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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

������� �

 ،َالم األمتـــان األكمـــالن علـــى ســـيد اخللـــق أمجعـــنيَّالة والـــسَّ العـــاملني، والـــصِّاحلمـــد هللا رب

ذنــــه، واهلــــادي إىل صــــراط مــــستقيم، وعلــــى آلــــه اعي إىل اهللا بإَّســــيدنا وموالنــــا حممــــد الــــد

  .وأصحابه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  وبعد

 وذلـك لتغــري املــستجدات ،ُال تـزال الــسنة املطهـرة حتتــاج إىل مزيــد عنايـة يف عاملنــا املعاصــر

  .هاِوسرعة األحداث، مع اختالط الثقافات وتنوعها، واختالف روافد

َّ أن تتــسلهــذه العنايــة البــد ص النبــوي مــن حيــث فقهــه، والبحــث يف معانيــه، َّط علــى الــنَ
ــــه؛ ذلــــك أن البحــــث يف اإلســــنادِطُّأكثــــر مــــن تــــسل  ،َّها علــــى اإلســــناد والبحــــث يف رجال

ــــسنة-والتعــــديل والتجــــريح  ــــق ال ــــه توثي ــــذي يرتتــــب علي ــــسابقون، -ال ــــه ال ــــا مؤنت  قــــد كفان

شــديدا يكــاد ال يــرتك للمتــأخرين بتــدوينهم الــسنة صــغريها وكبريهــا، ومتحيــصها متحيــصا 
)١(شيئا

.   

َلكن يبقى النص النبوي من حيث فقهه معني ال ينضب تستخرج منه األحكـام لـصالح  ْ ُ ٌ ُّ
 مث .الــدنيا والــدين، ويــستنبط منــه الفقيــه مــا يــصلح لعــالج مــا يــستجد يف احليــاة املعاصــرة

 ،ًالقـرآن جنبـا إىل جنـبجـاءت مـع وقـد -حمفوظة حبفظ اهللا تعاىل هلا، َّن السنة املطهرة إ
                                                           

 فيـه وال أعين بذلك ترك علم اجلرح والتعديل وعلم الرجال بالكلية، فال زالت عطاءات العلمـاء) ١(

تتجــدد، واجتهــادا�م فيــه تتــواىل، وألن البحــث يف ثبــوت اخلــرب مــن عدمــه هــو األســاس واألصــل 

كمـا أن .  واسـتنباط األحكـام الـشرعية منـه، عـن فقـه احلـديثالذي يبـىن عليـه الكـالم بعـد ذلـك

مدارسة هذا العلم وتداوله جيال بعد جيل يضمن لنا بقاءه؛ حىت ال تفقد األمة أهم ما متيزت به 

وهو اإلسناد، ولكين أعين أن احلاجـة إىل فقـه احلـديث يف عـصرنا هـذا أشـد بكثـري منهـا إىل علـم 

   . منت احلديث وفقهه أحوج من الكالم على إسناده ورجالهاجلرح والتعديل، واستخراج معاين

أدب  . مساعـه وحفظـه أي مـن)تفسري احلديث خري من احلـديث( : قولهعن سفيان الثوريقد جاء و

تفـــسري  (:ة قـــالعـــن أيب أســـامكـــر اخلطيـــب البغـــدادي بـــسنده ذو ،)٦١(اإلمـــالء للـــسمعاين ص

ـــراوي )احلـــديث خـــري مـــن مساعـــه لـــو : (قـــالوعـــن ابـــن مهـــدي  .)١١١ /٢( اجلـــامع ألخـــالق ال

  .)٣٤٦/ ٢( فتح املغيث )استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت جبنب كل حديث تفسري
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لتـستقيم عليهمـا البـشرية إىل يـوم القيامـة، والـذي جـاء �مـا هـو النـيب اخلـامت الـذي ال نــيب 
ٌ فبقاؤها مع القرآن بقاؤ حتمي-، بعده  ٌ.  

  : السنة ثوثيقا وشرحا واستنباطا-من أئمتنا األعالم-نعم لقد خدم السابقون 

فبحثـوا يف أحـواهلم، راو راو، ، الـسنة مـن الرواة فمن ناحيـة التوثيـق نظـروا فـيمن نقـل إلينـا
 ناهيـــك عـــن ، وتالميـــذه، وقـــوة حفظـــه مـــن عـــدمها،فعرفـــوا امســـه وكنيتـــه وبلدتـــه وشـــيوخه

  .عدالته، وأمانته

 كـــل ذلـــك مت بطريقـــة حمكمـــة ال يوجـــد يف تـــاريخ اإلنـــسانية ضـــبطا �ـــذه الكيفيـــة، حـــىت 
ْومست هذه األمة بأ َ

ِ
  .اإلسناد�ا أمة ُ

 فمـــن تـــوافرت فيـــه الـــشروط قبلـــوا حديثـــه ومـــن ال ردوا ،لك شـــروطا وضـــوابطووضـــعوا لـــذ

ُروايته ومل يقبلوا حديثه، وقـعدوا يف ذلك قواعد يف غاية الدقة واالنضباط َّ َ .  
 ،روايـة احلـديث إىل وفاتـهحتمـل هذه القواعد استمر إعماهلا مـع الـرواي منـذ إقدامـه علـى 

ُ ميــــزوا بــني مـــا رواه قبـــل  أو لغــري ذلـــكنه،فــإن اعـــرتاه غلــط أو وهـــم أو اخـــتالط لكــرب ســـ ََّ
االخـــتالط، ومـــا رواه بعـــده، وبلـــغ �ـــم االحتيـــاط أ�ـــم إن مل يتمكنـــوا مـــن معرفـــة مـــا رواه 

قبلـه توقفـوا يف روايتـه ؛ احتياطـا وخوفـا مـن أن يـدخل يف الـسنة أو الراوي بعد االختالط 

  . ما ليس منها

 وديانتـه، فتعقبـوا الكـذابني، وردوا أحـاديثهم ويتبع قضية التوثيق حبـثهم عـن عدالـة الـراوي
  . عندهم مردودمجيع حديثهفإن كذب الراوي يف حديث واحد ولو بالكلية، 

وبلغ �م االهتمام والعنايـة أ�ـم رحلـوا يف أرض اهللا الواسـعة، وجـابوا الفيـايف والقفـار، رمبـا 
دادي  حـــــىت ألـــــف اخلطيـــــب البغـــــ.)١(ألجـــــل التأكـــــد واالســـــتيثاق مـــــن حـــــديث واحـــــد 

  ."الرحلة يف طلب احلديث" : كتابه املاتع)هـ٤٦٣ت(

                                                           
ْحممـــود بـــن غـــيالن عـــن ) ٥٦٨ -٥٦٧ص (روى اخلطيـــب يف الكفايـــة �� )١ (  مسعـــت املؤمـــل : قـــالَ

ّذكــــر عنــــده احلــــديث الــــذي يــــروى عــــن ُأيب ُ ضل فــــ ( يف– صــــلى اهللا عليــــه وســــلم - عــــن النــــيب ،ُ

َ فلقيـت الرجـل الـذي يـروي هـذا ،أتيـت املـدائن:، قال- مساه - فقال حدثين رجل ثقة  ،)القرآن
 هذا الرجـل الـذي مسعنـاه منـه هـو بواسـط : فقال.ِّ حدثين ؛ فإين أريد البصرة: فقلت له،احلديث

 ،باملـــدائن= = إين كنـــت : فقلـــت، فلقيـــت الـــشيخً، فأتيـــت واســـطا:قـــال! يف أصـــحاب القـــصب

اسـم (َ قال إن هذا الذي مسعت منـه هـو بـالكالء . وإين أريد أن آيت البصرة،يك الشيخفدلين عل
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ِهكـــذا حظ
 وأخـــذت حيـــزا كبـــريا مـــن اهتمـــام ،ْيـــت قـــضية توثيـــق الـــسنة بالنـــصيب األكـــربَ

هـــذا العلـــم حيتـــوي علـــى ثالثـــة علـــوم . علمـــاء احلـــديث، وأصـــبحت علمـــا ضـــخما بذاتـــه

  :أساسية

عــد والقــوانني الــيت القوا: علــم مــصطلح احلــديث، أو علــم أصــول احلــديث وهــو: أحــدها
  .)١ (يعرف �ا حال سند احلديث ومتنه من حيث القبول والرد

العلــم الــذي يبحــث فيــه عــن أحــوال الــرواة مــن حيــث : علــم اجلــرح والتعــديل وهــو:الثــاينو

  .)٢(قبول روايتهم أو ردها بألفاظ خمصوصة، وعبارات معروفة لدي أصحاب هذا الفن

م الذي يبحـث يف أمسـاء الـرواة وأنـسا�م ومواليـدهم العل:علم الرجال وهو: والعلم الثالث

َُوكنــــاهم وألقــــا�م، ووفيــــا�م وطبقــــا�م، وأوصــــافهم وأســــباب العدالــــة والطعــــن فــــيهم مبــــا 
  .)٣(هاّيقتضي قبول روايتهم أو رد

  . وبني علم اجلرح والتعديل تداخل كما هو ظاهر-الرجالعلم – وبني األخري 

  . يطول ال تسعه هذه العجالةلكذ م يف والكال،هذا من جهة توثيق السنة
  .وأما اجلهة األخرى اليت خدمها العلماء فهي فقه احلديث والبحث يف معانيه

بل هو الثمـرة الـيت ، ًن علوم احلديث، ونوعا من أنواعهًفجعلوا معرفة فقه احلديث جزءا م

َمــن علــم احلــ (:)هـــ٤٠٥ت  ( احلــاكم أبــو عبــد اهللا يقــول.ُترجــى مــن دراســته ِْ ِ َديث معِ
َفــة رِ

ِ إذ هــو مثــرة هــذه العلــوم،ثِديَفقــه احلــ ِ
َ َُ ْ  فأمــا فقهــاء اإلســالم أصــحاب ، وبــه قــوام الــشريعة،ِ

ّالقياس والـرأي واالسـتنباط واجلـدل والنظـر فمعروفـون يف كـل عـصر وأهـل كـل بلـد ُّ  وحنـن ،ُ
                                                                                                                                           

ِّ حدثين ؛ فإين : فقلت له، فلقيت الشيخ بالكالء،فأتيت البصرة  !)ِّحملة مشهورة وسوق بالبصرة

ت  فلقيــ،ََّفأتيــت عبــادان! ََّ فقــال إن الــشيخ الــذي مسعنــاه منــه هــو بعبــادان ،ََّأريــد أن آيت عبــادان

 مث ، فقصـــصت عليـــه،أتيـــت املـــدائن! !  اتـــق اهللا ؛ مـــا حـــال هـــذا احلـــديث؟ : فقلـــت لـــه،خيالـــش

ِْ فدللت عليك، مث البصرةً،واسطا فـأخربين بقـصة هـذا ! َّ وما ظننت إال أن هؤالء كلهم قـد مـاتوا،ُ

يف  وأخــذوا ، وزهــدوا فيــه، فرأينــا النــاس قــد رغبــوا عــن القــرآن، إنــا اجتمعنــا هنــا:فقــال!احلـديث ؟ 

) شــرح األلفيــة (وانظــر.! ! فوضـعنا هلــم هــذه الفـضائل حــىت يرغبــوا فيـه ، فقعــدنا،هـذه األحاديــث

  . وجاء مثله عن شعبة وغريه كثري)٢/٨٦٢( البن حجر )النكت( و،)٢٦١ ـ ١/٢٦٠(للعراقي 
  ).٤١/ ١(تدريب الراوي �� )١ ( 

  ).٢١١/ ٢(أجبد العلوم ������� )٢ ( 

  ).٣٠٦/ ٢(املرجع السابق �� )٣ ( 
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َذاكرون مبشيئة اهللا يف هذا املوضـع فقـه احلـديث عـن أهلـه؛ ليـستدل بـذلك
ِ َِ َِ

ْ ََ ْ ْ ََ علـى أن أهـل َ
َّهذه الصنعة من تبح ِ ِ

َر فيها ال جيهل فقه احلَ َ
َ إذ هو نوع من أنواع هذا العلم،ثِديِ َ َُ ْ ِ()١( .  

بــل إن اإلمــام علــي بــن . هكــذا جعلــه احلــاكم نوعــا مــن أنــواع علــوم احلــديث، وجــزءا منــه

التفقه يف معـاين احلـديث نـصف (:  حيث يقول،جعله نصف العلم )هـ٢٣٤ت (املديين 
  . )٢() لعلم، ومعرفة الرجال نصف العلما

لــت خدمــة العلمــاء يف فقــه الــنص النبــوي وبيــان معانيــه فيمــا قــاموا بــه مــن شــروح ملــا َّومتث

  .نة يف تصانيفهمُّثون ومجعوه من السفه احملدَِّّصن
أبو الفضل شهاب الدين أمحـد بـن علـي : من ذلك ما فعله احلافظ ابن حجر العسقالين

بــدر الــدين أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد احلنفــي : ، والعيــين) ه٨٥٢ت(بــن حممــد الكنــاين 

، )هـــ٩٢٣ت(س أمحــد بــن حممــد القتيــيب املــصري أبــو العبــا:  والقــسطالين،)هـــ ٨٥٥ ت(
 ت(أبـو زكريـا حيـىي بـن شـرف احلـوراين :  والنووي،لبخاريصحيح اوغريهم يف شروحهم ل

ــــن عمــــر املــــالكي :  والقــــرطيب)هـــــ ٦٧٦ ــــو العبــــاس أمحــــد ب  وغريمهــــا يف )هـــــ ٦٧١ ت(أب

  )هـــ ٣٨٨ ت(أبــو ســليمان محــد بــن حممــد البــسيت : مــسلم، واخلطــايبصحيح شــرحهم لــ
  )هــ ٤٦٣ ت(ري القـرطيب َمَّيوسف بن عبد اهللا الن: شارح سنن أيب داود، وابن عبد الرب

  وكتابـه شـرح الـسنة،  )هــ٥١٦ ت(أبو حممد احلسني بن مسعود : شارح املوطأ، والبغوي

  .، وكثري كثريوغريهم
مث نظروا إىل األحاديث اليت ظاهرها التعـارض، فخـصوها بالتـأليف والتـصنيف، كمـا فعـل 

 ،)اخـتالف احلـديث( يف كتابـه )هــ ١٥٠ ت(حممـد بـن إدريـس املطلـيب : اإلمام الشافعي

ويـــل خمتلـــف أت(  يف )هــــ ٢٧٦ ت(أمحـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن مـــسلم الـــدينوري : وابـــن قتيبـــة
 ت(زدي احلنفـــــي أبـــــو جعفــــر أمحـــــد بــــن حممــــد بـــــن ســــالمة األ: ي، والطحــــاو)احلــــديث

  .)شرح مشكل اآلثار( يف )هـ٣٢١

جبانـــب ذلـــك خصـــصت مؤلفـــات للكلمـــات الغريبـــة يف احلـــديث، مـــساعدة لفهـــم الـــنص 
مـود بـن أبو القاسـم جـار اهللا حم:  كما فعل الزخمشري.النبوي ملن أراد الوقوف على معناه

كمــا ، و)الفــائق يف غريــب احلــديث: ( يف كتابــه)هـــ ٥٣٨ ت(عمــر بــن حممــد اخلــوارزمي 

                                                           
  ).٦٣(  معرفة علوم الحدیث ص )١( 

    .)٩٦-٩٥(كتاب الضعفاء والمتروكین للنسائي ص  )٢( 
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:  يف مــــصنفه)هـــــ٦٠٦ ت(أبــــو الــــسعادات املبــــارك بــــن حممــــد اجلــــزري : فعــــل ابــــن األثــــري
  .ا البابذ وهو أمجع الكتب يف ه)النهاية يف غريب احلديث واألثر(

 اهتمـوا بالـسياق الـذي قيـل - أعين البحـث يف معـاين احلـديث– الطريقةه ذخالل هيف و

احلديث، والتصرف النبوي الذي ورد فيه النص، وميزوا بني ما هـو للوجـوب ومـا هـو فيه 
 ورد  مــاأو  أو كــان علــى ا�ــاز، ومــا هــو لإلرشــاد، وبــني مــا جــاء علــى احلقيقــة،،للنــدب

َّعلى سبيل التهديد والتغليظ والزجر وال يقصد به حقيقة اخلطاب َّ َّ.  

 هـو موضـوع -َّيظ والتهديـد مـن األحاديـث َّ أعـين مـا ورد علـى سـبيل التغلـ-وهذا األخري
  .هذا البحث

َّفــإن املطــالع لكتــب شــروح احلــديث، جيــد تطبيقــات كثــرية لــشراح احلــديث يقولــون فيهــا ُّ ُ
ِ َ

ُ
َّ :

َّإ�ا وردت على سبيل التغليظ والزجر   . َّوأن حقيقتها غري مرادة ،َّ
َّم أن احلـديث ورد مـورد ًجيدهم أحيانا يذكرون يف استدالال� وكذا املطالع لكتب الفقهاء

َّالزجــــر والت َّهويــــل، ومــــن مث مل يــــروه دلــــيال علــــى مــــا جــــاء بــــه ظــــاهره، وترتــــَّ َ ً لــــك ذب علــــى ََّ

  .اختالف احلكم الشرعي يف املسألة الواحدة
 مـا يفيـده احلـديث ابينـم ؛ البحث حول هذا املوضوع وقوته يف  تعاىلفاستعنت حبول اهللا

  . على ذلك الشرعي املرتتب واحلكمألثرا وخرج خمرج الزجر والتغليظا ذإ

ر والتغلــيظ وأثــره علــى فقــه خــروج الــنص النبــوي مخــرج الزجــ" :ومسيــت هــذا البحــث
  ."الحديث

  

  : وأسباب اختياري لهأهمية الموضوع
  : أمور عدةتكمن أمهية هذا املوضوع يف

ِ النبوي الشريف، ويـبعِّ فهم النصىُ أنه يساعد عل:أوال
تفـسريه، هـذا ُد عـن االحنـراف يف ُْ

كمـا يـؤدي إىل العبـث .ي يؤدي إىل خلل يف التطبيق العملي للـسنة املطهـرةذاالحنراف ال
بالنصوص الشرعية، وال حيقق مصلحة املكلفني، على عكـس مـا جـاءت بـه الـشريعة مـن 

  .حتقيق املصاحل ودفع املضار

له، كمـا  مـن خـالل تأصـي، إخراج فكرة متكاملة عن املوضـوع تـشتمل علـى قواعـده:ثانيا
تشتمل على تطبيقاته العملية على األحكـام الـشرعية، وذلـك مـن خـالل مجـع شـتات مـا 



 

 

٧٤٤ 

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدابع املجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

َّنــه ورد علــى ســبيل الزجــر أممــا قيــل فيــه   ممــا هــو منثــور يف بطــون الكتــب،،ذكــره الــسابقون
  . َّوالتغليظ

 دراســـة أفـــردت هـــذا -حبـــسب مـــا اطلعـــت عليـــه بعـــد البحـــث والتنقيـــب–مل أجـــد : ثالثـــا

 مــستقل، أو دراســة مفــصلة علــى الــرغم مــن أمهيتــه وتطبيقاتــه الكثــرية يف املوضــوع ببحــث
  .كتب شروح احلديث

 وفهمهــــا يف إطارهــــا ،إظهــــار وإبــــراز كثــــري مــــن األحكــــام الــــشرعية علــــى حقيقتهــــا :رابعــــا

خاصـــة يف مـــسائل التكفـــري والـــصحيح، بعيـــدا عـــن التاويـــل الفاســـد أو الفهـــم اخلـــاطيء، 
  . توضيح وبيانوغريها مما متس احلاجة فيه إىل

 أحـدَّ احلديث خـرج خمـرج الزجـر، وهـو َّ املرتتب على القول بأن الفقهيبيان األثر:خامسا

  .أسباب اختالف الفقهاء يف احلكم الشرعي
  :إىل مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة البحث قسمتهذا، وقد  :تويات البحثحم

ء يف خدمـــة الـــسنة املطهـــرة عـــن جهـــود العلمـــاخمتـــصرة ة ذ نبـــكرت فيهـــاذ فـــ:أمـــا المقدمـــة

  . يف البحثخطيت أمهية املوضوع وأسباب اختياري له وذكرتمث توثيقا وتفسريا، 
  .ىل املوضوع متهيدا للوصول إاصطالحات وتعاريففعبارة عن : التمهيدوأما 

ــــة أن  :األولالفــــصل  ــــة معرف ــــويخطــــاب الالكيفي ــــد والزجــــر نب ــــة وَّ للتهدي ــــه ثالث في

  :احثمب
َّناول األصولييني ملسألة خروج اخلطاب خمرج الزجر والتغليظت:  األولالمبحث َّ.  

  .َّ للتهديد والزجر وليس على حقيقتهنبويطاب الاخلكيفية معرفة أن : الثانيالمبحث

 ورد مـورد لـنص النبـويأن اتطبيقـات القرينـة والـسياق يف الداللـة علـى :  الثالثالمبحث
  .الزجر والتهديد

َّ للزجــر والتهديـــد  الحـــديثقـــول بــأن ســياق مـــا يفيــده ال: الثــانيالفــصل وفيــه ثالثـــة َّ

  باحثم
َّ للزجــــر والتهديــــد ولــــيس  احلــــديث مــــا يفيــــده القــــول بــــأن ســــياق: األولالمبحــــث علــــى َّ

  .حلقيقةا

َّمورد التهديد والزجرورد   النبوي إذا النصأنواع ما أفاده:  الثانيالمبحث َّ.  
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 توفيقـا  والتغلـيظَّلزجرخرج خمرج احلديث جلوء العلماء إىل القول بأن ا:  الثالثالمبحث
أمثلــة تطبيقيــة مــع ذكــر  ، والزالــة االشــكال عنهــا،بــني األحاديــث الــيت ظاهرهــا التعــارض

  .لكذلعلماء يف لصنيع ا

حكــم تأويــل أحاديــث الوعيــد واألثــر المترتــب علــى مــا خــرج منهــا  :الثالــثالفــصل 
م تأويـل أحاديـث الوعيـد حكـ:  األولالمبحـث :مبحثـانوفيـه مخرج الزجر والتغليظ 

  .عند السلف ومناقشة ذلك، وبيان الراجح

َّلزجـر والتغلـيظ علـى األحكـام الـشرعية، مـورد ارد اوالـ  النبـويأثـر الـنص:  الثـانيالمبحث َّ
   .مع ذكر بعض النماذج التطبيقية

مث ذيلـــت . ه الدراســـةذ هـــا توصـــلت إليهـــأهـــم النتـــائج الـــيتكرت فيهـــا ذفـــ: وأمـــا الخاتمـــة

  . املراجع واملصادر اليت استقيت منها البحثذلك بأهم
 وال أدعــي يف هــذا البحــث كمــاال، كمــا ال أنفــي عنــه نقــصا، فهــذا مــن خــصائص ..اهــذ

 اإلنسان من التقصري والنسيان، لكـن حـسيب أين أردت اخلـري، وبـذلت اجلهـد قـدر طـاقيت

وأن جيعـل هـذا فأرجو من ريب الكرمي أن يعفو عن الزلل وأن يتجاوز عن اخلطأ، . البشرية
  . ونافعا ملن يطالعه من املسلمني،العمل خالصا لوجهه الكرمي

  

  وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 
  وصلى اهللا وسلم وبارك على سيد الثقلني وإمام املرسلني سيدنا وموالنا حممد 

  .نيوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العامل. وعلى آله وصحبه والتابعني

  

  . عبد اهللازين العابدين مصطفى رضوان/ كتورد :كتبه
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���������������������� �

  

َعـــرف ُأ قبـــل البـــدء يف صـــلب املوضـــوع، والكـــالم علـــى قواعـــده وتطبيقاتـــه أن مـــن اجلـــدير ِّ َ
  .  اخلوض فيه والتصدي لبيانهتمبصطلحات الباب تيسريا للوصول إىل ما أرد

  .زجره وازدجره، فانزجر وازدجر: يقال. يراد به املنع والنهىَّيطلق الزجر و:َّالزجرً أوال

ًزجره عنه يـزجره زجرا": وسقال يف تاج العر ْ َ َُ َ َْ َ منـعه و�اه وانـتـهـره:َ ََْ ُ َ َّوحيـث وقـع الزجـر يف ...ََ َ َ َ
ْاحلديث فإمنا يـراد به النـهي َّ ُ َُ َ

ِ ٌ وهو مزجور ومزدجر.ِ
ِ
َ ْ ُْ ُ َوقد زجـره عـن الـسوء فـانـزجر...َ ََْ

ِ ُّ َ َ" )١(  .

ِوزجرت فالنا عن السوء فانـزجر وهو كالردع لإلنسان": وقال ابن منظور ْ َّ َ َ ََْ
ِ ُّ ً ُ ْ َ")٢(.  

    .)٣("منع بتهديد" : الزجر فقال- البقاءأيب نقال عن–وعرفه املناوي 

َّوهو التـشديد، يقـال غلـ :َّا التغليظًثاني ِالغلـظ ضـد الرقـة يف "ظ عليـه األمـر شـدده عليـه،وَّ ِّّ ّ ُ َ
ْق والطبــــع والفعــــل واملنطــــق والعــــيش، وحنــــو  ذلــــكَْاخللــــ ْ

ِ ْ
َ ْ

ِ ّالــــشدة يف اليمــــني، : َّوالتغلــــيظ...ِ
ًوتـغليظ اليمني تشديدها وتوكيدها، وغلظ عليه الشيء تغليظا َ

ََّ ِ َ َُ
ِ ُِ ْ" )٤(.  

  :ومن األلفاظ ذات الصلة

َّ والتفخيم التعظيم، يقال:َّالتفخيمً  أوال َّرجل فخم أي عظيم القـدر وفخ" :َّ َ َّمـه وتـفخمـه َْ َ َ
َّأجله وعظمه َّ َّوفخم الكالم عظمه... َ َّ َ")٥(.   

َّ هـــو التخويـــف والتفزيـــع، قـــال يف اللـــسان:َّالتهويـــلً ثانيـــا َاهلـــول املخافـــة مـــن األمـــر ال ": َّ ُ ْ َ
ِيــدرى مــا يـهجــم عليــه

ْ َ َوهــالين األمــر يـهــولين هــوال أفــزعين...َْ َ َ ً ْ َ ُ َُ َ ُ َ َّوالتهويــل التفزيــع...ِ ْوهلتــه ...َّ ُ
َهتال أفزعته ففزع وقد هول عليه والتـهويل والتهاويل ما هول بهفا ِّ ُ َُ

ِ َِّ َّْ َّ َ ْ" )٦(.  

                                                           
   ��).زجر(مادة ) ٢٣١/ ٣(الصحاح اجلوهري : وانظر). ٤١١ -٤١٠/ ١١(تاج العروس � )١ ( 

  ). ٣١٨/ ٤) (زجر(لسان العرب مادة � )٢ ( 
  ). ٣٨٤(التوقيف على مهمات التعاريف ص� )٣ ( 
  ��).غلظ(مادة ) ٤٤٩/ ٧(بق املرجع السا� )٤ ( 

  .)فخم(مادة ) ٤٤٩/ ١٢(املرجع السابق � )٥ ( 
  ).هول(مادة ) ٧١١/ ١١(�املرجع السابق� )٦ ( 
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ْوهو التخويف، قال ابن منظـور: َّا التهديدًثالث ُوالتـهـدد والتهديـد والتـهـداد مـن الوعيـد ": َّ ُْ َّ َّ َُّّ َ
  . )١( "والتخوف

َوهــو التخويــف أيــضا، مــن الفعــل رهــب، قــال ابــ :َّا الترهيــبًرابعــ
ِ
َ الــراء واهلــاء " :ن فــارسَّ

َّأحدمها يدل على خوف، واآلخر على دقة وخفة: والباء أصالن ِ ّ ِ َ
ٍ ُّ")٢(.  

ْ والرهبة َرهـب بالكـسر يـرهـب رهبـة ورهبـا بالـضم ورهبـا بالتحريـك أي ".  اخلـوف والفـزع:َّ ً ًَ ََ ُ َ َْ ًْ َ َُ َْ
ِ

َخــــاف، ورهـــــب الــــشيء رهبـــــا ورهبـــــا ورهبــــة خافـــــه ً ْ َْ َ َ ًَ ًَ َ َ
ِ َوأرهبـــــه ور.... َ َ َ َهبــــه واســـــتـرهبه أخافـــــه ْ َ َ ََ ْ َ َّ

  .)٣("ََّوفـزعه
ًرهبت الشيء رهبا ورهبة" :وقال الليث َ ْ َ َ ََ ُ ْ

ُ أي خفته:ِ ْ ً وأرهبت فالنا،ِ ُ ْ َ َْ" )٤( .  

َّيظهر ممـا سـبق أن الزجـر والتهويـل والتغلـيظ والتفخـيم والرتهيـب ألفـاظ تـدل علـى الـشدة  َّ
  .واملبالغة يف النهي عن الشيء واملنع منه

األلفــاظ داللــة علــى املعــىن املــراد وليــست مقــصودة لــذا�ا، در اإلشــارة إليــه هنــا أن ممـا جتــو

العــــربة باملقاصــــد واملعــــاين ال ": وإمنــــا هــــي أدوات يتوصــــل �ــــا إىل املعــــىن، ومــــن هنــــا قــــالوا

  ."باأللفاظ واملباين
ظ إرادة املعىن آكد من إرادة اللفظ؛ فإنـه املقـصود واللفـ" :)هـ٦٥٦ت  ( يقول ابن القيم

  . )٥("وسيلة هو قول أئمة الفتوى من علماء اإلسالم

االعتنـــــاء باملعـــــاىن املبثوثـــــة ىف اخلطـــــاب هـــــو املقـــــصود " :)هــــــ٧٩٠ت (ويقـــــول الـــــشاطيب 
األعظــم؛ بنــاء علــى أن العــرب إمنــا كانــت عنايتهــا باملعــاين، وإمنــا أصــلحت األلفــاظ مــن 

 وســيلة إىل حتــصيل املعــىن وهــذا األصــل معلــوم عنــد أهــل العربيــة، فــاللفظ إمنــا هــو. أجلهــا

املراد، واملعىن هو املقصود، وال أيضا كل املعاىن فإن املعىن اإلفرادي قد اليعبأ بـه إذا كـان 
  . )٦( "املعىن الرتكيىب مفهوما دونه

                                                           
  �).٤٣٢/ ٣(، لسان العرب )١١٨/ ٣(الصحاح � )١ ( 
  ).٤٤٧/ ٢(معجم مقاييس اللغة � )٢ ( 

  ).رهب(مادة ) ٤٣٦/ ١(لسان العرب � )٣ ( 
  �).١٥٥/ ٦(�ذيب اللغة � )٤ ( 

  ).٧٧/ ٣(عالم املوقعني ا� )٥ ( 

  .)٨٧/ ٢(املوافقات � )٦ ( 
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ُ فال يقصد به حقيقـة اخلطـاب،وقد خيرج الكالم من احلقيقة إىل ا�از َ  بـل يـراد بـه معـىن ،ُ
 الــيت تــدل عليهــا قرينــة مــن القــرائن، أو أمــارة مــن األمــارات، أو ،آخــر مــن املعــاين ا�ازيــة

ولـــون مـــن ألـــوان  ســياقا مـــن الـــسياقات اللفظيـــة أو احلاليـــة، وهـــو نــوع مـــن أنـــواع البالغـــة،

  . الفصاحة
 خاطــب العــرب -أويت جوامــع الكلــمقــد و هــو أفــصح مــن نطــق بالــضاد، -   والنــيب 

راكيــب كالمهــم، فاســتعمل التــشبيه وا�ــاز بلغــتهم وأقــام علــيهم احلجــة مبــا يفهمــون مــن ت

ا اإلطــار، ذفالبــد أن يفهــم كالمــه يف هــذلــك مــن األســاليب البالغيــة، والكنايــة إىل غــري 
  .وأن مييز بني ما هو على احلقيقة أو أجري جمرى ا�از

 أسـلوب املبالغـة يف  نبويـة الـيت كـان يـتكلم �ـا الرسـولَّوعلى هذا فإن من األسـاليب ال

ُالرتغيــب الــذي يقــصد بــه التحبيــب يف املــأمور، والرتهيــب الــذي يــراد :  والرتهيــبالرتغيــب ُ َُ
َّبه التهديد والزجر واالنتهاء عن احملظور َّ.  

َال يـقـــصد بـــه اللفـــظ احلـــريف للخطـــاب النبـــوي، بـــل يـــراد �ـــا أمـــور أخـــرى، ذه املبالغـــة وهـــ ُْ
ِحــــسب مــــا دل عليــــه الــــسياق، أو عــــر ء األصــــول، ممــــا ف بــــالقرائن، علــــى مــــا بينــــه علمــــاُ

  . التايلبحثسيكون احلديث عنه يف امل
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  : األولالفصل

َّتناول األصولييين لمسالة ما خرج مخرج الزجر والتغليظ:  األولالمبحث َّ  

  

ي بعــــده يتــــصل مبوضــــوعنا اتــــصاال وثيقــــا وال ينفــــك عنــــه حبــــال مــــن ذ والــــحــــثبا املذهــــ

عليهــا املوضــوع ويتأصــل مــن خالهلــا  الــيت ينبــين ذ هــو مبثابــة القواعــد األساســيةاألحــوال؛ إ
شأنه شـأن بقيـة األحكـام . د عن االحنراف يف فهم النص الشرعيِتأصيال صحيحا، ويبع

   .الشرعية املبنية على القواعد األصولية املأخوذة من علم أصول الفقه

َّتعر: فأقول َّض األصوليون ملسالة خروج اخلطاب خمـرج الزجـر والتهديـد يف مواضـع متفرقـة َ َّ
  .من مباحث أصول الفقه

وأن هلمـــا معـــان جمازيـــة متعـــددة، غـــري مـــا  فمـــثال تكلمـــوا عليـــه يف مبحـــث األمـــر والنهـــي،

  .تدالن عليه من حقيقة األمر والنهي
 الظــاهر واملــؤول، حيــث ذكــروا أن الظــاهر ميكــن أن يـــأول إذا : مبحــثوكــذا تنــاولوه يف 

  . دل عليه دليل

  .هوم املخالفة، وشروط االستدالل به عن مف حديثهمكما تكلموا عليه أثناء
 إن األمــــر علــــى :أمــــا يف بــــاب األمــــر والنهــــي فجــــاءت عبــــارا�م مقتــــضبة خمتــــصرة، قــــالوا

احلقيقــة مــا مل خترجــه قرينــة عــن هــذا األصــل فيكــون للتهديــد، أو غــريه مــن املعــاين ا�ازيــة 

  .اليت تدل عليها القرائن
ًمخــسة عــشر وجهــا، ) إفعــل(اين صــيغة  يف معــ)هـــ٥٠٥ت ( أبــو حامــد فقــد ذكــر الغــزايل

َّالتهديـــد، ومثـــل لـــه بقولـــه تعـــاىل: منهـــا َّ: ﴿    RQ   P   O ﴾]َِّفـــصلت واإلنـــذار ، ]....٤٠:ُ

  .]٤٦:املرسالت[﴾ Ë   Ê   ﴿ :كقوله
َّوهذه األوجه عدها األصوليون شغفا مـنهم بـالتكثري، وبعـضها كاملتـداخل، فـإن": مث قال ً 

ـــــــــه ـــــــــ(: قول ْكـــــــــل ممـــــــــا يلي
ِ
َ َِّ ْ ـــــــــدوب إليهـــــــــا، وقولـــــــــه)َكُ   :  داخـــــــــل يف النـــــــــدب، واآلداب من

 ﴿n ﴾ لإلنذار قريب من قوله : ﴿   RQ   P   O  ﴾١( "الذي هو للتهديد(.  
  . )٢( هذه املعاين لصيغة األمر يف كتابه اإلحكام )هـ٦٣١ت  (وكذا ذكر اآلمدي

                                                           
  .)٢٠٤( ص املستصفى� )١ ( 

  ).٣٩٤/ ١(��اإلحكام يف أصول األحكام� )٢ ( 
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ُعـــد التـــاجو ذكـــر  يف اإل�ـــاج ســـتة عـــشر وجهـــا لـــصيغة إفعـــل، مث )هــــ٧٧١ت( الـــسبكي َّ
َِّفـصلت[﴾ RQ   P   O   ﴿:َّ ومثل له بقولـه تعـاىل،َّالتهديد: اخلامس فقالالوجه   مث ] ٤٠:ُ

﴾ r   q   p   o   n   m  ﴿: َّومـــــن التهديـــــد اإلنـــــذار كقولـــــه تعـــــاىل": قـــــال

َّ وال شك يف ثبوت الفرق بينهمـا؛ إذ التهديـد ، وقد جعله مجاعة قسما آخر]٣٠:إبراهيم[
m   ﴿: ار هو اإلبالغ، لكـن ال يكـون إال يف التخويـف فقولـه تعـاىلهو التخويف، واإلنذ

   n﴾وقــال صــفي الــدين  .الم املخــوف الــذي عــرب عنــه بــاألمر أمــر بــإبالغ هــذا الكــ

الفـــرق بينهمـــا أن اإلنـــذار جيـــب أن يكـــون مقرونـــا بالوعيـــد كمـــا يف اآليـــة : اهلنـــدي وغـــريه
مقرونـا وقـد ال يكـون، وقيـل يف الفـرق َّاملذكورة، والتهديد ال جيب فيه ذلك بل قد يكون 

 وكلهــــا فــــروق ،َّإن التهديــــد يف العــــرف أبلــــغ مــــن الوعيــــد والغــــضب مــــن اإلنــــذار: بينهمــــا

َّوالعالقة بني التهديد والوجوب املـضادة؛ ألن املهـدد عليـه إمـا حـرام أو مكـروه . صحيحة
ف وهـــو  وكيـــ،إلنـــذاروعنـــدي أن املهـــدد عليـــه ال يكـــون إال حرامـــا وكـــذلك ا. كـــذا قيـــل

  .انتهى. )١( "مقرتن بالوعيد

ـــه لـــه أربعـــة عـــشر )هــــ٧٩٤ت (هـــذا يف صـــيغة األمـــر، أمـــا النهـــي فقـــد ذكـــر الزركـــشي  أن
ال متتثـل : كقولك ملن ال ميتثـل أمـرك": َّالتهديد، قال: وجها، وذكر يف الوجه الثاين عشر

  .)٢( "أمري

احبتهما قرينـة تـدل  إذا صـ)األمـر والنهـي(وهكذا يكـاد جيمـع األصـوليون علـى أن صـيغة 
 فــإن -مـن الوجـوب لـصيغة األمــر واحلرمـة لـصيغة النهـي–َّعلـى غـري مـا دل عليـه ظاهرمهــا 

أو الكراهــة ، سـواء  اقتــضت النـدب، أو اإلباحــة. مقتـضامها حينئــذ مـا دلــت عليـه القرينــة

َّأو التهديد والزجر أو غري ذلك َّ.  
  .مبوضوعنا هو الظاهر واملؤولذي تعرض له األصوليون وله صلة أما املوضع الثاين ال

مــا ال يفتقــر يف إفادتــه ملعنــاه إىل غــريه ســواء أفــاده وحــده أو أفــاده " :والظــاهر عنــدهم هــو

  .مع غريه
عبـارة عـن احتمـال يعـضده دليـل يـصري بـه أغلـب علـى الظـن مـن املعـىن : وأما املؤول فهـو

  .)٣( " الظاهرالذي دل عليه

                                                           
  � ).١٨/ ٢(اإل�اج يف شرح املنهاج � )١ ( 

  �).١٥٦/ ٢(البحر احمليط � )٢ ( 

  � ).٢٣٢- ٢٢٩/ ٣(انظر احملصول �� )٣ ( 
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  .ني أو أكثر وهو يف أحدمها أظهر وأقوىما احتمل معني: الظاهر: وبعبارة أخرى
  .هو صرف اللفظ عن ظاهره ملعىن حمتمل مرجوح بديل: والتاويل

  .َّذ يقدم على الظاهر؛ ألنه أصبح ظاهراا كان املؤول قويا وله قرينة ودليل قوي فعندئذوإ

ِالولـــد للفـــراش( قولـــه : مـــن ذلـــك َ
ِ ِْ ُ ُفظـــاهره أن الولـــد يـنـــسب للفـــراش الـــذي. )١() ََ َ َ ولـــد ُْ

ِ
ُ

ُ ومحل احلديث على هذا الظاهر بعيـد كمـا هـو ظـاهر؛ حيـث أن املولـود ال يـنـسب ،عليه َ ُْ َّ

ُإىل الفراش وإمنا يـنسب إىل من ولد على فراشه َ ُْ.  
 :ومـــن هنـــا محـــل العلمـــاء اللفـــظ الـــوارد يف احلـــديث علـــى الكنايـــة، قـــال صـــاحب املفهـــم

ِّ يــــصريها كــــالفراش:فرشها ؛ أي كنايــــة عــــن املوطــــوءة ؛ ألن الــــواطئ يــــست:الفــــراش هنــــا( َ ُ. 

ـــه ٌ أن الولـــد الحـــق بـــالواطئ:ويعـــين ب
ـــه علـــى أن املـــراد بـــه . ِ وأصـــحاب أيب حنيفـــة حيملون

  . )٢()صاحب الفراش

  

ِوحيك يا أْجنشة رويدا سوقك بالقوارير( : لغالمه احلادي وكقوله
َ َ ُْ ِ َ َ ََ ْ َ ً ْ َُ ََ َ َ َْ ()٣( .  

                                                           
، )٢١٠٥(تفــسري املــشبهات حــديث :  بــابالبيــوع،: كتــاب )٧٢٤/ ٢ (البخــاريأخرجــه �� )١ ( 

، )١٤٥٧( حــــديث الولــــد للفــــراش وتــــوقي الــــشبهات : بــــاب،)١٠٨٠/ ٢ (مــــسلم يف الرضــــاعو

، )١٤١٨(القضاء باحلاق الولد بأبيه برقم : القضاء، باب: ، كتاب)٧٣٩/ ٢(ومالك يف املوطأ

، )٢٢٧٥ (الولـد للفـراش حـديث: يف الطالق، بـاب) ٢٤٩/ ٢(، وأبو داود )٢٤٠٨٦(وأمحد 

ـــد للفـــراش حـــديث : الرضـــاع، بـــاب: كتـــاب) ٤٦٣/ ٣(ي ذوالرتمـــ  ،)١١٥٧(مـــا جـــاء أن الول

، وابــن )٣٤٨٤(احلــاق الولــد بــالفراش حــديث : الطــالق، بــاب: كتــاب) ١٨٠/ ٦(والنــسائي  

كلهـــم مـــن ) ٢٢٣٦(والـــدارمي ) ٢٠٠٤(حـــديث : النكـــاح، بـــاب: كتـــاب) ٦٤٦/ ١(ماجـــة 

  ��حديث عائشة رضي اهللا عنها

  �).٢٩/ ٦(املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم �� )٢ ( 
ب، ذيف املعــاريض مندوحــة عــن الكــ: األدب، بــاب: كتــاب) ٢٢٩٤/ ٥(أخرجــه البخــاري �� )٣ ( 

رمحـــة النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم للنـــساء : الفـــضائل، بـــاب: ، ومـــسلم كتـــاب)٥٨٥٧(حــديث 

ْ أَنــس بــن كلهــم مــن حــديث) ١٣٦٤٢( وأمحــد يف مــسنده ،)٢٣٢٣(حــديث  ٍمالــك َ ِ
رضــي اهللا َ

ِكان للنَّيب صلى اهللا عليه وسلم حاد يـقال له َأْجنشة وكان حسن الصوت:  عنه ونصه
ْ َّ َ َ َ ُ ََ ََ ََ ُ ََ َ ُ َ ُ ٍ ِ

ِّ َُ فـقال له ،ِ َ َ َ
ُّالنَّيب صلى اهللا عليه وسلم ِرويدك يا َأْجنشة ال تكسر القوارير( :ِ

َ َ َ ُْ ْ ُ
ِ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ.(�  
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ساء قـوارير لـضعف عـزائمهن تـشبيها ّمسـى النـ(العلمـاء قـال  ،َساءِّ النـ:فاملراد بـالقوارير هنـا
  .)١() بقارورة الزجاج، لضعفها واسراع االنكسار اليها

ُلعـــن اهللا (:  محــل الظاهريــة حــديثذا ملـــالــا كــان التأويــل بعيـــدا فــإ�م مل يقبلــوه، وذوأمــا إ َ ََ
ْالـسارق يـس َ َ َق البـِرَّ لـك ذوعلـل يـد؛ هـو بع: قـال الزركـشي. علـى بيـضة احلديـد. )٢() َةَضْيـُ

  .)٣( أن سياق احلديث يقتضي خالفهب
ير منهـــا ولـــو كـــان املـــسروق قلـــيال  ذاحلـــديث مـــسوق للرتهيـــب مـــن الـــسرقة والتحـــ: قلـــت

ذيرا مـن مغبـة االعتـداء علـى  وحتـَّ مبالغة يف الزجـرذا األسلوباحلديث �جاء فكالبيضة، 
  .أموال الناس

ـــــــسالم ـــــــصد صـــــــلى اهللا (:قـــــــال صـــــــاحب ســـــــبل ال َفمـــــــا ق َ َ ـــــــهع ََ َُ إال املبالم وســـــــللي ـــــــَّ َة يف َغ
ِهيبرتال ِ()٤(.  

َّوأما املوضع األخـري الـذي تطـرق لـه األصـوليون وهـو يتـصل أيـضا مبـسألة خـروج اخلطـاب 
َّخمــرج التغلــيظ والزجــر، فهــو عنــد كالمهــم عــن االســتدالل مبفهــوم املخالفــة قــال يف شــرح . َّ

: ومــن شــرطه أيــضا" :-خالفــةأثنــاء الكــالم عــن شــروط العمــل مبفهــوم امل-الكوكــب املنــري 
ــوم اآلخــر أن (: أن ال يكــون خــرج خمــرج تفخــيم كحــديث ــؤمن باللــه واليـ ْال حيــل المــرأة تـ َ َِ ِ ِ ِ ِِ

ْ َْ َ َّ َِ ُ ْ ُ
ٍ
َ ْ ُّ َ

َحتد على ميت فـوق  ْ َ
ٍ َِّ ََ َّ  للتفخيم يف األمر، وأن هـذا ال يليـق )اإلميان( احلديث فقيد )ٍالثَثُِ
  .)٥( "مبن كان مؤمن

 ََّومــــن مث. لتفخــــيم أو املبالغــــة يـــؤثر يف احلكــــم املرتتــــب علــــى الــــنصفخـــروج القيــــد خمــــرج ا
ّاختلفــوا يف أثــر ورود االحتمــال علــى القيــد املخــصص للمنطــوق بــاحلكم، فهــل يــشرتط "

                                                           
  �).٨١/ ١٥(شرح النووي � )١ ( 
 وبـاب ،)٦٧٨٣ (حـديثّ لعـن الـسارق إذا مل يـسم، : بـاب، احلـدود: البخاري كتـابجهأخر� )٢ ( 

ـــــدة[ ﴾/   0   1   2 ﴿ :قـــــول اهللا تعـــــاىل حـــــديث  ]٣٨:املائ

 )١٦٨٧(حــديث  حــد الــسرقة ونــصا�ا، : بــاب، احلــدود:، كتــاب٣/٣١٤مــسلم ، و)٦٧٩٩(

بيـضة فتقطـع يـده ويـسرق لعن اهللا الـسارق يـسرق ال(لفظه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، و

  �.)احلبل فتقطع يده

  .)٣٢/ ٣(البحر احمليط للزركشي� )٣ ( 

  ).٤٢٨/ ٢( سبل السالم  )٤ ( 
  .واحلديث املذكور سيايت خترجيه قريبا إن شاء اهللا). ٤٩٢/ ٣(شرح الكوكب املنري � )٥ ( 
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َّفيه أن يتمحض القيد الوارد يف النص إلفادة نفي احلكم عن غري املقيد املنطوق به، بـأن 
   الفائدة املعينة؟ينتفي كل احتمال لفائدة تشريعية غري هذه

ّذهــب مجهـــور األصـــوليني مــن القـــائلني مبفهـــوم املخالفـــة إىل اشــرتاط متحـــض داللـــة القيـــد 
على إفادة نفي احلكم عن غري املقيـد املنطـوق بـه، حبيـث ال يفيـد فائـدة تـشريعية أخـرى، 
فينقطــع كــل احتمــال بكينونــة القيــد خــرج خمــرج الغالــب أو جــيء بــه لبيــان االمتنــان، أو 

ـــ ـــدة تـــشريعية التهوي ـــة فائ ل والتفخـــيم، أو ورد يف حمـــل رفـــع إشـــكال وحـــل إعـــضال، أو أي
  .أخرى

وعليــــه يــــرى هــــذا الفريــــق أن القيــــد إن دل علــــى فائــــدة غــــري فائــــدة التقييــــد احملــــض بطــــل 
االســـتدالل بداللـــة مفهـــوم املخالفـــة؛ إلن املفهـــوم املخـــالف الزم عقلـــي مـــستفاد بداللـــة 

احلكم وتقييده، وورود الداللة املثـرية الحتمـال فائـدة ّاملنطوق على تعني القيد لتخصيص 
ّأخــرى يرفــع املالزمــة العقليــة؛ لعــدم التعــني إلرادة التقييــد فتكــسى الداللــة بثــوب اإلمجــال 

  .لقيام مثار االحتمال
إذا تــــــردد "وهــــــذا الــــــرأي ينقلــــــه األصــــــوليون عــــــن الــــــشافعي نفــــــسه؛ إذ يــــــذهب إىل أنــــــه 

�خـــصص وبـــني قـــصد إخـــراج الكـــالم علـــى جمـــرى التخـــصيص بـــني تقـــدير نفـــي مـــا عـــدا امل
 يف العـــــرف فيـــــصري، تـــــردد التخـــــصيص بـــــني هـــــاتني احلـــــالتني كـــــرتدد اللفـــــظ بـــــني جهتـــــني

  ."االحتمال فيلتحق باحملتمالت
وخـــالف يف هـــذه املـــسألة إمـــام احلـــرمني اجلـــويين، إذ يـــرى أن خـــروج القيـــد خمـــرج الغالـــب 

ـــه علـــى نفـــي احلكـــم عـــن غـــري  املقيـــد، وإن كـــان يفـــتح عليـــه ســـبل املعتـــاد ال يبطـــل داللت
  . )١("التأويل، وقد وافقه على هذا الرأي الشيخ العز بن عبد السالم

َّ أسـلوب التهديـد والزجـر هـو مـن ا�ـاز ولـيس حقيقـة يف األمـر َّأن: إلىنخلص مما سبق َّ
  .أو النهي

َّ اخلطـــاب ميكـــن أن يـــصرف عـــن ظـــاهره ويقـــصد بـــه الزجـــر أو التهديـــد، إذا دَّوأن َّل عليـــه َّ

  .دليل وقامت معه قرينة تؤيده
ال ينـــتهض أن  -عنـــد القــائلني بـــه-َّخمـــرج الزجـــر أو التفخــيم  خــروج مفهـــوم املخالفــة َّوأن

  .  خالفا للجويين والعز بن عبد السالم. يكون دليال يستدل به على حكم شرعي
  

                                                           
جملــة . ةعبـد اجلليــل زهـري ضــمر) ٢٩(االحتمــال وأثـره علــى االســتدالل ص : مـن حبــث بعنـوان� )١ ( 

  . م٢٠٠٢مؤتة للبحوث والدراسات، العدد الثامن عشر 
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   الثانيالمبحث

  لى الحقيقةَّ للتهديد والزجر وليس عالنبويخطاب الكيفية معرفة أن 

ا احتمـل ذإ فـ. ألنـه املـراد؛ مـا حيمـل علـى ظـاهرهاألصل يف خطاب الشارع أنه حيمـل أول
ذا املعـىن دليـل وقامـت معـه أمـارة تـدل علـى أن ظـاهره غـري مـراد، معىن آخـر ودل علـى هـ

  .فإنه يصرف حينئذ إىل ما دل عليه

تمـل عـدة معـان احلـديث علـى ظـاهره لكنـه إذا اح(: )هــ١٥٠ت ( يقول اإلمام الـشافعي
  .)١() فأوالها ما وافق الظاهر

وميكـن أن يكـون  .ا الـدليل الـصارف عـن الظـاهر هـو مـا يعـرف عنـد العلمـاء بالقرينـةذوه

  .سياق الكالم مقاليا كان أو حالياأيضا الدليل الصارف 
 جنـد القرينـة والـسياق متـداخلني، وبعـض ،ا نظرنا إىل تطبيقات العلماء جتـاه النـصوصذوإ

ا لـن أدخـل يف تفـصيالت أو تعقيـدات اصـطالحية ذ يعرب عن أحدمها باآلخر؛ ولالعلماء

ِّهن أو تبعده عن لبذلتعريف القرينة أو السياق، تشتت ال   . موضوعناُ
 املختـارة الـيت �ـيء لنـا الولـوج يف تطبيقـات مـا خـرج خمـرج سأكتفي بـبعض التعريفـاتبل 

َّالتغليظ والزجر َّ  .  

  : القرينةًأوال
صرف ذلــك بــة عــن عالمــة أو دليــل يوضــح ويبــني املعــىن املــراد مــن اللفــظ، وعبــار: وهــي

  .هن عن املعىن الوضعي إىل املعىن ا�ازيذال

ِّما يبني اللفظ ويفسره( :)هـ٤٧٤ت (مام الباجيقال اإل َ َ َِّّ ُ ُ ()٢(.  
َمـا يوضـح املـراد ال بالوضـع، بـل تؤخـذ (:  هـي)هـ١٠٩٤ت  (يمالكفوأبو البقاء يقول و ِّ ُ

ِحق الكالم الدال على خصوص املقصود أو سابقهمن ال َّ ِ ()٣(.  

  :أنواع القرينة

                                                           
  �).١٦/ ١(امليزان للشعراين �� )١ ( 

  �).٨٨(إحكام الفصول ص � )٢ ( 

  �).٧٣٤(الكليات للكفومي ص� )٣ ( 
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ْوالقرينـــة مـــن حيـــث إدراكهـــا واســـتنباطها مه َيـــع واســـع، ترجـــع إىل عقليـــة األصـــويل وســـعة َ
فهمــه، وقــوة إدراكــه، وختتلــف مــن عــامل آلخــر حبــسب معطياتــه وقدرتــه علــى االســتنباط، 

  . ا من حيث إدراكها واستنباطهاذه. ريعة الغراءمع إحاطته باألدلة واملقاصد الكلية للش

  : أو وضع خطوط عريضة هلا،لك حصرهاذومن العلماء من قسمها حماوال ب

  .مسعية، وعقلية: فعند اإلمام الرازي نوعان

ـــة (: )هــــ٦٠٦ت (قـــال الـــرازي مث القرينـــة قـــد تكـــون عقليـــة وقـــد تكـــون مسعيـــة، أمـــا القرين
  .راد باللفظ مما ال جيوزفإ�ا تبني ما جيوز أن ي: العقلية

فهــــي األدلــــة الــــيت تقتــــضي ختــــصيص العمــــوم يف األعيــــان وهــــو املــــسمى :  وأمــــا الــــسمعية

  .)١()بالتخصيص أو يف األزمان وهو النسخ، والذي يقتضي تعميم اخلاص وهو القياس

 ،قــــرائن مقــــال وإىل قــــرائن أحــــوال: إىل )هـــــ٤٧٨ت (وقــــسمها اإلمــــام اجلــــويين رمحــــه اهللا 

 األحـــوال فـــال ســـبيل إىل ضـــبطها جتنيـــسا وختصيـــصا، ولكنهـــا إذا ثبتـــت الح أمـــا (:قـــالف
  .)٢() للعاقل يف حكم طرد العرف أمور ضرورية

 والــيت عــرب عنهــا الــرازي مــن - ،وهكــذا يتبــني مــن كــالم اإلمــام اجلــويين أن قــرائن األحــوال

لــو رام و( : يف موضــع آخـر-اجلـويين- حــىت قـال ، ال تكـاد تنحـصر-قبـل بالقرينـة العقليــة
واجــد العلــوم ضــبط القــرائن ووصــفها مبــا تتميــز بــه عــن غريهــا، مل جيــد إىل ذلــك ســبيال، 

  . )٣() فكأ�ا تدق عن العبارات وتأىب على من حياول ضبطها �ا

ـــة، - أعـــين عـــدم انـــضباطها–وهـــذا األمـــر   جعـــل العلمـــاء يتفـــاوتون يف اعتبارهـــا يف األدل
 قرينة تدل على معـىن غـري املعـىن اللفظـي فبينما ينظر بعضهم يف نص من النصوص فريى

  . يبقى النص على ظاهرهََّللنص، جند البعض اآلخر ال يعترب ذلك قرينة، ومن مث

  :ثانيا السياق

                                                           
  �).٣٢/ ٦(احملصول � )١ ( 

  ��).١٨٦/ ١(الربهان يف أصول الفقه � )٢ ( 

  �).٣٧٣/ ١(املرجع السابق � )٣ ( 
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مما تقدم من تعريف للقرينة وبيان أقسامها يظهر التداخل بينها وبني السياق كما أشـرت 
  .ألدلة آنفا، فداللة السياق قرينة يعترب �ا يف ترجيح اذلكل

 يرجـع إىل معنيـني أساسـيني، ذلك وتنوعت، لكن تهوقد كثرت التعريفات يف حتديد ماهي

  :أو قسميني رئيسيني
 أو السياق اللفظي، ويعربون عنه أيضا بـسياق الـنظم، وهـو سـابق :األول سياق المقال

  .الكالم والحقه الدال على املقصود منه

ُقرينـــة ا": )هــــ١٢٥٠ت (يقـــول الـــشيخ العطـــار َ ِلـــسياق هـــي مـــا يـؤخـــذ مـــن الحـــق الكـــالم َِ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ََ ْ َ

ِ ِ ِّ
ِِالدال على خصوص المقصود أو سابقه

َ َْ
ِ

ُ ُْ َ ْ ِ ُ ََ ِّ َّ" )١(.  

  

﴾  Q   P   O   N   ML   K   J   I   H   G ﴿:قــــول اهللا تعــــاىلذلــــك مــــن 

 ، علــى التخيـــري﴾ML   K   J   I   H   G ﴿ :  فلــيس قولــه تعــاىل]٢٩:الكهــف[

   ﴿:  وهـو قولـه تعـاىلجر والتوبيخ، ويدل عليه مـا بعـدهَّاألمر، بل املراد الزأو على حقيقة 

  Q   P   O   N﴾.  
  

   N   ﴿: َكـــت حقيقـــة األمـــر والتخيـــري بقولـــه عـــز وجـــلُِتر" :)هــــ٤٨٢ت ( يقـــول البـــزدوي

  Q   P   O٢("ل على اإلنكار والتوبيخ جمازاُِ﴾ ومح(.  
 ،الكــالم ويعتــربه العامــل األكــرب يف فهــم الــنص  ومــن هنــا كــان األصــويل ينظــر إىل ســياق 

  .وعليه التعويل يف تفسريه

  
  بــه يــتم التفــسري الــسليم للــنص يقــول اإلمــام الــشاطيبذا النــوع مــن الــسياق؛ إذوألمهيــة هــ

فــال حمــيص للمــتفهم عــن رد آخــر الكــالم علــى أولــه، وأولــه علــى آخــره، :")هـــ٧٩٠ت (

ىل مراده وال يصح االقتصار يف النظر على بعـض َّفإن فرق النظر يف أجزائه، فال يتوصل إ
  . )٣("أجزاء الكالم دون بعض

  

                                                           
  ��).١/٨٩(لعطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع  مقدمة حاشية ا )١ ( 
  �).٨٨(أصول البزدوي ص � )٢ ( 
  ).٣/٤١٣(املوافقات � )٣ ( 
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َكتفـى فيـه ُا النوع حمدود ألنه ال خيـرج عـن ألفـاظ الـنص، وال حيتـاج إىل عنـاء حبـث فيذوه
  .بالنظر إىل ألفاظ النص للوصول إىل املعىن املراد

  :  سياق الحال:الثاني

  .ب، والبيئة احمليطة بهعبارة عن الظروف املالبسة للخطا: وهو
ي ســيق مــن أجلــه، أو منعــزال عــن مقامــه ذوال ميكــن أن يفهــم الــنص بعيــدا عــن ســياقه الــ

فهــو مــن األمهيــة مبكــان يف توضــيح املــراد مــن نــص الــشارع، وعــصمة عــن . ي ورد فيــهذالــ

  .لك من أهم قواعد أصول الفقهذوفهم . هدالزلل يف االحنراف عن مقصو
فـــإن الـــسياق طريــــق إىل بيـــان ا�مـــالت وتعيــــني  ":)هــــ٧٠٢ت (يقـــول ابـــن دقيـــق العيــــد

احملـتمالت وتنزيــل الكـالم علــى املقـصود منــه، وفهـم ذلــك قاعـدة كبــرية مـن قواعــد أصــول 

الفقــه، ومل أر مــن تعــرض هلــا يف أصــول الفقــه بــالكالم عليهــا وتقريــر قاعــد�ا مطولــة، إال 
ات ذ علـى النـاظر، وإن كانـت بعض املتأخرين ممن أدركنـا أصـحا�م، وهـي قاعـدة متعينـة

  . )١( "شغب على املناظر

  - سـواء أكـان سـياقا لفظيـا أو حاليـا–ومـن املهمـات لفهـم احلـديث يف سـياقه الـصحيح 
ا اجلمـــع ذمجـــع الروايـــات والرتجـــيح بينهـــا للوصـــول إىل الـــسياق الـــصحيح، ســـواء أكـــان هـــ

ت املتعــددة للموضــوع  أو مجــع الروايــا،أللفــاظ احلــديث الواحــد املتعــددة بــاختالف طرقــه

  .الواحد
  

                                                           
  �).٨٢/ ٤(إحكام األحكام � )١ ( 
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 ورد لنص النبويأن اتطبيقات القرينة والسياق في الداللة على :  الثالثالمبحث

  مورد الزجر والتهديد

  

ي يــصرف الــنص عــن ظــاهره ملعــىن جمــازي آخــر هــو قرينــة لفظيــة أو حاليــة، ذتقــدم أن الــ

قـسمني ال ثالـث ذا نظرنا إىل القرائن مـن حيـث وجودهـا يف الـنص وعدمـه، فـسنجدها وإ
  :هلما

قرينة موجودة يف النص ذاته وليست خارجة عنه، بأن تكون سـبب ورود : القسم األول

 وهــي مــا .أمت وأكمــل يتــضح �ــا املعــىنتكــون  أو روايــة أخــرى لــنفس احلــديث ،للحــديث
  .يطلق عليها األصوليون القرينة املتصلة

ذلــك بــأن تكــون نــصوص  و)ةوهــي القرينــة املنفــصل (،قرينــة خــارج الــنص: القــسم الثــاني

 فتــأيتُأخــرى غــري الــنص حمــل احلكــم ســواء كانــت هــذه النــصوص مــن القــرآن أو الــسنة؛ 
ُتقيــد مطلــقل َّ، أو ختــصص عامــه، أو تفــصل جمملــه، أو تـبـــني مــشكله، فبهــا يتــضح  الــنصَِّ َ ْ ُ َُ َِّ َ ُْ ِّ َّ ُِّ ُ

َّة الصحيحة، ويتبني �ا احلكم الكالم على الوجه   .دون لبس أو إشكالَ

  :المتصلةتطبيق للقرينة : والأ
ْلقــــد ( :ي أخرجــــه أمحـــد وغــــريه أن النــــيب صــــلى اهللا عليـــه وســــلم قــــالذ الــــديثاحلــــ:مثالـــه ََ

ِجئتكم بالذبح ْ َّ ِ
ْ ُ ُْ

ِ( )١(.  

  :ا احلديث قد أسيء فهمه إساءة بالغة من فئتنيذوه
سب ن ومن لف لفيفهم من أذنـا�م املتـأثرين �ـم، فقـد فهمـوه حبـو املستشرق:الفئة األوىل

ِ فقـــالوا بـــأن اإلســـالم انتـــشر بالـــسيف، وأنـــه يكـــر-عـــن قـــصد أو ســـوء قـــصد–أهـــوائهم  ُه ُ

، !!بحذفإما اإلسـالم وإمـا الـ. املعتقدات األخرى على ترك اعتقادا�ا حتت وطأة السيف
  .ذا احلديث عمدة يف استدالهلم على هذه الفريةوجعلوا ه

                                                           
/ ٨(، وابـــــن أيب شـــــيبة يف املـــــصنف )٧٠٣٦(بـــــرقم ) ٦٠٩/ ١١(أخرجـــــه أمحـــــد يف مـــــسنده � )١ ( 

، )٦٥٦٧(بـــرقم ) ٥٢٥/ ١٤(ان  وابــن حبــ،)٧٣٣٩(بـــرقم ) ٢٦٧/ ١٣(، وأبــو يعلــى )٤٤١

فيــه حممــد بــن : وقــال) ٦/١٦ (، والطــرباين كمــا قــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد)٤٥٨/ ٦(والبــزار 

  .عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجال الطرباىن رجال الصحيح
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، فهــي اجلماعــات  الــصحيحمــه فهعــنأمــا الفئــة األخــرى الــيت ظلمــت احلــديث واحنرفــت 
َّ وأصــلوا علــى ،املــسلحة الــيت متيــل إىل العنــف والتــشدد، فقــد أخــذوا احلــديث علــى ظــاهره

    .فهمهم هذا تأصيالت بعيدة كل البعد عن مقصود احلديث وسياقه الوارد فيه

  .والشك أن كال الفريقني حاد عن الصواب وترك جادة الطريق
رسـول الكـرمي صـلى اهللا عليـه وسـلم جـاء ليـذبح النـاس، واحلديث ال يفهم منه حبال أن ال

 وهـي ]١٠٧:األنبيـاء[﴾ `   d   c   b   a   ﴿  :وقد قال اهللا تعاىل يف شـانه

(   *   +   ,   -   ﴿ :، قـــال تعـــاىل  وهـــو نـــيب املرمحـــة،تـــشمل املـــؤمنني والكـــافرين

7   6   5   4   3   2   1   0   /.﴾  

   ].١٥٩:آل عمران[

 فيه لوضح املعىن غاية الوضوح، ولـزال اللـبس وردلنا سياق احلديث واملقام الذي وإذا تأم
  .واإلشكال

 أثنـاء  كفـار قـريش بعـد أن آذوا رسـول اهللاذي قيل فيه مقام �ديد وختويف لفاملقام ال

 فلمــا زاد األمــر عــن ،طوافــه فــشتموه وســبوه، ثــالث مــرات، كــل ذلــك وهــو يعــرض عــنهم
  . ختويفا وترهيبا هلمحده هددهم �ذه الكلمة

ِعـن عـروة بـن الـزبـري عـن عبـد اللـه جاء ذلك مصرحا به يف مسند اإلمام أمحد، فقـد روى  َّ ِ
ْ َْ َ ْ ُْ َِ ُّ ِ َ َ ْ

َبن عمرو بـن العـاص رضـي اهللا عنهمـا قـال َ ِ َ ْ ِ ِْ ِْ ْ ُقـلـت لـه: َ َ ُ ْمـا أكثــر مـا رأيـت قـريـشا أصـابت : ُْ َ َ ََ َ َ ًَ َْ َْ َُ َ َ ْ
َمن رسول الله فيما كان َ َ َ

ِ ِ َِّ ِ
ُ َت تظهر من عداوته؟ قالْ َ ِِ ِ

َ َ َ ْ ُ
ِ ْ ُ ًحضرتـهم وقـد اجتمـع أشـرافـهم يـومـا : ْ َ َْ ْ ْ ُْ ُُ ََ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ُ َ
ِيف احلجــر، فــذكروا رســول اللــه  َِّ َ َُ َ ُ َ َ ِ ْ ْ ِ فـقــالوا ُ َ ِمــا رأيـنــا مثــل مــا صــبـرنا عليــه مــن هــذا الرجــل : َ ُ ْ َ َ ََّ َ ََ

ِ ِ ِ
ْ َْ َ ْْ َ َ َ ََ

ََقط، سفه أحالمنا، وشتم آباءن َ ََ ََ ََ َ ْ َ َ َّ َ ُّ َا، وعاب دينـنا، وفــرق مجاعتـنـا، وسـب آهلتـناَ َ َََ ََ
ِ َّ َ َ َ ََ َ ََ َ َّ َ ِ

َلقـد صـبـرنا ،َ َْ َ َ ْ َ
ُمنــه علــى أمــر عظــيم، أو كمــا قــالوا َ َ َ َْ ٍَ ِ ِ

َ ٍَ ْ َ ُ َ قــال،ْ ِفـبـيـنمــا هــم كــذلك إذ طلــع علــيهم رســول اللــه : َ َّ ُ ُ ََ َْ ْ
ِ ْ َْ ََ ََ ْ ِ َ

ِ َ ُ َ ََ
 ،فأقـبل ميشي حىت اسـتـلم الـركن، مث َُّ َ ُّْ َ ََ ْ َّ َ َ

ِ َْ َ ُ مـر �ـم طائفـا بالبـيـت، فـلمـا أن مـر �ـم غمـزوه ََْ ُ َ َ َّْ ْ
ِ ِ ِِ َِّ ََّ َ َْ َ َ ََ ِ

ْ ْ ِ ً
َبــبـعض مــا يـقــول، قــال َُ ُ َ َ َِ ْ ُفـعرفــت ذلــك يف وجهــه، مث مــضى، فـلمــا مــر �ــم الثانيــة غمــزوه : ِ ُ َ ََ َّ ََ َ َ َ

ِ ِ َِّ ْ
ِ َّ ََ ََ َُّ ِ ْ ِ َ

ِ
ُ ََْ

َّمبثلهــــا، فـعرفــــت ذلــــك يف وجهــــه مث مــــضى، مث َُّ َُ َ
ِ ِِ ْ َ

ِ َ
ِ َِ ُ ََْ ََ ْ َ مــــر �ــــم الثالثــــة فـغمــــزوه مبثلهــــا، فـقــــالِ َ ْ ََ ََ

ِ ِِ ِِ
ُ ُ َ َ َ َّ ْ

ِ َّ َ: 

ِتـسمعون يــا معــشر قــريش، أمــا والــذي نـفـس حممــد بيــده لقـد جئــتكم بالــذبح( ْ َّْ ِ ِ
ْ ُ ُ َْ ِ ِ ٍ ِْ ََ َ ََ ِ

َ َ َ ََّ َُ ُ ْ َّ
َ َ َْ ٍ َ َُ ْ ْ فأخــذت )ُ َ َ ََ

َالقــوم كلمتــه حــىت مــا مــنـهم رجــل إال كأمنــا علــى ر َ َََ َََّ َ ََِّ
ٌ ُ َ َْ ُ َْ ِ َّ ُ ُ

ِ
ْ ِأســه طــائر واقــع، حــىت إن أشــدهم فيــه َْ ِ ِ ِِ ِ

ْ ٌُ َّ َ َ َّ ِ َّ َ ٌ َ َ ْ



 

 

٧٦٠ 

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدابع املجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

ُوصاة قـبل ذلك ليـرفـؤه بأحسن ما جيد من القول حىت إنه ليـقول ُ ََ َ ْ َ ََ َّ ََُِّ
ِ
ْ ْ ِ ُ َِ ِ َ ْ َِْ ُُ َ َْ َ

َِ َ ً َ ِانصرف يا أبـا القاسـم : َ ِ َْ َ ََ ْ ِ َ ْ
َانصرف راشدا، فـوالله ما كنت جهوال قال فانصرف ََ ُ َْ َْ َ ََ ً َ ََ ْ ُ ِْ َِّ

َ ً َ ِ )١(.  

وجــاء يف روايــة ابــن حبــان أن األمــر مل يتوقــف علــى حــد الــسب والــشتم فقــط بــل تعــدى 

فعـن عمـرو بـن العـاص : لـك، فقـد حـاولوا قتلـه صـلى اهللا تعـاىل عليـه وسـلمذإىل ما فوق 
، إال يومــا رأيـــتهم وهـــم  مـــا رأيـــت قريــشا أرادوا قتـــل رســـول اهللا (: رضــي اهللا عنـــه قــال

 يـصلي عنـد املقـام، فقـام إليـه عقبـة بـن أيب معـيط   جلوس يف ظـل الكعبـة ورسـول اهللا

، وتــــصايح النــــاس فظنــــوا أنــــه  فجعــــل رداءه يف عنقــــه، مث جذبــــه حــــىت وجــــب لركبتيــــه 
 مـن   وأقبل أبو بكر رضي اهللا عنه  يشتد حىت أخـذ بـضبعي رسـول اهللا : قال:مقتول

، فقـــام  ن النـــيب  أتقتلـــون رجـــال أن يقـــول ريب اهللا ؟ مث انـــصرفوا عـــ:ورائـــه، وهـــو يقـــول

يـا معـشر ( :، فلما قضى صالته مر �م وهم جلوس يف ظـل الكعبـة فقـال رسول اهللا 
 وأشـار بيـده إىل حلقـه، فقـال )قريش أما والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إال بالذبح

  . )٢() أنت منهم( :  يا حممد ما كنت جهوال، فقال رسول اهللا :له أبو جهل

 )لقــد جئــتكم بالــذبح (:ينتــا لنــا املــراد مــن قولــه عليــه الــصالة والــسالمفهاتــان الروايتــان ب

َّوالسياق الذي ورد فيه أظهر لنا بكل وضوح أن املراد التخويف والتهديد لقـوم ال جيـدي 
  .هذا األسلوب من اخلطابمثل معهم إال 

 والقرينـة ومما جتدر اإلشارة إليه أيضا العالقة الوثيقة بـني علـم ورود احلـديث وبـني الـسياق

 األمهيــــة الكــــربى ملعرفــــة ســــبب ورود وهــــو يؤكــــدْشــــكاله، ِاملبينــــة ملعــــىن احلــــديث املزيلــــة إل

 هــــو الظــــروف واملالبــــسات احمليطــــة بوقــــت ورود الــــنص ذاحلــــديث يف توضــــيحه املعــــىن؛ إ
  .واليت ال يفهم احلديث إال من خالل معرفتها. النبوي

  

  :  المنفصلةتطبيق للقرينة :ثانيا
 والعــام علــى ،ذا حبمــل املطلــق علــى املقيــدمــا يكــون خــارج الــنص، ويكــون هــمــن القــرائن 

  :من ذلك األحاديث الواردة بلفظ الكفر للعصاةو. اخلاص، وا�مل على املفصل

                                                           
  ��)٧٠٣٦(برقم ) ٦٠٩/ ١١( مسند أمحد  )١ ( 

  ).٦٥٦٧(برقم ) ٥٢٥/ ١٤( صحيح ابن حبان  )٢ ( 
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ُمن قال ألخيه يا كافر فقد باء �ا أحدمها( : كقوله  َ ْ ََ َ َ ِ ِ َ َ()١(.  
ٌسباب املسلم فسوق وقتاله كفر(:  وقوله  ُ َ

ِ ٌ ُ ِ ْ ُ َ
ِ ()٢(.  

ٍال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض(:  وقوله  َ َ ََ ُِ ُ ْ ً ُ ُ
ِ َ ()٣(.  

                                                           
مـن أكفـر أخـاه بـدون تأويـل فهـو كمـا : األدب، بـاب:كتـاب) ٢٢٦٤/ ٥(أخرجـه البخـاري � )١ ( 

حـــال إميـــان مــن قـــال ألخيـــه يـــا :اإلميــان، بـــاب: كتـــاب) ٧٩/ ١(، ومـــسلم )٥٧٥٢(قــال بـــرقم 

مـا يكـره مـن الكـالم، : الكـالم، بـاب: ، كتاب)٩٨٤/ ٢(، ومالك يف املوطأ )٦٠(كافر، برقم 

اإلميـــــان، : كتـــــاب) ٢٢/ ٥(ي ذوالرتمـــــ) ٥٠٧٧( بـــــرقم )٤٧/ ٢(، وأمحـــــد )١٧٧٧(حـــــديث 

حـسن صـحيح،  كلهـم مـن حـديث ابـن : وقـال) ٢٦٧٣(فـيمن رمـى أخـاه بـالكفر، بـرقم : بـاب

مـن أكفـر : األدب، بـاب: يف كتاب)  ٢٢٦٤/ ٥(عمر رضي اهللا عنه، وأخرجه البخاري أيضا 

  .  عنهمن حديث أيب هريرة رضي اهللا) ٥٧٥٣(أخاه بدون تأويل فهو كما قال 

خـوف املـؤمن مـن أن حيـبط عملـه وهـو ال : اإلميـان، بـاب: كتاب) ٢٧/ ١(أخرجه البخاري � )٢ ( 

 بيـان قـول النـيب صـلى اهللا عليـه : بـاب، اإلميان:يف كتاب) ٨١/ ١( ومسلم ،)٤٨(يشعر، برقم 

) ٢١/ ٥(ي ذ،  والرتمــــ)٣٦٤٧(بــــرقم ) ١٥٧/ ٦( وأمحــــد ،)٦٤(رقم بـــوســـلم ســــباب املــــسلم 

ــــاباإلميــــ: كتــــاب ــــرقم : ان، ب ــــصغرى )٢٦٣٥(ســــباب املــــسلم فــــسوق، ب / ٧(، والنــــسائي يف ال

بـــرقم ) ٣١٣/ ٢(ويف الكـــربي ) ٤١٠٨(قتـــال املـــسلم بـــرقم :  بـــاب،حتـــرمي الـــدم: كتـــاب) ١٢٢

يف اإلميــان، بــرقم : اإلميــان وفــضائل الــصحابة، بــاب:  كتــاب،)٢٧/ ١(، وابــن ماجــه )٣٥٧٠(

  . عنهكلهم من حديث ابن مسعود رضي اهللا) ٦٩(

ومـــن أحياهـــا بـــرقم : قـــول اهللا تعـــاىل: التفـــسري، بـــاب: كتـــاب) ٢٥١٨/ ٦(أخرجـــه البخـــاري � )٣ ( 

ال ": بيــان معــىن قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم:يف اإلميــان بــاب) ٨٢/ ١(مــسلم و)  ٦٤٧٤(

يف ) ٦٣٣/ ٢(، وأبــو داود )٣٨١٥(بــرقم ) ٣٦٥/ ٦(، وأمحــد )٦٦(رقم بــ "ترجعــوا بعــد كفــارا

، والنسائي يف الصغرى )٤٦٨٦(الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه برقم : ميان، باب اإل:كتاب

برقم ) ٣١٦/ ٢(ويف الكربي ) ٤١٢٦(حترمي القتل برقم :  باب،حترمي الدم: كتاب) ١٢٦/ ٧(

ال ترجعـــوا بعـــدي كفـــارا يـــضرب : الفـــنت، بـــاب: كتـــاب) ١٣٠٠/ ٢(، وابـــن ماجـــه  )٣٥٩٠(

، كلهم من حديث ابن عمـر رضـي اهللا عنـه، وأخرجـه أمحـد )٣٩٤٣(بعضكم رقاب بعض برقم 

اخلطبــة أيــام مــىن بــرقم :  بــاب،احلــج: كتــاب) ٦١٩/ ٢(والبخــاري ) ٢٠٣٦(بــرقم ) ٤٧٧/ ٣(

ال ترجعــوا بعـدي كفــارا يـضرب بعــضكم : الفــنت، بـاب: كتـاب) ٤٨٦/ ٤(ي ذوالرتمـ) ١٦٥٢(

/ ٦(، وأخرجه البخـاري كلهم من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه) ٢١٩٣(رقاب بعض برقم 

ال ترجعـــوا بعـــدي كفـــارا يـــضرب بعـــضكم رقـــاب بعـــض بـــرقم : التفـــسري، بـــاب: كتـــاب) ٢٥٩٣

   = ،  والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسائي)٢٠٤٠٧(بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم ) ٤٧/ ٣٤(، وأمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد )٦٦٦٧(
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َّا هــو علـى شـاكلتها، خرجــت خمـرج الزجــر والتغلـيظ، وليــست َّفهـذه األحاديـث وغريهــا ممـ َّ
  .على ظاهرها من إطالق الكفر

ه النــصوص عــن ظواهرهــا، هــي األصــول العامــة واألدلــة الكليــة ذوالقرينــة الــيت صــرفت هــ
  . ى عدم التكفري باملعاصيعل

ومثــل هــذا كثــري مــن اآلثــار الــيت وردت بلفــظ ( :)هـــ٤٦٣ت (قــال ابــن عبــد الــرب رمحــه اهللا
َّالتغلــيظ، وليــست علــى ظاهرهــا عنــد أهــل احلــق والعلــم؛ ألصــول تــدفعها أقــوى منهــا مــن 

  . )١( )الكتاب والسنة ا�تمع عليها، واآلثار الثابتة أيضا من جهة اإلسناد
ه النـــصوص وجتعلنـــا نأوهلـــا وال نقـــول بظاهرهـــا كثـــرية مـــن ذألصـــول الـــيت تـــدفع هـــوا: قلـــت

  : الكتاب والسنة واإلمجاع
 Z   Y   X   W   V   U   T   ]   \   [   ^   ﴿: فمنها قـول اهللا تعـاىل: أما الكتاب

   a`   _﴾ ]وجــلَّ، وقولــه عــز]١١٦:النــساء َّ:﴿     z   y   x   w   v   u   t 

}   |   {   ª   ©   ¨   §   ¦¥   ¤   £   ¢   ¡   �~   ﴾ ]٥٣:َُّالزمر[.    

 s   r   q   po   n   m   l   k   j   i   ﴿: كــرهذ َّجـلقولـه  و

   ¦¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~}   |   {   z   y   x   w   v   u   t

   ²   ±   °   ¯   ®   ¬«   ª   ©   ¨   §﴾ ]ُاحلجـــــــــــرات ُ:٩- 
  .فهم باإلميان رغم اقتتاهلم، والقتل من أكرب الكبائرفوص. ]١٠

ََّمن قال ال إله إال الله دخل اجلنة:"  فقوله صلى اهللا عليه وسلم:أما من السنة ْ َْ َ َ َ ُ ََّ َِّ َِ َ َ َ")٢(.  
                                                                                                                                           

كلهـــم مـــن حـــديث أيب ) ٤١٣٠(حتـــرمي القتـــل، بـــرقم: حتـــرمي الـــدم، بـــاب: كتــاب) ١٢٧/ ٧ (=

اإلنـصات للعلمـاء، بـرقم : العلـم، بـاب:كتـاب) ٥٦/ ١(وأخرجـه البخـاري . بكرة رضي اهللا عنه

ال ": بيـــان معـــىن قـــول النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: يف اإلميـــان بـــاب)٨١/ ١ (مـــسلم و،)١٢١(

/ ٢( وابـــــن ماجــــــه ،)١٩١٦٧(بـــــرقم ) ٥٠٤/ ٣١(، وأمحـــــد )٦٥(رقم بـــــ "ترجعـــــوا بعـــــد كفـــــارا

 بعــــض بــــرقم ال ترجعــــوا بعــــدي كفــــارا يــــضرب بعــــضكم رقــــاب: الفــــنت، بــــاب: كتــــاب) ١٣٠٠

، كلهــم مــن حــديث جريــر بــن عبــد اهللا رضــي اهللا )١٩٢١(بــرقم ) ٩٥/ ٢(والــدارمي ) ٣٩٤٢(

  .    عنه

  ).١٥/ ١٧(التمهيد   )١ ( 
من حديث جابر رضي اهللا عنه وأخرجه برقم ) ١٥١(حديث ) ٣٦٣/ ١(أخرجه ابن حبان � )٢ ( 

مــن حــديث ) ٢٧٩/ ٤(ر، وأخرجــه احلــاكم ذمــن حــديث أيب ) ٦٠/ ١(، والطيالــسي )٣٩٢(

من حديث ) ٢٤٢٦(واألوسط ) ٣١٣/ ٢٢( وأخرجه الطرباين يف الكبري ،أيب طلحة االنصاري

  .من حديث أنس رضي اهللا عنه) ٩/ ٧(أيب سعيد اخلدري،وأخرجه أبو يعلى 
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ْمــن مــات يــشرك باللــه شــيئا دخــل النــار، ومــن (: وقــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم َ ُ َ ْ ََ َ َّ َ َ َْ ً َ ِ َّ ِ ُِ ْ َ
َمات ال َ ََّ يشرك بالله شيئا دخل اجلنةَ ُْ َ َ َْ ً َ َِّ ِ ُِ ْ ()١(.  

ٍمـا مـن عبـد (:  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم: وحديث أيب ذر رضي اهللا عنه قال
َْ ْ َ

ِ

َقال ال إلـه إال اللـه مث مـات علـى ذلـك إال دخـل اجلنـة قـلـت وإن زىن وإن سـرق قـال ُ ََ ُ ََ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ ََ ََ ُ ْ َْ ََّ ََ َ َ َّ َّ ََّ

َِ َ ََ َّ ُ َ ْ وإن َ َِ
َزىن وإن سـرق قـلــت وإن زىن وإن سـرق قــال وإن زىن وإن سـرق قـلــت وإن زىن وإن ســرق  َ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َُ ُْ ُْ َ َُ
ْقـــال وإن زىن وإن ســـرق علـــى رغـــم أنـــف أيب ذر وكـــان أبـــو ذر إذا حـــدث �ـــذا قـــال وإن  ْ ِْ ِ ِ ِ

َ َ َ ََ ََ ََ ََ
ِ َ َّ َ َُ َ ٍَّ ٍّ َْ َ ََ َََ ِ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ

َرغم
ِ
ٍّ أنف أيب ذرَ َْ َِ َُ ()٢(.  

ََقـــال لنـــا ( :ذا حـــديث عبـــادة بـــن الـــصامت الـــذي يف الـــصحيحني قـــال رضـــي اهللا عنـــهوكـــ َ َ
ِرسـول اللـه صـلى اهللا عليـه وسـلم َّ ُ ُ ًْوحنـن يف جملـس تـبـايعوين علـى أن ال تـشركوا باللـه شـيئا  َ َ ْ ِْ َّ ِ ُِِ ْ ُ َُ َْ َ َ ِ ُِ َ ٍ ِ َ ُ َ َ

ْوال تــسرقوا وال تـزنــوا وال تـق َ ُ َ ََ َ ََ َ ْ َْ ْتـلــوا أوالدكــم وال تــأتوا ببـهتــان تـفتـرونــه بـــني أيــديكم وأرجلكــم ُِ ْ ُْ ُِ ِ
ُ َ ُْ َْ َ ََ َْ َ ْ ُ َ َ ُ َُ َ َ ُْ ٍ

ْ ِ ْ َ َ ُُ َ
ًْوال تـعـــصوا يف معـــروف فمـــن وىف مـــنكم فـــأجره علـــى اللـــه ومـــن أصـــاب مـــن ذلـــك شـــيئا  َْ َ

َِ ْ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ

َ َ َُ ََ َ َ ََّ َ ََ ُُ َُ َْ ُ ْ َ ٍ
ْ ِْ َ

ُفـعوقب يف الدنـيا فـهو كفارة له  َ ٌَ َّ َ َ ُ َُ ََْ ُّ ِ
َ

ْومن أصاب مـن ذلـك شـيئا فـستـره اللـه فـأمره إىل اللـه إن ِ ِ ِِ َِّ ََّ ُ ُُ َْ َْ ََ َُ َ ََ ً َ
َِ ْ ْ ََ َ َ

َشاء عاقـبه وإن شاء عفا عنه فـبايـعناه على ذلك
َِ ََ َ َ َُ َ َ َْ َ َ ََ َُ ُْ َ َ َْ َِ ()٣(.  

ْمــن أصــاب مــن ذلــك شــيئا فـعوقــب يف الــدنـيا فـهــو كفــارة لــه، ومــن(: فقولــه َ َ ْ ْ ََ َُ َ ٌ َّ َ َ ُ ُ ََ َْ ُّ ِ
َ

ِ ِ
ًْ َ َ َ ِ

َ ْ أصــاب مــن َ
ِ

َ َ َ

ُذلك شيئا فستـره الله فأمره إىل الله إن شاء عاقـبه وإن شـاء عفـا عنـه ُ َُْ َ ََ َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ
َ ََ َ ََِّ ََّ ُ ُُ َْ َْ َ ََ ً

مـع مـا تقـدم مـن ، )َِ

                                                           
يف اجلنـائز ومــن كــان آخـر كالمــه ال الــه : اجلنــائز، بــاب: كتـاب) ٤١٧/ ١(أخرجـه البخــاري � )١ ( 

مـــن مـــات ال يـــشرك بـــاهللا شـــيئا : يف اإلميـــان، بـــاب) ٩٤/ ١(ومـــسلم ) ١١٨١(اال اهللا حـــديث 

  .من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه) ٩٢(دخل اجلنة حديث 
يف اجلنائز ومن كان آخر كالمه ال إلـه إال اهللا  : يف اجلنائز، باب) ٤١٧/ ١(أخرجه البخاري � )٢ ( 

مـــن مـــات ال يـــشرك بـــاهللا شـــيئا دخـــل  : بـــاب، يف اإلميـــان)٩٤/ ١ (مـــسلم، و)١١٨٠(حـــديث 

مــا جــاء : اإلميــان، بــاب: كتــاب) ٢٧/ ٥(والرتمــذي ، )٢١٤١٤(، وأمحــد )٩٤( حــديث اجلنــة

  ).١٠٩٥٥(حديث ) ٢٧٤/ ٦(، والنسائي يف الكربى )٢٦٤٤(افرتاق األمة حديث يف 
، )١٨(عالمة اإلميان حب األنصار حديث : كتاب اإلميان، باب)١٥/ ١( أخرجه البخاري  )٣ ( 

وأمحـــــد ) ١٧٠٩(حـــــديث  احلـــــدود كفـــــارات ألهلهـــــا : بـــــاب، يف احلـــــدود)١٣٣٣/ ٣ (مـــــسلمو

ــــاب) ٤٥/ ٤(ي ذ، والرتمــــ)٢٢٦٧٨( ــــاب:كت مــــا جــــاء أن احلــــدود كفــــارة ألهلهــــا : احلــــدود، ب

البيعــــة علــــى اجلهــــاد، حــــديث : بــــاب،البيعــــة:كتــــاب) ١٤١/ ٧(، والنــــسائي )١٤٣٩(حــــديث 

)٤١٦١.(  
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 بــل حــىت وال بالكبــائر، وعــدم ،دلــة ظــاهرة علــى عــدم التكفــري باملعاصــي قــرائن وأنــصوص
  .  ذلكَّخلوده يف النار إن دخلها، طاملا أنه مل يستحل

وأما اإلمجاع فهو إمجاع أهـل الـسنة واجلماعـة علـى أن املعاصـى دون الكفـر بـاهللا ال ختـرج 

  .َّصاحبها من امللة، وأن مقرتفها عاص وليس بكافر، بل ال يزال يف دائرة اإلسالم
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   الثانيالفصل

َّ إذا خرج مخرج التهديد أو التغل النبويفيما يفيده الخطاب:  األولالمبحث يظ َّ

  َّوالزجر

  

قلنا فيما سبق أن اخلطاب يكون على ظاهره ويفيد ما يفيده ظـاهره، وال ينتقـل إىل غـريه 

  .إال بدليل

إذا ورد اخلطـــاب النبـــوي مـــورد أنـــه  اول اإلجابـــة علـــى ســـؤال يتبـــادر للـــذهن وهـــووهنـــا حنـــ
َّالزجر والتهديد، فما الذي يفيده    ؟ وما الذي يرتتب عليههذا اخلطاب، َّ

 حـىت  جعلت أحبث يف كالم العلماء عن قاعدة تضبط هذا األمر وحتـدد معاملـه،احلق أين

 - )هـــ١١٣٨ت (ُوقفــت علــى كــالم نفــيس لإلمــام الــسندي رمحــه اهللاأعيــاين البحــث مث 
وفائـدة (:  حيـث قـال-أثناء شرحه لبعض األحاديث اليت خرجـت خمـرج التغلـيظ والزجـر 

َّأنه تكلم �ذه الكلمة �ـرد الزجـر مـن غـري أن يريـد َّهذا التعبري الزجر والردع، وليس املراد 
 فــإن األول يقتــضي أن تكــون هــذه الكلمــة مهملــة، ؛َّبــه معــىن، أو أنــه أراد حقيقــة الزجــر

ُ كـــل مـــا جـــاء يف وكـــذا. َّوالثـــاين يـــؤدي إىل الكـــذب ملـــصلحة الزجـــر، وكـــل ذلـــك ال جيـــوز
َّ هــذا وارد علــى ســبيل التغلــيظ وا:ِكالمهــم مــن حنــو قــوهلم ِلتــشديدٌ َّ فمــرادهم  أن اللفــظ ،َّ ُ ُ

ذا التعبـــري إيهـــام احلقيقـــة للتـــشديد ، وفائـــدة هـــُحيمـــل علـــى معـــىن جمـــازي مناســـب للمقـــام
  . )١() وهذه الفائدة تنفعك يف مواضع فاحفظهاَّوالتغليظ،

ٌهذا نص نادر وقاعدة  :قلت   : ُذهبية يف هذه املسألة، يستفاد منها أمور ثالثةٌ
َّقـال فيـه أنـه خـرج خمـرج التغلـيظ والزجـر فمعنـاه أنـه خـرج مـن احلقيقـة َّأن كـل مـا ي: األول َّ

  .إىل ا�از

ّأن يأول كل نص ورد فيه ذلك مبا يتناسب معه، حسب املقام الذي قيل فيه:الثاني َّ ْ.  
َّأن كــل مــا قيــل فيــه ذلــك لــه معــىن، ولــيس �ــرد الزجــر فقــط؛ وإال كــان عبثــا مــن :الثالــث

  .الشارع، حاشاه عن ذلك

                                                           
  .)٣١٥/ ٥(جه  حاشية السندي على ابن ما )١ ( 
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��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

َّ يف أن مـــا خـــرج خمـــرج )هــــ٤٤٩ت (-رمحـــه اهللا-ُمث وقفــت علـــى كـــالم جيـــد البـــن بطــال 

ِالرتهيــب والتغلــيظ  ال يلــزم منــه وقــوع املتوعــد بــه َّ َ
ُ

َّ ْ بــل املــراد الــردع عــن الفعــل، واستــشهد ،َّ َّ
وقــد روى عــن أصــحاب ( :علــى ذلــك بفعــل الــصحابة رضــي اهللا عــنهم فيقــول رمحــه اهللا

 عن عمر بـن اخلطـاب أنـه قـال لقـيس ، فروى الزهرىا مبا مل ينفذوهأ�م تواعدو  النىب 
 واهللا يـا أمـري املـؤمنني لقـد أقللـت : قـال.نبئـت أنـك تـشرب اخلمـر( :بن مكـسوح املـرادى

 فهـــل :قـــال.  وأمـــا واهللا مـــا مـــشيت خلـــف ملـــك قـــط إال حـــدثت نفـــسى بقتلـــه،وأســـأت

 ، نعـم لـضربت عنقـك أما لـو قلـت:قال.  لو مهمت فعلت:حدثت نفسك بقتلى ؟ قال
 لـو قـال : فقال له عبـد الـرمحن بـن عـوف، واهللا ال تبيت الليلة معي فيها،اخرج لعنك اهللا

 عـن ،، وروى جريـر بـن عبـد احلميـد"ولكن اسرتهبته بذلك ، ال:نعم ضربت عنقه ؟ قال

 ال أوتى برجـل وقـع جباريـة امرأتـه :ٌ قال علي: عن أيب عبد الرمحن قال،عطاء بن السائب
أخرجـوه عـين  :ً فما كان إال يسريا حـىت أيت برجـل وقـع علـى جاريـة امرأتـه فقـال،رمجتهإال 

  .)١() أخزاه اهللا

ُّفـــإن قيـــل كيـــف يتوعـــد الـــشارع مبـــا ال يفعـــل أال يعـــد: ُقلـــت نـــزه ت خلفـــا يف الوعيـــد ي هـــذاُ
  الشارع عنه؟

عفـو ذا ليس من باب اخللف يف شيء، ولكنه من باب الكـرم والعفـو، والأن ه: واجلواب

  .بعد الوعيد من شيم الكرام
وقــد يــتكلم املــتكلم بالوعيــد (:  يف قواطــع األدلــة)هـــ٤٨٩ت ( أبــو املظفــر الــسمعاينيقــول

ُّوال يـعــــد وهـــو ال يريــــد إمــــضاءه، ُّ ذلـــك خلفــــا بــــل يـعــــدَُ َ ُ َ والعــــرب تعــــد .... .، عفـــوا وكرمــــاُ

  :االنصراف عن الوعيد كرما واالنصراف عن الوعد لؤما وأنشد

  ي ومنجــــــز موعــــــديلمخلــــــف إيعــــــاد    ُوعدتـــــــــــــــه أو وعدتـــــــــــــــه ي إذا أّـــــــــــــــوإن

ســبحان مــن إذا وعــد وىف وإذا أوعــد عفــى، وقــال : وقــال األصــمعي مسعــت أعرابيــا يقــول

إن وقوع العفو عن املذنبني مع أن الوعيـد إمنـا جـاء مـن ترتيـب اخلطـاب : بعض أصحابنا

 g   f   e   d   c   ﴿ :بعـــضه علـــى بعـــض، فـــإن اهللا تعـــاىل قـــال

   h﴾ ]وقــــــال تعــــــاىل]٩٣:النـــــساء :﴿   Â   Á   À   ¿   ¾   ½ 

  Æ   Å   Ä   Ã﴾ ]وقـــــال تعـــــاىل]١٤:النـــــساء : ﴿   »   º   ¹   ¸   ¶ 

   ÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼﴾ 
                                                           

  ).٥٤٨ -٥٤٧/ ٨( شرح البخاري البن بطال  )١ ( 
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 ﴾ +   ,   -   .   /   0   21   ﴿: وقــــــال تعـــــــاىل، إىل أمثــــــال هـــــــذا]١٦:األنفــــــال[

  ]١١٦:النــساء[ ﴾ ]   \   [   ^   _   `a   ﴿:ىف موضــع آخــر وقــال ]٦:الرعــد[

) وأمثـــال ذلـــك فكانـــت اآليـــات املتقدمـــة مرتبـــة علـــى هـــذا واآليـــات املـــشتبه فيهـــا مـــضمرة
)١(.  

ي يفيـده اخلطـاب النبـوي عنـد خروجـه خمـرج ذمـا الـ: (نعود مرة أخرى لإلجابة عن سؤال

  . اآليت يف املبحث عن ذلك سيكون بإذن اهللا؟ واجلواب)الزجر والتغليظ

                                                           
  ).٤٢٣/ ١( قواطع األدلة  )١ ( 
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َّمورد التهديد والزجرورد   النبوي إذا النصأنواع ما أفاده:  الثانيالمبحث َّ    
 عليهــــا ُّكر بعــــض األمــــور الــــيت يــــدلذبــــالنظر يف مجلــــة مــــن النــــصوص النبويــــة ميكــــن أن نــــ

َّذا خرج خمرج التغليظ والزجرإ النبوي اخلطاب َّ:  

  :أو اإلباحة )١( واإلرشادلندبإنزال رتبة األمر من الوجوب إلى ا: األول
ِ منــه شــطر مالــه، فعــن بـهــز بــن ذحــديث مــانع الزكــاة، فقــد جــاء أنــه يؤخــ: المثــال األول ْ ِ ْ َ

ِحكيم عن أبيه عن جـدِّه أن رسـول اللـه  ِ َِّ ٍَ ُ َ َّ َ َِ
َ ْ ْ ََ َ قـال -صـلى اهللا عليـه وسـلم-َِ ِىف كـل سـائمة « َ ِ

َ َ ِّ ُ ِ

َإبل ىف أربعني بنت لبون، وال َ
ٍ

ُ ََ ُ ِْ َِ
ِ

َْ ِ ٍ ْ يـفرق إبل عن حسا�ا من أعطاها مؤجترا فـلـه أجرهـا، ومـن ِ َ ُ ْ َ ْ َُ َ َُ ًْ َ َُ َ ََ ِ َِ ْ ْ َ
ِ

َ َ ٌ
ِِ ُ َّ َ

َمنـعهــا فإنــا آخــذوها وشــطر مالــه عزمــة مــن عزمــات ربـنــا عــز وجــل لــيس آلل حممــد منـهــا  َ َْ ِ ِ ِ ٍِ َِّ َُ ِ
َ َْ َّ َ َ ْ َ َ ََ َ ََّ َ َ ََ َ َِّ ِ

َ ً ْ َْ َ ُ َّ َِ

ٌشىء ْ َ «)٢(.  

 مــال املمتنــع عـــن الزكــاة، تأديبــا لــه وعقوبـــة ذ نــصففاحلــديث يفيــد بظــاهره وجــوب أخـــ
وهــو مــذهب الــشافعي يف القــدمي، وإســحاق بــن (المتناعــة عــن فــرض مؤكــد يف اإلســالم 

  .راهويه، وأبو بكر عبد العزيز بن أصحاب أمحد

 واليؤخــذ معهــا شــيء مــن ،َّأن املمتنــع عــن الزكــاة تؤخــذ منــه الزكــاة قهــرا :وذهــب اجلمهــور
  . )٣( )ماله

لـنص فمـن قـال بـأن احلـديث يف توجيـه اف يف املسألة هـو اخـتالف نظـر�م وسبب اخلال

َّخرج خمرج الزجـر والتهديـد، فيكـون أخـذ شـطر مـال املمتنـع عـن آداء الزكـاة لـيس واجبـا،  َّ
  .بل هو مباح يرجع إىل تقدير اإلمام يف تقرير العقوبة

                                                           
 الفرق بني الندب واإلرشاد أن الندب ألمر ديين ومصلحة أخروية، وأما االرشاد فألمر عادي  )١ ( 

أي –الفـــرق بينـــه ): (٣٠٧/ ١(يقـــول البنـــاين يف حاشـــيته علـــى مجـــع اجلوامـــع . ومـــصلحة دنيويـــة

  .)وبني الندب من أن املصلحة املطلوبة فيه دنيوية ويف الندب دينية-اداإلرش
ــــرقم )٥/٤(يف املــــسند أمحــــد أخرجــــه � )٢ (  / الزكــــاة : ، كتــــاب)١٢/ ٢(أبــــو داود ، و)٢٠٠٥٠( ب

عقوبــة مــانع :بــاب/  الزكــاة:كتــاب) ١٥/ ٥ (النــسائي، و)١٥٧٥(يف زكــاة الــسائمة بــرقم : بــاب

 ،)٩٨٤ رقـــــــم ،١٩/٤١٠(والطــــــرباىن ، )١٦٧٧ ( ســــــننهيفالـــــــدارمي  و،)٢٤٤٤(بــــــرقم  الزكــــــاة

 ،)٧١٨٢ رقــم ،٤/١١٦(والبيهقــى .  صــحيح اإلســناد:وقــال) ١٤٤٨ رقــم ،١/٥٥٤(واحلـاكم 

  .)٢٦٦ رقم ،٤/١٨(وابن خزمية ، )٩٨٩٢ رقم ،٢/٣٥٩(ابن أىب شيبة و
اوي ، اإلنـــصاف للمـــرد)٢/٦٦ ( للنـــووي روضـــة الطـــالبني،)٢٩٧/ ٥(انظـــر ا�مـــوع للنـــووي � )٣ ( 

  ).٤٣٤/ ٢(، املغين البن قدامة )٤١٥/ ٣(، الفروع البن مفلح املقدسي )١٨٩/ ٣(



 

 

٧٦٩ 
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ال حـــق ســـوى لـــيس يف املـــ( :-صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-ويف قـــول النـــيب (: قـــال املـــارودي
َّ، ما يصرف هذا احلديث عن ظاهره من اإلجياب إىل الز)١() الزكاة ُ ْ   . )٢()جر واإلرهابَ

ومن رأي أن احلديث على ظاهره أوجب أخذ نصف مالـه عقوبـة لـه وتأديبـا عـن امتناعـه 
  .عن آداء الفرض

ِوضـعف بعـضهم احلـديث بـسبب �ـز بـن حكـيم َ ُ  ، والـصواب الـذي عليـه اجلمهـور أن)٣(َّ

�ـز بـن حكـيم عـن أبيـه عـن جـده :  ثقة، قال إسحاق بن منصور عن حيـىي بـن معـنيزا�
ـــد أهـــل : وقـــال الرتمـــذي. صـــحيح إذا كـــان دون �ـــز ثقـــة تكلـــم فيـــه شـــعبة وهـــو ثقـــة عن

َاحلــديث، وقــد حــسن لــه الرتمــذي عــدة أحاديــث، واحــتج بــه أمحــد وإســحاق والبخــاري  َّ
َخارج الصحيح وعلق له يف الصحيح َّ )٤( .  

َّاب مــن صــححه ومل يعمــل بــه بــأن احلكــم الــذي دل عليــه منــسوخ، وأن األمــر كــان وأجــ ٌَّ َ
ِأوال كذلك مث نسخ ُ )٥(  .  

                                                           
) ١٧٨٩(مـا أدى زكاتـه لـيس بكنـز، بـرقم :كتاب الزكاة، باب) ٥٧٠/ ١( أخرجه ابن ماجه  )١ ( 

 والذي ):٨٤/ ٤( يف سننه الكربى البيهقيمن حديث فاطمة بنت قيس رضي اهللا عنها، وقال 

 :قلــت. انتهــى. لتعــاليق لــيس يف املــال حــق ســوى الزكــاة ال أحفــظ لــه إســنادايرويــه أصــحابنا يف ا

 وإال فلـه إســناد عنـد ابـن ماجــه ،معتــربا أو صـاحلا: أي" ال أحفــظ لـه إسـنادا: "لعلـه يقـصد بقولـه

 .ميمون األعور وهو ضعيف عند أهل احلديث: لكن فيه
  ).١٢١(األحكام السلطانية ص� )٢ ( 
َفأما تـعلقهم باحلديث فـقد قال (): ٢٨٥/ ٣(اوردي يف احلاوي الكبري  وهم الشافعية، قال امل )٣ (  َ َ َْ َ ُ َِ ِ

َْ
ِ

ْ ُ َُّ ََّ

ُّالــــشافعي
ِ ِ ٍ إن صــــح إســــناده وثـبــــت نـقلــــه عمــــل عليــــه وصــــري إليــــه ؛ ألن روايــــة بـهــــز بــــن حكــــيم :َّ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َِ ْ ْ ْ ُ ِْ ْ ََ ََ َ َ
ِ َّ َ َ َِ ِ ِ

َ
ِ َِ َُ ََ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ

ٌضــعيفة َ ِ
 حيــث نقــل عــن البيهقــي تــضعيف الــشافعي هلــذا ، وهــو مــا اعتمــده النــووي يف ا�مــوع،)َ

 هـذا احلـديث ال يثبتـه أهـل :وروى البيهقى عن الشافعي رمحه اهللا أنه قـال (:احلديث قال النووي

 هـــذا تـــصريح مـــن الـــشافعي بـــان أهـــل احلـــديث ضـــعفوا هـــذا .العلـــم باحلـــديث ولـــو ثبـــت قلنـــا بـــه

  ).٣٣٢/ ٥(ا�موع ).احلديث
  ).٤٩٨/  ١( انظر �ذيب التهذيب  )٤ ( 
  ).٣٥٥/ ١٣( انظر فتح الباري  )٥ ( 
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َّمحـــل احلـــديث علـــى الزجـــر والرتهيـــب أوىل مـــن القـــول بأنـــه منـــسوخ ؛ ألن توجيـــه : قلـــت ُ ْ
 كمــا أنــه ال  واإلعمــال أوىل مــن اإلمهــال، احلــديث واألخــذ بــه أوىل مــن تعطيلــه وإمهالــه،

  . يل على النسخدل

الــذي ادعــوه مــن كـــون  (:قــال احلــافظ يف التلخــيص نقـــال عــن النــووي رمحهمــا اهللا تعـــاىل
العقوبــة كانــت بــاألموال يف أول اإلســالم لــيس بثابــت وال معــروف، ودعــوى النــسخ غــري 

  . )١() مقبولة مع اجلهل بالتاريخ

  
َِ عبد الله بن بـريدة عن أبحديث: المثال الثاني ْ َُ ََ َ ْ ْ َْ ِ َِّ ِيه قال مسعت رسول اللـه ِ ِ َِّ َ َُ َ ُ ْ َ َ- - يـقـول ُ ُ َ

ْالوتـر حق فمـن مل يـوتر فـلـيس منـا الـوتـر حـق فمـن مل يـوتر فـلـيس منـا الـوتـر حـق فمـن «  َ ُ ْ َ ُ ْ ََ َ ََ َ َ َ ٌَّ ٌّ ٌُّ ُ ُْ ْ ِْ ِ ِْ ْ َّْ َِّ ِ ِ ِ
َ َْ َْ َْ ْْ َْ َ

َِّمل يوتر فـليس منا  ِ
َ ََْ ْ ُ َْ«)٢(.   

  :اختلف العلماء يف حكم الوتر على قولني

 ،هب اإلمـــام أبـــو حنيفـــة رمحـــه اهللا ولـــه روايـــة أخـــرى أنـــه فـــرضذ الوجـــوب وهـــو مـــ:لاألو

ـــرك فرضـــا أو ذمـــستدال بظـــاهر هـــ ا احلـــديث، وأن فيـــه وعيـــد شـــديد ال يقـــال إال فـــيمن ت
  .)٣ (واجبا

  

قــول مجــاهري العلمــاء وهــو أن الــوتر ســنة ولــيس بواجــب، وهلــم أدلــة كثــرية : القــول الثــاني
  .)٤ (يرجع إليها يف مواضعها

                                                           
  ).٣٥٧/ ٢( التلخيص احلبري  )١ ( 
     فـيمن   :      باب ،     الوتر :    كتاب  )    ٥٣٤  /  ١ (         أبو داود    ، و )     ٢٣٠٦٩ (     برقم   )    ٣٥٧  /  ٥ (    أمحد       أخرجه   )٢ (

  )    ٤٦٩  /  ٢ (         والبیھق���ي   )   ٩٢  /  ٢ (                ، واب���ن أب���ي ش���یبة  )    ١٤٢١ (                 مل يـــوتر، حـــديث رقـــم 

           ، واب�ن أب��ي  )   ٤٤٧  /   ١٥   (                        وص�ححھ، ول�ھ ش�اھد عن�د أحم�د  )    ٤٤٨  /  ١ (        والح�اكم 

           ابن حج�ر          قال الحافظ و  .                            من حدیث أبي ھریرة رضي هللا عنھ  )    ١٩٧  /  ٢ (     شیبة 

                    وق�ال ف�ي بل�وغ الم�رام   .                              فى سنده أبو المنیب وفیھ ضعف : )   ٤٨٧  /  ٢ (         فى الفتح 

                             ول��ھ ش��اھد ض��عیف ع��ن أب��ى ھری��رة  ،              وص��ححھ الح��اكم          إس��ناده ل��ین   ):   ٧٦  /  ١ (

       .                هللا عنھ عند أحمد ي  رض

  ).٢٧١/ ١(ائع  بدائع الصن )٣ ( 
  ).٣٥/ ٣( انظر فضال نيل األوطار  )٤ ( 
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 فقـــد محلـــه اجلمهـــور علـــى التغلـــيظ والتهديـــد علـــى تـــرك ذا احلـــديثي يهمنـــا هـــذلكـــن الـــ
عىن هذا الكالم التحـريض م (:الوتر، واحلث والتحريض على فعله، قال اخلطايب رمحه اهللا

  . )١ ()على الوتر والرتغيب فيه

:  على من قال بالوجوب بأن احلديث حممول على الندب، قـال النـوويوأجاب اجلمهور
 وال بــد .وأمــا األحاديــث الــيت احتجــوا �ــا فمحمولــة علــى االســتحباب والنــدب املتأكــد(

  .)٢ ()من هذا التأويل للجمع بينها وبني األحاديث اليت استدللنا �ا

ٍأيب هريـرة وزيد بن خالدحديث : المثال الثالث ِ ِ
َ ْ ْ ِْ ََ ََ َ ُ ِأن رسـول اللـه :  رضـي اهللا عنهمـاَِ َّ َ ُ َ َّ َ  :

ْســئل عــن  َ َ
ِ
َاألمــة إذا زنــت ومل حتــصن؟ قــالُ َ ْ َ

ِ ُْ َْ َ ْ ََ َ ِ ِ َ َإن زنــت فاجلــدوها، مث إن زنــت فاجلــدوها، (: ْ َُ ُ
ِ ِ
ْ َْ َْ َ ْ ََ َْ ِْ َُِّ

ِمث إن زنـــت فبيعوهـــا ولـــو بـــضفري
َ ْ َِ

ْ ََ َ ُ َِ َ ْ ِ فهـــذا احلـــديث قـــد خـــرج خمـــرج الزجـــر والتأديـــب .  )٣()َُّ

  .فنزلت رتبة اخلطاب النبوي من األمر إىل اإلرشاد
ِفبيعوهــــا ولــــو بــــضفري( : قولـــه ف

َ ِ
ْ ََ َ ُ  ولــــيس ، بيــــع األمــــة إذا زنــــت الرابعــــةوجــــوبظــــاهره  )َِ

 وهـــذا هـــو قـــول .َّ وإمنـــا هـــو لإلرشـــاد وقـــد وقـــع موقـــع الزجـــر واملبالغـــة يف التأديـــبكـــذلك

  .مجاهري األمة خالفا للظاهرية فقد أوجبوا بيعها أخذا منهم بظاهر النص
وأوجــب أهــل الظــاهر بيــع األمــة إذا : (ائالممــا جعــل ابــن بطــال يــشتد يف إنكــاره علــيهم قــ

 وكفــى بقـــوهلم جهــال خــالف األمـــة ، واألمــة كلهــا علـــى خالفهــم،زنــت الرابعــة وجلـــدت

  .)٤()له

                                                           
  ).٢١/ ٤( ا�موع  )١ ( 
  ).٢٥١/ ١( معامل السنن  )٢ ( 
 ،)٢٠٤٦(بيــع العبــد الــزاين، حــديث رقــم :البيــوع، بــاب:كتــاب) ٧٥٦/ ٢(البخــاري أخرجــه   )٣ (

 حــــــديث ذمــــــة يف الزنــــــارجــــــم اليهــــــود أهــــــل ال: احلــــــدود، بــــــاب: ، كتــــــاب)١٣٢٨/ ٣(ومــــــسلم 

جــامع مــا جــاء يف حــد الزنــا، : احلــدود، بــاب: ، كتــاب)٨٢٦/ ٢( ومالــك يف املوطــأ ،)١٧٠٤(

: كتاب) ٢٧٣/ ٤(، وأبو داود )٧٣٩٥(حديث رقم ) ٣٥٧/ ١٢(، وأمحد )١٥١٠(حديث 

: كتـــــاب) ٣٩/ ٤(ذي ، والرتمـــــ)٤٤٧١(يف األمـــــة تـــــزين ومل حتـــــصن، حـــــديث : احلـــــدود، بـــــاب

 :كتـاب) ٢٩٩/ ٤( والنـسائي يف الكـربى ،)١٤٣٣(الرجم على الثيب، حـديث :احلدود، باب

، )٨٥٧/ ٢( ماجه وابن) ٧٢٤١( إقامة الرجل احلد على وليدته إذا زنت، حديث :الرجم باب

) ٢٣٦/ ٢(، والـــدارمي )٢٥٦٥(إقامـــة احلـــدود علـــى اإلمـــاء، حـــديث :  بـــاب،احلـــدود: كتـــاب

   .)٢٣٢٦(حديث 

  ).٢٨٣/ ٦(شرح ابن بطال   )٤ (
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 وذلــــك حاصــــل ،َّإن املقــــصود منــــه املبالغــــة يف الزجــــر والنكــــال( :قــــال القــــرطيب يف املفهــــم
  .)١( )باجللد

َفبيعوهـا( : قولهورمبا يكون : قلت ُ  واملعـىن أن مـن ،از، ولـيس أمـرا وال نـدبالبيـان اجلـو) َِ

زنت وتكرر منها الزنا جيوز بيعها وال ميتنـع؛ دفعـا لتـوهم الـبعض عـدم جـواز البيـع بـسبب 
َذا العيــب وهــو الزنــا، فطاملــا بـــني البــائع العيــب فــال حــرج يف البيــع كمــا هــو معلــوم عنــد هــ َّ َ

  .الفقهاء

أ�ــا رمبــا ترتــدع عنــد : اجلوابسه؟ فــبيعهــا مــع أنــه مل يرتــضيها لنفــكيــف جيــوز : وال يقــال
   . غريه مبا مل ترتدع عنده، وتنكف عما كانت عليه عند سيدها األول

َوهكـذا فــإن القــول بــأن الـنص ورد مــورد الزجــر والتغلــيظ ينـزل رتبــة اخلطــاب مــن الوجــوب  ِ ُ َّ َّ َّ َّ َّ

قـــــول  ويـــــضاف إىل ذلـــــك أنـــــه مينـــــع الأو اإلرشـــــاد، أو إىل اجلـــــواز واإلباحـــــة،إىل النـــــدب 
  . واهللا أعلم، كما يف املثال األول،بالنسخ

  

 والمبالغـــة فـــي التـــشنيع علـــى الفاعـــل ال حقيقـــة منهـــي عنـــهتأكيـــد حرمـــة ال: الثـــاني
  : النبويالعقوبة الموجودة في النص

كمــا أن بعــض النــصوص النبويــة تــأيت للمبالغــة يف الرتغيــب حتبيبــا يف املــأمور، كــذلك مــن 

  .د به املبالغة يف الرتهيب ختويفا من الوقوع يف احملظورما يرد ويقصاملصطفوية النصوص 

  وهو أسلوب نبوي بديع، يقرر يف النفوس ما أراد تقريره من ترغيب أو ترهيب

ِجابر بن عبد الله رضي اهللا عنـه أن رسـول اللـه صـلى : حديث: فمن املبالغة يف الرتغيب َّ ََّ ُ َ َّ َ ِ
ْ َْ ِ ِِ َ

َاهللا عليه وسلم قال َمن بــىن مـ(: َ َ ْ ِسجدا للـه كمفحـص قطـاة أو أصـغر بــىن اللـه لـه بـيتـا يف ََ ًَْ َ َُ َُ َّ ََّ ََْ ْ َ َ ٍ َ َ ِ ْ َ َْ ِ ِ ِ
ً

ََِّاجلنة ْ ()٢(.  

                                                           
  .)٢١٥/ ٧(املفهم   )١ (

مــن بــىن هللا مــسجدا بــرقم :املــساجد واجلماعــات، بــاب:كتــاب) ٢٤٤/ ١(أخرجــه ابــن ماجــه � )٢ ( 

من حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه،و ) ١٢٩٢(برقم ) ٢٦٩/ ٢( وابن خزمية ،)٧٣٨(

من حديث ابن عباس رضي اهللا عنه، وأخرجه ابن حبان ) ٢١٥٧(برقم ) ٥٤/ ٤(أخرجه أمحد 

من حديث أيب ذر ) ٢٩٤٢(برقم ) ٨١/ ٣(بيهقي يف الشعب ، وال)١٦١٠(برقم ) ٤٩٠/ ٤(

  .رضي اهللا عنه
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ذا بالشــك ال يكفــي لقــدم مــصل واحــد فــضال ومفحــص القطــاة هــو موضــع بيــضها، وهــ
  . عن أن يكون مسجدا

ظ ابـن قـال احلـاف. إذن فاحلديث ورد مورد املبالغة يف الرتغيـب واحلـث علـى بنـاء املـساجد

ومحــل أكثــر العلمــاء ذلــك علــى املبالغــة؛ ألن املكــان الــذي تفحــص القطــاة عنــه (: حجــر
  .)١() لتضع فيه بيضها وترقد عليه ال يكفي مقداره للصالة فيه

ــــرة رضــــي اهللا عنــــه عــــن النــــيب : لــــك أيــــضا حــــديثذومثــــل  ِّأيب هريـ َِ َّ َْ ََ َْ ُ ِ قــــال َ َيــــا نــــساء (: َ َ
ِ

َ
َّالمسلمات ال حتقرن َ

ِ ِ
َْ َ ِ

َ ْ ُ ٍ جارة جلار�ا ولو فرسن شاةْ َ َ
ِ
ْ
ِ

ََْ َ ََ
ِ

َ َ
ِ َرسـنِوالف. )٢() ٌ بكـسر الفـاء وسـكون : ْ

 هــو عظــم قليــل اللحــم وهــو للبعــري موضــع احلــافر للفــرس، ويطلــق علــى الــشاة جمــازا: الــراء

)٣(.  

وهذا النهي عن االحتقـار �ـي للمعطيـة املهديـة، ومعنـاه ال متتنـع جـارة مـن (: قال النووي
ة جلار�ا السـتقالهلا واحتقارهـا املوجـود عنـدها بـل جتـود مبـا تيـسر وإن كـان الصدقة واهلدي

Y   X   W    ﴿: قليال كفرسـن شـاة وهـو خـري مـن العـدم، وقـد قـال اهللا تعـاىل

  \   [   Z﴾] ـــــة ـــــار ولـــــو بـــــشق متـــــرة(:  ، وقـــــال النـــــيب ]٧:الزلزل ، قـــــال )اتقـــــوا الن
؛ إلدخالــه هــذا احلــديث يف بــاب  وهــو تأويــل مالــك،هــذا التأويــل هــو الظــاهر: القاضــي

  .)٤() الرتغيب يف الصدقة

  
وإمنـــا أشـــار النـــىب عليـــه الـــصالة والـــسالم بفرســـن الـــشاة إىل القليـــل مـــن (: قــال ابـــن بطـــال

واملــراد منــه املبالغــة (: وقــال العيــين. )٥()  ال إىل إعطــاء الفرســن؛ ألنــه الفائــدة فيــه،اهلديــة

؛ ألنـه مل جتـر العـادة يف املهـاداة بـه، واملقـصود يف إهداء الشيء اليسري، ال حقيقة الفرسن

                                                           
  ).٥٤٥/ ١( فتح الباري  )١ ( 
فـــضلها والتحـــريض عليهـــا بـــرقم : اهلبـــة وفـــضلها، بـــاب:كتـــاب) ٩٠٧/ ٢(أخرجـــه البخـــاري � )٢ ( 

، )١٠٣٠ (رقمبـ احلث علـى الـصدقة ولـو بقليـل : باب، يف الزكاة)٧١٤/ ٢ (مسلمو) ٢٤٢٧(

يف حـــث :الــوالء واهلبـــة، بــاب:كتــاب) ٤٤١/ ٤(والرتمـــذي ،)٧٥٩١(بــرقم ) ٣٣/ ١٣(وأمحــد 

  )٢١٣٠(النيب صلى اهللا عليه وسلم على التهادي برقم 
  ).٢٧/ ٧( الصحاح للجوهري  )٣ ( 
  .)١٢٠/ ٧( شرح مسلم للنووي  )٤ ( 
  ).٢٢٢/ ٩(شرح البخاري البن بطال � )٥ ( 
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ــــستحقر لقل ــــدها وال ي ــــه؛ ألن اجلــــود حبــــسب املوجــــود، َّأ�ــــا �ــــدي حبــــسب املوجــــود عن ت
  .)١() والوجود خري من العدم، هذا ظاهر الكالم

َّا جيمع شراح احلديث على أنه ليس على حقيقته وإمنا املراد به املبالغةذهك ُ َّ ُ ِ ُ.  

الغـة يف الرتغيـب معـروف يف احلـديث الـشريف، ونظـائره متعـددة، وأمثلتـه ن أسلوب املبذإ
  .كثرية

َّوكذلك أسلوب الرتهيب واملبالغة فيه قصدا للزجر والت   .خويفَّ

ََ هريــرة رضـي كحـديث أيب ، املـسلمنيمن ذلك أحاديث الوعيد باخللود يف النـار لعـصاةو َْ ُ
َ قــال اهللا عنــه أن رســول اهللا  َمــن قـتــل نـ(: َ َ ََ ْ ِفــسه حبديــدة جــاء يـــوم القيامــة وحديدتــه يف َ ُ َ ُُ َ َ

ِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ

ِ ْ َ ْ َ
ٍ ِ

َ ْ
ًيده يـتـوجأ �ا يف بطنه يف نار جهنم خالدا خملدا َ ًَّ ُ ِ ِ

َ َ َّ َُ ََ َ َ َِ ِ َِ ِِْ ِ َّ َ َ
ُ أبدا، ومن قـتل نـفـسه بـسم فـسمه  فيهاِ ُُّ ُ ُ ََ ٍَّ ِ ْ َ َ َ ْ َ ََ ً َ

ََّيف يده يـتحساه يف نار جهنم خالدا خمل ًُ ِ ِ
َ َ َّ َ َ َ َ َِ ِ َِ ُ َّ َ

ًدا أبداِ ًََ ()٢(.  
ًيف نار جهنم خالدا خملدا (:فقوله صلى اهللا عليه وسلم َ ًَّ ُ ِ

َ َ َّ َ َ
ِ ً أبـدا فيهاَِ يـدل بظـاهره علـى أن  )ََ

بـــدليل أن قاتـــل نفـــسه يـــصلى عليـــه ، األمـــر كذلكلـــيساملـــسلم العاصـــي خيلـــد يف النـــار، و

  . ومل حيكم عليه أحد بالكفر،ويدفن يف مقابر املسلمني
ُأمجــع الفقهــاء وأهــل الــسنة أن مــن قتــل نفــسه أنــه ال خيــرج بــذلك عــن ( :قــال ابــن بطــال َّ َُّّ

َّ وأنــه يــصلى عليــه،اإلســالم ُ  ومل ،ُ ويــدفن ىف مقــابر املــسلمني،ُ وإمثــه عليــه كمــا قــال مالــك،َّ

 والــصواب ، ىف خاصــة أنفــسهماي واألوزاعــ،ُيكــره الــصالة عليــه إال عمــر بــن عبــد العزيــز
َسـن الـصالة علـى املـسلمنيَّ ألن الرسـول ،قول اجلماعة ً ومل يـستثن مـنهم أحـدا،َّ ََّ فيـصلى ،ِ ُ

  .)٣()على مجيعهم األخيار واألشرار، إال الشهداء الذين أكرمهم اهللا بالشهادة

ًخالــدا خملــدا (: قولــه صــلى اهللا عليــه وســلمابــن حجــراحلــافظ مــن هنــا استــشكل و َ ًَّ ُ   فيهــاِ
ًأبــــدا ذه الزيــــادة، قــــال الرتمــــذي بعــــد أن منهــــا تــــوهيم هــــ(: بأجوبــــةوأجــــاب عــــن ذلــــك  )ََ

                                                           
  ).١٢٥/ ١٣(عمدة القاري � )١ ( 
شرب السم والدواء به ومبا خياف منه : املرضى، باب: كتاب) ٢١٧٩/ ٥(ي  أخرجه والبخار )٢ ( 

.  غلظ حترمي قتل اإلنـسان نفـسه: باب،يف اإلميان) ١٠٣/ ١( ، ومسلم)٥٤٤٢(واخلبيث برقم 

الطــــب، : كتــــاب) ٣٨٦/ ٤(، والرتمــــذي )٧٤٤٨(بــــرقم ) ٤١٦/ ١٢(، وأمحــــد )١٠٩(رقم بــــ

: اجلنائز، باب: كتاب) ٦٦/ ٤(، والنسائي )٢٠٤٣(فيمن قتل نفسه بسم أو غريه برقم : باب

  ).  ٢٣٦٢(برقم ) ٢٥٢/ ٢( والدارمي ،)١٩٦٥(ترك الصالة على من قتل نفسه برقم 
  .)٣٤٩/ ٣( شرح البخاري البن بطال  )٣ ( 
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 )خالـدا خملـدا(رواه حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة فلم يـذكر : أخرجه
وهـو أصـح ألن : وكذا رواه أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة يشري إىل رواية الباب قـال

وأجـاب غـريه الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون مث خيرجون منها وال خيلـدون، 

 .حبمـــل ذلـــك علـــى مـــن اســـتحله، فإنـــه يـــصري باســـتحالله كـــافرا والكـــافر خملـــد بـــال ريـــب
املعـىن أن هـذا جـزاؤه، لكـن : وقيـل. ورد مورد الزجر والتغلـيظ، وحقيقتـه غـري مـرادة: وقيل

التقدير خملدا فيهـا إىل : وقيل. قد تكرم اهللا على املوحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم

املـــراد بـــاخللود طـــول املـــدة ال حقيقـــة الـــدوام كأنـــه يقـــول خيلـــد مـــدة : وقيـــل. أن يـــشاء اهللا
  . انتهي كالم احلافظ رمحه اهللا. )١( )معينة، وهذا أبعدها

 :وأقــرب األجوبــة أنــه ورد مــورد الزجــر وحقيقتــه غــري مــرادة؛ ألن القــول بــأن زيــادة: قلــت

د صــحت وخرجهــا الــشيخان، مــردود؛ فالروايــة قــادعــاء ضــعيفة ) خالــدا خملــدا فيهــا أبــدا(
 -وهــو هنــا ســفيان الثــوري وهــو ثقــة حــافظ- وهــي مــن زيــادة الثقــة .فــال معــىن لتــضعيفها

  .ها أوىل من تعطيلهالوزيادة الثقة مقبولة، فالقول بتأوي

ألن املستحل حكمه معـروف وال حيتـاج  وأما من قال إن هذا الوعيد يف املستحل فبعيد؛
تـــل نفــسه فهـــو يف نـــار جهــنم خالـــدا خملـــدا فيهـــا مــن اســـتحل ق:لــنص خـــاص، وإال لقـــال

  .بدا، ومل يقل ذلكأ

 اإلمــام لــكذنــص علــى وألن املــستحل كــافر مبجــرد اســتحالله الفعــل وإن مل يفعلــه كمــا 
 وعلــــى فــــرض قبــــول هــــذا التاويــــل فــــال ينــــايف كــــون احلــــديث للزجــــر ،)٢(أمحــــد رمحــــه اهللا

  .قوعه لغري املستحلوالتهديد، فيقع املتوعد عليه يف املستحل، وال يلزم و

وأما القول بأن هذا جزاؤه لكن تكـرم اهللا علـى املوحـدين بـإخراجهم مـن النـار، أو إال أن 
  .يشاء اهللا فال ينايف كونه للزجر والتهديد أيضا

 فــضعفه ابــن حجــر كمــا رأيــت، فلــم -بــأن املــراد بــاخللود طــول املــدة–وأمــا القــول األخــري 

 d   c   ﴿:يظ، وهو كقوله تعـاىل فـيمن قتـل مؤمنـايبق إال أنه ورد مورد الزجر والتغل

   o   n   m   l   k   j   i   h   g   f   e

  r   q   p ﴾]ومعلوم أن القاتل ال خيلد يف النار وإن كان متعمدا. ]٩٣:النساء.  

                                                           
  .)٢٢٨ -٢٢٧/ ٣( فتح الباري  )١ ( 
  ).٣٩٥/ ١( انظر مدارج السالكني  )٢ ( 
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 بـن ِمـسلم عـن جـابرويعضد كون احلديث للزجر والتخويف ولـيس علـى احلقيقـة مـا رواه 
َّ أن الطفيــل بــن عمـــرو الدوســى عنهمــاعبــد اهللا رضــي اهللا

ِ
ْ َّْ ٍ َ َ ْ َْ َُّ َّ َّأتــى النــىب (: َ ِ َّ صــلى اهللا عليـــه -ََ

ِ فـقـــال يـــا رســـول اللـــه-وســـلم َّ َ َُ َ َ َ ٍهـــل لـــك ىف حـــصن حـــصني ومنـعـــة : َ ِ
َ ََ ََ

ٍ ِ ٍ ْ ِ َ َ ْ َ قـــال حـــصن كـــان -َ َ ٌ ْ
ِ َ َ

َِِّلدوس ىف اجلاهلية  ِ ِ
َْ

ِ ٍ ْ ُّ فأىب ذلك النىب -َ َِّ ََ
َِ َ ِ للـذى ذخـر اللـه لألنـصار -مصلى اهللا عليه وسل-َ َ َْ ِ ِ ِ

ُ َّ َّ
َ َ َ

ُّفـلمـــا هـــاجر النـــىب  ِ َّ َ َ َ َّ ٍ إىل المدينـــة هـــاجر إليـــه الطفيـــل بـــن عمـــرو -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-ََ ْ َ ُ ْ ْ ُْ َُّ ِ َِِ ِ
َ َ َ َ

ِ
َ ْ َ

ُوهاجر معه رجل من قـومه فاجتـووا المدينة فمرض فجـزِع، فأخـذ مـشاقص لـه َُ َ
ِ ِ

َ ََ َ ْ ُ َ ََ َ َ ََْ َ َ َ ََ ِ َ َ ُ َ ََ َ ْ َ ٌ
ِ ِ ِ

ْ َ َ َ فـقطـع �ـا َ
ِ

َ َ َ َ
ــرآه وهيئتــه حــسنة  ــرآه الطفيــل بــن عمــرو ىف منامــه فـ ٌَبـرامجــه فــشخبت يــداه حــىت مــات، فـ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ُُ ََْ ْ َْ ََ ُ ُ َُ َ ََ َ َِ ِ ِ ٍ ْ َ َُ ُ َُّ َ َّ َ ْ

ِ

ُورآه مغطيــا يديــه فـقــال لــه َ َ َ َ ِ
ْ ََ ً ُِّ َ ُ ِمــا صــنع بــك ربــك؟ فـقــال غفــر ىل �جرتــى إىل نبيــه : ََ ِ َِِِّ َ ََ ِ َ َْ

ِ ِ َ َ َ َ ََُّ
ِ

َ َ َ  صــلى-َ

ـــا يـــديك؟ قـــال-اهللا عليـــه وســـلم َ فـقـــال مـــا ىل أراك مغطي ََ ََ ْ َ َ ً ُ َِّ َ َ ََ
ِ ـــن نـــصلح منـــك مـــا : َ َقيـــل ىل ل َْ ْ ِ َ

ِ ِ
ْ ُ َ ِ

َ
َأفسدت ْ َ ِفـقـصها الطفيـل علـى رسـول اللـه . )َْ َّ ُِّ

ُ َ َ ََّ ُ َْ ََ ِفـقـال رسـول اللـه . -صـلى اهللا عليـه وسـلم-َ َّ ُ َُ َ َ َ
َاللهم وليديه ف « -صلى اهللا عليه وسلم- ِ

ْ َ َ
ِ
َ َّ ُ ْاغفرَّ

ِ ْ«)١(.  

  .فهذا دليل ظاهر على أن قاتل نفسه ال يكفر وال خيلد يف النار

هـذا احلـديث وإن كـان فيـه ذكــر رؤيـا أريهـا الـصحايب لالعتبـار مبـا يــؤول (: قـال التوربـشيت
 مـن مجلـة مـا ذكرنـا مـن )اللهم وليديه فـاغفر( : صلى اهللا عليه وسلمتعبريه فإن قول النيب

ن اخللـود غـري واقـع يف حـق مـن أتـى بالـشهادتني وإن قتـل نفـسه؛ األحاديث الدالة على أ

ألن نــيب اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم دعــا للجــاين علــى نفــسه بــاملغفرة وال جيــوز يف حقــه أن 
  .واهللا أعلم .)٢()يستغفر ملن وجب عليه اخللود بعد أن �ى عنه

 جـاء بـالنصعلى ما ورد ويقصد بـه التهديـد والتخويـف دون حقيقـة مـا :  مثال آخر

  :النبوي
َعبد الله بـن عمـر رضـي اهللا عنـه قـال حديث  َ ُ َْ ْ

ِقـال رسـول اللـه : َِّ َّ ُ َُ َ َ  :) َمـن شـرب اخلمـر ْ ََْ ِ َ ْ َ
ُمل يـقبل الله له صالة أربعني صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عـاد مل يـقبـل اللـه لـه  ُ ُ ُ َُ ََّ َّ َّ

ْ َْ َ ً َ َ َ َْ ْْ َْ ََ َ َْ ِْ َِ َِ ِ
َْ ََ َ َْ َ َ ََ َ ً

ًصالة َ َ أربعـني صـباحا، فـإن تـاب تـاب اللـه عليـه، فـإن عـاد مل يـقبـل اللـه لـه صـالة أربعـني َ َ
ِ ِ ِ
َ َ َ ً َ َْ َ َ َْ ًَ َ ََ َُ ُ َُ َّ َّ

ْ ْ َْ َ َ َْ ِْ َِ َْ َ َ
ًصباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة مل يـقبل الله لـه صـالة أربعـني صـباحا،  َ َ َ َ ً ََ َ َ ََ

ِ ِ
ْ َ ََ ً َ َُ ُ َُ َّ َّ

ْ ْ َْ َ َ َِ َّ َ َ َْ ِْ َِ َْ

                                                           
دليل علــــى أن قاتــــل نفــــسه ال يكفــــر حــــديث رقــــم الــــ: اإلميــــان، بــــاب:  أخرجــــه مــــسلم كتــــاب )١ ( 

  .)١٤٩٨٢(برقم ) ٢٣٢/ ٢٣(، وأمحد )١١٦(
 ).٨١٠/ ٣( امليسر يف شرح مصابيح السنة  )٢ ( 
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��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

ْفــإن ِ تــاب مل يـتــب اللــه عليــه، وســقاه مــن نـهــر اخلبــالَِ
َ ْ ََْ ِ ْ َ َ َِ ِ

ُ َْ َْ ََْ ُ َّ ُ َ ُقيــل يــا أبــا عبــد الــرمحن ومــا نـهــر . َ ْ َ َ َ ََ ِ َ َْ َّ ِ ِ
ْ َ َ

َاخلبال؟ قال َ ِ
ََ ِنـهر من صديد أهل النار: ْ َّ َِ ْ

ِ ِ
َ ْ

ِ
ٌ ْ َ()١( .  

َْفــإن تــاب مل (: فقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم ملــن عــاد لــشرب اخلمــر يف الرابعــة َ َ ْ ُيـتــب اللــه َِ َّ ْ َُ
ِعليه
 ، مث أذنـب مث تـابتـابأذنـب مث َّذ املتفق عليـه أن املـذنب لـو فيه إشكال ظاهر؛ إ) ََْ

يق قـال قـال رسـول ولو  ُمائة مرة يقبل اهللا منه، ملا رواه أبو داود وغريه عن أىب بكر الـصدِّ َ َُ َ َ َ ِ ِّ ٍ ْ َ َِ

ِاللـــه  ـــه وســـلم-َّ َمـــا أصـــر مـــن اســـتـغف « -صـــلى اهللا علي ْ َ ْ ِ َ ََّ َ ًَّر وإن عـــاد ىف اليــــوم ســـبعني مـــرة َ َ ََ
ِ
ْ َ

ِ
ْ ْ ِ َ َ ْ َِ َ

«)٢(.  
وحلــديث اإلســرائيلي املــشهور الــذي تكــرر منــه القتــل مائــة مــرة، مث تــاب اهللا عليــه وغفــر 

  .)٣(له
                                                           

وقــال  )١٨٦٢(شــارب اخلمــر بــرقم : األشــربة، بــاب: كتــاب) ٢٩٠/ ٤( أخرجــه الرتمــذي  )١ ( 

د مــن حــديث ، ولــه شــاه)٥٦٨٦(بــرقم ) ٥١/ ١٠( وأبــو يعلــى .هــذا حــديث حــسن: الرتمــذي

، وابن ماجه )٦٦٤٤(برقم ) ٢١٩/ ١١(عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه عند أمحد 

، )٣٣٧٧= (مــن شــرب اخلمــر مل تقبــل لــه صــالة بــرقم : األشــربة، بــاب: كتــاب) ١١٢٠/ ٢(

، وأيضا له شاهد )٩٣٩(برقم ) ٦٨/ ٢(، وابن خزمية )٥٣٥٧(برقم ) ١٨٠/ ١٢(وابن حبان 

النهــي : بــاب،األشــربة: كتــاب) ٣٦٨/ ٢(بــاس رضــي اهللا عنــه عنــد أيب داود مــن حــديث ابــن ع

  ) ٣٦٨٢(عن املسكر برقم 
ي ذ، والرتمـ)١٥١٦(يف االسـتغفار بـرقم :  بـاب،الـوتر: كتـاب) ٥٥٩/ ١(أخرجـه أبـو داود   )٢ ( 

بـرقم ) ١٨٨/ ١٠(، والبيهقي يف الكـربى )٣٥٥٩(ٌالدعوات، باب، برقم :  كتاب،)٥٥٨/ ٥(

ــــزار ، )٢٠٥٥٤( هــــذا : يذوقــــال الرتمــــ) ١٣٧(بــــرقم ) ١٢٤/ ١(وأبــــو يعلــــى ) ١٧١/ ١(والب

َحـسن احلـافظ ابـن : قلـت. حديث غريب إمنا نعرفه من حديث أيب نضرية وليس إسناده بـالقوي َّ
/ ١(احلـافظ ابـن كثـري رمحـه اهللا يف تفـسريه وقـال ). ١١٢/ ١(حجر إسـناده كمـا يف فـتح البـاري 

ألجــل جهالــة   فالظــاهر أنــه، لــيس إســناد هــذا بــذاك: والرتمــذيوقــول علــي بــن املــديين (:)٤٠٨

 فهــو ، ويكفيــه نــسبته إىل أيب بكــر، ولكــن جهالــة مثلــه ال تــضر ألنــه تــابعي كبــري،مــوىل أيب بكــر

  ).حديث حسن
/ ٣( أم حــــــسبت أن أصــــــحاب الكهــــــف والــــــرقيم :بــــــاب،األنبياء:  يف كتــــــاب روى البخــــــاري )٣ ( 

ْعــن) ٢٧٦٦(رقـم حـديث ل توبـة القاتـل وإن كثـر قتلــه  قبــو:يف التوبـة بـابومـسلم ، )١٢٨٠ َ=  

َِّأىب سعيد اخلدرى = ِْ ُْ
ٍ ِ

َ َِأن نىب اللـه رضي اهللا عنه ِ َّ َّ ِ َ قـال -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ََّ َكـان فـيمن كـان « َ ََ َْ َ
ِ

ــبـلكم رجــل قـتــل تــسعة وتــسعني نـفــسا فــسأل عــن أَعلــم أَهــل األرض ِقـ َْ ِ ْ ِ َ َْ َْ َُ َ َ َ ًَ َ َْ َ ًَ
ِ ِ ِ
ْ ْ َ َْ َ َ ٌ ُ ُفــدل علــى راهــب فأتــاه  ،ْ َََ ٍَ َِّ

َ ََ ُ
َفـقال إنه قـتل تسعة وتسعني نـفسا فـهل له من تـوبة فـقال ال َ ََ َ َ ً ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ َُ َُ ْ َ ًَ ْ َ ْ ْ َ َ ْفـقتـله فكمل به مائـة مث سـأل عـن . َِّ ََ َ َُ َّ ً ََ ِ ِِ
َ َّ َ َ َُ ََ
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أن احلديث خـرج خمـرج الزجـر والتهديـد لـئال يـستهني أحـد بـشرب : ومن هنا قال العلماء
  .ُّاخلمر اليت هي أم اخلبائث ومنبع املفاسد

هـــذا مبالغـــة يف الوعيـــد والزجـــر الـــشديد؛ وإال فقـــد ورد مـــا أصـــر مـــن ( :قـــال املبـــاركفوري

  .)١() استغفر وإن عاد يف اليوم سبعني مرة
إن تــاب مل يتــب اهللا : "وميكــن أن يقــال إن قولــه: قــال الطيــيب( :وقــال املــال علــي القــاري

ة الزم للمـوت علـى علـى مـا كـان، فـإن عـدم قبـول التوبـحممـول علـى إصـراره وموتـه " عليه

مـــن فعـــل ذلـــك وأصـــر عليـــه مـــات عاصـــيا؛ ولـــذلك عقبـــه : الكفـــر واملعاصـــي، كأنـــه قيـــل
  .)٢() وسقاه أي اهللا من �ر اخلبال: بقوله

هكــذا مل يقــل أحــد مــن العلمــاء أن احلــديث علــى حقيقتــه، بــل أولــوه مبــا يتناســب معــه، 

تكــــب املعـــــصية، وإن ويتفــــق مــــع النــــصوص األخــــرى القاضــــية بعــــدم اخللــــود يف النــــار ملر
اختلفــت أقــاويلهم يف هـــذا التأويــل، لكــن مردهـــا إىل شــيء واحــد وهـــو عــدم كونــه علـــى 

  .واهللا أعلم. احلقيقة

  
  

  

  النبـوي ورد الـنصنمـ مثـل مـا قـع فيـه  من الوقوع في وتحذيرهتهديد الغير: الثالث
  : أصالةبسببه

                                                                                                                                           

َأَعلــم أَهــل األرض فــدل علــى رجــل عــامل فـقــال إنــه قـتــل مائــ ِ
َ َ َْ َ َُ َِّ َ َ ٍ َِّ

َ ٍَ ُِ َ َ َُ ِ َْ ْ ْة نـفــس فـهــل لــه مــن تـوبــة فـقــال نـعــم ِ َ ََ َ َ َ ََ َ ٍَ ِ
َ ْْ ُ َ ْ ٍ ْ

َومــن حيــول بـيـنــه وبـــني التـوبــة انطلــق إىل أَرض كــذا وكــذا فــإن �ــا أُناســا يـعبــدون اللــه فاعبــد اللــه  َ ُ ْ َُّ َِّ ِ
ُ ُ َ ً َ َ َ ْ َْ َ َ َُ ْ َ َ

ِ َّ ِ َِ ََ ََ
ِ ْ َ َْ ْْ َِ

ْ َّ َ َ ََ ُ
ْمعهــــم وال تـرجــــع إىل أَرضــــك فإنـهــــا أَرض ســــو َ َُ ْ َْ ُ ََّ ِ َِ َ ِ َ ْ

ِ
ْ َْ َ ُفــــانطلق حــــىت إذا نــــصف الطريــــق أَتــــاه المــــوت . ٍءَ ْ َ ْ ُ َ ََ ََِّ َ َ َ ِ َّ َ ََ ْ َ

َفاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب فـقالت مالئكة الرمحة جاء تائبا مقبال بقلبـه إىل  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ََ َ ُ َ ُ ُِ ً َّ َ َ َّ َْ ُ ً َ َ َ ََ َ َْ َ ْ َْ َْ ِ َ َ َْ َ َ
ِ

َ ْ
َِّوقالت مالئكة العذاب إن. َِّالله ِ َ َ ْ ُ َ َِ َ ْ َ َ ُّه مل يـعمل خيـرا قطَ َ ً ْ َُ ْ َ ْ َ ْفأتاهم ملك ىف صورة آدمى فجعلوه بـيـنـهم . َْ َ ُْ َ َُ َْ َ َُ ُ ََ ٍَّ

ِ
َ ِ ِ ٌ َُ َ

ُفـقــال قيــسوا مــا بـــني األرضــني فــإىل أَيتهمــا كــان أَدىن فـهــو لــه َ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْْ َ َ
ِ َِّ َ ِ ِ َ َْ َ َ َ ُ

ِ َ ِفـقاســوه فـوجــدوه أَدىن إىل األرض . َ َْ َ ِ َ ْ ُ ُُ َ َُ َ ََ
َْالىت أَراد فـقبضت ََ َ َ َ ِه مالئكة الرمحة َِّ ِ

َْ َّ َُ َ َ   . لفظ مسلم»ُ
  .)٤٨٩/ ٥(ي ذ األحو حتفة )١ ( 
  .)٢٩٠/ ١١( مرقاة املفاتيح  )٢ ( 
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كعـدم صـالته ،َّد فيـه التغليظَّفقد يكون التغليظ يف الفعل زجرا للغـري ولـيس خمتـصا مبـن ور
 ـــــه علـــــى صـــــاح ـــــذي مل يـــــرتك وفـــــاء لدين ـــــدين ال حـــــىت تكفـــــل بقـــــضائه بعـــــض ، ب ال

  .الصحابة

ـــه ـــن األكـــوع رضـــي اهللا عن ِروى البخـــاري وغـــريه عـــن ســـلمة ب َ ْ َ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ َّأن النـــيب ": َ ِ َّ ََّ  ـــازة ٍَ أيت جبن ََ
ِ
َ
ُِ

َليــصلي عليـهــا، فـقــال َ َ َ َََْ َ
ِّ ُ

ْهـــل عليــه مــن ديــ: ِ َْ ْ
ِ ِ ََ ْ ِن؟ قـــالوا ال، فــصلى عليــهَ

َْ ََ ََّ َ َُ َ مث أيت جبنــازة أخـــرى ،ٍ ْ ُ ٍَُ ََ
ِ
َ
ِ َُّ

ٍفـقــال هــل عليــه مــن ديــن ْ َْ ْ
ِ ِ ََ ْ َ َ َ ْ قــالوا نـعــم؟َ َ َ ُ َقــال، َ َ صــلوا علــى صــاحبكم قــال أبــو قـتــادة:َ َ ََ ََُ َ ْ ُ ِ ِ َ َََ َّعلــي : ُّ ََ

ْديـنه يا رسول الله، فصلى عليه ََْ َّ ََّ َ ِ َ ُ َ َ ُ ُ َ")١(.  
 لـيس املقـصود أصـالة بـالزجر بقـدر ، أوال  مل يصل عليه النيب وعندي أن الرجل الذي

  .ما يكون الردع والتخويف لغريه من األحياء ؛ لئال يقعوا يف مثل ما وقع

 ودعائــه لــه وهــذا عظــيم، لكــن  رجــل نفــسه مــن بركــة صــالة رســول اهللانعـم لقــد حــرم ال
  .َّفيه من التخويف والتهديد لغريه من األحياء ما فيه

 كــان يــشفع ملــن هــو أشــر منــه،   والنــيب،بعــد موتــه مــن أهــل اآلخــرةلرجــل صــار وألن ا

َفقد استغفر لعبداهللا بن أيب بن سلول رغم نفاقـه الظـاهر، وعداوتـه البغيـضة، إىل أن �ـي 
ُِ

زجـــرا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  فعـــل ذلـــك هعــن ذلـــك، فـــشفاعته هلـــذا الرجـــل أقـــرب، ولكنــ

  .لغريه

  .على الغال من الغنيمة  ومثل ذلك أيضا عدم صالته 
َروى مالك يف املوطأ عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه قـال َ ّ

ِ َُِْ
ٍ ِ ِ

َ ْ ٍتــويف رجـل يــوم حنــني : َْ ْ َُ َ َُ ْ ٌ َُ َِّ ُ
ِوإنـهـــــم ذكـــــروه لرســـــول اللـــــه  َّ ِ

ُ َ ُ
ِ
ُ َ َ ْ ُ ََِّ  فــــــزعم زيـــــد أن رســـــول اللـــــه ِ َّ َ ُ َ َّ َ ٌ َْ َ َ َ َ قـــــال َ ََصـــــلوا علــــــى :" َ ُّ َ

ْصـــــاحبكم ُ ِ ِ ََّفـتـغيــــــ" َ ِرت وجـــــوه النـــــاس لـــــذلك، فــــــزعم زيـــــد أن رســـــول اللـــــه ََ َّ َ ُ َ َُّ َ ٌَّ َْ َ ََ َ َُ َ
ِ َِ ِ ُ ْ قـــــال َ َّإن (: َ ِ

ِصاحبكم قد غل يف سبيل الله َِّ ِ ِ
َ ِ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َقال" َ َفـفتحنـا متاعـه فـوجـدنا خـرزات مـن خـرز يـهـود مـا : َ َ ْ َ ََ ُ ِ

َ ََ َ ْ
ِ ٍ

َ َ َْ َ َ َُ َ َ ََ
ِتساوين درمهني ََْ ْ

ِ
َ ِ

َ ُ()٢(.  

                                                           
مـن تكفـل عـن ميـت دينـا فلـيس لـه أن : الكفالـة، بـاب: كتاب) ٨٠٣/ ٢(أخرجه البخاري   )١ ( 

: كتــــــاب) ٦٥/ ٤(، والنــــــسائي )١٦٥٢٨(بــــــرقم ) ٥٨/ ٢٧( وأمحــــــد ،)٢١٧٣(يرجــــــع بــــــرقم 

  ).١٩٦١(الصالة على من عليه دين برقم : باباجلنائز، 
 مــــا جــــاء يف الغلــــول حــــديث :اجلهــــاد، بــــاب: ، كتــــاب)٦٥٢/ ٣( أخرجــــه مالــــك يف املوطــــأ  )٢ ( 

يف تعظيم :  باب،اجلهاد: كتاب) ٧٥/ ٢(، وأبو داود )١٧٠٣١(، وأمحد يف مسنده )١٦٦٧(

/ ٤(صالة على من غل ال:اجلنائز، باب: ، والنسائي يف الصغرى كتاب)٢٧١٠(الغلول حديث 
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 بـــأن ذلـــك كـــان "صـــلوا علـــى صـــاحبكم"إمنـــا قولـــه عليـــه الـــسالم و(: قـــال ابـــن عبـــد الـــرب
لغلـول ملـا رأوا مـن كالتشديد لغـري امليـت مـن أجـل أن امليـت قـد غـل؛ لينتهـي النـاس عـن ا

 الصالة عليه بنفـسه، وكانـت صـالته علـى مـن صـلى عليـه رمحـة فلهـذا  ترك رسول اهللا

  .)١( . انتهى)واهللا أعلم. مل يصل عليه
  ).لو علمنا ما صلينا عليه: (– أعتق أرقاءه عند موته  فيمن-  وكقوله

ٍعــن عمــران بــن حــصني: روى مــسلم وأمحــد واللفــظ لــه ْ ََ ُ ِْ ْ َ َ ْ
ََّ أن رجــال أعتــق عنــد موتــه ســتة :ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َُ ْ َ َْ َ ًَ َ َّ

ِرجلـــة لـــه، فجـــاء ورثـتـــه مـــن األعـــراب فـــأخبـروا رســـول اللـــه  ِ ٍَّ َ ُ َ ََ َُ ََ ْ َْ َ َ َِ ْ َُ ْ ُ َُ ََ َ ْ مبـــا صـــنع، قـــال َ َ َ َ َ َأوفـعـــل (: َِ َ َ ََ

َذلــك؟
َقــال! َِ ِلــو علمنــا إن شــاء اللــه مــا صــليـنا عليــه: َ

ْ ََْ ََ َ ََّ ََّ َ ُ َ ْ ِ ْ
ِ

ْ َ قــال،َ ــنـهم فــأعتق مــنـهم : َ ْفــأقـرع بـيـ ُْ ُْ ِ َ َْ َ ََ ََ َْ َ َ ْ
ّاثـنـــني، ورد أربـعــة يف الــرق ِّ ِ ً َ ََْ َّ ََ

ِ ْ ِلــو شــهدته قـبــل أن يــدفن مل يــدفن ىف( :ويف روايــة أيب داود. )َْ
ْ ُ َُ َ َْ ْ َْْ َ ْ َ َ ْ ُُ ِ َ ْ َ 

َمقابر المسلمني
ِ ِ

ْ ُ ْ ِِ َ َ()٢( .  
تغليظـــا  وحـــده كـــان يـــرتك الـــصالة عليـــه  وهـــذا حممـــول علـــى أن النـــيب (: قـــال النـــووي

  .)٣() على مثل فعلهوزجرا لغريه

َّومما يدل على أن ترك الصالة على من تقـدم ذكـرهم هـو للتغلـيظ والزجـر، أنـه َّ َّ  مل ينـه 
َيـصلي علـى ٌبالصالة عليه، وإال مل جيرؤ أحـد أن عن الصالة عليهم بالكلية بل أمر غريه 

ِّ ُ
  . الصالة عليه ٍأحد ترك رسول اهللا

                                                                                                                                           

اجلهــاد، : ، وابــن ماجــه كتــاب)٢٠٨٦(حــديث ) ٦٣٦/ ١(والكــربى ) ١٩٥٩(حــديث ) ٦٤

حــديث ) ١٩٠/ ١١(، وابــن حبــان يف صــحيحه )٢٨٤٨(حــديث )  ٩٥٠/ ٢(الغلــول : بــاب

) ٦٤/ ٤(ويف شـــعب اإلميـــان ) ١٨٦٦٩(حـــديث ) ١٠١/ ٩(والبيهقـــي يف الكـــربى ) ٤٨٥٣(

  . وصححه ووافقه الذهيب) ١٣٨/ ٢(ستدرك واحلاكم يف امل) ٤٣٣٢(حديث 

  ).٨٥/ ٥(االستذكار   )١ ( 

 مـــن أعتـــق شـــركا لـــه يف عبـــد حـــديث : بـــاب، اإلميـــان:كتـــاب) ١٢٨٨/ ٣(أخرجـــه مـــسلم    )٢ ( 

 فـيمن أعتـق : بـاب، العتـق:، كتـاب)٢٦٧-٤/٢٦٦(، وأبـو داود )٤/٤٢٦(أمحـد  و،)١٦٦٨(

 ما جاء فـيمن يعتـق : باب،األحكام :، كتاب)٣/٦٤٥(، والرتمذي )٣٩٥٨( عبيدا له حديث

 :، كتـــاب)٢/٧٨٦(، وابـــن ماجـــة )١٣٦٤(مماليكـــه عنـــد موتـــه ولـــيس لـــه مـــال غـــريهم حـــديث 

 ، رقــــــم)٢٨٣، ١/٢٨٢(، والطيالــــــسي )٢٣٤٥( القــــــضاء بالقرعـــــة حــــــديث : بــــــاب،األحكـــــام

، والبيهقـــــــــــي )٤/٣٨١(، والطحـــــــــــاوي )٩٤٨(وابـــــــــــن اجلـــــــــــارود يف املنتقـــــــــــى رقـــــــــــم  ،)١٤٣٤(

)١٠/٢٨٥(.     

 ). ١٤٠/ ١١( شرح مسلم للنووي  )٣ ( 
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 عــن مثــل أحــواهلم ال وزجــرا ملــن ســواهمإمنــا تــرك الــصالة علــيهم أدبــا هلــم ( :قــال القاضــي
  .)١( )يأسا من قبول رمحة اهللا هلم

 يس حكمـــا مـــن هــذا الفعــل أنـــه للتأديــب، ولــ-رضــوان اهللا علــيهم- فهــم الـــصحابة وقــد

  .يلتزم به مجيع املسلمني يف ترك الصالة على العصاة من أهل القبلة
ِّ أن رجــال مــن أصــحاب النــيب صــلى :عــن جــابر بــن مســرة رضــي اهللا عنــه  ابــن ماجــه روى َِّ َ َِ

َ ْ ُْ
ِ ً َ َّ

َاهللا عليه وسـلم جـرح فآذتـه اجلراحـة فـدب إىل مـشاقص فـذبح �ـا نـفـسه فـلـ َ ََ َ َ َُ َُ ْ َْ َُ
ِ

َ ََ َ َ َُ
ِ

َ ِ َّ َ َ
ِْ َ ِم يـصل عليـه ِ

ََْ ِّ َ ُ ْ
ُّالنيب صلى اهللا عليه وسلم َقال،َِّ ًوكان ذلك منه أدبا: َ ََ ُ ْ

ِ َ
َِ َ ََ

)٢( .  
ذ العلماء أن أهل الفضل والعلم ال يـصلون علـى أمثـال أؤلئـك؛ ليكـون أبلـغ ومن هنا أخ

َّيف الزجر لغريهم، وحتقيقا للتغليظ عليهم َّ .  

َّواألمثلـــة علـــى أن الزجـــر والتغلـــيظ يـــأيت ويـــ  ، كثـــرية أصـــالةراد بـــه غـــري مـــن ورد فيـــه الـــنصَّ
  .ذكرناهويكفي ما 

  

ـــشريع فيكـــون الزجـــر : الرابـــع ـــة الت ـــي بداي ـــشرعي قـــد ورد ف ـــوب ال َّأن يكـــون المطل
  :َّوالتغليظ فيه أشد

احلكــم خاصـــة ذا هــد يـــكقــد يــأيت احلكـــم الــشرعي يف بدايــة الرســـالة فيبــالغ الــشرع يف تأ 

َّيـأيت الزجـر والتــشديد وه وصـعب االنفكـاك عنــه،  واعتـادت عليــ،فيمـا تعلقـت بــه النفـوس
َّفيتحقـــق معـــىن الزجـــر والتغلـــيظ وهـــو االمتثـــال لألمـــر أشـــد . ليقطـــع العـــادة وحيـــسم املـــادة َّ

  .االمتثال

َ مث نـــسخ ذ يف أوعيـــة معينـــة �يـــه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عـــن االنتبـــاكمـــا يف ذلـــك، روى َ
ـــدة عـــن أبيـــه رضـــي اهللا عنـــه قـــال  َمـــسلم عـــن ابـــن بري ِقـــال رســـول اللـــه َ َّ ُ َُ َ ـــه -َ صـــلى اهللا علي

ًنـهيــتكم عــن النبيــذ إال ىف ســقاء فاشــربوا ىف األســقية كلهــا وال تــشربوا مــسكرا  « -وســلم َ َ
ِ ِ ِ

ْ َُ ُ َ ُْ َ َ ََ َُ َِّ ِ ِ
ْ َ ِ ِْ َ ٍ َّ ِ َِّ ِ َ ْ ُ ُ ْ

«)٣( .  

                                                           
 ). ١٠٤/ ١(املعتصر من املختصر من مشكل اآلثار  �� )١ ( 
يف الـــصالة علـــى أهـــل القبلـــة بـــرقم : اجلنـــائز، بـــاب: كتـــاب) ٤٨٨/ ١(ابـــن ماجـــه  أخرجـــه� )٢ ( 

)١٥٢٦ .(    
 ،)٩٧٧(ذ يف املزفــت بــرقم النهــي عــن االنتبــا: يف األشــربة، بــاب) ١٥٨٤/ ٣(أخرجــه مــسلم � )٣ ( 

زيــارة القبــور : اجلنــائز، بــاب: كتــاب) ٨٩/ ٤(، والنــسائي )٢٢٩٥٨(بــرقم ) ٥٥/ ٣٨(وأمحــد 
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  . مع أنه ميكن االستفادة �ا بعد غسلها، بكسر أوعية اخلمر  وكذا أمره 
ِ الله بنِدَْروى اإلمام أمحد عن عب ْ

َ عمر رضـي اهللا عنـه قـالَِّ َ َ َ ِأمـرين رسـول اللـه صـلى اهللا (: ُ َّ ُ ُ َ
ِ
َ ََ

ٍعليــه وســلم أن آتيــه مبديــة  ِ
َ َُِْ ُ ْ َُوهــي الــشفرة-َ ْ َّ َ

ِ
َ فأتـيتــه �ــا، فأرســل �ــا فأرهفــت مث أعطانيهــا -َ َ َ

ِ َ ْ َُ ُ َ ََُّ ْ َ َِ
ْ َْ َ َِ ِ

َ َ ُ ْ
َوقــال َ ِاغــد علــي �ــا فـفعلــت فخــرج ب: َ

َ َ َ َ َُ َْ ََ ِ
َّ ََ ُ ْأصــحابه إىل أســواق المدينــة وفيهــا زقــاق مخــر قــد ْ َُ َْ ٍَ ِ َ

ِ ِ
َ َ

ِ َِ ْ ِ
َ ْ َ ََ ِ ِ

َ ْ
َجلبت من الشام فأخذ المدية مـين فـشق مـا كـان مـن تلـك الزقـاق حبـضرته، مث أعطانيهـا 

ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ََُّ َ ْ َ
ِ ِ َ َ َِّ ْ ْ َ َ ْ َ َُ َْ َّ ِّ َ ُ ْ َ ِ َّ ْ

ِ

ُوأمـــر أصـــحابه الـــذين كـــانوا معـــه أن ميـــضوا  َْ ْ َ َ َُ َُ َ َ َ َُ َ َ
ِ َّ ْ َ َمعـــي وأن يـعـــاونوين، وأمـــرين أن آيت األســـواق َ َ ْ َ ْ َ

ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ُ ََ َُِ َ
ِ

ُكلهــا فــال أجــد فيهــا زق مخــر إال شــققته، فـفعلــت فـلــم أتـــرك يف أســواقها زقــا إال شــققته ْ ُُ ُْ ْ َْ َ ََ ََّ َّ َِّ ِ�ِ ِ َِ َ َ َ
ِ ِ ِ
َ َ َ َْ ُ ْ َ ََ َ َْ َُ ْ ٍ َّ ُ ُ (

)١(.  

ُّفأمـا النهـي عـن الـشرب يف األواين( :قال شارح أصـول البـزدوي ِ المغتلمـة ُ
َ ُ
ِ
َْ  فقـد كـان ،)٢(ْ

ُحتقيقــا للزجــر عــن شــرب املــسكر احلــرام؛ فقـــد كــانوا ألفــوا شــر�ا وقــد كــان يــشق علـــيهم  ًَِ ِ ُ َّ
نان وشـق الزوايـا، ولمـا حـصل االنزجـار ،االنزجار عن العادة املألوفة َّ وهلذا أمر بكـسر الـدِّ ََ َ ََ َّ ِّ َ ِ َ

أذن هلــم يف الــشرب يف األواين وبـــني أن امل
ُ

َ َ َّ َ ُّحــرم شــرب املــسكر وأن الظــرف ال حيــل شــيئَ ُِ َ َّ َّ ََ ََّ  اَ

  . )٣()َُِّوال حيرمه
وهكــذا احلكــم اليــوم ىف أواين اخلمــر ومجيــع ظروفــه ســواء الفخــار والزجــاج ( :قــال النــووي

  .)٤()والنحاس واحلديد واخلشب واجللود فكلها تطهر بالغسل والجيوز كسرها

  

َّهديـد والزجـر ينفـي الحكـم بالكفـارة أو َّ مخرج الت النبويخروج الخطاب: الخامس
  :الحد، وال ينفي اإلثم، أو بمعنى آخر ينفي العقوبة الدنيوية ال األخروية

                                                                                                                                           

، وابــــن )٥٦٥٢( بــــرقم ذن يف شــــيء منهــــااإل:  بــــاب،)٣١٠/ ٨(ويف األشــــربة ) ٢٠٣٢(بــــرقم 

  ). ٥٣٩١(برقم ) ٢١٣/ ١٢(حبان 
  ).١٠٥/ ٦(، وأبو نعيم يف احللية )٦١٦٦(برقم ) ٣٠٧/ ١٠( أخرجه أمحد  )١ ( 
/ ٣٣(انظــــر تــــاج العــــروس . هــــي األواين الــــيت يــــشتد ويــــسرع إليهــــا اإلســــكار:  األواين املغتلمــــة )٢ ( 

  ).غ ل م(مادة ) ١٧٨
  .)٤٩٠/ ٥( كشف األسرار  )٣ ( 
   ).١٥١/ ١٣( شرح مسلم للنووي  )٤ ( 
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َّومعىن هذا أنه إذا صرف الكالم إىل املبالغة والتهديـد، أو قـصد بـه الزجـر والتغلـيظ، فإنـه  ََّّ
ل حينئذ تطـرق إليـه ال يرتتب عليه حكم شرعي عملي من كفارة أو حد مثال؛ ألن الدلي

  .االحتمال فال يصلح لالستدالل

 ولــيس معــىن عــدم كونــه دلــيال علــى الكفــارة أو العقوبــة الدنيويــة، عــدم كــون فاعلــه آمثــا أو
. َّ، فــال تــالزم بينهمــا؛ فــإن جمــرد املخالفــة للــشارع توقــع يف اإلمثذا هــ ملــوم علــى فعلــهغــري

  .حراماوأقل ما يكون يف املهدد عليه الكراهة إن مل يكن 

 وعنـدي أن املهـدد عليـه ،املهدد عليه إما حرام أو مكروه كذا قيل(: يقول التاج السبكي
 وكيــف وهــو مقــرتن بالوعيــد، بــل قــد ذهــب قــوم إىل ،ال يكــون إال حرامــا وكــذلك اإلنــذار

  . )١(انتهى. )أن الكبائر هي املتوعد عليها

الفــا كقولــه صــلى اهللا عليــه وهــذا كمــا يف األحاديــث الــيت تنفــي اإلميــان عمــن أتــى فعــال خم
ِوالذى نـفسى بيده ال يـؤمن عبد حىت حيـب جلـاره « :وسلم َِّ َ َ ُ َ

ِ َّ ُ ِْ ِ َِّ ٌ َْ ُ ْ َ ِ ِ ِِ َ ِ أو قـال ألخيـه -َ ِ َ َ َ ُّ مـا حيـب -َْ ُِ َ
ِلنـفسه ِ ْ َ

ِ «)٢(. 

لـــيس مـــن (أي  )اَّلـــيس منـــ( :ا األحاديـــث الـــيت وصـــفت مـــن يفعـــل معـــصية مـــا بأنـــهذوكـــ
َْكحــديث أىب هريـــ) املــسلمني ُ َرة أَِ ِن رســول اللــهََ َّ َ ُ َ َّ قــال َ َمــن محــل عليـنــا الــسالح فـلــيس ( :َ ْ َْ ََ َ َ ِّ َ َ ََ َ ْ َ

َّمنا،  َِّومن غشنا فـليس مناِ َ ََْ ََّ َ ْ َ َ( )٣(.  

                                                           
  ).١٨/ ٢( اإل�اج يف شرح املنهاج  )١ ( 
ان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه من اإلمي: اإلميان، باب: كتاب) ١٤/ ١( أخرجه البخاري  )٢ ( 

 الــدليل علــى أن مــن خــصال اإلميــان أن حيــب :بــاب،  يف اإلميــان)٦٧/ ١ (مــسلم، و)١٣(بــرقم 

صـفة : كتـاب) ٦٦٧/ ٤(والرتمـذي ،)١٢٨٠١(بـرقم ) ١٩٣/ ٢٠(، وأمحد )٤٥(رقم  بإلخيه

: عه، بــاباالميــان وشــرائ: كتــاب) ١١٥/ ٨(، والنــسائي )٢٥١٥( بــرقم ،القيامــة والرقــاق والــورع

يف اإلميـــان بـــرقم : اإلميـــان، بـــاب: كتـــاب) ٢٦/ ١(، وابـــن ماجـــه )٥٠١٦(عالمـــة االميـــان بـــرقم 

  )٢٧٤٠(برقم ) ٣٩٧/ ٢(والدارمي ) ٦٦(
قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن غــش : اإلميــان، بــاب: كتــاب) ٩٩/ ١(أخرجــه مــسلم  � )٣ ( 

: كتــاب) ٢٨٧/ ٣(أبــو داود ، و)٧٢٩٢(بــرقم ) ٢٤٢/ ١٢(، وأمحــد )١٠٢(فلــيس منــا بــرقم 

البيـــوع، : كتـــاب) ٦٠٦/ ٣(ي ذ، والرتمـــ)٣٤٥٤(يف النهـــي عـــن الغـــش بـــرقم : اإلجـــارة، بـــاب

يف ) ٧٤٩/ ٢(حسن صحيح، وابن ماجـه : وقال) ١٣١٥(كراهية الغش يف البيوع برقم : باب

  ).٢٢٢٤(النهي عن الغش برقم : التجارات، باب
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ِ عبـد اللـه بـن:وحديث َّ ٍ مـسعودَ
ُ ْ ِ قـال رسـول اللـه :َ َّ ُ َُ َ َ : ) َّلـيس منـا مـن لطـم اخلـدود وشـق َ ََ َ َ ُ ُْ َ َ ْ َ َّ ِ َ ْ

ْاجليوب ودعا بدع َ ِ َ َ َ َ ُُ َِِّوى اجلاهليةْ ِ َْ َ ()١(.  

ِزيد ب: وحديث
َن أرقمَْ ََْ َ قـال،ِ ِ قـال رسـول اهللا:َ ُ َُ َ َ : )َّمـن مل يأخـذ مـن شـاربه، فـلـيس منـا ِ ِ ِ

َ ْ ََُ ِِ َ ْ َ ْ َْ ْ َْ (
)٢(.  

ه ذ ال توجــب مبقتــضاها كفـارة علــى مـن اقــرتف هــ- ومثلهــا كثـري-ه األحاديـث ذفكـل هــ

ا ال تنفـــي َّكمـــا أ�ـــ.  مـــن شـــاربهذخـــغـــش، أو لطـــم اخلـــدود، أو مـــن مل يأمـــن  ،صـــياعامل

ْ نـفت عنه العقوبة الدنيويةْاإلمث عن صاحبها، وإن ََ.  
نـصوص الوعيـد ومـا خـرج منهـا مخـرج الزجـر والتهديـد ال يلـزم منـه الكفـر : سادسا

  :أو الخلود في النار

أو نفــي ) مــن غـشنا فلـيس منـا(مـا ذكرنـاه مـن أمثلـة ســبقت كقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم 
اليــؤمن أحــدكم حــىت حيــب ألخيــه : (بــسبب معــصية كقولــه صــلى اهللا عليــه وســلماإلميــان 

 تقـــضي ال و،ج صـــاحبها مـــن اإلميـــانِرُ ال ختـــ.إخل هـــذه النـــصوص.... .)مـــا حيـــب لنفـــسه

، وإمنــا تعــين لك ال تــشهد بــالكفر علــى أحــد معــني مــن أهــل القبلــةذوكــ. خبلــوده يف النــار
  .لكذالتهديد والتغليظ على فاعل 

َّ مـــن إفـــادة الوعيـــد يف النـــصوص الـــواردة مـــورد التهديـــد، هـــو قـــول أهـــل الـــسنة ومـــا قررنـــاه
  .واجلماعة

طـت، فأمـا مـن أفـرط فهـم اخلـوارج واملعتزلــة َّلـك فـرق أفرطـت وأخـرى فرذ يف توقـد خالفـ

ا بظـواهر نـصوص الوعيـد، إال أن اخلـوارج قـالوا ًذ مرتكـب الكبـرية  أخـريكفـتحيث قـالوا ب

                                                           
) ١٢٣٢(ليس منا من شق اجليوب بـرقم : نائز باباجل: كتاب) ٤٣٥/ ١(أخرجه البخاري � )١ ( 

/ ٧(، وأمحـد )١٠٣(رقم ب حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب :يف اإلميان باب) ٩٩/ ١(مسلم و

  ).٤٣٦١(برقم ) ٣٧١
ما جاء :األدب، باب: كتاب) ٩٣/ ٥(ي ذ، والرتم)١٩٢٦٣(برقم ) ٧/ ٣٢( أخرجه أمحد  )٢ ( 

الطهــارة، : كتــاب) ١٥/ ١(حيح، والنــسائي حــسن صــ: وقــال) ٢٧٦١(يف قــص الــشارب بــرقم 

ابــــن حبــــان و) ٢٥٤٩٣(رقم بــــ )٥/٢٢٦(ابــــن أىب شــــيبة و ،)١٣(قــــص الــــشارب بــــرقم : بــــاب

/ ٣(، واألوســــط )٥٠٤٠(بـــرقم ) ١٨٥/ ٥( والطـــرباين يف الكبــــري )٥٤٧٧(رقم بـــ )١٢/٢٩٠(

٢٣٨.(  
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مبعــىن أنــه خيــرج مــن  .بأنــه يف منزلــة بــني املنــزلتني: واملعتزلــة قــالواخبلــود صــاحبها يف النــار، 
  !. لكذ يلزم منه اخللود يف النار كذاوقوهلم ه .اإلميان وال يدخل الكفر

الدالــــة علــــى عــــدم التكفــــري -وهــــذا مــــنهم إفــــراط ظــــاهر وتــــرك للمحكــــم مــــن النــــصوص 

ن أن حتمــــل علــــى حمامــــل الــــيت ميكــــ واهـــ، إىل املتــــشابه من-باملعـــصية وعــــدم اخللــــود بالنــــار
َصحيحة، وال تتعارض مع ما هو حمكم ُْ.  

ْتعلقــــوا بأحاديـــث الوعــــد وتركـــوا أحاديــــث الوعيـــد بالكليــــة،  أل�ـــم ،َّوأمـــا املرجئـــة ففرطــــوا َ
ال يـضر  (:وأولوها تأويال منحرفا خيرج عـن مقـصود الـشارع، ومتخـض عـن ذلـك مقـولتهم

  .)١( )من اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة
                                                           

 أحاديـــث الوعيـــد وقـــد ذكـــر ابـــن القـــيم يف مـــدارج الـــسالكني هـــذه الفـــرق مجيعـــا ومـــوقفهم مـــن  )١ ( 

القـول :  أحـدها: على طرق-أي نصوص الوعيد–وقد اختلف الناس يف هذه النصوص (: فقال

بظاهرها وختلد أرباب هذه اجلرائم يف النار، وهو قول اخلوارج واملعتزلة مث اختلفوا، فقالت اخلوارج 

اق خملـدون يف النـار هم كفار ألنه ال خيلد يف النـار إال كـافر وقالـت املعتزلـة ليـسوا بكفـار بـل فـس

بل هذا الوعيد يف حق املستحل هلا ألنه كافر وأما من فعلها : وقالت فرقة. هذا كله إذا مل يتوبوا

وقــد أنكــر اإلمــام .معتقــدا حترميهــا فــال يلحقــه هــذا الوعيــد وعيــد اخللــود وإن حلقــه وعيــد الــدخول

 إمنـا قـال مـن فعـل كـذا  لـو اسـتحل ذلـك ومل يفعلـه كـان كـافرا، والنـيب: أمحد هـذا القـول وقـال

االستدالل �ذه النصوص مبين على ثبوت العموم وليس يف اللغة ألفاظ : وقالت فرقة ثالثة. وكذا

عامـــة ومـــن ههنـــا أنكـــر العمـــوم مـــن أنكـــره وقـــصدهم تعطيـــل هـــذه األدلـــة عـــن اســـتدالل املعتزلـــة 

فهـؤالء ردوا بــاطال واخلـوارج �ـا لكــن ذلـك يــستلزم تعطيـل الــشرع مجلـة بـل تعطيــل عامـة األخبــار 

يف :  وقالـت فرقـة رابعـة.بأبطل منه وبدعة بأقبح منها، وكانوا كمن رام أن يبين قصرا فدهم مصرا

مث اختلفوا يف هذا املضمر فقالت طائفة ،الكالم إضمار قالوا واإلضمار يف كالمهم كثري معروف

بإضــــمار : خامــــسةوقالــــت فرقــــة . بإضــــمار الــــشرط والتقــــدير فجــــزاؤه كــــذا إن جــــازاه أو إن شــــاء

يعفو وهذه دعوى ال دليل يف الكالم عليها ألبتة ولكن = =اإلستثناء والتقدير فجزاؤه كذا إال أن

هذا وعيد وإخالف الوعيد ال يذم بل ميدح، : وقالت فرقة سادسة. إثبا�ا بأمر خارج عن اللفظ

ينهما أن الوعيـد حقـه واهللا تعاىل جيوز عليه إخالف الوعيد وال جيوز عليه خلف الوعد، والفرق ب

فإخالفه عفو وهبة وإسقاط وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد حق عليه أوجبـه علـى 

هـذه النـصوص وأمثاهلـا ممـا ذكـر فيـه املقتـضى : وقالـت فرقـة سـابعة... نفسه واهللا ال خيلف امليعاد

مقتــضيه وانتفــاء للعقوبــة وال يلــزم مــن وجــود مقتــضى احلكــم وجــوده؛ فــإن احلكــم إمنــا يــتم بوجــود 

مانعه، وغاية هذه النـصوص اإلعـالم بـأن كـذا سـبب للعقوبـة ومقـتض هلـا، وقـد قـام الـدليل علـى 

ذكــر املوانــع فبعــضها باإلمجــاع وبعــضها بــالنص فالتوبــة مــانع باإلمجــاع والتوحيــد مــانع بالنــصوص 
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ِْال يــزين  (:فمثال حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال َ َ
ٌالــــزاين حــــني يـــــزين وهــــو مــــؤمن وال يــــشرب اخلمــــر حــــني يــــشرب وهــــو مــــؤمن ُ َ َ ٌ ُ َ

ِ ِ ِ ِْ َْ َُ َُ َ َُ ْ َُ َ َْ َْ ْ ََْ َ ِ ِ ُ وال يــــسرق ،َّ ِ ْ ََ َ
َالسارق حني يسرق وهو ُ َ ُْ ُِ َ َ

ِ ِ  .)١ () مؤمنَّ

 بظاهره يفيـد نفـي اإلميـان عمـن زىن أو سـرق أو شـرب اخلمـر، وقـد متـسك فهذا احلديث
به اخلوارج يف دعواهم بتكفري الـزاين والـسارق وشـارب اخلمـر، لكـن أهـل الـسنة واجلماعـة 

 أى مـــن : معـــىن مـــؤمن:قيـــل(فقـــد  .خـــالفوهم يف ذلـــك وأن احلـــديث لـــيس علـــى ظـــاهره

 )كامـل اإلميــان أى : معنـاه:وقيـل ،مــستحال لـذلك: مـل أن يكـون معنـاه وحيت،عـذاب اهللا
)٢( .  

 وقيـل أراد ،هذا وأمثاله محله العلماء على التغليظ أو على كمال اإلميان (:وقال السندي

 وقيـل ،باإلميان احلياء لكونه شعبة من اإلميـان واملعـىن ال يـزين الـزاين وهـو يـستحي مـن اهللا

                                                                                                                                           

املكفـرة مانعـة وإقامـة املتواترة اليت ال مدفع هلا واحلسنات العظيمة املاحية مانعة واملصائب الكبـار 

احلدود يف  الدنيا مانع بالنص وال سـبيل إىل تعطـي هلـذه النـصوص فـال بـد مـن إعمـال النـصوص 

مــدارج الــسالكني  )فهــذه جمــامع طــرق النــاس يف نــصوص الوعيــد: مث قــال ابــن القــيم.مــن اجلــانبني

   .باختصار) ٣٩٨ - ٣٩٦/ ١(
،  ما حيذر من احلدود الزنا وشرب اخلمر:كتاب احلدود، باب) ٢٤٨٦/ ٦(  أخرجه البخاري )١ ( 

اإلميان، :كتاب) ٣٥٧/ ٤(، وأبو داود )٨٨٩٥(برقم ) ٤٧٣/ ١٤(، وأمحد )٦٣٩٠(حديث 

اإلميــان : كتـاب) ١٥/ ٥(، والرتمــذي )٤٦٩١(الــدليل علـى زيــادة اإلميـان ونقــصانه بـرقم : بـاب

/ ٨(والنـسائي حـسن صـحيح غريـب، : ، وقـال)٢٦٢٥(ال يزين الزاين وهـو مـؤمن حـديث :باب

) ١٢٩٨/ ٢(، وابن ماجه )٤٨٧٠(تعظيم السرقة، حديث : قطع السارق، باب: كتاب) ٦٤

بــــــرقم ) ١٥٦/ ٢(، والــــــدارمي )٣٩٣٦(النهــــــي عــــــن النهبــــــة حــــــديث : الفــــــنت، بــــــاب: كتــــــاب

بــرقم ) ٤١٦/ ٧( وعبــد الــرزاق يف املــصنف ،)٥١٠/ ٥(،وابــن أيب شــيبة يف  املــصنف )٢١٠٦(

ويف ) ١٨٦/ ١٠(، والبيهقــي يف الــسنن )١٨٦(حــديث ) ٤١٤/ ١(، وابــن حبــان )١٣٦٨٤(

  ).    ٣٧٣/ ٢(، والبزار )١٨٨/ ١١(، وأبو يعلى )٣٤(برقم ) ٦٨/ ١(شعب االميان 
فــالقول الــصحيح : (يقــول النــووي) ٤١/ ٢(، وشــرح مــسلم للنــووي )١٧٢/ ١(انظــر املفهــم    )٢ ( 

 كامــل االميــان وهــذا مــن االلفــاظ الــىت الــذى قالــه احملققــون أن معنــاه ال يفعــل هــذه املعاصــى وهــو

  . انتهى)تطلق على نفى الشيء ويراد نفى كماله
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ىن النهــي أي ال ينبغــي للــزاين املــراد مــن املــؤمن هــو ذو األمــن مــن العــذاب وقيــل النفــي مبعــ
  .  )١()أن يزين واحلال أنه مؤمن فإن مقتضى اإلميان أنه ال يقع يف مثل هذه الفاحشة

هذا كله على معىن الزجر والوعيد أو نفي الفـضيلة وسـلب الكمـال دون : (وقال اخلطايب

    .)٢ ()ّ والله أعلم،بطالهإاحلقيقة يف رفع اإلميان و
 : وقول املعتزلـة، إنه كافر بزناه:ذه التأويالت تدفع قول اخلوارجوه: (قال القاضي عياض

اذا احتمـل فـ - تعلقا من الطائفتني �ـذا احلـديث -ُ ال يسمى مؤمنا )٣(ّإن الفاسق امللى

  .)٤ ()ٌماقلناه مل تكن هلم فيه حجة
 وأن ، هـــذا احلـــديث لـــيس علـــى ظـــاهرهأنهـــل الـــسنة أني بـــوال خـــالف  (: أيـــضايقـــولو

 مث اختلفـوا ىف تأويلـه - علـى مـا قـدمناه -هـل االميـان أ مـن سـواد ًا أحـدجُ ختراملعاصى ال

ّ ويفـسره حـديث أىب ، املتقـدمئمةيق األقوإمراره على ما جاء بعد حت إلـه مـن قـال ال  (:ٍرذُ
 ، ومعلــــوم أنــــه ال يــــدخل اجلنــــة إال مــــؤمن،)٥ ()ن ســــرقوإ ، وإن زىنإال اهللا دخــــل اجلنــــة

 واحلـــديث ، إن املعاصـــى ال تـــضر املـــؤمن:ملرجئـــة القـــائلنيفاحلـــديث األول يقطـــع حجـــة ا

َاالخـــر يقطـــع حجـــة املعتزلـــة واخلـــوارج وبعـــض الرافـــضة القـــائلني بـــأن املعاصـــى ختـــرج مـــن 
  .اإلميان وتوجب اخللود ىف النار

مــن   واســتدلوا،َ وقــرروا االحاديــث علــى أصــوهلا،وأهــل الــسنة واهلــدى مجعــوا بــني معانيهــا

 ومـن هـذا احلـديث علـى نقـص اإلميـان باملعاصـى كمـا ،التخليـدحديث أىب ذر على منـع 
ًوردت مفسرة ىف أحاديث كثرية وآ َ  .)٦ ()َ من القران منريةيُ

  

                                                           
  ). ٣٠٩/ ٧(حاشية السندي على ابن ماجه    )١ ( 
  ). ١٥١/ ٣(معامل السنن    )٢ ( 
  .أي املنتسب للملة، املرتكب الكبرية ومل حتدث له توبة حىت مات: يراد بالفاسق امللي   )٣ ( 
  ).٢٢٠/ ١(إكمال املعلم    )٤ ( 
  .تقدم خترجيه    )٥ ( 
  ).٢٢٠/ ١(إكمال املعلم    )٦ ( 
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    الثالثالمبحث

 منشكال  لفك اإلالقول بخروج الخطاب الحديثي مخرج الزجر والتغليظ طريق

    بين األحاديث التي ظاهرها التعارض توفيقو النص النبوي

 يف إزالــة األشــكال مــن بعــض  احلــديثإلجــراءات الــيت كــان يلجــأ إليــه علمــاءمــن ضــمن ا

َّظــاهره التعــارض، القــول بــأن الــنص ورد مــورد التغلــيظ منهــا النـصوص النبويــة، أو مــا كــان 
  .َّوالزجر

ِّوقــد ســلك هـــذا املــسلك غــري واحـــد ممــن تـــصدى لــشرح األحاديــث النبويـــة، أو حــل مـــا 
َأشــكل منهـــا، كــابن حجـــر يف فــتح 

ِ  والطحــاوي يف مـــشكل ، املفهـــمالقــرطيب يفالبـــاري، وُ
  .اآلثار وغريهم

د بــن ســالمة أبــو جعفــر الطحــاوي أحمــد بــن محمــ:  ولنبــدأ أوال باإلمــام الطحــاوي

  : في شرح مشكل اآلثار)هـ ٣٢١ت(
َأن النـعمــان :  الــذي أخرجــه الــشيخان وغريمهــا،فإنــه ملــا تعــرض حلــديث النعمــان بــن بــشري َ ْ ُّ َّ

َبــن بــشري قــال َ ِ
ِانطلــق ىب أىب حيملــىن إىل رســول اللــه : َ َّ ِ

ُ َ َ ُ ََِ ِ ِ
َْ ِْ َِ َ- - فـقــال يــا رســول اللــه اشــهد ْ َ ْ ِ َّ َ َُ َ َ َ َ

ِأىن قد حنلت النـعمان كذا وكـذا مـن مـاىل َ ْ
ِ َ ََ ََ َ َْ ْ ُُّ َََْ َ َفـقـال . ِّ َ َأكـل بنيـك قـد حنلـت مثـل مـا حنلـت « َ َْ َْ ََ ََ ََ ْ ِ ِْ َ َ َّ ُ َ

َالنـعمان  َ ْ َقال ال. »ُّ َ َقال . َ ِْأشهد على هذا غريى َف« َ ََ َ ََ ْ ِ ْ َ مث قال -َ َُ َ أيسرك أن يكونـوا إليـك -َّ َِْ ُ ُ َ َْ َ ََ ُّ ُ
ًىف الرب سواء  َ َ ِّ ِْ ََقال بـلى. »ِ َ َقال . َ ًفال إذا « َ ِ َ َ«)١(.  

 علـى الوعيـد الـذي ظـاهره ظـاهر األمـر - واهللا أعلـم-كان ذلك عندنا  (:قال الطحاوي
َِّفصلت[﴾ RQ   P   O   ﴿  :ابهكقول اهللا عز وجل يف كت،َّوباطنه الزجر -  مث قـال ]٤٠:ُ

                                                           
اهلبة للولد وإذا أعطى بعض ولده : اهلبة وفضلها، باب :كتاب) ٩١٣/ ٢(أخرجه البخاري    )١ ( 

 ، ومــسلم )٢٤٤٦( بــرقم شــيئا مل جيــز حــىت يعــدل بيــنهم ويعطــي اآلخــرين مثلــه وال يــشهد عليــه

، )١٦٢٣(ل بعــــض األوالد يف اهلبــــة بــــرقم كراهيــــة تفــــضي :اهلبــــات بــــاب :كتــــاب) ١٢٤١/ ٣(

، )١٤٣٧( بــرقم مــا ال جيــوز مــن النحــل: األقــضية، بــاب:  كتــاب)٧٥١/ ٢(مالــك يف املوطــأ و

ما جـاء  :اإلجارة، باب :كتاب) ٣١٤/ ٢( وأبو داود  ،)١٨٣٦٦(برقم ) ٣١٨/ ٢٠(وأمحد 

 :تــــــابك) ٦٤٩/ ٣(والرتمــــــذي  ،)٣٥٤٢(يف الرجــــــل يفــــــضل بعــــــض ولــــــده يف النحــــــل، بــــــرقم 

 :كتــــاب) ٢٥٨/ ٦(والنــــسائي ، )١٣٦٧(النحــــل والتــــسوية بــــني الولــــد بــــرقم : األحكــــام، بــــاب

 ،)٣٦٧٢(كــر اخــتالف ألفــاظ النــاقلني خلــرب النعمــان بــن بــشري يف النحــل بــرقم ذ :النحــل، بــاب

  .)٢٣٧٥(الرجل ينحل ولده برقم  :اهلبات، باب :كتاب) ٧٩٥/ ٢(وابن ماجه 
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فعقلنــا بــذلك أن معــىن قولــه  :-هــب إليــهذكــر عــدة روايــات للحــديث تؤيــد مــا ذبعــد أن 
 إمنــا كــان )أشــهد علــى هــذا غــريي(فيمــا قــد روينــاه يف غــري هــذا احلــديث يف هــذا البــاب 

  .)١() ا ما أعطاهعلى الوعيد، ال على إطالقه له أن يشهد عليه غريه شهادة جيوز له �

، مستأنــسا  مبــا جــاء  إشــكاال واقعــا يف احلــديث-رمحــه اهللا– الطحــاوي  اإلمــامأزالا ذو�ــ
  .ذا القبيلمن اآليات من ه

  : شارح مسلم)هـ٦٥٦ت(أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي : ثانيا

  ملعــاينه شــرحيف أظهــر قــدرة فائقــةصحيح مــسلم لــ أثنــاء اختــصارهفــإن القــرطيب رمحــه اهللا 
 :ه كتابــمــن هنــا مســى و،احلــديث وكــشف مــا أشــكل منــه خاصــة مــا كــان ظــاهره التعــارض

 النـووي وابـن حجـر وقـد اعتمـده كـل مـن ،)املفهم ملا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم(

  .  رمحهما اهللا تعاىل يف شرحيهما على الصحيحني
ن حيمـل ليه يف حل األحاديث املشكلة، وتأويـل املختلـف منهـا أإجلأ ما من ضمن  وكان

  .احلديث على التهديد والتغليظ ال حقيقة اللفظ الوارد

ابــن عمــر رضـــي اهللا عنهمــا قــال مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه  :ومــن ذلــك حــديث
ُمن ضرب غالما له حدا مل يأته أو لطمه(:  وسلم يقول َُ َ ََ َْ ََ َِِْ َ ً ْ ََْ � ُ ُ فإن كفارته أن يـعتقه،ََ َُ َِ

ْ ُ ْ َ َ َّ َ َّ َِ ()٢( .  

كفـارة ملـا َّ أو تعـدى يف ضـربه وجـب عليـه عتقـه ، احلـديث  أن مـن لطـم عبـدهفظاهر هذا

ا إشــكال يف احلــديث حيتـــاج إىل ذوهــ ، أحــد مــن العلمــاء بــه مل يقــللــكذ غــري أن .فعــل
  .جواب

وحممــل احلــديث عنــد العلمــاء علــى التغلــيظ علــى مــن  (:فيجيــب القــرطيب رمحــه اهللا قــائال

 وأمــر ، فمــن وقـع منـه ذلـك أمث.َّ الـسادة عـن ذلـكَّ أو تعـدى يف ضـربه لينزجــر،لطـم عبـده
 ،حممله عندهم علـى النـدب أو. ً كما رفع يده عليه ظلما،بأن يرفع يده عن ملكه عقوبة

ِّوهـــو الـــصحيح ؛ بـــدليل قـــول النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم لبـــين مقـــرن حـــني أمـــرهم بعتـــق 
ا اسـتغنيتم عنهـا فخلـوا  فـإذ،اسـتخدموها (: فقـال، ليس لنا خـادم غريهـا: فقالوا،امللطومة

                                                           
  ).٤٦ - ٤٣، ١٣(  شرح مشكل اآلثار  )١ ( 
رقم ب صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده : باب/ كتاب األميان):٣/١٢٧٩(  أخرجه مسلم� )٢ ( 

  .)١٧٩٣٦(، رقم )٩/٤٤٠( وعبد الرزاق ، )٥٠٥١( رقم )٢/٤٥(أمحد و ،)١٦٥٧(
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 ،َّفلو وجب العتق بنفس اللطم حلـرم االسـتخدام ؛ أل�ـا كانـت تكـون حـرة .)١() سبيلها
َّ أن مـن تعـدى :-واهللا أعلـم-فمقـصود هـذه األحاديـث. واستخدام احلر بغري رضاه حـرام

 ، وصــارت اجلنايــة كــأن مل تكــن، فــإن أعتقــه يكفــر أجــر عتقــه إمث تعديــه،علــى عبــده أمث

  .)٢()َّ على ما تقدم، فال ميضى عليه بذلك ؛ إذ ليس بواجب:لكومع ذ
  

  : رحمه اهللا)هـ ٨٥٢ت (حمد بن على بن حجر العسقالني الحافظ أ :ثالثا

يعــــد احلــــافظ ابــــن حجــــر مــــن األئمــــة املــــربزين يف شــــرح احلــــديث، جامعــــا مجيــــع جوانبــــه، 
ِمتعرضــا حلــل مــا أشــكل منــه، مبينــا ملــا ظــاهره التعــارض، وكتابــه  ْ  مــن أفــضل )فــتح البــاري(ُ

  .)ال هجرة بعد الفتح(: شروح البخاري، حىت قيل

  . وكيف تعامل معها،ولنضرب مثاال لصنيع احلافظ فيما أشكل من األحاديث
ْ قالــت:ففـي حــديث عائـشة رضــي اهللا عنهــا الـذي يف الــصحيحني َ ْجـاءت بريــرة فـقالــت : َ َ َ َ َُ

َِ َْ َ
َإين كاتـبــت أهلــي علــى تــسع أو َْ َِ ِ ََ

ِ
ْ ُ َْ َ ِّ ُاق يف كــل عــام وقيــة فــأعينيين، فـقالــت عائــشةِ ََ ِ ِ ِ

َ َْ َ َ َِ َ ٌ َِّ َ
ٍ ِّ ُ ِ َّإن أحــب : ٍ َ َ ْ ِ

َأهلــك أن أعــدها هلــم عــدة واحــدة وأعتقــك فـعلــت ويكــون والؤك يل فــذهبت إىل أهلهــا  َ
ِ
ْ َْ ُ َ َ ََ َ ُِ ْ َ ََ ُ ََ َِ ِ ُ َْ ً ًَ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ َِِ َِ َّ ََّ ُْ َ ْ

ْفـــأبـوا ذلـــك عليـهـــا فـقالـــت إين قـــد عرضـــ ََ َْ َ َ َِّ ِ ْ َ َ َ َْ َ
َِ ْ ْت ذلـــك علـــيهم فـــأبـوا إال أن يكـــون الـــوالء هلـــم ََ َُْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ ََّ ِ

ْ َ ِ ْ ََ َ
َِ ُ

ِفــسمع بــذلك رســول اللــه  َّ ُ ُ ََ َ
ِ َ ِ ِ

َ َ فــسألين فأخبـرتــه فـقــال َ َ َُ َ َُ ْ َ ْ َ ََِ ْخــذيها فأعتقيهــا واشــرتطي هلــم ( :َ َُ
ِ َِِ ْ َ َ َ

ِ ِ
ْ ََ ُ

َالــوالء فإمنــا الــوالء لمــن أعتــق َْ َ ْ َ
ِ
ُ ََ ََ َْ ُ قالــت عائــشة )َََِّْ َ ِ

َ ْ َ ِفـقــام رســول اللــه َ َّ ُ ُ َ َ َ َ  يف النــاس فحمــد اللــه َ َّ َ ِ
َ َ ِ َّ ِ

َوأثـــىن عليــه مث قــال َُ َّ ِ
ََْ َ ِأمــا بـعــد فمــا بــال رجــال مــنكم يــشرتطون شــروطا ليــست يف كتــاب ( :ََْ َِ ِِ ِْ َ َْ ً ُُ ُ َ َِ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ٍ ُ َ َ ُ ْ ََّ

َاللــه فأميــا شــرط لــيس يف كتــاب اللــه فـهــو باطــل وإن كــان َ ْ َِ ٌ َ
ِ ِ ِ ٍ ِ

َ ُ َ ََّ َِّ َ ِ
َ ْ َ ْ َ ُّ مائــة شــرط فـقــضاء اللــه أحــق ََُّ َ َ ِ ٍ َِّ

ُ َ َ ََ ْ َ َ

                                                           
  صــحبة املماليــك وكفــارة مــن لطــم عبــده: بــاب/األميــان       كتــاب  :)٣/١٢٧٩(    مــسلم أخرجــه  )١ ( 

َمعاوية بن سويد قالعن : هولفظ) ١٦٥٨(برقم  َ ٍ
ْ َْ ُ َ ُِ َ ِ ِ لطمت موىل لنا فـهربت مث جئت قـبـيل الظهر :َ ُّْ ُ ُ َُ ْ َْ َ ُْ َْ ِ َُّ َ َ ََ ًَ َْ

ِفــصليت خلــف َأىب فــدعاه ودعــاىن َ ََ ََ ُ َ َ َِ ْ َ ُ َّْ ُ مث قــال امتثــل منــه،َ ْْ ِ ِ
ْ َ َ َُ َفـعفــا مث قــال. َّ َُ ََّ َ ِ كنَّــا بــىن مقــرن علــى عهــد :َ

ْ َ ََ
ٍ ِّ َ ُ َِ ُ

َِّرسول الله  ِ
ُ َّ ليس لنا إال خادم واحدة فـلطمها َأحدنا فـبـلغ ذلك النَّىب -صلى اهللا عليه وسلم-َ ِ َ

ِ َِ َ ََ َ ََ ََ ََ ُ ََ َ ٌَ ِ
ٌ َ َّ ِ َ ََ ْ  

َ فـقــال صــلى اهللا عليــه وســلم َ َأَعتقوهــا « َ َقــالوا لــيس هلــم خــادم غيـرهــا قــال . »ُِْ َ ََ ٌ ُُ ْ َْ ِ
َ ْ َ َ َ َفـليــستخدموها فــإذا « ُ َِ ََ ُ َ

ِ
ْ َ ْ ْ

َُْاستـغنـوا عنـها فـلي َ َْ ْ َْ َ ََخلوا سبيلهاْ ِ
َ ُّ َ«.  

  ). ١٤٦/ ٦( املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم  )٢ ( 
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ُوشرط اللـه أوثـق مـا بـال رجـال مـنكم يـقـول أحـدهم أعتـق يـا فـالن ويل الـوالء إمنـا الـوالء  َُ ََ َْ ََّْ ِِ
َ
َِ َُ َ ُ َ َ َ َ َ َْ

ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ ْ ٍ
ُ َ ْ َّ ُ َ

َلمن أعتق َْ َ ْ َ
ِ()١( .  

ـــــه  ـــــواالء ملـــــن (: فقول ـــــوالء فـــــإن ال  ظـــــاهره )أعتـــــقخـــــذيها فأعتقيهـــــا واشـــــرتطي هلـــــم ال

اإلشــكال؛ إذ كيــف يأمرهــا باشــرتاط الــوالء هلــم، وهــو شــرط يفــسد البيــع مــع علمــه بعــدم 
الـــشرط،وفيه خديعـــة للبـــائعني باشـــرتاط مـــا ال يـــصح هلـــم، بـــل وإذنـــه لعائـــشة الوفـــاء �ـــذا 

  !رضي اهللا عنها بذلك؟

  
ها مث  ومــال إىل تــضعيف،ويف اجلــواب عــن هــذا االستــشكال ذكــر احلــافظ يف الفــتح أقــواال

 أعلــم النــاس بــأن اشــرتاط البــائع الــوالء باطــل، واشــتهر ذلــك  وقيــل كــان النــيب (: قــال

حبيث ال خيفى على أهل بريرة، فلما أرادوا أن يشرتطوا مـا تقـدم هلـم العلـم ببطالنـه أطلـق 
﴾ °   ±   µ    ́  ³   ²   ﴿ : َّاألمر مريدا به التهديد علـى مـآل احلـال كقولـه

 أي فلــــيس ذلــــك ]٨٠:يــــونس[﴾ .   /   0   1 ﴿ : ل موســــى وكقــــو]١٠٥:التوبــــة[

اشــرتطي هلــم فــسيعلمون أن ذلــك ال يــنفعهم، ويؤيــده قولــه حــني : بنــافعكم، وكأنــه يقــول
 فوخبهم �ـذا القـول مـشريا إىل أنـه قـد تقـدم )ما بال رجال يشرتطون شروطا إخل(خطبهم 

 ببيــان احلكــم يف اخلطبــة ال منــه بيــان حكــم اهللا بإبطالــه، إذ لــو مل يتقــدم بيــان ذلــك لبــدأ

األمـر فيـه مبعـىن الوعيـد : وقيل .بتوبيخ الفاعل، ألنه كان يكون باقيا على الرباءة األصلية
ـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــاىل ـــــــــــــــــــــه النهـــــــــــــــــــــي كقول ـــــــــــــــــــــذي ظـــــــــــــــــــــاهره األمـــــــــــــــــــــر وباطن   P   O   ﴿ : ال

  RQ ﴾]َِّفصلت ُ:٢()]٤٠(  .  

                                                           
اســتعانة املكاتــب وســؤاله النــاس بــرقم :  بــاب،املكاتــب: كتــاب) ٩٠٣/ ٢( أخرجــه البخــاري  )١ ( 

، ومالك يف )١٥٠٤(رقم ب إمنا الوالء ملن أعتق :يف العتق باب) ١١٤٦/ ٢(مسلم ، و)٢٤٢٢(

، وأمحـد )١٤٧٧(مصري الـوالء ملـن أعتـق، بـرقم : تق والوالء، بابالع: كتاب) ٧٨٠/ ٢(املوطأ 

يف الــــوالء بــــرقم : الفـــرائض، بــــاب: كتــــاب) ١٤١/ ٢(، وأبــــو داود )٢٥٤٢(بـــرقم ) ٣٢٧/ ٤(

الرجـــل يتــصدق أو يعتــق عنــد املـــوت :  بــاب،الوصــايا: كتــاب) ٤٣٦/ ٤(ي ذوالرتمــ) ٢٩١٥(

خيـار األمـة تعتـق وزوجهـا مملـوك : بالطالق، بـا: كتاب) ١٦٤/ ٤( والنسائي ،)٢١٢٤(برقم 

، والدارمي )٢٥٢١(املكاتب برقم : العتق، باب: كتاب) ٨٤٢/ ٢(وابن ماجه ) ٣٤٥١(برقم 

  ).  ٢٢٨٩(برقم ) ٢٢٢/ ٢(
  ). ١٩١/ ٥( فتح الباري  )٢ ( 
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َّديــد والزجــر، َّ مــن أن احلــديث خــرج خمــرج الته-رمحــه اهللا-ومــا ذكــره احلــافظ ابــن حجــر 
  . ، وقد ثبت صحتها، فال داعي إلنكار ما ثبت)١(أوىل ممن ضعف هذه اللفظة

 رضــي اهللا  بــأن هــذا احلكــم خــاص بعائــشة-رمحــه اهللا-وال ينفــي أيــضا مــا رجحــه النــووي 
 يف هــــذه القــــضية وأن ســــببه املبالغــــة يف الرجــــوع عــــن هــــذا الــــشرط ملخالفتــــه حكــــم عنهــــا

َّصوصية وكونه ورد مورد الزجر والتغليظالشرع؛ إذ ال تنايف بني اخل َّ.  

واحلكمــة يف إذنــه فيــه مث إبطالــه أن يكــون أبلــغ يف قطــع عــاد�م يف ذلــك ( :قــال النــووي
 مث أمــــرهم ، يف اإلحــــرام بــــاحلج يف حجــــة الــــوداع وزجــــرهم عــــن مثلــــه، كمــــا أذن هلــــم 

 زجـــرهم بفـــسخه وجعلـــه عمـــرة، بعـــد أن أحرمـــوا بـــاحلج؛ وإمنـــا فعـــل ذلـــك ليكـــون أبلـــغ يف

وقطعهـــم عمـــا اعتـــادوه مـــن منـــع العمـــرة يف احلـــج يف أشـــهر احلـــج، وقـــد حتتمـــل املفـــسدة 
  .)٢( )اليسرية لتحصيل مصلحة عظيمة

 ،ه بعـــض األمثلـــة لـــصنيع العلمـــاء يف قـــوهلم أن احلـــديث خـــرج خمـــرج الزجـــر والتغلـــيظذهـــ

  .ليزيلوا بذلك إشكاال أو يوفقوا بني خمتلف ظاهره التعارض
ــــه مــــا مــــ ــــيظ إال وهــــو وأزعــــم أن ــــل أنــــه ورد مــــورد الزجــــر والتغل ُّيـعــــدن حــــديث قي َ ضــــمن  ُ

  . التعارضي ظاهرهذمن خمتلف احلديث أو مشكله الاألحاديث اليت صنفها احملدثون 
   

                                                           
 وهـــذا ،أنكـــر بعـــض العلمـــاء هـــذا احلـــديث جبملتـــهالواقـــع يف احلـــديث شـــكال اإلهـــذا   بـــسبب )١ ( 

، وهــو �ــذا قــد بــن أكــثم واســتدل بــسقوط هــذه اللفظــة يف كثــري مــن الروايــاتمنقــول عــن حيــىي 

/ ١٠(انظـــر شـــرح النـــووي ملـــسلم . خــالف مجـــاهري العلمـــاء يف تـــصحيحهم للحـــديث وقبـــوهلم لـــه

١٤٠.(   
  ).١٤٠/ ١٠(شرح مسلم للنووي   )٢ ( 
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   الثالثالفصل

  حكم تأويل أحاديث الوعيد عند السلف : األولالمبحث

  ومناقشة ذلك، وبيان الراجح

  

  :وعيد على رأينياختلف العلماء يف تأويل أحاديث ال
قال به السلف وهو عدم تأويل أحاديث الوعيد لـئال تفقـد مقـصودها مـن : الرأي األول

  .التخويف والزجر

وقـد كـان الـسلف  (: رضي اهللا عنه يف ميزانه الكـربى)هـ٩٧٣ت ( العارف الشعراينيقول
ســول ًالـصاحل مـن الـصحابة والتـابعني يقــدرون علـى القيـاس ولكـنهم تركــوا ذلـك أدبـا مـع ر

َّمن األدب إجراء األحاديث الـيت خرجـت خمـرج الزجـر : اهللا، ومن هنا قال سفيان الثوري
: والتنفري على ظاهرها من غري تأويل؛ فإ�ا إذا أولت خرجت عـن مـراد الـشارع كحـديث

َِّمن غشنا فـليس منا( َ ََْ ََّ َ ْ َليس منا من تطري أو تطيـر له: (، وحديث)َ َّ ََ ُِّ َُ َْ ْ َ َّ ِ َ َّلـيس منـا : (، وحـديث)ْ ِ َ َْ
َمــن لطــم اخلــدود وشــق اجليــوب ودعــا بــدعوى اجلاهليــة َ َ ُ ْ َ

ِ ِ
َ ْ َ َُ َ ََ َ َّ ََ ُ َ هلــا بــأن املــراد َّ، فــإن العــامل إذا أو)َ

َّليس منا( ِ َ يف تلك اخلـصلة فقـط أي وهـو منـا يف غريهـا هـان علـى الفاسـق الوقـوع فيهـا، ) ْ
لـصاحل بعـدم التأويـل وقال مثل املخالفة يف خصلة واحدة أمر سهل فكان أدب السلف ا

  . )١( )ًأويل باالتباع للشارع وإن كان قواعد الشريعة قد تشهد أيضا لذلك التأويل

َّكان سفيان يكـره هـذا التفـسري لـيس منـا(  :وعند أيب داود يف سننه عن حيىي قال لـيس : َ

  .)٢()مثلنا

يـــث عامــة علمـــاء الـــسلف يقـــرون هـــذه األحاد( :رمحـــه اهللا )هــــ٧٢٨ت(وقــال ابـــن تيميـــة 
  وميرو�ــا كمــا جــاءت ويكرهــون أن تتــأول تــأويالت خترجهــا عــن مقــصود رســول اهللا 

 -رضـي اهللا عنـه – وأمحد بن حنبـل ، عن سفيان:وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد

ومجاعة كثرية من العلماء، ونص أمحد علـى أن مثـل هـذا احلـديث ال يتـأول تـأويال خيرجـه 
  .)عن ظاهره املقصود به

                                                           
  ).  ١٦/ ١( امليزان الكربى للقطب الشعراين  )١ ( 
  ). ٢٩٤/ ٢( سنن أيب داود  )٢ ( 
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لفظـــه لفـــظ اخلـــرب : وقـــد تأولـــه اخلطـــايب وغـــريه تـــأويالت مـــستكرهة مثـــل قـــوهلم(: مث قـــال
َّ املقـــصود بـــه الوعيـــد والزجـــر : أي ينبغـــي للمـــؤمن أال يفعـــل ذلـــك، وقـــوهلم:ومعنـــاه النهـــي

دون حقيقـــة النفـــي وإمنـــا ســـاغ ذلـــك ملـــا بـــني حالـــه وحـــال مـــن عـــدم اإلميـــان مـــن املـــشا�ة 

إلميــان ومتامــه أو شــرائعه ومثراتــه وحنــو ذلــك وكــل هــذه  إمنــا عــدم كمــال ا:واملقاربــة وقــوهلم
  .)١( )التأويالت ال خيفى حاهلا على من أمعن النظر

 متـر كمـا جـاءت، ويف :وأمحد قد قال يف غري أحاديث الصفات( :ويقول يف موضع آخر

َّمــــن غــــشنا فلــــيس منــــا( :أحاديــــث الوعيــــد مثــــل قولــــه َِّ
َ ْ َ َ َ ْ  وأحاديــــث الفــــضائل، ومقــــصوده )َ

ُمــه عــن مواضــعه كمــا يفعلــه مــن حيرفــه، ويــسمى حتريفــه ِأن احلــديث ال حيــرف كل :بــذلك

  .)٢( )فتأويل هؤالء املتأخرين عند األئمة حتريف باطل. تأويال بالعرف املتأخر

ِْال يــزين ( : أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه مرفوعـاوجاء أيضا عن الزهري أنه سـئل عـن حـديث  َ َ
ُالــــزاين حــــني يـــــزين وهــــو مــــ ََ ُ َ

ِ ِْ َ
ِ ٌؤمن وال يــــشرب اخلمــــر حــــني يــــشرب وهــــو مــــؤمنَّ ُ َ َ ٌ

ِ ِ ِْ َْ ُ َ َُ ْ َُ َ َْ َْ َْ ُ وال يــــسرق ،َ ِ ْ ََ َ
َالــسارق حــني يــسرق وهــو ُ َ ُْ ُِ َ َ

ِ ِ  ،أمــروا األحاديــث كمــا أمرهــا مــن قــبلكم :فقــال. )٣ () مــؤمنَّ

 : قـال األوزاعـي:يف رواية ابـن حبـان .)٤(اهللا عنهم أمروهارضي فإن أصحاب رسول اهللا 

                                                           
  ). ٦٧٤/ ٧( جمموع الفتاوى  )١ ( 
  ).٢٩٥/ ١٣( جمموع الفتاوى  )٢ ( 
،  ما حيذر من احلدود الزنا وشرب اخلمر:كتاب احلدود، باب) ٢٤٨٦/ ٦(  أخرجه البخاري )٣ ( 

) ٣٥٧/ ٤(، وأبــــــو داود )٨٨٩٥(بــــــرقم ) ٤٧٣/ ١٤(، وأمحــــــد يف املـــــسند )٦٣٩٠(حـــــديث 

) ١٥/ ٥(، والرتمــذي )٤٦٩١(ن ونقـصانه بـرقم الـدليل علـى زيـادة اإلميـا: اإلميـان، بـاب:كتـاب

حـسن صـحيح غريـب، : ، وقـال)٢٦٢٥(ال يزين الزاين وهو مؤمن حديث :اإلميان باب: كتاب

، وابن ماجه )٤٨٧٠(تعظيم السرقة، حديث : قطع السارق، باب: كتاب) ٦٤/ ٨(والنسائي 

) ١٥٦/ ٢(مي ، والـدار)٣٩٣٦(النهي عن النهبـة حـديث : الفنت، باب: كتاب) ١٢٩٨/ ٢(

) ٤١٦/ ٧( وعبــد الــرزاق يف املــصنف ،)٥١٠/ ٥(،وابــن أيب شــيبة يف  املــصنف )٢١٠٦(بــرقم 

) ١٨٦/ ١٠(، والبيهقـي يف الــسنن )١٨٦(حـديث ) ٤١٤/ ١(، وابـن حبــان )١٣٦٨٤(بـرقم 

  ).    ٣٧٣/ ٢(، والبزار )١٨٨/ ١١(، وأبو يعلى )٣٤(برقم ) ٦٨/ ١(ويف شعب االميان 
، وانظــر حليــة األوليــاء )٢١٨( للكالبــاذي البخــاري صئــد املــشهور مبعــاين األخبــارر الفوا  حبــ )٤ ( 

)٣٦٩/ ٣.( 
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 وعلينـــا ،ا هــذا ؟ فقـــال علــى رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم الــبالغ مـــ:فقلــت للزهــري
   .)١(التسليم

ونقـــل عبـــدوس بـــن مالـــك العطـــار أنـــه ذكـــر هـــذه األحاديـــث الـــيت ورد فيهـــا لفـــظ الكفـــر 

   .)٢("نسلمها وإن مل نعرف تفسريها وال نتكلم فيه وال نفسرها إال مبا جاءت" :فقال
ـــاني ـــرأي الث ـــق آخـــر مـــن ا :ال ـــاك فري ـــرى أن مثـــل هـــوهن ـــأول مبـــا ذلعلمـــاء ي ه النـــصوص ت

ِيناســــبها، ويـبعــــ
ا تعارضــــت مــــع ظــــواهر ثابتــــة مــــن الكتــــاب ذد اإلشــــكال عنهــــا خاصــــة إُْ

  .ئذ تأويلها مبا ال خيرجها عن مرادها ومقصودهاأوالسنة، فيتحتم حين
 ، وابــن بطــال)هـــ٣٨٨ت(اخلطــايبو ،)هـــ٣٧٩ت( ابــن املبــارك وهــذا نــراه جليــا يف صــنيع

ـــــاض،)هــــــ٤٤٩ت( ـــــاس و ،)هــــــ٥٤٤ت ( والقاضـــــي عي ، )هــــــ٦٥٦ت  (القـــــرطيبأيب العب

بــل جــاء ذلــك عــن  .وغــريهم ممــن يــرى تأويــل هــذه النــصوص، )هـــ١٠٣١ت  (واملنــاوي
  .الصحابة كابن عباس رضي اهللا عنه كما سيايت بعد قليل

  

  :لمناقشة والترجيحا
يقني علــى صــواب، أن كــال الفــرأنــه ال تعــارض بــني الــرأيني، و - واهللا أعلــم–ي يظهــر ذالــ

  .)٣(ولكن يوجه رأي كل فريق على مقام معني

 ا النـصوصعـرض فيهـ تيت الـاتاملقامـ التفريـق بـني عند أنه :فلعل األوىل أن يقالَّ ومن مث 
 غالبـا يذوالـ. مقـام الـوعظ والـدعوة إىل اهللا تعـاىل واإلرشـادف  خيتلف تنزيل احلكم،ةالنبوي

 غالبــا مــا ومقــام التعلــيم وإجــراء األحكــام، وهــ خيتلــف متامــا عــن .يكــون يف عمــوم النــاس

  .يكون عند أهل التخصص من العلماء وطلبة العلم
ال نأوهلـا، بــل فـ وهـو مقــام الـوعظ واإلرشـاد فنـرتك النـصوص كمــا هـي :أمـا المقـام األول

 وأوقع يف النفوس، لـئال يـؤدي هـذا ،َّ فهي أدعى للزجر  كما أطلقها رسول اهللانطلقها

َّعاف األثر املرتتب عليهـا  وهـو الزجـر عـن املنكـرات، فتـسهل لـدى النـاس التأويل إىل إض
  .ويتهاونون فيها

                                                           
  .)١٨٦(حديث ) ٤١٤/ ١(  صحيح ابن حبان  )١ ( 
  ).١٣٠/ ١(  فتح الباري البن رجب  )٢ ( 
يف مسرية العمل الدكتور صالح الصاوي يف كتابه الثوابت واملتغريات الرأي من  أفدت هذا وقد  )٣ (

  .   )١٤٨(ص  املعاصر اإلسالمي
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ا ذا كــان يف مثــل هــذ مــا قــصده العلمــاء الــذين منعــوا تأويــل هــذه األحاديــث، إذاولعــل هــ
  .املقام

 وبيــان ،وهــو مقــام التعلــيم، فالبــد فيــه مــن مجــع النــصوص الــشرعية: وأمــا المقــام الثــاني
 فيها والراجح منها، وتأويلها بشروطها املعروفة، تأويال يتفـق مـع مقاصـد مذاهب العلماء

  . كوجوب كفارة أو عدمها، ملا يرتتب عليها من أحكام شرعيةذلك الشريعة؛ و

 التعامـــل الـــصحيح يف أحاديـــث إطـــالق الكفـــر علـــى أهـــل املعاصـــي، منعـــا  ينبغـــيََّومـــن مث
األحاديــث، بــدون ضــابط يــضبطها إلطــالق التكفــري علــى عمــوم املــسلمني بظــواهر هــذه 

  .أو قاعدة حتكمها
  .وهذا ما طبقه عمليا العلماء الذين كانوا يقولون بتأويل هذه النصوص

لــك عــن الــصحابة ذها بظاهرهــا، جــاء ذه النــصوص ومل يأخــذل هــَّبــل مــن الــسلف مــن أو
ِإن بــــني الرجـــل « :  فقـــد روى جـــابر رضـــي اهللا عنـــه حـــديث النـــيب ،رضـــي اهللا عـــنهم ُ ََّ َ ْ 

ــني الــشرك والكفــر تـــرك الــصالة  َِوبـ َّ ُ ْ َْ ِ ْ ُ ْ َ َ
ِ ِّ َ ْ ــه أبــو الــزبري . »َ وهــو مــن روى احلــديث عــن -فقــال ل

  .)١() قال معاذ اهللا؟ شركا أكنتم تعدون الذنوب:-جابر
سـئل جــابر بــن عبــد اهللا هــل : (يف شــعب اإلميــان عـن رجــاء بــن حيــوة قــالوعنـد البيهقــي 
 معــاذ اهللا ولكنــا نقــول مــؤمنني : قــال؟نفاقــاو شــركا أو أمــن الــذنوب كفــرا  كنــت تــسمون

  .)٢ ()مذنبني
ه ذطـالق هـا مـن الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم إمع أن الصحابة رضوان اهللا عليهم مسعـو

فلـم يكونـوا يأخـذو�ا علـى ظاهرهـا، بـل كـانوا  نوبذه الـذاأللفاظ على من يفعـل مثـل هـ
، أل�ـم  ج عـن مقـصود رسـول اهللايـه، ومل ختـريأولو�ا تأويال يليق باملقـام الـذي قيلـت ف

  .أدرى الناس مبقصوده وأعلمهم باملراد من كالمه
 )ال يـزين الـزاين وهـو مـؤمن (: حديثَلَّوجاء أيضا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه أو

ًال يفعـــل ذلـــك مـــستحال (:  ويف روايـــة.)٤( )ينـــزع منـــه نـــور اإلميـــان يف الزنـــا(: ، قـــال)٣(

                                                           
  ).١٥١٨٤(برقم ) ٣٦٥/ ٢٣(  مسند أمحد  )١ ( 
  ).٣٢٥(برقم ) ٢٩٥/ ١(  شعب اإلميان  )٢ ( 
  .  تقدم خترجيه قريبا )٣ ( 
 مـا حيـذر مـن احلـدود الزنـا وشـرب :كتـاب احلـدود، بـاب) ٢٤٨٦/ ٦(  ذكره البخاري معلقا  )٤ ( 

   .اخلمر
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 ، ينــزع منــه اســم املــدح الــذى يــسمى بــه أوليــاء اهللا املــؤمنني: وقــال احلــسن،لفعلــه مــؤمن
   .)١()ُويستحق اسم الذم الذى يسمى به املنافقون

 قــوم مــن -أي نــصوص الوعيــد ومــا شــا�ها-وقــد تأوهلــا: ()هـــ٣٨٠ت  (قــال الكالبــاذي

 وعلمــاء الــدين علــى مــا يليــق بــاهللا ، وســائر فقهــاء املــسلمني، والتــابعني،فقهــاء الــصحابة

 طلبــا للحكمــة فيهــا ؛ وال تكــذيب بتحريــف تأويــل، وال تعطيــل،له مــن غــري تــشبيهورســو
 بـانتزاع التأويـل مـن ، وشـرح صـدورهم، ونـور أسـرارهم، ومبلغ عقـوهلم،فهامهمأعلى قدر 

 وعلـى قـدر احلكمـة الـيت يهـب اهللا منهـا مـن يــشاء ،الكتـاب والـسنة وأقاويـل فقهـاء األمـة

ال يـزين ( :-فيجوز أن يكون تأويل قوله .تى خريا كثرياويؤ�ا من يريد ومن أوتيها فقد أو
 ، أي ال يــــزين وهــــو يف حـــني مــــا يـــزين مكاشــــف يف إميانــــه)الـــزاين حــــني يـــزين وهــــو مـــؤمن

 وبغلبـة ، بل هو يف وقت فعله ذلك عـن حتقيـق إميانـه حمجـوب،مشاهد ملا آمن به بإيقانه

 ونـور إميانـه مـن ،قـد ثابـت فإميانه يف قلبه مـن جهـة الع،شهوته عن شهود إيقانه مسلوب

  .)٢ ()جهة اليقني مطموس

ومما ينبغي التنبيـه عليـه واإلشـارة إليـه أن القـائلني بعـدم تأويـل هـذه النـصوص ال يعتقـدون 

ومــن العلمــاء : ( يقــول ابــن رجــب فقــط هــم يــسكتون عــن التأويــل ورعــا،كفــر أصــحا�ا،

غــــري تفــــسري مــــع مــــن يتــــوقى الكــــالم يف هــــذه النــــصوص تورعــــا وميرهــــا كمــــا جــــاءت مــــن 

  .)٣ ()اعتقادهم أن املعاصي ال خترج عن امللة

ويكرهـــون أن تتـــأول تـــأويالت (: وأمـــر آخـــر يفهـــم مـــن كـــالم ابـــن تيمـــة رمحـــه اهللا ملـــا قـــال

 هـذا الكـالم يف مجلتـه يفهـم منـه أن هـذه التـأويالت ) عن مقصود رسول اهللا خترجها 

وهــذا الــذي يفعلــه .  تكــره ومل، جــازت وســاغت إن مل ختــرج عــن مقــصود رســول اهللا 

  .القائلون بالتأويل من العلماء

التأويـــل عبـــارة عـــن احتمـــال يعـــضده دليـــل ( : يف املستـــصفى)هــــ٥٠٥ت  (يقـــول الغـــزايل

يــصري بــه أغلــب علـــى الظــن مــن املعـــىن الــذي يــدل عليــه الظـــاهر، ويــشبه أن يكــون كـــل 

د اللفظ عـن احلقيقـة تأويل صرفا للفظ عن احلقيقة إىل ا�از، وكذلك ختصيص العموم ير
                                                           

  ).٢٢٠/ ١(  إكمال املعلم للقاضي عياض  )١ ( 
  ).٢١٩(ص  حبر الفوائد   )٢ ( 
  ).١٣٠/ ١(  فتح الباري البن رجب  )٣ ( 
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إىل ا�ــــاز، فإنــــه إن ثبــــت أن وضــــعه وحقيقتــــه لالســــتغراق فهــــو جمــــاز يف االقتــــصار علــــى 
البعض، فكأنه رد له إىل ا�از، إال أن االحتمال تـارة يقـرب وتـارة يبعـد، فـإن قـرب كفـى 

يف إثباتــه دليــل قريــب، وإن مل يكــن بالغــا يف القـــوة وإن كــان بعيــدا افتقــر إىل دليــل قـــوي 

رب بعــده حــىت يكـون ركــوب ذلــك االحتمــال البعيـد أغلــب علــى الظـن مــن خمالفــة ذلــك جيـ
الــدليل، وقــد يكــون ذلــك الــدليل قرينــة وقــد يكــون قياســا وقــد يكــون ظــاهرا آخــر أقــوى 

   .)١ ()منه

التأويل وإن كان حمتمال فقد جتتمـع قـرائن تـدل ( :ل فيقوليقبمث يبني أنه ليس كل تأويل 
القــرائن ال تدفعــه لكــن خيــرج مبجموعهــا عــن أن يكــون منقــدحا علــى فــساده وأحــاد تلــك 

   . )٢() غالبا

  : ومن هنا اشرتطوا للتأويل شروطا
فرياعـــى يف (: فاشــرتط اإلمـــام الـــشاطيب شـــروطا ثالثـــة للتأويـــل حـــىت يـــصبح مقبـــوال فيقـــول

  :املؤول به أوصاف ثالثة

  .  أن يرجع إىل معىن صحيح يف االعتبار -١
  .ني املختلفنيمتفق عليه يف اجلملة ب -٢

  .)ًويكون اللفظ املؤول قابال له -٣

  : ترجع إىل ضابطني فإ�اثالثة ضوابطوإن كانت ه ذهو
ًأن يكـــون املعـــىن صـــحيحا يف االعتبـــار بـــأن يكـــون متفقـــا مـــع الواقـــع املعـــرتف بـــه : األول

  .ًإمجاال ممن يعتد �م

ًقيقــة أو جمــازا أو ًأن يكــون وضــع اللفــظ قــابال لــه لغــة بوجــه مــن وجــوه الداللــة ح: والثــاين
  .ًكناية، جاريا يف ذلك على سنن اللغة العربية

 أمـــر متفــق عليـــه عنــد علمـــاء األصـــول، ،كـــره الــشاطيب رمحـــه اهللا يف شــروط التاويـــلذومــا 

أن يكـــــون موافقـــــا لوضـــــع اللغـــــة، أو عـــــرف : -أي التاويـــــل-وشـــــرطه (: يقـــــول الزركـــــشي
  .)٣() ذه الثالثة فباطلوكل تأويل خرج عن ه. االستعمال، أو عادة صاحب الشرع

                                                           

  ).١٩٧-١٩٦(  املستصفي ص  )١ ( 

  ).١٩٧(  املرجع السابق ص  )٢ ( 

  ).٣٢/ ٣(  البحر احمليط  )٣ ( 
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  :وكل متأول حيتاج إىل( :)هـ٦٢٠ت  ( ويقول ابن قدامة املقدسي
  .بيان احتمال اللفظ ملا محله عليه - 

  . )١() مث إىل دليل صارف له - 

  :أن من أراد تأويل لفظ ظاهر لغريه يلزمه أمران: معىن كالم ابن قدامة
  .بيان االحتمال املرجوح مع الظاهر: األول

  .م على الظاهرَّدَقُيان الدليل الذي يقويه حىت يـب: الثاين

  :شرطا ثالثا فقال )هـ١٢٥٠ت(وزاد الشوكاين 
  .)٢( )إذا كان التأويل بالقياس فال بد أن يكون جليا، ال خفيا(

 بــل يتوجــب أحيانــا إذا كــان البــد منــه ، اســتوىف التأويــل شــروطه فــال مــانع منــهنفــإ: قلــت

  .يف معناه لفهم النص والبعد به عن التحريف
وأمــر أخــري وهــو أن عمــدة مــن كــره تأويــل أحاديــث الوعيــد هــو اخلــوف مــن أن ال تــؤدي 

لك كرهـوا تأويلهـا وأمروهـا ذاملقصود منهـا مـن التخويـف والـردع، فيتهـاون النـاس فيهـا، فلـ

  .كما جاءت
ه النـــصوص علـــى ظواهرهـــا دون تفـــسري رمبـــا يوقـــع يف حمظـــور أشـــد وهـــو ذغـــري أن تـــرك هـــ

هبهم وخاصـة يف مـسائل ذائف من املبتدعة وغـريهم بظواهرهـا لتأييـد مـمتسك بعض الطو

  .التضليل والتكفري
ومن هنا كان منصور بن عبد الرمحن يكره رواية حديث جرير بن عبد اهللا رضـي اهللا عنـه 

َرســولأن  ُ ِ اللــه َ َأميــا عبــد أبــق مــن مواليــه فـقــد كفــر( : قــال-صــلى اهللا عليــه وســلم-َّ َ ََ ْ َ ِ ِِ ٍ
َ َ ْ ََ َ ََْ حــىت  َُّ

  .)٣ ()يرجع اليهم
 هـا هنـا  عن النىب صلى اهللا عليه وسـلم ولكـىن أكـره أن يـروى عـينيقد واهللا رو: (ويقول

  . )٤ ()بالبصرة

                                                           

  ).  ٥١١( روضة الناظر وجنة املناظر ص  )١ ( 
  ).٣٤/ ٢(  إرشاد الفحول  )٢ ( 
، )٦٨(تــسمية العبــد اآلبــق كــافرا حــديث رقــم :باإلميــان، بــا: كتــاب)٨٣/ ١( أخرجــه مــسلم  )٣ (

حـــــديث رقـــــم ) ٣٨٢/ ٦( والبيهقـــــي يف شـــــعب االميـــــان ،)١٩٢٦٣(رقم بـــــ،)٤/٣٦٥(أمحـــــد و

  ).٢٣٣٣(برقم ) ٣٢٠/ ٢(، والطرباين يف الكبري )٨٥٩٦(

  ).  ٦٨(تسمية العبد اآلبق كافرا حديث رقم : اإلميان، باب:كتاب)٨٣/ ١( صحيح مسلم  )٤ (
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أن منصورا روى هـذا احلـديث عـن الـشعىب عـن جريـر موقوفـا عليـه مث قـال منـصور : (يعين
وســلم فــاعلموه أيهــا نــه مرفــوع إىل النــىب صــلى اهللا عليــه إ واهللا :-يــاه موقوفــاإبعــد روايتــه -

  البـصرة الــيتيف  فيـشيع عــين لفـظ روايــيتصـرح برفعــه يفأره أن أكــ ينإاخلـواص احلاضــرون فـ

 النـــار واخلـــوارج  يفيهـــي مملـــؤة مـــن املعتزلـــة واخلـــوارج الـــذين يقولـــون بتخليـــد أهـــل املعاصـــ
  . )١ ()يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره وهلم شبهة ىف التعلق بظاهر هذا احلديث

ذا كــان تفــسري بعــض النــصوص الــشرعية يــؤدي إىل التهــاون يف تطبيقهــا ممــا ينــتج عنــه فــإ
 فكـــذلك عـــدم تأويلهــــا علـــى الوجـــه الـــصحيح ينــــتج عنـــه اإلفـــراط، ولــــيس درء ،التفـــريط

  . واهللا أعلم.احملظورين أوىل من اآلخر، والتوسط خري سبيل

 

 

                                                           
  ).٥٩/ ٢( على مسلم شرح النووي   )١ (
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  الثانيحثالمب

َّرد للزجر والتغلياوال  النبوي النصأثر   ظ على األحكام الشرعيةَّ

   

 فهمهم للنصوص الشرعية جيد أ�ـم ينظـرون إىل الـنص مـن أثناءاملتأمل يف صنيع العلماء 

  :نواح متعددة
 ،ا الظـاهر لغـريه إال لقرينـة ظـاهرةذ فيقولون به وال يعدلون عن هـه فينظرون أوال إىل ظاهر

 وقـد مـر معنـا قـولنص إليه، ا وجدوا دليال قويا يصرف عن الظاهر إىل ا�از صرفوا الذفإ

احلـــديث علـــى ظـــاهره لكنـــه إذا احتمـــل عـــدة معـــان فأوالهـــا مـــا وافـــق (: اإلمـــام الـــشافعي
  .)١()الظاهر

َّ أو كـــــان للزجـــــر ،ينظـــــرون كـــــذلك إىل ســـــياق الـــــنص، فـــــإن ورد للتأديـــــب أو اإلرشـــــادمث 
جلــه، َّوالتغلــيظ، أو كــان خاصــا مبــن ورد فيــه، عــدلوا عــن حقيقــة الــنص إىل مــا ســيق مــن أ

  .وتركوا ظاهره

واختلفـــت وجهـــات نظـــرهم وتباينـــت جتـــاه فهمهـــم للـــنص النبـــوي، حبـــسب اجتهـــاد كـــل 

منهم، فمنهم من جيد قرينـة يف الـنص أو خارجـه فيقـول �ـا ويعتربهـا، ومـنهم مـن ال يـرى 
  . ذلك فيبقيه على ظاهره

ا ا االخـــتالف يف نظـــر�م للـــنص، اختلـــف احلكـــم الـــشرعي املرتتـــب علـــى هـــذذونظـــرا هلـــ

  .الفهم
نــضرب بعــض األمثلــة وجنــري عليهــا تطبيقــات  سصوص مــا ورد مــورد التغلــيظ والزجــروخبــ

 األمثلــة متنوعـة حـىت تـشمل العبـادات والعقائــد وسـتكون، املـسألةلمـاء وإعمـاهلم هلـذه الع

  :واألحكام واآلداب
  :في حكم صالة الجماعة: التطبيق األول

ََروى اجلماعــةَ عـــن أيب هريـــرة رضـــي اهللا َْ ُ َ عنــه قـــالَِ ِ قــال رســـول اهللا:َ ُ َُ َ َ : ) ٍإن أثـقــل صـــالة
َ َ َ َْ َّ ِ

ِعلــى المنــافقني صــالة العــشاء وصــالة الفجــر ْ َْ ْ ُْ َُ ََ ُ
ِ

َ ِ
َ

ِِ
َ ً ولــو يـعلمــون مــا فيهمــا ألتـومهــا ولــو حبـــوا،ََ ْ َ َ َْ ْ َْ ََ َ ُ ََُ ََ ِ ِ َ َْ، 

َولقــــد مهمــــت أن آمــــر بالــــصالة فـتـقــــام َ ََُ
ِ َّ ِ

َ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ َ مث آمــــر رجــــال فـيــــص،ََ ُ ُ َُ َ َ ِلي بالنــــاسَُّ َّ ِ
َ
ِ مث أنطلــــق معــــي ،ِّ

َ َ
َِ َْ َُّ

                                                           
  �).١٦/ ١(امليزان للشعراين � )١ ( 
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ٍبرجــال
َ ِ

ْ معهــم حــزم مــن حطــب إىل قـــوم ال يــشهدون الــصالة ؛ فــأحرق علــيهم بـيــوتـهم ،ِ ْ ُْ َ ُ ََ ُُْ َ َ َ ْ ُ َِ ْ َ َّ َ ََ َ َِّ ُ َ ََ ُ
ٍ
ْ

ِ ٍ ِ
ٌَ

ِبالنار َّ ٍويف رواية .)ِ
َ َ َ

ِ َمث حترق بـيوت على من فيها( :ِ
ِ

ْ َ ََُُ َُّ( )١(.   

هـــب احلنابلـــة والظاهريـــة ومـــن وافقهـــم كعطـــاء وأيب ثـــور إىل أن صـــالة اجلماعـــة فـــرض، ذ

 وأحــد قــويل الــشافعية إىل ،وذهــب مجهــور العلمــاء مــن احلنفيــة يف األصــح وأكثــر املالكيــة
  .)٢(أ�ا سنة مؤكدة

 بــأن احلــديث :واسـتدل احلنابلــة علــى فرضــية اجلماعــة �ــذا احلــديث، وأمــا اجلمهــور فقــالوا

َّج الزجــر والتغلــيظ ولــذلك مل يفعــل صــلى اهللا عليــه وســلم مــا هــم بــه مــن حتريــق خــرج خمــر
  .بيوت املتخلفني عن اجلماعة

فـأحرق  (: إىل قولـه)ولقـد مهمـت أن آمـر بالـصالة فتقـام (:قوله: قال القرطيب أبو العباس

 وال ،ّ استدل �ذا اهلم داود وعطاء وأمحد وأبو ثور على أن صالة اجلماعـة فـرض)عليهم
َّهم(حجة هلم فيه ؛ ألنه   وإمنا خمرجه خمرج التهديـد والوعيـد للمنـافقني الـذين ، ومل يفعل)َ

كانوا يتخلفون عن اجلماعة واجلمعـة، وقـد كـان التخلـف عـن الـصالة يف اجلماعـة عالمـة 

 إن اجلماعــة فيهــا واجبــة علــى :وقــال مجاعــة مــن أئمتنــا.....مــن عالمــات النفــاق عنــدهم
قامــة الــسنن وإحياءهــا واجــب علــى الكفايــة ؛ إذ تركهــا يــؤدي إىل الكفايــة مــن أجــل أن إ

  .)٣() وذهب عامة العلماء إىل أ�ا سنة مؤكدة.إماتتها

                                                           
 وجــــوب صــــالة اجلماعــــة : بــــابماعــــة واإلمامــــة، اجل:كتــــاب) ٢٣١/ ١ (البخــــاري ه أخرجــــ  )١ ( 

 حـديث فـضل صـالة اجلماعـة : باب، املساجد:يف كتاب) ٤٥١/ ١ ( ومسلم،)٦١٨(حديث 

  فــضل صــالة اجلماعــة: بــاب،صــالة اجلماعــة:  يف كتــاب)١٢٩/ ١(مالــك يف املوطــأو. )٦٥١(

أبــو داود يف كتــاب الـصالة بــاب يف التــشديد يف و ،)٢٤٤/ ٢( وأمحــد يف مـسنده ،)٢٩٠(بـرقم 

 التــشديد يف التخلــف عــن : بــاب، اإلمامــة: والنــسائي يف كتــاب،)٥٤٨( حــديثتــرك اجلماعــة 

َّ التغلـــــيظ يف : بـــــاب، املـــــساجد واجلماعـــــات: وابـــــن ماجـــــه يف كتــــاب،)٨٤٧( حـــــديثاجلماعــــة 

  .)٢٠٩( حديث  وابن حبان يف صحيحه )٧٩١(لف عن اجلماعة رقم التخ
 ،)٣٧١ / ١( وحاشية ابـن عابـدين ،)١٠٠ / ١( واملهذب ،)٢٢٩ / ١(مغين احملتاج  انظر� )٢ ( 

 / ١(، ومواهــب اجلليـــل )١٥٢ / ١( والــشرح الـــصغري ،)٣٢٠ ،٣١٩ / ١(الدســـوقي حاشــية و

    .)٤٢٢ / ٢(، واإلنصاف )١٧٦ / ٢(امة ، واملغين البن قد)٤٥٤ / ١(وكشاف القناع .)٨١
  .)١٤٠/ ٣(  املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم  )٣ ( 
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و�ــذا يظهــر أن القــول بــأن احلــديث للزجــر والتهديــد  لــه أثــره يف االســتدالل علــى فرضــية 
ء لــــك كمـــا هـــو عنــــد اجلمهـــور مـــن العلمــــاذ وأنـــه مل يـــتم بــــه االســـتدالل علـــى ،اجلماعـــة

  .فكانت عندهم سنة مؤكدة

  
  :الطمأنينة في الصالة: التطبيق الثاني

ِروى الـــشيخان وغريمهـــا عـــن أيب هريـــرة أن رســـول اللـــه َّ َّ  دخـــل المـــسجد فـــدخل رجـــل ٌ ُ َ ْ ََ ََ ََ ََ ِ ْ َ
ِّفصلى فسلم على النيب  ََِّ َ َ

َّ َّ
َ َ ََ فـرد وقال َ َ ََ َّ ِّارجع فصل فإنك مل تصل(: َ َِّ َُ َْ َ َّ َِ َ ْ

ِ
َ، فـرجـع)ْ َ َ يـصلي كمـا ََ َ َِّ ُ

ِّصلى، مث جاء فـسلم علـى النـيب  ََِّ َ َ
َّ َّ
َ َ َ َ َُّ َ فـقـال َ َ ِّارجـع فـصل فإنـك مل تـصل(: َ َِّ َُ َْ َ َّ َِ َ ْ

ِ
َ ثالثـا، فـقـال)ْ َ َ ً ََ :

َوالذي بـعثك باحلق ما أحسن غيـره فـعلمـين، فـقـال َ َ َِ ْ َِّ ََُ ْ َْ ُ
ِ ُ َ َ َِّ ْ ِ َ َ

ِ َّ
َُّإذا قمـت إىل الـصالة فكبــر مث(: َ ْ َِّ َ ُِ َ َّ َ ِ َِ ْ َْ اقــرأ َ ْ

َّمــا تـيــسر معــك مــن القــرآن، مث اركــع حــىت تطمــئن راكعــا، مث ارفــع حــىت تـعتــدل قائمــا، مث  َّ َُّ َ ُ ًُ َ َ
ِ ِ ِ َِ َِ

َ َْ َ َ ُ ََّ ََّ َ ْ َ َ َْ ْْ ً ََّ َْ ْ
ِ

ْ ْ َ َّ
َاســـجد حـــىت تطمـــئن ســـاجدا، مث ارفـــع حـــىت تطمـــئن جالـــسا، وافـعـــل ذلـــك يف صـــالتك  َِ ِ َِ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ًَ َ َ َ َُّ َّْ َْ ََّ َّْ َْ ْ َُّ ً َ ْ

َكله   .)١() اُِّ

  :للعلماء يف حكم الطمأنينة يف الصالة قوالن
الشافعي وأمحد وأبـو يوسـف علـى فرضـية الطمأنينـة والقومـة (اإلمام استدل �ذا احلديث 

  . نفى عن الرجل الصالة وكان قد ترك الطمأنينة والقومة واجللسة واجللسة فإنه 

ع والـسجود صـرح بـذلك بـن أيب وأمره صلى اهللا عليـه وسـلم باإلعـادة لكونـه مل يـتم الركـو

 كــذا )اخل... دخــل رجــل فــصلى صــالة خفيفــة مل يــتم ركوعهــا وســجودها(: شــيبة ولفظــه

  .)٢(كر العيينذ

                                                           
وجـوب القـراءة لإلمـام واملـأموم يف : صفة الـصالة، بـاب: كتاب) ٢٦٣/ ١( أخرجه البخاري  )١ ( 

) ٢٩٨/ ١(مـسلم ، و)٧٢٤( بـرقم جيهـر فيهـا ومـا خيافـت الصلوات كلها يف احلضر والسفر وما

بـــرقم ) ٤٠٠/ ١٥(، وأمحـــد )٣٩٧(رقم بـــ وجـــوب قـــراءة الفاحتـــة يف كـــل ركعـــة :بـــابيف الـــصالة 

صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع برقم :الصالة، باب: كتاب) ٢٨٧/ ١(، وأبو داود )٩٦٣٥(

مـــــا جـــــاء يف وصـــــف الـــــصالة بـــــرقم :  بـــــاب،الـــــصالة: كتـــــاب) ١٠٣/ ٢(ذي ، والرتمـــــ)٨٥٦(

وابن ) ٨٨٤(فرض التكبرية األوىل برقم : اح، باباالفتت: كتاب) ١٢٤/ ٢(، والنسائي )٣٠٣(

  ).١٠٦٠(إمتام الصالة برقم :  باب،إقامة الصالة والسنة فيها: كتاب) ٣٦٣/ ١(ماجه 
  .)٣١٤/ ١(عمدة القاري � )٢ ( 
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وعنـــد أيب حنيفــــة وحممــــد االطمئنــــان يف الركــــوع والـــسجود يف ظــــاهر الروايــــة علــــى ختــــريج 
ة الكرخـــي واجـــب جيـــب ســـجدة الـــسهو برتكـــه، وعلـــى ختـــريج اجلرجـــاين ســـنة، وأمـــا القومـــ

  .)١(واجللسة فسنة، وعليه بعض املالكية 

َّوممـــن قــــال أ�ـــا ليــــست بفـــرض محــــل احلـــديث علــــى الزجـــر والتهديــــد، (: قـــال الــــسيوطي َّ
فـإذا  (: والدليل عليه ما روى الرتمذي عن رفاعة بن رافع بعد هـذا احلـديث مـن قولـه 

 : قــال)فعلــت ذلــك فقــد متــت صــالتك، وإن انتقــصت منــه شــيئا انتقــصت مــن صــالتك

ه مـــن انـــتقص مـــن ذلـــك انـــتقص مـــن صـــالته ومل َّوكـــان هـــذا أهـــون علـــيهم مـــن األوىل أنـــ
  .)٢( )تذهب كلها

هب القائل بعدم فرضـية الطمأنينـة يف الركـوع والـسجود، صـرف احلـديث عـن ظـاهره ذفامل

  .كرذي آنف الذإىل التهديد والزجر، والقرينة حديث الرتم
  :نهمذن إفيمن اطلع في دار قوم بدو :التطبيق الثالث

ِ روى الــشيخان وغريمهــا عــن أيب هريـــرة رضــي اهللا عنــه أنــه مســع رســول اللــه  َِّ َ ُ ََ َ ُ ََّ ََ َْ ُ- - يـقــول ُ ُ َ
ُمن اطلع ىف دار قـوم بغري إذ�م فـفقأوا عيـنه فـقد هدرت عيـنه «  ُُ َ َْ َْ َ ْْ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َُ ْ

ِِ ْ ِ ِ ِ ٍ
ْ ِ َ ِ

َ ََّ ِ َ«)٣(.  
ذن مـنهم فعـاقبوه بفـقء عينـه فـال فهذا يدل بظاهره علـى أن مـن نظـر يف دار قـوم بـدون إ

ــ وهــو مــا ذهــب إليــه الــشافعي رمحــه اهللا، أخــذا بظــاهر . ، وال ضــمان)٤( دَوَديــة لــه وال قـ

  .النص ومل يعدل إىل غريه

                                                           
 حاشـــــية ،)٢٠٧ / ١(، الفواكـــــه الـــــدواين )٣١٢ ،٣٠٠ / ١(حاشـــــية ابـــــن عابـــــدين  انظـــــر � )١ ( 

 ٤٠٦ / ٣( ا�موع لإلمام النووي ،)٢٤٩ / ١(طالبني ، روضة ال)٢٣٤ ،٢٣١ / ١(العدوي 

 / ١(، كـــشاف القنـــاع )٤٩٧ / ١(، املغـــين البـــن قدامـــة )١٦٣ / ١(، مغـــين احملتـــاج )٤١١ -

٣٤٦.(  
) ١٠٠/ ٢(ذكور عنــــد الرتمــــذي واحلــــديث املــــ). ٧٥/ ١(شــــرح ســــنن ابــــن ماجــــه للــــسيوطي � )٢ ( 

   ). ٣٠٢(وصف الصالة، برقم : الصالة، باب: كتاب
 حقــه أو اقــتص مــن دون ذمــن أخــ: الــديات، بــاب: كتــاب) ٢٥٢٥/ ٦(  أخرجــه البخــاري  )٣ ( 

 حتـرمي النظـر يف بيـت غـريه : اآلداب بابكتاب )١٦٩٩/ ٢ (مسلم، و)٦٤٩٣(السلطان برقم 

األدب، : كتــــاب) ٧٦٥/ ٢(، وأبــــو داود )٧٦١٦(بــــرقم ) ٥٦/ ١٣(، وأمحــــد )٢١٥٨ (رقمبــــ

مــن اقــتص : القــسامة، بــاب: كتــاب) ٦١/ ٨(النــسائي ، و)٥١٧٢( بــرقم ذانيف االســتئ: بــاب

  ).٤٨٦٠(ذ حقه دون السلطان برقم وأخ
َالقود   )٤ ( َ     َ     ).   ٥١٩  /  ٢ (               المصباح المنیر   .       القصاص  : َ
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وذهب األحناف واملالكيـة إىل أنـه يـضمن وصـرفوا احلـديث عـن ظـاهره، وقـالوا بأنـه خـرج 
َّخمرج الزجر والتغليظ وليس على حقيقته الظاهرة    .من لفظهَّ

 وقــد روي عــن ،يف هــذا بيــان إبطــال القــود واســقاط الديــة عنــه( :قــال اخلطــايب رمحــه اهللا

 وعـــن أيب هريــرة مثـــل ذلــك، وإليـــه ذهـــب ،عمــر بـــن اخلطــاب رضـــي اهللا عنــه أنـــه أهــدرها
  .الشافعي

 وقـــال أبـــو حنيفـــة إذا فعـــل ذلـــك ضـــمن اجلنايـــة ؛ وذلـــك ألنـــه قـــد ميكنـــه أن يدفعـــه عـــن 

ليه باالحتجاب عنه وسد اخلصاص، والتقدم إليه بـالكالم وحنـوه، فـإذا النظر واالطالع ع
ًمل يفعل ذلك وعمد إىل فقء عينه كان ضـامنا هلـا ولـيس النظـر بـأكثر مـن الـدخول عليـه 

  .)١() َّبنفسه وتأول احلديث على معىن التغليظ والوعيد

، ]٤٥:املائـدة[ ﴾ ¥   ¦﴿ : واحتج املالكيون بقوله تعـاىل(: وقال ابن بطال
ــــــه ــــــالوا]١٢٦:النحــــــل[ ﴾º¹    ̧  ¶   µ    ́  ³   ²   ﴿ :وقول  وهــــــذه :، ق

  إمنــا خــرج )لــو أعلــم أنــك تنتظــرىن لطعنــت بــه ىف عينــك (:النــصوص تــدل علــى أن قولــه

َّمنـــه علـــى وجـــه التغلـــيظ والزجـــر ال علـــى أنـــه حكـــم وهـــذا كقولـــه َّ  :) ومـــن قتـــل عبـــده
، ومثــل مــا هــم )قوا رحلــه واحرمــوه ســهمه فــأحرَّ ومــن غــل،عناهَّ ومــن جدعــه جــد،قتلنــاه

  .بإحراق بيوت املتخلفني عن الصالة ومل يفعل

وممــا يــدل علــى أن احلــديث خــرج  (: علــى مــا ذكــر قــائال-رمحــه اهللا-ل ابــن بطــال ّمث يــدل
 أو ،َّعلــى التغلــيظ إمجــاعهم لــو أن رجــال اطلــع علــى عــورة رجــل أو ســوءته أو علــى بيتــه

 ،ً وهجـوم الـدار أشـد عليـه وأعظـم أيـضا،ب عليه فقء عينـهدخل داره بغري إذنه أنه ال جي

فلو وجب فقء عينه الطالعه لوجب عليه ذلك بعد انصرافه ؛ ألن الـذنب واجلـرم الـذى 
 وقـــد اتفقـــوا علـــى أن مـــن فعـــل فعـــال اســـتحق عليـــه ،اســـتحق ذلـــك مـــن أجلـــه قـــد حـــصل

  .د فارقه سواء كان ىف موضعه أو ق،العقوبة من قتل أو غريه أنه ال يسقط عنه

 عـن عمـر بـن ، أ�م تواعدوا مبا مل ينفذوه فروى الزهرى وقد روى عن أصحاب النىب 

 واهللا يــا : قــال.نبئــت أنــك تــشرب اخلمــر( :اخلطــاب أنــه قــال لقــيس بــن مكــسوح املــرادى

 وأمـــا واهللا مـــا مـــشيت خلـــف ملـــك قـــط إال حـــدثت ،أمـــري املـــؤمنني لقـــد أقللـــت وأســـأت
 أمــا لــو : قــال. لــو مهمــت فعلــت:فــسك بقتلــى ؟ قــال فهــل حــدثت ن: قــال.نفــسى بقتلــه

                                                           
  ).٨/ ٣( معامل السنن للخطايب  )١ ( 
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 فقال لـه عبـد ، واهللا ال تبيت الليلة معى فيها، اخرج لعنك اهللا،قلت نعم لضربت عنقك
، وروى ) ولكـن اسـرتهبته بـذلك، ال: لـو قـال نعـم ضـربت عنقـه ؟ قـال:الرمحن بن عـوف

ال ( : قـال علـى: عـن أىب عبـد الـرمحن قـال، عن عطاء بن الـسائب،جرير بن عبد احلميد

ً فمــا كــان إال يــسريا حــىت أتــى برجــل وقــع علــى ،أوتــى برجــل وقــع جباريــة امرأتــه إال رمجتــه
  .)١() أخرجوه عىن أخزاه اهللا:جارية امرأته فقال

  :ذباالحلف بملة غير اإلسالم كا: التطبيق الرابع

ِعـن ثابـت بـن ِ َّ الـضحاك رضــي اهللا عنـه أنَ ِ َّ ِّ النـيب َّ َِّ قـال َ ْمــن (: َ ِحلـف مبلـة غـري اإلســالم َ َ َْ ِْ ِْ َ
ٍ َِّ ِ

َ َ
َكاذبا فـهو كما قال َ ََ َ ََ ُ ً

ِ ()٢(.  

ٌ جتـب عليـه كفـارة لـذلك ذا وعيد شديد ملن حلف كاذبا مبلة غري اإلسالم، ولكن هـل ه َّ ُ
  أم ال ؟ 

   : على قولني العلماء يف ذلكواجلواب أن

 طريقــة التغلــيظ،  أن ذلــك علــى:- فيمــا ورد مثــل هــذا -روي عــن ابــن املبــارك : (األول

ُوال كفارة على من حلف بـذلك وإن كـان آمثـا ؛ وعليـه اجلمهـور، وهـو الـصحيح ؛ لقولـه 
 : )ْمن حلف بالالت، فـليـقل ُ َ َ ْ ََْ ِ َّ ِ َ ُ ال إله إال اهللا:َ َّ ِ ََِ َ، ومل يوجب عليه أكثــر مـن ذلـك)َ َ  ولـو ،ْ

ًكانــت الكفــارة واجبــة ُ َّ ُّ لبينهــا النــيب ،ِ َّ حينئــذ ؛ ألنــه ال َّ ِ جيــوز تــأخري البيــان عــن وقــت ٍ ِ
ُ ُ

  .)٣() احلاجة
هـذا الـرأي بوجــوب الكفـارة علــى هـب إليـه األحنــاف ومـن تــبعهم يف ذمــا : والقـول الثـاين

 مـــن قـــال هـــو يهـــودى أو : واألوزاعـــى، والثـــورى،قـــال أبـــو حنيفـــة وأصـــحابه (قائـــل ذلـــك
                                                           

  ).٥٤٨ -٥٤٧/ ٨( شرح البخاري البن بطال  )١ ( 
 حلــــف مبلــــة ســــوى ملــــة مــــن:ور، بــــابذاألميــــان والنــــ:كتــــاب) ٢٤٥١/ ٦( أخرجــــه البخــــاري  )٢ ( 

 غلـظ حتـرمي قتـل اإلنـسان نفـسه : بـاب، يف اإلميـان)١٠٤/ ١ (مـسلم، و)٦٢٧٦(اإلسالم برقم 

األميـــان :كتـــاب) ٢٤٤/ ٢(،  وأبـــو داود )١٦٣٨٦(بـــرقم ) ٣١٣/ ٢٦(، وأمحـــد )١١٠(رقم بـــ

/ ٤(ي ذ، والرتمـــ)٣٢٥٧(مـــا جـــاء يف احللـــف بـــالرباءة ومبلـــة غـــري اإلســـالم بـــرقم : بـــابذور،والنـــ

ــــ: كتــــاب) ١١٥ ــــابذور،األميــــان والن ــــرقم :  ب ــــة اإلســــالم ب ــــة احللــــف بغــــري مل مــــا جــــاء يف كراهي

احللــف مبلـــة ســوى اإلســالم بـــرقم : بــابذور،األميــان والنـــ: كتــاب) ٥/ ٧(، والنــسائي )١٥٤٣(

مــن حلــف مبلــة غــري اإلســالم بــرقم :الكفــارات، بــاب:كتــاب) ٦٧٨/ ١(، وابــن ماجــه )٣٧٧٠(

)٢٠٩٨.(  
  . )٧٦/ ٢( املفهم  )٣ ( 
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 ، ؛ فهـــو ميـــنينــصراىن أو كفـــرت بــاهللا أو أشـــركت بــاهللا أو برئـــت مــن اهللا أو مـــن اإلســالم
 وبــه قــال أمحــد بــن حنبــل . فهــو كــاليمني بــاهللا،وعليــه الكفــارة إن حنــث ؛ ألنــه تعظــيم هللا

 ، عبــد اهللا بــن عمــر: وممــن رأى الكفــارة علــى مــن قــال هــو يهــودى أو نــصراىن.وإســحاق

  .)١() واحلكم، والنخعى، وطاوس، واحلسن، والشعىب،وعائشة
مل يـصلح أن يكـون دلـيال علـى وجـوب الكفـارة،  ََّفاجلمهور جعلوا احلديث للزجر ومن مث

وأمــا األحنــاف ومــن تــبعهم فجعلــوه دلــيال علــى الكفــارة قياســا علــى اليمــني ملــا فيــه مــن 

  .التعظيم
  :في حداد المرأة على زوجها: التطبيق الخامس

ِّعن أم حبيبة زوج النيب  َِّ ُِ ْ َ َ َ َِ ِّ قالت ْ َ ِمسعـت رسـول اللـه : َ َِّ َ ُ َ ُ ْ َ يـقـول ُ ُ ُ حيـل المـرأة تــؤمن َال(: َ
ِ ِ ِْ ُ

ٍََ ْ ُّ َ
ًبالله واليـوم اآلخر حتد على ميت فـوق ثالث إال على زوج أربـعة أشهر وعشرا ْ ََ َ ََ ٍَ ُِ َْ َ ََ َ َْ ٍْ َ َ َ ََّ َِّ ٍ َ َ ْ َْ ٍ ِّ ُّ ِ ِ ُِ ْ ِ ْ ِ ()٢(.  

 )تــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر(  : صــلى اهللا عليـه وســلمقولــهباسـتدل احلنفيــة وبعــض املالكيــة 

 على الذمية، وخالفهم اجلمهور وأجابوا بأنه ذكـر للمبالغـة يف على عدم وجوب اإلحداد
 التقييــد بوصــف اإلميــان؛ ألن املتــصف بــه هــو الــذي :َّالزجــر فــال مفهــوم لــه، وقــال النــووي

  . )٣() ينقاد للشرع، ورجح ابن دقيق العيد األول

قيــد وا مبفهــوم الذ وغــري هــؤالء أخــ)٤(فاحلنفيــة ومعهــم بعــض املالكيــة كــابن نــافع وأشــهب
ـــه ـــة ال عـــدة : ، فقـــالوا)تـــؤمن بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر:(الـــوارد يف احلـــديث وهـــو قول إن الكتابي

ٌّعليها، وال حتد على زوجهـا املـسلم إذا مـات عنهـا، وكـأ�م فهمـوا أن هـذا احلكـم خـاص  ّ ُ
                                                           

  . )١٠٥/ ٦( شرح البخاري البن بطال  )١ ( 
حـــديث  حـــد املـــرأة علـــى غـــري زوجهـــا:  بـــاباجلنـــائز،:  كتـــاب)٤٣٠/ ١ (البخـــاريه أخرجـــ   )٢ ( 

 وجـــــوب اإلحـــــداد يف عـــــدة الوفـــــاة:  بـــــابالطـــــالق،: كتـــــاب)١١٢٣/ ٢ ( ومـــــسلم ،)١٢٢١(

 اإلحـــداد مــا جـــاء يف: بـــابالطــالق،:  كتـــاب)٥٩٦/ ٢(مالـــك يف املوطــأ  و.)١٤٨٦( حــديث

 )٧٠٠/ ١ (وأبـــــــو داود، )٢٦٧٦٥(رقـــــــم ) ٣٤٨/ ٤٤( وأمحـــــــد يف مـــــــسنده ،)١٢٤٥(بـــــــرقم 

) ٥٠٠/ ٣(ذي والرتمــ ،)٢٢٩٩( حــديث إحــداد املتــوىف عنهــا زوجهــا: الطــالق، بــاب: كتــاب

) ١٩٨/ ٦ (والنــــسائي)  ١١٩٥(عــــدة املتـــوىف عنهــــا زوجهـــا حــــديث :  بـــاب،الطــــالق: كتـــاب

  ).٣٥٢٧( اد عن الكتابية املتوىف عنها زوجها حديثسقوط اإلحد: بابالطالق، : كتاب
  ).٥٧/ ٧(نيل األوطار � )٣ ( 
  ).٦٢٠/ ٥(انظر فضال تفصيل املسألة يف زاد املعاد � )٤ ( 
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َّالنــسائي فإنـــه ملــا خــرج هـــذا اإلمــام ذا الـــرأي ذهــب وإىل هــ. باملــسلمات دون الكتابيــات
ســقوط اإلحــداد عــن الكتابيـة املتــوىف عنهــا زوجهــا، :  جعلتــه حتــت بـاباحلـديث يف ســننه

  .مما يدل على أنه أعمل القيد الوارد يف احلديث

َّ قــالوا ألن القيــد الــوارد إمنــا هــو قيــد للزجــر، وللحــث ،وأمــا اجلمهــور فــأوجبوا العــدة عليهــا
  .على اإلحداد، أو إنه خرج خمرج الغالب وليس له مفهوم فيقال مبخالفته

 إمنــا حتــد حلــق زوجهــا املــسلم،  املتــوىف عنهــا زوجهــاَّا أنذوالقرينــة الــيت جعلــتهم يقولــون �ــ

وذلك كأصل العدة، فكمـا جيـب عليهـا أن تعتـد؛ جيـب عليهـا أن حتـد، ألن اآليـات الـيت 
  .أطلقت هذا مل تقيده بشيء من إميان أو غريه

  :هبة واحدة ورد روايتذب بكاذفي رد شهاة الك: التطبيق السادس

َعــن موســى بــن أىب شــيبة َ ُ ْْ َْ َِ ِ َ َّأن النــىب ( :َ َِّ َََّأبطــل شــهادة رجــل ىف كذبــة كــذبـها ََ َ ُ
ِ َ َ ٍَ ْ ِ ٍ َ َ َ َ َ  :ويف روايــة. )َْ

  وال أدري ما كانت تلك الكذبـة أكـذب علـى اهللا أم كـذب علـى رسـوله : قال معمر

)١( .  

لـروايتني عنـد فظاهر احلديث إبطال شهادة الكاذب ولو بكذبة واحدة كمـا هـو إحـدى ا
  .  صحة الشهادة وعدم البطالن-وهي األصح يف املذهب-والرواية األخرى أمحد 

يـدل ،  الطاعـات، حـىت ال يـشو�ا املعـصيةًن أحـدا ال ميحـصألوهي أصح، ( :قال الفراء
ّغوى من الغي، :  ومل يرد بقوله]١٢١:سورة طه [}¢ £ ¤ ¥ {: عليه قوله تعاىل

 ´ µ ¶ ¸ ¹  { : موضعه، وقـال يف قـصة داودوإمنا أراد وضع الشيء يف غري

 ¼ » º{] قال النيب صلى اهللا عليه وسلم .فأخطأ وتاب اهللا عليه، ]٢٤:سورة ص: 

                                                           
 وهـذا وإن كـان :وقـال) ٢٩٤/ ٣(،والـصغرى )١٩٦/ ١٠( أخرجه البيهقـي يف سـننه الكـربى  )١ ( 

/ ١١(خرجــه عبــد الــرزاق يف املــصنف  وأ،مرســال فــإن األخبــار املوصــولة يف ذم الكــذب تــشهد لــه

، وقـال )٨٠٧( ومعمـر بـن راشـد يف جامعـه ،)١٢٤٦(، وإسحاق بـن راهويـه يف مـسنده )١٥٩

  ابن أيب الدنيا يف الـصمت مـن روايـة موسـى بـنأخرجه): (٨١٠/ ٢(العراقي يف خترجيه لإلحياء 

نـدي يف كنـز العمـال كره اهلذو). شيبة مرسال وموسى روى معمر عنه مناكري قاله أمحد بن حنبل

عـن معاويـة بـن حيـدة وعـزاه أليب سـعيد النقـاش يف ) ١٤٥٤٣( األول حديث رقـم :يف موضعني

عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا ) ١٧٧٨٣(رجالــه ثقــات، واملوضــع الثــاين حــديث رقــم : القــضاه وقــال

   .ننوح بن أيب مرمي عن إبراهيم الصائغ؛ ومها مرتوكا فيه: عنهما، وعزاه للنقاش أيضا، وقال
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 فثبــت أن مــا ســلمت األنبيــاء مــن )مــا أحــد إال عــصى أو هــم مبعــصية إال حيــىي بــن زكريــا(
 الـصغائر، ًوإذا ثبت أن أحدا ال يتمخض لـه الطاعـات وال يـسلم مـن. اخلطأ أو املعاصي

ال يقبــل إال بــشهادة مــن مبحــض الطاعــات ويــرتك املعــصية أفــضى أن ال تقبــل : فلــو قلنــا

  . )١( )شهادة أحد، فلهذا اعترب يف أمره الغالب
، وأمـا احلـديث الـذي اسـتدل بـه أمحـد رمحـه اهللا )٢( وهو مـذهب اجلمهـور أيـضا :  قلت

د  مبالغـــة يف النهـــي عـــن وارد للزجـــر والتهديـــ-علـــى فـــرض صـــحته–فأولـــه اجلمهـــور بأنـــه 

  .َّالكذب ولو قل
 حتـرز عــن الكــذب  إىل رد روايـة الكــاذب ولــومجــاهري العلمــاءوأمـا روايــة الكــاذب فـذهب 

 حــــديث  ال يــــؤمن عليــــه أن يكــــذب يفب يف حــــديث النــــاسذ مــــن كــــنأل؛ يف احلــــديث

  .)٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ـــرد روايتـــه  -يف روايـــة- أمحـــد وعـــن  ،ا احلـــديثذ، مـــستدال أيـــضا �ـــدةولـــو بكذبـــة واحـــت

قــال ابــن النجــار يف . بــة الواحــدة ال تقــدح، ملــشقة التحــرز منهــاذهــب غــريه إىل أن الكذو

رد شـهادة رجـل "  واحـتج اإلمـام أمحـد رضـي اهللا عنـه بـأن النـيب (:شرح الكوكب املنري
لتمهيــد  رواه إبــراهيم احلــريب واخلــالل وجعلــه يف ا، وإســناده جيــد، لكنــه مرســل،"يف كذبــة

  . أي قال بتأويل احلديث وأنه وارد للزجر وليس على حقيقته.)٤() إن صح للزجر

  :)٥(في حكم الغال: التطبيق السابع

ِّعـن النـىب رضـي اهللا عنـه  َّطابُعن عمر بن اخل ََِّ ِ- - قـال َ َّإذا وجـدمت الرجـل قـد غـل « َ َ َْ َّ َْ َ ُ َُُ َ
ِ

ُفأحرقوا متاعه واضربوه  ُ َِ ِْ َ ُ َ َ ُ َْ َ« )٦(.  
                                                           

  ).١٣٤/ ٢( املسائل الفقهية للقاضي أيب يعلى الفراء  )١ ( 
ويشرتط يف الشاهد أن ال يكون كثـري : (قال) ٤٠٨/ ٢١( انظر شرح خمتصر خليل للخرشي  )٢ ( 

أ ه، وانظــر حاشــية اجلمــل ) الكــذب فتغتفــر الكذبــة الواحــدة يف الــسنة لعــسر التحــرز مــن ذلــك

  ).٤٢٠/ ٦(على املنهج للشيخ زكريا األنصاري 
  ).٣٠٠/ ١( انظر تدريب الراوي  )٣ ( 
  ).٣٩٤/ ٢( شرح الكوكب املنري  )٤ ( 
  . من الغنيمة قبل قسمتهاذ يأخذيهو ال:  الغال )٥ ( 
ي ذ، والرتم)٢٧١٣(يف عقوبة الغال برقم : اجلهاد، باب: كتاب) ٧٦/ ٢( أخرجه أبو داود  )٦ ( 

واحلاكم  غريب،= =: وقال) ١٤٦١(الغال ما يصنع به برقم : احلدود، باب: كتاب) ٦١/ ٤(



 

 

٨١٠ 

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدابع املجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

بعــض أهــل العلــم إىل ظــاهر (ا احلــديث فــذهب ذختلــف العلمــاء يف حــرق متــاع الغــال هلــا
حيــرق مالــه إال أن يكــون حيوانــا أو مــصحفا، وكــذلك : هــذا احلــديث مــنهم احلــسن قــال

؛ ألنـه حـق الغـامنني يـرد علـيهم فـإن اسـتهلكه َّوال حيـرق مـا غـل: قال أمحد وإسحاق قـالوا

تاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه، وال حيـرق دابتـه وال حيرق م: غرم قيمته، وقال األوزاعي
  .نفقته وال سالحه وال ثيابه اليت عليه

وإليـه ذهـب مالـك  إىل أنه ال حيرق رحله ولكنه يعـزر علـى سـوء صـنيعه،: وذهب آخرون

َّوالشافعي وأصحاب أيب حنيفة، ومحلوا احلديث علـى الزجـر والوعيـد دون اإلجيـاب، قـال 
  . )١()  غري حديث عن النيب يف الغال ومل يأمر حبرق متاعهالبخاري قد روى يف

  . بظاهرهذ من األخَعَنَفحمل احلديث على الزجر م
 القدريــــة والمرجئــــة والخــــوارج"والبــــدع  فــــي حكــــم أهــــل األهــــواء : التطبيــــق الثــــامن

    : "نموذجا

َعــن ابــن عمــر َ ُ ِ ِّ عــن النــىب  رضــي اهللا عنهمــاِ ََِّ ِ- - قــال َ ُالقدريــة« َ ََِّ َ ِ جمــوس هــذه األمــةْ َُّ ِ ِ
َ ُ ْإن ،َُ ِ

ْمرضوا فال تـعودوهم ُ ُ ُ َ َ َ ُ ِ ْ وإن ماتوا فال تشهدوهم ،َ ُ ُ َ ْ َ َُ َ َ ْ َِ«)٢(.  

ِوعـــن ابـــن عبـــاس قـــال قـــال رســـول اللـــه  َّ ُ َ َُ َ َ َ ٍ ََّ ِ:)  ِصـــنـفان مـــن أمـــيت لـــيس هلمـــا يف اإلســـالم َ ْ ِْ ِ
ََُ َ ْ َ ِ َُّ ْ

ِ ِ َ ْ ِ

ٌنصيب
ِ ُ المرجئة والقدرية:َ َ َُِّ َ ْ َْ َُ

ِ
ْ ()٣(.  

                                                                                                                                           

 ،)٩/١٠٢( والبيهقى، )٢٣٥/ ١(والبزار . وصححه ووفقه الذهيب) ٢٥٨٤(برقم ) ١٣٨/ ٢(

أخرجه أبـو  وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وضعفه)١٧٩٩٢(رقم 

) ١٣١/ ٢(، واحلـاكم )٢٧١٥(باب يف عقوبة الغال، حـديث : ، كتاب اجلهاد)٦٩/ ٣(داود 

  ).١٠٢/ ٩(، والبيهقي غريب صحيح ومل خيرجاه ووافقه الذهيب: الوق
  ).١١٩/ ١١( شرح السنة للبغوي  )١ ( 
/ ١(، واحلــاكم )٤٦٩١(يف القـدر بــرقم : الــسنة، بــاب: كتـاب) ٦٣٤/ ٢( أخرجـه أبــو داود  )٢ ( 

ــــــرقم ) ١٥٩ رقم بــــــ) ١٠/٢٠٣(والبيهقــــــى  . صــــــحيح علــــــى شــــــرط الــــــشيخني: وقــــــال)٢٨٦(ب

 والــديلمى ،)٢٤٩٤(بــرقم ) ٦٥/ ٣(واألوســط ) ٢٠٦/ ١١(ين يف الكبــري ، والطــربا)٢٠٦٥٨(

  .)٤٧٠٥(رقم ب،)٣/٢٣٧(
 وهـــــذا :،وقـــــال)٢١٤٩(القدريـــــة، حـــــديث :  بـــــاب،:كتـــــاب) ٤٥٤/ ٤(ذي   أخرجـــــه الرتمـــــ )٣ ( 

= وأخرجــه ابــن ماجــه . حــسن غريــب: ويف إحــدى النــسخ قــال. حــديث غريــب حــسن صــحيح

) ٣٧٠/ ٥(، والطــــرباين يف االوســــط )٦٢(ان حــــديث يف اإلميــــ:  بــــاب،يف املقدمــــة) ٢٤/ ١(=
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ِ علــي رضــي اهللا عنــه قــال مسعــت رســول اللــه وعــن َِّ َ ُ َ ُ ْ َيـقــول ُ ُ ــوم : (َ ٌيــأيت يف آخــر الزمــان قـ ْ َ
ِ

َ ََّ ِ ِ ِ ِْ

ِحدثاء األسـنان سـفهاء األحـالم َ ْ َ َْ ُْ َُ َ ُ
ِ َ ْ َ َ ِ يـقولـون مـن خـري قــول الربيـة،ُ َِِّ َِْ

ِ
ْ َ ْ َ ْ ََ ُ َ ميرقـون مـن اإلسـالم كمـا ،ُ َ ِ َ ْ ِْ ْ

ِ َ َُُْ
َّميــرق الــسهم مـــن الرميــ ِ َِّ ُْ ُ ُْ َّ ْ ال جيـــاوز إميــانـهم حنـــاجرهم،ِةَْ ُْ َ

ِ
َ َ ُ ُ َ ِ ُِ َُ ْ فأيـنمــا لقيتمـــوهم فــاقـتـلوهم،َ ُْ ُُُ ُْ َ َُ َ

َِ َّ فـــإن ؛ََْ ِ َ
ِقـتـلهم أجر لمن قـتـلهم يـوم القيامة
َ َ َ ْ

ِ ِْ َ ُ ُْ ْ ٌ َْ َََ ََ ْ َ ْ ()١( .  
  :ه ثالثة نصوص عن القدرية واملرجئة واخلوارجذفه

ِجموس هذه (:قال صلى اهللا عليه وسلم يف القدرية ِ
َ ُ ِ األمةَُ َُّ.(  

ٌليس هلما يف اإلسالم نصيب: (وقال فيهم ويف واملرجئة
ِ َ ِ َ ْ ِْ ِ

ََُ َ َْ.(  
ِميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية: (وقال يف اخلوارج ِ ِ َِّ َّ ُ َْ ُْ ُ ُْ َّ َْ ََْ َ ِ َ ْ ِْ ُ.(  

  .)٢(الذين ينفون القدر وهم طوائف بعضها أشنع من بعض: همفالقدرية أما 

                                                                                                                                           

اخلطيــب ال يــصح، وقــال ): ١٥٨/ ١( وقــال ابــن اجلــوزي يف العلــل املتناهيــة .)٥٥٨٧(حــديث 

. وجزم القزويين بوضـعه. � هذا حديث منكر من هذا الوجه جدا كاملوضوع:)٥/٣٦٧(يف تارخيه 

 يف حاشـيته علـى ابـن ماجـه لـسنديقال ا ،الذي عليه احملققون أنه ضعيف وليس مبوضوع: قلت

 ورد عليه احلافظ صالح الدين مث ،زعم احلافظ سراج الدين بعده وبني أنه موضوع( :) ٥٤/ ١(

 ، وحمـــل نظرمهـــا هـــو تعـــدد الطـــرق،احلـــافظ ابـــن حجـــر مبـــا يبعـــده عـــن الوضـــع ويقربـــه إىل احلـــسن

 وكثـرة ، بطريـق معـاذالصديق ومعاذ بن جبل وعبداهللا بن عمر وجابر واحلديث جاء عن أيب بكر

  .    انتهى. )ًالطرق تفيد بأن له أصال
قتـل اخلـوارج : استتابة املرتدين واملعاندين وقتـاهلم بـاب: كتاب) ٢٥٣٩/ ٦( أخرجه البخاري  )١ ( 

 ،الزكــاة: كتــاب) ٧٤٦/ ٢(، ومــسلم )٦٥٣١(وامللحــديث بعــد اقامــة احلجــة علــيهم، حــديث 
حــديث ) ٣٢٩/ ٢(، وأمحــد يف مــسنده )١٠٦٦( حــديث ،التحــريض علــى قتــل اخلــوارج: بــاب

، )٤٧٦٩(يف قتــال اخلــوارج حــديث : الــسنة، بــاب: كتــاب) ٣٨٨/ ٤(، وأبــو داوود )١٠٨٦(
/ ٧(، والنــسائي )٢١٨٨(يف صــفة املارقــة حــديث : الفــنت، بــاب: كتــاب) ٤٨١/ ٤(ذي والرتمــ
، وابـن )٤١٠٢(من شـهر سـيفه مث وضـعه يف النـاس، حـديث : حترمي الدم، باب: كتاب) ١١٩
  ).    ١٧٣( حديث ذكر اخلوارجيف :  باب،يف املقدمة) ٦٠/ ١(ماجه 

وائـــل مـــنهم يقولـــون بـــأن اهللا ال يعلـــم جزئيـــات األشـــياء قبـــل وقوعهـــا، وإمنـــا يعلمهـــا بعـــد فاأل  )٢ ( 
/ ١( انظـــر اكمـــال املعلـــم .وهـــؤالء ال خـــالف يف تكفـــريهم كمـــا قـــال القاضـــي عيـــاض وقوعهـــا،

قــد انقــرض : قــال القــرطيب وغــريه): (١١٩/ ١(ر يف فــتح البــاري ، وقــال احلــافظ ابــن حجــ)١٥٦
والقدريـة اليـوم مطبقـون علـى أن : قـال. هذا املذهب، وال نعـرف أحـدا ينـسب إليـه مـن املتـأخرين

 = =اهللا عامل بأفعال العباد قبل وقوعها، وإمنا خالفوا السلف يف زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة
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القـــائلون بأنـــه ال يـــضر مـــع اإلميـــان معـــصية كمـــا ال ينفـــع مـــع الكفـــر : هـــمفاملرجئـــة أمـــا و
 العمل عن اإلميـان، أو أل�ـم يـؤخرون -أي يؤخرون-لك؛ أل�م يرجئون ذوا بُُّطاعة، ومس

  .)١(احلكم على صاحب الكبرية إىل يوم القيامة 

هــــم مــــن خرجــــوا علــــى علــــي رضــــي اهللا عنــــه، ورفــــضوا التحكــــيم، ومــــن ف: اخلــــوارجأمــــا و
  .)٢(ائدهم تكفري مرتكب الكبريةعق

   .ه النصوص الواردة يف شأ�مذا بناء على ه قد اختلف العلماء يف تكفريهذه الفرقوه

دليـل ظـاهر ملـن قـال ) ه األمـةذجمـوس هـ( أ�ـم -يف القدرية–فقوله صلى اهللا عليه وسلم 

كفــرهم  وأمــا القــائلون بعــدم .بكفــرهم مــع �يــه صــلى اهللا عليــه وســلم عــن الــصالة علــيهم

  .فحملوا احلديث على الزجر والتنفري من اعتقادهم
أي » وإن مــــاتوا فــــال تــــشهدوهم«قولــــه صــــلى اهللا عليــــه وســــلم : (قــــال شــــارح املــــصابيح

 : قيـل،التشهدوا جنائزهم وال تصلوا عليهم ؛ الستلزام ذلك الدعاء هلم بالصحة واملغفرة

 وعلــى ، مل حيكــم بكفــرهمَّهــو حممــول علــى الزجــر والتنفــري عــن اعتقــادهم علــى قــول مــن
 ،احلقيقـــة علـــى قـــول مـــن حكـــم بكفـــرهم إذ الفاســـق ال منـــع وال كراهـــة يف شـــهود جنازتـــه

 ،وخص هاتني اخلصلتني أي العيادة وشهود اجلنازة ؛ أل�ما أوىل وألزم مـن سـائر احلقـوق

 فيكــــون النهــــي عنهمــــا أبلــــغ يف ،فإ�مــــا حالتــــان مفتقرتــــان إىل الــــدعاء بالــــصحة واملغفــــرة
  .)٣( )صوداملق

 ،ومالـك رمحــه اهللا علــى الـرغم مــن قولــه بقتـل القدريــة إن مل يتوبــوا، لكنـه مل يقــل بكفــرهم

  .وإمنا قاس حاهلم على حال احملاربني املفسدين بل هم عنده أشد؛ فلذلك أجاز قتلهم

                                                                                                                                           

. الستقالل، وهـو مـع كونـه مـذهبا بـاطال أخـف مـن املـذهب األولهلم، وواقعة منهم على جهة ا
  .انتهي) وأما املتأخرون منهم فأنكروا تعلق اإلرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق القدمي باحملدث

  .)١٤٦-١٣٩(ِّ وامللل والنحل للشهرستاين ص،)١٩٥ -١٩٠(الفرق بني الفرق انظر � )١ ( 
  ).٢٨٣/ ١٢(انظر فتح الباري � )٢ ( 
  .)٦٧/ ١(امليسر يف شرح مصابيح السنة � )٣ ( 
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مل يــر مالــك اســتتابة القدريــة وســائر أهــل األهــواء وقــتلهم إن مل (: قــال إمساعيــل القاضــي
 جهة الكفر وإمنا رأى قتلهم من جهة الفساد يف الدين أل�م أعظم فـسادا مـن يتوبوا من

   .)١()احملاربني

 فظاهر أيـضا يف كفـر القدريـة )سالم نصيبليس هلما يف اإل(  صلى اهللا عليه وسلمقولهو
واملرجئــة، وهــو قــول قــال بــه بعــض العلمــاء، وقــال بعــضهم بعــدم التكفــري ومحــل احلــديث 

  .ك يعين قلة نصيبهم يف اإلسالملذعلى ا�از، وأن 

رمبــا يتمــسك بــه مــن يكفــر الفــريقني والــصواب أن ال يــسارع إىل تفكــري " :قــال التوربــشيت
أهـل البــدع أل�ـم مبنزلــة اجلاهـل أو ا�تهــد املخطـىء وهــذا قـول احملققــني مـن علمــاء األمــة 

 :قــال كمــا ي، علــى ســوء احلــظ وقلــة النــصيب)لــيس هلمــا نــصيب( :احتياطــا فيحمــل قولــه

 )يكون يف أمـيت خـسف( :ليس للبخيل من ماله نصيب، وأما قوله عليه الصالة والسالم
 وأمثـــال ذلـــك فيحمـــل علـــى املكـــذب بـــه أي بالقـــدر إذا أتـــاه مـــن )ســـتة لعنـــتهم( :وقولـــه

البيــان مــا ينقطــع بــه العــذر أو علــى مــن تفــضي بــه العــصبية إىل تكــذيب مــا ورد فيــه مــن 

انتهــى " وأمثــال هــذه األحاديــث واردة تغليظــا وزجــرا ،النــصوص أو إىل تكفــري مــن خالفــه
)٢(.  

أي خيرجــون، وبظــاهره ) ميرقــون مــن الــدين: (وأمــا قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم يف اخلــوارج

ذ من قال بكفـرهم، وهـم مجاعـة مـن أهـل احلـديث، وأمـا مـن نفـى عـنهم الكفـر فقـال أخ
 احلــديث علــى الطاعــة، يف) الــدين(إن احلــديث خــرج خمــرج التغلــيظ والزجــر، ومحــل لفــظ 

املـذهب الـصحيح املختـار الـذى " وهـو ،أي خيرجون من الطاعة، وهي ال تستوجب كفرا

كذا قال النـووي رمحـه " قاله األكثرون واحملققون أن اخلوارج ال يكفرون كسائر أهل البدع
  .)٣(اهللا

ة ومجهــور العلمــاء علــى أ�ــم ىف خــروجهم ذلــك غــري خــارجني مــن مجلــ: (قــال ابــن بطــالو

 وإذا وقـع ، ألن التمارى الشك)ويتمارى ىف الفوق (:ني لقوله صلى اهللا عليه وسلماملؤمن

                                                           
  .)١٥٤/ ٢(االستذكار � )١ ( 
  .)٣٠٢/ ٦(ذي حتفة األحو� )٢ ( 
  ).٥٠/ ٢(شرح النووي ملسلم  )٣ ( 
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 ألن مـــن ثبـــت لـــه عقـــد ، مـــن اإلســـالميالـــشك ىف ذلـــك مل يقطـــع علـــيهم بـــاخلروج الكلـــ
  . )١ ()اإلسالم بيقني مل حيكم له باخلروج منه إال بيقني

 عــنهم الكفــر صــراحة، فقــد مــا ينفــي - اهللا عنــهيرضــ-ّعلــى ســيدنا عــن قــد جــاء : قلــت

إن :  قيــل فمنــافقون؟ قــال،مــن الكفــر فــروا( :قــالف هــم؟ ٌســئل عــن أهــل النهــروان أكفــار
هـم قـوم أصـابتهم فتنـة فعمـوا فيهـا :  قيل فما هـم؟ قـال،املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليال

  .)٢() وصموا وبغوا علينا وقاتلونا فقاتلناهم

األمـــة يف تكفـــري هـــؤالء أصـــحاب البـــدع العظمـــى وقـــد اختلفـــت (: مـــام الـــشاطيبقـــال اإل
ولكــن الــذي يقــوى يف النظــر وحبــسب األثــر عــدم القطــع بتكفــريهم والــدليل عليــه عمــل 

  .)٣()السلف الصاحل فيهم

ــــا  ــــإومــــن هن ــــى الزجــــر والتغلــــيظف  قــــد نفــــى الكفــــر عــــن ن محــــل األحاديــــث املتقدمــــة عل
  متعــددة تنفــي عــنهم الكفــرا التأويــل لنــصوص أخــرى كثــرية وقــرائنذ هــحَّأصــحا�ا، وتــرج

  .واهللا أعلم .وال خترجهم من زمرة املسلمني

ذه التطبيقات أمثلة للذكر ال للحصر، يتبني منها كيف أثر القـول بـأن الـنص ورد مـورد ه
   .الزجر والتغليظ على احلكم الشرعي

                                                           
   .)٨٥٨/ ٨(شرح البخاري البن بطال   )١ (

 بـــسند )١٥/٣٣٢( ىف املـــصنف ة وابـــن أىب شـــيب)١٠/١٥٠(ه عبـــد الـــرازق ىف املـــصنف أخرجــ  )٢ (

  .)٨/١٧٤(السنن الكربى  والبيهقى ىف ،صحيح

  ).٤٠٦ ،٤٠٥( االعتصام ص  )٣ (
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������ �
 األمــــي ظــــاهر وباطنــــا، وصــــلى اهللا وســــلم علــــى نبيــــه حممــــد النــــيب ،احلمــــد هللا أوال وآخــــرا

  . وعلى آله والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،الكرمي

وبعـــد مجـــع هـــذه الـــسطور وتـــدوينها بـــرزت نتـــائج البـــد مـــن ذكرهـــا واإلشـــارة إليهـــا وهـــي 

  :كاآليت
تـاج إىل مزيـد  الـيت حت علـم احلـديث واالعتناء به مـن أهـم جوانـب دراسة فقه احلديث-١

لـــى النـــصوص النبويـــة ومحايـــة هلـــا مـــن التفـــسري عنايـــة وكبـــري اهتمـــام، وذلـــك حفاظـــا ع

  .اخلاطيء، والفهم امللتبس
، فقـد خيـرج  أمهية التمييز فيما كان من األحاديث على احلقيقـة أو جـرى جمـرى ا�ـاز-٢

  .احلديث خمرج الزجر والتهديد وال يقصد به حقيقة اخلطاب النبوي

ع مـن الـشيء والتحـذير منـه، علـى املنـ  الزجر والتهديـد والتغلـيظ كلهـا مفـردات تـدل -٣
  .وختتلف فيما يرتتب عليها حسب املقام واحلال

علــى مــا خــرج مــن األحاديــث خمــرج الزجــر والتهديــد يف مــصنفا�م  تكلــم األصــوليون -٤

  . يف مباحث متفرقة من مباحث أصول الفقه كاألمر والنهي واحلقيقة وا�از

 أو مــن خــالل ،لقرائن احملتفــة بــه يعــرف احلــديث بأنــه خــرج خمــرج الزجــر والتغلــيظ بــا-٥

 لكـن تـأيت نـصوص الوعيـد بألفـاظ جمملـة لتكـون .سياق احلديث مقاليا كان أو حاليا
ـــالقول ا�مـــل يف أبـــواب الوعيـــد؛ " :يقـــول التوربـــشيت. أبلـــغ يف الزجـــر ـــأيت ب والـــشارع ي

  . )١ ("ليكون أبلغ يف الزجر

أنـه �ـرد الزجـر فقـط يس معنـاه  خمرج الزجر والتهديد ل خرج احلديثأن  قول العلماء-٦
، كمـــا أفـــاد ذلـــك اإلمـــام أو ال معـــىن لـــه، ولكـــن املـــراد بـــه معـــىن جمـــازي يناســـب املقـــام

 كـــأن يكـــون للمبالغـــة يف التنفـــري مـــن الـــشيء، أو زجـــر الغـــري عـــن .الـــسندي رمحـــه اهللا

  .، إىل غري ذلك من املعاين اليت ذكرها العلماءاإلتيان مبثل هذا الفعل
 مــن العلمــاء إىل القــول خبــروج احلــديث خمــرج الزجــر والتغلــيظ توفيقــا بــني  جلــوء كثــري-٧

  . كما أنه ينفي القول بالنسخ.األحاديث ودرءا ملا ظاهره التعارض
                                                           

  ).٦٧/ ١(يسر يف شرح مصابيح السنة  امل )١ (
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 قول العلماء خبروج احلديث خمرج الزجر والتغليظ مبناه اللغـة وسـياق اخلطـاب ولـيس -٨
  .جمرد الرأي

أحيانـا التهديـد يـؤثر علـى احلكـم الـشرعي، ف القول خبروج النص النبوي خمرج الزجـر و-٩

لتطـرق االحتمـال إىل ينفـي الكفـارة  وأحيانـا ،ينزل رتبة األمر إىل الندب واالستحباب
  .اإلمثعنه الدليل، كما ينفي احلد عمن ورد فيه ذلك، وإن كان ال ينفي 

خللـود  يفيد القول خبـروج الـنص النبـوي خمـرج التهديـد والزجـر يف قـضية التكفـري أو ا-١٠
ـــار لعـــصاة املـــسلمني، فكثـــري مـــن األحاديـــث  نفـــت اإلميـــان عـــن أصـــحا�ا الـــيت يف الن

 ليـست علــى ب ارتكــاب كبـرية،بـسبب فعـل معـصية، أو صــرحت علـيهم بـالكفر بـسب

  .ظاهرها كما ذكر ذلك العلماء احملققون
 خـــروج احلـــديث خمـــرج الزجـــر والتهديـــد  ســـبب مـــن أســـباب اخـــتالف الفقهـــاء يف -١١

  .لفقهيةاملسائل ا

خوفـا مـن أن كرهوا ذلك فأما السلف فتأويل أحاديث الوعيد يف  اختلف العلماء -١٢
تفقد مقصودها، وأما اخللف فأجازوا ذلك بضوابط مرعية من خـالل موافقـة اللغـة أو 

  .سياق اخلطاب

ـــراجح يف مـــسالة تأويـــل أحاديـــث الوعيـــد والتهديـــد أن نفـــرق بـــني مقـــام الـــوعظ -١٣  ال
األحاديث كما هي ومتر كما جاءت لئال يتهـاون النـاس يف املنهيـات، واإلرشاد فترتك 

وأما مقام إجراء األحكام فالبد من شرح األحاديث وتوضـيحها علـى املعـىن املناسـب 

  .هلا
  .هللا تعاىل أعلى وأعلم وأعز وأكرمهذا وا

 وبعـدد مـا ، وسلم وبارك على سيدنا حممد بعـدد مـا خلقـت ومبـلء مـا خلقـت صلاللهم

مــا يف األرض، وبعــدد مــا أحــصى وسموات ومــا يف االرض، ومبــلء مــا يف الــسموات يف الــ
كتابــك، ومبــلء مــا أحــصى كتابــك، وبعــدد كــل شــيء ومبــلء كــل شــيء، وســلم تــسليما 

  .كثريا
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 القرآن العظيم.  

  خـــان صـــديق بـــن حـــسن:املؤلـــف/ أجبـــد العلـــوم الوشـــي املرقـــوم يف بيـــان أحـــوال العلـــوم - ١

م ١٩٧٨ ، بـريوت- دار الكتـب العلميـة :الناشـر/ )هــ١٣٠٧( البخاري املتوىف وجيالقن

 . عبد اجلبار زكار:حتقيق/

تقـي  :املؤلـف/ اإل�اج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصـول للبيـضاوي - ٢

 دار :الناشر/)هـ ٧٥٦( الشافعي املتوىف الدين، أبو احلسن علي بن عبد الكايف السبكي

 . مجاعة من العلماء:حتقيق/ه١٤٠٤ ،الطبعة األوىل/  بريوت–ب العلمية الكت

 احلــافظ أبــو حــامت حممــد بــن حبــان البــسىت، – اإلحــسان ىف تقريــب صــحيح ابــن حبــان  - ٣

 طبعة مؤسـسة – )هـ٧٣٩( برتتيب األمري عالء الدين الفارسى، املتوىف )هـ٣٥٤(املتوىف 

 .شعيب األرناؤوط/ قيقم، حت١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨الرسالة، الطبعة األوىل 

تقــي الــدين حممــد بــن عبــد اهللا بــن : املؤلــف  /إحكــام األحكــام شــرح عمــدة األحكــام - ٤

: الناشـر /أمحـد حممـد شـاكر: احملقـق  /)هـ٧٠٢( املتوىف ابن دقيق العيداملعروف ب وهب،

 .م١٩٩٤ – ١٤١٤: سنة النشر / األوىل:الطبعة /مكتبة السنة

 .أبـو احلـسن علـي بـن حممـد بـن حبيـب املـاوردي/ دينية األحكام السلطانية والواليات ال - ٥

 .هـ١٣٩٨ بريوت، -دار الكتب العلمية: طبعة/ هـ )٤٥٠ (وىف سنةتامل

 أبـو الفـضل أمحـد بـن علـي :املؤلف/ التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري   - ٦

 /العلميـة دار الكتـب :الناشـر/)هــ٨٥٢ :املتـوىف(بن حممد بن أمحد بن حجر العـسقالين 

 .م١٩٨٩-هـ ١٤١٩ األوىل :الطبعة

 أبو الوليد سليمان بن خلـف بـن سـعد بـن :املؤلف/ إحكام الفصول يف أحكام األصول - ٧

 دار :الناشــر/  عبــد ا�يــد تركــي:احملقــق/ )هـــ٤٧٤ت. (أيــوب التجيــيب البــاجي األندلــسي

  .م١٩٩٥ الثانية :الطبعة/ الغرب االسالمي
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 اآلمـدي  بـن سـامل سـيف الـدين علي بـن حممـدو احلسنأب/ اإلحكام يف أصول األحكام - ٨

ه، ١٤٠٤ ،الطبعـــة األوىل/  بـــريوت– دار الكتـــاب العـــريب : الناشـــر /)هــــ٦٣١(املتـــوىف 

 .سيد اجلميلي.  د:حتقيق

 عبــدالكرمي بــن حممــد بــن منــصور أبــو ســعد التميمــي :املؤلــف/أدب االمــالء واالســتمالء - ٩

 ،الطبعــــة األوىل/  بــــريوت–كتــــب العلميــــة  دار ال:الناشــــر /)ه٥٦٢( املتــــوىف الــــسمعاين

 . ماكس فايسفايلر:حتقيق/ ١٩٨١ – ١٤٠١

 لإلمـــام احلـــافظ أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن إمساعيـــل البخـــارى، املتـــوىف –األدب املفـــرد  -١٠

كمــال / م، حتقيــق١٩٨٥ -هـــ ١٤٠٥ طبعــة عــامل الكتــب، الطبعــة الثانيــة – )هـــ٢٥٦(

 .يوسف احلوت

 أبو عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا :املؤلف/ء األمصار الستذكار يف شرح مذاهب علماا -١١

الطبعــة /  بــريوت– دار الكتــب العلميــة :الناشــر /)هـــ٤٦٣( املتــوىف بــن عبــد الــرب النمــري

 . حممد علي معوض، سامل حممد عطا:حتقيق/م٢٠٠٠ – ١٤٢١ ،األوىل

فخــــر اإلســــالم أبــــو  :املؤلــــف/  كنــــز الوصــــول اىل معرفــــة األصــــول-أصــــول البــــزدوي  -١٢

 مطبعـة :الناشـر/ )هـ٤٨٢( املتوىف  البزدوي احلنفىي بن عبد الكرمي ي بن حممدعلاحلسن 

 . كراتشي–جاويد بريس 

  الــــشاطيبإبــــراهيم بــــن موســــى اللخمــــي الغرنــــاطيأبــــو إســــحاق املؤلــــف /العتــــصام ا -١٣

 . مصر– املكتبة التجارية الكربى :دار النشر/ )هـ٥٠٩( املتوىف سنة املالكي

 املتـوىف   بن قيم اجلوزيـةاهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعيأبو عبد / إعالم املوقعني  -١٤

مكتبـة الكليـات األزهريــة، : طـه عبـد الــرؤوف سـعد، الناشـر: دراسـة وحتقيـق / )هــ٧٥١(

 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٨ لقاهرة امصر،

أبــو / اإلنــصاف يف معرفــة الــراجح مــن اخلــالف علــى مــذهب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل -١٥

الناشـر  /حتقيـق حممـد حامـد الفقـي / )هــ٨٨٥(املتـوىف  احلسن علي بن سليمان املرداوي

   . بريوت-دار إحياء الرتاث العريب

 اإلمــام احلــافظ أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن –البحــر الزخــار املعــروف مبــسند البــزار  -١٦

 بــريوت، الطبعــة األوىل – مؤســسة علــوم القــرآن – )هـــ٢٩٢(عبــد اخلــالق البــزار، املتــوىف 

 .حمفوظ الرمحن زين اهللا/ م، حتقيق د١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩
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البحـــر احملـــيط يف أصـــول الفقـــه، بـــدر الـــدين حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن �ـــادر الزركـــشي  -١٧

 دار الكتــــب العلميــــة، بــــريوت، :حممــــد حممــــد تــــامر، الناشــــر:حتقيــــق/)هـــــ٧٩٤ :املتــــوىف(

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ الطبعة األوىل، :الطبعة/لبنان

كـــر حممـــد بـــن أيب إســـحاق إبـــراهيم بـــن أبـــو ب/ حبـــر الفوائـــد املـــشهور مبعـــاين األخبـــار -١٨

 حممـــد حـــسن حممـــد حـــسن :حتقيـــق/ )هــــ ٣٨٤(املتـــوىف  / يعقـــوب الكالبـــاذي البخـــاري

ســنة النــشر /  بــريوت لبنــان-الناشــر دار الكتــب العلميــة/  أمحــد فريــد املزيــدي-إمساعيــل 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

/ )هــــ ٥٨٧(ة ســـن املتـــوىف عـــالء الـــدين الكاســـاين/بـــدائع الـــصنائع يف ترتيـــب الـــشرائع -١٩

  .م١٩٨٢سنة النشر /بريوت-  دار الكتاب العريب:الناشر

دراسـة / هــ٤٧٨عبـد امللـك بـن عبـد اهللا بـن يوسـف اجلـويين،/الربهان يف أصول الفقـه -٢٠

الطبعـة / لبنـان–دار الكتـب العلميـة بـريوت :صالح بن حممـد بـن عويـضة،الناشر:وحتقيق

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األوىل 

ّحممـــد بـــن حممـــد بـــن عبـــد الـــرزاق احلـــسيين/ قـــاموستـــاج العـــروس مـــن جـــواهر ال -٢١ ّ أبو ،ّ

جمموعــة مــن احملققــني، : حتقيــق/ )هـــ ١٢٠٥( املتــوىف َّ الزبيــدي،ّ امللقــب مبرتــضى،الفــيض

 .دار اهلداية/ط

  املتــوىف أمحــد بــن علــي بــن ثابــت أبــو بكــر اخلطيــب البغــدادي:املؤلــف /تــاريخ بغــداد -٢٢

  .بدون تاريخ. بريوت– دار الكتب العلمية :الناشر /)هـ٤٦٣(

 عبــد الــرمحن بــن أيب  جــالل الــدين:املؤلــف/ تــدريب الــراوي يف شــرح تقريــب النــواوي -٢٣

/  الريــــاض– مكتبـــة الريـــاض احلديثـــة :الناشـــر / )هـــــ٩١١( املتـــوىف ســـنة بكـــر الـــسيوطي

   عبد الوهاب عبد اللطيف:حتقيق

 أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا بـن :املؤلف/ ملعاين واألسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من ا -٢٤

 - وزارة عموم األوقاف والـشؤون اإلسـالمية :الناشر / )هـ٤٦٣( املتوىف عبد الرب النمري

  .حممد عبد الكبري البكري ، مصطفى بن أمحد العلوي :حتقيق/ ه١٣٨٧ ،املغرب

العـسقالىن، املتـوىف  احلافظ أمحد بـن علـى بـن حجـر أبـو الفـضل –�ذيب التهذيب  -٢٥

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ بريوت، الطبعة األوىل – طبعة دار الفكر – )هـ٨٥٢(
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 دار إحيــاء الــرتاث :�ــذيب اللغــة ـ  أبــو منــصور حممــد بــن أمحــد األزهــري،دار النــشر -٢٦

 . حممد عوض مرعب:حتقيق/ األوىل:م،الطبعة٢٠٠١ - بريوت -العريب

 دار :الناشــر/  عبـد الـرؤوف املنـاوي حممـد:املؤلــف/ التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف -٢٧

.  د:حتقيــق/ ه١٤١٠ ،الطبعــة األوىل/ دمــشق،  بــريوت -دار الفكــر ، الفكــر املعاصــر 

  .حممد رضوان الداية

/ صـالح الــصاوي: الـدكتور/ الثوابـت واملتغـريات يف مــسرية العمـل اإلسـالمي املعاصــر -٢٨

  .م٢٠٠٩ -ه١٤٣٠األوىل : أكادميية الشريعة بأمريكا، الطبعة: طبعة

 – )هـ٦٠٦( لإلمام بن األثري اجلوزى، املتوىف –جامع األصول ىف أحاديث الرسول  -٢٩

عبــد القــادر / م، حتقيــق١٩٨٣ -هـــ ١٤٠٣ بــريوت، الطبعــة الثانيــة –طبعــة دار الفكــر 

 .األرنؤوط

 أبــو بكــر أمحــد بــن علــي بــن ثابــت :املؤلــف/اجلــامع ألخــالق الــراوي وآداب الــسامع -٣٠

ـــــــــب البغـــــــــدادي  ، الريـــــــــاض- مكتبـــــــــة املعـــــــــارف :الناشـــــــــر/ )هــــــــــ٤٦٣( املتـــــــــوىف اخلطي

 <حممود الطحان.  د:حتقيق/١٤٠٣

ــــري ياحلــــاو  -٣١ ــــشافعي  الكب ــــن حممــــد :للقاضــــي أيب احلــــسن/يف فقــــه اإلمــــام ال  علــــي ب

  . بريوت– دار الفكر :الناشر/)هـ٤٥٠( سنة :املاوردي البصري الشافعي املتوىف

 علـى )هــ١١٩٨( املغريب املتوىف سـنة عبد الرمحن بن جاد اهللا البناين/ حاشية البناين  -٣٢

 علـى مـنت مجـع اجلوامـع )هــ٨٦٤(شرح اجلالل مشس الدين حممد بن أمحد احمللـي املتـوىف 

دار الكتب العلمية، : طبعة/ )هـ٧٧١(لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي املتوىف 

  .حممد عبد القادر شاهني: حتقيق/  لبنان،بريوت

 العالمـة سـليمان :املؤلف/ لشيخ اإلسالم زكريا األنصاريحاشية اجلمل على املنهج  -٣٣

بـــن عمـــر بـــن منـــصور العجيلـــي املـــصري األزهـــري الـــشافعي املعـــروف باجلمـــل تـــويف ســـنة 

 . بريوت–دار الفكر / دار النشر / )هـ١٢٠٤(

العالمــة حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي / حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبــري -٣٤

  . بدون تاريخ-دار الفكر: طبعة/ )هـ١٢٣٠(املالكي املتوىف 

اهلـادي أبـو احلـسن  بن عبدحممد  نور الدين :املؤلف/ حاشية السندي على النسائي -٣٥

الطبعــة / حلــب– مكتــب املطبوعــات اإلســالمية :الناشــر/ )هـــ١١٣٨: املتــوىف( الــسندي

  . عبدالفتاح أبو غدة:حتقيق/م١٩٨٦ – ه١٤٠٦ ،الثانية
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 كفايـــة احلاجـــة يف شـــرح ســـنن ابـــن  املـــسمىحاشـــية الـــسندي علـــى ســـنن ابـــن ماجـــه -٣٦

ــــف/ ماجــــه ــــد اهلــــادي: املؤل ــــدين حممــــد بــــن عب ــــسندي ،نــــور ال : املتــــوىف( أبــــو احلــــسن ال

 . الثانية–، الطبعة دار الفكر: الناشر/ )هـ١١٣٨

علي بن أمحد بن مكرم أبو احلسن  / على شرح كفاية الطالب الرباينحاشية العدوي -٣٧

 املتــــــــــــوىف هــــــــــــري، الــــــــــــشهري بالــــــــــــصعيديزاهللا الــــــــــــصعيدي، العــــــــــــدوي، املــــــــــــالكي، األ

/ بـــــريوت–لفكـــــر دار ا: طبعــــة/ يوســـــف الــــشيخ حممـــــد البقـــــاعي: حتقيـــــق./)هـــــ١١٨٩(

 . م١٩٩٤ -ه١٤١٤

مــد بــن  حــسن بــن حم/حاشــية العطــار علــى شــرح اجلــالل احمللــي علــى مجــع اجلوامــع -٣٨

 .دار الكتب العلمية: الناشر/ )هـ١٢٥٠: املتوىف(حممود العطار الشافعي 

مــام أيب بــصار يف فقــه مــذهب اإل شــرح تنــوير األ علــى الــدر املختــارحاشــية رد احملتــار -٣٩

 بن عابـدينا الـشهري بـ بـن عمـر بـن عبـد العزيـزحنيفة النعمـان خلامتـة احملققـني حممـد أمـني

ــــع:طبعــــة /)هـــــ ١٢٥٢(املتــــوىف  ــــب :إشــــراف/  دار الفكــــر للطباعــــة والنــــشر والتوزي  مكت

 .البحوث والدراسات

 احلـافظ أبـو نعـيم أمحـد بـن عبـد اهللا األصـفهاىن، –  وطبقات األصفياءحلية األولياء -٤٠

 -هــــ ١٤٠٩ بـــريوت، الطبعـــة األوىل – طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة – )هــــ٤٣٠(املتـــوىف 

 .م١٩٨٨

 طبعة – )ـه٤٥٨( احلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقى، املتوىف –دالئل النبوة  -٤١

عبــــد / م، حتقيــــق د١٩٨٥ -هــــ ١٤٠٥ بـــريوت، الطبعــــة األوىل –دار الكتـــب العلميــــة 

 .العظيم قلجى

 ســـليمان بـــن أمحـــد بـــن أيـــوب الطـــرباىن، املتـــوىف -) املعجـــم الـــصغري(الـــروض الـــداىن  -٤٢

/  بـــريوت، دار عمـــار، الطبعـــة األوىل، حتقيـــق– طبعـــة املكتـــب اإلســـالمى – )هــــ٣٦٠(

 .حممد شكور حممود

  املتـوىفالنـوويبـن شـرف  حمـي الـدين أبـو زكريـا:املؤلـف/ضة الطالبني وعمدة املفتنيرو -٤٣

 دار الكتب :الناشر/  على حممد معوض- عادل أمحد عبد املوجود :احملقق / )هـ٦٧٦(

 .العلمية
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ضــــــة النــــــاظر وجنــــــة املنــــــاظر يف أصــــــول الفقــــــه علــــــى مــــــذهب اإلمــــــام أمحــــــد بــــــن رو -٤٤

/ )هـــ ٦٢٠( املتـوىف ســنة محـد بــن قدامـة املقدســيأبـو حممــد عبـد اهللا بــن أ :تــأليف/حنبـل

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الثانية / ّمؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع:الناشر

  أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي:املؤلف/ زاد املعاد يف هدي خري العباد -٤٥

 /عبـد القـادر األرنـاؤوط - شعيب األرنـاؤوط :حتقيق /)هـ٧٥١(ابن القيم اجلوزية املتوىف 

الطبعـة الرابعـة /  الكويـت– بـريوت - مكتبة املنـار اإلسـالمية - مؤسسة الرسالة :الناشر

 .م١٩٨٦ -ه ١٤٠٧ :عشرة

حممـــد بـــن إمساعيـــل بـــن صـــالح بـــن حممـــد : املؤلـــف/ شـــرح بلـــوغ املـــرامســـبل الـــسالم -٤٦

: املتـــوىف(ري احلـــسين، الكحـــالين مث الـــصنعاين، أبـــو إبـــراهيم، عـــز الـــدين، املعـــروف بـــاألم

 .دار احلديث: الناشر )هـ١١٨٢

 طبعة – )هـ٢٧٥( أبو عبد الرمحن حممد بن يزيد القزويىن، املتوىف –سنن ابن ماجة  -٤٧

 .حممد فؤاد عبد الباقى/ دار إحياء الكتب العربية، حتقيق

 طبعـــة دار – )هــــ٢٧٥( أبـــو داود ســـليمان بـــن األشـــعث، املتـــوىف –ســـنن أىب داود  -٤٨

 . القاهرة-احلديث 

 )هــ٢٧٩( أبـو عيـسى حممـد بـن عيـسى بـن سـورة الرتمـذى، املتـوىف –سـنن الرتمـذى  -٤٩

 .أمحد حممد شاكر/  القاهرة، حتقيق– طبعة دار احلديث –

 طبعة – )هـ٣٨٥( احلافظ الكبري على بن عمر الدارقطىن، املتوىف –سنن الدارقطىن  -٥٠

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ بريوت، الطبعة الرابعة –عامل الكتب 

 طبعـة دار – )هــ٢٥٥( أبو حممد عبد اهللا بن �رام الدارمى، املتـوىف –ارمى سنن الد -٥١

 . بريوت-الفكر 

 احلـــافظ أبـــو بكـــر أمحــــد بـــن احلـــسني بـــن علـــى البيهقـــى، املتــــوىف –الـــسنن الكـــربى  -٥٢

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ بريوت – طبعة دار املعرفة )هـ٤٥٨(

 طبعـة دار – )هــ٣٠٣( أمحد بن شعيب النـسائى، املتـوىف –السنن الكربى للنسائى  -٥٣

عبــد الغفــار / م، حتقيــق د١٩٩١ -هـــ ١٤١١ بــريوت، الطبعــة األوىل –الكتــب العلميــة 

 .سليمان البندارى وسيد كردى حسن

 احلــــافظ أمحــــد بــــن شــــعيب النــــسائى، املتــــوىف –" ا�تــــىب"ســــنن النــــسائى الــــصغرى  -٥٤

 . طبعة دار اجليل بريوت)هـ٣٠٣(
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أبـو الربكـات أمحـد بـن / ذهب اإلمـام مالـكالشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مـ -٥٥

عبــد البــاقي بــن : تقــدمي وتــصحيح/ )هـــ١٢٠١(حممــد بــن أمحــد الــدردير املــالكي املتــوىف 

 .دار ابن حزم: طبعة/ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك

  بــن حممــد الفــراءاحلــسني بــن مــسعودأبــو حممــد  :املؤلــف/ شــرح الــسنة لإلمــام البغــوى -٥٦

دار /  حممـد زهـري الـشاويش- شـعيب األرنـاؤوط :حتقيـق/ )هـ ٥١٠( املتوىف سنة البغوي

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣/ الثانية: الطبعة/ دمشق ـ بريوت- املكتب اإلسالمي :النشر

شرح الكوكب املنري،  تقي الـدين أبـو البقـاء حممـد بـن أمحـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي  -٥٧

مــد الزحيلــي ونزيــه محــاد، حم: ، حتقيــق)هـــ٩٧٢ :املتــوىف(الفتــوحي املعــروف بــابن النجــار 

 .مـ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ الطبعة الثانية :الطبعة/ مكتبة العبيكان:الناشر

 حـسني بـن أمحـد بـن موسـى بـن أمحـد بـن حممـود حممـد أبـو: - داود أيب سـنن شرح  -٥٨

 : الطبعــة-الريــاض – الرشــد مكتبــة : الناشــر)هـــ٨٥٥(  املتــوىف العيــىن الــدين بــدر احلنفــى

 .املصري إبراهيم بن خالد املنذر أبو: حتقيق/ م ١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ ،األوىل

 أبــو احلــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد :املؤلــف/ البــن بطــال،شــرح صــحيح البخــارى -٥٩

 -الريـــاض /  الـــسعودية - مكتبـــة الرشـــد :دار النــشر/ امللــك بـــن بطـــال البكـــري القـــرطيب

 . أبو متيم ياسر بن إبراهيم:حتقيق/  الثانية:الطبعة/م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

 املتـــــــويف  حيـــــــىي بـــــــن شـــــــرف النـــــــووي أيب زكريـــــــا لالمـــــــام-يح مـــــــسلمشـــــــرح صـــــــح  -٦٠

 .هـ١٣٩٢ ،الثانية الطبعة الطبعة -بريوت – العريب الرتاث إحياء دار: طبعة/)هـ٦٧٦(

 شــرح صــحيح مــسلم للقاضــي عيــاض املــسمى إكمــال املعلــم بفوائــد مــسلم، لإلمــام  -٦١

الوفـــاء، دار :  طبعـــة)هــــ٥٤٤ت(أيب الفـــضل عيـــاض بـــن موســـى بـــن عيـــاض اليحـــصيب 

 .حتقيق الدكتور حيىي إمساعيل. الطبعة الثانية

الــشيخ أبـو عبـد اهللا  حممـد بــن عبـد اهللا اخلرشـي املـالكي املتــوىف / شـرح خمتـصر خليـل -٦٢

 .ه١٣٠٦: سنة/ طبع مبطبعة حممد أفندي مصطفى مبصر/ )هـ١١٠١(
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زدي أبــــو جعفــــر أمحــــد بــــن حممــــد بــــن ســــالمة بــــن ســــلمة األ/ شــــرح مــــشكل اآلثــــار -٦٣

مؤســــسة الرســــالة، : الناشــــر/ شــــعيب األرنــــؤوط: حتقيــــق/ )هـــــ ٣٢١(ملتــــوىف  االطحــــاوي

  .م١٩٩٤ -ه١٤١٥ -األوىل: الطبعة

 – )هـــ٤٥٨( احلــافظ أبــو بكــر أمحــد بــن احلــسني البيهقــى، املتــوىف –شــعب اإلميــان  -٦٤

أبــو / م، حتقيــق١٩٩٠ -هـــ ١٤١٠ بــريوت، الطبعــة األوىل –طبعــة دار الكتــب العلميــة 

 . بسيوىن زغلولهاجر حممد السعيد بن

 / )هـــ٣٩٣ت(إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري ./ الــصحاح؛ تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة -٦٥

 .م١٩٩٠ يناير -الرابعة: الطبعة. بريوت-دار العلم للماليني: الناشر

 إمـــام األئمـــة أبـــو بكـــر حممـــد بـــن إســـحاق بـــن خزميـــة، املتـــوىف –صـــحيح بـــن خزميـــة  -٦٦

/ م، حتقيـق د١٩٩٢ -هــ ١٤١٢لثانيـة  طبعـة املكتـب اإلسـالمى، الطبعـة ا– )هـ٣١١(

 حممد مصطفى األعظمى

 )/هــــ٢٥٦( أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن إمساعيـــل البخـــاري املتـــوىف –صـــحيح البخـــاري  -٦٧

 .م١٩٨٧ – ١٤٠٧ ،الثالثة الطبعة/ بريوت – اليمامة ،كثري ابن دار :الناشر

ـــــوىف / صـــــحيح مـــــسلم -٦٨ أبـــــو احلـــــسني مـــــسلم بـــــن احلجـــــاج القـــــشريي النيـــــسابوري املت

 . حممد فؤاد عبد الباقي:حتقيق / بريوت– دار إحياء الرتاث العريب :الناشر)/ هـ٢٦١(

 املتــــوىف أمحــــد بــــن شــــعيب أبــــو عبــــدالرمحن النــــسائي: احلــــافظ/ الــــضعفاء واملرتوكــــني -٦٩

 حممـــود :حتقيـــق/ ه١٣٦٩ ،الطبعـــة األوىل/  حلـــب– دار الـــوعي :الناشـــر / )هــــ٣٠٣(

 .إبراهيم زايد

 املتـوىف  عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي:املؤلف/ يث الواهيةالعلل املتناهية يف األحاد -٧٠

 ،الطبعـة األوىل/ بـريوت– دار الكتـب العلميـة :الناشر/   خليل امليس: حتقيق/)هـ٥٩٧(

  .ه١٤٠٣

 اإلمام العالمة بـدر الـدين أبـو حممـد حممـود – عمدة القارى شرح صحيح البخارى  -٧١

طفى البــــاىب احللــــىب، الطبعــــة األوىل  مطبعــــة مــــص– )هـــــ٨٥٥(بــــن أمحــــد العيــــىن، املتــــوىف 

 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢



 

 

٨٢٥ 

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدابع املجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

 العالمــة أبــو الطيــب حممــد مشــس احلــق العظــيم –عــون املعبــود شــرح ســنن أىب داود  -٧٢

م، ١٩٦٨ -هـــ ١٣٨٨ املدينــة املنــورة، الطبعــة الثانيــة – طبعــة املكتبــة الــسلفية –آبــادى 

 .عبد الرمحن حممد عثمان/ حتقيق

 لإلمـام أمحـد بـن علـى بـن حجـر العـسقالىن، – فتح البـارى بـشرح صـحيح البخـارى -٧٣

 /م، حتقيــــق١٩٨٦ -هـــــ ١٤٠٧، الطبعــــة األوىل الفكــــر طبعــــة دار – )هـــــ٨٥٢(املتــــوىف 

رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه وذكـر / عبد العزيز بـن عبـد اهللا بـن بـاز وحمـب الـدين اخلطيـب

 . حممد فؤاد عبد الباقي:أطرافها

 زيــن الــدين أيب الفــرج عبــد الــرمحن :ملؤلــفا/   يف شــرح صــحيح البخــاريتح البــاريفــ -٧٤

دار / )هـــ ٧٩٥( املتــوىف ابــن شــهاب الــدين البغــدادي مث الدمــشقي الــشهري بــابن رجــب

 أبـو : حتقيـق، الثانيـة:الطبعـة/ هــ١٤٢٢ -الـدمام /  السعودية - دار ابن اجلوزي :النشر

 .معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد

 مشـــس الــــدين حممـــد بــــن عبـــد الــــرمحن :لـــفاملؤ/ فـــتح املغيـــث شــــرح ألفيـــة احلــــديث  -٧٥

 ،الطبعـة األوىل/  لبنـان– دار الكتب العلميـة :الناشر/ )هـ ٩٠٢( املتويف سنة السخاوي

 .هـ١٤٠٣

 احلـافظ شـريويه بـدر –فردوس األخبار مبأثور اخلطاب املخـرج علـى كتـاب الـشهاب  -٧٦

، الطبعـــة  طبعـــة دار الكتـــب العـــرىب– )هــــ٥٠٩(شـــهردار بـــن شـــريوية الـــديلمى، املتـــوىف 

 .فواز أمحد الزمرىل وحممد املعتصم باهللا البغدادى/ م، حتقيق١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧األوىل 

 أبو منصور عبد القـاهر بـن طـاهر بـن :املؤلف/ الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية -٧٧

 ،الطبعة الثانية/  بريوت– دار اآلفاق اجلديدة :الناشر/ )هـ٤٢٩(املتوىف حممد البغدادي 

 .م١٩٧٧

املتـــــوىف ســـــنة أبـــــو عبــــد اهللا حممـــــد بــــن مفلـــــح املقدســــي / الفــــروع وتـــــصحيح الفــــروع -٧٨

سـنة بـريوت – الناشـر دار الكتـب العلميـة/ حتقيق أبو الزهراء حـازم القاضـي/  )هـ٧٦٢(

 .ه١٤١٨النشر 

العالمـة : تـأليف/ )هــ٣٨٦( املتـوىف الفواكه الدواين علـى رسـالة ابـن أيب زيـد القـريواين -٧٩

/ )هـــ١١٢٦( بـن سـامل بـن مهنـا النفـراوي األزهـري املـالكي املتـوىف الـشيخ أمحـد بـن غنـيم



 

 

٨٢٦ 

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدابع املجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

دار الكتــــب العلميــــة، : طبعــــة/ الــــشيخ عبجــــد الــــوارث حممــــد علــــي : ضــــبطه وصــــححه

 . لبنان-بريوت

 العالمــة احملــدث عبــد الــرؤوف املنــاوى، املتــوىف –فــيض القــدير شــرح اجلــامع الــصغري  -٨٠

 .خنبة من العلماء األجالء/ ت، حتقيق بريو– طبعة دار املعرفة – )هـ١٠٣١(

ىب املظفــر منــصور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار الــسمعاىن أل ،قواطــع األدلــة يف األصــول -٨١

دار :الناشـــر/حممـــد حـــسن حممـــد حـــسن امساعيـــل الـــشافعي:حتقيـــق/ ه) ٤٨٩(املتـــوىف  

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٨األوىل، : الطبعة/ الكتب العلمية، بريوت، لبنان

 إدريــس البهــويتحــسن بــن منــصور بــن يــونس بــن / اإلقنــاعشاف القنــاع عــن مــنت كــ -٨٢

الناشــــر دار / حتقيــــق هــــالل مــــصيلحي مــــصطفى هــــالل/ )هـــــ ١٠٥١(احلنبلــــي املتــــوىف 

 .ه١٤٠٢ :سنة النشر/  بريوت-الفكر

عبـد العزيـز بـن  عـالء الـدين/  البـزدوي فخـر اإلسـالمصـولأسـرار يف شـرح كشف األ -٨٣

حممـــد :  ضـــبط وتعليـــق وختـــريج/ )هــــ ٧٣٠(املتـــوىف ســـنة محـــد حممـــد البخـــاري، احلنفـــي أ

دار الكتــــــــــاب العــــــــــريب، بــــــــــريوت، لبنــــــــــان، الطبعــــــــــة / املعتــــــــــصم بــــــــــاهللا البغــــــــــدادي، ط

 .م١٩٩١هـ،١٤١١األوىل،

  أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغـدادي:املؤلف/ لكفاية يف علم الروايةا -٨٤

 أبـو عبـداهللا الـسورقي :حتقيـق/  املدينـة املنـورة- املكتبة العلميـة :الناشر /)هـ٤٦٣(املتوىف 

 .إبراهيم محدي املدين، 

 دار /)هـــ١٠٩٤( املتــوىف  ألىب البقــاء أيــوب بــن موســى احلــسيين الكفــومي/الكليــات -٨٥

 -عـدنان درويـش : حتقيق،/.م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ - بريوت -مؤسسة الرسالة : النشر

 .حممد املصري

الدين على املتقـى بـن حـسام  العالمة عالء –كنز العمال ىف سنن األقوال واألفعال  -٨٦

ـــــدى، املتـــــوىف  ـــــدين اهلن ـــــريوت، الطبعـــــة اخلامـــــسة – مؤســـــسة الرســـــالة – )هــــــ٩٧٥(ال  ب

 .صفوت السقا/ بكرى حياتى، والشيخ/ م، حتقيق الشيخ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 املتــــوىف  حممــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور األفريقــــي املــــصريأبــــو الفــــضل/ لــــسان العــــرب -٨٧

 .الطبعة األوىل/ بريوت– دار صادر :الناشر/)هـ٧١١(

 احلـافظ نـور الـدين علـى بـن أىب بكـر اهليثمـى، املتـوىف – جممع الزوائد ومنبـع الفوائـد  -٨٨

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٧ بريوت – طبعة دار الكتب العلمية – )هـ٨٠٧(



 

 

٨٢٧ 
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 املتـوىف  أمحد بن عبد احلليم ابن تيميـة احلـراينتقي الدين أبو العباس/ جمموع الفتاوى -٨٩

 ١٤٢٦ ، الثالثة:الطبعة/ دار الوفاء:الناشر/  عامر اجلزار-لباز  أنور ا:احملقق/ )هـ٧٢٨(

 . م٢٠٠٥/ هـ 

يب زكريــا حمــي الــدين بــن شــرف النــووي املتــوىف ســنة أ لالمــام / ا�مــوع شــرح املهــذب -٩٠

 . دار الفكر:طبعة /)هـ ٦٧٦(

 جامعـة اإلمـام :الناشـر /حممد بن عمر بن احلـسني الـرازي /احملصول يف علم األصول -٩١

 طـــه جــــابر :حتقيـــق/ ه١٤٠٠ -الطبعـــة األوىل/ الريـــاض– ســـعود اإلســـالمية حممـــد بـــن

 .فياض العلوان

 تــأليف ضــياء الــدين أبــو /ختــصر خليــلاملــشهور مب ،املختــصر يف فــروع الفقــه املــالكي -٩٢

املــودة خليــل بــن إســحاق بــن موســى بــن شــعيب املــالكي املعــروف باجلنــدي املتــويف ســنة 

 لبنـــان مجيـــع احلقـــوق حمفوظـــة لـــدار -بـــريوت  دار الكتـــب العلميـــة :طبعـــة /)هــــ ٧٦٧(

 .م١٩٩٥ – ه ١٤١٦ الطبعة األوىل / لبنان–الكتب العلمية بريوت 

 أبو عبد اهللا حممد بن :املؤلف/ مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني -٩٣

 – دار الكتـاب العـريب :الناشـر  /)هــ٧٥١( بن قيم اجلوزية املتوىف أيب بكر أيوب الزرعي

 . حممد حامد الفقي:حتقيق/م١٩٧٣ –ه ١٣٩٣ ،الطبعة الثانية/ بريوت

حممد، أبو احلـسن ) سلطان(علي بن : املؤلف/ مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح -٩٤

 –دار الفكـــر، بـــريوت : الناشـــر / )هــــ١٠١٤: املتـــوىف(نـــور الـــدين املـــال اهلـــروي القـــاري 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األوىل، : الطبعة/ لبنان

 حممد بن احلـسني بـن حممـد بـن خلـف ابـن :ئل الفقهية للقاضي أيب يعلى الفراءاملسا -٩٥

 . الرياض-مكتبة املعارف: طبعة) /  ٤٥٨( املتوىف الفراء

 اإلمام احلافظ أبو عبد اهللا حممد بـن عبـد اهللا احلـاكم – املستدرك على الصحيحني  -٩٦

وت، الطبعـــة األوىل  بـــري– طبعـــة دار الكتـــب العلميـــة – )هــــ٤٠٥(النيـــسابورى، املتـــوىف 

 .مصطفى عبد القادر عطا/ م، حتقيق١٩٩٠ -هـ ١٤١١

املتـوىف حممد بـن حممـد الغـزايل أبو حامد حجة اإلسالم  / يف علم األصولاملستصفى -٩٧

 :هــــ، حتقيـــق١٤١٣ ،الطبعـــة األوىل/ بـــريوت– دار الكتـــب العلميـــة : الناشـــر/)هــــ٥٠٥(

 .حممد عبد السالم عبد الشايف



 

 

٨٢٨ 

 راسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدابع املجلد الس

��ج ا���� وا������    وأ��ه ��� ��� ا��������وج ا��� ا����ي 

فضل اهللا بـن حـسن بـن حـسني بـن يوسـف : املؤلف/ يح السنةامليسر يف شرح مصاب -٩٨

ِأبـــو عبــــد اهللا، شــــهاب الــــدين التوربــــشيت  ْ ِِ عبــــد احلميــــد . د: احملقــــق/ )هـــــ ٦٦١: املتـــوىف(ُّ

 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الثانية، : الطبعة /مكتبة نزار مصطفى الباز: الناشر/ هنداوي

اجلـارود الطيالـسى، املتـوىف  احلافظ سليمان بن داود بـن –مسند أىب داود الطيالسى  -٩٩

 . بريوت– طبعة دار املعرفة – )هـ٢٠٤(

 احلــــافظ أمحــــد بــــن علــــى بــــن املثــــىن التميمــــى، املتــــوىف – مــــسند أيب يعلــــى املوصــــلى  -١٠٠

 .حسني سليم أسد/  طبعة دار املأمون للرتاث، حتقيق)هـ٣٠٧(

مؤســــــسة :  طبعــــــة/)هـــــــ٢٤١( املتــــــوىف مــــــسند اإلمــــــام أمحــــــد بــــــن حنبــــــل الــــــشيباين  -١٠١

 .شعيب االرناؤوط/ ، حتقيقم١٩٩٩ هـ،١٤٢٠الثانية:الة،الطبعةالرس

 )هــ٢١١( احلافظ الكبري أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاىن، املتـوىف – املصنف  -١٠٢

 .حبيب الرمحن األعظمى/ من منشورات ا�لس العلمى، حتقيق

تـــوىف امل( احلـــافظ عبــد اهللا بــن حممـــد بــن أىب شــيبة –املــصنف ىف األحاديــث واآلثــار  -١٠٣

سعيد حممـد / م، حتقيق١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ طبعة دار الفكر، الطبعة األوىل – )هـ٢٣٥

 .اللحام

 البــسيت  اخلطــايب محــد بــن حممــد  أبــو ســليمان/ )شــرح ســنن أيب داود (معــامل الــسنن -١٠٤

 / يف مطبعته العلمية حبلب– حممد راغب الطباخ :طبعه وصححه/)هـ٣٨٨(املتوىف سنة 

 . م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١ :الطبعة األوىل

خلــصه القاضــي مجــال الــدين أبــو احملاســن / املعتــصر مــن املختــصر مــن مــشكل اآلثــار -١٠٥

، مــن خمتــصر القاضــي أيب )هـــ٨٠٣(يوســف بــن موســى بــن حممــد امللطــي احلنفــي املتــوىف 

 مـــن كتـــاب مـــشكل اآلثـــار للطحـــاوي املتـــوىف )هــــ٤٧٤(الوليـــد البـــاجي املـــالكي املتـــوىف 

 . بدون تاريخ،بريوت ،عامل الكتب/: الناشر / )هـ٣٢١(

 مــن – )هـــ٣٦٠( ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب الطــرباىن، املتــوىف – املعجــم األوســط  -١٠٦

أبـــو معـــاذ طـــارق بـــن / م، حتقيـــق١٩٩٥ -هــــ ١٤١٥ القـــاهرة –منــشورات دار احلـــرمني 

 .عوض اهللا، أبو الفضل عبد احملسن بن إبراهيم

 )هـــ٣٦٠(رباىن، املتـوىف  احلـافظ أبـو القاسـم ســليمان بـن أمحـد الطـ– املعجـم الكبـري  -١٠٧

 .محد عبد ا�يد السلفى/  طبعة مكتبة ابن تيمية، حتقيق–
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 القــزويين الــرازي املتــوىف معجــم مقــاييس اللغــة، أبــو احلــسني أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا -١٠٨

 -هـــــ ١٣٩٩ :ســــنة/ دار الفكــــر: بعــــة عبــــد الــــسالم حممــــد هارون،ط:احملقــــق/)هـــــ٣٩٥(

 .م١٩٧٩

 احلــاكم  بــن محدويــهأبــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا :احلــافظ/ معرفــة علــوم احلــديث -١٠٩

 دار الكتـب العلميـة :الناشـرالـسيد معظـم حـسني : حتقيـق/ )هــ٤٠٥( املتوىف النيسابوري

 .م١٩٧٧ -ه١٣٩٧/  بريوت–

 اخلطيــب  بــن أمحــدحممــدمشــس الــدين /مغــين احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج -١١٠

 . بريوت- دار الفكر:لناشرا/ )هـ ٩٧٧( الشافعي املتويف الشربيين

 أبو حممد عبد اهللا بن أمحـد بـن :املؤلف/املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين -١١١

 ،الطبعــة األوىل/  بــريوت– دار الفكــر :الناشــر/ )هـــ ٦٢٠( املتــوىف ســنة قدامــة املقدســي

 .ه١٤٠٥

 تــوىفامل( أبــو العبــاس أمحــد بــن عمــر املــالكي القــرطيب/ املفهــم شــرح صــحيح مــسلم   -١١٢

 يوسـف علـي بـديوي - أمحد حممـد الـسيد -حمي الدين ديب مستو : حتقيق/ )هـ ٦٧١

 األوىل :الطبعـــة/   دار الكلـــم الطيـــب- دار ابـــن كثـــري :الناشـــر/  حممـــود إبـــراهيم بـــزال-

 .ه١٤١٧ – م١٩٩٦

حممـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــرمي بـــــن أيب بكـــــر أمحـــــد أبـــــو الفـــــتح  :املؤلـــــف/ امللـــــل والنحـــــل  -١١٣

ــــشهرستاين ــــوىف ال ــــق /)هـــــ٥٤٨( املت  - دار املعرفــــة :الناشــــر/  حممــــد ســــيد كــــيالين: حتقي

 .ه١٤٠٤ ،بريوت

 احلـــافظ أبـــو حممـــد عبـــد بـــن محيـــد، املتـــوىف – املنتخـــب مـــن مـــسند عبـــد اهللا محيـــد  -١١٤

م، حتقيــق ١٩٨٨ -هـــ ١٤٠٨ القــاهرة، الطبعــة األوىل – طبعــة مكتبــة الــسنة )هـــ٢٤٩(

 .يديصبحي البدري السامري، حممود حممد خليل الصع/ د

 مـــري بـــن شـــرف بـــن حيـــىي زكريـــا أبـــو -احلجـــاج بـــن مـــسلم صـــحيح شـــرح املنهـــاج  -١١٥

 .هـ١٣٩٢ ،الثانية الطبعة الطبعة/بريوت – العريب الرتاث إحياء دار : طبعة-النووي

أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الـشريازي / املهذب يف فقه اإلمام الشافعي -١١٦

 .ت بريو-الناشر دار الفكر/)هـ ٤٧٦(املتوىف 
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 إبــــراهيم بــــن موســــى اللخمــــي الغرنــــاطيأبــــو إســــحاق  /  يف أصــــول الفقــــهاملوافقــــات -١١٧

 –دار املعرفـــة : بعـــة ط/ عبـــد اهللا دراز: حتقيـــق/)هــــ٧٩٠( املتـــوىف ســـنة  املـــالكيالـــشاطيب

 .بريوت

مشـس الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن حممـد بـن / مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليـل -١١٨

ــــد اهللا املــــالكي املعــــروف باحل : دار الفكــــر، الطبعــــة: طبعــــة/ )هـــــ٩٥٤(طــــاب املتــــوىف عب

 .م١٩٩٢ -ه١٤١٢ -الثالثة

ــــك  -١١٩ ــــد اهللا األصــــبحي، املتــــوىف –موطــــأ اإلمــــام مال ــــو عب ــــن أنــــس أب ــــك ب  لإلمــــام مال

 .حممد فؤاد عبد الباقي/  القاهرة، حتقيق– طبعة دار احلديث – )هـ١٧٩(

لــي االنــصاري الــشافعي محــد بــن عأيب املواهــب عبــد الوهــاب بــن أل /امليــزان الكــربى -١٢٠

: �امـشها كتـابو /م ١٨٨٨بعـة مـصر سـنة ط/  ، )هــ ٩٧٣-٨٩٨(املـصري الـشعراين

للــــشيخ حممــــد بــــن عبـــــد الــــرمحن الدمــــشقي العثمـــــاين ة رمحــــه األمــــة يف اخــــتالف األئمــــــ

 .ه١٤١٨ :سنة النشر/بريوت-  دار الكتب العلمية:الناشر. الشافعي

 مجــال -يالزيلعــ ختــريج يف األملعــي بغيــة حاشــيته مــع اهلدايــة ألحاديــث الرايــة نــصب -١٢١

 :الناشـــر-)هــــ٧٦٢ :املتـــوىف (الزيلعـــي حممـــد بـــن يوســـف بـــن اهللا عبـــد حممـــد أبـــو الـــدين

 – جدة -اإلسالمية للثقافة القبلة دار/ لبنان- بريوت - والنشر للطباعة الريان مؤسسة

 .عوامة حممد : حتقيق-م١٩٩٧/هـ١٤١٨ وىل،األ الطبعة :الطبعة-السعودية

 أبــو الفــضل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن :املؤلــف/النكــت علــى كتــاب ابــن الــصالح -١٢٢

/  ربيــع بــن هــادي عمــري املــدخلي:احملقــق/ )هـــ٨٥٢ :املتــوىف(أمحــد بــن حجــر العــسقالين 

ربيــــة  عمــــادة البحــــث العلمــــي باجلامعــــة اإلســــالمية، املدينــــة املنــــورة، اململكــــة الع:الناشــــر

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ األوىل، :الطبعة/ السعودية

 حممــد بــن :املؤلــف/ نيــل األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار شــرح منتقــى األخبــار  -١٢٣

 . إدارة الطباعة املنريية:الناشر/)هـ ١٢٥٠( املتوىف  الشوكاين بن عبداهللاعلي بن حممد
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  الموضوعاتفهرس 

  ٧٣٩ ............................................................ املقدمة) ١(

  ٧٤٦ ...........................................................:التمهيد) ٢(

  ٧٤٩  .........َّ للتهديد والزجرنبويطاب الاخلكيفية معرفة أن  :الفصل األول) ٣(
  َّ اخلطاب خمرج الزجر تناول األصولييني ملسألة خروج: املبحث األول) ٤(

  ٧٤٩...........................................................  َّوالتغليظ     

  َّلتهديد والزجر وليس  لنبويطاب الاخلكيفية معرفة أن :املبحث الثاين) ٥(
  ٧٥٤.... ...................................................على حقيقته      

   لنص النبويأن اينة والسياق يف الداللة على تطبيقات القر: املبحث الثالث) ٦(

  ٧٥٨  .........................................ورد مورد الزجر والتهديد      
َّ للزجر والتهديد احلديثما يفيده القول بأن سياق: الفصل الثاين) ٧( َّ....... .٧٦٥  

  َّوالتهديد وليس َّ للزجر  احلديث ما يفيده القول بأن سياق:املبحث األول) ٨(

  ٧٦٥. .......................................................حلقيقةعلى ا     
َّمورد التهديد والزجورد   النبوي إذا النصأنواع ما أفاده: املبحث الثاين) ٩( َّ. ٧٦٨  

    َّلزجرخرج خمرج اجلوء العلماء إىل القول بأن احلديث : املبحث الثالث) ١٠(

   ، والزالة االشكال عنها، توفيقا بني األحاديث اليت ظاهرها التعارضلتغليظوا     
  ٧٨٩ .......................... لعلماء يف ذلكأمثلة تطبيقية لصنيع امع ذكر      

  ما خرج  حكم تأويل أحاديث الوعيد واألثر املرتتب على :الفصل الثالث) ١١(

  ٧٩٤ ....................................................منها خمرج الزجر     
    السلف ومناقشة ذلك، حكم تأويل أحاديث الوعيد عند : املبحث األول) ١٢(

  ٧٩٤................................................. .....حوبيان الراج      

َّلزجر والتغليظ علىمورد ارد اوال  النبويأثر النص: املبحث الثاين) ١٣(    األحكام َّ
  ٨٠٢ ..........................................................الشرعية       
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  ٨١٨. .............................................أهم املصادر واملراجع) ١٥(
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