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ث أحكام الدِّيانة اجملوسيَّة يف الكتب الستَّة
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Abstract
A Descriptive and Historical Study of Prophetic Traditions about
Mazdaism in the Six Canonical Books of Ḥadīth
Dr. Faisal Ahmad Naji Mohsin Al-ataei
This study aims to collect and examine Prophetic traditions related to
Mazdaism in the six canonical collections of ḥadīth. The Prophet (peace be
on him) explained certain matters related to the previous religions, gave
detailed rulings about them, and instructed Muslims how to deal with the
followers of other religions. The scholars of ḥadīth sciences paid due
attention to such ḥadīths and tried their best to distinguish the sound ḥadīth
from those of weak and unauthentic ones. The present study defines the
concept of Mazdaism, explains who are the followers of Mazdaism, and
investigates the places where they lived in the era of the Prophet (peace be
on him). Furthermore, it discusses the important issues and differences of
scholars about whether Mazdaism is a revealed religion or based on some
man-made rituals and doctrines. An inductive and analytical approach has
been adopted to collect, study, elaborate, and arrange these traditions of the
Prophet (peace be on him).
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Summary of the Article
This article is related to a well-known religion called Mazdaism, which is
one of the ancient religions. It has adherents and scriptures. It is still present
in different parts of the world. The primary Islamic sources such as the
Qur’ān and the sunnah have discussed different aspects of this religion.
Muslims should know the Islamic provisions of dealing with them. Islamic
law considered them infidel due to their beliefs and doctrines.
Mazdaism is divided into following denominations: al-Thanawiyyah, alZarādushtiyyah, al-Laghīriyyah, al-Bahāfarīdhiyyah, and al-Kẖarmiyyah.
The details of al-Laghīriyyah and al-Bahāfarīdhiyyah are not available in
the literature on religious studies. The rest of the three has been defined by
the scholars as follows:
Al-Thanawiyyah: They claim that light and darkness are eternal and that
they are the origin of all sciences. Good happens due to light and evil is
caused by darkness. Thus, they agree that light is better than darkness.
Al-Zarādushtiyyah: They affirm the prophethood of Zarathustra and
believe that three prophets will come after him and read his book Avesta.
They glorify fire to seek the favour of God.
Al-Kẖarmiyyah: They permitted and declared all the prohibited things
lawful.
The article presents some examples of legal rulings about the adherents of
Mazdaism who live in the Islamic lands.
1. In Mazdaism, marriage with sisters, mothers etc., is not prohibited.
In the era of the caliph Umar b. al-Khaṭṭāb, such marriages were
dissolved because it was against Islam. Thus, they are not allowed to
do it, though their religion permits them to do this.
2. The Islamic state has the right to impose jizyah on the followers of
Mazdaism. Muslim jurists are agreed upon this. However, they have
a difference of opinion regarding the cause of imposing jizyah on
them because the institution of jizyah was declared by the Qur’ān
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only for Jews and Christians. Thus, jurists have derived different
rationales (‘ilal) for the legitimacy of imposing jizyah on the
followers of Mazdaism.
3. The followers of Mazdaism used to shave their beards and let their
moustaches grow long. The Prophet (peace be on him) ordered the
Muslims the following: “Shave the moustaches, let the beards grow
back, and oppose the followers of Mazdaism”.
4. Eating and drinking in the pots of the followers of Mazdaism are not
prohibited after washing them. According to some Prophetic
traditions, when one of the people asked about the legality of eating
and drinking in the pots of the followers of Mazdaism, the Prophet
(peace be on him) replied, “Wash them and eat in them.
5. According to most Muslim jurists, the prey hunted by a Magus is not
permissible to eat for Muslims. Similarly, if a Magus hunts prey
through his dog, it is prohibited for Muslims.
One of the important issues which have been discussed by the experts of
Islamic law is that the Qadariyyah are the Magians of the Islamic
community. The reason for calling the Qadariyyah Magians is that as the
Magians said that God created the light but did not create the darkness, the
Qadariyyah said that God created the sound of thunder, but did not create
the sound of like drilling. Moreover, as the Magians said that God did not
create ignorance and forgetfulness, the al-Qadariyyah said that God did not
create memorization, knowledge and action.
One of the opinions regarding calling them Magians is that they affirmed
predestination for themselves but denied it for God. Likewise, they denied
Him the creation of their actions and affirmed this for themselves. Thus,
they resembled the Magians in attributing the creation of certain things to
God and others to other than God. Therefore, it is reprehensible to visit
Qadarī patients and attend their funerals. As for those scholars who do not
consider Qadariyyah infidels, they interpret these traditions as implying
rebuke, harshness, and resentment against their views.
The conclusion is that Mazdaism is an ancient religion of the world, which
was originally based on the oneness of Allah and later on was corrupted by
false beliefs. Therefore, according to Islamic law, the followers of
Mazdaism are considered infidels. However, the traditions that declare the
Qadariyyah infidels are mostly weak technically.
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املدقمة
احلمد هلل رب العاملني ،امللك احلق املبني ،جامع الناس ليوم الدين ،احلمد هلل الذي عزَّ
فارتفع ،وعال فامتنعَّ ،
وذل كل يشء لعظمته وخضع ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك،
وأشهد َّ
حممدا عبد ُه ورسول ُه أ َّما بعد :فإن النَّبي صىل اهلل عليه وسلم قد بني لنا يف سنته الدِّ يانات
أن َّ
واألحكام املتعلقة هبا ،وكيف نتعامل مع من ينتسب إىل هذه الدِّ يانات ومل يدخل يف
السابقة،
َ
اهتم علام ُء احلديث ِّ
بكل ما ور َد فيها من أحاديث وبينوا صحيحها من سقيمها.
اإلسالم ،وقد َّ
ةشكل البحث
هناك أحاديث كثرية َذكرت املجوس َّية واملجوس بعدة أحكام ،فهذا البحث جييب عىل
األسئلة التالية:
ساموية أم هي :عباد ٌة ٌ
ٌ
 -1هل املجوس َّية ٌ
وثنية؟
ديانة
األحكام املتعلقة باملجوس ،وكيفية التعامل معهم؟
 -2ما هي
ُ
 -3هل روى أصحاب الكتب الستة أحاديث تتعلق بأحكام املجوس؟
 -4هل كل ما ورد من أحاديث املجوس صحيح أم ضعيف؟
 -5ما هي الفرقة اإلسالمية التي ضاهت املجوس يف بعض معتقداهتم؟
حمود البحث
تقترص الدراسة عىل تعريف خمترص للدِّ يانة املجوس َّية ،ومجع األحاديث التي تكلمت عن
املجوس َّية وحكا مها ،يف الكتب الستة ألهنا قد حوت أغلب األحكام اخلاصة باملجوس ،وما وجد يف
غريها يف ذلك فهو إىل الضعف أقرب حسب اطالعي ،واالكتفاء بحديث واحد لكل حكم ،مع
ختريج األحاديث ودراستها ،وكذلك مجع األحاديث التي تكلمت عن القدر َّية ومشاهبتهم
للمجوس.
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المراسات السابدق
هناك دراسات تكلمت عن املجوس َّية من بعض اجلوانب منها:
الزَرا ُد ْشتي ديان ابتمعها املجوس يف العرص اإلسالةي لألستاذ الدكتورخالد كبري عالل.
َ
كتاب الفنديداد -أهم كتب املجوس التي تتألف منها األبستا وهي جمموع كتب املجوس
الزرادشتني ،نقل ُه من الفرنسية وعلق عليه :الدكتور داود اجليل املوصيل.
لكنها بعيدة عن موضوع األحكام والعالقة بني اإلسالم واملجوس ،فكان هذا البحث
توضيحا ألحكام املجوس َّية وطريقة التعامل معهم.
ً
خط البحث
َ
ُ
مباحث ،وخامتة:
العلمية بعد املقدِّ مة يف ثالثة
انتظمت املاد ُة
األول :التعريف بالدِّ يانة املجوس َّية.
املبحث َّ
أحكام املجوس يف الكتب الستة.
املبحث ال َّثاين :األحاديث التي وردت فيها
ُ
حممد صىل اهلل عليه وسلم.
املبحث ال َّثالث :جموس ُأ َّمة َّ
األول :التعريف بالمِّ يان املجوس َّي
املبحث َّ
األول :تعريف المِّ يان املجوس َّي يف اللغ واالصطالح
املطلب َّ
المِّ يان يف اللغ  :ديانة مفرد ،وهي مصدر َد َ
ين،
ين دينًا َأيَ :أ َطاعَ ُهَ ،ومن ُه الدِّ ُ
ان َل ُه َيد ُ
ان ب َ
انَ ،و ُي َق ُالَ :د َ
جلم ُع األَد َي ُ
كَذا د َيان ًَة َف ُه َو َد ِّي ٌنَ ،و تَدَ َّي َن به َف ُه َو ُمتَدَ ِّي ٌنَ ،و َد َّينَ ُه تَديينًا َو َك َل ُه إ َىل
َوا َ
دينه(.)1
جلميع َما ُي َت َع َّبدُ به(.)2
المِّ يان يف االصطالح :ه َي اسم َ
-1

الصحاح ،ج ،1ص ،111حممد بن حممد بن عبد الرزّ اق احلسيني ،أبو الفيض،
ينظر :حممد بن أيب بكر الرازي ،خمتار
َّ
الزَّ بيدي ،تاج العروس )دار اهلداية( ج ،35ص ،55أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،ةعجم اللغ العربي املعارصة (عامل
الكتب2112 ،م) ج ،1ص.555
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حممد عميم اإلحسان املجددي الربكتي ،التَّعريفات الفدقهي (بريوت :دار الكتب العلمية2113 ،م) ص .55
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املجوِس،
واجلمع املجوس ،مفردها:
منسوب إليها،
جوِس
املجوس َّي يف اللغ  :نح َل ٌة ،وا َمل
ُ
ٌ
ِّ
ُّ
َان رجال َصغري األُ ُذنَني ،ك َ
َو ُه َو ُمعربَ ،أصله :منج ُقوشَ ،وك َ
َان أول من َدان بدين املجوس ،ودعا
ُوسَ ،ونزل ال ُقرآن به(.)3
فعربته ال َع َربَ .ف َقا َلتَ :جم ٌ
النَّاس إ َليهَّ ،
العامل ُحمدَ ٌ
فرقة من فرق اجلاهلية يقولونَ :
املجوس يف االصطالحٌ :
ث ،وهم عبدة النريان،
ٌ
وظلمة .قال قتادة :األديان مخسة ،أربعة للشيطان ،وواحد للرمحن،
نور
القائلون :إن للعامل أصلنيٌ :
وقيل :املجوس يف األصل النجوس؛ لتد ُّينهم باستعامل النجاسات (.)4
املطلب ال َّثاين :بيان أصل المِّ يان املجوس َّي
املجوس َّي  :يقال هلا -كذ ًبا -الدِّ ين األكرب ،وامل َّلة العظمى ،إذ كانت دعوة األنبياء
السالم مل تكن يف العموم كالدَّ عوة اخلليل َّية ،ومل يثبت هلا من
عليهم السالم بعدَ إبراهيم اخلليل عليه َّ
القوة َّ
والشوكة ،وامللك ،والسيف ،مثل امللة احلنيف َّية ( ،)5حتى أثبتوا أصلني اثننيُ ،مدَ ِّب َرين قديمني؛
والصالح والفساد ،يسمون أحدمها :النور واآلخر الظلمة،
يقتسامن اخلري والرش ،والنفع والرض،
َّ
خالق اخلري بزعمهم ،وأه َر َمن خالق الرش بزعمهم (.)6
وبالفارسيةَ :يز َدان ُ
-3

ينظر :حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،هتذيب اللغ (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب2111 ،م) ج،11
ص ،315أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ،الصحاح تاج اللغ (بريوت :دار العلم للماليني1525 ،م)
ج ،3ص.555
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أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي،اجلاةع ألحكام الدقرآن
(القاهرة :دارالكتب املرصية1564 ،م) ج ،12ص : ،23جمموعة من الباحثني بإرشاف الشيخ عَلوي بن عبد القادر
األول1433هـ)
السقاف ،ةوسوع امللل واألديان (موقع الدرر السنية عىل اإلنرتنت  ،dorar.netتم حتميله يف ربيع َّ
ج ،2ص ،151نشوان بن سعيد احلمريى اليمني ،شمس العلوم ودواء كالم العرب ةن الكلوم (بريوت :دار الفكر
املعارص) ج ،5ص.6225
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حممد بن عبد الكريم بن أبى بكر أمحد الشهرستاين ،امللل والنحل (مؤسسة احللبي) ج 2ص ،35أمحد بن عبد احلليم
بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين ،التسعيني (الرياض :مكتبة املعارف للنرش
والتوزيع) ج 1ص.222
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أبو احلسن بن احلسني بن عيل املسعودي ،ةروج الذهب وةعادن اجلوهر (بريوت :دار الكتب العلمية) ج 2ص،265
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هشام ( :)5ويف زمان بشتاسب ويقال( :كشتاسب بن هلراست) ( )2ظهر زرادشت (،)5
قال
ُ
الذي تزَّ عَّ م املجوس أ َّنه نبيهم ،وكان زرادشت -فيام زعم قوم من علامء أهل الكتاب -من أهل
أثريا عنده ،فخانه فكذب عليه ،فدعا اهلل
َّبي ً
فلسطني ،خاد ًما لبعض تالمذة إرميا ( )11الن ّ
خاصا بهً ،

حممد بن أمحد بن يوسف ،ةفاتيح العلوم (بريوت :دارالكتاب العريب) ج1ص ،56ابن تيمية ،التسعيني  ،ج،1
ص ،222حممد طاهر بن عيل الصديقي ،جممع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار (حيدر آباد :جملس
دائرة املعارف العثامنية) ط ،3ج 4ص.222
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هشام بن حممد بن السائب الكلبي أبو املنذر األخباري النسابة ،صاحب سمر ،ونسب ،روى عن أبيه وعن جماهد
وحدث عنه مجاعة .ا نظر :حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،التاريخ الكبري (حيدر آباد :جملس دائرة
املعارف العثامنية) ج ،2ص ،211حممد بن حبان بن أمحد بن حبان ،املجروحني (حلب1355 ،هـ) ج ،3ص ،51أبو
بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغماد (بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
2112م) ج ،16ص.62
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كشتاسب بن هلراست أو كيبشتاسب بن كيلهراسب أو غشتسب (بال ُّلغة الفارسيةُ :گشتاسب) اخلامس من امللوك
الكيانيني ،واخلامس عرش من ملوك ّ
الشاهنامه .ويمتاز عهده برسالة زردشت املزعومة ،واحلروب التي ّأرثها هو
وابنه اسفنديار لنرش الدين اجلديد .انظر :عيل بن احلسني بن عىل املسعودي ،التنبيه واألرشاف (القاهرة :دار
الصاوي) ج 1ص ،25حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،تاريخ الطربي (بريوت :دار الرتاث العريب،
1325هـ) ج ،3ص.152
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نبي املجوس ،فكان ُُيرب بالعجائب ،فيقول:
و زَ را ُدشت بن أسبيامن ،وقيل بن " باذفراه" من ولد منُوجهر ،وا َّدعى أنه ُّ
يموت ٌ
سامه:
فالن يف اليوم الفالين ،و ُيولد فالن يف الوقت الفالين ،وأشباه هذا ،وقيل :كان
ساحرا ،وجاءهم بكتاب ّ
ً
َ
اهلياكل ،حتى
"بستاه" ،يدور عىل ستني حر ًفا من حروف اهلند ،ومل تزل ملوك الفرس تُع ِّظ ُمه وتعمل به ،وتبني له
ً
معموال به إ َىل زمان
بعضه يف خزائن اهلندَ ،و َما زال مذهب زرادشت
غزاهم اإلسكندر
بعضه ،وبقي ُ
اليوناين فأحرق َ
ُّ
كرسى أنورشوان .انظر :أبو حنيفة أمحد بن داود الدينوري ،األخبار الطوال (القاهرة :دار إحياء الكتب العربية،
1561هـ) ص  ،25ابن جرير ،تاريخ الطربي ،ج ،1ص.541
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نرص  ،كان يف مرص له فيها بساتني ُفأمر باهلجرة إىل إيليا (فلسطني)
إرميا :من أنبياء بني إرسائيل بعث يف زمن بخت ّ
ويف عهده ُبني بيت املقدس .انظر :عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبد احلكم ،فتوح ةرص واملغرب (مكتبة الثقافة
الدينية1415،هـ) ج 1ص ،51ابن جرير ،تاريخ الطربي ،ج1ص.532

01

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد3 :

يجان ( ،)11فرشع هبا دين املجوس َّية ،ثم خرج منها متوجها نحو
عليه ،فربص فلحق ببالد َأذ َرب َ
فقرس النَّاس عىل الدخول فيه ،وقتل
بشتاسب ،وهو ب َبل ُخ ( ،)12فلام قدم عليه ورشح له دينه أعجبه
َ
يف ذلك من رعيته مقتلة عظيمة ،ودانوا به (.)13
ُ
وةسائل املجوس كلها تمور عىل قاعمتني اثنتني:
إحمامها :بيان سبب امتزاج النور بالظلمة.
وال َّثاني  :بيان سبب خالص النور من الظلمة ،وجعلوا االمتزاج مبد ًأ ،واخلالص
معا ًدا(.)14
املطلب ال َّثالث :ةذاهب املجوس ،ورشائعهم
انقسموا إىل مذاهب كثرية منها :ال َّثنوية ،والزَّ رادشتية ،اللغري ّية ،والبهافريذية،
واخلرمية(.)15
ال َّثنَو َّي َ :
هؤالء هم أصحاب االثنني األزليني ،يزعمون أن النَّور وال ُّظلمة أزليان قديامن ،وأهنام
-11

يجان بالفتح ،ثم السكون ،وفتح الراء ،وكرس الباء املوحدة ،وياء ساكنة ،وجيم ،يف اإلقليم اخلامس ،طوهلا ثالث
َأذ َرب َ
وسبعون درجة ،وعرضها أربعون درجة ،وقيل :أذربيجان فإن أكرب مدينة هبا أردبيل ،وهبا املعسكر ودار اإلمارة،
ناحية واسعة بني قهستان وأران .هبا مدن كثرية وقرى وجبال وأهنار كثرية .املسالك واملاملك( ،النص ،)112/ياقوت
بن عبد اهلل الرومي احلموي ،ةعجم البلمان (بريوت :دار صادر1555 ،م) ج 1ص ،122زكريا بن حممد بن حممود
القزويني ،آثار البالد وأخبار العباد (بريوت :دار صادر) ج 1ص.224

-12

مدينة مشهورة بخراسان ،يف كتاب امللحمة املنسوب إىل بطليموس ،وهي يف اإلقليم اخلامس ،وكانت تسمى
قديام ،وبلخ هلا كور ومدائن فتحها عبد الرمحن بن سمرة يف أيام معاوية بن أيب سفيان  .احلموي  ،ةعجم
اإلسكندرية ً
البلمان ،ج 1ص ،455أمحد بن إسحاق (أيب يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب ،البلمان (بريوت :دار
الكتب العلمية1422 ،هـ) ج 1ص.116

-13

ابن جرير ،تاريخ الطربي ،ج1ص.541

-14

الشهرستاين ،امللل والنحل ،ج ،2ص .35

-15

املطهر بن طاهر املقدِس ،البمء والتاريخ (مكتبة الثقافة الدينية) ج ،4ص.26
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الظلمةُ ،متَّف ُق َ
ون
الرش فمضاف إ َىل
َ
أصل ال ُع ُلوم َف َام حيصل من اخلَري فمضاف إ َىل النُّور َو َما حيصل من َّ ّ
رش َير ٌة َمذ ُمو َم ٌة(.)16
عَ َىل َأ َّن الن َ
ُّور َخ ٌري م َن ال ُّظل َمةَ ،و ُه َو اإل َل ُه ا َملح ُمو ُدَ ،و َأ َّن ال ُّظل َم َة ِّ
الزرادشتي :
َ
ُيق ُّر َ
وثالثة أنبيا َء يكونون بعده ،ويقرؤون كتابه االبستا ،ويعظمون
ون بنبوة زرادشت،
َّ
وجل  ،وهم :أصحاب زردشت بن بورشب ،الذي ظهر يف زمان كشتاسب بن
النَّار قربة إىل اهلل عزَّ
نبي ،وله كتاب
هلراست امللك ،وأبوه كان من أذربيجان ،وكان أول من ملك األرض ،وزعم أنه ّ
ُي َس َّمى "زنداوستا" ،زعم أنَّه ُأن َ
زل عليه ،وكان يدعو إىل عبادة اهلل ،والكفر بالشيطان واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،ثم دخل التحريف الزرادشتيه آلت إىل أن أصبحت ديانة ثنوية جموسية،
ومن أقوال زرادشت :النَّور وال ُّظلمة أصالن متضادان ،ومها مبدأ موجودات العامل وحصلت
الرتاكيب من امتزاجهام ،والباري تعاىل خالق النور والظلمة ومبدعهام ،وهو ال رشيك له وال ضدَّ ،
وال ندَّ  ،وال جيوز أن ُينسب إليه وجود الظلمة ،لكن اخلري والرش ،والصالح والفساد ،والطهارة
واخلبث إنام حصلت من امتزاج النور والظلمة (.)15
اللغري ّي  ،والبهافريذي (.)12
يتسرتون
ّ
جنس منهم
اخلرةي  :وهم أصل اإلباحة يف املجوس ،فأباحوا املحظورات،
ٌ
ً
ظلمة(.)15
باإلسالم ويقولون :مبدأ العامل نور وأنّه نسخ بعضه فاستحال

-16

ينظر :الشهرستاين ،امللل والنحل ،ج ،2ص ،45عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي اآلمدي ،غاي املرام يف
عيل بن حممد ابن أيب
علم الكالم (القاهرة :املجلس األعىل للشئون اإلسالمية) ج ،1ص ،216حممد بن عالء الدين ّ
العز احلنفي ،رشح الطحاوي ( وزارة ال شؤون اإلسالمية ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد1412 ،هـ) ج ،1ص.25

-15

ينظر :الشهرستاين ،امللل والنِّحل ،ج 2ص ،41املقدِس ،البمء والتاريخ ،ج 4ص.25

-12

مل أجد هلا تعريف ًا.

-15

املقدِس ،البمء والتاريخ ،ج1ص.143
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كتب املجوس:
األبستا :أو (األبستاق) :اسم ملجموعة الكتب املجوس َّية ُكتب الفرس املقدسة املنسوبة إىل
زرادشت ،وهي تتألف من إحدى وعرشين نسكًا :أي كتا ًبا(.)21
أحكام املجوس يف الكتب الست
املبحث ال َّثاين :األحاديث التي وردت فيها
ُ
ُ
وأخذ اجلزي ةن املجوس
األول  :التَّفريق بني املحارم،
املطلب َّ
ني ك ُِّل ذي
خل َّطاب َقب َل َموته ب َسنَةَ ،ف ِّر ُقوا َب َ
َاب عُ َم َر بن ا َ
عَ ن َب َجا َل َة بن عَ بدَ َة( )21قال :أتانَا كت ُ
الرمحَن ب ُن عَ وف َأ َّن
َحم َرم م َن املجوسَ ،و َمل َيكُن عُ َم ُر َأ َخ َذ اجلز َي َة م َن املجوسَ ،حتَّى َشهدَ عَ بدُ َّ
َر ُس َ
ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َأ َخ َذ َها من َجم ُوس َه َج َر "(.)22
غريب احلميث
ُذو َحم َرمَ :ق َال ال ِّطيب ُّي( :)23املح َر ُم َمصدَ ٌر ميم ٌّيَ ،و َمعنَا ُه ا َّلذي َحي ُر ُم َأ َذ َ
اك عَ َليه ،واملقصود
كاألم والبنت واألخت(.)24
بذي حمرم من حيرم نكاحها
ِّ

-21
-21

عىل بن احلسني بن عيل املسعودي ،التنبيه واإلرشاف ،ج 1ص.21
َب َجا َل َة بن عَ بدَ َة التميمي ،ثم العنربي ال َبرص ّي ،أدرك النبي ّ
صىل اهلل عليه وسلم ومل يره ،كاتب جزء بن معاوية ،عم
األَحنف بن قيسَ ،ر َوى عَن :عبد اهلل بن عباس  ،وعبد الرمحن بن عوفَ ،عمرو بن دينار  ،وقتادة بن دعامة ،ثق ٌة.
ينظر :يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف ،هتذيب الكامل (بريوت :مؤسسة الرسالة1521 ،م) ج 4ص ،5رشف
الدين احلسني بن عبد اهلل الطيبي ،الكاشف عن حدقائق السنن (مكة املكرمة :مكتبة نزار مصطفى الباز1555 ،م)
ج1ص.263

-22

حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،كتاب اجلزية ،باب :اجلزية واملوادعة بني أهل احلرب ،رقم احلديث3156 ،
(دار طوق النجاة1422 ،هـ) ج ،4ص.56

-23

احلُ َسني بن حممد بن عبد اهلل ال َّط ِّيب ّي اإل َمامَ ،صاحب ثروة كَب َرية َفلم يزل ينفق َذلك يف ُو ُجوه اخل َريات إىل َأن َك َ
ان يف
َّ
الكشاف ،وأسامء الراال ،تويف سنة 543هـ .انظر :حممد بن عيل
آخر عمره َفق ًرياَ ،صاحب رشح املْشكاة ،وحاشي
بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني ،البمر الطالع (بريوت :داراملعرفة) ج ،1ص.225

-24

01

عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي،كشف املشكل ةن حميث الصحيحني (الرياض :دار الوطن) ج ،1ص.222
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اجلز َي ُة يف ال ُّلغة :قال ابن فارس( :)25اجليم والزاء والياء :قيام اليشء مقام غريه ،ومكافأته
إياه(.)26
ب( :)25اجلز َي ُة َما ُيؤ َخ ُذ من َأهل ِّ
الذ َّمة َوتَسم َيت َُها ب َذل َك
الراغ ُ
ويف االصطالحَ :ق َال َّ
لالجتزَ اء َهبا يف َحقن َدمهم(.)22
َه َج ُر :ب َفت َحتَني َب َلدٌ ب ُقرب املدينَة ،وقيل اسم بلد باليمن ،وهو قاعد ُة البحرين بينها وبني
البحرين عَ رش مراحل ،واستع َام ُل ُه عىل التذكري والرصف(.)25
ُ
أحكام احلميث
األول  :التفريق بني املحارم ةن املجوس
َّ
وِس ِّ
الذ ِّم ِّي عَن نكَاح ا َملح َرم َكاألُخت َواألُ ِّم َوالبنت ،ألَ َّن ُه ش َع ٌار
املقصود بهُ :
منع امل ُج ِّ
ُون من ُه ،إن ك َ
ف لْلس َالمَ ،ف َال ُي َم َّكن َ
مهاَ :أن يكون َه َذا قبل
ُخم َال ٌ
َان من دينهم ،ويف َه َذا َوج َهانَ :أحم َ
خذها من
الرمحَن بن عَ وف َأ َّن َر ُسول اهلل َأ َ
َأخذه من ُهم اجلز َية ،ألَ َّن ُه مل َيأ ُخ َ
ذها من ُهم َحتَّى شهد عبد َّ
جموس هجرَ .وال َّثاينَ :أن يكون ا ُمل َراد َمنعهم من إظ َهار َه َذا ليسترتوا به ك ََام تسترت الن ََّص َارى

-25

أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،أبو احلسني ،من أئمة ال ُّلغة واألدب ،أصله من قزوين ،وأقام مدة يف
الري ،من تصانيفه :ةدقاييس اللغ  ،واملجمل ،ااةع التأويل ،واإلتباع واملزاوا  ،تويف355 :هـ.
مهذان ،ثم انتقل إىل ّ
ينظر :خري الدين الزركيل ،األعالم (دار العلم للماليني2112 ،م) ج ،1ص.153

-26

أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،ةدقاييس اللغ  ،ج ،1ص.455

-25

الراغب ،له التفسري الكبري ،وةفردات الدقرآن ،والذريع إىل أرسار
حل َس ُ
اين ،ا ُمل َل َّق ُ
ب ب َّ
ا ُ
ني بن حممد بن املُ َف َّضل األَص َب َه ُّ
الرشيع  ،تويف سنة 512هـ .شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،سري أعالم النبالء (القاهرة :دار احلديث،
2116م) ج ،13ص.341

-22

حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب ،الدقبس يف رشح ةوطأ ةالك بن أنس (دارالغرب اإلسالمي1552 ،م) ص.453

-25

ينظر :عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد البكري ،ةعجم ةا استعجم ةن أسامء البالد واملواضع (بريوت :عامل الكتب،
1413هـ) ج ،4ص ،1346املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ج ،2ص.634
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بصلباهنم(.)31
ال َّثاينُ :
أخذ اجلزي ة َن املجوس
اتفق العلامء عىل أخذ اجلزية من املجوس( ،)31واختلفوا يف سبب أخذها ،هل هم أهل
َّبي صىل اهلل عليه وسلم
الرب( :)32ليسوا أهل كتاب ،واستدل بحديث الن ّ
كتاب أم ال؟ قال ابن عبد َ ِّ
يقول " ُسنُّوا هبم ُسن ََّة َأهل الكتَاب( ،")33ولو كانوا أهل كتاب ال حيتاجون إىل ذلك ،وهذا رأي
اجلمهورَ ،وِمَّا احت َُّجوا به َقو ُله َت َع َاىل ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ(َ )34يعني ال َي ُهو َد
َّ
وجل ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
َوالن ََّص َارىَ ،و َقو ُل ُه عزَّ
ﮟﭼ(.)35
عيل ريض اهلل عنه
و ُذك َر عن
ِّ
الشافعي َّأهنم كانوا أهل كتاب فبدَّ لوه( ،)36واستدل بحديث ٍّ
-31

عبد الرمحن بن اجلوزي ،كشف املشكل ةن حميث الصحيحني ،ج1ص ،222عيل بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن
نور الدين املال اهلروي القاري ،ةرقاة املفاتيح رشح ةشكاة املصابيح(بريوت  :دار الفكر2112 ،م) ج ،6ص.2615

-31

مال عيل القاري ،رشح املصابيح ،ج ،4ص.456

-32

يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم ،أبو عمر ،النمري القرطبي؛ ولد سنة 362هـ ،إمام عرصه يف
احلديث واألثر وما يتعلق هبام ،من تصانيفه :االستيعاب ،واالستذكار ،والتمهيم ،وكتاب العلم ،تويف463هـ .انظر:
الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،12ص ،153إسامعيل بن عمر بن كثري ،طبدقات الشافعيني (مكتبة الثقافة الدينية،
1553م) ج ،1ص.542

-33

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،املوطأ ،ت :عبدالباقي ،كتاب الزكاة ،باب :جزية أهل الكتاب،
رقم احلديث( 562 :بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1416 ،هـ) ج ،1ص ،252أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى
البيقهي ،السنن الكربى ،كتاب اجلزية ،باب :املجوس أهل كتاب وتؤخذ اجلزية منهم ،رقم احلديث،12654 :
(بريوت :دار الكتب العلمية2113 ،م) ط ،3ج ،5ص ،215قال اجلوهري :حديث مرسل ،ةسنم املوطأ للجوهري،
ص. 251

-34

سورة األنعام ،اآلية.156 :

-35

سورة املائدة ،اآلية.62 :

-36

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب ،االستذكار (بريوت :دار الكتب العلمية2111 ،م) ج ،3ص.243
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"ك َ
َان املجوس َأه َل كتَاب َيعر ُفو َن ُهَ ،وعَ لم َيدر ُسو َن ُه.)35("...
وإنَّام تؤخذ منهم اجلزية كام َّ
دل الدَّ ليل ،وال تنكح نسائهم ،وال حتل ذبائحهم(.)32
املطلب ال َّثاين :خمالف ُ املجوس يف َّ
الش َوارب وال ِّل َحى.
عَن َأيب ُه َري َر َة ريض اهلل عنهَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُ " :جزُّ وا َّ
الش َوار َب،
َو َأر ُخوا ال ِّل َحى َخال ُفوا املجوس"(.)39
غريب احلميث
ُجزُّ وا َّ
اليشء ذي ال ُق َوى ال َكث َرية
يم َوالزَّ ا ُء َأص ٌل َواحدٌ َ ،و ُه َو َقط ُع َّ
الش َوار َب :قال ابن فارسَ :جزَّ ؛ اجل ُ
ص َّ
الصوف
الص َ
َّ
الشعر َو ُّ
وف َجزًّ ا ( ،)41واجلزُّ ؛ ا ُمل َبا َل َغ ُة يف اإلزَ ا َلة ألَ َّن اجلَزَّ َق ُّ
الضعي َفةُ .ي َق ُالَ :جزَ ز ُت ُّ
الشعر النابت عىل َّ
إ َىل َأن َيب ُل َغ اجللدَ (،)41والشارب املراد به هناَّ :
الشفة العليا(.)42
شهور َوقيل باجليم أي :اتركوها حتى تكثر وتطول ،وال ِّل َحى
جمة عىل امل ُ
َأر ُخوا ال ِّل َحى :بخاء ُمع َ
نبت عىل
اسم ملا َ
بكرس الالمُ ،
ضمها ،وبالقرص واملد :مجع حلية  -بالكرس فقط  :-هي ٌ
وحكي ُّ

-35

اب َهل ُي َقات َُل
أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين الصنعاين ، ،املصنف ،كتاب أهل الكتابني ،بابَ :ب ُ
الرشك َحتَّى ُيؤمنُوا من َغري َأهل الكتَاب َوتُؤ َخ َذ من ُه ُم اجلز َي ُة ،رقم احلديث( 15262:بريوت :املكتب
َأه ُل ِّ
رب :أكثر أهل العلم عىل تضعيفه .أبو عمر يوسف بن عبد اهلل
اإلسالمي1413 ،هـ) ج11ص ،325قال ابن عبد ال ِّ
بن حممد بن عبد الرب ،التمهيم ملا يف املوطأ ةن املعاين واألسانيم (املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،
1325هـ) ج ،2ص.121

-32

حممد بن إدريس الشافعي ،اختالف احلميث (بريوت :داراملعرفة1551 ،م) ج ،2ص ،622حممد بن عبد اهلل أبو بكر
بن العريب ،املسالك يف رشح ةو َّطأ اإلةام ةالك (دار الغرب اإلسالمي2115 ،م) ج ،5ص.241

-35

مسلم بن احلجاج ،صحيح ةسلمٍ ،كتاب ال َّطهارة ،باب :خصال الفطرة ،رقم احلديث ،261 :ج ،1ص.222

-41

الرازي ،ةدقاييس اللغ  ،ج ،1ص.414

-41

جالل الدين السيوطني ،حاشي السيوطي عىل سنن النسائي ،ج ،1ص.16

-42

حممد بن أمحد بن سامل السفاريني احلنبيل،كشف اللثام رشح عممة األحكام ) الكويت :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية2115 ،م) ج ،1ص.355
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اجمللد ،65 :العدد3 :

اخلدَّ ين ِّ
والذقن(.)43
أحكام احلميث
وج ُّذوا ،و َأح ُفوا ،وأهنكوا ،قص َّ
الشارب( ،)44فكل
جزُّ الشارب :وقد جاء بألفاظ متعددةُ :جزُّ واُ ،
هذه األلفاظ تدل عىل أن املطلوب املبالغة يف اإلزالة َّ
ألن اجلزَّ  ،قص الشعر والصوف إىل أن يبلغ
اجللد ،واإلحفا ُء باملهملة والفاء االستئصال( ،)45وهي من سنن الفطرة.
ُ
والعلة يف جزِّ َّ
حمهاُ :خم َال َفة الك َّفار ،واألَعَ اجمَ ،و َقد
الش َوارب َوإح َفائ َها َأر َب َعة م َعانَ :أ َ
وص ٌة يف احلديث ،وال َّثاينَ :أنه أمجل َوأحسنَ .وال َّثالثَ :أنه أطيب وأنظفَ ،فإن
َو َر َدت َهذه الع َّل ُة َمن ُص َ
الشارب من ك ََامل االلتذاذَ ،و ُر َبام دخل ّ
اإلن َسان إذا أكل َأو رشب َأو َق َّبل َمنَ َع ُه طول َّ
الشعر يف ال َفم
الرابعَ :أن اهلل َت َع َاىل خلق ال ِّلح َية عىل صفة تقبل الطول
َم َع املتناول ،واللحية بعيدَ ة عَ ن َذلكَ .و َّ
بخ َالف َّ
الشاربَ ،فإ َّن ُه َال يطول كطوهلا(.)46
إعفاء اللحي
قال النَّووي( :)45حصل من جمموع روايات هذا اللفظ يف الصحيحني َمخ ُس ر َوا َيات َأع ُفوا

-43

ينظر :عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،إكامل املعلم بفوائم ةسل ٍم (مرص :دار الوفاء،
1552م) ج 2ص ،63االسفاريني ،كشف ا ِّللثام رشح عممة األحكام ،ج ،1ص.352

-44

ينظر :إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراين احلمزي ،ةطالع األنوار )قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
2112م) ج ،2ص.122

-45

حممد بن عيل ،ينظر :ذخرية العدقبى يف رشح املجتبى ،ج ،1ص.326

-46

ينظر :ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام رشح عممة األحكام (مطبعة السنة املحمدية) ج 1ص.124

-45

الشافعي ،أبو زكريا ،حميي الدينَّ :
عالم ٌة بالفقه
النووي :حييى بن رشف بن مري بن حسن احلوراين ،النووي،
ُّ
واحلديث ،مولده ووفاته يف نوا (من قرى حوران بسورية)  ،وإليها نسبته ،ومن كتبه هتذيب األسامء واللغات ،و
ةنهاج الطالبني ،واملنهاج يف رشح صحيح ةسلم ،وغري ذلك ،تويف سنة  656هـ .ينظر:السبكي ،طبدقات الشافعي ،
ج ،2ص  ،355الزركيل ،األعالم ،ج ،2ص.145
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اجمللد ،65 :العدد3 :

،وأما إعفاء ال ِّلح َية َف ُه َو
َو َأو ُفوا َو َأر ُخوا َو َأر ُجوا َو َو ِّف ُروا َو َمعن َ
َاها ُك ُّل َها تَرك َُها عَ َىل َحاهلَا َه َذا (َ )42
توفريها وتكبريها(.)45
منصوص عليها يف احلديث ،ك َ
األةر بمخالف املجوس؛ وهذه ٌ
كرسى
علة
ٌ
َان من ز ّي آل َ
الش َوارب( ،)51فمنهم َمن حيلقها ومنهم َمن يقصها ،وذلك ٌ
َ
قص ا ِّللحى وتوفري َّ
خمالفة
دليل عىل أن
ُّ
أمر مقصو ٌد َّ
للشارع وهو العلة يف هذا احلكم أو علة ُأخرى أو بعض علة وإن كان األظهر
املجوس ٌ
عند اإلطالق أنه علة تا ّمة وهلذا فهم السلف كراهة التشبه باملجوس يف هذا وغريه(.)51
املطلب ال َّثالث :األكل والرشب يف أسدقي وقمور املجوس
األول
احلميث ّ
الس َبئ ِّي(َ ،)52ق َالَ :سال ُت عَ بدَ اهلل ب َن عَ َّباسُ ،قل ُت :إنَّا َنك ُ
ُون باملغرب َف َيأتينَا
عن ابن َوع َل َة َّ
ارشبَ .ف ُقل ُتَ :أ َرأ ٌي ت ََرا ُه؟ َف َق َال :اب ُن عَ َّباسَ :سمع ُت
امل ُج ُ
وس باألَسق َية ف َيها ا َملا ُء َوال َو َد ُكَ ،ف َق َالَ :
ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َي ُق ُ
َر ُس َ
ول" :د َب ُ
ور ُه"(.)53
اغ ُه َط ُه ُ

-42

حييى بن رشف بن مري بن حسن احلوراين ،النووي ،رشح النووي عىل صحيح ةسل ٍم ،ج ،2ص.151

-45

ابن اجلوزي ،كشف املشكل ةن حميث الصحيحني ،ج2ص.515

-51

ينظر :ابن اجلوزي ،كشف املشكل ةن حميث الصحيحني ،ج2ص ،521ابن دقيق ،إحكام األحكام رشح عممة
األحكام ،ج 1ص.124

-51

ينظر :زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري،
فيض الدقمير (مرص :املكتبة التجارية الكربى1356 ،هـ) ج ،3ص.346

-52

الرمحَن بن وعلة ،و ُيقال :ابن أسميفع ،و ُيقال :ابن السميفع بن وعلة السبئي املرصي ،تابعي ثقة ،روى عن ابن
عَبد َّ
عباس ،وابن عمر ،آخر ملوك سبأ شهد الفتح بمرص واختلط هبا .انظر :يوسف بن عبد الرمحن ،هتذيب الكامل،
ج ،15ص.455

-53

مسلم بن احلجاج ،صحيح ةسل ٍم ،كتاب احليض ،باب :طهارة جلود امليتة بالدِّ باغ ،رقم احلديث ،366 :ج،1
ص.252
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غريب احلميث
ا َملغرب :فهو نصفان يمتدان عىل بحر الروم ،نصف من رشق ّيه ونصف من غرب ّيه ،فأ ّما الغريب فمن
رص و ُبرقة إىل أفريقية ،وهذه البالد عربية(.)54
م َ
األَسق َية :األوعية ا َّلتي َجي َعل ف َيها ا َملاء َو َال تكون إ َّال من ُج ُلود ،وهي مجع ومفردها :سقاء(.)55
َاف :كَل َم ٌة َواحدَ ةٌ ،ه َي ال َو َد ُكَ ،د َسم ا َّللحم ،والدّ هن
ال َو َدك :قال ابن فارس :ال َو ُاو َوالدَّ ُال َوالك ُ
الشحم امل َذاب(.)56
خلارج من َّ
ا َ
َّبي صىل اهلل
جمرد اجتهادك ،أم تفتيني مستندً ا إىل ما سمعته من الن ّ
َأ َرأ ٌي ت ََرا ُه :أي أتفتيني هبذا عن ّ
عليه وسلم؟(.)55
د َب ُ
يم َأد َب ُغ ُه َو َأد ُب ُغ ُه َدب ًغا ،د َبغ اجللدَ  :عاجلَه
اغ ُه :قال ابن فارس :الدَّ ُال َوال َبا ُء َوال َغ ُ
ني كَل َم ٌةَ .د َبغ ُت األَد َ
بام ّدة حت َف ُظه وهت ّيئه لالستعامل ،ل ّينه وأزال ما به من رطوبة ونتن(.)52
فائمة :فيه أن املستفتي له أن يسأل املفتي عن مأخذه؛ اسرتشا ًدا ،حتى يكون عىل بصرية من
أمر دينه؛ ال تعنّتًا ،وعىل العامل أن ُي ِّبني له ذلك ،إن كان جل ًّيا ،ونظم اإلمام السيوطي( )55يف ذلك
فقال:

-54

حممد بن عيل املوصيل ،صورة األرض ،ج ،1ص ،61ابن خردذابة ،املسالك واملاملك ،ص.33

-55

إبراهيم بن إسحاق احلريب ،غريب احلميث(مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1415هـ) ج ،3ص.651

-56

الصحاح تاج اللغ  ،ج ،4ص ،1613غريب احلميث ،ابن اجلوزي ،ج،2
الرازي ،ةدقاييس اللغ  ،ج 6صَّ ،55
ص.455

-55

حممد بن عيل بن آدم ،البحر املحيط الثجاج يف رشح صحيح اإلةام ةسلم ،ج ،2ص.415

-52

الرازي ،ةدقاييس اللغ  ،ج ،2ص ،326ابن منظور،لسان العرب ،ج ،2ص.424

-55

الس ُيوط ّي َّ
الشافعي ولد يف أول َلي َلة َر َجب
الرمحَن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عُ ث َامن بن نَارص الدّ ين ُّ
عبد َّ
245هـَ ،وأمه أمة تركية ،له تصانيف كثرية ،طبدقات املفرسين ،تمريب الراوي ،االتدقان يف علوم الدقرآن ،المر املنثور يف
التفسري املأثور ،املزهر يف اللغ  ،اجلاةع الصغري يف احلديث ،تويف 511هـ .الشوكاين ،البمر الطالع ،ج ،1ص.322
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َو َجازَ عَ ن َمأ َخذه إن َيسأل

اجمللد ،65 :العدد3 :

ُمس َرتشدً ا َول ُيبد إن ك َ
َان َجيل(.)61

أحكام احلميث
الرشب من أسقية املجوس :يف احلديث إشارة إىل َّ
أن جلدَ امليتة إذا ُدبغ فقد َط ُهر ،سوا ًء كان مع
ُّ
املجوس أو مع غريهمَّ ،
عام،
السقاء وليس يف صاحبها ،فيجوز الرشب منه ،واحلكم ٌ
ألن العلة يف ِّ
كثري من العلامء مع اختالف يف مأكول اللحم وغريه(.)61
فيدخل فيه املجوس وغريهم ،وإليه ذهب ٌ
احلميث ال َّثاين
عَن عَ مرو بن ُش َعيب( ،)62عَ ن َأبيه( ،)63عَ ن َجدِّ هَ ،أ َّن َأع َراب ًّيا ُي َق ُال َل ُه َأ ُبو َثع َل َب َة َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهلل إ َّن ِل
َّبي صىل اهلل عليه وسلم " :إن ك َ
َان َل َك ك َال ٌب ُم َك َّل َب ٌة َفكُل ِمَّا
ك َال ًبا ُم َك َّل َب ًة َف َأفتني يف َصيد َهاَ .ف َق َال الن ّ
َأم َسك َن عَ َلي َك"َ .ق َالَ :ذك ًّيا َأو َغ َري َذك ٍّي؟ َق َالَ " :ن َعم"َ .ق َالَ :فإن َأك ََل من ُه؟ َق َالَ " :وإن َأك ََل من ُه" .
َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهلل َأفتني يف َقوِس؟ َق َال" :كُل َما َر َّدت عَ َلي َك َقو ُس َك" َ .ق َالَ :ذك ًّيا َأو َغ َري َذك ٍّي؟
ب عَ ن َك َما َمل َيض َّل َأو ََتد فيه َأ َث ًرا َغ َري َسهم َك"َ .ق َالَ :أفتني يف
ب عَ نِّي؟ َق َالَ " :وإن َت َغ َّي َ
َق َالَ :وإن َت َغ َّي َ
آن َية امل ُجوس إن اض ُطررنَا إ َلي َهاَ .ق َال" :اغسل َها َوكُل ف َيها" رواه أبو داود( ،)64وأمحم(.)65
-61

جالل الدين السيوطي ،الكوكب الساطع (دار ابن اجلوزي)1431 ،هـ ،ج ،1ص.555

-61

ينظر :ابن عبد الرب ،االستذكار ،ج ،5ص ،314النووي ،رشح النووي عىل ةسل ٍم  ،ج ،4ص.54

-62

يش ،سكن مكة ،وكان ُيرج إىل
َعمرو بن شعيب بن حممد بن عَبد اهلل بن َعمرو بن العاص َأ ُبو إب َراهيم السهمي ال ُق َر ّ
وسعيد بن املسيب وطاوسا ،روى عَن ُه أيوب وابن ُج َريج وعطاء ،يف نفسه ثقة،
الطائف إىل ضيعة لهَ ،سم َع أباه َ
وحديثه حسن .البخاري ،التاريخ الكبري ،ج ،6ص ،342يوسف بن عبد الرمحن املزي ،هتذيب الكامل ،ص،22
ص.51

-63

شعيب بن حممد بن َعبد اهلل بن َعمرو بن العاص القريش السهمي احلجازي ،والد عَ مرو بن شعيب ،وقد ينسب إىل
جده ،يروي عن أبيه حممد ،وسامعه من جده عبد اهلل بن عمرو فيه خالف ،وروى عنه ابنه عمرو بن شعيب ،وذكره
اب ُن ح َّبان يف الثدقات ،ج ،6ص.435

-64

أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق  ،سنن أيب داود ،كتاب الصيد ،باب :يف الصيد (دار الرسالة العاملية،
2115م) ج ،3ص.111

-65

أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،ةسنم أمحم ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبداهلل بن عمرو،
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اجمللد ،65 :العدد3 :

احلكم عىل احلميث :احلديث حسن اإلسناد(.)66
غريب احلميث
الكالب ا ُمل َك َّل َب ُة :ا ُمل َس َّلطة عَ َىل الصيد ،ا ُمل َع ّودة باالصطياد ،ا َّلتي َقد ََض َيت به وا ُمل َك ِّلب،
بالكَرس :صاح ُبها َوا َّلذي َيصطاد َهبا(.)65
ايب( :)62حيتمل وجهني :أحممها :أن يكون أراد ب َّ
الذك ِّي ما
" َذك ًّيا َأو َغ َري َذك ٍّي؟" َق َال اخلَ َّط ُّ
أمسك عليه فأدرك ُه قبل زُ ُهوق نفسه فذكاه يف احللق وال َّل َّبة ،وغري َّ
الذك ِّي ما زَ َه َقت نفسه قبل أن
بالذك ِّي ما َج َر َح ُه الكلب بسنه أو خمالبه فسال دمه وغري َّ
يدرك ُه ،واآلخر :أن يكون أراد َّ
الذك ِّي ما مل
َجي َرح ُه(.)65
" َمل َيض َّل" :أي ما مل ين َتن ويتغري رحي ُه(.)51
أحكام حكام احلميث :ورد يف هذا احلديث عدة أحكام للصيد لكن هذا البحث اقترص عىل ما ُيص
املجوس وهو" َق َالَ :أفتني يف آن َية امل ُجوس إن اض ُطررنَا إ َلي َهاَ .ق َال" :اغسل َها َوكُل ف َيها".
األكل يف آني املجوس  :قال اخلطايب :هذا يف آنية املجوس ومن يذهب مذهبهم يف مس

رقم احلديث( 6525 :مؤسسة الرسالة2111 ،م) ج ،11ص.335
-66

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده األقرب فيه أنه حسن ما مل ُيالف الثقات ،وهنا خمالفة يف قولهَ " :وإن َأك ََل
من ُه" خمالف ملا يف الصحيحني .قال ابن الـملقنَ :ر َوا ُه َأ ُبو َد ُاود بإسنَاد َصحيح .ابن امللقن رساج الدين أبو حفص
عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي ،البمر املنري (الرياض :دار اهلجرة2113 ،م) ج ،5ص.241

-65

ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،1ص.522

-62

أمحد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب اخلطايب أبو سليامن البستي ،نسبة إىل مدينة ُبست من بالد كَا ُبل ،كان حمدثا فقيها
حج ًة صدو ًقا ،له كتاب :غريب احلميث ،وأعالم السنن يف رشح صحيح البخاري ،وةعامل
أديبا شاعرا ُلغَو ًّيا ،كان َّ
السنن يف رشح سنن أيب داود ،وكتاب إصالح غلط املحمثني ،مات سنة326هـ .السبكي ،طبدقات الفدقهاء الشافعي ،
ج ،1ص.465

-65

أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي املعروف باخلطايب ،ةعامل السنن ،ج ،4ص.253

-51

ابن عبد الرب ،االستذكار ،ج ،4ص.252
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بعض النجاسات وكذا من يعتاد أكل اخلنزير ال تستعمل آنيتهم إال بعد إعواز غريها (.)51
احلميث ال َّثالث:
عَن َأيب َثع َل َب َة اخلُ َشن ِّي(َ ،)52ق َالُ :سئ َل َر ُس ُ
ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عَ ن ُقدُ ور املجوسَ ،ف َق َال:
وها َغسالًَ ،واط ُب ُخوا ف َيهاَ ،و َهنَى عَن ك ُِّل َس ُبع ذي نَاب(.)53
َأن ُق َ
احلكم عىل احلميث :صحيح اإلسناد(.)54
غريب احلميث
َأن ُقوها :اإلنقاء :املبالغة يف الغسل والتنظيف(.)55

السن الذي خلف
َس ُب ٌع ُذو نَاب :الس ُب ُع :حيث أطلق اسم لألسد ،وهو كذلك املفرتس ،النَّاب:
ُ
الرباعية مجعه أنياب(َ ،)56ق َال َّ
الس َباع ،ا َّلتي تَعدُ و عَ َىل النَّاس األَ َسدُ َوالنَّم ُر
الشافع ُّيُ :ذو ناب من ِّ
َو ِّ
ب(.)55
ب َو ُيؤك َُل َّ
الض ُب ُع َوال َّثع َل ُ
الذئ ُ

-51

أبو سليامن أمحد بن حممد اخلطايب ،أعالم احلميث (مكة املكرمة :جامعة أم القرى ،مركز البحوث العلمية وإحياء
الرتاث اإلسالمي1522 ،م) ج ،3ص.2151

-52

جرثوم بن الرش بن النرض ،أبو ثعلبة اخلشني ،اختلفوا يف اسمه واسم أبيه ،وهو مشهور بكنيته ،كان ِمن بايع حتت
الشجرة وَضب له بسهمه يوم خيرب ،وأرسله َر ُسول اهلل َص َّىل اهلل َع َليه َو َس َّل َم إىل قومه فأسلموا ،نزل الشام ومات يف
أول إمرة معاوية .وقيل :مات يف إمرة يزيد ،وقيل سنة 55هـ .يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب ،االستيعاب
(بريوت :دار اجليل1552 ،م ) ج ،1ص.265

-53

حممد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،سنن الرتةذي ،باب ما جاء يف االنتفاع بآنية املرشكني،
رقم احلديث( 1561 :مرص :مصطفى البايب احللبي1553 ،م) ط ،2ج ،3ص.121

-54

قال الرتمذيَ :ه َذا َحد ٌ
الوجه ،وكذلك قال األلباين:
ور من َحديث َأيب َثع َل َب َةَ ،و ُرو َي عَن ُه من غَري َه َذا َ
يث َمش ُه ٌ
صحيح .الرتمذي ،سنن الرتةذي ،ج ،3ص.121

-55

ابن اجلوزي ،كشف املشكل ةن حميث الصحيحني ،ج ،4ص. 225

-56

حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلسني ،التنوير رشح اجلاةع الصغري (الرياض :مكتبة دار السالم2111 ،م)
ج ،1ص. 341

-55

أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي ،أحكام الدقرآن (بريوت :دار الكتب العلمية1554 ،م) ج ،4ص.)122
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أحكام احلميث
األول :النَّهي عن األكل يف قدور املجوس تقدم الكالم عليه يف احلديث السابق ضمن آنية املجوس.
َّ
ال َّثاين :النَّ هي عن كل ذي ناب من السباع :واختلفوا هل املراد بالنهى عن أكل كل ذي ناب من
السباع مجيعها أو بعضها (.)52
املطلب الرابع :صيم كلب ،وطري املجوس
عَن َجابر بن عَ بد اهللَ ،ق َالُ " :هنينَا عَ ن َصيد كَلبهمَ ،و َطائرهمَ ،يعني املجوس" رواه
الرتمذي ( ،)55وابن ماجة (.)21
احلكم عىل احلميث :ضعيف اإلسناد (.)21
أحكام احلميث
أكثر أهل العلم َ
طائرا
أكل صيدهم ،املراد أهنم إذا أرسلوا كل ًبا أو ً
قال ابن املنذر ( :)22فكره ُ
مستعارا منهم فإنه صيده حيل ،إال صيد السمك،
فال حيل صيده لنا ،بخالف ما إذا أرسل كل ًبا
ً

-52

عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري تأويل خمتلف احلميث (املكتب اإلسالمي1555 ،م) ،ج ،1ص ،226ابن بطال،
رشح صحيح البخاري ،ج ،5ص.432

-55

الرتمذي ،سنن الرتةذي (بدون ذكر طائرهم) ،أبواب الصيد ،باب :ما جاء يف صيد كلب املجوس ،رقم احلديث:
 ،1466ج ،4ص.65

-21

اب َصيد كَلب املجوسَ ،والكَلب األَس َود ال َبهيم ،رقم
حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ةااه ،كتاب الصيدَ ،ب ُ
احلديث( 3215 :دار الرسالة العاملية2115 ،م) ج ،2ص.1151

-21

فيه احلجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن.

-22

حلاف ُظ ال َع َّ
سابوري الفقيه ،صاحب التّصانيف ،نزيل م ّكة ،صنَّف
ال َم ُة :حممد بن إبراهيم بن املنذر ،أبو َبكر النَّي
ّ
اإل َما ُم ا َ
املبسوط يف الفدقه ،اإلرشاف يف اختالف العلامء ،اإلمجاع ،وكان ع ََىل هناية من معرفة احلديث واالختالف ،وكان جمتهدً ا
َال ُي َق ِّلد أحدً اَ ،سم َع :حممد بن ميمون ،وحممد بن إسامعيل الصائغ ،وعَ ن ُه :أبو بكر ابن املقرئ ،وآخرون .شمس الدين
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقايامز الذهبي تاريخ اإلسالم (دار الغرب اإلسالمي2113 ،م) ج،5
ص.344
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واجلراد ،فإنَّه حيل ألنَّه ال حيتاج إىل ذكاة(.)23
املطلب اخلاةس :ةنع املجوس ةن الزَّ ْةز ََة
َ
عمر قبل موته بسنة
عم األحنف بن قيس إذ جاءنا
جلزء بن
عن ُب َجا َل َة قالُ :
ُ
كتاب َ
معاوية ّ
كنت كاتبا ُ
اقتلوا كل ساحر وفر ُقوا بني ِّ
واهنوهم عن الزمزمة فقتلنا يف يوم َ
ثالثة سواحر
كل ذي حمرم من املجوس
ُ
وفرقنا بني ِّ
السيف
فعرض
فدعاهم
وصنع طعاما كثريا
كل رجل من املجوس وحريم ُه يف كتاب اهلل
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
عمر َ
عىل فخذه فأكلوا ومل يزمز ُموا َ
اجلزية من
أخذ
وقر بغل أو بغلني من الورق ومل يكن ُ
وألقوا َ
َ
هجر
املجوس حتى شهد عبد الرمحن بن عوف أن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أخذها من جموس َ
رواه أبو دواود( ،)24وأمحد(.)25
احلكم عىل احلميث :احلديث صحيح اإلسناد(.)26
غريب احلديث:
الزَّ مزَ َمة ً
لغة :زمزمة املجوس .وأصل الزَّ مزَ َمة الك ََالم ا َّلذي َال يفهم ،وتعني كذلك :اجلامعة من
الناس ،أو اجل َّل ُة م َن اإلبل(.)25
ويف االصطالح :قال اخلطايب :حتريك الشفتني بالكالم ،وقال غريه :هو كالم ال ُع ُلوج وهم
صموت ،بصوت يدار يف اخلياشيم واحللق ال يتحرك فيه اللسان ،وال الشفتانَ ،وك َ
َان للمجوس
أصوات يزمزمون َهبا عند األكل ُي َقال َهلَا الزمزمة(.)22
-23

املسعودي ،اإلرشاف عىل ةذاهب العلامء ،ج ،2ص.455

-24

أبو داود ،سنن أيب دواد  ،كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ،باب :أخذ اجلزية من املجوس ،رقم احلديث ،3143 :ج،3
ص.162

-25

أمحد بن حنبل ،ةسنم أمحم ،مسند عبدالرمحن بن عوف ريض اهلل عنه ،رقم احلديث ،1655 :ج ،3ص.156

-26

رجاله ثقات ،أصله يف البخاري بدون ذكر الزمزمة ،وصححه شعيب األرناؤط ،يف حتقيق :سنن أيب داود ،وكذلك
األلباين .انظر :أبو داود ،سنن أيب داود ،ت :األرناؤط ج ،4ص ،56أبو داود ،سنن ايب دواد ،ج ،3ص.162

-25

انظر :الرازي ،ةدقاييس اللغ  ،ج ،3ص.5

-22

إبراهيم بن يوسف ،ةطالع األنوار عىل صحاح اآلثار ،ج ،3ص.152
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وق َر َبغل لغة :الوق ُر بكَرس ال َواو احلم ُل َو َأك َث ُر َما ُيستَع َم ُل يف محل ال َبغل َواحل َامر ُيريدُ مح َل
َبغل َأو َبغ َلني(.)25
أحكام احلميث
قتل الساحر :روى قتل الساحر عن عمر بن اخلطاب ،وعثامن ،وعبد اهلل بن عمر ،وحذيفة،
وحفصة ،وأيب موسى ،وقيس بن سعد ،ريض اهلل عنهم ،وعن سبعة من التابعني(.)51
التفريق بن املحارم من املجوس ،تقدم.
النهي عن الزمزمة :سبب النهيَ :وإن ََّام هنوا عَ ن َها ألَ َّهنَا ُر َبام ت ََض َّمنت الكفر َأو عيب
ديننَا(.)51
املطلب السادس :كتاب املجوس َّي
عن ابن عباس ريض اهلل عنه ،قال" :إن أهل فارس ملا مات نبيهم كتب هلم إبليس
املجوس َّية" .التخريج :أخرجه أبو داود( )92والبيهقي(.)93
احلكم عىل احلميث :إسناده موقوف ضعيف(.)54

-25

الصحاح تاج اللغ  ،حممد بن حممد اجلزري ابن األثري ،ج ،2ص ،242النهاي يف غريب احلميث واآلثار ،ج،5
ص.213

-51

ابن عبد الرب ،االستذكار ،ج ،2ص.161

-51

ابن اجلوزي ،كشف املشكل ةن حميث الصحيحني ،ج ،1ص.222

-52

أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب اخلراج الفيء واألمارة ،باب :أخذ اجلزية من املجوس ،ج ،3ص ،162رقم احلديث:
.3142

-53

البيهقي ،السنن الكربى للبيهدقي ،كتاب الزكاة ،باب :املجوس أهل كتاب وأخذ اجلزية منهم ج،5ص ،323رقم
احلديث.12662 :

-54

فيه :عمران -وهو ابن داود القطان -ضعفه ابن معني ،والنسائي  ،وأبو داود ،وقال الدارقطني :كان كثري املخالفة
والوهم ،وقال أمحد أرجو أن يكون صالح احلديث .حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،التاريخ الكبري
(حيدر آباد دكن :دائرة املعارف العثامنية) ج ،6ص.425
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غريب احلميث
جموسا
ب هلم إبليس املجوس َّية :أي جعل إبليس املجوس َّية مكان دين نبيهم فصاروا
َك َت َ
ً
بإغواء إبليس هلم بعد أن كانوا عىل دين نبيهم(.)55
أحكام احلميث
احلديث وإن كان موقو ًفا عىل ابن عباس :إال أن ظاهره حتريف دينهم وهو الظاهر من
خالل عقائدهم املخالفة.
حممم صىل اهلل عليه وسلم.
املبحث ال َّثالث :جموس ُأ َّة َّ
األولَ :ة ْن هم جموس هذه األُ َّة ؟
املطلب َّ
الدقمر َّي هم جموس هذه األُ َّة .
ُوس َهذه األُ َّمة :إن
َّبي صىل اهلل عليه وسلم َق َال" :القدر َّية َجم ُ
الدليل :عَن ابن عُ َم َر ،عَ ن الن ّ
وهم".
وهمَ ،وإن َماتُوا َف َال تَش َهدُ ُ
َمر ُضوا َف َال َت ُعو ُد ُ
أخرجه أبو داود( ،)56واحلاكم( ،)55والبيهقي(.)52
احلكم عىل احلميث :السند ضعيف (.)55

-55

العظيم آبادي ،عون املعبود ،ج ،2ص.213

-56

أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب السنة ،باب :باب يف القدر ،رقم احلديث ،4651 :ج ،4ص.222

-55

أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد ،املستمرك عىل الصحيحني ،كتاب اإليامن ،باب :وأما حديث مسعر،
رقم احلديث( 226 :بريوت :دار الكتب العلمية1551 ،م) ج ،1ص.155

-52

البيهقي ،سنن البيهدقي  ،كتاب الشهادات ،باب :ما ترد به شبهة أهل األهواء ،رقم احلديث ،21265 :ج،11
ص.342

-55

صح سامع أيب حازم ،من ابن عمر ومل ُيرجاه وشاهده،
قال احلاكم  :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،إن َّ
ووافقه الذهبي يف التلخيص  ،قال املنذري :هذا منقطع ،أبو حازم سلمة بن دينار مل يسمع من ابن عمر .وذكره اإلمام
اجلوزي يف العلل املتناهي  ،والسيوطي يف الآللئ املصنوع  .احلاكم ،املستمرك عىل الصحيحني ج ،1ص ،155أمحد
بن حنبل ،ةسنم أمحم :حتقيق شاكر ،ج ،5ص.125
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سبب تسمي الدقمر َّي جموس
قال اإلمام البيهقي( :)111الدليل عىل أن القدر َّية جموس هذه األُ َّمة إن املجوس قالت :خلق
اهلل بعض هذه األعراض دون بعض ،خلق النَّور ومل ُيلق الظلمة ،وقالت القدر َّية :خلق اهلل بعض
األعراض دون بعض ،خلق صوت الرعد ومل ُيلق صوت املقدح وقالت املجوس :إن اهلل مل ُيلق
اجلهل والنسيان ،وقال القدر َّية :إن اهلل مل ُيلق احلفظ والعلم والعمل ،وقالت املجوس :إن اهلل ال
َّ
وجل :ﭽﰀ ﰁ ﰂﭼ( ،)111وﭽ ﯝ ﯞ
يضل أحدا وقالت القدر َّية مثله وقد قال اهلل عزَّ
ﯟﯠﭼ( )112قال الشيخ رمحه اهلل" :وإنام سامهم جموسا هلذه املعاين أو بعضها وأضافهم مع ذلك إىل
األُ َّمة (.)113
وقال كذلك :وإنام سموا قدرية؛ ألهنم أثبتوا القدر ألنفسهم ،ونفوه عن اهلل سبحانه
وتعاىل ،ونفوا عنه خلق أفعاهلم وأثبتوه ألنفسهم فصاروا بإضافة بعض اخللق إليه دون بعض
ُم َضاهني للمجوس يف قوهلم باألصلني النور والظلمة وأن اخلري من فعل النور والرش من فعل
الظلمة(.)114
و َق َال شيخ اإلس َالم ابن تَيمية( :)115والقدر َّية ال َّثانية املجوس َّية ا َّلذين جي َع ُل َ
رشكَاء يف
ون هلل ُ َ
-111

دي أبو بكر البيهقي ،صاحب
رسوجر ّ
اإلمام احلافظ العالمة شيخ خراسان أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى ا ُ
خل َ
كتاب السنن الكبري ،والسنن الصغري ،ودالئل النبوة ،وكتاب األدب وغري ذلك ،كان مولده سنة 324هـ ،وتويف
بنيسابور يف عارش مجادى األوىل من سنة 452هـ ،ونقل تابوته إىل بيهق .انظر :التدقييم ملعرف رواة السنن واألسانيم،
السبكي ،طبدقات الشافعي  ،ج ،1ص.221

-111

سورة الرعد ،اآلية.25 :

-112

سورة هود ،اآلية.34 :

-113

البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،11ص.345

-114

أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي ،االعتدقاد (بريوت :دار اآلفاق اجلديدة1411 ،هـ) ج ،1ص.236

-115

احل َّج ُة َفريدُ ال َعرص أبو ال َع َّباس َأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب ال َقاسم
احلاف ُظ ُ
اإل َما ُم ال َع َّال َم ُة َ
ابن حممد بن تَيمية احلَ َّراين ،اإل َمام املجمع عىل َفضله ونبله َودينه َق َر َأ الفقه وبرع فيه والعربية َواألُ ُصول َومهر يف علمي
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الرش(.)116
ون هلل ُرشكَاء يف ع َبا َدته َف َي ُقو ُل َ
األول َ
خلري غري َخالق َّ
ون َخالق ا َ
خلقه ك ََام جعل َّ

َ

ّ

وقال ابن بطال( :)115لذلك سميت القدر َّية :جموس هذه األُ َّمة لقوهلا بخالقني مثل ما قالته
املجوس من اعتبارها ألرباب من الشمس والقمر والنور ،والنار والظلمة ،كل عىل اختياره ،وقد
نص اهلل سبحانه وتعاىل عىل إبطال قول القدر َّية لعلمه بضاللتهم ليهدي بذلك أهل سنته فقال:
ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ(.)115()112
ُ
ةسائل التشابه بني الدقمر َّي واملجوس
تبني لنا مسائل:
ِما سبق َّ
األوىل :خلق اهلل بعض األعراض دون بعض ،مثل :خلق اهلل صوت الرعد ومل ُيلق
صوت املقدح.
ال َّثاني  :ألهنم أثبتوا القدر ألنفسهم ،ونفوه عن اهلل سبحانه وتعاىل.
ال َّثالث  :نفوا عن اهلل خلق أفعاهلم وأهنم ُيلقوهنا.
وهذه املسائل ضاهوا املجوس يف قوهلم باألصلني النور والظلمة ،وأن اخلري من فعل النور

التَّفسري واحلَديث ،ولد بحران سنة661هـ ،وحتولوا إىل دمشق سنة 65هـ ،فسمع من ابن عبد الدائم ،وابن أيب اليرس،
وخلق كثري ،وعني بالرواية ،وسمع الكتب واملسند واملعجم الكبري ،سمعت مجلة من مصنفاته وجزء ابن عرفة ،وغري
ذلك ،وكانت وفاته يف العرشين من شهر ذي القعدة سنة 522هـ ،مسجونا بقاعة من قلعة دمشق ،وشيعه أمم ال
حيصون .انظر :شمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن يوسف الدمشقي احلنبيل ،العدقود المري ةن ةناقب
شيخ اإلسالم أمحم بن تيمي (بريوت :دار الكتاب العريب) ج ،1ص.24
-116

عبيد اهلل بن حممد بن بطة ،اإلبان الكربى ،ج ،3ص.163

-115

بي ،ك َ
َان من أهل العلم واملعرفة والفهم ،مليح اخلط حسن
عيل بن َخ َلف بن عبد امللك بن ب َّطال ،أبو احلسن ال ُقر ُط ّ
ّ
ي يف عدَّ ة جملدات َو َر َوا ُه النَّاس عَ ن ُهَ ،وت ِّ
ُويف سنة 445هـ.
َّ
الضبط ،عني باحلَديث العنَا َية التَّا َّمة َورشح َصحيح ال ُب َخار ّ
الذهبي ،تاريخ اإلسالم ج ،5ص.541

-112

سورة الصافات ،اآلية.56 :

-115

عيل بن َخ َلف بن بطال ،رشح البخاري ،ج ،11ص.252
ّ
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والرش من فعل الظلمة.
أحكام احلميث
النهي عن عيادة مرىض القدر َّية ،واتباع جنائزهم ،وهذا النهي حممول عىل الزجر والتغليظ ،وتقبيح
الص َّحة َوا َملغف َرة ،وألن عيادة
اعتقادهم عىل قول من مل حيكم بكفرهم ،الستلزام َذلك الدُّ عَاء َهلُم ب ِّ
املريض واتباع اجلنائز تعترب من حقوق األخوة اإلسالمية فكان البد من تأديبهم ،ومعاملتهم باجلفاء
وترك املؤاخاة والصفاء (.)111
احلميث ال َّثاين
ُوس َهذه األُ َّمة
ُوس َو َجم ُ
عن حذيفة ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :لك ُِّل ُأ َّمة َجم ٌ
ين َي ُقو ُل َ
وهمَ ،و ُهم
ون َال َقدَ َرَ ،من َم َ
ات من ُهم َف َال تَش َهدُ وا َجنَازَ َت ُهَ ،و َمن َمر َض من ُهم َف َال َت ُعو ُد ُ
ا َّلذ َ
شي َع ُة الدَّ َّجالَ ،و َح ٌّق عَ َىل اهلل َأن ُيلح َق ُهم بالدَّ َّجال" رواه أبو داود( ،)111وأمحد( ،)112والطرباين(،)113
والبيهقي(.)114
احلكم عىل السنم :السند ضعيف (.)115
غريب احلميث
قة م َن النَّاس (.)116
ُ
الشي َعة الفر ُ
وأصل ِّ
وأنصاره.
شي َع ُة الدَّ َّجالَ :أي أولياؤُ ه
ُ
-111

مال عيل القاري ،ةرقاة املفاتيح ،ج ،1ص ،)122حممد بن إسامعيل ،التنوير رشح اجلاةع الصغري ،ج ،4ص.112

-111

أبو داود ،سنن أيب داود ،كتاب السنة ،باب :يف القدر ،رقم احلديث ،4652 :ج ،4ص.222

-112

أمحد بن حنبل ،ةسنم أمحم ،مسند عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،رقم احلديث ،5524 :ج ،5ص.415

-113

سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرباين ،ةسنم الشاةيني  ،ما انتهى إلينا من مسند عطاء بن ميرسة
اخلراساين وميرسة يكنى أبا مسلم (بريوت :مؤسسة الرسالة1524 ،م) رقم احلديث ،2432 :ج ،3ص.343

-114

البيهقي ،الدقضاء والدقمر ،باب ما ورد من التشديد عىل من ّ
كذب بالقدر ،رقم احلديث ،412 :ج ،1ص.222

-115

فيه :عمر موىل غُف َرة -وهو ابن عبد اهلل املدين -ضعيف ،وقد اضطرب يف إسناده ،والرجل من األنصار جمهول ،وقد
روي من طرق أخرى كلها ضعيفة ،وقد ضعفه شعيب األرنؤوط ،وأمحد شاكر وذكره ابن اجلوزي يف العلل املتناهي .
أمحد بن حنبل ،ةسنم أمحم ت :شاكر ،ج ،5ص ،125أبو داود ،سنن أيب داود ،ت :األرنؤوط ،ج ،5ص.55
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أحكام احلميث :تقدمت يف احلديث السابق.
اخلامت :
رب العاملني ،امللك احلق املبني ،جامع الناس ليوم الدين ،احلمد هلل الذي عزَّ
احلمد هلل ِّ
وذل ُّ
فارتفع ،وعال فامتنعَّ ،
كل يشء لعظمته وخضع ،أ َّما بعد :فقد وصلنا إىل هناية هذا البحث،
َّ
وجل القبول ،نردف ما فيه من نتائج وهي كام ييل:
الذي نسأل اهلل عزَّ


املجوس َّية دين من األديان السابقة هلا كتب ساموية دخلها التحريف كام دخل غريها من
الدِّ يانات.



َّ
أن التعايش مع اآلخر ،ال يعني إقراره عىل كفره ،ولكن دليل عىل عظمة اإلسالم بشموله
للتعايش مع كل األديان ،والطوائف.



املسلم البد َّ
أن يعتز بدينه ،ويعمل بأحكامه يف كل زمان ومكان.



إفراد اهلل تعاىل باخللق واألمر يعترب هو التوحيد وخالفه رشك.



ٌ
ٌ
موضوعة.
ضعيفة أو
أغلب األحاديث التي حتدثت عن جموس هذه األُ َّمة

-116

ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،2ص.155
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