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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٔ ]- ٚمحدثـامسؾدماهللمثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماحلؿقدمبنمسؾدماظرشننمأبوم
ذنقىمثـاماألسؿشمسنمإبراػقممسنمسؾؼؿةمضالم:متذاطرواماحلدؼثمصإنمحقاتهمذطرهم م
الأبس بسنده؛ عبد هللا ُب السند ىو البغوي راوي الكتاب ،وعبد اٟتميد ىو
اٟتماين ٥تتلف فيو ،ومل يذكره ا١تزي ُب شيوخ أيب خيثمة.
ومن طريق اٟتماين رواه :الرامهرمزي ،وا٠تطيب ،واٟتاكم ،وابن عساكر(ٔ) ،واتبعو
الثوري عند أيب نعيم وا٠تطيب(ٕ) .ورواه فطر بن خليفة(ٖ) عن شيخ مل يسمو عن علقمة
بو.






قولو( :تذاكروا احلديث) أمر وإرشاد إىل لزوـ ا١تذاكرة .قاؿ ابن فارس(ٗ)« :ذكرت
الشيء ،خبلؼ نسيتوٍ .ب ٛتل عليو الذكر ابللساف» ،وا١تذاكرة تعاىد ا﵀فوظ ابتغاء
تثبيتو وتصحيحو ،وىي إحدى وسائل العناية ابٟتديث.

(ٔ) ا﵀دث الفاصل بُت الراوي والواعي للرامهرمزي (ص ،)٘ٗٙشرؼ أصحاب اٟتديث للخطيب
(ص ،)ٜٚمعرفة علوـ اٟتديث للحاكم (صٔٗٔ) ،أتريخ دمشق البن عساكر (ٔٗ)ٔٛٗ/
(ٕ) حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم (ٕ ،)ٔٓٔ/واٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب
(ٕ)ٕٙٛ/
(ٖ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٕ)ٕٙٛ/
(ٗ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٕ)ٖ٘ٛ/

٘
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قاؿ الرامهرمزي(ٔ)« :واٟتديث ال يضبط إال ابلكتاب ٍب اب١تقابلة وا١تدارسة والتعهد
والتحفظ وا١تذاكرة والسؤاؿ والفحص عن الناقلُت والتفقو ٔتا نقلوه» ،قاؿ(ٕ)« :من
اعتمد على حفظو كثر و٫تو ،وإ٪تا اٟتفظ للمشاىدة ،ولصاحبو التقدـ والرايسة عند
ا١تذاكرة ،وال خَت ُب علم يودع الكتب ويهمل» أ.ىػ.
وساؽ بسنده عدداً من اآلاثر ُب الباب منها عن علي « :)ٖ(تداوروا وتذاكروا

ىذا اٟتديث ،إف ال تفعلوا يدرس» وعن أيب سعيد « :تداوروا(ٗ) وتذاكروا ،فإف

اٟتديث يذكر اٟتديث» ،وُب رواية« :فإف اٟتديث يهيج اٟتديث» ،وعن ابن مسعود
« :تذاكروا اٟتديث ،فإف حياتو مذاكرتو» ،وعن ابن عباس « :إذا ٝتعتم مٍت
حديثاً فتذاكروه بينكم ،فإنو أجدر وأحرى أال تنسوه» ،وُب رواية« :تذاكروا اٟتديث ال
يتفلت منكم ،إنو ليس ٔتنزلة القرآف ،إف القرآف ٤تفوظ ٣تموع».
وعن علقمة« :إحياء العلم ا١تذاكرة ،وآفتو النسياف» ،وقاؿ أبو مسهرٝ« :تعت
سعيد بن عبد العزيز ،يعاتب أصحاب األوزاعي يقوؿ :ما لكم ال ٕتتمعوف ،ما لكم ال
تذاكروف؟!» .وللخطيب ُب كتابو اٞتامع فصل ُب مذاكرة الطلبة ابٟتديث بعد حفظو
ليثبت(٘) ،وساؽ فيو آاثراً ٨تواً من األوىل.
(ٔ) ا﵀دث الفاصل للرامهرمزي (٘)ٖٛ
(ٕ) ا﵀دث الفاصل ()ٖٛٚ

(ٖ) ا﵀دث الفاصل (٘ٗ٘)٘ٗٛ-
(ٗ) ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٔ ،)ٕٖٙ/ومعرفة علوـ اٟتديث للحاكم
(صٔٗٔ) ،وجامع بياف العلم البن عبد الرب (ٔ )ٕٖٗ-ٕٕٗ/بلفظ( :تزاوروا)
(٘) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٕٖٙ/

ٙ
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وا١تذاكرة ٣تالس تُعقد بُت الطبلب يتخَتوف فيها طريقة عرض ٤تفوظهم ْتسب
األبواب أو الرجاؿ أو ٨تو ىذا ،فيلقي كل منهم ما لديو ُب الباب لينشط ذاكرتو
ويقوي ٤تفوظو ،ورٔتا ظفر من جليسو ٔتا ليس عنده من الفوائد فيخخذىا عنو ،لكن
اشًتط أىل العلم أف يبينو حُت الرواية ،فإف حاؿ ا١تذاكرة يغلب عليها عدـ التحقيق
ولرٔتا وقع الغلط ٓتبلؼ حاؿ التحديث؛ فإف ا﵀دث يكوف مستعداً قد حضر وجهز

مقولو(ٔ).

ٍ
حديث استفاده منو ُب ٣تلس
أخذ
وعُرؼ عن ابن حنبل أنو إف أراد َم ْن يذاكره ْ
ا١تذاكرة؛ استمهلو حىت أيٌب ابلكتاب فيمليو عليو منو ،زايدة منو ُب طلب اإلتقاف(ٕ).
ورٔتا وقع ُب النفس نوع من شهوة االستعبلء والظهور فيكتشف ا﵀دث من

يستحق اٞترح ٦تن تعدى(ٖ) ،ومن لطائف الباب ما رواه أبو علي صاّب جزرة قاؿ:
«قاؿ يل أبو زرعة الرازي ببغداد :أريد أف أجتمع مع سليماف الشاذكوين فخانظره ،قاؿ
فذىبت بو إليو ،فلما دخل عليو قلت لو :ىذا أبو زرعة الرازي أراد مذاكرتك،
صاّب
ُ
فتذاكرا حديث أستار الكعبة وما قطع منها»(ٗ).
قاؿ« :فما زاؿ يذاكره حىت عجز الشاذكوين عن حفظو فلما أعياه األمر ألقى
عليو حديثاً من حديث الرازيُت فلم يعرفو أبو زرعة فقاؿ الشاذكوين :اي سبحاف هللا أال
ٖتفظ حديث بلدؾ؟! ىذا حديث ٥ترجو من عندكم وال ٖتفظو! وأبو زرعة ساكت
(ٔ) وانظر اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٕ)ٖٙ/

(ٕ) وانظر حكاية أٛتد بن صاّب الطربي معو فيما رواه ا٠تطيب ُب أتريخ بغداد (ٗ ،)ٜٗٔ/وأبو الوليد
الباجي ُب التعديل والتجريح (ٔ.)ٖٕٙ/
(ٖ) وانظر معرفة علوـ اٟتديث للحاكم (صٓٗٔ).
(ٗ) أتريخ بغداد للخطيب ()ٗٚ/ٜ

ٚ
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والشاذكوين ٮتجلو ويُري من حضر أنو قد عجز عن اٞتواب.

أيت أبو زرعة قد اغتم ويقوؿ :ال أدري من أين جاء هبذا اٟتديث؟
فلما خرجا ر ُ
فقلت لو :إنو وضعو ُب الوقت كي ال ٯتكنك أف ٕتيب عنو فتخجل ،فقاؿ أبو زرعة:
فسري عنو»(ٔ) ،فانظر إىل تقارب الرجلُت ُب اٟتفظ وتباعد٫تا
ىكذا؟! .قلت :نعمُ .
ُب الورع.
وُب سياؽ ذكر أيب طاىر لشروط التعلم والتعليم قاؿ(ٕ)« :الشرط السابع :أَف
يذاكر بو األَقراف والنُّظراء؛ طلباً للتحقيق وا١تعاونة ،ال ا١تغالبة وا١تكابرة ،بل لغرض
االستفادة وا ِإلفادة» أ.ىػ .وُب كتاب السخاوي(ٖ)ٍ« :ب بعد حفظك لو ذاكر بو الطلبة
و٨توىم ،فإف مل ٕتد من تذاكره ،فذاكر مع نفسك وكرره على قلبك ،فا١تذاكرة تعينك
على ثبوت ا﵀فوظ وىي من أقوى أسباب االنتفاع بو ،واألصل فيها معارضة جربيل مع
النيب ﷺ القرآف ُب كل رمضاف» أ.ىػ.
(ٗ)

يريد حديث ابن عباس ُ ب الصحيحُت

قاؿ« :كاف النيب ﷺ أجود

الناس ،وأجود ما يكوف ُب رمضاف حُت يلقاه جربيل وكاف جربيل عليو السبلـ يلقاه ُب
كل ليلة من رمضاف فيدارسو القرآف فلرسوؿ هللا ﷺ أجود اب٠تَت من الريح
(٘)

ا١ترسلة» ،وُب الباب حديث ابن مسعود ُ ب الصحيحُت
(ٔ) أتريخ دمشق ()ٕٙ/ٖٛ

(ٕ) بصائر ذوي التمييز (ٔ)٘ٔ/
(ٖ) فتح ا١تغيث بشرح ألفية اٟتديث (ٖ)ٖٔ٘/
(ٗ) البخاري (ٖٗ٘٘) ،ومسلم ()ٕٖٓٛ
(٘) البخاري (ٕٖٓ٘) ،ومسلم (ٓ)ٜٚ

ٛ



قاؿ :قاؿ النيب
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ﷺ« :بئس ما ألحدىم أف يقوؿ :نسيت آية كيت وكيت ،بل نُسي ،واستذكروا
القرآف ،فإنو أشد تفصياً من صدور الرجاؿ من النعم».
قاؿ(ٔ)« :وقاؿ ا٠تليل بن أٛتد :ذاكر بعلمك تذكر ما عندؾ ،وتستفيد ما ليس
عندؾ .وقاؿ عبد هللا بن ا١تعتز :من أكثر مذاكرة العلماء مل ينس ما علم ،واستفاد ما مل
يعلم .وقاؿ إبراىيم النخعي :من سره أف ٭تفظ اٟتديث فليحدث بو ،ولو أف ٭تدث بو
من ال يشتهيو».






فائدة:
قلت ُب ْتث قدًن يل؛ ومنو أنقل :روى
ُب ضرر ترؾ ا١تذاكرة على اٟتفظ ،كنت ُ
(ٕ)

ابن سعد ُب الطبقات

عن أيب ىبلؿ الراسيب قاؿٝ« :تعت قتادة يقوؿ :ما كاف

اب١تصر رجل أعلم من ٛتيد بن ىبلؿ ما استثٌت دمحماً وال اٟتسن ،غَت أف التناوة أضرت

ٍ
بدوالب ابألىواز».
بو .يعٍت أنو كاف اتنياً

(ٖ)

وبنحوه ُب اٞترح والتعديل البن أيب حاًب

ومسند ابن اٞتعد أليب القاسم

البغوي(ٗ) ،إال أهنما قاال :ابلبصرة(٘) ،وىو أصح إذ ا١تقارف هبما بصرايف لكن وقع ُب
(ٔ) السخاوي ُب فتح ا١تغيث ُب شرح ألفية اٟتديث (ٖ)ٖٔٙ/
(ٕ) الطبقات الكربى ()ٕٖٓ/ٜ
(ٖ) اٞترح والتعديل البن أيب حاًب (ٖ)ٕٖٓ/
(ٗ) مسند علي بن اٞتعد (صٓ)ٔٛ

(٘) وىو ُب أتريخ البخاري الكبَت (ٕ )ٖٗٙ/بغَت التعرض لسبب الضرر.

ٜ
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حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين(ٔ)« :ما كاف اب١تصرين أعلم من ٛتيد ما استثٌت

(ٕ)

اٟتسن وال دمحم» ،وا١تصراف البصرة والكوفة .واألثر ُب أتريخ الفسوي(ٖ) وفيو قوؿ قتادة:
«ما كانوا يفضلوف أحداً على ٛتيد بن ىبلؿ ُب العلم من أىل البصرة».
فهذا القوؿ من قتادة يُراد بو أف االشتغاؿ بغَت العلم وا١تذاكرة أضرا ْتميد عن بلوغ

مرتبة ابن سَتين واٟتسن البصريُت ،والتناوة فسرىا عبد ا١تلك بن قريب األصمعي فيما
حكى عنو غَت واحد من أىل اللغة كاألزىري ُب التهذيب ،وابن سيده ُب ا﵀كم،
وغَت٫تا(ٗ) أبهنا :ترؾ ا١تذاكرة.
ٍب إف ُب ٖتديد السبب اختبلؼ فقيل :االشتغاؿ بطلب الرزؽ والعمل ُب األرض
كما ُب هناية ٣تد الدين ابن األثَت(٘) قاؿ« :أراد التناية وىي الفبلحة والزراعة فقلب
الياء واواً يريد أنو ترؾ ا١تذاكرة و٣تالسة العلماء وكاف نزؿ قرية على طريق األىواز» أ.ىػ،
ويشهد ٢تذا رواية ابن سعد فإف الدوالب فارسية معربة تطلق على آلة السقي وىي
العجلة اليت يسقى هبا الزرع(.)ٙ

(ٔ) حلية األولياء (ٕ)ٕٕ٘/
(ٕ) ا١تراد :ال أستثٍت ابن سَتين وال اٟتسن البصري من التفضيل.
(ٖ) ا١تعرفة والتخريخ (ٕ)ٜٜ/

(ٗ) هتذيب اللغة لؤلزىري (ٗٔ ،)ٕٖٔ/وا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده ( )ٖ٘ٛ/ٜوزاد« :قاؿ
األصمعي :ىي التناية ابلياء ،فإما أف يكوف على ا١تعاقبة وإما أف يكوف لغة» .كذا ىو ُب كبلـ :أبو
عبيد ا٢تروي ُب الغريبُت (ٔ ،)ٕٖٙ/وابن اٞتوزي ُب غريب اٟتديث (ٔ)ٖٔٔ/
(٘) النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر (ٔ)ٜٜٔ/

( )ٙانظر هتذيب األٝتاء واللغات للنووي (ٖ ،)ٔٓٙ/ولساف العرب البن منظور (ٔ)ٖٚٚ/

ٓٔ
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وقيل :إ٪تا ىي العزلة ففي حلية األولياء من طريق أيب ىبلؿ عن قتادة قاؿ« :كاف
ٛتيد بن ىبلؿ من العلماء الفقهاء مل يكن يذاكر وال يسخؿ إ٪تا كاف يعتزؿ ُب
مكاف»(ٔ).
وقيل :بل العمل لذى السلطاف فمنو ما جاء ُب النهاية أليب السعادات ٣تد الدين
ابن األثَت ُب تتمة ما ذكر آنفاً(ٕ)« :ويروى النباوة ابلنوف والباء :أي الشرؼ» ،قاؿ أبو
الفرج(ٖ)« :قاؿ األزىري :كخنو أراد طلب الشرؼ أضر بو ،واألوؿ أظهر» .وروى ابن
(ٗ)

سعد ُب طبقاتو

عن سليماف بن ا١تغَتة قاؿ« :رأيت ٛتيد بن ىبلؿ يلبس ثياب

اليمنة [ُب اتريخ االسبلـ(٘) الثمينة] والطيالسة ،والعمائم».
فعلى كبلـ أىل اللغة تكوف التناوة ُب نفسها ىي ا١تشغلة عن ا١تذاكرة ،وُب كبلـ
غَتىم أهنا سببٍ ،ب من فسرىا ابلفبلحة أخذىا من ذكر الدوالب وهللا تعاىل أعلم.
قولو( :فإن حياتو ذكره) حياة اٟتديث أي بقاءه ،وإ٪تا يكوف ذلك بذكره وتعاىده
اب١تذاكرة ،وإال كاف مآلو إىل موتو ،وموتو تفلتو ونسيانو .واب﵁ تعاىل التوفيق.

(ٔ) حلية األولياء أليب نعيم (ٕ)ٕٕ٘/

(ٕ) النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر البن األثَت (ٔ)ٜٜٔ/
(ٖ) غريب اٟتديث البن اٞتوزي (ٔ)ٖٔٔ/
(ٗ) الطبقات الكبَت البن سعد ()ٕٖٓ/ٜ
(٘) أتريخ اإلسبلـ للذىيب (ٖ)ٕٕٛ/

ٔٔ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:مم م
[ٕ]- ٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامربؿدمبنمصضقلمثـامؼزؼدمبنمأبيمزؼادمسنمسؾدم
اظرشننمبنمأبيمظقؾىمضال :مإحقاءماحلدؼثمعذاطرته؛ مصذاطروه .مضال :مصؼالمسؾدماهللم
بنمذداد:مؼرشنكماهللمطممعنمحدؼثمأحققؿهميفمصدريمضدمطانمعات.م م
سنده ضعيف ألجل يزيد .ومن طريقو رواه :ابن أيب شيبة ،والدارمي ،والرامهرمزي،
وا٠تطيب ،وابن عبد الرب ،وابن عساكر (ٔ) .ومل أجد لو متابعاً.
  
قولو( :إحياء احلديث مذاكرتو فذاكروه) يراد إبحياءه :اإلحياء ا٠تاص ُب نفس
حافظو ،وموت اٟتديث ُب نفس حافظو يعٍت ذىاب علمو ونسيانو ،وىذا يعود أثره
على العموـ ،بعد حُت ،إال أنو لن يقع اتماً إال ُب آخر الزماف.
قولو( :فقال عبد هللا بن شداد) ىذا شيخ ليزيد ولعلو حدثو بقوؿ ابن أيب ليلى
فكاف ىذا جوابو ،أو كاف حاضراً وقت قولو ىذه الكلمة.

(ٔ) ا١تصنف البن أيب شيبة (٘ ،)ٕٛٙ/سنن الدارمي (ٔ ،)ٖٗٛ/ا﵀دث الفاصل للرامهرمزي (ص،)٘ٗٙ
اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٔ ،)ٕٖٛ/جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب
(ٕٔٗٛ-ٕٗٙ/وٕ٘ٗ) ،أتريخ دمشق البن عساكر ()ٜٖ-ٜٕ/ٖٙ

ٕٔ
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قولو( :يرمحك هللا كم من حديث أحييتو ص  ردري قد كان مات) رٔتا أراد هبذا
أنو انتفع بتوجيهو فعاد فخحيا بو ما كاف بدأ بنسيانو ٦تا ىو ُب كتبو .ورٔتا أنو يذكر
البن أيب ليلى فضبلً ُب كوهنما يتذاكراف ،وكانت سبباً ُب تذكره ما كاف أوشك أف
ينساه ،وهللا تعاىل أعلم.

ٖٔ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:م م
[ٖ ]- ٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامربؿدمبنمصضقلمسنماألسؿشمسنمإمساسقلمبنم
رجاءمضال:مطـامنؿعماظصؾقانمصـقدثفم.م م
ىذا سند صحيح إف شاء هللا .ورواه من طريق ابن فضيل :ابن أيب شيبة،
والرامهرمزي ،وابن عبد الرب(ٔ) ،ومن طريق ابن أيب شيبة :البيهقي ُب ا١تدخل ،وابن عبد
الرب ُب اٞتامع(ٕ) ،ولفظو ُب ا١تصنف« :أنو كاف أيٌب صبياف الكتاب ،فيعرض عليهم
حديثو كي ال ينسى».






وفيو أنو بلغ هبم من العناية اب١تذاكرة أهنم كانوا ٭تدثوف بو من ال يعنيو؛ أو ال ينتفع
بو ،وا١تراد بو أف تلوكو ألسنتهم وتعتاده فيكوف أحضر لو عند اٟتاجة ،ويكوف قد راعى
حاجتو واٗتذ أسلوابً ٚتع فيو بُت أتديب الصبياف وتعليمهم االستماع وأتلفهم
ابالجتماع ،حىت يثبت مسموعو ويستحضر ٤تفوظو.
وىذه عادة مشهورة استعملها ا٠تطباء وا١تعلموف ُب تقوًن ألسنتهم وتعويدىا على
ارٕتاؿ الكلمات ا١تناسبة بغَت هتيب للحضور ،وروى ابن عبد الرب عن إبراىيم النخعي

(ٔ) ا١تصنف البن أيب شيبة (٘ ،)ٕٛٙ/ا﵀دث الفاصل للرامهرمزي (صٗ ،)ٜٔجامع بياف العلم البن عبد
الرب (ٔ)ٕٗٛ/
(ٕ) ا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (صٕ ،)ٕٜجامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٔ)ٕٗٗ/

ٗٔ
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(ٔ)
ٝتعت حديثاً فحدث بو حُت تسمعو ،ولو أ ْف ٖتدث بو من ال يشتهيو؛
إذا
«
:
قولو
َ

فإنو يكوف كالكتاب ُب صدرؾ» .وفيو عنو قاؿ(ٕ)« :إنو ليطوؿ علي الليل حىت أصبح
فخلقاىم فرٔتا أدسو بيٍت وبُت نفسي أو أحدث بو أىلي .قاؿ أبو أسامة :يعٍت بقولو

أدسو يقوؿ :أحفظو».
وىذه طريقة يستعملها من ُكلف أبمر شفهي خشي فواتو أو الذىوؿ عنو؛ فًتاه
يردده بينو وبُت نفسو ،ولرٔتا ألقاه على من ال يعنيو بغرض تثبيتو ُب ذىنو.
إال أف ىذا األمر قد ال ينفع طبلب العلم ٦تن يفتقروف إىل قوة ضبط الصدر،
واألوىل واألحوط ١تثل ىؤالء أف ٭ترصوا على كتابة الفائدة أوالًٍ ،ب يستعملوا ىذه
الطريقة لتقوية االستحضار وتنشيط الذىن ،ولقد كاف السلف أقدر وأقوى ضبطاً فما
روي عنهم من ىذا القبيل إ٪تا ىو ألهنم كانوا أوثق بقدرهتم ،مع عدـ إ٫تاؿ جانب
الكتابة منهم.

(ٔ) جامع بياف العلم (ٔ)ٕٗ٘/
(ٕ) جامع بياف العلم (ٔ)ٕٗٚ/

٘ٔ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٗ ]- ٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامربؿدمبنمصضقلمسنمسطاءمسنمأبيماظؾكرتيم
سنمحذؼػةمضال:مإنمأصقابيمتعؾؿواماخلريموأغامأتعؾمماظشر .مضقل :موعامذنؿؾكمسؾىم
ػذا؟مضال:مإغهمعنمتعؾممعؽانماظشرمؼؿؼه.م م
إسناده ضعيف فيو علتاف :عطاء ىو ابن السائب وكاف قد اختلط؛ وابن فضيل
٦تن روى عنو بعد اختبلطو ،وأبو البخًتي فلم يدرؾ حذيفة .)ٔ(
ومن طريق ابن فضيل رواه :أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع ،وأبو إٝتاعيل
ا٢تروي ،وكماؿ الدين ابن العدًن(ٕ).
واألثر فصحيح رواه البخاري ُب الصحيح ،وابن أيب شيبة ُب ا١تصنف ،ونعيم بن
ٛتاد ُب الفنت(ٖ) ،من طريق قيس بن أيب حازـ عنو  .و٨توه عند البزار(ٗ).
(٘)

وروايه ُب الصحيح

بسياؽ أًب وفيو قاؿ« :كاف الناس يسخلوف رسوؿ هللا

ﷺ عن ا٠تَت ،وكنت أسخلو عن الشر ٥تافة أف يدركٍت ،فقلت :اي رسوؿ هللا إان كنا
فقلت :ىل
ُب جاىلية وشر فجاءان هللا هبذا ا٠تَت فهل بعد ىذا ا٠تَت شر؟ قاؿ :نعمُ .
(ٔ) ذكره ا١تزي ُب هتذيب الكماؿ (ٔٔ ،)ٖٕ/والعبلئي ُب جامع التحصيل (صٖ)ٔٛ
(ٕ) الطبقات الكبَت البن سعد (ٗ ،)ٕٕ٘/ذـ الكبلـ للهروي (ٗ ،)ٖٛ/بغية الطلب ُب أتريخ حلب البن
العدًن (٘)ٕٔ٘ٓ/
(ٖ) صحيح البخاري ( ،)ٖٙٓٚمصنف ابن أيب شيبة ( ،)ٗٛٙ/ٚالفنت لنعيم بن ٛتاد (ٔ)ٖٙ/
(ٗ) مسند البزار (ٕٕٔ/ٚوٕٖٗ)
(٘) صحيح البخاري (ٗ ،)ٚٓٛوصحيح مسلم ()ٔٛٗٚ

ٔٙ
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بعد ذلك الشر من خَت؟ قاؿ :نعم ،وفيو دخن .قلت :وما دخنو؟ قاؿ :قوـ يستنوف
بغَت سنيت ،ويهدوف بغَت ىديي ،تعرؼ منهم وتنكر .فقلت :ىل بعد ذلك ا٠تَت من
شر؟ قاؿ :نعم ،دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها .فقلت :اي رسوؿ
هللا ،صفهم لنا ،قاؿ :نعم ،قوـ من جلدتنا ،ويتكلموف أبلسنتنا .قلت :اي رسوؿ هللا،
فما ترى إف أدركٍت ذلك؟ قاؿ :تلزـ ٚتاعة ا١تسلمُت وإمامهم .فقلت :فإف مل تكن ٢تم
ٚتاعة وال إماـ؟ قاؿ :فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها ،ولو أف تعض على أصل شجرة حىت
يدركك ا١توت وأنت على ذلك».






قولو( :إن أرحايب تعلموا اخلَت) أراد أبصحابو جيلو الذين شاركوه صحبة نيب هللا
ﷺ ،أو عموـ صحابة رسوؿ هللا ﷺ٢ ،تذا كاف تعبَته الذي ُب الصحيحُت« :كاف
الناس» ،و(تعلموا اخلَت) أي تتبعوا وسخلوا عن طرؽ ا٠تَت اليت تقرهبم إىل هللا.
قولو( :وأان أتعلم الشر) جاء موضحاً ُب رواية الصحيحُت أنو كاف يسخؿ عن
الفنت والشرور؛ فيكوف ا١تراد ابلشر« :ما يكوف ُب الدنيا من الفنت ومن عقوابت ذلك
ُب اآلخرة»(ٔ) ،قاؿ الطييب(ٕ)« :أي :الفتنة ووىن عرى اإلسبلـ واستيبلء الضبلؿ وفشو
البدعة .وا٠تَت عكسو» .ويدخل فيو السؤاؿ عن ا١تعصية كما قاؿ ا١تبل علي القاري(ٖ).

(ٔ) التوضيح البن ا١تلقن (ٕٓ ،)ٔٛٛ/والفتح البن حجر (ٖٔ)ٖ٘/
(ٕ) الكاشف عن حقائق السنن للطييب (ٔٔ)ٖٗٓٗ/
(ٖ) مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح للقاري ()ٖٖٛٓ/ٛ

ٔٚ
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وليس ا١تراد أنو كاف يفوت طلب ا٠تَت فقد ورد قولو معلبلً« :وعرفت أف ا٠تَت لن

يسبقٍت»(ٔ) ،وُب رواية« :وأعلم أف ا٠تَت لن يفوتٍت»(ٕ) ،و٢تذا كاف أمُت وصاحب سر
النيب ﷺ ُب ا١تنافقُت؛ والذين ال يعرؼ أٝتاءىم سواه ،وقد قاؿ أبو الدرداء 
لعلقمة« :أليس فيكم أو منكم [يعٍت أىل الكوفة] صاحب السر الذي ال يعلمو
غَته»(ٖ)« ،وكاف عمر ينظر إليو عند موت من مات منهم ،فإف مل يشهد جنازتو
حذيفة مل يشهدىا عمر»(ٗ).
قولو( :قيل :وما حيملك على ىذا؟) سؤاؿ يتضمن طلب إزالة اإلشكاؿ الذي
داخلهم من غرابة صنيعو ُ ب اختياره لنفسو خبلؼ ما يطلبو الناس ُب العادة .وُب
رواية أيب داود(٘)« :فخحدقو القوـ أببصارىم ،فقاؿ :إين قد أرى الذي تنكروف».
فقاؿ( :إنو من تعلم مكان الشر يتقو) وُب رواية٥( :تافة أف يدركٍت) ،وا١تراد أف
طلب معرفة مكاف الشر ىو من وسائل العمل على ٕتنبو ،فإف من ال يعرؼ ا٠تَت من
الشر اشتبو عليو ُب مواطن وأحواؿ .وأخذ ىذه اٟتكمة أبو فراس اٟتمداين فقاؿ(:)ٙ

(ٔ) مسند أٛتد ( ،)ٖٔٙ/ٖٛومصنف ابن أيب شيبة ()ٗٗٚ/ٚ

(ٕ) معجم الطرباين األوسط ( ،)ٕٕٙ/ٚومستدرؾ اٟتاكم (ٗ)ٗٚٛ/
(ٖ) رواه البخاري (ٖٗ)ٖٚ
(ٗ) االستيعاب البن عبد الرب (ٔ ،)ٖٖ٘/وانظر أسد الغابة (ٔ ،)ٗٙٛ/ومعرفة الصحابة أليب نعيم
(ٔ)ٙٛٙ/
(٘) سنن أيب داود ()ٕٜٙ/ٙ
( )ٙوىو ُب ديوانو (صٕٖ٘) (ؼ )ٖٜٙ/بشرح الدويهي .دار الكتاب العريبٔٗٔٗ .ىػ .وُب اٟتماسة
ا١تغربية أليب العباس اٞتراوي (ٕ .)ٕٖٔ٘/وذكره بغَت نسبة :الغزايل ُب اإلحياء (ٔ ،)ٚٚ/وابن اٞتوزي
ُب كشف ا١تشكل (ٔ.)ٖٛٗ/

ٔٛ
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ِ

ِ

علمت ورب الكعبة مىت هتلك
ويروى عن عمر بن ا٠تطاب  قاؿ« :قد
ُ
العرب؟! فقاـ إليو رجل من ا١تسلمُت فقاؿ :مىت يهلكوف اي أمَت ا١تؤمنُت؟ قاؿ :حُت
يسوس أمرىم من مل يعاِب أمر اٞتاىلية ،ومل يصحب الرسوؿ ﷺ»(ٔ).
يريد  أف من جرب الفاقة قدر النعمة ،ومن ولد ُب النعم استهوف خطر النقم.
و٢تذا فإف «الذي يذوؽ الشر وا٠تَت ويعرفهما ،يكوف حبو للخَت وبغضو للشر أعظم
٦تن ال يعرؼ إال ا٠تَت»(ٕ)« ،والداخل ُب الشيء ال يرى عيوبو ،وا٠تارج منو الذي مل
يدخل فيو ال يرى عيوبو ،وال يرى عيوبو إال من دخل فيوٍ ،ب خرج منو ،و٢تذا كاف
الصحابة الذين دخلوا ُب اإلسبلـ بعد الكفر خَتاً من الذين ولدوا ُب اإلسبلـ»(ٖ)،
«وىذا حاؿ كثَت ٦تن نشخ ُب عافية اإلسبلـ وما عرؼ ما يعارضو ليتبُت لو فساده ،فإنو
ال يكوف ُب قلبو من تعظيم اإلسبلـ مثل ما ُب قلب من عرؼ الضدين»(ٗ).

(ٔ) رواه أبو بكر ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف ( ،)ٗٔٓ/ٙودمحم بن سعد ُب الطبقات الكربى (،)ٔٛٓ/ٙ
واٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٗ )ٗٚ٘/وصححو ،والبيهقي ُب شعب اإلٯتاف (ٓٔ .)ٕٛ/وأبو نعيم
األصبهاين ُب حلية األولياء ( ،)ٕٖٗ/ٚورجالو ثقات.
(ٕ) اقتباس من كتاب منهاج السنة البن تيمية (ٗ)ٜ٘ٓ/
(ٖ) من كبلـ ابن القيم ُب كتاب اٞتواب الكاُب (صٕٗٔ)

(ٗ) من كبلـ ابن تيمية ُب كتاب درء تعارض العقل والنقل (٘)ٕٜ٘/
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قاؿ ابن القيم(ٔ)« :وىذا ألنو إذا مل يعرؼ اٞتاىلية والشرؾ ،وما عابو القرآف وذمو
وقع فيو وأقره ،ودعا إليو وصوبو وحسنو ،وىو ال يعرؼ أنو ىو الذي كاف عليو أىل
اٞتاىلية ،أو نظَته ،أو شر منو ،أو دونو ،فينقض بذلك عرى اإلسبلـ عن قلبو ،ويعود
ا١تعروؼ منكراً ،وا١تنكر معروفاً ،والبدعة سنة ،والسنة بدعة ،ويكفر الرجل ٔتحض
اإلٯتاف وٕتريد التوحيد» أ.ىػ.
وُب موضع آخر يقوؿ(ٕ)« :كاف الصحابة أعرؼ األمة ابإلسبلـ وتفاصيلو وأبوابو
وطرقو وأشد الناس رغبة فيو و٤تبة لو وجهاداً ألعدائو وتكلماً أبعبلمو ابألمة وٖتذيراً من
خبلفو ،لكماؿ علمهم بضده .فجاءىم اإلسبلـ وكل خصلة منو مضادة لكل خصلة
٦تا كانوا عليو فازدادوا لو معرفة وحباً وفيو جهاداً ٔتعرفتهم بضده .وذلك ٔتنزلة من كاف
ُب حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوؼ ووحشة فقيض هللا لو من نقلو منو اىل
فضاء وسعة وأمن وعافية وغٌت وهبجة وسرور فإنو يزداد سروره وغبطتو و٤تبتو ٔتا نقل
اليو ْتسب معرفتو ٔتا كاف فيو ،وليس حاؿ ىذا كمن ولد ُب األمن والعافية والغٌت
والسرور ،فإنو مل يشعر بغَته ،ورٔتا قيضت لو أسباب ٗترجو عن ذلك إىل ضده وىو ال
يشعر ،ورٔتا ظن أف كثَتاً من أسباب ا٢تبلؾ والعطب تفضي بو إىل السبلمة واألمن
والعافية ،فيكوف ىبلكو على يدي نفسو وىو ال يشعر .وما أكثر ىذا الضرب من
الناس ،فإذا عرؼ الضدين وعلم مباينة الطرفُت وعرؼ أسباب ا٢تبلؾ على التفصيل
كاف أحرى أف تدوـ لو النعمة مامل يؤثر أسباب زوا٢تا على علم» أ.ىػ.
(ٔ) مدارج السالكُت (ٔ)ٖ٘ٔ/

(ٕ) مفتاح دار السعادة (ٔ)ٕٜ٘/

ٕٓ
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وُب ذكره عبلمات علماء اآلخرة يقوؿ أبو حامد الغزايل(ٔ)« :ومنها أف يكوف
أكثر ْتثو عن علم األعماؿ وعما يفسدىا ويشوش القلوب ويهيج الوسواس ويثَت الشر
فإف أصل الدين التوقي من الشر» أ.ىػ.
وقاؿ علي القاري(ٕ)« :وىذا الطريق ىو ٥تتار اٟتكماء وكثَت من الفضبلء أف رعاية
االحتماء أوىل ُب دفع الداء من استعماؿ الدواء ،وأف التخلية مقدمة على التحلية ،وُب
كلمة التوحيد إشارة إىل ذلك حيث نفى السوى ٍب أثبت ا١توىل ،بل مدار جل معرفة
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ﴾ ،دوف
هللا سبحانو على النعوت التنزيهية ،كقولو تعاىل هلالج لج﴿ :لَْي َ
الصفات الثبوتية لظهور وجودىا ُب خالق األشياء ابلضرورة العقلية» أ.ىػ .وهللا ا١توفق

لكل خَت.

(ٔ) إحياء علوـ الدين (ٔ)ٚٚ/

(ٕ) مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح ()ٖٖٛٓ/ٛ

ٕٔ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:مم م
[٘]- ٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظرشننمبنمعفديمثـامعودىمبنمسؾيمسنم
أبقهمضال:مطانمزؼدمبنمثابتمإذامدأظهمرجلمسنمذيءمضال :مآهللمظؽانمػذا؟ مصإ ِن مضال:م
غعم،متؽؾممصقه،موإالمملمؼؿؽؾم .م
سنده صحيح إف شاء هللا ،وموسى ىو ابن علي بن رابح اللخمي .ورواه من
طريق ا١تصنف :البغوي ،وا٠تطيب ،وابن عبد الرب ،وابن عساكر(ٔ).
واتبع اللخمي :ابن شهاب الزىري عند الدارمي وا٠تطيب(ٕ) قاؿ« :بلغنا أف زيد
بن اثبت األنصاري رضواف هللا عليو ،كاف يقوؿ إذا سئل عن األمر :أكاف ىذا؟ فإف
قالوا :نعم ،قد كاف ،حدث فيو ابلذي يعلم والذي يرى ،وإف قالوا :مل يكن ،قاؿ:
فذروه حىت يكوف» .واتبعو أبو الزاند عن خارجة بن زيد بو ،عند ا٠تطيب ،وابن
بطة(ٖ).






األثر يصور حذر السلف من ا٠توض ُب القوؿ ابلرأي ،فإ ْف مل يكن من اٟتوادث
ما يستدعي إعماؿ اجملتهد فكره ُب تنزيل النصوص وٚتع القرائن ْتسب اٟتاؿ ا١تسؤوؿ
(ٔ) ُب معجم الصحابة للبغوي (ٕ ،)ٖٗٚ/الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ ،)ٔٗ/جامع بياف العلم البن عبد
الرب (ٕ ،)ٔٓٙٛ/أتريخ دمشق البن عساكر ()ٖٕٜ/ٜٔ
(ٕ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٕٖٗ/الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ)ٖٔ/
(ٖ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ ،)ٖٔ/اإلابنة الكربى البن بطة (ٔ)ٜٗٓ/

ٕٕ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (٘ ])ٚشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

عنهاٍ ،ب ا٠تروج بنتيجة ْتسب ما يؤديو اجتهاده ورأيو إليها ،وإال مل يتكبد مشقة
اإلدالء ابلرأي ،وىو مع ذلك رٔتا أصاب أو أخطخُ ،ب حُت أف غَته قد يعارضو فَتى
غَت ما رآه .وىذا ما كرىو السلف من الرأي ،فتكلف مثل ىذا ال يلج أحدىم فيو مامل
٬تد منو بداً ،أما وا١تسخلة فرضية فبل.
وقد ذكر ا١تصنف ُب الكتاب عدداً من اآلاثر أنٌب على ٗتر٬تها ُب موضعها إف

شاء هللا ،و٦تا مل يذكره ما رواه ا٠تطيب(ٔ) بسند منقطع أف عمر خرج على الناس فقاؿ:
«أحرج عليكم أف تسخلوان عما مل يكن ،فإف لنا فيما كاف شغبلً» ،وبسند ضعيف عن
ابن عمر(ٕ) :قاؿ« :ال تسخلوا عما مل يكن فإين ٝتعت عمر يلعن السائل عما مل

يكن» ،وعن الشعيب(ٖ) قاؿ« :سئل عمار عن مسخلة ،فقاؿ :ىل كاف ىذا بعد؟ قالوا:
ال ،قاؿ :فدعوان حىت يكوف ،فإذا كاف ٕتشمناه لكم» ،وعن موسى بن علي
اللخمي(ٗ)« :أنو سخؿ ابن شهاب عن شيء فقاؿ ابن شهاب :ما ٝتعت فيو بشيء
وما نزؿ بنا .فقلت :إنو قد نزؿ ببعض إخوانك ،فقاؿ :ما ٝتعت فيو بشيء وما نزؿ
بنا ،وما أان بقائل فيو شيئاً».
وروى البيهقي عن طاوس عن عمر  قاؿ« :ال ٭تل لكم أف تسخلوا عما مل يكن
فإنو قد قضى فيما ىو كائن» ،وعن شريح عنو  قاؿ« :إايكم وىذه العضل فإهنا
إذا نزلت بعث هللا ٢تا من يقيمها أو يفسرىا»(٘).
(ٔ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ)ٕٔ/

(ٕ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ ،)ٕٔ/واٟتديث أيٌب ُب كتابنا برقم (ٗٗٔ).
(ٖ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ)ٔ٘/
(ٗ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ)ٔ٘/

(٘) ا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (صٕٕ٘ ،)ٕٕٚ-وأثر عمر أيٌب إف شاء هللا تعاىل ُب الكتاب برقم
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وساؽ ابن مفلح(ٔ) أقوالً عن السلف ُب ىذا ،ومنها أهنم كانوا يوجهوف السائل
إىل طلب علم ما ٬تهل من ا١تسائل العلمية ا١تشهورة ،وورد ُب ىذا بعض ا١ترفوعات أنٌب
عليها ُب الكبلـ على ا١ترفوع من ىذا الباب .ونذكر وجو من منع ومن أجاز ْتوؿ هللا
تعاىل وقوتو.

(ٕ٘ٔ)

(ٔ) اآلداب الشرعية (ٕ)ٚٗ-ٜٙ/

ٕٗ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[]- ٚٙمحدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظرشننمسنمدػقانمسنمسؾدمادلؾكمبنمأجبرم
سنماظشعيبمسنمعلروقمضال:مدأظتُ مُأبيمبنمطعبمسنمذيءمصؼال :مأطانمبعد؟ مضؾت:م
ال،مضال:مصأسنـامحؿىمؼؽونمصإذامطانماجؿفدغامظكمرأؼـا.م م
إسناده صحيح ،عبد الرٛتن ىو ابن مهدي وسفياف ىو الثوري .ومن طريق
ا١تصنف رواه :ا٠تطيب ،وابن عبد الرب(ٔ) .ورواه من طريق سفياف :ابن سعد ،وابن عبد
الرب ،وابن بطة(ٕ).
(ٖ)

وفيو قاؿ

ابن أّتر ُب الشعيب :فراس بن ٭تِت ا٢تمداين عند الدارمي
واتبع َ
مسروؽ« :كنت أمشي مع أيب بن كعب  فقاؿ فىت :ما تقوؿ اي عماه كذا وكذا؟
قاؿ :اي ابن أخي ،أكاف ىذا؟ قاؿ :ال ،قاؿ :فخعفنا حىت يكوف».
وأرسلو الشعيب ٍ
بلفظ قريب عند الدارمي(ٗ) قاؿ« :استفىت رجل أيب بن كعب
فقاؿ :اي أاب ا١تنذر ما تقوؿ ُب كذا وكذا؟ قاؿ :اي بٍت أكاف الذي سخلتٍت عنو؟ قاؿ:
ال ،قاؿ :أما ال ،فخجلٍت حىت يكوف فنعاِب أنفسنا حىت ٩تربؾ».






(ٔ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ ،)ٔٗ/جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٕ)ٛ٘ٔ/

(ٕ) الطبقات الكربى البن سعد (ٖ ،)ٗٙٗ/جامع بياف العلم البن عبد الرب (ٕ ،)ٔٓٙ٘/اإلابنة الكربى
البن بطة (ٔ)ٗٓٛ/
(ٖ) سنن الدارمي (ٔ )ٕ٘٘/بسند صحيح.
(ٗ) سنن الدارمي (ٔ )ٕ٘٘/وسنده صحيح إليو.
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قولو( :فأمجنا حىت يكون) ،وُب اللفظ اآلخر (فاعفنا حىت يكوف) ،وُب آخر
(فخجلٍت حىت يكوف) .ومل أجد من ا١تعاين ألجم ما يناسب موضعها من ىذا السياؽ،
فإف األجم« :ال ٮتلو من التجمع والشدة .فخما التجمع فاألٚتة ،وىي منبت الشجر
ا١تتجمع كالغيضة ...وأما الشدة فقو٢تم :أتجم اٟتر ،اشتد .ومنو أٚتت الطعاـ مللتو.
وذلك أمر يشتد على اإلنساف»(ٔ) ،قاؿ اٞتوىري(ٕ)« :أٚتت الطعاـ ابلكسر ،إذا
أٚتت الكبلـ :كرىتو»(ٖ).
كرىتو من ا١تداومة عليو ،فخان آجم»« ،و ُ
ومنو أيضاً مانقلو األزىري(ٗ) عن «الكسائي :أجم األمر وأحم إذا حاف وقتو.
وقاؿ الفراء :أحم قدومهم :دان ،ويقاؿ :أجم .مشر عن أيب عمرو :وأحم وأجم :دان»،
وُب كتاب ابن السكيت(٘)« :ويقاؿ :قد أجم األمر ،إذا دان وحضر» ،وُب كتاب أيب
علي القايل البارع ُب اللغة(« :)ٙقاؿ أبو زيد :أجم خروجنا إٚتاماً إذا أزؼ ودان وقرب.
وقرب .وأجم األمر إٚتاماً إذا دان وحضر» ،لذا فاألقرب ُب ظٍت وْتسب قصور ْتثي
وضآلة علمي كوف الكلمة مصحفة ولعلها من لفظ التخجيل كما ُب الرواية األخرى،
(ٔ) معجم ا١تقاييس البن فارس (ٔ)ٙ٘/
(ٕ) الصحاح للجوىري (٘)ٔٛ٘ٛ/
(ٖ) ٣تمل اللغة البن فارس (ص ،)ٛٛانظر أيضاً :هتذيب اللغة لؤلزىري (ٔٔ ،)ٔ٘ٗ/وٚتهرة اللغة البن
دريد (ٕ ،)ٔٓٛٛ/والنهاية البن األثَت (ٔ)ٕٙ/
(ٗ) هتذيب اللغة لؤلزىري (ٗ)ٔٔ/
(٘) إصبلح ا١تنطق البن السكيت (صٔ)ٜٔ
( )ٙالبارع ُب اللغة للقايل (ص)ٜ٘ٚ

ٕٙ
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وهللا تعاىل أعلم.
لكن رٔتا تكوف من الًتؾ والراحة ٔتعٌت اتركنا وأرحنا(ٔ)« ،واٞتماـ ابلفتح :الراحة
 ...وأجم الفرس ،إذا ترؾ أف يركب»(ٕ)« ،ويقاؿ :أٚتم نفسك يوماً أو يومُت أي
أرحها»(ٖ)« ،وجم الفرس ٬تم و٬تم ٚتاً وٚتاماً وأجم :تُرؾ فلم يركب فعفا من تعبو»(ٗ)،
أٚتَ َمت ا١تاء :تركتو ْ٬تتَمع»(٘).
«و ْ
َ
قولو( :اجتهدان لك رأينا) أي أجهدان فكران لنخرج برأي قريب من مراد الشارع
ْتسب األصوؿ الشرعية واألدلة والعامة .وهللا تعاىل أعلم.

(ٔ) انظر النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر البن األثَت (ٔ)ٖٓٔ/
(ٕ) الصحاح للجوىري (٘)ٜٔٛٓ/
(ٖ) هتذيب اللغة لؤلزىري (ٓٔ)ٕٚ٘/
(ٗ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده ()ٕٖٓ/ٚ

(٘) ا١تخصص البن سيده (ٗ ،)ٖٙ٘/ومعجم ديواف األدب للفارايب (ٖ)ٔٛ٘/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٚٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظرشننمثـامعاظكمسنماظزػريمسنمدفلم
بنمدعدمضال:مطرهمردولماهللمﷺمادللائلموسابفا.م م
سنده صحيح ،وىو جزء من حديث طويل خرجاه ُب الصحيحُت(ٔ) ،وخرجو
(ٕ)

غَت٫تا

وغَته(ٖ).

ضمن حديث اللعاف ا١تشهور .ورواه مقتطعاً كما فعل ا١تصنف :أٛتد،

ولو شاىد من حديث أيب رزين عند الطرباين(ٗ) بسند فيو ضعف .وُب لفظ البن
عبد الرب ُب جامع بياف العلم(٘) من طريق ابن ا١تصنف عنو بو إببداؿ لفظ (كره) بػ:
(لعن).






(ٔ) صحيح البخاري (٘ٗ ،)ٗٚوصحيح مسلم (ٕ)ٜٔٗ
(ٕ) ىو ُب موطخ مالك رواية الليثي (ٕ ،)٘ٙٙ/ورواه :الشافعي ُب األـ (ٖ٘ٔٗ/و ،)ٖٓٚوأٛتد ُب ا١تسند
( ،)ٜٜٗ/ٖٚوأبو داود ُب السنن (ٖ ،)٘ٙٓ/والنسائي ُب الكربى (٘ ،)ٕٕ٘/وابن حباف ُب
الصحيح (ٓٔ ،)ٔٔ٘/والطرباين ُب كبَت معاٚتو ( ٜٔٔ-ٖٔٔ/ٙؤٗٔ) ،وأبو نعيم ُب معرفة
الصحابة (ٗ ،)ٕٔٓٙ/والبيهقي ُب الكربى ( ،)ٗٓٓ-ٖٜٛ/ٚوا٠تطيب ُب الفصل للوصل ا١تدرج
ُب النقل (ٔ ،)ٖٔٔ-ٖٕٓ/وُب األٝتاء ا١تبهمة (ٖ ،)ٕٓٛ/والبغوي ُب شرح السنة ()ٕ٘ٓ/ٜ
(ٖ) مسند أٛتد (ٗٛٗ/ٖٚو٘ ،)ٜٗا٠تطيب ُب الفقيو وا١تتفقو (ٕ ،)ٔٔ/وابن األعرايب ُب معجمو
(ٕ ،)ٛٚٗ/وأبو بكر القطيعي ُب جزء األلف دينار (صٓٓٔ) ،وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم
وفضلو (ٕ)ٔٓ٘ٛ/
(ٗ) ا١تعجم األوسط للطرباين ()ٛٛ/ٛ

(٘) جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٕ)ٔٓ٘ٚ/
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وقد ورد النهي عن كثرة سؤاؿ النيب ﷺ (ٔ) ،وعن األشياء قبل كوهنا ُب قولو
ِ
ين َآمنُوا َال تَ ْسخَلُوا َع ْن أَ ْشيَاءَ إِ ْف تُػْب َد لَ ُك ْم تَ ُس ْؤُك ْم َوإِ ْف تَ ْسخَلُوا َعْنػ َها
تعاىلَ ﴿ :اي أَيػُّ َها الذ َ
ِ
ور َحلِ ٌيم (ٔٓٔ) قَ ْد َسخَ َ٢تَا قَػ ْوٌـ ِم ْن
حَ
ُت يػُنَػزُؿ الْ ُقْرآ ُف تُػْب َد لَ ُك ْم َع َفا اَّللُ َعْنػ َها َواَّللُ َغ ُف ٌ
قَػبلِ ُكم ٍُب أَصبحوا ِهبا َكافِ
ِ
ين﴾.
ر
ْ ْ َْ ُ َ
َ
قاؿ ابن كثَت(ٕ)« :أي :وإف تسخلوا عن تفصيلها بعد نزو٢تا تبُت لكم ،وال تسخلوا

عن الشيء قبل كونو فلعلو أف ٭ترـ من أجل تلك ا١تسخلة» أ.ىػ .وعن سعد بن أيب
وقاص  أف النيب ﷺ قاؿ« :إف أعظم ا١تسلمُت جرماً من سخؿ عن شيء مل

٭ترـ ،فحرـ من أجل مسخلتو»(ٖ).

وكل ىذه النصوص فيها التوجيو بًتؾ استعجاؿ االستفصاؿ عما مل ينزؿ من
األحكاـ زماف الوحي ،والعمل ٔتا ُشرع ،واالكتفاء بو ،فعن أيب ىريرة  قاؿ :خطبنا
رسوؿ هللا ﷺ فقاؿ« :أيها الناس قد فرض هللا عليكم اٟتج ،فحجوا ،فقاؿ رجل:
قلت:
أكل عاـ اي رسوؿ هللا؟ فسكت حىت قا٢تا ثبلاثً ،فقاؿ رسوؿ هللا ﷺ :لو ُ

لوجبت ،و١تا استطعتمٍ .ب قاؿ :ذروين ما تركتكم ،فإ٪تا ىلك من كاف قبلكم بكثرة
نعم
ْ
سؤا٢تم واختبلفهم على أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بشيء فختوا منو ما استطعتم ،وإذا هنيتكم

عن شيء فدعوه»(ٗ).
(ٔ) من حديث ا١تغَتة بن شعبة ُب البخاري ( ،)ٔٗٚٚومسلم (ٖ ،)ٜ٘ومن حديث أيب ىريرة رواه مسلم
(٘ٔ)ٔٚ
(ٕ) تفسَت ابن كثَت (ٔ)ٖٛٓ/
(ٖ) صحيح البخاري ( ،)ٕٜٚٛوصحيح مسلم ()ٕٖ٘ٛ

(ٗ) لفظ مسلم ( ،)ٖٖٔٚورواه البخاري ( )ٕٚٛٛبغَت ذكر القصة
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وعن زيد بن اثبت  :)ٔ(أف النيب ﷺ اٗتذ حجرة ُب ا١تسجد من حصَت،
فصلى رسوؿ ﷺ فيها ليايل حىت اجتمع إليو انس ٍب فقدوا صوتو ليلة فظنوا أنو قد
أيت من
انـ فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم ،فقاؿ ﷺ« :ما زاؿ بكم الذي ر ُ
خشيت أف يكتب عليكم ،ولو كتب عليكم ما قمتم بو ،فصلوا أيها
صنيعكم حىت
ُ
الناس ُب بيوتكم ،فإف أفضل صبلة ا١ترء ُب بيتو إال الصبلة ا١تكتوبة».

و«األصل ُب ىذا أهنم كانوا يسخلوف رسوؿ هللا ﷺ عن أشياء ويلحوف فيها
فينزؿ ٖترٯتها»(ٕ) ،وعن ابن عباس  قاؿ(ٖ)« :أحل هللا حبلالً ،وحرـ حراماً ،وسكت
عن أشياء فما سكت عنو فهو عفو عنو».
قاؿ أبو بكر البيهقي« :وقد كره بعض السلف للعواـ ا١تسخلة عما مل يكن ومل ينص
بو كتاب وال سنة وال إٚتاع وال أثر ليعملوا عليو إذا وقع ،وكرىوا للمسؤوؿ االجتهاد فيو
قبل أف يقع ألف االجتهاد إ٪تا أبيح للضرورة ،وال ضرورة قبل الواقعة فينظر اجتهادىم
عند الواقعة فبل يغنيهم ما مضى من االجتهاد  ...وبلغٍت عن أيب عبد هللا اٟتليمي رٛتو
هللا أنو أابح ذلك للمتفقهة الذين غرض العامل من جواهبم تنبيههم وإرشادىم إىل طريق
النظر واإلرشاد ال ليعملوا» ،قاؿ« :وعلى ىذا الوجو وضع الفقهاء مسائل اجملتهدات

وأجروا آبرائهم فيها ١تا ُب ذلك من إرشاد ا١تتفقهة وتنبيههم على كيفية االجتهاد»

(ٗ)

(ٔ) صحيح البخاري (ٖٔ ،)ٚومسلم (ٔ)ٚٛ
(ٕ) التمهيد البن عبد الرب (ٕٔ)ٕٜٓ/
(ٖ) مصنف ابن أيب شيبة (ٗ ،)ٕٜ٘/وسنن أيب داود (٘ ،)ٙٔٛ/ويروى مرفوعاً.
(ٗ) ا١تدخل إىل السنن الكربى (صٖٕٕ)ٕٕٛ-
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أ.ىػ.
وقاؿ ابن عبد الرب« :وأما قولو :وكثرة السؤاؿ ،فمعناه عند أكثر العلماء التكثَت ُب
السؤاؿ من ا١تسائل والنوازؿ واألغلوطات وتشقيق ا١تولدات» .قاؿ« :وقد كاف رسوؿ هللا
ﷺ يكره كثرة ا١تسائل ويعيبها .واالنفكاؾ عندي من ىذا ا١تعٌت واالنفصاؿ من
ىذا السؤاؿ واإلدخاؿ :أف السؤاؿ اليوـ ال ُٮتاؼ منو أف ينزؿ ٖترًن وال ٖتليل من
أجلو ،فمن سخؿ مستفهماً راغباً ُب العلم ونفي اٞتهل عن نفسو ابحثاً عن معٌت ٬تب
الوقوؼ ُب الداينة عليو ،فبل أبس بو ،فشفاء العي السؤاؿ .ومن سخؿ معنتاً غَت متفقو
وال متعلم فهذا ال ٭تل قليل سؤالو وال كثَته»(ٔ) أ.ىػ.
وأوسع ا٠تطيب الكبلـ ُب ا١تسخلة فقاؿ(ٕ)« :أما كراىة رسوؿ هللا ﷺ ا١تسائل
فإ٪تا كاف ذلك إشفاقاً على أمتو ورأفة هبا وٖتنناً عليها وٗتوفاً أف ٭ترـ هللا عند سؤاؿ
سائل أمراً كاف مباحاً قبل سؤالو عنو فيكوف السؤاؿ سبباً ُب حظر ما كاف لؤلمة منفعة
ُب إابحتو فتدخل بذلك ا١تشقة عليهم واإلضرار هبم» أ.ىػ.
ٍب ذكر بعض أدلة النهي السالف ذكرىا أعبله ،وقاؿ« :وىذا ا١تعٌت قد ارتفع ٔتوت
رسوؿ هللا ﷺ واستقرت أحكاـ الشريعة فبل حاظر وال مبيح بعده ،ويدؿ على
جواز السؤاؿ عما مل يكن ،»... :واستدؿ ْتديث رافع بن خديج ١تا سخؿ رسوؿ هللا

(ٔ) التمهيد البن عبد الرب (ٕٔ)ٕٜٕ-ٕٜٛ/
(ٕ) الفقيو وا١تتفقو (ٕ)ٖٙ-ٔ٘/
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ﷺ فقاؿ(ٔ)« :إان نرجو  -أو ٩تاؼ  -أف نلقى العدو غداً وليس معنا مدى،
أفنذبح ابلقصب؟ فقاؿ ﷺ :ما أهنر الدـ وذكر اسم هللا عليو فكل ،ليس السن
والظفر ،وسخحدثكم عن ذلك :أما السن فعظم ،وأما الظفر فمدى اٟتبشة».
قاؿ أبو بو بكر ا٠تطيب« :فلم يعب رسوؿ هللا ﷺ مسخلة رافع عما مل ينزؿ بو
ألنو قاؿ :غداً ،ومل يقل لو :مل سخلت عن شيء مل يكن بعد ،وكذلك اٟتديث اآلخر».
وساؽ حديث سؤاؿ سلمة بن يزيد اٞتعفي(ٕ) لرسوؿ هللا ﷺ :اي نيب هللا أرأيت إف
قامت علينا أمراء يسخلوان حقهم وٯتنعوان حقنا ،فما أتمران؟ فخعرض عنوٍ ،ب سخلو،
فخعرض عنوٍ ،ب سخلو ُب الثانية أو ُب الثالثة ،فجذبو األشعث بن قيس ،وقاؿ ﷺ:
«اٝتعوا وأطيعوا ،فإ٪تا عليهم ما ٛتلوا ،وعليكم ما ٛتلتم».
ٍب قاؿ ا٠تطيب« :فلم ٯتنع رسوؿ هللا ﷺ ىذا الرجل من مسخلتو وال أنكرىا
عليو بل أجابو عنها من غَت كراىة ،وُب اآلاثر نظائر كثَتة ١تا ذكرانه .وأما ٖتريج عمر
ُب السؤاؿ عما مل يكن ،ولعنو من فعل ذلك فيحتمل أف يكوف قصد بو السؤاؿ على
سبيل التعنت وا١تغالطة ال على سبيل التفقو وابتغاء الفائدة ،و٢تذا ضرب صبيغ بن
عسل ونفاه وحرمو رزقو وعطاءه ١تا سخؿ عن حروؼ من مشكل القرآف فخشي عمر
أف يكوف قصد ٔتسخلتو ضعفاء ا١تسلمُت ُب العلم ليوقع ُب قلوهبم التشكيك والتضليل
بتحريف القرآف عن هنج التنزيل وصرفو عن صواب القوؿ فيو إىل فاسد التخويل ،ومثل

(ٔ) رواه البخاري ( ،)ٕٗٛٛومسلم ()ٜٔٙٛ

(ٕ) ىو ُب مسلم ( ،)ٔٛٗٙولفظ ا٠تطيب فيو غرابة.
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ىذا قد ورد عن رسوؿ هللا ﷺ النهي عنو والذـ لفاعلو».
قاؿ« :وقد روي عن عمر بن ا٠تطاب ،وعلي بن أيب طالب وغَت٫تا من الصحابة
أهنم تكلموا ُب أحكاـ اٟتوادث قبل نزو٢تا وتناظروا ُب علم الفرائض وا١تواريث ،وتبعهم
على ىذه السبيل التابعوف ومن بعدىم من فقهاء األمصار ،فكاف ذلك إٚتاعاً منهم
على أنو جائز غَت مكروه ومباح غَت ٤تظور وأما حديث زيد بن اثبت ،وأيب بن كعب،
وعمار بن كعب ،وعمار بن ايسر ،فإنو ٤تموؿ على أهنم توقوا القوؿ برأيهم خوفاً من
الزلل وىيبة ١تا ُب االجتهاد من ا٠تطر ،ورأوا أف ٢تم عن ذلك مندوحة فيما مل ٭تدث من
النوازؿ وأف كبلمهم فيها إذا حدثت تدعوا إليو اٟتاجة فيوفق هللا ُب تلك اٟتاؿ من
قصد إصابة اٟتق ،وقد روي عن معاذ بن جبل ٨تو ىذا القوؿ».
وأسند إىل الصلت بن راشد(ٔ) قاؿ« :سخلت طاووساً عن شيء فقاؿ :أكاف ىذا؟
قلت :نعم ،قاؿ :آ﵁ الذي ال إلو إال ىو؟ قاؿ :قلت :هللا الذي ال إلو إال ىو قاؿ :إف
أصحابنا ٭تدثوننا عن معاذ بن جبل  أنو قاؿ :أيها الناس ،ال تعجلوا ابلببلء قبل
نزولو فيذىب بكم ىهنا وىهنا وإنكم إف مل تفعلوا  -أي مل تعجلوا ابلببلء قبل نزولو -
مل ينفك ا١تسلموف أف يكوف فيهم من إذا ُسئل سدد ،أو قاؿ :وفق»

قاؿ« :وىذا فعل أىل الورع وا١تشفقُت على دينهم وألجل ما ذكرانه كاف خلق من

الصحابة والتابعُت إذا سئل أحدىم عن حكم حادثة حاد عن اٞتواب وأحاؿ على
غَته» ،قاؿ« :وىكذا كاف إمساؾ ابن شهاب عن الكبلـ ُب حادثة مل تنزؿ بو ،وإف
(ٔ) ورواه الدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٕ٘ٙ/بسند صحيح ،والبيهقي ُب ا١تدخل (ص.)ٕٕٙ
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كانت نزلت بغَته ،وما حكى مالك عن أىل ا١تدينة من اإلكثار ُب ا١تسائل ،كل ذلك
خوؼ الزلل ُب الرأي ،ورأوا أف الناس يقتدوف هبم ويقلدوهنم أمر دينهم و٭تتجوف
أبقوا٢تم ،فإذا :علم الواحد منهم أف جوابو ينفذ فيما سئل عنو ابلتحليل أو التحرًن ٛتل
نفسو ُب ا١تسخلة اليت سئل عنها من شدة معاٞتتها واالستقصاء ُب إدراؾ حقيقتها على
ما كاف غَت خائف منو لو قصر فيو قبل نزو٢تا والسؤاؿ عنها ،ومن قلد أمر الدين
واستفيت من اجملتهدين ،فخطر زََّلل عظيم ،وىو الذي ٗتوفو رسوؿ هللا ﷺ على أمتو».
ٍب ذكر آاثراً وأحاديثاً ُب تعظيم زلة العامل ،ونقل نقبل طويبلً عن ا١تزين فيو ما قد ٠تصو
ىو أعبله.
وٛتل بعضهم تلك األدلة على الرأي كما قاؿ برىاف الدين البقاعي(ٔ) فقاؿ« :ومنو
كره الرأي وتكلف توليد ا١تسائل ألنو شغل عن علم التخصيل وتعرض لوقوعو».
قاؿ أبو عمر(ٕ)« :اختلف العلماء ُب الرأي ا١تقصود إليو ابلذـ والعيب ُب ىذه
اآلاثر ا١تذكورة ُب ىذا الباب عن النيب ﷺ وعن أصحابو  وعن التابعُت ٢تم
إبحساف فقالت طائفة :الرأي ا١تذموـ ىو البدع ا١تخالفة للسنن ُب االعتقاد كرأي جهم
وسائر مذاىب أىل الكبلـ؛ ألهنم قوـ استعملوا قياسهم وآراءىم ُب رد األحاديث...
وقاؿ آخروف وىم ٚتهور أىل العلم :الرأي ا١تذموـ ُب ىذه اآلاثر عن النيب ﷺ
وعن أصحابو والتابعُت ىو :القوؿ ُب أحكاـ شرائع الدين ابالستحساف والظنوف،

(ٔ) نظم الدرر ُب تناسب اآلايت والسور للبقاعي (ٔ)ٖٙٔ/

(ٕ) جامع بياف العلم البن عبد الرب (ٕ)ٔٓٛٚ-ٕٔٓ٘/

ٖٗ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٚٚشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

واالشتغاؿ ْتفظ ا١تعضبلت واألغلوطات ورد الفروع والنوازؿ بعضها على بعض قياساً
دوف ردىا على أصو٢تا والنظر ُب عللها واعتبارىا ،فاستعمل فيها الرأي قبل أف تنزؿ
وفرعت وشققت قبل أف تقع ،وتكلم فيها قبل أف تكوف ابلرأي ا١تضارع للظن ،قالوا:
وُب االشتغاؿ هبذا واالستغراؽ فيو تعطيل السنن ،والبعث على ٛتلها وترؾ الوقوؼ
على ما يلزـ الوقوؼ عليو منها ومن كتاب هللا عز وجل ومعانيو واحتجوا على صحة ما
ذىبوا إليو من ذلك أبشياء» ،وتوسع ُب سوؽ أقواؿ السلف ُب ىذا الباب فخوعب ُب
ذلك.
وأطاؿ النفس ُب الكبلـ على اٟتديث أبو الفرج عبد الرٛتن ابن رجب ُب جامع
العلوـ واٟتكم ،ولنفاستو مل أجد بداً من نقلو قاؿ(ٔ)« :فدلت ىذه األحاديث على
ىو
النهي عن السؤاؿ عما ال ُ٭تتاج إليو ٦تا يسوء
السائل جوابُو مثل :سؤاؿ السائل ىل َ
َ
ُب النار أو ُب اٞتنة ،وىل أبوه من ينتسب إليو أو غَته ،وعلى النهي عن السؤاؿ على
يب من
وجو التعنت والعبث واالستهزاء كما كاف يفعلُو كثَتٌ من ا١تنافقُت وغَتىم .وقر ٌ
ِ
التعنت ،كما كاف يسخلو ا١تشركوف وأىل
احها على وجو
ذلك سؤ ُاؿ اآلايت واقًت ُ
الكتاب ،وقد قاؿ عكرمة وغَتُه :إف اآلية نزلت ُب ذلك .ويقرب من ذلك السؤ ُاؿ عما
أخفاه هللا عن عباده ،ومل يطلعهم عليو ،كالسؤاؿ عن ِ
وقت الساعة ،وعن الروح .ودلت
ُ
ِ
اٟتبلؿ واٟتراـ ٦تا ُٮتشى أ ْف يكوف
أيضاً على هني ا١تسلمُت عن السؤاؿ عن كث ٍَت من
اٟتج :ىل ٬تب كل ٍ
عاـ أـ ال».
السؤاؿ سبباً لنزوؿ التشديد فيوُّ ،
كالسؤاؿ َع ِن ِّ

(ٔ) جامع العلوـ واٟتكم البن رجب (ٔ)ٕٙٚ-ٕٖ٘/
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ِ
الوفود
قاؿ« :ومل يكن النيب ﷺ يُرخص ُب ا١تسائل إال لؤلعراب و٨توىم من ُ
القادمُت عليو يتخلفهم بذلك ،فخما ا١تهاجروف واألنصار ا١تقيموف اب١تدينة الذين رسخ
اإلٯتاف ُب قلوهبم فنُػ ُهوا عن ا١تسخلة».
وذكر أحاديثاً منها حديث أنس ُ ب مسلم(ٔ) قاؿ« :هنينا أف نسخؿ رسوؿ هللا
ﷺ عن شيء ،فكاف يعجبنا أف ٬تيء الرجل من أىل البادية العاقل فيسخلو و٨تن
نسمع».
أصحاب النيب ﷺ أحياانً يسخلونو عن حكم
قاؿ ابن رجب« :وقد كاف
ُ
يزعم أف ذلك
حوادث قبل وقوعها لكن للعمل هبا عند وقوعها ...ولكن َ
بعض الناس ُ

يشق
كاف ٥تتصاً بزمن النيب ﷺ ١تا ٮتشى حينئذ من ٖترًن ما مل ُ٭ترـ ،أو إ٬تاب ما ُّ
سبب كراىة
القياـ بو ،وىذا قد أمن بعد وفاتو ﷺ ولكن ليس ىذا وحده ىو َ

ابن عباس ُب كبلمو الذي ذكران
ا١تسائل ،بل لو ٌ
سبب آخر ،وىو الذي َ
أشار إليو ُ
بقولو :ولكن انتظروا ،فإذا نزؿ القرآف ،فإنكم ال تَسخلو َف عن ٍ
شيء إال وجدًب تبيانو.
ُ
تاج إليو ا١تسلموف ُب دينهم البد أ ْف يُبينو هللا ُب كتابو
ومعٌت ىذا :أف َ
ٚتيع ما َ٭ت ُ
بعد ىذا ٍ
ألحد ُب السؤاؿ ،فإف هللا تعاىل
العزيز ،ويبلِّغ ذلك رسولو عنو ،فبل حاجةَ َ
ِ
٢تم
ونفعُ ُهم ،فإف هللا البد أ ْف يبيّنو ُ
أَ ْف تَ ِ
ضلُّوا﴾ ،وحينئذ فبل حاجة إىل

أعلم ٔتصاّب عباده منهم ،فما كاف فيو ىدايتُهم
ُ
ُت اَّللُ لَ ُك ْم
ابتداءً من غ َِت سؤاؿ ،كما قاؿ﴿ :يػُبَػِّ ُ
السؤاؿ عن ٍ
شيء ،وال سيما قبل وقوعو واٟتاجة إليو ،وإ٪تا اٟتاجة ا١تهمة إىل فهم ما
ُّ
(ٔ) صحيح مسلم (ٕٔ)
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يب ﷺ يُسخؿ عن
أخرب هللا بو ورسولوٍ ،ب اتباع ذلك والعمل بو ،وقد كاف الن ُّ

ا١تسائل فيحيل على القرآف».

قاؿ «:فالذي يتعُت على ا١تسلم االعتناء بو واالىتماـ أ ْف يبحث عما جاء عن هللا
ِ
ابلتصديق
ورسولو ﷺ ٍب ٬تتهد ُب فهم ذلك والوقوؼ على معانيوٍ ،ب يشتغل
وس َعوُ ُب االجتهاد
بذلك إ ْف كاف من األمور العلمية ،وإ ْف كاف من األمور العملية ،بذؿ ْ
ُب فعل ما يستطيعو من األوامر ،واجتناب ما يُنهى عنو ،وتكوف ٫تتو مصروفة ابلكلية
إىل ذلك ال إىل غَته .وىكذا كاف حاؿ أصحاب النيب ﷺ والتابعُت ٢تم إبحساف

ُب طلب العلم النافع من الكتاب والسنة ،فخما إ ْف كانت ٫تةُ السامع مصروفة عند ٝتاع
األمر والنهي إىل فرض أمور قد تقع وقد ال تقع ،فإف ىذا ٦تا يدخل ُب النهي ،ويثبط
أيت
عن اٞتد ُب متابعة األمر ،وقد سخؿ رجل ابن عمر عن استبلـ اٟتجر ،فقاؿ لو :ر ُ
ت؟
النيب ﷺ يستلمو ويقبِّلُو ،فقاؿ لو الرجل :أرأيت إ ْف غُلبت عليو؟ أرأيت إ ْف زوٛت ُ

أيت النيب ﷺ يستلمو ويقبِّلُو .خرجو
فقاؿ لوُ ابن عمر :اجعل أرأيت ابليمن ،ر ُ
الًتمذي(ٔ) .ومراد ابن عمر أنو ال يكن لك ىم إال ُب االقتداء ابلنيب ﷺ وال
حاجة إىل فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعو فإنو قد يفًت العزـ على التصميم
السؤاؿ عن العلم إ٪تا ٭تمد إذا كاف للعمل ال لِلمراء
على ا١تتابعة ،فإف التفقو ُب ال ِّدين و ُّ
واٞتداؿ».

(ٔ) سنن الًتمذي (ٕ ،)ٕٓٚ/وىو ُب صحيح البخاري (ٔٔ)ٔٙ
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قاؿ« :وقد انقسم الناس ُب ىذا الباب أقساماً :فمن أتباع ِ
من سد
أىل اٟتديث ْ
وعلمو ْتدود ما أنزؿ هللا على رسولو ،وصار حامل فقو
َ
ابب ا١تسائل حىت قل فقهو ُ
غَت فقيو .ومن فقهاء أىل الرأي من توسع ُب توليد ا١تسائل قبل وقوعها ما يقع ُب
العادة منها وما ال يقع ،واشتغلوا بتكلف اٞتواب عن ذلك وكثرة ا٠تصومات فيو،
واٞتداؿ عليو حىت يتولد من ذلك افًتاؽ القلوب ،ويستقر فيها بسببو األىواء والشحناء
والعداوة والبغضاء ويقًتف ذلك كثَتاً بنية ا١تغالبة وطلب ِ
العل وا١تباىاة وصرؼ وجوه
السنة على قبحو وٖترٯتو ...ومن سلك
الناس وىذا ٦تا ذمو العلماء الرابنيوف ،ودلت ُّ
طريقة طلب العلم على ما ذكرانه٘ ،تكن من فهم جواب اٟتوادث الواقعة غالباً ألف
أصو٢تا توجد ُب تلك األصوؿ ا١تشار إليها ،والبد أ ْف يكوف سلوؾ ىذا الطريق خلف
أئمة أىل الدين اجملمع على ىدايتهم» إىل آخر ما ذكره من بديع ما وفق لقولو رٛتو هللا
تعاىل.






تكميل:
وقد افًتض الفقهاء أموراً كثَتة ،وُب كثَت منها كانت فتواىم ٥تالفة لفتوى من
وقعت بعد حُت :اختبلفهم ُب
عاصر اٟتادثة ،ومن لطيف افًتاضات الفقهاء واليت
ْ
صحة الصبلة ُب أرجوحة معلقة ْتباؿ ،أو صبلة معلق ُب ا٢تواء .فمن صححها قاسها
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على السفينة ،ومن منعها علل بعدـ ٘تكنو عرفاً(ٔ) ،وٛتلها األلباين على الصبلة ُب
الطائرة(ٕ).
فهذه االفًتاضات بغرض التعليم والتسهيل على ا١تتعلم ،وقد تشعبت الفروع
وا١تسائل فصارت مثل ىذه من متطلبات التعليم .على أف القاعدة أال ٮترج على قوؿ
ا١تتقدـ طا١تا ُب اٟتادثة تعلق ٔتا سبق وهللا تعاىل أعلم .واب﵁ تعاىل التوفيق.

(ٔ) انظر فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي (ٖ ،)ٛٓ/واجملموع شرح ا١تهذب للنووي (ٖ ،)ٕٕٗ/والشرح
الكبَت البن قدامة (ٔ ،)ٗٚٙ/واإلنصاؼ للمرداوي (ٕ)ٖٔٗ/
(ٕ) السلسلة الصحيحة حديث رقم ()ٛٚ

ٖٜ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٚٛشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:ممم م
[ ]- ٚٛحدثـا مأبو مخقـؿة مثـا مسؾد ماظرشنن مثـا مدػقان مسن مزبقد مضال :معام
تمإبراػقممسنمذيءمضطمإالمرأؼتمصقهماظؽراػقة.
دأظ ُ
رجالو ثقات ،عبد الرٛتن ىو ابن مهدي وشيخو ىو الثوري .وخالف ابن
مهدي :عبد الرزاؽ(ٔ) ،وقبيصة(ٕ) ُب الثوري ،فخدخبل بينو وبُت زبيد :عبد ا١تلك ،وىو
ابن أّتر عند الدرامي ،وابن أعُت عند أيب نعيم.
وخالف اٞتميع علي بن قادـ ُب سفياف فجعلو من مقوؿ أيب عبد ا١تلك قاؿ:
أخربان سفياف عن عبد ا١تلك بن أّتر عن أبيو ،بو(ٖ) .وروي أيضاً من مقوؿ منصور بن
ا١تعتمر.
وابن مهدي أثبت ٦تن خالفو ،وروى ا١تقدمي(ٗ) عن ابن ا١تديٍت قولو« :ما وجدت
عبد الرٛتن بن مهدي حدث عن الثوري عن شيخ لو ْتديث فخدخل بينهما أحداً غَته
إال حديثًا واحداً» وذكره.






(ٔ) رواه ابن بطة ُب إبطاؿ اٟتيل (صٖ)ٙ
(ٕ) رواه ابن سعد ُب الطبقات ( ،)ٖٜٛ/ٛوالدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٕٗٚ/والفسوي ُب ا١تعرفة والتخريخ
(ٕ ،)ٙٓ٘/وأبو نعيم ُب اٟتلية (ٗ)ٕٕٓ/
(ٖ) ذـ الكبلـ أليب إٝتاعيل ا٢تروي (ٕ )ٜٔٔ/و(٘)ٖٜ/
(ٗ) التخريخ وأٝتاء ا﵀دثُت وكناىم أليب عبد هللا ا١تقدمي (ص ،)ٕٓٛوعنو ا١تزي ُب هتذيب الكماؿ
()ٗٗٔ/ٔٚ
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قولو( :ما سألت إبراىيم عن شيء قط إال رأيت فيو الكراىية) حق ىذا
األثر التقدـ مع ما سبقو ،وفيو تورع السلف عن الفتوى وهتيبهم منها ،وكراىيتهم
التصدر والتسرع ُب اإلجابة.
وقولو( :عن أي شيء قط) ال بد وأف ٭تمل على ما يُسخؿ عنو العامل من علوـ
الدين ومتعلقاهتا ،فهو لن يُسخؿ عن غَتىا من أمور الدنيا والتجارة و٨توىا ألنو إ٪تا
يطلب من العامل ما ٭تسنو وٯتثلو ،ولو سئل عما يعلمو من أمور الدنيا كمن استخرب عن

طريق أو دار أو خَت فلن يقاؿ فيو مثل ىذا ،وىو واضح.
وجاء ُب رواية منصور ُب اٟتلية(ٔ)( :يقوؿ :أرجو أف تكوف وعسى) ،وىو يشهد
١تا سبق كونو إ٪تا ٮتشى ا٠تطخ والزلل ُب الفتوى وهللا تعاىل أعلم.

م
م

(ٔ) حلية األولياء وطبقات األصفياء (ٗ)ٕٕٓ/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[]- ٜٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامػشقممثـامحفاجمسنمسطاء،موابنمأبيمظقؾيمسنم
سطاءمضال :مطـامغؽونمسـدمجابرمبنمسؾدماهللمصققدثـامصإذامخرجـامعنمسـدهمتذاطرغام
حدؼـهمصؽانمأبوماظزبريمعنمأحػظـامظؾقدؼث.م م
حجاج ىو ابن أرطخة ،وابن أيب ليلى ىو دمحم بن عبد الرٛتن ،وكبل٫تا ٥تتلف ُب
توثيقو ،وعطاء ىو ابن أيب رابح.
فلهشيم فيو عن عطاء شيخاف :حجاج وابن أيب ليلى(ٔ) .ورواه من طريق ىشيم:
ابن سعد ،وأٛتد ،والدارمي ،وابن أيب خيثمة ،والفسوي ،والبغوي ،وأبو الشيخ
األصبهاين ،وابن عبد الرب ،وا٠تطيب(ٕ).






(ٔ) بينتها رواية غَت ا١تصنف كابن سعد ،وأٛتد ،والفسوي والبغوي وغَتىم فيما أيٌب ذكر مواضعها عندىم،
وأيب الوليد الباجي ُب التعديل والتجريح (ٕ ،)ٙٗٓ/حيث مل يتكرر ذكر عطاء عندىم وفيها" :أنبخ
اٟتجاج وابن أيب ليلى عن عطاء".
(ٕ) الطبقات الكبَت البن سعد ( ،)ٕٗ/ٛمعلقاً .العلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا بن أٛتد (ٔ ،)ٖٜٔ/سنن
الدارمي (ٔ ،)ٗٛٗ/التخريخ الكبَت البن أيب خيثمة السفر الثالث (ٔ ،)ٕٖٙ/ا١تعرفة والتخريخ أليب
يوسف يعقوب بن سفياف الفسوي (ٕ ،)ٕٖ/معجم الصحابة للبغوي (ٔ ،)ٗٗ٘/أبو الشيخ
األصبهاين ُب جزءه الذي صنفو فيما رواه أبو الزبَت عن غَت جابر (صٔٗ) ،التمهيد ١تا ُب ا١توطخ من
ا١تعاين واألسانيد البن عبد الرب (ٕٔ ،)ٔٗٗ/اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب
(ٔ.)ٕٖٚ/

ٕٗ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٜٚشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

.

وُب األثر فضل أيب الزبَت ُب جابر  وقد عُرؼ ٔتبلزمتو واختصاصو ْتديثو
قولو( :كنا نكون عند جابر بن عبد هللا فيحدثنا) يذكر عطاء بن أيب رابح صفة

أخذه عن جابر  وكاف جابر  جاور ٔتكة زماانً ،وفيها لقاه أىلها ،قاؿ أبو
القاسم البغوي(ٔ)« :حدثٍت جدي ان ىشيم أان حجاج عن عطاء قاؿ :جاور عندان

جابر وذكر غَت واحد من أصحاب النيب ﷺ .قاؿ أبو القاسم :وإ٪تا ٝتع عطاء
وعمرو بن دينار وأبو الزبَت ونظراؤىم من ا١تكيُت من جابر بن عبد هللا ُب وقت جواره
ٔتكة ،وكاف أحفظهم أبو الزبَت عنو».
وفيو أنو  كاف يعقد ٣تالس العلم والتحديث حيثما حل ،وىكذا يكوف حاؿ
أىل الفضل.
قولو( :فإذا خرجنا من عنده تذاكران حديثو) وفيو العمل بنصح الناصحُت ٦تن
سبق نقل بعض كبلمهم فيما مضى من توجيههم ٔتذاكرة ا﵀فوظ وتعاىده لئبل يفوت
وينسى ،ومن أفضل أبواب ا١تذاكرة ما يكوف بُت األقراف ،وإ٪تا يتذاكروف حديثهم ُب
وقت خروجهم من ٣تلس السماع حىت يضبطوا ما ٝتعوه ،فإف كثَتاً من متقدمي
ا﵀دثُت كاف ال يستحب الكتابة عنو ،وكاف الطبلب يتلقوف ٝتاعاً ويدونونو الحقاً،
ومن سبل ووسائل ضبطو :إعادة ا١تسموع وتكراره ُب وقتو كي يرسخ ويثبت.
قولو( :فكان أبو الزبَت من أحفظنا للحديث) ،شهادة من عطاء ْتفظو وضبطو
ولرٔتا كاف ىذا ١تبلزمتو واختصاصو ،وكاف يكتب عنو ،ولو صحيفة مشهورة .و٢تذا كانوا

(ٔ) معجم الصحابة للبغوي (ٔ)ٗٗ٘/
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يقدمونو ُب حديث جابر كما ُب التمهيد(ٔ) عن عمرو بن قيس قاؿ :كاف عطاء بن أيب
رابح وأصحابو إذا قدـ جابر  قدموا أاب الزبَت أمامهم ليحفظ ٢تم.
وقد كاف أبو الزبَت فيما رواه عنو ابن عيينة(ٕ) يفخر بفعل عطاء ىذا  -وعطاء
فعطاء  -فيقوؿ« :كاف عطاء يقدمٍت إىل جابر فخٖتفظ ٢تم اٟتديث ،وكاف عطاء رٔتا
سئل عن شيء فيقوؿ للسائل سل أاب الزبَت» .وروى ىشيم عن حجاج وابن أيب ليلى
قاال« :سخلنا عطاء عنو يعٍت عن ابن الزبَت؟ فقاؿ :كاف ألزمنا ٞتابر ،وأحفظنا
للحديث ،كنا ٩ترج من عند جابر فيخربان ٔتا ٝتعنا»(ٖ).

(ٔ) التمهيد البن عبد الرب (ٕٔ)ٔٗٗ/
(ٕ) رواه ابن سعد ُب الطبقات ( ،)ٕٗ/ٛوالفسوي ُب ا١تعرفة والتاريخ (ٕ ،)ٕٖ/وابن عبد الرب ُب التمهيد
(ٕٔ)ٔٗ٘/
(ٖ) أتريخ ابن أيب خيثمة السفر الثالث (ٔ)ٕٖٙ/

ٗٗ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:مم م
[ٓ ]- ٛمحدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمضابوسمبنمأبيمزؾقانمضال:مصؾقـام
ؼوعاًمخؾفمأبيمزؾقانمصالةماألوزنموحننمذؾابمطؾـامعنماحليمإالمادلؤذنمصإغهمذقخ،م
صؾؿامدؾمماظؿػتمإظقـامثممجعلمؼلألماظشؾاب :معنمأغت؟ معنمأغت؟ مصؾؿامدأهلممضال:م
إغهمملمؼُؾعثمغيبمإالموػومذابموملمؼؤتماظعؾممخريمعـهموػومذاب.م م
سنده إىل قابوس صحيح ،وىو ُب نفسو لُت إال أف مرويو حكاية شهدىا؛ ٦تا
يقوي ضبطو ٢تا وهللا تعاىل أعلم .واألثر ٦تا تفرد بو ا١تصنف ومن طريقو ا٠تطيب ُب
الفقيو وا١تتفقو(ٔ).






قولو( :رلينا يوماً خلف أيب ظبيان) أبو ظبياف ىو حصُت بن جندب أدرؾ
ٚتعاً من كبار الصحابة ،وكبلـ قابوس ىنا يشعر أف والده كاف يؤـ قومو ُب مسجد
حيهم.
وقولو( :رالة األوىل) ىي صبلة الظهر ،قاؿ أبو منصور األزىري(ٕ)« :الصبلة
األوىل يقاؿ ٢تا :الظهر» ،وقاؿ أبو إسحاؽ الزجاج(ٖ)« :الصبلة األوىل ،وصبلة األوىل.
(ٔ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ)ٔٚٚ/
(ٕ) الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي لؤلزىري (صٔ ،)ٚكذا قاؿ الطييب ُب الكاشف (ٕٔ.)ٖٜٙٗ/
(ٖ) معاين القرآف للزجاج (ٖ)ٖٕٔ/

٘ٗ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٓ ])ٛشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

فمن قاؿ :الصبلة األوىل جعل األوىل نعتاً للصبلة ،ومن قاؿ :صبلة األوىل أراد صبلة
الفريضة األوىل ،والساعة األوىل».
والساعة األوىل يعٍت بعد الزواؿ .قاؿ ابن سيده(ٔ)« :ومن قاؿ صبلة األوىل فهو
من إضافة الشيء إىل نفسو ،أو على أنو أراد صبلة الساعة األوىل من الزواؿ» .وروى
الطرباين(ٕ) عن ابن عمرو يرفعو« :صبلة األوىل قبل أف يدخل وقت العصر» ،وجاء ُب
وفاة زيد بن خارجة « :فتوُب بُت صبلة األوىل وصبلة العصر»(ٖ).
وورد ُب مسلم حديثاف أوال٫تا حديث سلمة بن األكوع  )ٗ(قاؿ« :خرجت
قبل أف يؤذف ابألوىل وكانت لقاح رسوؿ هللا ﷺ ترعى بذي قرد ،قاؿ :فلقيٍت غبلـ
لعبد الرٛتن بن عوؼ ،فقاؿ :أُخذت لقاح رسوؿ هللا ﷺ فقلت :من أخذىا؟
قاؿ :غطفاف ،قاؿ :فصرخت ثبلث صرخات ،اي صباحاه ،قاؿ :فخٝتعت ما بُت البيت
ا١تدينةٍ ،ب اندفعت على وجهي حىت أدركتهم بذي قرد» .اٟتديث.
واآلخر حديث جابر بن ٝترة  )٘(قاؿ« :صليت مع رسوؿ هللا ﷺ صبلة
األوىلٍ ،ب خرج إىل أىلو وخرجت معو فاستقبلو ولداف فجعل ٯتسح خدي أحدىم
ر٭تا كخ٪تا
واحداً واحداً ،قاؿ :وأما أان فمسح خدي ،قاؿ :فوجدت ليده برداً أو ً
أخرجها من جؤنة عطار».
(ٔ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٓٔ)ٗٓٓ/

(ٕ) الطرباين ُب مسند الشاميُت (ٖ)ٖٖٙ/
(ٖ) رواه ابن أيب عاصم ُب اآلحاد وا١تثاين (ٔ ،)ٔٓ/والبيهقي ُب دالئل النبوة ()٘ٙ/ٙ
(ٗ) صحيح مسلم ()ٔٛٓٙ
(٘) مسلم ()ٕٖٕٜ
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قاؿ فيهما أبو الفضل عياض اليحصيب(ٔ) مفتتحاً ْتديث جابر « :ىي ىنا
وهللا أعلم صبلة الصبح ألهنا أوؿ صلوات النهار؛ وعليو يدؿ سياؽ اٟتديث وكما قاؿ
ُب اٟتديث اآلخر( :كاف إذا صلى الغداة استقبلو خدـ ا١تدينة آبنيتهم) اٟتديث(ٕ).
وقولو صبلة األوىل :من إضافة الشيء إىل نفسو على مذىب الكوفيُت وقد يكوف
صبلة األوىل مضافة إىل أوؿ ساعات النهار وقد تكوف صبلة الظهر وىي اٝتها
ا١تعروؼ ،وُب اٟتديث فيها( :اليت يدعوهنا األوىل) (ٖ)ٝ ،تيت بذلك ألهنا أوؿ صبلة
صبلىا جربيل ابلنيب ﷺ ومثلو ُب غزوة ذي قرداف (يؤذف ابألوىل) أي الظهر ،يبينو
قولو ُب اٟتديث اآلخر :مع الظهر(ٗ)» انتهى.






قولو( :وحنن شباب) يقوؿ أبف من صلى تلك الصبلة كاف الشباب ال شيخ
بينهم سوى ا١تؤذف ،وفيو إشارة إىل أسناف الناس ومضى الكبلـ عليها ُب أثر سابق،
و«الشبابٚ :تع شاب [ -وال ٬تمع فاعل على فعاؿ غَته(٘)]  -وكذلك الشباف.

(ٔ) مشارؽ األنوار لعياض (ٔ ،)٘ٔ/و٠تصو أبو العباس القرطيب ُب ا١تفهم ()ٕٔٔ/ٙ
(ٕ) صحيح مسلم (ٕٖٕٗ) من حديث أنس

(ٖ) صحيح البخاري ( )ٜٜ٘من حديث أيب برزة األسلمي قاؿ« :كاف يصلي ا٢تجَت ،وىي اليت تدعوهنا
األوىل ،حُت تدحض الشمس»
(ٗ) صحيح مسلم ()ٔٛٓٚ
(٘) الغريبُت ُب القرآف واٟتديث أليب عبيد ا٢تروي (ٖ)ٜٙٚ/
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والشباب أيضاً :اٟتداثة ،وكذلك الشبيبة ،وىو خبلؼ الشيب»(ٔ).
قاؿ ابن فارس(ٕ)« :الشُت والباء أصل واحد يدؿ على ٪تاء الشيء ،وقوتو ُب
حرارة تعًتيو .من ذلك شببت النار أشبها شباً وشبوابً .وىو مصدر شبت .وكذلك
شببت اٟترب ،إذا أوقدهتا .فاألصل ىذاٍ .ب اشتق منو الشباب ،الذي ىو خبلؼ
الشيب .يقاؿ :شب الغبلـ شبيباً وشباابً ،وأشب هللا قرنو والشباب أيضاًٚ :تع شاب،
وذلك ىو النماء والزايدة بقوة جسمو وحرارتو» أ.ىػ.
«قاؿ بعض األدابء :يقاؿ لئلنساف ما داـ رضيعاً :صيب ،فإذا فطم عن اللنب فهو
وليد ،فإذا راىق فهو غبلـ ،فإذا خرج شعر وجهو فهو شابٍ ،ب يكوف ٣تتمعاًٍ ،ب
يكوف كهبلًٍ ،ب شيخاً»(ٖ) .وأسهب هباء الدين ابن ٛتدوف ُب تذكرتو

(ٗ)

ُب ترتيبها

فلينظرىا طالبها فيو.
والشباب فهو «حداثة السن»(٘) حدوده بُت الغلمة والكهولة ،وُب ضبط مبدأه
ومنتهاه اختبلؼ ،فاألكثر أف مبتدأه البلوغ فبل يستحق االسم إال ابالحتبلـ وعليو:
وحكي عن قطرب واألصمعي .وجعلوا
ابن قتيبة ،واألزىري ،والعسكري ،واٟتمَتيُ ،

(ٔ) الصحاح (ٔ)ٔ٘ٔ/

(ٕ) معجم مقاييس اللغة (ٖ)ٔٚٚ/
(ٖ) البصائر والذخائر أليب حياف التوحيدي ()ٔٗ٘/ٙ
(ٗ) التذكرة اٟتمدونية (٘ ،)ٖٓ٘/وانظر تفسَت أيب حياف األندلسي البحر ا﵀يط (ٕ)ٗٚ٘/
(٘) إكماؿ األعبلـ بتثليث الكبلـ البن مالك (ٕ)ٖٕ٘/
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حدود الثبلثُت منتهاه(ٔ) ،وذكر اٟتافظ(ٕ) أقواالً ونقل عن النووي تصحيح ىذا القوؿ.
قاؿ أبو العبلء(ٖ)« :وأقواؿ الناس ٗتتلف ُب ىذا اختبلفاً شديداً .وقد تردد ُب
أخبار النيب ﷺ أف شاابً من قريش فعل وصنع ،وىو ا١تعٍت بذلك .ومل يبعث
ﷺ حىت بلغ أربعُت سنة» أ.ىػ.
وكخين بو يريد االعًتاض على ما سبق؛ وإدخاؿ سن األربعُت ُب اٟتد ا١تاضي،
واٞتواب أف الشباب ال يضبطو سن إ٪تا يُضبط ابلصفة فهو :النشاط واٟتركة والقوة،
والكهل وىو األربعيٍت اليزاؿ ٯتلك ىذه الصفات وال ينزع الناس لقب الشباب عن
الرجل مامل يظهر ضعفو وىو أمر مشاىد ٤تسوس وهللا تعاىل أعلم.
قاؿ أبو علي ابن مسكوية(ٗ)« :ينبغي أف تعلم أف غاية النشوء واٟتركة إ٪تا ىي
عند منتهى الشباب ٍب حينئذ يقف ،وذلك زماف التكهل ٍب ينحط وذلك زماف
الشيخوخة» أ.ىػ.

(ٔ) ابن قتيبة ُب كتاب اٞتراثيم ا١تنسوب لو (ٔ ،)ٔٗ٘/واألزىري ُب هتذيب اللغة (ٔ٘-ٔٗ/ٙؤٖ،)ٛ٘/
والعسكري ُب التلخيص ُب معرفة أٝتاء األشياء (ص٘ ،)ٚونشواف اٟتمَتي ُب مشس العلوـ
( ،)ٜ٘ٔٚ/ٜوحكاه أبو العبلء ُب الفصوؿ والغاايت (صٖٗ) دار اآلفاؽ .عن األصمعي وقطرب،
الصاىل والشاجح للمعري (ص )٘ٙٛدار ا١تعارؼ .الطبعة الثانية ٗٓٗٔىػٖ .تقيق بنت الشاطئ.
(ٕ) فتح الباري ( ،)ٔٓٛ/ٜونسب النووي ُب شرح مسلم ( )ٖٔٚ/ٜىذا القوؿ للشافعية .وعليو عبد
القاىر اٞترجاين ُب تفسَته درج الدرر (ٔ)ٖٜٛ/
(ٖ) الصاىل والشاجح للمعري (ص )٘ٙٛدار ا١تعارؼ .الطبعة الثانية ٗٓٗٔىػٖ .تقيق بنت الشاطئ.
(ٗ) ا٢توامل والشوامل البن مسكويو (ص)ٔ٘ٚ
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وقولو (كلنا من احلي) «واٟتي :الواحد من أحياء العرب»(ٔ) ،قاؿ أبو ىبلؿ
العسكري(ٕ)« :واٟتي مثل القبيلة ،أو قريب منها ،واٞتمع أحياء» ،وقاؿ األزىري(ٖ):
«اٟتي من أحياء العرب يقع على بٍت ٍ
أب كثروا أـ قلوا ،وعلى شعب ٬تمع القبائل»،
فهو« :البطن من بطوف العرب»(ٗ) ،ويقاؿ« :اٟتي القليل ينزلوف منفردين من
الناس»(٘) ،وىو« :ينشعب من القبيلة وقيل ىي القبيلة نفسها واٞتمع شعوب»( ،)ٙومنو
ومنو قو٢تم(« :)ٚسيد اٟتي ،وحيي من أحياء العرب ،وٝتعت اٟتي يتحدثوف ،واثر
اٟتياف .ىو منازؿ قبائلها وتسمى القبيلة بو» .قاؿ ابن فارس(« :)ٛاٟتاء والواو وما بعده

أصل واحد ،وىو :اٞتمع يقاؿ :حويت الشيء أحويو حيا ،إذا ٚتعتو»
بعده معتلٌ ،
أ.ىػ.
وكانت قدٯتاً األحياء تضم غالباً القبيلة الواحدة ،وال يزاؿ ىذا اٟتاؿ ابقياً ُب
(ٔ) العُت (ٖ ،)ٖٔٛ/والصحاح للجوىري ( ،)ٕٖٕٖ/ٙوهتذيب اللغة لؤلزىري (٘ ،)ٔٛٗ/ومعجم ديواف
العرب للفارايب (ٗ)ٙ/
(ٕ) التلخيص ُب معرفة أٝتاء األشياء للعسكري (ص٘ٓٔ)
(ٖ) هتذيب اللغة لؤلزىري (٘)ٔٛٗ/
(ٗ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٖ)ٖٜٛ/

(٘) ا١تخصص البن سيده (ٔ)ٖٕٓ/
( )ٙا١تخصص البن سيده (ٔ)ٖٕٓ/
( )ٚمشارؽ األنوار لعياض (ٔ)ٕٜٔ/

( )ٛمعجم مقاييس اللغة البن فارس (ٕ)ٕٔٔ/
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القرى النائية ُب زماننا .أما ُب ا١تدف فبل يطلق اٟتي إال على مساحة عمرانية تضم
خليطاً سكانياً غالباً ما يكوف ٥تتلف األعراؽ .وذكر بعض أىل اللغة أنو من ال ػ «٦تكن
أف يكوف اٟتي العظيم يسمى عمارة»(ٔ).






ومراد قابوس ىنا أنو صادؼ وأف اجتمع ُب تلك الصبلة شباب من قبيلة واحدة
فلفت ىذا نظر إمامهم وأعجبو ذلك فخحب أف يعظهم بفائدة.
قولو( :إال ادلؤذن فإنو شيخ) ،استثٌت ا١تؤذف من الشباب ال من اٟتي وقد بينو
بتعيُت نعتو ا١تستثٌت .و«ا١تؤذف :ا١تعلم أبوقات الصبلة»(ٕ) ،ويطلق على «كل من يعلم
بشيء نداءً»(ٖ) ،وأصلو من العلم واإلعبلـ(ٗ) ،قاؿ أبو بكر األنباري(٘)« :وُب األذاف

األذاف لغتاف :يقاؿٝ :تعت أذاف ا١تؤذف ،وٝتعت أذين ا١تؤذف ،وٝتعت األذاف واألذين»
أ.ىػ.

(ٔ) انظر مثاالً :معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٗ ،)ٔٗٔ/وا﵀يط ُب اللغة البن عباد (ٕ ،)ٖٗ/وا﵀كم
وا﵀يط األعظم البن سيده (ٕ)ٕٔ٘/
(ٕ) هتذيب اللغة أليب منصور األزىري (٘ٔ ،)ٔٙ/والغريبُت للهروي (ٔ)ٜ٘/
(ٖ) ا١تفردات ُب غريب القرآف واٟتديث للراغب األصفهاين (صٓ ،)ٚوبصائر ذوي التمييز للفَتوز أابدي
(ٕ)ٜٔٗ/
(ٗ) معجم ا١تقاييس البن فارس (ٔ)ٚٚ/
(٘) الزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنباري (ٔ)ٕٜ/
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ويقاؿ للمؤذف أيضاً :أذين(ٔ) ،وقيل أيضاً« :األذين :ا١تكاف الذي أيتيو
األذاف»(ٕ) ،ويذكر أف اشتقاقو من اآلذاف اٞتارحة ألف هبا يسمع األذاف(ٖ) ،وٚتع أبو
عبد هللا اٟتميدي جل ما قيل فيو(ٗ).
ومضى الكبلـ عن الشيخ(٘) ،وىو ىنا من السن ،والشيخوخة مرحلة ما بعد
وحددت ٔتا بعد ا٠تمسُت حىت آخر العمر ،وقيل حىت الثمانُت( ،)ٙوذكروا
الكهولة ُ

بعدىا ا٢ترـ(« .)ٚيقاؿ ١تن طعن ُب السن :الشيخ»( ،)ٛوىو« :الذي استبانت فيو السن
السن وظهر عليو الشيب»( .)ٜوأورد أبو العبلء على ٖتديد ىذا السن إيرادات من
أقواؿ السلف ُب وصفهم ا١تسن ابلكهل(ٓٔ) فخحسن.
قولو( :فلما سلم التفت إلينا مث جعل يسأل الشباب :من أنت؟) أي فلما
انصرؼ من صبلتو التفت إىل ا١تصلُت وأقبل بوجهو إليهمٍ ،ب تعرؼ على َمن وراءه من
(ٔ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٔ ،)ٚٚ/وا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٜٓٔٙ/و)ٜٛ

(ٕ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (صٔ)ٚ
(ٖ) حكاه بطاؿ الركيب ُب النظم ا١تستعذب ُب تفسَت غريب ا١تهذب (ٔ )٘ٙ/للزجاج ،وأبو جعفر شهاب
الدين اللبلي ُب ٖتفة اجملد الصريح شرح كتاب الفصيح (ص )ٕٗٚعن ابن خالويو .ومعناه ُب كتاب
ابن سيده ا١تخصص (ٔ)ٛٛ/
(ٗ) تفسَت غريب ما ُب الصحيحُت البن أيب نصر اٟتميدي (ص)ٗٔٙ
(٘) ُب الكبلـ على األثر رقم ()٘ٛ
( )ٙذكرىا أبو اٟتسن ابن سيده ُب ا﵀كم وا﵀يط األعظم (٘)ٕٖٗ/
( )ٚانظر ا١تخصص البن سيده (ٔ ،)ٙٗ/والفائق للز٥تشري (ٖ)ٜٜ/
( )ٛا١تفردات للراغب (ص)ٜٗٙ
( )ٜذكرىا أبو اٟتسن ابن سيده ُب ا﵀كم وا﵀يط األعظم (٘)ٕٖٗ/
(ٓٔ) الصاىل والشاجح (ص )٘ٙٙوما بعدىا.
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الشباب ،وىو مشعر بكوهنم كانوا ُب حداثة سنهم ٞتهلو أبعياهنم ،وُب فعلو ىذا
تلطف الكبَت ابلصغَت وتقدًن العظة ٔتا يفتح قلوب ا١تستقبل.
أما عطفو بثم ا١تفيدة للًتاخي فيشعر بتجاوز الراوي الوقت الذي أخذه اإلماـ ُب
أذكار الصبلة ،وإ٪تا تنبو ٞتمع الشباب حينها وهللا تعاىل أعلم.
قولو( :فلما سأذلم قال :إنو مل يُبعث نيب إال وىو شاب) أي فلما فرغ من فتح

ابب الوصل قاؿ( :إنو مل يُبعث نيب إال وىو شاب) وُب فعلو ىذا داللة على حسن
طريقتو ُب ترغيبهم ابلطاعة ،وكونو ينبههم أف سنهم سن العمل وا٢تمة كما كاف سلفهم،
وأنو ال ينبغي أف يصلوا ٢تو الصبا ابلشباب ،وأف سنهم سن اإل٧تاز.
وقولو ُب بعض األنبياء يصدؽ على غَت رسوؿ هللا دمحم ﷺ إف صح ما ذكروه
ُب سن بعض األنبياء ،غَت أف اٞتزـ ابلعموـ يفتقر إىل نص.
وأما نبيناً ﷺ فبُعث على األربعُت وىو سن الكهولة عند األكثرين وبعضهم

جعلها من الشيخوخة ،فإما أف يُعد ىذا القوؿ من أيب ظبياف ٦تا يدعم ما أورده أبو
العبلء آنفاً كوف ىذا السن ال زاؿ صاحبو ُب الشباب ،أو أف يقاؿ ُب اٞتواب عن
اإلشكاؿ ما ذكرانه ىناؾ من أف الوصف ابلشباب ُب ا٠تطاب بُت الناس على غَت
الضابط الذي وضعوه وعدـ تعلقو ابلسن.
قولو( :ومل يؤت العلم خَت منو وىو شاب) أي ومل يُطلب العلمُ ،ب ح ٍ
ُت خَت

منو ُب زماف التفرغ والقوة والنشاط ،فهو أدعى لكماؿ التحصيل واٟتفظ والثبات،

وفوات ىذا اٟتاؿ على الطالب الراغب سبب لدخوؿ اٟتسرة عليو الحقاً؛ ال سيما
بعد أتكده من مواطن تفريطو وتضييعو ١تا كاف بُت يديو حينها من وسائل الطلب،
ومن أدركو من الشيوخ ا١تعلمُت ،وقد كاف العلم ُب زماهنم ال ٭تتاج إال إىل رغبة و٫تة
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من الطالب ،ومصادره فمتوفرة ُب كل مكاف بينهم.
ورٔتا يؤخذ منو أنو يقوؿ ٢تم :ال تنتظروا أف أيتيكم العلم؛ فإف العلم يُصار إليو وال

رويت ٨تو ىذه الكلمة
يصَت إليك؛ فإف طالب العلم َمن أيٌب العلم حيثما كاف ،وقد ْ
فرويت ١تالك مع الرشيد(ٔ) :إف العلم يُؤتى وال أيٌب.
لغَت واحد ٮتاطب ِعلِّية القوـ،
ْ
والبن الطباع مع ابن طاىر(ٕ) ،وألٛتد بن بديل مع ا١تعتز(ٖ).
وفيو حث الشباب على مبادرة فعل ا٠تَتات وطلب ا١تعايل ُب حاؿ كماؿ القوة

والنشاط ودفعهم إىل اختيار ىذا الطريق بتذكَتىم إب٧تازات سلفهم ُب أسناهنم ،طمعاً
ُب رفع ٫تتهم ،ومن أعلى ما يطلب بو ا١تعايل :العلم.
والواقع يشهد أف اإلنساف كلما كربت سنو :ضعفت ٫تتو ،وكثرت مشاغلو ،فعلى
العاقل اغتناـ وقت الفراغ والنشاط .وأف خَت زمن الطلب أولو ،وىو الشباب ،فهو سن
القوة واٞتلد وا١تصابرة ،بل وسهولة التلقي وقوة اٟتفظ ،وألنو مع السنُت يزداد الطالب
خربة بنفسو وحالو فيطور من أساليب تقدمو ُب الطلب ،وكلما بكر كلما كاف ٖتصيلو
أفضل ال سيما زماف اإلسناد وطلب العلو ،ولقد أدرؾ ابن عيينة والبغوي طبقة شيوخ
مشايخ طبقتهما لتبكَت٫تا ُب الطلب ،فتميزوا على أتراهبم هبذا و هللا ا١تستعاف.

(ٔ) رواه ابن عساكر ُب كشف ا١تغطا ُب فضل ا١توطا (ص)ٕٜ
(ٕ) أتريخ بغداد (ٗ)ٔٙ٘/
(ٖ) أتريخ بغداد (ٗ ،)ٕٚٓ/وأتريخ دمشق ()ٖٔٛ/ٔٛ
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م
ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٔ ]- ٛمحدثـامأبومخقـؿةمثـامدػقانمبنمسققـةمسنمزؼدمبنمأدؾممسنمسطاءم
بنمؼلارمضال:معامأوتيمذيءمإزنمذيءمأزؼنمعنماحلؾممإزنمسؾم.م م
إسناد صحيح ،ومن طريق سفياف رواه :أبو دمحم الدارمي ،وأبو بكر أٛتد بن زىَت
بن حرب ،وأبو بكر البيهقي ،وأبو عمر ابن عبد الرب ،وأبو القاسم ابن عساكر(ٔ).
ورويت العبارة عن غَت واحد منهم :سليمان بن موسى عند ابن أيب شيبة(ٕ)،
ووصلو ابن عساكر إىل شيخو أيب إدريس اخلوالين(ٖ) .ورواىا ابن ا١تبارؾ عن حبيب
بن حجر البصري(ٗ) ،وحكاىا الببلذري ُب أنسابو عن عمر بن عبد العزيز(٘).
(ٔ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٗٚٓ/أتريخ ابن أيب خيثمة الكبَت السفر الثالث (ٗ ،)ٕٔ٘/ا١تدخل إىل السنن
الكربى للبيهقي (صٖٕٖ) ،جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٔ ،)٘ٓ٘/أتريخ دمشق البن
عساكر (ٓٗ)ٜٗٗ/
(ٕ) ا١تصنف البن أيب شيبة (٘)ٕٖٛ/
(ٖ) أتريخ دمشق البن عساكر ()ٔٙٚ/ٕٙ
(ٗ) الزىد البن ا١تبارؾ (ٔ ،)ٗٚٓ/وابن أيب الدنيا ُب كتابو اٟتلم (ص ،)ٕٛومن طريق ابن ا١تبارؾ رواه :أبو
دمحم ابن قتيبة ُب عيوف األخبار (ٔ ،)ٖٜٙ/وأبو يوسف يعقوب بن سفياف الفسوي ُب ا١تعرفة والتخريخ
(ٖ ،)ٖٗٓ/وأبو بكر الدينوري ُب اجملالسة وجواىر العلم ( ،)ٕٙ/ٛوأبو بكر ا٠تطيب ُب اٞتامع
ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ.)ٜٗ/

(٘) أنساب األشراؼ للببلذري ( ،)ٖٖٔ/ٛوتبعو ابن عبد الرب ُب هبجة اجملالس وأنس اجملالس (صٖٗٔ)،
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ورويت مرفوعة عن سعد بن معاذ  )ٔ(بسند فيو وضاع ،وعن معاذ بن جبل
 ،)ٕ(وعن علي بن أيب طالب  ،)ٖ(ونسبها السيوطي أليب أمامة  وأحاؿ إىل
ابن السٍت وأيب الشيخ والديلمي(ٗ).






ضم أو أضيف أو قورف أو ُٚتع شيئاف،
قولو( :ما أويت شيء إىل شيء) أي ما ُ
(أزين) أي أحسن (من احللم إىل العلم) أي من خلق ِ
وصفة اٟتلم إىل صاحب العلم.
ُ
واٟتلم فكلمة ذات مدلوالت متفرقة قاؿ عنها أبو اٟتسُت ابن فارس(٘)« :وىي
متباينة جداً تدؿ على أف بعض اللغة ليس قياساً ،وإف كاف أكثره منقاساً».

ولعل مصدر٫تا اٞتاحظ ُب البياف والتبيُت (ٔ.)ٕٔٙ/

(ٔ) رواه أبو نعيم ُب أخبار أصبهاف (ٔ ) ٕٕٗ/وُب السند إبراىيم بن حياف ،ذكر ابن عدي ُب الكامل
(ٔ )ٗٔٓ/أف سائر أحاديثو موضوعة مناكَت.
(ٕ) رواه ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ ،)٘ٓٗ/وفيو اٟتسُت بن ا١تبارؾ ضعفو ابن عدي ُب الكامل
(ٖ ،)ٕٖٛ/والراوي عنو ال يعرؼ ،وخالد بن معداف مل يدرؾ معاذ.
(ٖ) رواه الطرباين ُب األوسط (٘ )ٕٔٓ/بسند منكر وفيو ٣تاىيل.
(ٗ) جامع األحاديث للسيوطي ( ،)ٗٔ٘/ٔٛوكنز العماؿ للهندي (ٖ ،)ٖٕٔ/وىو ُب فردوس الديلمي
(ٗ)ٕٔٓ/
(٘) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٕ)ٜٖ/
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وا١تراد منو ىنا ا٠تلق :اٟتِلم بكسر ا١تهملة ،وىو« :ترؾ العجلة  ...خبلؼ
الطيش .يقاؿ :حلمت عنو أحلم ،فخان حليم»(ٔ) ،وىو األانة(ٕ) ،والعقل(ٖ) ،وقو٢تم -
فيما سبق  : -ضد الطيش(ٗ) ،يؤيد كوف اٟتلم من العقل ،قاؿ ٣تد الدين ابن
األثَت(٘)« :وُب حديث صبلة اٞتماعة (ليلٍت منكم أولو األحبلـ والنهى( ))ٙأي ذوو
األلباب العقوؿ ،واحدىا ِحلم ابلكسر ،وكخنو من اٟتلم :األانة والتثبت ُب األمور،
وذلك من شعار العقبلء» أ.ىػ.
وقاؿ القاضي عياض(« :)ٚوقولو( :وأحبلـ السباع( ))ٛأي ُب عقو٢تا وأخبلقها.
من التعدي والبطش .واٟتلم ابلكسر ٔتعٌت الصرب لكن ُب اٟتلم :الصفح وأمن ا١تؤاخذة،

(ٔ) معجم مقاييس اللغة (ٕ ،)ٜٖ/و٣تمل اللغة (ص )ٕٗٙكبل٫تا البن فارس

(ٕ) الصحاح للجوىري (٘ ،)ٜٕٔٓ/وُب كتاب العُت (ٖ)ٕٗٙ/
(ٖ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم (ٖ ،)ٖٙٗ/وا١تخصص (ٔ )ٕ٘ٔ/كبل٫تا البن سيده ،وأساس الببلغة للز٥تشري
(ٔ)ٕٔٓ/
(ٗ) وعليو ابن دريد ُب ٚتهرة اللغة (ٔ.)٘ٙ٘/
(٘) النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر البن األثَت (ٔ)ٖٗٗ/
( )ٙرواه مسلم (ٕٖٗ) من حديث أيب مسعود.
( )ٚمشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر لعياض (ٔ)ٜٔٙ/

( )ٛصحيح مسلم (ٓٗ )ٕٜمن حديث ابن عمرو بن العاص
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وىو ضد البطش والسفو واالستشاطة ،وأيضاً :العقل» أ.ىػ.
«وقد يكوف اٝتاً للعقل ،ألف كوف اٟتِْلم منو»(ٔ) ،وُب أفعاؿ ابن القوطية(ٕ):
«وحلم حلماً ،عقل ،وأيضاً تصاوف عن مراجعة السفيو».
قاؿ أبو القاسم الراغب األصفهاين(ٖ)« :اٟتلم :ضبط النفس والطبع عن ىيجاف
َح َبل ُم ُه ْم ِهبَ َذا﴾ ،قيل معناه:
الغضب ،وٚتعو أحبلـ قاؿ هللا تعاىل﴿ :أ َْـ َأتْ ُمُرُى ْم أ ْ
عقو٢تم ،وليس اٟتلم ُب اٟتقيقة ىو العقل ،لكن فسروه بذلك لكونو من مسببات
العقل ،وقد حلم وحلمو العقل وٖتلم» أ.ىػ.
والعقل ا١تراد ىو ضد اٞتهل واٟتمق والسفو ،ومن اٟتجر والنهى ،والوصف
ابلعاقل من رفيع الثناء عندىم ،ألنو إ٪تا «ٝتي عقل اإلنساف  -وىو ٘تييزه الذي بو
فارؽ ٚتيع اٟتيواف  -عقبلً ألنو يعقلو ،أي ٯتنعو من التورط ُب ا٢تلكة ،كما يعقل
العقاؿ البعَت عن ركوب رأسو»(ٗ) ،و٢تذا جاء ُب كتاب األزىري(٘)« :سلمة عن الفراء:
الفراء :احتمل الرجل إذا غضب ويكوف ٔتعٌت حلم» ،كما أنك ترى الفصحاء يقابلوف
(ٔ) مشس العلوـ لنشواف اٟتمَتي (ٖ)ٖٔ٘ٗ/
(ٕ) األفعاؿ البن القوطية (صٕٓٔ)

(ٖ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب األصفهاين (صٖٕ٘) ،وعنو بغَت عزو أبو طاىر الفَتوز أابدي ُب
بصائر ذوي التمييز (ٕ)ٜٗ٘/
(ٗ) هتذيب اللغة لؤلزىري (ٔ)ٔٙٓ/
(٘) هتذيب اللغة لؤلزىري (٘)ٙٔ/
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اٟتلم ابٞتهل الذي ىو ضد العقل ومنو قو٢تم:
فإإنكنت إ ننحمتاج إاإنىلانِلم إإننىل إ ن ن ن ىلانِجلَهإإإيفنعنم إإإانِ

إ إاَ مننأ إإإى ن

ويلنفَإإإٌلِنْم لْم لإإإننمإإإالم لنن إ إنِن ن

ويلنفَإإإإإٌلِنْم ل هإإإإإيفنماجلَهإإإإإيفن إإإإإٌ ن ن

فَمإإإإإإَنقإإإإإإا ن إإإإإإى نٍنفإإإإإإن ٍن إإإإإإى ن

ن

و إإإإَنقإإإإا ن إإإإى نٍنفإإإإن ٍِّن إإإإى

ن

()1

ن

وقـ ـال ادل ـتـنـ ـيب(ٕ):
ىلذِنقُإإإيف:نرف إ إاإنقإإإا :نْ ْ إإإنن ى إ إ ن ن و م إإننِْىتإإًنعننغإإمن ى إ لنجهإإيفن ن
ن

ن

وقاؿ آخر(ٖ):
ىلذِنت إ نمإ نِجلهإإيفنوِل إإننقا إ ِإ ن ن وخإإإمتنأَإإإانقإإإل نفإإإال ننأف إإإيفن ن
وْكإإَنىلذِنأ تإإى نن إإَنْإإُصن ت إىناإ ن

وملنَإإإٌنن إ إ نِل إإإننفاجلهإإإيفنأ إ إيفن ن
ن

ن

(ٔ) ذكره ابن قتيبة ُب عيوف األخبار (ٔ ،)ٗٓٗ/واٞتاحظ ُب الربصاف والعرجاف (صٕٖ) ،وابن حباف ُب
روضة العقبلء (صٕٓٔ) ،وأبو حياف ُب البصائر والذخائر (ٗ ،)ٕٓٚ/واألصفهاين ُب ٤تاضرات
األدابء (ٔ ،)ٕٜٛ/والعسكري ُب الصناعتُت (ص٘ٓٔ) ،ومل يتفقوا ُب نسبتو.
(ٕ) ىو ُب شرح ديوانو ا١تنسوب أليب العبلء ا١توسوـ ٔتعجز أٛتد (ص ،)ٖٜوُب الواسطة بُت ا١تتنيب وخصومو
للجرجاين (صٕ .)ٛوإليو نسبو البكري ُب ٝتط الآليل ُب شرح أمايل القايل (ٔ .)ٖٚٚ/وذكره الفَتوز
أابدي ُب البصائر (ٕ )ٜٗ٘/ومل ينسبو.
(ٖ) نسبو الز٥تشري ُب ربيع األبرار (٘ )ٖٕٔ/لصاّب بن جناح ،وذكره ابن حباف ُب روضة العقبلء
(صٖٕٔ).
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ومنو قوؿ النابغة اٞتعدي(ٔ) ُب رسوؿ هللا ﷺ:
وال خَيْرَ فِي حِهْمٍ إِذا نَمْ تَكُنْ نَه

بههدارِ حت ي ههي وَه ْدَ حت كَْ حتكَه ا

وال خ ه َ ج لٍ همٍ إذا ن ك هنْ ن ه

حهههههههيمم إذا دههههههَ كو رَ اادهههههرَ كَوْههههه َ ا

و٧تد ُب كتاب هللا تعاىل :اٟتلم اترة يُقرف ابلعلم كقولو سبحانوَ ﴿ :وإِف هللا لَ َعلِ ٌيم
حلِيم﴾ واترة قرف ابلشُّكر ُب قولو تعاىل﴿ :وهللا ش ُك ِ
ضم مع الغفراف
ور َحل ٌيم﴾ ،واترة ُ
َ ٌ
َ ٌ
ور َحلِ ٌيم﴾(ٕ).
ُب قولو تعاىل﴿ :وهللا غَ ُف ٌ
ويتلخص لنا أهنم فسروا اٟتلم :باألناة(ٖ) ،وبالعقل ،وبالصرب مع عفو ومقدرة،
وزاد العسكري :العلم فقاؿ(ٗ)« :واٟتلم عند العرب العلم ُب أكثر ا١تواضع» ،ولعلو أراد
العقل فإنو الفهم الذي ىو سبب حصوؿ العلم ،وىو ضد الطيش والسفو.
(ٔ) ذكره ابن قتيبة ُب غريب اٟتديث (ٔ ،)ٖٙٓ/وا٠تطايب ُب غريب اٟتديث (ٔ ،)ٜٔٓ/واألنباري ُب
الزاىر ُب معاين كبلـ الناس (ٔ ،)ٔٚ٘/وىو ُب دالئل النبوة أليب نعيم (ص ،)ٗ٘ٛوللبيهقي
(.)ٕٖٕ/ٙ
(ٕ) بصائر ذوي التمييز للفَتوز أابدي (ٔ)ٖٜٙ/
(ٖ) اٟتلم واألانة خصلتاف مستقلتاف كما قاؿ رسوؿ هللا ﷺ ألشج عبد قيس ُب حديث مسلم (:)ٔٚ
«إف فيك خصلتُت ٭تبهما هللا اٟتلم واألانة» ،وبينهما فرؽ لطيف انظر فروؽ أيب ىبلؿ (ٔ)ٕٖٓ/
ومشارؽ عياض (ٔ)ٗ٘/
(ٗ) التلخيص ُب معرفة أٝتاء األشياء (ص)ٜٛ
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(ٔ)

قاؿ ا٢تروي

يد﴾« :جاء ُب
ت ْ
اٟتَلِ ُيم الرِش ُ
ُب قوؿ هللا تعاىل﴿ :إِن َ
ك َألَنْ َ

التفسَت :أنو كناية عن أهنم قالوا :إنك ألنت السفيو اٞتاىل ،وقيل :أهنم قالوه على
وجو االستهزاء ،قاؿ ابن عرفو :وىذا من أشد ِسباب العرب أف يقوؿ الرجل لصاحبو
إذا استجهلو اي حليم أي :أنت حليم عند نفسك ،وسفيو عند الناس .ومنو قولو عز

وجل﴿ :ذُ ْؽ إِن َك أَنْ َت الْ َع ِز ُيز الْ َك ِرًنُ﴾ أي :بزعمك وعند نفسك وأنت ا٢تُت عندان»
أ.ىػ.
وُب اسم هللا اٟتليم يقوؿ القاضي عياض(ٕ)« :واٟتليم من أٝتاء هللا ٔتعٌت العفو
والصفوح مع القدرة» ،وفسره األزىري

(ٖ)

ابلصبور ،وقاؿ أبو عبيد ا٢تروي(ٗ)« :معناه

الذي ال يستخفو عصياف العصاة ،وال يستفزه الغضب عليهم ،ولكنو جعل لكل شيء
مقدارا فهو منتو إليو» .وُب أساس الببلغة(٘)« :وهللا حليم عن العصاة :ال يعاجلهم
ً
ابلعقاب».
وعقد أبو ىبلؿ ُب فروقو فصبلً بُت اٟتلم والصرب ،وبينو واإلمهاؿ ،و٦تا قالو ُب
األوؿ(« :)ٙأف اٟتلم ىو اإلمهاؿ بتخخَت العقاب ا١تستحق  ...وال يصح اٟتلم إال ٦تن
(ٔ) الغريبُت ُب القرآف واٟتديث للهروي (ٕ)ٗٛٛ/
(ٕ) مشارؽ األنوار لعياض (ٔ)ٜٔٙ/

(ٖ) هتذيب اللغة لؤلزىري (٘)ٜٙ/
(ٗ) الغريبُت ُب القرآف واٟتديث للهروي (ٕ ،)ٗٛٛ/وعنو ابن األثَت ُب النهاية بغر عزو (ٔ)ٖٖٗ/
(٘) أساس الببلغة للز٥تشري (ٔ)ٕٔٔ/
( )ٙالفروؽ اللغوية للعسكري (صٕٓٓ)ٕٓٔ-
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يقدر على العقوبة وما ٬تري ٣تراىا من التخديب  ...وال يقاؿ لتارؾ الظلم :حليم ،إ٪تا
يقاؿ :حلم عنو ،إذا أخر عقابو أو عفا عنو ولو عاقبو كاف عادالً .وقاؿ بعضهم :ضد
اٟتلم السفة ،وىو جيد ألف السفو خفة وعجلة ،وُب اٟتلم أانة وإمهاؿ ،وقاؿ ا١تفضل:
السفو ُب األصل قلة ا١تعرفة بوضع األمور مواضعها وىو ضعف الرأي .قاؿ أبو ىبلؿ:
وىذا يوجب أنو ضد اٟتلم ألف اٟتلم من اٟتكمة ،واٟتكمة وجود الفعل على جهة
الصواب ،قاؿ ا١تفضلٍ :ب أجري السفة على كل جهل وخفة ... ،وأصل اٟتلم ُب
العربية اللُت ،ورجل حليم أي لُت ُب معاملتو ُب اٞتزاء على السيئة ابألانة» أ.ىػ.
و٦تا قالو ُب الثاين(ٔ)« :كل حلم إمهاؿ وليس كل إمهاؿ حلماً ،ألف تعاىل لو
أمهل من أخذه مل يكن ىذا اإلمهاؿ حلماً ألف اٟتلم صفة مدح واإلمهاؿ على ىذا
الوجو مذموـ .وإذا كاف األخذ واإلمهاؿ سواء ُب االستصبلح فاإلمهاؿ تفضل،
واالنتقاـ عدؿ .وعلى ىذا ٬تب أف يكوف ضد اٟتلم السفو  ...أال ترى أنو قد يكوف
الشيء سفهاً وإف مل يكن ضده حلماً ،وىذا ٨تو صرؼ الثواب عن ا١تستحق إىل غَته
ألف ذلك يكوف ظلماً من حيث حرمة من استحقو ويكوف سفهاً من حيث وضع ُب
غَت موضعو ،ولو أعطي مثل ثواب ا١تطيعُت من مل يطع مل يكن ذلك ظلماً ألحد ولكن
كاف سفهاً ألنو وضع الشيء ُب غَت موضعو ،وليس ٬تب أف تكوف إاثبة ا١تستحقُت
حلماً وإف كاف خبلؼ ذلك سفهاً .فثبت بذلك أف اٟتلم يقتضي بعض اٟتكمة وأف
السفة يضاد ما كاف من اٟتلم واجباً ال ما كاف من تفضبلً وأف السفة نقيض اٟتكمة ُب
كل وجو» انتهى ا١تقصود منو.
(ٔ) الفروؽ اللغوية للعسكري (صٕٔٓ)ٕٕٓ-
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فعلى العاقل الذي عرؼ موطن ا٠تَت ُب العلم فطلبو وًب لو ٖتصيلو أال يفوت
ضم فضل اٟتلم إىل ما عنده من علم فإف خَت ما زين العامل :حلم ُب خلقو؛ وىو
السؤدد(ٔ)« ،وكاف يقاؿ :من حلم ساد ،ومن تفهم ازداد ،والعرب تقوؿ :احلم
تسد»(ٕ).
(ٗ)
(ٖ)
واٟتلم على ىذا أوسع من العقل وأرفع  .قاؿ اٟتكيم الًتمذي « :قولو :حلماً

ُب علم .فاٟتلم سعة ا٠تلق وإذا توسع ا١ترء ُب أخبلقو ومل يكن لو علم افتقد ا٢تدى
وضل ألف توسعو يرمي بو إىل هنمات النفس فيحتاج إىل علم يقف بو على اٟتدود.
وإذا كاف لو علم ومل يكن ىناؾ حلم ساء خلقو وتكرب بعلمو ألف العلم لو حبلوة،
ولكل حبلوة شره فيضيق أخبلقو ويرمي بو ضيق خلقو إىل شره النفس وحدهتا فيكوف
صاحب عنف وخرؽ ُب األمور فيضيع علمو» أ.ىػ.
وقاؿ أبو عبد هللا ابن قيم اٞتوزية(٘)« :فليس صاحب العلم والفتيا إىل شيء أحوج منو
إىل اٟتلم والسكينة والوقار ،فإهنا كسوة علمو وٚتالو ،وإذا فقدىا كاف علمو كالبدف
العاري من اللباس  ...والناس ىاىنا أربعة أقساـ :فخيارىم من أوٌب اٟتلم والعلم،
وشرارىم من عدمهما ،الثالث :من أوٌب علماً ببل حلم ،الرابع عكسو .فاٟتلم زينة العلم
(ٔ) انظر ما نقلو ابن مفلح ُب اآلداب الشرعية (ٕ)ٕٔ٘/

(ٕ) عيوف األخبار البن قتيبة (ٔ)ٖٜٚ/
(ٖ) انظر هبجة اجملالس البن عبد الرب (صٖٗٔ)
(ٗ) نوادر األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ للحكيم الًتمذي (ٗ)ٔٔ/
(٘) إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت البن القيم ()ٔٓٚ/ٙ
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وهباؤه وٚتالو وضده الطيش والعجلة واٟتدة والتسرع وعدـ الثبات .فاٟتليم ال يستفزه
البدوات ،وال يستخفو الذين ال يعلموف ،وال يقلقو أىل الطيش وا٠تفة واٞتهل ،بل ىو
وقور اثبت ذو أانة ٯتلك نفسو عند ورود أوائل األمور عليو ،وال ٘تلكو أوائلها
ومبلحظتو للعواقب ٘تنعو من أف تستخفو دواعي الغضب والشهوة فبالعلم تنكشف لو
مواقع ا٠تَت والشر والصبلح والفساد ،وابٟتلم يتمكن من تثبيت نفسو عند ا٠تَت فيؤثره
ويصرب عليو وعند الشر فيصرب عنو ،فالعلم يعرفو رشده واٟتلم يثبتو عليو  ...والوقار
والسكينةٙ ،ترة اٟتلم ونتيجتو» أ.ىػ.
وقاؿ« :فما قُرف شيء إىل شيء أحسن من حلم إىل علم ومن رٛتة إىل علم  ...فاقًتاف
العفو ابلقدرة كاقًتاف اٟتلم والرٛتة ابلعلم ألف العفو إ٪تا ٭تسن عند القدرة وكذلك اٟتلم
والرٛتة إ٪تا ٭تسناف مع العلم»(ٔ) .واب﵁ تعاىل التوفيق.

(ٔ) بدائع الفوائد البن القيم (ٔ)ٛٓ/
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م

ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:م م
[ٕ ]- ٛمحدثـامأبومخقـؿة مثـامجرؼر مسنمدفقل مسن مأبقه مسن مأبي مػرؼرةم
ضال:مطانمؼؼول :مأدغوامؼامبينمصروخ ،مصؾومطانماظعؾممععؾؼاً مباظـرؼامظؽانمصقؽممعنم
ؼؿـاوظه.م م
ال أبس بسنده ألجل االختبلؼ ُب سهيل ،وىو صحيح عن أيب ىريرة  فقد
اتبعو غَته وكاف أبو ىريرة  يكثر من قوؿ ىذا ،فروي عنو من غَت ما طر ٍيق ،وبغَت
(ٔ)

ما لفظ ،ومنها ما رواه أبو عبد الرٛتن عبد هللا بن أٛتد من طريق أيب يزيد ادلدين

عنو  ،ورواه غَته من طريق أيب سلمة موىل آل ربيعة(ٕ) ،ومن طريق أيب حازم
األشجعي(ٖ) ،ومن طريق أيب أيوب(ٗ) ،وأيب ادلهزم(٘) ،وسعيد بن ميناء( ،)ٙوخالد بن
سعد( ،)ٚوعطاء بن أيب رابح(.)ٛ

(ٔ) رواه عبد هللا ُب كتاب الزىد ألٛتد (ص ،)ٜٔٗومن طريقو أبو نعيم ُب اٟتلية (ٔ )ٖٖٛ/وفيو ليث بن
خالد لو ترٚتة ُب تعجيل ا١تنفعة (ٕ )ٕٔٙ/البن حجر ال تصفو ُب ا١تقبولُت.
(ٕ) رواه علي بن حجر ُب حديث :إٝتاعيل بن جعفر بن أيب كثَت (ص ،)٘ٓٛومل أعرفو.
(ٖ) رواه ا٠تطيب ُب ا١تتفق وا١تفًتؽ (ٖ)ٖٜ٘/
(ٗ) رواه ابن أيب خيثمة ُب التخريخ الكبَت السفر الثاين (ٕ )ٚٙٙ/وسنده جيد.
(٘) ا١تصدر السابق (ٕ ،)ٚٙٙ/وأبو ا١تهزـ مًتوؾ
( )ٙرواه ٘تاـ ُب فوائده (ٔ ،)ٕٔٓ/وفيو إبراىيم ا٠توزي مًتوؾ.
( )ٚأخبار أصبهاف أليب نعيم (ٔ)ٕٗ/
( )ٛا١تصدر السابق وُب سنده مًتوؾ.
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وروي مرفوعاً؛ والظاىر أنو وقع فيو إدراج ،ففي شرح مشكل الطحاوي(ٔ)،

وشعب إٯتاف البيهقي(ٕ) ،عن األعمش عن أيب صاّب عن أيب ىريرة يرفعو« :ويل للعرب

للعرب من شر قد اقًتب ،أفلح من كف يده .تقربوا اي بٍت فروخ إىل الذكر فإف العرب
قد أعرضت وهللا ،وهللا إف منكم رجاالً لو كاف العلم ابلثراي لنالوه» .وُب رواية أليب نعيم

فرؽ بُت قوؿ أيب ىريرة وا١ترفوع(ٖ).

وصح مرفوعاً ُب فضل العجم من حديث أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا
ﷺ« :لو كاف الدين عند الثراي ،لذىب بو رجل من فارس  -أو قاؿ  -من أبناء
فارس حىت يتناولو»(ٗ) .ولو شاىد غريب من حديث ابن مسعود عند أيب نعيم(٘).






قولو( :أدنوا اي بٍت فروخ) أي اقًتبوا كما ُب الرواية ا١تذكورة أعبله ،إىل العلم
والذكر ذلك أنو ُب رواية ابن أيب خيثمة أف أاب أيوب قاؿ« :دخل أبو ىريرة مسجد
النيب ﷺ فرأى حوؿ ا١تنرب بٍت فروخ فقاؿ :أراكم اي بٍت إٝتاعيل متكئُت على
اٟتشااي ،وبٍت فروخ حوؿ ا١تنرب ،منرب رسوؿ هللا ﷺ؟ موتوا بٍت فروخ وأان معكم».

(ٔ) شرح مشكل اآلاثر ( ،)ٙٙ/ٙوسنده جيد .ومن طريقو أبو نعيم ُب أخبار أصبهاف (ٔ ،)ٕٕ/وقد أشار
الطحاوي إىل اإلدراج.
(ٕ) شعب اإلٯتاف للبيهقي ()ٕٗٙ/ٚ

(ٖ) أخبار أصبهاف (ٔ ،)ٕٗ-ٕٖ/واقتصر على ا١ترفوع ُب اٟتلية ( ،)ٕٙ٘/ٛوىو كذلك عند أيب داود ُب
ُب السنن (ٗ )ٜٚ/ونعيم بن ٛتاد ُب الفنت (ٔٔٗٓ/وٖ )ٔٚوغَتىم.
(ٗ) رواه البخاري ( )ٜٗٛٚومسلم ( )ٕ٘ٗٙواللفظ لو.
(٘) أخبار أصبهاف أليب نعيم (ٔ)ٕٗ/
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وفروخ اسم أعجمي(ٔ) ،قيل :إنو «فارسي ومعناه السعيد طالعو»(ٕ) ،وقاؿ
صاحب العُت(ٖ) أنو« :من ولد إبراىيم ،كثر نسلو و٪تى عدده ،وىو الذي ولد العجم
الذين ىم ُب وسط الببلد يعٍت :العراؽ» أ.ىػ .أراد الفرس فهم عجم العراؽ ،وىكذا
األحاديث ا١ترفوعة ا١تاضية أكثرىا ُب تعيُت فارس وسلماف  .وعممها غَته فقاؿ
عياض(ٗ)« :قيل :ىو أبو العجم ،ابن إلبراىيم وأخ إلٝتاعيل» ،زاد تقي الدين ابن دقيق
العيد(٘)« :بعد إٝتاعيل وإسحاؽ».
قلتُ :ب ىذا نظر ولو قيل :من ذريتو لرٔتا كاف أقرب ،فإف حكاية إبراىيم وولديو
وما جرى لو  معهما مفصلة ُب كتاب هللا عز وجل وزادىا تفصيبلً ما ورد من
قصتهم ُب سنة رسولو ﷺ ،ولو كاف لو ولد غَت٫تا لكاف الداعي لذكره موجوداً،
وهللا تعاىل أعلم.
على أف الطربي ُب أترٮتو( )ٙكاف قد ذكر أف إبراىيم  تزوج امرأتُت غَت سارة
سارة وىاجر؛ وأ٧تب منهما أكثر من عشرة من الذكور ،وساؽ أٝتاءىم ومل يسمي

(ٔ) ومنع من التصريف كما قاؿ ابن منظور ُب اللساف (ٖ)ٗٗ/
(ٕ) ذكره مرتضى الزبيدي ُب اتج العروس ()ٖٔٗ/ٚ
(ٖ) العُت (ٗ ،)ٕٖ٘/وعنو األزىري ُب التهذيب ( ،)ٕٔ٘/ٚوعن ىذا ابن األثَت ُب النهاية (ٖ،)ٕٗ٘/
واقتصر ابن سيده على كونو من ولد إبراىيم ،ا﵀كم وا﵀يط األعظم (٘.)ٔٚ٘/
(ٗ) مشارؽ األنوار لعياض (ٕ)ٔٙٛ/
(٘) شرح اإل١تاـ أبحاديث األحكاـ البن دقيق (ٗ)ٕٛٛ/
( )ٙأتريخ األمم وا١تلوؾ أليب جعفر ابن جرير الطربي (ٔ)ٔٛٙ-ٔٛ٘/
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فيهم فروخٍ .ب إف نسب فارس يتجاوز إبراىيم  فيما ذكر أىل األنساب(ٔ) وهللا
تعاىل أعلم.
قاؿ اٟتسُت بن مسعود البغوي(ٕ)« :قولو :اي بٍت فروخ ،أراد هبم العجم ،نسبهم
إىل فروخ لكثرة ما فيهم من ىذا االسم» ،وىذا تعليل متُت منو ،وقد تكرر االسم ُب
ٚتع من ا﵀دثُت ومل يُذكر ُب األنساب ٦تا يعٍت أنو ٣ترد اسم فيهم.

وجاء تفسَته بنحو من ىذا عند أيب نعيم(ٖ) عن ابن عيينة« ،قيل لسفياف :اي أاب

دمحم ،من بنو فروخ؟ قاؿ :من مل يكن من العرب».
وخصو بعضهم فقاؿ« :أراد أبو ىريرة ىاىنا ا١توايل ،وكاف خطابو ألىب حازـ»،
(٘)

وىو قوؿ عياض ومن تبعو(ٗ) ،وال ٮتتلف عما قبلو لكنو أوجو .روى ابن أيب خيثمة
(٘)

خيثمة

بسند صحيح إىل أيب ا١تهزـ وىو مًتوؾ يقوؿ« :كاف أبو ىريرة ٭تدثنا إىل

جنب منرب رسوؿ هللا ﷺ وكنا ٨تن ا١توايل نستبق إليو» ،وُب صحيح مسلم( )ٙعن
(ٔ) منهم من جعلهم من ولد ساـ بن نوح ،وقيل غَته وانظر :أتريخ الطربي (ٔ ،)ٕٔٙ/وأنساب الصحاري
(ٔ ٙٓ/وٗٙوٖ )ٙٚتقيق د/دمحم إحساف النص الطبعة الرابعة ٕٔٗٚىػ .ومروج الذىب للمسعودي
(ٜٔٗ/وٕٓٔ) ،وا١تنتظم البن اٞتوزي (ٔ ،)ٕٗٛ/وكشف ا١تشكل لو (ٖ ،)ٗٔٔ/ومعجم البلداف
لياقوت (ٗ ،)ٕٕٙ/والتوضيح البن ا١تلقن (ٖٕ.)ٖٜٖ/
(ٕ) شرح السنة للبغوي (ٔ)ٕٗٚ/
(ٖ) أخبار أصبهاف أليب نعيم (ٔ)ٕٗ/
(ٗ) إكماؿ ا١تعلم لعياض (ٕ ،)ٖ٘/وعنو النووي ُب شرح مسلم (ٖ ،)ٔٗٓ/وعنو ببل عزو :أبو العباس
القرطيب ُب ا١تفهم (ٔ ،)٘ٓٚ/والسيوطي ُب حاشيتو على مسلم (ٕ)ٖٗ/
(٘) أتريخ ابن أيب خيثمة الكبَت السفر الثاين (ٕ)ٚٙٙ/
( )ٙصحيح مسلم (ٕٓ٘)
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أيب حازـ سلماف األشجعي موىل عزة األشجعية قاؿ :كنت خلف أيب ىريرة  وىو
يتوضخ للصبلة فكاف ٯتد يده حىت تبلغ إبطو فقلت لو :اي أاب ىريرة ما ىذا الوضوء؟
فقاؿ :اي بٍت فروخ أنتم ىاىنا؟ لو علمت أنكم ىاىنا ما توضخت ىذا الوضوءٝ ،تعت
خليلي ﷺ يقوؿ« :تبلغ اٟتلية من ا١تؤمن ،حيث يبلغ الوضوء».
قولو( :فلو كان العلم معلقاً) وُب رواية ُب ا١ترفوع(ٔ)( :الدين) وُب أخرى
(اإلٯتاف) ،أراد ا١تبالغة ُب البعد ،والتعليق« :أف يناط الشيء ابلشيء العايل ...تقوؿ:
علقت الشيء أعلقو تعليقاً .وقد علق بو ،إذا لزمو»(ٕ)« ،وعلق ابلشيء :نشب بو»(ٖ)،
وىو« :التشبث ابلشيء ،يقاؿ :علق الصيد ُب اٟتبالة»(ٗ).
قولو( :ابلثراي)« ،الثاء والراء واٟترؼ ا١تعتل أصل واحد ،وىو الكثرة ،وخبلؼ
(٘)
فعلم على النجم
اي
ر
الث
و
،
اليبس ...ومنو ٝتي الرجل ثرواف ،وا١ترأة ثروى ٍب تصغر ثراي»
ٌ

النجم ا١تعروؼ كما البيت اسم غالب على الكعبة ،وا١تدينة على بلدة النيب ﷺ(،)ٙ
()ٙ
٧تما»(ٔ) ،وىو« :أوؿ ٧توـ
:
ظاىرة
أ٧تم
ستة
وىي
اي
ر
الث
تسمي
العرب
و
«
،
ﷺ
ً

(ٔ) صحيح مسلم ()ٕ٘ٗٙ
(ٕ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٗ)ٕٔ٘/

(ٖ) العُت (ٔ ،)ٕٔٙ/وا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٔ)ٕٓٛ/
(ٗ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (ص)ٜ٘ٚ
(٘) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٔ)ٖٚٗ/
( )ٙفتح الباري البن حجر (ٖ )ٗٗٓ/و(ٗ)ٛٔ/
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الصيف»(ٕ) ،وطلوعو« :صباحاً الثنيت عشرة ليلة ٘تضي من شهر آاير وىو شهر
مايو(ٖ)» .قاؿ أبو اٟتسن ابن سيده« :الثراي من الكواكبٝ ،تيت بذلك لغزارة نوئها،
وقيلٝ :تيت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآهتا فكخهنا كثَتة العدد ،ابإلضافة إىل
ضيق ا﵀ل .ال يتكلم بو إال مصغراً وىو تصغَت على جهة التكبَت»(ٗ) أ.ىػ.
وقاؿ العسكري(٘)« :والثراي تصغَت ثروى .وأصلها من الكثرة .وٝتيت بذلك لكثرة
عدد ٧تومها .ومنو الثراء ،كثرة ا١تاؿ» ،و٨توه أليب ا١توسى ا١تديٍت وقاؿ(« :)ٙالثروة :العدد
الكثَت ،ومنو ٝتي الثراي ،وىو تصغَت ثروى لكثرة كواكبها» .قاؿ أبو السعادات ٣تد
الدين ابن األثَت« :ويقاؿ :إف خبلؿ أ٧تم الثراي الظاىرة كواكب خفية كثَتة العدد»(.)ٚ
وخصت الثراي ُب كبلمهم ابلشرؼ والرفعة(.)ٛ
ُ

قولو( :لكان فيكم من يتناولو) «وا١تراد ا١تبالغة ُب انقيادىم لئلسبلـ واإلٯتاف،

(ٔ) غريب القرآف البن قتيبة (ص،)ٕٗٚ

(ٕ) األزمة وتلبية اٞتاىلية لقطرب (صٕ٘)
(ٖ) التمهيد البن عبد الرب (ٖٔ ،)ٖٔٙ/وشرح ابن بطاؿ على البخاري ( ،)ٖٔٙ/ٙوشرح الباجي على
ا١توطخ ا١توسوـ اب١تنتقى (ٗ)ٕٔٚ/
(ٗ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٓٔ)ٕٓ٘/
(٘) التلخيص ُب معرفة أٝتاء األشياء للعسكري (ص)ٕ٘ٛ
( )ٙاجملموع ا١تغيث ُب غرييب القرآف واٟتديث البن ا١تديٍت (ٔ)ٕٕٙ/
( )ٚالنهاية ُب غريب اٟتديث واألثر البن األثَت (ٔ)ٕٔٓ/
( )ٛا١تفهم للقرطيب (ٕ)ٔٗٗ/
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صور اإلٯتاف عيناً وكاف بعيداً غاية البعد؛ لتناولو ووصل إليو رجاؿ منهم ببذؿ
يعٍت :لو ُ

٣تهودىم»(ٔ).

(ٕ)
واختلفوا ُب تعيينهم ،ففي الصحيحُت عن أيب ىريرة  قاؿ« :كنا جلوساً
ين ِمْنػ ُه ْم لَما يػَْل َح ُقوا هبِِ ْم﴾ ،قاؿ:
عند النيب ﷺ فخنز ْ
لت عليو سورة اٞتمعةَ ﴿ :و َ
آخ ِر َ
قلت :من ىم اي رسوؿ هللا؟ فلم يراجعو حىت سخؿ ثبلاثً  -وفينا سلماف الفارسي 

 وضع رسوؿ هللا ﷺ يده على سلماف ٍب قاؿ :لو كاف اإلٯتاف عند الثراي لنالورجاؿ  -أو رجل  -من ىؤالء».
قاؿ أبو حفص سراج الدين ابن ا١تلقن(ٖ)« :وُب اآلخرين أقواؿ(ٗ) :التابعوف ،أو
العجم ،أو أبناؤىم ،أو كل من كاف بعد الصحابة ،أو كل من أسلم إىل يوـ القيامة.
وأحسن ما قيل فيهم  -كما قاؿ القرطيب  -أهنم أبناء فارس ،بدليل ىذا اٟتديث ،وقد
ظهر ذلك عياانً ،فإنو ظهر فيهم الدين وكثر العلماء ،وكاف وجودىم كذلك دليبلً من
أدلة صدقو» أ.ىػ.
وقاؿ أبو ا١تظفر عوف الدين ابن ىبَتة(٘)ُ« :ب ىذا اٟتديث ما يدؿ على أف
(ٔ) شرح ا١تصابيح البن ا١تلك الكرماين ()ٜٖٗ/ٙ
(ٕ) صحيح البخاري ( ،)ٜٗٛٚومسلم ()ٕ٘ٗٙ
(ٖ) التوضيح شرح اٞتامع الصحيح البن ا١تلقن (ٖٕ ،)ٖٜٖ/وعنو ببل عزو ابن حجر ُب فتح الباري
()ٖٙٗ/ٛ
(ٗ) روى ٚتع منها الطربي ُب جامع البياف ُب أتويل آي القرآف (ٖٕ )ٖٚٚ-ٖٖٚ/واختار التعميم ٦تن بعد
بعد الصحابة .وانظر كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت البن اٞتوزي (ٖ)ٗٔٔ/
(٘) اإلفصاح عن معاين الصحاح ()ٕٚٓ/ٙ
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اإلٯتاف والدين يكوانف ُب فارس؛ وقد ابف قوؿ رسوؿ هللا ﷺ ُب صاحيب ىذا
الكتاب :و٫تا اإلماماف :أبو عبد هللا دمحم بن إٝتاعيل ،وأبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج،
وكبل٫تا فارسياف .إىل غَت٫تا من أئمة العلم ُب فنوف العلم ،وأنواع أقساـ الدين
والفضائل» أ.ىػ.
قلت :وفيما قااله نظر ،يوضحو قوؿ أيب عبيد البكري ُب بلدانو(ٔ)« :والعرب إذا
ذكرت ا١تشرؽ كلو قالوا :فارس ،فخراساف من فارس؛ وعلى ىذا أتويل حديث النيب
ﷺ« :لو كاف اإلٯتاف ابلثراي لنالو رجاؿ من فارس» :أنو عٌت أىل خراساف ،ألنك
طلبت مصداؽ ىذا اٟتديث ُب فارس مل ٕتده ال أوالً وال آخراً ،وٕتد ىذه الصفة
إ ْف َ
نفسها ُب أىل خراساف ،دخلوا ُب اإلسبلـ رغبة ،ومنهم العلماء والنببلء وا﵀دثوف
وجدت نصفهم من
ت ا﵀دثُت ُب كل بلد،
َ
والنساؾ وا١تتعبدوف .وأنت إذا حصر َ
خراساف ،وجل رجاالت الدولة من خراساف :الربامكة ،والقحاطبة ،وطاىر ،وبنوه،
ٜتدت مل تبق ٢تم بقية تُذكر،
وعلي بن ىاشم ،وغَتىم .وأما أىل فارس فإ٪تا كانوا كنا ٍر
ْ
وال شريف يعرؼ ،إال ابن ا١تقفع وابنا سهل :الفضل واٟتسن» أ.ىػ.

ويشهد ٢تذا أف اإلمامُت ا١تذكورين ُب كبلـ ابن ىبَتة اآلنف :خراساين وٓتاري،

(ٔ) معجم ما استعجم من أٝتاء الببلد وا١تواضع (ٕ ،)ٜٗٓ/ونقل كبلمو ا١تناوي ُب فيض القدير
(٘ ،) ٖٕٕ/لكنو عزاه ١تعجم البلداف وىو اسم ينصرؼ إىل كتاب شهاب الدين ايقوت اٟتموي وليس
فيو ىذا النص وال ما يقاربو.
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وُب موازنة بُت البلدين  -أعٍت فارس وخراساف  -يقوؿ مشس الدين البشاري(ٔ):
«قرأت ُب كتاب ٓتزانة عضد الدولة :أىل فارس أٓتع الناس بطاعة السلطاف وأصربىم
على الظلم ،وأثقلهم خراجاً وأذ٢تم نفوساً ،وفيو :أىل فارس مل يعرفوا عدالً قط فإف قاؿ
قائل :أوليس قد مدحهم النيب ﷺ حيث يقوؿ :لو أف اإلٯتاف ابلثراي لتعلق بو
رجاؿ من أىل فارس؟! قيل لو :خراساف وفارس كانتا عند العرب شيئاً واحداً .ومىت
أخرجت خراساف مثل ابن ا١تبارؾ ،وابن
أخرجت عا١تاً قط مذكوراً ُب اآلفاؽ؟ وكم قد
ْ
ْ

راىويو ونظائر٫تا ُب الفقو واٟتديث؟ وإىل اليوـ ال ٗتلو من أئمة أجلة ،وفارس خالية

من ىذا الضرب وال ترى ٢تم تصنيفاً يعتمد عليو وال رٝتاً ُب العلم يرجع اليو» أ.ىػ.
ومعتمد القوؿ ا١تاضي تعيُت النيب ﷺ لسلماف الفارسي؛ وقولو ﷺ« :رجاؿ
من ىؤالء» ،كما مر ُب بعض األلفاظ ،وىو ٤تتمل ،فإنو «ٚتع اسم اإلشارة وا١تشار
إليو سلماف وحده إرادة للجنس ،و٭تتمل أف يراد هبم العجم كلهم لوقوعو مقاببلً
لؤلميُت وىم العرب ،وأف يراد بو أىل فارس»(ٕ)« ،و٭تتمل أف ا١تراد برجاؿ :رجل ويراد
بو سلماف الفارسي ،إال أنو ال يناسب نزوؿ اآلية ُب ذلك» قالو األمَت الصنعاين(ٖ).
وقاؿ علي القاري(ٗ)« :أي طائفة العجم مطلقاً ،أو من يكوف لسانو فارسياً ،أو

(ٔ) أحسن التقاسيم ُب معرفة األقاليم للبشاري (ص)ٗٗٛ
(ٕ) قالو الطييب ُب شرح ا١تشكاة (ٕٔ )ٖٜٖٖ/وعنو علي القاري ُب ا١ترقاة ()ٗٓٓ٘/ٜ
(ٖ) التنوير شرح اٞتامع الصغَت للصنعاين ()ٔٙٔ/ٜ
(ٗ) مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح ()ٕٗٓٙ/ٜ
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من بلده فارس ،وىو إقليم منو شَتاز ،واألوؿ أظهر ١تا يدؿ عليو اٟتديث الذي يليو»
أ.ىػ .يريد حديث أيب ىريرة  عند الًتمذي(ٔ) بسند ضعيف قاؿ« :ذُكرت األعاجم
عند النيب ﷺ فقاؿ النيب ﷺ :ألان هبم أو ببعضهم أوثق مٍت بكم أو
ببعضكم».
واألقرب إ ْف مل يصح توجيو البكري والبشاري أف يكوف للعجم عموماً ،ويؤيده
اختبلفهم ُب بلد منشخ سلماف  فقيل :أصبهاف ،واصطخر ،وقيل :رامهرمزي،
(ٖ)
(ٕ)
كنت رجبلً فارسياً من أىل
«
:
قاؿ

عنو
الصحابة
ُب
نعيم
أبو
وروى
،
أىوازي
ُ

أصبهاف ،من أىل قرية يقاؿ ٢تا :جي» ،وهللا تعاىل أعلم.

وُب كبلـ ابن تيمية ما يشعر ٔتوافقة من حصر الفضل ُب فارس ومن كبلمو:
«وكاف كما أخرب ،فإنو حصل ُب التابعُت واتبعيهم وىلم جرا ،من أبناء فارس مثل:
اٟتسن البصري ،ودمحم بن سَتين ،وسعيد بن جبَت ،وعكرمة موىل ابن عباس ،و٣تاىد
بن جرب ،وأضعاؼ ىؤالء ،من انلوا ذلك»(ٗ)« ،إىل من وجد بعد ذلك فيهم من
ا١تربزين ُب اإلٯتاف والدين والعلم ،حىت صار ىؤالء ا١تربزوف أفضل من أكثر العرب»(٘).
(ٔ) جامع الًتمذي (٘)ٕٚ٘/
(ٕ) انظر أنساب األشراؼ للببلذري (ٔ ،)ٗٛ٘/ومسبوؾ الذىب ١ترعي الكرمي (ص ،)٘ٚمعرفة الصحابة
البن منده (ص ،)ٕٚٙوأسد الغابة أليب اٟتسن عز الدين ابن األثَت (ٕ ،)ٕٙ٘/واإلصابة البن حجر
(ٖ)ٜٔٔ/
(ٖ) معرفة الصحابة أليب نعيم (ٖ ،)ٖٕٔٚ/بسند رجالو موثقوف.
(ٗ) اٞتواب الصحيح ١تن بدؿ دين ا١تسيح البن تيمية ()ٔٓٛ-ٔٓٙ/ٙ
(٘) اقتضاء الصراط ا١تستقيم البن تيمية (ٔ)ٗٔ٘-ٗٔٗ/
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لكنو عاد فقاؿ« :قالوا :وكاف سلماف الفارسي من أىل أصبهاف ،وكذلك عكرمة
موىل ابن عباس  وغَت٫تا ،فإف آاثر اإلسبلـ كانت أبصبهاف أظهر منها بغَتىا،
أيت بلداً بعد بغداد أكثر حديثاً من
حىت قاؿ اٟتافظ عبد القادر الرىاوي :ما ر ُ

أصبهاف»(ٔ).

إال أف ٦تا يدؿ على أنو مل يتعرض ١تسخلتنا ،كوف أصل كبلمو موجهاً لغَتىا حيث
يقوؿ(ٕ)« :أخرب ﷺ عن بطن قريب النسب :أهنم ليسوا ٔتجرد النسب أولياءه ،إ٪تا
وليو هللا وصاٟتوا ا١تؤمنُت من ٚتيع األصناؼ ،ومثل ذلك كثَت بُت ُب الكتاب والسنة،
أف العربة ابألٝتاء اليت ٛتدىا هللا وذمها ،كا١تؤمن والكافر ،والرب والفاجر ،والعامل
واٞتاىلٍ ،ب قد جاء الكتاب والسنة ٔتدح بعض األعاجم  ...وكذلك ُب سائر أصناؼ
العجم من اٟتبشة والروـ والًتؾ ،وبينهم سابقوف ُب اإلٯتاف والدين ال ٭تصوف كثرة،
على ما ىو معروؼ عند العلماء؛ إذ الفضل اٟتقيقي :ىو اتباع ما بعث هللا بو دمحماً
ﷺ من اإلٯتاف والعلم ابطناً وظاىراً ،فكل من كاف فيو أمكن :كاف أفضل.
والفضل إ٪تا ىو ابألٝتاء ا﵀مودة ُب الكتاب والسنة مثل :اإلسبلـ ،واإلٯتاف ،والرب،
والتقوى ،والعلم ،والعمل الصاّب ،واإلحساف ،و٨تو ذلك ،ال ٔتجرد كوف اإلنساف عربياً،
أو عجمياً ،أو أسود ،أو أبيض ،وال بكونو قروايً ،أو بدوايً»(ٖ) أ.ىػ.
ومن مثل هبم مل يُنسبوا إىل فارس ،فاٟتسن نسبوه ١تيساف ،وابن سَتين إىل عُت
(ٔ) اقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة أصحاب اٞتحيم البن تيمية (ٔ)ٗ٘ٔ/
(ٕ) اقتضاء الصراط ا١تستقيم (ٔ)ٖٗٔ/
(ٖ) اقتضاء الصراط ا١تستقيم (ٔ)ٗٔ٘-ٖٗٔ/
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التمر ،وكبل٫تا من مدف العراؽ اليت كانت ٖتت اٟتكم الفارسي .قاؿ الصنعاين(ٔ):
«وفيو اإلخبار هبمتهم ُب طلب العلم» ،وُب حكاية إسبلـ سلماف ما يشهد ٢تذه ا٢تمة.
وهللا تعاىل أعلم.

(ٔ) التنوير شرح اٞتامع الصغَت ()ٔٙٓ/ٜ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٖ ]- ٛمحدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمدفقلمضال:مطانمأبومػرؼرةمإذام
غظرمإزنمأبيمصاحلمضال:معامطانمسؾىمػذامأنمؼؽونمعنمبينمسؾدمعـاف.م م
سنده إىل سهيل بن ذكواف أيب صاّب السماف صحيح ،وسهيل ففيو كبلـ ،وىو مل
يدرؾ أاب ىريرة  ،ومثل ىذا يكوف ُب الغالب قد اطلع عليو من أبيو أو من أقرانو(ٔ).
واألثر رواه :البخاري ،وأٛتد بن زىَت بن حرب ُب توارٮتيهما ،وأبو داود ُب الزىد(ٕ).






وُب األثر فضل ذكواف السماف أو الزايت ا١تدين أبو صاّب ،وكخف أاب ىريرة 
رأى من فضلو وعبادتو ورقتو وحرصو على العلم ما جعلو يقوؿ فيو ىذا.
(ٔ) وقع ُب ىذا ا١توضع اختبلؼ ُب نسخ الكتاب ا٠تطية ،فا١تثبت أعبله ُب ا١تطبوع ىو ْتسب الوارد ُب
نسخة (اإلخشيد) واليت اعتمد عليها ٤تقق الكتاب .ومل تتفق نسخ (ا١تعطوش) مع الوارد ُب نسختنا،
بل وٙتة اختبلؼ بينها ،ففي النسختُت القدٯتتُت زايدة ُب السند واختبلؼ ُب ا١تنت حيث جاء فيها:
«عن سهيل عن أب يو عن أيب ىريرة قاؿ :كاف أبو ىريرة إذا نظر إىل أيب صاّب قاؿ :ما على ىذا أال
يكوف من بٍت عبد مناؼ» .وهبذا يتصل اإلسناد ،ووقع ُب النسخة (الواضحة) إبداؿ (سهيل)،
إبٝتاعيل وىو خطخ ال ريب فيو .أما ا١تنت ُب نسخة (ا١تعطوش) فهو أدؽ وأحسن ٦تا ُب نسختنا.
ويبلحظ أف من شارؾ ا١تصنف رواية األثر فيما ًب ٗتر٬تو أدانه ،وافقوا نسخة (اإلخشيد) ُب
إسقاط أيب صاّب ،ونسخة (ا١تعطوش) ُب سياؽ ا١تنت.
(ٕ) التخريخ الكبَت للبخاري (ٖ ،)ٕٙٓ/التخريخ الكبَت البن أيب خيثمة السفر الثاين (ٔ )ٜٗٛ/والسفر
الثالث (ٕ ،)ٕٖٓ/الزىد أليب داود (ص )ٖٙٚدار ا١تشكاة ٗٔٗٔىػ.
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وكخنو  يقوؿ :إ٪تا يكوف الشرؼ اٟتقيقي والرفعة ُب الدنيا بكماؿ الطاعة
والداينة والعلم ،فمن ٚتعها فما ضره أال يكوف من أىل الشرؼ اب١تعايَت الدنيوية ،ألف
الشرؼ اٟتقيقي ليس بنسب وال جاه وال منصب ،إ٪تا ىو ٔتن أدرؾ فضل العلم
والطاعة وعمل هبما فناؿ منهما قدراً رفعو بُت قرانءه وفاؽ بو أترابو ،فما ضر مثل ىذا
أال يكوف من أىل الرايسة ُب الدنيا وا١تاؿ والشهرة و٨توىا.
وٗتصيصو بٍت عبد مناؼ من قريش رغم أف ا٠تبلفة ُب عامة قريش ألف ا١تلك مل
ٮترج عنهم بعد العُمرين ،وا١تلك فبل شرؼ دنيوي بعدهٍ ،ب إف من انتسب ٢تذا النسب
كاف لو بُت الناس رفعة ،وعامتهم ذوو ثراء وكرـ وجود وعطاء ،ويلجخ إليهم الناس
ليستشفعوا هبم إىل ملوكهم لقرهبم منهم ،و١تعرفة ا١تلوؾ قدرىم ،فإف تفاخر الناس بشرؼ
النسب والكرـ وسعة الرزؽ واٞتاه والعلم والتقى كاف لبٍت عبد مناؼ نصيباً ال ٬تهل.
ولكن ما ضر من انؿ الشرؼ والرفعة ُب الدنيا ابلزىد والعلم والتقى أال يكوف من
ىؤالء وهللا تعاىل أعلم .واألثر فلو تعلق ظاىر ٔتا قبلو.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٗ ]- ٛمحدثـامأبومخقـؿةمثـامذنقىمبنمميانمسنماألسؿشمسنمأبيمصاحلم
ضال:معامطـتُمأمتـىمعنماظدغقامإالمثوبنيمأبقضنيمأجاظسمصقفؿامأبامػرؼرة .م
سنده حسن ألجل ٭تِت ،ورواه من طريقو :أبو يوسف يعقوب بن سفياف
الفسوي ،وأبو زرعة عبد الرٛتن بن عمرو الدمشقي(ٔ).






واألثر فيو أيضاً زىد وفضل أيب صاّب السماف .قولو( :ما كنت أدتٌت من الدنيا)
٭تكي رٛتو هللا تعاىل عن حالو ُب بداية الطلب وأايـ التلقيِ ،
ومن حاؿ اإلنساف وطبعو
إ ْف كرب وبلغ مراتباً عليا فيما كاف يطمح إليو :أ ْف يتذكر أايـ السعي واالجتهاد ُب فورة
النشاط والعلو ُب ا٢تمة ،ويسعد هبذه الذكرايت ويسًتوح إليها.
فيتذكر ىنا  -رٛتو هللا تعاىل  -ما كاف فيو من الفقر واٟتاجة ،وا٨تصار أمانيو
حوؿ ىدفو ،وكاف ٦تن أُشرب قلبو حب الطلب والعلم ،ومبلزمة أىلو.

(ٔ) ا١تعرفة والتخريخ للفسوي (ٔ ،)ٙٛٔ/أتريخ أيب زرعة (صٓٗ٘)
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و«التمٍت :تشهي حصوؿ األمر ا١ترغوب فيو ،وحديث النفس ٔتا يكوف وما ال
(ٔ)
أمل يقدره .قاؿ قوـ :لو ذلك الشيء الذي يرجو»(ٕ)،
...
اإلنساف
٘تٍت
و
«
،
يكوف»
ٌ

ِ
دت أف ذاؾ كاف يل :إذا ٘تنيتو»(ٖ).
«وَود ُ
وعرفو أبو القاسم الراغب األصفهاين(ٗ) بقولو« :والتمٍت :تقدير شيء ُب النفس
وتصويره فيها ،وذلك قد يكوف عن ٗتمُت وظن ،ويكوف عن روية وبناء على أصل،
لكن ١تا كاف أكثره عن ٗتمُت صار الكذب لو أملك ،فخكثر التمٍت تصور ما ال حقيقة
لو» ،قاؿ« :واألمنية :الصورة اٟتاصلة ُب النفس من ٘تٍت الشيء ،و١تا كاف الكذب
تصور ما ال حقيقة لو وإيراده ابللفظ صار التمٍت كا١تبدأ للكذب ،فصح أف يعرب عن
الكذب ابلتمٍت» أ.ىػ.
«والفرؽ بُت الرجاء ،والتمٍت أف التمٍت يكوف مع الكسل ،وال يسلك بصاحبو
طرؽ اٞتد واالجتهاد .والرجاء يكوف مع بذؿ اٞتهد وحسن التوكل ،و٢تذا أٚتع
العارفوف على أف الرجاء ال يصح إال مع العمل»(٘).

(ٔ) النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر (ٗ ،)ٖٚٙ/وأصلو ُب الغريبُت للهروي ( ،)ٖٔٚٛ/ٙؤتعناه ُب غريب
اٟتديث البن اٞتوزي (ٕ)ٖٚ٘/

(ٕ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٘)ٕٚٙ/
(ٖ) الفصيح لثعلب (صٗ)ٕٙ
(ٗ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (ص)ٚٛٓ-ٜٚٚ
(٘) بصائر ذوي التمييز للفَتوز أابدي (ٖ)ٗٛ/

ٓٛ
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ت كذا وكذا يقوؿ أبو بكر األنباري(ٔ)« :معناه :قد قدرتو،
وُب قو٢تم :قد َ٘تَنػْي ُ
وأحببت أف يصَت إيلِ .من ا١تٌت وىو ابلقدر .يقاؿ :مٌت هللا لك ما ٖتب ٯتٍت َمْنياً،
أي :قدره لك ...و٘تٌت ،يقع على ٍ
معاف ثبلثة :أحدىن٘ :تٌت :قدر شيئاً أحب أف
يبلغو ...وا١تعٌت الثاين٘ :تٌت :تبل ،وقرأ ،قاؿ هللا جل اٝتو﴿ :إِ َذا َ٘تٌَت أَلْ َقى الشْيطَا ُف ُِب
أ ُْمنِيتِ ِو﴾ ،أراد :إذا تبل ألقى الشيطاف ُب تبلوتو ...وا١تعٌت الثالث٘ :تٌتَ :ك َذب ،ووضع
ِ
اب إِال أ ََم ِاين﴾ ،أراد:
حديثاً ال أصل لو ... .وقاؿ هللا جل وعبلَ﴿ :ال يَػ ْعلَ ُمو َف الْكتَ َ
إال أ َّهنم يتمنوف على هللا الباطل .ويقاؿ :األماين ،معناىا :التبلوة .ويقاؿ :ىي
األحاديث ا١تفتعلة ا١توضوعة» أ.ىػ.
قاؿ أبو ىبلؿ(ٕ)« :التمٍت معٌت ُب النفس يقع عند فوت ٍ
فعل كاف للمتمٍت ُب
وقوعو نفع أو ُب زوالو ضرر؛ مستقببلً كاف ذلك الفعل ،أو ماضياً» .وىل ىو قوؿ
اللساف ،أـ يكوف معو اضمار القلب ١تعناه؟ ،اختار األوؿ ُب قولو تعاىل﴿ :فَػتَ َمنػ ُوا
الْموت إِ ْف ُكْنػتم ِ ِ
ُت﴾ ألهنم مل يقولوه لفظاً(ٖ).
صادق َ
َْ َ
ُْ َ
(ٔ) الزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنباري (ٕ)ٔ٘ٓ/
(ٕ) الفروؽ اللغوية أليب ىبلؿ العسكري (صٖٕٔ) ،و٠تصو وزاد عليو نشواف اٟتمَتي ُب مشس العلوـ
()ٖٜٖٙ/ٜ
(ٖ) وانظر أيضاً :كشاؼ الز٥تشري (ٔ)ٔٙٚ/
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وجاء ُب كتب أصحاب التعاريف« :التمٍت :طلب حصوؿ الشيء سواء كاف
٦تتنعا»(ٔ) ،و«األمنية :تقدير الوقوع فيما يًتامى إليو األمل»(ٕ)« ،وىو الكبلـ
٦تكنًا أو ً

ا١تتمٌت بو ...وا١تتَ َمٌت :إما ما مل يػُ َقدر ،أو قُ ِّدر بكسب ،أو بغَت كسب .واألوؿ:

معارضة ٟتكمة القدر ،والثاين :بطالة وتضييع حظ ،والثالث :ضائع و٤تاؿ»(ٖ).

قلت :مل يتحقق يل مراده؛ وٯتكن تفسَت قولو ْ -تسب ما يظهر يل  -أبنو أراد
أف يقوؿ :إف األمنية تدور بُت حالُت :ما ٯتكن وقوعو وما ال ٯتكن .واألخَتة تتضح ُب
األمنية اليت يعرؼ صاحبها أهنا لن أتتيو الستحالتها ،أو ١تعارضتها للقوانُت العقلية ،أو
بعدىا الشديد ُب التقدير والعرؼ أو ٨تو ذلك من األسباب ،فالتعلق ٔتثل ىذا من
معارضة حكمة القدر ،وفيو ترؾ الرضا ،وعدـ القناعة.
أما ما ٯتكن وقوعو ،فهو بُت حالُت :إما أف يكوف كسبو متعلق بفعل ا١تتمٍت،
فح َك َم على صاحب ىذا
فإمكانية حصولو عليو يكوف ببذؿ السبب وصرؼ اٞتهدَ .
الفعل ابلبطالة وكخنو يقوؿ :أف ىذا فعل أىل الكسل الذين يشتهوف حصوؿ مصاٟتهم
بغَت كسب ،ولو اجتهدوا لبلغوا ما أرادوه .وفيو نظر  -إف صح توجيهي لكبلمو  -فإف
اإلنساف ٭تب التفاؤؿ ،وترتيب اآلماؿ ،ورسم ا٠تطط ،والصدح أبمانيو مع بذلو السبب
ا١توصل ٢تا .فلن تكوف البطالة إال إف كانت األماين كاألحبلـ ٣ترد اشتهاء ببل فعاؿ
جادة وال بذؿ أسباب.
(ٔ) التعريفات للجرجاين (ص)ٙٙ
(ٕ) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (صٖ)ٙ

(ٖ) الكليات أليب البقاء الكفوي (صٖ٘ٔ) مؤسسة الرسالة ٜٔٗٔىػ.
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وإما أف يكوف وقوع األمنية حاصبلً؛ وال يتعلق بطلب ا١تتمٍت لو أو كسبو ،كتعلقو
فح َك َم ىنا على ىذا اٟتاؿ أبنو
ببلوغ مدة معينة ،أو حصوؿ سبب ما ،أو ٨تو ىذاَ .
ضائع و٤تاؿ ،فيكوف الضياع ىو التشهي والتمٍت وصرؼ ا٢تمة على ما يتحقق حصولو
بغَت طلب وال سعي ،وا﵀اؿ :ىو تعليق الواقع قطعاً ولو بعد حُت؛ ابلتشهي واألماين.
ولوال خشية اإلطالة  -فيما ال طائل منو -
لذىبت أضرب لكل حالة مثاالً
ُ
واحتماالً يصلح أف ٯتثل ٢تا ،وهللا تعاىل أعلم.
قاؿ اٟتافظ(ٔ)« :والتمٍت إرادة تتعلق اب١تستقبل فإف كانت ُب خَت من غَت أف
تتعلق ْتسد فهي مطلوبة ،وإال فهي مذمومة .وقد قيل :إف بُت التمٍت والًتجي عموماً
وخصوصاً ،فالًتجي ُب ا١تمكن والتمٍت ُب أعم من ذلك ،وقيل :التمٍت يتعلق ٔتا فات،
وعرب عنو بعضهم بطلب ماال ٯتكن حصولو ،وقاؿ الراغب :قد يتضمن التمٍت معٌت
الود ألنو يتمٌت حصوؿ ما يود» أ.ىػ .وُب الفرؽ بينو وبُت األمل يقوؿ ابن ا١تلقن(ٕ):
«األمل :ما أملتو عن سبب ،والتمٍت :ما ٘تنيتو من غَت سبب».






قولو( :إال ثوبُت أبيضُت) وفيو كوف غاية ما ٘تناه من الدنيا :زينة الئقة ٔتجالس
أيب ىريرة ،فإف مكانتو  من الناس معلومة و٬تلس إليو أصناؼ الناس وشرائحهم،
والنفس وإ ْف زىدت ُب الدنيا إال أهنا أتنف أف يُنظر ٢تا بعُت الشفقة واالستصغار،
(ٔ) فتح الباري البن حجر (ٖٔ)ٕٔٚ/
(ٕ) التوضيح البن ا١تلقن ()ٗٓٚ/ٕٜ
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فكاف يتمٌت أف تُسد ىذه ا٠تلة .وهللا تعاىل أعلم.
تطلعت نفسو إىل البياض ُب اللوف ،والعدد ُب الثياب ،كوف البياض قد جاء
وإ٪تا
ْ

فيو فضل عن النيب ﷺ إذ أمر بلبسها وقاؿ« :البسوا من ثيابكم البياض ،فإهنا من
خَت ثيابكم ،وكفنوا فيها مواتكم»(ٔ) ،وُكفن رسوؿ هللا ﷺ «ُب ثبلثة أثواب
سحولية»(ٕ)« ،والسحل :ثوب أبيض ،واٞتمع سحوؿ وأسحاؿ وىي ضرب من ثياب
اليمن .وال يستحق الثوب ىذا االسم حىت يكوف أبيض»(ٖ).
أما العدد فقصد بو اٟتلة ،وىي من زينة الرجاؿ ففي الصحيحُت(ٗ)« :أف عمر
بن ا٠تطاب رأى حلة سَتاء عند ابب ا١تسجد فقاؿ :اي رسوؿ هللا لو اشًتيت ىذه،
فلبستها يوـ اٞتمعة وللوفد إذا قدموا عليك» .اٟتديث ،والشاىد منو كوهنا من لباس
ا١تناسبات.
قاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ(٘)« :وأما اٟتلل فإهنا برود اليمن من مواضع ٥تتلفة
منها .واٟتلة إزار ورداء ،ال تسمى حلة حىت تكوف ثوبُت .و٦تا يبُت لك ذلك حديث
(ٔ) رواه أٛتد ُب ا١تسند (ٗ ،)ٜٗ/وابن أيب شيبة ُب ا١تصنف (ٕ ،)ٗٙٛ/وأصحاب السنن :الًتمذي
(ٔ ،)ٖٗٚ/وأبو داود (ٗ ،)٘ٔ/وابن ماجو (ٕ .)ٔٔٛٔ/بسند أقل أحوالو اٟتسن .ولو شاىد من
حديث ٝترة بن جندب ُب مسند أٛتد (ٖٖ ٖٔٛ/وٖٗ٘وٕ)ٖٛ
(ٕ) صحيح البخاري (ٗ ،)ٕٔٙومسلم (ٔٗ)ٜ
(ٖ) ٚتهرة اللغة البن دريد (ٔ)ٖٖ٘/
(ٗ) صحيح البخاري ( ،)ٛٛٙومسلم ()ٕٓٙٛ

(٘) غريب اٟتديث البن سبلـ (ٔ ،)ٕٕٛ/و٨توه ُب العُت (ٖ ،)ٕٛ/و٤تكم ابن سيده (ٕ)ٖ٘ٓ/
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عمر أنو رأى رجبلً عليو حلة قد ائتزر إبحداىا وارتدى ابألخرى فهذاف ثوابف» أ.ىػ.
وحكى األزىري أقواالً(ٔ) ُب أف اٟتلة ال تكوف إال ثبلثة ثياب ،إزار ورداء و٘تامها
العمامة ،وقيل :القميصٍ .ب صحح قوؿ أيب عبيد لداللة أحاديث السلف عليو .و٦تا
نقلو« :اٟتلة :كل ثوب جيد جديد تلبسو ،غليظ أو رقيق وال يكوف إال ذا ثوبُت»« ،وال
يزاؿ الثوب اٞتيد يقاؿ لو ُب الثياب حلة ،فإذا وقع على اإلنساف ذىبت حلتو حىت
٬تمعن لو».
وقولو( :أجالس فيهما أاب ىريرة) ،أي أحضر ٣تالسو كم سبق توجيهو .واب﵁
تعاىل التوفيق.

(ٔ) هتذيب اللغة لؤلزىري (ٖ)ٕٖٛ/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:مم م
[٘ ]- ٛمحدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمضال :مضالمضابوس :مسنمأبقهمسنمابنم
سؾاس ،ميفمضوظه:م﴿طُوغُوامضَوَّاعِنيَمبِا ْظؼِلِطِمذُفَدَا َء﴾،مإزنمضوظه:م﴿ َصإِنَّماظؾَّهَمطَانَم ِبؿَام
خ ِؾريّا﴾،مضال:ماظرجالنمؼؼعدانمسـدماظؼاضيمصقؽونمظيماظؼاضيموإسراضهمإزنم
َت ِعؿَؾُونَم َ
أحدماظرجؾنيمسؾىماألخر.م م
ُب سنده كبلـ يدور حوؿ قابوس ،وبقية رجالو ثقات .ومن طريقو أخرجو :ابن
أيب شيبة ،وابن جرير ،وابن أيب حاًب ،ووكيع الضيب ،وأبو نعيم(ٔ).






ِ
ين َآمنُوا ُكونُوا
واألثر فيو تفسَت ابن عباس  لقوؿ هللا تعاىلَ ﴿ :اي أَيػُّ َها الذ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُت إِ ْف يَ ُك ْن َغنِيًّا أ َْو
ُت ِابلْق ْسط ُش َه َداءَ َّلل َولَ ْو َعلَى أَنْػ ُفس ُك ْم أَ ِو الْ َوال َديْ ِن َو ْاألَقْػَربِ َ
قَػوام َ
ِ
ِ
ِِ
ضوا فَِإف اَّللَ َكا َف ِٔتَا
فَق ًَتا فَاَّللُ أ َْوَىل هب َما فَ َبل تَػتبِعُوا ا ْ٢تََوى أَ ْف تَػ ْعدلُوا َوإِ ْف تَػ ْل ُووا أ َْو تُػ ْع ِر ُ

تَػ ْع َملُو َف َخبِ ًَتا﴾ ،وىو متعلق ابٞتزء األخَت من اآلية وىو قولو سبحانوَ ﴿ :وإِ ْف تَػ ْل ُووا أ َْو
ضوا﴾،
تُػ ْع ِر ُ
وتوجيهو ُب القضاة ،اٟتكاـ بُت الناس ،أي إف تلووا أيها القضاة واٟتكاـ بُت

الناس و٘تيلوا إىل طرؼ دوف آخر .و«البلـ والواو والياء أصل صحيح ،يدؿ على إمالة

(ٔ) ا١تصنف البن أيب شيبة (ٗ ،)٘ٗٓ/جامع البياف للطربي ( ،)ٖٓٚ/ٜتفسَت ابن أيب حاًب (ٗ،)ٜٔٓٛ/
أخبار القضاة لوكيع (ٔ ،)ٖٕ/حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم (ٔ)ٖٕٗ/
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للشيء»(ٔ)« ،ولوى الرجل رأسو وألوى برأسو :أماؿ وأعرض»(ٕ) .وأصلها من ا١تطل(ٖ).
فقولو( :الرجالن يقعدان عند القاضي فيكون يل القاضي) يعٍت ميلو (وإعراضو
إىل أحد الرجلُت على األخر) .وىو خبلؼ العدؿ ا١تطلوب من القضاة.
وُب اآلية قوؿ آخر ،وىو أف ا٠تطاب اب١تيل واإلعراض للشهود ال للحكاـ ،أي:
إف تلووا أيها الشهداء ُب شهاداتكم فتحرفوىا وال تقيموىا ،أو تعرضوا عنها فتًتكوىا.
وىو قوؿ مروي عن ابن عباس  وٚتع غَته ،ذكرىم ابن جرير ومل يذكر ُب األوؿ
سوى ابن عباس ُ ب أثر الباب ٍب رجح القوؿ الثاين(ٗ).
وكبل القولُت ُب ا١تيل إىل طرؼ دوف اآلخر .وىذا على قراءة من قرأ (تلووا) من
اللي ،ومنهم من قرأىا بواو واحدة (تلوا) من الوالية(٘) قاؿ أبو عبيد ا٢تروي(« :)ٙوقرئ:
(وإف تلوا) فمن قرأ (تلوا) أراد :قمتم ابألمر أو أعرضتم ،من قولك :وليت األمر .ومن
قرأ (وإف تلووا) فهو من لويت فبلانً حقو لياً إذا دافعتو بو ،وقاؿ القتييب :تلووا من اللي
ُب الشهادة ،وا١تيل إىل أحد ا٠تصمُت» أ.ىػ.

(ٔ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٘)ٕٔٛ/
(ٕ) الصحاح للجوىري ()ٕٗٛ٘/ٙ

(ٖ) معاين القرآف للنحاس (ٕ ،)ٕٔٗ/وأحكامو البن العريب (ٔ)ٙٗٓ/
(ٗ) تفسَت ابن جرير جامع البياف ()ٖٔٓ-ٖٓٚ/ٜ
(٘) تفسَت الطربي ( ،)ٖٔٓ/ٜومعامل التنزيل للبغوي (ٕ)ٕٜٜ/
( )ٙالغريبُت ُب القرآف واٟتديث للهروي (٘)ٖٔٚٔ/
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قاؿ ابن اٞتوزي(ٔ)« :قولو تعاىل (وإف تلووا) قرأ ابن كثَت وانفع وأبو عمرو وعاصم
والكسائي تلووا بواوين األوىل مضمومة والبلـ ساكنة .وُب معٌت ىذه القراءة ثبلثة
أقواؿ :أحدها :أف يلوي الشاىد لسانو ابلشهادة إىل غَت اٟتق قاؿ ابن عباس :يلوي
لسانو بغَت اٟتق وال يقيم الشهادة على وجهها أو يعرض عنها ويًتكها .وىذا قوؿ
٣تاىد ،وسعيد بن جبَت ،والضحاؾ ،وقتادة ،والسدي ،وابن زيد .والثاني :أف يلوي
اٟتاكم وجهو إىل بعض ا٠تصوـ أو يعرض عن بعضهم .روي عن ابن عباس أيضاً.
والثالث :أف يلوي اإلنساف عنقو إعراضاً عن أمر هللا لكربه وعتوه ويكوف (أو تعرضوا)
ٔتعٌت وتعرضوا ذكره ا١تاوردي(ٕ) ،وقرأ األعمش وٛتزة وابن عامر (تلوا) بواو واحدة
والبلـ مضمومة وا١تعٌت :أف تلوا أمور الناس أو تًتكوا فيكوف ا٠تطاب للحكاـ» أ.ىػ.
وعلى معٌت الوالية يقوؿ القرطيب(ٖ)« :يكوف ُب الكبلـ معٌت التوبيخ لئلعراض عن
القياـ ابألمر ،وقيل :إف معٌت (تلوا) اإلعراض .فالقراءة بضم البلـ تفيد معنيُت :الوالية
واإلعراض ،والقراءة بواوين تفيد معٌت واحداً وىو االعراض .وزعم بعض النحويُت أف
من قرأ (تلوا) فقد ٟتن ،ألنو ال معٌت للوالية ىا ىنا»« .فالوالية واإلعراض طرفاف ،واللي
واإلعراض ُب طريق واحد» ،قالو ابن عطية األندلسي(ٗ).






(ٔ) زاد ا١تسَت البن اٞتوزي (ٕ)ٕٕٕ/
(ٕ) النكت والعيوف للماوردي (ٔ)ٖ٘٘/
(ٖ) اٞتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب (٘)ٗٔٗ/
(ٗ) ا﵀رر الوجيز البن عطية (ٕ)ٕٔٗ/

ٛٛ
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مل يتبُت يل مناسبة ىذا األثر والذي بعده ١توضوع الكتاب ،ورٔتا ببعض التخمل
ٯتكن تكلف رابط ومتعلق ما ،ولست أرى من نفسي نشاطاً لتكلفو ،على أف األثر
التايل تظهر مناسبتو ُب بعض طرقو اليت مل يُذكرىا ا١تصنف .واٞتامع بُت األثرين ىو
العدؿ ُب اٟتكم.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٛٙمحدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمضابوسمسنمابنمسؾاسمضال:مضالم
عودىمحنيمطؾممربه:مرب،مأيمسؾادكمأحبمإظقك؟مضال:مأطـرػممظيمذطرًامضال:مربم
أيمسؾادكمأحؽم؟مضال:ماظذيمؼؼضيمسؾىمغػلهمطؿامؼؼضيمسؾىماظـاس.مضال:مربمأيم
سؾادكمأشـى؟مضال:ماظراضيممبامأسطقؿه .م
م
إسناده ضعيف النقطاعو؛ فقابوس مل يدرؾ ابن عباس  ،فإف كاف عن أبيو
فإسناده كالذي قبلو ،وىو الذي يًتجح ،أعٍت أف السقط من الناسخ ،ويشهد ٢تذا أف
ابن عساكر رواه من طريق ا١تصنف فوصلو(ٔ).
ورواه موصوالً أيضاً من طريق شيخ ا١تصنف جرير بن عبد اٟتميد :أبو بكر ابن
أيب شيبة ُب ا١تصنف ،وأبو عبد هللا أٛتد بن حنبل ُب الزىد ،وأبو عبيد القاسم بن
سبلـ ُب ا٠تطب ،وأبو القاسم ابن بشراف ُب األمايل ،والبيهقي ُب الشعب ،وأبو بكر
ابن السٍت ُب القناعة ،وقواـ السنة إٝتاعيل األصبهاين ُب الًتغيب والًتىيب(ٕ).

(ٔ) أتريخ دمشق البن عساكر (ٔ.)ٕٔٗ/ٙ
وجدت قوؿ قابوس" :عن أبيو"
ؤتراجعة نسخ ا١تخطوط اليت ًب اٟتصوؿ عليها ٔتنة هللا وتوفيقو
ُ
مثبت ُب ٚتيع النسخ ا٠تطية األربع اليت بُت يدي من طريقي (ا١تعطوش) و(اإلخشيد) .فتبُت أف
السقط من فعل ا﵀قق أو الناشر ،واٟتمد ﵁ على ما وفق.
(ٕ) مصنف ابن أيب شيبة ( ،)ٕٚ/ٚالزىد ألٛتد (صٖ ،)ٚا٠تطب وا١تواعظ البن سبلـ (ص،)ٕٔٚ
أمايل ابن بشراف اٞتزء الثاين (صٕ )ٜدار الوطنٖ ،تقيق أٛتد بن سليماف ،شعب اإلٯتاف للبيهقي
(ٕٔ ،)٘ٗٛ/القناعة البن السٍت (صٕ٘) ،الًتغيب والًتىيب لقواـ السنة (ٖ.)ٔٚٗ/

ٜٓ
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واتبعو ىاروف بن عنًتة عن أبيو عن ابن عباس  بنحوه إال أف فيو طوؿ؛
وأدخل فيو حكاية ا٠تضر ،رواه ابن جرير ُب التفسَت ،وُب التخريخ(ٔ) من طريق شيخو
ابن ٛتيد ا١تًتوؾ رتبة .ورواه ا٠تطيب ُب الرحلة من غَت طريق الرازي وليس ُب رجالو
من تُرؾ ،وفيهم من ال يعرؼ(ٕ).

ولو شاىد من طريق أيب إسحاؽ الشيباين عن ىيثم(ٖ) ،وعن أيب الضحى ابن

صبيح كبل٫تا قاؿ :بلغٍت ،بنحوه ٥تتصراً .ومن قوؿ دمحم بن كعب القرظي ٚتيعها عند
ابن عساكر(ٗ) .ويروى من قوؿ عطاء بن أيب رابح(٘) ،و٣تاىد( ،)ٙوأيب عمرو سعد بن

إايس الشيباين(.)ٚ
()ٛ

وُب ا١ترفوع ما يشهد لو؛ فروى ابن عساكر بسند ضعيف عن أيب ىريرة 

يرفعو« :سخؿ موسى ربو عن ست خصاؿ قاؿ :رب أي عبادؾ أتقى؟ قاؿ :الذي
يذكر وال ينسى ،قاؿ :فخي عبادؾ أىدى؟ قاؿ :الذي يتبع ا٢تدى ،قاؿ :فخي عبادؾ
أحكم؟ قاؿ :الذي ٭تكم للناس كما ٭تكم لنفسو ،قاؿ :فخي عبادؾ أعلم؟ قاؿ :عامل
ال يشبع من العلم ٬تمع علم الناس إىل علمو ،قاؿ :فخي عبادؾ أعز؟ قاؿ :الذي إذا
قدر غفر ،قاؿ :أي عبادؾ أعبد؟ قاؿ :الذي يرضى ٔتا أوٌب .فقاؿ النيب ﷺ :ليس
(ٔ) جامع البياف ُب أتويل آي القرآف ( ،)ٖٙ/ٔٛواتريخ األمم والرسل وا١تلوؾ (ٔ.)ٕٕٖ/
(ٕ) الرحلة لطلب العلم للخطيب (صٖٓٔ)
(ٖ) وىو ُب زىد ىناد بن السري (ٕ )ٙٓٛ/لكنو قاؿ :ميثم ،ومل أعرفو ابلصورتُت.
(ٗ) أتريخ دمشق البن عساكر (ٔ)ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٙ
(٘) رواه ابن ا١تبارؾ ُب الزىد (ٔ ،)ٔٛٛ/والدارمي ُب السنن (ٔ )ٖٖٚ/بسند صحيح.
( )ٙحلية األولياء أليب نعيم (ٖ)ٕٜٖ/
( )ٚالزىد ٢تناد بن السري (ٔ.)ٕٚٚ/

( )ٛأتريخ دمشق البن عساكر (ٔ )ٖٔٗ/ٙمن طريق ابن ٢تيعة عن دراج بن ٝتعاف ضعيفاف.

ٜٔ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٛٙشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

الغٌت على ظهر ماؿ إ٪تا الغٌت غٌت النفس وإذا أراد هللا بعبد خَتاً جعل غناه ُب نفسو
وتقاه ُب قلبو ،وإذا أراد هللا بعبد شراً جعل فقره بُت عينيو» ورواه ابن حباف بسند قابل

للتحسُت(ٔ).







ثبت أف موسى  كلم ربو سبحانو وتعاىل،
قولو( :قال موسى حُت كلم ربو) َ

ومل يُذكر لنا من الكبلـ الذي دار بينهما سوى قطعة جاءت ُب القرآف الكرًن ،وتُكلم

األنبياء رهبا ابلوحي أيضاً ،فإف ذُكر موسى  انصرؼ الذىن إىل الكبلـ فيما ُخص
بو عليو السبلـ ،وال يلزـ كوف ىذا األثر من ذلك؛ فلرٔتا كاف ا١تنقوؿ عنو ىنا من

الوحي الذي يتلقاه ،فإنو عليو السبلـ ٚتع بُت تلقي الوحي كبقية األنبياء ،وبُت كبلمو
للجبار سبحانو وتعاىل.
ففي الصحيحُت عن أُيب بن كعب  أف رسوؿ هللا ﷺ قاؿ« :قاـ موسى
النيب خطيباً ُب بٍت إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقاؿ :أان أعلم ،فعتب هللا عليو ،إذ
مل يرد العلم إليو ،فخوحى هللا إليو :أف عبداً من عبادي ٔتجمع البحرين ،ىو أعلم منك.
قاؿ :اي رب ،وكيف بو؟» اٟتديث(ٕ).

على أف سياؽ أثر الباب ال يدعم ىذا التوجيو وىو داؿ على األوؿ ،وابألخص
إبضافة لفظ (حُت) ،فإنو يشَت إىل حالة وواقعة خاصة وهللا تعاىل أعلم.

(ٔ) صحيح ابن حباف (ٗٔ)ٔٓٓ/

(ٕ) البخاري ُب الصحيح (ٕٕٔ) ،ومسلم (ٓ)ٕٖٛ

ٕٜ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٛٙشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

قولو( :رب؛ أي عبادك أحب إليك؟) كاف أوؿ سؤاالتو  حوؿ أرفع
اىتماماتو ،وىو طلب معرفة أسباب الوصوؿ إىل أعلى مطامع العباد ،وطرؽ نيل أٝتى
أىدافهم وأرفع طموحاهتم ،وىو الفوز ٔتحبة هللا تعاىل ،فسخؿ عن صفة الفائزين هبذه
الفضيلة وعملهم الذي ينالوف بو ىذه ا١ترتبة.
قولو( :قال :أكثرىم يل ذكراً) فيو أف ابب الذكر من أفضل ما يتوصل بو إىل
٤تبة هللا عز وجل .والذكر يكوف ابللساف ،وابلقلب ،وهبما ،و«ا١تراد من الذكر حضور
مقصود الذاكر فيحرص على ٖتصيلو ،ويتدبر ما يذكر،
القلب ،فينبغي أف يكوف ىو
ُ
ويتعقل معناه  .فالتدبُر ُب الذكر مطلوب كما ىو مطلوب ُب القراءة الشًتاكهما ُب

ا١تعٌت ا١تقصود»(ٔ).

وُب الصحيحُت(ٕ) عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ النيب ﷺ« :يقوؿ هللا تعاىل:
أان عند ظن عبدي يب ،وأان معو إذا ذكرين ،فإف ذكرين ُب نفسو ذكرتو ُب نفسي ،وإف
ذكرين ُب مئل ذكرتو ُب مئل خَت منهم ،وإف تقرب إيل بشرب تقربت إليو ذراعاً ،وإف
تقرب إيل ذراعاً تقربت إليو ابعاً وإف أاتين ٯتشي أتيتو ىرولة».
ويدخل ُب ذكره سبحانو :التسبيح ،والتهليل ،والتحميد ،والتكبَت ،واالستغفار،
والدعاء ،ويدخل فيو قراءة القرآف ،و٣تالس العلم والتعليم ،والتخمل والتدبر ُب ملكوتو
(ٖ)

سبحانو وتعاىل ،وُب أوامره وأحكامو وحكمو ،وُب صحيح مسلم

(ٔ) األذكار للنووي (صٕٔ) دار الفكرٖ ،تقيق عبد القادر األرانؤوط.
(ٕ) صحيح البخاري (٘ٓٗ ،)ٚومسلم (٘)ٕٙٚ
(ٖ) صحيح مسلم (ٔٓ)ٕٚ
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رسوؿ هللا ﷺ خرج على حلقة من أصحابو فقاؿ« :ما أجلسكم؟ قالوا :جلسنا
نذكر هللا و٨تمده على ما ىداان لئلسبلـ ،ومن بو علينا ،قاؿ :آ﵁ ما أجلسكم إال
ذاؾ؟ قالوا :وهللا ما أجلسنا إال ذاؾ ،قاؿ :أما إين مل أستحلفكم هتمة لكم ،ولكنو أاتين
جربيل فخخربين ،أف هللا عز وجل يباىي بكم ا١تبلئكة».

ِ
أجل ما يوصل
ويتفاضل الناس ُب نيل ٤تبة هللا تعاىل ،ويتنافسوف لبلوغها ،ومن ِّ
إليها :ذكر هللا تعاىل ،ففي مسلم(ٔ) عن أيب ىريرة  قاؿ« :كاف رسوؿ هللا ﷺ
يسَت ُب طريق مكة فمر على جبل يقاؿ لو ٚتداف ،فقاؿ :سَتوا ىذا ٚتداف سبق

ا١تفردوف» قالوا :وما ا١تفردوف؟ اي رسوؿ هللا قاؿ :الذاكروف هللا كثَتاً ،والذاكرات».
وعنو  قاؿ« :أف فقراء ا١تهاجرين أتوا رسوؿ ﷺ فقالوا :ذىب أىل الدثور
ابلدرجات العلى والنعيم ا١تقيم فقاؿ :وما ذاؾ؟ قالوا :يصلوف كما نصلي ويصوموف كما
نصوـ ويتصدقوف وال نتصدؽ ويعتقوف وال نعتق .فقاؿ رسوؿ هللا ﷺ :أفبل
أعلمكم شيئاً تدركوف بو من سبقكم وتسبقوف بو من بعدكم؟ وال يكوف أحد أفضل
منكم إال من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا :بلى ،اي رسوؿ هللا قاؿ :تسبحوف ،وتكربوف،
وٖتمدوف ،دبر كل صبلة ثبلاثً وثبلثُت مرة .قاؿ أبو صاّب :فرجع فقراء ا١تهاجرين إىل
رسوؿ هللا ﷺ فقالواٝ :تع إخواننا أىل األمواؿ ٔتا فعلنا ،ففعلوا مثلو ،فقاؿ رسوؿ
هللا ﷺ :ذلك فضل هللا يؤتيو من يشاء»(ٕ).
وعنو  أف رسوؿ هللا ﷺ قاؿ« :من قاؿ :ال إلو إال هللا وحده ال شريك
لو ،لو ا١تلك ولو اٟتمد وىو على كل شيء قديرُ ،ب يوـ مائة مرة ،كانت لو عدؿ
(ٔ) صحيح مسلم ()ٕٙٚٙ

(ٕ) رواه ُب الصحيح البخاري (ٖٗ ،)ٛومسلم (٘ ،)ٜ٘واللفظ ١تسلم.
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عشر رقاب ،وكتبت لو مائة حسنة ،و٤تيت عنو مائة سيئة ،وكانت لو حرزاً من
الشيطاف يومو ذلك حىت ٯتسي .ومل أيت أحد أبفضل ٦تا جاء بو ،إال أحد عمل أكثر
من ذلك».
«والذكر عبودية القلب واللساف وىي غَت مؤقتة ،بل ىم مخموروف بذكر معبودىم
و٤تبوهبم ُب كل حاؿ»(ٔ)« ،وأنو ثبلثة أنواع أيضاً :ذكر يتواطخ عليو القلب واللساف،
وىو أعبلىا ،وذكر ابلقلب وحده وىو ُب الدرجة الثانية ،وذكر ابللساف اجملرد ،وىو ُب
الدرجة الثالثة»(ٕ).
«وقد أمر هللا سبحانو وتعاىل عباده أف يذكروه على ٚتيع أحوا٢تم وإف كاف ذكرىم
إايه مراتب فخعبلىا ذكر القلب واللساف مع شهود القلب للمذكور ،وٚتعيتو بكليتو
أبحب األذكار إليوٍ ،ب دونو ذكر القلب واللساف أيضاً وإف مل يشاىد ا١تذكورٍ .ب ذكر
القلب وحدهٍ .ب ذكر اللساف وحده .فهذه مراتب الذكر وبعضها أحب إىل هللا من
بعض»(ٖ).
فمما سبق يتبُت :فضل الذكر ُب كونو الوسيلة الفضلى لبلوغ ٤تبة هللا تعاىل ،وىو
٦تا ال ٮتتلف عليو ١تا سبق إيراده من األدلة .وال تقتصر طرؽ الوصوؿ لنيل ىذه ا١ترتبة
على ىذه الطريقة ،وذلك الختبلؼ الناس ُب قدراهتا وإمكانياهتا واىتماماهتا ...ولكل
ىذا تعددت إجابة ىذا السؤاؿ ليتوافق وما يناسب أحواؿ السائلُت الراغبُت.
(ٔ) مدارج السالكُت البن القيم (ٕ)ٖٜٙ/
(ٕ) مدارج السالكُت البن القيم (ٕ)ٖٗٓ/
(ٖ) روضة ا﵀بُت البن القيم (ص)ٖٜٓ
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ولعل رغبة العبد ُب نيل ىذه ا١ترتبة مع بذؿ السبب بتتبع ٤تاب هللا سبحانو من
أقوى الوسائل اليت يتوسل هبا لبلوغ ا١تراد .فا﵁ «سبحانو ٭تب من ٭تبو[ ،و] ال ٯتكن
أف يكوف العبد ٤تباً ﵁؛ وهللا تعاىل غَت ٍ
٤تب لو ،بل بقدر ٤تبة العبد لربو يكوف حب
هللا لو؛ وإف كاف جزاء هللا لعبده أعظم»(ٔ).
قاؿ أبو العباس تقي الدين ابن تيمية(ٕ)« :وا١تقصود ىنا أف عباده ا١تؤمنُت ٭تبونو
(ٖ)

وىو ٭تبهم سبحانو وتعاىل وحبهم لو ْتسب فعلهم ١تا ٭تبو؛ كما ُب صحيح البخاري

عن أيب ىريرة عن النيب ﷺ» .قاؿ« :إف هللا قاؿ :من عادى يل ولياً فقد آذنتو ابٟترب،
افًتضت عليو ،وما يزاؿ عبدي يتقرب إيل
وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل ٦تا
ُ
كنت ٝتعو الذي يسمع بو ،وبصره الذي يبصر بو،
ابلنوافل حىت أحبو ،فإذا أحببتوُ :
ويده اليت يبطش هبا ،ورجلو اليت ٯتشي هبا ،وإف سخلٍت ألعطينو ،ولئن استعاذين

ترددت عن شيء أان فاعلو ترددي عن نفس ا١تؤمن ،يكره ا١توت وأان أكره
ألعيذنو ،وما
ُ

مساءتو» .فقد بُت أف العبد إذا تقرب إىل هللا ٔتا ٭تبو من النوافل بعد الفرائض أحبو
هللا؛ فحب هللا لعبده ْتسب فعل العبد ١تا ٭تبو هللا» أ.ىػ.






(ٔ) اقتباس من كتاب العبودية البن تيمية (ص ،)ٔٔٛوىو ُب ٣تموع فتاواه (ٓٔ ،)ٕٕٔ/والفتاوى الكربى
(٘)ٕٓٔ/

(ٕ) انظر ٣تموع فتاواه ()ٔٗٗ -ٖٔٗ/ٛ
(ٖ) صحيح البخاري (ٕٓ٘ ،)ٙوقع ُب نقل الشيخ تقي الدين للفظ اٟتديث اختبلؼ عما ىو مثبت ُب
الصحيح؛ فلهذا آثرت قطع االقتباس وإثباتو ىنا بلفظ البخاري .واٟتديث ٦تا وقع فيو كبلـ ألىل العلم
ال يناسب ىذا ا١توضع طرقو وهللا ا١تستعاف.

ٜٙ
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«ونفس حب العباد لرهبم يتفاضل كما قاؿ تعاىل﴿ :وال ِ
َش ُّد ُحبًّا َِّللِ﴾،
ذ
ين َآمنُوا أ َ
َ َ
ونفس حب هللا ٢تم يتفاضل أيضاً فإف ا٠تليلُت إبراىيم ودمحماً أحب إليو ٦تن سوا٫تا،
وبعض األعماؿ أحب إىل هللا من بعض»(ٔ).
(ٕ)

و٦تا روي عن موسى ٦ تا ورد من اآلاثر ما رواه أٛتد عن وىب بن منبو

قاؿ« :قاؿ موسى عليو السبلـ :أي رب ،أي عبادؾ أحب إليك؟ قاؿ :من أُذكر
برؤيتو قاؿ :رب ،أي عبادؾ أحب إليك؟ قاؿ :الذين يعودوف ا١ترضى ،ويعزوف الثكلى،
ويشيعوف ا٢تلكى».
وفيو نص على حاؿ الراغب ا١تريد ،مشَتاً إىل أف من كاف من الطاعة واالستقامة
ْتيث تكوف طريقتو ظاىرة للرائي ،مذكرًة لو اباللتزاـ واالستقامة يكوف قد حاز ىذا
الفضل ،وال ريب أبف من كاف ىذا حالو فقد حوى على فعاؿ ا٠تَت اليت يُناؿ هبا رضى

ا١توىل سبحانو وتعاىل.

ويشهد لو ما رواه أبو بكر ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف(ٖ) بسند ضعيف عن أيب
الدرداء  قاؿ« :إف شئتم ألقسمن لكم :إف أحب العباد إىل هللا الذين ٭تبوف هللا
و٭تببوف هللا إىل عباده والذين يراعوف الشمس والقمر والنجوـ واألظلة لذكر هللا».
ولعل ُب ىذا إشارة واضحة إىل ٤تاسن األخبلؽ ُب التعامل مع الناس ،فإف العفو
والصفح واللُت ٕتاه العباد إف كاف مصدرىا مراقبة هللا وطلب مرضاتو فإف وقعها وأثرىا
على الناس ال ٮتفى حىت على غيب متغافل.
(ٔ) ٣تموع الفتاوى البن تيمية ٚتع ابن القاسم ()ٙٓ/ٔٚ
(ٕ) الزىد ألٛتد (صٖ ،)ٙوال أبس بسنده.
(ٖ) مصنف ابن أيب شيبة ()ٖٔٔ/ٚ
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وُب الزىد البن السري عن عروة بن الزبَت(ٔ) قاؿ« :سخؿ موسى ربو عز وجل:
أي عبادؾ أحب إليك؟ قاؿ :الذي يُسرع إىل ىواي كما يسرع النسر إىل ىواه ،والذي

يكلف بعبادي الصاٟتُت كما يكلف الصيب ابلناس ،والذي يغضب إذا أتيت ٤تارمي
كما يغضب النمر لنفسو ،فإف النمر إذا غضب لنفسو مل يباؿ أكثر الناس أـ قلوا».

وسنده صحيح إىل عروة ،وىو كالذي قبلو ُب وصف حاؿ الراغب.
وُب الباب أحاديث مرفوعة ال ٗتلو من ضعف ُب أسانيدىا نصت على بعض
الفضائل وفيما ذُكر من اإلشارة كفاية وهللا ا١تستعاف.






قولو( :رب أي عبادك أحكم؟) السؤاؿ عن القضاء كما ورد ُب لفظ ابن عنًتة،
وبقرينة اٞتواب اآلٌب ،وأصل اٟتكم «ا١تنع .وأوؿ ذلك اٟتكم ،وىو ا١تنع من الظلم...
واٟتكمة ىذا قياسها ،ألهنا ٘تنع من اٞتهل»(ٕ)« ،قاؿ األصمعي :أصل اٟتكومة رد
الرجل عن الظلم»(ٖ) ،و«اٟتكم :مصدر قولك :حكم بينهم ٭تكم أي قضى .وحكم لو
وحكم عليو .واٟتكم أيضاً :اٟتكمة من العلم»(ٗ) ،و«اٟتكمة :مرجعها إىل العدؿ

(ٔ) الزىد ٢تناد بن السري (ٔ)ٕٚٙ/
(ٕ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٕ)ٜٔ/
(ٖ) حكاه األزىري ُب هتذيب اللغة (ٗ)ٜٙ/
(ٗ) الصحاح للجوىري (٘)ٜٔٓٔ/

ٜٛ
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والعلم واٟتلم .ويقاؿ :أحكمتو التجارب إذا كاف حكيماً»(ٔ).
قولو( :قال :الذي يقضي على نفسو كما يقضي على الناس) وُب لفظ ابن
عنًتة( :الذي يقضي ابٟتق وال يتبع ا٢توى) ،والقاضي ابٟتق ببل ىوى ال ٮتتلف حكمو
حاؿ كونو مقضياً عليو .ورٔتا يكوف ٢تذا متعلق ٔتوضوع الكتاب كوف القاضي لن
يستطيع إصابة اٟتق إال ابلعلم ،وما يتبعو من العمل بو ،وما ينتج عنو من التقوى
والورع وا٠تشية.
وٯتثل ٢تذا ابٟتكاية ا١تشهورة ُب قضاء شريح على ا٠تلفاء وتقبلهم قضاءه عليهم
لصاّب ذمي ليس ٔتسلم حيث اختصم علي بن أيب طالب  عنده وىو أمَت ا١تؤمنُت
حينها وخصمو ،يهودي وقيل :نصراين ،فلم تكن لعلي  بينة ،فقضى عليو شريح
لصاّب الذمي(ٕ).
وفيما يروى ُب ا١ترفوع ُب قصة إسبلـ زيد بن سعنة  وىو من أحبار اليهود
وكاف ينظر ُب عبلمات نبوة رسوؿ هللا ﷺ فبقي منها ٦تا مل ٮتربه أنو يسبق حلمو جهلو
وال تزيد شدة اٞتهل عليو إال حلماً ،فاحتاؿ حىت قدر أف يُسلف النيب ﷺ إىل أجل
فلما اقًتب األجل أاته «يتقاضاه ،فجبذ ثوبو عن منكبو األٯتنٍ ،ب قاؿ :إنكم اي بٍت
عبد ا١تطلب أصحاب مطل ،وإين بكم لعارؼ ،قاؿ :فانتهره عمر [وُب رواية ىدد 
(ٔ) العُت (ٖ)ٙٙ/
(ٕ) روى اٟتكاية :وكيع الضيب ُب أحكاـ القضاة (ٕ .)ٜٔٗ/وأبو نعيم ُب حلية األولياء (ٗ،)ٖٜٔ/
والبيهقي ُب السنن الكربى (ٓٔ ،)ٕٖٓ/وابن عساكر ُب أتريخ دمشق (ٖٕ ،)ٕٗ/ورواه :اٞتوزقاين
ُب األابطيل وا١تناكَت والصحاح وا١تشاىَت (ٕ ،)ٕٕٗ- ٕٗٓ/وابن اٞتوزي ُب العلل ا١تتناىية
(ٕ )ٖٜٛ/من طريق غَتىا وحكما ببطبلهنا .وتوسع ابن حجر ُب تلخيص اٟتبَت (ٗ )ٜٗٙ/بذكر
طرقو وخلص بتضعيفها.
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بقتلو] فقاؿ لو رسوؿ هللا ﷺ :اي عمر أان وىو كنا إىل غَت ىذا منك أحوج :أف أتمرين
ْتسن القضاء ،وأتمره ْتسن التقاضي .انطلق اي عمر أوفو حقو ،أما إنو قد بقي من
أجلو ثبلث فزده ثبلثُت صاعاً لتزويرؾ عليو»(ٔ) .ومضى ُب األثر (ٔٔ) شيء عن
اٟتكم والقضاء.






إال أف ٗتصيص اٞتواب بفئة من الناس  -وىم القضاة منهم  -واليت نُصبت ١تقاـ
اٟتكم رٔتا ال يتناسب مع اٟتاؿ ا١تتصور من مقاـ السائل وسؤالو ُب ذاؾ ا١توضع ،فإ ْف
توجو تعميم السؤاؿ واٞتواب انصرؼ األمر إىل كل مكلف فيحسن حينها ا﵀مل.
فالناس ُب ٚتيع أحوا٢تا ومعاشها وخلطتها تواجو من القضااي واٟتوادث ما ٬تعل
ا١ترء يسارع ُب إطبلؽ األحكاـ ُب حق الغَت ٦تن صادؼ لو فعل أو قوؿ ُب ظاىره
٥تالفة صر٭تة للعرؼ والشرع أو ٨تو ىذا ..فيجد ا١ترء نفسو وقد أطلق لنفسو العناف،
وٝتح ٢تا أف ترمي ابألحكاـ واألوصاؼ ،وتتحامل على ا١تعٍت اب٠ترص والظنوف ،بل
رٔتا ٝتح لنفسو ابلوقوع فيو ْتجة حجم ظاىر ا١تخالفة اليت ال يكاد ُٮتتلف عليها بُت
الناس.
ولو فُرض أنو ىو نفسو كاف واقعاً ُب تلك الواقعة أو قريباً منها أو ىو سبب ُب
تلك اٟتادثة بعينها ،لدافع عن نفسو واجتهد لنقل الصورة ا١تفصلة ،وٖتجج ابألعذار
(ٔ) رواه اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٕ ،)ٖٚ/والبيهقي ُب كربى سننو ( ٗٓ/ٙو٥ )ٛٙتتصراً ،وىو عند ابن عاصم
ُب اآلحاد وا١تثاين (ٗ ،)ٔٔٓ/وابن حباف ُب الصحيح (ٔ ،)ٕ٘ٔ/الطرباين ُب الكبَت (٘،)ٕٕٕ/
(ٖٔ ،)ٔ٘ٓ/ومعرفة الصحابة أليب نعيم (ٖ )ٔٔٛٗ/مطوالً ،وطبقات ابن سعد الكربى (ٔ.)ٕٚٔ/
وُب سنده كبلـ.

ٓٓٔ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٛٙشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

السليمة اليت ال يكاد ُٮتتلف عليها بُت الناس .كل ذلك ليربئ نفسو من تبعة الغلط
الذي وقع فيو ،أو الذي رٔتا يتوىم متوىم وقوعو فيو.
ولو تذكر وأنصف لعلم أف لذاؾ  -الذي سارع ابهتامو  -لساف ولب وخلق وأىل
ومكانة ...لو ُٝتح لو بغَت هتمة ومعاداة لشرح موقفو؛ ولعلو أف يكوف أٟتن ْتجتو
وأحسن تفسَتاً وأقوى دليبلً.
فكاف من ٚتيل األخبلؽ أال يقضي ا١ترء ُب أي واقعة تصل إىل مسامعو ،أو يقع
عليها بصره ،وال يفصل فيها ْتكم قط ،من غَت إحاطة ّتوانبها ومن ٚتيع أطرافها،
وليحفظ لسانو ليُحفظ لو دينو ،وليػعامل الناس ٔتا ٭تب أف يُعامل ىو من قِبلهم
إبحساف الظن والتماس العذر(ٔ).
ورٔتا دخل ُب ا١تقولة أيضاً :كل من وقع فيما ال بد لو فيو من االعًتاؼ على نفسو
ابلغلط ،فعليو أال يكابر ويذىب ليستعمل ما ٯتكنو للتنصل من خطئو ،بل عليو أف
يتقبل خطخه ويصدؽ مع نفسو كما ٭تب ذلك من كل ٥تطئ ،فإف االعًتاؼ ابٟتق
على النفس فضيلة من الفضائل اليت يقر هبا العقبلء ،فهذا ىو (الذي يقضي على
نفسو كما يقضي على الناس) .وهللا تعاىل أعلم.

(ٔ) ُب الصحيحُت عن أنس عن النيب ﷺ قاؿ« :ال يؤمن أحدكم ،حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو»،
خرجو البخاري (ٖٔ) ومسلم (٘ٗ) .وروى أٛتد ُب ا١تسند ( ،)ٕٖٕ/ٖٛومعمر ُب اٞتامع
(ٔٔ )ٕٓٙ/عن أيب ا١تغَتة ُب قصة فيها طوؿ سخؿ النيب ﷺ عن عمل يقربو إىل اٞتنة ويباعده من
النار ،فقاؿ رسوؿ هللا ﷺ « :تقيم الصبلة ،وتؤٌب الزكاة ،وٖتج البيت ،وتصوـ رمضاف ،وٖتب للناس ما
ٖتب أف يؤتى إليك ،وتكره ٢تم ما تكره أف يؤتى إليك».
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وقولو( :قال :رب أي عبادك أغٌت؟ قال :الراضي مبا أعطيتو) فيو فضل القناعة
وىي« :الرضا ابلقسم»(ٔ)« ،ويقولوف :قنع قناعة ،إذا رضي .وٝتيت قناعة ألنو يقبل
على الشيء الذي لو راضياً»(ٕ) .وُب مسلم من حديث ابن عمرو بن العاص(ٖ) :أف
رسوؿ هللا ﷺ قاؿ« :قد أفلح من أسلم ،ورزؽ كفافاً ،وقنعو هللا ٔتا آاته».
وُب لفظ ابن عنًتة كاف السؤاؿ عن العلم ،وجوابو« :الذي يبتغي علم الناس إىل
علمو عسى أف يصيب كلمة هتديو إىل ىدى أو ترده عن ردى» ،وعلق أبو العباس
تقي الدين ابن تيمية بقولو(ٗ)« :فذكر ُب ىذا اٟتديث :اٟتب والعلم والعدؿ ،وذلك
ٚتاع ا٠تَت» .واب﵁ تعاىل التوفيق.

م
م

(ٔ) الصحاح (ٖ)ٕٖٔٚ/
(ٕ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٘)ٖٖ/
(ٖ) صحيح مسلم (ٗ٘ٓٔ)
(ٗ) من ٣تموع فتاواه (ٓٔ)ٛٙ/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٛٚمحدثـا مأبومخقـؿةمثـامابنمسققـةمسنمإبراػقممبنمعقلرةمسنمراوسم
ضال:مطانمابنمسؾاسمؼُلألمسنماظشيءمصقؼول:مإنمػذامظػيماظزبرماألوزن.م م
سنده صحيح ،ومل أقف على من خرجو غَته.






قولو( :كان ابن عباس يسأل عن الشيء) ٭تكي طاوس  -تلميذ ابن عباس
 - عن حاؿ شيخو إذا ُسئل عن مسخلة من ا١تسائل ،فكاف أكثر ما يقولو( :إن
ىذا لفي الزبر األوىل).
والزبر :الكتاب والكتابة والقراءة ،قاؿ أبو إسحاؽ الزجاج« :الزبرٚ :تع زبور
والزبور كل كتاب ذو حكمة .ويقاؿ :زبرت إذا كتبت .وزبرت إذا قرأت»(ٔ)« ،من زبر
الكتاب يزبره إذا كتبو»(ٕ) ،وعن األصمعي(ٖ)ٝ« :تعت أعرابياً يقوؿ :أان أعرؼ تزبرٌب،
أي خطي وكتابيت .والزبر :الكتاب»« .وقد غلب على كتب داود»(ٗ)« ،وزبرت
(ٔ) معاين القرآف للزجاج (ٔ ،)ٜٗ٘/وعنو األزىري ُب هتذيب اللغة (ٖٔ ،)ٖٔٙ/و٨توه ُب :معجم
مقاييس أيب اٟتسُت ابن فارس (ٖ ،)ٗ٘/وُب الزاىر أليب بكر ألنباري (ٔ ،)ٚٗ/والتلخيص ُب معرفة
أٝتاء األشياء أليب ىبلؿ العسكري (ص ،)ٗٔٙوالغريبُت أليب عبيد ا٢تروي (ٖ)ٛٔٔ/
(ٕ) ابن قتيبة ُب غريب القرآف (ص ،)ٖٚواٟتديث (ٔ)ٕٗ٘/
(ٖ) حكاه اٞتوىري ُب الصحاح (ٕ)ٙٙٚ/
(ٗ) اقتباس من كتاب ا١تخصص البن سيده (ٗ)ٙ/
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الكتاب :كتبتو كتابة غليظة ،وكل كتاب غليظ الكتابة يقاؿ لو :زبور  ...وقيل :بل
الزبور كل كتاب يصعب الوقوؼ عليو من الكتب اإل٢تية»(ٔ)« .وأصل ذلك النقر ُب
الصخر»(ٕ).
قاؿ أبو اٟتسن ا٢تنائي كراع النمل(ٖ)« :والزبور أيضاً ٚتع زبر وىي اٟتجارة ،وكانوا
يكتبوف اٟتكم ُب اٟتجارة» أ.ىػ .وُب ىذا يقوؿ أبو ىبلؿ العسكري(ٗ)« :الزبر الكتابة
ُب اٟتجر نقراً ٍب كثر ذلك حىت ٝتي كل كتابة زبراً ،وقاؿ أبو بكر :أكثر ما يقاؿ الزبر
وأعرفو الكتابة ُب اٟتجر قاؿ :وأىل اليمن يسموف كل كتابة زبراً ،وأصل الكلمة
الفخامة والغلظ ومنو ٝتيت القطعة من اٟتديد زبرة والشعر اجملتمع على كتف األسد
زبرة ،وزبرت البئر إذا طويتها ابٟتجارة وذلك لغلظ اٟتجارة وإ٪تا قيل للكتابة ُب اٟتجر
زبر ألهنا كتابة غليظة ليس كما يكتب ُب الرقوؽ والكواغد» أ.ىػ.
ومراد ابن عباس  ابلزبر األوىل مشكل ،فالسياؽ مشعر بتكرار إجابتو هبذا
اٞتواب ما يعٍت احتماؿ إرادتو كتبو ىو اليت كتبها قدٯتاً ُب تدوين فوائده ،وكخنو يقوؿ
لسائلو ٤تداثً نفسو :ىذه ا١تسخلة جواهبا ٦تا حوتو كتيب أوؿ الطلب .لكن يشكل عليو
ويعارضو أف ابن عباس  كاف ٦تن ال يكتب العلم ،بل وينهى عن كتابتو كما سبق
النقل عنو.
(ٔ) اقتباس من كبلـ الراغب ُب ا١تفردات ُب غريب القرآف (ص)ٖٚٚ
(ٕ) من قوؿ ابن دريد ُب ٚتهرة اللغة (ٔ)ٖٓٛ/
(ٖ) ا١تنتخب من كبلـ العرب لكراع النمل (ص)ٚٚٚ

(ٗ) معجم الفروؽ اللغوية أليب ىبلؿ (صٓ)ٕٜ
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ومن ذلك ما رواه ابن سعد(ٔ) عن سعيد بن جبَت« :أف ابن عباس كاف ينهى عن
كتاب العلم وأنو قاؿ :إ٪تا أضل من كاف قبلكم الكتب» ،وفيو(ٕ) عنو أيضاً« :أنو كاف
يُسائل ابن عباس قبل أف يعمى ،فلم يستطع أف يكتب معو ،فلما عمي ابن عباس
كتب ،فبلغو ذلك فغضب».
و٭تتمل توجيهو إىل زبر األولُت أي كتب السابقُت ،ورٔتا قواه أف ابن عباس 
٦تن ٚتع واطلع على علوـ األوائل ،فا﵁ تعاىل أعلم .ولزبر ٍ
معاف أخرى مل أرىا تستقم
مع العبارة فآثرت إ٫تا٢تا .واب﵁ تعاىل التوفيق.

(ٔ) الطبقات الكبَت البن سعد ()ٖٖٙ/ٙ

(ٕ) الطبقات الكربى البن سعد ()ٖٚ٘/ٛ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٛٛمحدثـا مأبو مخقـؿة مثـا محػص مبن مشقاث مثـا مساصم مسن مأبي مسـؿانم
ضال :مضؾتمظه:مإغكمهدثـامباحلدؼثمصرمبامحدثؿـاهمطذظك ،مورمبامغؼصت .مضال:م
سؾقؽممباظلؿاعماألول.م م
سنده صحيح ،ورواه من طريق حفص :ابن أيب شيبة ،وأٛتد ،والًتمذي ،وأبو
العباس أٛتد ابن ٤ترز ،وأبو القاسم البغوي ،والقاضي عياض ،وأبو نعيم ،وا٠تطيب،
وابن عساكر(ٔ)ٚ .تيعهم عن عاصم بن سليماف األحوؿ عن أيب عثماف بن مل
النهدي .واتبع عاصماً عوؼ األعرايب عند أيب نعيم(ٕ).






األثر فيو سؤاؿ طالب اٟتديث عن فعل الشيخ من تغَت أحواؿ روايتو بُت الزايدة
والنقصاف .وقد كاف ىذا ُب الزماف ا١تتقدـ أكثر منو ُب ا١تتخخر؛ إذ بعد ترسخ القواعد
التزـ ا﵀دثوف بدقائق وشرائط ما وضعوه ٕتنباً لعواقب ا١تخالفة .و٢تذا سخؿ عاصم
األحوؿ شيخو عن سبب تغَت الرواية ،ولكنو حدد النقص فيها فحسب.
(ٔ) ا١تصنف البن أيب شيبة ( ،)ٕٕٙ/ٚالعلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا (ٕ ،)ٔٛٗ/الًتمذي ُب آخر جامعو
( ،)ٕٖٗ/ٙوىو ُب العلل الصغَت لو (ص ،)ٚٗٙوشرحو البن رجب (ٔ ،)ٕٗ٘/وابن ٤ترز ُب كتابو:
أتريخ ابن معُت ا١تسمى ٔتعرفة الرجاؿ (ٕ ،)ٕٕٛ/معجم الصحابة للبغوي (ٗ ،)ٜٗٚ/اإل١تاع إىل
معرفة أصوؿ الرواية وتقييد السماع لعياض (صٕٕٓ) ،معرفة الصحابة أليب نعيم (ٗ،)ٔٛٚٓ/
الكفاية ُب علم الرواية للخطيب (صٕٗٗ) ،أتريخ دمشق البن عساكر (ٖ٘)ٜٗٚ/

(ٕ) ُب معرفة الصحابة أليب نعيم (ٗ )ٔٛٚٓ/بسند صحيح إف شاء هللا.
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والشيخ إف أعاد اٟتديث فإما أف يرويو على وجهو األوؿ ،أو يزيد فيو إما ُب
السند أو ا١تنت ،أو ينقص منو كذلك .فخما روايتو على وجهو فهذه ُب عهد ا١تتقدـ
عزيزة ،ويثٌت على من عُرؼ هبا ،فهي تدؿ على اىتماـ وعناية منو ُب األداء ،إذ أنو
قبل وضع القواعد كاف الشيخ ٭تدث ٔتا حفظ وعلم؛ فلرٔتا نشط فختى بو على التماـ،
أو كسل فاقتصر على موضع الشاىد من مراده ،أو أوقف اإلسناد وأرسلو...
فلما ًب وضع القواعد ،واستقر العمل عليها ،ضبط ا﵀دثوف حديثهم ابلكتاب،
وعُقدت ٣تالس اإلمبلء والتحديث ،وانتشر النقاد ،فراقب ا﵀دث حديثو ،وصار مهنتو
وشغلو ،وبدأ ىذا ُب اٞتيل التايل لقرف الصحابة حىت استقر ُب قروف التصنيف.

و٢تذا فإف اٟتاؿ الثاين وىو :تغَت رواية ا﵀دث ال يوجب رد اٟتديث أو الًتدد ُب
قبولو مطلقاً ،فهو إما يكوف ابختبلؼ حالو نشاطاً وعدمو ،أو يكوف من قبيل طروأ
التغَت على حفظ الراوي للكرب و٨توه.
أما األوؿ فيقوؿ أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج(ٔ)« :وكذلك كل إسناد ٟتديث
ليس فيو ذكر ٝتاع بعضهم عن بعض .وإف كاف قد عرؼ ُب اٞتملة أف كل واحد منهم
قد ٝتع من صاحبو ٝتاعاً كثَتاً ،فجائز لكل واحد منهم أف ينزؿ ُب بعض الرواية
فيسمع من غَته عنو بعض أحاديثوٍ ،ب يرسلو عنو أحياانً ،وال يسمي من ٝتع منو.
وينشط أحياانً فيسمي الرجل الذي ٛتل عنو اٟتديث ويًتؾ اإلرساؿ .وما قلنا من ىذا
موجود ُب اٟتديث مستفيض ،من فعل ثقات ا﵀دثُت ،وأئمة أىل العلم ١ ...تا بينا من
قبل عن األئمة الذين نقلوا األخبار أهنم كانت ٢تم اترات يرسلوف فيها اٟتديث إرساالً،
(ٔ) مقدمة صحيحو (ٔ)ٖٕ-ٖٔ/
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وال يذكروف من ٝتعوه منو ،واترات ينشطوف فيها ،فيسندوف ا٠ترب على ىيئة ما ٝتعوا،
فيخربوف ابلنزوؿ فيو إف نزلوا ،وابلصعود إف صعدوا» أ.ىػ.
وقاؿ أبو بكر زين الدين اٟتازمي(ٔ)« :فإف ا﵀دث قد ينشط اترة فيسوؽ اٟتديث
على وجهو ،وقد يتكاسل ُب األوقات فيقتصر على البعض ،أو يرويو مرسبلً ،إىل غَت
ذلك من األسباب» أ.ىػ.
وُب حكم روايتو ينبغي أال هتمل الزايدة ألهنا علم زائد فتُعامل ْتسب ما تقتضيو

القواعد ،يقوؿ أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت ا٠تطيب(ٕ)« :ابب :القوؿ ُب حكم

ا٠ترب يرويو ا﵀دث اترة زائداً وأخرى انقصاً .إذا كاف ا﵀دث قد روى خرباً فحفظ عنو،
ٍب أعاد روايتو على النقصاف من الرواية ا١تتقدمة وحذؼ بعض متنو ،فإف االعتماد على
روايتو األوىل والعمل ٔتا تقتضيو ألزـ وأوىل ...وإف كاف ١تا أعاد روايتو زاد ُب متنو وذكر
ما مل يورده ُب الدفعة األوىل ،فاٟتكم يتعلق ابلرواية ا١تتخخرة دوف ا١تتقدمة .والعلة ُب
ا١توضعُت ٚتيعاً أف الزايدة مقبولة من العدؿ و٭تتمل أف يكوف تعمد اختصار اٟتديث
واٟتذؼ منو ١تا رواه انقصاً وأورده ُب الدفعة األخرى بكمالو ،فبل تكوف إحدى
الروايتُت مكذبة لؤلخرى ،كما ذكرانه ُب رواية اٟتديث مرفوعاً اترة وموقوفاً أخرى أف
ذلك ال يؤثر ضعفاً فيو» أ.ىػ.

(ٔ) االعتبار ُب الناسخ وا١تنسوخ من اآلاثر (صٕٔ)

(ٕ) الكفاية ُب علم الرواية (صٕٗٗ)
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وسؤاؿ عاصم كاف عن النقص؛ ومن الطبيعي أف يطرأ على حفظ اإلنساف ما
٬تعلو ينقص بعض ما حفظو ُب حاؿ الشباب ،و٢تذا كاف أىل ىذا الزمن يوجهوف
طبلهبم أف يعتمدوا على ما رووه ُب حاؿ القوة والنشاط ،وكاف بعض من يعمل ابلورع
يلغي من حديثو ما وجد أنو ال يضبطو .ورٔتا أعاد الشيخ الرواية إىل من يثق من طبلبو
٢تذا السبب وللكبلـ بقية أتٌب ٖتت األثر (٘ )ٜوهللا ا١تستعاف.
وُب مسلم(ٔ) عن معبد بن ىبلؿ العنزي وفيو أف أنس بن مالك حدثهم حديث
الشفاعة الطويل قاؿ الراوي« :فخرجنا من عنده ،فلما كنا بظهر اٞتباف ،قلنا :لو ملنا
إىل اٟتسن فسلمنا عليو وىو مستخف ُب دار أيب خليفة ،قاؿ :فدخلنا عليو ،فسلمنا
عليو ،فقلنا :اي أاب سعيد ،جئنا من عند أخيك أيب ٛتزة ،فلم نسمع مثل حديث
حدثناه ُب الشفاعة ،قاؿ :ىيو ،فحدثناه اٟتديث ،فقاؿ :ىيو قلنا :ما زادان ،قاؿ :قد
حدثنا بو منذ عشرين سنة وىو يومئذ ٚتيع ،ولقد ترؾ شيئا ما أدري أنسي الشيخ ،أو
كره أف ٭تدثكم ،فتتكلوا».
وُب طبقات ابن سعد(ٕ)« :أف أنس بن مالك سئل عن مسخلة قاؿ :عليكم
ٔتوالان اٟتسن فسلوه ،فقالوا :اي أاب ٛتزة نسخلك وتقوؿ سلوا موالان اٟتسن؟ فقاؿ :إان
ٝتعنا وٝتع ،فحفظ ونسينا».
وذكر غَت واحد(ٖ) ما «أورده أبو سعد بن السمعاين ُب ترٚتة إٝتاعيل بن أيب
صاّب ا١تؤذف من ذيل اتريخ بغداد لو بسنده إىل عبد الرٛتن بن بشر بن اٟتكم قاؿ:
(ٔ) صحيح مسلم (ٔ)ٜٖٔ( )ٖٔٛ-ٕٔٛ/
(ٕ) الطبقات الكبَت ()ٔٚٙ/ٜ

(ٖ) اٟتافظ ُب هتذيب التهذيب (ٗ ،)ٕٔٔ/والسخاوي ُب فتح ا١تغيث (ٗ)ٖٛٔ/
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ٝتعت ٭تِت بن سعيد يقوؿ :قلت البن عيينة :كنت تكتب اٟتديث وٖتدث القوـ
وتزيد ُب إسناده أو تنقص منو؟ فقاؿ :عليك ابلسماع األوؿ ؛ فإين سئمت».
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[]- ٜٛمحدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماهللمبنمإدرؼسمثـامظقثمسنمسديمبنمسديم
سن ماظصـاحبي مسن مععاذ مضال :مال متزول مضدم مابن مآدم مؼوم ماظؼقاعة محؿى مؼُلأل مسنم
أربع :مسؿرهمصقؿامأصـاه ،موسنمجلدهمصقؿامأباله ،موسنمعاظهمعنمأؼنماطؿلؾه ،موسنم
سؾؿهمعامسؿلمصقه.م م
إسناده ضعيف ،ألجل ليث بن أيب سليم .وابقي رجالو ثقات غَت أنو مل يُذكر
عدي ُب شيوخ ليث من كتاب ا١تزي.
ومن طريق ليث رواه :وكيع ،وابن أيب شيبة ،وىناد بن السري ،والبزار ،والدارمي،
وابن عبد الرب ،وابن عساكر(ٔ) .ورواه أبو بكر ا٠تطيب فجعل بُت عدي ومعاذ :رجاء
بن حيوة(ٕ).
(ٖ)
ورفعو قوـ فرواه ٭تِت بن اٟتسُت الشجري من طريق ليث مرفوعاً  .واتبع ليثاً

على رفعو :صفواف بن سليم عن عدي بو(ٗ) ،وروي من طريق عطاء ا٠تراساين عن معاذ
(ٔ) الزىد لوكيع (ص ،)ٕٕٚا١تصنف البن أيب شيبة ( ،)ٕٔ٘/ٚالزىد ٢تناد (ٕ ،)ٖٚ٘/مسند البزار
( ،)ٛٚ/ٚسنن الدارمي (ٔ ،)ٖٗ٘/جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٔ ،)ٙٛٙ/جزء ُب ذـ
من ال يعمل بعلمو البن عساكر (صٕٖ)
(ٕ) اقتضاء العلم العمل للخطيب (ص)ٔٛ
(ٖ) ترتيب األمايل ا٠تميسية (ٔ )ٜٖ/مرفوعاً ،ومسند البزار ()ٛٚ/ٚ
(ٗ) رواه الطرباين ُب ا١تعجم الكبَت (ٕٓ ،)ٙٓ/واآلجري ُب أخبلؽ العلماء (ص ،)ٚٚوالبيهقي ُب شعب
اإلٯتاف (ٖ ،)ٕٚٛ/وُب ا١تدخل إىل السنن (ص ،)ٖٔٚو٘تاـ الرازي ُب فوائده (ٕ ،)ٖٔٛ/وا٠تطيب
ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي (ٔ ،)ٛٛ/وُب أتريخ بغداد (ٔٔ ،)ٗٗٓ/وُب اقتضاء العلم للعمل
(ص ،)ٔٚوابن عساكر ُب :األربعُت البلدانية (صٔ ،)ٚوُب جزء ذـ من ال يعمل بعلمو (صٕٖ)،
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موقوفاً ومل يدركو(ٔ) .وسئل أبو اٟتسن علي بن عمر الدارقطٍت عنو فاستوعب ما بلغو
من طرقو وصوب وقفو(ٕ).

ولو شواىد منها :حديث أيب برزة األسلمي  مرفوعاً بنحو لفظ أثر معاذ(ٖ).
ومن حديث ابن مسعود  مرفوعاً(ٗ) ولفظو« :ال تزوؿ قدـ ابن آدـ يوـ القيامة من
عند ربو حىت يسخؿ عن ٜتس ،عن عمره فيم أفناه ،وعن شبابو فيم أببله ،ومالو من
وأتريخ دمشق (ٖ٘ٚ . )ٔٔٛ/تيعهم من طريق صامت بن معاذ ومل يًتجم لو ّترح أو تعديل.
(ٔ) رواه ا١تعاَب بن عمراف ُب الزىد (ص)ٕٜٙ
(ٕ) العلل للدارقطٍت ()ٗٚ/ٙ

(ٖ) رواه :الًتمذي ُب السنن (ٖٗ )ٜٔٓ/تقيق بشار .والدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٖٗ٘/وأبو يعلى ا١توصلي
ُب ا١تسند (ٖٔ ،)ٕٗٛ/وال أبس إبسناده .ورواه :أبو نعيم ُب حلية األولياء (ٓٔ ،)ٕٖٕ/وأبو عبد
الرٛتن السلمي ُب طبقات الصوفية (ص ،)ٜٔٓوالبيهقي ُب ا١تدخل إىل السنن الكربى (ص،)ٖٔٛ
وا٠تطيب ُب اقتضاء العلم العمل (ص ،)ٔٚ -ٔٙورجاؿ البيهقي وا٠تطيب موثقوف وسنده جيد .وكذا
قاؿ ابن مفلح ُب اآلداب الشرعية (ٕ .)ٖٜ/ورواه بطريق أخرى :ا١تعاَب بن عمراف ُب الزىد
(ص ،)ٕٜٙوالطرباين ُب أوسط معاٚتو (ٕ.)ٖٗٛ/
قلت :الغريب أف أاب العباس القرطيب ُب شرحو على صحيح مسلم ا١توسوـ اب١تفهم ١تا أشكل من
تلخيص كتاب مسلم ( )ٔ٘ٛ/ٚعرض ٢تذا اٟتديث ابلشرح وكخنو من ٚتلة ما خرجو مسلم ُب
الصحيح وىو ليس فيو ،واألكثر غرابة أنو قد اتبعو على ىذه اإلحالة :سراج الدين ابن ا١تلقن ُب كتابو
التوضيح شرح اٞتامع الصحيح (ٖٕ ،)٘ٔ٘/وأبو الفضل ابن حجر ُب شرحو على البخاري ا١توسوـ
بفتح الباري (ُٔٔ )ٗٔٗ/ب سياؽ استعراضو لبعض األحاديث حيث عزى ىذا اٟتديث ١تسلم أيضاً،
وينبغي ٢تذا أف يكوف لو سبب خفي علي ال أجد من نفسي ٫تة بتتبعو حالياً فا﵁ ا١تستعاف.
(ٗ) رواه :الًتمذي ُب السنن (ٗ ،)ٜٔٓ/ودمحم بن نصر ُب تعظيم قدر الصبلة (ٕ ،)ٖٜٛ/والبزار ُب ا١تسند
(ٗ ،)ٕٙٙ/وأبو يعلى ُب ا١تسند ( ،)ٔٚٛ/ٜوأبو الشيخ األصبهاين ُب طبقات ا﵀دثُت أبصبهاف
(ٗ ،)ٔٗٙ/وىو ُب معاجم الطرباين :الصغَت (ٕ ،)ٜٗ/والكبَت (ٓٔ ،)ٛ/ابن عدي ُب الكامل
(ٖ ،)ٕٕٓ/والبيهقي ُب شعب اإلٯتاف (ٖ ،)ٕٚٚ/والشجري ُب أماليو (ٔ ،)ٚٗ/وا٠تطيب ُب كتابيو:
أتريخ بغداد (ٕٔ ،)ٖٗ٘/وموضح أوىاـ اٞتمع والتفريق (ٔ ،)٘٘٘/وابن عساكر ُب أتريخ دمشق
(٘ٔ)ٜٕ/ٖٗ( )ٖٔٙ/
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أين اكتسبو وفيم أنفقو ،وماذا عمل فيما علم» ،وفيو اٟتسُت بن قيس الرحيب مًتوؾ.
ومن حديث جابر بن عبد هللا  مرفوعاً بنحو حديث معاذ .)ٔ(
كما يروى من حديث أنس بن مالك  ،أورده أبو بكر ا٠تطيب ُب ترٚتة أيب
علي اٟتسُت بن داود البلخي وليس بثقة ،وحكم عليو ابن اٞتوزي ابلوضع(ٕ) .ومن
حديث أيب ذر الغفاري  عند ابن عساكر ُب التخريخ وُب سنده غَت واحد ٦تن
تكلموا فيو(ٖ).
ومن حديث أيب الدرداء  عند أيب نعيم ُب معرفة الصحابة ،وأحالو نور الدين
ا٢تيثمي ُب اجملمع إىل معاجم الطرباين قاؿ« :وفيو أبو بكر الداىري وىو ضعيف
جداً»(ٗ) .ومن حديث أيب سعيد اخلدري  أشار إىل حديثو الًتمذي ُب سننو ،ورواه
دمحم بن نصر ُب تعظيم قدر الصبلة(٘) .ومن حديث عبد هللا بن عباس  عند
الطرباين(.)ٙ






قولو( :ال تزول قدم ابن آدم) ورد ُب بعض ألفاظو بتثنية القدـ ،وُب أخرى
استبدؿ لفظ ابن آدـ ابلعبد ،وىو سياؽ يراد بو العموـ ألنو نكرة ُب سياؽ نفي.
(ٔ) رواه ا٠تطيب ُب ا١تتفق وا١تفًتؽ (ٖ ،)ٔٚٛ٘/وفيو دمحم بن قتيبة بن سعيد مل أظفر لو بًتٚتة.
(ٕ) أتريخ بغداد للخطيب ( ،)ٗٗ/ٛالعلل ا١تتناىية البن اٞتوزي (ٕ)ٖٗٙ/
(ٖ) أتريخ دمشق البن عساكر (ٕٗ)ٕٜ٘/
(ٗ) معرفة الصحابة أليب نعيم (ٗ٣ ،)ٕٔٓ٘/تمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (ٓٔ)ٖٗٙ/
(٘) تعظيم قدر الصبلة البن نصر (ٕ ،)ٛٗٓ/سنن الًتمذي (ٗ)ٜٔٓ/
( )ٙمعجم الطرباين الكبَت (ٔٔ ،)ٕٔٓ/واألوسط ()ٔ٘ٙ/ٜ
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قولو( :يوم القيامة حىت يُسأل) أي ال يتحرؾ وينتقل اإلنساف من موقفو يوـ

القيامة قبل اٟتساب والسؤاؿ .وىذا العموـ ٥تصوص ٔتن ال ٭تاسب – كما ذكر ذلك
أبو العباس القرطيب وأبو الفضل ابن حجر(ٔ)  -من أىل اٞتنة(ٕ) والنار(ٖ).
وىذا السؤاؿ ٮترج منو ا١ترء إما فائزاً أو خاسراً ،وىو العرض ،وتقرير العبد
ابلذنوب فعن ابن عمر  قاؿٝ :تعت رسوؿ هللا ﷺ يقوؿ« :إف هللا يدين ا١تؤمن
فيضع عليو كنفو ويسًته فيقوؿ :أتعرؼ ذنب كذا ،أتعرؼ ذنب كذا؟ فيقوؿ :نعم أي
رب ،حىت إذا قرره بذنوبو ورأى ُب نفسو أنو ىلك قاؿ :سًتهتا عليك ُب الدنيا وأان
أغفرىا لك اليوـ ،فيعطى كتاب حسناتو ،وأما الكافر وا١تنافقوف ،فيقوؿ األشهاد:
ِ
﴿ىؤَال ِء ال ِ
ِِ
ِِ
ُت﴾»(ٗ).
ذ
َُ
ين َك َذبُوا َعلَى َرّهب ْم أََال لَ ْعنَةُ اَّلل َعلَى الظالم َ
َ
وليس ىو اٟتساب ،فعن عائشة  قالت :قاؿ رسوؿ هللا ﷺ« :من
ب
فقلت :أليس قد قاؿ هللا عز وجل﴿ :فَ َس ْو َ
حوسب يوـ القيامة عذبُ .
ؼ ُ٭تَ َ
اس ُ
ِح َس ًااب يَ ِس ًَتا﴾؟ فقاؿ :ليس ذاؾ اٟتساب ،إ٪تا ذاؾ العرض ،من نوقش اٟتساب يوـ

(ٔ) ا١تفهم ١تا أشكل من صحيح مسلم للقرطيب ( ،)ٜٔ٘/ٚفتح الباري البن حجر (ٔٔ)ٗٔٗ/

(ٕ) من السبعُت ألفاً أصحاب ٘تاـ التوكل ،كما ُب حديث ابن عباس ُب البخاري (ٕ ،)ٙٗٚومسلم
(ٕٕٓ) ،ورواه مسلم من حديث أيب ىريرة ( ،)ٕٔٙوحديث عمراف بن حصُت ( .)ٕٔٛوُب الباب
حديث الشفاعة وفيو يقوؿ الرب تبارؾ وتعاىل« :اي دمحم أدخل اٞتنة من أمتك من ال حساب عليو من
الباب األٯتن من أبواب اٞتنة» رواه من حديث أيب ىريرة  :البخاري (ٕٔ ،)ٗٚومسلم (ٗ.)ٜٔ
(ٖ) أخذىا القرطبياف :أبو العباس ُب ا١تفهم ( ،)ٜٔ٘/ٚوأبو عبد هللا ُب التذكرة أبحواؿ ا١توتى وأمور
ؼ الْ ُم ْج ِرُمو َف
(صٕٖ ،)ٙوعنو ابن حجر ومل يعلق ُب الفتح (ٔٔ )ٗٔٗ/من قولو تعاىل﴿ :يػُ ْعَر ُ
بِ ِسيماىم فَػيػ ْؤخ ُذ ِابلنػو ِ
اصي َو ْاألَقْ َد ِاـ﴾.
َ ُْ ُ َ
َ

(ٗ) صحيح البخاري (ٕٔٗٗ) ،ومسلم ()ٕٚٙٛ
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القيامة عذب»(ٔ).
و«السؤاؿ يعم ا١تؤمن والكافر عن ٚتيع النعم سواء كاف ٦تا ال بد منو أو ليس
كذلك ألف كل ذلك ٬تب أف يكوف مصروفاً إىل طاعة هللا ال إىل معصيتو فيكوف
السؤاؿ واقعاً عن الكل»(ٕ) .وقاؿ سبحانو وتعاىل ﴿ :وق ُِ
وى ْم إِنػ ُه ْم َم ْسئُولُو َف﴾.
ف
َ ُ
ومع ما ُب حديث الباب من العموـ إال أنو يدخلو خصوص من وجو غَت الذي
ذكرانه ،قاؿ شهاب الدين ابن حجر العسقبلين(ٖ)« :وُب سياؽ حديث أيب برزة إشارة
إىل ا٠تصوص؛ وذلك أنو ليس كل ٍ
أحد عنده علم يُسخؿ عنو ،وكذا ا١تاؿ فهو ٥تصوص
ٔتن لو علم ؤتن لو ماؿ دوف من ال ماؿ لو ومن ال علم لو .وأما السؤاؿ عن اٞتسد

والعمر فعاـ وٮتص من ا١تسئولُت من ذُكر» أ.ىػ .ولنا عليو ملحظ أيٌب ُب آخر
ا١تبحث.
قولو( :عن أربع) ،ورد ُب بعض األلفاظ اختبلؼ ُب العدد ،وليس ا١تراد بو حصر
السؤاؿ ُب ما ذكر إ٪تا عُينت األمور اليت يقع ُب فواهتا الندـ واٟتسرة؛ واليت ابإلمكاف

تداركها وإصبلحها قبل الفوات ،وإال فالسؤاؿ فقد يكوف أعم من ذلك.

(ٔ) رواه البخاري ( ،)ٖٙ٘ٙومسلم ()ٕٛٚٙ
(ٕ) اقتباس من مفاتيح الغيب للرازي (ٕٖ)ٜٚ/
(ٖ) فتح الباري البن حجر (ٔٔ)ٗٔٗ/
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قولو( :عمره فيما أفناه) ،العمر ىو :اٟتياة(ٔ) ،والبقاء(ٕ) ،واختلفت عبارات
اللغويُت ُب اختيار إحدا٫تا ُب تفسَت الكلمة ،وٚتعهما قوـ(ٖ) ،وفرؽ آخروف ففصلوا؛
ومنهم :أبو القاسم الراغب األصفهاين فقاؿ(ٗ)« :والعمر :اسم ١تدة عمارة البدف
ابٟتياة ،فهو دوف البقاء ،فإذا قيل :طاؿ عمره ،فمعناه :عمارة بدنو بروحو ،وإذا قيل:
بقاؤه فليس يقتضي ذلك ،فإف البقاء ضد الفناء ،ولفضل البقاء على العمر وصف هللا
بو ،وقلما وصف ابلعمر» أ.ىػ.
والفناء ضد البقاء ،فيقع السؤاؿ عن مدة حياتو فيما قطعها وذىب هبا حىت
استنفذىا ،وما أ٧تزه فيها وما ضيعو منها .يُسخؿ عن فعلو اٟتسن والقبيح ،ويسخؿ عما
مل يفعلو ٦تا كاف األوىل بو فعلو.

وقولو( :وعن جسده فيما أباله) ،أي وعن جسمو(٘) ،وبدنو( .)ٙواٞتسد:
اٞتثة( ،)ٚوخص صاحب العُت( )ٛاٞتسد ُب غَت اإلنساف ٔتا ال أيكل الطعاـ ٦تا يعقل
(ٔ) العُت (ٕ ،)ٖٔٚ/ومعجم مقاييس اللغة البن فارس (ٗ ،)ٔٗٓ/ا١تبهج ُب تفسَت أٝتاء شعراء ديواف
اٟتماسة البن جٍت (ص ،)ٗٙوا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٕ)ٔٗٛ/
(ٕ) الصحاح (ٕ ،)ٚ٘ٙ/وهتذيب اللغة (ٕ ،)ٕٖٗ/وا١تخصص (٘ ،)ٕٖٖ/وتفسَت غريب الصحيحُت
للحميدي (ص ،)ٕٖٚواٟتمَتي ُب مشس العلوـ ()ٜٗٚٗ/ٚ
(ٖ) األنباري ُب الزاىر ُب معاين كبلـ الناس (ٔ ،)ٖٜٓ/وغبلـ ثعلب ُب العشرات ُب غريب اللغة
(صٔٗٔ) عن ابن األعرايب.
(ٗ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (ص)٘ٛٙ

(٘) ا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده ()ٕٙٓ/ٚ
( )ٙالصحاح للجوىري (ٕ)ٗ٘ٙ/
( )ٚالغريبُت للهروي (ٔ)ٖٗٔ/
( )ٛالعُت ()ٗٚ/ٙ
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اى ْم َج َس ًدا َال َأيْ ُكلُو َف الط َع َاـ﴾،
يعقل كا١تبلئكة ،مستشهداً بقولو تعاىلَ ﴿ :وَما َج َع ْلنَ ُ

وغلطو األزىري ُب معٌت اآلية فقاؿ(ٔ)« :أي جعلناىم جسداً ليخكلوا الطعاـ ،وىذا يدؿ

على أف ذوي األجساد أيكلوف الطعاـ ،وأف ا١تبلئكة روحانيوف ال أيكلوف الطعاـ،
وليسوا جسداً» .ونقلو عن النحويُت(ٕ) ،ووافق األوؿ :ابن سيده ،والراغب(ٖ).
وأببله أي أخلقو ،واٞتسد يفقد قوتو مع تقدـ العمر ويبلى ،والسؤاؿ عما
استفاده من قوة جسده ونشاطو حاؿ الشباب ،فمن العمل ما ال يصلح ُب آخر
العمر ،و٢تذا كاف بُت السؤالُت تعلق وتداخل؛ وقد جاء ُب لفظ ابن مسعود :
(ٗ)
قلت :ىذا داخل ُب ا٠تصلة األوىل فما
(وشبابو فيما أببله) ،قاؿ الطييب « :فإف َ

قلت :ا١تراد سؤالو عن قوتو وزمانو الذي يتمكن منو على أقوى العبادة» أ.ىػ.
وجهو؟ ُ
قولو( :وعن مالو من أين اكتسبو) ،ا١تاؿ ما ملكو اإلنساف و٘توؿ بو ،وٮتتص ٔتا
كاف لو قيمة متفق عليها٬ ،تري فيها تبادؿ العُت ٔتا يقابلو من النفع ،قاؿ أبو
السعادات ٣تد الدين ابن األثَت(٘)« :ا١تاؿ ُب األصل :ما ٯتلك من الذىب والفضةٍ ،ب
ٍب أطلق على كل ما يقتٌت وٯتلك من األعياف .وأكثر ما يطلق ا١تاؿ عند العرب على
اإلبل ،ألهنا كانت أكثر أموا٢تم» أ.ىػ.
(ٔ) هتذيب اللغة لؤلزىري (ٓٔ)ٖٓٓ/

(ٕ) ؤتا قالو األزىري قاؿ :الزجاج ُب معاين القرآف (ٖ ،)ٖٛ٘/والفراء ُب معاين القرآف (ٕ.)ٜٜٔ/
(ٖ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده ( ،)ٕٙٓ/ٚوا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (ص)ٜٔٙ
(ٗ) الكاشف عن حقائق السنن للطييب (ٓٔ)ٖٕٜٙ/
(٘) النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر البن األثَت (ٗ)ٖٖٚ/

ٔٔٚ
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وُب رواية ابن مسعود  زايدة( :وفيما أنفقو) ،واإلنساف يضرب ُب األرض
وٯتشي ُب مناكبها يطلب ما يقوـ بو عيشو من الرزؽ ،فمنهم من ٬تمع وٯتسك ،ومنهم
من ٬تمع وينفق ،فتملئ صحيفة ابن آدـ بطرؽ تكسبو وإنفاقو ،وحالو ُب إمساكو وما
خلفو منو.
و٬تتمع ُب طرؽ الكسب واإلنفاؽ األحكاـ التكليفية؛ وعليها يقع السؤاؿ ،قاؿ
أبو عبد هللا دمحم ابن قيم اٞتوزية(ٔ)« :فكل ٍ
أحد يُسخؿ عن نعيمو الذي كاف فيو ُب
الدنيا ،ىل انلو من حبللو ووجهو أـ ال؟ فإذا ٗتلص من ىذا السؤاؿ ُسئل سؤاالً آخر:
ىل شكر هللا تعاىل عليو فاستعاف بو على طاعتو أـ ال؟ .فاألوؿ سؤاؿ عن سبب

استخراجو ،والثاين عن ٤تل صرفو» أ.ىػ.
قولو( :وعن علمو ما عمل فيو) ،إ٪تا ذكر العلم ألنو من أشرؼ الطاعات ،وأعٍت
بو العلم الشرعي ،العلم اب﵁ ومواضع مرضاتو ،فمن العمل ابلعلم تتبع مواضع رضا هللا
تعاىل من األعماؿ وإتياهنا وٕتنب ما يسخطو من األعماؿُ ،ب العبادات وا١تعامبلت،
ومنها عمل العامل ٔتا يعلم عن هللا وأٝتاءه وصفاتو ُب دعاءه وسلوكو؛ فإف علم أنو
السميع العليم الرقيب البصَت ،راقب عملو وانجاه ،وطلب رٛتتو فهو الرحيم ،وتوكل
عليو.
ومن العمل ابلعلم تعليمو ،والدعوة إليو .قاؿ أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت
ا٠تطيب(ٕ)« :والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة ،فإذا كاف العمل قاصراً عن
(ٔ) عدة الصابرين وذخَتة الشاكرين البن القيم (ص)ٔٛٛ
(ٕ) اقتضاء العلم العمل للخطيب (ص٘ٔ)

ٔٔٛ
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العلم كاف العلم كبلً على العامل ونعوذ اب﵁ من علم عاد كبلً ،وأورث ذالً ،وصار ُب رقبة
صاحبو غبلً ،قاؿ بعض اٟتكماء :العلم خادـ العمل والعمل غاية العلم ،فلوال العمل مل
يطلب علم ولوال العلم مل يطلب عمل ،وألف أدع اٟتق جهبلً بو أحب إيل من أف أدعو
زىدا فيو .وقاؿ سهل بن مزاحم :األمر أضيق على العامل من عقد التسعُت ،مع أف
اٞتاىل ال يعذر ّتهالتو لكن العامل أشد عذاابً إذا ترؾ ما علم فلم يعمل بو» ،وأورد فيو
(ٔ)
قلت:
فإف
؟
جهلت
أـ
أعلمت
يامة:
الق
يوـ
لك
قيل
إذا
ٯتر
و
ع
اي
أنت
كيف
«
:
األثر
َ
َ
َ

جهلت ،قيل لك :فما كاف
قلت:
علمت ،قيل لك :فماذا
ُ
عملت فيما علمت؟ وإف َ
َ
ُ

جهلت؟ أال تعلمت؟» انتهى.
عذرؾ فيما
َ

وقاؿ الطييب(ٕ)« :وفيو إيذاف أبف العلم مقدمة العمل وىو ال يعتد بو لوال العمل»،

واعًتض ا١تبل علي القاري على إطبلؽ الطييب أبف كبلمو يصح ُب الفروع دوف األصوؿ
فقاؿ(ٖ)« :وىو غَت صحيح إبطبلقو ،وإ٪تا يصلح ىذا ُب العلم ابلفروع الدنيوية ،وأما
العلم بذات هللا تعاىل وصفاتو ومعرفة كتابو وآايتو و٨تو ذلك من األصوؿ الدينية،
فخشرؼ العلوـ ،وأفضلها ،وألطفها ،وأكملها» أ.ىػ.
قلت :وىذا قصور منو رٛتو هللا تعاىل وإال فما ذكره يؤيد قوؿ الطييب ،وأتصور أف
اإلشكاؿ دخل عليو من حيث أنو قصر العمل على علم الفروع الذي يُتخوؿ بفعل
اٞتوارح كالعبادات وا١تعامبلت .وإال فالعمل ابلعلوـ العلمية العقدية يُتصور أيضاً ،و٤تلو
(ٔ) اقتضاء العلم العمل (ص ،)ٜٔواألثر مرفوع بسند ضعيف.
(ٕ) الكاشف عن حقائق السنن لطييب (ٓٔ)ٖٕٜٙ/
(ٖ) مرقاة ا١تفاتيح للقاري ()ٖٕ٘ٗ/ٛ

ٜٔٔ
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عمل القلب ابلتصديق و٨توه من أفعاؿ القلوب ،ويتنزؿ أثره على اٞتوارح أيضاً وهللا
تعاىل أعلم.
وا١ترء إما يعلم ويطلب ما ٬تهل ،أو ٬تهل ويطلب علم ما ٬تهل ،أو ٬تهل ويرضى
كل مسؤوؿ عما
ّتهلو ،أو ٬تهل و٬تهل أنو ٬تهل ،فاألوؿ مستزيد ،والثاين مستفيد .و ٌ
رضي لنفسو ،والعلم ببل عمل ،ليس إال استزادة من العتب والسؤاؿ ٠تلوه من النفع

ورٔتا عاد ابلضر وهللا ا١تستعاف.






ولعلو يدخل ُب عمومو كل علم عاد على صاحبو بنف ٍع ُب آخرتو إف عمل بو.
وأما قوؿ اٟتافظ(ٔ)« :وُب سياؽ حديث أيب برزة إشارة إىل ا٠تصوص ،وذلك أنو ليس
كل أحد عنده علم يسخؿ عنو ،وكذا ا١تاؿ .فهو ٥تصوص ٔتن لو علم ؤتن لو ماؿ دوف
من ال ماؿ لو ومن ال علم لو .وأما السؤاؿ عن اٞتسد والعمر فعاـ» انتهى ،ففيو نظر،
فإف العموـ ُب اٟتديث ظاىر إذ الفقَت ا١تعدـ قد ملك ُب حياتو ماالً وإف قل ،وثيابو
اليت تغطي جسده ىي ماؿ مستعمل منو ،وإنفاقو ُب سد عورتو وحاجتو ٦تا يدخل ُب
السؤاؿ للغٍت والفقَت.
وكذا السؤاؿ عن العمل ابلعلم فإف كل إنساف يعلم ويعمل إما ٔتا يوافق علمو أو
ٮتالفو ،ويدخل ٖتتو كل من علم شيئاً من أمور الدنيا والدين ،من علوـ الفرائض
والطاعات ،ومن العلوـ اإلنسانية ٦تا فيو منفعة للفرد واجملتمع ،ورٔتا دخل فيو السلوؾ
والتصرفات السلبية واإل٬تابية ٕتاه الغَت ا١تبنية على علم ابٟتاؿ و٨توه ،كمن ضر شخصاً
(ٔ) فتح الباري البن حجر (ٔٔ)ٗٔٗ/

ٕٓٔ
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أو نفعو عن معرفة ْتالو فتصرؼ بناء على علمو أو خبلؼ علمو أو ٕتاىلو ،وهللا تعاىل
أعلى وأعلم.
(ٔ)

و٦تا يدؿ على ما سبق :قوؿ النيب ﷺ لصاحبيو

وقد أخرجهم اٞتوع والفاقة

فقصدوا رجبلً أنصارايً فاستضافهم؛ «فلما أف شبعوا ورووا ،قاؿ رسوؿ هللا ﷺ أليب
بكر ،وعمر :والذي نفسي بيده ،لتسخلن عن ىذا النعيم يوـ القيامة ،أخرجكم من
بيوتكم اٞتوعٍ ،ب مل ترجعوا حىت أصابكم ىذا النعيم» ،وقوؿ ا١توىل سبحانو وتعاىل:
﴿ ٍُب لَتُ ْسخَلُن يَػ ْوَمئِ ٍذ َع ِن النعِي ِم﴾.
قاؿ أبو العباس القرطيب(ٕ)«:ظاىره :أنو يسخؿ عن ىذه األربع ٣تملة كما نطق

هبا ،وليس كذلك ،بل يُسخؿ عن آحاد كل نوع منها ،فيُسخؿ عن أزمانو من وقت
تكليفو زماانً زماانً ،وعما عمل ،عمبلً عمبلً ،وعن معلوماتو ،وما عمل هبا واحداً
واحداً ،وىكذا ُب سائرىا تعييناً ،وتعديداً وتفصيبلً ،والدليل على ذلك قولو تعاىل:
اؿ َذرةٍ َشًّرا يَػَرهُ﴾ ،وقالوا:
اؿ َذرةٍ َخْيػًرا يَػَرهُ (َ )ٚوَم ْن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َ
﴿فَ َم ْن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َ
اب َال يػغَ ِادر ِ
﴿ايويْػلَتَػنَا م ِاؿ َى َذا الْ ِكتَ ِ
ض ُع
اىا﴾ وقولوَ ﴿ :ونَ َ
صَ
صغ ََتةً َوَال َكبِ ََتةً إِال أ ْ
َح َ
ُ ُ َ
ََ َ
الْموا ِزين الْ ِقس َ ِ ِ ِ ِ
اؿ َحب ٍة ِم ْن َخْرَد ٍؿ أَتَػْيػنَا
س َشْيػئًا َوإِ ْف َكا َف ِمثْػ َق َ
ََ َ ْ
ط ليَػ ْوـ الْقيَ َامة فَ َبل تُظْلَ ُم نَػ ْف ٌ
ِ
ِ
ُت﴾ ،ومثل ىذا كثَت ُب الشريعة ،ومن تصفح ذلك حصل على
هبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
العلم القطعي واليقُت الضروري من ذلك» أ.ىػ.

(ٔ) رواه مسلم ُب الصحيح ( ) ٕٖٓٛمن حديث أيب ىريرة ،و٨توه عن جابر عند أٛتد ُب ا١تسند (ٖٕ)ٛ/
( )ٖٔٗٙٚوغَته ،وعنده أيضاً عن أيب عسيب (ٖٗ.)ٕٓٚٙٛ( )ٖٙٚ/
(ٕ) ا١تفهم ١تا أشكل من صحيح مسلم للقرطيب ()ٜٔ٘/ٚ
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وفيو :أف على ا١تسلم العناية ّتانب مراقبتو ﵁ ُب أفعالو وأقوالو واستشعار كوف
عملو ٤تسوب عليو ٤تصي لو وسيقرر بو ُب أجل قريب ،قاؿ أبو اٟتسن ا١تاوردي(ٔ):
«واٟتالة الثانية من أحواؿ رايضتك ٢تا :أف تصدؽ نفسك فيما منحتك من رغائبها
وأانلتك من غرائبها فتعلم أف العطية فيها مرٕتعة وا١تنحة فيها مسًتدة بعد أف تبقي
عليك ما احتقنت من أوزار وصو٢تا إليك وخسراف خروجها عنك» أ.ىػ .واب﵁ تعاىل
التوفيق.

(ٔ) أدب الدنيا والدين للماوردي (ص)ٕٜٔ

ٕٕٔ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:م م
[ٓ ]- ٜمحدثـا مأبو مخقـؿة مثـا ماظػضل مبن مدطني مأغا مدػقان مسن مذنقى مبنم
دعقدمضالممسعتماظؼادممبنمربؿدمضال:مألنمؼعقشماظرجلمجاػالً مخريمظهمعنمأنم
ؼػيتممبامالمؼعؾم.م م
سنده صحيح ،وسفياف ىو الثوري ،ومن طريق أيب نعيم الفضل بن دكُت رواه:
أبو زرعة الدمشقي ،وا٠تطيب ،وابن عساكر ،وابن اٞتوزي(ٔ) .واتبعو قبيصة بن عقبة
عن سفياف بو فيما خرجو ابن سعد ُب طبقاتو(ٕ).
واتبع سفيافٛ :تاد بن زيد عن ٭تِت بن سعيد بو ،وفيو زايدة قاؿ« :ألف يعيش
الرجل جاىبلً بعد أف يعلم حق هللا عليو خَت لو من أف يقوؿ ما ال يعلم» ،رواه:
الدارمي ،والبيهقي ،وا٠تطيب ،وابن عساكر(ٖ) .واتبعهما :الليث بن سعد عن ٭تِت بن

سعيد بو عند الفسوي والبيهقي(ٗ).
وروى أبو زرعة(٘) بسند صحيح إىل مالك قاؿ« :قاؿ يل القاسم بن دمحم :ما كل
ما تسخلوان عنو ندري ما ىو ،ولئن يعيش ا١ترء جاىبلً بعد أف يعلم ما افًتض هللا عليو،
(ٔ) أتريخ أيب زرعة الدمشقي (ص ،)٘ٔٚالفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ ،)ٖٙٚ/أتريخ دمشق البن عساكر
( ،)ٔٚٙ/ٜٗتعظيم الفتيا البن اٞتوزي (ص)ٕٔٚ
(ٕ) طبقات ابن سعد الكربى (٘)ٖٔٗ/
(ٖ) السنن للدارمي (ٔ ،)ٕٖٙ/ا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (صٖٗٗ) ،الفقيو وا١تتفقو للخطيب
(ٕ ،)ٖٙٚ/أتريخ دمشق البن عساكر ()ٔٚٙ/ٜٗ
(ٗ) ا١تعرفة والتاريخ للفسوي (ٔ ،)٘ٗٙ/ا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (صٖٗٗ)
(٘) أتريخ أيب زرعة (ص ،)٘ٔٚوبنحوه ُب إبطاؿ اٟتيل البن بطة العكربي (صٗ)ٙ
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خَت من أف يفيت ٔتا ال يعلم».
وروى أبو نعيم ُب اٟتلية(ٔ) عن أيوب قاؿٝ« :تعت القاسم ،يسخؿ ٔتٌت فيقوؿ :ال
أدري ال أعلم .فلما أكثروا عليو قاؿ :وهللا ما نعلم كل ما تسخلوف عنو ،ولو علمنا ما
كتمناكم وال حل لنا أف نكتمكم».
(ٕ)

وروى البيهقي

٨تو من قوؿ القاسم عن ابن سَتين قاؿ« :ألف ٯتوت الرجل

جاىبلً خَت من أف يقوؿ ما ال يعلم» ،وعنده عن مالك بن أنس قاؿ« :أتى القاسم
بن دمحم أمَتاً من أمراء ا١تدينة فسخلو عن شيء فقاؿ القاسم :إف من إكراـ ا١ترء نفسو أف
ال يقوؿ إال ما أحاط بو علمو».






واألثر فظاىر ُب التوقي من الفتيا بغَت علم ،وقد مضى الكبلـ عن ىذه ا١تسخلة
ُب مواضع من الكتاب .وقولو( :ألن يعيش الرجل جاىالً) قُيدت ُب الراوية األخرى
بقولو (بعد أف يعلم حق هللا عليو) ،وىذا منو ٖتذير من التسرع ُب الفتيا قبل التخكد من
علمو هبا.
كما أف فيو فضل العلم وذـ اٞتهل ،حيث ضرب ا١تثل اب١تنزلة ا١تنحطة داللة على
كوهنا أشد ما رآه من أساليب التنفَت .ومل يطلق السبلمة ُب اٞتهل بل قيدىا ٔتا زاد عن
معرفة حق هللا ،فليتخمل.
(ٔ) حلية األولياء أليب نعيم (ٕ)ٔٛٗ/

(ٕ) ا١تدخل إىل السنن الكربى (صٖٗٗ)

ٕٗٔ
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فليس ُب اٞتهل فضل عدا السبلمة من التعرض لئلفتاء ،وُب ىذا من الفوائد
ّتانب ما ذُكر من ذـ اٞتهل ،وخطر الفتوى ،وفضل العلم :التزاـ أىل العلم النظر ُب
مصاّب الناس وتوجيههم وإفتائهم فيما ٭تل هبم من اٟتوادث ،لكن على عقبلئهم مراعاة
خطر الفتيا بغَت علم ،وعدـ متابعة النفس اب١تسارعة ُب ا٠تطر والتدين إىل منزلة أقل
شخانً من منزلة اٞتهاؿ.
قولو( :خَت لو من أن يفيت مبا ال يعلم) إذ اٞتهل أسلم من القوؿ بغَت علم ،ألف
ا١تفيت بغَت علم إما أف يصيب أو ٮتطئ ،وا٠تطخ قوؿ على هللا بغَت علم وىو من كبائر
الذنوب« ،وقد حرـ هللا سبحانو القوؿ عليو بغَت علم ُب الفتيا والقضاء ،وجعلو من
ِ
يب
أعظم ا﵀رمات ،بل جعلو ُب ا١ترتبة العليا منها ،فقاؿ تعاىل﴿ :قُ ْل إ٪تَا َحرَـ َرَِّ
ِ
ش َما ظَ َهر ِمْنػ َها وَما بَطَن و ِْ
اٟتَِّق َوأَ ْف تُ ْش ِرُكوا ِابَّللِ َما َملْ يػُنَػِّزْؿ بِِو
اإل ٍْبَ َوالْبَػ ْغ َي بِغَ َِْت ْ
الْ َف َواح َ
ََ
َ
َ
اان َوأَ ْف تَػ ُقولُوا َعلَى اَّللِ َما َال تَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
ُس ْلطَ ً
فرتب ا﵀رمات أربع مراتب ،وبدأ أبسهلها وىو الفواحشٍ ،ب ثٌت ٔتا ىو أشد

ٖترٯتاً منو وىو اإلٍب والظلمٍ ،ب ثلث ٔتا ىو أعظم ٖترٯتاً منهما وىو الشرؾ بو سبحانو،
ٍب ربع ٔتا ىو أشد ٖترٯتاً من ذلك كلو وىو القوؿ عليو ببل علم ،وىذا يعم القوؿ عليو
سبحانو ببل علم ُب أٝتائو وصفاتو وأفعالو وُب دينو وشرعو وقاؿ تعاىلَ ﴿ :وَال تَػ ُقولُوا لِ َما
صف أَلْ ِسنػت ُكم الْ َك ِذب ى َذا ح َبل ٌؿ وى َذا حراـ لِتػ ْفتػروا علَى اَّللِ الْ َك ِذ ِ ِ
تَ ِ
ين
َ
ُ
َ َ َ َ َ ََ ٌ َ َُ َ
ُ
َ
ب إف الذ َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اب أَلِ ٌيم﴾ ،فتقدـ
يل َوَ٢تُْم َع َذ ٌ
يَػ ْفتَػُرو َف َعلَى اَّلل الْ َكذ َ
ب َال يػُ ْفل ُحو َف (َ )ٔٔٙمتَاعٌ قَل ٌ
إليهم سبحانو ابلوعيد على الكذب عليو ُب أحكامو ،وقو٢تم ١تا مل ٭ترمو :ىذا حراـ،
و١تا مل ٭تلو :ىذا حبلؿ ،وىذا بياف منو سبحانو أنو ال ٬توز للعبد أف يقوؿ :ىذا حبلؿ
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وىذا حراـ إال ٔتا علم أف هللا سبحانو أحلو وحرمو» انتهى من كبلـ ابن القيم(ٔ).
وقد تواترت مواعظ السلف ُب ىذا الباب وسبق ذكر بعضها ،وأذكر منها ىنا
شيء ٦تا جاء ُب كتاب ا٠تطيب الفقيو وا١تتفقو ،حيث روى عن ابن عيينة قولو« :أعلم
الناس ابلفتوى أسكتهم فيو ،وأجهل الناس ابلفتوى أنطقهم فيو»ٍ ،ب قاؿ« :قلت :وقل
من حرص على الفتوى وسابق إليها واثبر عليها إال قل توفيقو واضطرب ُب أمره ،وإذا
كاف كارىاً لذلك غَت ٥تتار لو ما وجد مندوحة عنو وقدر أف ٭تيل ابألمر فيو على
غَته ،كانت ا١تعونة لو من هللا أكثر والصبلح ُب فتواه وجوابو أغلب»(ٕ).
وبسنده إىل بشر بن اٟتارث قولو« :من أحب أف يسخؿ فليس أبىل أف يسخؿ»،
وعن مالك بن أنس أنو كاف «إذا سئل عن مسخلة كخنو واقف بُت اٞتنة والنار» ،وعلق
على ذلك بقولو« :قلت :و٭تق للمفيت أف يكوف كذلك وقد جعلو السائل اٟتجة لو
عند هللا وقلده فيما قاؿ ،وصار إىل فتواه من غَت مطالبة بربىاف وال مباحثة عن دليل
بل سلم لو وانقاد إليو ،إف ىذا ١تقاـ خطر وطريق وعر».
وبسنده إىل دمحم بن ا١تنكدر قولو« :الفقيو الذي ٭تدث الناس إ٪تا يدخل بُت هللا
وبُت عباده  ،فلينظر ٔتا يدخل» ،وإىل أيب حنيفة قولو« :من تكلم ُب شيء من العلم
سهلت عليو نفسو
وتقلده وىو يظن أف هللا ال يسخلو عنو كيف أفتيت ُب دين هللا؟ فقد
ْ

ودينو» ،وعنو أيضاً« :لوال الفرؽ من هللا أف يضيع العلم ما أفتيت أحداً ،يكوف لو ا١تهنخ
(ٔ) إعبلـ ا١توقعُت البن القيم (ٔ)ٖٔ/

(ٕ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ)ٖٜ٘-ٖ٘ٓ/

ٕٔٙ
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وعلي الوزر» ،وعن مالك قولو« :كنت أسخؿ وأان حدث السن ،فمررت ٔتجلس
األنصار فيو عمر بن خلدة األنصاري فقاؿ :تعاؿ اي مالك ،إذا ُسئلت عن شيء
فتفكر فيو ،فإف وجدت لنفسك ٥ترجاً فتكلم ،وإال فاسكت» انتهى ا١تقصود منو.

وُب كتاب ا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي(ٔ) عن عبد ا١تلك بن أيب سليماف

قاؿ« :سئل سعيد بن جبَت عن شيء فقاؿ :ال أعلم ٍب قاؿ :ويل ١تن يقوؿ ١تا ال يعلم:
إين أعلم» ،وعن معمر قاؿ« :سخؿ الرجل عمرو بن دينار عن شيء فلم ٬تبو فقاؿ :إف
ُب نفسي منها شيئاً فخجبٍت؟ فقاؿ عمرو :وهللا ألف يكوف ُب نفسك مثل أيب قبيس
أحب إيل من أف يكوف ُب نفسي منها مثل الشعرة» ،وعن ٭تِت بن سعيد قاؿ« :كاف
ابن ا١تسيب ال يكاد يفيت فتيا وال يقوؿ شيئاً إال قاؿ :اللهم سلمٍت وسلمو مٍت».

وُب أتريخ أيب زرعة(ٕ) عن ٭تِت بن سعيد قاؿ« :سئل ابن لعبد هللا بن عمر عن

شيء ،فلم يكن عنده فيو جواب .فقلت :إين ألعظم أف يكوف مثلك ابن إماـ ىدى
يُسخؿ عن شيء ال يكوف عنده فيو علم! قاؿ :أعظم ،وهللا من ذلك عند هللا وعند من
عقل عن هللا عز وجل أف أقوؿ بغَت علم ،أو أحدث عن غَت ثقة» .وهللا تعاىل ا١توفق

لكل خَت.

(ٔ) ا١تدخل إىل السنن (صٖٗٗ)ٖٜٗ-
(ٕ) أتريخ أيب زرعة الدمشقي (ص)٘ٔٚ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٔ ]- ٜمحدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماهللمبنممنريمسنمػشام مبنمسروةمسنمأبقهم
ضال:مطانمؼؼال:مأزػدماظـاسميفمساملمأػؾه.م م
سنده صحيح ،ومن طريق ىشاـ رواه :ابن شاىُت ،وابن عبد الرب ،وابن
عساكر(ٔ) .واتبعو أخوه عثماف عن أبيو(ٕ) بلفظ مطوؿ وفيو« :أنو كاف يقوؿ لبنيو :أي
بٍت ،إف أزىد الناس ُب عامل أىلو ،ىلموا إيل فتعلموا فإنكم توشكوا أف تكونوا كبار
قوـ ،إين كنت صغَتاً ال ينظر إيل فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس
يسخلوين ،فما أشد على امرئ يسخؿ عن شيء من أمر دينو فيجهلو».
والعبارة فرويت عن غَت واحد من السلف ،منهم :عكرمة ،واختلف فيو على ابن
عيينة فمن طريق عبد هللا بن عمراف عنو بلفظ أثر عروة(ٖ) ،ومن طريق اٟتميدي وغَته
عنو(ٗ) بلفظ مطوؿ وفيو أف شيخو سليماف األحوؿ قاؿ« :لقيت عكرمة ومعو ابن لو
فقلت لو :أ٭تفظ ىذا من حديثك؟ فقاؿ :إنو يقاؿ :إف أزىد الناس ُب عامل أىلو».

(ٔ) شرح مذاىب أىل السنة البن شاىُت (ص٘٘) ،جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٕ،)ٔٔٗٗ/
أتريخ دمشق البن عساكر (ٓٗ)ٕ٘ٚ/
(ٕ) رواه أبو بكر ابن أيب خيثمة ُب أترٮتو الكبَت :السفر الثاين (ٕ ،)ٜٕٛ/والسفر الثالث (ٕ ،)ٖٔٗ/وابن
عبد ابلرب ُب جامع بياف العلم (ٔ ،)ٖٜ٘/وابن عساكر ُب اتريخ دمشق (ٓٗ)ٕ٘ٚ/
(ٖ) رواه الدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٗٚٚ/ورجالو ثقات .وابن عساكر ُب أتريخ دمشق (ٔٗ)ٔٓٔ/
(ٗ) الكامل البن عدي ( ،)ٗٚٙ/ٙوا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (ص٘ ،)ٖٜوأتريخ دمشق البن
عساكر (ٔٗ)ٔٓٔ/

ٕٔٛ
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وعن عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود قاؿ(ٔ)« :كاف يقاؿ :أزىد الناس ُب
عامل أىلو .وكاف يضرب مثل ذلك كالسراج بُت أظهر القوـ يستصبح الناس منو ويقوؿ
أىل البيت :إ٪تا ىو معنا وفينا ،فلم يفجخىم إال وقد طفئ السراج ،فخمسك الناس ما
استصبحوا من ذلك».
وعن احلسن البصري(ٕ) قاؿ« :أزىد الناس ُب عامل جَتانو ،وشر الناس ١تيت أىلو
يبكوف عليو ،وال يقضوف دينو».
وروى البيهقي(ٖ) ُب ا١تدخل عن كعب األحبار قاؿ« :إين ألجد ُب كتاب هللا
(ٗ)

ا١تنزؿ أف أزىد الناس ُب عامل جَتانو» ،وجاء ُب كتاب ابن عبد الرب

أف كعب

األحبار قاؿ لقوـ من أىل الشاـ« :كيف رأيكم ُب أيب مسلم ا٠توالين؟ فذكروا شيئاً
فقاؿ كعب :أزىد الناس ُب عامل أىلو .ويروى أف عيسى ابن مرًن  قاؿ لو بعض
ألست ابن يوسف النجار؟ وأمك بغي؟ فقاؿ :إنو ال يُ َسب النيب وال ٭تقر إال
اليهود:
َ
ُب مدينتو وبلده وبيتو».

وروى عن أيب الد٫تاء قاؿ« :لقي أبو مسلم ا٠توالين أاب مسلم ا٠تليلي فقاؿ
ا٠تليلي للخوالين :كيف منزلتك عند قومك؟ قاؿ :إهنم ليعرفوف يل حقي ويعرفوف
(ٔ) رواه الببلذري ُب أنساب األشراؼ (ٔٔ ،)ٕٖٖ/واٞترجاين ُب أتريخ جرجاف (ص ،)ٜٗٓوأبو نعيم ُب
حلية األولياء (ٗ ،)ٕٗ٘/وجامع بياف العلم (ٕ ،)ٖٔٔٗ/وفيو ا١تسعودي ٥تتلط.
(ٕ) رواه البيهقي ُب شعب اإلٯتاف (ٓٔ ،)ٖٕٓ/وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٕ ،)ٕٔٔٗ/وا٠تطيب
ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٕ)ٖٓٗ/
(ٖ) ا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (صٗ)ٖٜ
(ٗ) جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٕ ،)ٔٔٗ٘/وىو ُب عيوف األخبار البن قتيبة (ٕ،)ٖٖٔ/
واختصره ُب ا١تعارؼ (ص)ٖٜٗ
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شرُب ،فقاؿ ا٠تليلي :ما ىكذا تقوؿ التوراة ،قاؿ ا٠توالين :وما تقوؿ التوراة ،قاؿ :تقوؿ
إف أشد الناس بغضاً للمرء الصاّب قومو ومن ىو بُت أظهرىم ،وإف أشد الناس لو حباً
أبعد الناس منو .فقاؿ أبو مسلم ا٠توالين :صدقت التوراة وكذب أبو مسلم» .ورويت
مرفوعة من حديث جابر بسند فيو كذاب(ٔ).






قولو( :أزىد الناس ص  عامل) ،الزىد خبلؼ الرغبة(ٕ) ،قولو( :أىلو) ،وُب رواية
غَت عروة( :جَتانو) ،وا١تراد :أرغب الناس عن العامل ىم أىلو ،وظاىر التفضيل ىنا ليس
مراداً« ،يقاؿ :فبلف أعقل الناس ،وا١تراد :من أعقلهم ،ومنو اٟتديث« :خَتكم خَتكم
ألىلو»(ٖ) .ومعلوـ أنو ال يصَت بذلك خَت الناس ،وكقو٢تم :أزىد الناس ُب العامل
جَتانو»(ٗ).
(ٔ) الكامل البن عدي ( ،)ٜٗ/ٛشرح مذاىب أىل السنة البن شاىُت (ص٘٘) ،أتريخ أصبهاف أليب نعيم
(ٔٔٔ٘/ؤٕٔ) ،وا١توضوعات البن اٞتوزي (ٔ ،)ٕٖٚ/وانظر :ذخَتة اٟتفاظ البن طاىر ابن
القيسراين (ٔ ،)ٖٜٛ/والآللئ ا١تصنوعة للسيوطي (ٔ ،)ٜٖٔ/وتنزيو الشريعة البن عراؽ الكناين
(ٔ)ٕٙٗ/
(ٕ) الصحاح للجوىري (ٕ ،)ٗٛٔ/وا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٗ ،)ٕٕٛ/ومر الكبلـ عن الزىد
بشيء من التفصيل ٖتت األثر رقم (ٓ)ٚ
(ٖ) رواه الًتمذي ( ،)ٜٕٔ/ٙوابن ماجو (ٖ ،)ٔٗٛ/والدارمي ُب سننو (ٖ ،)ٔٗ٘ٔ/وابن حباف ُب
الصحيح ( ،)ٗٛٗ/ٜوسنده صحيح.
(ٗ) من كبلـ ابن ا١تلقن ُب التوضيح لشرح اٞتامع الصحيح (ٕ ،)ٖٙٓ/وىو ُب كتاب ابن الصبلح صيانة
صحيح مسلم (صٔ ،)ٕٙوُب شرح مسلم للنووي (ٕ )ٚٛ/ونسبو للقفاؿ .وكخف الكبلـ ٥تتصر ٦تا
أورده أبو عبد هللا اٟتليمي ُب كتابو ا١تنهاج ُب شعب اإلٯتاف (ٕ.)ٗٚٓ/
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وسبب رغبة القريب عن فضل قريبو العامل ،أمور؛ منها :اطبلعو على عجره وّتره،
وخواص أموره ،فهم يرونو ُب كل حاالتو اإلنسانية ،ويطلعوف على عيوبو ،ويتعاملوف مع
خلقو ُب شؤوف دنياه فيظهر ٢تم بعوره وغضبو وإٟتاحو ،وما يًتخص بو ،ويتسلى بو،
و٨تو ىذا من أمور الناس...
كل ذلك ٦تا ال يسمح للعُت أف تصل إىل خالص علمو وتقواه دوف ما يكدره
من شوائب سابق ا١تعرفة أبحوالو .والبعيد فبل يُعرؼ عنو إال ما يريد أف يظهره ىو ،فلذا
ال ٭توطو إال ا١تهابة والفضل فَتغبوف بو.

ويقع زىد القريب ُب قريبو من جهة ضعة منزلتو عنده ُب ىذا الشخف ١تا سبق
ذكره ،وتفضيلو الغريب عليو ُب العلم والتقى والفهم والتمسك والطاعة ،وىذا يصل بو
إىل تقدٯتو فتيا الغريب وعدـ االطمئناف إىل فتيا القريب ،ورٔتا كاف الغريب من طبلب
قريبو.
كما أنو قد يسهل عليو الفهم عن الغريب ما يشق عليو إدراكو من القريب ،و٢تذا
٧تد الوالد يدفع ولده للطلب على يدي غَته خاصة ُب أوؿ عمره ُب تعلم القرآف وتقبل
النصح واإلرشاد و٨تو ىذا.
وُب كتاب ابن عبد الرب(ٔ)« :مكتوب ُب التوراة :إف أحسد الناس لعاٍمل وأنعاه عليو
إين ألحبُّك .فقاؿ لو :ومل ال ٖتبٍت
قرابتو وجَتانو ...قاؿ رجل لسعيد بن العاص :وهللا ّ

لست ّتا ٍر يل وال ابن عم» .وقاؿ الز٥تشري(ٕ)« :أزىد الناس ُب عامل قاره ،أي من قر
و َ

(ٔ) هبجة اجملالس وأنس اجملالس البن عبد الرب (ٔ)ٕٜٛ/
(ٕ) ا١تستقصى ُب أمثاؿ العرب للز٥تشري (ٔ)ٔ٘ٓ/
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معو ،ويروى أىلو وجَتانو .يُضرب ُب االستهانة ٔتا كاف معرضاً غَت مفتقد» أ.ىػ.
وُب كتاب أيب إسحاؽ اٟتصري القَتواين(ٔ)« :وقيل للصلت بن عطاء ،وكاف
غلبت عليهم وعندىم من ىو آدب منك؟ قاؿ :ليس
ُمقدماً عند الربامكة :كيف
َ
كنت امرأ بعيد الدار ،انئي ا١تزار ،غريب االسم ،قليل اٞترـ ،كثَت
للقرابء طرافة الغرابء ،و ُ
االلتواء ،شحيحاً ابإلمبلء ،فرغبهم ُب رغبيت عنهم ،وزىدين فيهم رغبتهم ُب» أ.ىػ.

وُب سياؽ كبلـ أيب بكر ا٠تطيب عن فضل ابن ا١تديٍت وما خلفو من تراث وكتب
فُقدت أو كادت بسبب عزوؼ أىل ٍ
بلد ىي هبا ،فقاؿ(ٕ)« :سخلت مسعود بن انصر
فقلت لو :أكل ىذه الكتب موجودة عندكم ومقدور عليها بببلدكم؟ فقاؿ :ال ،إ٪تا
يوجد منها الشيء اليسَت والنزر اٟتقَت .قاؿ :وقد كاف أبو حاًب ابن حباف سبل كتبو
ووقفها وٚتعها ُب دار رٝتها هبا ،فكاف السبب ُب ذىاهبا مع تطاوؿ الزماف ضعف أمر
السلطاف ،واستيبلء ذوي العبث والفساد على أىل تلك الببلد .قاؿ أبو بكر :مثل
ىذه الكتب اٞتليلة كاف ٬تب أف يكثر هبا النسخ ويتنافس فيها أىل العلم ويكتبوىا
ألنفسهم وٮتلدوىا أحرارىم ،وال أحسب ا١تانع من ذلك إال قلة معرفة أىل تلك الببلد
﵀ل العلم وفضلو وزىدىم فيو ورغبتهم عنو وعدـ بصَتهتم بو» أ.ىػ.

(ٔ) زىر اآلداب وٙتر األلباب للحصري (ٕ)ٖٗٓ/

(ٕ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٕ)ٖٓٗ/
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وقاؿ أبو دمحم علي ابن حزـ(ٔ)« :وكتب ابن عبدوس ودمحم بن سحنوف وغَت ذلك
من خوامل آتليفهم دوف مشهورىا .وأما جهتنا فاٟتكم ُب ذلك ما جرى بو ا١تثل
السائر :أزىد الناس ُب عامل أىلو .وقرأت ُب اإل٧تيل أف عيسى  قاؿ :ال يفقد
النيب حرمتو إال ُب بلده .وقد تيقنا ذلك ٔتا لقي النيب ﷺ مع قريش وىم أوفر
الناس أحبلماً وأصحهم عقوالً وأشدىم تثبتاً مع ما خصوا بو من سكناىم أفضل البقاع
وتغذيتهم أبكرـ ا١تياه ،حىت خص هللا األوس وا٠تزرج ابلفضيلة اليت أابهنم هبا عن ٚتيع
الناس ،وهللا يؤٌب فضلو من يشاء» أ.ىػ.






وشبو السخاوي(ٕ) أثر الباب بقوؿ الشاعر:
قإإإإإيفنيإإإإإَنصنَإإإإإٌينِي ا إإإإإٌنقإإإإإُلاإن ن ن وَإإإإإإإإإإإإإٌينْ وِ إإإإإإإإإإإإإيفنِْت إإإإإإإإإإإإإ ان ن
ىلكنذِكنِْ إإإإإإ َننتإإإإإإإاكنج َإإإإإإ ِإ ن
ن

وسإإإإإإإُ ونيإإإإإ إ ِنِجل َإإإإإ إ نقإإإإإ إ اإن ن
ن

(ٔ) نقل كبلمو ىذا ُب فضل األندلس ابن ا١تقري التلمساين ُب نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب
(ٖ ،)ٔٙٙ/وطُبعت ُب رسالة من ضمن رسائل ابن حزـ (ٕ)ٔٚٚ/
(ٕ) ا١تقاصد اٟتسنة (صٕٕٗ)
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ولست أراه ٦تا يتعلق بو ،إال من كوف العازؼ عن معاصره القريب راغب ُب
البعيد القدًن ،رغم أف ما رغب عنو سيقدـ يوماً ويُرغب فيو.
(ٔ)

وذكره ابن شرؼ القَتواين

ُب عادة الناس من تفضيل القدًن على اٞتديد

فقاؿ« :وٖتفظ عن شيئُت :أحد٫تا أف ٭تملك إجبلؿ القدًن ا١تذكور على العجلة
ابستحساف ما تستمع لو ،والثاين أف ٭تملك إصغارؾ ِ
ا١تعاصر ا١تشهود على التهاوف ٔتا
جور ُب األحكاـ ،وظلم مع اٟتكاـ؛ حىت ٘تحص قو٢تما،
أنشدت لو؛ فإف ذلك ٌ
فحينئذ ٖتكم ٢تما أو عليهما .وىذا ابب ُب اغتبلفو استصعاب ،وُب صرؼ العامة
وبعض ا٠تاصة عنو إتعاب .وقد وصف تعاىل ُب كتابو الصادؽ تشبث القلوب بسَتة
ِ
آابءَ َان َعلَى
القدًن ،ونفارىا من ا﵀دث اٞتديد ،فقاؿ حاكياً لقو٢تم﴿ :إان َو َج ْد َان َ
أُم ٍة﴾» أ.ىػ.
و٦تا ينبغي اإلشارة إليو أف ىذا العزوؼ إ٪تا ىو ُب إعطاء القريب حقو الذي ىو
أىلو ،وإ٪تا عمى القريب عن ىذا اٟتق الذي يستحقو قريبو من اإلجبلؿ يعود عليو ىو
نفسو ابلضر لتفويت األخذ عنو واالستفادة منو.
أما أثر ا٠توالين وا٠تليلي السابق ذكره ُب صدر أثر الباب ُب سياؽ ذكر طرقو؛
فليس موضعو مناسباً ألثر الباب ،وىو إف صح فيكوف ا٠تليلي اختلط عليو :توقَت القوـ
صاٟتيهم  -وىو ٦تا أمر بو اإلسبلـ ،وعرفو أىلو والتزموه ،وامتازوا بو  -وبُت الداعي

(ٔ) مسائل االنتقاد (ص)ٜ

ٖٗٔ
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ا١تغَت ،اآلمر اب١تعروؼ الغَت معروؼ لدى قومو ،والناىي عن ا١تنكر ا١تعروؼ ُب قومو.
وهللا تعاىل أعلى وأعلم.

م
م
م
م
م
م
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٕ ]- ٜمحدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماهللمبنممنريمسنماألسؿشمضال :مضالمظيم
ذباػد:مظومطـتمأرققمادلشيمجلؽؿك.م م
سنده صحيح ،ورواه من طريق ابن ٪تَت :الفسوي ،والبغوي ُب مسند علي بن
اٞتعد ،وا٠تطيب(ٔ).






وُب األثر فضل ٣تاىد واألعمش ،أما ٣تاىد فلتواضعو وحسن خلقو مع طبلبو
وأصحابو ،قاؿ أبو بكر ا٠تطيب(ٕ)« :وينبغي للفقيو أف يتخلف ا١تتفقهة اب١تعونة ٢تم على
حسب إمكانو ،واالنبساط إليهم والتخلق معهم».
وروى عن األعمش قاؿ« :كنا أنٌب خيثمة فيقوؿ :تناوؿ السلة من ٖتت السرير،
فختناو٢تا وفيها خبيص ،فيقوؿ :إين لست آكلو ولكن أصنعو لكم» .وعلق ا٠تطيب
على ىذا بقولو« :قلت :وخدمة الفقيو أصحابو بنفسو ٦تا يصفي منهم ا١تودة ويلقي ُب
قلوهبم لو ا﵀بة» ،وروى أنو «قيل لرجل :مب سدت قومك؟ قاؿ :ما سدهتم حىت صرت
عبداً ٢تم».
(ٔ) ا١تعرفة والتخريخ للفسوي (ٖ ،)ٜٔٗ/مسند علي بن اٞتعد للبغوي (ص ،)ٕٜٔ-ٕٔٛالفقيو وا١تتفقو
(ٕ ،)ٕٖٗ/وأتريخ بغداد ( )ٔٓ/ٜكبل٫تا للخطيب.
(ٕ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ)ٕٖٗ-ٕٗٔ/
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وفيو فضل األعمش أيضاً حيث أف شيخو ٣تاىد كاف يوقره ويعتذر إليو عجزه
عن زايرتو ،قاؿ أبو داودٝ« :تعت ٭تِت بن معُت قاؿ :كاف األعمش جليبلً جداً»(ٔ).
فائدة:
٣تاىد شيخ األعمش روى عنو فخكثر ،وىو مدلس مشهور ابلتدليس .فرأى قوـ
أف روايتو عن ٣تاىد ٦تا دلسو وأنو قليل السماع منو ،وىذا قوؿ أيب حاًب الرازي فيما
رواه عنو ابنو عبد الرٛتن ُب العلل قاؿ(ٕ)« :إف األعمش قليل السماع من ٣تاىد،
وعامة ما يروي عن ٣تاىد مدلس» ،وروى أبو دمحم ابن أيب حاًب ُب اٞترح والتعديل

(ٖ)

عن وكيع من طريق ابن بشار عنو قولو« :مل يسمع األعمش من ٣تاىد إال أربعة
أحاديث» ،ومن طريق الفبلس(ٗ) عنو قولو« :كنا نتتبع ما ٝتع األعمش من ٣تاىد
(٘)

فإذا ىي سبعة أو ٙتانية ٍ -ب حدثنا هبا» ،وفيو عن القطاف
األعمش أحاديث عن ٣تاىد كلها ملزقة مل يسمعها».

كتبت عن
قولوُ « :

وُب كتاب أيب خالد ابن طهماف(ٝ« :)ٙتعت ٭تِت يقوؿ :األعمش ٝتع من
٣تاىد .وكل شيء يروي عنو مل يسمع إ٪تا مرسلة مدلسة».

(ٔ) سؤاالت اآلجري أليب داود (ص ،)ٔٓٛوأتريخ بغداد للخطيب ()ٔٓ/ٜ
(ٕ) علل اٟتديث البن أيب حاًب الرازي (٘)ٗٚٔ/
(ٖ) اٞترح والتعديل البن أيب حاًب (ٔ)ٕٕٗ/
(ٗ) اٞترح والتعديل البن أيب حاًب (ٔ)ٕٕٚ/
(٘) اٞترح والتعديل البن أيب حاًب (ٔ)ٕٗٔ/

( )ٙمن كبلـ أيب زكراي ٭تِت بن معُت ُب الرجاؿ البن طهماف (ص)ٗٙ
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وقاؿ أبو عبد الرٛتن ابن أٛتد ُب العلل(ٔ)« :قلت أليب :أحاديث األعمش عن
٣تاىد ،عمن ىي؟ قاؿ :قاؿ أبو بكر بن عياش :قاؿ رجل لؤلعمش٦ :تن ٝتعتو؟ -
ُب شيء رواه عن ٣تاىد – قاؿ :مر كزاز مر ابلفارسية حدثنيو ليث عن ٣تاىد».
قلت :٭تمل كبلمهم على كثرة تدليس األعمش ،وإال فبل ٮتتلف ُب ٝتاعو منو،
وقد قاؿ أٛتد وذُكر لو التدليس  -كما ُب رواية ا١تروذي(ٕ) « :-قد دلس قوـ .وذكر
األعمش ،وذكر لو ٣تاىد ،وسعيد بن جبَت أنو يروي عنهما؟ فقاؿ :نعم».
وصحح البخاري عدداً من األحاديث من طريقو عنو(ٖ) ،وسخلو الًتمذي(ٗ) فقاؿ:
فقاؿ« :قلت ﵀مد :يقولوف :مل يسمع األعمش من ٣تاىد إال أربعة أحاديث؟ قاؿ:
عددت لو أحاديث كثَتة ٨تواً من ثبلثُت أو أقل أو أكثر يقوؿ
يح ليس بشيء .لقد
ُ
رٌ
فيها :حدثنا ٣تاىد» أ.ىػ.

وقد خرجا ُب الصحيحُت من روايتو عنو عدداً من األحاديث ،فسماعو منو ال
يسًتاب فيو ،لكنو رٛتو هللا مل يكن يتحاشى أمر التدليس بل كاف يكثر منو ،قاؿ أبو
عبد هللا الذىيب ُب ترٚتتو من ا١تيزاف(٘)« :قلت :وىو يدلس ،ورٔتا دلس عن ضعيف،

(ٔ) العلل ومعرفة الرجاؿ ألٛتد رواية ابنو عبد هللا (ٔ)ٕ٘٘/

(ٕ) العلل ومعرفة الرجاؿ رواية ا١تروذي وغَته (ص )ٖٛ- ٖٚالدار السلفية ٔٗٓٛىػٖ .تقيق وصي هللا.
(ٖ) من سؤاالت الًتمذي للبخاري ُب العلل الكبَت (صٔٔٔ)ٕٗ،ٕٙ،
(ٗ) ا١تصدر السابق (ص)ٖٛٛ
(٘) ميزاف االعتداؿ للذىيب (ٕ )ٕٕٗ/دار ا١تعرفة.
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وال يُدرى بو ،فمىت قاؿ :حدثنا فبل كبلـ ،ومىت قاؿ( :عن) تطرؽ إىل احتماؿ
التدليس؛ إال ُب شيوخ لو أكثر عنهم كإبراىيم ،وأيب وائل(ٔ) ،وأيب صاّب السماف ،فإف
روايتو عن ىذا الصنف ٤تمولة على االتصاؿ» أ.ىػ.

(ٔ) كاف وقع ُب ا١تطبوع« :وابن أيب وائل» ،فصوبتو.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٖ ]- ٜمحدثـامأبومخقـؿةمثـامإمساسقلمسنمابنمسون:مأنمربؿداً مطرهمطؿابم
األحادؼثميفماألرضني.
سنده صحيح ،وشيخ ا١تصنف ىو ابن علية ،وابن عوف ىو عبد هللا بن عوف بن
أرطباف ،وشيخو ىو دمحم بن سَتين.






وا١تراد من األثر مشكل ،فقولو( :أرضُت) ىو ٚتع أرض وىي اليت ٨تن عليها(ٔ)،
فإما أف يكوف ا١تراد :كراىية الكتابة على األرض رغم أف اللفظ ال يساعد .وتوجو
الكراىية ىنا إىل تكرًن العلم عن امتهانو على األرض ،وورد فيما ال ٭تضرين موضعو
اآلف :األمر ٔتحو ما كتبو الكاتب على األرض قبل قيامو.
أو يقاؿ :كره وضع الكتاب على األرض ،والعلة أيضاً التكرًن .أو يقاؿ :كره
التصنيف واٞتمع ُب موضوع األرضُت .فلم أيٌب ٚتعها ُب القرآف وجاء ُب السنة ولعلو
كاف موضوع ْتث فكرىو بعضهم.
أو يكوف البحث ُب إقطاع األرض وما يتعلق هبا ُب ا١تغنم وا٠تراج وغَته من
أبواب الفقو ومسائلو.

(ٔ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٔ)ٛٓ/
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وقيل :بل ىو ُب كراىية كتابة العلم ،وىذا بعيد ،وال يدعمو اللفظ ،إال أنو قد
يستشهد عليو ٔتذىب القائل ُب كراىية الكتابة ،فقد روى الرامهرمزي عن ابن عوف
قاؿ(ٔ)« :قاؿ دمحم :ما كتبت شيئاً قط .قاؿ :وقاؿ ابن عوف :وأان ما كتبت شيئاً قط».
قلت :عدـ الكتابة دليل على قوة اٟتافظة ،وليست دليبلً على القوؿ بكراىيتها،
و٢تذا جاء ُب ا١تصدر السابق عنو من رواية ٭تِت بن عتيق الطفاوي« :عن دمحم بن
سَتين :أنو كاف ال يرى بكتاب اٟتديث أبساً ،فإذا حفظو ٤تاه» .وهبذا يزداد ىذا
الوجو بعداً وهللا تعاىل أعلم.
ورٔتا يضاؼ وجوُ :ب دفن كتاب األحاديث ُب األرض ،فقد ورد عن بعض
السلف أنو دفن كتبو ،وعن بعضهم ٤توىا ،وإحراقها ،فلرٔتا يتوجو االحتماؿ بكراىية
الدفن ،على بعد فيو أيضاً .ومل أقف على من شارؾ أاب خيثمة ُب إخراج ىذا األثر،
ولو كاف لرٔتا أفاد شيئاً وهللا تعاىل أعلم.
واليوـ بعد حصويل على النسخة ا٠تطية للكتاب وكاف الشيخ األلباين قد علق على
األثر بقولو« :كذا ُب النسختُت ،و٭تتمل – على بعد – أنو الكراريس» أ.ىػ .وجدت
نسخة (اإلخشيد) اليت اعتمد عليها الشيخ غَت واضحة ُب ىذا ا١توضع ،بينما نسخة
(ا١تعطوش) فمختلف رٝتها ٘تاماً عما ُب كتابنا ىذا ،ومل تتفق النسختاف على رسم
العبارة ،فالنسخ القدٯتة ٯتكن أف يقاؿ أهنا هبذا النص( :أف دمحماً كره كتابة األحاديث
األرض) على أف كلميت (كتابة) و(األرض) غَت واضحة ومن ا﵀تمل أف تكوان ذات
ٍ
مدلوؿ ٥تتلف .وكخين ابألرض عبارة عن كلمتُت (إال ٔتا  )...أو ٨تو ىذا .ويقوي ىذا
(ٔ) ا﵀دث الفاصل (صٔ)ٖٛ
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أف موضع األثر ىنا بعيد عن آاثر كراىية الكتابة ،وىو وسط أثرين ال متعلق لو هبما.
أما النسخة (الواضحة) وا١تتخخرة واليت من طريق ا١تعطوش أيضاً فرسم األثر كاف
فيها ظاىر ٔتا ال لبس فيو( :كره كتابة األحاديث ُب األرض) ،وىو هبذا ال يزيل
اإلشكاؿ بل يزيده؛ فإف رسم النسخة القدٯتة ال ٭تتمل ىذا اللفظ ألبتو وهللا أعلم.
وقفت على
لت البحث إىل اإلسناد لعلي أف أقع على ما يساعد إ ْف ُ
وعندىا حو ُ
طريق لو عند غَت ا١تصنف ،مل تفلح ٤تاوالٌب أيضاً إال ُب أثر رواه أٛتد(ٔ) من طريق ابن
علية عن ابن عوف عن دمحم بن سَتين أنو« :كاف يكره الكتاب» .فقررت حينها أف
أقنع ٔتا ًب سطره وهللا ا١تستعاف.

(ٔ) العلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا بن أٛتد (ٔ ،)ٕٗ٘/ومن طريقو ا٠تطيب ُب تقييد العلم (ص)ٗٛ

ٕٗٔ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٗ ]- ٜمحدثـا مأبو مخقـؿة مثـا مسؾاد مبن ماظعوام مسن ماظشقؾاغي مسن ماظشعيبم
ضال:مطانمؼؤخذماظعؾممسنمدؿةمعنمأصقابمردولماهللمﷺ مصؽانمسؿرموسؾدماهللم
وزؼدمؼشؾهمسؾؿفممبعضفممبعضاً موطانمؼؼؿؾسمبعضفممعنمبعض ،موطانمسؾي موأُبيم
واألذعريمؼشؾهمسؾؿفممبعضفممبعضاً موطانمؼؼؿؾسمبعضفممعنمبعض .مضال :مصؼؾتم
ظه:موطانماألذعريمإزنمػؤالء؟مضال:مطانمأحدماظػؼفاء.م م
سنده صحيح ،والشيباين ىو أبو إسحاؽ سليماف بن فَتوز ،ومن طريقو رواه:
اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ ،وفيو قصور ُب اللفظ(ٔ) ،وابن عساكر(ٕ) .واتبع الشيباين مطرؼ
بن طريف عنو(ٖ).
وكبلـ الشعيب ىذا أخذه من استقراءه وٚتعو وفطنتو ،وإال فهو مل يدرؾ كل القوـ،
ولعل مصدره :شيخو فقد رواه أيضاً عن مسروؽ(ٗ) وىو قدًن ،إال أنو قد اختلفت عنو
الرواايت ُب إدراج األشعري ورٔتا أُبدؿ أبيب الدرداء ومعاذ .




(ٔ) مستدرؾ اٟتاكم (ٖ)ٖٗٛ/



(ٕ) ُب أتريخ دمشق (ٕٖ ،)ٙٗ/وُب تبيُت كذب ا١تفًتي (صٓ)ٛ
(ٖ) رواه ابن عساكر ُب تبيُت كذب ا١تفًتي (صٓ)ٛ
(ٗ) رواه الطرباين ُب كبَت معاٚتو ( ،)ٜٗ/ٜواٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٖٖٕٗ/و ،)ٕ٘ٚوالبيهقي ُب ا١تدخل إىل
السنن (صٓ ،)ٔٙوأبو نعيم ُب معرفة الصحابة (ٔ.)ٕٔٙ/
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قولو( :كان يؤخذ العلم عن ستة من أرحاب رسول ﷺ) ليس ىذا
كل بقدر ما
للحصر؛ وإال فإف العلم أُخذ عن كل من صحب رسوؿ هللا ﷺ ٌ
عنده ،والعلم الذي استفاده َمن بعد الصحابة ال ٭تصر ُب ابب ،فمما أخذوا :القرآف،

والسنة ،وطريقتهم ُ ب االستنباط وتنزيل األدلة على الوقائع ،وعبادهتم،
وأخبلقهم اليت كانوا عليها ،وفتاواىم اليت أفتوا هبا...
وإ٪تا أراد تعيُت أكثر من تفرغ للعلم؛ وكاف لو طبلب نشروا علمو وكثرت أقوالو
وفتاواه وهللا تعاىل أعلم .ويشهد ٢تذا أف ابن ا١تديٍت ،وصفواف بن سليم خصياىم ابلفتيا
فيما رواه عنهما ابن عساكر(ٔ) ،وروى عن الشعيب(ٕ)« :قضاة ىذه األمة أربعة :عمر
وعلي وزيد وأبو موسى».
قولو( :فكان عمر وعبد هللا وزيد يشبو علمهم بعضهم بعضاً وكان يقتبس

بعضهم من بعض) وجو ا١تشاهبة عنده :أخذىم عن بعض ،واستفادهتم من بعض،
ويؤخذ ىذا من تعبَته ابالقتباس ،يقاؿ« :اقتبست منو علماً  ...أي استفدتو»(ٖ)،
و«يقاؿ :قبست العلم واقتبستو :تعلمتو»(ٗ) ،قاؿ الراغب األصفهاين(٘)« :القبس:
ا١تتناوؿ من الشعلة ،قاؿ﴿ :أَو آتِي ُكم بِ ِشه ٍ
اب قَػبَ ٍ
س﴾ ،والقبس واالقتباس :طلب
ْ َ
ْ
(ٔ) ُب تبيُت كذب ا١تفًتي (صٓ ،)ٛوأتريخ دمشق (ٕٖ)ٙ٘/
(ٕ) أتريخ دمشق (ٕٖ)ٙ٘/

(ٖ) الصحاح للجوىري (ٖ)ٜٙٓ/
(ٗ) اجملموع ا١تغيث ُب غرييب القرآف واٟتديث (ٕ )ٙ٘ٗ/أليب موسى ا١تديٍت ،و٨توه ُب النهاية البن األثَت
(ٗ)ٗ/
(٘) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (صٕ٘)ٙ
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ذلكٍ ،ب يستعار لطلب العلم وا٢تداية .قاؿ﴿ :انْظُر َ ِ
س ِم ْن نُوِرُك ْم﴾» أ.ىػ.
ُ
وان نَػ ْقتَب ْ
ولعلو يريد أف عمر وابن مسعود وزيد بن اثبت  كاف يرجع بعضهم إىل بعض
ويشاور بعضهم بعضاً .وذكر بعدىم علي بن أيب طالب وأيب بن كعب وأاب موسى
األشعري  ،ولقد استفاد أبو موسى من ابن مسعود وقضى لعمر وكاف يرجع إليهما،
لكن لعلو أراد القراءة أو ا١تبلزمة .أو أراد من خبلؿ تتبعو تشابو االجتهاد والفتوة وهللا
تعاىل أعلم.
قولو( :وكان األشعري إىل ىؤالء؟! قال :كان أحد الفقهاء) ،استفهم الراوي عن
دخوؿ األشعري مع ىؤالء وصحبتو لرسوؿ هللا ﷺ كانت أقل من ا١تذكورين ،فهل
بلغ أف يُقرف هبم؟ ،فخجابو أبنو كاف من الفقهاء ،وفيو ما وصل إليو علمو رٛتو هللا تعاىل
ورضي عنو وقد قضى لعمر  ،وأرسلو يعلم الناس ويقرئهم القرآف(ٔ) ،ومل يكن عمر

 يرسل إال من يرى فيو الكفاءة.
وُب رواية البن عساكر(ٕ)« :قلت :كل ذلك عند أيب موسى؟! قاؿ :كاف عا١تاً.
قاؿ :قلت :فخين معاذ؟ قاؿ :مات قبل ذلك» ،ومنو يؤخذ أف معياره :انتشار الفتوة
وكثرة الطبلب اآلخذين ،ولذلك مل يذكر َم ْن أتخر من صغارىم كابن عباس  و٨توه

ألنو أراد ا١تصدر وكاف ىؤالء أخذوا واستفادوا من الكبار .روى اٟتاكم(ٖ) عن ٭تِت بن
سعيد قاؿ١« :تا مات زيد بن اثبت قاؿ أبو ىريرة :مات اليوـ حرب ىذه األمة ،ولعل
هللا ٬تعل ُب ابن عباس منو خلفاً».
(ٔ) تبيُت كذب ا١تفًتي البن عساكر (صٕ)ٛ
(ٕ) أتريخ دمشق (ٕٖ)ٙٗ/
(ٖ) ا١تستدرؾ (ٖ)ٖٗٛ/
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قاؿ أبو عبد هللا مشس الدين دمحم ابن قيم اٞتوزية(ٔ)« :والدين والفقو والعلم انتشر
ُب األمة عن أصحاب ابن مسعود ،وأصحاب زيد بن اثبت ،وأصحاب عبد اَّلل بن
عمر ،وأصحاب عبد اَّلل بن عباس ،فعِْل ُم ِ
الناس عامتُو عن أصحاب ىؤالء األربعة،
فخما أىل ا١تدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن اثبت ،وعبد اَّلل بن عمر ،وأما أىل مكة
فعلمهم عن أصحاب عبد اَّلل بن عباس ،وأما أىل العراؽ فعلمهم عن أصحاب عبد
اَّلل بن مسعود .قاؿ ابن جرير :وقد قيل :إف ابن عمر وٚتاعة ٦تن عاش بعده اب١تدينة
من أصحاب رسوؿ اَّلل ﷺ إ٪تا كانوا يػُ ْفتُو َف ٔتذاىب زيد بن اثبت وما كانوا أخذوا
عنو ٦تا مل يكونوا حفظوا فيو عن رسوؿ اَّلل ﷺ ق ًوال» أ.ىػ.
قاؿ أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر« :أكثر الصحابة فتوى مطلقاً سبعة:
عمر ،وعلي ،وابن مسعود ،وابن عمر ،وابن عباس ،وزيد بن اثبت ،وعائشة رضواف اَّلل
تعاىل عليهم أٚتعُت .قاؿ ابن حزـ :ٯتكن أف ٬تمع من فتيا كل واحد من ىؤالء ٣تلد
ضخم ،قاؿ :ويليهم عشروف وىم :أبو بكر ،وعثماف ،وأبو موسى ،ومعاذ ،وسعد بن
أيب وقّاص ،وأبو ىريرة ،وأنس ،وعبد اَّلل بن عمرو بن العاص ،وسلماف ،وجابر ،وأبو
سعيد ،وطلحة ،والزبَت ،وعبد الرٛتن بن عوؼ ،وعمراف بن حصُت ،وأبو بكرة ،وعبادة
كل واحد
بن الصامت ،ومعاوية ،وابن الزبَت ،وأـ سلمة .قاؿ :ٯتكن أف ٬تمع من فتيا ّ
(ٔ) إعبلـ ا١توقعُت البن القيم (ٕ)ٖٛ/

ٔٗٙ
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منهم جزء صغَت .قاؿ :وُب الصحابة ٨تو من مائة وعشرين نفساً مقلوف ُب الفتيا جداً،
ال يروى عن الواحد منهم إال ا١تسخلة وا١تسخلتاف والثبلث ،ٯتكن أف ٬تمع من فتيا
ٚتيعهم جزء صغَت بعد البحث ،كخيب بن كعب ،وأيب الدرداء ،وأيب طلحة ،وا١تقداد
وغَتىم وسرد الباقُت»(ٔ) انتهى.

(ٔ) اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة (ٔ ،)ٔٙٙ/وكبلـ ابن حزـ أخذه من اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ (٘)ٜٕ/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[٘ ]- ٜمحدثـامأبومخقـؿةمثـامإمساسقلمبنمإبراػقممسنماجلرؼريمسنمأبيم
غضرهمضال:مضؾتمألبيمدعقد:مإغكمهدثـامأحادؼثمععفؾة؛موإغامخنافمأنمغزؼدمأوم
تـؼص مصؾو ماطؿؿؾـاه؟ مضال :مظن مغؽؿؾؽم موظن منعؾه مضرآغاً موظؽن ماحػظوا مسـا مطؿام
حػظـا .م
سنده صحيح ،وٝتاع ابن علية من اٞتريري صحيح .ومن طريق ابن عليو رواه:
أٛتد ،واٟتاكم ،وا٠تطيب ،وابن عساكر(ٔ) .واتبعو شعبة(ٕ) فاختصره ،وابن ا١تبارؾ

(ٖ)

بنحوه ،ويزيد بن ىاروف(ٗ) بلفظو ،وىو ٦تن ٝتع بعد االختبلط.
(٘)

واتبع اٞتريري عن أيب نضرة :ا١تستمر بن الرايف

بنحو لفظ اٞتريري .وأبو

مسلمة سعيد بن يزيد( ،)ٙوكهمس بن اٟتسن(.)ٚ






(ٔ) العلل ومعرفة الرجاؿ رواية أيب عبد الرٛتن عبد هللا بن أٛتد (ٕ ،)ٖٜٕ/ا١تستدرؾ للحاكم (ٖ،)ٙ٘ٔ/
تقييد العلم للخطيب (ص ،)ٖٛأتريخ دمشق البن عساكر (ٕٓ)ٖٜٕ/
(ٕ) تقييد العلم للخطيب (ص)ٖٚ
(ٖ) تقييد العلم (ص)ٖٛ
(ٗ) ا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (ص٘ٓٗ)
(٘) تقييد العلم للخطيب (ص ،)ٖٙوأتريخ دمشق (ٕٓ)ٖٜٕ/
( )ٙا﵀دث الفاصل للرامهرمزي (ص)ٖٜٚ
( )ٚتقييد العلم للخطيب البغدادي (ص)ٖٚ
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األثر ُب كراىية كتابة اٟتديث والعلم؛ وسبق ُب مواضع من الكتاب طرؽ ىذه
ا١تسخلة وذكر األقواؿ فيها وترجيح جواز الكتابة ابلنص الشرعي؛ وأف العلة كانت
خوؼ اختبلطو ابلقرآف.
قولو( :إنك حتدثنا أحاديث معجبة) ،يقاؿ« :شيء معجب ،إذا كاف حسناً
جداً»(ٔ) ،وأراد وصف الفوائد اليت يتلقاىا من سَتة وأحكاـ وعلم عن رسوؿ هللا
ﷺ ابٟتسنة ا١تثَتة لئلعجاب ،والشخص يقوؿ ىذا إثر حب واستحساف وسرور
ٔتا يستفيده.
قولو( :وإان خناف أن نزيد أو تنقص فلو اكتتبناه؟) ،أبدى بعد ذلك ٥تاوفو من
فوات حسنها بزايدة أو نقص؛ و٫تا من طبع اإلنساف ،لكنو خالف ُب ضمَت الفعل،
فنسب الزايدة للطالب والنقص للشيخ.
وكخنو بذلك يقوؿ٩ :تشى أف يُزاد ُب الرواية ما ليس فيها ،وىو العهد ابلبشر
حيث أف تناقل أي خرب يذىب بو إىل التضخيم حىت يُصف بو مصاؼ األساطَت،
ويستسهل الراوي ُب حكايتو ١ترويو :التعبَت عما يريد إيصالو إبضافة مؤثرات خارجية

من تصوير للحدث وتضخيم لو ،ابتغاء شحذ ذىن ا١تستمع وترغيب الراغب عنو ،وكل
ىذا ٦تا يعود على األصل ا١تروي ابلتغيَت ،فالناقل التايل يعتربُ األصل الذي بُت يديو ىو

ما ٛتلو عن شيخو ٔتا أضافو من مؤثراتو؛ وىكذا تصنع األساطَت.
وٯتكن أف ٯتثل على ىذا  -على ٍ
بعد فيو ٔ -تا جرى لثابت وكاف رجبلً صاٟتاً،

فدخل ٣تلس شريك وكاف رجبلً مزاحاً ،وكاف شريك يقوؿ :األعمش عن أيب سفياف
(ٔ) هتذيب اللغة لؤلزىري (ٔ)ٕٗٚ/
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عن جابر عن النيب ﷺ فسكت ليكتب ا١تستملي والتفت فرأى اثبتاً فقاؿ ٯتازحو:
ت صبلتو ابلليل حسن وجهو ابلنهار .فظن اثبت لغفلتو أف ىذا الكبلـ الذي
من كثر ْ
قاؿ شريك ىو من اإلسناد الذي قرأه ،فحدث بو على ىذا الوجو ،فحكم عليو العلماء
ابلوضع(ٔ) .فقد زاد ُب اٟتديث ما ليس فيو ابلوىم؛ وأدرج فيو ما ليس ُب النص.
وقولو( :أو تنقص) كذا جاءت ُب رواية أيب خيثمة(ٕ) ،وا٠تطيب من طريقو،
وبقية الطرؽ على ا١تتكلم (نزيد أو ننقص) ،ووجو (تنقص) إما على ا٠تطاب فكخنو
يقوؿ :أو تنسى فتقصر ُب الرواية ،وإما تكوف على ا١تبٍت للمجهوؿ ،أي نزيد ُب الرواية
أو ننقصها للسهو والنسياف.
وإ٪تا نسب الزايدة لنفسو لعلة أف الراوي يعلم أنو يعرب ببعض األلفاظ من كيسو
ابتغاء إيضاح مبهم أو إفهاـ مستفهم أو شرح مستغلق أو ترقيع لنقص أو ٨تو ذلك،
وىذا رٔتا يعود على النص ابلزايدة ظناً من ا١تتلقي أبهنا من أصلها.
لكن النقص اٟتاصل غالباً يكوف فيما ال يدركو الراوي ويظن أنو أتى ٔتا عليو،
وذلك إما لذىوؿ ونسياف ،أو يكوف تعمد اختصاره لعلة أو لكسل أصابو فيتوىم
اآلخذ استيفاءه لتماـ النص وليس كذلك.
ورٔتا زاد راوي األصل على ما كاف قد حدث بو سابقاً وال ٮترج ذلك عما سبق
شرحو فلعلو أراد تفسَتاً أو نشط فتوسع؛ وكاف سابقاً اختصر ،أو أضاؼ إىل مرويو
(ٔ) اٟتكاية ذكرىا ابن عدي ُب الكامل (ٕ ،)ٖٓ٘/وا٠تليلي ُب اإلرشاد (ٔ ،)ٔٚٔ/ومثل هبا ابن الصبلح
ُب ابب شبو الوضع الذي يقع ابلغلط ُب مقدمتو (صٔ ،)ٕٛوحكم أبو حاًب على القوؿ ابلوضع ُب
اٞترح والتعديل (ٔ)ٖٕٚ/
ظفرت هبا مؤخراً من طريق ا١تعطوش رسم الكلمة على وجو ا٠تطاب (تزيد أو
(ٕ) وجدت ُب النسخة اليت
ُ
تنقص)
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بعض ما يتعلق ابلرواية ٦تا كاف أضرب عنو صفحاً لعدـ مناسبة وحاجة اجمللس السابق
إليو أو غَت ذلك من األسباب اليت من ا١تمكن افًتاضها وهللا تعاىل أعلم.
قولو( :فلو اكتتبناه) قدـ اٟتل بعد طرح اإلشكاؿ واظهار ا١تخاوؼ ،فإف ُب
كتابة وتقييد الفوائد أمن من اللعب ُب النص وإعانة على حفظها .فكاف اٞتواب( :لن
نكتبكم ولن جنعلو قرآانً .ولكن احفظوا عنا كما حفظنا).
مل يكن أبو سعيد ٦ تن يرى الكتابة وكاف ٮتشى اختبلط العلم واٟتديث
ابلقرآف ،وٛتل القوـ على االستعانة بضبط الصدر كما فعل الصحابة ُ ب تلقيهم
من رسوؿ هللا ﷺ.
لكن طبيعة البشر ٗتربان أبف النصوص ا١تتلقاة مربوطةً ابٟتوادث تكوف أدعى
للًتسخ ُب األذىافٓ ،تبلؼ ما كاف طريقو التلقُت اجملرد للنصوص ،فباب الضبط على
ىذا سيضعف شيئاً فشيئاً.
و٢تذا فإف ٚتعاً من الصحابة كاف قد كتب زماف النيب ﷺ إبذنو ﷺ ٢تم،
وأذنوا بذلك ،وسبق سوؽ بعض من تلك األدلة ُب موضعو من ىذا الكتاب .واب﵁
تعاىل التوفيق.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:مم م
[ ]- ٜٙمحدثـا مأبو مخقـؿة مثـا مدػقان مبن مسققـة مسن ماظزػري مسن ماألسرجم
ضال:ممسعتمأبامػرؼرةمؼؼول:مإغؽممتزسؿونمأنمأبامػرؼرةمؼؽـرماحلدؼثمسنمردولم
اهلل مﷺ مواهلل مادلوسد .مطـتُ مرجالً معلؽقـاً مأخدم مردول ماهلل مﷺ مسؾى معلءم
بطين ،موطانمادلفاجرونمؼشغؾفمماظصػقمباألدواق ،موطاغتماألغصارمؼشغؾفمماظؼقامم
سؾىمأعواهلم.مصؼالمردولماهللمﷺ:م َع ِنمؼؾلطمثوبهمصؾنمؼـلىمذقؽاًممسعهمعين؟م
تمذقؽاًممسعؿهمبعد .م
تمثوبيمحؿىمضضىمحدؼـهمثممضؿؿؿفامإظيَّمصؿامغلق ُ
صؾلط ُ
سنده صحيح ،أخرجو الشيخاف(ٔ) ،هبذا اللفظ ،وروايه بلفظ أًب من ىذا وفيو
يقوؿ « :)ٕ(يقولوف إف أاب ىريرة يكثر اٟتديث ،وهللا ا١توعد ،ويقولوف :ما
للمهاجرين واألنصار ال ٭تدثوف مثل أحاديثو؟ وإف إخوٌب من ا١تهاجرين كاف يشغلهم
الصفق ابألسواؽ ،وإف إخوٌب من األنصار كاف يشغلهم عمل أموا٢تم ،وكنت امرأ
مسكيناً ،ألزـ رسوؿ هللا ﷺ على ملء بطٍت ،فخحضر حُت يغيبوف ،وأعي حُت
ينسوف ،وقاؿ النيب ﷺ يوماً( :لن يبسط أحد منكم ثوبو حىت أقضي مقاليت ىذه،
فبسطت ٪ترة ليس علي ثوب غَتىا،
ٍب ٬تمعو إىل صدره فينسى من مقاليت شيئاً أبداً)
ُ
حىت قضى النيب ﷺ مقالتوٍ ،ب ٚتعتها إىل صدري ،فوالذي بعثو ابٟتق ،ما نسيت

من مقالتو تلك إىل يومي ىذا ،وهللا لوال آيتاف ُب كتاب هللا ،ما حدثتكم شيئاً أبداً:
(ٔ) رواه البخاري (ٖٗ٘ ،)ٚومسلم (ٕ)ٕٜٗ

(ٕ) صحيح البخاري (ٖٕٓ٘) ،ومسلم (ٖ)ٕٜٗ

ٕ٘ٔ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٜٙشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

﴿إِف ال ِذين ي ْكتُمو َف ما أَنْػزلْنَا ِمن الْبػيِنَ ِ
اس ُِب الْ ِكتَ ِ
ات َوا ْ٢تَُدى ِم ْن بَػ ْع ِد َما بَػيػناهُ لِلن ِ
اب
َ َ ُ َ َ َ َّ
ِ ِ
ِ
ك
َصلَ ُحوا َوبَػيػنُوا فَخُولَئِ َ
أُولَئِ َ
ين َاتبُوا َوأ ْ
ك يَػ ْل َعنُػ ُه ُم اَّللُ َويَػ ْل َعنُػ ُه ُم البلعنُو َف ( )ٜٔ٘إال الذ َ
اب الرِح ُيم﴾».
وب َعلَْي ِه ْم َوأ ََان التػو ُ
أَتُ ُ






قولو( :إنكم تزعمون) أي إنكم تقولوف قوالً غَت صحيح من غَت تثبت ،وقد
سبق الكبلـ عن الزعم ُب اللغة(ٔ)( .أن أاب ىريرة يكثر احلديث عن رسول هللا
ﷺ) ،٭تكي أنو بلغو  عن ٍ
قوـ هتمتهم إايه ابإلكثار من رواية اٟتديث ،وىو
أكثر الصحابة رواية ،وكخنو استشعر استنكار البعض أو الطعن ُب روايتو.
وموضع الطعن يكمن ُب أف من سبقو إسبلماً ال يُروى عنو بقدر ما يروي أبو
ىريرة كما بينتو الرواية األخرى( :ويقولوف :ما للمهاجرين واألنصار ال ٭تدثوف مثل
أحاديثو؟) ،ولعل ا﵀كي عنو ىذه التهمة مل يستقم معو إكثار متخخر على متقدـ
وحدث نفسو أبنو لعلو كاف يرسل كما كاف
فتعجب ،أو لعلو شكك ُب مصدره ،
َ
أستبعد أان حدوث ىذا ُب زمانو
يرسل صغار الصحابة ،أو أنو طعن ُب صدقو  ،و ُ
 وإف كاف وقع فيما بعد.
كما أنو ٭تكى أف بعضهم كاف ال أيخذ أبحاديث من مل يشتهر ابلفقو من
تعارضت مع ما ثبت لديو من األصوؿ وخالفت القياس ،وكاف أبو ىريرة
الصحابة إذا
ْ

عندىم من ىؤالء ،ولعل أاب ىريرة مل يدركهم ،فهو مذىب ُ٭تكى عن أىل الرأي من

(ٔ) ٖتت الكبلـ على األثر ا١تاضي برقم ()ٙٚ
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متخخري الكوفيُت فيما أتذكر(ٔ).
اتفقت األمة
وقد أقر أليب ىريرة  ابلفقو وصحة طلب الفتوى صحابة منهم من
ْ

على جودة فهمو وعلو كعبو ُب الفقو كابن عباس  ،حيث روى مالك بن أنس أف

مسخلة ُب الطبلؽ وردت البن الزبَت فخحاؿ إىل ابن عباس وأيب ىريرة عائشة
 فلما حضرىم السائل «قاؿ ابن عباس أليب ىريرة :أفتو اي أاب ىريرة،
فقد جاءتك معضلة» ،فخفتاىم واتبعو ابن عباس على فتياه(ٕ) .وهللا تعاىل أعلم.
ومل يعُت القائل – صاحب التهمة  -ىنا ،لكن ورد ُب رواية عند ابن أيب
خيثمة(ٖ) عن أيب رزين مسعود بن مالك« :أنو رأى أاب ىريرة يضرب بيده ٍب يقوؿ :اي
أىل العراؽ تزعموف أين أكذب على رسوؿ هللا ﷺ ليكوف لكم ا١تهنخ وعلي ا١تخٍب».
وجاء ُب صحيح مسلم(ٗ) عن عروة بن الزبَت أف عائشة  قالت« :أال يعجبك أبو
كنت
ىريرة جاء فجلس إىل جنب حجرٌب ٭تدث ،عن النيب ﷺ يُسمعٍت ذلك ،و ُ

لرددت عليو ،إف رسوؿ هللا ﷺ :مل
أسبح ،فقاـ قبل أف أقضي سبحيت ،ولو أدركتُو
ُ
يكن يسرد اٟتديث كسردكم».

(ٔ) نسبو ٢تم :السخاوي ُب فتح ا١تغيث (ٗ ،)ٔٓٔ/وأضاؼ أبو ا١تظفر السمعاين ُب قواطع األدلة
(ٔ :)ٖ٘ٛ/عمار وجابر وأنس ٦تن ينزع ىؤالء عنهم صفة الفقو .وسبق ُب األثر ( )ٖٛاإلشارة إىل ما
ورد عن إبراىيم ُب ٨تو ىذا.
(ٕ) رواه مالك ُب ا١توطخ (ٕٖ )٘ٚٔ/تقيق عبد الباقي .ومن طريقو :الشافعي كما ُب مسنده (ٕ)ٖٙ/
ترتيب السندي طبع دار الكتب العلمية .والطحاوي ُب شرح معاين اآلاثر (ٕ ،)٘ٚ/والبيهقي ُب
السنن الكربى (ٗ ٜ٘ٗ/ؤ ،)٘ٛوابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٕ .)ٕٕٔٔ/وىو من غَت طريق
مالك ُب مصنف عبد الرزاؽ ( ،)ٖٖٗ/ٙومصنف ابن أيب شيبة (ٗ)ٜٕ/
(ٖ) التخريخ الكبَت البن أيب خيثمة السفر الثاين (ٔ )ٖٜٗ/بسند صحيح إف سلم من عنعنة األعمش.
(ٗ) صحيح مسلم (ٗ)ٕٜٖٗ( )ٜٔٗٓ/
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وابلتخكيد مل يكن ىذا منها  إنكاراً لروايتو  أو إكثاره ،لكنها أنكرت طريقة
التحديث .وابلطبع احتاج الناس بعد النيب ﷺ إىل ٣تالس علم يُسرد فيها اٟتديث

لنشره وحفظو.

وقو٢تا ليس من قوؿ ا١تتهمُت لو  ،قاؿ أبو العباس القرطيب(ٔ)« :يقولوف :ما
(ٕ)

ابؿ ا١تهاجرين واألنصار ال يتحدثوف

مثل أحاديثو .ىذا اإلنكار خبلؼ إنكار

أنكرت سرد اٟتديث؛ وىؤالء أنكروا على أيب ىريرة أف يكوف أكثر
عائشة  فإهنا إ٪تا
ْ
الصحابة حديثاً ،وىذا إنكار استبعاد وتعجب ،ال إنكار هتمة وال تكذيب١ ،تا يعلم

من حفظو وعلمو وفضلو ،و١تا يعلم أيضاً من فضلهم ومعرفتهم ْتالو ولذلك بُت ٢تم
ا١توجب لكثرة حديثوٍ ...ب إف أاب ىريرة ١ تا حفظ علماً كثَتاً عن رسوؿ هللا
ﷺ وٖتقق أنو وجب عليو أف يبلغو غَته ،ووجد من يقبل عنو ،ومن لو رغبة ُب
ذلك ،تفرغ لذلك ٥تافة الفوت ،ومعاجلة القواطع أو ا١توتٍ ،ب إنو ١تا آ١تو اإلنكار ىم
بًتؾ ذلك والفرار .لكنو خاؼ من عقوبة الكتماف ا١تنبو عليها ُب القرآف ،ولذلك قاؿ:
لوال آيتاف ُب كتاب هللا ما حدثت حديثاً» أ.ىػ .وسيخٌب ذكر ما روي من اعًتاؼ
الصحابة بفضل حفظو عليهم .
قاؿ( :وهللا ادلوعد)« ،أي :حسيب من يقوؿ ،وىناؾ يعلم صدقي و٬تازيٍت»(ٖ)،
بلغت ىذه التهمة منو « .وا١توعد :موضع
ومنها يستشعر القارئ مدى مصابو وما ْ
(ٔ) ا١تفهم للقرطيب ()ٖٗٚ/ٙ
(ٕ) رٔتا كاف [٭تدثوف] ْتذؼ التاء أوىل وهللا أعلم.

(ٖ) اقتباس من كبلـ ابن ا١تلقن ُب التوضيح شرح اٞتامع الصحيح (٘ٔ)ٖٓٓ/

٘٘ٔ
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التواعد وىو ا١تيعاد  ...وا١تيعاد ال يكوف إال وقتاً أو موضعاً»(ٔ) ،وا١تراد ىنا ابلزماف
وا١تكاف :يوـ القيامة« ،أي لقاء هللا و٣تازاة هللا ،و٭تتمل أف يريد :وعند هللا اجملتمع
١توعده اٟتق .وىناؾ تفتضح السرائر ،و٬تازى كل أحد بعملو وقولو ،وينصفو من
صاحبو»(ٕ).
قاؿ اٟتافظ(ٖ)« :فيو حذؼ تقديره :وعند هللا ا١توعد ،ألف ا١توعد إما مصدر وإما
ظرؼ زماف أو ظرؼ مكاف وكل ذلك ال ٮترب بو عن هللا تعاىل ومراده :أف هللا تعاىل
٭تاسبٍت إف تعمدت كذابً و٭تاسب من ظن يب ظن السوء» أ.ىػ.
كنت رجالً مسكيناً) ،من اٟتاجة والعوز قاؿ أبو نصر اٞتوىري(ٗ):
قولوُ ( :
«وا١تسكُت :الفقَت ،وقد يكوف ٔتعٌت الذلة والضعف» ،وقاؿ أبو بكر األنباري(٘):
«ا١تسكُت ،معناه ُب كبلـ العرب :الذي سكنو الفقر ،أي قلل حركتو .واشتقاقو من
السكوف» .ومسخلة الفرؽ بُت الفقَت وا١تسكُت ،وأيهما أشد حاجة أُشبعت ُب غَت ىذا
ا١توضع فبل نتعرض ٢تا ىنا لعدـ ا١تناسبة.

(ٔ) العُت (ٕ ،)ٕٕٕ/وهتذيب اللغة لؤلزىري (ٖ ،)ٛ٘/وا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٕ)ٖٕٛ/
(ٕ) من كبلـ القاضي عياض ُب إكماؿ ا١تعلم ( ،)ٖ٘ٗ/ٚو٨توه ُب كتابو مشارؽ األنوار (ٕ)ٕٜٓ/
(ٖ) فتح الباري (٘)ٕٛ/
(ٗ) الصحاح (٘)ٕٖٔٚ/
(٘) الزاىر ُب معاين كبلـ الناس (ٔ ،)ٕٔٚ/و٨توه ُب غريب القرآف للعزيري السجستاين (ص٘٘ٗ)

ٔ٘ٙ
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وىو ىنا ٭تكي  ما كاف عليو ،وسبب تقدمو ُب العلم واٟتفظ ،وليس ىذا من
اتسعت ،ففي صحيح البخاري(ٔ) عن ابن
الشكوى فإف حالو يوـ تكلم هبذا كانت قد
ْ

سَتين قاؿ« :كنا عند أيب ىريرة وعليو ثوابف ٦تشقاف من كتاف ،فتمخط ،فقاؿ :بخ
بخ ،أبو ىريرة يتمخط ُب الكتاف! ،لقد رأيتٍت وإين ألخر فيما بُت منرب رسوؿ هللا
ﷺ إىل حجرة عائشة مغشياً علي ،فيجيء اٞتائي فيضع رجلو على عنقي ،ويرى
أين ٣تنوف ،وما يب من جنوف ما يب إال اٞتوع».
نشخت يتيماً وىاجرت مسكيناً»(ٕ) ،و«كنت أجَتاً لبسرة بنت
وقاؿ ُ « :
غزواف بعقبة رجلي ،وطعاـ بطٍت ،فكاف القوـ إذا ركبوا ،سقت ٢تم ،وإذا نزلوا خدمتهم،
كبت ،وإذا نزلوا ُخ ِدمت»(ٖ).
فزوجنيها هللا فهي امرأٌب اليوـ ،فخان إذا ركب القوـ ر ُ

قولو ( :أخدم رسول هللا ﷺ) ،ليس ا١تراد من ا٠تدمة :ا٠تدمة ابألجرة؛ ففي

رواية البخاري (ألزـ)( ،على ملء بطٍت) قاؿ النووي(ٗ)« :أي أالزمو وأقنع بقوٌب وال
أٚتع ماالً لذخَتة وال غَتىا ،وال أزيد على قوٌب .وا١تراد من حيث حصل القوت من
الوجوه ا١تباحة وليس ىو من ا٠تدمة ابألجرة».

(ٔ) صحيح البخاري (ٕٖٗ)ٚ
(ٕ) سنن ابن ماجو (ٕ)ٛٔٚ/
(ٖ) صحيح ابن حباف ()ٔٓٔ/ٔٙ
(ٗ) شرح مسلم للنووي ()ٖ٘/ٔٙ

ٔ٘ٚ
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قاؿ أبو الفضل عياض اليحصيب(ٔ)« :وكاف يلزمو لشبع بطنو ،يروى ابلبلـ وابلياء
أي ليشبعو» أ.ىػ .و٨توه لشرؼ الدين الطييب(ٕ) قاؿ« :أي ألزمو ﷺ قانعاً ٔتا ٯتؤل
بطٍت».
وعلق مشس الدين الكرماين(ٖ) على ما ورد ُب صحيح البخاري عن بعض ألفاظو
بقولو(« :٭تضر ما ال ٭تضروف) من أحواؿ رسوؿ هللا ﷺ (و٭تفظ ما ال ٭تفظوف)
من أقوالو ﷺ ،وىذا إشارة إىل ا١تسموعات وذلك إشارة إىل ا١تشاىدات» أ.ىػ.
فكاف سبب ا١تبلزمة اٞتوع والفقر ،إذ ينتظر جود النيب ﷺ وعطيتو لسد
جوعتو ،وُب اٟتديث الطويل ما يدؿ عليو حيث يقوؿ أبو ىريرة « :أ﵁ الذي ال إلو
إال ىو ،إف كنت ألعتمد بكبدي على األرض من اٞتوع ،وإف كنت ألشد اٟتجر على
بطٍت من اٞتوع ،ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي ٮترجوف منو ،فمر أبو بكر،
فسخلتو عن آية من كتاب هللا ،ما سخلتو إال ليشبعٍت ،فمر ومل يفعلٍ ،ب مر يب عمر،
فسخلتو عن آية من كتاب هللا ،ما سخلتو إال ليشبعٍت ،فمر فلم يفعلٍ ،ب مر يب أبو
القاسم ﷺ فتبسم حُت رآين ،وعرؼ ما ُب نفسي وما ُب وجهيٍ ،ب قاؿ :اي أاب
ىر قلت :لبيك اي رسوؿ هللا ،قاؿ :اٟتق .ومضى فتبعتو ،فدخل ،فاستخذف ،فخذف يل،
فدخل ،فوجد لبنا ُب قدح ،فقاؿ :من أين ىذا اللنب؟ قالوا :أىداه لك فبلف أو فبلنة،

(ٔ) مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر للقاضي عياض (ٕ)ٕٖٗ/
(ٕ) الكاشف عن حقائق السنن للطييب (ٕٔ)ٖٚٚٚ/

(ٖ) الكواكب الدراري ُب شرح صحيح البخاري للكرماين (ٕ)ٖٔ٘/

ٔ٘ٛ
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قاؿ :أاب ىر قلت :لبيك اي رسوؿ هللا ،قاؿ :اٟتق إىل أىل الصفة فادعهم يل .قاؿ:
وأىل الصفة أضياؼ اإلسبلـ ،ال أيووف إىل أىل وال ماؿ وال على أحد ،إذا أتتو صدقة
بعث هبا إليهم ومل يتناوؿ منها شيئاً ،وإذا أتتو ىدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم
فيها ،فساءين ذلك ،فقلت :وما ىذا اللنب ُب أىل الصفة ،كنت أحق أان أف أصيب
من ىذا اللنب شربة أتقوى هبا ،فإذا جاء أمرين ،فكنت أان أعطيهم ،وما عسى أف
يبلغٍت من ىذا اللنب ،ومل يكن من طاعة هللا وطاعة رسولو ﷺ بد ،فختيتهم فدعوهتم
فخقبلوا ،فاستخذنوا فخذف ٢تم ،وأخذوا ٣تالسهم من البيت ،قاؿ :اي أاب ىر .قلت :لبيك
اي رسوؿ هللا ،قاؿ :خذ فخعطهم .قاؿ :فخخذت القدح ،فجعلت أعطيو الرجل فيشرب
حىت يروىٍ ،ب يرد علي القدح ،فخعطيو الرجل فيشرب حىت يروىٍ ،ب يرد علي القدح
فيشرب حىت يروىٍ ،ب يرد علي القدح ،حىت انتهيت إىل النيب ﷺ وقد روي القوـ
كلهم ،فخخذ القدح فوضعو على يده ،فنظر إيل فتبسم ،فقاؿ :أاب ىر .قلت :لبيك اي
رسوؿ هللا ،قاؿ :بقيت أان وأنت .قلت :صدقت اي رسوؿ هللا ،قاؿ :اقعد فاشرب.
فقعدت فشربت ،فقاؿ :اشرب .فشربت ،فما زاؿ يقوؿ :اشرب ،حىت قلت :ال والذي
بعثك ابٟتق ،ما أجد لو مسلكاً ،قاؿ :فخرين .فخعطيتو القدح ،فحمد هللا وٝتى وشرب

الفضلة»(ٔ).

(ٕ)
شبعت لزمتُو ،قيل :ا١تراد منو:
إذا
أي:
«
:
وأغرب ابن ا١تلك الكرماين حيث قاؿ
ُ

امتبلؤه رغبة وحرصاً ُب طلب العلم وٝتاع اٟتديث ال االمتبلء من الطعاـ ،و٭تتمل أف

(ٔ) صحيح البخاري (ٕ٘ٗ)ٙ

(ٕ) ُب شرح ا١تصابيح لو ()ٖٕٙ/ٙ
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يكوف كناية عن الفراغة من ا١تعامبلت واألمور الدنيوية وعدـ ا١تباالة هبا» أ.ىػ .فجعل
ا١تبلزمة بعد الشبع .قاؿ اٟتافظ(ٔ)« :قولو( :على ملء بطٍت) بكسر ا١تيم وهبمزة آخره
أي بسبب شبعي ،أي إف السبب األصلي الذي اقتضى لو كثرة اٟتديث عن رسوؿ هللا
ﷺ مبلزمتو لو ليجد ما أيكلو ،ألنو مل يكن لو شيء يتجر فيو وال أرض يزرعها وال
يعمل فيها فكاف ال ينقطع عنو ﷺ خشية أف يفوتو القوت فيحصل ُب ىذه
ا١تبلزمة من ٝتاع األقواؿ ورواية األفعاؿ ما ال ٭تصل لغَته ٦تن مل يبلزمو مبلزمتو» أ.ىػ.
قولو( :وكان ادلهاجرون يشغلهم الصفق ابألسواق)« ،الصفق :الضرب الذي
يسمع لو صوت ،كذلك التصفيق»(ٕ) ،و«الصفق :مصدر صفقت الشيء بيدي
صفقاً ،إذا ضربتو هبا وصفقت وجهو ،إذا لطمتو .وتصافق القوـ ،إذا تبايعوا .وفبلف
خاسر الصفقة ورابح الصفقة ُب الشراء والبيع»(ٖ)« ،والصفقة :ضرب اليد على اليد ُب
البيع والبيعة ،وتلك عادة جارية للمتبايعُت .وإذا قيل :أصفق القوـ على األمر ،إذا
اجتمعوا عليو(ٗ) ،فهو من ذلك ،وإ٪تا شبهوا اب١تتصافقُت على البيع»(٘)« .وإ٪تا قيل

(ٔ) فتح الباري (ٖٔ)ٖٕٖ/

(ٕ) الصحاح للجوىري (ٗ)ٔ٘ٓٚ/
(ٖ) ٚتهرة اللغة البن دريد (ٕ)ٜٛٓ/
(ٗ) انظر غريب اٟتديث البن قتيبة (ٔ)ٜ٘ٙ/

(٘) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٖ)ٕٜٓ/

ٓٔٙ
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للبيعة :صفقة ،لضرب اليد على اليد عند عقد البيع»(ٔ) ،عبلمة على ٘تامو(ٕ) .وقولو:
(الصفق ابألسواؽ)« ،معناه التصرؼ ُب التجارة»(ٖ)« ،أي التبايع»(ٗ).
و«السوؽ :ا١توضع الذي ٬تلب إليو ا١تتاع للبيع»(٘) ،و«تساؽ إليها األشياء ،ويقع
ورٔتا ذكرت»( .)ٙوىي «مصدر سقت البعَت
ويقع فيها البيع  ...الغالب عليها التخنيثُ ،
البعَت وغَته أسوقو سوقاً  ...وأصل اشتقاقها من سوؽ الناس إليها بضائعهم»( ،)ٚقاؿ
أبو اٟتسُت ابن فارس(« :)ٛالسُت والواو والقاؼ أصل واحد ،وىو حدو الشيء .يقاؿ
ساقو يسوقو سوقاً .والسيقة :ما استيق من الدواب .ويقاؿ :سقت إىل امرأٌب صداقها،
وأسقتو .والسوؽ مشتقة من ىذا١ ،تا يساؽ إليها من كل شيء ،واٞتمع أسواؽ» أ.ىػ.
وقولو( :وكانت األنصار يشغلهم القيام على أمواذلم) وأراد بذكر ما يشغلهم
القياـ على أنفسهم ومن يعولوا وطلب الكفاؼ ،فقد كانت ا١تهاجرة أىل ٕتارة
فاشتغلوا ٔتا يعرفوه ،وكانت األنصار أىل زراعة ،فكانوا يغيبوف أكثر النهار عن ٣تالسو
(ٔ) هتذيب اللغة ( ،)ٕٜٔ/ٛوانظر العُت (٘ ،)ٙٚ/وا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٕٔٔ/ٙ
(ٕ) مشارؽ األنوار (ٕ)٘ٓ/
(ٖ) مشارؽ األنوار لعياض (ٕ)٘ٓ/
(ٗ) النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر البن األثَت (ٖ)ٖٛ/
(٘) ا١تفردات للراغب األصفهاين (ص)ٖٗٙ
( )ٙالزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنباري (ٔ)ٕ٘ٔ/
(ٚ )ٚتهرة اللغة البن دريد (ٕ)ٖٛ٘/
( )ٛمعجم مقاييس اللغة البن فارس (ٖ)ٔٔٚ/
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ﷺ ويظفر هبا ىو  لتفرغو(ٔ).
وذكره  انشغا٢تم ابلقياـ على أموا٢تم ليس من ابب التنقص؛ فإف طلب
الكفاؼ والغٌت مطلوب شرعي ،و«إذا كاف ا١تاؿ مكتسباً من وجو ما أابح هللا وأتدت
منو حقوقو وتقرب فيو إليو ابإلنفاؽ ُب سبيلو ومرضاتو فذلك ا١تاؿ ٤تمود ٦تدوح كاسبو
ومنفقو ال خبلؼ بُت العلماء ُب ذلك ...واآلاثر ُب ىذا متواترة جداً»(ٕ).
ومنها قولو ﷺ لسعد بن أيب وقاص(ٖ)« :إنك أف تذر ورثتك أغنياء ،خَت
من أف تذرىم عالة يتكففوف الناس ،وإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجو هللا إال أجرت
ُب امرأتك» ،وقولو ٟتكيم بن حزاـ(ٗ)« :اليد العليا خَت من اليد
هبا ،حىت ما ٕتعل ُب ِّ
السفلى ،وابدأ ٔتن تعوؿ ،وخَت الصدقة عن ظهر غٌت ،ومن يستعفف يعفو هللا ،ومن

يستغن يغنو هللا».
لكن أاب ىريرة  ٭تكي ىنا أف ىذا ٦تا شغلهم عن العلم واجملالسة نسبياً ٔتا مل
يشغلو ىو لفقره وعزوبتو .وتفرغو ىذا مكنو من أف ٭تصل ما مل ٭تصلوه ،بل و٭تظى
ابلدعوة النبوية اآلٌب ذكرىا ..ولقد كاف رسوؿ هللا ﷺ يعلم منو عنايتو ابلعلم
(٘)
ظننت اي أاب ىريرة أف ال
لقد
«
:
وشهد لو بو ١تا سخلو  عن شفاعتو فقاؿ ﷺ
ُ

ال يسخلٍت عن ىذا اٟتديث أحد أوؿ منك١ ،تا رأيت من حرصك على اٟتديث».
(ٔ) وانظر كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت البن اٞتوزي (ٖ)ٖٜ٘/
(ٕ) جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٔ)ٖٚٔ/
(ٖ) صحيح البخاري (٘ ،)ٕٜٔومسلم ()ٕٔٙٛ
(ٗ) صحيح البخاري ( ،)ٕٔٗٚومسلم (ٖٗٓٔ)
(٘) صحيح البخاري ()ٜٜ
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وذكره ا١تهاجرين واألنصار يشعر أنو ليس منهما ،وصحابة رسوؿ هللا ﷺ إما
مهاجرة تركوا دايرىم وخرجوا ليجاوروا رسوؿ هللا ﷺ طاعة ﵁ ولرسولو فليس ٢تم
من دايرىم شيء كوهنم تركوىا ﵁ .وإما أنصار وىم من استقبلوىم وآووىم ونصروا
الرسوؿ ﷺ ،حىت فتحت مكة فانقطعت ا٢تجرة ،وصارت مكة دار إسبلـ ،فتبقى
من الصحابة :من أسلم ومل يهاجر وىو ُب دايره اليت ىي غَت مكة ،والوفود ،واألعراب،
ومن خرج إىل النيب ﷺ ليس مهاجراً اتركاً دايره ليعود إليها ،ومنهم طلقاء مكة.
وإ٪تا خص أبو ىريرة من الصحابة ا١تهاجرة واألنصار ألهنم ىم السابقوف أىل العلم
واإلٯتاف.
قولو( :فقال رسول هللا ﷺ :م ْن يبسط ثوبو فلن ينسى شيئاً مسعو مٍت؟
نسيت شيئاً مسعتو بعد) وىنا
فبسطت ثويب حىت قضى حديثو مث ضممتها إيل فما
ُ
ُ
وقعت ظفر وفاز هبا بسبب مبلزمتو ٣تلس رسوؿ هللا
يستدؿ أبو ىريرة ْ تادثة
ْ

ﷺ ،وفاتت من كاف مشغوالً بنفسو عن ذاؾ اجمللس؛ وكانت إحدى أدلة قوة
حافظتو .
وقولو( :حىت قضى حديثو) مل يذكر ماىية اٟتديث ا١تشار إليو فلعلو كاف دعاء

ابٟتفظ ،أو كاف علماً ما بثو ُب اجمللس .ويؤيد األوؿ ما ورد ُب رواية اٟتميدي حيث
قاؿ« :قاؿ ا١تسعودي :وقاـ آخر فبسط رداءه ،فقاؿ النيب ﷺ :سبقك هبا الغبلـ
الدوسي» ،وا١تسعودي فيو كبلـ ،وا١تشهور ُب ىذا رواية دمحم بن قيس عن أبيو(ٔ) «أنو
(ٔ) رواه النسائي ُب الكربى (٘ ،)ٖٚٗ/والطرباين ُب األوسط (ٕ ،)٘ٗ/وابن عساكر ُب اتريخ دمشق
( ،) ٖٖ٘/ٙٚورجالو ثقات خبل قيس مل يرو عنو سوى ابنو وحكم عليو ابن حجر ابٞتهالة ُب
التقريب ،وقاؿ ُب اإلصابة ( )ٖ٘ٚ/ٚسنده جيد.
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أخربه أف رجبلً جاء زيد بن اثبت ،فسخلو عن شيء ،فقاؿ لو زيد :عليك أاب ىريرة،
فإين بينما أان وأبو ىريرة ،وفبلف ُب ا١تسجد ذات يوـ ندعو هللا ،ونذكر ربنا خرج علينا
رسوؿ هللا ﷺ حىت جلس إلينا فسكتنا فقاؿ :عودوا للذي كنتم فيو .قاؿ زيد:
فدعوت أان وصاحيب قبل أيب ىريرة ،وجعل رسوؿ هللا ﷺ يؤمن على دعائناٍ ،ب
ُ
دعا أبو ىريرة ،فقاؿ :اللهم إين أسخلك مثل ما سخلك صاحباي ىذاف ،وأسخلك علماً
ال ينسى ،فقاؿ رسوؿ هللا ﷺ :آمُت ،فقلنا :اي رسوؿ هللا و٨تن نسخؿ هللا علماً ال
ينسى ،فقاؿ :سبقكم هبا الغبلـ الدوسي».
نسيت شيئاً مسعتو بعد) قاؿ أبو الفداء ابن كثَت(ٔ)« :وقد قيل :إف
قولو (فما
ُ
ىذا كاف خاصاً بتلك ا١تقالة ا١تعينة مل ينس منها شيئاً ،بدليل أنو نسي بعض األحاديث
كما ىو مصرح بو ُب الصحيح ،حيث نسي حديث :ال عدوى وال طَتة .مع حديثو:
ال يورد ٦ترض على مصح .وقيل :إف ىذا كاف عاماً ُب تلك ا١تقالة وغَتىا» أ.ىػ.
قلت :ال شك أف أاب ىريرة ساؽ اٟتديث مستدالً بو على ضبطو ١تا يرويو ،وقوة
ذاكرتو ،وسعة حفظو ّتنب غَته ،ولو كاف ا١تراد خاصاً بتلك ا١تقالة دوف غَتىا ١تا كاف
ُب ذكرىا كبَت فائدة ُب دفاعو عن نفسو ضد متهميو .وقوؿ النيب ﷺَ ( :م ْن يبسط

ثوبو فلن ينسى شيئاً ٝتعو مٍت) ظاىر ُب إفادة العموـ.

وأما دعوى نسيانو ،فخراد ما ُب البخاري(ٕ) عن أيب سلمة عن أيب ىريرة  قاؿ:

«قاؿ النيب ﷺ :ال عدوى وال صفر ،وال ىامة .فقاؿ أعرايب :اي رسوؿ هللا ،فما
(ٔ) البداية والنهاية البن كثَت (ٔٔ)ٖٙٛ/

(ٕ) صحيح البخاري (ٓ)٘ٚٚٔ-٘ٚٚ

ٗٔٙ
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ابؿ اإلبل ،تكوف ُب الرمل كخهنا الظباء ،فيخالطها البعَت األجرب فيجرهبا؟ فقاؿ رسوؿ
ﷺ :فمن أعدى األوؿ» .وعن أيب سلمةٝ :تع أاب ىريرة ،بعد يقوؿ :قاؿ النيب
ﷺ« :ال يوردف ٦ترض على مصح وأنكر أبو ىريرة حديث األوؿ ،قلنا :أمل ٖتدث
أنو :ال عدوى؟ فرطن ابٟتبشية ،قاؿ أبو سلمة :فما رأيتو نسي حديثاً غَته».

ووصمو ابلنسياف من ىذا السياؽ ليس ببلزـ ،ويتضح برواية مسلم(ٔ) وفيها قوؿ

أيب سلمة« :كاف أبو ىريرة ٭تدثهما كلتيهما عن رسوؿ هللا ﷺ ٍب صمت أبو
ىريرة بعد ذلك عن قولو ال عدوى ،وأقاـ على أف :ال يورد ٦ترض على مصح .قاؿ:
فقاؿ اٟتارث بن أيب ذابب وىو ابن عم أيب ىريرة :قد كنت أٝتعك ،اي أاب ىريرة ٖتدثنا
مع ىذا اٟتديث حديثاً آخر ،قد سكت عنو ،كنت تقوؿ :قاؿ رسوؿ هللا ﷺ :ال
عدوى .فخىب أبو ىريرة أف يعرؼ ذلك ،وقاؿ :ال يورد ٦ترض على مصح .فما رآه
اٟتارث ُب ذلك حىت غضب أبو ىريرة فرطن ابٟتبشية ،فقاؿ للحارث :أتدري ماذا
أبيت .قاؿ أبو سلمة :ولعمري لقد كاف أبو ىريرة
قلت؟ قاؿ :ال ،قاؿ أبو ىريرة :قلت ُ
٭تدثنا أف رسوؿ هللا ﷺ قاؿ :ال عدوى ،فبل أدري أنسي أبو ىريرة ،أو نسخ أحد

القولُت اآلخر؟».
قاؿ اٟتافظ(ٕ)« :وىذا الذي قالو أبو سلمة ظاىر ُب أنو كاف يعتقد أف بُت
اٟتديثُت ٘تاـ التعارض ...قاؿ ابن التُت :لعل أاب ىريرة كاف يسمع ىذا اٟتديث قبل أف
يسمع من النيب ﷺ حديث من بسط رداءه ٍب ضمو إليو مل ينس شيئاً ٝتعو من
(ٔ) صحيح مسلم (ٕٕٕٔ)

(ٕ) فتح الباري (ٓٔ ،)ٕٖٗ-ٕٕٗ/وما نقلو عن ابن التُت اختصره ابن ا١تلقن ُب التوضيح ()ٕٖ٘/ٕٚ
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مقاليت .وقد قيل ُب اٟتديث ا١تذكور :إف ا١تراد أنو ال ينسى تلك ا١تقالة اليت قا٢تا ذلك
اليوـ ال أنو ينتفي عنو النسياف أصبلً ،وقيل :كاف اٟتديث الثاين انسخاً لؤلوؿ فسكت
عن ا١تنسوخ» إىل أف أهنى كبلـ ابن التُت.
ٍب قاؿ معلقاً« :فخما دعوى نسياف أيب ىريرة للحديث فهو ْتسب ما ظن أبو
أشرت إليها ،وأما دعوى النسخ فمردودة ألف
بينت ذلك رواية يونس اليت
سلمة وقد ْ
ُ
النسخ ال يصار إليو ابالحتماؿ» انتهىٍ .ب نقل جواب أيب العباس القرطيب(ٔ) ونصو من

كتابو« :وعلى ىذا فسكوت أيب ىريرة ٭تتمل أوجهاً :أحدىا :السبباف ا١تتقدماف ،كما
قاؿ أبو سلمة .واثنيهما :أهنما ١تا كاان خربين متغايرين ال مبلزمة بينهما ،جاز
للمحدث أف ٭تدث أبحد٫تا ،ويسكت عن اآلخر حسبما تدعو إليو اٟتاجة اٟتالية.
واثلثها :أف يكوف خاؼ اعتقاد جاىل يظنهما متناقضُت فسكت عن أحد٫تا حىت إذا
أمن ذلك حدث هبما ٚتيعاً .ورابعها :أف يكوف ٛتلو على ذلك وجو غَت ما ذكرانه مل
يطلع عليو أحداً .وعلى اٞتملة فكل ذلك ٤تتمل غَت أف الذي يقطع بنفيو النسخ على
ما قررانه» أ.ىػ ،قلت :وينبغي أيضاً استبعاد النسياف ١تا سبق تقريره وعدـ لزومو وهللا
تعاىل أعلم.
وتوجيو ابن التُت إىل احتماؿ كوف اٟتديث ٝتعو قبل دعوة النيب ﷺ سبقو بو
أبو جعفر الطحاوي(ٕ) ،واختار اختصاص اٟتفظ بذاؾ اجمللس ،والذي يظهر يل تقدًن
(ٔ) ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص مسلم للقرطيب (٘)ٕٙ٘/
(ٕ) شرح مشكل اآلاثر للطحاوي (ٗ)ٖ٘ٓ/
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ما ذكره ابن حجر؛ فإف العموـ ُب اٟتديث ظاىر خصوصاً ذكره إايه ُ ب ا﵀اجة،
ودعوى النسياف غَت واضحة فإنو مل يصرح بو ،وسكوتو ٯتكن ٛتلو على تغَت فتواه كما
شرحو اٟتافظ وهللا تعاىل أعلم(ٔ).
قاؿ بدر الدين العيٍت« :ويعضد العموـ ما جاء ُب حديث أيب ىريرة :إنو شكى
إىل النيب ﷺ أنو ينسى .ففعل ما فعل ليزوؿ عنو النسياف»(ٕ) ،يريد رواية
الًتمذي(ٖ) ،عن أيب ىريرة قاؿ« :قلت :اي رسوؿ هللا أٝتع منك أشياء فبل أحفظها،
قاؿ :ابسط رداءؾ فبسطت ،فحدث حديثاً كثَتاً ،فما نسيت شيئاً حدثٍت بو».

وقد أقر الصحابة لو ابٟتفظ(ٗ) فمن ذلك ما روى جد مالك بن أنس :مالك

بن أيب عامر قاؿ(٘)« :كنت عند طلحة بن عبيد هللا فدخل رجل فقاؿ :وهللا أاب دمحم
ما ندرى ىذا اليماين أعلم برسوؿ هللا منكم؟ قاؿ :وهللا إ ْف نشك أنو ٝتع من رسوؿ
هللا ما مل نسمع ،وعلم منو ما مل نعلم ،إان كنا أقواماً أغنياء لنا بيواتت وأىلوف وكنا أنٌب
رسوؿ هللا ﷺ طرُب النهار ٍب نرجع وكاف مسكيناً ال ماؿ لو وال أىل إ٪تا كانت يده
مع يد رسوؿ هللا يدور معو حيث ما دار .ومل ٧تد أحداً فيو خَت يقوؿ على رسوؿ هللا
ما مل يقل».
(ٔ) وسيخٌب إيراد آخر ُب نسيانو ٖتت األثر رقم (ٓٗٔ)
(ٕ) عمدة القاري لبدر الدين العيٍت (ٕ)ٖٔٛ/
(ٖ) تفرد هبا الًتمذي ُب سننو ( ،)ٔٙ٘/ٙوظاىر سندىا الصحة.

(ٗ) ٚتع أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقبلين ُب اإلصابة ( )ٖٙٓ-ٖ٘ٙ/ٚعدداً منها من
أرادىا فلينظرىا ٍب.
(٘) رواه البخاري ُب التخريخ الكبَت ( )ٖٖٔ/ٙهبذا السياؽ بسند حسن ،وعبد هللا بن أٛتد ُب العلل ومعرفة
الرجاؿ (ٔ٥ )ٕٚٚ/تتصراً.
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وُب الصحيحُت

أنو قيل البن عمر :إف أاب ىريرة يقوؿٝ« :تعت رسوؿ هللا

ﷺ يقوؿ :من تبع جنازة فلو قَتاط من األجر .فقاؿ ابن عمر :أكثر علينا أبو
ىريرة ،فبعث إىل عائشة ،فسخ٢تا ،فصدقت أاب ىريرة فقاؿ ابن عمر :لقد فرطنا ُب
قراريط كثَتة».
وُب الًتمذي(ٕ) بسند صحيح أف عبد هللا بن عمر قاؿ أليب ىريرة« :اي أاب ىريرة
أنت كنت ألزمنا لرسوؿ هللا ﷺ وأحفظنا ٟتديثو» .وعن عائشة  )ٖ(قالت أليب
ىريرة« :إنك لتحدث عن النيب ﷺ حديثاً ما ٝتعتو منو؟ فقاؿ أبو ىريرة :اي أمو
طلبتها وشغلك عنها ا١ترآة وا١تكحلة ،وما كاف يشغلٍت عنها شيء».
وُب حديث أيب ىريرة ُب سنة االضطجاع بعد الفجر وردت زايدة نصها« :فبلغ
ذلك ابن عمر فقاؿ :أكثر أبو ىريرة على نفسو ،قاؿ :فقيل البن عمر :ىل تنكر شيئاً
وجبُّػنا .قاؿ :فبلغ ذلك أاب ىريرة ،قاؿ :فما ذنيب إف
٦تا يقوؿ؟ قاؿ :ال ،ولكنو اجًتأ َ
كنت
حفظت ونسوا»(ٗ).
ُ
ُ

(ٔ) صحيح البخاري (ٖٕٖٔ) ،ومسلم (٘ٗ)ٜ
(ٕ) سنن الًتمذي ()ٔٙ٘/ٙ
(ٖ) رواه ابن سعد ُب الطبقات الكربى (ٕ ،)ٖٔٗ/وقاؿ ابن حجر ُب اإلصابة ( )ٖ٘ٛ/ٚأف سنده جيد.
ورواه اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٖ )ٕ٘ٛ/و(٘ ،)ٕٖٜ/بلفظ أًب وصححو ،وقاؿ الذىيب ُب التلخيص :
صحيح.
(ٗ) رواه :أبو داود ُب السنن (ٕ ،)ٖٗٗ/وابن خزٯتة ُب الصحيح (ٕ ،)ٔٙٚ/وابن حباف ُب صحيحو
( ،)ٕٕٓ/ٙوالبيهقي ُب السنن الكربى (ٖ ،)ٙٗ/وصححو ٚتع من أىل التحقيق ،فرجالو رجاؿ
الصحيحُت ،وفيو عنعنة األعمش.
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وعن عروة بن الزبَت(ٔ) قاؿ« :قاؿ يل أيب ،الزبَت :أدنٍت من ىذا اليماين  -يعٍت
أاب ىريرة  -فإنو يكثر اٟتديث عن رسوؿ هللا ﷺ .قاؿ :فخدنيتو ،فجعل أبو ىريرة
٭تدث ،فجعل الزبَت يقوؿ :صدؽ ،كذب .قاؿ :قلت :اي أبو ما قولك :صدؽ،
كذب؟! قاؿ :أما أف يكوف ٝتع ىذه األحاديث من رسوؿ هللا ﷺ فبل أشك،
ولكن منها ما وضعو على مواضعو ،ومنها ما مل يضعو على مواضعو» ،وفيو اتفاقو معو
على التصديق وىو ا١تراد ،واختبلفو معو فعلى تنزيلها وىذا من مواضع االجتهاد وهللا
أعلم.
وُب اٟتديث ٚتلة من الفوائد أشار إىل بعضها أىل العلم ،فمما قالو أبو اٟتسن
ابن بطاؿ ُب شرحو على البخاري(ٕ)« :فيو حفظ العلم والدءوب عليو ،وا١تواظبة على
طلبو ...وفيو :فضل التقلل من الدنيا ،وإيثار طلب العلم على طلب ا١تاؿ .وفيو :أنو
جائز لئلنساف أف ٮترب عن نفسو بفضلو إذا اضطر إىل ذلك العتذار من شيء أو
لتبيُت ما يلزمو تبيينو إذا مل يقصد بذلك الفخر» أ.ىػ.
وقاؿ أيضاً(ٖ)ُ« :ب ىذا اٟتديث عمل الصحابة ُب اٟترث والزرع أبيديهم ،وخدمة
ذلك أبنفسهم  ...ففي ىذا أف االمتهاف ُب طلب ا١تعاش للرجاؿ والنساء من فعل
الصاٟتُت ،وأنو ال عار فيو وال نقيصة على أىل الفضل» أ.ىػ.
(ٔ) رواه ابن أيب خيثمة ُب التخريخ (ٕ ،)ٚٓ٘/ومن طريقو ابن عساكر ُب أتريخ دمشق (،)ٖ٘ٙ/ٙٚ
ورجالو ثقات.
(ٕ) شرح ابن بطاؿ على البخاري (ٔ)ٜٔٗ/
(ٖ) شرح ابن بطاؿ على البخاري ()ٜٗٓ/ٙ
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وُب كتاب أيب عمر ابن عبد الرب(ٔ)« :وُب قوؿ عمر رٛتو هللا ُب حديث عبيد بن
عمَت الذي ذكرانه ُب ىذا الباب( :خفي علي ىذا من أمر رسوؿ هللا ﷺ أ٢تاين
عنو الصفق ُب األسواؽ) اعًتاؼ منو ّتهل ما مل يعلم ،وإنصاؼ صحيح وىكذا ٬تب
على كل مؤمن .وُب قولو( :أ٢تاين عنو الصفق ابألسواؽ) دليل على أف طلب الدنيا
ٯتنع من استفادة العلم؛ وإف كل ما ازداد ا١ترء طلباً ٢تا ازداد جهبلً وقل عملو وهللا أعلم.
ومن ىذا قوؿ أيب ىريرة [وذكر أثر الباب وقاؿ ]:وكاف القوـ عرابًُ ،ب طبعهم اٟتفظ
وقلة النسياف ،فكيف اليوـ؟! وإذا كاف القرآف ا١تيسر للذكر كاإلبل ا١تعقلة من تعاىدىا
أمسكها فكيف بسائر العلوـ؟! وهللا أسخلو علماً انفعاً وعمبلً متقببلً ورزقاً واسعاً ال
شريك لو» أ.ىػ.
(ٕ)
قلت :ىل يلزـ من
فإف
«
لو:
و
بق
ومن فوائده ما أشار إليو مشس الدين الكرماين
َ

ىذا اٟتديث ْ -تسب الظاىر  -معارضتو ١تا تقدـ ،حيث قاؿ [أبو ىريرة] :ما من
أصحاب النيب ﷺ من أحد أكثر حديثاً مٍت إال ما كاف من عبد هللا بن عمرو؟(ٖ).
قلت :كيف
قلت :ال ،ألف عبد هللا كاف أكثر ٖتمبلً ،وأاب ىريرة كاف أكثر رواية .فإف َ
ُ

قلت :ىو أكثر من جهة ضبطو
يكوف أكثر ٖتمبلً وىو داخل ٖتت عموـ ا١تهاجرين؟ ُ

ابلكتابة وتقييده هبا ،وأبو ىريرة أكثر من جهة مطلق السماع» أ.ىػ.

(ٔ) التمهيد البن عبد الرب (ٖ)ٕٕٓ -ٕٓٔ/
(ٕ) الكواكب الدراري (ٕ)ٖٔ٘/
(ٖ) رواه البخاري ُب الصحيح من حديث أيب ىريرة برقم (ٖٔٔ) ولفظو« :ما من أصحاب النيب ﷺ أحد
أكثر حديثاً عنو مٍت ،إال ما كاف من عبد هللا بن عمرو ،فإنو كاف يكتب وال أكتب»
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و١تا تعرض الكوراين ٢تذه النقطة اختلف تعبَته فقاؿ(ٔ)« :وال يلزـ منو أف ٭تفظ كل
ما ٭تفظو غَته ،يعًتض بعبد هللا بن عمرو ،فإنو أكثر حديثاً من أيب ىريرة ابعًتاؼ أيب
ىريرة ،و٬تاب أبف عبد هللا أكثر ٝتاعاً ،وأبو ىريرة أكثر ضبطاً .على أف اٞتواب فاسد؛
ألف أاب ىريرة قاؿ :إف عبد هللا كاف يكتب وأان ال أكتب ،وال شك أف من يكتب أكثر
ضبطاً ٦تن ال يكتب» أ.ىػ.
وكاف عليو الرجوع إىل كبلـ الكرماين فقد جعل السماع لصاّب أيب ىريرة .و٢تذا
كانت عبارة الربماوي متابعة لكبلـ الكرماين حيث نفى تناُب قويل أيب ىريرة  وعللو
بقولو(ٕ)« :ألف ا١تراد أنو كاف أكثر ٖتمبلً ،وأاب ىريرة أكثر رواية ،وإ٪تا كاف ابن عمرو

أكثر ٖتمبلً ،وىو داخل ُب ا١تهاجرين؛ ألنو كاف يكتب ،فكثر ابعتبار كثرة كتابتو»
أ.ىػ.
قلت :لست أرى فيما ذكروه ما يستحق ا١تعارضة ،فإف أاب ىريرة إما أف يكوف
أراد بذكر ابن عمرو  التواضع وىو من أىل ىذا ا٠تلق ،أو أراد أف الكتابة أوثق من
الصدر بداىة(ٖ) .لكنٍت مع ذلك ال أقدر على اإلقرار بكثرة حديث ابن عمرو على
حديث أيب ىريرة من ٣ترد كتابتو ،ألف الكاتب مهما بلغ حرصو فإنو ال يقدر على
تقييد كل ما يعرفو ،وإ٪تا يهتم أبىم معلوماتو وأكثرىا قيمة .بينما ٕتد ا١تتلقي ابلصدر
(ٔ) الكوثر اٞتاري إىل رايض أحاديث البخاري للكوراين (ٔ)ٕٗٚ/
(ٕ) البلمع الصبيح بشرح اٞتامع الصحيح للربماوي (ٕ)ٖٛ/
(ٖ) وقد أثبت عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا تعاىل عنو إتقانو ١ترويو؛ وأيٌب ُب ختاـ الكبلـ عن األثر
رقم ( )ٕٔٙامتحاف عائشة رضي هللا تعاىل عنها لو.

ٔٔٚ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٜٙشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

يطلع على اٟتدث وما ٭تيط بو من مبلبسات ،فتجده يلتقط كل ما تقع عليو عيناه،
ويطرؽ مسامعو.
نعم رٔتا يكوف صاحب الكتاب أدؽ ُب النقل واألداء ،ألنو معزز بثبوت استعانتو
على حفظو ابلكتابة ،على أف حالة أيب ىريرة ىنا خاصة؛ فبل أرى تفوؽ الكتابة على
ضبط أيب ىريرة إف كاف أيده هللا تعاىل ابٟتفظ .ال سيما وأف الكاتب ستقتصر كتابتو
على ما أسلفتو ،ورٔتا اقتصر من اٟتدث على النص ،بينما يستطيع ا١تؤدي من صدره
أف يذكر ما تعلق ابلنص من أحداث لن ٗتلو من فوائد.
وأورد الربماوي احتماالً ُب جوابو فقاؿ(ٔ)« :وال يناُب ىذا ما سبق من أف ابن
عمرو كاف أكثر حديثاً؛ لضبطو ابلكتابة؛ الحتماؿ أف ذلك كاف قبل ىذه القصة ،أو
االستثناء منقطع ،أي :لكن عبد هللا كاف أكثر ابلكتابة ،وإف كنت أان أكثر من حيث
عدـ النسياف» أ.ىػ.
قلت :كيف يستقيم طرح ىذا االحتماؿ مع كوف األداء كاف متخخراً ،فاعًتاؼ أيب
ىريرة  كما وصفوه كاف بعد وقوع قصة حفظو ،وىو أورد ىذا االعًتاؼ من ابب
االستدالؿ والتفسَت على كثرة حديثو؛ فكيف يكوف قبل حادثة الباب؟.
كما أف االحتماؿ اآلخر ال ٮتلو من نظر أيضاً حيث ال يستقيم أف يفاضل بينو
وبُت ابن عمرو ُب أمر مل يشاركو فيو؛ فالكتابة اختصاص ابن عمرو .فبل يبقى إال أنو
ذكره من ابب اإلشادة بعناية عبد هللا بن عمرو بن العاص  ابٟتديث ،والتخكيد
على قوة ضبطو الستعانتو أبمر ينبغي لطالب العلم أال يغفل عنو ،وإف كانت آلة أيب
(ٔ) البلمع الصبيح بشرح اٞتامع الصحيح للربماوي (ٕ)ٛ٘/
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ىريرة أوسع لكنها قدرة استثنائية ُخص هبا وهللا تعاىل أعلم.

بقي أف يقاؿ :ىل حافظة أيب ىريرة ضد طروء النسياف؟ أاثر بعضهم ىذا

التساؤؿ ،وال أرى تبلزماً بُت من أوٌب حفظاً قوايً وبُت دخوؿ النسياف عليو كحاؿ
البشر ،فخبو ىريرة ُخص ْتافظة قوية للعلم ،وىو كل ما أاثر اىتمامو  فشغل نفسو
بو وْتفظو ،أو أف حفظو ٥تصوص ابٟتديث الذي ألقاه النيب ﷺ حينها عليو وإف كاف

الكوراين(ٔ) يدعي اختبلؼ الواقعتُت وأف أاب ىريرة حصلت لو قضيتُت من ىذا النمط
فا﵁ أعلم .لكن الزعم أبنو ال ينسى شيئاً قط وإف كاف خارج اىتمامو ابلعلم فهذا أمر
٭تتاج إىل نص.
وُب ىذا يقوؿ مشس الدين الكرماين(ٕ)« :وكاف ا١تهاجروف ٕتاراً واألنصار أصحاب
زرع فيغيبوف ٢تا عن حضرة رسوؿ هللا ﷺ ُب أكثر أحوالو وال يسمعوف من حديثو إال
ما كاف ٭تدث بو ُب أوقات شهودىم ،وأبو ىريرة حاضر دىره ال يفوتو شيء منها -
إال ما شاء هللا ٍ -ب ال يستويل عليو النسياف؛ لصدؽ عنايتو بضبطو وقلة اشتغالو بغَته.

وقد ٟتقتو دعوة رسوؿ هللا ﷺ فقامت لو اٟتجة على من أنكر أمره واستغرب شخنو»
أ.ىػ.
فخشار إىل اىتمامو  ابلعلم وعنايتو ابٞتمع واٟتفظ ،ومن ُشغل أبمر عُرؼ بو،

وىذا ما جعل أمره جلياً للنيب ﷺ ،فشهد لو بو كما ُب اٟتديث اآلنف ذكره حينما

(ٔ) الكوثر اٞتاري إىل رايض أحاديث البخاري للكوراين (ٔ)ٕٗٛ/
(ٕ) الكواكب الدراري للكرماين ()ٜٔٚ/ٜ

ٖٔٚ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٜٙشرح كتاب العلم أليب خيثمة 
(ٔ)
ظننت اي أاب ىريرة أف ال يسخلٍت عن ىذا اٟتديث أحد أوؿ
قاؿ لو ﷺ « :لقد ُ
منك١ ،تا رأيت من حرصك على اٟتديث».

بل ىو ما حكاه عن نفسو  فيما ورد ُب بعض ألفاظ اٟتديث من قولو(ٕ):
«وكنت امرأ مسكيناً من مساكُت الصفة ،أعي حُت ينسوف» ،فخثبت أنو ال مزية لو
على غَته إال ابالىتماـ فقد يشاركو غَته اجملالس لكنو يتعرض للنسياف ٓتبلفو(ٖ).

ويشرحو  بقولو ُب الرواية األخرى(ٗ)« :يقوؿ الناس :أكثر أبو ىريرة ،فلقيت
فقلتٔ :تا قرأ رسوؿ هللا ﷺ البارحة ُب العتمة؟ فقاؿ :ال أدري؟ فقلت :مل
رجبلًُ ،
تشهدىا؟ قاؿ :بلى ،قلت :لكن أان أدري قرأ سورة كذا وكذا».
يقوؿ الكوراين(٘)« :ولذلك ١تا ذاؽ أبو ىريرة حبلوة اٟتفظ سخلو الزايدة ،فساعده
الوقت فلم ينس شيئاً أصبلً بعده» أ.ىػ .نعم ١تا كاف اىتمامو  ابلعلم كاف ضبطو
وحفظو لو أشد وأقوى من غَته ،و١تا كاف اٟتفظ البشري معرض وال بد ١تا يطرأ عليو
من النسياف والفقداف رزقو هللا تعاىل بدعاء نبيو ﷺ ما يقاوـ عوامل النقص الداخلة
على اٟتفظ.
لكن انتفاء طروء النسياف عليو أبداً ،وتعميمو ٔتا ليس من العلم من أمور اٟتياة
أمر يفتقر إىل نص وهللا تعاىل أعلم.
(ٔ) صحيح البخاري ()ٜٜ

(ٕ) صحيح البخاري ()ٕٓٗٚ
(ٖ) و٨تو ىذا يقوؿ الكوراين ُب الكوثر اٞتاري (ٗ)ٖ٘ٙ/
(ٗ) صحيح البخاري (ٖٕٕٔ)
(٘) الكوثر اٞتاري للكوراين (ٔ)ٕٗٛ/

ٗٔٚ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٜٙشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

و٦تا أورده الكرماين من الفوائد على اٟتديث قولو(ٔ)« :وفيو أف االشتغاؿ ابلدنيا
قلت :فإذا كاف أبو ىريرة أكثر أخذاً للعلم وأزىد فهو
وٖتصيل العلم قلما ٬تتمعاف فإف َ

قلت :ال يلزـ من أكثرية األخذ
أفضل من غَته ألف الفضيلة ليست إال ابلعلم والعمل؟ ُ

كونو أعلم وال من اشتغا٢تم عدـ زىدىم؛ مع أف األفضلية معناىا أكثرية الثواب عند
هللا تعاىل وأسبابو ال تنحصر ُب أخذ العلم و٨توه فقد يكوف إبعبلء كلمة هللا تعاىل

وأمثالو» أ.ىػ.
قلت :وليس فيو أنو أعلم وأزىد من غَته من الصحابة ،وال ىو يقوؿ هبذا
 ،وإ٪تا كاف يدافع عن ٤تفوظو من العلم ٦تن قد يداخلو ريب من كثرتو،
وال تبلزـ بُت ٚتع وحفظ العلم وبُت علو ا١تنزلة وا١تكانة ُب العلم ،فهذه ٖتتاج إىل
عوامل أخرى غَت اٟتفظ ال ٗتفى على متخمل .واب﵁ تعاىل التوفيق.

(ٔ) الكواكب الدراري للكرماين ()ٔٛٓ/ٜ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[]- ٜٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظرشننمبنمعفديمسنمشنادمبنمزؼدمسنم
أؼوبمضال :مضالمرجلمدلطرف:مأصضلمعنماظؼرآنمترؼدون؟! مضال :مال ،موظؽنمغرؼدمعنم
ػومأسؾممباظؼرآنمعـا.م م
سنده صحيح إىل أيوب ،ومطرؼ ىو ابن عبد هللا بن الشخَت .ومن طريق ٛتاد
رواه :البيهقي ،وابن عبد الرب ،وأبو إٝتاعيل ا٢تروي(ٔ).






قولو( :قال رجل دلطرف :أفضل من القرآن تريدون؟) مل يُسمى الرجل ،وال
سبب االستفهاـ ،ومل يُذكر ُب السياؽ ما يفيد تصور حاؿ السائل واجمليب ،إال أف ابن
عبد الرب وأاب إٝتاعيل ا٢تروي أشعر سياقهما األثر أبف السائل ٦تن ينكر رواية اٟتديث

سرت على ما قرراه.
والعناية ابلسنة .و١تا مل أجد ما ٮتالفهما ،ومل أستوحي شيئاً غَتهُ ،

رٔتا كاف السائل بسؤالو االستنكاري ٬تادؿ ُب رد الناس عن السنة ،واالىتماـ

ابلقرآف ،وقد نبتت ىذه النابتة ُب الزماف األوؿ ،فتبٌت بعض أىل البدع ىذه ا١تقالة -
أعٍت التزىيد ُب السنة وردىا ْتجة الطعن ُب رواهتا ،وكوف أخبارىا آحاد ،ولتجويزىم
الرواية اب١تعٌت ،وإلفادهتا الظن ...إىل غَت ذلك من أقاويلهم  -كا٠توارج والروافض
وا١تعتزلة وغَتىم.

(ٔ) ا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (ٔ ،)ٔٚٛ/جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٕ،)ٜٖٔٔ/
ذـ الكبلـ وأىلو للهروي (ٕ .)ٖٛ/ومل يعزه السيوطي ُب مفتاح اٞتنة (ص )ٖٙلغَت البيهقي.
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ولقد قابل السلف أىل ىذه ا١تقاالت ابٟتزـ والشدة ُب اإلنكار ١تا يؤدي تزعمها
من رد ألحكاـ هللا تعاىل اليت شرعها على لساف نبيو ﷺ ،وىدـ ألركاف اإلسبلـ
ومعا١تو ،وسخذكر ىنا ٚتلو ٦تا روي ُب ذلك عنهم .
قولو( :قال :ال ،ولكن نريد من ىو أعلم ابلقرآن منا) كاف جواب مطرؼ على
ىذا السؤاؿ موفقاً حيث قاؿ ٢تذا السائل :ال نبحث عما ىو أفضل من كتاب هللا فهو
األفضل ،لكننا نبحث عمن يعلمنا كتاب هللا .ويعٍت بذلك رسوؿ هللا ﷺ.
فكتاب هللا عز وجل ىو من أمران بطاعة رسولو ﷺ واتباع سنتو ،وبُت لنا أف
سنتو وحي يوحى إليو .واألخذ بكتاب هللا ٣ترداً عن سنة نبيو ﷺ يوقعنا ُب
ا٠تبلؼ ويزرع بيننا الشقاؽ ،فإف أفهاـ ا٠تلق ال ٕتتمع ،وكل من سيتكلم ُب ٣تمل
النص وينزلو على الوقائع بغَت النظر ُب السنة إ٪تا يستعمل عقلو وىواه ويقدمو على
عقل غَته وىواه.
وفيو حسن تلطف مطرؼ ابٞتواب ،ولعلو مل يستشعر من السائل تعنتاً فخراد
إفهامو ابٟتسٌت ،والرفق فما كاف ُب شيء إال زانو؛ وأحسن ما يُرى أثر الرفق ُب
الدعوة ،واحتماؿ الناس ،وأفكارىم ورؤاىم وردىا ابٞتميل من القوؿ ،فإهنا الطريقة اليت
تفتح القلب والبصر إىل طريق العودة؛ وال تسمح للنفس اب١تكابرة والعناد وهللا
ا١تستعاف.
فعن اٟتسن البصري قاؿ« :بينما عمراف بن حصُت ٭تدث عن سنة نبينا ﷺ
إذ قاؿ لو رجل :اي أاب ٧تيد حدثنا ابلقرآف .فقاؿ لو عمراف :أرأيت أنت وأصحابك
تقرؤوف القرآف ،أكنت ٖتدثٍت عن الزكاة ُب اإلبل والذىب والبقر وأصناؼ ا١تاؿ؟ لكن
وغبتٍ .ب قاؿ لو :فرض رسوؿ هللا ﷺ الزكاة كذا وكذا .فقاؿ:
شهدت
قد
ُ
َ
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أحييتٍت أحياؾ هللا اي أاب ٧تيدٍ .ب قاؿ اٟتسن :فما مات الرجل حىت صار من فقهاء
ا١تسلمُت»(ٔ).
وُب كتاب ا٢تروي(ٕ) عن أيب نضرة قاؿ« :كنا عند عمراف بن حصُت  فجعل
٭تدثنا فقاؿ رجل :حدثنا عن كتاب هللا فغضب عمراف وقاؿ :إنك أٛتق ،ذكر هللا
الزكاة ُب كتابو فخين ُب مئتُت ٜتسة دراىم؟ وذكر هللا الصبلة ُب كتابو فخين الظهر
والعصر أربعاً؟  -حىت أتى على الصلوات  -ذكر هللا الطواؼ ُب كتابو فخين ابلبيت
سبعاً وابلصفا وا١تروة سبعاً؟ إ٪تا ٭تكم ما ىناؾ وتفسره السنة».

وفيو(ٖ) عن عروة بن الزبَت أنو قاؿ« :أتى ابٟتديث الذين أتوان أ ْف صلوا الظهر

أربعاً والعصر أربعاً وا١تغرب ثبلاثً ،فصدقناىم كما صدقناىم ُب الصبلة ،ومل نر رسوؿ هللا
ﷺ ،أفنكفر هبذا؟» .وعن جابر  )ٗ(قاؿ« :كاف القرآف ينزؿ على رسوؿ هللا
ﷺ ويبينو لنا كما أمره هللا ،قاؿ هللا عز وجل﴿ :فَِإ َذا قَػَرأْ َانهُ فَاتبِ ْع قُػْرآنَوُ (ٍُ )ٔٛب
إِف علَيػنا بػيانَو﴾ ،وقاؿ﴿ :وأَنْػزلْنا إِلَي ِ ِ
ُت لِلن ِ
اس َما نػُِّزَؿ إِلَْي ِه ْم﴾».
َ ََ ْ َ
ك ال ّذ ْكَر لتُػبَػِّ َ
َ ْ َ ََ ُ
وُب الصحيحُت  -واللفظ ١تسلم(٘)  -عن ابن مسعود  قاؿ« :لعن هللا
الوامشات وا١تستومشات ،والنامصات وا١تتنمصات ،وا١تتفلجات للحسن ا١تغَتات خلق
هللا .قاؿ :فبلغ ذلك امرأة من بٍت أسد يقاؿ ٢تا :أـ يعقوب وكانت تقرأ القرآف ،فختتو
(ٔ) رواه الطرباين ُب الكبَت ( ،)ٔٙ٘/ٔٛواٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٔ ،)ٜٕٔ/وابن حباف ُب الثقات
( ،)ٕٗٚ/ٚوأبو إٝتاعيل ا٢تروي ُب ذـ الكبلـ (ٕ ،)ٛٓ/وا٠تطيب ُب الفقيو وا١تتفقو (ٔ.)ٕٖٛ/
(ٕ) ذـ الكبلـ (ٕ)ٛٔ/
(ٖ) ذـ الكبلـ (ٕ)ٛٔ/
(ٗ) ذـ الكبلـ (ٕ)ٛٔ/

(٘) صحيح مسلم (ٕٕ٘ٔ) ،والبخاري (ٖٔ)ٜ٘
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فقالت :ما حديث بلغٍت عنك أنك لعنت الوامشات وا١تستومشات ،وا١تتنمصات
وا١تتفلجات ،للحسن ا١تغَتات خلق هللا ،فقاؿ عبد هللا :وما يل ال ألعن من لعن رسوؿ
هللا ﷺ؟ وىو ُب كتاب هللا .فقالت ا١ترأة :لقد قرأت ما بُت لوحي ا١تصحف فما
وؿ
آات ُك ُم الر ُس ُ
وجدتو فقاؿ :لئن كنت قرأتيو لقد وجدتيو ،قاؿ هللا عز وجلَ ﴿ :وَما َ
فَ ُخ ُذوهُ َوَما نػَ َها ُك ْم َعْنوُ فَانْػتَػ ُهوا﴾».
وقاؿ رجل لعبد هللا بن عمر « :إان ٧تد صبلة اٟتضر ،وصبلة ا٠توؼ ُب

القرآف ،وال ٧تد صبلة السفر ُب القرآف؟ فقاؿ لو ابن عمر :ابن أخي ،إف هللا عز وجل
بعث إلينا دمحماً ﷺ وال نعلم شيئاً ،فإ٪تا نفعل كما رأينا دمحماً ﷺ يفعل»(ٔ).

وبسند منقطع عن عمر بن ا٠تطاب(ٕ) أنو قاؿ« :سيخٌب قوـ ٬تادلونكم

بشبهات من القرآف ،فخذوىم ابلسنن ،فإف أصحاب السنن أعلم بكتاب هللا».
وُب ذـ الكبلـ أليب إٝتاعيل ا٢تروي(ٖ) عن حساف بن عطية قاؿ« :كاف جربيل
 ينزؿ ابلقرآف والسنة ،ويعلمو إايىا كما يعلمو القرآف» وفيو عن أيوب السختياين
وأيب قبلبة قاال« :إذا حدثت الرجل ابلسنة فقاؿ :دعنا من ىذا حسبنا القرآف .فاعلم
أنو ضاؿ».

(ٔ) رواه أٛتد ُب ا١تسند ( ،)ٕٖٛ/ٜوابن ماجو ُب السنن (ٕ ،)ٔٚٗ/النسائي ُب الكربى (ٕ،)ٖ٘ٚ/
وابن خزٯتة ُب الصحيح (ٔ ،)ٜٗٙ/وابن حباف ُب الصحيح (ٗ ،)ٖٓٔ/واٟتاكم ُب ا١تستدرؾ
(ٔ ،)ٖٛٛ/وإسناده حسن.
(ٕ) رواه أبو إٝتاعيل ا٢تروي ُب ذـ الكبلـ (ٔ )ٖٔٓ/و(ٕ ،)ٖٔ/وجامع بياف العلم وفضلو (ٕ.)ٔٓٔٓ/
(ٖ) ذـ الكبلـ (ٕ)ٕٙ/
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عن عبد الرٛتن بن يزيد(ٔ)« :أنو رأى ٤ترماً عليو ثيابو ،فنهى ا﵀رـ ،قاؿ :ائتٍت
وؿ فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَػ َها ُك ْم
آات ُك ُم الر ُس ُ
آبية من كتاب هللا تنزع هبا ثيايب؟ ،فقرأ عليو ﴿ َوَما َ
َعْنوُ فَانْػتَػ ُهوا﴾».
وعن طاوس(ٕ) أنو كاف يصلي ركعتُت بعد العصر فقاؿ لو ابن عباس  :اتركهما
فقاؿ :إ٪تا هنى عنهما أف يُتخذا سنة ،فقاؿ ابن عباس :قد هنى رسوؿ هللا ﷺ عن

صبلة بعد العصر ،فبل أدري أتعذب عليهما أـ تؤجر؟ ألف هللا عز وجل قاؿَ ﴿ :وَما
ٍِ
ِ ِ
ا٠تِيَػَرةُ ِم ْن أ َْم ِرِى ْم﴾.
ضى اَّللُ َوَر ُسولُوُ أ َْمًرا أَ ْف يَ ُكو َف َ٢تُُم ْ
َكا َف ل ُم ْؤم ٍن َوَال ُم ْؤمنَة إِذَا قَ َ
وُب ا١ترفوع من حديث أيب رافع عن النيب ﷺ قاؿ(ٖ)« :ال ألفُت أحدكم

متكئاً على أريكتو ،أيتيو األمر من أمري ٦تا أمرت بو ،وهنيت عنو ،فيقوؿ :ال ندري،
وما وجدان ُب كتاب هللا اتبعناه».

(ٔ) رواه اآلجري ُب الشريعة (صٓ٘) ،وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٕ ،)ٕٔٔٛ/وابن بطة ُب االابنة
الكربى (ٔ)ٕٜٗ/
(ٕ) رواه :الدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٕٗٓ/واٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٔ ،)ٜٕٔ/والبيهقي ُب السنن الكربى
(ٕ ،)ٖٗ٘/وُب معرفة السنن واآلاثر (ٔ ،)ٕٜٔ/وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٕ،)ٖٔٔٛ/
وا٠تطيب ُب الفقيو وا١تتفقو (ٔ .)ٖٛٓ/وىو ٥تتصراً ُب مصنف عبد الرزاؽ (ٕ .)ٖٖٗ/واللفظ البن
عبد الرب ولفظ الباقُت( :تتخذ سلماً).
(ٖ) رواه أٛتد ُب ا١تسند ( ،)ٖٕٓ/ٖٜوأبو داود ( ،)ٔ٘/ٚوالًتمذي (ٗ ،)ٖٖٗ/وابن ماجو (ٔ،)ٔٓ/
وسنده صحيح.
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والكبلـ ُب ىذا الباب يطوؿ تفصيلو فلينظره طالبو ُب مضانو ،واب﵁ تعاىل
التوفيق.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٜٛمحدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظرشننمثـامأبومخؾدةمضال :ممسعتمأبام
سؾقةمؼؼول:محدثماظؼوممعامشنؾوا.مضال:مضؾت:معامشنؾوا؟!مضال:معامغشطوا.م م
سنده صحيح ،وأبو خلدة ىو خالد بن دينار ،وشيخو ىنا أبو علية ،غلط؛
(ٔ)

وصوابو أبو العالية الرايحي ا١تذكور من ٚتلة شيوخو؛ وىكذا جاء ُب رواية ا٠تطيب

ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع ،حيث رواه من طريقُت إحدا٫تا عن طريق
ا١تصنف وٝتاه ُب كلتيهما :أاب العالية.
وما ُب كتابنا ىنا ينبغي أف يكوف تصحيفاً ،وليس ُب الرواة من يكٌت أو يلقب
هبذا إال را ٍو متخخر؛ ذكره ابن ماكوال(ٕ) ،ىو أبو علي اٟتسُت بن علي أبو علية الرازي،
وآخر اٝتو حرملة ذكره ابن حجر ُب اإلصابة(ٖ) وكبل٫تا غَت مراد ىنا(ٗ).
ومل أقف على من خرجو غَت ا٠تطيب.






(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٔ)ٖٖٔ/
(ٕ) اإلكماؿ أليب نصر ابن ماكوال ( ،)ٕ٘٘/ٙوابن انصر الدين ُب توضيح ا١تشتبو ()ٖٖٖ/ٙ

(ٖ) اإلصابة البن حجر ()ٕٖٚ/ٚ
(ٗ) بل قد أتكد يل أف الذي وقع ُب ا١تطبوع إ٪تا ىو تصحيف وقع من قبل الناشر ا﵀قق ،فقد اتفقت
النسخ ا٠تطية بطريقيها :طريق (اإلخشيد) اليت اعتمد عليها ا﵀قق ،وطريق (ا١تعطوش) ،على تسمية
الراوي على الوجو الصائب( :أاب العالية) واٟتمد ﵁ على توفيقو.
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قولو( :حدث القوم ما محلوا) ،توجيو للداعية أف يتخَت من األحواؿ ما يعينو ُب
إيصاؿ نفع ما معو من ا٠تَت ،فإف العلم وا١تواعظ ٖتتاج إىل ٖتُت وقت قبوؿ القلب،
وٕتنب حاؿ انشغالو ،والنفس ٘تر عليها أحواؿ ال تنتفع اب٠تَت ولو كاف بُت يديها.
وا١تراد ابٟتمل االحتماؿ ،أي ما احتملوا ،وال ٖتتمل النفس ما يُلقى إليها ُب
حاؿ تعبها وإجهادىا ،وانشغا٢تا ٔتا يقلقها و٨تو ذلك ٦تا يعلمو الناس.
وكخف أاب العالية يقوؿ لطبلبو :انتبهوا ُب تعليمكم الناس إىل أحوا٢تم ُب اجمللس
فلرٔتا بلغت أنفسهم حد عدـ التحمل؛ فبل ينفع حينها ما تلقيو على مسامعها فإهنا لن
تستفيد منو غالباً .فعلى ا١تعلم مراعاة حاؿ الطالب ألف مطلبو إيصاؿ النفع ال ٣ترد
إلقاء العبء عن الكاىل.
قولو( :قلت :ما محلوا؟!) أعاد الطالب على شيخو قولو ،وىو أسلوب معروؼ
١تن يريد التخكد من إصابة فهمو ١تراد ا١تتكلم ،وكخين ابلراوي يطلب توضيحاً ،فإف
التحمل قدرة وخلق قد يصرؼ إىل غَت ما معٌت ،فالصرب ،والقوة ،وا٢تمة ،والًتكيز...
وغَتىا ٚتيعها صفات تدخل ٖتت وصف التحمل ا١تعُت على تلقي ا١تعلومات
وحفظها وفهمها ،وٮتتلف أرابب تلك القدرات ُب إمكانياهتم ،فهو استفسار عن
ا١تعيار الذي يتم بو التحقق من إصابة كماؿ اٟتمل.
قولو( :قال :ما نشطوا) فسره لو  -رٛتو هللا – ابلنشاط ،فهو اٟتالة اليت تسمح
للنفس ببلوغ كماؿ قدرة التحمل بكافة ما ٖتملو من معاف ،أي شدة قابلية النفس
على ٖتمل واستقباؿ ما تتلقاه .وىي اٟتالة اليت طا١تا توفرت ُب النفس واٞتسد استطاع
بلوغ مرومو من مطلوبو.
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وللنفس أحواؿ أخرى ال تستقبل فيها العلم على وجو الكماؿ ،وأتٌب بعضها ُب
األثر التايل.

ٗٔٛ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٜٜمحدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظرشننمسنمذعؾةمسنمأبيمإدقاقمضال:م
مسعتمأباماألحوصمؼؼول:مطانمسؾدماهللمؼؼول:مالممتؾواماظـاس.م م
سنده صحيح ،وأبو األحوص ىو عوؼ بن مالك ،وعبد هللا ىو ابن مسعود
 .واألثر رواه من طريق السبيعي :الدارمي ،والطرباين ،وا٠تطيب ،وأبو سعد
السمعاين(ٔ).






وقولو( :ال دتلوا الناس) أي احرصوا اي دعاة ا٠تَت والتعليم ،أال تكونوا سبباً
لتسرب ا١تبلؿ ،ودخوؿ السآمة على ا١تتلقُت بسببكم ،فإف ا١تتكلم النشغالو بعملو قد
ال يشعر ٔتن حولو ،ومراعاة الداعية وا١تعلم ٟتاؿ ا١تتلقي دليل على اىتمامو وعنايتو
إبيصاؿ ما لديو ،فإف الدعوة والتعليم ال يبلغ هبما صاحبهما العلو ا١ترجو ٔتجرد التبليغ،
بل بنتيجتو وأثره ،فبل يكوف ىدفك إسقاط التكليف ،بل اطلب ما فوقو.
وإف دخوؿ ا١تلل يضعف الدافع على االستمرار ،والنفوس فتختلف فمنها ما
صاحبها ٬تهدىا رغبة وحباً ،ومنها من ٖتضر رجاء الثواب والفضل بغَت دافع كبَت ُب
التحصيل ،وا١تلل إف ٘تكن من النفس قتل ٫تتها .فليحرص الداعية وا١تعلم على أال
(ٔ) سنن الدارمي (ٔ .)ٗٔٔ/ا١تعجم الكبَت للطرباين ( ،)ٕٔٚ/ٜوصححو ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزوائد
(ٔ .)ٜٔٔ/اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٕ ،)ٕٔٛ/أدب اإلمبلء واالستمبلء
للسمعاين (ص)ٙٚ

٘ٔٛ
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يكرر أسلوبو حىت ٯتج ،وال يتابع موعظتو ،وال يطيل ٣تلسو ،وُب ذلك وردت آاثر عن
السلف منها:
عن أيب وائل شقيق بن سلمة الكوُب(ٔ) قاؿ« :كاف عبد هللا [يعٍت ابن مسعود
 ]يذكران كل يوـ ٜتيس ،فقاؿ لو رجل :اي أاب عبد الرٛتن إان ٨تب حديثك
ونشتهيو ،ولوددان أنك حدثتنا كل يوـ ،فقاؿ :ما ٯتنعٍت أف أحدثكم إال كراىية أف
أملكم ،إف رسوؿ هللا ﷺ كاف يتخولنا اب١توعظة ُب األايـ ،كراىية السآمة علينا».
وُب رواية(ٕ) قاؿ أبو وائل« :كنا جلوساً عند ابب عبد هللا ننتظره ،فمر بنا يزيد
بن معاوية النخعي فقلنا :أعلمو ٔتكاننا ،فدخل عليو فلم يلبث أف خرج علينا عبد هللا،
فقاؿ :إين أخرب ٔتكانكم فما ٯتنعٍت أف أخرج إليكم إال كراىية أف أُملكم ،إف رسوؿ هللا
ﷺ كاف يتخولنا اب١توعظة ُب األايـ٥ ،تافة السآمة علينا».
قاؿ ا٠تطيب(ٖ)« :ينبغي للمحدث أف ال يطيل اجمللس الذي يرويو بل ٬تعلو
متوسطاً ويقتصد فيو حذراً من سآمة السامع ومللو وأف يؤدي ذلك إىل فتوره عن
الطلب وكسلو ،فقد قاؿ أبو العباس دمحم بن يزيد ا١تربد فيما بلغٍت عنو :من أطاؿ
اٟتديث وأكثر القوؿ فقد عرض أصحابو للمبلؿ وسوء االستماع ،وألف يدع من
حديثو فضلة يعاد إليها أصلح من أف يفضل عنو ما يلزـ الطالب استماعو من غَت رغبة
فيو وال نشاط لو» أ.ىػ.
(ٔ) صحيح البخاري (ٓ ،)ٚومسلم (ٕٔ )ٕٛواللفظ لو.
(ٕ) صحيح البخاري (ٔٔٗ ،)ٙومسلم (ٕٔ.)ٕٛ
(ٖ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٕ ،)ٕٜٔ-ٕٔٚ/وأخذ جل الباب أبو سعد ُب أدب اإلمبلء
(ص)ٙٙ

ٔٛٙ
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وروى عن أيب عثماف عمرو بن ْتر اٞتاحظ قولو« :قليل ا١توعظة مع نشاط
ا١توعوظ خَت من كثَت وافق من األٝتاع نبوة ومن القلوب مبللة» ،وعن الوليد بن مزيد
البَتوٌب قولو« :ا١تستمع أسرع مبلالً من ا١تتكلم» ،وعن عبد هللا بن ا١تعتز قاؿ« :من
ا﵀دثُت من ٭تسن أف يسمع ويستمع ويتقي اإلمبلؿ ببعض اإلقبلؿ ،ويزيد إذا استملى
من العيوف االستزادة ويدري كيف يفصل ويصل و٭تكي ويشَت فذاؾ يزين األدب كما
يتزين ابألدب».
وروى بسند رجالو ثقات عن ابن أيب مليكة قاؿ« :أف عبيد بن عمَت دخل على
فقالت :من ىذا؟ فقالوا :عبيد بن عمَت فقالت :أعمَت بن قتادة؟ قالوا :نعم،
عائشة
ْ
قالت :أمل أحدث أنك ٕتلس و٬تلس إليك؟ قاؿ :بلى .قالت :فإايؾ وإمبلؿ الناس
وتقنيطهم» .وعن الزىري وابن عيينة وبشر بن منصور قالوا« :إذا طاؿ اجمللس كاف
للشيطاف فيو نصيب».
ٍب أتبعها آباثر التوجيو للًتويح فروى عن علي بن أيب طالب  قاؿ« :روحوا
القلوب وابتغوا ٢تا طرؼ اٟتكمة فإهنا ٘تل كما ٘تل األبداف» ،وعن ٛتاد بن زيد قاؿ:
«قاؿ قسامة بن زىَت :روحوا القلوب ت ِع الذكر» ،وعن الزىري ،قاؿ« :كاف رجل
٬تالس أصحاب رسوؿ هللا ﷺ ويذاكرىم فإذا كثر وثقل عليو اٟتديث قاؿ :إف
األذف ٣تاجة وإف للقلب ٛتضة أال فهاتوا من أشعاركم وأحاديثكم».
وسبب دخوؿ ا١تلل على النفس اإلكثار ،واإلطالة ،والتكرار ،وراتبة اجمللس ُب
أسلوبو ومادتو .وأنقل ىنا ٚتلة ٦تا قالو من تكلم على حديث ابن مسعود  من
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الشراح ومنهم أبو عمر ابن عبد الرب(ٔ) حيث قاؿ« :وُب حديث عمار بن ايسر :أمران
رسوؿ هللا ﷺ بقصر ا٠تطبة(ٕ) .وكاف ٮتطب بكلمات طيبات قليبلت وقد كره
التشدؽ والتفيهق .وأىل العلم يكرىوف من ا١تواعظ ما ينسي بعضو بعضاً لطولو
ويستحبوف من ذلك ما وقف عليو السامع ا١توعوظ فاعتربه بعد حفظو لو وذلك ال
يكوف إال مع القلة» أ.ىػ.
وقاؿ أبو ا١تظفر عوف الدين ابن ىبَتة(ٖ)« :فيو من الفقو أف الواعظ ينبغي لو أف
يكوف ٫تو ُب وعظ الناس أف يعلمهم من ا٠تَت بقدر ما يعلم أهنم ٭تفظونو ،وأف يكوف
غرضو ُب الًتقيق جذب القلوب إىل أف تفيء ٍب ينتهز فرصة حضورىا وا٧تذاهبا إىل
حفظ ما يعلمها ،وأف يتجنب كل ما يراه داعياً إىل السخـ ،وأف يغب اب١توعظة» أ.ىػ.
وقاؿ تقي الدين ابن دقيق العيد(ٗ)« :ا١تواعظ النافعة ُب الدين ا١تؤدية إىل سلوؾ
اٟتَ َسنَ ِة﴾،
ك ِاب ْٟتِ ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة ْ
سبيل ا١تتقُت مطلوبة شرعاًْ ﴿ :ادعُ إِ َىل َسبِ ِيل َربِّ َ
واإلكثار منها يسقط وقعها ،ويؤدي إىل السآمة منها ،فتبطل فائدهتا ا١تطلوبة،
فاالقتصاد ىو ا﵀مود ...وانظر إىل اٟتكمة الشرعية ُب جعلها مرة ُب األسبوع؛ ألف
طوؿ تركها يطغي النفس ،ويقوي دواعيها ا١تذمومة ،فرٔتا عسر ردىا بعد ٘تكنها من
النفس .وكثرة فعلها فيو :ما ذكران من إبطاؿ فائدهتا وحكمها ،فتوسط ُب ذلك» أ.ىػ.
(ٔ) االستذكار (ٕ)ٖٙٗ/
(ٕ) رواه ُب التمهيد (ٓٔ ،)ٜٔ/وىو ُب مسند أٛتد (ٖٓ )ٕٜٗ/بسند رجالو ثقات.
(ٖ) اإلفصاح عن معاين الصحاح (ٕ)ٜٙ/
(ٗ) شرح اإل١تاـ أبحاديث األحكاـ (٘)ٜٙ/

ٔٛٛ
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وقاؿ اٟتافظ أبو الفضل شهاب الدين العسقبلين(ٔ)« :وفيو رفق النيب ﷺ
أبصحابو وحسن التوصل إىل تعليمهم وتفهيمهم ليخخذوا عنو بنشاط ال عن ضجر وال
ملل ويقتدى بو ُب ذلك فإف التعليم ابلتدريج أخف مؤنة وأدعى إىل الثبات من أخذه
ابلكد وا١تغالبة».
وقاؿ ُب موضع آخر(ٕ)« :ويستفاد من اٟتديث :استحباب ترؾ ا١تداومة ُب اٞتد
ُب العمل الصاّب خشية ا١تبلؿ وإف كانت ا١تواظبة مطلوبة لكنها على قسمُت :إما كل
يوـ مع عدـ التكلف ،وإما يوماً بعد يوـ فيكوف يوـ الًتؾ ألجل الراحة ليقبل على
الثاين بنشاط ،وإما يوماً ُب اٞتمعة وٮتتلف ابختبلؼ األحواؿ واألشخاص .والضابط:
اٟتاجة مع مراعاة وجود النشاط» انتهى.
وكما أف ٕتنب ا١تبلؿ يُطالب بو الداعية وا١تعلم ،فإنو أيضاً على ا١تتلقي أف يراقب

نفسو ويراعيها ويطلب ٢تا ما ٬تنبها الوقوع ُب ا١تلل ،ومنو حديث عائشة(ٖ)« : أف
النيب ﷺ كاف ٭تتجر حصَتاً ابلليل فيصلي عليو ،ويبسطو ابلنهار فيجلس عليو،

فجعل الناس يثوبوف إىل النيب ﷺ فيصلوف بصبلتو حىت كثروا ،فخقبل فقاؿ :اي أيها
الناس ،خذوا من األعماؿ ما تطيقوف ،فإف هللا ال ٯتل حىت ٘تلوا ،وإف أحب األعماؿ
إىل هللا ما داـ وإف قل».

(ٔ) فتح الباري (ٔٔ)ٕٕٛ/
(ٕ) فتح الباري (ٔ)ٖٔٙ/

(ٖ) صحيح البخاري (ٔ ،)٘ٛٙومسلم (ٕ)ٚٛ
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وعنها  أيضاً(ٔ) قالت« :دخل علي رسوؿ هللا ﷺ وعندي امرأة ،فقاؿ:
من ىذه؟ فقلت :امرأة ال تناـ تصلي ،قاؿ :عليكم من العمل ما تطيقوف ،فوهللا ال ٯتل
هللا حىت ٘تلوا .وكاف أحب الدين إليو ما داوـ عليو صاحبو» .واب﵁ تعاىل التوفيق.

(ٔ) البخاري (ٖٗ) ،ومسلم (٘)ٚٛ

ٜٓٔ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٓٓٔ)] شرح كتاب العلم أليب خيثمة 

ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:م م
[ٓٓٔ ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظرشننمثـامذرؼكمسنممساكمسنمجابرم
بنممسرةمضال:مطـامإذاماغؿفقـامإزنماظـيبمﷺمجؾسمأحدغامحقثمؼـؿفي.م م
سنده حسن إف شاء هللا ،على ٍ
كبلـ ُب بعض رواتو .ورواه من طريق شريك:
الطيالسي ،وأٛتد ،والبخاري ُب األدب ا١تفرد ،وأبو داود ،والًتمذي ،والنسائي ،وأٛتد
بن زىَت بن حرب ،وأبو يعلى ا١توصلي ،وابن حباف ،والطرباين ،وابن عدي ،وأبو نعيم،
والبيهقي ،وا٠تطيب(ٔ).
وأفاد الًتمذي ُب سننو أف زىَت بن معاوية اتبع شريكاً ُب ٝتاؾ ومل يسند ىذه
الرواية ،ولو وجدت صح حديث الباب.






ُب اٟتديث أدب من آداب اجملالسة ،فقولو( :كنا إذا انتهينا إىل النيب ﷺ)
٭تكي رضي هللا تعاىل عنو حا٢تم رضي هللا تعاىل عنهم إذا بلغوا ٣تلس رسوؿ هللا
(ٔ) مسند الطيالسي (ٕ ،)ٖٕٔ/ا١تسند ألٛتد (ٖٖٗٗٚ/وٕ٘٘) ،األدب ا١تفرد للبخاري (ص،)ٖٜٛ
سنن أيب داود ( ،)ٜٔٚ/ٚجامع الًتمذي (ٗ ،)ٖٚٔ/السنن الكربى للنسائي (٘ ،)ٖٛٚ/أتريخ أيب
بكر ابن أيب خيثمة الكبَت السفر الثاين (ٔ ،)ٕٔٗ/مسند أيب يعلى (ٖٔ ،)ٜٗٗ/صحيح ابن حباف
(ٗٔ ،)ٖٗ٘/ا١تعجم الكبَت للطرباين (ٕ ،)ٕٕٜ/الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ البن عدي
(ٕ٘ٛ/وٖٗ) ،حلية األولياء أليب نعيم ( ،)ٖٖ/ٜالسنن الكربى (ٖ ،)ٕٖٔ/وشعب اإلٯتاف
(ٓٔ ،)٘ٓٛ/وكتاب اآلداب (صٔٓٔ) ٚتيعها للبيهقي ،اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع
للخطيب (ٔ)ٔٚٗ/
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ﷺ« ،فانتهى وتناىى ،أي بلغ .والنهاية :الغاية» .كذا ُب الصحاح(ٔ).
قولو( :جلس أحدان حيث ينتهي) «ىو إليو من اجمللس؛ أو حيث ينتهي اجمللس
إليو ،واٟتاصل أنو ال يتقدـ على أحد من حضاره أتدابً وتركاً للتكلف ،و٥تالفة ٟتظ
النفس من طلب العلو كما ىو شخف أرابب اٞتاه»(ٕ) ،و«سواء كاف ُب صدر ا﵀ل أو
أسفلو ...وذلك ألف طلب القادـ ٤تبلً ٥تصوصاً قد سبقو إليو غَته فيقيمو منو ليجلس
ىو فيو أو يضغطو بو :بغي وعدواف وليس ذلك شخف أىل اإلٯتاف»(ٖ).
قاؿ الصنعاين(ٗ)« :قولو :جلس أحدان حيث ينتهي .أي :حيث ٬تد موقفاً يقف
فيو من دوف ٗتطيو ألحد أو إخراجو من موقفو».
ومن آداب اجمللس ا١تتعلقة أبثر الباب ،النهي عن التفريق بُت اثنُت إال
إبذهنما(٘) ،وُب الصحيحُت عن ابن عمر  عن النيب ﷺ قاؿ« :ال يقيم الرجل
()ٚ

الرجل من ٣تلسو ٍب ٬تلس فيو» زاد مسلم (« :)ٙولكن تفسحوا وتوسعوا» ،وفيهما

عن أيب واقد الليثي« :أف رسوؿ هللا ﷺ بينما ىو جالس ُب ا١تسجد والناس معو إذ
(ٔ) الصحاح للجوىري ()ٕ٘ٔٛ/ٙ
(ٕ) مرقاة ا١تفاتيح لعلي القاري ()ٕٜٛٗ/ٚ
(ٖ) دليل الفاٟتُت البن عبلف ()ٔٔٙ/ٙ
(ٗ) التحبَت إليضاح معاين التيسَت للصنعاين ()ٕ٘ٓ/ٙ

(٘) رواه أٛتد ُب ا١تسند (ٔٔ ،)٘ٚٚ/والبخاري ُب األدب ا١تفرد (صٓ ،)ٖٜوأبو داود ( )ٕٔٗ/ٚمؤسسة
الرسالة ،والًتمذي (٘ )ٜٛ/من حديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده.
( )ٙالبخاري ()ٕٜٙٙ
( )ٚصحيح البخاري ( ،)ٙٙومسلم ()ٕٔٚٙ

ٕٜٔ
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أقبل ثبلثة نفر ،فخقبل اثناف إىل رسوؿ هللا ﷺ وذىب واحد ،قاؿ :فوقفا على
رسوؿ هللا ﷺ فخما أحد٫تا :فرأى فرجة ُب اٟتلقة فجلس فيها ،وأما اآلخر:
فجلس خلفهم ،وأما الثالث :فخدبر ذاىباً ،فلما فرغ رسوؿ هللا ﷺ قاؿ :أال أخربكم
عن النفر الثبلثة؟ أما أحدىم فخوى إىل هللا فآواه هللا ،وأما اآلخر فاستحيا فاستحيا هللا
منو ،وأما اآلخر فخعرض فخعرض هللا عنو».

ِ
ين
وُب توجيو الباري سبحانو وتعاىل إىل ىذه اآلداب يقوؿ عز وجلَ ﴿ :اي أَيػُّ َها الذ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
يل انْ ُشُزوا
يل لَ ُك ْم تَػ َفس ُحوا ُب الْ َم َجالس فَافْ َس ُحوا يَػ ْف َس ِح اَّللُ لَ ُك ْم َوإ َذا ق َ
َآمنُوا إ َذا ق َ
فَانْ ُشزوا يػرفَ ِع اَّلل ال ِذين آمنُوا ِمْن ُكم وال ِذين أُوتُوا الْعِْلم درج ٍ
ات َواَّللُ ِٔتَا تَػ ْع َملُو َف َخبَِتٌ﴾.
َ ََ َ
ُ َْ ُ َ َ
َْ َ
واختلف أىل العلم ُب ٛتلها على أقواؿ عدة ذُكرت ُب التفسَت منها٣ :تالس
اٟترب ،و٣تالس النيب ﷺ خاصة ،و٣تالس الذكر عامة وقيل غَت ذلك ،واختار أىل
التصنيف من ا١تفسرين وا﵀ققُت العموـ(ٔ).
وتعرض أبو بكر ابن العريب ُب أحكامو إىل فائدة لطيفة فقاؿ(ٕ)«:ا١تسخلة الرابعة:
كيفية التفسح ُب اجملالس مشكلة ،وتفاصيلها كثَتة :األول ٣تلس النيب ﷺ يفسح فيو:
اب٢تجرة والعلم والسن .الثاني ٣تلس اٞتمعات :يتقدـ فيو ابلبكور إال ما يلي اإلماـ،
فإنو لذوي األحبلـ والنهى .الثالث٣ :تلس الذكر ٬تلس فيو كل أحد حيث انتهى بو
اجمللس .الرابع ٣تلس اٟترب :يتقدـ فيو ذوو النجدة وا١تراس من الناس .اخلامس ٣تلس
الرأي :وا١تشاورة يتقدـ فيو من لو بصر ابلشورى ،وىو داخل ُب ٣تلس الذكر ،وذلك
(ٔ) انظر على سبيل ا١تثاؿ :تفسَت الطربي (ٖٕ ،)ٕٗ٘/وأحكاـ ابن العريب (ٗ ،)ٕٓٓ/وا١تفهم على مسلم
للقرطيب (٘)٘ٔٔ/
(ٕ) أحكاـ القرآف البن العريب (ٗ)ٕٓٓ/

ٖٜٔ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٓٓٔ)] شرح كتاب العلم أليب خيثمة 

كلو يتضمنو قولو﴿ :يػرفَ ِع اَّلل ال ِذين آمنُوا ِمْن ُكم وال ِذين أُوتُوا الْعِْلم درج ٍ
ات﴾ فَتتفع
َ ََ َ
َْ ُ َ َ
ْ َ َ
ا١ترء إبٯتانو أوالًٍ ،ب بعلمو اثنياً» أ.ىػ.

ومن أتى ٣تلس علم فبل ٮتلو من أف ٬تد متسعاً وفرجة ،أو ال ٬تد ،وُب كلتا
اٟتالتُت ال بد من استعماؿ التفسح والتوسع ،فإف مل يكن اجمللس يسمح ابستيعاب
ا١تستجد ،فليجلس خلف القوـ من غَت أف يتسبب ابلتضييق على من سبقو.
وإف رأى فرجة ُب وسط اجمللس ال يصل إليها إال ابلتخطي ،فبل يفعل فيما قالو
ابن رجب ،وأجازه :ابن عبد الرب وعياض أخذاً من حديث الثبلثة اآلنف(ٔ) .وينبغي
مراعاة حاؿ التحلق ،فإف التخطي ُب بعض اجملالس يُعد من األذى ،خاصة ُب حاؿ
التزاحم ،وكاف األحرى اب١تتحلقُت سد الفرج بينهم ،ويعترب حالة ا١تتحلق ُب التلقي فإف
التضييق ٦تا يرجع ابلسلب على فهمو وأخذه للفائدة.
وليُعلم أف وسط اٟتلقة ليس خياراً متاحاً ،وقد ورد هني شديد عن اٞتلوس ُب
وسط اٟتلقة وذكره ا٢تيتمي ابن حجر ُب كبائره(ٕ) ،وىو وإف مل يصح سنداً إال أنو ال
ٮتتلف ُب أنو من مساوئ األخبلؽ ،وعللو ٣تد الدين ابن األثَت بقولو(ٖ)« :ألنو إذا
جلس ُب وسطها استدبر بعضهم بظهره فيؤذيهم بذلك فيسبونو ويلعنونو» .وقاؿ أبو
(ٔ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن رجب اٟتنبلي ( ،)ٕٖٔ/ٛاالستذكار البن عبد الرب
( ،)ٗٙٛ/ٛإكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم لعياض ()ٙٚ/ٚ
(ٕ) يروى من مسند حذيفة عند أٛتد ( ٕٜٛ/ٖٛوٗ ،)ٖٜوسنن أيب داود ( ،)ٜٔٛ/ٚسنن الًتمذي
(٘ )ٜٓ/وغَتىم بسند منقطع .الزواجر عن اقًتاؼ الكبائر البن حجر ا٢تيتمي (ٔ)ٕ٘ٔ/
(ٖ) النهاية ُب غريب اٟتديث البن األثَت (ٔ ،)ٕٗٙ/و(٘ ،)ٖٔٛ/ونقلو عنو ابن مفلح ُب اآلداب الشرعية
(ٔ)ٗٓ٘/

ٜٗٔ
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موسى ا١تديٍت(ٔ)« :ومعناه :أف ٭توؿ من نظر بعضهم إىل بعض فيتضرروف بو ،وقيل:
ىو أف يدخل فيما بينهم فيجلس ويضيق عليهم ،وال يقعد خلفهم» أ.ىػ .وهللا ا١توفق
لكل خَت.

(ٔ) اجملموع ا١تغيث أليب موسى (ٖ ،)ٖٗٔ/و٨توه ُب شرح سنن أيب داود البن رسبلف ()ٖ٘ٔ/ٔٛ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٔٓٔ  ]-محدثـا مأبو مخقـؿة مثـا مسؾد ماظرشنن مسن مدؾقؿان مبن مادلغرية مسنم
ثابتمسنمسؿرومبنمذعقبمضال:مطانماظـيبمﷺ مؼؽرهمأنمؼورأمسؼؾه؛ موظؽنمسنم
مينيمومشال.م م
إسناده إىل عمرو صحيح ،وىو مرسل؛ ورٔتا معضل ،ومن طريق أيب خيثمة رواه:
ابنو أبو بكر أٛتد بن زىَت بن حرب ابن أيب خيثمة ،وأبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت
ا٠تطيب(ٔ).
وذكر ابن أيب خيثمة أنو اختلف على اثبت فقاؿ« :حدثنا موسى بن إٝتاعيل
قاؿ :حدثنا ٛتاد بن سلمة عن اثبت البناين عن شعيب بن عبد هللا بن عمرو عن أبيو
قاؿ  :ما رئي رسوؿ هللا ﷺ متكئاً قط ،وال يطخ عقبو رجبلف(ٕ) .كذا قاؿ ٛتاد
بن سلمة ،وخالفو سليماف بن ا١تغَتة».
وساقو من طريق أبيو وبلفظوٍ .ب قاؿ« :كذا قاؿ سليماف بن ا١تغَتة :عن اثبت
عن عمرو بن شعيب أف النيب ﷺٝ .تعت ٭تِت بن معُت يقوؿ :أثبت الناس ُب
اثبت البناينٛ :تاد بن سلمة» أ.ىػ .وكخنو هبذا يرجح رواية ٛتاد على سليماف ،وهبا
(ٔ) أتريخ ابن أيب خيثمة السفر الثالث (ٕ ،)ٕٕٗ/اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب
(ٔ)ٖٜٙ/
(ٕ) ورواه من ىذه الطريق :أٛتد ُب ا١تسند (ٔٔ ،)ٔٓٚ/وابن أيب شيبة ُب ا١تصنف (٘ ،)ٕ٘ٗ/وأبو داود
ُب السنن (٘ ،)ٜٕ٘/وا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ .)ٖٜ٘/وابن شاىُت
ُب انسخ اٟتديث ومنسوخو (ص٘ )ٗٚوقاؿ« :ىذا اٟتديث صحيح».

ٜٔٙ
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تزوؿ علة اإلرساؿ؛ ففي بعض ألفاظو« :ما رأيت رسوؿ هللا ﷺ» يريد شعيب:
عن عبد هللا بن عمرو بن العاص.






سبق الكبلـ على معٌت ىذا اٟتديث ُب األثر رقم (ٕٗ) ،وا١تقصود منو ىنا:
التواضع ،فإف من كاف رفقاؤه يتبعونو وراءه فهؤالء أتباع وليسوا أبصحاب .ومنو أيضاً
ُب حق غَته ﷺٕ :تنب غوائل الشهرة.
وروى ا٠تطيب بسند فيو ضعف(ٔ) عن ابن عباس  قاؿ« :مشيت وراء رسوؿ
هللا ﷺ أختربه فخنظر يكره أف أمشي وراءه أو ٭تب ذلك؟ قاؿ :فالتمسٍت بيده
لفت الثانية أمشي وراءه فالتمسٍت بيده فخٟتقٍت بو،
فخٟتقٍت بو حىت مشيت ّتنبوٍ ،ب ٗت ُ

فعرفت أنو يكره ذلك».

قاؿ ا١تظهري ُب شرح ا١تشكاة(ٕ) ومنو أخذ الطييب(ٖ) بغَت عزو« :يعٍت من غاية
التواضع ٯتشي ُب وسط اٞتمع أو ُب آخرىم وال ٯتشي قدامهم» ،زاد ا١تناوي(ٗ)« :كما
يفعل ا١تلوؾ يتبعهم الناس كا٠تدـ».

(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ ،)ٖٜٙ/من طريق اٟتسُت بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس
ضعيف ،وُب السند إليو جهالة.
(ٕ) ا١تفاتيح شرح ا١تصابيح ١تظهر الدين اٟتسُت بن ٤تمود الزيداين (ٗ)٘ٔ٘/
(ٖ) الكاشف عن حقائق السنن للطييب ()ٕٛ٘٘/ٜ
(ٗ) التيسَت شرح اٞتامع الصغَت للصنعاين (ٕ)٘ٔ٘/
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وروى الدارمي(ٔ) بسند صحيح عن جابر بن عبد هللا ُ ب حديث طويل قاؿ:
«وقاـ أصحابو ،فخرجوا بُت يديو وكاف يقوؿ[يعٍت ﷺ] :خلوا ظهري للمبلئكة،
بلغت أسكفة الباب» .اٟتديث.
قاؿ[ :]فاتبعتهم حىت ُ

وقالوا ُب صفتو ﷺ(ٕ) :وكاف رسوؿ هللا ﷺ ال يدع أحداً ٯتشي خلفو ويقوؿ:

خلوا ظهري للمبلئكة ،وال يدع أحداً ٯتشي معو وىو راكب حىت ٭تملو ،فإف أىب قاؿ:
تقدمٍت إىل ا١تكاف الفبلين ،ٮتدـ من خدمو ،ولو عبيد وإماء ال يرتفع عنهم ُب مخكل
وملبس ...
قاؿ ابن رسبلف(ٖ)« :أي :ال ٯتشي خلفو رجبلف وال أكثر من ذلك كما يفعل
ا١تلوؾ ،يتبع ا١تلك الناس ٯتشوف وراءه كا٠تدـ» ،وذكر حديث الدارمي وقاؿ« :وكذا
رواه أبو نعيم بلفظ« :امشوا أمامي وخلوا ظهري للمبلئكة» ،قاؿ أبو نعيم :ألف
ا١تبلئكة ٭ترسونو من أعدائو .قلت :لعل ىذا قبل أف ينزؿ﴿ :واَّلل يػع ِ
ك ِم َن
ص ُم َ
َ ُ َْ

الن ِ
اس﴾» أ.ىػ.

قلت :كخين اببن رسبلف قد فهم من كبلـ أيب نعيم أنو ﷺ كاف ٯتشي خلفهم قبل
وعد هللا لو ابلعصمة ،وعلى ىذا فينبٍت افًتاض كوف النيب ﷺ ترؾ ىذا الفعل ا١تعلق
(ٔ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٜٔٛ/واقتصر على موضع الشاىد منو :ابن ماجو ُب السنن (ٔ ،)ٜٓ/والطحاوي
ُب شرح مشكل اآلاثر (٘ ،)ٖٕٕ/وأبو نعيم ُب حلية األولياء ()ٔٔٚ/ٚ

(ٕ) ورد ىذا ال سياؽ ُب كتب من تكلم ُب السَتة :كمحب الدين الطربي ُب خبلصة سَت سيد البشر
(ص ،)ٛٙوابن أيبك الدواداري ُب كنز الدرر وجامع الغرر (ٖ ،)ٔٓٓ/والصفدي ُب الواُب ابلوفيات
(ٔ ،)ٚٔ/وابن ٚتاعة ُب ا١تختصر الكبَت ُب سَتة الرسوؿ (صٗ ،)ٚومن أتخر عنهم.
(ٖ) شرح سنن أيب داود البن رسبلف (٘ٔ)ٖ٘ٛ/

ٜٔٛ
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بعلة أزيلت ،وىو ما ٭تتاج إىل نصوص صر٭تة ومؤرخة تثبت الفعل ا١تخالف.
و١تا كاف ىو نفسو قد ٛتل اٟتديث على ٤تاسن األخبلؽ ُب أوؿ كبلمو،
فيحتمل أف يكوف مراده من التعقيب على أيب نعيم أف حاجة النيب ﷺ ٟتراسة من قبل
ا١تبلئكة كاف قبل الوعد والتخمُت اإل٢تي لو ،وأف اٟتراسة من قبل ا١تبلئكة ليست ىي
العصمة اليت أعطاىا إايه هللا تعاىل.
وُب مشيو ﷺ خلف أصحابو رغم علمو وأصحابو أنو ﷺ ىو ا١تطلوب األوؿ من
األعداء؛ والذي ينبغي أف ٭تاط ابلرعاية واٟتماية من أصحابو خوفاً على حياتو كما
كانوا يفعلوف ُ ب الغزوات حيث أظهروا أهنم ال يتوانوف عن التضحية أبرواحهم
فداء لو ﷺ ،وهبذا يُفسر أبنو ١تا علم ﷺ أنو كاف ٤تمياً من هللا تعاىل أراد ٛتاية
أصحابو أال يؤتوا من خلفهم .ففعلو ىذا راجع إىل رعايتو وعنايتو ﷺ أبصحابوّ ،تنب
التزامو ٓتلق التواضع فيو ﷺ ،و٥تالفتو عمل ا١تلوؾ ،وهللا تعاىل أعلم.
(ٔ)

وقوؿ أيب نعيم األصبهاين ا١تاضي ىو الذي اعتمده الطحاوي ُب شرح ا١تشكل

وخرج أبف ىذا اٟتديث من خصائصو ﷺ وأف غَته ﷺ ُب ذلك ٓتبلفو فبل أبس عليو
بوطء الرجاؿ عقبو ومشيهم خلفو ،لعلة حراسة ا١تبلئكة لو ﷺ.
قلتُ :ب ىذا ا١تخخذ مصَت منهما إىل ظاىر الكبلـ من غَت اعتبار للوارد ا١تفسر
والشارح لو ُب غَته من األحاديث كخحاديث الباب ،وأف ىذا من أخبلقو ﷺ ،ال
سيما و٦تا رواه الطحاوي بعده؛ قولو ﷺ فيمن يتبعو من الصحابة« :إف انساً يتبعوين،
وإنو ال يعجبٍت أف يتبعوين».

(ٔ) شرح مشكل اآلاثر للطحاوي (٘ ،)ٖٕٗ -ٖٕٕ/ا١تعتصر من ا١تختصر للملطي (ٕ)ٖٓٚ/
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وأغرب ابن ا١تلك(ٔ) فقاؿ« :يعٍت كاف ٯتشي منفرداً أو معو رجل واحد دوف ٚتع؛
ألنو فعل ا١تتكربين ،وقيل :أي :ما كاف ٯتشي قداـ اٞتمع ،بل ُب وسطهم أو آخرىم
تواضعاً» ،وال ٮتفى أف اٞتماعة ليس من الكرب ُب شيء ،ولذلك قاؿ الراوي( :لكن
عن ديُت ومشال).
قاؿ ابن اٟتاج(ٕ)« :واعلم أف العامل العامل الصادؽ ا١تخلص العارؼ ا٠تائف
ا١تشتاؽ الراضي ا١تسلم ا١توفق الواثق ا١تتوكل ا﵀ب لربو :٭تب أف ال يُرى شخصو ،وال
٭تكى قولو ،ويود أنو أفلت كفافاً .فمعرفتو بنفسو بلغت بو ىذه الدرجات ،و٘تسكو
هبذه العزائم أوصلو إىل ٤تض اإلٯتاف .واٞتاىل ا١تسكُت :٭تب أف يُعرؼ اب٠تَت وينتشر

عنو وينشر ذكره ،وال ٭تب أف يزرى عليو ُب قوؿ وال فعل ،بل ٭تب أف ٭تمد على

ذلك كلو ،ويوطخ عقبو ،وإف مل يزر ٢تم شيئاً ،وإ٪تا شدة حبو لذلك ٟتبلوة الثناء واٟتب
إلقامة ا١تنزلة ،والفتنة ُب ىذا عظيمة ،وا١تؤنة عليو شديدة وىو عبد من عبيد ا٢توى
يتبلعب بو الشيطاف كل التبلعب تنقضي أايمو ويفٌت عمره على ىذا اٟتاؿ أسَتاً
للشيطاف ،وعبداً للهوى» أ.ىػ.

(ٔ) شرح ا١تصابيح البن ا١تلك (ٗ)ٕ٘ٙ/

(ٕ) ا١تدخل البن اٟتاج (ٖ)ٗٚ/

ٕٓٓ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:م م
[ٕٓٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظرشننمبنمعفديمسنمزائدةمسنمسطاءم
بنماظلائبمضال:مطانمأبومسؾدماظرشننمؼؽرهمأنمؼُلألموػومميشي.مم م
إسناده إىل عطاء صحيح .ومن طريق ا١تصنف رواه ا٠تطيب(ٔ).
وأبو عبد الرٛتن ىنا يعسر تعيينو من ىذه الرواية ،وابلنظر إىل شيوخ عطاء ٧تد
ىذه الكنية أليب عبد الرٛتن عبد هللا بن حبيب السلمي.
لكن ورد تعيينو ُب رو ٍ
اية عند ا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع
من غَت طريق أيب خيثمة عن ابن مهدي(ٕ) وفيها قاؿ« :كاف عبد الرٛتن بن أيب ليلى
يكره أف يسخؿ وىو ٯتشي» ،وىو من شيوخ عطاء وهللا تعاىل أعلم.






واألثر ٯتكن ٛتلو على تعظيم السلف ٢تذا العلم .كما يؤخذ منو أدب الطالب
ومراعاة حق ا١تعلم ،وأف قيامو انتهاءه وراحتو؛ فليحرص على ٕتنب إزعاجو وتضجَته.
فمن األوؿ :ما رواه ا٠تطيب عن بشر بن اٟتارث(ٖ) قاؿ« :سخؿ رجل ابن ا١تبارؾ
عن حديث وىو ٯتشي ،فقاؿ :ليس ىذا من توقَت العلم .قاؿ بشر :فاستحسنتو

(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٔ)ٗٓٛ/
(ٕ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ ،)ٕٕٔ/ورجالو ثقات.
(ٖ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٕٕٔ/

ٕٔٓ
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جداً» ،قاؿ ا٠تطيب(ٔ)« :يكره التحديث ُب حاليت ا١تشي والقياـ حىت ٬تلس الراوي
والسامع معاً ،ويستوطنا فيكوف ذلك أحضر للقلب ،وأٚتع للفهم».
وروى ٚتلة من اآلاثر منها عن قتادة قاؿ« :سخلت أاب الطفيل عن حديث،
فقاؿ :لكل مقاـ مقاؿ» ،وعن عطاء بن السائب قاؿ« :أتينا سعيداً يعٍت ابن حياف
نسخلو عن شيء ،فوافقناه قائماً ،أو ٨تن قياـ» ،يعٍت أهنم مل يسخلوه لتلك العلة ،و«قيل
فخجللت
١تالك :مل مل تكتب عن عمرو بن دينار؟ قاؿ :أتيتو والناس يكتبوف عنو قياماً،
ُ
حديث رسوؿ هللا ﷺ أف أكتبو وأان قائم» ،وعن عبد الرٛتن بن مهدي قاؿ:

«سخلت مالك بن أنس عن حديث وأان أصحبو ُب الطريق فقاؿ :ىذا حديث عن
شئت أف أجلس
رسوؿ هللا ﷺ وأكره أف أحدثك و٨تن نستطرؽ الطريق ،فإف َ
وأحدثك بو فعلت ،وإف شئت أف تصحبٍت إىل منزيل وأحدثك بو فعلت ،قاؿ:
فصحبتو إىل منزلو فجلس و٘تكن ٍب حدثٍت بو».
ومن الثاين :ما رواه عن أيوب ،قاؿ« :سخلت سعيد بن جبَت عن حديث بعد
ما قاـ من ٣تلسو فقاؿ :إنو ليس كل حُت أحلب فخشرب».
و١تا روى ا٠تطيب أثر الباب عقبو بقولو« :وىكذا يكره للمحدث أف يروي وىو
مضطجع» ،وروى عن ابن ا١تسيب أنو كاف وىو مريض يقوؿ« :أقعدوين فإين أعظم أف
أحدث حديث رسوؿ هللا ﷺ وأان مضطجع» ،وأتبعو بفصل ُب كراىية التحديث
على غَت طهارة.

(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٜٗٓ-ٗٓٚ/

ٕٕٓ
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كل ىذا قد ال يتعلق بو حكم شرعي ،لكنو من تعظيم شعائر هللا تعاىل ،ومن
استحضار الطالب عظم ما يطلب ،فجمع العلم ليس ىو ا١تطلب والغاية ،لكن أثره
على النفس والعمل بو ،وىذا ال يكوف بغَت التزاـ وأتدب خاص ٯتيزه عن غَته من
العلوـ؛ فإ٪تا يطلب الطالب شرفاً وعزاً ال يتوصل إليو بغَت عمل القلب وهللا ا١تستعاف.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٖٓٔ  ]-محدثـا مأبو مخقـؿة مثـا مسؾدماظرشنن مسن مسؾد ماهلل مبن مادلؾارك مسنم
رؼاحمبنمزؼدمسنمرجلمسنمابنمعـؾهمضال:مإنمظؾعؾممرغقاغاًمططغقانمادلال.م م
السند ضعيف إلهباـ الراوي .ووقع تصحيف ُب اسم رايح بن زيد فإنو اب١توحدة:
رابح بن زيد .ىذا ىو ا١توجود ُب شيوخ عبد هللا ،وكذا ٝتاه من روى األثر من طريق
ابن ا١تبارؾ كخيب نعيم ،وابن عبد الرب(ٔ) .بل ومن طريق أيب خيثمة رواه :ا٠تطيب(ٕ)،
وىو ُب كتاب ابن ا١تبارؾ الزىد والرقائق(ٖ) .وٚتيعهم إبهباـ شيخ رابح(ٗ).
ورواه أٛتد ،وإبراىيم اٟتريب(٘) فسميا شيخ رابح وىو :عبد ا١تلك بن خشك ،أو
خسك ،وفيو ضعف .وشيخو ىو وىب بن منبو.
()ٙ

وجاء ُب ترٚتة رابح من ا١تعرفة والتاريخ

للفسوي أنو أُلقي على رابح ىذا

اٟتديث إبسقاط شيخو ليغروه ابلتحديث ،ومع ذلك أىب رابح أف ٬تيب بنفي أو
إ٬تاب؛ ألنو كاف أمسك عن اٟتديث.
(ٔ) حلية األولياء أليب نعيم (ٗ ،)٘٘/جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٔ)٘ٔٗ/

(ٕ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٕ)ٕٗٙ/
(ٖ) الزىد والرقائق البن ا١تبارؾ (ٔ)ٜٔ/
(ٗ) مل يكن موضع االسم ُب ٚتيع النسخ ا٠تطية اليت حظيت هبا واضحاً رٝتو ،ما سوى النسخة اليت عليها
توقيع السخاوي فإهنا كانت على الصواب.

(٘) أٛتد ُب الزىد (صٖٔٓ) ،وإبراىيم اٟتريب ُب غريب اٟتديث (ٕ ،)ٕٙٗ/ووقع تصحيف ُب اسم أيب
رابح عند أٛتد فجعلو يزيد ،وٝتى شيخو اببن حنيف ،وعند اٟتريب ابن خسك ،وقد ترٚتوا لو
اب١تعجمة وا١تهملة وسآٌب على ذكره إف شاء هللا ُب ترٚتتو من قسم الًتاجم من ىذا الكتاب.
( )ٙا١تعرفة والتخريخ للفسوي (ٔ)ٜٔٚ/
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ونص ما ورد ُب كتاب أبو يوسف يعقوب بن سفياف الفارسي« :قاؿ زيد [ىو
بن بشر] :أمسك رابح عن اٟتديث قبل موتو أبكثر من عشر سنُت .قاؿ زيد:
وذىبت مع إبراىيم الرازي الصغَت إىل رابح فدخلنا عليو فخراده إبراىيم بكل وجو أف
ُ
٭تدثو بشيء فخىب عليو ،فقاؿ لو إبراىيم :حدثنا ابن ا١تبارؾ عنك أف وىب بن منبو
قاؿ :إف للعلم طغياانً كطغياف ا١تاؿ .قاؿ :فإف كاف حدثك ابن ا١تبارؾ بشيء؛ فلم
٭تدثك إال اٟتق ،وإف كاف حدثك بشيء فهو كما حدث .فلم يزدان على ىذا» أ.ىػ.
قلت :ال يعتمد على قولو ىذا ُب إثبات حكم أو نفيوٍ ،ب إف ا١تثبت ُب كتب ابن
ا١تبارؾ وما روي من طريقو تسمية شيخ لرابح .ورواه ابن حباف من طريق أخرى من
قوؿ ابن ا١تبارؾ(ٔ).






قولو( :إن للعلم طغياانً كطغيان ادلال) الطغياف ىو ٣تاوزة اٟتد ،قاؿ ُب العُت(ٕ):
«الطغياف :الواو لغة فيو ،وقد طغوت وطغيت ،واالسم الطغوى .وكل شيء ٬تاوز القدر
فقد طغى مثل ما طغى ا١تاء على قوـ نوح ،وكما طغت الصيحة على ٙتود .والطاغية:
اٞتبار العنيد» أ.ىػ.
ود فَخ ُْىلِ ُكوا
أراد قولو تعاىل﴿ :إِان لَما طَغَى الْ َماءُ﴾ ،وقولو سبحانو﴿ :فَخَما َٙتُ ُ
ِابلط ِ
صُر َوَما طَغَى﴾ أي« :ما زاد وال
اغيَ ِة﴾ ،ومنو قولو جل وعبلَ ﴿ :ما َزا َ
غ الْبَ َ
(ٔ) الثقات البن حباف ()ٕٔٚ/ٛ
(ٕ) العُت (ٗ)ٖٗ٘/
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جاوز»(ٔ) ،و«طغى ترفع وعبل حىت جاوز اٟتد أو كاد .ومنو﴿ :لَما طَغَى الْ َماءُ ﴾ ،أي
عبل»(ٕ)« ،وكل شيء زاد و٘تادى»(ٖ) ،و«جاوز ا١تقدار فقد طغى»(ٗ).
وخصو بعضهم اب١تعاصي ،كابن فارس(٘) ،وقاؿ إبراىيم اٟتريب« :طغى من
الطغياف ،وجاز القدر ُب الكفر والشر كما قاؿ﴿ :إِان لَما طَغَى الْ َماءُ﴾»( ،)ٙوفسرىا
صاحب كتاب األفعاؿ( )ٚبػ «أسرؼ ُب الظلم وا١تعاصي» .قاؿ اٞتوىري« :طغا يطغى
ويطغو طغياانً ،أي جاوز اٟتد .وكل ٣تاوز حده ُب العصياف فهو طاغ .وطغي يطغى
مثلو .وأطغاه ا١تاؿ ،أي جعلو طاغياً»( )ٛأ.ىػ.
وُب مواضع من كتاب هللا عز وجلُِ﴿ :ب طُ ْغيَاهنِِ ْم يَػ ْع َم ُهو َف﴾ ،أي كفرىم
وعتوىم وغلوىم( ،)ٜومنو قولو تعاىل﴿ :فَخَما َٙتُود فَخُىلِ ُكوا ِابلط ِ
اغيَ ِة﴾ ،أي أىلكوا
ُ ْ

(ٔ) غريب القرآف البن قتيبة (ص)ٕٗٛ
(ٕ) غريب القرآف أليب بكر العزيري السجستاين (ص ،)ٖٔٛو٨توه ُب معاين القرآف للزجاج (ٖ)ٜٔ/

(ٖ) الغريبُت ُب القرآف واٟتديث أليب عبيد ا٢تروي (ٗ)ٕٔٔٚ/
(ٗ) معجم ديواف األدب أليب إبراىيم إسحاؽ بن إبراىيم الفارايب (ٗ)ٜٔ/
(٘) معجم مقاييس اللغة أليب اٟتسُت ابن فارس (ٖ)ٕٗٔ/
( )ٙغريب اٟتديث أليب إسحاؽ إبراىيم اٟتريب (ٕ)ٙٗٗ/

( )ٚكتاب األفعاؿ البن القوطية (صٓ.)ٕٚ
( )ٛالصحاح أليب نصر اٞتوىري ()ٕٕٗٔ/ٙ
( )ٜغريب القرآف البن قتيبة (صٔٗ) ،ومعاين القرآف للزجاج (ٔ )ٜٔ/و(ٕ ،)ٖٜٖ/والغريبُت ُب القرآف
واٟتديث أليب عبيد ا٢تروي (ٗ)ٕٔٔٚ/

ٕٓٙ
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بطغياهنم قاؿ أبو إسحاؽ الزجاج(ٔ)« :ومعٌت (ابلطاغية) عند أىل اللغة :بطغياهنم،
وفاعلة قد أيٌب ٔتعٌت ا١تصادر ٨تو عافية وعاقبة».
«والطغياف التجاوز ُب ا١تعصية واالهنماؾ فيها ،وكل ما تنوىي ابلطغياف فيو،
ففاعلو طاغية والفعل أيضاً قاؿ تعاىل﴿ :فَخُىلِ ُكوا ِابلط ِ
اغيَ ِة﴾ ،أي ابلفعل الذي طغوا
ْ
بو ...وكل ما طغي فيو وٕتووز بو حده وادعي اإلالىية من اٟتجارة واألصناـ وغَت٫تا
فهو طاغية أي مطغي فيو»(ٕ).
«وكل متجاوز اٟتد ُب عصيانو أو العصياف بو إذا جاوز ما جرت العادة بو فإنو
يسمى ابسم مخخوذ من الطغياف يقاؿ :طغى طغياانً فهو طاغ ،ويقاؿ :طغى السيل إذا
جاء ٔتاء كثَت ٬تاوز ٔتا جرت العادة بو ،وطغى البحر ىاجت أمواجو كذلك ،وطغى
الدـ تبيغ واثر ...ومن ذلك قولو﴿ :فَخُىلِ ُكوا ِابلط ِ
اغيَ ِة﴾ ابلذنوب العظيمة اليت ٕتاوز
ْ
ود بِطَ ْغ َو َاىا﴾ أي بظلمها ا١تفرط»(ٖ).
اٟتد فيها وأفرطوا ُب ا١تبالغة هبا و﴿ َكذبَ ْ
ت َٙتُ ُ

والطغياف ُب ا١تاؿ ظاىر ،فإنو ٭تمل صاحبو – إال من رحم هللا – على استصغار
واحتقار ا١تعدـ ،والًتفع عليهم ،كما أنو قد ال يتورع عن اقتحاـ سبل ووسائل كسبو
ا١تمنوعة شرعاً ُب سبيل االستزادة ،وىذا ٬تره إىل ٣تاوزة اٟتد ا١تسموح؛ فيطغى.

(ٔ) معاين القرآف للزجاج (٘)ٕٖٔ/
(ٕ) تفسَت غريب ما ُب الصحيحُت أليب عبد هللا اٟتميدي (صٖ)ٙ

(ٖ) تفسَت غريب ما ُب الصحيحُت أليب عبد هللا اٟتميدي (صٖ)ٕٜ
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أما طغياف العلم فيوضحو أبو إسحاؽ إبراىيم اٟتريب(ٔ) بقولو« :ومنو :غٌت مطغياً،
٭تمل صاحبو على أف يطغى ،و٬توز إىل ما ال ٭تل لو .ومنو :إف ٢تذا العلم طغياانً ،أي:
٭تملو أف يًتخص ٔتا اشتبو منو إىل ما ال ٭تل لو ،ويًتفع بو على من ىو دونو ،فيكوف
ذلك طغياانً منو وٗتطياً إىل ما ال ٬توز لو» أ.ىػ.
وذكر أبو موسى ا١تديٍت ،وأبو السعادات ابن األثَت كبلـ اٟتريب ببل عزو وزادا:
«وال يعطي حقو ابلعمل كما يفعل رب ا١تاؿ»(ٕ) .فوجها الكبلـ إىل وجوه ثبلثة ،أوذلا:
استعمالو ُب إ٬تاد ا١تخارج والرخص والتحايل ُب سبيل مصاّب دنيوية و٨تو ذلك.

ويشهد ٢تذا الوجو قوؿ هللا تعاىل ُب وصف مثل ىؤالءَ ﴿ :واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نػَبَخَ ال ِذي
ِ
ِ
ِ
آتَػيػنَاه ِ
ين (َ٘ )ٔٚولَْو شْئػنَا لََرفَػ ْعنَاهُ
ْ ُ َ
آايتنَا فَانْ َسلَ َخ مْنػ َها فَخَتْػبَػ َعوُ الشْيطَا ُف فَ َكا َف م َن الْغَا ِو َ
ِهبَا ولَ ِكنوُ أ ْ ِ
ض واتػبَ َع َىواهُ فَمثَػلُوُ َكمثَ ِل الْ َك ْل ِ
ث أ َْو
ب إِ ْف َْٖت ِم ْل َعلَْي ِو يَػلْ َه ْ
َ
َ َ
َخلَ َد إ َىل ْاأل َْر ِ َ
َ
ِ ِ
تَػْتػرْكو يػ ْله ْ ِ
ِ
ص ِ
ص لَ َعل ُه ْم يَػتَػ َفكُرو َف
ث َذل َ
ص الْ َق َ
ين َكذبُوا ِآب َايتنَا فَاقْ ُ
ََُُ
ص َ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوـ الذ َ
( )ٔٚٙساء مث ًبل الْ َقوـ ال ِ
ين َكذبُوا ِآب َايتِنَا َوأَنْػ ُف َس ُه ْم َكانُوا يَظْلِ ُمو َف﴾.
ذ
َ َ ََ ْ ُ َ
وىي ظاىرة فيمن أوٌب علماً فاستعملو ُب مصاٟتو الدنيوية وأعرض عما يرشده

إليو العلم ٦تا ٯتكن أف يكوف لو رفعة ُب الدنيا واآلخرة .ويروى عن مالك بن دينار
قاؿ« :سخلت اٟتسن ،عن عقوبة العامل؟ قاؿ :موت القلب .قاؿ :وما موت القلب؟
قاؿ :طلب الدنيا بعمل اآلخرة»(ٖ).
(ٔ) غريب اٟتديث للحريب (ٕ)ٙٗٗ/
(ٕ) اجملموع ا١تغيث ُب غرييب القرآف واٟتديث (ٕ ،)ٖ٘ٚ/والنهاية ُب غريب اٟتديث واألثر (ٖ)ٕٔٛ/

(ٖ) رواه ابن ا١تبارؾ ُب الزىد (ٔ ،)ٖٕ٘/وأٛتد ُب الزىد (صٕ٘ٔ) ،والبيهقي ُب ا١تدخل (صٕٕٖ)،

ٕٓٛ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٖٓٔ)] شرح كتاب العلم أليب خيثمة 

ولقد نبتت انبتة ٦تن طلب العلم ليسًتزؽ بو ،أو كاف يبطن غَت اإلسبلـ ويسعى
لشينو فتعرؼ على مسائل الفقو واختار مذىب أيب حنيفة ١توضع الرأي منوٍ .ب راح
يستعمل ا١تنطق الرايضي للخروج من ا١تشاكل بغَت اعتبار للعلل واٟتِكم الشرعية ،فركب
حلوالً مبنية على اٟتيل وا٠تداع ال تصدر ٦تن ﵁ ُب قلبو مكاف ،أو ٦تن يؤمن أبف عليو

رقيب حسيب ،ومل ِ
يكتف بذلك؛ بل ذىب فصنف فيو كتاابً ونشره ونسبو أليب حنيفة
ليفتك اب١تسلمُت ،فقابلو أىل العلم ابلقمع واإلزراء ،وفضحوا عواره وبينوا ما فيو من
البهت والزور على اإلسبلـ.
(ٔ)

روى أبو حاًب ابن حباف البسيت ُب كتابو اجملروحُت

بسنده إىل أيب إسحاؽ

الطالقاين قاؿٝ« :تعت بن ا١تبارؾ يقوؿ :من كاف عنده كتاب اٟتيل يريد أف يعمل ٔتا
فيو فهو كافر وابنت منو امرأتو وبطل حجو».
ومن طريق أيب توبة الربيع بن انفع عن ابن ا١تبارؾ عند ا٠تطيب ُب التخريخ(ٕ) قاؿ:
«من نظر ُب كتاب اٟتيل أليب حنيفة أحل ما حرـ هللا ،وحرـ ما أحل هللا» ،وفيو عن
النضر بن مشيل يقوؿُ« :ب كتاب اٟتيل كذا وكذا مسخلة كلها كفر» ،وعن ابن ا١تبارؾ:
«الذي وضع كتاب اٟتيل أشر من الشيطاف» ،وُب رواية« :فقاؿ لو خاقاف ا١تؤذف :ما
وضعو إال إبليس .قاؿ الذي وضعو عندي أبلس من إبليس» .وقيل البن ا١تبارؾ« :إف
ُب ىذا الكتاب :إذا أرادت ا١ترأة أف ٗتتلع من زوجها ارتدت عن اإلسبلـ حىت تبُتٍ ،ب
تراجع اإلسبلـ!».
وشعب اإلٯتاف (ٖ)ٕٜٚ/
(ٔ) اجملروحُت البن حباف (ٖ)ٚٔ- ٚٓ/
(ٕ) أتريخ بغداد للخطيب (ٖٔ)ٗٓٗ/

ٕٜٓ
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ونقل أبو اٟتسُت ابن أيب يعلى قوالً ألٛتد ُب ترٚتة عبد ا٠تالق بن منصور من
كتاب طبقات اٟتنابلة(ٔ) فقاؿ« :حدث عن إمامنا أبشياء :منها قاؿٝ :تعت أٛتد بن
حنبل يقوؿ من كاف عنده كتاب اٟتيل ُب بيتو يفيت بو فهو كافر ٔتا أنزؿ هللا على دمحم
ﷺ».
(ٕ)

وروى ابن بطة ُب كتابو إبطاؿ اٟتيل

أف رجبلً قاؿ للفضيل بن عياض« :اي أاب

علي إين استفتيت رجبلً ُب ٯتُت بُليت هبا فقاؿ يل :إف فعلت ذلك حنثت ،وأان أحتاؿ
لك حىت تفعل وال ٖتنث! .فقاؿ لو الفضيل :تعرؼ الرجل؟ قاؿ :نعم .قاؿ :ارجع

واستثبتو فإين أحسبو شيطاانً شبو لك ُب صورة إنساف».

ونقل ابن تيمية(ٖ) عن أيوب قولو« :ٮتادعوف هللا كخ٪تا ٮتادعوف الصبياف ،فلو أتوا

األمر عياانً كاف أىوف علي» ،وعن شريك القاضي أنو ذكر لو كتاب اٟتيل فقاؿ« :من
ٮتادع هللا ٮتدعو» ،وعن ٛتاد بن زيد أنو ٝتع أيوب يقوؿ« :ويلهم؛ من ٮتدعوف؟!».
وختم ْتثو بقولو« :وإ٪تا قاؿ ىؤالء األئمة مثل ىذا الكبلـ ُب كتاب اٟتيل ألف
فيو االحتياؿ على أتخَت صوـ رمضاف ،وإسقاط الزكاة واٟتج ،وإسقاط الشفعة ،وحل
الراب ،وإسقاط الكفارات ُب الصياـ واإلحراـ واألٯتافِ ،
وحل السفاح وفسخ العقود،
وفيو الكذب وشهادة الزور ،وإبطاؿ اٟتقوؽ وغَت ذلك ... .وكثَت من ىذه اٟتيل حراـ
(ٔ) طبقات اٟتنابلة البن أيب يعلى (ٔ ،)ٕٔٛ/ونسبو ابن تيمية كما ُب فتاواه الكربى ( :)ٛٗ/ٙللخبلؿ ُب
كتاب العلم ،وعبد هللا السدوسي ُب مناقب أٛتد.
(ٕ) إبطاؿ اٟتيل البن بطة (صٗ٘)
(ٖ) الفتاوى الكربى البن تيمية ( ،)ٕٓ/ٙاألثر األوؿ وما بعده ُب ( )ٛٗ/ٙضمن ْتث مطوؿ من عدة
صفحات.
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ابتفاؽ العلماء من ٚتيع الطوائف  ...وال ٬توز أف ينسب األمر هبذه اٟتيل اليت ىي
٤ترمة ابالتفاؽ ،أو ىي كفر إىل أحد من األئمة ومن ينسب ذلك إىل أحد منهم فهو
٥تطئ ُب ذلك جاىل أبصوؿ الفقهاء ،وإف كانت اٟتيلة قد تنفذ على أصل بعضهم
ْتيث ال يبطلها على صاحبها فإف األمر ابٟتيلة شيء وعدـ إبطا٢تا ٔتن يفعلها شيء
آخر وال يلزـ من كوف الفقيو ال يبطلها أف يبيحها »...إىل آخر ما ذكره ُب تربئة أىل
العلم منها.
وكاف الذىيب ذكر(ٔ) عن دمحم بن اٟتسن أنو قاؿ« :ىذا الكتاب  -يعٍت كتاب
اٟتيل  -ليس من كتبنا ،إ٪تا ألقي فيها».
وُب ذكر مكائد الشيطاف يقوؿ ابن القيم(ٕ)« :ومن مكايده اليت كاد هبا اإلسبلـ
وأىلو :اٟتيل وا١تكر وا٠تداع الذى يتضمن ٖتليل ما حرـ هللا ،وإسقاط ما فرضو،
ومضادتو ُب أمره وهنيو ،وىي من الرأي الباطل الذى اتفق السلف على ذمو» أ.ىػ.
قلت :وإ٪تا يصح يل إدراج ىذا ا١تبحث ٖتت "طغياف العلم" إف كاف ىؤالء أو
بعض منهم ٦تن ال يزاؿ يصح ٢تم عقد اإلسبلـ ،إما ٞتهل وأتوؿ أو لغَته من
األسباب ،أما من كاف دافعو شُت الدين ،وىو من الزاندقة ا١تنافقُت فليسوا معنيُت ىنا
وهللا ا١تستعاف.

(ٔ) أتريخ اإلسبلـ للذىيب (ٗ)ٜ٘ٙ/
(ٕ) إغاثة اللهفاف البن القيم (ٔ ،)ٖٖٛ/ولو فصل ُب الكبلـ عن ٖترًن اٟتيل ُب كتابو إعبلـ ا١توقعُت
(ٖ)ٕٔٛ/
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وطرؽ الناس ُب التزلف إىل اٟتكاـ وأىل ا١تاؿ والتقرب إليهم ٔتا يهوونو رجاء أف
٭تبوف ببعض الدنيا ال ٗتفى على أحد ،وما أكثر ما تواردت بو األخبار ووثقو
ا١تؤرخوف ،وكل ينفق ٦تا ٯتلك ،فالشعراء من شعرىم ،واألدابء أبدهبم ،ورٔتا مل تُستقبح
فعاؿ ىؤالء وغَتىم مامل يكن الفاعل من أىل العلم كما وقع من غياث بن إبراىيم
النخعي الكوُب وىو ٦تن كاف يشتغل ابٟتديث وٚتعو .فيحكى أنو دخل على ا١تلوؾ
فوجد ُب نفسو اٟتاجة ١تمارسة تلك العادة لنوؿ الدنيا فبلغ بو األمر أف وضع حديثاً
ليبلغ رضى ا١تهدي.

فقد روى غَت واحد عن مصنف كتابنا ىذا أنو قاؿ« :قُ ِدـ على ا١تهدي بعشرة

فيهم الفرج بن فضالة وأبو معشر وغياث بن إبراىيم وغَته .وكاف ا١تهدي يشتهي اٟتماـ
ويشًتيها .فدخل غياث بن إبراىيم على ا١تهدي ُب تلك اٟتاؿ وىو مع اٟتماـ .فقيل:
حدث أمَت ا١تؤمنُت .فحدثو ابٟتديث الذي يروي «ال سبق إال ُب خف أو حافر»
وزاد فيو (أو جناح) .فخمر لو ا١تهدي بعشرة اآلؼ .فلما قاـ قاؿ :أشهد على قفاؾ إنو
قفا كذاب على رسوؿ هللا ﷺٍ .ب قاؿ ا١تهدي :أان ٛتلتو على ذلك .فذبح اٟتماـ»،
رواه ابن شاىُت وغَته ،وُب رواية للخطيب أف ا١تهدي قاؿ« :أشهد أف قفاؾ قفا
كذاب على رسوؿ هللا ﷺ ،ما قاؿ رسوؿ هللا ﷺ( :جناح) ،ولكنو أراد أف يتقرب
إيل»(ٔ).
(ٔ) رواه ابن شاىُت ُب كتابو أتريخ أٝتاء الضعفاء والكذابُت (صٖ٘ٔ) ،واٟتاكم ُب ا١تدخل إىل كتاب
اإلكليل (ص٘٘) ،وىو ُب ترٚتتو من أتريخ بغداد للخطيب (ٕٔ ،)ٖٕٓ/وُب موضوعات ابن اٞتوزي
(ٖ.)ٚٛ/
ونسب أٛتد الزايدة ا١توضوعة أليب البخًتي وىب بن وىب كما ُب أتريخ بغداد (ٖٔ،)ٗٙٓ/
وقعت لو اٟتكاية ا١تذكورة أعبله مع ا١تلك
فجمع البعض بُت اٟتكايتُت وجعل أاب البخًتي ىو من
ْ
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وانظر إىل النقيض من ىذا ما وقع لؤلوزاعي مع السفاح أيب العباس وقد استدعاه
أثناء سفكو دماء من تبقى من بٍت أمية واستئصالو إايىم(ٔ) يسخلو عن مشروعية فعلو
هبم واستحبللو أموا٢تم وىو يعد من ا١تواقف اليت يعاين فيها الرجل ا١توت وال يقدر على
اٞتزـ ابلنجاة ،حىت كاف األوزاعي يقوؿ قبل كل سؤاؿ ُب نفسو« :فاستسلمت
للموت ،أو استبسلت للموت».
ولو قدر العامل على النجاة من موقف كهذا إبعطاء الظامل ما يريد من اٞتواب
لكاف لو مندوحة ،ولعلو لن يعاب حفظاً ٟتياتو من البطش ،لكن اإلماـ األوزاعي
اختار أف ٬تيب ّتواب ٣تمل يفهم منو مراده وال يستثَت بو غضب الظامل وال يداىنو
فيغضب ربو سبحانو فيقوؿ رٛتو هللا فيما رواه ابن عساكر(ٕ)« :دخلت على عبد هللا
وىو على سريره وُب يده خيزرانة ينكت هبا األرض وحولو ا١تسودة ابلسيوؼ ا١تصلتة
فسلمت .فنكت ُب األرضٍ ،ب رفع رأسو
والعمد اٟتديد والسيف والنطع بُت يديو.
ُ
فقلت :جاءت اآلاثر
إيلٍ ،ب قاؿ :اي أوزاعي؛ أتعد مقامنا ىذا  -أو مسَتان – رابطاً؟ ُ
عن رسوؿ هللا ﷺ أنو قاؿ( :من كانت ىجرتو اىل هللا ورسولو فهجرتو إىل هللا ورسولو
ومن كانت ىجرتو المرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرتو اىل ما ىاجر إليو) .قاؿ:
فنكت اب٠تيزرانة نكتاً ىو أشد من النكت األوؿ؛ وجعل من حولو يعضوف على
أيديهمٍ .ب رفع رأسو فقاؿ :اي أوزاعي ما تقوؿُ :ب دماء بٍت أمية؟ قلت :جاءت اآلاثر
وكاف قاضياً للرشيد .و٦تن ذكره هبذا :الببلذري ُب أنساب األشراؼ ( ،)ٗٙٓ-ٜٗ٘/ٜوابن عبد الرب

ُب التمهيد (ٗٔ.)ٜٗ/
(ٔ) ذكر الذىيب أنو كاف فرغ من قتل نيف وسبعُت من بٍت أمية ُب ىذا اجمللس .سَت أعبلـ النببلء
()ٕٔٗ-ٕٖٔ/ٚ
(ٕ) اتريخ دمشق البن عساكر (ٖ٘)ٕٔٔ -ٕٔٓ/
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عن رسوؿ هللا ﷺ أنو (ال ٭تل دـ امرئ مسلم إال إبحدى ثبلث :الزان بعد إحصاف
وا١ترتد عن االسبلـ والنفس ابلنفس) .فنكت اب٠تيزرانة نكتاً ىو أشد من ذلك ،وأطرؽ
ملياً ٍب رفع رأسو فقاؿ :اي أوزاعي ما تقوؿُ :ب أمواؿ بٍت أمية؟ فقلت :إف كانت ٢تم
حراـ فهي عليك حراـ ،وإف كانت ٢تم حبلالً فما أحلها هللا لك اال ْتقها .قاؿ:
فنكت اب٠تيزرانة نكتاً ىو أشد من ذلك وأطرؽ ملياً ٍب رفع رأسو فقاؿ :اي أوزاعي
٫تمت اف أوليك القضاء ،»...فاستعفاه فخعفاه .فرحم هللا األوزاعي ومن صدؽ هللا من
ُ
العلماء ،ونعوذ اب﵁ من الفنت وما وراءىا ،ونسخلو السًت والسبلمة والعافية إنو ٝتيع

٣تيب.
اثنيها :الًتفع والزىو ابلنفس والكرب ،وىذا معروؼ ُب كثَت من طبلب العلم حيث
ينظر إىل من ىو دونو نظرة استجهاؿ؛ ولعلو إف انقشو حقره وعبله ابلصوت ال
ابٟتجة ،ويظن ُب نفسو أنو خَت ٦تن يراه دونو ُب التحصيل أو الرحلة ،وال ٕتده يكاد
يقبل نصحاً ،وال إفادة من ا١تفضوؿ.
جرت يل مع أحدىم مناقشة علمية بغرض الفائدة
وأعرؼ بعضاً من ىؤالء؛ وقد ْ
– أو أنٍت حسبتُها كذلك ١ -تا زاران من مركز علمي بعد قضاءه مدة طويلة غاب عنا
فيو ،وكاف فارقنا أوؿ طلبنا للعلم ،فرحل ىو إىل ا١تراكز العلمية ،وعكفنا ٨تن ُب رحلنا

على العلمٍ .ب ١تا عاد من رحلتو زائراً بعد غياب طويل وىو يضمر ُب نفسو أنو حصل
ابلرحلة ما مل نقدر على ٖتصيلو ُب اإلقامة أو ىكذا أظن أان لطريقتو معنا ُب النقاش،
وٕتهيلو إايان ُب أّتدايت العلوـ .حيث استقبلو أحد إخواننا بسؤاؿ عن مسخلة فقهية
طلبت منو
خالف ىو فيها اٞتمهور الذين اعتمدوا على حديث ُب صحيح مسلم ،و١تا ُ
إيضاح علة اٟتديث؛ وكاف مقلداً لشيخنا مقبل رٛتو هللا تعاىل ال غَت ،فلما مل يعرؼ
ٕٗٔ
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كيف ٬تيب ،ومل ٬تروء على االعًتاؼ ابلتقليد ،وعجز عن التعبَت عما يريد ،قاؿ يل
ٍ
بتعاؿ وصوت عاؿ :ىذا من قواعد ابن الصبلح ُب مقدمتو؛ وأنت ال تعرؼ من ىو
انقطعت بعدىا عن طلب
قطعت اٟتديث معو؛ بل و
ابن الصبلح وال مقدمتو .وىنا
ُ
ُ
فائدةٍ ٍ
بنقاش مع من ال أعرفو وال يعرفٍت .ولرٔتا كثَت من ىؤالء ال يكوف منتبهاً إىل ىذه
الصفة فيهم؛ ولو قُرروا ٦تن يثقوف بو لرٔتا رجع بعضهم وحاوؿ إصبلح نفسو.
بل إين متخكد من صبلحهم العاـ ،ولعل ذاؾ الفعل من صاحبنا كاف نتيجة
مفاجختو ْتصيلة من ظنهم لن يواكبوا أصحاب الرحلة وسيذعنوف ٢تم ،وغالباً ما تكوف
ا١تنافسة وحب العلو مصاحبة للطالب ُب أوؿ أمره .و٦تا يؤكد يل ىذا الظن أف زميبلً
اثلثاً لنا – رٛتو هللا تعاىل  -وكاف سبقو ابلرحلة ونزؿ معو آنذاؾ؛ قد أظهر لنا إعجابو
ٔتا حققناه ُب غياهبم ،وكاف سخلٍت على وجو ا٠تصوص :ىل كانت يل رحلة ُب غياهبم؟
وُب ىذا ما يدؿ على أف الظن السائد عندىم كاف يربط تقدـ اٟتصيلة العلمية ابلرحلة.
وهللا تعاىل أعلم.
اثلثها :ما أضافاه على اٟتريب وىو :ترؾ العمل ابلعلم؛ ليس ابلكلية ،وىذا داخل
ُب األوؿ وهللا تعاىل أعلم .ومن ىؤالء من رٔتا نصب وجهد ُب الطلب وأخل أبصوؿ
وىو ال يرى من نفسو إال خَتاً ،فًتى أحدىم وكخنو وعاء أجوؼ يردد النصوص وال
يفقو معانيها وال ترى أثرىا ُب فعالو ،ورٔتا ترؾ بعض ىؤالء نوافل الطاعات ظناً منهم
أهنم ُب خَت.
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وأورد أبو اٟتسُت ابن أيب يعلى الفراء ُب طبقاتو عن ابن عيينة كلمة ٢تا متعلق
أبثر الباب فقاؿ(ٔ)« :قاؿ ا٠تبلؿ :وأخربان عبد هللا بن أٛتد حدثٍت أيب قاؿٝ :تعت
سفياف يقوؿ :ما ازداد رجل علماً فازداد من الدنيا قرابً إال ازداد من هللا بعداً».
وأطاؿ أبو حامد الغزايل الكبلـ عن العبلج من الكرب وخبلصة ما جاء فيو :أف
أعظم األدواء واآلفات ىو الكرب ابلعلم؛ لبعد صاحبو عن قبوؿ العبلج ،وخفاء معرفة
موطن الداء منو .وعظم الذنب من عظم تبعاتو فالزلة متبوع عليها ،فيثقل ٛتل العامل
وٮتف ٛتل اٞتاىل.
و٦تا ينبغي اٟتذر منو ما ٬تده العامل من العجز عن استعظاـ نفسو ُب مقابلة
اٞتاىل ،والفائز من دفع عن نفسو الكرب ٔتعرفتو مكانو ىو واٞتاىل أماـ هللا عز وجل،
وما يقع فيو من خلل ُب حق نفسو مع ربو ،فيستشعر حينئذ ا١تسؤولية والتكليف
فيتجلى لو حينها حجم الفارؽ هبذه العُت ويعلم أنو ا١تسؤوؿ دوف غَته .ورٔتا إذا ٖتقق
لو حقارة شخنو اشتهى سبلمة اٞتهاؿ والعياذ اب﵁.

(ٔ) طبقات اٟتنابلة البن أيب يعلى (ٕ)ٔٗ/

ٕٔٙ
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فإف تواضع العامل ،فكيف ىو ابلفاسق وا١تبتدع ،فهل يرى نفسو دوهنم وعلمو ينفي
عنو ىذا؟ فيقاؿ لو من فرؽ بُت اٟتاؿ وا١تآؿ ،مل يرى لنفسو فضبلً ٞتهلو ٓتا٘تتو وإاي٫تا،

فيعامبل وفق ما ٯتليو الشرع من اللُت والشدة ،من غَت تعاؿ وال ترفع(ٔ).

و٦تا أورده أبو الفرج زين الدين ابن رجب اٟتنبلي ٦تا ٭تسن نقلو ُب ىذا ا١توضوع
قولو(ٕ)« :وأىل العلم النافع كلما ازدادوا من ىذا العلم ازدادوا ﵁ تواضعاً وخشية
وانكساراً وذالً ...ومن عبلمات العلم النافع :أنو يدؿ صاحبو على ا٢ترب من الدنيا،
وأعظمها الرايسة والشهرة وا١تدح ،فالتباعد عن ذلك واالجتهاد ُب ٣تانبتو من عبلمات
العلم النافع فإف وقع شيء من ذلك من غَت قصد واختيار كاف صاحبو ُب خوؼ
شديد من عاقبتوْ ،تيث أنو ٮتشى أف يكوف مكراً واستدراجاً ،كما كاف اإلماـ أٛتد
ٮتاؼ ذلك على نفسو عند اشتهار اٝتو ويعد صيتو.
ومن عبلمات العلم النافع :أف صاحبو ال يدعي العلم وال يفخر بو على أحد ،وال
ينسب غَته إىل اٞتهل إال من خالف السنة وأىلها؛ فإنو يتكلم فيو غضباً ﵁ ال غضباً
لنفسو وال قصداً لرفعتها على أحد.
وأما من علمو غَت انفع فليس لو شغل سوى التكرب بعلمو على الناس ،وإظهار
فضل علمو عليهم ونسبتهم إىل اٞتهل ،وتنقصهم لَتتفع بذلك عليهم ،وىذا من أقبح
ا٠تصاؿ وأردئها ،ورٔتا نسب من كاف قبلو من العلماء إىل اٞتهل والغفلة والسهو،
فيوجب لو حب نفسو وحب ظهورىا ،وإحساف ظنو هبا وإساءة ظنو ٔتن سلف.
(ٔ) إحياء علوـ الدين (ٖ)ٖٖٙ/

(ٕ) ٣تموع رسائل ابن رجب (ٖ)ٖٕ- ٖٔ/
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وأىل العلم النافع على ضد ىذا .يسيئوف الظن أبنفسهم ،و٭تسنوف الظن ٔتن
سلف من العلماء ،ويقروف بقلوهبم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزىم عن
بلوغ مراتبهم والوصوؿ إليها أو مقاربتها» أ.ىػ .واٟتمد ﵁ على توفيقو.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٗٓٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامععنمبنمسقلىمثـامععاوؼةمبنمصاحلمسنم
اظعالءمبنماحلارثمسنمعؽقولمسنمواثؾةمضال:مإذامحدثـاطممباحلدؼثمسؾىمععـاهم
صقلؾؽم.م م
سنده حسن ،ومن طريق معاوية هبذا اللفظ خرجو :أٛتد ،والدارمي،
والرامهرمزي ،وابن عبد الرب ،وا٠تطيب ،وابن عساكر(ٔ).
ورواه غَت واحد عنو بسياؽ أًب ،قاؿ مكحوؿ« :دخلت أان وأبو األزىر على
واثلة بن األسقع فقلنا لو :اي أاب األسقع ،حدثنا ْتديث ٝتعتو من رسوؿ هللا ﷺ
ليس فيو وىم وال تزيد وال نسياف .قاؿ :ىل قرأ أحدكم الليلة من القرآف شيئاً؟ فقلنا:
نعم ،وما ٨تن لو ابٟتافظُت جداً إان لنزيد الواو واأللف وننقص .قاؿ :فهذا القرآف
مكتوب بُت أظهركم ال أتلوف حفظو ،وأنتم تزعموف أنكم تزيدوف وتنقصوف ،فكيف
أبحاديث ٝتعناىا من رسوؿ هللا ﷺ عسى أف ال يكوف ٝتعناىا منو إال مرة
واحدة ،حسبكم إذا ما حدثناكم ابٟتديث على ا١تعٌت»(ٕ).
(ٔ) العلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا (ٔ ،)ٔ٘ٚ/سنن الدارمي (ٔ ،)ٖٗٚ/ا﵀دث الفاصل للرامهرمزي
(صٖٖ٘) ،جامع بياف العلم البن عبد الرب (ٔ ،)ٖٗٔ/الكفاية ُب علم الرواية للخطيب (صٕٗٓ)،
أتريخ دمشق البن عساكر (ٕ)ٖٕٙ/ٙ
(ٕ) العلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا بن أٛتد (ٔ ،)ٔ٘ٛ/وا١تعجم الكبَت للطرباين (ٕٕ٘ٗ/و٘ ،)ٙومستدرؾ
اٟتاكم (ٖ ،)ٙ٘ٛ/وجامع بياف العلم البن عبد الرب (ٔ ،)ٖٗٚ/واٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب
السامع (ٕ ،)ٖٔ/والكفاية ُب علم الرواية (صٖٕٓ) كبل٫تا للخطيب ،وأتريخ دمشق البن عساكر
(ٕ ،)ٖٕٙ/ٙمن طرؽ ال ٗتلو من مطعن تشهد لبعضها عن معاوية بو ،وطريق أٛتد إليو صحيحة.
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األثر فيو إشارة إىل صحة وقبوؿ الرواية اب١تعٌت ،وىي مسخلة اختلف فيها السلف،
فاٞتمهور األعظم على جوازىا.
قاؿ أبو بكر ا٠تطيب(ٔ)« :ورواية حديث رسوؿ هللا ﷺ وحديث غَته على
ا١تعٌت جائزة عندان إذا كاف الراوي عا١تاً ٔتعٌت الكبلـ وموضوعو بصَتاً بلغات العرب
ووجوه خطاهبا ،عارفاً ابلفقو واختبلؼ األحكاـ٦ ،تيزاً ١تا ٭تيل ا١تعٌت وما ال ٭تيلو ،وكاف
ا١تعٌت أيضاً ظاىراً معلوماً .وأما إذا كاف غامضاً ٤تتمبلً فإنو ال ٬توز رواية اٟتديث على
ا١تعٌت ويلزـ إيراد اللفظ بعينو وسياقو على وجهو وقد كاف ُب الصحابة رضواف هللا عليهم
من يتبع روايتو اٟتديث عن النيب ﷺ أبف يقوؿ :أو ٨توه أو شكلو أو كما قاؿ
رسوؿ هللا ﷺ والصحابة ،أرابب اللساف وأعلم ا٠تلق ٔتعاين الكبلـ ومل يكونوا

يقولوف ذلك إال ٗتوفاً من الزلل ١تعرفتهم ٔتا ُب الرواية على ا١تعٌت من ا٠تطر وهللا أعلم»
أ.ىػ.
قلت :ولو قاؿ قائل ّتوازه ُب الصدر األوؿ ومنعو فيما بعده عند استقرار القواعد
حسن فيما أرى ،ذلك أف الرواية ابٟترؼ ُب الصدر األوؿ ال
وانتشار الكتابة فهو
ٌ
يطيقها اإلنساف كما ذكر غَت واحد وأخرب أنو لو التزـ هبا مل ٭تدث مطلقاً(ٕ) ،وعللها
واثلة ٔتا ذكر ٖتت أثر الباب.
(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٕ ،)ٖٗ/ونقل البيهقي ُب معرفة السنن واآلاثر (ٔ-ٖٕٔ/
ٖٗٔ) عن الشافعي ٨توه .وانظر ا١تسخلة ُب فتح ا١تغيث للسخاوي (ٖ ،)ٖٔٚ/وتدريب الراوي
للسيوطي (ٔ.)ٖٕ٘/
(ٕ) رواه ا٠تطيب ُب الكفاية عن اٟتسن والثوري وغَت٫تا (ص)ٕٜٓ-ٕٓٛ
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وإ٪تا رأيت ذلك لكوف العلم واللغة ُب تناقص ،واٟتاجة إىل نشر العلم بُت الناس
معلومة ،وإف كاف اٟتاؿ على ىذا فاإلتقاف عزيز ،وكخين اببن سَتين يوحي هبذا الرأي
فإنو جاء عنو قولو« :كنت أٝتع اٟتديث من عشرة ،ا١تعٌت واحد واللفظ ٥تتلف» ،فقد
كاف شيوخو من الصحابة ىكذا ،ومع ذلك أُثر عنو أنو من ا١تتمسكُت ابلرواية
ابٟترؼ ،قاؿ ابن عوف« :كاف اٟتسن والنخعي والشعيب ٭تدثوف ابٟتديث مرة ىكذا
ومرة ىكذا  ،ف ُذكر ذلك البن سَتين فقاؿ :أما إهنم لو حدثوا كما ٝتعوا كاف
أفضل»(ٔ).
وُب كتاب ا٠تطيب البغدادي(ٕ) بسنده إىل اٟتسن «أنو كاف يستحب أف ٭تدث
الرجل اٟتديث كما ٝتع .وكاف اٟتسن ٦تن يذىب إىل جواز الرواية على ا١تعٌت دوف
اللفظ ورأيو مع ىذا استحباب األداء كما ٝتع».
ضبِط ُب
والرجل وإف كاف عا١تاً ابللغة واألحكاـ فإنو ال تؤمن عليو الغفلة؛ وقد ُ
ٍ
حديث رواه شعبة عن تلميذه ابن علية ولفظو :هنى عن
العصر الذىيب ٨تو ىذا ُب
التزعفر .فذىب علي بن اٞتعد يستثبت من ابن علية فقاؿ لو« :ليس ىكذا حدثتو،
وإ٪تا حدثتو :أف النيب ﷺ هنى أف يتزعفر الرجل» ،وبُت اللفظُت فرؽ ُب اٟتكم ُب
ٗتصيص الرجل عن ا١ترأة(ٖ).
(ٔ) ا﵀دث الفاصل للرامهرزي (صٖٗ٘) ،والكفاية (ص ،)ٕٓٙوأيٌب ٨توه ُب آاثر الكتاب برقم (ٖٗٔ)
(ٕ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٕ)ٔٙ/

(ٖ) شرح مشكل اآلاثر للطحاوي (ٕٔ ،)ٜ٘ٓ/وشرح معاين اآلاثر لو (ٕ ،)ٕٔٛ/والراوي عن علي بن
اٞتعد متكلم فيو .ورواه غَته بغَت ىذه الزايدة .وتوبع شعبة على لفظو من ٛتاد بن زيد عند مسلم
(ٕٔٓٔ) ،وذكر طرقو الرامهرمزي ُب ا﵀دث الفاصل (صُ )ٖٜٛب فصل عقده ُب كوف السبلمة من
الوىم ُب الرواية تكوف ابلكتابة ،ساؽ فيو آاثراً ُب رجوع ا﵀دثُت إىل كتبهم فيتبينوا خطخىم ويرجعوا

ٕٕٔ
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وقفت على كبلـ للقاضي عياض يوافق ما قدمتُو قاؿ فيو(ٔ)« :اختلف السلف
ٍب ُ
وأرابب اٟتديث والفقو واألصوؿ ىل يسوغ ذلك ألىل العلم فيحدثوف على ا١تعٌت أو
ال يباح ٢تم ذلك؟ فخجازه ٚتهورىم إف كاف ذلك من مشتغل ابلعلم ،انقد لوجوه
تصرؼ األلفاظ ،والعلم ٔتعانيها ومقاصدىا ،جامع ١تواد ا١تعرفة بذلك وروي عن مالك
٨توه .ومنعو آخروف وشددوا فيو من ا﵀دثُت والفقهاء ومل ٬تيزوا ذلك ألحد وال سوغوا
إال اإلتياف بو على اللفظ نفسو ُب حديث النيب ﷺ وغَته وروي ٨توه عن مالك
أيضاً وشدد مالك الكراىية فيو ُب حديث النيب ﷺ  ...وما قالو رٛتو هللا الصواب
فإف نظر الناس ٥تتلف ،وأفهامهم متباينة وفوؽ كل ذي علم عليم كما قاؿ رسوؿ هللا
ﷺ «ورب حامل فقو إىل من ىو أفقو منو» .فإذا أدى اللفظ أمن الغلط واجتهد
كل من بلغ إليو فيو وبقي على حالو ١تن أيٌب بعد وىو أنزه للراوي وأخلص للمحدث،
وال ٭تتج ابختبلؼ الصحابة ُب نقل اٟتديث الواحد أبلفاظ ٥تتلفة فإهنم شاىدوا قرائن
تلك األلفاظ وأسباب تلك األحاديث وفهموا معانيها حقيقة فعربوا عنها ٔتا اتفق ٢تم
من العبارات إذ كانت ٤تافظتهم على معانيها اليت شاىدوىا واأللفاظ ترٚتة عنها .وأما
من بعدىم فا﵀افظة أوال على األلفاظ ا١تبلغة إليهم اليت منها تستخرج ا١تعاين فما مل
تضبط األلفاظ وتتحرى وتسومح ُب العبارت والتحدث على ا١تعٌت ا٨تل النظم واتسع
ا٠ترؽ ،وجواز ذلك للعامل ا١تتبحر معناه عندي على طريق االستشهاد وا١تذاكرة واٟتجة
وٖتريو ُب ذلك مىت أمكنو أوىل كما قاؿ مالك وُب األداء والرواية آكد» أ.ىػ .وجعلها
عنو.

(ٔ) اإل١تاع إىل معرفة أصوؿ الرواية وتقييد السماع لعياض (ص)ٔٛٓ-ٔٚٛ

ٕٕٕ
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أبو سليماف ا٠تطايب سبب كثرة الغريب ُب اٟتديث(ٔ).
قاؿ أبو عمرو عثماف بن الصبلح(ٕ)ٍ« :ب إف ىذا ا٠تبلؼ ال نراه جارًاي وال أجراه

الناس فيما نعلم فيما تضمنتو بطوف الكتب؛ فليس ٍ
ألحد أف يغَت لفظ شيء من كتاب
مصنف ،ويُثبت بدلو فيو لفظًا آخر ٔتعناه ،بل الرواية اب١تعٌت رخص فيها من رخص ١تا
كاف عليو ُب ضبط األلفاظ واٞتمود عليها من اٟترج والنصب ،وذلك غَت موجود فيما
اشتملت عليو بطوف األوراؽ والكتب ،وألنو إف ملك تغيَت اللفظ فليس ٯتلك تغيَت
تصنيف غَته» أ.ىػ.

(ٔ) غريب اٟتديث للخطايب (ٔ،)ٙٛ/

(ٕ) ُب مقدمتو :معرفة أنواع علوـ اٟتديث (صٖٕٖ)
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:م م
[٘ٓٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامععنمثـامععاوؼةمبنمصاحلمسنمربقعةمبنم
ؼزؼدمسنمأبيماظدرداءمضال :مطانمإذامحدثمباحلدؼثمسنمردولماهللمﷺ مضال:م
اظؾفممإالمػؽذامأومطشؽؾه.م م
سنده إىل أيب شعيب ابن يزيد اإلايدي حسن ،وىو مل يدرؾ أاب الدرداء ،
ورواه من طريق معاوية :الدارمي ،وأبو زرعة الدمشقي ،وا٠تطيب ،وابن عساكر(ٔ).
(ٕ)

واتبع ربيعة :أبو إدريس ا٠توالين عند أيب زرعة الدمشقي

بسند صحيح لوال

االحًتاز من عنعنة الوليد بن مسلم .ولفظوٝ« :تعت أاب الدرداء  -إذا فرغ من اٟتديث
عن رسوؿ هللا ﷺ قاؿ :ىذا ،و٨تو ىذا وشكلو».
(ٖ)

ويرويو عاصم

عن رجاء بن حيوة عن :يزيد بن أيب مالك ،وربيعة بن يزيد،

ومكحوؿ بو ،وجلهم مل يدركو .واتبعهم أيضاً إٝتاعيل بن عبيد هللا بن أيب ا١تهاجر ،ومل

يدركو أيضاً(ٗ).







(ٔ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٖٕٗ/اتريخ أيب زرعة الدمشقي (صٗٗ٘) ،أمايل ا﵀املي (صُٔ ،)ٜب اٞتامع
ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٕ ،)ٖ٘/وُب الكفاية (صٕ٘ٓ) كبل٫تا للخطيب .أتريخ دمشق البن
عساكر ()ٖٔٗ/ٗٚ
(ٕ) أتريخ أيب زرعة (صٗٗ٘) ،وأتريخ دمشق البن عساكر (ٔٗٗ/ٗٚ
(ٖ) رواه ابن عساكر ُب أتريخ دمشق ()ٔٗ٘/ٗٚ

(ٗ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٖٕٗ/وأتريخ دمشق ( ،)ٔٗ٘/ٗٚوُب سنده دمحم بن كثَت فيو كبلـ.

ٕٕٗ
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واألثر فيو رواية الصحابة اب١تعٌت ،وخوفهم من خطر التحريف مع كوهنم أىل اللغة
والفقو وا١تعاصرة لرسوؿ هللا ﷺ فهم أعلم ابٟتاؿ اليت قيل فيها ما يروونو ،وىذا
يدؿ على وجوب التحرز والعناية ابللفظ قاؿ ﷺ« :نضر هللا امرأ ٝتع منا حديثاً
فحفظو حىت يبلغو غَته ،فرب حامل فقو إىل من ىو أفقو منو ،ورب حامل فقو ليس
بفقيو»(ٔ) .وجاء عن غَت أيب الدرداء من الصحابة ،فرواه الدارمي عن ابن مسعود
 ،)ٕ(وأنس بن مالك .)ٖ( 

(ٔ) رواه بسند صحيح :أبو داود ُب السنن (ٖ ،)ٖٕٕ/والًتمذي (٘ ،)ٖٖ/والنسائي ُب الكربى
(٘ ،)ٖٖٙ/والدارمي ُب السنن (ٔ)ٖٕٓ/
(ٕ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٖٖٓ-ٖٕ٘/وفيو قوؿ ابن مسعود« :ىكذا أو ٨توه» ،وسنده ضعيف ،وروى ابن
ماجو ُب سننو (ٔ )ٔٓ/بسند رجالو ثقات حديثاً عن ابن مسعود جاء ُب خا٘تتو« :قاؿ :أو دوف ذلك
أو فوؽ ذلك أو قريباً من ذلك أو شبيهاً بذلك».
(ٖ) ُب سنن الدارمي (ٔ ،)ٖٕٚ/بسند صحيح عن ابن سَتين يقوؿ«« :كاف أنس  قليل اٟتديث عن
رسوؿ هللا ﷺ وكاف إذا حدث عن رسوؿ هللا ﷺ قاؿ :أو كما قاؿ رسوؿ هللا ﷺ»
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:مم م
م

[ ]- ٔٓٙمحدثـامأبومخقـؿةمثـامععنمثـامأبومأوؼسمابنمسممعاظكمبنمأغسم
ضال:ممسعتماظزػريمؼؼول:مإذامأصؾتَمادلعـىمصالمبأس.
سنده حسن ألجل أيب أويس عبد هللا بن عبد هللا بن أويس بن مالك ،ورواه من
طريق ا١تصنف :ابنو ُب التاريخ(ٔ) ،وا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي(ٕ) .وورد ٨توه
عن اٟتسن البصري(ٖ) ،وإبراىيم(ٗ).






مضت مباحث وفوائد مسخلة الرواية اب١تعٌت ،وأنو يقبل حكاية من عاين اٟتادثة
ُب نقلها لكونو أدرى ٔتا عاشو ،وأف على الناقل عنو ٖتري التزاـ الثبات على ما ٝتع؛
ٖترزاً من وقوع خبلؼ ١تراد األوؿ ،ولرٔتا إف ٝتع صاحب النص األوؿ قوؿ الناقل
أنكره ،أو أنكر بعضو.
(ٔ) أتريخ ابن أيب خيثمة السفر الثالث (ٕ )ٕٕ٘/ووقع ُب ا١تطبوع سقط ُب إسناده.
(ٕ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٕ)ٖٕ/
(ٖ) رواه ا٠تطيب ُب الكفاية (ص)ٕٓٚ
(ٗ) ا﵀دث الفاصل للرامهرمزي (صٔٗ٘)

ٕٕٙ
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وُب ا١تسخلة خبلؼ بُت السلف ُب اٞتواز ،مع اتفاقهم على حسن الرواية
ابٟترؼ ،حىت استقر األمر عند متخخريهم على تقدًن من عُرؼ اباللتزاـ ُب نقلو ٔتا
ٝتع ،كما سبق تفصيلو.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٔٓٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامحفاجمبنمربؿدمسنمابنمجرؼجمأخربغيم
سطاءمأغهممسعمأبامػرؼرةمواظـاسمؼلأظوغهمؼؼول:مظوالمآؼةمأغزظتميفمدورةماظؾؼرةمدلام
أخربتُ مبشيء ،مصؾوالمأغهمضال:م﴿إِنَّماظَّذِؼنَمؼَ ْؽ ُؿؿُونَمعَامَأ ِغزَ ْظـَام ِعنَما ْظؾ َِّقـَاتِموَا ْظ ُفدَىم
ِعنِم َبعِدِمعَامبَقَّـَّاهُمظِؾـَّاسِمصِيماظْ ِؽؿَابِمأُو َظؽِكَمؼَ ْؾعَ ُـفُمُماظ َّؾهُم َوؼَ ْؾ َع ُـفُمُماظؾَّاسِـُونَ﴾.م م
سنده صحيح ،واألثر فجزء مقتطع من حديث رواه الشيخاف ومضى ذكره بتمامو
ٖتت اٟتديث رقم ( .)ٜٙوروى ىذا اٞتزء منو عن أيب ىريرة :األعرج(ٔ) ،وابن ا١تسيب،
وأيوب السختياين(ٕ) ،وابن سَتين(ٖ) ،وأبو سلمة بن عبد الرٛتن(ٗ).
أما طريق عطاء بن أيب رابح ففيها تكملة ،إذ روى ابن أيب خيثمة وغَته(٘) عن
ابن جريج قاؿ« :كاف أيب وعطاء جالسُت وراء ا١تقاـ ذات عشية إذ جاء األعمش
قاؿ :فاستقبلو فقاؿ :أنبختٍت اي أاب دمحم أنك ٝتعت جابراً يقوؿ :أىللنا ابٟتج خالصاً؟
قلت لوٗ :ترب أىل العراؽ؟ فقاؿ :لوال أين
فقاؿ :دعنا ،قد أخربانؾ فدعنا عنكُ .
ِ ِ
ين يَ ْكتُ ُمو َف َما
ٝتعت أاب ىريرة يقوؿ :لوال آية ُب كتاب هللا ما حدثت بشيء﴿ :إف الذ َ
(ٔ) تفسَت عبد الرزاؽ (ٔ ،)ٔ٘ٔ/ومسند أٛتد (ٖٔ ،)ٖٖٔ/وطبقات ابن سعد (٘)ٕٖ٘/
(ٕ) روا٫تا الطربي ُب جامع البياف ُب أتويل آي القرآف (ٖ ،)ٕٕ٘/وأيوب مل يدركو ،ووصلو غَته إىل شيخو
ابن سَتين وأيٌب.
(ٖ) مسند البزار ( ،)ٕٕٕ/ٔٚوالكامل البن عدي (ٔ)ٜٗ/
(ٗ) طبقات ابن سعد الكربى (٘ ،)ٕٖٙ/جزء حديث إٝتاعيل بن جعفر (صٓ)ٕٚ

(٘) أتريخ ابن أيب خيثمة السفر الثالث (ٔ ،)ٕٔٔ/وا﵀دث الفاصل للرامهرمزي (صٖ،)ٗٛ
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أَنْػزلْنَا ِمن الْبػيِنَ ِ
ات َوا ْ٢تَُدى﴾ فلوال ذلك ما حدثت بشيء» ،واتبع ابن جريج ُب عطاء:
َ َ َّ
طلحة بن عمرو عند اٟتاكم(ٔ)بنحو لفظ كتابنا.






قولو( :لوال آية أنزلت) لوال حرؼ يدؿ على امتناع الشيء لوجود غَته(ٕ) ،قاؿ
أبو العباس دمحم بن يزيد ا١تربد(ٖ)« :ولوال حرؼ يوجب امتناع الفعل لوقوع اسم .تقوؿ:
ٍ
لشيء مل يكن من أجل ما
لوال زيد لكاف كذا وكذا .فقولو :لكاف كذا وكذا ،إ٪تا ىو
قبلو .ولوال إ٪تا ىي (لو) و(ال)ُ ،جعلتا شيئاً واحداً ،وأوقعتا على ىذا ا١تعٌت .فإف
حذفت (ال) من قولك( :لوال) ،انقلب ا١تعٌت ،فصار الشيء ُب (لو) ٬تب لوقوع ما
َ
قبلو .وذلك قولك :لو جاءين زيد ألعطيتك ،ولو كاف زيد ٟترمك .و(لوال) ُب األصل

ال تقع إال على اسم .و(لو) ال تقع إال على فعل .فإف قدمت االسم قبل الفعل فيها
كاف على فعل مضمر» أ.ىػ.
وذكر بدر الدين ا١ترادي ٢تا أحواالً فقاؿ(ٗ)« :لوال حرؼ لو قسماف :األوؿ :أف
يكوف حرؼ امتناع لوجوب .وبعضهم يقوؿ :لوجود ،ابلداؿ .قيل :ويلزـ ،على عبارة
سيبويو ُب لو ،أف يقاؿ :لوال حرؼ ١تا كاف سيقع النتفاء ما قبلو .وقاؿ صاحب رصف
(ٔ) ا١تستدرؾ (ٕ ،) ٕٜٛ/وطلحة ابن عمرو إما ىو القناد أو اٟتضرمي ،يضعفاف ،ولعلو ىنا األوؿ وحالو
أخف.
(ٕ) ا١تفصل ُب صنعة اإلعراب للز٥تشري (صٕٖٗ)
(ٖ) ا١تقتضب ﵀مد بن يزيد ا١تربد (ٖ)ٚٚ -ٚٙ/
(ٗ) اٞتٌت الداين ُب حروؼ ا١تعاين (ص)ٜ٘ٚ

ٕٕٜ
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ا١تباين :الصحيح أف تفسَتىا ْتسب اٞتمل اليت تدخل عليها .فإف كانت اٞتملتاف
بعدىا موجبتُت فهي حرؼ امتناع لوجوب٨ ،تو قولك :لوال زيد ألحسنت إليك.
فاإلحساف امتنع ،لوجود زيد .وإف كانتا منفيتُت فهي حرؼ وجوب المتناع٨ ،تو :لوال
عدـ قياـ زيد مل أحسن إليك .وإف كانتا موجبة ومنفية فهي حرؼ وجوب لوجوب،
٨تو :لوال زيد مل أحسن إليك .وإف كانتا منفية وموجبة فهي حرؼ امتناع المتناع٨ ،تو:
لوال عدـ قياـ زيد ألحسنت إليك .انتهى ما ذكره» أ.ىػ.
وأفرد آية ىنا ،وُب لفظ الصحيحُت فيما سبق سوقو ُب اٟتديث رقم ( )ٜٙثناىا،
فذكرىا واليت تليها وىي اليت ُب استثناء التائب ا١تبلغ ا١تبُت من الوعيد .وسبق الكبلـ
عن اآلية ٖتت األثر رقم (٘ٗ).
(ٔ)

قولو( :ص  سورة البقرة) قاؿ أبو بكر األنباري

ُب معٌت السورة« :فيها أربعة

أقواؿ :قاؿ أبو عبيدةٝ :تيت السورة سورة ،ألنو يرتفع فيها من منزلة إىل منزلة ،مثل
ورة البناء .قاؿ النابغة:
ُس َ

كن تهههههههرَ كََ اَ كُوهههههههَ َ حتهههههههد َ

تههههرَّ مههههم دَهْهه هتَ روٍَْههههَ َ َ َبْهه ه َ حت

تفعت إليها عن منازؿ ا١تلوؾ .والقول الثاين :أف
أي :أعطاؾ منزلة شرؼ ،ار َ
تكوف ٝتيت :سورة ،لشرفها وعظم شخهنا؛ فتكوف مخخوذة من قوؿ العرب :لو سورة ُب
اجملد ،أي :شرؼ وارتفاع .قاؿ النابغة:

(ٔ) الزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنباري (ٔ ،)ٚ٘/و٠تصو الراغب ُب ا١تفردات (صٖٗٗ) ،و٨توه لدى
الباقبلين ُب االنتصار للقرآف (ٔ)ٕٖٖ/
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حتههههههههد َ م

ونهههههه هرَّْبِ حَهههههه هرةا ٍ و َهههههه ه

ج اجملههه ه ِ نهههههي َ مرابحتٍهههههَ بحت وهههههَ

وقاؿ اآلخر:
أَمإإإإ نسإإإإإىرمينفإإإإإُهننقإإإ إ اإن ا إإإ إان ن ن
ن

إإإَنِتإ إ ن مإإإُهنن إإإًن إ إنَن َىَ إإإا ن
ن

والقول الثالث :أف تكوف ٝتيت :سورة ،لكربىا و٘تامها على حيا٢تا .فتكوف
ور من اإلبل ،أي :أقراـ كراـ .واحدهتا :سورة .قاؿ
مخخوذة من قوؿ العرب :عنده ُس ٌ
الشاعر:
أرس نفُهان ٌ اإنغمنف ٌن...ن ن
طَ ّاإنمأطهارنِيٌِمُ نِْ ىرن...ن ن
والقول الرابع :أف تكوف ُٝتيت :سورة ،ألهنا قطعة من القرآف على حدة ،وفضلة
منوِ .
أخذت من قوؿ العرب :أسخرت منو ُسؤراً ،أي :أبقيت منو بقية ،وأفضلت منو
فضلة .جاء ُب اٟتديث( :إذا أكلتم فخسئروا) ،أي :أبقوا بقية ،وأفضلوا فضلة .فيكوف
األصل فيهاُ :سؤرة ،اب٢تمز ،فًتكوا ا٢تمزة ،وأبدلوا منها واواً ،النضماـ ما قبلها .قاؿ
الشاعر:
ىلزِ ن إإإإإإإازان إإإإإإإانَإإإإإ إ ِ ن اقهإإإإإ إان ن ن قإإ إ َ ِإنوفُهإإإإانسإإإإارميِنويإإإإٍنقا مإإ إ ن ن
ن

ن

معناه :وفيها بقية من شباب» أ.ىػ .وأطاؿ أبو منصور األزىري

(ٔ)

الكبلـ فيها

وضعف بعض ىذه األقواؿ ،ورد على بعض من سبقو فخغلظ ُب مواضع وهللا ا١تستعاف.
(ٔ) هتذيب اللغة لؤلزىري (ٖٔ)ٖٙ/
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وقاؿ اٞتوىري(ٔ)« :السور ٚ ...تع سورة ،مثل بسرة وبسر ،وىي كل منزلة من
البناء .ومنو سورة القرآف ،ألهنا منزلة بعد منزلة مقطوعة عن األخرى» أ.ىػ.
(ٕ)

وُب قولو( :سورة البقرة) فائدة :جاء ُب شرح ابن رسبلف على سنن أيب داود

تعليقو على ٨تو ىذه العبارة بقولو« :فيو جواز تسمية السور ابلبقرة وآؿ عمراف
والعنكبوت والروـ و٨تو ذلك خبلفًا ١تن كره ذلك وقاؿ :إ٪تا يقاؿ :السورة اليت يذكر
فيها البقرة» أ.ىػ .وأورد الكوسج على ابن راىويو سؤاالً ُب كراىة تسمية السور فخجاب
أبف السنة التسمية(ٖ).
وال أعرؼ ا١تنقوؿ عنو الكراىة ،ولست ُب حاؿ ٘تكنٍت من تتبعو ،كما أنو ليس
ُب تسمية السور نص فاصل ،فمنها ما وردت على لساف النيب ﷺ ،أو الصحابة أو
غَتىم ،وغالباً ما يكوف إما ٔتا تفتتح بو السورة من كلمات(ٗ) كسورة الطور ،والنجم،
والنبخ ،وا١تلك ...أو ٔتوضوعها وأىم أحداثها كالبقرة وآؿ عمراف والنساء وا١تائدة ...أو
يشتق من مضموهنا أو ٦تا لو متعلق خارجي هبا كسورة الفاٖتة ،واألنبياء ،واإلخبلص.
و٢تذا ٕتد بعض السور قد ٕتتمع فيها بضعة مسميات كسورة التوبة وىي براءة،
والفاضحة ،و٢تا أٝتاء أخر .كذا اإلسراء وبٍت إسرائيل و٨تو ذلك.

(ٔ) الصحاح (ٕ)ٜٙٓ/
(ٕ) شرح سنن أيب داود البن رسبلف (ٗ ،)ٙٛٗ/و٨تو ىذا ُب نيل األوطار للشوكاين (ٕ)ٖٛٔ/
(ٖ) أورده جامعوا كتاب اٞتامع لعلوـ أٛتد قسم الفقو (ٖٔ )ٖٗٔ/وأحالوا على مسائل الكوسج.
(ٗ) وأشار إىل حسنها أبو الفتح اليعمري ُب النفح الشذي (ٗ )ٖٛٛ/دار الصميعي.
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أخربت بشيء) ،جواب لوال ،وا١تعٌت أنو لوال أف هللا رىب من كتماف
قولو( :دلا
ُ
العلم لكانت ىناؾ مندوحة ُب كتم بعضو ْتسب ما ٭تتاجو العامل من أسباب وظروؼ
وأحواؿ تطرأ.
وبث العلم قد يسقط فرضو ابلتبليغ على قدر الطاقة ولو قل ،لكن ُب حاؿ توجو
السؤاؿ تعُت اٞتواب .واحتج بعضهم أبف الشيخُت أاب بكر وعمر  مل ٭تداث بكل
ما ٝتعا إال عند اٟتاجة وبعض الصحابة كاف يُقل من التحديث كالزبَت  ،وٛتلوا
ىذا على فضيلة التبليغ ال فرضيتو إال بتعُت السؤاؿ(ٔ).
قلت :وٛتل الفرضية على الكفاية أوىل من صرفها إىل ٣ترد الفضيلة ،لظواىر
النصوص ،وفعل الصحابة ال يقوـ بصرفهاٍ ،ب إف فعل الشيخُت ليس بواضح فيما
احتجوا بو ،فإف الوالية مشغلة وىي أوىل ُب ا١تهاـٍ ،ب إف ما ٝتعاه إما أف يكوف
شاركهما فيو غَت٫تا ،وىذا فقد بلغ و﵁ اٟتمد ،وإما يكوف ٦تا اختصا بو ١تبلزمتهما
ووقوعهما على ما مل يقع عليو غَت٫تا ،والعهد هبما أهنما بلغاه وىو :إما عُت ما نُشر
عنهما ،أو ما أرسلو َم ْن أخذه منهما ،فإف عصر٫تا مل يكن قد ٝتح ابختبلط غَت
الصحابة هبما ،بسبب توافر الصحابة وقلة من بعدىم وتوجو غَت الصحابة إىل الثغور
واٞتهاد ،و٢تذا كاف من حو٢تما أغلبهم من الصحابة وصغار الصحابة ،وىؤالء رٔتا
أرسلوا اٟتديث بغَت ذكر الواسطة ومراسيلهم مقبولة ،فلرٔتا كاف ٦تا أخذوه عنهما.
أما إقبلؿ من أقل منهم تورعاً فقد كفاه غَته ،وقد أدى ما فرض عليو ابلتبليغ
والبد وهللا تعاىل علم .ولكل ميداف فرسانو ،فخىل الضبط واٟتفظ والفقو اشتغلوا
ابلتبليغ والتعليم ،ورٔتا احتاجوا ُب بعض ما عندىم إىل تثبت فَتجعوف إىل من حضر
(ٔ) أحكاـ القرآف البن العريب (ٔ)ٖٚ/
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معهم فيعينهم ويكوف قد أدى ما عليو .رضي هللا تعاىل عنهم وأرضاىم.
وقد امتنع بعض السلف من التحديث لظروؼ ٗتصو منها :لقس نفسو ،وفتور
٫تتو ،وفقداف نيتو ،وىذا يكوف ٦تن ال ٭تدث إال تعبداً ،وليس ىو ٦تن ٯتنع العلم طا١تا
أنو ينشره ُب ٍ
وقت وحاؿ آخر وهللا تعاىل أعلم(ٔ) .أو رٔتا كاف ُب نظره واجتهاده
مصلحة ُب ا١تنع كخوؼ الفتنة عليهم ،أو ضعف ٖتملهم ُب فهم ما يطلبوف ،أو خشية
غلط فهمهم ،أو تقوية بدعتهم ،أو كوهنم ليسوا من أىل العلم و٨تو ذلك(ٕ).
وكاف يثقل على الصاٟتُت إ٫تاؿ شيء من العلم وتركو دوف تبليغ ولو ُب أحلك
ظروفهم ،وُب الصحيحُت عن أنس بن مالك « أف نيب هللا ﷺ ومعاذ بن جبل
 رديفو على الرحل ،قاؿ :اي معاذ ،قاؿ :لبيك رسوؿ هللا وسعديك ،قاؿ :اي معاذ،
قاؿ :لبيك رسوؿ هللا وسعديك ،قاؿ :اي معاذ ،قاؿ :لبيك رسوؿ هللا وسعديك ،قاؿ:
ما من عبد يشهد أف ال إلو إال هللا ،وأف دمحماً عبده ورسولو إال حرمو هللا على النار.
قاؿ :اي رسوؿ هللا أفبل أخرب هبا فيستبشروا؟ قاؿ :إذا يتكلوا .فخخرب هبا معاذ عند موتو
أتٙتاً».

(ٖ)

ويروى عن اٟتسن بن عمارة

أنو قاؿ« :أتيت الزىري بعد أف ترؾ اٟتديث

علمت أين قد تركت
أيت أف ٖتدثٍت؟ فقاؿ :أما
َ
فخلفيتو على ابب داره فقلت :إف ر َ
(ٔ) وُب اآلداب الشرعية بعض ما يفيد ذلك فانظره (ٕ)ٔ٘ٔ/
(ٕ) وانظر تفسَت القرطيب (ٕ)ٔٛٗ/

(ٖ) رواه :ا١تعاَب بن زكراي ُب كتابو اٞتليس الصاّب (صٖٕٔ) ،وا٠تطيب ُب كتابو السابق والبلحق
(ص ،)ٔٛٛوابن عساكر ُب التخريخ (٘٘ ،)ٖٙٚ/وٚتاؿ الدين الزيلعي ُب ٗتر٬تو أحاديث الكشاؼ
(ٔ )ٕ٘ٛ/وعلق بقولو« :وىذا اإلسناد اشتمل على ٚتاعة ضعفاء»أ.ىػ .قلت :واٟتسن بن عمارة
مًتوؾ عندىم.
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اٟتديث ،فقلت :إما أف ٖتدثٍت وإما أف أحدثك .فقاؿ :حدثٍت .فقلت :حدثٍت اٟتكم
بن عتيبة عن ٭تِت بن اٞتزار قاؿٝ :تعت علياً عليو السبلـ يقوؿ :ما أخذ هللا على أىل
اٞتهل أف يتعلموا حىت أخذ على أىل العلم أف يعلموا .قاؿ :فحدثٍت أبربعُت حديثاً».
على أنو ليس ُب قولو ﷺ( :إذاً يتكلوا) هني عن اإلخبار حىت يُعارض بو

عموـ األمر ابلتبليغ كما قرره أبو شامة ُب ْتث ختمو بقولو(ٔ)« :وجواب ىذا أف
اٟتديث ليس فيو صريح هني وإ٪تا فيو احتماؿ ،فًتدد معاذ ُب ذلكٍ ،ب ترجح عنده
آبخرة أنو ال هني فيو فخخرب بو ،وذلك  ...فقولو( :إذاً يتكلوا) ٭تتمل أف يكوف إٯتاء إىل
أنك ال ٗترب هبا خوفاً من حصوؿ ىذه ا١تفسدة ،و٭تتمل أف يكوف ٣ترد ىذا ٗتوؼ من

النيب ﷺ مع أف مراده التبليغ ألف ىذا من ٚتلة ما أنزؿ عليو وأوحي إليو... ،
فلعل معاذاً توقف لذلك مدة حياتو ٍب احتاط لنفسو فبلغ ،ألف األوامر ابلتبليغ صر٭تة
فبل تًتؾ ابحتماؿ النهي ،كيف وأنو قد ورد معٌت ىذا اٟتديث عن غَت معاذ وأنس
وليس فيو إٯتاء إىل اإلمساؾ عن اإلخبار بو» أ.ىػ.
واآلية ا١تذكورة نزلت ُب أىل الكتاب ،والعموـ فيها ظاىر قاؿ أبو جعفر دمحم بن
(ٕ)
ٍ
خاص
ُب
لت
ز
ن
نت
معٍت هبا كل
فإهنا
الناس،
من
كا
وإف
اآلية
وىذه
«
:
جرير الطربي
ٌّ
ّ

ٍ
علما فرض هللا تعاىل بيانو للناس .وذلك نظَت ا٠ترب الذي ُروي عن رسوؿ هللا
كاًب ً
ﷺ أنو قاؿ من ُسئل عن علم يعلمو فكتمو ،أُٞتِ َم يوـ القيامة بلجاـ من انر»

(ٔ) شرح اٟتديث ا١تقتفى ُب مبعث النيب ا١تصطفى (صٔٓٔ)
(ٕ) جامع البياف للطربي (ٖ)ٕ٘ٔ/
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أ.ىػ(ٔ).

ِ
قولو﴿( :إِن ال ِذين ي ْكتُمون ما أنْـزلْنا ِمن الْبـيِن ِ
ات وا ْذلُدى م ْن بـ ْع ِد ما بـيـناهُ
ّ
ُ
اس ِص  ال ِ
ْكت ِ
لِلن ِ
اب أُولئِك يـلْعنُـ ُه ُم اَّللُ ويـلْعنُـ ُه ُم الال ِعنُون﴾) الكتماف نقيض
اإلعبلف(ٕ) ،وىو اإلخفاء والسًت(ٖ) ،قاؿ فخر الدين الرازي(ٗ)« :الكتماف ترؾ إظهار

الشيء مع اٟتاجة إليو وحصوؿ الداعي إىل إظهاره ألنو مىت مل يكن كذلك ال يعد
كتماانً» ،قاؿ« :ىذه اآلية تدؿ على أف ما يتصل ابلدين و٭تتاج إليو ا١تكلف ال ٬توز
أف يكتم ومن كتمو فقد عظمت خطيئتو ...فهذه اآلية كلها موجبة إلظهار علوـ
الدين تنبيهاً للناس وزاجرة عن كتماهنا».
قاؿ« :أما قولو تعاىل﴿ :ما أَنْػزلْنَا ِمن الْبػيِنَ ِ
ات﴾ فا١تراد كل ما أنزلو على األنبياء
َ َ َ َّ
كتاابً وحياً دوف أدلة العقوؿ ،وقولو تعاىلَ ﴿ :وا ْ٢تَُدى﴾ يدخل فيو الدالئل العقلية
والنقلية ...واعلم أف الكتاب ١تا دؿ على أف خرب الواحد واإلٚتاع والقياس حجة فكل
ما يدؿ عليو أحد ىذه األمور فقد دؿ عليو الكتاب فكاف كتمانو داخبلً ٖتت اآلية
فثبت أنو تعاىل توعد على كتماف الدالئل السمعية والعقلية وٚتع بُت األمرين ُب
الوعيد .فهذه اآلية تدؿ على أف من أمكنو بياف أصوؿ الدين ابلدالئل العقلية ١تن كاف

(ٔ) اٟتديث من مسند أيب ىريرة رواه أٛتد (ٖٔ )ٔٛ/و(ٗٔ ،)ٕٔٗ/وأبو داود (٘ ،)ٜٜٗ/والًتمذي
(ٗ )ٖٕٙ/وغَتىم وسنده صحيح.
(ٕ) العُت (٘)ٖٖٗ/
(ٖ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٘)ٔ٘ٚ/
(ٗ) مفاتيح الغيب للرازي (ٗ)ٔٗٛ/
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٤تتاجاً إليها ٍب تركها أو كتم شيئاً من أحكاـ الشرع مع شدة اٟتاجة إليو فقد ٟتقو
الوعيد العظيم ...ىذا اإلظهار فرض على الكفاية ال على التعيُت وىذا ألنو إذا أظهر
البعض صار ْتيث يتمكن كل أحد من الوصوؿ إليو فلم يبق مكتوماً وإذا خرج عن
حد الكتماف مل ٬تب على الباقيُت إظهاره مرة أخرى» أ.ىػ.
قلت :و٨تن ُب عصران ىذا ُوِجد فينا من يتمكن من إظهار أصوؿ الدين والدعوة

إىل هللا ابلدالئل العقلية ،واستعماؿ كتب ومصادر ا٠تصم ُب اٞتداؿ ،فإحجاـ مثل ىذا
بغَت عذر يدخل ُب ىذه اآلية ْتسب ما قرره الرازي.

قاؿ أبو الفداء إٝتاعيل ابن كثَت(ٔ)« :ىذا وعيد شديد ١تن كتم ما جاءت بو
الرسل من الدالالت البينة على ا١تقاصد الصحيحة وا٢تدى النافع للقلوب ،من بعد ما
بينو هللا تعاىل لعباده ُب كتبو ،اليت أنز٢تا على رسلو .قاؿ أبو العالية :نزلت ُب أىل
كتموا صفة دمحم ﷺ ٍب أخرب أهنم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك،
الكتابُ ،
فكما أف العامل يستغفر لو كل شيء حىت اٟتوت ُب ا١تاء والطَت ُب ا٢تواء ،فهؤالء
ٓتبلؼ العلماء الذين يكتموف فيلعنهم هللا ويلعنهم البلعنوف» أ.ىػ.
وابٞتملة ففضل نشر العلم وبثو مضى ُب غَت ما موضع من الكتاب(ٕ) ،قاؿ أبو
حياف دمحم بن يوسف بن حياف أثَت الدين األندلسي(ٖ)« :وقاؿ اإلماـ أبو دمحم علي بن

(ٔ) تفسَت القرآف العظيم (ٔ)ٕٗٚ/
(ٕ) منها األثر رقم (ٕٔ).

(ٖ) ُب تفسَته لكتاب هللا ا١توسوـ ابلبحر ا﵀يط (ٔ)ٖٖٙ/

ٕٖٚ
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أٛتد بن حزـ القرطيب(ٔ) ،فيما ٝتع منو أبو عبد هللا دمحم بن أيب نصر اٟتميدي اٟتافظ:
اٟتظ ١تن آثر العلم وعرؼ فضلو أف يستعملو جهده ويقرئو بقدر طاقتو و٭تققو ما
أمكنو ،بل لو أمكنو أف يهتف بو على قوارع طرؽ ا١تارة ويدعو إليو ُب شارع السابلة
وينادي عليو ُب ٣تامع السيارة ،بل لو تيسر لو أف يهب ا١تهاؿ لطبلبو و٬تري األجور
١تقتبسيو ويعظم األجعاؿ للباحثُت عنو ويسٍت مراتب أىلو صابراً ُب ذلك على ا١تشقة
واألذى ،لكاف ذلك حظاً جزيبلً وعمبلً جيداً وسعداً كرٯتاً وإحياءً للعلم ،وإال فقد

درس وطمس ومل يبق منو إال آاثر لطيفة وأعبلـ دائرة» أ.ىػ .واٟتمد ﵁ على ما وفق
وأعاف ويسر .م
م

م

م
م
م
م
م
م

(ٔ) ما نقلو عن ابن حزـ ىو ُب رسالة التقريب ٟتد ا١تنطق وا١تدخل إليو (ص ،)ٛوا١تطبوع ضمن رسائل ابن
حزـ (ٗ)ٔٓٔ/

ٕٖٛ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٔٓٛمحدثـامأبومخقـؿةمثـامابنمصضقلمسنمأبقهمضال:مطـامنؾسمأغام
وابنمذربعةمواحلارثماظعؽؾيموادلغريةمواظؼعؼاعمبنمؼزؼدمباظؾقلمغؿذاطرماظػؼهمصرمبام
ملمغؼممحؿىمغلؿعماظـداءمظصالةماظػفر .م
سنده حسن ١تكاف شيخ ا١تصنف منو ،ومن طريق ابن فضيل رواه :الدارمي،
والفسوي ،والبغوي ُب اٞتعدايت ،وا٠تطيب(ٔ) .ولفظ الدارمي« :كاف اٟتارث بن يزيد
العكلي ،وابن شربمة ،والقعقاع بن يزيد ،ومغَتة ،إذا صلوا العشاء اآلخرة جلسوا ُب
الفقو ،فلم يفرؽ بينهم إال أذاف الصبح» ،ورواه أيضاً من غَت طريقو بسند ضعيف(ٕ).






قولو( :كنا جنلس أان) القائل ىو فضيل بن غزواف الراوي ،ومل يذكر نفسو ُب غَت
ىذه الرواية( .وابن شربمة) ىو القاضي عبد هللا بن شربمة( .واحلارث العكلي) ىو ابن
يزيد العكلي ،وُب الصحابة من اٝتو اٟتارث بن أقيش العكلي( .وادلغَتة) ىو ابن
مقسم الضيب ،وٚتيعهم وصف ابلفقو ،ولعلي أترجم ٢تم ُب القسم األوؿ إف شاء هللا.
(والقعقاع بن يزيد) ىو ابن شربمة الضيب وثقوه ،وليس لو ُب الكتب الستة رواية.

(ٔ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٖٗٛ/ا١تعرفة والتخريخ للفسوي (ٕ ،)ٙٔٗ/مسند علي بن اٞتعد للبغوي
(صٕٔٔ) ،الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ)ٕٜٙ-ٕٙٛ/
(ٕ) سنن الدارمي (ٔ)ٗٛٙ/

ٕٖٜ
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قولو( :ابلليل نتذاكر الفقو) يريد بعد صبلة العشاء ،وُب رواية الفسوي وا٠تطيب
(يسمروف ُب الفقو) ،قاؿ أبو عيسى الًتمذي(ٔ)« :وقد اختلف أىل العلم من أصحاب
النيب ﷺ والتابعُت ومن بعدىم ُب السمر بعد صبلة العشاء اآلخرة ،فكره قوـ منهم
السمر بعد صبلة العشاء ،ورخص بعضهم إذا كاف ُب معٌت العلم ،وما ال بد منو من
شغلت
اٟتوائج ،وأكثر اٟتديث على الرخصة» أ.ىػ .ومذاكرة العلم عبادة وطاعة ،فإف
ْ
ليل الطالب فهي ٔتثابة قياـ الليل ابلصبلة(ٕ) .والكبلـ ُب السمر بعد العشاء أيٌب بعد
أثرين برقم (ٓٔٔ).
قولو( :فرمبا مل نقم حىت نسمع النداء لصالة الفجر) أي أهنم استوعبوا الليل
اب١تذاكرة ُب الفقو ،وكانوا يراجعوف ا١تسائل وفتاوى ا١تتقدمُت ،وكاف من ٣تالسهم ما رواه
(ٖ)

الفسوي

عن ابن شربمة قاؿ« :رأيت الشعيب وىو داخل ا١تسجد يريد إىل جرير

فخعطيتو يدي قلت لو :وهللا لوال أين أصيب منك أفضل ٦تا تصيب مٍت ما أعطيتك
يدي ،ما تقوؿ ُب قوـ ٤ترمُت أشار بعضهم إىل صيد وصاد بعضهم؟ فقاؿ :على كل
واحد منهم عدلو .قاؿ ابن شربمة :فقلت لو :فإف ٛتاداً يقوؿ عليهم جزاء واحد .فقاـ
الشعيب وكنا ٪تشي فقاؿ :اب﵁ يقولو؟! قلت :نعم .قاؿ :إف كاف يقولو فقد جن .قاؿ:
ابن شربمةٍ :ب أتيت ٣تلساً كنا ٧تلسو فيو ىبَتة وشباؾ واٟتارث العكلي ومل يكن أحد
من أصحايب أشد علي خبلفاً منو ،وأخربتو ٔتا قاؿ الشعيب ؤتا قاؿ ٛتاد .فقاؿ :القوؿ
(ٔ) سنن الًتمذي (ٔ)ٕٖٙ/
(ٕ) روى البيهقي ُب ا١تدخل إىل السنن (صٖ٘ٓ) عن ابن عباس وغَته ٨تواً من ىذا ،ورواه الدارمي ُب
السنن (ٔ )ٖٕٕ/بسند ضعيف
(ٖ) ا١تعرفة والتخريخ (ٕ)ٙٔٗ-ٖٙٔ/

ٕٓٗ
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ما قاؿ ٛتاد عليهم جزاء واحد ،أال ترى أف قوماً لو قتلوا رجبلً خطخ مل يكن عليهم إال
دية واحدة؟ .فقلت أان :بل القوؿ ما قاؿ الشعيب على كل واحد منهم جزاء ،أال ترى
أف قوماً لو قتلوا رجبلً خطخ كاف على كل واحد منهم كفارة عتق رقبة؟ .قاؿ ابن
شربمة :فقاس الشعيب على الكفارة وقاس ٛتاد واٟتارث على الدية».
وُب هتذيب الكماؿ(ٔ) للمزي« :وقاؿ أٛتد بن حنبل عن دمحم بن فضيلٝ :تعت
ابن شربمة يقوؿ :كنت إذا اجتمعت أان واٟتارث يعٍت العكلي على مسخلة مل نباؿ من
خالفنا».

(ٔ) هتذيب الكماؿ (٘ٔ)ٜٚ/

ٕٔٗ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٜٔٓمحدثـا مأبو مخقـؿة مثـا مجرؼر مسن مسؾد ماهلل مبن مؼزؼد م -مؼعينم
اظصفؾاغي م -مسنمطؿقلمبنمزؼادمسنمسؾدماهللمضال:مإغؽمميفمزعانمطـريمسؾؿاؤهمضؾقلم
خطؾاؤهموإنمبعدطممزعاغ ًامطـريمخطؾاؤهمواظعؾؿاءمصقهمضؾقل .م
سنده صحيح .ومل أقف على من اتبع ا١تصنف ُب روايتو لو من ىذا الطريق،
واألثر فمشهور عن ابن مسعود  ولو طرؽ عنو أبلفاظ متقاربة.
فمن طريق زيد بن وىب(ٔ) قاؿٝ« :تعت ابن مسعود يقوؿ :إنكم ُب زماف :كثَت
فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤالو كثَت معطوه العمل فيو قائد للهوى .وسيخٌب من بعدكم
زماف قليل فقهاؤه كثَت خطباؤه كثَت سؤالو قليل معطوه ا٢توى فيو قائد للعمل ،اعلموا
أف حسن ا٢تدي ُب آخر الزماف خَت من بعض العمل».
ومن طريق أيب األحوص عوف بن مالك(ٕ) ولفظو« :إنكم ُب زماف قليل خطباؤه
كثَت علماؤه ،يطيلوف الصبلة ويقصروف ا٠تطبة ،وإنو سيخٌب عليكم زماف كثَت خطباؤه
قليل علماؤه يطيلوف ا٠تطبة ويؤخروف الصبلة حىت يقاؿ :ىذا شرؽ ا١توتى .قاؿ :قلت
لو :وما شرؽ ا١توتى؟ قاؿ :إذا اصفرت الشمس جداً ،فمن أدرؾ ذلك فليصل الصبلة
لوقتها فإف احتبس فليصل معهم وليجعل صبلتو وحده الفريضة وليجعل صبلتو معهم
تطوعاً».
(ٔ) رواه البخاري ُب األدب ا١تفرد (ص٘ )ٕٚبسند حسن
(ٕ) رواه عبد الرزاؽ ُب ا١تصنف (ٕ ،)ٖٕٛ/ودمحم بن نصر ُب تعظيم قدر الصبلة (ٕ ،)ٜ٘ٛ/والطرباين ُب
الكبَت ()ٔٓٛ/ٜ

ٕٕٗ
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ومن طريق أيب وائل شقيق بن سلمة عنو  ولفظو(ٔ)« :كيف أنتم إذا لبستكم
غَتت
غَتت قالواَ :
فتنة يهرـ فيها الكبَت ويربو فيها الصغَت ويتخذىا الناس سنة فإذا َ
السنة! قالوا :ومىت ذلك اي أاب عبد الرٛتن؟ قاؿ :إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم
وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل اآلخرة».
ومن طريق ىزيل بن شرحبيل عنو(ٕ) بلفظ« :من أراد اآلخرة أضر ابلدنيا ومن
أراد الدنيا أضر ابآلخرة  -وأمرىم أف يضروا ابلفاين للباقي(ٖ) -وقاؿ :إنكم ُب زماف
كثَت علماؤه قليل خطباؤه وكثَت معطوه قليل سؤالو ،فخطيلوا الصبلة واقصروا ا٠تطبة وإف
من البياف سحراً ،وإف من بعدكم زماانً كثَت خطباؤه قليل علماؤه كثَت سؤالو قليل
معطوه».
وروي من طرؽ فيها انقطاع أو ُب سندىا ضعف(ٗ) .كما روي مرفوعاً بسند

(ٔ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٕٚٛ/ومستدرؾ اٟتاكم (ٗ ،)٘ٙٓ/وسنده صحيح إف شاء هللا.
(ٕ) رواه ىناد ُب الزىد (ٕ ،)ٖ٘٘/والطرباين ُب ا١تعجم الكبَت ( ،)ٔٓٛ/ٜواٟتاكم ُب ا١تستدرؾ
(ٗ ،)ٕٜ٘/بسند حسن.
(ٖ) ُب مصنف ابن أيب شيبة (« )ٖٔٓ/ٚمن أراد اآلخرة أضر ابلدنيا ،ومن أراد الدنيا أضر ابآلخرة ،اي قوـ
فخضروا ابلفاين للباقي».
(ٗ) رواه البيهقي ُب شعب اإلٯتاف من طريق ٭تِت بن سعيد ومل يدركو ( ،)ٕٙ/ٚورواه ابن بطة ُب اإلابنة
الكربى من طريق قتادة (ٕ ،)ٜ٘ٗ/ومن طريق جعفر بن برقاف ،وابن جريج (ٕٚ )ٜ٘ٓ/تيعهم مل
يدركوه ،ورواه من طريق علقمة ابن وضاح ُب البدع (ٕ )ٔٚ٘/وفيو يزيد بن أيب زايد ضعيف.

ٖٕٗ
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ضعيف عن أيب ذر(ٔ) ،وحكيم بن حزاـ(ٕ) ،وعبد هللا بن سعد األنصاري(ٖ).






األثر فيو فضل الزماف األوؿ وتناقصو بتباعد الزماف عن أىل الفضل ،وبوب
البخاري ُب صحيحو ابب" :ال أيٌب زماف إال الذي بعده شر منو"(ٗ) ،وترجم لو
ْتديث الزبَت بن عدي(٘) قاؿ« :أتينا أنس بن مالك فشكوان إليو ما نلقى من
اٟتجاج ،فقاؿ :اصربوا ،فإنو ال أيٌب عليكم زماف إال الذي بعده شر منو حىت تلقوا
ربكمٝ .تعتو من نبيكم ﷺ».
وإ٪تا كاف الزماف األوؿ أكثر علماء وأقل خطباء للقرب من ا١تصدر ،فزماف من
عاصر نزوؿ الوحي وأخذ العلم من مصدره وينبوعو األوؿ ﷺ ،فراقب سلوكو وطريقتو
وعرؼ كيفية التعامل مع النصوص وتنزيل األحكاـ .ىو زماف ٯتتاز فيو أىلو ابلعمل
ابلعلم ،وٓتشية هللا وتقواه ،والزىد والورع ...ىو زمن يكتظ ابلعلماء.
(ٔ) مسند أٛتد (ٖ٘ ،)ٕٜٜ/والتخريخ الكبَت للبخاري (ٕ ،)ٖٚٗ/وابن أيب الدنيا ُب العقوابت
(صٕٕٔ) ،وذـ الكبلـ للهروي (ٔ.)ٔٔٔ/

(ٕ) الطرباين ُب ا١تعجم الكبَت (ٖ)ٜٔٚ/
(ٖ) مسند الشاميُت للطرباين (ٕ ،)ٕٕٔ/واآلحاد وا١تثاين البن أيب عاصم (ٕ ،)ٖٛ/وموضح أوىاـ اٞتمع
والتفريق للخطيب (ٔ ،)ٜٔٓ/وهتذيب مستمر األوىاـ البن ماكوال (صٔ ،)ٔٛوجامع بياف العلم
البن عبد الرب (ٔ ،)ٔٔٗ/أتريخ دمشق البن عساكر (ٕٔ )ٖٖٓ/وفيو صدقة السمُت ضعيف .وُب
أتريخ دمشق (ٖٖ ،)ٖٖٓ/٘ٗ( ،)ٕٕ٘/وأسد الغاب البن األثَت (ٖ )ٔٔٚ/من غَت طريق السمُت
إال أف رجالو ال ٗتلو من كبلـ.
(ٗ) صحيح البخاري ()ٜٗ/ٜ
(٘) صحيح البخاري ()ٚٓٙٛ

ٕٗٗ
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(قليل خطباؤه)؛ وإ٪تا قل ا٠تطباء حينها لعزة اٟتاجة إليهم ،ألهنم الواسطة بُت
ا١تصدر التشريعي وا١تتلقي ،ومل يكن ا١تتلقي آنذاؾ ْتاجة إىل واسطة؛ ١تباشرة التلقي من
ا١تصدر.
وآلة ا٠تطيب :الكبلـ والنقل واٟتكاية والقص والوعظ والتذكَت وتبليغ ما وصل
إليهم ...فهم ْتاجة إىل مصدر ،أو واسطة إىل ا١تصدر  -وىو العامل  -وعلى ىذا كاف
الصحابة علماء لقرهبم من ا١تصدر ومباشرة التلقي عنو ﷺ.
فالعامل على ىذا ىو القريب من ا١تصدر وا١تتخثر بو وا١تتعلق بو ولو بعد عنو زماانً،
وأما ا٠تطيب فهو البعيد عن ا١تصدر اآلخذ عنو بواسطة ومل يتعلق بو ولو قرب منو
زماانً.
فيكوف العامل ما بعد زماف الصحابة ىو ا١تصدر األصغر للخطيب ،والواسطة إىل
ا١تصدر األكرب وىو النيب ﷺ ،أما ا٠تطيب فهو الناقل ا١تستقي من ا١تصدر األكرب عرب
واسطة ىي ابلنسبة إليو ا١تصدر األصغر.
و١تا كاف العلم يفتقر إىل موافقة العمل للمعلوـ ،بينما ا٠تطبة تفتقر إىل تزيُت
وٖتسُت ا٠تطاب ابلببلغة والبياف ،اٖتد ىدفهما واختلف مستقبلو ،فكاف خطاب
العلماء موجهاً إىل طبلب العلم وأىلو ،بينما خطاب ا٠تطباء فموجو للعامة ُب الغالب.
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قولو( :إنكم ص  زمان كثَت علماؤه قليل خطباؤه) وفيو التفريق بُت العلم
والكبلـ ،قاؿ تقي الدين ابن تيمية(ٔ)« :ليس كل من علم شيئاً أمكنو أف يصفو؛ و٢تذا
يسمى مثل ىذا متكلماً ،ومعلوـ أف العلم ليس ىو الكبلـ و٢تذا يقاؿ العلم علماف:
علم ُب القلب وعلم ُب اللساف ،فعلم القلب ىو العلم النافع وعلم اللساف ىو حجة هللا
على عباده ...فالفقيو الذي تفقو قلبو غَت ا٠تطيب الذي ٮتطب بلسانو ،وقد ٭تصل
للقلب من الفقو والعلم أمور عظيمة وال يكوف صاحبو ٥تاطباً بذلك لغَته وقد ٮتاطب
غَته أبمور كثَتة من معارؼ القلوب وأحوا٢تا وىو عار عن ذلك فارغ منو» أ.ىػ.
وفيو أنو ال تبلزـ بُت حسن ا٠تطاب مع جودة العلم ،فلرٔتا منع العامل من الكبلـ
مانع ،بينما ٕتد ا١تسارع إىل الكبلـ ُب العلم إف حسنت طريقتو فمصدره العلماء ،ولقد
كاف العلماء فيما مضى يقلوف الكبلـ ،وُب أثر ابن عباس  وقد دخل على قوـ
يتماروف ُب العلم  -وُب رواية ٮتتصموف ُب القدر  -فعمد إليهم متكئاً على أصحابو
وقاؿ« :أوما علمتم أف ﵁ تعاىل عباداً أصمتتهم خشيتو من غَت بكم وال عي؟ وأهنم:
٢تم العلماء والفصحاء ،والطلقاء والنببلء ،العلماء أبايـ هللا عز وجل ،غَت أهنم إذا
تذكروا عظمة هللا عز وجل طاشت لذلك عقو٢تم ،وانكسرت قلوهبم ،وانقطعت
ألسنتهم ،حىت إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إىل هللا عز وجل ابألعماؿ الزاكية- .
وزاد عبد الرٛتن بن مهدي ُب حديثو  :-يعدوف أنفسهم مع ا١تفرطُت وإهنم ألكياس
أقوايء ،ومع الظا١تُت وا٠تطائُت وإهنم ألبرار برآء ،إال أهنم ال يستكثروف لو الكثَت ،وال
يرضوف لو القليل ،وال يدلوف عليو ابألعماؿ ،ىم حيثما لقيتهم مهتموف مشفقوف
(ٔ) درء تعارض العقل والنقل ()ٖٗ٘/ٚ
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وجلوف خائفوف " قاؿ :وانصرؼ عنهم فرجع إىل ٣تلسو»(ٔ).
قولو( :وإن بعدكم زماانً كثَت خطباؤه والعلماء فيو قليل) قاؿ ابن تيمية(ٕ)« :إف
وجود الكتب ا١تسطورة واٟتروؼ ا١تسموعة ا١تقروءة ابألصوات ا١تسموعة ال تغٍت من
العلم شيئاً إذا مل يقًتف هبا فهمو وفقهو ومعرفتو» ،وذكر أثر ابن مسعود  وقاؿ:
«فبُت أف الزماف ا﵀مود ىو الذي يكوف فيو فقهاء يفقهوف معاين القراءة وا٠تطاب ،أما
كثرة من يقرأ القوؿ ويتكلم اب٠تطاب ببل فقو فإف ذلك مذموـ» أ.ىػ.
وقاؿ أبو الفرج زين الدين ابن رجب(ٖ)« :فيجب أف يعتقد أنو ليس كل من كثر
بسطو للقوؿ وكبلمو ُب العلم كاف أعلم ٦تن ليس كذلك .وقد ابتلينا ّتهلة من الناس
يعتقدوف ُب بعض من توسع ُب القوؿ من ا١تتخخرين انو أعلم ٦تن تقدـ .فمنهم من يظن
ُب شخص أنو أعلم من كل من تقدـ من الصحابة ومن بعدىم لكثرة بيانو ومقالو.
ومنهم من يقوؿ ىو أعلم من الفقهاء ا١تشهورين ا١تتبوعُت  ...وىذا تنقص عظيم
ابلسلف الصاّب وإساءة ظن هبم ونسبتو ٢تم إىل اٞتهل وقصور العلم» أ.ىػ.

(ٔ) رواه ٚتع ،وىذا لفظ أيب نعيم ُب اٟتلية (ٔ ،)ٖٕ٘/ورواه :أٛتد ُب الزىد (ص ،)ٖٛوالعدين ُب اإلٯتاف
(صٔ ،)ٚواآلجري ُب الشريعة (ٔ ،)ٗٗٛ/وأخبلؽ العلماء (صٗ ،)ٚوأبو الشيخ ُب العظمة
(ٔ ،)ٖٗٙ/والبيهقي ُب القضاء والقدر (صٗ ،)ٕٜوُب شعب اإلٯتاف ( ،)ٕٙ/ٚوا٠تطيب ُب ا١تتفق
وا١تفًتؽ (ٔ ،)ٖٖٓ/وابن عساكر ُب أتريخ دمشق (ٓٔ)ٜٚ/
(ٕ) جواب االعًتاضات ا١تصرية على الفتيا اٟتموية (صٕ٘)
(ٖ) من رسالة فضل علم السلف على علم ا٠تلف البن رجب ا١تطبوعة ضمن ٣تموع رسائلو (ٖ)ٕٕ/
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وقاؿ أيضاً(ٔ)« :ومن علمو غَت انفع إذا رأى لنفسو فضبلً على من تقدمو ُب
ا١تقاؿ وتشقق الكبلـ ،ظن لنفسو عليهم فضبلً ُب العلم أو الدرجة عند هللا لفضل
ُخص بو عمن سبق فاحتقر من تقدمو ،وأزرى عليو بقلة العلم ،وال يعلم ا١تسكُت أف
قلة كبلـ من سلف إ٪تا كاف ورعاً وخشية ﵁ ،ولو أراد الكبلـ وإطالتو ١تا عجز عن

ذلك» أ.ىػ.
وال ريب من أف عبارة ابن مسعود  تصدؽ على كل زمن بعد زماف الصحابة،
وال يزاؿ التناقص ُب عداد العلماء وتكاثر ا١تدعوف للعلم مستمراً ٦تن ٭تسن الكبلـ
والتشبو أبىل العلم ويتلبس بلباسهم وىو ليس منهم ،إما غلطاً ونقصاً ُب التعلم ،وىذا
فيكوف إما مع حسن النية واإلخبلص ،أو نصرة لبدعة ينتمي إليها.
وإما ٕتارة ابلدين كمن ابع دينو واشًتى بو دنياه فتبع ىوى أىل الدنيا من
السبلطُت وأىل األمواؿ و٨توىم ،ورٔتا غلب بعضهم الغرور فخحسن النية بنفسو فبل تراه
يظن هبا إال خَتاً ،نعوذ اب﵁ من ا٠تذالف.
وسيبقى ىذا اٟتاؿ على ىذا ا١تنواؿ يغلب ا٠تَت اترة ويُغلب أخرى حىت أيذف هللا

بقبض أىل العلم لَتث سبحانو األرض ومن عليها.

قلت :وكثَت من أىل العلم  -كما ذكر أبو العباس ابن تيمية  -ال ٭تسن التعبَت
الببلغيٓ ،تبلؼ بعض مفوىة ا٠تطباء .وقد يشكل على البعض كوف ا١تتكلمُت ُب
الوعظ والدعوة يستعملوف ذات ا١تصادر اليت يستعملها العلماء واألدلة واآلالت العلمية
ُب كبلمهم ،ورٔتا بلغ بعضهم شخانً ُب اٟتفظ واالستحضار واٞتمع ينافس بو ُ -ب نظر
(ٔ) ٣تموع رسائل ابن رجب (ٖ)ٖٕ/
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العواـ  -العلماء ،وإ٪تا يظهر الفرؽ الرئيس بينهما ُب العمل ابلعلم ،وما يقوـ ابلقلب
من أثر العلم عليو من خشية ومراقبة وورع ،وفهم لقواعد الشرع وما يبٌت عليها من
غَتىا.
وينبغي أال يُكتفى ُب اٟتكم على الرجل من خبلؿ تعبَته ىزؿ وضعف أو رقى
وارتفع ،فالعامل عامل بعلمو.
ولعل ىذا مقرر ُب نفوس كثَت من طبلب العلم ُب تفريقهم بُت الدعاة والعلماء،
إال أنو ٦تا ينبغي التفطن لو ،كبح النفس عن التهور واال٧تراؼ ُب تقليد بعض األٝتاء،
فمن أىل العلم من أعطي فوؽ ما يستحق ،ومنهم من غَته أحق ،أو أرفع منو علماً
وعمبلً ،وليس السن بعامل ترجيح ُب اٟتكم ،فينظر ُب حصيلة ا١تتكلم من جهة
إحاطتو اب١تسائل والعلوـ الشرعية ،وطريقتو ُب فهم السؤاؿ وطرح اٞتواب ،وموافقة ظاىر
عملو للشرع فإنو إشارة صر٭تة على ابطنو.
وليتجنب  -ما أمكن  -ا١تنصف من أىل ا٠تَت :تلميع الرجاؿ ورفعهم و٘تجيدىم،
وىذا ٦تا ابتليت بو األمة مع ادعاءىا براءهتا منو ،ومن راقب نفسو أحكم مواضع ا٠تلل
فيها واب﵁ تعاىل التوفيق.

م
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٓٔٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظلالممبنمحرب مسنمظقثمسنمذباػدم
ضال:مالمبأسمباظلؿرميفماظػؼه.م م
سنده ضعيف ألجل ليث بن أيب سليم .ومن طريقو رواه :عبد الرزاؽ ،وابن أيب
شيبة ،والدارمي ،وا٠تطيب(ٔ).






السمر أصلو ُب األلواف خبلؼ البياض(ٕ) ،إىل سواد خفي(ٖ) ،وىو ىنا« :حديث
الليل(ٗ) .والفعل ا١تسامرة ،وىم ٝتار ،والسامر :ا١توضع الذي ٬تتمعوف فيو للسمر»(٘)،
«وأصلو قو٢تم :ال آتيك السمر والقمر ،فالقمر :القمر .والسمر :سواد الليل»( ،)ٙوقيل:

(ٔ) مصنف عبد الرزاؽ (ٔ ،)٘ٙٗ/مصنف ابن أيب شيبة (ٕ ،)ٛٓ/سنن الدارمي (ٔ ،)ٗٛٗ/الفقيو
وا١تتفقو للخطيب (ٕ.)ٕٙٚ/
(ٕ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٖ)ٔٓٓ/
(ٖ) العُت ()ٕ٘٘/ٚ

(ٗ) اجتمعت كلمتهم على ىذا وانظر مثاالًٚ :تهرة اللغة البن دريد (ٕ ،)ٕٚٔ/والصحاح للجوىري
(ٕ ،)ٙٛٛ/وهتذيب اللغة لؤلزىري (ٕٔ ،)ٕٜٔ/وا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (.)ٜٗٔ/ٛ
(٘) العُت ()ٕ٘٘/ٚ
( )ٙمعجم مقاييس اللغة البن فارس (ٖ ،)ٔٓٓ/ومفردات الراغب (صٕ٘ٗ)
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ىو ظل القمر(ٔ) ،ونقل األزىري(ٕ) عن الفراء خبلؼ ذلك فقاؿُ« :ب قوؿ العرب :ال
أفعل ذلك السمر والقمر ،قاؿ :السمر :كل ليلة ليس فيها قمر تسمى السمر ،ا١تعٌت:
ما طلع القمر وما مل يطلع» أ.ىػ.
وقاؿ أبو بكر األنباري(ٖ)« :قاؿ األصمعي :السمر عندىم الظُلمة .قاؿ :واألصل
فيسمروف ُب الظُلمةٍ .ب كثُر االستعماؿ لو حىت ٝتوا
ُب ىذا أهنم كانوا ٬تتمعوف
ُ

الظلمةٝ :تراً» ،وقيل :ىو الليل(ٗ).

قاؿ أبو ىبلؿ(٘)« :وقيل :السمر الليلٍ .ب صار اٟتديث ابلليل ٝتراً ،ويقاؿ :ال
أكلمك ما ٝتر ابنا ٝتَت ،وال أكلمك السمر والقمر ،أي ما أظلم الليل .وما طلع
القمر» أ.ىػ.
أما ٣تد الدين ابن األثَت فقاؿ(« :)ٙوأصل السمر لوف ضوء القمر؛ ألهنم كانوا
يتحدثوف فيو».

(ٔ) هتذيب اللغة لؤلزىري (ٕٔ ،)ٕٜٓ/عن الزجاج ،وىو ُب كتابو معاين القرآف (ٔ،)ٔٛ/ٗ( ،)ٕٙٓ/
والغريبُت للهروي (ٖ ،)ٜٕٚ/وخص اٞتوىري السمر ابلليلة القمراء ُب الصحاح (ٕ)ٙٛٛ/
(ٕ) هتذيب اللغة (ٕٔ)ٕٜٔ/
(ٖ) الزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنباري (ٔ)ٖٕٙ/
(ٗ) قالو ابن دريد ُب ٚتهرة اللغة (ٕ)ٕٚٔ/
(٘) التلخيص ُب معرفة أٝتاء األشياء للعسكري (صٖ)ٕٙ
( )ٙالنهاية ُب غريب اٟتديث واألثر (ٕ)ٗٓٓ/
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وُب كتاب ابن سيده(ٔ)« :وقاؿ أبو حنيفة(ٕ) :طرؽ القوـ ٝتراً إذا طرقوا عند
الصبح ،قاؿ :والسمر اسم لتلك الساعة من الليل ولو مل يُطرقوا فيها» ،وُب هتذيب
األزىري(ٖ)« :وسامر اإلبل :ما رعى منها ابلليل ،يقاؿ :إف إبلنا تسمر ،أي :ترعى
ليبلً».
قولو( :ال أبس ابلسمر ص  الفقو) ،فيو إشارة إىل ا٠تبلؼ ُب مسخلة السمر بعد
العشاء والذي سبق اإلشارة إليو قبل حديثُت ،ويفهم من صنيع ا١تؤلف اختياره اٞتواز
إف كاف ُب ا٠تَت والعلم .وأصل ا١تنع ٟتديث أيب برزة(ٗ) أف رسوؿ هللا ﷺ« :كاف
يكره – [وُب رواية «ال ٭تب»]  -النوـ قبلها ،واٟتديث بعدىا».
وورد ُب اٞتواز ٚتلة من األحاديث فيها حديثو ﷺ بعدىا ،ومنها ما رواه
أنس بن مالك  )٘(قاؿ« :انتظران النيب ﷺ ذات ليلة حىت كاف شطر الليل يبلغو
يبلغو فجاء فصلى لنا ٍب خطبنا فقاؿ :أال إف الناس قد صلوا ٍب رقدوا وإنكم مل تزالوا ُب
(ٔ) ا﵀كم واٟتيط األعظم البن سيده ()ٜٕٗ/ٛ
(ٕ) أبو حنيفة ىو أٛتد بن دواد الدينوري ،وىو أحد مصادر كتاب ابن سيده ذكره ُب مقدمة ا﵀كم
(ُٔ ) ٗٚ/ب سياؽ ذكر ا١تصادر اليت اعتمد عليها فقاؿ« :وكتااب أيب حنيفة» .وٝتاىا ُب مقدمة
ا١تخصص (ٔ )ٖٜ/ابألنوار والنبات ،وُب ىذا ما يؤكد أنو يريد بو اللغوي ال الفقيو ،وىذا وإف كاف أمراً
ُطلقت ىذ
بديهياً لكوف الفن ىنا ىو اللغة ،لكنٍت ١تا مل أظفر لو ابسم ُب كتابيو ،وكاف من حيث أ ْ
الكنية ُب كتب أىل العلم انصرفت إىل الفقيو ،استحسنت ىذا البياف والتنبيو وأرجو أال يكوف حشواً

من الكبلـ وهللا ا١تستعاف.
(ٖ) هتذيب اللغة لؤلزىري (ٕٔ)ٜٗٔ/
(ٗ) البخاري ( ،)ٜٜ٘ومسلم ()ٙٗٚ

(٘) صحيح البخاري (ٓٓ ،)ٙومسلم (ٓٗ)ٙ
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صبلة ما انتظرًب الصبلة  -قاؿ اٟتسن  -وإف القوـ ال يزالوف ٓتَت ما انتظروا ا٠تَت»،
وقوؿ عمر بن ا٠تطاب(ٔ)« :كاف رسوؿ هللا ﷺ يسمر عند أيب بكر  الليلة
كذلك ُب األمر من أمور ا١تسلمُت وأان معو .وأنو ٝتر عنده ذات ليلة وأان معو».
وسبق نقل كبلـ الًتمذي ،و٨توه قوؿ البغوي(ٕ)« :ورخص بعضهم ُب اٟتديث
بعد العشاء ُب العلم ،وفيما ال بد منو من اٟتوائج ،ومع األىل والضيف ،وأكثر
اٟتديث على الرخصة فيو».
وساؽ أدلة ا١تسخلة بطرفيها أبو بكر األثرـ وقاؿ مرجحاً(ٖ)« :فإذا كاف السمر ُب
أمر منفعة لئلسبلـ أو ُب مذىب علم ،فهذا الذي فيو الرخصة وما كاف من السمر
فيما يكوف تلذذاً وتلهياً فهو الذي فيو الكراىة» ،وقاؿ ابن بطاؿ ُب شرح البخاري(ٗ):
«وىذه اآلاثر تدؿ على أف السمر ا١تنهى عنو بعد العشاء إ٪تا ىو فيما ال ينبغي من
الباطل واللغو» ،وذكر بعض أدلة اٞتواز وقاؿ« :فخابف بفعلو  أف السمر ُب العلم
وا٠تَت مرغب فيو» ،وُب فتح الباري« :فالسمر ُب العلم يلحق ابلسمر ُب الصبلة انفلة،
وقد ٝتر عمر مع أيب موسى ُب مذاكرة الفقو فقاؿ أبو موسى :الصبلة فقاؿ عمر :أان

(ٔ) رواه ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف (ٕ ،)ٜٚ/وىو ُب سنن الًتمذي (ٔ[ )ٖٔ٘/ت-شاكر] ،وصحيح ابن
حباف (٘ )ٖٜٚ/وسنده صحيح إف شاء هللا.
(ٕ) شرح السنة (ٕ)ٜٕٔ/
(ٖ) انسخ اٟتديث ومنسوخو لؤلثرـ (ص)ٜٚ
(ٗ) شرح صحيح البخاري البن بطاؿ (ٕ)ٕٕٖ/
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ُب صبلة»(ٔ) أ.ىػ.
وُب تعليل النهي يقوؿ القاضي عياض(ٕ)« :والنهى الوارد فيو إ٪تا ىو من أجل
التغرير بتطويلو حىت يضرب النوـ على اإلنساف فتفوتو صبلة الصبح أو القياـ ٟتزبو إف
كاف من أىلو ،و٥تافة ما يعًتيو من الكسل ابلنهار عن عمل الرب وسبل ا٠تَت بسبب
سهر الليل؛ وألف عادة العرب إ٪تا كاف جل حديثها ُب أبنيتها ابلليل لربد ا٢تواء ِ
وحر
ّ

ببلدىا ابلنهار ،وشغلها ُب طرفيو ابلعادات والضيفاف» أ.ىػ.

وزاد أبو الفتح اليعمري ُب التعليل قولو(ٖ)« :من ابب ا﵀افظة على صبلة الصبح
وا٠تشية من نقص يرد على مؤديها من أتخَت أو ما أشبو ذلك ،والذي صَت ا١تباح ُب
ىذا الباب مكروىاً ا١تخاطرة ،وركوب الغرر لغَت معٌت وال أجر يرٕتي ،وذلك أف السهر
ُب قراءة القرآف أو ٝتاع حديث ﷺ أو السلف الصاٟتُت أو مع الضيف ا١تشروع
إكرامو ٔتحادثتو ،إف اٟتديث جانب من القرى أو ما أشبو ذلك سهر ،وحديث يًتتب
عليو أجر فارتكاب الغرر ألجلو قريب ،والسهر ُب غَت ذلك من ا١تباح وقوع ُب ٥تاطرة
ال يًتتب عليها شيء فناسب أف يكوف مكروىاً ليس ِ
٤تمودا وإف سلما(ٗ).
ا١تغرر
ً
ّ
(ٔ) فتح الباري (ٔ ،) ٕٖٔ/وليس من عادة اٟتافظ تعليق أثر بغَت عزو ١تصدره ،واألثر فرواه ابن بطاؿ ُب
شرحو على البخاري (ٔ )ٜٕٔ/بسنده إىل أيب موسى من طريق ليث بن أيب سليم ،وفيو رجاؿ ٭تتاج
إىل ْتث عن تراٚتهم.

(ٕ) إكماؿ ا١تعلم لعياض (ٖ)ٕٔٙ/
(ٖ) النفح الشذي لليعمري (ٖ )ٕٕٗ/دار الصميعي.
(ٗ) "ما ا١تغرر ٤تمود وإف سلم" ،لعلو شطر بيت شعر ،ذكره النويري ُب هناية األرب (ٕ ،)ٖٔٚ/وعفيف
الدين اليافعي ُب مرىم العلل ا١تعضلة (صٖ ،)ٙومل أقف عليو اتماً.
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وأحسن من ىذا كلو قوؿ من قاؿ ُب كراىة اٟتديث بعد العشاء ،والصلوات كفارات ١تا
بينهن من الصغائر فاستحسن ١تن ختم عملو ٔتا كفر خطااي يومو أف ال ينشئ بعد
ذلك حديثًا ٯتكن أف يوقعو ُب ٤تذور ،ومكفرات يومو من الصلوات قد انقضت
ولتكوف الصبلة خا٘تة لعمل يومو» أ.ىػ.

وقاؿ أبو عبد هللا عبلء الدين مغلطاي بن قليج البكجري(ٔ)« :على أف كراىية
(ٕ)

اٟتديث بعد العشاء إ٪تا ال ينفعو

فيو دنيا وديناً ،وٮتطر ببايل أف كراىية ﷺ

ابالشتغاؿ ابلسمر ،ألف ذلك يثبط عن قياـ الليل إذا اشتغل أوؿ الليل ابلسمر ثقل
عليو النوـ آخر الليل فلم يستيقظ وإف استيقظ مل ينشط للقياـ» أ.ىػ.
قلت :انقلب اٟتاؿ ُب عصران ىذا ،ومل يعد ما بعد العشاء مكاانً للنوـ أبداً ،وكاف
ُب ٍ
عهد قريب ىذا اٟتاؿ من اختصاص ا١تدنية ،أما ومع دخوؿ الكهرابء للقرى
واألرايؼ فلم يعد ىناؾ اختبلؼ ُب ىذا الباب ،ومعظم مصاّب الناس صارت متعلقة
هبذا الوقت ،ومل أيٌب هني جازـ ُب ا١تسخلة ،فالكراىية إف تعلقت ٓتشية فوات الصبح
أمكن تبلفيها ابألخذ ابألسباب ا١تعينة على ذلك ،وما أكثرىا ْتمد هللا ُب زماننا ،وهللا
تعاىل أعلى وأعلم.

(ٔ) شرح سنن ابن ماجو (ص)ٔٓٚٛ

(ٕ) لعل ا١تراد( :فيما ال نفع فيو دنيا ودين)
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٔٔٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنماحللنمبنمسؿروموسنمإبراػقمم
اظـكعيمضال:معنمرؾبمذقؽاًمعنماظعؾممؼؾؿغيمبهماهللمسزموجلمآتاهماهللمسزموجلمبهمعام
ؼؽػقه.م م
م

مل أقف على من ذكر اٟتسن بن عمرو الفقيمي ُب شيوخ جرير ،وجرير بن عبد
اٟتميد فَتوي عن ابن أخي اٟتسن :عمرو بن عبد الغفار ،وىذا يروي عن عمو(ٔ)،
فلعل ما وقع ىنا يكوف من قبيل اإلرساؿ ا٠تفي ،ويكوف جرير أرسلو عن شيخُت أعٍت
اٟتسن وإبراىيم ،وكذا ىو بواو اٞتمع بينهما ُب نسخيت العلم(ٕ) بتحقيق األلباين.
لكن رواه ابن أيب شيبة(ٖ) من طريق جرير فقاؿ« :عن اٟتسن بن عمرو الفقيمي
عن إبراىيم قاؿ :من ابتغى شيئاً من العلم يبتغي بو وجو هللا آاته هللا منو ما يكفيو»،
فشيخ للحسن بن عمرو؛ فتكوف واو اٞتمع بينهما عند أيب خيثمة زائدة،
وإبراىيم
ٌ
ويشهد ٢تذا رواية :الدارمي ،وأيب نعيم ،وا٠تطيب(ٗ) ،من طرؽ عن جرير بسياؽ ابن
(ٔ) ذكره البخاري ُب التخريخ الكبَت ( ،)ٖٖ٘/ٙوابن حباف ُب الثقات ()ٗٚٛ/ٛ

(ٕ) نسخة ا١تكتب اإلسبلمي الطبعة الثانية ٖٓٗٔىػ ،ونسخة مكتبة ا١تعارؼ الطبعة األوىل ٕٔٗٔىػ.
(ٖ) مصنف ابن أيب شيبة ()ٕٓٛ/ٚ
(ٗ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٖٕٕ/حلية األولياء أليب نعيم (ٗ ،)ٕٕٛ/اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع
للخطيب (ٔ.)ٔٓٗ/
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أيب شيبة ولفظو(ٔ).
وجرير فلم يُعرؼ ابلتدليس ،وقد نفى تدليسو أبو خيثمة فيما رواه ا٠تطيب(ٕ) عن

أيب يوسف يعقوب بن شيبة السدوسي قاؿ« :ذكر أليب خيثمة يوماً إرساؿ جرير
اٟتديث ،وأنو مل يكن يقوؿ :حدثنا ،وقيل لو :تراه كاف يدلس؟ فقاؿ أبو خيثمة :مل
يكن يدلس ،ألان كنا إذا أتيناه وىو ُب حديث األعمش أو منصور أو مغَتة ،ابتدأ
فخخذ الكتاب فقاؿ :حدثنا فبلف ٍب ٭تدث عنو مبهم ُب حديث واحدٍ ،ب يقوؿ بعد
ذلك .منصور منصور ،واألعمش األعمش ،ال يقوؿ ُب كل حديث حدثنا حىت يفرغ
من اجمللس».
فلعل صنيعو ُب أثر الباب يكوف منو إرساالً إ ْف مل يثبت ٝتاعو من اٟتسن وهللا
تعاىل أعلم.






(ٔ) وابلنظر ُب النسخ ا٠تطية اليت ْتوزٌب؛ وجد ُهتا تؤيد رواية اٞتماعة حيث مل يثبت ُب النسخة سوى واو
عمرو ،لكنها وردت بشكل متباعد ُب نسخيت (ابن معطوش) القدٯتة على الشكل( :عن اٟتسن بن
ٍ
بشكل واضح ال
فوردت
عمر وإبراىيم) ،أما ُب النسخة (الواضحة) اٞتديدة اليت عليها توقيع السخاوي
ْ
لبس فيو .ؤتراجعة نسخة (اإلخشيد) اليت اعتمد عليها ٤تقق الكتاب مل يتبُت يل  -على سوء
وانطماس شديد فيها  -وجود أكثر من واو ،فيكوف ا٠تطخ من الناسخ الناشر وهللا تعاىل أعلم.
وىذه الواقعة تذكران بتحذير اٟتجاج بن أرطخة من الركوف إىل الكتاب بغَت ٘تحيص حيث يقوؿ
فيما رواه عبد هللا بن أٛتد ُب العلل ومعرفة الرجاؿ (ٔ )ٕٗٛ/عنو« :إايكم وأصحاب الكتب؛ فإنو ال
مرا ُعمر .وأشباىو».
يزاؿ أحدىم قد جعلَ :ع ً

(ٕ) أتريخ بغداد للخطيب ()ٕٙٛ/ٚ
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قولو( :م ْن طلب شيئاً من العلم) أي من ْتث وجد لتحصيل ونيل شيء من
العلم ،وسلك ُب ذلك ا١تسالك والطرؽ ا١توصلة إليو ،وٖتمل تبعات ىذا ا١تطلب من
مشاؽ ونفقات ،وصرب على ذلك ،وكل ذلك من لوازـ الطلب.
وكاف بذلك (يبتغي بو هللا عز وجل) أي وكاف ُب كل ذلك من أحوالو ٥تلصاً
نيتو ﵁؛ مل يرد فيما فعل وبذؿ إال وجو هللا تعاىل؛ والتقرب إليو ٍ
بعمل صاّب علم أنو ٦تا
٭تبو ربو ويرضاه .والعلم ا١تقصود ىنا ىو العلم الشرعي.
قولو( :آاته هللا عز وجل بو ما يكفيو) ،أي أف هللا عز وجل يكفي طالبو عما
يشغلو الطلب من ٖتصيل مصاّب دنياه ،قاؿ أبو بكر ا٠تطيب(ٔ)« :إذا كاف الطالب
للحديث عزابً فآثر الطلب على االحًتاؼ ،فإف هللا تعاىل يعوضو وأيتيو ابلرزؽ من
حيث ال ٭تتسب ...وإف جعل من وقتو جزءاً يسَتاً لبلحًتاؼ كالتوريق وما أشبهو،
كاف أفضل ...ولن يصرب على اٟتاؿ الصعبة إال من آثر العلم على ما عداه ،ورضي بو
عوضاً من كل شيء سواه» أ.ىػ.
وليس ُب ىذا دعوة لًتؾ التكسب فإف ا١ترء يعرؼ قدر قوة نفسو؛ فإف كاف لديو
من اٞتلد والصرب ما يغلب بو النفس وٯتسكها عند حدود الشرع فذاؾ ،على أال يكوف
٦تن يعوؿ غَته فإهنم ال يتحملوف ٛتلو ،وُب حديث عبد هللا بن عمرو عن رسوؿ هللا
ﷺ قولو« :كفى اب١ترء إٙتا أف ٭تبس ،عمن ٯتلك قوتو» رواه مسلم ،وُب لفظ غَته:

(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٔٓٗ/
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«كفى اب١ترء إٙتاً أف يضيع من يقوت» ،وُب رواية« :من يعوؿ»(ٔ).
وطلب العلم ٭تتاج إىل تفرغ ونفقة ،فإف كاف يصرب على شظف العيش فهو أعلم
بنفسو وليتخكد من كونو عزابً ال يضر بغَته فإف الطلب مهلكة للماؿ ،وروى ا٠تطيب
ُب اٞتامع عن ابن عيينة قولو« :ال تدخل ىذه ا﵀ابر بيت رجل إال أشقى أىلو
وولده» ،وبسند آخر إليو يقوؿ علي بن خشرـٝ« :تعت سفياف بن عيينة ،يسخؿ رجبلً

ما حرفتك؟ قاؿ :طلب اٟتديث ،قاؿ :بشر أىلك ابإلفبلس»(ٕ).

فيجب على من عاؿ أف ٬تمع بُت األمرين ولو أثر ذلك على طلبو يقوؿ الثوري
فيما رواه ا٠تطيب(ٖ) عنو« :عليك بعمل األبطاؿ :الكسب من اٟتبلؿ ،واإلنفاؽ على
العياؿ» ،وفيو عن عبد الرحيم بن سليماف الرازي ،قاؿ« :كنا عند سفياف الثوري،
فكاف إذا أاته الرجل يطلب العلم سخلو :ىل لك وجو معيشة؟ فإف أخربه أنو ُب كفاية،
أمره بطلب العلم ،وإف مل يكن ُب كفاية ،أمره بطلب ا١تعاش» ،وفيو عن عبيد بن جناد
أنو كاف يقوؿ ألصحاب اٟتديث« :ينبغي للرجل أف يعرؼ من أين مطعمو وملبسو
ومسكنو ،وكذا وكذا ٍب يطلب العلم».
وإ٪تا ورد عنهم ذلك ٖتذيراً من اغًتار الطالب بنفسو حىت رٔتا فوجئ بضعف صربه
عن الفاقة ،فيضطره ذلك إىل بذؿ وجهو وسؤاؿ غَت ربو ،أو رٔتا احتاج فتوصل إىل
كفاية بغَت مشروع ...فكاف كالعامل ٓتبلؼ علمو ،فبل أنو ٔتا ٚتع انتفع ،وال بدنياه
استمتع.
(ٔ) رواه مسلم ُب الصحيح ( ،)ٜٜٙوأٛتد ُب ا١تسند (ٔٔ ،)ٖٙ/وأبو داود ُب السنن (ٖ،)ٔٔٛ/
والنسائي ()ٕٙٛ/ٛ
(ٕ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٔٓٓ/
(ٖ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٜٛ/
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وُب ا١تصدر اآلنف يروي ا٠تطيب عن أيب مسهر ،قولو« :كنا عند اٟتكم بن
ىشاـ العقيلي وعنده ٚتاعة من أصحاب اٟتديث ،قاؿ :فقاؿ :إنو من أغرؽ ُب
اٟتديث فليعد للفقر جلباابً .فليخخذ أحدكم من اٟتديث بقدر الطاقة ،وليحًتؼ حذراً
من الفاقة» .وال ريب أف من أحسن النية ،وبذؿ السبب ُرجي لو الفتح من هللا
والكفاية كما يفيد أثر الباب.
ٝتعت بعض من يػَُر ِغب ُب الطلب؛ فيذكر ُب ترغيبو ما آؿ إليو حاؿ
قلت :ورٔتا ُ

كثَت من أىل العلم ٦تن بُسط لو ُب الرزؽ ،وٯتثل أبيب يوسف القاضي وغَته من مؤدبة
الوالة؛ و٦تن أصاب من الدنيا ٔتا لديو من العلم.

وال ينبغي هبؤالء القوـ اللجوء إىل ترغيب الطبلب ابلعلم بتعليقهم ٔتكاسب
دنيوية؛ فإف ىذا ليس من ا١تقاصد ا١تطلوبة ابلعلم قط ،بل لو قيل :أف ىذا الفتح
الدنيوي يعد على صاحبو من الببلء والفنت لكاف أوجو.
ومثلو حاؿ بعض طبلب الدنيا من أىل عصران ٦تن يلجخ إىل الدراسات النظامية
وينخرط ُب سلك التعليم الشرعي فيها هبدؼ استصبلح دنياه ،حيث عجز عن العلوـ
اإلنسانية الرايضية العلمية فإتو إىل ما يراه أيسر عليو ،ويرنو بذلك ٖتصيل وظائف
راقية بدء ابلتعليم وانتهاء ابلقضاء فإف ما يتقاضاه ىؤالء ُب دنياىم كفيل إبصبلح
معيشتهم .وىؤالء ليسوا اب١تعنيُت أبثر الباب.
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وٚتيع ما سبق إ٪تا ىو معتمد ُب تفسَت عبارة إبراىيم على ظاىر لفظ ا١تصنف:
(آاته هللا عز وجل بو ما يكفيو) ،فوجهو :أف هللا يؤٌب طالب العلم ٔتا يطلب :كفاية،
وتنصرؼ الكفاية إىل سد ا٠تلة واٟتاجة اليت تقابل ا١تنشغل بطلب العلم عن أموره
اٟتياتية.
بينما لفظ من شارؾ ا١تصنف ُب ٗتريج األثر كابن أيب شيبة والدارمي وأيب نعيم
وا٠تطيب ٚتيعهم رووه بلفظ مغاير ونصو« :من ابتغى شيئاً من العلم يبتغي بو وجو هللا
آاته هللا منو ما يكفيو» ،وىذا اللفظ أعٍت إبداؿ اٞتار واجملرور (بو) ،بػػ( :منو) قد يعمل
على تغيَت ا١تعٌت ،فيتوجو الكبلـ إىل الوصوؿ والرضا ،فكخنو يقوؿ :أف من طلب علماً
وأحسن النية فيو وصرؼ إليو نفسو فإنو سيتحصل على ما يكفيو ويرضيو ويقنعو منو؛
أي من العلم ،فهو بشارة ابلفتح من هللا لطالب العلم – إ ْف صدؽ هللا ُب طلبو -
ابٟتفظ والفهم والتقوى وسعة اٟتصيلة ،وأف هللا سيبلغو مراده ويوصلو إىل ىدفو.
وإف كاف صنيع ا٠تطيب ظاىراً ُب ٛتلو على ما سبق بيانو أعبله ،إال أف ىذا ال
يظهر من صنيع غَته ،بل ابلتخمل ُب سياؽ مواضع األثر من كتبهم ٧تده أقرب إىل
التوجيو األخَت.
ٍب إف الوارد ُب النسخ ا٠تطية لكتابنا ىذا بطريقيها( :اإلخشيد وا١تعطوش) ،يوافق
لفظ اٞتماعة ،وإف كانت نسخة (اإلخشيد) غَت واضحة؛ لكن بقليل من التخمل ٯتكن
تصويب ا١توضع على رواية اٞتماعة .وهللا تعاىل أعلم.
و٦تا يؤيد ويقوي الوجو اآلخر من تفسَت األثر :رواية دمحم بن سعد ُب الطبقات(ٔ):
«أخربان أٛتد بن عبد هللا بن يونس قاؿ :حدثنا أبو شهاب عن اٟتسن بن عمرو عن
(ٔ) الطبقات الكربى ()ٕٛٓ/ٙ
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ٚتعت
قلت إلبراىيم :إين أجيئك وقد
ُ
فضيل [وىو أخوه ابن عمرو الفقيمي] قاؿُ :
مسائل؛ فكخ٪تا ٗتلسها هللا مٍت .وأراؾ تكره الكتاب .فقاؿ :إنو قل ما كتب إنساف
كتاابً إال اتكل عليو .وقل ما طلب إنساف علماً إال آاته هللا منو ما يكفيو».
وُب ىذا تفسَت للعبارة بذكر سببها وما أحاط هبا ،فإف الفضيل الفقيمي يقوؿ
شاكياً :أنو أتى إبراىيم ٔتسائل زورىا وحضرىا وىيخىا ُب نفسو وحواىا ُب صدره؛ لكي
تفلتت منو لعدـ تقييدىا بكتاب ،وشيخو يكره
يذاكر ويسائل هبا شيخو ،لكنها
ْ
الكتاب فخىن لو الطلب على ىذا الشكل؟
فهو يقوؿ لو :أين أريد العلم وأنت ٘تنع من الكتابة اليت ٖتسن اكتسابو وتلقيو.
فكاف جواب شيخو لو بتربير كراىيتو للكتابة أبهنا سبب لبلتكاؿ والضبلؿ – وأيٌب
ُب األثر التايل شرح ىذا – ٍب عرج إىل تشجيعو وتصبَته أبف :من طلب العلم لغرض
ٖتصيلو وبلوغ قدراً يرضيو منو؛ بلغو هللا كفايتو منو.
فليس ُب األثر إشارة إىل الدنيا وهللا تعاىل أعلم ٔتواضع الصواب؛ ىو ا١تستعاف،
ومنو التوفيق ،وعليو التكبلف.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٕٔٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمأبيمؼزؼدمادلراديمضال:مدلامحضرم
سؾقدةمادلوتمدسامبؽؿؾهمصؿقاػا.مم م
أبو يزيد ا١ترادي كذا ُب نسخيت العلم بتحقيق األلباين(ٔ) ،ورواه كذلك ابن
ا١تصنف من طريقو ُب أترٮتو هبذا اللفظ(ٕ) ،و١تا ذكره الشيخ – األلباين ُ -ب حاشيتو
على الكتاب ٝتاه وكناه أبيب زيد ا١ترادي وأضرب  عن بياف االختبلؼ بُت األصل
وبُت ما ذكره من كنيتو ُب اٟتاشية.
ومل أقف على ترٚتة أليب يزيد ىذا ،ومل يُذكر ُب شيوخ جرير أو اآلخذين عن
عبيدة السلماين .لكن األثر رواه ٚتع من طريق سفياف الثوري عن النعماف بن قيس
كما سيخٌب ،ومنو أخذ األلباين  تكنية النعماف بن قيس أبيب زيد اعتماداً منو
أبهنما واحد  -أعٍت أاب يزيد وأاب زيد – لكنو رٛتو هللا مل يبُت سبب العدوؿ عما ُب
األصل من الكنية.
وال ٮتفى أف ورود اسم الراوي ُب طريق وكنيتو ُب أخرى فحسب :ال ٮتوؿ لنا
توحيد٫تا؛ إذ ال تبلزـ بينهما مع انعداـ النص والدليل؛ كيف بتعديل النص الوارد؟ ومل
أقف على من كٌت النعماف ٦تن ترجم لو ،بل يذكرونو ببل كنية.

(ٔ) طبعة ا١تكتب اإلسبلمي ،وطبعة مكتبة ا١تعارؼ.

(ٕ) أتريخ ابن أيب خيثمة السفر الثالث (ٖ ،)ٔٗٓ/ومن طريقو ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ)ٕٛٙ/
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إال أنٍت وبعد تعقيب ىذا على الشيخ ْ ت ٍ
وقفت على ما يدعم قولو رٛتو
ُت؛ ُ

هللا تعاىل ،ففي أخبار القضاة لوكيع الضيب(ٔ) قاؿ« :أُخربت عن إسحاؽ بن إبراىيم

عن جرير عن أيب زيد ا١ترادي عن عبيدة ١تا حضره ا١توت دعا بكتب لو فيها علم ،فختى
هبا فغسلو اب١تاء .قاؿ إسحاؽ :أبو زيد ا١ترادي ىو النعماف بن قيس» أ.ىػ.
فثبت لنا هبذا أف ابن راىويو ىو من كناه .فرحم هللا الشيخ األلباين ورزؽ هللا أمتنا
ٓتَت خلف لو .ولعل ىذا األمر من خَت األدلة على أف ا١تصنف لرٔتا :يفوتو ،أو يعجز،
أو يكسل ،عن إثبات بعض أو كل ما يعلم ُب ا١تسخلة فيكتفي ٔتا كتب هللا لو(ٕ).
والنعماف بن قيس فليس من رجاؿ الكتب الستة ،وىو مقل روى عن عبيدة وعنو
الثوري ،وذكره أٛتد ُب شيوخ سفياف الذين مل يروي عنهم شعبة(ٖ) ،وحكم عليو أبنو
صاّب اٟتديث(ٗ) ،ونقل ابن أيب حاًب عن ابن معُت توثيقو(٘) .فيكوف إسناد األثر على
ىذا :صحيحاً إف ثبت لقاء جرير لو.

وإف مل يثبت فقد اتبعو الثوري بو .فرواه أٛتد( ،)ٙمن طريق وكيع عن الثوري بو،

ورواه من طريق قبيصة عن الثوري :ابن سعد ،والدارمي ،الفسوي ،وا٠تطيب( .)ٚورواه
(ٔ) أخبار القضاة (ٕ)ٗٓٔ/

(ٕ) الثابت ُب نسخة (اإلخشيد وابن ا١تعطوش) كبل٫تا (أيب يزيد) ،لكن النسخة (الواضحة) اليت عليها
توقيع السخاوي ورد فيها كنية الراوي على الصواب (أيب زيد).
(ٖ) العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ)ٗٚ٘/
(ٗ) العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ)ٖٗٓ/

(٘) اٞترح والتعديل البن أيب حاًب ()ٗٗٙ/ٛ
( )ٙالعلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ)ٕٔ٘/
( )ٚالطبقات الكربى البن سعد ( ،)ٕٔٗ/ٛسنن الدارمي (ٔ ،)ٗٔٛ/ا١تعرفة والتخريخ للفسوي (ٕ،)ٕ٘ٛ/
تقييد العلم للخطيب (صٔ)ٙ

ٕٗٙ
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(ٔ)

ابن أيب خيثمة

من طريق ابن مهدي عن الثوري بو وٚتيعهم بلفظ« :دعا عبيدة

بكتبو عند موتو فمحاىا وقاؿ :أخشى أف يليها أحد بعدي فيضعوىا ُب غَت
موضعها».
ورواه ىكذا بلفظ اٞتماعة :أبو عمر ابن عبد الرب من طريق أيب بكر ابن أيب
خيثمة بسنده إىل أيب زبيد عبثر بن القاسم الزبيدي عن النعماف بو(ٕ) .لكن الذي ُب
ا١تطبوع من أتريخ ابن أيب خيثمة(ٖ) من طريق أيب زبيد عبثر عن النعماف وارد بلفظ
٥تتصر؛ وفيو إشارة إىل وقوع سقط من األصل.






قولو( :دلا حضر عبيدة ادلوت) يريدوف هبذه العبارة ظهور قرائن تدؿ على قرب
وفاة ا١تعٍت ،ويطلق غالباً عن مرض متلف ،أو كرب سن .ومن شارؼ على ىذه ا١ترحلة
من حياتو راجع حساابتو واعتٌت أبموره ا١تؤجلة وتعجل اإليصاء.
قولو( :دعا بكتبو فمحاىا) وىذا من األمور اليت كانت تؤقض مضاجع أىل
الورع والتقى خشية أف ٮتلف ما تبقى عليو تبعتو بعد الرحيل.
و٤تو الكتب مل يكن ابلغريب ُب ذاؾ الزماف وقد فعلو غَت واحد(ٗ)ُ ،ب زمن
اختبلفهم ُب جواز الكتابة؛ إال أف عبيدة علل ذلك بقولو( :أخشى أف يليها أحد
(ٔ) التخريخ الكبَت البن أيب خيثمة السفر الثالث ( ٖ)ٔٗٓ/
(ٕ) العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ.)ٕٖٔ/
(ٖ) أتريخ ابن أيب خيثمة السفر الثالث (ٖ)ٔٗٓ/

(ٗ) ورواه أٛتد ُب العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ )ٕٔٗ/عن أيب موسى.
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بعدي؛ فيضعوىا ُب غَت موضعها) ،وىو أمر يعاين منو كل كاتب؛ فإنو ٮتشى من
اطبلع غَته على مسوداتو اليت مل ٮترجها بعد على الوجو الذي يرتضيو ،ولرٔتا يُنسب لو

من األقواؿ ما ال يرضاه بسبب فهم خاطئ ،فالكتب اليت مل تُعد للخروج إ٪تا ىي
مسودات للفوائد وا١تراجعة ،ال ينبغي أف تروى وتنقل عن صاحبها إال إف رضي ىو
بذلك وأقر؛ ألنو أعلم ٔتا خلف(ٔ).
قاؿ أبو بكر ا٠تطيب(ٕ)« :وكاف غَت واحد من ا١تتقدمُت إذا حضرتو الوفاة أتلف

كتبو ،أو أوصى إبتبلفها؛ خوفاً من أف تصَت إىل من ليس من أىل العلم فبل يعرؼ
أحكامها و٭تمل ٚتيع ما فيها على ظاىره ،ورٔتا زاد فيها ونقص فيكوف ذلك منسوابً
إىل كاتبها ُب األصل ،وىذا كلو وما أشبهو قد نقل عن ا١تتقدمُت االحًتاس منو» أ.ىػ.
وقد روى أٛتد ،وابن عبد الرب(ٖ) عن ابن سَتين أنو قاؿ« :قلت لعبيدة :أكتب
(ٗ)

وجدت كتاابً أقرأه عليك؟ قاؿ :ال» ،وفيهما
ما أٝتع منك؟ قاؿ :ال ،قلت :وإف
ُ

عن إبراىيم النخعي قاؿ« :كنت أكتب عند عبيدة ،فقاؿ يل :ال ٗتلدف عٍت كتاابً».
قلت :وفيو أف عبيدة كاف يكتب لنفسو رغم ما ورد عنو من كراىية الكتابة ،وٯتكن
ٛتل ىذه الكراىية على ما قد تسببو الكتب لصاحبها إف مل ٭تًتس لنفسو ،و٭تًتز من

(ٔ) روى أٛتد ُب العلل (ٔ )ٕٔٗ/عن بشَت بن هنيك قاؿ« :كتبت عن أيب ىريرة كتاابً فلما أردت أف
أفارقو قلت :اي أاب ىريرة إين كتبت عنك كتاابً فخرويو عنك؟ ،قاؿ :نعم» .وسنده صحيح .وأيٌب ُب
الكتاب برقم ( )ٖٔٚو(ٗ٘ٔ)

(ٕ) تقييد العلم (صٔ)ٙ
(ٖ) العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ ،) ٕٖٔ/وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ ،)ٕٛٙ/واللفظ
لو .وأيٌب برقم (ٓ٘ٔ).
(ٗ) العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ ،)ٕٔٗ/وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ.)ٕٛٙ/

ٕٙٙ
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غَته ،فرٔتا قل ضبطو لكتابو ،وأ٫تل مقابلة ومذاكرة ما فيو حىت إف راجعو وقت حاجتو
أشكل عليو ٛتل بعض كلماتو ومراده منها وقت كتابتو إايىا؛ فعندئذ رٔتا ضل ابتباعو
الوجو ا٠تاطئ من ا١تكتوب فاعتمده ُب فتوى أو رواية أو ٨توىا .وسبق قريباً االستشهاد

بقوؿ حجاج بن أرطخة(ٔ)« :إايكم وأصحاب الكتب؛ فإنو ال يزاؿ أحدىم قد جعل:
مرا عُمر .وأشباىو».
َع ً

وعلى ىذا أيضاً ينطبق قوؿ أيب عمراف إبراىيم بن يزيد النخعي« :ما كتب إنساف

كتاابً إال اتكل عليو»(ٕ) .وُب االتكاؿ أمن وغرور مذموـ.

وااللتزاـ هبذه العلل إشارة واضحة إىل أف من كره الكتابة مل يكن يكرىها لذاهتا بل
قد يستعملها ىو نفسو ْتذ ٍر ١تعرفتو مكاهنا ونفعها؛ لكنو ٮتشى االتكاؿ عليها وإ٫تاؿ
ضبطها من غَته ،ال سيما وزماهنم كاف التصحيف فيو ٤تتمبلً جداً بسبب حا٢تم
وواقعهم واشتباه ا٠تطوط اليدوية كما ىو معلوـ.
وُب ىذا ينزؿ ما رواه أٛتد(ٖ) عن دمحم بن سَتين أنو قاؿ « :كانوا يروف أف بٍت
إسرائيل إ٪تا ضلوا من ٍ
كتب وجدوىا عن آابئهم» ،وال يستبعد ىذا منهم؛ فإف القوـ مل
يكن لديهم من يقومهم ويصحح ٢تم ،فاعتمدوا على فهم ٣ترد عن علم ومرجع ،و٢تذا
رٔتا كانت الكتب غَت ا١تصوبة ابابً يُضل بو ،خاصة ُب ا١تتشاهبات وهللا ا١تستعاف.

وال يعٍت ىذا تصويب مقالة" :من كاف شيخو كتابو كاف خطؤه أكثر من صوابو"،

فإنو ال ٮتتلف العقبلء ذوو األلباب على قيمة وأ٫تية الكتاب لطالب العلم ،وكلما كاف
(ٔ) سبق ُب حاشية األثر السابق (ٔٔٔ) ،عن علل عبد هللا بن أٛتد (ٔ)ٕٗٛ/
(ٕ) رواه ابن سعد ُب الطبقات ( ،)ٕٛٓ/ٙوسبق ُب األثر ا١تاضي (ٔٔٔ) الكبلـ عليو.
(ٖ) العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ ،)ٕٔٗ/وأيٌب برقم (ٕ٘ٔ)
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ا١تتعلم أكثر ٘تكناً وورعاً كاف أكثر استفادة ،أيخذ الفائدة ويصوب ما يسًتيبو منها

وينتفع بو .وإ٪تا تصح تلك ا١تقالة ُب الطالب ا١تبتدئ الداخل فيما ال ٭تسنو(ٔ) وهللا
تعاىل أعلم.

(ٔ) ًب التوسع ُب الكبلـ على ىذه ا١تقالة ُب خا٘تة األثر رقم (ٕ٘ٔ)

ٕٙٛ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٖٔٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمسؾدمادلؾكمبنمسؿريمسنمابنمسؾدم
اهلل مضال :مضال مسؾد ماهلل :مرحم ماهلل معن ممسع معـا محدؼـاً مصرواه مطؿا ممسعه مصإغه مربم
ربدثمأوسىمعنمداعع.م م
عبد ا١تلك ثقة على كبلـ فيو ،ومل يسمي شيخو وىو عبد الرٛتن بن عبد هللا بن
مسعود فإنو ي ُذكر من ٚتلة مشاٮتو ،وعبد الرٛتن فمختلف ُب صحة ٝتاعو من أبيو.
واألثر وقفو ا١تصنف ،ورفعو غَته ،فرواه من طريق ابن عمَت مرفوعاً :مسلم ُب
التمييز ،والًتمذي ،واٟتميدي ،والبزار ،وابن أيب حاًب ،والطرباين ،واٟتاكم ،والبيهقي،
وابن عبد الرب ،وا٠تطيب(ٔ).
واتبعو مساك بن حرب عن عبد الرٛتن بو مرفوعاً رواه :أٛتد ،وابن أيب شيبة
والًتمذي ،وابن ماجو ،وابن حباف ،والبزار ،وابن أيب حاًب ،والطرباين ،وأبو يعلى ،وأبو
نعيم ،والبيهقي ،والرامهرمزي ،وابن عبد الرب(ٕ).
(ٔ) التمييز ١تسلم (صٕ ،)ٔٚسنن الًتمذي (ٗ[ )ٖٖٔ/ت -بشار] ،مسند اٟتميدي (ٔ ،)ٕٓٓ/مسند
البزار (٘ ،)ٖٛ٘/اٞترح والتعديل البن أيب حاًب (ٕ ،)ٔٓ/ا١تعجم األوسط للطرباين (ٕ ،)ٚٛ/معرفة
علوـ اٟتديث للحاكم (صٓ ،)ٕٙمعرفة السنن واآلاثر للبيهقي (ٔ ،)ٜٔٓ/جامع بياف العلم وفضلو
البن عبد الرب (ٔ ،)ٔٚٛ/الكفاية للخطيب (ص)ٕٛ
(ٕ) مسند أٛتد ( ،)ٕٕٔ/ٚمسند أيب بكر ابن أيب شيبة (ٔ ،)ٕٓٓ/سنن الًتمذي (ٗ ،)ٖٖٔ/سنن ابن
ماجو (ٔ ،)ٔ٘ٚ/صحيح ابن حباف (ٔ ،)ٕٚٔ-ٕٙٛ/مسند البزار (٘ ،)ٖٕٛ/اٞترح والتعديل
البن أيب حاًب (ٕ ،)ٔٓ/ا١تعجم األوسط للطرباين (ٕ )ٜٔٙ/و( ،)ٖٗٛ/ٚمسند أيب يعلى
(ٕٙ/ٜو ،)ٜٔٛحلية األولياء أليب نعيم ( ،)ٖٖٔ/ٚشعب اإلٯتاف (ٖ ،)ٕٗٚ/ودالئل النبوة
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واتبع عبد الرٛتن :األسود بن يزيد عن ابن مسعود  بو مرفوعاً ،رواه:
الطرباين ،وابن عبد الرب ،وا٠تطيب(ٔ) وقاؿ ا٠تطيب« :حدثٍت من ٝتع عبد الغٍت بن
سعيد ا١تصري اٟتافظ يقوؿ :أصح حديث يروى ُب ىذا الباب حديث عبيدة بن
األسود ىذا» أ.ىػ.
(ٕ)

واٟتديث لو شواىد منها :حديث أيب بكرة ُ ب الصحيحُت

ُب خطبة

الوداع وفيها« :ليبلغ الشاىد الغائب ،فإف الشاىد عسى أف يبلغ من ىو أوعى لو
منو» ،وحديث زيد بن اثبت  عند أٛتد واألربعة(ٖ) ،وحديث جبَت بن مطعم
 ،)ٗ(وُب الباب من حديث أنس بن مالك ُ ب مسند أيب حنيفة(٘) ،ومن
حديث أيب الدرداء  ،)ٙ(ومن حديث عمَت بن قتادة الليثي  ،)ٚ(وأيب سعيد

( )٘ٗٓ/ٙكبل٫تا للبيهقي ،ا﵀دث الفاصل للرامهرمزي (ٔ ،)ٔٙ٘/جامع بياف العلم البن عبد الرب
(ٔ،)ٜٔٚ/
(ٔ) ا١تعجم األوسط للطرباين (٘ ،)ٕٖٖ/جامع بياف العلم البن عبد الرب (ٔ ،)ٔٛٔ/شرؼ أصحاب
اٟتديث للخطيب (ص)ٔٛ

(ٕ) صحيح البخاري ( ،)ٙٚومسلم ()ٜٔٙٚ
(ٖ) مسند أٛتد (ٖ٘ ،)ٗٙٚ/وسنن أيب داود (٘ ،)٘ٓٔ/والًتمذي (ٗ ،)ٖٖٓ/وابن ماجو (ٔ،)ٔ٘ٙ/
والنسائي ُب الكربى (٘ ،)ٖٖٙ/بسند صحيح.
(ٗ) مسند أٛتد ( ،)ٖٓٔ/ٕٚوابن ماجو (ٔ ،)ٔ٘ٚ/والدارمي (ٔ ،)ٖٕٓ/وابن أيب حاًب ُب اٞترح
والتعديل (ٕ ،)ٔٓ/رجاؿ أٛتد موثقوف ،إال أف فيو عنعنة ابن إسحاؽ.
(٘) مسند أيب حنيفة أليب نعيم (صٕٕ٘)
( )ٙالدارمي ُب السنن (ٔ )ٖٖٓ/بسند ضعيف.

( )ٚرواه الطرباين ُب الكبَت ( ،)ٜٗ/ٔٚينظر حاؿ شيخ الطرباين ،وبقية رجالو ثقات.

ٕٓٚ
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اخلدري  ،)ٔ(والنعمان بن بشَت  ،)ٕ(وابن عمر  ،)ٖ(وذكر السيوطي ُب
التدريب(ٗ) أف لو تصنيفاً أٝتاه األزىار ا١تتناثرة ُب األخبار ا١تتواترة وذكر فيو حديث
الباب من رواية ٨تو ثبلثُت صحابياً.






قولو( :رحم هللا من مسع منا حديثاً) فيو فضل نقل سنة رسوؿ هللا ﷺ،

وتبليغ حديثو ،والدعاء لو ابلرٛتة والنضرة ،قاؿ سفياف بن عيينة(٘)« :ما من أحد
يطلب اٟتديث إال وُب وجهو نضرة لقوؿ النيب ﷺ :نضر هللا امرأ ٝتع منا حديثاً».
وفيو دليل أف رسوؿ هللا ﷺ اعتٌت بتوجيهاتو لصحابتو؛ ورجى ﷺ أف تصل
ىذه التوجيهات ١تن بعدىم٦ ،تا يعٍت أنو ﷺ أراد منا الرجوع إىل ما خلفو من
العلم ،وإتياف ما أمر بو واجتناب ما هنى عنو وأف ىذا ٦تا علمنا إايه القرآف ،وأمران بو.
وىذا كلو يرد على من أ٫تل السنة ْتجة االكتفاء ابلقرآف.

(ٔ) رواه الرامهرمزي ُب ا﵀دث الفاصل (ص٘ ،)ٔٙوأبو نعيم ُب اٟتلية (٘ ،)ٔٓ٘/بسند فيو داود بن عبد
اٟتميد وعطية العوُب متكلم فيهما.
(ٕ) ا﵀دث الفاصل للرامهرمزي (ص)ٔٙٛ
(ٖ) ا٠تطيب ُب الكفاية (صٓ)ٜٔ
(ٗ) تدريب الراوي للسيوطي (ٕ)ٖٙٓ/
(٘) رواه ا٠تطيب ُب شرؼ أصحاب اٟتديث (ص ،)ٜٔوابن القيسراين ُب العلو والنزوؿ (صٖٗ) ،ورواه أبو
أبو بكر الدينوري ُب اجملالسة وجواىر العلم (ٔ )ٗٔٗ/من قوؿ الفضيل بن عياض
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قولو( :فرواه كما مسعو) ،قيل :بلفظو(ٔ) ،وقيل :بل ا١تراد صحة ا١تعٌت(ٕ) ،قاؿ
الرامهرمزي(ٖ)« :فا١تراد منو حكمها ال لفظها ،ألف اللفظ غَت معترب بو ،ويدلك على أف
ا١تراد من ا٠تطاب حكمو ،قولو :فرب حامل فقو غَت فقيو ،ورب حامل فقو إىل من ىو
أفقو منو» أ.ىػ.
قولو( :فإنو رب ُزلدث أوعى من سامع) رب حرؼ يفيد التقليل(ٗ) ،و٤تدث،
بفتح الداؿ كما توضحو بقية ألفاظو كقولو :رب مبلغ ،وىو من وصلو اٟتديث من
سامعو األوؿ الذي بلغو ،وأوعى أي أحفظ(٘) وأٚتع(« ،)ٙوعى يعي وعياً إذا حفظ
كبلماً بقلبو ،وداـ على حفظو ومل ينسو»(« ،)ٚوا١تعٌت :رب مبلغ إليو عٍت ،أفهم وأضبط
وأضبط ١تا أقوؿ من سامع مٍت»(.)ٛ
(ٔ) قالو برىاف الدين البقاعي ُب النكت الوفية (ٕ ،)ٕٜٓ/ومن قبلو ابن العريب ُب عارضة األحوذي
(ٔ ،)ٜٔٔ/ومن قبلو ا٠تطايب ُب كتابيو :معامل السنن (ٗ ،)ٔٛٚ/وغريب اٟتديث (ٔ.)٘ٗ/
(ٕ) انظر النكت للزركشي (ٖ ،)ٕٖٙ/وفتح ا١تغيث للسخاوي (ٖ)ٔٚٓ/
(ٖ) ا﵀دث الفاصل (صٖٔ٘)

(ٗ) انظر الصاحيب ُب فقو اللغة البن فارس (ص ،)ٜٔٓوأسرار العربية أليب الربكاف األنباري
(صٓ٘و ،)ٜٔٙوبصائر ذوي التمييز للفَتوز أابدي (ٖ ،)ٖٓ/وذكر بدر الدين ا١ترادي ُب ذلك
أقواالً ورجح قوؿ اٞتمهور ا١تثبت أعبله ،انظر كتابو اٞتٌت الداين ُب حروؼ ا١تعاين (ص)ٖٜٗ
(٘) العُت (ٕ ،)ٕٖٚ/وكتاب الفصيح لثعلب (صٗ ،)ٕٚوهتذيب اللغة (ٖ )ٔٙٙ/لؤلزىري ونقلو عن
األصمعي .والصحاح للجوىري ( ،)ٕٕ٘٘/ٙوا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٕ)ٖٛٗ/
( )ٙمشارؽ األنوار لعياض (ٕ ،)ٕٜٔ/و٨توه ُب كتاب األفعاؿ البن القوطية (صٔ)ٔٙ
( )ٚا١تفاتيح شرح ا١تصابيح للمظهري (ٔ ،)ٖٕٖ/والكاشف عن حقائق السنن للطييب (ٕ.)ٖٙٛ/
( )ٛعمدة القاري لبدر الدين العيٍت (ٕ)ٖ٘/
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قاؿ أبو العباس القرطيب(ٔ) :فيو «حجة على جواز أخذ العلم واٟتديث عمن ال
يفقو ما ينقل إذا أداه كما ٝتعو ...وفيو حجة على أف ا١تتخخر قد يفهم من الكتاب
والسنة ما مل ٮتطر للمتقدـ ،فإف الفهم فضل هللا يؤتيو من يشاء .لكن ىذا يندر ويقل
فخين البحر من الوشل ،والعل من العلل ،ليس التكحل ُب العينُت كالكحل» أ.ىػ.
وقاؿ ا١تظهري(ٕ)« :وقد َجوَز أصحاب اٟتديث أف يسمع العامل الفاضل اٟتديث
من الرجل العامي ليس لو علم ،إذا ٝتع ذلك الرجل العامي اٟتديث من أحد ...يعٍت:
قد يكوف التلميذ أعلم ٔتعٌت اٟتديث واألحكاـ من األستاذ ...يعٍت :تعلموا العلم ٦تن
يض على تعليم
دونكم ُب العلم ،ومن ليس لو إال ٣ترد نقل لفظ اٟتديث ،وكل ذلك ٖتر ٌ
اٟتديث والعلوـ وتعلمها ونشرىا» أ.ىػ.

قلت :وما قالو يتنزؿ على من توافرت فيو صفات القبوؿ من العواـ كما ال
ٮتفى ،لكن ْتملو على العموـ يػُ َعد واقع ال ينكر؛ فكم من طالب فاؽ شيوخو

ومعلميو ،انىيك عن التفوؽ ُب ا١تسخلة وا١تسخلتُت ،و«قد بث هللا فضلو حيث شاء،
ولعل ُب اللحوؽ ما يفوؽ اإلنشاء ،وقد يفهم الفرع ما خفي عن األصل ،وكيف ألحد

أف ٭تجر واسعاً من الفضل ،وهبذا يتنزؿ قولو عليو السبلـ :رب مبلغ أوعى من سامع.
على نصابو ،ويفهم على ما ىو عليو  ...والعلوـ واسعة وما أوٌب ا٠تلق منها إال قليبلً،
وأولئك أيضاً األقلوف ...ومقتضى الدليل أف ابب الزايدة مفتوح إىل عصران ،فدخل
(ٔ) ا١تفهم للقرطيب (٘)ٜٗ/

(ٕ) ا١تفاتيح شرح ا١تصابيح للمظهري (ٔ)ٖٕٗ/
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الذي ساءت بو الظنوف ،وقعد ا﵀قق فيو ُب حيز ا١تغبوف ،فإف الشريعة مضمونة اٟتفظ
مخمونة اإلضاعة ،متكلفة ُب ذمة هللا إىل قياـ الساعة ،فيلزـ من ذلك أف يؤىل هللا ٢تا
ُب كل عصر قومة أبمرىا وخزنة لسرىا ،يستنثروف جواىرىا ويستبينوف بواطنها
وظواىرىا ،ويعاٞتوف أدواء كل فصل ٔتا يليق ابٟتكمة ا١تضبوطة ُب ذلك الفصل،
وينزلوف األحكاـ على ا١تصاّب السوانح ا١تختلفة الفروع ا١تتفقة األصل وإىل ىذه النكتة
أشار مالك ُب متقادـ العصور بقولوٖ( :تدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا من
(ٔ)
الفجور)  .وفضل هللا واسع فمن زعم أنو ٤تصور ُب بعض العصور فقد حجر واسعاً

ورضي اب٢توينا ،وما أفلح من أصبح هبا قانعاً ورٔتا عقب النجيب ،والليايل كما علمت
ُحباىل مقرابت يلدف كل عجيب»(ٕ).
وُب ٘تهيد أيب عمر ابن عبد الرب(ٖ)« :وقاؿ أبو بكر دمحم بن إسحاؽ بن خزٯتة
رٛتو هللا ُب فتوى ابن عباس  إف بيع األمة طبلقها مع رواايتو لقصة بريرة وٗتيَت
رسوؿ هللا ﷺ إايىا بعد البيع والعتق وشهادتو أنو رأى زوجها يتبعها ُب سكك
ا١تدينة دليل على أف ا١تخرب عن النيب ﷺ اب٠ترب وإف كاف فقيهاً عا١تاً مربزاً قد يعزب
(ٔ) ىذه ا١تقالة ا١تنسوبة ١تالك ذكرىا :ابن بطاؿ ُب شرح البخاري ( )ٕٖٕ/ٛعن دمحم بن عبد اٟتكم عنو.
ونسبها القراُب ُب أنوار الفروؽ (ٜٗٔٚ/ؤٕ٘) ،والشاطيب ُب االعتصاـ (ٔ )ٔٛٔ/و(ٕ )ٖ/عن
عمر بن عبد العزيز .وشنع ابن حزـ ُب إحكاـ األحكاـ ( )ٜٔٓ/ٙعلى ىذه ا١تقالة؛ فبالغ وتعسف
التوجيو إذ مل يُرد هبا ما ذىب ىو هبا إليو ،فرحم هللا اٞتميع .وشرحها بدر الدين الزركشي ُب البحر
ا﵀يط (ٔ ،)ٖٔٔ/وأصل ا١تقالة رواىا بلفظ مقارب ابن سعد ُب الطبقات ( )ٕ٘ٗ/ٛعن شريح
القاضي.
(ٕ) اقتباس من كبلـ ابن ا١تنَت ُب مقدمة كتابو ا١تتواري على أبواب البخاري (ٔ.)ٖ٘/

(ٖ) التمهيد ١تا ُب ا١توطخ من ا١تعاين واألسانيد البن عبد الرب (ٕٕ)ٔٛٗ/
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عنو بعض دالئل ا٠ترب الذي رواه عن النيب ﷺ ألف ابن عباس قد عزب عنو مع
علمو وفهمو وفقهو موضع االستدالؿ بذلك إذ كاف يقوؿ بيع األمة طبلقها .قاؿ :ومن
ىذا الباب قوؿ النيب ﷺ :نضر هللا امرأ ٝتع مقاليت فوعاىا ٍب أداىا ١تن مل يسمعها
فرب مبلغ أوعى لو من سامع .وروى ابن سَتين ىذا ا٠ترب وقاؿ :قد وهللا كاف ذلك،
رب مبلغ كاف أوعى للخرب من سامعو» أ.ىػ.
ومن ىذا الباب أيضاً :تنزيل النصوص على ا١تستجدات ا١تتخخرة ،فرب حادثة
ينتزع ا١تتخخر حكمها من نص يشملها مل يدر ُب خلد ا١تتقدـ ىذا االستنباط لفقداف
الداعي وغياب التصور.
وفيو :فضل انقل السنة وواعيها قاؿ الرامهرمزي(ٔ)« :ففرؽ النيب ﷺ بُت
انقل السنة وواعيها ،ودؿ على فضل الواعي بقولو :فرب حامل فقو إىل من ىو أفقو
منو ورب حامل فقو غَت فقيو .وبوجوب الفضل ألحد٫تا يثبت الفضل لآلخر مثاؿ
ذلك :أف ٘تثل بُت مالك بن أنس وعبيد هللا العمري ،وبُت الشافعي وعبد الرٛتن بن
مهدي ،وبُت أيب ثور وابن أيب شيبة ،فإف اٟتق يقودؾ إىل أف تقضي لكل واحد منهم
ابلفضل ،وىذا طريق اإلنصاؼ ١تن سلكو وعلم اٟتق ١تن أمو ومل يتعده» أ.ىػ.
وفيو أيضاً« :أف أداء السنن إىل ا١تسلمُت نصيحة ٢تم وىي من وظائف األنبياء،
فمن تعرض لذلك وقاـ بو كاف خليفة ١تن يبلغ عنو ،وكما ال يليق ابألنبياء أف يهملوا
أعاديهم وال ينصحوىم ال ٭تسن من حامل األخبار وانقل السنن أف ٯتنحها صديقو
(ٔ) ا﵀دث الفاصل بُت الراوي والواعي للرامهرمزي (ص)ٜٔٙ
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وٯتنع عدوه»(ٔ).
و٨توه ُب ا١تعٌت حديث أيب موسى عن النيب ﷺ قاؿ« :مثل ما بعثٍت هللا بو
من ا٢تدى والعلم ،كمثل الغيث الكثَت أصاب أرضاً فكاف منها نقية قبلت ا١تاء فخنبتت
الكؤل والعشب الكثَت ،وكانت منها أجادب أمسكت ا١تاء فنفع هللا هبا الناس فشربوا
وسقوا وزرعوا ،وأصابت منها طائفة أخرى إ٪تا ىي قيعاف ال ٘تسك ماء وال تنبت كؤل،
فذلك مثل من فقو ُب دين هللا ونفعو ما بعثٍت هللا بو فعلم وعلم ،ومثل من مل يرفع
بذلك رأساً ومل يقبل ىدى هللا الذي أرسلت بو»(ٕ).
قاؿ أبو بكر ا٠تطيب ُب شرحو(ٖ)« :قد ٚتع رسوؿ هللا ﷺ ُب ىذا اٟتديث
مراتب الفقهاء وا١تتفقهُت من غَت أف يشذ منها شيء ،فاألرض الطيبة ىي مثل الفقيو
الضابط ١تا روى ،الفهم للمعاين ،ا﵀سن لرد ما اختلف فيو إىل الكتاب والسنة،
واألجادب ا١تمسكة للماء اليت يستقي منها الناس ىي مثل الطائفة اليت حفظت ما
ٝتعت فقط وضبطتو وأمسكتو حىت أدتو إىل غَتىا ٤تفوظاً غَت مغَت دوف أف يكوف ٢تا
فقو تتصرؼ فيو وال فهم ابلرد ا١تذكور وكيفيتو ،لكن نفع هللا هبا ُب التبليغ فبلغت إىل
من لعلو أوعى منها كما قاؿ رسوؿ هللا ﷺ :رب مبلغ أوعى من سامع ورب
حامل فقو ليس بفقيو .ومن مل ٭تفظ ما ٝتع وال ضبط فليس مثل األرض الطيبة وال
مثل األجادب بل ىو ٤تروـ ومثلو مثل القيعاف اليت ال تنبت كؤل وال ٘تسك ماء وقد

(ٔ) الكاشف عن حقائق السنن للطييب (ٕ)ٙٛٗ/
(ٕ) صحيح البخاري ( ،)ٜٚومسلم (ٕ)ٕٕٛ
(ٖ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٔ)ٜٔٚ/
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ِ
ِ
ين َال يَػ ْعلَ ُمو َف﴾ ،وقاؿ تعاىل:
ين يَػ ْعلَ ُمو َف َوالذ َ
قاؿ هللا سبحانوَ ﴿ :ى ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
اٟتَ ُّق َك َم ْن ُى َو أ َْع َمى﴾ ،وشبو التارؾ للعلم رغبة
ك ْ
ك ِم ْن َربِّ َ
﴿أَفَ َم ْن يَػ ْعلَ ُم أَ٪تَا أُنْ ِزَؿ إِلَْي َ
ِ
آايتِنَا
عنو واستهانة بو وتكذيباً لو ابلكلب فقاؿ تعاىلَ ﴿ :واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَػبَخَ الذي آتَػْيػنَاهُ َ
فَانْسلَ َخ ِمْنػ َها﴾ ،إىل أف قاؿ﴿ :فَمثَػلُوُ َكمثَ ِل الْ َكلْ ِ
ب﴾ إىل آخر اآلية» أ.ىػ.
َ َ
َ
قاؿ أبو عبدهللا مشس الدين ابن قيم اٞتوزية(ٔ) تعليقاً على حديث «نضر هللا امرأ
ٝتع منا حديثاً فحفظو حىت يبلغو غَته فإنو رب حامل فقو ليس بفقيو ،ورب حامل
فقو إىل من ىو أفقو منو»« :ولو مل يكن ُب فضل العلم اال ىذا وحده لكفى بو شرفاً
فإف النيب ﷺ دعا ١تن ٝتع كبلمو ووعاه وحفظو وبلغو ،وىذه ىي مراتب العلم،
أوهلا وثانوهاٝ :تاعو وعقلو .فإذا ٝتعو وعاه بقلبو ،أي عقلو واستقر ُب قلبو كما
يستقر الشيء الذي يوعى ُب وعائو وال ٮترج منو وكذلك عقلو ىو ٔتنزلة عقل البعَت
والدابة و٨توىا حىت ال تشرد وتذىب و٢تذا كاف الوعي والعقل قدراً زائداً على ٣ترد
إدراؾ ا١تعلوـ .ا١ترتبة الثالثة :تعامده وحفظو حىت ال ينساه فيذىب .ا١ترتبة الرابعة:
تبليغو وبثو ُب األمة ليحصل بو ٙترتو ومقصوده وىو بثو ُب األمة فهو ٔتنزلة الكنز
ا١تدفوف ُب األرض الذي ال ينفق منو ،وىو معرض لذىابو فإف العلم ما مل ينفق منو
ويعلم فإنو يوشك أف يذىب فإذا أنفق منو ٪تا وزكا على اإلنفاؽ ،فمن قاـ هبذه ا١تراتب
األربع دخل ٖتت ىذه الدعوة النبوية» أ.ىػ.




(ٔ) مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة (ٔ)ٚٔ /
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تكميل:
و٦تا سبق نثره من أقوا٢تم ُب معٌت اٟتديث :يفهم أنو ليس ُب اٟتديث احتماؿ
تفضيل غَت الصحابة عليهم ابلفهم ،فالكبلـ موجو للصحابة أنفسهم؛ الناقل وا١تنقوؿ
إليوٍ .ب دخل ُب ا٠تطاب من أتخر ،فشمل النقلة وا١تنقوؿ إليهم من كل طبقة وعصر.
وفيو داللة أف النصوص الشرعية فيها من اإلٚتاؿ ومشوؿ االستدالؿ ما يدخل
ٖتتها ا١تستجدات ْتيث رٔتا فات الناقل األوؿ تصور ما ٯتكن أف ينزؿ ا١تتخخر عليو
النص ويستفيد منو.

ؼ ٌء
ومن ابب ا١تثاؿ الواضح قوؿ ا١توىل تعاىلَ ﴿ :و ْاألَنْػ َع َاـ َخلَ َق َها لَ ُك ْم فِ َيها ِد ْ
ِ
ومنَافِع وِمْنػها َأتْ ُكلُو َف (٘) ولَ ُكم فِيها َٚت ٌ ِ
ُت تَ ْسَر ُحو َف (َ )ٙوَْٖت ِم ُل
َ ْ َ َ
ُت تُِر٭تُو َف َوح َ
اؿ ح َ
ََ ُ َ َ
أَثْػ َقالَ ُك ْم إِ َىل بَػلَ ٍد َملْ تَ ُكونُوا َابلِغِ ِيو إِال بِ ِش ِّق ْاألَنْػ ُف ِ
ا٠تَْي َل
وؼ َرِح ٌيم (َ )ٚو ْ
س إِف َرب ُك ْم لََرءُ ٌ
والْبِغَ َ ِ ِ
وىا َوِزينَةً َوَٮتْلُ ُق َما َال تَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
اؿ َوا ْٟتَم ََت لتَػْرَكبُ َ
َ
والناظر ُب سياؽ اآلايت يرى بوضوح امتناف هللا تعاىل على خلقو ٔتا رزقهم من

أدوات وآالت لتسهيل حياهتم ،ومكنهم من استعماؿ ما بُت أيديهم الستخراج ا١تنافع،
واالستفادة منها ُب النقل وا١تواصبلت وختم كبلمو بقوؿ سبحانوَ ﴿ :وَٮتْلُ ُق َما َال
تَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
ومل يكن ما بُت أيدي سلفنا رٛتهم هللا تعاىل ما ٭تملهم على تصوٍر ٯتكنهم من
تنزيل اآلية على ما حو٢تم ،و٢تذا اختلفت أقوا٢تم ُب الكبلـ على اآلية فمنهم من
جعلها ُب اآلخرة وما يكوف ُب نعيم اٞتنة وأراح نفسو هبذا ،وىم األكثر ،ومنهم الطربي

ٕٚٛ
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الذي اقتصر عليو(ٔ).
ومنهم من كره ا٠توض فيو كما ُب تفسَت ابن اٞتوزي« :وقاؿ أبو سليماف
الدمشقيُ :ب الناس َمن كره تفسَت ىذا اٟترؼ .وقاؿ الشعيب :ىذا اٟترؼ من أسرار

القرآف» أ.ىػ .وسلك بعض ىؤالء طريق السبلمة فخرجع العلم إىل هللا ،كقوؿ الواحدي:
«مل يسمو؛ فا﵁ أعلم بو» ،وقوؿ السمعاين« :قيل معناه :ما ال ٮتطر بباؿ أحد»(ٕ).
وزاد بعضهم فجعلها فيما ٮتفى علينا علمو من ا١تخلوقات اليت خلق هللا تعاىل،
وىذا كالقوؿ ا﵀كي عن قتادة أهنا :السوس ُب الثياب والدود ُب الفواكو(ٖ) .إال أف
سياؽ اآلية أيىب التناسق وىذا القوؿ ،لكونو ُب منافع األنعاـ ُب النقل والسفر والزينة.
وٯتكن ٗتريج معٌت لآلية على ىذا القوؿ ٔتا كاف ُب تلك األزماف ُب الثقافات
البعيدة عن العرب واليت كانت تستعمل اٟتيواف ُب وسائل النقل كالفيلة والدببة
والكبلب و٨توىا ،فيصدؽ ىنا :التوجيو إىل ما خفي علمو عليهم ٦تا ىو موجود ُب
زماهنم .وىو كقوؿ الز٥تشري« :و٬توز أف ٮتربان أبف لو من ا٠تبلئق ما ال علم لنا بو،
ليزيدان داللة على اقتداره ابإلخبار بذلك ،وإف طوى عنا علمو ٟتكمة» أ.ىػ .وقوؿ أيب

(ٔ) جامع البياف للطربي ( .)ٔٚٗ/ٔٚوتوسع القرطيب ُب ذكر األقواؿ ُب اٞتامع ألحكاـ القرآف
(ٓٔ.)ٛٓ/
(ٕ) زاد ا١تسَت البن اٞتوزي (ٕ ،)٘٘ٔ/الوجيز للواحدي (صٔٓ ،)ٙتفسَت أيب ا١تظفر السمعاين
(ٖ)ٔٙٔ/
(ٖ) انظر على سبيل ا١تثاؿ :الكشف البياف للثعليب ( ،)ٜ/ٙمعامل التنزيل للبغوي (ٖ)ٖٚ/
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الليث السمرقندي« :أي :خلق أشياء تعلموف ،وخلق أشياء ٦تا ال تعلموف» أ.ىػ.

(ٔ)

وصاغ ىذا الكبلـ أبو زيد الثعاليب بقولو« :أي :إف ٥تلوقات هللا من اٟتيواف وغَته
ال ٭تيط بعلمها بشر ،بل ما ٮتفى عنو أكثر ٦تا يعلمو» .وزادىا تفصيبلً نظاـ الدين
النيسابوري بقولوٍ« :ب إف أنواع الغرائب والعجائب ا١تخلوقة ُب ىذا العامل ال حد ٢تا وال
حصر فلهذا أشار إىل ما بقي منها على سبيل اإلٚتاؿ فقاؿَ ﴿ :وَٮتْلُ ُق َما َال تَػ ْعلَ ُمو َف﴾

أي كنهو وتفاصيلو ،بل نوعو وجنسو ،فإف مركبات العامل السفلي وغرائب العامل العلوي
ال يعلمها إال موجدىا»(ٕ) أ.ىػ.

ونظر آخروف ُب داللة اآلية فرأوا فيها التعميم فقاؿ ابن عطية(ٖ)« :على العموـ،
أي أف ٥تلوقات هللا من اٟتيواف وغَته ال ٭تيط بعلمها بشر ،بل ما ٮتفى عنو أكثر ٦تا
يعلمو ...وكل من خصص ُب تفسَت ىذه اآلية شيئاً ،كقوؿ من قاؿ :سوس الثياب
وغَت ذلك فإ٪تا ىو على جهة ا١تثاؿ ،ال أف ما ذكره ىو ا١تقصود ُب نفسو» أ.ىػ .و٨توه
قوؿ البيضاوي« :و٬توز أف يكوف إخباراً أبف لو من ا٠تبلئق ما ال علم لنا بو» أ.ىػ.

(ٔ) الكشاؼ للز٥تشري (ْٕ ،)ٜ٘٘/تر العلوـ للسمرقندي (ٕ)ٕٙٚ/

(ٕ) اٞتواىر اٟتساف أليب زيد الثعاليب (ٖ ،)ٕٗٔ/غرائب القرآف ورغائب الفرقاف للنيسابوري (ٗ.)ٕٗٙ/
وقوؿ الثعاليب ىو اختصار لنفس كبلـ ابن عطية اآلٌب.
(ٖ) ا﵀رر الوجيز البن عطية (ٖ ،)ٖٛٓ/أنوار التنزيل للبيضاوي (ٖ ،)ٕٕٓ/و٨توه قوؿ ابن جزي ُب
التسهيل (ٔ)ٕٖٗ/

ٕٓٛ
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وذىب آخروف إىل النظر إىل مضموف اآلية فخرج بتوجيهها إىل تعدد ا١تنافع كقوؿ
ابن عادؿ ُب اللباب« :وفيو إشارة إىل منافع كثَتة ال نعلمها ٨تن» ،وىو هبذا ٮتتصر
كبلـ الرازي الذي خرج هبذه النتيجة بقولو« :اعلم أنو تعاىل ١تا ذكر أوالً :أحواؿ
اٟتيواانت اليت ينتفع اإلنساف هبا انتفاعاً ضرورايً ،واثنياً :أحواؿ اٟتيواانت اليت ينتفع
اإلنساف هبا انتفاعاً غَت ضروري .بقي القسم الثالث من اٟتيواانت؛ وىي األشياء اليت
ال ينتفع اإلنساف هبا ُب الغالب ،فذكرىا على سبيل اإلٚتاؿ فقاؿَ ﴿ :وَٮتْلُ ُق َما َال

تَػ ْعلَ ُمو َف﴾ وذلك ألف أنواعها وأصنافها وأقسامها كثَتة خارجة عن اٟتد واإلحصاء»

(ٔ)

أ.ىػ .وال ٮتتلف ىذا عن سابقو من األقواؿ.
ويبلحظ أنو ًب إ٫تاؿ صيغة االستقباؿ ُب اآلية وانصرفت األذىاف إىل ما قدرت
على تصوره فجعلتو فيما خفي عليهم علمو مع وجوده ،ومل يراعى ُب ذلك معٌت
االستقباؿ من التجدد واالستمرار ،فا﵁ تعاىل ا٠تالق سبحانو جبل ُب عبله مل يزؿ خالقاً
فاعبلً ﴿ َذلِ ُك ُم اَّللُ َربُّ ُك ْم َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء َال إِلَوَ إِال ُى َو فَخَىن تػُ ْؤفَ ُكوف﴾ ،وقاؿ عز وجل
ِ
ك السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
يك ُِب
ض َوَملْ يَػت ِخ ْذ َولَ ًدا َوَملْ يَ ُك ْن لَوُ َش ِر ٌ
يصف نفسو﴿ :الذي لَوُ ُم ْل ُ َ َ
الْم ْل ِ
ك َو َخلَ َق ُكل َش ْي ٍء فَػ َقد َرهُ تَػ ْق ِد ًيرا﴾.
ُ
ومل أستطع منع نفسي ْ -تكم ما حويل من تقدـ زماين ُب وسائل التواصل
صنَع طفرة غَت مسبوقة عما سبقنا من األزماف – من تنزيل
والنقل وا١تواصبلت والذي َ

ىذه اآلية على ما بلغتو البشرية من ىذه الوسائل اليت خلقها هللا تعاىل على أيدينا وىو
اؿ أَتَػ ْعبُ ُدو َف َما تَػْن ِحتُو َف (َ٘ )ٜواَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَػ ْع َملُو َف﴾.
القائل سبحانو﴿ :قَ َ
(ٔ) اللباب ُب علوـ الكتاب البن عادؿ (ٔ ،)ٗٔٛ/مفاتيح الغيب للرازي ()ٔٚٛ/ٜٔ

ٕٔٛ
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و١تا كانت الوحدة موحشة ١تثلي ذىبت أْتث عن شريك أو إشارة ُب كبلـ
فوقعت ُب أوؿ ْتثي
متخخر ٦تن تعرض للكبلـ على ىذه اآلية ٦تن عاصر ما عاصرتُو،
ُ
 -و﵁ اٟتمد  -على كبلـ الطاىر ابن عاشور وقد أتى على كل ما سبق ىنا بعبارة

الكتفيت بو ،وال ٯتنع من
أخصر ولو قُدر يل الوقوؼ على كبلمو قبل إنشاء ما سبق
ُ

إدراجو بطولو.

قاؿ رٛتو هللا(ٔ)(« :وٮتلق) مضارع مراد بو زمن اٟتاؿ ،ال االستقباؿ ،أي ىو اآلف
ٮتلق ما ال تعلموف أيها الناس ٦تا ىو ٥تلوؽ لنفعهم وىم ال يشعروف بو ،فكما خلق ٢تم
األنعاـ والكراع ،خلق ٢تم وٮتلق ٢تم خبلئق أخرى ال يعلموهنا اآلف ،فيدخل ُب ذلك
ما ىو غَت معهود أو غَت معلوـ للمخاطبُت؛ وىو معلوـ عند أمم أخرى كالفيل عند
اٟتبشة وا٢تنود ،وما ىو غَت معلوـ ألحد ٍب يعلمو الناس من بعد مثل :دواب اٞتهات
القطبية كالفقمة والدب األبيض ،ودواب القارة األمريكية اليت كانت ٣تهولة للناس ُب
وقت نزوؿ القرآف ،فيكوف ا١تضارع مستعمبلً ُب اٟتاؿ للتجديد ،أي ىو خالق وٮتلق.
ويدخل فيو كما قيل :ما ٮتلقو هللا من ا١تخلوقات ُب اٞتنة ،غَت أف ذلك خاص
اب١تؤمنُت ،فالظاىر أنو غَت مقصود من سياؽ االمتناف العاـ للناس ا١تتوسل بو إىل إقامة
اٟتجة على كافري النعمة.
فالذي يظهر يل أف ىذه اآلية من معجزات القرآف الغيبية العلمية ،وأهنا إٯتاء إىل
أف هللا سيلهم البشر اخًتاع مراكب ىي أجدى عليهم من ا٠تيل والبغاؿ واٟتمَت ،وتلك
العجبلت اليت يركبها الواحد و٭تركها برجليو وتسمى "بسكبلت" [يريد الدراجات
(ٔ) التحرير والتنوير البن عاشور (ٗٔ)ٔٔٔ- ٔٔٓ/

ٕٕٛ
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ا٢توائية] ،وأراتؿ السكك اٟتديدية ،والسيارات ا١تسَتة ٔتصفى النفط وتسمى
"أطوموبيل"ٍ ،ب الطائرات اليت تسَت ابلنفط ا١تصفى ُب ا٢تواء .فكل ىذه ٥تلوقات
نشخت ُب عصور متتابعة مل يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها .وإ٢تاـ هللا
الناس الخًتاعها ىو ملحق ٓتلق هللا ،فا﵁ ىو الذي أ٢تم ا١تخًتعُت من البشر ٔتا فطرىم
عليو من الذكاء والعلم ،ؤتا تدرجوا ُب سلم اٟتضارة ،واقتباس بعضهم من بعض إىل
اخًتاعها ،فهي بذلك ٥تلوقة ﵁ تعاىل ألف الكل من نعمتو» أ.ىػ .واٟتمد ﵁ الذي
بنعمتو تتم الصاٟتات.

ٖٕٛ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٗٔٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمبنمسؾدمادلؾكمبنمسؿريمسنمرجاءمبنم
حقوة مسن مأبي ماظدرداء مضال :ماظعؾم مباظؿعؾم ،مواحلؾم مباظؿقؾم ،موعن مؼؿقر ماخلريم
ؼعطه،موعنمؼؿوقماظشرمؼوضه.م م
سنده صحيح  -إف شاء هللا  -ألجل االختبلؼ ُب ابن عمَت ،ومن طريق
ا١تصنف رواه ابن عساكر(ٔ).
واتبع جرير ُب عبد ا١تلك :أبو وىب عبيد هللا بن عمرو الرقي عند البيهقي،
وابن عساكر(ٕ) .وسفيان الثوري عند ابن عبد الرب(ٖ) .وأبو عوانة عند ابن حباف(ٗ).
وأبو سفيان وكيع بن اجلراح رواه ىناد ُب الزىد(٘) .وعكرمة بن إبراىيم عند ابن أيب
الدنيا( )ٙوعكرمة ضعيف.
واختلف على عبد ا١تلك؛ فرواه الثوري مرفوعاً عند :الطرباين ،وابن شاىُت ،وأيب

نعيم ،وا٠تطيب ،وابن عساكر ،وكماؿ الدين ابن العدًن(ٚ ،)ٚتيعهم من طريق دمحم بن
(ٔ) أتريخ دمشق ()ٔٚٙ/ٗٚ

(ٕ) شعب اإلٯتاف (ٖٔ ،)ٕٖٙ/وا١تدخل إىل السنن الكربى (صٓ )ٕٚكبل٫تا للبيهقي .أتريخ دمشق البن
عساكر ()ٜٛ/ٔٛ
(ٖ) جامع بياف العلم البن عبد الرب (ٔ)٘ٗ٘/
(ٗ) روضة العقبلء البن حباف (صٕٓٔ)
(٘) الزىد ٢تناد (ٕ)ٙٓ٘/
( )ٙرواه ابن أيب الدنيا ُب اٟتلم (ص)ٗٙ
( )ٚا١تعجم األوسط (ٖ ،)ٔٔٛ/ومسند الشاميُت (ٖ )ٕٜٓ/كبل٫تا للطرباين ،الًتغيب ُب فضائل األعماؿ
وثواب ذلك البن شاىُت (صٔ ،)ٛحلية األولياء أليب نعيم (٘ ،)ٔٚٗ/أتريخ بغداد للخطيب

ٕٗٛ
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اٟتسن بن أيب يزيد ا٢تمداين ،وىو ضعيف متهم(ٔ) .ورواه إٝتاعيل بن ٣تالد عن عبد
ا١تلك بو مرفوعاً لكنو جعل شيخ رجاء أاب ىريرة  ،)ٕ(ورجح الدارقطٍت الوقف

فيهما(ٖ).







(ٗ)
قولو( :العلم ابلتعلم) العلم ىو نقيض اٞتهل « ،وعلمت الشيء أعلمو علماً

عرفتو»(٘)« ،حق ا١تعرفة»(« ،)ٙوخربتو»( .)ٚوُب كتاب األفعاؿ(« :)ٛوأيضاً اختربتو،
وعلمت فبلانًكرٯتاً وجدتو .وعلمت الشيء من غَته ميزتو».
«وٝتي العلم علماً ألنو من العبلمة  -وىي الداللة واألمارة»( .)ٜقاؿ أبو اٟتسُت
(٘ ،)ٗٔٓ/أتريخ دمشق البن عساكر ( )ٜٚ/ٔٛو( ،)ٖٔٗ/ٗٚبغية الطلب ُب أتريخ حلب البن
العدًن (ٓٔ.)ٖٗٗٚ/

(ٔ) العلل ا١تتناىية البن اٞتوزي (ٕ ،)ٚٔٔ/و٣تمع الزوائد للهيثمي (ٔ)ٕٔٛ/
(ٕ) رواه :ابن أيب الدنيا ُب اٟتلم (ص ،)ٔٙوا٠تطيب ُب أتريخ بغداد ( ،)ٕٜٔ/ٜوابن عساكر ُب اتريخ
دمشق ( ،)ٜٜ/ٔٛوابن اٞتوزي ُب العلل ا١تتناىية (ٔ)ٛ٘/
(ٖ) علل الدارقطٍت ( ،)ٕٔٛ/ٙحديث أيب الدرداء ،و(ٓٔ ،)ٖٕٙ/حديث أيب ىريرة
(ٗ) ٚتهرة اللغة (ٕ ،)ٜٗٛ/وهتذيب اللغة (ٕ ،)ٕ٘ٗ/ومعجم ا١تقاييس (ٗ ،)ٔٔٓ/وا﵀كم وا﵀يط األعظم
(ٕ)ٔٚٗ/
(٘) الصحاح (٘)ٜٜٔٓ/
( )ٙبصائر ذوي التمييز (ٗ)ٛٛ/
( )ٚهتذيب اللغة (ٕ)ٕ٘ٗ/
( )ٛكتاب األفعاؿ للمعافري (ٔ)ٕٕٔ/
( )ٜا١تخصص البن سيده (ٔ)ٕ٘ٛ/

ٕ٘ٛ
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ابن فارس(ٔ)« :أما العلم فمن قولك :علمت الشيء وعلمت بو ،وىو عرفانكو على ما
ما بو ،يقاؿ :علمتو علماً .وقد يكوف اشتقاقو من العلم والعبلمة ،وذلك أف العبلمة
أمارة ٯتيز هبا الشيء عن غَته ،وكذلك العلم ٦تا يتميز بو صاحبو عن غَته».
قاؿ اٞترجاين ُب التعريفات(ٕ)« :العلم :ىو االعتقاد اٞتازـ ا١تطابق للواقع ،وقاؿ
اٟتكماء :ىو حصوؿ صورة الشيء ُب العقل ،واألوؿ أخص من الثاين ،وقيل :العلم
ىو إدراؾ الشيء على ما ىو بو ،وقيل :زواؿ ا٠تفاء من ا١تعلوـ .واٞتهل نقيضو ،وقيل:
ىو مستغ ٍن عن التعريف ،وقيل :العلم :صفة راسخة تدرؾ هبا الكليات واٞتزئيات،
وقيل :العلم ،وصوؿ النفس إىل معٌت الشيء» أ.ىػ.
قلت :وللعلم تعريفات منطقية جدلية وْتوث مطولة أرجئها إف شاء هللا إىل حُت
إعداد مقدمة الكتاب .والتعلم ىو الطريق ا١توصل لكسب العلم ،ابستعماؿ آالتو من
الفهم والدربة وا١تزاولة ،قاؿ الراغب(ٖ)« :وأعلمتو وعلمتو ُب األصل واحد ،إال أف
اإلعبلـ اختص ٔتا كاف إبخبار سريع ،والتعليم اختص ٔتا يكوف بتكرير وتكثَت حىت
٭تصل منو أثر ُب نفس ا١تتعلم .قاؿ بعضهم :التعليم :تنبيو النفس لتصور ا١تعاين،
والتعلم :تنبو النفس لتصور ذلك ،ورٔتا استعمل ُب معٌت اإلعبلـ إذا كاف فيو تكرير،
٨تو﴿ :أَتُػ َعلِّ ُمو َف اَّللَ بِ ِدينِ ُك ْم﴾ ،فمن التعليم قولو :الرٛتن علم القرآف ﴿الر ْٛتَ ُن (ٔ) َعل َم
الْ ُقْرآ َف﴾َ ﴿ ،عل َم ِابلْ َقلَِم﴾َ ﴿ ،وعُلِّ ْمتُ ْم َما َملْ تَػ ْعلَ ُموا﴾﴿ ،عُلِّ ْمنَا َمْن ِط َق الط َِْت﴾،
(ٔ) حلية الفقهاء البن فارس (صٖٕ)
(ٕ) التعريفات للشريف اٞترجاين (ص٘٘ٔ)

(ٖ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (صٓ)٘ٛ

ٕٛٙ
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﴿ويػعلِّمهم الْ ِ
اب َوا ْٟتِ ْك َمةَ﴾ ،و٨تو ذلك» أ.ىػ.
ت
ك
َ
َ
ََُ ُ ُ ُ
وجاء ُب كتاب ابن سيده(ٔ)« :قاؿ ابن جٍت١ :تا كاف العلم إ٪تا يكوف الوصف بو
بعد ا١تزاولة لو وطوؿ ا١تبلبسة صار كخنو غريزة ،ومل يكن على أوؿ دخولو فيو .ولو كاف
كذلك لكاف متعلماً ال عا١تاً ،فلما خرج ابلغريزة إىل ابب فعل صار عامل ُب ا١تعٌت
كعليم فكسر تكسَته ٍب ٛتلوا عليو ضده فقالوا جهبلء كعلماء وصار علماء كحلماء
ألف العلم ٤تلمة لصاحبو ،وعلى ذلك جاء عنهم :فاحش وفحشاء١ ،تا كاف الفحش
ضرابً من ضروب اٞتهل ونقيضاً للحلم» أ.ىػ.
وأطلقت العرب على من برز ُب التعلم اسم ثقف قاؿ ُب العُت(ٕ)« :الثقف مصدر
وقلب ثقف :أي سريع
الثقافة ،وفعلو ثقف إذا لزـ ،وثقفت الشيء وىو سرعة تعلموٌ .
التعلم والتفهم» أ.ىػ.
وا١تراد أف العلم شرؼ ورفعة ومنزلة عليا ال يتختى بغَت سلوؾ طريق التعلم ،والصرب
على مرارتو .فقد توىب آلتو لكن ال توىب مادتو .فعن ابن مسعود « :)ٖ(ليس
أحد يولد عا١تاً ،وإ٪تا العلم ابلتعلم».

(ٔ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٕ)ٔٚٗ/
(ٕ) العُت (٘ ،)ٖٜٔ/وانظر الدالئل ُب غريب اٟتديث للسرقسطي (ٖ ،)ٜٔٔٚ/وهتذيب اللغة لؤلزىري
()ٛٔ/ٜ
(ٖ) أيٌب ٗتر٬تو ُب األثر التايل.

ٕٛٚ
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إإإإإننفَ َإإإإإُصنِْلمإإإإإٌ نَىْإإإ إ ن ايإإإ إاإن ن ن وَْإإُصنأَخإإىن إإننتمإإَنيإإىنجايم إنيف ن
وىلكنتَإإ إ منِْل َإإإإى نَْإإإإان إإإإنن م إإ إ ن ن
ن

إإإ إ ممنىلذِنِْلتىإإإ إ ن َُإإإ إلمنِ افإإإ إيفن

( )1ن

ن

جاء ُب الفتح(ٕ)« :قاؿ بعض العارفُت :الذي خلص اللنب من بُت فرث ودـ قادر
على أف ٮتلق ا١تعرفة من بُت شك وجهل ،و٭تفظ العمل عن غفلة وزلل .وىو كما
قاؿ ،لكن اطردت العادة أبف العلم ابلتعلم ،والذي ذكره قد يقع خارقاً للعادة فيكوف
من ابب الكرامة» أ.ىػ.
وينبغي أف يكوف لفظ أثر الباب عاماً يُنزؿ على كل العلوـ ،فبل يناؿ العلم إال من

يطلبو ابلوسائل ا١تعتربة ،وىو ما يطلق عليو ابلتعلم .لكن اٟتافظ ٛتلو على ٤تمل

خاص فقاؿ معلقاً على لفظ أثر الباب(ٖ)« :وا١تعٌت :ليس العلم ا١تعترب إال ا١تخخوذ من
األنبياء وورثتهم على سبيل التعلم».

(ٔ) البيتاف ذكر٫تا :اٞتاحظ ُب البياف والتبيُت (ٔ ،)ٔٛٙ/وابن حباف ُب روضة العقبلء (صٖٗ)،
والطرطوشي ُب سراج ا١تلوؾ (صٖٗ) ،وابن عساكر ُب أتريخ دمشق ( )ٜٔ٘/ٙٛبغَت نسبة .وىو ُب
ديواف الشافعي٠ :تفاجي (ص٘ٓٔ) مكتبة الكليات األزىرية  .طٕٔٗٓ٘ .ىػ .و﵀مد إبراىيم سليم
(ص .)ٔٔٛمكتبة ابن سينا .و﵀مد عفيف الزعيب (صٓ .)ٚوىو أيضاً ُب ديواف ابن ا١تبارؾ جملاىد
مصطفى هبجت ٕٖٗٔىػ( .صُ )ٔ٘ٚب فصل ما نسب إليو ولغَته .ولعمري لست أدري على ماذا
يعتمدوف ُب إيراد األبيات؟!
(ٕ) فتح الباري البن حجر (ٕٔ)ٖٜٗ/

(ٖ) فتح الباري (ٔ)ٔٙٔ/

ٕٛٛ
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وإ٪تا ٛتلو على ذلك كونو يتكلم عن أث ٍر مرفوع ،ولتعليقو على قوؿ البخاري ُب
ابب العلم قبل القوؿ والعمل(ٔ)« :وقاؿ النيب ﷺ :من يرد هللا بو خَتاً يفقهو ُب
الدين .وإ٪تا العلم ابلتعلم» ،فخراد بقولو :أف العلم الشرعي ليس لو مصدر إال التلقي؛
النقطاع الوحي.
وكل علم إ٪تا يُطلب من أىلو وا١تختصة بو ،واالفتيات على أىل الفن واالستقبلؿ

عنهم قبل أواف االجتهاد أو فيما ال يداخلو االجتهاد ال يستحق صاحبو لقب العامل
ابلفن ا١تطلوب ٖتصيلو ،إ٪تا ىو صاحب الغرائب والعجائب فيو« ،وإذا تكلم ا١ترء ُب
غَت فنو أتى هبذه العجائب»(ٕ).
قاؿ اٞترجاين ُب دالئل اإلعجاز(ٖ)« :إذا تعاطى الشيء غَت أىلو ،وتوىل األمر

غَت البصَت بو ،أعضل الداء ،واشتد الببلء» ،وُب الروض الباسم البن الوزير(ٗ)« :ألف
ا١تعلوـ من الفرؽ اإلسبلمية على اختبلؼ طبقاهتا :االحتجاج ُب كل فن بكبلـ أىلو،
ولو مل يرجعوا إىل ذلك لبطلت العلوـ ،ألف غَت أىل الفن إما أال يتكلموا فيو بشيء
البتة أو يتكلموا فيو ٔتا ال يكفي وال يشفي ،أال ترى أنك لو رجعت ُب تفسَت غريب
القرآف والسنة إىل القراء ،وُب القراءات إىل أىل اللغة ،وُب ا١تعاين والبياف والنحو إىل
أىل اٟتديث ،وُب علم اإلسناد وعلل اٟتديث إىل ا١تتكلمُت ،وأمثاؿ ذلك لبطلت
(ٔ) صحيح البخاري (ٔ)ٕٗ/
(ٕ) فتح الباري (ٖ)٘ٛٗ/
(ٖ) دالئل اإلعجاز لعبد القاىر اٞترجاين (ص)ٖٗٙ

(ٗ) الروض الباسم ُب الذب عن سنة أيب القاسم (ٔ)ٔ٘ٙ/

ٕٜٛ
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العلوـ وانطمست منها ا١تعامل والرسوـ وعكسنا ا١تعقوؿ وخالفنا ما عليو أىل اإلسبلـ»
أ .ىػ
وُب رسائل ابن حزـ(ٔ) من رسالتو مداواة النفوس« :ال آفة على العلوـ وأىلها أضر
من الدخبلء فيها ،وىم من غَت أىلها فإهنم ٬تهلوف ويظنوف أهنم يعلموف ،ويفسدوف
ويظنوف أهنم مصلحوف» أ.ىػ.
قاؿ ا١تناوي(ٕ)« :إ٪تا العلم أي ٖتصيلو (ابلتعلم) بضم البلـ على الصواب كما قالو
الزركشي ويروى ابلتعليم أي ليس العلم ا١تعترب إال ا١تخخوذ عن األنبياء وورثتهم على
سبيل التعليم ،وتعلمو طلبو واكتسابو من أىلو وأخذه عنهم حيث كانوا فبل علم إال
بتعلم من الشارع أو من انب عنو منابو ،وما تفيده العبادة والتقوى واجملاىدة والرايضة
إ٪تا ىو فهم يوافق األصوؿ ويشرح الصدور ويوسع العقوؿ ٍب ىو ينقسم ١تا يدخل ٖتت
دائرة األحكاـ ومنو ما ال يدخل ٖتت دائرة العبادات وإف كاف ٦تا يتناولو اإلشارة ...
قاؿ ابن مسعود(ٖ)« :تعلموا فإف أحدكم ال يدري مىت ٭تتاج إليو» ،وقاؿ ابن سعد(ٗ):
ما سبقنا ابن شهاب للعلم إال أنو كاف يشد ثوبو عند صدره ويسخؿ وكنا ٘تنعنا اٟتداثة،

(ٔ) رسائل ابن حزـ (ٔ)ٖٗ٘/
(ٕ) فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت للمناوي (ٕ ،)ٜ٘ٙ/و٠تصو الصنعاين ُب التنوير شرح اٞتامع الصغَت
(ٗ)ٔٛ٘/
(ٖ) مضى ُب الكتاب برقم ()ٛ
(ٗ) ابن سعد ىو إبراىيم الزىري ،وكبلمو رواه ابن سعد ُب الطبقات (ٕ )ٖٖٗ/و( ،)ٖٗٗ/ٚوالفسوي ُب
ا١تعرفة والتخريخ (ٔ .)ٖٙٛ/ويروى عن صاّب بن كيساف وقد مضى ٗتر٬تو ٖتت األثر ()ٛ
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 ...وقاؿ ٣تاىد :ال يتعلم مستحي وال متكرب(ٔ) ،وقيل البن عباس(ٕ)ٔ :تا نلت ىذا
العلم؟ قاؿ :بلساف سؤوؿ وقلب عقوؿ».
وُب الباب قوؿ ابن مسعود « :إف أصدؽ اٟتديث كتاب هللا ،وأحسن ا٢تدي
ىدي دمحم ﷺ وشر األمور ٤تداثهتا وكل ٤تدثة ضبللة فعليكم هبذا القرآف فإهنا
مخدبة هللا فمن استطاع منكم أف أيخذ من مخدبة هللا فليفعل ،فإ٪تا العلم ابلتعلم» ،رواه
البزار وغَته(ٖ).






قولو( :احللم ابلتحلم) مضى الكبلـ عن اٟتلم ٖتت األثر رقم (ٔ ،)ٛوا١تراد ىنا
التوجيو لبلتصاؼ بصفة اٟتلم؛ ومعلوـ أف معرفة فضلها ٦تا يساعد ويرغب على
التحلي هبا ،إال أف النفوس ٗتتلف ُب تقبل واعتياد األخبلؽ الغريبة عليها ،فلن يكوف
األمر ابليسَت عليها ،فالسبيل ُب اكتساب ٤تاسن األخبلؽ ال يكوف إال اب١تصابرة
واجملاىدة على احتما٢تا واعتيادىا حىت تتخلق النفس هبا.
فإف مل تكن حليماً فتحلم ،أي اعمل ابلصفة تكتسبها ،ويقاؿ :يتحلم ،وليس
ْتليم١ .تن يدعي االتصاؼ بصفة مل يُعطها حقها ،فيظهرىا ومل يتخلق هبا فليس من
(ٔ) رواه الدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٜٗ٘/وأبو نعيم ُب اٟتلية (ٖ ،)ٕٛٚ/وا٠تطيب ُب الفقيو وا١تتفقو
(ٕ ،)ٖٓٔ/والبيهقي ُب ا١تدخل (صٔ.)ٕٛ

(ٕ) رواه عبد هللا بن أٛتد ُب فضائل الصحابة (ٕٜٙٔ/وٓ ،)ٜٚوالبيهقي ُب ا١تدخل (صٔ .)ٕٜبسند
منقطع.
ٖ
( ) مسند البزار (٘ ،)ٕٖٗ/ورجالو موثقوف كما قاؿ السخاوي ُب ا١تقاصد اٟتسنة (صٗ ،)ٔٛورواه أيضاً
أبو نعيم ُب اٟتلية (ٔ.)ٖٔٓ/
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أىلها(ٔ) ،وىذا إ٪تا يكوف ١تن تصابر عن غَت رضا وال نية ابالكتساب؛ وإ٪تا أظهرىا
لعلة أو حاجة ،كعجز أو خوؼ أو مصلحة ف ػ «يقاؿ للذي ٖتلم عمن يسبو :قد
احتمل فهو ٤تتمل»(ٕ) ،ويقاؿ« :تعقل :تكلف العقل ،كما يقاؿٖ :تلم وتكيس.
وتعاقل :أرى من نفسو ذلك وليس بو»(ٖ).
وىذا إ٪تا ىو ٖتامل وليس بتحلم؛ وبُت الوزنُت فرؽ ،و٨توه تعامل وتعلم فاألوؿ ادعى
ما ليس لو ،واآلخر طلب ما رغب بو.
وا١تراد ىنا ىو طلب التحلي اب٠تلق ،فتحلم «أي :التمس أف يكوف حليماً»(ٗ)،
(٘)

ويوضحو ما ُب شرح كتاب سيبويو أليب سعيد السَتاُب

قاؿ« :إذا أراد الرجل أف

يدخل نفسو ُب أمر حىت يضاؼ إليو ويكوف من أىلو فإنك تقوؿ :تفعل ،وذلك
تشجع وتبصر وٖتلم وٕتلد و٘ترأ ،وتقديرىا ٘ترع ،أي صار ذا مروءة ،وقاؿ حاًب طييء:
َْ إإنن إإَنِ ذل إإَُنوِس إتَ منو يإإننن ن ن وَْإإإإَن َ إإإإت ُ نِلم لإإ إنن تَإإإإًن َْ مإإإإا
ن

ن

ن

وليس ىذا ٔتنزلة ٕتاىل؛ ألف ىذا يطلب أف يصَت حليماً ،وٕتاىل يري من نفسو
(ٔ) انظر غريب اٟتديث أليب عبيد القاسم بن سبلـ (ٖ ،)ٖٔٔ/والعُت (ٖ ،)ٖٛٚ/وهتذيب اللغة
()ٕٜ/ٙ
(ٕ) هتذيب اللغة (٘)ٙٔ/
(ٖ) الصحاح (٘)ٕٔٚٚ/
(ٗ) معجم ديواف العرب للفارايب (ٕ)ٗٙٔ/

(٘) شرح كتاب سيبويو للسَتاُب (ٗ ،)ٗ٘ٓ/ونقل بعضو ابن سيده ُب ا١تخصص (ٔ)ٕ٘ٔ/

ٕٕٜ
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غَت الذي ىو» أ.ىػ.
قاؿ ابن قتيبة ُب أدب الكاتب(ٔ) ُب ابب تفعلت ومواضعها« :وليس تفعلت ُب
ىذا ٔتنزلة تفاعلت أال ترى أنك تقوؿٖ :تا١تت ،فا١تعٌت أنك أظهرت اٟتلم ولست
كذلك ،وتقوؿٖ :تلمت فا١تعٌت أنك التمست أف تصَت حليماً» أ.ىػ.
وقاؿ أبو إبراىيم الفارايب ُب ابب تفعلل وأشباىو(ٕ)« :وىذا الباب على وجوه:
منها ما يكوف ٔتعٌت أخذ الشيء بعد الشيء ُب ا١تهلة كالتفهم والتحسي والتمزز .ومنها
ما يكوف على معٌت التشبو ابلشيء ،أو على معٌت التماسو ،كالتحلم ،قاؿ حاًب:
َْ إإنن إإَنِ ذل إإَُنوِس إتَ منو يإإننن ن ن وَْإإإإَن َ إإإإت ُ نِلم لإإإإنن تَإإإإًن َْ مإإ إان
ن

ن

ن

يقوؿ :ال تستطيع أف ٖتلم عن طيب نفس حىت تتكلف ذلك وٖتمل نفسك عليو
وتلتمسوّ .تهدؾ» أ.ىػ،
وقاؿ أبو حفص الصقلي(ٖ)« :يقولوف :إذا أرادوا تعظيم عامل ابلطب :قاؿ فبلف
ا١تتطبب .يتو٫توف أنو أبلغ من طبيب ،وليس كذلك؛ ألف ا١تتفعل ىو الذي يدخل
نفسو ُب الشيء ،ليضاؼ إليو ،ويصَت من أىلو ،أال ترى أنك تقوؿ :ما فبلف بشجاع،

(ٔ) أدب الكاتب البن قتيبة (ص)ٖٜ٘
(ٕ) معجم ديواف العرب للفارايب (ٕ)ٗٙ٘/

(ٖ) تثقيف اللساف وتلقيح اٞتناف للصقلي (صٖٕٕ).
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وإ٪تا ىو متشجع؟ وال ىو جليد ،وإ٪تا ىو متجلد؟» أ.ىػ.
(ٔ)
وينسب للحسن البصري قولو « :إذا مل تكن حليماً فتحلم ،وإذا مل تكن عا١تاً

فتعلم ،فقلما تشبو رجل بقوـ إال كاف منهم» ،والتشبو عن رغبة وحب :طريق يوصل
إىل اكتساب الصفة والتخلق هبا إف كاف بعزـ وحزـ ومراقبة للنفس ،وإال طاؿ األمد
عليو ودخل ا٠تلل فيها وطُعن فيو ابالدعاء و٣تانبة الصدؽ .وُب قوؿ الشاعر:
إإانِْلْم لإإننىلْإإانم إاْتْ اننفمإإٍنِْلكم إإٌن ن ن و إإانِْل م لإإننىلْإإانم إاْت اننفمإإٍنِْتإ ٌَن

(ٕ) ن

ن

ن

تنبيو على أف أشد ما ٭تتاج اإلنساف اٟتلم إف كرب سنو ،وارتفع قدره ،وكثر ولده،
أو مالو أو جاىو وشرفو .ألف اٟتلم يتجلى ابلبعد عن التصايب ،قيل ُب اٟتلم« :اٟتلم
دفع السيئة ابٟتسنة .وقيلٕ :ترع الغيظ .وقيل :اٟتلم دعامة العقل»(ٖ)« ،وقاؿ األفوه
األودي :اٟتلم ٤تجزة عن الغيظ .وقيل :ليس اٟتليم من ظلم فحلم حىت إذا قدر
انتصر ،ولكن اٟتليم من ظلم فحلم فإذا قدر غفر»(ٗ).

(ٔ) عزاه السخاوي ُب ا١تقاصد اٟتسنة (صٗ ) ٔٛللعسكري ،وحكاه عنو ببل نسبة وال عزو :أبو سعد اآليب
ُب نثر الدر (٘ ،)ٕٔٚ/وابن الفوطي ُب ٣تمع اآلداب ومعجم األلقاب ( ،)ٖٚٗ/ٙوعزاه الز٥تشري
ُب ربيع األبرار (ٗ ،)ٕٖٕ/للحسن ،وُب موضع (ٕ )ٕٖٖ/لعلي.
(ٕ) ذكره ا٠تطيب ُب الفقيو وا١تتفقو (ُٕ )ٕٔٛ/ب فضل طلب العلم حاؿ الصغر.
(ٖ) هناية األرب ُب فنوف األدب لشهاب الدين النويري ()ٗٛ/ٙ

(ٗ) ٤تاضرات األدابء و٤تاورات الشعراء والبلغاء للراغب األصفهاين (ٔ)ٕٚٙ/
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قاؿ الشريف اٞترجاين(ٔ)« :اٟتلم :ىو الطمخنينة عند َس ْورة الغضب ،وقيل :أتخَت
مكافخة الظامل» ،وفرؽ بُت من خلقو اٟتلم ومن ٗتلق بو ،فقاؿ(ٕ)« :وكذلك من تكلف
السكوت عند الغضب ّتهد أو روية ال يقاؿ :خلقو اٟتلم» ،وذلك ألنو كاف قد عرؼ
ا٠تلق أبنو« :عبارة عن ىيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعاؿ بسهولة ويسر من غَت
حاجة إىل فكر وروية».
قاؿ أبو حاًب دمحم بن حباف البسيت(ٖ)« :العاقل يلزـ اٟتلم عن الناس كافة فإف
صعب ذلك عليو فليتحامل ألنو يرتقي بو اىل درجة اٟتلم ،وأوؿ اٟتلم ا١تعرفة ٍب التثبت ٍب
العزـ ٍب التصرب ٍب الصرب ٍب الرضا ٍب الصمت واإلغضاء ،وما الفضل إال للمحسن اىل

ا١تسيء فخما من أحسن اىل ا﵀سن وحلم عمن مل يؤذه فليس ذلك ْتلم وال إحساف»
أ.ىػ.
وُب اإلحياء أليب حامد(ٗ)« :اعلم أف اٟتلم أفضل من كظم الغيظ؛ ألف كظم
الغيظ عبارة عن التحلم ،أي تكلف اٟتلم .وال ٭تتاج إىل كظم الغيظ إال من ىاج
غيظو؛ و٭تتاج فيو إىل ٣تاىدة شديدة ،ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداً فبل
يهيج الغيظ ،وإف ىاج فبل يكوف ُب كظمو تعب ،وىو اٟتلم الطبيعي ،وىو داللة كماؿ
(ٔ) التعريفات للجرجاين (صٕ)ٜ
(ٕ) التعريفات (صٔٓٔ)
(ٖ) روضة العقبلء البن حباف (صٕٓٔ)
(ٗ) إحياء علوـ الدين للغزايل (ٖ)ٔٚٙ/
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العقل واستيبلئو ،وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل ،ولكن ابتداؤه التحلم وكظم
الغيظ تكلفاً» أ.ىػ.
(ٔ)

وذكر بعضهم

خبلفاً ُب :ىل اٟتلم طبع وغريزة تؤتى اب٢تبة حصراً ،أـ ٯتكن

اكتسابو ابلتمرف واستفادتو ابلرايضة واجملاىدة؟ .فاستدؿ ا١تانع من االكتساب بقوؿ
النيب ﷺ ألشج عبد القيس(ٕ)« :إف فيك خلتُت ٭تبهما هللا ،اٟتلم واألانة .قاؿ :اي
رسوؿ هللا أان أٗتلق هبما أـ هللا جبلٍت عليهما؟ قاؿ :بل هللا جبلك عليهما قاؿ :اٟتمد
﵁ الذي جبلٍت على خلتُت ٭تبهما هللا ورسولو» .وفيو يقوؿ ا١تتنيب(ٖ):
وىلذِنِلم لإإإإننَْإإإإننَكإإإإَنعنطم إإإإا ا ن َْإإإإإإإإننَْ ُإإإإإإإإنن إإإإإإإإا نِيإإإإإإإإُا من
ن

ن

ن

ن

قاؿ ُشراحو(ٗ)« :يقوؿ :إذا مل يكن الرجل مطبوعاً على اٟتلم ،فمرور األايـ وتقدـ
الوالدة ،ال ٕتعلو حليماً .يعٍت :ال اعتبار ابلسن ،وإ٪تا االعتبار ابلطبع» أ.ىػ.

(ٔ) ذكر ا٠تبلؼ وما أيٌب نقلو ىنا :الوطواط ُب غرر ا٠تصائص الواضحة (ص ،)ٜٗٙوالنويري ُب هناية
األرب ُب فنوف األدب ()ٜٗ/ٙ
(ٕ) أصل اٟتديث ُب مسلم (ٔٚو ،)ٔٛوالزايدة رواىا أٛتد ( ،)ٜٗٓ/ٖٜوأبو داود ( ،)ٕ٘ٔ/ٚوابن
ماجو (٘ ،)ٕٛٔ/وغَتىم.
(ٖ) نسب البيت للمتنيب ٚتاعة منهم :صاحب األمثاؿ السائرة ُب شعر ا١تتنيب أبو القاسم الصاحب ابن عباد
(صٔ ،)ٙوأبو اٟتسن اٞترجاين ُب الواسطة بُت ا١تتنيب وخصومو (ضٖ ،)ٔٚوأبو منصور الثعاليب ُب
ا١تنتحل (ص ،)ٜٜٔوُب :ا١تتنيب وما لو وما عليو (ص)ٕٔٚ
(ٗ) اقتباس من كتاب معجز أٛتد ا١تنسوب للمعري (ٗ )ٜٖ/دار ا١تعارؼٖ .تقيق ذايب .و٨توه ُب شرح
الواحدي لديواف ا١تتنيب (ٗ ،)ٔٚٚٓ/دار الرائد العريب .وشرح اإلفليلي على ديواف ا١تتنيب.
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وغرض الشاعر ُب بلوغ الغاية من ا١تدح ىو ما جره إىل ىذا ا١تنحى ،وال ينبغي أف
يُتابع عليو عند التحقيق ،و٢تذا ٧تد أاب الفضل العسقبلين اٟتافظ(ٔ) يقوؿ ُب التعليق

على حديث األشج« :فًتديده السؤاؿ وتقريره عليو يشعر أبف ُب ا٠تلق ما ىو جبلي

وما ىو مكتسب».
تشكلت فيها ٣تموعة من
قلت :وىذا أمر ينبغي أال ينازع فيو ،فالنفس تنشخ وقد
ْ

الصفات واألخبلؽ ْتسب اختبلؼ :منشخىا ،وما ٭تيطها من األشخاص واألحداث،
وتقدير هللا ٢تاٍ .ب إف منها ما ىو حسن ومنها ما ىو سيء .وال ٮتتلف العقبلء أف
ا١تسلم مطالب بًتؾ القبيح وطلب اٟتسن ،وىذا منو اكتساب ،ففقد السيء من
األخبلؽ ىو اكتساب للحسن منها.

فمن نشخ وقد جبلو هللا على خلق حسن يُطالب بتصحيح نيتو واستصحاهبا ُب
طلب اإلخبلص .ومن كاف فاقداً للحسن منها فإنو ابجملاىدة والرايضة وكثَت من الصرب
والدربة يستفيد ويصل إىل مرومو ويتحصل على مطلوبو.
و٢تذا كاف العهد اب١تربُت والدعاة ٖتفيز الناس إىل طلب ا١تعايل« ،وقيل يوماً
لؤلحنف بن قيس :ما أحلمك! فقاؿ :لست ْتليم ولكٍت أٖتامل ،وهللا إين ألٝتع
الكلمة فخحم ٢تا ثبلاثً ،ما ٯتنعٍت من جواهبا إال ا٠توؼ من أف أٝتع ما ىو شر
منها»(ٕ).
(ٔ) فتح الباري (ٓٔ)ٜٗ٘/
(ٕ) ذكره الطرطوشي ُب سراج ا١تلوؾ (صٗ )ٛهبذا التماـ ،وروى أصلو إىل (أٖتامل) ابن سعد ُب الطبقات
()ٜٗ/ٜ

ٕٜٚ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٗٔٔ)] شرح كتاب العلم أليب خيثمة 

و٦تا ذكراه(ٔ) ُب االستدالؿ للمجيزين «أف جعفر بن دمحم الصادؽ كاف إذا أذنب
لو عبد أعتقو فقيل لو ُب ذلك ،فقاؿ :إين أريد بفعلي ىذا تعلم اٟتلم ،وقيل :كاف لو
عبد سيء ا٠تلق فقيل لو :ما بقاء مثل ىذا عندؾ وأنت قادر على أف تستبدؿ بو
غَته؟ قاؿ :ألتعلم بو اٟتلم» ،قالوا« :وأحق ا١تلوؾ ابلبسطة من حلم عند ظهور
السقطة ،وقاؿ معاوية البنو يزيد :عليك ابٟتلم واالحتماؿ حىت ٘تكنك الفرصة فإذا
أمكنتك فعليك ابلصفح فإنو يدفع عنك مضبلت األمور ويوقيك مصارع ا﵀ذور».
وَْإإإُصنَإإإتنْنِلم لإإإننْ مإإإٌ منرِ مإإإُاإن ن ن ىلذِنيإإإإإإىن إإإإإ نِْ ْإإإإإ ل منملنَإإإإإتَْ ن ن
تمإإانصنَ إنتنْنِجلإإى نْ مإإٌ من ىسمإإٌِإن ن
ن

إن(ٕ) ن
ىلذِنيإإإإإىن م إإإ إ نِْ َتلإإإإإٌنملنَتَْكإإإإ ن
ن







قولو( :ومن يتحر اخلَت يعطو) فيو دليل على صحة مسخلة السعي الكتساب
اٞتبل .فمن يتحر ا٠تَت ويطلبو
ا١تفقود من مكارـ األخبلؽ ،وترؾ إظهار العجز ْتجة ْ

يُعطو وينالو ،والتحري «طلب ما ىو أحرى ابالستعماؿ ُب غالب الظن»(ٖ) ،و«أصلو

(ٔ) أعٍت الوطواط ُب غرر ا٠تصائص الواضحة (ص ،)ٜٗٙوالنويري ُب هناية األرب ُب فنوف األدب
( ،)ٜٗ/ٙوما نقبله من اآلاثر أعبله مل أقف عليها ُب كتب الرواية.
(ٕ) ذكره أبو ىبلؿ العسكري ُب ٚتهرة األمثاؿ (ٔ ،)ٕٔٛ/وديواف ا١تعاين (ٔ)ٖٔٗ/
(ٖ) الصحاح ()ٕٖٔٔ/ٙ
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االجتهاد ُب إصابة ا١تقصد يقاؿٖ :ترى يتحرى ٖترايً»(ٔ) ،فهو« :االجتهاد ُب وجود
ا١تطلوب»(ٕ)« ،ومنو قو٢تم :ىو يتحرى األمر ،أي يقصده»(ٖ).
قاؿ العسكري(ٗ)« :التحري ىو طلب مكاف الشيء مخخوذ من اٟترى وىو ا١تخوى
وقيل ١تخوى الطَت :حراىا و١توضع بيضها حرى أيضاً ،ومنو ٖترى القبلة وال يكوف مع
الشك ُب اإلصابة» أ.ىػ .وجاء ُب مفاتيح العلوـ(٘)« :التحري ُب اإلانءين و٨تو٫تا٘ :تييز
الطاىر من النجس أبغلب الظن ،واشتقاقو من اٟتري وىو ا٠تليق وىو طلب ما ىو
أحرى ابلطهارة» أ.ىػ.
قولو( :ومن يتوق الشر يوقو)« ،الواو والقاؼ والياء :كلمة واحدة تدؿ على دفع
شيء عن شيء بغَته»(« ،)ٙوتوقى واتقى ٔتعٌت .ووقاه هللا وقاية ابلكسر ،أي
حفظو»( ،)ٚوصانو(« ،)ٛوالتوقية :الكبلءة واٟتفظ ،واتقيت الشيء حذرتو»(« ،)ٜوقاؿ
(ٔ) تفسَت غريب ما ُب الصحيحُت أليب عبد هللا ابن أيب نصر اٟتميدي (صٖ)ٜ
(ٕ) تفسَت غريب ما ُب الصحيحُت أليب عبد هللا ابن أيب نصر اٟتميدي (صٕ)٘ٙ
(ٖ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٕ)ٗٚ/
(ٗ) الفروؽ اللغوية للعسكري (صٕ٘ٔ)
(٘) مفاتيح العلوـ أليب عبد هللا الكاتب دمحم بن أٛتد البلخي ا٠توارزمي (صٕٗ)
( )ٙمعجم مقاييس اللغة ()ٖٔٔ/ٙ

( )ٚالصحاح للجوىري ( ،)ٕٕ٘ٚ/ٙوابٟتفظ فسره الفاريب ُب معجم ديواف األدب (ٖ ،)ٕ٘ٛ/وا١تعافري
ُب كتاب األفعاؿ (ٗ)ٕٛٙ/
( )ٛا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده ()ٜ٘ٛ/ٙ
( )ٜا﵀كم وا﵀يط األعظم ( ،)ٜٜ٘/ٙوفسره ابٟتذر أيضاً عياض ُب مشارؽ األنوار (ٔ)ٕٔٗ/

ٕٜٜ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٗٔٔ)] شرح كتاب العلم أليب خيثمة 

«وقاؿ هللاَ ﴿ :وَما َ٢تُْم ِم َن اَّللِ ِم ْن َو ٍاؽ﴾ ،أي :من دافع»(ٔ) .و«أصل االتقاء اٟتجز بُت
بُت الشيئُت ،يقاؿ :اتقاه ابلًتس أي جعلو حاجزاً بينو وبينو ،واتقاه ْتقو أيضاً كذلك،
ومنو الوقاية»(ٕ) ،و«الوقاية :حفظ الشيء ٦تا يؤذيو ويضره  ...والتقوى جعل النفس ُب
ُب وقاية ٦تا ٮتاؼ»(ٖ).
«خلق هللا ا٠تلق كلهم بقدر ،وخلق ا٠تَت والشر ،فخَت ا٠تَت السعادة ،وشر الشر
الشقاوة»(ٗ) ،و«ال يسمى عاقبلً إال من عرؼ ا٠تَت فطلبو والشر فًتكو و٢تذا قاؿ
ِ
َصح ِ
اب السعِ َِت﴾»(٘) ،وإ٪تا
أصحاب النارَ ﴿ :وقَالُوا لَ ْو ُكنا نَ ْس َم ُع أ َْو نَػ ْعق ُل َما ُكنا ُِب أ ْ َ
يكوف «أصل الشر من ضعف اإلدراؾ ،وضعف النفس ودانءهتا .وأصل ا٠تَت من كماؿ
اإلدراؾ ،وقوة النفس وشرفها وشجاعتها»(.)ٙ
فليس ألحد أف يتواىن ويتكاسل ُب دفع الشرور ويستملح هبا ،ويسًتوح إليها
ْتجة أنو مل أيهتا وال تعمد مصادفتها .فإ٪تا يتقى الشر بدفعو ،فكما أنو سعى لنيل ا٠تَت
وٖترى بلوغو ،فكذا عليو أف يتجنب ما يقدح ُب طاعتو ويتقو كما يتقي ما يسوؤه ُب

(ٔ) هتذيب اللغة لؤلزىري ()ٕٜٚ/ٜ
(ٕ) ا١تخصص البن سيده (ٗ)ٙٔ/

(ٖ) ا١تفردات للراغب (صٔ)ٛٛ
(ٗ) طريق ا٢تجرتُت وابب السعادتُت البن القيم (ص)ٙٚ
(٘) ٣تموع فتاوى ابن تيمية ()ٕٗ/ٚ
( )ٙاٞتواب الكاُب البن القيم (ٔ)ٗٗٛ/
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بدنو ونفسو من ا١تادايت .فإف علم هللا منو صدقاً ،وقاه وكفاه وأعانو على دفعو ،وأاثبو
على فعلو و٫تو .وهللا ويل التوفيق.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازنم :م
[٘ٔٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـاموطقعمسنمدػقانمسنمأبيماظزسراءمسنمأبيم
األحوصمسنمسؾدماهللمضال:مإنمأحداًمالمؼوظدمسادل ًامواظعؾممباظؿعؾم.م م
سنده صحيح ،وأبو الزعراء ىذا ىو عمرو بن عامر اٞتشمي ابن أخي أيب
األحوص ،وسفياف ىو الثوري .ويظهر أف لسفياف فيو شيخاف ،أو٢تما أبو الزعراء رواه
عنو :وكيع(ٔ) ،ومن طريقو :ابن أيب شيبة ،وأٛتد ،والرامهرمزي ،وابن عبد الرب(ٕ).
واآلخر ىو :علي بن األقمر عن أيب األحوص بو ،رواه عن سفياف :يعلى بن عبيد عند
البيهقي(ٖ).
ورواه ابن أيب شيبة(ٗ) من طريق داود عن الثوري ،ومل يتبُت يل من داود ىذا؟ ،إال
أف ابن عبد الرب(٘) رواه من طريق ابن أيب شيبة فقاؿ :أبو داود ،فإف كاف صواابً فهو
(ٔ) الزىد لوكيع (صٖٔ)ٛ
(ٕ) مصنف ابن أيب شيبة (٘ ،)ٕٛٗ/الزىد ألٛتد (صٖٗٔ) ،ا﵀دث الفاصل للرامهرمزي (صٖٔٓ)،
جامع بياف علم البن عبد الرب (ٔ)ٕٗٓ/
(ٖ) ا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (ص)ٕٙٚ
(ٗ) مصنف ابن أيب شيبة .الطبعة السلفية ،عناية الندوي (.)ٖٚٓ/ٛ
(٘) جامع بياف العلم البن عبد الرب (ٍٔ .)ٕٗٓ/ب وجدتو على الصواب ُب ا١تصنف :طبعة دار القبلة ٖتقيق

ٖتقيق عوامة (ٖٔ .)ٖٖٜ/وُب طبعة الرشدٖ ،تقيق اٟتوت (٘ )ٕٛٗ/أدرج اسم (أبو) بُت قوسُت
معقوفتُت داللة أبهنا تصحيح من قبلو .وأثبتها سعد الشًتي ُب طبعة دار كنوز (ٗٔ )ٖٙ٘/وبُت أهنا
سقطت ُب النسخ األخرى .وُب طبعة الفاروؽ ٖتقيق أسامة ( )ٜ٘ٔ/ٛأثبت ُب األصل (أبو الدرداء!)
وعلق بقولو« :كذا ُب األصوؿ ووقع ُب ا١تطبوع [داود] خطخ ،انظر ترٚتة أيب داود سليماف بن داود
الطيالسي من التهذيب» أ.ىػ!.
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الطيالسي.






واألثر ٦تا يقوي قوؿ من ذىب إىل أف ا١تراد من قو٢تم" :العلم ابلتعلم" ىو حث
على طلب العلم ،ولزومو ،والصرب على ألوائو ،إذ أف ا١ترء ال يُوىب مادة العلم ،فبل
سبيل ٟتصو٢تا بغَت الطلب وهللا أعلم.
وفيو حافز لكل من أحب العلم ورغب أف ينالو منو نصيب ،أو أُعجب بعامل
فتمٌت لو كاف لو مثل ما لو :أف يبدأ بطلب العلم فإف هللا يبارؾ لطالبو ُب طلبو إف علم
منو رغبة وصرباً ،وليعلم أف ما أوتيو َمن أعجبو ما عنده من العلم؛ ٯتكنو أف يناؿ ىو

مثل ما انلو أو يصل إىل بعض ما وصل إليو ،ابٞتهد وا١تثابرة ،فإف ا١ترء ال يولد عا١تاً،
فتعلم ْتعلَم .وإف خَت زماف الطلب ما كاف ُب الصغر ،كما أنو ال ٯتنع من الطلب
َ
الكرب.
وُب جامع بياف العلم وفضلو عن الزىري(ٔ)« :كاف ٣تلس عمر مغتصاً من القراء
شباابً وكهوالً فرٔتا استشارىم ويقوؿ :ال ٯتنع أحدكم حداثة سنو أف يشَت برأيو؛ فإف
العلم ليس على حداثة السن وقدمو ،ولكن هللا يضعو حيث يشاء».
وإف أقل ما ينبغي على كل مسلم ُب عصران أف يطلب علم ما يفهم بو طريقة
عمل أىل العلم الشرعي فيو :من االستنباط ،وتنزيل النصوص على الوقائع ،والتعرؼ
على صحيحها من سقيمها ،وفنونو ومصادره ...كثقافة عامة ،فإف اٞتهل ُ -ب عصر
(ٔ) جامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٔ ،)ٕٙٓ/ومل ٭تل السيوطي على غَته كما ُب كنز العماؿ
(ٍٓٔ ،)ٕٖ٘/ب وجدتو ُب جامع معمر بن راشد (ٗ )ٖٕٖ/بلفظو ،والزىري فلم يدرؾ زماف عمر.
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انتشار العلم الدنيوي  -ابلعلم األخروي قبيح ،وقد سهل التحصيل على الطالب فبل
يتطلب منو جهداً وال مشقة ،فإف أحب االستزادة دخل فيو ّتهده حينها« .وقيل
سبحت
لبعض اٟتكماء :أي األشياء تقتٌت؟ قاؿ :األشياء اليت إذا غرقت سفينتك
ْ

معك .يعٍت العلم .وقيل :أراد بغرؽ السفينة ىبلؾ بدنو اب١توت»(ٔ).

وليحرص العاقل أال يضيع الثروة اليت وفرىا عصره من العلوـ وسهولة ٖتصيلها،
فبل يرضى ابلدوف ويقنع ابٞتهل ،وعليو أف أينف من البقاء على رؼ العواـ وليعلم أهنم
مطالبوف ٔتا طولب بو ا٠تواص من التبليغ والدعوة ،ومن ٚتيل ما قالو أبو حامد(ٕ):
«وكل عامي عرؼ شروط الصبلة فعليو أف يُعرؼ غَته وإال فهو شريك ُب اإلٍب،
ومعلوـ أف اإلنساف ال يولد عا١تاً ابلشرع وإ٪تا ٬تب التبليغ على أىل العلم فكل من
تعلم مسخلة واحدة فهو من أىل العلم هبا  ...فحق على كل مسلم أف يبدأ بنفسو
فيصلحها اب١تواظبة على الفرائض وترؾ ا﵀رماتٍ ،ب يُعلم ذلك أىل بيتوٍ ،ب يتعدى بعد

الفراغ منهم إىل جَتانوٍ ،ب إىل أىل ٤تلتوٍ ،ب إىل أىل بلدهٍ ،ب إىل أىل السواد ا١تكتنف
ببلدهٍ ،ب إىل أىل البوادي من األكراد والعرب وغَتىم ،وىكذا إىل أقصى العامل .فإف
قاـ بو األدىن سقط عن األبعد وإال حرج بو على كل قادر عليو قريباً كاف أو بعيداً ،وال
يسقط اٟترج ما داـ يبقى على وجو األرض جاىل بفرض من فروض دينو وىو قادر
على أف يسعى إليو بنفسو أو بغَته فيعلمو فرضو .وىذا شغل شاغل ١تن يهمو أمر دينو
يشغلو عن ٕتزئة األوقات ُب التفريعات النادرة والتعمق ُب دقائق العلوـ اليت ىي من
(ٔ) إحياء علوـ الدين للغزايل (ٔ)ٛ/
(ٕ) إحياء علوـ الدين (ٕ)ٖٕٗ/
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فروض الكفاايت وال يتقدـ على ىذا إال فرض عُت أو فرض كفاية ىو أىم منو» أ.ىػ.
وال ٮتفى أنو ُب عصران ىذا أضحى إيصاؿ الرسالة إىل العلم أٚتع من اليسر
ٔتكاف .واسم العامي لعلو مخخوذ من العمى والتعمية« ،قاؿ مشر :العامي :الذي ال
يبصر طريقو»(ٔ) ،أو ىو من الرضا ابلدوف من اٟتاؿ ،ففي مفردات الراغب(ٕ)« :قولك:
عامي ،لكونو على عادة العامة» ،و٢تذا يكثر منو اللغويُت ُب تبيُت فصيح الكلمات من
عاميها.
والعواـ ىم نقيض ا٠تاصة(ٖ) ،فيقابلوف خواص كل فن ،فكل فن ُب اٟتياة من
الطب والفلسفة والتخريخ وا٢تندسة وغَتىا :ا١تبصر العامل هبا ىو من خواصها ،واٞتاىل
هبا ىو العامي فيها.
قاؿ مشس الدين البعلي(ٗ)« :العامي :منسوب إىل العامة الذين ىم خبلؼ
ا٠تاصة؛ ألف العامة ال تعرؼ العلم ،وإ٪تا يعرفو ا٠تاصة ،فكل واحد عامي ابلنسبة إىل
(٘)
ا٠تاص :من
ما مل ٭تصل علمو ،وإف حصل علماً سواه» أ.ىػ .وقاؿ السيوطي ُّ « :

العامي :من رضي من ا١تعارؼ
ٗتصص من ا١تعارؼ ابلتحقيقات دوف التقليدات.
ُّ
ابلتقليدات .وقيل :ا٠تاص من ٗتصص ُب أمور البلد ٔتا ينخرـ ابفتقاده إحدى
(ٔ) هتذيب اللغة (ٖ)ٔ٘ٚ/

(ٕ) ا١تفردات ُب غريب القرآف (ص)ٛٚ
(ٖ) مشس العلوـ لنشواف اٟتمَتي ( ،)ٕٗٛٛ/ٚوا١تصباح ا١تنَت (صٕٕٕ)
(ٗ) ا١تطلق على ألفاظ ا١تقنع (صٖٔٗ)
(٘) معجم مقاليد العلوـ ُب اٟتدود والرسوـ (ص)ٜٜٔ
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السياسات ا١تدنية ،والعامي من ال ينخرـ ابفتقاده شيء منها ،وقيل :ا٠تاص من يسوس
ولو يساس ،والعامي من يساس وال يسوس ،والوسط من يسوسو من فوقو ،ويسوس ىو
من دونو» أ.ىػ.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[]- ٔٔٙمحدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمأبيمدـانمسنمدفلماظػزاريمضال:م
ضالمسؾدماهلل:ماشدمسادلاًمأومعؿعؾؿاًمأومعلؿؿعاًموالمتؽوغنماظرابعمصؿفؾك.م م
مضى الكبلـ على ىذا األثر ُب أوؿ آاثر الكتاب ،حيث كرره ا١تصنف من غَت
وتكلمت ىناؾ على إسناده وعن احتماؿ تصحف اسم سهل الفزاري،
الطريق األوىل.
ُ
وأنو سهل القراري ،وهللا تعاىل أعلم.

اتفقت ٔتا فيها
ٖتصلت عليو من النسخ أجدىا ٚتيعها وقد
وابلنظر إىل ما
ْ
ُ
النسخة ا١توقع عليها السخاوي  -واليت ال يكاد يثبت فيها خطخ  -على الوجو ا٠تاطئ
زعمت ذلك رغم أف النقطتاف يصح صرؼ
ُب اسم الراوي (الفزاري) اب١توحدة .وإ٪تا
ُ
رٝتها إىل الوجو الصائب :بسبب وضوح ما وقع ُب النسخة اٞتلية واليت مل يداخلها
لبس ،واٟتمد ﵁ على ما وفق.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[]- ٔٔٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامذنقىمبنمدعقدمسنمسـؿانمبنمشقاثمسنمأبيم
اظلؾقلمضال:مطانمرجلمعنمأصقابماظـيبمﷺمذندثماظـاسمصقؽـرمسؾقهمصقصعدم
صوقمبقتمصققدثفم .م
إسناده إىل أيب السليل صحيح ،ومل أقف على من شارؾ ا١تصنف روايتو ،بلى قد
روي من طريق أيب أسامة ٛتاد بن أسامة عن عثماف بن غياث بو(ٔ).
ويعسر تعيُت الرجل ا١تشار إليو ،ونسبتو إىل الصحابة ،فخبو السليل ليس ٦تن
أدرؾ من الصحابة ما ٭تار ُب تعيُت مراده منهم ،بل لعلو مل يدرؾ زماهنم .فلعل ىذا من
مرسبلتو ،أو أنو أراد غَت الصحابة؛ وىو بغَتىم أخلق.
وُب الباب ما يروى عن أيوب قولو« :قدـ علينا عكرمة ،فاجتمع الناس عليو حىت
أصعد فوؽ ظهر بيت»(ٕ).
والغالب على العهد األوؿ ُب ابب الطلب أنو مل يكن يتكاثر طبلب اٟتديث
على الشيخ ْتيث ٭تتاج إىل أف يرقى منرباً ٭تدثهم منو ،فلما كثر الطلب ،واحتشد
الطبلب بعد زماهنم رضواف هللا تعاىل عليهم عُقدت حينها اجملالس ،وكاف يرقى فيها
(ٔ) رواه ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف (٘ ،)ٖٕٔ/وا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع
(ٔ ،)ٖٗٔ/والسمعاين ُب أدب اإلمبلء واالستمبلء (صٓ٘)

(ٕ) رواه أٛتد ُب العلل رواية ا١تروذي (ص٘٘ٔ) ،ومن طريقو :الفسوي ُب ا١تعرفة والتخريخ (ٕ ،)ٚ/وابن أيب
خيثمة ُب السفر الثالث من أترٮتو (ٕ ،)ٜٔٚ/وا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع
(ٔ ،)ٗٔٗ/وابن عساكر ُب أتريخ دمشق (ٔٗ ،)ٜٚ/والسمعاين ُب أدب اإلمبلء واالستمبلء
(صٔ٘)

ٖٓٛ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٔٔٚشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

ا﵀دث كي يرى الطبلب وجهو ،فقد كره بعضهم السماع ٦تن ال يُرى وجهو(ٔ).

وإليصاؿ الصوت طُلب ا١تستملي وىو من يعيد كبلـ ا﵀دث بصوت أعلى يبلغ

بو من وراءه ورٔتا احتاجت بعض اجملالس إىل أكثر من مستملي(ٕ) ،ولو آداب ذكر
منها ا٠تطيب ٚتلة ُب كتابو اٞتامع و٦تا ذكره قولو« :إذا كثر عدد من ٭تضر للسماع،
وكانوا ْتيث ال يبلغهم صوت الراوي وال يرونو ،استحب لو أف ٬تلس على منرب أو غَته
حىت يبدو للجماعة وجهو ويبلغهم صوتو»(ٖ).
قاؿ« :ابب اٗتاذ ا١تستملي :ينبغي للمحدث أف يتخذ من يبلغ عنو اإلمبلء إىل
من بعد ُب اٟتلقة  ...إشراؼ ا١تستملي على الناس :يستحب للمستملي أف يستملي
وىو جالس على موضع مرتفع أو على كرسي فإف مل ٬تد استملى قائماً»(ٗ).

(ٔ) قالو ا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٗٔٗ/

(ٕ) ذكر النووي ُب هتذيب األٝتاء واللغات (ٔ )ٚٓ/أف البخاري اجتمع ُب ٣تلسو ثبلثة مستملُت ُب أكثر
من عشرين ألف طالب.
(ٖ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٖٗٔ/
(ٗ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٕ)ٙٙ-ٙ٘/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٔٔٛمحدثـامأبومخقـؿةمسنمذنقىمبنمسؿريمضال :ممسعتمأبيمذندثم
سنمأبيمػرؼرةمضال :مؼرصعماظعؾمموؼظفرماجلفلموؼؽـرماهلرج .مضاظوا :موعاماهلرج؟م
ضال:ماظؼؿل .م
ُب سنده نظر .فشيخ ا١تصنف ىنا ىو ٭تِت بن عمَت ا١تدين أبو زكراي البزاز موىل
نوفل بن عدي بن نوفل بن أسد ،لو ترٚتة ُب هتذيب الكماؿ ومل يُذكر ا١تصنف ُب
ٚتلة من روى عنو على قلتهم؛ على أنو ال ٯتتنع ذلك لقرب الطبقة.
وأبوه فًتجم لو البخاري ُب التخريخ(ٔ) بقولو« :عمَت ٝتع ابن عباس  قولوٝ ،تع
منو ابنو ٭تِت بن عمَت ،موىل بٍت أسد ا١تدين» أ.ىػ .فليس ىذا اإلسناد ٦تا يسمح
ابالتكاء عليو.
كما أنٍت مل أقف على ىذا األثر هبذا اإلسناد لغَت ا١تصنف رٛتو هللا تعاىل ،وقد
ثبت مرفوعاً من حديث أيب ىريرة  وغَته ،ففي الصحيحُت(ٕ) عنو  عن النيب
ﷺ قاؿ« :يقبض العلم ،ويظهر اٞتهل والفنت ،ويكثر ا٢ترج .قيل اي رسوؿ هللا ،وما
ا٢ترج؟ فقاؿ :ىكذا بيده فحرفها ،كخنو يريد القتل» ،وفيهما(ٖ) عن أيب وائل شقيق بن
سلمة األسدي قاؿ« :كنت مع عبد هللا وأيب موسى فقاال :قاؿ النيب ﷺ :إف بُت
(ٔ) التخريخ الكبَت ( ،)٘ٗٓ/ٙواٞترح والتعديل البن أيب حاًب ( )ٖٛٓ/ٙوزادٝ« :تعت أيب يقوؿ ذلك»
(ٕ) صحيح البخاري (٘ ،)ٛومسلم ()ٔ٘ٚ

(ٖ) صحيح البخاري (ٕ ،)ٚٓٙومسلم (ٕ)ٕٙٚ
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يدي الساعة ألايماً ينزؿ فيها اٞتهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها ا٢ترج .وا٢ترج :القتل»،
وُب رواية(ٔ)« :قاؿ أبو موسى :وا٢ترج :القتل بلساف اٟتبشة».






صرح هبا ُب حديث
قولو( :يرفع العلم) ىذا من أمارات الساعة وعبلماهتا كما ُ
ابن مسعود وأيب موسى  .ورفع العلم وقبضو مضى الكبلـ عليو مراراً ،وأنو ال ينزع
وشح طالبيو ومتعلميو ،وتصدر متعا١تيو
من الصدور وإ٪تا يذىب بزواؿ ٛتلتو العلماءُ ،
ومدعيو وهللا ا١تستعاف.
قولو( :ويظهر اجلهل) ،ظهور اٞتهل أي فشوه وانتشاره وغلبتو ،وىو إف كاف ُب
(ٕ)
العلم الشرعي فهو الزـ من رفع العلم؛ فيكوف أتكيداً لو  ،أو يكوف ا١تراد أمراً زائداً

عليو ،وىذا ما يظهر يل ،وىو ٦تا يتضمنو رفع العلم الشرعي من ضعف الدين ُب
النفوس ،وشيوع ا١تعاصي ،وغياب اإلنكار ،ويؤيده ما ُب بعض ألفاظ اٟتديث من
التصريح بذلك وهللا تعاىل أعلم.
واٞتهل فخبلؼ العلم وا١تعرفة وا٠تربة ،أو ىو ا٠تفة والطيش وما ٭تمل على
اٞتهالة ابلفعل والقوؿ ،قاؿ الراغب(ٖ)« :اٞتهل على ثبلثة أضرب ،األول :وىو خلو
النفس من العلم؛ ىذا ىو األصل وقد جعل ذلك بعض ا١تتكلمُت معٌت مقتضياً
لؤلفعاؿ ا٠تارجة عن النظاـ كما جعل العلم معٌت مقتضياً لؤلفعاؿ اٞتارية على النظاـ.
(ٔ) صحيح البخاري ()ٚٓٙٙ
(ٕ) وجدت ٨تو ىذا للعيٍت ُب عمدة القاري (ٕ)ٜٕ/
(ٖ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (ص)ٕٜٓ

ٖٔٔ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٔٔٛشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

والثاني :اعتقاد الشيء ٓتبلؼ ما ىو عليو .والثالث :فعل الشيء ٓتبلؼ ما حقو أف
يفعل سواء اعتقد فيو اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً كمن يًتؾ الصبلة متعمداً وعلى ذلك
اؿ أَعوذُ ِابَّللِ أَ ْف أَ ُكو َف ِمن ْ ِ ِ
ِ
ُت﴾ ،فجعل فعل
قولو تعاىل﴿ :قَالُوا أَتَػتخ ُذ َان ُىُزًوا قَ َ ُ
اٞتَاىل َ
َ
ا٢تزو جهبلً ،وقاؿ عز وجل﴿ :فَػتَػبػيػنُوا أَ ْف تُ ِ
صيبُوا قَػ ْوًما ِّتَ َهالٍَة﴾» أ.ىػ.
َ
فيظهر اٞتهل ويغلب على الناس ُب ٚتيع شؤوهنم اليت تعود اب١تصلحة العامة
عليهمُ :ب األخبلؽ وا١تعامبلت والعادات ،فعندىا يضعف اإلٯتاف ُب النفوس وٗتبو
معامل اإلسبلـ ،وتُستبدؿ بعادات مستقبحة ُب العرؼ الشرعي وال مستنكر ٢تا لفقداف
الداعي ،ويغرؽ الناس ُب األاننية ،وتُفقد الرٛتة وكل ىذا من لوازـ ظهور اٞتهل وهللا
تعاىل أعلم.
وزعم ابن بطاؿ وقوعها فقاؿ(ٔ)« :ىذا كلو إخبار من النيب أبشراط الساعة ،وقد
رأينا ىذه األشراط عياانً وأدركناىا ،فقد نقص العلم وظهر اٞتهل وأُلقي ابلشح ُب
القلوب وعمت الفنت وكثر القتل» أ.ىػ .وتعقبو أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر
بقولو(ٕ)« :قلت :الذي يظهر أف الذي شاىده كاف منو الكثَت مع وجود مقابلو ،وا١تراد
من اٟتديث استحكاـ ذلك حىت ال يبقى ٦تا يقابلو إال النادر؛ وإليو اإلشارة ابلتعبَت
بقبض العلم فبل يبقى إال اٞتهل الصرؼ ،وال ٯتنع من ذلك وجود طائفة من أىل العلم
ألهنم يكونوف حينئذ مغمورين ُب أولئك .ويؤيد ذلك ما أخرجو بن ماجو بسند قوي

(ٔ) شرح ابن بطاؿ على صحيح البخاري (ٓٔ)ٖٔ/
(ٕ) فتح الباري (ٖٔ)ٔٙ/
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عن حذيفة».
أراد حديث« :يدرس اإلسبلـ كما يدرس وشي الثوب ،حىت ال يُدرى ما صياـ
وال صبلة وال نسك وال صدقة .وليسري على كتاب هللا عز وجل ُب ليلة ،فبل يبقى ُب
األرض منو آية ،وتبقى طوائف من الناس ،الشيخ الكبَت والعجوز ،يقولوف :أدركنا
آابءان على ىذه الكلمة :ال إلو إال هللا ،فنحن نقو٢تا .فقاؿ لو صلة :ما تغٍت عنهم ال
إلو إال هللا ،وىم ال يدروف ما صبلة وال صياـ وال نسك وال صدقة؟ فخعرض عنو
حذيفةٍ ،ب ردىا عليو ثبلاثً ،كل ذلك يعرض عنو حذيفةٍ ،ب أقبل عليو ُب الثالثة،
فقاؿ :اي صلة ،تنجيهم من النار .ثبلاثً»(ٔ).

قاؿ اٟتافظ(ٕ)« :والواقع أف الصفات ا١تذكورة ُوجدت مباديها من عهد الصحابة،
ٍب صارت تكثر ُب بعض األماكن دوف بعض ،والذي يعقبو قياـ الساعة استحكاـ
ذلك كما قررتو ،وقد مضى من الوقت الذي قاؿ فيو ابن بطاؿ ما قاؿ ٨تو ثبلٙتائة
وٜتسُت سنة والصفات ا١تذكورة ُب ازدايد ُب ٚتيع الببلد لكن يقل بعضها ُب بعض
ويكثر بعضها ُب بعض ،وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثَت ُب اليت تليها؛ وإىل
ذلك اإلشارة بقولو ُب حديث الباب الذي بعده :ال أيٌب زماف إال والذي بعده شر
منو» أ.ىػ.

(ٔ) رواه ابن ماجو ُب السنن (٘ ،)ٖٔٚ/والبزار ( ،)ٕٜ٘/ٚواٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٕٗ٘ٓ/و،)٘ٛٚ
والبيهقي ُب شعب اإلٯتاف (ٖ.)ٖٜٜ/
(ٕ) فتح الباري (ٖٔ)ٔٙ/
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قاؿ أبو ا١تظفر ابن ىبَتة(ٔ)ُ« :ب ىذا اٟتديث من الفقو :أف قياـ الساعة يكوف
عند كثرة الشرور وقلة ا٠تَت ،وأف العدؿ حينئذ يستدعي قرب وقت القضاء وإنصاؼ

ا١تظلوـ ،وأنو ما داـ ا٠تَت أكثر والعمل أظهر واٞتهل أخفى فإف اٟتاؿ ا١تثلى راجحة»
أ.ىػ.






قولو( :ويكثر اذلرج) «ا٢تاء والراء واٞتيم أصل صحيح يدؿ على اختبلط وٗتليط.
منو ىرج الرجل ُب حديثو :خلط .ويقاس على ىذا فيقاؿ للقتل ىرج»(ٕ)« ،وأصلو
الكثرة ُب الشيء»(ٖ)« ،واالتساع»(ٗ) ،وقاؿ ابن سيده(٘)« :ا٢ترج :االختبلط( .)ٙوا٢ترج:
الفتنة ُب آخر الزماف( .)ٚوا٢ترج :شدة القتل وكثرتو( .)ٛوا٢ترج :كثرة النكاح ،وقد ىرجها
ىرجها يهرجها ويهرجها ىرجاً .والتهارج :التناكح والتسافد .وا٢ترج :كثرة الكذب،

(ٔ) اإلفصاح عن معاين الصحاح البن ىبَتة (ٕ)ٚٙ/

(ٕ) معجم مقاييس اللغة ()ٜٗ/ٙ
(ٖ) معجم ديواف األدب الفارايب (ٔ ،)ٔٓٓ/والصحاح (ٔ ،)ٖ٘ٓ/وغريب اٟتديث للخطايب (ٕ)ٛٗ/
(ٗ) النهاية ُب غريب اٟتديث البن األثَت (٘)ٕ٘ٚ/
(٘) ا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٗ)ٜٔ٘/

( )ٙنسبو األزىري ُب هتذيب اللغة ( )ٖٔ/ٙلؤلصمعي .وُب العُت (ٖ ،)ٖٛٛ/وغريب اٟتديث للقاسم بن
سبلـ (ٗ ،)ٚٚ/والغريبُت للهروي ( )ٜٕٔ٘/ٙالقتاؿ واالختبلط
( )ٚابن دريد ُب ٚتهرة اللغة (ٔ)ٜٗٙ/
( )ٛكما ُب إصبلح ا١تنطق البن السكيت (صٗ ،)ٙوا١تنجد ُب اللغة لكراع النمل (صٖ٘٘)
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وكثرة النوـ» .وعدىا تسعاً(ٔ).
وقولو( :قالوا :وما اذلرج؟ قال :القتل) ىذا التفسَت جاء مرفوعاً صر٭تاً ُب بعض
الرواايت من قوؿ النيب ﷺ ،وُب بعضها« :فقاؿ ىكذا بيده فحرفها ،كخنو يريد
القتل» ،كذا ُب رواييت أيب ىريرة ،وُب رواية ابن مسعود وأيب موسى ،جاء ُب بعض
ألفاظها التفسَت موقوفاً.
وُب رواية« :قاؿ أبو موسى :وا٢ترج :القتل بلساف اٟتبشة» ،قاؿ عياض(ٕ)« :وُب
وىم من قوؿ بعض الرواة وإال فهي عربية
بعض الرواايت :ا٢ترج القتل بلغة اٟتبشةٌ ،

صحيحة» أ.ىػ.

وال يبعد أف تتوافق اللغتاف كقوؿ الطربي ،أو تكوف أصبلً ُب إحدا٫تا ،وإف كانت
كذلك ُب غَت العربية فقد استعملتها العرب وعربتها وتكلمت هبا فصارت من لغتها،
١تخالطة العرب غَتىم ،وكذا ٛتل ابن عطية(ٖ) ما ورد من ٍ
ألفاظ ُب القرآف قيل أهنا غَت
غَت عربية ،قاؿ :وجهل العريب ببعضها كجهلو الصريح ٔتا ُب لغة غَته ،كما مل يعرؼ
ابن عباس معٌت فاطر .ونقل كبلمو القرطيب ُب مقدمة تفسَته(ٗ) وذكر أف أاب عبيدة مل
يسلم بنفي عربية تلك األلفاظ جملرد أهنا على غَت أوزاهنا ،إذ من يسلم أف أوزاف العرب
ُحصرت حىت ٗترج منها ىذه؟.
(ٔ) فتح الباري (ٖٔ ،)ٜٔ/وعددىا أيضاً العراقي ُب طرح التثريب (ٗ ،)ٕٛ/كبل٫تا عن ابن سيده ُب
ا﵀كم.
(ٕ) مشارؽ األنوار (ٕ ،)ٕٙٚ/وإكماؿ ا١تعلم ( )ٕٗٙ/ٛكبل٫تا للقاضي عياض.
(ٖ) ا﵀رر الوجيز ُب تفسَت القرآف العزيز البن عطية (ٔ)٘ٔ/
(ٗ) اٞتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب (ٔ)ٜٙ/
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وقد تعقب اٟتافظ(ٔ) عياضاً بقولو« :كوهنا عربية ال ٯتنع كوهنا بلغة اٟتبشة فإف
لغتهم توافق اللغة العربية ُب أشياء كثَتة» ،وقاؿ(ٕ)« :وأخطخ من قاؿ :نسبة تفسَت ا٢ترج
وىم من بعض الرواة وإال فهي عربية صحيحة .ووجو ا٠تطخ أهنا ال
ابلقتل للساف اٟتبشة ٌ

تستعمل ُب اللغة العربية ٔتعٌت القتل إال على طريق اجملاز لكوف االختبلط مع
االختبلؼ يفضي كثَتاً إىل القتل وكثَتاً ما يسمى الشيء ابسم ما يؤوؿ إليو ،واستعما٢تا
ُب القتل بطريق اٟتقيقة ىو بلساف اٟتبش .وكيف يدعى على مثل أيب موسى األشعري
الوىم ُب تفسَت لفظة لغوية ،بل الصواب معو واستعماؿ العرب ا٢ترج ٔتعٌت القتل ال ٯتنع
كوهنا لغة اٟتبشة وإف ورد استعما٢تا ُب االختبلط واالختبلؼ» أ.ىػ.
قاؿ مشس الدين الكرماين(ٖ)« :ا٢ترج بسكوف الراء وىو الفتنة واالختبلط وأصلو
الكثرة ُب الشيء ،فإرادة القتل من لفظ ا٢ترج إ٪تا ىو على طريق التجوز إذ ىو الزـ
معٌت ا٢ترج ،اللهم إال أف يثبت ورود ا٢ترج ٔتعٌت القتل لغةً ومعٌت» أ.ىػ ،واتبعو مشس
(ٗ)

الدين الربماوي

فقاؿ« :فهو ٣تاز ،و٭تتمل أنو لغة اسم للقْتل ،فيكوف حقيقة».

وعدىا اٟتافظ غفلة من الكرماين لثبوت ا١تعٌت ُب ا١ترفوع(٘) .وقاؿ(« :)ٙصريح ُب أف
(ٔ) فتح الباري (ٔ)ٕٓٔ/
(ٕ) فتح الباري (ٖٔ)ٔٛ/

(ٖ) الكواكب الدراري ُب شرح صحيح البخاري للكرماين (ٕ)ٙٙ/
(ٗ) البلمع الصبيح بشرح اٞتامع الصحيح للربماوي (ٔ)ٖٗٔ/
(٘) فتح الباري البن حجر (ٔ)ٕٔٛ/
( )ٙفتح الباري (ٖٔ)ٔٗ/
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تفسَت ا٢ترج مرفوع وال يعارض ذلك ٣تيئو ُب غَت ىذه الرواية موقوفاً وال كونو بلساف
اٟتبشة».
فعلى ىذا يكوف سؤاؿ الصحابة عن معٌت ا٢ترج ىنا استفهاـ عن تعيُت ا١تعٌت ا١تراد
من الكلمة متعددة ا١تعاين ،فبُت ٢تم ﷺ أف ا١تراد هبا كثرة القتل.
وكثرة القتل تظهر ُب زمن الفنت واٟتروب ،قاؿ ابن عبد الرب(ٔ)« :وأصل ا٢ترج
اختبلؼ الناس من غَت رئيس ،وذلك يدعوىم إىل القتل .قاؿ عبد هللا بن قيس
الرقيات(ٕ):
ُْإإإإإ نقإإإإإ ٌٌن و نِاإإإإإإٌ نيإإإإإ ِ ن ن أ نز إإإإاكنَكإإإإىكن إإإإَنغإإإإمنيإإإإٌ ن ن
ىلكنَ إإإإإإإفن تإإإإإ إ

نفإإإإإ إ َْن إإإإإ إمن ن

ن

ق إ نأ ا إإان إإَن ُك إ ان إإان إإٌ ن»نأ.يإإإ .ن
ن

وقاؿ أبو بكر ابن العريب(ٖ)« :أصل ا٢ترج االضطراب ،وأعظمها أف يكوف ابلقتاؿ
والقتل .وقد كانت ىذه األمة معصومة منو مدة من صدر زماهنا مسدوداً عنها ابهبا
حىت فتحتو بقتل إمامها عثماف  وقد قاؿ ٢تم عبد هللا بن سبلـ :ال تسلوا سيف
الفتنة ا١تغمود عنكم(ٗ)» أ.ىػ.
(ٔ) التمهيد البن عبد الرب ()ٜٜٔ/ٜٔ
(ٕ) البيتاف ذكر٫تا أبو الفرج األصفهاين ُب األغاين (ٕٔٚ/ٜٔؤٗٔ) ونسبو لو مع اختبلؼ طفيف ُب
حروفهما.
(ٖ) عارضة األحوذي ()ٕ٘/ٜ
(ٗ) قوؿ ابن سبلـ رواه معمر ُب جامعو (ٗ ،)ٖٖٜ/وأٛتد ُب الصحابة (ٔ ٗٚٙ/ؤ ،)ٜٗوالًتمذي
(٘ ،)ٕٖٗ/والطرباين ُب الكبَت (ٖٔ )ٔ٘٘/أبلفاظ متقاربة والسيف عندىم مضافاً إىل هللا تعاىل.
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وضيق ا١تظهري ا١تراد من اللفظة بقولو(ٔ)« :يعٍت :تكوف حرب بُت طائفتُت من
بعضا القاتل وا١تقتوؿ ُب النار» ،فكخنو
ا١تسلمُت للعصبية وطلب اٞتاه يقتل بعضهم ً
يشَت إىل ما وقع وانتهى ،وال ٮتفى أف اٟتديث إشارة إىل أوسع ٦تا ذكره ،ويُعتذر لو
أبنو تعرض لشرح الكلمة ُب موضع آخر غَت حديث الباب فناسب قولو فيها .وبنحوه
يقوؿ ابن حجر(ٕ)« :يعٍت القتل الناشئ عن الفنت وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر ويزداد
على مدى األايـ وكذا كاف».
قلت :وكل ذلك ٦تا وقع وانتهى وحسن اٟتاؿ وصلح بعدىا ،فإف كاف ا١تراد
إحدى عبلمات الساعة فلعلها مل تقع بعد ابلصفة اليت رويت؛ فقد جاء عن أيب موسى
 ما يزيد روايتو تفسَتاً فقاؿ« :أف رسوؿ هللا ﷺ قاؿ :يكوف بُت يدي الساعة
ا٢ترج ،قالوا :اي رسوؿ هللا وما ا٢ترج؟ قاؿ :القتل ،قالوا :أكثر ٦تا نقتل؟ قاؿ :إنو ليس
من قتلكم ا١تشركُت ،ولكن قتل بعضكم بعضاً ،قاؿ :ومعنا عقولنا؟ قاؿ :إنو لتنزع
عقوؿ أىل ذلك الزماف»(ٖ) ،وُب رواية(ٗ)« :ال تقوـ الساعة حىت يقتل الرجل جاره

(ٔ) ا١تفاتيح شرح ا١تصابيح (٘)ٖ٘٘/
(ٕ) فتح الباري (ٖٔ)ٕٔٗ/
(ٖ) ىذا لفظ ابن حباف ُب الصحيح (٘ٔ )ٖٔٓ/وىو ٥تتصر وسنده صحيح ،وروي مطوالً و٥تتصراً رواه:

ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف ( ،)ٗٓٛ/ٚوأٛتد ُب ا١تسند (ٕٖ ،)ٕٗٔ/وابن ماجو (٘ ،)ٔٓٙ/والبزار
ُب ا١تسند ( ،)٘ٙ/ٛوأبو يعلى ُب ا١تسند (ٖٕٖٔٓ/وٕٕٕ) ،والطرباين ُب األوسط (٘،)ٚٔ/
واٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٗ ،)٘ٙ٘/والبيهقي ُب دالئل النبوة ()ٕ٘ٛ/ٙ

(ٗ) البخاري ُب األدب ا١تفرد (صٗ٘)
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وأخاه وأابه» .وُب مسلم(ٔ) عن أيب ىريرة قاؿ :قاؿ النيب ﷺ« :والذي نفسي بيده
ليختُت على الناس زماف ال يدري القاتل ُب أي شيء قتل ،وال يدري ا١تقتوؿ على أي
شيء قتل» ،وُب أتريخ الرقة(ٕ) أليب علي دمحم بن سعيد القشَتي عن ابن مسعود 
ُب حديث طويل فيو «أايـ ا٢ترج ،حُت ال أيمن ا١ترء جليسو» ،نعوذ اب﵁ من الفنت.
وهللا تعاىل أعلم.

(ٔ) صحيح مسلم ()ٕٜٓٛ

(ٕ) أتريخ الرقة للقشَتي (صٓٗ) ،بل ىو ُب جامع معمر (ٔٔ)ٖ٘ٓ/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٜٔٔمحدثـامأبومخقـؿةمغامروحمبنمسؾادة مغاماظربقعمسنماحللنمضال:م
أصضلماظعؾمماظورعمواظؿػؽر.م م
ال أبس بسنده ألجل حاؿ الربيع ،وىو ابن صبيح كما جاء موضحاً ُب رواية غَت

روح ،حيث اتبعو فيو :ابن ا١تبارؾ ُب الزىد(ٔ)؛ لكنو أبدؿ العمل ابلعلم.

ورواه عبد هللا بن أٛتد ُب الزىد من طريقو(ٕ) بلفظ ا١تصنف لكنو أبدؿ التفكر
ابلتوكل .واتبعهما أيضاً علي بن اٞتعد(ٖ) وىذا فجعل العبادة بدالً عن العلم.






قولو( :أفضل العلم) ُب رواية ابن ا١تبارؾ« :إف من أفضل العمل :الورع
والتفكر» ،وُب رواية ابن اٞتعد« :أفضل العبادة التفكر والورع».
و(الورع) فمضى الكبلـ عنو ٖتت األثر رقم (ٖٔ) ،فهو من أعماؿ القلوب
واٞتوارح ،فتعلقو ابلعبادة والعمل أوضح من تعلقو ابلعلم.
(والتفكر) وىذا أيضاً ٦تا متعلقو ابلعبادة أظهر منو ابلعلم .فهو وإف كانت آلتو
العقل وما ٭تويو من علم إال أنو يُعد من العبادات .إذ أنو إعماؿ الفكر  -أتمبلً وتدبراً

 طلباً :لزايدة اإلٯتاف واليقُت ،وٟتضور القلب وخشوعو.(ٔ) الزىد والرقائق البن ا١تبارؾ (ٔ.)ٜٙ/
(ٕ) الزىد لعبد هللا بن أٛتد (صٕ٘ٔ).
(ٖ) الورع البن أيب الدنيا (صٖ٘)
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قالوا ُب «التفكر :التخمل»(ٔ) ،و«إعماؿ ا٠تاطر ُب الشيء»(ٕ)« ،وىو ما وقع ٓتلد
اإلنساف وقلبو»(ٖ) ،قاؿ أبو اٟتسُت ابن فارس(ٗ)« :تردد القلب ُب الشيء .يقاؿ تفكر
إذا ردد قلبو معترباً» .و«فكر ُب األمر :إذا أداـ النظر فيو»(٘).
وقد أمر هللا تعاىل ُب مواضع متعددة من كتابو ابلتفكر واالعتبار ُب أحواؿ
السابقُت و٥تلوقاتو سبحانو .قاؿ الراغب(« :)ٙالفكرة :قوة مطرقة للعلم إىل ا١تعلوـ،
والتفكر :جوالف تلك القوة ْتسب نظر العقل ،وذلك لئلنساف دوف اٟتيواف ،وال يقاؿ
إال فيما ٯتكن أف ٭تصل لو صورة ُب القلب ... ،قاؿ بعض األدابء :الفكر مقلوب عن
الفرؾ لكن يستعمل الفكر ُب ا١تعاين ،وىو فرؾ األمور وْتثها طلباً للوصوؿ إىل
حقيقتها» أ.ىػ.
زاد الفَتوز أابدي(« :)ٚوقاؿ ا١تشايخ :الفكرة فكراتف :فكرة تتعلق ابلعلم وا١تعرفة،
وفكرة تتعلق ابلطلب واإلرادة .فاليت تتعلق ابلعلم وا١تعرفة :فكرة التمييز بُت اٟتق
والباطل ،والثابت وا١تنفي .والفكرة اليت تتعلق ابلطلب واإلرادة :ىي الفكرة اليت ٘تيز بُت

(ٔ) الصحاح (ٕ)ٖٚٛ/
(ٕ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٚ/ٚ
(ٖ) ٚتهرة اللغة (ٕ)ٚٛٙ/

(ٗ) معجم مقاييس اللغة (ٗ)ٗٗٙ/
(٘) مشس العلوـ لنشواف اٟتمَتي ()ٕٕ٘ٗ/ٛ
( )ٙا١تفردات ُب غريب القرآف (صٖٗ)ٙ

( )ٚبصائر ذوي التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز للفَتوز أابدي (ٗ)ٕٕٔ/
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النافع والضارٍ .ب تًتتب عليها فكرة أخرى ُب الطريق إىل حصوؿ ما ينفع فيسلكها،
وطريق ما يضر فيًتكها ،و٢تم فكرة ُب عُت التوحيد وفكرة ُب لطائف الصنعة ،وفكرة
ُب معاين األعماؿ واألحواؿ .فهذه ستة أقساـ ال سابع ٢تا ىي ٣تاؿ أفكار العقبلء.
فالفكرة ُب التوحيد :استحضار أدلتو وشواىده الدالة على بطبلف الشرؾ واستحالتو،
وأف اإل٢تية يستحيل ثبوهتا الثنُت كما يستحيل ثبوت الربوبية الثنُت؛ فذلك أبطل
الباطل عبادة اثنُت ،والتوكل على اثنُت ،بل ال تصلح العبادة إال لئللو اٟتق ،والرب
اٟتق وىو هللا الواحد القهار» انتهى ا١تقصود منو.
أصحاب التعاريف الكبلـ فيها فقاؿ اٞترجاين(ٔ)« :الفكر :ترتيب أمور
أكثر
ُ
و َ
معلومة للتخدي إىل ٣تهوؿ» ،ولزكراي األنصاري(ٕ)« :النظر فكر يؤدي إىل علم أو اعتقاد
أو ظن» ،وقاؿ السيوطي« :الفكر حركات ٗتييلية ُب الذىن وقيل :انتقاؿ النفس ُب
ا١تعاين انتقاالً ابلقصد لطلب علم أو ظن»(ٖ) ،وقاؿ« :الفكر حركات ما للنفس ُب
ا١تعاين طلباً للحد األوسط أو ما ٬تري ٣تراه»(ٗ) ،وقاؿ(٘)ُّ « :
التفكر جوالف القوة ا١تفكرة
ا١تفكرة بُت ا٠تواطر ْتسب نظر العقل» أ.ىػ.

(ٔ) التعريفات للجرجاين (ص ،)ٔٙٛو٨توه للسيوطي ُب معجم مقاليد العلوـ (ص)ٔٔٚ

(ٕ) اٟتدود األنيقة والتعريفات الدقيقة لؤلنصاري (ص)ٜٙ
(ٖ) معجم مقاليد العلوـ ُب اٟتدود والرسوـ للسيوطي (ص)ٚٙ
(ٗ) معجم مقاليد العلوـ ُب اٟتدود والرسوـ (صٖٖٔ)
(٘) معجم مقاليد العلوـ ُب اٟتدود والرسوـ (صٕٔٓ)
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وقاؿ عبد الرؤوؼ ا١تناوي(ٔ)« :التفكر :طلب الفكر ،وىو يد النفس اليت تناؿ هبا
ا١تعلومات كما تناؿ بيد اٞتسم ا﵀سوسات ،ذكره اٟترايل .وقاؿ ابن الكماؿ :تصرؼ
القلب ُب معاين األشياء لدرؾ ا١تطلوب» أ.ىػ .وقاؿ أبو البقاء الكفوي(ٕ)« :الفكر:
حركة النفس ٨تو ا١تبادئ والرجوع عنها إىل ا١تطالب ،والنظر :مبلحظة ا١تعلومات الواقعة
ُب ضمن تلك اٟتركة» أ.ىػ.
فعن أـ الدرداء وسئلت عن أكثر عبادة أيب الدرداء  وُب لفظ« :أفضل»
فخجابت« :التفكر»(ٖ) ،ورٔتا زادت «واالعتبار»(ٗ) .وعنها؛ عن أيب الدرداء قاؿ(٘):
«تفكر ساعة خَت من قياـ ليلة» ،ويروى أف عمر بن عبد العزيز كتب إىل اٟتسن:
«عظٍت وأوجز ،فكتب إليو :إف رأس ما ىو مصلحك ومصلح بو على يديك :الزىد
ُب الدنيا ،وإ٪تا الزىد ابليقُت ،واليقُت ابلتفكر ،والتفكر ابالعتبار ،فإذا أنت فكرت ُب
الدنيا مل ٕتدىا أىبلً أف تتبع هبا نفسك ،ووجدت نفسك أىبلً أف تكرمها هبواف الدنيا،

(ٔ) التوقيف على مهمات التعاريف (صٗٓٔ)

(ٕ) الكليات (ص)ٜٙٚ
(ٖ) رواه من حديث عوف بن عبد هللا بن عتبة عنها :ابن ا١تبارؾ ُب الزىد والرقائق (ٔ ،)ٜٚ/ووكيع ُب الزىد
(صٗ ،)ٗٚوأٛتد ُب الزىد (صٔٔٔ) ،والنسائي ُب الكربى (ٓٔ ،)ٗٓٗ/وأبو داود ُب الزىد
(ص ،)ٜٔٙوأبو نعيم ُب اٟتلية (ٔ)ٕٓٛ/
(ٗ) من حديث سامل بن أيب اٞتعد عنها رواه :ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف ( ،)ٔٔٔ/ٚوىناد ُب الزىد
(ٕ ،)ٗٙٛ/وأبو داود ُب الزىد (صٔ ،)ٜٔوأبو نعيم ُب اٟتلية (ٔ ،)ٕٓٛ/والبيهقي ُب شعب اإلٯتاف
(ٔ)ٕٕٙ/
(٘) رواه :ىناد ُب الزىد (ٕ ،)ٗٙٛ/وأبو داود ُب الزىد (صٔ)ٜٔ
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فإف الدنيا دار ببلء ،ومنزؿ قلعة»(ٔ).
(ٕ)

وروى أبو نعيم

عن ابن ا١تسيب من طريقُت وذُكر لو من عبادة نفر لزوـ

ا١تسجد والصبلة فقاؿ« :ما ىذه العبادة ،ولكن العبادة :التفقو ُب الدين والتفكر ُب
أمر هللا تعاىل» ،وُب لفظ« :التفكر ُب أمر هللا والورع عن ٤تارـ هللا ،وأداء فرائض هللا
تعاىل» ،ولو عن كعب األحبار قاؿ(ٖ)« :من أراد أف يبلغ شرؼ اآلخرة فليكثر التفكر
يكن عا١تاً» ،وفيو(ٗ) أف إبراىيم بن أدىم سئل عن العبادة فقاؿ« :رأس العبادة التفكر
والصمت إال من ذكر هللا.»...
ويروى عن علي بن أيب طالب  ،)٘(واٟتسن البصري(« :)ٙوال عبادة
كالتفكر» ،قاؿ أبو نعيم أٛتد بن عبد هللا األصبهاين(« :)ٚوبلغٍت عن سفياف بن عيينة،
عيينة ،قاؿ :التفكر مفتاح الرٛتة أال ترى أنو يتفكر فيتوب؟» ،قاؿ(« :)ٛقاؿ بعض أىل
أىل العلم :أىنخ العيش عيش الراضُت عن هللا ،فالرضا استقباؿ ما نزؿ من الببلء
(ٔ) رواه :ابن أيب الدنيا ُب الزىد (ٔ ،)ٖٕٖ/وذـ الدنيا (صٓ ،)ٚوابن األعرايب ُب الزىد (ص،)ٜٔ
والبيهقي ُب الزىد (صٙٛو)ٜٔٗ
(ٕ) حلية األولياء (ٕ ،)ٕٔٙ-ٔٙٔ/وىو ُب الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٔ ،)ٔٔٚ/والزىد للبيهقي
(صٕٖٔ)
(ٖ) حلية األولياء أليب نعيم ()ٖٔ/ٙ
(ٗ) حلية األولياء ( ،)ٔٚ/ٛوشعب اإلٯتاف للبيهقي ()ٕٚ/ٚ
(٘) جزء من أثر طويل ،رواه الطرباين ُب ا١تعجم الكبَت (ٖ ،)ٜٙ/والبيهقي ُب شعب اإلٯتاف ()ٖ٘ٛ/ٙ

( )ٙرواه ابن أيب الدنيا ُب الورع (صٕٕٔ) ولفظو« :ال فقر أشد من اٞتهل وال ماؿ أعود من العقل وال
عبادة كالتفكر وال حسب كحسن ا٠تلق وال ورع كالكف»
( )ٚحلية األولياء أليب نعيم ()ٖٓٙ/ٚ
( )ٛحلية األولياء (ٓٔ)ٕٛٓ/
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ابلطاقة والبشر وانتظار ما مل ينزؿ منو ابلتفكر واالعتبار .وذلك أف ربو عنده أحسن
صنعاً بو وأرحم بو وأعلم ٔتا يصلحو فإذا نزؿ القضاء مل يكرىو وكاف ذلك إرادتو،
مستحسناً ذلك الفعل من ربو فإذا عد ما نزؿ بو إحساانً من هللا عز وجل فقد رضي

فالرضا ىو اإلرادة مع االستحساف أبف يكوف مريداً ١تا صنع ٤تباً راضياً عن هللا بقلبو»
أ.ىػ.
وبسنده إىل شقيق البلخي قاؿ(ٔ)« :ا١تؤمن مشغوؿ ٓتصلتُت وا١تنافق مشغوؿ
ٓتصلتُت ،ا١تؤمن :ابلعرب والتفكر ،وا١تنافق مشغوؿ :ابٟترص واألمل» .وقاؿ البيهقي(ٕ):
البيهقي(ٕ)ٝ« :تعت الشيخ أاب علي اٟتسن بن علي الدقاؽ يقوؿ :أصل الطاعة الورع،
وأصل الورع التقى ،وأصل التقى ٤تاسبة النفس ،و٤تاسبة النفس من ا٠توؼ والرجاء،
وا٠توؼ والرجاء من ا١تعرفة ،وأصل ا١تعرفة لساف العلم والتفكر» أ.ىػ.
قاؿ أبو بكر ابن العريب ا١تعافري(ٖ)« :حقيقة التفكر ىنا :ترديد العلم ُب القلب
اب٠ترب عنو» أ.ىػ .وُب كتاب اٟتكيم الًتمذي(ٗ)« :وللمتورع ثبلثة عبلمات :أو٢تا :٭تب
٭تب قلة الشيء ألف ُب قلة الشيء سبلمة لو ُب أمر دينو ،والثاين :قلة الكبلـ ُب ٧تاة
من سؤاؿ هللا إايه ،ماذا أردت بو ،والثالث :قلة األكل ألف فيو كسر البدف وزايدة ُب
الدرجات وشرحاً للقلب وطريقاً للورع والتفكر» أ.ىػ.
(ٔ) حلية األولياء ()ٙٛ/ٛ
(ٕ) الزىد الكبَت للبيهقي (صٖٗٔ)
(ٖ) أحكاـ القرآف البن العريب (ٕ)ٖٕ٘/
(ٗ) من خا٘تة كتابو :العقل وا٢توى.
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وحاجة ا١تسلم إىل الفكر الزمة ،وىو يستعملها والبد ُب شؤوف حياتو شخنو شخف
غَته من البشر ،لكن منهم من ال يهتم وال يبايل ،ومن الناس من ٭تسن استخداـ
الفكر ُب تصحيح مساره وتصويب فعالو ومعاٞتة أخطائو لبلوغ نتائج مرضية لنفسو ُب
دنياه.
وىكذا ا١تسلم ينبغي بو أال يهمل مراقبة مساره الديٍت فإف قصر أعمل فكره ُب
معرفة موضع القصور ،والبحث عن طرؽ العبلج والعمل هبا لزايدة إٯتانو ورفع يقينو
وتوسيع مداركو ،وليس الفكر إال طريقة ْتث عن حلوؿ تفتقر إىل فعل وعزـ وجهد
وإال مل يكن منها فائدة وهللا ا١تستعاف.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٕٓٔ ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامربؿدمبنمسؾدماهللماألغصاريمحدثينمأبيمسنم
مثاعةمبنمسؾدماهللمضال:مطانمأغسمؼؼولمظؾـقه:مؼامبينمضقدواماظعؾممباظؽؿاب.م م
ال أبس بسنده ،وشيخ ا١تصنف ىو ابن ا١تثٌت بن عبد هللا بن أنس عن أبيو عن
عمو ٙتامة حفيد أنس بن مالك .
ومن ىذه الطريق أخرجو :اٟتاكم ،وعياض(ٔ) ،وصححو الذىيب ُب تعليقو على
ا١تستدرؾ .وىو ُب جزء لوين  -ومن طريقو رواه ٚتع(ٕ)  -من طريق عبد اٟتميد بن
سليماف وىو ضعيف عن ابن ا١تثٌت بو مرفوعاً ،وعلق أبو جعفر لوين عليو بقولو« :مل
يكن يرفعو أحد غَت ىذا الرجل» أ.ىػ.
وقد ورد ٨تو ىذا اللفظ ُب تقييد العلم عن غَت واحد من الصحابة 
منهم :عمر بن ا٠تطاب(ٖ) ،وابن عمر(ٔ) .وورد مرفوعاً من حديث أنس(ٕ) ،وعبد هللا
(ٔ) ا١تستدرؾ للحاكم (ٔ ،)ٔٛٛ/اإل١تاع إىل معرفة أصوؿ الرواية وتقييد السماع لعياض (ص)ٔٗٚ
(ٕ) جزء ُب حديث لوين ا١تصيصي (ص ،)ٙٚومن طريقو :ابن شاىُت ُب انسخ اٟتديث ومنسوخو
(ص ،)ٗٙٙوا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ ،)ٕٕٛ/وُب تقييد العلم
(ص ،)ٜٙوابن عساكر ُب أتريخ دمشق (.)ٖٖ٘/ٖٚ
(ٖ) مصنف ابن أيب شيبة (٘ ،)ٖٖٔ/وسنن الدارمي (ٔ ،)ٖٗٚ/ومستدرؾ اٟتاكم (ٔ ،)ٔٛٚ/وُب سنده
عبد ا١تلك بن عبد هللا بن أيب سفياف ال يعرؼ ابلرواية ،وصححو اٟتاكم.
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(ٖ)

بن عمرو بن العاص

من طرؽ ال ٗتلو من مقاؿ .ورواه ابن اٞتعد من قوؿ

الشعيب(ٗ) .ومضى الكبلـ على الكتابة وتقييد العلم ُب غَت ما موضع من الكتاب.






قولو( :كان أنس يقول لبنيو) فيو عنايتو  بطبلب العلم من بنيو وتوجيههم إىل
ما فيو مصلحتهم ونفعهم ُب حفظ العلم واستعماؿ القلم ،فإف «الكتابة ىي النهاية ُب
قوة العلم»(٘).
قولو( :قيدوا العلم ابلكتابة) أمر ابلتقييد ،وىو من اٟتبس ،أي احفظوا العلم
صلوا عليو وامنعوه من التفلت ْتبسو ُب الورؽ ،وا١تراد ضبطو حفظاً لو من
الذي ُٖت ُ
الزايدة أو النقصاف وخوفاً عليو من الفوات والنسياف.
و٦تا نقلو وقالو األدابء(« :)ٙما بنتو األقبلـ مل تطمع ُب دروسو األايـ .وقيل :العلم
يند فاجعلوا الكتب لو ٛتاة واألقبلـ عليها رعاة .العلم عقود فاجعلوا الكتب ٢تا نظاماً.
(ٔ) سنن الدارمي (ٔ )ٖٗٚ/وسنده منقطع.
(ٕ) رواه أبو نعيم ُب أخبار أصبهاف (ٕٜٔٙ/و)ٕٚٙ

(ٖ) رواه الطرباين ُب األوسط (ٔ ،)ٕٜ٘/والرامهرمزي ُب ا﵀دث الفاصل (صٗ ،)ٖٙواٟتاكم ُب ا١تستدرؾ
(ٔ ،)ٔٛٛ/وأبو نعيم ُب اٟتلية (ٖ ،)ٖٕٔ/والبيهقي ُب ا١تدخل إىل السنن (ص ،)ٗٔٚوابن عبد
الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ ،)ٖٔٚ/وا٠تطيب ُب تقييد العلم (ص٘ ،)ٙوفيو عبد هللا بن ا١تؤمل .ومن
طريق عمرو بن شعيب رواه الرامهرمزي ُب ا﵀دث الفاصل (ص٘ ،)ٖٙوا٠تطيب ُب تقييد العلم
(صٜٙو٘ .)ٚقاؿ اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٔ« :)ٔٛٛ/وقد أسند من وجو غَت معتمد»

(ٗ) مسند ابن اٞتعد (صٖٖٔ)
(٘) اقتباس من مفاتيح الغيب لفخر الدين ابن ا٠تطيب لرازي (ٖٔ)ٔٛ/
(٤ )ٙتاضرات األدابء للراغب األصفهاين (ٔ)ٚٓ/
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وقيل :اكتبوا ما تسمعونو من اٟتكم ولو ُب بياض النواظر أبطراؼ ا٠تناجر» ،و«القلم
صياد يصيد العلوـ»(ٔ)« ،وما كتب قر وما مل يكتب فر»(ٕ).
ويدخل ُب العلم كل معلوـ يستفاد منو و٭تتاج إليو ،فحفظو أمن من وقوع اللبس
والريب ،وأىن للمتعلم ْتفظ ما ٭تصل عليو من العلوـ على كثرة تواردىا وتعدد مواردىا،
وتنوع الشواغل والصوارؼ ،وتداخل ا١تهاـ ،إف مل يستعن عليها ابلكتاب؟ والنسياف
فكامن ُب اآلدمي والبد للقلب من مستودع يعود إليو عند اٟتاجة.
قاؿ ا١تاوردي(ٖ) ُب سياؽ نصحو ا١تتعلم« :ورٔتا اعتمد على حفظو وتصوره وأغفل
تقييد العلم ُب كتبو ثقة ٔتا استقر ُب ذىنو وىذا خطخ منو ألف الشك معًتض والنسياف
طارؽ ...وقاؿ ا٠تليل بن أٛتد :اجعل ما ُب الكتب رأس ا١تاؿ وما ُب قلبك النفقة.
وقاؿ مهبوذ :لوال ما عقدتو الكتب من ٕتارب األولُت ال٨تل مع النسياف عقود
اآلخرين .وقاؿ بعض البلغاء :إف ىذه اآلداب نوافر تند عن عقل األذىاف فاجعلوا
الكتب عنها ٛتاة واألقبلـ ٢تا رعاة» أ.ىػ.
وعد أبو الفرج ابن اٞتوزي التهاوف ُب الكتابة وتضييع ا١تكتوب من تلبيس
الشيطاف فقاؿ(ٗ)« :و١تا خاؼ إبليس أف يعاود ىؤالء مطالعة الكتب فرٔتا استدلوا
بذلك على مكايده؛ حسن لو دفن الكتب؛ وإتبلفها وىذا فعل قبيح ٤تظور وجهل
(ٔ) غرائب القرآف ورغائب الفرقاف للنظاـ النيسابوري ()ٖ٘ٓ/ٙ
(ٕ) اٟتطة ُب ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خاف القنوجي (ص)ٔٚ
(ٖ) أدب الدنيا والدين (ص)ٙٙ
(ٗ) تلبيس إبليس البن اٞتوزي (ص)ٕٜٛ
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اب١تقصود ابلكتب ،وبياف ىذا أف أصل العلوـ القرآف والسنة فلما علم الشرع أف
حفظهما يصعب ،أمر بكتابة ا١تصحف وكتابة اٟتديث ،فخما القرآف فإف رسوؿ هللا
ﷺ كاف إذا نزلت عليو آية دعى ابلكاتب فخثبتها وكانوا يكتبوهنا ُب العسب
واٟتجارة وعظاـ الكتف ٍب ٚتع القرآف بعده ُب ا١تصحف أبو بكر  ...وأما السنة فإف
النيب ﷺ قصر الناس ُب بداية اإلسبلـ على القرآف وقاؿ ال تكتبوا عٍت سوى
القرآف فلما كثرت األحاديث ورأى قلة ضبطهم أذف ٢تم ُب الكتابة ...اعلم أف
الصحابة ضبطت ألفاظ رسوؿ هللا ﷺ وحركاتو وأفعالو واجتمعت الشريعة من رواية
ىذا ورواية ىذا وقد قاؿ رسوؿ هللا ﷺ :بلغو عٍت ،وقاؿ :نضر هللا أمراً ٝتع مقاليت
فوعاىا فخداىا كما ٝتعها .وأتدية اٟتديث كما يسمع ال يكاد ٭تصل إال من الكتابة
ألف اٟتفظ خواف ،وقد كاف أٛتد بن حنبل  ٭تدث ابٟتديث فيقاؿ لو :إملو علينا
فيقوؿ ال بل من الكتاب» أ.ىػ.
وُب أ٫تية الكتابة وتقييد العلم يقوؿ عبد الرؤوؼ ا١تناوي(ٔ)« :وإذا أدب هللا ٕتار
الدنيا وحثهم على كتابة ا١تداينة فكيف بتجار اآلخرة ُب تقييد األماانت العلمية اليت
أودعهم إايىا وأخذ عليهم ا١تيثاؽ أف يؤدوه وال يكتموه ،وإذا علمت ىذا ظهر لك
إتاه ْتث بعض األعاظم وجوب كتابة العلم الشرعي وتقييد رسومو لئبل يندرس فتدبر،
وليس لك أف تقوؿ :قد ذـ هللا الكتابة ُب قولو﴿ :فَػويل لِل ِ
ِ
اب
ذ
ين يَ ْكتُػبُو َف الْكتَ َ
َ
َْ ٌ
ِأبَيْ ِدي ِه ْم﴾ ألان نقوؿ :إ٪تا ذـ من أٟتق ُب التوراة ما ليس منها كما يعرؼ بتدبر اآلية

(ٔ) فيض القدير (ٗ)ٖ٘ٔ/
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والقصة» أ.ىػ.
قاؿ أبو بكر ا٠تطيب(ٔ)« :وُب وصف رسوؿ هللا ﷺ الكتاب أنو قيد العلم
دليل على إابحة رٝتو ُب الكتب ١تن خشي على نفسو دخوؿ الوىم ُب حفظو،
وحصوؿ العجز عن إتقانو وضبطو ،وقد أدب هللا سبحانو عباده ٔتثل ذلك ُب الدين
ط ِعْن َد اَّللِ
فقاؿ عز وجل﴿ :وَال تَسخَموا أَ ْف تَ ْكتُػبوه ِ
ِ
َجلِ ِو ذَلِ ُك ْم أَقْ َس ُ
ُُ َ
صغ ًَتا أ َْو َكبِ ًَتا إ َىل أ َ
َ ُْ
َوأَقْػ َوُـ لِلش َه َادةِ َوأ َْد َىن أَال تَػْرَاتبُوا﴾ ،فلما أمر هللا تعاىل بكتابة الدين حفظاً لو واحتياطاً

عليو وإشفاقاً من دخوؿ الريب فيو ،كاف العلم الذي حفظو أصعب من حفظ الدين
أحرى أف تباح كتابتو خوفاً من دخوؿ الريب والشك فيو ،بل كتاب العلم ُب ىذا
الزماف مع طوؿ اإلسناد واختبلؼ أسباب الرواية أحج من اٟتفظ .أال ترى أف هللا عز

وجل جعل كتب الشهادة فيما يتعاطاه الناس من اٟتقوؽ بينهم عوانً عند اٞتحود،
وتذكرة عند النسياف وجعل ُب عدمها عند ا١تموىُت هبا أوكد اٟتجج ببطبلف ما ادعوه
فيها فمن ذلك أف ا١تشركُت ١تا ادعوا هبتاً اٗتاذ هللا سبحانو بنات من ا١تبلئكة أمر هللا

نبينا ﷺ أف يقوؿ ٢تم ﴿فَخْتُوا بِ ِكتابِ ُكم إِ ْف ُكْنػتم ِ ِ
ُت﴾ ،و١تا قالت اليهودَ ﴿ :ما
صادق َ
ُْ َ
َ ْ
أَنْػَزَؿ اَّللُ َعلَى بَ َش ٍر ِم ْن َش ْي ٍء﴾ وقد استفاض عنهم قبل ذلك لئلٯتاف ابلتوراة قاؿ هللا
ِ
ِِ
ِ
ورا َوُى ًدى لِلن ِ
اس
تعاىل لنبينا ﷺ قل ٢تمَ ﴿ :م ْن أَنْػَزَؿ الْكتَ َ
اب الذي َجاءَ بو ُم َ
وسى نُ ً
ِ
يس تُػْب ُدونػَ َها َوُٗتْ ُفو َف َكثِ ًَتا﴾ فلم أيتوا على ذلك بربىاف ،فخطلع هللا على
َْٕت َعلُونَوُ قَػَراط َ
عجزىم عن ذلك بقولو تعاىل﴿ :قُ ِل اَّللُ ٍُب ذَ ْرُى ْم ُِب َخ ْو ِض ِه ْم يَػ ْل َعبُو َف﴾ .وقاؿ تعاىل
راداً على متخذي األصناـ آ٢تة من دونو ﴿أ َُر ِوين َما َذا َخلَ ُقوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض أ َْـ َ٢تُْم ِشْرٌؾ ُِب
(ٔ) تقييد العلم (صٓ)ٚ
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اب ِمن قَػب ِل ى َذا أَو أَ َاثرةٍ ِمن ِع ْل ٍم إِ ْف ُكْنػتم ِ ِ
السماو ِ
ات ائْػتُ ِوين بِ ِكتَ ٍ
ُت﴾ ،واألاثرة
صادق َ
ُْ َ
ْ ْ َ ْ َ ْ
ََ
واألثرة راجعاف ُب ا١تعٌت إىل شيء واحد وىو ما أثر من كتب األولُت وكذلك سبيل من
ادعى علماً أو حقاً من حقوؽ األمبلؾ أف يقيم دوف اإلقرار برىاانً إما شهادة ذوي

عدؿ أو كتاابً غَت ٦توه  ،وإال فبل سبيل إىل تصديقو ،والكتاب شاىد عند التنازع»
أ.ىػ.
وُب نوادر األصوؿ للحكيم الًتمذي(ٔ) ُب أ٫تية الكتابة« :وكتب هللا تعاىل التوراة
لعبده موسى  قاؿ تعاىلَ ﴿ :وَكتَػْبػنَا لَوُ ُِب ْاألَلْ َو ِاح ِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء﴾ وكتب الزبور ،من
الزبُِر﴾ أي ُب اللوح
زبر الرجل :أي كتب ،وقاؿ تعاىل ُب تنزيلوَ ﴿ :وُك ُّل َش ْي ٍء فَػ َعلُوهُ ُِب ُّ
وأوؿ ما بدأ شخف الكتابة بدأ القلم واللوح فكتب ما ىو كائن .والكتاب حق وتدبَت
من هللا تعاىل لعباده والكتب اٞتمع بُت اٟتروؼ ومنو ٝتيت الكتيبة ألهنا ٚتعت ،فإذا
قيدت ا١تعاين هبذه اٟتروؼ ا١تخطوطة اليت ىي دالئل على ا١تعاين ،فإف كانت ٤تفوظة
فالكتاب مستغٌت عنو وإف نسيت صار الكتاب نعم ا١تستودع ،وإف دخل القلب ريب
ُب ذلك نفى الريب واطمخنت النفس .وقد أدب هللا عز وجل العباد وحثهم على
ِ
ين َآمنُوا إِ َذا تَ َدايَػْنػتُ ْم﴾ اآلية.
مصاٟتهم فقاؿ عز من قائل ُب شخف ا١تداينةَ ﴿ :ايأَيػُّ َها الذ َ
فاعلم أف الكتابة قسط عند هللا تعاىل وىو العدؿ ،كذلك ىذه الكتب مل يزؿ الناس
كلما مضى قرف أحوج إىل تقييده وبيانو وشرحو ألف العلم ُب إدابر واٞتهل ُب إقباؿ
حىت غلب اٞتهل وأحاط اب٠تلق الببلء و٧تمت قروف البدع فخحوج ما كانوا إىل شرحو
وبيانو ُب ىذا الوقت» أ.ىػ.
(ٔ) نوادر األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ للحكيم الًتمذي (ٔ)ٖٔٚ-ٔٚٓ/
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قاؿ أبو الفداء إٝتاعيل ابن كثَت(ٔ)« :والعلم اترة يكوف ُب األذىاف ،واترة يكوف
ُب اللساف ،واترة يكوف ُب الكتابة ابلبناف ،ذىٍت ولفظي ورٝتي .والرٝتي يستلزمهما من
ك ْاألَ ْكرُـ (ٖ) ال ِذي َعلم ِابلْ َقلَِم (ٗ) َعلم ِْ
اإلنْ َسا َف
غَت عكس ،فلهذا قاؿ﴿ :اقْػَرأْ َوَربُّ َ
َ
َ
َ

َما َملْ يَػ ْعلَ ْم﴾» أ.ىػ .واب﵁ تعاىل التوفيق.

(ٔ) تفسَت القرآف العظيم ()ٖٗٚ/ٛ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازنم :م
[ٕٔٔ ]-محدثـامأبومخقـؿةمغاموطقعمسنمػشاممبنمسروةمسنمأبقهمسنمسؾدماهللم
بنمسؿرومضال :مضالمردولماهللمﷺ:مإنماهللمالمؼؼؾضماظعؾمماغؿزاساً مؼـؿزسهمعنم
اظـاس ،موظؽنمؼؼؾضماظعؾممبؼؾضماظعؾؿاءمحؿىمإذامملمؼؾقمسادلاً مادبذماظـاسمرؤداءم
جفاالًمصلؽؾوامصأصؿوامبغريمسؾممصضؾواموأضؾوا.م م
(ٔ)

اٟتديث ُب الصحيحُت

من طريق ىشاـ بن عروة .وىو حديث مستفيض

مشهور .وقد مضى الكبلـ مراراً عن مسخلة رفع العلم ُب غَت ما موضع من الكتاب؛
حيث فرؽ ا١تصنف رٛتو هللا تعاىل ا١تسائل ومل ٬تمع أبواهبا.






قولو( :إن هللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعو من الناس) ١تا وقر ُب علمهم أنو
أيٌب زماف على الناس يفشو فيو اٞتهل ،ويرفع العلم ،ويدرس اإلسبلـ ،حىت يكوف
ا١تسلم ال يعرؼ من دينو إال شهادة التوحيد كما ُب حديث حذيفة .)ٕ(
وكانوا استشكلوا وقوع ىذا األمر ُب حُت أف القرآف ٤تفوظ ُب الصدور ومكتوب
ُب ا١تصاحف(ٖ) ،أوضح ٢تم رسوؿ هللا ﷺ أف هللا لن أيخذ العلم ٤تواً من صدورىم
ويسلب ما تفضل هببتو ٢تم ،ولن يستيقظ الناس وقد نسوا ما كانوا يعلمونو من القرآف
(ٔ) البخاري (ٓٓٔ) ،ومسلم (ٖ)ٕٙٚ
(ٕ) مر قريباً ُب األثر رقم ()ٔٔٛ

(ٖ) كما ُب حديث ابن لبيد ا١تاضي برقم (ٕ٘)
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والسنة ،لكن الواقع أننا ٨تن من سنضيع ىذا اإلرث.
قاؿ ﷺ( :ولكن يقبض العلم بقبض العلماء) ١تا أ ْف نُشغل عنو بغَته حىت
ال ٮتلف العامل مثلو ،فتفٌت أوعية العلم ٔتا كسبْتو من ٕتارب وعلوـ وخربة ُب استعماؿ
آالت االستنباط وتنزيل األدلة على الوقائع ،وال ٭تل ٤تلها ما يساويها ،أو يدانيها.
فكل ما مات عامل ذىب ٔتا معو ٦تا اختص بو من العلوـ ،فحُت ال يطلب العلم
ا١تتقوف من عباده ويسخلوف هللا أف يهب ٢تم ويفتح عليهم من بركات العلم أبواابً ،وال
يرى هللا منهم حرصاً وال صدقاً يبدأ حينها الضياع التدر٬تي ٢تذا العلم وهللا ا١تستعاف.
قولو( :حىت إذا مل يبق عادلاً اختذ الناس رؤساء جهاالً فسئلوا فأفتوا بغَت علم
فضلوا وأضلوا) ،فهذه نتيجة ذىاب العلماء ،وا١تراد هبم أىل التقوى والورع ،من
يتعامل مع العلم ٓتوؼ ورجاء ،ويتهيب من الزلل .فيخٌب قوـ يقرأوف الكتب ويفهموهنا
على غَت حقيقتها الختبلؼ اللغة ،وأسباب الورود و٨تو ذلك ،أو ينزلوهنا على غَت
مواضعها ٢توى و٨توه ،وإ٪تا ترأس اٞتهاؿ ١تا مل ٬تد الناس َمن يرجعوف إليو ُب أمور
دينهم؛ فلجخوا إىل َمن يظنوف بغيتهم عنده ،ورٔتا جر طلب الشرؼ والًتأس قوماً
الدعاء العلم ،فيضل الناس بعلم أو بغَت علم.

وكل ىذا مل يزؿ موجوداً ُب كل عصر بداعي ا٢توى وغلبة الشهوة وضعف الوازع،
إال أنو غَت مراد ىنا لتوافر الناصحُت من أىل العلم؛ اآلمرين اب١تعروؼ والناىُت عن
ا١تنكر والقائمُت ْتدود هللا وفق ما أمر وهنى سبحانو ،والعاملُت بعلمهم وا١تعلمُت
غَتىم ،فخوانو كما أسلفنا قرب قياـ الساعة حُت تبدأ كفة األولُت ابلتزايد وما يقابلها
ابلتناقص ا١تستمر حىت االنقراض وهللا تعاىل أعلم.
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قاؿ اٟتافظ(ٔ)« :وأظن عبد هللا بن عمرو إ٪تا حدث هبذا جواابً عن سؤاؿ من
سخلو عن اٟتديث الذي رواه أبو أمامة قاؿ١ :تا كاف ُب حجة الوداع قاـ رسوؿ هللا
ﷺ على ٚتل آدـ فقاؿ :اي أيها الناس خذوا من العلم قبل أف يقبض وقبل أف
يرفع من األرض .اٟتديث ،وُب آخره أال إف ذىاب العلم ذىاب ٛتلتو ثبلث مرات.
أخرجو أٛتد والطرباين والدارمي ،فبُت عبد هللا بن عمرو أف الذي ورد ُب قبض العلم
ورفع العلم إ٪تا ىو على الكيفية اليت ذكرىا .وكذلك أخرج قاسم بن أصبغ ومن طريقو
ابن عبد الرب أف عمر ٝتع أاب ىريرة ٭تدث ْتديث يقبض العلم فقاؿ :إف قبض العلم
ليس شيئاً ينزع من صدور الرجاؿ ولكنو فناء العلماء وىو عند أٛتد والبزار من ىذا
الوجو» أ.ىػ.
ويقوؿ ابن بطاؿ(ٕ)« :فمعٌت ذلك أف هللا ال يهب العلم ٠تلقو ٍب ينتزعو بعد أف
تفضل بو عليهم ،وهللا يتعاىل أف يسًتجع ما وىب لعباده من علمو الذى يؤدي إىل
معرفتو واإلٯتاف بو وبرسلو ،وإ٪تا يكوف قبض العلم بتضييع التعلم فبل يوجد فيمن يبقى
من ٮتلف من مضى ،وقد أنذر ﷺ بقبض ا٠تَت كلو وال ينطق عن ا٢توى» أ.ىػ.
وقاؿ الكوراين(ٖ)« :إ٪تا جرت عادتو بقبض العلم على ىذه الطريقة ال أبف العامل
يبيت عا١تاًٍ ،ب يصبح جاىبلً وإف كاف نسبة القدرة إليها سواء ،وىذا لطف منو فإنو مل
ُ
(ٔ) فتح الباري (ٖٔ)ٕٛٗ/
(ٕ) شرح البخاري البن بطاؿ (ٔ)ٔٚٚ/

(ٖ) الكوثر اٞتاري إىل رايض أحاديث البخاري (ٔ)ٕٔٗ/
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يرجع ٔتا تفضل بو بل كما كاف عا١تاً ُب الدنيا ٭تشره يوـ القيامة مع ذلك العلم ،ولو
نزعو عنو كاف عارايً عنو».
ٍب عارضو ٔتا ٭تصل لبعض من انؿ علماً من :اٟتور بعد الكور ،واالنتكاس إىل
قلت :ذلك ليس ٦تا ٨تن فيو،
الدنيا فقاؿ« :يرد عليو :أف كم من عامل يصبح جاىبلً؟ ُ
بل بسبب شؤـ ا١تعاصي وقطع نظره عن ٦تارسة العلم وا١تداومة على ا١تذاكرة ،إ٪تا
الكبلـ ُب سلب العلم كما أشران إليو أبف ٯتسي عا١تاً ٍب يصبح جاىبلً كما أنبخ عنو
ظ االنتزاع» أ.ىػ.
لف ُ
وساؽ اٟتسُت بن مسعود البغوي(ٔ) آاثراً ُب ىذا الباب منها قولو« :وقاؿ اٟتسن:
قاؿ عبد هللا بن مسعود :موت العامل ثلمة ُب اإلسبلـ ال يسدىا شيء ما اختلف الليل
والنهار ...قاؿ ربيعة :ال ينبغي ألحد عنده شيء من العلم أف يضيع نفسو .قاؿ
سفياف :تعوذوا اب﵁ من فتنة العابد اٞتاىل وفتنة العامل الفاجر فإف فتنتهما فتنة لكل
مفتوف .قاؿ الشعيب :ما جاءؾ من أصحاب دمحم ﷺ ودع ما يقوؿ ىؤالء
الصعافقة .قيل :الصعافقة :الذين يدخلوف السوؽ ببل رأس ماؿ ،وقيل :ىم رذالة
الناس ،أراد الذين ال علم ٢تم ،فهم ٔتنزلة التجار الذين ليس ٢تم رأس ماؿ .وقاؿ مالك
بن أنس :ال أتخذ العلم من أربعة ،وخذه ٦تا سوى ذلك :من معلن للسفلة وإف كاف
أروى الناس ،وال من كذاب يكذب ُب حديث الناس ،وإف كاف ال تتهمو بكذب على
رسوؿ هللا ﷺ  ،وال من صاحب ىوى يدعو إىل ىواه ،وال من شيخ لو فضل
(ٔ) شرح السنة (ٔ)ٖٔٛ-ٖٔٚ/
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وعبادة إذا كاف ال يعرؼ ما ٭تدث بو» انتهى.
(ٔ)

قاؿ أبو العباس القرطيب

عن اٟتديث« :ىو نص ُب أف رفع العلم ال يكوف

ٔتحوه من الصدور بل ٔتوت العلماء وبقاء اٞتهاؿ الذين يتعاطوف مناصب العلماء ُب
الفتيا والتعليم يفتوف ابٞتهل ويعلمونو فينتشر اٞتهل ويظهر ،وقد ظهر ذلك ووجد على
٨تو ما أخرب ﷺ فكاف ذلك دليبلً من أدلة نبوتو وخصوصاً ُب ىذه األزماف إذ قد
ويل ا١تدارس والفتيا كثَت من اٞتهاؿ والصبياف وحرمها أىل ذلك الشخف؛ غَت أنو قد
جاء ُب كتاب الًتمذي عن جبَت بن نفَت عن أيب الدرداء ما يدؿ على أف الذي يرفع
ىو العمل  ...وىذا ٓتبلؼ ما ظهر من حديث عبدهللا بن عمرو فإنو صريح ُب رفع
العلم .قلت :وال تباعد فيهما فإنو إذا ذىب العلم ٔتوت العلماء خلفهم اٞتهاؿ فخفتوا
ابٞتهل فعمل بو فذىب العلم والعمل وإف كانت ا١تصاحف والكتب أبيدي الناس كما
اتفق ألىل الكتابُت  ...وذلك أف علماءىم ١تا انقرضوا خلفهم جها٢تم فحرفوا الكتاب
وجهلوا ا١تعاين فعملوا ابٞتهل وأفتوا بو فارتفع العلم والعمل وبقيت أشخاص الكتب ال
تغٍت شيئاً» أ.ىػ.
قلت :ما ذكره من وقوعو ُب زمانو ال يسلم ،فاٟتديث من أمارات الساعة ،لكنو
العهد أبىل التقى والورع :التحسر على ما يرونو من نقص ا٠تَت وظهور الشر ،وقد
تتابع على ىذا القوؿ كثَت من أىل العلم فهذا اٟتسُت بن مسعود البغوي يقوؿ ُب

(ٔ) ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص مسلم ()ٚٓٛ-ٚٓٗ/ٙ
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(ٔ)

مقدمة كتابو شرح السنة

عن سبب أتليفو« :وألين رأيت أعبلـ الدين عادت إىل

الدروس ،وغلب على أىل الزماف ىوى النفوس ،فلم يبق من الدين إال الرسم ،وال من
العلم إال االسم ،حىت تصور الباطل عند أكثر أىل الزماف بصورة اٟتق ،واٞتهل بصورة
العلم ،وظهر فيهم ٖتقيق قوؿ الرسوؿ ﷺ  » ...وذكر حديث الباب وقاؿ« :و١تا
كاف األمر على ما وصفتو لك أردت أف أجدد ألمر العلم ذكراً لعلو ينشط فيو راغب
متنبو أو ينبعث لو واقف متثبط فخكوف كمن يسعى إليقاد سراج ُب ظلمة مطبقة
فيهتدي بو متحَت أو يقع على الطريق مسًتشد فبل ٮتيب من الساعي سعيو وال يضيع
حظو وهللا ا١تستعاف ،وعليو التكبلف ،وىو حسيب ونعم الوكيل» أ.ىػ.
ونقلو بدر الدين العيٍت ُب شرحو البخاري(ٕ) فقاؿ« :قاؿ القاضي عياض :وقد
وجد ذلك ُب زماننا كما أخرب بو عليو الصبلة والسبلـ .قاؿ الشيخ قطب الدين:
قلت :ىذا قولو مع توفر العلماء ُب زمانو فكيف بزماننا؟ قاؿ العبد الضعيف :ىذا قولو
مع كثرة الفقهاء والعلماء من ا١تذاىب األربعة وا﵀دثُت الكبار ُب زمانو فكيف بزماننا
الذي خلت الببلد عنهم وتصدرت اٞتهاؿ ابإلفتاء والتعُت ُب اجملالس والتدريس ُب
ا١تدارس؟ فنسخؿ السبلمة والعافية» أ.ىػ.
قاؿ أبو ذر غفر هللا لو :وال أجدين قادراً على متابعتهم فيما قالوا ،بل وهللا ما
أظن كبلمهم رٛتهم هللا إال انبعاً عن حرصهم وتقاىم ،وإف نفسي لتمنعٍت أمبلً وتفاؤالً
(ٔ) شرح السنة (ٔ)ٗ-ٖ/

(ٕ) عمدة القاري للعيٍت (ٕ)ٖٛ/
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وإال فإف زماننا أحق ٔتا قالوه من زماهنم وال ريب ،والتناقص الظاىر بُت ا١تتقدـ وا١تتخخر
خَت دليل على الًتاجع التدر٬تي؛ لكن اٟتديث ٭تكي حاالً مل ِ
أتت بعد فهو من
أمارات الساعة وسيخٌب  -إف شاء هللا تعاىل ٖ -تقيق ذلك بعد قليل.






قولو( :رؤساء) ،قاؿ النووي(ٔ)« :ضبطناه ُب البخاري رؤساً بضم ا٢تمزة وابلتنوين
ٚتع رأس وضبطوه ُب مسلم ىنا بوجهُت أحد٫تا ىذا ،والثاين رؤساء اب١تد ٚتع رئيس
وكبل٫تا صحيح واألوؿ أشهر»« .ويعرب ابلرأس عن الرئيس»(ٕ) ،و«رأس القوـ يرأسهم
رائسة :إذا صار رئيسهم ومقدمهم»(ٖ).
وقولو( :فأفتوا بغَت علم فضلوا وأضلوا) الضبلؿ ضد ا٢تدى(ٗ) والرشاد ،من
الضياع وا٢تبلؾ ،)٘(،قاؿ ابن فارس(« :)ٙوىو ضياع الشيء وذىابو ُب غَت حقو .يقاؿ:
ضل يضل ويضل ،لغتاف .وكل جائر عن القصد ضاؿ .والضبلؿ والضبللة ٔتعٌت.
ورجل ضليل ومضلل ،إذا كاف صاحب ضبلؿ وابطل».

(ٔ) شرح مسلم للنووي ( ،)ٕٕٗ/ٔٙووافقو اٟتافظ ُب الفتح (ٖٔ)ٕٛٗ/
(ٕ) ا١تفردات للراغب (صٕ)ٖٚ

(ٖ) النهاية البن األثَت (ٕ ،)ٔٚٙ/وانظر هتذيب اللغة (ٖٔ ،)ٗ٘/وا﵀كم وا﵀يط األعظم ()٘ٗٗ/ٛ
(ٗ) ٚتهرة اللغة (ٔ ،)ٔٗٚ/وا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٖٔ٘/ٛ
(٘) الصحاح (٘)ٔٚٗٛ/
( )ٙمعجم مقاييس اللغة (ٖ)ٖ٘ٙ/
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وقاؿ الراغب(ٔ)« :الضبلؿ العدوؿ عن الطريق ا١تستقيم ،ويضاده ا٢تداية ،قاؿ
ِ ِ ِِ
ضل فَِإ٪تَا ي ِ
ض ُّل َعلَْيػ َها﴾ ،ويقاؿ :الضبلؿ
تعاىلَ ﴿ :م ِن ْاىتَ َدى فَِإ٪تَا يَػ ْهتَدي لنَػ ْفسو َوَم ْن َ
َ

لكل عدوؿ عن ا١تنهج عمداً كاف أو سهواً يسَتاً كاف أو كثَتاً ،فإف الطريق ا١تستقيم
الذي ىو ا١ترتضى صعب جداً ...وإذا كاف الضبلؿ ترؾ الطريق ا١تستقيم عمداً كاف أو
سهواً قليبلً كاف أو كثَتاً صح أف يستعمل لفظ الضبلؿ ٦تن يكوف منو خطخ ما،
ولذلك نسب الضبلؿ إىل األنبياء وإىل الكفار وإف كاف بُت الضبللُت بوف بعيد ،أال
ض ًّاال فَػ َه َدى﴾ ،أي :غَت مهتد ١تا سيق إليك
ترى أنو قاؿ ُب النيب ﷺَ ﴿ :وَو َج َد َؾ َ

من النبوة» أ.ىػ .ومن ىذا الباب وقوعو ُب التعبَت عن النسياف(ٕ).

قولو( :فضلوا وأضلوا) أي ضلوا بفعلهم؛ فخضلوا من تبعهم .فكاف اإلضبلؿ
سببو الضبلؿ الغَت مقصود من صاحبو ،فلما أف ضل ىو أضل غَته ٦تن ٭تسن الرأي
بو .كما قد يكوف أيضاً اإلضبلؿ سبباً للضبلؿ ،فقصد وإرادة إضبلؿ الغَت ىو ضبلؿ
من ا١تريد ا١تتعمد ومن تبعو.
وإ٪تا وصفهم ابلضبللة ألف هللا عز وجل أنزؿ كتبو وأرسل رسلو ليعلمنا ديننا الذي
ارتضاه لنا ،و٢تذا حرـ ومنع االبتداع ،وأرشد إىل سؤالو ا٢تداية وٕتنب الغواية ،وسؤالو
ك بِِو ِع ْل ٌم﴾ ،و﴿قُ ْل
س لَ َ
رؤية اٟتق والتوفيق التباعو فقاؿ سبحانوَ ﴿ :وَال تَػ ْق ُ
ف َما لَْي َ
ِ
ِِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ
الصَرا َط الْ ُم ْستَ ِق َيم﴾.
َىذه َسبِيلي أ َْدعُو إِ َىل اَّلل َعلَى بَص ََتة أ ََان َوَم ِن اتػبَػ َع ٍِت﴾ ،و﴿ ْاىد َان ّ
وال يتختى كل ىذا إال ابلعلم ،فمن ابتغى السبلمة بغَته ضل الطريق إليها ،والضبلؿ

(ٔ) ا١تفردات ُب غريب القرآف (ص)ٜ٘ٓ

(ٕ) ٚتهرة اللغة لؤلزىري (ٔ ،)ٔٗٚ/والغريبُت للهروي (ٗ ،)ٖٔٔٚ/ومشارؽ األنوار لعياض (ٕ.)٘ٛ/
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فضياع وفقداف ا١تطلوب.
قاؿ ا١تظهري(ٔ)« :االنتزاع :اٞتذب واٞتر ،يعٍت :إف هللا تعاىل ال يقبض العلم من
بُت الناس على سبيل أف يرفعو من بينهم إىل السماء ،ولكن يقبض بقبض أرواح
العلماء حىت ال يًتؾ عا١تاً ،فإذا قبض العلماء بقي اٞتهاؿ ،فاٗتذ الناس قضاة وأئمة
جاىلُت ،فقاضيهم يقضى بغَت علم ،ومفتيهم يفيت بغَت علم ...قولو :فضلوا؛ أي :صار
قضاهتم والذين أفتوىم ضالُت وجعلوا قومهم ضالُت أيضاً ألنو من تبع جاىبلً يدلو على
سبيل الضبلؿ ،ومن تبع عا١تاً يدلو على سبيل الرشاد» أ.ىػ.
ومن طريف ما يستدؿ بو على ىذا قوؿ بشار بن برد  -الشاعر الضرير ١ -تا
ٍ
لسائل بصَت فما كاف منو إال أف أخذ بيده ليقوده ويدلو
عجز عن شرح موقع دا ٍر
بنفسو وأنشد قائبلً(ٕ):
َأ م َْعىىىىىىىىدُ َ صَىىىىىىىى م َصُ َ كَىىىىىىىى م ُ َ ُ َأ َ ُ َىىىىىىىى صصُ ُ ُ

قَىىىىَم ُ َ ىىىى اَكُ ََىىىى م ُ َ َىىىى كُُ صع مم َيىىىى صَتهَُِ م كَ مىىىى كُ ُ

ُ

ُ

(ٖ)
ِ ِ
ف أَلْ ِسنَػتُ ُك ُم
وأفاد السيوطي ُب تفسَت قوؿ ا١توىل تعاىلَ ﴿ :وَال تَػ ُقولُوا ل َما تَص ُ
الْ َك ِذب ى َذا ح َبل ٌؿ وى َذا حراـ لِتػ ْفتػروا علَى اَّللِ الْ َك ِذب إِف ال ِذين يػ ْفتػرو َف علَى اَّللِ
َ َ َُ َ
َ َ َ َ َ ََ ٌ َ َُ َ
َ
ِ
ب َال يػُ ْفلِ ُحو َف﴾ أف ابن أيب حاًب روى عن أيب نضرة قولو« :قرأت ىذه اآلية فلم
الْ َكذ َ

(ٔ) ا١تفاتيح شرح ا١تصابيح للمظهري (ٔ)ٖٔٓ/

(ٕ) ذكره :األصفهاين ُب األغاين (ٖ ،)ٔ٘ٚ/والراغب ُب ا﵀اضرات (ٕ ،)ٖٔ٘/والصفدي ُب نكث
ا٢تمياف ُب نكت العمياف (ص٘ٓٔ) ،وا١تستعصمي ُب الدر الفريد وبيت القصيد (ٖ ،)ٗ٘٘/وأبو
بكر الغرانطي ُب حدائق األزاىر (ص ٕٗٔ) دار الكتب والواثئق القومية ٖ٘ٗٔىػ.
(ٖ) الدر ا١تنثور ُب التفسَت اب١تخثور للسيوطي (٘)ٔٚ٘/
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وحق لو ىذا وىو عامل ٓتطورة األمر ،فبل يقدـ على
أزؿ أخاؼ الفتيا إىل يومي ىذا»ُ ،
ا٠تطر إال جاىل ،ويصور لنا الشاعر حاؿ اٞتاىل ا١تنساؽ خلف مثلو فيقوؿ(ٔ):
َىىىىىىَتُ ىىىىىى ص ُُ ىىىىىى َََُُىىىىىى نيُ َُ كىىىىىى ُ
وهبميىىىىىىىىىى ُْعُيىىىىىىىىىىَتاُقىىىىىىىىىىَتَُ ََت ىىىىىىىىىىَت ُ

ر نضُ ََتئىىىىىىىىىىىَئُ ىىىىىىىىىىى ُ ىىىىىىىىىىىَت
أْعىىىىىدُجىىىىىيُ ىىىىى ُ ىىىىى ُ ىىىىىَت

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

وانظر إىل ما يُنقل عن مالك ُب صفة القضاة ،ففي التوضيح(ٕ)« :قاؿ مالك ُب
الواضحة :ال أرى خصاؿ القضاة ٕتتمع اليوـ ُب أحد ،ولكن ٬تب أف يكوف عا١تاً
عدالً[ .قاؿ] ابن حبيب :فإف مل يكن عا١تاً ،فعاقبلً ورعاً؛ ألنو ابلعقل يسخؿ ،وابلورع
يقف ،فإذا طلب العلم وجده ،وإف طلب العقل مل ٬تده» أ.ىػ.
وما قالو ابن حبيب ىو الواجب على طبلب العلم؛ لكن التصدر للقضاء من مثل
ىذا ال ٭تسن ،و١تا ذكر الشوكاين قولو علق بقولو(ٖ)« :قلت :ماذا يصنع اٞتاىل العاقل
عند ورود مشكبلت ا١تسائل؟ وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كل خصومة ترد عليو
ومبلزمة سؤاؿ أىل العلم عنها ،واألخذ أبقوا٢تم مع عدـ ا١تعرفة ٟتقها من ابطلها ،وما
هبذا أمر هللا عباده فإنو أمر اٟتاكم أف ٭تكم ابٟتق وابلعدؿ وابلقسط ؤتا أنزؿ ،ومن
أين ١تثل ىذا العاقل العاطل عن حلية الدالئل أف يعرؼ حقيقة ىذه األمور ،بل من
أين لو أف يتعقل اٟتجة إذا جاءتو من كتاب أو سنة حىت ٭تكم ٔتدلو٢تاٍ ،ب قد عرؼ
اختبلؼ طبقات أىل العلم ُب الكماؿ والقصور واإلنصاؼ واالعتساؼ والتثبت
(ٔ) ذكره نشواف اٟتمَتي ُب اٟتور العُت (ص )ٕٖٙومل ينسب لنا قائلو.
(ٕ) التوضيح شرح ٥تتصر ابن اٟتاجب ٠تليل بن إسحاؽ ا١تالكي ()ٖٜٛ/ٚ
(ٖ) نيل األوطار للشوكاين ()ٖٓ٘/ٛ
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واالستعجاؿ والطيش والوقار والتعويل على الدليل والقنوع ابلتقليد ،فمن أين ٢تذا
اٞتاىل العاقل معرفة العايل من السافل حىت أيخذ عنو أحكامو وينيط بو حلو وإبرامو،
فهذا شيء ال يعرؼ ابلعقل ابتفاؽ العقبلء» أ.ىػ.






وأُخذ من قولو( :حىت إذا مل يبق عادلاً) ،فوائد ،منها مسخلة :جواز خلو الزماف
من ٣تتهد ،قاؿ اٟتافظ(ٔ)« :واستدؿ هبذا اٟتديث على جواز خلو الزماف عن ٣تتهد
وىو قوؿ اٞتمهور خبلفاً ألكثر اٟتنابلة وبعض من غَتىم ألنو صريح ُب رفع العلم
بقبض العلماء وُب ترئيس أىل اٞتهل ،ومن الزمو اٟتكم ابٞتهل وإذا انتفى العلم ومن
٭تكم بو استلزـ انتفاء االجتهاد واجملتهد .وعورض ىذا ْتديث :ال تزاؿ طائفة من أميت
ظاىرين حىت أيتيهم أمر هللا(ٕ) ...وأجيب أوالً :أبنو ظاىر ُب عدـ ا٠تلو ال ُب نفي
اٞتواز .واثنياً :أبف الدليل لؤلوؿ أظهر للتصريح بقبض العلم اترة وبرفعو أخرى ٓتبلؼ
الثاين ،وعلى تقدير التعارض فيبقى أف األصل عدـ ا١تانع .قالوا :االجتهاد فرض كفاية
فيستلزـ انتفاؤه االتفاؽ على الباطل ،وأجيب أبف بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء
العلماء فخما إذا قاـ الدليل على انقراض العلماء فبل ،ألف بفقدىم تنتفي القدرة
والتمكن من االجتهاد وإذا انتفى أف يكوف مقدوراً مل يقع التكليف بو ،ىكذا اقتصر
عليو ٚتاعة وقد تقدـ ُب ابب تغَت الزماف حىت تعبد األواثف ُب أواخر كتاب الفنت ما
(ٔ) فتح الباري (ٖٔ)ٕٛٚ-ٕٛٙ/
(ٕ) صحيح البخاري (ٖٔٔ ،)ٚمن حديث ا١تغَتة بن شعبة ،ومسلم من حديث جابر ( ، )ٔ٘ٙومن
حديث ثوابف (ٕٓ.)ٜٔ
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يشَت إىل أف ٤تل وجود ذلك عند فقد ا١تسلمُت هببوب الريح اليت هتب بعد نزوؿ
عيسى عليو السبلـ فبل يبقى أحد ُب قلبو مثقاؿ ذرة من اإلٯتاف إال قبضتو ويبقى شرار
الناس فعليهم تقوـ الساعة وىو ٔتعناه عند مسلم كما بينتو ىناؾ فبل يرد اتفاؽ
ا١تسلمُت على ترؾ فرض الكفاية والعمل ابٞتهل لعدـ وجودىم».
إىل أف قاؿ« :وٯتكن أف تنزؿ ىذه األحاديث على الًتتيب ُب الواقع فيكوف أوالً:
رفع العلم بقبض العلماء اجملتهدين االجتهاد ا١تطلقٍ ،ب ا١تقيد اثنياً ،فإذا مل يبق ٣تتهد
استووا ُب التقليد لكن رٔتا كاف بعض ا١تقلدين أقرب إىل بلوغ درجة االجتهاد ا١تقيد من
بعض  -وال سيما إف فرعنا على جواز ٕتزئ االجتهاد  -ولكن لغلبة اٞتهل يقدـ أىل
اٞتهل أمثا٢تم وإليو اإلشارة بقولو :اٗتذ الناس رؤوساً جهاالً .وىذا ال ينفي ترئيس بعض
من مل يتصف ابٞتهل التاـ ،كما ال ٯتتنع ترئيس من ينسب إىل اٞتهل ُب اٞتملة ُب زمن
أىل االجتهاد» أ.ىػ.
ومنها قوؿ الكوراين(ٔ)« :مل يبق عا١تاً ،نكرة ُب سياؽ النفي تدؿ على أف الضبلؿ
منتف ما داـ عامل موجوداً ُب كل قطر يدفع الشبو ويقوؿ ُب الدين ابلعلم .وىذا موجود
ُب ىذه األمة إىل آخر الدىر لقولو :لن تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اٟتق»،
(ٕ)

وللكرماين

(ٗ)

ُب اٟتديث كبلـ طويل أنكره عليو الكوراين(ٖ) ،والربماوي

(ٔ) الكوثر اٞتاري للكوراين (ٔ)ٕٔ٘/
(ٕ) الكواكب الدراري للكرماين (ٕ)ٜٚ/
(ٖ) الكوثر اٞتاري (ٔ)ٕٔ٘/
(ٗ) البلمع الصبيح (ٕ)ٖٕ/
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االستطراد بذكره كبَت فائدة.
قاؿ اٟتافظ(ٔ)« :وُب ىذا اٟتديث اٟتث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس
اٞتهلة ،وفيو أف الفتوى ىي الرايسة اٟتقيقية وذـ من يقدـ عليها بغَت علم .واستدؿ بو
اٞتمهور على القوؿ ٓتلو الزماف عن ٣تتهد و﵁ األمر يفعل ما يشاء» أ.ىػ.
قلت :التحذير من ترئيس اٞتهلة مسخلة نظرية ال ٯتكن ٖتققها إال ابلتناصح
والتواصي ،وإال فلرٔتا صاؿ ا٢توى على العقل وغلبت ا١تصاّب الشخصية على العامة
فقدـ َمن بيده األمر :من ال يستحقّ ،تامع فكر أو مذىب أو نسب أو غَته من
ا١تادايت ،وىكذا إ ْف وضع األمر بيد اٟتاكم فلرٔتا منع من ىو أىل ٢تا فخسهم ُب ٖتجيم
نشر العلم.
وعليو فالتحذير إ٪تا يتصور ُب حق ا١تستفيت  -طالب العلم  -أف ٭ترص على
األخذ ٦تن يعرؼ ويشتهر ابلتقى والعلم؛ ويطالب ابلدليل ما أمكن.
وا٠تبلصة أف وقوع بعض ىذه األحواؿ ُب بعض األماكن دوف بعض ،وُب بعض
األزماف دوف بعض؛ جائز ،إال أف استحكاـ األمر وٖتققو على الوجو التاـ لن يكوف إال
قرب الساعة فهو من عبلماهتا وهللا ا١تستعاف.

(ٔ) فتح الباري (ٔ)ٜٔ٘/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:م م
[ٕٕٔ  ]-محدثـا مأبو مخقـؿة مثـا مؼعؼوب مغا مأبي مسن مصاحل مضال :مضال مابنم
ذفاب:موظؽنمسروةمذندثمسنمشنران،مأغهمضالمؼوعاً:مصؾؿامتوضأمسـؿانمضال:مواهللم
ألحدثـؽممحدؼـاً مظوالمآؼةميفمطؿابماهللمسزموجلمعامحدثؿؽؿوه ،مإغيممسعتمردولم
اهللمﷺ مؼؼول :مالمؼؿوضأمرجلمصققلنماظوضوءمثممؼصؾيماظصالةمإالمشػرمظهمعام
بقـهموبنيماظصالةماظيتمؼصؾقفا.مضالمسروة:ماآلؼة:م﴿إِنَّماظَّذِؼنَمؼَؽْؿُؿُونَمعَامَأ ِغزَ ْظـَامعِنَم
ا ْظؾ َِّقـَاتِموَا ْظفُدَىم ِعنِم َبعِدِمعَامبَقَّـَّاهُمظِؾـَّاسِمصِيماظْ ِؽؿَابِمأُو َظؽِكَمؼَ ْؾ َع ُـفُمُماظ َّؾهُم َوؼَ ْؾ َعـُفُمُم
اظؾَّا ِسـُونَ﴾ .م
سنده صحيح ،وشيخ ا١تصنف ىو ابن إبراىيم بن سعد ،وصاّب ىو ابن كيساف.
واٟتديث هبذا السياؽ أخرجو مسلم ُب الصحيح(ٔ) من طريق ا١تصنف .وأخرجو
البخاري(ٕ) من طريق إبراىيم بو ،معقباً بو طريق عطاء عن ٛتراف ،ومل يذكر فيو شيخو؛
(٘)

فكاف ظاىر صنيعو التعليق ،وبذلك جزـ :الكرماين(ٖ) ،والكوراين(ٗ) ،وابن ا١تلقن

وقاؿ« :قاؿ أبو نعيم اٟتافظ :مل يذكر البخاري شيخو فيو ،وال أدري ىو معقب

(ٔ) صحيح مسلم ()ٕٕٚ

(ٕ) صحيح البخاري (ٓ)ٔٙ
(ٖ) الكواكب الدراري للكرماين (ٕ)ٕٜٓ/
(ٗ) الكوثر اٞتاري للكوراين (ٔ)ٖٜٓ/

(٘) التوضيح شرح اٞتامع الصحيح البن ا١تلقن (ٗ)ٔٛٙ/
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ٟتديث إبراىيم بن سعد ،عن الزىري نفسو أو أخرجو عن إبراىيم ببل ٝتاع» أ.ىػ.
وسبق أاب حفص ابن ا١تلقن عبلء الدين مغلطاي فيما حكاه ابن حجر ُب
التغليق(ٔ) ،وأجاب عنو بقولو« :وليس كذلك؛ بل ىو معطوؼ على اإلسناد األوؿ»،
واستشهد ّتزـ ا١تزي ُب ٖتفة األشراؼ كوف البخاري رواه ابلسند األوؿ ،يعٍت عن عبد
العزيز األويسي عن إبراىيمٍ ،ب أخرب عن نفسو أبنو وجده مصرحاً بو ُب رواية أليب
عوانة ُب صحيحو ،فثبت أنو موصوؿ لديو.
لكن العيٍت بعد اطبلعو على ْتث اٟتافظ ُب الكتابُت أىب قبوؿ ىذا التفصيل
وادعى أف غاية األمر قياـ االحتماؿ بكونو معقباً أو معلقاً كوف صورتو صورة
التعليق(ٕ) .وأجاب اٟتافظ بقولو(ٖ)« :ظهور الرجحاف ُب مثل ىذا ٍ
كاؼ ،وىو موجود،
ومل يُدع القطع حىت يُطالب بنفي االحتماؿ».
ووافق اٟتافظ ُب إثبات الوصل :مشس الدين الربماوي ُب تعقبو الكرماين .وزكراي
األنصاري ،وشهاب الدين القسطبلين(ٗ).
واتبع صاّب بن كيساف ُب عروة :ابنو ىشام عند مسلم وغَته(٘) ،لكنو مل يذكر
(ٔ) تغليق التعليق البن حجر (ٕ)ٖٔٓ/
(ٕ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيٍت (ٖ)ٕٔ/
(ٖ) انتقاض االعًتاض البن حجر (ٔ)ٔٛٓ/

(ٗ) البلمع الصبيح للربماوي (ٕ ،)ٜٖٔ/منحة الباري لؤلنصاري (ٔ ،)ٗٗٓ/إرشاد الساري القسطبلين
(ٔ)ٕٗ٘/
(٘) صحيح مسلم ( ،)ٕٕٚومصنف عبد الرزاؽ (ٔ ،)ٗ٘/ومصنف ابن أيب شيبة (ٕ ،)ٜٔ٘/ومسند
أٛتد (ٔ ،)ٕٗٙ/ومسند اٟتميدي (ٔ ،)ٜٔٙ/وكربى سنن النسائي (ٔ.)ٖٔٗ/
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قوؿ أبيو ُب توقع اآلية ا١تعنية ،و٢تذا ١تا رواه مالك بن أنس عنو أعمل فيها رأيو
اٟتسنَ ِ
فقاؿ(ٔ)« :أراه يريد ىذه اآلية﴿ :وأَقِِم الص َبلةَ طَر َُِب النػ َها ِر وُزلًَفا ِمن اللْي ِل إِ
ات
ف
ْ
َ
َ
َ
َ
ََ
ي ْذ ِىنب السيِئ ِ
ات َذلِ َ ِ ِ ِ
ين﴾».
ُ ْ َ َّ
ك ذ ْكَرى للذاك ِر َ
واتبعهما – أعٍت عروة وعطاء  -عن ٛتراف :زيد بن أسلم ،وجامع بن شداد،
وبكَت بن عبد هللا األشج ،ومعاذ بن عبد الرمحن التيمي ،ودمحم بن ادلنكدر ٚتيعهم
بلفظ ٥تتصر عند مسلم(ٕ) .وموسى بن طلحة ،ومعبد اجلهٍت ،وعبد الكرمي بن أيب
ادلخارق وىو ضعيف ،وعبد ادللك بن عبيد السدوسي ٣تهوؿ ،ورلاىد وال يصح،
وسعيد بن إايس اجلريريٚ ،تيعهم عند البزار بلفظ ٥تتصر(ٖ) .واتبعهم :أبو سلمة بن
عبد الرمحن عند البيهقي(ٗ) ،وعثمان بن عبد هللا بن موىب عند عبد بن ٛتيد(٘)،
ىذا ما وقع يل من غَت ٍ
قصد وال تتبع.






قولو( :قال ابن شهاب :ولكن عروة حيدث عن محران) القائل ىو صاّب ،وفيو
يستدرؾ الزىري ،فإف لو ُب ىذا اٟتديث عن ٛتراف شيخاف ساؽ البخاري رواية األوؿ
منهما وىو عطاء بن يزيد الليثيٍ ،ب عقبها برواية عروة ،وبُت لفظيهما اختبلؼ ،قاؿ
(ٔ) موطخ مالك (ٕ ،)ٗٔ/وصحيح ابن حباف (ٖ ،)ٖٔ٘/ومستخرج أيب عوانة (ٔ ،)ٖٜٓ/وشعب اإلٯتاف
للبيهقي (ٗ)ٕ٘ٔ/
(ٕ) صحيح مسلم حديث رقم ()ٕٕٜو (ٖٕٔ) ،)ٕٖٕ( ،و(ٕ٘ٗ)
(ٖ) مسند البزار (ٕ)ٛٛ-ٚٛ/
(ٗ) السنن الكربى (ٔ)ٕٙ/
(٘) مسند عبد بن ٛتيد (صٓ٘)
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ابن حجر(ٔ)« :يعٍت أف شيخي ابن شهاب اختلفا ُب روايتهما لو عن ٛتراف عن
صفة ،وعروة على ٍ
عثماف ،فحدثو بو عطاء على ٍ
صفة ،وليس ذلك اختبلفاً وإ٪تا ٫تا
حديثاف متغايراف» أ.ىػ.
واٟتديث اآلخر الذي ىو من طريق عطاء بن يزيد الليثي عن ٛتراف لفظو« :أنو
رأى عثماف بن عفاف دعا إبانء فخفرغ على كفيو ثبلث مرار فغسلهماٍ ،ب أدخل ٯتينو ُب
اإلانء فمضمض واستنشقٍ ،ب غسل وجهو ثبلاثً ،ويديو إىل ا١ترفقُت ثبلث مرارٍ ،ب
مسح برأسوٍ ،ب غسل رجليو ثبلث مرار إىل الكعبُتٍ ،ب قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ﷺ:
من توضخ ٨تو وضوئي ىذاٍ ،ب صلى ركعتُت ال ٭تدث فيهما نفسو ،غفر لو ما تقدـ
من ذنبو» ،متفق عليو(ٕ).
فيكوف ا١تصنف ىنا اقتصر على حديث عروة ُب فضل الوضوء ١توضع الشاىد منو
لكتابو.
قولو( :فلما توضأ عثمان قال) يستشعر من اللفظ أف ٛتراف حدث ابٟتديث
كامبلً لكن الزىري أخذه من شيخُت ،فروى عطاء أولو وىو صفة وضوء عثماف،
وعروة آخره وىو فضلو ،وفضل الصبلة بعده .وكل من اتبعهما عن ٛتراف ذكر جزء
عروة؛ أعٍت فضل الوضوء ال صفتو ،لكن يشكل عليو أف بُت اللفظُت اختبلؼ ولو
كاف ٛتراف ٚتعهما ُب ٣تلس مل ٮتتلف اللفظ كلياً ،وأيٌب اٞتمع بُت اللفظُت.

(ٔ) فتح الباري (ٔ .)ٕٙٔ/وبنحو قولو قاؿ زكراي األنصاري ُب منحة الباري (ٔ)ٗٗٓ/

(ٕ) البخاري ( ، )ٜٔ٘ومسلم ()ٕٕٙ
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قولو( :وهللا ألحدثنكم حديثاً لوال آية ص  كتاب هللا عز وجل ما حدثتكموه)
سبق ٨تو ىذا من كبلـ أيب ىريرة  ،)ٔ(وقولو ىنا( :لوال آية ص  كتاب هللا) ،صحفها
بعض الرواة إىل (لوال أنو ُب كتاب هللا) قاؿ اٟتافظ(ٕ)« :قولو (لوال آية) ،زاد مسلم (ُب
كتاب ﵁) ،وألجل ىذه الزايدة صحف بعض رواتو آية فجعلها (أنو) ابلنوف ا١تشددة
وهباء الشخف» ،وكخف اٟتافظ ْتكمو ابلتصحيف يُنهي البحث ُب االحتماؿ.
وأفاد أبو الفضل عياض أف أاب الوليد الباجي ىو من ذكره ابلنوف قاؿ(ٖ)« :وقد
اختلف رواة ا١توطخ عن مالك ُب ىذين اللفظُت» ،وكذا قاؿ أبو بكر ابن العريب(ٗ)،
زاد« :ابلنوف ىي رواية ٭تِت بن ٭تِت ،والصحيح ما رواه :مسلم والقعنيب».
وكذا ىو ُب ا١تطبوع من رواية ٭تِت الليثي(٘) ،ونسب ابن عبد الرب ،والقنازعي الياء
البن بكَت وطائفة( ،)ٙوخالفهم الباجي( )ٚفجعل النوف ليحِت وابن بكَت ،والياء أليب

(ٔ) األثر رقم ()ٔٓٚ
(ٕ) فتح الباري (ٔ)ٕٙٔ/
(ٖ) إكماؿ ا١تعلم (ٕ)ٔٚ/
(ٗ) ا١تسالك ُب شرح موطخ مالك (ٕ ،)ٔٔٓ/والقبس ُب شرح موطخ مالك (ص٘٘ٔ) كبل٫تا البن العريب.

(٘) ا١توطخ بتحقيق عبد الباقي (ٔ ،)ٖٓ/وبتحقيق األعظمي (ٕ ،)ٗٓ/وأشار ىذا ُب اٟتاشية إىل ا٠تبلؼ
فقاؿ« :هبامش األصل آية البن بكَت والقعنيب».
( )ٙاالستذكار (ٔ )ٜٔٚ/البن عبد الرب ،وتفسَت ا١توطخ (ٔ )ٖٔٚ/أليب مطرؼ القنازعي.
( )ٚا١تنتقى ُب شرح ا١توطخ للباجي (ٔ)ٚٔ/
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مصعب الزىري(ٔ).
فعلى قوؿ عروة ال يصح إال الياء ،وعلي قوؿ مالك ٭تتمل الوجهُت الياء والنوف.
فعلى األوؿ يكوف ا١تعٌت :لوال اآليةُ اليت َحرجت كتماف العلم .وعلى الثاين :لوال أف

معٌت ما أحدثكم بو ُب كتاب هللا ما حدثتكم بو لئبل تتكلوا ،انتهى ملخصاً من كبلـ

أيب الوليد الباجي(ٕ).

قولو( :إين مسعت رسول هللا ﷺ يقول :ال يتوضأ) اختلف اللغويوف ُب ضبط
الوضوء بُت الفتح والضم السم ا١تاء وفعل ا١تتوضي ،وال أجد من نفسي نشاطاً لطرقو.
قاؿ ابن قتيبة(ٖ)« :ىو من الوضاءة ،والوضاءة النظافة واٟتسن ،ومنو قيل :فبلف وضيء
وضيء الوجو أي نظيفو وحسنو ،فكخف الغاسل لوجهو وضخه أي نظفو اب١تاء وحسنو.
ومن غسل يده أو رجلو أو عضواً من أعضائو أو سكن من شعث رأسو اب١تاء فقد
وضخه» أ.ىػ.
زاد األنباري(ٗ)« :الدليل على ىذا قوؿ النيب ﷺ :توضخوا ٦تا غَتت النار(٘).
(٘)
الزُىومة .وذلك أف ٚتاعة من األعراب
النار  .معناه :اغسلوا أيديكم ،ونظفوىا من ُّ

(ٔ) قلت :وىو ُب ا١تطبوع من رواية أيب مصعب الزىري ابلياء (ٔ .)ٖٖ/ومن رواية سويد بن سعيد اٟتداثين
ابلنوف (ٔ )٘ٛ/دار الغرب اإلسبلمي ٜٜٗٔـ.
(ٕ) ا١تنتقى شرح ا١توطخ (ٔ ،)ٚٔ/و٨توه ُب التمهيد البن عبد الرب (ٕٕ ،)ٕٖٔ/وإكماؿ ا١تعلم (ٕ)ٔٙ/
لعياض.
(ٖ) غريب اٟتديث البن قتيبة (ٔ)ٖٔ٘/
(ٗ) الزاىر ُب معاين كبلـ الناس (ٔ)ٖٜ/

(٘) رواه أٛتد ُب ا١تسند ( )ٕٚٓ/ٕٙمن حديث أيب ىريرة ،بسند صحيح ،ورواه أبسانيد فيها مقاؿ عن أيب
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كانوا ال يغسلوف أيديهم من الزىومة ،ويقولوف :فقدىا ُّ
أشد علينا من ر٭تها .فخمر النيب
بتنظيف اليد منها .وروى األصمعي عن أيب ىبلؿ عن قتادة أنو قاؿ :من غسل يده
فقد توضخ» أ.ىػ.
«وُب الشرع :الغسل وا١تسح على أعضاء ٥تصوصة ،وقيل :إيصاؿ ا١تاء إىل
األعضاء األربعة مع النية»(ٔ) ،قولو( :رجل) ذكر الرجل ىنا ال مفهوـ لو ،وتشاركو
ا١ترأة ،وقد ورد ُب بعض ألفاظو بدالً عن رجل :عبد ،وأحد ،ومسلم(ٕ) ،وأُطلق فقاؿ:

من توضخ(ٖ).

(فيحسن الوضوء) «يعٍت أيٌب بو على أكمل ا٢تيئات والفضائل ،وتقديره فيحسن
ُب وضوئو»(ٗ) ،وإحساف الوضوء إ٘تامو(٘)ٔ ،تعٌت عدـ االقتصار على الواجب وصفة
اإلجزاء ،بل يتتبع سننو وصفة الكماؿ فيو ،قاؿ أبو زكراي ٤تي الدين بن شرؼ
النووي(« :)ٙأي أيٌب بو اتماً بكماؿ صفتو وآدابو .وُب ىذا اٟتديث :اٟتث على
أيب موسى (ٕٖ ،)ٗٚٚ/وأنس ()ٕٜٙ/ٕٙ

(ٔ) التعريفات للجرجاين (صٖٕ٘)
(ٕ) مسلم (ٖٕٗ)
(ٖ) مسلم ()ٕٕٙ
(ٗ) من كبلـ الباجي ُب ا١تنتقى شرح ا١توطخ (ٔ)ٚٔ/

(٘) ابن اٞتوزي ُب كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت (ٔ)ٔ٘ٓ/
( )ٙشرح مسلم (ٖ ،)ٔٔٔ/وبنحوه قاؿ الكرماين ُب الكواكب الدراري (ٕ ،)ٕٔٓ/ومشس الدين الربماوي
ُب البلمع الصبيح (ٕ .) ٜٔٗ/وأسهب تقي الدين ابن دقيق العيد ُب شرح اٟتديث ُب كتابو شرح
اإل١تاـ أبحاديث األحكاـ (ٖ ،)٘ٔٗ-ٗٓٔ/وذكر فيو فوائد ٭تسن ابلطالب مراجعتها للفائدة.
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االعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطو والعمل بذلك واالحتياط فيو واٟترص على أف
يتوضخ على وجو يصح عند ٚتيع العلماء ،وال يًتخص ابالختبلؼ فينبغي أف ٭ترص
على التسمية ،والنية ،وا١تضمضة ،واالستنشاؽ ،واالستنثار ،واستيعاب مسح الرأس،
ومسح األذنُت ،ودلك األعضاء ،والتتابع ُب الوضوء وترتيبو ،وغَت ذلك من ا١تختلف
فيو ،وٖتصيل ماء طهور ابإلٚتاع» أ.ىػ.
قولو( :مث يصلي الصالة) قاؿ أبو القاسم الراغب األصفهاين(ٔ)« :والصبلة؛ قاؿ
كثَت من أىل اللغة :ىي الدعاء ،والتربيك التمجيد ،يقاؿ :صليت عليو ،أي :دعوت
ك
لو وزكيت ...وصبلة هللا للمسلمُت ىو ُب التحقيق :تزكيتو إايىم .وقاؿ﴿ :أُولَئِ َ

ات ِم ْن َرّهبِِ ْم َوَر ْٛتَةٌ﴾ ،ومن ا١تبلئكة ىي الدعاء واالستغفار ،كما ىي من
صلَ َو ٌ
َعلَْي ِه ْم َ
ِ
يب﴾ .والصبلة اليت ىي العبادة
صلُّو َف َعلَى النِ ِّ
الناس قاؿ تعاىل﴿ :إِف اَّللَ َوَم َبلئ َكتَوُ يُ َ

ا١تخصوصة ،أصلها :الدعاء ،وٝتيت ىذه العبادة هبا كتسمية الشيء ابسم بعض ما

يتضمنو ،والصبلة من العبادات اليت مل تنفك شريعة منها ،وإف اختلفت صورىا ْتسب
ِِ
وات﴾ ،وقاؿ
ُت كِتَ ًااب َم ْوقُ ً
شرع فشرع .ولذلك قاؿ﴿ :إِف الص َبلةَ َكانَ ْ
ت َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
بعضهم :أصل الصبلة من الصلى ،قاؿ :ومعٌت صلى الرجل ،أي :أنو ذاد وأزاؿ عن
نفسو هبذه العبادة الصلى الذي ىو انر هللا ا١توقدة» أ.ىػ.
وقاؿ أبو بكر األنباري(ٕ)« :والصبلة تنقسم ُب كبلـ العرب على ثبلثة أقساـ:
ص ِّل
تكوف الصبلة ا١تعروفة اليت فيها الركوع والسجود؛ كما قاؿ عز وجل﴿ :فَ َ
(ٔ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (صٓ)ٜٗٔ-ٜٗ
(ٕ) الزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنباري (ٔ)ٗٗ/
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ات ِم ْن
َو ْا٨تَْر﴾ .وتكوف الصبلة :الًتحم من ذلك قولو عز وجل﴿ :أُولَئِ َ
صلَ َو ٌ
ك َعلَْي ِه ْم َ
َرّهبِِ ْم َوَر ْٛتَةٌ﴾ ،وتكوف الصبلة :الدعاء ،من ذلك الصبلة على ا١تيت ،معناه :الدعاء لو،
ألنو ال ركوع وال سجود فيها .ومن ذلك قوؿ النيب ﷺ(ٔ)« :إذا دعي أحدكم إىل

فليص ِّل» .معناه :فليدع ٢تم
طعاـ فليجب ،فإف كاف مفطراً فليخكل ،وإف كاف صائماً َ
ابلربكة» أ.ىػ.

وُب صحيح البخاري(ٕ) ُب صبلة هللا على نبيو ﷺ« :قاؿ أبو العالية :صبلة
هللا :ثناؤه عليو عند ا١تبلئكة ،وصبلة ا١تبلئكة الدعاء ،قاؿ ابن عباس :يصلوف:
يربكوف» ،وقوؿ ابن عباس  رواه الطربي ُب التفسَت(ٖ) وعقبو بقولو« :وقد ٭تتمل أف
يقاؿ :إف معٌت ذلك :أف هللا يرحم النيب ﷺ ،وتدعو لو مبلئكتو ويستغفروف،
وذلك أف الصبلة ُب كبلـ العرب من غَت هللا إ٪تا ىو دعاء» .قاؿ اٟتسُت بن مسعود
البغوي(ٗ)« :وقيل :الصبلة من هللا :الرٛتة ،ومن ا١تبلئكة :االستغفار ،ومن ا١تؤمنُت:
الدعاء».

ٔ
( ) رواه مسلم (ٖٔٗٔ) من حديث أيب ىريرة .ولفظو« :إذا دعي أحدكم فليجب ،فإف كاف صائماً
فليصل ،وإف كاف مفطراً فليطعم»

(ٕ) صحيح البخاري ( ،)ٕٔٓ/ٙوقوؿ ابن عباس ُب تفسَت ابن جرير ،وكذا أفاد ابن حجر ُب تغليق التعليق
(ٗ)ٕٛٙ/
(ٖ) جامع البياف البن جرير (ٕٓ)ٖٕٓ/
(ٗ) شرح السنة (ٖ)ٜٔٛ/
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فقولو( :مث يصلي الصالة)« ،أي :صبلة من جنس الصلوات ،ولذلك أطلقو،
و٬توز أف يكوف إشارة إىل إحدى الصلوات ا٠تمس ،لكوهنا مكفرات ١تا بينهن» ،قالو
الكوراين(ٔ).
قولو( :إال غفر لو ما بينو وبُت الصالة اليت يصليها) ،قولو( :اليت يصليها) ورد
ُب لفظ (حىت يصليها) ،وُب آخر (وبُت الصبلة اليت تليها) ،وٙتة ألفاظ أخرى ٚتعها
ومل يستوعب :عياض ُب شرح مسلم(ٕ).
فعلى لفظ كتابنا ُخص الفضل ٔتا بُت انتهاء الوضوء إىل فراغو من الصبلة اليت

توضخ ٢تا ،فيكوف «يشمل اٟتاصل ُب الصبلة كالنظرة ا﵀رمة الواقعة ُب نفس
الصبلة»(ٖ).

قاؿ أبو الوليد الباجي(ٗ)« :ومعٌت ىذا  -وهللا أعلم  -أف ثواب ما فعلو من
الوضوء الذي أحسن فيو ،والصبلة بعده أكثر من إٍب ما يفعلو من ا١تعاصي بُت
الصبلتُت ولذلك قاؿ مالك رٛتو هللا أراه يريد ىذه اآليةَ ﴿ :وأَقِِم الص َبل َة طََر َُِب النػ َها ِر
ات َذلِ
ات ي ْذ ِىنب السيِئ ِ
وزلًَفا ِمن اللي ِل إِف ا ْٟتسنَ ِ
ك ِذ ْكرى لِلذاكِ
ِ
ر
ين﴾» ،وقاؿ أبو
َ
َ
ْ
َ
َُ َ ْ
ّ
ُ
َ
َ
ََ

(ٔ) الكوثر اٞتاري (ٔ)ٖٜٓ/
(ٕ) إكماؿ ا١تعلم لعياض (ٕ)ٔ٘/
(ٖ) قالو الكرماين ُب الكواكب الدراري (ٕ)ٕٔٓ/
(ٗ) ا١تنتقى شرح ا١توطخ للباجي (ٔ)ٚٔ/
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عمر(ٔ)« :والقوؿ ُب ىذا عندي كالقوؿ ُب حديثو ﷺ :اٞتمعة إىل اٞتمعة كفارة
١تا بينهما والعمرة إىل العمرة كفارة ١تا بينهما» ،يريد استثناء الكبائر وهللا تعاىل أعلم.
قاؿ أبو حفص سراج الدين ابن ا١تلقن(ٕ)« :قد سلف أف ا١تراد هبذا وأمثالو غفراف
الصغائر ...وُب اٟتديث اآلخر :الصلوات ا٠تمس ،واٞتمعة إىل اٞتمعة ،ورمضاف إىل
رمضاف مكفرات ١تا بينهن إذا اجتنبت الكبائر .ال يقاؿ :إذا كفر الوضوء فماذا تكفر
الصبلة؟ وإذا كفرت الصبلة ماذا تكفر اٞتمعات ورمضاف؟ وكذا صياـ عرفة يكفر
سنتُت ،ويوـ عاشوراء كفارة سنة ،وإذا وافق أتمينو أتمُت ا١تبلئكة غفر لو ما تقدـ من
ذنبو؛ ألف ا١تراد أف كل واحد من ىذه ا١تذكورات صاّب للتكفَت ،فإف وجد ما يكفره
من الصغائر كفره ،وإف مل يصادؼ صغَتة كتبت لو حسنات ورفعت لو درجات ،وإف
صادؼ كبَتة أو كبائر ومل يصادؼ صغَتة رجا أف ٮتفف منها» أ.ىػ.
قولو( :قال عروة :اآلية﴿ :إِن ال ِذين ي ْكتُمون ما أنْـزلْنا ِمن الْبـيِن ِ
ات وا ْذلُدى ِم ْن
ّ
ُ
اس ِص  ال ِ
ْكت ِ
بـ ْع ِد ما بـيـناهُ لِلن ِ
اب أُولئِك يـلْعنُـ ُه ُم اَّللُ ويـلْعنُـ ُه ُم الال ِعنُون﴾ ).مضى ُب
أثر أيب ىريرة برقم ( )ٔٓٚالكبلـ على ىذه اآلية .وُب حديث الباب مل يذكر عثماف

 اآلية ،و٢تذا خاض الناس فيها ،فعُت عروة ىذه اآلية ،وقاؿ مالك« :أراه يريد ىذه
ات ي ْذ ِىنب السيِئ ِ ِ
اآلية﴿ :وأَقِِم الص َبل َة طَر َُِب النػها ِر وزلًَفا ِمن اللي ِل إِف ْ ِ
ك
ات َذل َ
اٟتَ َسنَ ُ ْ َ َّ
َ َ َُ َ ْ
َ

(ٔ) التمهيد البن عبد الرب (ٕٕ)ٕٕٔ/
(ٕ) التوضيح (ٗ)ٜٔٛ/
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ِذ ْكرى لِلذاكِ
ِ
ين﴾» .وصوب العيٍت(ٔ) قوؿ عروة ،وقاؿ ابن حجر(ٕ)« :وما ذكره عروة
ر
َ
َ
راوي اٟتديث ابٞتزـ أوىل».
داع ،فكبل القولُت توقع خاص ابلراوي؛ لو وجهو
قلت :مل أر لتكلف التصويب ٍ
كما سبق ذكره ،وهللا تعاىل أعلم .واب﵁ تعاىل التوفيق.

(ٔ) عمدة القاري (ٖ)ٕٔ/
(ٕ) فتح الباري (ٔ)ٕٙٔ/

ٖ٘ٛ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:م م
[ٖٕٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامحفاجمبنمربؿدمسنمذعؾةمسنماهلقـممسنم
ساصممبنمضؿرة:مأغهمرأىمأغاداًمؼؿؾعونمدعقدمبنمجؾري،مصـفاػمموضال:مإنمصـقعؽمم
ػذامعذظةمظؾؿابعموصؿـةمظؾؿؿؾوع.م م
سنده حسن ،ألجل ا٢تيثم بن حبيب ،وعاصم .ومن طريق حجاج رواه
الدارمي(ٔ) .ورواه من طريق شعبة :ابن أيب شيبة ،وعبد هللا بن أٛتد ،وأبو أٛتد ابن
عدي ،والبيهقي ،وا٠تطيب(ٕ) .ورواه الدارمي(ٖ) أيضاً من طريق مغَتة عن ابن جبَت،
بسند اتلف.






ولفظ األثر مل يوضح الناىي ا١تتكلم ،فيحتمل كونو الرائي أعٍت عاصماً ،أو ا١ترئي
أي ابن جبَت .وُب رواية مغَتة ما يدؿ على الثاين لوال ضعفها .وُب رواية ابن أيب شيبة
عاصم سعيداً ما يدؿ أف الكبلـ والنهي لو .إال أف رواية البيهقي سقط منها
مل يذكر
ٌ
فجعل الكبلـ لسعيد.
عاصم ُ

(ٔ) سنن الدارمي (ٔ)ٜٗٗ/

(ٕ) مصنف ابن أيب شيبة (٘ ،)ٖٕٓ/الزىد ألٛتد (ص ،)ٔٚٙوالعلل ومعرفة الرجاؿ لو (ٕ،)ٗٗٚ/
الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ البن عدي ( ،)ٖٛٚ/ٙا١تدخل إىل السنن الكربى (صٕٖٓ) ،والزىد
الكبَت (ص )ٔٗٚكبل٫تا للبيهقي  .اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٔ)ٖٜٙ/
(ٖ) سنن الدارمي (ٔ)ٗ٘ٔ/
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وورد ٨توه لعمر بن ا٠تطاب  حيث روى ابن أيب شيبة وغَته عن سليم بن
حنظلة قاؿ(ٔ)« :أتينا أيب بن كعب لنتحدث معو فلما قاـ ٯتشي قمنا ٪تشي معو فلحقو
عمر فرفع عليو الدرة فقاؿ :اي أمَت ا١تؤمنُت اعلم ما تصنع؟ قاؿ :ما ترى فتنة للمتبوع
مذلة للتابع».
وتتابع السلف وأىل العلم والفضل على طرؽ ىذه األمور لتنبيو الغفلة ،وٖتذيراً

من خطرىا ،وعقد أبو الفداء إٝتاعيل بن كثَت ُب تفسَته(ٕ) فصبلً مفيداً ُب ا٠تموؿ

والتواضع لتعلقو بوصية لقماف ،ساؽ فيو آاثراً كثَتة ،وقد مضى ىنا الكبلـ على ىذا
الباب ُب غَت ما موضع من الكتاب ،وإ٪تا كاف السلف ٮتشوف على أنفسهم غوائل
الشهرة وفتنتها ،وأجاز البعض أف ٯتشي معو ُب صف وال يقدمو(ٖ).
وإ٪تا كانت مذلة ألهنا ليست ىذه منزلة طالب العلم ،فلئن كاف طالباً للعلم فإف
عليو أف يعلم أف الشيخ ٣ترد وعاء يُستقى منو ،واحًتامو وتوقَته وتقديره ٔتنزلة ا﵀افظة
على الوعاء ،أما أف ينزؿ الطالب من شخنو ويسلم نفسو لشيخو فهذا ليس من الطلب،
بل و٢تذا الفعل مساوئ منها أف الطالب ينشخ ويرىب على كونو أقل منزلة ،ويرضى
ابلدوف ويرى لشيخو ومتبوعو فضبلً ال يقارف ،فكلمتو حق ورأيو صواب و٥تالفو على
الباطل.
(ٔ) مصنف ابن أيب شيبة (٘ )ٖٕٓ/و( ،)ٜٖٔ/ٙوالزىد والرقائق البن ا١تبارؾ (ٕ ،)ٖٔ/وسنن الدارمي
(ٔ ،)ٗٗٛ/والزىد الكبَت للبيهقي (ص ،)ٔٗٚورواه ابن شبة ُب أخبار ا١تدينة (ٔ ،)ٖٙٙ/من طريق
زاذاف ،بسند ضعيف ،ومن طريق زيد بن وىب عند ا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع
(ٔ ،)ٖٜ٘/بسند ضعيف أيضاً .وأرسلو ابن عيينة عند البيهقي ُب ا١تدخل (صٕٖٓ).
(ٕ) تفسَت القرآف العظيم البن كثَت ()ٖٗٔ/ٙ

(ٖ) مضى ُب األثر رقم (ٔٓٔ)

ٖٓٙ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٖٕٔ)] شرح كتاب العلم أليب خيثمة 

وىذا ما تعانيو األمة منذ برىة ،فا١تتبوع قد افتنت هبذه الرائسة اليت أعطيها فصار
يرى لنفسو فضبلً مل يؤتو ،حىت بلغٍت أف بعضهم اُدعي فيو عصمة فلما بلغو ذلك
صحح ٢تم أبهنا ليست عصمة؛ لكنو ال يعرؼ لنفسو خطخً!.
أفضت إليو،
وإ٪تا كاف السلف ٮتشوف وقوع مثل ىذا و٭تذروف من وسائل رٔتا
ْ
ومنو أثر الباب .وهللا تعاىل أعلم.
وسبق الكبلـ عن كراىيتهم لوطخ العقب ،و٦تا أُثر عنهم ٦تا مل يسبق ذكره ما روي
عن اٟتسن البصري

(ٔ)

قولو« :إف خفق النعاؿ حوؿ الرجاؿ ما تلبث بو اٟتمقى».

وكاف أيمر من صحبو أف ٯتشي إىل جنبو(ٕ) ،وقاؿ ١تن ٯتشي خلفو« :رٛتكم هللا ما
يبقي ىذا من مؤمن ضعيف»(ٖ) ،وقاؿ ابن عيينة أف علي بن أيب طالب  قاؿ:
«أخروا علي خفق نعالكم ،فإهنا مفسدة لقلوب الرجاؿ»(ٗ) ،وعن ٣تاىد قاؿ(٘)« :من
كثر خدمو كثرت شياطينو».
وقاؿ البيهقي(ٝ« :)ٙتعت الشيخ اإلماـ أاب الطيب سهل بن دمحم بن سليماف
يقوؿ :من أراد خفق النعاؿ خلفو فقد أراد الدنيا أبسرىا ومن فيها ،وكانت حقيقة أمره
أف أعطوين دنياكم وخذوا ديٍت ،واخلعوا يل دنياكم فقد خلعت ٢تا ولكم ديٍت»،

(ٔ) رواه ابن ا١تبارؾ ُب الزىد والرقائق (ٕ ،)ٖٔ/والبيهقي ُب ا١تدخل إىل السنن (ص)ٖٜٔ
(ٕ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٖٜٙ/

(ٖ) رواه البيهقي ُب الزىد الكبَت (ص ،)ٔٗٛوا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع
(ٗ) رواه البيهقي ُب ا١تدخل إىل السنن الكربى (ص)ٖٜٔ
(٘) الزىد الكبَت للبيهقي (ص)ٜٔٗ
( )ٙالزىد الكبَت (ص)ٔٗٛ
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وروى(ٔ) عن ذي النوف قولو« :وسئل عن اآلفة اليت ٮتدع هبا ا١تريد عن هللا عز وجل
قاؿ :برؤية األلطاؼ والكرامات واآلايت ،قيل لو :اي أاب الفيض فيما ٮتدع قبل وصولو
إىل ىذه الدرجة؟ قاؿ :بوطئ األعقاب وتعظيم الناس لو والتوسع ُب اجملالس وكثرة
األتباع فنعوذ اب﵁ من مكره وخدعو».
وليس يؤخذ من ىذا حكماً شرعياً عاماً وإ٪تا ىو ٦تا يتخدب بو أىل السلوؾ .وقد
روى مسلم(ٕ) عن جابر بن ٝترة قاؿ« :أٌب النيب ﷺ بفرس معرورى ،فركبو حُت
انصرؼ من جنازة ابن الدحداح ،و٨تن ٪تشي حولو» ،قاؿ النووي(ٖ)« :فيو جواز مشي
اٞتماعة مع كبَتىم الراكب وأنو ال كراىة فيو ُب حقو وال ُب حقهم إذا مل يكن فيو
مفسدة ،وإ٪تا كره ذلك إذا حصل فيو انتهاؾ للتابعُت ،أو خيف إعجاب و٨توه ُب حق
التابع أو ٨تو ذلك من ا١تفاسد» أ.ىػ.
ونقل ابن مفلح(ٗ) عن ابن عقيل قولو« :ومن مشى مع إنساف فإف كاف أكرب منو
وأعلم مشى عن ٯتينو يقيمو مقاـ اإلماـ ُب الصبلة وإذا كاان سواء استحب أف ٮتلي لو
عن يساره حىت ال يضيق عليو جهة البصاؽ واالمتخاط .ومقتضى كبلمو استحباب
مشي اٞتماعة خلف الكبَت ،وإف مشوا عن جانبيو فبل أبس كاإلماـ ُب الصبلة».

(ٔ) الزىد الكبَت (ص)ٜٔٗ
(ٕ) صحيح مسلم (٘)ٜٙ
(ٖ) شرح مسلم ()ٖٖ/ٚ

(ٗ) اآلداب الشرعية (ٖ)ٕ٘٘/
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وُب صحيح مسلم(ٔ) أف ٭تِت بن يعمر ٭تكي أنو وٛتيد بن عبد الرٛتن لقيا ابن
عمر  قاؿ« :فاكتنفتو أان وصاحيب أحدان عن ٯتينو ،واآلخر عن مشالو» ،قاؿ
النووي(ٕ)« :وُب ىذا تنبيو على أدب اٞتماعة ُب مشيهم مع فاضلهم وىو أهنم يكتنفونو
و٭تفوف بو» أ.ىػ.
وُب مسائل أيب داود(ٖ) قاؿ« :رأيت أٛتد جاءه ابن ١تصعب الزبَتي فخراد أٛتد أف
ٮترج من ا١تسجد فقاؿ البن مصعب :تقدـ ،فخىب وحلف ابن مصعب ،فتقدـ أبو عبد
هللا بُت يديو ُب ا١تشي» ،قاؿ ابن مفلح(ٗ)« :ويؤخذ من ىذا أف الكبَت إذا راعى
الصغَت ،وأتدب معو ٭تسن ذلك منو ،وأف الصغَت إف شاء قبل ذلك؛ ألنو امتثاؿ ،وإف
شاء رده ألنو وقوؼ مع األدب» أ.ىػ.
قلت :وىذا كلو يصدؽ ُب الرفقة الصغَتة ويصلح فيها مراعاة ما ذُكر أعبله ،أما
مع الكثرة فبل ينبغي التدقيق ُب ىذا األمر السيما إف كاف فيهم من يتقدـ الرأس ومنهم
من ٗتلف عنو فضبلً أف يكوف ىو فيهم معلماً مفيداً ،ولقد رأيتٍت ٨تو سنة ٔٗٔٚىػ
ُب مركز الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي رٛتو هللا تعاىل ُب دماج منصرفنا من جنازة،
وبعد أف ًب الدفن عدان أدراجنا إىل ا١تركز ،ولك أف تتخيل أعداد الطبلب الكبَتة حوؿ
كل يرمي عليو سؤاالً فإذا قضى حاجتو عقبو آخر،
الشيخ وىم يتحلقوف حولو ٚتاعات ٌ
(ٔ) صحيح مسلم ()ٛ
(ٕ) شرح مسلم (ٔ)ٔ٘٘/
(ٖ) مسائل أيب داود (ص)ٖٚٚ

(ٗ) اآلداب الشرعية البن مفلح (ٖ)ٕ٘٘/

ٖٖٙ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٖٕٔ)] شرح كتاب العلم أليب خيثمة 

ولقد كنت سعيداً جداً بذاؾ الوقت القصَت الذي أمضيتو ُب ا١تشي ّتانب الشيخ
سائبلً مستفيداً ،ورٔتا ٗتلفت ١تتابعة سؤاؿ غَتي ،والشيخ رٛتو هللا مل يظهر مبلالً وال
ضجراً بل كاف متبسماً ،وإف مل يُسخؿ توىل ىو إلقاء األسئلة.

وكثَتاً ما ٕتد بعض تلك ا١تظاىر ا١تشينة ا١تتعلقة هبذا األثر ُب سلوؾ بعض الشيوخ

ٕتاه من يلحقو من الطبلب؛ وقد تركهم خلفو بصورة تظهر التعايل ،وىو ٦تا ال ينبغي
وإف مل يكن مقصوداً منو ،وكاف األحرى ابلطبلب أال ٭توجوه إىل ٕتاىلهم ويعطوه
مساحة لراحتو ،وهللا ا١تستعاف.

ٖٗٙ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٕٗٔ ]-مثـامأبومخقـؿةمثـامحفاجمبنمربؿدمثـامؼوغسمسنمأبيمإدقاقمسنم
األشرمسنمأبيمػرؼرةمضال:مإنماهللموعالئؽؿهمؼصؾونمسؾىمأبيمػرؼرةموجؾلائه.م م
سنده حسن لوال عنعنة أيب إسحاؽ ،واألغر فإما أبو مسلم وإما ابن سليك؛
كبل٫تا روى عنو أبو إسحاؽ ،ورواي عن أيب ىريرة.
ومل أجد من وافق ا١تصنف على رواية ىذا األثر .لكن روى علي بن اٞتعد(ٔ) عن
أيب إسحاؽ قاؿ« :عن إماـ مسجد سعد قاؿ :قدـ أبو ىريرة الكوفة فصلى الظهر
والعصر واجتمع عليو الناس قاؿ :فذكر قرابً منو  -يعٍت أنو كاف قريباً منو  - قاؿ:
فسكت فلم يتكلمٍ ،ب قاؿ :إف هللا ومبلئكتو يصلوف على أيب ىريرة الدوسي .فتغامز
القوـ ،فقالوا :إف ىذا ليزكي نفسو! قاؿٍ :ب قاؿ :وعلى كل مسلم ما داـ ُب مصبله ما
مل ٭تدث حداثً بلسانو أو بطنو».






وىذا ببل ريب – عندي  -يريد بو  ما رواه ىو عن رسوؿ هللا ﷺ أنو
قاؿ« :ا١تبلئكة تصلي على أحدكم ما داـ ُب مصبله الذي صلى فيو ،ما مل ٭تدث،
تقوؿ :اللهم اغفر لو ،اللهم ارٛتو» ،أخرجاه ُب الصحيحُت(ٕ).

(ٔ) مسند علي بن اٞتعد (ص)ٖٜٙ

(ٕ) صحيح البخاري (٘ٗٗ) ،ومسلم ()ٜٙٗ
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وفيو تنويع أساليب اإللقاء ابتغاء نشر العلم ،والتخكد من حسن تلقي ا١تستمع،
ومظنة ضبطو ،وتنشيط ذىنو ،واستدعاء فطنتو.
إال أين أظن  -وهللا تعاىل أعلم  -أف مراده أيضاً من أثر الباب اإلشارة إىل فضل
طلب العلم والتحلق وقد مضى بعض ما يتعلق بو ُب األثر رقم (٘) ،ومنو ما رواه أبو
أمامة الباىلي قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ﷺ« :إف هللا ومبلئكتو حىت النملة ُب جحرىا،
وحىت اٟتوت ُب البحر ليصلوف على معلم الناس ا٠تَت»(ٔ).

(ٔ) رواه هبذا اللفظ الطرباين ُب ا١تعجم الكبَت ( ،)ٕٖٗ/ٛوابن شاىُت ُب شرح مذاىب أىل السنة
(ص ،)ٗٛوُب الًتغيب ُب فضائل األعماؿ (صٖ ،)ٚوالشجري كما ُب ترتيب األمايل ا٠تميسية
(ٔ ،)ٕٚ/وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ ،)ٔٚٗ/وىو ُب الًتمذي مطوالً(ٗ ،)ٖٗٚ/وفوائد
٘تاـ (ٕ)ٜٛ/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٕ٘ٔ ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامإمساسقلمبنمإبراػقممسنمحؾقبمبنماظشفقدم
سنمابنمراوسمسنمأبقهمضال:مضالمسؿر:مإغامالمحنلمأنمغلألمسؿامملمؼؽن،مصإنماهللمضدم
بنيمعامػومطائن.م م
سنده إىل طاوس صحيح ،ومل يدرؾ عمر  .ومن طريق حبيب رواه :ابن عبد
الرب(ٔ) ،وروى البيهقي متابعة الثوري ٟتبيب عن ابن طاوس بو(ٕ) .واتبعو – أعٍت :عبد
هللا بن طاووس – عمرو بن دينار عند٫تا والدارمي(ٖ).






قولو( :إان ال حنل) اٟتل من اٟتبلؿ واإلابحة والسماح واٞتواز ،وىو ضد اٟترمة
واٟتراـ الذي ىو« :ا١تنع والتشديد» (ٗ).
قاؿ أبو اٟتسن ابن فارس(٘)« :اٟتاء والبلـ لو فروع كثَتة ومسائل ،وأصلها كلها
عندي فتح الشيء ،ال يشذ عنو شيء .يقاؿ حللت العقدة أحلها حبلً »...أ.ىػ.

(ٔ) جامع بياف العلم (ٕ.)ٔٓٙٗ/

(ٕ) ا١تدخل إىل السنن الكربى (صٕٕ٘).
(ٖ) ا١تدخل للبيهقي (صٕٕ٘) ،وجامع البياف البن عبد الرب (ٕ ،)ٔٓٙٓ/وسنن الدارمي (ٔ.)ٕٗٗ/
(ٗ) مقاييس اللغة البن فارس (ٕ)ٗ٘/
(٘) مقاييس اللغة (ٕ)ٕٓ/
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وذكروا منها :النزوؿ وا١توضع وغَتىا ،وجعل الراغب اٟتبلؿ منها فقاؿ(ٔ)« :أصل
احلُ ْل عُ ْق َد ًة ِم ْن لِ َس ِاين﴾ ،وحللت :نزلت،
اٟتل :حل العقدة ،ومنو قولو عز وجلَ ﴿ :و ْ

أصلو من حل األٛتاؿ عند النزوؿ  ...ويقاؿ :حل الدين :وجب أداؤه ... ،وعن حل
العقدة استعَت قو٢تم :حل الشيء حبلالً ،قاؿ هللا تعاىلَ ﴿ :وُكلُوا ِ٦تا َرَزقَ ُك ُم اَّللُ َح َبلًال
طَيِّبًا﴾ ،وقاؿ تعاىلَ ﴿ :ى َذا َح َبل ٌؿ َوَى َذا َحَر ٌاـ﴾» أ.ىػ.
والتحليل والتحرًن إ٪تا ىو فعل هللا وأمره ،وال يُنسب إىل العامل إال ٕتوزاً فيما كاف

سبيلو االجتهاد ،أو ىو على استعماؿ العامة كقوؿ القائل :ال أحل لك كذا ،أي ال

أٝتح وال أجيز .قاؿ الراغب(ٕ)« :اٟتراـ :ا١تمنوع منو :إما بتسخَت إ٢تي ،وإما بشري،
وإما ٔتنع قهري ،وإما ٔتنع من جهة العقل ،أو من جهة الشرع ،أو من جهة من يرتسم
أمره ...وكل ٖترًن ليس من قبل هللا تعاىل فليس بشيء» أ.ىػ.
ِ
ِ
ِ ِ
ب َى َذا َح َبل ٌؿ َوَى َذا
وتصديقو قولو تعاىلَ ﴿ :وَال تَػ ُقولُوا ل َما تَص ُ
ف أَلْسنَػتُ ُك ُم الْ َكذ َ
ِ ِ
حراـ لِتػ ْفتػروا علَى اَّللِ الْ َك ِذب إِف ال ِ
ب َال يػُ ْفلِ ُحو َف﴾.
ذ
ََ ٌ َ َُ َ
ين يَػ ْفتَػُرو َف َعلَى اَّلل الْ َكذ َ
َ
َ
ومراده  أف ينهى السائلُت عن تكلف ما ال حاجة ٢تم بو؛ وإحراج ا١تسؤوؿ
لتجشم عناء ما ال حاجة إليو فيقوؿ ٢تم( :إان ال حنل أن نُسأل عما مل يكن) أي ال
نسمح وال ٧تيز ألحد أف يسخلنا عما مل يكن من الفرضيات واالحتماالت .ورٔتا كاف
(ٔ) ا١تفردات ُب غريب القرآف (صٕٔ٘)

(ٕ) ا١تفردات ُب غريب القرآف (ص)ٕٖٓ- ٕٕٜ
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مذىبو ٖترًن ىذا الفعل شرعاً ،و٢تذا ورد عنو فيما سبق ذكره ٖتت أبواب ا١تسخلة:
التشديد واللعن فيو ،وسبق ا٠توض ُب ا١تسخلة والتفريق بُت التعلم والتعنت وغَتىا من
ا١تسائل ا١تتعلقة ابلباب ىناؾ.
قولو( :فإن هللا قد بُت ما ىو كائن) ،تعليل منو لنهيو اآلنف ،ولعل مراده أف هللا
وسكت عما مل يكن .فاسخؿ عما غاب عنك
تعبدان أبف بُت لنا كل ما كاف كائناً،
َ
أعرض عما مل يكن فبل تتكلفها .ففيو التوجيو إىل االقتداء.
علمو من األمور الكائنة ،و ْ
أو يقاؿ :أراد :أىن لنا اإلجابة عما مل يكن ،وىو من الغيب ،وعلمنا إ٪تا يدور عما

ىو كائن ٦تا بينو هللا تعاىل لنا .فإف تسخلوان عما مل يكن فلن يكوف لدينا إجابة ألف هللا
مل يذكرىا .وفيو التنصل ،واالعًتاؼ ابٞتهل ،وأف ا٠ترص والظنوف ليست من العلم طا١تا
ليس ٢تا مستند يتكخ عليو.
وعليو فإف وقع ا١تسؤوؿ عنو صار كائناً فيمكن تكلف االجتهاد ُب ٗتر٬تو على
األصوؿ الكائنة ،واحتماؿ وقوع ا٠تطخ وا١تراجعة.
وٚتيع ما سبق ٮتص األحكاـ ،أما السؤاؿ عن األخبار فإف هللا تعاىل قد كتب ما
ىو كائن إىل يوـ القيامة ،وأخرب ببعض ما سيكوف ،لكن ىذا غالباً ليس ٦تا ٖتتاجو
الناس فتبحث عنو عادة فبل يدخل ُب النص وهللا تعاىل أعلم.
وسبق الكبلـ على مسائل الباب وفوائده ُب األثر رقم (٘ )ٚوما بعده.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٕٔٙمأبومخقـؿةمثـامسؾدماظرشننمبنمعفديمسنمعفديمبنمعقؿونمسنم
شقالن مضال :مضؾت مظؾقلن :ماظرجل مذندث مباحلدؼث مال مؼأظو؛ مصقؽون مصقه ماظزؼادةم
واظـؼصان؟مضال:موعنمؼطققمذظك؟م م
إسناده صحيح ،ورواه من طريق ابن مهدي :ابن سعد ،وا٠تطيب(ٔ) .واتبعو
سعيد بن منصور عند أيب زرعة الدمشقي(ٕ) بلفظو ،واتبعهما وكيع(ٖ) سنداً وخالفهما
متناً فكانت إجابة اٟتسن عنده بقولو( :ال أبس بو).






قولو( :الرجل حيدث ابحلديث ال أيلو) أي ال يقصر ،فهو يُسخؿ عمن يبذؿ
جهده من غَت ما تقصَت ُب اٗتاذ أسباب اٟتفظ والضبط ومع ذلك (فيكون فيو
الزايدة والنقصان) ،أي أنو ال أيٌب بو على الوجو الذي تلقاه ،وإ٪تا كاف ذلك ألنو مل
يقيد مسموعو ُب كتاب؛ ومن خلقة ابن آدـ النسياف وتفلت ا﵀فوظ ،و٢تذا جاء
اٞتواب( :ومن يطيق ذلك) أي ومن يستطيع أف أيٌب بو على الوجو الذي ٝتعو؟ ذلك
أمر ال ٯتكن التخكد منو؛ مامل يكن ا١تسموع مقيداً.

(ٔ) الطبقات الكربى البن سعد ( ،)ٜٔ٘/ٜالكفاية ُب علم الرواية للخطيب (ص)ٕٓٛ
(ٕ) أتريخ أيب زرعة الدمشقي (صٕ)ٙٛ
(ٖ) الكفاية ُب علم الرواية (ص)ٕٓٚ
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وُب رواية وكيع االكتفاء بنفي البخس .و٢تذا أجاز السلف الرواية اب١تعٌت لعامل ،وقد
مضى الكبلـ على ىذه ا١تسخلة ُب غَت ما موضع(ٔ).
وقد كاف بعض من يكتب :يضبط مسموعو ولو بعد حُت؛ كحاؿ عبد هللا بن
(ٕ)

عمرو بن العاص  فعن كتابتو ُب صحيح البخاري

عن أيب ىريرة  أنو كاف

يقوؿ« :ما من أصحاب النيب ﷺ أحد أكثر حديثاً عنو مٍت ،إال ما كاف من عبد
هللا بن عمرو ،فإنو كاف يكتب وال أكتب».
وعن أداءه وضبط روايتو  جاء ُب صحيح مسلم(ٖ) «عن عروة بن الزبَت قاؿ:
قالت يل عائشة  :اي ابن أخيت بلغٍت أف عبد هللا بن عمرو مار بنا إىل اٟتج ،فالقو
فسائلو ،فإنو قد ٛتل عن النيب ﷺ علماً كثَتاً ،قاؿ :فلقيتو فساءلتو عن أشياء
يذكرىا عن رسوؿ هللا ﷺ .قاؿ عروة :فكاف فيما ذكر أف النيب ﷺ قاؿ( :إف
هللا ال ينتزع العلم من الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء فَتفع العلم معهم ويبقي ُب
الناس رءوساً جهاالً يفتوهنم بغَت علم فيضلوف ويضلوف)
قاؿ عروة :فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرتو ،قالت :أحدثك أنو

(ٔ) منها األثر (ٗٓٔ) من الكتاب.
(ٕ) صحيح البخاري (ٖٔٔ)
(ٖ) صحيح مسلم (ٖ)ٕٙٚ
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قالت لو :إف ابن عمرو قد
ٝتع النيب ﷺ يقوؿ ىذا؟ قاؿ عروة :حىت إذا كاف قابل ْ
قدـ فالقو ٍب فاٖتو حىت تسخلو عن اٟتديث الذي ذكره لك ُب العلم ،قاؿ :فلقيتو
فساءلتو فذكره يل ٨تو ما حدثٍت بو ُب مرتو األوىل ،قاؿ عروة :فلما أخربهتا بذلك
قالت :ما أحسبو إال قد صدؽ ،أراه مل يزد فيو شيئاً ومل ينقص».

ٕٖٚ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٕٔٚشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[]- ٕٔٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامإمساسقلمبنمسؾدماظؽرؼممحدثينمسؾدماظصؿدم
بنمععؼلمضال :ممسعتموػؾاً مؼؼول:مالمؼؽونماظؾطالمعنماحلؽؿاء ،موالمؼرثماظزغاةم
عؾؽوتماظلؿاء .م
سنده حسن ،ألجل شيخ ا١تصنف وشيخو ،ومن طريق إٝتاعيل رواه :أبو نعيم
األصبهاين ،وأبو القاسم ابن عساكر(ٔ) .ونسبو ابن القيم ُب إغاثة اللهفاف(ٕ) إىل أٛتد
فقاؿ« :و٢تذا قاؿ ا١تسيح فيما رواه ا ِإلماـ أٛتد ُب كتاب الزىد :ال يكوف البطالوف من
اٟتكماء ،وال يلج الزانة ملكوت السماء» .ومل أقف عليو ُب ا١تطبوع منو ،وال أفلح ْتثي
ُب الشبكة عن ىذا النص ُب كتب أىل الكتاب .ووىب فقد عُرؼ بذكره اٟتكم عن

كتب اإلسرائيليات.







قولو( :ال يكون البطال) البطاؿ من البِطالة ويغلب ُب استعما٢تا إرادة الذـ ،من
االشتغاؿ ابللهو واٞتهالة .وقد يراد هبا ا٠ترب عن التفرغ والعطلة ،فإف طالت أو اعتادىا
ذُـ هبا أيضاً.

(ٔ) حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم (ٗ ،)ٖٓ/أتريخ دمشق البن عساكر (ٖ)ٖٜٔ/ٙ
(ٕ) إغاثة اللهفاف البن القيم (ٔ ،)ٔٓٚ/وتبعو السفاريٍت ُب غذاء األلباب (ٕ،)ٖٗٚ/
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قاؿ ابن فارس(ٔ)« :الباء والطاء والبلـ أصل واحد ،وىو ذىاب الشيء وقلة
مكثو ولبثو .يقاؿ :بطل الشيء يبطل بطبلً وبطوالً .وٝتي الشيطاف :الباطل ،ألنو ال
حقيقة ألفعالو ،وكل شيء منو فبل مرجوع لو وال معوؿ عليو .والبطل الشجاع .قاؿ
أصحاب ىذا القياسٝ :تي بذلك ألنو يعرض نفسو للمتالف» أ.ىػ« .والتبطل :فعل
البطالة ،وىو اتباع اللهو واٞتهالة .والبطل :الشجاع الذي يبطل جراحتو وال يكًتث
٢تا ،وال تكفو عن ٧تدتو»(ٕ)« ،وقيل :ىو الذي تبطل عنده دماء األقراف»(ٖ) ،و«بطل
الشيء يبطل بطبلً ،وبطوالً ،وبطبلانً :ذىب ضياعاً وخسراً ،وأبطلو ىو .وبطل ُب
حديثو بطالة ،وأبطل :ىزؿ»(ٗ).
ومن إرادة األوؿ قوؿ ابن دريد(٘)« :وبطل الرجل بطالة إذا ىزؿ وكاف بطاالً».
وقوؿ اٟتمَتي« :التبطل :فعل البطالة :وىي اتباع ا٢توى واٞتهالة»(.)ٙ
ومن الثاين أعٍت التعطل قوؿ اٞتوىري(« :)ٚوبطل األجَت ابلفتح بطالة ،أي تعطل

(ٔ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٔ)ٕ٘ٛ/
(ٕ) العُت ()ٖٗٔ/ٚ
(ٖ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٔٚٛ/ٜ

(ٗ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٔٚٚ/ٜ
(٘) ٚتهرة اللغة (ٔ)ٖٜ٘/
( )ٙمشس العلوـ ودواء كبلـ العرب من الكلوـ لنشواف اٟتمَتي (ٔ)ٕ٘ٙ/
( )ٚالصحاح (ٗ)ٖٔٙ٘/
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فهو بطاؿ» .وقاؿ الفارايب« :والبطاؿ :ا١تتعطل»(ٔ) ،و«وبطالة األجَت :تعطلو»(ٕ).
ومن استلزاـ الثاين لؤلوؿ قوؿ ابن ىشاـ اللخمي ُب شرح فصيح ثعلب(ٖ):
«البطاؿ :الفارغ الذي ال شغل لو ،وال عمل يعملو»« ،وهتتك ُب البطالة :إذا أ٫تل
نفسو فيها»(ٗ).
وخصو بعضهم ابنتفاء ا١تنفعة ،قاؿ الراغب(٘)« :ويقاؿ للمستقل عما يعود بنفع
دنيوي أو أخروي :بطاؿ ،وىو ذو بطالة ابلكسر» .وُب ٣تموع أيب موسى ا١تديٍت(:)ٙ
«أىل البطاالت :الذين ال ىم ٢تم إال ُب تزجية األايـ ابلباطل ،ال ُب عمل اآلخرة
يكونوف وال ُب عمل الدنيا» ،وقاؿ(« :)ٚوالبطالة :العمل الذي ال منفعة فيو».
وعلى األخَت أصحاب التعاريف ،قاؿ الشريف اٞترجاين(« :)ٛوقاؿ سهل :الغفلة
إبطاؿ الوقت ابلبطالة» ،وُب توقيف ا١تناوي(« :)ٜالبطالة :ترؾ العمل ألف األحواؿ تبطل
(ٔ) معجم ديواف األدب (ٔ)ٖٕٜ/

(ٕ) معجم ديواف األدب (ٕ ،)ٕٔٛ/و٨توه ُب كتاب األفعاؿ البن القوطية (صٖٔٔ) ،وا١تعافري (ٗ)ٛ٘/
(ٖ) شرح الفصيح (ص)ٔٓٚ
(ٗ) معجم ديواف األدب (ٕ)ٗ٘ٛ/
(٘) ا١تفردات ُب غريب القرآف (ص)ٕٜٔ
( )ٙاجملموع ا١تغيث ُب غرييب القرآف واٟتديث (ٕ)ٕٚ٘/
( )ٚاجملموع ا١تغيث ُب غرييب القرآف واٟتديث (ٕ)ٖٖٕ/
( )ٛالتعريفات (صٕ)ٔٙ
( )ٜالتوقيف على مهمات التعاريف (ص)ٜٚ
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تبطل بذلك» ،وُب كليات أيب البقاء(ٔ)« :البطالة :ابلكسر ،الكسالة ا١تؤدية إىل إ٫تاؿ
ا١تهمات ،جيء على ىذا الوزف ا١تختص ٔتا ٭تتاج إىل ا١تعاٞتة من األفعاؿْ ،تمل
النقيض على النقيض».
قولو( :من احلكماء) ٚتع حكيم ويطلق اٟتكيم ويراد بو اجملرب والعامل وا١تتقن،
وىذه أحواؿ ال يتوصل إليها ابلبطالة.
جاء ُب كتاب العُت(ٕ)« :اٟتكمة :مرجعها إىل العدؿ والعلم واٟتلم .ويقاؿ:
أحكمتو التجارب إذا كاف حكيماً» ،زاد األزىري(ٖ)« :واٟتكم :العلم والفقو ﴿ َوآتَػْيػنَ ُاه
صبِيًّا﴾ أي علماً وفقهاً ،ىذا ليحِت بن زكراي».
ْ
اٟتُ ْك َم َ
وقاؿ اٞتوىري(ٗ)« :اٟتكمة من العلم .واٟتكيم العامل ،وصاحب اٟتكمة .واٟتكيم:
واٟتكيم :ا١تتقن لؤلمور»« .وأحكم األمر ،أتقنو»(٘).
و٢تذا خصها البعض ابإلصابة ،فيما نقلو اٟتمَتي عن ا١تربد( ،)ٙوقاؿ الراغب(:)ٚ
الراغب(« :)ٚواٟتكمة :إصابة اٟتق ابلعلم والعقل ،فاٟتكمة من هللا تعاىل :معرفة
(ٔ) الكليات أليب البقاء الكفوي (ص)ٕٗٚ
(ٕ) العُت (ٖ)ٙٙ/
(ٖ) هتذيب اللغة (ٗ)ٜٙ/

(ٗ) الصحاح (٘)ٜٔٓٔ/
(٘) ا﵀كم وا﵀يط األعظم (ٖ ،)٘ٓ/وكتاب األفعاؿ أليب عثماف ا١تعافري (ٔ)ٖ٘ٓ/
( )ٙمشس العلوـ لنشواف اٟتمَتي (ٖ)ٖٔ٘٘/
( )ٚا١تفردات ُب غريب القرآف (ص)ٕٜٗ
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األشياء وإ٬تادىا على غاية اإلحكاـ ،ومن اإلنساف :معرفة ا١توجودات وفعل ا٠تَتات.
اٟتِ ْك َمةَ﴾ ،ونبو
وىذا ىو الذي وصف بو لقماف ُب قولو عز وجلَ ﴿:ولََق ْد آتَػْيػنَا لُْق َما َف ْ

على ٚتلتها ٔتا وصفو هبا» أ.ىػ.

وخصها غَتىم ابلعمل ،قاؿ ابن قتيبة(ٔ)« :واٟتكمة :العلم والعمل .ال يسمى
الرجل حكيماً حىت ٬تمعهما» أ.ىػ .ووجهو أف العامل ٓتبلؼ علمو جاىل ،واٞتاىل ال
يكوف حكيماً.
قاؿ أبو بكر األنباري(ٕ) ُب قو٢تم رجل حكيم« :فيو ثبلثة أقواؿ :حكى لنا أبو
العباس عن ابن األعرايب أنو قاؿ :اٟتكيم :ا١تتيقظ ا١تتنبو العامل ...وقاؿ آخروف :اٟتكيم
معناه ُب كبلـ العرب :ا١تتقن للعلم ،اٟتافظ لو .أخذ من قوؿ العرب :قد أحكمت
يرد نفسو
األمر والعلم :إذا أتقنتو ...وقاؿ آخروف :اٟتكيم معناه ُب كبلـ العرب :الذي ُّ
وٯتنعها من ىواىا ... .واٟتِكمة :اسم العقل ،وٚتعها :حكم» أ.ىػ.
وأصل اٟتكمة ا١تنع .ومنو اٟتكم وىو ا١تنع من الظلم .واٟتكمة ىذا قياسها ،ألهنا
٘تنع من اٞتهل(ٖ).
ونقل أبو بكر ابن العريب عن مالك فيها قوالً فقاؿ(ٗ)« :واٟتكمة ُب قوؿ مالك:
ىي طاعة هللا ،واالتباع ٢تا ،والفقو ُب الدين والعمل بو ،وقاؿ :ويبُت ذلك أنك ٕتد
(ٔ) غريب القرآف (صٕٖ)
(ٕ) الزاىر ُب معاين كبلـ الناس (ٔ)ٔٔٔ-ٜٔٓ/
(ٖ) من كبلـ ابن فارس ُب معجم مقاييس اللغة (ٕ )ٜٔ/بتصرؼ
(ٗ) أحكاـ القرآف (ٖ)ٕٜٗ-ٕٗٛ/
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الرجل عاقبلً ُب أمر الدنيا ذا بصر فيها ،وٕتد آخر ضعيفاً ُب أمر دنياه عا١تاً أبمر دينو
بصَتاً بو ،يؤتيو هللا إايه ،و٭ترمو ىذا ،فاٟتكمة الفقو ُب دين هللا ...وروى عنو ابن

القاسم أنو سئل عن تفسَت قولو تعاىلَ ﴿ :وآتَػْيػنَاهُ ْاٟتُ ْك َم َصبِيًّا﴾ قاؿ :ا١تعرفة والعمل بو»
أ.ىػ.
وىذا ىو موضع الشاىد ا١تراد منو ُب ىذا الكتاب ،كونو :من تعلق العلم ابلعمل
واإلصابة ،وأنو ال يناؿ اٟتكمة ولو ُب أمور الدنيا أصحاب الكسل ضعاؼ ا٢تمم عن
بلوغ ا١تعايل ،وأىل الرضا ابلدوف من أىل الفراغ والدعة.
قولو( :وال يرث الزانة ملكوت السماء) مضى الكبلـ عن ملكوت السماء ُب
األثر رقم ( ،)ٚوىو ىنا كناية عن الفوز ٔتوعود هللا من ملكو الغييب عنا وىو اٞتنة .فبل
يرث وال ينتقل ملك ونصيب الشخص  -من موعود هللا ابلفوز  -إليهم ،لعدـ
االستحقاؽ ،فالعصاة ابلزان ال يًُتؾ وال يبقى وال ٮتلف ٢تم منو شيء.

(ٔ)
﴿ولََق ْد َكتَػْبػنَا ُِب الزبُوِر ِم ْن بَػ ْع ِد
تعاىل:
هللا
قوؿ
٢تذا
ويشهد
.
واإلرث البقاء
َ
ال ِّذ ْك ِر أَف ْاألَرض ي ِرثػُها ِعب ِادي الص ِ
اٟتُو َف﴾ قاؿ الراغب(ٕ)« :إف الوراثة اٟتقيقية ىي أف
ْ َ َ َ َ َ

٭تصل لئلنساف شيء ال يكوف عليو فيو تبعة ،وال عليو ٤تاسبة ،وعباد هللا الصاٟتوف ال
يتناولوف شيئاً من الدنيا إال بقدر ما ٬تب ،وُب وقت ما ٬تب ،وعلى الوجو الذي
٬تب ،ومن تناوؿ الدنيا على ىذا الوجو ال ُ٭تاسب عليها وال يعاقب بل يكوف ذلك لو
عفواً صفواً كما روي أنو من حاسب نفسو ُب الدنيا مل ٭تاسبو هللا ُب اآلخرة» أ.ىػ.
(ٔ) العُت ( ، )ٕٖٗ/ٛوهتذيب اللغة (٘ٔ)ٛ٘/

(ٕ) ا١تفردات ُب غريب القرآف (صٗ)ٛٙ
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فبل يرث وال يفوز إال من حاسب نفسو قبل اٟتساب ،ال من أطلق لنفسو العناف
ُب نيل الشهوات .واألثر الذي ختم بو؛ يروى مطوالً من قوؿ اٟتسن البصري(ٔ).
م
م

م

(ٔ) رواه ابن ا١تبارؾ ُب الزىد (ٔ ،)ٖٔٓ/ومن طريقو ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف ( .)ٔٛٛ/ٚوعلقو الًتمذي
ُب سننو (ٗ )ٕٜٔ/عن عمر بن ا٠تطاب وميموف بن مهراف.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٕٔٛمحدثـا مأبو مخقـؿة مثـا مإمساسقل مبن مسؾد ماظؽرؼم مثـا مسؾد ماظصؿدم
ؼعينمابنمععؼلمضال:مضدممسؽرعةماجلـدمصأػدىمظهمراوسمنقؾاً مبلؿنيمدؼـاراً،م
صؼقلمظطاوس :معامؼصـعمػذاماظعؾدمبـفقبمبلؿنيمدؼـاراً؟ مضال :مأتروغيمالمأذرتيم
سؾممابنمسؾاسمظعؾدماهللمبنمراوسمبلؿنيمدؼـاراً؟.م م
م

سنده حسن ألجل شيخ ا١تصنف وشيخو ،واألثر روي من طرؽ ،فمن طريق
ا١تصنف رواه ابن عساكر(ٔ) ،ورواه من طريق شيخو إٝتاعيل :أبو جعفر العقيلي(ٕ).
ولو طريق أخرى يرويها عبد الرزاؽ قاؿٝ :تعت أيب يذكر ،فذكر ٨توه ،رواه ابن
سعد وغَته(ٖ) .ورواه ابن عساكر(ٗ) عنو قاؿٝ :تعت نعماف بن أيب شيبة يقوؿ١ :تا قدـ
عكرمة ،فساقو.
(ٔ) أتريخ دمشق (ٔٗ)ٜ٘/

(ٕ) الضعفاء الكبَت للعقيلي (ٖ)ٖٚٙ/
(ٖ) الطبقات الكبَت البن سعد ( ،)ٕٛٗ/ٚببلغاً عنو .ووصلو ابن أيب خيثمة ُب التاريخ الكبَت السفر
الثالث (ٕ )ٜٔٙ/وابن عساكر ُب اتريخ دمشق من طريق أٛتد عنو بو (ٔٗ)ٜٙ/
(ٗ) أتريخ دمشق (ٔٗ)ٜ٘/
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وطريق آخر عن إبراىيم بن خالد عن أمية بن شبل عن عمرو بن مسلم فذكره
بنحوه رواه :ابن سعد ،وأٛتد ،والفسوي ،وابن أيب خيثمة ،وابن عساكر(ٔ).






قولو( :قدم عكرمة اجلند) اٞتند ابلضم وسكوف النوف األصل فيو من التجمع
والنصرة والعوف(ٕ) ،و«اٞتند :العسكر  ...وجند ٣تندة٣ :تموع .وكل صنف من ا٠تلق
على حدة :جند»(ٖ) ،قاؿ الراغب(ٗ)« :يقاؿ للعسكر :اٞتند اعتباراً ابلغلظة ،من
اٞتند ،أي :األرض الغليظة اليت فيها حجارة ٍب يقاؿ لكل ٣تتمع :جند٨ ،تو« :األرواح
(٘)
﴿وإِف ُجنْ َد َان َ٢تُُم الْغَالِبُو َف﴾﴿ ،إِنػ ُه ْم ُجنْ ٌد ُم ْغَرقُو َف﴾» أ.ىػ.
تعاىل:
قاؿ
»
جنود ٣تندة
َ

واٞتند اسم موضع قاؿ ابن سيده(« :)ٙواٞتند :ا١تدينة وٚتعها :أجناد .وخص أبو
أبو عبيد بو :مدف الشاـ ،فقاؿ :الشاـ ٜتسة أجناد :دمشق وٛتص وقنسرين واألردف
(ٔ) الطبقات الكربى ( ،)ٕٛ٘/ٚوالعلل ومعرفة الرجاؿ رواية ا١تروذي وا١تيموين (ص٘٘ٔ) ،وا١تعرفة والتخريخ
للفسوي (ٕ ،)ٛ/وأتريخ دمشق (ٔٗ ،)ٜٙ/وابن أيب خيثمة ُب التاريخ الكبَت السفر الثالث
(ٕ)ٜٔٙ/
(ٕ) انظر معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٔ ،)ٗٛ٘/والصحاح للجوىري (ٕ)ٗٙٓ/
(ٖ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم ( ،)ٖٖٖ/ٚوهتذيب اللغة (ٓٔ ،)ٖٗٛ/وٚتهرة اللغة (ٔ)ٗ٘ٔ/
(ٗ) ا١تفردات ُب غريب القرآف (ص)ٕٓٚ

(٘) جزء من حديث رواه البخاري ُب الصحيح ( )ٖٖٖٙمن حديث عائشة اهنع هللا يضر ،ومسلم ُب الصحيح
( )ٕٖٙٛمن حديث أيب ىريرة.
( )ٙا﵀كم وا﵀يط األعظم ( ،)ٖٖٖ/ٚوانظر هتذيب اللغة لؤلزىري (ٓٔ ،)ٖٗٛ/والصحاح للجوىري
(ٕ)ٗٙٓ/
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وفلسطُت» .قاؿ عياض(ٔ)« :كاف عمر قسم الشاـ على أربعة أمراء مع كل واحد منهم
جند ٍب ٚتعها آخراً ١تعاوية» ،وُب سبب التسمية يقوؿ الز٥تشري(ٕ)« :ىي ٜتس كور:
دمشق وٛتص واألردف وقنسرين وفلسطُت .كانت األجناد ٖتشد منها فسميت
بذلك».
أما ايقوت فقاؿ(ٖ)« :ومل يبلغٍت أهنم استعملوا ذلك ُب غَت أرض الشاـ ...قاؿ
أٛتد بن ٭تِت بن جابر :اختلفوا ُب األجناد ،فقيل ٝتى ا١تسلموف كل واحد من أجناد
الشاـ جنداً ،ألنو ٚتع كوراً ،والتجند على ىذا التجمع ،وجندت جنداً أي ٚتعت
ٚتعاً .وقيلٝ :تى ا١تسلموف لكل صقع جنداً ّتند عينوا لو يقبضوف أعطياهتم فيو منو،
فكانوا يقولوف :ىؤالء جند كذا حىت غلب عليهم وعلى الناحية» أ.ىػ.
وٙتة موضع آخر ذكره ايقوت(ٗ) فقاؿَ « :جْن ٌد :ابلفتح ٍب السكوف ،وداؿ مهملة:
اسم مدينة عظيمة ُب ببلد تركستاف ،بينها وبُت خوارزـ عشرة أايـ تلقاء ببلد الًتؾ ٦تا
وراء النهر قريب من هنر سيحوف ،وأىلها مسلموف ينتحلوف مذىب أيب حنيفة ،وىي
اآلف بيد التًت ،لعنهم هللا ،ال يعرؼ حا٢تا» أ.ىػ.

(ٔ) مشارؽ األنوار (ٔ)ٔ٘ٙ/
(ٕ) أساس الببلغة (ٔ)ٕٔ٘/
(ٖ) معجم البلداف (ٔ ،)ٖٛ/وأعاده وزاد عليو ُب (ٔ)ٖٔٓ/
(ٗ) معجم البلداف (ٕ)ٔٙٛ/
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واٞتند ،موضعاف ابليمن ونسبة ،أما األوؿ فبفتحتُت اٞتَنَد ،قاؿ ٣تد الدين ابن

األثَت(ٔ)« :أحد ٥تاليف اليمن :وقيل ىي مدينة معروفة هبا»(ٕ) ،وفرؽ أبو عبيد
(ٖ)

البكري

بُت موضعي اليمن فجعل األوؿ ابلضم والسكوف وقاؿ :أنو جبل ابليمن.

وقاؿ عن مفتوح اٟتروؼ :موضع آخر ابليمن .وا١تشهور منهما الثاين.
قاؿ ايقوت(ٗ)« :قاؿ أبو سناف اليماين :اليمن فيها ثبلثة وثبلثوف منرباً قدٯتة
وأربعوف حديثة ،وأعماؿ اليمن ُب اإلسبلـ مقسومة على ثبلثة والة :فواؿ على اٞتند
و٥تاليفها ،وىو أعظمها ،وو ٍاؿ على صنعاء و٥تاليفها ،وىو أوسطها ،وواؿ على
حضرموت و٥تاليفها ،وىو أدانىا ،واٞتند مسماة ّتند بن شهراف بطن من ا١تعافر قاؿ
عمارة :وابٞتند مسجد بناه معاذ بن جبل  »أ.ىػ.
وُب كتاب اإلدريسي(٘)« :واٞتند حصن عامر وبو قوـ من خوالف وبو آابر ماء
وىو على تل كبَت ومن اٞتند إىل صنعاء مائة وأربعوف ميبلً» ،وُب كتاب ابن عبد ا١تنعم

(ٔ) النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر (ٔ ،)ٖٓٙ/وعدىا ابن خرداذبة ُب ٥تاليف اليمن ُب كتابو ا١تسالك
وا١تمالك (ص)ٖٜٔ
(ٕ) ذكر ىذا ا١توضع ونسبو إىل اليمن ٚتع من أىل العلم منهم :ابن سعد ُب الطبقات ( ،)ٕٛ/ٛوخليفة ُب
طبقاتو (صٗ٘) ،وأٛتد كما ُب العلل ومعرفة الرجاؿ (ٖ ،)ٕٗٔ/والبخاري ُب التخريخ الكبَت
( ،)ٕٕٚ/ٙوابن أيب حاًب ُب اٞترح والتعديل ( )ٖٔٛ/ٙوابن اٟتائك ا٢تمذاين ُب صفة جزيرة العرب
(ص )ٕٜٚوغَتىم كثَت.
(ٖ) معجم ما استعجم من أٝتاء الببلد وا١تواضع أليب عبيد البكري (ٕ)ٖٜٚ/
(ٗ) معجم البلداف لياقوت (ٕ)ٜٔٙ/
(٘) نزىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ اآلفاؽ لئلدريسي (ص)ٗٙ
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اٟتمَتي(ٔ)« :مدينة ابليمن كبَتة حصينة كثَتة ا٠تَتات ،هبا قوـ من خوالف ،وهبا
مسجد جامع بناه معاذ بن جبل  حُت نز٢تا» أ.ىػ.
وذكر تولية معاذ بن جبل  اٞتند ٚتع(ٕ) .وابلبحث ُب الشبكة العا١تية
وخرائطها يظهر أف ا١توضع ال يزاؿ ٭تمل اٝتو إال أهنا قرية صغَتة من أعماؿ مدينة تعز
اليمنية قالوا :تبعد عنها أكثر من عشرة كيلومًتات إىل الشماؿ الشرقي منها وٙتة
معلومات وصور توثيقية ٢تا وهللا تعاىل أعلم.
أما النسبة فذكرىا السمعاين ،واٟتازمي(ٖ) ،أبهنا نسبة إىل اٞتند بن شهراف؛ بطن
(ٗ)
من ا١تعافر ،واتبعهما على ذلك عز الدين ابن األثَت
تتبعت ىذه النسبة
١تا
و
قلت:
.
ُ

وقع يل إشكاؿ ،فبالبحث عن شهراف ىذا وجدت أهنم نسبوه أبنو :شهراف بن عفرس

بن حلف بن خثعم بن أ٪تار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد
مناة بن كهبلف بن سبخ بن يشجب بن يعرب بن قحطاف .أما ا١تعافري فهو نسبة إىل
ا١تعافر بن يعفر بن مالك بن اٟتارث بن مرة بن أدد ابن زيد بن يشجب بن عريب بن
زيد بن كهبلف بن سبخ بن يشجب بن يعرب بن قحطاف.

(ٔ) الروض ا١تعطار ُب خرب األقطار للحمَتي (ص٘)ٔٚ
(ٕ) منهم :ابن سعد ُب الطبقات (ٖ )ٕ٘ٗ/و( ،)ٖٜٔ/ٜوابن حزـ ُب جوامع السَتة (صٖٕ) ،وابن
ٚتاعة ُب ٥تتصر السَتة (صٕٔٔ) ،والعراقي ُب ألفية السَتة (صٖٗ) ،والصاٟتي ُب سبل ا٢تدى
والرشاد (ٓٔ ،)٘ٛ/وذكر ُب ترٚتة معاذ من االستيعاب البن عبد الرب (ٖ.)ٖٔٗٓ/
(ٖ) ذكرىا أبو بكر اٟتازمي ُب كتابيو :عجالة ا١تبتدي (صٕٗ) ،والفيصل ُب مشتبو النسبة (ٕ ،)ٗٚٔ/وأبو
سعد السمعاين ُب األنساب (ٖ)ٖ٘ٔ/
(ٗ) ُب اللباب ُب هتذيب األنساب البن األثَت (ٔ)ٕٜٚ/
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وبُت النسبتُت اختبلؼ ،فذىب ظٍت أف ٙتة خطخ سببو ذكرىم أف ساكن أرض
اٞتند ىم أىل خوالف ،وا٠توالين فهو ابن عم ا١تعافري ،قاؿ الكليب(ٔ) :أف مالك بن
اٟتارث ولد عمرو ويعفر ،فولد عمراً أفكل وىو خوالف ،وولد يعفر ا١تعافر .فلرٔتا وقع
٢تم انتقاؿ ذىن سببو ىذا ا٠تطخ  -إف كاف خطخ  -وإال فهم أىل الشخف ولست إال
متسلق عليهم متعلم منهم فا﵁ تعاىل أعلى وأعلم.
وا١تراد ابٞتند ُب أثر الباب ا١توضع ا١تشهور من اليمن ألنو كاف ىو بلد طاوس
رٛتو هللا تعاىل فيما ذكروه ُب ترٚتتو(ٕ) .وقد ذكروا ُب ترٚتة عكرمة أنو رحل إىل ببلد
شىت وكانت لو رحبلت متعددة منها إىل اليمن(ٖ) ،وقدمها سنة مائة للهجرة(ٗ).







(ٔ) نسب معد واليمن الكبَت أليب ا١تنذر ىشاـ بن دمحم السائب الكليب (ٔ ،)ٕٔ٘/و٨توه أليب العباس دمحم
بن يزيد بن ا١تربد ُب نسب عدانف وقحطاف (صٕٔ)
(ٕ) ذكر ىذا :ابن سعد ُب الطبقات ( ،)ٜٚ/ٛوالبخاري ُب التاريخ الكبَت (ٗ ،)ٖٙ٘/والفسوي ُب ا١تعرفة
والتخريخ (ٔ ،)ٚٔٓ/وابن أيب حاًب ُب اٞترح والتعديل (ٗ ،)٘ٓٓ/وابن عبد الرب ُب التمهيد
(ٕ ،)ٕٚٙ/واالستذكار (ٖ ،)ٜٔٓ/والسمعاين ُب األنساب (ٖ.)ٖ٘ٔ/
(ٖ) قالوا :مل يدع موضعاً إال خرج إليو ،كذا ُب الكامل البن عدي ( ،)ٗٚٓ/ٙوعنو ا١تيزاف (ٖ ،)ٜٙ/من
قوؿ أٛتد بن حنبل ُب رواية أيب طالب عنو.
(ٗ) كذا قاؿ البخاري ُب صغَت توارٮتو (ٕ )ٜٔٔ/نقبلً عن الفضل بن دكُت.
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قولو( :فأىدى لو طاوس) «ا٢تدية ما أىديت إىل ذي مودة من بر»(ٔ) ،وما
أٖتفت بو(ٕ) ،قاؿ الراغب(ٖ)« :ا٢تداية داللة بلطف ...وخص ما كاف داللة هبديت،
وما كاف إعطاء أبىديت٨ .تو :أىديت ا٢تدية ،وىديت إىل البيت .إف قيل :كيف
جعلت ا٢تداية داللة بلطف وقد قاؿ هللا تعاىل﴿ :فَاى ُدوىم إِ َىل ِصر ِ
اط ا ْٞتَ ِحي ِم﴾،
ْ ُْ
َ
﴿ويػ ْه ِد ِيو إِ َىل َع َذ ِ
اب السعِ َِت﴾ .قيل :ذلك استعمل فيو استعماؿ اللفظ على التهكم
ََ

مبالغة ُب ا١تعٌت ...وا٢تدى وا٢تداية ُب موضوع اللغة واحد لكن قد خص هللا عز وجل

لفظة ا٢تدى ٔتا تواله وأعطاه ،واختص ىو بو دوف ما ىو إىل اإلنساف  ...وا٢تدية
﴿وإِِّين ُمْرِسلَةٌ إِلَْي ِه ْم ِهبَ ِدي ٍة
٥تتصة ابللطف الذي يهدي بعضنا إىل بعض .قاؿ تعاىلَ :
فَػنَ ِ
اظَرةٌ ِمبَ يَػْرِج ُع الْ ُمْر َسلُو َف﴾﴿ ،بَ ْل أَنْػتُ ْم ِهبَ ِديتِ ُك ْم تَػ ْفَر ُحو َف﴾» انتهى.
وفرؽ أبو ىبلؿ العسكري بينها وا٢تبة فقاؿ(ٗ)« :ا٢تدية ما يتقرب بو ا١تهدي إىل
ا١تهدى إليو وليس كذلك ا٢تبة و٢تذا ال ٬توز أف يقاؿ :إف هللا يهدي إىل العبد كما
ك َولِيًّا﴾ ،وتقوؿ أىدى ا١ترؤوس
ب ِيل ِم ْن لَ ُدنْ َ
يقاؿ :إنو يهب لو ،وقاؿ تعاىل﴿ :فَػ َه ْ
إىل الرئيس ووىب الرئيس للمرؤوس .وأصل ا٢تدية من قولك :ىدى الشيء إذا تقدـ
وٝتيت ا٢تدية ألهنا تقدـ أماـ اٟتاجة» ،قاؿ« :وا٢تبة عطية منفعة تفضل هبا على
صاحبك ،ولذلك مل تكن عطية الدين وال عطية الثمن ىبة ،وىي مفارقة للصدقة ١تا ُب
(ٔ) العُت (ٗ)ٚٚ/
(ٕ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم (ٗ ،)ٖٖٚ/وا١تخصص (ٖ )ٕٗٔ/كبل٫تا البن سيده
(ٖ) ا١تفردات ُب غريب القرآف الراغب (صٖ٘)ٛٗٓ-ٛ
(ٗ) الفروؽ اللغوية (ص)ٔٙٛ-ٔٙٚ
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الصدقة من معٌت تضمن فقر صاحبها لتصديق حالو ُب ما ينيب حالو من فقره» انتهى.
فجعلها ٥تتصة ابألعلى ،وانتقد النووي ىذا القوؿ فقاؿ(ٔ)« :ىذا ليس كما قاؿ،
بل تستعمل ُب ٛتل اإلنساف إىل نظَته ومن فوقو ودونو»ٍ .ب ذكر نقوالً ُب كوهنما ٦تا
يقصد هبما ُب الغالب التواصل والتحابب.
وزادىا تفصيبلً ُب الروضة

(ٕ)

فقاؿ عن العطااي« :تربع اإلنساف ٔتالو على غَته

ينقسم إىل معلق اب١توت وىو الوصية ،وإىل منجز ُب اٟتياة ،وىو ضرابف :أحد٫تا:
٘تليك ٤تض كا٢تبات والصدقات ،والثاين :الوقف .والتمليك ا﵀ض ثبلثة أنواع :ا٢تبة
وا٢تدية وصدقة التطوع ،وسبيل ضبطها أف نقوؿ :التمليك ال بعوض ىبة ،فإف انضم
إليو ٛتل ا١توىوب من مكاف إىل مكاف ا١توىوب لو إعظاماً لو ،أو إكراماً فهو ىدية،
وإف انضم إليو كوف التمليك للمحتاج تقرابً إىل هللا تعاىل وطلباً لثواب اآلخرة فهو
صدقة ،فامتياز ا٢تدية عن ا٢تبة ابلنقل واٟتمل من موضع إىل موضع ،ومنو إىداء النعم
إىل اٟترـ ،ولذلك ال يدخل لفظ ا٢تدية ُب العقار ْتاؿ فبل يقاؿ :أىدى إليو داراً وال
أرضاً وإ٪تا يطلق ذلك ُب ا١تنقوالت» أ.ىػ.

(ٔ) هتذيب األٝتاء واللغات (ٗ)ٜٔٚ/
(ٕ) روضة الطالبُت وعمدة ا١تفتُت للنووي (٘ ،)ٖٙٗ/ونقل البعلي ُب ا١تطلع على ألفاظ ا١تقنع (صٕٖ٘)
عنو فيما أجاز لو روايتو عنو ملخصاً ٢تذا.

ٖٛٚ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٕٔٛشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

قولو( :جنيباً) «النجيب :الكرًن من الرجاؿ واإلبل»(ٔ)« ،و٧تب الرجل أي :صار
٧تيباً وىو الكرًن اٟتسب»(ٕ) ،و«النجابة :مصدر النجيب من الرجاؿ ،وىو الكرًن ذو
اٟتسب إذا خرج خروج أبيو ُب الكرـ ،والفعل٧ :تب ينجب ٧تابة ،وكذلك النجابة ُب
(ٖ)
٧تائب اإلبل ،وىي عتاقها اليت يسابق عليها» « ،وأ٧تبت ا١ترأة ،إذا ولدت ولداً

٧تيباً ...وقد انتجب فبلف فبلانً ،إذا استخلصو واصطفاه على غَته»(ٗ).
«والنجيب من اإلبل ،واٞتمع النجب والنجائب»(٘) ،قاؿ أبو السعادات ابن
()ٙ
األثَت « :النجيب :الفاضل من كل حيواف .وقد ٧تب ينجب ٧تابة ،إذا كاف فاضبلً

نفيساً ُب نوعو ...وقد تكرر ُب اٟتديث ذكر النجيب من اإلبل مفرداً و٣تموعاً وىو
القوي منها ،ا٠تفيف السريع» .قاؿ ابن سيده عن ابن دريد« :النجيب الكرًن من
اإلبل ،األنثى ٧تيبة»(« ،)ٚوانقة ٧تيب ،أي كرٯتة»(« ،)ٛوكذلك الفرس والبعَت إذا كاف

(ٔ) التقفية ُب اللغة للبندنيجي (صٔٛٙو)ٜٜٔ
(ٕ) معجم ديواف األدب للفارايب (ٕ)ٕٚٔ/
(ٖ) العُت ()ٕٔ٘/ٙ
(ٗ) هتذيب اللغة لؤلزىري (ٔٔ ،)ٛٙ/وبعضو ُب معجم ا١تقاييس البن فارس (٘)ٖٜٜ/
(٘) الصحاح للجوىري (ٔ)ٕٕٕ/
( )ٙالنهاية ُب غريب اٟتديث واألثر (٘)ٔٚ/
( )ٚا١تخصص البن سيده (ٕ)ٔٙٓ/
(ٚ )ٛتهرة اللغة البن دريد (ٖ)ٕٔٙٛ/
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كرٯتاً»(ٔ) ،ويقاؿ« :البعَت النجيب الذي يركبو سراه الناس ُب أسفارىم»(ٕ).
وا١تراد أف طاوس ٨تل عكرمة بعَتاً نفيساً ٙتيناً قيمتو تقدر ب ػ (ستُت ديناراً) وىو
إما أنو كاف لو؛ فآثر إىدائو على التكسب من ٙتنو ،أو أنو إ٪تا اشًتاه ليختص عكرمة
هبدية قيمة.
ورجل رحاؿ كعكرمة ىو ُب حاجة للنجيب من اإلبل ُب سفره ألنو أفضل ما
يستعاف بو ُب الًتحاؿ كما ىو معلوـ .وفيو مراعاة ا١تهدي حاجة ا١تهدى إليو ٟتسن
وقوعها منو .وفيو أف طاوس كاف ميسور اٟتاؿ.
والدينار فالعملة ا١تتعارؼ عليها ،وىي أعبلىا ،ومادهتا الذىب ،ويليها الدرىم
ومادتو الفضة ،و ٍ
لكل منهما وزنو ،ورٔتا بدأ ضبطها ُب عهد عبد ا١تلك بن مرواف(ٖ).
وُب الصرؼ كاف الدينار بعشرة دراىم ،ورٔتا زادت أو نقصت .ومن العمبلت األقل:
الدانق وىو سدس الدرىم(ٗ) .والنش والفلس ،وقيل الدانق عشروف فلساً وىي قيمة

متغَتة(٘).

قاؿ العسكري(« :)ٙوالدرىم فارسي معرب .وكذلك الدينار .وأصلو دانر .فلهذا

(ٔ) ٚتهرة اللغة البن دريد (ٔ)ٕٚٔ/
(ٕ) الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي لؤلزىري (ص٘ٗٔ)
(ٖ) االستذكار البن عبد الرب (ٖ)ٕٔٛ/

(ٗ) لساف العرب (ٓٔ ،)ٔٓ٘/ا١تصباح ا١تنَت (ص ،)ٔٓٙورايض األفهاـ شرح عمدة األحكاـ للفاكهاين
(ٖ)ٕٚٛ/
(٘) ا١تبسوط للسرخسي (ٗٔ)ٕٜ/
( )ٙالتلخيص ُب معرفة أٝتاء األشياء (ص)ٕٜٓ
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ما يقاؿ ُب اٞتمع :داننَت .وكذلك الدانق معرب» ،قاؿ ابن دريد(ٔ)« :والدينار فارسي
معرب ،وأصلو دانر .ورجل مدنر :كثَت الداننَت .وبرذوف مدنر :أشهب مستدير النقش
ببياض وسواد .والدينار إف كاف معرابً فليس تعرؼ العرب لو اٝتاً غَت الدينار فقد صار
كالعريب ،ولذلك ذكره هللا تعاىل ُب كتابو ألنو خاطبهم عز ذكره ٔتا عرفوا» أ.ىػ.
وأصلو دانر ابلتشديد ،فخبدؿ من أحد حرُب تضعيفو ايء لئبل يلتبس اب١تصادر اليت
ٕتئ على فعاؿ ،ولذلك ٚتع على داننَت(ٕ) ،قاؿ الراغب(ٖ)« :وقيل :أصلو ابلفارسية
دين آر ،أي :الشريعة جاءت بو».
وأفاد أبو بكر األنباري بتعليل التسمية فقاؿ(ٗ)« :وقاؿ بعض أىل العلم أيضاً :إ٪تا
إ٪تا ٝتي ال ِّ
ٍ
دار النا ِر .أي :تؤدي ٤تبتو
ألنو
ا
ر
دينا
الدينار
و
،
م
ى
دار
ألنو
ا
٫ت
ر
د
م
ى
ر
د
ً
ً
َ
َ
ُ
ُ ّ
ْ ُ
واٟترص على أخذه من غَت جهتو ،إىل النار .قاؿ أبو بكر :وما نعلم لغوايً صحح
ىذا ،وال ذكر اعتبلالً ٢تذين االٝتُت .ولو كانت العلتاف صحيحتُت ُب الدرىم والدينار،

ودار ان ٍر.
دارَى ٍّم ُ
ُلرفع ا١تضاؼ ُب ابب الرفع ،وخفض ا١تضاؼ إليو ُب كل حاؿ ،فقيلُ :
عشر ،لفتحت ا١تيم من الدرىم ُب
بيت َ
ولو كاان ُجعبل اٝتاً واحداً ٔتنزلةَ :
بيت ،وٜتسةَ َ
كل حاؿ .وكذلك كاف يفعل ابلراء من الدينار .وقد كاف ابن قتيبة ذكر ىذه العلة ُب

(ٔ) ٚتهرة اللغة (ٕ)ٙٗٓ/
(ٕ) هتذيب اللغة (ٗٔ ،)ٙٙ/والصحاح (ٕ)ٜٙ٘/
(ٖ) ا١تفردات ُب غريب القرآف (ص)ٖٔٛ
(ٗ) الزاىر ُب معاين كلمات الناس (ٕ)ٖٜٛ/
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الدرىم وصححها ،وقد نقضناىا عليو ُب كتاب غريب اٟتديث(ٔ)» أ.ىػ.
قلت :رٛتو هللا قد أحسن فيما نصح وبُت ،وٯتكن نقضها أيضاً بقليل من التخمل
ابلنظر إىل قدـ زماف استعما٢تا عن البعثة النبوية ،فكيف تكوف علة وضعها ٔتثل ىذا
االشتقاؽ ُب عز أايـ الشرؾ وا١تشركُت؟! وىو بعيد حىت على افًتاض أف وضع اللغة
كاف أايـ األنبياء.
ومثل ىذا الكبلـ يثبت لنا أف الناس مل يزلوا منذ ذاؾ اٟتُت وفيهم من يستجيز
ربط كل صغَتة وكبَتة من األمور الدنيوية ابلشريعة ترغيباً وترقيقاً للقلوب هبدؼ تعزيز
اإلٯتاف ُب النفوس! .وىو أسلوب ٝتج ال يقبلو أىل األلباب ،وتستنكره عقو٢تم و٘تجو
قلوهبم ،فليس ديننا ْتاجة إىل مثل ىذه األساليب اليت رٔتا تساىم لنقلو ُ -ب نظر
عقبلء غَت ا١تسلمُت  -من كماؿ الوضع الرابين إىل نقص الوضع اإلنساين.
ومعاانة دعاة اليوـ  -من أىل العلم والفضل  -مستمرة ُب دفع ترىات وضاعي
الرقائق اليت تضر ابلدعوة أكثر من نفعها ،واليت ابت انتشارىا ُب زماننا أسرع ،وضرىا
أوكد ،بسبب تقدًن العقل ُب التحكيم ،وضعف توقَت أىل العلم من قبل عواـ ا١تثقفُت
وهللا ا١تستعاف.






(ٔ) قوؿ ابن قتيبة ىذا ُب كتابو غريب اٟتديث (ٔ ،)ٔٛٔ/ومل يتبُت يل تصويبو لو؛ وىو إ٪تا ذكره ُب سياؽ
تعليلو السم العصر وأنو من الوقت فقاؿ« :وىو مثل قو٢تم... :وٝتي در٫تاً ألنو دار ا٢تم».
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قولو( :فقيل لطاوس :ما يصنع ىذا العبد بنجيب بستُت ديناراً؟!) السائل يريد
أف ا٢تدية أكرب من أف تصرؼ لرجل ٔتنزلة عكرمة ُب الشخف والشرؼ الدنيوي ،ألف ما
صنعو طاوس كاف من ا١تبالغة ُب اإلكراـ.
ومل يكن عكرمة حينها عبداً بل عتيقاً ،لكن اإلنساف إف أراد ذكر غَته والتقليل
من شخنو ْتث عن أدىن صفاتو وأحوالو اليت ٯتكن أف تطلق عليو.
وكانت ا٢تدااي  -وال تزاؿ  -تتناسب ومنزلة ا١تهدى إليو ،ونُقل عن بعض األجواد
أنو كاف يهدي ابلغايل والنفيس لكل من تعٌت لو ،وإف عوتب على ذلك قاؿ أبنو :إ٪تا
يهدي على ما يعرؼ من نفسو وإف جهلو غَته(ٔ) .ولرٔتا انسبت قيمة ا٢تدية اٟتاجة
ا١تقدمة بُت يديها فتعلوا بعلوىا وتدنو بدنوىا.
وقد ورد ُب بعض ألفاظ األثر أف الوصف ابلعبد كاف من كبلـ طاوس نفسو،
وىذا قد ُ٭تمل على ما يكوف بُت األقراف ،أو ما كاف ُب النفوس من عكرمة إما ١تذىبو
ا﵀كي عنو ،أو لقوة اعتزازه بعلمو وتعاليو بو ما قد يستفز من يعرفو بو .وإف صح ىذا
التوجيو ففيو فصلهم بُت علم الرجل وشهادهتم لو بو؛ وبُت كرىهم لبعض خصالو
ا١تنسوبة إليو .وأيٌب ُب ترٚتتو ذكر بعض من ذلك إف شاء هللا تعاىل ويسر إ٘تامو.
قولو( :قال :أتروين ال أشًتي علم ابن عباس لعبد هللا بن طاوس بستُت
ديناراً؟) وكخنو يقوؿ :فما قيمة ا١تاؿ الفاين ُب علم وشرؼ يتحصل عليو ولدي.

وفيو أنو تلطف بو وتقرب إليو ابتغاء أف يفيد ابنو بعل ٍم ٭تملو عنو .وفيو شهادة

طاوس لعكرمة بسعة ونفاسة ما عنده من العلم ،فإف ىذا الصنيع منو داؿ على اىتمامو
(ٔ) اٟتكاية تُذكر عن غَت واحد من األجواد ،انظر :كتايب ا١تربد :الكامل ُب اللغة واألدب (ٔ،)ٔٔ٘/
والفاضل (صٖٔ) .وعيوف األخبار البن قتيبة (ٔ ،)ٖٗٙ/والعقد الفريد البن عبد ربو (ٔ)ٕ٘ٓ/
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بعدـ تفويت علمو على ولده.
وفيو عناية األب بولده ُب إصبلح دينو وتوجيهو للطلب والسعي لتمكينو ٦تا يرفع
بو شخنو ،وىو أمر جبل عليو اآلابء ،أعٍت النظر ١تصاّب أبناءىم الدنيوية ،وأىل اآلخرة
والعلم والفضل ٢تم من ذلك النصيب األوفر إف شاء هللا تعاىل.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٕٜٔمحدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظرشننمسنمدػقانمسنمغلريمؼعينمبنم
ذسؾوقمضال:مطانماظربقعمبنمخـقممإذامأتوهمضال:مأسوذمباهللمعنمذرطم.م م
سنده صحيح ،ومن طريق ابن مهدي عن الثوري بو ،رواه :أٛتد ،والدارمي،
والببلذري ،والدواليب(ٔ).
واتبعو ابن ا١تبارؾ فيما رواه ُب الزىد عن الثوري مرسبلً قاؿ(ٕ)« :أان سفياف قاؿ:
كاف الربيع بن خثيم يتبعو شاب من اٟتي يوـ اٞتمعة إذا راح قاؿ :فيقوؿ بيده :أعوذ
اب﵁ من شركم» ،ورواه الببلذري من طريقو لكنو ٚتعها فقاؿ :شباب.
وورد ُب لفظ الدارمي زايدة« :يعٍت أصحابو» ،ولدى الببلذري« :يعٍت من ٬تلس
إليو» ،وُب لفظ الدواليب« :كاف الربيع إذا رأى أصحاب اٟتديث قاؿ» ،فذكره.






قولو( :أعوذ ابهلل) أي أٞتخ إىل هللا؛ وبو أعتصم سبحانو وألوذ (من شركم) نسب
الشر إليهم رغم أهنم من أىل ا٠تَت ويطلبوف خَتاً ،وىي عبارة رٔتا تستعمل وال يراد هبا
ظاىرىا.
(ٔ) أٛتد ُب الزىد (صٖ ،)ٕٚوالدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٗ٘ٓ/والببلذري ُب أنساب األشراؼ
(ٔٔ ،)ٖٖٓ/وأبو بشر الدواليب ُب الكٌت واألٝتاء (ٕ)ٜٙٔ/
(ٕ) الزىد والرقائق البن ا١تبارؾ (ٕ ،)ٔٗ/ومن طريقو :عبد هللا بن أٛتد ُب الزىد (صٕ )ٕٚبسند فيو
جهالة ،والببلذري ُب أنساب األشراؼ (ٔٔ)ٖٜٓ/
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ومراده التخوؼ من حاؿ قد تؤوؿ إليو نفسو جراء سلوكهم ىذا وحفاوهتم بو
وٕتمعهم عليو وتتبعهم لو ،فإف تبعات ذلك ٦تا ٮتشاه الصاٟتوف على أنفسهم إذ ىو
ابب لولوج العجب والشهرة على النفس ،ومفاتنها ال ٗتفى ،والربيع رٛتو هللا تعاىل فقد
ٌ
كاف من أىل الورع والزىد والتقى فلهذا يقبل و٭تسن من مثلو ىذا.

وكاف أىل الفضل والتقى ينصح بعضهم بعضاً ٔتراقبة ىوى النفس لتصحيح نيتها،
وتصفيتها من العوالق ،وسخؿ عبد الرٛتن بن مهدي بشر بن منصور قاؿ« :إان لنجلس
٣تلس خَت وبركة .قاؿ :نعم اجمللس .قاؿ :قلت لو :إنو رٔتا مل ُ٬تلس إيل فكخين أغتم؟

قاؿ :إف كنت تشتهي أف ٬تلس إليك؛ اترؾ ىذا اجمللس»(ٔ).

وا١تقصود التعوذ من شر قد يلحق ا١تستعيذ ويطرأ عليو؛ أيٌب مع ا١تستعاذ منو ،وال
يلزـ أف يكوف ىو مصدره لكنو متعلق بو .وقد ورد استعما٢تا ُب كبلـ السلف ،تروى
عن أيب ىريرة  وغَته ،ويكثر استعما٢تا ُب ىذه األزماف بُت عواـ الناس وهللا
ا١تستعاف.

(ٔ) حلية األولياء أليب نعيم ()ٕٗٔ/ٙ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٖٓٔ ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـاموطقعمسنمدػقانمسنمأبيمحصنيمسنمأبيمسؾدم
اظرشننمأنمسؾقاً م معرمبؼاصمصؼال :مأتعرفماظـادخمعنمادلـلوخ؟ مضال :مال .مضال:م
ػؾؽتَموأػؾؽتَ.م م
السند صحيح .وسفياف ىو الثوري ،وشيخو ىو عثماف بن عاصم ،وأبو عبد
الرٛتن ىو ابن حبيب السلمي.
ومن طريق الثوري رواه :ابن أيب شيبة ،وأبو عبيد القاسم بن سبلـ ،وأبو إسحاؽ
إبراىيم اٟتريب ،واٟتازمي ،وابن اٞتوزي(ٔ) .واتبعو شعبة فيما رواه ا٠تطيب ،والبيهقي
عنو(ٕ).
واتبع أاب عبد الرٛتن السلمي فيو سعيد بن أيب اٟتسن البصري أخو اٟتسن بن
يسار البصري عن علي بو رواه أبو نعيم(ٖ).

(ٔ) مصنف ابن أيب شيبة (٘ ،)ٕٜٓ/والناسخ وا١تنسوخ أليب عبيد (صٗ) ،ومن طريقو اٟتارث ا﵀اسيب ُب
فهم القرآف (ص ،)ٖٕٚوغريب اٟتديث إلبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب (ٖ ،)ٔٓٗٗ/واالعتبار ُب الناسخ
وا١تنسوخ أليب بكر اٟتازمي (صٗ) ،ونواسخ القرآف البن اٞتوزي (ٔ)ٜٛ/
(ٕ) الفقيو وا١تتفقو (ٔ ،)ٕٗٗ/وا١تدخل إىل السنن الكربى (ص)ٔٚٚ

(ٖ) أخبار أصبهاف (ٔ ،)ٕٔٔ/وأبو بكر اٟتازمي ُب االعتبار ُب الناسخ وا١تنسوخ (صٗ)
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وأرسلو معمر عند عبد الرزاؽ(ٔ) .ويروى عن ابن عباس ٔتثلو سواء ،رواه أبو عبيد
ابن سبلـ ،وأبو جعفر النحاس ،والطرباين ،والبيهقي ،واٟتازمي ،وابن اٞتوزي(ٕ).






مضى الكبلـ عن القصاص وأحوا٢تم ٖتت األثر رقم ( ،)ٙٚوىنا يسخؿ علي
 القاص ا١تتصدر ابلوعظ والتذكَت عن مدى معرفتو ابلعلم الشرعي ،وخص من ذلك
الناسخ وا١تنسوخ لكوف العارؼ هبذا الباب مؤىبلً للفتيا ،أما واٟتاؿ اٞتهل هبا فبل
ينبغي التصدر ١تثل ىذا ،فإف العواـ واٞتهاؿ من الناس أي٘توف وأيتسوف اب١تتصدرين ُب
الوعظ ُب أقوا٢تم وفعا٢تم وىذا ال يعد من العلماء.
وُب قوؿ هللا تعاىل ﴿ :يػ ْؤٌِب ِْ
اٟتِ ْك َمةَ فَػ َق ْد أ ِ
ُوٌبَ َخْيػًرا
ت ْ
اٟت ْك َمةَ َم ْن يَ َشاءُ َوَم ْن يػُ ْؤ َ
ُ
َكثِ ًَتا﴾ يقوؿ ابن عباس « :ا١تعرفة ابلقرآف انسخو ومنسوخو و٤تكمو ومتشاهبو
ومقدمو ومؤخره وحبللو»(ٖ).

قاؿ أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت ا٠تطيب البغدادي(ٗ)ٝ« :تعت أاب إسحاؽ
نسخت الشمس
الفَتوزاابدي يقوؿ :النسخ ُب اللغة يستعمل ُب الرفع واإلزالة يقاؿ:
ْ
الظل ونسخت الرايح اآلاثر إذا أزالتها ،ويستعمل ُب النقل يقاؿ :نسخت الكتاب إذا
نقلت ما فيو وإف مل تزؿ شيئاً عن موضعو .وأما ُب الشرع :فهو على الوجو األوؿ ُب
(ٔ) مصنف عبد الرزاؽ (ٖ)ٕٕٓ/

(ٕ) الناسخ وا١تنسوخ :أليب عبيد (ص٘) ،وأبو جعفر النحاس (صٓ٘) ،واٟتازمي (ص٘) ،وابن اٞتوزي
(ٔ .)ٜٛ/ورواه الطرباين ُب ا١تعجم الكبَت (ٓٔ ،)ٕٜ٘/والبيهقي ُب ا١تدخل (ص.)ٜٔٚ
(ٖ) رواه أبو عبيد ُب الناسخ وا١تنسوخ (ص٘) ،ومن طريقو اٟتارث ا﵀اسيب ُب فهم القرآف (ص)ٖٕٚ
(ٗ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٔ)ٕٗٛ-ٕٗٗ/
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اللغة وىو اإلزالة .وحده :ا٠تطاب الداؿ على ارتفاع اٟتكم الثابت اب٠تطاب ا١تتقدـ
على وجو لواله لكاف اثبتاً بو مع تراخيو عنو .وال يلزـ ما سقط عن اإلنساف اب١توت
فإف ذاؾ ليس بنسخ ألنو ليس ٓتطاب ،وال يلزـ رفع ما كانوا عليو كشرب ا٠تمر وغَته
فإنو ليس بنسخ ألنو مل يثبت ٓتطاب ،وال يلزـ ما أسقطو بكبلـ متصل كاالستثناء
والغاية كقولو تعاىلِ ِ ُ :
الصيَ َاـ إِ َىل اللْي ِل﴾ ،فإنو ليس بنسخ ألنو غَت مًتاخ عنو.
﴿ٍب أَ٘تُّوا ّ
قلت [ال يزاؿ الكبلـ للخطيب] :والنسخ ُب القرآف على ثبلثة أضرب :نسخ
اٟتكم دوف الرسم ،ونسخ الرسم دوف اٟتكم ،ونسخ الرسم واٟتكم معاً .فخما نسخ
احلكم دون الرسم :فمثل :الوصية للوالدين واألقربُت ،ومثل عدة الوفاة ،فإف حكم ذلك
منسوخ ولفظو اثبت ُب القرآف» - ،وأسند إىل ابن عباس ُب قولو تعاىل﴿ :إِ ْف تَػَرَؾ
ِ ِ ِ
ُت﴾  -قولو« :فكانت الوصية كذلك حىت نسختها آية
َخْيػًرا الْ َوصيةُ ل ْل َوال َديْ ِن َو ْاألَقْػَربِ َ
ِ
ِ
اجا
ين يػُتَػ َوفػ ْو َف مْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َف أ َْزَو ً
ا١تَتاث[ ... .و] عن ابن عباسُ ،ب قولو تعاىلَ :
﴿والذ َ
ِ ِ ِ
اٟتَْوِؿ﴾ غَت إخراج ،قاؿ :كاف الرجل إذا مات وترؾ امرأتو
اعا إِ َىل ْ
َوصيةً أل َْزَواج ِه ْم َمتَ ً
ِ
ين يػُتَػ َوفػ ْو َف ِمْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َف
اعتدت ُب بيتو ينفق عليها من مالو ٍب أنزؿ هللا تعاىلَ :
﴿والذ َ
ص َن ِأبَنْػ ُف ِس ِهن أ َْربَػ َعةَ أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشًرا﴾ .قاؿ :فهذه عدة ا١تتوَب عنها زوجها إال
اجا يػَتَػَرب ْ
أ َْزَو ً

أف تكوف حامبلً فعدهتا أف تضع.

وأما نسخ الرسم دون احلكم :فمثل آية الرجم»  -وأسند إىل ابن عباس  -قاؿ:
«قاؿ عمر :إف هللا تعاىل بعث دمحماً ﷺ وأنزؿ عليو الكتاب فكاف ٦تا أنزؿ هللا عليو
آية الرجم فقرأانىا وعقلناىا ووعيناىا ،فخخشى أف يطوؿ ابلناس عهد فيقولوف :إان ال
٧تد آية الرجم فتًتؾ فريضة أنز٢تا هللا ،وإف الرجم ُب كتاب هللا حق على من زان إذا
ٖٜٛ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٖٓٔ)] شرح كتاب العلم أليب خيثمة 

أحصن من الرجاؿ والنساء إذا قامت البينة أو كاف اٟتبل أو االعًتاؼ» - .وبسنده
أيضاً إىل عمر  - قاؿ« :إايكم أف ٗتدعوا عن آية الرجم فإف نبيكم ﷺ قد
ورٚتت ،ولوال أف يقوؿ الناس زاد عمر بن ا٠تطاب ُب كتاب هللا
رجم ورجم أبو بكر
ُ
لكتبتها إين قرأهتا ُب كتاب هللا :الشيخ والشيخة فارٚتو٫تا».
«وأما نسخ الرسم واحلكم معا فمثل ما» – رواه بسنده – «عن عائشة أهنا قالت:
كاف فيما أنزؿ هللا تعاىل من القرآف :عشر رضعات معلومات ٭ترمن .نُسخن ٓتمس
معلومات ،فتوُب رسوؿ هللا ﷺ وىي ٦تا يقرأ من القرآف .قلت :فكانت العشر
منسوخة الرسم واٟتكم» انتهى كبلمو رٛتو هللا تعاىل.
قولو( :ىلكت وأىلكت) ،ذكر الراغب(ٔ) ُب ا٢تبلؾ أوجهاً أوهلا« :افتقاد الشيء
ك َع ٍِّت ُس ْلطَانِيَ ْو﴾ ،وىبلؾ الشيء
عنك ،وىو عند غَتؾ موجود كقولو تعاىلَ ﴿ :ىلَ َ
ِ
ث َوالن ْس َل﴾ ،ويقاؿ :ىلك الطعاـ .والثالث:
ك ْ
اٟتَْر َ
ابستحالة وفساد كقولوَ ﴿ :ويػُ ْهل َ

ك﴾ ،وقاؿ تعاىل ٥ترباً عن الكفارَ ﴿ :وَما يػُ ْهلِ ُكنَا إِال
ا١توت كقولو﴿ :إِ ِف ْامُرٌؤ َىلَ َ
الد ْىُر﴾ ،ومل يذكر هللا ا١توت بلفظ ا٢تبلؾ حيث مل يقصد الذـ إال ُب ىذا ا١توضع ،وُب
قولو﴿ :ولََق ْد جاء ُكم يوسف ِمن قَػبل ِابلْبػيِنَ ِ
ك ِ٦تا َجاءَ ُك ْم بِِو َحىت إِ َذا
ات فَ َما ِزلْتُ ْم ُِب َش ٍّ
َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ ُ َّ
ث اَّللُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ َر ُس ًوال﴾ ،وذلك لفائدة ٮتتص ذكرىا ٔتا بعد ىذا
ك قُػ ْلتُ ْم لَ ْن يَػْبػ َع َ
َىلَ َ

الكتاب .والرابع :بطبلف الشيء من العامل وعدمو رأساً ،وذلك ا١تسمى فناء ا١تشار إليو
ٍ
ك إِال َو ْج َهوُ﴾ .ويقاؿ للعذاب وا٠توؼ والفقر :ا٢تبلؾ ،وعلى
بقولوُ ﴿ :ك ُّل َش ْيء َىالِ ٌ

(ٔ) ا١تفردات ُب غريب القرآف (صٖٗ)ٛ
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ىذا قولوَ ﴿ :وإِ ْف يػُ ْهلِ ُكو َف إِال أَنْػ ُف َس ُه ْم َوَما يَ ْشعُُرو َف﴾  » ...إىل آخر ما ذكره.
درت ما ال قبل لك
وا١تراد من قولو( :ىلكت وأىلكت) :أي
ضللت ُ
حيث تص َ
َ

فخىلكت من تبعك إبضبللو .فخراد ابإلىبلؾ ىبلؾ القلوب وضبلؿ الطريق عن
بو،
َ
اٞتادة.

وابلطبع فإنو ال يقصد هبذا الكبلـ :الوعاظ وا١تذكرين الذين يتحدثوف ٔتا ٭تيط بو
علمهم ،وال من تكلم بكبلـ أىل العلم والفضل انقبلً عنهم ٤تيبلً إليهم غَت مفتات
عليهم.
وإ٪تا ا١تراد من تصدر لتوجيو الناس وطعن ُب معارفهم فوعظهم بغَت معرفة أو علم
وفهم ،وىذا ٧تده ُب بعض اٞتهاؿ من ا١تقلدة والعواـ الذين يناضلوف ُب الكبلـ عن
مسائل ليس ٢تم فيها مصدر إال ٝتاع مظنوف وفهم مطعوف فيو أو تقليد خاؿ من معرفة
ضوابط وحدود ،أو قياسات رايضية جدلية ،أو عواطف ومشاعر يروف فيها عدالً
مناسباً للشرع.
ورٔتا ٛتل أحدىم اللفظ على ما يفهمو ىو ُب زمانو من ظاىره الغَت مستعمل
سابقاً ابلصورة اليت ىي عليو حالياً ،ويكوف ليس عنده علم ابختبلؼ الًتاكيب اللغوية
واستعماالهتا عند ا١تتقدمُت .أو لعل أحدىم رد الدليل لظنو تعارضو مع نص آخر وىو
ال يعرؼ قواعد اٞتمع والًتجيح.
ففي حق ىؤالء يصدؽ القوؿ أبهنم ضلوا فخىلكوا غَتىم ابلضبلؿ ،إذ على
اٞتهبلء والعواـ أال يعملوا عقو٢تم ُب فنوف مل ٮتربوهنا وال مارسوىا ،فإف من اقتحم مثل
ىذه األسوار رٔتا أوقع نفسو ُب مزالق كاف ُب غٌت عنها ،وتراىم يلتزموف هبذا ُب
مصاٟتهم الدنيوية فبل يتعدوف على فنوف الطب وا١تعمار وا٢تندسة حىت ال يوقعوا
ٓٓٗ
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أنفسهم ُب مضرة ٤تتملة بسبب جداؿ وافتيات ىم يعرفوف مكاهنم منو ،لكنهم
يتهاونوف ُب دين هللا تعاىل!.
وقد حذر الغزايل من ىذا ُب مواضع من كتبو منها قولو(ٔ)« :والعامي يفرح
اب٠توض ُب العلم إذ الشيطاف ٮتيل إليو أنك من العلماء وأىل الفضل وال يزاؿ ٭تبب
إليو ذلك حىت يتكلم ُب العلم ٔتا ىو كفر »...أ.ىػ.
قاؿ(ٕ)« :وإ٪تا حق العواـ أف يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادهتم ومعايشهم ويًتكوا
العلم للعلماء ،فالعامي لو يزين ويسرؽ كاف خَتاً لو من أف يتكلم ُب العلم فإنو من
تكلم ُب هللا وُب دينو من غَت إتقاف العلم وقع ُب الكفر من حيث ال يدري كمن يركب
ٞتة البحر وىو ال يعرؼ السباحة ومكايد الشيطاف فيما يتعلق ابلعقائد وا١تذاىب ال
ٖتصر» أ.ىػ،
قاؿ(ٖ)« :وكل كبَتة يرتكبها العامي فهي أسلم لو من أف يتكلم ُب العلم ،ال سيما
فيما يتعلق اب﵁ وصفاتو ...وكل من سخؿ عن علم غامض ومل يبلغ فهمو تلك الدرجة
فهو مذموـ؛ فإنو ابإلضافة إليو [أي إىل العلم الغامض] عامي» أ.ىػ .وهللا ا٢تادي إىل
سواء الصراط.

(ٔ) إحياء علوـ الدين (ٖ)ٕٔٙ/
(ٕ) ا١تصدر السابق (ٖ)ٖٙ/
(ٖ) ا١تصدر السابق (ٖ)ٖٔٙ/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٖٔٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمغامضؾقصةمبنمسؼؾةمضال :مدػقانمبنمدعقدمثـا،م
سنمأبيمحصنيمضال:مأتقتمإبراػقممأدأظهمسنمعلأظةمصؼال:معامطانمبقينموبقـكمأحدم
تلأظهمشريي؟م م
سنده صحيح إف شاء هللا ،ومن طريق الثوري رواه :ابن سعد ،والفسوي ،وأبو
نعيم ،وا٠تطيب(ٔ) .وقا٢تا إبراىيم أيضاً لزبيد اليامي فيما رواه ابن سعد وغَته(ٕ).






ومضى الكبلـ عن كراىية السلف الفتيا وا١تسارعة ٢تا وتورعهم عنها ما أمكنهم.
وىذا األثر منها ،فكخنو ٭تث سائلو على إعفاءه ابلبحث عن غَته إف أمكن.
فيقوؿ لو إما مستفسراً أو متعجباً :أمل يكن ىناؾ غَتي تلقي عليو مسخلتك .وىي
عبارة يُفهم – ابلتصور والتوقع ٟتا٢تم  -أهنا تُلقى على سبيل االنزعاج والتعجب ،ال
االستفهاـ ا١تنتظر تعقبو ببياف يزيلو.
وليس من حسن األدب أف يُرمى ٔتثل ىذه العبارات لسائل ليس بينو وبُت
ا١تسؤوؿ عبلقة ٖتملو على فهم وضع ا١تسؤوؿ وثقل ما جاءه بو؛ خاصة إف كاف من
عواـ ا١تسلمُت ،بل على ا١تفيت حسن استقبا٢تم ومراعاة أحوا٢تم وإجابة سؤا٢تم ٔتا يقدر،
(ٔ) الطبقات الكربى ( ،)ٖٜٓ/ٛوا١تعرفة والتخريخ (ٕ ،)ٙٓ٘/وحلية األولياء (ٗ ،)ٕٕٙ/والفقيو وا١تتفقو
(ٕ)ٕ٘/
(ٕ) الطبقات الكربى ( ،)ٖٜٓ/ٛوحلية األولياء (ٗ)ٕٕٙ/
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أو االعتذار بتفويض العلم ﵁ فيما ٭تتاج إىل التنصل منو.
أما السائل ىنا  -وىو أبو حصُت عثماف بن عاصم  -فهو من إبراىيم ٔتنزلة
الطالب من ا١تعلم ،ال سيما ويروى أنو مل يكن من إبراىيم بتلك ا١تنزلة ،فروى ابن
عساكر ُب أتريخ دمشق(ٔ) عن األعمش قاؿ« :رٔتا ذُكِر إلبراىيم أبو حصُت فيقوؿ:
دعٍت من أيب حصُت؛ فما ىو أبحب الناس إيل».
فلعل أاب عمراف استثقل السؤاؿ أو رٔتا السائل ،والثاين يعود على األوؿ ألف بعض
السائلُت يكوف فيهم إٟتاح ،أو ٮتتار من ا١تسائل اٟترجة ،أو ال يتقبل اإلجابة وٯتاري
اجمليب ،أو ٨تو ذلك ٦تا ٬تعل مستقبلو ُب حرج منو.
واألثر يدؿ على أف الواقعة غَت معتادة منو ،فإف السياؽ ال يدؿ على التكرار،
وسبق ُب األثر ( )ٚٛما يشهد ٟتاؿ إبراىيم من كراىيتو التعرض للفتيا على العموـ من
غَت طريق أيب حصُت وزبيد وىو حاؿ أىل الورع والتقى وهللا تعاىل أعلم.

(ٔ) أتريخ دمشق البن عساكر ()ٖٗٔ/ٖٛ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٕٖٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمغامؼزؼدمبنمػارونمأغامادللعوديمسنماظؼادممبنم
سؾد ماظرشنن مضال :مضال مسؾد ماهلل :مإغي مألحلب ماظرجل مؼـلى ماظعؾم مطان مؼعؾؿهم
باخلطقؽةمؼعؿؾفا.م م
سنده ضعيف ،ألجل اختبلط عبد الرٛتن بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن
مسعود شيخ يزيد ،والراوي عنو :القاسم بن عبد الرٛتن بن عبد هللا بن مسعود ،مل
يسمع من جده.
ومن طريق يزيد بن ىاروف رواه :ا٠تطيب(ٔ) .واتبعو ُب ا١تسعودي :ابن ا١تبارؾ(ٕ)،
ووكيع(ٖ) ،وأبو نعيم الفضل بن دكُت(ٗ) ،وابن عيينة(٘) ،ويعلى بن عبيد الطنافسي(،)ٙ
وبكر بن بكار( ،)ٚوجعفر بن عوف( ،)ٛوعمرو بن مرزوؽ( ،)ٜوأبو شهاب اٟتناط(ٓٔ)،

(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٕ)ٕ٘ٛ/
(ٕ) ُب كتاب الزىد والرقائق (ٔ)ٕٛ/

(ٖ) الزىد لوكيع (صٖٓ٘) ،ومن طريقو أٛتد ُب الزىد (ص)ٕٜٔ
(ٗ) ا١تعجم الكبَت للطرباين ()ٜٔٛ/ٜ
(٘) جامع بياف العلم وفضلو (ٔ)ٙٚ٘/
( )ٙعند الدارمي ُب السنن (ٔ)ٖٜٚ/

( )ٚحلية األولياء أليب نعيم (ٔ)ٖٔٔ/
( )ٛا١تدخل إىل السنن الكربى (صٖ٘ٔ)
( )ٜكماؿ الدين ابن العدًن ُب بغية الطلب ُب اتريخ حلب (٘)ٕٕٕ٘/
(ٓٔ) اقتضاء العلم العمل للخطيب (صٔ)ٙ
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ومسكُت بن بكَت(ٔ).
وروي بزايدة ُب السند حيث زيد ُب شيوخ ا١تسعودي :اٟتسن بن سعد عن عبد
الرٛتن بن عبد هللا بن مسعود عن أبيو بو ،زادىا وكيع ُب الزىد ومل يُذكر فيها التفصيل
الذي ُب رواية أٛتد عنو .وجعلو جعفر بن عوف عن القاسم عن أبيو عن جده.






ٙتة تبلزـ بُت ا١تعاصي وحفظ العلم ،ألف العلم من أعلى الطاعات وعبلمة على
تقوى حاملو ،وكلما ارتفع إٯتاف العبد أحس بشؤـ معاصيو وعرؼ من أين يؤتى.
ومن طلب العلم ببل نية فلم أيٌب بطاعة ،وإ٪تا أراد بلوغ غرضاً فبلغو؛ كبعض
ا١تستشرقُت ٦تن حصل من العلم الشرعي ما لو حصلو غَته كاف بو عا١تاً مستفيداً ،لكنو
أخذه رايضياً خاؿ من عمل القلب والتقى ،فهو عامل غَت عامل ،ومثل ىذا ال يستحق
اسم العامل شرعاً وليس اب١تؤىل للفتيا.
ومنهم من تعلم ابلقراءة واالطبلع جملرد الثقافة والفهم؛ لكنو تعدى على الفتيا
وا١تفتُت ،واعتدى على حرمة العلم لظنو أف الفتيا ُب الشرع كا١تسائل الرايضية .وإ٪تا
العلم نور يقذفو هللا بقلب من صدؽ ُب الطلب ،واب١تعاصي ٮتبو ىذا النور وينطفئ.
قولو( :إين ألحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمو ابخلطيئة يعملها) أي إين
ألظن أف من أسباب نسياف العلم ّتانب العوامل الطبيعية من اإل٫تاؿ ،وضعف
ا١تذاكرة ،وقلة االجتهاد :ا٠تطااي ،ذلك ألهنا سبب ٟترماف التوفيق.

(ٔ) ُب الزىد أليب داود (ص )ٔٙٛومل يسمي فيو ا١تسعودي شيوخو
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و٢تذا كاف ٦تا يستعاف بو على اٟتفظ والعلم :الطاعات ،ففي كتاب ا٠تطيب

عن وكيع أف إبراىيم بن إٝتاعيل بن ٣تمع بن جارية كاف يقوؿ« :كنا نستعُت على
حفظ اٟتديث ابلعمل بو .وقاؿ اٟتسن بن صاّب :كنا نستعُت على طلبو ابلصوـ»،
وفيو :سخؿ علي بن خشرـ وكيعاً فقاؿ« :اي أاب سفياف تعلم شيئاً للحفظ؟ قاؿ :أراؾ
وافداًٍ .ب قاؿ :ترؾ ا١تعاصي عوف على اٟتفظ» ،وفيو عن بشر بن اٟتارث ،قولو« :إف
أردت أف تلقن العلم فبل تعص» ،وروى عن ٭تِت بن ٭تِت قولو« :سخؿ رجل مالك بن
أنس :اي أاب عبد هللا ىل يصلح ٢تذا اٟتفظ شيء؟ قاؿ :إف كاف يصلح لو شيء فًتؾ
ا١تعاصي».
وجاء ُب كتاب "ا١تعلم" أليب بكر ابن خلفوف(ٕ)« :ذكر أبو دمحم بن اٞتارود ُب
كيعا قلت :اي أاب سفياف،
كتاب األٝتاء والكٌت قاؿ :ثنا علي بن خشرـ قاؿ:
ُ
سخلت و ً
تعرؼ شيئًا للحفظ فإين بليد ،قاؿ :نعم ،كاف يقاؿ :استعينوا على حفظ اٟتديث بًتؾ

ا١تعاصي .وُب ىذا ا١تعٌت يقوؿ الشاعر:

شكدت إىل وميع هد ح يهي

فأودأ بي إىل تر املعَوي

و َل يل :إَ فرط احل ه فلهم

وفلههم اَ ال يتي ه َُوههي» أ.ىػػ.

وحكى ابن الفوطي ُب ٣تمع اآلداب(ٖ) أبنو وجد ُب كتاب من ترجم لو :قوؿ ابن
خشرـ« :رأيت وكيع بن اٞتراح ٭تدث وما بيده كتاب قط إ٪تا ىو حفظ ،فسخلتو عن
(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٕ ،)ٕ٘ٛ/اقتضاء العلم العمل لو (صٓ)ٜ
(ٕ) ا١تعلم بشيوخ البخاري ومسلم البن خلفوف (ص،)ٗ٘ٚ
(ٖ) ٣تمع اآلداب ُب معجم األلقاب لكماؿ الدين أيب الفضل ابن الفوطي (ٖ)ٖ٘ٚ/
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علمت الدواء استعملتو؟ قلت :إي وهللا .قاؿ :ترؾ ا١تعاصي
أدوية اٟتفظ ،فقاؿ :إف
َ

ما جربت مثلو للحفظ» أ.ىػ.

والبيتاف فمشهوراف ،على اختبلؼ يسَت ُب لفظيهما ،وذكر٫تا غَت واحد بنحو
ىذا اللفظ بغَت نسبة(ٔ) ،ومناسبتو ١توضوع الباب أظهر .ويُنسباف للشافعي؛ ولفظ
األخَت منهما(ٕ):
وَْههههد حت انهَهه ه ِ ال حتٍهه ه َّ نِعَوههههي

وَكَخبَرَْهههههي بِههه هأََ انعِهههه همَ ْههه هد م

(ٖ)
أردت أ ْف أخرج من
وُب الباب ما يروى كذلك عن الشافعي أنو قاؿ ١« :تا ُ
جئت إىل مالك فودعتو فقاؿ يل مالك حُت فارقتو :اي غبلـ اتق هللا وال تطفئ
ا١تدينة ُ

ىذا النور الذي أعطاكو هللا اب١تعاصي .يعٍت ابلنور :العلم؛ وىو قوؿ هللا عز وجل:
ورا فَ َما لَوُ ِم ْن نُوٍر﴾».
﴿ َوَم ْن َملْ َْ٬ت َع ِل اَّللُ لَوُ نُ ً

(ٔ) ا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي (ٕ ،)ٕ٘ٛ/الز٥تشري ُب ربيع األبرار ونصوص األخيار (ٗ،)ٛٙ/
ابن عساكر ُب جزء ُب أخبار ٟتفظ القرآف (ص ،)ٕٜأبو حامد ابن أيب اٟتديد ُب شرح هنج الببلغة
( ،)ٕٔٛ/ٜٔواألبشيهي ُب ا١تستطرؼ (ص .)ٕٜونسبو هبذا السياؽ للشافعي :ابن القيم ُب اٞتواب
الكاُب (صٕ٘) ،و٤تيي الدين اٟتنفي ُب اٞتواىر ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية (ٔ )٘ٗٓ/و(ٕ.)ٗٛٚ/
(ٕ) نسبها للشافعيٚ :تاؿ الدين القفطي ُب ا﵀مدوف من الشعراء (ص ،)ٖٔٛواأللوسي ُب التفسَت
(ٖ ،)ٕٕٙ/وىو ُب ديوانو لكل من :ا٠تفاجي (ص )ٛٛمكتبة الكليات األزىرية ،ودمحم سليم ()ٛٚ
مكتبة ابن سينا ،ودمحم عفيف الزعيب (صٗ٘) ،و٣تاىد مصطفى هبجت (ص )٘ٚدار القلم طٔ
ٕٓٗٔىػ.

(ٖ) أتريخ دمشق البن عساكر (ٔ٘ )ٚٔ/بسند فيو نظر.
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(ٔ)
وروى ابن أيب حاًب بسند حسن إىل الضحاؾ بن مزاحم قولو« :ما نعلم أحداً
حفظ القرآف ٍب نسيو إال بذنبٍ ،ب قرأ الضحاؾ﴿ :وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
صيبَ ٍة فَبِ َما
ََ َ َ ْ ْ ُ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَػ ْع ُفو َع ْن َكثِ ٍَت﴾ ٍب يقوؿ الضحاؾ :وأي مصيبة أعظم من نسياف
َك َسبَ ْ

القرآف».

وٛتلو أبو عبيد القاسم بن سبلـ على الًتؾ التاـ فقاؿ(ٕ)« :يقاؿ :إف وجو ىذا
(ٖ)

اٟتديث

إ٪تا ىو على التارؾ لتبلوة القرآف اٞتاُب عنو و٦تا يبُت ذلك قولو:

«واستذكروا القرآف» وُب حديث آخر« :تعهدوا القرآف» ،فليس يقاؿ ىذا إال للتارؾ.
وكذلك حديث الضحاؾ بن مزاحم».
وذكر قوؿ الضحاؾ وقاؿ« :إ٪تا ىذا على الًتؾ .فخما الذي ىو دائب ُب تبلوتو
حريص على حفظو إال أف النسياف يغلبو؛ فليس من ذلك ُب شيء .و٦تا ٭تقق ذلك
أف رسوؿ هللا ﷺ قد كاف ينسى الشيء من القرآف حىت يذكره» أ.ىػ.
(ٔ) ذكره ابن كثَت ُب تفسَت اآلية ا١تذكورة من سورة الشورى :تفسَت القرآف العظيم البن كثَت ( )ٜٔٔ/ٚدار
الكتب العلمية ٜٔٗٔىػ .من طريق عبد العزيز بن أيب رواد عن الضحاؾ بو ،وىو مثبت ُب التفسَت
ا١تطبوع البن أيب حاًب (ٓٔ )ٖٕٜٚ/مكتبة نزار البازٔٗٔٚ .ىػ .واألثر فرواه :ابن ا١تبارؾ عن ابن أيب
رواد ُب الزىد والرقائق (ٔ ،)ٕٛ/ومن طريقو أبو عبيد القاسم بن سبلـ ُب فضائل القرآف (صٕٕٓ)،
وُب غريب اٟتديث (ٕ٣ )ٕٙٔ/تمع اللغة ٖٔٗٔىػ ،ومن طريقو رواه البيهقي ُب شعب اإلٯتاف
(ٖ .)ٖٖ٘/ورواه أيضاً عن ابن أيب رواد وكيع ُب الزىد (صٕٖٔ) ،ومن طريقو ابن أيب شيبة ُب
ا١تصنف ( ،)ٕٔٗ/ٙفمداره على ابن أيب رواد وىو ثقة إف شاء هللا على كبلـ فيو.
(ٕ) غريب اٟتديث أليب عبيد القاسم بن سبلـ (ٖ )ٜٔٗ/طبع دائرة ا١تعارؼ العثمانية ٖٗٔٛىػ.

(ٖ) يريد ما روي من األحاديث ُب نسياف القرآف واألمر بتعاىده.
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(ٔ)

ونقل كبلمو البغوي ُب شرح السنة ،والقرطيب ُب التفسَت

على جهة اإلقرار،

وا١تعٌت أف الذـ الوارد ُب نسياف القرآف يتوجو إىل ترؾ الطاعة والتبلوة والتعاىد ،وال
يكوف ىذا الًتؾ إال من ذنب أمل بصاحبو فصرفو عن كتاب هللا إىل ىواه وشهواتو ،أما
النسياف الذي ىو طبع البشر فليس مراداً قطعاً .وكلمة النسياف ٖتتملهما أعٍت :الًتؾ
والذىوؿ.
وال ريب أف من انتكس عن العلم إىل دنيا أو ىوى أو شهوة أو غَتىا من
شهدت حاؿ
األسباب ال بد وأف يفضي بو اٟتاؿ إىل نسياف العلم والقرآف ،ولقد
ُ
بعض كبار طبلب العلم ا١تميزين ٦تن كاف يشار لو ابلبناف والٝتو وقع بُت الناس ،وكاف
يشتهر بقوة اٟتفظ وجودة االستحضار حىت ُشغِل بوظيفة حيث ترأس ٚتعية خَتية
شغلت وقتو ُب أداء ا١تعامبلت الورقية اليت ٘تس حاؿ ووضع أىل ا٠تَت والفضل،
ْ
فلوحظ بعد حُت تراجع مستواه؛ حىت أخربين َمن سخلو عن ىذا الًتاجع فخجابو أبف
أعاد اللوـ على ىذه الوظيفة .وكاف األحق ابلقائمُت على ىذه الوظيفة أف يشغلوا غَته
هبذه ا١تهاـ طا١تا أهنا تقوـ وهتتم ْتاؿ أىل الصبلح والعلم ،إال أنو ال بد للمؤمن من
الببلء.
(ٔ) شرح السنة للبغوي (ٗ ،)ٜٗٙ- ٜٗ٘/تفسَت القرطيب اٞتامع ألحكاـ القرآف ()ٖٓ/ٔٙ
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وعلى كل حاؿ فالعلم نور من هللا يُقذؼ ُب قلب حاملو ،وىذا النور ىو الوقود

الدافع لبلستزادة من العلم؛ ومفاتيح أبوابو ا١تغلقة ،ولن يظل النور قائماً اتماً مكتمبلً ُب
موضع تطرقو الظلمة ،إذ النور والظلمة ال ٬تتمعاف ،والبد ألحد٫تا أف تكوف لو الغلبة
على اآلخر وهللا ا١تستعاف.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٖٖٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامربؿدمبنمسؾدماهللماألغصاريمثـامربؿدمبنم
سؿرو مبن مسؾؼؿة مثـا مأبو مدؾؿة مسن مابن مسؾاس مضال :موجدت مساعة مسؾم مردول ماهللم
ﷺ مسـدمػذاماحليمعنماألغصار .مإنمطـتُ مألضقلمسـدمبابمأحدػمموظومذؽتُ مأنم
ؼؤذنمظيمسؾقهمألذن،موظؽنمأبؿغيمبذظكمرقبمغػله.م م
سنده حسن ،ألجل ابن عمرو ،وشيخ ا١تصنف ىو ابن ا١تثٌت بن عبد هللا بن أنس
بن مالك .ومن طريقو رواه :الفسوي ،والبغوي ،والبيهقي ،وا٠تطيب(ٔ) ،ورواه الدارمي
من طريق دمحم بن عمرو بن علقمة بو ،ولفظو(ٕ)« :وجد أكثر حديث رسوؿ هللا
ﷺ عند ىذا اٟتي من األنصار .وهللا إف كنت آلٌب الرجل منهم فيقاؿ :ىو انئم،
فلو شئت أف يوقظ يل ،فخدعو حىت ٮترج ألستطيب بذلك حديثو».
واتبع أبو(ٖ) سلمة فيو :حصُت بن عبد الرمحن(ٗ) ،وعكرمة(٘) بلفظ مطوؿ قاؿ:
(ٔ) ا١تعرفة والتخريخ للفسوي (ٔ ،)٘ٗٓ/معجم الصحابة للبغوي (ٖ ،)ٜٗٓ/وا١تدخل إىل السنن الكربى
للبيهقي (ص ،)ٖٛٙواٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٔ)ٜٔ٘/
(ٕ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٗٙٙ/ورجالو ثقات
(ٖ) يفًتض نصب االسم ُب ىذا ا١توضع ،إال أف اٝتو ىو كنيتو فيما يقاؿ ،فيعرب على اٟتكاية ُب ىذا
اٟتاؿ وهللا أعلم.
(ٗ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٗٙ٘/بسند فيو ضعف.
(٘) الدرامي ُب السنن (ٔ ،)ٗٙٚ/وعبدهللا بن أٛتد ُب فضائل الصحابة (ٕ ،)ٜٚٙ/والطرباين ُب الكبَت من
معاٚتو (ٓٔ ،)ٕٗٗ/واٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٔ)ٔٛٛ/و(ٖ ،)ٜٙٔ/والبيهقي ُب ا١تدخل (ص،)ٖٛٙ
وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ ،)ٖٙ٘/واٞتامع ُب أخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ.)ٔ٘ٛ/
وسنده صحيح.
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«١تا توُب رسوؿ هللا ﷺ قلت لرجل من األنصار :اي فبلف ىلم فلنسخؿ أصحاب
النيب ﷺ فإهنم اليوـ كثَت .فقاؿ :واعجباً لك اي ابن عباس ،أترى الناس ٭تتاجوف
أقبلت على ا١تسخلة،
إليك وُب الناس من أصحاب النيب ﷺ َمن ترى؟ فًتؾ ذلك ،و ُ
فإف كاف ليبلغٍت اٟتديث عن الرجل فآتيو وىو قائل فختوسد ردائي على اببو فتسفي
الريح على وجهي الًتاب فيخرج ،فَتاين فيقوؿ :اي ابن عم رسوؿ هللا ما جاء بك؟ أال
أرسلت إيل فآتيك؟ فخقوؿ :ال ،أان أحق أف آتيك .فخسخلو عن اٟتديث .قاؿ :فبقي
الرجل حىت رآين وقد اجتمع الناس علي فقاؿ :كاف ىذا الفىت أعقل مٍت» .ورواه
٥تتصراً ٔتعناه عبد هللا بن عبد الرٛتن بن أيب حسُت(ٔ).






قولو( :وجدت عامة علم رسول هللا ﷺ عند ىذا احلي من األنصار) ،لعلو
 أراد عامة العلم الذي تلقاه ىو ،أي أف غالب شيوخو كانوا من األنصار ،وليس
فيو إشارة إىل معُت منهم فمن الطبيعي لرجل مثل ابن عباس  عمل على تتبع العلم
من كافة مصادره اليت ٯتكن الظفر هبا أف ٬تد الفائدة والفائداتف ،النادرة والنادراتف عند
الواحد من الصحابة ٘تيز هبا عن غَته الطبلعو ُب حادثة معينة على مامل يطلع عليو
غَته فيها ،وا١تدينة فخىلها ىم األنصار فليس ٔتستغرب وقوع ىذا .فكخنو  اجتمع لو
من العلم من ىذا القبيل كماً صح معو ما قالو.
وعلى ىذا يكوف عامة علم رسوؿ هللا ﷺ ٚتعو  من آحادىم
 .أو يكوف ا١تراد :أف عامة العلم ا﵀تاج إليو عملياً كعلم الفقو أمل بو
(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٜٔ٘/
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األنصار فخعلم األمة ابٟتبلؿ واٟتراـ معاذ بن جبل ،وأفرضهم زيد بن اثبت ،وأقرؤىم
لكتاب هللا أيب بن كعب .
وُب حديث أيب ىريرة  السابق ُب كبلمو عن انشغاؿ الصحابة من ا١تهاجرين
واألنصار عن حضور ٚتيع ٣تالس وأحواؿ رسوؿ هللا ﷺ النشغاؿ ا١تهاجرين ابلتجارة
واألنصار ابلزراعة قد يؤخذ منو «أف غيبة األنصار كانت أقل ،وكيف ال وا١تدينة بلدىم
ومسكنهم ووقت الزراعة وقت معلوـ؟»(ٔ) ٓتبلؼ التجارة.
وىذا على العموـ ،وال يدخل عليو ا١تبلزمُت لرسوؿ هللا ﷺ وا١تقربُت منو ،كما ال
يراد منو ما ٚتعو فرد بل ما حوتو اٞتماعة ،وللمهاجرين نصيب األسد من مصاحبة
النيب ﷺ ومن الشغف بطلب العلم ،فإف كاف شغلهم طلب قواـ عيشهم ُب غربتهم
فإنو مل يكن كفيبلً بقطع ٫تتهم.
و٢تذا فهم مع شغلهم من أعلم الناس برسوؿ هللا ﷺ فإف ما أصاهبم ُب دنياىم
رفع ٫تتهم وزاد إٯتاهنم وشد يقينهم فلم تصرفهم دنياىم عن تتبع العلم ،وىذا عمر 
يقوؿ حاكياً عن تلك األايـ(ٕ)« :كنت أان وجار يل من األنصار ُب بٍت أمية بن زيد
وىي من عوايل ا١تدينة وكنا نتناوب النزوؿ على رسوؿ هللا ﷺ ينزؿ يوماً وأنزؿ يوماً،
فإذا نزلت جئتو ٓترب ذلك اليوـ من الوحي وغَته ،وإذا نزؿ فعل مثل ذلك».

(ٔ) اقتباس من كبلـ مشس الدين الكرماين ُب شرحو على البخاري ()ٔٛٓ/ٜ
(ٕ) رواه البخاري ُب الصحيح ()ٜٛ
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وُب حديث أيب ىريرة ُ ب اشتغاؿ الصحابة وتفرغو يقوؿ أبو ا١تظفر عوف الدين
ابن ىبَتة(ٔ)« :وفيو دليل على بطبلف إنكار اٞتمع بُت الكسب والتعلم ،فإنو قاؿ :ال
عامل أفضل من رسوؿ هللا ﷺ وال متعلم أقبل للتعلم من ا١تهاجرين ،وقد كانوا ٬تمعوف
بُت الكسب والتعلم» أ.ىػ .وهللا تعاىل أعلم.
كنت ألقيل عند ابب أحدىم) القيلولة تطلق على نوـ نصف النهار،
قولو( :إ ْن ُ
الظهَتة(ٕ) ،وحددىا أبو سليماف ا٠تطايب بقولو(ٖ)« :وىي قبيل الظهر إىل أف ينتصف
النهار» .قاؿ أبو منصور األزىري(ٗ)« :قلت :والقيلولة عند العرب ،وا١تقيل :االسًتاحة
نصف النهار إذا اشتد اٟتر وإف مل يكن مع ذلك نوـ ،والدليل على ذلك أف اٞتنة ال
نوـ فيها» أ.ىػ.
أراد قوؿ هللا تعاىل﴿ :أَصحاب ْ ِ ِ ٍ
َح َس ُن َم ِق ًيبل﴾ ،وورد
اٞتَنة يَػ ْوَمئذ َخْيػٌر ُم ْستَػ َقًّرا َوأ ْ
َْ ُ
ُب تفسَتىا أنو يفرغ من حساب الناس نصف النهار فيقيل أىل اٞتنة ُب اٞتنة وأىل
(ٔ) اإلفصاح عن معاين الصحاح البن ىبَتة ()ٖٔٙ -ٖٔ٘/ٙ

(ٕ) كتاب األلفاظ البن السكيت (ص ،)ٗٙٚوالزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنباري (ٕ ،)ٖ٘ٛ/معجم
ديواف العرب للفارايب (ٖ ،)ٜٗٓ/وا١تنتخب من غريب كبلـ العرب لكراع النمل (ص٘ ،)ٕٙوالصحاح
(٘ ،)ٔٛٓٛ/غريب اٟتديث للخطايب (ٔ ،)ٖٕ٘/وا﵀كم وا﵀يط األعظم ( ،)ٖ٘ٓ/ٙوأساس
الببلغة للز٥تشري (ٕ ،)ٔٔ٘/وشرح الفصيح البن ىشاـ اللخمي (ص.)ٛٙ
(ٖ) غريب اٟتديث (ٔ)ٖٕ٘/
(ٗ) هتذيب اللغة ( ،)ٕٖٖ/ٜوتبعو ببل عزو :أبو عبيد ا٢تروي ُب الغريبُت ُب القرآف واٟتديث (٘،)ٕٔٙٓ/
وأبو السعادات ابن األثَت ُب النهاية ُب غريب اٟتيث واألثر (ٗ ،)ٖٖٔ/وابلعزو البغوي ُب معامل التنزيل
( ،)ٛٓ/ٙوابن اٞتوزي ُب غريب اٟتديث (ٕ)ٕٚ٘/

ٗٔٗ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٖٖٔ)] شرح كتاب العلم أليب خيثمة 

النار ُب النار فيقوؿ هللا يومئذ﴿ :أَصحاب ْ ِ ِ ٍ
َح َس ُن
اٞتَنة يػَ ْوَمئذ َخْيػٌر ُم ْستَػ َقًّرا َوأ ْ
َْ ُ
َم ِق ًيبل﴾(ٔ).

قولو( :ولو شئت أن يؤذن يل عليو ألذن) أي أنو لو استخذف عليو بدالً من

االنتظار خارجاً مل ُٯتنع؛ بل لعلو ُسر ٔتقابلتو لقرابتو من نيب هللا ﷺ ،لكنو آثر عدـ

إعبلمو والصرب حىت ٮترج خارجهم من تلقاء نفسو.

وقاؿ معلبلً( :ولكن أبتغي بذلك طيب نفسو) أي أف أحدىم إف خرج غَت
معجل كانت نفسو أطيب وحالو أحسن ،وفيو تلطف الطالب والتماسو أنسب أوقات
وأحواؿ الشيخ الستخراج العلم.
وىكذا كاف أدب علماء السلف ،فعند البيهقي وا٠تطيب عن أيب عبيد القاسم بن
(ٕ)
لت
و
وأت
إيل
ج
ٮتر
حىت
أنتظره
كنت
٤تدث،
على
قط
استخذنت
ما
«
:
سبلـ أنو قاؿ
ُ
ُ
صبَػُروا َحىت َٗتُْر َج إِلَْي ِه ْم لَ َكا َف َخْيػًرا َ٢تُْم﴾».
قولو تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو أَنػ ُه ْم َ

اوي انئماً فبل ينبغي لو أف
قاؿ أبو بكر ا٠تطيب معلقاً« :إذا وجد
الطالب الر َ
ُ

يستخذف عليو ،بل ٬تلس وينتظر استيقاظو أو ينصرؼ إف شاء» ،ورواي عن الزىري قولو:
«إف كنت آلٌب ابب عروة فخجلس ٍب أنصرؼ فبل أدخل ولو شئت أف أدخل لدخلت
إعظاماً لو».

(ٔ) روى ابن جرير ُب تفسَته (٨ ) ٕٜ٘/ٜٔتو ىذا عن :إبراىيم وابن جريج وعبد الرٛتن بن زيد بن أسلم.
ورواه ابن أيب حاًب ُب التفسَت ( )ٕٙٛٔ/ٛعن ابن جبَت.
(ٕ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ ،)ٔ٘ٛ/وا١تدخل إىل السنن (ص)ٖٛٚ
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وفيو إشارة واضحة إىل أدب ا١تتعلم ،مع شغفو ابلعلم ،وما لقوه من شدة ُب طلبو؛
فلم يبلغوا تلك ا١تنازؿ الرفيعة ابلتواين واألماين ،وسبق نقل قوؿ صاّب بن كيساف(ٔ):
«اجتمعت أان والزىري ،و٨تن نطلب العلم ،فقلنا :نكتب السنن ،قاؿ :وكتبنا ما جاء
قلت :إنو
عن النيب ﷺ ،قاؿٍ :ب قاؿ :نكتب ما جاء عن الصحابة ،فإنو سنة ،قاؿُ :
ليس بسنة فبل نكتبو ،قاؿ :فكتب ،ومل أكتب ،فخ٧تح وضيعت .قاؿ :قاؿ يعقوب بن
إبراىيم بن سعد ،عن أبيو ،قاؿ :إان ما سبقنا ابن شهاب بشيء من العلم ،إال أان كنا
أنٌب اجمللس فيستنتل ،ويشد ثوبو عند صدره ،ويسخؿ عما يريد ،وكنا ٘تنعنا اٟتداثة».
وكاف ابن كيساف  -عند أٛتد  -أكرب من الزىري(ٕ) ،وُب ما ذكره لفتة إىل أف
على الطالب االنتباه إىل طريقة التلقي ْتيث يتمكن من وعي ما يتحصل عليو وحيازتو
على أكمل وجو ،فرب خجل منع من ٖتصيل مطلوب.
كما أف النفوس ٖتتاج إىل دربة ُب اقتناص األوقات واألحواؿ واألشخاص اليت
تعود عليها بنفع أسرع وأكمل ،وأحسن ما ٯتكن االستفادة منو سؤاؿ السائلُت ُب
حضرة أىل العلم يقوؿ أنس بن مالك ُ « : هنينا أف نسخؿ رسوؿ هللا ﷺ عن شيء،
فكاف يعجبنا أف ٬تيء الرجل من أىل البادية العاقل ،فيسخلو ،و٨تن نسمع»
اٟتديث(ٖ).

(ٔ) رواه :ابن سعد ُب الطبقات (ٕ ،)ٖٖٗ/و( ،)ٖٗٗ/ٚوىو ُب جامع معمر (ٔٔ ،)ٕ٘ٛ/وحلية
األولياء أليب نعيم (ٖ ،)ٖٙٓ/واٞتامع ألخبلؽ الراوي للخطيب (ٕ ،)ٜٔٓ/وجامع بياف العلم البن
عبد الرب (ٔ)ٖٖٕ/
(ٕ) العلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا بن أٛتد (ٕ)ٖٗٛ/

(ٖ) رواه مسلم ُب الصحيح (ٕٔ)

ٗٔٙ
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فانظر إىل تعدد أساليب طلب العلم واقتناص الفوائد ،ويروى عن علي بن أيب
طالب  قولو(ٔ)« :إذا سخؿ سائل فليعقل ،وإذا سئل ا١تسؤوؿ فليتثبت» ،وأراد
ابلتثبت أف ُ٭تذر ا١تفيت وينبهو إىل حاجتو إىل التحري والتخكد من مراد السائل وعدـ
استعجاؿ اٞتواب ،وُب ىذا يقوؿ ابن عباس « :)ٕ(إذا سخؿ أحدكم ،فلينظر كيف

يسخؿ ،فإنو ليس أحد إال وىو أعلم ٔتا سخؿ عنو من ا١تسئوؿ».
كت ما أدركت من العلم؟ قاؿ :بلساف
ويروى أف النسابة دغفل سئل« :مب أدر َ
لقيت عا١تاً أخذت منو
كنت إذا ُ
سؤوؿ وقلب عقوؿ[ ،وإف غائلة العلم النسياف] و ُ

وأعطيتو»(ٖ) .واب﵁ تعاىل التوفيق.

(ٔ) ىو جزء من أثر طويل رواه ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف ( ،)ٕ٘ٛ/ٚواقتصر ا٠تطيب على موضع الشاىد
منو ُب الفقيو وا١تتفقو (ٕ)ٖٜٛ/
(ٕ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ)ٖٜٛ/
(ٖ) رواه البغوي ُب معجم الصحابة (ٕ ،)ٕٜٚ/أتريخ دمشق البن عساكر ( ،)ٕٜٔ/ٔٚوحكى الزىري
عن عمر ىذه ا١تقالة يصف فيها ابن عباس ،رواىا أبو نعيم ُب الصحابة (ٖ.)ٕٔٚٓ/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٖٗٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامربؿدمبنمسؾدماهللمثـامابنمسونمضال:مطانم
اظؼادممبنمربؿدموابنمدريؼنمورجاءمبنمحقوةمذندثونماحلدؼثمسؾىمحروصهموطانم
احللنموإبراػقممواظشعيبمذندثونمبادلعاغي.م م
سنده صحيح إىل ابن عوف بن أرطباف ،وشيخ ا١تصنف ىو ابن ا١تثٌت األنصاري.
واألثر رواه ابن عساكر من طريق ا١تصنف(ٔ) ،وعلقو البيهقي ُب معرفة السنن
واآلاثر(ٕ).
ورواه غَت واحد عن ابن عوف ،منهم :معاذ بن معاذ العنربي(ٖ) ولفظو عند ابن
أيب شيبة« :من يتبع أف ٭تدث ابٟتديث كما ٝتع :ابن سَتين ،والقاسم بن دمحم ،ورجاء
بن حيوة ،وكاف ٦تن ال يتبع ذلك :اٟتسن ،وإبراىيم ،والشعيب .قاؿ ابن عوف :فقلت
﵀مد :إف فبلانً ال يتبع أف ٭تدث ابٟتديث كما ٝتع ،فقاؿ :أما إنو لو اتبعو كاف خَتا
لو».
(ٔ) أتريخ دمشق ()ٜٔٚ/ٜٗ

(ٕ) معرفة السنن واآلاثر (ٔ ،)ٖٔٗ/وأفاد السيوطي ُب التدريب (ٔ )ٖ٘٘/أنو أسنده ُب ا١تدخل ومل أقف
عليو ىناؾ.
(ٖ) رواه ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف (٘ ،)ٖٔٙ/وا٠تطيب ُب الكفاية (ص ،)ٕٓٙوابن عساكر ُب أتريخ
دمشق ( )ٔٓٛ/ٔٛو()ٔٛٓ/ٜٗ

ٗٔٛ
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وعبد ادللك بن قريب األرمعي(ٔ) ولفظو« :أدركت ثبلثة يشددوف ُب اٟتروؼ
وثبلثة يرخصوف ُب ا١تعاين فخما أصحاب ا١تعاين :فاٟتسن والشعيب والنخعي ،وأما
أصحاب اٟتروؼ :فالقاسم بن دمحم ورجاء بن حيوة ودمحم بن سَتين».
(ٕ)

وعبد العزيز بن عبيد هللا

ولفظو« :لقيت منهم من كاف ٭تب أف ٭تدث

اٟتديث كما ٝتع ،ومنهم من ال يبايل إذا أصاب ا١تعٌت .قاؿ :ومن الذين كانوا ال
يبالوف إذا أصابوا ا١تعٌت اٟتسن ،وعامر ،وإبراىيم النخعي ،والذين كانوا ٭تبوف أف ٭تدثوا
(ٖ)

كما ٝتعوا دمحم بن سَتين ،ورجاء بن حيوة ،والقاسم بن دمحم» .وىشيم

بلفظ

٥تتصر.
وقد مضى الكبلـ على مسخلة الرواية اب١تعٌت ُب موضع سابق(ٗ) من الكتاب واب﵁
تعاىل التوفيق.

(ٔ) رواه ا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٕ ،)ٔٚ/وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم
وفضلو (ٔ ،)ٖٗٚ/وابن عساكر ُب أتريخ دمشق ()ٔٓٛ/ٔٛو()ٜٔٚ/ٜٗ
(ٕ) رواه الرامهرمزي ُب ا﵀دث الفاصل (صٖٗ٘) ،ومل أعرفو بعد.
(ٖ) رواه أٛتد كما ُب العلل ومعرفة الرجاؿ البنو عبد هللا (ٕ)ٕٙٙ/
(ٗ) انظر األثر رقم (ٗٓٔ)
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٖ٘ٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامربؿدمبنمسؾدماهللماألغصاريمثـامابنمسونم
ضال :مدخؾت مسؾى مإبراػقم مصدخل مسؾقـا مشناد مصفعل مؼلأظه موععه مأرراف ،مضال:م
صؼال:معامػذا؟مضال:مإمنامػيمأرراف.مضال:مأملمأغهمسنمػذا؟.م م
سنده صحيح كسابقو ،ومن طريق شيخ ا١تصنف رواه :ابن سعد ،وابن اٞتعد،
وا٠تطيب(ٔ) ،ورواه غَت واحد عن ابن عوف منهم :قريش بن أنس(ٕ) ،والنضر بن
(ٗ)

مشيل(ٖ) ،وعبد هللا بن إدريس

ولفظو« :رأيت ٛتاداً يكتب عند إبراىيم ،فقاؿ لو

إبراىيم :أمل أهنك؟ قاؿ :إ٪تا ىي أطراؼ» .وٛتاد ا١تذكور ُب السند ىو ابن أيب سليماف
الفقيو.






الطرؼ« :يدؿ على حد الشيء وحرفو»(٘) ،و«طرؼ الشيء :جانبو ،ويستعمل

(ٔ) طبقات ابن سعد ( ،)ٖٜٓ/ٛومسند ابن اٞتعد (ص٘ ،)ٙواٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع
(ٔ)ٕٕٚ/

(ٕ) ا١تعرفة والتخريخ للفسوي (ٕ ،)ٕٛ٘/واٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٕٕٚ/
(ٖ) أتريخ أيب زرعة الدمشقي (ص٘)ٙٚ
(ٗ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٗٔ٘/وبنحوه ُب علل أٛتد رواية عبد هللا (ٕ)ٖٗٚ/
(٘) معجم ا١تقاييس (ٖ)ٗٗٚ/

ٕٓٗ
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ُب األجساـ واألوقات وغَت٫تا»(ٔ) .قاؿ ابن سيده(ٕ)« :وكل ٥تتار :طرؼ ،واٞتمع
أطراؼ» ،واستدؿ بقوؿ الشاعر:
كَخههه ه َْْ بههه هأَارايِ ااَحَرِ ههه ه بي َ َهههههَ

و َههَنَ ْ بأَُْ ههَلِ انْ َوِههيا ااَبههَا حت

قاؿ« :عٌت أبطراؼ األحاديث٥ :تتارىا» .وكاف ا﵀دثوف ٮتتاروف من حديث
الشيخ عدداً ١تدارستو هبا ،وإعادة ٝتاعها وتثبيتها لديهم(ٖ).

فعن ابن سَتين قاؿ« :كنت ألقى عبيدة ابألطراؼ فخسخلو»(ٗ) ،وقاؿ حجاج

فكنت أسخلو حديث ٛتاد عن
األعور« :كتب يل سليماف بن ٣تالد إىل شعبة ،فختيتو
ُ
إبراىيم فكاف ٭تدثٍت ،وكاف ال يدع أحداً يكتب عنده ،فكنت أسخلو ٍب أقوؿ :البوؿ
البوؿ! فقاؿ شعبة :ىذا وهللا ابطل .إ٪تا يريد يتذكر األطراؼ»(٘).

وإ٪تا هنى عنها إبراىيم لتعلق ىذا األمر ٔتسخلة كتابة العلم واختبلفهم ُب جوازىا،
وُب األثر التايل إجازة إبراىيم كتابة األطراؼ ،وعلق أبو بكر ا٠تطيب( )ٙعليو بقولو:
«إ٪تا قاؿ ىذا ألف ٚتاعة من السلف كانوا يكرىوف كتابة العلم ُب الصحف وأيمروف

(ٔ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (ص)٘ٔٚ
(ٕ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٜٔٗ/ٜ
(ٖ) ووجدت ٨تو ىذا ُب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي لزكراي األنصاري (ٔ)ٖٛ٘/

(ٗ) مصنف ابن أيب شيبة (٘ ،)ٖٔٗ/والعلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا بن أٛتد (ٕ ،)ٚٛ/والتخريخ الكبَت
البن أيب خيثمة السفر الثالث (ٖ)ٔٗٓ/
(٘) اتريخ ابن معُت للدوري (ٗ)ٕٔٙ/
( )ٙاٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٕٕٚ/
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ْتفظو عن العلماء ،فرخص إبراىيم ُب كتابة األطراؼ للسؤاؿ عن األحاديث ومل
يرخص ُب كتابة غَت ذلك» أ.ىػ.
ومنو قوؿ السخاوي ُب شرح ألفية العراقي ما معناه(ٔ) :وقو٢تم كاٟتافظ أيب عبد
هللا بن منده تبعاً لئلماـ عبد الرٛتن بن مهدي :يكفي من ٝتاع اٟتديث مشو ...وإ٪تا
عنوا بو ...ذكر طرؼ حديث يسئل عنو ا﵀دث فيعرفو ،ويكتفى بطرفو عن ذكر ابقيو،
فقد كاف السلف يكتبوف أطراؼ اٟتديث ليذاكروا الشيوخ فيحدثوىم هبا.
وليس من ىذا الباب ما أُحدث من كتب األطراؼ ،ف ػ «من طرؽ التصنيف أيضاً
ٚتعو على األطراؼ ،فيذكر طرؼ اٟتديث الداؿ على بقيتو و٬تمع أسانيده ،إما
مستوعباً أو مقيداً بكتب ٥تصوصة»(ٕ).
و«ىي من ٚتلة ما اصطلح على تسميتو أىل اٟتديث وجعلػ[ػو]ػو نوعاً من
التخليف لو صفة ٯتتاز هبا عن غَته ...وشرط أىل كتب األطراؼ أف يذكروا حديث
الصحايب مفرداً كخىل ا١تسانيد إال أهنم ال يذكروف من اٟتديث إال طرفاً ...يعرؼ بو،
ٍب يذكروف ٚتيع طرؽ الشيخُت وأىل السنن األربع وما اشًتكوا فيو من الطرؽ وما
اختص بو كل واحد منهم ...فيسهل بذلك معرفة طرؽ اٟتديث والبحث عن أسانيده
وىذا أعظم فوائد أتليف األطراؼ فإنو يكتفي الباحث ٔتطالعة كتاب منها أي من
األطراؼ عن مطالعة ٚتيع ىذه الكتب الستة إذا كاف مقصوده معرفة طرؽ اٟتديث
(ٔ) فتح ا١تغيث بشرح ألفية اٟتديث (ٕ)ٕٖٔ/
(ٕ) تدريب الراوي للسيوطي (ٕ ،)ٙٓٓ/وفتح الباقي لزكراي األنصاري (ٕ ،)ٖٔ٘/وانظر النكت الوفية
لربىاف الدين البقاعي (ٕ)ٕٕٓ/

ٕٕٗ
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ألهنا قد ٚتعت األطراؼ ال إذا كاف مقصوده معرفة ألفاظ ا١تتوف فإهنا ال تكفي فيها
لعدـ اشتما٢تا على ٚتيع ...وقد صنف فيها غَت واحد من اٟتفاظ وأجل ما صنف
فيو ...كتاب اٟتافظ أيب اٟتجاج ا١تزي»(ٔ)ٖ ،تفة األشراؼ.

(ٔ) اقتباس من كتاب توضيح األفكار للصنعاين (ٔ)ٕٓٛ/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[]- ٖٔٙمسنمجرؼرمسنمعـصورمسنمإبراػقممضال:مالمبأسمبؽؿابماألرراف.م م
سنده صحيح ،ورواه من طريق جرير :ابن أيب شيبة ،وابن اٞتعد ،وأبو نعيم،
وا٠تطيب(ٔ).






ومضى الكبلـ عليو ُب األثر الذي قبلو لتعلقو بو .وكاف اٟتافظ شهاب الدين أبو
الفضل ابن حجر العسقبلين افتتح كتابو ُب األطراؼ إبخراج ىذا األثر بسنده من
طريق ا١تصنف عن نسخة (ا١تعطوش)ٍ ،ب علق بقولو(ٕ)« :وىذا األثر إسناده صحيح،
وىو موقوؼ على إبراىيم بن يزيد النخعي أحد فقهاء التابعُت ،وعٌت بذلك ما كاف
السلف يصنعونو من كتابة أطراؼ األحاديث ليذاكروا هبا الشيوخ فيحدثوىم هبا .قاؿ
ابن أيب خيثمة ُب اترٮتو :حدثنا مسدد ،ثنا ٛتاد بن زيد ،عن ابن عوف ،عن دمحم بن
سَتين ،قاؿ :كنت ألقى عبيدة  -ىو ابن عمرو السلماين  -ابألطراؼ .إسناده
(ٔ) مصنف ابن أيب شيبة (٘ ،)ٖٖٔ/مسند ابن اٞتعد (ض٘ ،)ٙوحلية األولياء (ٗ ،)ٕٕ٘/واٞتامع
ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٕٕٚ/
(ٕ) اٖتاؼ ا١تهرة ابلفوائد ا١تبتكرة من أطراؼ العشرة (ٔ)ٔ٘ٛ -ٔ٘ٚ/

ٕٗٗ



 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٖٔٙشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

صحيح أيضاًٍ .ب صنف األئمة ُب ذلك تصانيف قصدوا هبا ترتيب األحاديث
وتسهيلها على من يروـ كيفية ٥تارجها» أ.ىػ.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٖٔٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامععاذمغامسؿرانمسنمأبيمذبؾزمسنمبَشريمبنم
َغفقك مضال :مطـت مأطؿب ماحلدؼث مسن مأبي مػرؼرة مصؾؿا مأردت مأن مأصارضه مأتق ُؿهم
باظؽؿابمصؼؾت:مػذاممسعؿهمعـك،مضال:مغعم.م م
سنده صحيح ،ومعاذ ىو العنربي ،وشيخو عمراف ىو ابن حدير ،وأبو ٣تلز اٝتو
الحق بن ٛتيد.
ومن طريق عمراف رواه :ابن سعد ،وابن أيب شيبة ،وأٛتد ،والدارمي ،والفسوي،
وابن أيب خيثمة ،والًتمذي ،واٟتارث بن أيب أسامة ،والرامهرمزي ،والبيهقي ،وا٠تطيب،
وابن عبد الرب(ٔ) .وأيٌب ُب الكتاب برقم (ٗ٘ٔ) من طريق وكيع عن عمراف بو.






وفيو إقرار أيب ىريرة  لكتابة اٟتديث وإف كاف ىو ٦تن ال يكتبو .وفيو التحقق
(ٕ)

من ا١تسموع ،ومعارضتو ومقابلتو زايدة ُب التثبت ،و٢تذا أورده ا٠تطيب

ُب فصل

(ٔ) الطبقات الكربى البن سعد (٘)ٕٗٛ/و( ،)ٕٕٔ/ٜومصنف ابن أيب شيبة (٘ ،)ٖٔٗ/العلل ومعرفة
الرجاؿ لعبد هللا (ٔ ،)ٕٔٗ/وسنن الدارمي (ٔ ،)ٖٗ٘/ا١تعرفة والتخريخ للفسوي (ٕ ،)ٕٛٙ/والتاريخ
الكبَت البن أيب خيثمة السفر الثاين (ٔ ،)ٜٗٚ/والعلل الكبَت للًتمذي (ص )ٕٓٚمن ترتيبو ،وبغية
الباحث للهيثمي (ٔ ،)ٜٖٔ/وىو ُب ا١تطالب العالية البن حجر (ٕٔ ،)ٕٙ٘/وا﵀دث الفاصل
للرامهرمزي (ص ،)ٖ٘ٛوا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (صٕٓٗ) ،وتقييد العلم (صٔٓٔ)،
واٞتامع ألخبلؽ الراوي (ٕ )ٖٔٗ/كبل٫تا للخطيب ،وجامع بياف العلم البن عبد الرب (ٔ.)ٖٖٔ/

(ٕ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٕ)ٖٖٔ/

ٕٗٙ
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«ا١تعارضة ابجمللس ا١تكتوب وإتقانو وإصبلح ما أفسد منو زيغ القلم وطغيانو» ،وروى
فيو عن انفع موىل ابن عمر «أنو قيل لو :قد كتبوا علمك .فقاؿ :كتبوا؟ فقيل لو :نعم،
فقاؿ انفع :فليختوا بو حىت أقومو».
ومنو ما رواه الرامهرمزي(ٔ) عن طلحة بن عبد ا١تلك قاؿ« :أتيت القاسم وسخلتو
عن أشياء ،فقلت :أكتبها؟ قاؿ :نعم ،فقاؿ البنو :انظر ُب كتابو ،ال يزيد علي شيئاً،
أردت إ ْف
قلت :اي أاب دمحم إين لو أردت أف أكذب مل آتك .قاؿ :إين مل أرد ،إ٪تا ُ
أسقطت شيئاً يعدلو لك» .وُب ىذا أيضاً إشارة إىل أ٫تية اتباع اللفظ ،و٢تذا أورده
َ
الرامهرمزي ُب ابب من قاؿ ابتباع اللفظ.






فائدة:
نقل الًتمذي(ٕ) عن البخاري أنو قاؿ« :وبشَت بن هنيك ال أرى لو ٝتاعاً من أيب
ىريرة»ٍ ،ب أتبعو برواية أثر الباب ،ولعلو هبذا يوجو كبلـ البخاري أبف الرواية ىنا من
قبيل اإلجازة و٢تذا قاؿ ُب العلل الصغَت(ٖ) ُب اإلجازة« :وقد أجاز بعض أىل العلم
اإلجازة إذا أجاز العامل ألحد أف يروي ألحد عنو شيئاً من حديثو فلو أف يروى عنو»،
وحديث بشَت عن أيب ىريرة ففي الصحيحُت ،وهبذا ٚتع صبلح الدين العبلئي ُب

(ٔ) ا﵀دث الفاصل للرامهرمزي (ص)ٖٜ٘
(ٕ) العلل الكبَت للًتمذي (ص )ٕٓٚمن ترتيبو

(ٖ) العلل الصغَت للًتمذي (صٖ٘ )ٚمن آخر سننو.
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جامع التحصيل(ٔ).
نعم لفظ الكتاب قد ال يعارض ما ذىبوا إليو إف ًب أتولو ،إال أنو يشكل عليو
بعض األلفاظ اليت وردت صر٭تة بوقوع السماع ،وهبذا استشكل اٟتافظ ابن رجب قوؿ
الًتمذي ووصف فعل بشَت بقولو(ٕ)« :وىذا هناية ما يكوف من التثبيت ُب السماع»،
لكنو مل يعرض لكبلـ البخاري وفهم الًتمذي .أما ابن حجر فعلق على نفي السماع
بقولو « :وىو مردود ٔتا تقدـ» ،يريد لفظ أثر الباب.
قلت :قد أثبت البخاري ٝتاعو ُب ترٚتتو من كبَت توارٮتو حيث يقوؿ(ٖ)« :بشَت
بن هنيك أبو الشعثاءٝ ،تع أاب ىريرة ،روى عنو النضر بن أنس ،كناه أبو أسامة ،يعد ُب
البصريُت ،أراه سدوسياً» .وكذا صرح ابلسماع مسلم ُب الكٌت(ٗ).

(ٔ) جامع التحصيل للعبلئي (صٓ٘ٔ)
(ٕ) شرح علل الًتمذي البن رجب (ٔ)ٕ٘ٛ/
(ٖ) التخريخ الكبَت للبخاري (ٕ)ٔٓ٘/
(ٗ) الكٌت واألٝتاء ١تسلم (ٔ)ٕٗٗ/

ٕٗٛ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٖٔٛمحدثـامأبومخقـؿةمثـامععاذمغامأذعثمسنماحللنمضال :مضالمردولم
اهللمﷺ:معنماظصدضةمأنمؼعؾمماظرجلماظعؾممصقعؿلمبهموؼعؾؿه،مضالماألذعث:مأالم
ترىمأغهمبدأمباظعؾممضؾلماظعؿل.مم م
سنده صحيح مرسبلً .وللمصنف شيخاف ابسم معاذ ،أحد٫تا العنربي ابن معاذ،
ولو أحاديث ُب ىذا الكتاب ،واآلخر ابن ىشاـ الدستوائي وكبل٫تا يروي عن أشعث
بن عبد ا١تلك.
و٦تا يرجح أنو األوؿ منهما :رواية ابن عبد الرب اٟتديث من طريق ا١تصنف
وٝتاه(ٔ) .ورواه غَت واحد عن اٟتسن ،منهم :عوف بن أيب مجيلة(ٕ) ،واحلسن بن
ذكوان(ٖ).






قولو( :من الصدقة) الصدقة عطية تصرؼ قربة لوجو هللا(ٗ) ،و«إ٪تا ٝتيت صدقة،
(ٔ) جامع بياف العلم (ٔ)ٜٖٗ/
(ٕ) رواه :ابن شاىُت ُب شرح مذاىب أىل السنة (صٖ٘) ،واٟتسُت بن حرب ُب الرب والصلة (ص٘٘ٔ)،
والبيهقي ُب ا١تدخل (ٔ)ٕٚٙ/
(ٖ) رواه ابن ا١تبارؾ عنو ُب الزىد والرقائق (ٔ ،)ٗٛٚ/ومن طريقو اآلجري ُب أخبلؽ العلماء (ص٘ٗ)
(ٗ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده ( ،)ٜٔٔ/ٙومشس العلوـ لنشواف اٟتمَتي ( ،)ٖٜٙٔ/ٙوهبذا عرفها
أصحاب التعاريف :اٞترجاين ُب التعريفات (صٕٖٔ) ،والكفوي ُب الكليات (ص ،)٘٘ٚوالقونوي
ُب أنيس الفقهاء (ص ،)ٗٚوشرح حدود ابن عرفة للرصاع التونسي (صٖٕٗ).
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ألهنا عطاء على غَت ثواب عاجل ،دالة على صدؽ معطيها ُب الطاعة»(ٔ) ،وفيها معٌت
يتضمن فقر صاحبها لتصديق حالو ُب ما ينيب حالو من فقره(ٕ) .قاؿ الراغب(ٖ):
«والصدقة :ما ٮترجو اإلنساف من مالو على وجو القربة كالزكاة ،لكن الصدقة ُب األصل
تقاؿ للمتطوع بو ،والزكاة للواجب ،وقد يسمى الواجب صدقة إذا ٖترى صاحبها
الصدؽ ُب فعلو» أ.ىػ.
وال تقتصر الصدقة على عطااي ا١تاؿ ا١تادية فرٔتا كانت ُب العطااي العملية وا١تنح
ا١تعنوية كقولو ﷺ« :أال رجل يتصدؽ على ىذا ،فيصلي معو»(ٗ).
ويقاؿ ١تن تنازؿ عن حق أو ٝتح بو لغَته تقرابً :متصدؽ« ،وُب التنزيل:
صد ْؽ َعلَْيػنَا﴾ وقيل :معٌت :تصدؽ ىاىنا :تفضل ٔتا بُت اٞتيد والرديء .كخهنم
﴿ َوتَ َ
يقولوف لو :اٝتح لنا قبوؿ ىذه البضاعة على رداءهتا أو قلتها»(٘) .ومنو حديث عدي

بن حاًب الطائي( )ٙأنو سخؿ رسوؿ هللا ﷺ« :أي الصدقة أفضل؟ قاؿ :خدمة عبد
عبد ُب سبيل هللا ،أو ظل فسطاط ،أو طروقة فحل ُب سبيل هللا».
(ٔ) حلية الفقهاء البن فارس (ص)ٜٙ
(ٕ) من كبلـ أيب ىبلؿ العسكري ُب الفروؽ اللغوية (ص )ٔٙٛبتصرؼ.
(ٖ) ا١تفردات ُب غريب القرآف (صٓ)ٗٛ
(ٗ) رواه أبو داود ُب السنن (ٔ ،)ٔ٘ٚ/والدارمي (ٕ ،)ٖٛٙ/وابن حباف ُب الصحيح (،)ٔ٘ٛ/ٙ
ومستدرؾ اٟتاكم (ٔ)ٖٕٛ/
(٘) اقتباس من كبلـ ابن سيده ُب ا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٜٔٔ/ٙ
( )ٙرواه الًتمذي (ٖ ،)ٕٕٓ/والطرباين ُب األوسط (ٖ ،)ٖٕ٘/واٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٕ )ٔٓٓ/وصححو،
وصححو ،ووافقو الذىيب.
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ومنو ما رواه ابن ماجو(ٔ) بسند ضعيف عن أيب ىريرة  يرفعو« :أفضل الصدقة
أف يتعلم ا١ترء ا١تسلم علماً ٍب يعلمو أخاه ا١تسلم» .ومن ىذا الباب ٮترج حديث الباب،
فمن أبواب الصدقة نشر العلم( ،أن يعلم الرجل العلم) غَته ،لينتفع بو (فيعمل بو) ُب
خاصة نفسو و(ويعلمو) بدوره غَته فيعم النفع وينشر ا٠تَت.
قولو( :قال األشعث) راوي اٟتديث عن اٟتسن وىو األشعث بن عبد ا١تلك
اٟتمراين ،قاؿ معلقاً( :أال ترى أنو بدأ ابلعلم قبل العمل) تنبيو أل٫تية تعلق العمل
ابلعلم ١توافقة مراد هللا فبل ٯتكن ٖتقق مواضع مرضاة هللا ٦تا يسخطو إال ابلعلم.
وال شك أف العلم مقدـ على العمل إذا أنو فرع عنو وإال كاف العامل على خطر
اعلَم أَنو َال إِلَو إِال اَّلل واستَػ ْغ ِفر لِ َذنْبِ َ ِ ِ ِ
ُت
ك َول ْل ُم ْؤمن َ
الوقوع ُب ا٢تلكة ،وُب قولو تعاىل﴿ :فَ ْ ْ ُ َ
َُ ْ ْ
والْمؤِمنَ ِ
ات﴾ إشارة إىل ىذا ا١تعٌت ،وبوب البخاري ُب الصحيح(ٕ)« :ابب :العلم قبل
َ ُْ
اعلَ ْم أَنوُ َال إِلَوَ إِال اَّللُ﴾ فبدأ ابلعلم».
القوؿ والعمل لقوؿ هللا تعاىل﴿ :فَ ْ
وسئل ابن عيينة(ٖ) عن فضل العلم ،فقاؿ« :أمل تسمع قولو حُت بدأ بو فقاؿ:
﴿فَاعلَم أَنو َال إِلَو إِال اَّلل﴾ ٍب أمره ابلعمل بعد ذلك فقاؿ﴿ :و ِ ِ
ك
استَػ ْغفْر ل َذنْبِ َ
َ
ْْ ُ
َْ
ُ
ِ ِِ
ُت﴾ وىي :شهادة أف ال إلو إال هللا ال يغفر إال هبا من قا٢تا غفر لو ،قاؿ﴿ :قُ ْل
َول ْل ُم ْؤمن َ
ِِ
ف﴾ وقاؿَ ﴿ :وَما َكا َف اَّللُ ُم َع ِّذبَػ ُه ْم َوُى ْم
ين َك َفُروا إِ ْف يَػْنػتَػ ُهوا يػُ ْغ َفْر َ٢تُْم َما قَ ْد َسلَ َ
لل ذ َ
ِ
استَػ ْغ ِفُروا َرب ُك ْم إِنوُ َكا َف َغف ًارا﴾ يقوؿ :وحدوا ،والعلم
يَ ْستَػ ْغفُرو َف﴾ يوحدوف وقاؿْ ﴿ :
(ٔ) سنن ابن ماجو (ُٔ ،)ٔٙٗ/ب سنده ضعف وانقطاع.
(ٕ) صحيح البخاري (ٔ)ٕٗ/

(ٖ) رواه أبو نعيم ُب اٟتلية (ٕٛ٘/ٚوٖ٘ٓ) ،بسند فيو جهالة .ورى صدره البيهقي ُب الشعب (ٖ)ٕٔٚ/
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قبل العمل أال تراه قاؿْ ﴿ :اعلَموا أَ٪تَا ا ْٟتياةُ ُّ ِ
ب َوَ٢تٌْو﴾ ،إىل قولو﴿ :إِ َىل َم ْغ ِفَرٍة
ََ
الدنْػيَا لَع ٌ
ُ
ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجن ٍة﴾ ،وقاؿَ ﴿ :و ْاعلَ ُموا أَ٪تَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوَال ُد ُك ْم فِْتػنَةٌ﴾ ٍب قاؿ:
وى ْم(ٔ)﴾ بعد ،وقاؿَ ﴿ :و ْاعلَ ُموا أَ٪تَا َغنِ ْمتُ ْم ِم ْن َش ْي ٍء فَخَف َِّللِ ُٜتُ َسوُ﴾ٍ ،ب أمران
اح َذ ُر ُ
﴿ ْ
ابلعمل بو».
قاؿ الكرماين(ٕ)« :يعٍت أف الشيء يُعلم أوالً ٍب يُقاؿ ويُعمل بو .فالعلم مقدـ
عليهما ابلذات وكذا مقدـ عليهما ابلشرؼ ألنو عمل القلب وىو أشرؼ أعضاء
البدف».
«قاؿ ابن ا١تنَت :أراد بو أف العلم شرط ُب صحة القوؿ والعمل فبل يعترباف إال بو
فهو متقدـ عليهما ألنو مصحح للنية ا١تصححة للعمل فنبو ا١تصنف على ذلك حىت ال
يسبق إىل الذىن من قو٢تم :إف العلم ال ينفع إال ابلعمل ،هتوين أمر العلم والتساىل ُب
طلبو»(ٖ).
وجاء ُب شرح ابن بطاؿ(ٗ) قولو« :قاؿ ا١تهلب :العمل ال يكوف إال مقصوداً ﵁
معٌت متقدماً ،وذلك ا١تعٌت ىو علم ما وعد هللا عليو من الثواب وإخبلص العمل ﵁
(ٔ) لعلو يريد قرينتها ُب التغابن ﴿اي أَيػُّها ال ِ
ين َآمنُوا إِف ِم ْن أ َْزَو ِاج ُك ْم َوأ َْوَال ِد ُك ْم
ذ
َ َ
َ
تَػع ُفوا وتَص َفحوا وتَػ ْغ ِفروا فَِإف اَّلل َغ ُف ِ
يم﴾
َ ٌ
ور َرح ٌ
ْ َ ْ ُ َ ُ
(ٕ) الكواكب الدراري (ٕ ،)ٕٜ/وعنو ببل عزو العيٍت ُب عمدة القاري (ٕ)ٖٜ/

وى ْم َوإِ ْف
اح َذ ُر ُ
َع ُد ًّوا لَ ُك ْم فَ ْ

(ٖ) فتح الباري البن حجر (ٔ ،)ٔٙٓ/ومصابيح اٞتامع البن الدماميٍت (ٔ ،)ٜٔٔ/و٨توه نقل ببل عزو:
الربماوي ُب البلمع الصبيح (ٔ .) ٖٖٙ/ومل أجد ىذا النص ُب كتاب ابن ا١تنَت ا١تتواري على أبواب
البخاري.
(ٗ) شرح صحيح البخاري (ٔ)ٔ٘ٔ/
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تعاىل ،فحينئذ يكوف العمل مرجو النفع إذ تقدمو العلم .ومىت خبل العمل من النية
ورجاء الثواب عليو وإخبلص العمل ﵁ تعاىل فليس بعمل وإ٪تا ىو كفعل اجملنوف الذى
رفع عنو القلم» أ.ىػ.
(ٔ)
فإف
«
:
وأورد الكوراين سؤاالً وأجاب عليو فقاؿ
قلت :رسوؿ ﷺ كاف عا١تاً
َ

قلت :لو نظائر ُٮتاطب ىو ويُراد أمتو ،أو أريد بو الدواـ
هبذا اٟتكم قبل ىذا ا٠تطاب؟ ُ
يب ات ِق اَّللَ﴾» أ.ىػ.
والثبات عليو ،كما ُب قولوَ ﴿ :اي أَيػُّ َها النِ ُّ

والعلم والعمل متبلزماف ال ينفكاف ،فالعلم ببل عمل ال ٙتر لو ،وىو وابؿ على
صاحبو ،وحجة قائمة .والعمل ببل علم ىلكة فهو ٬تر إىل سخط هللا إما بكفر أو
بدعة أو فسق ومعاندة لصريح مطلوب الشارع(ٕ).
قاؿ مشس الدين ابن قيم اٞتوزية(ٖ)« :العلم إماـ العمل وقائد لو ،والعمل اتبع لو
ومؤًب بو ،فكل عمل ال يكوف خلف العلم مقتدايً بو فهو غَت انفع لصاحبو بل مضرة
عليو كما قاؿ بعض السلف :من عبد هللا بغَت علم كاف ما يفسد أكثر ٦تا يصلح.
واألعماؿ إ٪تا تتفاوت ُب القبوؿ والرد ْتسب موافقتها للعلم و٥تالفتها لو ،فالعمل
ا١توافق للعلم ىو ا١تقبوؿ وا١تخالف لو ىو ا١تردود .فالعلم ىو ا١تيزاف وىو ا﵀ك ،قاؿ
تعاىل﴿ :ال ِذي خلَق الْموت و ْ ِ
َح َس ُن َع َم ًبل َوُى َو الْ َع ِز ُيز الْغَ ُفور ﴾،
اٟتَيَاةَ ليَػْبػلَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َ َ َْ َ َ
قاؿ الفضيل بن عياض :ىو أخلص العمل وأصوبو ،قالوا :اي أاب علي ما أخلصو
(ٔ) الكوثر اٞتاري (ٔ)ٔٙٓ/
(ٕ) ونزؿ ابن كثَت ىذا ا١تعٌت على اٟتبلج ُب ترٚتتو من البداية والنهاية (ٗٔ)ٕٛٓ/
(ٖ) مفتاح دار السعادة (ٔ)ٕٛ/
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وأصوبو؟ قاؿ :إف العمل إذا كاف خالصاً ومل يكن صواابً مل يقبل ،وإذا كاف صواابً ومل
يكن خالصاً مل يقبل حىت يكوف خالصاً وصواابً ،فا٠تالص أف يكوف ﵁ والصواب أف
يكوف على السنة(ٔ) .وقد قاؿ تعاىل﴿ :فَمن َكا َف يػرجو لَِقاء ربِِو فَػ ْليػعمل عم ًبل ص ِ
اٟتًا
َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
َْ
ِ ِ ِ ِِ
َح ًدا﴾ ،فهذا ىو العمل ا١تقبوؿ الذي ال يقبل هللا من األعماؿ
َوَال يُ ْش ِرْؾ بعبَ َادة َربّو أ َ

سواه وىو أف يكوف موافقاً لسنة رسوؿ هللا مراداً بو وجو هللا ،وال يتمكن العامل من
اإلتياف ٍ
بعمل ٬تمع ىذين الوصفُت إال ابلعلم فإنو إف مل يعلم ما جاء بو الرسوؿ مل ٯتكنو

قصده ،وإف مل يعرؼ معبوده مل ٯتكنو إرادتو وحده ،فلوال العلم ١تا كاف عملو مقبوالً
فالعلم ىو الدليل على االخبلص وىو الدليل على ا١تتابعة وقد قاؿ هللا تعاىل﴿ :إِ٪تَا
ِ
ِ
ُت﴾ ،وأحسن ما قيل ُب تفسَت اآلية :إنو إ٪تا يتقبل هللا عمل من
يَػتَػ َقب ُل اَّللُ م َن الْ ُمتق َ

اتقاه ُب ذلك العمل وتقواه فيو أف يكوف لوجهو على موافقة أمره ،وىذا إ٪تا ٭تصل

ابلعلم ،وإذا كاف ىذا منزلة العلم وموقعو ،علم أنو أشرؼ شيء وأجلو وأفضلو» أ.ىػ.
ويقوؿ شيخو تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ ابن
تيمية(ٕ)« :فا١تؤمن الذي آمن اب﵁ بقلبو وجوارحو إٯتانو ٬تمع بُت علم قلبو وحاؿ قلبو،
تصديق القلب وخضوع القلب ،و٬تمع قوؿ لسانو وعمل جوارحو ،وإف كاف أصل
اإلٯتاف ىو ما ُب القلب أو ما ُب القلب واللساف ،فبل بد أف يكوف ُب قلبو التصديق
اب﵁ واإلسبلـ لو ىذا قوؿ قلبو وىذا عمل قلبو وىو اإلقرار اب﵁ .والعلم قبل العمل
(ٔ) أثر الفضيل ىذا رواه :ابن أيب الدنيا ُب جزء اإلخبلص والنية (صٓ٘) ،ومن طريقو الثعليب ُب التفسَت
ِ
َح َس ُن َع َم ًبل﴾ من سورة ا١تلك.
ا١توسوـ ابلكشف والبياف (ٖ )ٖ٘٘/ٜتت قولو تعاىل﴿ :ليَػْبػلَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
ورواه أبو نعيم ُب اٟتلية (.)ٜ٘/ٛ
(ٕ) انظر ٣تموع فتاواه (ٕ)ٖٕٛ/
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واإلدراؾ قبل اٟتركة والتصديق قبل اإلسبلـ وا١تعرفة قبل ا﵀بة وإف كاان يتبلزماف لكن
علم القلب موجب لعملو ما مل يوجد معارض راجح ،وعملو يستلزـ تصديقو إذ ال
تكوف حركة إرادية وال ٤تبة إال عن شعور لكن قد تكوف اٟتركة وا﵀بة فيها فساد إذا مل
يكن الشعور واإلدراؾ صحيحاً قاؿ عمر بن عبد العزيز :من عبد هللا بغَت علم كاف ما

يفسد أكثر ٦تا يصلح(ٔ) .فخما العمل الصاّب ابلباطن والظاىر فبل يكوف إال عن علم،
و٢تذا أمر هللا ورسولو بعبادة هللا واإلانبة إليو وإخبلص الدين لو و٨تو ذلك فإف ىذه

األٝتاء تنتظم العلم والعمل ٚتيعاً ،علم القلب وحالو وإف دخل ُب ذلك قوؿ اللساف
وعمل اٞتوارح أيضاً فإف وجود الفروع الصحيحة مستلزـ لوجود األصوؿ» انتهى كبلمو
رٛتو هللا تعاىل.
وقد أكثر العلماء العاملُت من التوجيو إىل أ٫تية تعلق العمل ابلعلم ،وخوفهم على
أنفسهم من االغًتار ابلطلب والقبوؿ عند الناس ،والركوف إىل النفس ُب رضاىا عن
ذلك والغرور بو ،و١تا أف تنبو الصاٟتوف من خطر ما ٬تدونو من النفوس ُب دعوهتا إىل
ٚتع العلم واٟتديث رغبة ُب القبوؿ والشهرة ُب حُت أف ما ٚتعوه رٔتا مل يقوموا بتنزيلو
على أنفسهم والعمل ٔتقتضاه وقد كاف سلفهم يُذكر عنهم أهنم كانوا يراعوف ُب حفظهم

لكتاب هللا تعاىل العمل ،ومن ذلك ما يروى عن أيب عبد الرٛتن السلمي قولو« :إان

(ٔ) قاؿ السخاوي ُب ا١تقاصد اٟتسنة (ص« :)ٙ٘ٙحديث من عبد هللا ّتهل كاف ما يفسد أكثر ٦تا
يصلح .قيل إنو من كبلـ ضرار بن األزور» ،وعنو الفتٍت ُب تذكرة ا١توضوعات (ص ،)ٕٚوالعجلوين ُب
كشف ا٠تفاء واإللباس (ٕ ،)ٕٙٔ/وعبارة الشوكاين ُب الفوائد اجملموعة (صٓ )ٕٜأدؽ حيث قاؿ:
«مل يوجد مرفوعاً ،وقد روي من كبلـ بعض السلف»  .واتبع ابن تيمية على عزوه لعمر :ابن كثَت ُب
البداية والنهاية (ٕٔ ،)ٜٙٛ/واأللوسي ُب جبلء العينُت (ٔ.)ٖ٘ٛ/

ٖ٘ٗ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٖٔٛشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

أخذان ىذا القرآف عن قوـ [من أصحاب النيب ﷺ] أخربوان أهنم كانوا إذا تعلموا عشر
آايت مل ٬تاوزوىن إىل العشر األخر حىت يعلموا ما فيهن [من العمل] .فكنا نتعلم
القرآف والعمل بو .وإنو سَتث القرآف بعدان قوـ ليشربونو شرب ا١تاء ال ٬تاوز تراقيهم بل
ال ٬تاوز ىاىنا .ووضع يده على اٟتلق»(ٔ).
و٢تذا وذاؾ اطلعنا على شفقتهم على أنفسهم ،وخوفهم من انشغا٢تم ّتمع العلم
وما رٔتا خالطو من النيات ،و٦تا روي عنهم ُب ذلك ما خرجو أبو بكر ا٠تطيب ُب
كتابو اقتضاء العلم العمل عن ابن عوف ،قاؿ« :وددت أين خرجت منو كفافاً ،يعٍت
من العلم» ،وعن شعبة« :ما أان مقيم على شيء أخاؼ أف يدخلٍت النار غَته يعٍت
اٟتديث»(ٕ).
وفيو عن خالد بن اٟتارث قاؿ« :قيل البن شربمة :،حدث تؤجر ،فخنشخ يقوؿ:
ٯتنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوين األجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر اٞتزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل وليتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍت

٧ت ػ ػ ػ ػ ػػوت كفاف ػ ػ ػ ػ ػاً ال عل ػ ػ ػ ػ ػػي وال لي ػ ػ ػ ػ ػػا»

وعن الثوري قولو« :رضي الناس ابٟتديث ،وتركوا العمل» ،وقولو« :وددت أين مل
أطلب اٟتديث ،وأف يدي قطعت من ىاىنا ،ال بل من ىاىنا ،وأشار إىل الكفٍ ،ب
أشار إىل ا١تنكب ،قاؿ :ال بل من ىاىنا».

(ٔ) رواه دمحم بن سعد ُب الطبقات الكربى ( ،)ٕٕٔ/ٙوىو ُب :مصنف ابن أيب شيبة ( ،)ٔٔٚ/ٙومسند
أٛتد ( ،)ٗٙٙ/ٖٛوالبدع البن وضاح (ٕ ،)ٔٚٓ/وتفسَت الطربي (ٔ )ٛٓ/ورواه عن ابن مسعود
أيضاً .وفضائل القرآف للفراييب (صٕٔٗ) ،والبياف ُب عد آايت القرآف أليب عمر الداين (صٖٖ)،
وفضائل القرآف أليب الفضل ا١تقرئ الرازي (ص)ٕٔٚ
(ٕ) اقتضاء العلم والعمل (ص ) ٛٙوىذا وما بعده أورده ٖتت :ابب كراىية طلب اٟتديث للمفاخرة وعقد
اجملالس واٗتاذ األتباع واألصحاب .وىذا األثر شاركو روايتو البيهقي ُب شعب اإلٯتاف (ٖ)ٖٔٚ/
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وكانوا يوجهوف الطبلب إ ْف بدا ٢تم ما يستدعي التوجيو كما خرجو عن أيب
طلبت مٍت
يعقوب إسحاؽ بن إبراىيم الطربي ،قاؿٝ« :تعت الفضيل ،يقوؿ :لو
َ
الداننَت كاف أيسر إيل من أف تطلب مٍت األحاديث .فقلت لو :لو حدثتٍت أبحاديث
فوائد ليس عندي كاف أحب إيل من أف هتب يل عددىا داننَت .فقاؿ :إنك مفتوف؛
عملت ٔتا قد ٝتعت لكاف لك ُب ذلك شغبلً عما مل تسمعٍ .ب قاؿ:
أما وهللا لو
َ
ٝتعت سليماف بن مهراف [األعمش] يقوؿ :إذا كاف بُت يديك طعاـ أتكلو ،فتخخذ
ُ
اللقمة فًتمي هبا خلف ظهرؾ ،كلما أخذت اللقمة ترمي هبا خلف ظهرؾ ،مىت
تشبع؟!».
أتيت سفياف بن عيينة ،فقاؿ :إ٪تا أيٌب
وعن ابن خبلد بن يزيد األرقط قاؿُ « :
بك اٞتهل ال ابتغاء العلم ،لو اقتصر جَتانك على علمك كفاىمٍ .ب كوـ كومة من
أخذت نصفو ٍب جئت تبتغي النصف
بطحاءٍ ،ب شقها أبصبعوٍ ،ب قاؿ :ىذا العلم
َ
أخذت ىل استعملتو؟ فإذا صدقت ،قلت :ال ،فيقاؿ لك:
الباقي ،فلو قيل :أرأيت ما
َ
أخذت أوالً» .وعن ابن
ما حاجتك إىل ما تزيد بو نفسك وقراً على وقر ،استعمل ما
َ
يت ما أقوؿ».
طلبت اٟتديث؟ ما در ُ
عيينة قولو« :لو قيل يل :مل َ
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و٢تذا فإنو مل يكن يستحق – عندىم  -لقب العامل بغَت العمل كما رواه ا٠تطيب
سخلت ابن عيينة  -أو سخلو إنساف َ : -م ْن
ُب كتابو ىذا عن نعيم بن ٛتاد ،قاؿُ « :
العامل؟ قاؿ :الذي يعطي كل حديث حقو».
رحم هللا سلفنا الصاّب ورضي عنهم ،وغفر لنا وأعاننا على نيل رضاه ،سبحانو إنو
ويل ذلك العزيز اٟتليم ،ىو ا١تستعاف ،منو التوفيق وعليو التكبلف.

م
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[]- ٖٜٔمحدثـامأبومخقـؿةمثـامإمساسقلمبنمإبراػقممسنمأؼوبمضال:ممسعتم
اظؼادممبنمربؿدمؼؼول:مإغؽممتلأظوغامسؿامالمغعؾم ،مواهللمظومسؾؿـاهمعامطؿؿـاهموالم
ادؿقؾؾـامطؿؿاغه.م م
سنده صحيح ،ومن طريق ابن علية رواه :أٛتد بن زىَت بن حرب ،وابن
عساكر(ٔ).
واتبع أاب بشر ابن علية ُب أيوبٛ :تاد بن زيد ولو عنو طرؽ ،فمن طريق سليمان
بن حرب رواه الدارمي ،والفسوي ،وا٠تطيب(ٕ) ،وطريق حبان بن ىالل عند أيب
نعيم(ٖ) لفظو أًب وفيو قاؿ أيوبٝ« :تعت القاسم يُسخؿ ٔتٌت فيقوؿ :ال أدري ،ال أعلم.
فلما أكثروا عليو قاؿ :وهللا ما نعلم كل ما تسخلوف عنو ولو علمنا ما كتمناكم وال حل
لنا أف نكتمكم» .و٨توه لفظ موسى بن إمساعيل عند ابن عبد الرب(ٗ).
ورواه عن القاسم غَت أيوب ،فعن ابن عوف(٘) قاؿ :قاؿ القاسم« :إنكم لتسخلوان
عن أشياء ما كنا نسخؿ عنها ،وتنقروف عن أشياء ما كنا ننقر عنها ،وتسخلوف عن أشياء
ما أدري ما ىي ،ولو علمناىا ما حل لنا أف نكتمكموىا».

(ٔ) أتريخ أيب بكر ابن أيب خيثمة الكبَت السفر الثالث (ٕ ،)ٖٔ٘/وأتريخ دمشق ()ٔٚ٘/ٜٗ

(ٕ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٕٖٚ/وا١تعرفة والتخريخ (ٔ ،)٘ٗٛ/وا٠تطيب ُب الفقيو وا١تتفقو (ٕ)ٖٙٚ/
(ٖ) حلية األولياء وطبقات األصفياء (ٕ ،)ٔٛٗ/ومن طريقو ابن عساكر ()ٔٚ٘/ٜٗ
(ٗ) جامع بياف العلم (ٕ.)ٖٛٙ/
(٘) سنن الدارمي (ٔ ،)ٕٗٓ/وأتريخ دمشق البن عساكر ( ،)ٔٚٙ/ٜٗوسند الدارمي صحيح.
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وروي أبلفاظ مقاربة ،فعن ٭تِت بن سعيد األنصاري(ٔ) قاؿ« :قلت للقاسم :ما
أشد علي أف تسخؿ عن الشيء ال يكوف عندؾ؛ وقد كاف أبوؾ إماماً ،قاؿ :إف أشد
من ذلك عند هللا وعند من عقل عن هللا أف أفيت بغَت علم أو أروي عن غَت ثقة».
وعن مالك(ٕ) «أنو بلغو أف القاسم بن دمحم قاؿ :ما نعلم كثَتاً ٦تا تسخلوان عنو
وألف يعيش ا١ترء جاىبلً إال أف يعلم ما افًتض هللا عليو خَت أف يقوؿ على هللا ما ال
يعلم».
وقد ًب بفضل هللا طرؽ مسخلة القوؿ على هللا بغَت علم ُب غَت ما موضع ،وذكران
طرفاً من اآلاثر ا١تتعلقة هبا ،وٚتلة ٦تا ورد عن القاسم ٖتت األثر رقم (.)ٜٗ






قولو( :إنكم تسألوان عما ال نعلم ،وهللا لو علمناه ما كتمناه وال استحللنا
كتمانو) ،فخدب العامل أال ٬تاري ا١تتعلم ُب تعطشو للعلم فيقتحم أسوار ما ٬تهل ،وال
عيب ُب تعريف ا١تتعلم أف شيخو يقصر علمو عن بعض ما يتطلع ىو ١تعرفتو ،وليس
ُب ىذا إال رفعة لقدره.
وكل متعلم ٭تب العلم والطلب فإنو سؤوؿ فليحرص على أال يوقع معلميو ُب
حرج ،إبٟتاح أو ضغط.

(ٔ) رواه الدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٕٖٚ/وفيو دمحم بن كثَت ا١تصيصي ٥تتلف ُب توثيقو.
(ٕ) أتريخ دمشق البن عساكر ()ٔٚٙ/ٜٗ
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وتنبو الشيخ إىل ما ال يعلمو دافع لو لطلب علمو ،ولو كاف يعلم ١تا أخفى علمو
على طبلبو فإنو ٦تا ال ٭تل ُب شرعنا ذلك .وما للعلم فائدة من احتكاره وتضليل
طبلبو ،مامل تكن مصلحة مؤقتة تقضى وتقدر بقدرىا وهللا تعاىل أعلم.
م
م

م
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٓٗٔ ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامربؿدمبنمعصعبمثـاماألوزاسيمسنمأبيمطـريم
ضال:ممسعتمأبامػرؼرةمؼؼول:مإنمأبامػرؼرةمالمؼؽؿم،موالمؼؽؿب.م م
شيخ ا١تصنف دمحم بن مصعب القرقساين تكلموا فيو ،ومن طريقو رواه :ابن سعد،
وابن عساكر(ٔ).
واألثر فصحيح عن أيب ىريرة  فقد اتبعو ٚتع من الثقات ُب األوزاعي منهم:
الوليد بن مسلم(ٕ) ،وعيسى بن يونس(ٖ) ،وعثماف بن حصن بن عبلؽ(ٗ) ،وا١تعاَب بن
عمراف(٘) ،وضمرة بن ربيعة( ،)ٙودمحم بن كثَت ا١تصيصي(.)ٚ






(ٔ) الطبقات الكربى (ٕ )ٖٔٗ/و(٘ ،)ٕٗٛ/وأتريخ دمشق ()ٖٕٗ/ٙٚ

(ٕ) ا١تدخل إىل السنن للبيهقي (ص)ٗٓٛ
(ٖ) رواه ابن أيب خيثمة ُب التخريخ الكبَت السفر الثالث (ٔ ،)ٖٖٙ/ومسدد ُب مسنده كما ُب إٖتاؼ ا٠تَتة
ا١تهرة للبوصَتي (ٔ)ٕٗٗ/
(ٗ) رواه ا٠تطيب ُب تقييد العلم (صٕٗ)

(٘) رواه ا٠تطيب ُب تقييد العلم (صٕٗ) ،وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ)ٕٕٛ/
( )ٙرواه ابن أيب خيثمة ُب التخريخ الكبَت السفر الثالث (ٔ ،)ٖٖٚ-ٖٖٙ/والسفر الثاين منو
(ٖٔٗٗ/و ،)ٗٙٚوضمرة موثق.
( )ٚسنن الدارمي (ٔ ،)ٕٗٔ/وأتريخ دمشق ( ،)ٖٕٗ/ٙٚوا١تصيصي متكلم فيو.
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قولو( :ال يكتم) ،أي ال ٮتفي شيئاً من العلم ،وقد سبق ذكر سبب اىتماـ أيب

ىريرة  بنشر العلم وإعبلنو ٗتوفو من آية الكتم ُب البقرة .فكتماف العلم ىلكة(ٔ).

قولو( :وال يكتب) أي وأنو ٭تفظ فلم يكن  يرى الكتابة أي تقييد العلم
كالقوؿ ا١تخثور عن السلف.
وجاء عن أيب ىريرة  ما يعارض ىاتُت ا١تقدمتُت؛ أعٍت الكتماف والكتابة ،أما
األوزنُ :ب كونو ال يكتم .فيعارضو ما رواه البخاري عنو ُب الصحيح(ٕ) من طريق سعيد
ا١تقربي عنو أنو قاؿ« :حفظت من رسوؿ هللا ﷺ وعاءين :فخما أحد٫تا فبثثتو،
وأما اآلخر فلو بثثتو قطع ىذا البلعوـ» ،وأٛتد(ٖ) بسند صحيح عن يزيد بن األصم
قاؿ« :قيل أليب ىريرة :أكثرت أكثرت ،قاؿ :فلو حدثتكم بكل ما ٝتعت من النيب
ﷺ لرميتموين ابلقشع ،و١تا انظر٘توين».
واٞتواب أف الكتماف ا١تنهي عنو ليس على عمومو ،وأف من العلم ما تقتضي
ا١تصلحة كتمو وقد قيد أبو ىريرة حرمة الكتماف ابالنتفاع كما أيٌب ُب األثر (ٕٗٔ).
قاؿ ابن بطاؿ(ٗ)« :وما كتم من أحاديث الفنت لو حدث هبا ٮتشى أف ينقطع منو
البلعوـ ،٭تتمل أف ٘تؤل وعاء آخر ،و٢تذا ا١تعٌت قاؿ :وعاءين ،ومل يقل :وعاء واحداً،
الختبلؼ حكم ا﵀فوظ ُب اإلعبلـ بو والسًت لو» أ.ىػ.

(ٔ) روي معناه عن قتادة ُب تفسَت ابن أيب حاًب (ٖ ،)ٖٛٚ/وجامع البياف للطربي ()ٗٙٔ/ٚ
(ٕ) صحيح البخاري (ٕٓٔ)
(ٖ) مسند أٛتد ()ٕ٘ٙ/ٔٙ
(ٗ) شرح ابن بطاؿ على صحيح البخاري (ٔ)ٜٔٙ/
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قلت :ينبغي التنبو لدقيق الفرؽ والذي أشار إليو ابن بطاؿ ىنا ،فيفهم من إخباره
 انتفاء وقوع الكتم منو ،أنو ال يتعمد سًت وإخفاء علم فيو مصلحة للناس ،فإما أف
يتذكره فينثره ،أو يُسخؿ عنو فيجيب تعبداًُ ،ب كل علم تعلق بنشره مصلحة شرعية ،إذ

كتم مثل ىذا حراـ شرعاً فإنو من واجب التبليغ على أىل العلم.

أما ما علمو ٦تا ال تتعلق بو مصلحة شرعية عامة؛ بل ىو من جنس معرفة أنواع
من الشرور ،فإف ُب نشر مثل ىذا إف مل يكن إٍب وحراـ فبل أقل من عدـ فائدتو ،وىذا
كمثل معرفة الساحر التائب كيفية التعاقد مع الشيطاف ،فإف إخفاء مثل ىذا أوىل
وأحرى.
قاؿ ابن مفلح(ٔ)« :وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رٛتو هللا ذلك ُب بعض
كبلمو وقاؿ :إف كاًب العلم يلعنو هللا ويلعنو البلعنوف(ٕ) ،ومراد ىؤالء :إذا مل يكن عذر
وغرض صحيح ُب كتمانو» أ.ىػ.
وقد خاض الناس ُب توقع ماىية ا١تخفي ا١تشار إليو من كبلمو « وكخنو أراد
وهللا أعلم عٌت بو ما يتعلق ابلفنت ٦تا ال يتعلق بذكره مصلحة شرعية»(ٖ) ،وىم قد
اختلفوا ُب تعيُت ما أهبمو رٛتو هللا لكن ا١تتفق عليو أنو أمر ال يرجع إىل ا١تصلحة العامة
وال يهم ا١تسلمُت ُب عباداهتم إذ الكتماف ُب ىذا ال ٬توز.

(ٔ) اآلداب الشرعية (ٕ)ٕٔ٘/
(ٕ) انظر ٚتع ابن قاسم لفتاواه٣ :تموع الفتاوى (ٗٔ)ٕٖٔ/
(ٖ) التوضيح البن ا١تلقن (ٖ)ٖٕٛ/
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قاؿ ابن ىبَتة« :أما الذي بينو :فهو األحاديث الشرعية ا١تروية عنو ،وأما الذي
كتمو فبل ٬توز أف يكوف من الشرعيات ألف كتماهنا ال ٬توز؛ بل قد قيل :إنو ٦تا يرجع
إىل الفنت كقتل عثماف واٟتسُت رضي هللا عنهما وغَت ذلك»(ٔ) أ.ىػ.
وقاؿ ابن حجر(ٕ)« :وٛتل العلماء الوعاء الذي مل يبثو على األحاديث اليت فيها
تبيُت أسامي أمراء السوء وأحوا٢تم وزمنهم وقد كاف أبو ىريرة يكٍت عن بعضو وال يصرح
بو خوفاً على نفسو منهم كقولو :أعوذ اب﵁ من رأس الستُت وإمارة الصبياف ،يشَت إىل
خبلفة يزيد بن معاوية ألهنا كانت سنة ستُت من ا٢تجرة واستجاب هللا دعاء أيب ىريرة
فمات قبلها بسنة» أ.ىػ.
قاؿ أبو الفرج ابن اٞتوزي(ٖ)« :إ٪تا ىذا ا١تكتوـ مثل أف يقوؿ :فبلف منافق،
وستقتلوف عثماف ،وىبلؾ أميت على يدي أغيلمة من قريش :بنو فبلف .فلو صرح
أبٝتائهم لكذبوه وقتلوه» أ.ىػ.
قاؿ الكرماين(ٗ)« :وأقوؿ ىذا اٟتديث ىو قطب مدار استدالالت ا١تتصوفة ُب
الطامات والشطحيات يقولوف :ىا ىو ذا أبو ىريرة عريف أىل الصفة الذين ىم
شيوخنا ُب الطريقة عامل بذلك قائل بو ،قالوا :وا١تراد ابألوؿ علم األحكاـ واألخبلؽ،
(ٔ) قاؿ ابن ىبَتة ُب اإلفصاح عن معاين الصحاح ()ٖٖٕ/ٚ
(ٕ) فتح الباري (ٔ)ٕٔٙ/
(ٖ) كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت (ٖ)ٖ٘ٗ/

(ٗ) الكواكب الدراري (ٕ ،)ٖٔٚ/و٨توه البن الدماميٍت ُب مصابيح اٞتامع (ٔ)ٕ٘ٚ/
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وابلثاين علم األسرار ا١تصوف عن األغيار ا١تختص ابلعلماء اب﵁ سبحانو وتعاىل من أىل
العرفاف ،»...وبنحوه قاؿ الكوراين ،والربماوي(ٔ) ،و٦تن ُجرؼ ُب ىذا ا١تستنقع :شرؼ
الدين الطييب ُب الكاشف عن حقائق السنن(ٕ) .






اظـاغقةُ :ب كونو ال يكتب ،روى ابن عبد الرب وابن عساكر(ٖ) عن الفضل بن
حسن بن عمرو بن أمية الضمري أنو روى  -قاؿ أحد٫تا :عن أبيو ،واآلخر :عن زوج
فقلت :إين قد ٝتعتو منك،
أمو – أنو قاؿٖ« :تدثت عند أيب ىريرة ْتديث فخنكرهُ ،
قاؿ :إف كنت ٝتعتو مٍت ،فهو مكتوب عندي .فخخذ بيدي إىل بيتو فخراان كتباً كثَتة
من حديث رسوؿ هللا ﷺ فوجد ذلك اٟتديث فقاؿ :قد أخربتك أين إف كنت قد
حدثتك بو فهو مكتوب عندي».
وأجاب أبو عمر عقبو بقولو« :ىذا خبلؼ ما تقدـ من أوؿ ىذا الباب عن أيب
ىريرة  أنو مل يكن يكتب وأف عبد هللا بن عمرو كتب ،وحديثو ذاؾ أصح ُب النقل
من ىذا؛ ألنو أثبت إسناداً عند أىل اٟتديث ،إال أف اٟتديثُت قد يسوغ التخوؿ ُب
اٞتمع بينهما» أ.ىػ.

(ٔ) الكوثر اٞتاري للكوراين (ٔ ،)ٕٜٗ/البلمع الصبيح للربماوي (ٕ)ٛٚ/
(ٕ) ذكر شيء من ذلك ُب شرحو حديث معاذ« :فخخرب هبا معاذ عند موتو أتٙتاً» من شرحو على ا١تشكاة
(ٖ)ٗٚٙ/
(ٖ) جامع بياف العلم (ٔ ،)ٖٕٗ/أتريخ دمشق ()ٖٕٗ/ٙٚ
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وقاؿ أبو القاسم ابن عساكر« :ووجو اٞتمع بُت ىذه اٟتكاية واليت قبلها أف أاب
ىريرة كاف ال يكتب ُب حياة النيب ﷺ ويتكل على حفظو ١تا خصو بو رسوؿ هللا
ﷺ من بسط ردائو كما تقدـ ٍب كتب بعد النيب ﷺ ما كاف حفظو عنو ولوال
أنو كاف مكتوابً عنده مل ٯتكنو تقديره بوعاءين وثبلث جرب على ما بينا .على أف
حكاية ابن منبو أصح إسناداً من اليت بعدىا» .أ.ىػ.
أراد ْتديث وىب بن منبو قوؿ أيب ىريرة« :ما من أحد من أصحاب رسوؿ هللا
ﷺ أكثر حديثاً عنو مٍت إال ما كاف من عبد هللا بن عمرو فإنو كاف يكتب وكنت
ال أكتب» .قلت :لكن يشكل على توجيو ابن عساكر أف أاب ىريرة  كاف يصرح
عند طبلبو ُب أكثر من مقاـ أبنو ال يكتب ،وروي عنو من عدة أوجو منها :عقده
ا١تقارنة بينو وبُت عبد هللا بن عمرو  ،وكل ىذا إ٪تا أخرب بو بعد موت النيب ﷺ،
ٍب إنو غضب ١تا قيل لو :أكثرت ،ولو كاف يكتب الحتج هبا كما احتج البن عمرو.
أما ما ذكر ُب األثر من طروأ نسياف عليو؛ بل وجحوده  حديثاً ذكره بو طالب
لو ،فيتعارض مع ثبوت استجابة دعاء النيب ﷺ لو ابٟتفظ وإخباره عن نفسو
بذلك ،وجزمو  هبا؛ بل وإقسامو بنفي نسيانو(ٔ) ،واستقرار ىذا األمر.
كل ىذا ٦تا يوىن ىذا األثر ،السيما وسياقو مل يعطي أليب ىريرة  ميزتو اليت
وقرت لدينا ،واعتزاز أيب ىريرة ْ تفظو ،ورفضو الكتابة مشهور عنو وىو خبلؼ ما
ْ

يشعره السياؽ ىنا .واألثر فليس من الشهرة ٔتقاـ يؤىلو ١تعارضة الثابت ا١تستقر ا١تشهور
ُب الصحيح .ويشهد ٢تذا أف من طرؽ مسخلة وقوع النسياف منو  مل يعرض ٢تذا
(ٔ) انظر اٟتديث رقم ( )ٜٙمن الكتاب
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األثر ،وقد مضى الكبلـ عليها ُب األثر رقم (.)ٜٙ
وليس ُب حديث الوعاء السالف ذكره مستمسك ١تن ادعى أف أاب ىريرة مل يقدر
ابلوعاء إال من كونو كتبو عنده .وقد أجاب الشراح أبف ىذا من الكبلـ ا١تستعمل ُب
ضرب ا١تثاؿ وكخنو يقوؿ ما لدي من اٟتديث لو كتب ١تؤل كذا وعاء ،ويدؿ ٢تذا
اختبلؼ التقدير من رواية ألخرى اختبلفاً بيناً وهللا تعاىل أعلم.
وورد ُب بعض ألفاظ األثر (ال نكتب وال نُكتِب) وعليو ٮتتلف ا١تعٌت ولعلو أراد بو
أنو ال يكتب ىو ،وال ٯتلي لغَته ليكتب عنو .و٨تو ىذا ما مر عن ابن عباس من رفضو
اٞتواب كتابة(ٔ)ٍ .ب إنو معارض ٔتا سبق من كونو ٝتح ابلكتابة عنو وأقر الكاتب(ٕ)،
لكن لعلو كاف يفرؽ بُت اإلمبلء والكتابة من دوف إذف.
ومسخلة كتابة العلم مضى الكبلـ عليها ُب مواضع سبقت ،وكذا الكبلـ عن
كتماف العلم .واب﵁ تعاىل التوفيق.

م

(ٔ) األثر رقم ()ٕٚ
(ٕ) األثر ()ٖٔٚ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٔٗٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمظقثمسنمذباػدمسنمابنمسؾاسم
أحلؾه مرصعه مإزن ماظـيب مﷺ مضال :معـفوعان مال مؼؼضي مواحد معـفؿا مغفؿؿه،م
عـفومميفمرؾبماظعؾممالمؼؼضيمغفؿؿه،موعـفومميفمرؾبماظدغقامالمؼؼضيمغفؿؿه.مم م
سنده ضعيف ألجل ليث بن أيب سليم ،ومن طريقو رواه :أبو بكر ابن أيب شيبة،
وأبو دمحم الدارمي ،وأبو بكر البزار ،وأبو بكر ابن أيب عاصم ،وأبو عبد الرٛتن عبد هللا
بن أٛتد ،وأبو القاسم الطرباين ،أبو ىبلؿ العسكري ،وأبو بكر ا٠تطيب البغدادي،
وأبو عمر ابن عبد الرب(ٔ).
وقد اُختلف عليو فتارة يرويو عن ٣تاىد واترة عن طاوس ،فاألوؿ رواية جرير بن
عبد اٟتميد عنو ،عند ا١تصنف ،والبزار ،والطرباين ،وابن أيب عاصم ،وأيب ىبلؿ،
وا٠تطيب.
والثاين رواية عبد هللا بن إدريس عنو ،عند ابن أيب شيبة ،والدارمي .ومن طريق ابن
أيب شيبة رواه عبد هللا بن أٛتد ،وابن عبد الرب .ورواه ابن اٞتوزي ُب العلل ا١تتناىية من
طريق قتيبة عن ليث عن طاوس(ٕ).
(ٔ) مصنف ابن أيب شيبة (٘ ،)ٕٛٗ/وسنن الدارمي (ٔ ،)ٖ٘ٚ/ومسند البزار (ٔٔ ،)ٔٗٛ/والزىد البن
أيب عاصم (صٖٗٔ) ،والزىد ألٛتد (ص٘ ،)ٔٚومعجمي الطرباين الكبَت (ٔٔ ،)ٚٙ/واألوسط
( ،)ٕٓ/ٙوكتاب اٟتث على طلب العلم للعسكري (ص ،)ٜ٘واٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع
للخطيب (ٕ ،)ٕٗ٘/وجامع بياف العلم البن عبد الرب (ٔ.)ٕٗٓ/

(ٕ) العلل ا١تتناىية (ٔ)ٛٙ/
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وللحديث طرؽ ،فروي مرفوعاً أيضاً من مسند أنس بن مالك  ،من طريقُت
إحدا٫تا عن قتادة عنو رواىا اٟتاكم(ٔ) وغَته ،وقاؿ« :ىذا حديث صحيح على شرط
الشيخُت ،ومل ٮترجاه ومل أجد لو علة» ،وصرح الذىيب ٔتوافقتو .قلت :وىو كذلك،
وينظر فيمن ٖتت رجا٢تما .والطريق األخرى عن ٛتيد عنو رواىا البيهقي ،وابن
عساكر(ٕ) ،وأعلها ابن عدي اٞترجاين أبف أحد رجاؿ السند صحف اٟتسن البصري
إىل أنس ،فيكوف على قولو من مراسيل اٟتسن(ٖ).
وروي موقوفاً من قوؿ عبد هللا بن مسعود  من طرؽ ،إحداىا طريق القاسم بن

عبد الرٛتن بن عبد هللا بن مسعود ومل يدرؾ جده(ٗ) .وأخرى من طريق عوف بن عبد
هللا بن عتبة بن مسعود ومل يدركو أيضاً(٘) ،كبل٫تا من طريق جعفر بن عوف عن أيب
(ٔ) مستدرؾ اٟتاكم (ٔ ،)ٜٔٙ/وا١تدخل إىل السنن للبيهقي (صٖٓٓ) ،وترتيب األمايل ا٠تميسية
للشجري (ٕ)ٕٖٓ/

(ٕ) رواه البيهقي ُب ا١تدخل (صٖٓٓ) ،وُب شعب اإلٯتاف (ٕٔ ،)ٜٗٚ/وابن عساكر ُب أتريخ دمشق
(ٔٗ)ٕٛٙ/
(ٖ) الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ ()٘٘ٛ/ٚ
(ٗ) رواىا أبو سعيد ابن األعرايب ُب معجمو (ٕ ،)ٜ٘ٔ/والبيهقي ُب ا١تدخل إىل السنن (ص)ٕٜٜ

(٘) رواه الدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٖ٘٘/واآلجري ُب أخبلؽ العلماء (ص ،)ٙٛوابن أيب حاًب ُب التفسَت
فيما نقلو ابن كثَت عنو ُب التفسَت ( ،)ٖٗٚ/ٛوأبو اٟتسن الواحدي ُب الوسيط ُب التفسَت
(ٗ ،)ٕٜ٘/وأبو الليث السمرقندي ُب تفسَته ْتر العلوـ (ٖ ،)ٜٗٗ/إال أنو وقع ُب مطبوعو تصحيف
إذ جاء فيو « :قاؿ أبو الليث رٛتو هللا :حدثنا أبو جعفر بن عوؼ عن األعمش عن القاسم» ،بل ىو
جعفر بن عوف عن أيب عميس عن القاسم وهللا تعاىل أعلمٍ .ب إف أاب الليث نصر بن دمحم ال ينبغي أف
يصرح ابلسماع من طبقة عالية كهذه! فإما أف يكوف ىناؾ سقط من ا١تطبوع ،أو أنو ٦تن ال يعتٍت
بكتابو ،وقد قاؿ الذىيب ُب ترٚتتو من السَت (« : )ٖٕٖ/ٔٙوتروج عليو األحاديث ا١توضوعة» ،ولعلو
أراد مؤلَفو "تنبيو الغافلُت" كما ىو واضح من عبارتو ُب أتريخ اإلسبلـ (.)ٕٗٓ/ٛ
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العميس عنهما وبلفظ واحد« :منهوماف ال يشبعاف صاحب العلم وصاحب الدنيا وال
يستوايف .أما صاحب العلم فيزداد رضا للرٛتن وأما صاحب الدنيا فيتمادى ُب
الطغيافٍ .ب قرأ عبد هللا ﴿ َكبل إِف ِْ
استَػ ْغ ٌَت﴾ ،قاؿ :وقاؿ
اإلنْ َسا َف لَيَطْغَى( )ٙأَ ْف َرآهُ ْ
اآلخر﴿ :إِ٪تَا َٮتْ َشى اَّللَ ِم ْن ِعبَ ِادهِ الْعُلَ َماءُ﴾» .وطريق أخرى عن زيد بن وىب(ٔ) عنو
وسندىا اتلف.

وروي من كبلـ اٟتسن البصري قاؿ(ٕ)« :منهوماف ال يشبعاف ،منهوـ ُب العلم ال
يشبع منو ،ومنهوـ ُب الدنيا ال يشبع منها ،فمن تكن اآلخرة ٫تو وبثو وسدمو ،يكفي
هللا ضيعتو و٬تعل غناه ُب قلبو ،ومن تكن الدنيا ٫تو وبثو وسدمو ،يفشي هللا عليو
ضيعتو و٬تعل فقره بُت عينيو ٍب ال يصبح إال فقَتاً وال ٯتسي إال فقَتاً» .ومن كبلـ

الزىري رواه معمر ُب جامعو(ٖ) قاؿ« :عن الزىري أو غَته قاؿ :منهوماف ال يشبعاف:

طالب العلم ،وطالب الدنيا».
وأفاد البيهقي ُب ا١تدخل بوروده عن كعب فقاؿ(ٗ)« :وروي عن عبد هللا بن
قلت أراد بو اٟتديث الدي رواه الدارمي
شقيق عن كعب األحبار من قولو»ُ .
واٟتاكم(٘) عن عبد هللا بن شقيق قاؿ« :جاء أبو ىريرة  إىل كعب يسخؿ عنو،

(ٔ) رواىا الطرباين ُب كبَت معاٚتو (ٓٔ ،)ٔٛٓ/وابن حباف ُب اجملروحُت (ٕ ،)ٕٕ/والقضاعي ُب مسند
الشهاب (ٔ ،)ٕٕٔ/وا٢تيثم بن كليب الشاشي ُب مسنده (ٕ ،)ٔٗٙ/و٥ترجها الداىري متهم
ابلكذب.
(ٕ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٖ٘٘/ورجالو ثقات.
(ٖ) جامع معمر بن راشد (ٔٔ)ٕ٘ٙ/
(ٗ) ا١تدخل إىل السنن (صٖٓٓ)

(٘) سنن الدارمي (ٔ ،)ٖٖٔ/ومستدرؾ اٟتاكم (ٔ)ٔٚٓ/
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وكعب ُب القوـ ،فقاؿ كعب :ما تريد منو؟ فقاؿ :أما إين ال أعرؼ ألحد من أصحاب
رسوؿ هللا ﷺ أف يكوف أحفظ ٟتديثو مٍت .فقاؿ كعب :أما إنك لن ٕتد طالب
شيء إال سيشبع منو يوماً من الدىر ،إال طالب علم أو طالب دنيا .فقاؿ :أنت
كعب؟ قاؿ :نعم ،قاؿ١ :تثل ىذا جئت».
قلت :أراد أبو ىريرة لقاءه وتبادؿ اٟتديث معو وكاف ٭تدثو عن النيب ﷺ
وكعب ٭تدثو عن كتبهم ،ومضى اٟتديث الداؿ على مذاكرهتما ُب أوائل الكتاب(ٔ).
واألثر صححو اٟتاكم وأعلو الذىيب بقولو« :فيو انقطاع» ،ولعلو أراد ما بُت روح بن
عبادة وكهمس بن اٟتسن ،أو أراد أف عبد هللا بن شقيق مل يدرؾ زماف كعب ،وٯتكن
أف ٬تاب ابحتماؿ أخده من أيب ىريرة ،وهللا تعاىل أعلم.
وعن حديث الكتاب يقوؿ أبو بكر البزار(ٕ)« :وكاف ليث قد أصابو شبو
االختبلط ومل يثبت ذلك عنو فقد بقي ُب حديثو لُت بذلك السبب .وىذا اٟتديث ال
نعلمو يروى عن النيب ﷺ من وجو أحسن من ىذا الوجو» أ.ىػ.
وقاؿ ابن اٞتوزي(ٖ)« :ىذا حديث ال يصح عن رسوؿ هللا ﷺ» ،وذكره من
طريق ابن مسعود وابن عباس وأنس  وأعلها ،ومل يعرض لطريق أنس اليت عند
اٟتاكم ،واستوعب السخاوي طرقاً وشواىد مل أقف عليها وختم ْتثو بقولو(ٗ)« :وُب
(ٔ) األثر رقم (ٖٗ)
(ٕ) مسند البزار (ٔٔ)ٔٗٛ/
(ٖ) العلل ا١تتناىية (ٔ)ٛٚ/

(ٗ) ا١تقاصد اٟتسنة (ص)ٜٙٚ
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الباب عن ابن عمر وأيب ىريرة ،وىي وإف كانت مفرداهتا ضعيفة فبمجموعها تقوى».
و٦تا ذكره :حديث أيب سعيد من طريق دراج عن أيب ا٢تيثم عنو رفعو« :لن يشبع ا١تؤمن
من خَت يسمعو حىت يكوف منتهاه اٞتنة»(ٔ).






قولو( :منهومان ال يقضي واحد منهما هنمتو« )،والنهمة :اٟتاجة»(ٕ) ،والولوع،
«ورجل هنم .ويل ُب ىذا األمر هنمة ،أي شهوة وحاجة .والرجل منهوـ بكذا وكذا ،إذا
كاف مغرى بو»(ٖ).
قاؿ ُب كتاب العُت(ٗ)« :والنهمة :بلوغ ا٢تمة والشهوة ُب الشيء .ىو منهوـ
بكذا ،أي :مولع بو»« ،ال يشبع»(٘) ،وأكثر ما تستعمل ُب الطعاـ ،قاؿ أبو بكر ابن
دريد(« :)ٙواشتقاؽ ِهنْم من النػ َهم ،وىو اٟترص على طعاـ أو غَتهِ .هنَم يَ َنهم َهن َماً.
(ٔ) سلسلة فيها مقاؿ ،ورواه من ىذه الطريق الًتمذي (ٗ ،)ٖٗٛ/وابن حباف ُب الصحيح (ٖ،)ٔٛ٘/
واٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٗ ،)ٔٗٗ/والبيهقي ُب الشعب (ٕ ،)ٖٗٚ/وُب اآلداب (ص ،)ٖٔٙوابن عبد
الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ.)ٗٔٛ/
(ٕ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم (ٗ)ٖٖٙ/
(ٖ) ٚتهرة اللغة البن دريد (ٕ)ٜٜٖ/

(ٗ) العُت (ٗ ،)ٙٔ/و٨توه ُب صحاح أيب نصر اٞتوىري (٘ ،)ٕٓٗٚ/ومعجم مقاييس أيب اٟتسُت ابن
فارس (٘)ٖٙ٘/
(٘) زادىا أبو منصور األزىري ُب نقلو عن العُت ،هتذيب اللغة ()ٔٚ٘/ٙ
( )ٙاالشتقاؽ البن دريد (صٕٖٗ)
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ورجل منهوـ بكذا وكذا ،أي مولع بو».
وُب كتايب أيب اٟتسن ابن سيده« :النهم والنهامة :إفراط الشهوة ُب الطعاـ ،وأف ال
٘تتلئ عُت اآلكل وال يشبع .ورجل هنم ،وهنيم ،ومنهوـ ،وقيل :ا١تنهوـ :الرغيب الذي
ٯتتلئ بطنو وال تنتهي نفسو»(ٔ)« ،وىو الشره الرغيب» ،قالو ابن دريد(ٕ).
قضيت هنميت أي شهوٌب وحاجيت(ٖ) .قاؿ أبو بكر ابن العريب(ٗ):
ويقاؿ:
ُ

«والنهامة ىي تعلق الشهوة بكل مطعوـ .والشهوة على ضربُت ُب تعلقها .أحد٫تا :ما

يتعلق اب﵀سوسات ،الثاين :ما يتعلق اب١تعقوالت .وال يقف ابلشهوة دوف الغاية ُب
الضربُت واقف ،وال غاية ٢تما إال ُب اٞتنة فإف نعيمها ىو الغاية ُب ا﵀سوسات ،ورؤية
الباري سبحانو ىي الغاية ُب ا١تعقوالت» أ.ىػ.
فقولو( :منهومان ال يقضي واحد منهما هنمتو) أي «حريصاف على ٖتصيل
أقصى غاايت مطلوبيهما»(٘) ،قاؿ( :منهوم ص  طلب العلم ال يقضي هنمتو) ،األصل
أف الوصف ابلنهم يُراد بو الذـ؛ واستعارتو ىنا إشارة ببلغية .قاؿ الراغب

(ٔ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم (ٗ ،)ٖٖ٘/وا١تخصص (ٔ ،)ٗٗٗ/و(ٔ )ٕٛٔ/كبل٫تا البن سيده

(ٕ) ٚتهرة اللغة البن دريد (ٕ)ٜٜٖ/
(ٖ) ا١تغرب ُب ترتيب ا١تعرب للمطرزي (صٗ ،)ٗٚوعمدة القاري للعيٍت (ٓٔ)ٖٔٛ/
(ٗ) عارضة األحوذي البن العريب (ٓٔ)ٖٔٔ/
(٘) مرقاة ا١تفاتيح للقاري (ٔ)ٖٕٜ/
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(ٔ)
طعاما
أو
ماال
كاف
اء
و
س
الشره
٢تا:
قيل
للقنيات
الشهوة
كانت
ومىت
«
:
األصفهاين
ً
ً

نكاحا ،ومىت كانت للطعاـ قيل ٢تا :النهم ،فإذا كانت للنكاح قيل ٢تا :الشبق،
أو ً
وثبلثتها  -أعٍت الشبق والنهم والشره  -مذمومة وما روي من قولو ﷺ :منهوماف
ال يشبعاف منهوـ اب١تاؿ ومنهوـ ابلعلم .فالنهم ُب العلم استعارة وىو أف ٭تمل على
ظهرا
نفسو ما تقصر قواىا عنو فينبت ،وقد قاؿ ﷺ :إف ا١تنبت ال ً
أرضا قطع وال ً

أبقى(ٕ)» أ.ىػ

فكخنو أراد أف ٛتل النفس من العمل فوؽ طاقتها هبدؼ بلوغ مخرهبا ينتهي هبا إىل
التوقف وا١تبلؿ قبل الوصوؿ ،فقولو فينبت أي ينقطع« ،فا١تنبت الذي عطب ظهره
وبقي منقطعاً بو»(ٖ) ،وحقيقتو ُب ا١تسافر «الذي أتعب دابتو حىت عطب ظهره فبقي
منقطعاً بو»(ٗ).
قاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ(٘)« :فإنو الذي يغذ السَت ويتعب ببل فتور حىت
تعطب دابتو فيبقى منبتاً منقطعاً بو مل يقض سفره وقد أعطب ظهره ،فشبهو ابجملتهد ُب
العبادة» ،فهو مثل ضرب ُب اٟتديث للمشدد على نفسو ُب العبادة أنو ال أيمن من

(ٔ) الذريعة إىل مكارـ الشريعة للراغب (ص)ٕٜٔ
(ٕ) رواه البيهقي ُب السنن الكربى (ٖ)ٔٛ/
(ٖ) العُت ()ٔٔٓ/ٛ
(ٗ) معجم مقاييس اللغة (ٔ)ٔٚٔ/
(٘) غريب اٟتديث البن سبلـ (ٕ)ٕٛ/
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ا١تبلؿ واالنقطاعٓ ،تبلؼ ا١تقتصد فإنو ُب الغالب يستمر ،وخَت العمل ما داوـ عليو
صاحبو(ٔ).
وطالب العلم اٟتريص تكوف لديو هنمة شديدة وفضوؿ ابلغ لبلزدايد من ا١تعرفة،
ازدادت رغبتو ُب طلب ا١تزيد،
وكلما بلغ درجة واستفاد فائدة أحس ْتبلوة ما حصل و ْ
وال غاية ينتهي ٢تا العلم ُب سعتو ،وكلما أوغل فيو كلما اتضح لو مقدار جهلو ،فيطلب

الزايدة للذة وقوع ا١تعرفة وإزاحة اٞتهل.
وىذا األمر ينطبق على كل طالب علم ُب شىت أنواع العلوـ وا١تعارؼ .فإف
انضاؼ إىل أسباب اٟترص وا﵀بة :إرادة وجو هللا تعاىل ،وطلب موعوده :قويت عنده
آالت الطلب من الصرب ،والبذؿ ُب سبيل الوصوؿ ألعلى ما يسمح بو العمر والطاقة.
«وقيل :كل شيء يعز حُت ينزر والعلم يعز حيث يغزر»(ٕ) ،قاؿ ا١تاوردي(ٖ)« :العلم
يقتضي ما بقي منو ويستدعي ما أتخر عنو وليس للراغب فيو قناعة ببعضو» ،ويروى ُب
ا١ترفوع« :أربع ال يشبعن من أربع :عُت من نظر ،وأرض من مطر ،وأنثى من ذكر،
وعامل من علم»(ٗ).
(ٔ) قاؿ معناه ابن حجر ُب الفتح ()ٔٓ٘/ٜ
(ٕ) ٤تاضرات األدابء و٤تاورات الشعراء والبلغاء للراغب (ٔ)ٖٚ/
(ٖ) أدب الدنيا والدين للماوردي (ص)ٛٙ
(ٗ) رواه الطرباين ُب األوسط ( ،)ٜٔ٘/ٛوابن عدي ُب الكامل ( ،)ٕٖ/ٚوابن عساكر ُب أتريخ دمشق
(ٔٔ )ٜٓ/و(٘ٗ ) ٗٓٓ/من حديث عائشة وفيو عبد السبلـ بن عبد القدوس ضعيف ،وبو أعلو ابن
عدي ،وا٢تيثمي ُب ٣تمع الزوائد (ٔ .)ٖٔ٘/ورواه أبو نعيم ُب حلية األولياء (ٕ )ٕٛٔ/من طريق ابن
سَتين عن أيب ىريرة ،وفيو دمحم بن الفضل بن عطية اهتم ابلكذب .ورواه أبو جعفر العقيلي ُب الضعفاء
(ٕ )ٕٜٙ/من طريق عبد هللا بن دمحم بن عجبلف عن أبيو عن جده عن أيب ىريرة ،وىو ضعيف.
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لقب ال
قولو( :ومنهوم ص  طلب الدنيا ال يقضي هنمتو) ،ا١تنهوـ بطلب الدنيا ٌ
يُطلق على من طلب الكفاؼ واالستغناء عن الغَت .لكنو يراد بو من ٘تلكو اٟترص
والرغبة إلشباع شهواتو ،فكل ما تعٌت لو مرغوب؛ وال ٯتلك نفسو عن طلب اٟتصوؿ

عليو.
ومن حالو ىذا فبلبد وأنو لن يوقفو حد ،ولو اقتضى ٕتاوز حدود األخبلؽ
والشرع ،ولرٔتا طغى فاعتدى وتعدى  -عياذاً اب﵁ تعاىل من ىذا اٟتاؿ  -فالدنيا متاع
حلوة ،والنفس ترنو إىل بلوغ ٤تاهبا منها ،فمن حزـ أمره ووقف عند حدود ا١تعقوؿ،
وعقلها على مراد الشرع فليس ىذا ابلنهم ولو كاف من ملوؾ الدنيا وأغنيائها ،ومن ترؾ
٢تا العناف وتتبع مرضاهتا على حساب غَته فإنو ا١تنهوـ بطلب الدنيا ولو كاف يُعد من

فقراء الناس وهللا تعاىل أعلم.

روى البخاري ومسلم(ٔ) عن أنس بن مالك  ،أف رسوؿ هللا ﷺ قاؿ« :لو
أف البن آدـ وادايً من ذىب أحب أف يكوف لو وادايف ،ولن ٯتؤل فاه إال الًتاب،
ويتوب هللا على من اتب» .و٢تما عنو(ٕ) أف رسوؿ هللا ﷺ قاؿ « :يهرـ ابن آدـ
وتشب منو اثنتاف :اٟترص على ا١تاؿ ،واٟترص على العمر» ،وُب صحيح مسلم(ٖ) عن
أيب ىريرة وعبد هللا بن الشخَت  واللفظ لؤلوؿ أف رسوؿ هللا ﷺ قاؿ« :يقوؿ
العبد :مايل ،مايل ،إ٪تا لو من مالو ثبلث :ما أكل فخفٌت ،أو لبس فخبلى ،أو أعطى
(ٔ) صحيح البخاري ( ،)ٖٜٙٗومسلم ( ،)ٔٓٗٛوأورد مسلم عقبو طريقُت آخرين من مسند ابن عباس
وأيب موسى األشعري.
(ٕ) صحيح البخاري (ٕٔٗ ،)ٙومسلم ( ،)ٔٓٗٚو٨توه من حديث أيب ىريرة عند البخاري (ٕٓٗ،)ٙ
ومسلم ()ٔٓٗٙ
(ٖ) صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة ( ،)ٕٜٜ٘وعبد هللا بن الشخَت ()ٕٜ٘ٛ
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فاقتٌت ،وما سوى ذلك فهو ذاىب واتركو للناس» .ومن حديث كعب بن مالك 
أف رسوؿ هللا ﷺ قاؿ« :ما ذئباف جائعاف أرسبل ُب غنم أفسد ٢تا من حرص ا١ترء
على ا١تاؿ ،والشرؼ لدينو»(ٔ).
وقد ورد التوجيو النبوي ابستعماؿ بعض اآلداب والطرؽ ُب معاٞتة هنم النفس،
ومن ذلك قولو ﷺ« :انظروا إىل من أسفل منكم ،وال تنظروا إىل من ىو فوقكم،
فهو أجدر أف ال تزدروا نعمة هللا عليكم» ،رواه مسلم(ٕ) ،وُب رواية عنده« :إذا نظر
أحدكم إىل من فضل عليو ُب ا١تاؿ وا٠تلق ،فلينظر إىل من ىو أسفل منو ٦تن فضل
عليو».
قلت :الداعي لدخوؿ النهم على الطالب ىو تعلق القلب ٔتطلوبو ،ولقد بلغ من
ُ
حب طلب العلم ُب نفوس بعض طالبيو أف قاؿ قائلهم(ٖ):
(ٔ) رواه أٛتد ُب ا١تسند (ٕ٘ ،)ٕٙ/وابن أيب شيبة ُب ا١تصنف ( ،)ٛٗ/ٚوالًتمذي (ٗ ،)ٔٙٙ/والنسائي
ُب الكربى (ٓٔ ،)ٖٛٙ/والدارمي ُب السنن (ٖ ،)ٜٔٚ٘/وابن حباف ُب الصحيح (،)ٕٗ/ٛ
والبيهقي ُب الشعب (ٕٔ .)ٗٛٚ/وسنده صحيح ،وروي من حديث غَته وفيو مقاؿ.
(ٕ) صحيح مسلم (ٖ )ٕٜٙمن حديث أيب ىريرة
(ٖ) األبيات من كتاب غرائب االغًتاب لؤللوسي (صٔ ،)ٙومل ينسبها ألحد لكنو استهلها بقولو« :٭تق يل
أف أقوؿ غَت مباؿ ْتسود جهوؿ» ،فذكرىا ،وىذا قد يستوحى منو أهنا من نظمو ،لكن يشكل عليو
ذكر ابن عابدين لؤلربع األبيات األوىل ُب حاشيتو على الدر ا١تختار (ٔ )ٖٔ/ونسبها لتاج الدين
السبكي .وابن عابدين واأللوسي تشاركا العصر نفسو بل ابن عابدين أقدـ وفاة ،فإما أف يكوف البيتاف
األخَتاف فقط لؤللوسي ،أو ينظر ُب نسبتهما ،وكاف اللكنوي اٟتنفي ُب مصنفاتو على شرح الوقاية
اتبع ابن عابدين على قولو فا﵁ أعلم .واألبيات أثبتها دمحم إبراىيم سليم ُب ديواف الشافعي (صٗٓٔ)
مكتبة ابن سينا! .ولعلو اتبع دمحم عفيف الزعيب ُب ٚتعو لديواف الشافعي (صٖ.)ٙ
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نسإإإإإهٌٌنْمتَ مإإإإإُونِْل إإإإإى نأََْإإإإإ انْمإإإإإٍن ن ن

مإإإإإَنو إإإإإيفنغَامنُإإإ إ نوطمُإإإ إ ن م إإإإإا منن ن

و َمإإإإإإإاَ مٍنطٌَملإإإإإإإانْمْإإإإإإإيفِّن ىَتإإإإإإإ ن ن

فمإإإٍنِْإ إن رلنأَم َإإإمن مإإإَن ِ إ إ منسإإإاقمٍن

ن

و إإإإإٌٌَنأَقل َإإإإإا مٍن َإإإإإًن إإإ إىَْا مهان ن

أَقإإإإإهًن مإإإإإَنِْإإإ إ وتَان منوِْل كإإإإإا م ن

وأََْإإإإإ إ ان مإإإإإإإَن َ لإإإإإإإٌنِْلىَتَإإإإإ إاميمنْمإإإإإ إ فِّهان ن

َ لإإإإٌٌنْمإإإإأْل مٍنٌِْ إإ إيفَن إإإإَنأَورِقمإإ إٍن ن

َإإإإإان إإإ إنَنَْإإإ إاو نما إإإإإا ٍنر تمإإإ إٍ ن

تإإإإإننمإإإإ ن إإإإإتىيفنواخإإإإإٌنرِ م ن

أأمُإإإإ إ نسإإإإإإهٌِكنِْإإإإ إ جًنو َ ُتإإإإ إل ن

َى إإإإ إاإنو َ إإإإ إًنم إإإإ إ نذَْإإإإ إ نْمْإإإإ إاقمٍ ن

ن

ن
ن

وُب سياؽ سرد أنواع اللذات وتفاصيلها يقوؿ الراغب األصفهاين(ٔ)« :للذة إدراؾ
ا١تشتهى ،والشهوة انبعاث اٟتس لنيل ما يتشوقو ،وىي ثبلثْ :تسب القوى الثبلث
وْتسب ا١تقتنيات الثبلث :لذة عقلوة :وىي اليت ٮتتص اإلنساف هبا كلذة العلم
واٟتكمة ،ولذة بدنوة :يشارؾ فيها ٚتيع اٟتيواف اإلنساف ،كلذة ا١تخكل وا١تشرب
وا١تنكح ،ولذة مشرتكة بُت بعض اٟتيواف وبُت اإلنساف كلذة الرايسة والغلبة .وأشرفها
وجودا اللذة العقلية فشرفها أهنا ال ٘تل وال تبتذؿ لكن ال يعرفها إال من ٗتصص
وأقلها ً

وجودا اللذة البدنية
هبا كاٟتكمة ال يستلذىا إال اٟتكيم .وأدوف اللذات منزلةً وأكثرىا ً

فكل إنساف يتشوقها وكل حيواف ،لكنها ٘تل اترة وتراد اترة ،وىي من وجو مداواة من
آالـ ومن ٍ
وجو ىي آالـ» أ.ىػ.
(ٔ) الذريعة إىل مكارـ الشريعة للراغب (ص)ٕٔٛ
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وُب كتاب ا١تناوي« :قاؿ بعضهم :ما استكثر أحد من شيء إال ملو وثقل عليو،
إال العلم وا١تاؿ فإنو كلما زاد كاف أشهى لو»(ٔ).
قلت :فيما ذكراه من انتفاء دخوؿ ا١تلل على طالب العلم ليس على إطبلقو فإنو
يعارضو حوادث واقعية عاشها من سلك ىذا الدرب ،فكم من رفيق فقد رفقتو ٢تذه
العلة .كما أف دخوؿ ا١تبلؿ على النفس من راتبة وتكرار وطوؿ اجملالس أمر سبق
الكبلـ عنو وحاجة النفس فيو إىل الًتويح ومن كبلـ أىل العلم أنفسهم(ٕ) .وال يعٍت
ىذا عدـ صحة قو٢تما بل على العكس إال أنو ْتاجة إىل تقييد.
فإف النجاح والتقدـ إ ْف وجدا أشعبل ا٢تمة وزاد اٟترص ورفعا ا﵀بةٍ .ب الصدؽ ُب
الطلب ،وقوة الطموح يعمبلف على ٕتاوز العقبات والقياـ بعد السقطات ،وليس كل
٣تتهد صادؽ ُب حبو ،راغب ُب مطلوبو وْتسبها ٗتتلف أحواؿ أصحاهبا .فمنهم من
٫تتو تقصر على ىدؼ طمح إليو فإف بلغو أو قاربو سكن إليو أو استسلم للصوارؼ.
وكل ىذا ٬تمعو التوفيق من هللا سبحانو وتعاىل ،وإال فدخوؿ ا١تلل وانقطاع الطلب وارد
كورود غَته.
قاؿ أبو عثماف عمرو بن ْتر اٞتاحظ(ٖ) :إف أصناؼ الشهوات كثَتة ولكل منها
أىلها« ،إال أنو إذا كثر الغريب صار قريباً ،وإذا ٕتاوز ا١تطلوب مقدار وسعها وحاجاهتا
صار ظهرايً وفضبلً استخفت بو وقل ُب أعينها كثَته .وأعظم األشياء عندىا قدراً ما
(ٔ) التيسَت بشرح اٞتامع الصغَت (ٕ)ٜٗٗ/
(ٕ) راجع األثر رقم ( ،)ٜٜوالذي قبلو.
(ٖ) الرسائل للجاحظ (ٔ)ٔ٘ٛ-ٔ٘٘/
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اشتد إليو الفقر واٟتاجة وإف قل قدره ،وأىوهنا عليها ما استغٌت عنو وإف عظم خطره
 ...فإذا امتؤل ذلك ا١تكاف سروراً ،وقضى ذلك األرب وطراً ٦تا كاف طمح إليو ،وروى
٦تا كاف ظامئاً إليو ،انصرؼ عنو وقبله ،وحاؿ عشقو بغضاً ،وشوقو مبلالً .والعلة ُب
ذلك أف الدنيا دار زو ٍاؿ ومبلؿ ،ليس ُب كياهنا أف تثبت ىي وال شيءٌ ٦تا فيها على
ٍ
حاؿ واحدة ،وإ٪تا الثبوت الدائم لدار القرار .فالسآمة تلحقها ُب ٤تبوهبا ،كما يصيب
ا١تنتهي من الطعاـ والشراب والباه... .
كل ذلك ما مل أيت ا١تاؿ والعلم؛ فإنو كلما كثر كاف أشهى وأعجب؛ ألف قصد
الناس لو ليس لطلب مقدار اٟتاجة وسد ا٠تلية كما يريده أىل القناعة والزىادة ،وإ٪تا
يراد لقمع اٟترص ،واٟترص ال حد لو وال هناية؛ ألنو سعي ال ٟتاجة ،وإيضاعٌ ال لبغية،
وىكذا قاؿ رسوؿ هللا ﷺ :لو أف البن آدـ واديُت من ٍ
ذىب البتغى إليهما اثلثاً.

وال ٯتؤل جوؼ ابن آدـ إال الًتاب .وقاؿ بعض اٟتكماء:
دَه هن مهههََ ال هههغ يهههَ يه ه

فكهههههههههههم دهههههههههههَ ج اا

ال يههههههههه ه

ِ ِ ِ
ا٠تََِْت لَ َش ِدي ٌد﴾،
ب ْ
قاؿ هللا عز وجلَ ﴿ :وُِٖتبُّو َف الْ َم َ
اؿ ُحبًّا َٚتًّا﴾ ،وقاؿَ ﴿ :وإنوُ ٟتُ ّ

وقاؿ الشاعر:

وان هههههههَع إَ شهههههههبع بوهههههههد م

 ...فعيهههههههد م ج ذا ال ت هههههههبع

أرض من مطر ،وعُت من نظر،
بع من أربعةٌ :
فخما اٟتديث الذي جاء :ال يشبع أر ٌ

وأنثى من ذكر ،وعاملٌ من علم .فإف العُت ال تشبع ُب اٞتملة كما ال يشبع ا٠تيشوـ من
االستنشاؽ .فخما من صنف ٦تا يراه دوف ٍ
صنف ،فإنو يشبع ويروى ،ويصدؼ إىل غَته.
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وأما العلم فإنو أوسع من أف ٭تاط بو ،فمن طلبو لشرفو وفخره فإنو ال حد لو وال
هناية ،ومل يزدد لو طلباً إال ازداد فيو رغبة .ومن طلب منو مقدار كفايتو وحاجتو كفاه
منو اليسَت .على أنو ال ٯتلك من كثر علمو أف يرى فيو الغٌت والكربايء أيضاً .وقد ٯتل
كما ٯتل كل شيء .و٘تل العُت أيضاً منو ومن ا١تاؿ .وقيل :اثناف منهوماف :طالب علم
وطالب دنيا .وىذه القضية تدؿ على ا٠تروج عن العقل؛ ألف النهم ٕتاوز القدر .وأما
اٟترص على ا١تمنوع الذي ال ينتفع بو ،والعجب ٦تا يتعجب من مثلو ،فليس من
أخبلؽ العقبلء .وما مل يكن ُب أخبلقهم فبل نظر فيو وال قياس عليو ،وإ٪تا ذلك فعل
من استوحش من اٟتجة ،وشرد عن علم العلل واألسباب» انتهى كبلمو.






قلت :وقد اُعترب الوصف ابلنهم إشارة إىل اٟترص على ا١تمنوع ٦تا ال يقبلو
العقبلء ،ألف ٕتاوز ا١تسموح خروج عن حد العقل السليم ،وهبذا يصدؽ على النهم ُب
ٖتصيل ا١تاؿ .ويصح ُب طالب العلم كذلك إف مل يقيد فضولو وشهوتو ُب حب ا١تعرفة
بعقاؿ التقوى والعقل ،فإف من العلوـ ما قد هتلك طالبها ،وكثَتاً ما يكوف ذلك ُب
طرؽ ووسائل طلبها وهللا تعاىل أعلم.
وبُت ا١تثلُت ا١تضروبُت فرؽ ُب ا١تآؿ أعٍت النهم ُب طلب العلم والدنيا ،حىت «قيل:
الشره ُب ا١تاؿ دانءة ،وُب العلم نباىة»(ٔ)« ،فإف طالب الدنيا يزداد بعداً من هللا تعاىل

(ٔ) ٤تاضرات األدابء (ٔ)ٖٚ/
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لسوء أدبو ،وجرأتو على هللا تعاىل ،وصاحب العلم يزداد قرابً ٠تشيتو هللا ومراعاتو»(ٔ).
علما زاد عنده حبلوة فيزداد طلبًا .وطالب دنيا ،فإنو يزداد
فطالب العلم « كلما ازداد ً
هبا هنماً كلما انؿ منها ،النفتاح أبواب الشهوات و٤تبة اٞتمع واالدخارات .فالراغب
األوؿ مثاب بنهمتو ٤تبوب عند هللا تعاىل هبا ،وعكسو النهم بطلب الدنيا فإنو غَت
٤تبوب ﵁ وال مخجور»(ٕ).
قلت :إ٪تا كاف بُت الوصفُت ىذا التباعد ألف النهمة ُب أصلها وصف ال ٭تمد
ُ
صاحبو كما سبق إيضاحو .فحمل جل الشراح الوصفُت على التباعد ،فخبقوا الثاين
على أصلو ،واضطروا لصرؼ األوؿ وتوجيهو إىل ما ٭تمد عليو.
ولرٔتا يصدؽ فيهما الذـ ٚتيعاً إف ُٛتل العلم ا١تطلوب على عمومو ،فإف شدة
حرص النفس على بلوغ ىدؼ رٝتتو لنفسها ٬ترىا إىل ما ال ٭تمد ،فطالب ا١تعرفة قد
يضطر للوقوع ُب بعض ا١تخالفات الشرعية ُب سبيل الوصوؿ إىل ىدفو ونيل مبتغاه من
ا١تعرفة ،وقد يسوؿ الشيطاف للبعض أبف ما يفعلو يهوف ُب سبيل العلم وا١تعرفة ،وُب
اٟتقيقة ىذه النهمة شهوة رٔتا ٕتر صاحبها إىل انتهاؾ عظائم إف مل يكن للنفس رادع:
من تقوى وورع وإٯتاف ،أو خلق ومبادئ ٦تن كاف على غَت اإلسبلـ.
ويتضح ىذا ُب طبلب اٟتديث وغلبة شهوة الغريب عليهم ،وُب حكاية
الشاذكوين مع أيب زرعة أحسن مثاؿ ٢تا(ٖ) ،كما يظهر أيضاً ُب غَت علوـ الشرع فيمن
(ٔ) اقتباس من الكاشف للطييب (ٕ)ٜٚٓ/
(ٕ) التنوير شرح اٞتامع الصغَت للصنعاين (ٓٔ)ٖٗٙ/
(ٖ) مر ذكرىا ُب األثر رقم )ٖٚ( :و(ٔ)ٚ

ٖٗٙ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٔٗٔ)] شرح كتاب العلم أليب خيثمة 

يضطر إىل إزىاؽ روح ،أو هتاوف ُب إحياءىا بغرض در ٍ
اسة ما(ٔ) .أو تعدي على
حقوؽ الغَت ،أو ٨تو ذلك ٦تا يعرفو الناس ُب العصر اٟتايل .كيف لو اجتمع مع ىذا
كوف الغرض من العلم ا١تطلوب الوصوؿ إليو :لقب أو دنيا أو شهرة ...مع ضعف
أمانة النفس؟!.
وأليب حامد الغزايل ُب كتابو اإلحياء(ٕ) كبلماً يقرر فيو بعض مواضع الذـ بطلب
ا١تعرفة قاؿ« :اعلم أف اإلنساف قد اصطحب ُب خلقتو وتركيبو أربع شوائب فلذلك
اجتمع عليو أربعة أنواع من األوصاؼ وىي الصفات السبعية والبهيمية والشيطانية
والرابنية .فهو من حيث سلط عليو الغضب يتعاطى أفعاؿ السباع من العداوة والبغضاء
والتهجم على الناس ابلضرب والشتم .ومن حيث سلطت عليو الشهوة يتعاطى أفعاؿ
البهائم من الشره واٟترص والشبق وغَته .ومن حيث أنو ُب نفسو أمر رابين كما قاؿ هللا
وح ِم ْن أ َْم ِر َرِّيب﴾ فإنو يدعي لنفسو الربوبية و٭تب االستيبلء واالستعبلء
تعاىل﴿ :قُ ِل ُّ
الر ُ
والتخصص واالستبداد ابألمور كلها ،والتفرد ابلرايسة واالنسبلؿ عن ربقة العبودية
والتواضع ،ويشتهي االطبلع على العلوـ كلها بل يدعي لنفسو العلم وا١تعرفة واإلحاطة
ْتقائق األمور ويفرح إذا نُسب إىل العلم و٭تزف إذا نسب إىل اٞتهل .واإلحاطة ّتميع
اٟتقائق واالستيبلء ابلقهر على ٚتيع ا٠تبلئق من أوصاؼ الربوبية وُب اإلنساف حرص
على ذلك .ومن حيث ٮتتص من البهائم ابلتمييز مع مشاركتو ٢تا ُب الغضب والشهوة
حصلت فيو شيطانية فصار شريراً يستعمل التمييز ُب استنباط وجوه الشر ويتوصل إىل
(ٔ) ويتصور مثل ىذا  -بل وجد ُ -ب علوـ الطب واألْتاث العلمية الطبية.
(ٕ) إحياء علوـ الدين (ٖ )ٔٓ/وانظر منو)ٔٙ/ٗ( :
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األغراض اب١تكر واٟتيلة وا٠تداع ويظهر الشر ُب معرض ا٠تَت وىذه أخبلؽ الشياطُت»
أ.ىػ.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٕٗٔ  ]-محدثـا مأبو مخقـؿه مثـا مجرؼر مسن مظقث مسن مسطاء مضال :مضال مأبوم
ػرؼرة:معنمطؿممسؾؿاًمؼـؿػعمبه،مأجلممبؾفاممعنمغار .م
سنده ضعيف ألجل ليث بن أيب سليم ،وبقية رجالو ثقات رجاؿ الصحيح ،ومن
طريقو رواه ابن سعد(ٔ) .واتبعو قتادة عند البيهقي(ٕ) بسند رجالو ثقات خبل سعيد بن
بشَت فإنو ضعيف .وعطاء ىو ابن أيب رابح.
واٟتديث صحيح مرفوعاً بغَت زايدة (ينتفع بو) ،وُب ألفاظو تقارب .ولو طرؽ
متعددة .أوالىا حديث أيب ىريرة  ولو عنو طريقاف فخو٢تما طريق عطاء بن أيب
رابح عنو  ،ورواىا عن عطاء ٚتاعة منهم :ليث بن أيب سليم(ٖ) ،وعلي بن اٟتكم
البناين(ٗ)،
(ٔ) طبقات ابن سعد الكربى (٘)ٕٖٙ/
(ٕ) ا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (ص)ٖٗٙ
(ٖ) رواىا الطرباين ُب األوسط ( )ٕٜٖ/ٚمن طريق إٝتاعيل بن عمرو البجلي عن أيب األحوص سليم بن
سبلـ عن ليث فرفعو ،وذكر الطرباين أف إٝتاعيل تفرد بو .وإٝتاعيل فضعيف .ورواه ابن عدي ُب
الكامل (٘ ) ٗٙٛ/من طريق ابن أيب اٞتوف عنو ،وىو ٥تتلف ُب توثيقو ،وذكر أبو أٛتد أنو ال يعلمو
مرفوعاً من غَت طريقو ،فلعل طريق البجلي خفيت عليو.
(ٗ) رواىا الطيالسي ُب ا١تسند (ٗ ،)ٕٙٙ/وأٛتد ُب ا١تسند (ٖٔٔٚ/و )ٗٔٙو(ٕٗٔٔٗ/وٗ،)ٕٛ
و( ،)ٕٙٗ/ٔٙوابن أيب شيبة ُب ا١تصنف (٘ ،)ٖٔ٘/وأبو داود ُب السنن (٘ ،)٘ٓٓ/والًتمذي ُب
السنن (ٗ ،)ٖٕٙ/وأبو يعلى ُب ا١تسند (ٔٔ ،)ٕٙٛ/وابن حباف ُب الصحيح (ٔ ،)ٕٜٚ/واٟتاكم ُب
ا١تدخل إىل الصحيح (ص ،)ٜٛ-ٛٛوأبو نعيم ُب ا١تستخرج (ٔ ،)ٕٗ/والبيهقي ُب الشعب
(ٖ ،)ٕٕ٘/وا٠تطيب ُب الفقيو وا١تتفقو (ٕ ،)ٖٛٙ/وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ ،)٘/وسند
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واٟتجاج بن أرطخة(ٔ) ،ومالك بن دينار(ٕ) ،والشعيب أو جابر اٞتعفي(ٖ) ،وٝتاؾ
بن حرب(ٗ) ،وابن جريج(٘) ،وكثَت بن شنظَت( ،)ٙوسليماف بن طرخاف التيمي(،)ٚ
وقتادة( ،)ٛورواه ٘تاـ عن سعيد بن راشد ،ومعاوية بن عبد الكرًن ،والعبلء بن

أٛتد وابن حباف صحيح.
(ٔ) رواىا أٛتد ُب ا١تسند (ٖٔ )ٖٕ٘/و( ٕٜٖ/ٔٙؤٖ٘) ،ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف (٘ ،)ٖٔٙ/وابن
عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ ،)٘/وا٠تطيب ُب الكفاية (ص )ٖٚوحجاج مدلس.
(ٕ) رواه البزار ُب ا١تسند ( ،)ٖٔٛ/ٔٙوالطرباين ُب صغَت معاٚتو (ٔ ،)ٕٚ٘/وا٠تطيب ُب الكفاية
(ص )ٖٚمن طريق صدقة بن موسى ٥تتلف ُب توثيقو.
(ٖ) رواه الطرباين ُب األوسط (٘ )ٔٓٛ/وأشار إىل أف إدخاؿ الشعيب بُت اٞتعفي وعطاء تفرد بو آدـ ،أي
أنو معروؼ إبسقاط الشعيب وىو أوىل ،واٞتعفي فضعيف.
(ٗ) رواه البزار ُب ا١تسند ( ،)ٔٛٔ/ٔٙوالطرباين ُب األوسط (ٗ ،)ٕٜ/والبيهقي ُب ا١تدخل إىل السنن
الكربى (ص ،)ٖٗٙواٟتسُت بن مسعود البغوي ُب معامل التنزيل (ٕ ،)ٜٔٗ/وشرح السنة (ٔ.)ٖٓٔ/
وليس ُب رواتو مطعن ،إال ما ُب ٝتاؾ من الكبلـ ،ومل أرىم ذكروه ُب الرواة عن عطاء.
(٘) رواه ابن عدي ُب الكامل (ُ٘ )ٕٔٗ/ب ترٚتة صغدي بن سناف الراوي عن ابن جريج وىو ضعيف.
واتبعو دمحم بن ثور ُب مستدرؾ اٟتاكم (ٔ ،)ٔٛٔ/وشعب اإلٯتاف للبيهقي (ٖ ،)ٕٖ٘/وفيو القاسم بن
ضعف.
دمحم بن ٛتاد ُ
( )ٙرواه الطرباين ُب الصغَت من معاٚتو (ٔ ،)ٕٔٔ/وأوسطها (ٕ )ٖٕٛ/وفيو غَت واحد ٥تتلف ُب توثيقو.
( )ٚرواه العقيلي ُب الضعفاء (ُٖ ،)ٚٗ/ب ترٚتة عبد الوىاب بن ٫تاـ أخو عبد الرزاؽ الصنعاين وبو أعلو.
وىو ُب أصغر معاجم الطرباين (ٔ ،)ٜٔٛ/وأوسطها (ٖ )ٖٖ٘/من طريق ابنو معتمر ،والأبس بسنده
إف عُرؼ شيخ الطرباين .لكن أفاد أبو اٟتسن ابن القطاف الفاسي ُب بياف الوىم واإليهاـ (٘ )ٕٔٛ/أف
قاسم بن أصبغ رواه عن دمحم بن ا٢تيثم أبو األحوص عن ابن أيب السري عن ا١تعتمر بو ،وىذا سند رجالو
ثقات.
( )ٛرواه أبو بكر البزار ُب ا١تسند ( ،)ٖٔٛ/ٔٙوأبو جعفر العقيلي ُب الضعفاء الكبَت (ُٔ )ٕ٘ٚ/ب ترٚتة
اٟتكم بن عبد ا١تلك من روايتو عن قتادة وىو ضعيفٍ .ب سرد العقيلي طرؽ حديث أيب ىريرة وصوب
رواية البناين فقط.
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خالد الدارميٚ ،تيعهم عن عطاء(ٔ) .واثنيهما طريق دمحم بن سَتين عنو  عند ابن
ماجو(ٕ).
واثنيها :حديث أيب سعيد اخلدري  .)ٖ( واثلثها :حديث عبد هللا بن عمرو
بن العاص  .)ٗ( ورابعها :حديث ابن عباس  ،وجاء من طرؽ إليو منها :طريق
عبد األعلى بن عامر عن سعيد بن جبَت عنو(٘) ،واألعمش عن أيب صاّب عنو(.)ٙ
(ٔ) فوائد ٘تاـ الرازي (ُٕ ،)ٕٖٔ/ب سنده من مل أعرفو.
(ٕ) سنن ابن ماجو (ٔ ،)ٔٚٛ/بسند جيد
(ٖ) سنن ابن ماجو (ٔ ،)ٔٚٛ/وا١تسند ا١تستخرج أليب نعيم (ٔ ،)ٕٗ/وفيو دمحم بن داب متهم ابلكذب،
وانظر علل ابن أيب حاًب (ٕ)ٖٗٚ/
(ٗ) الزىد والرقائق البن ا١تبارؾ (ٕ ،)ٜٔٔ/وصحيح ابن حباف (ٔ ،)ٕٜٛ/ومعجمي الطرباين األوسط
(٘ ،)ٔٛٙ/والكبَت (ٖٔ ،)ٕٓ/ومستدرؾ اٟتاكم (ٔ ،)ٕٔٛ/وا١تدخل إىل الصحيح لو (ص،)ٛٚ
وضعفاء أيب نعيم (صٓ٘) ،وا١تستخرج لو (ٔ ،)ٗٔ/وا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (ص،)ٖٗٚ
وجامع بياف العلم البن عبد الرب (ٔ ،)ٜ/وأتريخ بغداد (٘ ،)ٕٕٗ/واألربعُت ُب دالئل التوحيد
إلٝتاعيل ا٢تروي (صٖٗ) ،وترتيب األمايل ا٠تميسية للشجري (ٔ .)ٙٔ/رجالو ثقات خبل عبد هللا
بن عياش فإنو ٥تتلف فيو ،وصححو اٟتاكم على شرطهما ،قاؿ :وليس لو علة .واتبعو الذىيب على
قولو ُب التلخيص ،وىو عجيب منهما فإف عبد هللا بن عياش وإف كاف من رجاؿ مسلم إال أنو ٥تتلف
ُب توثيقو .وتصحف اٝتو عند الشجري إىل عبد هللا بن عثماف.
(٘) رواه أبو يعلى ا١توصلي ُب ا١تسند (ٗ ،)ٗ٘ٛ/وعبد األعلى ٥تتلف ُب توثيقو .

( )ٙا١تعجم الكبَت للطرباين (ٔٔ )٘/مكتبة ابن تيمية ،وضعفاء العقيلي (ٗ ،)ٕٓٙ/من طريق معمر بن
زائدة عن األعمش ،ضعفو العقيلي .ووقع ُب مطبوع ا١تعجم الكبَت تصحيف فجعلو :معمر عن زائدة.
أيست منوٍ ،ب وقفت بعدىا على رواية ضعفاء
وكاف أشكل علي ىذا الًتكيب؛ وأخذ مٍت وقتاً حىت
ُ
العقيلي فكشفت يل اإلهباـ وأزاحت عٍت اإليهاـ.
لست هبذا ألقي لوماً على نساخ ا١تطبوع فإين – وهللاِ  -ألعلم ما يعانونو ُب فك ا٠تطوط وما
و ُ
يبذلونو من جهد .وإ٪تا ىو تعبَت عن فرح وهبجة وقعا ُب نفسي ،وسرور هبذه الثورة التقنية اليت ٓتروجها
يسرت لنا التحقيق ،وأعانتنا على ٘تييز الصواب من ا٠تطخ ،وأعادت لنا ترابط و٘تاسك الدالئل والعلوـ،
وصار الكشف هبا عما وقع من األوىاـ الدقيقة ضمن حدود القدرة البشرية ،فاٟتمد ﵁ على توفيقو.
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وعطاء بن أيب رابح عنو ،رواه عن عطاء :ابن جريج(ٔ) ،وجابر اٞتعفي(ٕ).
وخامسها :حديث ابن مسعود  ،ولو عنو طرؽ ال ٗتلو من مقاؿ ،منها :عن
ابنو أيب عبيدة(ٖ) ،وعن أيب األحوص(ٗ) ،وعن األسود بن يزيد(٘) .وسادسها :حديث
حديث أنس بن مالك  ،من ثبلثة طرؽ :يوسف بن إبراىيم( ،)ٙوعلي بن زيد بن
جدعاف( ،)ٚودمحم بن واسع ٚتيعهم عنو( .)ٛوسابعها :حديث جابر بن عبد هللا ،
(ٔ) رواه أبو بكر ابن مردويو ُب جزء ُب أحاديث ابن حياف (صٗٔٔ) ،وُب الرواة من مل أعرفهم.
(ٕ) روى ىذه الطريق الطرباين ُب الكبَت (ٔٔ ،)ٔٗ٘/وأبو نعيم ُب ا١تسند ا١تستخرج (ٔ ،)ٕٗ/وا٠تطيب
ُب اٞتامع ألخبلؽ الراي وآداب السامع (ٔ ،)ٖٕٖ/وابن عساكر ُب أتريخ دمشق (ٖٗ)٘ٗٔ/
واٞتعفي ضعيف .وذكرىا العقيلي ُب الضعفاء (ٔ)ٕ٘ٚ/
(ٖ) رواه ابن عدي ُب الكامل (ُٗ ،)ٔٙٔ/ب ترٚتة زيد بن رفيع وىو ضعيف .وُب ترٚتة الراوي عنو
( )ٖٙٔ/ٚدمحم بن الفضل بن عطية متهم ابلكذب.
(ٗ) الكامل البن عدي (ُٗ ،)ٖٖ٘/ب ترٚتة سوار بن مصعب ضعيف .ومن طريقو رواه الطرباين ُب الكبَت
(ٓٔ ،)ٕٔٓ/وا٠تطيب ُب أتريخ بغداد ( ،)ٚٗ/ٙوابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ.)ٔٔ/
(٘) أفاد ابن حباف ُب اجملروحُت (ُٖ ) ٜٚ/ب ترٚتة ىيصم بن الشداخ أنو روى ىذا اٟتديث بسنده ،ورواه
عنو علي بن أيب طالب البزاز ،ومل يسق سنده ،ورواه ابن عدي ُب الكامل ( )ٖٙٔ/ٙفخسنده من غَت
طريقو ،وكبل٫تا مطعوف فيو ،والبزاز أىلكهما ،وأفاد ابن حجر ُب اللساف (٘ )٘٘ٔ/أف ا٠تطيب جعل
علي بن أيب طالب راوايف.
ٍب وجدت اٟتديث عند الطرباين ُب أوسط معاٚتو (٘ ،)ٖ٘ٙ/وكبَتىا (ٓٔ )ٕٔٛ/ومنو تبُت أف
شيخو موسى بن عمَت ىو أبو ىاروف ا١تًتوؾ ،وليس ىو التميمي الثقة.
( )ٙرواه ابن ماجو ُب السنن (ٔ ،)ٔٚٚ/ويوسف ضعيف ،وابقي رجالو موثقوف.
( )ٚرواه ابن عدي ُب الكامل (٘ ،)٘ٓٗ/وأبو نعيم ُب أخبار أصبهاف (ٔ ،)ٔ٘ٔ/وابن جدعاف ضعيف،
والراوي عنو متهم ابلكذب.
( )ٛرواه أبو بكر اإلٝتاعيلي ُب معجم شيوخو (ٔ ،)ٗٚٓ/وشيخو متهم ابلكذب .ومن طريقو رواه أبو نعيم
نعيم ُب اٟتلية (ٕ ،)ٖ٘ٗ/وا٠تطيب ُب اتريخ بغداد (ٗٔ ،)ٖٕ٘/والرافعي ُب التدوين ُب أخبار قزوين
(ٕ)ٔٙ٘/
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 ،من طريق عطاء بن أيب رابح عنو(ٔ) ،ومن طريق أيب الزبَت(ٕ) .واثمنها :عن ابن
عمر  ،)ٖ( واتسعها :عن طلق بن علي .)ٗ( 
وقد طاؿ البحث علي ُب ىذا اٟتديث ومل أكن أقصد فيو التقصي ،حىت داخلٍت
ا١تلل من تتبع طرقو ولػما أشتفي منو بعد وال أعطيتو حقو ،فا﵁ ا١تستعاف .قاؿ أبو عبد
هللا اٟتاكم(٘)« :ىذا حديث تداولو الناس أبسانيد كثَتة ُٕتمع ويُذاكر هبا» ،وقاؿ أبو
نعيم(« :)ٙثبت عن النيب ﷺ ىذا اٟتديث أبسانيد ذوات عدد» ،قاؿ ابن كثَت(:)ٚ
()ٚ
بعضا ،عن أيب ىريرة».
كثَت « :وقد ورد ُب اٟتديث ا١تسند من طرؽ يشد بعضها ً

إال أف ما قالو ىؤالء عورض بقوؿ غَتىم ،قاؿ أبو يعلى ا٠تليلي( )ٛمعلقاً على

(ٔ) رواه العقيلي ُب الضعفاء (ُٖ ) ٕٗٙ/ب ترٚتة عسل بن سفياف عن عطاء بن أيب رابح عن جابر ،وعسل
ضعيف .ومن طريقو رواه ا٠تطيب ُب اتريخ بغداد (ٕٔ .)ٖٙٗ/وأفاد العقيلي (ٔ )ٕ٘ٚ/أف ا١تفضل
بن صاّب األسدي  -أحد الضعفاء – رواه عن ٝتاؾ بن حرب عن عطاء عن جابر .وسئل عنو
الدراقطٍت فصوب حديث أيب ىريرة ،العلل (ٖٔ .)ٖٛ٘/قلت :ورواه ابن حياف ُب طبقات ا﵀دثُت
أبصبهاف (ٖ )ٔٗٙ/من طريق ا١تفضل بن صاّب عن مطر الوراؽ عن عطاء بو وكبل٫تا ضعيف.
(ٕ) رواه ا٠تطيب ُب أتريخ بغداد ُب ترٚتة أيب الفضل جعفر بن أيب الليث ،وىي غَت مرضية.

(ٖ) رواه الطرباين ُب األوسط (ٗ ،)ٖٔٛ/وابن عساكر ُب أتريخ دمشق ( ،)ٕٜٔ/ٜٗوفيو حساف بن سياه
ضعفوه.
(ٗ) رواه الطرباين ُب الكبَت ( ،)ٖٖٗ/ٛوابن قانع ُب معجم الصحابة (ٕ ،)ٗٓ/وأبو نعيم ُب معرفة
الصحابة (ٖ ،)ٔ٘ٚٓ/والقضاعي ُب مسند الشهاب (ٔ )ٕٙٚ/وفيو أيوب بن عتبة ضعيف.
(٘) ا١تستدرؾ للحاكم (ٔ)ٔٛٔ/
( )ٙحلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم (ٕ)ٖ٘ٗ/
( )ٚتفسَت ابن كثَت (ٔ)ٕٗٚ/
( )ٛاإلرشاد ُب معرفة علماء الببلد للخليلي (ٔ)ٖٕٕ/
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اٟتديث« :معلوؿ .مل يتفقوا عليو ،رواه عن عطاء :مالك بن دينار وعمارة وعلي ابن
اٟتكم وٚتاعة ،والناس ٬تمعوف طرقو ،ومل يروه عنو ا١تتفق عليهم من أصحابو .وا﵀فوظ
من حديث أيب ىريرة موقوؼ» أ.ىػ.
قلت :طريق علي بن اٟتكم البناين من أصح الطرؽ ،وأعلها قوـ بنفي ٝتاع عطاء
من أيب ىريرة  ،حيث أُدخل بينهما را ٍو مبهم ،ذكر ىذا أبو عبد هللا اٟتاكم عن
شيخو أيب علي النيسابوري ،وذكر أنو عارضو حىت رجع إىل قولو ،قاؿ اٟتاكم(ٔ):
ذاكرت شيخنا أاب علي اٟتافظ هبذا الباب ٍب سخلتو ىل يصح شيء من ىذه األسانيد
« ُ
عن عطاء؟ فقاؿ :ال ،قلت :مل؟ قاؿ :ألف عطاء مل يسمعو من أيب ىريرة ،أخربانه دمحم
بن أٛتد بن سعيد الواسطي ثنا أزىر بن مرواف ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا علي بن
اٟتكم عن عطاء عن رجل عن أيب ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ﷺ :من سئل عن
فقلت لو :قد أخطخ فيو أزىر بن مرواف
علم فكتمو أٞتمو هللا يوـ القيامة بلجاـ من انرُ .
أو شيخكم ابن أٛتد الواسطي وغَت مستبعد منهما الوىم فقد حدثنا ابٟتديث :أبو
بكر بن إسحاؽ وعلي بن ٛتشاذ قاال :ثنا إٝتاعيل بن إسحاؽ القاضي ثنا مسلم بن
إبراىيم ثنا عبد الوارث بن سعيد عن علي بن اٟتكم عن رجل عن عطاء عن أيب ىريرة
عن النيب ﷺ قاؿ :من سئل عن علم عنده فكتمو أٞتمو هللا بلجاـ من انر يوـ
ٚتعت الباب وجدت ٚتاعة ذكروا
القيامة .فاستحسنو أبو علي واعًتؼ يل بوٍ ،ب ١تا
ُ

فيو ٝتاع عطاء من أيب ىريرة» أ.ىػ.

(ٔ) ا١تستدرؾ (ٔ ،) ٕٔٛ-ٔٛٔ/ورواه على الصفة اليت حج هبا شيخو :ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم
(ٔ)ٕ/
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قلت :إال أف أاب اٟتسن ابن القطاف الفاسي

طعن ُب صحة الرواية بعلة

االنقطاع بُت علي بن اٟتكم وعطاء ٢تذا اإلدخاؿ بينهما ،واستثٌت أ ْف يصرح علي
ابلسماع فيكوف لو طريقاف.
وتوسع ُب ٗتر٬تو ابن اٞتوزي ُب العلل ا١تتناىية ،والزيلعي ُب ٗتريج الكشاؼ(ٕ)،
ونقل األوؿ وعنو الثاين عن أٛتد ابن حنبل أنو ال يصح ُب الباب منها شيء .قاؿ ابن
مفلح(ٖ)« :وقاؿ ا٠تبلؿٝ :تعت أاب بكر أٛتد بن دمحم بن صدقة يقوؿ :قاؿ أبو عبد
هللا :األحاديث فيمن كتم علما أٞتمو هللا بلجاـ من انر ال يصح منها شيء».






قولو( :عنمطؿممسؾؿاً م ُؼـؿػعمبه ،مأجلممبؾفاممعنمغار) الكبلـ على كتماف العلم
وحرمة الفعل واضحة معلومة ،لكن أاب ىريرة  ىنا أشار إىل
مضى ُب غَت موضعُ ،
قيد يظهر بو التفصيل ُب حكم الكتم(ٗ) ،فكخنو أشار إىل جواز إخفاء العامل ابلشيء
علمو بو عن غَته إف مل يكن ٦تا ينتفع بو ىذا الغَت ،وعلى ىذا كبلـ العلماء.
قاؿ أبو نعيم(٘)« :ىذا العلم الذي أوعد كا٘تو ىو ما يتقنو و٭تفظو ...وبُت

(ٔ) بياف الوىم واإليهاـ ُب كتاب األحكاـ (ٕ)ٕٗ٘/
(ٕ) العلل ا١تتناىية ُب األحاديث الواىية (ٔ ،)ٔٓٓ/وٗتريج األحاديث واآلاثر الواقعة ُب تفسَت الكشاؼ
للزيلعي (ٔ)ٕ٘ٚ/
(ٖ) اآلداب الشرعية (ٕ)ٔ٘ٔ/
(ٗ) ومضى الكبلـ على اٟتكم واإلشارة إىل التفصيل ٖتت األثر رقم (ٕٔ) ،و( )ٔٓٚو(ٓٗٔ)

(٘) ا١تسند ا١تستخرج على صحيح مسلم (ٔ ،)ٕٗ-ٗٔ/أليب نعيم ،و٨توه ُب الضعفاء لو (صٓ٘)
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ﷺ أف ا١تلجم بلجاـ النار ىو من كتم علماً انفعاً يستدؿ بو ا١ترء على نفع دينو
ولزوـ شريعتو» .وقاؿ اٟتاكم(ٔ)« :وقد بُت ﷺ أف ىذا العلم الذي ال ٬توز كتمانو
ىو ما يتقنو العامل فيعلمو ...وقد روي عنو ﷺ ما دؿ على أف علمو وإتقانو:
حفظو ال ٚتعو ُب الصناديق واٟتباب ...وقد روي عنو ﷺ ما يدؿ على أف ىذا
العلم الذي أوعد ﷺ على كتمانو ىو علم ينتفع بو ال كما يتو٫تو حشوية أىل
العلم إف ا﵀دث ٤تظور عليو أف ٯتتنع عن التحديث ُب وقت دوف وقت أو يعز ما يعلو
فيو من األسانيد» أ.ىػ.
وُب صحيح أيب حاًب ابن حباف البسيت(ٕ)« :ذكر ا٠ترب الداؿ على إابحة كتماف
العامل بعض ما يعلم من العلم ،إذا علم أف قلوب ا١تستمعُت لو ال ٖتتملو»ٍ ،ب أسند
اٟتديث ا١تتفق عليو عن ابن مسعود  )ٖ( قاؿ« :بينا أان أمشي مع النيب ﷺ ُب
خرب ا١تدينة وىو يتوكخ على عسيب معو فمر بنفر من اليهود فقاؿ بعضهم لبعض:
سلوه عن الروح؟ وقاؿ بعضهم :ال تسخلوه ال ٬تيء فيو بشيء تكرىونو ،فقاؿ بعضهم:
لنسخلنو ،فقاـ رجل منهم فقاؿ :اي أاب القاسم ما الروح؟ فسكت ،فقلت :إنو يوحى
وح ِم ْن أَْم ِر َرِّيب َوَما
الر ِ
وح قُ ِل ُّ
ك َع ِن ُّ
إليو ،فقمت ،فلما ا٧تلى عنو قاؿَ ﴿ :ويَ ْسخَلُونَ َ
الر ُ
أُوتِيتُ ْم ِم َن الْعِْل ِم إِال قَلِ ًيبل﴾».

(ٔ) ا١تدخل إىل الصحيح للحاكم (ص)ٜٓ-ٛٛ
(ٕ) صحيح ابن حباف (ٔ)ٕٜٜ/

(ٖ) رواه البخاري (ٕ٘ٔ) ،ومسلم (ٗ ،)ٕٜٚاللفظ للبخاري ما عدا سياؽ اآلية ،فإف فيها قراءة أخرى.
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وإذا ًب تقرير ذلك فلنعرج ىنا على تتبع األحواؿ اليت قد تكوف عذراً سائغاً
إلخفاء العامل علمو ،أو تسمح لو ابلتوقف إىل حُت ،أو االمتناع عن التبليغ لقوـ دوف
قوـ أو ُب حاؿ دوف آخر .فمما ذكروه منها :خوفو على نفسو .وقد سبق طرؽ ىذا
ا١تعٌت ُب أثر أيب ىريرة السابق برقم (ٓٗٔ) .قاؿ ابن عطية األندلسي وعنو ببل عزو أبو
(ٔ)

حياف النحوي

ُب تفسَت آية البقرة« :فهي تتناوؿ كل من كتم علماً من دين هللا

٭تتاج إىل بثو ونشره ...وذلك إذا كاف ال ٮتاؼ على نفسو ُب بثو» أ.ىػ.
ومنها خوؼ الفتنة وعدـ الفهم .وإ٪تا ٗتشى الفتنة ُب أف يُفهم العلم على خبلؼ

حقيقتو فيحمل صاحبو على الباطل و٬تره إىل الضبلؿ ،إما ُب إفراط أو تفريط ُب
العبادة ،ورٔتا جرتو إىل اهتاـ ا١تخالف أو كونو ٤تل هتمة.

أو يكوف ذلك ُب تصور عقدي ابطل ،أو ُب حكم من األحكاـ الشرعية ،أو رٔتا
مل يتمكن من ىضم العلم لضعف اإلٯتاف فولد لديو شبهة لرٔتا كانت سبباً لردة أو بدعة
أو ضبللة .قاؿ أبو عبد هللا القرطيب(ٕ)« :ويعارضو [يعٍت حديث الباب] قوؿ عبد هللا
بن مسعود  :ما أنت ٔتحدث قوماً حديثاً ال تبلغو عقو٢تم إال كاف لبعضهم فتنة(ٖ).

(ٔ) ا﵀رر الوجيز البن عطية األندلسي (ٔ )ٕٖٔ/والبحر ا﵀يط البن حياف (ٔ )ٖٖٙ/وا١تثبت أعبله لفظ
البحر.

(ٕ) اٞتامع ألحكاـ القرآف (ٕ ،)ٔٛٗ/و٨توه ُب ٣تالس السفَتي ُب شرح البخاري (ٕ)ٔٗٛ/
(ٖ) أخرجو مسلم ُب مقدمة الصحيح (ٔ ،)ٔٔ/ومعمر ُب جامعو (ٔٔ ،)ٕٛٙ/والطرباين ُب الكبَت
( ،)ٔٚٔ/ٜوالبيهقي ُب ا١تدخل (صٕ ،)ٖٙوا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع
(ٕ ،)ٔٓٛ/وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ)ٖٜ٘/
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وقاؿ علي  :حدث الناس ٔتا يفهموف أٖتبوف أف يكذب هللا ورسولو(ٔ) .وىذا
٤تموؿ على بعض العلوـ ،كعلم الكبلـ أو ما ال يستوي ُب فهمو ٚتيع العواـ ،فحكم
العامل أف ٭تدث ٔتا يفهم عنو ،وينزؿ كل إنساف منزلتو» أ.ىػ.
وُب ىذا يقوؿ أبو دمحم علي بن حزـ(ٕ)« :نشر الْعِْلم عند من ليس من أىلو مفسد
٢تم كإطعامك العسل واٟتلواء من بو احًتاؽ وٛتى أو كتشميمك ا١تسك والعنرب ١تن بو
صداع من احتداـ الصفراء» أ.ىػ.
قلت :وبوب البخاري ُب الصحيح(ٖ) :ابب من خص ابلعلم قوماً دوف قوـ كراىية
أف ال يفهموا .وترجم لو ْتديث معاذ  ا١تشهور ُب فضل ال إلو إال هللا ،وفيو قاؿ
معاذ« :اي رسوؿ هللا :أفبل أخرب بو الناس فيستبشروا؟ قاؿ :إذا يتكلوا .وأخرب هبا معاذ
عند موتو أتٙتاً» .وروى مسلم ُب ا١تقدمة عن مالك أنو قاؿ« :اعلم أنو ليس يسلم رجل
حدث بكل ما ٝتع ،وال يكوف إماماً أبداً وىو ٭تدث بكل ما ٝتع» ،وعن ابن مهدي
قولو« :ال يكوف الرجل إماماً يقتدى بو حىت ٯتسك عن بعض ما ٝتع».
ومنها أيضاً ما سبق ذكره عند الكبلـ على األثر رقم ( ،)ٚٙقاؿ مشس الدين ابن
القيم(ٗ)« :أف يكوف قد سخؿ عن اٟتادثة قبل وقوعها ،فهذا ال ٬تب على ا١تفيت أف
٬تيبو عنها ،وقد كاف السلف الطيب إذا ُسئل أحدىم عن مسخلة يقوؿ للسائل :ىل
كانت أو وقعت ،فإف قاؿ :ال ،مل ٬تبو ،وقاؿ :دعنا ُب عافية ،وىذا ألف الفتوى ابلرأي
(ٔ) أخرجو البخاري ُب الصحيح (.)ٕٔٚ
(ٕ) األخبلؽ والسَت البن حزـ (ص)ٛٛ
(ٖ) صحيح البخاري (ٔ)ٖٚ/

(ٗ) إعبلـ ا١توقعُت البن القيم ()ٖٗ-ٗٔ/ٙ
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ال ٕتوز إال عند الضرورة ،فالضرورة تبيحو كما تبيح ا١تيتة عند االضطرار .وىذا إ٪تا ىو
ُب مسخلة ال نص فيها ،وال إٚتاع ،فإف كاف فيها نص أو إٚتاع فعليو تبليغو ْتسب
اإلمكاف ،فمن سئل عن علم فكتمو أٞتمو اَّلل يوـ القيامةٍ ،
بلجاـ من انر ،ىذا إذا أ َِمن
ُ
ا١تفيت غائلة الفتوى ،فإف مل أيمن غائلتها ،وخاؼ من ترتُّب ٍ
شر أكرب من اإلمساؾ
ّ

ترجيحا لدفع أعلى ا١تفسدتُت ابحتماؿ أدان٫تا ،وقد أمسك النيب
عنها ،أمسك عنها
ً
ﷺ عن نقض الكعبة وإعادهتا على قواعد إبراىيم  ألجل َح َداثف عهد قريش
ابإلسبلـ ،وإف ذلك رٔتا نفرىم عنو بعد الدخوؿ فيو .وكذلك إف كاف َع ْقل السائل ال
٭تتمل اٞتواب عما سخؿ عنو وخاؼ ا١تسؤوؿ أف يكوف فتنة لو أمسك عن جوابو ،قاؿ

كفرت
ابن عباس  لرجل سخلو عن تفسَت آية :وما يؤمنك أين لو أخربتُك بتفسَتىا َ

بو؟ أي َج َحدتو ،وأنكرتو ،وَك َفرت بو ،ومل يرد أنك تكفر ابَّلل ورسولو» أ.ىػ.

ومنها أيضاً :إف كاف ا١تتلقي ليس أبىل للتلقي ،كخف يكوف من أىل الفسق
واجملوف فمثل ىؤالء ال أيخذوف العلم ْتقو ،ولرٔتا اٗتذوه ٤تبلً للمرح والسخرية
واالستمتاع ،فينتهكوف ابابً كبَتاً من أبواب الكبائر ،ومعطي مثل ىؤالء العلم كمعلق
الدر على ا٠تنازير.
فإف سئل طالب العلم من مثل ىؤالء مسخلة فعليو أف يُقدر اٟتاؿ وال يسارع بطرح

اٞتواب؛ إال وقد استصحب حكمتو واستعمل فطنتو وما أوتيو من علم .فإف من العلوـ
من ال يقبلها قلب غَت ا١تؤمن التقي ،وليس ىذا من إخفاء العلم لكنو من ابب صونو
عن انتهاؾ حرمتو.
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قاؿ الراغب(ٔ)« :فحكم هللا عاـ ُب أف من كتم علماً عن مستحق لو استحق
العقوبة ...وليس ذلك ٍ
ٔتناؼ بقوؿ من منع حقائق اٟتكمة عمن ال يستحقها ،فإف
ذلك دعاء لو أف يًتشح لقبو٢تا وحسن ٝتاعها وحفظها لئبل يستعُت هبا ُب طريق
السر ،فليس العلم أبىوف على هللا عز وجل من ا١تاؿ الذي ىو عرض حاضر أيكل
منها الرب والفاجر وقد منع أف ٯتكن منو السفيو الذي ال ٭تسن مراعاتو ،فقاؿَ ﴿ :وَال
الس َف َهاءَ أ َْم َوالَ ُك ُم ال ِيت َج َع َل اَّللُ لَ ُك ْم قِيَ ًاما﴾» أ.ىػ.
تُػ ْؤتُوا ُّ
(ٕ)
أحدا على حكمة
وقاؿ رٛتو هللا « :وقيل لبعض اٟتكماء :ما ابلك ال تطلع ً

يطلبها منك؟ فقاؿ :اقتداء ابلباري جل وعبل حيث قاؿَ ﴿ :ولَْو َعلِ َم اَّللُ فِي ِه ْم َخْيػًرا
ضو َف﴾ .فبُت أنو إ٪تا منعهم ١تا مل يكن فيهم خَت،
َأل ْ
َٝتَ َع ُه ْم َولَْو أ ْ
َٝتَ َع ُه ْم لَتَػ َول ْوا َوُى ْم ُم ْع ِر ُ
حكيما عن مسخلة من اٟتقائق
وبُت أف ُب إٝتاعهم ذلك مفسدة ٢تم .وسخؿ جاىل
ً
فخعرض عنو ومل ٬تبو ،فقاؿ لو :أما ٝتعت قوؿ النيب ﷺ :من سئل عن علم يعلمو
فكتمو أٞتم بلجاـ من انر يوـ القيامة؟ فقاؿ :بلى ٝتعتو ،أترؾ اللجاـ ىاىنا واذىب،
فإذا جاء من ينفعو ذلك وكتمتو فليلجمٍت بو ،وقاؿ بعض اٟتكماء ُب قولو تعاىل:
الس َف َهاءَ أ َْم َوالَ ُك ُم ال ِيت َج َع َل اَّللُ لَ ُك ْم قِيَ ًاما﴾ أنو نبو بو على ىذا ا١تعٌت
﴿ َوَال تُػ ْؤتُوا ُّ
وذلك أنو ١تا منعنا من ٘تكُت السفيو من ا١تاؿ الذي ىو عرض حاضر أيكل منو الرب
تفاداي أنو رٔتا يؤديو إىل ىبلؾ دنيوي فؤلف ٯتنع من ٘تكينو من حقائق العلوـ
والفاجر ً
اليت إذا عرفها السفيو أدتو إىل ضبلؿ وإضبلؿ ،وىبلؾ وإىبلؾ أحق وأوىل» أ.ىػُ .ب

(ٔ) تفسَت الراغب األصفهاين (ٔ)ٖ٘ٙ/

(ٕ) الذريعة إىل مكارـ الشريعة للراغب (صٓ)ٔٛ
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كبلـ طويل أورد ضمنو تفصيل تعليم العامي ا١تشتغل بعمارة األرض ٔتختلف مهنها
الدنيوية من ٕتارة وغَتىا ،وأنو ال يطلع إال على ما ٭تتاجو حىت ال ترد عليو الشبو ،فإف
اتفق ألحدىم ورود شبهة أُدخلت عليو من مبتدع فإف إزالتها ابلعلم تعتمد على قابليتو
للعلم من فهم وفطنة فيخترب قبل أف يعلم.
(ٔ)

وذكر بعضاً من ىذا معاصره أبو حامد الغزايل

فقاؿ« :فبل ينبغي أف يفشي

العامل كل ما يعلم إىل كل أحد ،ىذا إذا كاف يفهمو ا١تتعلم ومل يكن أىبلً لبلنتفاع بو
فكيف فيما ال يفهمو .وقاؿ عيسى  :ال تعلقوا اٞتواىر ُب أعناؽ ا٠تنازير .فإف
اٟتكمة خَت من اٞتوىر ومن كرىها فهو شر من ا٠تنازير .ولذلك قيل :كِل لكل عبد
ٔتعيار عقلو ،وزف لو ٔتيزاف فهمو ،حىت تسلم منو وينتفع بك وإال وقع اإلنكار لتفاوت
ا١تعيار .وسئل بعض العلماء عن شيء فلم ٬تب فقاؿ السائل :أما ٝتعت رسوؿ هللا
ﷺ قاؿ :من كتم علماً انفعاً جاء يوـ القيامة ملجماً بلجاـ من انر؟ فقاؿ :اترؾ
اللجاـ واذىب ،فإف جاء من يفقو وكتمتو فليلجمٍت ،فقد قاؿ هللا تعاىلَ ﴿ :وَال تُػ ْؤتُوا
الس َف َهاءَ أ َْم َوالَ ُك ُم ﴾ تنبيهاً على أف حفظ العلم ٦تن يفسده ويضره أوىل وليس الظلم ُب
ُّ
إعطاء غَت ا١تستحق أبقل من الظلم ُب منع ا١تستحق» أ.ىػ.

و٦تا ٭تسن التمثيل بو ما رواه أنس بن مالك  كما ُب الصحيحُت(ٕ) ُب قضية
العرنيُت «أف انساً كاف هبم سقم ،قالوا :اي رسوؿ هللا آوان وأطعمنا ،فلما صحوا ،قالوا:
إف ا١تدينة وٜتة ،فخنز٢تم اٟترة ُب ذود لو ،فقاؿ :اشربوا ألباهنا ،فلما صحوا قتلوا راعي
(ٔ) إحياء علوـ الدين (ٔ)٘ٚ/

(ٕ) رواه البخاري (٘ )٘ٙٛواللفظ لو ،ومسلم (ٔ)ٔٙٚ
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النيب ﷺ واستاقوا ذوده ،فبعث ُب آاثرىم ،فقطع أيديهم وأرجلهم ،وٝتر أعينهم،
فرأيت الرجل منهم يكدـ األرض بلسانو حىت ٯتوت» ،زاد البخاري« :قاؿ سبلـ:
فبلغٍت أف اٟتجاج قاؿ ألنس :حدثٍت أبشد عقوبة عاقبو النيب ﷺ فحدثو هبذا،
فبلغ اٟتسن ،فقاؿ :وددت أنو مل ٭تدثو هبذا» أ.ىػ.
وبُت أبو عوانة ُب مستخرجو(ٔ) طريقة احتياؿ اٟتجاج على أنس  الستخراج
ىذا اٟتديث منو فروى عن اثبت البناين أنو كاف «٭تدث ُب بيت اٟتسن  -واٟتسن
شاىد  -قاؿ اثبت :ثنا أنس بن مالك ،أف اٟتجاج بن يوسف ١تا قدـ العراؽ أرسل
أيت عملو وسبيلو
إليو ،فقاؿ :اي أاب ٛتزة إنك رجل قد
صحبت رسوؿ هللا ﷺ ور َ
َ

أعمل شيئاً إال أبمرؾ ،وذكر اٟتديث،
ومنهاجو ،وىذا خا٘تي فليكن ُب يدؾ؛ فبل ُ
قاؿ :اي أاب ٛتزة أخربين أبشد عقوبة عاقب هبا رسوؿ هللا ﷺ».
وساؽ اٟتديث أعبله ٍب يُتم اثبت حديثو فيقوؿ« :فوثب اٟتجاج ،فقاؿ :رسوؿ

هللا ﷺ قتل على ذود؛ وقطع األيدي واألرجل وٝتل األعُت ،و٨تن ال نقتل ُب
معصية هللا؟ .قاؿ اٟتسن :وال يذكر عدو هللا أهنم حاربوا هللا ورسولو ،وكفروا بعد
إسبلمهم وقتلوا النفس اليت حرـ هللا وسرقوا .قاؿ :فلقد رأيت اٟتسن يُعرض بوجهو
ويتمعر وجهو؛ واثبت ٭تدث اٟتديث ،واٟتسن يعرض بوجهو ٯتيناً ومشاالً كراىية كخ٪تا
يلطم وجهو».

وزاد اٟتافظ فعلق بقولو(ٕ)« :وساؽ اإلٝتاعيلي من وجو آخر عن اثبت حدثٍت

(ٔ) مستخرج أيب عوانة (ٗ)ٛٗ/

(ٕ) فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر (ٓٔ)ٕٔٗ/
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حدثت بو اٟتجاج .فذكره،
ندمت على حديث
ندمت على شيء ما
أنس قاؿ :ما
ُ
ُ
ُ
وإ٪تا ندـ أنس  على ذلك ألف اٟتجاج كاف مسرفاً ُب العقوبة وكاف يتعلق أبدىن
شبهة ،وال حجة لو ُب قصة العرنيُت ألنو وقع التصريح ُب بعض طرقو أهنم :ارتدوا،
وكاف ذلك أيضاً قبل أف تنزؿ اٟتدود ...وقبل النهي عن ا١تثلة» أ.ىػ.






ومن ىذا الباب أيضاً ما يروى ُب قصة رواية أيب عبد الرٛتن عبد هللا بن مسلمة
القعنيب أحد أعبلـ ا٢تدى ومنارات الدجى و٦تن يُشهد لو ابلعلم والتقى والعبادة والزىد
رٛتو هللا تعاىل ،عن أيب بسطاـ شعبة بن اٟتجاج بن الورد العتكي الواسطي حديث

اٟتياء الذي ليس للقعنيب عن شعبة سواه(ٔ).
و١تا كاف مثل ىذا األمر ٦تا يثَت التساؤؿ ويوقد اٟتَتة ُب النفوس ،إذ كيف ٯتكن
لرجل ٔتثل ٫تة وٚتع وعلم القعنيب أف يفوت شعبة على سعة علمو وشهرتو فبل يقدر
ٍ
حديث واحد فقط؟ فكثرت ُب ذلك األقاويل وطلب
على اٟتصوؿ منو إال على
التفاسَت ،وٙتة روايتاف وقوالف ذُكرات ُب تفسَت ىذا األمر.
بعض َمن صنف ُب الرقاؽ كخيب دمحم موفق الدين ابن قدامة ُب
األوزن ما رواىا ُ
كتابو التوابُت واقتصر عليها فلم ٭تسن ُب ذلك ،كذا رواىا أبو بكر ابن األابر ُب
معجم الصدُب ،وسبقهما أبو الفرج ابن اٞتوزي لكنها كانت لديو على سبيل اٞتمع

(ٔ) كما صرح بذلك غَت واحد كابن حباف ُب الصحيح (ٕ ،)ٖٚٔ/وابن عبد الرب ُب التمهيد (ٕٓ،)ٜٙ/
وا١تزي ُب التهذيب ()ٖٔٗ/ٔٙ

ٓٗٛ
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بُت األقواؿ وتعقبها ٔتا سيخٌب(ٔ) :فعن بعض القضاة عن بعض ولد القعنيب ابلبصرة
قاؿ« :كاف أيب يشرب النبيذ ويصحب األحداث فدعاىم يوماً وقد قعد على الباب
ينتظرىم فمر شعبة على ٛتاره والناس خلفو يهرعوف .فقاؿ :من ىذا؟ قيل :شعبة.
قاؿ :وأيش شعبة؟ قالوا٤ :تدث .فقاـ إليو وعليو إزار أٛتر فقاؿ لو :حدثٍت .فقاؿ لو:
ما أنت من أصحاب اٟتديث فخحدثك .فخشهر سكينو وقاؿٖ :تدثٍت أو أجرحك؟.
فقاؿ لو :حدثنا منصور عن ربعي عن أيب مسعود قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ﷺ :إذا مل
تستحي فاصنع ما شئت .فرمى سكينو ورجع إىل منزلو فقاـ إىل ٚتيع ما كاف عنده من
الشراب فهراقو وقاؿ ألمو :الساعة أصحايب ٬تيئوف فخدخليهم وقدمي الطعاـ إليهم فإذا
أكلوا فخربيهم ٔتا صنعت ابلشراب حىت ينصرفوا .ومضى من وقتو إىل ا١تدينة فلزـ
مالك بن أنس فخثر عنوٍ .ب رجع إىل البصرة وقد مات شعبة فما ٝتع منو غَت ىذا
اٟتديث» أ.ىػ.
قاؿ ابن اٞتوزي معقباً عليها وذاكراً اظرواؼةماألخرى (ٕ)« :ىكذا روي لنا ُب كوف
القعنيب مل يسمع من شعبة غَت ىذا .وقد روي لنا ما ىو أشبو :وىو أف القعنيب قدـ
البصرة ليسمع من شعبة ويكثر ،فصادؼ ٣تلسو يوـ قدومو قد انقضى وانصرؼ إىل
منزلو ،فجاء فوجد الباب مفتوحاً وشعبة على البالوعة ،فدخل من غَت استئذاف وقاؿ:
(ٔ) كتاب التوابُت البن قدامة (صٖٖٔ) ،ومعجم أصحاب القاضي أيب علي الصدُب البن األابر
(صٗٗٔ ) ،وليس ُب سندىا متهم إال أنو معضل ،لكن ابن اٞتوزي ُب ا١تنتظم ُب التخريخ
( ،)ٕٗٚ/ٔٙوكشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت (ٕٕ )ٕٕٓ/تاوز٫تا ُب الرواة لكن إبهباـ طبقتُت
من السند.

(ٕ) كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت البن اٞتوزي (ٕ ،)ٕٖٓ/وُب ا١تنتظم لو ()ٕٗٛ/ٔٙ
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أان غريب ،قصدت من بلد بعيد لتحدثٍت .فاستعظم شعبة ذلك وقاؿ :دخلت بييت
بغَت إذين ،وتكلمٍت على ىذه اٟتالة ،اكتب :حدثنا منصور  ...فذكر لو اٟتديث ٍب
قاؿ :وهللا ال حدثتك غَته ،وال حدثت قوماً أنت معهم» أ.ىػ.
وقد أعرض عن ىذه اٟتكاية كثَت ٦تن ترجم لو .وأشار بعضهم إىل اٟتكايتُت
كمغلطاي ومل يعلق ،وقدـ بعضهم اٟتكاية األخَتة؛ ومرض األوىل ،ومنهم :سبط ابن
اٞتوزي ،والصفدي ،وابن كثَت(ٔ) .أما مشس الدين الذىيب فكعادتو ال يفوت مثل ىذا
من غَت إفادة وٖتقيق ،فخفاد رٛتو هللا ُب ترٚتتو من السَت(ٕ) خبربٍ ثاظث فقاؿ« :قاؿ
اٟتافظ أبو عمرو ،وأٛتد بن دمحم اٟتَتيٝ :تعت أيب يقوؿ :قلت للقعنيب :ما لك ال
تروي عن شعبة غَت ىذا اٟتديث؟ قاؿ :كاف شعبة يستثقلٍت ،فبل ٭تدثٍت ...وقد ُرويت
حكاية ُب ٝتاع القعنيب لذاؾ اٟتديث من شعبة ال تصح ،وأنو ىجم عليو بيتو ،فوجده
يبوؿ ُب بلوعة ... .وُب اٞتملة :مل يدرؾ القعنيب شعبة إال ُب آخر أايمو ،فلم يكثر
عنو» أ.ىػ.
فانظر إىل إعراضو رٛتو هللا تعاىل عن اٟتكاية األوىل واليت ال يليق أف تنسب لرجل
كنت قدٯتاً ٝتعتها من
ٔتثل مكانة القعنيب وىي ال تصح أصبلً فيو ،ويذكرين ىذا ْتكاية ُ

لساف أحد الوعاظ وىو يذكر أنو أدركتو الصبلة يوماً ُب أحد ا١تساجد فقاـ أحد
القصاص يعظ الناس ،وقص على ا١تصلُت حكاية توبة ىذا الواعظ نفسو وىو ال يدري

(ٔ) إكماؿ هتذيب الكماؿ ١تغلطاي ( ،)ٕٓ٘/ٛمرآة الزماف ُب تواريخ األعياف لسبط ابن اٞتوزي
( ،)ٖٜٜ/ٜٔالواُب ابلوفيات للصفدي (ٕ ،)ٙٔ/البداية والنهاية البن كثَت (ٕٔ)ٕٜٔ/

(ٕ) سَت أعبلـ النببلء للذىيب (ٓٔ)ٕٙٔ/
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أف بطل قصتو بُت اٟتضور ،والذي أظنو أنو كاف الشيخ سعد الربيك إف مل ٗتذلٍت
الذاكرة .فنسب القاص للشيخ توبة ملفقة من أنو كاف من أىل ا٠تمر واجملوف واللهو
قبل توبتوٍ .ب يعلق الشيخ أبف القصة لو كانت صحيحة ١تا ضره شيء وال أزعجو منها
شيء ،لكنها ٥تتلقة وأنو من أسرة ٤تافظة تعٌت ْتفظ كتاب هللا منذ الصغر.
وموضع الشاىد من تلك اٟتكاية امتناع شعبة عن التحديث وعدـ عد العلماء
ىذا من كتماف العلم .فإف عُلم ذلك ،علم موضع نشر العلم ومكانو ُب الشرع وأف
التبليغ من الفضل ٔتكاف ،وأف ٥تالفو مستحق للعقاب ألف األصل ُب العلم النشر
والتبليغ والبث« .قاؿ بعض اٟتكماء :إذا كاف من قواعد اٟتكمة بذؿ ما ينقصو البذؿ
فخحرى أف يكوف من قواعدىا بذؿ ما يزيده البذؿ.)ٔ(»...
(ٕ)
رشدا أف
يقوؿ الراغب « :وكما أنو واجب على اٟتكاـ إذا وجدوا من السفهاء ً

يرفعوا عنهم اٟتجر ويدفعوا إليهم أموا٢تم ،لقولو تعاىل﴿ :فَِإ ْف آنَ ْستُ ْم ِمْنػ ُه ْم ُر ْش ًدا فَ ْادفَػعُوا

قبوال أف يبذلوا العلوـ
إِلَْي ِه ْم أ َْم َوا َ٢تُْم﴾ ،فواجب على اٟتكماء إذا وجدوا من ا١تسًتشدين ً
٢تم بقدر استحقاقهم ،فالعلم قنية يتوصل هبا إىل اٟتياة األبدية ،كما أف ا١تاؿ قنية

يتوصل هبا ُب ا١تعونة على اٟتياة الدنيوية ،وابذؿ العلم ١تن ال يستحقو يستوجب عقوبة،
اؽ
َخ َذ اَّللُ ِميثَ َ
ومانعو عن أىلو يستوجب عقوابت ،ولذلك قاؿ هللا تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ أ َ
(ٔ) أدب الدنيا والدين للماوردي (صٔ ،)ٜوسبق ُب األثر (ٔ٘) نقل كبلمو بتمامو.
(ٕ) الذريعة إىل مكارـ الشريعة (صٔ)ٔٛ
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ِ ِ
ِ
ِ
اب لَتُػبَػيِّنُػنوُ لِلن ِ
ين يَ ْكتُ ُمو َف َما
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اس َوَال تَ ْكتُ ُمونَوُ﴾ ،وقاؿ تعاىل﴿ :إف الذ َ
الذ َ

أَنْػَزَؿ اَّلل ِمن الْ ِكتَ ِ
اب َويَ ْشتَػُرو َف بِِو َٙتَنًا قَلِ ًيبل أُولَئِ َك َما َأيْ ُكلُو َف ُِب بُطُوهنِِ ْم إِال الن َار﴾»
ُ َ
أ.ىػ.

وسبق ُب األثر (ٕٔ) الكبلـ على ىذه ا١تسخلة بشيء من التوسع أيضاً .وٙتة
مواضع أخر ذكرت متفرقة ْتسب مناسبتها آلاثر الكتاب.






فقولو( :أجلم مبؾفام معن مغار) اللجاـ أداة معروفة تستعمل للتحكم ابلدابة،
«ويكوف ُب فك الفرس ٯتنعو من اٞتماح»(ٔ) ،قاؿ ابن دريد(ٕ)« :واللجاـ :معروؼ ذكر
قوـ أنو عريب ،وقاؿ آخروف :بل معرب» ،وعن أيب زيد فيما نقل ابن سيده قولو(ٖ):
«واللجاـ حبل أو عصا يدخل ُب فم الدابة ويلزؽ إىل قفاه».
وقاؿ أبو الفيض مرتضى الزبيدي(ٗ)« :قرأت ُب كتاب السرج واللجاـ أليب بكر
بن دريد ما نصو :اللجاـ ىي اٟتديدة ُب فم الفرس ٍب كثر ُب كبلمهم حىت ٝتوا اللجاـ
بسيوره وآلتو ٞتاماً ،ففيو :الشكيمة وىي اٟتديدة ا١تعًتضة ُب الفم ،والفخس وىي
اٟتديدة القائمة ُب الفم ،وا١تسحل وىي حديدة ٖتت اٟتنك ،وا٠تطافاف و٫تا حديداتف
(ٔ) صبح األعشى ُب صناعة اإلنشاء للقلقشندي (ٕ)ٖٔٗ/
(ٕ) ٚتهرة اللغة البن دريد (ٔ)ٜٗٔ/
(ٖ) ا١تخصص البن سيده (ٕ)ٔٔٔ/
(ٗ) اتج العروس من جواىر القاموس للزبيدي (ٖٖ)ٖٜٜ/
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معوجتاف ُب ا١تسحل ،والشكيمة من عن ٯتُت ومشاؿ ،والفراشتاف و٫تا حديداتف تشد
هبما أطراؼ العذارين ،واٟتكمة وىي حلقة ٖتيط اب١ترسن ،واٟتنك من فضة أو حديد
أو قد ،قاؿ:
و إإإإإإَنِْ إإإإإإننِْ ص إإإإإإٍنوِْىإإإإإإانننن ن ن غإإإإإإإإإإإٌنوِْ إإإإإإإإإإإامصنوِي إإإإإإإإإإإْ ن ن
ن

ن

وىذه صورة اللجاـ» أ.ىػ .ومل أجد ىذا البيت ُب غَت ىذا الكتاب.
قاؿ أبو عبيد ُب األمثاؿ(ٔ)« :ومنها قوؿ عمر بن عبد العزيز :التقي ملجم» .وقاؿ
أبو عبيد(ٕ) ُب شرحو« :ضرب اللجاـ للتقي مثبلً ،ألف التقي ٯتنعو من الكبلـ فيما ال
يعنيو كما ٯتنع اللجاـ الدابة من األخذ فيما ال يعٍت راكبها» أ.ىػ.
قاؿ أبو سليماف ا٠تطايب ُب الكبلـ على اٟتديث(ٖ)« :ا١تمسك عن الكبلـ ٦تَُثل
ٔتن أٞتم نفسو ،كما يقاؿ :التق ُّي ملجم ،وكقوؿ الناس :كلم فبلف فبلانً فاحتج عليو
ْتجة أٞتمتو ،أي أسكتتو .وا١تعٌت أف ا١تلجم لسانو عن قوؿ اٟتق واإلخبار عن العلم
واإلظهار لو يعاقب ُب اآلخرة بلجاـ من انر .وخرج ىذا على معٌت مشاكلة العقوبة
الراب َال يػ ُقومو َف إِال َكما يػ ُق ِ
ِ
وـ الذي يَػتَ َخبطُوُ
َ َ ُ
ين َأيْ ُكلُو َف َِّ َ ُ
الذنب كقولو تعاىل﴿ :الذ َ
ِ
ِ
س﴾» أ.ىػ.
الشْيطَا ُف م َن الْ َم ّ

(ٔ) األمثاؿ أليب عبيد القاسم بن سبلـ (صٓٗ)
(ٕ) فصل ا١تقاؿ ُب شرح كتاب األمثاؿ أليب عبيد البكري األندلسي (صٕٕ)
(ٖ) معامل السنن للخطايب (ٗ)ٔٛ٘/
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وعن تعيُت ا١تنهي عنو ُب اٟتديث يقوؿ رٛتو هللا(ٔ)« :وىذا ُب العلم الذي يلزمو
تعليمو إايه ويتعُت عليو فرضو كمن رأى كافراً يريد اإلسبلـ يقوؿ :علموين ما اإلسبلـ
وما الدين .وكمن يرى رجبلً حديث العهد ابإلسبلـ ال ٭تسن الصبلة وقد حضر وقتها
يقوؿ :علموين كيف أصلي .وكمن جاء مستفتياً ُب حبلؿ أو حراـ يقوؿ :أفتوين
وارشدوين .فإنو يلزـ ُب مثل ىذه األمور أف ال ٯتنعوا اٞتواب عما سخلوا عنو من العلم،
فمن فعل ذلك آٙتاً مستحقاً للوعيد والعقوبة .وليس كذلك األمر ُب نوافل العلم اليت ال
ضرورة ابلناس إىل معرفتها» أ.ىػ.
ونقل كبلمو اٟتسُت بن مسعود وزاد(ٕ)« :وقاؿ سفياف الثوري :ذاؾ إذا كتم سنة.
وقاؿ :لو مل أيتٍت أصحاب اٟتديث ألتيتهم ُب بيوهتم ،ولو أين أعلم أحداً يطلب
اٟتديث بنية ،ألتيتو ُب منزلو حىت أحدثو .ومنهم من يقوؿ(ٖ) :إنو علم الشهادة» أ.ىػ.
فيفهم من كبلمو عدـ لزوـ اٞتواب ُب غَت ا١تفًتض(ٗ) ،وىو خبلؼ ما يفهم من
كبلمي ابن العريب واٟتليمي .قاؿ ابن العريب ُب تفسَت آية البقرة(٘)« :ولآلية ٖتقيق ىو
أف العامل إذا قصد الكتماف عصى ،وإذا مل يقصده مل يلزمو التبليغ إذا عرؼ أف معو

(ٔ) معامل السنن (ٗ)ٔٛ٘/
(ٕ) شرح السنة للبغوي (ٔ)ٖٕٓ/

(ٖ) عزاه ابن العريب ُب أحكاـ القرآف (ٔ )ٖٚ/لسحنوف.
(ٗ) وعلى ىذا قوؿ ٣تد الدين ابن األثَت ُب النهاية (ٗ ،)ٕٖٗ/وا١تظهري ُب ا١تفاتيح شرح ا١تصابيح
(ٔ)ٖٕٔ/
(٘) أحكاـ القرآف البن العريب (ٔ ،)ٚٗ-ٕٚ/وعنو الثعاليب ُب اٞتواىر اٟتساف (ٔ)ٕٔ٘/
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غَته» ،قاؿ« :فإف قيل :فالتبليغ فضيلة أو فرض؟ فإف كاف فرضاً فكيف قصر فيو ىؤالء
اٞتلة كخيب بكر ،وعمر ،والزبَت ،وأمثا٢تم؟ وإف كاف فضيلة فلم قعدوا عنها؟ فاٞتواب:
أف من سئل فقد وجب عليو التبليغ ٢تذه اآلية ...وأما من مل يسخؿ فبل يلزمو التبليغ إال
ُب القرآف وحده ...والصحيح عندي ما أشران إليو من أنو إف كاف ىناؾ من يبلغ
اكتفي بو ،وإف تعُت عليو لزمو» أ.ىػ.
و٨تو ىذا كاف قد قرره اٟتليمي بقولو(ٔ)« :وإذا كاف ُب البلد علماء فخي واحد
منهم جاءه سائل فسخلو عن علم عنده ،ليتعلمو فينبغي لو أف ٮتربه بو ،وال يكتمو .وال
٬توز لو أف يقوؿ :سل غَتي فإف عنده من العلم مثل ما عندي .فإف طلب العلم وإف
فرضا على الكفاية ،فإف الذين ٛتلوا العلم يلزـ كل واحد ُب عينو إذا ما
كاف ُب نفسو ً
عنده منو ،إذا سئل عنو».

وكاف قاؿ قبلها« :فإذا حضر العامل من يسخلو عن علم عنده سؤاؿ ا١تسًتشد
ا١تستفيد ،أو ٭تاؿ ذي اٟترج الشديد ،وجب عليو إخباره ٔتا عنده ،ومل يسعو كتمانو.
واٟترج ُب كتماف النصوص أشد منو ُب كتماف االستنباط .قاؿ هللا عز وجلَ ﴿ :وَما
َكا َف الْ ُم ْؤِمنُو َف لِيَػْن ِفُروا َكافةً فَػلَ ْوَال نَػ َفَر ِم ْن ُك ِّل فِْرقٍَة ِمْنػ ُه ْم طَائَِفةٌ لِيَػتَػ َفق ُهوا ُِب ال ِّدي ِن
َولِيُػْن ِذ ُروا قَػ ْوَم ُه ْم إِ َذا َر َجعُوا إِلَْي ِه ْم ﴾ ،فخابف هللا على ا١تقيمُت إخبار النافرين إذا رجعوا
إليهم ٔتا ٛتلوا ُب حاؿ غيبتهم من علم الدين .ليشارؾ الفريقاف ُب العلم ،وال يستخثر بو
من حضر دوف الذي غاب .وقد قاؿ هللا عز وجل﴿ :وإِ ْذ أَخ َذ اَّلل ِميث َ ِ
ين أُوتُوا
َ َ ُ َ
اؽ الذ َ

(ٔ) ا١تنهاج ُب شعب اإلٯتاف للحليمي (ٕ)ٕٕٓ/
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ِ
اب لَتُػبَػيِّنُػنوُ لِلن ِ
اس َوَال تَ ْكتُ ُمونَوُ﴾ ،فثبت أف علم الدين ٤تموؿ عن أىلو على شريطة
الْكتَ َ

األداء إىل من يعرض لو على أال ينفرد بو حاملو وال يرويو غَته .وقاؿ عز وجل:
اسخَلُوا أ َْى َل ال ِّذ ْك ِر إِ ْف ُكْنػتُ ْم َال تَػ ْعلَ ُمو َف﴾ .فلما أمر من ال يعلم أف يسخؿ العامل ،دؿ
﴿فَ ْ
على أف العامل إذا سئل أف ٬تيب».

فرضا على الكفاية دؿ ذلك
قاؿ« :ويدؿ على ما قلنا أف طلب العلم إذا كاف ً
على أف الطالب طالب لنفسو ولغَته .فخي علم حصل لو فهو ٔتنزلة عنده ،فإذا سئلها
اان ِ
ت إِ َىل
كاف عليو أف يرد هبا لقوؿ هللا عز وجل﴿ :إِف اَّللَ َأيْ ُمُرُك ْم أَ ْف تُػ َؤُّدوا ْاأل ََم َ
ِ
أيضا فإف هللا عز وجل ألزـ من ائتمنو مثلو على مالو أف يؤدي إليو األمانة.
أ َْىل َها﴾ .و ً
ِ
ضا فَػ ْليُػ َؤِّد ال ِذي ْاؤُ٘تِ َن أ ََمانَػتَوُ﴾ ،فدؿ ذلك على أف
ض ُك ْم بَػ ْع ً
فقاؿ تعاىل﴿ :فَِإ ْف أَم َن بَػ ْع ُ
من ائتمنو عامل على علم عنده ،أبف ألقاه إليو لزمو أف يؤدي األمانة فيو .ومن أدى
أيضا فإف ُب منع العلم ىجر الدين ،والتعفية
األمانة فيو إذا طلب منو أف ال يكتمو .و ً
على آاثره ،وٛتل الناس على ارتكاب العظائم وانتهاؾ ا﵀ارـ .فدؿ ذلك على أنو حراـ

٦تنوع واإلٍب فيو كبَت» انتهى.
قاؿ أبو بكر ابن العريب ُب شرح اٟتديث(ٔ)« :ىو ٤تموؿ على ٜتسة وجوه،
األوؿ :أف يعدـ ذلك إف مل يظهره .أو يقع السائل ُب أٛتوقة إف مل ٮتربه .أو تفوتو بو
منفعة إف مل يبذلو .الرابع امتثاؿ وصية رسوؿ هللا ﷺ(ٕ) ...ا٠تامسة :الشهادة:
(ٔ) عارضة األحوذي البن العريب (ٓٔ)ٛ٘/
(ٕ) أراد حديث أيب سعيد ُب الوصية بطبلب العلم خَتاً رواه الًتمذي (ٗ ،)ٖٕٚ/وابن ماجو (ٔ )ٜٓ/وفيو
أبو ىاروف العبدي ضعيف.
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وخَت الناس من أيٌب هبا قبل أف يسخ٢تا وشرىم من غلها وكتمها فهو آٍب قلبو وىو ٔتنزلة
شاىد الزور ُب اٞتانب اآلخر .والكل ٤تتمل صحيح» أ.ىػ.
وا٠تامسة عنده عزاىا ابن العريب ُب أحكاـ القرآف لسحنوف ،وُب كبَت معاجم
الطرباين عقب رواية اٟتديث قاؿ ابن عباس « :)ٔ( ىي الشهادة تكوف عن الرجل
يدعا ٢تا أو ال يدعا ٢تا ،وىو يعلمها وال يرشد صاحبها إليها فهو ىذا العلم».






كما يتصور أيضاً الكتم فيما إذا تعارض النشر مع مصلحة دنيوية تعود عليو ،أو
طلب بو الرايسة وصحبة ا١تلوؾ ومشى بو إىل أبواب أبناء الدنيا وإىل دور الظلمة وأىل
اٞتور وحكم بو بغَت العدؿ(ٕ).
قاؿ ا١تناوي(ٖ)« :وتنكَت علم ُب حيز الشرط يوىم مشوؿ العموـ لكل علم حىت
غَت الشرعي .وخصو كثَت كاٟتليمي ابلشرعي .وا١تراد بو ما أخذ من الشرع أو توقف
ىو عليو توقف وجود كعلم الكبلـ أو كماؿ كالنحو وا١تنطق» أ.ىػ.
(ٗ)

قلت :يفهم من كبلـ أيب الليث السمرقندي ُب تفسَته

العموـ حيث قاؿ:

(ٔ) ا١تعجم الكبَت للطرباين (ٔٔ)٘/
(ٕ) اقتباس بتصرؼ من كبلـ ابن اٞتوزي ُب بستاف الواعظُت ورايض السامعُت (صٗ)ٚ
(ٖ) فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت ()ٕٕٔ/ٙ
(ٗ) ْتر العلوـ لنصر بن دمحم السمرقندي (ٔ)ٔٔ٘/
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«وكذلك كل من كاف عنده علم فاحتاج الناس إىل ذلك فكتمو ،فهو من أىل ىذه
اآلية» .لكن اعتاد الناس اعتبار ما سوى العلم الشرعي أحد سبل ا١تعيشة فبل يُبذؿ
بغَت عوض ،مع أنو وال بد أف توجد صور يصلح ٛتلها على الوجهُت وهللا تعاىل أعلى
وأعلم.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٖٗٔ ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمظقثمسنمذنقىمسنمسؾيمضال:مأالم
أخربطممباظػؼقهمحقماظػؼقه؟:ماظذيمالمؼؼـطماظـاسمعنمرشنةماهلل،موالمؼرخصمظؾؿرءم
يفمععاصيماهلل،موالمؼدعماظؼرآنمرشؾةمإزنمشريه.مإغهمالمخريميفمسؾادةمالمسؾممصقفا،موالم
خريميفمسؾممالمصؼهمصقه،موالمخريميفمضراءةمالمتدبرمععفا .م
سنده ضعيف ألجل ليث بن أيب سليم ،وشيخو ىو أبو ىبَتة ٭تِت بن عباد
األنصاري .وينبغي أال يكوف أدرؾ زماف علي بن أيب طالب  وهللا تعاىل أعلم.
ومن طريق الليث رواه :الدارمي ،وابن الضريس ،وابن بطة ،ابن أيب يعلى ،ابن
عساكر(ٔ).
وجاء عن علي  من طرؽ أخرى :إحداىا طريق عاصم بن أيب ضمرة رواه أبو
داود ُب الزىد ،وأبو نعيم ُب اٟتلية ،وا٠تطيب ،وغَتىم(ٕ) .ومن طريق اٟتارث األعور
عن علي وىو ضعيف ،رواه ا٠تطيب(ٖ) .ورواه ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم من
طريق أيب إسحاؽ السبيعي عن علي بن أيب طالب  رفعو ،وقاؿ(ٗ)« :ال أيٌب ىذا
(ٔ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٖٖٜ-ٖٖٛ/وفضائل القرآف البن الضريس (ص ،)ٜٗواإلابنة الكربى (ٔ،)ٖٚ٘/
وإبطاؿ اٟتيل (صٖٔ ) كبل٫تا البن بطة العكربي ،وطبقات اٟتنابلة أليب اٟتسُت ابن أيب يعلى
(ٕ ،)ٔٗٛ/وأتريخ دمشق البن عساكر (ٕٗ)٘ٔٓ/
(ٕ) أبو داود ُب الزىد (ص٘ٔٔ) ،وحلية األولياء (ٔ ،)ٚٚ/والفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ ،)ٖٖٜ/وسنده
حسن .ورواه اآلجري ُب أخبلؽ العلماء (صٕ ،)ٚوأبو علي الدقاؽ ُب كتابو ٣تلس إمبلء ُب رؤية هللا
تبارؾ وتعاىل (صٖ ،)ٖٛوأمايل بن بشراف دار الوطن ٖتقيق العزازي (صٖ)ٖٛ
(ٖ) الفقيو وا١تتفقو (ٕ)ٖٖٛ/
(ٗ) جامع بياف العلم وفضلو (ٕ)ٛٔٔ/
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اٟتديث مرفوعاً إال من ىذا الوجو ،وأكثرىم يوقفونو على علي .»






قولو( :أال أخربكم ابلفقيو حق الفقيو؟) الفقو ُب األصل :الفهم ،واكتفى ُب
تفسَته بو األكثر« ،يقاؿ :فقو الرجل يفقو فقهاً فهو فقيو .وفقو يفقو فقهاً إذا فهم.
وأفقهتو :بينت لو»(ٔ).
ِ ِ
ادو َف يَػ ْف َق ُهو َف َح ِديثًا﴾ ،وقولو﴿ :قَالُوا
ومنو قولو تعاىل﴿ :فَ َم ِاؿ َى ُؤَالء الْ َق ْوـ َال يَ َك ُ
ِ ِِ
ادو َف يَػ ْف َق ُهو َف
ب َما نَػ ْف َقوُ َكثِ ًَتا ِ٦تا تَػ ُق ُ
وؿ﴾ ،وقولوَ ﴿ :و َج َد م ْن ُدوهن َما قَػ ْوًما َال يَ َك ُ
َاي ُش َعْي ُ
احلُ ْل عُ ْق َدةً ِم ْن لِ َس ِاين ( )ٕٚيَػ ْف َق ُهوا قَػ ْوِيل﴾ .وخصو بعضهم ٔتعٌت
قَػ ْوًال﴾ ،وقولوَ ﴿ :و ْ
أدؽ فقاؿ :الفطنة(ٕ) ،وأضاؼ آخروف :اٟتذؽ فقالوا(ٖ)« :فقو فقهاً :صار فقيهاً وىو
اٟتاذؽ ٔتا يعلمو» ،وىو إشارة إىل تعلق الفقو بعمل العامل وأيٌب الكبلـ عليو.
وزاد غَتىم فخضافوا :اإلدراؾ ،والعلم ابلشيء ،قاؿ ابن فارس(ٗ)« :يدؿ على
إدراؾ الشيء والعلم بو .تقوؿ :فقهت اٟتديث أفقهو .وكل علم بشيء فهو فقو» ،قاؿ
(ٔ) العُت (ٖ ،)ٖٚٓ/وابلفهم فسره :ابن دريد ُب ٚتهرة اللغة (ٕ ،)ٜٙٛ/واألزىري ُب هتذيب اللغة
(٘ ،)ٕٖٙ/واٞتوىري ُب الصحاح اتج اللغة (،)ٕٕٖٗ/ٙ

(ٕ) ابن سيده ُب ا﵀كم وا﵀يط األعظم (ٗ)ٕٔٛ/
(ٖ) قالو ابن القوطية ُب كتابو األفعاؿ (صٔ)ٕٜ
(ٗ) معجم مقاييس اللغة (ٗ ،)ٕٗٗ/و٨توه ُب تفسَت غريب ما ُب الصحيحُت أليب عبد هللا بن أيب نصر
اٟتميدي (صٗ٘ٔ)
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أبو منصور األزىري(ٔ)« :وقاؿ أبو بكر :رجل فقيو؛ أي :عامل .وكل عامل بشيء فهو
فقيو ،من ذلك قو٢تم فبلف ما يفقو وال ينقو؛ معناه ال يعلم وال يفهم .قاؿ :وفقهت
اٟتديث أفقهو :إذا فهمو .وفقيو العرب :عامل العرب .وقوؿ هللا﴿ :لِيَػتَػ َفق ُهوا ُِب
ال ِّدي ِن﴾ ،معناه :ليكونوا علماء بو» أ.ىػ.
ومنو قولو تعاىلَ ﴿ :وإِ ْف ِم ْن َش ْي ٍء إِال يُ َسبِّ ُح ِْتَ ْم ِدهِ َولَ ِك ْن َال تَػ ْف َق ُهو َف
ِ ِ
ِ
اٞتِ ِن و ِْ
اإلنْ ِ
وب َال
س َ٢تُْم قُػلُ ٌ
تَ ْسبِ َ
يح ُه ْم﴾ ،وقولو سبحانوَ ﴿ :ولََق ْد َذ َرأْ َان ٞتََهن َم َكث ًَتا م َن ْ ّ َ
يَػ ْف َق ُهو َف ِهبَا﴾ .قاؿ نشواف اٟتمَتي(ٕ)« :وال ٬توز أف يوصف هللا تعاىل أبنو يَػ ْف َقو ،كما

يقاؿ :يعلم ،ألنو تعاىل عامل ابألشياء ؤتعانيها قبل كوهنا ،وإ٪تا يوصف بفقو الشيء من
مل يكن عا١تاً بو من ا١تخلوقُت» أ.ىػ.
ٍب اختص بذلك علم الشريعة ،فقيل لكل عامل ابٟتبلؿ واٟتراـ :فقيو(ٖ) .وعبارة أيب
(ٗ)
السعادات ٣تد الدين ابن األثَت « :وقد جعلو العرؼ خاصاً بعلم الشريعة ،وٗتصيصاً

بعلم الفروع منها» .قاؿ ابن سيده(٘)« :الفقو :العلم ابلشيء ،والفهم لو ،وغلب على
علم الدين ،لسيادتو وشرفو وفضلو على سائر أنواع العلم ،كما غلب النجم على الثراي،
(ٔ) هتذيب اللغة (٘)ٕٖٙ/
(ٕ) مشس العلوـ وداء كبلـ العرب من الكلوـ ()ٕٖ٘٘/ٛ

(ٖ) قالو ابن فارس ُب كتبو :معجم ا١تقاييس (ٗ ،)ٕٗٗ/اجململ (صٖٓ ،)ٚاٞتوىري ُب الصحاح
( ،)ٕٕٖٗ/ٙوىو ُب كتاب العُت (ٖ ،)ٖٚٓ/و ا﵀يط ُب اللغة البن عباد (ٖ)ٖٗٚ/
(ٗ) النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر (ٖ)ٗٙ٘/
(٘) ا﵀كم وا﵀يط األعظم (ٗ)ٕٔٛ/
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والعود على ا١تندؿ» أ.ىػ.
وقاؿ ابن فارس(ٔ)« :وأما الفقو ،فقهت الشيء :إذا أدركتو ،وإدراكك علم الشيء
فقو ،إال أف االختصاص ُب إطبلؽ الفقو إ٪تا ىو ١تعرفة اٟتبلؿ واٟتراـ والقضاء بتخويل
األحكاـ ،وذلك كقولنا للقصد :حج ،وإذا أطلقنا اٟتج مل نعن بو إال قصد البيت
اٟتراـ ،قاؿ هللا تعاىل﴿ :قَ ْد فَصلْنَا ْاآلاي ِ
ت لَِق ْوٍـ يػَ ْف َق ُهو َف﴾» أ.ىػ.
َ
وُب كتاب أيب حامد الغزايل(ٕ)« :ولكن صار بعرؼ العلماء عبارة عن العلم
ابألحكاـ الشرعية الثابتة ألفعاؿ ا١تكلفُت خاصة ،حىت ال يطلق ْتكم العادة اسم
الفقيو على متكلم وفلسفي و٨توي و٤تدث ومفسر بل ٮتتص ابلعلماء ابألحكاـ
الشرعية الثابتة لؤلفعاؿ اإلنسانية كالوجوب واٟتظر واإلابحة والندب والكراىة وكوف
العقد صحيحاً وفاسداً وابطبلً وكوف العبادة قضاء وأداء وأمثالو» أ.ىػ.
قاؿ أبو إسحاؽ إبراىيم اٟتريب ُب غريبو(ٖ)« :والفقو :التفهم ُب الدين والنظر فيو
والتفطن فيما غمض منو ،فقو يفقو وىو فقيو وأفقهتو :بينت لو» ،وقاؿ الراغب(ٗ):
«الفقو :ىو التوصل إىل علم غائب بعلم شاىد ،فهو أخص من العلم .قاؿ تعاىل:
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ُت َال يػَ ْف َق ُهو َف﴾ ،إىل
﴿فَ َم ِاؿ َى ُؤَالء الْ َق ْوـ َال يَ َك ُ
ادو َف يَػ ْف َق ُهو َف َحديثًا﴾َ ﴿ ،ولَكن الْ ُمنَافق َ
(ٔ) حلية الفقهاء البن فارس (صٖٕ)
(ٕ) ا١تستصفى للغزايل (ص٘)
(ٖ) غريب اٟتديث للحريب (ٕ)ٖٚٙ/

(ٗ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (صٕٗ)ٙ
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غَت ذلك من اآلايت».
وخاض ُب ىذا الباب األصوليوف لتعلقو بفنهم ،فاختلفوا ُب ترجيح ضبطو لغوايً
قاؿ تقي الدين أبو اٟتسن على بن عبد الكاُب السبكي(ٔ)ُ« :ب معٌت الفقو ْتسب
اللغة ثبلثة أقواؿ :أحدىا مطلق الفهم .والثاين فهم األشياء الدقيقة .والثالث فهم غرض
ا١تتكلم من كبلمو ،وقولنا غرض ا١تتكلم من كبلمو إشارة إىل أنو زائد على ٣ترد داللة
اللفظ الوضعية فإنو يشًتؾ ُب معرفتها الفقيو وغَته ٦تن عرؼ الوضع» أ.ىػ.
وأعرض عمن فسره ابلعلم وقد عزاه بدر الدين الزركشي ٞتماعة من أىل
األصوؿ(ٕ) ،ولعلو يصح أف يكوف ىو القوؿ الثاين من تقسيمو ،قاؿ أبو اٟتسن
اآلمدي(ٖ)« :قيل :ىو العلم ،واألشبو أف الفهم مغاير للعلم؛ إذ الفهم عبارة عن جودة
الذىن من جهة هتيئتو القتناص كل ما يرد عليو من ا١تطالب ،وإف مل يكن ا١تتصف بو
عا١تاً كالعامي الفطن ...وعلى ىذا فكل عامل فهم وليس كل فهم عا١تاً» أ.ىػ.
وابلقوؿ الثالث قاؿ الفخر الرازي(ٗ) ،ومن قبلو أبو ا١تظفر السمعاين(٘) ،ومل يرتضو
بدر الدين الزركشي فقاؿ ُب ٖتقيقو(« :)ٙوُب ا﵀كم البن سيده :الفقو العلم ابلشيء
(ٔ) اإلهباج ُب شرح ا١تنهاج السبكي (ٔ)ٕٛ/
(ٕ) البحر ا﵀يط للزركشي (ٔ)ٖٔ/

(ٖ) اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ لآلمدي (ٔ)ٙ/
(ٗ) ا﵀صوؿ ُب أصوؿ الفقو للرازي (ٔ)ٚٛ/
(٘) قواطع األدلة ُب األصوؿ للسمعاين (ٔ)ٕٓ/
( )ٙالبحر ا﵀يط للزركشي (ٔ)ٔ٘-ٖٔ/
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والفهم لو .والظاىر أف مراده هبما واحد وىو الفهم ،ألنو فسر الفهم ٔتعرفة الشيء
ابلقلب(ٔ) ،ومعرفة الشيء ابلقلب ىو العلم بو ،ومثلو قوؿ األزىري :فهمت الشيء
عقلتو وعرفتو ،وأصرح منو قوؿ اٞتوىري :فهمت الشيء فهما علمتو .وظهر هبذا أف
الفهم ا١تفسر بو الفقو ليس فهم ا١تعٌت من اللفظ ،وال فهم غرض ا١تتكلم».
ورد أبنو يوصف ابلفهم حيث ال كبلـ»ٍ .ب قاؿ« :وقاؿ الشيخ أبو
قاؿُ « :
إسحاؽ وصاحب اللباب من اٟتنفية :فهم األشياء الدقيقة ،فبل يقاؿ :فقهت أف
السماء فوقنا .قاؿ القراُب :وىذا أوىل ،و٢تذا خصصوا اسم الفقو ابلعلوـ النظرية،
فيشًتط كونو ُب مظنة ا٠تفاء ،فبل ٭تسن أف يقاؿ :فهمت أف االثنُت أكثر من الواحد،
ومن ٍب مل يسم العامل ٔتا ىو من ضرورايت األحكاـ الشرعية فقيهاً .فإف احتج لو بقولو
وؿ﴾ وقولو﴿ :فَم ِاؿ ىؤ ِ
الء الْ َق ْوِـ ال
ب َما نَػ ْف َقوُ َكثَِتاً ِ٦تا تَػ ُق ُ
َ َُ
تعاىل﴿ :قَالُوا َاي ُش َعْي ُ
ادو َف يَػ ْف َق ُهو َف َح ِديثاً﴾ ،قلنا :ىذا يدؿ على أف الفهم من ا٠تطاب يسمى فقهاً ،ال
يَ َك ُ
على أنو ال يسمى فقهاً إال ما كاف كذلك ،وقد قاؿ تعاىلَ ﴿ :ولََق ْد ذَ َرأْ َان ِٞتَ َهن َم َكثَِتاً
اٞتِ ِن و ِْ
ِ
األنْ ِ
وب ال يَػ ْف َق ُهو َف ِهبَا﴾ وىذا ال ٮتتص ابلفهم من ا٠تطاب ،بل
س َ٢تُْم قُػلُ ٌ
م َن ْ ّ َ
عدـ الفهم مطلقاً من األدلة العقلية والسمعية ،وطرؽ االعتبارٍ .ب ا١تراد من الفهم:

اإلدراؾ ،ال جودة الذىن من جهة هتيئتو القتناص ما يرد عليو من ا١تطالب خبلفاً
لآلمدي .والذىن :عبارة عن قوة النفس ا١تستعدة الكتساهبا اٟتدود الوسطى واآلراء.
وقاؿ ابن سراقة :الفهم عبارة عن إتقاف الشيء ،والثقة بو على الوجو الذي ىو بو عن
نظر ،ولذلك يقاؿ :نظرت ففهمت» انتهىٍ .ب توسع ُب الكبلـ عليو اصطبلحاً.
(ٔ) ا١تخصص البن سيده (ٔ)ٕ٘ٚ/
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ومل ٮتتلف اٟتاؿ ُب ضبط تعريفو ُب العرؼ االصطبلحي قاؿ أبو الوفا ابن
عقيل(ٔ)« :ىو ُب عرؼ قوـ :عبارة عن فهم األحكاـ الشرعية بطريق النظر ،وقاؿ قوـ:
ىو العلم ابألحكاـ الشرعية بطريق النظر واالستنباط» ،وعبارة الرازي(ٕ)« :عبارة عن
العلم ابألحكاـ الشرعية العملية وا١تستدؿ على أعياهنا ْتيث ال يعلم كوهنا من الدين
ضرورة» ،وعرب الزركشي بقولو« :العلم ابألحكاـ الشرعية العملية ا١تكتسب من أدلتها
التفصيلية»(ٖ).






وقولو( :أال أخربكم ابلفقيو حق الفقيو؟) ال يستحق ىذا اللقب  -أعٍت الفقيو -
إال من حاز كماالً ُب اببو ،ولقد انقش الزركشي ادعاء بعضهم أف فعيبلً للمبالغة ىنا

ونفاه معلبلً أنو مقيس غَت ٤توؿ من فاعل .وقاؿ مشس األئمة أبو بكر السرخسي(ٗ):

«٘تاـ الفقو ال يكوف إال ابجتماع ثبلثة أشياء :العلم اب١تشروعات ،واإلتقاف ُب معرفة
ذلك ابلوقوؼ على النصوص ٔتعانيها وضبط األصوؿ بفروعهاٍ ،ب العمل بذلك .فتماـ
ا١تقصود ال يكوف إال بعد العمل ابلعلم ومن كاف حافظاً للمشروعات من غَت إتقاف ُب
ا١تعرفة فهو من ٚتلة الرواة وبعد اإلتقاف إذا مل يكن عامبلً ٔتا يعلم فهو فقيو من وجو
(ٔ) الواضح ُب أصوؿ الفقو (ٔ)ٚ/
(ٕ) ا﵀صوؿ (ٔ)ٚٛ/
(ٖ) البحر ا﵀يط (ٔ)ٔ٘/
(ٗ) أصوؿ السرخسي (ٔ)ٔٓ/
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دوف وجو فخما إذا كاف عامبلً ٔتا يعلم فهو الفقيو ا١تطلق» أ.ىػ.
وبنحو ما قالو قاؿ معاصره أبو اٟتسن علي بن دمحم البزدوي(ٔ)« :علم الفروع وىو
الفقو وىو ثبلثة أقساـ :علم ا١تشروع بنفسو ،والقسم الثاين إتقاف ا١تعرفة بو ،وىو معرفة
النصوص ٔتعانيها وضبط األصوؿ بفروعها والقسم الثالث ىو العمل بو حىت ال يصَت
نفس العلم مقصوداً ،فإذا ٘تت ىذه األوجو كاف فقيهاً»ُ ،ب كبلـ ختمو بقولوٝ« :تاه
فقيهاً لعلمو ٔتا يصلح ؤتا ال يصلح ،والعمل بو ،فمن حوى ىذه اٞتملة كاف فقيهاً
مطلقاً وإال فهو فقيو من وجو دوف وجو» أ.ىػ.
علي  استحقاؽ اللقب ٓتبلؿ ينبغي توافرىا فقاؿ ُب أو٢تا:
وُب أثر الباب علق ٌ

(الذي ال يقنط الناس من رمحة هللا) ،والقنوط ىو «اإلايس من ا٠تَت ،ويقاؿ :شر
الناس الذين يقنطوف الناس من رٛتة هللا ،أي :يؤيسوهنم»(ٕ).

ذلك أف اليخس من رٛتة هللا من كبائر الذنوب ألف اليائس مل يثق ُب ربو ومل يقدره
حق قدره فهو جاىل بصفاتو غَت مؤمن بوعده ،ومن استسلم ليخسو أغلق ابب التوبة
والعودة واإلانبة فليس أمامو إال استمراره على غيو قاؿ رسوؿ هللا ﷺ(ٖ)« :ثبلثة ال
تسخؿ عنهم :رجل انزع هللا رداءه ،فإف رداءه الكربايء وإزاره العزة .ورجل شك ُب أمر
(ٔ) كنز الوصوؿ إىل معرفة األصوؿ (صٗ) طبعة مَت خانة ،وانظره مع شرحو :كشف األسرار (ٔ.)ٕٔ/

(ٕ) هتذيب اللغة ( ،)ٕ٘/ٜوعزاه لصاحب العُت ومل أجده عنده ،هبذا اللفظ
(ٖ) رواه أٛتد ُب ا١تسند ( ،)ٖٙٛ/ٖٜوالبخاري ُب األدب (ص ،)ٕٓٚوالبزار ُب ا١تسند ( ،)ٕٓٗ/ٜوابن
حباف ُب الصحيح (ٓٔ ،)ٕٕٗ/مطوالً ،واقتصر على ا١تثبت أعبله :ابن أيب عاصم ُب السنة
(ٕ ،)ٖٗٙ/والطرباين ُب الكبَت ( )ٖٓٙ/ٔٛمن حديث فضالة بن عبيد بسند حسن.
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هللا .والقنوط من رٛتة هللا» ،وقاؿ عبد هللا بن مسعود « :)ٔ( الكبائر :الشرؾ اب﵁،
واليخس من روح هللا ،والقنوط من رٛتة هللا ،واألمن من مكر هللا».
وجاء ُب كتاب اإلحياء أليب حامد الغزايل« :قاؿ ابن مسعود :ا٢تالك ُب اثنتُت
القنوط والعجب .وإ٪تا ٚتع بينهما ألف السعادة ال تناؿ إال ابلسعي والطلب واٞتد
والتشمَت ،والقانط ال يسعى وال يطلب ،وا١تعجب يعتقد أنو قد سعد وقد ظفر ٔتراده
فبل يسعى .فا١توجود ال يطلب وا﵀اؿ ال يطلب ،والسعادة موجودة ُب اعتقاد ا١تعجب
حاصلة لو ،ومستحيلة ُب اعتقاد القانط ،فمن ىهنا ٚتع بينهما»(ٕ) أ.ىػ.
(ٖ)

وروى القاضي أبو بكر الدينوري

عن علي بن اٟتسُت أنو قاؿ :اي زىري

قنوطك من رٛتة هللا اليت وسعت كل شيء أعظم عليك من ذنبك.
قاؿ أبو حامد الغزايل(ٗ)« :الكبائر على ثبلث مراتب األوىل ما ٯتنع من معرفة هللا
تعاىل ومعرفة رسلو وىو :الكفر ،فبل كبَتة فوؽ الكفر إذ اٟتجاب بُت هللا وبُت العبد
ىو اٞتهل والوسيلة ا١تقربة لو إليو ىو العلم وا١تعرفة وقربو بقدر معرفتو وبعده بقدر
جهلو .ويتلو اٞتهل الذي يسمى كفراً :األمن من مكر هللا والقنوط من رٛتتو ،فإف ىذا
(ٔ) رواه الطرباين ُب الكبَت ( ،)ٔ٘ٙ/ٜمن طرؽ متعددة بعضها صحيح ،وىو ُب شعب اإلٯتاف للبيهقي
(ٕ .)ٖٗٓ/ورواه الطرباين ُب مكارـ األخبلؽ (ص )ٖٜ٘من قوؿ عمار بن ايسر ،ورجالو موثقوف.
(ٕ) إحياء علوـ الدين للغزايل (ٖ)ٖٜٙ/
(ٖ) اجملالسة وجواىر العلم للدينوري ( .)ٜٔ٘/ٙوىو ُب :الطبقات الكربى البن سعد (٘ ،)ٔٙ٘/وأنساب
األشراؼ للببلذري (ٓٔ ،)٘ٓ/وأتريخ الطربي (ٔٔ ،)ٖٙٓ/وأتريخ دمشق البن عساكر
(ٔٗ)ٖٜٛ/
(ٗ) إحياء علوـ الدين (ٗ)ٕٓ/
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أيضاً عُت اٞتهل فمن عرؼ هللا مل يتصور أف يكوف آمناً وال أف يكوف آيساً» أ.ىػ.
وُب التعليق على ما ُحكي عن بعض السلف قو٢تم :أيسك من رٛتة هللا تعاىل

أعظم من ذنبك .يقوؿ أبو طالب ا١تكي(ٔ)« :صدؽ  ألف اإلايس من روح هللا تعاىل
الذي يسًتيح إليو ا١تكروب من الذنوب والقنوط من رٛتة هللا تعاىل اليت يرجوىا ا١تبتلى
ابلذنوب أعظم من ذنوبو وىو أشد من ٚتيع ذنوبو ،ألنو قطع هبواه على صفات هللا
تعاىل ا١ترجوة وحكم على كرـ وجهو بصفتو ا١تذمومة فكاف ذلك من أكرب الكبائر وإف
كانت ذنوبو كبائر» أ.ىػ.
وداعي القنوط ىو :ا١تبالغة ُب ا٠توؼ ،وىو أقرب ١تن ابتلي ابلفقر بسبب :تعدد
ا١تصائب ،وتواليها ،وقلة صربه ،وضعف إٯتانو ،فقد يداخل صاحب ىذا اٟتاؿ «اليخس
من جرب مصابو ،ودرؾ طبلبو ،فيقًتف ْتزف اٟتادثة قنوط اإلايس فبل يبقى معهما صرب
وال يتسع ٢تما صدر .وقد قيل :ا١تصيبة ابلصرب أعظم ا١تصيبتُت»(ٕ) ،واعلم أف «قنوطك
بعد السيئة أحب إىل إبليس من السيئة»(ٖ).
وخطر القنوط يكوف بتغليب ا٠توؼ حىت ٮترج بصاحبو «إىل اليخس وترؾ العمل،
وقطع الطمع من ا١تغفرة ،فيكوف ذلك سبباً للتكاسل عن العمل ،وداعياً إىل االهنماؾ
ُب ا١تعاصي» ،وإ٪تا ا٠توؼ ا﵀مود «ىو الذي ٭تث على العمل ،ويكدر ٚتيع
(ٔ) قوت القلوب أليب طالب (ٔ)ٖٜ٘/
(ٕ) اقتباس من كبلـ ا١تاوردي ُب أدب الدنيا والدين (ص)ٖٓٙ
(ٖ) ا١تدخل البن اٟتاج (ٖ)٘ٛ/
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الشهوات ،ويزعج القلب عن الركوف إىل الدنيا ،ويدعوه إىل التجاُب عن دار الغرور»(ٔ).
وروى البيهقي(ٕ) عن سليماف ا٠تواص أنو قاؿ« :ورأيت جوامع الشر ُب القنوط»،
ذلك أف الشيطاف يدفع اإلنساف إىل تعجل فرج هللا ،ويضغطو اب٢تم والغم ،ويذكره
بضيق حالو وشدتو ،ويظلم عليو عقلو فبل يفكر بطريق للنجاة إال سدىا عليو حىت
يبلغو درجة القنوط.
ولو أتمل ا١تتخمل ُب حاؿ أنبياء هللا تعاىل وما عانوه ُب سبيل نشر دعوة هللا من
مصائب وكيف أف هللا فرج عنهم ُب اٟتُت اليت كتب ٢تم فيها النجاة .وأتمل كيف أهنم
عاشوا أزمنة الكرب ّتميع ما حوتو من أحواؿ وأىواؿ ،وتراىم وقد ضاقوا ذرعاً حىت
أبصحاهبم الذين مل يبلغوا يقُت الرسل برهبم؛ فَتوهنم وقد ساورهتم الشكوؾ ُب خطخ
قرارىم ابتباع رسلهم ،بل رٔتا ظنوا  -أي قطعوا وأيقنوا  -أبف ما وعدىم بو رسلهم مل
يكن سوى كذابً فزادوا هبذا تضييقاً على رسل هللا تعاىل؛ فإىل أين نظر النيب عليو
السبلـ وجد الببلء والشدة حىت حاف وقت فرج كربتهم فخمر هبا ا١توىل سبحانو فكانت.
(ٖ)
ِ
الر ُس ُل َوظَنُّوا أَنػ ُه ْم قَ ْد ُك ِذبُوا
خ
ي
ػ
ت
اس
ا
ذ
إ
ىت
ح
﴿
:
وُب مثل ىذا يقوؿ عز وجل
َ
َس ُّ
َ
ْ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ُت﴾.
صُرَان فَػنُ ّج َي َم ْن نَ َشاءُ َوَال يػَُرُّد َأبْ ُسنَا َع ِن الْ َق ْوـ الْ ُم ْج ِرم َ
َجاءَ ُى ْم نَ ْ
وىذا إبراىيم عليو السبلـ فرج عنو ربو الكرًن بعد ما قذفو قومو ُب النار ،فتخمل

كيف أنو مل يفرج عنو قبلها رغم أف الكرب كاف يتصاعد ،والضيق يزداد ،فهو سبحانو
(ٔ) إحياء علوـ الدين للغزايل (ٗ)ٔٙٙ/

(ٕ) شعب اإلٯتاف للبيهقي (ٕ)ٗٙ٘/
(ٖ) وُب تفسَت اآلية قوؿ آخر أيضاً ،وانظر ٢تا على سبيل ا١تثاؿ :تفسَت الطربي ( ،)ٕٜٜ/ٔٙومعاين القرآف
وإعرابو للزجاج (ٖ ،)ٕٕٔ/تفسَت البغوي معامل التنزيل (ٕ ،)ٜ٘ٔ/وابن عطية ُب ا﵀رر الوجيز
(ٖ.)ٕٛٚ/
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ينظر ويراقب اختبلؼ قومو ُب اختيار عقاهبم لنبيو  -عليو السبلـ  -واستعدادىم
ٟترقو ،وتعاوهنم على ٚتع آلة عذابو ،ومرورىم بو مع كل ذلك عليو ،وال شك أنو
ﷺ كاف يؤذى ابلقوؿ والفعل ُب حاؿ أنو حبيس مقهور ،فلم يزده ذلك إال قرابً
إىل ربو ،وأكثر الناس إذا القى عشر معشار العشَت من ىذا صاح ساخطاً :ماذا
عملت ألانؿ ىذا عياذاً اب﵁ من ضعف اليقُت ،وقلة الصرب ،وسوء األدب مع هللا
ُ
سبحانو.
وإ٪تا عظم خطر القنوط ألنو صفة من ال يؤمن اب﵁ ،فحاؿ مثل ىذا أنو ال يعرؼ
رابً يرجوه ،وال إ٢تاً يدعوه .فبل يتعلق برٛتة ،وال يرجو رضاً ،وال ٮتاؼ سخطاً ،وا١تؤمن
ٮتاؼ هللا ويرجو ما عنده.
تعاظمت ذنوب العبد ولو داخلها كفر وردة فإنو البد أف يعلم أف التوبة
ومهما
ْ
ٕتب ما قبلها ،وأف رٛتة هللا أقرب وأوسع ،قاؿ تعاىل﴿ :قُل ايعِب ِادي ال ِ
َسَرفُوا
ذ
ين أ ْ
ْ َ َ َ َ
الذنُ َ ِ ِ
َعلَى أَنْػ ُف ِس ِه ْم َال تَػ ْقنَطُوا ِم ْن َر ْٛتَِة اَّللِ إِف اَّللَ يَػ ْغ ِفر ُّ
ور
وب َٚت ًيعا إنوُ ُى َو الْغَ ُف ُ
ُ
الرِح ُيم﴾ ،وروى أنس بن مالك  )ٔ( أف رسوؿ هللا ﷺ قاؿ« :قاؿ هللا تبارؾ
وتعاىل :اي ابن آدـ إنك ما دعوتٍت ورجوتٍت غفرت لك على ما كاف فيك وال أابيل ،اي
ابن آدـ لو بلغت ذنوبك عناف السماء ٍب استغفرتٍت غفرت لك ،وال أابيل ،اي ابن آدـ
إنك لو أتيتٍت بقراب األرض خطااي ٍب لقيتٍت ال تشرؾ يب شيئاً ألتيتك بقراهبا مغفرة».
قاؿ رسوؿ هللا ﷺ« :لو يعلم ا١تؤمن ما عند هللا من العقوبة ،ما طمع ُب اٞتنة
أحد ،ولو يعلم الكافر ما عند هللا من الرٛتة ،ما قنط من اٞتنة أحد»(ٕ) ،فا١تؤمن قد
(ٔ) رواه الًتمذي ُب السنن (٘)ٗٗٓ/

(ٕ) رواه أٛتد ُب ا١تسند (ٗٔ ،)ٖٜٔ/والًتمذي ُب السنن (٘ ،)ٗٗٔ/والبزار ُب ا١تسند (٘ٔ ،)ٖٛ/وابن
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اختص أبف يطمع ابٞتنة ،فإذا انتفي الطمع منو ،فقد انتفي عن الكل وكذلك الكافر
٥تتص ابلقنوط ،فإذا انتفي القنوط عنو فقد انتفي عن الكل(ٔ).
قاؿ أبو العباس القرطيب(ٕ)« :قولو تعاىل :أان عند ظن عبدي يب(ٖ) .قيل :معناه
ظن اإلجابة عند الدعاء ،وظن القبوؿ عند التوبة ،وظن ا١تغفرة عند االستغفار ،وظن
قبوؿ األعماؿ عند فعلها على شروطها ٘تسكاً بصادؽ وعده وجزيل فضلو .قلت:
ويؤيده قولو ﷺ« :ادعوا هللا وأنتم موقنوف ابإلجابة»(ٗ) .وكذلك ينبغي للتائب
وا١تستغفر وللعامل أف ٬تتهد ُب القياـ ٔتا عليو من ذلك موقناً أف هللا تعاىل يقبل عملو
ويغفر ذنبو فإف هللا تعاىل قد وعد بقبوؿ التوبة الصادقة واألعماؿ الصاٟتة .فخما لو
عمل ىذه األعماؿ ،وىو يعتقد ،أو يظن أف هللا ال يقبلها وأهنا ال تنفعو فذلك ىو
القنوط من رٛتة هللا واليخس من روح هللا ،وىو من أعظم الكبائر ومن مات على ذلك
وصل إىل ما ظن منو كما قد جاء ُب بعض ألفاظ ىذا اٟتديث :أان عند ظن عبدي
يب فليظن عبدي يب ما شاء» أ.ىػ.

حباف ُب الصحيح (ٕ ،)٘ٙ/من حديث أيب ىريرة وسنده حسن.
(ٔ) الكاشف عن حقائق السنن للطييب ()ٔٛٙٔ/ٙ
(ٕ) ا١تفهم ( ،)٘/ٚوعنو العراقي ُب طرح التثريب ()ٕٖٗ/ٛ

(ٖ) رواه البخاري (٘ٓٗ ،)ٚمسلم (٘ )ٕٙٚمن حديث أيب ىريرة
(ٗ) من حديث أيب ىريرة  رواه :الًتمذي ُب السنن (٘ ،)٘ٔٚ/والبزار ُب ا١تسند ( ،)ٖٓٚ/ٔٚوالطرباين
ُب الدعاء (ص ،)ٖٜوُب أوسط معاٚتو ( ،)ٕٔٔ/واٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٔ ،)ٙٚٓ/ومداره على
صاّب ا١تري ضعفوه.
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دعوت فلم يستجب يل(ٔ) ،ومن أيقن أنو ال
ومن مظاىر القنوط قوؿ الداعي :قد
ُ

(ٕ)

ملجخ من هللا إال إليو كما كاف يقوؿ ﷺ« :ال ملجخ وال منجا منك إال إليك»

ال يقع ُب القنوط ولو خرج منو ما يدؿ عليو ،وُب كتاب هللا تعاىل من مقوؿ ا١تبلئكة
اؿ أَبَشْرُ٘تُ ِوين َعلَى
إلبراىيم عليو السبلـ﴿ :قَالُوا َال تَػ ْو َج ْل إِان نػُبَ ِّشُرَؾ بِغُ َبلٍـ َعلِي ٍم (ٖ٘) قَ َ
ِ
أَ ْف مس ِ ِ
ِِ
ِ
ُت (٘٘)
ٍت الْكبَػُر فَبِ َم تُػبَ ّشُرو َف (ٗ٘) قَالُوا بَشْرَان َؾ ِاب ْٟتَِّق فَ َبل تَ ُك ْن م َن الْ َقانط َ
َ َ
ط ِم ْن َر ْٛتَِة َربِِّو إِال الضالُّو َف﴾ ،فهو  مل يستنكر ذلك قنوطاً من
قَ َ
اؿ َوَم ْن يَػ ْقنَ ُ
رٛتتو سبحانو؛ لكن استبعاداً لو ُب العادة اليت أجراىا هللا عز وجل أنو ال ٭تصل الولد
بعد ٘تكن الشيخوخة واستحكاـ الضعف وا٢ترـ ،فلما أتكد أف ا٠ترب من هللا فرح ٔتا
كاف يرجوه(ٖ).






يبقى بعد تقرير ما سبق :تصور تقنيط الفقيو للناس من رٛتة هللا .وإ٪تا يقع ذلك
من ٍ
مدع للعلم ،أو عابد مشدد على نفسو مل يعبخ بغَته ،ومل يدرؾ خطورة ٛتل
جاىل ٍ
الناس على ما ارتضاه ىو لنفسو .ومن ذلك ما جاء ُب حديث قاتل ا١تائة وفيو يقوؿ
ﷺ(ٗ)« :كاف فيمن كاف قبلكم رجل قتل تسعة وتسعُت نفساً فسخؿ عن أعلم
فدؿ على راىب ،فخاته فقاؿ :إنو قتل تسعة وتسعُت نفساً فهل لو من
أىل األرض ُ
توبة؟ فقاؿ :ال ،فقتلو فكمل بو مائةٍ ،ب سخؿ عن أعلم أىل األرض فدؿ على رجل
(ٔ) وانظر ا١تنتقى للباجي (ٔ)ٖ٘ٚ/
(ٕ) صحيح البخاري ( ،)ٕٗٚومسلم (ٓٔ)ٕٚ
(ٖ) الكشاؼ للز٥تشري (ٕ)ٖ٘ٗ/

(ٗ) رواه البخاري ُب الصحيح (ٓ ،)ٖٗٚومسلم ( )ٕٚٙٙمن حديث أيب سعيد ا٠تدري.
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عامل فقاؿ :إنو قتل مائة نفس فهل لو من توبة؟ فقاؿ :نعم ،ومن ٭توؿ بينو وبُت
التوبة؟» ،اٟتديث.
(ٔ)

ومنو أيضاً ما رواه مسلم ُب الصحيح

عن جندب بن عبد هللا البجلي «أف

رسوؿ هللا ﷺ حدث :أف رجبلً قاؿ :وهللا ال يغفر هللا لفبلف .وإف هللا تعاىل قاؿ:
من ذا الذي يتخىل علي أف ال أغفر لفبلف ،فإين قد غفرت لفبلف ،وأحبطت عملك».
تكميل:
ذكر ابن حجر ا٢تيتمي ُب زواجره(ٕ) القنوط واليخس وسوء الظن اب﵁ ضمن كبائر
الذنوب ،وأفاد أف ٙتة تفصيل دقيق ُب درجة كل منها ،وخلص أبف أو٢تا اليخس ٍب
القنوط ٍب سوء الظن اب﵁ٍ ،ب مثل على ما قرره بقولو« :شخص أيس من وقوع شيء
من أنواع الرٛتة لو مع إسبلمو ،وىذا ىو الذي كبلمنا ىنا فيو ،فهذا اليخس كبَتة اتفاقاً
ألنو يستلزـ تكذيب النصوص القطعية اليت أشران إليهاٍ ،ب ىذا اليخس قد ينضم إليو
حالة ىي أشد منو ،وىي التصميم على عدـ وقوع الرٛتة لو ،وىو القنوط ْتسب ما
دؿ عليو سياؽ :فهو يئوس قنوط(ٖ) .واترة ينضم إليو أنو مع عدـ وقوع رٛتتو لو يشدد
عذابو كالكفار ،وىذا ىو ا١تراد بسوء الظن ىنا» أ.ىػ.




(ٔ) صحيح مسلم (ٕٔ)ٕٙ
(ٕ) الزواجر عن اقًتاؼ الكبائر (ٔ)ٔ٘ٓ/
ٖ
ِ
ط
وس قَػنُو ٌ
( ) يريد قوؿ هللا تعاىلَ ﴿ :وإ ْف َمسوُ الشُّر فَػيَػئُ ٌ
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والثانية قولو( :وال يرخص للمرء ص  معاري هللا) وبُت ىذه واليت قبلها عبلقة
وارتباط ،فينبغي مراعاة الفرؽ الدقيق بينهما فبل ٭تملو تعليق الناس برٛتة هللا واشتغالو
بًتغيبهم بوعد هللا ،إىل ٛتلهم على تسور ٤تارـ هللا وهتوينها لديهم .إذ ال تبلزـ بينهما.
وقولو( :ال يرخص) ،أي ال أيذف و٬تيز .جاء ُب كتاب العُت(ٔ)« :والرخصة:
ترخيص هللا للعبد ُب أشياء خففها عليو .ورخصت لو ُب كذا أذنت لو بعد النهي
عنو»« .وقد رخص لو ُب كذا ترخيصاً ،فًتخص ىو فيو ،أي مل يستقص»(ٕ) ،قاؿ ابن
فارس(ٖ)« :الراء وا٠تاء والصاد أصل يدؿ على لُت وخبلؼ شدة .من ذلك اللحم
الرخص ،ىو الناعم .ومن ذلك الرخص :خبلؼ الغبلء .والرخصة ُب األمر :خبلؼ
التشديد» أ.ىػ.
فإف قيل :كيف ٯتكن للفقيو أف يرخص ُب معصية؟ .وإ٪تا يتصور ذلك فيمن
غلب شهوتو؛ فطلب رضا ا١تستفيت ابٟتيلة والتحايل على الشرع ،و٨تو ىذا ما حكاه
غَت واحد ُب تفسَت قوؿ هللا تعاىل﴿ :واتْل علَي ِهم نَػبخَ ال ِ
آايتِنَا فَانْ َسلَ َخ ِمْنػ َها
اه
ن
ػ
ي
ػ
ت
آ
ي
ذ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ ُ َْ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
َخلَ َد إِ َىل ْاأل َْر ِ
ض
ين (َ٘ )ٔٚولَْو شْئػنَا لََرفَػ ْعنَاهُ هبَا َولَكنوُ أ ْ
فَخَتْػبَػ َعوُ الشْيطَا ُف فَ َكا َف م َن الْغَا ِو َ
ث أَو تَػْتػرْكو يػ ْله ْ ِ
ِ
ِ
واتػبَ َع َىواهُ فَمثَػلُوُ َكمثَ ِل الْ َك ْل ِ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوِـ
ث ذَل َ
ب إِ ْف َْٖتم ْل َعلَْيو يػَْل َه ْ ْ ُ ُ َ َ
َ
َ َ
َ
ال ِ
ِ
ص ِ
ص لَ َعل ُه ْم يَػتَػ َفكُرو َف﴾ ،فذكروا رجبلً صاحب كتاب
ذ
ص الْ َق َ
ين َكذبُوا ِآب َايتنَا فَاقْ ُ
ص َ
َ
وعلم أغراه قومو على نصرة ابطلهم والدعاء على أىل اٟتق ،فاستعمل علمو ليحيك

(ٔ) العُت (ٗ ،)ٔٛ٘/و٨توه ُب ا﵀كم وا﵀يط األعظم (٘)٘ٚ/
(ٕ) الصحاح للجوىري (ٖ)ٔٓٗٔ/

(ٖ) معجم مقاييس اللغة (ٕ)٘ٓٓ/
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حيلة لقومو أمرىم فيها ابلعمل على نشر ا١تعصية ُب صفوؼ ا١تخالف حىت ُٯتنعوا
التوفيق من هللا(ٔ).

أما األخذ ابلرخص ا١تشروعة فهو صريح الفقو ،ومنو ما يروى عن معمر
والثوري(ٕ) أنو قاؿ« :إ٪تا العلم عندان الرخصة ُب فقو [وُب رواية من ثقة] ،فخما التشديد
فيحسنو كل أحد» ،فكل أحد ٭تسن التوقف وا١تنع ،لكن الرخص ال يقدـ عليها إال
فقيو مستنبط ٤تيط ابلنصوص الثابتة ،قاؿ رسوؿ هللا ﷺ« :إف هللا ٭تب أف تؤتى
رخصو كما يكره أف تؤتى معصيتو» .وُب رواية «عزائمو»(ٖ).
قاؿ الفقهاء(ٗ)« :٭ترـ التساىل ُب الفتوى ومن عُرؼ بو حرـ استفتاؤه :فمن
التساىل أف ال يتثبت ويسرع ابلفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر  -فإف
تقدمت معرفتو اب١تسئوؿ عنو فبل أبس اب١تبادرة وعلى ىذا ٭تمل ما نقل عن ا١تاضُت من
مبادرة  -ومن التساىل أف ٖتملو األغراض الفاسدة على تتبع اٟتيل ا﵀رمة أو ا١تكروىة
(ٔ) انظر القصة ُب معامل التنزيل للبغوي (ٖ ،)ٖٕٓ/وتفسَت ابن كثَت (ٖ ،)٘ٓٛ/وٚتع طرقها ابن حجر
ُب بذؿ ا١تاعوف ُب فضل الطاعوف (ص٘ )ٛٚ -ٛدار العاصمة .وإ٪تا ذكرهتا ىنا استئناساً من ابب
التقريب اب١تثاؿ.
(ٕ) رواه ابن عبد الرب ُب التمهيد ( ،)ٔٗٚ/ٛواالستذكار ( ،)ٕٚ٘/ٛعن معمر .ورواه ُب جامع بياف العلم
(ٔ ،)ٚٛٗ/وابن القيسراين ُب كتاب السماع (صٓ )ٜعن الثوري
(ٖ) روي من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة أبسانيد ال ٗتلو من مقاؿ يعضد بعضها بعضاً فيصح إف
شاء هللا .رواه أٛتد ُب ا١تسند (ٓٔ ،)ٔٓٚ/وابن خزٯتة ُب الصحيح (ٕ ،)ٜٚ٘/وابن حباف (ٕ،)ٜٙ/
و( ،)ٗ٘ٔ/ٙو( ،)ٖٖٖ/ٛوغَتىم .ويروى موقوفاً ومقطوعاً أبسانيد صحيحة عن ابن مسعود
ومسروؽ رواىا ابن أيب شيبة ُب ا١تصنف (٘.)ٖٔٚ/
(ٗ) قالو ابن الصبلح ُب أدب ا١تفيت وا١تستفيت (صٔٔٔ) ،وعنو ببل عزو :تلميذه النووي ُب مقدمة اجملموع
شرح ا١تهذب (ٔ ،)ٗٙ/وابن ٛتداف النمَتي ُب صفة الفتوى (صٖٔ) .والبن القيم ُب نقطة األخذ
ابٟتيل كبلماً ٨تواً من ىذا ُب إعبلـ ا١توقعُت (.)ٕٔٗ/ٙ
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والتمسك ابلشبو طلباً للًتخيص ١تن يروـ نفعو أو التغليظ على من يريد ضره .وأما من
صح قصده فاحتسب ُب طلب حيلة ال شبهة فيها لتخليص من ورطة ٯتُت و٨توىا
فذلك حسن ٚتيل :وعليو ٭تمل ما جاء عن بعض السلف من ٨تو ىذا كقوؿ سفياف:
إ٪تا العلم عندان الرخصة من ثقة فخما التشديد فيحسنو كل أحد» أ.ىػ.
(ٔ)

ولرٔتا أيضاً تتبع ا١تفيت رخص العلماء فختى ابلبواقع ،من ذلك ما راه البيهقي

عن القاضي إٝتاعيل بن إسحاؽ بن إٝتاعيل بن ٛتاد بن زيد بن درىم أنو قاؿ:
«دخلت على ا١تعتضد فدفع إيل كتاابً نظرت فيو وكاف قد ٚتع لو الرخص من زلل
العلماء وما احتج بو كل منهم لنفسو فقلت لو :اي أمَت ا١تؤمنُت مصنف ىذا الكتاب
رويت ،ولكن من
زنديق .فقاؿ :مل تصح ىذه األحاديث؟! قلت :األحاديث على ما ْ

أابح ا١تسكر مل يبح ا١تتعة ،ومن أابح ا١تتعة مل يبح الغناء وا١تسكر ،وما من عامل إال ولو

زلة ،ومن ٚتع زلل العلماء ٍب أخذ هبا ذىب دينو .فخمر ا١تعتضد فخحرؽ ذلك الكتاب»
أ.ىػ.
وسبق الكبلـ عن موقف أىل العلم من اٟتيل ٖتت األثر رقم (ٖٓٔ).
فخرجنا بذلك أف الفقيو ىو من توسط واعتدؿ ،وعرؼ مقاصد الشرع فلم
٬تاوزىا ،قاؿ الشاطيب(ٕ)« :ا١تفيت البالغ ذروة الدرجة :ىو الذي ٭تمل الناس على
ا١تعهود الوسط فيما يليق ابٞتمهور ،فبل يذىب هبم مذىب الشدة ،وال ٯتيل هبم إىل
(ٔ) السنن الكربى للبيهقي (ٓٔ ،)ٕٔٔ/وذكرىا ُب ترٚتة ا١تعتضد :الذىيب ُب السَت (ٖٔ ،)ٗٙ٘/ابن كثَت
ُب البداية والنهاية (ٗٔ.)ٚٓٔ/

(ٕ) ا١توافقات للشاطيب (٘)ٕٚٙ/
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طرؼ اال٨تبلؿ .والدليل على صحة ىذا أنو الصراط ا١تستقيم الذي جاءت بو الشريعة؛
فإنو قد مر أف مقصد الشارع من ا١تكلف اٟتمل على التوسط من غَت إفراط وال
تفريط ،فإذا خرج عن ذلك ُب ا١تستفتُت خرج عن قصد الشارع ،ولذلك كاف ما خرج
عن ا١تذىب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخُت» أ.ىػ.
وقولو :فيما يليق ابٞتمهور ،فيو إشارة إىل اعتبار تفريق ا١تفيت بُت ما ٮتتاره لنفسو
من شدة تورعاً وتقى؛ أال يلزـ هبا غَته ُب الفتوة ،كذا ما يًتخص بو ٟتاجة تقدر
بقدرىا أال يظهرىا على ا١تؤل فيطلع عليها العامة فتؤخذ عنو وتنسب لو مذىباً.
ورب عامل شوىد على عمل نص ىو أو غَته على قبحو ،ذلك ألنو «٬توز أف
يكوف فعلو جرايً على العادة من غَت أتمل فيو ،وال نظر وال اعتقاد .و٢تذا قاؿ بعض
السلف :أضعف العلم الرواية ،يعٍت أف يقوؿ :رأيت فبلانً يفعل كذا ،ولعلو قد فعلو
ساىياً وقاؿ إايس بن معاوية(ٔ) :ال تنظر إىل عمل الفقيو ولكن سلو يصدقك»(ٕ).
وعن أثر الباب سئل سفياف بن عيينة فقاؿ« :صدؽ .ال يكوف الًتخيص إال ُب
ا١تستقبل ،وال التقنيط إال فيما مضى»(ٖ) ،أي أف الًتخيص إذف وٝتاح بفعل ما مل يقع
بعد ،والتقنيط والتيئيس يكوف من فعل وجرـ قد مضى .وهللا تعاىل أعلم.






(ٔ) رواه وكيع الضيب ُب أخبار القضاة (ٔ )ٖ٘ٓ/بلفظ« :ال تنظر إىل ما يعمل الفقيو فإنو يصنع األشياء
يكرىها ولكن سلو ٮتربؾ ابٟتق»
(ٕ) الفتاوى الكربى البن تيمية ( ،)ٗٛ/ٙو٨تو ىذا ُب ا١توافقات (٘ ،)ٖٔ٘/االعتصاـ (ٕٜٔٓ/ؤ)ٔٛ
للشاطيب
(ٖ) رواه أبو نعيم ُب ترٚتة ابن عيينة من حلية األولياء وطبقات األصفياء ()ٕٜٛ/ٚ
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قولو( :وال يدع القرآن رغبة إىل غَته) ،أي وال يدع الفقيو القرآف ميبلً وحباً
وحرصاً وطمعاً وطلباً لغَته ،وينبغي أف ُ٭تمل الكبلـ ىنا على عمل الفقيو ُب
استنباطاتو وما يعتمده من الدالالت ،فبل يعدؿ إىل أقواؿ العلماء وآاثرىم وما خلفوه
من علم فيقلدىا ُب الفتيا ،بل يكوف ٣تتهداً ال أيخذ ُب ا١تسخلة بغَت نص شرعي من
كتاب هللا أوالً أو سنة رسولو ﷺ ،فإهنا ٦تا أمر هبا القرآف.
استحسنت ىذا ا﵀مل ١تناسبتو ما قبلو .ولرٔتا قيل :يصح أف يراد أال يدع
وإ٪تا
ُ
القرآف تبلوتو وحفظو تعبداً ،ويذىب ليقدـ غَته؛ كاالشتغاؿ ابألدب و٨توه ٦تا ال يتعلق
ابلشريعة من العلوـ ،فإهنا تؤخذ ٔتقدار اٟتاجة .فعليو أف يكوف دائم الطلب ُب السعي
لزايدة علمو .فبل يشتغل ٓتارج عن العلم.
والكبلـ عن الفقيو ا١تشتغل ابلعلم فينبغي أال ُٮترج عنو ،أما أف يقاؿ :لعل ا١تراد ال
يًتؾ القرآف إىل األغاين والنشيد؛ فليس ىذا ٦تا ُٮتاطب بو الفقيو وهللا تعاىل أعلم.
قولو( :إنو ال خَت ص  عبادة ال علم فيها) نفى ا٠تَتية عن عبادة تقوـ على
اٞتهل ،وىذا ألنو رٔتا تعبد هللا اٞتاىل ٔتا ال يرضاه سبحانو وتعاىل ،أو ٔتا ال يصلح أف
يكوف قربة ،ومثلو من يتورع وٯتتنع عما أحل هللا تقرابً إىل هللا عز وجل ،وقد أحل هللا
سبحانو لنا اٟتبلؿ كي نتقرب إليو ابالستمتاع بو وشكره عليو.
أو كمن يشدد على نفسو العبادة وقد غاب عنو ا١تقصد الشرعي منها ،ومنو
حديث الثبلثة الرىط الذين جاءوا إىل بيوت أزواج النيب ﷺ يسخلوف عن عبادة
النيب ﷺ فلما أُخربوا كخهنم تقالوىا ،فقالوا :وأين ٨تن من النيب ﷺ؟ قد غفر
لو ما تقدـ من ذنبو وما أتخر قاؿ أحدىم :أما أان فإين أصلي الليل أبداً ،وقاؿ آخر:
أان أصوـ الدىر وال أفطر ،وقاؿ آخر :أان أعتزؿ النساء فبل أتزوج أبداً ،فجاء رسوؿ هللا
ٓٔ٘
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ﷺ إليهم ،فقاؿ« :أنتم الذين قلتم كذا وكذا ،أما وهللا إين ألخشاكم ﵁ وأتقاكم
لو ،لكٍت أصوـ وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس
مٍت»(ٔ).
قولو( :وال خَت ص  علم ال فقو فيو) ال خَت ُب العلم الذي ال فقو فيو ،أي ال
خَت ُب ٚتع علم ببل آلة ٘تكن من استعمالو ،فما فائدة أف يشتغل ا١تتعلم ّتمع العلوـ
بغَت تنقيح وتصنيف ما يفيده للعمل هبا؟ ،قاؿ أبو الفرج ابن اٞتوزي(ٕ)« :فمن ذلك
أف أحدىم يشتغل ابلقراءات الشاذة وٖتصيلها فيفٍت أكثر عمره ُِب ٚتعها وتصنيفها
واألقراء هبا ويشغلو ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات فرٔتا رأيت إماـ مسجد
يتصدى لئلقراء وال يعرؼ ما يفسد الصبلة».
قاؿ :وقد «كاف الفقهاء ُب قدًن الزماف ىم أىل القرآف واٟتديث فما زاؿ األمر
يتناقص حىت قاؿ ا١تتخخروف :يكفينا أف نعرؼ آايت األحكاـ من القرآف وأف نعتمد
على الكتب ا١تشهورة ُب اٟتديث كسنن أيب داود و٨توىاٍ ،ب استهانوا هبذا األمر أيضاً
وصار أحدىم ٭تتج آبية ال يعرؼ معناىا وْتديث ال يدري أصحيح ىو أـ ال؟ ورٔتا
اعتمد على قياس يعارضو حديث صحيح وال يعلم لقلة التفاتو إىل معرفة النقل وإ٪تا
الفقو استخراج من الكتاب والسنة فكيف يستخرج من شيء ال يعرفو؟»(ٖ) أ.ىػ.

(ٔ) رواه البخاري ُب الصحيح (ٖ ،)٘ٓٙومسلم (ٔٓٗٔ)
(ٕ) تلبيس إبليس البن اٞتوزي (صٔٓٔ)
(ٖ) تلبيس إبليس البن اٞتوزي (صٖٓٔ)
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قولو( :وال خَت ص  قراءة ال تدبر معها) ،يريد قراءة القرآف خاصة ،ويدؿ على ما
قاؿ قوؿ هللا تعاىل﴿ :أَفَ َبل يػتَ َدبػرو َف الْ ُقرآ َف أ َْـ َعلَى قُػلُ ٍ
وب أَقْػ َفا ُ٢تَا﴾ ،وقولو سبحانو:
ْ
َ ُ
ِ
ِ ِِ
ِِ
اختِ َبلفًا َكثِ ًَتا﴾ ،وقولو عز
﴿أَفَ َبل يَػتَ َدبػُرو َف الْ ُقْرآ َف َولَ ْو َكا َف م ْن عْند َغ َِْت اَّلل لََو َج ُدوا فيو ْ
وجل﴿ :أَفَػلَ ْم يَدبػُروا الْ َق ْوَؿ﴾.

التدبر :التخمل(ٔ) والتفكر(ٕ) والنظر ،قاؿ أبو بكر العزيري السجستاين(ٖ)« :يقاؿ:

تدبرت األمر ،أي نظرت ُب عاقبتو ،والتدبَت ىو قيس دبر الكبلـ بقبلو لينظر ىل
ُ
ٮتتلف؟ ٍب جعل كل ٘تييز تدبَتاً» أ.ىػ.

وقاؿ أبو ىبلؿ العسكري ُب الفرؽ بُت التدبر والتفكر(ٗ)« :التدبر تصرؼ القلب
ابلنظر ُب العواقب .والتفكر تصرؼ القلب ابلنظر ُب الدالئل» أ.ىػ.
فا١تقصود من تبلوة كتاب هللا عز وجل فهمو؛ ألف الفهم طريق العمل بو ،ولن
ِ
ك ُمبَ َارٌؾ لِيَدبػُروا
اب أَنْػَزلْنَاهُ إِلَْي َ
يصل القارئ إىل ىذا ٔتجرد القراءة كما ىو معلوـ ﴿كتَ ٌ
آايتِِو ولِيػتَ َذكر أُولُو ْاألَلْب ِ
اب﴾« ،وتدبر الكبلـ إ٪تا ينتفع بو إذا فُهم ،وقاؿ [سبحانو]:
َ
َ ََ َ
آان َعَربِيًّا لَ َعل ُك ْم تَػ ْع ِقلُو َف﴾(٘)».
﴿إِان َج َع ْلنَاهُ قُػْر ً
(ٔ) مشس العلوـ لنشواف اٟتمَتي (ٗ)ٕٕٓٚ/
(ٕ) قالو اٞتوىري ُب الصحاح (ٕ)ٙ٘٘/

(ٖ) غريب القرآف (صٕٗ٘) ،وعنو ببل عزو أبو حياف ُب ٖتفة األريب ٔتا ُب القرآف من الغريب (صٕٕٔ).
وانظر الغريبُت للهروي (ٕ)ٙٔ٘/
(ٗ) الفروؽ اللغوية (ص٘)ٚ
(٘) ٣تموع فتاوى ابن تيمية (٘ٔ)ٔٓٛ/
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وت السماو ِ
ويقوؿ سبحانو وتعاىل﴿ :أَوَمل يػْنظُروا ُِب ملَ ُك ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
َ
ض َوَما َخلَ َق اَّللُ
ََ
َْ َ ُ
ٍ
ض واختِ َبل ِ
ؼ اللي ِل والنػها ِر َآلاي ٍ
ِ
ِ
ت ِأل ِ
ُويل
م ْن َش ْيء﴾﴿ ،إِف ُِب َخ ْل ِق الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
ْ َ َ َ
ْاألَلْب ِ
اعتَِربُوا َايأ ِ
صا ِر﴾ ،يقوؿ تقي الدين(ٔ)« :وىذا
اب﴾ ،وقاؿ سبحانو﴿ :فَ ْ
ُويل ْاألَبْ َ
َ
كثَت ُب القرآف أيمر وٯتدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر واالعتبار والفقو والعلم والعقل

والسمع والبصر والنطق و٨تو ذلك من أنواع العلم وأسبابو وكمالو ،ويذـ أضداد ذلك»
أ.ىػ.
وُب كتاب ا١تدارج لشمس الدين ابن قيم اٞتوزية(ٕ)« :وأما التخمل ُب القرآف فهو
ٖتديق انظر القلب إىل معانيو ،وٚتع الفكر على تدبره وتعقلو ،وىو ا١تقصود إبنزالو ،ال
٣ترد تبلوتو ببل فهم وال تدبر» ،قاؿ« :فليس شيء أنفع للعبد ُب معاشو ومعاده،
وأقرب إىل ٧تاتو من تدبر القرآف ،وإطالة التخمل فيو ،وٚتع الفكر على معاين آايتو،
فإهنا تطلع العبد على معامل ا٠تَت والشر ْتذافَت٫تا ،وعلى طرقاهتما وأسباهبما وغاايهتما
وٙتراهتما ،ومآؿ أىلهما .وتتل ُب يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوـ النافعة ،وتثبت
قواعد اإلٯتاف ُب قلبو ،وتشيد بنيانو وتوطد أركانو ،وتريو صورة الدنيا واآلخرة واٞتنة
والنار ُب قلبو ،وٖتضره بُت األمم ،وتريو أايـ هللا فيهم ،وتبصره مواقع العرب ،وتشهده
عدؿ هللا وفضلو ،وتعرفو ذاتو ،وأٝتاءه وصفاتو وأفعالو ،وما ٭تبو وما يبغضو ،وصراطو
ا١توصل إليو ،وما لسالكيو بعد الوصوؿ والقدوـ عليو ،وقواطع الطريق وآفاهتا ،وتعرفو
النفس وصفاهتا ،ومفسدات األعماؿ ومصححاهتا وتعرفو طريق أىل اٞتنة وأىل النار
(ٔ) كتاب االستقامة البن تيمية (ٕ)ٜٔ٘/

(ٕ) مدراج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد وإايؾ نستعُت البن القيم (ٔ)ٔ٘ٓ -ٜٗٗ/
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وأعما٢تم ،وأحوا٢تم وسيماىم ،ومراتب أىل السعادة وأىل الشقاوة ،وأقساـ ا٠تلق
واجتماعهم فيما ٬تتمعوف فيو ،وافًتاقهم فيما يفًتقوف فيو.
وابٞتملة تعرفو الرب ا١تدعو إليو ،وطريق الوصوؿ إليو ،وما لو من الكرامة إذا قدـ
عليو .وتعرفو ُب مقابل ذلك ثبلثة أخرى :ما يدعو إليو الشيطاف ،والطريق ا١توصلة إليو،
وما للمستجيب لدعوتو من اإلىانة والعذاب بعد الوصوؿ إليو ...فإف معاين القرآف
دائرة على التوحيد وبراىينو ،والعلم اب﵁ وما لو من أوصاؼ الكماؿ ،وما ينزه عنو من
ٝتات النقص ،وعلى اإلٯتاف ابلرسل ،وذكر براىُت صدقهم ،وأدلة صحة نبوهتم،
والتعريف ْتقوقهم ،وحقوؽ مرسلهم ،وعلى اإلٯتاف ٔتبلئكتو ،وىم رسلو ُب خلقو وأمره،
وتدبَتىم األمور إبذنو ومشيئتو ،وما جعلوا عليو من أمر العامل  »...إىل آخر ما ذكره
رٛتو هللا تعاىل.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:م م
[ٗٗٔ  ]-محدثـا مأبو مخقـؿة مثـا مجرؼر مسن مظقث مسن مذباػد مسن مابن مسؿرم
ضال:مؼامأؼفاماظـاسمالمتلأظوامسؿامملمؼؽنمصإنمسؿرمطانمؼؾعنم-مأومؼلبم-معنمؼلألم
سؿامملمؼؽن .م
سنده ضعيف ألجل ليث بن أيب سليم ،وابقي رجالو ثقات .ورواه من طريق
ا١تصنف :ا٠تطيب ،وابن عبد الرب(ٔ).
واختلف فيو على ليث فرواه شريك بن أيب ٪تر عن ليث عن انفع عن ابن
عمر(ٕ) .ورواه شريك النخعي عن ليث عن طاوس عن ابن عمر(ٖ).
(ٗ)

ورواه الدارمي

فقاؿ« :أخربان مسلم بن إبراىيم حدثنا ٛتاد بن يزيد ا١تنقري

حدثٍت أيب ،قاؿ :جاء رجل يوماً إىل ابن عمر  فسخلو عن شيء ال أدري ما ىو،
فقاؿ لو :ابن عمر :ال تسخؿ عما مل يكن ،فإين ٝتعت عمر بن ا٠تطاب  يلعن من
سخؿ عما مل يكن».

(ٔ) الفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ ،)ٖٔ/وجامع بياف العلم وفضلو (ٕ)ٔٓٙٚ/
(ٕ) الفقيو وا١تتفقو (ٕ)ٕٔ/
(ٖ) جامع بياف العلم البن عبد الرب (ٕ ،)ٔٓ٘ٗ/واالستذكار ( )٘ٛٔ/ٛلو
(ٗ) سنن الدرامي (ٔ)ٕٕٗ/
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ٛتاد بن يزيد ىنا ىو ابن مسلم ا١تنقري ترجم لو البخاري ُب التاريخ ،ومسلم ُب
(ٔ)
الكٌت ،وابن أيب حاًب ُب اٞترح والتعديل ،وا٠تطيب ُب ا١تتشابو  ،ومل يذكروا فيو جرحاً

وال تعديبلً ،وذكره ابن حباف ُب الثقات(ٕ) ،وقاؿ البزار(ٖ)« :بصري روى عنو ٚتاعة»،
ومل يعرفو ا٢تيثمي فقاؿ« :مل أجد من ذكره»(ٗ) ،وقاؿ الذىيب ُب ترٚتتو من أتريخ
اإلسبلـ« :وىو شيخ مل يضعف»(٘) .وأما أبوه يزيد فلو ترٚتة ُب أتريخ البخاري وثقات
ابن حباف( ،)ٙذكرا فيها روايتو عن ابن عمر.
ومثل ىذا اإلسناد ال ينبغي أف يُعد ُب الصحيح ،إال أف الشيخ األلباين رٛتو هللا

قاؿ ُب ضعيفتو(« :)ٚإسناد صحيح عنو ،وىو والد ٛتاد بن زيد بن درىم األزدي
اٟتافظ وقد وثقو ابن حباف ،وروى عنو ابناه ٛتاد ىذا ،وسعيد» أ.ىػ.
ولعل سبب ىذا الوىم منو  -رٛتو هللا تعاىل  -وقوع تصحيف ُب نسخة الدارمي
لديو ،ومسلم بن إبراىيم فقد روى عن كبل اٟتمادين .والشيخ رٛتو هللا ال ٬تهل حاؿ

(ٔ) التاريخ الكبَت (ٖ ،)ٕٔ/والكٌت واألٝتاء ١تسلم (ٕ ،)ٜٕٔ/واٞترح والتعديل (ٖ ،)ٔ٘ٔ/اتيل تلخيص
ا١تتشابو (ٕ ،)ٜٙٓ/وموضح أوىاـ اٞتمع والتفريق (ٔ.)ٜٔ/
(ٕ) الثقات البن حباف ()ٕٜٔ/ٙ
(ٖ) مسند البزار (ٔ)ٖٚٓ/
(ٗ) ٣تمع الزوائد للهيثمي (ٖ ،)ٜٔٚ/و(٘)ٖٔٚ/
(٘) أتريخ اإلسبلـ (ٖ)ٔ٘ٔ/
( )ٙالتخريخ الكبَت للبخاري ( ،)ٖ٘ٛ/ٛوثقات ابن حباف (٘)٘ٗ٘/
( )ٚسلسلة األحاديث الضعيفة وا١توضوعة (ٕ)ٕٛٛ( )ٕٛٚ/
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صاحب الًتٚتة فإنو قد ذكر جل ما سقتُو ىنا من ترٚتتو ُب صحيحتو(ٔ) ،ومل يصحح

لو.

  
قولو( :اي أيها الناس ال تسألوا عما مل يكن) ،مضى الكبلـ عن هني السلف عن
السؤاؿ عما مل يكن(ٕ) ،وقولو( :فإن عمر كان يلعن  -أو يسب  -من يسأل عما مل
يكن) اللعن كلمة استعملتها العرب ُب إطبلؽ العيب والشتم على ا١تخاطب ،فلما جاء
اإلسبلـ أضيفت إىل هللا تعاىل فقلبت دعاء ،ومن ىنا اختصت ْتكم شرعي أنٌب عليو.
«وأصل اللعن :الطرد واإلبعاد من هللا عز وجل .فخما ىو من ا٠تلق فللسب
والدعاء على ا١تلعوف»(ٖ) ،وجاء ُب كتاب العُت(ٗ)« :اللعن :التعذيب ،وا١تلعن:
ا١تعذب ،واللعُت ا١تشتوـ ا١تسبوب .لعنتو :سببتو .ولعنو هللا :ابعده .واللعُت :ما يتخذ
ُب ا١تزارع كهيئة رجل(٘) .واللعنة ُب القرآف :العذاب .وقو٢تم :أبيت اللعن ،أي :ال أتٌب
أمرا تلحى عليو وتلعن» ،زاد األزىري(« :)ٙوقاؿ غَته :اللعن :الطرد واإلبعاد .ومن
أبعده هللا مل تلحقو رٛتتو وخلد ُب العذاب ...وٝتعت العرب تقوؿ :فبلف يتبلعن علينا
إذا كاف يتماجن وال يرتدع عن سوء ويفعل ما يستحق بو اللعن ...وقاؿ الفراء :اللعن:
(ٔ) سلسلة األحاديث الصحيحة ()ٕٕٖٙ( )ٕٕٔ/ٙ
(ٕ) األثر (٘)ٚ
(ٖ) قالو أبو موسى ا١تديٍت ُب اجملموع ا١تغيث (ٖ ،)ٖٖٔ/وبنحوه ُب هناية ٣تد الدين ابن األثَت (ٗ)ٕ٘٘/

(ٗ) العُت (ٕ)ٕٔٗ-ٔٗٔ/
(٘) يريد ما يسمى ابلفزاعة كما ُب أساس الببلغة للز٥تشري (ٕ)ٔٚٔ/
( )ٙهتذيب اللغة لؤلزىري (ٕ ،)ٕٗٔ-ٕٗٓ/و٨توه ُب الصحاح للجوىري ( ،)ٕٜٔٙ/ٙومعجم مقاييس
ابن فارس (٘ ،)ٕٕ٘/وا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٕ)ٔ٘ٛ/
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ا١تسخ أيضاً قاؿ هللا تعاىل﴿ :أَو نػَْلعنَػهم َكما لَعنا أَصحاب السب ِ
ت﴾ أي ٪تسخهم.
ْ َ ُْ َ َ ْ َ َ ْ
قاؿ :واللعُت :ا١تخزي ا١تهلك أيضاً .وُب اٟتديث :ال يكوف ا١تؤمن لعاانً .أي ال يكوف
كثَت اللعن للناس».
وكاف قاؿ قبلو« :قاؿ أىل اللغة :لعنهم هللا ،أي أبعدىم هللا .واللعن :اإلبعاد وقاؿ
الشماخ:
ذَ إإإإإإٌتنمإإإإإلمنِْل َ َإإإإإإانو َىَُإإإإإ ن إإإإإإل ن ن
ن

َإإإإإا نِْإإإإإ ِّ ل نتَاٌْجإإإإإيفنِْ مإإإإإ من ن
ن

أراد :مقاـ الذئب اللعُت الطريد كالرجل .ويقاؿ :أراد :مقاـ الذئب الذي ىو
كالرجل اللعُت ،وىو ا١تنفي .والرجل اللعُت ال يزاؿ منتبذاً عن الناس ،شبو الذئب بو.
وكل من لعنو هللا فقد أبعده عن رٛتتو واستحق العذاب فصار ىالكاً».
«وا١تلعوف عند العرب :ا١تطرود ،إذا قالت العرب :لعن هللا فبلانً ،فمعناه :طرده
هللا .وكذلك :على الكافر لعنة هللا ،فمعناه :عليو طرد هللا»(ٔ) ،قاؿ الراغب(ٕ)« :اللعن:
الطرد واإلبعاد على سبيل السخط ،وذلك من هللا تعاىل ُب اآلخرة عقوبة ،وُب الدنيا
انقطاع من قبوؿ رٛتتو وتوفيقو ،ومن اإلنساف دعاء على غَته» أ.ىػ.

(ٔ) قالو األنباري ُب الزاىر ُب معرفة كبلـ الناس (ٔ)٘ٚ/
(ٕ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (صٔٗ)ٚ

٘ٔٛ
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إذاً فاللعن إف أضيف إىل هللا فهو إخبار عن انقطاع رٛتة هللا على ا١تعُت ا١توجو لو
اللعن وحلوؿ سخط هللا عليو وطرده من رٛتتو ،وىو هبذا حكم ضمٍت لو ابلنار ،و١تا
كاف ىذا مآلو وىو ٦تا يتناَب مع قواعد الشريعة ،ألنو من التخيل على هللا ابلغيب،
واٟتكم ابٞتهل ،هني عنو أشد النهي.
أما لو كاف من ا٠تلق ُب بعضهم فهو من السباب والشتم ،وىذا لفظ ٣تمل قد
يكوف فسقاً .وقد يعرب بو عن السخط واإلغبلظ ُب اٞتواب مع عدـ تكلف احًتاـ
ا١تخاطب.
فمن األوؿ :قوؿ النيب ﷺ(ٔ)« :ولعن ا١تؤمن كقتلو» ،قاؿ ابن بطاؿ(ٕ)« :فيو
أتويبلف ،قاؿ ا١تهلب :وىو معٌت قوؿ الطربي :اللعن ُب اللغة ىو اإلبعاد فمن لعن
مؤمناً فكخنو أخرجو من ٚتاعة اإلسبلـ فخفقدىم منافعو وتكثَت عددىم فكاف كمن
أفقدىم منافعو بقتلو ...والتخويل اآلخر :أف هللا حرـ لعن ا١تؤمن كما حرـ قتلو فهما
سواء ُب التحرًن» أ.ىػ.
«وذلك ألف القتل ىو إعدامو من الدنيا بفعل ،واللعن ىو إعدامو من اٞتنة بقوؿ.
وُب ذلك إٍب عظيم يعادؿ قتلو»(ٖ) .وليس اللعن من كماؿ صفة ا١تؤمن قاؿ رسوؿ هللا

(ٔ) رواه البخاري ُب الصحيح (٘ٓٔ ،)ٙومسلم (ٓٔٔ) ،من حديث اثبت بن الضحاؾ
(ٕ) شرح البخاري ( ،)ٔٓٗ/ٙوقد ٠تص كبلمو كثَت من الشراح منهم :عياض ُب إكماؿ ا١تعلم (ٔ،)ٖٜٔ/
القرطيب ُب ا١تفهم (ٔ)ٖٔٗ/
(ٖ) عارضة األحوذي البن العريب ()ٔٚٙ/ٛ
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ﷺ« :ال ينبغي لصديق أف يكوف لعاانً»(ٔ) ،وقاؿ رسوؿ هللا ﷺ« :ال يكوف
اللعانوف شفعاء وال شهداء ،يوـ القيامة»(ٕ).

ومن الثاين قوؿ النيب ﷺ «سباب ا١تسلم فسوؽ»(ٖ) .ومن الثالث :أثر
الباب ،ومنو قوؿ سامل بن عبد هللا بن عمر بن ا٠تطاب« :أف عبد هللا بن عمر قاؿ:
ٝتعت رسوؿ هللا ﷺ يقوؿ :ال ٘تنعوا نساءكم ا١تساجد إذا استخذنكم إليها .قاؿ:
فقاؿ ببلؿ بن عبد هللا :وهللا لنمنعهن ،قاؿ :فخقبل عليو عبد هللا :فسبو سباً سيئاً ما
ٝتعتو سبو مثلو قط وقاؿ :أخربؾ عن رسوؿ هللا ﷺ وتقوؿ :وهللا لنمنعهن»(ٗ).
ومضى ُب األثر رقم ( )ٚٚنقل كبلـ طويل عن ا٠تطيب ُب السؤاؿ عن ا١تسائل
قبل وقوعها ،واب﵁ تعاىل التوفيق.

(ٔ) صحيح مسلم ( ،)ٕٜ٘ٚعن أيب ىريرة
(ٕ) صحيح مسلم ( ،)ٕٜ٘ٛعن أيب الدرداء
(ٖ) صحيح البخاري ( ،)ٗٛومسلم (ٗ ،)ٙعن ابن مسعود

(ٗ) صحيح مسلم (ٕٗٗ) .وُب بعض ألفاظو ورد فيها التصريح بلعنو كخوسط معاجم الطرباين (ٔ)ٗٗ/

ٕٓ٘
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[٘ٗٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامػشقممسنمإمساسقلمبنمداملمسنمحؾقبمبنم
أبيمثابتمضال:معنماظلـةمإذامحدثماظرجلماظؼوممأنمؼؼؾلمسؾقفممسنقعاً موالمرنصم
أحداًمدونمأحد.م م
سنده صحيح لوال عنعنة ىشيم .ومن طريق ىشيم رواه :ابن اٞتعد ،وأبو نعيم،
وا٠تطيب(ٔ).






قولو( :من السنة) السنة :الطريقة ،والسَتة(ٕ) .قاؿ األزىري(ٖ)« :قاؿ مشر :السنة
ُب األصل سنة الطريق .وىو طريق سنو أوائل الناس فصار مسلكاً ١تن بعدىم .وسن
فبلف طريقاً من ا٠تَت يسنو :إذا ابتدأ أمراً من الرب مل يعرفو قومو ،فاستنوا بو وسلكوه،
 ...وقاؿ مشر :قاؿ ابن مشيل :سنن الرجل :قصده و٫تتو» أ.ىػ.

(ٔ) مسند علي بن اٞتعد (ٔ ،)ٜٙ/وحلية األولياء أليب نعيم (٘ ،)ٙٔ/واٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب
السامع (ٖٔٓ٘/ؤٔٗ)
(ٕ) اٞتوىري ُب الصحاح (٘)ٕٖٜٔ-ٕٖٔٛ/
(ٖ) هتذيب اللغة (ٕٔ)ٕٔٓ/

ٕٔ٘
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وقاؿ ابن سيده(ٔ)« :وسنة هللا أحكامو وأمره وهنيو ،ىذه عن اللحياين ،وسنها هللا
اس أَ ْف
للناس بينها ،والسنة :السَتة حسنة كانت أو قبيحة وقولو تعاىلَ ﴿ :وَما َمنَ َع الن َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ُت﴾» أ.ىػ.
يػُ ْؤمنُوا إِ ْذ َجاءَ ُى ُم ا ْ٢تَُدى َويَ ْستَػ ْغفُروا َربػ ُه ْم إِال أَ ْف َأتْتيَػ ُه ْم ُسنةُ ْاألَول َ

ويؤيده قوؿ رسوؿ هللا ﷺ« :لتتبعن سنن من كاف قبلكم ،شرباً شرباً وذراعاً
بذراع ،حىت لو دخلوا جحر ضب تبعتموىم قلنا :اي رسوؿ هللا ،اليهود والنصارى؟ قاؿ:
فمن»(ٕ) ،وقولو ﷺ« :من سن ُب اإلسبلـ سنة حسنة ،فعمل هبا بعده ،كتب لو
مثل أجر من عمل هبا ،وال ينقص من أجورىم شيء ،ومن سن ُب اإلسبلـ سنة سيئة،
فعمل هبا بعده ،كتب عليو مثل وزر من عمل هبا ،وال ينقص من أوزارىم شيء»(ٖ).
ت ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم ُسنَ ٌن فَ ِسَتُوا ُِب ْاأل َْر ِ
ض
وُب الكبلـ على قولو تعاىل﴿ :قَ ْد َخلَ ْ
ِ
ِ
ُت﴾ يقوؿ أبو إسحاؽ الزجاج(ٗ)« :ومعٌت سنن أىل
فَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ الْ ُم َك ّذبِ َ
سنن أي أىل طرائق .والسنة الطريقة ،وقوؿ الناس :فبلف على السنة معناه على
الطريقة ،ومل ٭تتاجوا أف يقولوا :على السنة ا١تستقيمة ،ألف ُب الكبلـ دليبلً على ذلك،
وىذا كقولنا :مؤمن ،معناه مصدؽ وُب الكبلـ دليل على أنو مؤمن أبمور هللا عز وجل
اليت أمر ابإلٯتاف هبا» أ.ىػ.

(ٔ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٗٔٚ/ٛ
(ٕ) صحيح البخاري (ٕٖٓ ،)ٚومسلم ( )ٕٜٙٙمن حديث أيب سعيد ا٠تدري
(ٖ) صحيح مسلم ( )ٔٓٔٚمن حديث جرير بن عبد هللا البجلي.
(ٗ) معاين القرآف وإعرابو للزجاج (ٔ)ٗٚٓ/

ٕٕ٘
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وُب كتاب أيب بكر األنباري(ٔ)« :قو٢تم :فبلف من أىل السنة ...معناه :من أىل
الطريقة ا﵀مودة .فحذؼ نعت السنة النكشاؼ معناه .والسنة ،معناىا ُب اللغة:
الطريقة .وىي مخخوذة من السنن وىو الطريق .يقاؿ :خذ على سنن الطريق ...أي:
على وسطو وجادتوٍ ... .ب تستعمل السنن ُب كل شيء يراد بو القصد» أ.ىػ.
وُب قو٢تم :تنح عن سنن الطريق .قيل :وسطو وجادتو كما نقلتو عن األنباري ىنا،
وبنحو قولو قاؿ الفارايب(ٕ) .وعرب غَت٫تأ :تحجتو ومعظمو كما ُب قوؿ كراع النمل
وغَته(ٖ) .ؤتتنو وقصده كما ُب قوؿ ابن السكيت(ٗ) ،وقاؿ ابن سيده(٘)« :وامض على
سنتك أي وجهك وقصدؾ».
قاؿ الراغب(« :)ٙوسنة النيب [ﷺ] طريقتو اليت كاف يتحراىا .وسنة هللا تعاىل:
ِ
ت ِم ْن قَػْب ُل
قد تقاؿ لطريقة حكمتو ،وطريقة طاعتو٨ ،توُ ﴿ :سنةَ اَّلل ال ِيت قَ ْد َخلَ ْ
َِٕت َد لِسن ِة اَّللِ تَػب ِد ًيبل﴾﴿ ،ولَن َِٕت َد لِسن ِ
ت اَّللِ َْٖت ِو ًيبل﴾ ،فتنبيو أف فروع الشرائع
ْ
َْ
ُ
ُ

َولَ ْن
وإف

اختلفت صورىا فالغرض ا١تقصود منها ال ٮتتلف وال يتبدؿ وىو تطهَت النفس

(ٔ) الزاىر ُب معاين كبلـ الناس لؤلنباري (ٕ)ٖٖٜ/
(ٕ) معجم ديواف األدب للفارايب (ٖ)ٖٗ/
(ٖ) ا١تنتخب من غريب كبلـ العرب لكراع النمل (صٓٔ٘) ،وحكاه األزىري ُب هتذيب اللغة (ٕٔ)ٕٔٔ/
عن أيب عبيد عن الفراء.

(ٗ) كتاب األلفاظ البن السكيت (صٖٖٗ) ،و٨توه ُب ا١تنتخب من غريب كبلـ العرب لكراع النمل
(ٖ)٘ٛ
(٘) ا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده ()ٗٔٚ/ٛ
( )ٙا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (ص)ٕٜٗ
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وترشيحها للوصوؿ إىل ثواب هللا تعاىل وجواره» أ.ىػ.
وتطلق السنة ويراد هبا معاف متعددة ٗتتلف ابختبلؼ استعماؿ أىل كل ف ٍن ٢تا،
قاؿ ابن النجار(ٔ)« :تطلق اترة على ما يقابل القرآف ومنو حديث مسلم :يؤـ القوـ
أقرؤىم لكتاب هللا تعاىل .فإف كانوا ُب القراءة سواء فخعلمهم ابلسنة(ٕ) .وتطلق اترة
على ما يقابل الفرض وغَته من األحكاـ ا٠تمسة(ٖ) .ورٔتا ال يراد هبا إال ما يقابل
الفرض كفروض الوضوء والصبلة والصوـ وسننها .فإنو ال يقابل هبا اٟتراـ ،وال ا١تكروه
فيها ،وإف كانت ا١تقابلة الزمة لئلطبلؽ لكنها مل تقصد .وتطلق اترة على ما يقابل
البدعة .فيقاؿ :أىل السنة وأىل البدعة .واحًتز بقولو :اصطبلحاً من السنة ُب العرؼ
الشرعي العاـ فإهنا تطلق على ما ىو أعم من ا١تنقوؿ عن النيب ﷺ وعن الصحابة
والتابعُت ألهنا ُب اصطبلح علماء األصوؿ :قوؿ النيب ﷺ غَت الوحي  -أي غَت
القرآف  -ولو كاف أمراً منو بكتابة ...وفعلو ﷺ » ...أ.ىػ.
وقوؿ القائل :من السنة كذا .فبل ٮتلو إما أف يكوف صحابياً أو دونو كالتابعي.
فظاىره إرادة الرفع فيكوف ُب حاؿ الصحايب مسند متصل ،وُب حاؿ من دونو مرسل،
أو معضل .قاؿ أبو عبد هللا اٟتاكم(ٗ)« :وقوؿ الصحايب :من السنة كذا ،وأشباه ما

(ٔ) ٥تتصر التحرير شرح الكوكب ا١تنَت البن النجار (ٕ ٜٔ٘/وما بعدىا)

(ٕ) صحيح مسلم (ٖ )ٙٚمن حديث أيب مسعود األنصاري.
(ٖ) الواجب وا١تستحب  -وىو السنة ُب تعبَتىم  -واٟتراـ وا١تكروه وا١تباح فهذه األحكاـ التكليفية ا٠تمسة.
(ٗ) معرفة علوـ اٟتديث (صٕٔ) ،وعنو بلفظو ببل عزو :أبو عمرو عثماف بن سعيد الداين ُب كتابو ُب علم
اٟتديث (صٕٕ)

ٕٗ٘
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ذكرانه ،إذا قالو الصحايب ا١تعروؼ ابلصحبة فهو حديث مسند ،وكل ذلك ٥ترج ُب
ا١تسانيد» أ.ىػ.
ونسبو ا٠تطيب ألكثر العلماء وذكر خبلفاً(ٔ) .وفرؽ ا٠تطيب بُت الصحايب ومن
دونو فصحح قياـ احتماؿ غَت الرفع للتابعي(ٕ) ،قاؿ ابن ا١تلقن(ٖ)« :وإذا قاؿ التابعي:
من السنة كذا ،فالصحيح أنو موقوؼ ،وقيل :مرفوع مرسل» ،وصحح وقفو النووي
والعراقي وغَت٫تا(ٗ).






فقوؿ حبيب بن اثبت التابعي ىنا( :من السنة) لعلو أراد بو من ا١تستحب
ا١تستحسن من أخبلؽ الناس ،أو من طريقة وىدي الصحابة ( ،إذا حدث الرجل
القوم أن يقبل عليهم مجيعاً وال خيص أحداً دون أحد) أي إذا تصدر الرجل اٟتديث

ٓتطابة أو ٣تلس فيو ٚتع من الناس أف يُقبِل بوجهو على اٞتميع؛ وال ٮتص أحداً منهم
بوجهو أو قولو أو ٘تثيلو .فيوزع نظره وكبلمو ْتيث يشعر ا١تستمع أنو مراد من الكبلـ لو

قدر من االىتماـ.
(ٔ) الكفاية ُب علم الرواية (صٕٔٗ) ،ومل يعُت ا١تخالف وذكرىم الزركشي ُب نكتو على مقدمة ابن الصبلح
(ٔ)ٖٗٓ-ٕٗٛ/
(ٕ) الكفاية ُب علم الرواية (صٕٓٗ)
(ٖ) التوضيح (ٕ ،)ٜٗ/وا١تقنع ُب علوـ اٟتديث (ٔ )ٕٔٙ/كبل٫تا البن ا١تلقن ،وانظر نكت الزركشي على
ابن الصبلح (ٔ)ٖٗٔ/
(ٗ) شرح مسلم (ٔ ،)ٖٔ/وشرح ا١تهذب (ٔ )ٙٓ/كبل٫تا للنووي ،وشرح التبصرة لزين الدين العراقي
(ٔ ،)ٜٔٚ/وانظر نكت برىاف الدين البقاعي الوفية ُب شرح األلفية (ٔ)ٖٗ٘/
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وعد ىذا ابن ا١تلقن من آداب التحديث فقاؿ(ٔ)« :ويستحب لو مع أىل ٣تلسو
ما ورد عن حبيب بن أيب اثبت» ،فذكره .وُب أوسط معاجم الطرباين عن أيب ىريرة

(ٕ)

«أف رسوؿ هللا ﷺ مل يكن أحد أيخذ بيده فينزع يده من يده حىت يكوف الرجل
ىو يرسلو ،ومل يكن يرى ركبتو خارجة ركبة جليسو ،ومل يكن أحد يكلمو إال أقبل عليو
بوجهوٍ ،ب مل يصرفو حىت يفرغ من كبلمو».
و١تا كاف ىذا من ٤تاسن األخبلؽ ،فإنو قد يستحدث من األحواؿ ما يستدعي
ٗتصيص معُت بنوع عناية أتلفاً ،ويكوف ذلك واضحاً لبقية اجمللس حىت ال يُظن
اب١تتحدث ما ال يستحقو ،ومن ىذا ما راوه الًتمذي ُب الشمائل عن عمرو بن العاص


(ٖ)

قاؿ« :كاف رسوؿ هللا ﷺ يقبل بوجهو وحديثو على أشر القوـ يتخلفهم

ظننت أين خَت القوـ؛ فقلت :اي رسوؿ
بذلك ،فكاف يقبل بوجهو وحديثو علي حىت ُ
هللا أان خَت أو أبو بكر؟ قاؿ :أبو بكر فقلت :اي رسوؿ هللا أان خَت أو عمر؟ فقاؿ:
عمر ،فقلت :اي رسوؿ هللا أان خَت أو عثماف؟ قاؿ :عثماف .فلما سخلت رسوؿ هللا
ﷺ فصدقٍت؛ فلوددت أين مل أكن سخلتو».

(ٔ) ا١تقنع ُب علوـ اٟتديث البن ا١تلقن (ٔ)ٖٜٜ/

(ٕ) ا١تعجم األوسط للطرباين ( ،)ٕٜٛ/ٛوليس ُب رجالو من يضعف.
(ٖ) الشمائل ا﵀مدية للًتمذي (ص٘ ،)ٕٛوسند جيد لوال عنعنة ابن إسحاؽ ،كما أنو من رواية دمحم بن
كعب القرظي عن عمرو وذكر ا١تزي التهذيب ( )ٖٗٔ/ٕٙأنو مرسل .وذكره ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزوائد
( )ٔ٘/ٜفقاؿ« :رواه الطرباين وإسناده حسن».
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وذكر أبو الفضل شهاب الدين أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين ُب سياؽ
الثناء على أحد من ترجم لو من أىل السلطاف(ٔ)« :وكاف يُعظم أىل العلم وإذا كاف

عنده منهم أحد مل يسند ظهره بل ينفتل ويقبل بوجهو إليو ويؤنسو ابلقوؿ والفعل»
أ.ىػ.

(ٔ) الدرر الكامنة البن حجر (ٕ)ٙٛ/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
ت ماظشعيبم
[ ]- ٔٗٙحدثـامأبومخقـؿهمثـاموطقعمسنمأبيمطريانمضال :ممسع ُ
ضال:مإذاممسعتَمذقؽاًمصاطؿؾهموظوميفماحلائط.م م
سنده صحيح ،وأبو كَتاف يذكر ُب ا١تصادر اٟتديثية اب١توحدة وا١تثناة (كَتاف،
(ٔ)

وكرباف)

(ٔ) ورد ُب نسخيت كتاب العلم لؤللباين اب١تثناة ،والغريب أف نسخة (اإلخشيد) اليت اعتمد عليها الشيخ
كانت ظاىرة لدي أبهنا اب١توحدة ،أما نسخيت (ا١تعطوش) فكانت مهملة ٘تاماً ال يظهر إىل أي القولُت
ميلهما ،وأبعد النجعة صاحب النسخة ا٠تطية ا١تتخخرة والواضحة اٞتلية؛ حيث أغرب فجعلو عن( :أيب
اليماف).
ومل أظفر ُب كنية ا١ترادي ىذا ٔتن صحح أو أشار إىل ىذا االختبلؼ من ا١تتقدمُت ،وكخهنم مل يروا هبذا
االختبلؼ أبساً وهللا تعاىل أعلم ،و٢تذا اختلف تعاملهم مع ىذه الكنية ُب مصنفاهتم فرٔتا ذُكرت ُب ا١تصدر

الواحد على الوجهُت .فجعلها ابلباء ا١توحدة ومل يُػختلف عليو فيها قوـ منهم :ابن معُت ُب أترٮتو :رواية
الدوري (ٖ ٕٗٛ/وٖ٘ٓ و ،)ٜٗٚورواية ابن ٤ترز (ٔ )ٖٔٓ/و(ٕ ٖٔٓ/ؤٖٔ) .وابن سعد ُب
الطبقات على اختبلؼ طبعاهتا :العلمية (ٔ )ٕ٘ٚ/و( ٕٕٙ/ٙو ٕٙٙوٕٖٗ) ،وصادر (ٖٙٓ/ٙ
وٕٓ٘) ،وا٠تا٧تي ( ٖٜٙ/ٛوٓ .)ٗٛومسلم ُب الكٌت واألٝتاء (ٕ ،)ٚٔٔ/والفسوي ُب ا١تعرفة والتاريخ
(ٖ ٖٛ /و ،)ٕٖٚوأبو زرعة الدمشقي ُب أترٮتو (صٖ )ٗٛٗ :تقيق القوجاين ،والدواليب ُب الكٌت
واألٝتاء (ٖ ، ،)ٜٖٕ/وادلقدمي ُب كتابو التاريخ وأٝتاء ا﵀دثُت وكناىم (ص ،)ٙٓ :وابن عبد الرب ُب

كتاب االستغناء ُب معرفة ا١تشهورين من ٛتلة العلم ابلكٌت (ٕ .)ٙٚٔ /وورد ُب سياؽ األسانيد ُب كتاب:
السنة للخبلؿ (ٔ ،)ٜٚ/وا﵀دث الفاصل للرامهرمزي (ص ،)ٖٚٙواجملالسة وجواىر العلم للدينوري (/ٙ

 ،)ٜٜواٞتليس الصاّب الكاُب للمعاُب بن زكراي (ص ،)ٔٛٔ :وتقييد العلم للخطيب (ص،)ٔٓٓ- ٜٜ
وأسد الغابة لعز الدين ابن األثَت بطبعتيو :العلمية (٘ ،)ٖٜٗ/والفكر (ٗ .)ٜٙٚ/والضياء ُب ا١تختارة
(ٕ.)ٕٛ٘/
ووردت عند آخرين ابلياء ا١تثناة ومنهم :البخاري ُب التخريخ الكبَت (ٕ ،)ٖٓٔ/وابن أيب حامت ُب
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اٞترح والتعديل (ٖ )ٕٜ- ٕٛ /و(ٗ ،)ٕٔ/حىت أنو جعل الرواية عن ابن معُت كذلك رغم اختبلؼ ا١تثبت
ُب مطبوع كتابو حيث كانت اب١تثناة كما سبق سوقو أعبله .وابن حبان ُب الثقات ( ،)ٔٙٙ /ٙو(/ٛ
 ،)ٔٙٚوالسمعاين ُب األنساب (٘ .)ٕٖٙ /وىي ُب سياؽ إسناد الطرباين ُب األوسط (.)ٖٕٚ/ٚ

وورد ذكرىا على الوجهُت ُب بعض ا١تصادر على اختبلؼ الطبعات ،أو ا١تصنفات .فعلى األوؿ -
أعٍت االختبلؼ الوارد ُب الطبعات  :-طبعيت كتاب أتريخ أٝتاء الثقات البن شاىُت حيث وردت اب١توحدة

ُب طبعة الفاروؽ (صٔٓٔ) ،وُب طبعة الدار السلفية اب١تثناة (صٓ.)ٙ
وعلى الثاين :أريد بو ما ورد من االختبلؼ ُب مصنفات الرجل الواحد منهم؛ كما ورد عن أمحد بن
حنبل ،ففي رواية صاّب من األٝتاء والكٌت (ص ،)ٖٜٔوسؤاالت أيب داود ألٛتد (صٜٔٚوٕٖٓ)،
ومسند أٛتد ٖتقيق أٛتد شاكر (ٔ ،)ٜ٘٘/وطبعة الرسالة إبشراؼ شعيب (ٕ ٕٖٗ /وٕ ٕٜو،)ٕٜٙ
وردت ابلباء ا١توحدةُ ،ب حُت جاء ُب كتاب العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا اختبلؼ ُب موضعُت منو
حيث وردت كالباقُت ابلباء ُب (ٕ ،)ٕٕٓ/وُب موضع آخر ابلياء ا١تثناة (ٔ .)ٕٔٙ/ومنها كتايب الطربي:

ففي التخريخ لو (ٖ )ٕٚٚ/ٗ( ،)٘٘ٗ /ورد ابلباء ،وُب التفسَت ابلياء (ٕٔ .)ٕٖٙ/ومن ىذا ما جرى ُب
كتب الدارقطٍت حيث ورد ُب كتابو ا١تؤتلف وا١تختلف (ٕ )ٚ٘ٗ/اب١توحدةُ ،ب حُت الوارد ُب العلل ٮتتلف
ابختبلؼ الطبعات وأكثرىا اب١تثناة (ٗ ٗٙ/ؤ٘) ،وٯتكن أف يقاؿ :أف العلل مل يكن من عملو ،فجامعو

وراٝتو ىو الربقاين وليس الدارقطٍت .ومن ىذا أيضاً كتب الذىيب؛ حيث ورد ُب كتاب ا١تقتٌت ُب الكٌت لو
(ٕ ) ٕٜ/اب١توحدة ويؤكد اختياره ىذا ترتيب الكتاب .واختلف ُب كتابو أتريخ اإلسبلـ فورد ُب طبعة دار
الغرب اإلسبلمي ٖتقيق بشار (ٖ )ٛٗٙ /اب١توحدةُ ،ب حُت أنو ُب طبعة دار الكتاب العريب ٖتقيق تدمري
( ،)ٜٔٓ/ٜوا١تكتبة التوفيقية ( )ٜٙ/ٜأُثبت االسم اب١تثناة ،وعلق ُب اٟتاشية أنو ورد ُب نسخة اب١توحدة.
و١تا نقبل كبلـ ابن معُت التزـ ٔتا ُب ا١تصدر ا١تطبوع منو فجعبله اب١توحدة ألف ابن معُت مل ٮتتلف عليو فيو.
ومنو كتايب ابن حجر ففي تعجيل ا١تنفعة وردت ابلياء (ٔ ،)ٗٗ٘/وُب اإلصابة بكافة طبعاهتا اليت اطلعت

عليها اب١توحدة :العلمية ( ،)ٜ٘٘/ٙوطبعة ا٢تند ( ،)ٖٙ٘/ٙوطبعة ىجر للًتكي (ٔٔ)ٗٛٚ/

ووردت ُب بعض ا١تصادر على الوجهُت ُب الكتاب الواحد ،ومنها :كتاب مصنف ابن أيب شيبة حيث

ورد ُب سياؽ األسانيد اب١توحدة (ٔ ،)ٖٖٔ/و(ٗ ٔٔٗ/و٘٘٘) من طبعة الرشد للحوت .وُب ابب الكٌت
من الكتاب ذكره اب١تثناة ( .)ٕٖ/ٚوراجعت الطبعة ا٢تندية للكتاب فلم ٮتتلف عملها عن ىذه ،إال أف
طبعة دار القبلة بتحقيق عوامة قاـ إبصبلحو على ما يوافق ابقي الكتاب .ومنها كتاب ابن عساكر أتريخ
دمشق حيث ورد فيو االسم ُب مواضع ثبلثة ،أوال٫تا :ابلباء ا١توحدة (ٕ٘ ،)ٖٕٚ/والثاين ابلياء ا١تثناة
(٘ ،)ٗٚ/ٙوالثالث ورد مصحفاً اب١تيم (كمراف) ( ،)ٜٗٚ/ٜٗلكن ابن منظور ُب ا١تختصر ذكره على
الصواب ابلباء ا١توحدة .كذلك وقع ُب كتاب هتذيب الكماؿ للمزي حيث جاء اب١توحدة ُب موضعُت،
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وىو :اٟتسن بن عقبة ا١ترادي الكوُب ،وثقو ابن معُت(ٔ) ،وأٛتد بن حنبل(ٕ).
ومن طريقو رواه :ابن سعد ،وأٛتد ،والفسوي ،والدواليب ،والرامهرمزي ،وا٠تطيب،

( ،)ٜٔٛ/ٕٖ( )ٗٚٓ/ٔٙواب١تثناة ُب موضع واحد (ٕٖ.)ٜٔ/
الحظت أف كثَتاً من ا﵀ققُت ا١تتخخرين جزموا بصواب ا١توحدة ،وبعضهم قطع
وُب أثناء ىذا البحث
ُ
بتصحيف أو ٖتريف ا١تثناة ،ولعل سبب ذلك كثرهتا عند ا١تتقدمُت ووضوح اختيار بعضهم من ترتيبو ،ومن
ىؤالء :عوامة ُب مصنف ابن أيب شيبة (ٔ ،)ٕٜ٘/و٤تقق مسند أٛتد إبشراؼ شعيب (ٕ ،)ٕٖٗ/وغَت٫تا.
أما الشيخ أٛتد شاكر ُب ٖتقيقو ا١تسند فقد صوهبا اعتماداً على النسخ؛ وشرح اختياره بقولو (ٔ:)ٜ٘٘/
« ثبت ابلباء ا١توحدة ُب نسخ ا١تسند الثبلث ،وضبطت الكاؼ ابلقلم ُب "ؾ" ابلكسر ،وكتب هبامشها بقلم
انسخها( :اب١توحدة بعد الكاؼ) ،وكذلك كتب ُب ابن سعد ،ورسم ُب التاريخ الكبَت والكٌت دوف ضبط
(كَتاف) ابلياء التحتية ،فرجحنا ما ثبت ُب ا١تسند والطبقات» أ.ىػ .ولعل عملو ىذا خفي على أخيو ٤تمود
ُب ٖتقيق تفسَت الطربي (ٕٔ )ٕٖٙ/فخثبتها ابلياء وقاؿ« :كاف ُب ا١تطبوعة( :أيب كرباف) ابلباء ،ومعها
عبلمة شك» أ.ىػ.
ومع قوة قو٢تم إال أنٍت ال إٔترأ على اٞتزـ ابلتصحيف مامل يتم النص عليو من قبل متقدـ ،أما االعتماد
على النسخ ا٠تطية ابٟتكم على تصحيف كلمة مل نُسبق ُب ضبطها من متقدـ مع ورودىا على الوجهُت

عندىم فهو ما ال أقدر على ٖتملو .كيف وقد ٕتاىلتو كتب مشتبو األٝتاء فلم أجدىم ذكروه وىم يذكروف
بعض األٝتاء واليت ىي أقل اشتباىاً منو.
وجهت نظري ١تعاجم اللغة وكتب األنساب والبلداف علٍت أجد ُب ا١تعٌت
فلما رأيت ىذا اإلغفاؿ منهم
ُ

ما يرجح أحد االٝتُت فلم أظفر بشيء صريح ،يساعد ُب فض االشتباه؛ لكن االسم اب١تثناة لو معٌت لغوي
حيث ىو ٚتع كور وىو الرحل أو كور اٟتدادين ،وىو أيضاً موضع أبذربيجاف كما ُب معجم ايقوت
(ٗ ،)ٜٗٚ/ويطلق اسم (ابن كَتاف) على متخخر.
وأخَتاً فهذا التحقيق كاف األحق بو أف يُنقل إىل قسم الًتاجم؛ إال أنو ١تا كاف قد تقرر عندي أتخَته

استحسنت إضافتو ىنا لتعلقو ابلرسم ُب النسخة وهللا ا١تستعاف.
ُ
(ٔ) ُب أترٮتو للدوري (ٖ ،)ٖٓ٘/والبن ٤ترز (ٔ )ٖٔٓ/و(ٕ ،)ٖٔٔ/ورواه عنو أبو بشر الدواليب ُب الكٌت
واألٝتاء (ٖ.)ٜٖٖ/
(ٕ) ُب سؤاالت أيب داود لو (صٕٖٓ) .كذا وثقو الفسوي ُب ا١تعرفة والتاريخ (ٖ)ٕٖٚ/
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وابن عبد الرب(ٔ).






قولو( :إذا مسعت شيئاً) أي من الفوائد ،والنكت اليت اسًتعت انتباىك
واستدعت اىتمامك فبل تعرضها للفوات ابإل٫تاؿ ،بل (فاكتبو ولو ص  احلائط) فإف
كتابة العلم ٦تا يسرع ُب حفظو ويساعد على ضبطو ويقوي عوامل استدعاءه من
العقل.
وقد كاف ىذا فعل أىل الضبط واإلتقاف من أىل العلم ،فعن سفياف الثوري أنو
«كاف يكتب اٟتديث ابلليل ُب اٟتائط فإذا أصبح نسخو ٍب حكو»(ٕ) .وإ٪تا حرص
على ٤توه تنزيهاً للعلم ،وقد روي أف عمر بن عبد العزيز ضرب ابناً لو رآه كتب على

اٟتائط ذكر ﵁(ٖ).

وأمر الشعيب ىنا ابلكتابة مع ما تقرر من مذىبو فيما مضى من كونو مل يكتب
سوداء ُب بيضاء(ٗ) .دليل أنو يرى حفظ العلم أوىل لطالب العلم ،وليس كل طالب
ٯتلك ما كاف ٯتلكو ىو من قوة اٟتافظة .وفيو مراعاة السلف من أىل العلم لؤلولوايت،
(ٔ) الطبقات الكبَت البن سعد ( ،)ٖٜٙ/ٛالعلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا بن أٛتد (ٔ ،)ٕٔٙ/وا١تعرفة
والتخريخ للفسوي (ٖ ،)ٕٖٚ/الكٌت واألٝتاء للدواليب (ٖ ،)ٜٖٖ/وا﵀دث الفاصل للرامهرمزي
(ص ،)ٖٚٙوتقييد العلم للخطيب (ص ،)ٔٓٓ-ٜٜجامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب
(ٔ)ٖٕٔ/
(ٕ) رواه الدارمي ُب السنن (ٔ )ٗٗٔ/بسند حسن.
(ٖ) رواه أٛتد ُب العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ )ٕٔٙ/من طريق وكيع عن دمحم بن الزبَت ،وىو
ضعيف.
(ٗ) األثر رقم ()ٕٛ
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وعدـ تقدًن ما كاف حاملو االجتهاد تورعاً.
وقد روى ا٠تطيب ُب تقييد العلم ٚتلة من آاثرىم يناسب ذكرىا ىنا ،فعن أيب
كرباف أيضاً قاؿ« :قاؿ يل الشعيب :ال تدعن شيئاً من العلم إال كتبتو ،فهو خَت لك
من موضعو من الصحيفة وإنك ٖتتاج إليو يوماً ما» ،وعن سعيد بن جبَت أنو قاؿ:
«كنت أٝتع من ابن عمر وابن عباس اٟتديث ابلليل فخكتبو ُب واسطة رحلي حىت
أصبح وأنسخو» ،وقاؿ« :كنت أسَت بُت ابن عمر وابن عباس فكنت أٝتع اٟتديث
منهما فخكتبو على واسطة الرحل حىت أنزؿ فخكتبو»(ٔ).

(ٔ) تقييد العلم (صٓٓٔ)ٖٔٓ-
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٔٗٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـاموطقعمثـامأبيمسنمسؾدماهللمبنمحـشمضال:م
ظؼدمرأؼؿفممؼؽؿؾونمسؾىمأطػفممباظؼصبمسـدماظرباء.م م
ال أبس بسنده ،وعبد هللا بن حنش وثقو ابن معُت وأبو حاًب(ٔ) .ومن طريقو رواه:
ابن أيب شيبة ،وأٛتد ،والدارمي ،والبغوي ،والدارقطٍت ،والبيهقي ،وا٠تطيب(ٕ).






قولو( :لقد رأيتهم يكتبون على أكفهم ابلقصب عند الرباء) يذكر الراوي أنو
رأى طبلب اٟتديث يكتبوف على األكف ما يتلقونو من العلم ُب ٣تلس الرباء ،وإ٪تا
يفعلوف ىذا المتبلء ألواحهم ،أو لكوف الفائدة أتت و١تا يكن مع أحدىم ما يقيدىا
فيو ،فمن األوؿ ما قالو سعيد ابن جبَت« :كنت أكتب عند ابن عباس ُب صحيفيت
حىت أمؤلىا ٍب أكتب ُب ظهر نعلي ٍب أكتب ُب كفي»(ٖ) ،ومن الثاين األثر ا١تاضي
عن الشعيب.

(ٔ) اٞترح والتعديل (٘)ٖٜ/
(ٕ) مصنف ابن أيب شيبة (٘ ،)ٖٔٗ/والعلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ ،)ٕٖٔ/وسنن الدارمي
(ٔ ،)ٖٜٗ/معجم الصحابة للبغوي (ٔ ،)ٕ٘ٚ/وا١تؤتلف وا١تختلف للدارقطٍت (ٖ ،)٘ٚ/وا١تدخل إىل
السنن الكربى للبيهقي (صٕٕٗ) ،وتقييد العلم للخطيب (ص٘ٓٔ)
(ٖ) رواه الدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٖٗٛ/والرامهرمزي ُب ا﵀دث الفاصل (صٗ ،)ٖٚوالبيهقي ُب ا١تدخل
(صٕٔٗ) ،وا٠تطيب ُب تقييد العلم (صٕٓٔ)
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والقصب« :كل نبت ساقو ذو أانبيب فهو قصب ...وكل عظيم مستدير
أجوؼ»(ٔ)« ،وكل ٣توؼ قصب»(ٕ)« .والقصب :عظاـ األصابع من اليدين والرجلُت
وقيل :ما بُت كل مفصلُت من األصابع»(ٖ).
وىو ىنا آلة الكتابة ،قالوا عن القلم« :ال يقاؿ قلم إال إذا بري ،وإال فهو
أنبوب»(ٗ) ،وكاف القصب ٦تا تصنع منو األقبلـ ،قاؿ الفيومي(٘)« :والقصب الفارسي
منو صلب غليظ يعمل منو ا١تزامَت ويسقف بو البيوت ،ومنو ما تتخذ منو األقبلـ».
وحىت الريش الذي كاف يستعمل كقلم يسمى قصب فيما ذكره ابن قتيبة ُب
وصف الطَت(.)ٙ
قاؿ الراغب(« :)ٚأصل القلم :القص من الشيء الصلب ،كالظفر وكعب الرمح
والقصب» ،وُب ذكر آلة الربي يقوؿ األزىري والفارايب(« :)ٛوا١تقطة :عظيم يكوف مع

(ٔ) العُت (٘ ،)ٙٚ/وهتذيب اللغة لؤلزىري ( ،)ٕٜٗ/ٛوالصحاح للجوىري (ٔ ،)ٕٕٓ/ومعجم ديواف
األدب للفارايب (ٔ ،)ٕٓٗ/وا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٕٔ٘/ٙ
(ٕ) غريب اٟتديث للخطايب (ٔ)ٜٗٙ/
(ٖ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٕٔ٘/ٙ
(ٗ) الكليات أليب البقاء الكفوي (ص)ٖٚٚ
(٘) ا١تصباح ا١تنَت (صٓ)ٕٙ
( )ٙغريب القرآف البن قتيبة (ٕ)ٙٗ٘/
( )ٚا١تفردات ُب غريب القرآف (صٖ)ٙٛ

( )ٛهتذيب اللغة ( ،)ٕٔٙ/ٛومعجم ديواف العرب (ٖ)٘ٗ/
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الوراقُت يقطوف عليو أطراؼ األقبلـ» .م
م
م
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[]- ٔٗٛمحدثـامأبومخقـؿةمثـاموطقعمسنمسؽرعةمبنمسؿارمسنمذنقىمبنمأبيم
طـريمسنمابنمسؾاسمضال:مضقدواماظعؾممباظؽؿاب.معنمؼشرتيمعينمسؾؿاًمبدرػم.م م
ُب سنده ضعف .رجالو ثقات ،إال أف رواية عكرمة عن ٭تِت مضطربة عندىم.
ومن ىذه الطريق رواه أٛتد ،وا٠تطيب(ٔ).






قولو( :قيدوا العلم ابلكتاب) ىذا األثر يعارض ا١تشهور من فعل ابن عباس 
حيث كاف طبلبو يكتبوف عنو خفية كما سبق النقل عن سعيد بن جبَت ،وكاف قد
عمي فيكتبوف ُب ٣تلسو فإذا أُعلم غضب وترؾ اجمللس(ٕ) .ومعٌت العبارة ظاىر ُب
التوجيو إىل تقييد العلم ابلكتابة فهي حافظة ضابطة ،والكتاب فخَت مستودع.
وقولو( :من يشًتي مٍت علماً بدرىم) ىذا ٦تا يوىن األثر ،ففيو الًتغيب ُب
ا١تسارعة ابلكتابة ،فهو يدعو طبلبو لتقييد العلم يقوؿ :اشًتوا صحفاً وألواحاً بدرىم
لتكتبوا مٍت ما ألقيو على مسامعكم من العلم .وىو صريح ُب معارضة ا١تشهور عنو 
وال يقاومو سنداً .واألثر التايل فلو متعلق هبذه العبارة.

(ٔ) العلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا (ٔ ،)ٕٖٔ/وتقييد العلم للخطيب (صٕ)ٜ
(ٕ) انظر ما سبق ُب األثر ()ٕٚو ()ٛٚ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٜٔٗمحدثـامأبو مخقـؿة مثـا موطقع محدثين مادلـذر مبنمثعؾؾةمسن مسؾؾاءم
ضال :مضال مسؾي م :)ٔ(معن مؼشرتي معين مسؾؿاً مبدرػم؟ .مضال مأبو مخقـؿة :مؼؼول:م
ؼشرتيمصققػةمبدرػممؼؽؿبمصقفاماظعؾم.م م
سنده إىل علباء صحيح ،وعلق األلباين عليو بقولو« :فهو صحيح؛ إف كاف علباء
ٝتعو من علي فإهنم مل يذكروا لو عنو رواية» أ.ىػ.
ورواه من ىذه الطريق هبذا السياؽ :أٛتد ،وا٠تطيب(ٕ) .واتبع وكيعاً :مسلم بن

إبراىيم بسياؽ أًب عند ابن سعد(ٖ) وفيو يقوؿ علباء« :أف علي بن أيب طالب خطب

الناس فقاؿ :من يشًتي علماً بدرىم .فاشًتى اٟتارث األعور صحفاً بدرىم ٍب جاء هبا
علياً فكتب لو علماً كثَتاًٍ ،ب إف علياً خطب الناس بعد فقاؿ :اي أىل الكوفة غلبكم
نصف رجل».
واألثر مشهور عن اٟتارث ولعل أاب خيثمة تعمد ٕتنبو لسوء حالو ،واتبع علباء ُب
ذكر اٟتارث :أبو زيد موىل عمرو بن حريث(ٗ) وىو ٣تهوؿ وال يعرؼ إال برواية واحدة
(ٔ) كذا ُب نسخة العلم طبع مكتبة ا١تعارؼ ،)( :وُب طبعة ا١تكتب اإلسبلمي( :عليو السبلـ) .وإ٪تا
أثبتت ىنا ما استقر عليو الشيخ وعده ابلطبعة الشرعية.
ُ
وجدت النسخ الثبلث اليت من طريق ابن
ؤتراجعة النسخ ا٠تطية اليت
حصلت عليها مؤخراً
ُ
ُ
يثبت فيها شيء بعد اسم الصحايبُ ،ب حُت ثبت ُب نسخة اإلخشيد( :عليو السبلـ).
ا١تعطوش مل ْ
(ٕ) العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ ،)ٕٖٔ/تقييد العلم للخطيب (صٓ)ٜ
(ٖ) الطبقات الكربى ( ،)ٕٛٛ/ٛوذكرىا ابن شاىُت ُب الثقات (صٔ )ٚمستحسناً إايىا ببل إسناد.

(ٗ) رواه الرامهرمزي ُب ا﵀دث الفاصل (صٓ ،)ٖٚوأبو زيد حكم عليو ابٞتهالة البخاري فيما رواه عنو ابن

ٖ٘ٚ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم ( ])ٜٔٗشرح كتاب العلم أليب خيثمة 

عن ابن مسعود .
وروي(ٔ) من حديث اٟتارث بن عبد هللا األعور ا٢تمداين أف علياً  قاؿ« :من
يشًتي علماً بدرىم .فذىبت فاشًتيت صحفاً بدرىم» ،وُب السند إليو داود بن عبد
اٞتبار متهم ابلكذب(ٕ) .ورواه ابن عساكر عنو من طريق أخرى ال تقل عنها سوء(ٖ).






قولو( :من يشًتي مٍت علماً بدرىم) سبق الكبلـ عليو وقد فسره ىنا ا١تصنف
فقاؿ( :يقول :يشًتي رحيفة بدرىم يكتب فيها العلم).
وفيو من الفوائد :أف علياً ٦ تن يرى كتابة العلم ،وأنو كاف ٦تن يسمح ابلعلم،
ويعتٍت ابلنشر ،ويطلب من أيخذ عنو العلم ،وىذا مشهور من حالو رضي هللا تعاىل عنو
وأرضاه.
وفيو رأي علي ُ ب أ٫تية الكتاب وتقييد العلم ٟتفظو ونشره .وفيو استعمالو
 أسلوب التحفيز والًتغيب لتنشيط طبلبو ،فقد عرض عليهم ٙتناً ٓتساً لقاء سلعة
ٙتينة ،فلم يفطن ألسلوب التلغيز إال اٟتارث ،فالثمن الزىيد إ٪تا ىو للوعاء الذي يطلب
ٟتفظ السلعة القيمة.
عدي ُب الكامل ( .)ٜٔٓ/ٜوأبو زرعة ُب اٞترح والتعديل ()ٖٖٚ/ٜ
(ٔ) رواه أٛتد بن دمحم بن القاسم بن ٤ترز ُب سؤاالتو البن معُت من أترٮتو (ٔ ،)ٜ٘/والرامهرمزي ُب ا﵀دث
الفاصل (صٓ ،)ٖٚوا٠تطيب ُب أتريخ بغداد ( ،)ٖٕ٘/ٛوُب تقييد العلم لو (صٓ)ٜ
(ٕ) أتريخ بغداد للخطيب ( ،)ٖٕٔ/ٜولساف ا١تيزاف البن حجر (ٖ)ٗٓٔ/
(ٖ) أتريخ دمشق البن عساكر ( ،)ٖٓٔ/ٗٙفيو انقطاع ُب السند ،إىل حساـ بن مصك وىو ضعيف ومل
يدرؾ اٟتارث.
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والعلم الشرعي ال ينبغي أف يطلب لو ٙتناً ومن أجاز فإ٪تا كاف ٟتاؿ خارجة كسد
ا٠تلة للتفرغ لو أو ٨تو ذلك وهللا ا١تستعاف.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٓ٘ٔ  ]-محدثـامأبو مخقـؿة مثـا موطقع مسنمابن مسون مسن مربؿد مضال :مضؾتم
ت؟مضال:مال.مضؾت:مإنموجدتمطؿاباًمأضرؤه؟مضال:مال.م م
ظعؾقدة:مأطؿبمعاممسع ُ
سنده صحيح ،ودمحم ىو ابن سَتين .ومن طريق ابن عوف رواه :ابن أيب شيبة،
وأٛتد ،والدارمي ،وابن عبد الرب ،وا٠تطيب(ٔ).
وُب لفظ وكيع عند ابن أيب شيبة قصور ،واتبعو ٛتاد بن زيد عن ابن عوف بسياؽ
أًب ٦تا عند ا١تصنف ،ورواه عن ٛتاد :عارـ ومسدد ،ولفظ مسدد عند الدارمي كلفظ
ا١تصنف سواء ،ولفظ أيب النعماف عارـ عند ا٠تطيب نصو« :قلت :فإف وجدت كتاابً
أقرأه عليك؟ قاؿ :ال».






واألثر فيو حرص عبيدة السلماين على عدـ الكتابة عنو وال ٗتليد كتاابً عنو وقد
مضى عنو ٨تو من ىذا ُب األثر (ٕٔٔ) وأنو ٤تى كتبو قبل موتو خشية أف يقع فيها
وىم أو تصحيف ٦تن ٮتلف عليها.
أكتب ما مسعت؟) سؤاؿ مشعر ابالستئذاف أو االستفهاـ عن رأي وقوؿ
قولوُ ( :

وجدت كتاابً أقرؤه؟) يعٍت عليك .فالسائل يسخؿ إف مل تُرد أف
ا١تسئوؿ .وقولو( :إن
ُ
(ٔ) مصنف ابن أيب شيبة (٘ ،)ٖٓٔ/واألدب لو (ص ،)ٔٙٙالعلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا بن أٛتد
(ٔ ،)ٕٖٔ/وسنن الدارمي (ٔ ،)ٕٗٓ/وجامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٔ ،)ٕٛٗ/وتقييد
العلم للخطيب (ص٘ٗ)
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يُكتَب عنك فهل لنا ابلقراءة عليك من كتب كتبناىا؟.

وىذا ما توضحو رواية عارـ أيب النعماف دمحم بن الفضل السدوسي ،وىو ما ٬تب

ٛتل اٞتواب عليو .وال يفهم من ظاىره أنو ينهى عن مطلق القراءة فهذا ٦تا مل يقع من
أحد من السلف وال فهمو أحد.
وقد كاف الطبلب يعرضوف ما كتبوه من حديث الشيوخ عليهم؛ فيعيدوف قراءتو
عليهم عرضاً لتثبيت السماع وضبط ا١تسموع ٕتنباً ١تا قد يقع من تصحيف أو ٖتريف،
وىذه من العلل اليت كاف عبيدة ٮتشى حدوثها فكاف ٭تث على السماع واٟتفظ .وهنى
عن قراءة ا١تكتوب ألنو ينهى عن كتابتو أصبلً فكيف ٬تيز القراءة عليو .ال سيما
والوجادة ٥تتلف ُب جواز الرواية هبا.
وأمر التحريف والتصحيف وارد جداً ،وقد عاىن منو ا﵀دثوف وصنفوا ُب طرائف ما
وقع ٢تم منو الكثَت ،و٢تذا كاف حجاج بن أرطخة يقوؿ للطبلب« :إايكم وأصحاب
مرا عُمر .وأشباىو»(ٔ) .وليس من اٟتكمة
الكتب؛ فإنو ال يزاؿ أحدىم قد جعلَ :ع ً
ٕتنب ا١تصاّب والفوائد ا١تتحققة لتفادي خطخ متوقع يسَت سببو التواين عن الضبط من
بعض من يهمل التحقيق ،وال يعسر على ا﵀ققُت تصويبو ومعرفتو .وهللا ا١تستعاف.

(ٔ) رواه عبد هللا بن أٛتد ُب العلل ومعرفة الرجاؿ (ٔ)ٕٗٛ/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٔ٘ٔ  ]-محدثـا مأبو مخقـؿة مثـا موطقع مسن مذرؼك مضال :ممسعت مذقك ًام
صقؾقؿه،مصؼاظوا:مذاكمأبومضؿرة،مضال:مرأؼتمشنادًامؼؽؿبمسـدمإبراػقممسؾقهمطلاءم
ظهمأغؾفاغيموػومؼؼول:مواهللمعامغرؼدمبهمدغقا.م م
ال أبس بسنده ،ألجل شريك النخعي ،وأبو ضمرة كذا وقع رٝتو ُب نسخيت العلم
لؤللباين(ٔ) وعلق قائبلً« :وأبو ضمرة ىذا مل أعرفو».
قلت :ىذا بسبب التصحيف ،وإال فإنو مشهور فهو أبو صخرة جامع بن شداد
ُ

ا﵀اريب الكوُب كما بينتو رواية الباقُت ،فقد رواه من طريق أيب خيثمة :البغوي ُب مسند
(ٕ)

اٞتعد

(ٖ)

فجاء ابلكنية على الصواب ،ورواه أٛتد

من طريق وكيع فسماه ومل يقنع

ابلكنية ،ومن طريقو رواه ا٠تطيب ،وابن عدي من طريق شريك(ٗ).






قولو( :مسعت شيخاً) يذكر شريك النخعي لطبلبو أنو ٝتع شيخاً ٭تدث ،أي أنو
ال يعرؼ من ىو ىذا الشيخ ،قاؿ( :فحليتو) كذا ُب رواية أيب خيثمة ،وُب رواية أٛتد
(ٔ) طبعة ا١تكتب اإلسبلمي (صٖ٘) ،ومكتبة ا١تعارؼ (صٓ .)ٙوىو ُب ذلك متابع لنسخة (اإلخشيد)،
أما نسخ (ابن ا١تعطوش) الثبلث فقد ذكرتو على الصواب.
(ٕ) مسند علي بن اٞتعد (ص٘)ٙ
(ٖ) العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ)ٕٔ٘/

(ٗ) تقييد العلم للخطيب (صٓٔٔ) ،الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ البن عدي (ٖ)ٚ/
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رويت عنو أٝتيو.
(فوصفتو) ،أي طلبت صفتو وتعريفو حىت إف ُ

يقاؿ« :ىذه حلية الشيء أي صفتو»(ٔ)« ،وحليت الرجل ٖتلية أيضاً ،أي وصفت

حليتو»(ٕ)« ،واٟتليةٖ :تليتك وجو الرجل إذا وصفتو»(ٖ) ،قاؿ أبو اٟتسن ابن سيده(ٗ):
«واٟتلية :ا٠تلقة .واٟتلية :الصفة والصورة .والتحلية :الوصف .وٖتبله ،عرؼ صفتو».
«وعرفتو ْتليتو أي هبيئتو ،وعرفتهم ْتبلىم .وحليت الرجل :بينت حليتو»(٘).
وفرؽ أبو ىبلؿ العسكري بُت التحلية والصفة( )ٙكوف األوؿ من قبيل الفعل ال
القوؿ ،وبينها وبُت ا٢تيئة فقاؿ(« :)ٚاٟتلية ىيئة زائدة على ا٢تيئة اليت ال بد منها ،كحلية
كحلية السكُت والسيف إ٪تا ىي ىيئة زائدة على ىيئة السكُت والسيف ،وتقوؿ:

حليتو إذا ىيختو ىيئة مل تشملو بل تكوف كالعبلمة فيو ومن ٍب ٝتي اٟتلي ا١تلبوس حلياً»
أ.ىػ.
ذكرت قبل قليل أف صوابو أبو صخرة وىو جامع
قولو( :فقالوا :ذاك أبو ضمرة)
ُ

بن شداد .وا١تراد أنو طلب معرفة الرجل ا١تتكلم فسموه لو فنقل عنو ما ٝتعو وكيفية
(ٔ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٕ ،)ٜ٘/و٣تمل اللغة لو (ص)ٕٗٚ
(ٕ) الصحاح للجوىري ()ٕٖٜٔ/ٙ
(ٖ) العُت (ٖ ،)ٕٜٙ/وهتذيب اللغة لؤلزىري (٘ ،)ٕٔ٘/ومعجم ديواف العرب للفارايب (ٗ)ٔٔٙ/
(ٗ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده (ٖ)ٕٗٗ/
(٘) أساس الببلغة للز٥تشري (ٔ)ٕٔٔ/
( )ٙالفروؽ اللغوية أليب ىبلؿ (صٖٔ)
( )ٚالفروؽ اللغوية (صٓ)ٔٙ
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تعرفو عليو.
قولو( :قال :رأيت محاداً يكتب عند إبراىيم) ىنا بدأ نقل الرواية ا١تسموعة
فالقائل ىو أبو صخرة ،رأى ٛتاداً ىو ابن أيب سليماف الفقيو ُب ٣تلس أيب عمراف
إبراىيم بن يزيد النخعي .قاؿ( :عليو كساء لو) أي لباس« ،والكسوة :اللباس .كسوتو:
ألبستو .واكتسى :لبس الكسوة»(ٔ).
قولو( :أنبجاين) ىذه نسبة للكساء الذي كاف عليو وأنو من منبج ،وىو اسم بلد،
من ببلد الشاـ(ٕ) ،قاؿ شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا اٟتموي(ٖ)َ « :مْنبِج :ابلفتح
ٍب السكوف ،وابء موحدة مكسورة ،وجيم .وىو بلد قدًن وما أظنو إال رومياً إال أف
اشتقاقو ُب العربية ٬توز ...وذكر بعضهم أف أوؿ من بناىا كسرى ١تا غلب على الشاـ

وٝتاىا (من بو) أي أان أجود فعربت فقيل لو :منبج ،والرشيد أوؿ من أفرد العواصم»
أ.ىػ.
ووصفها اإلدريسي واٟتمَتي فقاال(ٗ)« :بناحية قنسرين ومن كورىا .وىي مدينة
كبَتة ،وبينها وبُت الفرات مرحلة ،وعليها سوراف ،وىي من بناء الروـ األوؿ» .وقاؿ أبو
(ٔ) العُت (٘)ٖٜٔ/

(ٕ) أبو بكر اٟتازمي ُب األماكن ما تفق لفظو وافًتؽ مسماه (ص٘)ٛٙ
(ٖ) معجم البلداف للحموي (٘)ٕٓ٘/
(ٗ) نزىة ا١تشتاؽ ُب اخًتاؽ اآلفاؽ لئلدريسي (ٕ ،)ٙ٘ٔ/والروض ا١تعطار ُب خرب األقطار لعبد ا١تنعم
اٟتمَتي (ص ،)٘ٗٚواللفظ ا١تنقوؿ أعبله لو نصاً ولئلدريسي ٨توه.
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عبيد البكري(ٔ)« :وقاؿ دمحم بن سهل األحوؿ :منبج من جند قنسرين .وقاؿ أبو
غساف :منبج من اٞتزيرة» ،وُب كتاب اليعقويب(ٕ)« :وقاؿ ابن أيب يعقوب :منبج مدينة
قدٯتة افتتحت صلحاً ،صاّب عليها عمرو بن العاص من قبل أيب عبيدة بن اٞتراح وىي
على الفرات األعظم» .وعن قنسرين قالوا« :والشاـ ا٠تامسة قنسرين ومدينتها العظمى

حلب ،وساحلها أنطاكية مدينة عظيمة على ساحل البحر»

(ٖ)

وابلبحث عنها على

الشبكة وجدت أهنا ال تزاؿ ٖتمل اٝتها وتقع ضمن ٤تافظة حلب.
ووردت ىذه النسبة ُب الصحيحُت(ٗ) أف عائشة قالت« :قاـ رسوؿ هللا ﷺ
يصلي ُب ٜتيصة ذات أعبلـ فنظر إىل علمها ،فلما قضى صبلتو قاؿ :اذىبوا هبذه
ا٠تميصة إىل أيب جهم بن حذيفة ،وأتوين أبنبجانية ،فإهنا أ٢تتٍت آنفا ُب صبلٌب».
وُب اشتقاؽ أنبجاين من منبج كبلـ للغويُت فنقلوا عن األصمعي قولو« :كساء
منبجاين منسوب إىل منبج ،وال يقاؿ :أنبجاين ،قاؿ أبو حاًب :فقلت لو :مل فتحت
الباء وإ٪تا نسبت إىل منبج؟ قاؿ :خرج ٥ترج منظراين و٥ترباين(٘)[ .قاؿ أبو اٟتسن ابن

(ٔ) معجم ما استعجم للبكري (ٗ)ٕٔٙ٘/
(ٕ) البلداف لليعقويب (ص)ٕٓٚ

(ٖ) ا١تسالك وا١تمالك للبكري (ٔ ،)ٗٙٔ/وأحسن التقاسيم ُب معرفة األقاليم للبشاري (صٗ٘ٔ)،
وا١تسالك وا١تمالك لبلصطخري (صٔ)ٙ
(ٗ) رواه البخاري ( ،)٘ٛٔٚومسلم ()٘٘ٙ
(٘) ٨تو ىذا قاؿ ابن قتيبة ُب أدب الكاتب (صٕٕٖ).
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سيده] :أال ترى الزايدة فيو والنسب ٦تا يغَت لو البناء»(ٔ) ،قاؿ(ٕ)« :وكساء منبجاين:
منسوب إليو على غَت قياس»« ،يعٍت أف ا١تكسور ُب النسبة يفتح ،كما يقاؿ ُب النسبة
إىل ِ
صدُب بفتحها ،وإىل سلِمة بكسر البلـ ،سلَمي
صدؼ ،بكسر الداؿَ ،
بفتحها»(ٖ).
وقد خولفوا ُب ىذا ،فنُقل عن أيب العباس ثعلب وىو من أئمة علماء اللغة أيضاً
أنو قاؿ« :أنبجانية :بفتح الباء وكسرىا ،كل ما كثف والتف ،قالوا :شاة أنبجانية كثَتة
الصوؼ ملتفة»(ٗ) ،قاؿ أبو الوليد الباجي(٘)« :والذي قالو ثعلب أظهر .والنسب إىل
منبج منبجي» .وتعقبو القاضي عياض ُب شرح مسلم( )ٙبقولو« :النسب مسموع ،وقد
شذ منو كثَت عن القياس ،فبل ينكر ما قالو ابن قتيبة» ،زاد ُب ا١تشارؽ(« :)ٚفبل ينكر

(ٔ) ا١تخصص البن سيده (ٔ)ٖٜٔ/
(ٕ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم لو ()ٗٙٛ/ٚ
(ٖ) من كبلـ أيب موسى ا١تديٍت ُب اجملموع ا١تغيث ُب غرييب القرآف واٟتديث (ٔ)ٜ٘/
(ٗ) نقلو عنو ابن بطاؿ ُب شرح البخاري (ٕ ،)ٖٚ/وابن عبد الرب ُب االستذكار (ٔ ،)ٖ٘ٓ/وأبو الوليد
الباجي ُب ا١تنتقى شرح ا١توطخ (ٔ ،)ٔٛٓ/وأبو بكر ابن العريب ُب ا١تسالك شرح ا١توطخ (ٕ)ٗٔٛ/
(٘) ا١تنتقى شرح ا١توطخ للباجي (ٔ)ٔٛٓ/
( )ٙإكماؿ ا١تعلم لعياض (ٕ)ٜٗٓ/

( )ٚمشارؽ األنوار لعياض (ٔ)ٗٔ/
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ما قالو أئمة ىذا الشخف .لكن ىذا اٟتديث ا١تتفق على نقل ىذه اللفظة فيو اب٢تمز
تُصحح ما أنكروه».
فيخلص هبذا إىل صحة اللفظُت ،ولذا قاؿ أبو عمر ابن عبد الرب(ٔ)« :وغَت ابن
قتيبة يقوؿ :جائز أف يقاؿ :أنبجاين كما جاء ُب اٟتديث ،ألف رواتو عرب فصحاء،
ومن األنساب ما ٬تري على غَت قياس ،وإ٪تا ىو مسموع .وىذا لو صح أنو منسوب
إىل منبج» أ.ىػ .ونقل عياض عمن مل يسمو أهنا« :أكسية تصنع ْتلب فتحمل إىل
جسر منبج»(ٕ).
قلت :فيما ذكروه إشارة إىل نسبة أخرى ،وقد جاء ُب كتاب أيب حفص ٧تم
الدين النسفي طلبة الطلبة(ٖ)« :منسوب إىل أنبجاف ،وىو اسم موضع» .وقاؿ أبو
السعادات ٣تد الدين ابن األثَت(ٗ)« :يقاؿ :كساء أنبجاين منسوب إىل منبج ا١تدينة
ا١تعروفة ،وىي مكسورة الباء ،ففتحت ُب النسب وأبدلت ا١تيم ٫تزة .وقيل :إهنا منسوبة
إىل موضع اٝتو أنبجاف ،وىو أشبو؛ ألف األوؿ فيو تعسف».

(ٔ) االستذكار البن عبد الرب (ٔ ،)ٖ٘ٔ/ويفهم من صنيع ابن رجب ُب فتح الباري (ٕ )ٜٗٔ/موافقتو
على ىذا كونو ختم مبحثو بو.
(ٕ) إكماؿ ا١تعلم (ٕ ،)ٜٗٓ/ومشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر (ٔ )ٗٔ/كبل٫تا لعياض
(ٖ) طلبة الطلبة ُب االصطبلحات الفقهية للنسفي (صٓ٘)
(ٗ) النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر البن األثَت (ٔ)ٖٚ/
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ومل يذكر مستنده وعزاه اٟتافظ(ٔ) إىل أيب موسى ا١تديٍت وىو من مصادر ابن األثَت
إال أين مل أقف عليو ُب كتابو اجملموع ا١تغيث ،وأفاد بدر الدين العيٍت أف ابن القصار
قاؿ ُب تعريب ا١تدارؾ« :من زعم أنو منسوب إىل منبج فقد وىم»(ٕ).
والثياب األنبجانية ُب قو٢تم ىي :أكسية غليظة من الصوؼ(ٖ) ،قاؿ أبو موسى
ا١تديٍت(ٗ)« :وقيل :األنبجانية من أدوف الثياب الغليظة ،تتخذ من الصوؼ».






قولو( :وىو يقول :وهللا ما نريد بو دنيا) ،أي أف ٛتاداً بن أيب سليماف كاف حالو
يدؿ على شدة وحاجة ،وىو يقوؿ مقسماً اب﵁ :ما نريد بو دنيا!.
والدنيا فبل تطلب وال تبتغى أبدوف ا١تتاع وأزىده ،فلعلو إ٪تا كاف يريد كتابتو
اٟتديث وطلبو للعلم فهو الذي ما كاف يريد بو دنيا ،وذكر الراوي الكساء إ٪تا ىو
للتدليل على قولو أبنو لو أنو كاف ٦تن يريد الدنيا العتٌت بلباسو.
و٦تا يدؿ على ىذا التوجيو :رواية البغوي ُب مسند ابن اٞتعد(٘) من طريق موسى
(ٔ) فتح الباري البن حجر (ٔ)ٖٗٛ/
(ٕ) شرح سنن أيب داود للعيٍت (ٗ)ٖٜٔ/
(ٖ) االستذكار البن عبد الرب (ٔ ،)ٖ٘ٓ/وا١تنتقى للباجي (ٔ ،)ٔٛٓ/تفسَت غريب ما ُب الصحيحُت البن
أيب نصر اٟتميدي (صٗٔ٘) ،ا١تسالك شرح ا١توطخ البن العريب (ٕ ،)ٗٔٛ/وا١تشارؽ لعياض
(ٔ ،)ٗٓ/وغريب اٟتديث البن اٞتوزي (ٔ.)ٖٗ/
(ٗ) اجملموع ا١تغيث ُب غريب القرآف واٟتديث (ٔ ،)ٜ٘/و٨توه ُب النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر جملد الدين
ابن األثَت (ٔ)ٖٚ/
(٘) مسند ابن اٞتعد (ص٘)ٙ
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بن داود عن شريك حيث أغفل الراوي فيها ذكر الكساء .وكذا كل من روى األثر إ٪تا
ساقو ضمن الكبلـ على كتابة اٟتديث.
و١تا كاف اٟتديث وطلب العلم ٦تا ٭تتاج إىل نفقة لشراء آالت الكتابة والتجهز
للرحبلت ،فإنو آثر ىذه على إصبلح نفسو ١تا تعارضا لديو ،فقدـ األصلح وأراد بو
وجو هللا تعاىل ،وىكذا كاف أكثر أىل اٟتديث حىت اضطر بعضهم إىل طلب ما يتقوت
بو لقاء نشر العلم ،وىو أمر مل يكن ليلجخوا إليو لوال اٟتاجة وهللا ا١تستعاف.
ويبقى ٙتة تساؤؿ عن سبب ىذه الكلمة والذي أ٫تلو الراوي ،ولعل سببو ما آؿ
إليو حاؿ ٛتاد ،ففي ترٚتتو ما يفيد أبنو قد توسعت حالو وفُتحت لو الدنيا ،فقد كاف
يلبس اٞتيد ويتصدؽ على الكم الكثَت من ا١تساكُت(ٔ) ،وروى أبو جعفر العقيلي عن
أيب ا١تليح قولو(ٕ)« :قدـ علينا ٛتاد بن أيب سليماف فنزؿ واسط الرقة فخرجت إليو
ألٝتع منو قاؿ :فإذا عليو ملحفة معصفرة ٛتراء وإذا ٟتيتو قد خضبها ابلسواد قاؿ:
فرجعت ومل أٝتع منو» ،وختم الذىيب ترٚتتو من السَت(ٖ) بقولو« :وكاف أحد العلماء
األذكياء ،والكراـ األسخياء ،لو ثروة وحشمة وٕتمل» أ.ىػ.

(ٔ) أتريخ اإلسبلـ للذىيب (ٖ ،)ٕٕٙ/ميزاف االعتداؿ (ٔ)ٜ٘٘/
(ٕ) الضعفاء الكبَت للعقيلي (ٔ)ٖٓٚ/
(ٖ) سَت أعبلـ النببلء (٘)ٕٖٔ/
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بت
و١تا كاف ا١تفًتض من أثر الباب أنو روي عن ٛتاد ُب آخر حياتو ،وقد تضار ْ
أحدث ووافق ا١ترجئة؛ فإنو يتبادر إىل
فيو األقواؿ ما بُت طاعن ومعدؿ؛ وذلك ١تا
َ
الذىن ُب أثر الباب تفسَت مغاير ١تا سبق طرحو ،إال أف إيراد ا١تصنف لو ُب كتابو ىذا
يعٍت مناسبتو للكتاب عنده فا﵁ تعاىل أعلم.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:ممم م
[ٕ٘ٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـاموطقعمثـاماحلؽممبنمسطقةمسنمابنمدريؼنم
ضال:مطاغوامؼرونمأنمبينمإدرائقلمإمنامضؾوامبؽؿبمورثوػا.م م
ال أبس بسنده ،ألجل اٟتكم بن عطية٥ ،تتلف ُب توثيقو .واألثر فرواه من طريق
ا١تصنف :ا٠تطيب ،وا٢تروي(ٔ) .واتبعو أٛتد(ٕ) لكن قاؿ« :إ٪تا ضلوا من كتب وجدوىا
عن آابئهم».






قولو( :كانوا يرون) اإلشارة من التابعي تدؿ على إرادتو من ىو أعلى منو ،فرٔتا
قصد ٗتصيص الصحابة ،أو مطلق من أخد عنهم العلم من كبار التابعُت والصحابة
وىذا أوىل .وىو ىنا ٭تكي قوؿ من سبقو من العلماء.
وقولو( :يرون) الرؤية أتٌب ويراد هبا معاف متعددة سردىا الراغب ُب مفرداتو

(ٖ)

منها :الرأي ،ومن ىذا قولو تعاىل﴿ :فَانْظُْر َما َذا تَػَرى﴾ ،وىو غَت مناسب لسياؽ أثر
الباب.

وأتٌب ُب ابب النواسخ ُب قسم أفعاؿ القلوب ويراد هبا اليقُت والعلم ،غالباً ،ورٔتا
يدا (َ )ٙونَػَراهُ قَ ِريبًا﴾،
أريد هبا الظن والرجحاف .واجتمعا ُب قولو تعاىل﴿ :إِنػ ُه ْم يػََرْونَوُ بَعِ ً
(ٔ) تقييد العلم للخطيب (صٔ ،)ٙوذـ الكبلـ وأىلو أليب إٝتاعيل ا٢تروي (ٔ)ٛٔ/
(ٕ) العلل ومعرفة الرجاؿ رواية عبد هللا (ٔ ،)ٕٔٗ/ومن طريق ا٠تطيب ُب تقييد العلم (صٔ)ٙ
(ٖ) ا١تفردات ُب غريب القرآف (صٖ)ٖٚ
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أي :يظنونو ،ونعلمو(ٔ) .وعلى ىذا األخَت أعٍت الظن والرجحاف ٮترج أثر الباب.
قولو( :أن بٍت إسرائيل) ًب إشباع الكبلـ عن إسرائيل وأنو يعقوب عليو السبلـ ُب
األثر رقم (٘ٗ) .وبنيو ىم األسباط االثنا عشر ،ومن ذريتهما موسى وعيسى وىم أىل
الكتاب( .إدنا ضلوا) ،أسلوب اٟتصر يفيد قصر سبب الضبلؿ على الكتب ،ومضى
الكبلـ عن الضبلؿ ُب األثر رقم (ٕٔٔ).
قولو( :بكتب ورثوىا) أي أهنم تناقلوا الكتب من أحبارىم وعلماءىم فكانت
مصادرىم اليت اعتمدوا عليها ُب معرفة دينهمٍ ،ب فٍت علماؤىم فاستعملوا فيها الرأي
والعقل ،فاختلفوا وضلوا.
لت عليهم ،واٗتذوا كتباً صنفوىا دعماً وشرحاً
ورٔتا أراد أهنم تركوا كتبهم اليت أنز ْ
لكتبهم ،فلما طاؿ العهد عليهم اعتمدوا عليها وتركوا األصل ا١تنزؿ ،وىذا أقرب للواقع
من حيث ما يذكره التخريخ عنهم ويدركو العارؼ ا١تهتم أبحوا٢تمٍ ،ب إنو قد ورد ما يقويو
أيضاً عن أيب موسى بسند صحيح إف شاء هللا أنو قاؿ(ٕ)« :أف بٍت إسرائيل كتبوا كتاابً،
فتبعوه وتركوا التوراة».
واألثر سيق مساؽ التنفَت من استعماؿ الكتب وٗتليدىا ابلنقل ،والتوجيو إىل التزاـ
ما ُخصت بو ىذه األمة ُب صدرىا األوؿ من استعماؿ التلقي والسماع ُب النقل.

(ٔ) وانظر كتاب :توضيح ا١تقاصد وا١تسالك بشرح ألفية ابن مالك أليب دمحم بدر الدين حسن بن قاسم
ا١ترادي ا١تصري (ٔ ،) ٘٘٘/وأوضح ا١تسالك إىل ألفية ابن مالك ٞتماؿ الدين أيب دمحم ابن ىشاـ
األنصاري ا١تصري (ٕ ،)ٖٛ/وشرح أيب دمحم هباء الدين عبد هللا بن عقيل ا٢تامشي ا١تصري (ٕ)ٕٜ/
(ٕ) رواه الدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٕٗٚ/والطرباين ُب األوسط (٘ ،)ٖ٘ٛ/وا٠تطيب ُب تقييد العلم
(ص.)٘ٙ
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وقد سبق طرح ىذه ا١تسخلة مراراً وذكران أف الكتابة مشروعة ابلنص الشرعي ،وأهنا

الوسيلة األسلم ٟتفظ الدين وأف هللا تعاىل ١تا وعد ْتفظ دينو بقولو سبحانو﴿ :إِان َْ٨ت ُن
نَػزلْنَا ال ِّذ ْكَر َوإِان لَوُ َٟتَافِظُو َف﴾ ،مكن العلماء من مراعاة الضبط والتدقيق وأرشدىم إىل
استعماؿ الكتب والتقييد ٦تا جعل العلم يعمر إىل يومنا ىذا ،ومل ينكر السلف كتابة
القرآف ،وإ٪تا خشوا من كتابة العلم سواه٦ ،تا يعٍت أهنم ال ينهوف عن الكتابة إال لعلة أال
وىي ا٠توؼ من اختبلطهما ،أو ٨تو ذلك .وقد استقر األمر بعدىم على فضل الكتابة
بل ووجوهبا حىت صار يقدـ الضابط ابلكتاب على الضابط ابلصدر ُب حاؿ استواء٫تا
ُب الدرجة.
ويناسب ىاىنا التعرض ١تسخلة ٢تا متعلق ٔتا مضى ،فيطرح سؤاؿ وىو :ىل القراءة
انفعة أـ ال؟
أقوؿ واب﵁ تعاىل التوفيق :لن يًتدد عاقل ُب اإلجابة عن ىذا السؤاؿ الذي يُعد
من بديهيات ا١تسائل ،وال ريب ُب نفع القراءة واٟتث عليها فإهنا إحدى وسائل طلب
العلم واالستزادة منو .لكن قد يشكل على البعض ما يسمع من التحذير من طلب
العلم ابلقراءة.
واٞتواب :أنو ال إشكاؿ ُب ذلك ،فإف العلم بكافة فنونو و٣تاالتو الدينية والدنيوية
ال ٯتكن أف يلج طالبو فيو إال ابلتلقي والتجربة والسماع ،فإف حصل أساسيات الفن
وأصولو اتبع من حيث وصل ،واستزاد ا١تعرفة ابالجتهاد والطلب مستعمبلً القراءة
والسؤاؿ فيما أشكل.
وىذا يدؿ على أف القارئ إ٪تا ىو مستفيد يطلب استزادة ،وىو َك ٌل على أىل
العلم ابلفن الذي يطلبو ،يبتغي النصح واإلرشاد والتوجيو والتصحيح ،حىت يصل إىل
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مرحلة االجتهاد واالستقبلؿ بتحصيل الفائدة واستخراجها من مضاهنا ْتسب آالتو
اليت ملكها من خبلؿ عملو وجهده.
والعلوـ الشرعية ال تقل أ٫تية ُب لزوـ مرور طالبها هبذه ا١تراحل وافتقاره إليها ،أما
أ ْف يعتمد الطالب على القراءة فقط من دوف قاعدة مسبقة وأصوؿ راسخة ٍب يذىب
ليستخدـ عقلو ُب استخراج واستنباط الفوائد وا١تسائل الدقيقة و٭تشر رأيو مع علماء
الفن ابلنقد والتحليل والتصويب والتزييف ...فهذا دخيل أدعى أف يضر العلم وأىلو،
ويكوف فعلو إف مل ينكر عليو ويؤخذ على يديو – ُب العلوـ الشرعية  -سبباً للضبلؿ
كما وقع لبٍت إسرائيل .وُب العلوـ اإلنسانية سبباً للفساد والتخخر.
ومن ىنا نسمع بعض أىل العلم يشدد النكَت على تلقي العلم من ٣ترد القراءة،
ويتوجو ىذا اإلنكار على َمن ىذا حالو ،فإف كاف الطالب القارئ يعتمد ُب إزالة
اإلشكاؿ ابلسؤاؿ واالستفهاـ من أىل العلم فإنو يرجى لو النفع وا٠تَت .ألف القراءة ال
تكوف أبداً سبباً للضبلؿ ،لكن الدخن الذي ٖتملو النفس ىو العلة ا١تسببة لذلك
أعاذان هللا من شرور أىل الشر والفنت.
ومن ىؤالء ٚتاعوا العلوـ ،فإف جامع العلوـ قد يكوف ٚتع كماً مل ٬تمعو عامل ومع
ذلك فإنو ال يستحق لقب العامل إال ابلتقوى والورع وا١تراقبة ﵁ ،ومن ىؤالء:
ا١تستشرقوف فإهنم ٚتعوا ابلقراءة والتتبع علماً ال يستهاف بو كماً لكنهم مل ينتفعوا بو،
فا١تنصف منهم مل يتعدى كونو جامعاً ،واستعملو بعضهم ُب حرب اإلسبلـ اب٠تداع
والتضليل والتزييف والتحريف والغش.
ومن أسباب وجوب الرجوع إىل التلقي والسماع ُب ما أشكل :وحدة ا١تصدر
الشرعي ،وىو الكتاب والسنة وقد دلتا على وجوب مراعاة فهم السلف الذين شهدوا
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ِ
َطيعوا اَّلل وأ ِ
ِ
َطيعُوا
ين آَ َمنُوا أ ُ َ َ
التنزيل وعاصروا الوحي ،قاؿ هللا عز وجلَ ﴿ :اي أَيػُّ َها الذ َ
ُويل ْاألَم ِر ِمْن ُكم فَِإ ْف تَػنَ َاز ْعتُم ُِب َشي ٍء فَػرُّدوه إِ َىل اَّللِ والرس ِ
وؿ إِ ْف ُكْنػتُ ْم تُػ ْؤِمنُو َف
الر ُس َ
وؿ َوأ ِ ْ
ْ ُ ُ
َ ُ
ْ
ْ
ِ ِ
ِ
َح َس ُن َأتْ ِو ًيبل﴾.
ِابَّلل َوالْيَػ ْوـ ْاآلَ ِخ ِر ذَل َ
ك َخْيػٌر َوأ ْ
ِ
ِ
ِ
وقاؿ سبحانو وتعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َجاءَ ُى ْم أ َْمٌر م َن ْاأل َْم ِن أَ ِو ا ْ٠تَْوؼ أَ َذاعُوا بِو َولَ ْو َرُّدوهُ
ُويل ْاألَم ِر ِمْنػهم لَعلِمو ال ِ
ِ ِ
ِ
ض ُل اَّللِ َعلَْي ُك ْم
ذ
ين يَ ْستَػْنبِطُونَوُ ِمْنػ ُه ْم َولَ ْوَال فَ ْ
إ َىل الر ُسوؿ َوإ َىل أ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ َ
َوَر ْٛتَتُوُ َالتػبَػ ْعتُ ُم الشْيطَا َف إِال قَلِ ًيبل﴾ ،وقاؿ جل ُب عبله﴿ :فَِإ ْف آَ َمنُوا ٔتِِثْ ِل َما آَ َمْنػتُ ْم بِِو
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
يع الْ َعلِ ُيم﴾ ،وقاؿ
فَػ َقد ْاىتَ َد ْوا َوإ ْف تَػ َول ْوا فَإ٪تَا ُى ْم ُِب ش َقاؽ فَ َسيَ ْكفي َك ُه ُم اَّللُ َوُى َو السم ُ
ِ
عز من قائل﴿ :ومن ي َشاقِ ِق الرس َ ِ
ُت لَوُ ا ْ٢تَُدى َويَػتبِ ْع َغْيػَر َسبِ ِيل
وؿ م ْن بَػ ْعد َما تَػبَػ َ
ََ ْ ُ
ُ
الْم ْؤِمنُِت نػُولِِّو ما تَػوىل ونُ ِ ِ
تم ِ
ص ًَتا﴾.
ُ َ َ َ َ َ ْ
صلو َج َهن َم َو َساءَ ْ َ
وهبذا ٭تفظ الدين؛ وإف ترؾ حبلو على الغارب للهوى والرأي كاف مآلو إىل ما آؿ

عليو علم أىل الكتاب ،والناظر ُب أترٮتهم ٬تدىم مروا بتقلبات شديدة التناقض خبلؿ
حقب ٥تتلفة عافاان هللا منها ٔتا أنعم علينا من وعده ا١تنجز ابٟتفظ والتمكُت.
فالقراءة ينصح هبا ويرغب فيها ويدعى ٢تا ،وال بد من ٖتبيب الناس بقراءة كل
انفع من العلوـ  ،ويوجهوف إىل طلب العلم والسؤاؿ عن كل مشتبو ومشكل ،وعلى
القارئ ٕتنب ما ال نفع فيو أو ما ٮتشى ضرره لكثرة احتواءه على ا١تشتبهات
وا١تشكبلت اليت رٔتا أضرت بعقيدة ا١تسلم فبل يغامرف العاقل أبعز ما لديو وىو دينو.
أما قو٢تم :من كاف شيخو كتابو كاف خطؤه أكثر من صوابو .فهي عبارة ٣تملة ال
يُقصد هبا التنفَت من القراءة وإ٪تا عدـ الركوف إليها واالعتداد هبا ،أو الثقة ابلفهم مع
فقره آبالتو .فإف العلم ٭تتاج إىل ضبط وتوجيو كما سبق.
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ومن العلوـ ما ال ٯتكن ضبطو ٔتجرد القراءة فإنو قد ٮتونو الكتاب بتصحيف أو
ٖتريف فيسكن إىل ما وقع عليو ويكسل عن أتكيده من غَته فيقع ُب خطل ،ومن
ىذا :أٝتاء الرواة ،ونصوص األدلة الشرعية ،مع أننا ُب عصران اٟتايل نكاد أف نكوف قد
عاٞتناىا بوسائل الطبع اٟتديثة ،واب١تقارنة ،واب١تصنفات ا٠تاصة هبذا الفن ،إال أنو ال
يزاؿ األمر ٭تتاج من طالب العلم إىل تثبت وروية وحرص على أتكيد العلم ا﵀صل من
غَت ما مصدر.
(ٔ)

وا٠تطخ ا﵀ذر منو ُب ىذه العبارة

ليس ىو "الكم"؛ وإف كاف ظاىر العبارة

يفيده؛ لكنو غَت متصور واقعياً قطعاً .فيكوف ا١تراد منو الكيف أو اٟتجم(ٕ) ،أي خشية
ا٨تراؼ السلوؾ وا١تنهج عن اٞتادة ابالستقبلؿ ابلفهم ،واالعتداد ابلنفس ،و٥تالفة
أسلفت؛ وإ٪تا حالة القارئ وهنجو.
األصوؿ الثابتة ،وكل ىذا ال يكوف سببو القراءة كما
ُ
وال ٮتوؼ القارئ من ا٠تطخ فإف الصواب إ٪تا يُعرؼ بعد ا٠تطخ ،ابلبحث وا١تدارسة
والتصويب.
والكتاب إ٪تا ىو نتاج فكر وقر٭تة عامل ،أو ٣ترب ،أو خبَت ...وعصارة جهده
وخبلصة ٕتاربو واجتهاده ،ومل يضع ىذا الكتاب إال ابتغاء نشر علمو ،فاآلخذ من
الكتاب آخذ من العامل نفسو.
وكما أف ا١تتلقي والسامع يُطالب ابستعادة ا١تسموع إف فاتو أو شوش عليو،
والسؤاؿ على ما أشكل ،فكذلك القارئ .فليبتعد عن التعامل وليتجنب استعجاؿ ٙترة
وم ْن
طلبو حىت يقارف نتائجو مع من يثق بعلمو ،وهبذا ينجو من اآلفات ا﵀تملةَ ،
(ٔ) أعٍت عبارة :من كاف شيخو كتابو كاف خطؤه أكثر من صوابو.
(ٕ) أي "أكرب" ،وليس" :أكثر من صوابو".
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ص َد َؽ هللا يصدقو.
َ

وىذا أبو بكر ا٠تطيب البغدادي يذكر فضل الكتاب والقراءة فيقوؿ نقبلً عن

بعض اٟتكماء(ٔ)« :وقراءة الكتب أبلغ ُب إرشاد ا١تسًتشد من مبلقاة واضعيها إذا كاف
مع التبلقي يقوى التصنع ويكثر التظامل وتفرط النصرة وتشتد اٟتمية ،وعند ا١تواجهة
ٯتلك حب الغلبة وشهوة ا١تباىاة والرايسة مع االستحياء من الرجوع واألنفة من
ا٠تضوع ،وعن ٚتيع ذلك ٭تدث التضاغن ويظهر التباين ،وإذا كانت القلوب على
ىذه الصفة امتنعت من ا١تعرفة وعميت عن الداللة .وليست ُب الكتب علة ٘تنع من
درؾ البغية وإصابة اٟتجة ألف ا١تتوحد بقراءهتا وا١تتفرد بعلم معانيها ال يباىي نفسو وال
يغالب عقلو.
قاؿ :والكتاب قد يفضل صاحبو ويرجع على واضعو أبمور منها :أف الكتاب يقرأ
بكل مكاف ويظهر ما فيو على كل لساف وموجود ُب كل زماف مع تفاوت األعصار
وبعد ما بُت األمصار وذلك أمر مستحيل ُب واضع الكتاب ،وا١تنازع اب١تسخلة واٞتواب.
وقد يذىب العامل وتبقى كتبو ويفٌت العقل ويبقى أثره ،ولوال ما رٝتت لنا األوائل ُب
كتبها وخلدت من فنوف حكمها ودونت من أنواع سَتىا حىت شاىدان بذلك ما غاب
عنا وأدركنا بو ما بعد منا وٚتعنا إىل كثَتىم قليلنا وإىل جليلهم يسَتان وعرفنا ما مل نكن
لنعرفو إال هبم وبلغنا األمد األقصى بقريب رسومهم ،إذاً ٠تسر طبلب اٟتكمة وانقطع
سببهم عن ا١تعرفة ،ولو أٞتئنا إىل مدى قوتنا ومبلغ ما تقدر على حفظو خواطران وتركنا
مع منتهى ٕتارتنا ١تا أدركتو حواسنا وشاىدتو نفوسنا لقلت ا١تعرفة وقصرت ا٢تمة
(ٔ) تقييد العلم (ص)ٖٖٔ-ٔٔٛ
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وضعفت ا١تنة وماتت ا٠تواطر وتبلد العقل ونقص العلم ،فكاف ما دونوه ُب كتبهم أكثر
نفعاً وما تكلفوه من ذلك أحسن موقعاً ،و٬تب االقتفاء آلاثرىم واالستضاء أبنوارىم
فإف ا١ترء مع من أحب ،ولو أجر ما احتسب »ٍ ،ب أسهب النقل والرواية واالنشاد ُب
ىذا الباب ابلدرر النفيس.
وأما ما رواه(ٔ) عن سعيد بن يعقوب أنو سخؿ ابن ا١تبارؾ فقاؿ« :وسخلناه قلنا:
٧تد ا١تواعظ ُب الكتب فننظر فيها؟ قاؿ :ال أبس ،وإف وجدت على اٟتائط موعظة
فانظر فيها تتعظ .قيل لو :فالفقو؟ قاؿ :ال يستقيم إال ابلسماع» ،فإ٪تا ذكره ُب سياؽ
كبلمو عن التفريق بُت ضرورة ذكر اإلسناد ُب العلم ٓتبلؼ األدب وا١تواعظ.
فقاؿ ُب أوؿ الفصل الذي عقده لذلك« :ما ال يفتقر كتبو إىل اإلسناد .كل ما
تقدـ ذكره يفتقر كتبو إىل اإلسناد فلو أسقطت أسانيده واقتصر على ألفاظو فسد أمره
ومل يثبت حكمو ألف األسانيد ا١تتصلة شرط ُب صحتو ولزوـ العمل بو ...وأما أخبار
الصاٟتُت وحكاايت الزىاد وا١تتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم األدابء فاألسانيد زينة ٢تا
وليست شرطاً ُب أتديتها» أ.ىػ.
وال شك أف نقل فتاوى الفقهاء ال يستقيم بغَت سند ٓتبلؼ نقل مواعظ الوعاظ
وأخبار القصاص ،قاؿ ابن ٚتاعة(ٕ)« :وليجتهد على أف يكوف الشيخ ٦تن لو على
العلوـ الشرعية ٘تاـ االطبلع ،ولو مع من يوثق بو من مشايخ عصره كثرة ْتث وطوؿ
اجتماع ،ال ٦تن أخذ عن بطوف األوراؽ ومل يعرؼ بصحبة ا١تشايخ اٟتذاؽ .قاؿ
(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٕ)ٕٔٗ-ٕٖٔ/

(ٕ) تذكرة السامع وا١تتكلم ُب أدب العامل وا١تتعلم البن ٚتاعة (صٓٗ)
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الشافعي :من تفقو من بطوف الكتب ضيع األحكاـ .وكاف بعضهم يقوؿ :من أعظم
البلية تشيخ الصحيفة .أي الذين تعلموا من الصحف» أ.ىػ.
وىذا أيضاً ظاىر ُب اٟتذر من التصحيف فإف ا١تتلقي ببل أساسيات من الصحف
معرض للتصحيف والتحريف ،وأخذ الكبلـ على غَت وجهو ،ومناقضة مراد كاتبو،
واب﵁ تعاىل التوفيق.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:م م
[ٖ٘ٔ  ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـاموطقعمسن مرؾقةمبنمذنقىمسنمأبيمبردةم
صظفرمسؾي،مصأعرممبرطنمصؼالمبؽؿيبمصقفامصغلؾفا .م
َّ
ضال:مطؿؾتمسنمأبيمطؿاباًم
إسناده جيد ،ألجل طلحة فإنو ٥تتلف ُب توثيقو .ومن طريق وكيع رواه :ابن أيب
شيبة ،وأٛتد ،والبغوي ،وابن عبد الرب ،وا٠تطيب ،وابن عساكر(ٔ).
واألثر عن أيب بردة صحيح فقد توبع طلحة فيو فرواه :محيد بن ىالل عن أيب
بردة ،وجاء عنو من طرؽ ،رواه الدارمي(ٕ)من طريق شعبة عن أيب موسى عنو بو ،وشيخ
شعبة ىذا مل يتبُت يل من ىو فيحتاج إىل ْتث.
ورواه ا٠تطيب ٥تتصراً(ٖ) من طريق شعبة وٝتى شيخو بسليماف بن ا١تغَتة وىو ثقة
والسند إليو رجالو ثقات ،فإف كاف ىو ا١تكٌت ُب الطريق األوىل وإ٪تا وقع مصحفاً فيها؛
فجيد ،وإال فكنية سليماف :أبو سعيد.

(ٔ) مصنف ابن أيب شيبة (٘ ،)ٖٔ٘/والعلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا (ٔ ،)ٕٔٗ/ومعجم الصحابة للبغوي
(ٗ ،)ٗٗ/وجامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٔ ،)ٕٚٙ/وتقييد العلم (صٓٗ) ،وأتريخ دمشق
البن عساكر ( )٘٘/ٕٙو(ٕٖ.)ٖٚ/
(ٕ) سنن الدارمي (ٔ ،)ٕٗٔ/ومن طريقو ابن عساكر ُب أتريخ دمشق ()٘ٗ/ٕٙ

(ٖ) تقييد العلم للخطيب (صٓٗ) ،وابن عساكر ُب أتريخ دمشق (ٕٖ)ٖٚ/
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وجاء من طريق أيب ىبلؿ الراسيب عن ٛتيد بو ،رواه ا٠تطيب(ٔ) .ومن طريق سهل
بن أسلم عن ٛتيد بو ،رواه الرامهرمزي(ٕ) ،وا٠تطيب(ٖ) .واتبعهما :يونس بن عبيد
وحبيب بن الشهيد عند الروايين(ٗ) بلفظ اتـ وسند صحيح قاؿ فيو أبو بردة« :كنت
آٌب أيب فكلما حدث ْتديث عن النيب ﷺ قمت فكتبتو ففطن يل فقاؿ :أتكتب
كل ما أحدث بو؟ قلت :نعم .قاؿ :فاذىب فجيء بكتابك .فجمعو فدعا ٔتاء فغسلو
فيو».
وىذا اللفظ مل أجده هبذا السياؽ ُب غَت ىذا الكتاب ،إال أف شهايب الدين أاب
العباس البوصَتي وأاب الفضل العسقبلين عزاي لفظاً قريباً منو البن أيب شيبة من طريق
وكيع بسند أثر الباب ،والذي ُب ا١تطبوع من مصنف ابن أيب شيبة ٥تتصراً عن لفظ أيب
خيثمة ُب كتابنا ىذا .ولفظو عند٫تا(٘)« :كتبت عن أيب كتاابً فقاؿ أيب :لوال أف فيو
من كتاب هللا ألحرقتوٍ ،ب دعا ٔتركن ،أو إجانة فغسلو(ٍ )ٙب قاؿِ :ع( )ٚعٍت ما ٝتعت

(ٔ) تقييد العلم (ص ) ٖٜمن طريقُت رجاؿ إحدا٫تا ثقات ،ومن طريقو ابن عساكر ُب أتريخ دمشق
()٘٘/ٕٙ
(ٕ) ا﵀دث الفاصل بُت الراوي والواعي (صٔ )ٖٛوُب السند إليو من ال يعرؼ.
(ٖ) تقييد العلم (صٓٗ) بسند صحيح إليو.
(ٗ) مسند الروايين (ٔ ،)ٖٓٙ/ومن طريقو ابن عساكر ُب أتريخ دمشق ( ،)٘٘/ٕٙومن طريق أخرى
لشيخو (ٕٖ)ٖٚ/
(٘) إٖتاؼ ا٠تَتة ا١تهرة بزوائد ا١تسانيد العشرة للبوصَتي (ٔ ،)ٕٗٗ/وقاؿ« :ىذا إسناد رجالو ثقات».
وا١تطالب العالية بزوائد ا١تسانيد الثمانية البن حجر (ٕٔ)ٕٙٔ/
( )ٙكذا ُب االٖتاؼ ووقعت ُب ا١تطالب هبذا الرسم( :نفسو) ،وىو تصحيف ُب الغالب وهللا أعلم.

( )ٚكذا لفظ اإلٖتاؼ ،وكررىا ُب ا١تطالب فجعلها« :عٍت عٍت» وأشار إىل خفاءىا ُب النسخ اليت لديو.
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مٍت .فإين مل أكتب عن رسوؿ هللا ﷺ كتاابً .وقاؿ :كدت أف هتلك أابؾ»(ٔ).
واتبعهم غيالن بن جرير عن أيب بردة بو بلفظ« :قاؿ يل أيب :ما تسمع مٍت؟،
قلت :بلى ،قاؿ :فائتٍت بو ،فقلت :أان أكتبو ،قاؿ :فائتٍت بو ،فختيتو بو فمحاهٍ ،ب
قاؿ :احفظ كما حفظنا عن رسوؿ هللا ﷺ» ،رواه البزار(ٕ) وقاؿ« :وال نعلم روى
ىذا اٟتديث عن غيبلف عن أيب بردة إال شداد بن سعيد وقد روى ىذا اٟتديث خالد
بن سلمة عن أيب بردة عن أيب موسى ومل يرفعو .أخربانه نصر بن علي قاؿ :أنبخان زايد
بن الربيع عن خالد بن سلمة عن أيب بردة عن أيب موسى بنحوه ومل يرفعو».
قلت :فيكوف هبذا أضاؼ طريقاً أخرى وىي متابعة :خالد بن سلمة وبسند
متصل رجالو ثقات ،ولعلها بلفظ ٥تتصر قريب من لفظ الكتاب وهللا تعاىل أعلم.
واتبعهم أيضاً سعيد بن أيب بردة عن أبيو عند البزار بلفظ« :كنت إذا ٝتعت
حديثاً كتبتو ،فقاؿ يل أيب :اي بٍت كيف تصنع؟ قلت :إين أكتب الذي أٝتع منك،
قاؿ :فائتٍت بو ،فقرأتو عليو ،فقاؿ :نعم ىكذا ٝتعت رسوؿ هللا ﷺ ولكٍت أخاؼ
أف تزيد أو تنقص» ،وُب سنده خالد بن انفع ضعفوه(ٖ).






(ٔ) وذكره ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزوائد (ٔ )ٔ٘ٔ/بلفظ اإلٖتاؼ ،وقاؿ« :رواه الطرباين ُب الكبَت والبزار بنحوه،
إال أف البزار قاؿ :احفظ كما حفظنا عن رسوؿ هللا ﷺ .ورجالو رجاؿ الصحيح» .قلت :مل أجده
ُب الطرباين ،وال عند البزار هبذا السياؽ واإلسناد وأيٌب ما وقفت عليو عنده من طريق غَت اليت ذكرىا.

(ٕ) مسند البزار ( )ٖٔٗ/ٛبسند صحيح رجالو ثقات .وابن عساكر ُب أتريخ دمشق ()٘٘/ٕٙ
و(ٕٖ)ٖٚ/
(ٖ) رواه البزار ُب ا١تسند ( .)ٔٓٙ-ٔٓ٘/ٛورواه الرامهرمزي ُب ا﵀دث الفاصل (صٗ )ٖٛإال أنو سقط
من مطبوعو ذكر أيب بردة .وذكر طريق البزار ا٢تيثمي ُب اجملمع (ٔ )ٔ٘ٔ/وضعفها ٓتالد.
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كتبت عن أيب كتاابً) يستفاد من ٚتع ألفاظو أنو كاف يكتب ما يسمعو
قولوُ ( :
من أبيو  من األحاديث والعلم بغَت علمو .ومضى شيء من الكبلـ عن مادة
(كتاب) ُب األثر رقم (.)ٙٛ
«والكتاب فعل الكاتب  ...ومعٌت :كتب الكتاب أي ٚتع حروفو .ومنو كتب
ا٠ترز ،ومنو يقاؿ :كتبت البغلة :إذا ٚتعت بُت شفريها ْتلقة»(ٔ)« ،وأصل قو٢تم كتب
الكتاب ٔتعٌتٚ :تع حروفو»(ٕ) .قاؿ ابن دريد(ٖ)« :وقد كتب الكتاب يكتبو كتباً إذا
ٚتع حروفو .وأصل الكتب ضمك الشيء إىل الشيء ...وكتبت الكتيبة إذا ضممت
بعض أىلها إىل بعض» ،ونقل األزىري

(ٗ)

عن مشر ٨توه وفيو« :ومنو قيل :كتبت

الكتاب ألنو ٬تمع حرفاً إىل حرؼ»ٍ ،ب قاؿ« :فالكتاب :اسم ١تا كتب ٣تموعاً،
والكتاب :مصدر ،والكتابة ١تن تكوف لو صناعة كالصياغة وا٠تياطة».
وقيل غَت ذلك ،قاؿ أبو بشر اليماف بن أيب اليماف البندنيجي(٘)« :وإ٪تا ٝتي
اٞتيش كتيبة الجتماع بعضو إىل بعض ،وكذلك ٝتي الكتاب كتاابً؛ ألف الكبلـ يكتب
(ٔ) غريب القرآف البن قتيبة (ص)ٖٚ
(ٕ) غريب اٟتديث البن قتيبة (ٔ ،)ٕٗ٘/وهبذا األصل عرفو :البندنيجي ُب التقفية ُب اللغة (صٕٔٓ)،
وابن فارس ُب معجم ا١تقاييس (٘ ،)ٔ٘ٛ/والعسكري ُب التلخيص ُب معرفة أٝتاء األشياء
(صٗٔٗ) ،وأبو موسى ا١تديٍت ُب اجملموع ا١تغيث (ٖ،)ٔٗ/
(ٖ) ٚتهرة اللغة (ٔ)ٕ٘٘/
(ٗ) هتذيب اللغة (ٓٔ)ٛٚ/
(٘) التقفية ُب اللغة للندنيجي (ص)ٔٗٛ

ٖ٘ٙ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [األثر رقم (ٖ٘ٔ)] شرح كتاب العلم أليب خيثمة 

فيو؛ أي :يقيد .وفيو وجو آخر أنو يدرج و٭تزـ بعد أف يفرغ منو ،يقاؿ :تكتب الناس؛
أي :اجتمعوا» أ.ىػ.
قاؿ أبو اٟتسن ابن سيده(ٔ)« :كتبو :خطو ...واكتتبو :ككتبو .وقيل :كتبو:
خطو ،واكتتبو :استمبله ،وكذلك :استكتبو .والكتاب :ما كتب فيو»« ...والكتاب:
الصحيفة والدواة».
و«الفرؽ بُت الكتاب وا١تصحف :أف الكتاب يكوف ورقة واحدة ويكوف ٚتلة
أوراؽ وا١تصحف ال يكوف إال ٚتاعة أوراؽ» ،قالو أبو ىبلؿ ،وقاؿ ُب الفرؽ بُت
الكتب والنسخ(ٕ)« :النسخ نقل معاين الكتاب ،وأصلو اإلزالة ومنو نسخت الشمس
الظل .وإذا نقلت معاين الكتاب إىل آخر فكخنك أسقطت األوؿ وأبطلتو .والكتب قد
يكوف نقبلً وغَته .وكل نسخ كتب وليس كل كتب نسخاً».
و«القرآف ٝتي كتاابً ١تا ُٚتع فيو من القصص واألمر والنهى واألمثاؿ والشرائع
وا١تواعظ وكل شيء ٚتعت بعضو إىل بعض فقد كتبتو» قالو أبو عبيد ا٢تروي(ٖ).

(ٔ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٚٚٙ-ٚٚ٘/ٙ
(ٕ) الفروؽ اللغوية للعسكري (صٓ)ٕٜٔ-ٕٜ

(ٖ) الغريبُت ُب القرآف واٟتديث (٘)ٖٔٙٔ/
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قولو( :فظهر علي) «الظهور :الظفر ،ظهر عليو يظهر ظهوراً ،وأظهره هللا
عليو»(ٔ) ،أي ظفر بو بعد ٗتفيو منو ،يقاؿ« :الشيء يظهر ظهوراً :برز بعد ا٠تفاء،
علمت ما مل تكن علمتو ،وظهرت عليو اطلعت ،وظهرت
ومنو قيل :ظهر يل رأي ،إذا
َ
على اٟتائط علوت ،ومنو قيل :ظهر على عدوه إذا غلبو ،وظهر اٟتمل تبُت

وجوده»(ٕ).
قولو( :فأمر مبركن) أي دعا وطلب أف يؤتى لو ٔتركن ،وىو اسم من أٝتاء األوعية
واآلنية كما ىو واضح من السياؽ ،وتتابع أىل اللغة ُب تفسَته ابإلجانة ،وتفضل
بعضهم فزادىا بياانً بتقييدىا أبهنا :اليت تغسل فيها الثياب(ٖ) ،حكاه القاسم بن سبلـ
عن األصمعي(ٗ) .وكبل٫تا غريب؛ و٢تذا يقوؿ ابن حجر(٘)« :وأبعد من فسره ابإلجانة
بكسر ا٢تمزة وتشديد اٞتيم ٍب نوف ألنو فسر الغريب ٔتثلو» ،وقاؿ ُب نقض
االعًتاض(« :)ٙوكاف ماذا؟ إ٪تا استبعد الغريب ابلغريب» ،وفسر اٟتافظ اإلجانة ٔتا ىو
ظاىر ُب زمنو ،وىو القصرية.
(ٔ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم (ٗ)ٕٜٛ/
(ٕ) ا١تصباح ا١تنَت للفيومي (صٕٓٓ) ،وانظر معجم مقاييس ابن فارس (ٖ)ٗٚٔ/
(ٖ) انظر الغريب البن سبلـ (ٖ ،)ٜٔ/وصحاح اٞتوىري (٘ ،)ٕٕٔٙ/وهتذيب األزىري (ٓٔ،)ٜٔٓ/
و٤تكم ابن سيده ( ،)ٖٛٓ/ٙوغرييب ا٢تروي (ٖ،)ٚٚ٘/
(ٗ) غريب اٟتديث البن سبلـ (ٗ)ٖٗٓ/
(٘) فتح الباري (ٖٔ)ٖٔٔ/
( )ٙانتقاض االعًتاض البن حجر (ٕ)ٖٚٗ/
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قاؿ ُب العُت(ٔ)« :وا١تركن :شبو تور من أدـ يتخذ للماء .قاؿ الضرير :ا١تركن:
إجانة من خزؼ أو صفر» ،قاؿ عياض(ٕ)« :وقاؿ غَته :ىو شبو حوض من صفر أو
فخار وىو ا١تخضب أيضاً» .قلت« :التور :إانء يشرب فيو»(ٖ) ،وىو إانء من صفر أو
حجارة كاإلجانة ،يتوضخ فيو ويؤكل(ٗ) .وإ٪تا شبهو ابلتور كونو من اآلنية وإال فهو دوف
دوف ا١تركن كما ىو ظاىر ُب االستعماؿ(٘).
وقاؿ ا٠تطايب(« :)ٙا١تركن شبو اٞتفنة الكبَتة» ،قلت« :اٞتفنة كالقصعة»( ،)ٚبل
ىي« :أعظم ما يكوف من القصاع»( .)ٛوقاؿ ابن دريد(« :)ٜا١تركن إانء يتخذ
كاإلجانة» ،وُب اإلجانة يقوؿ ابن سيده(ٓٔ)« :قصعة شبو ا١تطهرة يؤكل فيها ويتوضخ»،
وقاؿ ابن ىشاـ اللخمي(ٔٔ)« :فخما اإلجانة فقصرية يغسل ويعجن فيها ،وتكوف من

(ٔ) العُت (٘)ٖ٘ٗ/
(ٕ) مشارؽ األنوار لعياض (ٔ)ٕٜٛ/
(ٖ) الصحاح (ٕ)ٕٙٓ/

(ٗ) اجملموع ا١تغيث أليب موسى ا١تديٍت (ٔ ،)ٕٗٙ/والنهاية جملد الدين ابن األثَت (ٔ)ٜٜٔ/
(٘) وقاؿ بذلك أيضاً أبو عبد هللا ابن أيب نصر اٟتميدي ُب تفسَت غريب الصحيحُت (ص)ٔٔٛ
( )ٙمعامل السنن للخطايب (ٔ ،)ٛٙ/وعنو ابن اٞتوزي ُب كشف مشكل الصحيحُت (ٗ)ٕٜٗ/
( )ٚالصحاح (٘)ٕٜٕٓ/

( )ٛا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٗ٘٘/ٚ
( )ٜاالشتقاؽ (ص)ٛٚ
(ٓٔ) ا١تخصص (ٔ)ٗٙٚ/

(ٔٔ) شرح فصيح ثعلب للخمي (صٕ)ٔٛ
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عود ومن فخار».
قولو( :فقال بكتيب فيها فغسلها) يريد ألقاىا ُب ا١تركن ا١تملوء اب١تاء ،فغسل
الصحف ليذىب حربىا وما ُسطر عليها.

واستعماؿ (قاؿ) ٔتعٌت الفعل معروؼ عندىم قاؿ أبو السعادات ٣تد الدين ابن

األثَت(ٔ)« :العرب ٕتعل القوؿ عبارة عن ٚتيع األفعاؿ ،وتطلقو على غَت الكبلـ
واللساف ،فتقوؿ :قاؿ بيده :أي أخذ :وقاؿ برجلو :أي مشى .قاؿ الشاعر:
وقالتْ له العينان مسعاا وطاعاة

()2

......................

أي أومخت .وقاؿ اب١تاء على يده :أي قلب .وقاؿ بثوبو :أي رفعو .وكل ذلك
على اجملاز واالتساع» أ.ىػ،
وقاؿ الز٥تشري(ٖ)« :ومن اجملاز :قاؿ بيده :أىوى هبا ،وقاؿ برأسو :أشار» أ.ىػ.

(ٔ) النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر (ٗ ،)ٕٔٗ/وأصلو ُب اجملموع ا١تغيث ُب غرييب القرآف واٟتديث أليب
موسى ا١تديٍت (ٕ ،)ٕٚٙ/وآثرت كبلـ ابن األثَت لتوسعو وجزمو.
(ٕ) عجز البيت :عند ابن سيده ُب ا﵀كم ( ،)ٕ٘ٙ/ٙواٟتمَتي ُب مشس العلوـ ( ،)٘ٙٚ٘/ٛوابن منظور
ُب لساف العرب (ٔٔ:)ٕ٘ٚ/
وحدددددددددر ا كالدددددددددر دلددددددددا وثقدددددد د
......................
وىو عند ابن جٍت ُب ا٠تصائص (ٔ ،)ٕٖ/لكنو أبدؿ حدرات بػػ :أبدت .ومل يسم أحد منهم
الشاعر.

(ٖ) أساس الببلغة للز٥تشري (ٕ)ٔٔٔ/
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وتوسع أبو الفتح عثماف بن جٍت

ُب الكبلـ عن القوؿ وبدأه بقولو« :فخقوؿ :إف

معٌت (ؽ و ؿ) أين وجدت وكيف وقعت من تقدـ بعض حروفها على بعض وأتخره
عنو ،إ٪تا ىو للخفوؼ واٟتركة» ،قاؿ« :فكل كبلـ قوؿ ،وليس كل قوؿ كبلماً ىذا
أصلوٍ .ب يتسع فيو فيوضع القوؿ على االعتقادات واآلراء  ...فخما ٕتوزىم ُب تسميتهم
االعتقادات واآلراء قوالً فؤلف االعتقاد ٮتفى فبل يعرؼ إال ابلقوؿ ،أو ٔتا يقوـ مقاـ
القوؿ :من شاىد اٟتاؿ فلما كانت ال تظهر إال ابلقوؿ ٝتيت قوالً إذ كانت سبباً لو،
وكاف القوؿ دليبلً عليها كما يسمى الشيء ابسم غَته إذا كاف مبلبساً لو» أ.ىػ.
ومضى الكبلـ عن ٤تو السلف لكتبهم خشية أف توضع غَت موضعها ا١تراد ٢تا؛
ُب األثر رقم (ٕٔٔ) ،وروى ابن أيب شيبة(ٕ) بسند صحيح إىل الشعيب أف «مرواف دعا
زيد بن اثبت وقوماً يكتبوف ،وىو ال يدري ،فخعلموه ،فقاؿ :أتدروف لعل كل شيء
حدثتكم ليس كما حدثتكم» .وهللا تعاىل أعلم.

(ٔ) ا٠تصائص البن جٍت (ٔ ،)ٕٓ-٘/و٠تصو ابن سيده ُب ا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٕ٘ٙ/ٙ

(ٕ) ا١تصنف البن أيب شيبة (٘)ٖٔ٘/
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن:مم م
[ٗ٘ٔ ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـاموطقعمسنمسؿرانمبنمحدؼرمسنمأبيمذبؾزمسنم
ت مأصارضهمضؾت :مؼامأبام
بشريمبنمغفقكمضال:مطؿؾتمسنمأبيمػرؼرةمطؿاباً مصؾؿامأرد ُ
ػرؼرةمإغيمطؿؾتُمسـكمطؿاباًمصأروؼهمسـك؟مضال:مغعم،ماروهمسين.م م
مضى ىذا األثر من طريق معاذ بن معاذ العنربي عن عمراف بو .برقم (.)ٖٔٚ
ومضى الكبلـ على مباحثو وفوائده ىناؾ.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[٘٘ٔ ]-محدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمعغريةمسنمإبراػقممضال:مضالمسؾدم
اهلل:مإغؽممظنمتزاظوامخبريمعامدامماظعؾمميفمذويمأدـاغؽم ،مصإذامطانماظعؾمميفماظشؾابم
أغفمذوماظلنمأنمؼؿعؾممعنماظشؾاب.م م
رجالو ثقات ،وأحاديث مغَتة عن إبراىيم ُب اتصا٢تا كبلـ .وإبراىيم فلم يلقى ابن
مسعود.
(ٔ)

وروى الًتمذي ُب العلل

عن األعمش بسند حسن قاؿ« :قلت إلبراىيم

النخعي :أسند يل عن عبد هللا بن مسعود .فقاؿ إبراىيم :إذا حدثتك عن رجل عن
ٝتيت ،وإذا قلت :قاؿ عبد هللا ،فهو عن غَت واحد عن عبد هللا».
عبد هللا فهو الذي ُ
واألثر هبذا اإلسناد والسياؽ مل أقف عليو عند غَت ا١تصنف.

وىو مشهور بنحو ىذا اللفظ من طريق أيب إسحاؽ السبيعي عن سعيد بن وىب
عن ابن مسعود  قاؿ« :ال يزاؿ الناس ٓتَت ما أاتىم العلم من علمائهم وكربائهم
وذوي أسناهنم فإذا أاتىم العلم عن صغارىم وسفهائهم فقد ىلكوا» ،رواه :معمر(ٕ)،
والطرباين(ٖ) .وأبو نعيم ،وابن منده ،وأبو سعيد ابن األعرايب(ٗ) .وأبو القاسم ىبة هللا
(ٔ) العلل الصغَت (صٖ٘ ،)ٚوشرح العلل البن رجب (ٔ)ٖ٘ٔ/

(ٕ) جامع معمر (ٕٔٔٗٙ/و)ٕ٘ٚ
(ٖ) ا١تعجم األوسط ( ،)ٖٔٔ/ٚوُب السند ٣تاىيل .ورواه ُب الكبَت ( )ٔٔٗ/ٜبسند رجالو ثقات صحيح
إف شاء هللا إف سلمت عنعنة أيب إسحاؽ.
(ٗ) حلية األولياء أليب نعيم ( ،)ٜٗ/ٛومسند إبراىيم بن أدىم البن منده (صٖٗ) ،ومعجم ابن األعرايب
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البللكائي ،وابن عبد الرب(ٔ).
ورواه البيهقي وا٠تطيب وابن عبد الرب(ٕ) بسند فيو جهالة وسياؽ ٥تتلف ولفظو:
«ال يزاؿ الناس ٓتَت ما أخذوا العلم عن أكابرىم وعن أمنائهم وعلمائهم ،فإذا أخذوه
من صغارىم وشرارىم ىلكوا».
ورواه أبو إسحاؽ أيضاً عن زيد بن وىب عن ابن مسعود  ولفظو« :لن يزاؿ
الناس ٓتَت ما أاتىم العلم من قبل أكابرىم ،وذوي أسبلفهم ،فإذا أاتىم من قبل
أصاغرىم ىلكوا» ،رواه الطرباين(ٖ) وقاؿ« :ىكذا رواه شعبة ،عن أيب إسحاؽ ،عن زيد
بن وىب ،واتبعو زيد بن حباف» ،يريد أف اٞتماعة رووه عن أخيو سعيد بن وىب.






ولفظ ا١تصنف ظاىر ُب التوجيو لطلب العلم قبل الكرب والتسويد ،حىت يستغٍت
الكبَت بعلمو عما قد يعرض عليو من اٟترج إف احتاج إىل الصغَت ُب السن .وسبق
طرؽ ىذه ا١تسخلة ٖتت األثر رقم (.)ٜ
وٮتتلف عنو لفظ السبيعي فإنو جعل الصغار وصفاً مستنكراً ينصرؼ إىل أىل
البدع والصغار؛ وأوضحتو بعض ألفاظو .وليس ىو ا١تعٍت ىنا من أثر الباب ،ويشهد
(ٕ .)ٗٚٛ/وفيو إسحاؽ بن سعيد بن أركوف اتلف.
(ٔ) شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة واٞتماعة لبللكائي (ٔ ،)ٜٗ/وجامع بياف العلم وفضلو البن عبد
الرب(ٔ )ٙٔٙ/وفيو اٟتسن بن قتيبة ضعيف
(ٕ) ا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (ص ،)ٕٔٚوالفقيو وا١تتفقو للخطيب (ٕ ،)ٔ٘٘/وجامع بياف العلم
البن عبد الرب (ٔ)ٙٔٚ-ٙٔٙ/
(ٖ) ا١تعجم الكبَت ( ،)ٔٔٗ/ٜوسنده صحيح ما سلمت عنعنة السبيعي.
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للفظ ا١تصنف ما رواه أبو عمر بن عبد الرب ُب جامع بياف العلم عن ابن مسعود 
فقاؿ(ٔ)« :أخربان عبد الرٛتن بن ٭تِت ان عمر بن دمحم اٞتمحي ،ان علي بن عبد العزيز
ان أٛتد بن يونس ان أٛتد يعٍت ابن طلحة عن مطرؼ قاؿٝ :تعت سلمة بن كهيل ذكر
عن أيب األحوص عن عبد هللا قاؿ :إنكم لن تزالوا ٓتَت ما داـ العلم ُب كباركم فإذا
كاف العلم ُب صغاركم سفو الصغَت الكبَت» ،ورجالو من مطرؼ بن طريف فما فوقو
ثقات .وما سواىم فيحتاج إىل ْتث مل أنشط لو ،وفيهم من حكم عليو ا١تتخخروف
ابٞتهالة.
علمت مىت صبلح الناس ومىت فسادىم.
و٨توه قوؿ عمر بن ا٠تطاب « :قد
ُ

إذا جاء الفقو من قبل الصغَت استعصى عليو الكبَت .وإذا جاء الفقو من قبل الكبَت
اتبعو الصغَت فاىتداي»(ٕ).
وهبذا يتبُت أف ا١تراد :التحذير من بلوغ ىذه ا١ترحلة وىي :استنكاؼ قبوؿ اٟتق

والًتفع عن طلب العلم ْتجة صغر ا١تستفاد منو .وكذا التحفيز على مبادرة زمن الفتوة:
ابلطلب وٖتصيل ما ينبغي علمو للكبَت ا١تسود إما ابألبوة ،أو اب١تنصب وا١تسؤولية إدارة
وإمارة ،أو ابلتدريس والتعليم ،أو غَت ذلك.
وكخنو يقوؿ ال تعرض نفسك ٢تذه اٟتاؿ واليت رٔتا زىدؾ فيها الشيطاف من سلوؾ
طريق ا٠تَت هبذه اٟتجة الضعيفة واليت ال تروج على مؤمن تقي ورع .وإال فإف طلب
العلم ال يُستحي منو وقد طلب األفاضل العلم من ا١تفضولُت ،وا١تعلم من التلميذ وىذا
(ٔ) جامع بياف العلم وفضلو (ٔ)ٙٔٙ/
(ٕ) رواه ابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم (ٔ ،)ٙٔ٘/وا٠تطيب ُب الفقيو وا١تتفقو (ٕ ،)ٔ٘ٛ/وُب نصيحة
أىل اٟتديث (صٖ٘) ،ورجالو ثقات خبل شيخ ا٠تطيب مل أعرفو ،وقد توبع.
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حاؿ أىل التواضع والتقى ،ومن كاف يتطلع إىل النتائج فلن يعبخ اب١تظاىر ،والباحث عن
صبلحو ال يعترب اب١تفاضبلت الدنيوية وهللا ا١تستعاف.
(ٔ)

قاؿ أبو طالب ا١تكي

مقرراً ىذا ا٠تصلة ُب أىل ا٠تَت والتقى« :ومل يكن

األشياخ يستنكفوف أف يتعلموا من الشباب ما جهلوا وال يزروف عليهم لصغر سنهم إذ
الفضل بيد هللا يؤتيو من يشاء ال مانع ١تا أعطى هللا من صيب أو غَته ،وال معطي ١تا
منع هللا من كبَت أو غَته ،وقاؿ "أبو أيوب السجستاين"(ٕ) :إين أدركت الشيخ ابن
ٙتانُت سنة يتبع الغبلـ يتعلم منو فيقاؿ لو :تتعلم من ىذا؟ فيقوؿ :نعم ،أان عبده(ٖ) ما
دمت أتعلم منو ،وقاؿ علي بن اٟتسن من سبق إليو العلم فهو إمامك فيو وإف كاف
أصغر سناً منك ،وقيل أليب عمرو بن العبلء :أ٭تسن للشيخ الكبَت أف يتعلم من
الصغَت؟ فقاؿ :إف كانت اٟتياة ٖتسن بو فإف التعلم ٭تسن ،فإنو ٭تتاج إىل العلم ما داـ
حياً ... .وٝتعت أاب بكر بن اٞتبلء يقوؿ :إين ألرى الصيب يعمل الشيء فخستحسنو
فخقتدي بو فيكوف إمامي فيو».
ٍب عارض ما ذكره بنحو أثر الباب وقاؿ ُب توجيهو« :فذلك خشية أف ال يتعلم
منو ١تا ذكرانه من اٟتياء والتكرب واالستنكاؼ .ووجو آخر ىذا ٣تازه عندي على ا٠ترب
والكوف(ٗ)؛ ال على الذـ ،ألنو قد جاء ُب األثر :وصف ىذه األمة ُب أوؿ الزماف بتعلم
(ٔ) قوت القلوب (ٕ )ٕٗٗ/دار الكتب العلمية.

(ٕ) كذا ُب ا١تطبوع ،ولعلو أيوب السختياين ،فإف الغزايل ُب اإلحياء (ٔ )ٔٗٗ/ذكره فسماه على الصواب،
واألثر فلم أقف عليو.
(ٖ) ُب ىذه الكلمة ْتث أنسختو إىل آخر الكبلـ على أثر الباب.
(ٗ) يريد ابلكوف الكائن ،أي ما سيكوف مستقببلً ْتسب تفسَته.
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صغارىا من كبارىا ،فإذا كاف آخر الزماف تعلم كبارىم من صغارىم(ٔ) .فإذا كاف كذلك
فهذا تفضيل األصاغر وتشريف ىذه األمة على سالف األمم ألهنم مل يكونوا ٭تملوف
العلم إال عن القسيسُت والرىباف واألشياخ العباد والزىاد ،وأخرب أف ىذه األمة ُب آخر
الزماف تفضل سالف األمم ُب أوؿ أزمنتهم أبف يتعلم الكبَت من الصغَت كما فضلهم هللا

تعاىل بو فذلك أشد وطخ للخرب اآلخر :أميت كا١تطر ال يدري أولو خَت أـ آخره(ٕ)»
انتهى.
وُب جامع بياف العلم البن عبد الرب ُب تفسَت األصاغر(ٖ)« :قاؿ نعيم :قيل البن
ا١تبارؾ :من األصاغر؟ قاؿ :الذين يقولوف برأيهم .فخما صغَت يروي عن كبَت فليس
بصغَت .وذكر أبو عبيد ُب أتويل ىذا ا٠ترب عن ابن ا١تبارؾ أنو كاف يذىب ابألصاغر
إىل أىل البدع وال يذىب إىل السن ،قاؿ أبو عبيد :وىذا وجو ،قاؿ أبو عبيد :والذي
أرى أان ُب األصاغر أ ْف يؤخذ العلم عمن كاف بعد أصحاب رسوؿ هللا ﷺ فذاؾ
أخذ العلم عن األصاغر» أ.ىػ ،قلت :قوؿ أيب عبيد القاسم بن سبلـ ُب كتابو غريب
اٟتديث وزاد(ٗ)« :ويقدـ ذلك على رأي الصحابة وعلمهم فهذا ىو أخذ العلم من

(ٔ) أثر عن ابن عباس رواه أبو بكر الشافعي ُب الغيبلنيات (ٔ ،)ٖٚ٘/وأبو موسى ا١تديٍت ُب ذكر ابن أيب
الدنيا وما وقع عالياً من حديثو (ص ،)ٖٙٛقاؿ« :تعلموا فإف أوؿ ىذه األمة تعلم صغارىا من كبارىا،
وإف آخرىا يتعلم كبارىا من صغارىا» ،وليس ُب سنده متهم وال ٣تمع على ضعفو.
(ٕ) حديث مشهور روي من طرؽ ال ٗتلو آحادىا من مقاؿ .ولعلي أعود فخنشط لتخر٬تو.
(ٖ) جامع بياف العلم (ٔ)ٕٙٔ/
(ٗ) غريب اٟتديث البن سبلـ (ٖ)ٖٚٓ/
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األصاغر قاؿ أبو عبيد :وال أرى عبد هللا [يعٍت ابن مسعود] أراد إال ىذا» أ.ىػ.
وقاؿ أبو عمر ابن عبد الرب(ٔ)« :وقاؿ بعض أىل العلم :إف الصغَت ا١تذكور ُب
حديث عمر وما كاف مثلو من األحاديث إ٪تا يراد بو الذي يُستفىت وال علم عنده وأف
الكبَت ىو العامل ُب أي سن كاف .وقالوا :اٞتاىل صغَت وإف كاف شيخاً ،والعامل كبَت

وإف كاف حداثً ...واستشهد بعضهم أبف عبد هللا بن عباس كاف يستفىت وىو
صغَت ،وأف معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كاان يفتياف و٫تا صغَتا السن ووال٫تا رسوؿ
هللا ﷺ الوالايت مع صغر أسناهنما ،ومثل ىذا ُب العلماء كثَت ...وقاؿ آخروف:
إ٪تا معٌت حديث ابن عمر وابن مسعود ُب ذلك أف العلم إذا مل يكن عن الصحابة كما
جاء ُب حديث ابن مسعود وال كاف لو أصل ُب القرآف والسنة واإلٚتاع فهو علم يهلك
بو صاحبو ،وال يكوف حاملو إماماً وال أميناً وال مرضياً  ...وقد ٭تتمل حديث ىذا
الباب أف يكوف أراد أف أحق الناس ابلعلم والتفقو أىل الشرؼ والدين واٞتاه ،فإف العلم
إذا كاف عندىم مل أتنف النفوس من اٞتلوس إليهم وإذا كاف عند غَتىم وجد الشيطاف
السبيل إىل احتقارىم وواقع ُب نفوسهم أثرة الرضا ابٞتهل أنفة من االختبلؼ إىل من ال
حسب لو وال دين ،وجعل ذلك من أشراط الساعة وعبلماهتا ومن أسباب رفع العلم
وهللا أعلم أي األمور أراد عمر  بقولو :فقد ساد ابلعلم قدٯتاً الصغَت والكبَت ،ورفع
هللا عز وجل بو درجات من أحب ...و٦تا يدؿ على أف األصاغر ما ال علم عنده ما
ذكره ...الزىري قاؿ :كاف ٣تلس عمر مغتصاً من القراء شباابً وكهوالً فرٔتا استشارىم
ويقوؿ :ال ٯتنع أحدكم حداثة سنو أف يشَت برأيو؛ فإف العلم ليس على حداثة السن
(ٔ) جامع بياف العلم وفضلو (ٔ)ٕٙٓ-ٙٔٛ/
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وقدمو ،ولكن هللا يضعو حيث يشاء» انتهى كبلمو.
وقاؿ ابن ٚتاعة(ٔ) ُب تعداده آداب الطلب« :أف ال يستنكف أف يستفيد ما ال
يصا على الفائدة حيث كانت
يعلمو ٦تن ىو دونو منصباً أو نسباً أو سناً ،بل يكوف حر ً
واٟتكمة ضالة ا١تؤمن يلتقطها حيث وجدىا» .قاؿ« :وليحذر من التقييد اب١تشهورين

وترؾ األخذ عن ا٠تاملُت فقد عد الغزايل وغَته ذلك من الكرب على العلم وجعلو عُت
اٟتماقة؛ ألف اٟتكمة ضالة ا١تؤمن يلتقطها حيث وجدىا ويغتنمها حيث ظفر هبا،
ويتقلد ا١تنة ١تن ساقها إليو فإنو يهرب من ٥تافة اٞتهل كما يهرب من األسد ،وا٢تارب
من األسد ال أينف ِم ْن داللة َم ْن يدلو على ا٠تبلص كائناً من كاف .فإذا كاف ا٠تامل
٦تن ترجى بركتو كاف النفع بو أعم والتحصيل من جهتو أًب ،وإذا سربت أحواؿ السلف
وا٠تلف مل ٕتد النفع ٭تصل غالباً والفبلح يدرؾ طالباً إال إذا كاف للشيخ من التقوى
نصيب وافر ،وعلى شفقتو ونصحو للطلبة دليل ظاىر»(ٕ) أ.ىػ.
قولو( :إنكم لن تزالوا خبَت ما دام العلم ص  ذوي أسنانكم) «ذوي أسناهنم ،وىم
األكابر واألشراؼ»(ٖ) ،ويروى عن قتادة أنو قاؿ« :كاف أىل اٞتاىلية ال يورثوف
الصيب٬ ،تعلوف ا١تَتاث لذوي األسناف»(ٗ) .قولو( :فإذا كان العلم ص  الشباب) مضى
(ٔ) تذكرة السامع وا١تتكلم ُب أدب العامل وا١تتعلم البن ٚتاعة (ص)ٔٚ

(ٕ) تذكرة السامع وا١تتكلم ُب أدب العامل وا١تتعلم البن ٚتاعة (صٓٗ)
(ٖ) النهاية جملد الُت ابن األثَت (ٕ)ٖٗٔ/
(ٗ) ذكره ا٠تطايب ُب غريب اٟتديث (ٖ ،)ٔ٘ٙ/وعزاه ابن حجر ُب العجاب ُب بياف األسباب (ٕ)ٖٛٙ/
لعبد بن ٛتيد.
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الكبلـ عن الشباب ُب األثر رقم (ٓ ،)ٛوعن أسناف الناس ومراحل أعمارىم ُب األثر
رقم (.)٘ٛ
قولو( :أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب) واألنف ىنا اٟتمية(ٔ)،
والكراىة(ٕ)« ،يقاؿ أنف من الشيء أينف أنفاً إذا كرىو وشرفت نفسو عنو»(ٖ).
«وأنف فبلف من كذا ٔتعٌت استنكف»(ٗ) ،و«نكف الرجل عن األمر نكفاً واستنكف
إذا أنف منو وامتنع»(٘).
وعلة االمتناع والكراىة طبيعية ُب خلق ابن آدـ إال من أوٌب عقبلً .فإف اٟتياء
واستصغار الصغَت أمر ُجبل عليو الناس ،وخاصة من كاف كبَتاً يراقب ٪تو الصغَت ٍب
٭تتاج إليو ُب أمر من أمور التعليم .فإ ْف ٕترد من اٟتمية وقدـ النفع وطلب الفائدة فهذا
ىو الذي عقل نفسو عما ال خَت فيو.
وأتذكرين قبل ما يقارب الثبلثة عقود ُب بداية الطلب والربوز وبعض كبار أىل
٪توت ونشخت ٖتت أعينهم  -إف احتاج إىل
مسجدان من جَتاين وآابء رفقائي ٦ -تن ُ

معرفة أم ٍر ما؛ تراه يلجخ إىل بعض من كاف يطلب العلم عندي ٦تن ليسوا من أىل
مسجدان ،ورٔتا استمهلو ىذا حىت أيخذ اإلجابة عٍت ٍب يعيدىا إليو؛ فبل ٯتانع ،لكنو ال
يتجرأ ليخخذىا عٍت مباشرة ،فرٛتهم هللا وأصلح حا٢تم ورفع شخهنم ،وغفر يل ما كاف
(ٔ) العُت ()ٖٚٛ/ٛ

(ٕ) هتذيب اللغة (٘ٔ)ٖٗٙ/
(ٖ) النهاية البن األثَت (ُٔ ،)ٚٙ/ب غَت أثر الباب.
(ٗ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب األصفهاين (ص٘)ٜ

(٘) ا١تخصص البن سيده (ٖ ،)ٖٜٜ/وا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٙٔ/ٚ
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مٍت إنو ىو الغفور الرحيم .وهللا ا١تستعاف.






فائدة:
مر ُب سياؽ نقل كبلـ أيب طالب ا١تكي قوؿ نسبو أليوب بن كيساف السختياين
وفيو يقوؿ أيوب« :إين أدركت الشيخ ابن ٙتانُت سنة يتبع الغبلـ يتعلم منو فيقاؿ لو:
تتعلم من ىذا؟ فيقوؿ :نعم ،أان عبده ما دمت أتعلم منو».
وابلرغم من أنٍت مل أقف على األثر فيما ذكرتُو ُب موضعو ،إال أف ُب السياؽ عبارة
فحرصت على أال ٘تر ىنا من غَت
تتعلق أبدب الطلب والتعلم اختلف فيها مؤخراً
ُ
تعليق.
وىذه اللفظة ىي قولو« :أان عبده ما دمت أتعلم منو» ،وىي من األلفاظ ذوات
صرت لو عبداً.
ا١تعاين ا١تختلفة؛ وبنحوىا القوؿ ا١تتداوؿ ا١تشهور :من علمٍت حرفاً ُ
وكاف قد أاثر بعض الزوابع بُت طبلب العلم ٟتساسية العبودية وموقعها من التوحيد.
ٍ
أشد امتهاانً
فالعقبلء يعلموف أف ا١تراد ابلعبودية ىنا ىو :الرؽ؛ وليس ِمن شيء ُ
للمرء منو ،فخ ْف تكوف اٟترية ٙتناً للعلم ٢تو مثاؿ ألعلى ما ٯتكن استعمالو ُب التمثيل
الببلغي أل٫تية التعليم.
وبعض الناس إذا ٝتع ىذا اللفظ انصرؼ ذىنو إىل عبودية ا﵀بة وا٠تضوع والذلة
معٌت غَت مر ٍاد قطعاً لعدـ مناسبتو
واليت ال تُصرؼ إال للرب سبحانو وتعاىل! وىو ً
للسياؽ ،وال يَصلح التمثيل بو ىنا الفتقاره إىل مقومات ا١تبادلة بُت الطرفُت  -ا١تفيد
وا١تستفيد  -ومناقضة العلم والعقل للعبودية لغَت الرب سبحانو.
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فإذاً فاألقرب ىو ا١تعٌت األوؿ ،لكنو أيضاً ال ُ٭تمل على ظاىره قط ،فإف اٟترية ال
(ٔ)

تباع وتشًتى ،و٢تذا ١تا سئل تقي الدين أبو العباس أٛتد ابن تيمية

عن ٨تو ىذا

أغلظ ُب اإلجابة ،وكخنو ٛتلها على ظاىرىا ُب انتقاؿ ملك ا١تتعلم للمعلم ،ونبو إىل أف
اٟتر ال يُسًتؽ ،وأنو تُػْبػ ٌَت عليها أحكاـ ُب النكاح واإلرث وغَتىا .فًتاه وقد ٨تى هبا
إىل غَت ا١تراد منها ،فهو رٛتو هللا إما أنو وىم  -فخبعد النجعة  -ومل يتصور السؤاؿ حق

تصوره والذي كاف على ىيئة التمثيل ال اٟتكم .أو أنو أراد الزجر عن أم ٍر ما كاف
معروفاً ُب عصره من امتهاف الرقيق أو ٨تو ذلك ،على بعد ُب ىذا ا﵀مل.
وردت العبارة على لساف مدمٍت ا١تعرفة ،وطبلب الفائدة ،و٤تيب العلم ،الذين
وقد ْ

كاف ٫تهم األوؿ وطمعهم األكرب ىو نيل ٤تبة هللا وبلوغ رضوانو ،فعن األصمعي أنو
ٝتعت من الرجل اٟتديث ،كنت لو عبداً ما حيي ،فكلما
ٝتع شعبة يقوؿ« :كنت إذا ُ

لقيتو سخلت عنو»(ٕ) ،وروى ابن عساكر(ٖ) ُب أترٮتو عن عفاف قاؿ« :قاؿ شعبة :من

كتبت عنو أربعة أحاديث فخان عبده حىت أموت» ،وُب مسائل أيب دمحم حرب بن
ُ
إٝتاعيل بن خلف الكرماين(ٗ) بسنده إىل أيب داود الطيالسي قاؿ« :وٝتعت شعبة
أبدا لو عبد واخضع لو».
يقوؿ :من كتبت عنده ثبلثة أحاديث فخان ً
وٚتيع ما قالو إ٪تا ىو تعبَت عن امتبلؾ ا١تفيد والء و٤تبة ا١تستفاد منو ،وكخنو يقوؿ:
أنو يصَت واجباً عليو معرفة حق َم ْن علمو وأفاده :ابلسؤاؿ وا﵀بة واالمتناف ،كنوع من
اٞتزاء عليو والشكراف.
(ٔ) كما ُب ٣تموع فتاواهٚ ،تع ابن قاسم ()ٖٗ٘/ٔٛ
(ٕ) رواه ا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٜٔٔ/
(ٖ) أتريخ دمشق (ٖٗ)ٔٛ٘/

(ٗ) مسائل حرب الكرماين من كتاب النكاح إىل هناية الكتاب (ٖ ،)ٕٔٙٚ/جامعة أـ القرى ٕٕٗٔىػ.
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وىو نوع من ٤تاسن األخبلؽ فمعرفة فضل أىل الفضل ال ٗتفى منزلتها ،وال
ٮتتلف اثناف ُب أف اإلنساف ُٯتلك اب١تعروؼ حىت ال يعرؼ كيف يكافئ صاحب
ا١تعروؼ فيظل لو ٦تتناً عارفاً لفضلو شاكراً لو ،ومنو قوؿ ا١تتنيب:
إِذَا كَْْهههههههه كَمرْدهههههههه َ انكَههههههههرِ مَ دهك َهههههههه حت

وإَْ كْْهههههه َ كَمْرَدْهههههه َ انه هههههههيم هههههههررا

وقوؿ اآلخر:
كحْسِ هنْ إىل ان ههَع تَسْ ه َعْبِ ْ هههد حتمحت

فوَملههَ ا ه َعْبَ َ انْسههَََ إِحْسَههََحت

فإف كاف ىذا حاؿ الناس ُب أمور دنياىم ،فكيف ٔتن يتفضل عليك ٔتعرفة تزيدؾ
قربة من ربك وموالؾ ،أفبل يستحق االمتناف ،وهللا ا١تستعاف .ىو العليم العبلـ.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٔ٘ٙمحدثـامأبومخقـؿةمثـاماظػضلمبنمدطنيمغاماألسؿشمسنمإبراػقممسنم
سؾؼؿةمضال:معاممسعؿهموأغامذابمصؽأغيمأغظرمإظقهميفمضرراسمأومورضة.م م
سنده صحيح ،ومن طريق أيب نعيم الفضل بن دكُت رواه :أبو زرعة الدمشقي،
وأبو يوسف الفسوي ،وأبو نعيم األصبهاين ،وأبو بكر البغدادي ،وأبو عمر النمري
القرطيب ،وأبو القاسم ابن عساكر(ٔ).






واألثر ظاىر ُب فضل الطلب واٟتفظ زماف الصبا والفراغ عن األشغاؿُ ،ب حاؿ
اجتماع القلب والبدف .ومضى الكبلـ عن طرؼ ىذه ا١تسخلة ٖتت األثر رقم (.)ٜ
قولو( :ما مسعتو وأان شاب) وُب لفظ( :ما حفظت) ،يريد العلم الذي تلقاه ُب
حاؿ اٟتداثة ،ومبتدأ العمر .وسبق الكبلـ عن أسناف الناس وأعمارىم ٖتت األثر رقم
(ٓ ،)ٛقاؿ ابن فارس(ٕ)« :الشُت والباء أصل واحد يدؿ على ٪تاء الشيء ،وقوتو ُب

(ٔ) أتريخ أيب زرعة الدمشقي (صٓ٘ ،)ٙوا١تعرفة والتخريخ ليعقوب بن سفياف الفسوي (ٕ٘٘ٗ/وٖٗ،)ٙ
وحلية األولياء أليب نعيم (ٕ ،)ٔٓٓ/والفقيو وا١تتفقو (ٕ ،)ٕٔٛ/واٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب
السامع (ٔ )ٖٔٔ/كبل٫تا للخطيب البغدادي ،وجامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب النمري
(ٔ ،)ٖ٘ٚ/وأتريخ دمشق البن عساكر (ٔٗ)ٔٛ٘/

(ٕ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (ٖ)ٔٚٚ/
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حرارة تعًتيو .من ذلك شببت النار أشبها شباً وشبوابً .وىو مصدر شبت .وكذلك
شببت اٟترب ،إذا أوقدهتا .فاألصل ىذاٍ ،ب اشتق منو الشباب الذي ىو خبلؼ
الشيب .يقاؿ :شب الغبلـ شبيباً وشباابً ،وأشب هللا قرنو .والشباب أيضاًٚ :تع
شاب ،وذلك ىو النماء والزايدة بقوة جسمو وحرارتو» أ.ىػ.
قولو( :فكأين أنظر إليو ص  قرطاس) ،القرطاس ىو الصحيفة ،اليت يكتب فيها،
ك كِتَ ًااب ُِب قِْرطَ ٍ
اس فَػلَ َم ُسوهُ ِأبَيْ ِدي ِه ْم﴾ ،وقولو سبحانو:
ومنو قولو تعاىلَ ﴿ :ولَْو نػَزلْنَا َعلَْي َ
﴿قُل من أَنْػزَؿ الْ ِكتاب ال ِذي جاء بِِو موسى نُورا وى ًدى لِ
اس َْٕتعلُونَو قَػر ِ
ِ
يس
اط
لن
َ َ ُ َ ً َُ
ُ
ْ َْ َ
َ
َ َ
َ َ
تُػْب ُدونػَ َها َوُٗتْ ُفو َف َكثِ ًَتا﴾ ،وفسرىا ابلصحيفة :ابن قتيبة ،وابن األعرايب ،والفراء،
واللحياين ،والعزيري وابن عرفة ،وغَتىم(ٔ).
قاؿ اٞتوىري(ٕ)« :القرطاس :الذي يكتب فيو .والقرطاس ابلضم مثلو ،وكذلك
القرطس»« .قاؿ ابن عرفة :العرب تسمي الصحيفة قرطاساً من أي شيء كانت»(ٖ).
ويطلق على ا٢تدؼ ا١تعد للرمي ،قاؿ ُب العُت(ٗ)« :القرطاس معروؼ يتخذ من بردي
مصر .وكل أدًن ينصب للنضاؿ فاٝتو :قرطاس .يقاؿ :قرطس الرامي إذا أصاب األدًن.
(ٔ) ابن قتيبة ُب غريب القرآف (صٓ٘ٔ) ،ونقلو األزىري عن ابن األعرايب ُب هتذيب اللغة (،)ٕٜٔ/ٜ
وقوؿ الفراء ُب كتابو معاين القرآف (ٔ ،)ٖٖٗ/ونسبو ابن سيده للحياين ُب ا﵀كم وا﵀يط األعظم
( ،)ٙٔٔ/ٙوقوؿ العزيري ُب كتابو غريب القرآف (ص٘ ،)ٖٛوالراغب األصفهاين ُب ا١تفردات
(ص)ٙٙٙ
(ٕ) الصحاح (ٖ)ٜٕٙ/
(ٖ) نقلو أبو عبيد ا٢تروي ُب الغريبُت (٘ ،)ٕٜٔ٘/وأبو الفضل عياض اليحصيب ُب ا١تشارؽ (ٕ)ٔٚٛ/
(ٗ) كتاب العُت (٘)ٕ٘ٓ/
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وجرمز إذا أخطخ ،والرمية اليت تصيبها اٝتها :ا١تقرطسة».
ونقل األزىري عن ابن مشيل قولو(ٔ)« :ا٢تدؼ :ما رفع وثٍت من األرض للنضاؿ.
والقرطاس :ما وضع ُب ا٢تدؼ لَتمى .والغرض :ما ينصب شبو غرابؿ أو حلقة .وقاؿ
ُب موضع آخر :الغرض :ا٢تدؼ ،ويسمى القرطاس ىدفاً أو غرضاً على االستعارة».

قاؿ ابن قتيبة(ٕ)« :ومنو يقاؿ للرامي إذا أصاب :قرطس .إ٪تا يراد أصاب الصحيفة»
أ.ىػ.
(أو ورقة) والورقة من أجزاء الكتاب ،قاؿ ُب العُت(ٖ)« :والورؽ :أدـ رقاؽ ،منها
ورؽ ا١تصاحف ،والواحدة من كل ىذا ورقة»« ،وورؽ ا١تصحف ،وأوراقو :صحفو»(ٗ).
و«الكتاب يكوف ورقة واحدة ويكوف ٚتلة أوراؽ» ،كذا قاؿ أبو ىبلؿ العسكري(٘)،
مكتوب فيها أو ال ،والصحيفة تكوف ورقة
وأفاد أيضاً أف الدفًت يكوف أوراقاً ٣تموعة،
ٌ

واحدة.

قاؿ أبو بكر أٛتد بن علي بن اثبت ا٠تطيب البغدادي(« :)ٙالتفقو ُب زمن

(ٔ) هتذيب اللغة ()ٕٔٓ/ٙ
(ٕ) غريب القرآف (صٔ٘ٔ)

(ٖ) العُت (٘)ٕٔٓ/
(ٗ) ا﵀كم وا﵀يط األعظم ()٘٘ٙ/ٙ
(٘) الفروؽ اللغوية (صٔ)ٕٜ

( )ٙالفقيو وا١تتفقو (ٕ)ٖٔٛ-ٜٔٚ/
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الشبيبة وإقباؿ العمر والتمكن منو بقلة األشغاؿ وكماؿ الذىن وراحة القر٭تة ،يرسخ ُب
القلب ويثبت ويتمكن ويستحكم ،فيحصل االنتفاع بو والربكة إذا صحبو من هللا حسن
التوفيق وإذا أ٫تل إىل حالة الكرب ا١تغَتة لؤلخبلؽ الناقصة لآلالت كاف كما قاؿ
الشاعر:

فَ َوْهَبحتهههه ه حت شَهههه هيْ َ َُهَيْهههه هتَ شَهههه ه ِ حت»

إِذَا كَْْههههههه َ كَُْيَههههههههَ َ انههههههه عَهمحت ََْشِههههههه َ

وروى بسنده إىل أيب إسحاؽ قاؿ« :كاف ٮتتلف شيخ معنا إىل مسروؽ ،وكاف
يسخلو عن الشيء فيخربه فبل يفهم فقاؿ :أتدري ما مثلك؟ مثلك مثل بغل ىرـ حطم
جرب دفع إىل رائض فقيل لو علمو ا٢تملجة».
قاؿ ا٠تطيب« :وينبغي للمتفقو أف يقطع العبلئق ويطرح الشواغل ،فإهنا موانع عن
حفظ العلم وقواطع عن درس الفقيو» .وروى عن اٟتسن البصري أنو قاؿ(ٔ)« :قدموا
إلينا أحداثكم فإهنم أفرغ قلوابً وأحفظ ١تا ٝتعوا ،فمن أراد هللا أف يتمو لو أ٘تو» .وذكر
ابن عبد الرب ُب ىذا الباب شعراً ،منو ما مل ينسبو لقائل ،وىو قوؿ القائل(ٕ):
حدَاثَدددددد د قة لقددددددددا ُققصدددددد درُ
ِن ا ْل َ
إ َّ

بِدددددددالْ قلمَى الْمَدددددددرِ ُو ِ ِ ِهنَدددددددا

قلكِددددددددد ِن ُدددددددددذَكي ق ْلَدددددددددهُ

قفوَلُددددددو ُ أق ْكَدددد درَ ِمنِدددد دهُ سِددددددنَّا

(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٖٖٔ/

(ٕ) جامع بياف العلم (ٔ ،)ٖٖٙ/واٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٖٖٔ/
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وبسنده إىل أيب عبد هللا نفطويو أنو أنشد فقاؿ(ٔ):
ِ
ِ
ت بِنَػ ٍ
الص ػػغَْر
ػاس َم ػػا تَػ َعل ْم ػ ُ
ػت ُِب الْكبَػ ػ ػ ػ ْػر ن ن َولَ ْس ػ ُ
أ ََرِاينَ أَنْ َس ػ ػ ػػى َم ػ ػ ػػا تَػ َعل ْم ػ ػ ػ ُ
ػت ُِب ّ
ِ
ِ
اٟتِْل ػ ػ ػ ػ ُػم إِال ِابلػ ػ ػ ػػت َحلُِّم ُِب الْ ِكبَ ػ ػ ػ ػ ْػر
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َوَم ػ ػ ػ ػػا الْع ْلػ ػ ػ ػ ػ ُػم إِال ِابل ػ ػ ػ ػ ػتػ َعلُِّم ُِب ّ
ولَػ ػ ػػو فُلِػ ػ ػػق الْ َق ْلػ ػ ػػب الْمعلػ ػ ػػم ُِب ِ
َألُلْ ِف ػػي فِي ػ ِػو الْعِْل ػ ُػم َك ػػالنػ ْق ِ
اٟتَ َج ػ ْػر
ن
ا
ػب
ػ
ػ
ػ
الص
ش ُِب ْ
ّ
َ ْ َ
َ
ُ َُ ُ
َ
ِ
ِ
وَمػ ػػا الْعِْلػ ػػم بَػ ْعػ ػ َػد الشػ ػ ْػي ِ
ص ػ ْػر
ب إِال تَػ َع ُّسػ ػ ٌ
ػب الْ َم ػ ْػرء َوالس ػ ْػم ُع َوالْبَ َ
َ
ػف ن إ َذا َك ػػل قَػ ْل ػ ُ
ُ
ومػ ػ ػػا الْمػ ػ ػػرء إِال اثْػنَػ ػ ػ ِ
ػاف َع ْقػ ػ ػ ٌػل َوَمْن ِطػ ػ ػ ٌػقنننن ن فَ َم ػ ػ ػ ْػن فَاتَػ ػ ػػوُ َىػ ػ ػ ػ َذا َوَىػ ػ ػ ػ َذا فَػ َقػ ػ ػ ػ ْد َد َم ػ ػ ػ ْػر
ََ َ ْ ُ
ن

ن

ن

ن

ن

ن

قلت :وما قرروه أمر ظاىر ال ينكر ،إال أنو ينبغي أف يصنف ُب ترغيب الصغَت
من قبل ويل أمره ُب الطلب ببذؿ قصارى ما يستطيع من جهد ،وماؿ ،وطاقة ،ووسع،
الستيعاب ىذه ا١تدة الزمنية ُب تنمية العقل ابٟتفظ والفهم والوعي .وُب ذلك فائدة
جلية ،تظهر للشخص حاؿ كربه إف استمر على ما ىو سائر عليو؛ فَتى نفسو وقد
اكتسب اٟتكمة وكفى هبا عوضاً ٦تا بذؿ.
ٍ
بنكساتٍ ،
وشغل بدنيا ،وتكسب ،وعياؿ ،وغَت ىذا ،فإنو لن يعدـ
أصيب
فإ ْف
َ
استشعار لذة ما كاف عليو حاؿ الطلب ،وسيستذكر كثَتاً من ا١تسائل والفوائد اليت
٭تتاجها .ويربز هبا على أقرانو.
فإف كاف ٦تن أتخر عن الطلب ،وطعن ُب السن ،أو ٕتاوز مرحلة الشباب والفراغ؛

وقُ ِذؼ ُب قلبو حب العلم حينها ،وبدا لو الشروع ُب الطلب ،فلمثل ىذا يقاؿ :ال

٫تمت بو ،ما قد يطرؽ ٝتعك من فضل الطلب حاؿ الصغر ،فإف
يردنك ٚتيل ما
َ
العلم ال ٭تصر بسن ،وال يناؿ براحة ،وما ال يدرؾ كلو فبل يًتؾ جلو ،فاطلب وعلى

(ٔ) جامع بياف العلم (ٔ)ٖٖٙ/
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قدر جهدؾ ستناؿ ،فإف عقل الكبَت أحكم من عقل الصغَت لتعدد ٕتاربو ُب حياتو،
ولئن كاف الصغَت أقوى ٖتمبلً فإف الكبَت أكثر صرباً وحكمة ،ومثل ىذا تكوف
استفادتو أسرع حيث أنو يعلم طرؽ تثبيت الفائدة ُب قلبو؛ فهو بو أكثر ٘ترساً وخربة،
وىو أعلم ٔتا ٭تتاج إليو ٦تا ال ٭تتاجو ،ىذا غَت معرفتو أبدب التعامل وحسن التخلق،
كل ذلك ٦تا يصب ُب مصلحة طلبو ابٞتملة.
فإف فُرض أف ٙتة شخصُت ٔتستوى متقارب ُب الفهم بدأ أحد٫تا الطلب ُب أوؿ
نشختو واآلخر ُب آخرىا ،فإف األوؿ يفضل اآلخر بسعة ما حوى علمو وكثرة فوائده
وغرائبو ،وليس كلو من صميم احتياجاتو .واآلخر فلديو الكثَت من ىذا أيضاً لكنو ليس
ٓتارج عن العلم الذي ٗتصص فيو .وقد طلب العلم كبَتاًٚ :تع ٦تن برز ووفق وصار من
أىل العلم والتصنيف.
تصب ُب مصلحة الصغَت ،ليس ذلك لضعف عقل
وال شك أف قوة اٟتفظ
ُ
الكبَت لكن لتزاحم كم ا١تعلومات ا٢تائل الذي يستعملو ُب حياتو من معرفة الطرؽ،
والصناعات ،والناس ،وأساليب ا١تعاش ،وغَت ذلك ،فكل ما ٭تتاج إليو ىو تصفية ذىنو
عما يشغلو ،والصرب على ذلك شديد ،وا١توفق من وفقو هللا ،وتوفيق هللا يناؿ ابلصدؽ،
فاصدؽ هللا يصدقك ،وسلو ٬تبك.
وحفظ الصغَت يذىب إف مل يكن لو مستمسك إما من مذاكرة ،أو كثرة طرؽ
للفوائد وا١تسائل وىو نوع من ا١تذاكرة .أما بغَت ذلك فإنو ال يبقى ُب اٟتفظ إال ما
اقًتف ْتادثة ٦تيزة للنفس ،وهللا تعاىل أعلم.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٔ٘ٚمحدثـامأبومخقـؿةمثـامسؾدماظرشننمبنمعفديمسنمسؾدماظعزؼزمبنم
أبيمروادمسنمسؾدماهللمبنمسؾقدمضال:ماظعؾممضاظةمادلؤعنمطؾؿامأصابمعـهمذقؽاً محواهم
وابؿغىمضاظةمأخرى.م م
سنده إىل عبد العزيز صحيح ،وىو ٥تتلف ُب توثيقو وال ينزؿ عن مرتبة الصدوؽ.
وشيخو ىو أبو ىاشم عبد هللا بن عبيد بن عمَت بن قتادة الليثي ،ومل يذكره ا١تزي ُب
شيوخو ،إال أهنما مكياف وال يستبعد أخذه عنو ،فبعض شيوخ ابن أيب رواد أقدـ وفاة
من ابن عبيد وهللا تعاىل أعلم.
ومن طريق ابن أيب رواد رواه :ابن أيب شيبة ،وابن أيب خيثمة ،وأبو نعيم،
والبيهقي(ٔ) .وروي ٨توه مرفوعاً أبسانيد اتلفة(ٕ) .ورواه ابن أيب شيبة من كبلـ سعيد بن

أيب بردة قاؿ(ٖ)« :كاف يقاؿ :اٟتكمة ضالة ا١تؤمن أيخذىا إذا وجدىا».

وعند ابن عبد الرب(ٗ) بسند حسن إىل أيب سلمة سليماف بن سليم أف كعباً قاؿ:
(ٔ) مصنف ابن أيب شيبة ( ،)ٕٗٗ/ٚوأتريخ ابن أيب خيثمة السفر الثالث (ٔ ،)ٕٕٖ/وأخبار ا١تكيُت منو
(ص ،)ٖٓٚوحلية األولياء أليب نعيم (ٖ ،)ٖ٘ٗ/وا١تدخل إىل السنن الكربى للبيهقي (صٖ)ٕٛ
(ٕ) عند الًتمذي (ٗ ،)ٖٗٛ/وابن ماجو (٘ ) ٕٜٙ/من حديث أيب ىريرة وفيو إبراىيم بن الفضل مًتوؾ.
ومن حديث بريدة ُب مسند الروايين (ٔ )٘ٚ/وفيو صاّب بن حياف ودمحم بن ٛتيد ضعيفاف .ومن مرسل
زيد بن أسلم بسند فيو ٣تاىيل عند القضاعي ُب مسند الشهاب (ٔ.)ٔٔٛ/
(ٖ) ا١تصنف البن أيب شيبة ( ،)ٕٗٓ/ٚوا١تدخل للبيهقي (ص ،)ٗٗٚمن رواية وكيع عن ا١تسعودي عن
سعيد ،ورواية وكيع عن ا١تسعودي قبل اختبلطو.
(ٗ) جامع بياف العلم (ٔ)ٜ٘ٙ/
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«واعلموا أف الكلمة من اٟتكمة ضالة ا١تؤمن فعليكم ابلعلم قبل أف يرفع ،ورفعو أف
تذىب رواتو» ،وىو منقطع بينهما.
قاؿ أبو عمر« :وروينا عن علي رٛتو هللا أنو قاؿ ُب كبلـ لو :العلم ضالة ا١تؤمن
فخذوه ولو من أيدي ا١تشركُت وال أينف أحدكم أف أيخذ اٟتكمة ٦تن ٝتعها منو»،
قاؿ« :وعنو أيضاً أنو قاؿ :اٟتكمة ضالة ا١تؤمن يطلبها ولو ُب أيدي الشرط»(ٔ).






قولو( :العلم ضالة ادلؤمن) يقوؿ :أف طلب العلم الشرعي مبتغى وطلبة ا١تؤمن،
وشبهو ابلضالة ا١تفقودة وكخنو يقوؿ :أف ما غاب عنك علمو فحقو أف تبحث عنو حىت
تنالو ،وكما أف العاقل ال يفرط ُب طلب ما ضاع عنو من مالو كالنعم وغَتىا ،وتراه ٬تد
ُب التفتيش والسرب والسؤاؿ والنظر ُب القرائن والشهود حىت يظفر ْتقو الضائع ،فإف
العلم األصل فيو أف يكوف هبذه ا١تنزلة من ا١تؤمن ،يعده من اٟتق الضائع عنو حىت يظفر
بو فيفرح ابلفائدة.
ٍب إنو (كلما أراب منو شيئاً) ،وفرح بو (حواه) يقاؿ :حوى الشيء حياً
وحواية ،واحتواه ،واحتوى عليوٚ :تعو وأحرزه(ٕ) .قاؿ األزىري(ٖ)« :وقاؿ أبو العباس

(ٔ) جامع بياف العلم (ٔ)ٕٗٔ/
(ٕ) كتاب العُت (ٖ ،)ٖٔٛ/والصحاح للجوىري ( ،)ٕٖٕٕ/ٙوا﵀كم وا﵀يط األعظم البن سيده
(ٗ ،)ٖ٘/ومعجم مقاييس ابن فارس (ٕ)ٕٔٔ/
(ٖ) هتذيب اللغة (٘)ٜٔٛ/
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قاؿ ابن األعرايب :اٟتوي ا١تالك بعد استحقاؽ» ،فبل يسمح بضياع ما ظفر بو ابلغفلة
والسهو واإل٫تاؿ والتناسي ،بل ٭تتويو ابٟتفظ وا١تذاكرة ،ويستعملو ُب عبلقتو بربو ابتغاء
رفع مستوى إٯتانو وطلب رضواف ربو تعاىل.
قولو( :وابتغى ضالة أخرى) ،وىكذا ا١تؤمن الراغب ابالزدايد من ا٠تَت ،فإنو ال
يكتفي من طلب العلم؛ بل يبقى طبلابً لو ،حريصاً على ٚتعو حىت مبلقاة ربو ،ولن
يشبع ا١تؤمن من خَت يسمعو حىت يكوف منتهاه اٞتنة(ٔ).

ويلزـ من طلب الضالة عدـ التوقف واالستسبلـ ألي مانع كاف ألنو يطلب حقاً،
وكذا العلم والفائدة حق ا١تؤمن يطلبها فإف وجدىا استفادىا وحواىا ولو كاف مصدرىا
حقَتاً أو صغَتاً أو مكروىاً أو ٥تالفاً مبتدعاً أو مشركاً .وال ٯتنعو من السؤاؿ حياء وال

أنفة .وكما قيل :العلم بُت اٟتياء والسًت .ومنزلة اٞتهل بُت اٟتياء واألنفة(ٕ).

على أنو ال يلزـ من ىذا :مبلزمة الطلب عند أىل ا١تخالفة ُب ا١تلة والسنة ،وإ٪تا
اقتناص ما وقع من حق ُب كبلمهم وفعا٢تم .و٨تو ىذا ما رواه عكرمة عن ابن عباس
ٝتعت فإف الرجل ،يتكلم ابٟتكمة وليس ْتكيم فتكوف
 قاؿ« :خذ اٟتكمة ٦تن
َ
(ٔ) لفظ حديث مرفوع من طريق دراج عن أيب ا٢تيثم عن أيب سعيد ا٠تدري ،وُب روايتو ضعف .رواه
الًتمذي (ٗ ،)ٖٗٛ/وابن حباف ُب الصحيح (ٖ ،)ٔٛ٘/واٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٗ ،)ٔٗٗ/والبيهقي
ُب الشعب (ٕ ،)ٖٗٚ/وابن عبد الرب ُب اٞتامع (ٔ)ٗٔٛ/
(ٕ) اقتباس من عيوف األخبار البن قتيبة (ٕ)ٖٜٔ/
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كالرمية خرجت من غَت راـ»(ٔ) .وذكر السخاوي(ٕ) عن يوسف بن أسباط أنو قاؿ:
«كنت مع سفياف الثوري وحازـ بن خزٯتة ٮتطب فقاؿ حازـ :إف يوماً أسكر الكبار
وأشاب الصغار ليوـ عسَت ،شره مستطَت .فقاؿ سفياف :حكمة من جوؼ خربٍ ،ب
أخرج شر٭تة  -يعٍت ألواحاً  -فكتبها».

وروى البيهقي(ٖ) عن إسحاؽ بن أيب الدرداء قاؿ« :حج مسلم ا٠تواص فلقي ابن

عيينة ُب السوؽ فقاؿ :كنت أحب لقيك وما كنت أحب أف ألقاؾ ُب ىذا ا١توضع
قصرت ُب عملي ينفعك علمي وال يضرؾ
قاؿ :فخنشخ ابن عيينة يقوؿ :خذ بعلمي وإف
ُ

تقصَتي» ،وبسنده(ٗ) إىل األصمعي قاؿ« :من مل ٭تتمل ذؿ التعليم ساعة ،بقي ُب ذؿ
اٞتهل أبداً».
فالفائدة ضالة ا١تؤمن حيثما وجدىا التقطها ،وىكذا كانت سَتة السلف الصاّب،
فكم من كبَت روى عن صغَت ،واألصل فيو قراءة النيب ﷺ مع عظيم منزلتو على أيب

بن كعب  ،قاؿ رسوؿ هللا ﷺ أليب بن كعب« :إف هللا عز وجل أمرين أف أقرأ
عليك القرآف»(٘) ،فعلو ﷺ ليتخسى بو غَته.
ٔ
( ) رواه الرامهرمزي ُب ا﵀دث الفاصل (ٔ ،)ٜٗٔ/والبيهقي ُب ا١تدخل (ص ،)ٗٗٚوابن أيب شيبة ٥تتصراً
ُب ا١تصنف (٘ٚ ،) ٕٖٗ/تيعهم من طريق ٝتاؾ عن عكرمة ،وىي رواية مضطربة ،إال أف خالد اٟتذاء
اتبع ٝتاكاً على روايتو عند ا٠ترائطي ُب مساوئ األخبلؽ (ٔ.)ٜٔٚ/
(ٕ) ا١تقاصد اٟتسنة للسخاوي (صٖٔٔ) ،وحازـ ىذا أحد أمراء اٞتيوش لبٍت العباس ،يذكر مع أيب مسلم
ا٠تراساين ،وكاف يبعثو ا١تنصور لقتاؿ ا٠توارج.

(ٖ) ا١تدخل إىل السنن للبيهقي (ص ،)ٗٗٙومن طريقو ابن عساكر ُب أتريخ دمشق ()ٔٔٙ/ٛ
(ٗ) ا١تدخل للبيهقي (ص)ٕٚٛ
(٘) رواه :ابن أيب شيبة (ٔ٘ٙ/ٙوٖ ،)ٖٜوأٛتد ُب ا١تسند (ٖ٘ٚٔ/ؤٖٔ) ،والنسائي ُب الكربى

(ٕ٘ٓ/ٚوٖٗٗ) ،والطرباين ُب األوسط (ٔ ،)ٔٗٔ/والكبَت (ٔ ،)ٕٓٓ/وابن أيب حاًب ُب التفسَت
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وال يستنكف الكبَت أف أيخذ العلم عمن دونو؛ مع ما ُب ىذا من ترغيب للصغَت
ُب االزدايد إذا رأى الكبَت أيخذ عنو .وقاؿ وكيع :ال يكوف الرجل عا١تاً ،حىت أيخذ

عمن ىو فوقو ،وعمن ىو دونو ،وعمن ىو مثلو(ٔ).

ولتكن ٫تة الطالب ٖتصيل الفائدة ،وليحذر أف ٯتنعو التكرب عن االستفادة،
والسماع وٖتصيل ما ليس عنده ٦تن ىو مثلو ،ومن ىو دونو ،فإف من كاف كذلك مل
٭تصل لو نبالة ُب ىذا الشخف ،ومن حصل على الوجو الذي ذكر :نَبل ،وقد عُلم ذلك
من سَت الصحابة كابن عباس فمن بعده ،وقاؿ ٣تاىد :ال يناؿ العلم مستحي وال

متكرب(ٕ) .ومن اتصف هبذا الوصف يرجى لو أف يكوف ٤تداثً ،وكاف ابن ا١تبارؾ يكتب
عمن ىو دونو فيقاؿ لو ،فيقوؿ :لعل الكلمة اليت فيها ٧تاٌب مل تقع يل .والفائدة ضالة
ا١تؤمن أينما وجدىا التقطها(ٖ).
«قاؿ ابن عقيل ُب الفنوف :من أكرب ما يفوت الفوائد ترؾ التلمح للمعاين الصادرة
عمن ليس ٔتحل للحكمة ،أترى ٯتنعٍت من أخذ اللؤلؤة وجداين ٢تا ُب مزبلة؟»(ٗ)« .فبل
ينبغي لطالب العلم أف يتكرب على ا١تعلم ،ومن تكربه على ا١تعلم أف يستنكف عن
االستفادة إال من ا١ترموقُت ا١تشهورين؛ وىو عُت اٟتماقة فإف العلم سبب النجاة

( ،)ٜٜٔ٘/ٙواٟتاكم ُب ا١تستدرؾ (ٕٕٗٗ/وٖ ،)ٕٙمن طرؽ ٥تتلفة ،بعضها صحيح.
(ٔ) رواه ا٠تطيب ُب اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٕ)ٕٔٙ/

(ٕ) مضى الكبلـ عليو ٖتت األثر (ٗٔٔ).
(ٖ) خبلصة كبلـ السخاوي ُب كتابيو الغاية ُب شرح ا٢تداية ُب علم الرواية (ص٘ ،)ٛوفتح ا١تغيث بشرح
ألفية اٟتديث (ٖ .)ٕٜ٘/وزين الدين زكراي األنصاري ُب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (ٕ)ٕٖٔ/
(ٗ) من كتاب ابن مفلح اآلداب الشرعية (ٕ)ٕٔٔ/
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والسعادة ،ومن يطلب مهرابً من سبع ضا ٍر يفًتسو مل يفرؽ بُت أف يرشده إىل ا٢ترب
مشهور أو خامل .وضراوة سباع النار ابٞتهاؿ اب﵁ تعاىل ،أشد من ضراوة كل سبع.
فاٟتكمة ضالة ا١تؤمن يغتنمها حيث يظفر هبا ويتقلد ا١تنة ١تن ساقها إليو كائناً من
كاف»(ٔ).
و٦تا قيل ُب اٟتث على األخذ من الصغَت والكبَت(ٕ)« :ال ٯتنعنك ضعة القائل عن
االستماع إليو ،فرب فم كريو مج علماً زكياً ،وترب صاؼ ُب صخر جاس ...واٞتوىرة
النفيسة ال يشينها سخافة غائصها وال دانءة ابئعها .وقاؿ بزرٚتهر :أخذت من كل
شيء أحسن ما فيو حىت من الكلب ذبو عن حرٯتو ،ومن ا٠تنزير بكوره ُب مقاصده.
وقاؿ ابن السكيت لرجل :أتراؾ أحطت ٔتا مل أحط بو ،فقاؿ :وما أنكرت؟! وقد قاؿ
أحطت ٔتا مل ٖتط بو».
ا٢تدىد وىو أخس الطيور لسليماف:
ُ
قاؿ أبو اٟتسن ا١تاوردي(ٖ)« :وليخخذ ا١تتعلم حظو ٦تن وجد طلبتو عنده من نبيو
وخامل ،وال يطلب الصيت وحسن الذكر ابتباع أىل ا١تنازؿ من العلماء إذا كاف النفع
بغَتىم أعم؛ إال أف يستوي النفعاف فيكوف األخذ عمن اشتهر ذكره وارتفع قدره أوىل
ألف االنتساب إليو أٚتل واألخذ عنو أشهر .وإذا قرب منك العلم فبل تطلب ما بعد،
ٛتدت من خربتو فبل تطلب من مل
وإذا سهل من وجو فبل تطلب ما صعب وإذا
َ
ٗتتربه ،فإف العدوؿ عن القريب إىل البعيد عناء ،وترؾ األسهل ابألصعب ببلء،
(ٔ) إحياء علوـ الدين للغزايل (ٔ)٘ٓ/
(ٕ) ٤تاضرات األدابء و٤تاورات الشعراء والبلغاء للراغب األصفهاين (ٔ)ٚٔ/

(ٖ) أدب الدنيا والدين (صٔ)ٕٛ-ٛ
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واالنتقاؿ من ا١تخبور إىل غَته خطر ... ،ورٔتا يتبع االنساف من بعد عنو استهانة ٔتن
قرب منو ،وطلب ما صعب احتقاراً ١تا سهل عليو ،وانتقل إىل من مل ٮتربه ملبلً ١تن
خربه ،فبل يدرؾ ٤تبوابً وال يظفر بطائل وقد قالت العرب ُب أمثا٢تا :العامل كالكعبة
أيتيها البعداء ويزىد فيها القرابء» أ.ىػ.
وال شك أف رد الفائدة أو اإلعراض عنها بسبب ما ٖتملو النفس ٕتاه ا١تفيد ليس
من شيم أىل الفضل والتقى ،وإف جرى مثل ىذا من البعض كحاؿ ما ٬تري بُت
األقراف فهو ٦تا يرجى ٢تم ا١تغفرة وال يتابعوف فيو ،قاؿ الذىيب(ٔ)« :كبلـ األقراف بعضهم
ُب بعض ال يعبخ بو ،ال سيما إذا الح لك أنو لعداوة أو ١تذىب أو ٟتسد ،ما ينجو منو
علمت أف عصراً من األعصار سلم أىلو من ذلك ،سوى األنبياء
إال من عصم هللا ،وما
ُ
والصديقُت» أ.ىػ.

ومن ىذا الباب ما حكاه أبو بكر الصويل ُب أخبار أيب ٘تاـ عن عبد هللا بن ا١تعتز
وذكر شيئاً من ىذا وقاؿ« :وىذا الفعل من العلماء مفرط القبح ،ألنو ٬تب أال يدفع
إحساف ٤تسن ،عدواً كاف أو صديقاً ،وأف تؤخذ الفائدة من الرفيع والوضيع»(ٕ)،
«وليست إساءة من أساء ُب القليل وأحسن ُب الكثَت مسقطة إحسانو .ولو كثرت
إساءتو أيضاً ٍب أحسن مل يقل لو عند اإلحساف :أسخت وال عند الصواب :أخطخت،

(ٔ) ميزاف االعتداؿ (ٔ)ٔٔٔ/

(ٕ) أخبار أيب ٘تاـ للصويل (ص)ٔٚٙ
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والتوسط ُب كل شيء أٚتل واٟتق أحق أف يتبع»(ٔ)« .فإف اٟتكمة ضالة ا١تؤمن أين ما
وجدىا أخذىا وعند من رآىا طلبها ،واٟتكمة حق ،واٟتق ال ينسب إىل شيء بل كل
شيء ينسب إليو ،وال ٭تمل على شيء بل كل شيء ٭تمل عليو»(ٕ).
ومن ٚتيل ما سطرت أيدي أىل العلم ُب ىذا الباب ما ذكره أبو دمحم ابن قتيبة
الدينوري ُب مقدمة كتابو عيوف األخبار(ٖ)« :واعلم أان مل نزؿ نتلقط ىذه األحاديث ُب
اٟتداثة واالكتهاؿ عمن ىو فوقنا ُب السن وا١تعرفة ،وعن جلسائنا وإخواننا ،ومن كتب
األعاجم وسَتىم ،وببلغات الكتاب ُب فصوؿ من كتبهم ،وعمن ىو دوننا ،غَت
مستنكفُت أف أنخذ عن اٟتديث سناًٟ ،تداثتو .وال عن الصغَت قدراً ٠تساستو ،وال عن
األمة الوكعاء ٞتهلها فضبلً عن غَتىا ،فإف العلم ضالة ا١تؤمن من حيث أخذه نفعو،
ولن يزري ابٟتق أف تسمعو من ا١تشركُت وال ابلنصيحة أف تستنبط من الكاشحُت ،وال
تضَت اٟتسناء أطمارىا وال بنات األصداؼ أصدافها وال الذىب اإلبريز ٥ترجو من كبا،
ومن ترؾ أخذ اٟتسن من موضعو أضاع الفرصة ،والفرص ٘تر مر السحاب».
قاؿ« :مذىبنا فيما ٩تتاره من كبلـ ا١تتخخرين وأشعار ا﵀دثُت إذا كاف متخَت اللفظ
لطيف ا١تعٌت مل يزر بو عندان أتخر قائلو كما أنو إذا كاف ٓتبلؼ ذلك مل يرفعو تقدمو
فكل قدًن حديث ُب عصره وكل شرؼ فخولو خارجيو ،ومن شخف عواـ الناس رفع
ا١تعدوـ ووضع ا١توجود ورفض ا١تبذوؿ وحب ا١تمنوع وتعظيم ا١تتقدـ وغفراف زلتو وٓتس
(ٔ) اقتباس من كبلـ أيب الفرج األصفهاين ُب كتابو األغاين ()ٗٔٗ/ٔٙ
(ٕ) البصائر والذخائر أليب حياف التوحيدي (ٔ)ٙ/
(ٖ) عيوف األخبار البن قتيبة (ٔ)ٗٛ/
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ا١تتخخر والتجٍت عليو ،والعاقل منهم ينظر بعُت العدؿ ال بعُت الرضا ويزف األمور
ابلقسطاس ا١تستقيم» انتهى كبلمو رٛتو هللا تعاىل.
و٨تو ىذا ما سطره أبو الفتح ضياء الدين ابن األثَت ُب كتابو ا١تثل السائر ُب أدب
الكاتب والشاعر(ٔ) فقاؿ« :وا١تراد بذلك أف اٟتكمة قد يستفيدىا أىلها من غَت أىلها
كما يقاؿ :رب رمية من غَت راـ .وىذا ال ٮتص علماً واحداً من العلوـ بل يقع ُب كل
علم .وا١تطلوب منو ىهنا ىو ما ٮتص علم البياف من الفصاحة والببلغة دوف غَته .ومذ
جعلت كدي ُب تتبع أقواؿ الناس ُب مفاوضاهتم و٤تاوراهتم فإنو
ٝتعت ىذا ا٠ترب النبوي
ُ
قد تصدر األقواؿ البليغة واٟتكم واألمثاؿ ٦تن ال يعلم مقدار ما يقولو فاستفدت بذلك

فوائد كثَتة ال أحصرىا عدداً وأان أذكر منها طرفاً يستدؿ بو على أشباىو ونظائره .فمن
ذلك أين سرت ُب بعض الطرؽ وُب صحبيت رجل بدوي من األنباط ال يعتد بقولو،
فكاف يقوؿ :غداً ندخل البلد وتشتغل عٍت ،وكاف األمر كما قاؿ ،فدخلت مدينة
حلب وشغلت عنو أايماً ٍب لقيٍت فقاؿ يل :من تروى فًتت عظامو .وىذا القوؿ من
األقواؿ البليغة وىي من اٟتكمة اليت ىي الضالة ا١تطلوبة عند مؤمٍت الفصاحة
والببلغة.»...
وساؽ من ذلك أمثلة متعددة من مثل ىذه الوقائع حىت قاؿ« :ولو أخذت ُب
ذكر ما ٝتعتو من ىذا ألطلت ،وإ٪تا دللت بيسَت ما ذكرتو على ا١تراد وىو أنو ٬تب
على ا١تتصدي للشعر وا٠تطابة أف يتتبع أقواؿ الناس ُب ٤تاوراهتم فإنو ال يعدـ ٦تا
(ٔ) ا١تثل السائر البن األثَت (ٔ)ٕٚ-ٜٙ/
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يسمعو منهم حكماً كثَتة ولو أراد استخراج ذلك بفكره ألعجزه» أ.ىػ.
وقاؿ أبو علي نور الدين اليوسي(ٔ)« :خطر يل ذات ليلة بيت للملك الضليل
امرئ القيس بن حجر فوجدتو قد احتوى على مقتضى الشريعة الظاىرة والباطنة،
وتضمن كل ما ٖتصل عن دواوين أئمة الدين وأقاويل الصوفية ،فقضيت العجب من
ذلك ،وعلمت أف هللا تعاىل من ابىر قدرتو وعجيب حكمتو يربز اٟتكمة على لساف
من شاء وإف مل يكن من أىلها ...والبيت ا١تذكور ىو قولو:
ىىىىىىىىىَك ُ
كُ
صُ
للاُأ ََىىىىىىىىىى ص َُىىىىىىىىىىَتُ م ىىىىىىىىىى َ ُ ىىىىىىىىىى ُُُُُ ُ و ك ب
ىىىىىىىىىقُِىىىىىىىىى ص ُ َ ىىىىىىىىى ك ُ ا م
ُ
فالشطر األوؿ قد احتوى على اٟتقيقة كلها ،وىي ابطن الشريعة ،فإف معناه أف
ُ

ُ

ما طلبتو اب﵁ فخنت منجح فيو  ...والشطر الثاين قد تضمن الشريعة كلها ،وىي أف
الرب خَت ما ٖتملو العبد وادخره ،أي والفجور شر ما ٖتملو  » ...أ.ىػ.
وا٠تبلصة «أف ا١تؤمن ٭ترص على ٚتع اٟتكم من أين ٬تدىا أيخذىا»(ٕ) .فهي
ضالتو «مطلوبة لو أبشد ما يتصور ُب الطلب ،كما يطلب ا١تؤمن ضالتو .وليس
ا١تطلوب هبذا الكبلـ اإلخبار ،إذ كم من مؤمن ليس لو طلب للحكمة أصبلً .بل
ا١تطلوب بو :اإلرشاد كالتعليم ،أي :البلئق ْتاؿ ا١تؤمن أف يكوف مطلوبو الكلمة
اٟتكمة»(ٖ) .و«الناس ال يزالوف عند وقوع اٟتوادث يتطلبوف علم حكمها كما يتطلب

(ٔ) ا﵀اضرات ُب اللغة واألدب لليوسي (ٔ)ٜٔٗ/
(ٕ) اقتباس من كتاب ٣تمع األمثاؿ للميداين (ٔ)ٕٔٗ/

(ٖ) اقتباس من حاشية السندي على ابن ماجو ()ٕٙ/ٛ
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الرجل ضالتو فهو أمر بتعلم العلم الشرعي»(ٔ).






تكميل:
جاء ُب فيض القدير للمناوي(ٕ) نقبلً عن القاضي قولو عن اٟتكمة الضالة« :وىي
اليت تدؿ على معٌت فيو دقة للحكيم الفطن ا١تتقن الذي لو غور ُب ا١تعاين وضالتو
مطلوبو .وا١تعٌت أف الناس متفاوتة األقداـ ُب فهم ا١تعاين واستنباط اٟتقائق ا﵀تجبة
واستكشاؼ األسرار ا١ترموزة فمن قصر فهمو عن إدراؾ حقائق اآلايت ودقائق
األحاديث ينبغي أف ال ينكر على من رزؽ فهمها وأ٢تم ٖتقيقها وال ينزع فيو كما ال
ينازع صاحب الضالة ُب ضالتو إذا وجدىا ،وأف من ٝتع كبلماً ومل يفهم معناه أو مل
يبلغ كنهو فعليو أف ال يضيعو ،و٭تملو إىل من ىو أفقو منو فلعلو يفهم منو ما ال يفهمو
ويستنبط ما ال ٯتكنو استنباطو ...قاؿ العارؼ ابن عريب :ال ٭تجبنك أيها الناظر ُب
العلم النبوي ا١توروث إذا وقفت على مسخلة من مسائلو ذكرىا فيلسوؼ أو متكلم أف
تنقلها وتعمل هبا لكوف قائلها ال دين لو فإف ىذا قوؿ من ال ٖتصيل لو ،إذ الفيلسوؼ
ليس كل علمو ابطبلً فإذا وجدان شرعنا ال أيابىا قبلناىا سيما فيما وصفوه من :اٟتكم
والتربئ من الشهوات ومكائد النفوس وما تنطوي عليو من سوء الضمائر» انتهى.

(ٔ) اقتباس من فيض القدير للمناوي (ٔ)ٔٛٓ/
(ٕ) فيض القدير (٘)ٙ٘/
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ٖتقيق ١تا أان بصدد تقريره؛ وأتوؿ ١تعٌت
قلت :ولعل ُب ىذا النقل – ابلذات ٌ -
ُ
أثر الباب؛ إف كاف ابن عريب ىذا ىو ٤تي الدين الطائي الصوُب والذي كاف للمناوي
عناية بكتبو ١توافقتو إايه النهج.
وقد قرر تقي الدين ابن تيمية ُب غَت ما موضع أف الباطل ا﵀ض ال يشتبو على
أحد ،وأف اٟتق والباطل ٬تتمعاف ُب كل طائفة .و٦تا قالو رٛتو هللا تعاىل(ٔ)« :وهللا قد
أمران أال نقوؿ عليو إال اٟتق ،وأال نقوؿ عليو إال بعلم ،وأمران ابلعدؿ والقسط ،فبل
٬توز لنا إذا قاؿ يهودي أو نصراين فضبلً عن الرافضي قوالً فيو حق أف نًتكو أو نرده
كلو ،بل ال نرد إال ما فيو من الباطل دوف ما فيو من اٟتق .و٢تذا جعل ىذا الكتاب:
منهاج أىل السنة النبوية ُب نقض كبلـ الشيع والقدرية ،فإف كثَتاً من ا١تنتسبُت إىل
السنة ردوا ما تقولو ا١تعتزلة والرافضة وغَتىم من أىل البدع بكبلـ فيو أيضاً بدعة
وابطل ،وىذه طريقة يستجيزىا كثَت من أىل الكبلـ ،ويروف أنو ٬توز مقابلة الفاسد
ابلفاسد ،لكن أئمة السنة والسلف على خبلؼ ىذا ،وىم يذموف أىل الكبلـ ا١تبتدع
الذين يردوف ابطبلً بباطل وبدعة ببدعة ،وأيمروف أال يقوؿ اإلنساف إال اٟتق ،ال ٮترج
عن السنة ُب حاؿ من األحواؿ .وىذا ىو الصواب الذي أمر هللا تعاىل بو ورسولو،
و٢تذا مل نرد ما تقولو :ا١تعتزلة والرافضة من حق بل قبلناه ،لكن بينا أف ما عابوا بو
٥تالفيهم من األقواؿ ففي أقوا٢تم من العيب ما ىو أشد من ذلك».

(ٔ) منهاج السنة النبوية البن تيمية (ٕ)ٖٕٗ/
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وقاؿ ُب موضع آخر منو(ٔ)« :وكل من سوى أىل السنة واٟتديث من الفرؽ فبل
ينفرد عن أئمة اٟتديث بقوؿ صحيح ،بل ال بد أف يكوف معو من دين اإلسبلـ ما ىو
حق .وبسبب ذلك وقعت الشبهة ،وإال فالباطل ا﵀ض ال يشتبو على أحد ،و٢تذا ٝتي
أىل البدع أىل الشبهات ،وقيل فيهم :إهنم يلبسوف اٟتق ابلباطل .وىكذا أىل الكتاب
اٟتق ِابلْب ِ
اٟتَق َوأَنْػتُ ْم
اط ِل َوتَ ْكتُ ُموا ْ
معهم حق وابطل ،و٢تذا قاؿ تعاىل ٢تمَ ﴿ :وَال تَػلْبِ ُسوا َْ َ
ض الْ ِكتَ ِ
تَػ ْعلَ ُمو َف﴾ ،وقاؿ﴿ :أَفَػتُػ ْؤِمنُو َف بِبَػ ْع ِ
اب َوتَ ْك ُفُرو َف﴾ ،وقاؿ عنهمَ ﴿ :ويَػ ُقولُو َف
يدو َف أَ ْف يػت ِخ ُذوا بػ ِ
ض َونَ ْك ُفُر بِبَػ ْع ٍ
نػُ ْؤِم ُن بِبَػ ْع ٍ
ك َسبِ ًيبل﴾ ،وقاؿ عنهمَ ﴿ :وإِ َذا
ض َويُِر ُ
ُت ذَل َ
ََْ
َ
قِ
ص ِّدقًا
يل َ٢تُْم ِآمنُوا ِٔتَا أَنْػَزَؿ اَّللُ قَالُوا نػُ ْؤِم ُن ِٔتَا أُنْ ِزَؿ َعلَْيػنَا َويَ ْك ُفُرو َف ِٔتَا َوَراءَهُ َوُى َو ْ
اٟتَ ُّق ُم َ
َ
لِ َما َم َع ُه ْم﴾ ،وذلك ألهنم ابتدعوا بدعاً خلطوىا ٔتا جاءت بو الرسل ،وفرقوا دينهم
وكانوا شيعاً ،فصار ُب كل فريق منهم حق وابطل ،وىم يكذبوف ابٟتق الذي مع الفريق
اآلخر ،ويصدقوف ابلباطل الذي معهم .وىذا حاؿ أىل البدع كلهم فإف معهم حقاً
وابطبلً ،فهم فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ،كل فريق يكذب ٔتا مع اآلخر من اٟتق ويصدؽ
ٔتا معو من الباطل» انتهى.




(ٔ) منهاج السنة النبوية (٘)ٔٙٚ/
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وينبغي أال يتعارض طلب الفائدة ،واستخبلص اٟتكمة ،وقبوؿ اٟتق من كل ٍ
أحد،
مع ما تقرر لدى أىل العلم من ىجر أىل البدع والكفر ومفارقتهم ُب اجملالس والطلب.
فإ ْف وجد فيمن ينسب إىل بدعة ُب العقيدة أو ٥تالفة ُب الداينة علم يسهل تلقيو
فينبغي أال يستسهل الطالب طلبو ٖتتو ،فهو هبذا ٮتاطر بطمخنينة نفسو واستقرار
عقيدتو إىل التزعزع والتذبذب ،ورٔتا آؿ األمر بو إىل متابعة ما كاف ينكره ،فإف ا١تعروؼ
بُت الناس أف اإلنساف تطغى مشاعره وعواطفو على حكم العقل إف أتثر وأعجب
ْتسن أخبلؽ وأدب قرينو كما قاؿ الشاعر:
عىىىىاَُىىىىَتُف ىىىى ك ُ اه ُ صا مىىىى َ ُر ك ىىىىيَت
ىىىىُكُ كه ُ ىىىىى ص ك بَُ ص اىىىىى صُ ُ ُ ُو ُ َ
فَ َ مسىىىىى ص ُ كءىىىىى َ ناُ َ ميى َ
وجَىىىىى م ص ُ ب ك ىىىىىَتُ َىىىىى م ص كب
ُُْ َ ميى ن
ىىىىُكُ َ ىىىىى مي َ ُُُُ ُ َو َ ككىىى ا ُجَىىى م َ ُ تسىىىدم يكُملص م ىىى كَ ُ َ َس ىىَت كو َُ(ٔ) ُ
ُ

ُ

ُ

و٢تذا حذر العقبلء من صحبة األشرار ومن ىذا قوؿ الشاعر:

(ٔ) البيتاف لعبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب ،نسبهما إليو :اٞتاحظ ُب اٟتيواف
(ٖ ،)ٕٖٙ/وا١تربد ُب الكامل (ٔ ،)ٕٔٚ/والثعاليب ُب لباب األلباب (ص ،)ٜٔٙوالز٥تشري ُب ربيع
األبرار (ٖ ،)ٖٚٗ/وابن قتيبة الدينوري ُب موضعُت من عيوف األخبار (ٖٔٙ/و  ،)ٛٚونسب ُب
موضع واحد ٨توىا للمسيب بن علس اٞتاىلي (ٖ .)ٔ٘/والبيت الثاين أورد٫تا من ٚتع ديواف الشافعي
وىو دمحم عفيف الزعيب (صُٔ )ٜب صدر قصيدة رابعية األبيات.
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ُ

ُونى م
صت
فىىىىىىىيُقَىىىىىىى ن ُ صََىىىىىىى كَتر كهُ َ مَ َىىىىىىىَ (ُ )1
ىىىَكُ ىىىى ُقَ ىىىى ُُُُُ ُ
ىىىى ك ُ ىىىى م كاُ ُوَسىىىىن م َ
ُ
وُب حديث أيب ىريرة عن رسوؿ هللا ﷺ قاؿ« :ا١ترء على دين خليلو ،فلينظر
ُ

أحدكم من ٮتالط» وُب رواية« :من ٮتالل»(ٕ).
وال ٮتفى على متخمل أثر الصحبة وا٠تلة واستدامة اللقاء على ا١تختلطُت ،فعلى من
احتاج إىل اقتحاـ مثل ىذه األخطار و٥تالطة أىل الباطل لغرض ٤تدود ْتد :أف يقدـ
ْتذر وىو يراقب نفسو وعملو ،ويزف أموره بعقلو ليعرؼ وقت اكتفاءه وانقضاء حاجتو،
ليفر بدينو ويفوز ٔتراده من غَت سوء خلق ،فيًتؾ أثره على من أحب ،و٭تذر من
وصوؿ ما يكره إليو.

(ٔ) البيت من قصيدة الشاعر اٞتاىلي :طرفة بن العبد فيما ٧تدىا ُب ديوانو ا١تطبوع (صٕٖ) ،وإليو نسبو:
أبو زيد بن أيب ا٠تطاب ُب ٚتهرة أشعار العرب (صٗ ،)ٖٜوعبد ا١تلك الثعاليب ُب ا١تنتحل
(صٖ ،)ٔٚوىو ُب شرح ا١تعلقات التسع ا١تنسوب للشيباين (صٕ.)ٛ
ولعل البيت استعملو الشاعر اٞتاىلي ا١تتخخر عن طرفة وىو عدي بن زيد العبادي فتصرؼ فيو
فقاؿ:
عن ا١ترء ال تسخؿ وأبصر قرينو  ...فإ ّف القرين اب١تقارف مقتدي
ونسبة البيت إىل عدي أشهر من نسبتو إىل طرفة فيما ٬تده الباحث ُب كتب األدب ،فممن
نسبو إليو :اٞتاحظ ُب كتابو اٟتيواف ( ،)ٛٛ/ٚوا١تعاَب بن زكراي ُب اٞتليس الصاّب (صٗ ،)ٖٜوأبو
ىبلؿ العسكري ُب ٚتهرة األمثاؿ (ٕ ،)ٕٕ٘/وعبد ا١تلك الثعاليب ُب التمثيل وا﵀اضرة (صٕ٘) ،وأبو
عبيد البكري ُب فصل ا١تقاؿ شرح كتاب األمثاؿ (صٗ ،)ٔٙوأبو الفضل ا١تيداين ُب ٣تمع األمثاؿ
(ٕ ،)ٕٜٔ/وهباء الدين ابن ٛتدوف ُب التذكرة اٟتمدونية (ٔ .)ٕٛٙ/وأورد البيت أبو زكراي التربيزي ُب
شرحو للقصائد العشر (صٔٓٔ) ُب خا٘تة كبلمو على معلقة طرفة وصدره بقولو« :وأنشدوا بيتُت،
وقيل إهنما لعدي بن زيد» أ.ىػ.

(ٕ) مسند أٛتد (ٖٔ ،)ٖٜٛ/سنن أيب دود ( ،)ٕٓٗ/ٚسنن الًتمذي (ٗ[ )ٔٙٚ/ت-بشار] ،ورواه
غَتىم ،وسنده حسن إف شاء هللا.
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والبد أف يكوف مع ذلك متمكناً من عقيدتو ،عارفاً اب٠تبلؼ واالستدالؿ ،حىت ال
يعرض نفسو للتلف .فإف التهاوف و ترؾ اٟتذر رٔتا غر النفس فخوقعها ُب مهالك أو
عرضها للتلف ،ومن ىذا ما ٭تكى عن السلف ُب التحذير من أىل البدع وا١تخالفات.
ومن األمثلة ا١تؤكدة ١تا سبق ما جرى لكل من أيب ذر ا٢تروي ،وعبد الرزاؽ
الصنعاين ،حيث جاء ُب ترٚتة األوؿ من كتاب أتريخ اإلسبلـ للذىيب ما نصو« :وقاؿ
أبو الوليد الباجي ُب كتاب "اختصار فرؽ الفقهاء" من أتليفو عند ذكر أيب بكر
الباقبلين :لقد أخربين أبو ذر ،وكاف ٯتيل إىل مذىبو [يريد الباقبلين األشعري] ،فسخلتو:
كنت ماشياً ببغداد مع الدارقطٍت فلقينا القاضي أاب بكر،
من أين لك ىذا؟ فقاؿُ :
قلت :من ىذا؟
فالتزمو الشيخ أبو اٟتسن الدارقطٍت ،وقبل وجهو وعينيو ،فلما فارقناه ُ
فقاؿ :ىذا إماـ ا١تسلمُت والذاب عن الدين القاضي أبو بكر دمحم بن الطيب .قاؿ أبو

ذر :فمن ذلك الوقت تكررت عليو.
وقاؿ أبو علي البطليوسيٝ :تعت أاب علي اٟتسن بن بقي اٞتذامي ا١تالقي :حدثٍت
بعض الشيوخ قاؿ :قيل أليب ذر :أنت من ىراة ،فمن أين ٘تذىبت ١تالك ولؤلشعري؟
ِ
مت بغداد فلزمت الدارقطٍت ،فاجتاز بو القاضي ابن الطيب فخظهر الدارقطٍت
قاؿ :قد ُ
ما تعجبت منو من إكرامو ،فلما وىل سخلتو فقاؿ :ىذا سيف السنة أبو بكر األشعري،
ٚتيعا ،أو كما قاؿ»(ٔ) أ.ىػ.
فلزمتُو منذ ذلك ،واقتديت بو ُب مذىبيو ً

(ٔ) أتريخ اإلسبلـ للذىيب ([ )ٕ٘ٗ -٘ٗٔ/ٜت-بشار] ،وروى القاضي عياض ُب ترتيب ا١تدارؾ
( )ٗٙ/ٚالقسم األوؿ عن الباجي ،وروى القطعة األخرى ابن عساكر ُب اتريخ دمشق ()ٖٜٕ/ٖٚ
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وجاء ُب ترٚتة اآلخر منهما ُب كتاب أيب جعفر العقيلي عن دمحم بن أيب بكر
فقدت عبد الرزاؽ ،ما أفسد
ا١تقدمي وسئل عن حديث ٞتعفر بن سليماف فقاؿُ « :

جعفر غَته» ،ونقلها الذىيب ُب السَت وعلق بقولو« :قلت أان :بل ما أفسد عبد الرزاؽ
سوى جعفر بن سليماف» أ.ىػ.
ويوضح قوؿ الذىيب ما رواه ابن عساكر ُب أتريخ دمشق عن ٭تِت بن معُت قاؿ:
فاستدللت بو على ما ذُكر عنو من ا١تذىب [يعٍت
يوما
ُ
كبلما ً
«ٝتعت من عبد الرزاؽ ً

أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة :معمر،
فقلت لو :إف أستاذيك الذين
َ
التشيع] ُ
أخذت ىذا ا١تذىب؟ فقاؿ:
ومالك بن أنس ،وابن جريج ،وسفياف ،واألوزاعي .فعمن
َ
(ٔ)

فخخذت ىذا عنو»
قدـ علينا جعفر بن سليماف الضبعي فرأيتو فاضبلً حسن ا٢تدي
ُ

أ.ىػ.

و٨تو ىذا ما يروى ُب سبب تغَت عمراف بن حطاف  -أحد رواة اٟتديث و٦تن
ارتضاىم البخاري وأدخلهم صحيحو  -من السنة إىل رأي ا٠توارج ،حيث روى أبو
القاسم ثقة الدين علي بن اٟتسن بن ىبة هللا ا١تعروؼ اببن عساكر ُب ترٚتتو من أتريخ
دمشق(ٕ) عن دمحم بن سَتين قاؿ« :تزوج عمراف بن حطاف امرأة من ا٠توارج فقيل لو
فذىبت بو» ،وعن يعقوب بن شيبة قولو فيو« :وصار ُب آخر أمره
فيها ،فقاؿُ :أردىا.
ْ
أت رأي
أف رأى رأي ا٠توارج ،وكاف سبب ذلك  -فيما بلغنا  -أف ابنة ع ٍم لو ر ْ
ا٠توارج؛ فتزوجها لَتدىا عن ذلك ،فصرفتو إىل مذىبها».

(ٔ) الضعفاء الكبَت للعقيلي (ٖ ،)ٜٔٓ/سَت أعبلـ النببلء للذىيب ( ،)٘ٚٓ/ٜأتريخ دمشق البن عساكر
()ٔٛٚ/ٖٙ
(ٕ) أتريخ دمشق (ٖٗ)ٜٗ٘ -ٜٗٛ/
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ولقد أورد اٟتافظ ُب ترٚتتو من التهذيب(ٔ) قوالً أبنو رجع عن قوؿ ا٠توارج فقاؿ:
«ذكر أبو زكراي ا١توصلي ُب أتريخ ا١توصل عن دمحم بن بشر العبدي ا١توصلي قاؿ :مل
ٯتت عمراف بن حطاف حىت رجع عن رأي ا٠توارج» أ.ىػ.
بلغت منو بدعتو مبلغاً مستشنعاً حيث يروى(ٕ) أنو القائل مادحاً البن
قلت :لقد ْ

ملجم ا٠تارجي قاتل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وأرضاه:
ىىىىىىاُ ََىىىىىىىَتُ َأ َر ََُهبك َىىىىىىىَت ُ ُ ُ اُ ك َي م صىىىىىىَُْ كَىىىىىى م ُ كه ُ َعىىىىىى م ك كُر م ىىىىىى َ َُ
َ َم
َُضَىىىىىى ُ كَىىىىىىى م ُملَ كَ ب ن
ِ
ك بّنُ َأل مه صاىىىىىىىىىىىى ص صئُ ك م ىىىىىىىىىىىىَتُفَنَ م سى ك
ىىىىىىىىىىى ص صُُُُ ُ َأ مو ََفُ َ كق اىىىىىىىىىىى ك ُ ك مىىىىىىىىىىىََ ك
ُللاَُىىىىىىىىىىى ُ
ِ
وقد أاثر هبا حفيظة أىل السنة فردوا عليو أببيات وقصائد متعددة(ٖ) .وُب ىذه
ُ

ُ

ُ

أضرت وأو٫تت
األمثلة ما يدؿ على أف ا٠تلطة  -وإف كانت بقصد العلم  -رٔتا
ْ
صاحبها أنو ُب خَت.
تعرفت
مررت أان ببعض ىذا مع أخذي ابٟتيطة واٟتذر ،وكاف ذاؾ ١تا أف
بل ولقد ُ
ُ
فوقعت على بعض ا١تواقع اليت ٕتمع
قبل مدة من الزماف على شبكة االتصاالت العا١تية
ُ
(ٔ) هتذيب التهذيب ()ٕٔٛ/ٛ

(ٕ) نسب األبيات إليو ٚتاعة منهم :ابن أيب الدنيا ُب جزء مقتل أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب (ص)ٛٚ
دار البشائر .وابن عبد الرب ُب االستيعاب (ٖ ،)ٕٔٔٛ/وابن حزـ ُب ا﵀لى (ٔٔ ،)ٖٔٓ/وابن
عساكر ُب أترٮتو (ٖٗ ،)ٜٗ٘/وغَتىم كثَت.
(ٖ) أشهرىا قصيدة أيب الطيب الطربي واليت ال يكاد يغيب على من ذكر بييت عمراف التعقيب عليو هبا،
ومنهم :ابن اٞتوزي ُب كتاب األذكياء (صٕٓٔ) ،وابن تيمية ُب منهاج السنة (٘ .)ٔٓ/وذكر ابن
عبد الرب قصيدة أخرى لبكر بن ٛتاد التاىرٌب ُب االستيعاب (ٖ ،)ٕٔٔٛ/ونقلها عنو الصفدي ُب
الواُب ابلوفيات ( ،)ٔٚٗ/ٔٛوأضاؼ ابن حجر ُب اإلصابة (٘ٚ )ٕٖٖ/تعاً ٦تن تصدى للرد عليو

غَت٫تا.
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ا١تبلحدة؛ ووجدهتم وىم يعملوف على رمي الشبهات على ا١تسلمُت ،و٬تاد٢تم ُب ذلك
من ال ٭تسن من عواـ ا١تسلمُت فبل أراىم أيتوف ٓتَت ،فحدثتٍت نفسي حينها :أبف ىذا
ابب نفع ٬تب ا١تشاركة فيو.
أوشكت على
خرجت منو وقد
فما عاد علي – وهللا  -إال ابلويبلت؛ حيث
ُ
ُ
التلف ،ألجل ٖتملي ٞترأهتم على ا١تسلمات ،واعتداءاهتم ا١تتكررة على ا١تقدسات،
وهتكمهم وسخريتهم ابلدين ...مع عجزي عن اٟتصوؿ على مناسبة ١تشاركة أو نقاش
جاد.
خرجت بو ُب ٍ
وبقيت مدة
ٕتوؿ ٤تض ُب بضعة أايـ فقط :أف أظلم قليب
فكاف ما
ُ
ُ

وأان أراجع نفسي وأرققها ،وأعاٞتها ابللجوء إىل هللا ابلدعاء والرجاء حىت استقامت يل
واٟتمد ﵁ على سًته وتوفيقو.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٔ٘ٛمحدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمعـصورمسنمإبراػقممضال:مطاغوام
ؼؽرػونمأنمتورأمأسؼابفم.م م
سنده صحيح ،ورواه من طريق جرير :الدارمي(ٔ) ،واتبع جريراً :زائدة بن قدامة

ُب الزىد البن ا١تبارؾ(ٕ) ،وا١تصنف البن أيب شيبة(ٖ) .واتبع منصوراً فيو :أبو ٛتزة

ميموف القصاب وىو ضعيف(ٗ) بلفظ« :إايكم أف توطخ أعقابكم».

وسبق الكبلـ عن مسائل األثر وفوائده ُب مواضع من الكتاب(٘).

(ٔ) سنن الدارمي (ٔ)ٜٗٗ/

(ٕ) الزىد والرقائق البن ا١تبارؾ (ٕ.)ٖٔ/
(ٖ) ا١تصنف البن أيب شيبة (٘ ،)ٕ٘ٗ/وسنده صحيح.
(ٗ) رواه الدارمي ُب السنن (ٔ ،)ٜٗٗ/وبقية رجاؿ السند ثقات.
(٘) األثر رقم (ٕٗ) ،و(ٔٓٔ) .وانظر األثر رقم ()ٜٔ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ ]- ٜٔ٘محدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمعـصورمسنمإبراػقممضال:مطاغوام
دنؾلونموؼؿذاطرونماظعؾممواخلريمثممؼؿػرضونمالمؼلؿغػرمبعضفممظؾعضموالمؼؼول:م
ؼامصالنمادعمظي.م م
سنده صحيح ،وىو من مفاريد ا١تصنف فلم أقف على من شاركو روايتو.






قوؿ إبراىيم( :كانوا جيلسون ويتذاكرون العلم واخلَت) الظاىر من سياؽ الكبلـ
أنو ٭تكي فعل شيوخو وأىل العلم الذين أدركهم ،فإنو ٭تكي أمراً مشاىداً ،وإبراىيم
على فضلو وعلمو فلم يدرؾ الصحابة إدراؾ ا١تتلقي ،لكن أدرؾ زماهنم ومل يصح لو
ٝتاع من أحدىم ،وأكثر من جالسهم كبار أصحاب ابن مسعود  ،وسبق ذكرىم.
وىو ىنا ٭تكي بعض من أحوا٢تم ،وىو أهنم كانوا إذا اجتمعوا تذاكروا العلم
وا٠تَت ،من ا١تسائل وا١تواعظ ،وىو أمر مل يزؿ أىل ا٠تَت يفعلونو ،واجمللس إف ٚتع أقراانً
كاف اٟتديث دائراً بينهم كل يديل بدلوه ،وإف كاف اجمللس لو رأس كاف اٟتديث يدور
عليو ،فيكوف األوؿ مذاكرة ،والثاين تعليماً.
وال ينبغي ألىل الفضل أف ٬تمعهم ٣تمعاً وال ٮترجوف منو بفائدة ،فمن ا١تعيب أف
تستوعب ٣تالس ا٠تَت اٟتديث ُب الدنيا وأمورىا ،لكن إف غلبوا على ىذه ا١تواضيع
فعلى األقل ال يتفرقوف إال وقد ألقى بعضهم على بعض من الفوائد ما ٭ترؾ بو اجمللس
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وينفع بو أىلو.
وبعض أىل ا٠تَت يستثقل طلب الفائدة ْتجة عدـ استحضاره ٞتديد غريب،
وىذا ليس ٦تا ُ٭تمد فإ٪تا العلم ما عرؼ ،فمجرد طرؽ الفائدة ولو كانت مكررة يفتح
على الغَت أبواابً من ا٠تَت فلعل غافبلً يتنبو إىل بعض ما ٖتويو ،أو تفتح للمجلس أبواابً
وتفريعات عليها.

ٍ
ْتديث
وروى البيهقي وابن عساكر(ٔ) عن الزىري قاؿ« :حدثت علي بن اٟتسُت

أحسنت ابرؾ هللا فيك ،ىكذا حدثناه ،قلت :ما أُراين إال حدثتك
فرغت ،قاؿ:
َ
فلما ُ

ْتديث أنت أعلم بو مٍت ،قاؿ :ال تقل ذاؾ ،فليس من العلم ما ال يُعرؼ ،إ٪تا العلم ما

عُرؼ ،وتواطخت عليو األلسن».







قولو( :مث يتفرقون) إذا انتهى اجمللس وقربت الصبلة ،أو حاف موعد االنصراؼ
ا١تتعارؼ عليو( ،ال يستغفر بعضهم لبعض) ُب ىذا تلميح من إبراىيم إىل استنكار
بعض ما رٔتا ظهر ُب زمانو فخحب أف ينبو إىل إحداثو.
فا١تعروؼ أف خا٘تة اجملالس وما يعرؼ بكفارة اجمللس ىو قوؿ أفراده :سبحانك
اللهم وْتمدؾ ،ال إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك(ٕ) ،والنفي ُب كبلمو ىنا إشارة
إىل استنكار أف يطلب بعضهم من بعض أف يستغفر لو ،واألصل أف يستغفر كل
(ٔ) ا١تدخل إىل السنن للبيهقي (ٔ ،)ٖٕٕ/أتريخ دمشق البن عساكر (ٖٗ)ٖٚٙ/
(ٕ) رواه أبو داود ُب السنن ( ) ٕٕٕ/ٚمن قوؿ ابن عمرو بن العاص ورجالو ثقات .ورواه النسائي ُب
الكربى ( ) ٔٙٗ/ٜمن مرسل أيب العالية ورجالو ثقات ،وأسنده الدارمي من طريقو إىل أيب برزة
األسلمي (ٖ ،)ٖٜٔٚ/ولو طرؽ ٖتتاج إىل ٚتع للخروج ْتكم عليو.
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لنفسو.
قاؿ( :وال يقول) بعضهم لبعض( :اي فالن ادع يل) ،وفيو أف طلب الدعاء بعد
٣تالس ا٠تَت من بعضهم البعض أمر أحدث ُب زماف إبراىيم فخنكره أبنو ليس على
ىدي السلف .وهللا تعاىل أعلم.
والذي أتصوره من استنكاره أنو كاف يبادر أفراد اجمللس كل مع من ٬تاوره بطلب
االستغفار والدعاء ،كما نرى ُب زمننا البعض ٦تن يبادر جاره اب١تصافحة بعد انتهاء
العبادة .مع أنو ال مزية لبعضهم على بعض كوهنم أقراف يتذاكروف ،أو طبلب يتعلموف.
وطلب الدعاء من الغَت مسخلة ٖتتاج إىل طرؽ ،ومناسبة األثر لطرقها ظاىرة،
وكبلـ إبراىيم مشعر أبنو ال يرى ٗتصيص طلب الدعاء من الغَت ُب خا٘تة اجملالس،
وىذا استنكار لوضع خاص .أما طلب الدعاء من الغَت عموماً فلم يتعرض لو.

وقد ورد ُب مشروعيتو أدلة منها ما ُب صحيح مسلم(ٔ) عن أسَت بن جابر قاؿ:

«كاف عمر بن ا٠تطاب إذا أتى عليو أمداد أىل اليمن ،سخ٢تم :أفيكم أويس بن عامر؟
حىت أتى على أويس فقاؿ :أنت أويس بن عامر؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :من مراد ٍب من قرف؟
قاؿ :نعم ،قاؿ :فكاف بك برص فربأت منو إال موضع درىم؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :لك
والدة؟ قاؿ :نعم ،قاؿ ٝتعت رسوؿ هللا ﷺ يقوؿ :أيٌب عليكم أويس بن عامر مع
أمداد أىل اليمن ،من مرادٍ ،ب من قرف ،كاف بو برص فربأ منو إال موضع درىم ،لو
استطعت أف يستغفر لك فافعل.
والدة ىو هبا بر ،لو أقسم على هللا ألبره ،فإف
َ
فاستغفر يل ،فاستغفر لو».

(ٔ) صحيح مسلم (ٕٕٗ٘)
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وُب رواية عنده أنو قاؿ ﷺ« :إف خَت التابعُت رجل يقاؿ لو أويس ،ولو والدة
وكاف بو بياض ،فمروه فليستغفر لكم».
ويروى عن عمر  أنو قاؿ« :استخذنت النيب ﷺ ُب العمرة ،فخذف يل،
وقاؿ :ال تنسنا اي أخي من دعائك» ،وُب لفظ« :اي أخي أشركنا ُب دعائك»(ٔ)،
وسخؿ ٚتع من الصحابة رسوؿ هللا ﷺ الدعاء ٢تم كعكاشة بن ٤تصن(ٕ) ،وا١ترأة
(ٖ)

اليت تصرع

وغَت٫تا كثَت ولو كاف فيو خبلؼ لؤلوىل ألعلمهم ﷺ بذلك لئبل

يعتادوا على خبلؼ األوىل.
وىذا كاف من ابب سؤاؿ األدىن األعلى ،والعكس يظهر أبمره ﷺ أمتو سؤاؿ
هللا لو الوسيلة بعد األذاف(ٗ) فهو من ىذا الباب أيضاً وهللا تعاىل أعلم.
قاؿ ابن تيمية(٘)« :مع أف طلبو من أمتو الدعاء ليس ىو طلب حاجة من
ا١تخلوؽ ،بل ىو تعليم ألمتو ما ينتفعوف بو ُب دينهم ،وبسبب ذلك التعليم والعمل ٔتا
علمهم يعظم هللا أجره ،فإان إذا صلينا عليو مرة صلى هللا علينا عشراً ،وإذا سخلنا هللا لو
الوسيلة ،حلت علينا شفاعتو يوـ القيامة » أ.ىػ.

(ٔ) رواه أٛتد ُب ا١تسند (ٔ ،)ٖٕٙ/وأبو داود ُب السنن (ٕ ،)ٙٔٗ/والًتمذي ُب السنن (٘ ،)ٗ٘ٔ/وابن
ماجو (ٗ ،) ٕٔٗ/وغَتىم من طريق عاصم بن عبيد هللا عن سامل بن عمر عن أبيو عن جده بو،
وعاصم ضعيف.
(ٕ) صحيح البخاري (ٔٔ ،)٘ٛوصحيح مسلم ()ٕٔٛ
(ٖ) من حديث ابن عباس ُب البخاري (ٕ٘ ،)٘ٙومسلم ()ٕ٘ٚٙ
(ٗ) من حديث ابن عمرو بن العاص ُب مسلم (ٗ)ٖٛ
(٘) قاعدة جليلة ُب التوسل والوسيلة (ٔ)ٕٛ٘/
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قاؿ النووي(ٔ)« :ابب استحباب طلب الدعاء من أىل الفضل وإف كاف الطالب
أفضل من ا١تطلوب منو ،والدعاء ُب ا١تواضع الشريفة :اعلم أف األحاديث ُب ىذا الباب
أكثر من أف ٖتصر ،وىو ٣تمع عليو» أ.ىػ.
ويعكر عليو ما ذكره ابن رجب ُب اٟتكم اٞتديرة ابإلذاعة(ٕ)« :وقد كاف عمر
وغَته من الصحابة والتابعُت  يكرىوف أف يطلب الدعاء منهم ويقولوف :أأنبياء ٨تن؟
فدؿ على أف ىذه ا١تنزلة ال تنبغي إال لؤلنبياء عليهم السبلـ» أ.ىػ.
إال أنو مل يسند ما أفاده ومل أجده عنهم ،ولو صح فإف توجيهو ٦تكن حيث لزمهم
التواضع وإظهار منزلتهم لدى التابعُت حىت ال يلصق هبم ما يشُت التوحيد ،ويتعلق
الناس ابلذوات والصاٟتُت من دوف هللا ،وهللا تعاىل أعلم.
و«طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن»(ٖ)ٍ ،ب إف« :الطالب للدعاء
من غَته نوعاف :أحد٫تا :أف يكوف سؤالو على وجو اٟتاجة إليو فهذا ٔتنزلة أف يسخؿ
الناس قضاء حوائجو .والثاين :أنو يطلب منو الدعاء لينتفع الداعي بدعائو لو ،وينتفع
ىو فينفع هللا ىذا وىذا بذلك الدعاء ،كمن يطلب من ا١تخلوؽ ما يقدر ا١تخلوؽ
عليو ،وا١تخلوؽ قادر على دعاء هللا ومسخلتو ،فطلب الدعاء جائز كمن يطلب منو

(ٔ) األذكار (صٓٓٗ)
(ٕ) اٟتكم اٞتديرة ابإلذاعة (صٕٗ)

(ٖ) قاعدة جليلة ُب التوسل والوسيلة (ٔ)ٕٛٗ/
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اإلعانة ٔتا يقدر عليو»(ٔ).
قلت :سائل الدعاء من غَته ،ال ٮتلو من حاالت إما أف يكوف يسخؿ عن عادة
اعتادىا الناس وىو غَت متعلق بسؤالو وال راغب بو ،أو أنو قاصد الوصية ومشدد عليها
وراغب فيها .وىذا األخَت إما أف يكوف غرضو نفع ا١تسؤوؿ ،أو نفع نفسو ىوٍ .ب إف
ا١تسؤوؿ إما أف يكوف من أقراف السائل وقريب من حالو ُب الطاعات ،أو أعلى منو
ظاىر الفرؽ ُب ذلك ،أو أدىن.
ويتضح نفع ا١تسؤوؿ إبرادة إيصاؿ ا٠تَت إليو ،حيث أف السائل أراد توجيو ا١تسؤوؿ
بتوصيتو وتنبيهو إىل طرؽ عبادة :ا١تناجاة والدعاء ،وتقريبو إىل هللا تعاىل هبذه الطاعة
اليت ٬تتمع فيها كثَت من ا١تنافع الشرعية كا٠تشوع والرغبة والرىبة وا١تناجاة وارتفاع
مستوى ا﵀بة وا٠تشية وا١تراقبة والتوكل ،ومن أدمن على الدعاء شعر ْتاجتو إليو ُب كل
حُت إفراغاً ٢تموـ النفس وإيداعها لدى اٟتفيظ العليم .والشكوى إليو عزة يعلمها
٣ترهباٍ .ب إف ا١تلك ا١توكل يؤمن على الدعاء ويقوؿ :ولك ٔتثل(ٕ) فيعود على السائل

نفع آخر مل يكن مقصوده.
وإذا اتضح ىذا فإف ما ينقل عن بعض أىل العلم من كراىية طلب الدعاء يوجو
أبف الدعاء ىو العبادة ،والسائل إف أراد نفع نفسو فإنو يلجخ إىل من يُرٕتى قبوؿ دعوتو

٦تن اشتهر اب٠تَت والصبلح فهو مظنة اإلجابة ،وىذا إ٪تا يكوف حالو كمن يسخؿ إنساانً
أغٌت منو ٦تا عنده من فضل مالو.

(ٔ) ٣تموعة الرسائل وا١تسائل (ٔ)ٔٗ/

(ٕ) من حديث أيب الدرداء ُب مسلم (ٕٖ)ٕٚ

ٕٔٙ
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ولن يكوف أبداً دعاء الغَت كدعاء اإلنساف لنفسو .وا١تصاّب ا١تًتتبة على الدعاء
وما بعده من اإلٟتاح والصرب واليقُت والرجاء والرضا واألمل واالطمئناف ،كل ذلك ٭ترمو
السائل ،وليعلم السائل أف هللا تعاىل رب كل الناس صاٟتهم وطاٟتهم ،فكيف تًتؾ
أنت االستمتاع ابلتذلل بُت يديو وتوكل بو غَتؾ ،وتتكل على ىذا؟! وكخنك تستكرب
أو أتنف من ىذه الطاعة عياذاً اب﵁.
أما لو كاف السائل ٦تن ٭تتقر نفسو ويظن أف هللا ال يستجيب لو لضعف إٯتانو
ورقة دينو وتقصَته ،فليعلم أف ىذا ليس مربراً لًتؾ عبادة رٔتا رفعت صاحبها إىل
مصاؼ من ظاىره الرفعة والصبلح ،ومن وجد حبلوة ا١تناجاة مل يرضى أف يًتكها لغَته.
كنت ،فربك يريد منك
وهللا عز وجل قد أجاب إبليس ،وأنت خَت منو على أي حاؿ َ
أف تتقرب منو والدعاء ىو الوسيلة ا١تثلى لذلك.
إف إجابة هللا عز وجل دعاء الرجل الصاّب ألخيو ،إ٪تا كاف موافقاً إلرادتو سبحانو
إيصاؿ النفع إىل ا١تدعو لو .وا١تشكلة اليت يعانيها الناس جهلهم وتغافلهم عن ىذه
العبادة ،فإف أحدىم إف كانت لو حاجة عند آخر عرؼ كيف يصل إىل قلبو ويتلطف
ُب سؤالو ،و٢تم ُب ذلك وسائل كثَتة تتعدد ابختبلؼ شخصياهتم والنتيجة واحدة.
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فهبل نظر الواحد منهم إىل حاجتو لربو ،فدعاءه سبحانو من ٍ
قلب غافل الهٍ ال
يعلم ما يقوؿ؛ قصور من السائل يستحق االستغفار منو ،فينبغي على ا١تسلم إف شعر
بفتور وكسل من نفسو لعارض عرض لو أال يدخل ُب ىذه الطاعة حىت يؤتيها حقها،
فإف كاف ال يعرؼ كيف يصل بنفسو إىل ىذه اٟتاؿ؟ درهبا وأكثر من ا١تناجاة والطلب
والتذلل وسيصل إبذف هللا تعاىل.

ٗٔٙ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٓ ]- ٔٙمحدثـا مأبو مخقـؿة مثـا مسؾد ماظرشنن مسن مدػقان مسن معـصور مسنم
إبراػقممضال:مطاغوامؼؽرػونماظؽؿاب.م م
السند صحيح ،عبد الرٛتن ىو ابن مهدي ،وشيخو الثوري ،ومنصور ىو ابن
ا١تعتمر ،وشيخو النخعي .وكخف األثر من مفاريد ا١تصنف ،ومن طريقو رواه ا٠تطيب(ٔ).






وا١تسخلة تكررت ُب الكتاب ،وىي ذكرىم كراىية كتابة العلم ،وسبق طرقها ُب غَت
ما موضع .وقوؿ إبراىيم ىنا( :كانوا) األقرب أنو يريد شيوخو ومن تلقى عنهم العلم
من أىل بلده ويدخل فيهم ابن مسعود  لزاماً ٟتاؿ إبراىيم وشيوخو ومنزلتو منهم وما
عرؼ عنو ُ ب الكتابة.
قاؿ ا٠تطيب« :وقد روي عن رسوؿ هللا ﷺ ،وعن ٚتاعة من الصحابة والتابعُت
إابحة كتابة العلم وتدوينو»(ٕ) أ.ىػ .قاؿ أبو سعد السمعاين(ٖ) بعد إشارتو إىل ا٠تبلؼ
ُب الكتابة« :وحاصلو أف كراىية كتابة األحاديث إ٪تا كانت ُب االبتداء كي ال ٗتتلط
بكتاب هللا فلما وقع األمن عن االختبلط جاز كتابو ،وكانوا يكرىوف الكتابة أيضاً
(ٔ) تقييد العلم (ص)ٗٚ
(ٕ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٕٕٛ/
(ٖ) أدب اإلمبلء واالستمبلء (ص)ٔٗٙ
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لكي ال يعتمد العامل على الكتاب بل ٭تفظو » أ.ىػ.
وسبق ذكر بعض األسباب اليت كانت ٖتمل الصحابة على الكراىة؛ كخشية
اختبلطو ابلقرآف(ٔ) ،وىذا رٔتا أفضى إىل الوقوع ُب الضبلؿ(ٕ) .كما سبق أيضاً ذكر ما
ورد عن بعض الصحابة من إابحة ذلك٦ ،تا يبُت عدـ التبلزـ عندىم بُت الكتابة والعلة
ا١تظنونة ،بل وإرشادىم رضي هللا تعاىل عنهم طبلهبم إىل الكتابة ٟتفظ العلم(ٖ).
وكاف بعض السلف من التابعُت ٦تن أخذ العلم على الطريقة األوىل ُ -ب االمتناع
عن الكتابة وهني الطبلب عنها  -تغَت رأيو فيها ،وذلك فيما حكاه أبو بكر دمحم بن
مسلم بن شهاب الزىري حيث يقوؿ« :كنا نكره كتابة العلم ،حىت أكرىنا عليو
السلطاف ،فكرىنا أف ٪تنعو أحداً»(ٗ).
وُب ىذا إشارة إىل أنو كاف أراد االلتزاـ ٔتذىب سلفو؛ إال أنو ١تا اضطر ١تخالفة
مسلكو غَت رأيو حىت ال يكوف قد خص السلطاف دوف العامة ابإلابحة .روى أبو نعيم
ُب اٟتلية(٘) بسنده إىل أيب ا١تليح اٟتسن بن عمر قاؿ« :كنا ال نطمع أف نكتب عند
الزىري ،حىت أكره ىشاـ الزىري ،فكتب لبنيو ،فكتب الناس اٟتديث».

(ٔ) انظر األثر رقم (٘)ٜ
(ٕ) انظر األثر رقم (ٕ٘ٔ)

(ٖ) انظر األثر رقم (ٕٓٔ و)ٖٔٚ
(ٗ) سنن الدرامي (ٔ ،)ٖٜٕ/جامع معمر (ٔٔ ،)ٕ٘ٛ/حلية األولياء (ٖ ،)ٖٖٙ/ا١تدخل للبيهقي
(ص ،)ٜٗٓجامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب (ٔ)ٖٖٖ- ٖٖٔ/
(٘) حلية األولياء أليب نعيم (ٖ)ٖٖٙ/

ٙٔٙ
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وحكى ابن عبد الرب(ٔ) عن خالد بن نزار أنو قاؿ« :أقاـ ىشاـ بن عبد ا١تلك
كاتبُت يكتباف عن الزىري ،فخقاما سنة يكتباف عنو» .وفيو عن أيوب السختياين عن
فاستحييت هللا إذ كتبتها ا١تلوؾ أال أكتبها
الزىري قولو« :استكتبٍت ا١تلوؾ فخكتبتهم،
ُ
لغَتىم».
قلت :وكاف قد وقع منو كذلك قبل زماف ىشاـ بن عبد ا١تلك؛ زماف عمر حيث
ورد عنو أنو – أعٍت الزىري – أوؿ من دوف العلم كما قاؿ تلميذه مالك بن أنس فيما
رواه ابن عبد الرب(ٕ)« :أوؿ من دوف العلم ابن شهاب» ،وروى أبو عمر أيضاً بسنده
إىل سعيد بن زايد موىل الزبَتيُت قاؿٝ« :تعت ابن شهاب ٭تدث سعد بن إبراىيم قاؿ:
أمران عمر بن عبد العزيز ّتمع السنن فكتبناىا دفًتاً دفًتاً ،فبعث إىل كل أرض لو عليها
سلطاف دفًتاً».
ويؤخذ من ىذا أف امتناعو عن الكتابة مل يكن عنده مبنياً على هني جازـ؛ بل لعلو
مل يكن عنده إال على سبيل التخسي وا١تتابعة ١تن سلفو – ال سيما وقد ثبت أنو كاف
(ٖ)

يكتب لنفسو ُب بداية الطلب

 -فلم يكن يرى فيها ٥تالفة صر٭تة أو أثراً سلبياً

سَتجع على الناس ،وذلك ألنو أتخر بو العمر فرأى حاجة الناس إىل حفظ العلم

(ٔ) جامع بياف العلم وفضلو (ٔ)ٖٖٗ/
(ٕ) جامع بياف العلم وفضلو (ٔ)ٖٖٔ/

(ٖ) سبق ٗتريج كبلـ ابن كيساف ُب حكايتو مبتدأ طلبو وابن شهاب العلم ُب خا٘تة األثر (ٖٖٔ).
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وضبطو ،وأنو ال يتختى ذلك مع نزوؿ السند ،وتقادـ الزمن ،وتفرع العلوـ ،واستحداث
ا١تسائل ،إال ابلكتابة ،وُب مشاٮتو من مل يرى هبا أبساً و٢تذا رجع عن رأيو السابق وهللا
تعاىل أعلم.

ٙٔٛ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٔ]- ٔٙمحدثـامأبومخقـؿةمثـامجرؼرمسنمعـصورمسنمإبراػقممضال:مالمبأسم
بؽؿابماألرراف.م م
األثر مكرر سنداً ومتناً برقم ( .)ٖٔٙوإيراده عقب اٟتديث ا١تاضي إشارة إىل أف
مذىب إبراىيم يدخلو االستثناء عنده.
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٕ ]- ٔٙمحدثـامأبومخقـؿةمثـاماحللنمبنمعودىمثـامابنمهلقعةمثـامدراجم
سنمابنمحفريةمسنمأبيمػرؼرةمضال :ممسعتمردولماهللمﷺ:معـلماظذيمؼعؾمم
اظعؾمموالمذندثمبهمطؿـلمرجلمرزضهماهللمعاالًمصؾممؼـػقمعـه.م م
سنده ضعيف ألجل ابن ٢تيعة .وسبق شيء من ٗتر٬تو ضمن الكبلـ على األثر
رقم (ٕٔ) .رواه من طريق ابن ٢تيعة بلفظ قريب :ا٠تطيب ،وابن عبد الرب(ٔ)،
(ٕ)

والطرباين

وفيو ٝتى لدراج شيخاف :أاب ا٢تيثم وابن حجَتة ،وساقو بلفظ أيب ا٢تيثم

ا١تاضي برقم (ٕٔ).






قولو( :مثل الذي يعلم العلم) فيو ضرب مثاؿ ٔتن يعلم من العلم مقدار ىو فيو
متقن إال أنو ال يعتٍت ببثو وال يهتم بنشره (وال حيدث بو) .وا١تثل« :يدؿ على مناظرة
الشيء للشيء .وىذا مثل ىذا ،أي نظَته ،وا١تثل وا١تثاؿ ُب معٌت واحد  ...وا١تثل
ا١تضروب مخخوذ من ىذا ،ألنو يذكر مورى بو عن مثلو ُب ا١تعٌت»(ٖ).

(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع للخطيب (ٔ ،)ٖٕٗ/وجامع بياف العلم وفضلو البن عبد الرب
(ٜٔٗٛ/ؤ)ٜٗ
(ٕ) ا١تعجم األوسط للطرباين (ٔ ،)ٕٖٔ/وصرح األلباين بتحسينو لشواىده ُب حاشية كتابنا ىذا.

(ٖ) معجم مقاييس اللغة البن فارس (٘)ٕٜٙ/

ٕٓٙ
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قاؿ الراغب(ٔ)« :ا١تثل عبارة عن قوؿ ُب شيء يشبو قوالً ُب شيء آخر بينهما
مشاهبة ،ليبُت أحد٫تا اآلخر ويصوره٨ .تو قو٢تم :الصيف ضيعت اللنب ،فإف ىذا القوؿ
يشبو قولك :أ٫تلت وقت اإلمكاف أمرؾ .وعلى ىذا الوجو ما ضرب هللا تعاىل من
ض ِربػُ َها لِلن ِ
اس َوَما يَػ ْع ِقلُ َها إِال الْ َعالِ ُمو َف﴾» أ.ىػ.
ك ْاأل َْمثَ ُ
اؿ نَ ْ
األمثاؿ ،فقاؿَ ﴿ :وتِْل َ
وقاؿ أبو ىبلؿ العسكري(ٕ)« :أصل ا١تثل :التماثل بُت الشيئُت ُب الكبلـ كقو٢تم:
كما تدين تداف .وىو من قولك :ىذا مثل الشيء ومثلو ،كما تقوؿ :شبهو وشبهوٍ .ب
ُجعل كل حكمة سائرة مثل .وقد أيٌب القائل ٔتا ٭تسن أف يتمثل بو إال أنو ال يتفق أف
يسَت فبل يكوف مثبلً .وضرب ا١تثل ،جعلو يسَت ُب الببلد من قولك :ضرب ُب األرض

إذا سار فيها ،ومنو ٝتى ا١تضارب مضارابً .ويقولوف :األمثاؿ ُٖتكى .يعنوف بذلك أهنا
ِ
ضيعت
تضرب على ما جاءت عن العرب وال تغَت صيغتها فتقوؿ للرجل :الصيف
اللنب .فتكسر التاء ألهنا حكاية» أ.ىػ.
وُب نصوص الكتاب والسنة من األمثاؿ الشيء الكثَت ما يدؿ على أ٫تية ىذا
األسلوب ُب الدعوة والوعظ كونو أسرع إىل الفهم ٔتا ٭تملو من أسلوب ا١تعاريض،
فالنفس تنتبو ١تا فيو غموض فيصل ا١تطلوب من ا١تعٌت إىل القلب وتتم اٟتجة.
وقد صنف ُب األمثاؿ ٚتع من أىل العلم منهم من خصو ٔتا ُب النصوص
الشرعية ،ومنهم من ٚتع أمثاؿ العرب ١تا فيها من معاين األدب والببلغة.

(ٔ) ا١تفردات ُب غريب القرآف للراغب (ص)ٜٚ٘
(ٕ) ٚتهرة األمثاؿ للعسكري (ٔ)ٚ/
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قاؿ أبو ىبلؿ ُب مقدمة كتابو ُب ىذا الفن(ٔ)« :و١تا عرفت العرب أف األمثاؿ
تتصرؼ ُب أكثر وجوه الكبلـ وتدخل ُب جل أساليب القوؿ أخرجوىا ُب أقواىا من
األلفاظ ليخف استعما٢تا ويسهل تداو٢تا فهي من أجل الكبلـ وأنبلو وأشرفو وأفضلو
لقلة ألفاظها وكثرة معانيها ويسَت مئونتها على ا١تتكلم مع كبَت عنايتها وجسيم عائدهتا.
ومن عجائبها أهنا مع إ٬تازىا تعمل عمل اإلطناب و٢تا روعة اذا برزت ُب أثناء ا٠تطاب
واٟتفظ موكل ٔتا راع من اللفظ وندر من ا١تعٌت .واألمثاؿ أيضاً نوع من العلم منفرد
بنفسو ال يقدر على التصرؼ فيو إال من اجتهد ُب طلبو حىت أحكمو وابلغ ُب التماسو
حىت أتقنو» أ.ىػ.
ومن ىذا يتضح أف من شرط استعماؿ ا١تثاؿ ُب التقريب واإلفهاـ :إ١تاـ الضارب
للمثل ّتوانب ما يتكلم عنو ،و٘تاـ علمو بو ،وىذا الشرط يفهم من قوؿ هللا تعاىل:
ٍ ِ
ض ِربوا َِّللِ
ِ
اؿ لِلن ِ
ب اَّللُ ْاأل َْمثَ َ
﴿ َويَ ْ
ض ِر ُ
اس َواَّللُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌيم﴾ ،وقاؿ سبحانو﴿ :فَ َبل تَ ْ ُ
اؿ إِف اَّللَ يَػ ْعلَ ُم َوأَنْػتُ ْم َال تَػ ْعلَ ُمو َف﴾.
ْاأل َْمثَ َ
اؿ
ب اَّللُ ْاأل َْمثَ َ
وبتحقق ىذا الشرط تتم الفائدة ويرجى نفعها قاؿ تعاىلَ ﴿ :ويَ ْ
ض ِر ُ
ض ِربػُ َها لِلن ِ
لِلن ِ
ك
ك ْاأل َْمثَ ُ
اؿ نَ ْ
اس لَ َعل ُه ْم يػَتَػ َفكُرو َف﴾ ،و﴿ َوتِْل َ
اس لَ َعل ُه ْم يَػتَ َذكُرو َف﴾ ،و﴿ َوتِْل َ
ض ِربػُ َها لِلن ِ
اس َوَما يَػ ْع ِقلُ َها إِال الْ َعالِ ُمو َف﴾.
ْاأل َْمثَ ُ
اؿ نَ ْ
وا١تثل ا١تضروب ىنا فيمن ٬تمع العلم وقد حصل منو مقداراً انفعاً ،إال أنو امتنع

عن نشره وتعليمو ،وىذا رٔتا يكوف لعلة الكسل ،أو االنزعاج من ا١تتلقُت ،أو التهاوف
وعدـ االىتماـ بفضلو ،أو كراىية نفع الغَت حسداً ،وخشية منافستو ،أو خوؼ فقدانو
(ٔ) ٚتهرة األمثاؿ (ٔ)ٗ/

ٕٕٙ
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١تيزتو بُت أقرانو ،أو أنو يطلب بو دنيا من جاه أو ماؿ أو منصب أو شهرة أو ٨تو ذلك
من األسباب ا١تمكنة.
فهذا اٞتامع للعلم والذي حصلو بتعب ومشقة ما فائدة ما ٚتعو إف منعو؟ فبل ىو
ابتغى بنشره فضل التعليم ،وال أنو حافظ على ما عنده ،ومآؿ ىذا والبد إىل التفلت
والنسياف .ؼ
قولو( :وال حيدث بو) خصص التحديث لكونو الوسيلة األكثر نفعاً وطرقاً ُب ذاؾ
الزماف ،وليس يدخل ُب ىذا ا١تثل من ليس لو ٣تالس تعليم للطبلب ،لكنو ال ٯتنع
العلم السائلُت ،ورٔتا نشره ابلتصنيف و٨توه من الوسائل ا١تستحدثة.
قولو( :كمثل رجل رزقو هللا ماالً فلم ينفق منو) ،فما فائدة من ٚتع ماالً كثَتاً
وامتنع عن إنفاقو واالستمتاع بو؟ ،وىل منفعة ا١تاؿ إال بكونو وسيلة ٖتصيل ما يرجى
حصوؿ نفعو للنفس؟ وإال كاف جامع ا١تاؿ لنفع غَته ،وىذا ٦تا ٭تصل بو الذـ إذ ال
يقع من عاقل.
فكبل٫تا بذؿ اٞتهد وصرب على مشقة وكلفة الطلب ،وكبل٫تا انؿ ما ابتغاه ،وضيع
ا٢تدؼ من فعلو .وال يتصور جامع ماؿ ال ينفق منو ،إال من مريض ابلبخل وىذا من
أقبح الصور اليت يشبو هبا العامل ا١تانع وهللا ا١تستعاف.
وقد مضى الكبلـ ُب األثر (ٕٔ) عن بعض مسائلو ،وُب الباب عند ابن عبد
الرب(ٔ) بسند اتلف عن ابن عباس  أنو قاؿ« :مثل علم ال يظهره صاحبو كمثل كنز
ال ينفق منو صاحبو».

(ٔ) جامع بياف العلم (ٔ)ٜٗٓ/

ٖٕٙ
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وروى ا٠تطيب(ٔ) عن ابن ا١تبارؾ أنو قاؿ« :من ٓتل ابلعلم ابتلي بثبلث :إما أف
ٯتوت فيذىب علمو ،أو ينساه ،أو يتبع سلطاانً».

وعند الدارمي(ٕ) بسند منقطع عن موسى بن يسار قاؿ« :بلغٍت أف سلماف 

كتب إىل أيب الدرداء  :أف العلم كالينابيع يغشاىن الناس فيختلجو ىذا وىذا،
فينفع هللا بو غَت واحد ،وإف حكمة ال يُتكلم هبا كجسد ال روح فيو ،وإف علماً ال
ٮترج ككنز ال ينفق منو ،وإ٪تا مثل العامل كمثل رجل ٛتل سراجاً ُب طريق مظلم
يستضيء بو من مر بو ،وكل يدعو لو اب٠تَت» ،ولو(ٖ) أيضاً عن إبراىيم قولو« :يتبع

الرجل بعد موتو ثبلث خبلؿ :صدقة ٕتري بعده ،وصبلة ولده عليو ،وعلم أفشاه يعمل
بو بعده».
وروى ا٠تطيب وابن أيب يعلى(ٗ) عن عبدهللا بن جعفر أنو قاؿٝ« :تعت أٛتد بن
حنبل وسئل عن رجل يكتب اٟتديث فيكثر ،قاؿ :ينبغي أف يكثر العمل بو على قدر
زايدتو ُب الطلبٍ .ب قاؿ :سبيل العلم مثل سبيل ا١تاؿ ،إف ا١تاؿ إذا زاد زادت زكاتو».

م
(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٖٕٗ/
(ٕ) سنن الدارمي (ٔ)ٕٗٙ/

(ٖ) سنن الدارمي (ٔ)ٕٗٙ/
(ٗ) اقتضاء العلم العمل للخطيب (ص ،)ٜٛطبقات اٟتنابلة البن أيب يعلى (ٔ .)ٔٛٛ/وورد ذكر األثر ُب
كتاب أيب عبد هللا مشس الدين ابن مفلح الصاٟتي اآلداب الشرعية (ٕ ،)ٔٚ٘/وكتاب سليلو :أيب
إسحاؽ برىاف الدين ابن مفلح ا١تقصد األرشد ُب ذكر أصحاب اإلماـ أٛتد (ٕ.)ٕٛ/

ٕٗٙ
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ضالمادلصـفمرشنهماهللمتعازن :م
[ٖ ]- ٔٙمحدثـا مأبو مخقـؿة مثـا مجرؼر مسن معغرية مسن مإبراػقم مسن مسؾؼؿةم
ضال:مارؾؾوامذطرماحلدؼثمالمؼدرس.م م
سنده صحيح ،ومن طريق جرير رواه ا٠تطيب(ٔ) ،واتبعو :سليماف بن طرخاف
(ٕ)

التيمي عند أٛتد

بلفظ« :أطيلوا كر اٟتديث ال يدرس» ،ومن طريقهما رواه ابن

عساكر(ٖ) .وأبو عوانة عند مسدد ُب ا١تسند(ٗ) ،ومن طريقو ا٠تطيب(٘).






وسبق ُب األثر (ٔ )ٚعن علقمة قولو« :تذاكروا اٟتديث فاف حياتو ذكره» ،وُب
األثر (ٕ )ٚقوؿ ابن أيب ليلى« :إحياء اٟتديث مذاكرتو فذاكروه» .ومضى الكبلـ عن
بعض مسائلو وفوائده ىناؾ.
قولو( :اطلبوا ذكر احلديث) يريد التوجيو أبف ٬تعل ذكر اٟتديث ومذاكرتو
وتكراره إبعادة استحضاره من ا١تطالب والشواغل اليت البد وأف تضع ٢تا النفس مكاانً
الزماً من مهامها اليومية .وأف ىذا ٦تا ينبغي لطالب العلم أال يهملو ،خشية فوات ما
(ٔ) اٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ)ٕٖٛ/
(ٕ) العلل ومعرفة الرجاؿ لعبد هللا (ٕ)ٔٛٚ/

(ٖ) أتريخ دمشق (ٔٗ)ٔٛٗ/
(ٗ) ذكره البوصَتي ُب إٖتاؼ ا٠تَتة ا١تهرة (ٔ )ٕٗٔ/وصحح سنده .وابن حجر ُب ا١تطالب العالية
(ٕٔ.)ٙٙٗ/
(٘) شرؼ أصحاب اٟتديث (ص)ٜٚ
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ىو مهتم بو أو جزء منو ،فإف ا١تهمل من العلم معرض للنسياف والتفلت .و٢تذا قاؿ:
(ال يُدرس) أي أنو بًتؾ ا١تذاكرة يقع ا﵀ذور ويفقد ا١تطلوب.

(ٔ)

ولفظ( :اطلبوا) وقع ُب رواية ا١تصنف ىنا فقط ،أما البقية فرووه بلفظ (أطيلوا)

وىو يفيد االستمرارية واللزوـ .وقوؿ ا١تصنف( :ذكر) ،وافقو عليو الباقوف ما عدا رواية
أٛتد ففيها (كر) ،ووقعت مصحفة ُب سَت أعبلـ النببلء فصوهبا ٤تققها(ٕ) وزعم أف
ابن عساكر فعلو ،وا١تطبوع من أتريخ دمشق ليس واضحاً فيو ما زعمو ،لكن ابن

منظور ُب ٥تتصره(ٖ) ذكرىا على ما صوبو .وينبغي ٛتلها على رواية التيمي ،أما رواية
الباقُت فلم ٮتتلف عليهم فيها وهللا تعاىل أعلم.

والكر« ،الرجوع على الشيء ومنو التكرار»(ٗ) ،قاؿ ابن فارس(٘)« :الكاؼ والراء
أصل صحيح يدؿ على ٚتع وترديد .من ذلك كررت ،وذلك رجوعك إليو بعد ا١ترة
األوىل ،فهو الًتديد الذي ذكرانه» ،قاؿ الراغب(« :)ٙالكر :العطف على الشيء
ابلذات أو ابلفعل» ،فهو يدؿ على ا١تذاكرة ابلعود على اٟتديث مرة بعد أخرى ابلنظر
والتخمل.
(ٔ) اتضح يل أف نسخة (اإلخشيد) تفردت بلفظ (اطلبوا) ،بينما وافقت ابقي النسخ الثبلث رواية اٞتمع:
(اطيلوا).
(ٕ) سَت أعبلـ النببلء (ٗ)٘ٚ/
(ٖ) ٥تتصر أتريخ دمشق ()ٕٔٚ/ٔٚ

(ٗ) هتذيب اللغة لؤلزىري ( ،)ٖٕٚ/ٜعن كتاب العُت وىو فيو بنحوه (٘ ،)ٕٚٚ/واختصره اٞتوىري ُب
الصحاح (ٕ)ٛٓ٘/
(٘) معجم ا١تقاييس (٘)ٕٔٙ/
( )ٙا١تفردات ُب غريب القرآف (ص٘ٓ ،)ٚوىو ُب ا﵀كم وا﵀يط األعظم ٥تتصراً ()ٕٙ٘/ٙ

ٕٙٙ
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وقولو( :ال يدرس) ،أي ال يبلى وٯتحى .يقاؿ« :درس الثوب ،أي :بلي»(ٔ)،
«وطمس الطريق ،أي :درس»(ٕ)« .والدرس :بقية أثر الشيء الدارس»(ٖ)« ،درس الرسم
يدرس دروساً ،أي عفا»(ٗ) ،ونقل األزىري

(٘)

عن ابن السكيتٝ« :تعت أاب ا٢تيثم

يقوؿ :درس األثر يدرس دروساً ،أو درسو الريح تدرسو درساً ،أي٤ :تتو» ،وُب ٤تكم
ابن سيده(« :)ٙدرس الشيء يدرس دروساً عفا ،ودرستو الريح ،ودرسو القوـ :عفوا أثره.
أثره .والدرس أثر الدارس والدرس والدرس والدريس كلو الثوب ا٠تلق».
وفسر ما سلف وزاده وضوحاً أبو القاسم ُب مفرداتو فقاؿ(« :)ٚدرس الدار معناه:
معناه :بقي أثرىا ،وبقاء األثر يقتضي ا٪تحاءه ُب نفسو ،فلذلك فسر الدروس
ابال٪تحاء ،وكذا درس الكتاب ،ودرست العلم :تناولت أثره ابٟتفظ ،و١تا كاف تناوؿ
ذلك ٔتداومة القراءة عرب عن إدامة القراءة ابلدرس  ...وقيلَ ﴿ :وَد َر ُسوا َما فِ ِيو﴾ ،تركوا

العمل بو ،من قو٢تم :درس القوـ ا١تكاف ،أي :أبلوا أثره»« .ودرستو الرايح درساً:

(ٔ) معجم ديواف العرب للفارايب (ٕ)ٔٔٗ/
(ٕ) معجم ديواف العرب للفارايب (ٕ)ٕٔٙ/
(ٖ) العُت ()ٕٕٚ/ٚ
(ٗ) الصحاح (ٖ)ٜٕٚ/
(٘) هتذيب اللغة (ٕٔ)ٕ٘ٔ/
( )ٙا﵀كم وا﵀يط األعظم ()ٜٗٗ/ٛ

( )ٚمفردات غريب القرآف للراغب األصفهاين (صٖٔٔ)
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تكررت عليو فعفتو»(ٔ) .قاؿ أبو موسى ا١تديٍت(ٕ)« :وأصل الدراسة :الرايضة والتعهد
للشيء ،ودرست الدابة رضتها وذللتها ،ودرست اٟتنطة إذا دستها أو طحنتها،
ودرست القرآف :قرأتو وتعهدتو ألحفظو» أ.ىػ.
(ٖ)

وروى ا٠تطيب

آاثراً عن السلف ُب األمر بتعاىد اٟتديث اب١تذاكرة ابتغاء

حفظو ،منها ما رواه عن أيب سعيد  قولوٖ« :تدثوا فإف اٟتديث يذكر بعضو
بعضاً» ،وعن ابن عباس « :تذاكروا ىذا اٟتديث ،ال يتفلت منكم .فإنو ليس ٔتنزلة
القرآف ،القرآف ٣تموع ٤تفوظ ،وإنكم إف مل تذاكروا ىذا اٟتديث يفلت منكم .وال
يقولن أحدكم :حدثت أمس ،ال أحدث اليوـ .بل حدثت أمس وحدث اليوـ وحدث
غداً» ،وعن علي بن أيب طالب  قاؿ« :تزاوروا وتذاكروا اٟتديث وإال تفعلوا
يدرس» .وعن طلق بن حبيب ،قاؿ« :تذاكروا اٟتديث فإف اٟتديث يهيج اٟتديث».
كذا ذكر ابن مفلح قطعة منها ُب اآلداب الشرعية(ٗ).
وكل ىذا ٦تا ٭تث طالب العلم على مداومة استحضار العلم واستذكاره
ابستحداث ما ٯتكنو من وسائل ،وأال يهمل طرح الفوائد ُب اجملالس وطلب مثيبلهتا
من ٣تالسيو إثراء للمجلس وحفظاً للعلم ورفعة للمجلس.

(ٔ) أساس الببلغة (ٔ)ٕٖٛ/

(ٕ) اجملموع ا١تغيث (ٔ ،)ٙ٘ٓ/و٨توه ُب النهاية البن األثَت (ٕ)ٖٔٔ/
(ٖ) شرؼ أصحاب اٟتديث (صٖ ،)ٜواٞتامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع (ٔ ،)ٕٖ٘/وُب أسانيد
بعضها مقاالً.
(ٗ) اآلداب الشرعية (ٕ)ٜٔٔ/

ٕٙٛ
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لكن عليو أال يتسود اجمللس ويًتأسو إف مل يوافق عليو بعض اٟتضور ،وليكن ٣تلس
األقراف ٤تفوفاً ابلتواضع وحسن ا٠تلق فإنو بذلك ٮترج فيو بثمرة انفعة .وال ينبغي
اإلكثار من تصويب السقطات لدى اٟتضور خاصة إف كانوا ٦تن ال يراعوف ا﵀افظة
على اللغة السليمة كما ىو حاؿ الناس ،فإف التقعر ُب النقد واإلكثار منو ٮتشى على
صاحبو الوقوع ُب ا١تراء ا١تذموـ ،فضبلً عن حرمانو وغَته من ٙترة ونفع اجمللس ،والنفوس
الصافية أكثر عطاء.
وكاف أبو حامد الغزايل قد نبو على ىذا بقولو« :ومن ذلك :السكوت عن ا١تماراة
وا١تدافعة ُب كل ما يتكلم بو أخوؾ ،قاؿ ابن عباس :ال ٘تار سفيهاً فيؤذيك وال حليماً
فيقليك»(ٔ).
قاؿ(ٕ)« :وحد ا١تراء ىو كل اعًتاض على كبلـ الغَت إبظهار خلل فيو إما ُب اللفظ
وإما ُب ا١تعٌت وإما ُب قصد ا١تتكلم .وترؾ ا١تراء بًتؾ اإلنكار واالعًتاض ،فكل كبلـ
ٝتعتو فإف كاف حقاً فصدؽ بو ،وإف كاف ابطبلً أو كذابً ومل يكن متعلقاً أبمور الدين
فاسكت عنو .والطعن ُب كبلـ الغَت اترة يكوف ُب لفظو إبظهار خلل فيو من جهة
(ٔ) إحياء علوـ الدين (ٕ ،)ٜٔٚ/وأثر ابن عباس رواه :الببلذري ُب أنساب األشراؼ (ٗ)ٗ٘/
(ٕ) إحياء علوـ الدين (ٖ)ٔٔٚ/
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النحو أو من جهة اللغة أو من جهة العربية أو من جهة النظم والًتتيب بسوء تقدًن أو
أتخَت وذلك يكوف اترة من قصور ا١تعرفة واترة يكوف بطغياف اللساف وكيفما كاف فبل
وجو إلظهار خللو» أ.ىػ .وهللا ا١تستعاف.
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م
متتمأحادؼثمأبيمخقـؿةمواحلؿدمهللمربماظعادلني م
بفضل هللا رب العا١تُت ومنو وكرمو ًب االنتهاء من ىذا الشرح و﵁ اٟتمد أوالً
وآخراً.
وقد عقبها البغوي بزوائد ال ٯتس أكثرىا مادة الكتاب فخعرضت عنها واكتفيت
أبصل كتاب أيب خيثمة وىو ىذا الذي انتهيت منو واٟتمد ﵁ على ما أنعم بو علي.
انتهيت منو ظهر األربعاء/ٕٕ :ذي اٟتجةٖٔٗٛ /ىػ .ا١توافق ٖٔ/سبتمرب/
ٕٓٔٚـ
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ثبت ابلفروقات بُت نسخيت الشيخُت:
دمحم انرر الدين األلباين ونشأت بن كمال
مع التعليق على ما تيسر من غَت تتبع وال استيعاب
ٔ] تبع الشيخ األلباين الوارد ُب نسخة (اإلخشيد) من تصدير اسم ا١تصنف
ُب كل أسانيد آاثر الكتاب ،و١تا كاف العمل ُب نسخة (ابن ا١تعطوش) ٕتاوزه والبدء
بشيخو ُب كل سند تبٌت األستاذ نشخت بن كماؿ سياقها ىذا؛ فكاف يبتدأ ابسم
شيخ ا١تصنف.
اعتمدت كتاب األلباين أصبلً للعمل،
سرت؛ حيث أنٍت كنت
ُ
وأان على ىذا ُ
وقفت على النسخة األخرى مبكراً لكاف حدث تغَت ُب ىذا العمل
ورٔتا لو كنت ُ

من عدة نواحي.

ٕ] األثر رقم (٘) ُب كتابنا فيو لفظ مقوؿ زر بن حبيش« :قلت :طلب
العلم ،فقاؿ :إف ا١تبلئكة .»...وُب نسخة نشخت« :فقلت :ابتغاء العلم .قاؿ :فإف
ا١تبلئكة»..
ٖ] األثر رقم (ُ )ٚب نسخة األلباين «قاؿ ا١تسيح ابن مرًن» .وُب نسخة
نشخت« :قاؿ ا١تسيح عيسى بن مرًن»
ٗ] األثر رقم ( )ٜسقط "ابن سَتين" شيخ ابن عوف من نسخة األلباين ،وىو
مثبت ُب نسخة نشخت.
٘] ُب األثر رقم (ٓٔ) سقط لفظ «قاؿ» من نسخة األلباين وتداركها
نشخت.
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 ]ٙاألثر رقم (ٔٔ) عند األلباين« :فقاؿ رجل ُب اٟتلقة :أان» ،وعند نشخت
إبداؿ حرؼ اٞتر (ُب) بػػ( :من) .وفيو عند األلباين «وقاؿ لو :إنو كاف ،»...وعند
نشخت« :وقاؿ :مو ،إنو كاف.»...
ُ ]ٚب نسخة نشخت إضافة أثر غَت موجود ُب نسخة األلباين ،فبعد األثر رقم
(٘ٔ) والذي ىو ُب النسختُت« :حدثنا أبو خيثمة ثنا عبد الرٛتن بن مهدي ،ثنا
سفياف ،عن األعمش ،عن عبد هللا بن مرة ،عن مسروؽ ،قاؿْ :تسب الرجل من
العلم أف ٮتشى هللا عز وجل وْتسب الرجل من اٞتهل أف يعجب بعلمو».
أعاده نشخت برقم ( )ٔٙبلفظ« :حدثنا عبد الرٛتن بن مهدي ،ثنا شعبة،
عن األعمش ،عن عبد هللا بن مرة ،عن مسروؽ ،قاؿ :كفى ابلرجل علماً أف ٮتشى
هللا عز وجل ،وكفى ابلرجل جهبلً أف يعجب بعلمو» .وىو طريق آخر لسابقو من
طريق شعبة وابختبلؼ طفيف ُب ا١تنت ،وأشار نشخت إىل سقوطو من ا١تطبوع
أعٍت :نسخة األلباين.
 ]ٛاألثر رقم ( )ٔٙعند األلباين جاء فيو« :اجتمعوا إليك لتحدثهم أو
لتخمرىم» ،وأُبدؿ عند نشخت ( )ٔٚحرؼ العطف (أو) ابلواو.
 ]ٜاألثر ( )ٔٚعند األلباين لفظو« :إال سهل هللا لو بو طريقاً إىل اٞتنة»،
وأسقط نشخت ُب األثر ( )ٔٛاٞتار واجملرور( :لو) من السياؽ ،ومل يشر إىل اختبلفو
عن طبعة األلباين على خبلؼ عادتو.
ٓٔ] األثر ( )ٜٔعند األلباين بلفظ «كاف انس أيتوف سلماف فيستمعوف
حديثو يقوؿ ،»... :وسياقو عند نشخت (ٕٓ) بلفظ ...« :يستمعوف ...
فيقوؿ».
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ٔٔ] األثر (ٕٓ) عند األلباين سقط منو شيخ ا١تصنف "وكيع" ،وأثبتو نشخت
(ٕٔ) .وفيهما« :ثنا سفياف بن عيينة» وىو وىم منهما(ٔ).
ٕٔ] األثر (ٕٔ) عند األلباين« :ما منهم أحد يسخؿ عن شيء» ،وعند
نشخت (ٕٕ)« :ما منهم من أحد».
ٖٔ] األثر (ٕ٘) عند األلباين « :حدثنا جرير والضرير عن األعمش» ،وعند
نشخت (« :)ٕٙحدثنا جرير وأبو معاوية والضرير عن األعمش»(ٕ).
ٗٔ] األثر ( )ٕٚعن األلباين« :أخرب صاحبك أبف األمر» ،وأسقط نشخت
( )ٕٛحرؼ الباء ا١تلتصقة أبف.
٘ٔ] األثر رقم ( )ٕٛعند األلباين« :وال ٝتعت من رجل حديثاً» ،وعند
نشخت (« :)ٕٜوال ٝتعت حديثاً من رجل».
 ]ٔٙاألثر (ٖٔ) عند األلباين فيو بعض الفروقات ُب إضافة فاء العطف على
القوؿ ُب مواضع .وجاء عند األلباين ُب قولو« :والعجب أنو يفضل ابن جبَت على
توقعت ُب ٗتر٬تي لؤلثر من الكتاب أنو من طريق الثوري ،ومل أتنبو إىل اختبلؼ النسخ حينها
(ٔ) كنت
ُ
واٟتمد ﵁ على ما وفقٍ .ب ١تا ملكت النسخ ا٠تطية اتضح يل اب١تقارنة بينها أف "ابن عيينة" ُب
نسخة (اإلخشيد) وىم من الناسخ؛ لكونو أسقط وكيعاً وبقي ُب السند سفياف و١تا كاف واضحاً أف

ا١تصنف مل يدرؾ من السفيانُت سواه أضافو تو٫تاً ْتسب ما أظن  -وهللا أعلم  -أو يقاؿ  -وىذا
أوىل  : -أنو انتقاؿ للذىن لكوف األثر الذي قبلو كاف عن وكيع عن سفياف بن عيينة.
ووقع الشيخ نشخت ُب الوىم ١تا اتبع نسخة (اإلخشيد) وأثبت "ابن عيينة" فيها رغم أنو ليس
لو ذكر ُب نسخ ا١تعطوش الثبلث اليت ىي أصل كتابو .وأتوقع أنو أراد اٞتمع بُت النسختُت واعترب

إضافة اسم ابن عيينة ُب نسخة (اإلخشيد) من فعل ا١تصنف لؤلثر السابق.
والظاىر أف األثر من طريق :وكيع عن الثوري كما بينتو الطرؽ األخرى وهللا تعاىل أعلم.
(ٕ) إضافة واو اٞتمع بُت الكنية واللقب زلة من األستاذ نشخت أو سبق قلم ،فإنو يعلم أهنما واحد ،كما
أف نسخ (ا١تعطوش) مل يثبت فيها ىذا الواو وهللا أعلم.
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نفسو» ،فخالفتو نسخة نشخت (ٕٖ) إذ فيها« :والعجب منو حُت يفضل ابن
جبَت على نفسو فيو».
 ]ٔٚاألثر (ٖٖ) عند األلباين« :فلم ٭تل رحلو  ...سًت هللا عليو ُب اآلخرة»،
وعند نشخت (ٖٗ)« :مل ٭تل رحلو ...سًت هللا عز وجل عليو ُب اآلخرة»
 ]ٔٛاألثر ( )ٖٜعند األلباين« :ثنا ابن ٯتاف  ...ىذا من العلم» ،وعند
نشخت (ٓٗ)« :ثنا ٭تِت بن ٯتاف  ...ىذا ُب العلم».
 ]ٜٔاألثر (ٔٗ) عند األلباينٍ« :ب قدمت ا١تدينة» ،وعند نشخت (ٖٗ)ٍ« :ب
قد(ٔ) قدمت ا١تدينة».
ٕٓ] األثر (ٕٗ) عند األلباين« :فلم أسخلو» ،وعند نشخت :إبسقاط الفاء
ٕٔ] األثر (ٗٗ) عند األلباين :تصريح ابلتحديث بُت الوليد واألوزاعي وعند
نشخت ابلعنعنة.
ٕٕ] األثر (٘ٗ) خطخ ُب نسخة األلباين« :من كذب علي معتمداً».
والصواب متعمداً وجاءت عند نشخت ( )ٗٙعلى الصواب.
ٖٕ] األثر ( ،)ٗٙو( ،)٘ٚو(ٕ٘ٔ) سقط من نسخة األلباين لفظ التبجيل:
«هللا عز وجل» رغم ثبوهتا ُب مواضع من نسخة اإلخشيد ا٠تطية وسقوطها ُب
أخرى.

(ٔ) ىذه اإلضافة وىم من ا﵀قق ،وزايدة عن ا١تثبت ُب ٚتيع النسخ ا٠تطية ،كما أف موقعها ُب السياؽ
ليس بصحيح وهللا تعاىل أعلم.
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ٕٗ] األثر ( )ٗٛعند نشخت ىو برقم ( )ٜ٘عند األلباين .واالختبلؼ بينهما
تصريح ابلسماع من زائدة عند األلباين والعنعنة عند نشخت ،وفيو« :واإلخاذ يروي
الراكبُت» ،وعند نشخت «الركبُت»(ٔ).
ٕ٘] األثر ( )ٗٛعند األلباين« :ما عاشره منا أحد» ،وعند نشخت (ٓ٘):
«ما عاشر(ٕ) منا أحد».
 ]ٕٙاألثر ( )ٜٗعند األلباين« :إف من العلم أف يقوؿ الذي ال يعلم :هللا
أعلم» ،وىو عند نشخت (ٔ٘) بلفظ« :إف من العلم أف يقوؿ للذي(ٖ) ال يعلم:
هللا أعلم».
 ]ٕٚاألثر (ٓ٘) عند األلباين« :إال علمو ُب القرآف» ،وعند نشخت (ٕ٘):
«إال وعلمو».
 ]ٕٛاألثر (ٔ٘) عند األلباين« :معلم ا٠تَت وا١تتعلم ُب األجر سواء وليس ُب
سائر الناس خَت بعد» ،وعند نشخت (ٖ٘)« :خَت بعده(ٗ)»
(ٔ) سقوط األلف عند نشخت سبق قلم منو  -أو يقاؿ :خطخ مطبعي  -فهو مثبت ُب ٚتيع النسخ.
(ٕ) األثر سقط من نسخ ا١تعطوش وأثبتو نشخت عن نسخة (اإلخشيد) .وابلتخمل ُب النسخة ا٠تطية مل
يتبُت يل صحة الكلمتُت وهللا أعلم ،فكخف رٝتها يوحي أبهنا( :عشره) وليست على وزف فاعل،
وىي رواية أٛتد وغَته فيما ًب ذكره ُب موضعو من الكتاب وهللا تعاىل أعلى وأعلم.

اتفقت النسخ ا٠تطية على ما ورد ُب نسخة األلباين ،وال ريب أف ما ُب نسخة نشخت غلط وسبق
( ٖ)
ْ
قلم غَت ا١تعٌت إىل ما ال يراد منو.
(ٗ) ىذا ا٠تبلؼ التزاـ من كبل ا﵀ققُت ٔتا ُب نسختو اليت اعتمدىا أصبلً لو .وال أظن أف إضافة ا٢تاء
يستقيم مع النص وهللا أعلم.
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 ]ٕٜاألثر (ٕ٘) عند األلباين إبسقاط شيخو وكيع ،واسم صاحبيو :زايد ،
وأثبتهما نشخت (ٗ٘)(ٔ) ،وٙتة فروؽ ُب إضافة الفاء على القوؿ بينهما .وجاء عند
األلباين« :ثكلتك أمك ابن أـ لبيد  ...ال ينتفعوف منها بشيء» ،وعند نشخت:
«اي ابن أـ لبيد  ...ال ينتفعوف ٦تا فيو بشيء».
ٖٓ] األثر ( )٘ٛعند األلباين سقط منو لفظ« :قاؿ» ُب موضع من اإلسناد،
وُب ا١تنت اسم القائل« :سلماف» ،وقولو« :وما أريده إال كراىية» عند األلباين،
وعند نشخت (ٓ« :)ٙو١تا أريده».
ٖٔ] األثر (ٕ )ٙعند األلباين سقط التبجيل ،وفيو« :أويل الفقو والعلم»،
وعند نشخت (ٖ« :)ٙأولو العلم والفقو».
ٕٖ] األثر (ٖ )ٙعند األلباين« :أو يزيدين فيو» ،وعند نشخت (ٗ« :)ٙوإما
أف يزيدين فيو».

ٍ
بسقط
ٖٖ] األثر (ٗ )ٙعند األلباين« :أيبنوان» ،وىو عند نشخت (٘)ٙ

للفظ (قاؿ) من أوؿ السند ،وجاءت اللفظة فيو« :أيبنوننا»(ٕ).
ٖٗ] األثر ( )ٙٚعند األلباين« :إف قاصاً عند أبواب كندة يزعم ...وأيخذ
ا١تؤمنُت منو ...فمن علم منكم شيئاً ...ومن ال يعلم ...فإف هللا تعاىل قاؿ لنبيو
عليو السبلـ» ،وعند نشخت (« :)ٙٛكندة يقص ويزعم ...وأيخذ ا١تؤمنُت
منها ...من علم منكم ...ومن مل يعلم...فإف هللا عز وجل قاؿ لنبيو ﷺ» ووقع
(ٔ) الغريب أف ٚتيع النسخ أثبتت وكيع وزايد بن لبيد ،وسقط من نسخة األلباين.
ٕ
ذكرت ُب الشرح أهنا
كنت قد
ُ
( ) الظاىر أف الشيخ نشخت مل يتبُت لو من اللفظ إال زايدة النوف ،و ُ
أشرت إىل اختبلؼ النسخ ُب اللفظ واٟتمد ﵁.
تروى بلفظ (أيتوننا) ،و ُ
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عند نشخت خطخ مطبعي( :ال يلعم).
ٖ٘] األثر ( )ٜٙعند األلباين وعند نشخت (ٓ )ٚاتفقا على لفظ« :إال
ا١تتكلموف»(ٔ).
 ]ٖٙاألثر (ٕ )ٚعند األلباين« :إحياء اٟتديث مذاكرتو فذاكروه ...كم من
حديث أحييتو ُب صدري قد كاف مات» ،وعند نشخت (ٖ« :)ٚفتذاكروه ...كم
من حديث قد أحييتو من صدري قد كاف مات».
 ]ٖٚاألثر (ٖ )ٚعند األلباين« :إٝتاعيل بن رجاء» .وعند نشخت (ٗ:)ٚ
«إٝتاعيل بن أيب رجاء(ٕ)».
 ]ٖٛاألثر (ٗ )ٚعند األلباين« :أصحايب تعلموا ا٠تَت» ،وعند نشخت (٘:)ٚ
«يتعلموف ا٠تَت».
 ]ٖٜاألثر (٘ )ٚعند األلباين« :قاؿ :آ﵁ لكاف ىذا» ،وعند نشخت (:)ٚٙ
«آ﵁ لقد كاف ىذا».
ٓٗ] األثر (ٓ )ٛعند األلباين« :فلما سلم» ،وعند نشخت (ٔ« :)ٛفلما أف
سلم».
ٔٗ] األثر (ٖ )ٛعند األلباين« :عن سهيل قاؿ :كاف أيب ىريرة ...ما كاف
على ىذا أف يكوف» ،وعند نشخت (ٗ« :)ٛعن سهيل عن أبيو قاؿ عن أيب
(ٔ) وكنت ذكرت ُب الشرح اتفاؽ النسخ ا٠تطية على لفظ( :ا١تتعلموف) ،وكاف الشيخ نشخت أشار ُب
حاشيتو إىل ىذا اللفظ أبنو ورد ُب األصل؛ لكنو أضرب عنو وأثبت ما وجده ُب ا١تطبوع ،ولعلو
معٌت وليست كذلك كما مضى شرحها ُب موضعها من الكتاب وهللا تعاىل أعلم.
ظنها أنسب ً
(ٕ) أصر الشيخ نشخت على إثبات ما ثبت ُب نسختو عن ا١تعطوش ،وكاف عليو الرجوع إىل ترٚتة
إٝتاعيل ليعلم أف الصواب ما أثبتو األلباين وهللا تعاىل أعلم.
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ىريرة ...ما كاف على ىذا أال يكوف».
ٕٗ] األثر (٘ )ٛعند األلباين بلفظ( :قاؿ) ُب اإلسناد ،وابلعنعنة عند
نشخت ،وفيو« :فيكوف يل القاضي وإعراضو إىل أحد الرجلُت على اآلخر» ،وعند
نشخت (« :)ٛٙوإعراضو إىل أحد على الرجلُت على اآلخر»(ٔ).
ٖٗ] األثر ( )ٛٙعند األلباين« :عن قابوس عن ابن عباس ...حُت كلم ربو:
رب أي عبادؾ» ،وعند نشخت (« :)ٛٚقابوس عن أبيو عن ابن عباس  ...حُت
كلمو ربو :أي رب أي عبادؾ» ،وتكرر ىذا االختبلؼ( :أي رب أي) ُب كل
سؤاؿ.
ٗٗ] األثر ( )ٛٛعند األلباين« :إنك ٖتدثنا ابٟتديث» ،وعند نشخت (:)ٜٛ
«إنك لتحدثنا».
٘ٗ] األثر ( )ٜٛعند األلباين« :ثنا ليث ...عن أربع :عمره» ،وعند نشخت
(ٓ« :)ٜعن ليث ...عن أربع عن عمره».
 ]ٗٙاألثر (ٓ )ٜعند األلباين« :أان سفياف» ،وعند نشخت (ٔ« :)ٜعن
سفياف».
 ]ٗٚاألثر (ٖ )ٜعند األلباين« :كره كتاب» ،وعند نشخت (ٗ« :)ٜكره
كتابة».
 ]ٗٛاألثر (ٗ )ٜعند األلباين« :عن ستة من أصحاب رسوؿ هللا ﷺ فكاف
عمر وعبد هللا وزيد يشبو علمهم بعضهم بعضاً» ،وعند نشخت (٘« :)ٜأصحاب
(ٔ) كذا ىو ُب نسخيت (ا١تعطوش) ا١تتقدمة ،أما (الواضحة) فاختلف رٝتها ٔتا ال يوافق أاي منهما .ولعل
نسخة (اإلخشيد) أوضحها وأبينها وأكثرىا استقامة ُب ىذا ا١توضع وهللا أعلم.

ٖٜٙ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [ادلقارنة بُت طبعيت األلباين ونشأت] شرح كتاب العلم أليب خيثمة

النيب ﷺ فكاف عبد هللا وعمر وزيد يشبو علمهم بعضو بعضاً» ،وآخر العبارة تكرر
االختبلؼ ُب ا١توضعُت من األثر.
 ]ٜٗاألثر (٘ )ٜعند األلباين٩« :تاؼ أف نزيد أو تنقص فلو اكتتبناه .قاؿ»،
وعند نشخت (٩« :)ٜٙتاؼ أف نزيد أو ننقص فلو أان اكتتبناه .فقاؿ».
ٓ٘] األثر ( )ٜٛعند األلباين« :أاب علية يقوؿ :حدث» ،وعند نشخت
(« :)ٜٜأاب العالية يقوؿ :حدثوا».
ٔ٘] األثر (ٖٓٔ) عند األلباين :سقط منو لفظ« :ابن مهدي» ،وٝتى شيخ
شيخو (رايح) اب١تثناة ،وعند نشخت (ٗٓٔ) :جعلها اب١توحدة :رابح.
ٕ٘] األثر ( )ٔٓٙعند األلباين شيخ ا١تصنف معن ،وعند نشخت (:)ٔٓٚ
جعل بينهما حجاج بن دمحم(ٔ).
ٖ٘] األثر ( )ٔٓٚعند األلباين« :ابن جريج أخربين عطاء ...فلوال أنو قاؿ»،
وعند نشخت (« :)ٔٓٛابن جريج قاؿ أخربين عطاء ...لوال أنو قاؿ».
ٗ٘] األثر ( )ٔٓٛعند األلباين« :ثنا ابن فضيل  ...النداء لصبلة الفجر»،
وعند نشخت (« :)ٜٔٓثنا دمحم بن فضيل  ...النداء بصبلة الصبح».

(ٔ) وقد التزـ كبل٫تا ٔتا ثبت ُب نسختو اليت اعتمد عليها أصبلً لو .وُب ظٍت صواب نسخة األلباين،
وأجزـ بذلك ألف كبلً من اٟتجاج ومعن بن عيسى من شيوخ ا١تصنف الذين أخذ عنهما ببل
واسطة .وقد ورد اسم حجاج ُب السند الذي يليو ما يوحي ابحتماؿ وقوع انتقاؿ ذىٍت للناسخ
سبب تكرار اسم اٟتجاج .ويؤيد ىذا أف ا٠تطيب ١تا روى األثر ُب كتابو اٞتامع ألخبلؽ الراوي
(ٕ )ٖٕ/ساقو من طريق أيب خيثمة بسند كتابنا ىذا فختى بو على وفق نسخة األلباين.
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٘٘] األثر ( ٜٔٓوٓٔٔ) اختلف ترتيبهما عند٫تا وترتيب نشخت أقرب
١تناسبة تسلسل موضوع األثر.
 ]٘ٙاألثر (ٔٔٔ) عند األلباين« :آاته هللا عز وجل بو ما يكفيو» ،وعند
نشخت (ٕٔٔ)« :منو ما يكفيو».
 ]٘ٚاألثر ( )ٔٔٙعند األلباين« :سهل الفزاري» ،وعند نشخت (:)ٔٔٚ
«القراري»(ٔ).
 ]٘ٛاألثر ( )ٔٔٛعند األلباين موقوؼ .وعند نشخت (« :)ٜٔٔمرفوع»(ٕ).
 ]ٜ٘األثر (ٕٔٔ) سقط عند األلباين بعد لفظ اٞتبللة« :تبارؾ وتعاىل».
ٓ ]ٙاألثر (ٕٕٔ) عند األلباين« :توضخ عثماف  ...لوال  ...إال غفر لو»،
وعند نشخت (ٖٕٔ)« :توضخ عثماف  ... ولوال  ...إال غفر هللا لو».
ٔ ]ٙاألثر (ٖٕٔ) عند األلباين ليس فيو ترضي على ابن جبَت.
ٕ ]ٙاألثر (ٕٗٔ) عند األلباين ،ىو عند نشخت برقم (.)ٕٜٔ
ٖ ]ٙاألثر ( )ٕٔٙعند األلباين« :عبد الرٛتن بن مهدي عن مهدي بن
ميموف عن غيبلف ...ال أيلوا» ،وعند نشخت (« :)ٕٔٙعن أيب غيبلف ...ال
(ٔ) وىو من تصويبات نشخت ُ -ب ظٍت  -فلم يعتمد ُب تصويبو ىذا على النسخة ا٠تطية كما بينتو ُب
الكبلـ عليو ُب موضعو من الكتاب ( ،)ٔٔٙو(ٔ) ،وكاف عليو اإلشارة إىل ىذا لدقة اإلشكاؿ.
(ٕ) وىذا أيضاً التزاـ منهما ٔتا ُب نسختيهما اليت اعتمداىا أصبلً ٢تما.
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أيلوه»(ٔ).
ٗ ]ٙاألثر ( )ٕٔٛعند األلباين« :فخىدى لو طاوس» ،وعند نشخت
(« :)ٕٔٛفخىدى إليو» ،ووقع خطخ مطبعي ُب إحدى نسخيت األلباين
(طاوسك).
٘ ]ٙاألثر ( )ٕٜٔعند األلباين ،عند نشخت برقم (ٖٓٔ).
 ]ٙٙاألثر (ٖٔٔ) عند األلباين« :سفياف بن سعيد ثنا عن أيب حصُت قاؿ:
أتيت إبراىيم أسخلو عن مسخلة» ،وعند نشخت (ٕٖٔ)« :سفياف بن سعيد ثنا عن
أيب ثنا أبو حصُت قاؿ :سخلت إبراىيم عن مسخلة»(ٕ).

(ٔ) أما غيبلف فهو ابن جرير .وا﵀قق أراد إثبات ما وجده ُب النسخة اليت اعتمد عليها أصبلً لو؛ لكنو
مل ٭تسن ُب فعلو ىذا!؛ إذ مل يلتزـ اب١ترسوـ ُب النسخ ا٠تطية واليت ظاىر رٝتها ال يدؿ على صنيعو،
بل ىو فيها ٚتيعاً ٔتا فيها الواضحة منها" :ابن غيبلف" ،وكاف عليو أف يذكر الرسم كما ىو ٍب يعلق
ببياف الوجو الصائب.
كما أنو مل يتابع نسختو ُب ا٠تطخ اآلخر الذي وقع ُب السند فيها ،بل قاـ إبثباتو على الوجو
اتفقت النسخ ا٠تطية ُب سياؽ السند على حذؼ اسم أحد
الصائب ومل يفسر صنيعو ىذا! .وقد
ْ
الرواة فجاء على الشكل التايل( :عبد الرٛتن بن مهدي عن ميموف عن ابن غيبلف) ،وىو قد
صوبو على ما ثبت ُب نسخة (اإلخشيد) أو مطبوعها لؤللباين ومل يشر إىل ىذ التصويب
واالختبلؼ.
ٍب إف إضافة الضمَت ُب (أيلوه) مل تكن موفقة ُب ظٍت وهللا أعلم وإف وردت ُب نسخة
(ا١تعطوش) دوف (اإلخشيد).
(ٕ) ا٠تطخ ُب نسخة (ا١تعطوش) ظاىر؛ ويؤكده َم ْن اتبع ا١تصنف ُب رواية األثر من طريق الثوري عن أيب
حصُت فهو شيخو .وقد سبق بيانو ُب موضعو من الكتاب.

ٕٗٙ



قضاء األرب من كتاب زىَت بن حرب [ادلقارنة بُت طبعيت األلباين ونشأت] شرح كتاب العلم أليب خيثمة

كنت ألقيل عند ابب
 ]ٙٚاألثر (ٖٖٔ) عند األلباين« :عن ابن عباس ...إف ُ

أحدىم ...يؤذف يل عليو ألذف ،لكن» ،وعند نشخت (ٖٗٔ)« :عن عبد هللا بن
عباس ...إف كنت ألقيل بباب أحدىم ...يؤذف يل عليو ألذف يل ،لكن».
 ]ٙٛاألثر (ٖٗٔ) عند األلباين مل يلقب شيخ ا١تصنف ابألنصاري.

 ]ٜٙاألثر ( )ٖٔٚعند األلباين« :ثنا معاذ ان عمراف ...أتيتو ابلكتاب»،
وعند نشخت (« :)ٖٔٛثنا معاذ بن معاذ ان عمراف ...أتيتو بكتاب».
ٓ ]ٚاألثر ( )ٖٜٔسقط عند األلباين لقب ابن علية.
ٔ ]ٚاألثر (ٖٗٔ) عند األلباين« :وال يرخص للمرء ُب معاصي هللا» ،وعند
نشخت (ٗٗٔ)« :وال يرخص ٢تم ُب معاصي هللا عز وجل».
ٕ ]ٚاألثر ( )ٜٔٗعند األلباين« :قاؿ :قاؿ علي ...قاؿ أبو خيثمة:
يقوؿ يشًتي» ،وعند نشخت (ٓ٘ٔ)« :عن علي عليو السبلـ قاؿ ...قاؿ أبو
خيثمة :يقوؿ :من يشًتي».
وجدت كتاابً» ،وعند نشخت
ٖ ]ٚاألثر (ٓ٘ٔ) عند األلباين« :قلت :إ ْف
ُ

(ٔ٘ٔ)« :إين وجدت كتاابً».
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ٗ ]ٚاألثر (ٔ٘ٔ) عند األلباين« :ذاؾ أبو ضمرة ...عند إبراىيم عليو
كساء» ،وعند نشخت (ٕ٘ٔ)« :ذاؾ أبو صخرة ...عند إبراىيم وعليو كساء»(ٔ).
٘ ]ٚاألثر (ٗ٘ٔ) عند األلباين« :فلما أردت أفارقو» ،وعند نشخت (٘٘ٔ):
«فلما أردت أف أفارقو».
 ]ٚٙاألثر ( )ٜٔ٘عند األلباين« :كانوا ٬تلسوف ويتذاكروف» ،وعند نشخت
(ٓ٬« :)ٔٙتلسوف فيذاكروف».
 ]ٚٚاألثر (ٕ )ٔٙعند األلباين« :عن أيب ىريرة قاؿ ٝتعت رسوؿ هللا ﷺ:
مثل ...وال ٭تدث» ،وعند نشخت (ٖ« :)ٔٙعن أيب ىريرة أنو قاؿ ٝتعت رسوؿ
هللا ﷺ يقوؿ :مثلٍ ...ب ال ٭تدث».
 ]ٚٛاألثر (ٖ )ٔٙعند األلباين« :أطيلوا» ،وعند نشخت (ٗ:)ٔٙ
«اطلبوا»(ٕ).

(ٔ) ًب التنبيو ُب موضعو أبف خطخ األلباين بسبب اعتماده على نسخة (اإلخشيد) ،وعدـ ٗتريج األثر
١تعرفة وجو الصواب ،وقد جاء ُب ابقي النسخ على الوجو الصحيح كما أثبتو نشخت.
(ٕ) وىو أيضاً من التزاـ كل منهما ٔتا ُب نسختو ،وأشار إىل ا٠تبلؼ نشخت فخحسن ،وكنت صوبت ُب
موضعو من الكتاب رواية (ا١تعطوش) ١توافقتها رواية من شارؾ ا١تصنف ُب إخراج األثر.
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 ]ٜٚأضاؼ نشخت أثر برقم (٘ )ٔٙوىو ذات األثر رقم (ٕٔ) عند٫تا ،وىو
مكرر ُب نسختو.
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الف ـ ـ ـ ـ ـهـ ــرس
رقم

طرفو

راحبو

موضعو

األثر
ٔٚ

علقمة

تذاكروا اٟتديث

٘

ٕٚ

عبد الرٛتن

إحياء اٟتديث مذاكرتو

ٕٔ

بن أيب ليلى
ٖٚ

إٝتاعيل بن

كنا ٧تمع الصبياف فنحدثهم

ٗٔ

رجاء
ٗٚ

حذيفة

إف أصحايب تعلموا ا٠تَت وأان أتعلم الشر

ٔٙ

٘ٚ

زيد بن اثبت

آ﵁ لكاف ىذا

ٕٕ

ٚٙ

أيب بن كعب

أكاف بعد؟ قلت :ال ،قاؿ :فخٚتنا

ٕ٘

ٚٚ

سهل بن

كره رسوؿ هللا ﷺ ا١تسائل وعاهبا

ٕٛ

سعد
ٚٛ

زبيد

ما سخلت إبراىيم عن شيء قط

ٓٗ

ٜٚ

عطاء بن

كنا نكوف عند جابر بن عبد هللا فيحدثنا

ٕٗ

أيب رابح
ٓٛ

قابوس

صلينا يوما خلف أيب ظبياف صبلة األوىل

٘ٗ

ٔٛ

عطاء بن

ما أوٌب شيء إىل شيء أزين

٘٘

يسار
ٕٛ

أبو ىريرة

ادنوا اي بٍت فروخ فلو كاف العلم

٘ٙ

ٖٛ

أبو ىريرة

ما كاف على ىذا أف يكوف من

ٚٙ

ٗٛ

أبو صاّب

ما كنت أ٘تٌت من الدنيا إال ثوبُت

ٜٚ

السماف
٘ٛ

ابن عباس

الرجبلف يقعداف عند القاضي

ٛٙ

ٛٙ

ابن عباس

قاؿ موسى حُت كلم ربو :رب أي عبادؾ

ٜٓ

ٛٚ

طاوس

كاف ابن عباس يسخؿ عن الشيء ،فيقوؿ

ٖٓٔ

ٛٛ

أبو عثماف

عليكم ابلسماع األوؿ

ٔٓٙ
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النهدي
ٜٛ

معاذ بن

ال تزوؿ قدـ ابن آدـ يوـ القيامة

ٔٔٔ

جبل
ٜٓ

القاسم بن

ألف يعيش الرجل جاىبل خَت لو من

ٖٕٔ

دمحم
ٜٔ

عروة

أزىد الناس ُب عامل أىلو

ٕٔٛ

ٕٜ

األعمش

قاؿ يل ٣تاىد :لو كنت أطيق ا١تشي

ٖٔٙ

ٖٜ

ابن عوف

أف دمحماً ،كره كتاب

ٓٗٔ

ٜٗ

الشعيب

كاف يؤخذ العلم عن ستة ،من أصحاب رسوؿ هللا

ٖٗٔ

ﷺ
ٜ٘

أبو نضرة

قلت أليب سعيد :إنك ٖتدثنا أحاديث معجبة

ٔٗٛ

ٜٙ

أبو ىريرة

من يبسط ثوبو فلن ينسى شيئا ٝتعو

ٕ٘ٔ

(مرفوع)
ٜٚ

أيوب

قاؿ رجل ١تطرؼ :،أفضل من القرآف تريدوف؟

ٔٚٙ

ٜٛ

أبو العالية

حدث القوـ ما ٛتلوا،

ٕٔٛ

ٜٜ

أبو األحوص

كاف عبد هللا ،يقوؿ :ال ٘تلوا الناس

٘ٔٛ

ٓٓٔ

جابر بن

كنا إذا انتهينا إىل النيب ﷺ جلس أحدان حيث

ٜٔٔ

ٝترة
ٔٓٔ

عمرو بن

ينتهي
كاف النيب ﷺ يكره أف يوطخ عقبو

ٜٔٙ

شعيب
ٕٓٔ

عطاء بن

كاف أبو عبد الرٛتن يكره أف يسخؿ

ٕٔٓ

السائب
ٖٓٔ

وىب بن

إف للعلم طغياانًكطغياف ا١تاؿ

ٕٗٓ

منبو
ٗٓٔ

واثلة بن

إذا حدثناكم ابٟتديث ،على معناه فحسبكم

ٕٜٔ

األسقع
٘ٓٔ

أبو الدرداء

كاف إذا حدث ابٟتديث عن رسوؿ هللا ﷺ قاؿ

ٕٕٗ

ٔٓٙ

الزىري

إذا أصبت ا١تعٌت فبل أبس

ٕٕٙ

ٔٓٚ

عطاء بن

أنو ٝتع أاب ىريرة ،والناس يسخلونو يقوؿ :لوال آية

ٕٕٛ

ٙٗٚ
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أيب رابح
ٔٓٛ

فضيل بن

أنزلت
كنا ٧تلس أان وابن شربمة ،واٟتارث العكلي

ٕٖٜ

غزواف
ٜٔٓ

ابن مسعود

إنكم ُب زماف كثَت علماؤه قليل خطباؤه،

ٕٕٗ

ٓٔٔ

٣تاىد

ال أبس ابلسمر ُب الفقو

ٕٓ٘

ٔٔٔ

إبراىيم

من طلب شيئا من العلم يبتغي بو هللا

ٕ٘ٙ

ٕٔٔ

أبو يزيد

١تا حضر عبيدة ا١توت دعا بكتبو فمحاىا

ٖٕٙ

ا١ترادي
ٖٔٔ

ابن مسعود

رحم هللا من ٝتع منا حديثا فرواه كما ٝتعو

ٕٜٙ

ٗٔٔ

أبو الدرداء

العلم ابلتعلم ،واٟتلم ابلتحلم

ٕٗٛ

٘ٔٔ

ابن مسعود

إف أحدا ال يولد عا١تا

ٕٖٓ

ٔٔٙ

ابن مسعود

اغد عا١تا أو متعلما أو مستمعا

ٖٓٚ

ٔٔٚ

أبو السليل

كاف الرجل من أصحاب النيب ﷺ ٭تدث الناس

ٖٓٛ

فيكثر عليو
ٔٔٛ

أبو ىريرة

يرفع العلم ويظهر اٞتهل ويكثر ا٢ترج

ٖٓٔ

ٜٔٔ

اٟتسن

أفضل العلم الورع ،والتفكر

ٕٖٓ

البصري
ٕٓٔ

ابن مسعود

كاف أنس ،يقوؿ :لبنيو :اي بٍت قيدوا

ٖٕٚ

ٕٔٔ

عبد هللا بن

إف هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعو من الناس

ٖٖٗ

عمرو (مرفوعاً)
ٕٕٔ

عثماف بن
عفاف

ٖٕٔ

عاصم بن

وهللا ألحدثنكم حديثا لوال آية ُب كتاب هللا عز وجل

ٖٗٚ

ما حدثتكموه
إف صنيعكم ىذا مذلة للتابع،

ٖٜ٘

ضمرة
ٕٗٔ

أبو ىريرة

إف هللا ومبلئكتو يصلوف على أيب ىريرة وجلسائو

ٖ٘ٙ

ٕ٘ٔ

عمر بن

إان ال ٨تل أف نسخؿ عما مل يكن فإف هللا

ٖٙٚ

ا٠تطاب
ٕٔٙ

اٟتسن

الرجل ٭تدث ابٟتديث ال أيلوا فيكوف فيو الزايدة

ٙٗٛ
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البصري
ٕٔٚ

وىب بن

والنقصاف؟ قاؿ :ومن يطيق ذلك
ال يكوف البطاؿ من اٟتكماء

ٖٖٚ

منبو
ٕٔٛ

طاوس

أتروين ال أشًتي علم ابن عباس لعبد هللا بن طاوس

ٖٓٛ

ٕٜٔ

نسَت بن

كاف الربيع بن خيثم إذا أتوه قاؿ :أعوذ

ٖٜٗ

دعلوؽ
ٖٓٔ

علي بن أيب

أتعرؼ الناسخ من ا١تنسوخ؟

ٖٜٙ

طالب
ٖٔٔ

أبو حصُت

أتيت إبراىيم أسخلو عن مسخلة ،فقاؿ :ما كاف بيٍت

ٕٓٗ

ٕٖٔ

ابن مسعود

إين ألحسب الرجل ينسى العلم كاف يعلمو

ٗٓٗ

ٖٖٔ

ابن عباس

وجدت عامة علم رسوؿ هللا ﷺ عند ىذا اٟتي من

ٔٔٗ

ٖٗٔ

عبد هللا بن

األنصار
عوف
ٖ٘ٔ

عبد هللا بن

كاف القاسم بن دمحم ،وابن سَتين ،ورجاء بن حيوة

ٗٔٛ

٭تدثوف اٟتديث
دخلت على إبراىيم ،فدخل علينا ٛتاد فجعل يسخلو

ٕٓٗ

عوف بن أرطباف
ٖٔٙ

إبراىيم

ال أبس بكتاب األطراؼ

ٕٗٗ

ٖٔٚ

بشَت بن

كنت أكتب اٟتديث عن أيب ىريرة ،فلما أردت أف

ٕٗٙ

هنيك
ٖٔٛ

اٟتسن

أفارقو
من الصدقة أف يعلم الرجل العلم فيعمل بو

ٕٜٗ

البصري (مرفوع)
ٖٜٔ

القاسم بن

إنكم تسخلوان عما ال نعلم ،وهللا لو علمناه ما كتمناه

ٖٜٗ

دمحم
ٓٗٔ

أبو ىريرة

إف أاب ىريرة ال يكتم وال يكتب

ٕٗٗ

ٔٗٔ

ابن عباس

«منهوماف ال يقضي واحد منهما هنمتو

ٜٗٗ

(مرفوع)
ٕٗٔ

أبو ىريرة

من كتم علما ينتفع بو أٞتم بلجاـ من انر

ٗٙٙ

ٖٗٔ

علي بن أيب

أال أخربكم ابلفقيو ،حق الفقيو الذي ال يقنط الناس

ٜٔٗ

ٜٙٗ
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طالب
ٗٗٔ

ابن عمر

اي أيها الناس ال تسخلوا عما مل يكن فإف عمر ،كاف

٘ٔ٘

٘ٗٔ

حبيب بن

من السنة إذا حدث الرجل القوـ أف يقبل عليهم

ٕٔ٘

أيب اثبت
ٔٗٙ

الشعيب

إذا ٝتعت شيئا فاكتبو ولو ُب اٟتائط

ٕ٘ٛ

ٔٗٚ

عبد هللا بن

لقد رأيتهم يكتبوف على أكفهم ابلقصب

ٖٖ٘

حنش
ٔٗٛ

ابن عباس

قيدوا العلم ابلكتاب

ٖ٘ٙ

ٜٔٗ

علي بن أيب

من يشًتي مٍت علما بدرىم

ٖ٘ٚ

طالب
ٓ٘ٔ

دمحم بن

قلت لعبيدة :أكتب ما ٝتعت؟ قاؿ :ال

ٓٗ٘

سَتين
ٔ٘ٔ

أبو صخرة

رأيت ٛتادا يكتب عند إبراىيم عليو كساء

ٕٗ٘

ٕ٘ٔ

دمحم بن

كانوا يروف أف بٍت إسرائيل ،إ٪تا ضلوا بكتب

ٔ٘٘

سَتين
ٖ٘ٔ

أبو بردة

كتبت عن أيب كتااب ،فظهر علي فخمر

ٓ٘ٙ

ٗ٘ٔ

بشَت بن

كتبت عن أيب ىريرة كتااب فلما أردت أفارقو

ٜ٘ٙ

هنيك
٘٘ٔ

ابن مسعود

إنكم لن تزالوا ٓتَت ما داـ العلم ُب ذوي أسنانكم

ٓ٘ٚ

ٔ٘ٙ

علقمة

ما ٝتعتو وأان شاب ،فكخين أنظر إليو

ٔ٘ٛ

ٔ٘ٚ

عبد هللا بن

العلم ضالة ا١تؤمن ،كلما أصاب منو شيئا حواه

٘ٛٚ

عبيد بن عمَت
ٔ٘ٛ

إبراىيم

كانوا يكرىوف أف توطخ أعقاهبم

ٙٓٙ

ٜٔ٘

إبراىيم

كانوا ٬تلسوف ويتذاكروف العلم وا٠تَت ٍب يتفرقوف

ٙٓٚ

ٓٔٙ

إبراىيم

كانوا يكرىوف الكتاب

٘ٔٙ

ٔٔٙ

إبراىيم

ال أبس بكتاب األطراؼ

ٜٙٔ

ٕٔٙ

أبو ىريرة

مثل الذي يعلم العلم وال ٭تدث بو

ٕٓٙ

(مرفوع)
ٖٔٙ

علقمة

أطيلوا كر اٟتديث ال يدرس

ٓ٘ٙ
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خا٘تة

ٖٔٙ

ثبت ابلفروقات بُت نسخيت األلباين ونشخت بن كماؿ

ٕٖٙ

الفهرس

ٙٗٙ

ٔ٘ٙ

