وهو 

هنـا صـوٌر ال تـشبه القـامر، ، وذلـك أل-  وهو املحلل-

 .وقصد املال فيها أضعف

ــني  «:قــال اخلطــايب ــه ب ــى املحلــل ودخول ومعن

لقـصدمها إىل اجلـري  هو ألن يكـون الفرسني املتسابقني

 .)178 (» ال إىل املال فيشبه حينئذ القامر،والركض

  املحّلـل حمّلـالً يوسـمّ  «:وقال القـايض عيـاض

 املقـصد بدخولـه لتحليله السبق بدخوله، ألّنـه علـم أنّ 

الّسبق ال املال، وان مل يكن بينهام حمّلل فمقـصدمها املـال 

 .)179(»واملخاطرة فيه

اختلف احلكم، ومعلـوم  فألجل اختالف القصد

رعية، فقـد يكـون ـأن القصد مؤثر يف تغيري األحكام الش

الفعل حمرمًا أو واجبًا أو مستحبًا أو صـحيحًا أو فاسـدًا 

 .بحسب القصد منه

ن القصد يف دخول الباذلني يف املسابقة هو فإذا كا

إحراز السبق، فإن املخاطرة والغـرر فيـه ال ُحتتمـل ألنـه 

 بال بـذل مكافئدخول عىل معاوضة، أما إن دخل معهم 

باختيارمها تطوعـًا وتكرمـًا، ظهـر قـصد آخـر مـؤثر يف 

احلكم، ونقل هذه املسألة من باب املعاوضات إىل أبواب 

                                                 
 .)2/255(معامل السنن   ) 178(

 .)9/372(رب يف فنون األدب هناية األ  ) 179(

 .حتمل فيه الغرر واجلهالةالتربع واإلحسان؛ فا

 يف علة جواز بذل املال من - :قال القايض عياض

وكذلك إن فعل ذلك متطوعًا رجـل  «:- غري املتسابقني

 احللبة؛ ألن هـذا قـد خـرج من الناس ممن ال فرس له يف

من معنى القامر إىل باب املكارمة والتفضل عىل الـسابق، 

 قـد أخـذ  واملحلـل.)180(»وقد أخرجه عىل يده بكل حال

، فصورته شبيهة هبذه - ومها املتسابقان–املال من أجنبي 

 .الصورة التي ذكرها القايض

ثم إن صورة العقد بمحلل ليـست كـصورته  -3

بال حملل، فإن وجود املحلل ينقل احلكم مـن القـامر، إىل 

 .)181( اجلائزةاجلعالة

 كـان هلـام حـال فإذا أدخال ثالثـاً  «:قال ابن تيمية

 الثالث، فيكون الثالث له جعل ن يعطيا مجيعاً ثانية، وهو أ

 عىل سبقه، فيكون من جنس اجلعائل حتى يكـون فرسـاً 

حيصل معه مقصود انتفاء القامر بأن يكون خيـاف منـه أن 

 .)182(»يسبق فيأخذ السبقني مجيعا

أو تقاس صورة التحليـل بالـصور األخـرى  -4

، اجلائزة، فهي تشبه صورة بذل أحدمها املال دون اآلخـر

 االثنني الباذلني املـال للمحلـل، كالواحـد البـاذل فكأن

                                                 
 .)6/284(إكامل املعلم بفوائد مسلم   ) 180(

أن جيعل شيئًا معلومًا ملن يعمل له عمًال معلومـًا «: اجلعالة هي  ) 181(

 ).138ص(زاد املستقنع  .»أو جمهوالً مدة معلومًة أو جمهولةً 

 .)6/32(الفتاوى الكربى البن تيمية   ) 182(
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 . باالتفاقلآلخر يف املسألة األخرى، وهي جائزة 

وجيمع بينهام يف املعنـى أن حكـم  «:قال ابن رشد

خمرج اجلعل مع صاحبه يف ذلك يف حكم خمرج اجلعل مع 

 .)183(»املحلل يف هذه

*** 

 اخلامتة

 :يف البحث ومن أهم النتائج

، ...)من أدخل فرسًا بني فرسـني(يث أن حد -1

ال يـصح مرفوعـًا، والـصحيح - وهو حديث املحلـل-

 ابن :وقفه عىل رجال من أهل العلم من التابعني، ومنهم

 .املسيب

أن أقوى دليٍل اسُتدل به عىل جواز القـامر يف  -2

املسابقات بني اخليل واإلبل والرمي وما جيري جمراها مما 

 قـصة رهـان أيب بكـر: نًا للحـق عدًة لإلسالم وبيايكون

لكن ليس أن أبا بكر أخذ الرهان أو أعطـاه، وكـذا ، >

 أليب بكر أن يتصدق بالرهان، ثم @مل يصح أمر النبي 

 .كانت قبل زمن حتريم القامر هي قصة قديمة

 أنــه راهــن يف @أنــه مل يثبــت عــن النبــي  -3

سباقاته، وماورد إما أنه صحيح غري رصيـح، أو رصيـح 

 .حغري صحي

ورد من اآلثار عن الصحابة يف هذا الباب  ما -4

                                                 
 .)1/413(د مسائل أيب الوليد ابن رش  ) 183(

 ليس فيه داللة رصحية عىل جواز القـامر أو فعلـه يف هـذه

السباقات، بل الثابت عن التابعني التشديد يف هذا الباب 

 .جدًا، وغالب الظن أهنم تلقوه ممن سبقهم من الصحابة

قول اجلمهور يف حتـريم القـامر يف مثـل هـذه  -5

أقوى دلـيًال وأرصح : ازه برشط املحللالسباقات، وجو

 وفيه مجٌع بني النصوص؛ بخـالف القـول اآلخـر داللًة،

فـإن أدلــتهم النقليـة ال تــسلم مـن مطعــن يف إســنادها، 

 .واحتامل يف االستدالل هبا؛ يضعف االعتامد عليها

 : ويويص الباحث بام ييل

 يف أبــواب } اآلثــار عــن الــصحابة مجــع -1

حها، واسـتخراج أنـواع املـسابقات القامر، والعناية برش

 ضوابط التحريم للقارئالتي أجازوها أو فعلوها، ليتبني 

 .واجلواز يف هذا الباب املهم

النظر يف األدلة العقلية التي ذكرهـا مـن قـال  -2

بجواز القامر يف هذه املـسابقات املـستثناه، وبيـان قرهبـا 

 .وبعدها من الدليل

بأقوال من سبق عىل الباحثني رضورة العناية  -3

عـدم التوسـع يف إباحـة ، ومن أهل العلم يف هذه املسألة

 املسابقات احلديثـة قياسـًا عـىل مثـل هـذه الثالثـة صور

املستثناة، إال بعد طول النظر والتأمـل فـيام قالـه العلـامء 

 .واشرتطوه يف مثل هذه املسائل

*** 
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 قائمة املصادر واملراجع

 البوصـريي، أمحـد بـن .انيد العـرشةإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املس

: ، الرياض1 ط،أبو متيم يارس بن إبراهيم :حتقيق. أيب بكر

 .هـ1420 ،دار الوطن

 ابن حجر، أمحـد .إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة

جممـع امللـك : املدينـة ،1ط، زهري النارص : حتقيق.بن عيل

 .م1994 -هـ 1415 ،فهد لطباعة املصحف الرشيف

. ابـن أيب عاصـم، أمحـد بـن عمـرو بـن الـضحاك. اآلحاد واملثاين

ــق ــم اجلــوابرة. د: حتقي ــاض،1ط، باس ــة:  الري  ،دار الراي

 .م1991 – هـ1411

: حتقيق. الضياء املقديس، حممد بن عبد الواحد. األحاديث املختارة

 دار خـرض للطباعـة :، بريوت3ط، عبد امللك ابن دهيش

 .م2000 - هـ1420 ،والنرش والتوزيع

 عبـداحلق اإلشـبييل، .@األحكام الوسـطى مـن حـديث النبـي 

ــرمحن ــد ال ــن عب ــداحلق ب ــاض1 ط،عب ــد، :، الري  الرش

 .م1995 -هـ 1416

سـامل حممـد : حتقيـق .ابن عبدالرب، يوسف بن عبـداهللا. االستذكار

ــوض ــيل مع ــد ع ــريوت،1ط، عطــا، حمم دار الكتــب :  ب

 .م2000 – هـ1421 ،العلمية

عبـد اهللا بـن : حتقيق .أمحد بن احلسني البيهقي، .تاألسامء والصفا

هــ 1413 ،مكتبة السوادي،: جدة، 1 ط،حممد احلاشدي

 .م1993 -

القايض عياض، عياض بن موسـى بـن . إكامل املعلم بفوائد مسلم

دار الوفـاء : ، مـرص1 ط،ْحيَيـى إِْسـَامِعيل: حتقيق. عياض

 .م1998 -هـ 1419للطباعة والنرش والتوزيع، 

ل يف ذكر من له رواية يف مسند اإلمام أمحد من الرجال سـوى اإلكام

: حتقيق. احلسيني، حممد بن عيل .من ذكر يف هتذيب الكامل

منـشورات : باكـستانط، .د.  عبد املعطي أمني قلعجي.د

 .ت.، دجامعة الدراسات اإلسالمية

 دار :بـريوتط، .د . الشافعي، أبو عبد اهللا حممد بـن إدريـس.األم

 .م1990 - هـ1410 ،املعرفة

 ،شـاكر ذيـب فيـاض:  حتقيق.ابن زنجويه، محيد بن خملد .األموال

مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات :  السعودية،1ط

 .م1986 - هـ1406 ،اإلسالمية

عبد الرمحن بن : حتقيق. السمعاين، عبد الكريم بن حممد. األنساب

ائـرة جملس د: حيدر اباد ،1 ط،حييى املعلمي اليامين وغريه

 .م1962 -هـ 1382 ،املعارف العثامنية

 .البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعـة يف الـرشح الكبـري

: حتقيـق .ابن امللقن، رساج الدين أبو حفص عمر بن عـيل

دار اهلجـرة : ، الريـاض1 ط،مصطفى أبو الغيط وآخرون

 .م2004 - هـ1425 ،للنرش والتوزيع

ابن حجر، أمحد بـن عـيل ابـن حجـر  .حكامبلوغ املرام من أدلة األ

: ، الريـاض1ط ماهر ياسـني الفحـل،: حتقيق .العسقالين

 .م2014 -هـ 1435 ،دار القبس

ابن القطان، عيل بـن حممـد . بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام

، 1ط  احلسني آيت سـعيد،:حتقيق .أبو احلسن ابن القطان

 .م1997-هـ1418 ، دار طيبة:الرياض

سـيد كـرسوي : حتقيق. نعيم، أمحد بن عبد اهللا أبو .يخ أصبهانتار

 - هــ1410 ،دار الكتـب العلميـة: ، بريوت1 ط،حسن

 .م1990

. الذهبي، حممد بن أمحد .تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم

 ،، دار الغرب اإلسـالمي1ط بشار عّواد معروف،: حتقيق

 .م2003

 -حيـدر آبـاد ط، .د. ن إسـامعيلالبخاري، حممد ب .التاريخ الكبري
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حممـد عبـد املعيـد : دائرة املعارف العثامنية، مراقبة: الدكن

 .ت.، دخان

: حتقيـق ،اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل بـن ثابـت .تاريخ بغداد

 ،دار الغـرب: بـريوت ،1ط الدكتور بشار عواد معروف،

 .م2002 -هـ 1422

حممد عبداملعيد : قحتقي. اجلرجاين، محزة بن يوسف .تاريخ جرجان

 .م1987 -هـ 1407عامل الكتب، : ، بريوت4 ط،خان

: حتقيـق ،ابن عساكر، أبو القاسـم عـيل بـن احلـسن .تاريخ دمشق

ــروي،  ــة العم ــن غرام ــرو ب ــر: م.ط، د.دعم  ،دار الفك

 .م1995 -هـ 1415

. اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل بـن ثابـت .تايل تلخيص املتشابه

دار : ، الريـاض1ط، آل سـلامنمشهور بن حـسن : حتقيق

 .هـ1417 ،الصميعي

: حتقيـق. محاد بن إسحاق .والسبل التي وجهها فيها @تركة النبي 

 .هـ1404ن، .د: م.د، 1ط، أكرم ضياء العمري. د

ابن حجر، أمحد بن عيل . تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة

 ،قإكـرام اهللا إمـداد احلـ. د: حتقيـق. ابن حجر العسقالين

 .م1996دار البشائر، : ، بريوت1ط

 .ابن حجر، أمحد بن عيل ابـن حجـر العـسقالين .تقريب التهذيب

 هــ1406 ،دار الرشيد: سوريا ،1ط حممد عوامة،: حتقيق

 .م1986 –

ابن عبدالرب، يوسـف بـن  .التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد

 .نمـصطفى بـن أمحـد العلـوي، وآخـرو: حتقيق. عبداهللا

 .هـ1387وزارة األوقاف، : املغربط، .د

 .ابن حجر، أمحد بن عيل ابـن حجـر العـسقالين .التلخيص احلبري

ــق ــر: حتقي ــن عم ــاين ب ــد الث ــواء : م.، د1ط، حمم دار أض

 .م2007 -هـ 1428السلف، 

املعلمي، عبـد الـرمحن . التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل

زهـري و ،حممـد نـارص الـدين األلبـاين: حتقيـق .بن حييـى

ــشاويش ــرزاق محــزةو ،ال ــب : م.د، 2 ط،عبــد ال املكت

 .م1986 -هـ 1406 ،اإلسالمي

 مطبعة دائرة :، اهلند1ط، ابن حجر، أمحد بن عيل .هتذيب التهذيب

 .هـ1326املعارف النظامية، 

دائـرة املعـارف : اهلنـد ،1ط، ابن حبان، حممد بـن حبـان. الثقات

 .م1973 -  ه1393 ،نية بحيدر آباد الدكنالعثام

بـشار عـواد : حتقيـق. الرتمذي، حممـد بـن عيـسى .اجلامع الكبري

 .م1998 ، دار الغرب اإلسالمي:بريوتط، .د .معروف

نَن اهلادي ألقوم َسنَن ابن كثـري، إسـامعيل بـن  .جامع املسانيد والسُّ

، 2ط، عبــد امللــك بــن عبــد اهللا الــدهيش: حتقيــق. عمــر

 .م1998 -هـ 1419 ، دار خرض:بريوت

: حتقيق ،ابن يونس، أبو بكر حممد بن عبد اهللا .اجلامع ملسائل املدونة

 ،دار الفكر: م.د ،1ط جمموعة باحثني يف رسائل دكتوراه،

 .م2013 -هـ 1434

، ابن أيب حاتم الرازي، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد .اجلرح والتعديل

 ،لس دائرة املعارف العثامنيـةطبعة جم:  حيدر آباد- اهلند  ،1ط

 .م1952 -  هـ1271 ،دار إحياء الرتاث العريب: بريوت

جمموعة من أصـحاب األجـزاء احلديثيـة،  .مجهرة األجزاء احلديثية

مكتبــة : ، الريــاض1 ط،حممــد زيــاد عمــر تكلــة: حتقيــق

 .م2001 -هـ 1421العبيكان، 

سنة،  قـوام الـ.احلجة يف بيـان املحجـة ورشح عقيـدة أهـل الـسنة

: الريـاض ،2ط، حممد بن ربيع: حتقيق. إسامعيل بن حممد

 .م1999 -هـ 1419 ،دار الراية

أبـو نعـيم، أمحـد بـن عبـد اهللا  .حلية األولياء وطبقـات األصـفياء

أبو هاجر السعيد بن بسيوين زغلـول، : حتقيق .األصبهاين
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 .م1996 -هـ 1416 ،دار الفكر: بريوتط، .د

عبـد املعطـي . د: حتقيـق. د بن احلـسنيأمح البيهقي، .دالئل النبوة

 -هــ 1408دار الكتب العلميـة، : بريوت، 1 ط،قلعجي

 .م1988

حممد رواس قلعـه : حتقيق .أمحد بن عبد اهللا ،أبونعيم. دالئل النبوة

ــاس ــرب عب ــد ال ــي، عب ــريوت2 ط،ج ــائس، : ، ب دار النف

 .م1986 -هـ 1406

. ن إدريـسالقرايف، أبو العبـاس شـهاب الـدين أمحـد بـ .الذخرية

دار الغـرب : بـريوتط، .دحممد حجي وآخرون، : حتقيق

 .م1994 ،اإلسالمي

شــعيب : حتقيــق. ابــن ماجــه، حممــد بــن يزيــد. ســنن ابــن ماجــه

مؤسسة : بريوت، 1ط  عادل مرشد،،األرناؤوط وآخرون

 .م2009 -هـ 1430 ،الرسالة

سليامن بن األشعث بن إسحاق بـن بـشري  ، أبو داود.سنن أيب داود

ِجـْستاينبن شد شـَعيب : حتقيـق .اد بن عمرو األزدي السِّ

د كاِمل قره بليلو ،األرنؤوط دار الرسـالة : م.، د1ط، حمَمَّ

 .م2009 -هـ 1430العاملية، 

شــعيب : حتقيــق. الــدارقطني، عــيل بــن عمــر .ســنن الــدارقطني

مؤســسة الرســالة، : ، لبنــان1ط وآخــرون، االرنــاؤوط،

 .م2004 -هـ 1424

حممد عبد القادر : حتقيق. يهقي، أمحد بن احلسني الب.السنن الكربى

 -هـــ 1424 ،دار الكتــب العلميــة: بــريوت، 3ط عطــا،

 .م2003

حسن عبد املنعم : حتقيق. النسائي، أمحد بن شعيب .السنن الكربى

ــريوت1ط، شــلبي ــالة: ، ب ــسة الرس ـــ 1421 ،مؤس  -ه

 .م2001

حبيـب الـرمحن : حتقيـق. سعيد بن منـصور .سنن سعيد بن منصور

 .م1982- هـ 1403 ،الدار السلفية: اهلند ،1ط، األعظمي

شـعيب : حتقيـق. الطحاوي، أمحـد بـن حممـد .رشح مشكل اآلثار

 . هـ1415 مؤسسة الرسالة، :، بريوت1األرنؤوط، ط

. ابن حبـان، حممـد بـن حبـان .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان

 ،مؤسسة الرسالة: بريوت ،2ط شعيب األرنؤوط،: حتقيق

  .م1993 – ـه1414

حممد .  د: حتقيق .ابن خزيمة، حممد بن إسحاق .صحيح ابن خزيمة

، املكتـب اإلسـالمي: بـريوتط، .د. مصطفى األعظمي

 .ت.د

. حممد فؤاد عبـد البـاقي: حتقيق.  مسلم بن احلجاج.صحيح مسلم

 .ت.، ددار إحياء الرتاث العريب: بريوتط، .د

حممــد : قيــقحت. ابــن ســعد، حممــد بــن ســعد .الطبقــات الكــربى

ــا ــدالقادر عط ــريوت،1ط، عب ــة:  ب ــب العلمي  ،دار الكت

 .م1990 -هـ 1410

 أيب الشيخ األصبهاين، .طبقات املحدثني بأصبهان والواردين عليها

عبد الغفـور عبـد احلـق حـسني : حتقيق. عبد اهللا بن حممد

 - هــ1412 ،مؤسـسة الرسـالة: ، بـريوت2 ط،البلويش

 .م1992

ــواردة يف األحاد ــةالعلــل ال ــدارقطني. يــث النبوي ــن عمــر، ال . عــيل ب

حمفوظ الرمحن السلفي، وحممـد : املجلدات من األول، حتقيق

 . م1985 - هـ 1405 ،دار طيبة: ، الرياض1ط، الدبايس

فريـق مـن : حتقيـق . حاتم، عبد الرمحن بن حممد بنأيبابن . العلل

 -هــ 1427 ،مطابع احلميـيض: ، الرياض1ط، الباحثني

  .م2006

حممد عبداملعيد : حتقيق.  القاسم بن سّالم،أبوعبيد .ديثغريب احل

مطبعـة دائـرة املعـارف :  الـدكن-حيدر آباد ، 1ط، خان

 .م1964 -هـ 1384العثامنية، 
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 ،حسني رشف: حتقيق .إبراهيم بن إسحاق احلريب. غريب احلديث

 .ت.، دإحياء الرتاث :م.، د1ط

 ،1ط،  عبد احللـيمتقي الدين أمحد بن ،ةابن تيمي. الفتاوى الكربى

 .م1987 -هـ 1408 ،دار الكتب العلمية: م.د

ط، .د. ابن عبداحلكم، عبدالرمحن بن عبداهللا. فتوح مرص واملغرب

 .هـ1415 ،مكتبة الثقافة الدينية: م.د

مشهور بـن حـسن : حتقيق .ابن القيم، حممد بن أيب بكر .الفروسية

 هـ1414 ،دار األندلس: ، حائل1ط، بن حممود بن سلامن

 .م1993 –

القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحـد بـن إدريـس بـن  .الفروق

 .ت.، دعامل الكتب: م.ط، د.د .عبدالرمحن املالكي

: حتقيق. ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا .الكايف يف فقه أهل املدينة

 : الريـاض،2 ط،حممد حممد أحيد ولد ماديـك املوريتـاين

 .م1980 - ـه1400 ،مكتبة الرياض احلديثة

ابــن عــدي، أبــو أمحــد ابــن عــدي  .الكامــل يف ضــعفاء الرجــال

 ،1ط، عادل أمحد عبد املوجود وآخرون:  حتقيق.اجلرجاين

 م 1997 - هـ1418 ،الكتب العلمية: لبنان

 .أبو بكر الشافعي، حممد بـن عبـد اهللا .)الغيالنيات(كتاب الفوائد 

 ،دار ابـن اجلـوزي:  الريـاض،1ط، حلمي كامـل: حتقيق

 .م1997 -هـ 1417

 أبو قتيبـة :حتقيق. الدواليب الرازي، حممد بن أمحد .الكنى واألسامء

ــايب ــد الفاري ــر حمم ــريوت1 ط،نظ ــزم: ، ب ــن ح  ،دار اب

 .م2000 -هـ 1421

،  عبد الفتاح أبو غدة:حتقيق.  أمحد بن عيل،ابن حجر .لسان امليزان

  .م2002 ،دار البشائر اإلسالمية: م.د ،1ط

ابـن حبـان، حممـد  .ن املحدثني والضعفاء واملرتوكنياملجروحني م

 دار :، حلـب1 ط، حممود إبـراهيم زايـد:حتقيق. بن حبان

 .هـ1396 ،الوعي

 :حتقيـق. اهليثمـي، عـيل بـن أيب بكـر. جممع الزوائد ومنبع الفوائد

هــ 1414مكتبة القديس، : القاهرة. حسام الدين القديس

 .م1994 -

 ابن البخـرتي، حممـد .بن البخرتيجمموع فيه مصنفات أيب جعفر ا

: ، بـريوت1ط،  نبيل سعد الدين جـرار:حتقيق. بن عمرو

  .م2001 -هـ 1422، اإلسالميةدار البشائر 

ــص ــاهر املخل ــرى أليب ط ــزاء أخ ــصيات وأج ــن .املخل ــد ب  حمم

:  قطـر،1ط،  نبيل سعد الـدين جـرار:حتقيق. عبدالرمحن

 -هــــ 1429 ،وزارة األوقـــاف والـــشؤون اإلســـالمية

 .م2008

. حممـد بـن أمحـد بـن رشـد القرطبـي .مسائل أيب الوليد ابن رشد

دار اجليـل، : ، بريوت2 ط،حممد احلبيب التجكاين: حتقيق

 .م1993 -هـ 1414 ،بريوت

أيمـن : حتقيق. أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق .مستخرج أيب عوانة

 ،دار املعرفـــة: ، بـــريوت1 ط،بـــن عـــارف الدمـــشقي

 .م1998 -هـ1419

: حتقيـق.  احلـاكم، حممـد بـن عبـد اهللا.ك عىل الـصحيحنياملستدر

دار الكتــب : بــريوت ،1 ط،مــصطفى عبــد القــادر عطــا

 .م1990 - هـ1411 ،العلمية

ــق .ســليامن بــن داود. مــسند أيب داود الطيالــيس ــن :حتقي  حممــد ب

 -هــ 1419 ،دار هجـر:  مرص،1ط، عبداملحسن الرتكي

 .م1999

 حـسني :حتقيـق.  عيل بـن املُثنـى أبو يعىل، أمحد بن.مسند أيب يعىل

 – هـ1404 ،دار املأمون للرتاث: ، دمشق1ط، سليم أسد

  .م1984

 :حتقيق. ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم. مسند إسحاق بن راهويه



 خمتلف أحاديث حملل السباق :عيد بن فرج بن عياد العصيمي
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 : املدينة املنورة،1 ط،عبد الغفور بن عبد احلق البلويش. د

 .م1991 – هـ1412 ،مكتبة اإليامن

 شـعيب :حتقيـق. أمحـد بـن حنبـل .مسند اإلمام أمحـد بـن حنبـل

ــؤوط ــرونو ،األرن ــد، وآخ ــادل مرش ــارش،1ط، ع :  الن

 .م2001 -هـ 1421 ،مؤسسة الرسالة

 حمفـوظ الـرمحن زيـن :حتقيق. الرباز، أمحد بن عمرو .مسند البزار

 ،مكتبة العلوم واحلكم: ، املدينة املنورة1ط، اهللا، وآخرون

  .)م2009م، وانتهت 1988بدأت (

حـسني : حتقيـق. الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرمحن .يمسند الدارم

هــ 1412 ،دار املغني: ، الرياض1 ط،سليم أسد الداراين

 .م2000 -

حمفـوظ الـرمحن زيـن .  د:حتقيـق. اهليثم بن كليب .املسند للشايش

 ،مكتبـــة العلـــوم واحلكـــم: ، املدينـــة املنـــورة1ط، اهللا

 .هـ1410

 بـن أيب شـيبة، عبـد اهللا بـن أبو بكر. املصنف يف األحاديث واآلثار

مكتبة  :، الرياض1ط،  كامل يوسف احلوت:حتقيق. حممد

  .هـ1409 ،الرشد

. أمحـد بـن عـيل ابن حجـر، .املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية

ثري. د: تنسيق ، 1ط، سعد بن نارص بن عبـد العزيـز الـشَّ

 دار الغيـث للنـرش -دار العاصمة للنـرش والتوزيـع : م.د

 .ت.، دلتوزيعوا

 ،املطبعة العلميـة: ، حلب1 ط،اخلطايب، محد بن حممد ،معامل السنن

 .م1932 -هـ 1351

 طـارق بـن :حتقيـق.  الطرباين، سليامن بـن أمحـد.املعجم األوسط

 . ت.، ددار احلرمني: ةالقاهرط، .د .عوض اهللا بن حممد

 :حتقيـق. أبو القاسم البغوي، عبـد اهللا بـن حممـد .معجم الصحابة

 ،مكتبـة دار البيـان: ، الكويـت1 ط،مد األمني اجلكنيحم

 . م2000 -هـ 1421

 حممـد شـكور :حتقيـق. الطرباين، سليامن بن أمحد. املعجم الصغري

ــود ــامن1ط، حمم ــالمي: ، ع ــب اإلس ـــ1405 ،املكت  – ه

 .م1985

 عبداملعطي :حتقيق . البيهقي، أمحد بن احلسني.معرفة السنن واآلثار

ــي ــني قلعج ــري ،1ط، أم ــة :وتب ـــ 1412 ،دار قتيب  -ه

  .م1991

عـادل بـن : حتقيـق. نعيم، أمحـد بـن عبـد اهللا أبو .معرفة الصحابة

ــزازي ــف الع ــاض1 ط،يوس ــرش، : ، الري ــوطن للن دار ال

 .م1998 -هـ 1419

 عـامر حـسن :حتقيق. ابن منده، حممد بن إسحاق .معرفة الصحابة

 ،مطبوعـات جامعـة اإلمـارات: اإلمارات، 1 ط،صربي

 .م2005 -هـ 1426

: ط، مـرص.د. ابن قدامة، موفـق الـدين عبـد اهللا بـن أمحـد .املغني

 .ت.، دمكتبة القاهرة

عيني. مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل  حممد بـن ،احلطاب الرُّ

 -هــ 1412 ،دار الفكـر: م.د، 3ط، حممد بن عبدالرمحن

 .م1992

 حممـد مـصطفى :حتقيـق.  مالك بن أنس األصبحي املـدين.املوطأ

  مؤســسة زايــد بــن ســلطان : ، أبــو ظبــي1ط، عظمــياأل

ــسانية ــامل اخلرييــة واإلن ــان لألع  -هـــ 1425 ،آل هني

 .م2004

عيل : حتقيق. الذهبي، حممد بن أمحد .ميزان االعتدال يف نقد الرجال

ــاوي ــد البج ــريوت1ط، حمم ــة : ، ب ــة للطباع دار املعرف

 .م1963 -هـ 1382 ،والنرش

* * * 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )3(، العدد 33، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 173 – 

 

 

 



Journal of Islamic Studies, Vol. 33 , Number  (3), pp. 17 - 172 Ar., Riyadh (2021/1443H.) 

         
   

Contents 
 

  Content 

   Foreword: JIS Editorial Board................................................................................................................................  

Research and Studies 

17  

 The state of never recite the Noble Qur’an at night, its concept and connotations 

Dr. Ahmed bin Marji Saleh Al-Faleh 

Associate Professor of Tafseer and Quranic Sciences, Department of Islamic Studies, College of Sharia and Law, Jouf 

University ......................................................................................................................................................................................................... 

39  

 Interpretation questions in the fatwas of Sheikh Abdullah bin Humaid "An analytical study" 

Dr. Sultan Bin Sughayyir Alanazi 

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, College of Education and Arts, Northern Border University ...............  

69  

 Judging the act of tracing the prophet's -Peace be upon him- traces through his actions  

Dr. Lutfallah Abdulazeem Khojah  

Professor, Department of doctrine, College of Da`wah and Fundamentals of Religion, Umm Al-Qura University...............  

99  

 The Contemporary Ethical Variable of the Emergence of Taoism and Energy Practices 

Dr. Latifah bint Abdulaziz bin Abdullah Al-Mayouf  

Associate Professor of Faith, Department of Islamic Studies, College of Education, King Saud University .........................  

135  

 Contradictory Hadiths of the race legitimizer 

Dr. Eid Faraj Ayad Alosaimi   

Assistant Professor of Hadith, Department of Islamic Studies, College of Sciences and Human Studies, Ramah, Majmaah 

University.................................................................................................................................................................................  

��� �
 





 The references, at the end of the paper, have to be written as follows, in the given order and 

punctuation: 

1. In the case of books: book title, author's surname/family name, author’s first name and middle 

name(s), investigator’s/editor's name – if any – place of publication: publisher's name, edition 

number, and year of publication. Example: Jāmi' Attirmidhi, Abu-Issa Mohammed Ibn-Issa. 

Investigator: Ahmed Mohamed Shaker, et al, Beirut: Dār Ihyā’ Atturāth Al-Arabi (House for Arab 

Heritage Revival), Vol. 2, 2004. 

2. In the case of dissertations: dissertation title, author's surname/family name, author’s first name 

and middle name(s), dissertation degree (MA/ PH.D), country: college, university, year of award. 

Example: Yaʻqūb Ibn-Shaybah Al-Sadūsī, Ãthāruhu wa Manhajuhu fi Al-Jarh wa Atta’dīl (Yaʻqūb 

Ibn-Shaybah Al-Sadūsī: His Impact and Methodology in Identifying Trustworthy and 

Untrustworthy Hadith Narrators), Al-Mutairi , ʻAli Ibn- Abdullah. MA, Saudi Arabia, College of 

Education, King Saud University, 1418 H. 

3. In the case of articles: “article title”, author's surname/family name, author’s first name and 

middle name(s), journal title, place of publication, Volume No., Issue No., year of publication, 

page number(s) (p./pp.). Example: “Al-Imam Affaan Ibn-Muslim Assaffaar wa Manhajuhu fi 

Attalaqqi wa Al-Adaa’ wa Annaqd (Imam Affaan Ibn-Muslim Assaffaar: His Methodology of 

Reception, Performance and Criticism). Al-Mutairi, Ali Ibn-Abdullah. Qassim University Journal: 

Shari’ah Sciences, Qassim, Vol. (3), Issue (1), 1431 H, pp. 35-85. 

4. In the case of unavailable information about the reference (name of publisher; place of publication; 

number of edition; or year of publication), related JIS abbreviations have to be used (in researches 

written in Arabic). 

 Regarding the citation of foreign references, the Chicago citation Style is to be followed (link: 

http://writing.wisc.edu/Handbook/DocChiNotes_1stRef_book.html). 

 Submitting the paper via the JIS website means that the researcher declares that the paper has not been 

previously published, has not been submitted to any other journal, and will not be submitted to any 

other journal until JIS’s related procedures are over. 

 The JIS Editorial board reserves the right of initial examination of the research paper to decide whether 

to proceed with refereeing or to reject it. 

 If the research paper is accepted for publication, a letter of acceptance will be sent to the researcher. If it 

is not accepted, a letter of decline will be sent to the researcher. 

 Once the research paper is accepted for publication, all copyrights will be reserved to JIS. Accordingly, 

the research paper must not be published elsewhere in any from without the written permission of JIS’s 

editor-in-chief. 

 Correspondence with JIS for publication purposes means the researcher accepts the publication terms, 

conditions and regulations of JIS. The Editorial Panel has the right of prioritizing research publication. 

 The views expressed in the published articles are only the author's and do not necessarily reflect those 

of JIS. 

 Five free copies of the issue containing the published manuscript will be sent to the author. 

��� �
 (3) Papers Submission Procedures:  

The researcher is to complete and submit the relevant form on the JIS webpage (http://jis.ksu.edu.sa). 

��� �

Publishing Rules and Instructions for Authors   



(1) Material for Publishing: 
JIS provides papers in the field of Islamic studies worldwide with the opportunity to have their researches 

published. The papers have to be original and to fulfil the demands of academic ethics and scientific 

methodology. 

JIS also publishes materials (in Arabic and English) that have not been published before, such as original 

research, reviews articles, scientific reports, book reviews and critiques, short academic contributions as well as 

summaries of academic conferences, forums, and activities. The materials include announcements about related 

forthcoming academic events, such as conferences, symposia, letters to the editor and comments and responses. 

��� �

(2) Research Paper Format Requirements:  
 The paper has to be written Ms word format on A4. The number of pages must not exceed 40, including 

English and Arabic abstracts, and references. 

 Basic information about the research has to be written in both Arabic and English, and it has to include 

the following: research title; researcher’s full name; what he/she is and place of work; and how to 

contact him/her. 

 Arabic and English abstracts have to include the following: research topic, objectives and methodology; 

the most important results; and the most important recommendations. Each abstract must not exceed 

250 words, and it has to be very well written.  

 The abstract is to be followed by a list of keywords (Arabic/English), which must not be more than six, 

summarizing the research fields. The key words are used for indexing. 

 Page margins on all sides (top, bottom, right, and left) are to be 3 cm. Lines must be single-spaced. 

 Researches in Arabic must be typed in Traditional Arabic as follows: font 16 for text, non-bold for text, 

but bold for titles; font 13, non-bold for footnotes and abstract; and font 10, non-bold for tables and 

figures, but bold for table headings and comments. 

 Researches in English must be typed in Times New Roman as follows: font 11, non-bold for text, but 

bold for titles; font 9, non-bold for footnotes and abstract; and font 8, non-bold for tables and figures, 

but bold for table headings and comments. 

 The research paper must fulfill the following requirements: 

- (1) Start with an introduction presenting the research topic, problem, limitations, objectives, 

methodology, procedures and plan. 

- (2) Write a related literature review as well as the research’s contribution to the advancement of 

knowledge.  

- (3) Organize the research body into sections that are well connected to each other and consistent 

with the research plan.  

- (4) Each section is to be concerned with a specific idea, and all ideas must be interrelated to serve 

the central idea of the paper.  

- (5) The paper has to be well written academically and linguistically, with accurate documentation. 

- (6) The paper is to end with a conclusion, summing up the most important findings and 

recommendations.  

 Footnote documentation must include the following in the given order: name of source; name of author; 

and volume number/page number(s). Example: Lissan Al-Arab, Ibn-Manzūr, (2/233). 

Publishing Rules and Instructions for Authors   



  

(ISSN: 1658-6301) 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES 

 
 

Editor-in-Chief 
 

Prof. Humood Ibrahim salamah 
humood@Ksu.edu.sa 

��� �

Editing Manager 
 

Prof. Abdullah Saleh Al-Saif 
aalseif@Ksu.edu.sa  

��� �

Editorial Board 

Prof. Hamza Abdulla Al-Malibary, 
College of Islamic and Arabic Studies, 

 (UAE) 

Prof. Khaled Mohammed Al-shunyber 
King Saud University, 

(KSA) 

Prof. Abdullah Marhool Al-Sawalmeh, 
  Yarmouk University, 

 (Jordan) 

Prof. Omar Abdulazeez Al-diheeshi 
King Saud University, 

(KSA) 

Prof. Nemat Mohammad Al-Jafary 
King Saud University, 

(KSA) 

Dr. Nada Turki Al-Muqbil 
King Saud University, 

(KSA) 

��� �

Editing Secretary 
(Production and Technical Design) 

 

Mr. Ayman Awad Zaky 
JIslamic@ksu.edu.sa 

��� �

� �

Advisory Board 
 

Prince Dr. Saud Salman Mohammed Al Saud, 

King Saud University, 

 (KSA) 
 

Prof. Zulkifl Alhaj Mohammed Yousuf, 

University of Malaya, 

 (Malaysia) 
 

Prof. Ahmed Khaled Shoukry, 

University of Jordan, 

 (Jordan) 
 

Prof. Taha Ali Busrih, 

University Zaytoonah, 

 (Tunisia) 
 

Prof. Amer Hassan Sabri, 

Ministry of Justice and Islamic Affairs, 

 (Bahrain) 
 

Prof. Abdullah Abdelhai Abu-Bakr, 

University of the Holy Quran and Islamic Sciences,   

(Sudan) 
 

Prof. Abdul-Majeed Birem, 

University of Algiers, 

 (Algeria) 
 

Prof. Mohammed Ahmed Loh, 

African College of Islamic Studies, 

   (Senegal) 
 

Prof. Mohammed Zainul-Abideen Rustom, 

University of Sultan Moulay Sliman, 

 (Morocco) 
 

Prof. Mohammed Abdul-Razik Altabutba'ai, 

University of Kuwait, 

 (Kuwait) 

��� �

 



Journal of Islamic Studies 

(JIS) is a refereed academic journal concerned with research in the field of Islamic studies. It is published by 

the College of Education, King Saud University. There are three issues a year, one in February, one in May and 

one in November. The very first issue of JIS was released in 1977/1397H under the name Studies. 

��� �
Vision: 

 JIS aspires to be amongst most highly ranking institutions that publish refereed researches in the field of 

Islamic studies, and to be indexed in the international bibliographic databases. 

Mission:  

The mission of JIS is to publish refereed researches in the field of Islamic studies in accordance with 

internationally distinguished academic standards. 

Objectives: 

1. To be a reliable academic reference for scholars in the field of Islamic studies. 

2. To maintain and promote the Islamic identity and values through publishing rigorous refereed researches 

that enhance the development and progress of society. 

3. To meet the needs of researchers in the field of Islamic studies locally, regionally, and internationally.  

��� �
Contact us 

(Journal of Islamic Studies) 
P.O. Box: 2458, Postal Code: 11451 

College of Education, King Saud University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia  
  

Tel: (+966) 14697125/ (+966) 14697127 Secretary: (+966) 14673476 
Fax: (+966) 14697126  

E-Mail:  JIslamic@ksu.edu.sa Website: http://jis.ksu.edu.sa 
JIS on Twitter: @ Jislamic JIS on Facebook: http://goo.gl/KveaV 

JIS on Instagram: https://instagram.com/jislamic  

��� �
Subscription and Exchange 

King Saud University Press, King Saud University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia  
P.O. Box: 68953,  Postal Code: 11537 

 
Price: 15 SAR or its equivalent (excluding postage). 

��� �
 © 2021 (1443H.) King Saud University 

All rights are reserved to the Journal of King Saud University. No part of the journal may be reproduced or 
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or 
via any storage or retrieval system, without written permission from the Editor-in-Chief.  

��� �

About us 



  
  
  
  

  
  

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES 
   

 
Published by 

King Saud University 
 
 

 Periodical - Academic - Refereed  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Volume 33, Issue No. 3 
November 2021 AD                                                  Rabi' al-Awal 1443 H 
  

 
 
 

http://jis.ksu.edu.sa 
 
 

 





  
 

IN THE NAME OF ALLAH, 
MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL 

  


