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89:﷽  
  :ني، وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعداحلمد @ رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسل

ة الرIنية، والعطاT اإلهلية، فقد قال خري الربية فإن الفقه يف الدين، ونصوص الشريعة كتاI وسنة من عظيم املن
الوجه  ، وال يفقه العامل مراد هللا ورسوله على)1("من يرد هللا به خريا يفقه يف الدين" وأزكى البشرية دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

شروط  Iبالصحيح إال إن اجتمعت فيه وسائله على الوجه األكمل واألمت، على ما حرره علماء األصول يف 
  .اhتهد

فاhتهد املخول له النظر يف النصوص oمال واستنباطا، هو الذي استجمع من مسائل العلم، ومقاصده ووسائله، 
 qسخه ومنسوخه، ا كبريا، مع حسن الدراية والفهم فيهااستجمع كمrلقرآن الكرمي، وعلومه، وI فهو العارف ،

ومشكله، وحمكمه ومتشاwه، ومكيه ومدنيه، ومجع مع ذلك علوم السنة فعرف صحيح الرواTت من سقيمها، 
ومجع هذا وذاك، وربط بينهما يف سياق }رخيي منسجم مع حوادث السرية، واملغازي، وتراجم . و}رخيها، وخمارجها

رف القبائل، وأحواهلا، والبلدان وأمساءها، وسائر ما يتعلق Iملسألة حمل الدراسة من نظرة وأحواهلم، وعَ الصحابة، 
  .ذاتية فيها

يضاف إىل مجيع ذلك قوة ذكاء الناظر، وإملامه �صول الشريعة، وجزئيا�ا، ورؤيته إىل مقاصد الشريعة، ومراميها 
  .الكلية، واجلزئية

مع  امن أي اعرتاض، منسجم اهي ما جيعل نظره يف املسائل، وكالمه فيها ساملوغريها  كل تلك املعارف املتكاملة
  .حقائق العلوم اإلسالمية، على اختالفها وتنوعها، وهو ما حيقق حقيقة االجتهاد الشرعي املطلوب

التكامل ( فالكالم على ضرورة هذا التكامل املعريف يف فهم النص، هو املراد تسطريه يف هذا البحث املوسوم،
مث أردت ضرب مثل لذلكم التكامل إلظهار صورة منه فاخرتت مسألة ). املعريف وأثره يف سالمة الفهم واالستنباط

ورأيت أن تكون خطة . أرى أين مل أسبق إىل مثل ما ذكرته فيها من كالم، أال وهي }ريخ رخصة األحرف السبعة
  :البحث عرضا كاآليت

  :مقدمة
  .ت بني يدي البحثتعريفا: املبحث األول
  .شروطه، وحمله، وأثرهاالجتهاد  :املبحث الثاين

  .والتجديد التكامل املعريف :املبحث الثالث
  .ودراسةخترجيا بعض أحاديث األحرف السبعة : املبحث الرابع

  .التكامل املعريف يف حتديد }ريخ رخصة األحرف السبعة: املبحث اخلامس
  :اخلامتة

  .وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل قصود حبثا وحتريرا،وهذا أوان الشروع يف امل
                                                           

 .وغريه) 71(أخرجه البخاري  -1
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  .تعريفات بني يدي البحث: املبحث األول
جبملة من التعريفات املهمة، اليت من شأ¡ا أن تعني على فهم ما سيأيت،  افتتاحهمن الضروري بني يدي البحث 

  :فنقول ويف طيا�ا بيان للكلمات الرئيسة اليت اشتمل عليها عنوان البحث
  .معىن التكامل املعريف: أوال

 صحيح أصلٌ  والالم وامليم الكاف«: الدال يف متام الشيء، قال ابن فارس) ك م ل(من أصل  التكامل يف اللغة
  .)1(»}مّ  أي كامٌل، فهو وَكُمل الشيُء، َكَمل: يقال. الشيء متام على يدلُّ 

، وقد ذكر )تـََفاَعل(على زنة ) تكامل(و .»وَمجََّله أمتََّه: وكمََّله واْسَتكمَله وَأْكَمله. َكَكَمل َوَتَكمََّل، الشيءُ  وَتكاَملَ «
  :أن هذا الزون °يت ألربعة معان، هي" شذا العرف"احلمالوي رمحه هللا يف 

 تدرجيًيا، الشيء حصول: و±لثها...  حقيقته، دون Iلفعل التظاهر: ±نيها...  فأكثر، اثنني بني التشريك: أوهلا«
 كباعدته فاَعَل، مطاوعة: ورابعها .فشيًئا شيًئا Iلتدريج الزTدة حصلت أي: اإلبل وتواردت النيُل، تزايدك

  .)2(»فتباعد
) ك م ل(هو املعىن األخري، فزTدة على ما يدل عليه أصل الكلمة ) التكامل(والظاهر أن املعىن املناسب لكلمة 

الة على أن هذا التمام كان على تدرج شيئا فشيئا، وهذا املعىن د) تـََفاَعل(من التمام، فإن صياغته على وزن 
  ).التكامل املعريف(اللغوي مناسب جدا ملا سيأيت ذكر يف املعىن الرتكييب لـ 

: ، وهو دال على معنيني اثنني)ع ر ف(يف اللغة من األصل الثالثي  ، يف اللغة نسبت إىل املعرفة، واملعرفةاملعريفو 
 َعَرَفه«: ومنه نقول .)3(».والطَُّمأنينة السكون على واآلخر ببعض، بعُضه متَّصالً  الشيء تتابُع على أحُدمها يدلُّ «

  .)4(».... َعِلَمه: الفاءِ  ُمَشدََّدةَ  بكسَرتـَْنيِ  وِعرِفاrً، فيهَما Iلكسرِ  وِعْرَفةً  وِعْرفاrً  َمْعرَِفًة، يـَْعرِفُه
 ويضاده العلم من أخص وهو ألثره، وتدبر بتفكر الشيء راكإد والعرفان املعرفة«: قال الراغب األصفهاين 

 بتدبر هي @ البشر معرفة كان ملا واحد مفعول إىل متعدT هللا، يعلم يقال وال ،هللا يعرف فالن ويقال اإلنكار،
 قاصرال العلم يف تستعمل املعرفة كانت ملا كذا، يعرف يقال وال كذا، يعلم هللا ويقال ذاته، إدراك دون آ±ره

  .)5(»بتفكر  به املتوصل
 من أو رائحته، أي َعرَفه أصبتُ  أي عرفتُ «ويف تكملة كالمه أشار إىل علة تسمية املعرفة معرفًة، فجعل ذلك من 

ما ذهب إليه ابن فارس رمحه هللا إذ جعل سبب ذلك رجوع املعرفة واألرجح ولعل الظاهر . »َخدَّه أي َعرَفه أصبت
                                                           

 ).5/139(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -1)(
  ).34(احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف،  -2)(
 ).4/281(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -3)(
 ).24/133(الزبيدي، 7ج العروس،  -4)(
 ).331(ت غريب القرآن، الراغب األصفهاين، مفردا -5)(
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اطمأن إىل ذلك وار}ح إليه، وسكنت نفسه  ونظرٍ  ينة، فالذي حاز علما ودراية بعد oملٍ إىل أصل الراحة والطمأن
  .به عن تطلب مزيد فيه، وهللا أعلم

املبنية على التأمل  والعلم والدراية ذلك احلصول املتزايد للمعرفة: هو التكامل املعريفن إومما سبق ميكن القول 
ن ملن حاز تلك املعرفة تصورا }ما ودراية كاملة، مبا يضمن له بعد ذلك والنظر والتدبر، ذلك التزايد الذي يضم

  .احلكم الصحيح الصواب
  .الفهم واالستنباط: ±نيا

 َفِهَمُه،«: ، قال يف القاموس)1(، وهو دال يف اللغة على العلم Iلشيء)ف ه م(من األصل  :الفهم يف اللغة
 َسريعُ : ككِتفٍ  َفِهٌم، وهو .Iلَقْلبِ  وَعَرَفهُ  َعِلَمُه،: وَفهاِمَيةً ) ويُْكَسرُ ( هاَمةً وفَ  أْفَصُح، وهي وُحيَرَُّك، فـَْهماً  كَفرَِح،
  .)2(»شيءٌ  بعد شيئاً  َفِهَمهُ : وتـََفهََّمهُ  .حلَْنٌ  وانـَْفَهمَ  وفـَهَّْمُته، فَأفْـَهْمُته واْستَـْفَهَمِين . الَفْهمِ 

  :ف الفهم يف االصطالح بتعريفات متعددة منهارِّ وعُ 
  .)3(»حيسن ما معاين يتحّقق wا لإلنسان هيئة: اْلَفْهمُ « : )هـ502ت ( ل الراغب األصبهاينوقا

 يَِردُ  َما ُكلِّ  ِالْقِتَناصِ  تـَْهِيَئِتهِ  ِجَهةِ  ِمنْ  الذِّْهنِ  َجْوَدةِ  َعنْ  ِعَبارَةٌ  اْلَفْهمُ  ِإذِ «: )هـ631ت (ويقول اآلمدي يف اإلحكام 
  .)4( ».اْلَفِطنِ  َكاْلَعامِّيِّ  َعاِلًما ِبهِ  اْلُمتَِّصفُ  َيُكنِ  ملَْ  ِإنْ وَ  اْلَمطَاِلِب، ِمنَ  َعَلْيهِ 

  .)5(»املخاطب لفظ من املعىن تصور: الفهم«: )هـ816ت (قول اجلرجاين يف التعريفات 
 اوما يشتق منه إال مرة واحدة يف قوله تعاىل مادحا نبيه سليمان عليه السالم ملالفهم يف القرآن الكرمي مل يرد و 

 زن رن مم ام يل ُّ�: حتاكم الناس إىل أبيه داود يف الغنم اليت نفشت يف احلرث، قال سبحانه
 جبحب هئ مئ خئ جئحئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من
فقد من هللا سبحانه على سليمان ، ]األنبياء[ َّ  حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب

حلال واملآل، فاستصحب سائر تلك عليه السالم مبزيد دراية وعلم وإدراك للمسألة وأبعادها، وما يتعلق wا يف ا
املعارف املتعلقة Iملسألة وأعمل ذهنه يف حتقيق العدل والقسط يف احلكم، واستعان هللا سبحانه يف ذلك فكان 

  :منها دالالتويف اآلية  .أصوب رأي، وأقوم قيال
متفاوتون األنبياء  هناس فيأن التفهيم نعمة من هللا سبحانه ومنحة وعطاء رIين يهبه هللا ملن يشاء من خلقه، فال

  .أقوى حجة، وأهدى سبيال من غريه أن الـُمَفهَّمَ و  .فضال عن غريهم

                                                           

 ).4/475(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -1)(
 ).1146(الفريوز آHدي، القاموس احمليط،  -2)(
 ).646(الراغب األصبهاين، املفردات يف غريب القرآن،  -3)(
 ).1/6(اآلمدي، اإلحكام،  -4)(
 ).169(اجلرجاين، التعريفات،  -5)(
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 فـأن الفهم أخص من العلم فقد وصف هللا سبحانه كال من سليمان وداود Iلعلم لكنه خص سليمان مبزيد فهم، و 
 وهلذا جليا، أو خفيا كان سواء اإلدراك نفس العلم نأل العلم، من أخص فهو دقيق، خفي، إدراك ...: الفهم«

 خص َّ جبحب هئ مئ خئ جئحئ يي ُّ� :السالم عليهما وسليمان داود قصة يف سبحانه قال
  .)1(»وسليمان لداود العلم وعمم بسليمان، الفهم

فكأن الفهم آلية تقوم Iلذهن والفكر متكن الفاهم من ترتيب العلوم املتعلقة Iملسألة املراد فهمها، وحسن التأمل 
  .ليستعان بذلك الفهم يف التصور السليم، والرأي السديد واحلكم الرشيدواملوازنة بني أطرافها، فيها، 
 واستنَبْطتُ . شيء استخراج على تدلُّ  كلمةٌ  والطاء والباء النون«) ن ب ط(يف اللغة فهو من  االستنباطوأما 
 ُّ� :تعاىل وقوله. واستنبطَته انبطَته فقد: ائهخف بعد أظهرته شيءٍ  وكلُّ «: الصَّغاينُّ  ، وقال)2(»استخرجُته: املاءَ 

 الِفقهَ  استخرج إذا: الفقيه استنبط: ويقال .يستخرجونه: أي ؛]83: النساء[  َّ ينٰى ىن نن من
  .)3(»واجتهاِده بَفْهِمه الباطنَ 

  .)4(» القرحية وقوةِ  الذهن بفرط النصوص من املعاين استخراج« : وعرف االستنباط يف االصطالح بقوهلم
هر على هذا التعريف الصبغة الشرعية، والعالقة الواضحة بني االستنباط واألحكام الشرعية عموما، وذلك وتظ

  .االقرتان بني استخراج املعاين والنصوص الشرعية، املوضحة ملسائل الدين املختلفة
ظر والتأمل وميكننا بعد هذا التصور لالستنباط أن نوسع مفهومه من وجهة أخرى، إن جعلنا متعلقه يف الن

تأمل واالستخراج للمعاين أعم من النصوص الشرعية، أي إن جعلنا مناط االستنباط كل ما من شأنه أن يُ 
دراسة، وذلك كتأمل ترمجة من الرتاجم، أو سرية من السري، أو ، هي حمل ستخرج منه معرفة متعلقة مبسألة ماوتُ 

، وحنو ذلك من األمور اليت تتعلق Iملسألة ....جتماعية، oمل أحداث }رخيية، أو oمل ظاهرة صوتية، أو ظاهرة ا
  .املدروسة املراد احلكم عليها، وهذه املسائل ختتلف Iختالف العلوم املتعلقة wا، وتتنوع تنوعا كثريا

  .األحرف السبعةرخصة : ±لثا
 الرَّْخص، الّلْحمُ  ذلك من. ِشّدة وخالفِ  ِلنيٍ  على« : وهو أصل دال على) ر خ ص(يف اللغة من األصل  الرخصة

  )5(»التَّْشديد َخالف: األمر يف والرُّْخَصة. الَغالء ِخالف: الرُّْخص ذلك ومن. الناعم هو
 الدليل خالف على الثابت احلكم«: ومن هذا املعىن اللغوي جاء تعريف الرخصة يف علم أصول الفقه، فهي 

  .ذه اجلهة ارتبط املعىن اللغوي Iملعىن االصطالحياقتضى تيسريا على املكلف، فمن ه هذا  العذر .)6(»لعذر

                                                           

 ).169(ق اللغوية، بيت هللا بيات، معجم الفرو  -1)(
 ).5/381(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -2)(
 ).207(الفاخر،  واللباب الزاخر الصغاين، العباب -3)(
 ).26(اإلحسان، التعريفات الفقهية،  عميم ودمحم). 22(اجلرجاين، التعريفات،  -4)(
 ).2/500(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -5)(
 ).1/450(املهذب يف أصول الفقه املقارن، عبد الكرمي النملة،  -6)(
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، فيمكن القول إ¡ا وجوه يف قراءة القرآن الكرمي أذن يف القراءة wا تيسريا وختفيفا على األحرف السبعةوأما 
فقد اتفق عامة أهل العلم على بعيدا عن معىن األحرف السبعة، واخلالف الكبري املعلوم يف هذه املسألة، و الناس، 

 ،كلفوا قراءة القرآن مبا ال يطيقونه من هلجة غريهمأن يُ  ماألحرف كانت تيسريا على الناس وختفيفا عليههذه ن أ
ها وخترجيها، كما صرح wا بعض ولغة من سواهم، وهذه احلقيقة نطقت wا العديد من األحاديث اليت سريد ذكر

  :غري ما واحد من أهل العلم ومنهم
... عليه عادا�م ، وما جرت أن أمره �ن يقرئ كل قوم بلغتهم :فكان من تيسريه: " لقا )هـ276ت ( ابن قتيبة 

الشتد ذلك عليه ، يه اعتياده طفًال وrشئًا وكهالً ولو أن كل فريق من هؤالء أُِمَر أن يزول عن لغته وما جرى عل
حملنة فيه  للعادة، فأراد هللا برمحته ولطفه ميكنه إال بعد رTضة للنفس طويلة، وتذليل للسان، وقطع، ومل وعظمت ا

 .)1("، ومتصرفاً يف احلركاتيف اللغاتأن جيعل متسعاً 
وتعاىل بعث إن هللا تبارك  «: قال "الدالئل يف غريب احلديث"يف كتابه  )هـ302ت (القاسم بن ±بت السرقسطي و 

حملالِّ واملقامات ، متباينون فأسقط عنهم تبارك ... يف كثري من األلفاظ واللغات  نبيه ملسو هيلع هللا ىلص والعرب متناءون يف ا
حملنة ، وأIح هلم القراءة على لغا�م      )2(» ...وتعاىل هذه ا

إمنا كانت هذه السعة للناس يف احلروف لعجزهم عن أخذ القرآن على : "  )هـ321ت (وقال أبو جعفر الطحاوي 
منهم أن يتحول إىل غريها ل منهم ، فكان يشق على كل ذي لغة غري لغا�م ، أل¡م كانوا أميني ال يكتبون إال القلي

وذكر مثل هذا . )3(... "من اللغات ، ولو رام ذلك مل يتهيأ له إال مبشقة عظيمة ، فُوّسَع هلم يف اختالف األلفاظ 
  .)4(األمةكثري من علماء الكالم  

هي وال شك : يقال على هذا ؟، جواIمث هل األحرف السبعة رخصة على املعىن اللغوي أم االصطالحي األصويل
، إذ فيها من التيسري على األمة يف قراءة القرآن الكرمي الشيء الكبري مما أدركه من رخصة على املعىن اللغوي

  .ممن تقدم ذكر بعض كالمهم أهل العلم بعدهم من عايشه، وشهد به من
ومشروعية القراءة wا، دل  ،األحرف السبعة مبنضبط على التمام، ذلك أنوأما على املعىن األصويل فليس ذلك 

الدليل الصحيح من التنزيل على قرآنيتها، وصحة القراءة wا، ومشروعيتها كأصل ±بت، كما دل أيضا على 
دوامها وبقائها يف كل وقت ومكان، ومل جيعلها مشروعة يف حني دون آخر، أو مكان دون آخر، أو حال دون 

لية اليت شرع األصل قبلها، وجعل األصل Iقيا يف كل وقت وحني، وإمنا تشرع آخر، على خالف الرخصة األصو 
ومن هذا الوجه اختلفت الرخصتان، . الرخصة يف بعض األوقات واألمكنة اليت ال يتمكن فيها من اإلتيان Iألصل

  .، وهللا أعلماالصطالح األصويل للرخصة جهةمن أي 

                                                           

 ).39-40(، aويل مشكل القرآنابن قتيبة، ) 1(
  128نقالً عن أيب شامة يف املرشد الوجيز ص ) 2(
  ).8/115(شرح مشكل اآلfر، ) 3(
  106الوجيز ص  املرشد: ، وأبو شامة  1/42اجلامع ألحكام القرآن : ، والقرطيب  8/294التمهيد : ابن عبد الرب : ينظر ) 4(
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  .أثرهشروطه، وحمله، و االجتهاد : املبحث الثاين
من املباحث األصولية املهمة، فهو اآللية الكفيلة Õعطاء األحكام الشرعية ملختلف النوازل املستجدة االجتهاد 

 املعىن املصدري«حقيقة االجتهاد من حيث مقصده، وأما من حيث  هذه، األماكن وتوايل األزمان على اختالف
 تفصيلي دليل من عملي شرعي حبكم ظن ه لتحصيلوسع يف ما الفقيه بذل: " هو -فـ- اhتهد فعل هو الذي

، وال يقبل االجتهاد إال ممن انطبق عليه اسم اhتهد، وهو من قامت به مجلة من الشروط والضوابط، نص )1(»"
العظيم، وعلو منزلته يف  عليها علماء األصول على اختالف مذاهبهم، جنمل هاهنا مجلتها، إظهارا ملقام هذا العمل

  :)2(مل ينربي له إال خواص من أهل العلم، فمن تلك الشروط عموماا الدين لذ
  .به، من تفسري، وحمكم ومتشابه، وrسخ ومنسوخ، وحنو ذلك يتعلَّق وما تعاىل اØَّ  بكتاب عارفا يكون أن: أوال
  .وما يتعلق wا من علوم املنت واإلسناد وسلم عليه هللا صلى رسوله بُسنَّة عارفا يكون أن: ±نيا
  .فيه من مسائل الفقه واملختلف عليه، hIمع عاِلما يكون أن: ±لثا
  .الفقه، وخمتلف أبوابه وخاصة Iب القياس منه أصول بعلم عاملا يكون أن: رابعا

ألفاظ  فهم عليه يتوقف ما كل ومعرفة وبديعا، وبالغة، حنوا، وقواعدها العربية Iللغة عاملا يكون أن: خامسا
  .ن الكتاب والسنة اليت هي أصل االجتهاد ومبدؤهاألدلة الشرعية م

 خبرياً  يكون وأن األحكام، تشريع من العامة مقاصد الشارع اhتهد يفهم �ن الشريعة مقاصد معرفة: سادسا
  .وعادا�م وأعرافهم، الناس، وأحواهلم، مبصاحل
  .فتواه على االعتماد جلواز رتطيش الشرط وهذا يف العدالة، القادحة للمعاصي جمتنبا عدالً  يكون أن: سابعا

  :ـلت ملكته يف استخراج األحكام الشرعية من أدلتها، كفيل بمُ من كَ حتقق تلك الشروط يف  إنَّ 
أن تكون أحكامه على قدر كبري من الصواب، تربأ wا ذمة اhتهد من حيث االجتهاد، والفتوى، وتربأ wا : أوال

حتقق مقاصد االجتهاد يف نفسه من استمرار وتواصل يف إعطاء النوازل  كما يضمن. ذمة املستفيت سؤاال وامتثاال
  .د صالحيتها يف الزمان واملكانيستمرارية الشريعة، وجتاملتجددة أحكامها الشرعية مبا يضمن اس

، يف خمتلف املسائل الشرعية ودالئلها والتأملُ  أن من عمل اhتهد الذي تكاملت فيه شروط االجتهاد النظرُ : ±نيا
، ينظر ؟، وأيها خيالف بعضا منها؟وطريقة فهمها، وأي الفهوم أسلم فيها، وأيها يتوافق مع األدلة الشرعية األخرى

حملكية صح دليله ، وغري ؟، أي تلك املذاهب وافق الصواب وأيها جانبه؟، وأيها مل يصح؟لريى أي تلك األقوال ا
  .معانيها من حيث فهمها ودراية ةذلك من متعلقات األدلة الشرعي

مقدمات االجتهاد  آلة االجتهاد يف oصيلقبل ذلك فاhتهد يعمل آلة اجتهاده يف استخراج األحكام، كما يعمل 
النظر و ، ومقاصدها ،ومفهومها ،فهمها، وتدبرها، واجلمع بينها، والنظر يف منطوقهاته الشرعية من حيث أدل وهي

وقوف على املعىن الصحيح املقصود من الشارع فيها، مما جيعل عمله لليف سياقها التارخيي، واالجتماعي، والثقايف، 
                                                           

  ).5/2317(عبد الكرمي النملة، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، ) 1(
  ).وما بعدها 5/2322(املهذب يف علم أصول الفقه، لعبد الكرمي النملة، : راجعها بتفصيل يف كتاب) 2(
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فاhتهد جيتهد يف األحكام ويف  .الثاين وهو استخراج األحكام، واحلكم يف النوازل على قدر كبري من الصواب
  .مقدمات األحكام

سنة، مبا ينتج عنها مزيدا من إن االجتهاد wذا املفهوم، كفيل بدوام تلك العملية التأملية لنصوص الشريعة قرآr و 
التمحيص والتدقيق، والتحقيق ملتعلقا�ا من حيث ثبو�ا وداللتها، وهذا الدوام حيمل يف ثناTه كثري من التجديد 

  .والتطوير، وحىت االستدراك لبعض ما قد يكون فات األولني من العلماء واhتهدين
عل مقصورا على جهة واحدة قد جُ  سب التعريف األصويلذلك هو االجتهاد وشروطه، والالفت للنظر فيه أنه حب

حدد الغزايل اhتهد فيه �نه هو كل حكم  «: هي جهة األحكام الفقهية العملية، يقول الدكتور وهبة الزحيلي
مبا  .)1(»...فهي األحكام اليت ورد فيها نص ظين الثبوت والداللة أو ظين أحدمها ... شرعي ليس فيه دليل قطعي

منه أن االجتهاد إمنا مظنته األحكام الفقهية الظنية فقط، وهي األحكام التكليفية املعروفة يف أبواب الفقه، يفهم 
اليت ليست من قبيل األحكام املعلومة من الدين Iلضرورة والبداهة، أو اليت ثبتت بدليل قطعي الثبوت قطعي «

  .وحنوها )2(»..الداللة مثل وجوب الصلوات اخلمس والصيام 
ومن جهة أخرى ملا كانت مظان االجتهاد األصويل كتب علم أصول الفقه، اليت تعىن ببيان األدلة العامة الستنباط 
األحكام الفقهية العملية من أدلتها التفصيلية، وارتسمت معامل هذا الباب يف هذه املصنفات على مدى القرون، 

لفقه مع أصول الفقه، وعلم الفقه مع االجتهاد، فكأنه وتطاول السنني وكثرة املصنفات، اقرتن يف األذهان علم ا
  .ال يعرف االجتهاد إىل يف الفقه

اليت اعرتى نصوصه الظن  هومواضعاالجتهاد على مظان السابق رمحه هللا يف ثناT كالمه الزحيلي وقد أشار  ،هذا
اللة موجب على اhتهد االجتهاد يف يف الثبوت أو الد النصط الظنية على يف الثبوت أو الداللة، أشار إىل أن تسلُّ 

من حيث معرفة معناه، وإن كانت احلادثة مما ال نص فيه اجتهد اhتهد يف إحلاقها مبا فيه نص Õعمال  هذا النص
  .)3(أدلة أخرى كالقياس وحنوه

ال أ¡ا وهذه اإلشارة وإن كانت قد نصت على بعض جوانب االجتهاد، ومكوrته من أدلة شرعية، وأدلة عقلية، إ
أليس  :مبا جيعل السائل يتساءل فيقول. مل خترجه عن معناه األول املقتصر على األحكام الفقهية العملية، ال غري

؟ مث أال تتعلق األحكام الفقهية العملية من حيث االجتهاد يف إعطائها مثة اجتهاد إال يف األحكام الفقهية العملية
  .عالقة بعلوم أخرى، وقرائن أخرى مؤثرة فيها؟ أحكامها إال Iلنصوص الشرعية؟ أليس هلا

ال شك عند كل مطلع على العلوم اإلسالمية أن حيز االجتهاد فيها واسع يشمل األحكام ومما تقدم ذكره وتقريره 
وتعريفه هو االجتهاد Iالصطالح األصويل، فاالجتهاد الواسع  هن كان االجتهاد املتقدم ذكر ئالفقهية وغريها، ول

الذي هو  الواسع اللغويمبعناه ال أقل من أن يكون هو االجتهاد  ، وهو ما نقصده Iلتكامل املعريفيه هناالذي نعن

                                                           

  ).1053 -2/1052(وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ) 1(
  ).1052(ه اإلسالمي، وهبة الزحيلي، أصول الفق )2(
  ).1054 -1053(وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي،  )3(
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ومعلومة من املعلومات، سواء تعلقت Iألحكام  ،بذل اجلهد والطاقة، واستفراغ الوسع يف معرفة حقيقة من احلقائق
آية من آTت األحكام، أو تفسري آية من آTت العملية، أو األحكام العلمية اخلربية، وسواء تعلقت بتفسري 

والعقاب، واجلنة والنار، من حيث فهم معانيها ال من حيث إدراك كيفيا�ا، كما هو  ،والثواب ،واآلخرة ،القصص
  .معلوم

وكذا يشمل االجتهاد مبعناه العام شرح حديث متعلق حبكم فقهي، أو حكم خربي، أو متعلق حبادثة من حوادث 
وكذا فهم قول من أقوال الصحابة والتابعني، وأئمة املذاهب وغريهم، فهما يليق مبقام  ... .املغازي،  السرية، أو

وكذا دراسة مسألة لغوية متصلة بعلوم اللسانيات والصوتيات، فوجب اإلملام wما ... .وزمان ومكان قوله،  ،قائله
أو  .وجب اإلملام wا مجيعا فيهافاملالية املعاصرة، عامالت أو دراسة مسألة يف البيوع متعلقة Iلبنوك وامل .فيها

 .ذي قانون خاص وجب دراسته العتبار ما فيه حال احلكم أو التنفيذ بلددراسة مسألة يف الطالق أو النكاح يف 
  .أو دراسة تفسري آية متعلقة بعلوم األرض واجليولوجيا وجب على املتأمل واملفسر الدراية wا لإلفادة منها

  .راية به لإلفادة منهدسة شرح حديث متعلق بعلم األجنة وجب على الشارح الأو درا
أو شرح حديث متعلق جبملة من املعارف كتاريخ اخلط، وعلم البلدان واملدن، وجب على املتحدث فيه اإلملام 

  .بسائر هذه اجلوانب لسالمة القول شرحا، وصواب الفقه استنباطا، وصحة الرأي حكما
  .يف أي مسألة من املسائل العلمية اه العام الذي هو بذل الوسع، جائز، بل واجب وقوعه ووجودهفاالجتهاد مبعن

وإذا كان االجتهاد الفقهي يقتضي إملام اhتهد بكل ما خيدمه للوصول إىل الصواب يف احلكم الفقهي، فإن  
  .ما يلزم للوصول إىل الصواب كذلك االجتهاد Iملعىن العام يقتضي إملاما بكل

وإذا كان االجتهاد الفقهي يقتضي إملاما �دلة الفقه التفصيلية، وما يتعلق wا، فإن االجتهاد Iملعىن العام، الشامل 
وإن كانت خارج نطاق العلم  ،للعلوم األخرى، يقتضي إملاما بسائر ما يتعلق بتلك املسألة من علوم ومعارف

ألة منه مبسألة يف علم اللسانيات أو اللغة، أو التاريخ، أو املدروس، فلو تعلق البحث الفقهي، واالجتهاد يف مس
الصوتيات، أو الطب، أو الكيمياء، أو غريها من العلوم لكان من شروط صحة االجتهاد الدراية واالطالع على 

  .تلك العلوم حبسب ما خيدم املسألة الفقهية املدروسة
أو بعلوم عدة، هو ما يسمى  ،االجتهاد فيها بعلم واحد هذا الكم املعريف املتعلق Iملسألة الواحدة، حال تعلق

أو لعله يكون هو نفسه إذا وسع األصوليون . Iلتكامل املعريف، وهو اسم قريب من اسم االجتهاد عند األصوليني
  .أخرى غري الفقه اعلوم لتشملدائرة االجتهاد 
 من معارف املراد الوصول إليه Iحلكميتعلق  العام هو الكفيل Õحاطة املمارس له بكل مامبفهومه هذا االجتهاد 

تلك املعارف الشاملة السابقة واملقارنة والتابعة رت، ومسائل قربت أو بعدت، قلت أو كث ،وسابقة له }بعة له
تورث الباحث تكامال معرفيا يف املسألة املراد حبثها ومعرفة حكمها، مبا جيعل الدراية wا دراية }مة، وتصورها 

موافقا لواقعها، وما حييط wا، وما تتعلق به من  ،يما، ودراستها دراسة شاملة، وحكمها حكما صحيحاتصورا سل
  .معارف، ال تتناقض مع خمتلف احلقائق العلمية، أل¡ا نشأت عنها واستفادت منها
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  .والتجديد التكامل املعريف: الثالثاملبحث 

وصف هو  صوره املتعددة اليت تشمل الفقه وغريه، و قد تقرر مما سبق أن التكامل املعريف هو االجتهاد يف
ملعارف الشرعية بشكل شامل، وعام لألدلة واملسائل املستدل لالجتهاد األصويل حال تعلقه Iلعلوم اإلسالمية وا

هلا، وكذا شامل للمسألة حمل البحث والدراسة واحلكم، وما يتعلق wا من معارف متعلقة بعلوم أخرى، سواء 
  .العلوم األخرى شرعية أم غري شرعيةأكانت هذه 

إن االجتهاد بصورته الواسعة، والشاملة، كفيل ببيان مسائل الشريعة اإلسالمية على صور�ا الصحيحة، وحكمها 
املراد من الشارع احلكيم، وهو ما يضمن استمرارية عطائها، وبذهلا، وسياستها حلياة الناس ومساير�ا ملسائلهم 

ألن شريعة هللا اخلامتة وجدت لذلك، وجعلت لتكون كذلك، ال أ¡ا ادعاء من أو مكان،  املتجددة يف كل زمان
  .تشبع مبا مل يعط

هذا الكالم الذي تقدمت اإلشارة إليه هو أحد شقي التجديد املأمور به شرعا وكوr، فإن التجديد يشمل 
  :)1(شقني
حملد±تو  اخلطأ وختليصه منإحياء وبعث ما اندرس من معامل الدين عقيدة وشريعة، : أوهلما وهذه الصورة  .البدع وا

  .هي اليت يعىن wا االجتهاد مبعناه العام، الشامل، اليت سبق شرحها
وهي الصورة اليت يعىن wا  .تنزيل الدين والشريعة على حياة الناس ومستجدا�ا، وواقعهم املعيش: و±نيهما

  .االجتهاد مبعناه األصويل اخلاص السابق الذكر
لتجديد يف شقه األول استدراك بتصحيح ما قد حصل من احنراف عن الصراط املستقيم، وختفف من أعباء ثقل فا

حملد±ت، ويف شقه الثاين استمرار للحياة على وفق مراد هللا سبحانه من شريعته ومقاصدها، واستمرار  البدع وا
  .ملقصد اخللق من العبادة واإلعمار

د، ومعىن من معاين التجديد املتعددة، فالعالقة بينهما عموم وخصوص، إذ كل ذن جزء من التجديفاالجتهاد إ«
جمدد جمتهد، وليس كل جمتهد جمددا، وميدان التجديد يتسع ليشمل كل ما يندرج حتت اسم الدين من العقيدة 

ما االجتهاد والفقه والتفسري والعبادة واألخالق، وغريها Õحياء معاملها وتصحيح ما يطرأ عليها من احنراف، أ
  .)2(»فميدانه األحكام العملية املندرجة حتت مسمى الفقه فقط

وإذا كان ذلك هو مقام االجتهاد من التجديد، فيمكن القول إن التكامل املعريف، والذي هو االجتهاد مبفهومه 
  :األعم، هذا التكامل املعريف هو التجديد كله، بشقيه كليهما، فهو

، وفهم لنصوصه، وأدلته قرآr ببيان ما كانت عليه معامل الدين وم واملعارف الكفيلةاستجماع العليف شقه األول 
فيكون بعد ذلك الوسيلة لتصحيحها، اخلطأ، ما طرأ عليها من احنراف، وما وقع فيها من اخللل و بيان و  وسنة،

                                                           

  .)20 -16(عدrن دمحم أمامة، التجديد يف الفكر اإلسالمي،  )1(
  .)42(عدrن دمحم أمامة، التجديد يف الفكر اإلسالمي،  )2(
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تانني املتسللني عن ، وسد الباب أمام الفوإرجاع األمور إىل سالف عهدها، ووضعها يف نصاwا، وبثها ونشرها
  .طريقها

  .ويف شقه الثاين استجماع العلوم واملعارف الكفيلة بفهم الواقع واحلال، وتنزيل الشريعة اإلسالمية وأحكامها عليه
إذا اتضحت مما تقدم العالقة بني التكامل املعريف والتجديد، وعرفنا أ¡ما قرينان ال يقوم أحدمها إال Iآلخر، فإن و 

وضعف ال خيفى على أي مسلم عاقل، مبا جيعل احلاجة إىل التجديد  ،أمة اإلسالم اليوم من احنطاط إدراك ما عليه
ملحة وأكيدة، تتشوف إليها نفوس املؤمنني، وتتطلع إليها أرواح الصاحلني، وتشتاق إليه قلوب املتقني، لرتى شرع 

وعا كل البشرية، وسلكته سبيال موصال ط هقد اندرج حتتهللا سبحانه يف كل حمل وزمان، ويف كل مكان وأوان، 
  .ملرضاة رب الربية، عرفت حكمة خلقه، فسارعت يف دار الفناء إىل مرضاته

وما سيأيت بعده مهمة جليلة عظيمة ال يقوم wا إال من كان يف منزلتها، ومع  ،إن التجديد وضرورته يف عصرr هذا
احلياة وتداخلها، وoزمها وانعقادها، إضافة إىل كون  الضعف العلمي املالحظ على مر األزمان، واشتباك أحوال

العامل اإلسالمي اليوم صار مفعوال به غري فاعل، فإن احلياة تصنع وراء البحار، وتـُتَّخذ وُ�يَّأ مبا يريده غريهم، مث 
كل كان وال بد أن يكون التجديد مهمة مجاعية تقوم wا  مع كل هذا   .ر إليهم ليجدوا أنفسهم فيهاصدَّ تُ 

من جامعات ومساجد ومجعيات وحماضر وحنوها، كل يف ميدانه  يف احلقل العلمي املؤسسات العلمية الفاعلة
والتوجه، وجتديد  ،وختصصه، ومع تكامل اجلهود وâزر النتائج، وتكاثف العمل، وتكافل اجلهات، وصدق النية

  .العزم، تكون النتيجة Õذن هللا تعاىل
ستشراف استباقي، ملا ال بد أن تكون عليه األحوال العلمية يف العلوم البشرية مستقبلي وا كمخططيقال هذا  

وما ال بد أن تكون عليه الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات واملعاهد عموما، ويف العلوم الشرعية بصفة خاصة، 
وإمعان النظر يف كل وتدقيق النظر، واعتبار احلال، واستشراف املآل،  ،العلمية، من مشولية الطرح، وسعة البحث

ومعارف جزئية، أو كلية، لتكتمل  ،متعلقات املسألة حمل البحث والدراسة، واستجماع سائر ما يتصل wا من علوم
هلا يف كل أحواهلا وأزمنتها وأمكنتها، ليصح بعد ذلك حكمه  هوحيسن تصور  ،املعارف املتعلقة wا لدى الباحث

  .عليها
أن األمة مل يكن فيها هذا، ومل تعرفه ألكون أول متكلم فيه، بل لقد كان  وإذ أكتب هذه األسطر فلست أدعي

منها ذلك قدميا وحديثا، وال يزال اhددون يف كل زمن هذا دأwم، وهذا عملهم، فهم محلة العلم النبوي الذين 
 أمامة يف كتابه ينفون عنه ما ليس منه، وشواهد هذا يف الرتاث اإلسالمي كثرية جدا، وقد ذكر الباحث عدrن دمحم

  .مناذج حية من }ريخ األمة اإلسالمية على ما حنن بصدد الكالم فيه )1("التجديد يف الفكر اإلسالمي"
علم ممن منهجهم التجديد يف الدين ومسائله كل من جهته، من أهل ال بقيةويف زمننا هذا ال يزال يف الناس 

ودقة  ،الدال على مشولية العلم وعمق التصور ،التفصيلرى يف نتاجهم العلمي ذلك التأصيل و ، يُ )2(وختصصه
                                                           

  .)105، 96، 88، 75(عدrن دمحم أمامة، التجديد يف الفكر اإلسالمي، .)1(
)2(. .  
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مما أكسب كالمهم يف العلوم قبوال، ال التحليل وصفاء الذهن، ونقاء السريرة، وبعد النظر، وسالمة البصرية، 
وال يقال هذا إلضفاء قالب القداسة على كالمهم، ووصفه Iلقبول  .Iألمساء واأللقاب، بل Iحلجة املقنعة لأللباب

اإلصابة  حبسبهو معلوم ال حيتاج إىل استدالل أن اhتهدين على مرتبتني من حيث األجر،  مماملطلق، فا
  .وعدمها

ول شيئا مما فرغوا منه، رأيت أن أمثل اوحىت أندرج يف مسالك أولئك األفاضل من أهل العلم، وأتشبه wم، وأح
مل تنباط، وكونه الركيزة يف التجديد، وتكميل بعض ما على التكامل املعريف، وضرورته يف سالمة الفهم، وصحة االس

مسألة األحرف السبعة، وهي }ريخ هذه حاديث يستنكر، رأيت أن أمثل جبزئية متعلقة �، وإصالح بعض ما يذكر
  .الرخصة ومىت كانت؟، وهي ما سأتناوله يف املباحث اآلتية، وهللا املوفق

  
  .ودراسةخترجيا  بعض أحاديث األحرف السبعة: املبحث الرابع

مسألة األحرف السبعة من املسائل املشهورة، واملهمة يف علوم القرآن الكرمي، وقد ألفت فيها املؤلفات املستقلة 
قدميا وحديثا، استقصيت فيها أحاديثها خترجيا، ومسائلها ذكرا وحتريرا، ولكل وجهة هو موليها، غري أن املسألة 

ا، ومل أجد للعلماء من املتقدمني واملتأخرين حترير كالم فيها، هي مسألة }ريخ اليت رأيت يف بعض األحاديث أمارا�
رخصة األحرف السبعة، وحتديده حتديدا دقيقا، فرأيت أن أعمل فيها الفكر، وأمعن التأمل يف نصوصها، 

ة فيكون ، لتكتمل املعرفة املتعلقة Iملسألهمستصحبا مجيع ما يتعلق بذلك من معارف داخل األحاديث وخارج
الكالم فيها صواI، والقول فيها سدادا، واحلكم فيها رشادا، وقبل بلوغ تلك النتيجة املنشودة أقتصر فيما °يت 
على ذكر بعض أحاديث األحرف السبعة مما له صلة مبسألة حتديد التاريخ، وأغفلت ذكر غريها من األحاديث، 

  :يئا من فقهها، فأقول مستعينا I@ تعاىلحميال القارئ فيها على مظا¡ا اليت خرجتها وذكرت ش
  .حديث عمر بن اخلطاب وهشام بن حكيم رضي هللا عنهما: احلديث األول

مسعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاستمعت : قال åعن عمر بن اخلطاب *. 
ة مل يقرئنيها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فكدت أساوره يف الصالة فتصربت حىت سلم لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثري 

فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة اليت مسعتك تقرأ ؟ قال أقرأنيها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقلت كذبت أقرأنيها 
 فقلت إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل على غري ما قرأت فانطلقت به أقوده إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

مث قال رسول . »كذلك أنزلت«فقرأ القراءة اليت مسعته فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . »أرسله اقرأ T هشام«تقرئنيها فقال 
ا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما كذلك أنزلت إن هذ«فقرأت اليت أقرأين فقال . »اقرأ T عمر«هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .)1(»تيسر منه
  :صحابيا احلديث

عمر بن اخلطاب أبو حفص الفاروق القرشي، سابق من السابقني، وإمام من املهتدين، وأحد اخللفاء الراشدين، 
                                                           

  .ويف مواضع أخرى) 7111(أخرجه البخاري .)1(



12 

 .)1(أسلم مبكة يف حدود السنة اخلامسة من البعثة
، )2(»َوَأْسَلَم ِهَشاُم ْبُن َحِكيٍم يـَْوَم فـَْتِح َمكَّةَ «: ابن سعد وأما هشام بن حكيم فهو سيد من سادات قريش، قال

أسد "، وابن األثري يف )4("}ريخ دمشق"، وابن عساكر يف )3("االستيعاب"وذكر هذا أيضا ابن عبد الرب يف 
  .)6(، وغريهم)5("الغابة

  .مىت كان احلديث: 2
هشام بن حكيم å، وهي مدة تكفيه ألن حيفظ شيئا  أكيد أن حديث عمر وهشام هذا كان بعد مدة من إسالم

من القرآن مما تصح به صالته، وحيفظ فيه سورة الفرقان اليت اختلفا فيها، وأكثر من ذلك أنه حفظها تلقيا من 
سرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن فتح مكة كان لعشر  ، وقد علمنا من»أقرأنيها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص « : النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما يدل عليه قوله
من اهلجرة النبوية، واشتغل بعدها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بتأسيس دولة مكة اجلديدة، وبث  8ليال Iقية من رمضان للسنة 

لعام الثامن، األمن فيها ومن حوهلا، فكانت غزوة حنني، والطائف، وبعدمها عمرة اجلعرانة يف ذي القعدة من ا
  .)7(وبعد كل ذلك رجع النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة، فبلغها يف أواخر ذي القعدة

فالذي يظهر أن تفرغ هشام ألخذ شيء من القرآن الكرمي، وتفرغ النيب ملسو هيلع هللا ىلص لُيقرِأه شيئا من القرآن وسورة الفرقان، 
عمر å أن يسمعه يقرأ، مث حياكمه ويرفع أمر إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وأن يكون هشام يف الصالة يف مكان ميكن ل

واألقرب أن ذلك يف املسجد حيث جيتمع الناس قياسا على تلك احلوادث اليت وقعت بني غريمها من الصحابة،  
وهشام يف ذي احلجة  كل ذلك إمنا يكون حال رجوع املسلمني إىل املدينة، وعلى هذا التقدير يكون حديث عمر

  .من اهلجرة، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وهللا أعلم 9من سنة 
يستفاد من سياق احلديث وأحوال أصحابه قرائن أخرى تعني يف حتديد }ريخ احلديث، وهي أن عمر الفاروق 

I حديِث العهد å إلسالم، ومع ما لعمر رضي هللا امللهم، مع ما هو عليه من العلم حبال أخيه هشاِم بن حكيم

                                                           

أنه أسلم يف زمن خروج من خرج من املؤمنني ) 1/152" (سري األعالم"وهو ما تفيده بعض الرواxت يف سريته فقد جاء عند الذهيب رمحه هللا يف  -)1(
  .مهاجرا للحبشة، وكان ذلك سنة مخس بعد البعثة على ما نسبه للواقدي  أيضا

 ).6/57(ابن سعد، الطبقات الكربى،  -)2(
)3(-)4/1538.( 
)4(-)74/6.( 
)5(-)5/372.( 
وذكره دمحم بن سعد يف «: )6/180(" العقد الثمني يف 7ريخ البلد األمني"، وقال تقي الدين الفاسي يف )30/195(كاملزي يف �ذيب الكمال  -)6(
وهو كذلك يف الطبقات الصغري  .»من الطبقة اخلامسة، فيمن أسلم بعد فتح مكة» الصغري«وذكره يف . : ..يف الطبقة الرابعة، ممن أسلم يوم فتح مكة،» الكبري«
، وليس هذا من التعارض وهللا أعلم، ذلك أن ابن سعد نفسه يف تراجم هذه الطبقة نفسها )الطبقة اخلامسة ممن أسلم بعد فتح مكة(حتت عنوان ) 1/139(

وظاهر صنيعه يف سوق الرتاجم يدل على أنه يرى أن هشاما أسلم يوم الفتح ) 138، 1/137(لك يف مخس تراجم كما يف وذ) أسلم يوم الفتح: (يصرح فيقول
أي بعد ) ممن أسلم بعد فتح مكة(يف عنوان الطبقة اخلامسة  هيوم الفتح، فالظاهر أن مقصود أصحا�اذلك أن ساق ترمجته وسط تراجم صرح فيها �سالم 

 .مم أهلها للنيب ملسو هيلع هللا ىلص وعفوه عمن ظلمه منهم، ومن يسمون Hلطلقاء، وقد ذكر املؤرخون أن هشاما كان من الطلقاء، وهللا أعلوقوع فتحها واستسال
 فدخلها املدينة إىل رجع مث مكة، إىل ةاجلعران من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اعتمر مث ة؛Hجلعران القسم هذا وكان«: قال ابن حزم يف جوامع السري -)7(

 .)248( ».اهلجرة من الثامنة السنة من القعدة ذي يف الطائف قصة وكانت .القعدة لذي بقني لست
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عنه من فضل وعلم وسابقة يف اإلسالم، مع مجيع هذا نرى عمر å ينكر على هشام إنكارا شديدا، وذلك 
تعظيما حلرمة القرآن الكرمي وال شك، لكن هذا يدل صرحيا على عدم دراية عمر w åذه الرخصة، وهذه 

ادثة، وعندما يكون عمر å الذي كان ال يغيب عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال rدرا ال يعلم األحرف السبعة قبل هذه احل
خبرب هذه الرخصة وهذا االختالف، علمنا من ذلك أن تلك الرخصة مل ميض على وجودها وظهور أثرها زمن كبري، 

  .عن زمن هذه الواقعة بن عمر وهشام رضي هللا عنهما
 اإلسالم يف قدمه لرسوخ ذلك - أي عمر  -له  ساغ وإمنا ... «ن حجر رمحه هللا مشريا إىل بعض ما سبق يقول اب
 خبالف القراءة، أتقن يكون ال أن ذلك من عمر فخشي Iإلسالم العهد قريب كان فإنه خبالف هشام وسابقته

 ملسو هيلع هللا ىلص قدميا، هللا رسول من السورة هذه حفظ عمر أن قراء�ما اختالف سبب وكان مسع ما أتقن قد كان فإنه نفسه
 ما على ملسو هيلع هللا ىلص أقرأه النيب فكان الفتح مسلمة من هشاما وألن وشاهده، حفظه ما خبالف فيها نزل ما يسمع مل مث

 على نالقرآ أنزل« حديث مسع يكن مل أنه على حممولة لإلنكار عمر ومبادرة ذلك، من اختالفهما فنشأ أخريا نزل
  :وهذا احلمل الذي ذكره احلافظ رمحه هللا حيتمل وجهني. )1(»الوقعة هذه يف إال» أحرف سبعة

  .أن حديث األحرف السبعة كان موجودا قد حدث النيب ملسو هيلع هللا ىلص به بعض الصحابة، ومل يعلمه عمر: أحدمها
وال غريه، وهذا الثاين أقرب لظهور عدم  أن حديث األحرف السبعة مل يكن موجودا فلم يعلمه ال عمر: والثاين

العلم Iحلديث عند مجع من الصحابة، فليس فقط عمر من مل يعلم به، بل مل يعلم به هو وأيب وابن مسعود، 
  .وغريهم ممن مل يسم يف احلديث، وهللا أعلم

رف نفسها، أن سبب إنكار عمر على هشام ليس متعلقا Iحلديث وجودا وعدما بقدر تعلقه Iألح والظاهر
واختالف القراءات نفسها وجودا وعدما، فسبب اإلنكار أن األحرف والقراءات املختلفة يف هذه السورة مل تكن 

وإمنا وجدت يف وقت متأخر من العهد املدين، وهو ما حناول التأريخ له بدقة يف هذا . معروفة وال موجودة من قبل
   .البحث، وسيتضح للقارئ مع ما سيأيت من الكالم
فتلك اخلالفات منزلة من رب العزة واجلالل،  »هكذا أنزلت«: ومما قد يستفاد منه يف }ريخ احلديث قوله ملسو هيلع هللا ىلص

أن يكون النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يقرأ wا من قبل يف صالة وال  قوةقرآr عربيا، وإذ جيهلها عمر å ومل يدرها، احتمل ذلك ب
وها، فجهلها عمر å، وهذا االحتمال وارد يف مجيع أحاديث اختالف الصحابة يف التالوة، فظهر خطبة وال حن

من هذا أن تلك االختالفات يف التالوة مل تكن موجودة، وال معروفة عند الصحابة من قبل، وإال لعلموا wا سواء 
فتلك االختالفات قريبة العهد يف . يف جمالسه وخطبه وصالته وغريهامن تعليمه ملسو هيلع هللا ىلص أو من تالوته للقرآن الكرمي 

فهي بذلك قريبة من . نشأ�ا من زمن هذه األحاديث اليت حتكي اختالف الصحابة، وليست بعيدة الزمن عنها
  .هـ، فستكون قبل هذا التاريخ بزمن يسري9هـ وأوائل 8زمن حديث عمر وهشام والذي قدرrه يف أواخر 

فليست مما يدخله االجتهاد، أو . ت تلك احلروف منزلة أيقنا أ¡ا كانت من جربيل عن رب العاملني سبحانهوملا كان
  .اهلوى، وال من اللهجات اليت قد تسوغ على لسان من يقرأ تسهيال له، بل هي منزلة من هللا سبحانه

                                                           

 ).7/451(القسطالين، إرشاد الساري، : وانظر ).26 -9/25(ابن حجر، فتح الباري،  -)1(
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  .حديث أيب بن كعب å: احلديث الثاين
ُكْنُت ِيف اْلَمْسِجِد، َفَدَخَل َرُجٌل ُيَصلِّي، فـََقَرَأ ِقَراَءًة َأْنَكْرتـَُها َعَلْيِه مثَُّ َدَخَل آَخُر فـََقَرأَ : ٍب قَالَ َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكعْ *. 

يًعا َعَلى َرُسوِل ِهللا  َنا الصََّالَة َدَخْلَنا مجَِ ِإنَّ َهَذا قـََرَأ ِقَراَءًة : ، فـَُقْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصِقَراَءًة ِسَوى قـََراَءِة َصاِحِبِه، فـََلمَّا َقَضيـْ
صلى هللا عليه فـََقَرآ، َفَحسََّن النَِّيبُّ ،  ملسو هيلع هللا ىلصَأْنَكْرتـَُها َعَلْيِه، َوَدَخَل آَخُر فـََقَرَأ ِسَوى ِقَراَءِة َصاِحِبِه، فََأَمَرُمهَا َرُسوُل ِهللا 

َما َقْد َغِشَيِين،  ملسو هيلع هللا ىلصْكِذيِب، َوَال ِإْذ ُكْنُت ِيف اْجلَاِهِليَِّة، فـََلمَّا رََأى َرُسوُل ِهللا ، َفَسَقَط ِيف نـَْفِسي ِمَن التَّ َشْأنـَُهَما وسلم
َا َأْنظُُر ِإَىل ِهللا َعزَّ َوَجلَّ فـََرقًا، فـََقاَل ِيل  ِن اقْـَرِأ اْلُقْرآَن َعَلى Tَ ُأَيبُّ ُأْرِسَل ِإَيلَّ أَ «: َضَرَب ِيف َصْدِري، َفِفْضُت َعَرقًا وََكَأمنَّ

ِإلَْيِه َأْن َهوِّْن َعَلى أُمَِّيت، فـََردَّ َحْرٍف، فـََرَدْدُت ِإلَْيِه َأْن َهوِّْن َعَلى ُأمَِّيت، فـََردَّ ِإَيلَّ الثَّانَِيَة اقْـَرْأُه َعَلى َحْرفـَْنيِ، فـََرَدْدُت 
َعِة َأْحُرٍف،  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِألُمَِّيت، اللَُّهمَّ : فـََلَك ِبُكلِّ َردٍَّة َرَدْدُتَكَها َمْسأََلٌة َتْسأَلُِنيَها، فـَُقْلتُ ِإَيلَّ الثَّالِثََة اقْـَرْأُه َعَلى َسبـْ

  .)1(»ملسو هيلع هللا ىلص اْغِفْر ِألُمَِّيت، َوَأخَّْرُت الثَّالِثََة لِيَـْوٍم يـَْرَغُب ِإَيلَّ اْخلَْلُق ُكلُُّهْم، َحىتَّ ِإبـَْراِهيُم 
  :يؤخذ من احلديثما 

، دال على أنه اليت للعهد وهذا اإلطالق، مع األلف والالم» يف املسجد«: جاء يف حديث أيب å هذا أنه كان
املسجد املعلوم الذي يعرف عند اإلطالق، وهو املعهود ذهنا عند كل مسلم وهو املسجد النبوي، ومل يكن 

 .املسجد النبوي إال يف املدينة
وهي من ، )2(ابن حجر رمحه هللا أن يف بعض رواTت احلديث أن السورة املختلف فيها هي سورة النحلذكر وقد 

وهو الصحيح، فحني تكون السورة مكية، وال يعلم هؤالء الصحابة مجيعا، ما  )3(السور املكية على رأي اجلمهور
نبوي، فهذا دليل على oخر رخصة ورد فيها من اختالف يف القراءة إىل أن يكون العهد املدين، واملسجد ال

خاصة إذا علمنا أن يف بعض الرواTت أن أحد الصحابة املختلف معهم هو ابن مسعود å اهلذيل . األحرف
 .ومسع منه القرآن مبكة. السابق Iإلميان، الذي أخذ عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص القرآن مبكة

دr أيب بن كعب å مل يكن على دراية �مر رخصة األحرف السبعة، فوقع له ويظهر جليا من هذا احلديث أن سي
بسببه ذلك الشك، فلما علم �مر األحرف السبعة استقر حاله وذهب عنه ما كان جيد، فهذا العلم أذهب عنه 

  .وهو ما يبينه احلديث الثاين عنهأثر عدم العلم، 
å حديث آخر أليب بن كعب:  

ِإنَّ َهللا °َُْمُرَك : فـََقالَ فََأَ}ُه ِجْربِيُل َعَلْيِه السََّالُم، : ، قَالَ َأَضاِة َبِين ِغَفارٍ َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب، َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِعْنَد *. 
، مثَُّ َأَ}ُه الثَّانَِيَة، »َعافَاتَُه َوَمْغِفَرَتُه، َوِإنَّ أُمَِّيت َال ُتِطيُق َذِلكَ َأْسَأُل َهللا مُ «: َأْن تـَْقَرَأ ُأمَُّتَك اْلُقْرآَن َعَلى َحْرٍف، فـََقالَ 

ُتِطيُق َأْسَأُل َهللا ُمَعافَاتَُه َوَمْغِفَرتَُه، َوِإنَّ أُمَِّيت َال «: ، فـََقالَ »ِإنَّ َهللا °َُْمُرَك َأْن تـَْقَرَأ أُمَُّتَك اْلُقْرآَن َعَلى َحْرفـَْنيِ «: فـََقالَ 

                                                           

، )35/84(حمققوا املسند  هللا عنهما، وسندها صحيح كما أفاده ، أنه اختلف مع ابن مسعود رضي)21149(ويف رواية أمحد ). 1856(أخرجه مسلم ).1(
  ).35/86(ويف رواية أنه اختلف وابن مسعود ورجال آخر وسندها صحيح على شرط الشيخني كما ذكر حمققوا املسند 

  ).9/24(ابن حجر، فتح الباري، .)2(
 ).1/353(عبد الرزاق حسني، املكي واملدين، . )3(
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َأْسَأُل َهللا ُمَعافَاتَُه «: ِإنَّ َهللا °َُْمُرَك َأْن تـَْقَرَأ أُمَُّتَك اْلُقْرآَن َعَلى َثَالثَِة َأْحُرٍف، فـََقالَ : ، مثَُّ َجاَءُه الثَّالِثََة، فـََقالَ »َذِلكَ 
َعِة َأْحُرٍف، : ، فـََقالَ ، مثَُّ َجاَءُه الرَّابَِعةَ »َوَمْغِفَرتَُه، َوِإنَّ أُمَِّيت َال ُتِطيُق َذِلكَ  ِإنَّ َهللا °َُْمُرَك َأْن تـَْقَرَأ ُأمَُّتَك اْلُقْرآَن َعَلى َسبـْ

َا َحْرٍف قـََرُءوا َعَلْيِه فـََقْد َأَصابُوا  .)1(»فََأميُّ
 :ميكننا الكالم يف }ريخ هذا احلديث من جوانب

املدين، الذي تقدم معنا أنه كان على غري دراية برخصة أنه من رواية أيب بن كعب å األنصاري : اجلانب األول
األحرف السبعة مث عرفها، فأكيد أن هذه األحاديث اليت حدث wا أيب å عن كيفية وقوع رخصة األحرف، 

حملاورة اليت وقعت بني النيب ملسو هيلع هللا ىلص وبني جربيل عليه السالم، إمنا كانت بعد تلك األحاديث ال يت كان فيها على غري وا
  .علم wذه الرخصة ووجودها، فهذه األحاديث هي العلم الذي أذهب عنه الشك الذي كان فيه

 » فََأَ}ُه ِجْربِيُل َعَلْيِه السََّالمُ : ، قَالَ َأَضاِة َبِين ِغَفارٍ َكاَن ِعْنَد «: قولهصيغة أيب å يف ذكر احلديث و ويتبع هذا أن 
أبيا å كان حاضرا، ليس هذا مقصدها، وال تدل عليه صراحة، بل هي من حتديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص له أن  توهم اليت

wا، بياr لكيفية ورود رخصة األحرف، وهي احلادثة اليت أذهبت عن أيب  الشك، ولو كان حاضرا هلا شاهدا 
  .عليها ملا تردد وملا وقع يف نفسه ما وقع

إن ما تقدم تقريره يف حديث عمر وهشام رضي هللا عنهما، يدل على oخر رخصة األحرف السبعة : يناجلانب الثا
هـ، وهو ما ينسجم مع عدم علم كثري من الصحابة أويل الفضل والسابقة 8إىل قريب من زمن فتح مكة سنة 

ن جتعل القول الظاهر الصواب هو القول ، هذه القرائë والدراية wذه املسألة كعمر وابن مسعود وأيب وغريهم
  .بتأخر أحاديث رخصة األحرف السبعة إىل أواخر العهد املدين، كما سبقت اإلشارة إليه

 «: وردت يف رواية هذا احلديث لفظة مهمة جدا، هلا أثرها العظيم يف حتديد }رخيه وهي قوله å: اجلانب الثالث
  :فهما مبحثان. فأين تقع هذه األضاة؟، ومىت وردها النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟. » َأَضاِة َبِين ِغَفارٍ  َكاَن ِعْنَد َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص

  .أين تقع أضاة بين غفار: املبحث األول 
م ، أو لقربه من دTرهم واختصاصه)1(مستنقع ماء ينسب إىل هذه القبيلة، إما لنزوهلم wم )2(»أضاة بين غفار«

  .)I)2لورود عليه والسقي منه وحنوه حىت صار هلم

                                                           

  .وغريه) 1858(أخرجه مسلم . )1(
حاحِ : اَألضاُة، كَحصاةٍ  «: األضاة لغة.-)2( ْحَكم. الَغديُر؛ َكَما ِيف الصِّ

ُ
ُْستـَْنِقُع ِمن َسْيٍل وغريِهِ : َوِيف امل

َغديٌر َصغٌري، َوُهَو َمِسيُل : األضاةُ : َوِيف التْهِذيبِ . املاُء امل
تَّصُل Hلَغديرِ 

ُ
  .)37/84(الزبيدي، 7ج العروس،  »َأَضياٌت :  ِيف اجلمع أَضوات Hلتَّْحرِيِك، ويقالُ وَحَكى ابُن جينِّ . املاِء ِإَىل الَغديِر امل

مدركة بن قبيلة من قبائل العرب املشهورة، وِغفار الذي هو نسب القبيلة هو ِغفار بن ُمَليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزمية بن : وبنو ِغفار
  .بن عدrن الياس بن مضر بن بزار بن معد
ومن الغفاريني سيدr أبو ذرٍّ الِغفاري . وّدان وقد قاتلوا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة حنني، وعددهم ألف: ومن أوديتهم. بدر: كانوا حول مكة ومن مياههم

عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة،  م »إمياء بن رخصة، وأبو بصرة الغفاري وامسه مجيل، وابن آيب اللحم، وأبو َرهْ : وأخوه أُنيس ومنهم
وكوثر املعاين الدراري يف كشف خباx صحيح ). 305/ 10(، وحتفة األحوذي للمباركفوري، )543/ 6(فتح الباري البن حجر : انظر، و )890/ 3(

 .)373/ 1(البخاري، دمحم اخلضر اجلكين، 
 ).890 -889/ 3(معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة لكحالة :  انظر.كانت منازهلم بنجد.غفار بن جاشم بن عمليق:غفاره وذكر أهل األنساب ممن امس
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  : ومما تقدم ميكننا حبث مكان هذه األضاة من جهتني
  .بتتبع كتب التاريخ واحلديث وشروحه، ومعاجم البلدان، ومجع ما قيل يف حتديد هذه املكان: األوىل

  .وبتحديد مكان استقرار قبيلة بين غفار، وبذلك يتحدد ماؤها أين ه: والثانية
وسأبدأ عرض هذه املسألة انطالقا من النقطة األوىل، وأجعل الثانية ضمنها لتوكيد ما تقرر يف اليت قبلها، فأقول 

  :مستعينا I@ تعاىل
ظهر يل من خالل ما استجمعت من نقول وأقوال أن أهل العلم رمحهم هللا قد اختلفوا يف حتديد موضع هذه 

  :األضاة على قولني، نعرضهما كاآليت
  :قالوا موضع أضاة بين غفار هو املدينة النبوية، وقال wذا مجع من أهل العلم منهم: القول األول

  .)4(، وغريه)3("مشارق األنوار"يف  )هـ 544ت (القاضي عياض 
السمهودي ، )5("معجم ما استعجم"يف  )هـ 487ت (كالبكري ،  واختلف رأي بعض العلماء ممن ذهب هذا املذهب

دمحم شراب صاحب و .)7()هـ 1403ت (أبو شهبة و  ،)6("خالصة الوفا �خبار دار املصطفى" يف )هـ 911ت (
  .)8("املعامل األثرية يف السنة والسرية"موسوعة 

  :ومن كالم من تقدم ميكننا القول إن دليلهم فيما قالوا هو :دليل القول األول
1  .å حلديث، فالراوي له هو أيب بن كعبI وهو أنصاري مديناالستدالل ،.  
  .االستدالل مبطلق النسبة فلما نسب إىل بين غفار، وكانوا قد نزلوا املدينة بعد اهلجرة.  2
  .أن الرخصة يف القراءات ملا كانت Iملدينة rسب أن يكون موضع األضاة Iملدينة.  3
  .نقل بعض املتأخرين عن كتب البلدان والتاريخ ككتاب البكري، والسنهودي وغريمها.  4

                                                                                                                                                                                              

 ).1/121(الزرقاين، مناهل العرفان، . )8/143(، ذب املورود شرح سنن أيب داودحممود دمحم خطاب السبكي، املنهل الع -)1(
  .)12/193(ىب يف شرح ا°تىب، خرية العقذدمحم بن علي اإلثيويب،  -)2(
)3(- )1/58(. 
: ، وهو رأي كثري من املعاصرين كـ)9/28"(فتح الباري"يف  )هـ 852ت (، وابن حجر )1/371"(مطالع األنوار"يف  )هـ 569ت (وابن قرقول .-)4(

، ودمحم بكر إمساعيل يف )4"(يف يف شرح الشاطبيةالوا"يف  )هـ 1403ت (، وعبد الفتاح القاضي )1/121"(مناهل العرفان"يف  )هـ 1367ت (الزرقاين 
، )110" (الواضح يف علوم القرآن"، ومصطفى ديب البغا يف )29" (القراءاتصفحات يف علوم "، وعبد القيوم السندي يف .)71"(دراسات يف علوم القرآن"

" نزول القرآن الكرمي"، ودمحم عمر حوية يف )87" (حملرر يف علوم القرآنا"، ومساعد الطيار يف )124" (شرح مقدمة أصول التفسري البن تيمية"دمحم Hزمول يف 
  .، وغريهم)40(
وهو «: يف موضع آخر من الكتاب قال ما نصه" اخلضخاض"، مث ملا ذكر مكاr امسه .)1/164(»موضع Hملدينة«: فقال يف موضع من الكتاب هي-)5(

 .وهي موضع معروف قرب مكة كما سيأيت )2/501(» ..يت تعرف مبقربة املهاجرين، موضع عند أضاة بين غفار، وبطرف اخلضخاض املقربة ال
لكنه ملا ذكر ) 2/546( »قلت منازل بين غفار غريب سوق املدينة كما سبق يف املساجد«: فقد نقل عن القاضي عياض كالمه مقرا، مث قال .)2/546(-)6(

 ).2/571(» إىل فوق سرف قرب مكةفمن أضاة بين غفار «: حدده بقوله" تناضب"مكاr امسه 
السرية "، ذهب إىل أنه موضع Hملدينة، بعدما كان نبه على أنه موضع يف مكة يف كتابه )173، 168" (املدخل لدراسة القرآن الكرمي"ففي كتابه  -)7(

 .تصنيفا، وهللا أعلم" املدخل"و متأخر عن فه" املدخل"من مراجعه رمحه هللا تعاىل يف كتابه " السرية"، يقال هذا ألن كتاب )1/464" (النبوية
أنه موضع Hملدينة، مث ذكر يف موضع آخر من الكتاب كالما آخر يفيد أن األضاة من مكة ونقل يف ذلك كالم البالدي ) 29( فاختار يف أول الكتاب-)8(

 .اآليت ذكره
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  :وميكن اجلواب عن هذه األدلة بعدة أوجه منها :اجلواب على أدلة القول األول
أما الدليل األول فغري مسلم وال يصح دليال فكون الصحايب راوي احلديث مدنيا جيعل املوضع املذكور يف *. 

Iملدينة هذا غري مستقيم فقد يروي الصحايب املدين حديثا يذكر مكاr مبكة كاحلديبية مثال، أو عرفة، احلديث 
  .وحنوها، وقد يروي الصحايب املكي حديثا يذكر فيه مكان Iملدينة

غري قد يكون أيب å مسعه من غريه من الصحابة، فالصحابة رضوان هللا عليهم يروي بعضهم عن بعض من مث 
  .األول للحديث الصحايبتسمية 

أما االستدالل بنسبة هذا املاء إىل بين غفار، فاستدالل معكوس، أي ملا سلموا �ن املكان Iملدينة قالوا املاء *. 
فهو . لبين غفار، وملا علموا أن بين غفار قبيلة جماورة ملكة، قالوا هو ماء هلم نزلوا عليه بعد اهلجرة Iملدينة

لوب فكان علينا أن حندد موضع بين غفار، وموضع أضا�م، مث حنكم �¡ا مبكة أو Iملدينة، ال أن استدالل مق
ننطلق من كون األضاة Iملدينة، مث نبين على ذلك أن بين غفار نزلوا عندها، وقالوا هذا أل¡م لن يستطيعوا جعل 

  .بين غفار قبيلة مدنية فهي مكية اتفاقا
عند هذا املاء بعد اهلجرة أمر ال بد له من دليل، فإن من تكلم يف }ريخ املدينة قد  مث إن كون بين غفار نزلوا

 )هـ 262ت (ذكروا منازل املهاجرين، ومنهم بنو غفار ومل يذكروا نزوهلم على ماء بل نزلوا منزال آخر يقول ابن شبة 
نـََزَل بـَُنو ِغَفاِر ْبِن ُمَلْيِل ْبِن َضْمَرَة ْبِن َبْكِر ْبِن َعْبِد : رِينَ َحمَالُّ اْلَقَباِئِل ِمَن اْلُمَهاجِ  «": }ريخ املدينة"رمحه هللا يف 

َكِثِري ْبِن الصَّْلِت الَِّيت تـُْعَرُف   َمَناِف ْبِن ِكَنانََة اْلَقِطيَعَة الَِّيت َقَطَع َهلُُم النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِهَي َما بـَْنيَ َدارِ 
َرَة الَِّيت َصاَرْت ِخلَاِلٍد َمْوَىل ُعبَـْيِد اØَِّ ِبَداِر احلِْ  ، ِإَىل َداِر َأِيب َسبـْ  ْبِن ِعيَسى ْبِن َجارَِة Iِلسُّوِق، ِإَىل زُقَاِق اْبِن ُحبَـْنيٍ

  .ومل يذكر رمحه هللا نزوهلم على ماء. )1(»ُموَسى ِإَىل َمَناِزِل آِل اْلَماِجُشوِن ْبِن َأِيب َسَلَمةَ 
مكان خصة القراءات Iملدينة فناسب كون األضاة wا، هذا أيضا استدالل مقلوب، إذ كان األوىل تقرير أن ر *. 

�دلة واضحة مث احلكم مبا يقتضيه الدليل، فكون الرخصة Iملدينة ال يقتضي كون األضاة Iملدينة، فقد   األضاة
  .ادث يف غري املدينة، وهذا أمر معلوم ال حيتاج إىل تقريركان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يسافر ويغزو فاحتمل ذلك وقوع احلو 

وأما النقل عن األئمة ممن ذكر املواضع والبقاع فهؤالء رمحهم هللا أنفسهم اختلفت آراؤهم، وتغايرت كلما�م *. 
  .ونقلوا القولني مجيعا، فدل على وقوع االضطراب يف التحديد فلزم من ذلك الرجوع إىل الدليل الفصل

، "أخبار مكة"يف  )هـ 250ت (األزرقي كقول من قال هي موضع مبكة، وقال wذا مجع من أهل العلم  : الثاين القول
، ذكرا خرب وفاة أم املؤمنني ميمونة ì وأ¡ا دفنت مبكان قرب أضاة بين "أخبار مكة"يف  )هـ 275ت ( والفاكهي

                                                           

  .ذكر، وجعل غفار أول قبيلة تكلم عليها فيمن نزل املدينة من املهاجرينبل إن القارئ يلحظ أنه قدمهم يف ال. )260(ابن شبة، 7ريخ املدينة،  -)1(
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: ، وذكر احلديث، وأما الفاكهي فقال)1(»قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وأضاة بين غفار اليت«: غفار، وأضاف األزرقي قوله
 .)2(»وأضاة بين غفار موضع كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد أ}ه ونزله«

مفيد "يف  )هـ 1401ت (عبد هللا بن جاسر : وذهب إىل أن أضاة بين غفار من مكة مجع من املعاصرين منهم
خاصة ممن صنف يف املعامل األثرية و  .)4(وهو رأي غريه من املعاصرين .)3(حدود احلرم مبكة ، وهو يذكر"األrم

  .)5(والبلدان، واألطالس
   :دليل القول الثاين

  :استدل القائلون wذا القول �دلة كثرية منها
اة اليت تنسب إليها ما علم يقينا من أن غفار قبيلة عربية منازهلم قرب مكة، كما سبق يف التعريف wا، فاألض. 1

  :وتدليال على كون غفار قريبة من مكة، أذكر ما يلي. قريبة من منازهلا اليت مبكة
أن غفار تعد من القبائل املهاجرة، ولو كانوا من أهل املدينة ملا كانوا مهاجرين، وإمنا اهلجرة يومها كانت من *. 

  :ودالئل ذلك كثرية منها .مكة وما جاورها من دTر الكفر إىل املدينة دار اإلسالم
å الطويل يف إسالمه أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال له وهو يصف له أرض  الغفاري ففي صحيح مسلم من حديث أيب ذر

َهْت ِىل َأْرٌض َذاُت َخنٍْل، ال ُأرَاَها ِإال يـَْثِرَب، فـََهْل َأْنَت ُمبَـلٌِّغ َعىنِّ قَـ  «: مهجره ْوَمَك؟ َعَسى ُهللا َأْن ِإنَُّه َقْد ُوجِّ

                                                           

)1(- )2/213(.  
يف الروض األنف،  )هـ 581ت (، والسهيلي )2/85" (السرية النبوية"يف  )هـ 213ت (ابن هشام  :غريهم من أهل العلم كـ وهو قول .)5/25( -)2(

موضع قريب من «: يف معجم البلدان قال )هـ 626ت (، وxقوت احلموي )4/112(» ل من مكةوأضاة بين غفار على عشرة أميا«: وحددها بدقة فقال
ت (، فقد نقل كالم السهيلي مقرا، وكذا الزبيدي )1/242" (املصباح املضي"يف  )هـ 783ت (وابن حديدة  ).1/214(» مكة فوق سرف قرب التناضب 

 .احلموي مقرانقل كالم ) 37/85، 4/286( "7ج العروس"يف  )هـ 1205
وهي دون التنعيم، ويعرف اآلن : من طريق املدينة ثالثة أميال عند بيوت السقيا، ويقال هلا بيوت نفار، بكسر النون وHلفاء :وحّد حرم مكة« : قال-)3(

. املاء املستنقع من سيل وغريه: ضاءةواأل. بيوت غفار Hلغني، قال حمشيه وتسمى أضاة بين غفار كما ذكر xقوت: مبساجد عائشة، ويف أخبار مكة لألزرقي
  .)1/242(»إن احلصحاص وهو مقربة املهاجرين املعروف اليوم Hملختلع يسمى ¸ضاة بين غفار انتهى: وغفار، قبيلة من كنانة، وقد قال ابن ظهرية

، ودمحم بن علي )2/603" (سنن أيب داود"حتقيق  ، وشعيب األرنؤوط يف)35/104" (مسند أمحد"، وحمققوا )58" (من روائع القرآن"البوطي يف : كـ  -)4(
  .)256" (السرية النبوية"، والصاليب يف  نقل كالم xقوت احلموي مقرا. )12/193" (ذخرية العقىب"اإلثيويب يف 

. أضاة بين غفار قرب سرف ونص املتقدمون على أ¼ا يف« قال وهو يذكر موضع التناضب " معامل مكة التأرخيية واألثرية " صاحب كتاب *.  :مومنه-)5(
ومسيت التناضب أل¼ا تنبت . إذا خرجت من َسِرف مشاًال خرجت فيها، بينها وبني قرب أّم املؤمنني ميمونة بنت احلارث مقربة صغرية: أَضاة بين غفار: قلت

  ).50( »شجر التنضب، وال زال كلما قطع عاد من جديد، وحاول أحدهم حفر بئر فيها فظهر ماؤها ماحلاً 
التـََّناِضُب َوَأَضاُة َبِين ِغَفاٍر َمْوِضٌع َواِحٌد، اْألََضاُة أَْرٌض : قـُْلت«  ":معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية " ومنهم عاتق بن غيث البالدي قال يف كتابه *. 

، إَىل ِجَواِر قـَْربِ أُمِّ اْلُمْؤِمِننيَ ُمتِْسُك اْلَماَء فـَيَـَتَكوَُّن ِفيَها الطُِّني، َوالتـََّناِضُب َشَجرَاٌت ِيف َهِذِه   اْألََضاِة، َوِهَي َال زَاَلْت ُمَشاَهَدًة َعَلى َجاِنِب َواِدي َسِرٍف الشََّماِيلِّ
  13َنضُِّب َعاَد َأْخَضَر يـَتَـنَـعَُّم، َوَقْد قَاَم ِجبَانِِبَها اْلَغْرِيبِّ َحيٌّ اْليَـْوِم َعَلى التـَّ  َمْيُمونََة، َوَقْد َصاَرْت التـََّناِضُب َواْألََضاُة أَْرًضا زِرَاِعيًَّة ِألrَُِس ِمْن َحلَْياَن، وَُكلََّما ُقِطَع َشَجرُ 

ِم اْلُعْمرَاِينِّ اْلَمْحُموِم، بـَْعَد أَْن قَاَومَ  َة، َوَال أَرَاَها إالَّ َذاِهَبًة ِمْن َهَذا التـََّقدُّ اْلُقُروِن، َوَلِكْن اْليَـْوَم ُكلُّ َشْيٍء يـَتَـَغيـَُّر ِبُسْرَعِة، َوَال ِمحَايََة ْت الزََّمَن ِطيَلَة َهِذِه َكْيًال ِمْن َمكَّ
  )65 -64.()5(»َال تـُْزرَُع إالَّ َحْبَحًبا َتْصِغُري َوْدنٍَة، َوِهَي َمْزَرَعُة اْحلَْبَحِب، َوَذِلَك أَنَّ َهِذِه اْألَْرضَ » اْلُوَديـَْنةَ «َوأَْهُل الدxَِِّر ُيَسمُّونـََها اْليَـْوَم . ِلِمْثِل َهِذِه اْألََماِكنِ 

 ).218(، وانظر أيضا )43.(، فقد عدها من مكة"أطلس احلديث النبوي"ومنهم شوقي أبو خليل يف كتابه *. 
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َفَعُهْم ِبَك َوَ°ُجَرَك ِفيِهمْ  فكان من أيب ذر å أن بلَّغ قومه فأسلم نصفهم، وoخر النصف اآلخر حىت . )1(» يـَنـْ
  .)2(ا oخروا عنها، أو ملهاجر النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة فهاجروا إليه، ولو كانوا قريبا من املدينة ملا احتاجوا إىل هجرة

. وكذا ما صرح به غري واحد من أهل العلم من املتخصصني يف البلدان واألماكن كياقوت، وغريه من أ¡ا مبكة. 2
كما أن املتخصصني من أصحاب القول األول كالبكري، والسمهودي ورد عنهم القول الثاين، وما ذلك إما 

  .فهو تضعيف للقول مبدنيتهالقوته فحكوه قوال ±نيا، أو لرجوعهم عن سابقه 
، بعدا عن مكة ومسافتهامث ما يف كالم أصحاب القول الثاين من مزيد تدقيق ووضوح يف بيا¡ا وبيان معاملها، . 3

، احلصحاص: وربط هلا بغريها من املناطق اليت تقرب منها كـ : وقيل ،التـََّناِضُب، وَسِرٍف، وَسِرٍف الشََّماِيلِّ
  .اجرين، وفخ، واْلُوَديـَْنةَ اخلضخاض، ومقربة امله

4 . ،ì وزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص �م املؤمنني ميمونة ،å حلوادث اليت كانت فيها كهجرة عمرI ا وكذا ربطهاw فقد بىن
  .)3(بسرف، وكذا دفنها هناك بعد وفا�ا وقربها معروف هناك

                                                           

 .)2473(أخرجه مسلم يف صحيحه  -)1(
قـَُرْيٌش، َواْألَْنَصاُر، َوُمَزيـَْنُة، «: قَاَل َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص: الَ حديث َأِيب ُهَريـَْرَة، قَ  من )2520(أخرجه مسلم يف صحيحه ما : ومثة دالئل أخرى، منها -)2(

َنُة، َوَأْسَلُم، َوِغَفاُر، َوَأْشَجُع، َمَواِيلَّ لَْيَس َهلُْم َمْوًىل ُدوَن ِهللا َوَرُسوِلهِ  أن األنصار فعطف بقية القبائل على قريش واألنصار فهم من غريهم وقد علمنا . )2(»َوُجَهيـْ
  .هم أهل املدينة

فَاْشتَـَرُطوا َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه «: أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا عاهد قريشا يف احلديبية كان من بنود الصلح )1784( أيضا أخرجه مسلم يف صحيحهما ومن ذلك 
َناَوَسلََّم َأْن َمْن َجاَء ِمْنُكْم ملَْ نـَُردَُّه َعَلْيكُ  فكان ممن جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو فرده، مث جاءه وهو Hملدينة أبو بصري . »ْم، َوَمْن َجاءَُكْم ِمنَّا َرَدْدُمتُوُه َعَليـْ

َنَة، َوَطَواِئُف rٌَس ِمْن َبِين ِغَفاٍر، َوأَ «: الثقفي، فرده فخرج إىل مكان قريب من البحر مث حلق به أبو جندل ومن خرج من مكة هارH فاجتمع إليهما ْسَلَم، َوُجَهيـْ
فدل هذا على أن غفار مل تكن قريبة من املدينة، وال هي منها،  .)4/173(دالئل النبوة  يف البيهقيكما قاله غري واحد من أهل العلم ومنهم . »..ِمَن النَّاسِ 

يثاق، وكان هلم أن Êتوا املدينة من غري ¸س وال حرج، فلما مالوا إىل أيب بل كانت من قريش، وقريبة منها، وإال لكان من خرج من غفار غري مقصود Hلعهد وامل
  .جعون إىل قومهم مبوجب العهدبصري ومن معه دل على أ¼م ممن دخل يف ميثاق احلديبية وأ¼م من قريش وما جاورها، وسريُ 

فدل على أ¼م ممن هاجر،  غفار يف املهاجرين، وذكر املوضع الذي نزلوا عنده قبيلة بينذكر  )260(" 7ريخ املدينة"ابن شبة رمحه هللا يف  من األدلة أيضا أنو 
 .وال يهاجر إال من كان يف مكة وما حوهلا

  :واستطرادا سأذكر هنا ما وقفت عليه من أمور متعلقة ¸ضاة بين غفار وما جاورها من بقاع، وما وقع فيها من حوادث فأقول-)3(
 .*Ë وعياش بن أيب ربيعة وهشام بن العاص بن وائل، وقلنا: "  فقد جاء عنه أنه قالمن ذلك قصة هجرة عمر rامليعاد بيننا : ملا اجتمعنا للهجرة اتعدت أ

�ا فقد حبس فليمض صاحباه، فأصبحت عنده أr وعياش بن أيب ربيعة وحبس عنا هشام وفنت Ê فافتنت التناضب من أضاة بين غفار، فمن أصبح منكم مل
، والنجاد يف مسند عمر )2/461(، ويف دالئل النبوة )9/23(البيهقي يف السنن الكربى : وقد أسند هذه القصة مجع من أهل العلم منهم ."...
، وابن حزم يف جوامع السرية )1/474(ذكرها مجع كثري من أهل العلم كابن هشام يف السرية و . )3/271(وابن سعد يف الطبقات الكربى ، )79ح/96(
  .ها البن السكناوعز ) 6/423(، وصحح إسنادها ابن حجر رمحه هللا يف اإلصابة )77(، وابن عبد الرب يف الدرر يف اختصار املغازي والسري )67(بوية الن

ه أو يومت ولده أو يرمل زوجه من أراد أن تثكله أم«: تدل هذه القصة على أن هجرة عمر Ë كانت سرا، ويف رواية أخرى أنه هاجر جهارا وقال لقريش: تنبيه
ما شاع ومل يثبت يف : ، وضعف قصة اهلجرة جهرا مجع من أهل العلم، انظر)52 -44/51(أخرجها ابن عساكر يف 7ريخ دمشق » فليلقين وراء هذا الوادي 

  ).71 -70(السرية النبوية حملمد العوشن 
 .* Ë َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَىل اْلَمِديَنِة، وََكاَن ُجْندَُع ْبُن َضْمَرَة ْبِن َأِيب اْلعَ َلمَّ  «ومن ذلك أيضا قصة وفاة جندع بن ضمرة َِّÏاِص َرُجًال ا َهاَجَر َرُسوُل ا

ا َخاَف َعَلى نـَْفِسِه قَالَ  َة، فـََلمَّ َة، فَِإنَّ َحرََّها َشدِ : ُمْسِلًما، فَاْشَتَكى ِمبَكَّ َا يُرِيُد اهلِْْجَرَة، فََأْدرََكُه : يٌد قَاُلواَأْخرُِجوِين ِمْن َمكَّ فَأَْيَن تُرِيُد؟ فََأَشاَر بَِيِدِه َحنَْو اْلَمِديَنِة، َوِإمنَّ
ََِ̧ضاِة َبِين ِغَفاٍر، فَأَنـَْزَل اÏَُّ تـََعاَىل  : ، فـَيـَُقالُ ]100: النساء[ َّ حكخك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ�: اْلَمْوُت 

َيْت َمْقبَـَرَة اْلُمَهاِجرِينَ ِإنَُّه دُ  ، وأسندها عن ابن إسحاق، )213 -2/212(األزرقي، أخبار مكة، : انظر .»ِفَن ِيف َمْقبَـَرِة اْلُمَهاِجرِيَن ِبَطَرِف احلَْْصَحاِص، َوِبِه مسُِّ
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   :اجلواب على أدلة القول الثاين

أدلة القول الثاين قوية ومرتابطة، وينسجم بعضها مع بعض من غري تعارض، وهو ما يؤكد صواwا وصدقها،  إن
  .وهللا أعلم

  :الراجح من القولني
، وذلك لوضوح أضاة بين غفار مبكة :ظهر يل وهللا أعلم أن القول الظاهر والراجح من القولني قول من قال

ترابطها، وتناسقها مع األحوال التارخيية اليت كانت وقتها، وإذ نرجح هذا  وسالمتها من االعرتاض، وقوة ،أدلتهم
ونبين عليه ما سيأيت من الكالم فإننا سنجعل للقول اآلخر موقعه من االحتمال، والصواب ونبين عليه هو  ،القول

  .اآلخر، ونقف مع مجيع ذلك Iلنظر والتأمل، وذلك يف املبحث الثاين
  .د عليها النيب ملسو هيلع هللا ىلص وكان wا؟مىت ور : املبحث الثاين

. ، ومىت نزل wا؟؟إذا تقرر مما تقدم أن أضاة بين غفار موضع قريب من مكة، فمىت T ترى ورد عليها النيب ملسو هيلع هللا ىلص
  :فيقال

أضاة بين  على لكان احتمال ورود النيب ملسو هيلع هللا ىلص )1(لو كان نزول األحرف واالختالف يف القراءة مبكة قبل اهلجرة
 حاديثألأو أي موضع غريها مما قرب من مكة أمرا سهال ميسورا، ممكنا يف كل وقت، لكن املتأمل  غفار،

السابقة يلحظ أنَّ مجيعها كان يف الفرتة املدنية، أي بعد هجرته ملسو هيلع هللا ىلص، وُقدومه ملسو هيلع هللا ىلص على مكة يف  األحرف السبعة
ة املدنية مل يكن Iألمر اليسري وال السهل، فهو وأهل مكة يف نزاع وخصومة، إىل احلد الذي يطلبون فيه قتله الفرت 

  ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا كان هذا هو احلال، فمىت نزل النيب ملسو هيلع هللا ىلص wذا املكان القريب من مكة؟
سرية النبوية، وما كان منه ملسو هيلع هللا ىلص من سفر وانتقال عن من تتبع ألحداث ال فيهجواب هذا السؤال وال شك ال بد 

إن أبعد منطقة بلغها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف العهد املدين إىل جهة : املدينة، إىل جهة مكة، والنظر يف ذلك جيعلنا نقول
  :اجلنوب جهة مكة

  .هـ5نة املريسيع غزوا، وهي املسماة أيضا غزوة بين املصطلق يف الس
                                                                                                                                                                                              

كرها غريهم من أهل العلم كابن اجلوزي يف ذ و  .)1/265(طبعة اخلاجني، والبالذري يف أنساب األشراف ) 5/119(وأسندها أيضا ابن سعد يف الطبقات 
  ).2/653(، والسيوطي يف الدر املنثور )1/260(صفة الصفوة 

، هـ7رة القضاء، وبىن �ا بسرف سنة ومن ذلك أيضا زواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص ¸م املؤمنني ميمونة بنت احلارث ×، فقد ذكر أهل السري أ¼ا تزوجها بعد عم*. 
  .)109 -2/108(سري األعالم للذهيب : انظر.وماتت �ا سنة

ط، بل وجد ذكر بعض الباحثني أن القراءات واالختالف فيها إمنا نشأ مبكة، وحجته يف ذلك أن االختالف يف القراءات مل يقتصر على القرآن املدين فق -)1(
  .)51 -50( ،هابق يملاحلد عب، يةآنقر الت اءار قلا: يف القرآن املدين واملكي، انظر

راءات ووجودها إمنا يكون حال تنزل القرآن الكرمي فقط، وهذا ليس على إطالقه، فالقراءات املختلفة لآلية الواحدة تكون مع وهذا الرأي كأنه جعل نزول الق
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليخربه  أن ينزل جربيل علىنزوهلا أول مرة، وتكون حال معارضة النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع جربيل عليه السالم يف رمضان، وتكون يف غريها، فال دليل على امتناع 

زول كل، فالقراءة بعض أن اآلية من آي القرآن الكرمي قد أجاز هللا لك أن تقرأها بكذا وكذا وال يلزم من هذا تكرر النزول عند من مينعه، ألنه نزول بعض ال ن
  .يان قراءة أخرى فيهااآلية، وأما على قول من جييزه فال ¸س عنده من أن ينزل جربيل مرة أخرى Hآلية لب

 جلربيل ذا فال يصح قول من قال بوجود القراءات يف العهد املكي بدليل ما سبق، بل وجدت القراءات كلها Hملدينة وملا كانت معارضة النيب ملسو هيلع هللا ىلصوعلى ه
  .ومدنيه، جاءت اختالف القراءات يف القرآن املكي واملدين تبعا لذلك، وهللا أعلم Hلقرآن كله، وكانت قراءة النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الصالة وغريها Hلقرآن كله مكيه
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كلم من مكة، وتعرف   22هـ، وwا كان الصلح املشهور، وهي على بعد 6مث احلديبية، يف ذي القعدة من السنة 
  .اليوم Iلشَِّميسي

هـ، وذكر يف هذه السفرة أن ملسو هيلع هللا ىلص، مر راجعا على سرف 7مث بعدها نزل مكة يف عمرة القضاء يف ذي القعدة سنة 
، ونزل wا، ودخل فيها �م املؤمنني ميمونة بنت احلارث، وهذا املكان -السابق ذكرها  وهي أضاة بين غفار -

  .كلم  13يبعد عن مكة مسافة 
هـ، وحيتمل بقوة أن يكون النيب ملسو هيلع هللا ىلص نزل مكاr قريبا 8مث بعد ذلك بعام نزل مكة، يف الفتح، يف رمضان من السنة 

  .ها ما كان من غزوة حنني، مث الطائف، مث الرجوع إىل املدينةمن األضاة، أو مر wا، وكان بعد
، واحلديبية ألنه ملسو هيلع هللا ىلص مل مير فيها بسرف وال Iألضاة، بقي عن موضع األضاة فإذا استبعدr املريسيع، لبعدها

  .من فتح مكة االحتمال دائرا بني السنة السابعة يف مرجعه من عمرة القضاء، أو السنة الثامنة يف مرجعه
عن  بعدهتبقى معه بعض اإلشكاالت وهي خصة بعد فتح مكة فهو وارد، ولكن فأما االحتمال الثاين أي وقوع الر 

  .احلديبية وما بعدها، كما سيأيت ذكره، وهللا أعلمإىل رخصة األحرف اليت ظهرت بقوة بعد زمن احلاجة 
 ورد األضاة وما قرب منها، فاحتمال أن تكون أحاديث هـ صريح يف كونه ملسو هيلع هللا ىلص7االحتمال األول أي سنة  كما

  .النسجام ذلك مع قرائن أخرى. بل أكاد أجزم بهالرخصة كانت يف هذه السنة كبري جدا، 
تلك القرائن هي أحوال املسلمني الدعوية اليت كانت بعد صلح احلديبية، ذلك الصلح الذي محل الفتح يف طياته 

َكاَنْت ِمْن َأْعَظِم اْلُفُتوِح؛ فَِإنَّ النَّاَس َأِمَن بـَْعُضُهْم بـَْعًضا، «: دنة اليت كانت بني املسلمني والكفارللمسلمني، فاهل
ْعَوِة َوَأْمسَُعوُهُم اْلُقْرآَن، َوrََظُروُهْم َعَلى اْإلِ  آِمِنَني، َوَظَهَر  ْسَالِم َجْهَرةً َواْختَـَلَط اْلُمْسِلُموَن Iِْلُكفَّاِر، َوIََدُءوُهْم Iِلدَّ

ُ َأْن يَْدُخَل، َوِهلََذا َمسَّ  َّØَة اْهلُْدنَِة َمْن َشاَء ا ْسَالِم، َوَدَخَل ِفيِه ِيف ُمدَّ ُ فـَْتًحا ُمِبيًناَمْن َكاَن ُخمَْتِفًيا Iِْإلِ َّØودخل يف  )1(»اُه ا
بينما كان عدد املسلمني ال يزيد على ثالثة آالف قبل ف« هذه الفرتة أضعاف ما دخل يف اإلسالم منذ بعثته ملسو هيلع هللا ىلص، 

  .)2(»اهلدنة، صار عدد اجليش اإلسالمي يف سنتني عند فتح مكة عشرة آالف
تلك الكثرة الكاثرة من املسلمني اجلدد الذين اعتنقوا اإلسالم على اختالف قبائلهم وأوطا¡م، وأعمارهم 

م ولغا�م، لن َيسُهل عليهم أن يقرؤوا القرآن الكرمي وهو مصدر وأجناسهم، وثقافا�م وعلومهم، وتباين ألسنته
اهلداية الرIنية األول، فاحتاجوا لذلك أن يُرخص هلم يف قراءته على ما عهدوه ودرجوا عليه يف لغا�م وألسنتهم، 

منهم العجوز، : أمة أميني T جربيل إين بعثت إىل«: وهذا الطلب للتخفيف والتيسري هو ما نلمسه يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص
T دمحم إن القرآن أنزل على سبعة : والشيخ الكبري، والغالم، واجلارية، والرجل الذي مل يقرأ كتاI قط، قال

  . واحلديث من رواية أيب å نفسه الذي روى حديث األضاة. )3(»أحرف

                                                           

  .)3/275(ابن القيم، زاد املعاد،  -)1(
 .)315(املباركفوري، الرحيق املختوم،  -)2(
 .»هذا حديث حسن صحيح قد روي من غري وجه عن أيب بن كعب«: وقال) 2944(أخرجه الرتمذي .)3(
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يف وجود رخصة األحرف السبعة، وملا كان هذا فاجتمع مما تقدم أن دخول الناس يف دين هللا أفواجا كان سببا 
، ملا رأى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما عسر على هـ، rسب أن يكون سؤال التخفيف على األمة فيها7الدخول إمنا وقع يف السنة 

 ، فجاء التخفيف من هللا سبحانه بقراءة القرآن Iألحرف السبعة، فقرأ الناس Iللغات واحلروف، كل مباالناس
  .تيسر له، ومبا تعلمه، فوقع بينهم االختالف السابق ذكر بعضه يف األحاديث

، هذا االحتمال جيعلها موضعا قريبا من )1(ولنعد اآلن إىل االحتمال الثاين وهو احتمال أن تكون األضاة Iملدينة
 السنوات األوىل من العهد املدين، النيب ملسو هيلع هللا ىلص ميكنه الورود عليه يف أي وقت، ومع هذا فإن كان ورد عليه يف

  :فسيكون األمر على احتماالت هي
  .إما أنه ورد عليه ومل توجد الرخصة يومها

وإما أن يرد عليه وتوجد الرخصة يف أول سنوات العهد املدين، ويرتك النيب ملسو هيلع هللا ىلص العمل wا أو اإلخبار عنها حىت 
ال وجه له إذ ..... فيها أيب å السابق من أنه ملسو هيلع هللا ىلص بعث إىل أمة أمية  وهذا االحتمال جيعل حديث. وقت متأخر

ليس مثة من هو wذا الوصف، إال أن يكون سؤاال حبسب ما سيكون، فيأمر هللا سبحانه نبيه بقراءة القرآن الكرمي 
  .على سبعة أحرف مث يتأخر هذا األمر إىل ما شاء هللا تعاىل

الحتماالت كما ترى أيها القارئ يكتنفها شيء من االضطراب والغموض، وعليها إيرادات وإشكاالت وال هذه ا
ليظهر من ذلك صواب القول املتقدم،  .تسلم من لوازم هي حمل نظر، فكان ما نتجت عنه حمل استدراك وتعقب

  .لسالمته من االعرتاض
  .ة األحرف السبعةالتكامل املعريف يف حتديد }ريخ رخص: املبحث اخلامس

بعد تلك اجلولة العلمية بني رTض العلوم واملعارف املتنوعة، واليت أسأل هللا أن أكون قد ُوفِّقت يف عرضها أود يف 
  :هذا املبحث أن أقف بعض الوقفات لربط مثال األحرف السبعة مبوضوع املؤمتر ومقصوده، فأقول

  .صورة التكامل املعريف فيما تقدم: الوقفة األوىل
الباحث جلملة من املعارف والعلوم واجلزئيات حبثا  رقَ على القارئ ملا تقدم أن يلمس فيه طَ  يفاخلاليس من 

  :قام هذا التكامل على واستجماعا وذكرا وحتريرا ليصل إىل ما وصل إليه من نتيجة، فقد
  .صحتهالإيراد األحاديث املتعلقة Iملسألة، ذكرا لنصوصها، وخترجيا هلا، وبيان *. 

، »هكذا أنزلت«ولفظ  »أقرأنيها«: االستفادة من أحوال رواية األحاديث، وألفاظها، كقوله يف احلديث. *
، ومىت حفظ هشام حال هشام بن حكيم å، و}ريخ إسالمهكوقوعها Iملسجد، و   والقرائن الواردة يف األحاديث،

  .شيئا من القرآن بعد إسالمه

                                                           

، واحلديث صحيح، )21204(يف املسند كما أخرجه أمحد " أحجار املراء"ا جاء يف بعض األحاديث من أن الرخصة كانت يف موضع وقد يتقوى مب -)1(
 117/ 1(" استعجم ما معجم": إال أنه يضعف االستدالل به للخالف الواقع يف حتديد موضع أحجار املراء فمن قائل أنه مبكة، وقائل أنه Hملدينة، انظر

، وعلى القول ¸نه يف املدينة، فال تعارض مع ما تقدم تقريره، الحتمال اجلمع ¸ن تقع الرخصة )1/35(وحتقيق أمحد شاكر على تفسري ابن جرير  ،)2/838و
 .وهللا أعلم .ا وارد وال إشكال فيهذ، وهيتكرر نزول جربيل �ا بصيغة أخرى يف أضاة بين غفار املكية، مث يؤكد أمرها يف املدينة
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سورة الفرقان - علوم القرآن املتعلقة Iملسألة كالسور الواردة يف األحاديث  االستفادة من خمتلف معارف*. 
  .، ومسائل علوم القرآن كالعرضة األخرية، وتكرر النزول-وسورة النحل

رف من تفاصيلها، وoمل ذلك وقف ما ينسجم مع واقع احلياة، الرجوع إىل حقائق السرية النبوية وما عُ *. 
وما صار عليه حال  ،كصلح احلديبيةذا ما يتعلق Iلسرية من }ريخ بعض األحداث  والتنقل والسفر آن ذلك، وك

واجلهل Iلقراءة، وضرورة التيسري على من  ،وكذا حال من دخل يف اإلسالم حديثا يف األمية. املسلمني بعد ذلك
  .هذا حاله

فاره ومىت كان ذلك، وأحواله ملسو هيلع هللا ىلص يف الزواج ومىت  االستفادة من حقائق السرية املتعلقة �حوال النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وأس*. 
  .، وأينكان ذلك

مع مزيد من  ،والرجوع إىل مظا¡ا من كتب ومصنفات ،حتديد املواقع بدقة يف، اجلغرافيا ملعاالستفادة من *. 
ة لرتجيح قول على البحث واالستقصاء والرتجيح بني أقوال األئمة والعلماء يف ذلك، واستجالء املزيد من األدل

  .آخر
ومناقشتها، واجلواب عنها، مث مع احتمال صحتها النظر والسعي  ،والتأمل فيها ،وأدلتها ،استجماع األقوال*. 

  .إىل اجلمع بينها وبني القول الراجح حبيث ال تتعارض
 ،تعلقة Iملسألةتلك هي أهم املسائل اليت استفيد منها يف تشكيل التكامل املعريف، واستجماع خمتلف املعارف امل

والكفيلة بكشف وجه الصواب فيها، وال شك أن مثة جمموعة أخرى من املعارف واملعلومات العامة اليت ختدم 
  .الباحث يف مجيع املسائل العلمية املتعلقة Iلعلوم الشرعية عموما

عها، وأ¡ا يف هي كلها حال اجتماعها شكلت رؤية جديدة يف احلديث وفهمه وحتديد وقت ورود الرخصة وتشري
تقريبا يف أواخر السنة السابعة للهجرة، مرجعه ملسو هيلع هللا ىلص من عمرة القضاء، كانت حقبة زمنية متأخرة من العهد املدين، و 

ر وإذا تقرر هذا فإنه ينبين عليه رؤية مقاربة وموافقة بينه وبني بعض املسائل املتعلقة Iألحرف السبعة، وتصوِّ 
 .، وعالقتها بعرضات النيب ملسو هيلع هللا ىلصغاية سنة وفاته ملسو هيلع هللا ىلصلزمنية ما بني تشريعها وورودها إىل شارها يف املدة اتانو  اهدو جو 

  .وغريها من املسائل اليت ستكون حمل حبث ودراسة وفق ما استجد حبثه ومدارسته يف هذا البحث
  .مدقت ام ريغ يف يفر عملا لماكتلا: الوقفة الثانية

رت على رِّ دت wا وحُ ورِ }ريخ األحرف السبعة، على الطريقة اليت أُ  لعل ما تقدم ذكره وبيانه من الكالم يف مسألة
والسعي إىل حتقيق التكامل  ،ومدارسة مسائلها ،ظهر جبالء ضرورة االعتناء Iلسنة النبوية من حيث حبثهاوفقها يُ 

والسليم هلا،  ليتحقق لدى الباحث الفهم الصحيح ،ومسائل ،وما يقرتن wا من علوم ،املعريف يف سائر متعلقا�ا
والكفيل بضمان معايري اجلودة يف التجديد املنشود، ليقوم هذا التجديد على أسس منضبطة، ساملة من انتقاض 
املعرتض، ورامسة املنهج السليم ليتضح يف املقابل املنهج التجديدي العقيم الذي تسعى اجلهات األخرى إىل 

  .إظهاره وتكريسه
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حملققني يف فهم السنة واألخذ منها، واالستفادة منها وتطبيق كما أنه أيضا استكمال ملا ¡جه  أئمة السنة ا
أحكامها، فإنه إن مل يصحب ذلك تكامل معريف يف فهمها واستجالء دالال�ا، ودراسة سائر ما يتعلق wا من علوم 

تعرف على الدراية wا والتحقق مبعانيها، فضال عن الومعارف، إن مل يكن ذلك فسيبقى القصور واضحا يف 
مراميها ومقاصدها، وعدم هذا وذاك هو اجلناية على السنة النبوية بيد أهلها الذين مل يفهموها حق فهمها، وهو 

  .ومكانالسد املنيع دون التجديد الشرعي املنضبط، الكفيل بصالحية الشريعة لكل زمان 
  :اخلامتة

ق wا من علوم ومعارف داخلية وخارجة، وملا حللنا بعد تلك اجلولة املختصرة يف رTض األحاديث النبوية، وما تعل
  :مقام اخلتام منه نود التنبيه على مجلة من النتائج اليت حفلت wا هذه األسطر والورقات، نرتبها يف النقاط اآلتية

سعى البحث إىل وضع تعريف تقرييب ملا قصده من مسمى للتكامل املعريف، والرابط بينه وبني ما عرف يف : األوىل
  .كاالجتهادمقاربة ومشاwة،  من مسميات العلوم الشرعية 

  .أوضح البحث وجه حقيقة الرخصة يف األحرف السبعة، وهل الرخصة فيها لغوية أو اصطالحي: الثانية
بيان معىن االجتهاد األصويل وعالقته Iلتكامل املعريف ومواضع االتفاق، ومواضع االختالف ومشول أحدها : الثالثة
  .لآلخر

بيان معىن التكامل املعريف وعالقته Iلتجديد، وبيان أمهيتهما يف صناعة مستقبل الدراسات الشرعية : ابعةالر 
  .عموما، والدراسات احلديثية خصوصا

  .حترير املقال يف كون هشام بن حكيم أسلم يوم فتح مكة وبيان وجه من قال خالف ذلك: اخلامسة
رضي هللا عنهما كان بعد رجوع النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة من فتح بيان كون حديث عمر وهشان بن حكيم : سادسا

  .مكة
حتقيق الكالم يف موضع أضاة بين غفار، ومىت ورد عليها النيب ملسو هيلع هللا ىلص، واستجالب العديد من األدلة على أن : سابعا

  .غفارا قبيلة قريبة من مكة
 كلذ ،اصو صخ ةنسلا مو لع يفو  ،امو مع ةيعر شلا مو لعلا يف ثحI لك يف يفر عملا لماكتلا ققحت ةر و ر ض :انم±
 ،ا�اقلعتم لكل ةلماشلا ةسار دلا اهسر ديو  ،اهبئاو ش نم اهصلخيو  فر اعملا ححصي نأ هنأش نم يذلا لماكتلا
 حيحصت ىلع لماعلا طبضنملا يمالسإلا ديدجتلا ءاقب كلذب نمضيل ،هجئاتن حصتف مكحلا تامدقم حصتل
 اميف باو صلا نامضب ليفك أطخ رر ق دق ام حيحصتف ،يضاملا ىلع ينبم لبقتسملاف ،لبقتسملا حصيل يضاملا

  .حضاو  وه امك سكعلI سكعلاو  ،يضاملا يف رر قت ام ىلع ىنبيس
  .أمد به اجلواد الكرمي حتريرا، واحلمد @ أوال وأخرياوهذا آخر ما يسر هللا سبحانه تسطريا، 

  
  :قائمة أهم املصادر واملراجع
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