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 »دراسة استقرائية تحليلية« إعجاز القرآن عند الزركشي يف البرهان

 )1(العزيز الزعاقي اهللا بن عبد وفاء بنت عبد

 جامعة امللك سعود

 )هـ25/04/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛15/03/1443قدم للنرش يف (

هان يف علوم القرآن وضمنه عددا من املـسائل املتعلقـة بإعجـاز أدرج الزركيش موضوع إعجاز القرآن ضمن مباحث علوم القرآن يف كتابه الرب: املستخلص

حتليل موضوع إعجاز القرآن عنـد الزركـيش : ، هبدف حتقيق ما يأيت)إعجاز القرآن عند الزركيش يف الربهان دراسة استقرائية حتليلية(القرآن وقد تم إعداد دراسة 

وبيان األوجه التي قررها الزركيش يف مبحـث اإلعجـاز . الم والدراسات القرآنية يف مبحث اإلعجازوالكشف عن أوجه التداخل بني علم الك. يف كتابه الربهان

وكان منهج البحث املنهج . والسعي لبيان موضوع اإلعجاز بصفته أحد مباحث علوم القرآن، دون اإلغراق يف البحث العقدي. تبًعا ملنطلقات األشاعرة الفكرية

أن مدار العجز عن مماثلة القرآن هو عظمـة كـالم اهللا ولـيس . تأثر الزركيش باالجتاه األشعري يف مسائل إعجاز القرآن: برز النتائجومن أ. االستقرائي والتحلييل

ن حجيـة أ. أن رشوط املعجزة عند األشاعرة لوازم ال دليل عليها، وأن نزول القرآن بلسان عريب مبني من رمحة اهللا ولـيس إلعجـاز العـرب. مداره كالم املكلفني

أن عجز العرب عن املعارضة ليس حجة عىل غريهم، فطلب املامثلة من . غياب تعريف إعجاز القرآن عند الزركيش. القرآن الكريم أعمُّ من مفهوم إعجاز القرآن

إعـداد : وأهم توصـيات الدراسـة. كل عرصكل من ادعى أن القرآن مفرتى مطالبة واردة يف آية حمكمة، والعمل هبا باٍق مادامت شبهة االفرتاء باقية ومتجددة يف 

تطـوير منـاهج البحـث يف علـوم . إعداد مرشوع بحثي يف حتقيق كتاب الربهان يف علوم القـرآن. دراسة خاصة بإعجاز القرآن كمبحث من مباحث علوم القرآن

 .اسات القرآنية من خالل كتاب الربهان للزركيشالعناية بتأصيل منهج البحث البيني يف الدر. العناية بالدراسات النقدية لكتب الرتاث. القرآن

 .  القرآن، الزركيش، علوم القرآن، التحدي، أوجه اإلعجازإعجاز: الكلامت املفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Miracles In Quran According to Al-Zarkashy's (Al-Burhan) 
An Inductive Analytical Study 

Wafaa bint Abdullah bin Abdulaziz Al-Zaqqi(1) 
King Saud University  

(Received 21/10/2021; accepted 30/11/2021) 

Abstract: In his book, Al-Burhan fi ulum al-Qur'an, Al-Zarkashy included a study related to Miracles in Quran in Quran Science 
section. In the light of his study this research (The Mircle of the Quran according to Al-Zarkashy; Inductive Analytical Study) was conducted 
with the following objectives: Analysis of Miracles In Quran According to Al-Zarkashy's "Al-Burhan", detection of overlaps between the 
Creed of Islam ‘Aqidah’ and Quranic studies in the study on Miracles In Quran, demonstration of aspects determined by Al-Zarkashy in his 
study on Miracles In Quran in accordance with Ash'aris' ideological basis, and presentation of Miracles in Quran as a topic related to 
Sciences of Quran without delving into the doctrinal research. Firstly, I adopted the inductive method regarding Miracles in Quran by Al-
Zarkashy. Afterwards, I employed the analytical method while tackling his decisions. Eventually, the following findings are reached: Al-
Zarkashy has been influenced by Ash'aris' approach and has adopted Al-Baqillani's sayings with respect to questions related to Miracles in 
Quran. Moreover, the core point explaining failure to bring an equivalent to the Qur'an, is the superiority of the word of Allah, to have any 
equals or rivals, furthermore, no comparison between the Creator’s speech and the creature’s. Additionally, no evidence supporting Miracles 
requirements among Ash'aris, and the fact that the Qur'an has been revealed in Arabic is an evidence of Allah's mercy not a miracle for Arab. 
In conclusion, the Holy Qur'an is broader than the notion of miracles in Qur'an. 

Keywords: Miracles al-Qur'an, Al-Zarkashy, al-Qur'an Sciences , Challenge. 
_________________________________________________________________________________  
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 املقدمة

والـصالة والـسالم عـىل ، احلمد هللا رب العـاملني

 : أما بعد. نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

يعد إعجاز القرآن من املوضـوعات املهمـة التـي 

 وتعـددت اجتاهـات العلـامء، فيها تنوعت طرق البحث

ت مباحـث ومنطلقاهتم الفكرية يف تقرير مـسائلها، فباتـ

ن أوالواقـع . ا للواقع الفكري لكل عاملاإلعجاز انعكاًس 

، ساحة البحـث العلمـي تتـسع فيهـا دائـرة االخـتالف

ــداخل ــا الت ــشوب طرقه ــم ، وي ــل عل ــل لك ــن يظ ولك

ولـه ثوابتـه ومـسلامته ، خصوصيته يف طريقة البحث فيه

ومتيـز بـني صـحيح ، التي حتدد أصوله وتـضبط فروعـه

 . مسائله من ضعيفها

ا كانت علوم القرآن من العلوم التي اشـتملت ومل

وهو عىل احلال الذي وصـفنا ، عىل مبحث إعجاز القرآن

ــه  ــرآن ل ــوم الق ــه، وعل ــث في ــاهج البح ــوع من ــن تن م

خصوصيته كسائر فروع العلـوم جـاءت هـذه الدراسـة 

تستطلع واقـع التـأليف يف إعجـاز القـرآن يف مـصنفات 

رآن عنـد إعجـاز القـ(: علوم القرآن من خالل موضوع

وفـق ، )الزركيش يف الربهـان دراسـة اسـتقرائية حتليليـة

 : اخلطة اآلتية

 : أمهية البحث

 أنه يرتبط بتطوير مـنهج البحـث العلمـي يف -1

 . إعجاز القرآن

 أنه يربز التداخل بـني إعجـاز القـرآن وعلـم -2

 . الكالم

 أنه يعنى بتحريـر مبحـث اإلعجـاز، وإبـراز -3

 . عالقته بعلوم القرآن

 أنه يسهم يف خدمة مصدر مـن أهـم مـصادر -4

 . علوم القرآن

 : مشكلة البحث

ظهر يف مبحث اإلعجاز عند الزركـيش يف كتابـه 

الربهان يف علوم القرآن التأثر بالطرح العقدي من جهة، 

وسلوك منهج األشـاعرة يف تقريـراهتم العقديـة ملـسائل 

اإلعجاز من جهة أخرى، وهذه مشكلة معرفية تتطلـب 

ة تستنبت املعرفة الصحيحة لتلك املسائل بام يتفـق معاجل

مع معتقد السلف ووفق منهج البحث يف علـوم القـرآن 

 . دون إغراق حييد بموضوع اإلعجاز إىل البحث العقدي

 : حدود البحث

الدراسة تقترص عـىل مبحـث إعجـاز القـرآن يف 

 . الربهان يف علوم القرآن للزركيش

 : أهداف البحث

إعجاز القرآن عنـد الزركـيش  حتليل موضوع -1

 . يف كتابه الربهان

 الكشف عن أوجه التداخل بني علم الكـالم -2

 . والدراسات القرآنية يف مبحث اإلعجاز

 بيان األوجه التي قررها الزركيش يف مبحـث -3
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 . اإلعجاز تبًعا ملنطلقات األشاعرة الفكرية

 السعي لبيان موضوع اإلعجاز بـصفته أحـد -4

 . لقرآن، دون اإلغراق يف البحث العقديمباحث علوم ا

 : الدراسات السابقة

مل أقف عىل دراسة ُتعنى بدراسـة اإلعجـاز عنـد 

 :الزركيش إال دراسة ياسني بن حافظ قاري بعنوان

إعجاز القرآن الكريم عند الزركـيش مـن خـالل 

وهو بحث : كتابه الربهان يف علوم القرآن، دراسة وتعليق

لقـراءة واملعرفـة، جامعـة عـني حمكم ومنشور يف جملـة ا

 . 111شمس، ع

والدراسة ُعنيـت بدراسـة األقـوال التـي مجعهـا 

الزركيش يف أوجه اإلعجاز والتعليق عليهـا، مـع زيـادة 

أقوال مل يذكرها الزركيش، وقد خلصت الدراسـة إىل أن 

الزركيش ذكر أقواًال يف أوجـه اإلعجـاز مل يـسبق إليهـا، 

 الكـشف عـن املنطلقـات والباحث مل هيدف يف بحثه إىل

العقدية التي انعكـس أثرهـا عنـد الزركـيش يف إعجـاز 

القرآن ومناقشة أقواله يف ذلك، كام مل هيـدف يف بحثـه أن 

ُيبنيَّ املسائل التي ينبغـي أن تطـرق عنـد تقريـر مبحـث 

اإلعجاز كعلم من علوم القرآن، وهو ما ستـضيفه هـذه 

 . الدراسة عىل ما سبق

 : همنهج البحث وإجراءات

 اتبعت املنهج االستقرائي من خـالل عـرض -1

مبحث اإلعجاز عنـد الزركـيش ووضـعت لـه عنـاوين 

جانبيه تعني عىل حتديد املسائل التـي أدرجهـا الزركـيش 

 . ضمن مبحث اإلعجاز عنده

ــوال -2 ــة أق ــييل يف دراس ــنهج التحل ــت امل  اتبع

 . الزركيش

ــا -3 ــي ذكره ــسائل الت ــل امل ــرض لتحلي  مل أتع

 مبحـث اإلعجـاز، ولـيس هلـا أثـر كبـري يف الزركيش يف

معاجلة مشكلة البحث كموضوع تنزيه القـرآن ورسـول 

 .  عن الشعر ونحوها@اهللا 

 وضعت ضوابَط مقرتحًة ملسائل اإلعجـاز يف -4

 . علوم القرآن، مبنية عىل الدراسة التحليلية

ـــة -5 ـــة الدراس ـــان يف بداي ـــت إىل الربه  أحل

رر اإلحالة عليـه جتنًبـا التحليلية، واكتفيت بذلك عن تك

 .لكثرة احلوايش

 أدرجت سنة وفاة العامل عند ورود اسمه أول -6

 .مرة

 : خطة البحث

 أمهيـة البحـث، ومـشكلته، : وتشمل: مقدمة البحث

وحــدود البحــث، وأهدافــه، والدراســات الــسابقة، 

 . ومنهج البحث وإجراءاته، وخطته

 وفيه بيان اآليت: التمهيد : 

o  وكتابه الربهان)ه794: ت(التعريف بالزركيش ، . 

o التعريف بمعنى إعجاز القرآن . 

o العالقة بني إعجاز القرآن وعلوم القرآن . 
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 عرض إعجـاز القـرآن يف الربهـان يف : املبحث األول

 . علوم القرآن

 حتليـل إعجـاز القـرآن يف الربهـان يف : املبحث الثاين

 . علوم القرآن

 النتائج، والتوصيات: وفيها: اخلامتة . 

** *  

 التمهيد

 : ، وكتابه الربهان)1(التعريف بالزركيش

 : التعريف بالزركيش

ن هبــادر اهللا بـ اهللا حممـد بـن عبـد هـو أبـو عبـد

ين(الزركيش الشافعي يلقب بـ ؛ )املنهاجي(، وبـ)بدر الدِّ

، وصفه بعض من تـرجم )منهاج الطالبني(حلفظه كتاب 

كان فقيًها، له باإلمام، العالمة، املصنف، املحرر، املفرس، 

أصولي�ا، أديًبا، فاضًال يف مجيع ذلك، دّرس وأفتـى، وويل 

مشيخة خانقاه، كريم الّدين، وكان منقطًعـا إىل التـأليف 

 يف يوم األحد املوافق الثالث مـن شـهر ~إىل أن تويف 

 ). ه794(رجب املحرم سنة 

                                                 
، إمتاع الفضالء، )1/437(حسن املحارضة، للسيوطي : انظر  ) 1(

، السلوك ملعرفة دول امللـوك، للمقريـزي )2/350(للساعايت 

، )3/167(، طبقات الشافعية، البن قـايض ُشـْهبة )5/330(

، وطبقــات )134-5/133(والــدرر الكامنــة، البــن حجــر 

، طبقات املفرسين، للـداودي )1/302(فرسين، لألدنه وي امل

، األعالم )8/572(، شذرات الذهب، البن العامد )2/162(

ِرْكّيل   ). 6/61(للزِّ

 : شيوخهأشهر 

اهللا بن يوسف بن أمحد بن  من أشهر شيوخه عبد

، )ه671: ت(بن هشام إمام النحـاة يف عـرصه اهللا  عبد

ين، أبو عبـد ، )ه762(اهللا، ُمْغلطـاي  واحلافظ عالء الدِّ

ين، أبو حفص، عمر بـن رسـالن بـن نـصري  ورساج الدِّ

ين، أبو الفداء، إسامعيل بـن )ه805(البلقيني  ، عامد الدِّ

، وحممد بن أمحد بـن إبـراهيم بـن )ه774(عمر بن كثري 

 ). ه780: ت(الصاحلي اهللا املقديس  عبد

 : من مؤلفاته

 ،)اإلجابة ملا اسـتدركته عائـشة عـىل الـصحابة(

 ،)رشح البخـاري(، )البحر املحـيط يف أصـول الفقـه(و

الربهان يف ( و،)رشح التنبيه( و،)التنقيح عىل البخاري(و

تفـسري ( و،)ختريج أحاديـث الرافعـي( و،)علوم القرآن

  .وَصَل إىل سورة مريم) القرآن العظيم

 : مذهبه الفقهي وعقيدته

ـا  اتفق َمْن تـرجم لـه أنـه شـافعي املـذهب، وأمَّ

عقيدته فهـو أشـعري، يـدل عـىل ذلـك تأويلـه لـبعض 

، ومنها صـفة الكـالم، ونقلـه عـن )2(الصفات يف تفسريه

ــاقالين  ــسائل ) ه403: ت(الب ــة يف م ــه العقدي تقريرات

 . اإلعجاز

                                                 
وممن أثبت أشعريته حييى الطويان يف حتقيقه لتفـسري الزركـيش،   ) 2(

ركيش مـن أول سـورة الفاحتـة إىل هنايـة : انظر تفسري اإلمام الزَّ

 ). 21: ص(ة مجًعا ودراسة، رسالة دكتوراه سورة املائد
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 : تعريف موجز بكتاب الربهان

ب الربهـان يف علـوم القـرآن ألف الزركيش كتـا

ومجع فيه قدًرا من العلوم؛ مما يعني املفـرس عـىل تفـسريه 

وملا كانت علـوم القـرآن ال تنحـرص ومعانيـه ال «: فقال

تستقــىص، وجبــت العنايــة بالقــدر املمكــن وممــا فــات 

املتقدمني وضع كتاب يشتمل عـىل أنـواع علومـه، وكـام 

اسـتخرت وضع الناس ذلك بالنسبة إىل علم احلـديث ف

 يف وضع كتاب يف ذلك، جـامع - وله احلمد -اهللا تعاىل 

ملــا تكلــم النــاس يف فنونــه وخاضــوا يف نكتــه وعيونــه، 

وضمنته مـن املعـاين األنيقـة واحلكـم الرشـيقة مـا هيـز 

القلوب طرًبـا، ويبهـر العقـول عجًبـا؛ ليكـون مفتاًحـا 

ألبوابه وعنواًنا عىل كتابه، معينًـا للمفـرس عـىل حقائقـه 

ــص ومط ــه، واهللا املخل ــض أرساره ودقائق ــىل بع ــا ع لًع

ميته الربهـان يف واملعني، وعليه أتوكل وبه أستعني، وسـ

، فجمع الزركيش يف كتابه عصارة أقـوال )3(»علوم القرآن

املتقدمني، وصفوة آراء العلامء املحققـني، حـول القـرآن 

الكريم، ورتبها يف سبعة وأربعني نوًعا، كـل نـوع يـدور 

اص من علـوم القـرآن ومباحثـه، قـال حول موضوع خ

واعلم أنه ما من نوع من هـذه األنـواع «: عنها الزركيش

إال ولو أراد اإلنسان استقصاءه السـتفرغ عمـره، ثـم مل 

حيكم أمره ولكن اقترصنا من كل نوع عىل أصوله والرمز 

                                                 
 ). 12-1/11(الربهان يف علوم القرآن   ) 3(

إىل بعض فصوله، فإن الصناعة طويلـة والعمـر قـصري، 

، وقد حـاول يف كـل )4(»ماذا عسى أن يبلغ لسان التقصري

موضوع أن يذكر أهم ما يشتمل عليه من مسائل علمية، 

ويعنى بالتوثيق والنقل عن العلامء، وقـد وظـف ثقافتـه 

وســعة علمــه يف حتريــر أنــواع كتابــه، فكانــت مباحــث 

الكتاب يمتزج فيه عدد من العلوم بحسب موضوع كـل 

 علم؛ لذلك نجد يف الكتاب أقوال املفرسين واملحـدثني،

وآراء الفقهاء واألصوليني، وقضايا املتكلمني وأصحاب 

اجلدل، ومسائل العربية وآراء أرباب الفصاحة والبيـان، 

فجاء كتابه نموذًجا للبحث البيني الذي متتزج فيه العلوم 

لتنبت مؤلًفا مبتكًرا وأصًال يرجع إليه يف بابه، مع غـزارة 

 . )5(مادته العلمية، وبعدها عن احلشو واالستطراد

وقد حظي هذا الكتاب بالقبول واإلقبـال وأقبـل 

عليه العلامء وطالب العلم، حتـى أدرجـه الـسيوطي يف 

كتابه اإلتقان واستفاد منه كثًريا، وممن أثنى عىل الربهـان 

الربهـان يف علـوم «: فقـال) هــ852(احلافظ ابن حجر

القرآن من أعجب الكتب وأبدعها، جملدة، ذكر فيه نيًفـا 

 . )6(» من علوم القرآن وخترج به مجاعةوأربعني علـًام 

 

                                                 
 .املرجع السابق  ) 4(

تعليق حمقق الربهان يف علوم القرآن، ملحمد أبـو الفـضل : انظر  ) 5(

 ). 1/13(إبراهيم 

 ). 1/447(إنباء الغمر بأبناء العمر   ) 6(
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 : التعريف بمعنى إعجاز القرآن

 : اإلعجاز لغة

يعود لفظ اإلعجاز يف اللغـة إىل الَعْجـِز، فـالعني 

: ومعنـى الَعْجـزِ . واجليم والسني أصل صـحيح واحـدٌ 

ْعفُّ   : ، ويعني ما ييل)8(، واإلعجاز إِفعال من الَعْجز)7(الضَّ

ِء َعْجًزا َضُعَف َعنْـُه، َعَجَز َعنْ :  الضعف- ْ  اليشَّ

 . َوَعِجَز َعَجًزا ِمْن َباِب َتِعَب 

ز فالٌن َرْأَي ُفَالٍن إِذا َنَسَبُه إِىل :  نقيض احلزم- َعجَّ

 . ِخَالِف احلَْزم كَأنه، َنَسَبُه إِىل الَعْجز

َثبَّطـه َعـَىل : يقـال. التَّْثبِـيط: فالتَّْعِجيزُ :  التثبيط-

َفه َعَلْيِه فتَوقَّف:األَمر فَتَثبَّط  .  وقَّ

بق، يقــال- ــْوُت والــسَّ أعجــَزين فــالٌن، إِذا :  الَف

َز الرجُل وعاَجزَ  ذهب : َعجزَت َعن طلبه وإدراكه، وَعجَّ

 . فلم يوصل إليه

 زوال القدرة عن اِإلتيان باليشء، من عمل، َأو -

 . )9(رْأى، َأو تدبري

ِء وِعْجـُزه وعُ :  مؤخرة اليشء- ْ ْجـُزه َعْجُز الـيشَّ

َال : وقال أكثم بن صـيفي البنـه. آِخُرهُ : وَعُجُزه وَعِجُزه

                                                 
، لـسان )235-1/234(مقاييس اللغـة، البـن فـارس : انظر  ) 7(

، املـصباح )ثـبط(ومـادة ). عجـز: (العرب، البن منظور، مادة

 ). 2/393(املنري، للفيومي 

 ). 547: ص(املفردات يف غريب القرآن   ) 8(

 ). 1/65(بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز   ) 9(

ُتَدبِّروا أعجاَز أموٍر قد َولَّت ُصدوُرها، مجع عجـز وهـو 

 . )10(مؤخر اليشء، يريد هبا أواخر األمور وصدورها

والَعْجـُز أصـُلُه ): ه502: ت( وقال الراغـب -

ُر عـن الـيشء، وحـصوله عنـد َعُجـِز األمـرِ  : ، أيالتََّأخُّ

مــؤّخره، كــام ذكــر يف الــّدبر، وصــار يف الّتعــارف اســًام 

 . )11(للقصور عن فعل اليشء، وهو ضّد القدرة

وهكذا نخلص إىل إن اإلعجاز يف اللغة التـأخر، 

 . وزوال القدرة عن أداء اليشء أو إدراكه

 : اإلعجاز يف االصطالح

ال خيرج معنى اإلعجاز يف االصطالح عن معنـاه 

ا ما يلحظ عند النظر فيمن عّرفوا اإلعجاز يف اللغة، وهذ

ــاوي ــال املن ــصنفاهتم، ق ـــ1031( يف م ــف ) ه يف تعري

وصار يف التعـارف اسـًام للقـصور عـن فعـل : اإلعجاز

 . )12(اليشء، وهو ضد القدرة

ــاين  ــده اجلُْرَج ، باإلعجــاز يف )ه816: ت(وقي

اإلعجاز يف الكالم بأن يؤّدى املعنى بطريق : الكالم فقال

 . )13( من مجيع ما عداه من الطرقهو أبلغ

: بقولـه) ه1205: ت(وعرفه املرتىض الزبيـدي 

                                                 
ــارس   ) 10( ــن ف ــة، الب ــذيب اللغ ــاج العــروس )1/219(هت ، ت

)15/199 .( 

 ). 547: ص(فردات يف غريب القرآن امل  ) 11(

 ). 236: ص(التوقيف عىل مهامت التعاريف، للمناوي   ) 12(

 ). 31: ص(التعريفات، للُجْرَجاين   ) 13(
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إثبات العجز، فاستعري إلظهـاره، ثـم : وحقيقة اإلعجاز

أسند جماًزا إىل ما هو سـبب العجـز ثـم جعـل اسـًام لـه، 

معجزة والتاء للنقل من الوصفية إىل االسمية كـام : فقيل

 . )14(مةيف احلقيقة، أو املبالغة كام يف العال

وقد تأثر تعريف اإلعجـاز باملنطلقـات العقديـة 

ــاقالين  ــده الب ــالمية فقي ــرق اإلس ــن الف ــدد م ــد ع عن

واملعجـز ال يكـون : بقدرة اهللا تعاىل فقـال) هـ403:ت(

عندنا معجزا حتى يكون مما ينفرد اهللا عزوجـل بالقـدرة 

عليه وال يصح دخولـه حتـت قـدر اخللـق مـن املالئكـة 

املراد هبذا اإلطالق أنه مما ال يدخل : وقال. والبرش واجلن

حتت قدر العباد المتنـاع كونـه مقـدورا هلـم واسـتحالة 

 وعرفـه .)15(وقوعه منهم ال لعجـزهم عنـه ومـنعهم منـه

بأنه اإلنباء عـن امتنـاع املعارضـة ) ه419: ت(اجلُويني 

 . )16(من غري تعرض لوجود العجز الذي هو ضد القدرة

عجـزة ال تكـون إالَّ وهذا القول مبنـي عـىل أّن امل

مقدورة للرب، ال للعباد، وهو قوُل األشاعرة وكثٍري من 

أهل الكالم من القدرية، واملثبتة للقدر، وغريهم، وذلك 

 . )17(بناء عىل مقدمات عندهم

                                                 
 ). 2/204(إحتاف السادة املتقني   ) 14(

 .)9-8: ص(كتاب البيان   ) 15(

 .)246: ص(اإلرشاد   ) 16(

املعجـزات  «:~وقال ). 1/217(النبوات، البن تيمية : انظر  ) 17(

عند األشاعرة هي ما تعجز قدرات العباد عنهـا، إّنـه إذا مل يقـدر 

            =. عىل الفعل، فال ُبّد أن يكون عاجًزا، أو قادًرا عىل ضّده

 : اإلعجاز يف القرآن

ورد لفظ اإلعجاز يف القرآن ست�ا وعرشين مرة يف 

عِجز، أعجاز، َعَجَز، ُنعِجز، معاِجز، مُ : (ست صيغ وهي

، وكلهــا وردت بمعــاٍن ال ختــرج عــن املعنــى )وَعجــوز

 : اللغوي وذلك كام ييل

: الضعف وانتفاء القدرة عن اِإلتيان باليشء. 1

عجز : ودل عليها لفظ. من عمل َأو رْأٍي َأو تدبري

  : وعجوز، قال تعاىل حكاية عن ابن آدم    

                        

          ]ضعف رأيه وزال : ، أي]٣١: املائدة

  : ، وقال تعاىل)18(عن معرفة كيف يواري سْوَءة أخيه

                       ]هود :

٧٢[ ،                           

                                                                          
هذا احتجاج من يقول القدرة مع الفعـل، والقـدرة عنـده ال =   

ال خيلـو مـن القـدرة، أو : تصلح للضّدين؛ كاألشعرية، فيقول

ونحـن ال نحـّس مـن : واملقدمـة الثانيـة. فهذه مقدمةالعجز، 

أنفسنا عجًزا عن إبـراء األكمـه، واألبـرص، وإحيـاء املـوتى، 

ونحو هذه األمور، لكنّا غري قادرين عليها، وال جيـوز أن نقـدر 

ال يكون اليشء عاجًزا إالَّ عّام يصّح أن : وهؤالء يقولون. عليها

ن يكون قادًرا عليه، فال يكون قادًرا عليه، بخالف ما ال يصّح أ

ال ينبغي أن ُتسّمى هذه : وهلذا قالوا. يصّح أن يكون عاجًزا عنه

معجزات؛ ألّن ذلك يقتـيض أّن اهللا أعجـز العبـاد عنهـا، وإنـام 

هذا كالم القايض أيب بكـر . يعجز العباد عام يصّح قدرهتم عليه

 . » ومن وافقه-الباقالين  -

 ). 10/224 (جامع البيان، للطربي: انظر  ) 18(
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   ]َوالَعُجوُز سّميت بذلك لَِعْجِزَها ]٢٩: الذاريات ،

 . )19(يف كثري من األمور

  : قال تعاىل: الفوت والسبق. 2     

              ]٥٧: ورالن[ ،      

                    ]وقال ]٥٩: األنفال ،

  : تعاىل                  

     ]يعجزونا: ، ومعنى يسبقونا]4:العنكبوت .

 فيفوتونا بأنفسهم، فال نقدر عليهم فننتقم يعجزونا: أي

؛ ولذلك أيقن اجلن أن عقاب اهللا ال )20(منهم لرشكهم باهللا

يفلت منه أحد استحقه بعد أن سمعوا القرآن وآمنوا به 

 : قال تعاىل                       

    ]هللا تعاىل، وقال ا]١٢: اجلن :       

                     ]٤٤: فاطر[ ،

فام أنتم بمفلتني من عذاب اهللا؛ ألن اهللا ال يعجزه يشء يف 

 . )21(األرض وال يف السامء

ودل عليه لفظ معاجز، وتعني : التثبيط. 3

 : اإلبطال قال تعاىل             

             ]قال ابن زيد يف قول ]٥١: احلج ،

  :اهللا            جاهدين : ، قال

  : وهم املرشكون، وقرأ: ليهبطوها أو يبطلوها، قال

                                                 
 ). 548: ص(املفردات يف غريب القرآن   ) 19(

 ). 19/10(جامع البيان   ) 20(

 ). 22/339(التحرير والتنوير، البن عاشور   ) 21(

                      ]َلت : ُفصِّ

  : َوَقْوُلُه َتَعاَىل ، ]26               

       ]٥١: احلج[،          

                     ]ُقِرَئْت ]٥: سبأ ،

 ، َبَع النَّبِيَّ ُزون َمِن اتَّ زين، وتْأويلها َأهنم ُيَعجِّ ، @ُمَعجِّ

 . )22(وُيَثبُِّطوهنم َعنُْه َوَعِن اِإليامن بِاْآلَياِت 

 : قال تعاىل: مؤخرة اليشء. 4          

    ]٢٠: القمر[ ،              ]احلاقة :

مجُع َعُجٍز : واألَْعجاز«): ه756: ت(، قال السمني ]٧

ُر اليشِء ومنه  ِر )الَعْجزُ (وهو ُمَؤخَّ ؛ ألنه ُيَؤدِّي إىل تأخُّ

: الـُمنَْقلُع ِمْن أصله، َقَعْرُت النخلةَ : والـُمنَْقِعرُ . األمورِ 

 . )23(»ِمْن أصلها فانَقَعَرْت َقَلْعُتها 

 : فاإلعجاز يف القرآن يدل عىل معنيني

الداللة احلـسية، وهـي أصـول النخـل : أحدمها

 . ومؤخرهتا

 : الداللة املعنوية وتتضمن: الثاين

فوات قدرة الكافرين عىل الفرار مـن اهللا تعـاىل  -

 . وعذابه

فوات قدرة الكافرين عىل إبطال نسبة كالم اهللا  -

 . لهتعاىل 

                                                 
 ). عجز(لسان العرب، البن منظور، مادة   ) 22(

 ). 10/138(الدر املصون   ) 23(
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فوات قدرة الكافرين عىل تثبـيط املـؤمنني عـن  -

 . اإليامن بآيات اهللا

 . ضعف قدرة ابن آدم يف رأيه أو عمله -

 : معنى إعجاز القرآن كمصطلح مركب

ورد يف معنى إعجاز القـرآن كمـصطلح مركـب 

 : عدد من التعريفات أذكر منها ما يأيت

ــوق- ــن ط ــرج َع ــة إَِىل َأن خي ــاؤه ِيف البالغ   ارتق

 . )24(اْلبرش، ويعجزهم َعن معارضته

 إعجاُز القرآِن خلَق اهللاِ عن اإلتيان بام حتـداهم -

 . )25(هب

ــرآن، - ــة الق ــىل معارض ــرب ع ــدرة الع  عــدم ق

 . )26(وقصوُرهم عن اإلتيان بمثله مع توفر ملكتهم البيانية

 يف دعـوى الرسـالة، @ إظهار صدق النبـّي -

 - ته اخلالـدةبإظهار عجز العرب عن معارضته يف معجز

 . )27( وعجز األجيال بعدهم عن ذلك- وهي القرآن

 : التعليق عىل التعريف

 : يلحظ عىل هذه التعريفات اآليت

 عدم حتديـد ماهيـة العجـز، فـام زالـت معنًـى -

 . غامًضا يف هذه التعريفات

                                                 
 ). 149(الكليات، للكفوي   ) 24(

 ). 2/331(مناهل العرفان، للزرقاين   ) 25(

 ). 19: ص(البالغة القرآنية، ألمحد درويش، وعزة جدوع   ) 26(

الواضح يف علوم القرآن، ملصطفى ديـب البغـا، وحميـى الـدين   ) 27(

 ). 151: ص(ديب مستو 

 تقيد العجز بعدم القدرة عىل املعارضة يف حال -

 . التحدي، وليس بياًنا ملاهية العجز

يف بعـض - ختصيص اإلعجاز بالبالغة والبيان -

 . -التعريفات

 عدم اإلشـارة إىل فـوات قـدرة املنكـرين عـىل -

 . إبطال نسبة القرآن هللا تعاىل

وحتى نصل إىل تعريف إعجاز القرآن يف حقيقتـه 

 : البد أن يراعى يف التعريف املحددات اآلتية

 . املعنى اللغوي لكلمة إعجاز. 1

 . يف السياق القرآين) جزع(معنى كلمة . 2

معنــى آيــات التحــدي ومقاصــدها، وشــبهة . 3

 . املنكرين للقرآن

إثبات صفة الكالم هللا تعاىل، وفق معتقد أهـل . 4

 . السنة

 . العلم بخصائص كالم اهللا . 5

وعىل ذلك فـيمكن تعريـف إعجـاز القـرآن مـن 

 : جهتني

 : نهاجلهة األوىل معنى اإلعجاز من جهة املتكلِّم به سبحا

دالئـل كــالم اهللا عــىل املــتكلم ســبحانه، ومــا يف 

 . كالمه من صفات تليق بجالله وعظمته 

 : اجلهة الثانية معنى اإلعجاز من جهة املنكرين لكالم اهللا

فوات قدرة اخللق عن معارضة كالم اهللا أو إثبات 

 . افرتاءاهتم حول القرآن، وإبطال اإليامن به
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 : لوم القرآنالعالقة بني إعجاز القرآن وع

اإلعجاز قضية مالزمة للقرآن الكـريم ال تنفـك 

عنه وال يشاركه غريه فيها، ومن ضوابط إدخال علم من 

العلوم يف علوم القرآن أن يكون ذلك العلـم منبثًقـا مـن 

ــى )28(القــرآن الكــريم، ال ينتــسب إىل غــريه ــذا اعتن ؛ ول

ــإيراد مبحــث  ــوم القــرآن ب أصــحاب املــصنفات يف عل

 مصنفاهتم يف باب احلـديث عـن القـرآن اإلعجاز ضمن

الكريم نفسه، وليس من بـاب مناقـشة قـضية التحـدي 

بالقرآن الكريم وإثبـات النبـوة، وال يـشكل عـىل ذلـك 

الطرح العقدي ملوضوع اإلعجاز، إذ الطرح العقدي عىل 

أحـدمها طـرح أهـل العقيـدة مـن أهـل الكـالم : شقني

قـدهم يف ونحوهم ممن يتكلم عن اإلعجـاز؛ لتقريـر معت

معنى املعجزة والفرق بني دالئل النبـوة وأعـامل الـسحر 

وكرامة األولياء، والشق اآلخر طرح أهـل الـسنة الـذي 

ُيعنى بإبراز اخللل املنهجي لدى علامء الكالم يف مبحـث 

اإلعجاز واملعجزة، ودالئل النبوة، ومـا يتعلـق هبـا مـن 

 . مسائل عقدية

بـالتعريف أما اإلعجاز يف علوم القـرآن فريتـبط 

بالقرآن ونزوله وبيان خصائصه الربانية وعلوه عن كالم 

اخللق، وما فيه من هدايات، وأساليب نظمه التـي تعـني 

عىل فهم معاين القرآن الكريم، وما يتفرع عن ذلـك مـن 

                                                 
مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري، ملساعد الطيار : انظر  ) 28(

)1/40 .( 

مسائل تشكل علم إعجـاز القـرآن بـصفته أحـد علـوم 

 . القرآن الكريم

* * * 

 املبحث األول

 )29(الربهان يف علوم القرآنعرض إعجاز القرآن يف 

يــأيت ترتيــب اإلعجــاز عنــد الزركــيش يف النــوع 

الثامن والثالثني يف ترتيب مباحث علـوم القـرآن حتـت 

 : وقد ضمنه اآليت) معرفة إعجازه(عنوان 

بدأ الزركيش كالمـه بـذكر عنايـة األئمـة بـه،  -

وإفرادهم له بالتصنيف، فذكر منهم أيب بكر بن الباقالين 

أنـه ) ه543: ت(، ونقل عن ابـن العـريب )ه403: ت(

، )ه388: ت(، واخلطــايب »ومل يــصنف مثلــه«: قــال

: ت(، والربهــــان لعزيــــزي )ه384: ت(والرمــــاين 

 . »وغريهم«: ، ثم قال)ه494

علـم «وهـو : وصف الزركيش اإلعجاز فقـال -

ـة ذلـك الوصـف؛ ألن »جليل، عظيم القـدر ، وبـني علَّ

ُن، وهـذا يوجـب  الباقيـة القـرآ@معجزة رسـول اهللا 

 . االهتامم بمعرفة إعجازه

استدل الزركيش عىل إعجاز القرآن بثالث  - 

 : آيات، هي قوله تعاىل               

                      

                                                 
 ). 117-2/90(الربهان يف علوم القرآن   ) 29(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )1(، العدد 34، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 27 – 

    ]وقوله سبحانه]1: هيمإبرا ، :        

                       

                  ]وبقوله ]6: التوبة ،

 : تعاىل                     

                            

                          

          ]51-50: العنكبوت[ . 

بعد أن ذكر أدلته يف اإلعجاز انتقـل للحـديث  -

 إليهم @وملا جاء به «:  فقال@عن حتدي رسول اهللا 

وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع اخلطباء، حتـداهم عـىل 

: أن يأتوا بمثله، وأمهلهم طول السنني فلم يقدروا، يقال

حتدى فالن فالًنـا إذا دعـاه إىل أمـر ليظهـر عجـزه فيـه، 

أنـا ُحـَدّياك، :  قتال أو كالم غريه، ومنهونازعه الغلبة يف

 . »أي أبرز يل وحدك

واعلم أن «: ثم أكد عىل قضية التحدي بقوله - 

 حتدى العرب قاطبة بالقرآن حني قالوا @النبي 

  :  عليهفأنزل اهللا ) افرتاه(          

              ]فلام عجزوا عن ]١٣: هود ،

 : اإلتيان بعرش سور تشاكل القرآن قال تعاىل   

        ]ثم كرر هذا فقال]٣٨: يونس ، :  

                            

من برش مثله، : ل، أي من كالم مثله، وقي]٢٣: البقرة[

وحيقق القول األول اآليتان السابقتان، فلام عجزوا عن 

أن يأتوا بسورة تشبه القرآن عىل كثرة اخلطباء فيهم 

 : والبلغاء قال               

                          

        ]فقد ثبت أنه حتداهم به، ]٨٨: اإلرساء ،

وأهنم مل يأتوا بمثله لعجزهم عنه؛ ألهنم لو قدروا عىل 

ذلك لفعلوا، وملا عدلوا إىل العناد تارة واالستهزاء 

شعر، وتارة : سحر، وتارة قالوا: أخرى، فتارة قالوا

 . » من التحّري واالنقطاعأساطري األولني، كل ذلك: قالوا

عرض الزركيش رأي أيب حممد مكي بن أيب  - 

يف اختصاره لنظم القرآن ) ه437: ت(طالب 

قال ابن أيب طالب مكي يف «: ، فقال)30(للُجْرَجاين

أنزله : اختصاره نظم القرآن للُجْرَجاين، قال املؤلف

بلسان عريب مبني برضوب من النظم خمتلفة عىل عادات 

ن األعصار تتغري وتطول فيتغري النظم عند العرب، ولك

املتأخرين لقصور أفهامهم، والنظر كله جاٍر عىل لغة 

العرب، وال جيوز أن ينزله عىل نظم ليس من لساهنم؛ 

                                                 
  هـو احلـسن بـن حييـي بـن نـرص اجلرجـاين، تـاريخ جرجـان،    )30 (

، مل تـرش املـصادر إىل تـاريخ )1/187(أبو القاسـم اجلرجـاين 

انتخــاب كتــاب نظــم القــرآن : (وفاتــه، وكتــاب مكــي اســمه

انظر مكـي . أمحد فرحات. وهو مفقود كام أشار د: ت) للجرجاين

 ، وأقـوال احلـسن)133: ص( وتفـسري القـرآن ابن أيب طالـب

اجلرجاين يف التفـسري مـن أول سـورة الفاحتـة إىل آخـر سـورة 

إعداد الباحثة هدى : املؤمنون مجع ودراسة، رسالة ماجستري ت

 ). 26، 22: ص(التاممي 
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  : ألنه ال يكون حجة عليهم بدليل قوله تعاىل    

             ]ويف قوله]٣٨: يونس ، :      

                     ]٣٩: يونس[ ،

 . فأخرب أهنم مل يعلموه جلهلهم به وهو كالم عريب

ال حيتمل أن يكون جهلهم إال مـن : قال أبو حممد

قبل أهنم أعرضوا عن قبولـه، وال جيـوز أن يكـون نـزل 

ذ ال يكون عليهم حجًة، وجهُلنا بالنظم بنظم مل يعرفوه؛ إ

لتأخرنا عن رتب القـوم الـذي نـزل علـيهم جـائٌز، وال 

فمن نزل عليهم كان يفهمه إذا تدبره ألنـه بلغتـه، . يمنع

 . انتهى. ونحن إنام نفهم بالتعليم

 }وهذا الذي قاله مشكل؛ فإن كبار الصحابة 

 مـع حفظوا البقرة يف مدة متطاولة؛ ألهنم كانوا حيفظـون

 . »التفهم

خلص الزركيش األقـوال يف إعجـاز القـرآن يف  -

 : وإعجاز القرآن ذكر من وجهني«: قولني فقال

بـرصف : والثـاين. إعجاز متعلق بنفـسه: أحدمها

 . »الناس عن معارضته

قرر الزركيش أن القـرآن معجـز، ونـص عـىل  -

: االخــتالف يف إعجــازه ونقــل األقــوال يف ذلــك فقــال

إن التحدي وقـع بـالكالم : جازه، فقيلواختلفوا يف إع«

القديم الذي هـو صـفة الـذات، وإن العـرب كلفـت يف 

ذلك ماال ُتطيق، وفيه وقع عجزها، واجلمهـور عـىل أنـه 

 . إنام وقع بالدالِّ عىل القديم، وهو األلفاظ

فإذا ثبت ذلك فاعلم أنه ال يصح التحدي بـيشء 

وال مع جهل املخاطب باجلهة التي وقـع هبـا التحـدي، 

إن صنعت خامتًا كنت قادًرا عـىل : يتجه قول القائل ملثله

نه من اجلهـة التـي تـدعي  أن تصنع مثله؛ إال بعد أن يمكِّ

اإلعجاز يف القرآن العظيم : عجز املخاطب عنها، فنقول

ــن  ــه م ــه، أو إىل عوارض ــسبة إىل ذات ــي بالن ــا أن يعن إم

 إىل احلركات والتأليف، أو إىل مدلوله أو إىل املجموع، أو

أمر خارج عن ذلك؛ ال جائز أن يكون اإلعجاز حـصل 

من جهة ذوات الكلم املفردة فقـط؛ ألن العـرب قاطبـة 

كــانوا يــأتون هبــا؛ وال جــائز أن يكــون اإلعجــاز وقــع 

بالنسبة إىل العوارض من احلركات والتألف فقـط؛ ألنـه 

إنـا أعطينـاك : (ُحيوج إىل ما تعاطاه مسيلمة مـن احلامقـة

، ) لربك وهاجر، إن شـانئك هـو الكـافراجلواهر، فصل

ولو كان اإلعجاز راجًعا يف اإلعراب والتأليف املجـرد مل 

يعجز صغريهم عن تـأليف ألفـاظ معربـة، فـضًال عـن 

كبريهم، وال جائز أن يقع بالنسبة إىل املعاين فقـط؛ ألهنـا 

ليست من صنيع البرش، وليس هلم قدرة عىل إظهارها من 

جائز أن ترجع إىل املجموع؛ ألنـا غري ما يدل عليها، وال 

قد بّينا بطالنه بالنسبة إىل كـل واحـد، فيتعـني أن يكـون 

 . »اإلعجاز ألمر خارج غري ذلك

أفرد الزركيش فصًال يف بيان األقـوال املختلفـة  -

 : يف وجوه اإلعجاز

وحتت هذا العنوان ذكر اثني عرش قوًال يف أوجـه 



 )هـ1443/م2022(، الرياض )1(، العدد 34، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 29 – 

: يف نظمـه فقـالإعجاز القرآن واختار منها أن اإلعجـاز 

: - وقال) ه542: ت(وصححه ابن عطية  -: السادس«

وهـو الـصحيح يف  -إنه الذي عليه اجلمهـور واحلـذاق 

 أن التحدي إنـام وقـع بنظمـه، وصـحة معانيـه، - نفسه

وتوايل فصاحة ألفاظه، ووجه إعجازه أن اهللا أحاط بكل 

يشء علًام، وأحاط بالكالم كله، فإذا ترتبت اللفظـة مـن 

ن علم بإحاطته أيَّ لفظة تصلح أن تيل األوىل ويتبني القرآ

املعنى بعد املعنى، ثم كـذلك مـن أول القـرآن إىل آخـره 

ــوم  ــسيان، والــذهول ومعل والبــرش معهــم اجلهــل والن

بالرضورة أن أحًدا من البرش ال حييط بذلك وهبـذا جـاء 

نظم القـرآن يف الغايـة القـصوى مـن الفـصاحة، وهبـذا 

إن العـرب كـان يف قـدرهتا :  قـالالنطق يبطل قول مـن

فـوا عـن ذلـك @اإلتيان بمثله فلام جاءهم النبي   ُرصِ

 . »وعجزوا عنه

يــرى الزركــيش أن احلجــة قامــت عــىل العــامل  -

وقامـت احلجـة «: بالعرب؛ ألهنم أرباب الفصاحة فقال

عىل العامل بـالعرب؛ إذ كـانوا أربـاب الفـصاحة ومظنـة 

زة عيـسى باألطبـاء، املعارضة، كام قامت احلجة يف معج

ويف موسى بالسحرة، فإن اهللا تعاىل إنام جعـل معجـزات 

األنبياء بالوجه الشهري أبرع ما تكون يف زمن النبي الذي 

أراد إظهاره، فكان السحر يف مدة موسـى قـد انتهـى إىل 

غايته، وكذا الطب يف زمان عيـسى، والفـصاحة يف مـدة 

 . »@حممد 

املعجــز مــن عقــد الزركــيش فــصًال يف القــدر  -

 )31(القرآن، ونقل فيه كالم الباقالين يف كتابه إعجاز القرآن

ذهب عامـة : قال القايض أبو بكر«: مكتفًيا بام قرره فقال

 إىل أن أقـل مـا - وهو قول األشعري يف كتبه -أصحابنا 

يعجز عنه من القرآن السورة، قصرية كانت أو طويلـة أو 

 . ما كان بقدرها

 بقـدر حـروف سـورة وإن فإذا كانت اآليـة: قال

ومل يقـم دليـل : كانت كسورة الكوثر فذلك معجز، قال

 . »عىل عجزهم عن املعارضة يف أقل من هذا القدر

ويف هذا الفصل حكى الباقالين أن املعتزلة ذهبت 

إىل أن كل سورة برأسها معجزة، وأنه قـد حكـي عـنهم 

نحو قول األشاعرة إال أن منهم من مل يشرتط كون اآليـة 

وقـد «: در السورة، بل رشط اآليـات الكبـرية، وقـالبق

علمنا أنه حتداهم حتـديا إىل الـسور كلهـا ومل خيـص، ومل 

 . »يأتوا بيشء منها، فعلم أن مجيع ذلك معجز

 : كام نقل توجيه الباقالين ملعنى قوله تعاىل     

         ]يعجز ، أنه ال خيالف أن أقل ما ]34: الطور

فال «: من القرآن السورة، قصرية كانت أو طويلة، فقال

خيالف ما ذهب إليه يف بيان القدر املعجز ألن احلديث 

التام ال تتحصل حكايته يف أقل من كلامت سورة قصرية 

: وهو يؤكد مذهب أصحابنا، وإن كان يتأول قوله«: قال

                                                 
 ). 254: ص(إعجاز القرآن، للباقالين   ) 31(
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               ن التفصيلعىل القبيل دو« ،

 : وكذلك حيمل قوله تعاىل          

    … عىل القبيل، ألنه مل جيعل  ]88: اإلرساء[اآلية

احلجة عليهم عجزهم عن اإلتيان بجميعه من أوله إىل 

 . »آخره

هـل تعرفـون إعجـاز : فإن قيل«: وقال الباقالين

السور الطـوال؟ وهـل السور القصار بام تعرفون إعجاز 

يعرف إعجاز كل قدر من القرآن بلغ احلّد الذي قدرمتوه 

  :عىل ما تعرفون به إعجاز سورة البقرة ونحوها؟

قـد ) ه325: ت(إن أبا احلـسن األشـعري : قلنا

أجاب عن ذلك بأن كل سورة قـد علـم كوهنـا معجـزة 

بعجز العرب عنها، وسمعت بعض الكرباء من أهل هذا 

نـه يـصح أن يكـون علـم ذلـك توقيًفـا، إ: الشأن يقـول

والطريقة األوىل أسد، وتظهر فائـدهتام يف أن األُوىل تبـني 

أن ما علم به كون مجيع القـرآن معجـًزا موجـود يف كـل 

سورة قرصت أو طالت، فيجب أن يكون احلكم يف الكل 

واحًدا، واألخرى تتضمن تقدير معرفـة إعجـاز القـرآن 

 . )32(» بالطريق التي سلكناها

عقد الزركيش فصًال بني فيه أوَل ما حتدى اهللا  - 

اعلم أنه سبحانه حتداهم أوًال يف اإلتيان «: تعاىل فقال

 : بمثله فقال                  

                                                 
 ). 255: ص(إعجاز القرآن، للباقالين   ) 32(

                           

    ]ثم حتداهم بعرش سور منه وقطع ]٨٨: اإلرساء ،

  : عذرهم بقوله                   

          ]وإنام قال]١٣: هود ، :        من

ر اخلالية ال علم لنا بام فيه من األخبا: أجل أهنم قالوا

مفرتياٍت؛ إزاحة لعللهم : والقصص البالغة، فقيل هلم

وقطًعا ألعذارهم، فعجزوا، فردهم من العرش إىل سورة 

 : واحدة، من مثله مبالغة يف التعجيز هلم فقال  

                        

                     ]البقرة :

، أي يشهدون لكم أهنا يف نظمه وبالغته وجزالته ]٢٣

 : فعجزوا، فقال تعاىل                 ]البقرة :

 ؛ مبالغة يف التعجيز وإفحاًما هلم، ]24      ،

ه مبالغة يف الوعيد، مع أن اللغة لغتهم والكالم وهذ

 -  لعنه اهللا-  كالمهم، وناهيك بذلك أن الوليد بن املغرية

كان سيد قريش، وأحد فصحائهم ملا سمعه أخرس 

لسانه وبلد جنانه، وأطفئ بيانه وقطعت حجته، وقصم 

 . »ظهره وظهر عجزه وذهل عقله

قع طرح الزركيش مسألة يف أن التحدي إنام و - 

التحدي وقع لإلنس دون «لإلنس دون اجلن، واختار أن 

اجلن؛ ألن اجلن ليسوا من أهل اللسان العريب الذي جاء 

 : القرآن عىل أساليبه؛ وإنام ذكروا يف قوله    

        ]؛ تعظيًام إلعجازه؛ ]٨٨: اإلرساء
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 ما ليس لألفراد، فإذا ألن اهليئة االجتامعية هلا من القوة

فرض اجتامع مجيع اإلنس واجلن، وظاهر بعضهم بعًضا، 

 . »وعجزوا عن املعارضة كان الفريق الواحد أعجز

عقد الزركيش فصًال يف أنه هـل يعلـم إعجـاز  -

: القرآن رضورة، ونقل ما فيه عن الباقالين فصدره بقوله

ذهب أبو احلسن األشـعري إىل أن ظهـور : قال القايض«

، يعلم رضورة، وكونه معجًزا يعلـم @لك عن النبي ذ

باستدالل، وهذا املذهب حيكى عـن املخـالفني، والـذي 

أن األعجمي ال يمكنه أن يعلم إعجازه إال : نقوله يف هذا

استدالًال، وكذلك من مل يكن بليًغا، فأما البليغ الذي قد 

 فإنه يعلم من -أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصنعة 

 . )33(» ورة عجزه عن اإلتيان بمثلهنفسه رض

ذكر الزركيش مسألة يف احلكمة يف تنزيـه النبـي  -

 عن الشعر، ومـسألة يف تنزيـه اهللا القـرآن أن يكـون #

شعًرا، وفصل يف اختالف املقامات ووضـع كـل يشء يف 

موضع يالئمه، وفصل يف اشتامل القرآن عىل أعىل أنـواع 

وهـو أن يقـع «: الاإلعجاز، وبني املراد هبذا الفصل فقـ

الرتكيب بحيث ال يمتنع أن يوجد ما هو أشد تناسًبا وال 

كام عرض اخلالف يف هـل . »اعتداًال يف إفادة ذلك املعنى

املنـع : تتفاوت فيه مراتب الفصاحة؟ عىل قولني أحدمها

وأن كل كلمة موصـوفة بالـذروة العليـا، وهـذا اختيـار 

                                                 
 ). 256: ص(إعجاز القرآن، للباقالين   ) 33(

 الُقـَشريّي أهنـا تتفـاوت، وهـذا رأي: الباقالين واآلخـر

فإنا ال ندعي أن كل ما يف القرآن عـىل أرفـع «: الذي قال

 . »الدرجات يف الفصاحة

ويظهر أن الزركيش رجـح قـول البـاقالين؛ ألنـه 

وقد سبق اختيار القايض أنه ليس عىل «: ختم فصل بقوله

 . »أساليبهم ألبتة، فيبقى السؤال بحاله

يف «:  ختم الزركيش مبحث اإلعجاز هبذا التنبيه•

 .»أن معرفة مقامات الكالم ال تدرك إال بالذوق

* * * 

 املبحث الثاين

 حتليل إعجاز القرآن يف الربهان يف علوم القرآن

يف مبحــث  بعــد اســتعراض مــا قــرره الزركــيش

 : معرفة إعجاز القرآن يمكن حتليل أقواله كام يأيت

 : املصنفات يف اإلعجاز التي ذكرها الزركيش) 1

مقدمة مبحـث اإلعجـاز بـذكر قدم الزركيش يف 

أشهر من صنف فيه، وقد يذكر املؤلف دون اسـم كتابـه 

لشهرته، وقد يذكر املصنِّف مع جزء من اسـم الكتـاب، 

 : فأما املؤلفون الذين ذكرهم دون مؤلفاهتم فهم

 حممد بن الطيـب أبـو بكـر البـاقالين، وأشـهر -

إعجاز القرآن، وقد نقل عـن : مؤلفاته يف اإلعجاز كتاب

 . إن تصنيف الباقالين مل يصنف مثله: بن العريب قولها

 أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم، املعـروف -

 .  ويعرف كتابه باسم بيان إعجاز القرآن،باخلطايب
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 عيل بن عيـسى بـن عـيل أبـو احلـسن الرمـاين -

 . املعتزيل وكتابه النكت يف إعجاز القرآن

م فهـو أما املؤلفون الذين ذكـرهم مـع مـصنفاهت

ــزي ــان دون )34(عزي ــاب الربه ــيش كت ــه الزرك ــر ل ، وذك

ومن خـالل البحـث . التفصيل يف ذكر بقية اسم الكتاب

َهـان (يف ترمجة عزيري تبني أن له كتابني أحدمها  َبَيان اْلُربْ

ــة ــم البالغ ــر، ) ِيف عل ــشكالت (واآلخ ــان يف م الربه

 ). القرآن

ــول ــن الق ــاقالين وآراءه يف : ويمك ــوال الب إن أق

جاز من أهم مصادر الزركيش، وقد ينقل عنـه أقوالـه اإلع

 ،)قال القايض أبو بكر: (واختياراته مرصًحا باسمه فيقول

ــاب (أو  ــو بكــر ابــن الطيــب يف كت ــار القــايض أب واخت

، أو يقرر آراءه دون اإلحالة إليه، نقـل عـن ))اإلعجاز(

، )قال اخلطايب يف كتابـه: (اخلطايب رأيه يف اإلعجاز بقوله

رماين فلم يرصح بالنقل عنه إال أن القول الثالـث وأما ال

يف فصل بيان األقوال املختلفة يف  -الذي أورده الزركيش 

، كام )35( قد ذكره الرماين يف كتابه النكت- وجوه اإلعجاز

مل يرصح بالنقل عن عزيري، ومل أقف عىل يشء من كتبـه 

                                                 
هو الَقاِيض عزيزي بن عبد امللك بن َمنُْصور َأُبو املََعـايل اجلـييل   ) 34(

الَقاِيض امللقب بشيذلة، ورد َبْغَداد وسـكنها وويل َقـَضاء َبـاب 

ــة انظــر ــْسعني وَأْرَبعِامَئ ــع وتِ ــويفِّ ســنة َأرب ــوايف : األزج، وُت ال

ِرْكّيل )20/72(بالوفيـــات، للــــصفدي  ، األعـــالم، للــــزِّ

)4/232 .( 

 ). 110: ص( النكت يف إعجاز القرآن :ظران  ) 35(

 . ملعرفة ما نقل الزركيش منها

اولـت البحـث يف ويالحظ أن هذه املـصنفات تن

أوجه اإلعجاز التي وقع العجـز بـسببها، دون أن تعنـى 

بدراسة املصطلح من حيث داللة ألفاظ اإلعجاز وآياتـه 

إذ . يف القرآن الكريم وهو ما تم إيراده يف بداية الدراسـة

الزركيش مل يضف عىل تلك املصنفات تعريف مـصطلح 

مباحـث إعجاز القرآن وحترير ألفاظه بام يعني عىل حتديد 

 . هذا العلم ومسائله التي تعني عىل بيانه ومعرفة حدوده

 : مكانة اإلعجاز عند الزركيش) 2

علـم جليـل، : (وصف الزركيش اإلعجـاز بأنـه

ألن نبـوة النبـي : (، وعلل سبب ذلك قائًال )عظيم القدر

: ؛ ولذا فإنه يـرى أن ذلـك) معجزهتا الباقية القرآن@

 . )يوجب االهتامم بمعرفة اإلعجاز(

وما قرره الزركيش هنا مما نقلـه عـن البـاقالين يف 

يف أن نبـوة النبـي : فـصل«: كتابه إعجاز القرآن يف قولـه

 معجزهتا القرآن الذي يوجب االهتامم التام بمعرفة @

ة نبينا  بنيت عىل هذه املعجزة،  #إعجاز القرآن، أن نبوَّ

وإن كان قد ُأيِّد بعد ذلك بمعجزات كثرية، إال أن تلـك 

ملعجزات قامت يف أوقـات خاصـة، وأحـوال خاصـة، ا

 . )36(»وعىل أشخاص خاصة

والربط بني االهتامم باإلعجاز كعلم جليل وبـني 

                                                 
 ). 8: ص(إعجاز القرآن   ) 36(
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نبوة األنبياء قضية عقدية تبحث يف بـاب دالئـل النبـوة، 

وغالب األشاعرة حيـرصون دالئـل النبـوة يف املعجـزة، 

وذهب بعضهم إىل أن الداللة عىل النبوة ليست حمصورة 

ــة يف ــة لدالل ــا مكمل ــنهم جعلوه ــزة، لك ــة املعج  دالل

جيــب أن يعلــم أن صــدق «: قــال البــاقالين. )37(املعجــزة

ــت  ــام يثب ــواه، وإن ــرد دع ــت بمج ــوة مل يثب ــدعي النب م

فبان هبذا وبنظائره ما قلناه، مـن «: وقال. )38(» باملعجزات

وقـال . )39(» عىل داللة القرآن ومعجزته@أن بناء نبوته 

هل يف املقدور نـصب : فإن قيل«: )ه419: ت(اجلويني 

ذلـك غـري : دليل عىل صدق النبـي غـري املعجـزة؟ قلنـا

إمـا أن : ممكن، فإن ما يقدر دليًال عـىل الـصدق ال خيلـو

يكون معتاًدا، وإما أن يكـون خارًقـا للعـادة، فـإن كـان 

معتاًدا، يستوي فيه الرب والفاجر، فيستحيل كونه دلـيًال، 

تحيل كونـه دلـيًال دون أن وإن كان خارًقـا للعـادة، يـس

يتعلق به دعوى النبي، إذ كل خارق للعادة جيـوز تقـدير 

فإذا مل يكن بد من تعلقه : وجوده ابتداء من فعل اهللا تعاىل

 . )40(»بالدعوى، فهو املعجزة بعينها

وهذا الرأي ال يتفق مـع رأي الـسلف يف معرفـة 

 يف الرد عـىل) ه792: ت(دالئل النبوة، قال ابن أيب العز 

                                                 
 ). 11: ص(داللة املعجزة، لعبد اهللا القرين   ) 37(

 ). 54: ص(اإلنصاف   ) 38(

 ). 14: ص(إعجاز القرآن   ) 39(

 ). 265: ص(اإلرشاد   ) 40(

والطريقة املشهورة عند أهل الكالم والنظر، «: هذا القول

تقرير نبوة األنبياء باملعجزات، لكْن كثري منهم ال يعـِرف 

ــرق  ــك بط ــرروا ذل ــاملعجزات، وق ــاء إال ب ــوة األنبي نب

مضطربة، والتزم كثري منهم إنكار خـرق العـادات لغـري 

األنبياء، حتى أنكروا كرامات األولياء والـسحر، ونحـو 

 . ذلك

ــن  ــحيح، لك ــل ص ــزات دلي ــب أن املعج وال ري

الدليل غري حمصور يف املعجزات، فإن النبوة إنـام يـدعيها 

أصدق الصادقني أو أكذب الكـاذبني، وال يلتـبس هـذا 

هبذا إال عىل أجهل اجلاهلني، بل قرائن أحـواهلام تعـرب 

عنهام، وتعرف هبام، والتمييز بني الصادق والكـاذب لـه 

 دعـوى النبــوة، فكيـف بــدعوى طـرق كثـرية فــيام دون

 . )41(»النبوة؟

وهكذا نلحظ أن منطلق أمهية علم اإلعجاز عنـد 

ــدة  ــامء العقي ــإن عل ــذا ف ــدي؛ ول ــق عق ــيش منطل الزرك

ة يف  والباحثني فيها اعتنوا بمناقـشة حـرص دالئـل النبـوَّ

اإلعجــاز، وأبــرزوا جوانــب اخللــل املنهجــي يف ذلــك 

يعنينـا منهـا ، وهي مناقـشات علميـة مهمـة )42(االرتباط

نتائجها التي نستند إليها عند احلديث عن أمهية اإلعجاز 

يف الدراســات القرآنيــة، إذ تــأيت أمهيــة اإلعجــاز يف 

الدراسات القرآنية بام يشتمل عليـه اإلعجـاز مـن بيـان 

                                                 
 ). 1/140(رشح الطحاوية   ) 41(

 . يميةالنبوات، البن ت: انظر عىل سبيل املثال  ) 42(
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خلصائص القرآن الكريم، ومجال نظمه، وتنـوع معانيـه، 

ا أما مـا يتعلـق بـدالئل النبـوة وعالقتهـ وفنون خطابه،

 . باإلعجاز فهي مما ُيبحث يف علم العقيدة

فــالقرآن الكــريم اخــتص بخــصائص واتــصف 

بـصفات وردت يف القــرآن الكــريم فهـو وحــي وكــالم 

ومنــزل ومهــيمن وجميــد ونــور ورصاط وهــدى وبيــان 

وغريها من اخلصائص والصفات التي يستلزم إيرادها يف 

 « بيان علم إعجاز القرآن إذ إن خصائص القرآن وصفاته 

مبادئ عامة ذات صفة معرفية جتعل من القرآن مرجعيـة 

 )43(»عاملية مستوعبة لألنـساق الثقافيـة واحلـضارية كافـة

ولذا فإن من أهم من املقدمات املهمة يف بيان علم إعجاز 

القرآن أن ُيعلم خصائص القرآن املعجـز ومـا فيهـا مـن 

إعجاز وكل ذلك يسهم يف جتلية هـذا العلـم املهـم مـن 

 .رآنعلوم الق

 : أدلة إعجاز القرآن عند الزركيش) 3

 : استدل الزركيش عىل أن القرآن معجز بثالثة أدلة

   : قوله تعاىل: الدليل األول      

                        

          ]وهنا مل يذكر الزركيش ]1: إبراهيم ،

وجه اإلعجاز يف اآلية الكريمة مكتفًيا بام سيذكره يف 

اآلية التي تليها، إال أن الباقالين ذكرها مبينًا وجه 

                                                 
، 2خصائص القرآن يف القـرآن، حممـد املنتـار، جملـة ترتيـل، ع   )43(

 . )104ص(

فأخرب أنه أنزله ليقع االهتداء به، وال «: اإلعجاز فقال

يكون كذلك إال وهو حجة، وال يكون حجة إن مل يكن 

  .)44(»معجزة

 : قوله سبحانه: الدليل الثاين      

                      

                 ]قال ]6: التوبة ،

ف أمره فلوال أن سامعه إياه حجة عليه مل يق«: الزركيش

، )45(»عىل سامعه، وال تكون حجة إال وهي معجزة

فالزركيش جعل االحتجاج دليًال عىل اإلعجاز؛ ألن من 

رشوط املعجزة عند األشاعرة التحدي واالحتجاج، قال 

إن املعجز ليس بمعجز جلنسه ونفسه وال «: الباقالين

حلدوثها، وإنام يصري معجًزا للوجوه التي ذكرناها، ومنها 

 . )46(»واالحتجاجالتحدي 

أما استدالل الزركيش باآليـة عـىل اإلعجـاز فـال 

 : تظهر داللتها للوجوه اآلتية

 أن احلجة هي الداللة املبيِّنة للمحجة، أي - أ

، )47(املقصد املستقيم الذي يقتيض صحة أحد النقيضني

واحلجة يف كالم «): ه1393: ت(قال ابن عاشور 

                                                 
 ). 9: ص(إعجاز القرآن   ) 44(

، نقلـه عنـه الزركـيش دون )ه403: ت(وهو قـول البـاقالين   ) 45(

 ). 9: ص(إعجاز القرآن : انظر. الترصيح

 ). 48: ص(البيان   ) 46(

 . )107: ص(املفردات، للراغب   ) 47(
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يث ال جيد منه العرب ما يقصد به إثبات املخالف، بح

قد : تفصًيا، ولذلك يقال للذي غلب خمالفه بحجته

حجه، وأما االحتجاج فهو إتيان املحتج بام يظنه حجة 

حاج إذا أتى بام يظنه : احتج، ويقال: ولو مغالطة، يقال

 : حجة، قال تعاىل                 

احلجة ال تطلق حقيقة إال عىل الربهان ، ف]258: البقرة[

؛ ولذا عرفها ابن )48(»والدليل الناهض املبكت للمخالف

بأهنا اسم لكل ما ُحيتج به من حق ) ه728: ت(تيمية 

، ومعنى قيام احلجة قطع العذر عىل الكافر إذا )49(وباطل

 : أراد اهللا عقابه فيقول                   

                ]وقيام )50(]134: طه ،

احلجة ال يلزم منه إعجازهم عن املامثلة أو مغالبتهم، بل 

يلزم منه قيام األدلة عىل أن اهللا تعاىل أرسل إليهم 

الرسول بالبشارة والنذارة، وبذلك تكون الشهادة يوم 

 : القيامة                    

                 ]143: البقرة[ . 

 حجية القرآن قائمة بام فيه من العلم - ب

واهلدايات والدالئل عىل صدق ما يأمر به وينهى عنه؛ 

ليهم ولذا فإن سامعه دليل وشاهد عىل العباد وحجة ع

 : يسألون عنها، قال تعاىل                

                                                 
 ). 2/46(تحرير والتنوير ال  ) 48(

 ). 1/100(اقتضاء الرصاط املستقيم   ) 49(

 ). 9/408(جامع البيان، للطربي   ) 50(

                             

    ]ذكر لنا أن نبي اهللا : ، قال قتادة]19: األنعام@ 

س، بلِّغوا ولو آيًة من كتاب اهللا، يا أهيا النا: (كان يقول

فإنه من َبَلغه آيٌة من كتاب اهللا، فقد بلغه أمر اهللا، أخذه أو 

، واهللا تعاىل حيتج عىل الثقلني ببلوغهم آياته، قال )51()تركه

 : تعاىل                        

       ]خيربونكم بام «: ، أي]130: األنعام

أوحي إليهم من تنبيهي إياكم عىل مواضع حججي، 

وتعريفي لكم أدّلتي عىل توحيدي، وتصديق أنبيائي، 

 . )52(» والعمل بأمري، واالنتهاء إىل حدودي

سامع ) ه1377: ت(ويف تقرير حافظ احلكمي 

ي فإن الكفار كانوا يسمعون كالم النب«: الكافرين قال

، ويسمعون منه كالم اهللا تعاىل وهو يتلوه عليهم، @

ولكن ليس ذلك بسامع استجابة؛ وهلذا أثبت تعاىل هذا 

   : السامع الظاهر هلم يف قوله تعاىل   

                  ]ولو ]8: اجلاثية ،

 مل يسمعوا مطلًقا ال سامع استجابة وال مطلًقا كان الكفار

 أن جمرد سامع ~، فأثبت )53(» مل يكن القرآن حجة عليه

 . الكافر حجة عليه، وإن مل يقرَّ بعجزه عن املعارضة

 تبليغ كالم اهللا وتالوته؛ @ أن مهمة النبي - ج

                                                 
 ). 11/209 (املرجع السابق  ) 51(

 ). 12/120 (املرجع السابق  ) 52(

 ). 2/716(معارج القبول   ) 53(
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لتقوم احلجة عىل الناس؛ ولذا أمر اهللا تعاىل نبيه أنه ُيسِمع 

أمر اهللا بإجارته حتى «:  آيات اهللا قال ابن تيميةاملستجري

، ولقد وردت )54(»تقوم حجة اهللا عليه، ثم يبلغه مأمنه

  : آيات يف التأكيد عىل هذه املهمة العظيمة فقال تعاىل

                           

               ]وقال تعاىل]١٦٥: النساء ، :

                                    

        ]والقرآن : (@، وقال ]30: الرعد

، فقيام احلجِة بالقرآن مقصد )55()حجة لك أو عليك

رشعي حيدث بمجرد سامع القرآن الكريم وفهم معناه، 

وهو أمر ال يلزم منه القول باإلعجاز، فليس اإلعجاز 

من مقاصد سامع القرآن الكريم، وال يرتتب عليه تكليف 

وال حساب؛ ولذا ذم اهللا تعاىل الكفار عندما أعرضوا عن 

القرآن بعد سامعه ألهنم علموا ما فيه وأدركوا مراد اهللا 

 : فقال تعاىل  من كالمهتعاىل            

                         

                      

               ]8-6: اجلاثية[ . 

      : يريد بقوله«: قال ابن العريب

 جمرد اإلصغاء، فيحصل العلم له بظاهر ]6: التوبة[

القول؛ وإنام أراد به فهم املقصود من داللته عىل النبوة، 

                                                 
 ). 1/220(اجلواب الصحيح   ) 54(

 . )223ح (الطهارة: صحيح مسلم، كـ  ) 55(

 يكن خيفى عىل وفهم املقصود به من التكليف، ومل

العرب وجه اإلعجاز فيه، وطريق الداللة عىل النبوة، 

لكونه خارًجا عن أساليب فصاحة العرب يف النظم 

والنثر، واخلطب واألراجيز، والسجع واألمثال، وأنواع 

فصل اخلطاب؛ فإن خلق اهللا له العلم بذلك، والقبول له 

، صار من مجلة املسلمني، فإن صد بالطبع، ومنع باخلتم

 . )56(»عليه بالكفر القول رد إىل مأمنهوحق 

ورد يف سياق هذه اآلية ) ُمْعِجز( أن لفظ -د

 : مرتني قال تعاىل                

            …إىل قوله  :          

       ]واملُْْعِجُز كام قال ابن ]٣ – ٢: التوبة ،

اسم فاعل، من أعجز فالًنا إذا جعله عاجًزا «: عاشور

عن عمٍل ما؛ فلذلك كان بمعنى الغالب والفائت، 

، واهللا تعاىل نفى عن الكافرين )57(» اخلارج عن قدرة أحد

إعجازهم هللا، أي يستحيل أن يفوت خملوق من قدرة اهللا 

ومل يصف القرآن بأنه معجزة عند سامع . وسطوته وقهره

 . الكافر له

 أن اآلية الكريمة مدنية نزلت بعد فتح مكة يف - ه

وقت قوة املسلمني وعزهتم، وضعف املرشكني وذهلم؛ 

ولذا فإن الكافر مل يكن يف حال منازعة وخصومة 

، بل كان يف @وتكذيب بالقرآن، وتعجيز لرسول اهللا 

                                                 
 ). 2/459(أحكام القرآن   ) 56(

 ). 10/107(التحرير والتنوير   ) 57(
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امية؛ ولذا فإن إسامعه حال خوف وطلب لإلجارة واحل

للقرآن كان بغرض تعليمه الدين والدعوة للتوحيد، 

): ه310: ت(وليس للتحدي والتعجيز، قال الطربي 

وإن استأمنك يا حممد من : يقول تعاىل ذكره لنبيه«

املرشكني الذين أمرتك بقتاهلم وقتلهم بعد انسالخ 

 األشهر احلرم أحٌد؛ ليسمع كالم اهللا منك وهو القرآن

فأّمنه حتى يسمع : ، يقول)فَأِجْره(الذي أنزله اهللا عليه، 

ه : ، يقول)ثم أبلغه مأمنه(كالم اهللا وتتلوه عليه،  ثم ُردَّ

بعد سامعه كالم اهللا إن هو أَبى أن يسلم، ومل يتعظ لـامَّ 

إىل : ، يقول)إىل مأمنه(تلوته عليه من كالم اهللا فيؤّمن، 

 يلحق بداره حيث يأمن منك وممن يف طاعتك، حتى

، )ذلك بأهنم قوم ال يعلمون(وقومه من املرشكني، 

تفعل ذلك هبم، من إعطائك إياهم األمان : يقول

ليسمعوا القرآن، وردِّك إياهم إذا أبوا اإلسالم إىل 

مأمنهم، من أجل أهنم قوم جهلة ال يفقهون عن اهللا 

  : ، فتنزيل معنى املعجزة عىل قوله تعاىل)58(» حجة

        ]ال يسعفه داللة اآلية كام تقدم]6: التوبة  . 

 : قوله تعاىل: الدليل الثالث        

                           

                         

                       

                                                 
 ). 14/138(جامع البيان   ) 58(

فأخرب أن الكتاب «: ، قال الزركيش]51-50: العنكبوت[

آية من آياته، وأنه كاف يف الداللة، قائم مقام معجزات 

رصوا داللة  فاألشاعرة ح؛»غريه وآيات سواه من األنبياء

النبوة يف املعجزة، وجعلوا رشوطها خرَق العادة 

والتحدي واالحتجاج، وكلها جمتمعه يف القرآن، فهو 

ولكن أدلة ثبوت النبوة ). كاف يف الداللة(عندهم 

ليست فقط القرآن أو اآلية التي جاء هبا النبي عىل ما جاء 

 .)59(تفصيله عند علامء العقيدة من أهل السنة

 عىل أن القرآن آية صدق عىل دعوى واآلية دلت

النبوة وأوجه داللتها عىل ذلك كثرية ال حرص هلا منها 

وملا كان املقصود بيان احلق، « : إعجازه، قال السعدي

 : ذكر تعاىل طريقه، فقال          يف علمهم

 بصدقك وصدق ما جئت به           

           وهذا كالم خمترص جامع، فيه من اآليات

 ~ثم ذكر » البينات، والدالالت الباهرات، يشء كثري

أوجه دالئل صدق القرآن فذكر منها أمية رسول اهللا 

: وإعجازه وأخباره وهيمنته وهدايته إىل أن قال @

فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق احلق، وعمل عىل «

  .)60(»طلب احلق

  وعىل مـا تقـدم بيانـه فـإن أدلـة إعجـاز القـرآن 

                                                 
انظر عىل سبيل املثال مناقشة شـيخ اإلسـالم موضـوع دالئـل   ) 59(

 . النبوة، وردوده عىل األشاعرة وأهل الكالم؛ كتاب النبوات

 ). 633(تيسري الكريم املنان   ) 60(
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والتي ينبغي أن تذكر بعـد إيـراد التعريـف بمـصطلح  -

 : األدلة اآلتية - إعجاز القرآن

عجز اخلالئق عىل اإلتيان بمثله أو بسورة مـن . 1

مثله، وإيراد آيات التحدي يف ذلك مرتبة حسب ترتيـب 

از القرآن نزوهلا مع بيان أوجه أدلة تلك اآليات عىل إعج

الكريم من بداية السور املكية وحتـى خامتتهـا يف سـورة 

 لـزمتهم التي ُحسم فيهـا اجلـدل العقـيم بعـد أن«مدنية 

 .)61(»احلجة عىل صدق املعجزة

نظم القرآن الكريم الذي حتـدى اهللا تعـاىل بـه . 2

اإلشـارة إىل ملحظـني «املكذبني عند طلب املعارضة مع 

 :مهمني

 أن االقتصار عىل النظم كـان مـن :امللحـظ األول

باب التنزل معهم، ألدنى ما يمكن مما بلغوا فيه الغاية من 

وأن ما بعـده  ترصيف الكالم عىل الوجه الذي يريدونه،

من أوجه اإلعجاز التي تتعلـق باملعـاين أعظـم وأظهـر، 

فطالبهم بالوجه األيرس منه، فإذا عجزوا عنه فغـريه مـن 

 .صنوف اإلعجاز أوىل

 أن التحدي القـائم بـالنظم، ملـزم :حظ الثايناملل

هلم باإلقرار بام يف القرآن من أخبار ووعد ووعيد وغريها 

من املعاين التي تدل عىل إعجاز القرآن وصدق ما جاء به 

، وذلك أن عجزهم عن معارضة القرآن أن @الرسول 

                                                 
) 63:ص(، أيب بكــر البخيــت، خــصائص األســلوب القــرآين  ) 61(

 .بترصف

يأتوا بسورة مثله إقرار هلم أنه من عند اهللا، فإذا كـان مـن 

 .)62(»وجب تصديقه واإليامن بهعند اهللا 

احلروف املقطعة التـي اخـتص هبـا القـرآن يف . 3

مطلع بعض السور وما تدلت عليه مـن إعجـاز بالنـسبة 

: ملن نزلت عليهم اآليات فلم ينكروها قال قطرب وغريه

إنـام : هي إشارة إىل حروف املعجم، كأنه يقول للعـرب«

ولـه امل حتديتكم بنظم من هذه احلروف التـي عـرفتم، فق

بمنزلــة قولــك أ، ب، ت، ث، لتــدل هبــا عــىل التــسعة 

 .)63(»والعرشين حرفا

ــه ومباينتــه . 4 علــو فــصاحته، وحــسن تأليف

 : )64(ألساليب العرب والتي منها

 وقت نزول القرآن @الروع الذي أخذ النبي . أ

 .الكريم

خلو األسلوب القرآين مـن الطبـع اإلنـساين . ب

 .املقرتن بأساليب العرب

 . بالغة املختصة بالقرآنال. ج

وكل ما سـيأيت بعـد ذلـك مـن مباحـث ذكرهـا 

الزركيش داخلة يف هذه األدلة التي ينبغي إيرادها كأحـد 

                                                 
 .ملخصاً ) 50:ص(املرجع السابق   ) 62(

ــة   ) 63( ــن عطي ــوجيز، اب ــرر ال ــصائص )1/82(املح ــر خ ، وانظ

 ).62ص(األسلوب القرآين، لبخيت 

: ص( خصائص األسـلوب القـرآين، لــبخيت :انظر للتفصيل  )64(

65-91 .( 
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مباحث علم إعجـاز القـرآن الكـريم والتوسـع يف بيـان 

 . مضامينها

 : مسألة التحدي) 4

بدأ الزركيش بإيراد مسألة التحـدي وهـي أصـل 

ولــامَّ «: شـاعرة فقـالمن أصول إثبات املعجزة عنـد األ

 إلـيهم وكـانوا أفـصح الفـصحاء ومـصاقع @جاء به 

اخلطباء حتـداهم عـىل أن يـأتوا بمثلـه، وأمهلهـم طـوال 

، وهذا القول يوحي بأن التحدي »…السنني فلم يقدروا

 منـذ بدايـة الـدعوة وتبليـغ @منهج سلكه رسول اهللا 

 مـستمرٌّ @كالم اهللا تعاىل، وأن التحدي مقصد عنـده 

ل السنني؛ ذلك ألن التحـدي رشط لإلعجـاز عنـد طوا

وليس يكون «: األشاعرة، وهو ما قرره الباقالين يف قوله

معجًزا إال بأن يتحداهم إىل أن يأتوا بمثله، فـإذا حتـداهم 

ــًزا ــك معج ــار ذل ــزهم ص ــان عج ــن )65(»وب ــال ع ، وق

وهـي أفعـال اهللا اخلارقـة للعـادة، املطابقـة «: املعجزات

، وغالـب )66(» دهيم لألمم بمثل ذلكلدعوى األنبياء وحت

أمـر خـارق للعـادة، : من نص عىل تعريف املعجزة قـال

، وملـا كـان قيـُد )67(مقرون بالتحدي، سامل من املعارضـة

التحدي مبني�ا عىل أصول اعتقاد األشاعرة، ولـيس عـىل 

األدلة الرشعية انتقد عدد من العلـامء هـذا القيـد، ومـن 

                                                 
 ). 58ص(اإلنصاف   ) 65(

 ). 252 -251: ص(إعجاز القرآن   ) 66(

 ). 4/743(اإلتقان، للسيوطي   ) 67(

فـإن جلـؤوا إىل مـا «): ه456: ت(ذلك قول ابن حـزم 

هـذا باطـل مـن : ذكره الباقالين من التحـدي قيـل هلـم

أحدها أن اشرتاط التحدي يف كون آية النبي آيـة : وجوه

دعوى كاذبة سخيفة ال دليل عىل صـحتها ال مـن قـرآن 

وال من سنة صحيحة وال سقيمة، وال من إمجاع وال مـن 

قول صاحب، وال من حجة عقل، وال قال هبذا أحد قط 

ل هذا الفرقة الضعيفة، وما كـان هكـذا فهـو يف غايـة قب

 . )68(» السقوط واهلجنة

 : التحدي عندما زعم الكافرون أن القرآن مفرتى) 5 

كرر الزركيش ذكر التحدي، ولكن بنيَّ أنه وقع 

واعلم أن «: عندما زعم الكافرون أن القرآن مفرتى فقال

:  حتدى العرب قاطبة بالقرآن حني قالوا@النبي 

  :  عليه، فأنزل اهللا )افرتاه(        « ،

فإّن عاّمة «: فالتحدي مل يقع ابتداء قال ابن تيمية

ائتوا : معجزات الرسول مل يكن يتحدى هبا، ويقول

، ومل ]افرتاه[إنه : بمثلها، والقرآن إنام حتداهم ملا قالوا

هم به ابتداًء، وسائر املعجزات مل يت حّد هبا، وليس يتحدَّ

فيام نقل حتدٍّ إال بالقرآن، لكن قد ُعلم أهنم ال يأتون بمثل 

آيات األنبياء، فهذا الزٌم هلا، لكن ليس من رشط ذلك 

 . )69(» أن يقارن خربه

إن ما ينبغي إيراده عند احلديث عن التحدي بيان 

                                                 
 ). 5/5(الفصل يف امللل واألهواء والنحل   ) 68(

 ). 2/794(النبوات   ) 69(
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أن وقوعه جاء يف مقام الرد عىل معاجزة الكفار آليات 

لبة اهللا ورسوله واملؤمنني، وأنه لون من اهللا، وسعيهم ملغا

ألوان إقامة احلجة عليهم وإبطال ظنوهنم يف أهنم 

يستطيعون مغالبة اهللا ورسوله هبذه االفرتاءات، وهذا هو 

 : املعنى الذي دل عليه قوله تعاىل        

                ]وقوله ]٥١: احلج ،

 : تعاىل                    

       ]فليس الغرض من التحدي ]٥: سبأ ،

حرص داللة النبوة يف اإلعجاز إلثبات صدق القرآن، بل 

 عن الغرض إبطال مزاعم املعاجزين حني يْثبُت عجزهم

املعارضة؛ وبذلك تنقطع افرتاءاهتم وتنجيل أكاذيبهم؛ 

 : ولذا كان آخر ما قال يف آيات التحدي         

        ]وإال فالقرآن آية وبرهان يعلم ]24: البقرة ،

كل من سمعه أنه ليس كالم برش، ويعلم يقينًا أنه يعجز 

سول اهللا يعلم صدق دعواه عىل أن يأيت بمثله، كام أن ر

بأدلة غري املعجزات، وكل من آمن به يف أول دعوته مل 

يكن دليله عىل صدقه اإلعجاَز، فمن عرف أحواله 

ومجيع األدلة ال ُبّد أن ُتعرف «:صدق به، قال ابن تيمية

داللتها بالرضورة؛ فإّن األدلة النظرية ال ُبّد أن تنتهي إىل 

 إذا علموا ما جاء به مقدمات رضورية، وأكثر اخللق

 . موسى، واملسيح، وحممد، علموا صدقهم بالرضورة

وهلذا ال يوجـد أحـٌد قـدح يف نبـوهتم، إالَّ أحـد 

رجلني؛ إّما رجل جاهل، مل يعرف أحواهلم؛ وإما رجـل 

معاند، متبع هلواه، وعاّمـة مـن كـّذهبم يف حيـاهتم كـان 

معانــًدا؛ فالرؤســاء كــّذبوهم لــئال تــزول رئاســتهم، أو 

مأكلتهم، واألتباُع طاعة لكربائهم؛ كـام أخـرب اهللا بمثـل 

ذلك يف غري موضع من القرآن، مل يكـن التكـذيب لقيـام 

 . )70(»حجة تدّل عىل الكذب

  : استشكال الزركيش قول أيب حممد مكي بن أيب طالب) 6

  استشكل الزركيش قول أيب حممد مكي بن 

 : أيب طالب يف قوله تعاىل               

            ]وال يظهر وجه استشكال  ]39: يونس

الزركيش؛ ألن مراد مكي أهنم جهلوا بسبب إعراضهم 

عن القرآن وتكذيبهم به، فلم يتدبروا معانَيه ويفهموا 

تفسريه، وهو ما يسمى بكفر اجلهل والتكذيب، قال 

إن انتفى تصديق القلب مع عدم و«: حافظ احلكمي

  : العلم باحلق فكفُر اجلهِل والتكذيب، قال اهللا تعاىل

                        ]يونس :

 : وقال تعاىل، ]39                  

        ] وقال ابن جزي)71(»]84: النمل ، 

 «): هـ741(               أي سارعوا

 . )72(»إىل التكذيب بام مل يفهموه، ومل يعلموا تفسريه

ففهم املعاين وتدبرها ال يكون إال من طالب حق 

                                                 
 ). 889 -2/888(النبوات   ) 70(

 ). 2/593(معارج القبول   ) 71(

 ). 1/357(التسهيل   ) 72(
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 نظمه من علو راغب فيه، أما العلم بإعجاز القرآن وما يف

عىل نظم اخللق فالكافر املعرض املكذب بالقرآن يعلم 

به؛ ولذا ورد عنهم تعجبهم من القرآن عند سامعه، كام 

: @قال الوليد بن املغرية عندما تال عليه رسول اهللا 

فواهللا ما منكم رجل أعلم باألشعار مني، وال أعلم (

 ما يشبه برجزه مني، وال بقصيده، وال بأشعار اجلّن، واهللا

، ومثله موقف جبري بن )73()…الذي يقول شيًئا من هذا

 يقرأ يف املغرب بالطور، @مطعم عندما سمع النبي 

  : فلام بلغ هذه اآلية            

                       

                 ]لطورا: 

 . )74(كاد قلبي أن يطري: ، قال]35-37

 : أوجه إعجاز القرآن) 7

أورد الزركيش األوجه املذكورة يف إعجاز القرآن 

إعجاز : أحدمها: وإعجاز القرآن ذكر من وجهني«: فقال

ثم . »ن معارضتهبرصف الناس ع: والثاين. متعلق بنفسه

قرر أنه ال خالف بني العقالء أن كتـاب اهللا معجـز، إنـام 

االختالف فيام وقع فيه إعجـازه، ثـم رشع الزركـيش يف 

واختلفوا يف إعجازه، «: بيان االختالف يف اإلعجاز فقال

إن التحدي وقع بالكالم القديم الـذي هـو صـفة : فقيل

                                                 
 ). 24/24(جامع البيان، للطربي   ) 73(

وَسـبِّْح بَِحْمـِد : ( َقولِهِ التفسري، َباُب : صحيح البخاري، كتاب  ) 74(

 ). 4854ح/6/139) (َربَِّك 

وفيه وقع الذات، وإن العرب ُكلفت يف ذلك ماال ُتطيق، 

عجُزها، واجلمهور عىل أنه إنام وقع بالدالِّ عـىل القـديم 

 . »وهو األلفاظ

ورأي اجلمهور الذي ذكره الزركيش فيام حكاه أن 

التحدي الذي وقع يف األلفاظ وليس يف كـالم اهللا تعـاىل 

مبني عىل رأي مجهور األشاعرة ومن وافقهم؛ ألن كـالم 

آن حكاية كالم اهللا اهللا عندهم صفة قائمة بالذات، والقر

بينوا لنا ما الذي وقع : إن قال قائل«: تعاىل، قال الباقالين

التحدي إليه؟ أهو احلروف املنظومة؟ أو الكـالم القـائم 

أن يـأتوا : الذي حتداهم بـه: بالذات؟ أو غري ذلك؟ قيل

بمثل احلروف التي هي نظم القـرآن، منظومـة كنظمهـا، 

هم إىل أن متتابعة كتتابعها، مطردة كاطرادهـ ا، ومل يتحـدَّ

 . يأتوا بمثل الكالم القديم الذي ال مثل له

وإن كان كذلك فالتحدي واقع إىل أن يأتوا بمثل 

احلروف املنظومة، التي هي عبارة عن كالم اهللا تعـاىل يف 

نظمها وتأليفها، وهي حكاية لكالمـه، ودالالت عليـه، 

كني وأمارات له، عىل أن يكونوا مستأنفني لذلك، ال حـا

 . )75(»@بام أتى به النبي 

وقال ابن أيب العز يف بيان مسألة افرتاق النـاس يف 

أنه معنى واحد قائم : وثالثها«: كالم اهللا عىل تسعة أقوال

بذات اهللا، هو األمر والنهي، واخلـرب واالسـتخبار، وإن 

                                                 
 ). 260: ص(إعجاز القرآن   ) 75(
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عرب عنه بالعربية كان قرآًنا، وإن عرب عنـه بالعربيـة كـان 

الب ومـن وافقـه، كاألشـعري  كـتوراة، وهذا قول ابن

 . )76(»وغريه

وهكذا نجد األثر العقدي يف حتديد مـا وقـع فيـه 

التحدي، ويف بيان معنى كالم اهللا تعاىل الذي هـو آيـات 

القرآن، والصحيح الذي عليه أهل السنة أن الـذي وقـع 

 . فيه التحدي كالم اهللا تعاىل بلفظه ومعناه

نظمـه وإعجـازه مـن جهـة «: قال ابـن أيب العـز

ومعناه، ال من جهة أحدمها فقط، هذا مع أنه قرآن عـريب 

غري ذي عوج بلسان عريب مبني، أي بلغة العربية، فنفـي 

املشاهبة من حيث التكلم، ومن حيث النظم واملعنـى، ال 

من حيث الكلامت واحلروف، وإىل هذا وقعت اإلشـارة 

أنـه يف أسـلوب : باحلروف املقطعة يف أوائل الـسور، أي

 . )77(»م وبلغتهم التي يتخاطبون هبامهكال

 وقـع - كام دل عليـه ظـاهر اآليـة -إن التحدي 

 الذي تكلم به بال كيفيـة، ونـزل بطلب مماثلة كالمه 

 بلسان عريب مبـني، #عىل نبيه وحًيا عن طريق جربيل 

فوقع التحدي بطلب مماثلة هذا الكـالم املنـزل باللـسان 

 بالكالم النفساين ثم العريب املبني، وتأويل معنى كالم اهللا

التعامل مع مسألة اإلعجاز وفق هذا الفهم مـنهج يوقـع 

الباحث يف إشكالية معرفية بدل أن يـصل بـه إىل حقيقـة 

                                                 
 ) 1/173(رشح الطحاوية   ) 76(

 ). 1/205 (املرجع السابق  ) 77(

ال يقال ملن قام «: املعرفة كام بني ذلك ابن أيب العز يف قوله

إن هـذا كـالم حقيقـة، : به الكالم النفساين ومل يتكلم به

رس مـتكلًام، ولـزم أالَّ يكـون وإالَّ للزم أن يكون األخـ

الذي يف املصحف عند اإلطالق هو القرآن وال كالم اهللا، 

ولكن عبارة عنـه ليـست هـي كـالم اهللا، كـام لـو أشـار 

أخرس إىل شخص بإشارة فهم هبا مقصوده، فكتب ذلك 

الشخص عبارتـه عـن املعنـى الـذي أوحـاه إليـه ذلـك 

 األخرس، فاملكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلـك

املعنى، وهذا املثل مطابق غاية املطابقة ملـا يقولونـه، وإن 

كان اهللا تعاىل ال يسميه أحـٌد أخـرَس، لكـن عنـدهم أن 

املَلك فهم منه معنى قائًام بنفسه، مل يسمع منـه حرًفـا وال 

صوًتا، بل فهم معنى جمـرًدا، ثـم عـرب عنـه، فهـو الـذي 

 يف أحدث نظم القـرآن وتأليفـه العـريب، أو أن اهللا خلـق

بعــض األجــسام كــاهلوى الــذي هــو دون امللــك هــذه 

 . )78(»العبارة

والقول إن كالم اهللا نفساين، يعني أن املتكلم 

بالقرآن غري اهللا تعاىل، فيصبح التحدي يف دائرة املمكن 

بدل أن يكون يف دائرة املستحيل، ويبطل بذلك التحدي 

ى يف العجز، وتنتفي قيمة طلب  بدل أن يوقع الـُمتحدَّ

ملامثلة إذا مل يكن املتكلم بالقرآن هو اهللا عىل احلقيقة، ا

وتتحجم أوجه اإلعجاز؛ ألن صفة الكالم باملعنى الذي 

                                                 
 ). 1/198 (املرجع السابق  ) 78(
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 التي تليق طرحه األشاعرة ليس فيه صفات اهللا 

بجالله وعظمته وعلمه سبحانه، بخالف إثبات صفة 

الكالم وفق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 

 عىل ما يليق ات كالم اهللا وفهمه سلف األمة، وإثب

، من غري حتريف وال تعطيل وال بربوبيته وألوهيته 

متثيل، فذلك من شأنه أن يصحح مسار االختالف يف 

أوجه إعجاز القرآن، فينقله من اخلالف إىل االختالف 

ا يف  املحتمل، إذ كل قول يف اإلعجاز مثال له وليس حد�

:  بيانه، فكالم اهللا تعاىل كام وصفه         

                              

         ]109: الكهف[ ،          

                               

                ]قال السعدي]27: لقامن ،: 

أخرب عن سعة كالمه وعظمة قوله، برشح يبلغ من «

القلوب كل مبلغ، وتنبهر له العقول، وحتري فيه األفئدة، 

: إىل قوله…» وتسيح يف معرفته أولو األلباب والبصائر

س مبالغة ال حقيقة له، بل ملا علم تبارك وتعاىل، وهذا لي«

أن العقول تتقارص عن اإلحاطة ببعض صفاته، وعلم 

تعاىل أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم هبا عليهم، 

وأجل منقبة حصلوها، وهي ال متكن عىل وجهها، ولكن 

ما ال يدرك كله ال يرتك كله، فنبههم تعاىل تنبيها تستنري 

نرشح له صدورهم، ويستدلون بام وصلوا به قلوهبم، وت

إليه إىل ما مل يصلوا إليه، ويقولون كام قال أفضلهم 

ال نحيص ثناء عليك، أنت كام أثنيت ( :وأعلمهم بربه

 . )79(»، وإال فاألمر أجل من ذلك وأعظم)عىل نفسك

وعىل هذا فكل ما قيل يف أوجه إعجاز القرآن فهو 

وكـون  «:بـن تيميـةبعٌض منه وليس حمصوًرا فيه، قـال ا

القرآن أنه معجزة ليس هو من جهـة فـصاحته وبالغتـه 

فقط، أو نظمـه وأسـلوبه فقـط، وال مـن جهـة إخبـاره 

ــن  ــدواعي ع ــة رصف ال ــن جه ــط، وال م ــب فق بالغي

معارضته فقط، وال من جهة سلب قدرهتم عىل معارضته 

 . )80(»..فقط، بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة

 : لذي وقع بسببه التحديسبب اإلعجاز ا) 8

قرر الزركيش أن اإلعجاز ألمر خارج عن القرآن 

وذلك راجع إىل اشرتاط األشاعرة يف املعجـزة أن تكـون 

خارقة للعادة، وهـذا اخلـرق يكـون شـيًئا خارًجـا عـن 

العادة عىل احلقيقـة «: املعجزة، فالعادة كام يقول الباقالين

 طريقة واحدة، تكرر علم العامل ووجوه اليشء املعتاد عىل

، »إما بتجدد صفته وتكرارها، أو ببقائه عىل حالة واحدة

، )إنـه عـادة: (وجيب أن يعلم أن قولنا يف الـيشء«: وقال

ربام وقع عىل األمر املعتاد، وربام وقـع عـىل االعتيـاد لـه 

فليـست العـادة عنـد . )81(»الذي هو الوجود له والعلم به

لمخلوقات، وفق تدبري األشاعرة السنة املعتادة املنتظمة ل

                                                 
 ). 651: ص(تيسري الكريم الرمحن   ) 79(

 ). 5/428(اجلواب الصحيح   ) 80(

 . )51-50: ص(البيان   ) 81(
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اهللا تعاىل وسننه اجلاريـة التـي قـدرها، فيكـون اخلـارق 

للعادة هـو املخـالف للـسنن الكونيـة املعلومـة للنـاس 

بالرضورة، فإذا جاءت آيات األنبياء خارقة للسنن علـم 

أن اهللا أراد تأييدهم وتصديقهم؛ ألنه وحده القـادر عـىل 

أن يثبتـوا خرق تلـك الـسنن، إذ األشـاعرة ال يمكـنهم 

مفهوم العادة عىل هذا املعنى إلنكـارهم الـسببية حيـث 

وأما مـن «: ، قال ابن تيمية)82(يروهنا تقييَد قدرة اهللا تعاىل

 وهـم األشـاعرة -ال يثبت سبًبا، وال حكمة، وال عدًال 

م يقولون- واجلهمية والفالسفة إنه خيرق عادات، :  فإهنَّ

 اجلبل ياقوًتـا، ال لسبب، وال حلكمة، وجيّوزون أن يقلب

والبحر لبنًا، واحلجارة آدميـني، ونحـو ذلـك، مـع بقـاء 

؛ ولذا فإن العادة أمـر نـسبي، فتكـون )83(»العامل عىل حاله

خارقة يف زمن دون زمن، وعند ناس دون آخـرين، قـال 

 أن -أحـــسن اهللا إرشـــادكم  -واعلمـــوا «: البـــاقالين

العادات عىل رضوب، فمنهـا عـادة يـستوي فيهـا مجيـع 

ناس، ومجيع أهل األعصار، ومنها ما ينفـرد بـه بعـض ال

الناس دون بعض، فيكون هلـم دون غـريهم، ومنهـا مـا 

، وعىل هـذا فـإن )84(»يكون عادة ألهل عرص دون غريهم

خرق العادة ليس خرًقا حلقيقة ثابتة مطردة وهـي الـسنة 

                                                 
داللة املعجزة عىل صدق النبوة عنـد األشـاعرة، للقـرين : انظر  ) 82(

 . ملخصا)  وما بعدها34، 23: ص(

 ). 2/870(النبوات   ) 83(

 ). 52: ص(البيان   ) 84(

اجلارية يف املخلوقات، بل خـرق العـادة وصـٌف نـسبٌي 

م من هذا عدم متيز املعجـزة عـن خيتلف الناس فيه، ويلز

غريها، فيدخل يف عموم اخلوارق السحر؛ ألنه غري معتاد 

عند عموم الناس، وقد التزم األشاعرة هبـذا القـول ثـم 

نظروا يف أمر خارج عن حقيقة املعجزة تكون فارقة بـني 

: النبي ومدعي النبوة، فاشرتطوا رشطـني ملعجـزة النبـي

بوة، التحـدي واسـتحالة اقرتان معجزة النبي بدعوى الن

، وكلهــا أمــور خــارَج ذات )85(معارضــة معجــزة النبــي

فيتعــني أن يكــون «: املعجــزة؛ ولــذلك قــال الزركــيش

، أي خـارج عـن كـون »اإلعجاز ألمر خارج عن ذلـك

اإلعجاز يف القرآن ال بالنسبة إىل ذاتـه، أو عوارضـه مـن 

 احلركات والتأليف، أو مدلوله أو إىل املجموع أو إىل أمر

 . خارج عن ذلك

ــالقرآن ثابــت بنــصوص القــرآن،  إن التحــدي ب

وغرُضه إسقاط دعوى اخلصم وبيان هتافتهـا، والبحـث 

يف أي يشء وقع التحدي به الزم ال قيمة له إال عنـد مـن 

 . ألزم نفسه بلوازم فكرية ال دليل عليها

ــرتى أي  ــه مف ــرآن بأن ــفوا الق ــرشكني وص إن امل

 بكالم مفـرتى إن كـانوا مكذوب، وهم ُطولِبوا بأن يأتوا

البـد مـن : صادقني، واالفرتاء ال حقيقة لـه حتـى يقـال

معرفة يف أي يشء وقع التحدي، أما املطالبة بمثلـه فهـو 

                                                 
داللة املعجزة عىل صدق النبوة عنـد األشـاعرة، للقـرين : انظر  ) 85(

 . ملخًصا) 37: ص(
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من باب جمارات اخلصم إلثبات بطـالن أقوالـه، ولـيس 

إقراًرا بصدق دعواه حتى يعني له وجه التحدي، فلـيس 

ــوى ــال دع ــرآن إلبط ــلكها الق ــة س ــدي إال طريق  التح

االفرتاء، وزيادة تبكيـت هلـم، ودعـوى هلـم بتقـوى اهللا 

 .تعاىل

وأما نعت االفرتاء «): هـ1270ت(قال اآللويس 

فال يتعلق به غرض يدور عليـه يشء يف مقـام التحـدي، 

وإنام ذكر عىل هنـج املـساهلة وإرخـاء العنـان وألنـه لـو 

عكس الرتتيب لـربام تـوهم أن املـراد هـو املامثلـة لـه يف 

 واملعنى َفْأُتوا بَِعْرشِ ُسـَوٍر مماثلـة لـه يف البالغـة االفرتاء،

خمتلقات من عند أنفسكم إن صح أين اختلقته مـن عنـد 

 .)86(»نفيس

 : األقوال املختلفة يف وجوه اإلعجاز) 9

بدأ الزركيش ببيـان األقـوال املختلفـة يف وجـوه 

أن التحدي «اإلعجاز، فاختار منها القول السادس وهو 

، وصحة معانيه، وتوايل فـصاحة ألفاظـه، إنام وقع بنظمه

ووجه إعجـازه أن اهللا أحـاط بكـل يشء علـًام، وأحـاط 

بالكالم كله علًام؛ فإذا ترتبت اللفظـة مـن القـرآن علـم 

بإحاطته، أي لفظة تصلح أن تـيل األوىل، ويتبـني املعنـى 

بعد املعنى، ثم كذلك من أول القرآن إىل آخـره، والبـرش 

الذهول، ومعلوم بالـرضورة أن معهم اجلهل والنسيان و

                                                 
 ).6/222(روح املعاين   ) 86(

أحًدا من البرش ال حييط بذلك، وهبذا جاء نظم القرآن يف 

الغاية القصوى من الفصاحة، وهبذا النطـق يبطـل قـول 

إن العرب كان يف قـدرهتا اإلتيـان بمثلـه، فلـام : من قال

فوا عن ذلك وعجزوا عنه@جاءهم النبي   . » ُرصِ

آن عند فهذا النص يدل عىل أن وجه إعجاز القر

الزركيش ِعلم اهللا تعاىل، ومعلوم أن ِعلم اهللا صفة من 

صفاته غري صفة الكالم، وإن كان كالمه يشتمل عىل 

مجلة من صفاته كالعلم واحلكمة، والعظمة وغريها، 

لكن اشتامل كالم اهللا تعاىل عىل علمه ال يعني نسبة 

التحدي إىل صفة العلم بدل صفة الكالم وهي األظهر 

 : القرآن هبذه الصفة، كام قال تعاىليف تسمية     

                     

 . ]6: التوبة[

 : احلجة قامت عىل العامل بالعرب) 10

قرر الزركيش أن احلجة قامت عىل العامل بالعرب؛ 

رضة، وهذا تقرير ال إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة املعا

دليل عليه؛ إذ احلجة تقوم عىل العامل ببلوغ القرآن هلم 

 : ، قال تعاىلوسامعهم كالم اهللا          

                            

         ]وقال تعاىل]67: املائدة ، :   
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     ]والقرآن وإن كان نزل ، ]92-91: النمل

بلسان عريب مبني فإن عجز العرب عن معارضته ال يلزم 

منه أن يكون عجزهم حجة عىل العامل، وال سيام أن 

العجز أثبته النص جلميع الثقلني أنسهم وجنهم، يف كل 

ن العرب والعجم، سواٌء يف فرتة قوة العرب زمان ومكا

يف لغتها أو يف فرتة ضعفهم يف اللغة، وإعجاز القرآن 

ليس يف لغة العرب بل يف ذات كالم اهللا وعلو بيانه، 

ب بل يتعلق بكالم  والتحدي ال يتعلق بكالم الـُمكذِّ

ب به وهو القرآن؛ ولذا قال هلم يف آيات  الـُمكذَّ

 : التحدي              ]38: يونس[، 

والقرآن الكريم وإن كان نزل بلسان عريب ، ]13: هود[و

  مبني فهو خمتلف عن أساليب العرب وكالمها، قال 

نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع، «: ابن تيمية

ليس من جنس أساليب الكالم املعروفة، ومل يأِت أحد 

، فإنه ليس من جنس الشعر وال بنظري هذا األسلوب

الرجز، وال اخلطابة وال الرسائل، وال نظمه نظم يشء 

من كالم الناس عرهبم وعجمهم، ونفس فصاحة القرآن 

وبالغته هذا عجيب خارق للعادة، ليس له نظري يف كالم 

 . )87(»مجيع اخللق

فإذا سلمنا بمجال التحـدي علمنـا أن التحـدي 

، ومـن من صفات الـرب وقع فيام ال طاقة للخلق به 

                                                 
 ). 5/433(لصحيح اجلواب ا  ) 87(

هنا يثبت أن القرآن آية صدق ألنه كالم اخلالق الـذي ال 

 عندما @يشبهه أو يامثله كالم املخلوقني، ورسول اهللا 

بني سبب متيزه بكثرة االتباع رد ذلك ألن آيته وحٌي، ومل 

: يرده لعجز العرب عن معارضته، فعن َأِيب ُهَرْيـَرَة، َقـاَل 

ا ِمَن األَْنبَِياِء َنبِيٌّ إِالَّ ُأْعطِـَي َمـا ِمْثلـُه مَ (: @َقاَل النَّبِيُّ 

ِذي ُأوتِيُت َوْحًيا َأْوَحـاُه اهللاَُّ  َام َكاَن الَّ ، َوإِنَّ آَمَن َعَلْيِه الَبَرشُ

، َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َتابًِعا َيـْوَم الِقَياَمـةِ  ، وملـا )88()إَِيلَّ

 الداللـة تعـددت كان معنى الـوحي يف احلـديث واسـعَ 

 : أقوال العلامء يف رشحها إىل معاٍن اذكر منها ما يأيت

واختلف «): ه526: ت(قال زكريا األنصاري  - 

إن نبي�ا أعطي من املعجزات ما : يف معنى احلديث فقيل

كان مثله ملن كان قبله من األنبياء فآمن به البرش، وأما 

عط أحد معجزيت العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي مل ي

إن الذي أوتيته ال : مثله؛ فلهذا أنا أكثرهم تبًعا، وقيل

يتطرق إليه ختييل بسحر أو شبهه، بخالف معجزة غريي، 

إن معجزات األنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم : وقيل

ومل يشاهدها إال من حرضها بحرضهتم، ومعجزة نبيِّنا 

 مثل إن القرآن ليس له:  املستمر إىل يوم القيامة، وقيل@

      : وال صورة وال حقيقة، قال تعاىل

 . )89(»، بخالف معجزات غريه]23: البقرة[

                                                 
كيـف نـزل الـوحي، : فضائل القرآن، ب: صحيح البخاري ك  ) 88(

 ). 4981ح/6/182(

 ). 8/277(منحة الباري برشح صحيح البخاري   ) 89(
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وكانت فضيلة «): ه560: ت(وقال ابن هبرية  -

 وما منَّ اهللا به عليه، أن جعل لدينه روًحا @رسول اهللا 

ولذة، بحيث تشهد العقول هلا ال اإلحـساس مـن النـور 

البني، واحلكمة العظيمة؛ ولذلك كـان أكثـَر تابًعـا يـوم 

القيامة؛ ألن شاهده ما يأخذ بالقلوب ويقـرص النفـوس 

 . )90(»عىل احلق

: واملراد بالوحي«): ه685: ت(وقال البيضاوي  - 

القرآن البالغ أقىص غاية اإلعجاز يف النظم واملعنى، وهو 

 يـشتمل أكثر فائدة وأعم منفعة من سائر املعجزات، فإنه

عىل الدعوة واحلجة، ويستمر عىل مر الدهور واألعصار، 

ينتفع به احلارضون عند الوحي املشاهدون له، والغائبون 

عنـه واملوجــودون بعــده إىل يــوم القيامــة عــىل الــسواء، 

فأرجو أن أكون أكثـرهم تبًعـا : (ولذلك رتب عليه قوله

 . )91(»)يوم القيامة

مت عىل العامل وعىل ذلك فإن القول بأن احلجة قا

بالعرب قول يرده الدليل، ومبالغة ملوقف أهل الـضالل 

 وال سيام بعد - من القرآن الكريم، وإال فإن عامة العرب

 آمنوا بالقرآن وصدقوا به وعلموا علـًام يقينًـا - فتح مكة

بأنه كالم اهللا، أما احلجة فقد قامت عىل من أنكر وكذب، 

 . ني واملؤمن@وسعى أن يعاجز رسول اهللا 

 

                                                 
 ). 6/272(اإلفصاح عن معاين الصحاح   ) 90(

 ). 3/457(حتفة األبرار رشح مصابيح السنة   ) 91(

معجزات األنبيـاء تكـون بالوجـه الـشهري يف زمـن ) 11

 : النبي

أن احلجة قامت يف معجزة عيـسى «قرر الزركيش 

باألطباء، ويف موسى بالسحرة، فإن اهللا تعاىل إنـام جعـل 

معجزات األنبياء بالوجه الشهري أبرع ما تكـون يف زمـن 

النبي الذي أراد إظهاره، فكان السحر يف مدة موسى قـد 

هى إىل غايته، وكذا الطب يف زمان عيسى، والفصاحة انت

 . »@يف مدة حممد 

وهذا القيد الذي جعله للمعجزات أهنا من جنس 

ما برع فيه القوم راجع لقيد التحدي وقيد العـادة الـذي 

وضعه األشاعرة يف تعريف املعجزة؛ ولذا فهم يـرون أن 

التحدَي وقع يف النظم وصحة املعنى وكان عجز العرب 

ة عىل مـن بعـدهم لرباعـتهم يف اللغـة، والواقـع أن حج

كام هي عادته عندما يرسل -آيات اهللا التي يؤتيها أنبياءه 

 بـه، كإحيـاء املـوتى،  أن تكون مما انفرد اهللا -رسوًال 

وإشفاء املرىض، واإلخبار بالغيـب، وحتويـل اجلامـد إىل 

ال حيٍّ ونحوها، مما ال يقدر عليهـا إال اهللا وال يـأيت هبـا إ

األنبياء والرسل، وال تدخل يف قـدرة البـرش وطـاقتهم، 

ا، وهللا حكمته يف اختيار نوع  حتى يثبت أهنم رسل اهللا حق�

اآلية، وهذه احلكمة أعظم من تقيدها بام برع فيه القـوم، 

وإن كان ما يربع فيه القوم أحد األسباب التي تعني عـىل 

لكـن  بالنسبة لفئة مـن املـدعوين، والتصديق بالنبي 

ليس ما يربعون فيه رشًطا يف نوع آيات األنبياء، وال سيام 
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أن القوم الذين أرسل هلم الرسول قد يـربع آحـادهم يف 

أمر وال يربع فيه عامتهم، وقد يتفاوت أفراد املجتمـع يف 

إن آيـات األنبيـاء تـأيت : جنس ما يربعون فيه، وإذا قلنـا

 خـصائص وفق ما برع فيه القوم للزم القول بالنـسبية يف

ولو ! آيات األنبياء، وهذا أمر ال يستقيم ويدعو للتناقض

كانت اآليات مما برع فيه القوم لضعفت آيات القرآن عن 

الداللة عىل أهنا من عند اهللا تعاىل بضعف أهل اللغة فيها 

 مع مـرور #بتقادم الزمان، ولكن املشاهد كثرة أتباعه 

 تعاىل، ويبقى الزمان، وبقاء التصديق بأن القرآن كالم اهللا

كل من سمعه يدرك أنه معجز وأنه فوق كالم البرش مـع 

ضعف العلم بلغة العرب عند عموم الناس، وقلة العلامء 

 . فيها

فآيات األنبياء دالئل صدق عـىل أن املرسـل هبـا 

مبعوث من عند اهللا تعاىل، بام فيها من اخلصائص الدالـة 

عــىل عــىل اهللا تعــاىل، وليــست دالئــل عجــز املخاطــب 

 . إهنا من جنس ما برع فيه املخاطب: مشاهبتها حتى يقال

 عندما أمر السحرة #قال ابن تيمية عن موسى 

أن يأتوا أوًال بخوارقهم، فلـّام أتت، وابتلعتها العصا «بـ

التي صارت حية، علم السحرُة أّن هذا ليس من جنس 

  : مقدورهم، فآمنوا إيامًنا جازًما، وملا قال هلم فرعون

                       

                       

     ]و]72-71: طه ،             

      ]فكان من متام ]122-121: األعراف ،

أّن السحر معتاٌد ألمثاهلم، وأّن هذا : علمهم بالسحر

ليس من هذا اجلنس، بل هذا خمتص بمثل هذا؛ فدّل عىل 

 . )92(»صدق دعواه

 : آيات التحدي) 12

ــة  ــدي أوًال يف بداي ــات التح ــيش آي ــر الزرك ذك

م البقـرة، ومل يـذكر املبحث، فبدأ بآية هود، ثم يونس، ث

: اإلرساء والطور ثم كرر ذكر آيات التحدي مفصلة فقال

، فبدأ »اعلم أن اهللا سبحانه حتداهم أوًال يف اإلتيان بمثله«

بآية اإلرساء، ثم ذكر آيـة هـود ثـم أورد آيـة البقـرة، ومل 

يذكر يونس وال الطور، وتقـديم هـود عـىل يـونس هـو 

فقـال «:  ابن عاشـورالذي عليه مجهور املفرسين كام قال

كـان التحـدي أول األمـر : ابن عباس ومجهور املفرسين

بأن يأتوا بعرش سور مثل القرآن، وهو ما وقـع يف سـورة 

هود، ثم نسخ بأن يأتوا بسورة واحدة كام وقع يف سـورة 

البقرة وسورة يونس، فتخطى أصحاب هذا القول إىل أن 

الذي إن سورة هود نزلت قبل سورة يونس، وهو : قالوا

 .)93(»يعتمد عليه

 «: وقال الزركيش تعليًقا عىل آية البقرة     

                                                 
 ). 1/170(النبوات   ) 92(

ترتيــب الــسورة املكيــة : وانظــر) 12/20(ير التحريــر والتنــو  ) 93(

ــة  ــن عقيل ــسان، الب ــادة واإلح ــزول؛ الزي ــة الن ــسب أولي بح

)1/207-209 .( 
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              ،اتقوا (مبالغة يف التعجيز وإفحاما هلم

، وهذه مبالغة يف الوعيد، مع أن اللغة لغتهم )النار

  والكالم كالمهم، وناهيك بذلك أن الوليد بن املغرية

ن سيد قريش وأحد فصحائهم ملا سمعه  كا-  لعنه اهللا- 

أخرس لسانه، وبلد جنانه، وأطفئ بيانه، وقطعت 

 . »حجته، وقصم ظهره، وظهر عجزه وذهل عقله

وإيراد آيات التحدي يف مبحث إعجاز القرآن من 

أهم املسائل يف املبحث، وإيرادها يف علوم القرآن يتطلب 

سياق النظر إليها من واقع مقاصد القرآن ومـن واقـع الـ

  .الذي وردت فيه

 : التحدي وقع لإلنس دون اجلن) 13

أشار الزركيش إىل أن التحدي وقـع لإلنـس دون 

ـه   ~اجلن؛ ألهنم ليسوا من أهل اللسان العريب، ووجَّ

ذكر اجلن يف آية التحـدي يف سـورة اإلرساء إىل أنـه مـن 

باب تعظيم إعجاز القرآن الكريم؛ ألن اهليئة االجتامعيـة 

وة ما ليس لألفراد، وهذا التعليل مبني عـىل أن هلا من الق

ــاب  ــالعرب؛ إذ كــانوا أرب ــامل ب ــت عــىل الع احلجــة قام

 . الفصاحة ومظنة املعارضة

والواقع أن التحدي غرض من أغراض حماجة 

املنكرين لكتاب اهللا تعاىل، ومادام القرآن خياطب الثقلني 

 : كام قال تعاىل          فالتكذيب

وارد من كَال الثقلني كام أن الدعوة بالقرآن مكلف هبا 

الثقالن كالمها، والريب أن أقوى األدلة يف رد املكذب 

بالقرآن وأعظم احلجج الدامغة له التحدي بمامثلة كالم 

اهللا تعاىل، وختصيص التحدي باإلنس دون اجلن 

من قيد نفسه ختصيص ال دليل عليه، ولكنه الزم التزم به 

فعم باخلرب « : بوجه من وجوه اإلعجاز، قال ابن تيمية

مجيع اخللق معجزا هلم، قاطعا بأهنم إذا اجتمعوا كلهم، 

ال يأتون بمثل هذا القرآن، ولو تظاهروا وتعاونوا عىل 

ذلك، وهذا التحدي والدعاء هو جلميع اخللق، وهذا قد 

 . )94(» سمعه كل من سمع القرآن وعرفه اخلاص والعام

األعجمي ومن ليس ببليغ ال يمكنه أن يعلم إعجاز ) 14

 : القرآن إال استدالًال 

يرى الزركيش أن األعجمي ومن لـيس ببليـغ ال 

يمكنه أن يعلم إعجاز القرآن إال استدالًال، فأمـا البليـغ 

الذي أحاط بمذاهب العرب فإنه يعلم من نفسه رضورة 

بنـاء عـىل أن عجزه وعجز غريه عن اإلتيان بمثله، هـذا 

اإلعجاز يف لفظه ونظمه ومعناه، أمـا عنـد مـن يـرى أن 

هناك وجوًها أخرى لإلعجاز فهـو يعلـم اإلعجـاز مـن 

قلت يف إعجاز القـرآن «: ذلك الوجه؛ ولذا قال اخلطايب

وجًها آخر ذهب عنه الناس، فال يكـاد يعرفـه إال الـشاذ 

من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثريه يف النفوس، 

نك ال تسمع كالًما غري القرآن منظوًما وال منثـوًرا، إذا فإ

قرع السمع خلص له إىل القلب مـن اللـذة واحلـالوة يف 

                                                 
 ). 5/426(اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح   ) 94(
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حال، ومن الروعة واملهابة يف أخرى ما خيلص منه إليـه، 

تستبرش به النفوس وتنرشح له الصدور، حتى إذا أخذت 

حظها منه عادت مرتاعة قـد عراهـا الوجيـب والقلـق، 

وف والفرق، تقشعر منه اجللود وتنزعج لـه وتغشاها اخل

القلوب، حيول بني الـنفس وبـني مـضمراهتا وعقائـدها 

 . )95(»الراسخة فيها

 : خالصة الدراسة التحليلية

إن من املالحظ يف مبحث اإلعجاز تأثَر الزركيش 

باالجتاه العقدي يف عرض املسائل؛ ممـا يـدعو إىل حتريـر 

ن علـوم القـرآن، مبحث اإلعجاز بالنظر إليـه كعلـم مـ

وحرًصا عـىل أن يكـون موضـوع اإلعجـاز منبثًقـا مـن 

القرآن الكريم نفسه بعيًدا عن التوجهات الفكرية اقتىض 

 : ذلك اقرتاح مجلة من الضوابط اآلتية

مراعاة داللة مصطلح اإلعجاز : الضابط األول -

يف القرآن الكريم، والسنة، وكالم السلف وجتنب املناهج 

 . ان املصطلحالكالمية يف بي

التمييز بني إعجاز القرآن وبـني : الضابط الثاين -

 . أوجه إعجازه

حتديـد وظيفـة إعجـاز القـرآن : الضابط الثالـث - 

بالنــسبة للقــرآن الكــريم ومكانتــه بالنــسبة لعلــوم القــرآن 

وتوظيف اآليات التي أشارت إىل كالم اهللا تعاىل وسامعه يف 

                                                 
 ). 70: ص(بيان إعجاز القرآن   ) 95(

 .. لوم القرآنبحث علم اإلعجاز كمفردة من مفردات ع

بيان أدلـة إعجـاز القـرآن مـن : الضابط الرابع -

القرآن الكريم، وإبراز معنى التحـدي بـالقرآن كغـرض 

 . من أغراض حماجة املنكرين له

الكـشف عـن الفـرق بـني : الضابط اخلـامس -

اللسان العريب املبني الذي نـزل بـه القـرآن، وبـني اللغـة 

 . زول القرآن الكريمالعربية التي يتكلم هبا العرب فرتة ن

أوصاف القـرآن يف القـرآن : الضابط السادس -

الكـريم ودالئلهــا عــىل إعجــاز القــرآن، ال ســيام صــفتا 

 . العظمة والعزة

* * * 

 النتائج والتوصيات

 : أبرز نتائج الدراسة) 1

 تــأثر الزركــيش باالجتــاه األشــعري واعــتامد -1

 . أقوال الباقالين يف مسائل إعجاز القرآن الكريم

 أن مدار العجز عن مماثلة القرآن هـو عظمـة -2

وجالل كالم اهللا تعاىل، وعلو صفاته عن الشبيه والنظري، 

 . وليس مداره كالم املكلفني

 رشوط املعجزة عند األشاعرة لوازم ال دليـل -3

 . عليها، وقد أدت إىل إشكاالت معرفية

 أن نزول القرآن الكريم بلسان عريب مبني من -4

ة اهللا وتيسريه للذكر واهلداية، وليس إلعجـاز دالئل رمح

 . العرب
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 أن حجية القـرآن الكـريم أعـمُّ مـن مفهـوم -5

 . إعجاز القرآن

 . غياب تعريف إعجاز القرآن عند الزركيش-6

 أن عجز العرب عن املعارضة ليس حجة عىل -7

غريهم، فطلب املامثلة من كل من ادعى أن القرآن مفرتى 

ة حمكمة، والعمـل هبـا بـاٍق مادامـت مطالبة واردة يف آي

 . شبهة االفرتاء باقية ومتجددة يف كل عرص

 : أهم توصيات الدراسة) 2

 إعداد دراسة خاصة بإعجاز القرآن كمبحث -1

 . من مباحث علوم القرآن

 إعداد مرشوع بحثي يف حتقيق كتاب الربهـان -2

 . يف علوم القرآن

 .  تطوير مناهج البحث يف علوم القرآن-3

 .  العناية بالدراسات النقدية لكتب الرتاث-4

ــي يف -5 ــث البين ــنهج البح ــيل م ــة بتأص  العناي

 . الدراسات القرآنية من خالل كتاب الربهان للزركيش

وصىل اهللا وسلم عىل نبينـا حممـد ، هذا واهللا أعلم

 وعىل آله وصحبه أمجعني

* * * 

 املصادر واملراجعقائمة 

، )ه543: ت( مد بن عبد اهللا أبو بكر ابن العريب، حم.أحكام القرآن

 دار الكتـب العلميـة، :، بـريوت3 حممد عطـا، ط:راجعه

 . م2003-هـ 1424

 حممد بـن حممـد ، الزبيدي.إحتاف السادة املتقني برشح علوم الدين

 مؤسسة التـاريخ العـريب، :، بريوتط.، د)ه1205: ت(

 . م1994 -ه1414

: ت(الـرمحن  الدين عبد السيوطي، جالل .اإلتقان يف علوم القرآن

 ،، بريوت1 حممد أبو الفضل إبراهيم، ط:، حتقيق)ـه911

 . م2006-ه1426  املكتبة العرصية،:صيدا

 اجلـويني، عبـدامللك .اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد

 أمحـد الـسايح، وتوفيـق :، حتقيق)ه478: ت(ين عبداهللا 

 -ه1430يـة،  مكتبـة الثقافـة الدين:، القـاهرة1وهبة، ط

 . م2009

من خالل كتابـه ) ه794: ت(إعجاز القرآن الكريم عند الزركيش 

 ، قـاري ياسـني.الربهان يف علوم القـرآن دراسـة وتعليـق

اجلمعية املرصية للقراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني 

 . 175-138م، 2011، 111م/ع شمس،

، )ه403: ت(كـر  الباقالين، حممد بن الطيب أبـو ب.إعجاز القرآن

 دار املعــارف، :، مــرص5الــسيد أمحــد صــقر، ط: حتقيــق

 . م1997

ِرْكّيل، خري الدين بن حممـود بـن حممـد بـن عـيل .األعالم : ت( الزِّ

 . م2002 ، دار العلم للماليني،:م.د، 15، ط)ه1396

ة، عـون الـدين حييـى بـن .اإلفصاح عن معاين الصحاح  ابن ُهَبـْريَ

ة بن حممـد أبـو ا فـؤاد : حتقيـق، )ه560: ت(ملظفـر ُهَبْريَ

 . ه1417 دار الوطن، :ط، الرياض.داملنعم أمحد،  عبد

 ابن تيمية، أمحد .اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم

الكـريم  نارص عبـد: حتقيق، )ه728: ت(احلليم  بن عبد

 -ه 1419،  دار عـــامل الكتـــب:، بـــريوت7العقـــل، ط

 . م1999

اجلرجاين يف التفسري من أول سورة الفاحتة إىل أقوال احلسن بن نرص 
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 التاممـي هـدى حممـد، .آخر سورة املؤمنون مجع ودراسـة

رسالة ماجستري، السعودية، كليـة الرتبيـة، جامعـة امللـك 

 . هـ1436سعود، 

 .إمتَاُع الُفَضالء بـَرتاِجم القـّراء فِـيام َبعـَد الَقـرن الثـاِمن اِهلجـري

 دار النـدوة :م.، د1 ط،الساعايت، إلياس بن أمحـد حـسني

 . م2000 -ه 1421العاملية، 

: ت(أبو الفضل أمحد بـن عـيل  ،ابن حجر .إنباء الغمر بأبناء العمر

 املجلـس :ط، مـرص. حسن حبيش، د.د: حتقيق، )ه852

 . م1969 - ه1389األعىل للشؤون اإلسالمية، 

ن  حممد بـ، الباقالين.اإلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به

ــر  ــو بك ــب أب ــق)ه403: ت(الطي ــد :، حتقي ــد زاه  حمم

ـ ه1421 املكتبة األزهرية للرتاث، :، مرص2الكوثري، ط

 . م2000 -

اهللا   الزركيش، بدر الـدين حممـد بـن عبـد.الربهان يف علوم القرآن

، 1حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم، ط: حتقيق، )ه794: ت(

ي  دار إحيــاء الكتـب العربيــة عيـسى البــايب احللبــ:مـرص

 . م1957 -ه 1376ورشكاؤه، 

 الفريوزآبـادي، جمـد .بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز

حممـد عـيل : حتقيـق ،الدين أبو طاهر حممـد بـن يعقـوب

 . ت. املكتبة العلمية، د:، بريوتط.دالنجار، 

 ؛أمحــد. ددرويــش،  .البالغــة القرآنيــة دراســة يف مجاليــات الــنص

 ه1421 مكتبة الرشـد، :ض، الريا1عزة، ط. دجدوع، و

 . م2010 -

: ت( اخلطـايب، أبـو سـليامن محـد بـن حممـد .بيان إعجـاز القـرآن

 :، مـرص3حممد خلـف اهللا وآخـرون، ط: حتقيق، )ه388

 . م1976 ،دار املعارف

البيان عـن الفـرق بـني املعجـزات والكرامـات واحليـل والكهانـة 

بكـر و الباقالين، حممد بن الطيب أب .والسحر والنارنجات

ــق)ه403ت ( ــارثي، د: ، حتقي ــريوتط.مك ــة :، ب  املكتب

 . م1958الرشفية، 

: ت(اجلرجـاين، أبـو القاسـم محـزة بـن يوسـف  .تاريخ جرجـان

، 4حتت مراقبة حممد عبد املعيد خـان، ط: حتقيق، )ه427

 . م1987 -هـ 1407 عامل الكتب، :بريوت

اهللا  بـدالبيضاوي، نارص الدين ع .حتفة األبرار رشح مصابيح السنة

جلنة خمتصة بـإرشاف نـور : حتقيق، )ه685: ت(بن عمر 

 وزارة األوقـاف والـشؤون :ط، الكويت.دالدين طالب، 

 . م2012 -ه 1433 ،اإلسالمية

: ت( ابن جزي، أبو القاسم حممد بن أمحـد .التسهيل لعلوم التنزيل

 رشكـة :، بـريوت1اهللا اخلالدي، ط  عبد:حتقيق، )ه741

 . ه1416ألرقم، دار األرقم بن أيب ا

تفسري اإلمام الزركيش من أول سورة الفاحتة إىل هناية سورة املائـدة 

الطويان، حييى بن صالح، رسالة الدكتوراه،  .مجًعا ودراسة

السعودية، كلية القـرآن الكـريم والدراسـات اإلسـالمية 

 . ه1431-1430 عام ،امعة اإلسالمية املدينة املنورةاجل

حممد : حتقيق، )ه370: ت(حممد بن أمحد األزهري، .هتذيب اللغة

 دار إحياء الـرتاث العـريب، :، بريوت1عوض مرعب، ط

 . م2001

 املناوي، زين الـدين حممـد املـدعو .التوقيف عىل مهامت التعاريف

 - ه1410،  عـامل الكتـب:، القـاهرة1الـرؤوف، ط بعبد

 . م1990

الـرمحن السعدي، عبـد  .تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان

عبـد الـرمحن بـن معـال : حتقيق، )ه1376: ت(بن نارص 

 -هــ 1420 مؤسـسة الرسـالة، :، بـريوت1اللوحيق، ط

 . م2000
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 ،)ـهـ310(  الطربي، حممد بن جرير.جامع البيان يف تأويل القرآن

 مؤسسة الرسـالة، :، بريوت1أمحد حممد شاكر، ط: حتقيق

 . م2000 -ه 1420

 ابـن تيميـة، أمحـد بـن .ملـسيحاجلواب الـصحيح ملـن بـدل ديـن ا

ــد ــيم  عب ــق)ه728: ت(احلل ــسن، : ، حتقي ــن ح ــيل ب ع

ــرون، ط ــسعودية2وآخ ــمة، :، ال  - ه1419 دار العاص

 . م1999

الل الـدين السيوطي، ج .حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة

  حممــد : حتقيــق، )ه911: ت (الــرمحن بــن أيب بكــر عبــد

ء الكتب العربية،  دار إحيا:، مرص1أبو الفضل إبراهيم، ط

 . م1967 -ه 1387عيسى البايب احللبي ورشكاه، 

 املنتـار، حممـد، جملـة ترتيـل، الرابطـة .خصائص القرآن يف القرآن

 .هـ1435، 2املحمدية، مركز الدراسات القرآنية، ع

ــرآين ــلوب الق ــصائص األس ــد، ط .خ ــر حمم ــت، أيب بك ، 1البخي

د،  كـريس القـرآن الكـريم جامعـة امللـك سـعو:الرياض

  .هـ1436

 السمني احللبي، أبو العباس .الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون

الدكتور أمحد حممد : حتقيق، )ه756: ت(أمحد بن يوسف 

 . ت. د، دار القلم: دمشق،ط.اخلراط، د

ابن حجر، أبو الفضل أمحد بـن  .الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة

، 1املعيـد ضـان، ط حممد عبد: حتقيق، )ه852: ت(عيل 

 ه1392 جملس دائرة املعـارف العثامنيـة، :حيدرآباد، اهلند

 . م1972 -

القـرين،  .داللة املعجزة عىل صدق النبوة عند األشاعرة قراءة نقدية

مركز تكوين للبحوث والدراسـات، : م.د، 1اهللا، ط عبد

 .م2014 - هـ1435

 اآللـويس، .روح املعاين يف تفـسري القـرآن العظـيم والـسبع املثـاين

، )ه1270: ت(شهاب الدين حممود بن عبد اهللا احلسيني 

 دار الكتـب :، بـريوت1عيل عبد الباري عطية، ط: حتقيق

 .ـه1415العلمية، 

 القـادر يل بن عبـد املقريزي، أمحد بن ع.السلوك ملعرفة دول امللوك

ــق، )ه845: ت( ــد: حتقي ــد عب ــا، ط حمم ــادر عط  ،1الق

 . م1997 -ه 1418  دار الكتب العلمية،:بريوت

احلـي   ابن العامد احلنبيل، عبـد.شذرات الذهب يف أخبار من ذهب

ــد  ــن حمم ــد ب ــن أمح ــق، )ه1089: ت(ب ــود : حتقي حمم

ه 1406 دار ابن كثري، :، دمشق، بريوت1األرناؤوط، ط

 . م1986 -

 ابن أيب العز، صدر الدين حممد بـن عـالء .رشح العقيدة الطحاوية

ــد  ــن حمم ــّيل ب ــدين ع ــق)ه792: ت(ال ــعيب : ، حتقي ش

 :، بريوت10اهللا بن املحسن الرتكي، ط  وعبد،األرنؤوط

 . م1997 -ه 1417مؤسسة الرسالة، 

حممد زهري : حتقيق ، البخاري، حممد بن إسامعيل.صحيح البخاري

ــارص، ط ــارص الن ــن ن ــان1ب ــاة، :، لبن ــوق النج  دار ط

 . ـه1422

لنيسابوري  مسلم بن احلجاج أبو احلسن الُقَشريّي ا.صحيح مسلم

ــق، )ه261: ت( ــد: حتقي ــؤاد عب ــد ف ــاقي،  حمم ، ط.دالب

 . ت.د  دار إحياء الرتاث العريب،:بريوت

: ت( ابن قايض ُشْهبة، أبو بكر بن أمحد بن حممـد .طبقات الشافعية

ــق، )ه851 ــد. د: حتقي ــافظ عب ــان، ط احل ــيم خ ، 1العل

 . ه1407 عامل الكتب، :بريوت

، ط.، د)ه945: ت(ن عـيل لـداودي، حممـد بـ ا.طبقات املفرسين

 .ت. دار الكتب العلمية، د:بريوت

سـليامن بـن : حتقيـق أمحد بن حممد، ، األدنه وي.طبقات املفرسين

 مكتبـة العلـوم واحلكـم، :، السعودية1صالح اخلزي، ط
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 . م1997 - ه1417

بو حممد عيل بن أمحـد  بن حزم، أ.الفصل يف امللل واألهواء والنحل

 .ت.د  مكتبة اخلانجي،:رة القاه،ط.، د)ه456: ت(

: حتقيـق، )ه816: ت( عيل بن حممد ،اجلُْرَجاين .كتاب التعريفات

 دار :، بــريوت1مجاعــة مــن العلــامء بــإرشاف النــارش، ط

 . م1983 -ه 1403الكتب العلمية، 

   الكفــوي، .الكليــات معجــم يف املــصطلحات والفــروق اللغويــة

عدنان : حتقيق، )ه1094: ت( أبو البقاء أيوب بن موسى

  مؤسسة الرسالة،: بريوت،ط.حممد املرصي، دودرويش، 

 .ت.د

: ت( ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم بن عـىل .لسان العرب

 . ه1414 دار صادر، :، بريوت4، ط)ه711

 ابـن عطيـة، أبـو حممـد .املحرر الوجيز يف تفـسري الكتـاب العزيـز

الـسالم  عبـد: حتقيـق، )ه542: ت(احلق بن غالب  عبد

 دار الكتـب العلميـة،: بـريوت ،1الـشايف حممـد، ط بدع

 . ه1422

ي، أمحـد بـن حممـد  الفيـوم.املصباح املنري يف غريب الرشح الكبـري

 . ت. د، املكتبة العلمية:، بريوتط.، د)ه770نحو : ت(

 احلكمـي، .معارج القبول برشح سلم الوصول إىل علـم األصـول

  مـود عمـر بـن حم: حتقيق، )ه1377: ت(حافظ بن أمحد 

 . م1990 - ه 1410دار ابن القيم، : الدمام، 1أبو عمر، ط

: ت(بن فارس، أبو احلسني أمحد بن فـارس ا .معجم مقاييس اللغة

، بريوت، 1السالم حممد هارون، ط عبد: حتقيق، )ه395

 . م1991 -ه 1411 عام ،دار اجليل

 الراغب، احلسني بن حممـد األصـفهاين .املفردات يف غريب القرآن

ــي، )ه502: ت( ــداودي، ط: حتق ــدنان ال ــفوان ع ، 1ص

 . ه1412 ، دار القلم، الدار الشامية:دمشق، بريوت

 الطيـار، مـساعد بـن .مقاالت يف علوم القـرآن وأصـول التفـسري

 ، مركز تفسري للدراسات القرآنيـة: الرياض،ط.دسليامن، 

 . م2015 - ه1436

، 1فرحـات، أمحـد حـسن، ط .مكي ابن أيب طالب وتفسري القرآن

 . م1997 - هـ1418 دار عامر، :األردن

ْرقاين، .مناهل العرفان يف علوم القرآن : ت(العظـيم  حممد عبـد الزُّ

 -ـ هـ1424 ، املكتبـة العـرصية:، بريوت3، ط)ه1367

 . م2004

 األنصاري، زكريا بن حممـد .منحة الباري برشح صحيح البخاري

، 1سليامن بـن دريـع العـازمي، ط: ، حتقيق)ه926: ت(

 . م2005 -ه 1426 مكتبة الرشد، :لرياضا

: حتقيـق، )ه728: ت(احللـيم   ابن تيمية، أمحد بـن عبـد.النبوات

 أضـواء :، الريـاض1العزيز بن صـالح الطويـان، ط عبد

 . م2000 - ه1420 السلف،

، )ه384: ت(الرماين، عـيل بـن عيـسى  .النكت يف إعجاز القرآن

، 3م، طحممـد زغلـول سـال. حممـد خلـف اهللا، د: حتقيق

  .م1976  دار املعارف،:مرص

حميى الـدين مستو،  ؛مصطفى ديبالبغا،  .الواضح يف علوم القرآن

ــشق2، طديــب ــسانية، :، دم ــوم اإلن  -ه 1418 دار العل

 . م1998

الـصفدي، صـالح الـدين خليـل بـن أيبـك بـن  .الوايف بالوفيات

 وتركـي ،أمحد األرنـاؤوط: حتقيق، )ه764: ت(اهللا  عبد

 - ه1420 دار إحيـاء الـرتاث، :بـريوت ،ط.مصطفى، د

 . م2000

* * * 
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 األحاديث التي صحح أو احتمل البخاري فيها الوجهين يف العلل الكبير للترمذي

 )1(إقبال عيل عبداهللا العنزي

 جامعة الكويت

 )هـ05/07/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛18/04/1443قدم للنرش يف (

األحاديـث أمهيـة كـربى، فقـد يـرجح أحاديـث عـىل أخـرى،  اإلمام البخاري له منزلة كبرية بني أئمة احلديث والعلل، وبالتايل ألحكامه عـىل :املستخلص

ويعلّ أحاديث، وال يرجح، والبحث يدرس األحاديث التي صحح أو احتمل فيها البخاري وجهني مع كوهنام متغايرين وحيلل األسـباَب والقـرائن التـي دعـت 

ع واستقراء ودراسة تلك األحاديث مما نقله عنـه الرتمـذي يف كتـاب العلـل البخاري هلذا الصنيع، مع عرض اآلراء األخرى املغايرة له إذا ُوجدت، من خالل مج

 حديثًا، وأظهرت نتائج البحث أن البخاري رغم اعتامده عىل قرائن الرتجيح يف أحكامه، إال أنه ال يرصح هبا غالبـا، 13الكبري، وقد بلغ جمموع أحاديث الدراسة 

تعارض قرينة الكثرة، مع قرينة األحفظ أو األوثق، أو من له اختصاص بالراوي، وقرينة جمـيء الـوجهني : هنيمن القرائن التي استعملها البخاري لرتجيح الوج

 .يف طريق واحد مقرونني، وكان جنس العلة الغالب عىل أحاديث البحث هو اختالف اإلسناد، إما من مبدئه أو من أثنائه

 .البخاري، تصحيح الوجهني،  قرائن الرتجيح،تعارض، العلل الكبري للرتمذي،  علل:الكلامت املفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Hadiths in which al-Bukhārī Gave Preference or potentially to the Two Contradictory 
Opinions in the "Ilal al-Tirmidhi al-Kabir" Book 

Iqbal Ali Abdullah Alenezi(1) 
Kuwait University  

(Received 23/11/2021; accepted 06/02/2022) 

Abstract: Imam al-Bukhari has a great position amongst hadith and tracing hidded defects (‘llal) scholars. Accordingly, his views 
concerning hadiths are so important. He gave preference to some hadiths over others, spot defects or even didn’t give preference thereto. 
This research studies those hadiths to which al-Bukhari gave preference to two contradictory opinions. However, this research analyzes 
reasons and indications that prompted al-Bukhari to do so along with displaying other contradictory opinions thereto if any through 
collecting and studying those hadiths included in "Ilal al-Tirmidhi al-Kabir" from him. The total number of hadiths provided for in this study 
is 13. The research results concluded that al-Bukhari, while he based on indications of giving preference in his views, they mostly were not 
expressed thereby. This was clearly obvious when studying hadiths and collecting their traces. The most common illah (hidden defect) in the 
hadiths of this research was the difference of isnad (chain of transmission) from the beginning or thereinafter. 

Keywords: Hidden Defects "Ilal", Ilal al-Tirmidhi al-Kabir, Contradiction, Indications of Giving Preference "Tarjih", Giving Preference 
to the Two Contradictory Opinions, al-Bukhari. 
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 املقدمة

 بالـسنة }لقد كان من مظـاهر اهـتامم الـصحابة 

، ونقلهم له بالنص @حفظهم حلديث رسول اهللا : النبوية

أو باملعنى، واستمرت عناية املسلمني بالـسنة النبويـة جـيال 

  .بعد جيل نقالً، وفهًام، ودراسًة، وعمالً، ودعوة

بـرية ومن العلوم التي نشأت نتيجـة عنـايتهم الك

علم العلل، وهو علم دقيـق مل يـتمكن : باحلديث النبوي

   ،مــن خوضــه إال كبــار املحــدثني، كأمحــد، والبخــاري

  .وأيب زرعة، وأيب حاتم، والنسائي وغريهم ليسوا كثري

وملا كان للبخاري مكانته العالية يف علم احلديث، 

كــان لكلمتــه يف علــم العلــل وزهنــا املــؤثر، وصــارت 

جـه وطريقتـه حمـل اهـتامم، ليتبـني الدراسات حول منه

للباحثني جهوده، ومقامه يف علم احلديث بـشكل عـام، 

  .وعلم العلل بشكل خاص

وجــاء هــذا البحــث ليخــدم املكتبــة العلميــة يف 

جانبني، يف جانب علـم العلـل، وجانـب مـنهج اإلمـام 

  . البخاري يف التعامل مع األحاديث

وقــد قــسمت البحــث حــسب الكتــب الفقهيــة 

ــري املوضــوع ية، لكوهنــا أقــرب إىل ترتيــب العلــل الكب

  .للرتمذي

 :أهداف البحث

مجــع األحاديــث التــي رجــح فيهــا البخــاري  -

 .وجهي االختالف، وحتليلها

بيان القرائن التي من أجلها صـحح البخـاري  -

 .وجهي االختالف

 :أمهية البحث

 بكتاب مهـم  متعلقاً  علمياً تناول البحث جانباً  -

 .لرتمذيوهو العلل الكبري ل

درس البحـــث مـــنهج اإلمـــام البخـــاري يف  -

  .تصحيح وجهي االختالف

تنبيه املشتغلني بعلم احلديث إىل طريقة العلـامء  -

  .يف نقد األحاديث، وحماولة استنباط مناهجهم يف ذلك

 : حدود البحث

أدرس األحاديث التي ُذكرت نصا� يف كتاب العلل 

ني أو أكثـر، الكبري للرتمذي، وصحح فيها البخاري وجه

أو احتملها، وأدرس األوجه التي صـححها البخـاري أو 

احتملها فقط، مهام كان هنـاك وجهـا راجحـًا عليهـا، أو 

وأكتفي بدراسة األحاديـث التـي حـصل . مرجوحا عنها

فيها تصحيح أو احتامل للوجهني أو األوجـه، وال أدرس 

احلديث الذي فيـه إهبـام للروايـات مـع بيـان املوضـوع، 

 يف الدراسـة ألن ، حيث مل يدخل)1(صالة اخلوفكحديث 

                                                 
 : قـال الرتمـذي،)98: ص( العلـل الكبـري، الرتمـذي، :انظر   )1(

أي الروايـات يف صـالة اخلـوف أصـح؟ : سألت حممدا قلت«

وإنـام هـو . كل الروايات عندي صحيح، وكل يـستعمل: فقال

فإين . عىل قدر اخلوف إال حديث جماهد، عن أيب عياش الزرقي

 .»أراه مرسال
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  .الرتمذي مل يرصح باألحاديث التي َسَأل عنها

أما األحاديث التي صـحح أو احتمـل البخـاري 

فيها أحد الوجهني، ترصحيا يف كتاب آخر فلـيس ضـمن 

، )3(، وحديث من باع عبـدا)2(الدراسة؛ كحديث اخلثعمية

  .ام عاد مبهاموالسبب أن تعارض القرائن الذي كان قائ

 :منهج البحث

 اعتمد البحث عىل املنهج االستقرائي االسـتنباطي،

فقد تم استقراء الكتاب يف مجع األحاديث، واعتمد عـىل 

  .املنهج التحلييل املقارن يف دراسة األحاديث املجموعة

 :مشكلة البحث

أكثر الدراسات املوجودة يف باب العلل اليوم هي 

ــ ــة، وق ــاس العل ــة أجن ــل يف دراس ــيح، وتق رائن الرتج

  .الدراسات حول تعارض القرائن

ومعلومة مكانة اإلمام البخاري يف علم احلـديث 

عموما، ويف علم العلـل خـصوصا، فمـن املهـم معرفـة 

األسباب التـي جعلـت البخـاري يـرجح فيهـا وجهـي 

ــرجيح أحــدمها عــىل اآلخــر، وألن  االخــتالف، دون ت

رة جمملـة البخاري كام تقدم كان يـرجح الـوجهني بعبـا

خالية من ذكر القرائن، فجـاء هـذا البحـث ليـربز هـذا 

  .اجلانب لدى اإلمام البخاري

ومعلــوم عنــد املحــدثني أن وجــود اخــتالف يف 

                                                 
 .)135: ص(رتمذي،  العلل الكبري، ال:انظر   )2(

 .)185: ص(، املرجع السابق :انظر   )3(

احلديث مع تساوي الوجوه يف القوة يؤدي إىل اضطراب 

احلديث، وبالتايل ضعفه، لكن مـع إمكانيـة اجلمـع بـني 

ضطراب، تلك الوجوه بأسباب موضوعية ينتفي هذا اال

  كام يف تصحيح الوجهني

 :الدراسات السابقة

  :وقفت عىل بحثني ُكتبا يف تصحيح الوجهني

كتاب قرائن الرتجيح يف املحفوظ والشاذ : األول

ويف زيادة الثقة عنـد احلـافظ بـابن حجـر يف كتابـه فـتح 

الباري، لنـادر الـسنويس العمـراين، يف الفـصل الثالـث 

، درس فيهــا 2/733قــرائن تــشعر بــصحة الــروايتني، 

القرائن بحسب األحاديث يف فتح البـاري، ومل تتـضمن 

  .حديثا مما يف الدراسة

 بحث بعنوان قرائن تصحيح الوجهني عن :الثاين

الراوي، للدكتور عبدالرمحن بن أمحد العواجي، منـشور 

يف جملة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـرشيعة والدراسـات 

، غري أن حدود هـ1433 ربيع الثاين 55اإلسالمية، عدد 

  .بحثه كانت يف كتاب العلل البن أيب حاتم فقط

ــا  ــح فيه ــي رج ــث الت ــي األحادي ــدرس بحث وي

البخاري الوجهني، وهناك فرق بني تعليـل البخـاري يف 

: العلل الكبري، وبني تعليل أيب حاتم وأيب زرعة يف العلل

أن تعليل البخاري عـادًة مـا يكـون خمتـرصا، مقتـضب 

 الرازَيْني يتسم بمزيد من التفـصيل، العبارة، لكن تعليل

  .وبيان موضع العلة، أو الراوي سبب العلة
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 :خطة البحث

قسمته إىل متهيد، ثم ذكر األحاديث عىل األبواب 

  .الفقهية

 التعريف بقرائن الرتجيح:  وفيه،التمهيد.  

 األحاديث التي رجح فيها البخاري الوجهني: 

  ًباب الطهارة: أوال.  

  ًباب الصالة: ثانيا.  

  ًباب الصيام: ثالثا.  

  ًباب األدعية: رابعا.  

  ًباب األرشبة: خامسا.  

  ًباب األضاحي واألطعمة: سادسا.  

  ًباب العتق: سابعا.  

* * * 

 تمهيدال

 التعريف بقرائن الرتجيح

من أهم ما يستخدمه املحدث والناقد يف تـرجيح 

  .القرينة: األوجه عىل بعضها، أو يف تصحيح الوجهني

 أصل الكلمة َقَرَن، وتعني : اللغةومعنى القرينة يف

  .)4(مجع يشء إىل يشء، أو يشء ينتأ بقوة وشدة

 اختلفت عبارات العلـامء :ومعناها يف االصطالح

والباحثني يف التعريف االصطالحي، وأقرهبـا يف نظـري 

                                                 
 .)5/76( البن فارس ، معجم مقاييس اللغة:انظر   )4(

أمارات تغلب عىل ظن الناقد، حتمله عىل الرتجيح  «:هو

 قـانون يف حكمه عىل الراوي واملـروي، وال جتـري عـىل

، وهـذا املعنـى )5(»واحد، وقـد تكـون ماديـة أو معنويـة

مناسب للمعنى اللغـوي الثـاين الـسابق حيـث القرينـة 

  .ترجح اجلانب التي هي فيه، فتعطيه قوة، وتشده

وقرائن الرتجيح واإلعالل عديدة، ذكرها العلامء 

والباحثون يف أبحاثهم، وقلام علة إال وتناوهلا البـاحثون 

 كتب عامة، أو كتاب خاص، كقرينة الكثرة، بالدراسة يف

  .)6(واألحفظ، وخمالفة اجلادة، واالختصاص، وغريها

ومن القرائن التي استعملها البخـاري لتـصحيح 

تعارض قرينة الكثرة، مـع قرينـة األحفـظ أو : الوجهني

األوثق، أو من له اختصاص بـالراوي، فكـال القـرينتني 

لـراوي مـن تدالن عىل ضبط صاحبها، وكـذلك كـون ا

املكثرين يف الرواية، حيث يكون سامعه للطرق املختلفـة 

  .راجح، وسامع تالميذه عنه تلك الطرق راجح أيضاً 

ومنهــا قرينــة جمــيء الــوجهني يف طريــق واحــد 

مقرونني، مما يدل عىل أن صاحبها ضبطهام، فمرة فرقهام، 

ومرة أوردمها معًا، وأحيانا يصحح البخـاري الـوجهني 

ف خمرجهام السيام إذا كان االختالف صادرا بقرينة اختال

                                                 
 .)2: ص(قرائن الرتجيح وقواعد التصحيح لعبدالقادر املحمدي    )5(

. د.ثـره يف إعـالل احلـديث، أأسلوك اجلادة و: انظر مثال بحث   )6(

عـالل، وانظـر إلة ا منصور الدريس، كنمـوذج لقرينـخالد بن

قرينة االختصاص عند املحدثني وتطبيقاهتا يف علل ابـن : بحث

 .أمحد بن عبداهللا املخبال، كمثال عىل قرينة ترجيح.  د،أيب حاتم
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 .من التابعني عن الصحابة

ويالحظ أيـضا أن قـوة القرينـة ورجحاهنـا أمـر 

نسبي، بحسب اإلسناد، واملتن، وما حيتف باحلديث مـن 

 .قرائن أخرى

* * * 

 األحاديث التي رجح فيها البخاري الوجهني

 :باب الطهارة: أوالً 

حــدثنا هنــاد، « : قــال الرتمــذي:احلــديث األول

حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن عمرو بـن خزيمـة 

: املدين، عن عامرة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، قـال

ِيف اِالْستَِطاَبِة َثَالَثـُة َأْحَجـاٍر َلـْيَس (: @قال رسول اهللا 

عن هـشام، عـن أيب خزيمـة، :  وقال وكيع،)فِيَها َرِجيعٌ 

ثابـت، عـن النبـي عن عامرة بن خزيمة، عن خزيمة بن 

عــن هــشام بــن عــروة، عــن : ، وقــال أبــو معاويــة@

عبدالرمحن بن سعد، عن عمرو بن خزيمة، عن عامرة بن 

عـن : خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، وقال مالك بن أنس

، فسألت حممـدا @هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي 

الصحيح ما روى عبدة ووكيـع، : عن هذا احلديث فقال

 @هـشام بـن عـروة، عـن النبـي وحديث مالك عن 

صحيح أيضا، وأبو معاوية أخطأ يف هذا احلـديث إذ زاد 

 .)7(»عن عبدالرمحن بن سعد

                                                 
 .)9) (26: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )7(

 :روى احلديث هشام بن عروة، واختلف عليه

، وعبدة بـن )8(رواه وكيع بن اجلراح: الوجه األول

، وعـيل )11(، وحممد بن بـرش)10(، وعبداهللا بن نمري)9(سليامن

، كلهم عن هشام )13(حيم بن سليامن، وعبدالر)12(بن مسهر

                                                 
وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان الكويف ثقة حافظ «   )8(

، أخرج حديثـه )581: ص(يب، ابن حجر، تقريب التهذ. »عابد

، )21861) (36/185(، وأمحـد )315) (1/209(ابن ماجه 

ـــري  ـــرباين يف الكب ـــي يف )3727 (87- 4/86(والط ، والبيهق

 ).366) (2/84(اخلالفيات اخلالفيات 

عبدة بـن سـليامن الكـاليب، أبـو حممـد الكـويف، يقـال اسـمه «   )9(

: ص(، ابـن حجـر،  تقريـب التهـذيب.»عبدالرمحن، ثقة ثبت

، )15) (1/35(، وأخرج حديثه ابن أيب شيبة يف املسند )369

ــــــصنف  ، )1652) (1/143(، )1638) (1/142(ويف امل

)7/304) (36309.( 

عبداهللا بن ُنمري اهلمداين، أبو هشام الكويف، ثقة، صاحب حديث، «   )10(

 أخرج ،)327: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »من أهل السنة

ــه ا ــن أيب شــيبة حديث ) 36/197(، وأمحــد )1652) (1/143(ب

 ).3726) (4/86(، والطرباين يف الكبري )21872(

تقريب . »حممد بن برش العبدي، أبو عبداهللا الكويف، ثقة حافظ«   )11(

ــه أمحــد )469: ص(التهــذيب، ابــن حجــر،  ، وأخــرج حديث

) 2/82(، والبيهقــي يف اخلالفيـــات )21856) (36/179(

)363.( 

يل بن ُمْسِهر القريش الكويف، قايض املوصل، ثقة، له غرائب ع«   )12(

، )405: ص(تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، . »بعــد أن أرض

 ).698) (1/531(وأخرجه الدارمي 

عبدالرحيم بن سليامن الكنـاين أو الطـائي، أبـو عـيل األشـل «   )13(

تقريب التهذيب، ابن . »املروزي، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف

 =، وأخرجـه الطحـاوي يف معـاين اآلثــار)354: ص(حجـر، 
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، عن عامرة بن )15(، عن عمرو بن خزيمة املزين)14(بن عروة

 .، عن خزيمة بن ثابت األنصاري)16(خزيمة

، وسفيان بن )17(رواه مالك بن أنس: والوجه الثاين

، عن هشام بن عروة، )19(، وحييى بن سعيد القطان)18(عيينة

 .@عن أبيه، عن رسول اهللا 

                                                                          
=)1/121) (740.( 

هشام بن عروة بن الزبري بن العوام األسدي، ثقـة فقيـه، ربـام «   )14(

 .)573: ص( تقريب التهذيب، ابن حجر، .»دلس

 تقريب التهذيب، ابن حجر، .»عمرو بن خزيمة املزين، مقبول«   )15(

 .)421: ص(

 األنصاري األويس، أبو عبـداهللا، أو عامرة بن خزيمة بن ثابت«   )16(

: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »أبو حممد املـدين، ثقـة

409(. 

  مالك بن أنس بن مالك بن أيب عـامر بـن عمـرو األصـبحي، «   )17(

أبو عبداهللا املدين الفقيه، إمام دار اهلجرة، رأس املتقنني، وكبـري 

 أخرجـه ،)516: ص(تقريب التهذيب، ابن حجـر، . »املتثبتني

 ومــن طريقــه البيهقــي يف -، )81) (2/38(مالــك يف املوطــأ 

ــار  ــسنن واآلث ــة ال ــات )857) (1/345(معرف ، ويف اخلالفي

)2/82) (364( -. 

سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل، أبو حممد الكويف «   )18(

ثم املكي، ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجـة، إال أنـه تغـري حفظـه 

تقريـب التهـذيب، . »ربام دلس لكن عن الثقـاتبأخرة، وكان 

) 1/206(، وأخرج حديثه احلميـدي )245: ص(ابن حجر، 

)432.( 

وخ التميمي، أبو سعيد القطان البرصي، «   )19( حييى بن سعيد بن َفرُّ

تقريب التهذيب، ابـن حجـر، . »ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة

 .)21879) (36/202(خرج حديثه أمحد ، وأ)591: ص(

 :الوجهنياملوازنة بني 

 والسبب يف ذلـك أن ،صحح البخاري الوجهني

رواة الوجه األول أكثر عددا، وبعض رواة الوجه الثـاين 

من أوثق الرجال يف هشام بن عروة، وهلم به اختصاص؛ 

 .كاملك وحييى بن سعيد

أثبـت الـرواة عـن هـشام بـن  «:قال الدار قطني

الثوري، ومالـك، وحييـى القطـان، وابـن نمـري، : عروة

 .)20(»ليث بن سعدوال

وكان أمحد يقدم حديث أهل املدينة كاملك وغريه 

 .)21(عىل حديث أهل العراق

حـدثنا حممـد بـن  «: قال الرتمذي:احلديث الثاين

بشار، حدثنا حممد بن جعفر، وابن مهدي، حدثنا شعبة، 

عن قتادة، عن النرض بن أنس، عن زيـد بـن أرقـم، عـن 

ُش ( : قال@النبي  ٌة، َفإَِذا َدَخَل )22(وَش إِنَّ َهِذِه اْحلُ  ُحمَْتَرضَ

َالَء َفْلَيُقْل  ُبـِث : َأَحُدُكُم اْخلَ اللهـمَّ إِين َأُعـوُذ بِـَك ِمـَن اْخلُ

َبائِِث  :  سألت حممدا عن هـذا احلـديث وقلـت لـه،)َواْخلَ

روى هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بـن أيب عروبـة، 

 عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباين، عـن زيـد بـن

                                                 
 .)253: ص(رشح علل الرتمذي    )20(

 .)253: ص (املرجع السابق   )21(

وأصله  « ): 1/390(قال ابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث    )22(

ــش ــون يف : مــن احل ــا يتغوط ــريا م ــم كــانوا كث ــستان، ألهن الب

 . »يكنى باحلشوش عن مواضع الغائط... البساتني
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، )إن هذه احلـشوش حمَتـَرضة(:  قال@أرقم، أن النبي 

ورواه معمر مثل ما روى شعبة، عن قتادة، عن النرض بن 

فـأي الروايـات : أنس، عن زيد بن أرقم، قلـت ملحمـد

لعل قتادة سمع منهام مجيعًا عـن زيـد : عندك أصح؟ قال

 .)23(»بن أرقم، ومل يقِض يف هذا بيشء

 :هروى احلديث قتادة، واختلف علي

ــه األول ــعبة: الوج ــر)24(رواه ش ــن )25(، ومعم ، ع

 .قتادة، عن النرض بن أنس، عن زيد بن أرقم

                                                 
 .)22: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )23(

شعبة بن احلجـاج بـن الـورد العتكـي مـوالهم، أبـو بـسطام «   )24(

  تقريـب التهـذيب، . »الواسطي، ثم البرصي، ثقة حافظ مـتقن

، )6) (1/6(، أخرج حديثه أبـو داود )266: ص(ابن حجر، 

) 9/34(، والنسائي يف الكبـري )296) (1/198(وابن ماجه 

، )75) (170: ص(، ويف عمـــل اليـــوم والليلـــة )9820(

ومــن طريقــه ابــن خزيمــة يف  -) 714) (2/62(لــيس والطيا

) 1/155(، والبيهقـــي يف الكبـــري)69) (1/38(الـــصحيح 

) 32/81(، )19286) (32/38(، وأخرجه أمحـد - )454(

، والبــــزار )1408) (4/255(، وابــــن حبــــان )19332(

ـــدعاء )4312) (10/223( ـــرباين يف ال ) 133: ص(، والط

 ).7219) (13/180(، وأبو يعىل )361(

معمر بن راشد األزدي موالهم، أبـو عـروة البـرصي، نزيـل «   )25(

اليمن، ثقة ثبت فاضل، إال أن يف روايته عن ثابت، واألعمش، 

وعاصم بن أيب النجود، وهـشام ابـن عـروة شـيئا، وكـذا فـيام 

، )541: ص( تقريب التهذيب، ابن حجر، .»حدث به بالبرصة

 .ف عىل هذا الوجهكام ذكره الرتمذي يف العلل الكبري، ومل أق

ــاين ــه الث ــة: والوج ــن أيب عروب ــعيد ب ، )26(رواه س

، َعْن َقَتاَدَة، َعْن )28(وهشام الدستوائي ،)27(وسعيد بن بشري

، َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقمَ  ْيَباِينِّ  .اْلَقاِسِم ْبِن َعْوٍف الشَّ

 :زنة بني الوجهنياملوا

كال الوجهني حمتمل ألن قتادة مكثـر يف الروايـة، 

 .ومن أسباب تصحيح الوجهني كون الراوي مكثرا

ويقـوي قبـول قولـه إن كـان  «:قال ابـن رجـب

املروي عنه واسع احلديث، يمكن أن حيمل احلديث مـن 

طـــرق عديـــدة كـــالزهري، والثـــوري، وشـــعبة، 

 .)29(»واألعمش

                                                 
، والنــسائي يف الكبــري )296) (1/199(أخرجــه ابــن ماجــه    )26(

، )77(، ويف عمل اليـوم والليلـة )9823) (9822) (9/34(

ـــيبة )78( ـــن أيب ش ، )515) (1/352(، )2) (1/11(، واب

، )4313) (10/223(، والبـــــــزار )29899) (6/114(

 ، ويف الكبــــري)363) (134: ص(والطــــرباين يف الــــدعاء 

ــــو يعــــىل )5115) (5/208( ، )7218) (13/180(، وأب

 ).672) (1/285(واحلاكم يف املستدرك 

سعيد بن بشري األزدي موالهم، أبو عبدالرمحن، أو أبو سـلمة «   )27(

تقريــب . »الــشامي، أصــله مــن البــرصة، أو واســط، ضــعيف

، أخرج حديثـه الطـرباين يف )234: ص(التهذيب، ابن حجر، 

، ) 5114) (5/208( ، ويف الكبري)364) (134: ص(الدعاء 

 ).2694) (4/47(ويف الشاميني 

ْسـتوائي، ثقـة «   )28( هشام بن أيب عبداهللا َسنْرب، أبو بكر البرصي الدَّ

: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »ثبت وقد رمي بالقدر

 .، كام ذكره الرتمذي، ومل أقف عىل روايته)573

 .)2/838(رشح علل الرتمذي، ابن رجب،    )29(
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مـة الـذين تـدور علـيهم وقتادة معدود مـن األئ

 .)30(أسانيد احلديث

، يمكـن »ومل يقـض فيـه بـيشء «:وقول الرتمذي

محله عىل أن البخاري مل يقض برتجيح وجـه عـىل آخـر، 

 :وهذا املعنى يقتضيه السياق، فالرتمذيُّ سـأل البخـاريَّ 

لعـل  «:، فأجاب البخاري»أي الروايات عندك أصح؟«

، ومفهـوم »رقـمقتادة سمع منهام مجيعـًا عـن زيـد بـن أ

ام هكالمها عندي صحيح فلعل قتادة سـمع مـن: اجلواب

كام ذهـب  -مجيعا، فاالختالف الواقع هنا ليس اضطرابا 

، بل هو اخـتالف يـصح فيـه الوجهـان، - إليه الرتمذي

 .بسبب احتاملية سامع قتادة للحديث عىل الوجهني

وقد اختلف رأي املحدثني يف ذلك، فمـنهم مـن 

لوجهني، فوافـق رأي البخـاري، كـابن قال باجلمع بني ا

 .حبان، واحلاكم

احلـديث مـشهور عـن شـعبة،  «:قال ابن حبـان

 :، وقـال احلـاكم)31(»وسعيد مجيعًا، وهو ما تفرد به قتـادة

وكال اإلسنادين من رشط الـصحيح، ومل خيرجـاه هبـذا «

 .»اللفظ

ومنهم من قال بالرتجيح كالبزار والذهبي وابـن 

وهـذا  «:ألول البـزاُر فقـالحجر، وقـد رجـح الوجـَه ا

احلديث ال نعلم أحدا رواه عن قتادة عن النرض بن أنـس 

                                                 
 .)36: ص(العلل، البن املديني،    )30(

 .)4/252(الصحيح، ابن حبان،    )31(

عن زيد أوثق من شعبة وقد تابعه عىل روايته غري واحـد 

ــشعبة ــا ب ــال)32(»...فاجتزئن ــدارقطني فق ــذلك ال  :، وك

 .)33(»ويشبه أن يكون القول قول شعبة، ومن تابعه«

 واألصح حديث قتادة عن النرض «:وقال الذهبي

 .)34(»بن أنس، بدل القاسم عن زيد

وإنام رواه قتادة عن النـرض ...  «:وقال ابن حجر

بن أنس، عن زيد بن أرقم، وقيل عن النرض بن أنس عن 

 .)35(»أبيه، واألول أصح

 :وأما الرتمذي فريى أن احلديث مضطرب فقـال

 . )36(»وحديث زيد بن أرقم يف إسناده اضطراب«

 البخاري، فعند والذي يظهر صواب ما ذهب إليه

إمكان اجلمع فهو أوىل، الحتامل سامع قتادة منهام مجيعـًا، 

وإّن تعليـل احلـديث باالضـطراب عـىل  «:قال مغلطاي

قتادة ليس فيه، الحتامل سامعه منهام كام قـال البخـاري، 

 .)38(» فسواء كان عنهام، أو عن أحدمها)37(ومها ثقتان

يب عمـر، حدثنا ابن أ «: قال الرتمذي:احلديث الثالث

                                                 
 .)2/132(البحر الزخار، البزار،    )32(

 .)12/131(علل الدارقطني، الدارقطني،    )33(

 .)3/377(ميزان االعتدال، الذهبي،    )34(

 .)4/160(لسان امليزان، ابن حجر،    )35(

 .)1/56(جامع الرتمذي، الرتمذي،    )36(

نــه يقتــضيه ، هكــذا، والـصحيح ثقتــان أل)تقيــان(يف املطبـوع    )37(

 .السياق

 .)71: ص(رشح ابن ماجه، مغلطاي،    )38(
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حدثنا سفيان، عن ابن عجالن، عن سعيد املقربي، عـن 

أيب ســلمة بــن عبــدالرمحن، أن عبــدالرمحن توضــأ عنــد 

يــا عبــدالرمحن أســبغ الوضــوء، فــإين : عائــشة، فقالــت

ويــل لألعقــاب مــن  (: يقــول@ســمعت رســول اهللا 

 حدثنا أبو الوليـد الدمـشقي، حـدثنا الوليـد بـن ،)النار

حييى بن أيب كثـري، عـن سـامل مسلم، عن األوزاعي، عن 

موىل دوس أنه سمع عائشة، تقول ل عبدالرمحن نحـوه، 

  وقــال أيــوب بــن عتبــة، عــن حييــى بــن أيب كثــري، عــن 

 نحـوه، فـسألت @أيب سلمة، عن معيقيب، عن النبي 

حـديث أيب سـلمة، عـن : حممدا عن هذا احلديث، فقال

عائشة حديث حـسن، وحـديث سـامل مـوىل دوس عـن 

حسن، وحديث أيب سـلمة عـن معيقيـب عائشة حديث 

ليس بيشء، كان أيـوب ال يعـرف صـحيح حديثـه مـن 

. سقيمه، فال أحدث عنه، وضعف أيوب بن عتبـة جـدا

ــد ــال حمم ــعري: ق ــداهللا األش ــديث أيب عب ــل «: وح وي

 .)39(»هو حديث حسن» لألعقاب من النار

 :ُروي احلديث عن عائشة من وجهني

عبداهللا بن  و،)40(رواه حييى بن سعيد: الوجه األول

                                                 
 .)35: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )39(

وخ التميمي، أبو سعيد القطان البرصي، «   )40( حييى بن سعيد بن َفرُّ

 تقريب التهذيب، ابـن حجـر،. »ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة

، )452) (1/287(، وأخرج حديثـه ابـن ماجـه )591: ص(

 ).25589) (42/378(وأمحد 

ــد األمحــر)41(رجــاء املكــي ــو خال ــن )42(، وأب ، وســفيان ب

، كلهـم عـن )44(، وأبو عاصم الضحاك بـن خملـد)43(عيينة

  ، عـن )46(، عـن سـعيد بـن أيب سـعيد)45(حممد بن عجالن

 .أيب سلمة، عن عائشة به

، وأبــو معايــة )47(رواه األوزاعــي: والوجـه الثــاين

                                                 
عبداهللا بن رجاء املكي، أبو عمران البرصي، نزيل مكـة، ثقـة «   )41(

، )302: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »تغري حفظه قليالً 

 ).452) (1/287(وأخرج حديثه ابن ماجه 

د األمحـر الكـويف صـدوق سليامن بن حيان األزدي أبـو خالـ«   )42(

، وأخـرج )250: ص(تقريب التهذيب، ابـن حجـر، . »خيطئ

 ).452) (1/287(حديثه ابن ماجه 

سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل، أبو حممـد الكـويف «   )43(

ثم املكي، ثقة، حافظ، فقيـه، إمـام، حجـة، إال أنـه تغـري حفظـه 

تقريب التهذيب، ابـن . »بأخرة، وكان ربام دلس لكن عن الثقات

، )69) (1/23(، وأخرج حديثه عبدالرزاق )245: ص(حجر، 

 ومــن -  )175: ص( ، والــشافعي)161) (1/87(واحلميــدي 

ـــار  ، -  )659(، )1/286(طريقـــه البيهقـــي يف الـــسنن واآلث

ــــــد  ــــــه أمح ) 40/150(، )24123) (40/149(وأخرج

، وأبــو عوانــة يف )1059) (3/341(، وابــن حبــان )24124(

 ).756) (2/503(ستخرج امل

الضحاك بن خملد بن الضحاك بـن مـسلم الـشيباين، أبـو عاصـم «   )44(

: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »النبيل البرصي، ثقة ثبـت

 ).755) (2/502(، وأخرج حديثه أبو عوانة يف املستخرج )280

حممد بن عجالن املدين، صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث «   )45(

 .)496: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »أيب هريرة

... سعيد ابن أيب سعيد كيسان املقربي، أبو سـعد املـدين، ثقـة«   )46(

تقريب التهـذيب، ابـن حجـر، . »...تغري قبل موته بأربع سنني

 .)236: ص(

 =عبدالرمحن بن عمرو بن أيب عمـرو األوزاعـي، أبـو عمـرو«   )47(
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ى بن أيب كثري، عـن ، عن حيي)49(، وعيل بن املبارك)48(شيبان

 . عن عائشة به)50(سامل الدويس

، وحممـد )51 (بكري األشـج: وتابع حييى بن أيب كثري

عمـران بـن  و،)53(، ونعـيم بـن املجمـر)52(بن عبـدالرمحن

                                                                          
، )347: ص(ن حجر، تقريب التهذيب، اب. »الفقيه، ثقة جليل=

، والرتمـذي يف العلـل )24543) (41/91(أخرج حديثه أمحد 

 ).375) (377: ص(الكبري، القاسم بن سالم يف الطهور 

شيبان بن عبد الرمحن التميمي موالهم، النحوي، أبو معاويـة «   )48(

تقريب التهذيب، . »البرصي، نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب

ــر،  ــن حج ــرج حد). 269: ص(اب ــد أخ ــه أمح ) 41/62(يث

)24516( ،)41/213) (24678.( 

عيل ابن املبارك اهلُنائي ثقة كـان، لـه عـن حييـى ابـن أيب كثـري «   )49(

كتابان، أحدمها سامع واآلخر إرسال، فحديث الكوفيني عنه فيه 

أخرج حديثه )404: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »يشء

 ).4/109(البخاري يف التاريخ الكبري 

امل بن عبد اهللا النرصين، أبو عبد اهللا املدين، ويقال لـه مـوىل س«   )50(

النرصيني، وموىل مالك ابن أوس، وموىل أوس، وموىل دوس، 

ــَبالن،  ــدويس، وســامل َس ومــوىل املهــري، ومــوىل شــداد، وال

 .)226: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »صدوق

  عبـد اهللا، أو بكري بن عبد اهللا بن األشج، موىل بني خمـزوم، أبـو «   )51(

تقريب التهذيب، ابن حجر،  .»أبو يوسف املدين، نزيل مرص، ثقة

ــــه مــــسلم )128: ص( ، )240) (1/213(، أخــــرج حديث

، وأبو عوانة يف املستخرج )4/109(والبخاري يف التاريخ الكبري 

 ).325) (1/114(، والبيهقي يف الكبري )689) (2/416(

خويلـد بـن أسـد بـن عبـد حممد بن عبد الرمحن بن نوفل بن «   )52(

تقريـب . »العزى األسدي، أبو األسود املدين، يتيم عروة، ثقـة

ــه مــسلم )493: ص(التهــذيب، ابــن حجــر،  ، أخــرج حديث

 .)4/109(، والبخاري يف التاريخ الكبري )240) (1/213(

 =.»نعيم بن عبد اهللا املدين، موىل آل عمر، يعرف باملُْجِمر، ثقة«   )53(

 . )54(بشري

 :املوازنة بني الوجهني

ليس بني الوجهني تعارض، فقـد روى احلـديث 

ني عن عائشة راويان، ولكلٍّ إسناده، ورواة كـال الـوجه

ــدم  ــديثيهام، لع ــاري ح ن البخ ــسَّ ــولني، فح ــن املقب م

 .تعارضهام، واهللا أعلم

حدثنا حممود بـن  «: قال الرتمذي:احلديث الرابع

غــيالن، حــدثنا عــيل بــن احلــسن، عــن أيب محــزة، عــن 

األعمش، عن إبراهيم، عن علقمـة، عـن عبـداهللا، عـن 

كان ينام حتى يـنفخ، ثـم يقـوم فيـصيل وال ( @النبي 

عن األعمش، عـن إبـراهيم، عـن : قال وكيع، و)يتوضأ

 مثله، سـألت حممـدا @األسود، عن عائشة عن النبي 

: أي الـروايتني أصـح؟ فقـال: عن هذا احلـديث فقلـت

ــم أحــدا مــن أصــحاب  ــا، وال أعل حيتمــل عــنهام مجيع

عن إبراهيم، عن األسود، عن عائـشة إال : األعمش قال

                                                                          
، أخرج حديثه مسلم )565: ص(بن حجر، تقريب التهذيب، ا=

 .)4/109(، والبخاري يف التاريخ الكبري )240) (1/214(

، ومل يورد فيه جرحا )1/210(ذكره البخاري يف التاريخ الكبري   )54(

ــديال ــيس .أو تع ــو داود الطيال ــه أب ــرج حديث ) 3/135(، أخ

 ،-  )324) (1/114( ومن طريقه البيهقي يف الكبـري - ، )1656(

 ومن طريقه البيهقي يف السنن -) 175: ص( الشافعي وأخرج

ــار  ــد - )658) (1/285(واآلث ــه أمح ) 41/317(، وأخرج

ــاريخ )26214) (43/277(، )24813( ــاري يف الت ، والبخ

 .)4/110(الكبري 
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ديث حـ: وكيعا، وسألت عبداهللا بـن عبـدالرمحن فقـال

ــداهللا  ــن عب ــة، ع ــن علقم ــراهيم، ع ــن إب ــش، ع األعم

 .)55(»أصح

 :روى احلديث األعمش، واختلف عليه

، )56(رواه منــصور بــن أيب األســود: الوجــه األول

ــعيب ــن ش ــاد ب ــسكري)57(ومح ــزة ال ــو مح ــن )58(، وأب ، ع

، عن إبراهيم، عن علقمة، عـن عبـداهللا بـن )59(األعمش

 .مسعود

يل بــن فــض: وتــابع األَعمــَش عــىل هــذا الوجــه

                                                 
 .)45: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )55(

منصور بن أيب األسود الليثي الكويف، يقـال اسـم أبيـه حـازم،    )56(

: ص(تقريب التهـذيب، ابـن حجـر، . »ق، رمي بالتشيعصدو

ــيبة )546 ــن أيب ش ــه اب ــرج حديث    - )369) (1/247(، أخ

، )56) (109: ص(وأبو زرعـة الدمـشقي يف الفوائـد املعللـة 

، والطرباين يف الكبـري )5370) (9/250(وأبو يعىل يف املسند 

ـــــــط )9995) (10/74( ، )872) (1/268(، ويف األوس

)8/245) (8531(. 

 ميـزان االعتـدال :محاد بن شعيب احلامين، ضعفه األئمة، انظـر   )57(

) 17: ص(، أخــرج حديثــه ابــن منــده يف الفوائــد )1/596(

)49(. 

. »حممد بن ميمون املروزي، أبو محزة الـسكري، ثقـة، فاضـل«   )58(

، أخــرج حديثــه )510: ص(تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، 

 ).45: ص(الرتمذي يف العلل الكبري 

ســليامن بــن مهــران األســدي الكــاهيل، أبــو حممــد الكــويف «   )59(

. »األعمش، ثقة حافظ عـارف بـالقراءات، ورع لكنـه يـدلس

 .)254: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، 

 .)60(عمرو

، عـن األعمـش، عـن )61(رواه وكيع: الوجه الثاين

 .إبراهيم، عن األسود، عن عائشة

 :املوازنة بني الوجهني

كـالم البخـاري يـشري إىل صـحة الـوجهني عـن 

مني يف  األعمش، ورغم تفرد وكيع فيه، إال أنه مـن املَقـدَّ

 .األعمش

ــت يف « ــن أثب ــدي، م ــن مه ــدالرمحن ب ــئل عب س

، )62(»ما أعدل بوكيـع أحـداً : ثوري؟ قالاألعمش بعد ال

أرفع الـرواة عـن األعمـش الثـوري  «:وقال الدارقطني

 .)63(»...وأبو معاوية ووكيع وحييى القطان وابن فضيل

ــرينتني  ــأن الق ــددا، فك ــر ع ــر أكث ــه اآلخ والوج

 .متساويتان عند البخاري، فحمل احلديث عنهام مجيعا

بـني وأما الدارقطني فذكر االختالف ومل يـرجح 

                                                 
 تقريـب .»فضيل بن عمرو الُفَقيمي، أبو النرض الكـويف، ثقـة«   )60(

، أخـرج حديثـه ابـن ماجـه )448: ص(التهذيب، ابن حجر، 

) 109: ص( وأبو زرعة يف الفوائد املعللة ،)475) (1/300(

)57.( 

وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤايس، أبو سفيان الكـويف، ثقـة، «   )61(

، )581: ص( تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، .»حافظ، عابـد

ــيبة  ــن أيب ش ــه اب ــرج حديث ــه  - ،)1409) (1/123(أخ   وعن

، وأخرجه إسـحاق بـن راهويـه يف -  )474) (1/300(ابن ماجه 

 ).25036) (41/486(، وأمحد )1490) (3/837(ده مسن

 .)2/718(رشح علل الرتمذي    )62(

 .)2/720 (املرجع السابق   )63(
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، بينام رجح الدارمي الوجه األول األكثر عددا )64(األوجه

 .كام تقدم يف كالم الرتمذي

* * * 

 :باب الصالة: ثانياً 

 حدثنا أبو عمرو «: قال الرتمذي:احلديث اخلامس

أخربين أيب، حـدثنا شـعبة، : نرص بن عيل اجلهضمي قال

سمعت جماهدا، حيدث عن ابن عمـر، : عن أيب برش، قال

التحيات هللا والصلوات ( : يف التشهد@اهللا عن رسول 

   قـال - والطيبات الـسالم عليـك أهيـا النبـي ورمحـة اهللا

السالم علينا وعـىل عبـاد اهللا  -  زدت فيها وبركاته: ابن عمر

زدت فيها :  قال ابن عمر-  الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا

 .)وأشـهد أن حممـدا عبـده ورسـوله - وحده ال رشيك لـه

 ابن أيب عـدي، سـألت حممـدا عـن هـذا احلـديث، وأوقفه

. روى شعبة عن أيب برش، عن جماهد، عـن ابـن عمـر: فقال

وروى سيف، عن جماهد، عن أيب معمـر، عـن عبـداهللا بـن 

فإنه ُيروى : وهو املحفوظ عندي، قلت: مسعود، قال حممد

، وُيروى عن ابـن عمـر، عـن @عن ابن عمر، عن النبي 

 .)65(»...مل هذا وهذاحيت: أيب بكر الصديق قال

حديث جماهد الصواب فيه أنه من روايـة عبـداهللا 

 مجيعـًا، ولكـن }بن مسعود، ال من روايـة ابـن عمـر 

احلديث روي من طريق آخر عن ابن عمـر، وذلـك مـن 

                                                 
 .)14/266( علل الدارقطني، الدارقطني، :انظر   )64(

 .)71: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )65(

 :وجهني

، وعبـداهللا )66(رواه حمارب بن ِدثـار: الوجه األول

ي ، عن ابن عمر عـن النبـ)68(، وعبداهللا بن دينار)67(بن بايب

@. 

، عـن زيـد )69(رواه سفيان الثـوري: والوجه الثاين

 {، عن ابن عمر )71(، عن أيب الصّديق الناجي)70(الَعمي

                                                 
 .»ُحمارب بن ِدثار السدويس الكويف القايض، ثقـة إمـام زاهـد«   )66(

  أخــرج حديثــه ). 521: ص(ذيب، ابــن حجــر، تقريــب التهــ

) 9/456(، وأبو يعىل )2) (1/328(ابن أيب شيبة يف املصنف 

، ويف إسناده عبدالرمحن بن إسحاق أبـو شـيبة، وهـو )5605(

 ).336 تقريب التهذيب، ابن حجر، ص:انظر(ضعيف 

تقريـب . »عبداهللا بن باباه، ويقال بابيه، ويقال بايب، املكي، ثقة«   )67(

ــر، الت ــن حج ــذيب، اب ــد ،)296: ص(ه ــه أمح ــرج حديث  أخ

 .وإسناده صحيح). 5360) (9/262(

عبداهللا بن دينار العدوي موالهم، أبو عبد الرمحن املدين، موىل «   )68(

). 302: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »ابن عمر، ثقة

ويف ). 1330) (1/351(أخرج حديثه الـدارقطني يف الـسنن 

 تقريب التهذيب، :انظر(، وهو ضعيف إسناده موسى بن عبيدة

 ).552ابن حجر، ص

سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو عبداهللا الكويف، ثقـة «   )69(

تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »حافظ فقيه عابد إمام حجـة

ــصنف)244: ص( ــيبة يف امل ــن أيب ش ــه اب ــرج حديث ) 9(، أخ

طني ، والدارق)1573(، والطحاوي يف معاين اآلثار )1/326(

 ).13/197(يف العلل 

زيد ابن احلواري أبو احلواري، العمي البرصي، قايض هـراة، «   )70(

تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »يقال اسم أبيه مرة، ضـعيف

 .)223: ص(

 =بكر بن عمرو، وقيل ابن قيس، أبو الصديق الناجي، برصي«   )71(
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 . يعلمنا التشهد عىل املنرب>كان أبو بكر : قال

 :املوازنة بني الوجهني

الوجه األول رواه ثقات من حـديث ابـن عمـر، 

والثاين حديث مشهور من حديث الثوري، وفيـه روايـة 

 .مر عن أيب بكر الصديق للحديثابن ع

وقـول  «:وقد رجح الدارقطني الوجه الثاين فقال

أيب الــصديق، عــن ابــن عمــر، عــن أيب بكــر الــصديق، 

 .)72(»أشبه

، » حيتمل هذا وهذا «:وأما البخاري كام تقدم فقال

 .ومل هيمل رواية العدد من الثقات، فرجح الوجهني

بة، حدثنا قتي- «: قال الرتمذي:احلديث السادس

حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبداهللا بن عبداهللا بن 

ُمَعـَة (:  قـال@عمر، عن أبيه، عن النبـي  َمـْن َأَتـى اْجلُ

عن الزهري، عن سامل، عـن :  وقال ابن عيينة،)َفْلَيغَتِسل

 عىل املنرب، سألت حممدا عـن هـذا @أبيه، سمع النبي 

 .)73(»كالمها صحيح: أي الروايتني أصح؟ فقال: احلديث

روى احلــديث ابــن شــهاب الزهــري، واختلــف 

 :عليه

، وعبدامللك )74(رواه الليث بن سعد: الوجه األول

                                                                          
 .)127: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »ثقة=

 .)13/197(قطني، الدارقطني، علل الدار   )72(

 .)137) (85: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )73(

 =الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي، أبو احلارث املـرصي،«   )74(

، كلهم عن الزهري، عن عبداهللا بن عبـداهللا )75(بن جريج

 .@بن عمر، عن أبيه عبداهللا بن عمر، عن النبي 

، )76(رواه من شـعيب بـن أيب محـزة: والوجه الثاين

، وحممـد بـن )78(عيينـة، وسـفيان بـن )77(ويونس بن يزيد

                                                                          
تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »ثقة ثبت فقيه إمام مشهور=

ـــسلم )464: ص( ـــه م ـــرج حديث ، )844 ()2/579(، أخ

ــرب ــسائي يف الك ــيم يف )1687) (2/265(ى والن ــو نع ، وأب

 ).1899) (2/434(املستخرج 

عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األمـوي مـوالهم املكـي، «   )75(

  تقريـب التهـذيب، . »ثقة فقيه فاضـل، وكـان يـدلس ويرسـل

، وأخـرج حديثـه النـسائي يف الـسنن )363: ص(ابن حجر، 

ـــستخرج )1686) (2/265(الكـــربى  ـــيم يف امل ـــو نع ، وأب

)2/434) (1899.( 

شعيب بن أيب محزة األموي موالهم، واسم أبيه دينار، أبو برش «   )76(

مــن أثبــت النــاس يف : احلمــيص، ثقــة عابــد، قــال ابــن معــني

، أخـرج )267: ص(تقريب التهذيب، ابن حجـر، . »الزهري

ــاري  ــه البخ ــري )894) (2/306(حديث ــي يف الكب ، والبيهق

)3/188) (5449(. 

 اد األييل، أبو يزيد، موىل آل أيب سفيان،يونس بن يزيد ابن أيب النج«   )77(

ثقة، إال أن يف روايته عن الزهري ومها قليال، ويف غري الزهـري 

، وأخرجـه )614: ص(تقريب التهذيب، ابـن حجـر، . »خطأ

 ).844) (2/579(مسلم 

سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل، أبو حممد الكويف «   )78(

، إمام، حجـة، إال أنـه تغـري حفظـه ثم املكي، ثقة، حافظ، فقيه

تقريـب التهـذيب، . »بأخرة، وكان ربام دلس لكن عن الثقـات

) 1/621(، أخـرج حديثـه الرتمـذي )245: ص(ابن حجر، 

 ).1684) (2/264(، والنسائي يف الكربى )492(
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كلهـم عـن  ،)80(، وعبدامللك بن جـريج)79(الوليد الزبيدي

الزهري، عن سامل بن عبداهللا، عن عبداهللا بن عمـر، عـن 

 .@رسول اهللا 

 :املوازنة بني الوجهني

رجح البخاري الوجهني معـًا، ويـدل عـىل هـذا 

 : أمران

 أن ابن جريج رواه عن الزهري عن سـامل :األول

يف   مقرونني، وأخرج روايتـه هـذه مـسلموعبداهللا مجيعا

 ).844) (2/579(صحيحه من الوجهني 

 ألن رواة الوجهني من أصحاب الزهري :والثاين

مني فيه، فقبول روايتيهام معًا أوىل من توهيم  الثقات املقدَّ

 .الثقات

وألن الزهري من احلفاظ املكثرين، فال غرابـة يف 

 .تعدد شيوخه للحديث الواحد

 : ذي يف كتابه اجلامع ذلك أيضا فقالوحكى الرتم

                                                 
َبيدي، أبو اهلذيل احلميص القايض، «   )79( حممد بن الوليد بن عامر الزُّ

   تقريـب التهـذيب، .»صـحاب الزهـريثقة ثبت، مـن كبـار أ

، وأخرج حديثـه النـسائي يف الكـربى )511: ص(ابن حجر، 

)2/264) (1683.( 

عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األمـوي مـوالهم املكـي، «   )80(

  تقريـب التهـذيب، . »ثقة فقيه فاضـل، وكـان يـدلس ويرسـل

، أخـرج حديثـه النـسائي يف الكـربى )363: ص(ابن حجر، 

) 2/434(، وأبــو نعــيم يف املــستخرج )1685) (2/264(

 ).5450) (3/188(، والبيهقي يف الكبري )1899(

وحـديث الزهـري عـن سـامل عـن أبيـه، : قال حممـدو«

وحديث عبـداهللا بـن عبـداهللا عـن أبيـه، كـال احلـديثني 

 .)81(»...صحيح،

وسـألت حممـدا  «: قال الرتمذي:احلديث السابع

عن حديث أمحد بن حنبل عن غنـدر، عـن شـعبة، عـن 

 @النبـي أن (حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنـس 

هو حديث حسن، قال :  فقال.)صىل عىل قرب بعد ما دفن

حدثنا أمحد بن واقد، حدثنا محـاد بـن زيـد، عـن : حممد

، وأمـا » صـىل عـىل قـرب@أن النبي «: ثابت، عن أنس

سليامن وهؤالء فإنام كان عندهم عن محاد بن زيـد، عـن 

  وحــديث : ثابــت، عــن أيب رافــع، عــن أيب هريــرة قــال

 .)82(»ديث حسنأيب هريرة هو ح

 :روى احلديث ثابت البناين، واختلف عليه

 ،)84(، حبيب بن الشهيد)83(رواه محاد بن زيد: الوجه األول

                                                 
 .)1/502(جامع الرتمذي، الرتمذي،    )81(

 .)146: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )82(

محاد بـن زيـد بـن درهـم األزدي اجلهـضمي، أبـو إسـامعيل «   )83(

 ابـن حجـر،  تقريب التهـذيب،.»...البرصي، ثقة، ثبت، فقيه،

 .، وأخرج حديثه الرتمذي يف العلل الكبري)178: ص(

 تقريـب .»حبيب بن الشهيد األزدي، أبو حممد البرصي، ثقة، ثبت«   )84(

، أخــرج حديثــه مــسلم )151: ص(التهــذيب، ابــن حجــر، 

ومن طريقه  - ) 12318) (19/327(، وأمحد )955) (2/659(

) 7/353(ح ، ابن حبان يف الـصحي)1531) (2/488(ابن ماجه 

، وأخرجــه -  )7010) (4/77(، والبيهقــي يف الكــربى )3084(

ــل  ــد يف العل ــىل )2/581(أمح ــو يع  =،)306( )247: ص(، وأب
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، عـن ثابـت، )86(، وخالد بن خـداش)85(وأبو عامر اخلزاز

 .» صىل عىل قرب@أن النبي «: عن أنس

، ومحـاد بـن )87(رواه محاد بـن زيـد: والوجه الثاين

، عن ثابت، عـن أيب رافـع، )89(، ويونس بن عبيد)88(سلمة

 .عن أيب هريرة

 :املوازنة بني الوجهني

صحح البخاري كال الوجهني من خالل حتـسينه 

 .هلام

ــن  ــعبة، ع ــه ش ــح ألن راوي ــه األول راج فالوج

                                                                          
) 2/444(، والـــدارقطني يف الـــسنن )6/172(، )3454(=

، وأبو زرعة )7010) (4/77(، والبيهقي يف الكربى )1844(

 ).185) (236: ص(الدمشقي يف الفوائد املعللة 

صالح بن رستم املزين موالهم، أبـو عـامر اخلـزاز البـرصي، «   )85(

: ص(تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، . »صــدوق،كثري اخلطــأ

 ).6857) (13/285(، وأخرج حديثه البزار )272

خالد ابن ِخَداش، أبو اهليثم املهلبي موالهم البرصي، صدوق «   )86(

، ذكــره )187: ص( تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، .»خيطـئ

 .، مل أقف عىل إسناده)12/23(طني يف العلل الدارق

 ).9272) (15/156(أخرج حديثه أمحد    )87(

محاد بن سلمة بن دينار البرصي، أبو سلمة، ثقة، عابد، أثبـت «   )88(

   تقريــب التهــذيب، .»النــاس يف ثابــت، وتغــري حفظــه بــأخرة

) 7/355(وأخرج حديثه ابـن حبـان ) 178: ص(ابن حجر، 

)3086.( 

 بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البرصي، ثقة، ثبت، يونس«   )89(

، )613: ص(تقريـب التهــذيب، ابـن حجــر، . »فاضـل، ورع

 .)7016) (4/78(أخرج حديثه البيهقي يف الكبري 

حبيــب، وتــابع حبيــًا آخــرون، وقــد خرجــه مــسلم يف 

 .صحيحه

والوجه الثـاين رواه محـاد بـن سـلمة عـن ثابـت 

، )90(س فيه، وال يقدم عليه أحدالبناين، وهو من أوثق النا

 .وتابعه ثقات، ولذا َقبِل البخاري الوجهني معاً 

 وذهب الدارقطني إىل ترجيح رواية محاد بن زيد،

، الحتامل سلوك اجلـادة )91(»وهو أشبه بالصواب «:فقال

 .يف رواية ثابت عن أنس

* * * 

 :باب الصيام: ثالثاً 

 بـن حدثنا حممود «: قال الرتمذي:احلديث الثامن

حـدثنا عبـدالرزاق، عـن : غيالن، وحممد بن رافع، قاال

معمر، عن حييى بن أيب كثري، عن إبراهيم بن عبداهللا بـن 

قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بـن خـديج، عـن 

 سألت حممدا ،)أفطر احلاجم واملحجوم(:  قال@النبي 

هو غري حمفوظ، وسألت إسحاق : عن هذا احلديث فقال

: فأبى أن حيدث به عن عبدالرزاق، وقالبن منصور عنه 

روى عنـه هـشام : مـا علتـه؟ قـال: هو غلط، قلـت لـه

الدستوائي، عن حييى بن أيب كثري، عن إبراهيم بن عبداهللا 

بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، عن 

كـسب احلجـام خبيـث، ومهـر البغـي ( :قال @النبي 

                                                 
 .)2/690( رشح علل الرتمذي، ابن رجب، :انظر   )90(

 .)12/23(العلل، الدارقطني،    )91(
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دا عـن هـذا ، وسألت حمم)خبيث، وثمن الكلب خبيث

ليس يف هذا الباب يشء أصح من حديث : احلديث فقال

كيـف بـام فيـه مـن : شداد بن أوس، وثوبـان فقلـت لـه

كالمها عندي صحيح، ألن حييـى بـن : االضطراب فقال

أيب كثري روى عن أيب قالبة، عن أيب أسامء، عـن ثوبـان، 

وعن أيب األشعث، عن شداد بن أوس، روى احلـديثني، 

وهكذا ذكروا عن عيل بن املديني، :  عيسىمجيعا، قال أبو

 .)92(»حديث شداد بن أوس، وثوبان صحيحان: أنه قال

 :روى احلديث أبو قالبة، واختلف عليه

، وأيـوب )93(رواه حييى بن أيب كثـري: الوجه األول

                                                 
 .)121: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )92(

حييى ابن أيب كثري الطائي موالهم، أبو نرص الياممي، ثقـة ثبـت، «   )93(

، وأخرجـه )596: ص( تقريب التهـذيب .»لكنه يدلس ويرسل

، وعبـــدالرزاق يف )1681(، )1680) (2/584(ابـــن ماجـــه 

) 37/108(ومن طريقـه أمحـد  - ) 7522) (4/209(املصنف 

) 37/64، )22410) (37/93(، وأخرجه أمحد -  )22432(

)22382( ،)37/108) (22432( ،)37/117) (22450( 

ـــو داود -  ـــه أب ـــن طريق ، -  )2368(، )2367) (4/46( وم

) 2/1080(، والـدارمي )1082) (2/330(وأخرجه الطيالـيس

 ، وابن خزيمـة)3125) (3/319(، والنسائي يف الكبري )1772(

 ، وابن حبـان)1983) (3/236(، )1963(، )1962) (3/226(

، واحلـــاكم يف املـــستدرك )3532) (8/301(يف الـــصحيح 

ــار )1558) (1/590( ــاين اآلث ــاوي يف مع ) 2/98(، والطح

، )8278) (4/441(، والبيهقي يف الكبـري )3422(، )3421(

ــسند  ــاين يف امل ــري )633) (1/412(والروي ــرباين يف الكب ، والط

 =،)1559) (1/590(، واحلــــــــــاكم )1447) (2/101(

، عن أيب قالبة، عن أيب أسامء الرحبي، عـن )94(السختياين

 .ثوبان

، )95(بـن داودأبـو املهلـب راشـد : وتابع أبا قالبة

 .، عن أيب أسامء به)96(ومكحول

ـول)97(رواه أيوب السختياين: والوجه الثاين  ،)98(، وعاصم األح

                                                                          
=)1/591) (1560.( 

ْختياين، أبو بكر البرصي، ثقة ثبت أي«   )94( وب بن أيب متيمة كيسان السَّ

تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »حجة، من كبار الفقهاء العباد

) 3/320(، وأخــرج حديثــه النــسائي يف الكبــري )117: ص(

)3128.( 

  راشـد ابــن داود الــصنعاين، صــنعاء دمــشق، أبــو املهلــب أو «   )95(

   تقريـب التهـذيب، .»وهـامأبو داود، الِربْسـمي صـدوق لـه أ

، أخــرج حديثــه النــسائي يف الكبــري )204: ص(ابــن حجــر، 

ــــى )3124) (3/319( ــــامء والكن ــــدواليب يف األس ، وال

)3/1079) (1892.( 

تقريب . »مكحول الشامي، أبو عبد اهللا ثقة فقيه كثري اإلرسال«   )96(

، أخرج حديثـه النـسائي يف )545: ص(التهذيب، ابن حجر، 

ــري  ــشاميني )3123) (3/318(الكب ــسند ال ــرباين يف م ، والط

)1/131) (208.( 

، وأمحـد يف املـسند )2369) (2/308(أخرج حديثه أبو داود    )97(

، )3471) (8/396(، والبـــــــزار )17124) (28/351(

، والبيهقــــي يف )3129) (3/320(والنــــسائي يف الكبــــري 

 ).8282) (4/442(الكبري

 . » ... عبد الرمحن البرصي، ثقةعاصم ابن سليامن األحول، أبو «   )98(

، أخــرج حديثــه )285: ص(تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، 

ــــيس  ــــدالرزاق )1214) (2/224(الطيال ) 4/209(، وعب

ــــــد )7520(  =،)17127(، )17126) (28/352(، وأمح
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، ومنـصور بـن )100(، وقتـادة بـن دعامـة)99(وخالد احلذاء

  ، كلهــم عــن أيب قالبــة، عــن )102(، وأبــو َقْحــَذم)101(زاذان

                                                                          
ــــدارمي= ــــسند )1771) (2/1079(وال ــــزار يف امل ، والب

ــــــسند )3473) (8/395( ــــــد يف امل ) 28/352(، وأمح

ـــــري ، وال)17126( ـــــسائي يف الكب ، )3138) (3/323(ن

ـــري  - )3139( ـــرباين يف الكب ـــه الط ) 7/276(ومـــن طريق

ــاين - )7126( ــاوي يف رشح املع ــه الطح ) 2/99(، وأخرج

، واحلـاكم )7125) (7/276(، والطرباين يف الكبري )3425(

)1/592) (1564) (1565.( 

 تقريـب .»لوهـو ثقـة يرسـ...خالد ابن مهران أبو املَنازل احلَـّذاء«   )99(

ــر،  ــن حج ــذيب، اب ــيس )191: ص(الته ــه الطيال ــرج حديث ، أخ

، والبـزار )7521) (4/209(، وعبدالرزاق )1214) (2/224(

ــري )3469) (8/396( ــسائي يف الكب ، )3126) (3/319(، والن

)3/323) (3138( ،)3139( ،)3140( ،)3/324 (

  ، )3424) (2/99(، والطحــــاوي يف رشح املعــــاين )3141(

) 7/276(، والطرباين يف الكبـري )3534) (8/303(ن وابن حبا

)7124( ،)7/277) (7127( ،)7128( ،)7129( ،)7130( ،

) 2/98(ويف الـصغرى ) 8300) (4/446(والبيهقي يف الكبـري 

 ).8850) (6/317(ويف معرفة السنن ) 1342(

قتادة بن دعامة بن قتادة السدويس، أبو اخلطاب البرصي، ثقة «   )100(

أخرج حديثه ) 453: ص(يب التهذيب، ابن حجر،  تقر.»ثبت

 .)7131) (7/277(الطرباين يف الكبري 

منصور بن زاذان الواسـطي، أبـو املغـرية الثقفـي، ثقـة ثبـت «   )101(

، وأخرجـه )546: ص(تقريب التهذيب، ابـن حجـر، . »عابد

، والطحـاوي يف رشح )3126) (3/319(النسائي يف الكبـري 

ــاين  ــري ، و)3424) (2/99(املع ــرباين يف الكب ) 7/277(الط

 ).8299) (4/445(، والبيهقي يف الكبري )7129(

 =ليس: قال عباس عن ابن معني...النرض بن معبد، أبو قحذم«   )102(

 .@أيب األشعث، عن شداد، عن النبي 

 :املوازنة بني الوجهني

 :يه اختالف كثري، لذلك قال الرتمـذياحلديث ف

، لكـن البخـاري صـحح »كيف بام فيه من االضطراب«

الوجهني السابق ذكرمها، وقد وافق البخارَي عـىل ذلـك 

 .ابن املديني كام نص عليه الرتمذي

صح حديث أفطر احلـاجم  «:قال عثامن الدارمي

  وقــال . )103(»واملحجــوم مــن طريــق ثوبــان وشــداد

 .)104(»ديثان مجيعاصح احل «:ابن خزيمة

وقال ابن حجـر نافيـا االضـطراب الـذي ذكـره 

فـانتفى االضـطراب، وتعـني .. . «:الرتمذي يف احلديث

 .)105(»..اجلمع بذلك

ومما يقوي تصحيح الوجهني ما ذكره ابـن حبـان 

سمع هذا  «:من أن كال الوجهني مرويان يف طريق واحد،

ه عـن اخلرب أبو قالبة، عن أيب أسامء، عن ثوبـان، وسـمع

أيب األشعث، عن أيب أسامء، عن شـداد بـن أوس، ومهـا 

                                                                          
لـيس : يكتب حديثه، وقـال النـسائي: ، وقال أبو حاتمءبيش=

، وأخـرج حديثـه )4/264(ميزان االعتـدال للـذهبي  .»بثقة

 ).7132) (7/277(الطرباين يف الكبري 

، ومل أقف عليـه )4/177(نقل النص ابن حجر يف فتح الباري    )103(

 .يف كتب الدارمي املطبوعة

، ومل أقف عليـه )4/177(نقل النص ابن حجر يف فتح الباري    )104(

 .يف كتب ابن خزيمة املطبوعة

 .)4/177(فتح الباري، ابن حجر،    )105(
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طريقان حمفوظان، وقد مجع شـيبان بـن عبـدالرمحن بـني 

  اإلسنادين عن حييى بـن أيب كثـري، عـن أيب قالبـة، عـن 

أيب أسامء، عن ثوبان، وعن أيب األشعث، عن أيب أسـامء، 

 .)106(»عن شداد بن أوس

: عيـسىقال أبو  «: قال الرتمذي:احلديث التاسع

حديث مطـرف، : سألت حممدا عن هذا احلديث، فقلت

إن فالنـا ال : @عن عمران بـن حـصني، قيـل للنبـي 

، رواه اجلريري، عن يزيد )ال َصاَم وال َأْفَطرَ (: قال. يفطر

ورواه . بن عبداهللا بن الشخري، عن مطرف، عـن عمـران

حيتمـل : قتادة، عن مطرف، عن أبيه، أهيـام أصـح فقـال

 .)107(»عنهام كليهام

 :روى احلديث مطرف بن الشخري، واختلف عليه

، )108(رواه سعيد بن إياس اجلريـري: الوجه األول

                                                 
ع فيهـا شـيبان ، والطريق التي مج)8/303(صحيح ابن حبان    )106(

 ).1680،1681) (2/584(أخرجه ابن ماجه : بني الوجهني

 .)121: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )107(

 .»اختلط... سعيد بن إياس اجلَُريري أبو مسعود البرصي، ثقة«   )108(

، أخرجـه النـسائي )233: ص(تقريب التهذيب، ابن حجـر، 

ــــــــري )2379) (4/206( ، )2694) (3/181(، ويف الكب

 ومن طريقـه - )286) (157: ص(يان الثوري يف حديثه وسف

 )227) (18/116(، )218) (18/113(الطرباين يف الكبري 

) 33/106(، )19825) (33/59(، وأخرجــــه أمحــــد -

 ومن طريقه احلـاكم يف - )19892) (33/122(، )19873(

ــستدرك  ــة يف - )1591) (1/601(امل ــن خزيم ، وأخرجــه اب

ــصحيح  ــصحيح، )2151) (3/311(ال ــان يف ال ــن حب  =واب

ــشخري ــداهللا ال ــن عب ــد ب ــالء يزي ــن أيب الع ــن )109(ع ، ع

قيل لرسـول اهللا : ، عن عمران بن حصني قال)110(مطرف

ال صـام، وال «: إن فالنا ال يفطر هنار الـدهر قـال: @

 .»أفطر

، عـن مطـرف بـن )111(تـادةرواه ق: والوجه الثـاين

                                                                          
) 18/113(، والطـــرباين يف الكبـــري )3582) (8/348(=

)216( ،)217( ،)218.( 

ّخري العامري، أبو العالء البرصي، وقد «   )109( يزيد بن عبداهللا بن الشِّ

: ص( تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، .»ينسب إىل جده، ثقـة

602(. 

ّخري العامري احلَـ«   )110( َريش، أبـو عبـداهللا مطرف بن عبداهللا بن الشِّ

: ص( تقريب التهذيب، ابن حجر، .»البرصي، ثقة عابد فاضل

534(. 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدويس، أبو اخلطاب البرصي، ثقة «   )111(

، أخرجـه )453: ص( تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، .»ثبت

) 2695) (3/182(، ويف الكبري )2380) (4/206(النسائي 

ــيس )2696( ــه  -) 1243) (2/464(، والطيال ــن طريق وم

ــربي  ــسائي )468(، )467) (1/297(الط ) 4/207(، والن

ــصنف - )2381( ــيبة يف امل ــن أيب ش ) 2/327(، وأخرجــه اب

، -) 1705) (2/604(ومــن طريقــه ابــن ماجــه  -) 9552(

، )16305(، )16304) (26/232(وأخرجــــــه أمحــــــد 

)16308) (16309( ،)26/241) (16315( ،)26/243( 

 ومن طريقه احلـاكم يف - )16323) (26/245(، )16320(

ــستدرك  ــة يف - )1590) (1/601(امل ــو خيثم ــه أب  وأخرج

، والطربي يف هتذيب اآلثار مسند )1230) (1/340(التاريخ 

ـــــــــر  ، )469() 466) (1/297(، )465) (1/296(عم

ـــــة )471(، )470( ـــــن خزيم    =،)2150) (3/311(، واب
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 وسـئل @عبداهللا بن الشخري، عن أبيه، أنه سمع النبي 

 .»ال صاَم َوال َأْفَطرَ  «:عن رجل يصوم الدهر قال

 :املوازنة بني الوجهني

حتامليـة سـامع ال صحح البخاري الوجهني معـاً 

مطرف للحديث من أبيه، ومن عمران بن حـصني، فلـه 

، وكذلك قـد الزم أصل عنهام، فروياته عن أبيه مشهورة

، وال سيام وقد )112(عمران، وروى عنه مجلة من األحاديث

روى كلَّ وجه عنه ثقة، وإن كان قتادة أوثق، فإن يزيد له 

 . مزية االختصاص بروايته عن أبيه

ووافق البخاري عىل احتامل الوجهني أبو زرعـة، 

ما أقف من هـذا احلـديث عـىل يشء، حيتمـل أن  «:فقال

حني، ومطرف عن أبيه ما أدري كيـف يكونا مجيعا صحي

هو، واجلريـري بـآخرة سـاء حفظـه، ولـيس هـو بـذاك 

 .)113(»احلافظ

قتـادة  «:ورجح أبو حـاتم الوجـه الثـاين، فقـال

 .)114(»أحفظ

والـــسبب يف تـــصحيح الـــوجهني أن ملطـــرف 

                                                                          
ــان يف الــصحيح =  والــدارمي ،)3583) (8/349(وابــن حب

 .، من طرق عن قتادة)1785) (2/1091(

 يف التحفـة 18رواية مطرف عـن عمـران بـن حـصني بلغـت    )112(

ــر( ــزي، :انظ ــة األرشاف، امل ــديثاً 20، و)7/395 حتف  يف  ح

 ).12/43 إحتاف اخلرية، ابن حجر، :انظر(اإلحتاف 

 .)2/109(علل احلديث، ابن أيب حاتم،    )113(

 .)3/43(، املرجع السابق   )114(

اختصاصًا ومالزمة لعمـران بـن حـصني، وقـد أخـرج 

: عـن مطـرف قـال «:البخاري قصة عـن مطـرف فقـال

عمران بن حصني من الكوفة إىل البرصة، فقـل صحبت 

إن يف املعاريض : وقال: منزل ينزله إال وهو ينشدين شعرا

، والشاهد من هذا أن مطرفا لـه )115(»ملندوحة عن الكذب

، وقـد أخـرج >مالزمة وصحبة بعمران بـن حـصني 

البخاري ومسلم عدة أحاديث من طريق اجلريري، عـن 

 بـن حـصني، فهـذا أيب العالء، عن مطرف، عن عمـران

 .اإلسناد معروف عندهم

فالوجـــه األول إســـناد مـــشهور، لـــه ذكـــر يف 

الصحيحني، والوجه الثاين راويه أوثق كام ذكر أبو حاتم، 

 .فصح الوجهان

* * * 

 :باب األدعية: رابعاً 

حدثنا بـرش بـن  «: قال الرتمذي:احلديث العارش

هالل، حدثنا عبدالوارث بن سعيد، عن عبـدالعزيز بـن 

يب، عن أيب نرضة، عن أيب سعيد، أن جربيـل، أتـى صه

 :قـال. نعـم: يا حممد اشـتكيت؟ قـال:  فقال@النبي 

ٍء ُيْؤِذيـَك، ِمـْن َرشِّ ُكـلِّ ( بِاْسِم اهللاِ َأْرقِيَك، ِمـْن ُكـلِّ َيشْ

. )َنْفٍس َوَعْنيٍ حاِسـَدة، بِاْسـِم اهللاِ َأْرقِيـَك، َواهللاُ يـْشفيَك 

ثني أهيـام أصـح حـديث سألت أبا زرعة عن هذين احلدي

                                                 
 .)319: ص(صحيح األدب املفرد، البخاري،    )115(
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كالمها صـحيح، وقـد : أنس أو حديث أيب سعيد؟ فقال

روامها عبدالصمد بن عبـدالوارث، عـن أبيـه احلـديثني 

 .)116(»مثله: وسألت حممدا فقال. مجيعا

 :روى احلديث عبدالوارث، واختلف عليه

، )117(رواه برش بـن هـالل الـصواف: الوجه األول

، )119(ن مـسلم، وعفـان بـ)118(وعبدالصمد بن عبدالوارث

، كلهم عن عبدالوارث، عـن عبـدالعزيز بـن )120(ومسدد

صهيب، عن أيب نرضة، عـن أيب سـعيد اخلـدري فـذكر 

 .احلديث

                                                 
 .)141: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )116(

تقريـب . »برش بن هالل الصواف، أبـو حممـد النُّمـريي، ثقـة«   )117(

) 4/1718(، أخرجه مسلم )124: ص(التهذيب، ابن حجر، 

ــــن ماجــــه )972) (2/294(، والرتمــــذي )2186( ، واب

: ص( يف عمل اليـوم والليلـة ، والنسائي)3523) (4/550(

553) (1005.( 

عبدالــصمد بــن عبــدالوارث بــن ســعيد العنــربي مــوالهم «   )118(

تقريـب . »التَّنوري، أبو سهل البرصي، صدوق، ثبت يف شعبة

) 323/ 17(، وأخرجه أمحد )356: ص(التهذيب، ابن حجر، 

)11225.( 

 البرصي، عفان بن مسلم بن عبداهللا الباهيل، أبو عثامن الصفار«   )119(

، )393: ص(تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر، . »...ثقــة ثبــت

 ).11534) (18/92(أخرج حديثه أمحد 

مسدد بن مرسهد بن مرسبل بن مستورد األسـدي البـرصي، «   )120(

: ص(تقريب التهـذيب، ابـن حجـر، . »أبو احلسن، ثقة حافظ

ـــط )528 ـــرباين يف األوس ـــه الط ـــرج حديث ) 8/257(، أخ

)8565.( 

 .)121(داود بن أيب هند:  وتابع عبدالعزيز بن صهيب

ـــن ســـعيد: والوجـــه الثـــاين ـــة ب ، )122(رواه قتيب

، عن عبدالوارث بن سعيد، عن عبدالعزيز بن )123(ومسدد

ا وثابت عىل أنس بن مالك فذكر دخلت أن: صهيب، قال

 .احلديث

 :املوازنة بني الوجهني

امتاز الوجه األول بكثرة رواته وثقتهم، ومتابعـة 

داود لعبدالعزيز بن صهيب عىل هذا الوجه مـن حـديث 

 .أيب سعيد اخلدري

وامتاز الوجه الثاين بالقصة التي ذكرها عبدالعزيز 

، فدل »دخلت أنا وثابت عىل أنس بن مالك «:بن صهيب

 .عىل ضبط الرواية

                                                 
بن أيب هند القشريي موالهم، أبو بكر أو أبو حممد البـرصي، داود «   )121(

: ص( تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، .»ثقة متقن، كان هيم بأخرة

ــات )200 ــعد يف الطبق ــن س ــه اب ــرج حديث   ، )2/213(، أخ

، )29503) (6/63(، )23576) (5/47(وابــن أيب شـــيبة 

وأمحد يف املسند ) 881) (278: ص(وعبد بن محيد يف املنتخب 

)18/111) (11557( ،)18/239) (11710.( 

قتيبــة بــن ســعيد بــن َمجيــل بــن طريــف الثقفــي، أبــو رجــاء «   )122(

: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »ثقة ثبـت... الَبْغالين

، والنـسائي )973) (2/294(، أخرج حديثه الرتمذي )454

: ص(، ويف عمل اليوم والليلة )10794) (9/375(يف الكبري 

558) (1022.( 

وأبـــو داود ) 5742) (7/132(أخـــرج حديثـــه البخـــاري    )123(

)4/17) (3890) (30119.( 
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والذي يقوي صحة الوجهني روايـة عبدالـصمد 

 .)124(عن أبيه فذكر احلديثني مجيعا

وأبو زرعة وافق البخاري يف تصحيح الوجهني كـام 

 :يب حاتم عن احلـديث فقـالأذكر الرتمذي، وقد سأله ابن 

كالمها صحيح، أخربنا عبدالصمد بن عبـدالوارث، عـن «

  ن صــهيب، عــن أيب نــرضة، عــن أبيــه، عــن عبــدالعزيز بــ

 .)125(»أيب سعيد، وعن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس

* * * 

 :باب األرشبة: خامساً 

حدثنا هناد،  «: قال الرتمذي:احلديث احلادي عرش

حدثنا عبدة، عن إسامعيل بن أيب خالد، عن الشعبي، عـن 

ماتت شاة لنا (: عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة، قالت

، وقـال )فام زلنا ننبذ فيها حتى صارت شـن�افدبغنا ُمْسكها 

عن عبيـد اهللا، عـن ابـن عبـاس، عـن ميمونـة، : الزهري

هذا كله صحيح، حيتمل أن : فسألت حممدا عن هذا، فقال

 .)126(»يكون ُروي عن ميمونة، وعن سودة

 :روى احلديث ابن عباس عىل وجهني

، وسامك بـن )127(رواه عامر الشعبي: الوجـه األول

                                                 
ذكرها الرتمذي معلقة إىل عبدالصمد بن عبدالوارث يف اجلامع    )124(

 .)2/295(للرتمذي 

 .)2/295(العلل، ابن أيب حاتم،    )125(

 .)282: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )126(

عبي، أ«   )127( بو عمـرو، ثقـة، مـشهور، فقيـه، عامر بن رشاحيل الشَّ

 =، أخرجه)287: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »...فاضل

 .، عن ابن عباس عن سودة)129(عكرمة، عن )128(حرب

، عن عبيد اهللا بـن )130(رواه الزهرّي : والوجه الثاين

                                                                          
) 7/173(، والنــــسائي )6686) (8/139(البخــــاري =

، وابــن أيب شــيبة )4552) (4/381(، ويف الكــربى )4240(

ـــه )24774) (5/162( ـــن راهوي ) 4/265(، وإســـحاق ب

ــــد )2091( ــــرباين يف )27418) (45/408(، وأمح ، والط

) 1/27(، والبيهقي يف الكبـري )97(، )96) (24/36(الكبري

ــــار)55(، )54( ــــاين اآلث ــــاوي يف مع ) 1/470(، والطح

ــاس )2703( ــن عب ــسند اب ــار م ــذيب اآلث ــربي يف هت ، والط

)2/801) (1172( ،)1171.( 

  ِسَامك بن حرب ابن أوس بن خالد الـذهيل البكـري الكـويف، «   )128(

كرمة خاصة مضطربة، وقد أبو املغرية، صدوق، وروايته عن ع

 تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، .»تغري بأخرة فكان ربام تلقـن

، وأبو يعىل يف )3026) (5/156(، وأخرج أمحد )255: ص(

وابن حبـان ) 2364) (4/251(، )2334) (4/222(املسند 

)4/97) (1280( ،)4/98) (1281( ،)12/233) (5415(، 

، ويف مـشكل )2712) (1/471(والطحاوي يف معاين اآلثـار

، )11765) (11/288(، والطرباين يف الكبري )3242(اآلثار 

) 1/27(، وأخرجــه البيهقــي يف الكبــري )100) (24/37(

، والطربي يف هتـذيب اآلثـار مـسند ابـن عبـاس )57(، )56(

)2/799) (40( ،)2/800) (1169.( 

عكرمة، أبو عبد اهللا، موىل ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبـت «   )129(

مل بالتفسري، مل يثبت تكذيبـه عـن ابـن عمـر، وال تثبـت عنـه عا

 .)397: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »بدعة

حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبداهللا بن شهاب بن عبداهللا بن «   )130(

احلارث بن زهرة بن كالب القريش الزهري، وكنيته أبـو بكـر، 

تقريـب . »تـهمتفـق عـىل جاللتـه وإتقانـه وثب الفقيه، احلـافظ،

 =، أخرج حديثه ابن أيب شـيبة)506: ص(التهذيب، ابن حجر، 
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 .، عن ابن عباس، عن ميمونة)131(عبداهللا

 .)132(عطاء بن أيب رباح: وتابع عبيداهللا بن عبداهللا

 :املوازنة بني الوجهني

الوجه األول أخرجه البخـاري، والوجـه الثـاين 

 خـاري، ووافقـهأخرجه مسلم وقد صحح الـوجيهن الب

                                                                          
) 1/276(ومــن طريقــه مــسلم  -) 24773) (5/162(=

ــــو داود )363( ــــه )4120) (6/209(، وأب ــــن ماج ، واب

، -) 29) (24/16(والطرباين يف الكبري ) 3610) (4/603(

ومن طريقه  - )315) (1/150(وأخرجه احلميدي يف املسند 

، وأخرجــه أمحــد - )1036) (23/427(اين يف الكبــري الطـرب

ـــــدارمي )26795) (44/378(، )3452) (5/415( ، وال

) 12/507(، وأبـــو يعـــىل يف املـــسند )2031) (2/1264(

ــــان )7100) (13/16(، )7079( ــــن حب ) 4/104(، واب

، )2714) (1/472(، والطحاوي يف معـاين اآلثـار )1289(

ـــري  ـــرباين يف الكب ـــي يف )1037) (23/427(والط ، والبيهق

، ويف )530) (1/243(، ويف معرفة )201) (1/86(الصغري 

) 1/58(، والــدارقطني يف الــسنن )45) (1/23(الكــربى 

)100.( 

عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبة بـن مـسعود اهلـذيل، أبـو عبـداهللا «   )131(

: ص(تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »املدين، ثقة فقيه ثبـت

372(. 

ن أيب رباح، واسم أيب ربـاح أسـلم القـريش مـوالهم عطاء اب«   )132(

تقريب التهـذيب، .»املكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثري اإلرسال

ــه مــسلم )391: ص(ابــن حجــر،  ) 1/277(، أخــرج حديث

ـــــسائي )363( ـــــربى )4238) (7/172(، والن ، ويف الك

، ابن حبـان )2003) (3/456(، وأمحد )4550) (4/381(

)4/99) (1283.( 

 .)133(ابن املنذر

والــسبب يف تــصحيح الــوجهني أن رواهتــام مــن 

األئمة الثقات األثبات، وتعدد احلادثة يف مثل هذا ممكن، 

لعموم البلوى بامليتة، وحاجة النـاس لالنتفـاع هبـا مـع 

 .حتريم أكلها

* * * 

 :باب األضاحي واألطعمة: سادساً 

ت وسـأل «: قـال الرتمـذي:احلديث الثـاين عـرش

عقيـل أن النبـي عن حديث عبداهللا بن حممـد بـن  حممدا

عن أيب سلمة، عن : قلت إنه يقول.  ضحى بكبشني@

 عن أيب سلمة، عن عائشة، ويروى عنه، عن: هريرة، وقال أيب

أي الروايتني أصح؟ : عبدالرمحن بن جابر، عن أبيه، فقلت له

 .)134(»لعله سمع من هؤالء: فلم يقض فيه بيشء، وقال

، )135(ديث عبــداهللا بــن حممــد بــن عقيــلروى احلــ

 :واختلف عليه

، عن عبداهللا )136(رواه سفيان الثوري: الوجه األول

                                                 
 .)2/268( األوسط، ابن املنذر، :ظران   )133(

 .)245: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )134(

عبداهللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب اهلاشـمي، أبـو حممـد «   )135(

 تقريـب .»صدوق، يف حديثه لني، ويقال تغري بـأخرة... املدين،

 .)321: ص(التهذيب، ابن حجر، 

عبداهللا الكويف، ثقـة سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري، أبو «   )136(

تقريـب التهـذيب، ابـن حجـر، . »حافظ فقيه عابد إمام حجـة

) 4/379(، أخرج حديثه عبدالرزاق يف املصنف )244: ص(

 =،- )4/301) (3122(ومن طريقه ابن ماجـه  -، )8130(
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، أو < عـن عائـشة ،بن حممد بن عقيل، عن أيب سلمة

 . >أيب هريرة 

، عن عبداهللا )137(رواه محاد بن سلمة: والوجه الثاين

بن حممد ابن عقيل، عن عبدالرمحن بن جـابر، عـن أبيـه 

 .داهللاجابر بن عب

 :املوازنة بني الوجهني

سئل أبو زرعة عن حديث جابر، وحديث عائشة 

مــا أدري، مــا  «:وأيب هريــرة، وحــديث أيب رافــع فقــال

هـذا مـن ابـن عقيـل،  «:، ثم قـال)138(»عندي يف ذا يشء

  ، وسـئل )139(»الذين رووا عـن ابـن عقيـل كلهـم ثقـات

 .)140(»هذا من ختليط ابن عقيل «:أبو حاتم فقال

  واالضـطراب فيـه مـن جهـة  «:رقطنيوقال الدا

                                                                          
ـــــد = ـــــه أمح ) 43/37(، )25046) (41/497(وأخرج

ـــاين )25886) (43/66(، )25843( ـــاوي يف مع ، والطح

) 4/253(، واحلاكم يف املـستدرك )6224) (4/177 (اآلثار

ـــــري )7547( ـــــي يف الكب ، )19047) (9/448(، والبيهق

، ويف الصغرى )19185) (9/483(، )19088) (9/458(

 ،)18933) (14/23(، ويف معرفة السنن )1804) (2/221(

)18935.( 

، والطحاوي )1146) (347: ص(أخرج حديثه عبد بن محيد    )137(

، وأبـو يعـىل يف )6227(، )6226) (4/177(آلثار يف معاين ا

 ).9/268(، والبيهقي )1792) (3/327(املسند 

 .)4/497(علل احلديث، ابن أيب حاتم،    )138(

 . السابقاملرجع :انظر   )139(

 .)4/521(، املرجع السابق   )140(

 .)141(»ابن عقيل، واهللا أعلم

ووقعت لـسفيان قـصة يف روايـة هـذا احلـديث مـع 

وسـمعت حييـى بـن معـني  «:)142(قال ابن أيب خثيمـة معمر،

ملا دخل الثوري اليمن؛ أتاه معمر يسلم عليه؛ فحـدث : يقول

 @أن النبـي  «:يوما بحديث عن عبداهللا بن حممد بن عقيل

وهو حديث خيطئ فيه ابـن عقيـل، اخلطـأ . شنيضحي بكب

تعست يا أبا عروة، فغضب : من ابن عقيل، فقال له الثوري

 .)143(»معمر من ذاك فام أتاه حتى خرج وال سلم عليه

وفيها قول ابن معني أن اخلطأ من ابن عقيل، وبّني 

استنكار الثوري عىل معمر يف رواية هذا احلديث عن ابن 

 يـرى -  احلديث عن ابن عقيلراوي -عقيل، والثوري 

أن ابن عقيل أخطأ يف احلديث، وهذا يؤيد قول من حكم 

باضطراب حـديث ابـن عقيـل، خالفـا ملـا ذهـب إليـه 

 .البخاري، ومل يظهر يل وجه تصحيح البخاري للوجهني

ــديث ــن احل ــؤاله ع ــذي يف س ــول الرتم أي  «:فق

لعله سمع  «:الروايتني أصح؟ فلم يقض فيه بيشء، وقال

، يعني مل يرجح بينها، بدليل سـياق الكـالم، »الءمن هؤ

وال تعني التوقف يف التصحيح، بل يرى احتامل صـواب 

 .تلك الروايات

                                                 
، وذكره الـدارقطني يف )7/19(علل الدارقطني، الدارقطني،    )141(

 .)15/141(، )9/319(موضعني آخرين 

، وتـاريخ دمـشق، )7/18( سري أعالم النبالء، الذهبي، :انظر   )142(

 .)59/405(ابن عساكر، 

 .)1/327(التاريخ الكبري السفر الثالث، ابن ايب خيثمة،    )143(
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 :باب العتق: سابعاً 

وسألت حممدا  «: قال الرتمذي:احلديث الثالث عرش

عن هذا احلديث، يعني حديث السعاية، فقلت أي الـروايتني 

 املعنى فيه قائم،احلديثان مجيعا صحيحان، و: أصح فقال

 إال شـعبة وكأنـه »الـسعاية«وذكر فيه عامتهم عن قتـادة 

 .)144(»قوى حديث سعيد بن أيب عروبة يف أمره بالسعاية

 :روى احلديث قتادة، واختلف عليه

، وأبان )145(رواه سعيد بن أيب عروبة: الوجه األول

ــد ــن يزي ــازم)146(ب ــن أيب ح ــر ب ــن )147(، وجري ــى ب ، وحيي

                                                 
 .)204: ص(العلل الكبري، الرتمذي،    )144(

، )2527) (3/145(، )2492) (3/139(أخرجه البخاري    )145(

، )3938) (4/37(، وأبـو داود )1503) (4/212(ومسلم 

ــذي  ــصنف )1348) (3/23(والرتم ــيبة يف امل ــن أيب ش ، واب

) 3/567(ومن طريقه ابن ماجـه  -، )22147) (11/242(

، )4943) (5/31(، وأخرجه النـسائي يف الكبـري - )2527(

 )2/2104(، )9633) (2/1989(، وأمحد )4945(، )4944(

) 10/157(بـان ، وابن ح)7586) (3/1572(، )10248(

)4318( ،)4319.( 

تقريب .  » أبان ابن يزيد العطار البرصي، أبو يزيدن ثقة له أفراد«   )146(

، وأخـرج حديثـه أبـو داود )87: ص(التهذيب، ابـن حجـر، 

، )4946) (5/33(، والنــسائي يف الكبــري )3937) (4/37(

) 13/433(، )4687) (3/107(والطحاوي يف معاين اآلثار 

)5390.( 

... جرير بن حازم بن زيد بن عبداهللا األزدي، أبو النرض البرصي،«   )147(

ثقة لكن يف حديثه عن قتـادة ضـعف، ولـه أوهـام إذا حـدث مـن 

 =تقريـب. »اخـتلط لكـن مل حيـدث يف حـال اختالطـه... حفظه،

ــبيح ــن )148(ص ــاج ب ــأة، واحلج ــن )149(أرط ــى ب ، وموس

، عن قتادة، عن النرض بن أنس، عن بـشري بـن )150(خلف

َمْن َأْعَتَق َشِقيـًصا ( :@هنيك، عن أيب هريرة عن النبي 

َم ، َفإِْن َملْ َيُكْن َلُه َماٌل ،ِمْن َممُْلوكِِه َفَعَلْيِه َخَالُصُه ِيف َمالِهِ   ُقوِّ

 .) َغْريَ َمْشُقوٍق َعَلْيهِ  ُثمَّ اْسُتْسِعيَ ،املَْْمُلوُك قِيَمَة َعْدلٍ 

 ،)152(، وهشام الدستوائي)151(رواه شعبة: والوجه الثاين

                                                                          
، أخــرج حديثــه البخــاري )138: ص(التهــذيب، ابــن حجــر، =

 )4/213(، ومـــسلم )2526) (3/145(، )2504) (3/141(

، والبيهقـي )4223) (5/224(، والدارقطني يف الـسنن )1503(

 ).21422(، )21421) (10/281(يف الكبري 

ــن َصــبيح اخلراســاين املقــرىء، صــدوق«   )148( ــب . »حييــى اب تقري

، أخـرج حديثـه احلميـدي )592: ص(التهذيب، ابن حجـر، 

)2/467) (1093.( 

رطاة الكـويف حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبرية النخعي، أبو أ«   )149(

تقريب . »القايض، أحد الفقهاء، صدوق، كثري اخلطأ والتدليس

، وأخرج حديثه الطحـاوي )152: ص(التهذيب، ابن حجر، 

 ).5391) (13/433(، )4689) (3/107(يف معاين اآلثار 

موسى بن خلف العّمي، أبو خلف البرصي، صدوق عابد له «   )150(

، وأخـرج )550: ص(تقريب التهذيب، ابـن حجـر، . »أوهام

 ).1/355(حديثه اخلطيب يف الوصل الفصل 

، والنسائي )5/96(، )1502) (4/212(أخرج حديثه مسلم    )151(

) 4/198(، وأبو داود الطيالـيس )4947) (5/33(يف الكبري 

ــزار )10189) (2/2095(، وأمحــد )2573(  )16/264(، والب

 ، والبيهقـي)4220) (5/220(، والدارقطني يف الـسنن )9451(

 ).21387) (10/276(يف الكبري 

ْسـتوائي، ثقـة «   )152( هشام بن أيب عبداهللا َسنْرب، أبو بكر البرصي الدَّ

 =، وأخرج)573: ص(تقريب التهذيب، ابن حجر، . »...ثبت
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عن قتادة، عن النرض بن أنس، عن بشري بن هنيك،  ،)153(ومهام

: قال يف اململوك بني الـرجلني( @عن النبي : عن أيب هريرة

  .، كلهم بدون ذكر االستسعاء) َيْضَمنُ :فيعتق أحدمها، قال

، وجعـل @فصل كـالم النبـي ويف رواية مهام 

  .االستسعاء من كالم قتادة

 :املوازنة بني الوجهني

الكالم عىل الوجهني من جهة املـتن ال اإلسـناد، 

  .فإسنادمها واحد

ــه،  ــسعاية يف متن ــذكر ال ــه األول ب ــاز الوج وامت

ورواته كثر، وفيهم ثقات، ومنهم سعيد بـن أيب عروبـة، 

  .ع عليهوله اختصاص بروايته عن قتادة، وقد توب

  .وهذا الوجه خمرج يف الصحيحني

وأما الوجه الثاين فقد أسـقط ذكـر الـسعاية مـن 

متنه، وامتاز أنه من رواية شعبة أمري املؤمنني يف احلديث، 

وقد توبع، وكـذا رواه مهـام، فـذكر الـسعاية مـن كـالم 

                                                                          
ــري = ــسائي يف الكب ــه الن ، )4949(، )4948) (5/33(حديث

ــد  ــار )11027(2/2239(وأمح ــاين اآلث ــاوي يف مع ، والطح

ــــري ،)5393) (13/435( ) 10/276( والبيهقــــي يف الكب

)21388.( 

مهام بن حييى بن دينار الَعْوذي املحلمي موالهم، أبو عبـداهللا، «   )153(

  تقريــب التهــذيب، . »أو أبــو بكــر البــرصي، ثقــة ربــام وهــم

) 4/36(، أخــرج حديثــه أبــو داود )574: ص(ابــن حجــر، 

، والدارقطني يف الـسنن )8684(2/1797(، وأمحد )3934(

ـــــري )4222 ()5/223( ) 10/276(، والبيهقـــــي يف الكب

)21390( ،)10/282) (21423( ،)21424.( 

قتادة، ال مـن املرفـوع، وهـذا الوجـه خرجـه مـسلم يف 

  .صحيحه أيضاً 

 إىل تقــديم )155(، وغــريه)154(نيوقــد ذهــب الــدارقط

الوجــه الثــاين املختــرص عــىل الوجــه األول، لتقــدم شــعبة 

وهشام عىل غريمها يف احلفظ واإلتقان، ولرواية مهام حيـث 

  .جعل االستسعاء من قول قتادة، ففصله عن املرفوع

 الوجهني، لثقة رواهتام )156(وصحح البخاري وغريه

سعاية يف الوجه مجيعًا، وليس بني الوجهني تضاد، وذكر ال

االول زيادة مقبولة ملا احتف هبا من قرائن السيام مالزمـة 

سعيد بن أيب عروبة لراوي احلديث قتادة، فحفظ منه مـا مل 

  .)157(حيفظ غريه، وقد توبع عىل ذلك من غري واحد

                                                 
 .)4/125(سنن الدارقطني، الدارقطني،    )154(

وقال األصـيىل  «):5/54(قال القايض عياض يف إكامل املعلم    )155(

من أسقط السعاية أوىل ممن ذكرها؛ ألهنا : وابن القصار وغريمها

 رواية ابن عمر، قال أبو عمر بن ليست ىف األحاديث األخر من

: الذين مل يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها، قال غـريه: عبد الرب

وقد اختلف فيه عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة، فمـرة ذكـر 

فيه السعاية ومرة مل يذكرها، فدل عىل أهنا ليست عنده من مـتن 

، وقال أبو مـسعود الدمـشقي يف كتـاب »احلديث كام قال غريه

: ص(األجوبة عام أشـكل الـدار قطنـي عـىل صـحيح مـسلم 

حديث مهام حسن، وعندي أنه مل يقـع للبخـاري وال  «):165

 .»ملسلم أيضًا، ولو وقع هلام حلكام بقوله

 .)13/434( معاين اآلثار، الطحاوي، :انظر   )156(

أطال ابن حجر يف اجلواب والـرد عـىل مـن أنكـر روايـة ذكـر    )157(

 .)5/156(فتح الباري البن حجر  :السعاية فيه، انظر
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 اخلامتة

 :وفيها أهم نتائج البحث

جنس علة األحاديـث التـي تـضمنها البحـث  -

د، بتغيري الرواة، أو نقصهم، إال كانت يف اختالف اإلسنا

 .حديثا واحدا، كان يف زيادة املتن، مع احتاد اإلسناد فيه

 التـي رجـح البخـاري فيهــا األحاديـثمجيـع  -

 .الوجهني تنازعتها قرائن التصحيح

 قــرائن الرتجــيح، وُوضــعت تعارضــتمهــام  -

قواعد لضبطها، فإن للعامل الناقد فيها نظرًا خاصا جيعلـه 

 .للرتجيح أو اجلمع بني األوجهيركن إىل 

ــض  - ــثبع ــاري األحادي ــا البخ ــحح فيه  ص

الوجهني، وربام خرج وجها منها يف صحيحه، وقد يشري 

 .إىل اآلخر معلقًا أو خمترصاً 

مل يتفرد البخاري يف بعض تصحيحه للوجهني،  -

بل تابعه عىل هذا غريه مـن األئمـة، ويف بعـضها اآلخـر 

جح غـريه مـن األئمـة يـر ويتفرد يف تصحيح الوجهني،

وجها واحدا، تبعا للقرائن التي تظهر لكل إمـام، وهـذا 

يؤكد لنا أن األئمة يف ترجيحاهتم يتبعون منهجا واحـدا، 

 .ويتعاملون مع األحاديث بموضوعية تامة

البخاري رغم اعتامده عىل قـرائن الرتجـيح يف  -

 .أحكامه، إال أنه ال يرصح هبا غالباً 

تعملها البخـاري لرتجـيح  التي اسالقرائنمن  -

تعارض قرينة الكثرة، مـع قرينـة األحفـظ أو : الوجهني

األوثق، أو من لـه اختـصاص بـالراوي، وقرينـة جمـيء 

 .الوجهني يف طريق واحد مقرونني

 ورجحاهنـا أمـر نـسبي، بحـسب القرينـةقوة  -

 .اإلسناد، واملتن، وما حيتف باحلديث من قرائن أخرى

* * * 

 راجعاملقائمة املصادر و

األجوبة للـشيخ أيب مـسعود عـام أشـكل الـشيخ الـدارقطني عـىل 

ــن احلجــاج ــشقي، . صــحيح مــسلم ب ــو مــسعود الدم   أب

إبـراهيم آل كليـب، : حتقيق. أبو مسعود بن حممد بن عبيد

 .م1998-هـ1419دار الوراق، : الرياض، 1ط

 القـايض عيـاض، عيـاض بـن موسـى .إِكَامُل اُملْعلِِم بَفَوائِِد ُمْسلِم

دار الوفـاء : مرص، 1طحييى إسامعيل، : حتقيق. يحصبيال

 .م1998 -هـ 1419للطباعة والنرش والتوزيع، 

 ابن املنذر، أبو بكـر حممـد .األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف

، 1طأبو محاد صغري حنيف، : حتقيق. بن إبراهيم بن املنذر

 .م1985 - هـ1405دار طيبة، : السعودية

 البـزار، أبـو بكـر أمحـد بـن .روف بمسند البـزارالبحر الزخار املع

ــرو ــورة، 1ط. عم ــة املن ــم، : املدين ــوم واحلك ــة العل مكتب

 .م1988 -هـ 1409 مؤسسة علوم القرآن، :بريوت

 أبـو زرعـة، عبـد الـرمحن بـن عمـرو .تاريخ أيب زرعة الدمـشقي

: أيب امليمون بن راشـد، حتقيـق: رواية. املشهور بأيب زرعة

جممـع اللغـة : دمـشقط، .د القوجـاين، شكر اهللا نعمة اهللا

 .ت.العربية، د

: حتقيـق. حممـد بـن إسـامعيلالبخـاري،  .التاريخ الكبري البخاري

دار البـــشائر : بـــريوت، 3طحممـــد فـــؤاد عبـــدالباقي، 

 . م1989 – هـ1409اإلسالمية، 
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   ).الـسفر الثـاين(التاريخ الكبـري املعـروف بتـاريخ ابـن أيب خيثمـة

صالح : حتقيق. بكر أمحد بن أيب خيثمةابن أيب خثيمة، أبو 

ــالل،  ــي ه ــن فتح ــاهرة، 1طب ــة، : الق ــاروق احلديث الف

 .م2006 - هـ1427

.  ابن حجر، أمحد بن عـيل بـن حجـر العـسقالين.تقريب التهذيب

 .هـ1406دار الرشيد، : سوريا، 1طحممد عوامة، : حتقيق

ي،  الطرب.هتذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار

حممـود حممـد شـاكر، : حتقيـق. أبو جعفر حممد بن جريـر

 .ت.مطبعة املدين، د: القاهرةط، .د

دار : بـريوتط، .د. حممـد بـن عيـسى.  الرتمـذي.جامع الرتمذي

 . م1998-م 1996الغرب اإلسالمي، 

مـشهور بـن : حتقيق.  أبو بكر أمحد بن احلسني.البيهقي. اخلالفيات

هـ 1414 الصميعي، دار: الرياض، 1طحسن آل سلامن، 

 .م1994 -

مـصطفى عبـدة القـادر : حتقيق.  الطرباين، سليامن بن أمحد.الدعاء

 .هـ1413دار الكتب العلمية، : بريوت، 1طعطا، 

حممـد : حتقيـق. ابن ماجه، عبد اهللا حممد القزوينـي. سنن ابن ماجه

دار إحياء الكتب العربيـة، : حلبط، .دفؤاد عبد الباقي، 

 .ت.د

: بـريوتط، .د. داود، سليامن بن األشعث السجستاين أبو .السنن

 .ت.دار الكتاب العريب، د

شـعيب : حتقيـق. الـدارقطني، عـيل بـن عمـر الـدارقطني .السنن

مؤسـسة الرسـالة، : بـريوت، 1طاالرنؤوط، وآخـرون، 

 .م2004 -هـ 1424

حممـد :  البيهقي، أبو بكر أمحد بـن احلـسني حتقيـق.السنن الكربى

ــا،  ــدالقادر عط ــريوت، 3طعب ــة، : ب ــب العلمي دار الكت

 . م2003 -هـ1424

ــربى ــسنن الك ــعيب.ال ــن ش ــد ب ــسائي، أمح ــق .الن ــعيب : حتقي ش

 -هــ 1421مؤسسة الرسالة، : بريوت، 1طاألرناؤوط، 

 .م2001

:  مغلطــاي.#رشح ســنن ابــن ماجــه املــسمى اإلعــالم بــسنته 

، 1طكامـل عويـضة، : حتقيـق. مغلطاي بن قليج احلنفـي

مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز، :  الـسعوديةاململكة العربية

 .م1999 -هـ 1419

: حتقيـق. الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممـد .رشح مشكل اآلثار

ــؤوط ــعيب األرن ــريوت،1، طش ــالة، :  ب ــسة الرس مؤس

 .م1494 - هـ1415

 :حتقيـق.  الطحاوي، أبو جعفر أمحـد بـن حممـد.رشح معاين اآلثار

عامل الكتب، : بريوت، 1طحممد زهري النجار، وآخرون، 

 .م1994 - هـ1414

 حممـد بـن حبـان ،ابـن حبـان .صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان

مؤسسة : بريوت، 2طشعيب األرنؤوط، : حتقيق. البستي

 .م1993 - هـ1414الرسالة، 

حممد .  د: حتقيق.  ابن خزيمة، حممد بن إسحاق.صحيح ابن خزيمة

سـالمي، املكتـب اإل: بـريوتط، .دمصطفى األعظمي، 

 .ت.د

، 1ط.  البخاري، حممد بـن إسـامعيل البخـاري.صحيح البخاري

  .هـ1422دار طوق النجاة، : بريوت

: حتقيـق.  مسلم، بن احلجاج القشريي النيـسابوري.صحيح مسلم

دار إحيـاء الـرتاث : بـريوتط، .دحممد فؤاد عبد الباقي، 

 .ت. دالعريب،

مـشهور : حتقيـق. ي أبو ُعبيد، القاسم بن سـّالم البغـداد.الطهور

 - هــ1414مكتبة الـصحابة، : جدة، 1طحسن سلامن، 

 .م1994
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رتبـه عـىل كتـب .  الرتمذي، حممد بن عيسى.علل الرتمذي الكبري

صـبحي الـسامرائي : حتقيـق.  أبو طالب القـايض:اجلامع

عــامل الكتــب ومكتبــة النهــضة : بــريوت، 1طوآخــرون، 

 .هـ1409العربية، 

 الـدارقطني، عـيل بـن عمـر . النبويـةالعلل الـواردة يف األحاديـث

، 1طحمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي، : حتقيق. الدارقطني

 .م1985 - هـ1405دار طيبة، : الرياض

.  ابن أيب حاتم، عبد الرمحن بن حممد الـرازي.العلل البن أيب حاتم

، 1طفريق من البـاحثني بـإرشاف سـعد احلميـد، : حتقيق

 .م2006 - هـ1427مطابع احلمييض، : الرياض

 ابن حجر، أمحـد بـن عـيل بـن .فتح الباري رشح صحيح البخاري

حممد فـؤاد عبـدالباقي، وحمـب : حتقيق. حجر العسقالين

 .هـ1379دار املعرفة، : بريوتط، .دالدين اخلطيب، 

ــة ــد املعلل ــه: الفوائ ــاين مــن حديث ــة، .اجلــزء األول والث ــو زرع  أب

رجـب : حتقيـق. عبدالرمحن بن عمرو أيب زرعة الدمشقي

مكتبـة اإلمـام الـذهبي، : الكويت، 1طبن عبد املقصود، 

 .م2003 -هـ 1423

:  ابن حجر، أمحد بن عيل بن حجر العـسقالين حتقيـق.لسان امليزان

دار البشائر اإلسالمية، : بريوت، 1طعبد الفتاح أبو غدة، 

 .م2002

عبـد الفتـاح : حتقيق . النسائي، أمحد بن شعيب.املجتبى من السنن

مكتـب املطبوعـات اإلسـالمية، : حلـب، 2طة، أبو غـد

 .م1986 – هـ1406

 الطياليس، أبو داود سـليامن بـن داود بـن .مسند أيب داود الطياليس

، 1طحممـد بـن عبـد املحـسن الرتكـي، : حتقيق. اجلارود

 .م1999 - هـ1419دار هجر، : مرص

حـسني : حتقيـق.  أبو يعىل، أمحد بـن عـيل املوصـيل.مسند أيب يعىل

 -هـ 1410دار املأمون للرتاث، : دمشق، 2طسد، سليم أ

 .م1989

: حتقيـق.  احلميدي، عبـداهللا بـن الـزبري احلميـدي.مسند احلميدي

ــي،  ــرمحن األعظم ــب ال ــريوتط، .دحبي ــب : ب دار الكت

 .ت.، دالعلمية

محـدي بـن : حتقيـق.  الطرباين، سـليامن بـن أمحـد.مسند الشاميني

ــسلفي،  ــد ال ــريوت، 1طعبداملجي ــسة ا: ب ــالة، مؤس لرس

 .م1984 – هـ1405

حيح اُملَخّرج َعىل َصِحيح ُمسلم  أبو َعوانة، يعُقوب بـن .املسنَد الصَّ

جمموعـة مـن البـاحثني يف : حتقيـق. إسَحاق اإلسفَراييني

اجلامعـة اإلسـالمية، : السعودية، 1اجلامعة اإلسالمية، ط

 .م2014 - هـ1435

: حتقيـق. يباين أمحد بن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبـل الـش.املسند

مؤســسة : بــريوت، 1طشــعيب األرنــؤوط، وآخــرون، 

 .م2001 -هـ 1421الرسالة، 

: حتقيـق.  عبدالرزاق، عبـد الـرزاق بـن مهـام الـصنعاين.املصنف

املجلـس العلمـي، : اهلنـد، 2طحبيب الرمحن األعظمي، 

 .هـ1403

حممـد عوامـة، : حتقيـق.  ابن أيب شيبة، عبد اهللا بـن حممـد.املصنف

 .م2006 -هـ 1427 دار القبلة، :جدة، 1ط

طـارق بـن : حتقيـق.  الطرباين، سليامن بـن أمحـد.املعجم األوسط

 .ت.د.ط.دار احلرمني، د: القاهرةط، .دعوض اهللا، 

محـدي الـسلفي، :  حتقيق. الطرباين، سليامن بن أمحد.املعجم الكبري

 .ت.مكتبة ابن تيمية، د: القاهرة، 2ط

: حتقيـق. أمحد بن فارس الـرازي ابن فارس، .معجم مقاييس اللغة

 - هـ 1399دار الفكر، : بريوتط، .دعبدالسالم هارون، 

 .م1979
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: حتقيـق.  البيهقي، أبو بكر أمحد بـن احلـسني.معرفة السنن واآلثار

ــي،  ــني قلعج ــي أم ــد املعط ــستان، 1طعب ــة : باك جامع

 .م1991 -هـ 1412الدراسات اإلسالمية، 

. بن محيد، ابـن نـرص الكـيس عبد .املنتخب من مسند عبد بن محيد

: القــاهرة، 1طصــبحي الــسامرائي، وآخــرون، : حتقيــق

 .م1988 -هـ 1408مكتبة السنة، 

 الذهبي، أبو عبد اهللا حممد بن َقاْيامز .ميزان االعتدال يف نقد الرجال

دار : بـريوت، 1طعيل حممـد البجـاوي، : الذهبي، حتقيق

 .م1963 -هـ 1382املعرفة للطباعة والنرش، 

* **  
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  جرًحا وتعديالً الرواة يفوأقواله ) ـه272ت (اإلمام محمد بن عوف الطائي 

 »دراسة نقدية مقارنة«

 )1(بدر بن محود بن ربيع الروييل

 ةجامعة احلدود الشاملي

 )هـ05/07/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛28/04/1443قدم للنرش يف (

التعريف به، وبيـان طبقتـه  :إىل وهيدف، )دراسة نقدية مقارنة( جرًحا وتعديًال يف الرواةه وأقوال حممد بن عوف الطائي اإلمام :موضوع البحث :املستخلص

 ،وسـار فيـه الباحـث عـىل املـنهج االسـتقرائي، بني أئمة النقد، ومجع أقواله يف الرواة وموازنتها بأقوال األئمة، وتوضيح أبرز مالمح منهجه يف اجلرح والتعـديل

ه الذهبي يف الطبقة اخلامسة ممـن ُيعتمـد قولـه يف اجلـرح ) ـه272ت (جاللة ابن عوف  : أبرز النتائجمنوكان  ،النقديوالتحلييل، و وإمامته يف احلديث، وقد عدَّ

غالـب والتعديل، واعتمد عىل أقواله كثري من األئمة، ال سيام يف الرواة من أهل بلده، وكذلك اختصاصه بحديث الـشاميني، وإملامـه بحـال رواتـه، كـام تبـّني أن 

شيوخه شاميون ومن الثقات، مما ُيشعر أنه كان ينتقي الشيوخ، وُجلَّ الرواة الذين تكلم فيهم من الشاميني، تسعة مـنهم مـن شـيوخه، وتفاوتـت مراتـب اجلـرح 

منهجـه يف اجلـرح والتعـديل أنـه ، وكان من أبـرز مالمـح )13(، وجرح )19(راوًيا، عّدل منهم ) 32(والتعديل عنده، وقد بلغ جمموع الرواة الذين تكلم فيهم 

، ومتّيز باملوضـوعية يف النقـد، وربـام اعتمـد عـىل شـيوخه يف نقـد )غالًبا(معتدل يف التعديل ويستعمل ألفاًظا معتدلة، ومتشدد يف اجلرح ويستعمل ألفاًظا شديدة 

ومن توصـيات  .من خالل السياق وما حيتف بحال الراوي من قرائنبعضهم، وقد يثني عىل صالح الراوي ويريد عدالته فقط، أو ربام يريد توثيقه، وُيعرف ذلك 

 . العناية بأقوال األئمة املغمورين ممن شهد هلم النقاد باإلمامة واحلفظ، ومل يشتهروا بالتصنيف، ودراسة مناهجهم وآرائهم النقدية: البحث

 .الً الطائي، جرًحا وتعدي، أقواله يف الرواة، حممد بن عوف: الكلامت املفتاحية

_________________________________________________________________________________  

A Comparative Critical Study of Imam Muhammad bin Auf Al-Ta’I in Discrediting and 
Endorsement of the Narrators 

Badr Hmoud Rabye Alrowili(1) 

Northern Border University  
(Received 03/12/2021; accepted 06/02/2022) 

Abstract: This study aimed at introducing Imam ‘Muhammad bin Auf Al-Ta’I,’ and clarifying his position among the imams of 
criticism. The study also aimed to collect his sayings about the narrators, balancing them with the sayings of the imams and clarifying the 
most prominent features of his approach in discrediting and endorsement. To achieve this main research objective, the inductive, analytical, 
and critical methods were carefully followed. The most noticeable results were: The greatness of Ibn Awf in hadith, as al-Dhahabi 
considered him in the fifth rank of those whose sayings are reliable in discrediting and endorsement. Many imams relied on his sayings, 
especially regarding the narrators of his country. He also specialized in the hadith of the Shamis, and he was fully aware of the state of his 
narrators. It also turned out that most of his sheikhs were Shamis and trustworthy ones, which makes you feel that he was choosing the 
sheikhs, and most of the narrators he talked about were Shamis. Nine of them were his sheikhs someday. His approach of discrediting and 
endorsement ranks varied. The total number of narrators he spoke about was (32), of which he endorsed (19) and discredited (13). One of the 
most prominent features of his approach in the discrediting and endorsement was that he is moderate in his endorsement and uses reasonable 
words, and is strict in his discrediting and uses (mostly) harsh words, characterized by objectivity in criticism, and perhaps relied on his 
sheikhs to criticize some of them. He may praise the narrator’s righteousness and want his justice only, or he may wish to document him, and 
this is known through the context and the presumptions surrounding the narrator’s state. Based on these findings, the study recommended 
paying attention to the unknown imams’ sayings whom critics affirmed their imamate and memorization. However, they were not famous in 
publication. Another recommendation is to study their research approaches and critical views. 

Keywords: Muhammad bin Auf, his sayings regarding the narrators, Al-Ta’i, discrediting and endorsement. 
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 مقدمة

احلمد هللا رب العـاملني، والـصالة والـسالم عـىل 

أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعىل آلـه وصـحبه 

 :أمجعني، أما بعد

فلّام كان علم اجلرح والتعديل قائم عىل نقد الرواة 

ومعرفة أحواهلم ومراتبهم النقدية، كانت دراسـة أقـوال 

ة؛ فتمييز األئمة النقاد يف الرواة مهمة واحلاجة إلي ها ُملحَّ

الرجال جرًحا وتعديًال ُيبنى عليه متييـز األخبـار صـحًة 

ه يف معاين احلديث  «:~وضعًفا، قال ابن املديني  التفقُّ

وقد بذل . )1(»نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم

ــث  ــظ األحادي ــة يف حف ــوًدا عظيم ــديث جه ــة احل أئم

ا جهـوًدا وضبطها، والرحلة يف طلبها وكتابتها، كام بـذلو

مضنية يف تتبع أحوال الرواة والـسؤال عـنهم، ودراسـة 

مروياهتم ومعرفة حفظهم واختبار ضبطهم، حتى مّيزوا 

املتقن من غريه، وبّينوا ذلك وقّيدوه، فمنهم مـن صـنّف 

يف الرجال عامًة، ومنهم من صنّف يف الثقات، ومنهم من 

صنّف يف الـضعفاء، ومـنهم مـن ُبثَّـت أقوالـه يف كتـب 

رجال دون مجع أو تـصنيف مـع أمهيـة أقوالـه يف نقـد ال

اإلمـام : الرواة واعتامد األئمة عليها، ومن هؤالء األئمـة

، وهو ممـن )ـه272ت (حممد بن عوف الطائي احلميص 

 .له اختصاص بحديث أهل بلده ورواته

                                                 
 ).320ص( الفاصل، للرامهرمزي املحدث  ) 1(

وقد رغبت يف هذه الدراسة مجع أقوالـه يف جـرح 

الرجـال، الرواة وتعـديلهم، وتوضـيح منهجـه يف نقـد 

مسامهة يف إبراز جهود األئمة املغمورين، ممن مل تتنـاوهلم 

 .الدراسات واملصنفات بيشء من التخصيص

 :أمهية موضوع البحث

 :تربز أمهيته من خالل ما ييل

إمامة حممد بن عـوف يف احلـديث وعلومـه،  -1

 .وشهادة األئمة له بذلك

 اختصاصه بحديث الشاميني، ومعرفتـه بحـال - 2

 .سيام احلمصيني، وُجّل من تكلم فيهم من الشامينيرواته ال

أمهية أقواله النقدية ال سيام وقد تكلم يف مجلة  -3

من شيوخه، وهو أعرف بحاهلم من غـريه، خاصـة مـن 

 .كانوا من احلمصيني والدمشقيني

له أقوال عزيزة يف بعض الـراوة؛ إذ مل ُيـسبق  -4

 .إىل نقدهم، وقد اعتمد عليها األئمة من بعده

عدم الوقوف عىل مصنف أو دراسـة علميـة  -5

مجعت أقواله يف الرواة جرًحا وتعديًال، وبّينت منهجه يف 

 .ذلك

 :مشكلة البحث

تتمثل يف غياب الدراسات العلميـة عـن اإلمـام 

حممد بن عوف الطائي، مع عدم وجود مصنٌف له جيمـع 

أقواله يف نقد الرواة ويمّيز منهجـه يف اجلـرح والتعـديل؛ 

 :فّرع عن ذلك مجلة من األسئلة، من أبرزهاوقد ت
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 مــا منزلــة اإلمــام حممــد بــن عــوف الطــائي -1

 العلمية؟ وهل ُيعتمد قوله يف اجلرح والتعديل؟

 هل يعترب من املكثرين أو املقلني يف نقد الرجـال؟ - 2

 ما منهجه من حيث التشدد والتساهل واالعتدال؟ و

  ما هي ألفاظه يف جرح الرواة وتعديلهم؟-3

 :حدود البحث

الرتمجة لإلمام حممد بن عوف الطائي من املصادر 

األصيلة، ومجع أقوالـه يف الـرواة جرحـًا وتعـديًال، مـن 

خالل كتب الرتاجم والرجال والتـواريخ، وغريهـا مـن 

الكتب التي تضّمنت أقواله يف الرواة، وموازنتها بـأقوال 

يف األئمة، وبذلك ُيعلم أن ما ينقله عن غريه غري داخـل 

 .البحث، وكذلك أقواله يف غري النقد

 :أهداف البحث

التعريف باإلمام حممـد بـن عـوف الطـائي،  -1

 .وبيان منزلته العلمية، واعتامد األئمة ألقواله يف النقد

توضيح أبرز مالمح منهجه النقـدي، وبيـان  -2

 .طبقته بني أئمة اجلرح والتعديل

ــديلهم  -3 ــرواة وتع ــرح ال ــه يف ج ــع أقوال مج

 .زنتها بأقوال األئمةوموا

تبيني منهجه يف اجلرح والتعـديل مـن حيـث  -4

 .التشدد والتساهل واالعتدال

الكشف عن األلفاظ التي اسـتعملها يف نقـد  -5

 .الرواة

 :الدراسات السابقة

بعد البحث والتفتيش مل أقف عـىل مـن كتـب يف 

 .هذا املوضوع بمباحثه ومفرداته

 :منهج البحث

نهج االستقرائي، والتحلييل، يعتمد البحث عىل امل

والنقدي؛ جلمع أقوال اإلمام حممد بـن عـوف يف الـرواة 

جرحًا وتعـديًال، مـن خـالل كتـب الرجـال والـرتاجم 

 .وغريها، ومن َثّم موازنتها بأقوال أئمة النقد

 :وكانت إجراءات البحث عىل النحو اآليت

 ترمجت لإلمام حممد بـن عـوف الطـائي مـن -1

 .املصادر األصيلة

 . وضحت منزلته العلمية، وثناء األئمة عليه-2

 . بّينت ألفاظه يف جرح الرواة وتعديلهم-3

 مجعت أقوالـه يف الـرواة جرحـًا وتعـديًال يف -4

كتب الرتاجم والرجال والتواريخ والسؤاالت وغريهـا، 

ورتبت الرواة عىل حروف املعجم، وذكرت عند كل راٍو 

مـن خـالل من خّرج له مـن أصـحاب الكتـب الـستة، 

: أبو داود، ت: مسلم، د: البخاري، م: خ(إضافة الرموز 

 ).ابن ماجه: النسائي، ق: الرتمذي، س

 مجعت أقوال األئمـة يف الـرواة الـذين تكلـم -5

فيهم ابن عوف بام يوّضح رتبتهم، ومن نص عىل التوثيق 

وثقـه  «:أو التضعيف ال أذكر نص قوله، واكتفـي بقـول

 .  حتى ال يثقل البحث؛»ضّعفه فالن «، أو»فالن
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 درست قول اإلمـام ابـن عـوف يف كـل راٍو -6

 .موازنًة بأقوال األئمة، وكتبت النتيجة يف ذيل الدراسة

 :خطة البحث

 وأربعـة ، ومتهيـد،اشتملت الدراسة عىل مقدمـة

 : وخامتة، عىل النحو اآليت،مباحث

 وتشتمل عىل أمهية البحث، ومشكلته، وحدوده، : املقدمة

 . الدراسات السابقة، ومنهجه، وخطتهوأهدافه، و

 مفهوم اجلرح والتعديل: ، وفيهمتهيد. 

 ترمجة اإلمام حممد بن عـوف الطـائي :املبحث األول ،

 :وفيه مخسة مطالب

 اسمه وكنيته ونسبه ووالدته: املطلب األول. 

 شيوخه وتالميذه: املطلب الثاين. 

 منزلته العلمية، وأقوال األئمة فيه: املطلب الثالث. 

 ألفاظه يف جرح الرواة وتعديلهم: ملطلب الرابعا. 

 وفاته: املطلب اخلامس. 

 موازنة أقوال اإلمام حممد بن عـوف يف :املبحث الثاين 

 .تعديل الرواة مع أقوال النقاد

 موازنة أقوال اإلمام حممد بن عوف يف : املبحث الثالث

 .جرح الرواة مع أقوال النقاد

 م حممد بـن عـوف خالصة منهج اإلما: املبحث الرابع

 .الطائي يف جرح الرواة وتعديلهم

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:اخلامتة . 

 فهرس املصادر واملراجع. 

 متهيـــــــــد

 مفهوم اجلرح والتعديل

ــه:اجلــرح يف اللغــة ــر في ــًا، إذا أّث ــُه َجْرح .  َجَرَح

َجَرح الـشاهد : ويقال .اجلُْرح، واجلمع جروح: واالسم

ــه ــتجراحواال .إذا رد قول ــساد: س ــب والف ــال . العي   ق

وقـال بعـض . »استجرحت هذه األحاديـث «:ابن عون

. يكون يف األبدان باحلديـد ونحـوه: اجلُْرح: فقهاء اللغة

 .)2(لسان يف املعاين واألعراض ونحوهايكون بال: واجلَْرح

وصـف الـراوي يف عدالتـه أو  «:ويف االصطالح

 . )3(»أو ردِّهاضبطه بام يقتيض تليني روايته أو تضعيفها 

يت :التعديل يف اللغة  َعَدْلُت فالنًا بفالن، إذا سـوَّ

ْلتـه فاعتـدل، : يقـال. تقويمه: وتعديل اليشء. بينهام َعدَّ

مته فاستقام : أي  . )4(َقوَّ

ــطالح ــه « :ويف االص ــراوي يف عدالت ــف ال وص

 . )5(»وضبطه بام يقتيض قبول روايته

* * * 

 

 

                                                 
، معجم مقاييس اللغة، )1/358(الصحاح، للجوهري : انظر  ) 2(

 ).6/336(، تاج العروس، للزبيدي )1/451(البن فارس 

 ).16ص(ضوابط اجلرح والتعديل، للعبد اللطيف   ) 3(

 ). 5/1761(الصحاح، للجوهري : انظر  ) 4(

 ).17ص(ضوابط اجلرح والتعديل، للعبد اللطيف   ) 5(
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 املبحث األول

 )6(د بن عوف الطائيترمجة اإلمام حمم

 :وفيه مخسة مطالب

 :اسمه وكنيته ونسبه ووالدته: املطلب األول

هو حممد بن عوف بن سـفيان الطـائي احلمـيص، 

قدم دمشق سـنة . أبو عبد اهللا: أبو جعفر، ويقال: وكنيته

وكـان لبـدء طلبـه العلـم . سبع عرشة ومئتني من اهلجرة

 األثـر قصة، ذكرها ابن عوف عن نفسه، حيث كانت هلا

كنـت  «:البالغ يف توجيهه لطلـب احلـديث، حيـث قـال

 وأنا َحَدث، فـدخلت الُكـَرُة )7 (ألعب يف الكنيسة باألُْكرة

يف املسجد حتى وقعت بالقرب مـن املعـاىف بـن عمـران 

: يا فتى ابن من أنت؟، فقلـت: فدخلت آلخذها فقال يل

أمـا : نعم، فقـال: ابن سفيان؟، قلت: أنا ابن عوف، قال

باك كان من إخواننا، وكان ممن يكتب معنا احلـديث إن أ

والعلم، والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك، 

                                                 
اجلــرح والتعــديل، البــن أيب حــاتم : انظــر يف مــصادر ترمجتــه  ) 6(

، طبقـات احلنابلـة، )9/143(، الثقات، البن حبـان )8/52(

ــىل  ــن أيب يع ــساكر )1/310(الب ــن ع ــشق، الب ــاريخ دم ، ت

، )240-26/236(، هتذيب الكامل، للمزي )55/47-51(

، تــذكرة احلفــاظ )615-12/613(ســري أعــالم النــبالء 

، كالمهــا للــذهبي، إكــامل هتــذيب الكــامل، )2/121-122(

 ).6202(، تقريب التهذيب، البن حجر )10/304(ملغلطاي 

. الُكَرة: يقال للذي ُيْلَعب به: لغة غري جيدة، قال الفّراء: األُْكرة  ) 7(

، )10/190(هتـذيب اللغـة، لألزهـري : انظر. وهي األفصح

 ).10/67(تاج العروس، للزبيدي 

ــا بنــي، : فــرصت إىل أمــي فأخربهتــا، فقالــت   صــدق ي

هو صديق ألبيك، فألبستني ثوًبـا مـن ثيابـه وإزاًرا مـن 

ُأزره، ثم جئت إىل املعاىف بن عمران ومعي حمربة وورق، 

حديث إسامعيل بن عياش عن عبـد ربـه اكتب : فقال يل

كتبــت يل أم الــدرداء يف لــوحي ممــا : بــن ســليامن، قــال

اطلبوا العلم صغاًرا تعلموا به كباًرا؛ فإن لكـل : تعلمني

فكـان أول حـديث . حاصد مـا زرع خـًريا كـان أم ًرشا

 .»سمعته

  وأما والدته مل أقف عىل مـن ذكرهـا، وقـد عـده 

ة، أوساط اآلخذين عن ابن حجر يف الطبقة احلادية عرش

تبع األتباع، كالذهيل والبخاري، فيحتمل أنه ُولِد يف هناية 

 .واهللا أعلم. املائة الثانية اهلجرية

 :شيوخه وتالميذه: املطلب الثاين

 روى ابن عوف عن مجٍع من الشيوخ من :شيوخه

شتَّى األمصار وكان أغلبهم من الشاميني، وقد تفاوتـت 

ي يف مراتبهم النقدية، وسأك تفي بـام أورده احلـافظ املــِزِّ

 :)8(، وهم عىل النحو اآليت)هتذيب الكامل(

                                                 
تقريـب ( يف تعيني الرتبة النقدية جلميع الـشيوخ عـىل اعتمدت  ) 8(

ــذيب ــوان ) الته ــىل دي ــويرة فع ــن أيب ن ــّواص، واب ــدا اخل   ع

  ، والعبـــاس بـــن إســـامعيل )399، ص167ص(الـــضعفاء 

  ، وعبــد العظــيم عــىل الثقــات )4/401(عــىل لــسان امليــزان 

، وحممد بن إسامعيل عىل نتائج األفكـار )8/424(البن حبان 

)2/364.( 
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 :شيًخا، رتبتهم عىل البلدة ثم عىل حروف املعجم) 26(وعددهم  ،شيوخه من بالد الشام: أوالً 

 رتبته النقدّية بلده اسم الشيخ رتبته النقدّية بلده اسم الشيخ

 صدوق دمشق  بن إبراهيم الفرادييسإسحاق صدوق محص أمحد بن خالد الوهبي

 صدوق خيطئ دمشق سليامن بن عبد الرمحن صدوق هيم كثًريا محص إسحاق بن إبراهيم الزبيدي

 ثقة فاضل دمشق عبد األعىل بن ُمْسِهر ثقة ثبت محص احلكم بن نافع

 ثقة دمشق حممد بن عثامن التنوخي ثقة محص الربيع بن روح

 ثقة دمشق حممد بن املبارك الصوري صدوق صمح عبد اهللا بن عبد اجلبار

 ثقة دمشق مروان بن حممد الطاطري مستقيم احلديث محص عبد العظيم بن إبراهيم

 صدوق دمشق هشام بن عامر ثقة محص عبد القدوس بن احلجاج

ْخص  ثقة دمشق َيَرسة بن صفوان اللخمي صدوق محص عتبة بن سعيد بن الرَّ

 ضعيف طرسوس إسحاق بن إبراهيم احلنيني ثقة صمح عثامن بن سعيد بن كثري

 ثقة عابد عسقالن آدم بن أيب إياس صدوق محص عصام بن خالد احلرضمي

ْمَلة َسْلم بن ميمون اخلّواص ثقة ثبت محص عيل بن عيَّاش األَْهلاين  ضعيف الرَّ

 قة فاضلث قيسارية حممد بن يوسف الفريايب مل أجد له ترمجة محص )والده(عوف بن سفيان 

    ضعيف محص حممد بن إسامعيل بن عياش

    ثقة محص يزيد بن عبد ربه

 :مشايخ) 5(وعددهم شيوخه من العراق، : ثانًيا

 رتبته النقدّية بلده اسم الشيخ رتبته النقدّية بلده اسم الشيخ

 صدوق الكوفة عيل بن قادم اخلزاعي ثقة ثبت البرصة الضحاك بن خملد

 منكر احلديث الكوفة منصور ابن أيب نويرة ُيعترب به بغداد يلالعباس بن إسامع

    ثقة الكوفة عبيد اهللا بن موسى

 :مشايخ) 8(وعددهم شيوخه من بقية األمصار، : ثالًثا

 رتبته النقدّية بلده اسم الشيخ رتبته النقدّية بلده اسم الشيخ

 ثقة رصم النرض بن عبد اجلبار صدوق صنعاء إسامعيل بن عبد الكريم

 ثقة أنطاكية اهليثم بن مجيل ثقة فاضل مكة عبد اهللا بن يزيد املقرىء

 ثقة أنطاكية يعقوب بن كعب ثقة ثبت مرص سعيد بن أيب مريم

 صدوق أنطاكية موسى بن أيوب النصيبي ثقة مرص عبد الغفار بن داود احلراين
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 :خالصة تلقيه عن مشيخته

 النسبة  اليمنّيون املكّيون األنطاكّيون املرصيون عراقيونال الشاميون املراتب النقدية لشيوخه

 %53.85 - 1 2 3 2 13 الثقات

 %25.64 1 - 1 - 1 7 صدوق

 %7.69 - - - - 1 2 صدوق خيطئ ونحوه

 %12.82 - - - - 1 4 الضعفاء ومن مل أجد ترمجته

 %100 %2.6 %2.6 %7.7 %7.7 %12.8 %66.6 النسبة اإلمجالية

 

من شيوخه حمتٌج هبم، % 79.49بّني أن وبذلك يت

ضـعفاء أو ممـن مل % 12.82ُيعترب بحديثهم، و% 7.69و

أجد ترمجته، وقلة الضعفاء يف شيوخه داللة عىل أنه ممـن 

 .واهللا أعلم. ينتقي الشيوخ؛ إذ غالبهم ممن ُحيتج به

ــذه ــل :تالمي ــة وأه ــن األئم ــه طائفــة م  روى عن

 : احلديث، من أشهرهم

ِجــْسَتاين، وأبــو زرعــة وأبــو حــاتم أبــو داود السِّ 

الرازيان، وأبـو زرعـة الدمـشقي، والنـسائي، وأبـو بكـر 

اخلّالل، وابن َجْوصاء وكان عليه اعتامده، وابن أيب حاتم، 

وسـمع منـه اإلمـام . وأبو برش الدواليب، وخلٌق سـواهم

  .)9(أمحد بن حنبل عىل جاللته حديًثا رواه له عن أبيه

 :العلمية، وأقوال األئمة فيهمنزلته : املطلب الثالث

تظهر املنزلة العلمية لإلمام يف تصانيفه، وما ُينَْقل 

عنه من آراء وأقوال هلا قيمتها وشأهنا بـني أهـل العلـم، 

                                                 
، تـاريخ )50-55/48(تـاريخ دمـشق، البـن عـساكر : انظر   )9(

 ).6/616(اإلسالم، للذهبي 

واإلمام ابن عوف من أهل هذا الـشأن إال أننـي مل أقـف 

عىل من ذكر شيًئا من مصنفاته، وقد تداول األئمة أقواله 

لعلـل واجلـرح والتعـديل ونقـد واعتمدوها ال سيام يف ا

الرواة، وأثنوا عىل حفظه وضبطه ورفعة شأنه، ممـا أبـرز 

مكانته العلمية، حتى ذكره احلافظ الذهبي يف مجلة األئمة 

 .ممن ُيعتمد قوهلم يف اجلرح والتعديل

 :أقوال األئمة فيه

لقد أثنـى العلـامء عـىل اإلمـام حممـد بـن عـوف 

ــ ــديث وعلوم ــه يف احل ــادوا بإمامت ــصاصه وأش ه، واخت

سيام صحًة وضعًفا، ومعرفته بالرواة البحديث الشاميني 

 :احلمصيني، وكان مما قيل فيه

إنـه حـافٌظ إمـاٌم يف  «:قال أبـو بكـر اخلـالل -1

.. .أصحابه زمانه، معروف بالتقدم يف العلم واملعرفة عىل

وكان أمحد بن حنبل يعرف له ذلك، ويقبل منـه ويـسأله 

 وكانت عنده عن أيب عبـد اهللا.. .عن الرجال من أهل بلده

مسائل صاحلة يف العلـل وغريهـا، وُيغـرب فيهـا أيـًضا 
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 . )10(»بأشياء مل جييء هبا غريه

وُذِكر عند ابن معني حديٌث من حديث الشام  -2

ه، وقال   : ليس هو كذا، فقال لـه رجـل مـن احللقـة: فردَّ

  فـإن كـان : يا أبا زكريا ابن عوف يـذكره كـام ذكرنـاه، قـال

 . )11(» أهل بلدهأعرف بحديث ن عوف ذكره فإن ابن عوفاب

عنه، ) بِْرداعس(وروى احلافظ حممد بن بركة  -3

ة  «:وقال حدثني حممد بن عوف بـن سـفيان الطـائي ُقـرَّ

 .)12 (»..فذكر حديًثا. العني

وُذِكر ابن عوف عنـد عبـد اهللا بـن أمحـد بـن  -4

بعني ما كان بالشام منذ أر «:، فقالـه273حنبل يف سنة 

وذكـر الـذهبي مثـل هـذا . )13(»سنة مثل حممد بن عـوف

 .)14(القول فيه عن اإلمام أمحد

كــان صــاحب حــديث  «:وقــال ابــن حبــان -5

 .)15(»حيفظ

عامل بحديث الشام صحيًحا  «:وقال ابن عدي - 6

 -  احلـافظ - وضعيًفا، وكان أمحد بن ُعمـري بـن َجوصـاء 

 .)16(»عليه اعتامده، ومنه يسأل وخاصة حديث محص

                                                 
 ).1/310(طبقات احلنابلة، البن أيب يعىل   ) 10(

 ).55/50(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر  ) 11(

 ).55/50 (املرجع السابق  ) 12(

 ).55/50 (املرجع السابق  ) 13(

 ).12/615(سري أعالم النبالء، للذهبي : انظر  ) 14(

 ).9/143(الثقات، البن حبان   ) 15(

 ).55/50(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 16(

وقال النـسائي، والـدارقطني، ومـسلمة بـن  -7

 . )17(»ثقة «:القاسم، وأبو عيل اجلياين

 .)18(»صدوق «:وقال أبو حاتم -8

ث  «:وقال الـذهبي يف ترمجتـه -9 احلـافظ، ُحمـدِّ

 :ويف موضـع آخـر. »وكان من أئمـة احلـديث.. .محص

وقد أثنى عليه غري واحد من الكبار، ووصفوه بـاحلفظ «

ر وثقه غري واحد، وأثنوا عىل  «: موضع آخرويف. »والتبحُّ

وذكره يف الطبقة اخلامسة ممن يعتمد قوله . »معرفته وُنبِله

يف اجلـرح والتعــديل، ضــمن طبقــة البخــاري والــذهيل 

 .)19(والدارمي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأمثاهلم

  :ألفاظه يف جرح الرواة وتعديلهم: املطلب الرابع

 يف نقـد الـرواة ألفاًظـا استعمل اإلمام ابن عوف

سار يف أغلبها عىل طريقة أئمة النقـد، وكـان يفـاوت يف 

 .مراتب اجلرح والتعديل

  :ألفاظه يف التعديل: أوالً 

استعمله يف تعديل ثور بن يزيد، ): ثقة(قوله  -1

، كام صنع مع )الثقة(التعريف، فيقول ) أل(وربام أضاف 

ْيح  .َحْيوة بن ُرشَ

                                                 
ـــدارقطني عـــىل )99ص(مـــشيخة النـــسائي   ) 17( ، تعليقـــات ال

 ).10/304(، إكامل هتذيب الكامل )160ص(املجروحني 

 ).8/53(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 18(

، )6/616(إلسـالم ، تاريخ ا)1/393(العرب يف خرب من غرب   ) 19(

، ذكـر مـن يعتمـد قولـه يف اجلـرح )2/121(تـذكرة احلفـاظ 

 .مجيعها للذهبي) 192ص(والتعديل 
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ــه  -2 ــة(قول ــا) ثق ــع زي ــدم ــٍف للتأكي : دة وص

ثقـة حـسن  «:استعمله يف تعديل حممد بـن زيـاد، فقـال

ء ، وكـذلك يف تعـديل »..احلديث، حـّدث عنـه األجـالَّ

من ثقـات املـسلمني، وإذا  «:حممد بن الوليد، حيث قال

َبْيدي عن الزهري فاستمسك به  .»جاءك الزُّ

كـام يف جوابـه عنـدما : التوثيق مع املفاضـلة -3

كالمها ثقـة  «:ن عثامن وأخيه حييى، قالُسِئل عن عمرو ب

يف احلــديث، ولكــن حييــى كــان عابــًدا، وعمــرو أبــرص 

 .»باحلديث منه

فقد أثنى عىل : ثناؤه عىل الراوي بقصد توثيقه -4

أيب زرعة الرازي وتعجب من معرفتـه وفهمـه الواسـع، 

وكذلك أثنى عىل املعاىف بن عمران وأشاد بعقله وورعـه 

 .وفضله

ــه -5 ــفه بأن ــاحب وص ــنَّة، أو ص ــحاب ُس  ص

 .كام قاله يف حممد بن مصّفى، وحممد بن واسع: حديث

وقـد اسـتعمله يف تعـديل ): ال بأس به(قوله  -6

 .عبيد بن ِحّبان، ومعان بن رفاعة

يريـد أنـه غـري مـتهم يف  ):شيخ غري متهم(قوله  - 7

كام قال ذلـك يف إبـراهيم بـن العـالء،  عدالته وال يف ضبطه،

ن رسقة احلديث وأن ذلـك مـن فعـل ابنـه ال بقصد تربأته م

فعله، وقد يضيف لفًظا ُيشعر بتعديلـه مـن حيـث الـصالح 

سـليم بـن  والديانة ال من حيث احلفظ والضبط، كام قـال يف

 .»كان شيًخا صالًح ُحيّدث من حفظه، مل نكن نتهمه «:عثامن

 :ألفاظه يف اجلرح: ثانياً 

 أو وصف الراوي بالكذب جمّرًدا دون زيـادة -1

استعمله ابن عوف يف جـرح أيب عتبـة احلمـيص : مبالغة

 .»كّذاب «:، وقال عنه)احلجازي(

أن يبــالغ يف وصــف الــراوي بالكــذب، مــع  -2

 :كام قال عن أيب عتبة احلمـيص أيـًضا: الشهادة عىل ذلك

أشـهد عليـه بـاهللا أنـه  «:وقال أيـًضا. »أكذب خلق اهللا«

اب  . »كذَّ

وقـد : وصـف الـراوي بالـضعف والكـذب -3

ضــعيف  «:اســتعمله يف جرحــه للمــوقري، فقــال عنــه

اب  .»كذَّ

وصف الراوي بالكذب مـع نفـي الـشك يف  -4

وقد استعمله يف جرحه إلسحاق بن إبراهيم بن : تكذيبه

 .»ما أشك أنه يكذب «:العالء، فقال عنه

قال ): حّدث بأحاديث كثرية موضوعة(قوله  -5

ارة إىل ذلك يف جرحه لعبـد الوهـاب بـن الـضّحاك إشـ

 .تكذيبه

ــه  -6 ا(قول ــد� ــعيف ج ــتعمله يف ): ض ــد اس وق

 .رشاحيل بن عمرو والذماري

كـام قـال ذلـك يف ): يرسق األحاديث(قوله  -7

 .حممد بن إبراهيم بن العالء

وهـذا اللفـظ مـن ): ضعيف احلـديث(قوله  -8

أخف األلفاظ التي استعملها يف اجلرح، فقد قـال ذلـك 
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 . بن سليامنعن عتبة بن أيب حكيم، ومالك

وهذا أيًضا مـن أخـف ): يتكلمون فيه(قوله  -9

 .األلفاظ، قاله يف عبد اهللا بن يزيد

 :وصف الراوي بعدم احلفظ وقبول التلقني -10

 .به عبد احلميد بن إبراهيم كام وصف

 :وفاته: املطلب اخلامس

يف : اختلف األئمـة يف تعيـني سـنة وفاتـه، فقيـل

، ـه269سنة : قيل، وـه273: ، وقيلـه272وسط سنة 

 واهللا أعلم. واألول أصح؛ فهو قول األكثر

* * * 

 املبحث الثاين

 موازنة أقوال اإلمام حممد بن عوف 

 يف تعديل الرواة مع أقوال النقاد

بعــد التتبــع واالســتقراء ألقــوال ابــن عــوف يف 

الرواة، وقفت عىل تسعة عرش راوًيا نص عىل تعـدليهم، 

 وقد رتبتهم وفق حروف عىل تفاوت يف مراتب التعديل،

 : املعجم، عىل النحو اآليت

َبْيـدي، -]1[ اك الزُّ  إبراهيم بن العالء بن الـضحَّ

 ).د (]هـ235ت [ )ابن ِزْبِريق(أبو إسحاق احلميص، 

 عنـدما ُذِكـر لـه -قال اإلمـام حممـد بـن عـوف 

 :- »اسـتعتبوا اخليـل تعتـب «حديث إبراهيم بن العالء

  ا فأنكرته، وقلت لـه فرتكـه، رأيته عىل ظهر كتابه ملحقً «

وهذا من عمل ابنه حممد بن إبراهيم : - قال ابن عوف -

، مل يكن فشيٌخ غري ُمتَّهمكان يرسق األحاديث، فأما أبوه 

 .وهو من شيوخه. )20(»يفعل من هذا شيًئا

 :أقوال األئمة فيه

 :وقـال ابـن عـدي. )21(»صـدوق «:قال أبو حاتم

يَّة وغريمها مستقيمة، حديثه عن إسامعيل بن عياش وبق«

ومل ُيَرم إال هبذا احلديث، وُيْشبِه أن يكون من عمـل ابنـه 

 . )23()الثقات(وذكره ابن حبان يف . )22(»كام ذكره ابن عوف

 :وقال أبو داود .)24(»شيخ صدوق «:وقال الذهبي

ويف موضع آخر نقله عنه اآلجري، أنـه . )25(»ليس بيشء«

هـر، فقـد روى عنـه، وهذا أظ. )26(»ثقة، كتبت عنه «:قال

                                                 
، تاريخ دمـشق، البـن عـساكر )7/547(الكامل، البن عدي   ) 20(

بـدل » كـان يـسوي األحاديـث«: ويف تاريخ دمشق). 7/90(

وقـد اختلـف األئمـة يف لقبـه، فقـال ابـن عـساكر، . »يرسق«

قـال . ابن ِزْبريق، وهـو األظهـر: ِزْبريق، وقال غريهم: واملِّزي

. »زعم إبراهيم أن أباه كان ُيـدعى ِزْبريـق«: البخاري يف ترمجته

ــاريخ الكبــري    وذكــره ُمُغْلطــاي عــن أيب داود، ). 1/307(الت

إبـراهيم : والـذي قالـه املـزي«: وأيب حاتم وغريمها، ثـم قـال

إكـامل . » إال ابن عـساكراملعروف بزبريق، ال أعلم له فيه سلًفا

 .واهللا أعلم). 1/263(هتذيب الكامل 

 ).2/121(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 21(

 ).7/547(الكامل، البن عدي   ) 22(

 ). 8/71(الثقات، البن حبان : انظر  ) 23(

 ). 1/220(الكاشف، للذهبي   ) 24(

 ). 1/149(هتذيب التهذيب، البن حجر   ) 25(

يف املطبـوع، وذكـره أصـحاب اجلـامع يف اجلـرح مل أقف عليـه   ) 26(

 . ، وهو كتاب معارص)1/31(والتعديل 
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فإنه ال يروي إال عـن  «:وهو من شيوخه، قال ابن حجر

 .)27(»ثقة عنده

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من خالل أقوال األئمة اتفاقهم عىل تعديلـه 

عــىل تفــاوت يف الرتبــة، وأمــا مــا جــاء عــن أيب داود يف 

تضعيفه، فيظهـر أنـه مرجـوح؛ إذ هـو مـن شـيوخه، أو 

 .ان قبل الكتابة عنهحيتمل أنَّ جرحه ك

ــه ــول في ــة الق ــستقيم : وخالص ــدوق م ــه ص أن

احلديث، ومل ُينكر عليه إال حديث واحد، وقد رجع عنه، 

وبذلك يكون ابن عوف قد وافق األئمة يف تعديله إال أنه 

 .واهللا أعلم. مل ينص عىل رتبته

 ثور بن يزيد بن زياد الَكَالِعـي، أبـو خالـد -]2[

 ).خ د ت س ق] (بعدها: ، وقيلـه150ت [احلميص 

 .)28(»ثوٌر ثقة «:قال اإلمام حممد بن عوف

 :أقوال األئمة فيه

ــان،  ــى القط ــة، وحيي ــن عيين ــوري، واب ــه الث   وثق

وابــن معــني، وأمحــد بــن حنبــل، وُدَحــيم، والنــسائي، 

 .)29(وغريهم

                                                 
 ). 2/344(هتذيب التهذيب، البن حجر   ) 27(

 ). 2/310(الكامل، البن عدي   ) 28(

، العلـل )3/192) (روايـة الـدوري(تاريخ ابـن معـني : انظر  ) 29(

ب ، هتذي)2/564) (رواية ابنه عبد اهللا(ومعرفة الرجال ألمحد 

 ). 427-4/422(الكامل، للمزي 

وقال . )30(»كان ثور صحيح احلديث «:وقال وكيع

ال أرى  «:وقال ابن عدي. )31(»صدوق حافظ «:أبو حاتم

وهو مستقيم .. .بحديثه بأًسا إذا روى عنه ثقة أو صدوق

 .)32(»احلديث صالح يف الشاميني

وكان األوزاعي، وعطاء اخلراسـاين ينهيـان عـن 

 .)33(جمالسته؛ ألجل قوله بالقدر

 :املوازنة بني األقوال

تبّني اتفاق األئمة عىل ثقته يف احلديث إال أنه كان 

مارأيت  «:يى القطان، وقاليرى القدر، وقد رفع شأنه حي

ونص ابـن حجـر عـىل . )34(»شامي�ا أوثق من ثور بن يزيد

اتفقـوا عـىل تثبيتـه يف  «:اتفاق األئمة عىل تثبيتـه، وقـال

ونقـل املــِّزي عـن بعـض . )35(»احلديث مع قوله بالقـدر

 .)36(العلامء أنه تربأ من القول بالقدر

أنـه ثقـة يف احلـديث، ومـن : وخالصة القول فيه

م فيه فألجل بدعة القول بالقـدر، وقيـل برجوعـه، تكل

واهللا . وبذلك يكون ابن عوف قد وافق األئمة عىل توثيقه

 .أعلم

                                                 
 ). 4/423(هتذيب الكامل، للمزي   ) 30(

 ). 2/469(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 31(

 ). 2/314(الكامل، البن عدي   ) 32(

 ). 4/425(هتذيب الكامل، للمزي : انظر  ) 33(

 ). 4/422 (املرجع السابق  ) 34(

 ). 1/394(مقدمة فتح الباري   ) 35(

 ). 4/426(ذيب الكامل، للمزي هت: انظر  ) 36(
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 حكــيم بــن عمــري بــن األحــوص العنــيس -]3[

 ).د ق. (اهلمداين، أبو األحوص احلميص

 .)37(»شيخ صالح «:قال اإلمام حممد بن عوف

 :أقوال األئمة فيه

. )38(» قليـل احلـديثكان معروًفا، «:قال ابن سعد

مـن  «:وقال ابـن حبـان. )39(»ال بأس به «:وقال أبو حاتم

 : وقال الذهبي، وابن حجر. )40(»ثقات الشاميني ومتقنيهم

 .)41(»هيم «:وزاد ابن حجر. »صدوق«

 :املوازنة بني األقوال

تبــّني مــن كــالم األئمــة اتفــاقهم عــىل تعديلــه، 

ىل أنـه واختلفوا يف رتبته، فمـنهم مـن وثقـه واألكثـر عـ

صدوق حسن احلديث، وأما زعـم الـوهم الـذي أورده 

 .ابن حجر فلم أقف عىل من ذكره قبله

  أنه ال بأس بـه، وقـد وافـق : وخالصة القول فيـه

ابن عوف األئمة عىل تعديلـه، ووافـق أكثـرهم عـىل أن 

حديثه حسن ال بأس به؛ فقد ورد كالمه يف املوازنـة بينـه 

ــه األحــوص وقــد ضــّعفه، وســ يأيت ذكــره يف وبــني ابن

 .واهللا أعلم. املجروحني إن شاء اهللا

                                                 
 ).7/358(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 37(

 ).7/452(الطبقات الكربى، البن سعد   ) 38(

 ).3/206(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 39(

 ).184ص(مشاهري علامء األمصار، البن حبان   ) 40(

، تقريب التهذيب، البـن حجـر )1/347(الكاشف، للذهبي   ) 41(

)1476.( 

يح بـن يزيـد احلـرضمي، أبـو -]4[  َحْيوة بن ُرشَ

 ).خ د ت ق( ]هـ224ت [العباس احلميص 

أول مـا قـدم علينـا  «:قال اإلمام حممد بن عوف

وهـو . )42(» الثقـةأمحد بن حنبل َمرَّ بنا إىل حيوة بن رشيح

 .من شيوخه

 :أقوال األئمة فيه

ابن معني، وأمحد بن حنبل، ويعقوب بن شيبة، وثقه 

ثقـة  «:وقال أبو حـاتم. )43(واخلطيب البغدادي، وابن حجر

اإلمـام، املـتقن،  «:وقـال الـذهبي يف ترمجتـه. )44(»صدوق

 .)45(»وكان من أوعية العلم.. .املحدث، الثبت

 :املوازنة بني األقوال

 . تبني من كالم األئمة اتفاقهم عىل توثيق حيوة

أنه ثقة، جممـع عـىل توثيقـه، : ة القول فيهوخالص

 .واهللا أعلم. وقد وافق ابن عوف األئمة عىل اتفاقهم

 سليم بن عثامن الطائي الَفْوزي، أبو عـثامن -]5[

 .]هـ210ت201ت [ احلميص

 ملـــّا ُســِئل عــن -قـال اإلمــام حممــد بــن عــوف 

                                                 
 ). 72ص(تاريخ أسامء الثقات، البن شاهني   ) 42(

، تـاريخ أسـامء الثقـات، )327ص(سؤاالت ابن اجلنيد : انظر  ) 43(

، املتفق واملفـرتق، للخطيـب البغـدادي )72ص(البن شاهني 

، تقريــب )7/484(، هتــذيب الكــامل، للمــزي )1/708(

 ). 1601(التهذيب، البن حجر 

 ).3/307 (اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم  ) 44(

 ).669-10/668(سري أعالم النبالء، للذهبي   ) 45(
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كـان شـيًخا قـد  «:-أحاديث سليم عن حممد بـن زيـاد 

   فكتبهـا النـاس عنـه، قلـت هبا من حفظـهصاحلًا ُحيَّدث 

، وقـد مل نكن نتهمه: فتتهمه فيها؟، قال: - أي السائل -

 .)46(»حتدث الناس هبا عنه

 :أقوال األئمة فيه

بيدي . )47(»كان ثقـة «:قال إسحاق بن إبراهيم الزُّ

. )48(»عنده عجائب «:وقال البخاري، ومسلم، وأبو حاتم

حاديثه عن حممد بـن وقد أنكر عليه أبو زرعة الدمشقي أ

ال تشبه حديث الثقات عـن حممـد  «:زياد األهلاين، وقال

  وقــال . )49(»مــسّواة موضــوعة «:وقــال مــرةً . »بــن زيــاد

ــان ــائري  «:ابــن حب ــه ســليامن بــن ســلمة اخلب روى عن

األعاجيب الكثرية، ولست أعرفه بعدالة وال جرح، وال 

 راو له راو غري سليامن، وسليامن ليس بيشء، فإن ُوِجد له

غري سليامن بن سلمة اعُتِرب حديثه، ويلزق بـه مـا يتأهلـه 

لـه رواة غـريه،  «:قال ابن حجـر. )50(»من جرح أو عدالة

يروي عن حممد بـن  «:وقال ابن عدي. )51(»وتعّني توهينه

وما أظن أن له غريها إال اليسري من . .زياد األهلاين مناكري

                                                 
 ).4/334(الكامل، البن عدي   ) 46(

 ). 4/184(لسان امليزان، البن حجر   ) 47(

، الكنى واألسـامء، ملـسلم )4/125(التاريخ الكبري، للبخاري   ) 48(

 ).4/216(، اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم )1/548(

 ).4/334(الكامل، البن عدي   ) 49(

 ).6/415(الثقات، البن حبان   ) 50(

 ).4/184(لسان امليزان، البن حجر   ) 51(

  .)52(»احلديث

 .)53(»متهم واهٍ  «:وقال الذهبي

 :املوازنة بني األقوال

تبني اتفاق األئمة عىل توهينه بشدة، وأن أحاديثه 

موضـوعة، إال : عن حممد بن زياد منكرة، وقال بعـضهم

أهنم مل يتفقوا عىل اهتامه، وأما قول ابـن عـوف فيـه فهـو 

تعديل لديانته ال لضبطه وحفظـه، بـل أشـار إىل سـبب 

ء نكارة أحاديثه لكونه حـّدث هبـا مـن حفظـه وهـو يس

احلفظ، وأما توثيق إسحاق بن إبراهيم لـه فغـري معتـرب؛ 

 .، وقد خالف اتفاق األئمة)54(فإسحاق متكلم فيه

أنــه واهــي احلــديث، ومل  :وخالصــة القــول فيــه

خيالف ابن عوف يف ذلك؛ فثناؤه عىل ديانته، وأمـا عـدم 

أحدمها أنه معارص له ومن أهل : اهتامه فريجع إىل سببني

 . ال سيام وهو يعلم صالحهبلده وهو أعلم به، 

أنه مل يتفـق األئمـة عـىل اهتامـه بالوضـع، : الثاين

 .واهللا أعلم. فهناك من أنكر أحاديثه فحسب

 عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد املخزومـي، - ]6[

 ).م ت س ق (]هـ264ت [أبو زرعة الرازي 

قدم علينا أبو زرعـة  «:قال اإلمام حممد بن عوف

ب منه، مما وهـب اهللا لـه مـن الـصيانة فام ندري مما يتعج

                                                 
 ).336-4/334(الكامل، البن عدي   ) 52(

 ).1/284(املغني يف الضعفاء، للذهبي   ) 53(

 ). 1/181(ميزان االعتدال، للذهبي : انظر  ) 54(
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 .وهو من شيوخه. )55(»واملعرفة، من الفهم الواسع

 :أقوال األئمة فيه

إمـام ثقـة مـشهور، جممـٌع عـىل جاللتـه وإتقانــه 

وحفظه، وقد عّده اإلمام أمحد أحد األربعة الذين انتهـى 

 :وقـال اخلطيـب البغـدادي. )56(إليهم احلفظ يف خراسان

وقال . )57(»ا، متقنًا، حافًظا، مكثًرا صادًقاكان إماًما رباني� «

  قــال .. .أحـد األعـالم «:الـذهبي خمتـًرصا مـا قيــل فيـه

كل حديث ال يعرفـه أبـو زرعـة فلـيس لـه : ابن راهويه

 .)58(»أصل، مناقبه تطول

أنه إمـام حـافظ جممـع عـىل : وخالصة القول فيه

توثيقه، وقد وافق ابن عوف األئمة يف ثنائهم واعـرتافهم 

امة أيب زرعة الرازي، فله مناقـب تطـول، يـضيق هبـا بإم

 .واهللا أعلم. )59(البحث

 اُجلَبـْييل –ِحيَّـان :  وقيـل- ُعَبْيد بن ِحّبـان -]7[

احيل، الدمشقي   .]هـ220-211ت [السَّ

وهـو . )60(»ال بأس به «:قال اإلمام حممد بن عوف

                                                 
 ).12/33(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي   ) 55(

 ). 12/33 (املرجع السابق  ) 56(

 ). 12/33 (املرجع السابق  ) 57(

 ).1/683(الكاشف، للذهبي   ) 58(

، ) 33/ 12( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي : لالستزادة، انظر  ) 59(

، سري أعالم النبالء، للذهبي )19/89(هتذيب الكامل، للمزي 

)13/65.( 

 ).38/171(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 60(

 .من شيوخه

 :أقوال األئمة فيه

فيـه جـرًح وال ترجم له ابن أيب حـاتم ومل يـذكر 

 . )62(»مستقيم احلديث «:، وقال ابن حبان)61 (تعديالً 

 :املوازنة بني األقوال

 بأس بـه، وهـو يظهر من كالم األئمة أن ُعبيًدا ال

سيام ومل أقف عىل من جرحـه، وقـد مستقيم احلديث، ال

ــشقي،  ــة الدم ــأيب زرع ــات، ك ــة الثق ــه األئم   روى عن

 .وابن عوف، وغريمها

   أنه ال بأس بـه، وقـد وافـق :وخالصة القول فيـه

ابُن حبان ابَن عوف يف تعديله، وكذلك اعتمد قوله مـن 

 .واهللا أعلم. ترجم للراوي ومل يزد عليه أو يتعقبه بيشء

 عمرو بن عثامن بن سعيد بن كثري القريش، -]8[

 ).د س ق (]هـ250ت [أبو حفص احلميص 

 وأخوه حييى بن عثامن بن سعيد، أبو سليامن -]9[

 ).د س ق (]هـ255ت  [)63(احلميص

: ُسِئل اإلمام حممد بن عوف أي مـا أحـب إليـك

كالمها ثقـة يف  «:عمرو بن عثامن أم حييى بن عثامن، فقال

، ولكن حييى كان عابًدا، وعمرو أبرص باحلديث احلديث

                                                 
 ).5/405(، البن أيب حاتم اجلرح والتعديل: انظر  ) 61(

 ).8/433(الثقات، البن حبان   ) 62(

قّدمت حييى بن عثامن؛ نظًرا ألن السياق فيهام مجيًعا، فكان مـن   ) 63(

 .األنسب ذكره بعد أخيه عمرو
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 .وحييى بن عثامن من شيوخه. )64(»منه

 :أقوال األئمة يف عمرو

ن القاسـم، وثقه أبو داود، والنسائي، ومسلمة بـ

ــساين ــيل الغ ــو ع ــذهبي، . )65(وأب ــاتم، وال ــو ح ــال أب   وق

ويف . »حـافظ «:وزاد الـذهبي. )66(»صدوق «:وابن حجر

وقـال أبـو زرعـة . )67(»احلافظ الثبـت «:موضع آخر قال

كان أحفظ مـن حممـد بـن املـصفى، وأحـبهام  «:الرازي

عمـرو بـن عـثامن  «:وقال ابن سّيار الفرهـاذاين. )68(»إيل

 ابـن املـصفى، وُدَحـيم عنـدي أجـل مـنأحب إيل مـن 

ــرو ــدي. )69(»عم ــن ع ــال اب ــصدق: وق ــروف بال   . مع

ولـيس هبـم  «:وأثنى عىل أخيـه حييـى ووالـدمها، وقـال

 . )70(»بأس

                                                 
 ).64/326(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 64(

، إكــامل هتــذيب )60ص(مــشيخة النــسائي، للنــسائي : انظــر  ) 65(

 ).10/226(الكامل، ملغلطاي 

ــاتم   ) 66( ــن أيب ح ــديل، الب ــرح والتع ــف، )6/249(اجل ، الكاش

 ). 5073(، تقريب التهذيب، البن حجر )2/83(للذهبي 

 ).12/305(سري أعالم النبالء، للذهبي   ) 67(

 وسيأيت ذكر ابن -). 6/249(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 68(

 . -املصفى يف الرتمجة التي بعدمها 

اهللا وابن سّيار هو عبد). 46/280(اكر  دمشق، البن عستاريخ  ) 69(

كـان «: بن حممد بن سيار الفرهاذاين، إمام ناقد، قال ابن عـدي

الكامـل، البـن عـدي . »من األثبات وكان لـه بـرص بالرجـال

)1/236 .( 

 ).9/120(الكامل، البن عدي   ) 70(

 :أقوال األئمة يف حييى

وقـال . )71(»نعم الـشيخ هـو «:قال أمحد بن حنبل

رأيت أمحـد بـن حنبـل  «:حممد بن عوف يف موضع آخر

كان رجًال  «:وقال أبو حاتم. )72(»الصالةُجيِّله، وُيقّدمه يف 

ووثقه النسائي، وقال يف موضـع . )73(»صاحلًا ثقة صدوًقا

  صـدوق، لّينـه  «:وقـال الـذهبي. )74(»ال بأس بـه «:آخر

ثقـة  «:وقال يف موضـع آخـر. »أبو عروبة احلراين وحده

صــدوق  «:وقــال ابــن حجــر. )75(»عابــد، مــن األبــدال

 :اين، احلسني بن أيب معرشوقال أبو عروبة احلر. )76(»عابد

ال يسوى نواة يف احلديث، كان يتلقن كـل يشء، وكـان «

له أحاديث صاحلة عن : قال ابن عدي. »ُيعرف بالصدق

شيوخ الشام، ومل أَر أحًدا يطعن فيه غري بـن أيب َمْعـرش، 

وأثنى عىل أخيه عمرو ووالدمها، . وهو معروف بالصدق

 .)77(»وليس هبم بأس «:وقال

 :بني األقوالاملوازنة 

تبّني من كالم األئمة اتفاقهم عىل تعـديل عمـرو 

                                                 
 ).9/174(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 71(

 ).64/326(ق، البن عساكر تاريخ دمش  ) 72(

 ).9/174(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 73(

 ).31/461(هتذيب الكامل، للمزي   ) 74(

ــدال   ) 75( ــزان االعت ــف )4/396(مي ــا ) 2/371(، الكاش كالمه

 .للذهبي

 ).7604(تقريب التهذيب، البن حجر   ) 76(

 ).9/120(الكامل، البن عدي   ) 77(
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بن عثامن، عىل اختالٍف يف املرتبة، واألكثر عىل توثيقه وهـو 

 األظهر، وأما حييى فاألئمة عىل تعديله عـدا ابـن أيب معـرش

ــه  ــىل عدالت ــى ع ــبطه، وأثن ــه وض ــم يف حفظ ــد تكل فق

وصالحه، وتفـرده بجرحـه ال أثـر لـه يف مقابـل اتفـاق 

 .ألئمةا

أهنام ثقتان يف احلديث، وقد  :وخالصة القول فيهام

  وافق ابن عـوف أئمـة هـذا الـشأن يف توثيـق الـراويني، 

 .واهللا أعلم. كأيب داود، وأيب حاتم، والنسائي، وغريهم

 حممد بن َحْرب، أبو عبـد اهللا، احلمـيص، -]10[

 ).خ م د ت س ق (]هـ194ت [اَخلْوالين، األبرش 

 .)78(»ثقة «: بن عوفقال اإلمام حممد

 :أقوال األئمة فيه

، وقـال )79(وثقه ابن معـني، والعجـيل، والنـسائي

مه عىل بقّية. »ليس به بأس «:أمحد بن حنبل  .)80(الوقدَّ

وقــال . )81(»صــالح احلــديث «:وقــال أبــو حــاتم

ّديق وقـال . )82(»كان مـن خيـار النـاس «:خشنام بن الصِّ

 جمّوًدا حلديث وثقه حييى بن معني وغريه، وكان «:الذهبي

                                                 
 ).52/276(ر تاريخ دمشق، البن عساك  ) 78(

، معرفـة )79ص) (روايـة الـدارمي(تـاريخ ابـن معـني : انظر  ) 79(

، هتـــذيب الكـــامل، للمـــزي )2/234(الثقـــات، للعجـــيل 

)25/46.( 

 ).52/276(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 80(

 ).7/237(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 81(

 ).25/47(هتذيب الكامل، للمزي   ) 82(

 .)84(»ثقة عند اجلميع «:وقال ابن حجر. )83(»الشاميني

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة اتفاقهم عىل تعديلـه، وذكـر 

ابن حجر أنه ثقة عند اجلميع، وفيه نظر؛ فهو عنـد أمحـد 

بن حنبل دون الثقـة، وعنـد أيب حـاتم يف أدنـى مراتـب 

 .  توثيقهالتعديل، إال أن األغلب عىل

أنه ثقة، وقد وافق ابن عوف : وخالصة القول فيه

 .واهللا أعلم. أغلب األئمة يف ذلك

 حممد بن زياد األهلاين، أبو سفيان احلميص -]11[

 ).خ د ت س ق (]هـ140ت نحو [

ثقة حسن احلـديث،  «:قال اإلمام حممد بن عوف

 . )85(»حّدث عنه األجّالء خالد بن َمْعَدان وجرير

 :ئمة فيهأقوال األ

وثقه ابن معني، وابن املديني، وأمحد بـن حنبـل، 

ــريهم ــسائي، وغ ــذي، والن ــو داود، والرتم   وزاد . )86(وأب

. )87(»ال بأس بـه «:وقال أبو حاتم. »مأمون «:ابن املديني

                                                 
 ).9/58(ء، للذهبي سري أعالم النبال  ) 83(

 ).10/202(فتح الباري، البن حجر   ) 84(

 ).2/267(الكامل، البن عدي   ) 85(

، سـؤاالت )4/428) (رواية الدوري(تاريخ ابن معني : انظر  ) 86(

ــن املــديني  ــاريخ، )151ص(ابــن أيب شــيبة الب ــة والت ، املعرف

ــسوي  ــاتم )2/456(للف ــن أيب ح ــديل، الب ــرح والتع ، اجل

 ).25/221(الكامل، للمزي ، هتذيب )7/257(

 ).7/257(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 87(
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ال يعتد من روايته إال ما كان من رواية  «:وقال ابن حبان

 من املتقنني، كـل مـا يف «:ويف موضع آخر. »الثقات عنه

 .)88(»أحاديثه من املناكري البلية فيها ممن دونه

وثقه أمحد والناس، ومـا علمـت  «:وقال الذهبي

أخرج البخـاري يف : فيه مقالة سوى قول احلاكم الشيعي

الصحيح ملحمد بن زياد، وحريز بن عثامن، ومها ممن قـد 

ما علمت هذا من حممد، بل : قلت. اشتهر عنهم النصب

قـف عـن أمـري املـؤمنني عـيل غالب الـشاميني فـيهم تو

<..«)89(. 

 :املوازنة بني األقوال

تبني من كالم األئمة اتفاقهم عىل تعديل األهلـاين، 

واجلمهور عىل توثيقه، وأما مناكري حديثه فمن الرواة عنـه 

ال منه، وأما مقالة احلاكم فيه فال ترضه، فقد تعقبه الذهبي 

 .نيونفاه عنه وبّني أن التوقف مذهب غالب الشامي

أنه ثقة مـأمون، وقـد وافـق : وخالصة القول فيه

 .واهللا أعلم. ابن عوف أئمة هذا الشأن يف توثيقه

   حممــد بــن مــصّفى بــن هبلــول القــريش، -]12[

 ).د س ق (]هـ246ت [أبو عبد اهللا احلميص 

رأيـت حممـد بـن  «:قال اإلمام حممـد بـن عـوف

؟، إىل يا أبا عبد اهللا أليس قد ُمتَّ : مصفى يف النوم، فقلت

                                                 
، كالمها )188ص(، مشاهري علامء األمصار )5/372(الثقات   ) 88(

 .البن حبان

 ).3/551(ميزان االعتدال، للذهبي   ) 89(

يـا أبـا عبـد اهللا، : فقلـت.. .إىل خـري: ما رصت؟، قـال

: ، قال! ، وصاحب سنة يف اآلخرة؟صاحب ُسنّة يف الدنيا

 .وهو من شيوخه. )90(»فتبسم إيل

 :أقوال األئمة فيه

ويف . )91(»صــدوق «:قــال أبــو حــاتم، والنــسائي

وقــال مـسلم بــن . )92(»صـالح «:موضـع آخـر للنــسائي

وقــال . )93(»ثقــة مــشهور «:القاســم وأبــو عــيل الغــساين

 :ويف موضــع آخــر. »ثقــة يغــرب. .احلــافظ «:الــذهبي

ــشهور صــدوق« ــامء .. .م ــن عل ــاحب ســنة، م ثقــة ص

كان خملًطا، وأرجو أن  «:وقال صالح جزرة. )94(»احلديث

  وقـال . )95(»يكون صادًقا، وقد حـّدث بأحاديـث منـاكري

كـان يـسوي احلـديث كبقيـة بـن  «:أبو زرعة الدمشقي

  وقـال . )97(»وكـان خيطـئ «:وقال ابـن حبـان. )96(»الوليد

 .)98(»صدوق له أوهام، وكان يدلس «:ابن حجر

                                                 
 ).55/414(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 90(

كـامل هتـذيب ، إ)8/104(اجلرح والتعديل، البـن أيب حـاتم   ) 91(

 ).10/361(الكامل، ملغلطاي 

 ).50ص(مشيخة النسائي، للنسائي   ) 92(

 ).10/361(إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي   ) 93(

كالمهــا ) 4/43(، ميــزان االعتــدال )2/222(الكاشــف   ) 94(

 .للذهبي

 ).26/469(هتذيب الكامل، للمزي   ) 95(

 ).45ص(طبقات املدلسني، البن حجر   ) 96(

 ).9/101(، البن حبان الثقات  ) 97(

 ).6304(تقريب التهذيب، البن حجر   ) 98(
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 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة أن فيه مقال بـسبب تدليـسه 

ومـا عنـده مــن منـاكري، لكـنهم يف اجلملــة عـىل القــول 

بتعديله، واختلفوا يف رتبته بني صدوق، وثقة، واألغلب 

 .عىل أنه صدوق

، أنه صـدوق صـاحب ُسـنّة: وخالصة القول فيه

وهو إىل الثقة أقرب؛ السيام وقد روى عنه أئمة ثقـات ال 

، كـأيب داود، وبقـي )غالًبا(يروون إال عن ثقات عندهم 

، وبذلك يكون ابن عوف قد وافـق األئمـة يف )99(بن خملد

 .واهللا أعلم. تعديله إال أنه مل ينص عىل رتبته

بـن جـابر بـن األخـنس  حممد بن واسـع -]13[

 ).م د ت س (]هـ123ت [األزدي، أبو بكر البرصي 

 .)100(»صاحب حديث «:قال اإلمام حممد بن عوف

 :أقوال األئمة فيه

وقـال . )101(»، رجـل صـالح]ثقـة[ «:قال العجيل

كان ناسًكا تقي�ا ورًعـا عابـًدا  «:موسى بن هارون احلّامل

 :قال ابن أيب حـاتمو. )102(»رفيًعا جليًال ثقة عاملـًا مجع اخلري

روى عن : رجل صالح من العباد، سألت أيب عنه، فقال«

                                                 
 ).5/331(، )2/344(هتذيب التهذيب، البن حجر : انظر  ) 99(

 ).10/381(إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي   ) 100(

إنام أثبتته . »ثقة«: وليس فيه). 2/255(معرفة الثقات، للعجيل   ) 101(

 .هوغري) 56/144(بقية املصادر كتاريخ دمشق 

 ).10/380(إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي   ) 102(

 :قـال الـذهبي. )103(»سامل عـن ابـن عمـر حـديًثا منكـًرا

 . )104(»النكارة إنام هي من قبل الراوي عنه«

كان من الُعّباد املتقشفة والزهاد  «:وقال ابن حبان

.. .ثقـة عابـد «:وقال الدارقطني. )105(»املتجردين للعبادة

ــ ــعفاءُب ــه ض ــرواة عن ــاكم. )106(»ِيل ب ــال احل ــة  «:وق ثق

 . )108(»ثقة كبري الشأن «:وقال الذهبي. )107(»مأمون

ا «:وقال املزي . )109(»مناقبـه وفـضائله كثـرية جـد�

حممـد : وُسِئل حييى القطان عن مجاعة من الزهاد، مـنهم

مـا رأيـت الـصاحلني يف يشء أكـذب  «:بن واسع، فقال

 .)110(»كل أحدمنهم يف احلديث، يكتبون عن 

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة اتفاقهم عىل عدالة حممد بـن 

واسع وصالحه ورفعة شـأنه، وأمـا مـن حيـث ضـبطه 

وثقته يف احلديث، فاألغلب عىل توثيقه، وقد تكلـم فيـه 

حييى القطان بجرٍح جممٍل غري مفّرس، وهو من املتشددين 

 روايتـه للحـديث يف النقد، وكذلك غمزه أبـو حـاتم يف

                                                 
 ).8/113(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 103(

 ).4/58(ميزان االعتدال، للذهبي   ) 104(

 ).7/366(الثقات، البن حبان   ) 105(

 .قشقري: ت). 62ص(سؤاالت الربقاين للدارقطني   ) 106(

 ).18ص(معرفة علوم احلديث، للحاكم   ) 107(

 ).2/228( للذهبي الكاشف،  ) 108(

 ).26/579(هتذيب الكامل، للمزي   ) 109(

 ).4/58(ميزان االعتدال، للذهبي   ) 110(
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املنكر عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، وظهر أن العلـة مـن 

الراوي عنه كام ذكر الذهبي، وأشار إىل ذلك الـدارقطني 

 .قبله، وليس من حممد بن واسع

أنه ثقـة عابـد كبـري الـشأن، : وخالصة القول فيه

 .واهللا أعلم. وقد وافق ابن عوف أغلب األئمة يف وصفه

ــن الو-]14[ ــدي،  حممــد ب َبْي ــامر الزُّ ــن ع ــد ب   لي

 ).خ م د س ق (]هـ147 أو 146ت [أبو اهلذيل احلميص 

من ثقات املـسلمني،  «:قال اإلمام حممد بن عوف

َبْيدي عن الزهري فاستمسك   .)111(»]ـهب[وإذا جاءك الزُّ

 :أقوال األئمة فيه

كان من أصحاب الزهري، وكان الزهري معجًبا 

ُسِئل مرًة عن مـسألة، و. به، ويقدمه عىل مجيع أهل محص

وأثنـى عـىل علمـه . »!كيف وعندكم الُزَبْيـدي؟ «:فقال

وقـال . )112(»احتوى عىل ما بني جنَبيَّ مـن العلـم «:وقال

من فاتـه عنـي يشء مـن حـديثي فليـسمعه مـن  «:أيًضا

ما أحـد مـن أصـحاب  «:وقال األوزاعي. )113(»الُزَبْيدي

لـيس يف  «:قال أبو داود. )114(»الزهري أثبت من الُزَبْيدي

وسـاواه ابـن معـني وأمحـد بـن حنبـل . )115(»حديثه خطأ

                                                 
وما بـني املعقـوفتني ). 56/196(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 111(

 ).26/590(زيادة من هتذيب الكامل 

 ).432ص(تاريخ أيب زرعة الدمشقي : انظر  ) 112(

  ).56/194(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 113(

 ).56/194 (املرجع السابق  ) 114(

 ).26/590(هتذيب الكامل، للمزي   ) 115(

من أثبت  «:بشعيب بن أيب محزة، الذي قال فيه ابن معني

وقّدمـه ابـن املـديني وُدحـيم عـىل . »الناس يف الزهـري

. )117(»كان عندنا ثقـة ثبًتـا «:وقال ابن املديني. )116(شعيب

كان ثقة إن شاء اهللا، وكان أعلـم أهـل  «:وقال ابن سعد

ــديث ــالفتوى واحل ــشام ب ــني، . )118(»ال ــن مع ــه اب   ووثق

وأبو زرعة الرازي، والعجيل، وجعفر بن حممد الفريايب، 

 :وقـال ابـن حبـان. )119(والنسائي، وابن عدي، وغـريهم

وهو مـن .. .كان من احلفاظ املتقنني، والفقهاء يف الدين«

 .)120(»الطبقة األوىل من أصحاب الزهري

 : املوازنة بني األقوال

 األئمة عىل توثيق الُزبيدي وإتقانه، ووافقهم اتفق

 .واهللا أعلم. ابن عوف عىل ذلك

   املـَُعاىف بـن ِعْمـران الظِّْهـري اِحلْمـَريي، -]15[

 .]هـ200ت بعد [ أبو ِعْمران احلميص

مـا رأيـت مثلـه يف  «:قال اإلمام حممد بن عـوف

 .)121(»عقله وفضله وورعه

                                                 
ــر  ) 116( ــساكر : انظ ــن ع ــشق، الب ــاريخ دم ــب )56/194(ت ، تقري

 ).2798(التهذيب البن حجر 

 ).122ص(سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني   ) 117(

 ).7/465(الطبقات الكربى، البن سعد   ) 118(

، معرفـة )1/111) (يـة ابـن حمـرزروا(تاريخ ابن معني : انظر  ) 119(

، اجلرح والتعديل، البن أيب حـاتم )2/255(الثقات، للعجيل 

 ).196، 56/192(، تاريخ دمشق، البن عساكر )8/112(

 ).7/373(الثقات، البن حبان   ) 120(

 ).5/198(تاريخ اإلسالم، للذهبي   ) 121(
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 :أقوال األئمة فيه

اتم ومل يـذكر فيـه جرًحـا وال ترجم له ابن أيب ح

، وقـال )123 ()الثقـات(، وذكـره ابـن حبـان يف )122(تعديالً 

ــذهبي ــاء اهللا «:ال ــدوق إن ش ــر. »ص ــع آخ  :ويف موض

 .)125(»مقبول «:وقال ابن حجر. )124(»ثقة«

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة تعديلهم للمـُعاىف بن عمران 

ن حجر إن مل ُيتابع كام هي عىل اختالٍف يف الرتبة، ولّينه اب

قاعدته، ويف ذلك نظر؛ فتوثيق الذهبي وذكر ابن حبان له 

، وعدم الوقوف عىل جرٍح فيه ورواية مجاعة )الثقات(يف 

من الثقات عنه، قرائن ترفع من رتبته، فحديثـه ال ينـزل 

 .عن رتبة احلسن

أنه صدوق ال بأس به، وقـد : وخالصة القول فيه

ون تعيـٍني لرتبتـه، وبـذلك وافقـه أثنى عليه ابن عوف د

 .واهللا أعلم. األئمة عىل تعديله

َالمي، أبــو حممــد -]16[  ُمَعــان بــن رفاعــة الــسَّ

 .)ق (]هـ150ت بعد [احلميص : الدمشقي، ويقال

 .)126(»ال بأس به «:قال اإلمام حممد بن عوف

                                                 
 ).8/400(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم : انظر  ) 122(

 ).9/199(الثقات، البن حبان : انظر  ) 123(

، )4/134(، ميــزان االعتــدال )9/86(ســري أعــالم النــبالء   ) 124(

 . كالمها للذهبي

 ).6746(تقريب التهذيب، البن حجر   ) 125(

 ).59/10(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 126(

 :أقوال األئمة فيه

، ويف رواية )127(وثقه ابن املديني، وُدحيم الدمشقي

وقال حممد بـن  .)128(»كان شيًخا ضعيًفا «:ن املدينيعن اب

مل  :ُمَعان بن رفاعة؟، فقال: قيل ألمحد بن حنبل «:عوف

 .)130(»لـيس بـه بـأس «:وقال أبو داود. )129(»يكن به بأس

. )131(»يكتب حديثه وال حيتج بـه. .شيخ «:وقال أبو حاتم

ويف . »صــاحب حـديث لــيس بمــتقن «:وقـال الــذهبي

لـيس  «:ويف موضع آخر. »لف فيهلّني اخت «:موضع آخر

لـني احلـديث كثـري  «:وقال ابن حجـر. )132(»بذاك القوي

ويف . »صـدوق فيـه لـني «:ويف موضع آخـر. »اإلرسال

 .)133(»خمتلف يف توثيقه «:موضع آخر

فه ابن معني، وابـن حـزم، وابـن كثـري ، )134(وضعَّ

وقـال يعقـوب بـن . )135(»ليس بحجة «:وقال اجلوزجاين

                                                 
 ).28/158(هتذيب الكامل، للمزي : انظر  ) 127(

 ).158ص(سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني   ) 128(

 ).8/422(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 129(

 ).28/158(هتذيب الكامل، للمزي   ) 130(

 ).8/422(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 131(

، سـري )3/174(، تـذكرة احلفـاظ )4/134(ميزان االعتدال   ) 132(

 .، ثالثتها للذهبي)17/292(أعالم النبالء 

، نتـائج )1/114( اخلـرب ، موافقـة)6747(تقريب التهـذيب   ) 133(

 .، ثالثتها البن حجر)3/169(األفكار 

، املحــىل، البــن حــزم )8/37(الكامــل، البــن عــدي : انظــر  ) 134(

 هجر. ط) 3/90(، البداية والنهاية، البن كثري )12/137(

 ).8/37(الكامل، البن عدي   ) 135(
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منكـر  «:وقـال ابـن حبـان. )136(»ثلـّني احلـدي «:سفيان

احلديث، يروي مراسيل كثرية وحيدث عن أقوام جماهيل، 

ال يشبه حديثه حديث األثبات، فلام صـار الغالـب عـىل 

  .)137(»روايته ما ُتنِْكر القلوب استحق ترك االحتجاج

 .)138(»عامة ما يرويه ال ُيتابع عليه «:وقال ابن عدي

 :املوازنة بني األقوال

ــف األئ ــّدٍل اختل ــني مع ــان ب ــة يف ُمَع ــىل -م  ع

 عىل اختالفهم أيًضا -، وُمضّعٍف له -اختالفهم يف رتبته 

، وتفّرد ابن حبان وزعـم أنـه يـستحق -يف درجة ضعفه 

الرتك، وهو من املتشددين يف اجلرح، ومل أقـف عـىل مـن 

وافقه عىل ذلـك، وأظهـر األقـوال أن حديثـه حـسن يف 

 .املتابعات، وليس ضعفه بالشديد

أنه ال بأس به عىل لـٍني فيـه، : خالصة القول فيهو

  وقد وافـق ابـن عـوف ابـَن املـديني، وأمحـَد، وُدَحـيَم، 

 .واهللا أعلم. وأبا داود يف تعديلهم للراوي ومل يتفّرد بحكمه

يــِيص -]17[ ت بعــد [ نــرص بــن املهــاجر املـِصِّ

 .)د (]هـ230

وهـو مـن . )139(»ثقـة «:قال اإلمام حممد بن عوف

 .شيوخه

                                                 
 ).2/451(املعرفة والتاريخ، للفسوي   ) 136(

 ).3/36 (املجروحني، البن حبان  ) 137(

 ).8/38(الكامل، البن عدي   ) 138(

 ).7/107(حلية األولياء، أليب نعيم   ) 139(

 :وال األئمة فيهأق

ــا  ــان حافًظ ــه ك ــي أن ــاح القرطب ــن وض ــر اب ذك

، وقال مسلمة )141 ()الثقات(وذكره ابن حبان يف . )140(ضابًطا

  وقـال الـذهبي، . )142(»ثقـة، عـامل باحلـديث «:بن القاسـم

 . )143(»حافظ «:وزاد ابن حجر. »ثقة «:وابن حجر

 :املوازنة بني األقوال

يقه وضبطه، تبّني من كالم األئمة اتفاقهم عىل توث

وقد وافق األئمة ابن عوف عىل ذلك ال سيام وهو تلميذه 

 .واهللا أعلم. وقد عرفه عن قرب

 الوليد بن ُعْتَبة األشـجعي، أبـو العبـاس -]18[

 .)د (]هـ240ت [الدمشقي، املقرئ 

أثنى عليه حممد بن : قال حممد بن يوسف اهلروي

. )144(عوف خًريا، وزعم أنه أوثق من صفوان بـن صـالح

 .هو من شيوخهو

 :أقوال األئمة فيه

قّدمه ُدَحيم عىل صـفوان بـن صـالح، والعبـاس 

                                                 
 ).10/431(هتذيب التهذيب، البن حجر : انظر  ) 140(

 ).9/216(الثقات، البن حبان   ) 141(

 ).10/381(هتذيب التهذيب، البن حجر   ) 142(

، تقريب التهذيب، البـن حجـر )2/320(الكاشف، للذهبي   ) 143(

)7125.( 

وصـفوان بـن ). 63/215(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر  ) 144(

، )1/503(الكاشـف . »حجـة«: وقال أبـو داود. ثقة: صالح

 .)2934(تقريب التهذيب 



 ... جرًحا وتعديالً الرواة يفوأقواله ) هـ272ت (اإلمام حممد بن عوف الطائي  :بدر بن محود بن ربيع الروييل

– 106 – 

وليـد أكيـسهم  «:، وقال)من أصحاب الوليد بن مسلم(

  وذكـره . )145(»وأقدمهم طلًبـا، وقـد كـان حيـرض صـغًريا

 . )147(»صدوق «:، وقال الذهبي)146 ()الثقات(ابن حبان يف 

 .)148(»ثقة «:وقال ابن حجر

 :والاملوازنة بني األق

تبني مـن كـالم األئمـة اتفـاقهم عـىل توثيقـه إال 

 .صدوق: الذهبي فقال

أنـه ثقـة، فقـد وّثقـه ُدَحـيم : وخالصة القول فيه

الدمشقي وابن عوف وهو من تالميذه وأعـرف بـه مـن 

غريه السيام والوليد دمشقي، وبذلك يكون ابن عوف قد 

 .واهللا أعلم. وافق واألئمة ومل خيالف

  صــفوان بــن مجيــل اللَّخِمــي،  َيــَرسة بــن -]19[

ت بعـد [أبو عبد الرمحن، الدمشقي : أبو صفوان، ويقال

 .)خ (]هـ215

ــوف ــن ع ــد ب ــام حمم ــال اإلم ــًال  «:ق ــان رج ك

 .وهو من شيوخه. )149(»صاحلًا

 :أقوال األئمة فيه

، - »ُمفـٍت  «: وزاد-وثقه أبـو حـاتم، والـذهبي 

                                                 
 ).63/216(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 145(

 ).9/226(الثقات، البن حبان : انظر  ) 146(

 ).4/341(ميزان االعتدال، للذهبي   ) 147(

 ).7439( البن حجر تقريب التهذيب،  ) 148(

 ).74/143(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 149(

وذكــره أبــو زرعــة الدمــشقي يف أهــل . )150(وابــن حجــر

. )152 ()الثقـات(وذكره ابـن حبـان يف . )151(ى بدمشقالفتو

 .)153(»كان صاحلًا صدوًقا ثقة «:وقال سبط ابن اجلوزي

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة اتفاقهم عىل تعديل َيَرسة بن 

صفوان، وتوثيقه، وقد وافق ابن عوف األئمة يف وصـفه 

 رتبته مـن الذي يشري إىل عدالته وصالحه، مع أنه مل يعّني 

 .واهللا أعلم. حيث احلفظ والضبط

* * * 

 املبحث الثالث

موازنة أقوال اإلمام حممد بن عوف يف جرح الرواة مع 

 أقوال النقاد

بعد التتبع واالستقراء ألقوال ابن عوف يف جرح  

الرواة، وقفت عىل ثالثة عرش راوًيا، نص عـىل جـرحهم 

ف املعجم، بألفاٍظ متفاوتة الشدة، وقد رتبتهم وفق حرو

 : عىل النحو اآليت

 أمحد بن فرج بن سليامن، أبو عتبة الكنـدي -]1[

 .]هـ271ت [احلميص، ويعرف باحلجازي 

، كـّذابواحلجازي  «:قال اإلمام حممد بن عوف

                                                 
، الكاشـف، )9/314(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم : انظر  ) 150(

 ).7806(، تقريب التهذيب، البن حجر )2/392(للذهبي 

 ).74/142(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر  ) 151(

 ).9/291(الثقات، البن حبان : انظر  ) 152(

 ).14/151(زمان، لسبط ابن اجلوزي مرآة ال  ) 153(
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ُكُتبه التي عنده لضمرة وابن أيب ُفَديك من كتب أمحد بـن 

النرض وقعت إليه، وليس عنده يف حديث بقية بن الوليد 

وبلغنـي أنـه .. .هو فيها أكذب خلـق اهللادي أصل، الزبي

ث حـديًثا عـن أيب الـيامن فأشـهد عليـه بـاهللا أنـه . .َحدَّ

ْسَتن وهو .. .كذاب ورأيته عند بئر أيب عبيدة يف سوق الرَّ

 . )154(»يرشب مع فتيان ومردان وهو يتقيأها، يعني اخلمر

 :أقوال األئمة فيه

نـدنا حمـل كتبنا عنه، وحمله ع «:قال ابن أيب حاتم

. )156(ووثقه احلـاكم، ومـسلمة بـن القاسـم. )155(»الصدق

مع ضـعفه قـد احتملـه النـاس وروو  «:وقال ابن عدي

ليس ممن حيتج بحديثه أو ُيتدين به إال أنـه ُيكتـب .. .عنه

قدم العـراق فكتبـوا  «:وقال أبو أمحد احلاكم. )157(»حديثه

 حممد بـن عنه، وأهلها َحَسنوا الرأي فيه، لكن أبو جعفر

  عــوف بــن ســفيان الطــائي كــان يــتكلم فيــه، ورأيــت 

وذكـره ابـن . )158(»أبا احلسن أمحد بن عمري يضّعف أمـره

 :وقـال الـذهبي. )159(»خيطـئ «:، وقال)الثقات(حبان يف 

غالب رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قـال ابـن عـدي «

                                                 
 ).5/558(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي   ) 154(

 ).2/67(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 155(

، لسان امليزان، )1/106(إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي : انظر  ) 156(

 ).1/575(البن حجر 

 ).1/313(الكامل، البن عدي   ) 157(

 ).5/558(بغدادي تاريخ بغداد، للخطيب ال  ) 158(

 ).8/45(الثقات، البن حبان   ) 159(

وقال عبـد الغـافر بـن سـالمة . )160(»فُريوى له مع ضعفه

: وأصحابنا يقولون «:-عوف  بن من تالميذ ا-احلميص

وضعفه ابن اجلوزي  .)161(»أنه كذاب، فلم نسمع منه شيًئا

 .)162(اعتامًدا عىل تضعيف ابن عوف

 :املوازنة بني األقوال

يتبني مـن كـالم األئمـة اخـتالفهم يف أيب عتبـة، 

واألكثر عىل تضعيفه، واختلفوا يف درجة ضعفه، فمـنهم 

طلًقا، ومـنهم مـن من رماه بالكذب، ومنهم من ضّعفه م

 .يرى أن ضعفه ُحيتمل، وُيكتب حديثه لالعتبار

وذهــب فريــق إىل تعديلــه، واختلفــوا يف رتبتــه، 

فمــنهم يــرى أن حملــه الــصدق، ومــنهم مــن وثقــه، ومل 

 .يستعمل يف حقه أشد ألفاظ اجلرح غري ابن عوف

أنه مع ضعفه ُيعترب بحديثه، : وخالصة القول فيـه

ّرد يف استعامله أشد ألفـاظ وبذلك يكون ابن عوف قد تف

اجلرح، مع أن من األئمة مـن وافقـه عـىل تكذيبـه إال أن 

 .واهللا أعلم. األغلب عىل خالفهم

 األحــوص بــن حكــيم بــن عمــري العنــيس -]2[

 ).ق. (اهلمداين احلميص

 .)163(»ضعيف احلديث «:قال اإلمام حممد بن عوف

                                                 
 ).12/586(سري أعالم النبالء، للذهبي   ) 160(

 ).5/558(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي   ) 161(

 ).1/83(الضعفاء واملرتوكون، البن اجلوزي : انظر  ) 162(

 ).7/358(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 163(
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 :أقوال األئمة فيه

يينة يثبته وكـان كان سفيان بن ع «:قال ابن املديني

لـيس  «:وقـال أبـو حـاتم. )164(»حييى بن سعيد يـتكلم بـه

بقوي، منكر احلديث، وكان ابن عيينة يقدم األحوص عىل 

ثور يف احلديث فغلط ابن عيينة يف تقديم األحـوص عـىل 

وقـال  .)165(»ثور، ثور صدوق، واألحوص منكر احلـديث

 يكتب حديثه، «:وقال ابن عدي. )166(»البأس به «:العجيل

وليس له فـيام يرويـه .. .وقد حّدث عنه مجاعة من الثقات

وقـال . )167(»يشء منكر إال أنه يأيت بأسانيد ال ُيتـابع عليهـا

ويف موضـع . »ُيعترب بـه إذا حـّدث عنـه ثقـة «:الدارقطني

 :وقال ابن معني، وابن املـديني. )168(»منكر احلديث «:آخر

 ويف .»ال يكتـب حديثـه «:وزاد ابن املديني. »ليس بيشء«

ال  «:وقـال أمحـد بـن حنبـل. )169(»صالح «:موضع آخر له

ويف موضـع . »واهٍ  «:ويف موضع آخر. »يسوى حديثه شيًئا

لـيس  «:وقـال اجلوزجـاين. )170(»ال ُيـروى حديثـه «:آخر

                                                 
 ).391ص(العلل الكبري، للرتمذي   ) 164(

 ).2/328(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 165(

 ).1/213(معرفة الثقات، للعجيل   ) 166(

 ).2/119(الكامل، البن عدي   ) 167(

، الضعفاء واملرتوكون، )16ص(سؤاالت الربقاين للدارقطني   ) 168(

 ).1/259(للدارقطني 

ــد   ) 169( ــن اجلني ــؤاالت اب ــدي )312ص(س ــن ع ــل، الب ، الكام

 ).1/167(، للذهبي ، ميزان االعتدال)2/113(

، الضعفاء الكبـري، )2/328(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 170(

 ).7/358(، تاريخ دمشق، البن عساكر )1/120(للعقييل 

ــديث ــالقوي يف احل ــن . )171(»ب ــوب ب ــال يعق ــوه ق وبنح

. )173(وضـّعفه النـسائي والـذهبي وابـن حجـر. )172(سفيان

ي املنـاكري عـن املـشاهري، وكـان يـرو «:وقال ابـن حبـان

  .)174(»ينتقص عيل بن أيب طالب، تركه حييى القطان وغريه

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة اخـتالفهم فيـه، واجلمهـور 

عىل تضعيفه، ومن قال بتعديله فقد جعله يف أدنى مراتب 

ــد ذلــك  التعــديل ممــن يكتــب حديثــه ويعتــرب بــه، وقّي

  .إذا حّدث عنه ثقةالدارقطني برشط 

وأما من جرحه فألجل ما يروي من املناكري ومـا 

  .ال ُيتابع عليه

ضعيف، وقد وافـق ابـن  أنه: وخالصة القول فيه

  .واهللا أعلم. عوف اجلمهور عىل تضعيفه

َبْيـدي، -]3[    إسحاق بن إبـراهيم بـن العـالء الزُّ

 .]هـ238ت  [)175 ()ابن ِزْبِريق(أبو يعقوب احلميص، 

                                                 
 ).293ص(أحوال الرجال، للجوزجاين   ) 171(

 ).2/461(املعرفة والتاريخ، للفسوي : انظر  ) 172(

يف الـضعفاء، ، املغنـي )20ص(الضعفاء واملرتوكون، للنسائي   ) 173(

 ).290(، تقريب التهذيب، البن حجر )1/64(للذهبي 

 ).1/175(املجروحني، البن حبان   ) 174(

  ُيلّقب بـذلك نـسبة جلـده، وإال فـاألظهر يف لقـب والـده أنـه   ) 175(

ِزْبِريق هو العالء بـن «: ، قال ابن حجر- كام تقدم -ابن ِزْبريق 

العـالء، الضحاك الشامي، وحفيده إسـحاق بـن إبـراهيم بـن 

. »هو لقب العالء فقـط: وقال العقييل. إن أباه ُيلَّقب به: ويقال

 ).1/338(نزهة األلباب يف األلقاب، البن حجر 
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ما أشكُّ أن إسـحاق  «:ام حممد بن عوفقال اإلم

 .)176(»بن إبراهيم بن ِزْبِريق يكذب

 :أقوال األئمة فيه

الفتى ال بـأس  «:أثنى عليه ابن معني خًريا، وقال

. )178(»شـيخ «:وقال أبـو حـاتم. )177(»به ولكنهم حيسدونه

لـيس  «:وقال النـسائي. )179(»ليس بيشء «:وقال أبو داود

 ووثقه مسلمة بن القاسم .)180(»بثقة عن عمرو بن احلارث

، وقال الذهبي متعّجًبـا )181 ()الثقات(وذكره ابن حبان يف 

. )182(»!؟وما أدري كيف هـذا «:من تكذيب ابن عوف له

صدوق هيم كثًريا، وأطلـق حممـد بـن  «:وقال ابن حجر

 .)183(»عوف أنه يكذب

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة اخـتالفهم فيـه بـني معـّدل 

ح، واختلف املعدلون وكذلك اجلارحون يف رتبته، وجار

فأما املعدلون فمنهم من وثقه مطلًقا، ومنهم مـن جعلـه 

                                                 
 ).2/68(إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي   ) 176(

 ).2/209(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 177(

 ).2/209 (املرجع السابق  ) 178(

 ).1/181(ميزان االعتدال، للذهبي   ) 179(

 ).8/109(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 180(

، إكـامل هتـذيب الكـامل، )8/113(الثقات، البن حبان : انظر  ) 181(

 ).2/68(ملغلطاي 

 ).1/312(هتذيب الكامل، للذهبي   ) 182(

 ).330(تقريب التهذيب، البن حجر   ) 183(

من  دون الثقة ممن كُثرت أوهامه، وأما اجلارحون فمنهم

ضّعفه مطلًقا، ومنهم من بالغ ورمـاه بالكـذب، ومـنهم 

فه نسبي�ا يف روايته عن عمرو بن احلارث  .من ضعَّ

أنـه ال حيـتج بـه، وحديثـه : وخالصة القول فيـه

صالح يف املتابعات، وقد خالف ابن عوف األئمة حيـث 

 .واهللا أعلم. تفّرد بتكذيبه ومل يوافقه أحد

:  سعيد بن يوسف الرحبي احلميص، وقيـل-]4[

 .صنعاين من صنعاء دمشق

ضـعيف احلـديث  «:قال اإلمام حممد بـن عـوف

 .)184(»وليس له كبري يشء

 :أقوال األئمة فيه

ه ابن معني والنسائي وابن حجر، ويف رواية ضّعف

ليس  «:وقال أمحد بن حنبل. )185(»ليس بالقوي «:للنسائي

ليس باملشهور وأرى حديثه  «:وقال أبو حاتم. )186(»بيشء

.. .احلـديث قليـل «:وقال ابـن عـدي. )187(»ليس باملنكر

ورواياته ثابتات ال بأس هبا، وال أعرف له شيًئا أنكر ممـا 

وقـال . )188(»ذكرت من حديث عكرمة عـن ابـن عبـاس

                                                 
 ).21/334(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 184(

، الكامل، البـن )53ص( للنسائي الضعفاء واملرتوكون،: انظر  ) 185(

، تقريب )11/125(، هتذيب الكامل، للمزي )4/428(عدي 

 ).2425(التهذيب، البن حجر 

 ).21/335(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 186(

 ).4/75(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 187(

 ).4/429(الكامل، البن عدي   ) 188(
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وذكـره ابـن حبـان يف . )189(»له حـديث منكـر «:الذهبي

 .)190 ()الثقات(

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة اختالفهم فيه، واألكثر عـىل 

 .ث منكرأنه ضعيف قليل احلديث، وله حدي

  أنـه ضـعيف، وقـد وافـق : وخالصة القـول فيـه

ابن عـوف أكثـر األئمـة كـابن معـني وأمحـد والنـسائي 

 .واهللا أعلم. وغريهم عىل ذلك

 رشاحيل بـن عمـرو، أبـو عمـرو العنـيس -]5[

 .الدمشقي

فه جًدا   .)191(ُسِئل عنه اإلمام حممد بن عوف فضعَّ

 :أقوال األئمة فيه

حاتم ومل يـذكرا فيـه ترجم له البخاري، وابن أيب 

 .)192 ()الثقات(جرًحا وال تعديًال، وذكره ابن حبان يف 

واعتمد احلفاظ املتأخرين كالـذهبي والـسيوطي 

 .)193(تضعيف ابن عوف له

 

                                                 
 ).2/163(ميزان االعتدال، للذهبي   ) 189(

 ).6/374(الثقات، البن حبان : انظر   )190(

 ).22/447(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر  ) 191(

، اجلرح والتعـديل، )4/256(التاريخ الكبري، للبخاري : انظر  ) 192(

 ).6/449(، الثقات، البن حبان )4/375(البن أيب حاتم 

، مجـع اجلوامـع، )1/296(املغني يف الضعفاء، للـذهبي : انظر  ) 193(

 ).9/87(للسيوطي 

  :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة ضعف أيب عمـرو العنـيس، 

ا، حتى من اعتمد عىل  وقد تفرد ابن عوف يف تضعيفه جد�

 .واهللا أعلم.  يف تضعيفه مل يضّعفه بشدةابن عوف

 عبد احلميد بن إبراهيم احلرضمي، أبو َتِقي -]6[

 ).س (]هـ220-211) [األكرب(احلميص 

كان شيًخا رضيًرا ال  «:قال اإلمام حممد بن عوف

، وُكنّا نكتب من نسخٍة عنـد إسـحاق ابـن ِزْبريـق حيفظ

نهالبن سامل، فنحمله إليه  فـظ اإلسـناد ، فكـان ال حيوُنَلقِّ

ثنا، وإنـام محلنـا الكتـاب عنـه  وحيفظ بعض املـتن فُيحـدِّ

 .وهو من شيوخه. )194(»شهوة احلديث

 :أقوال األئمة فيه

َذعـي)195(نص ابـن حبـان عـىل توثيقـه  :، وقـال الَربْ

ذاكرُت أبا زرعة بيشٍء عن حممد بن عوف عن عبد احلميد «

مـد بـن حم: فنسبه إىل أمٍر غلـيٍظ، ثـم قـال يل.. .بن إبراهيم

ث عنه؟ قلت ا. نعم: عوف ُحيَدِّ : ثم قال. فاستعظم ذاك جد�

هو الذي هناين عنه، ومل يدعني أقربه، ونسبه إىل ما أعلمتك، 

ث عنه، ما هـذا بحـسن  :وقـال أبـو حـاتم. )196(»ثم هو ُحيَدِّ

                                                 
 عند الذي كان«: وفيه). 6/8(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 194(

 .وُحِذفت يف بقية املصادر، وهو أنسب. »إسحاق

 ).15/162(صحيح ابن حبان : انظر  ) 195(

َذعي أليب زرعة الرازي   ) 196(  عبيـد اهللا). 413- 412ص(سؤاالت الَربْ

 عـيل حممـد بـن: ، حتقيـق)ـه264ت (بن عبد الكريم الرازي 

 .م2009/ـه1430، القاهرة، الفاروق احلديثة، 1األزهري، ط
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لــيس هــذا عنــدي بــيشء، رجــل الحيفــظ ولــيس عنــده «

 ويف .)198(»ضـعيف لـيس بـيشء «:وقال النسائي. )197(»ُكتُب

. »ُضـعِّف «:وقـال الـذهبي. )199(»ليس بثقـة «:موضع آخر

. »ليس بيشء، وقّواه غـريه: قال النسائي «:ويف موضع آخر

صـدوق إال أنـه  «:وقـال ابـن حجـر. )200(وضّعفه اهليثمـي

  .)201(»ذهبت كتبه فساء حفظه

 :املوازنة بني األقوال

تبني من كالم األئمة اختالفهم فيه، واألكثر عـىل 

ء حفظه، ومل يكن عنده ُكُتب، وكان يتلّقن، تضعيفه؛ لسو

وقّواه بعـضهم، إال أن األظهـر تـضعيفه، وربـام ُمحِلـت 

  تقويتــه عــىل عدالتــه وصــالحه، وأمــا هنــي ابــن عــوف 

أليب زرعة عن التحديث عنه ثم هـو حيـدث عنـه، فقـد 

وإنام محلنا الكتاب عنـه  «:أجاب عن نفسه يف آخر كالمه

  .ده واالحتجاج به ال ألجل اعتام»شهوة احلديث

أنـه ضـعيف يسء احلفـظ، : وخالصة القول فيـه

  .واهللا أعلم. وقد وافق ابن عوف أكثر األئمة عىل ذلك

 عبد اهللا بن يزيد بن راشد، أبو بكر القريش -]7[

اء   .]هـ231ت [الدمشقي، املعروف بحامر الُقرَّ

كنــت بدمــشق  «:قــال اإلمــام حممــد بــن عــوف

                                                 
 ).6/8(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 197(

 ).3/212(السنن الكربى، للنسائي   ) 198(

 ).16/408(هتذيب الكامل، للمزي   ) 199(

 ).7/324(جممع الزوائد، للهيثمي : انظر  ) 200(

 ).3751(تقريب التهذيب، البن حجر   ) 201(

ث  ِملَ؟، : فلم أكتب عنـه، فقيـل لـهوعبداهللا بن يزيد ُحيَدِّ

  .)202(»كانوا يتكلمون فيه: قال

 :أقوال األئمة فيه

، نحـن مل  «:ُسِئل عنه ُدَحْيم الدمشقي، فقـال ُأفٍّ

  نحمــل عنــه وعــن أمثالــه عــن َصــَدقة إنــام محلنــا عــن 

ويف موضع آخر، . )203(»أيب حفص التِّنِّييس وأصحابنا عنه

بد اهللا بن يزيد بـن سمعت ُدَحيًام وذكر ع «:قال أبو حاتم

  وقـال . »راشد فأثنى عليـه، ووصـفه بالـصدق والـسرت

أرجـو أن ال  «:وقـال ابـن عـدي. )204(»شيخ «:أبو حاتم

ث عنه مجاعة من الثقات وضـّعفه . )205(»بأس به، وقد حدَّ

  .)206(ابن حجر

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة اختالفهم فيه، واألكثر عـىل 

 عن ُدَحيم فيام رواه الَفَسوي فُيحتمل أنه تعديله، وما جاء

أراد روايته عن َصَدقة بن عبد اهللا السمني فحـسب دون 

غريها، وأما تضعيف ابن حجر فلم أجد من سـبقه عـىل 

  تضعيفه، ومل أقف عىل من جرحـه أو غمـزه، وأمـا قـول 

ابن عوف أهنم يتكلمون فيه فال يعني التضعيف املطلـق، 

بعبـد اهللا بـن يزيـد ) ~(م وحيتمل أن ابن حجـر َوِهـ

                                                 
 ).33/380(اريخ دمشق، البن عساكر ت  ) 202(

 ).2/405(املعرفة والتاريخ، للفسوي   ) 203(

 ).5/202(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 204(

 ).3/213(الكامل، البن عدي   ) 205(

 ).2/376(نتائج األفكار، البن حجر : انظر  ) 206(
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الدمشقي الذي خّرج له الرتمذي وابن ماجه، وقال عنـه 

 .، فهو غري صاحب الرتمجة)207(»ضعيف «):التقريب(يف 

أنه ال بأس به، وقد روى عنه : وخالصة القول فيه

  أئمة ثقات كـأيب حـاتم وأيب زرعـة الـرازيني، ومل يتفـّرد 

كـر أن األئمـة ابن عوف بامتناعه عن الكتابة عنه؛ فقد ذ

 . واهللا أعلم. كانوا يتكلمون فيه

ــضحاك-]8[ ــن ال ــاب ب ــد الوه ــان   عب ــن أب ب

 ).ق (]هـ245ت [الُعْريض، أبو احلارث احلميص 

ث بأحاديـث  «:قال اإلمام حممد بـن عـوف حـدَّ

، أال ختاف اهللا : كثرية موضوعة، فخرجت إليه فقلت

ث هبا بعد ذلك ث هبا، فَحدَّ  .)208(»فضمن يل أن ال ُحيَدِّ

 :أقوال األئمة فيه

. )209(»عنـده عجائـب «:قال البخاري، والنـسائي

وقـال . )210(»كان يضع احلديث قد رأيتـه «:وقال أبو داود

سألت أبا الـيامن  «:وقال أيًضا. »كان يكذب «:أبو حاتم

وقـال صـالح . )211(»ال ُيكتب عنه، هذا قاص: عنه، فقال

قـال و. )212(»منكر احلديث، عامة حديثـه كـذب «:َجَزرة

                                                 
 ).3714(تقريب التهذيب، البن حجر   ) 207(

 ).6/74( حاتم اجلرح والتعديل، البن أيب  ) 208(

، الـضعفاء واملرتوكـون، )6/100(التاريخ الكبري، للبخـاري   ) 209(

 ).69ص(للنسائي 

 ).18/495(هتذيب الكامل، للمزي   ) 210(

 ).6/74(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 211(

 ).37/325(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 212(

ــــي ــــدارقطني، والبيهق ــــييل، وال ــــسائي، والعق  :الن

كـان يـرسق احلـديث  «:وقال ابـن حبـان. )213(»مرتوك«

ال حيل االحتجاج بـه وال الـذكر عنـه إال عـىل . .ويرويه

ال يعتمـد عـىل  «:وقـال ابـن عـدي. )214(»جهة االعتبـار

وبعض حديثـه ممـا ال يتـابع  «:ويف موضع آخر. »روايته

ــه ــب ا. )215(»علي ــال اخلطي ــا  «:لبغــداديوق ــان معروًف ك

. )216(»بالكذب يف الروايـة، واليـصح االحتجـاج بقولـه

ونقل ابن عدي أن حممد بـن عـوف كـان حيـسن القـول 

 .)217(فيه

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة اتفاقهم عىل ضعفه الـشديد 

ونكارة حديثه، واختلفوا يف رتبته يف اجلرح، فمـنهم مـن 

به، ومنهم من اك تفى بأنه مرتوك، منكر احلديث، وأما كذَّ

ما نقله ابن عدي عن ابن عـوف أنـه ُحيـسن القـول فيـه 

فيحتمل أن ذلك بعد أن وعظه أن ال ُحيّدث باألحاديـث 

املوضوعة فضمن له ذلـك، لكنـه يف آخـر األمـر نقـض 

 .عهده البن عوف وحّدث هبا

                                                 
، ســؤاالت الربقـــاين )3/78(الــضعفاء الكبــري، للعقــييل   ) 213(

 ).18/495(، هتذيب الكامل، للمزي )47ص(للدارقطني 

 ).2/148(املجروحني، البن حبان   ) 214(

 ).6/516(، )1/485(الكامل، البن عدي   ) 215(

 ).9/182(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي   ) 216(

 ).6/515(الكامل، البن عدي : انظر  ) 217(
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أنــه ممــن يكــذب ويــضع : وخالصــة القــول فيــه

اود، وابن عـوف، وأبـو حـاتم، احلديث، وقد ذكر أبو د

وغريهم مـا يـدل عـىل ذلـك، كرؤيتـه يـضع احلـديث، 

وإقراره أيًضا، حتى أصبح معروًفا بالكـذب يف الروايـة، 

وبذلك يكون ابن عوف قد وافق أكثر األئمة عىل تكذيبه 

 .واهللا أعلم. ومل يتفّرد

 ُعْتَبة بن أيب حكيم اهلمـداين، أبـو العبـاس -]9[

 ).د ت س ق (]هـ140ت بعد [ الشامي

 .)218(»ضعيف احلديث «:قال اإلمام حممد بن عوف

 :أقوال األئمة فيه

 يف روايـة -، وابن معني )219(وثقه مروان الطَّاَطري

 :وقـال ُدَحـْيم. )221(، ويعقـوب بـن سـفيان-)220(الدوري

. )222(»روى عنه الشيوخ، ال أعلمه إال مـستقيم احلـديث«

ره أبو زرعة وذك. )223(»صالح ال بأس به «:وقال أبو حاتم

يعترب حديثه  «:وقال ابن حبان. )224(الدمشقي يف نفٍر ثقات

مـن ثقـات  «:وقال الطرباين. )225(»من غري رواية بقية عنه

                                                 
 ).38/233(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 218(

 ).385ص(رعة الدمشقي، أليب زرعة تاريخ أيب ز  ) 219(

 ).4/428) (رواية الدوري(تاريخ ابن معني : انظر  ) 220(

 ).2/456(املعرفة والتاريخ، للفسوي : انظر  ) 221(

 ).19/302(هتذيب الكامل، للمزي   ) 222(

 ).19/302 (املرجع السابق  ) 223(

 ).38/232(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر  ) 224(

 ).7/272 (الثقات، البن حبان  ) 225(

. )227(»أرجو أنه ال بأس به «:وقال ابن عدي. )226(»املسلمني

وقـال ابـن . )228(»متوسط، حسن احلـديث «:وقال الذهبي

 خيثمـةوقـال ابـن أيب . )229(»صدوق خيطئ كثـرياً  «:حجر

عتبـة بـن أيب حكـيم  «:سمعت حييـى بـن معـني يقـول

 :ويف رواية ذكرهـا عنـه أبـو داود. )230(»ضعيف احلديث

  وقـال . )231(»واهللا الذي ال إله إال هو إنه ملنكـر احلـديث«

وقـد . )232(»كان أمحد بن حنبـل يوّهنـه قلـيالً  «:أبو حاتم

، )234(»ليس بـالقوي «:، ويف رواية، قال)233(ضّعفه النسائي

ـــه ـــدارقطنيومثل ـــال ال ـــي)235( ق ـــال . )236(، والبيهق وق

 . )237(»غري حممود يف احلديث «:اجلوزجاين

 :املوازنة بني األقوال

اختلف األئمة يف عتبة، واجلمهور عـىل تعديلـه، 

 :وتكلم فيه بعض النقاد لكثرة خطئه، وقد قـال النـووي

                                                 
 ).19/303(هتذيب الكامل، للمزي   ) 226(

 ).7/66(الكامل يف ضعفاء الرجال، البن عدي   ) 227(

 ).3/28(ميزان االعتدال، للذهبي   ) 228(

 ).380ص(تقريب التهذيب، البن حجر   ) 229(

 ).6/371(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 230(

 ).7/95(هتذيب التهذيب، البن حجر   ) 231(

 ).19/302(الكامل، للمزي هتذيب   ) 232(

 ).3/28(ميزان االعتدال، للذهبي : انظر  ) 233(

 ).3/28 (املرجع السابق  ) 234(

 ).1/100(سنن الدارقطني : انظر  ) 235(

 ).3/48(السنن الكربى، للبيهقي : انظر  ) 236(

 ).38/232(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 237(
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اختلفوا يف توثيقه، فوثقه اجلمهور، ومل ُيبّني من َضـّعفه «

 . )238(»اجلرح ال يقبل إال ُمفّرساسبب ضعفه، و

ومن نـص عـىل تـضعيفه مـن النقـاد موصـوٌف 

ــني  ــابن مع ــشدد، ك ــة -بالت ــاين، - يف رواي ، واجلوزج

 . والنسائي

أنه حسن احلديث مامل يتفرد : وخالصة القول فيه

ــون  ــذلك يك ــه، وب ــة عن ــة بقّي ــى رواي ــالف، وُتّتق   أو خي

يفه، ابن عوف قد وافق املتـشددين مـن األئمـة يف تـضع

 .واهللا أعلم. وخالف اجلمهور

ــو أنــس -]10[  مالــك بــن ســليامن األهلــاين، أب

 .]هـ240ت نحو [ احلميص

كــان ابــن عــم  «:قــال اإلمــام حممــد بــن عــوف

 .)239(»زوجتي، وهو ضعيف احلديث

 :أقوال األئمة فيه

، )240(ترجم له ابـن أيب حـاتم ومل يـذكر فيـه شـيًئا

الــذهبي وضــعفه . )241()الثقــات(وذكــره ابــن حبــان يف 

 .)242(معتمًدا عىل تضعيف ابن عوف له

                                                 
 ).2/99(املجموع، للنووي   ) 238(

 ).15/206(طيب البغدادي تاريخ بغداد، للخ  ) 239(

 ).8/210(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم : انظر  ) 240(

 ).9/165(الثقات، البن حبان : انظر  ) 241(

، املغنـــي يف الـــضعفاء )5/906(تـــاريخ اإلســـالم : انظـــر  ) 242(

 .كالمها للذهبي) 2/538(

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم من ذكره من األئمة أنه قليـل الروايـة 

ليس باملشهور عندهم، ومل يـذكر رتبتـه سـوى ابـن عـوف 

أنـه محـيص ومعـارص : أوالمها: الختصاصه به من ناحيتني

فتضعيفه أنه من أهل بيته، فهو ابن عم زوجته، : له، وثانيهام

 . واهللا أعلم. له أظهر؛ لذا اعتمده الذهبي يف حكمه عليه

َبْيـدي، -]11[    حممد بـن إبـراهيم بـن العـالء الزُّ

 .]هـ250-241ت  [)243 ()ابن ِزْبِريق(أبو بكر احلميص، 

 :أنكر اإلمام حممد بن عوف حديًثا ألبيه، ثم قـال

كـان يـرسق وهذا من عمـل ابنـه حممـد بـن إبـراهيم، «

، فأما أبوه فشيٌخ غري متهم، مل يكن يفعل مـن األحاديث

 .)244(»هذا شيًئا

 :أقوال األئمة فيه

أورد ابن عـدي يف ترمجتـه حـديًثا منكـًرا ألبيـه، 

ومل ُيَرم إال هبذا احلـديث، وُيـْشبِه أن يكـون مـن  «:وقال

 :وقـال ابـن منـدة. )245(»عمل ابنه كـام ذكـره ابـن عـوف

 اجلـوزي، وذكـره ابـن. )246(»حّدث عـن بقيـة بمنـاكري«

 :وقال الذهبي يف موضع آخـر. )247(والذهبي يف الضعفاء

                                                 
 .تقدم الكالم عىل هذا اللقب يف ترمجة أخيه إسحاق بن إبراهيم  ) 243(

 ).7/547(كامل، البن عدي ال  ) 244(

 ).7/547 (املرجع السابق  ) 245(

 ).113ص(فتح الباب، البن مندة   ) 246(

، املغنـي يف )3/38(الضعفاء واملرتوكون، البن اجلوزي : انظر  ) 247(

 ).2/546(الضعفاء، للذهبي 
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 . )248(»متهم«

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة اتفاقهم عىل جرحه وتوهينه، 

وأنه متهم، يرسق األحاديث، وقد اعتمد األئمة ممن جـاء 

بعد ابن عـوف عـىل قولـه فيـه؛ إلمامتـه يف هـذا الـشأن، 

ــديث احل ــصاصه يف ح ــذا واخت ــه هل ــصيني، ومعارصت م

 .واهللا أعلم. الراوي، ووالده، مما جعله يميّز بني روايتهام

َماري -]12[  حممـد بــن عبـد اهللا بــن نِْمـران الــذِّ

 .الدمشقي

فه جًدا   .)249(ُسِئل عنه اإلمام حممد بن عوف فضعَّ

 :أقوال األئمة فيه

ــة ــو زرع ــال أب ــب  «:ق ــديث، ال ُيكت ــر احل منك

ا «:اتموقال أبو ح. )250(»حديثه  . )251(»ضعيف احلديث جد�

وذكره ابن حبان . )252(»ضعيف «:وقال الدارقطني

 .)253 ()الثقات(يف 

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة اتفاقهم عـىل ضـعفه، وقـد 

ا،  وافق ابن عوف اإلمامني الـرازيني عـىل تـضعيفه جـد�

                                                 
 ).1/123(املقتنى يف رسد الكنى، للذهبي   ) 248(

 ).22/447(تاريخ دمشق، البن عساكر : انظر  ) 249(

َذعي أليب زرعة الرازي   ) 250(  ).87ص(سؤاالت الَربْ

 ).7/307(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 251(

 ). 3/131(الضعفاء واملرتوكون، للدارقطني   ) 252(

 ).9/42(الثقات، البن حبان : انظر  ) 253(

 .واهللا أعلم. وهو كذلك

ــ-]13[ ــريش امل ــد الق ــن حمم ــد ب   ـُوقري،  الولي

 ).ت ق (]هـ182ت [أبو بِْرش البلقاوي، الشامي 

اب «:قال اإلمام حممد بن عوف  .)254(»ضعيف كذَّ

 :أقوال األئمة فيه

ويف موضـع . )255(»لـيس بـيشء «:قال ابـن معـني

اب «:آخر ضـعيف لـيس  «:وقـال ابـن املـديني. )256(»كذَّ

بــيشء، وكــان قــد روى عــن الزهــري وال نــروي عنــه 

املـوقري : د اهللا بن أمحد والده، فقالوسأل عب. )257(»شيًئا

ليس  «: العجائب؟، فقال- أي عن الزهري -جييء عنه 

وسألته عن املـوقري، : وقال يف موضع آخر. »ذاك بيشء

وقـال عـيل بـن . )258(ما أظنه أي بثقة ومل أره حيمده: فقال

كثري الغلط، وكان ال يقرأ مـن كتـاب،  «:حجر السعدي

يف حديثه  «:وقال البخاري .)259(»فإذا ُدفع إليه كتاب قرأه

غـري ثقـة، يـروي عـن  «:وقـال اجلوزجـاين. )260(»مناكري

  وقــال . )261(»الزهــري عــدة أحاديــث لــيس هلــا أصــول

                                                 
 ).63/263(تاريخ دمشق، البن عساكر   ) 254(

 ).385ص(سؤاالت ابن اجلنيد البن معني   ) 255(

 ).9/15(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 256(

 ).123ص(سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني   ) 257(

، )2/348) (رواية ابنه عبـد اهللا(العلل ومعرفة الرجال : انظر  ) 258(

)2/485.( 

 .أبو العينني: ت) 136ص(الضعفاء الصغري، للبخاري   ) 259(

 ).8/155(التاريخ الكبري، للبخاري   ) 260(

 ).277ص(وال الرجال، للجوزجاين أح  ) 261(
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ضـعيف  «:وقـال أبـو حـاتم. »لّني احلديث «:أبو زرعة

احلديث، كان ال يقرأ مـن كتابـه، فـإذا دفـع إليـه كتـاب 

ي ينبغـ وذكره يعقوب بن سفيان ضمن مـن ال. )262(»قرأه

وقــال . )263(ألهــل العلــم أن يــشغلوا أنفــسهم بحــديثهم

 . )264(»ُيضّعف يف احلديث «:الرتمذي

ــسائي ــال الن ــديث «:وق ــرتوك احل ــال . )265(»م   وق

وذكـره العقـييل يف . )266(»ال أحتج باملوقري «:ابن خزيمة

له عن الزهري مناكري ال ُيتـابع عليهـا،  «:الضعفاء وقال

 . )267(»وال ُتعرف إال به

كان ممن ال يبـايل مـا ُدفِـع إليـه  «:انوقال ابن حب

وكـان يرفـع . .قراءة، روى عن الزهري أشياء موضوعة

ــه  ــاج ب ــوز االحتج ــوف، ال جي ــسند املوق ــيل، وُي املراس

ــال ــدي. )268(»بح ــن ع ــال اب ــري  «:وق ــه غ ــل أحاديث ك

يف حديثـه منـاكري، : وقال أبو أمحد احلـاكم. )269(»حمفوظة

 بـن واضـح أحاديـث كتبنا له كتاًبا بالشام عن املـُـَسيَّب

ثا  مستقيمة، لكن حاجب بن الوليد وعيل بن حجـر حـدَّ

                                                 
 ).9/15(اجلرح والتعديل، البن أيب حاتم   ) 262(

 ).2/449(املعرفة والتاريخ، للفسوي : انظر  ) 263(

 ).31/80(هتذيب الكامل، للمزي   ) 264(

 ).103ص(الضعفاء واملرتوكون، للنسائي   ) 265(

 ).31/80(هتذيب الكامل، للمزي   ) 266(

 ).4/318(الضعفاء الكبري، للعقييل   ) 267(

 ).3/77(املجروحني، البن حبان   ) 268(

 ).8/352(الكامل، البن عدي   ) 269(

 .)270(عنه بأحاديث معضلة 

 :املوازنة بني األقوال

تبّني من كالم األئمة اتفاقهم عىل ضعفه ونكـارة 

 يف -حديثه، إال أن رميه بالكذب مل يرد إال عن ابن معني 

، وابن عوف قد وافقه عليهـا وخـالف بقيـة -رواية عنه 

 .واهللا أعلم. ألئمةا

* * * 

 املبحث الرابع

 خالصة منهج اإلمام حممد بن عوف الطائي 

 يف جرح الرواة وتعديلهم

بعد دراسة أقواله يف نقـد الـرواة وموازنتهـا مـع 

 :أقوال األئمة، يمكن إمجال منهجه يف النقاط اآلتية

 :اعتداله يف تعديل الرواة، وتشدده يف جرحهم: أوالً 

 صــنيعه يف إطــالق أحكــام وقــد دل عــىل ذلــك

التعديل عىل الرواة، حيث وافق األئمة يف اتفـاقهم عـىل 

يـح،  تعديل بعض الرواة كثور بن يزيد، وحيـوة بـن ُرشَ

وأيب زرعة الرازي، أو وافق أكثرهم كتعديلهم لعمرو بن 

عثامن احلميص، أو وافق بعضهم كتعديلهم لــُمعان بـن 

عـىل تـشدده؛ رفاعة، وكذلك دل صنيعه يف جرح الرواة 

حيث وافق األئمة عىل جرح بعض الرواة كعبـد احلميـد 

بن إبراهيم، ووافق املتشددين من األئمة يف اجلرح خمالًفا 

                                                 
 ).2/292(األسامي والكنى، أليب أمحد احلاكم : انظر  ) 270(
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البقية كام يف جرح عتبة بن أيب حكيم، وتفرد بجرح عدد 

من الرواة مستعمًال أشد ألفاظ اجلرح؛ حيث كّذب عدًدا 

بـن إبـراهيم، منهم ومل ُيَواَفق عليه، كام يف جرح إسحاق 

 .والوليد املوقري

موافقة اجلمهور يف غالب أحكامه، وعدم تفـّرده إال : ثانًيا

 :يف اجلرح أو صيغته أحياًنا

ظهر ذلك من خالل موافقتـه لألئمـة يف تعـديل 

الرواة، ومل خيالف إال يف راٍو واحد تبّني أنـه يريـد الثنـاء 

ال عىل صالحه وديانته ال عىل حفظه وضبطه، ومل يتفرد إ

وإسـحاق بـن  يف اجلرح؛ حيث تفرد بجرحه أليب عتبـة،

 .إبراهيم، وأيب عمرو العنيس

اسـتعامله األلفـاظ املعتدلـة يف التعـديل، واأللفـاظ : ثالًثا

 :الشديدة يف اجلرح

كقوله يف حممد بن زيـاد ثقـة حـسن احلـديث، ويف 

ُعبَيد اجلُبَيْيل ال بأس به، ونحو ذلـك، وأمـا يف اجلـرح فقـد 

ب بع أكـذب خلـق : ضهم كقوله يف أيب عتبة احلجـازيكذَّ

يرسق األحاديث، ويف إسـحاق : اهللا، ويف حممد بن إبراهيم

ما أشك أنه يكذب، ويظهر أنه يتشدد يف اللفظ : بن إبراهيم

 .غالبًا بسبب علة اجلرح، فبحسبها تكون الشدة أو عدمها

املوضوعية يف نقد الرواة، وغالًبا مـا ُيفـرسِّ جرحـه : رابًعا

 :لراويل

 وهذا مالحظ يف دقة ابـن عـوف عنـد كالمـه يف 

شـيخ غـري : الراوي، كام يف قوله عن إبراهيم بـن العـالء

كان شـيًخا صـاحلًا : متهم، وعن قوله يف سليم بن عثامن

ث من حفظه، ومل نكن نتهمه  .ُحيدِّ

وكذلك ما ذكره عن حممد بن إبراهيم من رسقتـه 

 .هللحديث وإحلاقه لكتاب أبيه ما ليس من

 :اعتامده عىل شيوخه يف نقده لبعض الرواة: خامًسا

ال بأس به، وقد قـال : فقد قال يف ُمَعان بن رفاعة

مل  :ُمَعان بن رفاعة؟، فقـال: قيل ألمحد بن حنبل «:أيًضا

 .وكذلك يف حكمه عىل حييى بن عثامن. »يكن به بأس

ثناؤه عـىل صـالح الـراوي وفـضله، وقـد يريـد : سادًسا

قط، أو ربام يريد إمامتـه وتوثيقـه، ويتبـّني بذلك عدالته ف

 :ذلك من خالل السياق والقرائن

كام يف ثنائه عىل سليم بن عثامن، فقد أراد عدالتـه 

وأنه غري متهم مع سوء حفظه، وقـد يريـد أيـًضا إمامتـه 

وثقته وعلو شأنه، كام يف ثنائه عـىل املعـاىف بـن عمـران، 

 .ويرسة بن صفوان وغريمها

 : مراتب اجلرح والتعديل يف نقد الرواةتفاوت: سابًعا

فالتعديل ليس عىل مرتبة واحـدة، فهنـاك الثقـة، 

ومن ال بأس به، والشيخ الصالح، ومـن ُيعتـرب بحديثـه 

فهناك أكذب خلق : عىل لٍني فيه، وكذلك يف اجلرح أيًضا

 .اهللا، والكذاب، والضعيف جًدا، والضعيف

م يف أحـدهم اختصاصه يف بعض الرواة، فقد يـتكل: ثامنًا

 : ومل ُيسبق إىل القول فيه ثم يعتمده األئمة

أحـدمها أنـه : وهذا االختصاص عائد إىل أمـرين
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من أهل بلـده ومعـاٌرص لـه، كـام يف جرحـه ملحمـد بـن 

أنه من أهل بيته، كام يف جرحـه ملالـك : إبراهيم، وثانيهام

 .بن سليامن؛ فهو ابن عم زوجته

* * * 

 اخلــــامتة

 :بنعمته تتم الصاحلات، أما بعداحلمد هللا الذي 

 : فهذه أبرز نتائج الدراسة

تبّينت منزلة اإلمام حممد بـن عـوف الطـائي  -1

وجاللته وعلو شأنه، وإمامته يف احلديث وعلومه؛ حيث 

اعتمد عىل أقواله النقدية كثري من األئمة، وكـان اإلمـام 

أمحد بن حنبل يعرف له تقدمه يف العلم واملعرفة، ويسأله 

الرجال من أهل بلده، وقد ذكره احلـافظ الـذهبي يف عن 

 .الطبقة اخلامسة ممن ُيعتمد قوله يف اجلرح والتعديل

اختــصاص ابــن عــوف بحــديث الــشاميني  -2

ومعرفة صحيحه وضعيفه، وإملامه بحـال رواتـه السـيام 

 .احلمصيني منهم

ــن الــشاميني،  -3 ــن روى عــنهم م أغلــب م

من الثقـات ممـا وأكثرهم من محص ثم دمشق، وغالبهم 

 . ُيشعر بأنه كان ينتقي الشيوخ

أن ُجــلَّ الــرواة الــذين تكلــم فــيهم جرًحــا  -4

 رواة مـن 8 راٍو من محص، و22(وتعديًال من الشاميني 

، وراوَيْني من غري الـشاميني، وكـان تـسعة رواة )دمشق

 .منهم من شيوخه

اعتدال منهج ابـن عـوف يف تعـديل الـرواة؛  -5

 اتفـاقهم أو وافـق أكثـرهم أو حيث وافـق األئمـة عـىل

بعضهم، ومل يتفرد أو خيالف يف أحكامه، وتشدد يف جرح 

الرواة حيث تفرد يف جرح عـدد مـن الـرواة، كـام تفـرد 

 .باستعامله أشد ألفاظ اجلرح يف بعضهم

تفاوتت مراتـب التعـديل عنـده بـني الثقـة،  -6

والصدوق ومن يعترب بحديثه، وكذلك مراتـب اجلـرح، 

ــذب ا ــني أك ــًدا، ب ــضعيف ج ــذاب، وال ــق، والك خلل

 .والضعيف

راٍو وافق األئمـة ) 19(أن جمموع من عدهلم  -7

راٍو ) 13(فـيهم أو وافــق أكثــرهم أو بعــضهم، وجــرح 

وافق األئمة يف بعضهم، وتفّرد وخالف يف جرحه خلمسِة 

 .رواة

مــن أبــرز مالمــح منهجــه يف جــرح الــرواة  -8

التعديل، وألفاًظـا استعامله ألفاًظا معتدلة يف : وتعديلهم

، وكـذلك املوضـوعية يف نقـد )غالًبـا(شديدة يف اجلرح 

الرواة، وربام اعتمد عىل شيوخه يف نقده لبعـضهم، وقـد 

يثني عىل صالح الراوي ويريد عدالته فقط، أو ربام يريـد 

توثيقه، وهذا ُيعرف من خالل السياق وما حيتف بحـال 

رواة، الراوي من قرائن، وكذلك اختصاصه يف بعض الـ

 .وقد ال ُيسبق إىل الكالم فيهم

 العنايـة بـأقوال األئمـة :ومن توصيات الدراسـة

املغمورين ممن شـهد هلـم النقـاد باإلمامـة واحلفـظ، ومل 
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  .يشتهروا بالتصنيف، ودراسة مناهجهم وآرائهم النقدية

، هذا جهد املـُقل، فام كان فيه من صواب وختاماً 

لـل فمـن نفـيس فمن اهللا وحـده، ومـا كـان فيـه مـن خ

والشيطان، واهللا ورسوله منه بريئـان، وصـىل اهللا وسـلم 

 .وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

* * * 
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ــق ــدخيل، ط: حتقي ــف ال ــة1يوس ــاء، : ، املدين دار الغرب

 . م1994

عـادل بـن حممـد، : حتقيق ُمُغْلطاي بن ِقِليج، .إكامل هتذيب الكامل

 .م2001الفاروق احلديثة، : م.، د1وغريه، ط

 عبـد اهللا.د: حتقيـق ابن كثري، إسـامعيل بـن عمـر، .البداية والنهاية

 . ـه1418دار هجر، : م.، د1الرتكي، ط

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

 . ت.دار اهلداية، د: م.ط، د.عبد الرزاق، د

 ابـن معـني، حييـى بـن معـني .»رواية ابـن حمـرز «تاريخ ابن معني

جممع اللغـة، : ، دمشق1حممد كامل، ط: حتقيقالبغدادي، 

 .هـ1405

 ابـن معـني، حييـى بـن معـني .»روايـة الـدارمي «عـنيتاريخ ابن م

: ط، دمــشق.أمحــد حممــد نــور، د. د: حتقيــقالبغــدادي، 

 . ت.املأمون للرتاث، د

 ابـن معـني، حييـى بـن معـني .»روايـة الـدوري «تاريخ ابن معـني

مركـز : ، مكـة1أمحد حممـد نـور، ط. د: حتقيقالبغدادي، 

 .ـه1399البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، 

عبـد الـرمحن بـن ،  أبو زرعة الدمـشقي.تاريخ أيب زرعة الدمشقي

جممـع : ط، دمـشق.شكر اهللا القوجـاين، د: حتقيقعمرو، 

 .ت.اللغة العربية، د

صـبحي : حتقيـق ابن شاهني، عمر بن أمحـد، .تاريخ أسامء الثقات

 .ـه1404الدار السلفية، : ، الكويت1السامرائي، ط

بـشار عـواد، . د: حتقيـقد بن أمحـد،  الذهبي، حمم.تاريخ اإلسالم

 . م2003دار الغرب اإلسالمي، : ، بريوت1ط

: ط، حيـدر أبـاد. البخاري، حممد بـن إسـامعيل، د.التاريخ الكبري

 . ت.دائرة املعارف العثامنية، د

بـشار . د: حتقيـق اخلطيب البغدادي، أمحد بـن عـيل، .تاريخ بغداد

 .ـه1422الغرب اإلسالمي، : ، بريوت1عواد، ط

عمـرو بـن : حتقيـق ابن عساكر، عـيل بـن احلـسن، .تاريخ دمشق

 .هـ1415دار الفكر، : م.ط، د.غرامة، د

الكتـب : ، بـريوت1 الـذهبي، حممـد بـن أمحـد، ط.تذكرة احلفاظ

 .هـ1419العلمية، 

 الدارقطني، عـيل بـن عمـر، .تعليقات الدارقطني عىل املجروحني 

وق احلديثـة، الفـار: ، القـاهرة1خليل العـريب، ط: حتقيق

 . ـه1414

حممـد عوامـة، : حتقيـق ابن حجر، أمحد بن عيل، .تقريب التهذيب

 . هـ1406دار الرشيد، : ، سوريا1ط

دائـرة : ، اهلنـد1 ابـن حجـر، أمحـد بـن عـيل، ط.هتذيب التهذيب

 . ـه1326املعارف النظامية، 

 املزي، يوسـف بـن عبـد الـرمحن، .هتذيب الكامل يف أسامء الرجال

مؤسـسة الرسـالة، : ، بـريوت1 بشار عـواد، ط.د: حتقيق

 . ـه1400

حممـد عـوض : حتقيـق األزهري، حممـد بـن أمحـد، .هتذيب اللغة
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 .م2001إحياء الرتاث العريب، : ، بريوت1مرعب، ط

دائـرة : ، حيدر آباد1 ابن حبان، حممد بن حبان الُبستي، ط.الثقات

 . ه1393املعارف، 

و املعاطي النـوري، وآخـرون،  السيد أب.اجلامع يف اجلرح والتعديل

 .ـه1412عامل الكتب، : ، بريوت1ط

، 1 ابن أيب حاتم، عبد الرمحن بن حممد الرازي، ط.اجلرح والتعديل

 . م1952دائرة املعارف، : حيدر آباد

خمتـار : حتقيـق السيوطي، عبد الـرمحن بـن أيب بكـر، .مجع اجلوامع

 .ـه1426األزهر الرشيف، : ، مرص2اهلائج وغريه، ط

 أبو نعـيم األصـبهاين، أمحـد بـن .حلية األولياء وطبقات األصفياء

 .ـه1394السعادة، : ط، مرص.عبد اهللا، د

محـاد األنـصاري، : حتقيق الذهبي، حممد بن أمحد، .ديوان الضعفاء

 .ـه1387النهضة احلديثة، : ، مكة2ط

 الذهبي، حممـد بـن أمحـد، .ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل

دار البـشائر، : ، بـريوت4د الفتاح أبو غـدة، طعب: حتقيق

 .ـه1410

حممد عبدالقادر، : حتقيق البيهقي، أمحد بن احلسني، .السنن الكربى

 .هـ1424دار الكتب العلمية، : ، بريوت3ط

حسن عبداملنعم، : حتقيق النسائي، أمحد بن شعيب، .السنن الكربى

 . ـه1421مؤسسة الرسالة : ، بريوت1ط

شـعيب األرنـؤوط، : حتقيـقطني، عـيل بـن عمـر،  الـدارق.السنن

 .ـه1424الرسالة، : ، بريوت1وآخرون، ط

 ابن املديني، عيل بـن عبـد اهللا، .سؤاالت ابن أيب شيبة البن املديني

 . ت.املعارف، د: ، الرياض1موفق عبد اهللا، ط. د: حتقيق

 ابــن معــني، حييــى بــن معــني .ســؤاالت ابــن اجلنيــد البــن معــني

مكتبة الدار، : م.، د1أمحد حممد نور، ط: يقحتقالبغدادي، 

 . هـ1408

  : حتقيـق الشيباين، أمحـد بـن حنبـل، .سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد

 . ـه1414العلوم واحلكم، : م.، د1زياد حممد منصور، ط. د

َذعـي أليب زرعـة الـرازي  أبـو زرعـة، عبيـد اهللا بـن .سؤاالت الَربْ

ــدالكريم،  ــقعب ــيل األ: حتقي ــن ع ــد ب ــري، طحمم ، 1زه

 .ـه1430الفاروق احلديثة، : القاهرة

 الربقاين، أمحـد بـن .»رواية الكرجي «سؤاالت الربقاين للدارقطني

كتب : ، باكستان1عبد الرحيم القشقري، ط: حتقيقحممد، 

 .هـ1404خانه مجييل، 

شــعيب : حتقيــق الــذهبي، حممــد بــن أمحــد، .ســري أعــالم النــبالء

 مؤسـسة الرسـالة، :، بـريوت3األرناؤوط، وآخرون، ط

 .ـه1405

 اجلوهري، إسامعيل بن محاد، .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

دار العلـم : ، بـريوت4أمحد عبد الغفور عطار، ط: حتقيق

 . ـه1407للماليني، 

: حتقيـقابن حبـان، حممـد بـن حبـان الُبـستي،  .صحيح ابن حبان

 .هـ1414الرسالة، : ، بريوت2شعيب األرنؤوط، ط

  أمحـد بـن : حتقيـق البخاري، حممد بن إسامعيل، .الصغريالضعفاء 

 .ـه1426مكتبة ابن عباس، : م.، د1أيب العينني، ط

عبـد املعطـي : حتقيـق العقييل، حممد بـن عمـرو، .الضعفاء الكبري

 . ـه1404املكتبة العلمية، : ، بريوت1قلعجي، ط

: حتقيـق ابن اجلوزي، عبد الرمحن بـن عـيل، .الضعفاء واملرتوكون

ــايض، طع ــد اهللا الق ــريوت1ب ــة، : ، ب ــب العلمي دار الكت

 . ـه1406

ــون ــضعفاء واملرتوك ــر، .ال ــن عم ــيل ب ــدارقطني، ع ــق ال : حتقي

: املدينـةعبدالرحيم القشقري، جملة اجلامعة اإلسالمية، .د

 .ـه1404 -ـ ه1403 ، عام63، 60، 59العدد، 

حممـود : حتقيـق النسائي، أمحد بـن شـعيب، .الضعفاء واملرتوكون
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 .ـه1396دار الوعي، : ، حلب1براهيم، طإ

عبد العزيز بن حممـد، .  العبد اللطيف، د.ضوابط اجلرح والتعديل

 . ـه1440دار طيبة اخلرضاء، : ، مكة6ط

حممـد حامـد : حتقيق ابن أيب يعىل، حممد بن حممد، .طبقات احلنابلة

 .ت.دار املعرفة، د: ط، بريوت.الفقي، د

: حتقيـقمـد بـن سـعد البغـدادي،  ابن سعد، حم.الطبقات الكربى

 .م1968دار صادر، : ، بريوت1إحسان عباس، ط

عاصـم . د: حتقيـق ابن حجـر، أمحـد بـن عـيل، .طبقات املدلسني

 .ـه1403مكتبة املنار، : ، األردن1القريويت، ط

حممـد : حتقيـق الـذهبي، حممـد بـن أمحـد، .الِعَرب يف خرب مـن غـرب

 . ت.دالكتب العلمية، : ط، بريوت.السعيد، د

ــري ــل الكب ــسى، .العل ــن عي ــد ب ــذي، حمم ــق الرتم ــبحي : حتقي ص

 .ـه1409عامل الكتب، : ، بريوت1السامرائي، وغريه، ط

إرشـاد : حتقيـق ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عـيل، .العلل املتناهية

 . هـ1401ن، .د: ، فيصل أباد2احلق األثري، ط

محد بـن حنبـل،  الشيباين، أ.»رواية عبد اهللا «العلل ومعرفة الرجال

ــق ــاس، ط: حتقي ــاض2ويص اهللا عب ــاين، : ، الري دار اخل

 .ـه1422

: حتقيق ابن مندة، حممد بن إسحاق، .فتح الباب يف الكنى واأللقاب

 . ـه1417الكوثر، : ، الرياض1نظر الفاريايب، ط

حمـب الـدين :  ابـن حجـر، أمحـد بـن عـيل، إخـراج.فتح البـاري

  .ـه1379دار املعرفة، : ط، بريوت.اخلطيب، د

: ، جدة1حممد عوامة، ط: حتقيق الذهبي، حممد بن أمحد، .الكاشف

 . هـ1413دار القبلة للثقافة اإلسالمية، 

: حتقيـق اجلرجاين، أبو أمحد بن عـدي، .الكامل يف ضعفاء الرجال

الكتــب العلميــة، : ، بــريوت1عــادل أمحــد وآخــرون، ط

 .ـه1418

ــامء ــى واألس ــ.الكن ــن احلج ــسلم ب ــسابوري، م ــقاج،  الني : حتقي

اجلامعـة اإلسـالمية، : ، املدينة1عبدالرحيم القشقري، ط

 . ـه1404

عبد الفتاح أبو غدة، : حتقيق، ابن حجر، أمحد بن عيل .لسان امليزان

  .م2002دار البشائر اإلسالمية، : م.، د1ط

حممـد . د: حتقيق اخلطيب البغدادي، أمحد بن عيل، .املتفق واملفرتق

 . هـ1417القادري، دار : ، دمشق1صادق، ط

حممـود : حتقيـقابن حبان، حممد بـن حبـان الُبـستي، . املجروحني

 .ـه1396دار الوعي، : ، حلب1إبراهيم، ط

: حتقيـق اهليثمـي، عـيل بـن أيب بكـر، .جممع الزوائد ومنبع الفوائد

مكتبـة القـديس، : ط، القـاهرة.حسام الـدين القـديس، د

 .ـه1414

م، دار .ط، د.يـى بـن رشف، دحي النووي، .املجموع رشح املهذب

 .ت.الفكر، د

 الرامهرمـزي، احلـسن بـن .املحدث الفاصل بني الراوي والـواعي

الفكر، : ، بريوت3حممد اخلطيب، ط: حتقيقعبد الرمحن، 

 . ـه1404

ط، بـريوت، دار الفكـر، . ابن حزم، عيل بن أمحد، د.املحىل باآلثار

 .ت.د

اجلـوزي، يوسـف بـن  سـبط ابـن .مرآة الزمان يف تواريخ األعيان

دار : ، دمشق1حممد بركات وآخرون، ط: حتقيقِقْزُأوغيل، 

 . ـه1434الرسالة العاملية، 

 ابن حبان، حممد بن .مشاهري علامء األمصار وأعالم فقهاء األقطار

: ، مـرص1مرزوق عيل إبـراهيم، ط: حتقيقحبان الُبستي، 

 .هـ1411دار الوفاء، 

عبد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب تسمية مشايخ أيب  «مشيخة النسائي

: ، مكة1ط حاتم العوين،: حتقيق .»النسائي وذكر املدلسني
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 .ـه1423عامل الفوائد، 

: حتقيــق ابــن فــارس، أمحــد بــن فــارس، .معجــم مقــاييس اللغــة

 . هـ1420دار اجليل، : ط، بريوت.عبدالسالم هارون، د

عبـد العلـيم : حتقيـق العجـيل، أمحـد بـن عبـد اهللا، .معرفة الثقات

 .ـه1405مكتبة الدار، : ، املدينة املنورة1البستوي، ط

الـسيد : حتقيـق احلاكم، حممـد بـن عبـد اهللا، .معرفة علوم احلديث

 . ـه1397الكتب العلمية، : ، بريوت2معظم حسني، ط

أكـرم : حتقيـق الفـسوي، يعقـوب بـن سـفيان، .املعرفة والتـاريخ

 .هـ1401مؤسسة الرسالة، : ، بريوت2العمري، ط

 ابن خلفون، حممـد بـن إسـامعيل، .م بشيوخ البخاري ومسلماملعل

 . ت.الكتب العلمية، د: ، بريوت1عادل سعد، ط: حتقيق

نـور الـدين . د: حتقيـق الذهبي، حممد بن أمحد، .املغني يف الضعفاء

 . ت.د: م.ط، د.عرت د

حممد صـالح : حتقيق الذهبي، حممد بن أمحد، .املقتنى يف رسد الكنى

 . ـه1408اجلامعة اإلسالمية، : دينة، امل1املراد، ط

 ابن حجر، أمحد بـن .موافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املخترص

: ، الريـاض2محـدي عبـد املجيـد وآخـر، ط: حتقيقعيل، 

 .ـه1414مكتبة الرشد، 

عـيل البجـاوي، : حتقيـق الذهبي، حممد بن أمحـد، .ميزان االعتدال

 .ـه1382املعرفة للطباعة، : ، بريوت1ط

 ابن حجر، أمحد بن عيل، .نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار

  دار : ، دمــشق2محــدي عبــد املجيــد الــسلفي، ط: حتقيــق

 . ـه1429ابن كثري، 

: حتقيـق ابـن حجـر، أمحـد بـن عـيل، .نزهة األلبـاب يف األلقـاب

مكتبة الرشـد، : ، الرياض1عبدالعزيز حممد السديري، ط

 . ـه1409

* * * 
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 استعماُل الَمطْعوم يف غير األكل، دراسٌة فقهيٌة معاصرةٌ 

  )1(إيامن بنت إبراهيم بن صالح الشلهوب

 جامعة امللك سعود 

 )هـ05/07/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛25/04/1443قدم للنرش يف (

حيث تناول استعامَل املطعـوم  . والتأصيل هلا، والتخريجتناول البحُث مجَع صور استعامل املطعوم يف غري األكل، ومن ثم بياُن حكم كل صورة،: املستخلص

وكذلك استعامَلُه يف الّدباغة، والتداوي، والتجميل والتـزيُّن، .  كاالستنجاء، وإزالة األوساخ والُبَقع من اللباس، وغسل اليدين، واالستحامم:التنظف: يف كل من

التتبـع االسـتقرائي، ثـم : وسلكت الباحثة مـنهج .يوانات، وطرد احلرشات واجلراثيم، واللعب، وطرد الشياطني، وصيد احلواالنتفاع واإلصالحواالستصباح، 

 . مناقشة األقوال

 .مطعوم، مطعومات، استعامل املطعوم، غري األكل، اللعب باملطعوم، التجميل باملطعوم :الكلامت املفتاحية
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Abstract: The research deals with collecting images of the use of the vaccine other than eating, and then clarifying the ruling on each 
issue, rooting it and extracting it. He dealt with the use of the vaccine in each of: cleaning such as cleaning oneself, removing dirt and stains 
from clothes, and washing hands. As well as the use of the vaccine in tanning, medication, beautification and adornment, illumination, repair 
of inanimate objects, repelling insects, and playing. The researcher followed the approach: inductive follow-up, then discussion of sayings. 

Key words: Vaccination, vaccinations, use of the vaccine, other than eating, playing with the vaccine, cosmetic with the vaccine. 
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 املقدمة

، والــصالة والــسالم عــىل احلمــد هللا رب العــاملني

أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد بـن عبـداهللا األمـني، 

  :صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه إىل يوم الدين، ثم أما بعد

فإن من أعظم نعم اهللا تعاىل علينا أن سخر لنا 

  :الساموات واألرض، كام قال تعاىل         

               ]20:لقامن[ ،

 خلقهام ملنافعنا، وذلك من وتسخُريمها لنا هو أنه 

فضله وإحسانه، وهو شامٌل ألجرام الساموات 

والقمر  واألرض، وملا أودع اهللا فيهام من الشمس

والكواكب والثوابت والسيارات، وأنواع احليوانات، 

وأجناس املعادن، وغري وأصناف األشجار، والثمرات، 

   .)1(ذلك مما هو معدٌّ ملصالح بني آدم

وبام أن الثمرات واملطعومات عمومًا يستفيد منها 

بنو آدم يف أموٍر عدٍة، سواء يف األكل أو غـريه، رأيـت أن 

أفردها بالبحث والدرس والتحليل، وأن أمجع شـتاهتا يف 

عـوم يف اسـتعامُل املط: (البحث الذي َوَسْمُتُه بعنـوانهذا 

  ).غري األكل، دراسٌة فقهيٌة معارصةٌ 

 :أمهية موضوع البحث، وأسباب اختياره

ــل تعــددُ  -1  اســتعامالت املطعــوم يف غــري األك

  .وتنوُعها

                                                 
، وتيـسري الكـريم الـرمحن يف )7/242(معـامل التنزيـل : ينظر  ) 1(

 ).776ص(تفسري كالم املنان، 

ُد صور استعامل املطعوم يف غري األكـل يف  -2 َجتدُّ

  .الوقت املعارص، مما يدفع لدراستها، وبيان حكمها

ل املتيـّرسة ِحْرُص الناس عىل استعامل البـدائ -3

لدهيم لقـضاء حاجـاهتم اليوميـة، وأكثُرهـا تـوافرًا هـو 

املطعوم، مما ُيْضفي عـىل دراسـة اسـتعامالته تلـك مزيـَد 

  .أمهيةٍ 

 دراسة معارصة جامعـة ألحكـام وجودعدُم  -4

  .استعامل املطعوم يف غري األكل

 :أهداف البحث

  .مجُع صور استعامل املطعوم يف غري األكل -1

كام استعامل املطعوم يف غري األكل دراسُة أح -2

  .وخترجيها عىل ما ذكره الفقهاء

التأصيُل الرشعي لصور استعامل املطعـوم يف  -3

  .غري األكل

 :حدود البحث

سـواء : يتناول هذا البحث املطعومـاِت بأنواعهـا

كانت من األطعمة التي ُتْقتات، أو غريها، أو مما ُيـصَلح 

  .ددة يف غري األكلهبا الطعام، واستعامالهتا املتع

 :منهج البحث

 قـائم عـىل - بـإذن اهللا -منهجي يف هذا البحـث 

االستقراء واالستنباط، ثم الدراسة واملناقـشة للوصـول 

  .إىل النتائج
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 :الدراسات السابقة

من خالل البحث يف مكتبات اجلامعات، ومراكز 

البحث العلمي، واالستقصاء يف املكتبات العامة، مل أقف 

اسـتعامل املطعـوم يف غـري  «قـام بجمـع صـورعىل َمـْن 

، أو َمْن أفردها بالبحث، إال مـسألة واحـدة مـن »األكل

استعامل املطعوم يف التجميل  «:مسائل هذا البحث وهي

أحكـام الزينـة، وهـي : ، فإهنا وردت يف رسالة»والتزيُّن

رسالة دكتـوراه، مـن جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود 

هـ، حيث َعنْونت 1423:  عاماإلسالمية، لعبري املديفر،

، وعليه، »معاجلة البرشة والشعر باألطعمة للزينة «:هلا بـ

فإين أرجو أن يكون هذا البحث إضافًة علمية للدراسات 

  .الفقهية

 :إجراءات البحث

  :ُيمكن حرص أهم إجراءات البحث فيام ييل

تصوير املسألة املراد بحثها قبل بيان حكمها،  -1

بيان صـورهتا؛ ليتـضح املقـصود مـن إن استدعى املقام 

  .دراستها

إذا كانت املسألة من مواضـع االتفـاق، فـإين  -2

  .أذكر حكمها بدليله، مع توثيق ذلك من مظانه املعتربة

إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف، أتبع مـا  -3

  : ييل

حترير حمل اخلـالف، إذا كانـت بعـض صـور  -أ

  .املسألة حمل خالف، وبعضها حمل اتفاق

 ذكر األقوال الواردة يف املـسألة، وبيـان َمـْن -ب

اخلـالف حـسب  قال هبا من أهل العلم، ويكون عـرض

  .االجتاهات الفقهية

 االقتصار عىل املذاهب الفقهية املعتـربة، مـع -ج

العناية بذكر ما تيرس الوقوف عليـه مـن أقـوال الـسلف 

الصالح، وإذا مل أقف عىل املـسألة يف مـذهب مـا أسـلك 

  .التخريجمسلك 

  .توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه -د

 استقــصاء أدلــة األقــوال، مــع بيــان وجــه -هـــ

الداللة، وذكر ما َيِرُد عليها من مناقشات، وما ُجيـاب بـه 

  .عنها

 الرتجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة اخلـالف -و

  .إن وجدت

ــع  -4 ــصادر واملراج ــات امل ــىل أمه ــتامد ع االع

  . ير، والتوثيق، والتخريج، واجلمعاألصيلة يف التحر

ــب  -5 ــث، وجتن ــوع البح ــىل موض ــز ع الرتكي

  .االستطراد

  .العناية برضب األمثلة، وخاصة الواقعية -6

  . جتنب ذكر األقوال الشاذة -7

العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة  -8

  . واضحة بالبحث

  . ترقيم اآليات وبيان سورها -9

ديـث، وبيـان مـا ذكـره أهـل ختريج األحا -10
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الشأن يف درجتها إن مل تكن يف الـصحيحني أو أحـدمها، 

  .فإن كانت فيهام أو أحدمها فأكتفي حينئذ بتخرجيها منهام

ــيلة،  -11 ــصادرها األص ــن م ــار م ــريج اآلث خت

  .واحلكم عليها إن دعت حاجة البحث لذلك

  . التعريف باملصطلحات ورشح الغريب -12

اللغـة العربيـة، واإلمـالء، العناية بقواعـد  -13

  . وعالمات الرتقيم

الرتمجــة لألعــالم بإجيــاز، ســوى مــشاهري  -14

  . الصحابة والتابعني والعلامء

وضع خامتة للبحث تلخصه، وتعطي فكرة  -15

  . واضحة عام تضمنه، مع إبراز النتائج

  .وضع فهرس للمصادر واملراجع العلمية -16

 :خطة البحث

مقدمة، ومتهيد، وأحـد : يشتمل هذا البحث عىل

  :عرش مبحثًا، وخامتة، وفهرس عىل النحو اآليت

 ــة املوضــوع :  وتتــضمن احلــديث عــن:املقدمــة أمهي

وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وحــدوده، ومنهجــه، 

  .والدراسات السابقة له، وإجراءاته، وخطته

 التمهيد، وفيه مطلبان :  

 تعريف املطعوم: املطلب األول.  

 ف االستعاملتعري: املطلب الثاين. 

 ـــث األول ـــف، : املبح ـــوم يف التنظي ـــتعامل املطع اس

  : وفيه أربعة مطالب.واالستحامم

 استعامل املطعوم يف االستنجاء: املطلب األول.  

 استعامل املطعوم يف إزالـة األوسـاخ : املطلب الثاين

  . والُبَقع من اللباس

 استعامل املطعوم يف غسل اليدين: املطلب الثالث.  

 استعامل املطعوم يف االستحامم: عاملطلب الراب.  

 استعامل املطعوم يف الدباغة: املبحث الثاين. 

 استعامل املطعوم يف التداوي: املبحث الثالث. 

 استعامل املطعوم يف التجميل والتزيُّن: املبحث الرابع .  

 استعامل املطعوم يف الصبغ أو تثبيت : املبحث اخلامس

 .اللون

 عوم يف االستصباحاستعامل املط: املبحث السادس. 

 ــسابع ــصنوعات : املبحــث ال اســتعامل املطعــوم يف امل

 .ومواد التنظيف ومستحرضات التجميل وغريها

 ــامن ــث الث ــاع أو : املبح ــوم يف االنتف ــتعامل املطع اس

 .اإلصالح

 استعامل املطعوم يف طرد الشياطني: املبحث التاسع. 

 استعامل املطعوم يف صـيد احليوانـات : املبحث العارش

 .طرد احلرشات واجلراثيمأو 

 اسـتعامل املطعـوم يف اللعـب: املبحث احلادي عـرش .

  :وفيه ثالثة مطالب

 استعامل قرش املطعوم: املطلب األول.  

 اسـتعامل املطعـوم مـع بقائـه عـىل : املطلب الثـاين

  .حقيقته وعدم تغري صفاته أو خصائصه
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 استعامل املطعوم يف اللعب مع تغري : املطلب الثالث

  .خصائصهصفاته أو 

 وتتضمن أهم نتائج البحث، وتوصياته:اخلامتة .  

 فهرس املصادر واملراجع. 

واهللا تعاىل أسأل أن ينفع هبذا العمل، وأن جيعلـه 

  .خالصًا لوجهه الكريم

واحلمد هللا الذي بنعمته تـتم الـصاحلات، وصـىل 

  .اهللا عىل حممد وآله وصحبه وسلم

* * *  

  التمهيد

طعــوم يف غــري قبــل البــدء يف حكــم اســتعامل امل

: األكل، البد من توطئٍة تتـضمن بيـان حقيقـة كـلٍّ مـن

 املطعوم واالستعامل، وهذا ما سأوضحه يف هذا التمهيـد

  .- إن شاء اهللا تعاىل -

 .تعريف املطعوم: املطلب األول

 َمْطُعوم عىل وزن َمْفُعـول :يف اللغة باملطعوم املراد 

  .من َطٍعم

 واملـيم أصـٌل الطـاء والعـني «:)2(قال ابن فـارس

ء ِق الـيشَّ َطِعْمـُت الـيشَء : يقـال. مطَّرٌد ُمنْقاٌس يف تـذوُّ

                                                 
أمحد بن فارس بن زكريا، أبو احلسني، كان إمامـًا يف اللغـة : هو  ) 2(

حليـة «، و»مقاييس اللغة«: واألدب، سكن الري، من مصنفاته

: ينظر. هـ391: هـ، وقيل369، تويف سنة »األمايل«، و»قهاءالف

 ).17/103(، وسري أعالم النبالء )1/118(وفيات األعيان 

: وكان بعُض أهِل الّلغِة يقول. والطَّعام هو املأكول. َطْعامً 

الطَّعام هو الُربُّ خاّصة، واإلطعام يقع يف كـل مـا ُيطَعـم 

  .)3(»...حتى املاء

اسٌم جامٌع لكل ما ُيؤَكـُل، وقـد َطِعـَم : والطَّعامُ 

َيْطَعُم ُطْعًام فهو طاِعٌم إذا َأَكَل َأو ذاَق، والطَّعـاُم عـامٌّ يف 

  .)4(كلِّ ما ُيْقتات من احلنطة والشعري والتمر وغري ذلك

كل ما ُيْطَعم، سواء أكان قوتـًا : فاملطعوم يف اللغة

يقوم به بدن اإلنسان أم ال، ويـدخل يف املطعـوم كـذلك 

طعـاٌم لكـل مـا : فيقـالاملاء، إال أن املاء ُخصَّ بالرشاب 

  .ُيطَعم، ورشاب لكل ما ُيَرشب

ما يعدُّ للّطْعم غالًيا : )5(باملطعوم عند الفقهاء املراد 

هًا أو تداوًيا أو غريهـا، فيـدخل فيـه  مًا أو تفكُّ ًتا وتأدُّ تقوُّ

ــول،  ــه، والبق ــالوات، والفواك ــوب، واإلدام، واحل احلب

غالًبـا أو والتوابل، واألدوية وغريهـا، وسـواء مـا ُأكـل 

 .نادًرا، وسواء ما ُأكل وحده أو مع غريه

 : )6(أمثلة عىل املطعومات

ما يؤكـل ُقوتـًا، كـاألرز، والـرب، والـشعري،  -1

                                                 
 ).طعم: (، مادة)3/410(مقاييس اللغة   ) 3(

، وتــاج )12/363(، ولــسان العــرب )2/25(العــني : ينظـر  ) 4(

 ).طعم: (، مادة)33/14 (العروس

 .  بترصف يسري)9/397(موع هذا تعريف النووي يف املج  ) 5(

هذا عند الشافعية، واحلنابلة، وُيفّصل تعريُف املطعوم يف بـاب   ) 6(

ــا ــر. الرب ــري)3/82(األم : ينظ ــاوي الكب ، )3/243 (، واحل

 ).6/56(واملغني 
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ْخن  .والذرة، والدُّ

  .، واللبن، واللحم)7( ُأْدمًا، كالقطنياتيؤكلما  - 2

هًا، كالثامر، مـن اجلـوز واللـوز يؤكلما  -3  تفكُّ

 . والرمان

شاد تيؤكلما   -4  .)8(داويًا كالرَّ

كالفلفل، والكزبرة، : ما يؤكل توابل أو أبزار -5

 .واألنيسون، والشامر، والكمونني، والكراويا

مـا يطعمـه اإلنـسان ممـا : املطعوم يف هذا البحث

 كاألطعمة التـي ُتْقتـات مـن -دون املاء -يقوم به البدن 

حبوب الُرب واألرز، أو غريها من الفواكـه واخلـرضوات 

لحوم، أو مما ُيصَلح هبا الطعام كامللح واخلـل ومـواد وال

 .التخمري، والتوابل

 :تعريف االستعامل: املطلب الثاين

من اْسـَتْعَمل عـىل صـيغة اْسـَتْفَعل، : االستعامُل 

: وهي مـن صـيغ األفعـال املَزيـدة، مـأخوذ مـن الفعـل

عمـل : َعِمَل َعَمًال فهو عامـٌل، واْعَتمـل: ، يقال)َعِمَل (

أي طلب إليه العمل، واْسَتْعَمل : ويقال استعمله ،لنفسه

 . )9(فالٌن اللِّْبن إذا بنى به بناءً 

                                                 
احلبوب التي خترج مـن األرض، كـاحلمص والفـول واللوبيـا   ) 7(

للغـة هتـذيب ا: والعدس والرتمس واجللبـان والبـسلة، ينظـر

 ).قطن: (مادة). 9/22(

 . واإلهليلج، والسقمونيا  ) 8(

: ، مـادة)218ص(، وخمتار الـصحاح، )2/153(العني : ينظر  ) 9(

 ).عمل(

 :املراد باستعامل املطعوم يف غري األكل

استخدام مـا يطعمـه اإلنـسان، سـواء كـان مـن 

األطعمة التي ُتْقتات، أو غريها ممـا ُيـصَلح هبـا الطعـام، 

ــتعام ــل، كاس ــري األك ــددة يف غ ــتعامالهتا املتع هلا يف واس

التنظف، واالستحامم، والدباغة، والتداوي، والـصبغ أو 

ــصباح،  ــزيُّن، واالست ــل والت ــون، والتجمي ــت الل تثبي

ــيد  ــشياطني، وص ــرد ال ــالح، وط ــاع أو اإلص واالنتف

 .احليوانات، وطرد احلرشات، واللعب

* * * 

 املبحث األول 

 استعامل املطعوم يف التنظف

تنظــف، تنوعـت وسـائل اســتعامل املطعـوم يف ال

 :ويمكن إمجاهلا عىل النحو التايل

اســتعامل املطعــوم يف االســتنجاء وإزالــة : املطلــب األول

 :النجاسة به

اتفــق الفقهــاء عــىل حتــريم اســتعامل املطعــوم يف 

، وأن َمـْن )10(االستنجاء إلزالة النجاسة، ألنه ذو ُحرمــةٍ 

َفَعل ذلـك فقـد فعـل فعـالً حمرًمـا، ويـأثم بـه إذا علـم 

 . )11(حتريمه

                                                 
ــر  ) 10( ــاين: ينظ ــيط الربه ــة)1/43 (املح ــواهر الثمين ــد اجل  ، وعق

 ).1/141 (، والفروع)55ص(، وغاية البيان، )1/40(

 ، وروضـة الطـالبني)1/225 (البيـان يف فقـه الـشافعي: ينظر  ) 11(

)1/68 .( 
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ــن حــزم ــال اب ــتنجاء  «:ق واتفقــوا عــىل أن االس

 .)12(»...باحلجارة، وبكل طاهر، ما مل يكن طعاماً 

استعامل املطعوم يف إزالة األوساخ والُبَقـع : املطلب الثاين

 :)13(من اللباس

 اسـتعامَل املطعـوم يف إزالـة )14(ذكر بعُض الفقهاء

 األوساخ والبقع من اللباس، كامللح، واخلل إلزالة احلرب

، ويمكـن أن )15(من الثـوب، والعـسل لثـوب األبريـسم

استعامل املـاجي األبـيض : يندرج فيه يف الوقت املعارص

 .إلزالة البقع املستعصية واألوساخ العميقة من اللباس

وقد اختلف الفقهاء يف حكم استعامل املطعوم يف 

                                                 
 ).20ص(مراتب اإلمجاع،   ) 12(

كإزالة حرب املداد من الثوب األبيض بالعسل واحلليـب ودقيـق   ) 13(

 .الشعري، سواء كان الثوب من الصوف أو الكتان

حتف اخلـواص يف ُظـَرف «وقد ذكر أبو بكر القللويس يف كتابه   

 ) 47- 41ص ( يف صبغة األمدة واألصباغ واألدهان،» اخلواص

كقلـع طبـع الـودك : كثريًا مـن املطعومـات إلزالـة أثـر البقـع

والسمن واملرق من ثياب الصوف أو احلرير، وقلع السواد مـن 

الثياب باألترج، وعرضه للشمس، أو يدق السمـسم والـشعري 

ثم يدلك به، وقلع طبع الزفت بالفول املمـضوغ، وقلـع طبـع 

نـب األبـيض بـامء العنب األسود بالعنب األبـيض، وطبـع الع

العنب األسود، وقلع أثر النطفة من الثوب بالسمن البقري ثـم 

 . يغسل بالصابون، أو يطىل بالعسل ثم يغسل بالصابون

ــسنن   ) 14( ــامل ال ــوع )1/96(كاخلطــايب يف مع ــووي يف املجم ، والن

 ). 1/49(، واهليثمي يف الفتاوى الفقهية الكربى )2/130(

القــاموس املحــيط، : الص، ينظــراحلريــر اخلــ: األبريــسم هــو  ) 15(

 ).برسم: (، مادة)31/275(، وتاج العروس )1079ص(

 :إزالة األوساخ والبقع من اللباس عىل قولني

ل املطعـوم يف إزالـة  جـواز اسـتعام:القول األول

 .)16(األوساخ والبقع من اللباس، وهو مذهب الشافعية

هـل جيـوز  «:)17(جاء يف الفتاوى الفقهية الكـربى

 .» نعم:غسل الثوب املتنجس بمطعوم، فأجاب بقوله

 حتـريم اسـتعامل املطعـوم يف إزالـة :القول الثـاين

 .)18(األوساخ والبقع من اللباس، وهو مذهب احلنابلة

حيرم اسـتعامل مطعـوم  «:)19(كشاف القناعجاء يف 

 . »يف إزالتها

 : أدلة األقوال

استدل أصـحاب القـول األول القـائلون بجـواز 

  استعامل املطعوم يف إزالة األوسـاخ والبقـع مـن اللبـاس 

 :بام يأيت

 )20( ما ُروي عن امرأٍة من بنى ِغَفـار:الدليل األول

، فواهللا )21( عىل حقيبة َرْحله@رسول اهللا  أرَدفني: قالت

                                                 
، والفتــاوى الفقهيــة الكــربى )2/130(املجمــوع : ينظــر  ) 16(

)1/49.( 

)17 (  )1/49.( 

 ).5/173(، وكشاف القناع )8/240(اإلنصاف : ينظر  ) 18(

)19 (  )5/173.( 

، وكانت خترج مع اسمها ليىل، وهي امرأة أيب ذر الغفاري: قيل  ) 20(

 :ينظر.  يف مغازيه تداوي اجلرحى وتقيم عىل املرىض@النبي 

 ). 1/347(، وعون املعبود )12/405(هتذيب التهذيب 

 =ومعنـى. هي كل ما ُشدَّ يف مؤخر َرْحل أو قتب: »حقيبة رحله«  ) 21(
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 إىل الـصبح، فأنـاخ، ونزلـت عـن @مل يزل رسـول اهللا 

حقيبة رحله فإذا هبا دٌم مني، فكـانت أوَل حيضٍة حضُتها 

 واسـتحييت، فلـام رأى )22( فتقبَّـْضُت إىل الناقـة-  قالت - 

َمـا َلـِك؟ َلَعلَّـِك (:  مايب، ورأى الدم قال@رسول اهللا 

، ُثـمَّ )23(ي ِمْن َنْفِسِك َفَأْصِلحِ (: قال. نعم: ، قلت)ُنِفْسِت؟

ُخذي إَِناًء ِمْن َماٍء َفاْطَرِحي فِيِه ِمْلًحا، ُثمَّ اْغِسِيل َما َأَصاَب 

ِم، ُثمَّ ُعـوِدي ملَِْرَكبِـِك  فلـام فـتح : قالـت. )اْحلَِقيَبَة ِمَن الدَّ

، وكانـت ال )24( خيرب رضخ لنا مـن الفـيء@رسول اهللا 

حًا وأوصت به تطهر من حيضٍة إال جعلت يف طهورها مل

  . أن جيعل يف غسلها حني ماتت

امللح مطعوم، وهذا احلـديث نـصٌّ  :وجه الداللة

يف جواز استعامل املطعوم يف إزالة النجاسة، وُيقاس غريه 

  .)25(من املطعومات عليه

                                                                          
. محلني خلفه عىل ظهـر الدابـة: أردفني عىل حقيبة رحله، أي=

عـون : ينظـر. لرجل ال يـستلزم املامسـةواإلرداف عىل حقيبة ا

 ).1/347(املعبود 

ــاب التفعــل، أي  ) 22( ــا: مــن ب ــُت إليه ــود : ينظــر. وَثْب ــون املعب ع

)1/347 .( 

اعميل ما يمنعك من خـروج الـدم : أي» فأصلحي من نفسك«  ) 23(

 ). 1/347(عون املعبود : ينظر. إىل حقيبة الرحل

االغتـسال مـن احلـيض أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب   ) 24(

واحلــديث ضــعفه النــووي يف ). 313: (، بــرقم)1/123(

، واأللبـاين يف تعليقـه عـىل سـنن أيب داود )2/129(املجموع 

)1/123.( 

 =، والفتـاوى)2/130(، واملجموع )1/96(معامل السنن : ينظر  ) 25(

فُعلم به جواُز استعامل املطعـوم  «:)26(قال اهليثمي

 .)27(»يف إزالة األوساخ والنجاسة إذا احتيج إليه

أنه استعمل امللح : فيه من الفقه «:)28(ال اخلطايبوق

يف غسل الثياب وتنقيتها من الدم، وامللح مطعوم، فعـىل 

هذا جيوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوبًا من أبريسم، 

الصابون، وباخلل إذا أصابه احلرب ونحوه، وجيـوز  يفسده  

، وغـسل األيـدي بـدقيق )29(عىل هـذا التـدلُّك بالنخالـة

، والبطيخ، ونحو ذلك من األشياء التي هلا قـوة )30(ّىل الباق

                                                                          
 ).1/49(الفقهية الكربى =

  اب الـدين، أمحد بن حممد بن عيل بن حجـر اهليثمـي، شـه: هو   (26)

أبو العباس، فقيه شـافعي، ولـد يف حملـة أيب اهليـتم مـن إقلـيم 

حتفة املحتاج برشح «: الغربية بمرص، وإليها نسبته، من مصنفاته

: ينظـر. هــ974: ، ت»الفتاوى الفقهيـة الكـربى«، و»املنهاج

، والبـدر )3/102(الكواكب السائرة بأعيـان املائـة العـارشة 

 ).1/109(قرن التاسع الطالع بمحاسن من بعد ال

 ).1/49(الفتاوى الفقهية الكربى   ) 27(

  محد بـن حممـد بـن إبـراهيم بـن خطـاب البـستي، يكنـى : هو   (28)

معـامل «، و»غريب احلديث«: بأيب سليامن، حمدث، فقيه، من تصانيفه

وفيــات :ينظــر. هـــ388: ، ت»الـسنن يف رشح ســنن أيب داود

 ).17/23(، وسري أعالم النبالء )2/214(األعيان 

: قشور احلبـوب، والنخالـة مـن النَّْخـل، والنخـُل هـو: وهي  ) 29(

: وَنْخُل الدقيق. َتنِْخيُلَك الدقيَق باملُنُْخِل لَتعِزَل ُنخاَلَته عن ُلبابِه

تـاج : ينظـر. ما بقي يف املُنُْخِل ممّا ُينَخـل: فالنخالة هي. َغْرَبَلُته

 .نخل: ، مادة)30/467(العروس، 

فـَت الـالم مـَدْدَت، وإذا : ، ويقـالهو الفول  ) 30( البـاِقالء، إذا خفَّ

دهتا قرصَت، فيقال الباِقّىل  ، ) 11/62 (لسان العرب: ينظر. شدَّ

 ).بقل(مادة 
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 .)31(»اجلالء

 :من وجهني: نوقش هذا الدليل

، وال يـصح )32(أن احلديث ضـعيف :الوجه األول

 .االستدالل بمثله يف األحكام

 عىل التسليم بصحة احلديث، وعـىل :الوجه الثاين

بأن امللح ليس بقوٍت، وإنام يصلح به : فرض صحته يقال

 .)33(، فعليه ال يكره الغسل بهالقوت

بأن امللح مطعوم، وال خيرج : يمكن أن جياب عنه

 أحـد )34( امللـح@عن هذا الوصف، وقد جعـل النبـي 

 .)35(األصناف الربوية، وهي مذكورة مع املطعومات

ــدليل الثــاين  أن احلاجــة داعيــة الســتعامل :ال

املطعومــات يف إزالــة الوســخ مــن اللبــاس، كاســتعامل 

 ُيفـسده الـصابون، ي ثوب اإلبرسـيم الـذالعسل لغسل

 .)36(واستعامل اخلل إذا أصابه حٌرب ونحوه

                                                 
ــسنن   ) 31( ــامل ال ــه)1/96(مع ــن «: ، وفي ــونس ب ــن ي ــدثونا ع وح

دخلت احلامم بمرص فرأيـت الـشافعي يتـدلك :عبداألعىل قال

 . »بالنخالة

 .ديث، وتقدم آنفاً ختريج احل: ينظر  ) 32(

 ).8/240(اإلنصاف : ينظر  ) 33(

 .املرجع السابق: ينظر  ) 34(

، (: @يف قوله   ) 35( ِة، واْلُربُّ بالُربِّ ُة بالِفضَّ َهِب، واْلِفضَّ َهُب بالذَّ الذَّ

ِعِري، والتَّْمُر بالتَّْمِر، واملِْْلُح باملِْلِح، ِمْثًال بِمْثٍل، َيًدا  ِعُري بالشَّ والشَّ

. ) فَمن زاَد، أِو اْسَتزاَد، فَقْد أْرَبى، اآلِخُذ واملُْْعطِي فيه َسواءٌ بَيٍد، 

 ).1584: (، برقم)3/1211(أخرجه مسلم يف صحيحه 

 ).2/130(املجموع : ينظر  ) 36(

واستدل أصحاب القول الثاين القـائلون بتحـريم 

  استعامل املطعوم يف إزالة األوسـاخ والبقـع مـن اللبـاس 

 : بام يأيت

 أن املطعوم له حرمة، وحرمته تنايف :الدليل األول

ع من اللباس، واألصـل استعامله يف إزالة األوساخ والبق

 .)37(الرشعي املستقر هو املنع من إهانة الطعام

 بـأن احلاجـة داعيـة السـتعامل :ُيمكن أن يناقش

املطعومــات يف إزالــة الوســخ مــن اللبــاس، وال يــسّلم 

بالقول بوجود اإلهانة إذا اسُتعملت يف غري األكـل؛ ألن 

 .األكل أحد استعامالت املطعوم

يم اسـتعامل املطعـوم يف  قياس حتـر:الدليل الثاين

 .)38(االستنجاء عىل إزالة األوساخ والبقع من اللباس

أن اســتعامل املطعــوم إلزالــة األوســاخ : نــوقش

ــاس يفــارق االســتنجاء، فاالســتنجاء  والبقــع مــن اللب

أفحش، بخالف الغـسل إلزالـة األوسـاخ والبقـع مـن 

اللباس، ثم أن املزيل هو املاء بواسطة املطعوم، فلم يبارش 

 .)39(لنجاسة كمبارشهتا يف االستنجاءا

ــراجح ــتعامل : ال ــواز اس ــو ج ــول األول، وه الق

 .املطعوم يف إزالة األوساخ والبقع من اللباس

 

                                                 
 ).3/354(اآلداب الرشعية : ينظر  ) 37(

 ).8/240(، واإلنصاف )3/355( املرجع السابق: ينظر  ) 38(

 ).1/49(ية الكربى الفتاوى الفقه: ينظر  ) 39(
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 :سبب الرتجيح

 اإلباحة، ومل يـدل دليـل صـحيح األصلأن  -1

 .عىل التحريم

ــدم  -2 ــوم ورودع ــىل أن املطع ــدل ع ــل ي  دلي

ل عليـه، يستعمل لألكل فقط، وبالتايل حيـرص االسـتعام

ويمنع من غريه، فاألكل أحد االستعامالت ولـيس كـل 

 .االستعامالت

 بغسل وإزالة األوساخ والبقع االستخدامأن  -3

 .من اللباس ُيعد غرضًا مقصودًا صحيحًا وهو التنظف

 :استعامل املطعوم يف غسل اليدين: املطلب الثالث

: ذكر بعض الفقهاء مطعومات تغسل هبـا اليـدان

، والفول، ودقيقه، ودقيق احلّمص، )40(ة، واجلُلبانكالنُّخالَ 

 .)41(ودقيق العدس، والبطيخ

وقد اختلف الفقهاء يف حكم استعامل املطعوم يف 

 :غسل اليدين عىل أقوال

 جـواز اسـتعامل املطعـوم يف غـسل :القول األول

ــة)42(اليــدين، وهــو مــذهب احلنفيــة ، )43(، وقــوٌل للاملكي

                                                 
، )1/272(لـسان العـرب : ينظر. نبات يشبه حب املاش: هو  ) 40(

 ).جلب: (، مادة)2/178(وتاج العروس 

، )5/337(، والفتاوى اهلنديـة )8/209(البحر الرائق : ينظر  ) 41(

، )1/289(، والفواكـه الـدواين )564ص(وجامع األمهات، 

 ).1/49 (، والفتاوى الفقهية الكربى)2/130(واملجموع 

، واملحيط الربهـاين يف الفقـه )5/337(الفتاوى اهلندية : ينظر  ) 42(

 ). 8/209(، والبحر الرائق )5/352(النعامين 

 .)45( عند احلنابلة، وقوٌل أيضاً )44(ومذهب الشافعية

عــن غــسل اليــدين  «:وســئل حممــد بــن احلــسن

؟ )46(بالدقيق بعد الطعام، هل هو مثـل الغـسل باألَْشـنَان

فأخربين أن أبا حنيفة وأبا يوسف مل يريا بأسـا؛ لتـوارث 

 .)47(»الناس ذلك من غري نكري

ال بأس أن يتدّلك يف احلـامم  «:)48(وجاء يف الفواكه

 .»به ذلك من الطعامباجلُلبان والفول وما أش

وجيوز عىل هذا التدلُُّك بالنخالـة  «:وقال النووي

وغسل األيدي بدقيق الباقالء والبطيخ ونحوه مما له قوة 

 .)49(»اجلالء

                                                                          
ــر  ) 43( ــات، : ينظ ــامع األمه ــدواين )564(ص (ج ــه ال ، والفواك

)1/289.( 

، والفتــاوى الفقهيــة الكــربى )2/130(املجمــوع : ينظــر  ) 44(

)1/49.( 

 ).1/219(، والرشح الكبري )10/218(املغني : ينظر  ) 45(

مـن غمـر اللحـم : تغسل به األيدي عىل أثر الطعـام: األشنان   ) 46(

: ينظـر. واملرق وورض الـودك ومـا أشـبهها، وكـذلك الثـوب

، واملخــصص )نظــف(، مــادة )14/279(هتــذيب اللغــة 

 ).حرض(، مادة )7/135(، ولسان العرب )3/250(

يط الربهاين يف الفقه الـنعامين ، واملح)5/337(الفتاوى اهلندية   ) 47(

)5/352.( 

ــات، )1/289(  ) 48( ــامع األمه ــاء يف ج ــال «: )546ص(، وج ق

وال بأس أن يتدلك فيه باجلُلبان والفـول ويتوضـأ منـه، : مالك

غريه أعجـب إيل، فـإن فعـل مل أر بـه : وسئل عن الدقيق، فقال

 .»بأساً 

 ).2/130(املجموع   ) 49(
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 حتـريم اسـتعامل املطعـوم يف غـسل :القول الثاين

، ومـال إليـه شـيخ )50(اليدين، وهو روايـة عنـد املالكيـة

 .)51(اإلسالم ابن تيمية

ويتوجه حتريم الغسل  «:)52(ب الرشعيةجاء يف اآلدا

 .»~بمطعوم كام هو ظاهر تعليل الشيخ تقي الدين 

 كراهة استعامل املطعـوم يف غـسل :القول الثالث

 .)53(اليدين، وهو مذهب املالكية

كام يكره غسل اليد  «:)54(جاء يف البيان والتحصيل

  .»بيشء من الطعام

سل  كراهة اسـتعامل املطعـوم يف غـ:القول الرابع

اليدين، وإباحته إذا مل يكن ُقوتًا كالنخالة، وهـو مـذهب 

 .)55(احلنابلة

                                                 
وكره غسل اليد بـيشء مـن «: )2/614(جاء يف كفاية الطالب   ) 50(

الطعام، كدقيق احلنطة، أو بيشء من دقيق القطاين؛ كراهة تنزيه، 

كراهة حتريم، وكذلك كره غسل اليد بالنخالة، وهي مـا : وقيل

ودقيق القطـاين ال يؤكـل . »يتخلص بالغربال من قشور احلنطة

ذر إال يف املسغبة، فربام يتوهم بخفة األمر يف دقيقها وأنـه ال حـ

 ).1/695(الثمر الداين : ينظر. فيه، وكذلك بالنخالة

، )6/240(الفــروع : ، وينظــر)3/355(اآلداب الــرشعية   ) 51(

 ).21/358(واإلنصاف 

)52 (  )3/355.( 

 ).2/614(، وكفاية الطالب )546ص(جامع األمهات، : ينظر  ) 53(

)54 (  )1/282 .( 

ف ، وكـشا)21/358، واإلنـصاف)6/240(الفـروع : ينظر  ) 55(

 ).5/241(، ومطالب أويل النهى )5/173(القناع 

ويكـره غـسل يديـه  «:)56(جـاء يف كـشاف القنـاع

بطعام هو القوت، ولو بـدقيق محـص وعـدس وبـاقالء 

وال بأس بغسل اليدين بنخالـة؛ ألهنـا ليـست ... ونحوه

  .»قوتاً 

 :أدلة األقوال

جـواز استدل أصـحاب القـول األول القـائلون ب

 :استعامل املطعوم يف غسل اليدين بام يأيت

مــا ُروي عــن املــرأة التــي أمرهــا : الــدليل األول

 بأن تغسل الثوب باملـاء وامللـح ملـا أصـابه @الرسول 

 .)57(احليض

 بغـسل الثـوب @ أمـر الرسـول :وجه الداللة

بامللح ملا أصابه، يدل بعمومه عـىل جـواز غـسل اليـدين 

 .بمطعوم

وز عىل هذا التدلك بالنخالـة، وجي «:قال اخلطايب

وغسل األيدي بدقيق الباقّيل والبطيخ ونحـو ذلـك مـن 

 .)58(»األشياء التي هلا قوة اجلالء

 أن العرف قد جـرى عـىل اسـتعامل :الدليل الثاين

 .)59(مثل ذلك يف التنظف وغريه من غري نكري منهم

 أن التنظف حيتاج إىل مـادة تتميـز :الدليل الثالث

                                                 
)56 (  )5/173.( 

 .سبق خترجيه يف املطلب الثاين  ) 57(

 ). 1/96(معامل السنن   ) 58(

 ).8/209(البحر الرائق : ينظر  ) 59(
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وهذا موجود يف تلـك املطعومـات كـدقيق بقوة اجلالء، 

 .)60(الباقالء

واستدل أصحاب القول الثاين القـائلون بتحـريم 

 :استعامل املطعوم يف غسل اليدين بام يأيت

 أمر بَلْعـق األصـابع @ أن النبي :الدليل األول

ْحفة، وقال ِه الربكة( :والصَّ  .)61()إنكم ال تدرون يف أيِّ

 أحدكم فليأخـذها إذا وقَعْت ُلْقمةُ ( :@وقوله 

ــدعها  ــا، وال ي ــُيِمط مــا كــان هبــا مــن أذى، وليأكله فْل

للشيطان، وال يمسح يده باملنديل حتـى يلعـق أصـابعه؛ 

 .)62()فإنه ال يدري يف أيِّ طعامه الربكة

 األمر بلعق األصابع وأخـذ اللقمـة :وجه الداللة

ــئال يــضيع يشء مــن  ــا؛ ل الــساقطة وإماطــة األذى عنه

لغـسل اليـدين والبـدن  عامل املطعوم، ويف است)63(القوت

 .إضاعة للقوت

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعامل :ُيمكن أن ينـاقش

املطعوم يف غسل اليـدين والبـدن إضـاعة للقـوت؛ ألن 

                                                 
 ).1/49(الفتاوى الفقهية الكربى : ينظر  ) 60(

أخرجه مسلم، كتاب األرشبة، باب اسـتحباب لعـق األصـابع   ) 61(

 وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يـصيبها مـن أذى والقصعة

 ).2033(، برقم )3/1606(وكراهة مسح اليد قبل لعقه 

أخرجه مسلم، كتاب األرشبة، باب اسـتحباب لعـق األصـابع   ) 62(

والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يـصيبها مـن أذى 

 ).2033(، برقم )3/1606(وكراهة مسح اليد قبل لعقه 

 ).3/354 (اآلداب الرشعية: نظري  ) 63(

 .االستعامل لغرض مقصود وهو التنظف

ــاين ــدليل الث ــسل :ال ــوم يف غ ــتعامل املطع  أن اس

 .)64(اليدين، والتدلك به إضاعٌة له مع قيام غريه مقامه

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعامل :ُيمكن أن ينـاقش

املطعوم يف غسل اليـدين والبـدن إضـاعة للقـوت؛ ألن 

 .االستعامل لغرض مقصود وهو التنظف

وقياُم غريه حملَّه غُري مؤثر يف احلكـم، فـال جيعـل 

احلكَم حمرمًا أو مكروهًا؛ ألن األصل يف استعامل املطعوم 

 اسـتعامل املطعـوم هو اإلباحة، ومل يأت دليل عىل حرص

 . يف األكل

 أن اســتعامل املطعــوم يف غــسل :الــدليل الثالــث

اليدين، والتدلك به من أنواع التبذير الذي هو من فعـل 

 . )65(الشيطان

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعامل :ُيمكن أن ينـاقش

املطعوم يف غسل اليدين والبدن من التبذير وأنه من فعل 

تـرك النعمـة وعـدم الشيطان، واملنهي عنـه هـو هـدر و

 .استغالهلا بام ينفع

ــث  ــول الثال ــحاب الق ــستدل ألص ــن أن ي ويمك

 :القائلني بكراهة استعامل املطعوم يف غسل اليدين بام يأيت

مل يدل دليل رصيح عىل حتريم استعامل املطعوم يف 

 باملحافظة عىل املطعوم @غسل اليدين، لكن َأْمُر النبي 

                                                 
 .املرجع السابق: ينظر  ) 64(

 .املرجع السابق: ينظر  ) 65(
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قط منـه، يـدل عـىل وعدم ترك أي يشء منه، وأخذ السا

وقد ُأجيب عن . يف غسل اليدين كراهة استعامل املطعوم

 .ذلك يف مناقشة أدلة القول الثاين

ــع  ــول الراب ــحاب الق ــستدل ألص ــن أن ي ويمك

ــًا،  ــن قوت ــوم إذا مل يك ــتعامل املطع ــواز اس ــائلني بج الق

 بأدلـة :كالنخالة، حيث جيوز استعامهلا يف غـسل اليـدين

تحريم استعامل املطعـوم يف غـسل القول الثاين القائلني ب

 .اليدين

وقد سبقت مناقشتها، ويمكن أن يناقش أيضًا هذا 

بأن التفريق بني القوت وما ليس قوتًا وصف غـري : القول

مناسب، فال يربط به احلكـم ويعلـق، فقـد تكـون بعـض 

 .املطعومات قوتًا ألحد البلدان أو املناطق دون غريها

 اسـتعامل بعـض ثم أنه قد أجيز عىل هـذا القـول

، فإمـا أن يمنـع )66(املطعومات يف الدباغة ولو كانت قوتاً 

يف األكل وهـذا ممنـوع، وأمـا أن يبـاح االسـتعامل وهـو 

 .املتعني

 :الراجح

القول األول، وهو جواز استعامل املطعومـات يف 

 .غسل اليدين

 :سبب الرتجيح

أن األصل اإلباحة، ومل يـدل دليـل صـحيح  -1

                                                 
 هلذه املـسألة وبياهنـا يف املبحـث - بمشية اهللا - سيأيت التفصيل  ) 66(

 .الثاين

 .عىل التحريم

ــد -2 ــوم ع ــىل أن املطع ــدل ع ــل ي م ورود دلي

يستعمل لألكل فقط، وبالتايل حيـرص االسـتعامل عليـه، 

ويمنع من غريه، فاألكل أحد االستعامالت ولـيس كـل 

 .االستعامالت

أن االســتخدام بغــسل اليــدين ُيعــد غرضــًا  -3

 .مقصودًا صحيحًا وهو التنظف

 استعامل املطعوم يف االستحامم: املطلب الرابع

وضع املطعوم يف َمْغطس السباحة : سألةصورة امل

 .مع املاء، لغري قصد التنظف

، )67(فاملطعوم هنا يـستعمل بكميـٍة كبـريٍة فاحـشةٍ 

ويكون هو املكّون األساس، كوضع احلليب والعسل يف 

َمْغطس السباحة؛ بقصد الراحـة واالسـرتخاء ولنعومـة 

 .)68(البرشة

                                                 
استعامل املطعوم بكمية قليلة، ويكون داخل مـواد التنظيـف أو   ) 67(

تعامل املطعـوم يف  يف اسـ-  إن شاء اهللا-السباحة، سيأيت حكمه 

 .املصنوعات، ومواد التنظيف، ومستحرضات التجميل وغريه

يف لنـدن لتـوفري خدمـة محـام » كـربى«جلأت سلـسلة فنـادق   ) 68(

بــاللبن والعــسل املعــروف منــذ امللكــة املــرصية » الفقاعــات«

كليوباترا؛ ملساعدة النزالء يف احلصول عىل قسط وافر من النوم، 

ديـيل «لد نعومة، وذكـرت صـحيفة واالسرتخاء، وإلعطاء اجل

 نوعًا من محام الفقاعات )15(الربيطانية أن الفندق يقدم » ميل

بدرجات حرارة خمتلفة، يف مقـدمتها محامـات اللـبن والعـسل 

: ينظر. والقهوة املثلجة والكابتشينو ورقائق الشكوالتة واملوكا

  : صحيفة اجلمهورية اللبنانية عىل الرابط

https://www.aljoumhouria.com/ar/news 
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  هـو-  واهللا أعلـم- الذي يظهر يل: حكم املسألة

حتريم استعامل املطعوم يف االستحامم، حيـث يمنـع مـن 

استعامل املطعوم بكميٍة كبريٍة فاحشٍة، ويكون هو املكون 

 :األساس، ومما يدل عىل ذلك ما ييل

أن استعامل املطعوم يف االستحامم  :الدليل األول

وهو تشبٌّه بملوك  فيه تنعُّم وتشبُّه باملرتفني واملرسفني،

والتشبه بالكفار منهي عنه مني، األعاجم غري املسل

  :وقد قال تعاىل ،رشعاً               

                               

                           

       ]َمْن َتَشبََّه ( :@وقال ، ]20:األحقاف

 .)69()بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهمْ 

                                                 
، )4/44(أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب يف لبس الـشهرة    (69)

 >وهو جزء من احلديث الذي رواه ابن عمـر ، )4031(برقم 

  ، وأخرجـه )5667(، بـرقم )2/92(يف مسند أمحـد بـن حنبـل 

مـا ذكـر يف فـضل اجلهـاد ،  كتاب اجلهادابن أيب شيبة يف مصنفه،

وقـد ورد أيـضا يف ). 19401(، بـرقم )4/212(واحلث عليـه 

، ، بـاب حلـق القفـا والزهـد)11/453(مصنف عبـد الـرزاق 

رجًال قد حلق قفاه، ولبس  رأى >أن عمر بن اخلطاب : بلفظ

وأخرجـه الطـرباين . )من تشبه بقوم فهو مـنهم(: حريرًا، فقال

برقم ، )8/179( يف املعجم األوسط >امن عن حذيفة بن الي

. ويف إسناد حديث أيب داود ابن ثوبان، وهو ضعيف، )8327(

، وقـال ابـن حجـر يف تغليـق )4/347(نـصب الرايـة : ينظـر

وله شاهد بإسناد حـسن، لكنـه مرسـل، «: )3/446(التعليق 

 .»رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه

 أن استعامل املطعوم يف االستحامم :الدليل الثاين

حيصل به اإلرساف والتبذير الذي هو من فعل الشيطان، 

 : وكل ذلك منهي عنه                 

        ]31: األعراف[. 

 أن استعامل املطعوم يف االستحامم :الدليل الثالث

  : حيصل به اخليالء، واخليالء منهي عنها رشعًا، قال 

                        

          ]وقال النبي ]18: لقامن ،@: 

ٍة من ِكْربٍ ( . )70()ال َيْدُخُل اْجلَنََّة من كان يف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرَّ

فاخليالء والكرب منهي عنها مطلقًا حتى وإن كان شيئًا 

يسريًا، يف أي يشء كان اخليالء، سواء باملال أو اجلاه أو 

 . أو غريهبلباس،

  أن استعامل املطعوم يف االسـتحامم:الدليل الرابع

 .فيه َبَطٌر وكرس لقلوب الفقراء

ـــامس ـــدليل اخل ـــوم يف  :ال ـــتعامل املطع أن اس

فيه استهتاٌر بالنعمة، وتالعـب هبـا، فالكميـة  االستحامم

 وقـد أمـر بلعـق األصـابع وأخـذ ،املستعملة كبرية جداً 

ا؛ لئال يضيع يشء من اللقمة الساقطة وإماطة األذى عنه

إذا وقعت لقمُة أحدكم ( :@،وقد قال النبي )71(القوت

فليأخذها فْلُيمط مـا كـان هبـا مـن أذى، وليأكلهـا، وال 

                                                 
 بـاب حتـريم الكـرب ،أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليـامن   (70)

 ).91(، برقم )1/93(وبيانه 

 ).3/354 (اآلداب الرشعية: ينظر  ) 71(
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يدعها للشيطان، وال يمـسح يـده باملنـديل حتـى يلعـق 

 .)72()أصابعه؛ فإنه ال يدري يف أّي طعامه الربكة

* * * 

 املبحث الثاين

 استعامل املطعوم يف الدباغة

 إزالة النََّتن والرطوبات النجسة مـن :الدباغة هي

ويستخدم يف ذلك بعُض األعشاب والنباتـات . )73(اجللد

كقـشور : ، وقشور بعـض األطعمـة)74(كالَقَرظ والَعْفص

ق ــسامَّ ــان وال ــاء)75(الرم ــُض الفقه ــر بع ــَض )76(، وذك  بع

املطعومات التي تستعمل يف الدباغـة، كاسـتعامل دقيـق 

 ؟تعامل ذلك يف الدباغةفام حكم اس. الشعري

 نـصَّ بعـض الفقهـاء عـىل جـواز :حكم املـسألة

 .)77(استعامل املطعوم يف الدباغة

                                                 
 .سبق خترجيه يف املطلب الثالث  ) 72(

، )1/189 (، واملــصباح املنــري)138ص(التعريفــات، : ينظــر  ) 73(

 ).دبغ(، مادة )8/242(ولسان العرب 

، )5/133(العـني : ورق السلم، يدبغ به األدم، ينظـر: الَقَرظُ    ) 74(

يطلق عىل الشجر، وعىل الثمر، والثمر منه حتمل سنة : الَعْفص و

، ولـسان العـرب )1/307 (العـني: ينظر. َعْفصًا وسنة بّلوطاً 

 ).3/276 (، واملخصص)عفص(، مادة )7/54(

ق). 107ص(تطور صناعة األصباغ واألحبار، : ينظر  ) 75( : والـسامَّ

: ينظـر. رةثمر حامض، عناقيد فيها حـب صـغار شـديد احلمـ

 ).سمق(، مادة )10/164 (لسان العرب

، وكــشاف القنــاع )4/214(املــستدرك عــىل الفتــاوى : ينظــر  ) 76(

)5/173.( 

 =، واإلقنـاع)15ص(، وهناية الـزين، )1/20(املهذب : ينظر  ) 77(

فأما إن دعت ... «:)78(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

احلاجة إىل استعامل القوت، مثل الدبغ بدقيق الشعري، أو 

التطّبب للجرب باللبن والدقيق، ونحو ذلك فينبغـي أن 

 .»يرخص فيه

 :لة عىل ذلك ما ييلواألد

 :  قال تعاىل:الدليل األول         

          ]فاألصل هو اإلباحة، ]29: البقرة ،

ومل يدل دليل عىل التحريم، واملطعومات جعلها اهللا يف 

 .األرض، وقد جعل اهللا األرَض البن آدم

ل املطعـوم يف  قياس الرتخيص باستعام:الدليل الثاين

الدباغــة ألجــل احلاجــة عــىل الرتخــيص بقتــل دودة الَقــزِّ 

والرتخيُص باسـتعامل املطعـوم . بالتشميس؛ بجامع احلاجة

 .)79(أوىل؛ ألن ُحْرمة القوت ليست أعظم من ُحْرمة احليوان

ــث ــدليل الثال ــك، : ال ــة إىل ذل ــة داعي أن احلاج

دباغـة ، واستعامل املطعـوم يف ال)80(واحلاجة معتربة رشعاً 

 .ُيَعد غرضًا صحيحًا مقصوداً 

 عــدم ورود دليــل يــدل عــىل أن :الــدليل الرابــع

املطعوم يستعمل لألكل فقط، فاألكل أحد االستعامالت 

 .وليس كل االستعامالت

                                                                          
 ).5/173(، وكشاف القناع )3/231(يف فقه اإلمام أمحد =

 ).4/214(املستدرك عىل الفتاوى   ) 78(

 .رجع السابقامل  ) 79(

 .املرجع السابق  ) 80(
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 املبحث الثالث

 استعامل املطعوم يف التداوي

استعامل املطعـوم يف غـري األكـل، : صورة املسألة

وضـع العـسل : ن أمثلتهكوضعه عىل اجللد للتداوي، وم

ة )81(للحروق واجلروح َّ ، ووضع زيت الزيتون عـىل الـرسُّ

أو عىل أي موضع من البدن، ووضع الُقُرنُفـل لتخفيـف 

اآلالم، أو لعالج بعض أمراض احلـساسية وغريهـا، أو 

 أو أي موضع )82(عمل عجينٍة ومن ثم وضعها عىل الرأس

روح، أو من اجلسم؛ ألجل امتصاص اآلالم، أو التئام اجل

 .سحب الصديد

 بعَض املطعومات التي )83(وقد ذكر بعُض الفقهاء

تستعمل للتداوي والتطّبب لبعض األمراض، كاستعامل 

 فام حكم استعامل ذلك؟. اللبن للَجَرب

بـاملطعوم يف  اتفق الفقهاء عىل مرشوعية التـداوي

، والتداوي باملطعوم عىل اجللد يدخل يف )84(اجلملة تناوالً 

                                                 
التداوي باملطعوم يف هذه املسألة منحرص يف غري األكل؛ ليوافق   ) 81(

 .حدود البحث

ْبَخة: وتسمى عند العامة بـ  ) 82(  .الصَّ

، وكــشاف القنــاع )4/214(املــستدرك عــىل الفتــاوى : ينظــر  ) 83(

)5/173.( 

ــق )3/32(تبــني احلقــائق : ينظــر  ) 84( ، )8/237(، والبحــر الرائ

ــذخرية  ــتذكار )13/307(وال ــذب )8/517(، واالس ، وامله

، واإلقناع يف فقه اإلمام أمحـد )5/96(، واملجموع )1/126(

 ).5/173(، وكشاف القناع )2/213(، واملبدع )3/231(

 : يدل لذلكهذا، ومما

عموم األدلة التي تدل عىل : الدليل األول

مرشوعية التداوي، حيث يستفاد منها إباحُة التداوي 

   :قوله : باملطعوم عىل اجللد أو البدن عمومًا، ومنها

                        

                   ]وقول ]20:لقامن ،

وقوله  ،)85()ما َأْنَزَل اهللا َداًء إال َأْنَزَل له ِشَفاءً ( :@النبي 

 .)86()َفَتَداَوْوا، وال َتَداَوْوا بَِحَرامٍ ( :@

ــاين ــدليل الث ــتعامل : ال ــة إىل اس ــة داعي أن احلاج

بن املطعوم ولـو كـان قوتـًا يف التـداوي، كاسـتعامل اللـ

 .والدقيق للَجَرب، والرتخيص للحاجة معتٌد به رشعاً 

فأمـا إن دعـت  «:قال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة

 مثل الدبغ بدقيق الـشعري أو ،احلاجة إىل استعامل القوت

 ونحو ذلك فينبغـي أن ،التطبب للجرب باللبن والدقيق

                                                 
أخرجه البخاري، كتاب الطِّب، باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له   ) 85(

 ).5354(، برقم )5/2151 (شفاء

). 649(، برقم )24/254(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري    (86)

، وذكر »رجاله ثقات«: )5/86(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 

.  أن احلـديث حـسن)4/174(األلباين يف السلسة الـصحيحة 

وله شاهد، أخرجه أبو داود، كتـاب الطـب، بـاب يف األدويـة 

نن الكـربى، ، والبيهقي يف الس)874 (، برقم)4/7(املكروهة 

كتاب الضحايا، يف مجاع أبواب كسب احلجام، باب النهي عـن 

، برقم )10/5(التداوي بام يكون حرامًا يف غري حال الرضورة 

ضـعيف سـنن : ينظر. ، وإسناده هبذا اللفظ ضعيف)19465(

 ).312ص(أيب داود 
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 .)87(»...يرخص فيه

* * * 

 املبحث الرابع

 والتزيُّناستعامل املطعوم يف التجميل 

وضع املطعوم عىل البدن لتجميـل : صورة املسألة

البرشة وإصالحها وتفتيحها عمومًا، كزيت الزيتـون، أو 

ــاح ــار والتف ــرضوات كاخلي ــض اخل ــسل، أو بع ، )88(الع

وكذلك مـا يوضـع فيهـا إلزالـة شـعر البـدن كالـسّكر 

 أو ما يوضع من املطعوم عىل الشعر إلصالحه ،)89(املذاب

 .يله، كالبيض أو العسلوتنعيمه، أو تطو

 بعَض املطعومات التي )90(وقد ذكر بعُض الفقهاء

كزيت الزيتون للتجميـل، وخلـيط التمـر مـع : تستعمل

  فام حكم استعامل ذلك؟. الزبيب

                                                 
 ).4/214(املستدرك عىل الفتاوى   ) 87(

رشة، أو نقيــع البــابونج وكوضــع نقيــع النعنــاع النتعــاش البــ  ) 88(

لتنظيف البرشة وتقويتها، والبيض مع الزبادي، أو الشوفان مع 

ويمكـن الرجـوع إىل خلطـات للتجميـل تعتمـد عـىل . اخليار

كميـــاء التجميـــل ومستحـــرضاته، : املطعومـــات يف كتـــاب

 ). 357-335ص(

الشمع أو احلالوة، ويمكن حتضريها عـىل النحـو : تعرف باسم  ) 89(

ن السكر املُحّبب، وكوب من العـسل، ونـصف كوب م: اآليت

  : موقع عمل أي يشء: ينظر. كوب من عصري الليمون

https://ar.wikihow.com/ 

، وجــامع األمهــات، )1/85(البيــان والتحــصيل : ينظــر  ) 90(

، وإعانــة الطــالبني )1/289 (، والفواكــه الــدواين)564ص(

)4/74.( 

 : حترير حمل النزاع

إباحة استعامل زيت الزيتون لشعر الـرأس، : أوالً 

، ويمكـن أن ُيقـاس عـىل زيـت )91(وكذلك لدهن اجلسم

كزيـت السمـسم، أو الـدهون :  الدهوُن النباتيـةالزيتون

 .)92(احليوانية

هاُن بزيت الزيتون يف شعر و قد جاء يف السنة االدِّ

ــي  ــه قــال@الــرأس، فقــد ُروي عــن النب ــوا ( : أن ُكُل

ْيَت  ْيِت )93(الزَّ ِهنُوا بِالزَّ ُه ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكةٍ )94(، َوادَّ  .)95()؛ َفإِنَّ

                                                 
 ، والفواكــه الـــدواين)564ص(جــامع األمهــات، : ينظــر  ) 91(

، والفتاوى الفقهية الكـربى )2/130(، واملجموع )1/289(

)1/49 .( 

عنــد العــراق، وســمن ) الــشريج(ومعــروف دهــن السمــسم   ) 92(

إعانـة الطـالبني : ينظـر. احلجاز، وزيـت الزيتـون عنـد الـشام

)4/74.( 

حتفــة : ينظــر. ه إدامــاً مــع اخلبــز واجعلــو: أي» كلــوا الزيــت«  ) 93(

 ).2/432(، والتيسري برشح اجلامع )5/457(األحوذي 

طالء الرأس بالـدهن، وال خيـتص بـالرأس، وال يـشرتط : أي  ) 94(

وقد اختلف ). 12/471(مرقاة املفاتيح : ينظر. التويل بالنفس

، فمـنهم مـن جعـل »اّدهنـوا... كلوا«: الفقهاء يف صيغة األمر

جــاء يف مرقــاة املفــاتيح . حباباألمــر لإلباحــة أو االســت

والــصواب أنــه لالســتحباب ملــن قــدر عليــه، «: )12/457(

شـجرة «أي الزيـت حيـصل مـن » فإنـه«: ويؤيده تعليله بقولـه

 .»زيتونة ال رشقية وال غربية: يعني» مباركة

 أخرجه الرتمذي، كتاب األطعمة، باب ما جاء يف أكـل الزيـت  ) 95(

ه، كتاب األطعمة، باب ، وابن ماج)1852 (، برقم)1/285(

 =،)25/451 (، وأمحـد)3320 (، بـرقم)2/1103 (الزيت
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اح احلديث أن ا زيت الزيتون، : ملراد بالزيت هناوذكر ُرشَّ

وأن االّدهان يكون يف شعر الرأٍس، ويعّم غريه من البدن 

 .)96(بالّدهن

اختلف الفقهاء يف حكم اسـتعامل املطعـوم : ثانياً 

من غري زيت الزيتون يف شعر الرأس وبقيـة البـدن عـىل 

 :قولني

كراهة اسـتعامل املطعـوم مـن غـري  :القول األول

 الرأس وبقية البدن، وهـو مـذهب زيت الزيتون يف شعر

 .)97(املالكية

وسئل مالـك عـن  «:)98(جاء يف البيان والتحصيل

ما يعجبني : الغسل باللبن، والعسل يغسل به رأسه، قال

                                                                          
، والدارمي، كتاب األطعمة، باب يف فـضل )16055 (برقم=

 ، والطــرباين يف الكبــري)2052(، بــرقم )2/139 (الزيــت

 .، وإسناده صحيح)269 (، برقم)19/596(

 ).5/457(حتفة األحوذي : ينظر  ) 96(

ــر  ) 97( ــا: ينظ ــامع األمه ــادات)564ص(ت، ج ــوادر والزي  ، والن

 ، والفواكـه الـدواين)1/149 (، واملخترص الفقهي)1/140(

ــصيل ). 1/289( ــان والتح ــاء يف البي ــال «: )1/105(وج ق

مـا : وسألني رجل عمن غسل رأسه بالبيض، فقلت لـه: مالك

يعجبني ذلك، ولكل يشء وجه، ما َلُه َيـَدع الغاسـول ويغـسل 

: ألرز يغسل به اليد؟ أهو مثله؟ قالأرأيت ا: بالبيض؟ فقيل له

أمـا : قال حممد بـن رشـد. األشنان هذا أخف عندي، هذا مثل 

األرز بإسكان الراء، فإذا مل يكن من الطعام فغسل اليد به جائز 

ال وجه للكراهة فيه، وأمـا مـا كـان مـن الطعـام فغـسل اليـد 

 .»والرأس به مكروه

)98 (  )16/295.( 

وهذا إنام يكره مـن ناحيـة .. .ذلك، وغريه أحّب إّىل منه

ف والرتّفه والتشّبه بأمر األعاجم، وما لألطعمة من  َ الرسَّ

 حرام، فَمْن َتَركه ُأِجر، ومن فعله مل يكـن احلرمة، ال ألنه

عليه إثم وال حرج عىل حـد املكـروه؛ ألنـه ممـا يف تركـه 

وال بأس أن متتشط املـرأة .. .ثواب وليس يف فعله عقاب

 .»بالنضوح تعمله من التمر والزبيب

إباحة استعامل املطعوم من غري زيت : القول الثاين

 وهو قول عبدالعزيز الزيتون يف شعر الرأس وبقية البدن،

 . من املعارصين)100(، وحممد بن عثيمني)99(بن باز

 :)101(وقــد ُســئل الــشيخ عبــدالعزيز بــن بــاز

ح لتـصلي البـيض َصـفار مع احلناء استعامل جيوز هل«

فائـدة،  فيـه كـان إذا فيـه حـرج ال «:فأجـاب الشعر؟

  راألمـو مـن غـريه أو البيض صفار مع احلناء استعامل

                                                 
   :شيخ اإلمام ابن باز عىل الرابطموقع سامحة ال: ينظر  ) 99(

https://binbaz.org.sa/fatwas/3812/ 

، من موقع فـضيلة )191(رقم  لقاء املفتوح، الباب لقاء: ينظر   )100(

  :الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني، عىل الرابط

https://binothaimeen.net/content/Menu/ftawa?tid=361  

بعض النساء يـستخدمن  عنوقد سئل الشيخ حممد بن عثيمني   

سواء   والشعر،  للوجه  والعسل  واللبن  كالبيض  األطعمة  بعض

ما فيه بـأس، « :ذلك؟ فأجاب حكم فام للعالج، أو للتجميل

 : تعــــاىل لقولــــه               

 .»يمنع فهنا االمتهان حد إىل املسألة تصل مل  ما]29:البقرة[

حكم استعامل احلنـاء مـع (موقع سامحة الشيخ اإلمام ابن باز،   ) 101(

  :عىل الرابط) صفار البيض للشعر

https://binbaz.org.sa/fatwas/6034/  
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إذا كان فيه فائدة للشعر، لتطويله، أو به  بأس املباحة، ال

متليسه، أو غري هذا من مصاحله، أو بقائه وعدم سقوطه، 

 .»ال بأس

 :أدلة األقوال 

استدل أصحاب القـول األول القـائلون بكراهـة 

استعامل املطعوم من غري زيـت الزيتـون يف شـعر الـرأس 

 :)102(وبقية البدن بام ييل

 واسـتعامهلا يف  أن األطعمة حمرتمة،:الدليل األول

 .شعر الرأس وبقية البدن قد يؤدي إىل امتهاهنا

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعامل :ُيمكن أن ينـاقش

األطعمــة يف شــعر الــرأس وبقيــة البــدن قــد يــؤدي إىل 

امتهاهنا؛ ألن االستعامل لغرض مقصود وهـو التجميـل 

 .والتزين

 أن استعامل املطعوم يف شعر الرأس :الدليل الثاين

ف منهي عنهوبقية ال َ ف، والرسَّ  .بدن فيه َرسَ

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعامل :ُيمكن أن ينـاقش

املطعوم يف شعر الرأس وبقية البدن رسف، واملنهي عنـه 

 .هو َهْدر وترك النعمة وعدم استغالهلا بام ينفع

ــث ــدليل الثال ــعر :ال ــوم يف ش ــتعامل املطع  أن اس

 .م حمرمالرأس وبقية البدن تشبُّه بالكفار، والتشبه هب

 بعـدم التـسليم بـأن اسـتعامل :ُيمكن أن ينـاقش

                                                 
، ، وجــامع األمهــات)1/85(البيــان والتحــصيل : ينظــر  ) 102(

 ).1/289 (، والفواكه الدواين)564ص(

املطعوم يف شعر الرأس وبقية البدن عىل اطالقه فيه تـشبه 

 .بالكفار، فهو ليس من خصائصهم

واستدل أصحاب القول الثـاين القـائلون بإباحـة 

استعامل املطعوم من غري زيـت الزيتـون يف شـعر الـرأس 

 : وبقية البدن بام ييل

  : قوله تعاىل:الدليل األول         

        ]29:البقرة[. 

 أن األصل يف األشياء اإلباحة، :الدليل الثاين

إباحة استعامل املطعوم يف شعر  :ويؤخذ من هذه القاعدة

الرأس وبقية البدن، واألصل فيها هو احلل، وما سكت 

قال :  قال>داء عنه الرشع فهو حل؛ فعن أيب الدر

ما أحلَّ اهللا يف كتابه فهو حالل، وما ( :@رسول اهللا 

م فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اهللا  حرَّ

  : عافيته؛ فإن اهللا مل يكن لينسى شيئًا، ثم تال هذه اآلية

          ]103()]64:مريم( . 

ألطعمـة يف االستفادة مـن ا قياس :الدليل الثالث

ـــري  ـــلغ ـــرأس،: األك ـــعر ال ـــدن ويف ش ـــىل  يف الب ع

 .البدن باملطعوم باألكل بجامع إصالح االنتفاع

 قياس االستفادة من زيت الزيتـون :الدليل الرابع

                                                 
أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الـصحيحني، كتـاب التفـسري   (103) 

، والدارقطني، كتاب الزكاة، بـاب )3419(، برقم )2/406(

، بـرقم )2/137(ة وبيـان قـسمتها احلث عىل إخراج الـصدق

 ).5/255(، وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة )12(
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يف البدن وشعر الرأس، عىل غريه من املطعومات، بجامع 

 .كوهنام من الطعام

هو القول الثاين القائل بإباحـة اسـتعامل : الراجح

عوم من غـري زيـت الزيتـون يف شـعر الـرأس وبقيـة املط

 .البدن

لقوة أدلتهم، ومتت مناقشة أدلـة : سبب الرتجيح

 .القول اآلخر واجلواب عنها

* * * 

 املبحث اخلامس

 استعامل املطعوم يف الصبغ أو تثبيت اللون

استعامل املطعوم يف الصبغ أو تثبيت اللون له أمثلة 

 )105(استعامل الُعـْصُفر: ، ومن ذلك)104(متعددة ال حرص هلا

                                                 
أن يصنع صـبغًة برتقاليـة، باسـتخدام قـرش البـصل : من ذلك  ) 104(

 بنيـة، - وصـبغًة محـراء. وجذور اجلـزر ونخالـة بـذور اجلـوز

باســتخدام قــرش البــصل األمحــر والرمــان والبنجــر وزهــور 

 البنفـسجية، باسـتخدام - غة احلمراءوالصب. الكركديه املجففة

ــق ــوت األزرق أو احلب ــتخدام . الت ــرضاء، باس ــصبغة اخل وال

ــك ــور الليل ــسبانخ وزه ــوف وأوراق ال ــصفراء، . اخلرش وال

تطور صناعة : ينظر. باستخدام ورق الغار والبابريكا والكركم

   :وموقع عمل أي يشء). 170، 75ص(األصباغ واألحبار، 

https://ar.wikihow.com/ 

ويسمى أيضًا بالَورس، والُقرُطم، والبهرمان، وهو من الفصيلة   ) 105(

النجمية، وبتالت العصفر املجروشة تشابه مياسـم الزعفـران، 

ــصفراء ــراء وال ــونتني احلم ــادتني مل ــىل م ــوي ع ــر. وحيت : ينظ

 ، وأطلـس النباتـات الطبيـة والعطريــة يف)3/27 (املخـصص

 ).166ص(الوطن العريب، 

ْعفــران ــسة أو )106(والزُّ مــان يف صــبغ األلب ــوت والرُّ  والّت

ــون  ــت الل ــح لتثبي ــّل أو املل ــا، واخل ــود أو غريه اجلل

 .)107(املصبوغ

اسـتعامل ُيمكـن أن يقـال بجـواز : حكم املـسألة

املطعوم يف الصبغ أو تثبيت اللون، كالعصفر والزعفران، 

وت والرمان، والَبنَْجـر، وغريمها مما له صفة الصبغ، كالت

 :ومما يدل عىل ذلك

 :  قال تعاىل:الدليل األول         

        ]29:البقرة[. 

 املطعومات جعلهـا اهللا يف األرض، :وجه الداللة

 .وقد جعل اهللا األرض البن آدم

 أن األصل اإلباحـة ومل يـدل دليـل :الدليل الثاين

 . التحريمعىل

اإلمجاع، حيث اسـُتعمل املطعـوم : الدليل الثالث

يف الصبغ زمن العهد النبوي، وقد أمجع العلامء عىل إباحة 

                                                 
وهو من الفصيلة السنوسية، واجلزء املستعمل منه هو املياسـم،   ) 106(

رائحته عطرية، ولونه برتقايل حممر، ويعد من أثمن توابل العامل، 

ــاً  ــًا وفني ــة مادي ــه مكلف ــر. وزراعت ــصص: ينظ ، )3/27 (املخ

وأطلــس النباتــات الطبيــة والعطريــة يف الــوطن العــريب، 

 ).338ص(

 أكـواب )8( كوب من امللح مع ½يستخدم مثبت امللح بخلط    )107(

 جـزء واحـد )1(ويستخدم مثبت اخلل بخلـط . من املاء البارد

موقـع : ينظـر.  أجزاء من املاء البـارد)4(من اخلل األبيض مع 

 :عمل أي يشء

https://ar.wikihow.com/ 
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، وإباحـُة )108(لبس املصبوغ بالزعفران أو الُعْصفر للنـساء

وهـذا . ُلْبسه تدل عىل إباحة استعامل املطعـوم يف الـصبغ

ألكـل، دليل واضح عىل أن املطعوم ليس حمصورًا عـىل ا

 .وأن األكل أحد االستعامالت وليس كل االستعامالت

بأن الزعفران قد نص كثري مـن : ُيمكن أن يناقش

 .)109(أهل العلم عىل أنه ليس بمطعوم

لـيس  وكـذلك مـا  «:)110(جاء يف جامع األمهـات

  .»بمطعوم، كالصرب، والزعفران 

ــة ــاء يف الغاي ــَوْرس  «:)111(وج ــورد وال ــا ال وأم

ْيمران عىل أصـحِّ فكلُّها: والزعفران  طِْيب، وكذلك الضَّ

 .»القولني، وهو الرحيان

فال جيـري الربـا يف مطعـوم ال  «:وقال ابن قدامة

                                                 
التحريم :  لبس املعصفر للرجال عىل قولني مهااخُتلف يف حكم  ) 108(

ــة ــا. والكراه ــسألة وأدلته ــر يف امل ــة : ينظ ــة رشح البداي البناي

، والبيـان والتحـصيل )5/343(، واملحيط الربهاين )3/20(

ــــل )17/75( ــــب اجللي ــــوع )1/506(، ومواه ، واملجم

، )2/535 (، والبيان يف مـذهب اإلمـام الـشافعي)4/449(

 ).1/339(واملبدع ، )2/299(واملغني 

ـــر  ) 109( ـــات : ينظ ـــامع األمه ـــذخرية)344(ج ، )1/209 (، وال

ــة،  ــوانني الفقهي ــب )29ص(والق ــن احلاج ــيح الب ، والتوض

، والغاية يف )4/160(، والبيان يف مذهب الشافعي )5/311(

 ، والـرشح الكبـري)6/56(، واملغني )3/77(اختصار النهاية 

 ).12/16 (، واإلنصاف)12/12(

 ).344ص(  ) 110(

)111 (  )3/77 .( 

ُيَكال وال يوزن، كالتفاح، والرمان، واخلوخ، والبطـيخ، 

والكمثرى، واألترج، والسفرجل، واإلجاص، واخليار، 

بمطعـوم، كـالزعفران،  لـيس  واجلوز، والبيض، وال فيام 

 .)112(»ْشنان، واحلديد، والرصاص، ونحوهواألَ 

بأن الزعفـران وإن قيـل إن : ُيمكن أن جياب عليه

 .فإنه يستعمل كذلك يف الطعام األصل فيه طيب،

ــع ــْرف عــىل اســتخدام بعــض :الــدليل الراب  الُع

، حيــث ُعــرف )113(املطعــوم يف الكتابــات واملخطوطــات

خدم ، واسـتُ )114(األسود واألمحـر: استخدام املداد واِحلْرب 

  .)115(الزعفران أو التوت أو الّسّامق أو البصل: فيها

                                                 
)112 (  )6/56.( 

وقد ُوجد يف بعض نسخ خمطوطات املـصحف التـي تعـود إىل   ) 113(

أواخر القرن الثاين اهلجري كتاباٌت باللون البني، وقد استخدم 

خـط املـصحف : ينظر. فيها عصري الرمان احلامض أو الليمون

 ).172ص(الرشيف وتطوره يف العامل اإلسالمي، 

: ينظر. ، والكويف، والفاريس، والرومي، واهلنديكاملداد العريب  ) 114(

: والعجيــب). 132ص(تطــور صــناعة األصــباغ واألحبــار، 

وجود بعض األحبار الرسية التي ال يمكن االطالع عىل كتابتها 

تطـور : ينظـر. مبارشًة، ويعّد بعُضها من لـبن املـاعز أو الناقـة

، وأحبــار وملونــات )148ص(صــناعة األصــباغ واألحبــار، 

 ).115ص(أنواعها ومكوناهتا، : خطوطاتامل

يستعمل ماء التوت يف املداد األسود، مع إضافة العفص، وأمـا   ) 115(

املداد األمحر فهو بـالزعفران، حيـث يـسحق ثـم يـرضب بـامء 

العفص، ويرتك ساعة ثم يكتب به، أو سـحق بـرادة النحـاس 

عد األمحر مع ماء السامق ملدة ثالثة أيام، ثم جتفف ويلقى عليها ب

 = ذلك ماء الزيتون، ثم ترتك حتى تصفو، ويضاف إليها الصمغ
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ــامس ــدليل اخل ــك، :ال ــة إىل ذل ــة داعي  أن احلاج

 .واحلاجة معتربة رشعاً 

 أن استعامل املطعوم يف الصبغ أو :الدليل السادس

 .تثبيت اللون املصبوغ ُيعد غرضًا صحيحًا مقصوداً 

* * * 

 املبحث السادس

 حاستعامل املطعوم يف االستصبا

اج، يقـال:االستصباح :  إيقاد املصباح وهو الـرسِّ

أي : واالستــصباح بالزيــت. استــصبح بــه، إذا أرسجــه

 .)116(وْضُع الزيت يف املصباح

أن ُيستعمل املطعـوم يف اإلضـاءة، : صورة املسألة

 .كاستعامل زيت الزيتون يف املصباح

 ثابـت بداللـة وحكم االستصباح بزيت الزيتـون

 :، ومن ذلك)117(الكتاب

                                                                          
العريب، وبعضها يستخدم فيه فتيلة من زيت الفجل، أو وضع =

، 132ص (تطـور صـناعة األصـباغ واألحبـار، : ينظر. األرز

138.( 

، والقـــاموس املحـــيط، )6/520(تـــاج العـــروس : ينظـــر  ) 116(

 ).صبح: (، مادة)172ص(، وخمتار الصحاح، )228ص(

ال إشكال يف جواز االستصباح بالزيت يف نفسه، إال أّن الفقهاء   ) 117(

: ينظـر. يبحثون عن االستصباح بالزيت الـنجس أو املتـنجس

، )1/656(، وحاشــية ابــن عابــدين )2/37(البحــر الرائــق 

، )1/339(، والبيـان والتحـصيل )2/127(وبداية املجتهـد 

، والرشح )4/448(، واملجموع )15/161(واحلاوي الكبري 

 ).3/353(، واملبدع )4/15(الكبري 

 :  قوله تعاىل:الدليل األول      

                       

                            

                         

        ]35:النور[. 

 جعل يف الزيت خاصـيًة  أن اهللا :وجه الداللة

أنـه ُيستـضاء بـه، وزيـت الزيتـون مـن : ومنافع، ومنها

 .أجودها وأنفعها، وقد رضب اهللا به املثل يف آية النور

 : لهقال ابن كثري يف قو           

   :» ُيستَمّد من زيت زيتون شجرة مباركة، : أي

 : قال سعيد بن ُجَبْري يف قوله           

    118(»أجود الزيت: هو(. 

ابتداء ثقوب املـصباح : أي «:)119(وقال البيضاوي

اثر نفعـه، بـأن ُرويـت ُذبالُتـه من شـجرة الزيتـون املتكـ

 .)120(»بزيتها

 :  قوله تعاىل:الدليل الثاين         

                                                 
 ).6/59(تفسري القرآن العظيم   ) 118(

اإلمام أبو اخلري عبد اهللا بن عمر بن حممـد البيـضاوي، ويل : هو  ) 119(

أنـوار التنزيـل وأرسار «: التفـسري املـسمى: قضاء شـرياز، لـه

هــ، 685: ت. يف أصول الفقه، وغريمهـا» املنهاج«، و»التأويل

طبقـات الـشافعية الكـربى للـسبكي : ينظـر. هــ691: وقيل

 ، وطبقات الشافعية البـن شـهبة)1153 (، رقم)158–8/157(

)2/172.( 

 ).4/107(أنوار التنزيل وأرسار التأويل   ) 120(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )1(، العدد 34، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 145 – 

                ]20:املؤمنون[. 

وَخــّص ...  «:)121(جــاء يف تفــسري البحــر املحــيط

. منـافعاألربعة بالذكر ألهنا أرشف ما ينبـت، وأمجعـه لل

وبدأ بالزرع ألنه قوت أكثر العامل، ثم بالزيتون ملا فيه من 

فائدة االستصباح بدهنه، وهي رضورية مع منفعـة أكلـه 

 .»...واالئتدام به وبدهنه، واالطِّالء بدهنه

وهــي  «:)122(وقــال الــشيخ عبــدالرمحن الــسعدي

ِجنُْسها، ُخّصت بالذكر؛ ألن مكاهنا : شجرة الزيتون، أي

الشام، وملنافعهـا التـي ذكـر بعـضها يف خاص يف أرض 

 : قوله              فيها الزيت، : ، أي

ــه  ــصباح ب ــتعامله يف االست ــر اس ــن، يكث ــو ده ــذي ه ال

جيعل إدامًا لآلكلني، وغري ذلـك : واصطباغ اآلكلني، أي

 .)123(»من املنافع

ووصـف الزيتونـة  «:)124(وقال الطاهر بن عاشور

                                                 
)121 (  )5/464.( 

الـشيخ عبـدالرمحن بـن نـارص بـن سـعدي، مـن العلـامء : هو  ) 122(

يف بلدة عنيزة املعارصين، مفرس فقيه، اشتغل بالتدريس واإلفتاء 

زمنًا طويال، وخترج عىل يديه مجـع غفـري مـن أهـل العلـم، لـه 

، »تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كـالم املنـان«: تصانيف، منها

. هــ1376: ت. يف الفقـه، وغريهـا» نور البصائر واأللباب«و

، وعلـامء نجـد خـالل ثالثـة قـرون )4/157(األعالم : ينظر

)3/250.( 

 تيسري الكريم الرمحن يف تفـسري كـالم املنـان، :تفسري السعدي  ) 123(

 ).549ص(

 =حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر الشاذيل، ويعـرف: هو  ) 124(

املباركة ملا فيها من كثرة النفع، فإهنا ُينتفع بحبهـا أكـًال، ب

ــة  ــدخل يف أدوي ــا، وي ــستنار بزيته ــذلك، وُي وبزيتهــا ك

وإصالح أمور كثرية، وينتفع بحطبها وهو أحسن حطب 

 : ألن فيه املادة الدهنية قال تعاىل         وينتفع ،

 .)125(»بجودة هواء غاباهتا

 :  قوله تعاىل:الدليل الثالث      

 .]1: التني[

وجعل يف الزيتـون  «:)126(قال أبو القاسم القشريي

م، واالصــطباغ : مــن املنــافع مثــل االستــصباح، والتــأدُّ

 .)127(»به

* * * 

 

 

                                                                          
بابن عاشور، رئيس املفتني املـالكيني بتـونس، وشـيخ جـامع =

مقاصـد «، و»التحريـر والتنـوير«: الزيتونة، له التفسري املسمى

األعـالم : ينظر.  هـ1393: ت. ، وغريمها»الرشيعة اإلسالمية

، واملوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء )6/174(

 ).3477 (، رقم)3/2565(

 ).18/240(التحرير والتنوير   ) 125(

أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشريي، مفـرس فقيـه، : هو  ) 126(

يف » لطــائف اإلشــارات«: وكــان إمــام الــصوفية يف زمنــه، لــه

: ت. يف التــصوف، وغريمهــا» ســالة القــشرييةالر«التفــسري، و

، )5/153(طبقات الشافعية الكربى للسبكي : ينظر. هـ465

 ).4/350(واألعالم 

 ).3/745) (تفسري القشريي(لطائف اإلشارات   ) 127(
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 املبحث السابع

استعامل املطعوم يف املصنوعات ومواد التنظيف 

 ومستحرضات التجميل وغريها

طعوم يف املصنوعات ومـواد التنظيـف استعامل امل

 :ومستحرضات التجميل وغريها له أمثلة متعددة ومنها

استعامل اجلبن العتيق مع امللح لعمل مادٍة الصقٍة 

، وكذا استعامل بيـاض )128(كالغراء، وكان يستعمل سابقاً 

، واسـتعامل )129(البيض أو صفاره يف إعداد األحبار قـديامً 

، واستعامل )130(لسكر أو امللحاملطعوم يف حفظ األطعمة با

، واسـتعامل بيـاض )131(البيض مع الـصابون أو الـشامبو

                                                 
 ).174ص(تطور صناعة األصباغ واألحبار، : ينظر  ) 128(

أنواعهــا ومكوناهتــا، : أحبــار وملونــات املخطوطــات: ينظــر  ) 129(

 ).132-130ص(

ــامك   ) 130( ــوم واألس ــظ اللح ــديًام حلف ــرف ق ــح ُع ــتخدام املل اس

واخلرضوات، وعند وضع امللح برتكيز عـاٍل يـؤدي إىل تثبـيط 

فهـذه الطريقـة : للكائنات الدقيقة املسببة للفساد، أما التـسكري

تعتمد عىل استخدام السكر يف رفع نسبة املواد الصلبة إىل حد ال 

ويستخدم سكر القصب . ة النشاط فيهاتستطيع األحياء الدقيق

حفــظ وختــزين الغــذاء، : ينظــر. أو البنجــر، أو عــسل النحــل

 ).130-127ص(

يف البداية كان شامبو البيض يتكون من البيض فقط، ويستخدم   ) 131(

يف املناطق التي يكون فيها احلصول عىل املـاء عـرسًا، وللـشعر 

دام حاليـًا، شديد اجلفاف، ومل يعد هذا الشامبو كثـري االسـتخ

وقد يضاف البيض إىل الشامبو يف صورة مسحوق البـيض مـع 

كمية صبغية صفراء، وحديثًا استبدل مـسحوق البـيض بزيـت 

 =علـم صـناعة الـشامبو،: ينظـر. البيض ذي الرائحـة املميـزة

، )132(البيض مع منظٍف للحصول عىل رغوٍة كثيفة يف املـاء

ــامم ــات احل ــساحيق فقاع ــشا يف م ــع )133(أو الن ، أو وض

 .)134(مرشوبات غازية للحصول عىل فقاعات صابون

يمكـن أن يقـال بجـواز اسـتعامل : حكم املـسألة

م يف املصنوعات ومواد التنظيـف ومستحـرضات املطعو

 :لألدلة التالية؛ )135(التجميل وغريها

 أن املطعوم يكون ُمنَْغمـرًا يف هـذه :الدليل األول

املواد واملستحـرضات الـصناعية، واملـستقّر يف القاعـدة 

أن الَعْني املُنْغمرة يف غريها إذا مل يظهر أثُرهـا : الفقهية هو

                                                                          
 ).304، 35ص(=

حيث خيلط بياض بيضة واحدة مع ملعقة كبـرية مـن العـسل،   ) 132(

ز، ونصف كوب مـن سـائل غـسل وملعقة كبرية من زيت اللو

. اليدين، أو صابون اجلسم، ومخس قطرات من أي زيت عطري

واستخدام املواد الطبيعيـة أفـضل؛ ألن معظـم املـواد املكونـة 

للفقاعــات تتكــون مــن مــادة كربيتــات لوريــث الــصوديوم، 

واألصباغ الصناعية، والعطور، والتـي قـد تتـسبب مجيعهـا يف 

نًا قـد تتـسبب بالتهابـات املـسالك هتيج العينني واجللد، وأحيا

 :موقع عمل أي يشء: ينظر.البولية

https://ar.wikihow.com/ 

 ).390-388ص(علم صناعة الشامبو، : ينظر  ) 133(

أو منظف (منظف سائل غسيل األطباق  حيث توضع كمية من  ) 134(

م، والفينـول فثـالني، ، مع املاء، وهيدروكـسيد الـصوديو)آخر

موقع املـرام للعلـوم، : ينظر. وثيمول فثالني، ومرشوب غازي

 :عىل الرابط

http://www.al-maram.org/article 

، مـن )حكم وضع العسل والبيض عىل الشعر للتجمل: (ينظر  ) 135(

 : رابطموقع سامحة الشيخ اإلمام ابن باز، عىل

https://binbaz.org.sa/fatwas/23451/ 
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 .)136(فهي كاملعدومة

 أن خلط املطعوم مع غريه من املواد :يل الثاينالدل

سواٌء أكان من املصنوعات أو للتنظيـف أو التجميـل أو 

 . )137(غريها، جيعله غري صالح لألكل

ــث ــدليل الثال ــك، :ال ــة إىل ذل ــة داعي  أن احلاج

 .واحلاجة معتربة رشعاً 

منـع االسـتعامل فيـه إيقـاع يف   أن:الدليل الرابـع

تتوقــف، فظــروف املــرء احلــرج، وحاجــات النــاس ال 

وحاجاته واستعامالته الكثرية ستجعله يستعمل املطعـوم 

 .فيام يستعمله يف حياته اليومية

* * * 

 

                                                 
 ).29ص(القواعد البن رجب، : ينظر   (136)

يف بعض املحـالت يقـول «: وقد ُسئل الشيخ عبدالعزيز بن باز  ) 137(

نعم خملوط : يعني فيه خلط؟ س: هذا صابون بالبيض؟ الشيخ

 يرض، مثل ما يعالج بالعجينة، جيعل عـىل اجلـرح ما: الشيخ. به

عجينة أو جيعل عىل اجلرح شـيئا آخـر عنـد احلاجـة، مثـل مـا 

يستعمل أيًضا أنواًعـا ممـا ُيؤكـل حلاجـة التـداوي، فـإذا كـان 

ل يف شعر مثل جيعل عسًال يف شـعره؛ ألنـه : للتداوي أو التجمُّ

أما .  ائدة فسهلينفع الشعر، أو بيًضا ينفع الشعر، إذا كان فيهام ف

إْن كان تالعب بالنعم فال جيوز، أما إذا كان فيه مصلحة للشعر 

أو فيه مصلحة جللدة الشعر، جلدة الرأس، بأنه خيلط بيشء من 

الصابون أو خيلط بيشء آخر يكون فيـه منفعـة للـرأس؛ مـا يف 

حكـم وضـع العـسل والبـيض عـىل الـشعر : (سـؤال. »بأس

   :مام ابن باز، عىل رابط، موقع سامحة الشيخ اإل)للتجمل

https://binbaz.org.sa/fatwas/23451/ 

 املبحث الثامن

 استعامل املطعوم يف االنتفاع أو اإلصالح

 أن َيـستعمل خـصائَص املطعـوم :صورة املـسألة

وصفاته املتميزة فيه، كالرائحة أو احلموضة، يف االنتفـاع 

ولــه أمثلــة . ومــًا، أو اإلصــالح يف األجهــزة واملــوادعم

 :متعددة منها

استعامل الِقْرفة خملوطًة مع قطراٍت مـن الليمـون 

والفانيال لتطييب رائحة املكان، واستعامل احلبة الـسوداء 

والتبخــري هبــا لتطهــري املكــان، وكــذا الليمــون لتلميــع 

األفــران، واســتعامل اخلــّل وبيكربونــات الــصوديوم أو 

ـــد ا ـــة الـــصدأ مـــن احلدي ـــة إلزال ملـــرشوبات الغازي

يف ) الـصاحلة لألكـل(الزيـوت : ، وأيـضاً )138(واألملونيوم

امللـح أو املـرشوبات الغازيـة ، وَدْهن اآلالت واألبواب

 .لتسليك الرصف الصحي

                                                 
حملول خمفف حلامض اخلليك، تنتجه البكترييـا أثنـاء : اخلّل هو  ) 138(

التخمري، ولكونه حامـضًا فإنـه يعمـل عـىل تكـسري جزيئـات 

أمـا . ألحـواض والعـداداتاملعادن ويشّكل بقعًا قبيحة عـىل ا

فتـستعمل يف الطهـي، ) صـودا اخلبيـز(بيكربونات الصوديوم 

كـام أهنـا تعمـل . حيث جتعل الكعك واخلبز كبريين ومنتفخني

عىل إذابة املركبات العضوية مثل األوساخ والشحوم، وعنـدما 

يتم خلط صودا اخلبيز مع اخلل، يقوم احلامض بتكسري جزيئات 

ي إىل إطالق غاز ثـاين أكـسيد الكربـون، صودا اخلبيز، مما يؤد

الذي يمكن أن يساعد يف إزالة األوساخ عن األسطح التي يتم 

 :ينظر موقع املرام للعلوم. تنظيفها

http://www.al-maram.org/article/ 
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استعامل املطعوم يف : لتكييف مسألة: حكم املسألة

االنتفاع أو اإلصالح وبيان حكمهـا، يمكـن االسـتفادة 

ــسألتي ــاء يف م ــره الفقه ــا ذك ــوم يف : مم ــتعامل املطع اس

وقد تم بيـان  .االستصباح، واستعامل املطعوم يف الدباغة

جواز استعامل زيت الزيتون يف االستـصباح، واسـتعامل 

 .املطعوم يف الدباغة

وقد ذكر بعُض املعارصين جواَز اسـتعامل امللـح 

يف التــرصيف الــصحي، فقــد ُســئل الــشيخ حممــد بــن 

 عـن حكـم وضـع امللـح يف مكـان الـرصف )139(عثيمني

أوالً  «:الــصحي لفــتح مــساّم ذلــك الــرصف؟ فأجــاب

مـا أصـل امللـح؟ مـاٌء أم نبـات ينبـت يف شـجر : نسأل

أصـل  :ويشرتيه الناس كام يشرتون متر النخل؟ اجلـواب

امللح ماء، وعىل هذا فإذا ُجعل يف البالعات من أجـل أن 

 .»يفتح األرض فال بأس به

ــ ــذي يظه ــوم يف : ر يلوال ــتعامل املطع ــواز اس ج

 :واألدلة عىل ذلك ما ييل. االنتفاع أو اإلصالح مطلقاً 

 :  قال تعاىل:الدليل األول          

       ]فاألصل هو اإلباحة، ]29:البقرة ،

ومل يدل دليل عىل التحريم، واملطعومات جعلها اهللا يف 

                                                 
  لــشيخ مــن اللقــاءات الــشهرية ل) 44(اللقــاء الــشهري رقــم    )139(

حكم وضـع امللـح يف مكـان الـرصف الـصحي (ابن عثيمني، 

، من موقع فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمـني، )إلصالحه

 :عىل الرابط

 https://binothaimeen.net/content/ 

 . جعل اهللا األرض البن آدماألرض، وقد

أن احلاجة داعية إىل ذلك، واحلاجة : الدليل الثاين

معتربة رشعًا، واستعامل املطعوم يف اإلصالح واالنتفـاع 

 .ُيعد غرضًا صحيحًا مقصوداً 

 عـدم ورود دليـل يـدل عـىل أن :الدليل الثالـث

املطعوم يستعمل لألكل فقط، فاألكل أحد االستعامالت 

 .امالتوليس كل االستع

 أن منـع االسـتعامل فيـه إيقـاع يف :الدليل الرابـع

احلــرج، وحاجــات النــاس ال تتوقــف، فظــروف املــرء 

وحاجاته واستعامالته الكثرية ستجعله يستعمل املطعـوم 

فيام يستعمله يف حياته اليوميـة، خاصـة أنـه معـروف أن 

: اإلنسان يستخدم كل مـا أتاحتـه لـه بيئتـه، وكـام يقـال

 .خرتاعاحلاجة ُأّم اال

 .بوجود بدائل ُيستغنى هبا عن املطعوم: وقد يقال

 وجود أموٍر ُيستغنى هبا عن املطعوم -1 :فُيجاب

ال يمنع من استعامل املطعوم؛ ألن األصـل هـو ) بدائل(

 .اإلباحة، ومل يدل دليل عىل حرص املطعوم يف األكل

 أن االستخدامات ختتلف مـن وقـت آلخـر، -2

لـيشء يف زمـن ال ُيـستعمل وبلد عن آخر، فقـد يكـون ا

كطعام، ثم حيّول بعد حٍني وُيستفاد منه يف األكل، كقشور 

الثامر يصنع منها حاليًا بعُض حلوى األطفـال، ومل يكـن 

بـل قـد تنوعـت املطعومـات يف . ذلك يف الزمن املـايض

: الوقت احلايل بشكل أكـرب ممـا كـان يف الـسابق، فمنهـا
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 خلـيط مـن مطعومات صناعية، ومطعومات مكونة من

 .الطبيعي والصناعي

 أن املطعومات قد تكون قوتًا لبعض البلـدان -3

 .أو املناطق دون بعضها اآلخر

 أن اإلنسان قد يعرض له عارض يتطلب منه -4

إصالح يشء طارئ، وال تتـوافر عنـده بـدائل الطعـام، 

 .فيستعمل الطعام فيها؛ لرفع املشقة

* * * 

 املبحث التاسع

  طرد الشياطنياستعامل املطعوم يف

استعامل املطعـوم لطـرد الـشياطني، : صورة املسألة

ِه، حيث ُيذاب املطعوُم باملاء، ثم ُيرش يف  وذلك بنثره أو رشِّ

 .األماكن التي ُيراد محايتُها، أو التي أُصيبت بسحٍر أو عنيٍ 

ومن أبـرز األمثلـة التـي يـذكرها املعـارصون يف 

 املاء ثم ُيرش استعامل امللح، حيث يوضع امللح يف: ذلك

حكـم اسـتعامل  اختلف الفقهاء يفوقد . يف أركان املنزل

 :امللح لطرد الشياطني عىل قولني

 جــواز اســـتعامل امللــح لطـــرد :القــول األول

ــاز ــن ب ، )140(الــشياطني، وهــو رأي الــشيخ عبــدالعزيز ب

 .)141(وعبداهللا بن جربين

                                                 
  : فتوى الشيخ ابن باز عىل الرابط: ينظر  ) 140(

https://m.youtube.com/watch?v=NA1YPgTafzM  

  :عىل الرابط) 12839(موقع الشيخ ابن جربين، رقم : ينظر  ) 141(

http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12839-.html 

 منع اسـتعامل امللـح لطـرد الـشياطني، :القول الثاين

 .)143(، وصالح الفوزان)142(الشيخ حممد بن عثيمنيوهو رأي 

 :أدلة األقوال

استدل أصـحاب القـول األول القـائلون بجـواز 

 :استعامل امللح لطرد الشياطني

بأن استعامل امللح نافع وجمرب، وقد حكم بذلك 

قاة العارفون بأحوال الرقية  .)144(الرُّ

ب وَنَفـع( أن قول :ُيمكن أن يناقش يـصح ) ُجـرِّ

ألمور احلّسية، ومنها النفـع والطـب، فـاملطعوم قوله يف ا

ــع  ــف، أو للنف ــالح، أو للتنظي ــستعمل دواًء، أو لإلص ُي

أما استعامل املطعوم . إن األصل فيها احلل: مطلقًا، ويقال

لطرد الشياطني فإنه مربوط بعـامل غيبـي، واألصـل فيـه 

التحريم، وجانب الشعوذة ال يسَلم منه حينئٍذ، وقد يقال 

بأنه يطرد الشياطني، كنثر ذرة أو أرز : طعوم آخرالحقًا مل

 .أو أي مطعوم

ثم إن انتفاع بعض الناس منه ال يلزم منه الصحة، 

 .وإغالُق هذا الباب أوىل؛ محايًة جلناب التوحيد

                                                 
   :موقع ابن عثيمني عىل الرابط: ينظر  ) 142(

https://binothaimeen.net/content/ 

  : فتوى الشيخ صالح الفوزان عىل الربط: ينظر  ) 143(

https://m.youtube.com/watch?v=ByQzgX3YLWo 

  : فتوى الشيخ ابن باز عىل الرابط: ينظر  ) 144(

https://m.youtube.com/watch?v=NA1YPgTafzM  

 : عىل الرابط) 12839(خ ابن جربين، رقم وموقع الشي  

http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12839-.html 
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أدلة أصحاب القول الثاين القائلون بمنع استعامل 

 :امللح لطرد الشياطني

 :ُيمكن أن يستدل ألصحاب هذا القول بدليلني

 أن الشياطني عامل غيبي، وتصديُقنا :الدليل األول

بوجودهم إنام هو مصداٌق لداللة النصوص من الكتاب 

والسنة، فطرُد الشياطني قد جاء عن طريـق الـوحي أنـه 

فاسـتعامل املطعـوم . يكون بالذكر، أو الرقيـة، أو األذان

 .لطرده غري ُمَسلَّم؛ لعدم وروده عن طريق الوحي

 أن األسباب ال نجعل منها سببًا إال :الدليل الثاين

 .)145(ما ثبت أنه سبٌب ثابت رشعًا أو َقَدراً 

فَمْن رشَّ امللح أو نحوه قاصدًا بذلك رفَع البالء 

بعد نزولـه، أو دفَعـه قبـل نزولـه، واعتقـد ذلـك سـببًا 

يستدفع به البالء، فقد جعل مـا لـيس سـببًا رشعيـًا وال 

رًا رشعيــًة لطــرد قــدريًا ســببًا؛ ألن الــرشع وضــع أمــو

وأمــا . بالــذكر، والقــرآن، واآلذان، والرقيــة: الــشياطني

فليس هذا من األسباب املعهودة وال غري املعهودة : الَقَدر

 .التي حيصل هبا املقصود، وال من األدوية املباحة النافعة

هو القول الثاين القائـل : والذي يظهر يل: الراجح

 .بمنع استعامل امللح لطرد الشياطني

لقوة أدلتهم، وملناقشة أدلة القول : سبب الرتجيح

 .اآلخر واجلواب عنها

                                                 
، القول السديد رشح كتـاب )8/534 (جمموع الفتاوى: ينظر  ) 145(

 ). 42ص(التوحيد، 

 املبحث العارش

 استعامل املطعوم يف صيد احليوانات 

 أو طرد احلرشات واجلراثيم

استعامل املطعـوم للحـصول عـىل : صورة املسألة

احليــوان، ســواء أكــان ذلــك الــصيد بقــصد األكــل، أو 

اسـتعامل املطعـوم التخلص من احليوان، أو غري ذلك، و

 :ومن أبرز األمثلة عىل ذلـك. لطرد احلرشات واجلراثيم

استعامل اجلزر واحلب الصطياد األرنب واحلامم، واجلبن 

يف مصيدة الفأر، والتونـة الصـطياد الثعبـان، والتبخـري 

بالبصل لطرد احلرشات، واستعامل أوراق النعـاع لطـرد 

بعــاد البعـوض، واســتعامل الــسكر خملوطــًا مــع املــاء إل

 . الذباب عن جملس الشخص

لتكييـف املـسألة وبيـان حكمهـا : حكم املـسألة

 :ُيمكن أن يفّصل فيها عىل حاالت ثالث

استعامل املطعـوم يف صـيد مـا يبـاح أكلـه، : احلالة األوىل

 :كاألرانب والغزالن واحلامم

فاستعامل املطعوم فيه ال شك يف جوازه، ويمكـن 

 أن االصـطياد مـرشوع خترجيه عىل ما ذكره الفقهـاء مـن

، وعـادًة مـا )146(بكل حيلة، كاسـتعامل الـشَبكة أو الَفـّخ 

يوضع يف الفخ يشٌء من حّبات احلنطة والشعري الصطياد 

                                                 
، »َمْن وضع احلبـة يف فـخ«: )3/352 (جاء يف روضة الطالبني  ) 146(

ــاج  ــة يف «: )4/238(ويف حتفــة املحت ــخ كاالصــطياد بحب ، »ف

 .حبة احلنطة والشعري: واملراد باحلبة
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 .)147(ويكون الصيد بيشٍء طاهر ال نجس. ما يطري

اسـتعامل املطعـوم يف قتـل املـؤذي كالفـأر : احلالة الثانيـة

 :والعقرب

 حيــّل قتُلهــا، مــن املعلــوم أن احليوانــات املؤذيــة

ويمكن أن يقال بأن استعامل املطعوم يف ذلك مرشوع إذا 

خالط سًام، أو مل خيالطه، فهو من الوسائل املرشوعة التي 

 :@تستخدم يف التخلص من املؤذيـات؛ لقـول النبـي 

لِّ َواْحلََرمِ ( اْحلَيَّـُة، َواْلُغـَراُب : َمخٌْس َفَواِسُق، ُيْقَتْلَن يف اْحلِ

ا)148(األَْبَقعُ   .)149()، والفأرة، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر، َواْحلَُديَّ

ــة ــة الثالث ــرشات: احلال ــاد احل ــوم يف إبع ــتعامل املطع : اس

 :كالبعوض، والذباب

سبق بيان جواز استعامل املطعـوم يف االنتفـاع أو 

اإلصالح، وأدلة ذلك، ويمكن أن يقال هنا أيضًا بجواز 

ض، اســتعامل املطعــوم يف إبعــاد احلــرشات كــالبعو

                                                 
وال يــصيد «: )383ص(جــاء يف اإلرشــاد إىل ســبيل الرشــاد،   ) 147(

بالنجاسات، وال باملحرمات، فإن فعل كان مكروهًا عنده غـري 

املجمـوع : وينظـر. »يصاد بـه ال  م بل هو حرا: حمرم، وقيل عنه

، وحتفة )3/352(، وروضة الطالبني )9/239(رشح املهذب 

ــــاج  ــــي )4/238(املحت ــــروع )13/288(، واملغن ، والف

 ).8/54(، واملبدع يف رشح املقنع )10/428(

مشارق األنوار : ينظر. هو الغراب الذي يف ظهره أو بطنه بياض   (148)

 ).1/145(يث واألثر ، والنهاية يف غريب احلد)1/99(

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب ما يندب للمحرم    (149)

، بـرقم )2/856(وغريه قتلـه مـن الـدواب يف احلـل واحلـرم 

)1198.( 

والــذباب، حيــث ُتــستعمل يف ذلــك منــافُع وخــواص 

املطعــوم كالرائحــة القويــة، أو احلموضــة، أو امللوحــة، 

 .وغريها من اخلواص

* * * 

 املبحث احلادي عرش

 استعامل املطعوم يف اللعب

الستعامل املطعوم يف اللعب صوٌر متعددة، يمكن 

 :بياهنا فيام ييل

 :استعامل قرش املطعوم: املطلب األول

كـالبطيخ، :  استخدام قشور الـثامر:صورة املسالة

والربتقال، واملوز يف املزاح أو اللعب، ويكون جمردًا مـن 

 .الثمر، فبعد االنتهاء من أكل الثمر يبقى القرش وُيرمي

ال شــك أن هــذا الفعــل مبــاح؛ لعــدم : حكمهــا

 .امتهان املطعوم، وألن القرش يف العادة ُيتخلص منه

 كـــانوا } الـــصحابة وقـــد ورد يف األثـــر أن

ــة ــاء يف الرواي ــد ج ــيخ، فق ــرش البط ــقون بق أن ( :يرتاش

، فـإذا كانـت )150( َيَتباَدحون بالبطيخ@أصحاب النبي 

 .)151()احلقائق كانوا هم الرجال

 

                                                 
رميك باليشء فيه رخـاوة، : يرتامون، والبدح: أي» يتبادحون«  ) 150(

 ).3/114 (غريب احلديث للخطايب: ينظر. كاحلنظل ونحوه

). 266(، بـرقم )102ص(بخاري يف األدب املفرد، أخرجه ال  ) 151(

 ).1/120(وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد 
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استعامل املطعوم يف اللعب مـع بقائـه عـىل : املطلب الثاين

 :حقيقته وعدم تغري صفاته أو خصائصه

عوم مبـارشًة، مـع  هو اللعب باملط:صورة املسألة

: منهـا، ولـه أمثلـة عـدة. عدم تغري صفاته أو خصائصه

ــخاص  ــىل األش ــه ع ــب برمي ــيض يف اللع ــتعامل الب اس

والسيارات، والنفخ بالدقيق والطحني وغمس األشـياء 

 .فيهام والبحث عنها

اللعب بذات املطعوم حمرم، وفيه إتالف : حكمها

ملحتاجني له، وامتهان، وفيه كذلك كٌرس لقلوب الفقراء ا

 .للطعام، ويدخل ذلك يف التبذير واإلرساف والبطر

اسـتعامل املطعـوم يف اللعـب مـع تغـري : املطلب الثالـث

 .صفاته أو خصائصه

 هو إدخـال املطعـوم يف إعـداد أو :صورة املسألة

صنع مادٍة تستخدم يف اللعب، مع تغري صفات املطعوم، 

ومـن . للُيخرج مادًة متغريًة خمتلفة، وال تـستخدم لألكـ

استعامل الدقيق مع امللح وقطرات من اخلـل : أمثلة ذلك

 .لعمل الصلصال الطبيعي والزيت

يمكـن االسـتفادة : لتكييف هذه املسألة: حكمها

من مسألة استعامل املطعوم يف املصنوعات، أو التنظيـف 

بجـواز : ويمكن أن يقال أيضًا هنـا. أو التجميل أو غريه

 تغري صفاته أو خصائصه، استعامل املطعوم يف اللعب مع

فخْلُط املطعوم مع غريه من املطعومات ليتحّول إىل مـادة 

كالصلـصال : أخرى، وهذه املادة هلـا خـصائص خمتلفـة

، حيث يتميز هذا اخلليط بأنه شـديدة )152(الصناعي اآلِمن

فاملطعوم هنـا مـع  امللوحة جدًا، وهو غري صالح لألكل،

ًة متغـريًة خمتلفـة، َخْلطه بغريه تغريت صفاته، وخرج ماد

 .فذلك جائز: وعليه. ال تستخدم لألكل

* * * 

 خامتة البحث

أمحد اهللا محدًا يليق بجالل وجهه وعظيم سـلطانه 

 :بــ :عىل ما منَّ عيلَّ به من إهنـاء هـذا البحـث املوسـوم

، »استِعامُل املَطُعوم يف غري األكل، دراسٌة فقهيٌة معارصةٌ «

 .وأسأل اهللا تعاىل أن ينفع به

 :وقد توصلُت من خالله إىل نتائج أمها ما ييل

ما َيْطعمه اإلنساُن مما يقوم به : املراد باملطعوم -1

مـن حبـوب : كاألطعمة التي ُتْقتات-دون املاء -البدن 

الــُرب واألرز، أو غريهــا مــن الفواكــه واخلــرضوات 

واللحوم، أو مما ُيصَلح هبا الطعام كامللح واخلـل ومـواد 

 .وابلالتخمري، والت

 املطعوم يف غـري األكـل متعـددة، استعامالت -2

                                                 
هذا الصلصال جيمع فيه بني املطعومات ومواد أخـرى غريهـا،   ) 152(

آمن لألطفال، حيـث خيتلـف عـن الصلـصال  أنه :ومن مميزاته

ل املصنّع من املواد الكيميائية، والتي قد يتسّمم األطفال باألكـ

منها، أما هذا فال يسّمم يف حال األكل منه، خصوصًا لألطفال 

ممن هم دون السنتني، وهو متوفر باملنزل، وثمنه زهيد، بـل قـد 

يستخدم طبيًا ملن يعاين من مشاكل يف أعصاب كفيه، حيث يتم 

 .استعامله لتمرين الكفني
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اسـتعامله يف التنظـف، واالسـتحامم، والدباغـة، : فمنها

والتداوي، والصبغ أو تثبيت اللون، والتجميل والتزيُّن، 

واالستصباح، واالنتفاع أو اإلصالح، وصيد احليوانات، 

 .وطرد احلرشات، واللعب

عامل املطعوم ذكر الفقهاُء مسائَل متعددة الست -3

ــن ذلــك ــري األكــل، وم اســتعامل املطعــوم يف : يف غ

االســـتنجاء، وغـــسل اليـــدين والثـــوب، والدباغـــة، 

 .والتداوي، واالستصباح، والتجميل والتزيُّن

اختلف الفقهاء يف اسـتعامل املطعـوم إلزالـة  -4

األوساخ والُبَقع من اللباس واليـدين، وأصـح األقـوال 

زالة األوساخ والُبقـع مـن  إلاملطعومجواز استعامل : هو

 .اللباس، وغسل اليدين

بعض الفقهاء القـائلني بـاملنع مـن اسـتعامل  -5

املطعوم يف تنظيف اليدين، وإزالة األوساخ والبقـع مـن 

 . يف الدباغة للحاجةاملطعومجيوزون استعامل  اللباس

 اسـتعامل املطعـوم عـىل اجللـد بقـصد جواز -6

 .داوي عموماً التداوي؛ بناًء عىل مرشوعية الت

 الفقهــاء يف اســتعامل املطعــوم يف اختلــف -7

 . التجميل والتزيُّن، والصحيح جوازه

 استعامل املطعـوم يف الـصبغ أو تثبيـت جواز -8

اللون، ويف املصنوعات، ومواد التنظيف، ومستحرضات 

التجميل، وغريها، ويف االنتفـاع أو اإلصـالح، ولـصيد 

 .ماحليوانات، وطرد احلرشات واجلراثي

ل يف حكمهاستعامل -9 :  املطعوم يف اللعب يفصَّ

فإن كان اللعب خمتصًا بقرشه فال خالف يف جوازه، وقد 

 التَّبادح بقشور البطـيخ، وجيـوز }ورد عن الصحابة 

كذلك اللعب باملطعوم مع تغـري صـفاته أو خصائـصه، 

وتغريه إىل مادة غري صاحلة لألكل، بينام يمنع من استعامل 

للعب مـع بقائـه عـىل حقيقتـه وعـدم تغـري املطعوم يف ا

 .صفاته أو خصائصه

 يف استعامالت املطعوم اإلباحة، ومل األصل -10

يــدل دليــل عــىل التحــريم، فاملطعومــات جعلهــا اهللا يف 

 .األرض، وقد جعل اهللا األرض البن آدم

 من إباحة استعامل املطعـوم يف غـري يستثنى -11

 :األكل أربعة أحوال

 املطعــوم يف إزالــة اســُتعملإذا : احلالــة األوىل -

 .النجاسة

 كثـريًا فاحـشًا، املطعـومإذا كان : احلالة الثانية -

 .كالسباحة يف احلليب

ــة - ــة الثالث  املطعــوم اســتعاملإذا كــان يف : احلال

ــة ــتهتاٌر بالنعم ــالص : اس ــذات املطعــوم اخل كاللعــب ب

 .الصالح لألكل

ــة - ــة الرابع ــرد : احلال ــوم لط ــُتعمل املطع إذا اس

الشياطني؛ حيث يرتبط استعامله حينئٍذ بجانب غيبي، قد 

، مـن رشعـييؤدي التوسـع فيـه إىل الوقـوع يف حمظـور 

 .الشعوذة وغريها
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 املطعــوم يف غــري األكــل لغــرٍض اســتعامل -12

 .مقصوٍد صحيٍح مباٌح رشعاً 

ل هدٌر  استعامل املطعوم يف غري األكيفليس  -13

للنعمة؛ ألنه استعامٌل للمطعوم فيام ينفـع، فهـدر النعمـة 

 االنتفـاع هبـا وعـدميكون برتكها ساقطًه عـىل األرض، 

 .مطلقًا باألكل أو غريه من االستعامالت املعتربة

 يف املطعوم أنه لألكل، وما عداه من األصل -14

 .االستعامالت يدخل فيه تبعاً 

طعوم ولـيس  أحد االستعامالت للماألكل -15

 عـىل أن - فـيام أعلـم-كل االستعامالت، ومل يأت دليـل

 .الطعام يستعمل لألكل فقط

 املطعــوم يف غــري األكــل ختتلــف اســتعامل -16

 .مقاصده الرشعية، فقد يكون حاجيًا أو كاملياً 

 استعامل املطعوم يف غـري األكـل ال أسباب -17

بعـدم وجـود بـدائل : حرص هلا، ويمكن أن يمثل لذلك

قًا أو مؤقتًا، أو لسهولة توفره، أو لقلـة ثمنـه مقابـل مطل

املــصنوعات، أو الرغبــة يف اســتعامل الطبيعــي لفوائــده 

 .الصحية والبعد عن الكيامئيات، وغري ذلك

منع استعامل املطعوم يف غري األكـل مطلقـًا  -18

فيه إيقاٌع للناس يف احلرج، وحاجات الناس ال تتوقـف، 

وُعْرفه استخدم كل ما أتاحتـه واإلنسان بطبيعته وفطرته 

 .له بيئته يف االنتفاع

ظروف املرء وحاجاته واستعامالته ستجعله  -19

 .يستعمل املطعوم فيام يستعمله يف حياته اليومية

ــود -20 ــوم وج ــن املطع ــا ع ــستغنى هب ــور ُي  أم

 .ال متنع من استعامل املطعوم يف غري األكل) بدائل(

: ة، وأن يقالثبت بالتجرب: ال يلزم أن نقول -21

هذا املطعوم يستعمل يف كذا وثبت فعاليتـه يف كـذا؛ ألن 

، فال ُحيرص يف نطاق حمـدد، واإلباحةاألصل عموم النفع 

ثم إن اإلنسان العاقل لن يقدم عىل استعامل املطعـوم إال 

إذا توقع أن يستفيد منه، أو رغب يف التجربـة، والعلـوم 

 .التجريبية ال تتوقف

تلـف مـن وقـت آلخـر،  ختاالستخدامات -22

وبلد عن آخر، فقـد يكـون الـيشء يف زمـن ال ُيـستعمل 

كطعام، ثم حيّول بعد حٍني وُيستفاد منه يف األكل، كقشور 

الثامر يصنع منها حاليًا بعُض حلوى األطفـال، ومل يكـن 

 .ذلك يف الزمن املايض

 املطعومات يف الوقت احلايل بشكل تنوعت -23

مطعومـات صـناعية، : منهـاأكرب مما كـان يف الـسابق، ف

 .ومطعومات مكونة من خليط من الطبيعي والصناعي

 قد تكون قوتًا لبعض البلدان أو املطعومات -24

 .املناطق دون بعضها اآلخر

 األجهزة واآلالت والتقنيات عمومًا، تطور -25

حيث أمكن االستفادة بـشكل أكـرب مـن املطعومـات يف 

عـُض نخالتهـا يف األكل، كاحلبوب التي كان ُيـستعمل ب

 .غسل اليدين عند بعض الفقهاء
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 املطعومــات املــصنَّعة يف الوقــت اخــتالف -26

احلايل، فقد يكون لبعـضها صـفات وخـصائص غالبـة، 

ويمكن أن تستعمل يف غري األكل، كاملرشوبات الغازية، 

 .التي يمكن استخدامها يف إزالة الصدأ أو غريه

يهـا مـن أما أهم توصيات الباحثة التي خُلصت إل

 :خالل هذا البحث فهي

 احلث عىل االستفادة من املطعومات عمومًا :أوالً 

 .يف غري األكل، وذلك يف األوجه املباحة هلا رشعاً 

 املزيد من العنايـة بتـدوير بـواقي األطعمـة :ثانياً 

واالستفادة منها، وتدويُر املواد هو من األمور املهمة التي 

مة باحلفاظ عىل البيئـة، حترص عليها الدول املتقدمة املهت

فينبغي أن ينال تدوير األطعمة واستعامهلا يف املفيد عنايـًة 

أكرب من املجتمعات كافة، واملسلمة عـىل وجـه أخـص، 

 .وهذا من حفظ النعمة

 االهتامم باستعامل املطعومات غري الـصاحلة :ثالثاً 

 :لألكل يف املنافع العامة، ومنها

 قيل الطعام بعد استعامل الزيوت املستهلكة يف -1

 .االنتهاء منها يف املصانع لتشغيل املعدات واألجهزة

 االستفادة مـن األطعمـة املنتهيـة الـصالحية -2

 .كالدقيق وغريه يف لعب األطفال وغريها

 االســتفادة مــن قــشور الــثامر واســتعامهلا يف -3

 .التجميل وغريه، أو يف حلويات األطفال

 .ت االستفادة من األطعمة للحيوانا-4

 فهذا جهُد املُقّل، فام كان منه صوابًا فمن وختامًا،

اهللا تعاىل وحده، فله احلمد والـشكر والثنـاء، ومـا كـان 

خطًأ فمن نفيس والشيطان، وأستغفر اهللا منـه، إنـه كـان 

 .غفاراً 

ســائلة اهللا تعــاىل الكــريم أن يعلمنــا مــا ينفعنــا، 

 .وينفعنا بام علمنا، وجيعله حجًة لنا ال علينا

 أعلم، وصىل اهللا عـىل حممـد وآلـه وصـحبه واهللا

 .وسلم تسليام كثرياً 

* * * 

 فهرس املصادر واملراجع

ــا ــا ومكوناهت ــات أنواعه ــات املخطوط ــار وملون ــدي، .أحب    أفن

دار جامعـة امللـك : ، الريـاض1ط. عبداللطيف حسن. د

 .هـ1436سعود للنرش، 

. اجلعفـيالبخاري، أبو عبداهللا ملحمد بـن إسـامعيل . األدب املفرد

دار البـشائر : ، بـريوت3حممد فؤاد عبدالباقي، ط: حتقيق

 .هـ1409اإلسالمية، 

 اهلاشمي البغدادي، أبو عـيل حممـد بـن .اإلرشاد إىل سبيل الرشاد

عبد اهللا بـن عبـد املحـسن . د: قيحتق. أمحد بن أيب موسى

 .هـ1419مؤسسة الرسالة، : ، بريوت1ط. الرتكي

فريـق :  إعـداد.رية يف الـوطن العـريبأطلس النباتات الطبية والعط

املركـز العـريب : ، دمـشق1ط. وائل عبـداهللا: عمل، تنفيذ

، )أكـساد(لدراسات املنـاطق اجلافـة واألرايض القاحلـة 

 .م2012جامعة الدول العربية، 

عـثامن  البكري، أبو بكـر. إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني

دار :  بـريوت،1ط. بن حممـد شـطا الـدمياطي الـشافعي
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 .هـ1418الفكر للطباعة والنرش والتوريع، 

احلجـاوي، أبـو النجـا رشف . اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبـل

عبـداللطيف : حتقيـق. الدين موسى بن أمحد بـن موسـى

 .ت.دار املعرفة، د: بريوتط، .د. حممد السبكي

 :، بريوت15ط.  الزركيل، خري الدين بن حممود الدمشقي.األعالم

 .م2002دار العلم للماليني، 

 الشوكاين، حممـد بـن .الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالبدر 

 .ت.دار املعرفة، د: بريوتط، .د. عيل بن حممد

ــب ــن احلاج ــي الب ــرص الفرع ــيح يف رشح املخت ــدي . التوض اجلن

أمحـد . د: حتقيـق. املالكي، ضياء الدين خليل بن إسـحاق

بويـــه مركـــز نجي: م.د، 1ط. بـــن عبـــدالكريم نجيـــب

 .ت.للمخطوطات وخدمة الرتاث، د

 ابن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبـدالرمحن بـن .الكبريالرشح 

الـدكتور عبـداهللا بـن عبداملحـسن : حتقيق. حممد املقديس

: ، القـاهرة1ط. الرتكي، والدكتور عبدالفتاح حممد احللو

 .ـه1415دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، 

بن عبد السالم، عز الدين عبدالعزيز بن ا. الغاية يف اختصار النهاية

، 1ط. إيــاد خالــد الطبــاع: حتقيــق. عبدالــسالم الــسلمي

 .هـ1437دار النوادر، : بريوت

بن مفلح، أبو عبداهللا، شمس الدين حممد بـن مفلـح بـن ا. الفروع

املـرداوي، . الفروعتصحيح :  ومعه.حممد املقديس احلنبيل

ــن ســليامنعــال ــدين عــيل ب ــق. ء ال ــن .د: حتقي ــداهللا ب عب

مؤســسة الرســالة، : ، بــريوت1ط. عبداملحــسن الرتكــي

 .هـ1424

ابن رجب، زين الدين عبـدالرمحن بـن أمحـد بـن رجـب . القواعد

 .ت.مكتبة اخلانجي، د: ط، القاهرة.د. البغدادي احلنبيل

دين حممـد  الغزي، نجم الـ.السائرة بأعيان املائة العارشةالكواكب 

دار : ، بــريوت1ط. خليــل املنــصور: حتقيــق. بــن حممــد

 .هـ1418الكتب العلمية، 

 .امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحـو واللغـةاملوسوعة 

، 1ط. الـزبريي، وليـد بـن أمحـد وآخـرين: مجع وإعـداد

 . هـ١٤٢٤جملة احلكمة، :  مانشسرت-بريطانيا

يادات عـىلالنَّوادر  نـة مـن غريهـا مـن األُمهـاِت والزِّ .  َمـا يف املَدوَّ

عبـد الـرمحن : القريواين، أبـو حممـد عبـداهللا بـن أيب زيـد

، 1ط. عبدالفّتاح احللو وآخرين.د: حتقيق. النفزي املالكي

 .م1999دار الغرب اإلسالمي، : بريوت

، 1ط.  الشافعي، أبو عبد اهللا حممـد بـن إدريـس بـن العبـاس.األم

 .هـ1410، دار املعرفة: بريوت

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بـن 

 املرداوي، عالء الدين أبو احلسن عـيل بـن سـليامن .حنبل

ــرتاث : ، بــريوت1ط. املــرداوي الدمــشقي ــاء ال دار إحي

 .هـ1419العريب، 

البيضاوي، نارص الـدين أبـو سـعيد . أنوار التنزيل وأرسار التأويل

حممـد عبـد الـرمحن : حتقيـق.  الـشريازيعبد اهللا بن عمر

ــشيل ــريوت1ط. املرع ــريب، : ، ب ــرتاث الع ــاء ال دار إحي

 .هـ1418

 ابن نجيم املرصي، زين الدين بـن .البحر الرائق رشح كنز الدقائق

دار الكتـاب اإلسـالمي، : ، بريوت2ط. إبراهيم بن حممد

 .ت.د

: وت، بري1ط. أبو حيان األندليس، حممد بن يوسف. البحر املحيط

 .هـ1422دار الكتب العلمية، 

ابن رشد احلفيد، أبو الوليد حممد بـن . بداية املجتهد وهناية املقتصد

مطبعــة مــصطفى البــايب : ، القــاهرة4ط. أمحــد القرطبــي

 . هـ1395احللبي وأوالده، 
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 العمراين اليمني، أبو احلسني حييى .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي

، 1ط. قاسم حممـد النـوري: يقحتق. بن أيب اخلري الشافعي

 .هـ1421 دار املنهاج،: جدة

 .البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملـسائل املـستخرجة

. ابن رشد احلفيد، أبـو الوليـد حممـد بـن أمحـد القرطبـي

دار الغـرب : ، بريوت2ط. د حممد حجي وآخرين: حتقيق

 .هـ1408اإلسالمي، 

بيدي، حمّمـد بـن حمّمـد بـن ال. تاج العروس من جواهر القاموس زَّ

: م.د. جمموعة من املحققـني:  حتقيق.عبد الرّزاق احلسيني

 .ت.دار اهلداية، د

، 1ط.  ابـن عاشـور، حممـد الطـاهر بـن حممـد.التحرير والتنـوير

 .م1984الدار التونسية للنرش، : تونس

حتــف اخلــواص يف طــرف اخلــواص يف صــبغة األمــّدة واألصــباغ 

. األنصاري، أبو بكر حممد بن حممـدالقللويس . واألدهان

: ، اإلسـكندرية1ط. حسام أمحد خمتار العبادي. د: حتقيق

 .م2007مكتبة اإلسكندرية، 

املبـاركفوري، أبـو العـال . حتفة األحوذي بـرشح جـامع الرتمـذي

حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، : حتقيـق. ملحمد بن عبد الرمحن

 دار الكتـب: ، بـريوت1ط. ومصطفى عبـد القـادر عطـا

 .ت.العلمية، د

هبـة . حجاجي إبراهيم حممـد. د. تطور صناعة األصباغ واألحبار

 .م2008 اجليزة، - النيل العربية

حتقيقـه وضـبطه .  اجلرجاين، عـيل بـن حممـد بـن عـيل.التعريفات

دار الكتـب : ، بـريوت1ط. وتصحيحه بـإرشاف النـارش

 .هـ1403العلمية، 

، أمحد بن عـيل بـن ابن حجر. تغليق التعليق عىل صحيح البخاري

، 1ط. سعيد عبد الرمحن القزقي: حتقيق. حممد العسقالين

 .هـ1405 دار عامر،  /املكتب اإلسالمي: عامن/بريوت

 .ابن حجر، أمحد بن عـيل بـن حممـد العـسقالينهتذيب التهذيب، 

 .هـ1326مطبعة دائرة املعارف النظامية، : اهلند، 1ط

 الـسعدي، عبـدالرمحن نـان،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم امل

، 1ط. عبـد الـرمحن بـن معـال اللوحيـق: حتقيق. بن نارص

 .هـ1420مؤسسة الرسالة، : بريوت

.  املناوي، زيـن الـدين عبـدالرؤوف.التيسري برشح اجلامع الصغري

 .هـ1408مكتبة اإلمام الشافعي، : ، الرياض3ط

. قـريواينالثمر الداين يف تقريب املعاين رشح رسـالة ابـن أيب زيـد ال

: ، بـريوت1ط. اآليب األزهري، صـالح بـن عبدالـسميع

 .ت.املكتبة الثقافية، د

 ابن احلاجب الكـردي، أبـو عمـرو مجـال الـدين .جامع األمهات

. أبو عبدالرمحن األخرضي: حتقيق. عثامن بن عمر املالكي

دار الياممــة للطباعــة والنــرش والتوزيــع، : ، الريــاض2ط

 .هـ1421

ابـن عابـدين، ). رد املحتار عىل الـدر املختـار( حاشية ابن عابدين

، 2ط. حممد أمني بن عمر بـن عابـدين الدمـشقي احلنفـي

رشكة مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـايب : بريوت/ القاهرة

 .هـ1386. وصورهتا دار الفكر/ احللبي وأوالده بمرص

املاوردي، أبو احلسن عيل بن حممـد . احلاوي الكبري يف فقه الشافعي

عـيل حممـد معـوض وعـادل : حتقيق. بغدادايالبرصي ال

دار الكتــب العلميــة، : ، بــريوت1ط. أمحــد عبــداملوجود

 .هـ1419

 ط،.د. الــسيد حممــد. أبــو طــور، د. حفــظ وختــزين الغــذاء

 . ت.دمكتبة بستان املعرفة، : اإلسكندرية

  صــالح، . خــط املــصحف الــرشيف وتطــوره يف العــامل اإلســالمي

 .ت.ددار الكتب العلمية، : ت، بريو1ط. عبدالعزيز محيد. د
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 النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى .روضة الطالبني وعمدة املفتني

املكتـب : ، بريوت3ط. زهري الشاويش: حتقيق. بن رشف

 .هـ1412اإلسالمي، 

: ، الريـاض1ط.  األلباين، حممد نارص الـدين.السلسلة الصحيحة

 .ت.مكتبة املعرف للنرش والتوزيع، د

. أبو عبداهللا حممـد بـن يزيـد القزوينـيابن ماجه،  .جهسنن ابن ما

 .ت.دار الفكر، د: ، بريوت1ط

ط، .د. سليامن بـن األشـعث السجـستاينأبو داود،  سنن أيب داود،

وزارة األوقـاف / دار الكتـاب العـريب: القاهرة/ بريوت

 .ت.املرصية، د

. البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بـن عـيل. سنن البيهقي الكربى

مكتبـة : ط، مكة املكرمـة.د. حممد عبد القادر عطا: حتقيق

 .هـ1414دار الباز، 

أمحـد : حتقيق. أبو عيسى حممد بن عيسىالرتمذي، . سنن الرتمذي

دار إحيـاء الـرتاث : ط، بـريوت.د. حممد شاكر وآخـرين

 .ت.دالعريب، 

. أبو احلسن عيل بـن عمـر الـدارقطني البغـدادي. سنن الدارقطني

دار : ، بريوت1ط.  عبد اهللا هاشم يامين املدينالسيد: حتقيق

 .هـ1386املعرفة، 

: حتقيـق.  أبو حممد عبداهللا بن عبـدالرمحن الـدارمي.سنن الدارمي

دار : ، بريوت1ط. فواز أمحد زمريل، وخالد السبع العلمي

 .هـ1407الكتاب العريب، 

 .الذهبي، أبو عبداهللا حممد بن أمحـد بـن عـثامن. سري أعالم النبالء

. جمموعة من املحققني بإرشاف شعيب األرناؤوط: حتقيق

 . هـ1405مؤسسة الرسالة، : ، بريوت3ط

ابن العامد، عبداحلي بن أمحـد . شذرات الذهب يف أخبار من ذهب

عبـدالقادر األرنـؤوط، وحممـود : حتقيق. بن حممد احلنبيل

 .هـ1406دار ابن كثري، : ، دمشق1ط. األرناؤوط

ط، .د. ر، أبو الربكات أمحد بن حممد العدوي الدردي.الرشح الكبري

 .ت.دار الفكر، د: بريوت

.  األلباين، حممد نارص الدين.صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري

عـادل أمحـد عبـداملوجود، وعـيل حممـد معـوض : حتقيق

 .هـ1421، دار الصّديق، 1ط. وآخرين

 أبو عبـداهللا حممـد بـن إسـامعيل بـنالبخاري،  .البخاريصحيح 

الطبعـة . مجاعـة مـن العلـامء: حتقيـق. إبراهيم بن املغـرية

ــرص ــوالق م ــسلطانية، ب ــة، : ال ــربى األمريي ــة الك املطبع

 .هـ1311

أبو احلسني مـسلم بـن احلجـاج القـشريي مسلم ،  .مسلمصحيح 

: ط، القاهرة.د. حممد فؤاد عبدالباقي: حتقيق. النيسابوري

يب احللبـي، دار إحياء الكتب العربية، وفيصل عيـسى البـا

 .ت.د

: ، الرياض1ط، األلباين، حممد نارص الدين. ضعيف سنن أيب داود

 .هـ1419، مكتبة املعارف

. السيوطي، أبو الفـضل عبـدالرمحن بـن أيب بكـر. طبقات احلفاظ

دار : ، بـريوت1ط. احلـافظ عبـد العلـيم خـان. د: حتقيق

 .هـ1403الكتب العلمية، 

تاج الدين عبدالوهاب بن تقي السبكي، . الشافعية الكربىطبقات 

عبـدالفتاح . حممود حممد الطنـاحي، ود. د: حتقيق. الدين

دار هجـر للطباعـة والنـرش : ، القـاهرة2ط. حممد احللـو

 .هـ1413والتوزيع، 

ابن قايض شهبة، أبو بكر بن أمحد بـن حممـد بـن . طبقات الشافعية

 .هـ1407عامل الكتب، : ، بريوت1ط. عمر

  اجلـذامي الـسعدي، . ة يف مـذهب عـامل املدينـةعقد اجلواهر الثمين

. أبو حممد جالل الدين عبداهللا بن نجم بن شاس املـالكي
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: ، بـريوت1ط. محيد بن حممد حلمـر. د.أ: دراسة وحتقيق

 .هـ1423دار الغرب اإلسالمي، 

دار النــرش : ، القــاهرة1ط. فــؤاد الــشيخ. علــم صــناعة الــشامبو

 .هـ1421للجامعات، 

  شـمس احلـق العظـيم آبـادي، .  سـنن أيب داودعون املعبـود رشح

دار الكتــب العلميــة، : ، بــريوت2ط. أبــو الطيــب حممــد

 .هـ1415

  : حتقيــق.  الفراهيــدي، أبــو عبــدالرمحن اخلليــل بــن أمحــد.العــني

ــي، ود. د ــدي املخزوم ــسامرائي. مه ــراهيم ال ط، .د. إب

 .ت.دار ومكتبة اهلالل، د: بريوت

 الرميل، شمس الـدين حممـد بـن .البيان رشح زبد بن رسالنغاية 

دار املعرفـة، : ط، بـريوت.د. أيب العباس أمحـد بـن محـزة

 .ت.د

 اخلطايب، أبو سليامن محـد بـن حممـد بـن إبـراهيم .غريب احلديث

، مكـة 1ط. عبدالكريم إبراهيم العزباوي: حتقيق. البستي

 .هـ1402جامعة أم القرى، : املكرمة

شهاب الدين أبو العبـاس أمحـد اهليتمي، . الفتاوى الكربى الفقهية

: تلميـذه: مجعهـا. بن حممد بن عـيل بـن حجـر الـسعدي

: ط، بـريوت.د. الشيخ عبدالقادر بن أمحد الفاكهي املكي

 . ت.املكتبة اإلسالمية، د

الـشيخ . الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن

الفكـر، دار : ط، بـريوت.د.  ومجاعة من علامء اهلند،نظام

 .هـ1411العاملكريية، 

 النفـراوي، أمحـد .الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين

: ، القـاهرة1ط. رضـا فرحـات: حتقيق. بن غنيم بن سامل

 .ت.مكتبة الثقافة الدينية، د

مكتـب : حتقيق.  الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب.القاموس املحيط

حممـد نعـيم : بـإرشافحتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، 

مؤســسة الرســالة للطباعــة : ، بــريوت8ط. العرقــُسويس

 .هـ1426والنرش والتوزيع، 

 ابـن سـعدي، أبـو عبـداهللا .القول الـسديد رشح كتـاب التوحيـد

: حتقيـق. عبدالرمحن بـن نـارص بـن عبـداهللا بـن سـعدي

جمموعة التحف النفائس : ، عّامن3ط. املرتىض الزين أمحد

 .ت.الدولية، د

 البهـويت، منـصور بـن يـونس بـن . القناع عن متن اإلقناعكشاف

ط، .د. هالل مصيلحي، ومصطفى هالل: حتقيق. إدريس

حتقيـق وختـريج : أخـرى. هــ1402دار الفكر، : بريوت

جلنة متخصصة يف وزارة العدل باململكة العربيـة : وتوثيق

 .هـ1429-1421، الرياض، 1ط. السعودية

ــالة أ ــاين لرس ــب الرب ــة الطال ــريواينكفاي ــد الق ــالكي، .يب زي    امل

ط، .د. يوسف الشيخ وحممد البقـاعي: حتقيق. أبو احلسن

 .هـ1412دار الفكر، : بريوت

 ،عيل فالح، ومزاهـرة. الشوابكة، د. كمياء التجميل ومستحرضاته

 .م2013دار قنديل، : ، عّامن1ط. إيمن سليامن. د

، 1ط. ي ابن منظور، حممد بن مكرم األفريقي املـرص.لسان العرب

 .ت.دار صادر، د: بريوت

القـشريي، عبـدالكريم بـن . )تفسري القشريي( لطائف اإلشارات

، 3ط. إبـراهيم البـسيوين: حتقيـق. هوازن بـن عبـدامللك

 .ت.اهليئة املرصية العامة للكتاب، د :القاهرة

، 1ط. اهليثمـي، عـيل بـن أيب بكـر. جممع الزوائـد ومنبـع الفوائـد

ــاهرة ــريوت/ الق ــ: ب ــرتاثدار الري ــاب  /ان لل  دار الكت

 .هـ1407العريب، 

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

دار عـامل : ، بـريوت1ط. زكريـا عمـريات: حتقيق. رشف
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ــب،  ـــ1423الكت ــسبكي (: أخــرى. ه ــة ال ــع تكمل م

ـــي ـــق).واملطيع ـــد:  حتقي ـــشيخ حمم ـــف ال ، 1ط. يوس

ــة العــرصية: صــيدا/بــريوت ــدار الن/املكتب ــة، ال موذجي

 .هـ1420

 ابـن تيميـة، تقـي الـدين أبـو العبـاس أمحـد بـن .جمموع الفتاوى

. عبدالرمحن بن حممد بـن قاسـم: مجع. عبداحلليم احلراين

جممع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف : ، املدينة النبوية1ط

 .هـ1416الرشيف، 

ــة  ــام أيب حنيف ــه اإلم ــنعامين فق ــه ال ــاين يف الفق ــيط الربه   . >املح

َة، أبو املعـايل برهـان الـدين حممـود بـن أمحـد بـن ابن َمازَ 

عبـدالكريم سـامي : حتقيـق. عبدالعزيز البخاري احلنفـي

 . هـ1424دار الكتب العلمية، : ، بريوت1ط. اجلندي

حممود :  حتقيق.الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر. خمتار الصحاح

 . هـ1415مكتبة لبنان نارشون، : ط، بريوت.د. خاطر

الورغمي، أبو عبداهللا حممد بـن حممـد بـن عرفـة . الفقهيترص املخ

. حافظ عبد الرمحن حممد خري. د: حتقيق. التونيس املالكي

مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعـامل اخلرييـة، : م.د، 1ط

 .هـ1435

: حتقيـق. ، ابن سيده، أبو احلسن عيل بن إسامعيل املريساملخصص

 إحيـاء الـرتاث دار: ، بـريوت1ط. خليل إبراهيم جفـال

 .هـ1417العريب، 

 ابـن حـزم، .مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقـادات

ط، .د. أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد األندليس الظاهري

 .ت.دار الكتب العلمية، د: بريوت

: حتقيـق.  القاري، املـال عـىل.مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح

دار الفكـر، : ، بـريوت1ط .صدقي حممـد مجيـل العطـار

 .هـ1414

احلاكم، أبو عبـداهللا حممـد بـن عبـداهللا . املستدرك عىل الصحيحني

ــسابوري ــق. الني ــا: حتقي ــدالقادر عط ــصطفى عب ، 1ط. م

 . هـ1411دار الكتب العلمية، : بريوت

أمحـد بـن ابـن تيميـة،  .املستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم

حممد بن : طبعه عىل نفقتهمجعه ورتبه و. عبداحلليم احلراين

 .هـ1418، الرياض، 1ط. عبدالرمحن بن قاسم

. أبو عبداهللا أمحـد الـشيباينابن حنبل، . مسند اإلمام أمحد بن حنبل

 .ت.مؤسسة قرطبة، د: ، مرص1ط

 القـايض عيـاض، أبـو الفـضل .مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار

، 1ط. عياض بن موسى بـن عيـاض اليحـصبي املـالكي

 .ت.د. دار الرتاث/ املكتبة العتيقة: لقاهرةا/ تونس

الفيومي، أمحـد بـن . املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي

 .ت.املكتبة العلمية، د: ، بريوت1ط. حممد املقري

: حتقيق. أبو بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين. مصنف عبدالرزاق

املكتـــب : ، بـــريوت2ط. حبيـــب الـــرمحن األعظمـــي

 . هـ1403، اإلسالمي

 الرحيبــاين، مــصطفى .مطالــب أويل النهــى يف رشح غايــة املنتهــى

 .م1961املكتب اإلسالمي، : ، دمشق1ط. السيوطي

البغـوي، حميـي الـسنة أبـو حممـد  .)تفـسري البغـوي(معامل التنزيل 

حممد عبـد اهللا : حققه وخرج أحاديثه. احلسني بن مسعود

.  احلـرشالنمر، وعثامن مجعة ضـمريية، وسـليامن مـسلم

 .هـ1417دار طيبة للنرش والتوزيع، : ، الرياض4ط

.  اخلطايب، أبو سليامن محد بن حممد بن اخلطاب البستي.معامل السنن

 .هـ1351املطبعة العلمية، : ، حلب1ط

 ابن قدامة، موفق الدين أبو حممد عبداهللا بن أمحـد املقـديس .املغني

ــبيل ــق. الدمــشقي احلن ــن عبدا.د: حتقي ــداهللاَّ ب ــسن عب ملح

دار : ، الريـاض3ط. عبدالفتاح حممـد احللـو.الرتكي، ود
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 .هـ1417عامل الكتب، 

.  ابن فاِرس، أبو احلسني أمحد بن فـاِرس بـن زَكِرّيـا.مقاييس اللغة

الم حممــد َهــاُرون: حتقيــق دار : ، بــريوت1ط. عبــد الــسَّ

 .هـ1399الفكر، 

هيم بـن الشريازي، أبو إسحاق إبرا. املهذب يف فقه اإلمام الشافعي

 .ت.ن، د. د:ط، بريوت.د. عيل بن يوسف

عينـي، شـمس . مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليـل احلطـاب الرُّ

: م.دط، .د. الدين أبو عبداهللا حممد بـن حممـد الطرابلـيس

 .ت.ن، د.د

 اجلاوي، أبـو عبـداملعطي حممـد بـن .هناية الزين يف إرشاد املبتدئني

 .ت.الفكر، ددار : ط، بريوت.د. عمر بن عيل بن نووي

 ابن األثري، أبو السعادات املبـارك .النهاية يف غريب احلديث واألثر

طـاهر أمحـد الـزاوى، وحممـود : حتقيق. بن حممد اجلزري

 . هـ1399املكتبة العلمية، : ، بريوت1ط. حممد الطناحي

  ابـن خلكـان، شـمس الـدين . أنباء أبناء الزمـان ووفيات األعيان

إحـسان : حتقيـق. بـن أيب بكـرأبو العباس أمحد بن حممـد 

 .ت.دار الثقافة، د: ، بريوت1ط. عباس

 : عىل الرابطموقع سامحة الشيخ اإلمام ابن باز

https://binbaz.org.sa/fatwas  

 :موقع الشيخ عبداهللا بن جربين عىل الرابط

http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12839-.html 

 : عىل الرابطموقع الشيخ حممد بن عثيمني

https://binothaimeen.net/content/ 

 :ط عىل الرابموقع صحيفة اجلمهورية اللبنانية

https://www.aljoumhouria.com/ar/news 

 :موقع عمل أي يشء عىل الرابط

https://ar.wikihow.com/  

 :موقع املرام للعلوم عىل الرابط

http://www.al-maram.org/article 

* * * 
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 مهارة تخريج الفروع على الفروع

 »مفهومها، خطواتها تطبيقاتها ومثارات الغلط فيها«

 )1(نذير بن حممد الطيب أوهاب

 جامعة امللك سعود

 )هـ05/07/1443 يف  وقبل للنرشهـ؛30/05/1443قدم للنرش يف (

عن اإلمام عىل مسألة له فيها نـّص، وهـي عمليـة يف غايـة الـسهولة متـى ُحيسن الطلبة والباحثون يف اجلملة الكشف عن مسألة مل يرد فيها نّص  :املستخلص

كشف الباحث عن مصطلحات الفقهاء يف التخريج، وهذا الذي اجتهت إليه البحوث اجلامعية، فتوقف الطالب عند استخراج املسألتني املخرج عليها واملخرجة، 

ثني يف موضوعات الفقه األخـرى، فكـان املُخـَرج صـورة متكـررة ألعـامل علميـة أكاديميـة، أومهـت ثم دراستهام دراسة فقهية يكرر فيها ما كتبه غريه من الباح

شـيئا، إضافة إىل أهنا مل تضف إىل من استنزف وقته يف مجع مسائلها إىل رصـيده املهـاري  .عناوينها واختالف فنوهنا التي خرجت من أقسامها أهنا خمتلفة املضمون

 الرشيعة من  من متكني طلبةإلسهامل سعىويف حماولة تأيت ضمن جهود ت .ركه فيه الكثريون، وقد يكون بعضهم مل يلتحق بكلية رشعيةعلام أن الرصيد املعريف يشا

لة  التخـريج إىل اسـتخراج واسـتنباط املـسأمـسألتيامللكة الفقهية يأيت هذا البحث ليؤسس ملهارة ختريج الفروع عىل الفروع؛ لتنقل طالب العلم من الكشف عن 

املخرجة، وذلك من خالل استقصاء مصطلحاهتا، وتتبع خلطواهتا والتطبيق عىل بعض أمثلتهـا، دون إغفـال ملثـارات الغلـط التـي حتـول بـني التخـريج الـسليم 

 .ومقابله

 .ختريج، قياس املذهب، فرع، أصل، قول اإلمام، مهارة :الكلامت املفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The skill of extract the branches over the branches 
(its concept, steps, applications and the causative of mistakes) 

Nazir bin Mohammed Al-Tayeb Ouhab(1) 
King Saud University  

(Received 03/01/2022; accepted 06/02/2022) 

Abstract: In general students and researchers are good at disclosure of the issue that has no text was received from the imam on the 
issue that has the text, when imams of the doctrines mentioned that, it is a quite easy process when the researcher reveals the terminology of 
the scholars in Extract, that is what the University research has turned to it. The student stopped extracting the two issues; the one that 
extracted from and the extracted issue, then prepare a Jurisprudential study to both issues in which he repeats what other researchers wrote in 
other branches of Islamic Jurisprudential, so the outcomes were a duplicate of academic scientific works, whose titles and the different arts 
that came out of its departments were convinced to have different content. In addition, it adds something to those who have exhausted their 
time in collecting their issues to their skill account. The cumulative knowledge is shared by many, some of them may not have attended an 
Islamic college. In an attempt that comes as part of efforts that include enabling the students of Sharia from the juristic kingdom, this 
research comes to establish the skill of extracting the branches on the branches to move the seeker of knowledge from revealing the issues of 
extraction to extracting and deriving the output issue, through a survey of its terms, and follow its steps and economic application to some of 
its examples, Without neglecting the causative of mistakes that prevents proper extraction and its opposite. 

Keywords: Graduation, measurement of doctrine, branch, origin, saying of the imam, skill. 
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 املقدمة

ــد هللا رّب ا ــىل احلم ــلم ع ــيل وأس ــاملني، وأص لع

املبعوث رمحة للعاملني، سيدنا حممد وعـىل آلـه وصـحبه 

 :أما بعد .أمجعني

فتــسعى طائفــة محلــت هــّم االرتقــاء باملــستوى 

العلمي لطالب العلم الرشعي هنا وهناك يف طرح مناهج 

تعليميــة كفيلــة بنقلــه مــن مــستوى حفــظ املعلومــة إىل 

 .فهامستوى استيعاهبا والتمهر يف توظي

وإسهاًما مـع هـذه اجلهـود، ومـن أجـل دعمهـا 

وجتلّية فكرهتا، يأيت هذا البحث ضـمن سلـسلة بحـوث 

مهارة التفريـق بـني  «تعنى باملهارات الفقهية، وقد سبقه

، عـىل أمـل تقـديم مجلـة مـن البحـوث »الفروع الفقهية

 .العلمية الكاشفة عن واحدة من الطرق العملية للتفقه

أّن مجلة الرسـائل اجلامعيـة ويف هذا السياق نجد 

يف األقسام الرشعية التي قـدمت موضـوعات مفـردة أو 

مشاريع يف التخـريج الفقهـي، قـد اعتمـدت إجـراءات 

متّكن الطالب والباحث من الكشف عن املـسألة التـي مل 

يرد فيها نّص عن اإلمام عىل مسألة له فيهـا نـّص، وهـي 

ــن  ــث ع ــشف الباح ــى ك ــسهولة مت ــة ال ــة يف غاي عملي

صطلحات الفقهاء يف التخريج، وهذا الذي اجتهت إليه م

ــة، يتوقــف معهــا الطالــب يف عمليــة  البحــوث اجلامعي

التخريج الفقهي عىل استخراج املسألتني املخـرج عليهـا 

واملخرجة، ثم دراستهام دراسة فقهية يكرر فيها مـا كتبـه 

غريه من الباحثني يف فروع الفقه األخرى، فكان املُخـَرج 

رة ألعامل علمية أكاديمية، أومهت عناوينها، صورة متكر

واختالف فنوهنا التي خرجت من أقـسامها أهنـا خمتلفـة 

املضمون، إضافة إىل أهنا مل تضف إىل من استنزف وقته يف 

مجع مسائلها إىل رصيده املهاري شيئا، علـًام أن الرصـيد 

املعريف يـشاركه فيـه الكثـريون، وقـد يكـون بعـضهم مل 

 .عيةيلتحق بكلية رش

 مـن إلسهامل تسعىويف حماولة تأيت ضمن جهود 

متكني طلبة الرشيعة من امللكة الفقهية، يأيت هذا البحـث 

ليؤسس ملهارة ختريج الفروع عىل الفروع؛ لتنقل طالـب 

العلم من الكشف عن مـسألتي التخـريج إىل اسـتخراج 

واستنباط املسألة املخرجة، وذلك من خـالل استقـصاء 

 خلطواهتــا، والتطبيــق عــىل بعــض مــصطلحاهتا، وتتبــعٍ 

أمثلتهــا، دون إغفــال ملثــارات الغلــط التــي حتــول بــني 

 .التخريج السليم وعكسه

 :أمهية املهارة

تكمن أمهية مهارة ختريج الفروع عـىل الفـروع يف 

 :اآليت

كون ختريج الفروع عىل الفروع نبع الفقه الذي  -

 .ال ينضب

لعمـيل ختريج الفروع عىل الفروع، هو الـدليل ا -

عــىل قــدرة الــرشيعة اإلســالمية عــىل الوفــاء باجلانــب 

 .الترشيعي لإلنسان عرب الزمان ويف كل مكان
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مهــارة ختــريج الفــروع عــىل الفــروع، إحــدى  -

متطلبات امللكة الفقهية، التي تكّمن الطالب مـن حـسن 

 .التفقه

مهارة ختريج الفروع عىل الفروع، تنقل الطالب  -

ة يف نّص الفقيه إىل استنباط من الكشف عن مسألة خمّرج

 .مسألة عىل نّص الفقيه

كوهنا البديل يف كثري من األحيان عن االجتهاد  -

 .املستقل

 :نقول األئمة ونصوصهم املتعلقة باملهارة

 مشّدًدا عىل حتميـة إتقـان هـذه ~قال القرايف 

إن نـسبَة  «:املهارة للمتصدر لعملية التخـريج والفتـوى

ــد مذ ــي إِىل قواع ــد املفت ــد إِىل قواع ــسبة املجته ــه، كن هب

الرشيعة، فكام َيمتنُع عىل املجتهـد القيـاُس عـىل قواعـد 

الرشع مع الفارق، كذلك َيمتنُع قيـاُس املفتـي مـع قيـاِم 

 .الفارق

ــَري  َج غ ــرِّ ــٍت أن ُخي ــوُز ملف ــر؛ ال َجي ــذا التقري وهل

املنصوص عىل املنصوص إِالَّ إِذا كان شديَد االستحضار 

 وقواعِد اِإلمجاع، وبَقْدِر َضـْعِفه يف ذلـك لقواعِد مذهبه،

َيتَِّجُه منُعه من التخريج، بل ال ُيفتي حينئذ إِالَّ بمنصوٍص 

إِن كان له االطالُع عىل منقوالِت مذهبه، بحيث ال َخيَفى 

عليه غالًبا أنه ليس يف مذهبه ما يقتِيض تقييَد هذا الـنََّص 

ُص عم  .وَمهاملطَلِق الذي َأفتى به، وال ُخيصِّ

فإِن مل يكن له هـذه األهليـُة، وال هـذا االطِّـِالُع، 

امَتنَع أن ُيفتي مطلًقا، َحِفَظ َنصَّ املسألِة أم ال؟ ألنَّ هـذا 

النص الذي حِفظه َحيتمل أن يكون ُقيِّد يف املذهب بقيـٍد 

 .)1(»غِري موجود يف الفتيا، وَحتُرُم عليه الُفتيا حينئذ

  فعية وصـَف ونقل اهليتمـي عـن مجـع مـن الـشا

ومن ثّم  «: فقالبالفقيه لتمّكنه من هذه املهارةابن الرفعة 

 حتى قيل إنـه زاد يف مـذهب -التخرجيات   - أكثر منها

الشافعي الثلث؛ أي باعتبار األوجه التي خّرجها، وحتى 

كاد أن يعـّد مـع أصـحاب األوجـه؛ النفـراده مـن بـني 

انقطـاع املتأخرين بمرتبة ذلك التخريج بعـد انقطاعهـا ب

أصحاب األوجه، ومن ثّم لقب بالفقيه دون غـريه، بـل 

بالغ بعضهم فعده مع أصحاب األوجـه، وأبـى أن يعـّد 

 .)2(»الغزايل وإمامه منهم

 مؤكدا عىل توظيف هذه املهارة ~وقال الطويف 

 .عند احلنابلة

: ؛ أي»واألوىل جـواز ذلـك «):ابن قدامـة(قوله 

بهتني املنـصوص جواز نقل حكم إحدى املسألتني املـشت

بعـد البحـث  «عىل حكمهام إىل األخرى، إذا كـان ذلـك

من أهل النظر والبحث ممـن : ، أي»من أهله « فيه»واجلد

 ...تدرب يف النظر، وعرف مدارك األحكام ومآخـذها،

وقياس هذا؛ جواز ذلك يف نقل حكم املنـصوص : قلت

عليه إىل املسكوت عنه، إذا عدم الفرق املؤثر بيـنهام بعـد 

                                                 
 ).243ص(اإلحكام يف متييز الفتاوى عن االحكام   ) 1(

 ).2/109(فتاوى اهليتمي   ) 2(



 »مفهومها، خطواهتا تطبيقاهتا ومثارات الغلط فيها «مهارة ختريج الفروع عىل الفروع :نذير بن حممد الطيب أوهاب

– 166 – 

نظر البالغ من أهله؛ ألن عدم ظهور الفرق واحلالة هذه ال

 .)3(ممتنع يف العادة

ومما يؤكد عىل أمهية مهـارة ختـريج الفـروع عـىل 

الفروع يف العرص احلارض، عنايـة املجـامع الفقهيـة هبـا، 

وحّث الباحثني، والتأكيد عليهم يف توظيفها عند تناوهلم 

قه اإلسالمي للمسائل املستجدة بالبحث، فهذا جممع الف

 95: سالمي ينّص يف قـراره رقـمالتابع ملنظمة املؤمتر اإل

 :)الفتاوى(سبل االستفادة من النوازل  بشأن )7/11(

احلمــد هللا رب العــاملني، والــصالة والــسالم عــىل «

 :أما بعد .سيدنا حممد خاتم النبيني وعىل آله وصحبه وسلم

فإن جملس جممع الفقه اإلسـالمي الـدويل املنبثـق 

ن منظمــة املــؤمتر اإلســالمي يف دورة انعقــاد مــؤمتره عــ

 30 - 25احلادي عـرش باملنامـة يف دولـة البحـرين مـن 

 .)م1998 نوفمرب 19 - 14(هـ 1419رجب 

بعد اطالعه عـىل األبحـاث املقدمـة إىل املجمـع 

، )ســبل االســتفادة مــن النــوازل(بخـصوص موضــوع 

 .واستامعه إىل املناقشات التي دارت حوله

 : ييلقرر ما

ــة -1 ــاوى الفقهي ــراث الفت ــن ت ــتفادة م  االس

بمختلف أنواعها؛ إلجياد حلول للمستجدات ) النوازل(

املعــارصة ســواء فــيام يتعلــق بمنهــاج الفتــوى يف ضــوء 

                                                 
 ).3/643(رشح روضة الناظر   ) 3(

ــتنباط  ــاد واالس ــريج ضــوابط االجته ــد والتخ والقواع

الفقهية، أو فيام يتعلق بالفروع الفقهية التي سبق للفقهاء 

 . يف التطبيقات العملية يف عصورهمأن عاجلوا نظائر هلا

... 

 إعــداد كتــاب مفــصل يبــّني أصــول اإلفتــاء -3

ومناهج املفتني، ومصطلحات املذاهب الفقهية املختلفة، 

 املقررة يف كل مـذهب، بـام يف والتخريجوطرق الرتجيح 

ذلك مجع ما جرى به العمل يف املـذهب املـالكي وغـريه 

 .»لرئيس املجمع) املدخل إىل فقه النوازل(ونرش كتاب 

ومن املستجدات التي أعمل فيها بعـض أعـضاء 

 :املجمع الفقهي مهارة ختريج الفروع عىل الفروع

 :تغري قيمة العملة: مسألة

قول  «:ومما جاء يف بحث الدكتور عجيل النشمي

ذلك أن الـدراهم والـدنانري : سحنون له وجاهته ها هنا

فإذا رخـصت أو تستند يف عيار قيمتها إىل ذاتيتها خلقة، 

غلت فإنام ترخص وتغلـو بالنـسبة لـذاهتا مـن الـذهب 

والفضة، لكن الفلوس ومثلها األوراق النقدية ال تستند 

إىل عيار من الذهب والفضة حتى تقاس بـه يف الـرخص 

والغالء، وإنام هي مرتبطة إىل حـد كبـري بالـسلع، فكلـام 

ارتفعت قيمة السلع، رخصت قيمتها، وكلام انخفـضت 

السلع غلت قيمتها، فالبـد للفلـوس مـن ارتبـاط، قيمة 

والسلع تصلح معيارا، أما اصطالح النـاس فـال يـصلح 

 .بداهة
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ربـط :  عىل قـول سـحنون هـذاخيرجويمكن أن 

تغري العملة بأسعار السلع ملعرفة نسبة انخفاض ورخص 

 .)4(العملة، أو ما يسمى بالتضخم

 :مشكلة البحث

 يف كتـب يسهل الوقوف عـىل املـسائل املخرجـة

الفقهاء لترصحيهم بعملية التخريج، لكن قد يصعب عىل 

الباحث ختريج مسألة مستجدة عىل أصل فقهي لإلمـام، 

األمر الذي أسهم يف تضخيم اجلانب النظري لفن ختريج 

  .الفروع عىل الفروع، وتقليص اجلانب املهاري فيه

 :أهداف البحث

نقل الطالب من مرحلة الكشف عن املـسألة  -1

 .خرجة إىل عملية التخريج باقتدارامل

 تقديم معامل لرسم خطط لرسائل علمية تقدم -2

 .إضافة للبحث العميل الرشعي، وحتسن املُْخَرج

تقديم مادة علمية تساعد عىل وضـع حقيبـة  -3

 .تدريبية ملهارة ختريج الفروع عىل الفروع

 :تقسيامت البحث

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وأربعــة مباحــث، 

 . وفهرس للمصادر واملراجعوخامتة،

 موضوع البحث، ومشكلته وأهدافـه، : ، وفيهااملقدمة

 .وتقسيامته

                                                 
لة يف الفقه اإلسالمي، جملة جممع الفقه اإلسالمي تغري قيمة العم  ) 4(

)5/1253.( 

 التعريف بمهارة ختـريج الفـروع عـىل  :املبحث األول

 .الفروع

 صطلحات الكاشــفة عــن عمليــة املــ: املبحــث الثــاين

 .ختريج الفروع عىل الفروع

 خطوات مهارة ختـريج الفـروع عـىل :املبحث الثالث 

 :، وفيه مطلبانع الرشح والتمثيلالفروع، م

 خطوات مهارة ختريج الفروع عـىل : املطلب األول

 .الفروع

 خطوات مهارة ختريج الفـروع عـىل : املطلب الثاين

 .الفروع، مع التمثيل والرشح

 مثارات الغلط يف مهارة ختريج الفروع : املبحث الرابع

 .عىل الفروع

 اخلامتة. 

 فهرس املصادر واملراجع. 

* * * 

 بحث األولامل

 التعريف بمهارة ختريج الفروع عىل الفروع

 :التخريج يف اللغة

ء: اخلروج ، وهو نقيض الدخول )5(النّفاُذ عن اليشَّ

عاٌم فيه َختِْريٌج إِذا َأْنَبَت بعُض املواضـع، ومل ُينْبِـْت : يقال

ألن فيه نفاذ الفكرة من َبْعٌض، واالْستِْخراُج كاالستنباط 

                                                 
 ).2/175(مقاييس اللغة   ) 5(
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 . )6(العقل إىل اخلارج

  :التخريج يف االصطالح

واملراد بمصطلح التخريج يف هذا املقام، التخريج 

 .)7(عند الفقهاء

وهو ختريج الفروع عىل الفروع، وهو مـن عمـل 

الفقهاء، وهو حمل البحث، وقد أطلق عليه الدكتور بكـر 

 هــو و،)8(»اصــطالحاً  املــذهب «: مــصطلح~أبوزيــد 

 الـدكتور يعقـوب  كام هو اصـطالح)9(»االستنباط املقّيد«

بيان رأي اإلمام يف املسائل اجلزئية التي مل يرد  «الباحسني

عنه فيها نص، عن طريق إحلاقها بام يشبهها مـن املـسائل 

 .)10(»املروية عنه، أو بإدخاهلا حتت قاعدة من قواعده

 بحسب ما يفهـم - ويمكن تعريفه عند احلنفية -

إلمـام اسـتنباط حكـٍم عـىل قواعـد ا:  بأنـه-من كتبهم 

 .)11(وأصوله، أو بالقياس عىل قوله

ــه علــامء  - ــالرجوع إىل مــا كتب ــة وب وأمــا املالكي

استنباط حكم : املذهب يف هذه املسألة يمكن تعريفه بأنه

مسألة ليس فيها حكم منصوص للمجتهـد عـىل مـسألة 

                                                 
 ).2/249(لسان العرب : انظر  ) 6(

 .فهناك التخريج عند املحدثني واألصوليني واللغويني وغريهم  ) 7(

 ).1/268(املدخل املفصل   ) 8(

 ).12ص(التخريج عند الفقهاء واألصوليني   ) 9(

 ).12ص( جع السابقاملر  ) 10(

 ).25ص( رسم املفتي :انظر  ) 11(

منصوصة، أو حكـم مـسألة أخـرى بخـالف قولـه، أو 

لـصورة قطـع حكمني خمتلفني يف مسألتني متشاهبتني يف ا

بنفي الفارق بينهام، فينقل وخيرج، فيكون يف كـل مـسألة 

 .)12(قوالن منصوص وخمرج

أن يـرد  «:وأما الـشافعية فقـد عرفـوه بقـوهلم -

نصان خمتلفان، يف صورتني متشاهبتني، ومل يظهر بينهام ما 

يصلح فارقًا، فيخرج األصحاب من كل صورة قوالً إىل 

 .)13(» بالنقل والتخريجفيهام قوالن،: األخرى، فيقولون

نقـل حكـم مـسألة إىل مـا  «:وعند احلنابلة هو -

 .)14(»يشبهها والتسوية بينهام فيه

اسـتنباط جمتهـد املـذهب حكـم : وقد عرفته بأنه

مسألة جزئية مل ينّص عليها إمام املذهب، استناًدا ألصوله 

 .أو قواعده أو فروعه

 .العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى الرشعي

 ترد املسألة، وال نجـد هلـا نـّصًا عنـد اإلمـام، قد

ويكون قد ترك الكـالم فيهـا ألي سـبب كـان، فتجـده 

عندئٍذ حتدث يف الباب عن مسائل، ومل يعرج عىل أخرى، 

                                                 
 كشف النقاب احلاجب، ابن فرحـون، إبـراهيم بـن عـيل :انظر  ) 12(

 ).105-104ص(

ــدمريي   ) 13( ــي :، وانظــر)1/210(الــنجم الوهــاج، لل  أدب املفت

 ).95ص(واملستفتي 

، املـستدرك البـن تيميـة، أمحـد، )533ص(املسودة، آل تيمية   ) 14(

 صـفة الفتـوى :رظـ، وان)1/220(ن القاسـم  عبد الرمح:مجع

 ).21ص(البن محدان، 
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فنستخرج من كالمه يف املسألة التـي أفتـى فيهـا؛ حكـم 

 .املسألة التي مل يتكلم فيها، إذا احتد املعنى أو املناط فيهام

 :إلجرائي ملهارة ختريج الفروع عىل الفروعالتعريف ا

قدرة الفقيه عىل إحلاق فرع غري منـصوص عـىل «

حكمه بفرع منصوص عليه يف كالم إمامه؛ جلامع مشرتك 

 .)15(»بينهام

* * * 

 املبحث الثاين

 صطلحات الكاشفة امل

 عن عملية ختريج الفروع عىل الفروع

 .وهو أشهرها): خرج ومشتقاهتا: مادة(

فـإن أفـاق «: »املخترص «يف قول الرافعي :ومثاهلا

: يف بعض النهار، فهو صائم يعني املغمى عليه، ثـم قـال

وكذلك إن أصبح راقـًدا، ثـم اسـتيقظ، فأشـعر كالمـه 

 ... باشرتاط االستيقاظ يف بعض النهار، واملذهب األول

إذا نوى من الليل صح صـومه، وإن : وقال املزين

ابـن رسيـج خّرج نوم، واستغرق اإلغامء مجيع النهار كال

من نصه يف الظهار أنه يشرتط اإلفاقـة يف طـريف النهـار، 

وقـــت طلـــوع الفجـــر، ووقـــت غـــروب الـــشمس، 

 ...ولألصحاب يف املسألة طريقان، إثبات اخلالف ونفيه

أن املــسألة عــىل مخــسة أقــوال، هــذه : والثالــث

                                                 
 ).250ص(مرسد املهارات الفقهية   ) 15(

مـا : أحدمها. خمرجانالثالثة املنصوصة، وقوالن آخران 

 مـن خمرجـاجعلـه بعـض األصـحاب قـوال ذكره املزين 

 .النوم، وبه قال أبو حنيفة

ما ذكره ابن رسيج، ووجهه بأن الـصالة : والثاين

ملا اعتربت النيـة فيهـا، ومل تعتـرب يف مجيعهـا اعتـربت يف 

طرفيها، كذلك حكم اإلفاقـة يف الـصوم، واستـضعفت 

ــاحب ــط ص ــى غل ــول حت ــذا الق ــة ه ــاوي «األئم    »احل

 مـا >ال يعـرف للـشافعي : ، وقالخترجيهابن رسيج يف 

 .)16(»يدل عليه

وعىل قياس قوله بكـذا : كقول احلنفية: قياس قول اإلمام

 .يكون كذا

مـا ومما يتفـرع عـىل مـسألة  «:ومثاله قول الطويف

، هل هو مـذهب لـه، مـا إذا نـص قيس عىل كالم اإلمام

اإلمام يف مسألة عىل حكم، ونص يف غريها مـن املـسائل 

ىل حكـم آخـر خيـالف حكمـه يف املـسألة التي تشبهها ع

 حكم آخر يف كل مسألة بالقياس خيرج لهاألخرى؟ فهل 

ــدامها إىل  ــه يف إح ــل جواب ــة، فينق ــسألة املخالف ــىل امل ع

أحدمها بنـصه، : األخرى، فيكون له يف كل مسألة قوالن

 .)17(»واآلخر بالتخريج عن طريق القياس

  : املذهبقياس

عبارة املـزين كـام فيقال قياس املذهب كذا، وهي 

                                                 
 ).3/209(العزيز رشح الوجيز   ) 16(

 ).3/644(رشح خمترص الروضة   ) 17(



 »مفهومها، خطواهتا تطبيقاهتا ومثارات الغلط فيها «مهارة ختريج الفروع عىل الفروع :نذير بن حممد الطيب أوهاب

– 170 – 

َختْـِريج  .. «:نقل عنه ابن الـسبكي يف الطبقـات، ونـصه

ِقَيـاس َمـْذَهب : ِألَن من ِصيَغة َختِْرجيه َأن َيُقـول. .املزنى

 .)18(»الشافعي َكَذا َوَكَذا

مـا ومما يتفـرع عـىل مـسألة  «:ومثاله قول الطويف

، هل هو مـذهب لـه، مـا إذا نـص قيس عىل كالم اإلمام

مسألة عىل حكم، ونص يف غريها مـن املـسائل اإلمام يف 

التي تشبهها عىل حكـم آخـر خيـالف حكمـه يف املـسألة 

 حكم آخر يف كل مسألة بالقياس خيرج لهاألخرى؟ فهل 

ــدامها إىل  ــه يف إح ــل جواب ــة، فينق ــسألة املخالف ــىل امل ع

أحدمها بنـصه، : األخرى، فيكون له يف كل مسألة قوالن

 .)19(»لقياسواآلخر بالتخريج عن طريق ا

 .)20( عند املالكيةاالستقراء

فإن باعها بأقل من الـثمن فـال  «:قال الرجراجي

 .خيلو املشرتي األول من أن يعلم بالعيب أو ال يعلم

فإن علم بالعيب وحده فال قيـام لـه عـىل البـائع 

األول لتامم الـثمن؛ ألن ذلـك منـه رًضـا بإسـقاط حـق 

لعيب فال قيـام العيب، ومن ترصف يف البيع بعد العلم با

له بعد ذلك، فإن مل يعلم بالعيب فهـل لـه الرجـوع عـىل 

 البائع األول بتامم الثمن أم ال؟

 :»املدونة «فاملذهب عىل قولني قائمني من

                                                 
 ).2/103(طبقات الشافعية الكربى   ) 18(

 ).3/644(رشح خمترص الروضة   ) 19(

 ).114ص( جامع األمهات :انظر  ) 20(

أن له الرجوع عليـه بـتامم الـثمن؛ ألنـه : أحدمها

كان يل أن أرده عليك وهذا هو يف يدك، وهو قول : يقول

 .»الكتاب «ابن القاسم يف

أنه ال يرجع عليه بيشء، وهو ظاهر قول : اينوالث

ابن القاسم يف مسألة اخللع يف التي اختلعت من زوجها، 

ليس هلا :  ثم علمت أن به عيبا يوجب هلا اخليار حيث قال

أن ترجع عىل الزوج بيشء من اخللع، فعىل هذا ال يكـون 

 البائع منه بيشء؛ ألن الـسلعة يف للمشرتي أن يرجع عىل

لــبعض االســتقراء ألول بعقــد ثــان، وهــذا يــد البــائع ا

 . )21(»املتأخرين

أّمــا الوجــه األول، وهــو صــفة  «:قــال املــازري

التحالف، فإنا قد قررنا لك أّوًال أن هذين املتبايعني كـل 

 يف >واحد منهام مدع ومدعًى عليه، وهبذا علل مالـك 

ــخان ــان ويتفاس ــوهنام يتحالف ــه ك ــذه ... موطئ ــىل ه وع

ذهب يف حتليف من بيده الرهن عىل الطريقة جرى أهل امل

وقـد حكـى شـيخنا أبـو احلـسن ... ما ادعاه من الـدين

لكـن هـذا اخلـالف ... اللخمي اختالًفا يف صفة اليمـني

الذي حكاه ال أحفظ اآلن نص أحٍد من أصحابنا عليـه، 

لكن أحفظ عن الشافعية فيه اختالًفا، فمنهم من يرى أن 

دة عـىل النفـي مذهب الـشافعي أنـه حيلـف يمينًـا واحـ

 له قوًال آخر، أنه خيّرجومنهم من . واإلثبات، قول واحد

                                                 
 ).7/149(مناهج التحصيل    )21(



 )هـ1443/م2022(، الرياض )1(، العدد 34، املجلد الدراسات اإلسالميةجملة 

– 171 – 

عـىل النفـي يمـني، ويمـني أخـرى عـىل : حيلف يمينـني

ذلـك مـن قولـه، يف رجلـني أيـدهيام واستقراء . اإلثبات

مجيًعا عىل دار، فزعم كل واحد منهام أن مجيع الـدار لـه، 

خـر حيلف عىل نصفها الذي حازه أنـه ال حـقَّ لآل: فقال

فإن نكل اآلخر عن اليمني عىل النصف الذي يف يده . فيه

. ، بعـد نكـول احلـائزهه لـأّنـ: حلف األول يمينًا أخرى

، وقال بأن كـل التخريج واالستقراءومنهم من منع هذا 

واحد حائز ملا يف يديه، فال حيسن أن حيلف أحـدمها عـىل 

النصف الذي يف يد اآلخر قبل نكول اآلخر عـن اليمـني 

 . )22 (»...عليه

 . النقل والتخريج

 .النقل والتخريج وويفرق الفقهاء بني التخريج،

كثــريًا مــا يقــع يف كــالم : فائــدة «:قــال الطــويف

 .يف هذه املسألة قوالن بالنقل والتخريج: الفقهاء

يتخرج أن يكون كـذا، وتتخـرج عـىل : ويقولون

 .هذه املسألة، أو يف هذه املسألة ختريج

 التخــريج، وبــني النقــل مــا الفــرق بــني: فيقــال

 والتخريج؟

أن النقـل والتخـريج يكـون مـن نـص : اجلواب

اإلمام، بأن ينقل عن حمل إىل غريه باجلامع املـشرتك بـني 

 .حملني، والتخريج يكون من قواعده الكلية

                                                 
 ).57-2/56(رشح التلقني   ) 22(

أن التخريج أعم من النقل؛ ألن التخريج : واعلم

ن يكون من القواعد الكلية لإلمام أو الرشع أو العقل؛ أل

حاصله أنه بناء فرع عىل أصل، بجامع مشرتك كتخرجينـا 

تفريق الصفقة فروعـًا كثـرية، وعـىل قاعـدة : عىل قاعدة

أيضًا فروعًا كثرية يف أصول الفقـه ) تكليف ما ال يطاق(

 .وفروعه

 فهـو خمـتص بنـصوص :وأما النقـل والتخـريج

 . )23(اإلمام

 أن >نــص الــشافعي  «:قــول الغــزايل: ومثالــه

 آخــر الوقــت يقــرص، ونــص يف احلــائض إذا املــسافر يف

 .أدركت أول الوقت أنه تلزمها الصالة

 .بالنقل والتخريجفقيل قوالن 

أنه يلزم بأول الوقـت اإلمتـام عـىل : أحد القولني

ــت  ــائض إلدارك وق ــىل احل ــصالة ع ــل ال ــيم، وأص املق

 .اإلمكان؛ ولتغليب جانب الوجوب

قـت والثاين ال؛ ألن الوجوب إنام يستقر بكل الو

 .أو بآخره

ومنهم من فرق بأن احلـيض إذا طـرأ كـان ذلـك 

القدر مـن الوقـت باإلضـافة إىل إمكاهنـا كـل الوقـت، 

 . )24(»بخالف املسافر

 

                                                 
 ).3/644(رشح خمترص الروضة   ) 23(

 ).2/253(الوسيط   ) 24(
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 .الوجه: قوهلم: التوجيه

وهـو يف  «:ما ذكره الدمريي عىل املنهـاج: ومثاله

 مـن نـصه أن مـن مالـه خمـرج) تعليق القـايض حـسني(

ن السبيل إىل أن يصل إليه، يدفع إليه من سهم اب. .غائب

 .وتوجيًهاوهو ضعيف نقًال 

فالـذي يقتـضيه كـالم اجلمهـور أنـه . .أما النقل

يعطى من سهم ابن السبيل ال من سهم الفقراء؛ ألنـه ال 

يعطى كفاية سنة، وال كفاية العمر الغالب باالتفاق، بـل 

ما يوصله إىل ماله أو ما يكفيه إىل أن يأتيه ماله، فهو كابن 

 .بيلالس

فألنه غني رشًعـا وعرًفـا فكيـف . .التوجيهوأما 

 . )25(!يعطى من سهم الفقراء ويصدق عليه اسم الفقري؟

وقد فّرق الزركيش بينهام يف بحره، ومنـع إحلـاق 

الوجه بالقول املخرج، فجعل األول مما خيرج عىل قواعد 

عامة يف املذهب، أما القول املخرج فإنام يكـون يف صـور 

 .)26(خاصة

 :اقاإلحل

وليس له مـع القـصاص  «:ومثاله قول ابن قدامة

أرش؛ ألن الشالء كالصحيحة يف اخللقة، وإنام نقصت يف 

وقـال . الصفة، فلم يكن له أرش، كالصور التي ذكرناها

عـىل قيـاس . عندي له أرش مع القـصاص: أبو اخلطاب

                                                 
 ).6/434(النجم الوهاج   ) 25(

 ).118-6/117(البحر املحيط   ) 26(

 هـذا إحلـاقواألول أصـح؛ فـإن . قوله يف عني األعـور

 بفرع خمتلف إحلاقهعليها، أوىل من الفرع باألصول املتفق 

 .)27(»فيه، خارج عن األصول، خمالف للقياس

ــيش ــال الزرك ــي  «:وق ــع ~واخلرق ــص املن  خ

ــن  ــت م ــن علم ــريه مم ــديث، وغ ــا للح ــوء تبع بالوض

األصحاب يسوي بني احلدثني بمعنى أن ال فـارق، فهـو 

يف معنى املنصوص، وهلم يف إحلاق طهارة اخلبث بـذلك 

 . )28 (»... اختيار القايض)اإلحلاق(وجهان، 

 : البناء

إن مل : وقال ابن عبد احلكـم «:ومثاله قول القرايف

عىل مبني وهذا : يسبقه اإلمام بحرف بطلت صالته، قال

أصل هل يدخل املصيل يف الصالة بـاهلمزة األوىل، أو ال 

اهللا ثم شغله السعال حتى : يدخل إال بالراء؟ فإنه لو قال

 مل جيزه، وينبني عىل هـذا الفـرع، ركع اإلمام، فركع معه،

 .)29(»هل تكبرية اإلحرام ركن أو رشط؟

والكفارة جتب بحـق اهللا تعـاىل،  «:قال املقديسو

فوجبت عليه باملشاركة يف قتل نفسه كام جتـب باملـشاركة 

أن : أحـدها: يف قتل غريه، وأما الدية ففيها ثالثـة أوجـه

هـا عـىل عىل عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، وجيب ثلث

عىل إحدى الروايتني يف ينبني عاقلة املقتول لورثته، وهذا 

                                                 
 ).8/346(املغني   ) 27(

 ). 1/303(رشح اخلرقي   ) 28(

 ).2/174(الذخرية   ) 29(
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والوجـه . أن جناية املرء عىل نفسه خطـأ حتملهـا عاقلتـه

أن ما قابل فعل املقتول هدر ال تضمنه العاقلة وال : الثاين

غريها، وجيب الثلثان الباقيان عىل عاقلة رشيكيه، وهـذا 

 اإلنسان عىل نفسه عىل الرواية األخرى يف أن جنايةينبني 

 .)30(»هدر

* * * 

 املبحث الثالث

خطوات مهارة ختريج الفروع عىل الفروع، مع الرشح 

 )31(والتمثيل

 :انوفيه مطلب

ــب األول ــىل : املطل ــروع ع ــريج الف ــارة خت ــوات مه خط

 .الفروع

 . ختريج الفروع عىل الفروع:اسم املهارة

قدرة الفقيه عىل إحلـاق فـرع غـري : مفهوم املهارة

ص عـىل حكمـه بفـرع منـصوص عليـه يف كـالم منصو

 .األئمة؛ جلامع مشرتك بينهام

 : املهارةخطوات

 . املنصوص عليهغريتعيني الفرع  -1

ــد تعيــني املنــاط يف الفــرع؛  -2 بفحــصه، وحتدي

 . األوصاف املناسبة فيه

 .حرص الفروع ذات العالقة باملناط، بالتتبع -3

                                                 
 ).580ص(العمدة   ) 30(

 ).250ص(مرسد املهارات الفقهية   ) 31(

 .تعيني الفرع املناسب للتخريج عليه -4

 :التحقق من اشرتاك الفرعني يف املناط؛ بـ -5

ج عليه -  .حتديد مناط الفرع املخرَّ

ــرع  - ــاط يف الف ــك املن ــود ذل ــن وج ــق م التحقُّ

ج  .املخرَّ

ق من عدم ورود االستثناء عليه بـنص أو  - التحقُّ

 .إمجاع

ــرع  -6 ــىل الف ــه ع ــرع بتخرجي ــم الف ــر حك تقري

 .املنصوص عليه

ريج الفــروع عــىل خطــوات مهــارة ختــ:  الثــايناملطلــب

 .الفروع، مع التمثيل والرشح

 :مثال املهارة

 :تطهري النجاسات باالستحالة: مسألة

ــة ــن قدام ــام اب ــال اإلم ــصل«: ~ ق ــاهر : ف ظ

أنَّه ال َيطهر يشء من النجاسات باالستحالة إّال : املذهب

، ومـا عـداه ال َيطُهـر؛  اخلَمرة إذا انقلبـت بنفـسها خـال�

صارت رمـاًدا، واخلنزيـر إذا كالنجاسات إذا احرتقت و

َخان املرتّقي ِمن وقـود  وقع يف املّالحة وصار ِملًحا، والدُّ

ــنجس إذا  ــاء ال ــن امل ــصاِعد ِم ــار املت ــة، والبخ النجاس

اجتمعت منه نداوة عـىل جـسم صـقيل ثـم قّطـر؛ فهـو 

ج. نجس أْن تطهر النجاسات كّلها باالستحالة؛ : ويتخرَّ

، وجلـود امليتـة إذا ُدبغـت، قياًسا عىل اخلَمرة إذا انقَلَبت

 .واجلّاللة إذا ُحبست
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 عن ~وقد هنى إماُمنا . ظاهر املذهب: واألول

 .)32(»اخلبز يف َتنُّور ُشِوي فيه ِخنزير

 .رشح املثال بخطوات املهارة

 .تعيني الفرع غري املنصوص عليه -1

 .يقوم الفقيه بتعيني الفرع غري املنصوص عليه

 .»النََّجاَساُت ُكلَُّها بِاِالْستَِحاَلةِ أَْن َتْطُهَر ....  «:قال

عني الفقيـه الفـرع غـري املنـصوص عليـه وهـي 

 .النجاسات

تعيني املناط يف الفـرع، بفحـصه وحتديـد األوصـاف  -2

 .املناسبة فيه

يعني الفقيـه املنـاط يف الفـرع، بفحـصه وحتديـد 

 .األوصاف املناسبة فيه

َهـا َوَيَتخَ  «:قال الفقيه ُج َأْن َتْطُهَر النََّجاَسـاُت ُكلُّ رَّ

 .»بِاِالْستَِحاَلةِ 

عني الفقيه مناط مسألة الطهـارة يف النجاسـات، 

وهو االسـتحالة، وهـو وصـف مناسـب يتحـصل منـه 

حتصيل مصلحة الطهـارة، ودرء مفـسدة النجاسـة؛ ألن 

االستحالة حتول من حال إىل حال؛ فإذا حتولت النجاسة 

 .هرةعن أصلها صارت طا

 .حرص الفروع ذات العالقة باملناط، بالتتبع -3

 .حيرص الفقيه الفروع ذات العالقة باملناط، بالتتبع

                                                 
 .)1/53(املغني   ) 32(

ِقَياًسا َعَىل اْخلَْمَرِة إَذا اْنَقَلَبْت، َوُجُلـوِد .... «:قال

َلِة إَذا ُحبَِسْت   .»املَْْيَتِة إَذا ُدبَِغْت، َواْجلَالَّ

تحالة فروعا بيـن الفقيه أن حلصول التطهري باالس

اْخلَْمَرُة إَذا اْنَقَلَبْت بِنَْفِسَها َخـال� وُجُلـوِد املَْْيَتـِة إَذا  :وهي

ــِة إَذا ُحبِــَسْت، ومجيعهــا نجــس تطهــر  َل ُدبَِغــت، َواْجلَالَّ

بتحوله عن أصله، ففي اخلمر بانقالهبا خال بنفسها، ويف 

 .اجللد بالدباغ، ويف اجلاللة باحلبس

 .ب للتخريج عليهتعيني الفرع املناس -4

 . يعني الفقيه الفرع املناسب للتخريج عليه

ٌء ِمـْن : َفْصٌل  «:قال َظاِهُر املَْْذَهِب، َأنَُّه َال َيْطُهُر َيشْ

النََّجاَساِت بِاِالْستَِحاَلِة، إالَّ اْخلَْمـَرَة، إَذا اْنَقَلَبـْت بِنَْفـِسَها 

، ُج َأْن َتْطُهَر النََّجاَس ... .َخال� اُت ُكلَُّها بِاِالْسـتَِحاَلِة َوَيَتَخرَّ

ُل َظاِهُر املَْْذَهِب ... .ِقَياًسا َعَىل اْخلَْمَرِة إَذا اْنَقَلَبْت،  .»َواْألَوَّ

عني الفقيه الفرع املناسب للتخريج عليه؛ فوجـد 

 .اخلمرة إذا انقلبت بنفسها خال أهنا

 :التحقق من اشرتاك الفرعني يف املناط وذلك بام ييل -5

ه من اشرتاك الفرعني يف املناط، وذلك حيقق الفقي

 :بام ييل

 .حتديد مناط الفرع املخرج عليه -

ــال ــا  «:ق َه ــاُت ُكلُّ ــَر النََّجاَس ُج َأْن َتْطُه ــرَّ َوَيَتَخ

 .»بِاِالْستَِحاَلِة ِقَياًسا َعَىل اْخلَْمَرِة إَذا اْنَقَلَبْت 

 -  اخلمـر - حدد الفقيه أن مناط الفرع املخرج عليه 

 .ةهو االستحال
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 .التحقق من وجود ذلك املناط يف الفرع املخرج -

ــال ــا  «:ق َه ــاُت ُكلُّ ــَر النََّجاَس ُج َأْن َتْطُه ــرَّ َوَيَتَخ

نِْزيـِر إَذا ( َقْت َوَصاَرْت َرَماًدا، َواْخلِ َكالنََّجاَساِت إَذا اْحَرتَ

قِّي ِمْن َوُقـ َخاِن املَُْرتَ َحِة َوَصاَر ِمْلًحا، َوالدُّ وِد َوَقَع ِيف املَْالَّ

ــنَِّجِس إَذا  ــاِء ال ــْن املَْ ــَصاِعِد ِم ــاِر املَُْت ــِة، َواْلُبَخ النََّجاَس

اْجَتَمَعْت ِمنُْه َنَداَوٌة َعـَىل ِجـْسٍم َصـِقيٍل ُثـمَّ َقطَّـَر، َفُهـَو 

 .»...بِاِالْستَِحاَلِة ِقَياًسا َعَىل اْخلَْمَرِة إَذا اْنَقَلَبْت ) َنِجٌس 

االستحالة حقق ابن قدامة من وجود املناط وهو 

 .يف الفرع املخرج، ولواله ما حكى التخريج

 .التحقق من عدم ورود االستثناء عليه بنص أو إمجاع -

ــال ــا  «:ق َه ــاُت ُكلُّ ــَر النََّجاَس ُج َأْن َتْطُه ــرَّ َوَيَتَخ

بِاِالْستَِحاَلِة ِقَياًسا َعَىل اْخلَْمَرِة إَذا اْنَقَلَبْت، َوُجُلـوِد املَْْيَتـِة 

ُل َظاِهُر املَْـْذَهِب إَذا ُدبَِغْت، َلِة إَذا ُحبَِسْت، َواْألَوَّ .  َواْجلَالَّ

 .» َعْن اْخلَْبِز ِيف َتنُّوٍر ُشِوَي فِيِه ِخنِْزيرٌ ~َوَقْد َهنَى إَماُمنَا 

حقق الفقيه من عدم ورود االستثناء عليـه بـنص 

أو إمجاع، غاية ما يف األمر رواية عـن اإلمـام هـي ظـاهر 

ىل انتفـاء اإلمجـاع يف املـذهب فـام املذهب، وهذا دليل ع

 .بالك بإمجاع األمة

تقرير حكم الفرع بتخرجيـه عـىل الفـرع املنـصوص  -6

 .عليه

يقرر الفقيه حكـم الفـرع بـالتخريج عـىل الفـرع 

 .املنصوص عليه

ــال ــا  «:ق َه ــاُت ُكلُّ ــَر النََّجاَس ُج َأْن َتْطُه ــرَّ َوَيَتَخ

ِة إَذا اْنَقَلَبْت، َوُجُلـوِد املَْْيَتـِة بِاِالْستَِحاَلِة ِقَياًسا َعَىل اْخلَْمرَ 

َلِة إَذا ُحبَِسْت   .»إَذا ُدبَِغْت، َواْجلَالَّ

خرج ابن قدامة قوال بتطهري النجاسة باالستحالة 

 وهذا عىل قول هو خـالف ،ِقَياًسا َعَىل اْخلَْمَرِة إَذا اْنَقَلَبْت 

 .ظاهر املذهب

 

 .جدولة املثال

 املثال اخلطوة م

 طهارة النجاسات باالستحالة لفرع غري املنصوص عليهتعيني ا 1

2 
بفحصه، وحتديد األوصـاف املناسـبة تعيني املناط يف الفرع، 

 فيه
 االستحالة

 حرص الفروع ذات العالقة باملناط، بالتتبع 3

 اخلَمرة إذا انقلبت بنفسها خال�  -

 وجلود امليتة إذا ُدبغت  -

  إذا ُحبستواجلّاللة -

 اخلَمرة إذا انقلبت بنفسها خال�  رع املناسب للتخريج عليهتعيني الف 4
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 املثال اخلطوة م

ج  حتديد مناط الفـرع املخـرَّ

 عليه
 االستحالة

ــق مــن وجــود ذلــك  التحقُّ

ج  املناط يف الفرع املخرَّ

ُوجد املناط، وهو االستحالة يف النجاسـات غـري اخلَمـرة؛ 

ت، ووقوع اخلنزير يف املّالحة، واإليقـاد كاحرتاق النجاسا

 بالنجاسة، وتقطري البخار املتصاِعد من املاء النجس
5 

التحقق من اشرتاك الفرعني 

 :يف املناط؛ بـ

ــق مـــن عـــدم ورود  التحقُّ

االســتثناء عليــه بــنص أو 

 إمجاع

مل يرد نص وال إمجاع يستثني الفروع املذكورة من الطهـارة 

 باالستحالة

 تقرير حكم الفرع بتخرجيه عىل الفرع املنصوص عليه 6
 كلها باالستحالة؛ خترًجيا عـىل اخلَمـرة إذا النجاساتطهر ت

 انقلبت خال� 

* * * 

 املبحث الرابع

 مثارات الغلط يف مهارة ختريج الفروع عىل الفروع

 كاشفا عـن بعـض مثـارات ~قال الرجراجي 

فهـا أنـا أهـذب  «:الغلط يف التخريج عىل أقوال املدونـة

بتلخــيص املقــصود وأقــرب املطلــوب يف هــذا الكتــاب 

مــسائل املدونــة، وبيــان حمــل اخلــالف فيهــا، وحتــصيل 

 من املدونة، وتنزيلها، وبيان مشكالهتا، املستقرأةاألقوال 

وحمتمالهتا بدليل يـشهد بـصحتها، أو نـصوص تقـع يف 

اسـتقراء خـرج مـن موافقـة املذهب عىل وفقهـا، وكـل 

، فهـو يوافقه ويؤيدهمل يكن يف نص املذهب ما ، أو الدليل

ء ساقط عند أهل التحصيل والتأويل، وإنام اعتمد استقرا

حذاق املذهب العمل باالستقراء مـن املدونـة، وقـدموه 

ــوة  ــة، وق ــصحة املدون ــذهب ل ــه يف امل ــص خيالف ــىل ن ع

 .)33(»إسنادها، وكثرة االعتناء هبا

 .اللجوء إىل التخريج مع وجود األصل الرشعي: األول

 :قول خليل يف رشحه عىل ابـن احلاجـب: ومثاله

وخّرج اللخمي وجوبه من وجوب اإلمساك عـىل مـن «

 .»....شك يف الفجر، ومن احلائض تتجاوز عادهتا

، وهو حـديث عـامر )34(»وهو غلط لثبوت النهي«

 )35(»من صام يوم الشك فقد عىص أبا القاسم «-بن يارس 

 . ويكون حينئذ قياسا فاسد االعتبار-

                                                 
 ).1/44(مناهج التحصيل   ) 33(

 .)2/392( التوضيح  ) 34(

ــو داود   ) 35( ــه أب ــذي )2334(أخرج ــاكم )686(، والرتم ، واحل

 ). 1906(، وعله البخاري يف الصحيح )1/424(وصححه 
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 .التخريج مع وجود نّص اإلمام: الثاين

ــه ــاس ومثال ــيط أيب العب ــاوردي يف تغل ــول امل    ق

أن البيـع : وأيب عيل بن أيب هريرة عندما خّرجا قوال ثانيـا

مبطل ملا مىض من حوله، وجعال ذلك مبنيا عىل اختالف 

قول الشافعي يف اخللطة، هل تعترب يف مجيع احلـول أو يف 

آخره؟ فعىل قوله يف القديم، تعترب يف آخره، وعىل قوله يف 

رب يف مجيعه، فعىل هذا القول أبطال ما مىض من اجلديد تعت

احلول، وأوجبا استئنافه، لتكون اخللطة يف مجيع احلـول، 

 : من وجهنيالتخريج غلطوهذا 

أنــه نــص عــىل جــواب هــذه املــسألة يف : والثــاين

، حيث اعترب اخللطة يف مجيع احلول، فعلم أهنـا ال اجلديد

 . )36(»تبتني عليه، فهذا الكالم يف زكاة البائع

أي . اخلطأ يف اجلامع بني املَخـَرج واملَخـَرِج عليـه: الثالث

 .وجود الفارق

املـضارب ال : فـصل[ «:ومثاله ما قاله ابن قدامة

 ]يدفع املال إىل آخر مضاربة

ولــيس للمــضارب دفــع املــال إىل آخــر : فــصل

وخـّرج القـايض وجهـًا يف .. .نص عليه أمحـد. مضاربة

. كيل من غري إذن املوكـلجواز ذلك، بناء عىل توكيل الو

وال يـصح هــذا التخــريج، وقياسـه عــىل الوكيــل ممتنــع 

أنه إنام دفع إليه املال هاهنـا ليـضارب : لوجهني؛ أحدمها

                                                 
 ).3/146(احلاوي الكبري   ) 36(

به، وبدفعه إىل غريه مضاربة خيرج عن كونه مضاربا بـه، 

 . )37 (»...بخالف الوكيل

عدم وجود النص لإلمام، أو ما يدل عليه ليّخـِرج : الرابع

 .عليه

 .املغمى عليه يفيق يف بعض هنار الصوم: ثالهوم

واستضعفت األئمـة هـذا القـول  «:قال الرافعي

 ابـن رسيـج يف خترجيـه، »احلـاوي «صـاحبحتى غّلط 

 .)38(» ما يدل عليه>ال يعرف للشافعي : وقال

أن يكون احلكـم املخـرج عليـه متفًقـا عليـه أو : اخلامس

 .ظاهًرا

عىل  «: فتاويهوّرصح هبذا الشافعية قال اهليتمي يف

أن رشط التخريج عىل حكـم أن يكـون متفقـا عليـه، أو 

 .)39(»احلكم فيه أظهر كام رصح به الرافعي

وهذا جيري عىل اخلـالف يف اشـرتاط االتفـاق يف 

األصل املقيس عليه؛ حيث اختلفـوا يف كـون احلكـم يف 

 :األصل متفقا عليه

فذهب مجاعة إىل اشرتاطه؛ ألنه لو كان خمتلفا فيه 

 .تيج إىل إثباته أوالاح

وجوز مجاعة القياس عىل األصل املختلـف فيـه؛ 

ألن القياس يف نفسه ال يشرتط االتفـاق عليـه يف جـواز 

                                                 
 ).5/34(املغني   ) 37(

 ).3/209(يز رشح الوجيز العز  ) 38(

 ).1/57(الفتاوى الفقهية الكربى   ) 39(
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 .)40(التمسك به، فسقوط ذلك يف ركن من أركانه أوىل

ومعلوم االختالف اجلـاري يف التخـريج أصـال، 

فيكون مثار الغلط هنا حمّل خالف، جاري عىل اخلـالف 

 . عىل حكم األصل يف القياس كام أسلفنايف االتفاق

* * * 

 اخلامتة

تكشف مناهج االجتهاد عند األئمة املتقدين عن 

عناية ظاهرة بتوظيـف املهـارة فـيام يكتبـون، وتعليمهـا 

 يغـرس يف ~تالمذهتم فيام يدرسون؛ فهذا أبو حنيفـة 

تالمذته مهارة افـرتاض املـسائل واالستـشكال وكيفيـة 

 يسرتسل يف مهارة أصل ~مالك حّلها وغريها، وهذا 

االستــصالح اسرتســال املــدل العريــق يف فهــم املعــاين 

املــصلحية، مــع مراعــاة مقــصود الــشارع، كــام عــرب بــه 

 جيمع كـل مهـارات التأصـيل ~الشاطبي، والشافعي 

واالستنباط وغريها يف رسالته مقـدما قانونـا للمجتهـد 

ــأ  ــد وط ــام أمح ــق اهللا، واإلم ــأ بتوفي ــن اخلط ــام م عاص

 .صحابه منهجا يف التفقه عىل رسم الدليلأل

فكانت الفقاهة سمة ظاهرة عند علامء سلف هذه 

األمة، حري بخلفها البحث عنهـا، والدربـة مـن أجـل 

 .اكتساهبا

إن تعلم الفقه بطـرق املهاريـة، يكـسب الطالـب 

                                                 
، روضــة النــاظر )197-3/196( اإلحكــام لآلمــدي :انظــر  ) 40(

 ).2/107(، إرشاد الفحول )2/255(

قدرة عىل الفهم عالية، يف وقت قيايس، ورغبة يف الطلب 

 .، كفايًة وجودةً زائدة، ترفع من مستواه العلمي

، ختريج الفروع عـىل الفـروع «واملهارة املقدمة يف

نموذج يقدمه البحث، يكشف عن إمكانية سلوك التعلم 

املهــاري يف الفقــه وأصــوله وقواعــده، ممتعــة ممارســته، 

هـو  «:حممودة نتائجه، وقد خلص إىل أن التخريج الذي

عىل إحلاق فرع غـري منـصوص عـىل حكمـه مكنة الفقيه 

بفرع منصوص عليـه يف كـالم األئمـة؛ جلـامع مـشرتك 

ــنهامب ــة »ي ــة القابل ــة؛ هلــا خطواهتــا الذهني ، مهــارة فقهي

تعيـني الفـرع غـري املنـصوص للتدريب عليها، املبدوءة 

بفحصه، وحتديد األوصاف عليه؛ بتعيني املناط يف الفرع؛ 

رص الفروع املناسبة فيه، ثم إجراء عملية استقراء وتتبع حل

تعيني الفرع املناسـب للوقوف عىل ذات العالقة باملناط، 

للتخريج عليه، فإذا حتقق الفقهية من اشرتاك الفرعني يف 

ج عليه، يعمل عـىل  املناط بعد أن حدد مناط الفرع املخرَّ

ج، وقبـل  ق من وجود ذلك املناط يف الفـرع املخـرَّ التحقُّ

ٍق من عدم ورود االستثناء عليه  إجراء عملية اإلحلاق حتقُّ

ل نقل حكـم األصـ ، ومتى اطمئن لذلك،بنص أو إمجاع

إىل الفرع يف عملية ختريج فرع غري منـصوص عليـه عـىل 

 .أصل نّص عليه اإلمام

ومتى مارس الطالب هذه العمليـة مـرات عـّدة، 

، وانتقـل بـذلك اكتسب ملكة ختريج الفروع عىل الفروع

من االكتفاء بالكشف عىل مـسائل التخـريج مـن كـالم 
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 .الفقهاء إىل ممارسة التخريج بنفسه

واهللا املوفق وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعـىل آلـه 

 وصحبه أمجعني

* * * 

 فهرس املصادر واملراجع

 . وترصفات القايض واإلمـاماإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام

 بـن أمحـد بـن إدريـسأبو العباس شهاب الـدين القرايف، 

عبد الفتاح : ، حتقيق)هـ684: املتوىف(عبدالرمحن املالكي 

دار البـشائر اإلسـالمية :  لبنـان-، بـريوت 2طأبو غدة، 

 .م1995 -هـ 1416 والتوزيع، للطباعة والنرش

أبـو عبـد اهللا بـدر الـدين الزركيش،  .البحر املحيط يف أصول الفقه

: م.، د1ط، )هــ794: املتـوىف (مد بن عبد اهللا بن هبادرحم

 .م1994 -هـ 1414دار الكتبي، 

ــبالتوضــيح ــن احلاج ــن إســحاق. يف رشح خمتــرص اب ــل ب   ،  خلي

: املتوىف(رصي  امل اجلندي املالكي، ضياء الدين موسىابن

، 1ط. أمحد بن عبـد الكـريم نجيـب. د: حتقيق. )هـ776

مركز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة الـرتاث، : املغرب

 .م2008 -هـ 1429

 ابن احلاجـب، عـثامن بـن عمـر بـن أيب بكـر بـن .جامع األمهات

يونس، أبـو عمـرو مجـال الـدين ابـن احلاجـب الكـردي 

بد الرمحن األخرض أبو ع: حتقيق، )هـ646املتوىف  (املالكي

الياممة للطباعة والنرش والتوزيـع، : م.، د2طاألخرضي، 

 .م2000 -هـ 1421

 الكبري يف فقه مـذهب اإلمـام الـشافعي وهـو رشح خمتـرص احلاوي

بـن حممـد بـن ملاوردي، أبو احلسن عيل بـن حممـد ا .املزين

: حتقيـق، )هــ450: املتـوىف (حبيب البـرصي البغـدادي

ــوض ــد مع ــيل حمم ــشيخ ع ــد ،ال ــادل أمح ــشيخ ع  وال

 دار الكتـب العلميـة،:  لبنان- ، بريوت1 ط،عبداملوجود

 .م1999 -هـ 1419

لقرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحـد بـن إدريـس بـن ا .الذخرية

حممـد  :، حتقيـق)هــ684: املتـوىف(عبد الـرمحن املـالكي 

، )6، 2جـــ (، وســعيد أعــراب )13، 8، 1جـــ (حجــي 

دار : ، بريوت1ط، )12، 9، 7، 5، 3جـ (وحممد بو خبزة 

 . م1994الغرب اإلسالمي، 

لرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسـى بـن ا .سنن الرتمذي

 :، حتقيـق وتعليـق)هـ279: املتوىف(الضحاك، أبو عيسى 

  ، وحممـد فـؤاد عبـد البـاقي )2، 1جــ (أمحد حممد شاكر 

: ، مرص2ط، )5، 4جـ (، وإبراهيم عطوة عوض )3جـ (

 -هــ 1395كتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، رشكة م

 .م1975

 سليامن بن األشعث بن إسحاق بـن بـشري ، أبو داود.سنن أيب داود

ــْستاين ِج ــرو األزدي السِّ ــن عم ــداد ب ــن ش ــوىف (ب : املت

ـد كاِمـل قـره و ،شَعيب األرنـؤوط: حتقيق، )هـ275 حمَمَّ

ـــيل،  ـــة، : م.، د1طبل ـــالة العاملي ــــ 1430دار الرس  -ه

 .م2009

 بن عيل بن عمر التَِّميمـيحممد أبو عبد اهللا ملازري، ا .رشح التلقني

ـد : حتقيق، )هـ536: املتوىف (املالكي سـامحة الـشيخ حممَّ

ــّسالمي،  ــار ال ــالمي، : م.، د1طاملخت ــرب اِإلس دار الغ

 . م2008

 س الـدين حممـد بـن عبـد اهللالزركيش، شما .رشح خمترص اخلرقي

دار : ، الريـاض1ط، )هــ772: املتـوىف (املرصي احلنـبيل

 .م1993 -هـ 1413العبيكان، 

 ن بن عبد القـوي بـن الكـريمسليامالطويف،  .رشح خمترص الروضة
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، )هــ716: املتـوىف (الرصرصي، أبو الربيع، نجم الـدين

 :م.، د1طعبد اهللا بـن عبـد املحـسن الرتكـي، . د :حتقيق

 .م1987 -هـ 1407مؤسسة الرسالة، 

ملـسند الـصحيح املختـرص مـن أمـور اجلامع ا = صحيح البخاري

 البخـاري، .رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وسننه وأيامـه

حممد زهـري :  حتقيق،حممد بن إسامعيل أبو عبداهللا اجلعفي

مصورة  (دار طوق النجاة: ، القاهرة1 ط،بن نارص النارص

، )ن السلطانية بإضـاقة تـرقيم حممـد فـؤاد عبـد البـاقيع

 . هـ1422

أمحد بن محدان بن شبيب بـن أبو عبد اهللا  ابن محدان، .صفة الفتوى

: ، حتقيـق)هـ695: املتوىف (محدان النمريي احلّراين احلنبيل

ــاين،  ــدين األلب ــارص ال ــد ن ــريوت4طحمم ــب : ، ب املكت

 .هـ1404 ،اإلسالمي

ن عبـد الوهـاب بـن تاج الـديالسبكي،  .ىطبقات الشافعية الكرب

حممـود حممـد . د: حتقيـق، )هــ771: املتـوىف(تقي الدين 

هجـر : م.، د2طعبد الفتاح حممـد احللـو، . دو ،الطناحي

 .ـه1413للطباعة والنرش والتوزيع، 

لرافعـي، عبـد الكـريم بـن ا .الرشح الكبـري = العزيز رشح الوجيز

 رافعـي القزوينـيحممد بـن عبـد الكـريم، أبـو القاسـم ال

عادل أمحد و ،عيل حممد عوض: حتقيق، )هـ623: املتوىف(

دار الكتــب العلميـــة، : ، بــريوت1طعبــد املوجــود، 

 .م1997 -هـ 1417

محـد، عبد الرمحن بن إبـراهيم بـن أاملقديس،  . رشح العمدةالعمدة

دار : ط، القاهرة.د، )هـ624: املتوىف(أبو حممد هباء الدين 

 .م2003 - هـ1424احلديث، 

اهليتمي، أمحد بن حممد بن عـيل ابن حجر  .فتاوى الفقهية الكربىال

شهاب الدين شيخ اإلسالم، اهليتمي السعدي األنصاري، 

تلميـذ ابـن حجـر : مجعها، )هـ974: املتوىف(أبو العباس 

 اهليتمي، الشيخ عبد القادر بن أمحد بن عيل الفاكهي املكي

 .ت.، دة اإلسالميةاملكتب: م.ط، د.د، )هـ982: املتوىف(

أبـو الفـضل، مد بن مكرم بـن عـىل،  ابن منظور، حم.لسان العرب

: املتــوىف (اإلفريقــىالرويفعــي األنــصاري مجــال الــدين 

 .هـ1414دار صادر، : ، بريوت3ط. )هـ711

 .جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي بجـدة

سـالمي تصدر عن منظمة املؤمتر اإلجمموعة من املؤلفني، 

 .بجدة

أبو عبد اهللا حممـد بـن أيب بكـر زين الدين ،  الرازي.خمتار الصحاح

يوسـف : حتقيق. )هـ666: املتوىف (احلنفيبن عبد القادر 

 - رصيةاملكتبـة العـ:  صـيدا- ، بريوت5ط. الشيخ حممد

 .م1999 -هـ 1420، الدار النموذجية

   بكـر .املدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحـد وخترجيـات األصـحاب

بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن بكر بن عثامن اأبو زيد، 

، 1ط، )هــ1429: املتـوىف (بن حييى بن غيهب بن حممـد

 مطبوعات جممـع الفقـه اإلسـالمي -دار العاصمة : جدة

 .هـ1417بجدة، 

حممـد بـن عبـد اهللا أبو عبد اهللا  ، احلاكم.املستدرك عىل الصحيحني

بن حممد بن محدويه بن ُنعيم بن احلكـم الـضبي الطهـامين 

: ، حتقيق)هـ405: املتوىف (النيسابوري املعروف بابن البيع

دار الكتــب : ، بــريوت1طمــصطفى عبــد القــادر عطــا، 

 .م1990 – هـ1411العلمية، 

،  يف الفقـه وأصـوله نخبة من املتخصـصني.فقهيةمرسد املهارات ال

بـن خالـد . دعبـد اهللا بـن وكيـل الـشيخ، و. د: إرشافب

طبعـة عطـاءات العلـم، : ، الريـاض1طاملزينـي، عبداهللا 

 .ـه1440
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جمـد الـدين : بدأ بتصنيفها اجلـدّ [ آل تيمية .يف أصول الفقهسودة امل

ا ، وأضـاف إليهـ)هــ652: املتوىف (عبد السالم بن تيمية

، ثم أكملهـا )هـ682: املتوىف ( عبد احلليم بن تيمية:األب

: حتقيـق، )]هــ728:املتوىف (أمحد بن تيمية: االبن احلفيد

دار الكتـاب : م.ط، د.دحممد حميي الـدين عبـد احلميـد، 

 .ت.، دالعريب

موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممـد أبو حممد  ابن قدامة، .املغني

ط، .د. )هــ620: املتـوىف (قـديساملاجلامعـييل بن قدامـة 

 . م1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة، : القاهرة

د بن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي  ابن فارس، أمح.مقاييس اللغة

عبدالسالم : حتقيق. )هـ395: املتوىف(، أبو احلسني الرازي

ــشقط،.، دحممــد هــارون ـــ 1399دار الفكــر، :  دم  -ه

 .م1979

نـة وَحـلِّ  منَاِهُج التَّحِصيِل ونتـائج لطـائف التَّْأِويـل يف َرشِح املَدوَّ

: ىفاملتـو (عيل بن سعيدأبو احلسن  الرجراجي، .ُمشكِالهتا

أمحد بن عّيل، و ،أبو الفضل الّدمَياطي: ، اعتنى به)هـ633

 .م2007 -هـ 1428دار ابن حزم، : م.، د1ط

 الدمريي، كـامل الـدين، حممـد بـن .النجم الوهاج يف رشح املنهاج

ِمريي أبـو البقـاء الـشافعي  موسى بن عيسى بن عـيل الـدَّ

دار : ، جـدة1جلنـة علميـة، ط: حتقيق، )هـ808: املتوىف(

 .م2004 -هـ 1425ملنهاج، ا

 .وثيقة مؤسـسة رسـوخ يف التعريـف بمـرشوع املهـارات الفقهيـة

 .مؤسسة رسوخ للدراسات العلمية والرتبوية بالرياض

** *  
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