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 ٢ 

  الرحيم الرمحن اهللا بسم 
  مقدمة

ةً وسالما دائمني احلمد هللا الذي علَّم بالقلمِ، علَّم اإلنسانَ ما مل يعلم، وصال
متالزمني على النعمة املسداة، والرمحة املهداة نبينا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله، وصحبه، 

  ومن سلَك طريقه، واتبع سنته إىل يوم الدين... وبعد،،،

فإنَّ من أعظم النعم اليت أنعم اُهللا ا علينا وأمتِّها وأبقاها ذكرا نعمة اإلسالم؛ 
يم الذِّي ختم اهللا به الرساالت إىل األرض، فأنزل القرآن ايد وجعله آخر الدين العظ

كتبه، وبعث باإلسالم خامت رسله، فقامت به احلُجة، واتضحت به احملجة، وعصم اهللا به 
  األمة من الضاللة، وأنقذها من اجلهالة والغواية.

جاإلسالمِ أَنْ و ةلمائها إىل حفظ الكتاب وكان من توفيقِ اِهللا تعاىل ُألمعنايةَ ع ه
والسنة، فَتميزت أُمتنا املباركةُ من بني اُألممِ حبفظ أسانيد شرِيعتها، فَروت اُألمةُ عن 
رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وآله وسلَّم القرآن الكرمي متواترا آيةً آيةً، وكلمةً كلمةً، 

  ا.وحرفًا حرفً
كما روت عن نبِيها الكرمي صلَّى اُهللا علَيه وآله وسلَّم كلَّ أقواله وأفعاله وأحواله؛ 

.ينِهد بإقامة لشرعه، واملأمور نيه، واملُبلِّغُ عن ربفهو املُب  

القت عناية أئمة الشريعة علم أسباب ورود احلديث  اليتوكان من ميادين السنة 
من  -صلى اهللا عليه وسلم - ن أمهية كربى يف إلقاء الضوء على مراد رسول اهللاملا له م
إذ ال ميكن لفقيه أو حمدث أن يفهم النص الشريف دون الوقوف على الظروف  كالمه،

  واملالبسات اليت قيل فيها، مما يساهم يف الوقوف على الفهم الصحيح للنص. 

األحاديث اليت يندفع مبراعاة ويف هذا البحث أقوم بدراسة أسباب ورود بعض 
أسباا الغلو يف دين اهللا تعاىل ، مما خيلق فضاءا أرحب يسع اخلالف ويضعه على طاولة 

  البحث العلمي.
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  وقد جاء البحث يف مقدمة ، ومبحثني ، وخامتة ، وفهارس على النحو التايل: 

  : الدراسة النظرية وفيه مطالب: املبحث األول

مصطلح أسباب الورود ،والفرق بينه وبني أسباب تعريف  : املطلب األول
    اإليراد.

وكيفية  صور أسباب الورود ،وأسباب اختالف الروايات فيه، : املطلب الثاين
  التعامل مع االختالف حال وجوده.

  لعالقة بني أسباب الورود وأسباب نزول القرآن.ا : املطلب الثاين

  د.من مثرات معرفة أسباب الورو : املطلب الثالث

  دراسة تطبيقية على أمهية أسباب الورود  يف دفع غائلة الغلو. : املبحث الثاين

  دراسة تطبيقية على أمهية أسباب الورود  يف دفع غائلة التفريط. : املبحث الثالث
  اخلامتة ، مث الفهارس.

فهذا البحث جهد بشري يعتريه الصواب واخلطأ ، فما كان من  : ويف اخلتام
، وما كان دون ذلك فمسؤولييت وحدي فقد وقفت على منابع وفرية صواب فمن اهللا 

وجليلة ومل أغترف منها إال القليل، فأخطأت األداء أو أخطأت السبيل، وال يسعين حينئذ 
  أن يغفر يل ما اقترفت يداي. -تعاىل -إال أن أسأل اهللا
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  املطلب األول 
  اب اإليراد.تعريف مصطلح أسباب الورود ،والفرق بينه وبني أسب

حنتاج إىل تعريف شطريه أوال ،مث تعريفه بعد  )١(أسباب الورود مركب اضايف
  ذلك كمركب اضايف:

  أوال: التعريف اللغوي:
تعريف األسباب لغة: هي مجع سبب، وهو ما يتوصل به إىل غريه، و لذا يسمى  - أ

  )٢( احلبل والطريق والباب سببا ؛لكوا يتوصل ا إىل غريها.

  )٣عريف الورود: من ورد يرد ورودا، وهو: يف األصل املوافاة إىل الشيء. (ت - ب

مل يؤثر عمن ألف يف أسباب الورود تعريفا حمدداً  ثانيا: التعريف االصطالحي:
  ألسباب الورود ولعل هذا راجع لقربه من أسباب الرتول ولوضوحه.

 -حدث النيب هو السبب الذي ألجله«ومن أقدم من عرفه  ابن قطلوبغا فقال: 
  )٤(»بذلك احلديث كما يف سبب نزول القرآن - صلى اهللا عليه وسلم

   :وقد عرفه  بعض املعاصرين من ذلك
األسباب الداعية إىل  هو علم يبحث فيه عن«عرفه الدكتور أبو شهبة فقال :  - 

                                                
 ابن ألفية على األمشوين التنوين. شرح مرتلة األول من ثانيهما مرتال واحدا، امسا جعال امسني كل  ) ١(

  )١١٦/ص ١مالك (ج
  )١٤٠) دار صادر، وخمتار الصحاح (ص ٤٨٥/ص ١لسان العرب(ج  ) (٢
  )٤٥٧/ص ٣)،ولسان العرب:(ج١٠٥/ص ٦معجم مقاييس اللغة:(ج  ) (٣
سم بن ) للشيخ العالمة زين الدين أيب املعايل قا١٥٠القول املبتكر على شرح خنبة الفكر(ص   ) (٤

قطلوبغا احلنفي /حقق نصوصه وخرج احاديثه وعلق عليه عبد احلميد حممد الدرويش /دار الفارايب 
  هـ١٤٢٩دمشق/ الطبعة الثانية 
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 ٥ 

قد يكون  ببـاحلديث أوال، وهذا الس –صلى اهللا عليه وسلم  –ذكر رسول اهللا  
احلديث  -صلى اهللا عليه وسلم - وقد تكون قصة فيقول النيب تكون حادثة ،سؤاال، وقد 

  )١( ».بسببه 

هو ما ورد احلديث متحدثا عنه أيام « الدين عتر بقوله:وعرفه الدكتور نور  - 
وهو ، هذا الفن من احلديث كمرتلة أسباب الرتول من القرآن الكرمي ومرتلة ،وقوعه

   )٢( .»بالسبب يورث العلم باملسبب طريق قوي لفهم احلديث، ألن العلم

ويالحظ على تعريفي ابن قطلوبغا ،والدكتور نور الدين عتر أما تعريف للشيء 
  »هو ما  ورد«، وقول الدكتور نور »هو السبب«بنفسه يف قول ابن قطلوبغا  

وأمشل هذه التعريفات هو: تعريف الدكتور أيب شهبة؛ ذلك أنه بني فيه أنواع 
قد يكون سؤال، وقد يكون حادثة أو قصة كما يظهر من تعريفه التقيد وأنه  ،السبب

    - صلى اهللا عليه وسلم -بزمن النيب

أن سبب ورود احلديث يتوصل به  والعالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي:
  إىل الفهم القومي للحديث كما يتوصل بالسبب إىل املراد.

  يراد: ثالثا: الفرق بني أسباب الورود وأسباب اإل
احلديث، وأما  - صلى اهللا عليه وسلم  - قال النيب  الذي بسببه هو سبب الورود:

  سبب اإليراد فهو: األسباب اليت دعت الصحايب لذكر احلديث يف مناسبة من املناسبات.
تقدم يف التعريف الذي رجحناه ألسباب الورود قيد كونه يف زمن رسول اهللا وقد 

ما اعتمده اإلمام السيوطي يف تصنيفه يف هذا  ،وهذا - صلى اهللا عليه وسلم - 
                                                

  ) ط: دار الفكر العريب.٤٦٧الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث:(ص   ) (١
  )٣٣٤(ص  منهج النقد يف علوم احلديث   )(٢
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 ٦ 

،وخالفهما يف ذلك اإلمام ابن ناصر  )٢(، كما أنه صنيع اإلمام البلقيين أيضا)١(الباب 
الدمشقي، والعالمة ابن محزة احلسيين، فذهبا إىل أن سبب الورود يكون بعد عصر النيب 

  كما يكون يف عصره.-صلى اهللا عليه وسلم - 

صلى اهللا عليه  -  ويأيت السبب تارة مرفوعا وتارة بعد النيب«  : قال ابن ناصر
   )٣( » -  وسلم

التعليقة «الدمشقي يف  نناصر الدي وقال الشيخ ابن محزة احلسيين : وأفاد احلافظ
تارة يف عصر النبوة ،وتارة  أنه يأيت سبب احلديث» اللطيفة حلديث البضعة الشريفة

  .  البضعةبعدها، وتارة يأيت باألمرين كحديث 

ابنة أيب جهل على فاطمة  - كرم اهللا وجهه - يف عصر النبوة فخطبة علي  أما سببه
 بعد سببه وأما)، ٤( … »إمنا فاطمة بضعة مين« فقال عليه السالم  – رضي اهللا عنها  - 

 ملا وذلك -عنهم اهللا رضي -  البيت ألهل وتعزية تسلية املسور رواه فما النبوة عصر
 زين فحدث خمرمة بن املسور تلقاهم فيمن وكان املدينة قدموا حني املسلمون تلقاهم

  .)٥( املصاب هذا عن التسلية وفيه احلديث ذا عنهم اهللا رضي البيت وأهل العابدين

                                                
  أسباب ورود احلديث اللمع يف   )(١
  يف كتابه حماسن االصطالح.   )(٢
عبد اهللا حتقيق :  -ابن ناصر الدمشقي نيمشس الد ( )١٥٣حل عقود الدرر يف علوم األثر:(ص    )(٣

  دار العباس. -الرياض - على مرشد
 -املناقب كتاب يف" صحيحه" يف البخاري أخرجه -عنه اهللا رضي -املسور حديث من عليه متفق   )(٤

 اهللا صلى النيب بنت السالم عليها فاطمة ومنقبة وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول قرابة مناقب: باب
: باب -الصحابة فضائل كتاب يف" صحيحه" يف مسلم ،وأخرجه) ٣٧١٤/ ٥/٢١( وسلم عليه

  )٢٤٤٩/ ٤/١٩٠٣( وسلم عليه اهللا صلى النيب بنت فاطمة فضائل
  )٤ /ص١الشريف (ج  احلديث ورود أسباب يف والتعريف البيان   )(٥
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 ما األسباب من أَن» البيان والتعريف«ونص ابن محزة احلسيين يف مقدمة كتابه  
كتابه على أن السبب بعد   ، ونص يف أكثر من موضع من)١(النبوة عصر بعد يكون

 )٢( عصر النبوة.
واحلق أن سبب الورود إمنا يراد به السبب « وقد رد هذا  الدكتور أبو شهبة ،قال: 

احلديث أما ذكر الصحايب للحديث فيما  –صلى اهللا عليه وسلم  –قال النيب  الذي بسببه
إمنا يسمى  سبب يسمى سب ورود، و به يف مناسبة من املناسبات فانه ال بعد ليستدل

والسبب يف ذكر الصحايب احلديث هو كذا... فذكر الصحايب املسور  :ذكر، فيقول مثال
العابدين وآل البيت ال يعترب سبب ورود أبدا ،وإمنا يعترب سببا لذكره  بن خمرمة على زين

   .)٣(».األمرين فلينتبه إىل هذا التحقيق أهل احلديث وطلبته وفرق بني

  

  

  

  
   

                                                
  )٤/ص ١الشريف (ج  احلديث ورود أسباب يف والتعريف البيان   )(١
  )٣٢،٤٣،٥٣،٥٧،٦٦،٦٩،١١٦،٢٧١/ص ١السابق:(ج  )(٢
  )٤٦٨الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث:(ص    )(٣
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  اينالث املطلب 
  صور أسباب الورود ،وأسباب تعددها، وكيفية التعامل مع االختالف حال وجوده.

ذكر اإلمام البلقيين ،وابن محزة احلسيين أن السبب  أوال: صور أسباب الورود:
  قد يقترن بالرواية، وقد يرد يف بعض طرقها، وقد ينفصل عنها.

 يف السبب ينقل ال وقد .... احلديث يف ينقل قد والسبب« :اإلمام البلقيين قال
  )١(».به االعتناء ينبغي الذي فهو طرقه، بعض يف ينقل أو احلديث،

 بعض يف يذكر أو احلديث يف السبب يذكر ال قد«ابن محزة احلسيين قال الشيخ 
 إال بيته يف املرء صالة أفضل حديث ذلك فمن به االعتناء ينبغي الذي فهو طرقه

  . )٣) (٢(»املكتوبة
  سبق ميكننا أن نقسم أسباب الورود إىل قسمني:ومن خالل ما 

أن يذكر سبب الورود يف احلديث: وقد ساق اإلمام البلقيين مجلة  القسم األول:
إجابة  - صلى اهللا عليه وسلم - ، ومثاهلا :األحاديث اليت ذكرها النيب)٤(من هذا القسم

  لسؤال من ذلك:
 -ى اهللا عليه وسلمصل - الذي سأل فيه النيب-عليه السالم -حديث جربيل - 

  .)٥( عن اإلسالم واإلميان واإلحسان

                                                
  )٦٩٨االصطالح (ص  وحماسن الصالح ابن مقدمة   )(١
 )، و١/١٤٧/٧٣١الة الليل (، كتاب:األذان ،باب: ص»صحيحه«متفق عليه: أخرجه البخاري يف    )(٢

 يف النافلة صالة استحباب باب: وقصرها، املسافرين ،كتاب: صالة» صحيحه« يف مسلم
  -رضي اهللا عنهما -) من حديث زيد بن ثابت١/٥٣٩/٧٨١بيته(

  )٣ ص/١ج:(والتعريف البيان   )(٣
  )٦٩٨االصطالح (ص  وحماسن الصالح ابن مقدمة   )(٤
 -أخرجه البخاري يف "صحيحه" يف كتاب اإلميان -رضي اهللا عنه -هريرةمتفق عليه من حديث أيب    )(٥

                         = 
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صلى اهللا عليه وسلم،  -للنيب  -  عليه السالم - هو سؤال جربيل  : سبب وروده 
 للناسِ، يوما بارِزا وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي كَانَ« وهو مذكور يف رواية احلديث ففيه:

اهرِيلُ فَأَتا: الَفَقَ جِبانُ م؟ .....  اِإلمي«  

، ومثال هذا  الورود يف رواية أخرى للحديث سبب يذكر أن : القسم الثاين
  : القسم

 عنها، اللَّه رضي أَسماَء عن ما اخرجه البخاري يف صحيحه من طريق فَاطمةَ، - 
ي قَالَ: قَالَتل بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسي الَ: «ووكوكَى تفَي كلَي٢(.)١( » ع(  

 كتاب يف احلديث هذا سبب ذكر وسيأيت« قال احلافظ ابن حجر عند شرحه:
  )٣(»تعاىل اهللا شاء إن عليه الكالم بقية مع اهلبة

ادبنِ وقد أخرج البخاري السبب يف املوضع الذي أشار إليه احلافظ من طريق عب 
دبع ،اللَّه ناَء عمأَس يضر ا، اللَّههنع قَالَت :ا: قُلْتولَ يسر ا اللَّهم يالٌ لا إِلَّا ملَ مخأَد 
لَيع ،ريب؟ الزقدصي،: «قَالَ فَأَتقدصالَ تي ووعى توعفَي كلَي٤(»ع(  

                                                                                                                   
يف "صحيحه" يف  )،وأخرجه مسلم١/١٩/٥٠وسلم ( عليه اهللا صلى النيب جربيل سؤال =   باب

  ) ١/٣٩/٩( واإلحسان واإلسالم اإلميان بيان باب: - اإلميان كتاب
 الرزق مادة فتنقطع يديك يف ما ومتنعي عندك ما وتشدي تدخري ال أي: »عليك فيوكى توكي ال«   )(١

  )٢٢٣/ص ٥النهاية يف غريب احلديث:( .عنك
فيها  والشفاعة الصدقة على التحريض باب -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاة   )(٢

 وكراهة اإلنفاق على احلث باب -)،وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الزكاة٢/١١٣/١٤٣٣(
  )٢/٧١٣/١٠٢٩اإلحصاء (

  )٣/٣٠٠فتح الباري :(   )(٣
وعتقها  زوجها لغري املرأة هبة باب -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اهلبة   )(٤

 وكراهة اإلنفاق على احلث باب -)،وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الزكاة٣/١٥٨/٢٥٩٠(
  )٢/٧١٣/١٠٢٩اإلحصاء (
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  الورود يف حديث آخر، ومثال هذا القسم: سبب يذكر أن القسم الثالث: 

 علَيه اُهللا صلَّى النبِي عنِ هريرةَ، أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده عن أَبِي ما - 
لَّمسالَ: «و ومصأَةُ تا املَرلُهعبو داهإِلَّا ش ١(»بِإِذْنِه(  

سببا للحديث،  - رضي اهللا عنه -فلم يذكر يف أي من طرق حديث أيب هريرة
أخرجه أبو داود  -رضي اهللا عنه - أليب سعيد اخلدري  ولكن وقع سببه يف حديث آخر

نأَبِي بسنده ع يدعقَالَ س :اَءتأَةٌ جرإِلَى ام بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع ،لَّمسو نحنو ،هدنع 
ا: فَقَالَتولَ يسر ،جِي إِنَّ اللَّهوانَ زفْوص نطَّلِ، بعنِي الْمرِبضذَاإِ ي ،تلَّينِي صفَطِّريإِذَا و 

،تملَا صلِّي وصلَاةَ يرِ صى الْفَجتح طْلُعت ،سمانُ قَالَ الشفْوصو ،هدنقَالَ ع :أَلَها فَسمع 
،ا: فَقَالَ قَالَتولَ يسر ،ا اللَّها أَملُهنِي قَورِبضإِذَا ي ،تلَّيا صهفَإِن أُتنِ قْريتوربِس قَدو 
 فَإِنها يفَطِّرنِي،: قَولُها وأَما ،»الناس لَكَفَت واحدةً سورةً كَانت لَو: «فَقَالَ: قَالَ نهيتها،
قطَلنت ،ومصا فَتأَنلٌ وجر ،ابفَلَا ش ،بِرولُ فَقَالَ أَصسر لَّى اللَّهلَ اُهللا صعهي لَّمسو ذئموي :

 أَهلُ فَإِنا الشمس، تطْلُع حتى أُصلِّي لَا إِني: قَولُها وأَما ،»زوجِها بِإِذْن إِلَّا امرأَةٌ تصوم لَا«
تيب قَد رِفا علَن ،لَا ذَاك كَادظُ نقيتسى نتح طْلُعت ،سمذَافَإِ: «قَالَ الش قَظْتيتاس 
  )٢(.»فَصلِّ

له هو:  - صلى اهللا عليه وسلم - فهنا بيان لسبب احلديث، وأن سبب ذكر النيب
  - صلى اهللا عليه وسلم - ما دار بني صفوان بن املعطل وزوجه أمام رسول اهللا

                                                
تطوعا  زوجها بإذن املرأة صوم باب -أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح   )(١

 مواله مال من العبد أنفق ما باب: -)،وأخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الزكاة٧/٣٠/٥١٩٢(
)٢/٧١١/١٠٢٦ (  

زوجها  إذن بغري تصوم املرأة باب -أخرجه أبو داود يف السنن يف كتاب الصوم   )(٢
) رجاله ٤٦٢/ص ٨)،وإسناده صحيح، وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري:(٢/٣٣٠/٢٤٥٩(

  رجال الصحيح، ورد إعالل البزار للحديث.
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وميكن تقسيم أسباب الورود حبيثيات أخرى، كأن يقسم باعتبار الصياغة فيكون  
  ، وما سببه حادثة  قسم ،إىل غري ذلك. ما سببه سؤال قسم

قد تتعدد أسباب الورود لقصة واحدة ،وقد تتعدد  ثانيا: تعدد أسباب الورود:
  لتعدد القصة:

أَنَّ عمر بن اخلَطَّابِ رضي اللَّه  عنهما اهللا رضي عمر ابن حديث: فمثال األول
رضِ احلجازِ، وكَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه عنهما: أَجلَى اليهود، والنصارى من أَ

لَّها لهلَيع رظَه نيح ضاَألر تكَانا، وهنم ودهالي اجرإِخ ادأَر ربيلَى خع را ظَهلَم لَّمسو 
راد إِخراج اليهود منها، فَسأَلَت اليهود ولرسوله صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وللْمسلمني، وأَ

الَ رسولَ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ليقرهم بِها، أَنْ يكْفُوا عملَها، ولَهم نِصف الثَّمرِ، فَقَ
 :لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولُ اللَّهسر مبِ«لَه كُمرقانئْنا شم كلَى ذَلا ع١(.»ه(   

 اللَّه رضي عمر ابنِ عنِ حديث من البخاري رواه ما )٢( سببه أن حجر ابن أفاد
 رسولَ  إِنَّ: فَقَالَ خطيبا، عمر قَام عمر، بن اللَّه عبد خيبر أَهلُ فَدع لَما: قَالَ عنهما،

لَّ اللَّهاُهللا ىص هلَيع لَّمسلَ كَانَ وامع ودهي ربيلَى خع ،هِمالوقَالَ أَمو» :كُمرقا نم كُمأَقَر 
إِنَّ »اللَّهو دبع اللَّه نب رمع جرإِلَى خ هالم ،اكنه يدفَع هلَيع نلِ، ماللَّي تعفَفُد اهدي 

الَهرِجو، سلَيا ولَن اكنه ودع ،مهرغَي ما هنودا عنتمهتو قَدو تأَير  ..... مالََءهإِج
  )٣( احلديث.

                                                
 ما أقرك: األرض رب قال إذا باب -أخرجه البخاري يف "صحيحه" يف كتاب احلرث واملزارعة   )(١

صحيحه يف  يف ) ،ومسلم٣/١٠٧/٢٣٣٨تراضيهما ( على فهما معلوما، أجال يذكر ومل اهللا، أقرك
  )١٥٥١ /٣/١١٨٧والزرع:( الثمر من ءجبز واملعاملة املساقاة باب -كتاب املساقاة

  )٣٢٨/ص ٥فتح الباري: (   )(٢
أخرجتك  شئت إذا املزارعة يف اشترط إذا باب -أخرجه البخاري يف "صحيحه" يف كتاب الشروط   )(٣

)٣/١٩٢/٢٧٣٠.(  
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 فيه يل وقع وقد إياهم، عمر إجالء يف السبب حصر يقتضي ال وهذا« قال ابن حجر: 
 :آخران سببان

 وجد حىت عمر زال ما :قال عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن الزهري رواه :أحدمها

من :فقال ،"دينان العرب جبزيرة جيتمع ال :"قال أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الثَّبت 

 أخرجه .فأجالهم مجليِكم، فإين وإال له، أُنفذْه به فليأت عهد ).الكتابني  أهل من له كان

  )١( وغريه. شيبة أيب ابن
 كَانَ حتى قال يسار بن بشري طريق من املدينة أخبار يف شبة بن عمر رواه ثانيهما:

رمع يضر اللَّه ،هنع كَثُرالُ ومي الْعي فدأَي نيملسا الْموقَولَى ولِ عمضِ، علَى الْأَرفَأَج 
رمع يضر اللَّه هنع ودهامِ، إِلَى الْيالش مقَسالَ والْم نيب نيملسمِ. إِلَى الْمو٢(الْي.(  

  . )٣( » إخراجهم يف علة جزء األشياء هذه من كل يكون أن وحيتمل«  قال ابن حجر: 

 وقَارِبوا سددوا: «قَالَ وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي عنِ عائشةَ، حديثُ: ومثال الثاين
 أَنا، وال: «قَالَ اللَّه؟ رسولَ يا أَنت والَ: قَالُوا »عملُه اجلَنةَ أَحدا يدخلُ ال فَإِنه ، وأَبشروا

                                                
عتبة  ،وقد أخرجه يف  بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن مل أقف عليه يف ابن شيبة من طريق الزهري،   )(١

 ابنِ عنِ الزهرِي، عنِ معمرٍ، ) عن٤/١٢٥/٧٢٠٨باب اخلرص : ( -صنف يف كتاب الزكاةامل
 »شطْرها ولَهم فيها، يعملُوا أَنْ علَى الْيهود إِلَى خيبر دفَع وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي أَنَّ: «الْمسيبِ

 أُخبر ثُم عمر، خلَافَة من وصدر بكْرٍ، وأَبو وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ ذَلك ىعلَ فَمضى: قَالَ
رمأَنَّ ع بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسي: قَالَ وف هعجي والَّذ اتم يهلَا: «ف عمتجضِ يازِ بِأَرجأَ الْحو 

 من عهد عنده كَانَ من: فَقَالَ الثَّبت، علَيه وجد حتى ذَلك عن فَفَحص ،»دينان الْعربِ بِأَرضِ
ضعيف ، وإسناده »فَأَجلَاهم: «قَالَ مجليكُم فَإِني وإِلَّا بِه، فَلْيأْت وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولِ

  إلرساله.
  .إلرساله ضعيف وإسناده )١٨٨/ص ١أخرجه عمر بن شبة يف تاريخ املدينة:(ج   )(٢
  )٣٢٨/ص ٥فتح الباري: (   )(٣
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  . )١( »ورحمة بِمغفرة اللَّه يتغمدنِي أَنْ إِلَّا 

 من وهو ،)٢(سبب  اللِّباس كتاب يف احلديث هذا قال ابن حجر :"مضى لنحو
 علَيه اللَّه صلَّى النبِي أَنَّ عائشةَ عن سلَمةَ، أَبِي عن الْمقْبرِي، سعيد أَبِي نِب سعيد طَرِيقِ
لَّمسكَانَ و جِرتحا يريصلِ حلِّي بِاللَّيصفَي هلَيع طُهسبيي وارِ فهالن سلجفَي هلَيلَ ععفَج 
اسلُّونَ النصي هلَيع هلَاتى بِصتوا حلَ كَثُرفَأَقْب هِملَيا «فَقَالَ: عا يهأَي اسالن كُملَيع نم 

  )٣(» تطيقُونَ  بِما الْأَعمالِ

 أيب حديث من حبان ابن عند وهو )٤( آخر سببٍ على له قال ابن حجر: ووقفت
 أَصحابِه من رهط علَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ مر :قال عنه اهللا رضي هريرة
مهكُونَ وحضفَقَالَ ي :»ونَ لَولَمعا تم لَمأَع مكْتحيلًا لَضقَل متكَيلَبا وريكَث« اهرِيلُ فَأَتجِب 
 وقَارِبوا سددوا«: فَقَالَ إِلَيهِم فَرجع: قَالَ عبادي تقَنطُ لم لَك يقُولُ اللَّه إِنَّ: فَقَالَ

  . )٥( » وأبشروا

  : ثالثا: كيف يتعامل مع اختالف الروايات الواردة يف السبب
 ما غري صرحيا سببا الروايتني من كل وذكرت واحد حديث يف روايتان جاءت إذا

                                                
العمل  على واملداومة القصد باب -أخرجه البخاري يف "صحيحه" يف كتاب الرقاق   )(١

)٨/٩٨/٦٤٦٧ (  
  )١١/٣٠٠فتح الباري:(   )(٢
 /٧/١٥٥وحنوه ( احلصري على اجللوس باب -يف كتاب اللباس أخرجه البخاري يف "صحيحه"   )(٣

٥٨٦١ (   
  )١١/٣٠٠فتح الباري:(   )(٤
)،وإسناده صحيح،وقد ١/٣١٩/١١٣( -كما يف اإلحسان -أخرجه ابن حبان يف صحيحه   )(٥

 فتح يف حجر ابن احلافظ عند احلديث ورود استفدت هذا النقل عن طريق حبث: أسباب
  )٩١ ص:(الباري
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  :)١(فيهما نظر األخرى تذكره 

 االعتماد فحكمها صحيحة، غري ألخرىوا صحيحة إحدامها تكون أن فإما  -١
  .الصحيحة غري األخرى ورد السبب، بيان يف الصحيحة على

 ويده، لسانِه من املُسلمونَ سلم من املُسلم« مثاله: حديث عبد اهللا بن عمرو: 
اجِراملُهو نم رجا هى مهن اللَّه هن٢( »ع(  

  رود:فلهذا احلديث سببان للو

دباِهللا األول: يف إحدى روايات احلديث عن ع نرِو بمنِ عاصِ، بإِنَّ: قال الْع 
 سلم من: «قَالَ خير؟ الْمسلمني أَي وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولَ سأَلَ رجلًا

  »ويده لسانِه من الْمسلمونَ

 أسلم املسلمني أي اهللا رسول يا قلت قال ذر أيب متام بسنده عنما أخرجه  الثاين:
  )٣ويده"( لسانه من الناس سلم من ؟قال

  فهنا نعتمد الرواية الصحيحة يف بيان السبب ونطرح الضعيفة.

 األخرى، دون مرجح إلحدامها ولكن صحيحة كلتامها تكون أن وإما -٢
 إحدامها تكون أن رجوحة، واملرجحامل دون بالراجحة السبب بيان يف نأخذ أن فحكمها

                                                
  )١١٦/ص ١القرآن:(ج  علوم يف العرفان تفدت القسمة مما ذكره العالمة الزرقاين يف مناهلاس   )(١
 من املسلمون سلم من املسلم: باب -متفق عليه: اخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب اإلميان   )(٢

 وأي اإلسالم تفاضل بيان باب - صحيحه يف كتاب اإلميان يف )،ومسلم١١/١١/١٠ويده ( لسانه
  -رضي اهللا عنهما -) من حديث عبد اهللا بن عمر١/٦٥/٤٠أفضل:( أموره

 :دمشق )،ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ٢/٥٩/١١٣٨أخرجه متام يف فوائده يف :(   )(٣
 بن وإسناده ضعيف: فيه: عمرو بن عبد الرمحن بن دحيم، مستور، وفيه: بقية )٢٤٤ص/٤٦(

)،ومل ٧٣٤ /ترمجة:١٢٦ا يف التقريب (ص كم -الضعفاء عن التدليس كثري صدوق الوليد، وهو:
  يصرح بالتحديث هنا يف طبقات اإلسناد.
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  .األخرى راوي دون للقصة مشاهدا إحدامها راوي يكون أن أو األخرى، من أصح 

 ولكن األخرى على إلحدامها مرجح وال صحيحة كلتامها تكون أن وإما -٣
 الظاهر ألنه السبب تعدد على األمر حنمل أن الصورة هذه معا، فحكم ما األخذ ميكن
  .)١( األسباب تعدد من مانع ال: حجر ابن قال. همينع مانع وال

 وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النبِي عنِ  جابر بسنده عن شيبة أيب ابن ما أخرجه مثاله:
  )٢( »طَيبها وتنصع خبثَها تنفي كَالْكريِ الْمدينةُ: « قَالَ

  :للورود سببان احلديث فلهذا

 رسولَ بايع أَعرابِيا أَنَّ: اللَّه عبد بنِ جابِرِ ه البخاري بسنده عنما أخرج: األول
لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسلَى والَمِ، عاِإلس ابفَأَص ابِيراَألع كعو ،ةيندى بِالْمفَأَت ابِيراَألع 
 اللَّه رسولُ فَأَبى بيعتي، أَقلْنِي اللَّه، رسولَ يا: فَقَالَ وسلَّم، هعلَي اُهللا صلَّى اللَّه رسولِ إِلَى

 بيعتي، أَقلْنِي: فَقَالَ جاَءه ثُم فَأَبى، بيعتي، أَقلْنِي: فَقَالَ جاَءه ثُم وسلَّم، علَيه اُهللا صلَّى
 كَالكريِ، املَدينةُ إِنما: «وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اللَّه رسولُ قَالَفَ اَألعرابِي، فَخرج فَأَبى،
  )٣(»طيبها وينصع خبثَها، تنفي

 رضي ثَابِت بنِ زيد عن يزِيد، بنِ اللَّه عبد عن بسنده البخاري أخرجه الثاين: ما
اللَّه هنا: {عفَم ي لَكُمف نيقافنِ املُنيئَت٨٨: النساء} [ف [عجر اسن نابِ محأَص بِيالن 

 وفَرِيق اقْتلْهم،: يقُولُ فَرِيق: فرقَتينِ فيهِم الناس وكَانَ أُحد، من وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى
                                                

  )٥٣١/ص ٨فتح الباري:(ج   )(١
 /٦/٤٠٦وفضلها ( املدينة يف ذكر ما -أخرجه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف يف كتاب الفضائل   )(٢

  ) ،وإسناده صحيح.٣٢٤٢٦
البيعة  استقال مث بايع من باب -اب األحكاممتفق عليه: أخرجه البخاري يف صحيحه يف كت   )(٣

خبثها  تنفي املدينة باب -احلج يف صحيحه يف كتاب )،ومسلم٩/٧٩/٧٢١١(
)٢/١٠٠٦/١٣٨٣(  
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 تنفي طَيبةُ إِنها: «وقَالَ] ٨٨: النساء} [فئَتينِ نافقنياملُ في لَكُم فَما: {فَنزلَت الَ،: يقُولُ 
  )٢)(١(»الفضة خبثَ النار تنفي كَما اخلَبثَ

  فحكمها معا ما األخذ ميكن وال مرجح وال صحيحة كلتامها تكون أن وإما -٤
  التوقف، ومل أقف له على مثال حىت أورده يف هذا البحث.

  
  

  

  

  

  
  

  

  
   

                                                
 واهللا فئتني املنافقني يف لكم فما{ باب -متفق عليه: أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري   )(١

 تنفي املدينة باب -احلج حه يف كتابيف صحي )،ومسلم٤٥٨٩ /٦/٤٧(} كسبوا مبا أركسهم
  )١٣٨٤ /٢/١٠٠٦خبثها (

  )١٢٠/ص١ج :(العرفان ومناهل )٥٤ ص:(احلديث ورود أسباب يف اللمع   )(٢
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  املطلب الثالث 
  من مثرات معرفة أسباب الورود:

لثمرات الورود فوائد  متعددة نذكر بعضا منها على وجه االختصار ال 
  االستيعاب فمنها:

معرفة سبب الورود طريق لفهم معاين األحاديث ؛ذلك أن العلم بالسبب يورث  -  ١
  العلم باملسبب.

املشكل، وتعيني املبهم، وبيان امل، من خالل معرفة سبب الورد ميكن إيضاح  -  ٢
  ودفع توهم اخلصوص، ودفع توهم العموم أو اإلطالق.

ألسباب الورود دور حاسم يف دفع املشقة وبيان أوجه اليسر والسماحة يف الشرع  -  ٣
  احلنيف.

ألسباب الورود دور حاسم يف دفع غائلة الغلو الذي أودي بكثري من اجلماعات  -  ٤
  اقت الدماء املعصومة وسعت يف األرض فسادا.املتطرفة أن ار

ألسباب الورود دور أيضا يف دفع جمازفات مدعي التنوير حتت الفتات احلرية  - ٥
  املنفلتة.

أي  - عنه وحيدث« وقد نبه اإلمام الشافعي إىل أمهية العلم بأسباب الورد فقال:
 فيدله املسألة يدرك ومل جوابه أدرك قد احلديث الرجل - عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .)١(»اجلواب عليه خيرج الذي السبب مبعرفته اجلواب، حقيقة على

 حيصل وال ، أسباب على وقعت األحاديث من كثري « : وقال اإلمام الشاطيب
  . )٢( »ذلك  مبعرفة إال فهمها

                                                
  )٢١٣/ص١الرسالة:(  )(١
  )١٥٥ ص/٤ج( املوافقات  )(٢
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  املطلب الرابع 
 .حتديد مفهوم الغلو

لفظة الغلو ومشتقاا تدور على بالرجوع إىل معاجم اللغة يظهر لنا أن  : الغلو لغة
الغني واالم واحلرف املعتل أصل صحيح يدل «معىن جماوزة احلد والقدر، قال ابن فارس: 

نقول غال يف الدين غلوا تشدد وتصلب حىت جاوز  ،على ارتفاع وجماوزة قدرٍ
 )١(.»احلد

أصل الغالء : االرتفاع وجمـاوزة القدر يف كـل شيء ، «وقال ابن منظور: 
أال ال تغالوا  «ال : غاليت صداق املرأة أي أغليته ، ومنه قول عمر رضي اهللا عنه : يق

. أي ال تبالغوا يف  )٢( »ال تغالوا يف صدق النساء«ويف رواية :  »يف صدقات النساء 
  ) ٣( . »كثرة الصداق

أن الغلو يدل على االرتفاع والزيادة وجماوزة احلد الطبيعي أو  : فنخلص مما سبق
  .عتاد امل

  أهل العلم بعبارات متعددة منها: الغلوشرعا: عرفه

الغلو يف الدين: اإلفراط فيه كما أفرطت اليهود والنصارى يف «قال القرطيب: 
   )٤( .»النصارى قوهلم: إنه إلهعيسى قوهلم: ليس ولد رشدة، وغلو عيسى، غلو اليهود يف 

                                                
  )٣٨٧/ص ٤معجم مقاييس اللغة:(ج  ) (١
) ، ٢١٠٦/ ح: ٤٤٤/ص ٣(جباب الصداق  -أخرجه أبو داود يف السنن يف كتاب النكاح  ) (٢

) ١١١٤/ح:٤١٤/ص ٢باب ما جاء يف مهور النساء :(ج -والترمذي يف السنن يف كتاب النكاح
  وقال عقيه : حسن صحيح.

  )١٣١/ص ١٥لسان العرب (ج  )(٣
  )٢٥٢/ص ٦تفسري القرطيب (ج   ) (٤
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تصلب وتشدد حىت : غلواوغال يف الدين ، احلد جتاوز: الغلو « : وقال املناوي 
الغلو يف الدين أن يظهر املتدين ما يفوت  «وعرفه الطاهر بن عاشور: ، )١(.» جتاوز احلد

الغلو يف الدين هو جماوزة حد  «وعرفه اجلصاص بقوله:،  )٢.(»احلد الذي حدد له الدين
  )٣(»احلق فيه

اللغة نلحظ أن التعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي ، ففي  :ومما سبق
فمحمول على ااوزة يف أمر من  :وأما يف الشرع ،حممول على عموم ااوزة والزيادة

  واالعتقادات). ،واألقوال،أمور الدين من (األعمال 

  

  

  
  

  

  

  
   

                                                
  )٢٥٣التوقيف على مهمات التعاريف:(ص   ) (١
  )٥١/ص ٦التحرير والتنوير:(   )(٢
  )٢٨٢/ص ٣أحكام القرآن:(ج  ) (٣
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  الدراسة التطبيقية 

  »جتامعهوهم وال املشركني تساكنوا ال:« دراسة حديث 
  األحاديث الواردة يف املسألة:

 حسانَ، بن يحيى حدثَنا سفْيانَ، بنِ داود بن محمد دثَناح وقال أبو داود: - 
 حدثَنِي جندبٍ، بنِ سمرةَ بنِ سعد بن جعفَر حدثَنا داود، أَبو موسى بن سلَيمانُ أَخبرنا
بيبخ نانَ، بملَيس نع انَ أَبِيهملَينِ سةَ، برمس نةَ عرمنِ سبٍ، بدنا جأَم دعولُ قَالَ بسر 

لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمسو» :نم عامج رِكشالْم كَنسو هعم هفَإِن ثْلُه١(»م (  
                                                

: برقم) ٤٨/  ٣( الشرك بأرض اإلقامة يف باب ، اجلهاد كتاب"  سننه" يف داود أبو أخرجه   )(١
  .به)  ٢٧٨٧(

/  ٧( ويف حسان، بن حيىي طريق من) ٧٠٢٣: (برقم) ٢٥١/  ٧" (الكبري" يف الطرباين وأخرجه
 بن سعد بن جعفر  عن كالمها: ، خبيب بن إبراهيم بن حممد  طريق من)  ٧٠٢٤: (برقم) ٢٥١
  .أوله يف بزيادة ، به مسرة،

/  ٢( جتامعوهم وال املشركني تساكنوا ال ، الفيء قسم كتاب"  مستدركه" يف احلاكم وأخرجه
 عليه يؤخد األسري باب ، السري كتاب" السنن الكربى" يف البيهقي وعنه ،) ٢٦٤٢: (برقم) ١٤١
: برقم) ٤٢٠/  ١٠" (مسنده" يف والبزار) ١٨٤٢٠: (برقم) ٢٤٠/  ٧( يهرب ال أن العهد

ثالثتهم(احلاكم،والبزار )  ٦٩٠٥: (برقم) ٢١٧/  ٧" (الكبري" يف والطرباين ،)٤٥٦٩(
  .به ، مسرة عن ، احلسن عن ، قتادة عن ، مهام عن ، إدريس بن إسحاق طريق من  ،والطرباين)

 على: وزاد الذهيب ووافقه ، يخرجاه ولَم ، لْبخارِيا شرط علَى صحيح حديثٌ هذَا: احلاكم وقال
  .ومسلم البخاري شرط
 إال مهام عن وال مهام، إال مسرة عن احلسن عن قتادة، عن رواه، نعلم ال احلديث وهذا: البزار وقال

  .أرضهم يف تساكنوهم ال قال أنه ومعناه إدريس بن إسحاق
 ثنا التميمي، أمحد بن اهللا عبد بن عمر حدثنا) ١٥٨ ص/١ج(:أصبهان تاريخ يف نعيم أبو وأخرجه

 احلسن، عن قتادة، عن مهام، عن امللك، عبد بن حممد ثنا سيار، بن إسحاق ثنا الشعراين، العباس أبو
 فمن جتامعوهم، وال املشركني، تساكنوا ال: «قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن: بلفظ مسرة، عن

  .»ثلهمم فهو جامعهم أو ساكنهم
                         = 
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 عن ، إِسماعيلَ عن ، معاوِيةَ أَبو نا ، السرِي بن هناد قال أبو داود: حدثَنا -  
 خثْعم إِلَى سرِيةً وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ بعثَ:  قَالَ اِهللا عبد بنِ جرِيرِ عن ، قَيسٍ

، مصتفَاع اسن مهنم ودجبِالس ، عرفَأَس يهِملُ فلَغَ:  قَالَ الْقَتفَب كذَل النلَّى بِياُهللا ص 
هلَيع لَّمسو ، رفَأَم ملَه فقْلِ بِنِصقَالَ ، الْعا:  ورِيٌء أَنب نمٍ كُلِّ ملسم يمقي نيرِ بأَظْه 

نيرِكشا:  قَالُوا ، الْمولَ يساِهللا ر ما لَا:  قَالَ ؟ لايرا تماهارن .  
  ) ١( جرِيرا يذْكُروا لَم وجماعةٌ الْواسطي، وخالد ومعمر هشيم واهر: داود أَبو قَالَ 

                                                                                                                   
 التقريب يف كما -»لني فيه:« داود أبو موسى بن وسليمان: فيه ضعيف، داود أيب =   وإسناد

/ ١٤٠ ص:(التقريب يف كما -»بالقوي ليس: « مسرة بن سعد بن وجعفر) ٢٦١٧/ ٢٥٥ ص:(
:« خبيب:وابنه ،-)٢٥٢/٢٥٦٩ ص:( التقريب يف كما -»مقبول: «  مسرة بن ،وسليمان) ٩٤١
  -)١٩٢/١٧٠٠ ص:( التقريب يف كما - »جمهول

: وهو أمحد، بن اهللا عبد بن عمر: فيه ، ضعيف بإسناد أصبهان تاريخ يف نعيم أيب عند متابعة وله
 بن حممد بن أمحد: الشعراين،وهو العباس أبو وفيه ،  -)١/٤٢١/٨٠٤( أصبهان تاريخ -مستور
 طريقيه بكال حلديثوا  -)١/١٥٨/١٣١( أصبهان تاريخ -أيضا مستور: وهو الزاهد، جعفر
  .لغريه حسن

  :وجوه ثالثة من عنه واختلف خالد أيب بن إمساعيل يرويه احلديث   )(١
  .به جرير، عن قيس، عن ، عنه:األول الوجه
  .به ، الوليد خالد عن قيس، عن ، عنه :الثاين الوجه
  .مرسال قيس، عن ، عنه :الثالث الوجه
  :األول  الوجه ختريج
: برقم) ٣٤٨/  ٢(  بالسجود اعتصم من قتل عن النهي باب ، اجلهاد كتاب " سننه" يف داود وأبو

 جاء ما باب ،. وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن السري أبواب"  جامعه" يف ،والترمذي) ٢٦٤٥(
 ص":(الكبري العلل" ويف ،)١٦٠٤: (برقم) ٢٥٢/  ٣( املشركني أظهر بني املقام كراهية يف

  .به ، معاوية أيب عن هناد، عن كالمها) ٤٨٣: ح/٢٦٤
. حازم أيب بن قيس عن الصحيح: فقال احلديث، هذا عن حممدا سألت: العلل يف عقيه الترمذي قال

 أيب بن إمساعيل عن،  أرطاة بن احلجاج عن احلديث هذا روى سلمة بن محاد فإن: له قلت مرسل
  .حمفوظا يعده فلم،   جرير عن،  حازم أيب بن قيس عن،  خالد

                         = 
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 إمساعيل، عن أرطأة، بن احلجاج طريق من) ٢٢٦٢: (برقم) ٣٠٣/  ٢" (الكبري" يف والطرباين =    
  »ديارهم يف املشركني مع أقام ممن الذمة برئت: «بلفظ ، به
 ، به إمساعيل، عن عمر، بن صاحل طريق من) ٢٢٦٥: (برقم) ٣٠٣/  ٢" (الكبري" يف والطرباين  

  .بنحوه
  :الثاين الوجه ختريج  
" املشكل" يف ،والطحاوي اخلطاب بن عمر عن) ٩١ ص" (الديات" يف عاصم أيب ابن أخرجه  

: برقم) ١١٤/  ٤" (الكبري" يف والطرباين ، داود أيب بن إبراهيم عن) ٣٢٣٣: ح/٢٧٤ ص/٨ج(
 أيب بن اخلطاب، و إبراهيم بن ثالثتهم:( عمر مقالص، بن العزيز عبد بن عمر طريق من) ٣٨٣٦(

 إمساعيل عن غياث، بن حفص ،عن عدي بن يوسف عن مقالص) بن العزيز عبد بن داود،و عمر
  .بنحوه ، به الوليد، بن خالد عن حازم، أيب بن قيس عن خالد، أيب بن

  :الثالث الوجه ختريج  
 يف جاء ما باب ،. وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن السري أبواب"  جامعه" يف الترمذي أخرجه  

 عن عبدة، حدثنا: قال هناد حدثنا) ١٦٠٥: (برقم) ٢٥٢/  ٣( املشركني أظهر بني املقام كراهية
 ، معاوية أيب طريق من احلديث على بلفظه وأحال ، به حازم، أيب بن قيس عن خالد، أيب بن إمساعيل

  .قيس عن
 قيس عن: قالوا إمساعيل أصحاب وأكثر.: مسرة عن الباب ويف. أصح وهذا جرير عن فيه يذكر ومل  

 محاد ورواه. جرير عن فيه يذكروا ومل سرية بعث وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن ازم،ح أيب بن
 أيب حديث مثل جرير عن قيس، عن خالد، أيب بن  إمساعيل عن أرطاة، بن احلجاج عن سلمة، بن

  .مرسل وسلم عليه اهللا صلى النيب عن قيس حديث الصحيح: يقول حممدا ومسعت. معاوية
: برقم) ٦٣/  ٨(  حديدة بغري القود باب ، والقود القسامة كتاب"  اتىب" يف النسائي وأخرجه  

 إمساعيل، عن ،- األمحرِ حيان بن سليمان -خالد أبو حدثنا: قال العالء، بن حممد أخربنا) ٤٧٨٠(
  .بنحوه ، به
 الْخطَإِ قَتلِ أَنواعِ في رةالْكَفَّا وجوبِ في جاَء ما باب ، القسامة كتاب" الكبري سننه" يف والبيهقي  

  .بنحوه به، خالد، أيب بن إمساعيل عن معاوية، بن مروان أخربنا) ١٦٤٧٠: (برقم) ١٣٠/  ٨(
  مصر يف املسلمني مع والنصارى اليهود جيتمع ال قال من ، السري كتاب" مصنفه" يف شيبة أيب وابن  

  .خمتصرا ل، به،إمساعي عن وكيع، حدثنا)  ٣٢٩٩٧: (برقم) ٤٨٦/  ٦(
: برقم) ٣٤٨/  ٧( وبعوثه وسلم عليه اهللا صلى النيب كتب يف ذكر ما ، املغازي كتاب ويف    

  .بنحوه ، به إمساعيل، عن،  سليمان بن الرحيم عبد عن) ٣٦٦٣٠(
                         = 
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:  قَالَ ، الْمعتمر حدثَنا:  قَالَ الْأَعلَى عبد بن محمد أَخبرنا قال النسائي:و -  
تعمس زهب نيمٍ بكثُ حدحي نع أَبِيه ، نع هدقَالَ ج  :ا:  قُلْتي بِيا ، اِهللا نم كتيأَت 

 لَا امرأً كُنت وإِني ، دينك آتي ولَا آتيك أَلَّا يديه لأَصابِعِ عددهن من أَكْثَر حلَفْت حتى
 ربك بعثَك بِما وجلَّ عز اِهللا بِوجه أَسأَلُك وإِني ، ورسولُه اُهللا علَّمنِي ما إِلَّا شيئًا أَعقلُ
 أَسلَمت:  تقُولَ أَنْ:  قَالَ ؟ الْإِسلَامِ آيات وما:  قُلْت:  قَالَ.  بِالْإِسلَامِ:  قَالَ ؟ إِلَينا

 علَى  مسلمٍ كُلُّ ، الزكَاةَ ؤتيوت ، الصلَاةَ وتقيم وتخلَّيت ، وجلَّ عز اِهللا إِلَى وجهِي
 أَو عملًا أَسلَم بعدما مشرِك من وجلَّ عز اُهللا يقْبلُ لَا ، نصريان أَخوان محرم مسلمٍ
فَارِقي نيرِكشإِلَى الْم نيملس١( . الْم(  

                                                                                                                   
 عن،  أيب حدثنا،  منري ابن حدثنا)٧٦٦ ص/٢ج( يف احلديث غريب يف احلريب ابراهيم =   وأخرجه  

  .خمتصرا ، به،  إمساعيل
 عددا أكثر أرسله من لكون اإلرسال وجه وهو الثالث الوجه رجحان يظهر اخلالف  يف وبالنظر  

 وأبو حامت وأبو البخاري باألئمة حدا  ما هذا وعل ، الوجوه باقي من الصفة يف أرجح هو من وفيهم
/ ٣ ج:(حامت أيب ناب علل .حازم أيب بن قيس إىل إرساله  تصحيح إىل والدارقطين والترمذي داود،

 ج:(احلبري والتلخيص ،)٣٣٥٥: س/٤٦٤ ص/١٣ ج:(الدارقطين وعلل ،)٩٤٢: س/٣٧٠ ص
  )٢١٨ ص/ ٤

: برقم) ٨٢/  ٥( وجل عز اهللا بوجه سأل من باب ،.  الزكاة كتاب يف" اتىب" يف النسائي أخرجه   )(١
  .به)  ٢٥٦٧(
/  ٤( القيامة يوم أفواج ثالثة حيشرون الناس ، األهوال كتاب يف" مستدركه" يف احلاكم وأخرجه  

 باب ، الزكاة كتاب يف" اتىب" يف النسائي و عاصم، بن علي طريق من)٨٧٨٤: (برقم) ٥٦٥
 احلدود أبواب  يف "سننه" يف ماجه وابن معتمر، طريق من) ٢٤٣٦:( برقم) ٤/  ٥( الزكاة وجوب

 عاصم، بن علي:(ثالثتهم أسامة، أيب  طريق من) ٢٥٣٦: (برقم) ٥٧٥/  ٣( دينه عن املرتد باب ،
  »خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا: «عقبه احلاكم وقال .به ، ز عن) أسامة وأبو ومعتمر،

": الديوان" يف الذهيب قال كما وهو فيه، خمتلف ز بن حكيم :  فيه ، حسن النسائي وإسناد  
 ابن وقال) ٦٦٦/ ٥٤ ص:(الديوان)١٢٨/٧٧٢ ص:(التهذيب تقريب. احلديث حسن صدوق

  "معروف ثابت وإسناده صحيح حديث: الرب عبد
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الكقر إىل ديار اإلسالم  ، غري أن  جموع األحاديث السابقة حتث على مفارقة ديار 
فرقة من الغالة  استندت إىل ظواهر هذه األحاديث فحكمت بكفر من مل يهاجر لديار 
اإلسالم مع استحالل الدماء  وختريب العمران  دون رعاية ألسباب ورود احلديث واليت 

را أا عتماد مجاعات متطرفة تدعي زواتزيل اللبس واإلشكال، وألمهية هذه القضية و
    متثل الصورة احلقة لإلسالم سأتعرض للقضية بالتفصيل فيما يلي:

  حكم إقامة املسلم يف دولة الكفر:

  اختلف يف هذه املسألة على ثالثة مذاهب:

 دار يفمذهب الغالة: والذين قالوا بأن اإلقامة حرام، وأن املقيم  املذهب األول:
» أبو احلسن األشعري« مام أهل السنةاخلروج، وهذا نسبه إ إال يسعه ال كافر الكفر

 إال يسعه ال كافر فهو الكفر دار يف أقام من )أن١( األزارقة وزعمت «لألزارقة ، فقال: 
  )، وأذاعته وطبقته مجاعات معاصرة أساءت لإلسالم .٢» (اخلروج

  وهلم أدلة على دعواهم:
 ال ثُم بينهم شجر فيما وكيحكِّم حتى يؤمنونَ ال وربك فَال «قوله تعاىل: - 

  .) ٣( »تسليماً ويسلِّموا قَضيت مما حرجاً أَنفُِسهِم في يجِدوا

وجه الداللة من اآلية: أا نفت اإلميان عن الذي يبتغي منهجا غري اإلسالم ، 
                                                

 عليها فغلبوا األهواز اىل البصرة من نافع مع خرجوا الذين األزرق بن نافع أصحاب هم: األزارقة   )(١
 ذه عماله وقتلوا الزبري بن اهللا عبد أيام يف وكرمان فارس بلدان من وراءها وما كورها وعلى

 اخلوارج، بني اخلالف أحدث من أول نافع وكان...  اخلوارج أمراء من نافع عم وكان النواحي،
 مل من وأكفر دينه، على له موافقا كان وإن بعسكره اللحوق عن القعدة من الرباءة أظهر انه وذلك
   )١٨٥ ص/١ ج:(للسمعاين األنساب. عسكره قصد من امتحان أصحابه على وأوجب اليه، يهاجر

  ) ٨٨/ ١:( مينياإلسال مقاالت   )(٢
  ٦٥: النساء   )(٣
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غري اإلسالم وهذا  والذي خيتار اإلقامة يف بالد الكفر ،والتجنس جبنسيتهم خيتار منهجا 
  )١كفر. (

ويناقش هذا: أن الذي يقيم يف تلك البالد ليس بالضرورة راضيا ألحكامها فقد 
  يكون مضطرا.

أَولياَء  .....  وعدوكُم عدوي تتخذُوا لَا آمنوا الَّذين أَيها يا «قوله تعاىل: : ثانيا
 بعضهم أَولياَء والنصارى الْيهود تتخذُوا لَا آمنوا الَّذين اأَيه يا «) ، وقوله تعاىل:٢»(اآلية

) ، وقوله ٣»(الظَّالمني الْقَوم يهدي لَا اللَّه إِنَّ منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن بعضٍ أَولياُء
  ) ٤»(الْمؤمنِني ...  دون من أَولياَء الْكَافرِين تتخذُوا الَ آمنوا الَّذين أَيها يا «تعاىل:

 أولياء الكافرين اختاذ عن املؤمنني ى -سبحانه -أن اهللا  وجه الداللة من اآليات:
 ذلك فعل من أن وأخرب منهم، خائفني كانوا وإن املؤمنني، دون من وأصحاباً وأصدقاء

 اآلخرة، ...  يف بالنجاة املوعودين اهللا أولياء من يكون ال :أي شيء، يف اهللا من فليس

                                                
نسب بعض الباحثني هذا القول لفضيلة الشيخ :" رشيد رضا" وهذا تدليس يف النقل عن الشيخ ،    )(١

وذلك أن الشيخ أفىت بذلك ال على إطالقه بل يف سؤال ورد إليه من احلزب التونسي فيمن ينطوي 
ملباديء اإلسالم واستحالل للحرام  حتت قانون التجنس الفرنسي ،وما يترتب عليه من اهدار

،واعتداء على بالد املسلمني وبها مع الرضا بذلك ، فكان من أدلة الشيخ هذه اآلية ، ومن كالمه 
ومجلة القول أن املسلم الذي يقبل االنتظام يف سلك جنسية يتبدل أحكامها بأحكام « يف اجلواب:

ينظر: فتاوى الشيخ رشيد » امل معاملة املسلمنيالقرآن ، فهو من يتبدل الكفر باإلميان ، فال يع
 اإلسالمية الشريعة يف  املعاصرة وأثارها حكمها املسلمني بالد غري إىل ) ، و اهلجرة٥/١٧٥٩رضا:(
 - اإلسالمية اجلامعة -الشريعة كلية -ماجستري رسالة -عليان أبو يوسف اهللا عبد - )٧٣:(ص 

    .غزة
  ١: املمتحنة   )(٢
  ٥١:املائدة   )(٣
  ١٤٤: النساء   )(٤
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 يشك ال هذا فإن ...  طاعتهم يف ودخل م، واستدعى منعة دار يف كان إذا فكيف 
 من يستثىن وال. وسلم عليه اهللا صلى ولرسوله هللا عداوة الناس أشد من كافر، أنه مسلم
  )١املكره. ( إال ذلك

ة والتجنس جبنسيتها من أهم أسباب الوالء ، كما أنه فيه فاإلقامة يف الدولة الكافر
  )٢خضوع لنظمهم واختيارا لقوانينهم وهذا كفر. (
  ويناقش وجه الداللة من اآليات بأمرين :

 الرضى هي اليت الكاملة الوالية على » يتولَّهم ومن« :قوله يف الوالية محل األول:
 فهو ودينه مبعتقده توالهم ومن: عطية ابن قال كولذل اإلسالم، دين يف والطعن بدينهم
   .النار يف واخللود الكفر يف منهم

 يف منهم كواحد فهو أي البليغ، التشبيه على » منهم فَإِنه« : قوله تأويل الثاين:
 معتقدهم دون وحنوه العضد من بأفعاله توالهم من: عطية ابن قال. العذاب استحقاق

  ). ٣عليهم( الواقعة واملذمة املقت يف منهم فهو باإلميان إخالل وال

  :»مثْلُه فَإِنه معه وسكَن الْمشرِك جامع من«ما تقدم من حديث مسرة  - ثالثا

: أي املشركني، جامع من عد - وسلم عليه اهللا صلى - أن النيب ووجه الداللة منه:
                                                

  )١٢٢/ص ٨الدرر السنية:(ج    )(١
) قلت:  ٧٣:(ص  اإلسالمية الشريعة يف  املعاصرة وأثارها حكمها املسلمني بالد غري إىل اهلجرة   )(٢

عزا الكاتب هذا الوجه واالستدالل إىل اإلمام القرطيب يف تفسريه ،وإىل فضيلة الدكتور حممد سعيد 
جوع إىل املواضع اليت أحال عليها وغريها وجدت أن النقل فيه تدليس؛ رمضان البوطي، وعند الر

تفسري «فاإلمام القرطيب قال  هذا مشريا إىل ضعفه ، بعد أن أورد ما يفيد أنه عاص ال كافر 
، وأما البوطي فما أجرى إستدالال كهذا وإمنا انتظم يف سلك اجلمهور )٢١٧/ص ٦ج »:(القرطيب

  )٨٩/ ص ١(ج» قضايا فقهية معاصرة«كفره .  القائل بعصيان الفاعل ال
  )٢٣٠ ص/٦ج:(والتنوير ، و التحرير)٢٠٤ ص/ ٢ ج:(العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر   )(٣
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   مثلهم. فهو معهم، وسكن وخالطهم معهم اجتمع 
 واملرتل والنصرة، االجتماع، يف املشركني مع ويكون اإلسالم، يدعي فالذي

 كان إن إال اإلسالم، ادعى وإن مثلهم، كافر فهو منهم، املشركون يعده حبيث معهم،
  .)١املشركني( يوايل وال دينه، يظهر

 ألن الوجوه بعض بأن املراد باملثلية هنا هو الشبه من ويناقش هذا االستدالل:
، وليس  الشيطان تواله عنه أعرض ومن اعراضه، توجب ومواالته اهللا عدو ىعل االقبال

  ). ٢املراد هنا االشتراك يف امللة(

ومن أهل العلم من محل املراد يف احلديث على حالة خاصة وهي: إذ ا أسلم 
  ).٣الشخص املشرك فتأخرت عنه زوجته املشركة حىت بانت منه فحذر من وطئه إياها(

 أَظْهرِ بين يقيم مسلمٍ كُلِّ من برِيٌء أَنا «من حديث جرير  ما تقدم -رابعا
نيرِكشا:  قَالُوا ، الْمولَ يساِهللا ر ما لَا:  قَالَ ؟ لايرا تماهارن« .  

أن يف احلديث دليال على وجوب اهلجرة والتباعد عن ديار  ووجه االستدالل منه:
الذي إذا أوقد فيه نارا ال يراها املشركون ، واألمر باهلجرة الكفر  وليرتل باملوضع 

متوجه ملن أسلم من أهل تلك البالد، فالنهي أشد ملن كان من بالد املسلمني وأرد أن 
يهاجر إىل بالد الكفر وحيمل جنسيتها ويدين بوالئها ويلتزم أحكامها، ويفضلها على 

  ). ٤أحكام اهللا وهذا كفر(
                                                

  )١٦٣ ص/٨ ج(، و)١٤٢ ص/٨ ج:(السنية الدرر   )(١
  )١١١ ص/٦ ج:(الصغري اجلامع بشرح التيسري   )(٢
  )١١١ ص/٦ج:(القدير فيض   )(٣
) قلت:  ٧٤:(ص  اإلسالمية الشريعة يف  املعاصرة وأثارها حكمها املسلمني بالد غري إىل اهلجرة   )(٤

) وعلى ٣٩/ص ٦عزا الكاتب هذا الوجه واالستدالل إىل احلافظ ابن حجر يف فتح الباري (ج 
  عادة الباحث فقد لفق وجه الداللة للحافظ ابن حجر ، ومل يقل به يف هذا احلديث .
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  ل:ويناقش هذا االستدال 

  أن احلديث معل باإلرسال . أوال:

بالرباءة  املقصود فإن احلديث لوجود شواهد له يف الباب، صحة فرض على ثانيا:
 بعثَ «ديام فكما سبق يف رواية أيب داود: من الرباءة هنا بينه سبب ورود احلديث أن

 فَأَسرع ، بِالسجود منهم ناس فَاعتصم ، مخثْع إِلَى سرِيةً وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ
يهِملُ فلَغَ:  قَالَ الْقَتفَب كذَل بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسو ، رفَأَم ملَه فقْلِ بِنِصقَالَ  ، الْعو

  ..... احلديث.

 فكانوا الكفار أظهر بني مبقامهم أنفسهم أعانوا على أم ووجه دفع نصف الدية:
  الدية. من جنايته حصة غريه فسقط وجناية نفسه جبناية هلك كمن

 على أعانوا قد ألم النصف؛ هلم جعل بإسالمهم علمه بعد: السيوطي قال اإلمام 
 فسقطت غريه وجناية نفسه جبناية هلك كمن فكانوا الكفار، ظهراين بني مبقامهم أنفسهم

 إن هذا بعد ديته ضمان من أو إعانته من أي »بريء أنا« ولهق الدية، من جنايته حصة
  ). ١قتل(

 مشرِك من وجلَّ عز اُهللا يقْبلُ لَا« ما تقدم من حديث معاوية بن حيدة -خامسا
  . »الْمسلمني إِلَى الْمشرِكني يفَارِق أَو عملًا أَسلَم بعدما

 ودعائمه اإلسالم، بأركان املشركني مفارقة إحلاق هووجه االستدالل منه: أن في
  )٢العظام(

جعل قبول العمل مقرونا مبفارقة املشركني واهلجرة إىل بالد  - عز وجل –واهللا 
املسلمني ،وجعلها من أصول الدعوة إىل اهللا فتكون اهلجرة واجبة على كل مسلم 

                                                
  )٢٦/ص ٢طي على سنن النسائي:(جشرح اإلمام السيو   )(١
  )٣٥٥ ص/٨ ج:(السنية الدرر   )(٢
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  مستطيع ، ومن تركها فهو مستحق لرد العمل. 

بأن املفارقة ليس املراد منها مفارقة األبدان والبالد ،وإمنا  ستدالل:ويناقش هذا اال
 واملعامالت الْعادات في الْمسلمني زي اىل وعادم زيهم في املشركني يفارق حىت الْمعىن

  ).١منهم( فهو بقوم تشبه من فَإِن

يذكر أو أن األمر هنا حممول على االستحباب ال الوجوب مجعا بني األدلة واليت س
  بعضها عند من جوز اهلجرة.

فسبب ورود احلديث هو جميء  كما أن سبب ورود احلديث جلى املراد منه:
مخربا  إياه أنه ما جاء إال بعد أن  - صلى اهللا عليه وسلم -معاوية بن حيدة لرسول اهللا

أقسم عدد أصابعه أن ال يأيت ، وال شك أن من كان هذا حاله ال يناسبه أن يتعلم شرائع 
اإلسالم ويقيم بني أظهر املشركني، إذ لن يأمن على نفسه الفتنة يف الدين  أو إفساد 

أن يرشد كل  - صلى اهللا عليه وسلم -العبادة عن وجهها الصحيح،وقد كان من هديه 
  إنسان إىل ما يصلح دينه ودنياه مما هو أنسب له.

 األحوال ختالفبا ذلك يف األجوبة اختالف العلماء قال «قال احلافظ ابن حجر: 
  )٢»(املخاطبني واحتياج

  سادسا:وقد استدل هذا الفريق بأدلة من املعقول منها:
أن اجلنسية عقد ملزم بني الدولة وبني املتجنس، يصبح املتجنس مبقتضاه أحد  - 

رعايا هذه الدولة املخاطبني بشرائعها ونظمها، امللتزمني مبواقفها يف احلرب والسلم، فهو 
، حرب على أعدائها، وهلذا فهي متثل يف األصل نوعا من االنفصال عن سلم ألوليائها 

                                                
  ) ١٨٢ ص:(ماجه ابن سنن شرح احلاجة إجناح   )(١
  )٧٩/ ص ١فتح الباري:(ج     )(٢
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  ).١مجاعة املسلمني، واللحوق بدار احلرب ومجاعة الكافرين( 

أن ما يرد يف ميثاق اجلنسية من التجنيد لصاحل الدولة اليت حيمل  ويناقش هذا:
يم االمتناع عنه جنسيتها يكون يف غالب األحوال اجراء شكليا ، يستطيع املتجنس أو املق

  إذا تعارض مع عقيدته، ويف قوانني هذه الدول ما يسمح للمواطن واملقيم بذلك

وهو القائل بوجوب اهلجرة من دولة الكفر إىل دولة اإلسالم دون  املذهب الثاين:
  تكفري ملن يفعل ذلك ، وهلم يف ذلك أدلة منها:

اهلجرة مع عصيان  استدلوا بأحاديث الباب السابقة لكنهم محلوها على وجوب
  من خيالف ذلك دون كفره .

  :»مثْلُه فَإِنه معه وسكَن الْمشرِك جامع من«فما تقدم من حديث مسرة  - 

 ووجوب الكفار مساكنة حترمي على دليل فيه) مثْلُه فَإِنه: (قوله وجه الداللة منه:
 فَال: {تعاىل قوله لصحته يشهد لكن املتقدم املقال فيه كان وإن واحلديث. مفارقتهم

  )٢(}مثْلُهم إِذًا إِنكُم غَيرِه حديث في يخوضوا حتى معهم تقْعدوا

ويناقش وجه الداللة: بأنه حممول على حال من سكن مع املشركني راضيا عنهم 
ى إظهار )، وأما من قدر عل٣غري مبغض لكفرهم، مع عدم القدرة على إظهار الدين(

  دينه فال يكون مثلهم.
 الْمشرِكني أَظْهرِ بين يقيم مسلمٍ كُلِّ من برِيٌء أَنا «ما تقدم من حديث جرير  - 

  . »ناراهما ترايا لَا:  قَالَ ؟ لم اِهللا رسولَ يا:  قَالُوا ،
                                                

  )١٣األمريكية:(ص  الساحة على فقهية نوازل    )(١
                 ww.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=5190http://w     

  ١٤٠: النساء   )(٢
  )٣١ ص/٨ج:(األوطار نيل   )(٣
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بني ظهراين املشركني ممن يقيم  - صلى اهللا عليه وسلم -أن يف تربئه وجه الداللة : 
 وسلم، عليه اهللا صلى لرباءته علة »نارامها تتراءى ال«دليل على حرمة االقامة ، وقوله 

 ال حبيث يبعد ولكن منه ويقرب الكافر يساكن أن للمسلم يستقيم وال يصح ال يعين
  )١البعيد( البعد عن كناية فهو نارامها تتراءى

)، كما أن ٢دينه( على يأمن مل من ىعل بأنه حممول ويناقش القول بالوجوب :
  سبب الورود بني املراد من الرباءة وأا متعلقة بالدية كما سبق بيانه يف املذهب األول. 

 بعدما مشرِك من وجلَّ عز اُهللا يقْبلُ لَا« ما تقدم من حديث معاوية بن حيدة - 
لَملًا أَسمع أَو فَارِقي نيرِكشإِلَى الْم نيملسالْم« .  

 بعد سيما فاملضارع إىل أن يفارق، :أي » يفَارِق أَو «أن قوله: وجه الداللة منه:
 من كل على اإلسالم واجبة دار إىل الشرك دار من اهلجرة أن وحاصله أنْ، إىل مبعىن أو 

  ). ٣(العمل رد يستحق عاص فهو ترك فمن آمن،

ورود احلديث يؤيد أن املراد هنا يف حال  بأن سبب ويناقش القول بالوجوب :
  عدن األمن من الفتنة، وقد سبق بيان ذلك عند مناقشة احلديث يف املذهب األول.

كما استدل أصحاب هذا القول بآيات نفي الوالية مع غري املسلمني ، واليت  - 
به سبق ذكرها يف أدلة املذهب األول، وقد صدر ذه اآليات العالمة  الونشريسي جوا

إىل بالد » املغرب«على أسئلة ابن قطبة يف من يبغي مغادرة بالد اإلسالم
أسىن املتاجر يف بيان «بعد سيطرت النصارى عليها ،ومسى جوابه:» األندلس«الكفر

) وقد خلص منها إىل وجوب ٤(»أحكام من غلب على وطنه النصارى ومل يهاجر 
                                                

  )١٣٢٩/ص ٦املصابيح:(ج مشكاة شرح املفاتيح مرقاة   )(١
  )٣٩ ص/٦:(الباري فتح   )(٢
  )٨٣ ص/٥ ج:( السندي حاشية   )(٣
 العقوبات من عليه يترتب وما يهاجر ومل النصارى طنهو على غلب من أحكام بيان يف املتاجر أسىن   )(٤

                         = 
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  اهلجرة دون تكفري من ختلف عنها. 

وهو القائل بندب اهلجرة  ال وجوا إال يف حال عدم أمن الفتنة املذهب الثالث: 
  ، وهلم يف ذلك أدلة منها:

ما تقدم من أحاديث مع فهمها يف ضوء أساب ورودها كما تقدم تقريره يف   - 
  املذهب األول ، والثاين.

 وسلَّم لَيهع اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ كَانَ: قَالَ وما أخرجه مسلم بسنده عن بريدةَ، - 
 الْمسلمني من معه ومن اِهللا، بِتقْوى خاصته في أَوصاه سرِية، أَو جيشٍ، علَى أَمريا أَمر إِذَا

 ولَا تغلُّوا، ولَا اغْزوا بِاِهللا، كَفَر من قَاتلُوا اِهللا، سبِيلِ في اِهللا بِاسمِ اغْزوا: «قَالَ ثُم خيرا،
 إِلَى فَادعهم الْمشرِكني، من عدوك لَقيت وإِذَا وليدا، تقْتلُوا ولَا تمثُلُوا، ولَا تغدروا،

الٍ ثَلَاثصخ  - لَالٍ أَوخ  - نهتا فَأَيم وكابلْ أَجفَاقْب ،مهنم كُفو ،مهنع ثُم مهعإِلَى اد 
 إِلَى دارِهم من التحولِ إِلَى ادعهم ثُم عنهم، وكُف منهم، فَاقْبلْ أَجابوك، فَإِنْ الْإِسلَامِ،

 علَى ما وعلَيهِم للْمهاجِرِين، ما فَلَهم ذَلك فَعلُوا إِنْ أَنهم وأَخبِرهم الْمهاجِرِين، دارِ
،اجِرِينها فَإِنْ الْمولُوا أَنْ أَبوحتا، يهنم مهبِرفَأَخ مهونَ أَنكُونابِ يركَأَع ،نيملسالْم 

 والْفَيِء الْغنِيمة في لَهم يكُونُ ولَا الْمؤمنِني، علَى يجرِي الَّذي اِهللا حكْم علَيهِم يجرِي
  )١( »الْمسلمني ...... احلديث  مع يجاهدوا أَنْ اإِلَّ شيٌء

 فَإِنْ «ويف رواية» منها  يتحولُوا أَنْ أَبوا فَإِنْ «ووجه الداللة من احلديث: يف قوله:
  »  دارهم واختاروا أَبوا

                                                                                                                   
 حسني: احملقق -العباس أبو الونشريسي التلمساين حممد بن حيي بن أمحد: املؤلف -=   والزواجر

  ١٩٩٦ - ١٤١٦: النشر سنة -القاهرة - الدينية الثقافة مكتبة: الناشر -مؤنس
 ووصيته البعوث على الْأمراء اإلمام تأمري باب ، والسري اجلهاد كتاب يف"صحيحه" يف مسلم أخرجه   )(١

 ، اجلهاد كتاب يف" سننه" يف داود ، وأبو)١٧٣١: (برقم) ١٣٩/  ٥( وغريها الغزو بآداب إياهم
 واختاروا أَبوا فَإِنْ:« وفيه خمتصرا، بنحوه) ٢٦١٢: (برقم) ٣٧/  ٣( املشركني دعاء يف باب

مهارد «  
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 مشروع وهو إسالمهم بعد اهلجرة إىل دعائهم على دليل فيه«قال الصنعاين:  
) فاحلديث مشعر بندب اهلجرة عند ١»(البقاء يف هلم اإلذن من احلديث يف ما بدليل ندبا

أمن الفتنة ال وجوا؛ إذ لن يكون التخيري إال فيما حيله اهللا ال ما حرمه، فلو كانت 
  اإلقامة حراما ما وقع فيها ختيري.

  وحاصل املسألة:
ة ،وأن اهلجرة ملن كان فيها هو القول بأن اإلقامة يف بالد غري املسلمني جائز

  مندوبة ومستحبة ال واجبة وذلك:

  مجعا بني األحاديث واآليات الواردة يف املسألة.  -  ١
ما ظهر من تتبع أسباب ورود األحاديث واليت أفادت أن الوجوب واحلرمة مقيد  - ٢

  يف حال عدم أمن الفتنة يف الدين.
حتمل جانبا مفيدا ودعما قويا لقضايا  أن ااإلقامة يف البالد غري اإلسالمية قد -  ٣

  املسلمني، مع فتح اال أمام الناس للتعرف على شرع اهللا تعاىل.

 إذا يؤذى وال مينع ال ولكنه الكافرين، دار يف املقيم أما «قال الشيخ حممد عبده:
 وذلك يهاجر، أن عليه جيب فال نكري بال أحكامه مجيع يقيم أن ميكنه بل بدينه، عمل هو
 لظهور سببا الكفر دار يف اإلقامة كانت رمبا بل العهد، هلذا اإلنكليز بالد يف املسلمنيك

 املسلمون كان إذا: أي »رشيد«اهـ ، قال الشيخ  عليه الناس وإقبال اإلسالم، حماسن
 والعمل بالقول للناس ويبينوا اإلسالم، حقيقة يعرفون حريتهم على هنالك املقيمون

  .)٢»(واآلداب واألخالق
   

                                                
  )٤٦٧ ص/٢:(السالم سبل   )(١
  )٢٩١/ص ٥تفسري املنار:(ج   )(٢

٧٣٨



      
 ٣٤ 

  »بِالسلَامِِ النصارى ولَا الْيهود تبدُءوا لَا« دراسة حديث : 
أكد الشرع احلنيف على متاسك اتمعات املسلمة ،وأرشد  إىل كل ما من شأنه 

  أن يوثق روابط األلفة واحملبة بني أفراد اتمع الواحد ،مع البعد عن نوازغ الشيطان.

 اصر احملبة وتنبت بذور األلفة : إفشاء السالم ،فعن ومن الوسائل اليت تعمق أو
 إِذَا شيٍء علَى أَدلُّكُم أَولَا: « وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ هريرةَ، أَبِي

وهملْت؟ فَعمتبابحوا تأَفْش لَامالس كُمني١(»ب(  

يف توثيق العالقات بني أفراد اتمع ؛ إال أنه قد وردت ومع ما للسالم من أمهية 
نصوص مينع ظاهرها املسلمني من ابتداء اليهود والنصارى بالسالم، مع أن الناظر يف 
أحوال اتمعات واألمم يلحظ وجود أقلية غري مسلمة تعيش يف دولة إسالمية ،أو أقلية 

فهم النصوص املانعة مع تأكيد مسلمة تعيش يف دولة غري إسالمية ، فكيف يستقيم 
  اإلسالم على توثيق الروابط بني أفراد اتمع عامة؟ 

  أوال: النصوص الواردة يف املسألة: ورد عدة أحاديث منها:
 وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولَ أَنَّ هريرةَ، أَبِي عن أخرج اإلمام مسلم بسنده - 

 فَاضطَروه طَرِيقٍ، في أَحدهم لَقيتم فَإِذَا بِالسلَامِ، النصارى ولَا الْيهود تبدُءوا لَا: «قَالَ
  )٢(»أَضيقه إِلَى

: قَالَ جعفَرٍ ابن يعنِي الْحميد عبد عن عاصمٍ، أَبو قال اإلمام أمحد: حدثَنا - 
 قَالَ: قَالَ الْغفَارِي بصرةَ أَبِي عن اِهللا، عبد بنِ مرثَد عن حبِيبٍ، أَبِي بن يزِيد أَخبرنِي

                                                
 حمبة وأن املؤمنون، إال اجلنة يدخل ال أنه بيان باب اإلميان ، كتاب يف "صحيحه" يف مسلم أخرجه   )(١

  )٥٤: (برقم) ٧٤/  ١( حلصوهلا سببا السالم إفشاء وأن اإلميان، من املؤمنني
 وكيف بالسالم الكتاب أهل ابتداء عن النهي باب ، السالم كتاب يف "صحيحه" يف مسلم أخرجه   )(٢

    )٢١٦٧: (برقم) ١٧٠٧/  ٤( عليهم يرد
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 فَإِنْ معي، انطَلَق فَمن يهود، إِلَى راكب إِني«: يوما لَهم وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ 
: فَقُلْنا علَينا وسلَّموا جِئْناهم فَلَما فَانطَلَقْنا، ، »وعلَيكُم :فَقُولُوا علَيكُم سلَّموا

)كُملَيع١و.(  
                                                

 بن يزيد عن ، عنه :األول الوجه: وجهني من عنه واختلف جعفر، بن احلميد عبد يرويه احلديث   )(١
 عن ، عنه: الثاين والوجه الغفاري، بصرة أيب عن اليزين اهللا عبد بن مرثد اخلري أيب عن حبيب أيب

  .الغفاري بصرة أيب حبيب، عن أيب نب يزيد
/ ٤" (اآلثار معاين شرح" يف ،والطحاوي)٢٧٢٣٥/ ٢٠٩/ ٥( أمحد أخرجه :األول الوجه ختريج
" الصحابة" يف نعيم وأبو) ٢١٦٢/ ٢/٢٧٢" (الكبري" يف والطرباين ،) ٧٢٥٨/ ٣٤٢

جعفر،  بن احلميد عبد خملد، عن بن الضحاك عاصم أيب عن طريق من كلهم) ٦٧٠٧/ ٥/٢٨٣٩(
  .به

 يف -»الكربى السنن« يف النسائي أخرجه: روايته يف عاصم أبا ، أسامة بن محاد أسامة أبو وتابع
 أبو حدثنا: قال األعلى عبد بن واصل أخربنا) ١٠١٤٨/ ١٥٠ ص/٩ج( والليلة اليوم عمل

  .به احلميد، عبد عن أسامة،
  :منهم ، مجاعة روايته يف احلميد عبد وتابع

 طريق من) ١٨٨و ٨٣ ص" (مصر فتوح" يف احلكم عبد ابن أخرجه. املصري زيدي بن خالد -
  .حبيب ،به أيب بن يزيد عن يزيد، بن خالد عن سعد، بن الليث

 حممد طريق من) ٣٧٧/١١٠٢ ص" (املفرد األدب" يف البخاري أخرجه. املدين إسحاق بن حممد -
  .به حبيب، أيب بن يزيد عن - ٦٣٥: ح/٢٤٣ ص الكبري العلل يف كما  احملفوظ يف -إسحاق بن

 يف شيبة أيب ،وابن)٢٧٢٣٧/ ٢١١/ ٤٥( »مسنده« يف أمحد أخرجه :الثاين الوجه ختريج
 حبيب أيب بن يزيد عن جعفر، بن احلميد عبد عن ، وكيع عن كالمها)٦٦٨/ ٢/١٨٣( »املصنف«

  .به الغفاري، بصرة أيب عن مرثد، عن
 فقد ، عدد األكثر رواية من لكونه: األول الوجه يرجح  :الترجيح وقرائن اخلالف يف النظر وبعد
/ ٢٨٠ ص( التقريب يف كما -ثبت ثقة: خملد، وهو بن الضحاك: مها الثقات من إثنان رواه

/ ١٧٧ ص( التقريب يف كما -دلس رمبا ثبت ثقة: وهو ، أسامة بن محاد أسامة أيب ، -)٢٩٧٧
 بن وكيع: هو واحد راو الثاين الوجه روى فيما ، الوجه هلذا روايته يف املدار توبع كما -)١٤٨٧
  -)٧٤١٤/ ٥٨١ ص( التقريب يف كما -عابد حافظ ثقة: ،وهو اجلراح
  .صحيح أمحد بإسناد الراجح والوجه
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 صلَّى النبِي أَتوا  يهود أَنَّ: عنها اُهللا رضي عائشةَ عنأخرج البخاري بسنده  -  
 اُهللا وغَضب اُهللا ولَعنكُم ، علَيكُم:  عائشةُ تفَقَالَ ، علَيكُم السام فَقَالُوا ، وسلَّم علَيه اُهللا

كُملَيلًا«: قَالَ ، عها مةُ يشائع ، كلَيفْقِ عبِالر ، اكإِيو فنالْعو شالْفُحو«، قَالَت :لَمأَو 
عمسا تقَالَ قَالُوا؟ م :»لَمي أَوعمسا ت؟ مقُلْت تددر هِملَيع ابجتسي فَيل يهِملَا فو 

ابجتسي ملَه .ي١(»ف(  
املنع من بدأ اليهود  -رضي اهللا عنه -ثانيا: البيان: ظاهر حديث أيب هريرة

والنصارى بالسالم ، والنهي يف أصله منصرف إىل التحرمي ، وذا قال فريق من أهل 
  .. )٢العلم(

) فأنكرت اخلالف السائغ يف املسألة، ٣رات املعاصرة(غري أنه قد غالت بعض التيا
واستبدت برأيها فيه، بل أنكرت متام اإلنكار على من خيالف ذلك ،دون تدبر ألدلة من 
أجاز البدء بالسالم ، بل ودون فهم حديث أيب هريرة يف ضوء سبب وروده ،الذي جيلي 

  اللبس واإلشكال عن فهم هذا احلديث.
                                                

 وال فاحشا وسلم عليه اهللا صلى النيب يكن مل باب ، األدب كتاب" صحيحه" يف البخاري أخرجه   )(١
 على الدعاء باب ، والسري اجلهاد كتاب ويف ، فظهبل) ٦٠٣٠: (برقم) ١٢/  ٨( متفحشا

 باب ، األدب كتاب ويف خمتصرا، بنحوه) ٢٩٣٥: (برقم) ٤٤/  ٤( والزلزلة باهلزمية املشركني
 يرد كيف باب ، االستئذان كتاب ويف بنحوه،) ٦٠٢٤: (برقم) ١٢/  ٨( كله األمر يف الرفق
 الدعاء باب ، الدعوات كتاب ويف ، حوهبن) ٦٢٥٦: (برقم) ٥٧/  ٨( السالم الذمة أهل على
 وسلم عليه اهللا صلى النيب قول باب ويف ، بنحوه) ٦٣٩٥: (برقم) ٨٤/  ٨( املشركني على

 استتابة كتاب ويف ، مبثله) ٦٤٠١: (برقم) ٨٥/  ٨( فينا هلم يستجاب وال اليهود يف لنا يستجاب
: برقم) ١٦/  ٩( يصرح ومل النيب بسب هوغري الذمي عرض إذا باب ، وقتاهلم واملعاندين املرتدين

 الكتاب أهل ابتداء عن النهي باب ، السالم كتاب يف" صحيحه" يف ومسلم بنحوه،) ٦٩٢٧(
  .بنحوه) ٢١٦٥: (برقم) ٤/  ٧( عليهم يرد وكيف بالسالم

  )١٤٥/ص ١٤شرح النووي على مسلم:(ج    )(٢
  )٤٩١ص/ ١٥ ج:(النجدية األجوبة يف السنية الدرر   )(٣
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 النيب خروجكما جاء يف رواية أيب بصرة الغفاري ،هو فسبب ورود احلديث: -  
 غزوة للمسلمني يف خيانتهم بعد قريضة بين يهود حلصار  -وسلم عليه اهللا صلى - 

فصاروا بذلك حماربني لدولة اإلسالم ،فبدؤهم بالسالم أو رد صيغته عليهم هو  اخلندق،
  بذلُ أمان هلم، وهم أهل حرب.

 عليه اهللا صلى النيب قول( ومعىن :«ة، قال اسحاق بن راهويوهذا ما فهمه 
 إىل قد غدا وكان أماناً ذلك يدعوا أن خاف ملا "بالسالم تبدؤهم ال): "وسلم
 ال: " «وسلم عليه اهللا صلى النيب قول «، وإليه ذهب ابن تيمة فقال:) ١»(اليهود

 أال أمرف - قريظة يهود وهم ليحارم إليهم ذهب ملا وهذا -"  »بالسالم تبدءوهم
  )٢(»حلرم ذهب قد وهو أمان ألنه بالسالم؛ يبدءوا

ما ميكن أن يفهم منه سبب آخر  -رضي اهللا عنها -كما أن يف رواية عائشة - 
للنهي عن بدئهم بالسالم ، وهو أم كانوا يومهون املسلمني بالسالم وهم يف احلقيقة 

، وهو املوت ، فكان » م السا«بـ » السالم :«يدعون عليهم باملوت ، فيبدلون لفظة 
لذا كان  النهي عن بدئهم بالسالم حىت ال يبذل هلم املسلم إحسانا ويلقى منهم إساءة؛

  »وعليكم«اإلكتفاء بلفظ 

ولعل سهيل بن أيب صاحل ، قد روى احلديث عن أبيه ، عن أيب هريرة باملعىن 
  ).٣(د الربفاختصر القصة اليت تبيني علة النهي ،وأشار إىل هذا اإلمام ابن عب

خمصصا لعموم  - رضي اهللا عنه - وهلذا مل يعد مجاعة من السلف حديث أيب هريرة
  األحاديث اآلمرة ببذل السالم:

                                                
  ) ٣٣٧ص/٢ج:(راهويه بن وإسحاق حنبل بن أمحد اإلمام مسائل   )(١
  )١٣٢٦/ص ٣الذمة:(ج  أهل أحكام   )(٢
  )٤٦٧/ص ٨االستذكار:(ج    )(٣
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 الْأَلْهانِي، زِياد بنِ محمد عن عياشٍ، بن إِسماعيلُ حدثَناقال ابن أيب شيبة:   -  
 نصرانِي، ولَا يهودي، ولَا بِمسلمٍ، يمر لَا كَانَ أَنه: «مامةَأُ أَبِي عن مسلمٍ، بن وشرحبِيلُ

  )١(»بِالسلَامِ بدأَه إِلَّا

: قَالَ الْحبحابِ، بنِ شعيبِ عن الثَّقَفي، الْوهابِ عبد حدثَناوقال ابن أيب شيبة:  - 
تكُن عم يلنِ عب دبع اللَّه ،يارِقالْب را فَمنلَيع يودهي أَو انِيرصن هلَيةٌ عكَار نامٍ، مطَع 
لَّمفَس هلَيع ،يلفَقَالَ ع بيعش :فَقُلْت :هإِن يودهي أَو انِيرصأَ نفَقَر يلع رآخ ةورس 

فرخالز } : هيلقا وي بلَاِء إِنَّ رؤه مونَ لَا قَونمؤي فَحفَاص مهنقُلْ عو لَامس فوفَس 
  )٢( } يعلَمونَ

  ).٣وقد نقل اإلمام النووي جواز البدء عن مجاعة من الصحابة (

  وحاصل املسألة:
داموا غري حماربني لدولة  جواز بدأ غري املسلمني من اليهود والنصارى بالسالم ما

  إلسالم ، وما ورد من النهي عن ذلك فهو معلل بعلة مذكور ة يف سبب الورود وهي:ا

  حالة احلرب القائمة حينئذ بني املسلمني وغريهم. - 

 - استغالل حتية السالم للدعاء على املسلمني باملوت كما يف حديث عائشة - 
  -رضي اهللا عنها

                                                
بالسالم  يبدءون الذمة أهل يف -يف كتاب األدب» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف    )(١

 أهل عن روايته يف اشٍ، وهو: صدوقعي بن وإسناده :حسن ، فيه: إِسماعيلُ) ٥/٢٤٩/٢٥٧٥١(
وهنا روايته عن بلديه : حممد بن زياد  -)١٠٩/٤٧٣التقريب (ص  كما يف -غريهم يف بلده، خملط

  -)٤٧٩/٥٨٨٨كما يف التقريب ( -، وهو: ثقة 
 يف: قال ومن الذمة، أهل على السالم يف -يف كتاب األدب» املصنف«أخرجه ابن أيب شيبة يف    )(٢

  ) وإسناده صحيح لشعيب.٥/٢٥٩/٢٥٨٦٧حق ( الصحبة
  )١٤٥/ص ١٤شرح النووي على مسلم:(ج    )(٣
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 املُسلم وتأمني لمخاطب،ل املتكلم من األمان مبعىن وبناء على ما تقدم فالسالم 
لموعلى أذاك، من األمان فأعطين أذاي، من أمان يف أنت أي: جائز، أذاه من عليه املُس 

 األمان دين فاإلسالم ذلك، يف غضاضة وال املعىن، هذا يقصد أن للمسلم ينبغي هذا
  )١( شديدة. الطائفية ونبذ الترابط إىل جمتمعنا يف احلاجة أن وخباصة واملساملة،

  واحلمد هللا رب العاملني
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

   

                                                
  )٤٧٣ ص/٨ ج:(املنعم فتح   )(١
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  اخلامتة 

  بعد هذه اجلولة املاتعة مع البحث أود أن أسجل النتائج اآلتية:

 الصحيح ، هرعاية أسباب ورود احلديث منهج أصيل وقومي لفهم احلديث على وجه  - 
  وهو ال يقل يف أمهيته عن أسباب الرتول.

إلقامة يف بالد الكفر ملن أمن على دينه من ترجح بعد الدراسة القول القائل جبواز ا  - 
  الفتنة مع متكنه من إظهار شعائر الدين.

 هو» أَنا برِيٌء من كُلِّ مسلمٍ يقيم بين أَظْهرِ الْمشرِكني... :« سبب ورود حديث   - 
 الرباءة من ديام ألم أعانوا على أنفسهم مبقامهم بني أظهر الكفار فكانوا كمن

  هلك جبناية نفسه وجناية غريه فسقط حصة جنايته من الدية.

 سبب ورود النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسالم ،أم كانوا حماربني لرسول اهللا  - 
  كما أم كانوا يدعون على املسلمني بالسام وهو: املوت. -صلى اهللا عليه وسلم - 

نصارى بالسالم حال انتفاء علة النهي ترجح بعد الدراسة القول جبواز بدء اليهود وال  - 
  من احملاربة ، وحال وجود مصلحة راجحة لذلك.
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  فهرس املصادر واملراجع. 

  كتب التفسري وعلوم القرآن

حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب «تحرير والتنوير ال -  ١
الطاهر بن عاشور التونسي  املؤلف : حممد الطاهر بن حممد بن حممد -»ايد

سنة النشر:  -تونس - الناشر : الدار التونسية للنشر  - هـ)١٣٩٣(املتوىف : 
  هـ ١٩٨٤

 بن غالب بن احلق عبد حممد أبو: املؤلف -العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر -  ٢
 عبد: احملقق - )هـ٥٤٢: املتوىف( احملاريب األندلسي عطية بن متام بن الرمحن عبد

  بريوت. -  العلمية الكتب دار: الناشر -حممد الشايف عبد السالم

 حممد بن رضا علي بن رشيد حممد: املؤلف - )املنار تفسري( احلكيم القرآن تفسري - ٣
: املتوىف( احلسيين القلموين خليفة علي منال بن الدين اء حممد بن الدين مشس

  م ١٩٩٠: النشر سنة - للكتاب العامة املصرية اهليئة: الناشر -)هـ١٣٥٤

  كتب احلديث الشريف:
املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان  - اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان -  ١

 - هـ)٣٥٤بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البسيت (املتوىف: 
حققه  - هـ) ٧٣٩ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي (املتوىف: 

الناشر: مؤسسة الرسالة،  -األرنؤوط خرج أحاديثه وعلق عليه: شعيبو
  م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الطبعة: األوىل،  -بريوت

 بن حممد بن إبراهيم: املؤلف - الشريف احلديث ورود أسباب يف والتعريف البيان - ٢
 احلنفي احلُسيين حمزة ابن الدين برهان حسني، بن أمحد ابن الدين كمال حممد
 دار: الناشر - الكاتب الدين سيف: احملقق -)هـ١١٢٠: املتوىف( مشقيالد
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  بريوت. - العريب الكتاب 

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه  -  ٣
املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري  -وأيامه = صحيح البخاري

الناشر: دار طوق النجاة (مصورة  - ناصر الناصر احملقق: حممد زهري بن- اجلعفي
الطبعة: األوىل،  -حممد فؤاد عبد الباقي) عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم

  هـ١٤٢٢

املؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم  - سنن ابن ماجه - ٤
الناشر: دار إحياء  - قيحتقيق: حممد فؤاد عبد البا -هـ)٢٧٣أبيه يزيد (املتوىف: 

  .فيصل عيسى البايب احلليب - الكتب العربية 

املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن  -سنن أيب داود - ٥
احملقق: حممد حميي  - هـ)٢٧٥شداد بن عمرو األزدي السجِستاين (املتوىف: 

  ريوتب -الناشر: املكتبة العصرية، صيدا  -الدين عبد احلميد

املؤلف: حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،  - سنن الترمذي -  ٦
أمحد حممد شاكر  - حتقيق وتعليق: -هـ)٢٧٩الترمذي، أبو عيسى (املتوىف: 

وإبراهيم عطوة عوض املدرس  -)٣وحممد فؤاد عبد الباقي (جـ  -)٢، ١(جـ 
ة مصطفى البايب الناشر: شركة مكتبة ومطبع - )٥، ٤يف األزهر الشريف (جـ 

  .م ١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥الطبعة: الثانية،  - مصر -احلليب 

 املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسروجِردي - سنن الكربى -  ٧
   - عبد القادر عطا احملقق: حممد -هـ)٤٥٨اخلراساين، أبو بكر البيهقي (املتوىف: 

ن علي بن حجر أبو الفضل املؤلف: أمحد ب - فتح الباري شرح صحيح البخاري -  ٨
رقم كتبه وأبوابه  -١٣٧٩بريوت،  -الناشر: دار املعرفة  -العسقالين الشافعي

  .وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي
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املؤلف: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهللا بن  - الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار - ٩ 
احملقق:  - هـ)٢٣٥: (املتوىف - حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي

الطبعة: األوىل،  - الرياض -الناشر: مكتبة الرشد  - يوسف احلوت كمال
١٤٠٩.  

املؤلف: أبو عبد الرمحن أمحد بن  -اتىب من السنن = السنن الصغرى للنسائي - ١٠
حتقيق: عبد الفتاح أبو  - هـ)٣٠٣شعيب بن علي اخلراساين، النسائي (املتوىف: 

 -  ١٤٠٦الطبعة: الثانية،  - حلب - طبوعات اإلسالمية الناشر: مكتب امل - غدة
١٩٨٦  

املؤلف: أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن  - مسند اإلمام أمحد بن حنبل -  ١١
عادل  - احملقق: شعيب األرنؤوط  -هـ)٢٤١هالل بن أسد الشيباين (املتوىف: 

شر: مؤسسة النا - إشراف: د عبد اهللا بن عبد احملسن التركي -مرشد، وآخرون
  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الطبعة: األوىل،  -الرسالة

 الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد: املؤلف - احلديث ورود أسباب يف اللمع - ١٢
 دار يف والدراسات البحوث مكتب: بإشراف - )هـ٩١١: املتوىف( السيوطي

  م ١٩٩٦/  هـ ١٤١٦ األوىل،: الطبعة -والتوزيع والنشر للطباعة الفكر
  تب التراجم والرجال.ك

املؤلف: مشس الدين أبو عبد اهللا  -الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة -  ١
احملقق: حممد  - هـ)٧٤٨حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايماز الذهيب (املتوىف: 

مؤسسة  - الناشر: دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -عوامة أمحد حممد منر اخلطيب
  م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣الطبعة: األوىل،  -جدة علوم القرآن،

 -املؤلف: أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر - تقريب التهذيب - ٢
 -الناشر: دار الرشيد  - احملقق: حممد عوامة - هـ)٨٥٢العسقالين (املتوىف: 
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  ١٩٨٦ -  ١٤٠٦الطبعة: األوىل،  -سوريا 

  كتب املعاجم واللغة.

 بن الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين زين: املؤلف - التعاريف تمهما على التوقيف -  ١
: املتوىف( القاهري املناوي مث احلدادي العابدين زين بن علي بن العارفني تاج

: الطبعة -القاهرة- ثروت اخلالق عبد ٣٨ الكتب عامل: الناشر -)هـ١٠٣١
  م١٩٩٠- هـ١٤١٠ األوىل،

طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى  املؤلف: جمد الدين أبو -قاموس احمليطال - ٢
بإشراف:  - حتقيق: مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة - هـ)٨١٧(املتوىف: 

الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  -حممد نعيم العرقسوسي
  م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، -لبنان - بريوت 

مد بن علي الزين الشريف اجلرجاين (املتوىف: املؤلف: علي بن حم - كتاب التعريفات -  ٣
الناشر:  - احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر - هـ)٨١٦

  م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الطبعة: األوىل  - لبنان -دار الكتب العلمية بريوت 

املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور  -لسان العرب -  ٤
 -الناشر: دار صادر  - هـ)٧١١الرويفعى اإلفريقى (املتوىف:  األنصاري

  هـ ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة -بريوت

  كتب أصول الفقه.

الناشر : دار ابن عفان ، الطبعة األوىل  ، للشاطيب - وافقات يف أصول الفقه  امل -  ١
 - م ، احملقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان١٩٩٧هـ/ ١٤١٧
  . م١٩٩٢ - الثانية الطبعة - الرياض
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 ملخص حبث 
  رعاية أسباب الورود وأثره يف دفع غائلة الغلو

  دراسة نظرية تطبيقية
يتعرض هذا البحث إىل أمهية الوقوف على أسباب ورود احلديث لدفع الغلو       

  ، وقد قسمته إىل مبحثني:

نه املبحث األول: دراسة نظرية مشلت، تعريف مصطلح أسباب الورود ،والفرق بي
وكيفية  الروايات فيه، اختالفوبني أسباب اإليراد. صور أسباب الورود ،وأسباب 

حال وجوده. العالقة بني أسباب الورود وأسباب نزول القرآن،  االختالفالتعامل مع 
من مثرات معرفة أسباب الورود. مث عرجت على تعريف الغلو، وبيان األلفاظ املقاربة له 

  . االستعماليف 

  ين: دراسة تطبيقية على حديثني:املبحث الثا
  »وهمال تساكنوا املشركني وال جتامع:« األول: دراسة حديث 

  »لَا تبدُءوا الْيهود ولَا النصارى بِالسلَامِ :« الثاين: دراسة حديث 

  مث النتائج والتوصيات ، والفهارس.

  .د/عيد حسن حسن حسن. مدرس احلديث بكلية أصول الدين بالقاهرة

 

  

٧٥٠



      
 ٤٦ 

 Considering reasons of saying and it's effect 
in getting rid of extravagance scourge.  

Theoretical and practical study. 
This research concerns the importance of knowing 

reasons for saying the  Hadith  in order to dispose 
extravagance. 

I have divided it for two themes: 
The first theme; a theoretical study contains defining 

the terminology of reasons of saying and the difference 
between reasons of saying and reasons of citation, saying 
reasons forms , reasons of difference in narrations and 
how to deal with this difference. Knowing the relation 
between reasons of saying and reasons for the descent of 
the Quran is one of  the benefits of knowing the resons of 
saying. 

Then I moved to the definition of extravagance and 
identifying approximate words in use. 

The second theme; a practical study for two 
Hadiths. 

The first Hadith «Do not live with polytheists and do 
not gather with them.« 

The second Hadith «Do not start jews and Christians 
with sallam.« 

Then; results, recommendations and indexes. 
Dr. Eid Hassan Hassan  
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