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مستخلص البحث
موضوع البحث :البالء موكل ابملنطق ،دراسة عقدية .
هدف البحث :بيان املعاين الصحيحة لألثر ،ورد الشبهات الواردة يف املعاين
املخالفة للعقيدة.
منهج البحث :املنهج االستقرائي التحليلي النقدي.
أهم النتائج:
ال تصح نسبة مقولة ( البالء موكل ابملنطق )  -جبميع رواايهتا  -للنيب  ، وإن
كان منسواب إىل بعض الصحابة  ،كأيب بكر وعبدهللا بن مسعود ،هناك معاين
لألثر اثبتة ابلنصوص الشرعية  ،ومعاين أخرى مقبولة ال تتعارض مع الشرع ،ولكن
من اخلطأ االستشهاد به على التشاؤم ابلكالم والتطري ابلكلمات واألمساء ،وال ميكن
االحتجاج بتغيري النيب  لبعض األمساء فإن ذلك مل يكن ألجل االعتقاد بتأثريها وال
التطري هبا ،وإمنا لكراهيته  األمساء القبيحة ،كما أن الكلمات واألمساء ال تؤثر يف
تشكل القدر وجذبه بطريقة خفية ،وإمنا تكون هلا آاثر شرعية أو سلوكية أو نفسية قد
تسهم يف حصول األحداث املعنية.
أهم التوصيات:
أوصي مبزيد عناية هلذه املسائل من قبل املختصني ابحلديث والسنة حيث إن
الرتجيح يف كثري منها متوقف على تصحيح األدلة وتضعيفها.
الكلمات املفتاحية  :البالء  -املنطق  -الطرية  -قانون اجلذب .
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Study Summary
Research Topic: The accepted and unaccepted
meanings of the famous saying (words cause
ordeals) from the perspective of Islamic doctrine.
Aim of the Research: Illustrating the correct
meanings of the saying, and discussing meanings
that contradict the Islamic creed.
Research Methodology:
critical approach.

Inductive

analytical

The Most Important Results:
The saying is not authentically attributed to the
Prophet PBUH .It is attributed to some of the
Prophets companions, such as: Abu Bakr and
Abdullah bin Masood. There are some meanings of
the saying that are recognized in religious texts, and
others that are accepted in Islam. It is incorrect to
relate the saying to pessimism or superstitions. The
Prophet PBUH changing some people's names is not
because he believes they will bring bad fortune, but
because of his dislike for offensive names. Words
and names do not cause misfortune within
themselves, but may have effects on a person's
beliefs or actions, which may cause certain events in
their life.
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The Most Important Recommendations: I
recommend that further research is conducted in
regards to the issues discussed in this study,
especially from Sunnah experts, since the belief in
these issues depends solely on the authentication of
the texts involved.
Keywords: ordeal - speech - words - names supersition - pessimism.
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املقدمة
موضوع البحث:
املعاين املقبولة واملردودة للمقولة املشهورة ( البالء موكل ابملنطق ) من منظور
عقدي.
مشكلة البحث:
االستدالل ابألثر على معاين خمالفة للمعتقد السليم .
حدود البحث:
أقوال املسلمني يف األثر قدميا وحديثا .
أمهية املوضوع:
التثبت من صحة األثر ونسبته إىل النيب  ،والتأكيد على املعاين املقبولة له
واستبعاد املعاين املخالفة للعقيدة.
أهدافه:
 .1بيان املعاين الصحيحة لألثر.
 .2رد الشبهات الواردة يف املعاين املخالفة للعقيدة.
منهج البحث  :املنهج االستقرائي التحليلي النقدي.
إجراءات البحث :
 .1حتديد موضوع البحث ومشكلته  ،مث حصر حدود البحث  ،ومجع املادة
العلمية وحتليلها ونقدها .
 .2عزو اآلايت القرآنية إىل مواضعها من القرآن الكرمي بذكر السورة ورقم اآلية ،
وكتابتها ابلرسم العثماين.
 .3ختريج األحاديث من كتب السنة  ،فما كان يف الصحيحني أو أحدمها
وذكرت ما وقفت عليه من
اكتفيت به  ،وما مل يكن فيهما خرجته من بعض مظانه ،
ُ
ُ
أحكام املتقدمني أو املتأخرين .
 .4توثيق النقول من مصادرها بذكر الكتاب واملؤلف واجلزء والصفحة  ،وقد
أسقط املؤلف إذا ذكر يف منت البحث أو عند قرب العهد بذكر نفس املرجع.
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الدراسات السابقة :
مل أقف على حبث تناول هذا األثر ابلدراسة من اجلانب العقدي .
خطة البحث :

املقدمة .

املبحث األول  :ختريج األثر ومناسبته .

املطلب األول  :ختريج األثر .

املطلب الثاين  :مناسبة إيراده .

املبحث الثاين  :املعاين اليت تصح نسبتها لألثر .

املبحث الثالث  :املعاين اخلاطئة لألثر ووجه خمالفتها للعقيدة .

املطلب األول  :االستشهاد ابألثر على التطري .

املطلب الثاين  :االستشهاد ابألثر على جذب القدر .

اخلامتة .

الفهارس .
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املبحث األول  :ختريج األثر ومناسبته .
( البالء موكل ابملنطق ) من األمثال املشتهرة على ألسن الناس  ،وقد فُسر مبعاين
خمتلفة  ،بعضها صحيح  ،وبعضها ُمشكل من اجلانب العقدي  ،وألن هذا املثل قد
نُسب إىل النيب  وبعض أصحابه  لزم التحقق من صحة تلك النسبة  ،ومناسبة
وروده  ،قبل النظر فيما يصح من املعاين اليت أضيفت إليه وما ال يصح .

املطلب األول  :ختريج األثر .

روي قول  [ :البالء موكل ابملنطق ] ( )1أو [ ابلقول ] ( )2مرفوعا إىل النيب
 ، وهي نسبة ال تصح  ،بل وصفها احملققون ابلوضع أو ابلضعف الشديد ،وقد
اّلل 
ت َر ُس َ
َّر َد ِاء  ، قَ َ
ول َ
الَ :مسع ُ
روى اخلطيب يف ( التاريخ ) َعن أَِب الد ْ
ال عبد لِ َشيء و َِّ
ْعلُهُ أَبَ ًدا ،إِال تَ َر َك
يَ ُق ُ
الء ُموَكل ِابلْ َق ْوِلَ ،ما قَ َ َ ْ
اّلل ال أَف َ
ْ َ
ول [ :إِ َّن الْبَ َ
ك ِمْنه ح َّّت ي َؤِِّثَه ] ( ، )3وعن عب ِد َِّ
ِ ِ
َّ
اّلل بْ ِن َم ْس ُعود،
َْ
الشْيطَا ُن ُك َّل َع َمل َوَول َع بِ َذل َ ُ َ ُ ُ
اّلل  [ :الْبَالءُ ُم َوَّكل ِابلْ َق ْوِل ،فَ لَ ْو أ َّ
ضا ِع
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
قَ َ
ول َ
َن َر ُجال َعيَّ َر َر ُجال بَِر َ
ض َع َها ] ( ، )4وعنه  عن النيب  [ :البالء موكل ابلقدر ] ( ، )1وكلها
َكلْبَة لَ َر َ
رواايت ضعيفة ال يصح عن النيب  منها شيء.

( )1أخرجه القضاعي يف مسند الشهاب  161 / 1 :برقم  ،222 :واخلطيب يف اتريخ بغداد 391 / 8 :
برقم ،3826 :قال ابن محزة يف البيان والتعريف " : 8 / 2أورده يف ترمجة نصري اخلراساين  ،ونقل عن مجع أنه
كذاب  ،وفيه أيضا عاصم ابن محزة  ،قال ابن عدي  :حيدث أبحاديث ابطلة"  ،وذكره الصغاين يف املوضوعات:
 62برقم ، 101 :وابن أيب الدنيا يف ذم الغيبة والنميمة مرسل عن احلسن 44 :برقم  ، 150 :وضعفه األلباين
يف ضعيف اجلامع  351 :برقم . 2329 :
( )2أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  25 / 2 :برقم ، 4592 :وفيه" :قال أبو عبد هللا احلافظ ( دمحم بن نصر
املروزي )  :تفرد به أبو جعفر بن أيب فاطمة املصري  ،قال الشيخ أمحد  :ويروى من وجه آخر"  ،وأخرجه ابن أيب
الدنيا يف الصمت وآداب اللسان  169 :برقم  ، 286 :وأبو الشيخ األصبهاين يف أمثال احلديث  82 :برقم :
 ، 50وقال ابن شاهني يف األفراد " : 220 / 5وهذا حديث غريب ال أعلم حدث به هبذا اإلسناد أغرب من
هذا احلديث"  ،وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة  394 / 2 :برقم . 3382 :
( )3أخرجه اخلطيب يف اتريخ بغداد  391 / 8 :برقم  ، 3826 :والبيهقي يف شعب اإلميان  26 / 2 :برقم :
 ، 4598وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات  ، 83 / 3 :وقال  " :ال يصح تفرد به عبد امللك .قال حيىي
احلديث ال حيل ذكره يف الكتب" ،وقال عنه الذهيب يف ميزان
والسعدي  :هو كذاب  .وقال ابن حبان  :يضع
َ
االعتدال  " : 666 / 2 :متهم ابلوضع"  ،وقال الشوكاين يف الفوائد اجملموعة " : 230 :يف إسناده كذاب" ،
وقال األلباين يف السلسلة الضعيفة  396 / 2 :برقم " : 3383 :موضوع" .
( )4أخرجه اخلطيب يف اتريخ بغداد  326 / 15 :برقم  ، 2195 :قال ابن اجلوزي يف املوضوعات : 83 / 3
ال َحي َىي= :
ال اب ُن ال َمدين :رميت َحديث نصر بن َابب .قَ َ
" َه َذا َحديث َال يَصح َعن َر ُسول هللا  . قَ َ
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كما روي األثر موقوفا على ابن مسعود  ، بلفظ ( :البالء موكل ابملنطق ،
فلو أن رجال عري رجال برضاع كلبة لرضعها ) ( ،)2وبلفظ  ( :البالء موكل ابملنطق،
لو سخرت من كلب ،خلشيت أن أحول كلبا ) ( ، )3وبلفظ  ( :البالء موكل
ابلكالم ) ( )4أو ( ابلقول ) ( ، )5ويف صحة نسبتها إليه  - موقوفة  -مقال
كذلك .
املطلب الثاين  :مناسبة إيراده .
اختُلف يف أول قائل للمثل املشهور ( البالء موكل ابملنطق )  ،فقيل  :إنه من
ا ألمثال اجلاهلية اليت وجدت قبل اإلسالم  ،واستمر استخدام الناس هلا بعد البعثة
لسحرا ) ()6وقوهلم  ( :لكل جواد
على عادهتم قبلها  ،كقوهلم  ( :إن من البيان
ً
عثرة) ،وحنو ذلك (.)2
وقيل  :إن أول من قاهلا هو  :أبو بكر الصديق  ، يف قصة طويلة مع قبيلة

ربيعة وصيب منها امسه دغفل  ،رواها عنه علي بن أب طالب  ، حيث قال يف

َسائيَ :مت ُروك" ،وقال السخاوي يف املقاصد احلسنة " : 241 :سنده ضعيف"  ،وقال
= َك َذاب َخبيث .قَ َ
ال الن َ
السيوطي يف الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة " : 249 /2 :ال يصح" ،وأورده الشوكاين يف الفوائد
اجملموعة يف األحاديث املوضوعة  230 :برقم  ، 34 :وقال األلباين يف ضعيف اجلامع  352 :برقم :2380 :
جدا".
"ضعيف ً
( )1أخرجه العقيلي يف الضعفاء الكبري 302 / 4 :برقم  ،1902 :وفيه  :نصر بن ابب  ،قال العقيلي " :ال
يعرف إال به"  ،وقال حيىي بن معني :ضعيف .
( )2أخرجه اخلطيب يف التاريخ مرفوعا عن ابن مسعود  326 / 15 : برقم  ، 4509 :وانظر  :التيسري
بشرح اجلامع الصغري  ، 441 / 1 :وقال األلباين يف ضعيف اجلامع  352 :برقم  " : 2380 :ضعيف جدا" .
( )3أخرجه املروزي يف زايداته على الزهد والرقائق البن املبارك  256 :برقم  ، 241 :وابن أيب شيبة يف مصنفه :
 231 / 5برقم  ، 25546 :وقال املعلمي يف حتقيق الفوائد  " : 229 :وهذا غري مرفوع ،وهو منقطع أيضا،
ألن إبراهيم مل يدرك عبد هللا" .
( )4أخرجه أبو يوسف القاضي يف كتاب اآلاثر  ، 192 :ابب  :الغزو واجليش برقم  ، 889 :وأخرجه عن
عائشة اهنع هللا يضر  196 :برقم . 882 :
( )5أخرجه اإلمام أمحد يف الزهد  134 :برقم  ، 895 :وابن أيب شيبة يف املصنف  ، 231 / 5 :برقم :
 ، 25542ويف مسند ابن اجلعد  290 :برقم . 1963 :
( )6وهذا اثبت عن النيب  ، أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 19 / 2 :كتاب  :النكاح  ،ابب  :اخلطبة  ،برقم
. 5146
( )2انظر  :املفصل ىف اتريخ العرب قبل اإلسالم جلواد علي . 364 / 15 :
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آخرها  ( :إن لكل طامة طامة َ ،وإن ال َبالء ُموكل ابل َمنطق ) ( ، )1وفيها أن ما قاله

أبو بكر  يف قبيلة ربيعة كان سببا ابعثا ملا قاله دغفل يف قبيلة أب بكر 
وقيل :إن أول من قاهلا عبيد بن شرية اجلرمهي يف قصته مع جنازة حريث  ،شاعر

قضاغة ،وفيها حتقق أبيات كتبها الشاعر يف حياته على حاله يف جنازته  ،فقال عبيد
مثال ) (. )2
فقلت  :إن البالء موكل ابملنطق  ،فصارت ً
ملا علم بذلك ُ ( :
( )1أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة  ، 422 / 2 :وأبو الشيخ األصبهاين يف أمثال احلديث  ، 82 :وانظر :
املقاصد احلسنة للسخاوي  ، 241 :والفاخر  -املفضل بن سلمة  ، 235 :جممع األمثال للميداين ، 12 / 1 :
والبيان والتعريف البن محزة احلسين  ، 8 / 2 :واحملاسن واألضداد للجاحظ  ، 133 :وقال فيه ابن كثري يف
البداية والنهاية  " : 123 / 3وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم واحلاكم والبيهقي" مث ذكر القصة ،
وفيها:
لي بن أب طَالب  : ملا أَمر َر ُسول هللا  أَن يعرض نَفسه على قبائل ال َعَرب خرج َوأَان َم َعه َوأَبُو بكر ،
قول َع ِ

ال ِ ( :مَن
فدفعنا إ َىل جملس من جمَالس العََرب  ،فَتقدم أَبُو بكر َ -وَكا َن نسابة  -فَسلم  ،فَ ُّردوا عَلَيه ال َس َالم  ،فَ َق َ
ال  ( :فَأَي
ال  ( :أَمن هامتها أم من هلازمها ؟ ) قَالُوا  :من هامتها العُظ َمى ! قَ َ
بيعة  .فَ َق َ
ال َقوم ؟ ) قَالُوا :من ر َ
ال  ( :أفمنكم َعوف الَذي يُ َقال لَهُ َال حر بوادي َعوف ؟ )
هامتها العُظ َمى أَن تُم ؟ ) قَالُوا  :ذهل األَك َرب  .قَ َ

ال  ( :أفمنكم جساس بن مرة
ال  ( :أفمنكم بسطَام ذُو الل َواء ومنتهى األَحَياء ؟ ) قَالُوا َ :ال  .قَ َ
قَالُواَ :ال  .قَ َ
فسها ؟ ) قَالُوا َ :ال .
حامي الذمار ومانع اجلَار ؟ ) قَالُوا َ :ال  .قَ َ
ال  ( :أفمنكم احلوفزان قَاتل ال ُملُوك وسالبها أَن َ
ال  ( :فَأنتم أخوال ال ُملُوك من كن َدة ؟ )
صاحب الع َم َامة املفردة ؟ ) قَالُوا َ :ال  .قَ َ
قَ َ
ال  ( :أفمنكم املزدلف َ
ال  ( :فلستم ذهال األَك َرب أَن تُم ذهل األَصغَر ) .فَ َق َام إلَيه غُ َالم قد بقل َوجهه  ،يُ َقال لَ ُه َ :دغ َفل ،
قَالُواَ :ال  .قَ َ
ال  :بخ
ال  ( : رجل من قَُريش ) قَ َ
ال َ :اي َه َذا إنَك قد سألتنا فَلم نكتمك َشيئا  ،فَمن الرجل أَنت ؟ قَ َ
فَ َق َ
الرامي من
ال  ( :من تيم بن مرة ) قَ َ
بخ  ،أهل الشرف والرايسة  .فَمن أَي قَُريش أَنت ؟ قَ َ
ال  :أمكنت َوهللا َ
ال  :أفمنكم
ال َ (:ال ) قَ َ
صفاء الثغرة  .أفمنكم قصي بن كالب الَذي مجع ال َقبَائل من فهر َوَكا َن يدعى جممعا ؟ قَ َ
ال  :أفمنكم شيبَة احلَمد مطعم
ال َ ( : ال ) قَ َ
َهاشم الَذي هشم الثَريد ل َقومه َور َجال َم َكة مسنتون عجاف ؟ قَ َ
ال  :أَفَ َمن املفيضني ابلنَاس
ال َ ( :ال ) قَ َ
طري ال َس َماء الَذي َكأَن يف َوجهه قمرا يضيء ليل الظالم الداجي ؟ قَ َ
ال َ ( :ال )
ال  :أَفَ َمن أهل الرفادة أَنت ؟ قَ َ
ال َ ( :ال ) قَ َ
ال  :أَفَ َمن أهل الندوة أَنت ؟ قَ َ
ال َ ( :ال ) قَ َ
أَنت ؟ قَ َ
ال واجتذب أَبُو
ال َ ( :ال )  .قَ َ
ال أَفَ َمن أهل الس َقايَة أَنت ؟ قَ َ
ال َ ( :ال ) قَ َ
ال  :أَفَ َمن أهل احلجابة أَنت ؟ قَ َ
قَ َ
صادف دَرأ ال َسيل َدرأ يصدعه  ،أما َوهللا لَو ثَبت
بكر زَمام َانقَته فَرجع إ َىل َر ُسول هللا  ، فَ َق َ
ال َدغْ َفل َ :

لي  : قلت ألب
ال  :فَتَ بَ َس َم َر ُسول هللا  . قَ َ
ألخربتك أَنَك من زمعات قَُريش أَو َما أَان بدغفل ! قَ َ
ال َع ِ
ال  ( :أجل  ،إن لكل طامة طامة َ ،وإن ال َبالء ُموكل
َعرايب على ابقعة ! ) قَ َ
بكر  ( :لقد َوقعت من األ َ
ابل َمنطق) .
والذي يظهر أن هذه القصة ال تثبت عن أيب بكر الصديق  ، وأسانيدها فيها ضعف .
( )2قال الواقدي  :قال معاوية بن أب سفيان  يوما لعبيد بن شرية اجلرمهي  :أخربين أبعجب شيء رأيته.
قال :إين ن زلت حبي من قضاعة ،فخرجوا جبنازة رجل من بن عذرة يقال له :حريث ،وخرجت معهم ،حىت إذا
واروه يف حفرته؛ تنحيت جانبا عن القوم وعيناين تذرفان ابلبكاء ،مث متثلت أببيات من الشعر كنت أرويها قبل
ذلك بزمان طويل:
استقدر هللا خي را وارضني به فبينم ا العسر إذ دارت مياسري =
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املبحث الثاين  :املعاين اليت تصح نسبتها لألثر .
اتضح يف املبحث السابق أن مقولة  ( :البالء موكل ابملنطق ) ال تصح نسبتها إىل
املعصوم  ، ولكنها ت عد من األمثال واحلكم املشتهرة على األلسن  ،واليت رويت
عن بعض أصحاب النيب  ، فهي  -وإن مل تكن من الوحي  -ميكن محلها على
بعض املعاين الصحيحة اليت حتتملها العبارة والسياق  ،فيقال " :رمبا نطق اإلنسان مبا
يكون فيه بالء" ( )1على صور متعددة  ،بعضها ورد يف الشرع ما يثبتها  ،وبعضها
معاين حمتملة ال تتعارض معه  ،دون أن تكون حجة ألهل الطرية والشؤم  ،والقائلني
خبلق القدر وجذبه  .ومن تلك املعاين الصحيحة ما يلي :
(  ) 1التلفظ مبا يوجب العقوبة اإلهلية :
فإن اإلنسان  -يف األصل  -حماسب على كل ما يقوله ( ، )2وقد قال هللا تعاىل :
ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [ ق  ، ] 18 :ويف احلديث
ال :علَى من ِ
ِ
ِ
اخ ِرِه ْم
َّاس ِف النَّا ِر َعلَى ُو ُجوه ِه ْم  -أ َْو قَ َ َ َ َ
الصحيح َ [ :و َه ْل يُكب الن َ
صائِ ُد أَلْ ِسنَتِ ِه ْم ؟ ] (" )3فاإلنسان رمبا يتكلم ابلكلمة من سخط هللا ال يلقي
 إَِّال َح َهلا ابالً  ،وال يظن أن تبلغ ما بلغت  ،يكتب هللا هبا عليه سخطه إىل يوم يلقاه..

= وبينما املرء يف دنياه مغتبط ا إذ صار يف الرمس تعفوه األعاصري
ه يف احلي مسرور
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابت
قال :وإىل جانيب رجل يسمع ما أقول ،فقال يل :اي عبد هللا هل لك علم بقائل هذه األبيات؟ قلت :ال وهللا؛ إال
أين أرويها منذ زمان .فقال :والذي حيلف به؛ إن قائلها لصاحبنا الذي دفناه آنفا الساعة ،وهذا الذي تراه ذو
قرابته أسر الناس مبوته ،وأنت الغريب تبكي عليه كما وصفت .فعجبت ملا ذكر يف شعره والذي صار إليه من
قوله ،كأنه ينظر إىل مكانه من جنازته ،فقلت ( :إن البالء موكل ابملنطق )  ،فذهبت مثال.
اجملالسة وجواهر العلم للدينوري . 142 / 3 :
( )1األمثال للهامشي . 91 / 1 :
( )2قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  " :وقد اختلف أهل التفسري :هل يكتب مجيع أقواله؟ فقال جماهد وغريه:
يكتبان كل شيء حىت أنينه يف مرضه ،وقال عكرمة  :ال يكتبان إال ما يؤجر عليه أو يؤزر .والقرآن يدل على أهنما
يكتبان اجلميع ؛ فإنه قال :ما ي لً ٌف ٍظ ٌمن ق ًول نكرة يف الشرط مؤكدة حبرف ( من ) ؛ فهذا يعم كل قوله "
اإلميان . 44 :
( )3أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  345 / 36 :برقم  ، 22016 :وقال األرنؤوط " :صحيح بطرقه وشواهده"،
و أخرجه ابن ماجه يف سننه  ، 1314 / 2 :كتاب  :الفنت  ،ابب  :كف اللسان يف الفتنة  ،برقم  ، 3923و
أخرجه الرتمذي يف سننه  ، 12 / 5 :أبواب  :اإلميان  ،ابب  :ما جاء يف حرمة الصالة  ،برقم . 2616
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وهلذا قيل  :احفظ لسانك أن تقول فتبتلى  ،إن البالء موكل ابملنطق"(.)1
وقد تُعجل عقوبة الكالم يف الدنيا  ،فيعاقب اإلنسان ويبتلى مبقتضى قوله .

كاحلال عندما قالت اليهود :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [ املائدة  ] 64 :كان اجلزاء أن

ﭽ ﯩ ﯪ ﭼ مبا قالوا  ،قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  " :البالء موكل
ابملنطق  ،فهم ملا وصفوا هللا ابإلمساك  .. ،عوقبوا أبمرين :
 -1بتحويل الوصف الذي عابوا به هللا سبحانه إليهم  ،بقوله :ﭽ ﯩ
ﯪﭼ .
 -2وإبلزامهم مبقتضى قوهلم  ،إببعادهم عن رمحة هللا  ،حىت ال جيدوا جود هللا
وكرمه وفضله .
ﭽ ﯬ ﯭ ﭼ :الباء هنا للسببية "( ،)2فكان سبب بالئهم ما تلفظوا به من الكفر
والتنقص ملقام الرب .
وقال الشوكاين " :اجلواب عليهم مطابقا ملا أرادوه بقوله :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ ،
وجيوز أن يراد غل أيديهم حقيقة ابألسر يف الدنيا أو ابلعذاب يف اآلخرة  ،ويقوي
املعىن األول أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس فال ترى يهوداي  -وإن كان
ماله يف غاية الكثرة  -إال وهو من أخبل خلق هللا " ( ، )3فكان اجلزاء من جنس
العمل  ،والبالء موكل ابملنطق .
(  ) 2عقوبة الدعوى الكاذبة خاصة ف الرؤاي :
ويشهد لذلك ما ذكره بعض املفسرين عند قوله تبارك وتعاىل  :ﭽ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [ يوسف  ، ] 41 :من أن
السجني مل ير رؤاي وإمنا ادعى ذلك  ،فلما فعل ذلك ابتُلي بتأويلها حقيقة وإن مل يرها

فعال  ،فقال ليوسف  " : ما رأينا شيئا ! فقال هلما  :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ً
( )1شرح رايض الصاحلني البن عثيمني. 124 / 6 :
( )2شرح العقيدة الواسطية البن عثيمني . 296 :
( )3فتح القدير للشوكاين . 66 / 2
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ﮰ ﭼ  ،ووجب حكم هللا تعاىل عليكما مبا أخربتكما ،رأيتما أو مل تراي  ،وإنه
آتيكم ال حمالة بعد ثالث  ،ومن هنا قيل  :البالء موكل ابملنطق" (. )1

قال القصاب " :قد صح من حيث ال ارتياب فيه أن البالء موكل ابملنطَق ،وذلك
ُ
أن هذين مل يكوان رأاي ما قاال ،وكأهنما حتاملا وبليا" ( . )2وقد جاء يف
صحيح البخاري من حديث ابن عباس  عن النيب َ [ :م ْن ََتَلَّ َم ِِبُلْم ََلْ يَ َرهُ
ِ
ف أَ ْن ي ْع ِق َد ب ْ ِ
ريتَ ْ ِ
نيَ ،ولَ ْن يَ ْف َعل ] ( ، )3وفيه عن ابن عمر  مرفوعاً [:
ُكلِ َ َ َ َ
ني َشع َ
ِ ِ
ِ
ي َعْي نَ ْي ِه َما ََلْ تَ َر ](. )4
ْرى الْف َرى أَ ْن يُ ِر َ
إ َّن م ْن أَف َ
(  ) 3عقوبة الشماتة والسخرية :
وهبذا يكون املعىن  :ابتالء اإلنسان ابألمر الذي سخر منه عقوبة له على

سخريته ،السيما إذا كان ذلك لذنب قد اتب عنه .قال احلسن رمحه هللا  ( :كان
َخاهُ ب َذن ٍ
ب منهُ َمل ميَُت َح َىت يَب تَليهُ هللاُ به ) ( ،)5وسبق األثر
يُقالَ :من َعيَ َر أ َ
ب َات َ
املروي عن ابن مسعود  ( : البَ َالءُ ُم َوَك ٌل ابل َمنطق ،فلو أن رجالً عري رجالً برضاع
كلبة لرضعها ) " ،وقد ُروي هذا املعىن عن مجاعة من ال َسلف" (.)6
ومن اللطائف املذكورة يف هذا املعىن ما يُذكر من اجتماع الكسائي و اليزيدي
عند الرشيد  ،فلما حضرت الصالة قدموا الكسائي يصلي هبم  ،فارتج ( )2عليه
قراءة :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [الكافرون ،]1 :فقال اليزيدي ( :

( )1بيان املعاين لعبدالقادر آل غازي . 216 / 3 :
( )2النكت الدالة على البيان يف أنواع العلوم واألحكام للقصاب . 612 / 1 :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 42 / 9 :كتاب  :التعبري  ،ابب  :من كذب يف حلمه  ،برقم . 2042
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 43 / 9 :كتاب  :التعبري  ،ابب  :من كذب يف حلمه  ،برقم . 2043
( )5جمموع رسائل ابن رجب  ، 413 /2 :غذاء األلباب بلسفارين . 109 / 1 :
ت َح َّّت يَ ْع َملَهُ ] 242 / 4 :
وقد أخرجه الرتمذي مرفوعا عن معاذ بن جبل بلفظ َ [ :م ْن عَيَّ َر أَ َخاهُ بِ َذنْب ََلْ َيَُ ْ
برقم  2505 :وقال" :هذا حديث غريب وليس إسناده مبتصل" وكذلك قال البغوي يف شرح السنة / 13 :
 140رقم  ،3562 :وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  191 / 2 :برقم  ، 2244 :وحكم األلباين بوضعه يف
السلسة الضعيفة  322 / 1 :برقم . 128 :
( )6جمموع رسائل ابن رجب  ، 413 /2 :وانظر  :ذم البغى البن أيب الدنيا . 86 :
( )2اختلطت عليه وأخطأ يف القراءة .
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قراءة :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ ترتج على قارئ الكوفة ؟! )  ،فلما حضرت
صالة قدموا اليزيدي  ،فارتج يف "احلمد"  .فلما سلم قال:
()1
احفظ لسانك ال تقول فتبتلى إن الب الء م وكل ابملنطق
اّلل ويبتليك (.)2
فيكون كما قيل  :ال تظهر الشماتة ألخيك فيعافيه َ

(  ) 4عقوبة التطري :
وهذا مل أجده عند كثري من املفسرين  ،ولكن مفاده أن املرء قد يُعاقب بسبب
وقوعه يف التطري بعني األمر الذي تطري منه  ،ال ألن الطرية مؤثرة  ،ولكن عقوبة

عليها  .واستُدل بقول هللا تعاىل  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [ اإلسراء  ، ] 13 :فكان " األمر

الذي جيعلونه ابلطائر يلزم أعناقهم ؛ واملراد أهنم إذا تشاءموا بشيء أصاهبم"( )3ألهنم
تطريوا به  ،وكذلك جعلوا قوهلم  ( :البالء موكل ابملنطق ) دليال آخر ابعتبار أنه
منسوب إىل النيب .)4( 
قال ابن القيم يف زاد املعاد  " :وقد تقع الطرية ال سيما على املتطريين  ،فقل من
تطري إال ووقعت به طريته ،وأصابه طائره  ،كما قيل :

( )1انظر  :هداية القاري لعبدالفتاح املرصفي  ، 622 / 2 :واتريخ اإلسالم للذهيب  ، 302 / 12 :واتريخ
بغداد للخطيب البغدادي  ، 345 / 13 :ونزهة األلباء البن األنباري . 62 :
وهنا قد يقال  :إن اليزيدي مل يقصد السخرية من الكسائي  ،وهذا قريب  ،وبذلك يكون ما قاله يف الكسائي
سبب يف ارتباكه عند القراءة  ،ومعلوم أن التوتر  -خاصة عند القراءة  -يتسبب يف أخطاء غري معهودة لدى
الشخص  ،وهللا أعلم.
( )2وهذه مقولة مشهورة ال تصح نسبتها إىل النيب  ، يف الفوائد اجملموعة للشوكاين  265 :برقم : 129 :
"قال يف الذيل :ال يصح .وقال الصنعاين :موضوع.وقال يف الوجيز :هو من حديث واثلة بن األسقع ،وفيه :عمر
بن إمساعيل ،كذاب"  ،وانظر  :اجملروحني البن حبان  213 / 2 :برقم  ، 829 :وضعفة األلباين يف ضعيف
اجلامع  901 :برقم . 6245 :
( )3الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري . 319 :
والذي عليه أكثر املفسرين غري هذا  ،وإمنا سقته ألجل بيان ما ذُكر ِما له تعلق مبوضوع البحث .

قال ابن جرير  " :وكل إنسان ألزمناه ما قضى له أنه عامله ،وهو صائر إليه من شقاء أو سعادة بعمله يف عنقه ال
يفارقه ،وإمنا قوله  ألَزمناهُ طائَرهُ  مثل ملا كانت العرب تتفاءل به أو تتشاءم من سوانح الطري وبوارحها،
فأعلمهم جل ثناؤه أن كل إنسان منهم قد ألزمه ربه طائره يف عنقه حنسا كان ذلك الذي ألزمه من الطائر ،وشقاء
يورده سعريا ،أو كان سعدا يورده جنات عدن .وبنحو الذي قلنا يف ذلك  ،قال أهل التأويل "  .نفسري الطربي :
. 392 / 12
( )4انظر  :الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري . 319 :
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()1

على متطري فهو الثبور"

تعلم أنه ال طي ر إال

وقال يف ( مفتاح دار السعادة )  " :واعلم أن التطري إمنا يضر من أشفق منه
وخاف  ،وأما من مل يبال به ومل يعبأ به شيئا مل يضره البتة  ،وال سيما إن قال عند
رؤية ما يتطري به أو مساعه  [ :اللهم ال طري إال طريك وال خري إال خريك  ،وال إله

غريك ( ، )2اللهم ال أييت ابحلسنات إال أنت  ،وال يذهب ابلسيئات إال أنت  ،وال
حول وال قوة إال بك ( . ] )3فالطرية ابب من الشرك وإلقاء الشيطان وختويفه
ووسوسته  ،يكرب ويعظم شأهنا على من أتبعها نفسه  ،واشتغل هبا  ،وأكثر العناية
هبا ،وتذهب وتضمحل عمن مل يلتفت إليها  ،وال ألقى إليها ابله  ،وال شغل هبا
()4
نفسه وفكره "
(  ) 5عقوبة التأيل على هللا .
والتأيل هو اجلزم واحللف أبن هللا ال يغفر لفالن املعني  ،كما جاء يف احلديث
ال :و ِ
َث  [ :أ َّ
هللا َال
الصحيح عن ُجْن َدب  ، أَ َن َر ُس َ
ول هللا َ ، حد َ
َن َر ُج ًال قَ َ َ
الَ :م ْن ذَا الَّ ِذي يَتَأ َََّل َعلَ َّي أَ ْن َال أَ ْغ ِف َر لِ ُف َالن،
يَغْ ِف ُر هللاُ لِ ُف َالن َ ،وإِ َّن هللاَ تَ َع َاَل قَ َ
فَِإِين قَ ْد غَ َفر ُ ِ
ك ] ( .)5واستشهد الشيخ ابن عثيمني رمحه
ْت َع َملَ َ
َحبَط ُ
ِ
ت ل ُف َالنَ ،وأ ْ
ْ
()6
هللا بذلك على أن البالء موكل ابملنطق  ،فكان البالء  -الذي هو احلرمان من
املغفرة  -بسبب ما نطق به اإلنسان من التأيل على هللا .

( )1زاد املعاد البن القيم . 312 / 2 :والبيت لزابن بن سيار بن جاير ،كما يف البيان والتبيني ،للجاحظ / 3 :
. 203
ِ ِ
اجة ،فَ َق ْد
( )2أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  623 / 11 :برقم  ، 2045 :بلفظ َ [ :م ْن َر َّدتْهُ الطِيَ َرةُ م ْن َح َ
الله َّم َال َخيْ َر إَِّال َخيْ ُر َكَ ،وَال طَيْ َر إَِّال
ال [ :أَ ْن يَ ُق َ
ك؟ قَ َ
أَ ْش َر َك ]  ،قَالُوا َ :اي َر ُس َ
َارةُ ذَل َ
َح ُد ُه ْمُ :
ول أ َ
ول هللاَ ،ما َكف َ
طَْي ُر َكَ ،وَال إِل ََه غَْي ُر َك ]  ،وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  54 / 3 :برقم . 3 / 1065 :
( )3أخرجه أبو داود يف سننه  ، 18 / 4 :كتاب  :الطب  ،ابب  :يف الطرية  ،برقم  3919 :بلفظ  :ذكرت
الطرية عند النيب  فقال  [ :أحسنها الفأل وال ترد مسلما ،فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم ال أييت

ابحلسنات إال أنت ،وال يدفع السيئات إال أنت ،وال حول وال قوة إال بك ]  ،وضعفه األلباين يف السلسة
الضعيفة  123 / 4 :برقم . 1619 :
( )4مفتاح دار السعادة البن القيم . 230 / 2 :
( )5أخرجه مسلم يف صحيحه  ، 2023 / 4 :كتاب  :الرب والصلة واآلداب  ،ابب  :النهي عن تقنيط اإلنسان
من رمحة هللا تعاىل  ،برقم . 2621 :
( )6تفسري احلجرات واحلديد البن عثيمني . 93 :
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(  ) 6عقوبة االعرتاض على الشارع أو تكذيبه :
ِ
ام ِاالثْ نَ ْ ِ
ني َك ِاف الث ََّالثَة َ ،وطَ َعامُ
ومثال ذلك االعرتاض على قول النيب  [ : طَ َع ُ
الث ََّالثَِة َك ِاف ْاأل َْربَ َع ِة ] ( ، )1فهذا خرب من رسول هللا عليه الصالة والسالم جيب
التصديق به  ،وقد علق بعض العلماء الكفاية ابإلميان والتصديق وصالح النية  ،قال

ابن العرب " :وهذا إذا صحت نيتهم فيه وانطلقت ألسنتهم به  ،فإن قالوا  :ال
يكفينا  ،قيل هلم  :البالء موكل ابملنطق" ( ، )2فرمبا عوقبوا على ما نطقوا به من
املعارضة ابحلرمان من الربكة وما أخرب به النيب  من الكفاية  .وقد يقال مثله يف
حديث األعرايب الذي عاده النيب  يف مرضه  ،وسيأيت الكالم عليه يف املبحث
األخري إبذن هللا.
(  ) 7التلفظ مبا يوجب العقوبة البشرية .
فالسلطان أيخذ  -يف كثري من األحيان  -بسقطات اللسان  ،ولو صمت
اإلنسان ما انلته العقوبة ومل يصبه البالء املرتتب على الكالم  .فيُحكى "أن ابن
السكيت جلس مع املتوكل يوما  ،فجاء املعتز واملؤيد ابنا املتوكل  ،فقال  :أميا
أحب إليك ابناي أم احلسن واحلسني ؟ قال  :وهللا ان قنرب خادم على  خري
منك ومن ابنيك ! فقال  :سلوا لسانه من قفاه  ،ففعلوا  ،فمات  .ومن العجب أنه
أنشد قبل ذلك للمعتز واملؤيد  ،وكان يعلمهما  ،فقال:

وليس يصاب املرء من عثرة الرجل
يصاب الفىت من عثرة بلس انه
()3
فعثرته ىف القول تذهب رأس ه وعثرته ىف ال رجل تربا على مه ل"
واملقصود هنا ليس أن يكذب اإلنسان  ،وال أن يكتم حقا وجب عليه إظهاره ،
وإمنا يتحرى األسلوب األمثل يف التعبري عنه  ،فإن أصابه البالء بسبب نطقه ابحلق
مذموما  -بل كان املرء مأجورا عليه  ،تكفر به سيئاته وترتفع
املبني  ،مل يكن البالء
ً
درجاته .

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه  ، 1630 / 3 :كتاب  :األشربة  ،ابب  :فضيلة املواساة يف الطعام القليل ،
برقم .2058 :
( )2تنوير احلوالك شرح موطأ مالك للسيوطي  ، 223 / 2 :وانظر  :شرح الزرقاين على املوطأ . 423 / 4 :
( )3روح البيان إلمساعيل حقي اخللويت  ، 313 / 2 :وانظر  :احملاسن واألضداد للجاحظ .34 :
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(  ) 8التحذير من آفات اللسان ووجوب حفظه  ،ملا جيره عليه من الشرور

والبالء :

فإن الكالم يكشف املستور املكنون يف الصدور  ،فإذا تكلم اإلنسان مبا يبطن

عرض نفسه ملا يرتتب على ذلك من البالء  ،أو فوات املطلوب واملرجو  .قال املناوي
يف التيسري  ( " :البالء موكل ابلقول ) يعن :العبد يف سالمة ما سكت  ،فإذا تكلم
ُعرف ما عنده ابلنطق  ،فيتعرض للخطر أو الظفر"(.)1
وذكر أبو عبدالرمحن السلمي أن من عيوب النفس كثرة الكالم  ،وجعله من
األسباب الكاشفة عن قلة علم املتكلم  ،فيأتيه البالء بسبب ما يعلمه الناس عنه -
مبنطقه  -من النقص واجلهل (. )2
ولذلك قال الشاعر :
ك يف اللَ َهاة َوأَطرق
يت َمالم ةً من َمنظ ٍق فاَخزن ل َسانَ َ
َوإ َذا َخش َ
()3
ول فَتُب تَ لَى إ َن البَ الءَ ُم َوَك ٌل ابملنطق
ك أَن تَ ُق َ
َواح َفظ ل َسانَ َ
َ
وقال آخر :
()4
دغنك إنه ثعب ان
لس انك أيها اإلنسان َال يل
واحفظ َ
وجاء يف ( احملاسن واألضداد )  :أن أربعة ملوك تكلموا أبربع كلمات  ،كأمنا
رميت عن قوس واحد ،قال كسرى  ( :أان على رد ما مل أقل أقدر من على رد ما
قلت )  ،وقال ملك اهلند  ( :إذا تكلمت بكلمة ملكتن ،وإن كنت أملكها ) ؛
وقال قيصر ( :ال أندم على ما مل أقل ،وقد ندمت على ما قلت )  ،وقال ملك

الصني  ( :عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول ) ( .)5وقال أبو

عبيد هللا كاتب املهدي  ( :كن على التماس احلظ ابلسكوت أحرص منك على
التماسه ابلكالم ؛ إن البالء موكل ابملنطق ) (.)6

( )1التيسري بشرح اجلامع الصغري للمناوي . 440 / 1 :
( )2انظر  :عيوب النفس للسلمي . 16 :
( )3موارد الظمآن لدروس الزمان لعبدالعزيز السلمان  ، 342 / 1 :وانظر  :احملاسن واألضداد للجاحظ .42 :
( )4بدائع السلك يف طبائع امللك البن األزرق . 456 / 2 :
( )5انظر  :احملاسن واألضداد للجاحظ . 42 :
( )6العقد الفريد البن عبدربه . 302 / 2 :
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(  ) 9التمين والدعاء ابملكروه سبب ف وقوعه .
فمن الناس من يدعو على نفسه  ،أو على ولده  ،أو ماله بشر دون أن يستشعر
مفتوحا فيصيبه ما دعا به  ،فيكون البالء الذي أصابه
اباب
ً
أنه قد يصادف دعاؤه ً

بسبب ما نطق به وتلفظ  ،داعيا كان أو متمنيا ( .)1قال رسول هللا َ [ : ال تَ ْد ُعوا
َعلَى أَنْ ُف ِس ُك ْمَ ،وَال تَ ْد ُعوا َعلَى أ َْوَال ِد ُك ْمَ ،وَال تَ ْد ُعوا َعلَى أ َْم َوالِ ُك ْمَ ،ال تُ َوافِ ُقوا ِم َن
ِ
اعةً يسأ ُ ِ
ِ
يب لَ ُك ْم ] (.)2
َل ف َ
هللا َس َ ُ ْ
يها َعطَاء ،فَ يَ ْستَج ُ
قال ابن القيم رمحه هللا " :وقد رأينا من هذا عرباً فينا ويف غريان  ،والذي رأيناه
كقطرة يف حبر ،وقد قال املؤمل الشاعر:
ف ال ُم َؤَم َل يَوَم احل َرية النَظَُر
َش َ
فلم يلبث أن ُعمي" (. )3

ص ُر
لَي َ
ت ال ُم َؤَم َل َمل ُُيلَق لَهُ بَ َ

ويُذكر أن جمنون بين عامر قال:
ض ابلع
كنت أعمى أخب ُ
فلو ُ
ط األر َ
وصم (.)4
فعمي ُ
ُ

ت املن َاداي
صا أصم َ
واندتن أجب ُ
َ

وقد أمر النيب  من متىن أن حيسن أُمنيته  ،فقال  [ :إن أحدكم ال يدري ما

يكتب له من أمنيته ] (" ، )5أي  :يقدر له منها  ،وتكون أُمنيته سبب حصول ما
متناه أو بعضه  ،وقد بلغك أو رأيت أخبار كثري من املتمنني أصابتهم أمانيهم أو
بعضها ،وكان أبو بكر الصديق  يتمثل هبذا البيت :
()6
إن الب الء موكل ابملن طق"
احذر لسان ك أن تقول فتبتلى
( )1انظر  :شرح رايض الصاحلني للعثيمني . 124 / 6 :
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه  ، 2304 / 4 :كتاب  :الزهد والرقائق  ،ابب  :حديث جابر الطويل وقصة أيب
اليسر  ،برقم . 3009 :
( )3حتفة املودود البن القيم  ، 123 :وانظر  :أدب الدنيا والدين الملاوردي  ، 312 :و معجم األدابء لشهاب
الدين الرومي . 626 / 2 :
( )4انظر  :معجم األدابء . 226 / 2 :
( )5أخرجه أمحد يف املسند  312 / 14 :برقم  ، 8689 :و إسناده ضعيف لضعف عمر بن أيب سلمة عند
ِ
َّ ِ
ب لَهُ ِم ْن أ ُْمنِيَّتِ ِه ] / 5
التفرد  .وأخرجه الرتمذي بلفظ  [ :ليَ نْظَُر َّن أ َ
َح ُد ُك ْم َما الذي يَتَ َم ََّّن فَِإنَّهُ الَ يَ ْد ِري َما يُكْتَ ُ
 480يف أبواب الدعوات برقم  6 / 3604 :وقال " :حديث حسن"  ،وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة :
 395 / 9برقم  ، 4405 :ويف ضعيف اجلامع  63 :برقم . 438 :
( )6حتفة املودود  ، 123 :وانظر  :احملاسن واألضداد للجاحظ .42 :
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وروي عن أب عمرو الشيباين أنه قال يوما ألصحابه  ( :ال يتمنني أحد أمنية

سوء  ،فإن البالء موكل ابملنطق ) ( . )1قال املناوي " :فتكون أمنيته سبب حصول
ما متناه  ،وله ساعات ال يوافقها سؤال سائل إال وقع املطلوب على األثر  ،فاحلذر
من متن املذموم" (. )2
واألظهر أن األماين املقصودة هنا هي اليت ينطق هبا اللسان وتكون  -عادة -
مبعىن السؤال ( ،)3ال ما يضمره القلب أو يكتمه  ،فإن العبد ال ُحياسب على حديث

النفس وال يُعاقب عليه  ،كما قال النيب  [ : إن هللا جتاوز عن أميت ما حدثت به
()4
َح ُد ُك ْم فَ لْيُكْثِ ْر  ،فَِإ ََّّنَا
أنفسها ما َل تعمل أو تتكلم ]  ،وقال  [ : إِذَا متََ ََّّن أ َ

()5
خريا [ فليكثر ] األماين
يَ ْسأ ُ
َل ربه  . ] قال املناوي  [ ":إذا متَّن أحدكم ] ً

[ فإَّنا يسأل ربه  ] فيعظم الرغبة  ،ويوسع املسألة  ،فال ُيتصر وال يقتصر  ،فإن
خزائن اجلود سحاء الليل والنهار "(.)6
ومن ذلك ما ذكره بعض املفسرين يف قصة يوسف  ومتنيه  -صلوات هللا
وسالمه عليه  -السجن  ،قال السمعاين " :يُ َقال :لَو مل يقل َه َذا مل يبتل ابلسجن .
وىل ابل َمرء أَن يسأَل هللا ال َعافيَة"
َويف بعض األَخبَار  ( :ال َبالء ُموكل ابل َمنطق ) َ ،واأل َ
()2
اىل
اىل طُ َ
ول احلَبس  ،فَأَو َحى َ
ف َ ش َكا َإىل َ
اّللُ تَ َع َ
اّلل تَ َع َ
وس َ
ي أَ َن يُ ُ
ُ".
ورو َ

ث قُلت  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ
ت َحبَست نَف َسك َحي ُ
وس ُ
ف أَن َ
إلَيه َ ( :اي يُ ُ

إيل لَ ُعوفيت" ( .)8فكان هذا ( )9حبكم
َح ُّ
ب ََ
[ يوسف َ ، ] 33 :ولَو قُلت  :ال َعافيَةُ أ َ
( )1معحم األدابء . 626 / 2 :
( )2التيسري بشرح اجلامع الصغري  ، 86 / 1 :وفيض القدير للمناوي . 319 / 1 :

( )3انظر  :طرح التثريب يف شرح التقريب للعراقي . 264 / 3 :
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 46 / 2 :كتاب  :الطالق  ،ابب  :الطالق يف اإلغالق  ،برقم . 5269 :
( )5رواه الطرباين يف املعجم األوسط  301 / 2 :برقم  ، 2040 :وأبو شيبة يف املصنف  48 / 6 :برقم :
 ، 29369وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  150 / 10 :رقم " : 12220 :ورجاله رجال الصحيح " ،وصححه
األلباين يف صحيح اجلامع  138 / 1 :برقم . 438 :
( )6التيسري بشرح اجلامع الصغري. 86 /1 :
( )2تفسري السمعاين  ، 28 / 3 :وانظر  :تفسري البغوي 490 / 2 :
( )8أدب الدنيا والدين للماوردي ، 316 :وانظر  :تفسري القرطيب . 184 / 9 :
( )9قوله :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ  ،قال ابن عاشور  " :خرب مستعمل يف التخوف والتوقع التجاء إىل هللا
ومالزمة لألدب حنو ربه ابلتربؤ من احلول والقوة واخلشية من تقلب القلب ومن الفتنة ابمليل إىل اللذة احلرام .
فاخلرب مستعمل يف الدعاء "  .التحرير والتنوير . 266 / 13 :
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الدعاء واملسألة  ،بدليل قوله تبارك وتعاىل  :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [ يوسف . ] 34 :
(  ) 11تلقني اخلصم حجته :
واملقصود هو أن يتكلم املرء أبمر قد يستغله شخص آخر كحجة فيما فيه أذى
وبالء لألول  ،ومن أبرز األمثلة ما ورد يف قصة يوسف " ، فعن بعض الصحابة
 أنه قال  ( :ال ينبغى للرجل ان يلقن اخلصم احلجة  ،ألن أخوة يوسف كانوا ال
يعلمون أن الذئب أيكل الناس إىل أن قال ذلك يعقوب  ،ولقنهم العلة ىف كيد

يوسف" ( . )1قال الزخمشري " :وقيل  :رأى يف النوم أن الذئب قد شد على يوسف
فكان حيذره  ،فمن مث قال ذلك فلقنهم العلة  ،ويف أمثاهلم ( :البالء موكل
ابملنطق)"( . )2قال القصاب " :يؤكد أن ( البالء موكل ابملنطق )  ،ألهنم مل يعتلوا
على أبيهم إال ابلشيء نفسه الذي مسعوه ينطق به  ،ال غريه" ( .)3وقد روي عن

رسول هللا  أنه قال  [ :ال تلقنوا الناس فيكذبوا  ،فإن بين يعقوب َل يعلموا أن

الذئب أيكل الناس ،فلما لقنهم أبوهم كذبوا ،فقالوا  :أكله الذئب ] ( ، )4لكنه
مل يثبت عنه عليه الصالة والسالم.
(  ) 11تسلط الشيطان :

وهذا مبن على احلديث الضعيف  [ :البالء موكل ابملنطق  ،ما قال عبد لشئ :

وهللا ال أفعله  ،إال ترك للشيطان كل شىء فولع به حّت يؤّثه ] ( ، )5ولكن املعىن
العجب
ٌ
جائز ال ميتنع عقال وال شرعا  ،وقد يكون ذلك يف حال االعتداد ابلنفس و ُ
املذموم  ،أما يف حال العزم على فعل الطاعة وترك املعصية مع التوكل على هللا
ِ
واالعتماد عليه  ،فإن هللا يعينه وال ُيذله  ،كما يف احلديث القدسي َ [ :وهللا ََّّللُ
( )1روح البيان إلمساعيل حقي ، 222 /4 :وانظر  :تفسري ابن عرفة . 261 /1 :
( )2الكشاف للزخمشري  ، 448 / 2 :وانظر  :مفاتيح الغيب للرازي  ، 426 /18 :وغرائب القرآن
للنيسابوري  ، 69 / 4 :والسراج املنري للخطيب الشربين  ، 93 / 2 :و تفسري أيب السعود  ، 252 / 4 :و
إعراب القرآن وبيانه . 459 / 4 :
( )3النكت الدالة على البيان للقصاب . 116 / 1 :
( )4أخرجه الديلمي عن ابن عمر يف مسند الفردوس  20 / 5 :برقم  ، 2321 :وأورده السيوطي يف الدر
املنثور510 / 4 :
( )5سبق خترجيه ص .2
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ِ
ِ ِِ ِ
ت إِلَْي ِه
ب إِ ََّ
يل ِشْب ًرا ،تَ َق َّربْ ُ
َح ِد ُك ْم َِجي ُد َ
ضالَّتَهُ ِابلْ َف َالةَ ،وَم ْن تَ َق َّر َ
ح بِتَ ْوبَة َعْبده م ْن أ َ
ْر ُ
أَف َ
ْت إِلَْي ِه
ت إِلَْي ِه َاب ًعاَ ،وإِ َذا أَقْبَ َل إِ ََّ
ب إِ ََّ
يل َيَْ ِشي ،أَقْ بَ ل ُ
اعا ،تَ َق َّربْ ُ
يل ِذ َر ً
ِذ َر ً
اعاَ ،وَم ْن تَ َق َّر َ
أ َُه ْر ِو ُل ] (.)1
فهذه املعاين  -وغريها ِ -ما يصح أن تفسر به مقولة ( البالء موكل ابملنطق ) ،
وإن كان بعضها أقوى من بعض يف احلجية والثبوت .

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه  ، 2102 / 4 :كتاب  :التوبة  ،ابب  :احلض على التوبة والفرح هبا  ،برقم
. 2625
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املبحث الثالث  :املعاين اخلاطئة لألثر  ،ووجه خمالفتها للعقيدة .
ملا كان ( البالء موكل ابملنطق ) من األمثال املشتهرة على األلسن  ،واملنقولة عن
عدد من أعالم السلف  ،بل واملنسوبة إىل املصطفى  ،)1( تداوله أهل اإلسالم ،
واعتُرب من احل َكم املسلمة ذات االنتشار الواسع ،وألجل هذا القبول واالنتشار ُمحلت
العبارة معاين متعددة  ،منها الصائب  ،ومنها احملتمل  ،كتلك اليت ذُكرت يف املبحث
شرعا وال يتفق مع صحيح املعتقد  ،وهي اليت سيتم
السابق  ،ومنها ما ال يصح ً
تناوهلا يف هذا املبحث  ،ومن أبرز تلك املعاين  :ما يتعلق ابلطرية والشؤم  ،وما يتعلق
جبذب القدر  ،كما هو موضح يف املطلبني التاليني :
املطلب األول  :االستشهاد ابألثر على التطري .
"التطري ُه َو  :التشاؤم من الشَيء املرئي أَو املسموع" ( ،)2والطائر :ما تيمنت به أو
تشاءمت ( ،)3وقد "كانوا يتطريون ابلسوانح والبوارح ( )4فينفرون الظباء والطيور  ،فإن
أخذت ذات اليمني تربكوا به ومضوا يف سفرهم وحوائجهم  ،وإن أخذت ذات
الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم  ،وتشاءموا هبا  ،فكانت تصدهم يف كثري من
األوقات عن مصاحلهم  ،فنفى الشرع ذلك وأبطله وهنى عنه  ،وأخرب أنه ليس له أتثري
ينفع وال يضر "(. )5
أما حكم الطرية والتطري  ،فقد قال رسول هللا  [ : ال ِطِيَ َرةُ ِش ْرك (َ ،)6وَما ِمنَّا
إَِّال َ ،ولَ ِك َّن َّ ِ ِ
َّوك ِل ] ( ،)2وقد أُطلق على "التطري" هذا االسم لغلبة
اّللَ يُ ْذهبُهُ ابلت َ
( )1وإن كانت ال تصح النسبة .
( )2مفتاح دار السعادة البن القيم  ، 246 / 2 :وانظر  :املعجم الوسيط  ، 524 / 2 :واتج العروس
للزبيدي. 453 / 12 :
( )3لسان العرب البن منظور . 511 / 4 :
( )4أن الع رب يف اجلاهلية إذا خرج أحدهم ألمر قصد عش طائر فهيجه فإذا طار من جهة اليمني تيمن به
ومضى يف األمر  ،ويسمون الطائر "السانح"  ،وإذا طار جهة اليسار تشاءم به ورجع عما عزم عليه  ،ويسمى
هذا "البارح" .
انظر  :مفتاح دار السعادة ، 212 / 2 :وفتح الباري البن حجر  ، 212 /10 :وعمدة القاري للعين :
 ، 223/21وشرح سنن ابن ماجه للسيوطي .252 :
( )5الديباج على مسلم للسيوطي . 218 / 14 :
( )6قاهلا ثال ًاث .
( )2أخرجه ابن ماجة يف سننه  ، 1120 / 2 :كتاب  :الطب  ،ابب  :كان يعجبه الفأل ويكره الطرية  ،برقم
 ، 3538وأبو داود يف سننه  ، 12 / 4 :كتاب  :الطب  ،ابب  :يف الطرية  ،برقم =، 3910
21

د .هيفاء بنت انصر الرشبد

البالء موكل املنطق « دراسة عقدية»

استخدام الطيور يف هذا األمر يف ذاك الزمان ،وإال فكل مرئي أو مسموع يُتشاءم به
يعد من التطري .
مث إن حقيقة التطري ال خترج عن أحد ثالثة معاين  :إما أن يعتقد استقالل التأثري
يف عني املتطري به  ،وهذا شرك أكرب  ،وإما أن يعتقد أنه سبب يف حصول املكروه أو
صحيح ُمسلم من َحديث ُم َعا ِويَة بن احلكم
عالمة عليه  ،وهذا شرك أصغر .ففي َ
ال َ [ : ذلِك َش ْيء جيده
ال َ :اي َر ُسول هللا َومنا َأانس يَتَطَيَ ُرو َن ،فَ َق َ
السلمى أَنه قَ َ
أحد ُكم ِف نَفسه  ،فَ َال يصدهنم ] ( ، )1قال ابن القيم معلقا على هذا احلديث :
"فَأخرب أَن أتذيه وتشاؤمه ابلتطري إَمنَا ُه َو يف نَفسه وعقيدته ال يف املتطري به (، )2
ومسعه  ،فأوضح ألمته
فومهه وخوفه وإشراكه ُه َو الَذي يطريه ويصده َ ،ال َما َرآهُ َ
المة َ ،وَال
األَمرَ ،وبَني َهلُم فَ َساد الطَ َرية ليعلموا أَن هللا ُسب َحانَهُ مل َجي َعل َهلُم َعلَي َها َع َ
داللَة َ ،وَال نصبها َسببا ملا ُيافونه وحيذرونه لتطمئن قُلُوهبم ولتسكن نُ ُفوسهم إ َىل
ف َيها َ
وحدانيتة " ( ،)3فهذه األمور اليت يتطري هبا الناس ليست أسبااب حلصول املكروه  ،وال
هي عالمات دالة على قرب وقوعه  ،فضال عن أن تكون مؤثرات مستقلة تنفرد
بتحقيقه .
وقال  -رمحه هللا  -يف قوله  [ : ال طرية وخريها الفأل ] " :ينفي َعن الفأل
َمذ َهب الطَ َرية من َأتثري  ،أَو فعل  ،أَو شرَكة " ( .)4ولذلك كان االعتقاد بتأثري
جمردا عن األسباب احلسية
املسموع واملنطوق من كالم الناس يف جلب البالء إليهم ً
واملنطقية املرتبطة ابلكالم  ،ضراب من ضروب التطري  .وبه قال من أخطأ يف تفسري
احلكمة  -حمل البحث  ( -البالء موكل ابملنطق )  ،فجعلوا اللفظ اجملرد سببا يف
حصول املكروه  .والصحيح أن اللفظ اجملرد ال جيوز اعتقاد أتثريه  ،وال التشاؤم به ،
بل إن ذلك من التطري الشركي املنصوص على حترميه .
= وقال احلاكم  " :صحيح سنده ،ثقات رواته " .وأقره الذهيب  ،وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة / 1 :
 291برقم .428 :
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه  ، 381 / 1 :كتاب  :املساجد ومواضع الصالة  ،ابب  :حترمي الكالم يف
الصالة  ،برقم . 532 :
( )2فاملتطري به ال يؤذي حقيقة  ،وإمنا األذى حاصل للمتطري بسبب ما يعتقده من الشؤم  ،وما يرتتب على
ذلك من املفاسد.
( )3مفتاح دار السعادة البن القيم . 234 / 2 :
( )4املرجع السابق . 246 / 2 :
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ولكن ال بد هنا من التفريق بني أمرين  :األول أتثري الكالم يف التصورات
والسلوكيات  ،والثاين أتثري الكالم بذاته يف وقوع املكره  .فمثال األول  :أن يتحدث
كثريا ويكثر من التفكري فيه  ،فيبعث هذا الكالم والتفكري يف نفسه
امرء عن املرض ً
الوسواس واهلم  ،فتوه َم اإلصابة ابألمراض أو عظم ما أصابه من يسريها  ،ورمبا أثر
الغم واإلجهاد يف جهازه املناعي فأصابته األمراض حقيقة  .فهنا كان للمنطق أثر يف
جلب البالء  ،ال بذاته  ،وإمنا بسبب ما ترتب عليه من تصور أو سلوك  .وهذا أمر
واقع ال جيب إنكاره .
ومثال الثاين  :أن يُعتقد أن اإلنسان مبجرد نطقه ابسم مرض ما  -دون أن يؤثر
هذا الكالم على سلوكه  -ترتفع احتمالية إصابته بذاك املرض عن غريه ِمن مل يتكلم
عنه  ،أو لو حتدث عن حوادث السيارات  -مثال  -حصل له أو ألحد من أهله
حادث سيارة ( ،)1ورمبا كان عازما على السفر فإذا تكلم بعض من معه عن احلوادث
عزف ورجع عن سفره حبجة أن ( البالء موكل ابملنطق )  ،ولذلك جتد بعض الناس
يزجر من ينطق ابسم أي مكروه حىت مع مناسبة احلديث عنه  ،ويضيق صدره لذلك
ويتخوف من حدوثه ،أو ينسب حدوث املكروه للتحدث عنه والنطق به يف السابق،
وكأنه حصل بسبب الكالم فيه  .وهذا هو التطري احملرم بعينه .
وقد حيتج القائلون بتأثري الكلمة أو املنطق يف جلب البالء بعدة شبهات  ،يرون
أهنا تؤيد مذهبهم يف ذلك  ،من أبرزها :
أوالً  :االستدالل بتغيري النيب  لألمساء املستقبحة .
كان النيب  يكره األمساء القبيحة ذات املعاين املذمومة  ،ويغريها إىل أمساء
حسنة أو أيمر بتغيريها  ،فظن بعضهم أن االسم القبيح  -بذاته  -له أثر على مصري
املسمى به ومن حوله  ،وابتوا يتطريون هبا  ،ويعتقدون أهنا جتلب البالء وتتسبب يف
حصوله  .وقد يشكل يف هذا املقام بعض األحاديث  ،ومنها :
(  ) 1ما رواه سعيد بن املسيب عن أبيه :أن أابه جاء إىل النيب  فقال [ :ما

امسك ؟ ] قال  :حزن  ،قال [ :أنت سهل ] قال :ال أغري امسا مسانيه أيب  ،قال ابن

( )1وهذا ُيتلف عمن يكره احلديث عن املكروه ملا لذلك من أثر على نفسيته وضيق صدره  ،ال أنه يظن أن
الكالم عنه مؤثر  ،فهذا ليس هو املقصود  ،وال يعترب من التطري احملرم .
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املسيب  ( :فما زالت احلزونة فينا بعد(.)2( ) )1
وليس يف احلديث ما يدل على أن البالء مرتبط بذات االسم  ،لعدة أمور :
 .1أن هذا هو رأي سعيد بن املسيب  -رمحه هللا  -ومالحظته  ،وليس من
كالم النيب املعصوم  ، فهو قد ُيضع للمؤثرات النفسية والقناعات
املسبقة .
 .2أنه لو فُرض صحة ذلك  -لكان املقصود أن البالء مرتبط مبخالفة أمر
النيب  ال ابالسم نفسه ،إذ لو كان مرتبطا ابالسم ذاته لكانت احلزونة
فيهم قبل أمر النيب  بتغيري اسم جدهم  ،وقد قال ابن

املسيب ( :

فما زالت احلزونة فينا بعد )  ،وقوله  ( :بعد ) "أي  :بعد إابء أيب اسم
السهل من النيب . )3( " 
 .3كما أن اختصاص آل حزن هؤالء ابحلزونة مع انتشار االسم يف قبائل
العرب ِ -من مل تُذكر عنهم هذه الصفة  -يدل على اختصاص هذه
األسرة خبصيصة ليست لغريهم  ،وهي أن جدهم أىب أن يغري امسه بعد
أمر النيب  له بذلك .
 .4أننا لو قلنا أن جمرد التسمي حبزن كان سببا يف حصول احلزونة  ،لكان
هذا قريب من التطري ابألمساء  ،واالعتقاد بتأثريها  .فهل يصح رفض
خاطب  -مثالً  -ألن امسه " :عاصي" أو أابه "صعب"  ،أو متقدم
على وظيفة ألن جده " :سكران"؟
ُيت بغالم  ،فقال [ :ما
(  ) 2ما ذكره ابن وهب يف جامعه أن رسول هللا  أ َ
َمسَّْي تُم هذا ؟ ] قالوا  :ال َسائب ( ، )4فقال رسول هللا  [ : ال تُسموهُ َّ ِ
ب،
السائ َ
َ
(" )1قال ابن التني  :معىن قول ابن املسيب ( ما زالت فينا احلزونة ) يريد امتناع التسهيل فيما يرونه  ،وقال
الداودي  :يريد الصعوبة  ،ويقال  :يشري بذلك إىل الشدة اليت بقيت يف أخالقهم  ،وذكر أهل النسب أن يف
ولده سوء خلق معروف فيهم ال يكاد يعدم"  .فتح الباري البن حجر . 525 / 10 :
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 43 / 8 :كتاب  :األدب  ،ابب  :اسم احلزن  ،برقم . 6190 :
( )3مرقاة املفاتيح لعلي القاري . 3010 / 2 :
( )4من ساب يسيب  :أي جرى  ،ومشى مسرعا  ،والسائب  :والسائب :اسم من ساب يسيب إذا مشى
مسرعا  ،أو من ساب املاء إذا جرى .انظر الصحاح للجوهري  ، 150 / 1 :والقاموس احمليط للفريوزآابدي :
 ، 98اتج العروس . 89 / 3 :
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ولكن عب َد ِ
هللا ]  ،فغلبوا على امسه السائب  ،فلم ميت حىت ذهب عقله (. )1
ْ َْ
وهذا احلديث ضعيف ال يثبت عن النيب  ، ولو صح لقيل فيه ما قيل يف
سابقه ،فذهاب العقل ال ميكن أن يكون مرتبط ابالسم فقط  ،وإال لذهب عقل كل
من مسي السائب  ،ويف "اإلصابة" ثالث وعشرون صحايب كلهم امسه "السائب"  ،مل
يذكر عن أحد منهم أنه ذهب عقله ( ،)2فلزم أن يكون ذلك لغري هذا السبب  ،فإما
أن يكون ِما حصل ابالتفاق  ،أو أن يكون ألجل خمالفة أمر النيب . 
اثنيًا  :استبشار النيب  ابألمساء احلسنة  ،وجتنبه أصحاب األمساء القبيحة .
استبشر النيب  ببعض األمساء  ،وأوكل ملن حسن امسه بعض األعمال  ،فظن
بعضهم أن يف ذلك داللة على أتثري االسم احلسن والنطق املتكرر به يف حتقيق املرجو،
ومن مث فإن االسم القبيح والنطق به جالب للبالء متسبب يف وقوعه  ،فكان مساعهم
لالسم املكروه يوقع يف صدورهم التخوف من حصوله .
ومن الشواهد اليت استدل هبا هؤالء ما يلي :
(  ) 1قصة احلديبية املشهورة  ،حيث أرسلت قريش عروة بن مسعود إىل رسول

هللا  حياوره  ،فلم يصل معه إىل شيء  ،مث أرسلوا رجل يقال له مكرز بن حفص ،

فقال  [ : جاءكم مكرز  ،وهو رجل فاجر ]  ،ومل يتفقا على شيء  ،حىت إذا

أقبل سهيل بن عمرو قال عليه الصالة والسالم  [ :لقد سهل لكم من أمركم ]
فاصطلحا على صلح احلديبية (.)3
فظُن أن يف احلديث داللة على أتثري اسم سهيل يف متام الصلح بينه وبني رسول
هللا  ، وال يصح ذلك ألمور :

 .1أن قول النيب  [ : سهل لكم من أمركم ] هو من ابب الفأل الذي
كان يعجب رسول هللا  ، )4( وملا ُسئل عليه السالم  :ما الفأل ؟ قال:
( )1رواه ابن وهب يف جامع احلديث  93 : 1 :برقم  49 :عن ابن هليعة مرسال عن ابن أيب حبيب  ،ومل أجد
من خرج احلديث غريه .
( )2انظر اإلصابة البن حجر . 23 - 15 / 3 :
( )3احلديث بتمامه أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 193 / 3 :كتاب  :الشروط  ،ابب  :الشروط يف اجلهاد
واملصاحلة مع أهل احلرب  ،برقم . 2231 :
( )4قال  [ : ال عدوى وال طرية ،ويعجبين الفأل الصاحل  :الكلمة احلسنة ] أخرجه البخاري يف صحيحه:
 ،135 / 2كتاب  :الطب  ،ابب  :الفأل  ،برقم . 5256
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[ الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم ] ( )1تسره وتشرح صدره مبا يتفق
مع الطبيعة البشرية ( ، )2دون أن يعتقد أهنا مؤثرة يف حصول احملبوب أو
املطلوب  ،بل إنه لو اعتقد ذلك  ،أو مضى ألجل ما مسع استحال
الفأل إىل الطرية الشركية ( . )3فإن كان هذا يف األمر احملبوب فهو يف
املكروه آكد  ،فال يصح اعتقاد أن االسم جيلب البالء جملرد كونه مكروها
أو مستقبحا.
مؤثرا الستبشر النيب  بقدوم عروة بن مسعود ،
 .2أنه لو كان االسم بذاته ً
فإن يف امسه من املعاين اليت حتمد يف الصلح  ،فالعروة  :هي الشيء
الثابت الذي ال يذهب ( ، )4ومسعود  :من السعد والسعادة واملعاونة(.)5
 .3قول النيب [ : جاءكم مكرز  ،وهو رجل فاجر ] يدل على أنه  بىن
حكمه على ما يعلمه من صفاهتم  ،فكان قوله [ :سهل لكم من

أمركم] لعلمه  بشيء من خصال سهيل ورجاحة عقله ِما يعني على
إمتام الصلح  ،وإال لو علم السفاهة من رجل قد قدم عليهم حيمل نفس
االسم ملا كان من املتصور أن يستبشر بقدومه جملرد كون امسه "سهيل" .
 .4وقد يقال أن النيب  ملا رأى تتابع مراسيل قريش علم أهنم جادون يف
الصلح  ،فبعث ذلك يف نفسه الفأل والسرور  ،فقال ما قال . 
 .5أن الواقع يشهد خبالف ذلك  ،فأمساء البشر  -يف الغالب  -أعالم
جمردة  ،وكم من متسم ابسم ليس له من أوصافه شيئ ؟ فليس كل دمحم
حممودا  ،وال كل صاحل صاحل  ،وال كل جواد كرمي  ،ويف املقابل ليس كل
ً
من مسي ابسم قبيح أو مكروه اتصف بشيء من صفات ذلك االسم
ابلضرورة  ،ومن كان فيه من امسه نصيب كان ذلك ألجل تقمصه ذلك
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 135 / 2 :كتاب  :الطب  ،ابب  :الطرية  ،برقم . 5254 :
س يف اإلع َجاب ابلفأل وحمبته شىء من الشرك بل َذلك إابنة َعن ُمقتَضى
( )2قال ابن القيم رمحه هللا َ " :ولَي َ
الطبيعة َوُموجب الفطَرة اإلنسانية الَيت متيل إ َىل مايالئمها ويوافقها ِمَا ينفعها"  .مفتاح دار السعادة . 244 / 2 :

( )3قال الشيخ ابن عثيمني  -رمحه هللا  -يف الفأل " :إن اعتمد عليه وكان سببا إلقدامه ،فهذا حكمه حكم
الطرية  ،وإن مل يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا يف طلبه  ،فهذا من الفأل احملمود"  .القول املفيد البن
عثيمني . 580 / 1 :
( )4انظر  :الصحاح للجوهري  ، 2423 / 6 :ومقاييس اللغة البن فارس . 295 / 4 :
( )5انظر  :الصحاح  ، 482 / 2 :ولسان العرب البن منظور  ، 213 / 3 :واتج العروس . 192 / 8 :
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املعىن  ،أو ألجل اتفاق ذلك قدرا  ،وإال فذلك أبعد ما يكون عن
االطراد .
 .6كما أنه ابإلمكان توجيه معاين كثري من األمساء  ،فتكون حممودة من
وجه مذمومة من وجه آخر  ،كمقاتل  ،ورامي  ،وساهر  -مثال  -فمن
يقاتل ؟ ومن يرمي ومباذا ؟ وما موجب السهر ؟
ال
اّلل  قَ َ
(  ) 2ما رواه َمالك يف ( املوطأ ) َعن ََْي ََي بْ ِن َس ِعيد أَ َن َر ُس َ
ول َ
ٍ ()1
اّلل َ [ : ما
ل
َي
ن
م
[
:
ب
ل
حت
للَق َحة
ُ
ُ
ال لَهُ َر ُس ُ
ب َه ِذهِ ؟ ] فَ َق َام َر ُج ٌل  ،فَ َق َ
ول َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
اّلل ِ [ :
الَ [ :م ْن
س ] مثَُ قَ َ
ال لَهُ َر ُس ُ
ال لَهُ الَر ُج ُل ُ :مَرةُ .فَ َق َ
ك ؟ ] فَ َق َ
ول َ
ْ
امسُ َ
ْ
اجل ْ
ب.
ك ؟ ] فَ َق َ
ال لَهُ َر ُس ُ
ب َه ِذهِ ؟ ] فَ َق َام َر ُج ٌل  ،فَ َق َ
ول َ
اّلل َ [ : ما ْ
امسُ َ
الَ :حر ٌ
ََْيلُ ُ
ِِ
اّلل ِ [ : 
س ]  ،مثَُ قَ َ
ال لَهُ َر ُس ُ
فَ َق َ
ول َ
ْ
الَ [ :م ْن ََْيلُ ُ
اجل ْ
ب َهذه ؟ ] فَ َق َام َر ُجلٌ
اّلل [ : 
ال لَهُ َر ُس ُ
يش  ،فَ َق َ
ك ؟ ] فَ َق َ
ال لَهُ َر ُس ُ
فَ َق َ
ول َ
ول َ
اّلل َ [ : ما ْ
امسُ َ
ال :يَع ُ

ب ] (.)2
ْ
احلُ ْ

وقد أشكل هذا احلديث على بعض الناس  ،فتومهوا أن النيب  تطري ابمسي مرة
وحرب  ،وليس األمر كذلك واحلمد هلل  ،فللعلماء فيه توجيهات قومية  ،من أبرزها :
 .1أن منع الرجلني من حلب اللقحة إمنا هو لشدة كراهية النيب  لألمساء
القبيحة  ،ال أنه اعتقد أهنا ستؤثر يف احللب أو يف اللنب  .قال ابن القيم
جدا  -أي :
رمحه هللا " :كان رسول هللا  شديد الكراهة لذلك ً
للتسمي ابألمساء القبيحة  -حىت كان يغري االسم القبيح ابحلسن  ،ويرتك
النزول يف األرض القبيحة االسم  ،واملرور بني اجلبلني القبيح امسهما ،
وكان حيب االسم احلسن والفأل احلسن" (.)3
 .2وِما يؤكد أن عزوف النيب  عن استعمال الرجلني مل يكن للطرية  ،وال
العتقاده أتثري أمسائهما يف جلب البالء واملكروه  ،أنه  أكد على حترمي
( )1انقة .
( )2رواه اإلمام مالك يف املوطأ مرسال عن حيىي بن سعيد  1412 / 5 :برقم  ، 3569 :ووصله ابن عبدالرب يف
االستذكار ، 513 / 8 :ويف التمهيد  ، 22 / 24 :أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  222 / 22 :برقم :
 ، 210قال اهليثمى يف جممع الزوائد " :42 / 8 :إسناده حسن"  ،وقال الشيخ ابن ابز رمحه هللا  " :احلديث
ضعيف  ،فسنده ليس جبيد" الدرر البازية  :األحد  1413 / 5 / 21ه .
( )3حتفة املودود البن القيم . 50 :
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الطرية مر ًارا  ،وأخرب أصحابه أهنا من الشرك  ،فما كان ليقع يف ذلك
وهو املعصوم صلوات ريب وسالمه عليه  .قال ابن عبد الرب " :هذا
()1
عندي -وهللا أعلم -من ابب الفأل احلسن ،فإنه  كان يطلبه
ويعجبه  ،وليس من ابب الطيَ َرة يف شيء  ،ألنه حمال أن ينهى عن
الطيَ َرة وأيتيها " (. )2
 .3أن امتناعه  عن استعمال الرجلني رمبا كان على سبيل التأديب لألمة ،
ليرتكوا التسمي ابألمساء القبيحة ( ،)3وتغيري ما فات منها إىل األمساء
احلسنة  ،بل قد خص  هذين االمسني ابلذم  ،فقد روى ابن عبد الرب

يف التمهيد من حديث معاوية بن أب سفيان  عن النيب
األمسَ ِاء َح ْرب َوُم ِرة ] (".)4فأكد ذلك حىت ال يتسمى هبا أحد ،
[ َشر ْ
وهللا أعلم" ( ، )5ويقاس على ذلك ما شاهبه من اآلاثر (. )6
 .4مث إن التأكيد على ترك األمساء القبيحة فيه إغالق لباب التطري ابألمساء ،
( مرقاة املفاتيح ) " :األمساء املكروهة قد
وسد لذريعة الشرك  .ويف
توافق القدر ،كما لو مسى أحد ابنه خبسار  ،فرمبا جرى قضاء هللا أبن


أنه قال :

( )1لعل مراده بقوله "يطلبه" أي أيمر ابلتسمي ابألمساء احلسنة اليت تبعث على االستبشار والفأل.
( )2االستذكار البن عبد الرب  ، 513 / 8 :وانظر  :املنتقى للباجي . 296 / 2 :
ال عُ َمر بْ ُن ا ْخلَطَّ ِ
اّلل
اب َ :اي َر ُس َ
ول َ
ويف زايدة مرسلة ضعيفة عند ابن أيب وهب  242 / 1 :برقم  : 655 :فَ َق َ ُ
ت
اّلل  .قَ َ
ال :فأَخربين َاي َر ُس َ
ت ]  ،فَ َق َ
أَتَ َكلَ ُم أَم أَص ُمت ؟ فَ َق َ
ول َ
اص ُم ْ
ال  [ :ظَنَ ْن َ
تَ ،وأُ ْخِربُ َك ِمبَا أ ََر ْد َ
ال  [ :بَ ِل ْ
الَ [ :ال ِطيَ َر إَِّال ِطيَ ُرهَُ ،وَال َخْي َر إَِّال َخْي ُرهَُ ،ولَكِ ِِين أ ُِحب الْ َفأ َْل ا ْحلَ َس َن ] .
َاي عُ َم ُر أَنَّ َه ِطيَ َرة ]  ،قَ َ
( )3ويكون ذلك قريب من تركه الصالة على املدين أول األمر  ،حيث قال القاضي " :امتناع النيب ﷺ عن
الصالة على املديون إما للتحذير عن الدين والزجر عن املماطلة والتقصري يف األداء ،أو كراهة أن يوقف دعاءه

بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظاملهم  ".وقال ابن العرب " :وامتناعه من الصالة ملن ترك عليه ديناً حتذيراً
عن التقحم يف الديون لئال تضيع أموال الناس؛ كما ترك الصالة على العصاة زجراً عنها حىت جيتنب خوفاً من العار
ومن حرمان صالة اإلمام وخيار املسلمني ".حتفة األحوذي للمباركفوري . 153 / 4 :

( )4أخرجه أبو داود يف سننه  ، 282 / 4 :كتاب  :األدب  ،ابب  :يف تغيري األمساء  ،برقم ، 4950 :
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  33 / 3 :برقم . 1040 :
( )5التمهيد البن عبدالرب . 21 / 24 :
ني
( )6من ذلك ما ذكره ابن القيم رمحه هللا يف زاد املعاد  : 308 / 2من أن النيب َ " مَر يف بَعض غََزَواته بَ َ
َجبَ لَني ،فَ َسأ ََل َعن امسَيه َما ،فَ َقالُوا :فَاض ٌح َوُخم ٍز ،فَ َع َد َل َعن ُه َماَ ،وَمل َجيُز بَي نَ ُه َما "  ،وذكره يف حتفة املودود :

 ، 120ومل يذكر للرواية إسناد  ،ومل أجدها عند غريه إال عند انقل عنه  .فال ميكن إثبات هذه الرواية حبال واألمر
كذلك .
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يلحق بذلك الرجل أو ابنه خسار  ،فيعتقد بعض الناس أن ذلك بسبب
امسه  ،فيتشاءمون وحيرتزون عن جمالسته ومواصلته.)1(" .
(  ) 3قوله  لبُ َري َدة لَ َما سأله عن امسه  ،فقال  :بريدة  ،قال  [ :اي أاب بكر
بَ َر َد أ َْم ُرَان ]  ،مث قال ِِ [ :مَّ ْن أنت؟ ] قال :من أسلم  .فقال أليب بكرَ [ :سلِ ْمنَا ]
مث قال ِ [ :من؟ ] قال :من َسه ٍم قال َ [ : خ َر َج َس ْه ُمك ] (. )2
فهذا حديث ال يصح عن النيب  ، وصفه احملدثون ابلضعف الشديد  ،فال
حجة فيه وال جيوز االستدالل به على شيء .
اثلثا  :ربط النيب  بني بعض املعاين ابألمساء .
وهذا الباب وإن مل يكن له تعلق مباشر ابلربط بني املنطق والبالء  ،فإنه ِما يُستدل
به على أتثري الكلمة واالسم يف وقوع السيئة أو احلسنة  ،وهو  -يف أغلب األحيان
استدالل بعيد  -ال يدل على مرادهم .
ِ
ار
من ذلك قول النيب  عند ذكره القبائل يف قنوته  [ :أ ْ
َسلَ ُم َسالَ َم َها هللاُ َ ،وغ َف ُ
()3
ول هللا 
ال َر ُس ُ
ت هللاَ َوَر ُسولَهُ ]  .ويف رواية مسلم قَ َ
صْ
صيَّةُ َع َ
غَ َف َر هللاُ َهلَا َ ،و ُع َ
يف ٍ
ِ
ص ُوا هللاَ َوَر ُسولَهُ،
ص َالة ُ [ :
صيَّةَ َع َ
الله َّم ال َْع ْن بَِين حلْيَا َنَ ،وِر ْع ًال َ ،وذَْك َوا َن َ ،وعُ َ
َ
()4
ِ
َسلَ ُم َسالَ َم َها هللاُ ] .
ار غَ َف َر هللاُ َهلَا َ ،وأ ْ
غ َف ُ
فليس يف احلديث دليل أن الغفران أو العصيان الذي كان يف القبائل هو بسبب
أمسائها  ،وإمنا ذكر النيب  ذلك بعد حصول مناسبته  ،سواء يف املدح أو الذم ،
وهذا أسلوب بالغي معروف عند العرب يسمى "اجلناس التام" أو "التجنيس املطلق".
قال صاحب ( حترير التحبري ) " :فمن فروع التجنيس جتنيس التغاير ،وهو أن

تكون إحدى الكلمتني امساً  ،واألخرى فعالً  ،وهذا مساه التربيزي التجنيس املطلق..

( )1مرقاة املفاتيح لعلي القاري. 2900 / 2 :
( )2أخرجه ابن عبدالرب يف االستذكار  ، 514 / 8 :والذهيب يف اتريخ اإلسالم  629 / 1 :وقال  :فيه "أوس
جدا" السلسلة الضعيفة  113 / 9 :برقم . 4112 :
مرتوك"  ،وقال األلباين " :ضعيف ً
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 181 / 4 :كتاب  :املناقب  ،ابب  :ذكر أسلم وغفار  ،برقم . 3513 :
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه  ، 1953 / 4 :كتاب  :فضائل الصحابة  ،ابب  :دعاء النيب  لغفار وأسلم،
برقم . 2512 :
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كقول الرسول  [ : عصية عصت هللا ورسوله ] و [ غفار غفر هللا هلا ] و [

أسلم ساملها هللا ] " (.)1

وهذا  -يف الواقع  -ينصرف حبسب املناسبة  ،وال يلزم منه املدح وال الذم  ،فلو
كان من امسه بشار  -مثال  -حممود الصفات  ،لقيل  :بشار بشره هللا ابجلنة  ،ولو
كان ظاملا متجربا  ،لقيل  :بشار بشره هللا ابلنار  .ومل يكن االسم مؤثرا يف احلالة
األوىل وال يف الثانية  ،وإمنا مت انتقاء مايتناسب معه من الكلمات .كما أن النيب 
دعا على رعل وذكوان وبن حليان  ،الذين عصوا هللا وليس يف أمسائهم ما يدل على
العصيان.
رابعا  :الربط بني األحداث واألمساء .
وهنا ظُن أن االسم  -كالسابق  -هو الذي جر البالء وتسبب يف وقوعه  ،وليس
األمر كذلك  .علما أنه مل يرد يف ذلك حديث صحيح عن النيب  ، وإمنا بعض
اآلاثر عن بعض أصحابه  ، منها :
(  ) 1أن عمر بن اخلطاب  قال لرجل  ( :ما امسك ؟ ) قال  ( :مجرة ) ،
قال ( :ابن من ؟ ) قال :ابن شهاب  ،قالِ ( :من ؟ ) قال :من احلرقة  ،قال ( :أين
مسكنك ؟ ) قال  :حبرة النار  ،قال  (:أبيتها ؟ ) قال  :بذات لظى ،قال عمر :

( أدرك أهلك ! فقد هلكوا واحرتقوا )  .فكان كما قال عمر (.)2

ومن أتمل هذا األثر أدرك  -دون شك  -أن ما حصل آلل مجرة مل يكن بسبب
األمساء اليت ذُكرت لعدة أسباب  ،منها :

 .1أن وجود هذه األمساء كان سابقا لسؤال عمر  ، وال بد أن يكون
اجتمع ذكر بعضها يف مناسبة أخرى  ،ومع ذلك مل حيرتق البيت إال يف
هذا الوقت ِ ،ما يدل على أن النطق ابالسم مل يكن هو السبب يف
حصول البالء  .قال الباجي يف ( املنتقى )  " :وقد كانت هذه حال
هذا الرجل قبل ذلك  ،فما احرتق أهله  ،ولكنه شيء يلقيه هللا .. 

( )1حترير التحبري البن أيب األصبع . 104 :
( )2أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ  1418 / 5 :برقم  ، 3520 :ومعمر يف اجلامع  43 / 11 :برقم :
 ، 19864وابن وهب يف اجلامع  135 / 1 :برقم  ، 28 :قال الزرقاين" :منقطع وصله أبو القاسم بن بشران
يف ( فوائده ) من طريق موسى بن عقبة عن انفع  ،عن ابن عمر" .
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وقد وافق ذلك ما قدر هللا تعاىل  ،ويكون بعض الناس يف ذلك أكثر
موافقة من بعض "(. )1

 .2أن هذه الرواية ذُكرت ضمن كرامات عمر بن اخلطاب  ،)2( وقد قال

النيب  [ : إنه قد كان فيما مضى قبلكم من األمم حمدثون ،وإنه إن

كان ف أميت هذه منهم فإنه عمر بن اخلطاب ] ( ، )3فلم يكن جمرد
اجتماع األمساء هو السبب  ،ولكن قد يقال إن اجتماعها هبذه الصفة

امللهم عمر  ،قال ابن عبدالرب يف هذا
كانت عالمة متكن من قراءهتا ُ
األثر  " :ال أدري ما أقول يف هذا إال أنه قد ثبت أن النيب  قال [ :

سيكون بعدي حمدثون  ،فإن يكن فعمر ] " ( .)4وقال علي  ( :ما
كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر )  ،وقد وافق ظنه ورأيه
نزول حترمي اخلمر  ،وكذلك آية فداء األسرى وآية احلجاب ومقام
إبراهيم( ،)5فهذه الصفات اليت ميتلكها عمر
األثر السابق.



هي العامل املؤثر يف

(  ) 2ما أخرجه الطرباين من أنه لَ َما أُحي َط ِاب ْحلُس ْ ِ
الَ :ما اس ُم
ني قُت َل قَ َ
ني  ح َ
َ
ٍ ()6
ض َكر ٍ
ب َوبََالء .
ص َد َق َر ُس ُ
َهذه األَرض؟ قَالُواَ :كربََالءُ ،قَ َ
ول هللا  أَر ُ
الَ :
وهذا األثر عن احلسني  - والذي يف إسناده نظر  -ليس منفردا يف معناه ،
وإمنا سقته ألجل أن يكون مثاال لغريه من اآلاثر الواردة عن بعض السلف . 
وألجل معرفة مدى صحة ربط املثل املشهور ( البالء موكل ابملنطق ) ابألثر الذي بني
أيدينا  ،ال بد أن نتأمل معىن املثل وننظر يف تطابقه مع األثر .

( )1املنتقى للباجي . 298 / 2 :
( )2انظر  :الصواعق احملرقة للهيتمي . 294 / 1 :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 124 / 4 :كتاب  :أحاديث األنبياء  ،ابب  :حديث الغار  ،برقم :
. 3469
( )4االستذكار البن عبد الرب. 514 / 8 :
( )5انظر  :املرجع السابق .
( )6أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  289 / 23 :برقم  ، 632 :وقال اهليثمي :رواه الطرباين أبسانيد وقال:
وب بن ُمحَيد بن َكاس ٍ
بَ ،وُه َو
يعقوب بن محيد :ضعيف .جممع الزوائد .189/9 :وقالَ " :رَواهُ الطَبَ َراينَُّ ،وفيه يَع ُق ُ ُ
يف َوقَد ُوث َق".
ضع ٌ
َ
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فالبالء موكل ابملنطق يعن أن النطق ابملكروه سبب يف حصوله  ،جالب للبالء

بطريقة ما ،وإذا نظران يف قصة احلسني  ، وما شاهبها من اآلاثر  ،اتضح أنه ال
عالقة بني املثل واألثر  ،إذ ال يتصور أن الكرب والبالء الذي أصاب احلسني 
كان بسبب النطق ابسم البلدة اليت حاذاها ( ،)1بل إن املعركة اليت قامت بينه وبني

جيش الشام كانت نتيجة أحداث متسلسة معروفة يف كتب التاريخ  ،و كان احلسني
 قد علم أنه سيقتل قريبا  ،وعلم وما سيسبق ذلك ويلحقه من الضيق الشديد ،
فوافق ما توقعه  اسم كربالء  ،فذكر ذلك  .كما أن الواقع يشهد أبن ليس كل من
نطق ابسم هذه البلدة  ،ولو على نفس ما روي عن احلسني  ،يصيبه من البالء
كالذي أصابه  ، وال قريب منه .
وقد روي يف هذا األثر توجيه آخر  ،حيث اعترب من نبوءات رسول هللا  ، ف َعن
ني يَ َدي النَيب  يف بَييت،
ني  يَل َعبَان بَ َ
أُم َسلَ َمةَ ،قَالَتَ :كا َن احلَ َس ُن َواحلُ َس ُ
ك َه َذا من بَعد َك  .فَأَومأَ
يل  ،فَ َق َ
ك تَقتُلُ اب نَ َ
ال َ :اي ُحمَ َم ُد  ،إ َن أَُمتَ َ
فَنَ َزَل جرب ُ
ول هللا :
ال َر ُس ُ
صدره  ،مثَُ قَ َ
بيَده إ َىل احلُ َسني  ،فَبَ َكى َر ُس ُ
ول هللا َ ،ََ و َ
ض َمهُ إ َىل َ
الَ [ :ويْ َح َك ْرب َوبََالء ] .
ول هللا َ وقَ َ
[ َو ِد َيعة ِعْن َد ِك َه ِذهِ الت ْربَةُ ]  .فَ َش َم َها َر ُس ُ
ت َه ِذهِ الت ْربَةُ َد ًما فَا ْعلَ ِمي أ َّ
َن
ال َر ُس ُ
قَالَتَ :وقَ َ
ول هللا َ [ : اي أ َُّم َسلَ َمةَ إِذَا ََتَ َّولَ ْ
ورةٍ ،مثَُ َج َعلَت تَنظُُر إلَي َها ُك َل يَوٍم،
ابِْين قَ ْد قُتِ َل ] قَ َ
ال :فَ َج َعلَت َها أ ُُّم َسلَ َمةَ يف قَ ُار َ
()2
ِ
الَ :ما
ني قُت َل ،قَ َ
َوتَ ُق ُ
ني َد ًما لَيَ وٌم َعظ ٌيم  .فَ لَ َما أُحي َط ِبُ َسني ح َ
ول :إ َن يَوًما َحتَ َول َ
ض َكر ٍ
ب َوبََال ٍء (.)3
اس ُم َهذه األَرض؟ قَالُواَ :كربََالءُ .قَ َ
ص َد َق هللاُ َوَر ُسولُهُ ،أَر ُ
الَ :
ولكن احلديث ضعيف ال يثبت عن النيب  ، وصفه بعض احملققني ابلوضع .

( )1وإن كان بعض العلماء أشار إىل عالقة سببية بينهما  ،مع بُعد هذا القول يف نظري  ،قال املناوي يف فيض
القدير ( " : )319 /1وملا نزل احلسني بكربالء سأل عن امسها فقيل كربالء فقال كرب وبالء  ،فجرى ما جرى"،
ويف حتفة املودود البن القيم " : 124 :رأيت أخبار كثري من املتمنني أصابتهم أمانيهم أو بعضها  ،وكان أبو بكر

الصديق  يتمثل هبذا البيت  :احذر لسانك أن يقول فتبتلى  ...إن البالء موكل ابملنطق  .وملا نزل احلسني
وأصحابه بكربالء سأل عن أمسها  ،فقيل  :كربالء  ،فقال  :كرب وبالء" .
( )2أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  108 / 3 :برقم  . 2812 :وقال اهليثمي يف جممع (َ " : )189 /9وفيه
عمرو بن َاثب ٍ
وك"  .وقال األلباين يف الضعيفة ( :)6604موضوع .
يَ ،وُه َو َمت ُر ٌ
ت النُّكر ُّ
َ ُ ُ

( )3أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  108 / 3 :برقم  . 2819 :وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (: )192 /9
وب بن ُمحَيد بن َكاس ٍ
يف َوقَد ُوث َق" .
ضع ٌ
بَ ،وُه َو َ
" َرَواهُ الطَبَ َراينَُّ ،وفيه يَع ُق ُ ُ
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فاملقصود  :أن ما يذكره بعض السلف ِما يفيد ارتباط األمساء ابملناسبات ليس من
التطري قطعا  ،وال جمرد اللفظ الذي نطقوه سبب يف حدوث البالء من بعده ،
فالسببية هلا طرق يف الثبوت  ،طريق شرعي وطريق كوين  ،وال دليل على أتثري الكلمة
اجملردة يف الشرع  ،وال يوجد ما يدل على ذلك ابحلس املطرد  ،بل الشرع واحلس
يدالن على خالفه  ،وإمنا هي من ابب ذكر اللفظ املناسب للحال .
املطلب الثاين  :االستشهاد ابألثر على جذب القدر .
استدل بعض القائلني جبذب القدر وما يعرف ب "قانون اجلذب" على مذهبهم
القدري ابلقول املشهور  ( :البالء موكل ابملنطق )  ،وجعلوا النطق ابلشيء وتكراره
والرتكيز عليه سبب يف تشكيل األقدار  ،وهذا مبن على معتقد شرقي ابطن قدمي
جيعل الواقع وهم ذهن يتغري وفقا لتغري األفكار  ،وهو معتقد ال يتسع املقام
لبسطه( ،)1ولكنه  -بال شك  -معتقد خمالف لإلميان ابلقدر مبفهوم السلف منكر
له  ،حيث جيعل ه ؤالء القدر خاضعا لإلرادة البشرية  ،متغريا وفق تغريها  ،وهي
ال ابْن َم ْس ُعود َ ( : ال يرى رجل طعم اإلميَان َح َىت يُؤمن
عقيدة كفرية خطرية  .قَ َ
ابلقدر ) ( ، )2وقيل لعبدهللا بن عمر  : اي أاب عبد الرمحن إن انسا عندان ابلعراق
قد قرءوا القرآن ،وفرضوا الفرائض ،وقصوا على الناس يزعمون أن العمل أنف من شاء
عمل خريا ومن شاء عمل شرا ،قال ( :فإذا لقيتم أولئك فقولوا :يقول ابن عمر :هو
منكم بريء وأنتم منه براء ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء ،فوهللا لو جاء أحدهم
من العمل مثل أحد ما تقبل منه حىت يؤمن ابلقدر ) (. )3
لكن الذي يهمنا يف هذا املقام هو استدالل القائلني جبذب القدر على تلك
العقيدة ابملقولة حمل البحث ( البالء موكل ابملنطق )  ،واستشهادهم على أتثري الفكر
و"الظن" يف املصري القدري ()4بعدد من األدلة الشرعية  ،منها ما يلي :

( )1راجع :خرافة السر لعبدهللا العجريي .
( )2التنبيه والرد للملطي . 122 :
( )3اإلميان البن منده . 143 / 1 :
( )4راجع البحث املنشور " :الفأل املفرتى عليه" هليفاء الرشيد .
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رسول هللا  دخل على ٍ
أبس ،طَهور إ ْن
(  ) 1أن َ
رجل ُ
يعودهُ ،فقال  [ :ال َ
كال ،بل ُمحَى تَفور ،أو تَثور ،علَى ٍ ٍ
شاء هللاُ ]  .فقال َ :
بور .قال
َ
شيخ َكبري ،تُز ُيرهُ ال ُق َ
ُ
ُ
فنعم إ ًذا ] .
ُّ
النيب ْ [ : 

()1

شاهدا ل ( البالء موكل ابملنطق ) ( ، )2وهذا  -إن صح ابعتبار
اعتربه بعضهم ً
املعاين اليت مت تناوهلا يف املبحث الثاين  -ال ميكن أن يكون حجة ملن ساق األثر يف
معرض االستدالل على "جذب القدر"  ،وقال إن سبب موت األعرايب وعدم شفائه
هو جمرد توقعه وظنه ذلك  ،أو إن ما أصابه كان بسبب النطق به  .ويتضح ذلك
بفهم املعىن الصحيح للحديث  ،ومناسبة وروده  ،فالنيب  عندما عاد األعرايب قال
له  [ :ال أبس  ،طهور إن شاء هللا ]  ،وهذا إخبار منه  مبنافع املرض وجزاء
االبتالء  ،وفيه تسلية للمريض بتذكريه أن احلمى قد جعل هللا فيها التطهري والتكفري
طهورا له يف بدنه فيصبح بعدها ساملا ( ، )3ويكون فيما
من الذنوب  ،بل قد تكون ً
ذكره النيب  معىن الرجاء  ،فهو يرجو ذلك للمريض ما حتققت األسباب (، )4
وقيل :هو من ابب الدعاء ( ،)5واالستثناء يصح يف الدعاء اآليت بصيغة اخلرب  ،ولكن
األرجح أنه من ابب اإلخبار والرجاء ال من ابب السؤال والدعاء (. )6
فرد األعرايب اجلاهل على النيب  قوله ومواساته وتذكريه بثوابه  ،وقال معرتضا :
كال  ،ليس األمر كما قلت ( ، )2وهذا الرد  -بال شك  -موجب للعقوبة  ،حىت
أن العلماء اختلفوا  :هل يكون هذا االعرتاض كفرا أم يعذر ابجلهل املعروف عن
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 118 / 2 :كتاب  :املرضى  ،ابب  :ما يقال للمريض  ،برقم . 5662
( )2قال السخاوي يف املقاصد  " : 242 :ويشهد ملعناه قوله  لألعرايب الذي دخل عليه يعوده وقال له [ :ال
أبس ]  ،فقال له األعرايب" :بل محى تفور  " ...احلديث ،قال [ :فنعم إذا ].
( )3انظر  :التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصاحل آل الشيخ  ، 516 :وشرح صحيح البخارى البن بطال / 10 :
 ، 484ومرقاة املفاتيح  ، 1123 / 3 :وإرشاد الساري للقسطالين  ، 350 / 8 :و مرعاة املفاتيح
للمباركفوري . 218 / 5 :
( )4انظر  :شرح صحيح البخارى البن بطال . 484 / 10 :

( )5قال ابن حجر يف فتح الباري (" : )119/10وقوله  [ :إن شاء هللا ] يدل على أن قوله  [ :طهور ] دعاء
الخرب"  ،وعليه يكون قوله  [ : فنعم اذا ] حممول على عدم قبوله الدعاء .
( )6انظر  :التمهيد لشرح كتاب التوحيد . 516 :
طهور)  ،والرافع له مبتدأ حمذوف تقديره (هي طهور إن شاء هللا)  ،وليس املراد الدعاء ألنه لو
يرجح ذلك رفع ( ٌ
كان دعاءً لصارت منصوبة  ( :اللهم اجعلها طهوراً ) .
( )2انظر  :شرح صحيح البخارى البن بطال . 329 / 9 :
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األعراب ؟ ( ، )1مث قال  (" :بل محى تفور ) أي  :تغلي يف البدن كغلي القدور ( ،
على شيخ كبري ) أي  :بعقل قصري أيس من قدرة القدير  ( ،تزيره القبور ) أي :
حتمله احلمى على زايرة القبور  ،وجتعله من أصحاب القبور  ،فقال النيب  - أي :
غضبا عليه  [ -فنعم ]  :بفتح العني وكسرها  [ ،إذا ]  ..أي  :إذن هذا املرض
ليس مبطهرك كما قلت  ..حيصل لك ما قلت إذ ليس جزاء كفران النعمة إال
حرماهنا " (. )2
قال املهلب  " :فيه أن السنة أن ُياطب العليل مبا يسليه من أمله وبغطة أبسقامه

بتذكريه ابلكفارة لذنوبه وتطهرية من آاثمه  ،ويطمعه ابإلقالة لقوله  [ :ال أبس ]
عليك ِما جتده  ،بل يكفر هللا به ذنوبك  ،مث يفرج عنك فيجمع لك األجر والعافية ،
لئال يسخط أقدار هللا ،واختياره له وتفقده إايه أبسباب الرمحة واليرتكه إىل نزعات
قدرا يكون
الشيطان والسخط فرمبا جازاه هللا ابلتسخط وبسوء الظن ً
عقااب فيوافق ً
سببًا إىل أن حيل به ما لفظ به من املوت الذى حكم على نفسه " (.)3
وعليه ميكن توضيح املعىن الصحيح للحديث من خالل ما يلي :
 .1أن قول النيب  [ ال أبس طهور إن شاء هللا ] هو إخبار منه ورجاء أن
وتكفريا لذنوب األعرايب  ،وقول األعرايب ( :
تطهريا
يكون هذا املرض
ً
ً
كال ) هو اعرتاض على هذا اخلرب  ،فيكون قول النيب  [ : فنعم إذا]
إجابة هلذا االعرتاض ،ويكون املعىن  :إن مل تقبل ما أقوله من اإلخبار
عن فوائد املرض  ،فلن تتحقق لك تلك الفوائد عقوبة لك  ،ولن يكون
يف احلمى تطهريا وال تكفريا لذنوبك.
ليمت لو قبل قول
 .2أنه ليس يف احلديث ما يدل على أن األعرايب مل يكن ُ
طهورا له  ،فمن املمكن أن تكفر
النيب  ، وإمنا فيه أن املرض سيكون ً
ذنوبه ابحلمى مث يقبض هللا روحه يف الوقت الذي حصل فعال .

( )1انظر  :مرقاة املفاتيح لعلي القاري . 1124 / 3 :
( )2املرجع السابق  ،وانظر  :إرشاد الساري البن حجر . 350 / 8 :
( )3شرح صحيح البخارى البن بطال . 382 / 9 :
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 .3أنه لو افرتضنا أن قول األعرايب  ( :كال  ،بل محى تفور  ) ..سبب يف
عدم برئه من املرض ومن مث موته (ِ ، )1ما يتفق مع املقولة حمل البحث (
البالء موكل ابملنطق )  ،مل يكن يف احلديث ما يدل على أن جمرد النطق
ابلبالء أو توقع حدوثه هو سبب ذلك  ،بل إن األظهر أن ما أصابه كان
عقوبة على اعرتاضه على النيب  ،وتسخطه على األقدار  ،فيكون البالء
موكل ابملنطق من هذا الباب  ،ال أن التلفظ ابملكروه جيلبه لإلنسان
وجيذب إليه القدر .
 .4أنه من املمكن أن يقال  :إن هذا من معجزات النيب  ، فقد بوب
البخاري للحديث ب "عالمات النبوة"  ،وقال العيين  :إن "األعرايب ملا رد

على النيب  ، قوله [ :ال أبس طهور ،إن شاء هللا ] مات على وفق ما
قاله  ، وهذا من معجزاته .)2(" 
(  ) 2يف صحيح البخاري أن عوَيرا العجالين جاء إىل عاصم بن عدي

األنصاري  ،فقال له  :اي عاصم أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه ؟
أم كيف يفعل ؟ سل يل اي عاصم عن ذلك رسول هللا  . فسأل عاصم رسول هللا

 عن ذلك  ،فكره رسول هللا  املسائل وعاهبا حىت كرب على عاصم ما مسع من
رسول هللا  ، فلما رجع عاصم إىل أهله جاءه عوَير فقال  :اي عاصم ماذا قال

لك رسول هللا  ؟ فقال عاصم لعوَير  :مل أتتن خبري ! قد كره رسول هللا 

املسألة اليت سألته عنها  ،فقال عوَير  :وهللا ال أنتهي حىت أسأله عنها  ،فأقبل عوَير
حىت جاء رسول هللا  وسط الناس  ،فقال  :اي رسول هللا أرأيت رجال وجد مع
امرأته رجال أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول هللا  [ : قد أنزل فيك

وف صاحبتك  ،فاذهب فأت هبا ] قال سهل  :فتالعنا وأان مع الناس عند رسول
كذبت عليها اي رسول هللا إن
هللا  ، فلما فرغا من تالعنهما قال عوَير :
ُ
أمسكتها  ،فطلقها ثالاث قبل أن أيمره رسول هللا  ، قال ابن شهاب  :فكانت
سنة املتالعنني (.)3
( )1قال ابن بطال ( شرح البخاري " : ) 484 / 10 :أراد  أتنيسه من مرضه أبن هللا يكفر ذنوبه  ،ويقيله،
ويؤخر وفاته".
( )2عمدة القاري . 149 / 16 :
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه  ، 99 / 6 :كتاب  :تفسري القرآن  ،ابب = :
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رأى بعضهم أن عموَيرا ابتُلى بزان امرأته ألجل ابتدائه ابلسؤال  ،فقالوا  :إن
حديثه عن املسألة  -أو تفكريه هبا وتركيزه عليها عند القائلني ابجلذب  -كان سببا
يف حصوهلا له و ( البالء موكل ابملنطق )  ،ولكن ليس األمر كذلك كما هو ظاهر يف
ظهورا ووضوحا .
نص احلديث  ،وتزيده الرواايت األخرى ً
وميكن تلخيص الرد فيما يلي :
عوَيرا كان يعيش يف قلق ،
 .1يتضح من سياق احلديث عند البخاري أن ً

وكان من امرأته ما يبعث للشك  ،فطلب من عاصم السؤال  ،مث ذهب

للنيب  يسأله اثنية رغم ما ذكره له عاصم من كراهية النيب  للسؤال ،
وهذا يدل على حرصه على حتصيل إجابة  ،ال أنه جمرد فضول فقهي جر
عليه البالء دومنا مقدمات  .قال الشيخ عبدالرمحن البسام " :صاحب
أحس من زوجه ريبةً ،وخاف أن يقع منها على
هذه القصة كأنه
َ
فاحشة ،فحار يف أمره ،ألنه إن قذفها ومل أيت ببينة ،فعليه احلد ،وإن
سكت فهي الدايثة والعار ،وأبدى هذه اخلواطر للنيب  ، فلم جيبه
كراهة لسؤال قبل أوانه ،وألنه من تعجل الشر واالستفتاح به ،ابإلضافة
إىل أن الرسول  مل ينزل عليه يف ذلك شيء" (.)1
 .2أن كراهية النيب  للسؤال قد تكون ألمور منها  :أن فيه سؤاال عما مل
يقع بعد  ،أو ألنه ال ُيص عامر



 ،أو لبشاعة السؤال وما فيه من

التهمة  ،قال القسطالين " :فكره رسول هللا  املسائل املذكورة ملا فيها
من البشاعة واإلشاعة على املسلمني واملسلمات  ،وتسليط العدو يف

الدين ابخلوض يف أعراضهم" ( ،)2وقال اخلطاب  ":كره رسول هللا
املسائل وعاهبا يريد به املسألة عما ال حاجة ابلسائل إليها دون ما به إليه
احلاجة ..فأظهر رسول هللا  الكراهة يف ذلك إيثاراً لسرت العورات وكراهة


هلتك احلرمات"( . )3وليس يف سياق الرواايت ما يشري إىل أن الكراهة
كانت خوفا من أن يقع املكروه بسبب السؤال عنه .
=قوله   : والذين يرمون أزواجهم  ،  ..برقم . 4245 :
( )1تيسري العالم لعبدهللا البسام . 613 :
( )2إرشاد الساري البن حجر. 251 / 2 :
( )3معامل السنن للخطايب. 263 / 3 :
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 .3يف رواية مسلم قال رسول هللا  [ : لَعلَّها أَ ْن َِجت ِ
َس َو َد َج ْع ًدا ]
يء بِه أ ْ
ََ
َ
فَ َجاءَت به أَس َوَد َجع ًدا (ِ .)1ما يدل على أهنا كانت حبلى  ،وهو أمر
حيتاج إىل وقت لظهوره خاصة يف تلك األزمنة املتقدمة ِ ،ما يدل على
أن ما قذفت به مل يكن أمرا جديدا  ،خاصة أن املدة بني سؤال عوَير
وبني حادثة اللعان مل تتجاوز األسبوع ( ،)2وهي مدة قصرية ابلنسبة

لظهور احلمل  .فاملقصود  :أنه من املرتجح أن شك عوَير ومشاهدته ملا
يوقع الريبة كان سابقا لسؤاله .
عاصما ملا سأل النيب  هذه املسألة ابتلي هبا يف أهله ،
 .4قول بعضهم أن
ً
فعوَير وزوجته من قرابة عاصم ( - )3ال يستقيم  ،فإن سؤال عاصم كان

ألجل طلب عوَير  ،وحال عوَير كان كما ذُكر  ،فلم يكن السؤال هو
السبب يف وقوع البالء  ،وإمنا كان الشك يف وقوعه ابعثا على السؤال ،
ووجد ما يؤكده بعده .
(  ) 3احلديث املنسوب إىل النيب  [ : ال تتمارضوا فتمرضوا ] (.)4
حيث قيل أن ادعاء املرض جيذب املرض حقيقة  ،غري أن االستدالل هبذا
احلديث ال يصح  ،فهو حديث منكر ال تصح نسبته إىل رسول هللا  . ولو صح
عنه لكان من ابب التوهم ابملرض  ،أو من ابب العقوبة ال جذب القدر  .وهللا تعاىل
أعلم وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم .

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه  ، 1133 / 2 :كتاب  :الطالق  ،ابب  :انقضاء مدة املتوىف عنها زوجها
وغريها ،برقم . 1495 :
( )2قال الطربي يف تفسريه  " : 113 / 19حدثنا ابن املثىن ،قال :ثنا ابن أيب عدي ،عن داود ،عن عامر ،قال:
َ
ني َجل َدةً  قال عاصم بن عدي:
وهم َثََان َ
صنَات مثَُ َمل َأيتُوا أبَربَ َعة ُش َه َداءَ فَاجل ُد ُ
ين يَرُمو َن ال ُمح َ
ملا أنزل َ  :والذ َ
إن أان رأيت فتكلمت جلدت َثانني ،وإن أان سكت سكت على الغيظ ،قال :فكأن ذلك شق على رسول هللا
َ
اج ُهم َوَمل يَ ُكن َهلُم ُش َه َداءُ إال أَن ُف ُس ُهم  قال :فما لبثوا إال
ين يَرُمو َن أَزَو َ
 ، قال :فأنزلت هذه اآلية َ  :والذ َ
مجعة ،حىت كان بني رجل من قومه وبني امرأته ،فالعن رسول هللا  بينهما".
( )3انظر  :إرشاد الساري  ، )252 /2( :قال ابن حجر يف فتح الباري (" : )462 /9وفيه أن البالء موكل
ابملنطق وأنه إن مل يقع ابلناطق وقع مبن له به وصله" .
()4أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس عن وهب  60 / 5 :برقم  ، 2462 :وقال السخاوي املقاصد احلسنة:

" : 215ذكره ابن أيب حامت يف العلل عن ابن عباس ،وقال عن أبيه :إنه منكر"  ،وكذلك قال األلباين يف
السلسلة الضعيفة  425 / 1 :برقم . 259 :
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اخلامتة
ويف خامتة هذا البحث املوجز  ،أسأل هللا الكرمي أن يتقبل من جهد املقل  ،فما
كان فيه من صواب فبتوفيق من هللا  ،وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن
الشيطان .
وأخلص ما توصلت إليه يف هذا البحث يف النتائج اآلتية :
 .1ال تصح نسبة مقولة ( البالء موكل ابملنطق )  -جبميع رواايهتا  -للنيب . 
 .2يُنسب األثر إىل بعض الصحابة  ، كأيب بكر وعبدهللا بن مسعود .
 .3هناك معاين لألثر اثبتة ابلنصوص الشرعية  ،ومعاين أخرى مقبولة ال تتعارض
مع الشرع .
 .4خطأ االستشهاد ابألثر على التشاؤم ابلكالم والتطري ابلكلمات واألمساء .
 .5أن تغيري النيب  لبعض األمساء مل يكن ألجل االعتقاد بتأثريها وال التطري
هبا ،وإمنا لكراهيته  األمساء القبيحة .
 .6أن الكلمات واألمساء ال تؤثر يف تشكل القدر وجذبه بطريقة خفية  ،وإمنا
تكون هلا آاثر شرعية أو سلوكية أو نفسية تسهم يف حصول األحداث املعنية .
أبرز التوصيات :
أوصي مبزيد عناية هلذه املسائل من قبل املختصني ابحلديث والسنة حيث إن
الرتجيح يف كثري منها متوقف على تصحيح األدلة وتضعيفها .
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فهرس املراجع
 القرآن الكرمي .

 اآلاثر  -ابن حبتة  ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد األنصاري -
حتقيق  :أبو الوفا  -دار الكتب العلمية  -بريوت .
 أدب الدنيا والدين  -املاوردي  ،علي بن دمحم البغدادي - ،دار مكتبة
احلياة  -الطبعة :بدون طبعة 1986 -م.
 إرشاد األريب إَل معرفة األديب ( معجم األدابء )  -احلموي  ،ايقوت
بن عبد هللا الرومي  -حتقيق  :إحسان عباس  -دار الغرب اإلسالمي،
بريوت  -الطبعة :األوىل 1414 ،ه .

 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  -القسطالين  ،أمحد بن دمحم بن
أىب بكر بن عبد امللك  -املطبعة الكربى األمريية ،مصر  -الطبعة :السابعة
  1323ه . إرشاد العقل السليم إَل مزااي الكتاب الكرمي ( تفسري أب السعود ) -
أبو السعود العمادي  ،دمحم بن دمحم بن مصطفى  -دار إحياء الرتاث العريب
 بريوت. االستذكار  -ابن عبدالرب  ،يوسف بن عبد هللا بن دمحم النمري القرطيب -
حتقيق :سامل دمحم عطا ،دمحم علي معوض  -دار الكتب العلمية  -بريوت -
الطبعة :األوىل  1421 -ه .
 اإلصابة ف متييز الصحابة  -ابن حجر العسقالين  ،أمحد بن علي -
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعلى دمحم معوض  -دار الكتب العلمية
 بريوت  -الطبعة :األوىل  1415 -ه . إعراب القرآن وبيانه  -درويش  ،حميي الدين بن أمحد مصطفى  -دار
اإلرشاد للشئون اجلامعية  -محص  -سورية  ،دار اليمامة  -دمشق -
بريوت  ،دار ابن كثري  -دمشق  -بريوت  -الطبعة  :الرابعة  1415 ،ه .
 األمثال  -أبو اخلري اهلامشي  ،زيد بن عبد هللا بن مسعود بن رفاعة  -دار
سعد الدين ،دمشق  -الطبعة :األوىل  1423 -ه .
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 بدائع السلك ف طبائع امللك  -ابن األزرق  ،دمحم بن علي األندلسي -
حتقيق  :د .علي سامي النشار  -وزارة اإلعالم  -العراق  -الطبعة :األوىل.
 بيان املعاين  -آل غازي العاين  ،عبد القادر بن مال حويش السيد حممود -
مطبعة الرتقي  -دمشق  -الطبعة :األوىل 1382 ،ه .
 البيان والتعريف ف أسباب ورود احلديث الشريف  -إبراهيم بن دمحم ،
برهان الدين ابن َمحَزة احلُ َسين  -حتقيق  :سيف الدين الكاتب  -دار
الكتاب العريب  -بريوت .

 اتج العروس من جواهر القاموس  -مرتضى ،الَزبيدي  ،حممد بن حممد بن
عبد الرزاق  -جمموعة من احملققني  -دار اهلداية .
 اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  -الذهيب  ،مشس الدين -
حتقيق  :عمر عبد السالم التدمري  -دار الكتاب العريب ،بريوت -
الطبعة :الثانية 1413 ،ه  1993 -م
 اتريخ بغداد  -أمحد بن علي  ،اخلطيب البغدادي  -د .بشار عواد معروف
 دار الغرب اإلسالمي  -بريوت  -األوىل1422 ،ه . التحرير والتنوير  -ابن عاشور  ،دمحم الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر
التونسي  -الدار التونسية للنشر  -تونس  1984 -ه .
َ تفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي  -املباركفورى  ،دمحم عبد الرمحن بن
عبد الرحيم  -دار الكتب العلمية  -بريوت.
َ تفة املودود أبحكام املولود  -مشس الدين ابن قيم اجلوزية  -حتقيق :
عبد القادر األرانؤوط  -مكتبة دار البيان  -دمشق  -الطبعة :األوىل،
 1391ه .

 تفسري ابن عرفة  -ابن عرفة  ،دمحم بن دمحم الورغمي التونسي املالكي-
حتقيق  :د .حسن املناعي  -مركز البحوث ابلكلية الزيتونية  -تونس -
الطبعة :األوىل 1986 ،م .
 تفسري احلجرات واحلديد  -العثيمني  ،دمحم بن صاحل  -دار الثراي للنشر
والتوزيع ،الرايض  -الطبعة :األوىل  1425 -ه .
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 تفسري القرآن  -املروزى السمعاين  ،منصور بن دمحم  -حتقيق  :ايسر بن
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم  -دار الوطن ،الرايض  -السعودية -
الطبعة :األوىل1418 ،ه .
 التمهيد لشرح كتاب التوحيد  -آل الشيخ  ،صاحل بن عبد العزيز  -دار
التوحيد  -الطبعة :األوىل 1424 -ه

 التمهيد ملا ف املوطأ من املعاين واألسانيد  -ابن عبد الرب  ،يوسف بن
عبد هللا بن دمحم النمري القرطيب  -حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي  ،دمحم
عبد الكبري البكري  -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  -املغرب -
 1382ه .
 تنوير احلوالك شرح موطأ مالك  -السيوطي  ،جالل الدين  -املكتبة
التجارية الكربى  -مصر  1389 -ه .
 تيسري العالم شرح عمدة األحكام  -البسام  ،عبد هللا بن عبد الرمحن -
حتقيق  :دمحم صبحي بن حسن حالق  -مكتبة الصحابة  -األمارات ،
مكتبة التابعني ،القاهرة  -الطبعة :العاشرة 1426 ،ه .
 التيسري بشرح اجلامع الصغري  -املناوي  ،زين الدين احلدادي القاهري -
مكتبة اإلمام الشافعي  -الرايض  -الطبعة :الثالثة1408 ،ه .
 جامع البيان ف أتويل القرآن  -أبو جعفر الطربي  ،دمحم بن جرير بن يزيد
 حتقيق  :أمحد دمحم شاكر  -مؤسسة الرسالة  -الطبعة :األوىل،1420ه .
 اجلامع الكبري ( سنن الرتمذي )  -الرتمذي  ،دمحم بن عيسى  -حتقيق :
بشار عواد معروف  -دار الغرب اإلسالمي  -بريوت  1998 -م .
 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا



وسننه وأايمه (

صحيح البخاري )  -البخاري  ،دمحم بن إمساعيل  -حتقيق  :دمحم زهري بن
انصر الناصر  -دار طوق النجاة  -الطبعة :األوىل1422 ،ه .

 اجلامع ألحكام القرآن ( تفسري القرطيب )  -القرطيب  ،دمحم بن أمحد مشس
الدين  -حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش  -دار الكتب املصرية -
القاهرة  -الطبعة :الثانية1384 ،ه .
 الدر املنثور  -السيوطي  ،جالل الدين  -دار الفكر  -بريوت .
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 الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج  -السيوطي  ،جالل الدين -
حتقيق  :أبو اسحق احلوين األثري  -دار ابن عفان للنشر والتوزيع -
اململكة العربية السعودية  -اخلرب الطبعة :األوىل  1416ه .
 ذم البغى  -ابن أيب الدنيا  ،أبو بكر عبد هللا بن دمحم البغدادي األموي
القرشي  -حتقيق :د .جنم عبد الرمحن خلف  -دار الراية للنشر والتوزيع،
الرايض  -السعودية  -الطبعة األوىل  1409 -ه .

 ذم الغيبة والنميمة  -ابن أيب الدنيا  ،عبد هللا بن دمحم القرشي  -حتقيق :
بشري دمحم عيون  -مكتبة دار البيان ،دمشق  -سورية ،مكتبة  -املؤيد،
الرايض  -السعودية  -الطبعة األوىل  1413 -ه .
 روح البيان  -إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت  -دار
الفكر  -بريوت .
 زاد املعاد ف هدي خري العباد  -مشس الدين ابن قيم اجلوزية  -مؤسسة
الرسالة ،بريوت  -مكتبة املنار اإلسالمية ،الكويت  -الطبعة :السابعة
والعشرون 1415 ،ه .
 الزهد  -الشيباين  ،أمحد بن دمحم بن حنبل  -حتقيق  :دمحم عبد السالم
شاهني  -دار الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان  -الطبعة :األوىل -
 1420ه .
 الزهد والرقائق  -عبد هللا بن املبارك  -حتقيق  :حبيب الرمحن األعظمي -
دار الكتب العلمية  -بريوت
 السراج املنري ف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري
 اخلطيب الشربين  ،دمحم بن أمحد الشافعي  -مطبعة بوالق (األمريية) -القاهرة  -عام النشر 1285 :ه
 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  -األلباين  ،دمحم
انصر الدين  -مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض  -الطبعة :األوىل،
(ملكتبة املعارف)  -عام النشر :ج  1415 :4 - 1ه  ،ج  1416 :6ه ،
ج  1422 :2ه .
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 سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ ف األمة  -األلباين،
دمحم انصر الدين  -دار املعارف ،الرايض  -املمكلة العربية السعودية -
الطبعة :األوىل  1412 -ه .
 سنن ابن ماجه  -ابن ماجة القزوين  ،أبو عبد هللا دمحم بن يزيد  -حتقيق:
دمحم فؤاد عبد الباقي -دار إحياء الكتب العربية.
 سنن أب داود  -أبو داود السجستاين  ،سليمان بن األشعث  -حتقيق :
دمحم حميي الدين عبد احلميد  -املكتبة العصرية  -صيدا  ،بريوت .
 شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك  -الزرقاين  ،دمحم بن عبد الباقي
املصري األزهري  -حتقيق  :طه عبد الرءوف سعد  -مكتبة الثقافة الدينية
 القاهرة الطبعة :األوىل1424 ،ه . شرح السنة  -البغوي  ،احلسني بن مسعود بن دمحم بن الفراء  -حتقيق:
شعيب األرنؤوط  ،ودمحم زهري الشاويش  -املكتب اإلسالمي  -دمشق،
بريوت  -الطبعة :الثانية1403 ،ه .
 شرح العقيدة الواسطية  -العثيمني  ،دمحم بن صاحل  -حتقيق  :سعد فواز
الصميل  -دار ابن اجلوزي ،الرايض ،اململكة العربية السعودية  -الطبعة:
اخلامسة1419 ،ه .
 شرح رايض الصاحلني  -العثيمني  ،دمحم بن صاحل  -دار الوطن للنشر،
الرايض  -الطبعة 1426 :ه .

 شرح سنن ابن ماجه  -جمموع من  3شروح  :مصباح الزجاجة للسيوطي ،
وإجناح احلاجة حملمد عبد الغن اجملددي احلنفي  ،وما يليق من حل اللغات
وشرح املشكالت لفخر احلسن بن عبد الرمحن احلنفي الكنكوهي  -قدميي
كتب خانة  -كراتشي .

 شرح صحيح البخارى  -ابن بطال  ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد
امللك  -حتقيق :أبو متيم ايسر بن إبراهيم  -مكتبة الرشد  -السعودية،
الرايض  -الطبعة :الثانية 1423 -ه .
 الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  -اجلوهري الفارايب  ،أبو نصر إمساعيل
بن محاد  -حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار  -دار العلم للماليني  -بريوت
 الطبعة :الرابعة  1402ه .43
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 الصمت وآداب اللسان  -ابن أيب الدنيا  ،عبد هللا بن دمحم القرشي -
حتقيق  :أبو إسحاق احلوين  -دار الكتاب العريب  -بريوت  -الطبعة:
األوىل 1410 -ه .
 الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة  -ابن حجر
اهليتمي ،أمحد بن دمحم بن علي  -حتقيق  :عبد الرمحن بن عبد هللا الرتكي
وكامل دمحم اخلراط  -مؤسسة الرسالة  -لبنان  -الطبعة :األوىل 1412 -ه .

 الضعفاء الكبري  -العقيلي  ،أبو جعفر دمحم بن عمرو  -حتقيق  :عبد
املعطي أمني قلعجي  -دار املكتبة العلمية  -بريوت  -الطبعة :األوىل -
1404ه .
 ضعيف اجلامع الصغري وزايدته  -األلباين  ،دمحم انصر الدين  -إشراف :
زهري الشاويش  -املكتب اإلسالمي الطبعة  :اجملددة واملزيدة واملنقحة .
 طرح التثريب ف شرح التقريب -العراقي  ،عبد الرحيم بن احلسني -
أكمله ابنه :أمحد  ،ابن العراقي  -الطبعة املصرية القدمية.
 العقد الفريد  -ابن عبد ربه األندلسي  ،أمحد بن دمحم  -دار الكتب العلمية
 بريوت  -الطبعة :األوىل 1404 ،ه عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -بدر الدين العيىن  ،حممود بن أمحد
بن موسى  -دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت .
 عيوب النفس  -النيسابوري  ،دمحم بن احلسني  -حتقيق  :جمدي فتحي
السيد  -مكتبة الصحابة  -طنطا .
 غذاء األلباب ف شرح منظومة اآلداب  -السفارين  ،أبو العون دمحم بن
أمحد احلنبلي  -مؤسسة قرطبة  -مصر  -الطبعة  :الثانية  1414 ،ه .

 غرائب القرآن ورغائب الفرقان  -القمي النيسابوري  ،احلسن بن دمحم بن
حسني  -حتقيق  :زكراي عمريات  -دار الكتب العلميه  -بريوت  -األوىل
  1416ه . الفاخر  -املفضل بن سلمة بن عاصم ،أبو طالب  -حتقيق :عبد العليم
الطحاوي  -دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب احلليب  -الطبعة :األوىل
 1380 -ه .
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 فتح الباري شرح صحيح البخاري  -ابن حجر العسقالين  ،أمحد بن علي
الشافعي  -دار املعرفة  -بريوت - 1329 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :دمحم
فؤاد عبد الباقي  -قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين
اخلطيب  -عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز .
 فتح القدير  -الشوكاين دمحم بن علي اليمن  -دار ابن كثري ،دار الكلم
الطيب  -دمشق ،بريوت  -الطبعة :األوىل  1414 -ه .
 الفردوس مبأثور اخلطاب  -الديلمي  ،شريويه بن شهردار  ،أبو شجاع
اهلمذاين  -حتقيق  :السعيد بن بسيوين زغلول  -دار الكتب العلمية -
بريوت  -الطبعة :األوىل 1406 ،ه .
 الفوائد اجملموعة ف األحاديث املوضوعة  -الشوكاين  ،دمحم بن علي بن دمحم
 حتقيق  :عبد الرمحن بن حيي املعلمي اليماين  -دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان .
 فيض القدير شرح اجلامع الصغري  -املناوي  ،زين الدين احلدادي القاهري
 املكتبة التجارية الكربى  -مصر  -الطبعة :األوىل 1356 ،ه. القاموس احمليط  -الفريوزآابدى  ،جمد الدين دمحم بن يعقوب  -حتقيق:
العرقسوسي -
مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة  -إبشراف :دمحم نعيم
ُ
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع -بريوت  ،لبنان  -الطبعة :الثامنة
  1426ه . القول املفيد على كتاب التوحيد  -العثيمني  ،دمحم بن صاحل  -دار ابن
اجلوزي  -اململكة العربية السعودية  -الطبعة :الثانية 1424 -ه .
 كتاب األمثال ف احلديث النبوي  -أبو الشيخ األصبهاين  ،عبد هللا بن
دمحم بن جعفر بن حيان األنصاري  -حتقيق  :د .عبد العلي حامد  -الدار
السلفية  -بومباي  -اهلند  -الطبعة :الثانية  1408 -ه .
 الكتاب املصنف ف األحاديث واآلاثر -بكر بن أيب شيبة  -حتقيق :
كمال يوسف احلوت  -مكتبة الرشد  -الرايض  -الطبعة :األوىل -
1409ه .
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  -الزخمشري  ،حممود بن عمرو بن
أمحد  -دار الكتاب العريب  -بريوت  -الطبعة :الثالثة  1402 -ه .
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 الآلَلء املصنوعة ف األحاديث املوضوعة  -السيوطي  ،جالل الدين -
حتقيق  :صالح بن دمحم بن عويضة  -دار الكتب العلمية  -بريوت -
الطبعة :األوىل  1412 -ه .
 لسان العرب  -ابن منظور  ،مجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى -
دار صادر  -بريوت  -الطبعة الثالثة  1414 -ه .
 اجملالسة وجواهر العلم  -الدينوري  ،أمحد بن مروان املالكي  -حتقيق :
مشهور بن حسن آل سلمان  -مجعية الرتبية اإلسالمية (البحرين  -أم
احلصم )  ،دار ابن حزم (بريوت  -لبنان) 1419 -ه .
 جممع األمثال  -امليداين النيسابوري  ،أبو الفضل أمحد بن دمحم  -حتقيق :
دمحم حمىي الدين عبد احلميد  -دار املعرفة  -بريوت ،لبنان .

 جممع الزوائد ومنبع الفوائد  -اهليثمي  ،علي بن أيب بكر بن سليمان -
حتقيق  :حسام الدين القدسي  -مكتبة القدسي ،القاهرة  1414 -ه .
 جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبلي  -ابن رجب  ،عبد الرمحن بن
أمحد  -حتقيق  :طلعت احللواين  -الفاروق احلديثة للطباعة والنشر -
الطبعة :ج  : 2 ،1الثانية 1424 ،ه  ،ج  : 3األوىل 1424 ،ه  ،ج :4
األوىل 1425 ،ه .
 احملاسن واألضداد  -اجلاحظ  ،عمرو بن حبر بن حمبوب  -دار ومكتبة
اهلالل  -بريوت  1423 -ه .

 مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  -املباركفوري  ،عبيد هللا بن دمحم
الرمحاين  -إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية -
بنارس اهلند  -الطبعة :الثالثة  1404 -ه .
 مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  -القاري  ،علي بن دمحم ،املال
اهلروي  -دار الفكر ،بريوت  -لبنان  -الطبعة :األوىل 1422 -ه .
 املسند  -الشيباين  ،أمحد بن دمحم بن حنبل  -حتقيق  :شعيب األرنؤوط -
عادل مرشد ،وآخرون  -إشراف :د عبد هللا الرتكي  -مؤسسة الرسالة -
الطبعة :األوىل  1421 -ه .

46

د .هيفاء بنت انصر الرشبد

البالء موكل املنطق « دراسة عقدية»

 مسند الشهاب  -القضاعي  ،أبو عبد هللا دمحم بن سالمة املصري  -حتقيق:
محدي بن عبد اجمليد السلفي  -مؤسسة الرسالة  -بريوت  -الطبعة :الثانية
  1402ه . املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إَل رسول هللا



(

صحيح مسلم )  -مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري -
حتقيق  :دمحم فؤاد عبد الباقي  -دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت.

 معاَل التنزيل ف تفسري القرآن ( تفسري البغوي )  -البغوي  ،احلسني بن
مسعود بن دمحم بن الفراء  -حتقيق  :عبد الرزاق املهدي  -دار إحياء الرتاث
العريب -بريوت  -الطبعة  :األوىل  1420 -ه .
 املعجم األوسط  -الطرباين  ،سليمان بن أمحد  ،أبو القاسم  -حتقيق :
طارق بن عوض هللا بن دمحم  ،عبد احملسن احلسين  -دار احلرمني  -القاهرة.
 املعجم الكبري -الطرباين  ،سليمان بن أمحد اللخمي الشامي ،أبو القاسم -
حتقيق  :محدي بن عبد اجمليد السلفي  -مكتبة ابن تيمية  -القاهرة -
الطبعة :الثانية .
 املعجم الوسيط  -جممع اللغة العربية ابلقاهرة  -إبراهيم مصطفى  ،أمحد
الزايت  ،حامد عبد القادر  ،دمحم النجار  -دار الدعوة .
 مفاتيح الغيب ( التفسري الكبري )  -فخر الدين الرازي  ،دمحم بن التيمي
الرازي  ،خطيب الري  -دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت  -الطبعة :الثالثة
  1420ه . مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة  -مشس الدين ابن قيم
اجلوزية  -دار الكتب العلمية  -بريوت .
 املفصل ىف اتريخ العرب قبل اإلسالم  -الدكتور جواد علي  -دار الساقي
 الطبعة :الرابعة 1422 -ه . ا ملقاصد احلسنة ف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة -
السخاوي  ،أبو اخلري دمحم بن عبد الرمحن  -حتقيق  :دمحم عثمان اخلشت -
دار الكتاب العريب  -بريوت  -الطبعة :األوىل  1405 -ه .
 مقاييس اللغة  -ابن فارس  ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزوين الرازي -
حتقيق  :عبد السالم دمحم هارون  -دار الفكر 1399 -ه .
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 املنتقى شرح املوطأ -الباجي  ،سليمان بن خلف بن التجييب القرطيب
األندلسي  -مطبعة السعادة  -جبوار حمافظة مصر  -الطبعة :األوىل -
 1332ه .
 موارد الظمآن لدروس الزمان ،خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ

وآداب وأخالق حسان  -السلمان  ،عبد العزيز  -الطبعة :الثالثون -
 1424ه .

 املوضوعات  -الصغاين  ،احلسن بن دمحم احلنفي  -حتقيق  :جنم عبد
الرمحن خلف  -دار املأمون للرتاث  -دمشق  -الطبعة :الثانية 1405 -ه .
 املوضوعات  -ابن اجلوزي  ،عبد الرمحن بن علي بن دمحم  -حتقيق  :عبد
الرمحن دمحم عثمان  -املكتبة السلفية ابملدينة املنورة  -الطبعة :األوىل  -ج
 1386 :2 ،1ه  - ،ج  1388 :3ه .
 املوطأ  -مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين  -حتقيق  :دمحم
مصطفى األعظمي  -مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية
واإلنسانية  -أبو ظيب  -اإلمارات  -الطبعة :األوىل  1425 -ه .
 ميزان االعتدال ف نقد الرجال  -الذهيب  ،مشس الدين  -حتقيق :علي دمحم
البجاوي  -دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت  -لبنان  -الطبعة :األوىل -
 1382ه .
 نزهة األلباء ف طبقات األدابء  -كمال الدين األنباري  ،عبد الرمحن بن
دمحم األنصاري ،أبو الربكات  -حتقيق  :إبراهيم السامرائي  -مكتبة املنار،
الزرقاء  -األردن  -الطبعة :الثالثة  1405 -ه .
صاب  ،أمحد
 النكت الدالة على البيان ف أنواع العلوم واألحكام  -الق َ
دمحم بن علي  -حتقيق :اجلزء  :1علي التوجيري  ،اجلزء  :3 - 2إبراهيم
اجلنيدل  ،اجلزء  :4شايع األمسري  -دار القيم  -دار ابن عفان الطبعة:
األوىل  1424-ه .
 هداية القاري إَل جتويد كالم الباري  -املرصفي  ،عبد الفتاح بن السيد
عجمي بن السيد العسس  -مكتبة طيبة ،املدينة املنورة  -الطبعة  :الثانية .
 الوجوه والنظائر  -أبو هالل العسكري  ،احلسن بن عبد هللا  -حتقيق :
دمحم عثمان  -مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة  -الطبعة :األوىل  1428 -ه .
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فهرس املوضوعات
املوضوع

الصفحة

مساخلص البحث ( بذلعريب )

1

مساخلص البحث ( بذإلنجليزي )

2

املقدمة .

4

املبحث األول  :ختريج األثر ومنذتسباه .

6

املطلب األول  :ختريج األثر .

6

املطلب الثذين  :منذتسبة إيراده .

7

املبحث الثذين  :املعذين الاي تصح نسباهذ لألثر .

9

املبحث الثذلث  :املعذين اخلذطئة لألثر ووجه خمذلفاهذ للعقيدة .

20

املطلب األول  :االتساشهذد بذألثر عىل الاطري .

20

املطلب الثذين  :االتساشهذد بذألثر عىل جذب القدر .

32

اخلذمتة .

38

فهرس املراجع .

39

فهرس املوضوعذت

49

49

