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قواعد النشر
مجلةةا عةماةةا احمةةة مودةةد مةة( لةةاوا احل ة موا ةالالةةو الشةةرعوان ا ةةا علدوةةا مو دةةا
ُ
عدةاة البوث الالمي مةلجةماا .تانى منشر البووث الالدوا فق الضوامط اآل وا :
ا
أول  :يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًاملجلةً ً:
ً
 -1أن يتسم مةألصةلا االمتكة

ةةد عةة(

الجدة الالدوا املنهجوا ل ما اال جةه .

 -2أن يلتز مةملنةهج األا ات الولةئل الالدوا املاتبرة في مجةله .
ً
 -3أن يكون البوث اقوقة في التوثوق التخر ج .
 -4أن يتسم مةلس ما اللغو ا .
 -5أال يكون قد لبق نشره .
ً
 -6أال يكون مست م( موث أ لةلا أ كتةب لواء أكةن ذلك للبةحث نفسه أ لغيره .

ا
ثانياًً:يشترطًعندًتقديمًالبحثً ًً :
-1

ً
ً
ً
أن يق ة ةةد البةح ة ةةث لب ة ةةة منش ة ةةره مش ة ةةفوعة اس ة ةةير ه الوا واةمخت ة ةةرةن ق ة ةرا ا يتض ة ةةد(
ً
ً
امت ك البةحث لحقوق املل وا الف ر ا للبوث كةم التزامة ااد نشر البوةةث ال ااةةد
موافقا خطوا م( هوئا التور ر .

-2

أال ز د صفوةت البوث ع( ة60ن صفوا مقةس ةA4ن .

-3

أن يكةةون مةةنط املةةتن ة 17ن  Traditional Arabicالهةةوامب مةةنط ة13ن أن يك ةةون
بةعد املسةفةت مين األلطر ة مفران .

-4

يقد البةحةةث ثة ث نطةةع مطبوعةةا مةة( البوةةث مةةن ملعةةي مةةةللغتين الار وةةا احنجليزيةةا ال
ز د كلدة ه ع( مةئتي كلدا أ صفوا احدة ..
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ا
ثالثاً:التوثيقً ًً :
 -1وضن هوامب كل صفوا ألفلهة على حدة .
 -2ثبت امل ةا املراعن في فهرس يلحق مآخر البوث .
 - 3وضن ندةذج م( صو ال تةب املعطوط املحقق في مكةنهة املنةلب .
 - 4رفق عدون ال و الرلومةت املتالقا مةلبوث على أن كون اضحا علوا .
ا
رابعا ًاا  :عنةةد ا ألةةدةء األعة فةةي مةةتن البوةةث أ الد الةةا ةةوكر لةةنا الوفةةةة مةلتةةة الهجةةر ذا ةكةةن
ََ
الالم متوفى .
ا
خامسا ًاا  :عنةةد ا األعة األعنبوةةا فةةي مةةتن البوةةث أ الد الةةا ففنهةةة تةةب موةةر عر وةةا وضةةن مةةين
ً
قولين مور ال ونوا من االكتفةء موكر االلم كةم عند اه أل ل مرة .
ا َّ
سادسا  ُ :و م البووث املقدما للنشر في املجلا م( قبل اثنين م( املح دين على األقل.
ً

ا ُ
سابعا  :تاةا البووث مادلا على ألطوانا مدمجا  CDأ رلل على البريد احل تر ني للدجلا .
ً
ا
ثامنا  :ال تاةا البووث لى أصحةبهة عند عد قبولهة للنشر .
ً
تاسعاًاُ :ياطى البةحث نطعتين م( املجلا عشر مست ت م( موثه .
عنوانًاملجلةً ًً :
عدون املرال ت مةلم ئيس ور ر مجلا الالو الشرعوا
الر ةض  -11432ص ب 5701
هة ف  - 2582051 :نةلوخ ة فةكس ن 2590261

www. imamu.edu.sa
E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa
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جامعة الكويت
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ملخص الدراسة:
تعرض هذا البحث إىل أحد أئمة القراءات ،عُرف اببن شنبوذ  ،له انسالك يف سلك
القول ابلشاذ من القراءات ،متضلع يف الفن  ،منهمك يف القراءة واإلقراء  ،رافع راية جواز
القراءة ابلشاذ  ،صادح هبا وصادع.
شيخ فاضل وعامل عامل ،ذو عفة وداينة وغناء نفس  ،تتبعت سريته وبينت من حيث
اإلمجال طرقه وروايته ،ووضحت شيئاً من قراءاته اليت اشتهر هبا يف املتواتر والشاذ  ،وعرضت
عالقته ببعض أئمة القراءات أبسلوب علمي  ،معتمد على أشهر املصنفات املتقدمة واملتأخرة
اليت أفردت الكالم عليه أو أشارت إىل ما ذهب إليه  ،فعكفت على استخراج الفوائد املتعلقة
به من صياصيها  ،وسطرت أعز الدقائق بنواصيها .
ويهدف البحث إىل إظهار عناية اإلمام ابن شنبوذ ابلقراءات املتواترة والشاذة  ،وحال
الناس يف زمانه معه ،وذكر البعض من األمثلة والرواايت اليت انفرد هبا  ،مقسماً البحث إىل
مخسة مباحث وخامتة متثلت أبهم نتائجه  ،واليت منها  :أن ابن شنبوذ انفرد برواية أحرف مل
يشاركه فيها غريه يف املتواتر وغري املتواتر من القراءات  ،ومتيزه ابلرواية عن ابن حميصن وقنبل .
الكلمات املفتاحية( :إمام ،ابن شنبوذ ،القراءات ،رواايت ،طرق ،متواترة ،شاذة ،انفرادات) .

Imam Ebin Shanbouz & His Efforts in the Science of Quran Readings
Dr. Mohamed Falah Esmael Mendkar
Interpretation & Hadith Division - Interpretation & Hadith Division
Kuwait University
Abstract :
This study is meant to discuss one of the Holy Quran Readings Imams whose
name is “ Ebin Shanbouz “ and who is involved in the field of “ Holy Quran Queer
Readings “ . He is proficient in art. He engaged intensively in the Holy Quran
readings and recitation, holding up tightly the banner of the permissibility of Holy
Quran Queer Readings, and promoter and defender of the same.
Ebin Shanbouz is a good sheik, active scholar, virtuous, religious, and selfesteem. I traced his life history, shedding light on his works, narration, explaining
some of his famous readings in continuously recurrent Hadith and abnormal. I
further pinpointed his relationship with some of Holy Quran Readings Imams in
a scientific method based on the most famous earlier and later works exclusively
indicating his objectives devoting my self to reveal the advantages associated
with his works and forelocks .
The study aims to disclose the Imam ; Ebin Shanbouz interest in the Holy
Quran continuously recurrent and queer readings as well as the people’s
circumstances during his life time quoting some unique examples and narrations
which were confined to him exclusively .
The study is divided into five parts and a conclusion. It represented in the most
significant findings among which is that “Ebin Shanbouz “ unique narration to
Holy Quran recurrent and nonrecurrent readings as well as his narration about Ebin
Muheisen & Qunbul.

key words: (Imam, Ebin Shanbouz , Readings . Narrations , Methods , Recurrent
, Indication , Unique .)

مقدمة
احلمد هلل الذي اصطفى من عباده فئاماً ،وجعلهم للمتقني إماماً ،وأهلمهم
العناية بكتابه ،والصالة والسالم على سيدان حممدا سرمداً ودواماً ،وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
وبعد :فقد أوقفين أحد األساتذة من القراء أمام جنم سيّار من جنوم
أحل يف رحاب علم العلم ومناره ،ومقتبس
القراءات ،حااثً ّإايي أن أذهب و ّ
فن القرآن وقراءاته يف عصره ،اإلمام ابن شنبوذ ،شيخ
الفضل ومستناره يف ّ
اإلقراء ابلعراق ،وأحد فرسان القراءات املتواترة املختصة ابلرواية عن اإلمام
قنبل( )1أصالة ،وغريه من رواة التواتر.
الفن ابلقراءة
القراء وأهل ّ
ليس هذا فحسب ،بل هو ذو رتبة شاخمة بني ّ
الشاذة( ،)2سواء أكان ابلرواية والنقل بطرق صحيحة عن ابن ُحميصن( ،)3يف
زمانه ،أم ابنفراده ابلشاذ الذي استتيب من أجله ،وأوقف على قيله فيه)4(.
( )1ستأيت ترمجته يف املبحث األول.
( )2قال ابن اجلزري " :كل قراءة وافقت العربية مطلقاً ،ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو تقديراً،
وتواتر نقلها هذه القراءة املتواترة املقطوع هبا ،وكل ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم فهذه
القراءات تسمى اليوم :شاذة ،لكوهنا شذت عن رسم املصحف اجملمع عليه ،وإن كان إسنادها
صحيحاً ،فال جتوز القراءة هبا ال يف الصالة وال يف غريها " ،ينظر :منجد املقرئني ومرشد الطالبني،
لإلمام ابن اجلزري ،ص .82 ،76
( )3ستأيت ترمجته يف املبحث الرابع.
( )4قال ابن اجلزري يف كتابه منجد املقرئني ،ص  " :83واتفق فقهاء بغداد على أتديب اإلمام ابن
شنبوذ واستتابته على قراءته وإقرائه الشاذ".
جملة العلوم الشرعية
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فرأيت أنه مجع بني نور املتواتر واإلحاطة أبصوله وفرشه ،وبني إبداعه ابلقدر
العايل ابلشاذ وجواز القراءة واإلقراء به الذي غلط بتجويزه.
در علمه وفضله وطرقه الوافرة يف القراءات بصورة جمملة
أحتسى ّ
فشرعت ّ
يسر هللا يل ،وبقدر ما وضعت نفسي وقلمي يف ركابه ،وفق شرط
على ما ّ
قل من
الكتابة يف البحوث التحكيمية كما ال خيفى ،فالبحث مبا ُسطّر عنه ّ
جل ،وغيض من فيض.
ّ
وصريت شغلي يف صفاء سريته ،والوقوف على شيء من علمه ونبوغه
ّ
وفائق رواايته ،وعلى عالّته املذكورة عنه بشهرته ابلقراءة ابلشاذ ،إال أ ّن جاهه
الفن وانتشار صيته املبهر ،املتلبس بسن السمت والسرية
الكبري بني جهابذة ّ
فالتأدب مع
والسريرة يشفع له جانب البوح ابلشاذ أمام املتواتر وإصراره عليهّ ،
مر آرائهم حمبوب.
علماء القرآن والقراءات مطلوب ،والصرب على ّ
وأعلم أ ّن القصور من شأين واخلطأ من طبعي ،وأرجو من هللا أن أكون ممّن
وفقت وأصبت فيما كتبت ،فإن كان كذلك فهو من فضل هللا ومنّته ،وإن
أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ،وأسأله تعاىل العفو والغفران.
أمهية املوضوع:

يعول عليهم
تنبع أمهية هذا املوضوع من أ ّن ابن شن بُوذ يع ّده العلماء ممن ّ
فن القراءات ،السيما وأ ّن ابن اجلزري ع ّده من أوائل الطبقة األوىل يف سرد
يف ّ
مشاهري من قرأ ابلعشر وأقرأ يف األمصار( ،)1كما أ ّن له انفرادات يف ابب

( )1ينظر :منجد املقرئني ،ص .114-113
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اإلمام ابن َشنَـبُو ْذ (ت328:هـ) وجهوده يف علم القراءات
د .حممد فالح إمساعيل مندكار

جوز القراءة هبا ،مما ُُيفز الباحثني من ذوي االختصاص
القراءات الشاذة واليت ّ
توضيح سريته وشهرته يف علم القراءات ،واإلشارة إىل طرقه ورواايته.

أسباب اختيار املوضوع:
 -1علم القراءات ميدان رحب للدراسة والبحث ،وطريق عظيم خلدمة القرآن،
وإحياء لذكرى القراء الذين نشروا هذا العلم يف اآلفاق.
 -2رغبة الباحث يف معرفة سرية اإلمام ابن شنبوذ ،وحاله مع علم القراءات
صحيحها وشاذها ،وما قاله الناس فيه.
 -3اإلحاطة قدر اإلمكان بطرقه ورواايته ،السيما ما انفرد به من القراءات
املتواترة والشاذة.
 -4إحياء ذكرى علماء القراءات وجهابذهتم ،من خالل البحث يف ترامجهم،
وبذل اجلهد يف استخراج مادة علمية من أمهات الكتب تنفع طالب العلم
وتنمي قدراته البحثية يف جمال ختصصه.
وتوسع آفاقه العلميةّ ،
 -5هذا املوضوع خبطته املرسومة جديد يف اببه ،وكلما كان موضوع البحث
جديداً بقدر ما يعطي الباحث دفعة جيدة من اجل ّد والتعمق يف املادة العلمية.
 -6اإلسهام ولو جبزء يسري يف إخراج تراث ابن شنبوذ يف علم القراءات ،كي تراه
أعني الباحثني املتخصصني.
أهداف البحث:

 -1الوقوف على سرية اإلمام ابن شنبوذ ،وإبراز مكانته العلمية ،وخباصة يف علم
القراءات.
 -2إظهار عناية اإلمام ابن شنبوذ ابلقراءات املتواترة والشاذة.
جملة العلوم الشرعية
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 -3استعراض شيء من الرواايت اليت انفرد هبا ،سواء أكانت متواترة أم شاذة.
 -4بيان عالقته ببعض أئمة القراءات يف عصره ،وحاهلم معه ّإابن جتويزه القراءة
ابلشاذة وخمالفته اإلمجاع.

الدراسات السابقة:

املختصني
من خالل اطالعي يف مصادر القراءات وسؤال بعض الباحثني
ّ
حول اإلمام ابن شنبوذ ،وقفت على بث منشور يف جملة كلية اآلداب جبامعة
بغداد ،العدد ،)102( :للباحث الدكتور /سامي املاضي ،حتت عنوان( :ابن
شنبوذ ومظاهر قراءته بني القراءات القرآنية).
ترجم الباحث البن شنبوذ إمجاالً ،دون التعرض لشيوخه ،وتالمذته ،ومكانته
العلمية استقالالً ،وتطرق إىل التعريف ابلقراءة الشاذة ،مث تناول بقية البحث عن
أصول قراءة ابن شنبوذ؛ فيما يتعلق بباب اإلدغام وابب اهلمز يف كلمة ويف
كلمتني ،مث ابب اإلمالة وايءات اإلضافة ،وايءات الزوائد ،والوقف على مرسوم
اخلط.
أما هذا البحث فورد مغايراً لصنيع الدكتور سامي املاضي ،من حيث عرض
املباحث واملطالب وطريقة تقسيمها ،إضافة إىل أنه مل يتعرض لبيان طرق ابن
شنبوذ ،وقراءاته املتواترة والشاذة ،وما استتيب عليها ،سوى بعض املثل اليت
استشهد هبا الدكتور سامي يف بثه حتت عنوان( :خمالفة ابن شنبوذ لرسم
املصحف).
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مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث يف أ ّن احلديث عن ابن شنبوذ ذو شجون ،وابألخص
ما يتعلق ابلطرق والرواايت الكثرية ،متع ّدد الفوائد والفرائد ،فكان هذا البحث
حماولة إبذن هللا تعاىل جبمع أهم أطرافه ،والوقوف على شوارده وفوائده ،وبيان
جهوده يف ابب القراءات ابختصار غري خمل.

حدود البحث:
سيتناول هذا البحث ترمجة خمتصرة لإلمام ابن شنبوذ ،والتعرض ألهم طرقه
ورواايته اليت انفرد هبا يف القراءات املتواترة ومثلها يف القراءات الشاذة ،وذلك من
خالل األمثلة املوضحة يف ثنااي البحث ،ابلنظر يف املصادر اليت أشارت إليه.

خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل مقدمة ومخسة مباحث وخامتة وفهارس.
أما املقدمة فحوت أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،وأهداف البحث،
والدراسات السابقة ،ومشكلة البحث ،وحدوده ،وخطة البحث.
وأما املباحث فعلى النحو اآليت:

املبحث األول :التعريف ابإلمام ابن شنبوذ ،وحتته مخسة مطالب:
املطلب األول :امسه ونسبه.
املطلب الثاين :شيوخه.

املطلب الثالث :تالمذته.

املطلب الرابع :أهم مؤلفاته.
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املطلب اخلامس :مكانته العلمية.

املبحث الثاين :طرقه وأسانيده.

املبحث الثالث :عالقته اببن جماهد.

املبحث الرابع :عالقته ابلقراءات األربع الشواذ الزائدة على العشرة.

املبحث اخلامس :الرواايت اليت انفرد هبا ابن شنبوذ ،وحتته أربعة مطالب:

املطلب األول :الرواايت املتواترة اليت انفرد هبا ابن شنبوذ عن مجيع الرواة
من القراء العشرة وتلقاها أهل األداء ابلقبول.

املطلب الثاين :ما انفرد به ابن شنبوذ عن غريه من الرواة الذين شاركوه يف
الرواية عن قنبل وتلقاها أهل األداء ابلقبول.

املطلب الثالث :ما انفرد به ابن شنبوذ مما رده عليه أهل األداء ملخالفته

املنصوص عليه عن أئمة القراءة.

املطلب الرابع :ما انفرد به ابن شنبوذ من القراءات الشاذة اليت استتيب
عليها.

وأخرياً :خامتة البحث ،وتضمنت أهم النتائج اليت توصلت إليها ،سارداً
بعدها فهرس املصادر واملراجع.
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املبحث األول :التعريف ابإلمام ابن َشنَـبُو ْذ
املطلب األول :امسه ونسبه

هو حممد بن أمحد بن أيوب الصلت بن شنبوذ البغدادي ،أبو احلسن،
عول
املقرئ املعروف أبيب شنبوذ ،شيخ اإلقراء ابلعراق ،أستاذ كبري ،وأحد من يُ ّ
رحالة يف طلب العلم ،مع الثقة واخلري والصالح وقوة احلفظ.
عليه يف هذا الفنّ ،
ح ّدث عن خلق كثري من شيوخ الشام ومصر ،وروى عنه أبو بكر بن
شاذان ،وحممد بن إسحاق القطيعي ،وأبو حفص بن شاهني ،وغريهم.
كان إمام صدوقاً ،أميناً متصوانً ،كبري القدر ،اعتمده أبو عمرو الداين
(ت 444:ه ) ،والكبار وثوقاً بنقله ،وختري لنفسه حروفاً من شواذ القراءات
ختالف اإلمجاع يقرأ هبا يف احملراب ،حىت عظم أمره وف ُحش وأنكره الناس،
وصنف ابن األنباري (ت 577:ه ) وغريه كتباً يف الرد عليه.
قُبض عليه أبمر من السلطان يف يوم السبت سنة ( 323ه ) ،لست خلون
ومحل إىل دار الوزير حممد بن علي بن مقله (ت 338:ه )،
من ربيع اآلخرُ ،
وأحضر القضاة والفقهاء والقراء ،وانظره بضرهتم ،فأقام على ما ذُكر عنه
ونصره ،واستنزله الوزير عن ذلك ،فأىب أن ينزل عنه أو يرجع عما يقرأ به من
هذه الشواذ املنكرة؛ اليت تزيد على املصحف وختالفه ،فأنكر ذلك مجيع من
حضر اجمللس ،وأشاروا بعقوبته ومعاملته مما يضطره إىل الرجوع ،فأمر بتجريده
وضربه ابلدرة على قفاه ،فلم يصرب واستغاث وأذعن ابلرجوع والتوبة ،فخلّي
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عنه ،وأعيدت إليه ثيابه ،واستتيب وكتب عليه كتاابً بتوبته ،تويف يف شهر صفر
سنة مثان وعشرين وثالمثائة ( 328ه ))1(.
واختلف أهل اللغة يف ضبط لفظة (شنبوذ) ،واألشهر بفتح الشني والنون
وضم الباء وسكون الذال (شن بُوذ) ،وبه يعرف ،وذكر عن البعض بتشديد
النون( ،شنَّبوذ))2(.
ُ

املطلب الثاين :شيوخه
أخذ اإلمام ابن شنبوذ العلم يف القراءة على عدد كبري من القراء ،من
أشهرهم:
 -1قنبل ،حممد بن عبدالرمحن املخزومي ،أبو عمر املكي ،ولد سنة مخس
ي (ت 250:ه ) ،وانتهت إليه رايسة
وتسعني ومائة ،أخذ القراءة عن ّ
البز ّ
اإلقراء ابحلجاز ،قرأ عليه خلق كثري ،منهم :أبو بكر بن جماهد (ت324:
ه ) ،وأبو احلسن بن شنبوذ ،ورحل إليه الناس من األقطار ،تويف سنة إحدى
وتسعني ومائتني عن ست وتسعني سنة)3(.

( )1ينظر :حجة القراءات أليب زرعة ،ص  ،68معرفة القراء الكبار للذهيب ،276/1 ،اتريخ بغداد،
 ،280/1غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري ،52/2 ،سري أعالم النبالء-264/15 ،
 ،266الوايف ابلوفيات ،28/2 ،وفيات األعيان.299/4 ،
( )2ينظر :اتج العروس ،432 ،431/9 ،القاموس احمليط ،مادةَ( :شذ ) ،ص .335
( )3ينظر :معرفة القراء الكبار ،230/1 ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،165/2 ،سري أعالم النبالء،
.84/14
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 -2أمحد بن حممد الرشديين ،أبو جعفر املصري ،قرأ على أمحد بن صاحل،
ومسع احلروف من ُيىي بن سليمان اجلعفي ،وقرأ عليه حممد بن أمحد بن
شنبوذ)1(.
 -3هارون بن موسى األخفش ،أبو عبدهللا التغليب ،ولد سنة ( 200ه ) ،شيخ
املقرئني بدمشق يف زمانه ،تال عليه ابن شنبوذ ،قرأ على ابن ذكوان ،وأخذ
احلروف عن هشام بن عمار ،رحل إليه الطلبة من األقطار إلتقانه وتبحره،
وارحتل إليه املقرئون ،صنف كتااب يف القراءات والعربية( ،ت 292 :ه ))2(.
ً
 -4إدريس بن عبدالكرمي احلداد ،مقرئ العراقُ ،سئل عنه الدارقطين فقال :ثقة
وفوق الثقة بدرجة ،أبو احلسن البغدادي ،روى عن أمحد بن حنبل ،وُيىي
ورحل إليه من البالد إلتقانه وعلو إسناده( ،ت:
بن معني ،وأقرأ الناسُ ،
 292ه ))3(.
الرقي ،روى القراءة عرضاً على عمر بن شيبة ،وروى
 -5عبدهللا بن سليمان ّ
عنه القراءة عرضا أبو احلسن ابن شنبوذ)4(.
ً
 -6أبو بكر حممد بن شاذان اجلوهري ،قرأ على خالّد بن خالد ،وقرأ عليه
ابن شنبوذ ،ووثقه الدارقطين( ،ت 286 :ه ))5(.
( )1ينظر :غاية النهاية .109/1
( )2ينظر :طبقات املفسرين للدوادي ،347/2 ،معرفة القراء الكبار ،247/1 ،سري أعالم النبالء،
.566/13
( )3ينظر :مرآة اجلنان ،220/2 ،النجوم الزاهرة ،157/2 ،سري أعالم النبالء.44/14 ،
( )4ينظر :غاية النهاية.421/1 ،
( )5ينظر :اتريخ بغداد ،353/5 ،غاية النهاية ،152/2 ،معرفة القراء الكبار.255/1 ،
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 -7أبو جعفر حممد بن سنان الشيزري القاضي ،قرأ على عيسى بن سليمان
صاحب الكسائي ،وقرأ عليه أبو احلسن بن شنبوذ ،وح ّدث عنه أبو القاسم
الطرباين( ،ت 293 :ه ))1(.
 -8إمساعيل بن عبدهللا النحاس ،مقرئ الداير املصرية ،تص ّدر لإلقراء مدة ،فقرأ
عليه خلق إلتقانه وحتريره ،وقرأ عليه أبو احلسن بن شنبوذ( ،ت283 :ه ))2(.
 -9بكر بن سهل الدمياطي ،أبو حممد اهلاَشي ،احمل ّدث املفسر املقرئ ،قرأ
عليه أبو احلسن بن شنبوذ( ،ت 287 :ه ))3(.
املؤدب ،عرض على اإلمام قالون ،وقرأ عليه ابن
 -10سامل بن هارون ّ
شنبوذ)4(.
***

( )1ينظر :معرفة القراء الكبار ،260/1 ،غاية النهاية ،150/2 ،اتريخ مدينة دمشق.)151 – 150/53 ،
( )2ينظر :الوايف ابلوفيات ،146/9 ،غاية النهاية.165/1 ،
( )3ينظر :طبقات املفسرين للداودي ،117/1 ،سري أعالم النبالء.425/13 ،
( )4ينظر :غاية النهاية.301/1 ،
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املطلب الثالث :تالمذته
قرأ على اإلمام ابن شنبوذ خلق كثري ،من أبرزهم:
 -1حممد بن أمحد بن إبراهيم الشنبوذي ،البغدادي املقرئ ،ولد سنة (300
ه ) ،حافظ ماهر حاذق ،يتجول يف البلدان لطلب العلم ،عظم أمره يف
علم القراءات وحفظه للتفسري( ،ت 388 :ه ))1(.
 -2غالم ابن شنبوذ ،حممد بن أمحد بن يوسف ،أبو الطيب البغدادي ،اشتهر
رحال ،عارف مشهور ،روى القراءة عرضاً على
امسه وطال عمره ،مقرئ ّ
أستاذه أيب احلسن بن شنبوذ( ،ت 351 :ه ))2(.
 -3هارون بن يوسف الشطوي ،أبو أمحد ،يُعرف قدمياً اببن مقراض ،مسع ابن
أيب عمر العدين ،وروى عنه عمر بن الزايت واإلمساعيلي ،وقال عنه :ثقة،
(ت 303 :ه ))3(.
 -4أمحد بن نصر الشذائي ،أبو بكر البصري ،أحد القراء املشهورين ،قرأ على
ابن شنبوذ وأيب عبدهللا نفطويه ،قال عنه الداين :مشهور ابلضبط واإلتقان،
عامل ابلقراءة ،بصري ابلعربية( ،ت 373 :ه ))4(.
 -5عبدهللا بن احلسني السامري ،أبو أمحد البغدادي ،مسند القراّء ابلداير
فاختل حفظه،
املصرية ،مشهور ضابط ثقة مأمون ،غري أن أايمه طالت
ّ
وحلقه الوهم( ،ت 386 :ه ))5(.
( )1ينظر :معرفة القراء الكبار ،333/2 ،النجوم الزاهرة ،199/4 ،اتريخ بغداد.272 ،271/1 ،
( )2ينظر :غاية النهاية ،92/2 ،معرفة القراء الكبار.333/1 ،
( )3ينظر :اتريخ بغداد ،29/14 ،سري أعالم النبالء.262/14 ،
( )4ينظر :بغية الوعاة ،394/1 ،غاية النهاية.144/1 ،
( )5ينظر :معرفة القراء الكبار ،327/1 ،شذرات الذهب.119/3 ،
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 -6ابن فورك القبّاب ،أبو بكر عبدهللا بن حممد بن فورك بن عطاء األصبهاين
القبّاب ،قرأ على ابن شنبوذ ،عاش حنواً من مائة عام ،وتصدر لألداء ،قال
عنه الذهيب :اإلمام الكبري املقرئ مسند أصبهان( ،ت 370 :ه ))1(.
املطوعي ،العباداين املقرئ ،ولد حنو السبعني
 -7أبو العباس احلسن بن سعيد ّ
وتبحر فيه،
واملائتني ،كان رأساً يف القرآن وحفظه ،وأمحد من عُين هبذا الفن ّ
ولقي الكبار ،وأخذ الرحلة يف األقطار ،مجع وصنّف ،وعُ ّمر دهراً طويالً،
وانتهى إليه علو اإلسناد يف القراءات( ،ت 355 :ه ))2(.
 -8غزوان بن القاسم املازين ،أخذ القراءة عرضاً على ابن جماهد وابن شنبوذ
وغريمها ،ماهر ضابط ،واسع الرواية ،حافظ للحروف( ،ت 386 :ه ))3(.
 -9إدريس بن علي بن زجنويه ،أبو القاسم املقرئ ،ثقة معروف ،روى القراءة
عرضا على أيب احلسن بن شنبوذ( ،ت 393 :ه ))4(.
ً
 -10علي بن احلسني الغضائري ،أبو احلسن املقرئ ،قرأ على ابن شنبوذ ،وقرأ
عليه األهوازي)5(.
***

( )1ينظر :ذكر أخبار أصبهان ،90/20 ،سري أعالم النبالء ،257/16 ،شذرات الذهب.72/3 ،
( )2ينظر :معرفة القراء الكبار ،317/1 ،غاية النهاية ،213/1 ،سري أعالم النبالء.260/16 ،
( )3ينظر :معرفة القراء الكبار ،332/1 ،غاية النهاية.3/2 ،
( )4ينظر :غاية النهاية.155/1 ،
( )5ينظر :معرفة القراء الكبار ،337/1 ،غاية النهاية.534/1 ،
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املطلب الرابع :أهم مؤلفاته
لإلمام ابن شنبوذ كتب مصنفة يف فن القراءات ،من أبرزها:
 -1ما خالف فيه ابن كثري أاب عمرو.
 -2قراءة علي.
 -3اختالف القراء.
 -4كتاب شواذ القراءات.
 -5كتاب انفراداته)1(.
قلت :مجيع هذه املصنفات تعد من املفقود.
***

( )1ينظر :معجم األدابء ،313/2 ،معجم املؤلفني.237 ،236/8 ،
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املطلب اخلامس :مكانته العلمية
نظراً لتبحر اإلمام ابن شنبوذ يف فن القراءات ،وعظم منزلته ،وذيوع صيته
يف زمانه ،وانتشاره يف كل واد واندي ،تعددت عبارات القراء والعلماء يف ذكر
ودون يف ذكره ما يلي:
مناقبه ،فكان مما سطّر ّ
قال عنه أبو يوسف القزويين (ت 488:ه )( )1يف كتابه " أفواج القراء":
"كان ابن شنبوذ أحد القراء واملتنسكني ،وكان يرجع إىل ورع".
وعرب عنه الذهيب (ت 748 :ه ) بقوله" :وكان ثقة يف نفسه ،صاحلاً ديّناً،
ّ
متبحراً يف هذا الشأن".
ّ
نصه" :شيخ اإلقراء ابلعراق ،أستاذ كبري،
وذكر ابن اجلزري (ت 833 :ه) ما ّ
أحد من جال يف البالد يف طلب القراءات مع الثقة واخلري والصالح والعلم".
حتمل الناس الرواية عنه والعرض عليه؛ ملوضعه من
وقال أبو عمرو الداينّ " :
العلم ومكانه من الضبط".
وقال املعايف أبو الفرج (ت 309 :ه )(" :)2دخلت يوماً على ابن شنبوذ
وبني يديه خزانة الكتب فأمرين بفتح اخلزانة وفيها رفوف من الكتب يف كل
فن ،فما كنت آخذ جملدا وأفتحه إال وابن شنبوذ يهذه كما يقرأ الفاحتة")3(.
ّ
ً
( )1عبدالسالم بن حممد بن يوسف بن بندار أبو يوسف القزويين ،أحد شيوخ املعتزلة ،ينظر :املنتظم
يف اتريخ األمم وامللوك البن اجلوزي.90-89/9 ،
( )2ابن زكراي ،أبو الفرج النهرواين احلريري ،أخذ القراءة عرضاً عن أيب احلسن بن شنبوذ وغريه ،كان
من أعلم الناس يف وقته ابلفقه والنحو واللغة وأصناف األدب ،ينظر :معرفة القراء .302/2
( )3ينظر :معرفة القراء الكبار ،277/1 ،غاية النهاية ،56 ،52/2 ،معجم األدابء.313/2 ،
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قلت :تلكم الكلمات يف مناقبه تدل على فضله وغزارة علمه يف القرآن وقراءاته،
وعظم مكانته العلمية ،فكم استفاد الناس من علمه وأخذوا عنه.
ونبادر إىل القول أبن بذور مدارس علم القراءات قامت على األجالء من
كبار األعالم القراء كابن شنبوذ ،وتلك حقيقة علمية يلمسها الناظر يف سريته
اليت تكمن يف طرقه ونقله وشيوخه وطالبه وحبه لإلقراء ،كما جيدها كل من
يعود إىل ترمجته وما قاله الناس فيه ،فرمحه هللا وجعله راقياً أعلى املراقي.
***
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املبحث الثاين :طرقه وأسانيده
بعد البحث والتأمل يف كتب الفن ،ظهر أن للشيخ ابن شنبوذ طرقاً كثرية
يف القراءة واإلقراء ،باجة إىل تسليط الضوء عليها وكشف النقاب عنها ،وهي
ابجلملة تدل على مسامهته اجلليلة يف فن القراءات ،ما جيعلين أشري إليها إمجاالً،
وأحيل إىل مظاهنا ملن رام أن تدور عينه متأمالً تلكم الطرق حتت أذايل دجى
أمهات الكتب ،وهي مقسمة إىل ثالثة أقسام ،من خالل اختيار ثالثة من
أمهات كتب كبار األعالم:

القسم األول:

الطرق املتواترة اليت ذكرها ابن اجلزري مروية عن ابن شنبوذ يف كتابه النشر؛

واملتعلقة ابلقراءات السبع ،اشتملت على أربعني طريقا ،هي على النحو

اآليت إمجاال:
•  8طرق يف رواية قالون عن انفع.
• طريقان يف رواية ورش عن انفع.
•  14طريقاً يف رواية قنبل عن ابن كثري.
• طريق واحد يف رواية هشام عن ابن عامر.
•  15طريقا يف رواية خالد عن محزة)1(.
ً
( )1قلت :لإلمام ابن شنبوذ طرق رويت عنه يف كتاب (املنتهى) لإلمام اخلزاعي ،والذي حوى حنو ()500
طريق ،كان من نصيب ابن شنبوذ ( )69طريقاً ،ومنها :كتاب (املصباح) أليب الكرم الشهرزوري ،وفيه
( )63طريقاً ،كلها عن ابن شنبوذ .ينظر :النشر ،160 ،120 ،119 ،103 ،102/1 ،وينظر:
املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر.283 ،275 ،274 ،234 ،222/1 ،
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القسم الثاين:
تبحر ابن شنبوذ وسعة علمه وعلو منزلته :تنصيص اإلمام
ومما يدل على ّ
الداين عليه وتعداده لطرقه يف سفره العظيم (جامع البيان) ،والذي حوى
ختص
مبجموعه مخسمائة طريق للقراء السبعة ،منها عشر طرق البن شنبوذ ّ
القراء السبعة على اإلمجال اآليت:
طريق واحد لقالون ،ومثله لورش ،وقنبل ،وابن ذكوان ،وطريقان لشعبة،
الضيب عن عاصم ،وطريق خللف ،ومثله خلالد ،وطريق يف
وطريق برواية ّ
املفضل ّ
رواية الشيزري عن الكسائي)1(.
***

( )1ينظر :جامع البيان.387 ،373 ،370 ،352 ،306 ،287/1 ،
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القسم الثالث:
اهلذيل (ت 465 :ه )( ،)1ع ّد فيه اهلذيل
وخيص كتاب (الكامل) لإلمام
ّ
ّ
حنو ( )1400طريق ،منها )110( :طرق البن شنبوذ ،ذكر بعضاً منها ابن
اجلزري يف النشر ،إال أن الكثري من جمموع الطرق تعد من غري املتواتر)2(.
قلت :من خالل االطالع على املصنفات اليت أفصحت ابلذكر عن ابن شنبوذ
بيان كثرة طرقه ومروايته؛ اليت تثبت على أنه مشهور شهرة االستفاضة بعلم
القراءات بني القاصي والداين يف هذا الفن ،ذو جاه رفيع عند اجلهابذة ،يدل
على دوره الكبري يف القراءات ،جعلهم يسلطون الضوء على شخصه قارئً ،تبوأ
مقعده الصحيح يف مكتبة القراءات ،وحظي مبكانة علمية لدى أهل
االختصاص.
***

اجلوال ،أحد من
( )1يوسف بن علي بن جباره بن حممد بن عقيل املغريب ،أبو القاسم اهلذيل املقرئ ّ
طوف الدنيا ،قرأ على ( )122شيخاً ،ينظر :معرفة القراء .433 -429/1
ّ
( )2ينظر :الكامل يف القراءات.336 ،321 ،307 ،266 ،242 ،238/1 ،
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املبحث الثالث :ابن َشنَـبُو ْذ وعالقته اببن جماهد
ابن شنبوذ شيخ اإلقراء ابلعراق مع ابن جماهد ،صاحب كتاب (السبعة)،
فقد عاشا يف زمان واحد ويف بلد واحد ،اشتهر ابإلقراء واإلسناد واإلتقان عند
األعيان ،ذاع صيتهما وفاقا نظرائهما ،إال أن ابن شنبوذ مل يكن على حال
حسن مع اإلمام ابن جماهد فيما اشتهر ذلك عنه ،فكان ُيط من قدر ابن
تغرب قدماه يف طلب العلم".
جماهد علناً ويقول" :هذا العطشي مل ّ
قال الذهيب" :وليس األمر كذلك ،فقد حج وقرأ على قنبل مبكة")1(.
وكان ابن شنبوذ إذا أاته رجل من القراء قال" :هل قرأت على ابن جماهد؟
فإن قال :نعم مل يقرئه")2(.
ُ
والبن شنبوذ حماورات يف جملس الوزير أيب علي بن مقلة حول رأيه يف
القراءات الشاذة وقراءته هبا ،فاعرتف منها بضور الوزير ابن مقلة ،وأيب بكر
بن جماهد وغريمها ،بعد أن أغلظ يف اخلطاب ونسب احلاضرين إىل قلة املعرفة،
فأمر الوزير بضربه بسبع درر ،وهو يدعو على الوزير؛ أبن يقطع هللا يده ويشتت
َشله ،وقال" :إين قد رجعت عما كنت أقرأ به ،وال أخالف مصحف عثمان،
وال أقرأ إال مبا فيه من القراءة املشهورة".
قال ابن اجلزري" :وقد استجيب دعاؤه على الوزير ،فقطعت يده ،وخربت
دايره ،وذاق الذل ،ولبس يف احلبس مدة على شر حال")3(.
ّ
( )1ينظر :معرفة القراء.277/1 ،
( )2املصدر نفسه.
( )3ينظر :غاية النهاية ،55/2 ،البداية والنهاية.205/11 ،
جملة العلوم الشرعية
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قلت :أليب شامة املقدسي (ت 665:ه ) تعليق لطيف وكالم نفيس يف حق
جراء ما حصل له ،فقال ما نصه" :كان الرفق اببن شنبوذ أوىل،
ابن شنبوذ ّ
وكان اعتقاله وإغالظ القول له كافياً ،وليس كان مبصيب فيما ذهب إليه ،لكن
أخطاؤه يف واقعة ال تسقط حقه من حرمة أهل القرآن والعلم")1(.
والذي حصل البن شنبوذ وقع شبهه بقارئ وعلم آخر بعده ،وهو اإلمام
حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم (ت 354:ه )( ،)2كانت له انفرادات
شاذة كابن شنبوذ.
قال ابن اجلزري" :وعقد له يف جملس ،ووقف للضرب فتاب ورجع ،ولكنه
مل ينزع عنها إىل حني وفاته ،وهذا بغري ما كان بنحو ابن شنبوذ ،فإنه كان
يعتمد على السند وإن خالف املصحف ،وابن مقسم يعتمد على املصحف
وإن خالف النقل")3(.

( )1ينظر :سري أعالم النبالء.265/15 ،
( )2اإلمام أبو بكر البغدادي ،املقرئ النحوي العطار ،ولد سنة ( 265ه ) ببغداد ،وقرأ بروف خالف
فيها اإلمجاع ،وارتفع أمره إىل السلطان ،فأحضروه واستتابوه ،فتاب ومل يرجع ،أخذ القراءة عرضاً
على إدريس احلداد واعتىن ،وكان قد سلك مذهب ابن شنبوذ ،فحمل الناس عليه ،وكان من
أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيني ،وأعرفهم ابلقراءة مشهورها وغريبها وشاذها ،ينظر :معرفة القراء،
،309-306/1الوايف ابلوفيات ،250/2 ،اتريخ بغداد .207 ،206/2
( )3ينظر :غاية النهاية ،124/2 ،الوايف ابلوفيات.250/2 ،
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املبحث الرابع :ابن َشنَـبُو ْذ وعالقته ابلقراءات األربع الشواذ الزائدة على

العشرة.

أمجع علماء القراءات على أن كل قراءة وراء القراءات العشر املتواترة تُعد
من الشاذ ،وال جتوز القراءة هبا؛ ال يف الصالة وال يف غريها ،إذ ليست بقرآن
يُتلى ،ودوهنا التواتر.
ولذا قالوا عن القراءة املتواترة املقبولة :كل قراءة وافقت اللغة العربية ووافقت
رسم املصحف العثماين وثبتت ابلتواتر فهي قرآن يتلى)1(.
ُ
قال الشيخ عبدالفتاح القاضي (ت 1403:ه )" :ومىت مل تتحقق هذه
األركان كلها أو بعضها يف قراءة يف شاذة مردودة")2(.
وبناءً على هذا فقد انفرد بنقل القراءات الشاذة أئمة أربعة ،هم العمدة
واألصل واملآل واملرجع فيها:

البصري (ت110:
 .1احلسن
ّ

ه ))3(.

 .2حممد بن عبدالرمحن بن ُحميصن (ت123:

ه ))4(.

( )1ينظر :النشر  ،24 ،23/1حتبري التيسري ،ص  ،92 ،91اإلحتاف.71 ،70/1 ،
( )2ينظر :القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ،للشيخ عبدالفتاح القاضي ،ص .7
( )3أبو سعيد ،سيد أهل زمانه علماً وعمالً ،قرأ القرآن على حطان الرقّاشي ،عن أيب موسى ،روى
القراءة عنه يونس بن عبيد ،وأبو عمر بن العالء ،وغريهم ،ينظر :معرفة القراء ،65/1 ،غاية
النهاية.235/1 ،
( )4موالهم املكي ،قارئ أهل مكة مع ابن كثري ومحيد األعرج ،وهو يف احلديث ثقة ،احتج به مسلم،
قرأ على سعيد بن جبري ،وجماهد ،ودرابس موىل ابن عباس ،وقرأ عليه شبل بن عباد ،وأبو عمرو
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 .3سليمان بن مهران األعمش (ت148:

ه ))1(.

ه ))2(.

يدي (ت202:
ُ .4يىي بن املبارك اليز ّ
وقد تناقل القراء واملفسرون وأهل العلم هذه القراءات يف مصنفاهتم تدويناً
وبياانً واستدالالً واستنباطاً قدمياً وحديثاً ،ومن أهم املراجع اليت عنيت هبذا النوع
من القراءات:
 -1النهاية يف القراءات الثالث الزائدة عن العشرة لإلمام ابن اجلزري)3(.
 -2إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربعة عشر للقباقيب (ت657:
ه )( ،)4وله منظومة مجع فيها كل هذه القراءات)5(.
بن العالء ،وعيسى بن عمر القارئ ،وغريهم ،ينظر :معرفة القراء ،99/1 ،شذرات الذهب،
.162/1
( )1ولد سنة ( 61ه ) ،رأى أنس بن مالك ،وأاب بكر الثقفي ،قال البخاري عن علي بن املديين" :
له حنو  1300حديث" ،اإلمام العلم ،قرأ القرآن على ُيىي بن واثب ،وزيد بن وهب ،وعرض
القرآن على أيب العالية ،وجماهد ،وعاصم بن هبدلة ،وقرأ عليه محزة الزايت وغريه ،ينظر :هتذيب
الكمال ،83 – 76/12 ،معرفة القراء.96 – 94/1 ،
احلمريي،
حنوي مقرئ ثقة ،عالّمة كبري ،نزل بغداد وعُرف ابليزيدي ،لصحبته يزيد بن منصور
ّ
(ّ )2
أخذ القراءة عن أيب عمرو ،وهو الذي خلفه للقيام هبا ،وأخذ أيضاً عن محزة ،روى عنه أوالده،
وأبو عمر الدوري ،وأبو شعيب السوسي ،ينظر :غاية النهاية ،375/2 ،شذرات الذهب.4/2 ،
( )3ط :مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،األوىل2006 ،م ضمن جمموعة مهمة يف التجويد والقراءات،
والرسم وعد اآلي ،حتقيق :مجال السيد رفاعي.
(َ )4شس الدين حممد بن خليل بن أيب بكر احلليب ،كان مقرئً ابرعاً ،صاحب فضائل ،احمل ّدث الناظم
الناثر ،ينظر :شذرات الذهب ،265/7 ،معجم املؤلفني.288/9 ،
عمان ،األوىل2003 ،م.
( )5حتقيق الدكتور  /أمحد خالد شكري ،ط :دار عمار للنشر والتوزيعّ ،
38
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-3إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر للبنا الدمياطي (ت1117:ه))1(.

 -4منظومة الفوائد املعتربة يف القراءات األربعة الزائدة على العشرة ،للشيخ
حممد بن أمحد املتويل (ت 1313:ه ))2(.
 -5مقدمة اإلمام سلطان بن أمحد املّزاحي (ت 1075:ه ) يف القراءات األربعة
الشاذة)3(.
-6القراءات الشاذة ،للشيخ مصطفى بن عبدالرمحن األزمريي (ت1155:ه))4(.
وما ابن شنبوذ عن أولئكم األربعة املشهورين ببعيد ،حني أخذ بعضد قراءة
ابن حميصن خمتاراً هلا ،ممسكاً بزمام نقلها وروايتها ،مستغرقاً بضبطها ونشرها ،غري
منفك عن التعلق هبا ،حىت صار ذا قدم اثبتة وشهرة راسخة يف الرواية عن ابن
حميصن وشيخه قنبل ،غري أن روايته عن ابن حميصن ال متر من طريق قنبل.

( )1حتقيق الدكتور  /شعبان حممد إمساعيل ،ط :عامل الكتب ،بريوت ،األوىل1987 ،م.
( )2حتقيق علي بن سعد الغامدي ،ط :دار البشائر ،األوىل2015 ،م ،وهو شيخ القراء ،مصري
أزهري ،ضرير ،أسندت إليه مشيخة اإلقراء سنة ( 1293ه ) ،وله تصانيف كثرية ،ينظر :األعالم،
 ،21/6معجم املؤلفني.281/8 ،
( )3خمطوط غري مطبوع ،ابسم (مقدمة يف مذاهب القراءات األربعة الزائدة على العشرة ،وهو الفقيه
املقرئ ،األزهري الشافعي املصري ،كان قاضي الشافعية مبحكمة القدس ،وكان يقول " :من أراد
أن يصري عاملاً فليحضر درسي" ؛ ألنه كان يف كل سنة خيتم حنو عشرة كتب ،ينظر :معجم
املؤلفني ،238/4 ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر.450/1 ،
( )4خمطوط غري مطبوع ،ابسم (نور األعالم ابنفرادات األربعة األعالم ،وهو عامل ابلقراءات ،من كتبه:
عمدة العرفان يف وجوه القرآن ،وشرحه بدائع الربهان ،وحترير النشر من طريق العشر ،وغريها،
ينظر :األعالم ،236/7 ،معجم املؤلفني.260/12 ،
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عنه)1(.

واإلمام ابن حميصن له راواين :البزي وابن شنبوذ ،وكالمها روى القراءة
قال أبو حممد املعروف بسبط اخلياط (ت 541:ه )( )2يف كتابه املبهج:
"وأما ابن حميصن فمن طريق ابن شنبوذ ،فإين قرأت به القرآن من أوله إىل آخره
على الشريف ،وأخربين أنه قرأ به على اإلمام أيب عبدهللا الفارسي ،وأخربه أنه
قرأ به على اإلمام أيب الفرج ،وأخربه أنه قرأ به على اإلمام أيب احلسن بن شنبوذ،
واإلمام أيب بكر بن جماهد".
فأما ابن شنبوذ فأخربه أنه قرأ به على أيب موسى بن عيسى اهلاَشي ،وقرأ
أبو موسى على نصر بن علي ،قال :حدثين شبل بن عباد عن ابن حميصن)3(.
وأما عالقته بقراءة األعمش فبانت ووضحت من وراية أيب الفرج الشنبوذي،
كونه أحد الرواة عن األعمش ،وروايته ال متر إال من طريق شيخه ابن شنبوذ)4(.
احملل
وابلنسبة لقراءة اإلمامني احلسن البصري واليزيدي :فابن شنبوذ بعيد ّ
جتاههما ،مل يسلك طريق اكتساب الرواية عنهما.
( )1ينظر :إحتاف فضالء البشر.75/1 ،
( )2عبدهللا بن علي بن أمحد ،املقرئ النحوي ،سبط أيب منصور اخلياط ،األستاذ البارع ،الكامل
الصاحل الثقة ،ولد سنة ( 464ه ) ،كان رئيس املقرئني يف عصره ،إماما حمققاً ،واسع العلم متني
الداينة ،وأطيب أهل زمانه صواتً ابلقرآن على كرب سنه ،صنف العديد من كتب القراءات ،ينظر:
معرفة القراء ،497-494/1 ،غاية النهاية ،435 ،434/1 ،شذرات الذهب.114/4 ،
( )3ينظر :املبهج يف القراءات السبع املتممة اببن حميصن واألعمش ويعقوب وخلف ،لسبط اخلياط،
.54-52/1
( )4املصدر نفسه ،157/1 ،قال سبط اخلياط " :وأما رواية الشنبوذي قرأت به على الشريف ،قال:
قرأت به على كارزيين ،قال :قرأت على ابن شنبوذ ،قال :قرأت على خلق ،قال :قرأت على
سليمان األعمش".
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ولسائل أن يسأل قائالً :ملاذا اختار ابن شنبوذ رواية ابن حميصن يف القراءة؟
أقول :لعل هذا االختيار يرجع لثالثة أسباب:
 -1اإلمام ابن حميصن يُعد شيخاً البن كثري (ت 120:ه ) وأيب عمرو
(ت 154:ه ).
 -2ابن كثري املكي يُعد شيخاً لقنبل ،وقنبل يُعد شيخاً البن شنبوذ.
 -3أن قنبالً ممن روى عن ابن حميصن القراءة ،وحسبنا هبذه األسباب الغناء
سر االختيار املوثق بعرى العالقة ذات األصل الثابت بني الشيخ
عن ّ
وتلميذه والراوي عنه.
وُيسن بنا أن نطلع القارئ الكرمي على بعض األمثلة لقراءات ابن حميصن؛
من اليت رواها عنه ابن شنبوذ.
أ -قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱠ الفاحتة ،٧ :رواها ابن شنبوذ عن ابن حميصن ابلنصب هكذا( :غري
املغضوب عليهم))1(.
ب -قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌﱠ ابلقرة ،٦ :رواها ابن شنبوذ عن ابن حميصن ابإلخبار هكذا( :إن
الذين كفروا سواء عليهم أنذرهتم)2(.).

( )1ابلكسر يكون اللفظ بدالً من قوله " الذين " ،وابلنصب على احلال من الضمري يف قوله " عليهم
" ،ينظر :الدر املصون ،للسمني احلليب ،28/1 ،إحتاف فضالء البشر.165/1 ،
( )2ينظر :إحتاف فضالء البشر.169/1 ،
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مر ابلقرآن ،رواها ابن شنبوذ عن ابن حميصن بضم
ج  -لفظ (اي قوم) مىت ما ّ
امليم هكذا( :اي قوم))1(.
ُ
د -لفظيت (جربيل) من قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙ ﱠ ابلقرة ،٩٨ – ٩٧ :روامها ابن شنبوذ عن ابن حميصن بفتح
اجليم واهلمز وتشديد الالم هكذا( :جلربئل))2(.
َّ
ه  -قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ يوسف،١١٠ :

رواها ابن شنبوذ عن ابن حميصن بفتح النون يف لفظ (ف نُ ّجي) مع ختفيف
اجليم وألف بعدها هكذا( :ف نجى من نشاء))3(.
ُ
و -قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱠ عبس ،٣٧ :روى ابن
شنبوذ عن ابن حميصن قراءة اللفظ األخري بفتح الياء وعني بعدها بدل
الغني هكذا( :شأن ي عنيه))4(.

( )1وهو على معىن اإلضافة ،كقراءة من قرأ " :قل رب احكم ابحلق " ابلضم ،وهي إحدى اللغات
اخلمس اجلائزة يف املنادى املضاف لياء املتكلم.
( )2ينظر :اإلحتاف.188/1 ،
( )3املصدر نفسه.336/1 ،
( )4املصدر نفسه.572/1 ،
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املبحث اخلامس :ذكر الرواايت اليت انفرد هبا ابن شنبوذ

املطلب األول :الرواايت املتواترة اليت انفرد هبا ابن شنبوذ عن مجيع الرواة

من القراّء العشرة وتلقاها أهل األداء ابلقبول.
هذا املبحث مبطالبه على شقني:

األول :ما انفرد به ابن شنبوذ يف الرواية أبحرف مل يشاركه فيها غريه ،وُيوي
قراءات متواترة وشاذة.

الثاين :ما انفرد به عن غريه من الرواة ،وُيوي قراءات متواترة وشاذة كذلك.

واملتواتر منها خيص القراءات العشر الكربى دون الصغرى ،واليت نظمها ابن
اجلزري يف طيبة النشر ،وسأكتفي إبيراد بعض النماذج حتت كل مطلب،
موضحاً ابملثال.
مناذج من املطلب األول:

 -1لفظ " بسطة " من قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲕﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲖ
ﲏﲐﲑﲒﲓﲔ
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﱠ ابلقرة ،٢٤٧ :فرواه ابن شنبوذ عن قنبل عن ابن كثري (بصطة)
ابلصاد ،وانفرد بذلك عن سائر القراءة العشرة)1(.
( )1قال سبط اخلياط " :روى ابن شنبوذ عن قنبل( :بصطة يف العلم) ابلصاد ،وقرأه الباقون ابلسني
" ،ينظر :املبهج يف القراءات السبع ،116/2 ،وقال اهلذيل " :وافق ابن شنبوذ عن قنبل والعبسي
طريق األبزاري ،واخلزاعي عن قنبل( ،وزاده بصطة ) ابلصاد ،" .ينظر :الكامل يف القراءات،
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-2

لفظ " رأفة " من قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ احلديد ،٢٧ :رواه ابن شنبوذ
عن قنبل (رءافة) هبمزة ممدودة ،وانفرد بذلك عن سائر القراء العشرة)1(.
ً
 -3لفظ " تقولون " من قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ الفرقان ،١٩ :رواه
اجلميع)2(.

ابن شنبوذ عن قنبل (يقولون) بياء الغيب ،منفرداً عن
 -4لفظ " ألتناهم " من قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ الطور:

 ،٢١رواه ابن شنبوذ عن قنبل إبسقاط اهلمزة وكسر الالم (وما لتناهم)،
منفردا بذلك عن سائر القراء)3(.
 ،1010/2املصباح الزاهر ،130/3 ،املغين يف القراءات ،528/1 ،وقال يف طيبة النشر" :
كبسطة اخللق وخلف العلم زر " ،ينظر :شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،لإلمام النويري،
.209/2
( )1قال ابن اجلزري " :واختلفوا عن قنبل يف لفظ " رأفة " يف احلديد ،فروى عنه ابن جماهد إسكان
اهلمزة كاجلماعة ،وروى عنه ابن شنبوذ بفتح اهلمزة وألف بعدها مثل( :رعافة) ،وقال يف الطيبة:
خلف احلديد زن ) ،ينظر :النشر ،330/2 ،شرح
(رأفةٌ هدى ٌ
وحرك وامددا ُ
حرك ّ
خلف زكا ّ
النويري على الطيبة ،472/2 ،املبهج ،365/3 ،املصباح الزاهر.208/4 ،
( )2ينظر :املصباح الزاهر ،638/3 ،املبهج يف القراءات السبع ،178/3 ،النشر ،373/2 ،ويف طيبة
النشر " :وافتح وزن خلف يقولوا " ،ينظر :شرح النويري على الطيبة.480/2 ،
( )3قال الشهرزوري " :قوله( :وما ألتناهم) ،قرأ ابن كثري( :وما ألتناهم) ،بكسر الالم ،وروى ابن
شنبوذ عن قنبل عنه( :وما لتناهم) ،إبسقاط اهلمزة مع كسر الالم ،" .ينظر :املصباح الزاهر،
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املطلب الثاين :ما انفرد به ابن شنبوذ عن غريه من الرواة الذين شاركوه يف
الرواية عن قنبل وتلقاه أهل األداء ابلقبول.

 -1قوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ األعراف ،١٢٣ :وقوله
تعاىل :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ امللك١٥ :

–  ،١٦قرأ قنبل إببدال اهلمزة األوىل واواً مفتوحة يف الوصل ،وروى ابن جماهد
عنه تسهيل اهلمزة الثانية ،وروى ابن شنبوذ عنه حتقيقها)1(.
شب " من قوله تعاىل:
 -2لفظ " ُخ ٌ

ﭐﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ

 ،175/4إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز ،ص  ،676املغين يف القراءات ،1719/4 ،ويف طيبة
لف ُزم ) ،ينظر :شرح النويري.569/2 ،
النشر( :الم ألتنا حذف مهز ُخ ُ
لضم راء
( )1قال ابن اجلزري " :وخالف قنبل يف حرف امللك أصله ،فأبدل اهلمزة األوىل منها واواً ّ
النشور) قبلها ،واختلف عنه يف اهلمزة الثانية ،فسهلها عنه ابن جماهد على أصله ،وخففها ابن
( ُ
شنبوذ ،هذا يف حالة الوصل ،وأما إذا ابتدأ ،فإنه ُُيقق األوىل ويسهل الثانية على أصله ،وأبدل
اهلمزة األوىل من األعراف بعد ضمه نون (فرعو ُن) واواً خالصة حال الوصل ،واختلف عنه يف
فسهلها عنه ابن جماهد ،وحققها مفتوحة ابن شنبوذ ،وقال يف الطيبة " :وامللك
اهلمزة الثانيةّ :
ُ
واألعراف األوىل أبدال يف الوصل واواً زن واثن س َّهال " ،ينظر :النشر ،369 ،368/1 ،شرح
النويري ،424/1 ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات،4059/9 ،2887/7 ،2198/5 ،
اإلحتاف.59/2 ،
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ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊﭐﱠ املنافقون ،٤ :روى ابن جماهد عن قنبل إسكان
الشني ،وروى عنه ابن شنبوذ ضمها)1(.
 -3لفظ " ميكائيل " من قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱠ ابلقرة ،٩٨ :رواه ابن
جماهد عن قنبل (ميكآئيل) هبمزة مكسورة بعدها ايء ساكنة ،ورواه ابن
شنبوذ (ميكآئل) بدون ايء بعد اهلمزة)2(.
 -4قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞﱠ األعراف٤٤ :

رواه ابن جماهد عن قنبل بتخفيف النون ورفع (لعنةُ) ،وابن شنبوذ كذلك،
أن لعنة))3(.
وروي عنه التشديد ونصب (لعنة) هكذاَّ ( :

( )1ينظر :اإلحتاف ،539/2 ،الكامل يف القراءات ،1322/2 ،النشر ،216/2 ،ويف الطيبة:
ب ُحط رها زد خلف ) ،ينظر :شرح الطيبة.163/2 ،
(وخش ٌ
( )2ينظر :املبهج يف القراءات السبع ،73/2 ،إيضاح الرموز ،ص  ،281النشر ،217/2 ،ويف الطيبة:
(وميكائيل ال اي بعد مهز زن) ،ينظر :شرح النويري على الطيبة.174/2 ،
( )3ينظر :إيضاح الرموز ،ص  ،396املصباح الزاهر ،335/3 ،النشر ،269/2 ،ويف طيبة النشر:
شدد ظما صحبةُ ) ،ينظر :شرح النويري.330/2 ،
(لعنةٌ هلم يُغشى معاً ّ
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 -5لفظ (ليذيقهم) من قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ الروم:

 ،٤١رواه ابن جماهد عن قنبل ابلنون ،ورواه ابن شنبوذ
-6

ابلياء)1(.

قوله :ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ القصص ،٦١ :رواه ابن شنبوذ
عن قالون بضم اهلاء ،ورواه سائر الرواة عن قالون إبسكان اهلاء ،فانفرد به
ابن شنبوذ عن قالون)2(.
***

ين خالف النون من نذيقهم
( )1ينظر :حتبري التيسري ،ص  ،505اإلحتاف ،358/2 ،ويف الطيبة( :ز ٌ
) ،ينظر :شرح النويري.503/2 ،
( )2قال ابن اجلزري " :وروى ابن شنبوذ عن أيب نشيط الضم يف ( ُمثَّ ُهو) ،ويف الطيبة( :وس ّكن هاء
ثبت بدا ) ،ينظر :النشر،
اخللف ُمي َّل هو ُ
ومثّ ٌ
ورم مثّ هو و ُ
ُهو هي بعد فا واو والم ُرد ث نابل ُحز ُ
 ،209/2شرح النويري ،149/2 ،اإلحتاف ،345/2 ،املصباح الزاهر ،55 -54/3 ،املبهج
يف القراءات السبع.25/2 ،
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املطلب الثالث :ما انفرد به ابن شنبوذ مما رده عليه أهل األداء ملخالفته
املنصوص عليه عن أئمة القراءة

مفاد هذا املطلب أبمثلته املختارة خيتص أغلبه بباب األصول يف القراءة دون
الرواة ،متواترة مقروء هبا ،إال أ ّن ابن شنبوذ ابنفراده
الفرش ،وفق قواعد لدى القراّء و ّ
خالف تكلم القواعد واألصول يف بعض األحرف ،وهاك بعضاً من ذلك:
 -1انفرد ابن شنبوذ عن قنبل إبثبات جمموعة من ايءات الزوائد مل يتابع عليها،
والعمل على حذفها عن قنبل.
فقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ آل عمران ،٢٠ :وقوله تعاىل:

ﱡﭐ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ آل عمران:

 ،١٧٥وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ الشعراء .١٥٠ :رواها ابن شنبوذ
عن قنبل إبثبات الياء وصال ووقفا)1(.
ً ً
 -2ومثل ما سبق قوله :ﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
ﲈﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲉ
ﲅﲆﲇ

ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ املائدة.٤٤ :

( )1ينظر :النشر ،247/2 ،املصباح الزاهر.219/3 ،
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وقوله:

ﱡﭐ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ

األنعام.٨٠ :

وقوله:

ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱠ

األعراف .١٩٥ :رواها ابن شنبوذ عن قنبل إبثبات الياء وصالً

ووقفا)1(.

ً

 -3قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ اإلنسان.٢٠ :

انفرد ابن شنبوذ عن قنبل إبدغام التاء يف الثاء.
قال ابن اجلزري" :واملأخوذ به هو اإلظهار حفظاً لألصول ورعياً
للنصوص")2(.
 -4لفظ (إسرائيل) حيث وقع ،روى ابن شنبوذ عن ورش أنه حذف الياء اليت
بعد اهلمز)3(.
 -5قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ يوسف.١١٠ :

روى ابن شنبوذ عن أيب نشيط عن قالون بتشديد اجليم وإسكان الياء( ،فنُ ّجي).
( )1ينظر :املصباح الزاهر ،363 ،321 ،279/3 ،إيضاح الرموز ،ص  ،259 ،258النشر،56/2 ،
.275 ،267
( )2النشر.328/1 ،
( )3ينظر :جامع البيان لإلمام الداين ،855/2 ،املغين يف القراءات ،408/1 ،قلت :وهي قراءة
احلسن ،ينظر :مفردة احلسن البصري ،ص .212
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غلط")1(.

قال الداين" :مل يرو ذلك عن أيب نشيط أحد غريه ،وهو
 -6لفظ ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ مريم.٧٤ :
رواه ابن شنبوذ عن النحاس عن أيب يعقوب بغري مهز هكذا( :ورّاي) ،قال
الداين" :وهو غلط")2(.
 -7قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱼﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
ﱽ
ﱻ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ
ﲞﲠﲡﲢﲣ
ﲟ
ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲬﲮﲯﲰﲱ
ﲭ
ﲦﲨﲩﲪﲫ
ﲧ
ﲤﲥ
ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

( )1جامع البيان ،1238/3 ،املصباح الزاهر.460/3 ،
( )2ينظر :جامع البيان.559/2 ،
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ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏﱠ األحزاب.٥٣ – ٥٠ :

النيب)
من املعلوم يف منهج اإلمام انفع يف القراءة أنه يقرأ ابهلمز يف لفظ ( ّ
النبوة) ،عدا
حيثما وقع يف القرآن ،وكذا ألفاظ( :النبيّونّ ،
النبيني ،األنبياءّ ،
موضعني اثنني ،استثنيا لقالون عن انفع يف سورة األحزاب ،قرأمها من غري
مهز)1(.
وكذلك روى ابن شنبوذ عن النحاس عن األزرق عن ورش فيهما من غري
مهز كقالون ،قال الداين" :وهو وهم منه")2(.
 -8قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ األعراف.١٧٩ :
روى ابن شنبوذ بسنده عن ورش القراءة بغري اهلمز ،هكذا( :ولقد ذراان))3(.
***

( )1قال اإلمام الشاطيب( :ومجعاً وفرداً يف النيبء ويف النبوة اهلمز كلٌّ غري انفع أبدال ،وقالون يف األحزاب
النيب الياء شدد مبدال ) ،ينظر :منت الشاطبية املسماة :حرز األماين ووجه
يف للنيب مع بيوت ّ
التهاين ،ابب فرش حروف سورة البقرة.
( )2ينظر :جامع البيان.865/2 ،
( )3املصدر السابق.558/2 ،
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املطلب الرابع :ما انفرد به ابن شنبوذ من القراءات الشاذة اليت اشتهر هبا
واستتيب عليها

هذا املطلب بعنوانه جعل من ابن شنبوذ التميّز واالشتهار على األلسنة
الفن من القراء ،حني أجاز القراءة ابلشاذ ،مثلها مثل
شهرة الذيوع بني أهل ّ
املتواتر سواء بسواء.
برضي ،فضالً عن زلّته يف هذا
وال ريب أ ّن ما اختذه عنواانً على نفسه ليس ّ
الباب ،فرمحه هللا وغفر له مبجانبته الصواب ،واحليد عن صراط اإلمجاع ،ما
حرروا أنفسهم مما قاله ،على
جعل الكرباء يلقون عليه أمر االستتابة بعدما ّ
جاللة قدره وعلو كعبه يف هذه الصنعة.
وُيسن بنا إيراد بعض النماذج من قراءاته الشاذة اليت انفرد هبا ،موافقاً يف
أغلبها قراءات بعض الصحابة ،لكن مع الفارق يف االختاذ:
 -1قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ آل عمران.١٠٤ :

قرأها ابن شنبوذ هكذا" :وينهون عن املنكر ويستعينون هللا على ما أصاهبم
وأولئك هم املفلحون")1(.
ﳁﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ
ﳂ
 -2قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳊ ﱠ املائدة ،١١٨ :قرأها ابن شنبوذ هكذا" :فإنك أنت الغفور الرحيم")2(.
( )1وهي قراءة عثمان وابن الزبري  ،ƒينظر :كتاب املصاحف البن ايب داود ،363/1 ،البحر
احمليط.24/3 ،
( )2التفسري الكبري ،467/12 ،روح املعاين ،71/7 ،املغين يف القراءات.745/2 ،
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 -3قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ األنفال.٧٣ :
عريض))1(.

قرأها ابن شنبوذ هكذا( :وفساد
 -4قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ يونس.٩٢ :
ببدانك")2(.

نحيك
قرأها ابن شنبوذ هكذا" :فاليوم نُ ّ
 -5قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ الكهف.٧٩ :
غصبا")3(.

قرأها ابن شنبوذ هكذا" :أيخذ كل سفينة صاحلة
 -6قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ الفرقان.٧٧ :

قرأها ابن شنبوذ هكذا" :فقد ك ّذب الكافرون فسوف يكون

لزاما")4(.

( )1ينظر :شواذ القراءات ،ص  ،209البحر احمليط ،518/4 ،تفسري عبدالرزاق الصنعاين.263/2 ،
( )2وهي قراءة ابن مسعود  ¢وأيب حنيفة ،ينظر :خمتصر يف شواذ القرآن ،ص  ،63املغين يف
القراءات.973/2 ،

أيب بن كعب  ،ƒينظر :غرائب القراءات ،ص  ،556املغين يف القراءات،
( )3وهي قراءة ابن عباس و َّ
.1179/3

( )4وهي قراءة عبدهللا بن الزبري وابن عباس  ،ƒينظر :املغين يف القراءات ،1369/3 ،شواذ
القراءات ،ص  ،352خمتصر شواذ القرآن ،ص .107
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 -7قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ

ﳢ ﳣ ﱠ سبأ.١٤ :

اجلن لو كانوا يعلمون
خر تبينت اإلنس أ ّن ّ
قرأها ابن شنبوذ هكذا" :فلما ّ
الغيب ما لبثوا حوال يف العذاب املهني))1(.
ً
 -8قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ الواقعة.٨٢ :
قرأها ابن شنبوذ هكذا" :وجتعلون شكركم أنكم تكذبون")2(.
 -9قوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ اجلمعة.٩ :
هللا")3(.

قرأها ابن شنبوذ هكذا" :فامضوا إىل ذكر
 -10قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ الليل.٣ :
الذكر واألنثى")4(.
قرأها ابن شنبوذ هكذا" :و َّ

( )1وهي قراءة ابن عباس وابن مسعود  ،ƒينظر :املغين يف القراءات ،1510 ،1509/4 ،شواذ
القراءات ،ص .390 ،389

( )2وهي قراءة ابن عباس  ،¢ينظر :خمتصر يف شواذ القرآن ،ص  ،152املغين يف القراءات،
.1759/4

( )3وهي قراءة عمر بن اخلطاب  ،¢ينظر :صحيح البخاري ،ابب قوله " :وآخرين منهم ملا يلحقوا
هبم " ،1885/4 ،جامع البيان ،381/23 ،املغين يف القراءات ،1792/4 ،شواذ القراءات،
ص .473

( )4وهي قراءة علي وابن عباس وابن مسعود وأيب الدرداء  ،٪ينظر :املغين يف القراءات،1930/4 ،
غرائب القراءات ،ص  ،947البحر احمليط.477/8 ،
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 -11قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ القارعة.٥ :
املنفوش")1(.

قرأها ابن شنبوذ هكذا" :كالصوف
 -12قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ املسد.١ :
قرأها ابن شنبوذ هكذا" :وقد تب")2(.
ّ
***

( )1وهي قراءة ابن مسعود  ،¢ينظر :املغين يف القراءات ،1949/4 ،غرائب القراءات ،ص ،968
شواذ القراءات ،ص .522

( )2وهي قراءة ابن مسعود  ،¢ينظر :املغين يف القراءات ،1969/4 ،شواذ القراءات ،ص ،526
البحر احمليط أليب حيان.،526/8 ،
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خامتة البحث
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على خري الربايت،
وعلى آله وأصحابه الذين  ٪من فوق سبع مساوات ،وبعد:
يسر يل العيش فرتة من زمان مع أحد أئمة القراءات
أمحده سبحانه أن ّ
وعلم من أعالمه ،اشتهر اببن شنبوذ.
ومن خالل املطالعة املقرونة ابستدامة النظر مع البحث يف املصنفات اليت
أشارت إىل علمه وفضله وجهوده ،سطرت بقلمي ما أفدته يف صفحات
أدون نتاج خراج البحث عن ابن شنبوذ وجهوده يف علم
مضت ،وها أنذا ّ
القراءات ،أسأله تعاىل أن يكون مقبوالً مرضياً.
 -1اإلمام ابن شنبوذ علم من أعالم القراءات املتقدمني ،انتهت إليه الرايسة
يف الرواية عن ابن حميصن وقنبل.
 -2انفرد ابن شنبوذ برواية أحرف مل يشاركه فيها غريه يف املتواتر وغري املتواتر
من القراءات.
ّ -3متيز ابن شنبوذ ابلرواية عن ابن حميصن يف القراءة من غري صلة بشيخه قنبل.
 -4البن شنبوذ مصادر معتمدة يف القراءات نقلت طرقه ،مثل :النشر البن
اجلزري ،جامع البيان لإلمام الداين ،املنتهى يف القراءات للشريازي ،الكامل
يف القراءات اخلمسني للهذيل ،املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر
للشهرزوري ،وغري ذلك.
أيب
 -5يرى ابن شنبوذ القراءة ابلشاذ ،وجواز الصالة مبا جاء يف مصحف ّ
وابن مسعود ،ومبا صح يف األحاديث ،ويتعاطى ذلك.
 -6القراءة الشاذة ال جتوز القراءة هبا مطلقاً على أهنا قرآن يُتلى ،يف حني أنه
جيوز تعلمها وتعليمها من حيث اللغة واإلعراب واملعىن واستنباط األحكام.
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فهرس املصادر واملراجع
 .1إعراب القرآن ،أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس ،حتقيق الدكتور :زهري غازي زاهد ،ط:
عامل الكتب.ç 1409 ،
 .2إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،أمحد بن حممد بن عبدالغين الدمياطي الشهري
ابلبنا ،حتقيق :أنس مهرة ،ط :دار الكتب العلمية ،األوىل.ç 1419 ،
 .3األعالم ،قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء ،خري الدين الزركلي ،ط :دار العلم ،بريوت،
اخلامسة عشرة2002 ،م.
 .4إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربع عشرة ،حممد بن خليل القباقيب ،حتقيق
الدكتور :أمحد خالد شكري ،ط :دار عمار ،األردن ،األوىل2003 ،م.
 .5البداية والنهاية ،أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،حتقيق الدكتور :عبدهللا بن
عبداحملسن الرتكي ،ط :دار هجر ،مصر ،األوىل1998 ،م.
 .6بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،جالل الدين عبدالرمحن السيوطي ،حتقيق :حممد أبو
الفضل إبراهيم ،ط :املكتبة العصرية ،بريوت ،بدون اتريخ.
 .7اتريخ مدينة دمشق ،أبو القاسم علي بن احلسن الشافعي ،حتقيق :حمب الدين أيب سعيد عمر
بن غرامة العمري ،ط :دار الفكر ،بريوت1995 ،م.
 .8اتج العروس من جواهر القاموس ،حممد مرتضى احلسيين الزبيدي ،حتقيق :عبدالستار أمحد
فراج ،ط :وزارة اإلعالم ،الكويت1971 ،م.
 .9تفسري القرآن ،لعبدالرزاق بن مهام الصنعاين ،حتقيق الدكتور :مصطفى مسلم حممد ،ط :مكتبة
الرشد.ç 1410 ،
 .10تفسري القرآن العظيم مسنداً إىل الرسول والصحابة والتابعني ،أليب حممد عبدالرمحن بن أيب
حامت الرازي ،ط :املكتبة العصرية ،حتقيق :أسعد حممد الطيب ،بدون اتريخ.
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 .11تفسري القرآن العظيم ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ،حتقيق :سامي بن حممد
سالمة ،ط :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الثانية.ç 1420 ،
 .12اتريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي (ت 463:ه) ،ط :دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان ،بدون اتريخ.
 .13التفسري الكبري املسمى ابلبحر احمليط ،أتليف :حممد بن يوسف الشهري أبيب حيان األندلسي
الغرانطي (ت 745 :ه) ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،ط :دار الفكر ،بريوت،ç 1412 ،
ط :دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل2001 ،م.
 .14حتبري التيسري يف القراءات العشر ،حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري ،حتقيق :الدكتور:
أمحد حممد مفلح القضاة ،ط :دار الفرقان ،األردن ،األوىل2000 ،م.
املز ّي ،حتقيق:
 .15هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،يوسف بن زكي عبدالرمحن بن احلجاج ّ
الدكتور :بشار عواد معروف ،ط :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،األوىل1980 ،م.
 .16التحرير والتنوير ،حملمد الطاهر بن عاشور ،ط :دار سحنون للنشر والتوزيع1984 ،م.
 .17اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا وسننه وأايمه ،حملمد بن إمساعيل بن
إبراهيم بن املغرية البخاري ،حتقيق :حممد زهري الناصر ،ط :دار طوق النجاة ،األوىل1422 ،
.ç
 .18جامع البيان يف أتويل القرآن ،حملمد بن جرير بن زيد أبو جعفر الطربي ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر ،ط :مؤسسة الرسالة ،األوىل.ç 1420 ،
 .19جامع البيان يف القراءات السبع ،لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرو ،أبو عمرو الداين،
ط :جامعة الشارقة ،األوىل.ç 1428 ،
 .20حجة القراءات ،أليب زرعة عبدالرمحن بن حممد بن زجنلة ،ط :مؤسسة الرسالة ،بريوت،
لبنان ،األوىل1974 ،م.
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فريه الشاطيب الرعيين
 .21حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع ،أتليف :القاسم بن ّ
األندلسي (ت 590 :ه) ،ضبطه وصححه :حممد متيم الزعيب ،ط " مكتبة دار اهلدى،
املدينة املنورة ،الثالثة1996 ،م.
 .22الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،أتليف :أمحد بن يوسف املعروف ابلسمني احلليب،
حتقيق الدكتور :أمحد بن حممد اخلراط ،ط :دار القلم ،بدون اتريخ.
 .23الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق الدكتور :عبدهللا بن عبداحملسن
الرتكي ،ط :مركز هجر للبحوث والدراسات ،األوىل.ç 1424 ،
 .24سري أعالم النبالء ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ط :مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،لبنان1985 / ç 1405 ،م.
 .25شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،أتليف :أيب القاسم حممد بن حممد النويري (ت857:
ه) ،تقدمي وحتقيق الدكتور :جمدي حممد سرور ،ط :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
األوىل.ç 1424 ،
 .26شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،أليب الفالح عبداحلي بن العماد احلنبلي (ت1089:
ه) ،ط :دار الفكر للطباعة والنشر ،بدون اتريخ.
 .27شواذ القراءات ،أليب عبدهللا حممد بن أيب نصر الكرماين ،حتقيق الدكتورَ :شران العجلي،
ط :مؤسسة البالغ ،بريوت ،دون اتريخ.
 .28طبقات املفسرين ،حممد بن علي بن أمحد الداوددي (ت 945:ه) ،حتقيق :علي حممد
عمر ،ط :مكتبة وهبة ،األوىل.ç 1392 ،
 .29غاية النهاية يف طبقات القراء ،حممد بن حممد بن اجلزري ،ط :دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،الثالثة.ç 1402 ،
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 .30غرائب القراءات وما جاء فيها من اختالف الرواية عن الصحابة والتابعني واألئمة واملتقدمني،
أبو بكر أمحد بن احلسني األصفهاين املعروف اببن مهران ،حتقيق :براء بن هشام األهدل،
رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،كلية الدعوة وأصول الدين ،قسم القراءات ،سنة 1438
ه.ç 1439/
 .31القاموس احمليط ،حميي الدين حممد بن يعقوب الفريوزاابدي الشريازي ،ط :مؤسسة الرسالة،
الثالثة 2012 ،م.
 .32القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ،أتليف :عبدالفتاح القاضي ،ط :دار الكتاب
العريب ،بريوت ،لبنان 1401 ،ه1981/م.
 .33الكامل يف القراءات ،أليب القاسم يوسف بن علي اهلذيل ،حتقيق :أيب إبراهيم عمرو بن
عبدهللا ،ط :دار مسا للكتاب ،األوىل 1435 ،ه2014 /م.
 .34لطائف اإلشارات لفنون القراءات ،أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين،
حتقيق :مركز الدراسات القرآنية ،ط :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1434 ،
.ç
 .35كتاب املصاحف ،أتليف :أبو بكر عبدهللا بن سليمان بن األشعث السجستاين املعروف
اببن أيب داود ،حتقيق الدكتور :حمب الدين عبد السبحان واعظ ،ط :دار البشائر اإلسالمية،
بريوت ،الثانية2002 ،م.
 .36احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أليب حممد عبداحلق بن غالب بن عطية األندلسي،
حتقيق :عبدالسالم عبدالشايف حممد ،ط :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،األوىل1413 ،
 ،çط :دار اخلري ،بريوت ،الثانية2007 ،م.
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 .37املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر ،أليب الكرم املبارك بن احلسن الشهرزوري
(ت 550:ه) ،دراسة وحتقيق :أ .د /إبراهيم الدوسري ،ط :دار احلضارة للنشر والتوزيع،
الرايض ،األوىل2017 / ç 1438 ،م.
 .38معجم املؤلفني ،أتليف :عمر رضا كحاله ،ط :مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 .39املبهج يف القراءات السبع املتممة اببن حميص واألعمش ويعقوب وخلف ،أتليف :سبط
اخلياط البغدادي عبدهللا بن علي بن أمحد ،حتقيق :سيد كسروي حسن ،ط :دار الكتب
العلمية ،األوىل2006 ،م.
 .40املغين يف القراءات ،حممد بن أيب نصر الدهان النوزاوازي ،حتقيق الدكتور :حممد بن كابر
الشنقيطي ،ط :اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه ،األوىل2018 ،م.
 .41مفردة احلسن البصري ،أتليف :أبو علي احلسن بن إبراهيم األهوازي ،حتقيق الدكتور :عمر
يوسف محدان ،ط :دار ابن كثري للنشر ،عمان ،األردن ،األوىل2006 ،م.
 .42خمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه ،حتقيق :آثر جفري ،ط :مكتبة املتنيب ،القاهرة ،دون
اتريخ.
 .43املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك ،البن اجلوزي ،ط :دار صادر ،بريوت ،األوىل.ç 1358 ،
 .44معجم األدابء املسمى (إرشاد األريب إىل معرفة األديب) ،للحافظ أيب عبدهللا ايقوت بن
عبدهللا احلموي (ت 626:ه) ،ط :دار الكتب العلمية ،األوىل 1411 ،ه1991 /م.
 .45معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،أتليفَ :شس الدين أيب عبدهللا حممد بن أمحد
بن عثمان الذهيب ،ط :مؤسسة الرسالة ،األوىل.ç 1404 ،
 .46مرآة اجلنان ،أليب حممد عبدهللا بن أسعد اليافعي (ت 768:ه) ،ط :دار الكتاب
اإلسالمي ،القاهرة1993 / ç 1413 ،م.
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 .47منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،حممد بن حممد بن اجلزري ،ط :دار عامل الفوائد للنشر
والتوزيع ،مكة املكرمة ،األوىل.ç 1419 ،
 .48النشر يف القراءات العشر ،حممد بن حممد الشهري اببن اجلزري ،ط :الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،بدون اتريخ.
 .49الوايف ابلوفيات ،أتليف :صالح الدين خليل بن أبيك الصفدي (ت 764:ه) ،ط :دار
النشر بفيسبادن1974 ،م.
 .50وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلّكان ،حتقيق :إحسان
عباس ،ط :دار صادر ،بريوت ،دون اتريخ.
***
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جزء فيه
الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود
وأوالد أخيه عتبة بن مسعود ƒ
من كالم
الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى
المديني األصبهاني ¬

د .محمد بن عبدهللا الع َّمار
قسم السنة وعلومها– كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ

من كالم "الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى المديني األصبهاني ¬"

د .محمد بن عبدهللا الع َّمار
قسم السنة وعلومها – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحثç 1442 /2 /26 :

تاريخ قبول البحثç 1442 /5 /2 :

ملخص الدراسة:
موضو وووبحث :الكحث:علىحأوالح عبدحأ عتحعأا ينحثسعحم،و ووتوديحعث:اهمم حسم كايحعم ح ح
م كاحمترعف ًحاب:رعثيين .ح
هعثفحث :الكححتقمقحهذثحثجل ءححتقمق ًحأوهم ً؛حعختريجح ح ديثهيحعث:اتومقحأومه .ح
م كجحث :اولكحم كجحث:ااقمقحثتا ح حث:وعسثت و و و و و و و تحثا و دنموينيحم حثتو و و و و و ووا وعثىحثت كجح
ثبتاقرثئيحث:ااوموي .ح
هاحث :ا ئجكحمع نينحثحل فظح يبحموتو و و و ووالحثتعيعيحعتمهينحمل:ي ،هحث:توهمينيحعم ح ،و و و و ووه هحهذثح
ثجل ءحم حث:اتريفحاب:ص و و ووا سم كحأ عتحعأا ينحثسعحم ،و و ووتوديحع عبدي يحعث:اهمم حسم كايحعمترفينح
م حي ا ،و و و و حو:مهيحعم ح حمترعف ًحم كاحاب:رعثيينيحعث:اص و و وريمحس،و و ووه بحست و و ووكاحم ح سمهيحعم ح
ستضحث:صا سين .ح
م ح عبدحأ ووعتكحأ ووعث:رو يحع سوحأ مووعويحع سوحسعريحعأهريحعأا ووينيحعحهووع؛حعثتترعفح
م كاحاب:رعثيينكحث:ق تايحعمت يحثس كحأ عث:رو ؛حعث:ق تايحع سوحأ معوكحثس حمت حس حأ عث:رو  .ح
عم ح عبدحأا ينحثتشكوسي كحأ عت؛حع عبدهكحأ معتيحعأو يحعأ عث:رو .ح ح
ع ح ابح ث:تُ َهمسكح أا ينح س ح أ عتح س ح أا ينح س ح أ عتح س ح م،توديح ع خوهح ثت،توديكح
أ عث:رو ؛حم ح عبدحأ عتحس حم،تودح .ح
حح
الكلمات املفتاحية :ج ءيحأ عتحس حم،توديحأا ينحس حم،توديح عبديح سوحموتالحثتعيع.ح

Talking about Abdullah and Utbah Ibn Masoud sons, distinguishing
between them, and whoever among them was known of narration.
Dr. Mohammed Abdullah Al-Ammar
Department of Sunnah and its Sciences - College Of Principles of Religion
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
Abstract :
Study Topic: Talking about Abdullah and Utbah Ibn Masoud sons,
distinguishing between them, and whoever among them was known of narration.
Study Objectives: Verifying this part scientifically. Interoperating its Hadiths,
as well as commenting on it.
Study Methodology: Verifying this part scientifically. Interoperating its
Hadiths, as well as commenting on it.
The Most Important Results: The status of Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini.
The value of his academic writings, and what included in this part of identifying
both companions: Abdullah and Utbah sons of Masoud, and their sons, as well as
distinguishing between them, and identifying who belongs to him, and who was
known of narration, and stated of what heard from his father, and other
companions.
Abdullah’s sons include: Abdulrahman, Abu Ubaydah, Abu Bakr, Omar,
Utbah, and Mohammed; the known among them of narration are: Al-Qasim, and
Ma'n sons of Abdulrahman, and Al-Qasim, and Abu Ubaidah son of Ma'n ibn
Abdulrahman.
The Utbah's famous sons are Abdullah and his sons; Obaydullah, 'Awn, and
Abdulrahman.
Aba Al-'Umays: Utbah bin Abdullah ibn Utbah bin Abdullah bin Masoud, and
his brother Al-Masoudi: Abdulrahman one of Abdullah bin Masoud' sons.

key words: part, Abdullah bin Masoud, Utbah bin Masoud, sons, Abu Musa AlMadini.



ثحلهع حهللحسبحث:ت ت حي حعث:صلوح عث،:لىحأوالح شرفحثان م ءح عثترتو ححيح
ن م ححهعحعأوالحآ:هحعصا هح مجت حيح م حستعحك ح
عحأوه حءُحثإلتلىحأ ي حينًحأظمه حينًحس ،ينحث :يبحﷺيحم ذحث:قرع حثاعىلحيح
فقعحأُ َح
فايظوه ي ح حعدعنوه ي حعس ،وه ي حعص يوه ي حع،ي وثح ح،ص نميكاحم حس حصا حح
تيحعم ،نمعحعمت جاحيح
تيحعم،ا رج تحعم،اعس ح
عت يحعمص ي تحعموطآ ح
وىلحغريحذ:كحم ح نوثبحثتص ي ت .ح
عأعدعثحفمهح نوثأ ًحم ح نوثبحأووىح
ه ح :يوث ح حأو حا حمصطو حم حثحلعيلي ح ح
ثحلعيليحععضتوثحث:قوثأعح:وات ملحم حت ينحث :يبحﷺحيحفواحيرت وثحشمئ ًحوبحذ رعهحيح
فاعوهوثحأ حثحلعيلحث:صاممح عثحل ،ح عث :تمفحأبنوثأهي ح حعأ حح فين حث:تووحىح
لًي حعمجم حم حياتوقح
تي حعأ حث:رعثوحع حوثهلاحجرح ًحع،تعي ح
ثتاتوقينحابإلت دح عثت ح
هبايحم حذ رحط ق هتاحعسوعثهنايحع مس ئكاحع هايحع :ق هباحع ن ،هبايحعغريحذ:كح
م ح نوثبحأووىحثحلعيلح .ح
عم حث:تووىحث:يتحثأا وثحهب ك حم حياتوقحستووىحثإلت دحع:ط ئيهي حفاعوهوثحأ ح
ثإلت دحث:ت يلحعث :زليحعسعثيينحثاترث حست كاحأ حستضيحعثتعسجيحعسعثيينحثا سرح
أ حثاص غريحعثآلابءحأ حثاس ءيحعث ،:سقحعث:لحقيحعثت،و،ليحعغريه يحعم ح
ذ:ككح أ ياكاححأبعبدح ث:صا سينح عثحملعث ح أهومحًحيححعسعثيينح ثاس ءح أ ح آابئكاحيح
ع ذ:كحأ ياكاحابإلخووحعثاخوثتيحت لحثحل حاح ح-ح حذ رحث :وبحث ،:س حأشرح
م حأووىحثحلعيل ح-كح((هذثحث :وب حم حهذثحث:تواك حمترفينح عبدحث:صا سين؛ حفإ ح

جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء األول)

67

م حجكلحهذثحث :وبحثشا هحأومهح ثريحم حث:رعثايت))ح()1يحعت لحث ،:عيح–ح ح
ذ رحث :وبحثخل مسح عثاسست ح-ك ح((سعثيين حثاس ءحأ حآابئكاي حعف ئع،هكح،،همينح
م ح:توهحهب حاح()2ح حث:رعثيينيحعمترفينحم ح أقب))ح()3يحعت لحثحل اح ي حًح ح–ح حذ رح
لح-كح((هذثحث :وبحم حهذثحث:تواكحمترفينح
ث :وبحث ،:دسحعث:ثلث حم حأووىحثحلعي ح
ثإلخووحعثاخوثتحم حث:صا سينحعث:ا ست حع  ،أكايحعوىلحأصرانحهذثح؛حعهوحأواح
سر تهحأ ي ))ح()4يحت لحث ،:عيكح((عهوحنوبح:طمفيحعف ئعوحض طهكحثام حم ح
ح:مسحأبخح خحًح؛ ح:لشرتثكح حثتاحثاب ..ح عحظ حث:غوطي حع فردعث ح ح–ح
ظ حم
ٍ
يكح ئهينحهذثحث:شأ حم حثتاقعم حفه حستعها؛حح س حثتعيعي حعم،واحي حع يبح
دثعدي حعث ، :ئيي حع يبحث:ت سحث،:رثجحي حعثجلِت يبي حمثحث:عمم طي ح ح -حثإلخووحم ح
ث:رعثوح عث:توه ءي حاب:اص مفحي حع ذثحصحفح حخصوصح عبدحثحملعث حي ح سوحسعرح
ثس حمردعيهيحع حخصوصحثإلخووحم حع:عح لحم حأ عتحعأا ينحثسعحم،توديح
()1حمترفينحأووىحثحلعيليححثحل اح(صح .)219ح
()2حح ذثح حث:عا ب؛حع:تلحث:صوثبك( ُم ْو َك ٌاح حث:رعثيين)يححعيليعهحث،:م قحأق ه؛حححملحت لك((ع يهحم حملح
يُ َ،احفمهحثابح عحثجلع))؛ حعتعحسجتتحوىلحث ، :ينحثخلطمينح:وعا ب ح() /205ي حفوجعهت ح ذ:كح
حبهعت.حي ظركحمواقح()1يحعي ظرح ذ:ككحفامحثتغمليحح:وهل:فح( .)156/4ح
()3حشرححث:اقريبحعث:ام،رييحث ،:عيح(ص.)500ح ح
()4حثترج حث ،:سقح(ص.)450ح ح
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ث:عثستطعح()1ي حع حخصوصحسعثيينحثإلخووحست كاحأ حستضي حثحل فظح سوحسعرح
ع)ح( .)2ح
ثس حث،:ح ِّح
عم ح مثوينحثإلخووحث:يتحنثلحهب حأوه ءحثتصطومكحأ عتحس حم،تودحيحع خوهح
أا ينحس حم،توديحت لحثس حث:صلحكح((فه ح مثوينحثاخوي حم حث:صا سينكحأ عتح
س حم،توديحعأا ينحس حم،توحديحي ح خوث )3()..يحعمم ح :فح حخصوصحذ:ككح
نح(ت581حهو)يحفقعحعتيتح
ثحل فظح سوحموتالححهعحس حأهرحثتعيعحثاص ك ح
:هحأوالحج ءيحست وث ح(جزء فيه الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد

أخيه عتبة بن مسعود .)ƒح

حعث:علىحأوالحأ عتحس حم،تودحع خمهحأا ين ح  ƒحم حاببحث:علىح ح

ثإلخوويحعث:علىحأوالح عبدهاحم حاببحث:علىحأوالح عبدحث:صا سينحعثحملعث ح
–حم حجكينح-يحعم حاببحث:علىحأوالحثإلخووح ي ًح–حم حجكينح خرىح-ح .ح
()1حهوذثحث:عاو بحيايقحأ وثنوهحم حأ وث ح او بحثتل:ف؛حع:ععحملح تفحأوموهيحعملح جوعح حوعثًحذ رهح ح
مل:ي تحثإلم ىحث:عثستطعح–حح،و ووبحثطلأيح-؛حفقعح،عو حن،و و اهح:وعثستطعحعهاح عحتو و قحتو حايحح
ع:وووعثستطعح ا و بحمش و و و و و ووكوسح حثإلخووح عثاخوثت ح– حعهوحمط وبح-ي حفووح و ح:وووعثستطعح:ق و لح
ث ،:و و و و و و و عي ح–حمثلًح-كحعهوحغريح او سووهح حثإلخووحعثاخوثتي حعتح أو حا .حتو لحث:ووع اوسحأ ووعتح
ث:رحمويك((عيو ىحث:ا مهحه كحوىلح حث،:و و عيح شو و سح حفامحثتغمليح ح(ثإلخووحعثاخوثت)يح ح
ث:عثستطعح :فح ا ابًح حخص و و وووصحثإلخووحم حع:عح لحم حأ عتحعأا ينحس حم ،و و ووتود؛حتوتكحفإ ح
تص ووعحسهحهذثحث:عا بحث:ذيححتعثتحأ هحآني ًح–ح يكح ا بحثإلخووحعثاخوثتح-يحفقعحعه حا؛حا ح
موض و و و وووأهح ه ح ت و و و ووويتيحعو حتص و و و ووعحسهح ا ابًحآخرح:وعثستطعيحفكوحميقود))حثإلم ىح سوحثحل ،و و و و ح
ث:عثستطعحعآاثسهحث:توهمينح(ص .)187ح
()2حفامحثتغمليححث ،:عيح()135/4ح .ح
()3حأووىحثحلعيليحثس حث:صلححح(ص)310يح حعي ظرحح ي حًكحفامحثتغمليحث ،:عيح(.)144/4ح ح
جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء األول)

69

موضوع البحث :ث:علىحأوالح عبدحأ عتحس حم،توديحع عبدح خمهحأا ينح

س حم،تودحƒيحعذ رحم ح حمترعف ًحم كاحاب:رعثيينيحعوزث:ينحث:و سحعثإلشع حلح
ث:وثت حح ح مس ءحست كايح حعمترفينحم حي ا ،و حو:مه .ح

مشكلة البحث :يوا سح عبدحث:صا سم ح حثجلومو كحأ عتحس حم،توديح

ع خمهحأا ينحس حم،تودح– ƒح–حس ت كاحيحبحتمه حم حح ثرهتايح حع،ش سهح مس حءح

ست كا؛حفع حهذثحثجل ءح حث:علىحأومكايححعسم حم ح حمترعف ًحاب:رعثيينحم كايح
حعوزث:ينحث:و سحعثإلشع لحث:وثت حح حست كاح .ح
حدود البحث :حتقم حق ح(ج ءحفمه حث:علىحأوالح عبدحأ عتحس حم،تودحيح

ع حعبدح خمهحأا ينحس حم،توحد)ƒيح:وا فظح يبحموتالحثتعيعيحعختريجح ح ديثهيح
عث:اتومقحأومه.

أهداف البحث:
 .1ثحلرصحأوالححتقمقحعنشرحث:رتثثحثحلعيثييحعم حياتوقحسهحم حأووىحعم ،ئل؛ح
حتقمق ًحأوهمحًحصاماحًي حت تحًحم حثخلطأح عث:اصامفح؛ حعفقحتوثأعحع صولح
هذثحث:ي ح.
 .2ختريجحثاح ديلحث:وثسدوح حهذثحثجل ءحيحعث:علىحأومك ح.
 .3ث:اتومقحأوالح لىحثتل:فيحعزايدوحث:اوضممحعث :م حفحمه ححيا جحوىلحذ:كح.
ح
*** ح
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أمهية البحث وأسباب اختياره:
 .1م حج ءح حهذثحثجل حءحم ح،وضممحعسم ي حاعبدحأ عتحس حم،تودح حع عبدح
خمهح أا ينƒيححعم ح حم كاح مترعف ًح اب:رعثييني حعوزث:ينح ث:و سححث:وثت ححح ح

ست كاح.
 .2وم مينحمل:فحهذثحثجل ءيحعأووحمع ناهحأ عحثحملعث ح.
 .3تمهينحمل:ي ،هحث:توهمينيحعوض ف ،هحأوالحم حت قهيحعثتاعسث ،هحأومكايحعأتثرح
م حستعهحسهيحعوف دهتاحم هح.
 .4حهذثحثجل ءحملحي ،قححتقمقهحعبحنشرهحم حت لح ح–حفمه ح أواح-ح؛حفكوحاعلح
مروحيرىحث :وسحعيظكري حفقعح حمطهوسثًحعم ،م ًح حجم مم حثت طوط تح
عخ ثئ حثتعا ت.ح
 .5نقلحثتل:فح حهذثحثجل ءحأ حستضحثائهينحعثحلي ظحأبت نمعهيححعث:ذي ح،تاربح
ا كاح حأعثدحثتيقود؛حح جلت يبيحعثس حمردعيه.
 .6حثتل:فحي،وقحم حيذ رهحم ح ح ديلحعآاثسحع توثلحأبت نمعه .ح
منهج البحث :توعتحح ح حتقمقح هذثح ثجل ءححم كجح ث:ااقمقح ثتا ح ح

ث:عسثت تحثا دنمينيحم حثتا عثىحثت كجحثبتاقرثئيحث:ااوموي .ح
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إجراءات البحث:
 .1ن،خح ثت طوطح ثاص حلحح( ح)يححعفقح توثأعح ث:رتاح ثإلملئييححم ححث:ت يينح
ىح(ب)يحم حوث تحثبخالف تح
ستلم تحث:رتتمايحعمق سواهحاب ، :ينحثاخر ح
ثتلثروحسم كه ح حثحل شمينح.
 .2جتلح ست ى ح:وح تحث، :خ حس حمتقوف حسم كه حخطحم ئلي حهعذثح[]/يح
ععضتك حدثخلحث :صحثحملققحيحدث:ينًحأوالحهن يينح لحصياين؛حم ح لحن ،ينح.
، .3صاممح ثاخط ءح ثإلملئمينح عث :اويينيححعوض فينح ث:صلوح أوالح ث :يبح ﷺحيح
كح حثحل شمين.
عث:رتضيحأوالحث:صا سينحيحدع حثإلش سوحوىلحذ :ح
 .4أ عحعجودحتقطيح عحخطأحبحشكحفمه؛حفإنح ث تحث:صوثبيحع ضتهحس ح
متقوف حيحهعذثح[ح]يحع ن هحأوالحذ:كح حثحل شمينح.
لًح عح،رجمحيلحم حخللحث :ال؛حفإنح ث تحث :صح ه ح
م حوذثح ححاه ح
هويحم حث:ا مهحأوالحذ:كح حثحل شمين.
 .5ا سينحثآلايتحث:قرآنمينحاب:رتاحث:تثه نيحم حأ عه حوىلحموثضتك يحسذ رحثتاح
تيحهعذثح[ك].
ث،:وسوحعستاحثآليينيحععضتك حس حمتقوف ح حثت ح
 .6ختريجحثاح ديلح عثآلاثسحم حمص دسه حثاصوميني حسذ حر حثجل ءي حعث:صياينيح
عستاحثحلعيلح–حو حعجعح-يحم حمرثأ وحثتا ست تحث:ا مينحعث:ق صروح ح،ر،مبح
ثتص دس؛ حمث حث:عابحث،:اين ح ح– حح،بح،ر،م ك حثتترعفح-ي حمثحثاتعىحعف ًحوح؛ح
م حدسثتينح ت نمعه يحعثحلعاحأومك .
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ك حسذ رحثتا حث:رثعيي حع ماهيح حعن ،اهي حعستضح
، .7رمجينحسج لحثإلت د؛ حعذ :ح
شموخهحع،لممذهحي حععف ،هي حمثح خااحذ:كحس م حمر ،اه؛ حمو ص ًحم ح لىح
ثائهينحفمه؛حمثح ذيلحذ:كحسذ رح هاحمص دسح،رمجاه.
ب ح ح،رثجاحث:صا سين حح:عابحث:صا سينيحح بتامت بي حع تعحث:غ سينيح
 .8ث:رجو ح
عثإلص سينح.
 .9حو ح حث:رثعيحم حسج لحث:عابحث،:اين؛حثأاهعتح ح،رمجاهحأوالكحهتذيبح
ث:عه لح:وه ييحعث:ع شفح:وذهيبيحعهتذيبحث:اكذيبحع،قري هحبس ححجرح؛ح
عتعح زيعحأومك حأ عحثحل جينيححعو حملحيع حم حسج لحث:عابحث،:اينيحثأاهعتح
أوالح هاحثترثج ح ح،رمجاه.
، .10رمجينحثاألىحث:وثسدي ح حث:عا ب؛حتوىحسعثوحثات نمع.
، .11وثمقحث :قولحعث :صوصحث:يتحيذ ره حثتل:فيحم ح مع ح.
بح .ح
بحيح عحثتاعسثكحع،تقم ح
12ح .ث:اتومقحأوالحم ححيا جحوىلحوي ححعسم ححيح عحشرححغري ح
سح
خطة البحث :ياعو حهذثحث :الحم حمقعمينيحعت،ه ححيححعخ متينيحعفكر ح

ثتص دسحث:توهمين .ح

املقدمة :ح حعفمك حموضوبحث :الي حعمشعواهي حعحععحدهي حع هعثفهي حع يماهيح

ع ت بحثخام سهيحعم كجحث :الحعوجرثءث،هيحعخطينحث :ال .ح

القسم األول:حت،احث:عسثتينحيح حعفمهح،تريفحخماصرحابتل:فحيحعابجل ءحثحملققيح
عفمهح سستينحم حلحك ح
ثت الحثا حعلكح،تريفحخماصرحابتل:فح .ح
ثت الحث:ث نكحثتاحث:عا بحيحع،وثمقحن ،اهح:وهل:فح .ح
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ثت الحث:ث :لكحعصفحث، :خحثخلطمينح .ح
ثت الحث:رثس كحتمهينحث:عا بحث:توهمينيحعسم ححاوثهيحعم كجحمل:يهحفمه.ح ح

القسم الثاين:حت،احث:ااقمقحيحعفمهححتقمقح صلحثت طوطحيحعث:اتومقحأومه .ح

اخلامتة.

فهرس املصادر واملراجع.
***
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القسم األول :قسم الدراسة ح
عفمهح،تريفحخماصرحابتل:فيحعابجل ءحثحملققيحعفمهح سستينحم حلحك ح
املبحث األول :تعريف خمتصر ابملؤلفح()1حك ح

امسه ونسبه :حهعحس ح يبحسعرك حأهرحس ح يبحأم،الك ح وعحس حأهرحس ح
حهعحس ح وعحس ح يبحأم،اليح سوحموتالحثتعيعحثاص ك نحث:ش فتيح .ح
حعثاص ك ن؛حن ،ينًحوىلحمعي ينح ص ك ؛حعثتعيعح–حسيامحثتمايحع ،رحث:عثلح
ثتكهوينيحعتعو حث:م ءحثتث وحم ححتاك يحعستعه حنو ح-ح؛حهذهحث ، :ينحوىلحمعي ينح
()1حي ظرح ح،رمجاهحثتص دسحث:ا :مينكحث:اقممعيحبس حنقطينح(ص)86يححعث:رعضا ح ح خ سحث:عع:ا يححايبح
ش مين ح()249/3ي حعفم تحثاأم ي حبس حخوع ح()286/4ي حعط ق تحأوه ءحثحلعيلي حبس ح
أ عثهل ديحح()112/4يححعتريح ألىح ث :لءيحح:وذهيبحح(/21ح)152يححع،ذ روح ثحلي ظيحح:هح
()1334/4يحعاتسيخحثإلتلىيحح:هح()124/41يحعث:تربيحح:هح()246/4يححعثتقاىنح حتردحث:عىنيحح
:هح()106/2يححعثتت ح حط ق تحثحملعث يح:هح(ص)179يححعثت اصرحثحملا جحو:مهحم حاتسيخحثحل فظح
ث:عسمثييح:هح(حص)47يححعثت،اي دحم حذيلحاتسيخحسغعثديحح:وعمم طيح(ص)30يحعاتسيخحثس حث:وسديح
()93/2يحعث:وث حاب:وفم تيحح:وصيعيح()174/4يححعمرآوحثجل يحح:وم فتيح(ح)423/3يحعط ق تح
ث:ش فتمينح ث:عربىيحح:و ،عيحح()160/6يححعط ق تح ث:ش فتمينيحح:إلت ويحح(ح)439/2يححعط ق تح
ث:ش فتميني حبس ح ثري ح()669/2يح حعث :عثيينح عث :ك يينيح ح:ه ح()574/16يحححعط ق تحث:ش فتمينيح حبس ح
ت ضيحشك ينح()40/2يحعث :جوىحث :ثهروحيحبس ح،غريحسرديح()101/6يحعط ق تحثحلي ظيح:و،موطيح
(ص)477يحع شفحث:ظ و يحححل جيحخوميينح(89/1يحح401يحح415يحح754يح)826حع(947/2يحح
1043ي ح1116ي ح1178يح ح1209يح ح1412ي ح1464ي ح1606ي ح1674ي ح1739ي ح1887يحح
1942يح)2045يححعشذسثتحث:ذهبحيحبس حث:ته دح()273/4يححعهعيينحث:ت سف يحإلمس أملحابش ح
ث :غعثديح()100/2يحعث:رت :ينحثت،اطرفينيح:وعا نح(ص100يحح115يحح125يح126يح.)156ح ح
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ص ك يحم ،وبحوىلحثتعي ينحث:تامقينيحثتترعفينحسشكرتا نينيحثتاصوينحأبص ك
؛حعث:ش فتيحن ،ينًحوىلحمذهبحث:ش فتيح .ح

ح(1ح)ح

مولده ونشأته وطلبه للعلم :ث،يقتحثتص دسح نه حع:ع حأبص ك ي ح حذيح
ث:قتعويحت ينح(501حهو)يحعحعدتحستضحثتص دسحعبد،هح:موينحثاسست ءيحث:ا ت ح
أشرحم حذيحث:قتعوح .ح
حعتعححرصحأومهحعث:عهحم ذحث:صغريحفأمستهح حصغرحهحح وسحثًيحم ح يبحتت حعح
حهعحس ححهع حثتطَِّرزي حعهوحثس حت ا حي حمثحمس أ ًح ثريحثًيح حم حخوقح ثريي حم ح
ُ
صا بح يبحنتماحثحل فظيحعط قاكا.ح ح
عتر حث:قرآ ح حص هحاب:رعثايتي حع،يقهحأوالحمذهبحث:ش فتيي حأوالح يبح
سحث:ر ْحتحاَهييحعتر حث :اوحعث:وغينحيححىتحمكرحفمكه يحعحيظح
أ عتحثحل ،حس حث:ت ح
أووىحثحلعيلح:وا ايحعأرضهحأوالحشم هحومس أملحث:امهيحثحل فظحيحعسهحخترجيح
ِ
عح ستواح ثحلعيليحححعمس حيححعتر ح أوالح
ع خذح أ هح ثتذهبيححعأووىح ثحلعيليححعأُ َ
ثتش يخيححع ابحث:عثريي حعسحل حهوحس ي،هي حع:قيحثحلي ظ حعثتش يخي حفرحل حوىلح
َيَذث يححعوىلحسغعث حدحت حينح(524حهو)يحمثحذهبح:واجيحعمس حم حمش يخحثحلج زيح
مثحأ د حوىلحسغعثدحفأت ىحهب ي حف،ه حم ح يبحث:ق تاحس حثحلُص حثت ،عحاوعحيح
يبحأويحثحلَعحثدح
ح
عاتسيخحسغعثدح:و طمبحم ح يبحم صوس حثَ :حقحثزيحح ه حمس حم ح
حومينحثاع:م ءحيحعمترفينحث:صا سينيحعثت،ا رجحأوالحصاممحث :سييحعثت،ا رجح
()1حع،ق حمعي ينح صو و ك حثآل ح حعتو ووطحمجكوسيينحويرث يحع،تاربح هاحمر حح و و سيحع سيح حثت طقح
ث:وتوطاليحع،شواكرحننا جحث،:وج دحثت ،ووبحو:مك يحعي،وع ك حووح1,8حمومو حن،وهين.حي ظركح طوسح
سوعث حث:ت ملح(ص)44يحعثتتجاحثجلغرث ح:ععلحث:ت مليحه ثبحث:شهريح(ص .)93ح
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د .حممد بن عبدهللا َّ

أوالحصاممحم،وايحمجمتك حايبحنتماحثاص ك نيحمثحتعىحوىلحسغعثدحمروحاثنمينح
صلح ح ٌحعح حزم نهيحعثجاه ح
ملححي ِّح
ت ينح(542حهو)يحعحصلحم حثت،هوأ تحم ح ُح
:هحم حملحجياه ح:غريهي حمث حسج حوىلحسوعه حفأت ىحهب ي حع حأيميحًي ح:هحم لحي،ريح
يرتسمحسهيحعي يقحم هيحعبحيق لحم ح حعحشمئحًيحع ت لحأوالحث:اص مفيحعثإلملءيح
ع،توماح ث:تواح عثادبيححعثناشرح أوههح ح ثآلف قيححعمس ح م هح ترثنهيححع ثرح أ هح
ثحلي ظيحعت ستحساص نميهحث:ر يححىتحص سح عحعحزم نحهيحعشمخحعتاهيحوت دثًح
عحيظحًح .ح

عحأ عح
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :ح:وا فظح يبحموتالحثتعي ح
ث:توه ء حمع ن حينٌحأ :م حينٌي حعشكرحوٌحعثتت حينٌ؛ حعتع ح ثىنحأومهح ثريٌحم كاي ححع فردحست كاح
،رمجاهحاب:اص مف؛حعم ح توثهلاح حذ:كحك ح
ت562حهحو)حك ((مستتحم هيحح
 .1ت لح سوحتتعحأ عث:عرميحس ححهعحث،:هت نح( ح
ق))(.)1
ع ابحأعيحعهوحثقينحصعع ح
 .2عت لحجمعحث:عي ح سوحث،:ت دثتحثس حثاثريح(ت606حهو)حك ((ع حوم م ًح ح
أصرهيحح فظ ًحماق حًيحُ،شعحو:مهحث:رح ليحع ُ،طحسهحم حث:طو ينحثآلم ل))ح(.)2
حخحوِّع ح ح(ت 681حهو) حك ((ثحل فظ حثتشكوسيحح حوم ىحأصرهح ح
 .3عت لحثس َح
ثحليظحعثتترفينيحع:هح حثحلعيلحعأوومهح،وث:مفحميمعو))ح(3ح).
()1حي ظركحثت اصرحثحملا جحو:مهحم حاتسيخحثحل فظحث:عسمثييححث:ذهيبح(حص.)47ح ح
()2حث :ك يينح حغريبحثحلعيلحعثاثريحثس حثاثريح(.)9/1ح ح
()3حعفم تحثاأم يححثس حخوع ح(/4ح .)286ح
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 .4عت لحث:ذهيبح(ت)748حك ((حشمخحأ ملحح فظيحأ سفحابادبيحمس حث:عثريحيح
عسحليحع:قيحثحلي ظ..حعأ شححىتحص سح عحعحعتاهيحعشمخحزم نهيحوت دحثًحيح
عحيظحً))،ححعت لح ي ك ((ثحل فظح ث:ع ري..ححص حبح ث:اص نمفيححعسقمينح
ثاألى..حعص فحث:اص نمفحث :فتينيحع حعثت حث:عثئروح حمترفينحثحلعيلح
عأووهيحع سوثسهحعسج :هحعف ونهيحعملحيع ح حعتاهح حعح حيظحم هيحعبح أو حاحيح
عبح أوال حت عحثًي حمم حيتاعحهبذثحث:شأ )) ،حعت لح ي ًك ((ثحل فظي حص حبح
ث:اص نمف ..حعملحخيوفحستعهحمثوه ..حع حم حسرثأاهح حثحليظح عث:رج لحيح
ص حبحعسبحعأ دوحعجل:ينحع،قال))(.)1
 .5عت لحثس حت ضيحشك حين ح(ت 851حهو) ححك ((ثحل فظحث:ع ري ..ح حعحثاألى.ح.ح
بيحعأووىحثحلعيلحيح
خترجحابإلم ىحومس أملحس ححهعحث:امهييحع خذحأ هحثتذه ح
عمس حث:عثريي حعص فحث:اص نمف حثتوماينحثتيمعوحثتشكوسحو ..حع حح فظحًحيح
عثت حث:عثئرويحجاحث:تووى..حعتعح فردتح،رمجاهحاب:اص مف))(.)2
()1ححثت اصرح ثحملا جح و:مهح م ح اتسيخح ثحل فظح ث:عسمثييحححث:ذهيبحح(حص)47حيححعاتسيخح ثإلتلىيححح:هح
()124/41يحعث:تربيح:هح ي ًح(ح .)246/4ح
()2حط ق تحث:ش فتمينيححثس حت ضيحشك ينح(.)40/2ح ح
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أبرز شيوخه :ح
ت505حهحوح).
نحح( ح
1ح .وعحس حث:ت سحس ححه حعحيح سوحغ :بحثُ :عْوِشمذيحثاص ك ح
ت535حهحوح)ح .ح
نحيحح(ِتَوثىحث ،:حين)حح( ح
2ح .ومس أملحس ححهعحس حث:ي حلحيح سوحث:ق تاحثاص ك ح
ت515حهحوح).
ئحح( ح
نحثحلَ حعثدحثتقر ح
3ح .ثحل ،حس ح وعحس حثحل ،ححيح سوحأويحثاص ك ح
ت561ح حهوح).
4ح .ثحل ،حس حث:ت سحس حأو حيحيح سوحأ عتحث:ر ْتَاهيحثاص ك نحث:ش فت حيحح( ح
ت535ح
5ح .أ عث:رو حس ححهعحس حأ عث:وثح حعحيح سوحم صوسحث :غعثديحثَ :سيقيحث:ق ثحزيح( ح
حهوح).ح
ت511ح حهوح).
نحح( ح
ث:ربِجيحثاص ك ح
6ح .غ منحس ححهعحس حأ مع ح
تحيح سوحث:ق تاحس ح يبحنصرح ُْ
ت507ح حهوح)ح.
ظحح( ح
7ح .حهعحس حط هرحس حأو حيحيح سوحث:ي لححثس حثَ:حقْحم َح،رثنحثتقعتيحثحل ف ح
ت507ح حهوح).
8ح .حهعحس حأ عتحس َحمْ ُعْعيَحينحيح سوحم صوسحثاص ك نحث:شُرعط حيحح( ح
ت505ح
نيح( َتْرَفوْر ،حج)حح( ح
بح حث:ا ح
9ح .حهعحس حأويحس ححه حعحيح سوحتتعحثاص ك حنحث:ع  ،ح
حهوح).ح
ت511ح حهوح).
ظحح( ح
10ح .حيىيحس حأ عث:وه بحس ححه حعحيح سوحز رايحس حم عهحثاص ك نحثحل ف ح
أبرز تالميذه :ح
 .1سسمتينحس حثحل ،حس حأويحس حأ عتي ح سوحن ثسحث:مهعحث:ص ت نحث:ش فت حيح
(ت609حهو).
 .2أ عث:غعحس حأ عث:وثحعحس حأويحس حترعسي ح سوححهعحثتقعتي ح(ت600ح
هو).ح
 .3أ عث:ق دسحس حأ عتحس حأ عتيح سوححهعحث:ره عيحثحل ويح(ت612حهو)ح.
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يح
 .4أ عث:عرميح س ح حهعح س ح م صوسيحح سوح تتعح ث،:هت نح ثخلرثت نح ثترعز ح
(ت562حهو).
 .5حهعحس حمعيحس ح يبحث:رج ءي ح سوحأ عتحثاص ك نحثحل وي ح(ت610ح
هو).ح
 .6حهعحس حموتالحس حأثه يح سوحسعرحثحل زميحثهلََهذثنحح(ت584حهو)ح.
أشهر مؤلفاته :ح
ب حث:غري ح؛ حثت،هالك حثجملهوب حثتغملح حغرييب حث:قرآ ح عثحلعيل؛ح
، .1اهينحح ا ح
هلحسهح ا بحث:غري ح:وكرعييحعثتاعسكحأومهيححعهوحيعلحأوالحسرثأاهح ح
ث:وغينحعث:غريبيحعهوحمط وبح.
،اهينح ا بحمترفينحث:صا سينيح عكحذيلحمترفينحث:صا سين؛حثتاعسكحسهحأوالح يبح
 .2ح
نتماحثحل فظيحعيعلحأوالح ،ارهحعحيظهح.
 .3خص ئصحثت ،حعح–حم ،عحثإلم ىح وعح-يحعهوحمط وبح.
 .4ث :ايدثتيح عكح ن ،بحثحملعث ح؛حجتوهحذيلًحأوالح ا بحشم هح يبحث:ي لح
حهعحس حط هرحثتقعتيحيحعذ رحم ح يوهيحعم ح تصرحفمهيحعهوحمط وبح.
 .5ث:شرححثتعهلح حن،بحثحل ،حثتكهل؛حعهوحمط وبح.
 .6ث:طوثبتي ح عكحثاخ سحث:طوثبت؛ حعهوح ا بحجوملي حملحي ،قحوىلحمثوهيح
ُخي َ ح:هح حمجتهيحم ح ثروحم حفمك حم حث:وثهيحعثتوضوبح.
 .7أوثيلحث:ا ست ح؛حعهوحي ئحساقعمهح حمترفينحث:ت يلحعث :زلح.
 .8ث:وط ئفحم حدت ئقحثتت سفح حأووىحثحلي ظحثاأ سف؛حعهوحمط وب.
 .9متجاحث:شموخ؛حسعىحفمهحأ ح ثرحم حثلثحم ئينحشمخ.
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 .10ن هينحثحلي ظ؛حعهوح حثاح ديلحثت،و،وينيحعهوحمط وب.
 .11ث:وظ ئفي ح حع عظ ئفحثاعت تي ح عحعظ ئفحث:وم يلح عثاايىي ح عكحف ئلح
ث:وم يلحعثاايى.
وفاته، :و حثحل فظح سوحموتال حأبص ك ي ح:موين حثاسست ء ح ح– حعتملكحم اصفح

ث :ك سح ح-حث:ا ت حم حمج دىحثاعىليحت ينح(581حهو)يحعأهرهحمث نو حت يني ¬ح

سوينًحعثتت حينًيحع ن :هحم زلحثاسرثس .ح

***
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املبحث الثاين :اسم الكتاب ،وتوثيق نسبته للمؤلف:
ج ءحثتاحث:عا بحأوالحث:صياينحثاعىلحم حث ، :ين حثاصل ح( ) حهعذثكح
(ج ءحفمه حث:علىحأوالح عبدحأ عتحس حم،تودي حع عبدح خمهحأا ينحس حم،تود
ƒيحم ح لىحثحل فظح يبحموتالححهعحس ح يبحسعرحأهرحس ح يبحأم،الحثتعيعح
ىح(ب)يحم حثخالفحي،ريح
ثاص ك ن ¬)يحع ذ:كحج ءح حث ، :ينحثاخر ح
ح وه حينح( )يحسعلح(فمه)يحع ذ:كححذفح وهينح(أهر)حم حثتاحثتل:فيحعتعح
ثأاهعتحم حج ءح حث ، :ينحثاصلح( ) .ح
وال شك يف نسبة هذا اجلزء للحافظ أيب موسى املديين؛ ألدلة كثرية ،منها:
 .1م حج ءحأوالحطروحث ، :ا حثخلطما حي حم حث:اصريمحس  ،اهح:وا فظح يبح
موتالحثتعيع.
2ح .حهذثحثجل ءح ابحسهح سوحموتالحثتعيعحوىلح حعح،لممذحهحيحعهوح حعحسعثوحه حذحثحثجل حءح.
 .3ح حع حسث حعيي حهذث حثجل ء حأ ح يبحموتالحثتعيعي حعهو ح سوحن ثسح سسمتينحس ح
ثحل ،حس حأويحث:مهعحث:ص ت نح(ت609حهو)ح؛ححيُتعحم حمش هريح،لممذه.
 .4حثحل فظح ابحموتالحثتعيعحتعحصرححابمسهح حهذحثحثجل ء.
فح.
ظحيحعث:وط ئ ح
ى؛حح هينحثحلي ح
5ح .ح ت نمعهح حهذثحثجل ءحمايقينحم ح ت نمعحهح ح ا هحثاخر ح

6ح .حثح:شموخحث:ذي حيرعيحأ كاحثتص فح حهذثحثجل حءحيحه حاحم ححشموخحهحثتش حكحوحسي ح.ح
تضح ا هحثاخرىح حهذثحثجل ءح.
 .7وش س،هح :ح
 .8موثف حقينح تووسهحعم كجهح ححهذثحثجل ءحم ح تووسهحعم كجهح ح ا هحثاخرىح؛ح
كح(.)1
م ححملح،تومق ،هيحع،تق ،هيححعووحذ :ح
()1ح ،مهكحملح تفحأوالحم حذ رحهذثحثجل ءحضوه حمل:ي تحثحل فظح يبحموتوالحثتعيعح– ¬ح-؛حسغاححرصويح
أوالحذ:ووكيحع،ا تيح:وعاووبحث:يتح،رمجووتح:وهل:فيحع اووبحث:يك و سسحعثاث و تيحح ه و ح نحملح تفحأوالحم ح

نقلحأ هيحعتح أوا .ح
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جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

ح

املبحث الثالث :وصف النسخ اخلطية:
حعتيتحأوالحن ،ا حهلذثحثجل ءيحعسم هنه ح :ا يلك ح

النسخة األوىل:حم ححيوظ تحمعا ينحثحلرىحثتعيحث:شريفح–حع صوك حم ح
ِ
مصوسحوحمبجهوبحستاحح()1139حأ ىيحعح()33حخ ص.ح ح
ث:ص ِّعيقمينح-حيحعهيح ح
ثتعا ينح ّ

الناسخ:حملحيذ رحثتاحث :ت حخ؛حعيظكرحيلح حث :تخحم ح هلحثتترفينحعث:عسثيينح
اب، :خيحت ح حث ، :ينحم حض طحعو،ق يحعت حأوالحث ، :ينحم ح،صاما تح .ح

طحعثإلأج حىحغ  :حًح .ح
يلحم حث :ق ح
نوع اخلط:حخطحن ،يحجم حعحيحعثضمح حثجلهوحينحيحخ ح

ملحيُذ حر حاتسيخحث، :خي حعيظكرحيلح هن ح حث:قر حث ،:س ح عح
اتريخ النسخ :ح ح
ث:ث م ح-ح،قري ًح-يحو حملح،ع حت لحذ:ك؛حت ح،ا ه هحم حألم تحثحملعث ح ح
ث :طحعث، :خيحعخلووه حم حث :قطحعثإلأج ى.ح ح
عدد األوراق:ح3حعست تح(71ب ح .) 73-ح

عدد األسطر:ح 25-23ح

املقاس:ح 24ح×18يح5تاح( .)1ح

وصف النسخة وميزاهتا:حث ، :ينحسوصفحأ ىحجمعوحيحعح ،ينحثخلطيح،ق ح

ضه حجمهوبيحأعدح عسثتهح(111ع)يححياويحأوالح ،،حست ئلح حموضوأ تح
ب.) 73-ح ح
بح( 71ح
خماويينيحعهذثحثجل ءحهوحث:رت :ينحث ،:ستينحم حهذثحثجملهو ح
ىح ح–حفمه حيظكرحيلح ح-حيحعأومك ح
عمتا زحهذهحث ، :ينحأبهن كح تعىحم حث ، :ينحثاخر ح
ىح؛ححعحسقوينح خط ئكحح .ح
،صاما تح حثحل شمحينحيحمب حيعلحأوالح هن حمق سوينحأوالحن ،ينح خر ح
()1حي ظركحفكرسحثجمل مم حثتصوسوحتعا ينحثحلرىحثتعيح–ححثتعا ينحث:صعيقمينح–حث:ق،احث:ث نحيحوأعثدحم صوسح
ث :قمبيحعأ عث:رو حثحلذيييحح(ص .)102ح
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عي،اعسكح ث :تخح ث،:قطح عح ثخلطأح ح ثحل شمينيححعيعابح أومك ح ألمينح
ث:اصام حمح(صم) .ح
ع حم انًحيعابحث :تخح وهينًحخطحأًيحفم ربحأومك يحعيصااك حم شروح .ح
طحيحمبقعثسحتطرح،قري حًحيحعطهسح حهن يينحثلثينح تط حرحيحمبقعثسح وهحينحيح
عفمك حتق ح
ه ح حستضح عثئلحث:عوه تح حث:صياينحثاعىلحغريحعثضمحس ،بحث:اصوي حر.ح ح
عيعابح ث :تخح ح سعثيينح ثحلعيلح صمغح ث:ااعيلح اتمينًح دع ح ثخاص سيح
فمعابح( خربن)ح عح( خربان)ح حعح(حعث )ح؛حعخياصره ح ح ث ءحثإلت دحغ  :حً؛ح
فم اص حرح(حعث )حكحث يحعانيحعح( خربان)حكح س ح .ح
لًيحعسم تحهل حاب ، :ينح( )ح .ح
عتعحجتوتحهذهحث ، :ينح ص ح
النسخة الثانية :م ح حيوظ تح معا ينح ج متينح ثإلم ىح حهعح س ح تتودح

ثإلتلممينحاب:رايضيحسرتاح3ح 290/1/ح291-ح[]2276ح–ح(5ع) .ح

الناسخ:حزي حث:ت سعي حثاُسعيحث:ش هحآابديحث :مك سييح ححمعسحآابدحث:ع ح .ح
نوع اخلط:ح،تومقحه عيحجمود .ح

اتريخ النسخ:ح حت ينح .ç 1319ح
عدد األوراق:ح 1ح ح–ح3ح ح

عدد األسطر:ح27حتطرح .ح

املقاس:ح33يح 9ح×21تاح( .)1ح

( )1حي ظركحث:يكرسحث:ش مل ح–ح حت،احثحلعيلحعأوومه ح–ح ح()623/1يح حعث:يكرسحث:وصييحت طوط تح
ث،:ريوحث :ويينحعماتوق هت ح()42/3ح.ح ح
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جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

وصف النسخة وميزاهتا:ححهيححن ،ينح حعيثينح ح ،ينح اتمينيححمق سوينح أوالح
ثاصلحث:ذيحن ،تحم هيح،ق حضه حجمهوبححياويحأو حالح( 27ح)ح ا ابًحعست :ينيح
عهيحث:رت :ينحثاعىلحم حهذثحثجملهوب .ح
حعمتا زح هذهح ث ، :ينح أب ح هوثمشك حححتاويح أوالح مجوينح م ح ث:اصاما تح
عث:اتومق ت حثتيمعوحي حع،شرتكحم حث ، :ينحث ،:سقينح حستض حثاخط ءح؛ حمم حيعلح
أوالح ح صوكه حعثحعحثً .ح
ه ح هن حختاوفحأ ك ح حستضحثاخط حءح؛حمم حيعلحأوالح هن ح:م،تحم ،وخًينحأ كحح .ح
عيظكرح حث :تخحم ح هلحث:عسثيينح عثتترفيني حعأوالحشيءحم حث:توا؛ حيعلح
:ذ:كحم حأوالحث ، :ين حم ح،تومق تحي،ريو؛ ح:ا م حمتىنحي ح عح:اصاممح وهينيح
عح،وضممحح ا ساك يح عحثتاعسثكحنقص؛حعست ك حغريحعثضم .ح
ع حم انًحيعابحث :تخح وهينًحخطحأًيحفم ربحأومك يحعيصااك ح حثحل شمينح .ح
ه ح نهحيعابححتتحثهل ءحألمينيح:اهمم ه  .ح
عيعابح ث :تخح ح سعثيينح ثحلعيلح صمغح ث:ااعيلح اتمينًح دع ح ثخاص سيح
فمعابح( خربن)ح عح( خربان)ح حعح(حعث )ح؛حعخياصره ح ح ث ءحثإلت دحغ  :حً؛ح
فم اص حرح(حعث )حكحث يحعانيحعح( خربان)حكح س ح .ح
عتعحجتوتحهلذهحث ، :ينحسم حح(ب) .ح
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املبحث الرابع :قيمة الكتاب العلمية ،وبيان حمتواه ،ومنهج مؤلفه فيه:
هذثحثجل حءح ابحسهحثحل فظح سوحموتالحاحعح،لممذهحيحعسعثهحأ هح ح–ح ي ًح ح-ح
،وهمذهحثحملعثحث:ثقينحث:يقمهحسسمتينحس حثحل ،حس حأوييح سوحن ثسحث:مهعحث:ص ت نح
ت609حهو)ح .ح
ث:ش فتيح( ح
عملحي حثتل:فحمقعم ًينح:عا سهحهذحثحيحي ِّ حفمك حم كجحهحيح عحطريقاحهحيح عحغرضهح
م حهح؛ حعومن حثتايامحث:رثعيحهذثحثجل ءحاب، :هوحينحي حعث:صلوح عث،:لىحأوالحستولحتح
ﷺحيحمثحت لحكحح( ابحويلحث:شمخحث:يقمهحثإلم ىحثحل فظح سوحموتالححهعحس ح يبحسعرح
ح
لح)ح .ح
ع.ح.حث ح
عحيحع خربنحأ هحث:يقمهح سوحن ثسحسسمتينحس حثحل ،حس حأ عتحث:مه ح
ثتعي ح
وميكن بيان حمتوى الكتاب ،وقيمته العلمية ،ومنهج مؤلفه فيه ،فيما يلي:

 ، .1ه حهذثحثجل ءحث:اتريفحأبعبدحث:صا سم حثجلومو كحأ عتحس حم،توديح
ع خمهح أا ينح س ح م،تودحح– ƒيححعسم ح م ح ح مترعف ًح م كاح اب:رعثيينيح

عث:اصريمح س،ه بح ست كاح م ح سمهيححعم ح ستضح ث:صا سينيححعوزث:ينح ث:و سح
عثإلشع حلحث:وثت ح ح مس ءحست كايح حعمترفينحم حي ا ،و حو:مه.ح ح
 .2ثفاام حثتل:ف حهذث حثجل ء حسذ ر ححعيلحم حطريقحأا ينحس حأ عتحس حأا ينح
س حم،تودي حأ ح سمهي حأ حجعه؛ حع،عواحأوالحوت دهي حعثبخالفحفمهيح
عأوقحأومه.
 .3ذ رح ح:تا ينحس حم،تودحح ح ديلحأ حث :يبحﷺيحع حبس هحأ عتحس ح
أا ينحس حم،تودح ح ديلحأ حأههحأ عتحس حم،تودحيحعأ حأهرحس ح
ثخلط بح؛حع حثس حثس هكحأو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،توديحفكوحم ح
ع:عحأا ينيحع:مسحم حع:عحأ عت.
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جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

لًحي حع نهكحأا ينحس حأ عتحس حأا ينح
، .4عواحأ ح يبحث:تُ َهمسي حعذ رحثمسهح م ح
حعهاح
س حأ عت حس حم،تودي حع نهحم حع:عحأ عتحس حم،تود حي حعس َ
مج ٍ
أينحم حثحلي ظح ح،،هماهحعن ،اه؛حح ه حس ح ح ماهحم حث:عىنحثتيردوح
ِ
عحهب حغريه.
ث:يتحبحاثنحهل حعبح َّ
 .5عسدح ثرثًحموتوف ًحم حطريقحثت،تودييحع،عواحأومهيحعذ رح ححثمسهكحأ عث:رو ح
س حأ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،توديحع نهح خوح يبحث:تُ َهمسيحع نهحم ح
ع:عحأ عتحس حم،تودحح ذ:ك؛حح ه حن ،هحثائهينحثتاق و .ح
 .6مث حذ رح ح:ت عتحس حم،تود ح عبدي حم كاكحأ عث:رو ي حع ابحأُ معوي حع ابح
سعري حعأهري حعأا يني حعحهعح؛ حنقلًحأ حثحل فظحثجلت يب؛ ح حعم ح حمترعف ًح
م كاح اب:رعثيينكح ث:ق تايححعمت يححثس ح أ عث:رو ح س ح أ عتح س ح م،تودح؛ح
عث:ق تايحع سوحأُ معويحثس حمت حس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،تودح.
 .7مثح،عواحأ ح عبدحأا ينحس حم،تودححثتشكوسي يحعذ رحم كاكحأ عتحس ح
أا ينحس حم،تودي حع عبدهكحأ معتي حعأو ي حعأ عث:رو ي حس وحأ عتحس ح
أا ينحس حم،تودح.
 .8مثحنقلحنت دهحأ ح وعحس حح لي ح حث:علىحأوالح يبحث:تُ َهمسي حع خمهح
ثت،توديي حع هنه حم حع:عحأ عتحس حم،تودي ح حب حم ح ع:عح خمهحأا ينحس ح
م،تود.
 .9حمثحخاا حثجل ء حأب حنقلحنت دهي حأ حثس حثت سك ح ح– ¬ ح–ي ح سم اتًح ح
ثحلرصحأوالحث:توايحع خذهحأ حث:ثق تيحعحيظهحعض طهحع،قممعه.
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 .10ح ،ه ح هذثح ثجل ءح حعيثحًيححع سستينح آاثسحيححيرعيك ح ثتل:فح نت دهيح ه ح
 ،ه ح ح–ح ي ًح ح–حث :قلحأ حثإلم ىح وعحس حح ليحعث :سييحع يبحدثعحدحيح
ثجلَِحت يبيحع يبحسعرحثس حمردعيهيحعح ،حث:صحْمحو َحقوي.
عح
 .11حسعىحثتل:فح حهذثحثجل ءحأ حستضحشموخهحثتشكوسي حيحح أيب حغ :بح
يبح
وعحثحلَعحثدحثتقرئيحع ح
ح
وعحس حث:ت سحثُ :حع ْحو ِحشْحم ِحذييحع يبحأويحثحل ،حس ح
تتعححهعحس حأويحث:ع ،بحيحع يبحم صوسححهعحس حأ عتحث:شححُرعطييحع يبح
ظح
يبحنصرحث:ربجيي حع يب حث:ق تاحومس أملحس ححهعحثحل ف ح
ث:ق تاحغ منحس ح
ُْ
(حتَِحوثىحث ،:ين)يحع يبحم صوسحأ عث:رو حس ححهعحثَ :حقحثزح.
 .12حيرعيحثتل:فح حهذثحثجل ءحم حطريقحستضحثائهين؛حح :طربثنيحع يبحث:شمخح
ثجلَِحت يبيحع يبحسعرحثس حمردعيهيحع يبحنتماحثاص ك نيحع يبحسعرح
ثس ححمح يحع ح
ثخلطمبحث :غعثديي حعأ عتحس حثإلم ىح وعي ححع يبحسعرحثاثرىي حع وعحس ح
ح ليحع يبحدثعدحث:طم ،:ي.
فحوىلحح ا هحثاخرىيحعحيملحأومك يحم ح جلحث:اوت ح ححختريجح
 .13حيشريحثتل :ح
حعيلحعث:علىحأومه؛حعم حذ:كحوش س،هح:عا بحث:وظ ئف.
ح
 .14حياعواحثتل:فحأوالحثات نم حعيح حعيتحوِّقحأوالحم حيوسدهحم ح ح ديلحيحعآاثسيح
عي،اعلح:علمهحسذ:كحي حعتعحي،اشكعحأبتوثلحشموخهي ح عحشموخكا؛حح ه ح
ياتقبحث:توه ءحعيصامحم حعتتوثحفمهحم ح عه ى.
 .15حيذ ر حثتل:ف ح ح– ح حم انًح– ح:واعيلح ثرحم حوت دي حفم،وقحثإلت دح
وىلحسث ٍعحمت حيحمثحي حألمينحث:ااويلح(ح)يحمثحي،وقحوت دثًحآخرح:ذ:كح
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جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

ث:رثعيي حمثحيعهلحسقمينحثإلت دي حعثحلعيلح عحثاثريح حعتعحجيه ح حثإلت دح
ح
ث:وثحعح ثرحم حشمخح:ه؛حح ه حيتاعحسذ رحثات نمعحث:ت :مينيحعي هحأومك .
 .16حثاصلح ح سعثيينح ثتل:فح ثإلخ سيححفمقولكح خربانيحح عح خربنيححعتعح
ي،اتهلح:يظحث:ااعيلح-ح حم انًح–حفمقولكححعث يح عحث:قرثءو؛حح ه حيتاعح
سصمغحث:ااعيلحعثادثءحث:وثسدوح حثات نمعيحفريعيك ح ه حمستك يحح ا س حينًيح عح
وج زًحويح عحمس أحً.
 .17حي ِّوبحثتل:فح حذ رح مس ءحشموخه؛حم ححملحثبخاص سحعأعمهيحفمذ رح
مس ءهاح ح–ح حم حانًح ح-حاتم حينًيحع حم انًحيقاصرحأوالحثمسهحفقطحيح عح ماهحع:ق هحيح
عووحذ:ك؛حح ه حيتاعحسذ رحمع حث،:ه بح.
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مناذج من النسخة اخلطية
ح

صياينحث:ت وث حم حث ، :ينحثاصلح( )

90

حح

ح

ث:صياينحثاعىلحم حث ، :ينحثاصلح( )

جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

ح

ث:صياينحثاخريوحم حث ، :ينحثاصلح( )

ح
ح
ح
ح

ح

صياينحث:ت وث حم حث ، :ينح(ب)
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ث:صياينحثاعىلحم حث ، :ينح(ب)

92

حح ح

ث:صياينحثاخريوحم حث ، :ينح(ب)

جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

ح

ح
ح

القسم الثاين:حقسم التحقيق

عفمهححتقمقح صلحثت طوطيحعث:اتومقحأومه
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س،احتحث:رو حث:رحم حا ح
صوالحتحأوالحتمعانححهعيحعآ:هحعصا هحعتواك ح
ابحويلحث:شمخحث:يقمهحثإلم ىحثحل فظح سوح(ح)1ح حموتالححهعحس ح يبحسعرح
ثتعيعح(ح)2حيححع خربنحأ هحث:يقمهح سوحن ثسححسسمتينحس حثحل ،حس حأ عتحث:مهعح(ح)3حيحح
ت لكححسح ح[حثحس ُحح ]ح ح يبح حأم،الحيح ح[ ححسح ح ح]ح(ح)4ح ح سوحغ :بح وعحس حث:ت سحس ح
حهعحثُ :عح ْحو ِشحمْحذيح(ح)5حيحححسح ح سوحسعرححهعحس حأ عتحس ح وعحس حوسرثهماحس ح
()1ح حث ، :ينحثاصلكح( يب).ح ح
()2حهوحثتل:ف؛ححت قتح،رمجاه.ح ح
()3حسسمتينحس حثحل ،حس حأويحس حأ عتحس ححيىييح سوحن ثسحثحل رميحث:مهعحث:ص ت نحث:ش فتييحمو:عهح
ت ينح(525حهو)يحس بحث :ارحوىلح مشحعث :صرويحعثسحتلحوىلح ص ك حفأت ىحهب حمعويحعمس حم ح يبح
ثتطكرحث:ق تاحس حث:ي لحث:صمعبنحعسج ءحس حح معحع يبحموتالحثتعيعحعغريه حايحعحعثحأ هكح
ث :م ءحعث:ربزثيلحعثت ذسيحعغريه حايحح،و حمبصرحت ينح(609حهو)يححوم ىحح فظحثقينحفقمهحص حل.ححي ظركح
،عهوينح ثإل ه ليححثس ح نقطينححح()498/3يححعتريح ألىح ث :لءيححث:ذهيبححح(ح)14/22يححعط ق تح
ث:ش فتمينحث:عربىيحث ،:عيحح()144/8ح .ح
()4حج ءح ح لحث ، :ا ك( س ح يبحأم،ال)ح!حعم حس حثتتقوف حزايدو؛حح:م،اقماحث:على؛ححفكوكححهعح
س ح يبحسعرحس ح يبحأم،ال ح–حح ه حت قح ح،رمجاه ح-يح حفمعو حم ،وابًحجلعهي حعا ح ابحغ :بح

ث:عوشمذيح حعحشموخهح–؛حح ه حتمأيتح حوت دحثحلعيلحث:ا يل.ح ح
()5ح وعحس حث:ت سحس ححهعحس حأويحس حأ عتحس ح وشمذيح سوحغ :بحثاص ك نيحم حشموخحثحل فظح
يبحموتالحثتعيعيححمس حم هحمجم حث:ع ريح:وطربثنحأ حثس ح ِسيْ َذويحح،و حت ينح(505حهو)يححعثُ :ع ْو ِشمذيح
– حس احث:ع فحعتعو حث:وثعحع ،رحث:ش حثتتجهينحستعه حث:م ءحع حآخره حث:ذثلحثتتجهين ح-كح
ن ،ينحوىلح وشمذيححعهوحثتاحجلعح يبحسعرحأ عث:ت ي حس حأهرث حس ح وشمذحثتعيعحم ح هلح ص ك .حح
ملح جعح فمهح لمحًيححع:ع ح يظكرح يلح نهح م ح هلح ث:تواح عث:رعثيينيححي ظركح ثان ،بيححث،:هت نح
()108/5يحعث:و بيحثس حثاثريح(/3ح)118يحعاتسيخحثإلتلىيحث:ذهيبح( .)103/35ح
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سِيْ ذَ وح(ح)1حيحح ح ث ح سوح ث:ق تاح تومه ح س ح وعح س ح يوب ح
ث:طربث نح(ح)2حيح حانحأ عث:رو حس حتَحوْحاح(ح)3حححث:رثزيح(ح)4حيحح ح
ح

()1ح حث ، :ينح(ب)ك(ي يع)يحعصااك حث :تخح حثحل شمين.ح ح
عهوكححهعحس حأ عتحس ح وعحس حوسرثهماحس حوتا قيح سوحسعرحثاص ك نحث:ا نحث:ا جريحح
ثتشكوسحسوح(ثس ح ِسيْ َذو)ح–ححسع،رحث:رثءحعتعو حث:م ءحعفامحث:ذثلحثتتجهينح-يححمو:عهحت ينح(346هو)يحح
سثعيينح يبحث:ق تاحث:طربثني حمس حمتجهيحث:طربثنحثا ربح عثاصغرح عث:يتح :تماحس حو دحم ح يبح
ث:ق تاحث:طربثنيحعأهرحدهرثًحع،يردح حث:عنم يحعحعثحأ هحخوقحبححيصو يحم كاكح سوحغ :بح وعح
س حث:ت سحث:عوشمذيحعثحل فظححيىيحس حم عهحع سوحأويحثحلعثدحعغريه حايح،و حت ينح(440حهو)يحثقينح
م حأ ملح ديب.ح حي ظركحثان ،بي حث،:هت ن ح()13/3يح حعث:اقممعي حثس حنقطين ح(ص)72يح حعتريح
ألىحث :لءحيحث:ذهيبحح(.)595/17ح ح
( )2حتومه حس ح وعحس ح يوبحس حمطريي ح سوحث:ق تاحث:و هيحث:ش ميحث:طربثني حص حبحثتت جاح
ث:ثلثينيحمو:عهحت ينح(260حهو)يححثسحتلحسهح سوهحعحرصحأومه؛حف قيح حثبسحت لحع:قيحث:رج لحتاينح
أشرحأ محًيححع ابحأه ح ت لحع دسريح حعملحي لحيعابححىتح ابحأ ح ترثنهيح حعسربح حهذثحث:شأ يح
لًيح حعمس حم حووح :فحشمخح عحي يعع يح حعسعىحأ كح ح يبحزسأينح
عمج حعص فيح حعأهرحدهرثًحطوي ح
ث:عمشقيحعوتا قحس حوسرثهماحث:عسريحعأويحس حأ عث:ت ي حث :غويحعغريه حايححعثحأ هكح سوحخوميينح

ثجلهايحعثحل فظحثس حأقعوح–ححعي حم حشموخهح–حع سوحنتماحثاص ك نحعغريه حايح،و حت ينح(360ح
هو)يحوم ىحثقينحسح ليححعثحثإلتلىحع حعحثحلي ظحثتشكوسي .حي ظركحاتسيخحدمشقيحثس حأ ،رح
()163/22يحعث:اقممعيحثس حنقطينح(حص)283يحعتريح ألىحث :لءيححث:ذهيبح(.)119/16ح ح
()3ح حث ، :ينح(ب)كح(م،وا)يحعصااك حث :تخح حثحل شمين.ح ح
حتوْ حايح سوححيىيحث:رثزيحمثحثاص ك نحيحوم ىحج م ح ص ك يحسعىحأ كحتكلح
()4حأ عث:رو حس ححهعحس َ
س حأثه حعأ عث:ت ي حس ححيىيحعثحل ،حس حأم،الحث :هريحعغريه حايحعسعىحأ هكحث:ق ضيح سوح وعح
ث:ت ،لحع سوحث:ق تاحث:طربثنحع سوحث:شمخحثس ححم حعغريهاي ح،و حت ين ح(ح 291حهو)يح حح فظحثقينح
حعثحمص ف .حي ظرك حتري ح ألىحث :لءي حث:ذهيب ح()530/13ي حعط ق تحأوه ءحثحلعيلي حثس ح
أ عثهل ديح()410/2يححعث:وث حاب:وفم تيحث:صيعيحح(.)135/18ح ح
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عثحل ،حس ح وعح()1حث:ا،رتيح()2ححيحع س ح سوحأويحثحلعثدح()3يحث حث:ي لحس ح
موتالحس ح حتتعح()4يحث حأ عتحس ححهعحس حجتيرح سوحث:شمخح()1يح ح
ح
()1ح ذثحج ءح ح لحث ، :ا كحح( وعح)ح؛حعث:صوثبحح(وتا قح)؛حح ه ح حمص دسح،رمجاحهحيحع ه ح حمص دسحث:ا ري حجح .ح
حعي ظركح ا بحث:وط ئفحم حدت ئقحثتت سفيح:وهل:فح(حص429يح435يح436يح.)460ح ح
()2حثحل ،حس حوتا قحس حوسرثهماحث:ا،رتيحث:عتمقييحسعىحأ كحهش ىحس حأه سحعتتمعحس حم صوسح
عتكلحس حأثه حعغريه حايحعسعىحأ هكحثس هحأويحع سوحجتيرحث:تقمويحع سوحث:ق تاحث:طربثنحعغريه حايحح
،و حت ينح(290حهو)يحح فظحثقينحسح لح.حي ظركحط ق تحثحل سوينيحثس ح يبحيتوالحح()380/1يحعاتسيخح
دمشقيحثس حأ ،رح()39/14يحعتريح ألىحث :لءيححث:ذهيبح(.)57/14ح
( )3حثحل ،حس ح وعحس حثحل ،حس ح وعحس ححهعحس حأويحس حمكروي ح سوحأويحثاص ك نحثحلعثديحح
مو:عهحت ينح(419حهو)يححعمس حم كح يبحسعرححهعحس حأويحس حمصتبحث:ا جرحع يبحنتماحثحل فظح–حح
فوتوهحمس حم هححعترحستريح–ححع يبحسعرحس حسيذوحعغريه حايحعحعثحأ هكحث،:وييحع سوحث:تلءحث:تط سح
ع سوحموتالحثتعيعحعغريه حايححعخرجح :ي،هحمتجهحًيحع،لحاب:رعثايتحع،صعسحع ف ديح،و حت ينح(515ح
هو)ي حثقينحأ ملححعث حمقرئي حم ح هلحث:قرآ ح عث:تو حا .حي ظرك حثت ا بحم حمتجاحشموخحث،:هت نح
()578/1يحعث:اقممعيحثس حنقطينح(حصح)236يحعتريح ألىحث :لءيححث:ذهيبح(ح.)303/19ح ح
( )4حج ء ح ح لحث ، :ا ك ح(موتالحس حتتع)ي حعصوثسه ح(حهعحس حتتمع)ح؛حح ه ح حمص دسح،رمجينح
شم هحع،وهمذه.ح ح
عي ظرحح ي حًكح ا بح ث:وط ئفح م ح دت ئقح ثتت سفيححح:وهل:فحح(ص70يححح364يحح)387يححح حعتريح ألىح
ث :لءيحث:ذهيبحح()276/16حع(/19ح .)303ح
عهوكحث:ي لحس ححهعحس حتتمعيح ح سوحنصرحث:ق ش نحثاص ك نحثتتعليح حسعىحأ كح يبحث:شمخحثس ح
حم ي حعسعىحأ هكح سوحأويحثحلعثدحعغ منحث:ربجيحعحهعحس حأهرحس حثحل ،حعمج أيني ح،و حت ينح
(438حهو)يحملح جعحفمهح لمحًيح:ع حيظكرح–حعتح أواح–ح نهحم ح هلحث:تواحعث:رعثيينح.حي ظركحاتسيخح
ثإلتلىي حث:ذهيب ح( )463/29حع()337/35ي ح حعاتسيخحدمشقيح حثس حأ ،ر ح()215/9ي حع تعح
ث:غ سينيحثس حثاثريح()14/2حع( .)310/6ح
=
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حتحوْحاحح-حيححت بكحث ح
ث ح سوححيىيححث:رثزي ح-حح حعهوح حأ عث:رو حس ححهعحس َ
(ح)2ح
حتحوهحينح(ح)3ح...ح ح
تكلحس حأثه ح يححث ُ
حجح دوحس َ
ح

()1حأ عتحس ححهعحس حجتيرحس ححم يح سوححهعحثتترعفحسوح( يبحث:شمخ)يححمو:عهحت ينح(274حهو)يحح
عطوبحثحلعيلحم حث:صغريحسعىحأ كح يبحسعرحس ح يبحأ صاحع يبحسعرحث :ثسحع يبحيتوالحثتوصويح
عغريه حايح حعسعىحأ هكحثس حم عهح عثس حمردعيهحع سوحنتماحثحل فظحعغريه حايح ح:هح ا بحث ،:ينحع ا بح
ث:تظهينحع ا بحثوثبحثاأه لحع ا بحاتسيخح ص ك حعغريه يح ح،و حت ين ح( 369حهو)ي حثقينحث تح
ماق حمأمو حمص فيح حعحثاألى.حيح ظركحثان ،بيحث،:هت نحح()296/2حيحع،عهوينحثإل ه ليحح
ثس حنقطينح()199/2يحعتريح ألىحث :لءيحث:ذهيبحح(.)276/16ح ح
( )2حتكلحس حأثه حس حف سسيح ح سوحم،تودحث:ع عيحث:ت،عريحن يلحث:رييح حسعىحأ كحو دحس ح زيعح
عي يعحس حزسي حعج دوحس حتواحعغريهايحعسعىحأ هكحم،واحعأ عث:رو حس حتواحث:رثزيحعثحل ،حس ح
وتا قحث:ا،رتيحعغريه حايححم تحت ينح(ح235حهو)يححثقينحح فظيححع:هحغرثئب.ححي ظركحهتذيبحث:عه ليحح
ثت ي ح()197/12ي حعث:ع شفي حث:ذهيب ح()546/2ي حعهتذيبحث:اكذيبي حثس ححجر ح()87/3يحح
ع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(ص.)258ح ح
()3حج ءح ح لحث ، :ا كح(توهين)يحعهوحخطأيحعث:صوثبح( َتوْا)؛حح ه ح حمص دسحث:ا ريج.ح ح
حتوْاحس حخ :عحس حج سرحس حمسروحث:ت مريحث،:وثئييحح سوحثحلعاحث:عو حيحسعىحأ كحهش ىح
عهوكحج دوحس َ
ُ
حج دوحعنوحح
احس
و
ئبحت
سوحث،:
هح
هكحثس
عسىحأ
ح
ح
ي
ا
ح
حأهرحعغريه
معتحس
ثاأهشحعأ
ع
حأرعوح
س
ْ
ُ
َ
س حح مبحعتكلحس حأثه حث:ت،عريحعغريه حايح،و حت ينح(190حهو)يحصععقح:هح غلطيحعسعىح
أ حهش ىحس حأرعوحعأ معتحس حأهرح ح ديلحم عرو.حي ظركحهتذيبحث:عه ليحثت يح()135/5يحح
عمم ث ح ثبأاعثليححث:ذهيبحح()424/1يححعهتذيبح ث:اكذيبيححثس ح حجرحح()587/1يححع،قريبح
ث:اكذيبيح:هح(حص.)142ح ح
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تحس حأا ينحس حم ،و ووتوحدح(2ح)حيحأ ح سمحهح(3ح)حيحأ ح
أ حأحمعتحس حأهحرح(1ح)حيحأ حأحا ينحس حأ ع ح
ﷺحيحت لحك (ح(وذثحختوفح حع حا.ح..ح.ح
جعحهح(4ح)حيحأ حأ عتحس حم،توحدحح(1ح)حيحأ حث :يبح ح
()1حأ معتحس حأهرحس ححيصحس حأ صاحس حأهرحس حثخلط بيحح سوحأثه حث:تهريحثتعنيحسعىحأ كح
ىحخ :عحس تحخ :عحس حتتمعحس حث:ت صحعت ملحس حأ عتحس حأهرحعانف حموىلحثس حأهرحعغريه حايحح
عسعىحأ هكح خوهحأ عتحعومعحث:طويلحع يوبحث ،:ام نحعج دوحس حتواحعغريه حايح ح،و حت ينح
()147ي حعتملحغريحذ:كيح حثقينحث تحفقمهي ح حعحث:يقك ءحث ،:تين .حي ظركحهتذيبحث:عه ليح حثت يح
()124/19يحعث:ع شفيحث:ذهيبح(/3ح)358يحعهتذيبحث:اكذيبيحثس ححجرح()337/4يحع،قريبح
ث:اكذيبيح:هح(حص.)373ح ح
()2حأا ينحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تود؛حملح جعح:هح،رمجينيحع:مسح:هحذ رح ح ابحث:رعثيين.ح ح
عو ح حهوكحأا ينحس حأ عتحس حأا ينحس ح(أ عت)حس حم،تود؛حح ه ح حنا ئجحثافع سيحح
بس ححجرح()107/4؛ححفكوكح سوحث:تُ َهمسحثهلذيلحثت،توديحث:عو يححسعىحأ كح سمهحأ عتحعأو ح
س حأ عتحس حأا ينحس حم،تودحعوايسحس حتوهينحس حثا وبح عث:شتيبح عثس ح يبحمومعينحعغريه حايح
عسعى حأ هكحشت ينحعع م حع سوحمت عيينح عثس حأمم ينحع سوحنتماحعغريه حاي ح،و ح ححععدحت ين ح(150ح
هو)يحثقين.ححي ظركحهتذيبحث:عه ليححثت يح()309/19يح حعث:ع شفيححث:ذهيبحح()378/3يح حعهتذيبح
ث:اكذيبيحثس ححجرحح()393/4يححع،قريبحث:اكذيبيح:هحح(ص.)381ح ح
()3حأ عتحس حأا ينحس حم،تودحثهلذيليحثس ح خيحأ عتحس حم،توديح سوحأ عتح–ححعتملكح سوحأ معتيحح
عتملكح سوحأ عث:رو ح–ح حثتعن ح–ح حعيق لكحث:عو ح-يح حع:عح حأكعحث :يبحﷺي حسعىحأ كحأههح
أ عتحس حم،تودحعأهرحعأه سحع يبحهريروححعغريه حايححعسعىحأ هكحثس هكحأ معتحعأو يححعومعح
س حأ عث:رو حع سوحوتا قحث ،:متيحعغريه حايح ح،و حت ين ح( 74حهو)حعتمل ح(ح 73حهو)يح حثقينحفقمهيح ح:هح
سؤيينحعودسثكحعسعثيين.ححي ظركحهتذيبحث:عه ليحثت يح(/15ح)269يححعث:ع شفيححث:ذهيبحح()150/3يحح
عهتذيبحث:اكذيبيححثس ححجرحح()563/3يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(حص)313ح .ح
()4حأا ينحس حم،تودحس حغ فلحس حح مبحس حمشخحس حف سحس حخم عىحيح سوحأ عتحثهلذيليحع مهح ىحأ عح
س تحأ عحعدحس حتويحس حترمي ح-هل حصا ين ح-يح حعهوح خوحأ عتحس حم،تودحاسمهحع مهحي حع ح
تعميحثإلتلىحمبعيني حعه جرحم ح خمهحأ عتحس حم،تود ح حوىلح سضحثحل شينحثهلجروحث:ث نميني حمثح
=

98

جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

ثح،:حوْحوط حح(2ح)حفومقلكحث:وكاحسبحث ،:ووهوثتحث ،:و ححيحعسبحث:ترشحث:تظم حايحح حيلحج سثًحم ح
شوورحفل ح ح–حعي،و ِّوهيحث:ذيحيريعح ح–حيحعشوورحثجل حعثإلنسحع ،أك حاح؛ح حييرطحأويح ح ٌعح
م ك حاحيحأ حج س حكحيحعجلحث ؤ حكحيحعبحو:هحغري حك)ح)ح(3ح)ح .ح
تعىحثتعي ينحفشكعح حعحثًيحعثتش هعح وك حستعحذ:كيحعم تح حخلفينحأهرحس حثخلط بححابتعي ينيح

ت لح خمهحأ عتيححعصوالحأومهحأهرحيحعتملكح،و حت ينح(44حهو)يححعأوالحهذثحيعو حمو،هحستعح
خمهحبحت وه.حي ظركحثبتامت بيححثس حأ عث:ربح()1030/3يححع تعحث:غ سينيححثس حثاثريح()204/3يح

عثإلص سينيححثس ححجرحح(.)80/7ح ح
()1حأ عتحس حم،تودحس حغ فلحس حح مبيح سوحأ عث:رو حثهلذيلحيححومفحسعحزهرويحثإلم ىحثحلربيحفقمهح
ثامينيحح حم حث ،:سق حثاع :يححع حت دسحتاينح حثإلتلىيححعم ح سحث:توه ءحم حث:صا سينيحح
عم ح ث :ج ءح ث :ق ءح ث:رفق ءحيححعهوح علح م ح جكرح اب:قرآ ح مبعينحيححعه جرح ثهلجر ،يححعشكعححسعسثًح
عثتش هعح وك حم حستولحتحﷺحيحعهوحص حبحترحستولحتحﷺحعتوث هحعنتوهحعطكوسهيححعم ت هح
غ يروحمجينيححآخالحسم هحعس حتتعحس حمت ذحيحعتملكحسم هحعس حث :سريحيحع مرهحأهرححأوالح
ث:عوفينحمتوِّه ًحععزيرحثًيح،و حابتعي ينح–حعتملكحاب:عوفينح-حت لحأثه ححت ينح(32حهو)ح عحستعه يحح
عصوالحأومهحث :سريحس حث:توثىح.حي ظركحثبتامت بيححثس حأ عث:ربح(/3ح)987يحع تعحث:غ سينيحثس ح
ثاثريح()394/3يححعثإلص سينيحثس ححجرح(.)373/6ح ح
()2ح حث ، :ينحثاصلكح أهن ح(ث:شمط )؛حع ذ:كح،صايتح حستضحثتص دسحيحعث:صوثبحم ح حن ،ينح
(ب)؛حح ه ح حثتتجاحث:ع ريح:وطربثنحعغريه .ح
()3حح خرجهح ث:طربثنح ح ثتتجاح ث:ع ريحح()15/10ح ستاحح()9795يححع ح ث:عأ ءحح()1217/2ح ستاح
حتوْاحث:رثزييحعثحل ،حس حوتا قحث:ا،رتيحسهح .ح
()1056يحأ حأ عث:رو حس َ
عج ءح ح ا بحث:عأ ءح(ثحل ،حس حث:ت سحث:رثزي)حسعلح(ثحل ،حس حوتا قحث:رثزي)يحعفمهح
(أ حجعهحأ عتحس حم،تودح.)ح ح
عج ءحوت دحث:طربثنح حنا ئجحثافع سي حبس ححجر ح()107/4ك((أ حأا ينحس حأ عتحس ح
أا ينحس حأ عتحس حم،توديحأ ح سمهيحأ حجعهيحأ حأ عتحس حم،تودح–حعهوحجعح سمهح .))...-ح
=
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ع خرجهحث :مكقيح حث:عأوثتحث:ع ريح(ح)191/2حستاح()421حأ ح يبحأ عتحثحل فظح خربانح
أهرعحس حوتا قحث،:ععححعث حص حلحس ححهعحثحل فظححعث حتواحس حج دوحس حتواحس حخ :عح
س حج سرحس حمسروححعث ح يب؛حفذ ره .ح
مثحت لك((عسعثهحثحل سثحس حتويعحأ حأ عتحس حم،تودحم حتو:هحغريحمرفوبحيحعسعيح حذ:كح
أ حثس حأ سحتو:ه)).ح ح
عت لحثت ذسيك((سعثهحث:طربثني حعسج :هحسج لحث:صاممحوبحج دوحس حتو حايح حعتعحعثقي حعسعثهح
ثاص ك نحعغريهحموتوف ًحأوالحأ عتحملحيرفتوه))ححث:رتغمبحعث:رتهمبح( .)133/3ح
عت لحثهلمثهيك((سعثهحث:طربثني حعفمهحج دوحس حتواي حعثقهحثس حح حي حعضتيهحغريهي حعسقمينح
سج :هحسج لحث:صامم))يححجمه حث :عثئعح()137/10يحح حعي ظركح()187/10يححع حث:ته لحيحثتاقيح
ثهل عيح(52/2ي.)54ح ح
عت لحثس ححجرك((سعثهحث:طربثنحس ،عحح)) ،حسذلحثت أو ح(ص.)167ح ح
حتوْاحف تيهحست ك حايحع خرجح:هحثس حخ نينح
وبحج دوحس َ
عت لح ي ًك((عسج لحت عهحثق تيح ُ
حصاماهيححعذ رهحثس حح ح حث:ثق ت))حنا ئجحثافع سح(.)108/4ح ح
عهذثحوت دحضتمف؛ححت حيويكح ح
ضتفحج دوحس ح َتوْاحث:ت مريحث،:وثئيي حع حسعثياهحأ حأ معتحس حأهرح لى؛ حفقعحضتيهح سوح
-1
ُ
زسأينحع سوحح متحعث ،:جيحعثازديحعغريه حايحعذ رح سوحح متح نهحأهعحوىلح ح ديلحموتالحس حأق ينح
فاعثحهب حأ حأ معتحس حأهري حع نهحم ح ترسهحم ح حيرتكح ح! حع ذ:كحذ رحثازديح نهحم عرح
ثحلعيلحأ حأ معتحس حأهريحع حأ عهحأج ئبيحعذ رحثس ححجرح حأ عهح غلطحًح!حعهذثحم ح

سعثياهحأ حأ معتحس حأهر؛ححع:تلحهذثحثحلعيلحم ح غلطهحعأج ئ هح!ح
ه ح نحملحح جعحسثعايحًحثمسهكحأا ينحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تود؛ححفواح جعح:هح،رمجينيحعبحذ رحح
:هح ح ابحث:رعثيينحح!ححعتعححج ءحوت دحث:طربثنح حنا ئجحثافع سيحبس ححجرح()107/4ك((أ حأا ينح
س حأ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،توديحأ ح سمهيححأ حجعهيححأ حأ عتحس حم،تودح–حعهوحجعح
سمهح))...-يححعأوالحهذثحفمعو حمترعفحًيحعتح أو حا.ح

 -2ح ث:صوثبح ح ثحلعيلح موتوفح أوالح ثس ح م،تودحح؛ح ه ح ش سح :ذ:كح ث :مكقييححعثت ذسي؛ح
عتمأيت.
=
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حث:شمخحثا :ن؛ححي ظركحث،:و،ينحث :تميينح(/1ح)421يحعضتمفحثجل م ح
فحثحلعيل
عتعحضت
َ
ُ
ث:صغريحعزايد،هح(صح.)62-61ح ح
عتعحسعيحثحلعيلحم حعجهحآخرحأ حثس حم،تودح؛حفقعح خرجهحث:طربثنح حث:عأ ءح()1217/2حستاح
حشتمبحثازديي حث حأ عتحس حص حليح ححعثعحث:وملحس حتتعيح حأ ح
ح
()1057حأ حمطوبحس
أ عسسهحس حتتمعحعوتا قحس ح يبحفرعويحأ حيونسحس حأ عتيحأ حأ معتحس حأ عتحس حأا ينح
س حم،توديحأ حثس حم،تودحيحأ حستولحتحﷺ؛حفذ رهحووه.ح ح
ت لحثس ححجرك((هذثححعيلحح ،يححسعث،هحموثقو يحعفمكاح ئهينيح:ع ح حت عهحثنقط بيحا حأ معتح
ملحي،ه حم حأاح سمهحأ عتحس حم،تودحيحعبح دس ه؛ح:ع ح:واعيلحطريقح خرىح،ت عه؛حعوتا قح
س ح يبحفرعوح–ححثتذ وسح حث ،:عح–ححج ءحم ه ًحوىلحأ عسسهحس حتتمع؛ححفلحي رحضتيه))ححنا ئجح
ثافع سح(.)107/4ح ح
عهوحم قط ح–حح ه ح،رىح-؛ححا حأ معتحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودحملحي،ه حم حأاح سمهحأ عتح
س ح م،تودحح؛ح ه ح ت لح ثس ح حجر.حح حعي ظركح هتذيبح ث:عه ليححح:وه يحح()73/19يححعج م ح
ث:ااصمليحح:وتلئيحح(حص)232يححعحتيينح ث:ااصمليححايبح زسأينح ث:ترثتيحح(حص)327يححعهتذيبح
ث:اكذيبيحبس ححجرح(.)324/4ح ح
جحثحلعيلحثس حث،:عح حأهلحث:موىح عث:وموين ح(ص)305حستا ح()345حأ حجتيرحس ح
ع خر
َ
أم،الحث حأهرحس حش ينح[،صافح حث:عا بحوىلكحأهرعحس حشم ينح!]حث ححهعحس حثحل سثحثحل سثييح

ث ححهعحس حأ عث:رو حث :موه نيححأ ح سمهيحأ حثس حأهرحƒ-ح-يححت لكحت لحستولحتحﷺك((وذثح
خيتحتوط انًح عحغريهحفقلح))...؛ححفذ رحووه.ح ح
ع:ع حهذثحوت دحضتمفحجعحثًيحفمهكح ح
 -1حهعحس حثحل سثحثحل سثي؛حضتمفيحع،ر هح سوحزسأينيححعتعحسعىحأ حثس حث :موه نح ح ديلحم عرو.ح
ي ظركحثجملرعح ي حثس حح ح()310/2ي حعث:ع ملح حث :تي ءحي حثس حأعي ح()163/7ي حعهتذيبح
ث:عه ليححثت يحح()29/25يححعث:ع شفيححث:ذهيبحح()95/4يححع،قريبح ث:اكذيبيححثس ح حجرحح
(ص.)473ح
 -2حهعحس حأ عث:رو حس حث :موه ن؛ح حم عرحثحلعيليح حعتعحثهتههحثس حح ح عثس حأعييح حعت لحثس ح
أعيك((ع لحم حسعيحأ حثس حث :موه نحف  :لءحفمهحم حثس حث :موه نيححعوذثحسعىحأ حثس حث :موه نح
=
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حهعحس حثحل سثحهذثحفجهمتكه حضتمي ...حعث :تفحأوالححعيثكه حسِّ ح)).حي ظركحثجملرعح يح

ثس حح ح()273/2ي حعث:ع ملح حث :تي ءحي حثس حأعي ح()166/7يححعهتذيبحث:عه لي حثت يح
()594/25يحعث:ع شفيحث:ذهيبح()149/4يحع،قريبحث:اكذيبيححثس ححجرح(ص.)492ح
عهلذثح ت لح ثس ح حجرك((حهعح س ح ثحل سثحح–حح حعح ث :تي ءحح–ححأ ح حهعح س ح أ عث:رو ح
ث :موه ن ...حعحهعحس حأ عث:رو حهذثحث،يقوثحأوالح ،تميهي حعثهتههحست كاحاب:عذبي حعذ رحثس ح
ح ح ححهعحس حثحل سثحسعىحأ هحن ،ينحموضوأين...ح))حنا ئجحثافع سح(ح .)106/4ح
عتعح سعيح ثحلعيلح أ ح ثس ح م،تودححححم ح عجهح آخرح موتوفحً؛ححفقعح خرجهح ثس ح ف ملح ح ث:عأ ءح
(ص)209حستاح()43يحعثس ح يبحشم ينح حثتص فح()22/6حستاح()29176يححعث :سيح حثادبح
اوِّهييحأ حثحل سثح
ينحثت َح
ثتيردح(ص)247حستاح()707حم حطرقحأ حثاأهشيحأ حمث مينحس حأق ح
ُ
س حتويعي حت لكحت لحأ عتكحوذثح حأوالح حع احوم ىحخي فح،غطرتهحعظوههحفومقل؛ حفذ رهح
موتوفحًيححعفمهحثخالفحي،ريحعزايدو.ح ح

عت لحثس ح يبحشم ينك((حوبح ح ابحمت عيينح زثدحفمهكحت لحثاأهشكحفذ ر،هحإلسرثهم حاي حفاعثحأ حأ عتح
مبثوهيحعزثدحفمهكحم حشرحثإلنسحعثجل )) .ح
ت لحثس ححجرك((عت عهحصامم))يححعت لحأ حسعثيينحوسرثهماك((عسج :هحثق تحيح:ع حوسرثهماحملحيعسكحثس ح
م،تودح))حنا ئجحثافع سح(/4ح .)108ح
عت لحثا :نك((عهذثحوت دحصامميححسج :هحثق تحسج لحث:شم ؛حغريحمث مينحس حأق ينيحعهوحثقين؛ح:ع هح
موتوفيحوبح نهححياهلح حيعو ح ححعاحثترفوب))حث،:و،وينحث :تميينح()422/1يحع ذ:كحصااهح
حصاممحثادبحثتيردح(ص.)191ح ح
ع خرجهح ي ًحثس حف ملح حث:عأ ءح(حص)207حستاح()42حأ حث:تلءحس حثت،مبحأ ح سمهحت لحأ عتح
س حم،تودح؛حفذ رهحووه .ح حعي ظرح ي حًكحث:عأوثتحث:ع رييحث :مكقيحح(/2ح)191يحع حث:ته ليحح
ثتاقيحثهل عيح()280/2يححعأ ثهح ي ًحبس حجرير.ح ح

عسعيحثحلعيلح–حح ي ًح–ححأ حثس حأ س ƒحموتوف ًحس اوه.ح ح
فقعح خرجهحثس ح يبحشم ينح حثتص فح()23/6حستاح()29177يححعث :سيح حثادبحثتيردح
(ص)247حستاح()708يححعث:طربثنح حثتتجاحث:ع ري ح()258/10حستاح()10599ي حع حث:عأ ءح
()1219/2حستا ح()1060يح حعث :مكقيح حث:عأوثتحث:ع ري ح()192/2حستا ح()422يح حم حطريقح
=
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فظكحهذهحث:تَُحوذح()1حجمرسينحهل ح()2يحعفمك ح خ س(.)3ح ح
ح
ت لح سوحموت حالحثحل
يونسحس ح يبحوتا قيححأ حثت ك لحس حأهرعيحت لكححعثعحتتمعحس حج رييحأ حثس حأ س؛ححفذ رح
ووهحموتوفحً.ح ح
عت لحثت ذسيك((سعثهحثس ح يبحشم ينحموتوفحً...ححعسعثهحث:طربثن...حعسج :هححاجحهباح حث:صامم))ححث:رتغمبح

عث:رتهمبح()133/3ح.ح ح
عت لح ثهلمثهيك((سعثهح ث:طربثنيححعسج :هح سج لح ث:صامم))حححجمه ح ث :عثئعحح()137/10يحح حعي ظركح
(.)187/10ح ح
عت لح ثس ح حجرك((سعثهح ثس ح يبح شم ينح عث:طربثنح موتوفحًيححعسج :هح سج لح ث:صامم))ححسذلح ثت أو ح
(ص)167يحعت لح ي ًكح((عهوحموتوفحصامم))ححنا ئجحثافع سح( .)109/4ح
عت لحثا :نك((صاممح))حصاممحثادبحثتيردح(ص.)191ح ح
عثخللصينكح حثحلعيلحصاممحموتوف ًحأوالحأ عتحس حم،تودحيحعتعحيعو ح:هححعاحث:رف يححعيت عهح

ثترفوبحأ هيحعم حيرعىحموتوف ًحأوالحأ عتحس حأ سح  .ƒح

ث:تَُحوذ)حسصمغينحثجله يححعج ءح حح شمينحن ،ينح(ب)كح(ث:تُوذو)حسصمغينح
()1حح ذثحج ءح ح لحث ، :ا كح( ح
ثتيرد .ح
()2حح ذثح حح لحث ، :ا ح!ح ح
()3حعتعحذ رتحستضحهذهحثاخ سح حختريجحثحلعيل.ح ح
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ظح()1ي حأ حأ عتحس حسشري()2يح
يق ح سوحسعرحثجلت يبح حثحل ف ُح
عسعى حهذث حث:طر َح
حج دحوح()1ي حأ ح سمه؛حح
ححهعحث:تُ َحهريح()3ي حأ ح يب حث ،:ئب ح َحتْحواحس ُح
ح
عوسرثهماحس
( )1ححهعحس حأهرحس ححهعحس حتو حايح ح سوحسعرحث:اهمهيحث :غعثديحثجلت يبيح حمو:عهحت ين ح( 284حهو)يحح
عمس حم كحجتيرحس ححهعحث:يراييبحع يبحسعرحث :غ عييححعخترجحابحل فظحثس حأقعوحعغريه حاي حعسربح
حثحليظحعسوغحفمهحثت اكاليحعسعىحأ هكح سوحثحل ،حث:عثستطعحعثس حم عهحعثحل احع سوحنتماحعغريهايح
،و حت ين ح( 355حهو)ي حح فظحوم ىح حث:تولح عث:رج لحع،وثسخيك حا؛ح حع:ع هح ثريحث:غرثئبي حعخوّطح ح

آخرح حم ،هيححعثهتاح اب:اشم ح عتوينح ث:عي .ححي ظركح اتسيخح سغعثديححثخلطمبحح(ح)26/3يححعتريح ألىح
ث :لءيحث:ذهيبحح()88/16يححع ،:حثتم ث يحثس ححجرحح(.)408/7ح ح
()2حح ذثح ح لحث ، :ا ك(أ عتحس حسشري)؛حعملح جعح:هح،رمجينح!حع:توهكحأ عتحس حسشر؛حح ذثحيذ رح
خماصرحثًيحعهوكحأ عتحس حوعث حس حعهبيحعيق لح:هكحأ عتحس ححهعحس حعهبيحعكحأ عتحس ح
عهب.حعهوكححأ عتحس ححهعحس حعهبحس حسشرحس حص حلحس حوعث يح سوححهعحث:عي وسي.حي ظركح
اتسيخحدمشقيحثس حأ ،رح()272/32يح حعمم ث حثبأاعثليحث:ذهيبحح(126/3يح208يح.)238ح ح
ع:توهح حيُ،هالحهبذهحثامس ءحثخاص سحثًي ح عحم حاببحث:اتهمينح:هححىتحبحيترف؛ حانهح ح
ضتميحًيحسلحماكهحً؛حح ه حتمأيت.ح ح
عهوكحأ عتحس ححهعحس حعهبحس حسشرحس حص حلحس حوعث يح ح سوححهعحث:عي وسيي حسعىح
أ كح يبحأهريحأم،الحس ححهعحس حث :ا سحع يب حزسأينحع يب حح متحث:رثزي حعغريه حاي حعسعىحأ هكح

جتيرحس ححهعحث:يراييبحع سوحأويحثحل ،حس حأويحع سوحسعرحثس حثجلت يبحعغريه حايحح،و حت ينح(308ح
هو)يححح فظيححع:ع هح مرتعكيححعماكاح اب:عذبح ععض ح ثحلعيل.ححي ظركح ث:ع مليحححثس ح أعيح
()296/5ي حعتريح ألىحث :لءي حث:ذهيب ح()400/14ي حع،ذ روحثحلي ظي ح:ه ح()754/2ي حع ،:ح
ثتم ث يحثس ححجرح(ح467/4يح)573حع(.)36/5ح ح
()3حوسرثهماحس ححهعحس حوسرثهماحس ححهعحس حوسرثهماحس حعثتعيحح سوحوتا قحث:تُح َحهريحث:عو يححسعىحأ كح
يبح ريبحعتواحس حج دوحعحهعحس حومس أملحثاو،يحعغريه حايح حعسعىحأ هكححهعحس حثتظيرح
حعث:عثستطعحع سوححيصحس حش ه حعغريه حاي ح،و حت ين ح( 318حهو)حعتمل ح(ح 320حهو)يحح ح حعح
=
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مثوه؛حوبح نهحت لكحأ حأا ينحس حأ عت؛حملحي  ،هحأب ثرحم حهذث؛حفجتلحجعهكح
أا ينح س ح أ عتح س ح م،توحدح()2يححعت لكح هذثح حعيلح أجمبيححم ح مستاهح وبح
م كه ح(.)3ح ح
ح
ث:شكوديحفمهحنظريححعماعواحفمه.حي ظركحاتسيخحسغعثديححثخلطمبح()158/6يحعاتسيخحثإلتلىيحث:ذهيبحح
()601/23يحع ،:حثتم ث يححثس ححجرح(.)353/1ح ح
حت ْو حاي ح سوحث ،:ئبحث،:وثئيحث:عو ي حسعىحأ كح سمهحعأ عتحس حودسيسحع يبح
حج دوحس َ
( )1ح َت ْواحس ُ
مت عيينيح حعسعىحأ هكحث:رتمذيح عثس حم جهح عثحمل مويح عثس حخموعيح ح،و حت ين ح(ح 254حهو)يح حثقينيح حسمب ح
خ :ف.ححي ظركح هتذيبح ث:عه ليححثت يحح()218/11يحححعث:ع شفيحححث:ذهيبححح()508/2يحححعمم ث ح
ثبأاعثليحح:هحح()374/2يححعهتذيبح ث:اكذيبيححثس ح حجرحح()729/2يححع،قريبح ث:اكذيبيححح:هح
(ص.)245ح ح
()2حأا ينحس حأ عتحس حم،تود؛ححملح جعح:هح،رمجينيححع:مسح:هحذ رح ح ابحث:رعثيين.ح ح
()3حملح جعحهذثحث:طريقيحعبح لىحثحل فظح يبحسعرحثجلت يب.ح ح
حجح دويحأ ح
َح
عتعح خرجحث :مكقيح حث:عأوثتحث:ع ريح()191/2حستاح()421حسعثيينح يبحث،:
ئبحتْحواحس ُ
سمهح-حم حسعثيينحص حلحس ححهعحثحل فظحأ هح-؛ححعهيح رعثيينحتكلحس حأثه حتوثءحح!ح ح
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ظح()3يححم ح سعثيينح وسرثهماححس ح حهعح
عسعثهح س حوح()1ححسعرححثس ححمردعي حينح()2ححثحل ف ح
حتْحوا؛ حعت لكحعجع،هح ح ا بح يبح( )4ح؛ حعهوحأجمب؛حح ه حذ رهح
ث:تهريي حأ َح
ثجلت يب.ح ح
غريح حث:ظ هرح حأا ينحثاعلح:مسحثس َححأ عتحس حم،توديحعومن حهوح خوهح
أا ينحس حم،تود ح حم ح ح ح:ت عت حس حم،تود حثس حًحيق ل ح:هك حأا ين ح-؛ حا ح
ثإلت دح ح[/1ب]حيصرححسهيحعا ح حعحثًحم حثتص ي ححملحيذ رح:تا ينحس حأ عتح
س حم،توحدحسعثي حينح( .)5ح
()1ح حث ، :ينحثاصلكح( يب)ح.ح ح
()2ح حث ، :ينحثاصلكح(مت )يححمثحضربحأومك حث :تخيحعصااك حم شروحح حثتت.ح ح
()3ح وعحس حموتالحس حمردعيهحس حفوسكحيحح سوحسعرحثاص ك نيححص حبحث:اي،ريحث:ع رييححعاتسيخح ص ك يحح
عغريه ي حمو:عهحت ين ح( 323حهو)يح حسعىحأ كح سمهح يبحأهرث ح
عثت،ا رجحأوالحصاممحث :سيي ح ح
عتومه حس ح وعحث:طربثنحع يبحتكلحس ح زايدحعغريه حايح حعسعىحأ هكحأ عث:رو حس حم عهحع خوهح
أ عث:وه بحع سوحنتماحثاص ك نحثحل فظحعغريه حايح،و حت ينح(410حهو)يحثقينحح فظحألمينححعثح
ِّ
فحجمودح.حي ظركحتريح ألىحث :لءيحث:ذهيبح()308/17يحع،ذ روحثحلي ظيح:هح()1050/3يح
مص
عث :عثيينحعث :ك يينيححثس ح ثريح( .)581/15ح
()4حملح جعحهذهحث:رثعيين؛ححع:توك ح ح ا بحثادأمينح:ه؛حح ه حيذ رح ح،رمجاهيححعيت عحو:مهحستضحثتص ي ح؛حح
عتعح،قعىح حث :مكقيح خرجحسعثيينح يبحث ،:ئبحأ ح سمهح-حم حسعثيينحص حلحس ححهعحثحل فظحأ هح-
يحح رعثيينحتكلحس حأثه حتوثءح!ح ح
()5حتقطحم حثاصلح لىحمبقعثسحتطرح،قري حًيححم حتو:هح(ثس ًحيق لح:هحأ عت)...حوىلحتو:هكح(:تا ينحس ح
أ عتحس حم،تود)؛ححعت هحثناق لحث :ظريحعتح أو حا.ح ح
عم حذ رهحثتل:فحه كح،توملحت حثتاظكرهحم ح حثتقصودحستا ينحثاعلح حثإلت دحثاعلحهوكح
أا ينحس حم،تودحث:صا يبيح حجع حأا ينحس حأ عتحس حأا ينيح حع:مسحأا ينحس حأ عتحس حم،تود ح–ح
م ح ح:ت عتحثس ًحيق لح:هحأا ينح-؛ححعأولحذ:كحأبمري كح ح
 -1و حثإلت دحيصرححسه؛ححيتعحسوكحأا ينحس حم،تود.ح
 -2نهحملحيذ رح حعحم حثتص ي ح ح:تا ينحس حأ عتحس حم،تودحسعثيينحح!ح ح
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فإ حح حهذثحث:ذيح حثإلت دح خ حأ عتحس حم،تودحيحفكوح أجبح؛ح
انهح تع حىحمو حاتًحم ححأ عت()1يح،و ح حزم ححأه حرحس ححثخلط بحيحعصو حالحه حوح
أومه()2يحعتملكح،و حت ينح سس ححع سست ح(.)1ح ح
( )1ح تولك حعم ح ونهح تعى حمواتًحفلحن ح حيرعيحأ هيح حعبحأجبح حذ:كح؛ حفقعحيرعيحثتاقعىحأ ح
ثتاأخرح!حفقعحسعىحث:صا سينحست كاحأ حستضيحع ه ح حسعثيينحث:صا سينحأ حث:ا ست يحعثآلابءحأ ح
ثاس ءيحعث:ع سحأ حث:صغ سيحعووحذ:كيحمم حهوحمترعفحم ح نوثبحأووىحثحلعيل .ح
ح(2ح)ح خرجحث :سيح حث:ا سيخحثاعتطحح(1ح)405/حستاحح(145ح)حيحعث:ا سيخحث:ع ريحح(6ح)522/حستاحح(3188ح)حيح
عث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريحح(17ح)136/حستاحح()337ح ح–حعأ هح سوحنتماح حمترفينحث:صا سينحح(2ح)2130/ح
يحيحأ حث:ق تاحس حأ عث:رو ححيحت لكحم تحأا ينحس ح
ستاحح()5343ح ح-حيحم حطريقح يبحمت عيحينحيحث حثت،تود ح
م،تودحزم حأهرححيحف ناظرعثححىتح يءح ىحأ حعحيحفصوالحأهحرح .ح
ت لحثهلمثهيك((سعثهحث:طربثنكحعوت دهحح)) ،حجمه حث :عثئعح(.)291/9ح ح
ع خرجهحثس حتتعح حث:ط ق ت ح(/4ح)126ي حعثحل اح حثت،اعسك ح()258-257/3ي حع سوحنتماح ح
حومينحثاع:م ءح()40-39/9يححم حطريقحثت،توديحأ عث:رو حس حأ عتيحت لكحمستتحث:ق تاحس ح
أ عث:رو يحيذ رح حأهرحس حثخلط بححثناظرح ىحأ عحاب:صلوحأوالحأا ينحس حم،تود.ح ح
ع ذ:كحت لحثس حتتعي حع سوحح متي حعثس حتام يني حعثس حح ي حع سوحنتماي حعثس حأ عث:ربي حعث:ذهيبي حعثس ح
ثرييحعثس ححجر؛ح نهحم تح حخلفينحأهرحس حثخلط بححابتعي ينيحعصوالحأومهحأهرح.ح ح
ت لحثس ح ثريك((ع،و حزم حأهرحأوالحث:صامميحعيق لكح حزم حمت عيينحت ينح سس حع سست ح)).ح ح
عت لحثس ححجرك((عهذثح صمحم حتولححيىيحس حسعرييح نهحم تحت ينح سس حع سست )) .ح
ي ظركحث:ط ق تحث:عربىيحثس حتتعحح()126/4يحعثجلرححعث:اتعيليحثس ح يبحح متح()373/6يححعثتت سفيحح
ثس حتام ينح(حص)250يحعث:ثق تيححثس حح ح()296/3يححعمترفينحث:صا سينيحح سوحنتماح()2130/2يحح
عثبتامت بيحثس حأ عث:ربحح()1030/3حيحعتريح ألىحث :لءيححث:ذهيبح()500/1يحعث :عثيينحعث :ك يينحيحح
ثس ح ثريح()203/10يحعج م حثت ،نمعحعث ،:يح:هح()39/6يحعثإلص سينحيحثس ححجرح(.)81/7ح ح
=
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ت لحث :هريح()2حكحم حح حأ عتحس حم،تودححأبتعىحهجروحم ح خمهحأا ينح
ح()3يحع:ع هحم تحت وهح( .)4ح
()1حح خرجح ث:طربثنح ح ثتتجاح ث:ع ريحح()136/17ح ستاحح(ح)355حح–ححعم ح طريقهح سوح نتماح ح مترفينح
ث:صا سين ح()2130/2حستاح( )5344ح–حأ ح يبحث :ن بحسعححس حث:يرجيححأ ححيىيحس حسعرييححأ ح
ث:وملحس حتتعيححت لكح،و حأا ينحس حم،تودححت ينح سس حع سست .ح ح
ت لحثهلمثهيك((سعثهحث:طربثنيحعوت دهحم قط ))حجمه حث :عثئعح(.)291/9ح ح
ع خرجهحثحل اح حثت،اعسك ح()258/3حستا ح()5125حأ حأ عتحس حغ منحث:ربجيي حأ ح يبحأ عتح
ث :وش جييحأ ححيىيحس حسعريحتو:ه؛حعزثدكحع:هححعيلحعثحع.ح ح
عت لح سوحنتماك((عتملكح،و ح حت ينح سس حع سست )).ح ح
عت لحثس حثاثريك((حعتملكحو حأا ينحم تح حخلفينحأهرح؛حح ذثحتملح!حعث:ذيحسعيحأ حث:ق تاح
س حأ عث:رو كح حأا ينح،و حت ينح سس حع سست ؛ححفتوالحهذثكحيعو حمو،هحستعح خمهيحبحت وه)).ح ح
ت لحث:ذهيبح–ححماتق ًحهذثحث:قولح-ك((حعيق لكحت ينح سس حع سست ؛ححعهوحستمعحجعحثً)) .ح
ي ظركح مترفينح ث:صا سينيحح سوح نتم حاحح()2130/2يححع تعح ث:غ سينيححثس ح ثاثريحح()204/3يححع ريعح مس ءح
ث:صا سينيح حث:ذهيبح ح()372/1حيححعث :عثيينح عث :ك يينيح حثس ح ثريح ح()203/10يحححعثإلص سينيح حثس ححجرحح
(.)81/7ح ح
()2ححهعحس حم،واحس حأ معتحس حأ عتحس حشك بيحح سوحسعرحث :هريحث:قرشيحثتعنيحسعىحأ كحثس ح
أهرحع نسحعتكلحعغريه حاي حعسعىحأ هكحيونسحعم :كح عثس حأمم ينحعغريه حايح ح،و حت ين ح(ت125ح
هو)يحعتملحت وك حس ،ينح عحت ا يحثقينحح فظحأ ملحفقمهحف ضلح ثريحثحلعيليحح حعحثاألىيحمايقح
أوالح جل:اهح عو،ق نه.حححي ظركح هتذيبح ث:عه ليحححثت يحح()419/26يحححعح ث:ع شفيحححث:ذهيبحح
()201/4يحعهتذيبحث:اكذيبيححثس ححجرح()48/6يحع،قريبحث:اكذيبيح:هح(ص.)506ح ح
()3حتو:هح( خمهحأا ين)حمطهوسح حثاصل؛حس ،بحث:اصوير.ح ح
()4ح خرجهحث:ي،ويح حثتترفينحعث:ا سيخح()320/2يحأ ححهعحس ح يبحأهر؛ححعث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريح
()136/17حستاح()336ح–ححعأ هح سوحنتماح حمترفينحث:صا سينح()2130/2حستاح()5345ح-ححأ ح
ثحلهمعي؛حح لي حأ حتيم يححأ حث :هري؛حسه .ح
=
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ثتقرئي حث ح س حو حنتما ح وع حس ح حأ معتحيح
خربان ح سو حأو حي حثحل ،حس ح ح وع ح ح
حح()1يحعحعث ح سوحغ :بحثُ :حعْحو ِحشْحمذييح س ح سوحسعرحثس ح ِسيْ َذويح خربانح سوحث:ق تاح
ث:طربثنح()2ح[] /72يحث حأ عتححس ح وعحس حح لح()3يحث ححهعحس حسسمتينحث:عليبح
لًيحعسج :هحسج لحث:صامم))حجمه حث :عثئعح(.)291/9ح ح
عت لحثهلمثهيك((سعثهحث:طربثنحمرت ح

ع خرجهحث:ي،ويح حثتترفينح عث:ا سيخ ح(ح)320/2ي حعثحل اح حثت،اعسك ح(/3ح)257حستاح()5123حم ح
طريقح أ عث:رزثقيححأ ح متهريححأ ح ث :هرييححسويظكح م ح أ عتح س ح م،تودح أ عانح أبأواحح–ححع ح
ثت،اعسككحأبأوالح-حم حأا ينحس حم،توديحع:ع هحم تحتريتحً.حع حستضحثتص دسكح(حأبفقه).ححعي ظرحح
ي حًكحثبتامت بيححثس حأ عث:ربحح()1030/3يحع تعحث:غ سينحيحثس حثاثريح()204/3يحعهتذيبحثامس ءح
عث:وغ تيحححث :وعيححح()295/1يحححعتريح ألىح ث :لءيححث:ذهيبحح(/1ح)500يححعثإلص سينيحححثس ح حجرحح
(.)80/7ح ح

()1حج ءح حث ، :ينح(ب)كح(أ معتيححح)يحع حث ، :ينحثاصلحمطهوسحس ،بحث:اصويريححع حمجم ح
ثتص دسحث:يتحعتيتحأومك ح(أ عت)؛حعتمأيتحأوالحث:صوثبح حثحلعيلحث:ا يلح .ح
عهوكح وعحس حأ عتحس ح وعحس حوتا قحس حموتالحس حمكرث يح سوحنتماحثتِكرثنحثاص ك نيح
ث:صو حثاحوليححمو:عهحت ين ح( 336حهو)يحسعىحأ كح يبحث:ق تاحث:طربثنحعحهعحس حأهرحثجلت يبح
ع يبحث:شمخحثس ححم حعغريه حاي حعسعىحأ هكح سوحسعرحثخلطمبحعغ منحس ححهعحث:ربجيحع سوحأويح
ثحلعثدحعغريه حايححم حمل:ي ،هكح ا بحثحلومينحعثت،ا رجحأوالحث:صاما ححعاتسيخح ص ك حعصيينحثجل ينح
حعدبئلحث :ووحعمترفينحث:صا سينحعغريهحي ح،و حت ين ح( 430حهو)يح حثقينحح فظحوم ىحمص فحمشكوس.حح
ي ظركحتريح ألىحث :لءيحث:ذهيبحح()453/17يحعط ق تحث:ش فتمينحث:عربىحيحث ،:عيح()18/4يحح
ع ،:حثتم ث يححثس ححجرح(.)507/1ح ح
()2حتو:هح(ث:طربثن)حمطهوسح حثاصلح؛حس ،بحث:اصوير.ح ح
()3حأ عتحس ح وعحس ححهعحس حح ليح سوحأ عث:رو حث:شم نيححع:عحثإلم ىيحسعىحأ كح سمهحع وعح
س حم م حث :غويحع يبحسعرحس ح يبحشم ينحعغريه حايححعسعىحأ هكحث ، :ئيحعث:طربثنحع سوحث:ق تاحث :غويح
عغريه حايح،و حت ينح(290حهو)يحح فظحثقينحث تحوم ى.حي ظركحهتذيبحث:عه ليححثت يح()285/14يح
عث:ع شفي حث:ذهيبح ح()88/3يح حعهتذيبحث:اكذيبي حثس ححجر ح()408/3يح حع،قريبحث:اكذيبي ح:هحح
(ص.)295ح ح
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ث:تُ َحهمسحأا ينحس حأ عتحس حأا ينيحأ ححأو حس حأ عتحس ح
سوحسسمتينح()1يحث ح س حوح ح
أا ين()2يحأ ح سمهيحت لكحت حم تحأا ينحس حم،تودحيحسعالحأومهح خوحهحأ عتح
س حم،توحدحيحفقم حلح:هكح ،عيحأومه!حفق لكح خييحعص حيبحم ححستو حلحتﷺحيح ح
ح
()1ححهعحس حسسمتينحس حمسريحس حثحل سثحس حسسمتينيحح سوحأ عتحث:عليبحث:رؤثتيحث:عو يححثس حأاحع م ح
س حثجلرثحيحسعىحأ كحثاأهشحعهش ىحس حأرعوحع يبحث:تهمسحعغريه حايحعسعىحأ هكح وعحس حح لح
عحيىيحس حمت حعوسرثهماحس حموتالحث:رثزيحعغريه حايح،و حستعح(290حهو)يحصععق.حي ظركحهتذيبح
ث:عه ليححثت يحح()196/25يححعث:ع شفيححث:ذهيبحح()109/4يححعهتذيبح ث:اكذيبيححثس ح حجرح
()578/5يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هحح(حص.)478ح ح
رتح ماهح حمجم حثتص دسحث:يتحعتيتحأومك ح(ح سوحأ عت)؛ححعملحيذ رح حعح ح ماهح
 ،مهكحذُ ْ
( سوح سسمتين)حح–ح ه ح ه حح-حححوبح ح وت دح ث:طربثنيححأ عح ثحل فظح يبح نتماح ح مترفينح ث:صا سينح
(.)2131/2ح ح
()2حأو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،توديح سوحأ عتحثهلذيلحث:عو يحسعىحأ كح سمهحعأاح سمهحأ عتح
س حم،تودح–حمرتلًح–ححع خمهحأ معتحعغريه حايححعسعىحأ هكح خوهحو وحعثت،توديحع سوحث:تهمسح
عغريه حايحح،و ح ت لح ت ينحح()120يحححثقينح أ سعح فقمهيحح ثريح ثإلست لح أ ح ث:صا سين.ححي ظركح هتذيبح
ث:عه ليححثت يحح()453/22يححعث:ع شفيححث:ذهيبحح()561/3يححعهتذيبح ث:اكذيبيححثس ح حجرح
()159/5يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هحح(حص.)434ح ح
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سحويلحيحوبحم حح حم حأهرحس ححثخلط بحح( .)1ح
بحث :ح
عح ح
ع:تا ينحس ححم،توحدحح ح ديلحأ حستولحتحﷺح( .)2ح
()1ح خرجهحث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريح(ح)137/17حستاح()339ح–ححعأ هح سوحنتماح حمترفينحث:صا سينح
()2131/2حستاح()5347ح-يححأ حأ عتحس ح وعحس حح لح؛حسه.ح ح
ع خرجهحث:طربثنح حثتتجاحثاعتطحح()86/6حستا ح( )5873ح–ح حعأ هح سوحنتماح حمترفينحث:صا سينح
()2131/2حستاح()5348ح–حيحأ ححهعحس حأ عث:ت ي حس ححهعحس حسسمتينحيحت لكححعثعح يبحأ ح
جعييحث ح سوحث:تهمس؛حسه.ح ح
عت لحث:طربثنك((حملحيرعحهذثحثحلعيلحأ حأو حس حأ عتحوبح سوحث:تهمس))ح.ح ح
عخرجهحثحل اح حثت،اعسكحح(3ح)257/حستاح5121ح)حيحعسوحنتماح حمترفينحث:صا سينحح(2ح)2131/حستاحح(5349ح)حيح
عثس حأ ،رح حاتسيخحدمشقحح(44ح 376/ح)377-ح ح–حم حطريقح يبحث:ق تاحث :غويح ح-حيحمجمتكاحم حطريقح
دثعدحس حسشم حعحيحأ ححهعحس حسسمتحينح؛حسحهح.حعت لحث:ذهيبح حث:او مصحك(ح(وت دهحصام حم)ح)ح .ح
ع خرجهحثس حأ ،رح حاتسيخحدمشقح()377/44يحم حطريقححهعحس حوتا قحثس حم عهيححأ حخمثهينح
س ح يبحتومه يححأ حثحل ،حس ح يبحيتواليحأ ححهعحس ح يبحسسمتين؛حسه.ح ح
ع خرجهحث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريح(/9ح)180حستاح()8892يحم حطريقحثت،تودييحأ حأو يححت لكحت ح
،تحأ عتحعف وحأا ينحسعال ...حعذ رحووه؛حعفمهحزايدوكحعم ح حبحم حذ:كح نح تحت وهيحا ح
نوتحفأحا ،هيح حبحويلحم ح ح موتحفماا ،ع.ح ح
ت لحثهلمثهيك((سعثهحث:طربثنح حثاعتطحيحعث:ع ريحس اوهيحعزثد...ححعسج :هحثق تح))حجمه حث :عثئعح(.)20/3ح ح
()2حت لحثس حتام ينك((عملحيرعحأ حث :يبحﷺحشمئحً))حثتت سفح(ص.)250ح ح
ذثحت لحثس حتام ينح–ح ¬ح-حح!ححعتعحذ رحستضحث:توه ءح-حح ح،رمجاهح-حح:هحأعوح ح ديليححيرعيك حأ ح
ث :يبحﷺ؛حح ه حت لح سوحموتالح–ح ¬ح.-ح ح
عتعحسثجتتحج م حثت ،نمعيححبس حثجلوزييحعحتيينحثاشرثفيححعهتذيبحث:عه لحيح:وه ييححعثت ،عحثجل م يحح
:وع اوسحسش سحأوثد؛حفواح جعح:هحسعثيينح حث:عابحث،:اينيحعبح حث:عابحث:ا،تين .ح
عتعحذ رححيىيحس حسعريح ح:هححعيث ًح عثحعحثً؛حح ه حت قح حثت،اعسك ح()258/3حستا ح()5125؛ح حعتعح
عتيتح:هحأوالح سستينح ح ديليحيرعيك حأ حث :يبحﷺ.ح ح
خرجح:هحثس حت ن ح حمتجههح()267/2ححعيث ًحعثحعحثًيححع خرجح:هحث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريح()136/17ح
حعيث ًح عثحعحثًي حع خرجح:هحثحل اح حثت،اعسك ح()258/2ححعيث ح– ح حعي حم ح خرجهحث:طربثنح
يحع خرجح:هح سوحنتماح حمترفينحث:صا سينح()2130/2ححعيث ًحعثحعحثً.ححعيح ظرح ي حًكحج م حثت ،نمعحعث ،:يحبس ح ثريح()39/6يحعوحت فحثتكرويحبس ححجرح(.)685/10ح ح
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ل حأ حأهحه حأ عت حس حم،تود حيح
ع م حثس هك حأ عت حس حأا ينح()1حي حفوحه ح ح دي ح
حصامم حم،وا حعغريحهح( )2ح؛ حت ل حح ،حث:صحْمحو َحقو حيح( )1حك حع خرج ح:ه حث :سي ح حح
()1حت قتح،رمجاه؛ححعتعحع:عح حأكعحث :يبحﷺيحعأعهحستضحث:توه ءح حث:صا سينيحعم كاحم حذ رهح ح
ث:ا ست يحعتعحثتاتهوهحأهرحس حثخلط بححأوالحث،:وقيححع حأوالحت ءحث:عوفينح.ح ح
عتعح خرجح:هحث :سييحعم،و حايححع سوحدثعديحعث ، :ئييحعثس حم جه؛حح ه ح حث:اكذيبيحعفرعأه.ح ح
عمم حأعهح حث:صا سينكحثس حث:ربتييح حعث :غوييح حعث:تقموييح حعث:عثستطعيح حعثحل حاي حعثس حثاثرييح حعث :وعييحح
عثت ييحعث:ذهيبيححعألءحث:عي حمغوط ييحعثس ح ثرييحعثس ححجر.ح ح
عتعحذ رحثت يح حث ، :ئيح خرجح:هححعيث يحعم،واححعيثحً.ح ح
ي ظركححتيينحثاشرثفيححثت يح()224/3يحعت حث ، :ئيح()169/2حستاح()988حع(196/6يحح)261ح
ستاح()3521حع()3684يححعصاممحم،واح()1826/4حستاح(.)2352ح ح
عمم حذ رهح حث:ا ست كحث:وثتعييحعثس حتتعيحعخوميينحس حخم طيححعث :سييحع سوحح متيحعث:تجوييحعثس ح
ح يحعثس حخويو يححعثس حأ عث:رب.ح ح
ي ظركحثترثج حث ،:سقينح ح،رمجاهي حعث:ط ق تي حخوميين ح(حص141ي ح143ي ح)236ي حعثتت سفيح حثس حتا مينحح
(ص)250يحححعمتجاح ث:صا سينيحححث :غويحح()257/4يحححعثت،اعسكيحححثحل احح()258/3يححعمترفينح
ث:صا سينيح سوحنتم حاح()1736/2يححعثبتامت بيحثس حأ عث:ربح()945/3يححع تعحث:غ سينيحثس حثاثريحح
()18/3يححعهتذيبحثامس ءح عث:وغ تيح حث :وعيح ح()261/1حيححعحتيينحثاشرثفحي حثت ي ح()224/5يح
عج م حث:ااصمليح حث:تلئيح ح(ص)214ي حعتريح ألىحث :لءيح حث:ذهيبح ح(/1ح)500ي حع ريع ح مس ءح
ث:صا سينيحح:هحح()323/1يححعثإلانسينحوىلحمترفينحثت اوفحفمكاحم حث:صا سينيح حمغوط يح()365/1يحح
عو ه لحهتذيبحث:عه لي ح:ه ح()51/8ي حعج م حثت ،نمعح عث ،:ي حثس ح ثريح ح()349/5ي حعجمه ح
ث :عثئعيحثهلمثهيح()399/9يحعحتيينحث:ااصمليح سوحزسأينحث:ترثتيح(صح)254يححعثإلص سينيحثس ححجرح
()267/6يحعوحت فحثتكرويح:هح( .)194/8ح
()2حت لحثس حم جويهك((سعىحأ حأ عتحس حم،تودحح حث:اي،ري))حسج لحصاممحم،واح(.)380/1ح ح
عذ رحثت يحسعثياهحأ حأههحأ عتحس حم،تودححأ عحم،و حايححعث ، :ئيحيحعثس حم جه.ح ح
=
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ي ظركحصاممحم،وا ح(2319/4ي ح)2321حستا ح()3027حع()3030ي حعث ،:حث:عربىيحح
ث ، :ئي ح()481/6حستا ح()11568حي حعت حثس حم جه ح()1404/2حستا ح()4197ي حعهتذيبح
ث:عه ليححثت يحح()270/15حيححعحتيينح ثاشرثفيحح:هححح()57/7يحححعوحت فح ثتكرويححثس ح حجرحح
(.)290/10ح ح
()1حثحل ،حس ححهعحس حأ عتحث:صْمو َقويحث:ق عيعيحعث:عح يبحثحل ،حث:صحْمحو َحقويحث:وثأظيحسعىحأ كحأهرح
ث:قط نيحعسعىحأ هكحع:عهح سوحثحل ،حأويحس حثحل ،حس ححهعحث:صمقويح؛حعث:صْمو َقلح–ححسيامحث:ص دح
ثتكهوينيحعتعو حث:م ءحثت قوطينحابث ا حم ححتاك يححعسيامحث:ق فيححع حآخره حث:لىيحعتعح،واقحث:م ءح
حآخره ح:و  ،ينحو:مك ح-؛حن ،ينًحوىلحصق لحثاشم ءحثحلعيعيين؛حح ،:مفيحعثترآويحعث:عسبيحعغريه يحح
عث:ص ْقلكح ثجللء.ححي ظركح ثان ،بيحححث،:هت نحح()125/8يححعث:و بيححثس ح ثاثريحح()254/2يح
عث:اععي ح ح خ سحت عي يححث:رثفتيح( .)435/2ح
ع م حثس هيححفكوحح شكريححعهوكحأويحس حثحل ،حس ححهعحس حأ عتيحح سوحثحل ،حث:صمقويحث:ق عيعيححمو:عهح
ت ينح(305حهو)يححسعىحأ كح يبححيصحس حش ه حع يبحسعرحم :كحث:قطمتيحعوتا قحس حيتقوبح
ث:عثسثنحعغريه حايحعسعىحأ هكحث:ق ضيح سوحثحل ،حأ عث:ت ي حس حأ عث:رو حث:ق عيعحعأ عث،:لىحس ح
ز رايحث:ربدثنحعغريهايحعم حمل:ي ،هكح نسحثتريعي يحعف ئلحمت عيينحيحعشي ءحث:صععسيححعغريه يحح
،و حت ين ح( 403حهو)ي حعثأظحعحعثحح فظحمص في حع:ع هح حير بحثإلت د .حي ظركحاتسيخح
دمشقيحثس حأ ،رح(ح)337/41يححعث:اععي ح ح خ سحت عي يحث:رثفتيحح()352/3يحع ،:حثتم ث يحح
ثس ححجرح(.)524/5ح ح
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بحح()2ح؛حح
ىنح ابحأ عث:رو يحعمس ححأهرحس حثخلط ح
قح()1يح حعيُ ْحع َح
تحعث:طل ح
ث:شك دث ح
–حيتعكحأ عتحس حأا ينح()3حس حم،توحدح ح-ح( .)4ح
( )1حملح تفحأوالح لىحث:صْمقويح ح!ح حعت لحث:علابذيك((مس حأهرحس حثخلط بي حعأهرحس حأ عتحس ح
ست حايحعسعىحأ هحومعحس حأ عث:رو حس حأوفح حث:شك دثتحعث:طلق))حسج لحصاممحث :سيح
()418/1ي ح حعي ظرك ح()510/2ي حعصاممحث :سييحح ا بحث:شك دثتي حاببحث:شكعثءحث:تععلح
()148/3حستاح()2641يححع ا بحثتغ زييحاببح(اتس ح :بحف لحم حشكعحسعسثً)ح()13/5حستاح

()3991ي حع ا بحث:طلقي حابب ح(حع عبتحثاو لح جوك ح حي ت حووك ) ح()182/6حستاح
( .)5319ح
()2حت لحث :سيك((مس حأهرحيحح حاب:عوفين))ححث:ا سيخحث:ع ريح()157/5يحع ذ:كحت لحث:وثتعييحح
ع سوحح متيححعثس حح يححعث:علابذيحيحعثت ييحعغريها.حي ظركحثترثج حث ،:سقين .ح
عذ رحثت يحسعثياهحأ حأهرحس حثخلط ب ح حأ عحث :سي .حي ظركحصاممحث :سي ح()148/3حستاح
()2641يحعهتذيبحث:عه ليححثت يح(ح)270/15يحعحتيينحثاشرثفيحح:هحح(/8ح)43يحعوحت فحثتكرويحح
ثس ححجرح()254/12ح.ح ح
()3حتو:هح(س حأا ين)حتقطحم حثاصليححعثتاعس ك حث :تخح حثحل شمينيحععض حأومك حألمينحث:اصاممح
(صم).ح ح
()4حعسعىح-حح ي ًح–حأ حغريي حم حث:صا سينيححفرعىحأ كحثجلرثححس ح يبحثجلرثححثاشجتييح حعأ عتح
س حثاستاحث :هرييح حعأه سحس حايتريحححعث :ته حس حسشرييححع يبحم،تودحثانص سييححع يبحهريروح.حح
ي ظركح هتذيبححث:عه لحيححثت يحح()269/15يححعحتيينح ثاشرثفيححح:هحح(/2ح)331ححع()376/7ح
ع( )22/9حع(ح)115/10يح حعوحت فحثتكروي حثس ححجرح ح( )39/4حع( )256/11حع(-534/13
535يح.)545ح ح
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عثس حثس هكحأو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،توحدح()1يحهذثح:مسحم حع :حعحأ عتيحح
هوحم حع:عح خيحأ عتحس ححأا ين()2ح؛حسلحشك.ح ح
ث:تُ َحهمسي حفكوك حأا حين حس حأ عت حس حأا ين حس حأ عت حس حم،تودحيح
فأم ح سو ح ح
م حع:ع حأ عت حس ح حم،تودحي ح حب حم ح حع :حع ح خمه حأا ين؛حح ذ:ك حذ حرح( )3حث :سييحح
ع سوحدثعديحعغريحعثح حعحم حثحلي ظح()4ي...ح ح
مثحضربحأومك حث :تخيحعصااك ح حثهل مش.ح ح
()1ح حث ، :ينح(ب)ك(أ عت)حسعلح(م،تود)يح ُ

()2حح ذثح ح لحث ، :ا حح! حعثتتىنكح حأو حس حأ عتح:مسحم ح ع:عحأ عتحس حم،تود حيحعومن ح
م حع:عح خمهحأا ينح؛حفكوحم ح عبدحأ عتحس حأا ينحس حم،تود.ح ح
()3حح وهينح(ذ ر)حتقطتحم حثاصليححعثتاعس ك حث :تخح حثحل شمينيححععض حأومك حألمينحث:اصاممح
(صم).ح ح
()4حي ظركحث:ا سيخحث:ع رييححث :سيحح()527/6ي حعتلثبتح يبحأ معحثآلجريحايبحدثعد ح(ص)146حيحح
عت ح يبحدثعدح(/1ح)375ححعيلحستاح()469حع()79-78/2ححعيلحستاح()1029ح.ح ح
ع ذ:كحت لحثس حتتعيح حع وعيح حعم،و حايح حعثس حتام ينيح حعث:ععبيبيح حعثس ح يبحح متي حع سوح وعح
ثحل حايحعث:علابذييححعثس حم جويهحيحعثس حنقطينيححعثس حث:قط يححعث :وعييححعثت ييحعثس حأ عثهل دييح
عث:ذهيبيحعثس ححجريححعغريها.ح ح
ي ظركح ث:ط ق تح ث:عربىحح()366/6يححعث:تولح عمترفينح ث:رج لحح()134/1يححعثتت سفح
(ص)249يححعث:عىنحعثامس ءح()659/1يحعث:عىنحعثامس ءيححث:ععبيبح(ح)764/2يحعثجلرححعث:اتعيلح
()372/6يحعثات ميحعث:عىنح()266/5يحعسج لحصاممحث :سيح()591/2يحعسج لحصاممح
م،واح(122/2يحح)396يححعسم حث:وهاحعثإليك ىح()175/4يححع،عهوينحثإل ه لح()202/4يححعشرحح
صاممحم،واح()111/2يححعهتذيبحث:عه لح()309/19يحعط ق تحأوه ءحثحلعيلح()296/1يحح
عتريح ألىحث :لء ح(ح)20/7ي حعاتسيخحثإلتلى ح()349/9يح حعثتقاىنح حتردحث:عىن ح()440/1يحح
عمم ث حثبأاعثلح(/3ح)288يحع،قريبحث:اكذيبح(ص.)381ح ح
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م ح َعَه ِحاحمج أينحم كاح ح،،هماهيحعن ،ينح خمه()1ح .ح
لً؛حححت لح ثس ح مت ك(( سوح أُ َهمسح ثمسهكح أا ينح س ح أ عتيححعهوح خوح
()1ححعست كاح ملح يذ رح ثمسهح م ح
ثت،توديي حعثت،توديحثمسهكحأ عث:رو حس حأ عت)) حاتسيخحثس حمت ح(سعثيينحث:ععسي)555/3يح
حعي ظركح()332/3ح.ح ح
ع ذ:كحت لحث:تجوييحعيتقوبحس حتيم حث:ي،وييحعثس ح يبحح متيححعحث:ذهيب.حي ظركحمترفينح
ث:ثق تحح()126/2حيححعثتترفينح عث:ا سيخحح()25/3يحححعثجلرحح عث:اتعيلحح()372/6يححعث:ع شفح
(.)378/3ح ح
عست كاحذ رهحهعذثكحأا ينحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تود؛حح ماىيحس حمت يحعثس حح يحح
ع يبحث:و:معحث :جييححعث،:هت نيحعثس حثاثرييحعثس ححجر.ح ح
أوالح حست ك حايححيذ رح نهح خوحثت،توديح!ححعملح َسح حعثًحم كاحذ رح نهحم ح عبدحأا ينحس ح
م،تود ح– حنص ًح-ي حعومن حيذ رع حثمسهحهعذث؛ حع:تلحذ:كحم حاببحثبخاص س .حي ظركحم ح لىح
يبحز رايح حث:رج لح(ص)54حيحعث:ثق تح()269/7يحعث:اتعيلحعث:اجريمح(ح1033/3يح)1271يحح
عثان ،بح()307-306/11يحعث:و بح()210/3يحعهتذيبحث:اكذيبح( .)393/4ح
عم كاحم حخوطحسم هحعس ح خمهحأ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،تودحيح
عث:ذيحيق لح:هكحثت،تودييحعيترفحسذ:كيحعيق لح ح،رمجينح يبحث:تُ َهمسكح نهح خوحثت،توديح.ح ح

س حح ىيحع ،تهحأوالحذ:كحأ عثحلقحثإلش مويح–حفمه حت :هحثس حث:قط ح.-ح ح
ت لحثس حث:قط ح– حماتق ًح:ت عثحلق ح-ك((عتعحيظ حم حبححيققح ح خ هح ابحث:تهمسحهوح
ث:ذيحيق لح:هحثت،تودي؛حعم حظ حهذثحفقعح خطأيحسلحوذثحذُ رح سوحث:تهمسيحفإمن حيترفح نهح خوح
ثت،تودييحعذ:كحسِّ ح ح ابحث:رج ل؛حعثتاح يبحث:تهمسكحأا ينحس حأ عتحس حأا ينحس حأ عتح
س حم،تود.ح ح
عثامرح حهذثحع حثخالطحثت،توديح س حشيءحيحعم ح سثهحثأرتثهحفمهحوبحم حثأرتىح ابححهعح
ثس حح ىيحم حظ هح ابحث:تهمس؛ححعهوح ثريثًحم حيا تهح حصوثسهحعخطئهيححعحياهلح حيعو حخييحأومهح
مرهيحعهوح ستعحثبحاه  :يححعتعح ،حأهوهحهذثح حثإلأرثضحأ حثت،توديح)) .ح
=
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خربان ححبعيثه حأ :محًك ح سو حتتع ححهع حس حأو حي حس حوسرثهما حث:ع ،بح()1ي حع س حوح
ث:شحُرعطي()2يحعغريي يحت :وثكح س ح وعحس حأ عتحس ح
م صحوسححهعحس حأ عتح ح
يبح
وعي حث حأ عت حس حجتي حر حثتوصوي حاب :صروح()3ي حث ححهع حس ح وع حس ح ح ح
عت لح ي ًك((فإذثحتعح ابح سوححهعحهذهحث :ايدويحعأ ثه حوىلحث :سييحفإنهح–حعتح أواح
–حثأاقعح حثت،توديح نهح سوحث:تهمسح خوهيححعذ:كح شكرح حثخلطأ)).ححيح ظركحثحملوالح()146/3ح
ع()172/4ح ع()214/7ح ع(7/9يحح)319يححعثاحع ىح ث:وتطالحح(/2ح23يحح)80يححعسم ح ث:وهاح
عثإليك ىح(/4ح174يح)176ح.ح ح
أوالح حأ عثحلقحثإلش مويحذ رهح حثاحع ىحث:عربىيححعفرقحسم كه .ححي ظركحثاحع ىحث:شرأمينح
ث:عربىح()98/1حع(.)350/3ح ح
()1ححهعحس حأويحس ححهعحوسرثهمايح سوحتتعحثتعيعحثإلص ك نحث:ا نحث:ع ،بح–حسع،رحث:ا ءحثت قوطينح
م حفوتك حس قطا ي حعث :ءحستعه ؛ حن ،ينحوىلحم حثشاكرحاب:عا سينحثتترعفين ح-ي حص حبح يبحنتماح
ثحل فظيحيترفحسوح( َت ْرفَو ْر،ج)يححعثحس غعثديحعخعىحاب:عا سينح حث:ش ىيحسعىحأ كح يبحنتم حايحعسعىح
أ هكح سو حث:يامحس حث :طيحع سوحط هرحث،:وييحع سوحموتالحثتعيعي ح،و حت ين ح( 505حهو)يحح ،بح
سئمسيحم ح جلءحث:عا ين.ححي ظركحثان ،بيحث،:هت نحح(ح)303/10يححعتريح ألىحث :لءيححث:ذهيبحح
()312/19يحعاتسيخحثإلتلىيحح:هح()112/35يحعن هينحثا :بيححثس ححجرح(.)364/1ح ح
( )2ح حهعحس حأ عتحس حأ عث:وثحعحس حأ عتحس حأ عث:وثحعحس حأ عتحس ححهعحس حثحلج جحس ح
َمْ ُع ْعيَهي ح سوحم صوسحثإلص ك نحث:شرعطيحثتتعلي ح-ح حعث:ش ُرعطي ح– حس احث:ش حثتتجهينح عث:رثءيحح
عستعي حث:وثعيحع حآخره حث:ط ءحثتكهوينح-؛حن ،ينًحت حيعابحث:صع كحعث،:جلتحعث :حواثئقحاب:عيو ح
عثت مت تحعغريحذ:ك؛ حاهن حمشاهوينحأوالحث:شرعطي حفقملحت حيعا ك ح(ث:شرعطي) ح-ي حسعىحأ كح
يبح نتم حايححعسعىح أ هكح سوح موتالح ثتعيعيحح،و ح ت ينحح(507ححهو)يححم ح مت د ح ث:صعق.ححي ظركح
ثان ،بي حث،:هت ن ح(ح)321/7ي حعاتسيخحدمشقي حثس حأ ،رح ح()136/7حي حعث:و بيح حثس حثاثريحح
()193/2يحعاتسيخحثإلتلىيححث:ذهيبح(.)188/35ح ح
()3حأ عتحس حجتيرحس حوتا قحس حأويحس حج سرحس حثهلمث حاي ح سوححهعحثجل سريحثتوصوييح حص حبح
ثجل ءحثتشكوسي ح:قمهح سوحنتماحثحل فظحاب :صروي حع،يردحاب:رعثيينحأ كححهعحس ح وعحس ح يبحثتثىنح
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ثتثىنح()1ي حث حجتير حس ححهعح()2ي حان ح سو ح حأُ َحهمسي حأ حأو ي حأ ح مس ء حس تح
َح ٌحعح
ثحلعاح()3ي حت :تحك حم ح حترح حيوحى حثجلهتحين حسي حتحين حث:عا بحي ح حعتُ حل ح ُه َحو ح ح
ٱّللُح َ
ثتوصوييحص حبحجتيرحس حأو يحح،و ح ححععدحت ينح(360حهو)يححت لحث:ذهيبك((م حأرفتحم ح
ح :هحشمئحً)).ح حي ظركحث:و بي حثس حثاثري ح()247/1يح حعتريح ألىحث :لءي حث:ذهيب ح()133/16يحح

ع،وضممحثتشا هيحثس حانصرحث:عي ح( .)126/2ح
()1ححهعحس ح وعحس ح يبحثتثىنكححيىيحس حأم،الحس حهلليحح سوحجتيرحث:اهمهيحثتوصوييححن،مبح يبح
يتوالحثتوصويحعخ :هيح حمو:عهحستعحت ين ح( 180حهو)ي حعسعىحأ كحيتوالحس حأ معحع وعحس حح لح
عجتيرحس حأو حعغريه حايحعسعىحأ هكحثس ح خاهح سوحيتوالحعي يعحس ححهعحس حوايسحثحل فظحعأ عتح
س حجتيرحس حوتا قحثجل سريح–ححعأ مينحج ءحثجل سريحأ هح-ححعغريه حايحح،و حت ينح(277حهو)يححثقينح
ح فظيحع حم ح هلحث:ي لح عث:يقه.ححي ظركحث:ثق تيححثس حح حح()143/9يحعط ق تحثحل سوينيحح
سوح يتوالحح()221/2يحححعتريح ألىح ث :لءيححث:ذهيبححح()139/13يححعاتسيخح ثإلتلىيحح:هحح
(.)424/20ح ح
()2حح ذثحج ءح ح لحث ، :ا ك(حهع)يحعث:صوثب ح(أو )؛حح ه ح حمص دسح،رمجاهيححع ه ح حمص دسح
ث:ا ريج .ح
عميحث:ت ْهريحث:عو حيحسعىح
عهوكحجتيرحس حأو حس حجتيرحس حأهرعحس ححريليحح سوحأو حث:قرشيحثت
َ
أ كحثاأهشحعهش ىحس حأرعوحعحيىيحس حتتمعحعثت،توديحع يبحث:تهمسحعغريه حايحعسعىحأ هكح وعح
س حح لحعوتا قحس حسثهويهحعس عثسحعغريه حايححع،و حت ينح(ح206حهو)يححعتملكح(207حهو)يححصععق.ح
ي ظركحهتذيبحث:عه ليحثت يح()70/5يحعث:ع شفيحث:ذهيبحح()211/2يحعهتذيبحث:اكذيبيحثس ح
حجرح()572/1يححع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(حص.)141ح ح
()3حح ذثحج ءح ح لحث ، :ا ك( مس ءحس تحثحلع حايححت :ت)حح!حعملح جعحصا سم ًحعبحسثعايًحهبذثحثبت حاح!حح ح
ع:ع حت لحث :سمعيك(( خرجهح سوحسعرحس ح يبحشم ينح حثتص ف...ححأ ح مس ءحت لك...حهعذثح
نصحثس ح يبحشم ينح حثتص فح[يتعحمكهلً]ي حعث ، :ينحث:يتحنقوتحم ك حتعنيني حاتسخيك حوحعىح
ءحهذثحث:ذيحسعيح
ع سست حعت ته ئينيح حخبطحيوتفحس حأ عث:وطمفحس حأ عث:ت ي حثحلرثن...ح حع مس
ُ
أ هحهذثحثاثرحهوح مس ءحس حثحلعاحث:ي ثسيي حيرعيحأ حأوييح حععثقهحث:تجويي حعس يتح حثجل م ح
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ث:ع ريح:وا فظحث،:موطي...يححعأ ثهحبس ح يبحشم ينيححعت لكحأ ح مس ء حس تح يبحسعر؛ححتوتكحعهوح
خطأيح:توهحم حث ، :خيححت حس عثح مس ءيححفظ وثح نهح مس ءحس تح يبحسعرح؛حانهحم ح مس ءحث ، :ءيححف ثدعثح
فمهح،وكحث :ايدويحسفت ًح:إليك ىح))حوحت فحث ،:دوحثتاق ح(ح.)271-270/3ح ح
حعث:ذيحعتيتحأومهحح حمجم حمص دسحث:ا ريجح( مس ءحس تحح يبحسعر)يححم حأعثحثتص فحبس ح
يبحشم ينيحفقعحج ءحثبتاحفمهحمكهلًح( مس ء)يححعتح أو حا.ح ح
ه ح حثت يحذ رحسعثيينحأو حس حأ عتيحأ ح مس ءحس تح يبحسعريحعملحيذ رحسعثياهحأ ح مس ءح
س حثحلع حا.حي ظركحهتذيبحث:عه لح( .)454/22ح
م ح مس ءحس حثحلع حايحفكوكح سوحح ،حث:ي ثسييحعتملكحث،:وهييحث:عو يحسعىحأ حأويحس ح
يبحط :ب حيحعسعىحأ هكحأويحس ح سسمتينحث:وث:يبححعث:ر حس حث:رسم ي حصععقحخيطئيح:مسح:هحوبح
حعيلحعثحعيحعحعيلحآخرحملحيا س حأومه.حي ظركحهتذيبحث:عه ليحثت يح(ح)533/2يحعث:ع شفيحح
ث:ذهيبح()109/2يحعمم ث حثبأاعثليحح:هح()255/1حيحعهتذيبحث:اكذيبيححثس ححجرح()254/1يحح
ع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(ص.)105حح ح
 ،مهكح:مسحثترثدحابحلعيلحث:وثحعححعيث حهذثيحعومن ححعيلحآخرحغريه.ح ح
ع م ح مس ءحس تح يبحسعريحفكيكحس تحث:صعيقكحأ عتحس حأثه حيح ىحأ عتحث:قرشمينحث:امهمينحثتعمينح
مثحثتعنمينيححزعجحث :سريحس حث:توثىحيحعشقمقينحأ عتحس ح يبحسعريححع ىحأ عتحس حث :سرييحعهيح ت ح
م حأ ئشينح–ح ƒح–ححس

حأشروحت ينيحعهيح خاك حاسمك يححع نتحم حثتك جرثتيحعم ح سح

ث:صا سيني ح توهتحتعن ًحستعحوتلىحت تينحأشرحون ،حانًي حعه جرتحوىلحثتعي ينحعهيحح ملحابس ك ح

أ عتيحععضتاهحسق ءيححعسعتحأ كحث :يبحﷺحأعوح ح ديليححعسعىحأ ك كحثس ه كحأ عتحعأرعويحح
عأ عتحس حأ سيحع حي ده كحأ دحس حو وحس حأ عتيحعأههحأ دحس حأ عتحعأ عتحس حأرعوح
س حث :سريحعغريه حايححع نتح،،هالح(ذثتحث :ط ت )يححأ شتحم ئينحت ينحملحي،قطحهل حت يححعملحي عرح
هل حأقليححعأ شتحستعحتالحع:عه ح:م ٍلحأشريحعتملكحأشري يححعتملكحس حعأشري يححع نتحتعح
ذهبح سصره يححع،وفمتح مبعينح ت ينحح(ح73ححهو)ح عحح(74ححهو).ححي ظركح ثبتامت بيححثس ح أ عث:ربح
()1783/4يحع تعحث:غ سينيحثس حثاثريحح()209/5يحعثإلص سينيحثس ححجرح( .)128/13ح
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بح
بححٱَ :يوَ ِحقحح[ث:يوقك]1حيححعتُلحححَأُوحذُححسَِر ِّح
[ثإلخلصك]1يححعتُلحححَأُوحذُححسَِر ِّح
ىح( .)1ح
س[ث :سحك]1يحت حمرثتيححيظحمححسم هحعس ححثجلهتينحثاخر ح
ٱِ :ح
()1ح خرجهحث :مكقيح حشتبحثإلن ح(ح)518/2حستاح()2577يحع حف ئلحثاعت تح(ص)503حستاح
()280يححأ ح يبح أ عتح ثحل فظيححححعث ح سوح أ عتح حهعح س ح يتقوبيحححعث ح حهعح س ح
أ عث:وه بيححعث حجتيرحس حأو ؛ححسه .ح
عت لك((ت لحومعحس حزجنويهيححأ حجتيركحستعحثجلهتين؛حعسعيح حذ:كحأ حث :هرييحدع حث:ي حتينيححعت لكح
ح حي،واحثإلم ىيحت لح حياعو حايححت ت ًحت تحً)).ح ح
عت لح حف ئلحثاعت تك((عسعثهحومعحس حزجنويهيححأ حجتيرحس حأو يحنت دهحموتوفحًيححعت لكحم حتر ح
ستعحثجلهتين)).ح ح
ع خرجهح سوح أ معح ح ف ئلح ث:قرآ حح(ص)272ح أ ح ي يعح س ح ه سع ح؛ححعثس ح يبح شم ينح ح ثتص فح
()483/1حستا ح()5575حأ ح يبح خ :عحثاور؛حح لي حأ ححج جحس ح سط ويح حأ حأو حس ح
َح ٌحعحيح
أ عتي حأ ح مس ءحس تح يبحسعر؛ حسويظكحم حصوالحثجلهتيني حمثحتر حستعه حتُل ُ
حه َوحٱّللُح َ
عثتتوذ ،يححيظح–ح عح ييح–حم حجمو،هحذ:كحوىلحمثوه؛ححهذثح:يظحسعثيينح يبحأ مع.ح ح
َح ٌحعيحعثتتوذ ،يححيوىحثجلهتينحيحت حمرثتح حجمو،هيحححيظح
ع:يظحثس ح يبحشم ينكحم حتر حتُل ُ
حه َوحٱّللُح َ
وىلحمثوك .حححعي ظركحمترفينحثخلص لحثتعيرويحثس ححجرحح(ص54يح)55حيحعث:وهتينح حخص ئصحثجلهتينيحح
ث،:موطيح(ص)55حستاح()91حيحع حث:ته ليحثتاقيحثهل عيحح()316/7حستاح()21323حيحعج ءح
وت دحثس ح يبحشم ينح حمترفينحثخلص لحثتعيروك((أ حجتيرحس حأو يحأ ح يبحث:تهمسيحأ حأو ))ح
!حف هللح أو حا.ح ح
ع خرجهحثس حث :ريسح حف ئلحث:قرآ ح(ص)123حستاح()290يحأ حأويحس ححهعيحأ حع م يحأ ح
ثت،تودييحأ حأو حس حأ عتيححأ ح مس ءحس تح يبحسعر؛ححسويظكحم حتر حستعحثجلهتينحٱحلَه ُحعيح
َح ٌحعي حت ت ًحت تحًي ححيظحوىلحثجلهتينحثاخرى؛ح حت لحع م كحفجرس هح
عثتتوذ ،يح حعتُل ُ
حه َوحٱّللُح َ
فوجعانهح ذ:ك.ح حعي ظركحث:وهتينح حخص ئصحثجلهتينيحث،:موطيح(حص)55حستاح()91ح.ح ح
عهوح ثرحموتوفحأوالح مس ءيححع حوت دهك ح
=
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جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

 .1حأ عتحس حجتير حس حوتا قيحح سوححهعحثجل سريحثتوصوييححت لححفمهححث:ذهيبك((م حأرفتحم ح
ح :هحشمئحً))؛حح ه حت قح ح،رمجاه.ح
حع:ع ه حص حبحثجل ءحثتشكوسيح حأ ححهعحس ح وعحس ح يبحثتثىنحثتوصوي؛ح حمم حيعلحأوالح نهح
م ح هلحث:رعثيينيحعتعح،وق هحثحملعثو حأ هيحعسععهحأ ه.ح ح
حمثحهوحما س ؛حح ه حت قح حسعثيينحث :مكقييحأ ح يبحأ عتحثحل فظح–ححعهوحثحل احث :م ،سوسيح
يحأ ح يبحأ عتححهعحس حيتقوب ح–حعهوحثس حثاخرىحث :م ،سوسيح-حيحح فظحماق ححجينيححأ ححهعحس حأ عث:وه بح–حعهوح سوحأويحث:ثقييحث :م ،سوسيح-يحوم ىححعثحفقمهحألمين.ح ح
حي ظركحثان ،بيح حث،:هت ن ح()135/3ي حع،ذ روحثحلي ظحي حث:ذهيب ح()864/3ي حعتريح ألىح
ث :لءيح:هح(280/15يحح.)466ح
 .2حأو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودحي حعو ح حثقينًحأ سعثًحفقمكحًيح حوبحونهح ح ثريحثإلست لح
أ ح ث:صا سينيححعتعح ت لح ثت يك((عيق لكح و ح سعثياهح أ ح ث:صا سينح مرتوين))حححهتذيبح ث:عه لح
()454/22ي حعحي ظركحج م حث:ااصملي حث:تلئي ح(ص)249يح حعحتيين حث:ااصملي ح سوحزسأينح
ث:ترثتيح(ص.)396ح
 .3ح مس ءحس تححثحلع حا؛ححو ح حثتقصودكح مس ءحس حثحلعاحث:ي ثسييحفكوحصععقحخيطئ؛حح ه حت قح
ح،رمجاهح-يححعو ح حثتقصودكح مس ءحس تح يبحسعرح–ححعهوحث:صوثبح-؛ححفقعحت قحث:علىح ح
سعثيينحأو حس حأ عتحأ حث:صا سينيححع نهح ثريحثإلست لحأ ك حايحعتح أو حا.ح ح

عتعحسعيحهذثحثاثرحح–ح ي ًح-ححأ حأ ئشينيحع نسح– ƒح–حمرفوأحًيحح ه حسعيحموتوف ًحأوالحث :هرييح
حُ
عثحل ،حث :صرييححعمق ،لحس ححم حيحعمعاول.ح ح
فأخرجهحثس حث،:عح حأهلحث:موىحعث:وموينح(ص)332حستاح()375يحأ ححهعحس حه سع حثحل رمي؛حع سوح
حهعحثحل ،حس ح يبحط :بحثخلللح حف ئلحتوسوحثإلخلصح(ص)51حستاح()113يححأ حأهرح
س ححهعحس حأويحث :ايتي حعأهرحس ح وعحس حأثه ي حعأويحس حثحل ،حثجلرثحيي حعثس حأهرث يحح
ت :وثكحث ححهعحس حه سع حثحل رمي؛حأ حتومه حس حأهرحس حخ :عيحث ح يبيحث حثخلوملحس حمرويحح
أ حأ عتحس حأ معتحس ح يبحمومعيني حأ حأ ئشين ح ~-ح-ي حت :تكحت لحستولحتحﷺك((م ح
سيحح
بحٱِ :ح
تر حستعحصلوحثجلهتينحتُل ُ
بحٱَ :يوَ ِحقيحعتُلحَأُوذُحسَِر ِّ
َح ٌحعيحعتُلحَأُوذُحسَِر ِّ
حه َوحٱّللُح َ
ت حمرثتيح أ ذهحتح¸-ح-ححهب حم حث،:وءحوىلحثجلهتينحثاخرى)).ح ح
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عج ءح حوت دحثس حث،:عكحتومه حس حأهرعححس حخ :عيححث ح يبيححث حثخلوملحس حمرويححأ حأ معتيحأ ح
أ ئشين ~؛حعهوحخطأ.ححعثحلعيلحن ،هحث،:موطيح حثجل م حث:صغريح(ح/2ح)539ستاح()8954يح
بس حث،:عيحعح ،ه.حح حعي ظركحمج حثجلوثم ح عحثجل م حث:ع ريح()816/9حستاح(.)22837ح ح
ع:ع حوت ده حضتمفي حفمهكحثخلوملحس حمروحثَ ُ :تيحث :صريي حن لحث:رتيني حضتمف .حي ظركح

هتذيبح ث:عه ليححثت يحح()342/8يحححعث:ع شفيححث:ذهيبححح()367/2يحححعمم ث ح ثبأاعثليحح:هحح
()190/2يحعهتذيبحث:اكذيبيححثس ححجرح()338/2يححع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(حصح.)196ح ح
عهلذثحت لحثس ححجرك((حعت عهحضتمف ...حع:هحش هعحم حمرتلحمعاولح[تمأيت]ي ح خرجهحتتمعحس ح
م صوسح حث ،:يح حأ حفرجحس حف :ينح؛ حعفرجحضتمفح ي حً))ح حنا ئجحثافع س ح( .)61/5حع ذ:كح
ضتيهحثا :نح حضتمفحثجل م ح(حصح)831حستاح(.)5774ح ح
ع خرجهحثت،اغيريح حف ئلحث:قرآ ح(ح)717/2حستاح()1072يححأ ح وعحس حأ عث:ت ي حث:يقمهحث:ش فتييحح
ع وعحس حأه سيححت بكححعث ح سوحيتواليححعث ححهعحس حجتيريححعث ح سوحيوتفحث:صمعبنيحح
حأ معويحأ حثس ح يبحمومعينيححأ حأ ئشينح ~؛حسهحووهح .ح
حعث حفم ضحيححعث َ

ِ
ربيحث ،:ج سييحم عرح
عهوكحأ معوحس حح ،حس حأ عث:رو حث:ت
فمهكحأ معويحح
َ
عهذثحوت دحضتمفحجعحثًيحح َ
ّ
ثحلعيليحح حيرعيحثتوضوأ تحأ حث:ثق ت.ح حي ظركحثجملرعح يح حثس حح ح()181/2يح حعمم ث ح
ثبأاعثليحث:ذهيبح()423/3يححع ،:حثتم ث يحثس ححجرحح(.)364/5ح ح
عأ ثهحث،:موطيح حمج حثجلوثم ح()816/9حستاح()22837ح–ح ي ًح–حبس حش ه يحعتح أو حا.ح ح
ع خرجهح سوح ثاتتعح ث:قشرييحح–ح ه ح ح ثخلص لح ثتعيرويححبس ح حجرحح(حص)54-53حح–ححأ ح يبح
أ عث:رو حث،:وهييح ح خربانح سوحجتيرححهعحس ح وعحس حتتمعحث:رثزيي حث ح سوحأويحثحل ،حس ح
دثعدحث :و ييحث حي يعحس حه سع يححث حومعيحأ ح نسحيحت لكحت لحستولحتحﷺك((م حتر حوذثح
َح ٌحعي حعتُل ح َأُوذُح
تواحثإلم ىحيوىحثجلهتينيح حت لح حيثعحسجوهكحف حتينحث:عا بحي حعتُل ُ
حه َوحٱّللُح َ
بحٱِ :سح ت ت ًحت تحًيحغيرح:هحم ح،قعىحم حذن هحعم حأتخرحيحع أطيح
بحٱَ :يوَ ِحقيحعتُلحَأُوذُحسَِر ِّ
سَِر ِّ
م حثاجرحستعدح لحم حآم حابهللحعث:موىحثآلخر)).ح ح
عتعحح ،حوت دهحث،:موطيح حثجل م حث:صغريح()539/2حستاح(.)8955ح ح
=
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عهذثحوت دحضتمفحجعحثًيحسلحموضوبح؛حفمهكح ح

جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

 -1ثحل ،حس حدثعدحس حمت ذحيح سوحأويحث :و ييح:مسحسثقينحعبحمأمو حيحماك حايحيرعيح
ثت ري.ححي ظركح اتسيخح سغعثديححثخلطمبحح()44/8يحححعاتسيخح ثإلتلىيححث:ذهيبحح()159/21يحح
عمم ث حثبأاعثليح:هح(57/2يحح)71يححع ،:حثتم ث يححثس ححجرح(162/3يح.)210
 -2حهعح س ح ثحل ،ح س ح حهعح س ح موتاليحح سوح أ عث:رو ح ثازديح ث،:وهيح
ث :م ،سوسييحشمخحث:صوفمينيححعص حبحاتسخيكاحعط ق هتاحع،ي،ريه حايححح فظحأ ملحزثهعيحح:ع هح
ضتمف.حي ظركحاتسيخحسغعثديححثخلطمبح()248/2يحعتريح ألىحث :لءيحث:ذهيبح()147/17يحح
ع،ذ روحثحلي ظيح:هح()1046/3يحع ،:حثتم ث يحثس ححجرح(.)92/7ح ح
عهلذثحت لحثس ححجرك((حع حوت دهحضتفحشعيعحجعحثً؛حفإ حثحل ،حس حدثعدحث :و ييحت لح
ثحل اكحونهح ثريحثت ريح حسعثاي،هيحححعونهححعثحأ حتوىحبححياهلحت هح ث،:ه بحم ك حايح حعت لح
ثخلطمبكححعثحثحل ،حس حدثعدحأ حي يعحس حه سع حس  ،ينح ثره حموضوأين))حثخلص لحثتعيروح
(ص.)54ح ح
عت لحثا :نح حضتمفحثجل م ح(صح)830حستاح()5758ك((موضوب)).ح ح
ع خرجهحأ عث:رزثقح–حح ه ح ح حث:ته لح()274/2حستاح()4985ح-يححع سوحأ معح حف ئلح
ث:قرآ ح(ص)273يححأ ح يبحثاتوديححأ حثس حهلمتينيححأ ححهعحس حثتك جريححأ حثس حشك بحموتوفحً؛حح
َح ٌحعي حعثتتوذ ،ي حستعحصلوحثجلهتيني حح حي،واحثإلم ىيح حت لح ح
سويظكحم حتر حتُل ُ
حه َوحٱّللُح َ
ياعو حايحت ت ًحت تحًيحح حض م حًيحهوحعم :هحعع:عهيححم حثجلهتينحوىلحثجلهتين.ح ح
ع خرجهحومعحس حزجنويهح حف ئلحثاأه لح–حح ه ح حشتبحثإلن ح()518/2يحعث:وهتينح

حخص ئصحثجلهتينح(ص)55حستاح()93ح–حأ حثس حشك ب؛ححسه.ح ح
ع حوت دهكحثس حهلمتيني حعهوكحأ عتحس ح َهلِمتينحس حأق ينيح ح سوحأ عث:رو حثحل رميحثتصريح
ث:ق ضييححفمهحضتفيححع حيع:سحأ حث :تي ءيححعخوطحستعحثحرتثقح ا ه.حي ظركحهتذيبحث:عه ليح
ثت يح()487/15ي حعث:ع شفيححث:ذهيبح()183/3يححعهتذيبحث:اكذيبيححثس ححجرح(/3ح)621يحح
ع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(ص.)319ح ح
ع خرجحثت،اغيريح حف ئلحث:قرآ ح()748/2حستا ح()1128يح حأ حوسرثهماحس ححيوظيحح
حعث حخ :عحس ححهعيحححعث ح سوحأ عتحثحل ،حس حثحل ،حث:وض حيحححعث ححهعحس حثتكوبيح
حعث حثتقرئيحأ حتتمعيحححعثعح سوحأم،الحثخلرثت نيحأ حأ عث:عرميحس حط سقيحأ حثحل ،حس ح
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حه َوحٱّللُح
يبحثحل ،حموتوفحً؛ حسويظكحم حتر حأ عح،،وماحثإلم ىحيوىحثجلهتيني حت لح حياعوا حتُل ُ
بحٱِ :سح ت تحًي ححيظح:هحدي هح
بحٱَ :يوَ ِقح ت تحًيح حعتُلح َأُوذُح سَِر ِّ
َح ٌحع حت تحًيح حعتُلح َأُوذُح سَِر ِّ
َ
عدنم هحع هوهحعع:عه.ح ح
ع حوت دهكح ح
 -1حأ عث:عرميحس حط سقيحعهوحثس ح يبحثت َ ِسقيح سوح ممينحثتتوِّاحث :صرييححن يلحمعينيحضتمف.حي ظركح
ُ
هتذيبحث:عه لي حثت ي ح()259/18يح حعث:ع شفي حث:ذهيب ح()315/3ي حعهتذيبحث:اكذيبي حثس ححجرح
()225/4يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هحح(حص.)361ح ح
 -2ح سوحأم،الحثخلرثت نيحن يلحمصريحث:اهمهييحثمسهكحتومه حس ح م ،يحعتملكححهعحس حأ عث:رو يحح
عتملكح حهعح س ح ث:ق ت حايحححمق ول.ححيح ظركححهتذيبححث:عه ليححثت يححح()167/34يححعث:ع شفيححث:ذهيبحح
()90/5يحعهتذيبحث:اكذيبيححثس ححجرح()459/7يححع،قريبحث:اكذيبيح:هح(ص.)663ح ح
ع خرجحثت،اغيريح حف ئلحث:قرآ ح()718/2حستا ح()1073يح حأ حيتقوبحس حوتا قح
عحهعحس حومس أمليحححعث ح سوحيتواليحححعث حجعييحححعث حنصرحس حأ عث:عرمييححعث ح سوحمق ،ليحح
أ حمق ،لحس ححم حموتوفحً؛ححسويظكحم حتر حيوىحثجلهتينيحستعحث:صلوحح حتواحثإلم ىحٱحلَه ُع ِحّللِح
سِ ِ
َح ٌحعحيحعثتتوذ ،يحت حمرثتيححيظح حني،هحع هوهحعع:عهحعم :هح
بحٱََٰ :توَه َحيحعتُل ُ
َّ
حه َوحٱّللُح َ
وىلحثجلهتينحثاخرى.ح ح
ع حوت دهكحنصرحس حأ عث:عرمييحح سوحتكلحثت نحث :و يحث:صْمو َقليحشمخحفقمه.ححي ظركحث:ثق تيحح
ثس حح ح()538/7يحعاتسيخحسغعثديححثخلطمبح()273/13يحعثان ،بيححث،:هت نح(.)125/8ح ح
ع خرجحتتمعحس حم صوسح–حح ه ح حنا ئجحثافع سح(ح)61/5يحعث:وهتينح حخص ئصحثجلهتينح
(ص)55حستاح( )92ح-ي حأ حمعاولحموتوفحً؛ حسويظكحم حتر حف حتينحث:عا بي حعثتتوذ ،ي حعتُلح
َح ٌحعيحت حمرثتيحيوىحثجلهتينحت لح حياعو حايحح ُ ِّيرحأ هحم حس حثجلهتا يحع حمتصومحً.ح ح
ُه َوحٱّللُح َ
ع حوت دهكحفرجحس حف :ينحس حث :ته حيح سوحف :ينحث:ا وخيحث:ش مييحضتمفح.حي ظركحهتذيبح
ث:عه ليححثت يحح()156/23يحححعث:ع شفيححث:ذهيبحح()13/4حيححعهتذيبح ث:اكذيبيححثس ح حجرحح
()241/5يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هحح(حص.)444ح ح
عهلذثحت لحثس ححجرك((مرتلحمعاول؛ ح خرجهحتتمعحس حم صوسح حث ،:ي حأ حفرجحس ح
ف :ينيححعفرجحضتمف))حنا ئجحثافع سح(.)61/5ح ح
=
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جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
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ىنح حثت ْحيحَردوحيح
ث:تُ َحهمسي حعهو حم حثُ :حع َح
حعيلحأ ٍحلحجعحثًي حم حححعيلح يب ح ح
هذث ح ٌح
ُ
عحسهح()1ح؛حعتعحذ رانحطرفحًحم حأوينحهذثحثحلعيليح حح ا بح
ث:يتحبحاثنحهل يحعبحح ُح َِّح
ث:وظ ئفح()2ح .ح
تح
خربانح سوحث:ق تاحغ منحس ح يبحنص حرحس حأ معتحثحلر حح()3يح س ح سوحأ ع ح
عثخللصينكح حثحلعيلحبحيصمحمرفوأ ًحوىلحث :يبحﷺيححع ح ت نمعحث:رعثايتحثتوتوفينحضتفح
–حح ه حت قح-يحعتعحيق لكحوهن حيقويحست ك حست حًيحع،ر،قيحوىلحدسجينحثحل ،ح:غريهيحعتح أو حا.ح ح

( )1حت لحث :وعيك((عذ رهحثحل اح ح فرثدحث:عىنيح حيتعكح نهحبحيش س هح ح ماهح حع))ح حشرححصاممح
م،واح()111/2يح حعي ظركحثات ميحعث:عىنيح سوح وعحثحل حاح(ح257/5يح .)266ح
()2حح ا بحث:وظ ئفيح:وهل:فيحذ رهحث:توه ءح ح،رمجينح يبحموتاليححعنقووثحم هيحعهوحغريح ا بحث:وط ئفيحح
عست كاحي،همهكحعظ ئفحثاعت تيح ح عكحعظ ئفحث:وم يلح عثاايىي ح عكحف ئلحث:وم يلح عثاايىيح ح عكح
ف ئلحثاايىح عث:وم يل.ح حي ظركحاتسيخحثإلتلىي حث:ذهيبح ح(/41ح)126يح حعط ق تحث:ش فتمينحث:عربىيحح
ث ،:عي ح()161/6ي حع ،:حثتم ث يح حثس ححجر ح()16/6ي حعغريه .حح حعي ظرحختريجحثحلعيلك ح ح
ثحل شمينحث ،:سقين.ح ح
()3ح ذثح ح لح ث ، :ا ك(ثحلر )حح–ححابحل ءح ثتكهوينيححعث:ي ءحح-ححغريح م وطح اب:شعل؛ححت لح
ث،:هت نك((ثحلُْر ح– حس احثحل ءحعتعو حث:رثء حع ،رحث:ي ء ح–حي حهذهحث ، :ينح:و ق ل حس غعثدي حعم ح
ي م حثاشم ءحث:يتح،اتوقحاب :عسحعث :ق )) :حثان ،بح(.)112/4ح ح
عج ءح حث:اقممعيحبس حنقطينح(ص)421كح(ثخلَِرتِي)ح–حابخل ءحثتتجهينحثتع،وسوحعث:رثءحثتياوحينح
ِ
ث:ربجي)؛حت لحث،:هت نك((م كاح
عث:ق فحثتع،وسو؛حن ،ينًحوىلحسم حث:ثم بحعثخلَرقح-يحعم هومينًحوىلح( ُْ
مج أينحس غعثدحع ص ك ))ححثان ،بح(ح)91/5يحع:ع حملحيذ رحص حبحث:رتمجينح ح يحعثحعوحم ح
ث ، :ا حث ،:سقا يحف هللح أو حا.ح ح
ِ
ث:ربجي)حن ،ينًحوىلح(سوُْرج)حتريينحم حترىح ص ك  .ح
عثتوجودح حابتيحمص دسح،رمجاهح( ُْ
ِ
تيحث:ربجيح
عهوكحغ منحس ححهعحس حأ معتحس حأهرحس ح يوبحس ح زايدي ح سوحث:ق تاحس ح يبحنصرحثخلَر ُْ

=

ثاص ك نيحع(سوُْرج)حم حترىح ص ك حيححمو:عهحت ينح(417حهو)يحسعىحأ كح يبحنتماحثحل فظحعث:ي لح
ِ
هكحث،:وييحع سوحسعرحث،:هت نح
س ححهعحث:ق ش نح عثحل ،حس حوسرثهماحثجله لحعغريه حايححعسعىحأ
ّ
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ثحلَهح لح()1حوج زًحوي حعغريه حمس أحًي حت بكح
يب حث:ا جر ح ح[ ] /2ح ح
ثحل ،ح حس حوسرثهما حث :حِّح
بح()3يحث ح سوح
سح()2يحث ح س حوحسش حرحثس ححح م ح
ث ح سوححه حعحأ عتحس حح و حعحس ححف س ح
ع سوحموتالحثتعيعحعغريه حايحح،و حت ينح(511حهو)يححثقينحمعثرحص حل.ححي ظركحثان ،بيححث،:هت نحح
()132/2يحعث:اقممعيحثس حنقطينح(حصح)421يحعتريح ألىحث :لءيححث:ذهيبح(ح)320/19يحع،وضممح
ثتشا هيحثس حانصرحث:عي حح(.)420/1ح ح
( )1ح ح لحث ، :ا ك(ثحلَه ل)حابحل ءحثتكهوين؛حححعث:صوثب ح(ثجله ل) ح–حححابجلما ح-ح؛حح ه ح حمص دسح
،رمجاه.ح ح
عهوكحثحل ،حس حوسرثهماحس ححهعحس حوسرثهم حاي ح سوحأ عتحثاص ك نحث:ا جرحثجلَه لي حسعىحأ كح يبح
حهعحأ عتحس حجتيرحس ح وعحس حف سسحعحهعحس ح وعحث:ثقييحعغريه حايححعسعىحأ هكح سوحأ عتح
ث:ثقييحعغ منحث:ربجيحع سوحسعرح وعحس ححهعحس ح وعحس حمردعيهحعغريه حايح،و حت ينح(421حهو)يحح

ثقينحف ضل.ح حي ظركحث:اقممعيح حثس حنقطينح ح(ص)243يححعتريح ألىحث :لءي حث:ذهيب ح()377/17يحح
عاتسيخحثإلتلىيحح:هح()54/29يحع،وضممحثتشا هيححثس حانصرحث:عي حح( .)411/2ح
()2حأ عتحس حجتيرحس ح وعحس ححهعحس حف سسيحح سوححهعحثاص ك نحيحمو:عهحت ينح(248حهو)يحسعىح
أ كححهعحس حأ صاحث:ثقييحعيونسحس حح مبحع وعحس حيونسحث :يبحعغريه حايحعسعىحأ هكح سوح
أ عتحس حم عهح عثحل ،حس حوسرثهماحثجله لحع سوحنتماحثحل فظحعغريه حاي ح،و حت ين ح( 346حهو)يحح
حعثحم ،عحثقينحص حل.حي ظركحاتسيخح ص ك يح سوحنتم حاح()40/2يحعتريح ألىحث :لءيحث:ذهيبحح
()553/15يحع،ذ روحثحلي ظيح:هح(/3ح .)863ح
()3حيونسحس حح مبحس حأ عث:ق هرحس حأ عث:ت ي حس حأهريح سوحسشرحث:تجويحموبهاحثاص ك نيححسعىح
أ كح يبحدثعدحث:طم ،:يحم ،عثًح حجموعح ريحعسعرحس حسع سحعأ مرحس حوسرثهماحعغريه حايح حعسعىح
أ هكح سوحسعرحس ح يبحأ صاحع سوحسعرحس ح يبحدثعدحعأ عتحس حجتيرحس حف سسحعغريه حايح،و حت ينح
( 267حهو)ي ححعثحثقينححجينحص حل.ح حي ظركحثجلرحح عث:اتعيلي حثس ح يبحح متح ح()237/9يح حعاتسيخح
ص ك يحح سوحنتماح()324/2يححعتريح ألىحث :لءحيحث:ذهيبحح(.)596/12ح ح
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دثعدحث:طم ،:يح()1يحث حثت،توديح()2يحأ حأ صاح()3يحأ ح يبحعثئلح()4يحأ حأ عتحح
ب حث:ت دي حعثخا س ححهعحثً حﷺي حف تثهح
ي حت لك حو ح حت ح،ت ىلح( )1حنظر ح ح حتوو ح
()1حتومه حس حدثعدحس حثجل سعديح سوحدثعدحث:طم ،:يحث :صرييحف ستيحثاصليححعهوحموىلح:قريشيحسعىح
أ كحشت ينحعوسرثهماحس حتتعحعأ عث:رو حس حأ عتحثت،توديحعغريه حايحعسعىحأ هكح وعحس حح لح
عأويحس حثتعيعحعيونسحس حح مبحثاص ك نحعغريه حاي ح،و حت ين ح( 204حهو)ي حثقينحح فظحث تح
ماق ح ثريحثحلعيليحغوطح ح ح ديلح.حي ظركحهتذيبحث:عه ليحثت يح(/11ح)401يحعث:ع شفيحح
ث:ذهيبح()524/2يححعهتذيبحث:اكذيبحيحثس ححجرح()20/3يحع،قريبحث:اكذيبيح:هح(حص.)250ح ح
()2حأ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،توديحثهلذيلحثت،توديحث:عو يح خوح يبحث:تُ َهمسيحح
سعىحأ كح يبحسعرحس حح ىحع يبحوتا قحث ،:متيحعأ صاحس حهبع:ينحعغريهايحعسعىحأ هكحأ عتح
س حي يعحثتقرئحع سوحدثعدحث:طم ،:يحع سوحنتماحعغريه حاي ح،و حت ين ح( 160حهو)حعتملك( 165حهو)يح
وم ىحصععقح ثريحثحلعيلي حع:ع هحثخاوطحأبخروي حعسعثيينحثتاقعم حأ هحصامايني حعم حمس حم هح
س غعثدح ف تعح ثبخالط.ححي ظركح هتذيبح ث:عه ليححثت يحح()219/17يحححعث:ع شفيححث:ذهيبحح
()262/3ي حعثت اوط ي حث:تلئي ح(حص)72ي حعهتذيبحث:اكذيبي حثس ححجر ح()76/4ي حع،قريبح
ث:اكذيبيح:هح(حص.)344ح ح
( )3حأ صاحس حهبع:يني حعهوحثس ح يبحث :جودي ح سوحسعرحثاتعيحموبهاحث:عو حثتقرئي حسعىحأ كح يبح
أ عث:رو حث،:وهيحعزحس حح مشح–ححعتر حأومكه حث:قرثءثتح–حع يبحعثئلحعغريه حايحعسعىحأ هكحشت ينح
عثحله دث ح عث،:يم ان حعثت،توديحعغريه حاي ح،و حت ين ح( 128حهو)يح حصععقحيك حاي حعهوح حعحث:قرثءح
ث ،:تينيحححجينح ح ث:قرثءثت.حححي ظركح هتذيبح ث:عه ليحححثت يحح()473/13يحححعث:ع شفيححث:ذهيبحح
()50/3ي حعمم ث حثبأاعثلي ح:هح ح(/3ح)71ي حعهتذيبحث:اكذيبيح حثس ححجرح ح()314/3يح حع،قريبح
ث:اكذيبيح:هح(حص.)285ح ح
( )4حشقمقحس حتوهيني ح سوح عثئلحثاتعيحث:عو ي ح دسكحث :يبحﷺح عملحيرهي حعسعىحأ كح يبحسعرحعأهرح
عأثه حعأويحعمت ذحس حج لحعأ عتحس حم،تود ح حعغريه حاي حعسعىحأ هكحم صوسح عثاأهشح
عزسمعحث:م ميحعحص حس حأ عث:رو حعأ صاحس حهبع:ينحعغريه حايحح،و حستعحثجله جاحت ينح(82حهو)يح
عتملكح ح خلفينح أهرح س ح أ عث:ت ي ح ¬يحححثقينح خم رىح أ مل.حححي ظركح هتذيبححث:عه ليحححثت يح
=
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ب حث :سي حف خا س ح:حه ح صا سهيح
سرت :اهي حعثنا ه ح:توههح()2ي حمث حنظ حرح( )3ح حتوو ح
ععزسثءحن مهحﷺيحفه حسآهحثتلم و ح()4حح ،حًيحفكوحأ عحتح
فجتوكاح نص سحدي هيح ح
ح ،يحعم حس عهحت ماحًيحفكوحأ عحتحت ممح( .)5ح
()548/12يحعث:ع شفيحث:ذهيبح(/2ح)581يحعهتذيبحث:اكذيبيحثس ححجرح()183/3يحع،قريبح
ث:اكذيبيح:هح(حص.)268ح ح
()1حتقطتح وهينح(،ت ىل)حم حث ، :ينح(ب)يحعثتاعس ك حث :تخح حثحل شمينح .ح
()2ح ذثح ج ءحح ح لح ث ، :ا كح(:توهه)؛حححعث:ذيح ح مص دسح ث:ا ريجك(ستوهه)؛ح ه ح ححم ،عح
ث:طم ،:ييحعثتتجاحث:ع رييح:وطربثنيحعحومينحثاع:م ءيحايبحنتمايحعغريه حم حمص دسحختريجحثحلعيل.ح ح
( )3حتقطتح وهين ح(نظر)حم حث ، :ينحثاصليححعثتاعس ك حث :تخح حثحل شميني حععض حأومك ح وهينح
ث:اصاممح(حصم).ح ح
()4ح حث ، :ينح(ب)حأوقحأومك حث :تخح حثحل شمينيحسقو:هك(يتعحث:صا سين؛حح ه حهوحث:ظ هر)؛حمثح ابح
ثمسهح(زي حث:ت سعي ).ح ح
( )5ح خرجهح سوحنتماح ححومينحثاع:م ء ح()375/1ي حعث :مكقيح حثتعخلحوىلحث ،:حث:عربى ح()51/1ح
ستاح()49حيحم حطريقحأ عتحس حجتيريحأ حيونسحس حح مب؛ححسه.ح ح
ع خرجهحث:طم ،:يح حم ،عهح(ص)33حستاح()246يححأ حثت،تودي؛ححسه.ح ح
ع خرجهحث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريح()112/9حستاح()8583يحعثخلطمبح حث:يقمهحعثتايقهح()422/1ح
ستاح()445حيحم حطريقحأ صاحس حأوييحأ حثت،تودي؛ححسه.ح ح
ع خرجهح ث :ثسح ح م ،عهحح()119/5ح ستاحح()1702يححعث:طربثنح ح ثتتجاح ث:ع ريحح()115/9ح ستاح
()8593يححع ح ثتتجاح ثاعتطحح(/4ح)58ح ستاحح()3602يحححم ح طرقح أ ح أويح س ح ت دىيحححأ ح
أ عث،:لىحس ححربيححأ حثاأهشيحأ ح يبحعثئل؛حسه؛ححعسعثيينحث :ثسحخماصروحيحأبع:هحفقط.ح ح
عت لحث :ثسك((حعهذثحثحلعيلحبحنتواحسعثهحأ حثاأهشيحأ ح يبحعثئليحأ حأ عتيحوبحأ عث،:لى)).ح ح
ع خرجهح وعح حثت ،عح()379/1حستاح()3600حيح -حعم حطريقهحثحل اح حثت،اعسكح()87/3حستاح
()4465ح-يححعث :ثسح حم ،عهح()212/5حستاح()1816يححعث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريح()112/9ح
ستاح()8582يحعثس حأ عث:ربح حثبتامت بح()12/1يححعثس حأ ،رح حاتسيخحدمشقح()294/30يحح
=

128

جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

مجمتكاحم حطرقحأ ح يبحسعرحس حأم شي حأ حأ صاحس ح يبحث :جوديح حأ حزسحس حح مشيح حأ ح
أ عتحس حم،تودح؛حسهحووهح.حعسعثيينحثحل احخماصرويحآبخرهحفقط.ح
عأ عحست كاح زايدوح حآخرهك((ت لح سوحسعرحس حأم شكحع انح تولحوهناحتعحس عثح حيو:وثح ابحسعر حيحح
ستعحث :يبحﷺ))يحعت لحث :ثسكح((عهذثحثحلعيلحأ حأ ص حايحأ حزسيحأ حأ عتيحبحنتواحسعثهحوبح
سوحسعريححعسعثهحغريح يبحسعريححأ حأ ص حايحأ ح يبحعثئليححأ حأ عت))يححعت لحثحل اك((هذثححعيلح
صاممح ثإلت ديححعملح خيرج هيححع:هح ش هعح صمح م هيحححوبح ح فمهح وست حبً))يححعت لح ث:ذهيبح ح
ث:او مصك((حصامم))ي حعت لحثهلمثهيكح((سعثهح وعح عث :ثسح عث:طربثنح حث:ع ريحيحعسج :هحموثوتو ))ح
جمه ح ث :عثئعحح()178-177/1يححح حعي ظركح ح ث:ته ليحححثتاقيح ثهل عيحح()219/12ح ستاح
(.)35590ح ح
ع خرجهحثخلطمبح حث:يقمهح عثتايقه ح(ح)422/1حستا ح()446حي حم حطريقح يبحمت عييني حأ ح
ثاأهشيحأ حم :كحس حثحل سثيحأ حأ عث:رو حس حي يعيحأ حأ عتحس حم،تود؛حخماصرحثًيحآبخرهح
فقط .ح
عتعحتئلحث:عثستطعحأ حهذثحثحلعيلي حفق لك((يرعيهحأ ص حاي حعثخاوفحأ هيح حفرعثهح سوحسعرح
س حأم شيححعثس حأمم ينيحأ حأ ص حايححأ حزسيحأ حأ عت.ح ح
عخ :يكه حثت،تودييحعو وحث :ايتحيحفرعايهحأ حأ ص حايحأ ح يبحعثئليحأ حأ عت .ح
عخ :يكه حنصريحس ح يبحثاشتليحسعثهحأ حأ ص حايحأ حثت،مبحس حسثف يحعم،واحس حص مميحح
أ حأ عت .ح
عسعثهحثاأهشيحعثخاوفحأ هيحفق لحأ عث،:لىحس ححربكحأ حثاأهشيحأ حشقمقيحأ ح
أ عت .ح
عت لحثس حأمم ينكحأ حثاأهشيحأ حم :كحس حثحل سثيححأ حأ عت))حث:تولح(ح .)66/5ح
عت لحثس ححجرك((هذثححعيلحح ،ح...حع خرجهحث :ثسحم حهذثحث:وجهيحع ش سحوىلح،يردح يبح
سعرحس حأم شحسهح؛حعفمهحنظر؛ححا حث:عثستطعحذ رح حث:تولح حثس حأمم ينحسعثهحأ حأ صاح ذ:كح؛حح
ع خرجهحثحل حا...ححعت لكحصاممحثإلت د؛حعفمهحنظريحا حأ صه ًحعو ح حصععتحًيحح:ع هحثخاوفح
أومهيحفرعثهحثت،توديحأ هيحأ ح يبح عثئلحسعلحزسيحعاتستهحو وحث :ايتيحأ حأ ص حا؛حعبس حأمم ينح
فمهحوت دحآخريحح خرجهحث :مكقيح حثتعخلحم حسعثياهحأ حثاأهشيحأ حم :كحس حثحل سثيحأ ح
أ عث:رو حس حي يعيححأ حثس حم،توديححعملح سح حشيءحم حطرتهحث:اصريمحسرفتهيحعو ح ح :ت هح
حعاحث:رف ))يححثام يلحثتطوقينح(حص .)65ح
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لحثت،توديحيحعثمسهكحأ عث:رو حس حح
هذثححعيلحأ ٍحلح ح-ح ي حًح ح-حم حححعي ح
سيحم حع:عحأ عتحس حح
ث:تُ َحهم ح
يبح ح
أ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،توديح خوح ح
عت لح ث ،:عيكح((عهوح موتوفح ح)) ،يححعت لح ثا :نك((عهذثح وت دح ح.)) ،ححي ظركح
ثتق صعحثحل ،ينح(ص)431يح حع شفحثخلي ءيححث:تجوونحح()245/2يحححعث،:و،وينحث :تميينح(.)17/2ح ح
عتعحسعيحثحلعيلحمرفوأ ًحأ ح نسحح .ح
فقعح خرجهحثخلطمبح حاتسيخحسغعثدح(ح)165/4يح-ححعم حطريقهحثس حثجلوزيح حث:تولحثتا همينح
()218/1حستاح()452ح-يححم حطريقح وعحس ح يبحزهريحث :سييحأ حأويحس حومس أمليححأ ح يبح
مت ذحسج ءحس حمت عيحأ حتومه حس حأهرعحث :تييحأ ح اب حس ح يبحأم شحيحعومعحث:طويلحيحأ ح
نسحس حم :كحيحت لكحت لحستولحتحﷺ؛حفذ رحووه.ح ح
عهذثحوت دححموضوب؛ححفمهكحتومه حس حأهرعحث :تييححعهوحتومه حس حأهرعحس حأ عتحس ح
عهبيح سوحدثعدحث :تيحث:عو يحمترعفحاب:عذبحععض حثحلعيل.ححي ظركحثجملرعح يحثس حح حح
()419/1يحعث:ع مليحثس حأعيحح(/4ح)149يحعاتسيخحسغعثديحثخلطمبح(/9ح)15يحع ،:حثتم ث يح
ثس ححجرح(163/4يحح.)179ح ح
عهلذثحت لحثس حثجلوزيك((،يردحسهحث :تييحت لح وعحس حح لكح حي حثحلعيل))يحعت لح
ي ًك((حعهذثحثحلعيلحومن حيترفحم ح لىحثس حم،تود))حيحعت لحثس حأ عثهل ديك((سعيحمرفوأ ًحأ ح
نسحنت دحت تطيح حعثاصمحعتيهحأوالحثس حم،تود))يح حعت لحثس حث:قماك((هذثح:مسحم ح لىح
ستولحتحﷺيححعومن حي ميهحوىلح لمهحم حبحأواح:هحابحلعيليححعومن حهوحاثستحأ حثس حم،تودح
م حتو:هي حذ رهحثإلم ىح وعحعغريهي حموتوف ًحأومه))ي حعت لحث :يوتيك((غريبحمرفوأحًي حعملح جعهحوبح
موتوف ًحأوالحثس حم،تود))يححعت لحثا :نك((بح صلح:هحمرفوأحًيحعومن حعسدحموتوف ًحأوالحثس حم،تود)).حح
ي ظركح ث:يرعتمينيحححثس ح ث:قم حاحح(ص)298يحح حعنصبح ث:رثيينيحححث :يوتيحح(/4ح)133يحححع شفح ثخلي ءيحح
ث:تجوونح(/2ح)245يححعث،:و،وينحث :تميينيحثا :نحح(.)17/2ح ح
 ،مهكح ت لح ث:ق سيك((حعتعح صمح أ ح ثس ح م،توديححمرفوأ ًح عموتوفحًحح!))ححثاترثسح ثترفوأينح
(ص.)106ح ح
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كحفمه()1يح
ل حش ح
م،تودي حب حم حع :حع ح خمه حأا ين؛حح ذ:ك حن ،ه حثائهين حثتاق و حس ح
لحمت حلحوىلحتو حلح ح[/72ب ح]حم حخيط حئح()2حفمهح(.)3ح ح
فح
()1حح س حتتعيح حع وعحس حح ليح حعث :سيي حعثس حتام يني حعثس ح يبحح متيح حعثخلطمبحث :غعثدييح حعثس ح
أ ،ري حعثس حثجلوزيي حعثس حث:قط يح حعثس حث:صلحيححعثت يي حعث:ذهيبيححعث:تلئيي حعثس ححجريح
عث ،:عييححعث،:موطييحعغريه حا.ح ح
لًيحعم كاحم حي صحأوالح نهح خوح يبحث:تُ َهمس؛حح ه ح حه كحم ح
عتعحنصوثحأوالحثمسهح م ح
ي صح ح،رمجينح يبحث:تُ َهمسكح نهح خوحثت،تودي؛حح ه حت ق.ح حي ظركحثترثج حث ،:سقينح ح،رمجاهيحح
عث:تولحعمترفينحث:رج ليححثإلم ىح وعحح(ح)134/1يحعثتت سفحيحثس حتام ينح(صح)249يحعاتسيخحسغعثديحح
ثخلطمبح()218/10يحعاتسيخحدمشقحيحثس حأ ،رح()9/35يحعثت اظايحثس حثجلوزيح()245/8يح
عسم حث:وهاحعثإليك ىيححثس حث:قط ح()176/4ي حعأووىحثحلعيليححثس حث:صلحح(ص)394يححعتريح

ألىحث :لءيححث:ذهيبح()93/7يححع،ذ روحثحلي ظيح:هحح()197/1يحعاتسيخحثإلتلىيح:هحح()481/9يحح
ع ،:حثتم ث ي حثس ححجرح ح(355/9يح ح)496يح حعفامحثتغمليح حث ،:عيح ح(ح)488/4ي حعط ق تح
ثحلي ظيحث،:موطيحح(ص.)91ح ح
()2ح حث ، :ينحثاصلكح(خطئ).ح ح
()3حم حث:توه ءحم حذ رحثمسهحهعذثكحأ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودح؛حح س حمت يحعث:تقموييحح
عثس حح يححعثس حش ه يححعث،:هت نيححعث:م فتي.حي ظركحاتسيخحثس حمت ح(سعثيينحث:ععسيح)61/4حيح
عم ح لىح يبحز رايح حث:رج لح(ص)54يحعث :تي ءيححث:تقمويحح()744/2يححعثجملرعح يحثس حح حح
()12/2ي حعث:ثق تي ح:ه ح()269/7ي حعاتسيخح مس ءحث:ثق تحي حثس حش ه ح()143/1ي حعثان ،بيحح
ث،:هت نح()307/11يححعمرآوحثجل يححث:م فتيح(.)341/1ح ح
 ،مهكحذ رحث،:هت نح حثان ،بح حستاح(ثت،تودي)حفمه حذ رحثث يحفق لك((أ عث:رو حس حأ عتح
س حأا ينحس حم،تودحثت،توديحثهلذيلحي حعث:ذيحيق لح:هكحثت،تودي...ح حمثحت لكحعأ عث:رو حس ح
أ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،تودحثهلذيلحثت،تودي))حح!حعي حعثحعيحفا هح!ح ح
عست كاحثتاصرحأوالحتو:هكحأ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينح؛حح س ح يبحشم ين.حيح ظركحثتص فح()23/7ح ح
=

جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء األول)

131

عتعحح ح:ت عتحس ححم،تودحح عبديحم كاكحأ عث:رو حح()1يحع سوح حأُ معوح()2يح ح
عست كاح ثتاصرح أوالح تو:هكح أ عث:رو ح س ح أ عتح ثت،تودي؛حح س ح مت حيححعثس ححثتعيعيححعث:رتمذييحح
عث:ذهيب.ح ح
ي ظركحاتسيخحثس حمت ح(سعثيينحث:ععسي ح)555/3ي حع،،همينحم حسعيحأ هحم ح عبدحث:تشرويحثس حثتعيعحح
(ص)123يححعثجل م ح ث:ع ريحح(ت ح ث:رتمذيحح)415/4يححعثتت ح ح ط ق تح ثحملعث يححث:ذهيبحح
(ص.)61ح ح
عست كاحثتاصرحأوالحتو:هكحأ عث:رو حثت،تودي؛حح :تجوي.حي ظركحمترفينحث:ثق تح(.)445/2ح ح
أوالح حست كاحذ رهحأوالحث:صوثبح ح ا هحثاخرى؛حح س حثجلوزييحعث:ذهيب؛حح ه حت ق .ح
()1حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،توديححثهلذيلحث:عو يححسعىحأ كح سمهحعأويحس ح يبحط :بحعم،رعقحس ح
ثاجعبحعغريه حايححعسعىحأ هكحثس هكحث:ق تاحعمت يححع سوحوتا قحث ،:متيحعغريه حايح،و حت ينح(79ح
هو)ي حثقينحتوملحثحلعيلي حعتعح،عوهوثح حمس أهحم ح سمهي حعتعحمس حم هحي،ريثًحع حصغريحثً .حي ظركح
هتذيبحث:عه ليحثت يح()239/17يحعث:ع شفيحث:ذهيبح()264/3يحعج م حث:ااصمليحث:تلئيحح
(ص)223يححعحتيينح ث:ااصمليحح سوح زسأينح ث:ترثتيحح(ص)295يحححعهتذيبح ث:اكذيبيححثس ح حجرحح
()81/4يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(صح .)344ح
()2حأ مرحس حأ عتحس حم،توديحح سوحأُ معوحثهلذيلحث:عو يحح خوحأ عث:رو حيحمشكوسحسع ماهيححعيق لكح
ثمسهح ماهيحسعىحأ كح سمهح–ححعملحي،ه حم هح–ححع يبحموتالحثاشتريحعأ ئشينححعغريه حايحعسعىح
أ هكحوسرثهماحث :تيحعأهرعحس حمروحع سوحوتا قحث ،:متيحعغريه حايح ح،و حت ين ح( 81حهو)ي حعتملكح
ت ينحح(82ححهو)يحححثقينيحححعث:رثجمح نهح بح يصمح :هح مس بح م ح سمه.حححي ظركح هتذيبح ث:عه ليححثت يح
()61/14يححعث:ع شفيححث:ذهيبححح()61/3يححعج م ح ث:ااصمليحححث:تلئيححح(ص)204يححعحتيينح
ث:ااصمليححح سوح زسأينح ث:ترثتيححح(ص)221يححعهتذيبح ث:اكذيبيحححثس ح حجرححح()347/3يححع،قريبح
ث:اكذيبيح:هح(حص.)656ح ح
عايبحأ معوح ع:عيح حثمسهكحأ عحثتوكحس ح يبحأ معو؛ح حذ رهحثس حثتعيعيح حعثس ح يبحخمثهينيح حعثس حتام ينيحح
عيحأ هحم ح بدحث:تشرو ح(ص)89يح حعاتسيخحثس ح يبحخمثهين ح(ث،:يرح
عغريه حا.ح حي ظركح،،همينحم ُ
حس َ
ث:ث نيح)950/1يححعثتت سفح(ص .)249ح

=
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ع سوحسع حرح()1يحعأهرح()2يحعأا ينح()3يحعحهعح()4ح؛حفمهححتر ،هحأو حالح تا ذانحثإلم ىححتَِحوثى ح
ع:ت عثتوكحهذثحثس حيحي كح ح
 -1حأ عتحس حأ عثتوكحس ح يبحأ معويح ح سوحأ عث:رو حثت،توديي حصععقحبحأبسحسهي حع:هح
غرثئبح أ ح ثاأهشيححع ح م ح ث:شمتين.ححي ظركح ث:ا سيخح ث:ع رييححث :سيحح()141/5يحح
عث :تي ءيححث:تقمويحح()673/2يححعثجلرحح عث:اتعيليححثس ح يبح ح متحح(/2ح)275يححعمم ث ح
ثبأاعثليحث:ذهيبح()171/3يححع ،:حثتم ث يحثس ححجرحح(.)520/4ح
 -2ومب حس حأ عثتوكحس ح يبحأ معو؛ ح:هحذ رح ح ا بح طرثفحث:غرثئبح عثافرثد ح()217/1ح
ع(.)87/4ح ح
()1حملح جعح:هح،رمجينح!ح ح
)كحح ِري وحس تحغم ثحس ح
( )2حملح جعح:هح،رمجينح ح! حعتعحذ رحث:عثستطعح حثتل،وفح عثت اوف ح(َ 363/1
م،جتينحس حسس حس حثتو ينحس حبىيحت لك((عهيح ىحأهرعحس تحأهرحس حأ عتحس حم،تود))يحف هللح
أو حا.ح ح
()3حملح جعح:هح،رمجينحح! حعتعحذ رهحثإلم ىح وعيححعثس حتام يني حعثس حح ىي حعثس حخوعع يحعث :وعييحعألءح
ث:عي حمغوط ييحعغريه حا.ححي ظركحث:تولحعمترفينحث:رج لح()134/1حيحعم ،ئلحثإلم ىح وعيحسعثيينحثس هح
يبحث:ي لحص حلح()357/2يحعثتت سفح(ص)249يحعمجكروح ن ،بحث:تربح(ص)197يحعثحملوالح
()369/8يححعاتسيخح ثس ح خوعع حح()382/2يححعهتذيبح ثامس ءح عث:وغ تحح()271/1يححعو ه لح
هتذيبحث:عه لح(.)199/8ح ح
عم حن،وهحعع:عهكح سوحث:تُ َهمسحأا ينحس حأ عتحس حأا ين حس حأ عتحس حم،تودي حع خوهحأ عث:رو حس ح
أ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،تودحثت،تودي؛حح ه حت قحسم حذ:ك.ح ح
عهلاح خحاث:ليحثمسهكحأو حس حأ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،تود؛حذ رهحثس حح ىح حمجكروح ن ،بح
ث:تربح(ص)197يححف هللح أوا.ح ح
()4حملح جعح:هح،رمجينح!ح ح
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قح()2يحأ حح
ث:وسث ح
حث ،:ينح يبحث:ق تاحومس أملحس ححهعحثحل فظح()1يحأ ح يبحم،تودح ح
يبح()3حسع ٍحرح حِّ
نح()4يحأ ح يبحسع حرحثجلت يبحثحل فظح( .)5ح
ث:رابطيحعثهلََهذث ح
()1حومس أملحس ححهعحس حث:ي لحس حأويحس ح وعحس حط هريح سوحث:ق تاحث:قرشيحث:امهيحثاص ك نحيحح
ثتوقبح سو ح(تِ َوثىحث ،:ين)ي حمو:عهحت ين ح(ح 457حهو)ي حسعىحأ كح يبحأهرعحأ عث:وه بحس حثس حم عهح
ع يبح ثخلريح حهعح س ح وعح س ح سسثححعتومه ح س ح وسرثهماح ثحل فظح عغريه حايحححعسعىح أ هكح سوح تتعح
ث،:هت نحع سوحث:ق تاحثس حأ ،رحع سوحموتالحثتعيعحعغريه حايح حعم حمص ي ،هكح ا بحث:رتغمبح

عث:رتهمبيحعث:اي،رييحعث ،:ينيححعتريحث،:وفيحعدبئلحث :وويححعغريه يحح،و حت ينح(535حهو)يححح فظح
وم ىحماق يحح ريحث:شأ يح حمص فح حف و حث:تو حا.ح حي ظركحثان ،بحيح حث،:هت ن ح()368/8يح حعتريح
ألىحث :لءحيحث:ذهيبحح()80/20يححعث :عثيينحعث :ك يينيحثس ح ثريح(/16ح.)328ح ح
()2حتومه حس حوسرثهماحس ححهعحس حتومه يح سوحم،تودحثاص ك نحثتِوَْجيح–ححن ،ينًحوىلحتريينحأبص ك يحح
يق لحهل ِ
كحموَْجين ح-ح حث:وسثقيح حمو:عهحت ين ح( 397حهو)يح حسعىحأ كح يبحسعرحس حمردعيهحع يبحتتعح
ثت :معحع يبحنتماحعغريه حايححعسعىحأ هكح سوحسعرحثخلطمبحعومس أملحس ححهعحث:امهيحعحهعحس حط هرح
عغريه حايحح،و حت ينح(486حهو)يححح فظححعثحثقينحمص فيححعتعحيكاح عحيرتخصح حث:رعثيين.ححي ظركح
ثان ،بيحث،:هت نح()473/11ي حعتريح ألىحث :لءيحث:ذهيب ح()21/19حيحع ،:حثتم ث يححثس ح
حجرح(.)129/4ح ح
()3حح وهينح( يب)حغريحعثضاينح حث ، :ينح(ب)يحعمصااينحفوقحث:عوهين.ح ح
()4حح وهينح(ثهلهذثن)حغريحعثضاينح حث ، :ينح(ب)يحح أهن ك(ثتكرثن).ح ح
عهوك ححهعحس حأ عتحس ح وعحس ححهعحس حوتا قي ح سوحسعرحثاص ك ِّ
نحث:رابطيي حسعىح
أ كحأ عتحس حثحل ،حس عثسحع يبحسعرحثجلت يبحعث:طربثنحعغريه حايححعسعىحأ هكحأهرحس حثحل ،حس ح
توماحثتتوِّاحع وعحس ححهعحس ح وعحس حمردعيهحعغريه حايحح،و حت ينح(420حهو)يحشمخحم ،عحجومل.حح
عاتسيخح ثإلتلىيحح:هحح(ح470/28يحح)490يح
ي ظركح تريح ألىح ث :لءيححث:ذهيبححح(ح)361/17يحح ح
عشذسثتحث:ذهبيحثس حث:ته دح(/3ح .)216ح
( )5ح،اهينك حث:ذيحعتيتحأومهحم ح عبدحأ عتحس حم،تود ح ح حثتص دسيح حمم حذ رهحثتل:في حثلثينكح
أ عث:رو ح–ححعسهح حيعىنح-يححع سوحأ معويحعأا ين؛ححم ح نحملح جعح:تا ينح،رمجينح!ح ح
=
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جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

ت لحثإلم ىح وعك((هلبء حع:عحأ عتحس حم،تودكح سوحأ معوي حعأ عث:رو حس حأ عتي حعأا ينحس ح
أ عت))حث:تولحعمترفينحث:رج لح( .)134/1ح
عت لحثس حح ىك((عملحيع ح:ت عتححم حث:و:عيححوبح سوحأ معوح–ححعهوح ربهاح-يححعأ عث:رو يحح
،ر هحثس حتتحت يححعأا ينح–ححع ح صغرهاح–))يححعت لح ي ًكح((عهلاحسقمينحعأعد))حي ظركححثحملوالح

()369/8يححعمجكروح ن ،بحث:تربح(حص.)197ح ح
عت لحت طحثس حثجلوزيك(( ح:هحم حث:و:عكحأ عث:رو حعأا ينحع سوحأ معوي حعس تحأعو)) حمرآوح
ث :م ح(.)13/6ح ح
عت لحث :وعيك((ع حبس حم،تودحثلثينحس كحأ عث:رو ح–حعسهح حيعىنح-حيحعأا ينيححع سوحأ معوكح
أ مر؛ح حعتملكحثمسهح ماه))حهتذيبحثامس ءحعث:وغ تح(ح.)271/1ح ح
حعي ظر ح– ح ي ًح-كح،،همينحم حسعيحأ هحم ح عبدحث:تشروي حثس حثتعيع ح(ص90-89ي ح)120يحح
عم ،ئلحثإلم ىح وعيححسعثيينحثس هح يبحث:ي لحص حل ح()357/2يححعثتت سفيحثس حتام ينحح(ص)249يحح
عاتسيخحثس ح يبحخمثهين ح(ث،:يرحث:ث نيح ح)949/1ي حعحومينحثاع:م ءي ح سوحنتما ح()133/1ي حعثحملواليح
ثس حح ىح()369/8يحعاتسيخحدمشقيحثس حأ ،رح()171/33يحعمرآوحث :م يحت طحثس حثجلوزيح
()9/6يحعو ه لحهتذيبحث:عه ليححمغوط يح(.)199/8ح ح
عمم حملحيذ رهحثتل:فكح ح
 -1ت ملحس حأ عتحس حم،تود؛ح حذ رهح سوحنتماحفمه ح دس ك حا حثإلم ى حث:شتيب.ح حي ظرك ححومينحثاع:م ءح
(.)328/4ح ح
 -2س تحأ عتحس حم،تود؛حج ءحذ ره ح حعصماهحث:يتح عصالحهب حوىلحث :سريحس حث:توثىيحعثس هحأ عتح
س حث :سريكح نهحبح ،عجحثمر وحم حس ،هيححوبحنذهنه يححبححتظرحأ حذ:كحزي بيححيتعكحزعجاه.ححي ظركح
ث:ط ق تحث:عربىيحثس حتتعح()159/3يحعثت،اعسكيحثحل حاح(/3ح.)314ح ح
عم حس ،هحث:يتحعتيتحأومك كحت سوحس تحأ عتحس حم،تود؛ححذ ره حثس حنقطينيحنقلًحأ حثس حم عه.ححي ظركح
،عهوينحثإل ه لح(.)116/3ح ح
عتعحج ءحذ ره ح ححعيلحسعثهحث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريح()78/9حستاح( .)8454ح
=
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عم ح عبد حأ عت حثتترعف ح حاب:رعثيينك حث:ق ت حاح()1ي حعمت حح()2ي حثس حأ عث:رو ح
س حأ عتحس حم،توحدح()3ح ......ح
ت لحثا :نكح((س ،عحجمع...ح:وحصات؛حفإ حت سوحهذهحملح جعحهل حذ رثًح حشيءحم ح ابح
ث:رتثجاحث:يتحأ عي))ححث،:و،وينحث:صاماينح()584-583/7حيح حعي ظركحتريح ألىحث :لءحيحث:ذهيبحح
()480/1يحع حث:ته لحيحثتاقيحثهل عيح()325/11حستاح(.)33456ح ح
 ،مهكح م حو وحس حأ عتحس حم،تود؛ حثتذ وسح حث:ا سيخحث:ع رييح حث :سي ح()380/5يحح
عث:ا سيخحثاعتطيح ح:هح ح()28/3؛ح حفكوكحو وحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودح؛حح ه حج ءح حثتترفينح
عث:ا سيخي ح:وي،وي ح(79/1يح ح)310؛ح حعت س ح سوكحث:ط ق تحث:عربىي حثس حتتع ح()82/6ي حعاتسيخح
دمشقيحثس حأ ،رح(.)430/57ح ح
عتمأيتحذ رهح–ححو حش ءحتح،ت ىلح–ح ح عبدحأ عتحس حأا ينحس حم،تودح.ح ح
()1حث:ق تاحس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،توديح سوحأ عث:رو حثت،تودييحت ضيحث:عوفينيحسعىحأ كح
سمهحعأ حجعهح-ححمرتلًح-حعج سرحس حمسروحعغريه حايححعسعىحأ هكح خوهحمت حعثت،توديحع سوحأهمسح
عغريه حايح،و حت ينح(120حهو)حعتملح(116حهو)يحثقينحأ سعيحت ضيحث:عوفين.ححي ظركحهتذيبحث:عه ليحح
ثت ي ح()379/23ي حعث:ع شفي حث:ذهيب ح()30/4ي حعهتذيبحث:اكذيبي حثس ححجر ح()297/5يحح
ع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(ص.)450ح ح
( )2حمت حس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،توديح ح سوحث:ق تاحثهلذيلحثت،توديحث:عو حث:ق ضييح ح خوح
ث:ق تاحس حأ عث:رو يحسعىحأ كح سمهحع خمهحث:ق تاحعأو حس حأ عتحس حأا ينحعغريه حايحعسعىحأ هكح
ث:ثوسيحعم،ترحعثت،توديحعغريه حايحح،و حستعحت ينح(120حهو)يحثقينحوم ىحأيمفيحعيلحت ءحث:ع حوفين.حح
ي ظركحهتذيبحث:عه لحيحثت يح()333/28يحعث:ع شفيححث:ذهيبح()325/4حيحعهتذيبحث:اكذيبيحح
ثس ححجرح()370/6يححع،قريبحث:اكذيبيح:هح(حص.)542ح ح
( )3حع:ت عث:رو حثس حاث:ليح حثمسهكحأ عت؛ حعم حن،وهكحثت،توديحثتلسخيح حت لحثس حح ىك((عم ح ع:عح
أ عث:رو حس حأ عتحس حم،توديحح حثت،توديحثتلسخ))ححمجكروح ن ،بحث:تربح(ص.)197ح ح
عثت،توديحثتلسخحهوكحأويحس حثحل ،حس حأويحس حأ عتحس حزيعحس حأا ينحس حأ عتحس ح
أ عث:رو حس حأ عتحس حم،توديحح سوحثحل ،حثت،توديحثتلسخيححص حبحمرعجحث:ذهبحعغريهحم ح
=
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جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

عث:ق ت حاح()1يحع سوح()2حأ معوح()3يحثس حمت  .ح
ث:اص نمفيححح،و ح ت ينحح(345ححهو)يح ح شمتم ًح متا :محً.حححي ظركح تريح ألىح ث :لءيحححث:ذهيبحح
()569/15يحعاتسيخحثإلتلىحيح:هحح()340/25يحعط ق تحث:ش فتمينحث:عربىيححث ،:عيح()456/3يحح
ع ،:حثتم ث يححثس ححجرح(.)531/5ح ح
()1حث:ق تاحس َحم ْت حس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،توديحح سوحأ عتحثت،توديحث:عو حث:ق ضييحسعىح
أ كحثاأهشحعأ صاحثاحولحعأ عثتوكحس حأهريحعغريه حايحعسىحأ هكحثس حمكعيحع سوحنتماحع سوح
غ ،حث :كعيحعغريه حايح،و حت ينح(175حهو)يحثقينحف ضلحن مليححأ ملحابحلعيلحعث:يقهحعث:شترحع ايىح
ث :سيحع ح :شتيبح حزم نه.حي ظركحهتذيبحث:عه ليحثت يح()449/23حيحعث:ع شفيحث:ذهيبحح
()35/4يحعهتذيبحث:اكذيبيححثس ححجرح()314/5يححع،قريبحث:اكذيبيحثس ححجرح(ص.)452ح ح
()2حح وهينح( سو)حمعرسوحمر ،يح حث ، :ينحثاصل.ح ح
()3حأ عثتوكحس حمت حس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،توديح سوحأ معوحثت،توديحثهلذيليح خوحث:ق ت حايحح
هححهعحعثحس حثت سكحعأ عث:رو ح
ح
سعىحأ كح يبحوتا قحث:شم نحعثاأهشحعغريه حايححعسعىحأ هكحثس
س ح حهعح ثحمل سيبح عغريه حايححح،و ح ستعح ت ينحح()160يحححثقين.حححي ظركح هتذيبح ث:اكذيبيححثس ح حجرحح
()268/4يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هحح(حص365يح.)657ح ح
عايبحأ معوحثس حيق لح:هكححهعحس ح يبحأ معوحس حمت حس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،تود؛حح
ثقين.ححي ظركححهتذيبح ث:عه ليحححثت يحح()75/26يحححعث:ع شفيحححث:ذهيبحح()162/4يححعهتذيبح
ث:اكذيبيحثس ححجرحح()735/5يححع،قريبحث:اكذيبيح:هحح(ص494يح.)495ح ح
عم حن،وهكححيىيحس حوسرثهماحس ححهعحس ح يبحأ معوحس حمت حثت،تودي؛ حصععق .حي ظركح
هتذيبحث:عه ليححثت يح()137/31يححعاتسيخحثإلتلىيحث:ذهيبحح()367/19حيحعهتذيبحث:اكذيبيح
ثس ححجرح()5/7يححع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(حص.)587ح ح
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عم ح عبدح()1ح خمهحأا ينحثتشكوسي كحأ عتحس حأا ين()2يحع عبدهكحأ معت()3يح
عأو ح()4يحعأ عث:رو حح()5يحس وحأ عتحس حأا ينحس حم،توحدح(.)1ح ح
()1ح حث ، :ينحثاصليححعح شمينحث ، :ينح(ب)ك( عىل)ح!ح ح
()2حعتعحذُ رح ح:تا ينحس حم،تودح–ح ي ًح-ححثس حآخري يحي كحأو يحعزيع.ح ح

م حأو ححس حأا ينح؛حفذ رهحثس حح ىح حمجكروح ن ،بحث:تربح(حص.)197ح ح
ع:تو حس حأا ينحثس حيق لح:هكحو وحس حأو ؛حذ رهحثس حح ح حث:ثق تح(/8ح)210يحف هللح أوا.ح ح

ع:هح-ح ي ًح-حثس حيق لح:هكحأ عتيحم حن،وهكحأو حس حأ عتحس حأو حس حأا ينيح سوحو وحثت،توديحح
ث:عو ح ث:ق ضي.ححي ظركح اتسيخح سغعثديححثخلطمبحح()292/12يححعاتسيخح ثإلتلىيححث:ذهيبحح
(.)328/13ح ح
ع:تو حس حأ عتحس حأو حس حأا ينحثلثينح س ءكحو و ح– حعسهح حيعىن ح-ح حعف لي حعموتال.ح حي ظركح
ثترجت حث ،:سق حثاع. :ح ح
عتوتالحس حأو حذ رح حوت دححعيليحسعثهحثحل اح حثت،اعسكح()312/3حستاح(.)5361ح ح
ع م ح زيعحس حأا يني حفوهحثس حيق لح:هكحأ معتي حم حن،وهكحأا ينحس حأ معتحس ح زيعحس حأا يني حت لحثس ح
خوعع ك((فقمهحثتعي ين))حاتسيخحث حخوعع ح()382/2؛ححوبح نحملح جعح:هح،رمجينح!ح ح
( )3حأ معتحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودي ح سوحأ عتحثتعنيح حسعىحأ كح سمهحعأاح سمهحأ عتحس ح
م،تودحح–ححمرتلًحح-ححعأ ئشينححححعغريه حايححعسعىح أ هكح خوهح أو ح عث :هريح عتتعح س ح وسرثهماح
عغريه حايح،و حت ينح(94حهو)يحعتملح(98حهو)يحعتملكحغريحذ:كيحثقينحث تحأ ملحفقمهح ثريحثحلعيليحح
حعحث:يقك ءحث ،:تينيح حع حش أرثًحعم ححبوسحث:تو حا.ح حي ظركحهتذيبحث:عه لحي حثت ي ح()73/19يح
عث:ع شفيحث:ذهيبحح()352/3يححعهتذيبحث:اكذيبيحثس ححجرح()324/4يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هحح
(ص.)372ح ح
ع:هحثس حيق لح:هكحأ عت؛حذ رهحث :وعيح حهتذيبحثامس ءحعث:وغ تح( .)290/1ح
()4حعم حن،لحأو حس حأ عتحس حأا ينكحث:ي لحس حأو حس حأ عتحس حأو حس حأ عتحس حأا ينحس ح
م،تود؛حذ رهحثس حح ىح حمجكروح ن ،بحث:تربح(صح.)198-197ح ح
()5حملح جعح:هح،رمجينح!ححع حعث:عهحأ عتحيعىنحسه؛حح ه حذ رحثس حتام ينح حثتت سفح(ص.)250ح ح
=
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من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

عتعحت قح حم حث:توه ءحم حيقولح حثتاحثت،توديكحأ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينحس ح
م،تودح!حعتعح ،ح حذ:كحخطأح!حح ه حن هحأومهحثتل:ف.ح ح
عمم ح خطأ؛ حفذ ري حمجمت ًكحث،:هت ن؛ ححملحذ رح ح حستاحثت،تودي ح– حفمه حذ ر ح-كح
أ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودحثت،توديحثهلذيليححث:ذيحيق لح:هكحثت،تودييحت لك((م تح
ت ينحتا حعم ئينيححع حصععتحًيححوبح نهحثخاوطح حآخرحأهرهحثخالط ًحشعيعحثًيحححىتحذهبحأقوه...حح
ف خاوطححعيثهحث:قعميححبعيثهحثاخرييححعملحياهم يحف تااقحث:رتك)).ح ح
مثح ت لك((عأ عث:رو ح س ح أ عتح س ح أا ينح س ح أ عتح س ح م،تودح ثهلذيلح ثت،تودييححم ح هلح
ث:عوفين ...حع حيغوطح حث:رعثيينحأ حأ صاحس حهبع:ينحعتوهيني حععثقهححيىيحس حمت ي حعتملكحونهح
ثخاوطح حآخرحأهرهيحعم تحس غعثدحت ينحتا حعم ئين))ححثان ،بح()308-307/11؛حح ذثحت ل!حح
عي حش صحعثحع؛ححفا هح!ح ح
()1حع:ت عتحس حأا ينحس حم،تودحم حثاس ءح–حح ي ًح-حكحو ويحعانجمينيحعأ عتيحعأا ين.ح ح
م حو و؛ حفذ رهحثس حتتعيح حعث :سيحي حعثس ح يبحخمثهينحي حعثس ح يبحح متي حعثس حح ي حعثس ح
ح ىي حعث :وعييححعغريه حايححعت لحثس حح ك(( خوحأو يححم حماقعح هلحث:عوفينيحع انحم ح ف ضلح
ث:عوفم ي حعخم سحمش خيك حا)) .حي ظركحث:ط ق تحث:عربى ح()370/1يح حعث:ا سيخحث:ع ري ح(/3ح)48يح
عاتسيخح ثس ح يبح خمثهينحح(ث،:يرح ث:ث نيحح)951/1يححعثجلرحح عث:اتعيلحح(ح)212/3يححعث:ثق تح

()169/4يحعمجكروح ن ،بحث:تربح(حص)197يحعهتذيبحثامس ءحعث:وغ تح(.)261/1ح ح
ع م حانجمينح؛ حفذ رهحثس حثتعيعي حعث :سيي حعث:تجويي حعثس ح يبحخمثهيني حعثس ح يبحح متي حعثس حح حيحح
عيحأ هحم ح عبدحث:تشروح
عثحل حايحعثس حح ىيحعث :وقمع؛حعت لحث:تجويك((ثقين)).حي ظركح،،همينحم ُحس َ
(ص)90يحعث:ا سيخحث:ع ريح()107/8حيحعمترفينحث:ثق تح()308/2يحعاتسيخحثس ح يبحخمثهينح(ث،:يرح
ث:ث نيح)952/1حيحعث:ثق تح()539/7يحعمترفينحأووىحثحلعيلح(ص)452حيحعمجكروح ن ،بحث:تربح
(ص)197يحعح ت حثبصطلحح(صح .)530ح ح
عيحأ هحم ح عبدحث:تشروح(حص)90يح حعي ظركح
ع م حأ عت؛حفذ رهحثس حثتعيعح ح،،همينحم ُ
حس َ
هتذيبحثامس ءحعث:وغ تح()261/1ح.ح ح
ع م ح أا ين؛ححفذ رهح ثحل ايححعث :وقمع.حححي ظركح مترفينح أووىح ثحلعيلحح(ص)452يححعح ت ح
ثبصطلحح(حص.)530ح ح
=
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ف جت حلحهذثحدتاوسحثًح:كيحي حح()1ح:كحم ح شعلحأومهيحعثتايعحهذثحعثغا ههيح
فح مث لحهذث .ح
فقوهحح حعحم ححيتر ح
يب حم صوس حأ عث:رو حس حح
عمم حي يع ح حهذحث حعضوححً؛ حمح حتر ،ه حس غعثد حأو حال ح ح
حه حعحس حأ عث:وثح حعحس حححُزحَسي حقح()2حث:قحثزح()3يح س ح سوحسعرح و حعحس حأو حيحثخلطمبح
،اهينحعف ئعوكحذ رحثس حح ىيححعثس حخوعع يح ح:ت عتحس حم،توديحعأا ينحس حم،توديح خ ًحاث:ثحًيحح
يق لح :هكح أُ َهمسح س ح م،تود؛حححعملح جعح :هح ،رمجين؛حححف هللح أو حا.ححي ظركح مجكروح ن ،بح ث:تربح
(ص)197يحعاتسيخحثس حخوعع ح(/2ح.)382ح ح
عذ رحست كاح:تُ َه ٍ
لح:هكحأ ْهرعحس حأُ َهمس .حي ظركحاتسيخحث:طربي ح()150/3يحح
مسحهذثحثس حًي حيق
َ
عثت اظ حايحححثس ح ثجلوزيحح()159/5يحححعث:و بيححثس ح ثاثريححح()179/3يحححعثإلص سينيحححثس ح حجرحح
(.)434/7ح ح
()1حح وهينح(ي )حغريحعثضاينح حث ، :ينحثاصليحح أهن ح(ينب)حح!ح ح
()2ح حث ، :ينح(ب)ك( ُسزيق)ح–ححساقعميحث:رثءحثتكهوينحأوالحث :ثيح-؛حعث:صوثبح( ُزَسيق)؛حح ه ح حمص دسح
،رمجاه.ح ح
حزَسيقيح سوحم صوسحث:شم نحث :غعثديح
حم زلحس ُ
()3حأ عث:رو حس ححهعحس حأ عث:وثحعحس حح ،حس َ
حزَسيق)يحسثعيحاتسيخحثخلطمبحأ هيححمو:عهح حت ينح(453حهو)ح
ثحلَِرنيحثَ :سيقيحث:ق ثزيحيترفحسوح(ثس ُ
،قري حًي حسعىحأ كح يبحجتيرحس ح حثت،وهينحع يبحأويحس حعش ح حعأ عث:صهعحس حثتأمو حعغريه حايح
عسعىحأ هكحثس حأ ،رحعث،:هت نحع سوحموتالحثتعيعحعغريهايح،و حت ينح(535حهو)يحشمخحص حلح
جوملحثقين.ح حي ظركحثان ،بيح حث،:هت ن ح()274/6حيححعتريح ألىحث :لءيح حث:ذهيبح ح()69/20يحح
ع،ذ روحثحلي ظيح:هح(.)1281/4ح ح
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فح()3يحث حأهرح
ثحل فظح()1يح س حوسرثهم حاحس حأهرح()2يح س ححه حعحس حأ عتحس حخو ح
س ححهع حثجلوهريح()4ي حث ح سوحسعر حثاثرىح()1ي حت لك حمستتح اب حأ عت ح– حيتعكحح
()1ح وعحس حأويحس حاثستحس ح وعحس حمكعييحح سوحسعرحثخلطمبحث :غعثدييحص حبحاتيخحسغعثديحح
عث:عي يينيحححعثجل م ح اخلقح ث:رثعيح عآدثبح ث ،:م ح عشرفح صا بح ثحلعيليححعغريه ح م ح
ث:اص نمفيححمو:عهحت ينح(392حهو)يححسعىحأ كح ،حس حثحل ،حثجلوث:مقيحعتتعحس ححهعحث:شم نح
عأ عث:ت ي حس ححهع حث،:اوسيحعغريهاي حعسعىحأ هكح سوحسعرحث:ربت نحع سوحنصرحس حم وبحع سوح
م صوسحث:شم نحعغريه حايحح،و حت ينح(ح463حهو)يحثقينحح فظحوم ىحماق ححجينحفقمهيحعهوح حعحثائهينح
ثتشكوسي يححعثتص ي ح ثتعثري يححححعث:يتح ص ستح مص ي ،هح أهعوح اهلح ثحلعيلح ستعه.ححيح ظركح
ثان ،بيحث،:هت نحح()123/3حع(/5ح)151يحعاتسيخحدمشقيححثس حأ ،رح(ح)31/5يحعتريح ألىح
ث :لءيحث:ذهيبحح()270/18يححعط ق تحث:ش فتمينحث:عربىيححث ،:عيح(ح.)29/4ح ح
( )2حوسرثهماحس حأهرحس ح وعحس حوسرثهم حاي ح سوحوتا قحث:ربمعيي حمثحث :غعثديحثحل ويي حمو:عهحت ينح
(361حهو)يحح سعىحأ كح يبحسعرحث:قطمتيحعأ عتحس حوسرثهماحث :سميبحعحهعحس حأ عتحس حخوفح
س حخبمتحث:عت قحعغريه حايححعسعىحأ هكح سوحغ :بححهعحس حأ عث:وثحعحث:شم نحع سوحط :بحث:موتييح
ع سوحم صوسححهعحس ح وعحس حث :قوسحعغريه حاي ح،و حت ين ح( 445حهو)ي حثقينحفقمهيح حع حذثحزهعح
عصلح.ححي ظركحاتسيخحسغعثديححثخلطمبحح()139/6يححعط ق تحثحل سوينيححثس ح يبحيتوالحح()352/3يحح
عثان ،بيحث،:هت نحح()168/2يححعتريح ألىحث :لءيححث:ذهيبح()605/17ح .ح
حخبمتيح سوحسعرحث:تُعربيحث :غعثديحث:عت قيحسعىحأ كحخوفحس ح
()3ححهعحس حأ عتحس حخوفحس ُ
أهرعحث:تعربيحع يبحسعرحجتيرحس ححهعحث:يراييبحعحهعحس حجريرحث:طربيحعغريهاي حعسعىحأ هكح
أ عث:وه بحس حسره حث:غ ثلحع سوحوتا قحث:ربمعيحعغريه حايح ح،و حت ين ح( 372حهو)ي حثقينحم،اوسح
ح ،ح ثاصول.حححي ظركح اتسيخح سغعثديححثخلطمبحح()461/5يححعتريح ألىح ث :لءحيححث:ذهيبحح
()334/16يحعاتسيخحثإلتلىيحح:هح()527/26يحع،وضممحثتشا هيحثس حانصرحث:عي ح(.)28/2ح ح
()4حأهرحس ححهعحس حأم،الحس حتتمعيح سوححيصحثجلوهريحث :غعثدييححثتترعفحابَ ،:ذثيب ح–ححن ،ينًح
وىلحستضحث :قولحعسمتهح-حيحسعىحأ حث:تلءحس حم،وهينحث:رعثسحعحهودحس حخعثشحع يبحسعرحثاثرىح
=

حتوْاحع سوحسعرحث:ش فتيحعحهعحس حأ عتحس حخوفحس ح
عغريه حايححعسعىحأ هكحأهرحس حجتيرحس َ
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بح
وعحس حح حلح()2ح–كحتئلحأ ح يبح حأُ َحهمسيحعثت،توديحأ عث:رو كح يكه ح ح ح
و:مكح()3ح؟حت لكحح لي حثقينيحأ عث:رو ح ثري ححعيثحً؛حتوتكحهوح خوحه؟حت لكح
نتا؛حتوتكحيححم ححع :حعحأ عتحس حم،توديح حعحم ححع :حعحأا ين؟حت لكحيححم ححع :حعح
ث:تُ َحهمسكحأا حينحس ححأ عتحس ححأا حينحس ححأ عتحس ححم،تودح؛حتم حلح
أ عت()4ح؛ح س حوح ح
ايبحأ عتكحأا ينحس حم،توديح عحثس حأا ينحس حأ عتحس حم،توحد؟حفق لكحثس حح
ُخبَمتحث:عت قحعغريه حايح،و ح ححععدحت ينح(320حهو)يحشمخحسغعثدييح ححعيثهحستضحث :عرو.حح

ي ظركحاتسيخحسغعثدي حثخلطمبح ح(/11ح)225ي حعثان ،بي حث،:هت نح ح()64/7ي حعاتسيخحثإلتلىيحح
ث:ذهيبح()635/23يححع ،:حثتم ث يحثس ححجرح()136/6ح.ح ح
()1حح وعح س ح حهعح س ح ه نئيححح سوح سعرث:ط ئييححعيق لكح ث:عويبيحححث :غعثديح ثإلتع ح ثاثرىيححح صوهح
خرثت نيحسعىحأ كح وعحس حح لح–ححع،يقهحأومهيحعتأ:هحأ حثت ،ئلحعث:تولح-حع يبحنتماحعأي ح
عغريه حايحح عسعىحأ هكحث ، :ئيحعثس حص أعحعأهرحس ححهعحس حأم،الحثجلوهريحعغريه حايحح،و حت ينح
(273حهو)يحثقينحح فظحماق حأ ملحفقمهحيححجوملحث:قعسيح حعحثاألىيحعص حبحثتص ي تحعثت ،ئل.ح
ي ظركحاتسيخحسغعثديحثخلطمبح(ح)110/5يحعط ق تحثحل سوينيحثس ح يبحيتوال ح()162/1يحعهتذيبح
ث:عه ليححثت يحح()476/1يححعث:ع شفيححث:ذهيبحح()33/2يححعهتذيبح ث:اكذيبيححثس ح حجرح
()75/1يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(صح .)84ح
()2ح وعحس ححهعحس حح لحس حهللحس ح تعيح سوحأ عتحث:شم نحثترعزيحيحن يلحسغعثديححسعىحأ كح
وسرثهماحس حتتعحعومس أملحس حأومينحعتيم حس حأمم ينحعغريه حايححعسعىحأ هكحث :سيحعم،واحع سوح
دثعدحعص حلحعأ عتحثس هحعغريه حايح،و حت ينح(241حهو)يححثقينحح فظححجينحوم ىحماق حث تيححثحلربح
ث:يقمهحث:وسبحث :ثهعحث:ت سعيح حعحثائهينحيحوم ىحثحملعث يححث :صرح:وعي يححعثت ضلحأ حث ،:ينيححعث:ص سرح
حثحمل ين .حي ظركحاتسيخحسغعثدي حثخلطمب ح()412/4ي حعط ق تحثحل سويني حثس ح يبحيتوالح ح()8/1يحح
عهتذيبحث:عه ليححثت يح()437/1يحعث:ع شفيحث:ذهيبح()31/2يححعهتذيبحث:اكذيبح()70/1يحح
ع،قريبحث:اكذيبح(ص.)84ح ح
()3حح وهينح(و:مك)حغريحعثضاينح حثاصليحعمصااينح حثحل شمين.ح ح
()4حح وهينح(أ عت)حمطهوتينح حن ،ينح(ب)يحع ا تح حثحل شمين.ح ح
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كح
أا ينح[س حأ عت]ح()1حس حم،تود؛حت حلح سوحأ عتكحت حلحون ،ح:وه،توديكحون ح
م حع:عحأا ينحس حم،تود؛حفغ بيحعت لكحب؛ح يبح()2حم حع:عحأ عتحس حم،تود؛ح
توتحايبحأ عتح[/2ب]كحم ححعثكحهبذحث؟حت لكحمستتيحعبح دسيحمم حح(.)3ح
خربان ح سو حأوي حثحل ،حس ح وع حثتقرئي ح س ح وع حس ح ححهعح( )4حس ح وعي حث حح
تومه حس ح وع حس ح يوبحي حث ح وع حس حأم،ال( )5حثاابسح()6ي حث ( )7ححهع حس ح
()1ححم ح س ححثتتقوف ححت تطح م ح ث ، :ا ح ثخلطما حح!ححعث:اصويبح م ح مص دسح ث:ا ريجيححعث،:م قح
يقا مه.ح ح
()2ح حث ، :ينحثاصلكح أهن ح(ون)يححع حمص دسحث:ا ريجح( ان).ح ح
()3ح خرجهحثخلطمبحث :غعثديح حاتسيخحسغعثدح()220/10ح–حعم حطريقهحثس حأ ،رح حاتسيخحدمشقح
حسَعيحأ هحم ح عبدح
( )13-12/35ح-ي حأ حوسرثهماحس حأهرحث:ربمعي؛ حسه .ح حعي ظركح،،همينحم ُ
ث:تشروي حثس حثتعيعح ح(ص)89يح حعث:تولحعمترفينحث:رج لحي حثإلم ىح وعح ح()135-134/1ي حعثتترفينح
عث:ا سيخيحث:ي،ويح()98-97/2يحعاتسيخحدمشقيحثس حأ ،رح(ح)10/35يحعثت اظ حايحثس حثجلوزيح
()246/8يحعهتذيبحث:عه ليححثت يح(ح.)222/17ح ح
()4حح ذثحج ءح حح لحث ، :ا حثخلطما ك(حهع)؛حعث:صوثبح(أ عت)؛حح هحح حمص دسح،رمجاهيححعت قح
حج ءحأوالحث:صوثب.ح ح
()5ح ذثح ج ءحح ح لححث ، :ا ح ثخلطما ك(أم،ال)؛ححعث:صوثبحح(أوي)؛ح ه ح ح مص دسح ث:ا ريجيحح
عمص دسح،رمجاه.ح ح
()6ح وعحس حأويحس حم،و حايح سوحث:ت سحث :شيبحثخلُموطيحث :غعثدييححثتترعفحسوح(ثاَابس)يححسعىحأ كح
م،عدحس حم،رهعحعحهعحس حثت ك لحعأويحس حثجلتعحعغريه حايح حعسعىحأ هكححيىيحس حص أعحع سوح
سعرحث :ج دحع سوحسعرحث:قطمتيحعغريه حاي ح،و حت ين ح( 290حهو)ي حثقينحح فظحماق حوم ىحمص ف.حح
ي ظركح اتسيخح سغعثديححثخلطمبححح()306/4يححعتريح ألىح ث :لءيحححث:ذهيبححح()443/13يححع،ذ روح
ثحلي ظيح:هح()639/2يحع ،:حثتم ث حيحثس ححجرح(543/1يح.)554ح ح
()7حستعه ح حث ، :ا حثخلطما كح(حهعحس حأم،الحثاابسيحث )ح؛حعهوحخطأحعتكوحتو حايححعثناق لحنظرح؛حح
عث:اصويبحم حمص دسحث:ا ريجيححع ابحث:رتثج حا.ح ح
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يبح()2يحت لكحت لحأ عتحس حثت سكح()3حك ح
أويحس حثحل ،حس ححتيم ح()1يححعثعح ح
ح
يع ح
ثئتح حو َحدح حس َحح حز ٍح
ِح
:بح حأوهحً ح *** ح
حَيحك ح حث:ط ُح
ححسَِحقْحم ٍحع ح
ح حتمِّ ْحعحهُح
ث:تواح ححبو ٍحا ح *** ح ح ُحمثح
ح عثطوبح ح َح
معح()4ح ح
ج ْحك ٍحا ح *** ح ح ع َت ْهرِحعح حس ح حأُ ٍح
ح بح ح َحثَحوْحوٍحسح حعَح َح
ح
ح
( )1حج ء ح حح ل حث ، :ا حثخلطما ك(حتيم )؛ حعث:صوثب ح(شقمق)ح؛حح ه ح حمص دسحث:ا ريجيح حع ابح
ث:رتثج حا.ح ح
عهوكححهعحس حأويحس حثحل ،حس حشقمقحس حدي سيح سوحأ عتحث:ت عيحموبهاحثترعزيحثتطوأييحسعىح
أ كح سمهحع يبح ت مينحعأ عث حعغريهايحعسعىحأ هكحث:رتمذيحعث ، :ئيحع وعحس حأويحثاابسحعغريه حايحح
،و ح ت ينحح(250ححهو)يححثقينح ص حبح حعيل.حححي ظركح هتذيبح ث:عه ليحححثت يحح()134/26يحح
عث:ع شفيحث:ذهيبحح()169/4يححعهتذيبحث:اكذيبيحثس ححجرح()749/5يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هحح
(ص.)497ح ح
()2حأويحس حثحل ،حس حشقمقيح سوحأ عث:رو حث:ت عيحموبهاحثترعزييحسعىحأ كحوسرثهماحس حطكه ح
ع يبحو وحث،:عريح عثس حثت سكحعغريه حاي حعسعىحأ هكحث :سيحعأ سحث:ععسيحع وعحس حتم سح
عغريه حايحح،و حت ينح(215حهو)حعتملكحت لحذ:كيححثقينحح فظيحع حأ ت ًحسعابحثس حثت سكح.حي ظركح
هتذيبحث:عه لي حثت ي ح()134/26يح حعث:ع شفي حث:ذهيب ح()169/4يح حعهتذيبحث:اكذيبي حثس ح
حجرح()749/5يححع،قريبحث:اكذيبيحح:هح()399ح.ح ح
()3حأ عتحس حثت سكحس حعثضميح سوحأ عث:رو حثترعزييحموىلحسعحح ظوينيحسعىحأ كحث:امهيحعأ صاح
ثاحولحعث:رسم حس ح نسحعغريه حايححعسعىحأ هكحثس حمكعيحعثس حمت حعثس حأرفينحعغريه حايح،و حت ينح
(181حهو)يححوم ىححعثحثقينحث تحمأمو ححجينحفقمهحأ ملحأ سعحزثهعحجوثدحجم هعحش أريححمجتتح
فمهح خص لح ثخلري.ححي ظركح هتذيبح ث:عه ليححثت يحح()5/16يحححعث:ع شفيحححث:ذهيبحح()184/3حيحح
عهتذيبحث:اكذيبيححثس ححجرحح()628/3يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(حص)320ح .ح
()4ح خرجهحثت يح حهتذيبحث:عه لح(ح)249/7يحم حطريقح يبحأويحثحلعثد؛ححسه.ح ح
=
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ع خرجهح سوحنتماح ححومينحثاع:م ءح(/6ح)258يحأ حتومه حس ح وع؛ححسه؛ححعت لك((يتعحسثوسكحثوسح
س حي يع)).ح ح
ع خرجهحث:تجويح حمترفينحث:ثق تح()319/1يحأ ح سمهيحأ حأ عتحس حثت سك؛حاب :ما حثاع :ح
فقط .ح
ع خرجهح ث:تقمويح ح ث :تي ءحح()1278/4يححعثس ح يبح ح متح ح ثجلرحح عث:اتعيلحح()179/1يحح
عثخلطمبح حاتيخحسغعثدح()29/6يححم حطرقحأ حأ سىحس حث:ي ليححأ حأ عتحس حثت سك؛ححاب :ما ح
ثاع :حفقطيح حع حث:شطرحثاعلحم حث :متحث:ث نحثخالف.ح ح حعي ظركحتريح ألىحث :لءيح حث:ذهيبحح
()268/10يحعمم ث حثبأاعثليح:هح(ح .)133/5ح
ع خرجهحث:طربثنح حثاعتطح()380/3حستاح()3455حيحم حطريقح يبحث:رسم حث :هرثنيحأ حأ عتح
س حثت سك؛حاب :ما حثاع :حفقطيححع حث:شطرحثاعلحم حث :متحث:ث نحثخالف .ح
ع خرجهحثس حأعيح حث:ع مل ح()37/6يحم حطريقحأ عتحس حمت عيينحثجلهاييحأ حأ عتحس ح
ثت سك؛حسهيحع حث:شطرحثاعلحم حث :متحث:ث نحعث:ث :لحثخالف.ح حعي ظركحهتذيبحث:عه ليحثت يحح
()248/7حع()23/16ح.ح ح
ع خرجهحثس حأ ،رح حاتسيخحدمشق ح()193/11يححعثت يح حهتذيبحث:عه لح()426/4يححم ح
طريقحث:طربثنيحأ ححيىيحس حأثه حس حص حليحأ حنتماحس حو دحثترعزييحأ حأ عتحس حثت سك؛حح
سهي حع حث:شطرحثاعلحم حث :متحث:ث نحثخالفي حعت لحث:طربثنك((ثوسحس حي يعحث:ش مييحح ح
تعسحايًيحعجكاحس حصيوث حص حبحثجلكهمينيحعأهرعحس حأ معح حمتا :محً)).حححعي ظركحث:ا سيخحث:ع رييحح
ث :سيحح()25/3يحححعتريح ألىح ث :لءيحححث:ذهيبحح()459/7يحححعهتذيبح ث:اكذيبيححثس ح حجرحح

(.)515/1ح ح
عو دحس ح زيعيح حهوكحو دحس ح زيعحس حدسه حاي ح سوحومس أملحثازديحثجلك هيحث :صريي ح،و حت ينح
(179حهو)يحثقينحث تحفقمهيح حعحثاألى.حي ظركحهتذيبحث:عه ليحثت يح()239/7يحعث:ع شفحيحح
ث:ذهيبح()314/2يحعهتذيبحث:اكذيبحيحثس ححجرح()195/2يحع،قريبحث:اكذيبيح:هح(حص.)178ح ح
عثوسيحهوكحثوسحس حي يعيحح سوحخ :عحثحلهصييح،و حت ينح(150حهو)ح عحستعه يحح فظحثقينحث تيحح
:ع هحتعسي.حي ظركحهتذيبحث:عه لحيحثت يح()418/4يحعث:ع شفيحث:ذهيبحح()193/2يحعهتذيبح
ث:اكذيبيحثس ححجرحح()515/1يححع،قريبحث:اكذيبيح:هحح(ص.)135ح ح
=
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تححابخلريح()1حح[ /3ح]ح
آخرهيححعثحلهعححهللححأو حالحح:طيهيححعثحلهعححهللححعحعه؛ححمت ح
[] /73ح.
عجك حايحهوكحجكاحس حصيوث يح سوححرزحث:رثتيبحموبهاحث،:هرت عييحض لحم اعبيحس سحثجلكهمينيحح
حص حبحذ ءحعجعثليححع:ع هحزسبحشرثًحأظمهحً.حي ظركحتريح ألىحث :لءيحث:ذهيبحح()26/6يحح
عمم ث حثبأاعثليح:هح()426/1حيحع ،:حثتم ث يحثس ححجرح(.)500/2ح ح
هوكحأ ْهرعحس حأُ معحس حاببي ح سوحأثه حث:اهمهيحموبهاحث :صرييح،و حت ينح
عأ ْهرعحس حأُ معيح َ
َ
( 143حهو)ح عحت وك ي حمتا يلحتعسييح حم حزهعهحعأتهلهي حع حدثأمينحوىلحسعأاه .حي ظركحهتذيبح
ث:عه ليحثت يح(ح)123/22يححعمم ث حثبأاعثليحث:ذهيبحح()193/4يححعهتذيبحث:اكذيبيححثس ححجرحح
()61/5يحع،قريبحث:اكذيبيحح:هح(صح .)424ح
()1حتو:هح(متتحابخلري)حغريحموجودوحاب ، :ينحثاصل.ح ح
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اخلامتة

حخا ىحهذثحث :ال؛ح وعحتح-حح ح-حأوالحج يلحنتههيحععثف حرحوح ،نهيح
هحح وعهححأو حالحوأ ناهحع،وفمقهح حومت حىحهذثحث :الح؛حع تأ حلحتحثت ي حعحم حح
ف وهحع رمه .ح

وإن من أهم نتائج هذا البحث:
ك حم ح ح
 .1مع نين حثحل فظح يب حموت حالحثتعيعي حعتمهحينحمل:ي ،حهحث:توهمينح؛حيا محذ :ح
بح
خل حلحنقولحث:توه ءيح ححث:ث ءحأومهيحعأوالحمص ي ،هيحعم ححخللحثبطل ح
أوالحم حط حم ك ح.
ب حم ح حث:اأ:مفي حثتاتو حق حستووحى حثات نمعي حع:ط ئيك يح
ف حهبذحث حث :و ح
 .2أ يين حثتل :ح
تح
ع مس ء حث:رعثوي حعمترفين حثإلخووحعثاس ءي حعثت،و،لتي حعووه ؛ حع:ه حمل:ي ح
بح
ححثتعه حلح ححن ،ح
بحث:وط ئفيحعن هينحثحلي ظيحعث:شر ح
حذ:كيحمثلكحح ا ح
ثحل ،حثتكهلي حعغريه ؛ حممح حيع حل حأو حال حتت حين ححيظهي حعأووحح ت ه ح ح حهذثح
ث:تواح.
 ، .3ه حهذث حثجل ء حث:اتريف حأبعبد حث:صا سم ح حثجلوم ك حأ عت حعأا ين حثسعحح
بح
م،توحدحƒ-ح-حيحعسم حم ححح حمترعفحًحم ك حاحاب:رعثيينحيحعث:اصريمحس،ه ح
ض حث:صا سينحي حعوزث :حين حث:و س حعثإلشع ل حث:وثت ح حح
ست ك حا حم ح ح سمهي حعم حست ح
مس ء حست كاي حعث:اهمم حسم ك حاي حعمترفين حم حي ا ،و حو:مهيحح ه حثأاىن حسذ حرح
ى حم حطريقكاي حعث:عل حى حأومك ي حع،وضمم حثتشع حلح
ستض حثات نمع حث:يت ح،رع ح
مك.
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لحأ ححث :يبحﷺح؛حخلفحًح
فح حح:تا حينحس ححم،توحدح ح-حح-ح ح دي ح
 .4ذ حرحثتل :ح
ﷺحشمئحً! ح حعتع ح حعتيتح:ه حأو حالح
ت حذ رحهحثس حتام يني حم ح نه ح حملحيرِحع حأ حث :يب ح ح
بح
ب حث،:ايني حع حب ح ح حث:عا ح
سستين ح ح ديلي ح:مس حم كح حشي حء حمرعي ح ح حث:عا ح
ث:ا،تين.
 .5ذ حرحثتل:فحم حح عبدحأ عتحس حم،توحدح ح-حح-كحأ عث:رو يحع سوحأ معويح
ع سوححسعريححعأهريححعأا ينيححعحهع؛ححعمم ححعتيتححأومهححمم حملححيذ رهكححت ملحيح
عس ،ه؛حم ك كحت سو.
 .6ذ حر ح حثتترعف ح حم ح ح عبد حأ عت حس حم،توحد ح ح -ح ح -حاب:رعثيينحي حهاكح
ث:ق تايححعمت يححثس كححأ عث:رو ححس ححأ عتححس ححم،تود؛ححعث:ق تايححع س حوح
أ معوكحثس حمت حس حأ عث:رو .
ت حس ح حأ عث:رو ي حعسهحح ح
ت حأومهك حم ح ح عب حد حأ عث:رو ك حأ ع ح
عمم حعتي ح
بحمرعجحث:ذهب .ح
يحثتلسخيحص ح ح
يععيحعم حن،وهكحثت،تود ح
عم ح عبدح يبحأ معوكحأ عثتوكحس ح يبحأ معويحع:هحثس كحأ عتيحع ومب؛حح
يبحأ معوحس حأ عتحس حم،تود .ح
كحس ح ح
ثسعحأ عثتو ح
عم ح عبدح يبحأ معوحأ عثتوكحس حمت حس حأ عث:رو كححهعحس ح يبحأ معحوح
س حمت حس ححأ عث:رو ؛حعم ححن،وهكححيىيحس حوسرثهماحس حححهعحس حح يبحأ معوح.
تح
 .7ذ حرح ح ابحث:تهمسحم حح عبدحأ عتحس حم،توديححع ححثمسهكحأا ينحس حأ ع ح
ت حس ح حم،تود؛حح هح حذ حر حذ:ك حثائهحين حثحلي ظ حثتاق و ؛ح
س حأا حين حس حأ ع ح
 :سيي حع يب حدثعدي حعت حع حعها حمج أين حم حثحلي ظي ح ح،،هماه حعن ،ينح
خمه؛حفجتوهحم ححع:عحأا ينحس حم،تودح.
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كيحع:مسحم حع :حعح
 .8ه حذ رح حثت،تودييحم حع:عحأ عتحس حم،تودحح ذ :ح
سي حعثمسهك حأ عث:رو ح حس حأ عت حس حأا حين حس حح
يب حث:تهم ح
أا ين؛ حعهو ح خ حو ح ح
أ عت حس حم،تود؛حح ه حن ،ه حثائهين حثتاق و ي حع حه ك حم حخيطئ حفمهح
كحاب :قلحنت دحهحأ حثإلم ىح وعح– ¬ح-ح.
ي حً؛حع يعحح لمهحذ :ح

تح
خ حهلا حاث:لي ح:م،ت ح:حه حسعثي حينحع حب ح،رمجيني حعهوك حأو حس حأ ع ح
ععتيت حأو حال ح ح
س حأا ينحس حأ عتحس حم،تود؛حفمهححذ رحهحثس حح ىح.
 .9ذ حر حم ح عبد حأا ين حس حم،تود ح -ح ح -حثتشكوسي ك حأ عت حس حأا ين؛حح
ع عبدهكحأ معتيحعأو يحعأ عث:رو كحس حوحأ عتحس حأا حينحس حم،تود.
عمم حعتيتحأومهحم حح عب حدحأا ينحمم حملحيذ رهكحأو يحعزيعح .ح
عم ح عبدحأو كحو ويحعأ عت؛حعم حن،وهكحأو حس حأ عتحس حأو حس ححأا ين؛ح
ع:هحثلث حينح س ءكحو وح–حعسهحح حيعىنح-يحعف ليحعموتال .ح
عم ح عبدحزيعكحأ معتيحعم حن،وهكحأا ينحس حأ معتحس حزيعحس حأا ينح .ح
عم ح عبدحأ عتحس ححأا ينح ي ًكحو ويحعانجمينيحعأ عتيحعأا ين .ح
تحس حأا ينكحأ عت .ح
عم ح عبدحأ معتحس حأ ع ح
عم ح عبد حأو حس ح حأ عت حس حأا ينك حأ عتي حم حن،وهكح حث:ي ل حس حأو ح حس حح
أ عتحس حأو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودح.
ل ح:ت عت حعأا ين حثسع حم،توحد ح–  ƒح-ي حعهوحكح
 .10حعتيت حأو حال ح خ حاث :ح
نحملح جعحهلهحح،رمجينح!ح
أُهمسحس حم،تودحيحع:هحثس ححيق لح:هكح َحأ ْحهرع؛حوبح ح
تحح ا كاح؛ح
 .11ححيظح :حثتل:ف ح حهذحثحثجل ءح ت نمع ح حعنقو حبًي حأ ح ئهينحفقع ح
حجلِت يبيحعثس حمردعيهيحعح ،حث:صحْمحو َحقويح.
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 .12حيرعيحثتل:فح ححهذثحثجل حءحم حطريقحستضحثائهين؛حح :طربثنيحع يبحث:شم حخح
ثس ححم يحع يبحنتم حاحثاص ك نيحع يبحسع حرحثخلطمبيحعغريها.
ب حث:وظ ئف؛ حعه حوح
 .13حم حح اب حثتل:ف حث:يت ح ش حس حو:مك ح حهذحث حثجل ءكحح ا ح
بحث:وط ئفح.
حعظ ئفحثاايىحعث:وم يليحعهوحغريحح ا ح
فح ححخيااحح ا هيحعجم :سحوملئهيحسشيءحم حثاشت سيح حعح
 .14حم حأ دحوحثتل :ح
ثاتوث حل حعثحلعاح؛ حعت حع حخا حا حهذث حثجل حء حأبسم ت حأ ح حثس ح حثت سكي ح ح،قمم حع حث:توايح
عحيظهيحعض طهيحعهيحم ت ينحتححذ رحفمهحم ححأواحعف ئعو.

ولعل من أبرز التوصيات:
ل حأ ك ح حفك سسح
 .1ثحلرص حأوال ححتقمقحح اب حث:رتثث ححتقمقحًحأوهمحًي حعث :ا ح
كحم ححوثرثءح:وتوايحعخعم حينح هوه.
ثت طوط تيحع حثتعا ت؛حت ح حذ :ح
ظ ح يب حموتال حثتعيعي حعحتقمقك ححتقمقحًحأوهمحً؛ حتح حفمك ح
ب حثحل ف ح
 .2ث:ت يين حسعا ح
م حث:يوثئعحعث :ي ئسحث:توهمينح.
 .3ث:ت ي حينححأبس ءححث:صا سينيححعمترفينححم ح حححمترعفحًححم ك حاححاب:رعثيينيححعمترفينح
مس أكا حم ح حآابئكاحيحعم ح حأهوى حث:صا سينح؛حتح ح ح حذ:كحم ح حمترف حينحثتوصو حلح
تحم حصا حينحثحلعيل.
عثترتليحعث:اث ح
 .4دسثتينحعختريجحثاح ديلحثترعيينحم حطريقح عبدحأ عتحس ححم،توديحع عبدح
ب حثخلول حعثخلطأ؛ ح:اش سه حثامس ء؛حح ه ح حفمكحح
خمه حأا ين؛ حفكي حمظ ين حعتو ح
جم حبًحعثتتحًح:اطم مقحتوثأ حعحث:تولح حعترثئ ححث:رتجمم.
ح
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تألحتح ح و حتعحعفقتح حدسثتينحهذثحثجل ءيحعحتقمقهيحع حي ي حسهحح
تح
 ،هحعت سئهيحع حجيتوهحخ :صحًح:وجكهحث:عرمييحعذخرحثًحيلحيوىحث:عي ؛حعصوالح ح
عتو حاحأوالحن م ححهعيحعأو حالحآ:هحعصا هح مجت حح .ح
ح
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ملحق رقم ()1
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فهرس املصادر واملراجع
عحيح
يحيححه حعحس حححه حعحثحل،م ح
ححوحم حءحأووحىحث:عي ححيحثتر ،حالحث :سمع ح
فحث ،:دحوحثتاق ححسشر ح
1ح .وحت ح
يبحيح 1414حه ح 1994-حىح.
تحيح :ححيحملت،حينحث:ا سي حخحث:تر ح
طح)حيحسريع ح
ح(حدح .ح
فحث:تشرحوحيحثس حححجحرحيح و حعحس ححأو حيحيححتقمقحكحث:ع اوحسح
فحثتكرحوحاب:يوثئ حعحثت اعرحوحم حح طرث ح
2ح .وحت ح
فح
فحث:شري ح
كحفك حعح:ط أحينحثتصا ح
زه حريحس ححث :صحرحعآخرع ححيحطحك1حيحثتعي حينحثت وسحوحيحجمه ححثتو ح
عمر ححخعمحينحث ،:حينحعث،:ريحوحث :ويحينحيح1417حهحو ح1996-حىح .ح
تح
يبحأ ع ح
ىحيحثإلش مو حيحيح س حوححه حعحأ عثحل حقحس ححأ عث:رو ححيححتقمقحكح ح
3ح .ثاحع حىحث:شرأمحينحث:عرب ح
ح ،ححس ححأع شحينحيحطحك1حيحث،:توديحينحيحمعا حينحث:رش حعحيح1422حهحو ح2001-حىح .ح
ﷺحي حثإلش مو حيحي ح س حو ححه حع حأ عثحل حق حس ح حأ عث:رو ححيح
يب ح ح
ل حث :ح
4ح .ثاحع حى حث:وتط حال حم ح ححعي ح
ضحيحمعا حينحث:رش حعحيح1416حهحو ح-
طح)حث:راي ح
يحث،:وي حيحعص ا حيحث ،:مرثئ حيحيحح(حدح .ح
حتقمقحكحوع ح
 1995حىح .ح
بحثتيرحدح)حيح
ححثاد ح
شحث:ربحدحشر ح
تححه حعحس ححومس أم حلحيححعمتحهحح(س ح
يحيح س حوحأ ع ح
بحثتيرحدحيححث :س ح
5ح .ثاد ح
ضحيحدث حسحث:عثأ حيحيحثهل حعحيحمر ح حث:تلمحينح
فحكحث:ع اوحسححه حعح:قه ح حث،:وي حيحيحطحك1حيحث:راي ح
أت:م ح
تحثإلتلممحينحيح.ç 1426
ثس ححاب حزح:وعسثت ح
يب حأه حرح
ىنحي حثحل حا حث:ع حريحي ح س حو ح و حع ححه حعحس ح ححه حع حث:عرثسم ،حيحيححتقمقحك ح ح
6ح .ثات م حيحعث:ع ح
يحيحطحك1حيحث:ق هرحوحيحث:ي سع حقحثحلعيثحينحيح 1436حه ح 2015-حىح.
حه حعحس ححأو حيحثازهر ح
تحس حححه حعحيححتقمقحكح
فحس ححأ ع ح
بحيحثس ححأ عث :حربحيح س حوحأهحرحيوت ح
بح ححمترفحينحثاصا ح
7ح .ثبتامت ح
تحيحدث حسحثجلم حلحيح1412حهحو ح1992-حىح.
يحيحطحك1حيحسريع ح
أو حيححه حعحث :ج ع ح
8ح .ت حعحث:غ سحينح ححمترفحينحث:صا سحينحيحثس ححثاث حريحيح سوثحل ،ححأو حيحس حححه حعحيححتقمقحكحخوم حلحمأمو حح
تحيح :ححيحدث حسحثتترفحينحيح1430حهحو ح 2009-حىح.
شم ححيحطحك4حيحسريع ح
يحيحنوحسحث:عي حح
ىح)حيحثت حلحأو حيحث:ق س ح
تحث:عرب ح
9ح .ثاترث حسحثترفوأحينح ححثاخ حسحثتوضوأحينحح(ثتوضوأ ح
تحيحدث حسحثام نحينحيحملت،حينح
طح)حيحسريع ح
أو حيحس حححه حعحس ححتوط ححيححتقمقحكححه حعحث:ص حغحيحح(حدح .ح
ث:رت :حينحيح 1393حه ح1971-حىح.
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تححس حح
10ح .ثإلص سحينحح حححمتممحححث:صا سحينحيححثس ححححجحرحيحح و حعححس حححأو حيحيحححتقمقحكححث:ع اوحسححأ ع ح
تحث:ترسمحينحعثإلتلممحينحسعث حسحهجحرحيح
ثحعث:عسثت ح
أ عثحمل ،ححث:رت حيحيحاب:ات ع ححم ححمر ححث :او ح
طحكح1حيحث:ق هرحوحيحدث حسحهجحرحيح 1429حه ح2008-حىح.
عحيحثس ح حط هحرحيح س حوح
ﷺحيح:إلم حىحث:عثستط ح
تح ح
لحستو حلح ح
بحعثافرثحدحم ح ححعي ح
ف حث:غرثئ ح
11ح .طرث ح
فحيح
ث:ي حلححه حعحس ححط هحرحثتقعت حيحيححتقمقحكححهوحدححه حعححهوحدحح ،ححنص حسحيححعث،:م حعحيوت ح
بحث:توهمحينحيح1419حهحو ح1998-حىح.
طحك1حيحسريعتحكحدث حسحث:عا ح
تح:و شحرحعث:اوزي ححيح2013حىح.
تحيح :ححيحأويعث ح
طح)حيحسريع ح
سحسوعث ححث:ت حملحيحح(حدح .ح
12ح .طو ح
يحي ححتقمقحك حأ د حل حس حح
يحي حألحء حث:عي ح حس ح حتوم حج حث :عجر ح
ب حث:عه حلحي حمغوط ح
13ح .و ه حل حهتذي ح
حه حعححع ت محينحس ححوسرثهم حاحيحطحك1حيحث:ق هرحوحيحث:ي سع حقحثحلعيثحينحيح 1422حه ح 2001-حىح.
يحس ححأ عثجملم حعحث،:وي حيحيحطحك1حيح
يلحثتطوقحينحيحثس حححجحرحيح و حعحس ححأو حيحيححتقمقحكحوع ح
14ح .ثام ح
تحيحثتعا حينحثإلتلم حيحيح1416حهحو ح1995-حىح.
سريع ح
تحث:رحمو حيحيحطحك1حيح
فح ح
تحس ححضم ح
فححدح.أ ع ح
عحعآاثسحهحث:توهمحينحيحأت:م ح
15ح .ثإلم حىح س حوحثحل ،ححث:عثستط ح
ضحيحثا:و حينحيح1420حهحو ح2000-حىح.
ث:راي ح
ىنحسهحكح
طحيحثأا ح
يحيحألحءحث:عي ححس ححتوم ح
فحفمك حاحم ححث:صا سحينحيحمغوط ح
ىلحمترفحينحثت او ح
16ح .ثإلانسحينحو ح
تح)ح.
ضحيحمعا حينحث:رش حعحيحح(حدح .ح
طح)حيحث:راي ح
ت ،حاحث:ااقم حقحسعث حسحثحلرم ححيحح(حدح .ح
ح ححه حع حثحلو حوحيح
نحي ح س حو حتت حع حأ عث:عر حمي حس ح ححه حعحي ححتقمقحك حأ عث:يا ح
بحي حث،:هت ح
17ح .ثان ،ح
طحك2حيحث:ق هرحوحيحمعا حينحثس حح،مهمحينحيح 1430حه ح2009-حىح.ح
تححس حح
18ح .ث :عثيحينححعث :ك يحينحيححثس ححح ث حريحيحح س حوححث:يعثحءححومس أم حلححس حححأهحرحيحححتقمقحكححث:ع اوحسححأ ع ح
أ عثحمل ،ححث:رت حيحيحطحك1حيحمصحرحيحدث حسحهجحرحيح1417حهحو ح1997-حىح.
19ح .سذ حلحثت أو حح ححف حلحث:ط أو ححيحثس حححجحرحيح و حعحس ححأو حيحيححتقمقحكح و حعحأص حىحأ عث:ق د حسح
ضحيحدث حسحث:ت صهحينحيح 1411حهح.
بحيحطحك1حيحث:راي ح
ث:ع  ،ح
بحثاحع حىحيحثس ححث:قط ححيح س حوحثحل ،ححأو حيحس حححه حعحيححتقمقحكح
20ح .سم ححث:وه حاحعثإليك حىح حح ا ح
ضحيحدث حسحطم حينحيح1418حهحو ح1997-حىح.
تحتتم حعحيحطحك1حيحث:راي ح
حدح.ثحل ،ححآي ح
تحيحدث حسح
يحيحزي ح حث:عي ح حأهحرحس ح حمظيحرحيحطحك1حيح :ححيحسريع ح
يحيحثس ح حث:وسد ح
21ح .اتسي حخحثس ح حث:وسد ح
بحث:توهمحينحيح 1417حه ح1996-حىح.
ث:عا ح
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22ح .اتسي حخحثس ححخوعع ححيحثس ححخوعع ححيحأ عث:رو ححس حححه حعحثحل رم حيحيحطحك5حيحسريعتحكحدث حسحث:قو حاحيح
 1984حىح.
ىيحس ححمت ححيححتقمقحكح حدح .و حعحنوحسح
يح)حيحثس ححمت ححيح س حوحز رحايححي ح
23ح .اتسي حخحثس ححمت ححح(سعثيحينحث:ععس ح
لحث:توه حيحيح1399حهحو ح1979-حىح.
فحيحطحك1حيحمعحينحثتعرمحينحيحمر ححث :ا ح
تم ح
صحأهحرحس حح و حعحيححتقمقحكحص ا حيحث ،:مرثئ حيحيح
تحيحثس ححش ه ححيح س حوححي ح
24ح .اتسي حخح مس حءحث:ثق ح
تحيحث:عث حسحث،:ويمحينحيح1404حهحو ح 1984-حىح.
طحك1حيحث:عوي ح
يبحيححه حعحس حح و حعحس ححأثه ححيححتقمقحكححدح.ح
تحثتش ه حريحعثاألحىحيحث:ذه ح
25ح .اتسي حخحثإلتلحىحععفم ح
يبحيح1407حهحو ح1987-حىح.
بحث:تر ح
تحيحدث حسحث:عا ح
يحيحطحك1حيحسريع ح
أهحرحأ عث،:لحىح،عمر ح
تححه حعحس ححومس أم حلحيحدسثتحينححعحتقمقحكح،م ،حريح س حوحوم حعحيح
يحيح س حوحأ ع ح
طحيحث :س ح
26ح .ث:ا سي حخحثاعت ح
ضحيحمعا حينحث:رش حعحيح1426حهحو ح2005-حىح.
يلحيحطحك1حيحث:راي ح
ىيحث:ثه ح
عحي ح
بحث:توهمحينحيح
تحيحدث حسحث:عا ح
طح)حيحسريع ح
يحيح س حوحجتيحرححه حعحس ححجريحرحيحح(حدح .ح
يحيحث:طرب ح
27ح .اتسي حخحث:طرب ح
تح)ح.
ح(حدح .ح
يبحخمثهحينحيح س حوحسع حرح
نح)حيحثس ح ح ح
يبحخمثهحينحح(ث،:يحرحث:ث ح
فحسا سي حخحثس ح ح ح
28ح .ث:ا سي حخحث:ع حريحثتترع ح
حححس حححفاا حيححهو حلحيححطحك1حيححث:ق هرحوحيححث:ي سع حقححثحلعيثحينحيح
و حعححس حححزه حريحيحححتقمقحكححصل ح
 1427حه ح2006-حىح.ح
يحيح
تححه حعحس ح حومس أم حلحيححتقمقحكحث،:م حعحه ش حا حث :عع ح
يحيح س حوحأ ع ح
29ح .ث:ا سي حخحث:ع حريحيحث :س ح
تح)ح.
تحيحدث حسحث:يعحرحيحح(حدح .ح
طح)حيحسريع ح
ح(حدح .ح
بح
تحيحدث حسحث:عا ح
طح)حيحسريع ح
يحيح س حوحسعحرح و حعحس ححأو حيحيحح(حدح .ح
بحث :غعثد ح
30ح .اتسي حخحسغعثحدحيحثخلطم ح
تح)ح.
ث:توهمحينحيحح(حدح .ح
ي حح ،ححيح
تحي ححتقمقحك حتم حعحح ،رع ح
نحي ح س حو حنتم حا ح و حع حس ح حأ ع ح
31ح .اتسي حخ ح ص ك ححي حثاص ك ح
بحث:توهمحينحيح 1410حه ح1990-حىح.
تحيحدث حسحث:عا ح
طحك1حيحسريع ح
32ح .اتسي حخحدمش حقحعذ حرحف وكححع،،همحينحم حححوكححم ححثام ث حلحيحثس ححأ ،حرحيح س حوحث:ق ت حاحأو حيح
تحيحدث حسح
طح)حسريع ح
يحيحح(حدح .ح
يبحتتم حعحأهحرحس ح حغرثمحينحث:تهر ح
تحيححتقمقحكح ح
س ح حثحل ،ح حثس ح حه حينح ح
ث:يعحرحيح1995حىح.
تحيح
طح)حيحسريع ح
تححه حعحس حح و حعحس ححأثه ححيحح(حدح .ح
يبحيح س حوحأ ع ح
33ح .ري حعح مس حءحث:صا سحينحيحث:ذه ح
دث حسحثتترفحينحيح1985حىح.
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تحيحدث حسحوحم حءح
فحس ححأ عث:رو ححيحطحك1حيحسريع ح
يحيحيوت ح
فحيحثت ح
فحمبترفحينحثاطرث ح
34ح .حتيحينحثاشرث ح
يبحيح1422حهحو ح2001-حىح .ح
ثحث:تر ح
ث:رتث ح
يلحث:عي ح ح س حوحزسأحينحث:ترثت حيحيححققحهح
35ح .حتيحينحث:ااصم حلح ح حذ حرحسعثحوحثترثتم حلحي حثس ح حث:ترثت حيحيحع ح
بحيحعث:ع اوحسحانف حذحح ،ححو حدحيحعث:ع اوحسحأو حيح
يحأ عثتطو ح
تحفوز ح
عأو حقحأومهحكحث:ع اوحسحسفت ح
طحفري حعحيحطحك1حيحث:ق هرحوحيحمعا حينحثخل جن حيحيح ç 1420ح-ح2000حىح.
أ عث :ت ح
يحيح
تحث:تط س ح
عحيححتقمقحكحأ يحح ح
36ح .ث:اععي حح حح خ حسحت عي ححيحث:رثفت حيحيحأ عث:عر حميحس حححه حعحث:ق عي ح
طح)حيحثهل حعحيحثتط تحينحث:ت ي حوحيح 1404حه ح1984-حىح.
ح(حدح .ح
ىيح
يبحيححتقمقحكحأ عث:رو ححس حححي ح
سحث:عي حححه حعحث:ذه ح
تحمش ح
يبحيح س حوحأ ع ح
ظحيحث:ذه ح
37ح، .ذ رحوحثحلي ح
تح)ح.
طح)حيحث:ق هرحوحيحمعا حينحثس حح،مهمحينحيحح(حدح .ح
ثتتوه حيحيحح(حدح .ح
يحيح
يحيح س حوححه حعحأ عث:تظم حاحس ح حأ عث:قو ح
فحيحثت ذس ح
لحث:شري ح
بحم ح حثحلعي ح
بحعث:رتهم ح
38ح .ث:رتغم ح
بحث:توهمحينحيح.ç 1417
تحيحدث حسحث:عا ح
سحث:عي ححيحطحك1حيحسريع ح
حتقمقحكحوسرثهم حاحمش ح
تحيححتقمقحكح
عحيح س حوحثحل ،ححأو حيحس ححأ ع ح
يحأ حهحم حح عبحدحث:تشرحوحيحثس ححثتعي ح
39ح،، .همحينحم ححسع ح
تحيحدث حسحث:قو حاحيح 1402حه ح1982-حىح.
حدح.أو حيححه حعحمج حزحيحطحك1حيحث:عوي ح
يح ححثجل م ححث:صام حمحيحث :ج حيحيح س حوحث:و:م حعحتومه حح
جح:حهحث :س ح
40ح .ث:اتعي حلحعث:اجري حمحت ححخر ح
ضحيحدث حسحث:ووثحءحيح1406حهحو ح 1986-حىح.
فحيححتقمقحكححدح .س حوح :سحينحح ،ححيحطحك1حيحث:راي ح
س ححخو ح
بحي حثس ح ححجحرحيح و حعحس ح حأو حيحيححتقمقحكححه حعحأوثمحينحيحطحك1حيحتوسحايحي حدث حسح
بحث:اكذي ح
41ح، .قري ح
ث:رشم حعحيح1406حهحو ح1986-حىح .ح
يحيح
ع حث :غعثد ح
42ح .ث:اقمم حع حتترفحين حسعثحو حث ،:ح حعثت ،نم حعحي حثس ح حنقطحينحي ح س حو حسعحر ححه حع حس ح حأ عث:غ ح
بحث:توهمحينحيح.ç 1408
تحيحدث حسحث:عا ح
تحيحطحك1حيحسريع ح
فحثحلو ح
حتقمقكحح ه حلحيوت ح
يحيححتقمقحكح حدح.أ عث:قموحىح
عحث :غعثد ح
43ح، .عهوحينحثإل ه حلحيحثس ححنقطحينحيح س حوحسعحرححه حعحس ححأ عث:غ ح
ىحيح.ç 1410
يبحيحطحك1حيحمعحينحثتعرمحينحيحج متحينح حىحث:قر ح
بحث :ح
أ عس ح
ثح
بحث :او ح
يحيححتقمقحكحمعا ح
فحث :وع ح
يحيححم حيحث:عي ححس ححشر ح
تحيحث :وع ح
بحثامس حءحعث:وغ ح
44ح .هتذي ح
تحيحدث حسحث:يعحرحيح1996حىح.
تحيحطحك1حيحسريع ح
عث:عسثت ح
نحيححتقمقحكحأ د حلح و حعح
بحيحثس حححجحرحيح س حوحث:ي حلح و حعحس ححأو حيحث:ت،قل ح
بحث:اكذي ح
45ح .هتذي ح
ضحيحطحك1حيحثتهوعحينحث:ترسمحينحث،:توديحينحيحعزثحوحث:شلع ححثإلتلممحينح
أ عثتوجوحدحعأو حيححه حعحمتو ح
تح)ح.
فحعث:عأوحوحعثإلسش حدحيحح(حدح .ح
عثاعت ح
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فحس ححأ عث:رو ححيح
جحمج حلحث:عي ححيوت ح
يحيح س حوحثحلج ح
بحث:عه حلح حح مس حءحث:رج حلحيحثت ح
46ح .هتذي ح
فحيحطحك1حيحسريعتحكحملت،حينحث:رت :حينحيح1400حهحو ح1980-حىح .ح
حتقمقحكححدح.سش حسحأوثحدحمترع ح
فحث:عي حح و حعحيح
يتحيححتقمقحكحث،:م حعحشر ح
تحيحثس ححح ححيح س حوحح حمتححه حعحس ححح ححث ، :ح
47ح .ث:ثق ح
تحيحدث حسحث:يعحرحيح1395حهحو ح1975-حىح.
طحك1حيحسريع ح
يحيححتقم حقحكح
48ح .ج م ححث:ااصم حلح حح حع حىحثترثتم حلحيحث:تلئ حيحيح س حوحتتم حعحس ححخوم حلحس حح معوع ح
بحيح1426حهحو ح2005-حىح.
تحيحأ حملحث:عا ح
يحأ عثجملم حعحث،:وي حيحيحطحك3حيحسريع ح
وع ح
طح)ح
يبحسعحرحيحح(حدح .ح
لحث :ش حريحث :ذيحرحيحث،:موط حيحيحجل حلحث:عي ححس حح ح
49ح .ثجل م ححث:صغ حريح حح ح دي ح
تح)ح.
بحث:توهمحينحيحح(حدح .ح
تحيح :ححيحدث حسحث:عا ح
سريع ح
يحيح س حوحأم ،حالححه حعحس ح حأم ،حالحس ح حتوسحوحيححققحهح
يح)حيحث:رتمذ ح
50ح .ثجل م ح حث:ع حريحح(ت ححث:رتمذ ح
تحيحدث حسحث:رت :حينح
طحعآخرع ححيحطحك1حيحدمش حقحيحسريع ح
بحثاسنلع ح
جح ح ديثحهحعأو حقحأومهحكحشتم ح
عخر ح
ث:ت تمحينحيح 1430حه ح 2009-حىح.
يحاتوحىحت ححيحثس حح ث حريحيحومس أم حلحس ححأهحرحيحدسثتحينحعحتقمقحكح
51ح .ج م ححثت ،نم حعحعث ،:ححثهل د ح
تحيح :ححيحدث حسحخ حرحيحعمعحينحثتعرمحينحيحمعا حينح
شحيحطحك2حيحسريع ح
تحس ححدهم ح
كحس ححأ ع ح
حدح.أ عثتو ح
ث :ك حينحثحلعيثحينحيح 1419حه ح1998-حىح.
بحيح
يحيحأ عث:رو ححس ححأو حيحيححتقمقحكحث:ع اوحسحأو حيحح ،ححث :وث ح
52ح .ج م ححثت ،نم حعحيحثس ححثجلوز ح
ضحيحمعا حينحث:رش حعحيح 1426حه ح2005-حىح.
طحك1حيحث:راي ح
تحيح
يحيحطحك1حيحسريع ح
يبحح حمتحث:رثز ح
يبحح حمتحيح س حوححه حعحأ عث:رو ححس حح ح
ححعث:اتعي حلحيحثس حح ح
53ح .ثجلر ح
يبحيح1371حهحو ح1952-حىح.
ثحث:تر ح
دث حسحوحم حءحث:رتث ح
طح)حيححمصرحكححدث حسح
فححابجل م حححث:ع حريحيححث،:موط حيحيححجل حلححث:عي ححيححح( حدح .ح
54ح .مج حححثجلوثم حححثتترع ح
ث،:ت دحوحيح 1426حه ح 2005-حىح.
بحيحثس ححح حىحيح س حوححه حعحأو حيحس حح و حعحيححتقم حقحع،تومقحكحأ عث،:لحىححه حعح
بحث:تر ح
55ح .مجكرحوح ن ،ح
تح)ح.
فحيحح(حدح .ح
ه سع ححيحطحك5حيحث:ق هرحوحيحدث حسحثتت س ح
تحيح
تحيحطحك4حيحسريع ح
نحيح س حوحنتم حاح و حعحس ححأ ع ح
تحثاصيم حءحيحثاصيك ح
56ح .حومحينحثاع:م حءحعط ق ح
يبحيح 1405حهح.
بحث:تر ح
دث حسحث:عا ح
يبحيح س حوحأ عث:رو حححه حعحس ححف م حلحس ححغ عث ححيححتقمقحكححدح.أ عث:ت يححس ححتومه حح
57ح .ث:عأ حءحيحث :ح
ضحيحمعا حينحث:رش حعحيح 1419حه ح1999-حىح.
ث :تمه حيحيحطحك1حيحث:راي ح
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نحي ح س حو حث:ق ت حا حتومه ح حس ح ح و حعحي حدسثتحين حعحتقمقحك حث:ع اوحس ححه حع حتتم حعح
58ح .ث:عأ حءحي حث:طربث ح
ضحيحمعا حينحث:رش حعحيح 1429حه ح2008-حىح.
يحيحطحك1حيحث:راي ح
ث :س ح
طح)حيح
تحث :ع حسحيحح(حدح .ح
تحث:ع حريحيحث :مكق حيحيح س حوحسعحرح و حعحس ححثحل ،ححيححتقمقحكحسع حسحأ ع ح
59ح .ث:عأوث ح
ثحعث:واثئ حقحيح1414حهحو ح 1993-حىح.
تحعث:رتث ح
تحمر ححثحمليوظ ح
ث:عويتح/حم شوسث ح
يحيح و حعح
يحح(ثهلعثيحينحعثإلسش حدح ححمترفحينح ه حلحث:ثقحينحعث،:عثحدحيحث:علابذ ح
60ح .سج حلحصام حمحث :س ح
تحيحدث حسحثتترفحينحيح.ç 1407
تحث:ومث حيحيحطحك1حيحسريع ح
س حححه حعحيححتقمقحكحأ ع ح
تح
نحيح س حوحسع حرح و حعحس ح حأو حيحس ح حم جويحهحيححتقمقحكحأ ع ح
61ح .سج حلحصام حمحم،و حاحيحثاص ك ح
تحيحدث حسحثتترفحينحيح.ç 1407
ث:ومث حيحيحطحك1حيحسريع ح
62ح .ث:رعضا حح حح خ حسحث:عع:ا ححث :وسيحينحعث:صلحمحينحيح س حوحش محينحيحأ عث:رو ححس ححومس أم حلحيححتقمقحكح
تحيحملت،حينحث:رت :حينحيح 1418حه ح 1997-حىح.
وسرثهم حاحث :ي حقحيحطحك1حيحسريع ح
نحي ححه حع حانصحرح
ل حث :تميحين حعثتوضوأحين حع ثرهح حث،:يحء حأو حال حثامحينحي حثا :ح
63ح .تو،حين حثاح دي ح
فحيح1420حهحو ح2000-حىح.
ضحيحمعا حينحثتت س ح
ث:عي ححيحطحك2حيحث:راي ح
طح)حيح
تححه حعحس ححي ي حعحيححتقمقحكححه حعحفلثحدحأ عث :ت حيحيحح(حدح .ح
عحيح س حوحأ ع ح
64ح .ت ححثس ححم جحهحيحث:ق عي ح
تح)ح .ح
تحيحدث حسحث:يعحرحيحح(حدح .ح
سريع ح
تحيح
لحيححتقمقحكححه حعحأوثمحينحيحطحك2حيحسريع ح
نحيحتومه ححس ححثاشت ح
يبحدثعحدحيحث،:ج،ا ح
65ح .ت حح ح
 :ححيحموت،حينحث:راي ححيحعجعحوحيحدث حسحث:ق وحينحيح 1425حه ح2204-حىح.
بحي ححتقمقحك حث:ع اوحس حأ عث:غي حسح
ىحي حث ، :ئ حيحي ح س حو حأ عث:رو ح ح و حع حس ح حشتم ح
66ح .ث ،:ح حث:عرب ح
بحث:توهمحينحيححث1411حهحو ح1991-حىح.
تحيحدث حسحث:عا ح
يحيحطحك1حيحسريع ح
يحعتمعحح ،رع ح
ث :عثس ح
ظ حجل حل حث:عي حح
ح حثحل ف ح
بحي حسشر ح
67ح .ت ح حث ، :ئ حيحي حث ، :ئ حيحي ح س حو حأ عث:رو ح ح و حع حس ح حشتم ح
تحيحمعا حينح
حح س حوحغعحوحيحطحك3حيحسريع ح
ىنحسهحكحأ عث:يا ح
يحيحثأا ح
ث،:موط حيحعح شمحينحثإلم حىحث ،:ع ح
تحثإلتلممحينحيح1414حهحو ح 1994-حىح.
ثتط وأ ح
لحيححتقمقحكححه حعح
نحيحتومه ححس ح حثاشت ح
يح حابحدثعحدحيحث،:ج،ا ح
يبحأ م حعحثآلجر ح
تح ح
68ح .تلثب ح
يحيحطحك1حيحثتعي حينحثت وسحوحيحثجل متحينحثإلتلممحينحيح 1399حه ح1979-حىح.
أو حيحت ت حاحث:تهر ح
جح ح ديحثحهحكح
بحعخر ح
فحأو حالححتقم حقحث:عا ح
يبحيححه حعحس حح و حعحس ححيح شر ح
69ح .ت حريح ألحىحث :لحءحيحث:ذه ح
تحيحملت،حينحث:رت :حينحيح1410حهحو ح1990-حىح .ح
طحيحطحك7حيحسريع ح
بحثاسنوع ح
شتم ح
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بحيحثس ح حث:ته حدحيحأ عثحل حيحس ح ح و حعحثحل و حيحيححتقمقحكح
بح ح ح خ حسحم ح حذه ح
ت حث:ذه ح
70ح .شذسث ح
طحيحطحك1حيحدمش حقحيحدث حسحثس حح ث حريحيح.ç 1406
طحعحهوحدحثاسنلع ح
أ عث:ق د حسحثاسنلع ح
يح
يحيححه حعحس ححأ عث:رو ححيححتقمقحكحأو حيحس حح و حعحث:ع ع ح
بحعث:ام ،حريحيحث ،:ع ح
ححث:اقري ح
71ح .شر ح
تحث:ترسمحينحثتااعحوحيحملت،حينحسم ونحينحيح 1428حه ح2007-حىح.
ثترحسحيحطحك1حيحثإلم سث ح
نحزغوو حلحيح
بحثإلن ححيحث :مكق حيحيح س حوحسعحرح و حعحس ححثحل ،ححيححتقمقحكححه حعحث،:تم حعحس،مو ح
72ح .شت ح
بحث:توهمحينحيح 1410حهح.
تحيحدث حسحث:عا ح
طحك1حيحسريع ح
نحيحححه حعححانصحرححث:عي ححيححطحك2حيححثتهوعحينححث:ترسمحينح
بححثتيرحدححعضتميحهحيححثا :ح
73ح .صام حمححثاد ح
تحيحملت،حينحث:راي ححيح1425حهحو ح2004-حىح.
ث،:توديحينحيحدث حسحث:صعي حقحيحعسريع ح
تح)ح.
طح)ح،ر مححيحثتعا حينحثإلتلممحينحيحح(حدح .ح
يحيححه حعحس ححومس أم حلحيحح(حدح .ح
يحيحث :س ح
74ح .صام حمحث :س ح
تحيح
يحيحطحك2حيحسريع ح
فحس ححمر ح
ىيحس ححشر ح
يحيح س حوحز رحايححي ح
يحيحث :وع ح
ححث :وع ح
75ح .صام حمحم،و حاحسشر ح
يبحيح 1392حهح .ح
ثحث:تر ح
دث حسحوحم حءحث:رتث ح
جحي ححتقمقحك ححه حع حفلثحد حأ عث :ت حيحي حطحك1حيح
يحي حم،و حا حس ح حثحلج ح
76ح .صام حم حم،و حاحي حث :م ،سوس ح
،ر مححيحثتعا حينحثإلتلممحينحيح 1374حه ح1955-حىح.
يحس ح حأ عثجملم حعح
77ح .ث :تي حءحي حث:تقمو حيحي ح س حو حجتيحر ححه حع حس ح حأهحر حس ح حموت حالحي ححتقمقحك حوع ح
ضحيحدث حسحث:صهمت حيحيح1420حهحو ح 2000-حىح.
ث،:وي حيحيحطحك1حيحث:راي ح
شرفحكح
نحيححه حعحانصحر حث:عي ححيح حن ححث
ف حثجل م ح حث:صغ حري حعزايد،حهحح(ث:يا حم حث:ع حريح)حي حثا :ح
78ح .ضتم ح
بحثإلتلم حيحيح1408حهحو ح1998-حىح.
تحيحدمشقحكحثتعا ح
شحيحطحك3حيحسريع ح
زه حريحث:ش عي ح
تحي حدث حسح
يب حسعحرحي حطحك1حي حسريع ح
ظحي حث،:موط حيحي ح س حو حث:ي حل حأ عث:رو ح حس ح ح ح
ت حثحلي ح
79ح .ط ق ح
بحث:توهمحينحيح.ç 1403
ث:عا ح
يحي ححتقم حقحك حث:ع اوحس حأ عث:رو ح حس حح
يب حيتو حال حث :غعثد ح
ت حثحل سوحينحي حث:يرثحءحي ححه حع حس ح ح ح
80ح .ط ق ح
ىحيح 1431حه ح 2010-حىح.
تومه ححث:تثمه ححيحطحك3حيحمعحينحثتعرمحينحيحج متحينح حىحث:قر ح
جحث:عي ح حس ح حأو حيحس ح حأ عث:ع ححيححتقمقحكححهوحدح
ىحيحث ،:ع حيحيحات ح
تحث:ش فتمحينحث:عرب ح
81ح .ط ق ح
ححثحلو حوحيحطحك2حيحمصحرحيحدث حسحهجحرحيح.ç 1413
ث:ط ح حيحعحدح.أ عث:يا ح
ظح
ت حث:ش فتمحينحي حثس ح حت ض حي حشك حينحي ح س حو حسعحر حس ح ح و حع حس ح ححه حعحي ححتقمقحك ح حدح.ثحل ف ح
82ح .ط ق ح
بحيح.ç 1407
تحيحأ حملحث:عا ح
أ عث:توم حاحخ ححيحطحك1حيحسريع ح
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ظحم صوحسحيح
تحث:ش فتمحينحيحثس حح ث حريحيحأه حدحث:عي ححومس أم حلحس ححأهحرحيححتقمقحكحأ عثحليم ح
83ح .ط ق ح
تح)ح.ح
تحيح :ححيحدث حسحثتعث حسحثإلتلم حيحيحح(حدح .ح
طحك1حيحسريع ح
طح)حيح
يحيحح(حدح .ح
تحثجل وس ح
يحيحمج حلحث:عي ح حأ عث:رحم حاحيححتقمقحكحأ ع ح
تحث:ش فتمحينحيحثإلت و ح
84ح .ط ق ح
ضحيحدث حسحث:تووحىحيح 1401حه ح1981-حىح.
ث:راي ح
تحيح
طح)حيحسريع ح
يحيحح(حدح .ح
تححه حعحس ححتت حعحس ححم م ححث :صر ح
ىحيحثس ححتت حعحيح س حوحأ ع ح
تحث:عرب ح
85ح .ث:ط ق ح
تح)ح.
دث حسحص د حسحيحح(حدح .ح
يحيححتقمقحكح رحىحث :وش حيح
تححه حعحس حح و حعحس ححأ عثهل د ح
لحيح سوأ ع ح
تحأوه حءحثحلعي ح
86ح .ط ق ح
تحيحملت،حينحث:رت :حينحيح1417حهحو ح1996-حىح.
عوسرثهم حاحث :ي حقحيحطحك2حيحسريع ح
يحي حطحك2حيح
طحي ححتقمقحك ح حدح .رحى حضم حء حث:تهر ح
تحي حث:ومث حيحي ح س حو حأهحر حخوميحين حس ح حخم ح
87ح .ث:ط ق ح
ضحيحدث حسحطم حينحيح 1402حه ح1982-حىح.
ث:راي ح
ححث:عي ححثت ج حعحيح
يبحيححه حعحس حح و حعحس ححأثه ححيححتقمقحكححدح.صل ح
88ح .ث:ت حربح ححخ حربحم ححغ حربحيحث:ذه ح
تحيح1984حىح.
تحيحمط تحينححعومحينحث:عوي ح
طحك2حيحث:عوي ح
ىنحسحهحكحث:شم حخح
يحيحأ عث:رو ححس ححأو حيحيحثأا ح
لحث:وثهمحينحيحثس ححثجلوز ح
89ح .ث:تو حلحثتا همحينح ححثاح دي ح
بحث:توهمحينحيح 1424حه ح2003-حىح.
تحيحدث حسحث:عا ح
سحيحطحك2حيحسريع ح
خوم حلحثتم ح
ظحث:رو ح حس حح
عحيحأو حيحس ح حأهحرحيححتقمقحكححيو ح
لحث :وحوحيحث:عثستط ح
90ح .ث:تو حلحث:وثسدحوح ح حثاح دي ح
ضحيحدث حسحطم حينحيح1424حهحو ح2003-حىح.
تحث،:وي حيحيحطحك3حيحث:راي ح
زي حح ح
تحس حححه حعح
تح و حعحس ححح حلحيححتقمقحكحعص حيح ح
نحيح س حوحأ ع ح
91ح .ث:تو حلحعمترفحينحث:رج حلحيحث:شم ح
سحيح1427حهحو ح 2006-حىح.
ضيحيحدث حسحث:ق ح
تحيحث:راي ح
سحيحطحك1حيحسريع ح
أ ح
ححيححتقم حقحعشرححكح
يحيح س حوحأهرحعحأثه ححس ححأ عث:رو ححثس ححث:صل ح
لحيحث:شكرزعس ح
92ح .أووحىحثحلعي ح
نوحسحث:عي ححأ حرتحيحطحك3حيحدمش حقحيحدث حسحث:يعحرحيح1425حهحو ح2004-حىح .ح
نحيح
يحيححتقمقكحح وثحرحث:رب ح
عحيح و حعحس حححه حعحس ححوتا حقحث:عي وس ح
93ح .أه حلحث:موحىحعث:وموحينحيحثس ححث ،:ح
تح)ح.
تحيحملت،حينحأووحىحث:قرآ ححيحجعحوحيحدث حسحث:ق وحينحث:ثق فحينحيحح(حدح .ح
طح)حيحسريع ح
ح(حدح .ح
يحيححه حعحس ححأ عث:رو ححيححتقمقحكح حدح.أ عث:عر حميح
لحيحث ،:ع ح
حح :يمحينحثحلعي ح
لحسشر ح
94ح .فا حمحثتغم ح
جحيح .ç 1426ح
ضحيحدث حسحثت ك ح
ثخل حريحعحدح.حه حعحآ حلحفكم حعحيحطحك1حيحث:راي ح
يبحسعحرحث :سأ حيحيححتقمقحكحمشكوحسحس ححح ،ححس حح
تححه حعحس حح ح
95ح .ث:يرعتمحينحيحثس ححث:قم حاحيح س حوحأ ع ح
سحيح 1414حه ح 1993-حىح.
توه ححيحطحك1حيحث،:توديحينحيحح ئ حلحيحدث حسحثانع :ح
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تحيحث :مكق حيحيح و حعحس ححثحل ،ححيححتقمقحكحأعان ححأ عث:رو ححث:قم ،حيحيحطحك1حيح
96ح .ف ئ حلحثاعت ح
معحينحثتعرمحينحيحمعا حينحثت سحوحيح 1410حهح.
بحث :جو حيحيححتقمقحكحأرعحوحسعيحرحيح
تححه حعحس ح ح يو ح
سحيح س حو حأ ع ح
97ح .ف ئ حل حث:قرآ ححيحثس ح حث :ري ح
طحك1حيحدمش حقحيحدث حسحث:يعحرحيح 1408حه ح1978-حىح.
سحجتيحرحس حححه حعحيححتقم حقحعختريجحكحث:ع اوحسح و حعحس حح
يحيح س حوحث:ت ح
98ح .ف ئ حلحث:قرآ ححيحثت،اغير ح
تحيحدث حسحثس ححح حىحيح 1427حه ح 2006-حىح.
سحث،:ووحىحيحطحك1حيحسريع ح
فس ح
يحيح س حوحأ م حعحث:ق ت حاحس ححتلحىحيح ححتحقحمقحكحمرعث ححث:تطمحينحعح ،ححخرثسحينح
99ح .ف ئ حلحث:قرآ ححيحثهلرع ح
تحيحدث حسحثس حح ث حريحيح 1420حه ح1999-حىح.
ععف حءح،ق حيحث:عي ححيحطحك2حيحدمش حقحيحسريع ح
يحيح
فحثح:تحثز ح
بحيح س حوحسعحرح و حعحس ح حأو حيحيححتقمقحكحأ د حلحس ح حيوت ح
100ح .ث:يقمحهحعثتايقحهحيحثخلطم ح
يحيح 1421حهح.
طحك2حيحث،:توديحينحيحدث حسحثس ححثجلوز ح
فحعأوومحهح
يحث:شري ح
لحث :و ح
طحيحثحلعي ح
يبحثإلتلم حيحثت طو ح
ثحث:تر ح
سحث:ش م حلح:ورتث ح
101ح .ث:يكر ح
تح:ويعحرحثإلتلم حيحيح1426حهحو ح2005-حىح.
طح)حيحثاسد ححيحملت،حينحآ حلحث :م ح
عسج :حهحيحح(حدح .ح
فحيحثتعا حينحث:صعيقمحينحيحوأعثدحكحم صوحسح
سحثجمل مم ح حثتصوسحوحتعا حينحثحلرحىحثتع حيحث:شري ح
102ح .فكر ح
طح)حيحث:ق هرحوحيحدث حسحث:ق هرحوحيح 1428حه ح2007-حىح.ح
بحعأ عث:رو ححثحلذيي حيحيحح(حدح .ح
ث :قم ح
تحث،:ريحوحث :ويحينحعماتوق هتححيحوأعثدحكحث:ع اوحسحت ت حاحث ،:مرثئ حيحيح
سحث:وصي حيحت طوط ح
103ح .ث:يكر ح
طحك1حيحثتهوعحينحث:ترسمحينحث،:توديحينحيحج متحينحثإلم حىحيح 1416حه ح1995-حىح.
تححه حعحس حح و حعحيح
يبحيح س حوحأ ع ح
بحث،:احينحيحث:ذه ح
فح ححمترفحينحم حح:حهحسعثيحينح ححث:عا ح
104ح .ث:ع ش ح
حتقمقحكححه حعحأوثمحينحيحطحك1حيحجعحوحيحدث حسحث:ق وحينحيح1413حهحو ح1992-حىح.
سح
يحيححتقمقحكححه حعح ن ح
تحس ححأع ح
نحيح س حوح و حعحأ ع ح
105ح .ث:ع م حلح ححضتي حءحث:رج حلحيحثجلرج ح
تحيحدث حسحث:رت :حينحث:ت تمحينحيح1433حهحو ح2012-حىح.
مصطي حالحثخل ححيحطحك1حيحدمش حقحيحسريع ح
نحيح
سحيحث:تجوو ح
لحأو حالح  ،:حينحث :ح
سحأهححثشاكحرحم ححثاح دي ح
فحثخلي حءحعم ي حلحثإل :ح
106ح .ش ح
تحي حملت،حين حث:رت :حينحي ح 1408ح-
شحي حطحك5حي حسريع ح
ومس أم حل حس ح ححه حعحي ححتقمقحك ح و حع حث:قل ح
.ç 1988
تح
بححعث:ي و ححيححح ج حيححخوميحينحيححمصطي حالححس حححأ ع ح
فححث:ظ و حححأ ححح ت م حيححث:عا ح
107ح .ش ح
بحث:توهمحينحيح1413حهحو ح1992-حىح.
تحيحدث حسحث:عا ح
طح)حيحسريع ح
عحيحح(حدح .ح
ث:ق،ط طم ح
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يحيحأو حيحس ححح ،حىحث:عي ححيححتقمقحكح
108ح .ححث:ته حلح ححت ححثاتوث حلحعثافت حلحيحثتاق حيحثهل ع ح
بحث:توهمحينحيح1419حهحو ح1998-حىح.
تحيحدث حسحث:عا ح
حهوحدحث:عمم ط حيحيحطحك1حيحسريع ح
يبحي ح س حو حسشحر ححه حع حس ح ح و حعحي ححتقمقحك ح س حو حتام حين حنظحر حس ح ححه حعح
ىن حعثامس حءحي حث:ععب ح
109ح .ث:ع ح
تحيحدث حسحثس ححح حىحيح1421حهحو ح2000-حىح.
يبحيحطحك1حيحسريع ح
ث:ي ساي ح
جحيححتقمقحكحأ عث:رو حححه حعح و حعح
يحيح س حوحثحل ،ححم،و حاحس ححثحلج ح
ىنحعثامس حءحيحث:قشري ح
110ح .ث:ع ح
يحيحطحك1حيحثتعي حينحثت وسحوحيحثجل متحينحثإلتلممحينحيح.ç 1404
ث:قشقر ح
طح)حيح
يبحث:عرحىحيحح(حدح .ح
يحيح س حوحثحل ،ححأو حيحس حح ح
نحثجل س ح
بحيحث:شم ح
بحثان ،ح
بح ححهتذي ح
111ح .ث:و ح
تحيحدث حسحص د حسحيح1400حهحو ح1981-حىح.
سريع ح
حح س حوحغعحوحيحطحك1حيح
ىنحسهحكحأ عث:يا ح
نحيح و حعحس ححأو حيحس حححجحرحيحثأا ح
112ح ،: .ححثتم ث ححيحث:ت،قل ح
تحيح :ححيحدث حسحث :ش ئحرحثإلتلممحينحيح 1423حه ح2002-حىح.
سريع ح
يبح
عحيح س حوحموت حالححه حعحس حح ح
فحيحثتعي ح
ظحثاأ س ح
فح ححأووحىحثحلي ح
فحم ححدت ئ حقحثتت س ح
113ح .ث:وط ئ ح
تحيح :ححيح
كحيحطحك1حيحسريع ح
تححه حعحأو حيحمس ح
جح ح ديثهحكح س حوحأ ع ح
سعحرحيححققحهحعأو حقحأومحهحعخر ح
بحث:توهمحينحيح 1420حه ح1999-حىح.
دث حسحث:عا ح
صحثجلهتحينحيحث،:موط حيحيحجل حلحث:عي ححأ عث:رو ححيححتقمقحكححه حعحث،:تم حعح
114ح .ث:وهتحينح ححخص ئ ح
بحث:توهمحينحيح 1405حه ح1985-حىح.
تحيحدث حسحث:عا ح
نحزغوو حلحيحطحك1حيحسريع ح
س،مو ح
يحس ححأ عثجملم حعح
يتحيح س حوحح حمتححه حعحس ححح ححيححتقمقحكحوع ح
115ح .ثجملرعح ححم ححثحملعث ححيحث ، :ح
ضحيحدث حسحث:صهمت حيحيح 1428حه ح2007-محوح.
ث،:وي حيحيحطحك2حيحث:راي ح
تحيحدث حسح
طح)حيحث:ق هرحوحيحسريع ح
يبحسعحرحيحح(حدح .ح
116ح .جمه ححث :عثئ حعحعم ححث:يوثئ حعحيحثهلمثه حيحيحأو حيحس حح ح
يبحيح.ç 1407
بحث:تر ح
ثحيحدث حسحث:عا ح
ث:راي حح:ورتث ح
طح)حيح
ثحيحح(حدح .ح
يحيح س حوححه حعحأو حيحس حح و حعحيححتقمقحكحجل حينحوحم حءحث:رتث ح
117ح .ثحملو حالحيحثس ححح حىحث:ظ هر ح
تح)ح.
تحيحدث حسحثآلف حقحثجلعيعحوحيحح(حدح .ح
سريع ح
سحث:عي حححه حعحس حح و حعحس حح
يبحيحمش ح
ظحث:عسمث حيحيحث:ذه ح
جحو:محهحم ححاتسي حخحثحل ف ح
118ح .ثت اصحرحثحملا ح
بحث:توهمحينحيح 1405حه ح1985-حىح.
تحيحدث حسحث:عا ح
أثه ححيحطحك1حيح :ححيحسريع ح
يححعأو حيح
تححفوز ح
يحيحححتقمقحكحح حدح.سفت ح
119ح .ثت اوط ححيححث:تلئ حيحيحح س حوححتتم حعححخوم حلححس ححح معوع ح
طحم ي حعحيحطحك1حيحث:ق هرحوحيحمعا حينحثخل جن حيحيح 1417حه ح 1996-حىح.ح
أ عث :ت ح
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ىحيحث :مكق حيحيح و حعحس ححثحل ،ححيححتقمقحكح حدح.حه حعحضم حءحث:رو حح
ىلحث ،:ح حث:عرب ح
120ح .ثتعخ حلحو ح
بحثإلتلم حيحيح.ç 1404
تحيحدث حسحثخلوي حءح:وعا ح
طح)حيحث:عوي ح
ثاأظه حيحيحح(حدح .ح
طح)حيحث:ق هرحوحيحدث حسح
تحس حح تت حعحيحح(حدح .ح
121ح .مرآحوحثجل ححعأربحوحث:مقظ ححيحث:م فت حيحيح س حوححه حعحأ ع ح
بحثإلتلم حيحيح1413حهحو ح1993-حىح.
ث:عا ح
فحس ححت عغو حيحيححتقمقحكحجمهوأحينح
يحيحيوت ح
طحثس ححثجلوز ح
122ح .مرآحوحث :م حح حح،وثسي حخحثاأم ححيحت ح
تحيحث:رت :حينحث:ت تمحينحيح 1434حه ح2013-حىح.
م ححثحملقق ححيحطحك1حيحدمش حقحيحسريع ح
يبحث:ي حلحص ححلحيححتقمقحكححدح.ف حلحث:رو ححدي حح
123ح .م ،ئ حلحثإلم حىح و حعحس ححح حلحيحسعثيحينحثس حهح ح
حه حعحيحثهل حعحيحث:عث حسحث:توهمحينحيح1408حهحو ح1988-حىح.
تحي ححتقمقحك حمصطي حال حأ عث:ق د حسح
124ح .ثت،اعس حك حأو حال حث:صاما ححي حثحل حاحي ححه حع حس ح حأ ع ح
بحث:توهمحينحيح1411حهحو ح1990-حىح .ح
تحيحدث حسحث:عا ح
أطححيحطحك1حيحسريع ح
طح)حي ح :ححيح
عحي حح(حدح .ح
ك حثحل،م ح
اتسحي حخ حسغعثحدحي حث:عمم ط حيحي ح و حع حس ح حسم ح
125ح .ثت،اي حد حم ح حذي حل ح ح
تح)ح.
بحث:توهمحينحيحح(حدح .ح
تحيحدث حسحث:عا ح
سريع ح
تحيح
طح)حيحسريع ح
يبحدثعحدحث:طم  ،:حيحيحث:طم  ،:حيحيحتومه ححس ححدثعحدحس ححثجل سعحدحيحح(حدح .ح
126ح .م ،حعح ح
طح)ح.
دث حسحثتترفحينحح(حدح .ح
تحثافع حسح
ضحيحسم ح
طح)حيحث:راي ح
نحيح و حعحس حححه حعحس ححح حلحيحح(حدح .ح
127ح .م ،حعحثإلم حىح و حعحيحث:شم ح
ث:عع:محينحيح1419حهحو ح1998-حىح.
تحيح
ظحث:رو ححزي حح ح
128ح .م ،حعحث :ث حسحح(ث :احرحث :خ حسح)حيحث :ث حسحيح و حعحس ححأهرحعحيححتقمقحكح حدح.حيو ح
تحيحثتعي حينحيحملت،حينحأووحىحث:قرآ ححيحمعا حينحث:تووحىحعثحلع حاحيح.ç 1409
طحك1حيحسريع ح
تحس حححه حعحيححتقمقكحح ه حلح
يبحشم حينحيح س حوحسعحرحأ ع ح
لحعثآلاث حسحيحثس حح ح
فح ححثاح دي ح
129ح .ثتص ح
ضحيحمعا حينحث:رش حعحيح1409حهحو ح1989-حىح .ح
تحيحطحك1حيحث:راي ح
فحثحلو ح
يوت ح
طح)حيح
تحس ححم،و حاحيححتقمقحكحد اوحسحثرعحوحأع شحينحيحح(حدح .ح
فحيحثس ححتام حينحيح س حوححه حعحأ ع ح
130ح .ثتت س ح
تح)ح.
فحيحح(حدح .ح
ث:ق هرحوحيحدث حسحثتت س ح
تح
ضح ح
نحيح س حوحث:ق ت حاحتومه ححس حح و حعحيححتقمقحكحط س حقحس ححأو ح
طحيحث:طربث ح
131ح .ثتتج حاحثاعت ح
طح)حيحث:ق هرحوحيحدث حسحثحلرم ححيح.ç 1415
عحيحح(حدح .ح
عأ عثحمل ،ححثحل،م ح
كحفمص حلح
ضحيحمر ححثتو ح
يحيحه ث حبحس ححأم حعحيحطحك5حيحث:راي ح
132ح .ثتتج حاحثجلغرث حح:عع حلحث:ت حملحيحث:شهر ح
تحثإلتلممحينحيح1432حهحو ح 2011-حىح.ح
ثحعث:عسثت ح
:و او ح
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ححس ح حت حملح
133ح .متج حا حث:صا سحينحيحثس ح حت ن ححيح س حوحثحل ،ح حأ عث :ت حيحس ح حت ن ححيححتقمقحكحصل ح
يتحيحطحك1حيحثتعي حينحثت وسحوحيحمعا حينحث:غرابحءحثاثريحينحيح 1418حهح.ح
ثتصرث ح
تحس حححه حعحيحدسثتحينحعحتقمقحكححه حعحثام ححس حح
يحيح س حوحث:ق ت حاحأ ع ح
134ح .متج حاحث:صا سحينحيحث :غو ح
تحيحدث حسحث :م ححيح 1421حه ح2000-حىح.
عحيحطحك1حيحث:عوي ح
حه حعحثجلع ح
يحأ عثجملم حعحث،:وي حيحيحطحك2حيح
نحيحتومه ح حس حح و حعحيححتقمقحكحوع ح
135ح .ثتتج حاحث:ع حريحيحث:طربث ح
ثحيح 1422حه ح2002-حىح .ح
تحيح :ححيحدث حسحوحم حءحث:رتث ح
سريع ح
تحيحححتقمقحكح
لحيححث:تجو حيحيحح و حعححس حححأ ع ح
تححم حححسج حلحح ه حلححث:تو حاححعثحلعي ح
136ح .مترفحينححث:ثق ح
يحيحطحك1حيحثتعي حينحثت وسحوحيحمعا حينحث:عث حسحيح1405حهحو ح1985-حىح.
أ عث:توم حاحث، :او ح
ب حثتقعمحين حعثتلخرحوحي حثس ح ححجحرحي ح و حع حس ح حأو حيحي ححتقمقحكح
137ح .مترفحين حثخلص حل حثتعيرحو ح:وذنو ح
تحيحدث حسحث :ش ئحرحثإلتلممحينحيح 1426حه ح2005-حىح.
ج ت حاحث:يكم حعحيحطحك2حيحسريع ح
يحيح
فحث:ت ثز ح
تحيححتقم حقحيحأ د حلحس ححيوت ح
نحيح س حوحنتم حاح و حعحس ححأ ع ح
138ح .مترفحينحث:صا سحينحيحثاص ك ح
ضحيحمعث حسحث:وط ححيح 1432حه ح2011-حىح.
طحك2حيحث:راي ح
حح
يحيحطحك1حيحشر ح
تحث :م ،سوس ح
لحع همحينح ج تحهحيحثحل حاحيححه حعحس ححأ ع ح
139ح .مترفحينحأووحىحثحلعي ح
تحيحدث حسحثس ححح حىحيح1424حهحو ح2003-حىح .ح
سحث،:ووحىحيحسريع ح
عحتقمقحكح و حعحس ححف س ح
بححس حححتيم ححيحححتقمقحكححخوم حلححثت صوحسحيح
فححيتقو ح
يحيحح س حوححيوت ح
140ح .ثتترفحينححعث:ا سي حخحيححث:ي،و ح
بحث:توهمحينحيح1419حهحو ح1999-حىح.
تحيحدث حسحث:عا ح
طح)حيحسريع ح
ح(حدح .ح
يبحيححه حعحس حح و حعحس ححأثه ححيححتقمقحكححدح.ي حىحأ عث:رحم حاح
تحثحملعث ححيحث:ذه ح
141ح .ثتت حح ححط ق ح
تتم حعحيحطحك1حيحثاسد ححيحأه ححيحدث حسحث:يرت ححيح 1404حهح.
يحيححه حعح
لحثتشاكرحوحأو حالحثا ،:حينحيحث ،:ع ح
142ح .ثتق ص حعحثحل ،حينح ححسم حح ث حريحم ححثاح دي ح
يبحيح
بحث:تر ح
تحيحطحك3حيحسريعتحكحيحدث حسحث:عا ح
س ححأ عث:رو ححيحدسثتحينحعحتقمقحكححه حعحأثه ححثخلش ح
1417حهحو ح1996-حىح.
يبحيححه حعحس حح و حعحس ححأثه ححيححتقمقحكححه حعحص ححلحأ عث:ت ي حح
ىنحيحث:ذه ح
ىنح ححترحدحث:ع ح
143ح .ثتقا ح
ثترثحدحيحطحك1حيحثتعي حينحثت وسحوحيحثجل متحينحثإلتلممحينحيح.ç 1408
عحيحححتقمقحكححأ ئشحينح
ححيححعث :وقم ح
ححيححثس حححث:صل ح
حححعح ت حححثبصطل ح
144ح .مقعمحينححثس حححث:صل ح
تح)ح.
فحيحح(حدح .ح
طح)حيحث:ق هرحوحيحدث حسحثتت س ح
تحث:ش ط حئحيحح(حدح .ح
أ عث:رو ححس ح
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بحيح
يب حط  :ح
ص حعمح ح:ق سئكححي حثخلل حلحي ح س حو ححه حع حثحل ،ح حس ح ح ح
145ح .م ح حف ئ حل حتوسحو حثإلخل ح
نحيحطحك1حيحث:ق هرحوحيحدم كوحسحيحمعا حينح:م حينحيح 1412حهح.ح
حتقمقحكححه حعحس ححسز حقحس ححطرهو ح
ىيحس ححمت ححيححتقمقحكححدح .و حعح
ىيحس ححمت حح ححث:رج حلحيحثس ححمت ححيححي ح
يبحز رحايححي ح
146ح .م حح لحىح ح
طح)حيحدمش حقحيحدث حسحثتأمو ححيح 1400حهح.
فحيحح(حدح .ح
حه حعحنوحسحتم ح
نحيح س حوحتت حعحأ عث:عر حميحس حححه حعحيحدسثتحينح
نحيحث،:هت ح
خحث،:هت ح
بحم ححمتج حاحشمو ح
147ح .ثت ا ح
تحس ححأ عث:ق د حسحيحطحك1حيحثتهوعحينحث:ترسمحينحث،:توديحينحيحج متحينح
عحتقمقحكحث:ع اوحسحموف حقحس ححأ ع ح
بحيح 1417حه ح1996-حىح.ح
ثإلم حىحيحدث حسحأ حملحث:عا ح
ج حأ عث:رو ح حس ح حأو حيحي حطحك1حيح
يحي ح س حو حث:ير ح
148ح .ثت اظ حا ح ح حاتسي حخ حثتوو حك حعثام حاحي حثس ح حثجلوز ح
تحيحدث حسحص د حسحيح 1358حهح.
سريع ح
ت حس حح
عحي حأو حي حس ح حأهحرحي ححتقمقحك حث:ع اوحس حموف حق حس ح حأ ع ح
فحي حث:عثستط ح
ف حعثت او ح
149ح .ثتل،و ح
بحثإلتلم حيحيح 1406حه ح 1986-حىح.
تحيح :ححيحدث حسحث:غر ح
أ عث:ق د حسحيحطحك1حيحسريع ح
ي حعفاامحين حأو حيح
يبحي ححه حع حس ح ح و حعحي ححتقمقحك حأو حي ححه حع حث :ج ع ح
150ح .مم ث ح حثبأاعث حلحي حث:ذه ح
تح)ح.
يبحيحح(حدح .ح
طح)حيحمصحرحيحدث حسحث:يعحرحث:تر ح
يحيحح(حدح .ح
ث :ج ع ح
يح
نحيححثس ححححجحرحي ححتقمقحكححوع ح
ل حثاذ حسحيححث:ت،قل ح
151ح .نا ئ حج حثافع حس ح ح حختري حج ح ح دي ح
تحيحدث حسحثس حح ث حريحيح 1429حه ح 2008-حىح.
أ عثجملم حعحث،:وي حيحيحطحك2حيحدمش حقحيحسريع ح
يح
فحس حح،غر ح
يحيح س حوحثحمل ت ححيوت ح
يحسرد ح
152ح .ث :جوحىحث :ثهرحوح ححموو حكحمصحرحعث:ق هرحوحيحثس حح،غر ح
تح)ح.
طح)حيحمصحرحيحعزثسحوحث:ثق فحينحعثإلسش حدحث:قوم حيحيحح(حدح .ح
يحثااتسع حيحيحح(حدح .ح
سرد ح
نحيح و حعحس ححأو حيحس حححجحرحيححتقمقحكحأ عث:ت يححس حح
بحيحث:ت،قل ح
بح ححثا:ق ح
153ح .ن هحينحثا :ح
ضحيحمعا حينحث:رش حعحيح 1490حه ح 1989-حىح.
يحيحطحك1حيحث:راي ح
حه حعحث،:عير ح
عحيح س حوحموت حالححه حعحس ححأهحرحيححتقمقحكحأ عث:رثض حيححه حعحأ عثحمل ،ححيح
ظحيحثتعي ح
154ح .ن هحينحثحلي ح
بحث:ثق فمحينحيح 1406حه ح1986-حىح.ح
تحيح :ححيحملت،حينحث:عا ح
طحك1حيحسريع ح
فحيححتقمقحكححه حعحأوثمحينحيحطحك1حيح
تحس ححيوت ح
لحثهلعثيحينحيحث :يوت حيحيحأ ع ح
بحث:رثيحينحاح دي ح
155ح .نص ح
جعحوحيحدث حسحث:ق وحينحيح1418حهحو ح1997-حىح.
يحيحومس أم حلح
فحث:ظ و ححيحث :غعثد ح
156ح .هعيحين حث:ت سف ححيح مس حءحثتل:ي ح حعآاث حسحثتص ي ح حم حح ش ح
بحث:توهمحينحيح 1413حه ح1992-حىح.
تحيح :ححيحدث حسحث:عا ح
طح)حيحسريع ح
ابشححيحح(حدح .ح
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طحع،ر حيح
كحيححتقمقحكح و حعحثاسانؤع ح
ححث:عي ححخوم حلحس حح ي ح
يحيحصل ح
تحيحث:صيع ح
157ح .ث:وث ححاب:وفم ح
ثحيح1420حهحو ح2000-حىح.
تحيحدث حسحوحم حءحث:رتث ح
طح)حيحسريع ح
مصطي حالحيحح(حدح .ح
يبحسع حرحيح
سح و حعحس حححه حعحس حح ح
تحثاأم ححع ن حءح س حءحث :م ححيحثس ححخوع ححيح س حوحث:ت ح
158ح .عفم ح
تح)ح .ح
تحيحدث حسحث:ثق فحينحيحح(حدح .ح
طح)حيحسريع ح
سحيحح(حدح .ح
حتقمقحكحوح ،ححأ ح
نحيحم ححوصعث حسح
يبحعثإلتلم حيحيحثإلصعث حسحث:ث ح
ثحث:تر ح
بحث:رتث ح
الربامج احلاسوبية :ثجل م ححث:ع حريح:عا ح
تح .ح
ثح:وربجمم ح
مر ححث:رتث ح
** ح*
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جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود "ƒ
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين ¬"
العمار
د .حممد بن عبدهللا َّ

مشروعية جمع الحاج بين الهدي واألضحية

المشرف
د .فاتن بنت محمد بن عبد هللا
َّ
قسم الفقه– كلية الشريعة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مشروعية جمع الحاج بين الهدي واألضحية
المشرف
د .فاتن بنت محمد بن عبد هللا
َّ
قسم الفقه– كلية الشريعة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1442 /4 /2 :هـ

تاريخ قبول البحث 1442 /5 /12 :هـ

ملخص الدراسة:
اهلدي من شعائر اإلسالم الظاهرة ،وهو (ما يهدى إىل احلرم من هبيمة األنعام تقرابً إىل
هللا يف وقت خمصوص على وجه خمصوص) .وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع على مشروعيته.
وأنساك احلج ثالثة( :التمتع ،و ِ
القران ،واإلفراد) ،جيب اهلدي على املتمتع والقارن بشرط
أال يكوان من حاضري املسجد احلرام ،ويشرتط للهدي:
 أن يكون من هبيمة األنعام ،وأن يكون ثنياً من اإلبل أو البقر ،أو الغنم ،أو جذعاً منالضأن وال جيزئ أقل من ذلك ،وأن يكون سليماً من العيوب اليت تنقص اللحم ،وأن يذبح يف
وقته يف أايم النحر.
ويفرتق اهلدي عن األضحية يف احلكم ,ومكان الذبح ،واإلشعار والتقليد ،واإلطعام،
وفيما جيتنبه املضحي يف العشر إذا أراد األضحية.
وقد اختلف الفقهاء يف مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية على قولني :القول
مبشروعية اجلمع بينهما ،القول بعدم مشروعية اجلمع بينهما لسببني :لكونه حاجاً ،فاحلاج مبىن
ال جيمع بينهما ،ولكونه مسافراً ،فاملسافر ال يضحي .والراجح القول ابملشروعية مع بيان أن
األوىل يف هذا العصر تضحية احلاج يف بلده ابلتوكيل ،حىت ال تتكدس اللحوم يف مكة أو ال
تصل إىل مستحقيها ،أو تنقل كما ينقل اهلدي إىل بلدان العامل اإلسالمي ،فإذا كانت يف بلده
استفاد منها أهل بيته ووصلت إىل من يستحقها من الفقراء واحملتاجني.
وهللا أعلم ،وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
الكلمات املفتاحية :اهلدي ،األضحية ،احلاج.

The ritual of combining between Alhadi and the sacrifice for the pilgrim
Dr. Faten Muhammed AbdAllah AlMusharrf
Feqah Department - Shariya College
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University
Abstract :
Alhadi is one of the apparent rituals of Islam, and it is (what is given to the
Haram by cattle beasts as an approach to God at a specific time in a specific
way). The book, the Sunnah and consensus indicate its legitimacy.
The types of Hajj are three: (Tamattu ', Qiran, and Efrad). The Hadi is
obligatory for the Tamattu' and the Qiraan, under the condition of not being
living in Makkah, the Hadi required:
-That it be from a cattle beast. It is at least five year old of camels, two year
old of cows, or a one year old of sheep, or a more than six months of age for
lamb and not less than that, and that it is free of defects that might decrease the
meat, and that it is slaughtered on time during the days of slaughter .
The sacrifice is different from the Hadi in the ruling, the place of slaughter,
staping the hadi in the hump and attaching a sign on the Hadi. The feeding, and
what the sacrificer avoids in the first 10 days of Tu alhjah month if he wants to
sacrifice
The jurists differed regarding the legitimacy of the pilgrim’s combination of
the Hadi and the sacrifice on three sayings: to say that it is lawful to combine
them, to say that the pilgrim in Mina does not combine them, to say that the
traveler does not sacrifice. It is more correct to say legitimacy with a statement
that it is preferable in this time to sacrifice in the pilgrim country by proxy. So
that, the meat does not stack in Makkah or not reach those who deserve it, or it is
transported as the sacrifice is transferred to the countries of the Islamic world.
From the poor and the needy.
key words: sacrifice ،direction ،pilgrim

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أفضل األنبياء واملرسلني،
سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فإن من شعائر اإلسالم العظيمة الظاهرة إهداء اهلدي من اإلبل أو البقر
أو الغنم للبيت احلرام ،توسعة وإحساانً على جماورية وزائريه من املساكني
والفقراء واحملتاجني.
وهو من أفضل القرب؛ ألن الصدقة واإلنفاق يف البيت احلرام من أفضل
العبادات ،تعظيماً له.
قال تعاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ( .)1وقال :ﮋﯲ ﯳ
ﯴﮊ(.)2
وقد كان النيب ‘ يعظم البيت ويقدسه ،وإذا مل يصل إليه بنفسه بعث

إليه اهلدي تعظيماً له وتوسعة على جماوريه.
ومن أفضل أنواع العبادات يوم النحر التقرب إىل هللا إبراقة دم األضحية
واهلدي ،فهل ميكن ملن حج أن جيمع بني القربتني بذبح هدي وأضحية؟ أو
ال يشرع اجلمع بينهما؟ هذا ما سأتعرض له يف هذا البحث املوسوم بـ
(مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية).
وأسأل هللا العون والتوفيق.
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة احلج (.)32
( )2سورة املائدة (.)95
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أمهية املوضوع:

 - 1اهلدي واألضحية من شعائر اإلسالم الظاهرة ،ومن القرب الفاضلة
العظيمة اليت يتقرب هبا املسلم يف أايم النحر ،فيحسن للمسلم أن يعرف
إمكانية مجع احلاج بني القربتني.
 - 2عدم وجود حبث مستقل  -حسب علمي  -عن مشروعية مجع احلاج
بني اهلدي واألضحية.

أسباب اختيار املوضوع:

 - 1ورود أسئلة من بعض احلجاج يف إمكانية اجلمع بني اهلدي واألضحية.
 - 2الرغبة يف بيان حكم اجلمع بني اهلدي واألضحية للحاج ،وتبصري أفراد
اجملتمع بذلك.

أهداف املوضوع:

 - 1بيان أقوال العلماء يف مسألة (مجع احلاج بني اهلدي واألضحية).
 - 2دراسة املسألة دراسة فقهية.

الدراسات السابقة:

 - 1حبث (األضحية  -أحكامها وفضائلها وآداهبا يف الفقه اإلسالمي)

ألمحد بن يوسف الدريويش  -جممع البحوث اإلسالمية ،ç 1413

تعرض الباحث لألضحية ،واألصل يف مشروعيتها ،واحلكمة من
مشروعيتها ،االستدانة لشراء األضحية ،وشروط األضحية ،واالشرتاك يف
األضحية ،وقت الذبح ،وما جيتنبه املضحي يف العشر ،وآداب األضحية،
وكل هذه املسائل مل ترد يف البحث ،وتكلم عن مسألة (كيفية اجلمع بني
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املشرف
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اهلدي واألضحية) يف صفحة واحدة ابختصار ،وبدون عرض اخلالف،
إمنا نقل فتوى الشيخ ابن عثيمني حول هذه املسألة فقط ،وهبذا تبني
الفرق بني هذا البحث وما تعرضت له من الكالم ابلتفصيل حول هذه
املسألة.
 - 2حبث (أحكام هدي التمتع) منشور يف جملة التوعية اإلسالمية -وزارة
األوقاف االسالمية ،ç 1401 -عرض الباحث يف البحث :مىت جيب؟

ومىت يذبح؟ وما الذي يصلح هدايً من هبيمة األنعام؟ وماذا جيب على
ومن الذي يعترب من حاضري املسجد احلرام؟ وما حكم
َم ْن مل جيده؟ َ
األكل منه؟
وقد تعرضت يف حبثي هلذه املسائل ابختصار ،ومل يتعرض البحث للمسألة
األساس (مجع احلاج بني اهلدي واألضحية).
 - 3حبث (شروط وجوب هدي التمتع) لغازي بن سعيد بن محود املطريف -
جملة كلية الشريعة والقانون بطنطا ،جامعة األزهر 2016 -م.

تعرض الباحث لشروط وجوب هدي التمتع ابلتفصيل ،ومل أذكرها يف
البحث ومل أتعرض هلا ،ومل يتطرق ملسألة( :مجع احلاج بني اهلدي واألضحية).
 - 4حبث (اهلدي ومنافعه) لصاحل بن فوزان الفوزان -جملة التوعية
اإلسالمية1981 ،م.

تعرض الباحث لتعريف اهلدي وحكم مشروعيته ،أقسام اهلدي ،ممن
يكون اهلدي ،وصفته اجملزئة واملستحبة ومقداره ،وقت ومكان ذبح اهلدي ،ما
يصنع بلحمه؟
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وقد تعرضت لبعض هذه املسائل ابختصار ،ومل يتعرض الباحث ملسألة
(مجع احلاج بني اهلدي واألضحية).
وهبذا يتبني أين مل أجد  -فيما حبثت فيه َ -م ْن تعرض لدراسة هذه
املسألة دراسة فقهية وافية ،إال بعض الفتاوى املختصرة يف ذلك.

منهج البحث:

اتبعت املنهج العلمي يف دراسة املسائل الفقهية وهو ما أييت:
أوالً :إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق ،أذكر حكمها بدليلها مع توثيق
االتفاق من مظانه املعتربة.
اثنياً :إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف ،فأتبع ما أييت:
 .1حترير حمل اخلالف إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف
وبعضها حمل اتفاق.
 .2ذكر األقوال يف املسألة ،وبيان َمن قال هبا من أهل العلم ،ويكون
عرض اخلالف حسب االجتاهات الفقهية.
 .3توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه.
 .4ذكر أدلة األقوال ،مع بيان وجه الداللة ،وذكر ما يرد عليها من
مناقشات ،وما جياب به عنها ما أمكن.
 .5الرتجيح مع بيان سببه.
اثلثاً :االعتماد على أمهات املصادر واملراجع األصيلة يف التخريج والتوثيق
واجلمع.
رابعاً :الرتكيز على موضوع البحث وجتنب االستطراد.
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خامساً :ترقيم اآلايت وبيان سورها.
سادساً :ختريج األحاديث ،وبيان ما ذكره أهل الشأن إن مل تكن يف
الصحيحني أو يف أحدمها ،فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخرجيها.
سابعاً :ختريج اآلاثر من مصادرها األصيلة ،واحلكم عليها.
اثمناً :التعريف ابملصطلحات ،وشرح الغريب.
اتسعاً :العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم.
عاشراً :تذييل البحث خبامتة عبارة عن ذكر أهم النتائج اليت توصلت إليها من
خالل هذا البحث.
حادي عشر :أتبع البحث بفهرس املصادر واملراجع ،وفهرس املوضوعات.
***
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خطة البحث:

يشمل هذا البحث على مقدمة ،ومبحثني وخامتة.

املقدمة ،وتشمل على (أسباب اختيار املوضوع وأهدافه ،وأمهية املوضوع،
ومنهج البحث وخطته).

املبحث األول :حقيقة اهلدي ،وفيه أربعة مطالب.
املطلب األول :تعريف اهلدي لغة واصطالحاً.
املطلب الثاين :أدلة مشروعية اهلدي.
املطلب الثالث :احلاج الذي جيب عليه اهلدي.
املطلب الرابع :شروط اهلدي.

املبحث الثاين :مجع احلاج بني اهلدي واألضحية ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :الفرق بني اهلدي واألضحية.
املطلب الثاين :مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية.
اخلامتة ،وفيها أبرز النتائج.
الفهارس.
وأسأل هللا التوفيق والعون والسداد .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
***
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املبحث األول :حقيقة اهلدي وفيه أربعة مطالب.
املطلب األول :تعريف اهلدي .وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :تعريف اهلدي لغة:

اهلاء والدال واحلرف املعتل أصالن :أحدمها التقدم لإلرشاد واآلخر بعثه بلطف.
واملراد هنا األصل الثاين ،يقال :أهديت أهدي إهداء ،ويقال :أهديت
إىل البيت هدايً مبعىن أرسلت.
واهل ْدي و ِ
اهلدي:إبسكان الدال وختفيف الياء أو بكسر الدال مع تشديد
َ
الياء ،لغتان مشهوراتن ،والواحدة :ه ْدية وهدية،ما أهدي من النعم إىل احلرم
()1
قربة إىل هللا تعاىل.
وقيل :ما يهدى إىل مكة من النعم وغريه من مال أو متاع.
وقيل :اهلدي من اإلبل والبقر والغنم.
والعرب تسمي اإلبل هدايً؛ ألهنا هتدى إىل البيت وغريه.
يقال :كم هدي بين فالن :أي كم إبلهم.
ويف التنزيل( :وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله)(.)2
واهلدي ابلتخفيف لغة أهل احلجاز ،وابلتثقيل لغة بين متيم(.)3
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :مقاييس اللغة ،43 - 42/6 :لسان العرب ،4639/6 :أنيس الفقهاء.50/1 :
( )2سورة البقرة (.)169
( )3ينظر :خمتار الصحاح،325/1 :لسان العرب ،4642/6 :اتج العروس ،290/4 :املعجم
الوسيط ،978/2 :هتذيب اللغة ،201/6 :النهاية يف غريب احلديث واألثر.253/5 :
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املسألة الثانية :تعريف اهلدي اصطالحاً:

اتفقت املذاهب األربعة على أن تعريف اهلدي(( :)1ما يهدى إىل احلرم من النعم)(.)2
واملقصود ابلنعم :اإلبل والبقر والغنم.
وقد زاد بعضهم علة اإلهداء بقوله( :تقرابً إىل هللا)( ،)3وهو وجيه.
بينما عمم بعضهم يف تعريفه فقال( :ما يهدى إىل احلرم من النعم واملتاع
واألموال وغريها)(.)4
وهذا فيه نظر؛ ألن اهلدي خاص ببهيمة األنعام ،لقوله تعاىل:

ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮊ(.)5

قال ابن قدامة يف املغين (ت 620 :هـ)( :وال يسن اهلدي إال من
هبيمة األنعام)(.)6
وقال النووي يف اجملموع (ت 676 :هـ) بعد ذكر تعريف اهلدي:
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1املقصود ابلبحث هدي التمتع و ِ
القران الواجب.
( )2ينظر :بدائع الصنائع ،174/2 :بداية اجملتهد ،138/2 :اجملموع ،356/8 :غاية املنتهى:
.449/1
( )3ينظر :فتح القدير ،161/3 :مغين احملتاج.502/1 :
( )4ينظر :مغين احملتاج ،502/1 :كشاف القناع  ،530/2الروض املربع مع حاشية ابن قاسم:
.215/4
( )5سورة احلج (.)28
( )6املغين.456/5 :
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[(ما يهدى إىل احلرم من حيوان وغريه) ،واملراد هنا :ما جيزئ من اإلبل
والبقر والغنم خاصة](.)1
فاملختار يف تعريف اهلدي( :ما يهدى إىل احلرم من هبيمة األنعام
تقرابً إىل هللا).
ومبا أن املقصود من البحث هدي التمتع و ِ
القران فيمكن أن يزاد يف
التعريف:
(ما يهدى إىل احلرم من هبيمة األنعام تقرابً إىل هللا يف وقت خمصوص
على وجه خمصوص)؛ ألن هدي التمتع و ِ
القران له وقت خمصوص ،وله
صفة خمصوصة.
***

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اجملموع.356/8 :
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املطلب الثاين :أدلة مشروعية اهلدي

أوالً :من الكتاب:
 - 1قوله تعاىل :ﮋﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﮊ(.)1
وجه الداللة :أمر هللا بذبح ما استيسر من اهلدي وأوجبه .واهلدي

من هبيمة األنعام وهي :اإلبل ،والبقر ،والغنم.
قال ابن عباس ( :ƒاهلدي من األزواج الثمانية من اإلبل والبقر
والضأن))2(.

واملعز
فهدي التمتع منصوص عليه يف قوله تعاىل :ﮋ ﯹ ﯺ ﮊ  ،ويدخل فيه
ِ
القران؛ ألن الصحابة  ٪جاء عنهم التصريح أبن اسم التمتع يف اآلية
ِ
القران)3(.

صادق على
 - 2قوله تعاىل :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﮊ(.)4
يف اآلية الكرمية ميت هللا على عباده فيما خلق هلم من البدن وجعله
هلم من الشعائر ،وأهنا هتدى إىل بيته احلرام ،بل هي أفضل ما يهدى
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة البقرة (.)169
( )2رواه البيهقي يف السنن الكربى (ابب اهلدااي من اإلبل والبقر)228/5ح(،)10444-10443
وسعيد بن منصور يف سننه 763/3ح(.)312ومل أجد من حكم عليه فيما حبثت فيه
( )3ينظر :جامع البيان ،88/3 :تفسري ابن كثري ،396 - 395/1 :أضواء البيان121/5 :
( )4سورة احلج (.)36
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إليه .ومن أعالم أمره الذي أمر به يف مناسك احلج إذا قلدت
وأشعرت(.)1
 - 3قوله تعاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﮊ(.)2
يقول هللا تعاىل :ومن يعظم شعائر هللا أي أوامره فإهنا من تقوى
القلوب.
ومن ذلك تعظيم اهلدااي والبدن.
قال ابن عباس ( :ƒشعائر هللا :البدن ،واهلدي ،وأصلها من اإلشعار
وهو إعالمها ليعرف أهنا هدي ،وتعظيمها :استسماهنا واستحساهنا)(،)3
وجعل حملها احلرم(.)4
 - 4قوله تعاىل :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮊ(.)5
خيرب تعاىل أنه مل يزل ذبح املناسك وإراقة الدماء على اسم هللا مشروعاً
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :جامع البيان ،630/18 :تفسري ابن كثري.374/5 :
( )2سورة احلج (.)33 ،32
( )3رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه بنحوه عن ابن عباس (ابب قوله تعاىل ومن يعظم شعائر
هللا)275/3ح(.)14151وقال يف فتح الباري (368/5فيه ابن أيب ليلى وهو سىء احلفظ).
( )4ينظر :جامع البيان،45/3 :معامل التنزيل ،384/5 :تفسري ابن كثري370/5 :
( )5سورة احلج (.)35
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يف مجيع امللل ،ومل خيل منها أمة .وأصل النسك التعبد ،وقد بني تعاىل أن
منسك كل أمة فيه التقرب إىل هللا ابلذبح وإراقة دماء األنعام ومنها
اهلدي(.)1
اثنياً :من السنة:

 - 1ما روى جابر بن عبد هللا ( :ƒكنا نتمتع مع رسول هللا ‘
ابلعمرة إىل احلج ،فنذبح البقرة عن سبعة ،نشرتك فيها)(.)2
دل احلديث على مشروعية اهلدي للمتمتع ويقاس عليه القارن.
 - 2ما روى جابر بن عبد هللا ( :ƒحنر ثالاثً وستني بدنة ،فأعطى

علياً فنحر ما غرب وأشركه يف هديه)(.)3
أهدى النيب ‘ يف حجته مائة بدنة ،ذبح منها ثالاثً وستني بيده
الشريفة ،وكان قارانً.
 - 3عن عائشة ~ قالت( :أهدى رسول هللا ‘ عن نسائه
البقر)(.)4
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :معامل التنزيل ،385/5 :اجلامع ألحكام القرآن ،58/12 :تفسري ابن كثري،373/5 :
أضواء البيان.114/5 :
( )2رواه مسلم (ابب االشرتاك يف اهلدي)  956/2رقم (.)1318

()3رواه مسلم (ابب صفة حج النيب ‘)  886/2رقم (.)1218
( )4رواه البخاري (ابب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غري أمرهن) 172/2ح ( ،)1709ورواه
مسلم (ابب االشرتاك يف اهلدي ،)956/2( :ح (.)1319
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دل احلديث على مشروعية اهلدي للمتمتع والقارن؛ ألن غالب نساء
كن متمتعات إال عائشة ~ فكانت قارنة.
النيب ‘ َّ
اثلثاً :اإلمجاع:
أمجع املسلمون على مشروعية اهلدي(.)1
***

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :بداية اجملتهد ،138/2 :الروض املربع مع حاشية ابن قاسم.215/4 :
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املطلب الثالث :احلاج الذي جيب عليه اهلدي

احلاج الذي جيب عليه اهلدي أبصل الشرع ابتداء ،ال إبجيابه على
نفسه ابلنذر ،وال بوجوبه عليه لسبب من فعل حمظور( ،)1أو ترك
مأمور( )2هو :املتمتع والقارن ابتفاق املذاهب األربعة(.)3
دل على ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع.
أوالً :الكتاب:
 - 1قوله تعاىل :ﮋﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﮊ(.)4
دلت اآلية على وجوب اهلدي على املتمتع ،وكذلك القارن يدخل يف
ذلك؛ ألنه متمتع ابلعمرة إىل احلج(.)5
قال ابن كثري (ت 774 :هـ) يف تفسري هذه اآلية( :إذا متكنتم من
أداء املناسك ،فمن كان متمتعاً ابلعمرة إىل احلج وهو يشمل من أحرم
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1كفدية األذى وجزاء الصيد واجلماع.
( )2كفدية ترك اإلحرام من امليقات أو ترك رمي اجلمار وغريها من الواجبات.
( )3ينظر :املبسوط26/4 :بدائع الصنائع ،182/2 :احمليط الربهاين ،469/2 :البحر الرائق:
 ،383/3الكايف البن عبد الرب ،382/1 :القوانني الفقهية ،91/1 :شرح اخلرشي،311/2 :
التاج واإلكليل ،78/4 :الثمر الداين ،386/1 :األم ،224/2 :روضة الطالبني،489/2 :
احلاوي ،935/4 :مغين احملتاج ،518/1 :النجم الوهاج ،572/3 :املغين ،351/5 :شرح
الزركشي ،297/3 :اإلنصاف.102/4 :
( )4سورة البقرة (.)169
( )5ينظر :املغين ،351/5 :شرح الزركشي.295/3 :
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هبما أو أحرم ابلعمرة أوالً ،فلما فرغ منها أحرم ابحلج ،وهذا هو التمتع
اخلاص ،وهو املعروف يف كالم الفقهاء ،والتمتع العام يشمل القسمني،
كما دلت عليه األحاديث الصحاح ،فإن من الرواة من يقول( :متتع
رسول هللا ‘ ،وآخر يقول« :قرن» وال خالف أنه ساق هدايً)(.)1

اثنياً :السنة:
 - 2ما روى جابر بن عبد هللا  ƒقال( :كنا نتمتع مع رسول هللا ‘
ابلعمرة إىل احلج فنذبح البقرة عن سبعة نشرتك فيها)(.)2
دل احلديث على وجوب اهلدي على املتمتع.
 - 3عن ابن عمر  ƒقال( :متتع الناس مع رسول هللا ‘ ابلعمرة إىل
احلج ،فلما قدم رسول هللا ‘ قال للناس :من مل يكن منكم أهدى
فليطف ابلبيت ،وابلصفا واملروة ،وليقصر ،مث ليهل ابحلج ويهدي.)3()...
فقوله ‘( :يهدي) أمر بذبح اهلدي للمتمتع.
 - 4عن أيب مجرة قال( :سألت ابن عباس عن املتعة ،فأمرين هبا ،وسألته
عن اهلدي ،فقال :فيها جزور أو بقرة ،أو شرك من دم)(.)4
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تفسري ابن كثري.399/1 :
( )2سبق خترجيه ص .9
( )3رواه البخاري بنحوه (ابب َمن ساق البدن معه)  167/2ح ( ،)1691ومسلم( :ابب وجوب
الدم على املتمتع)  902/2ح (.)1227
( )4رواه البخاري بلفظه (ابب فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي)  605/2ح
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فبني يف احلديث أن املتمتع عليه هدي ،وأنه من هبيمة األنعام.
قال ابن حجر (ت 852 :هـ)( :قوله( :عن اهلدي فقال فيها) أي املتعة
يعين جيب على َم ْن متتع دم)(.)1
 - 5عن عائشة ~ قالت( :حنر رسول هللا ‘ عن نسائه البقر)(.)2
وكانت زوجات النيب ‘ متمتعات ،وعائشة كانت قارنة.
اثلثاً :اإلمجاع:
حكى ابن قدامة (ت 620 :هـ) ¬ اإلمجاع على وجوب اهلدي
على املتمتع(.)3
أهل
وقال ابن املنذر (ت 318:هـ)( :أمجع أهل العلم على أن َمن َّ
بعمرة يف أشهر احلج من أهل اآلفاق من امليقات ،وقدم مكة ففرغ منها،
وأقام هبا ،وحج من عامه ،أنه متمتع ،وعليه اهلدي إن وجد ،وإال
فالصيام)(.)4
وجاء يف شرح الزركشي( :وجوب الدم على املتمتع يف اجلملة إمجاع
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ( ،)1603ومسلم بنحوه (ابب جواز العمرة يف أشهر احلج)  911/2ح (.)1241
( )1فتح الباري.534/3 :
()2رواه البخاري (ابب ذبح البقر عن نسائه من غري أمرهن)  171/2ح (..)1709
( )3املغين.351/5 :
( )4اإلمجاع البن املنذر :ص .50
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وقد شهد له( :فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي)(.)1
وجيب اهلدي على املتمتع والقارن؛ ألنه ترفه بسقوط أحد السفرين
إىل البيت من بلده(.)2
 من شروط وجوب الدم على املتمتع والقارن أال يكون من حاضرياملسجد احلرام( ،)3ابتفاق املذاهب األربعة(.)4
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1شرح الزركشي.296/3 :
( )2ينظر :الكايف البن قدامة ،382/1 :املغين ،355/5 :شرح الزركشي.296/3 :
ومن كان دون مسافة القصر عند أغلب الفقهاء ،وتفصيل القول يف حاضر
( )3وهم أهل مكة َ
املسجد احلرام:
ومن كان داخل امليقات.
عند احلنفية :أهل مكة َ

ينظر :حتفة الفقهاء ،411/1 :املبسوط ،305/4 :بدائع الصنائع ،169/2 :فتح القدير:
.22/3
وعند املالكية :أهل مكة وأهل ذي طوى؛ ألهنا من مكة.
ينظر :شرح اخلرشي ،311/2 :التاج واإلكليل ،78/4 :الثمر الداين.386/1 :
ومن مسكنه دون مسافة القصر.
وعند الشافعية :قيل :احلرم .وقيل :أهل مكة َ
ينظر :روضة الطالبني ،324/2 :مغين احملتاج ،515/1 :حاشية قليويب.128/2 :
ومن منه دون مسافة القصر.
وعند احلنابلة :أهل مكة َ
ينظر :الكايف ،480/1 :الشرح الكبري ،242/3 :املبدع ،116/3 :شرح العمدة،365/3 :
شرح منتهى اإلرادات.531/1 :
( )4ينظر :املبسوط،26/4 :بدائع الصنائع ،173/2 :البحر الرائق ،383/3 :التلقني،86/1 :
املعونة ،564/1 :شرح زروق ،364/1 :بلغة السالك ،653/1 :روضة الطالبني،322/2 :
حاشية قليويب ،128/2 :مغين احملتاج ،515/1 :املغين ،351/5 :الكايف،480/1 :شرح
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لقوله تعاىل :ﮋ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﮊ(.)2()1
قال ابن قدامة (ت 620 :هـ) يف املغين( :ال خالف بني أهل العلم
يف أن دم املتعة ال جيب على حاضر املسجد احلرام ،إذ قد نص هللا تعاىل
يف كتابه بقوله سبحانه( :ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام)؛
وألن حاضر املسجد احلرام ميقاته مكة ،فلم حيصل له الرتفه أبحد
السفرين ،وألنه أحرم ابحلج من ميقاته فأشبه املفرد)(.)3
والقارن يقاس على املتمتع ،فهو مبعناه أو فرع عليه ،ووجوب الدم
على القارن إمنا كان مبعىن النص على املتمتع ،فال جيوز أن خيالف الفرع
أصله(.)4
***

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الزركشي ،297/3 :الشرح الكبري ،245/3 :املبدع.116/3 :
( )1سورة البقرة (.)196
( )2املغين.355/5 :
( )3املغين.351/5 :
( )4ينظر :التبصرة ،1155/3 :بلغة السالك ،635/1 :الثمر الداين ،386/1 :املغين،351/5 :
املبدع ،116/3 :شرح منتهى اإلرادات.531/1 :
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املطلب الرابع :شروط اهلدي
يعرب كثري من الفقهاء بقوهلم( :ما جيوز يف الضحااي جيوز يف
اهلدااي)( ،)1لتشابه شروط اهلدي بشروط األضحية يف اجلملة.
ومن شروط اهلدي:
 - 1أن يكون اهلدي من هبيمة األنعام (اإلبل ،والبقر ،والغنم) ،لقوله
تعاىل{ :ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ}(.)2
وقوله تعاىل :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮊ(.)3
وعن جابر بن عبد هللا  ƒقال( :خرجنا مع رسول هللا ‘ مهلني
ابحلج فأمران رسول هللا ‘ أن نشرتك يف اإلبل والبقرة كل سبعة منا يف
بدنة)(.)4
وثبت أن النيب ‘ أهدى مائة من اإلبل( ،)5وذبح عن نسائه البقر(،)1
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :النتف يف الفتاوى،238/1 :فتح القدير ،161/3 :حاشية الطحطاوي،486/1 /:
النهر الفائق ،167/2 :حاشية الدسوقي ،120/2 :حاشية العدوي.501/1 :
( )2سورة احلج (.)27
( )3سورة احلج (.)34
( )4رواه مسلم (ابب االشرتاك يف اهلدي وإجزاء البقرة)  955/2ح (.)1318
()5سبق خترجيه ص9
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وأهدى غنماً مقلدة(.)2
وهذا الشرط ابتفاق املذاهب الفقهية األربعة :احلنفية( ،)3واملالكية(،)4
والشافعية( ،)5واحلنابلة(.)6
قال يف املغين( :وال يسن اهلدي إال من هبيمة األنعام)(.)7
وجاء يف تبيني احلقائق( :ما استيسر من اهلدي) هو إبل ،وبقر،
وغنم ،أي اهلدي من هذه الثالثة ،وهو جممع عليه(.)8
وملا تكلم ابن القيم (ت 751 :هـ) يف زاد املعاد عن األزواج الثمانية
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(= )1رواه البخاري (ابب األضحية للمسافر والنساء)  2110/5ح ( .)5228ومسلم (ابب بيان
وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران)  873/2ح (.)1211
( )2رواه البخاري (ابب تقليد الغنم)  169/2ح( ،)1702ورواه مسلم (ابب استحباب بعث
اهلدي إىل احلرم)  958/2ح(.)1321
( )3ينظر :حتفة الفقهاء ،84/3 :بدائع الصنائع ،173/2 :اجلوهرة النرية ،،180/1 :احمليط
الربهاين ،491/2 :فتح القدير،161/3 :جممع األهنر ، 459/1 :ملتقى األحبر،459/1 :
النهر الفائق.167/2 :
( )4ينظر :مقدمات ابن رشد مع املدونة ،8/2 :التفريع ،236/1 :التبصرة ،1141/3 :شرح
زروق، 368/1 :حاشية العدوي ،501/1 :الفواكه الدواين391/1 :
( )5ينظر :احلاوي ،171/15 :اجملموع ،381/8 :مغين احملتاج ،284/4 :حاشية قليويب:
.129/2
( )6ينظر :املغين ،452/5 :الكايف ،469/1 :املقنع ،474/1 :اإلنصاف ،73/1 :الفروع:
 ،85/6غاية املنتهى ،449/1 :كشف املخدرات.308/1 :
( )7املغين.456/5 :
( )8تبيني احلقائق.89/2 :
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من هبيمة األنعام قال( :ومل يرو عنه ‘ وال عن الصحابة هدي وال
أضحية ،وال عقيقة من غريها)(.)1
 - 2أن يكون ثنياً من اإلبل ،أو البقرة ،أو الغنم ،أو جذعاً من الضأن،
وال جيزئ دوهنا.
قال يف املغين( :وأما ما يف غريه مثل هدي املتعة وغريه ،فال جيزئ إال
اجلذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر ،والثين من غريه ،وثين املعز ما له
سنة ،وثين البقر ما له سنتان ،وثين اإلبل ما له مخس سنني)(.)2
وجاء يف البدائع( :وأدىن السن الذي جيوز يف اهلدااي ما جيوز يف الضحااي
وهو الثين من اإلبل والبقر واملاعز ،واجلذع من الضأن)(.)3
ومن األدلة على اشرتاط السن:
حديث جابر  ƒقال :قال رسول هللا ‘( :ال تذحبوا إال مسنة إال
أن يعسر عليكم فتذحبوا جذعاً من الضأن)(.)4
وعن أم بالل بنت هالل عن أبيها أن رسول هللا ‘ قال( :جيوز اجلذع
من الضأن أضحية)(.)5
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1زاد املعاد.285/2 :
( )2املغين.459/5 :
( )3بدائع الصنائع.225/2 :
( )4رواه مسلم (ابب سن األضحية) 1555/3 :ح (.)1963
( )5أشار إليه الرتمذي (ابب ما جاء يف اجلذع من الضأن يف األضاحي) 87/4 :ح (.)1499
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قال ابن رشد (ت 595 :هـ) يف بداية اجملتهد( :وأما األسنان فإهنم
أمجعوا أن الثين فما فوقه جيزئ منها ،وأنه ال جيزئ اجلذع من املعز يف
الضحااي واهلدااي؛ لقوله ‘ أليب بردة( :جتزئك ،وال جتزئ عن أحد من
بعدك)(.)2( )1
وهذا ابتفاق املذاهب األربعة :احلنفية( ،)3واملالكية( ،)4والشافعية(،)5
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= رواه ابن ماجة (ابب ما جيزئ من األضاحي) 1049/2 :ح ( ،)3139وحكم عليه احملقق
ابلضعف.
والبيهقي يف السنن الكربى( :ابب ال جيزئ اجلذع إال من الضأن وحدها) 454/9 :ح
(.)19073
واإلمام أمحد يف مسنده 633/44 :ح (.)27073
قال الشوكاين يف نيل األوطار ( :136/5رجال إسناده ُكلهم :بعضهم ثقة ،وبعضهم صدوق،
وبعضهم مقبول).

( )1رواه البخاري بنحوه (ابب قول النيب ‘ أليب بردة 101/7 )...ح( ،)5557ورواه مسلم
(ابب وقتها)  1553/3ح(.)1961
( )2بداية اجملتهد.138/2 :
( )3ينظر :حتفة الفقهاء ،84/3تبيني احلقائق ،89/2 :اجلوهرة النرية ،180/1 :فتح القدير:
 ،161/3حاشية الطحطاوي ،486/1 :النهر الفائق ،167/2 :اللباب.108/1 :
( )4ينظر :التبصرة ،1328/3 :القوانني الفقهية ،93/1 :الكايف البن عبدالرب ،402/1 :حاشية
الدسوقي ،86/2 :بلغة السالك ،637/1 :الثمر الداين ،387/1 :الفواكه الدواين،383/1 :
مواهب اجلليل.187/3 :
( )5ينظر :احلاوي ،171/5 :اإلقناع للماوردي ،558/2 :اجملموع ،394/8 :مغين احملتاج:
 ،284/4هناية احملتاج ،132/8 :حاشية جبريمي.279/4 :
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واحلنابلة(.)1
 - 3أن يكون اهلدي سليماً من العيوب ،والعيوب املمنوعة يف
األضاحي ممنوعة يف اهلدي.
قال ابن قدامة (ت 620 :هـ)( :ومينع من العيوب يف اهلدي ما مينع
يف األضحية)(.)2
وهذا ابتفاق املذاهب األربعة :احلنفية( ،)3واملالكية( ،)4والشافعية(،)5
واحلنابلة(.)6
َّ
دل على ذلك حديث الرباء بن عازب  ¢قال :قام رسول هللا ‘
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :املغين ،459/5 :املقنع ،475/1 :احملرر ،249/1 :الفروع ،85/6 :اإلنصاف74/4 :
  ،75الروض املربع مع حاشيته ،218/4 :كشاف القناع ،531/2 :غاية املنتهى،450/1 :كشف املخدرات.308/1 :
( )2املغين.461/5 :
( )3ينظر :املبسوط ،15/12 :تبيني احلقائق ،89/2 :اجلوهرة النرية ،180/1 :فتح القدير:
،161/3حاشية الطحطاوي،486/1 :حاشية رد احملتار ،323/6 :اللباب.108/1 :
( )4ينظر :املدونة ،4/2 :الكايف البن عبدالرب ،421/1 :القوانني الفقهية ،93/1 :مواهب اجلليل:
 ،187/3الفواكه الدواين ،392/1 :حاشية العدوي ،502/1 :حاشية الدسوقي،87/2 :
بلغة السالك ،637/1 :الثمر الداين.384/1 :
( )5ينظر :اإلقناع ،590/2 :احلاوي ،180/15 :اجملموع ،404/8 :حاشية قليويب،251/4 :
هناية احملتاج ،134/8 :حاشية جبريمي.282/4 :
( )6ينظر :الكايف ،469/1 :املقنع ،475/1 :احملرر ،249/1 :اإلنصاف ،77/4 :الروض املربع
مع حاشية ابن قاسم ،221/4 :غاية املنتهى.450/1 :
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فينا خطيباً فقال( :أربع ال جتوز يف األضاحي :العوراء ِ
البني عورها،
البني مرضها ،والعرجاء ِ
واملريضة ِ
البني ضلعها ،والكسرية اليت ال
تنقى(.)2())1
وظاهر احلديث أن كل مريضة مرضاً يؤثر يف هزاهلا ،أو يف فساد
حلمها ،مينع التضحية هبا ،لتناول اللفظ له واملعىن(.)3
قال النووي (ت 676 :هـ)( :أمجعوا على أن العمياء ال جتزئ وكذا
العوراء البني عورها ،والعرجاء البني عرجها ،واملريض البني مرضها،
والعجفاء)(.)4
قال يف احلاوي( :وإذا مل جتزئ العوراء فالعمياء أوىل أال جتزئ)(.)5
 - 4أن يذبح اهلدي يف وقته ،ووقت اهلدي هو وقت األضحية.
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ال تنقى :اليت ال مخ فيها هلزاهلا .ينظر املغين.461/5 :
( )2رواه أبو داود (ما يكره من الضحااي)  106/2ح ( ،)2802ورواه الرتمذي (ابب ما جيوز من
األضاحي)  85/4ح( ،)1497وقال( :هذا حديث حسن صحيح).وصححه األلباين يف
تعليقه على سنن أيب داود.
ورواه النسائي (ابب العرجاء)  215/7ح ( ،)4370وابن ماجة (ابب ما يكره أن يضحى به)
 1050/2ح ( ،)3144وصححه يف البدر املنري.286/9 :
( )3ينظر :املغين.461/5 :
( )4اجملموع.404/8 :
( )5احلاوي.81/15 :
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(.)3

وهو يوم النحر ،ويومان بعده عند احلنفية( ،)1واملالكية( ،)2واحلنابلة
قال ابن قدامة (ت 620 :هـ)( :نص عليه أمحد وقال :هو عن غري
واحد من أصحاب رسول هللا ‘)(.)4
وعند الشافعية( )5يوم النحر وثالثة أايم بعده ،وعندهم إن قدمه قبل
يوم النحر أجزأ؛ ألن اهلدي فرض يف األموال فيجوز قبل الوقت ،وكسائر
دماء اجلرباانت ،لكن األفضل إراقته يوم النحر؛ ألن النيب ‘ مل يُنقل
عنه أنه فعله قبل يوم النحر(.)6
ولقوله تعاىل :ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ( ،)7وقضاء التفث خيتص بيوم
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :النتف يف الفتاوى ،238/1 :بدائع الصنائع ،225/2 :فتح القدير ،162/3 :اجلوهرة
النرية ،181/1 :حاشية الطحطاوي ،486/1 :ملتقى األحبر ،460/1 :النهر الفائق:
 ،169/2اللباب.108/1 :
( )2ينظر :املدونة ،5/2 :املعونة ،565/1 :القوانني الفقهية،125/1 :شرح زروق،373/1 :
حاشية العدوي ،504/1 :الثمر الداين384/1 :
( )3ينظر :املقنع ،477/1 :اإلنصاف ،86 - 83/4 :احملرر ،250/1 :الفروع ،92/6 :شرح
الزركشي ،304/3 :الروض املربع مع حاشية ابن قاسم ،229/4 :غاية املنتهى،452/1 :
كشف املخدرات.337/1 :
( )4املغين.300/5 :
( )5ينظر :األم ،271/2 :احلاوي ،284/15 :العزيز ،550/3 :اجملموع ،381/8 :روضة
الطالبني ،328/3 :هناية احملتاج ،136/8 :حتفة احملتاج.354/9 :
( )6ينظر :األم ،271/2 :العزيز ،550/3 :حاشية قليويب 129/2 :مغين احملتاج.516/1 :
( )7سورة احلج (.)29
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النحر ،وألنه دم نسك فيختص بيوم النحر كاألضحية(.)1
جاء يف احمليط الربهاين( :دم املتعة و ِ
القران خيتص جبوازها يوم النحر
بال خالف)(.)2
***

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :فتح القدير.162/3 :
( )2احمليط الربهاين.472/2 :
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املشرف
د .فاتن بنت حممد بن عبد هللا َّ

املبحث الثاين :مجع احلاج بني اهلدي واألضحي ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :الفرق بني اهلدي واألضحية

يشرتك اهلدي مع األضحية( )1يف كثري من األمور :كجنس املذبوح،
وسنه ،ووقته،وسالمته من العيوب ،وجواز األكل منه( ،)2وأن ال يعطى

اجلازر منه أجرته شيئاً ،وسنية الذبح بنفسه مع جواز التوكيل يف ذحبه(،)3
ولكنهما يفرتقان يف بعض األمور ،ومنها(:)4
 - 1مكان الذبح:
تذبح األضحية يف األمصار يف أي مكان من البلد.
ويذبح اهلدي يف احلرم.
وهذا ابتفاق املذاهب األربعة :احلنفية( ،)5واملالكية( ،)1والشافعية(،)2
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1األضحية:مايذبح من هبيمة األنعام أايم النحر بسبب العيد تقراب إىل هللا .ينظر:منتهى
اإلرادات.182/2
()2خالف يف االكل من هدي املتعة والقران الشافعية فقط ،فقالوا بعدم جواز األكل منها .
ينظر:األم،773/2اجملموع ،417/8روضة الطالبني489/2
( )3ينظر :املبسوط ،76/4 :البحر الرائق ،78/3 :حاشية رد احملتار ،328/6 :بداية اجملتهد:
 ،436/1الفواكه الدواين ،392/1 :حاشية الدسوقي ،124/2 :األم ،216/2 :احلاوي:
 ،273/15مغين احملتاج،291/4 :املغين ،300/5 :العدة ،236/1 :الفروع ،93/6 :اإلقناع
للحجاوي404/1 :
( )4سأذكر الفروع على وجه االختصار ،ألهنا ليست املقصودة يف البحث.
( )5ينظر :حتفة الفقهاء، 83/3 :املبسوط ،19/12 :بدائع الصنائع ،174/2 :فتح القدير:

=

جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء األول)

197

واحلنابلة(.)3
قال املاوردي (ت 450 :هـ)( :وأما الضحااي واهلدااي فحكمهما يف
مجيع ما قدمناه سواء ،وإمنا خيتلفان يف احملل ،فمحل اهلدي احلرم ،لقوله
تعاىل( :مث حملها إىل البيت العتيق)( .)4وحمل الضحااي يف بلد
املضحي)(.)5
وقال الشافعي (ت 204 :هـ)( :وال هدي إال يف احلرم ال يف غري
ذلك)(.)6
وقال النووي (ت 676 :هـ)( :حمل التضحية بلد املضحي خبالف
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=  ،506/9البحر الرائق ،76/3 :النهر الفائق ،169/2 :تبيني احلقائق ،90/2 :جممع األهنر:
 ،459/1حاشية رد احملتار37/6 :
( )1ينظر :التفريع ،215/1 :الكايف البن عبدالرب ،404/1 :بداية اجملتهد ،438/1 :القوانني
الفقهية 91/1 :حاشية العدوي ،505/1 :الفواكه الدواين ،382/1 :حاشية الدسوقي:
 ،121/2الثمر الداين.384/1 :
( )2ينظر :احلاوي ،279/15 :العزيز،549/3 :روضة الطالبني ،496/2 :مغين احملتاج،504/1 :
حاشية قليويب،129/2 :أسىن املطالب ،547/1 :إعانة الطالبني،371/2 :
( )3ينظر :املغين ، ،302/5 :الشرح الكبري البن قدامة ،579/3 :اإلنصاف،85/4 :مطالب أويل
النهى.365/2 :
( )4سورة احلج (.)33
( )5احلاوي.262/15 :
( )6األم.216/2 :
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اهلدي)(.)1
ويدل على ذلك:
 قوله تعاىل( :واهلدي معكوفاً أن يبلغ حمله)( .)2وحمله :احلرم ،واملرادمنه :هدي املتعة ،لقوله تعاىل( :فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر
من اهلدي)(.)4()3
وقوله تعاىل( :هدايً ابلغ الكعبة)(.)5
وقوله سبحانه( :مث حملها إىل البيت العتيق)( ،)6واملراد به احلرم(.)7

واشرتط املالكية( )8أن يكون مكان حنر اهلدي يف مىن ،وأن جيمع احلاج

فيه بني احلل واحلرم؛ ألنه ‘ ساق هديه من احلل إىل احلرم ،فوقف فيه
بعرفة مث أدخله احلرم وحنره( .)9وقال( :لتأخذوا عين مناسككم)( ،)1وألن

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1روضة الطالبني.496/2 :
( )2سورة الفتح (.)25
( )3سورة البقرة (.)169
( )4ينظر :بدائع الصنائع.174/2 :
( )5سورة املائدة (.)95
( )6سورة احلج (.)33
( )7ينظر :بدائع الصنائع ،174/2 :النهر الفائق.169/2 :
( )8ينظر :التفريع ،215/1 :املعونة ،565/1 :التبصرة،1233/3 :بداية اجملتهد ،438/1 :الكايف
البن عبدالرب ،404/1 :شرح زروق ،363/1 :الفواكه الدواين ،383/1 :الثمر الداين:
.388/1
( )9رواه مسلم يف صحيحه (ابب حجة النيب ‘) 886/2 :ح (.)1218
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اسم اهلدي مأخوذ من اهلدية واإلهداء؛ فيجب أن يهدى من غري احلرم إىل
احلرم(.)2
أما إذا فاته الوقوف بعرفة حنره مبكة يف أايم مىن وأجزأه(.)3
أما احلنابلة فلم يشرتطوا أن يكون مكان حنر اهلدي مىن ،وذكروا أن السنة
النحر مبىن؛ ألن النيب ‘ حنر هبا( ،)4وحيث حنر من احلرم أجزأه.

والدليل على ذلك يف قوله ‘( :كل مىن منحر ،وكل فجاج مكة منحر

وطريق)(.)5
والذي يظهر يف هذه املسألة عدم اشرتاط مجع اهلدي بني احلل واحلرم
لثالثة أمور:
 - 1أنه مل يرد نص يوجب اجلمع بينهما ،فيبقى على أصله.
 - 2أن املقصود من اهلدي حنره ونفع الفقراء ،وال فائدة هلم يف مجعه بني
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(= )1رواه مسلم (ابب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً)( 943/2 :ح (.)1297
[ ]2ينظر :املعونة.565/1 :

( )3ينظر :التفريع215/1:
( )4ينظر :املغين.302/5 :
( )5رواه أبو داود (ابب الصالة جبمع)  138/2ح ( ،)1939قال األلباين يف تعليقه على السنن،
حسن صحيح .وابن ماجة (ابب الذبح)  1013/2ح ( ،)3048والدارقطين يف سننه
 113/3ح ( ،)2177ومالك يف املوطأ (ابب ما جاء يف النحر يف احلج)  393/1ح
( ،)178واإلمام أمحد يف مسنده  316/27ح ( ،)16751والبيهقي يف السنن الكربى (ابب
النحر يوم النحر وأايم مىن كلها)  392/5ح ( ،)10226قال يف البدر املنري( 427/6 :هذا
حديث صحيح) .وقال يف جممع الزوائد 558/3 :ح (( :)5540رجاله موثقون).
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احلل واحلرم.
 - 3أن قول أكثر أهل العلم()1عدم االشرتاط(.)2

قال الشنقيطي (ت 1393 :هـ)( :وال شك أن سوق اهلدي من احلل

إىل احلرم أفضل وال يقل عن درجة االستحباب ،كما ذكران عن بعض أهل
العلم.
أما كونه ال جيزئ بدون ذلك ،فإنه حيتاج إىل دليل خاص ،وال دليل جيب
الرجوع إليه يقتضي ذلك؛ ألن الذي َّ
دل عليه الشرع أن املقصود التقرب إىل
هللا مبا رزقهم من هبيمة األنعام ،يف مكان معني يف زمن معني ،والغرض

املقصود شرعاً حاصل ولو مل جيمع اهلدي بني حل وحرم ،ومجع هديه ‘

من احلل واحلرم حمتمل لألمر اجلبلي ،فال يتمحض لقصد التشريع؛ ألن
حتصيل اهلدي أسهل عليه من بلده ،وألن اإلبل اليت قدم هبا علي  ¢من

اليمن تيسر له وجوده هناك ،وهللا  ßأعلم())3

 -2احلكم:

الراجح يف حكم األضحية أهنا سنة مؤكدة(.)4

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مذهب احلنفية والشافعية عدم االشرتاط ،واحلنابلة يقولون ابالستحباب .ينظر ص 21 - 20
من البحث.
( )2ينظر :املغين ،302/5 :مناسك احلج والعمرة للشنقيطي :ص .580
( )3أضواء البيان.176/5 :
( )4وهذا قول أيب يوسف من احلنفية ومذهب املالكية والشافعية واحلنابلة .ينظر :بدائع الصنائع:
 ،62/5البحر الرائق ،197/8 :املعونة،657/1 :حاشية الدسوقي ،118/2 :األم،220/2 :
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وأما هدي التمتع و ِ
القران فإهنما واجبان على احلاج.
ويدل على سنية األضحية:

 - 1حديث أم سلمة ~ قالت :قال رسول هللا ‘( :من أراد أن
يضحي فدخل العشر ،فال أيخذ من شعره وال بشرته شيئاً)( ،)1فقوله
‘ يف احلديث( :من أراد) يدل على عدم الوجوب.
وأما هدي التمتع و ِ
القران فيدل على وجوبه:

قوله تعاىل :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ(.)2

وعن ابن عمر  ƒقال( :متتع رسول هللا ‘ يف حجة الوداع ابلعمرة

إىل احلج وأهدى ...فلما قدم النيب ‘ مكة قال للناس( :من كان منكم
ومن مل يكن منكم
أهدى فإنه ال حيل من شيء ُحرم منه ،حىت يقضي حجهَ ،
أهدى فليطف ابلبيت وابلصفا واملروة ،وليقصر وليحلل ،مث ليهل ابحلج
وليهدي ،فمن مل جيد هدايً فليصم ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجع
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= احلاوي ،160/15 :املغين ،360/3 :شرح منتهى اإلرادات.619/2 :

والقول اآلخر يف حكم األضحية :القول ابلوجوب للقادر عليها،وهو مذهب احلنفية ورواية عند
احلنابلة.

ينظر :املبسوط ،8/12 :فتح القدير ،506/9 :املبدع 270/3 :اإلنصاف105/4 :
( )1رواه مسلم (ابب هني َمن دخل عليه عشر ذي احلجة وهو يريد التضحية أن أيخذ من شعره أو
أظفاره شيئاً)  1565/3ح (.)1977
( )2سورة البقرة (.)169
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ألهله)(.)1
َّ
دل احلديث على وجوب اهلدي على املتمتع والقارن حيث أمرهم ‘

ابهلدي يف قوله( :فليهد).
ومما يؤكد الوجوب أن املتمتع والقارن إذا مل جيدا اهلدي فإنه يلزمهما البدل
وهو الصوم ،وهذا يدل على الوجوب.
وبوب مسلم على حديث( :وجوب الدم على املتمتع)(.)2
َّ
قال النووي يف شرحه للحديث( :وأما قوله ‘ فليهد فاملراد به هدي التمتع
فهو واجب)(.)3
ونقل غري واحد اإلمجاع على وجوب اهلدي على املتمتع(.)4

 - 3التقليد( )5واإلشعار(:)6

األضحية ال تقلَّد وال تُشعر.

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سبق خترجيه ص11
( )2صحيح مسلم.901/2 :
( )3شرح النووي على صحيح مسلم.210/8 :
( )4ينظر :اإلمجاع البن املنذر ص  ،50املغين ،351/5 :شرح الزركشي.296/3 :
( )5التقليد :مصدر قلد ،والتقليد :أن يعلق يف العنق شيء ،ليعلم أنه هدي.
والتقليد :أن جيعل يف أعناقها النعل وآذان القرب وعراها أو عالقة أداوة سواء أكانت إبالً أم
بقراً أم غنماً .ينظر :املطلع ،243/1 :املغين.454/5 :
( )6اإلشعار يف اللغة :اإلعالم ،يقال :أشعرته بكذا أي أعلمته ،وإشعار اهلدي :طعنه يف سنامه
األمين حىت يسيل منه دم ليعلم أنه هدي .ينظر :املطلع يف ألفاظ املقنع ،244/1 :أنيس
الفقهاء ،49/1 :املغين.454/5 :
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أما اهلدي فيسن تقليده سواء أكان إبالً أم بقراً أم غنماً ،ويسن إشعاره
إذا كان إبالً أو بقراً.
وهو مذهب الشافعية( ،)1واحلنابلة( ،)2وهو مذهب املالكية يف اإلبل والبقر،
وخالفوا يف تقليد الغنم(.)4()3
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :األم ، ،216/2 :العزيز شرح الوجيز.550/3 :اجملموع ،357/8 :روضة الطالبني:
458/2
( )2ينظر :التعليقة الكربى ،537/2 :املقنع ،481/1 :احملرر ،249/1 :الشرح الكبري،577/3 :
اإلنصاف ،101/4 :اإلقناع للحجاوي ،407/1 :مطالب أويل النهى ،480/2 :غاية
املنتهى ،458/1 :كشف املخدرات.339/1 :
( )3مذهب املالكية إشعار اإلبل والبقر إن كان هلا سناماً ،وتقليدمها ،وخالفوا يف تقليد الغنم .ينظر:
التبصرة ،1142/3 :بداية اجملتهد،437/1 :الكايف البن عبدالرب ،402/1 :القوانني الفقهية:
 93/1حاشية الدسوقي ،88/2 :مواهب اجلليل 189/3 :بلغة السالك.638/1 :
( )4أما احلنفية فخالفوا يف إشعار اإلبل والبقر؛ ألنه مثلة وتعذيب ،ووافقوهم يف تقليد اإلبل والبقر
دون الغنم.
ينظر :اجلوهرة النرية ، 183/1 :البحر الرائق ،383/2 :حاشية رد احملتار.539/2
وجياب عن قوهلم إن اإلشعار فيه مثلة وتعذيب للحيوان مبا أييت:
 - 1أن ليس كل جرح مثلة ،فاملثلة ما يكون تشويهاً كقطع األنف واألذنني وليس هذا منها.
 - 2أن النهي الوارد عن املثلة من تعذيب احليوان عام ،وأحاديث اإلشعار خاصة فتقدم.
 - 3أن النهي عن املثلة كان يف أول اإلسالم ،وفعل اإلشعار يف حجة الوداع ،فلو كان منهيا
عنه مل يفعله.
 - 4ألن اإلشعار وإن كان فيه إيالم فهو لغرض سليم ،وهو امتياز حق هللا عن حق اآلدمي،
ولغرض صحيح ،فجاز ،كالكي والوسم والفصد واحلجامة.
 - 5أن الغرض من اإلشعار أال ختتلط بغريها ،وأن يتوقاها السارق ،وال حيصل ذلك ابلتقليد؛
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مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية
املشرف
د .فاتن بنت حممد بن عبد هللا َّ

قال النووي (ت 676 :هـ) يف استحباب اإلشعار والتقليد لإلبل والغنم:

(وبه قال مجاهري العلماء من السلف واخللف وهو مذهب مالك وأمحد)(.)1

وقال اخلطايب (ت 388 :هـ)( :وال أعلم أحداً من أهل العلم أنكر
اإلشعار غري أيب حنيفة ،وخالفه صاحباه يف ذلك بقول عامة أهل العلم)(.)2
قال يف عون املعبود( :من السنة التقليد وهو يف اإلبل كاإلمجاع من أهل
العلم)(.)3

األدلة:

فتلت
 - 1ما روت عائشة ~ قالتُ ( :
أشعرها وقلدها ،مث بعث هبا إىل البيت ،وأقام ابملدينة ،فما حرم عليه
شيء كان له حالالً)(.)5
()4

قالئد هدي النيب ‘ مث

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينحل ويذهب.
= ألنه حيتمل أن ّ

وذُكر أن أاب حنيفة مل يكره أصل اإلشعار مع ورود األخبار فيه ،ولكن كره إشعار أهل زمانه
الذين ُُياف منه اهلالك ،فرأى ٍ
حينئذ سد الباب على العامة.

ينظر :البحر الرائق ،391/2 :حاشية رد احملتار،539/2 :اجملموع ،359/8 :التعليقة الكربى:
 ،530/2املغين.455/5 :
( )1اجملموع.358/8 :
()2معامل السنن.153/2:
( )3عون املعبود121/5:
( )4فتلت :من فتلت احلبل إذا لويته ،واملراد ما يعلق ابهلدي من اخليوط املفتولة وغريها عالمة له.
ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم.70/9 :
( )5رواه البخاري (ابب إشعار البدن)  609/2ح ( ،)1612ومسلم( ،ابب استحباب بعث
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قال النووي يف شرحه للحديث( :فيه دليل على استحباب اهلدي إىل
احلرم ...واستحباب تقليده وإشعاره ...ومذهبنا ومذهب اجلمهور استحباب
اإلشعار والتقليد)(.)1
 - 2وعن ابن عباس  ƒقال( :صلى رسول هللا ‘ بذي احلليفة مث دعا

بناقته فأشعرها يف صفحة سنامها األمين ،وسلت الدم ،وقلدها نعلني مث
ركب راحلته ،فلما استوت به على البيداء أهل ابحلج)(.)2
دلت األحاديث على سنية اإلشعار لإلبل ،ويقاس عليها البقر ألهنا من
البدن ،والغرض من اإلشعار أن ال ختتلط بغريها ،وإن عطبت عرفها املساكني
ابلعالمة فأكلوها(.)3
قال ابن حجر (ت 773 :هـ)( :واتفق َمن قال إبشعار اإلبل إبحلاق
البقر يف ذلك إال سعيد بن جبري)(.)4
عن عائشة ~ قالت( :كنت أفتل القالئد للنيب ‘ فيُقلد الغنم،
ويقيم يف أهله حالالً)(.)5

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= اهلدي إىل احلرم ملن ال يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده)  957/2ح (.)1321
( )1شرح النووي على صحيح مسلم.70/9 :
( )2رواه مسلم (ابب يف تقليد اهلدي وإشعاره عند احلرم)  912/2ح (.)1243
( )3ينظر :املغين ،455/5 :فتح الباري.543/3 :
( )4فتح الباري.545/3 :
( )5رواه البخاري (ابب تقليد الغنم)  169/2ح( ،)1702ورواه مسلم (ابب استحباب بعث
اهلدي إىل احلرم)  958/2ح(.)1321
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مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية
املشرف
د .فاتن بنت حممد بن عبد هللا َّ

والغنم ال يسن إشعارها؛ ألهنا ضعيفة ،وصوفها وشعرها يسرت موضع
إشعارها(.)1

 -4اإلمساك عن أخذ الشعر والظفر:

إذا أراد اإلنسان أن يضحي ،ودخلت عشر ذي احلجةُ ،هني أن أيخذ من
شعره وظفره وبشرته شيئاً.
ملا روت أم سلمة ~ قالت( :إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن

يضحي ،فال ميس من شعره وال من بشره شيئاً)(.)2
واألخذ منهما على الكراهة يف مذهب الشافعية( ،)3ووجه عند
احلنابلة( ،)4وعلى التحرمي يف املذهب عند احلنابلة(.)6()5
أما إذا بعث هدايً فإنه ال حيرم عليه شيئاً من ذلك ،وال من حمظورات
اإلحرام ،حىت يدخل يف اإلحرام ،ملا روت عائشة ~ قالت( :فتلت قالئد

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1املغين.455/5 :
( )2سبق خترجيه ص22
( )3ينظر :احلاوي ،165/15 :اجملموع ،392/8 :روضة الطالبني ،478/2 :حاشية قليويب:
 ،250/4حتفة احملتاج346/9 :مغين احملتاج ،283/4 :هناية احملتاج.131/8 :
( )4اإلنصاف ،109/4 :حاشية املقنع.474/1 :
( )5ينظر :املغين ،362/13 :املقنع ،474/1 :الشرح الكبري ،584/3 :الفروع،103/6 :
اإلنصاف ،108/4 :مطالب أويل النهى ،475/2 :غاية املنتهى ،455/1 :دليل الطالب:
 114/1كشف املخدرات.،430/1 :
ملضح ،ينظر :القوانني الفقهية:
( )6وذكر املالكية أنه يندب للمضحي ترك حلق شعر وترك قلم ٍ
، 128/1حاشية الدسوقي.121/2 :
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النيب ‘ مث أشعرها وقلدها ،مث بعث هبا إىل البيت وأقام ابملدينة ،فما حرم

عليه شيء كان له حالالً)(.)1

وقالت( :كنت أفتل القالئد للنيب ‘ فيقلد الغنم ،ويقيم يف أهله

حالالً)(.)2
قال النووي يف شرحه على صحيح مسلم( :وفيه أن َمن بعث هديه ال
يصري حمرماً وال حيرم عليه شيء مما حيرم)(.)3

 -5اإلطعام(:)4

إذا ذبح األضحية أطعم منها َم ْن شاء من الفقراء .أما اهلدي فإذا ذحبه
فرقه على مساكني احلرم ،وهذا مذهب املالكية( ،)5والشافعية(،)6
واحلنابلة(.)8()7

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سبق خترجيه ص .25
( )2سبق خترجيه ص .25
( )3شرح النووي على صحيح مسلم.70/9 :
( )4املقصود ابإلطعام مايتصدق به من هدي املتعة والقران،حيث سبق بيان جواز األكل منه إال
عند الشافعية ينظر ص.16
( )5ينظر :الفواكه الدواين ،385/1 :شرح زروق.364/1 :
( )6ينظر :األم ،217/2 :احلاوي ،583/4 :العزيز ،549/3 :اجملموع ،356/8 :مغين احملتاج:
 ،530/1حاشية قليويب.130/2 :
( )7ينظر :املغين ،301/5 :املقنع ،432/1 :الكايف البن قدامة ،541/1 :املبدع، 269/3 :
الروض املربع مع حاشية ابن قاسم ،157/4 :مطالب أويل النهى.424/2 :
( )8وأما احلنفية فقالوا جبواز التصدق على مساكني احلرم وغريهم ،وال ُيتص بفقراء احلرم لعدم

=
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ومساكني احلرم:
(من كان فيه من أهله أو وارد إليه من احلاج وغريهم الذين جيوز دفع الزكاة
إليهم)(.)1
ويستحب أن خيص هبا َمن كان قاطناً يف احلرم دون َمن كان طارائً إليه؛
ألن القاطن فيه أوكد حرمة من الطارئ إليه ،فإن فرقها على الطارئني إليه
دون القاطنني أجزأه؛ ألهنم من صاروا من أهل احلرم بدخوهلم إليه(.)2

األدلة على إطعام مساكني احلرم:

 - 1قوله تعاىل :ﮋﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮊ(.)3
وقوله :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ مث قال :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﮊ(.)4
فاآليتان تدالن على األمر ابألكل واإلطعام من األضحية واهلدي دون
حتديد جلهة معينة.

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الدليل ،وألنه سد خللة احملتاج سواء أكان فقراء احلرم أم غريهم.

ينظر :تبيني احلقائق ،90/2 :اجلوهرة النرية ،181/1 :فتح القدير ،163/3 :جممع األهنر:
، 460/1حاشية الطحطاوي.،486/1 :

( )1املغين.451/5 :
( )2احلاوي.584/4 :
( )3سورة احلج (.)28
( )4سورة احلج (.)36
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مث خصص اهلدي بقوله :ﮋﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﮊ(.)1
وقوله( :هدايً ابلغ الكعبة)(.)2
فأوجبت اآلية إيصال اهلدي إىل الكعبة ،والكعبة هي احلرم ،بقصد إراقة
الدماء وتفريق حلمه على املستحقني من أهله ،لنفعهم.
 -2عن أنس  ¢أن النيب ‘ حنر مخس بدانت مث قال( :من شاء فليقتطع)(.)3
أي أهدى اهلدي للمحتاجني ،وأابح هلم األخذ من حلومهن(.)4
قال الشافعي( :صار ملكاً للفقراء؛ ألنه خلى بينه وبينهم)(.)5

 - 3أن النيب ‘ حنر هديه وأكمل علياً  ¢ما غرب وأمر من كل بدنة ببضعة(،)6
فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلمها وشراب من مرقها(.)7

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة احلج (.)33
( )2سورة املائدة (.)95
( )3رواه أبو داود (ابب َمن حنر اهلدي بيده واستعان بغريه)  82/2ح ( ،)1767واإلمام أمحد يف
مسنده 427/31 :ح (.)19075وصححه االلباين يف تعليقه على سنن أيب داود،وقال حمققو
املسند:إسناده صحيح ورجاله ثقات.
ورواه احلاكم يف املستدرك 347/4 :ح ( ،)7602وقال( :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
ُيرجاه).ووافقه الذهيب.
( )4ينظر :املسالك شرح موطأ مالك ،871/5 :شرح مشكاة املصابيح.2007/6 :
( )5ينظر :عمدة القاري ،25/3 :البحر احمليط الثجاج ،674/29 :التوضيح لشرح اجلامع
الصحيح.22/16 :
( )6البضعة :القطعة من اللحم .ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم.192/8 :
( )7رواه مسلم (ابب حجة النيب ‘)  886/2ح (.)1218
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د .فاتن بنت حممد بن عبد هللا َّ

قال الشيخ عبدهللا بن جربين (ت 1430 :هـ) يف شرح عمدة األحكام:

(أمر علياً أن يقوم عليها ويراقبها حىت تقسم ،فأمره أن يقوم عليها ،فبدأ أوالً
بسلخها وأخذ جلودها ،وهي مما ينتفع به ،فتصدق هبا على املساكني الذين
ينتفعون هبا ،وبعد ذلك حلومها قطعها وفرقها على املساكني أو أذن هلم فيها،
ويف بعض الرواايت أنه (ملا حنر عشراً وتساقطت قال :من شاء اقتطع) يعين:
َمن أراد فليأت ويقتطع لنفسه ما أراد ،أي :قدر حاجته)(.)1
قال النووي (ت 631 :هـ) يف اجملموع( :اتفقوا على أنه يستحب ملن قصد

مكة حلج أو عمرة أن يهدي هدايً من األنعام وينحره هناك ويفرقه على
املساكني املوجودين يف احلرم)(.)2
 - 5ألن املقصود من ذحبه ابحلرم التوسعة على مساكينه ،وهذا ال حيصل
إبعطاء غريهم.
 - 6ألنه نسك خيتص ابحلرم ،فكان مجيعه خمتصاً به ،كالطواف وسائر
املناسك(.)3

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1شرح عمدة األحكام البن جربين 8/41 :برتقيم الشاملة.
( )2اجملموع.356/8 :
( )3املغين.451/5 :
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تنبيه:

نظراً لكثرة أعداد احلجاج مما يرتتب عليه كثرة هدااي التمتع و ِ
القران يف
موسم احلج ،مما يفيض عن حاجة فقراء مكة ،لذا و حىت ال ترتك حلوم اهلدي
للتلف ،صدرت فتوى هيئة كبار العلماء( )1رقم  77بتاريخ

ç1440/10/21

جبواز نقل حلوم اهلدي إىل خارج اململكة وتفريقه على مساكني دول العامل

اإلسالمي ،ألن الصحابة ﮒ نقلوا من حلوم هداايهم إىل املدينة،

فعن جابر  ¢قال( :كنا ال أنكل من حلوم بدننا فوق ثالث مىن فرخص لنا

النيب ‘ فقال :كلوا وتزودوا ،فأكلنا وتزودان)(.)2

ومن األمور اليت سهلت على كثري من احلجاج يف األعوام األخرية،
وسامهت يف احملافظة على حلوم اهلدااي ،ووسعت من استفادة املستحقني
منها :توكيل البنك اإلسالمي للتنمية وشركة الراجحي على شراء هديه وذحبه
يف مكة ،مث توزيعه على فقراء العامل اإلسالمي(.)3
***

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أحباث هيئة كبار العلماء رقم ( ،)77ص  ،524ترقيم الشاملة.
( )2رواه البخاري( :ابب ما أيكل من البدن وما يتصدق)  172/2ح ( ،)1719ومسلم (ابب
بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم ،وبيان نسخه
وإابحته إىل مىت شاء) 1562/3 :ح (.)1972
( )3شرح عمدة الفقه.773/2 :
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د .فاتن بنت حممد بن عبد هللا َّ

املطلب الثاين :يف مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

اختلف الفقهاء يف مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية.

القول األول :يشرع للحاج اجلمع بني اهلدي واألضحية.

وهو مذهب الشافعية( ،)1ومذهب احلنابلة( ،)2وقول ابن حزم(.)3
قال النووي (ت 676 :هـ)( :والصواب أن التضحية سنة للحاج مبىن

كما هو سنة يف حق غريه)(.)4
وقال( :األضحية سنة على كل َمن وجد السبيل من املسلمني من أهل
املدائن والقرى وأهل السفر واحلضر واحلاج مبىن وغريهمَ ،من كان معه هدي،
ومن مل يكن معه هدي)(.)5
قال ابن مفلح (ت 763 :هـ)( :وما ذبح يوم النحر ابحلل أضحية ال

هدي)(.)6

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :األم ،225/2 :اإلقناع للماوردي ،588/2 :اجملموع ،383/8 :روضة الطالبني:
 ،497/2النجم الوهاج ،500/9 :حترير الفتاوى ،399/3 :أسىن املطالب ،534/1 :حتفة
احملتاج ،344/9 :مغين احملتاج،283/4 :حاشية جبريمي،278/4 :إعانة الطالبني.330/2 :
( )2ينظر :املغين ،360/13 :املقنع ،483/1 :اإلقناع ،390/1 :الفروع ،101/6 :شرح
الزركشي ، ،257/3 :املبدع.270/3 :اإلنصاف ،111/4 :كشاف القناع502/2 :
( )3احمللى.37/6 :
( )4روضة الطالبني.497/2 :
( )5اجملموع.383/8 :
( )6الفروع.101/6 :
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قال الزركشي (ت 772 :هـ) (:فإن مل يكن معه هدي وكان عليه هدي
واجب لتمتع أو قِران أو حنومها اشرتاه وذحبه ،وإن أحب أن يضحي اشرتى

ما يضحي به ،وكذا إن أحب أن يتطوع يهدي)(.)1

قال ابن حزم( :ت 456 :هـ)( :األضحية سنة مستحبة للحاج مبكة

وللمسافر كما هي للمقيم وال فرق)(.)2

األدلة:

 - 1عن عائشة ~ أن النيب ‘ دخل عليها ،وحاضت بسرف( ،)3قبل

أن تدخل مكة ،وهي تبكي ،فقال( :ما لك أنفست؟)( )4قالت :نعم،
قال( :إن هذا أمر كتبه هللا على بنات آدم ،فاقضي ما يقضي احلاج ،غري
أال تطويف ابلبيت) فلما كنا مبىن ،أُتيت بلحم بقر ،فقلت :ما هذا؟ قالوا:

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1شرح الزركشي.257/3 :
( )2احمللى.37/6 :
( )3سرف :موضع على ستة أميال من مكة ،وقيل سبعة ،وتسعة ،واثين عشر ،وتزوج به رسول هللا

النوارية ،غرب
‘ ميمونة بنت احلارث .ينظر :معجم البلدان .212/3 :يعرف حالياً ابسم ّ
مكة ،وهو موقع بني التنعيم ووادي فاطمة .ينظر :موسوعة اململكة العربية السعودية.
https://web.archive.org/web/20160304200037/http://saudienc
y.net/Loader.aspx?pageid=16&TOCID=1&BookID=26&P
ID=16
( )4أنفست :بفتح النون وكسر الفاء معناه :أحضت .ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر:
.95/5
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(ضحى رسول هللا ‘ عن أزواجه ابلبقر)(.)1

وجه الداللة:

دل احلديث على استحباب األضحية للحاج كغريه وإن أهدى؛ ألن النيب

‘ ضحى عن نسائه مبىن ابلبقر(.)2

جاء يف البحر احمليط الثجاج( :يدل على استحباب األضحية للحاج
كاهلدي)(.)3
وجاء يف التوضيح لشرح اجلامع الصحيح( :فيه دليل على أن احلاج
يضحي وهو مذهبنا خالفاً ملالك)(.)4
قال ابن بطال (ت 449 :هـ) يف شرحه لصحيح البخاري( :وحجة

الشافعي ظاهرة يف هذا احلديث وهو قوله( :ضحى رسول هللا ‘ عن

أزواجه) وكانوا يف احلج ،ويف حال سفر)(.)5

نوقش:
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رواه البخاري (ابب األضحية للمسافر والنساء)  99/7ح ( ،)5548ورواه مسلم( ،ابب بيان
وجوه اإلحرام 873/2 )...ح (.)1211
( )2ينظر :اإلقناع للماوردي ،588/2 :اجملموع ،426/8 :أسىن املطالب ،534/1 :حتفة احملتاج:
 ،344/9مغين احملتاج283/4 :
( )3البحر احمليط الثجاج.261/22 :
( )4التوضيح لشرح اجلامع الصحيح.75/12 :
( )5شرح ابن بطال على صحيح البخاري.10/6 :
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املراد يف احلديث بـ (ضحى) أي (أهدى)( ،)1وذلك لوجود رواايت أخرى
تعضد ذلك منها:
ما رواه أبو هريرة ( :¢ذبح رسول هللا ‘ عمن اعتمر من نسائه يف

حجة الوداع بقرة بينهن)(.)2

ويف لفظ عن عائشة ~( :أهدى رسول هللا ‘ عن نسائه يف حجة

الوداع بقرة)(.)3

ويف لفظ( :حنر رسول هللا ‘ عن أزواجه)(.)4

فقول عائشة ~( :ضحى عن نسائه ابلبقر أي (أهدى) فهو هدي

أطلق عليه اسم األضحية ،وهن متمتعات وعليهن اهلدي)(.)5

فحديث عائشة ~ (ضحى عن نسائه ابلبقر) ال تنهض به احلجة
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :التمهيد.137/12 :
( )2رواه أبو داود يف سننه (ابب يف هدي البقر)  145/2ح ( ،)1751وحكم عليه األلباين
ابلصحة.
وابن ماجة (ابب كم جتزئ البدنة والبقرة)  1407/2ح ( ،)3133والبيهقي يف السنن الكربى
(ابب النحر عن النساء)  205/4ح ( ،)4114واحلاكم يف مستدركه 639/1 :ح ()1717
وقال( :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ،ومل ُيرجاه) ووافقه الذهيب .وابن خزمية يف
صحيحه (ابب اشرتاك النساء املتمتعات يف البقرة)  288/4ح ( ،)2903وأعله الرتمذي.
ينظر :علل الرتمذي الكبري ،282/1 :وضعفه ابن حجر يف التلخيص احلبري.511/2 :
( )3رواه مسلم (ابب بيان وجوه اإلحرام)  873/2ح (.)1211
()4سبق خترجيه ص.11
( )5ينظر :مرعاة املفاتيح.207/9 :
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لكثرة األحاديث الصحيحة املصرحة أبهنن متمتعات ،وأن ذلك البقر هدي

واجب ،وهو هدي التمتع املنصوص عليه يف القرآن ،وأن عائشة ~ منهن
قارنة ،والبقرة اليت ذحبت عنها هدي قِران سواء قلنا إهنا استقلت بذبح بقرة

أو كان ابالشرتاك مع غريها يف بقرة.
وأكثر الرواايت ليس فيها لفظ (ضحى) بل فيها (أهدى) وفيها (ذبح
عن نسائه) ،فلفظ (ضحى) من تصرف بعض الرواة للجزم ،أبن ما ذبح
عنهن من البقر يوم النحر مبىن هدي متتع ابلنسبة لغري عائشة ،وهدي قِران
ابلنسبة إليها ،كما هو معلوم من األحاديث الصحيحة اليت ال نزاع فيها(.)1
وبوب ابن خزمية (ت 311 :هـ) يف صحيحه على هذا احلديث بقوله:

(ابب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على اهلدي الواجب إذ نساء

النيب ‘ يف حجته كن متمتعات خال عائشة اليت صارت قارنة إلدخاهلا
احلج على العمرة ملا مل ُميكنها الطواف والسعي لعلة احليضة اليت حاضت قبل
أن تطوف وتسعى لعمرهتا)(.)2

قال ابن حجر (ت 852 :هـ) بعد ذكر اختالف الرواايت( :الظاهر أن

التصرف من الرواة ،ألنه ثبت يف احلديث ذكر النحر فحمله بعضهم على
األضحية ،فإن رواية أيب هريرة صرحية يف أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :أضواء البيان .206/5 :
( )2صحيح ابن خزمية.289/4 :
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فقويت رواية من رواه بلفظ (أهدى) ،وتبني أنه هدي التمتع)(.)1
قال يف فيض الباري( :الظاهر أهنا كانت هدايً)(.)2

أجيب :أن احلديث صريح يف التضحية لقوله ‘( :ضحى).

قال ابن حجر( :وقوله ضحى النيب ‘ عن أزواجه ابلبقر) ظاهر يف أن

الذبح املذكور كان على سبيل األضحية)(.)3
وجاء يف البحر احمليط الثجاج بعد ذكر احلديث( :وهي تدل على
استحباب األضحية للحاج كاهلدي ،وفيه الرد على من أنكر ذلك)(.)4
وبوب البخاري (ت 256 :هـ) يف كتاب األضاحي على حديث عائشة

~ (ابب األضحية للمسافر والنساء) وابب (من ذبح ضحية غريه) يدل

على أنه محل احلديث على األضحية(.)5
وأقل أحوال احلديث أنه يدل على املشروعية استدالالً بظاهر احلديث.

نوقش :ذكر ابن التني (ت 611 :هـ) أن املراد ذحبها وقت األضحية،

وهو ضحى يوم النحر ،وإن محل على ظاهره فيكون تطوعاً ال على أهنا سنة
األضحية(.)6
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1فتح الباري.551/3 :
( )2فيض الباري.672/5 :
( )3فتح الباري.5/10 :
( )4البحر احمليط الثجاج.561/22 :
( )5مرعاة املفاتيح.207/9 :
( )6ينظر :فتح الباري ،5/10 :مرعاة املفاتيح.206/9 :
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أجيب :قال ابن حجر بعد ذكره كالم ابن التني( :وال خيفى بعده)
وميكن أن جياب أيضاً:

أ  -أن احلديث عرب ابلفعل (ضحى) فهو صريح يف الفعل ،وليس صرحياً يف
الوقت.
ب  -عدم محله على ذبح األضحية ،ومحله على ذبح التطوع فيه تكلف
ظاهر(.)1
 - 2عن ثوابن  ¢قال :ذبح رسول هللا ‘ ضحيته مث قال( :اي ثوابن
أصلح حلم هذه ،فلم أزل أطعمه منها حىت قدم املدينة)(.)2

ويف لفظ عن ثوابن موىل رسول هللا ‘ قال :قال يل رسول هللا ‘ يف

حجة الوداع( :أصلح هذا اللحم) .قال( :فأصلحته ،فلم يزل أيكل منه حىت
بلغ املدينة)(.)3

وجه الداللة:

دل احلديث على مشروعية األضحية للمسافر ،كما تشرع للمقيم واحلاج

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1فتح الباري.6/10 :
( )2رواه مسلم (ابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم،
وبيان نسخه وإابحته إىل مىت شاء) 1563/3 :ح (.)35 - 1975
( )3رواه مسلم (ابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي 1563/3 )...ح (1975
.)36 -
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مبىن كما تشرع لغري احلاج(.)1

قال الشوكاين (ت 1250 :هـ) يف نيل األوطار يف تعليقه على هذا

احلديث( :األضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم ،وبه قال اجلمهور.
وقال النخعي وأبو حنيفة :ال ضحية على املسافر ،قال النووي :وروي هذا
عن علي ،وقال مالك ومجاعة :ال تشرع للمسافر مبىن ومكة ،واحلديث يرد
عليهم)(.)2
وقال يف الفتح الرابين يف تعليقه على احلديث( :حجة القائلني مبشروعية
األضحية للمسافر واحلاج ،وجواز التزود منها)(.)3
 - 3بعض اآلاثر الواردة يف أضحية احلاج منها:
كان عمر حيج وال يضحي ،وكان أصحابنا حيجون معهم الورق والذهب
فال يضحون ،ما مينعهم من ذلك إال ليتفرغوا لنسكهم(.)4
فيدل على أهنم كانوا يرتكون األضحية النشغاهلم ابملناسك ،ال لعدم
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :اجملموع ،426/8 :شرح النووي على صحيح مسلم ،133/13 :إكمال املعلم:
 ،427/6فتح املنعم ،96/8 :الكوكب الوهاج ،449/2 :شرح سنن أيب داود البن رسالن:
.211/12
( )2نيل األوطار ،152/5 :وينظر :فتح املنعم.96/8 :
( )3الفتح الرابين.105/13 :
( )4رواه عبد الرزاق يف مصنفه بنحوه (ابب الضحااي)  382/4ح ( )8143بدون لفظ (ما مينعهم
من ذلك إال ليتفرغوا لنسكهم) .ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه بلفظه (ابب َمن رخص للحاج
أن ال يضحي وما جاء يف ذلك)  279/3ح (.)14192
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مشروعيتها.
 - 4أن األضحية فعل خري ،وكل من املقيم واملسافر واحلاج مبىن وغري احلاج
حمتاج إىل فعل اخلري مندوب إليه .قال تعاىل( :وافعلوا اخلري)(.)2()1
 - 5عموم األدلة الدالة على فضل األضحية ،ومل خيص منها ابدايً من
حاضر ،وال مسافراً من مقيم ،وال ذكراً من أنثى ،فال يستثىن أحد إال
بدليل(.)3
القول الثاين :ال يشرع للحاج اجلمع بني اهلدي واألضحية .لسببني:

السبب األول :كونه حاجا وهو قول عند احلنفية( ،)4ومذهب
املالكية( ،)5وقول عند الشافعية( ،)6واختيار شيخ اإلسالم( )7وتلميذه ابن
القيم(.)8
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سورة احلج (.)77
( )2احمللى.37/6 :
( )3املرجع السابق.37/6 :
( )4ينظر :اجلوهرة النرية ،187/2 :درر احلكام.265/1 :
( )5ينظر :املدونة ،5/2 :التفريع ،301/1 :بداية اجملتهد ،499/1 :الكايف البن عبد الرب:
 ،418/1القوانني الفقهية ،125/1 :شرح زروق ،367/1 :شرح اخلرشي ،33/3 :حاشية
العدوي ،500/1 :الفواكه الدواين ،389/1 :حاشية الدسوقي،118/2 :بلغة السالك:
،649/1الثمر الداين.390/1 :
( )6ينظر :اجملموع ،383/8 :روضة الطالبني ،972/2 :مغين احملتاج.283/4 :
( )7جمموع الفتاوى ،137/26 :وينظر :الفروع ،101/6 :املبدع، 269/3 :اإلنصاف111/4 :
( )8زاد املعاد.243/2 :
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جاء يف اجلوهرة النرية( :ال جتب على احلاج إذا كان حمرماً وإن كان من أهل
مكة)(.)1
جاء يف املدونة( :قال مالك :ليس على احلاج أضحية وإن كان من
ساكين مىن بعد أن يكون حاجاً ،قلت :فالناس كلهم عليهم األضاحي يف
قول مالك إال احلاج .قال :نعم)(.)2
نقل النووي (ت 767 :هـ) هذا القول بعد أن ذكر مذهب الشافعية يف

مشروعية اجلمع بني اهلدي واألضحية ورده( :األضحية سنة إال يف حق احلاج
مبىن ،فإنه ال أضحية عليهم)(.)3

قال شيخ اإلسالم (ت 728 :هـ) يف جمموع الفتاوى( :كل ما ذبح مبىن

وقد سيق من احلل إىل احلرم فإنه هدي سواء أكان من اإلبل أو البقر أو
الغنم ،يسمى أيضاً أضحية ...وليس مبىن ما هو
أضحية وليس هبدي كما يف سائر األمصار)(.)4
وقال ابن القيم (ت 751 :هـ)( :وهدي احلاج له مبنزلة األضحية

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1اجلوهرة النرية.187/2 :
( )2املدونة.5/2 :
( )3روضة الطالبني ،497/2 :اجملموع.384/8 :
( )4جمموع الفتاوى.137/26 :
[ ]10زاد املعاد.243/2 :
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املشرف
د .فاتن بنت حممد بن عبد هللا َّ

للمقيم)(.)1

السبب الثاين :لكونه مسافرا.وهومذهب احلنفية(: )2أن احلاج مسافر

فالجتب عليه األضحية ،إال أهل مكة فتجب عليهم األضحية ؛ألهنم غري
مسافرين ،لكن ال جيب عليهم هدي املتعة والقران؛ألهنم من حاضري
املسجد احلرام وهبذا الجيمعون بني اهلدي واألضحية.
األدل ــة:

أوال:أدلة القائلني بعدم مشروعية اجلمع لكونه حاجا:
 - 1قال تعاىل :ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ

ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮊ(.)3

وجه الداللة:

أن معىن اآلية أذن يف الناس ابحلج أيتوك مشاة وركباانً حلكم منها:
شهودهم منافع هلم ،وذكرهم اسم هللا على ما رزقهم من هبيمة األنعام عند
ذحبها تقرابً إىل هللا ،والذي يكون يف حكم التأذين فيهم ابحلج ،حىت أيتوا
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ]1ينظر :النتف يف الفتاوى،239/1 :حتفة الفقهاء ،81/3 :املبسوط،18/12 :بدائع الصنائع:
 ،63/5فتح القدير ،511/9:اجلوهرة النرية ،187/2 :ا درر احلكام.265/1 :

[ ]2سورة احلج (.)28 ،27
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مشاة وركباانً ،ويشهدوا املنافع ،ويتقربوا ابلذبح ،إمنا هو اهلدي خاصة دون
الضحية ،إلمجاع العلماء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته يف أي مكان
شاء من أقطار الدنيا ،وال حيتاج يف التقرب ابألضحية إىل إتياهنم مشاة وركباانً
من كل فج عميق.
فاآلية ظاهرة يف اهلدي دون األضحية ،وما كان القرآن أظهر فيه وجب
تقدميه على غريه(.)1

ميكن أن يناقش:

أن اآلية وإن كانت ظاهرة يف اهلدي ،لوجوبه على املتمتع والقارن ،لكنها
ال تنفي أن يذكر هللا على األضحية ويتقرب هبا مع اهلدي.

 - 2عن عائشة ~( :أهدى رسول هللا ‘ عن نسائه ابلبقر)(.)2

وعن أيب هريرة ( ¢أن رسول هللا ‘ ذبح بقرة عن نسائه وكن

متمتعات مل يسم عدهتن)(.)3

ويف لفظ( :ذبح رسول هللا ‘ عمن اعتمر معه من نسائه يف حجة

الوداع بقرة بينهن)(.)4
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ ]3أضواء البيان.206/5 :
( )2سبق خترجيه ص .32
( )3رواه البيهقي ي السنن الصغري (ابب التحلل)  316/4ح ( ،)1700قال أبو عمر يف التمهيد:
( :136/12حديث أيب هريرة هذا صحيح اثبت).
( )4سبق خترجيه ص .32
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دلت األحاديث على أن املذبوح لنساء النيب ‘ كان هدايً.

نوقش:

أن حديث عائشة ~ قالت( :ضحى رسول هللا ‘ عن نسائه

ابلبقر)( .)1يدل على األضحية ،وحديثها( :أهدى رسول هللا ‘ عن نسائه

ابلبقر)( .)2يدل على اهلدي ،فيحمل كال احلديثني على ظاهرمها.
ويدل على مشروعية األضحية واهلدي للحاج ،ويعمل بكال احلديثني
ويؤيده حديث ثوابن يف حجة الوداع قال( :ذبح رسول هللا ‘ ضحيته مث

قال( :اي ثوابن أصلح حلم هذه) فلم أزل أطعمه منها حىت قدم املدينة)(.)3

قال ابن حجر عن حديث عائشة ~( :ضحى رسول هللا ‘ عن

نسائه ابلبقر) ،ظاهر يف أن الذبح املذكور كان على سبيل األضحية(.)4

جاء يف الكوكب الوهاج( :أهدى رسول هللا ‘) أي ضحى كما صرح

به يف الرواية السابقة(.)5
 - 3ما ورد من آاثر عن الصحابة أهنم كانوا حيجون وال يضحون:

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سبق خترجيه ص .31
( )2سبق خترجيه ص .32
( )3سبق خترجيه ص.34
( )4فتح الباري.5/10 :
( )5الكوكب الوهاج.420/13 :
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 عن النخعي أن أاب بكر وعمر  ƒكاان حيجان وال يضحيان(.)1 عن إبراهيم قال( :كان عمر حيج فال يذبح شيئاً حىت يرجع)(.)2 -عن عائشة ~ أهنا كانت حتج فال تضحي عن بين أخيها(.)3

 قال انفع بن جبري( :ما ضحيت مبكة قط)(.)4 ما ورد أن األسود وعبدالرمحن بن يزيد كاان حيجان وال يضحيان(.)5 ما ورد أن علقمة كان حيج وال يضحي(.)6 عن الشعيب قال :حججت ثالث حجج ما أهرقت دماً(.)7ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رواه عبدالرزاق يف مصنفه (ابب الضحااي)  381/4ح ( )8139قال يف الدراية:215/2 :
(قوله روي أن أاب بكر وعمر أهنما كاان ال يضحيان إذا كاان مسافرين) مل أجده.
( )2رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه (ابب َمن رخص للحاج أن ال يضحي وما جاء يف ذلك) 279/3
ح ( ،)14190ورواه عبد الرزاق يف مصنفه (ابب الضحااي)  382/4ح ( ،)8141ومل أجد
من حكم على هذه اآلاثر فيما حبثت فيه.
( )3رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه (ابب َمن رخص للحاج أن ال يضحي وما جاء يف ذلك) 279/3
ح (.)14193
( )4رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه (ابب من رخص للحاج أن ال يضحي وما جاء يف ذلك) 279/3
ح (.)14191
( )5رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه (ابب من رخص للحاج أن ال يضحي وما جاء يف ذلك) 280/3
ح (.)14195
( )6رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه (ابب من رخص للحاج أن ال يضحي وما جاء يف ذلك) 280/3
ح ( ،)14196ومل أجد فيما حبثت فيه َمن حكم على هذه اآلاثر.
( )7رواه ابن أيب شيبة (ابب من رخص للحاج أن ال يضحي وما جاء يف ذلك)  280/3ح
(.)14200
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د .فاتن بنت حممد بن عبد هللا َّ

 -عن معن بن خالد أنه كان يكون مع سامل يف احلج فال يضحي مبىن(.)1

ميكن أن يناقش من وجهني:

أ-هذه اآلاثر بعضها للتابعني ،واالحتجاج هبا حمل خالف .قال شيخ
اإلسالم (:أقوال التابعني يف الفروع ليست حجة)

()2

ب-هذه اآلاثر إن صحت فإهنا تدل على أن األضحية غري واجبة ،وال تنفي
االستحباب وال املشروعية.
 - 4ألن سنة احلجاج اهلدي( .)3وكل ما ذبح مبكة يسمى هدايً وليس فيه
ما يسمى أضحية( .)4قال ابن القيم( :الصحيح إن شاء هللا أن هدي
احلاج له مبنزلة األضحية للمقيم ،ومل ينقل أحد أن النيب ‘ وال أصحابه

مجعوا بني اهلدي واألضحية بل كان هديهم هو أضاحيهم ،فهو هدي
مبىن وأضحية بغريها)(.)5
فمىن تذبح فيها اهلدااي ال الضحااي ،واهلدي هو ما سيق من احلل إىل
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1رواه ابن أيب شيبة (ابب من رخص للحاج أن ال يضحي وما جاء يف ذلك)  280/3ح
(.)14201
( )2جمموع الفتاوى370/13
( )3ينظر :التفريع ،301/1 :الكايف البن عبدالرب ،418/1 :حاشية العدوي ،500/1 :الفواكه
الدواين.389/1 :
( )4جمموع الفتاوى.137/26 :
( )5زاد املعاد ،243/2 :وينظر؛ :مرعاة املفاتيح ،207/9 :منة املنعم.246/2 :
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احلرم ،وليس كذلك األضحية(.)1
واحلاج خماطب يف األصل ابهلدي ،فإذا أراد أن يضحي جعله هدايً ،والناس
غري احلاج إمنا أمروا ابألضحية ليتشبهوا أبهل مىن ،فيحصل هلم حظ من
أجورهم(.)2

اثنيا:أدلة القائلني بعدم مشروعية اجلمع لكونه مسافرا:
 - 1قوله تعاىل :ﮋﮊ ﮋﮌ ﮊ(.)3
فقوله :ﮋ ﮌ ﮊ أمر ابلنحر ،والنص ورد يف حق املقيم؛ ألن اخلطاب لرسول

هللا ‘ ،وهو حكم ال يعرف ابلقياس ،فال يتعدى إىل املسافرين ،كما ال
جتب عليهم صالة اجلمعة وصالة العيدين(.)4

ميكن أن يناقش:

أن هذا على القول بوجوب األضحية ،أي ال أضحية واجبة على
املسافر ،أما على القول ابستحباب األضحية ،كما هو قول اجلمهور فال يرد
ذلك.

 - 2ما ورد أن أاب بكر وعمر  ƒال يضحيان إذا كاان مسافرين(.)5
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1شرح ابن بطال على صحيح البخاري.10/6 :
( )2شرح سنن أيب داود البن رسالن ،211/12 :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم:
 ،381/5البحر احمليط الثجاج.464/33 :
( )3سورة الكوثر [. ]2
( )4حتفة الفقهاء.81/3 :
( )5مل أجده فيما حبثت فيه من السنن واملصنفات واملعاجم.وذكره يف نصب الراية 275/4بصيغة

=
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ميكن أن يناقش:

أن أاب بكر وعمر كاان ال يضحيان خمافة أن يعتقد الناس وجوهبا(.)1

 - 3ما روي عن علي  ƒقال( :ليس على املسافر مجعة وال أضحية)(.)2

نوقش:

أ  -حديث علي مل يصح بل ذُكر قوالً أليب حنيفة.
جاء يف مصنف ابن أيب شيبة (وذُكر أن أاب حنيفة قال :ليس على
املسافر أضحية)(.)3
وقال يف الدراية( :حديث علي ليس على املسافر مجعة وال أضحية مل
أجده)( .)4وقال يف نصب الراية( :غريب)(.)5
ب  -قلت :لو صح فمعناه :ليس على املسافر مجعة وال أضحية واجبة.
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= التضعيف وقال(غريب) ،وقال ابن حجر يف الدراية( 152/2مل أجده بل صح عنهما أهنماكاان
ال يضحيان مطلقا خشية أن يظن وجوهبما)
( )1رواه البيهقي يف السنن الكربى (كتاب الضحااي) 263/19 :ح ( ،)19066وعبد الرزاق يف

مصنفه (ابب الضحااي) 381/4 :ح ( .)8319وحكم عليه النووي يف اجملموع ابلصحة
 ،386/8وكذا يف الدراية ،215/2 :قال( :بل صح عنهما أهنما كاان ال يضحيان مطلقاً
خشية أن يظن وجوهبما).
( )2ذكر ابن أيب شيبة يف مصنفه (ابب هل على املسافر أضحية)  211/14أنه قوالً أليب حنيفة ومل
يسنده لعلي .وحكم عليه يف نصب الراية 211/4 :ابلغرابة.
( )3سنن ابن أيب شيبة.211/4 :
( )4الدراية.215/2 :
( )5نصب الراية.211/4 :
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 - 4إن من شروط وجوب األضحية (اإلقامة) فال جتب على املسافر؛ ألهنا
ال تتأدى بكل مال وال يف كل زمان ،بل حبيوان خمصوص يف وقت
خمصوص ،واملسافر ال يظفر به يف كل مكان يف وقت األضحية ،فلو
أوجبنا عليه الحتاج إىل محله على نفسه ،وفيه من احلرج ما ال خيفى ،أو
احتاج إىل ترك السفر وفيه ضرر ،فدعت الضرورة إىل امتناع الوجوب،
وكما تسقط عنهم صالة اجلمعة والعيدين(.)1

نوقش:

إن العبادات املالية ال تسقط ابلسفر كالزكاة وصدقة الفطر(.)2

أجيب:

إن الزكاة ال يتعلق وجوهبا بوقت خمصوص بل مجيع العمر وقتها .والزكاة
وصدقة الفطر ال تفواتن مبضي الوقت فال توقع يف احلرج(.)3

ميكن أن يناقش من وجوه:

 -1أن الزكاة وصدقة الفطر هلما وقت خمصوص  .فالزكاة جتب بتمام احلول
،وصدقة الفطر بغروب مشس آخر يوم من رمضان.
 -2أن األضحية غري واجبة بل سنة مؤكدة ،دل على ذلك حديث أم سلمة

~ قال :قال رسول هللا ‘( :إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ينظر :املبسوط ،9/12 :فتح القدير ،508/9 :حاشية رد احملتار.315/6 :
()2فتح القدير.506/9 :
( )3ينظر :بدائع الصنائع ،63/5 :حاشية رد احملتار.315/6 :
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يضحي فال ميس من شعره وبشره شيئاً)(.)1
فتعليق األضحية ابإلرادة يدل داللة صرحية على أن األضحية غري واجبة،
فال جتب على املقيم وال املسافر(.)2
قال الشافعي( :ت 204 :هـ) عن األضحية( :لو كانت واجبة كان

احلاج أوىل أن تكون واجبة عليه؛ ألهنا نسك ،وعليه نسك وغريه ال نسك
عليه)(.)3
 -3وردت أحاديث صحيحة صرحية يف مشروعية األضحية يف السفر:

أ-حديث عائشة ~ يف حجة الوداع ملا قالت( :ضحى رسول هللا ‘

عن نسائه ابلبقر)(.)4

ب -حديث ثوابن  ¢يف حجة الوداع ملا قال له النيب ‘( :أصلح

هذا اللحم)( .)5يدل على الضحية يف السفر(.)6
قال النووي يف تعليقه على حديث ثوابن( :الضحية مشروعة
للمسافر)(.)7
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سبق خترجيه ص.22
( )2ينظر :جممع األهنر ،515/2 :التمهيد ،193/23 :احلاوي ،161/15 :املغين.361/13 :
( )3األم.226/2 :
( )4سبق خترجيه ص .31
( )5سبق خترجيه ص .33
( )6ينظر :االستذكار ،234/5 :التمهيد ،219/3 :فتح الودود.214/3 :
( )7شرح النووي على صحيح مسلم.133/13 :
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وجاء يف شرح سنن أيب داود حلديث ثوابن( :وعليه يكون املسافر خماطباً
ابألضحية ،إذ األصل عموم اخلطاب هبا)(.)1

سبب اخلالف:

اختالفهم يف األحاديث الدالة على األضحية للحاج:

 - 1اختلفوا يف حديث( :ضحى رسول هللا ‘ عن نسائه ابلبقر)( ،)2هل

املقصود األضحية أم اهلدي؟ وذلك الختالف الرواايت الواردة فيه.
فبعض الرواة عرب بـ (ضحى) فدل على األضحية ،وعرب بعضهم بـ
(أهدى) وكذلك قال( :عمن اعتمر من نسائه) فدل على أن املقصود
اهلدي.
 - 2اختالف الرواايت يف حديث ثوابن( )3هل كان يف حجة الوداع أو يف
سفر غريه.
فمن أخذ برواية (يف حجة الوداع) قال مبشروعية األضحية للحاج.
ومن مل أيخذ هبذه الرواية واعتربه يف سفر غري سفر احلج قال بعدم
مشروعية األضحية للحاج.

الرتجيح:

يرتجح يل  -وهللا أعلم ابلصواب  -رجحان القول مبشروعية األضحية

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سنن أيب داود.212/12 :
( )2سبق خترجيه ص .31
( )3سبق خترجيه ص .33
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للحاج ،ألنه يوافق ظاهر األدلة الصحيحة الصرحية( .)1وفيه اجلمع بني
الرواايت.
وميكن التوفيق بني األقوال مبا أييت:
 -1ما ذكره اجلمهور من مشروعية األضحية للحاج على طريق االستحباب،
وما نفي على طريق الوجوب فال منافاة بينهم(.)2
 - 2ال مانع من كوهنم أهدوا وضحوا وتزودوا من حلمي اهلدي واألضحية(.)3
وهذا اختيار الشيخ ابن ابز  - ¬-ملا سئل عن األضحية قال:

بسبع
بسبع بدنة أو ُ
(يضحي اإلنسان بشاة عنه وعن أهل بيته ،أو يضحي ُ
بقرة ،هذه سنة عن الرجل وأهل بيته ،عنه وعن زوجته وأوالده سنة ،ولو كان
حاجاً ،إذا أوكل أهل بيته يذحبوهنا عنه ،أو ذحبها يف مىن أو يف مكة مع
اهلدي ،كل هذا ال أبس به ،فاهلدي شيء واجب ،والضحية سنة ما هي
بواجبة)(.)4
وجاء يف شرح سنن أيب داود للشيخ العباد( :جيوز للحاج أن جيمع بني
اهلدي واألضحية يف مكة ،لكن ال جيمع بينهما بذبيحة واحدة تكون هدايً
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أي حديث عائشة ~( :ضحى رسول هللا ‘ عن نسائه ابلبقر) ،وحديث ثوابن يف حجة
الوداع)( :أصلح لنا هذا اللحم).
( )2ينظر :الكوكب الوهاج.449/20 :
( )3ينظر :مرعاة املفاتيح.232/9 :
( )4كتاب فتاوى نور على الدرب البن ابز  -كتاب احلج اجلهاد  -حكم إجزاء اهلدي يف احلج عن
األضحية 198/18 :رقم (.)119
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وتكون أضحية ،بل يذبح ذبيحتني ،ذبيحة تكون هدايً ،وذبيحة تكون
أضحية.
والذي ينبغي ملن كان يف مكة حيث تكثر اللحوم أن يتوىل املرء ذلك
بنفسه ،ويوصل اللحم إىل من يستحقه ،أو يعطيه للجهة اليت تقوم بذلك،
وأما أن يتساهل ويتهاون يف إيصال اللحم إىل َمن يستحقه ،فاألوىل له أن
تكون األضحية يف بلده ،ألن بلده تكون احلاجة فيه إىل اللحم حاصلة،
خبالف مكة ،فإن اللحوم تكون كثرية)(.)1
ومبا أن املالحظ حالياً يف مكة أثناء فرتة احلج تكدس حلوم اهلدي ونقلها إىل
البلدان اإلسالمية لتوزيعها على مستحقيها ،لذا أقول األوىل إذا رغب احلاج يف
أضحية أن تكون يف بلده فيوكل أهله بذحبها وتوزيعها على مستحقيها ،وهذا ما

ذكره الشيخ ابن عثيمني  -¬-قال( :احلاج إذا كان هو صاحب البيت

يضحي مبعىن :أنه يقول ألهله :اذحبوا األضحية عين وعنكم ويعطيهم القيمة)(.)2

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1شرح سنن أيب داود للعباد 332/5 :برتقيم الشاملة.
( )2اللقاء الشهري البن عثيمني ( ،)63مع أن الشيخ ابن عثيمني ال يرى التضحية للحاج ،ألن
النيب ‘ مل يضح يف حجة الوداع بل حنر اهلدي ،وما يذبح يف مكة يسمى هدايً ال أضحية،
لكن يقول بتوكيل احلاج أهله بذبح األضحية.
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اخلامت ــة
من أهم النتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث:
 -1اهلدي (ما يهدى إىل احلرم من هبيمة األنعام تقرابً إىل هللا يف وقت
خمصوص على وجه خمصوص).
 -2دلت األدلة الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاع على مشروعية اهلدي.
 -3احلاج الذي جيب عليه اهلدي أبصل الشرع ابتداء ،ال إبجيابه على نفسه
ابلنذر ،وال بوجوبه عليه لسبب من فعل حمظور أو ترك مأمور هو :املتمتع
والقارن.
 -4شروط اهلدي :أن يكون من هبيمة األنعام ،وأن يكون ثنياً من اإلبل
والبقر أو الغنم أو جذعاً من الضأن وال جيزئ دوهنا ،وأن يكون اهلدي
سليماً من العيوب ،وأن يذبح اهلدي يف وقته.
 -5من الفروق بني اهلدي واألضحية:
▪ احلكم :فالراجح يف األضحية أهنا سنة مؤكدة ،وهدي التمتع و ِ
القران
واجبان على احلاج.
▪ مكان الذبح :تذبح األضحية يف األمصار ،ويذبح اهلدي يف احلرم.
▪ التقليد واإلشعار :األضحية ال تشعر وال تقلد خبالف اهلدي فيسن
تقليده وإشعاره إن كان إبالً أو بقراً.
▪ اإلمساك عن أخذ الشعر والظفر ،املضحي ميسك عنها إذا نوى األضحية
ودخلت العشر ،خبالف املهدي فال ميسك عنها وال حيرم شيئاً إذا بعث هدايً
حىت يدخل النسك.
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▪ اإلطعام :األضحية يطعم منها من شاء من الفقراء ،واهلدي يطعم
مايتصدق به مساكني احلرم.
 -6يشرع للحاج اجلمع بني اهلدي واألضحية ملوافقة ذلك لظاهر األدلة ،ونظراً
لكثرة أعداد احلجاج يف السنوات األخرية ،وكثرة اهلدااي اليت تذبح أايم النحر،
حيث ينقل الزائد منها إىل بلدان العامل اإلسالمي لتوزيعها على مستحقيها،
فاألوىل أن تكون أضحية احلاج يف بلده وينتفع هبا أهل بيته ،وتوصل إىل
املستحقني من الفقراء واملساكني يف بلده ،وهبذا جيمع بني فضل اهلدي
واألضحية ،وبني وصول األضحية إىل مستحقيها وعدم فساد اللحم أو
إعطائه غري مستحقه.
***
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فهرس املصادر واملراجع
 -1القرآن الكرمي.
 -2اإلمجاع البن املنذر –حتقيق عبدهللا البارودي-مؤسسة الكتب الثقافية
 -3االستذكار أليب عمر القرطيب-حتقيق سامل حممد عطاوحممد علي معوض-دار الكتب
العلمية –بريوت -الطبعة األوىل 1421-ه2000-م
 -4أسىن املطالب يف شرح روض الطالب لألنصاري-دار الكتاب اإلسالمي
 -5أضواء البيان للشنقيطي دار الفكر -بريوت –لبنان1415-ه1995-م

 -6إعانة الطالبني .أليب بكر املشهور السيد البكري ،ابن العارف ابهلل السيد شطا الدمياطي على
حل ألفاظ فتح املعني للعالمة زين الدين املليباري ،طبعة مبطبعة دار إحياء الكتب العربية.

 -7اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد-أليب النجا احلجاوي-حتقيق عبد اللطيف السبكي-دار
املعرفة -بريوت.
 -8اإلقناع أليب احلسن علي بن حممد الشهري ابملاوردي
 -9إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض-حتقيق حيي امساعيل-دار الوفاء للطباعة
والنشر-مصر-الطبعة األوىل 1404-ه1984-م
 -10األم .أليب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي ،أشرف على طبعه وابشر تصحيحه
حممد زهري النجار ،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت – لبنان.
 -11اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .أتليف:
عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي ،صححه وحققه :حممد الفقي ،الطبعة
األوىل 1955 - ç 1374م ،مكتبة السنة احملمدية.
 -12أنيس الفقهاء يف تعريف األلفاظ املتداولة بني الفقهاء-للرومي-حتقيق حيىي مراد-دار
الكتب العلمية1424-ه2004-م.
 -13جبريمي على اخلطيب .لسليمان البجريمي املسماة بتحفة احلبيب على شرح اخلطيب
املعروف ابإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للشربيين ،الطبعة األخرية - ç 1370
1951م ،مطبعة مصطفى احلليب وأوالده مبصر.
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 -14البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري .لزين الدين بن إبراهيم
بن حممد املعروف اببن جنيم املصري ،الطبعة الثانية.
 -15البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح مسلم لإلتيويب الولوي-دار ابن اجلوزي -الطبعة
األوىل 1426ه1436-ه
 -16بداية اجملتهد وهناية املقتصد .أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب األندلسي
املشهور بـ (ابن رشد احلفيد) ،راجع أصوله وعلق عليه األستاذ عبداحلليم حممد
عبداحلليم ،دار الكتب اإلسالمية ،الطبعة الثانية1983 - ç 1403 ،م.
 -17بداية احملتاج يف شرح املنهاج البن قاضي شهبة  -دار املنهاج للنشر والتوزيع –جدة
،الطبعة األوىل 1432-ه2011-م
 -18بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي امللقب
مبلك العلماء ،الطبعة الثانية 1982 - ç 1402م ،دار الكتاب العريب ،بريوت – لبنان.

 -19البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري .لألنصاري الشافعي
(ابن امللقن) ،حتقيق :مصطفى أبو الغيط ،عبداحلي أيب حممد عبدهللا بن سليمان ،أيب
عمار ايسر بن كمال ،دار اهلجرة للتوزيع والنشر.
 -20اتج العروس من جواهر القاموس للزبيدي-حتقيق جمموعة من احملققني -دار اهلداية.
 -21التاج واإلكليل للعبدري-دار الفكر-بريوت1398-م.
 -22التبصرة للخمي-حتقيق أمحد عبدالكرمي جنيب-وزارة الشؤون االسالمية-الطبعة
األوىل1432-ه2011-م
 -23تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق .لفخر الدين عثمان الزيلعي احلنفي ،دار الكتاب
اإلسالمي ،مطابع الفرزدق ،الطبعة األوىل .ç 1313
 -24حترير الفتاوى البن العراقي –حتقيق عبدالرمحن فهمي الزواوي-دار املنهاج –جدة-
اململكة العربية السعودية-الطبعة األوىل 1432ه2011-م
 -25حتفة الفقهاء للسمرقندي-دار الكتب العلمية-بريوت –لبنان-الطبعة الثانية
1414ه1994-م.
 -26حتفة احملتاج .البن امللقن ،حتقيق :عبدهللا اللحياين ،دار حراء.
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 -27التعليقة الكربى يف مسائل اخلالف على مذهب أمحد ،أليب يعلى-حتقيق جلنة من
املختصني -دار النوادر –الطبعة األوىل 1431-ه2010-م
 -28التفريع يف فقه اإلمام مالك ،البن اجلالب-حتقيق سيد كسروي حسن-دار الكتب
العلمية-بريوت-لبنان-الطبعة األوىل1428-ه2007-م
 -29تفسري البغوي (معامل التنزيل) .للبغوي ،حتقيق :حممد النمر وعثمان خريية وسليمان
احلرش ،دار طيبة.
 -30تفسري القرآن العظيم .أليب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي ،دار اجليل ،بريوت،
الطبعة الثانية 1990 - ç 1410م.
 -31التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري البن حجر-دار الكتب العلمية-
الطبعة األوىل1419،ه
 -32التلقني يف الفقه املالكي لعبد الوهاب البغدادي-حتقيق أيب أويس حممد بو خبزة-دار
الكتب العلمية-الطبعة األوىل1425-ه2004-م
 -33التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .أليب عمرو بن يوسف بن عبدالرب ،حققه:
مصطفى العلوي وحممد البكري 1967 - ç 1387م.
 -34هتذيب اللغة لألزهري اهلروي-حتقيق حممد عوض مرعب -دار احياء الرتاث العريب-
بريوت – الطبعة األوىل 2001-م
 -35التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن –حتقيق دار الفالح للبحث العلمي-دار
النوادر –دمشق-سوراي-الطبعة األوىل 1429ه2008-م
 -36الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين لألزهراملكتبة الثقافية –بريوت.
 -37جامع البيان للطربي-حتقيق أمحد حممد شاكر-مؤسسة الرسالة1420-ه2000-م

 -38اجلامع الصحيح لسنن الرتمذي .أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة ،حتقيق وشرح :أمحد
حممد شاكر ،مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر ،الطبعة الثانية 1978 - ç 1398م.

 -39اجلامع الصحيح .أليب عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري ،ترقيم :حممد فؤاد
عبدالباقي ،مراجعة :حمب الدين اخلطيب – قصي حمب الدين اخلطيب ،املطبعة السلفية.
 -40اجلامع ألحكام القرآن .أليب عبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت – لبنان1985 - ç 1405 ،م.
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 -41اجلوهرة النرية أليب بكر علي الزبيدي -املطبعة اخلريية –الطبعة األول1322ه
 -42حاشية الدسوقي على الشرح الكبري .حملمد بن عرفة الدسوقي ،وهبامشه الشرح املذكور
مع تقريرات العالمة احملقق سيدي الشيخ حممد عليش ،طبع بدار إحياء الكتب العربية.
 -43حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع .مجع :عبدالرمحن بن قاسم العاصمي النجدي،
الطبعة الثالثة 1405 ،هـ
 -44حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح للطحطاوي-املطبعة األمريية
ببوالق-مصر1318-ه
 -45حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد وهي حاشية علي الصعيدي
العدوي .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 -46حاشية رد احملتار .خلامتة احملققني حممد أمني الشهري ابن عابدين على الدر املختار،
شرح تنوير األبصار ،ويليه تكملة ابن عابدين لنجل املؤلف ،الطبعة الثانية - ç 1386
1966م ،دار الفكر.
 -47حاشيتا اإلمامني احملققني الشيخ شهاب الدين القليويب والشيخ عمرية على شرح
العالمة جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني .للشيخ حميي الدين النووي ،طبع مبطبعة
دار إحياء الكتب العربية.
 -48احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين .أليب احلسن
علي بن حممد بن حبيب املاوردي ،حتقيق :علي حممد معوض – عادل أمحد
عبداملوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 -49حواشي حتفة احملتاج بشرح املنهاج .للشرواين والعبادي ،مطبعة مصطفى حممد.
 -50اخلرشي على خمتصر سيدي خليل – وهبامشه حاشية الشيخ علي العدوي ،دار
صادر ،بريوت.
 -51الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية البن حجر -حتقيق عبدهللا هاشم اليماين –دار
املعرفة -بريوت
 -52درر احلكام شرح غرر األحكام ملال خسرو-دار إحياء الكتب العلمية.
 -53دليل الطالب لنيل املطالب ملرعي بن يوسف الكرمي –حتقيق الفاراييب-دار طيبة
للنشر والتوزيع –الرايض1425-ه2004-م
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 -54روضة الطالبني .أليب زكراي حيىي بن شرف النووي ،حتقيق :عادل أمحد عبداملوجود،
علي حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل - ç 1412
1992م.
 -55زاد املعاد يف هدي خري العباد .البن القيم اجلوزية ،مؤسسة الرسالة ،مكتبة املنار
اإلسالمية ،الطبعة السابعة والعشرين .ç 1415-
 -56سنن ابن ماجه .أليب عبدهللا حممد بن يزيد القزويين ،حققه ورقم كتبه :حممد فؤاد
عبدالباقي ،دار الفكر.
 -57سنن أيب داود .أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ،تعليق :عزت عبيد
الدعاسي وعادل السيد ،دار ابن حزم ،بريوت ،توزيع دار املغين ،الطبعة األوىل .ç 1418

 -58سنن البيهقي ويف ذيله اجلوهر النقي .جملس دائرة املعارف ابهلند.الطبعة األوىل .
 -59سنن الدارقطين .لعلي بن عمر الدارقطين ،خرج أحاديثه :شعيب األرنؤوط – حسن
شليب – حممد قرة بللي ،مؤسسة الرسالة.
 -60سنن النسائي .جلالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي ،اعتىن به وصنع
فهارسه :عبدالفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب ،الطبعة الثالثة
1988 - ç 1409م ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت – لبنان.
 -61شرح العالمة أمحد بن حممد الربنس الفاسي املعروف بزروق مع شرح العالمة قاسم بن
عيسى بن انجي التنوخي الغروي على مت الرسالة .لإلمام أيب حممد بن زيد القريواين،
دار الفكر1982 - ç 1402 ،م.
 -62الشرح الكبري على مت املقنع البن قدامة-دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع.
 -63شرح سنن أيب داود البن رسالن الرملي-حتقيق عدد من الباحثني-دار الفالح –
مصر-الطبعة األوىل 1437ه2016-م
 -64شرح صحيح البخاري البن بطال-مكتبة الرشد-الرايض.
 -65شرح صحيح مسلم لإلمام النووي .ليحىي بن شرف النووي ،راجعه :خليل امليس،
حققه :جلنة من العلماء إبشراف الناشر :دار القلم ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل
1987 - ç 1407م.
 -66شرح عمدة الفقه البن جربين
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 -67شرح منتهى اإلرادات دقائق أويل النهى لشرح املنتهى .ملنصور بن يونس بن إدريس
البهويت ،حتقيق :عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة.
 -68صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان الفارسي .حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة
الرسالة.
 -69صحيح ابن خزمية البن خزمية-حتقيق األعظمي-املكتب اإلسالمي – الطبعة الثالثة -
1424ه

 -70صحيح مسلم .أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ،دار األفكار ،بريوت.
 -71العدة شرح العمدة .لبهاء الدين عبدالرمحن بن إبراهيم املقدسي،حتقيق :صالح
عويضة ،الطبعة الثانية1426-ه2005-م.

 -72العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري .أليب القاسم عبدالكرمي الرافعي القزويين الشافعي،
حتقيق :علي حممد معوض – عادل أمحد عبداملوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

 -73عمدة القاري شرح صحيح البخاري .للعيين ،صححه :عبدهللا حممود حممد عمر ،دار
الكتب العلمية.
 -74العمدة البن قدامة –حتقيق أمحد حممد عزوز –املكتبة العصرية 1425-ه2004-م
 -75عون املعبود شرح سنن أيب داود مع شرح ابن قيم اجلوزية .املكتبة السلفية.
 -76غاية املنتهى يف مجع االقناع واملنتهى ملرعي بن يوسف الكرمي-
 -77فتح الباري شرح صحيح البخاري .ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ،قام بشرحه
وحتقيقه :حميي الدين اخلطيب ،ترقيم :حممد فؤاد عبدالباقي ،راجعه :قصي حمب الدين
اخلطيب ،دار الراين للرتاث ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1986 - ç 1407م.
 -78فتح القدير لكمال الدين حممد بن اهلمام ،على اهلداية شرح بداية املبتدي .لربهان
الدين علي بن أيب بكر املرغيناين ،ومعه شرح العناية على اهلداية حملمد بن حممود البابرين،
ومعه حاشية احملقق سعد هللا بن عيسى املفيت الشهري بسعدي حليب ،وبسعدي أفندي،
دار الفكر ،بريوت – لبنان.
 -79الفتح الرابين للساعايت-دار إحياء الرتاث – الطبعة الثانية.
 -80فتح املنعم شرح صحيح مسلم ملوسى شاهني-دار الشروق -الطبعة األوىل.
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 -81فتح الودود يف شرح سنن أيب داود للسندي-حتقيق حممد زكي اخلويل-مكتبة لينة –
دمنهور-مصر .مكتبة أضواء املنار –املدينة املنورة-اململكة العربية السعودية-الطبعة األوىل
1431ه2010-م -82الفروع .لشمس الدين املقدسي أيب عبدهللا حممد بن مفلح ،ويليه :تصحيح الفروع
أليب احلسن علي بن سليمان املرداوي ،راجعه :عبدالستار أمحد فراج ،عامل الكتب،
الطبعة الرابعة 1985 - ç 1405م.
 -83الفواكه الدواين على رسالة أيب زيد القريواين .ألمحد بن غنيم النفراوي املالكي ،دار
الفكر ،بريوت – لبنان.
 -84فيض الباري على صحيح البخاري للكشمريي-حتقيق حممد بدر عامل –دار الكتب
العلمية-بريوت –لبنان-الطبعة األوىل1426-ه2005-م
 -85القوانني الفقهية أليب القاسم ابن اجلزي.
 -86الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل .أليب حممد موفق الدين عبدهللا بن قدامة
املقدسي ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة اخلامسة - ç 1408
1988م.
 -87الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي .أليب عمر يوسف بن عبدهللا بن حممد بن عبدالرب
النمري القرطيب ،حتقيق :حممد حممد أمحد ولد ماديك املوريتاين ،مكتبة الرايض احلديثة،
الرايض – البطحاء ،الطبعة األوىل 1978 - ç 1398م.
 -88كشاف القناع عن مت اإلقناع .ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت ،راجعه وعلق
عليه :هالل مصيلحي مصطفى هالل ،دار الفكر.
 -89كشف املخدرات والرايض املزهرات لشرح أخصر املختصرات للبعلي-الطبعة األوىل
1423ه2002-م -90الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم للهرري-دار املنهاج-دار طوق النجاة-الطبعة
األوىل 2009-1430م
 -91اللباب يف شرح الكتاب -للغنيمي-حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد-املكتبة
العلمية –بريوت-لبنان
 -92لسان العرب .جلمال الدين حممد بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت.
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 -93املبدع يف شرح املقنع .أليب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبدهللا بن مفلح ،دار عامل
الكتب ،الرايض2003 - ç 1423 ،م.
 -94املبسوط .لشمس الدين السرخسي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان- ç 1409 ،
1989م.
 -95جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر لشيخي زاده-دار إحياء الرتاث العريب.
 -96اجملموع شرح املهذب .أليب زكراي حمي الدين شرف النووي ،دار الفكر.
 -97جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية .مجع وترتيب :عبدالرمحن بن حممد بن
قاسم ،وساعده ابنه حممد ،إشراف الرائسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني.
 -98احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .لإلمام جمد الدين أيب الربكات،
ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر جملد الدين ابن تيمية لشمس الدين بن
مفلح املقدسي ،دار الكتاب العريب ،بريوت.
 -99احمللى .البن حزم ،إدارة الطباعة املنريية.
 -100احمليط الربهاين يف الفقه النعماين أليب املعايل حممود بن مازة-حتقيق سامي اجلندي-
دار الكتب العلمية-بريوت –لبنان –الطبعة األوىل1424-ه2004-م
 -101خمتار الصحاح للرازي حتقيق يوسف الشيخ حممد-املكتبة العصرية –
بريوت1420،ه1999-م.
 -102املدونة الكربى .لإلمام مالك بن أنس األصبحي ،ومعها مقدمات ابن رشد أليب
الوليد حممد بن أمحد بن رشد ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 -103مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للمباركفوري-إدارة البحوث العلمية والدعوة
واالفتاء-اجلامعة السلفية-اهلند-الطبعة الثالثة1404-ه1984-م
 -104املسالك يف شرح موطأ مالك البن العريب-علق عليه حممدوعائشة السليمان-دار
الغرب اإلسالمي-الطبعة األوىل 1428ه2007-م
 -105املستدرك على الصحيحني .للحاكم ،دار احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع.
 -106مسند اإلمام أمحد -حتقيق شعيب االرنؤوط وآخرون-مؤسسة الرسالة -الطبعة
الثانية 1420-ه
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 -107مصنف عبد الرزاق .أليب بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين ،حتقيق :حبيب الرمحن
األعظمي ،املكتب اإلسالمي.
 -108املصنف .البن أيب شيبة ،حققه :عبداخلالق األفغاين ،الطبعة الثانية ،الدار السلفية.
 -109مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى للرحيباين-املكتب اإلسالمي1415-ه-
1994م.
 -110املطلع على ألفاظ املقنع للبعلي-حتقيق حممود األرانوؤط-ايسني حممود اخلطيب-
مكتبة السوادي –الطبعة األوىل 1423-ه2003-م
 -111معامل السنن .للخطايب ،صححه :حممد راغب الطباخ ،الطبعة األوىل.
 -112معجم البلدان .البن ايقوت احلموي ،دار صادر – بريوت.
 -113املعجم الوسيط – جممع اللغة العربية ابلقاهرة (إبراهيم مصطفى – محد الزايت –
حامد عبدالقادر – حممد النجار) ،دار الدعوة.
 -114املعونة على مذهب عامل املدينة .أليب حممد عبدالوهاب بن علي بن نصر املالكي ،حتقيق:
حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.

 -115مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج .حملمد الشربيين اخلطيب على مت
املنهاج أليب زكراي حيىي بن شرف النووي ،طبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب
احلليب وأوالده مبصر.
 -116املغين .ملوفق الدين أيب حممد عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي
الدمشقي الصاحلي احلنبلي ،حتقيق :عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ،د .عبدالفتاح حممد
احللو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة.
 -117املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ألمحدالقرطيب-دار ابن كثري –دمشق-
بريوت ،الطبعة األوىل.
 -118مقاييس اللغة .أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،حتقيق :عبدالسالم حممد
هارون ،دار الفكر.
 -119ملتقى األحبر ،للحليب -حتقيق خليل عمران املنصور-دار الكتب العلمية –بريوت
–لبنان1419-ه1998-م
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 -120مناسك احلج والعمرة ،للشنقيطي –دار روضة الصغري -الرايض-الطبعة األوىل -
1413ه1993-م
 -121املنة الكربى شرح وختريج السنن الصغرى لألعظمي-مكتبة الرشد -الرايض –
السعودية1422 -ه2001-م.
 -122منة املنعم يف شرح صحيح مسلم ،للمباركفوري-دار السالم –الرايض –اململكة
العربية السعودية-الطبعة األوىل 1420ه1999-م.
 -123منتهى اإلرادات مع حاشية املنتهى للفتوحي-حتقيق عبدهللا الرتكي -مؤسسة
الرسالة.
 -124مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل .أليب عبدهللا حممد بن حممد بن عبدالرمحن
املغريب املعروف ابحلطاب ،ضبطه وخرج أحاديثه :زكراي عمريات ،دار عامل الكتب.
 -125موطأ مالك .حتقيق :جمد مصطفى األعظمى.
 -126النتف يف الفتاوى للسغدي-حتقيق صالح الدين الناهي-دار الفرقان –مؤسسة
الرسالة –الطبعة الثانية1404-ه1984-م
 -127النجم الوهاج يف شرح املنهاج -للدمريي-دار املنهاج –جدة-الطبعة األوىل -
1425ه2004-م
 -128نصب الراية ألحاديث اهلداية .للزيلعي مع حاشية بغية األملعي ،مؤسسة الراين.
 -129هناية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي .لشمس الدين
حممد بن أيب العباس الرملي الشهري ابلشافعي الصغري ،دار الفكر – بريوت ،الطبعة
األخرية 1984 - ç 1404م.
 -130النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري-حتقيق طاهر الزاوي وحممود الطناحي-
املكتبة العلمية-بريوت1399،ه.
 -131النهر الفائق شرح كنز الدقائق البن جنيم-حتقيق أمحد عزو عناية -دار الكتب
العلمية –بريوت –لبنان-الطبعة األوىل 1422-ه.
 -132نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار .حملمد بن علي
الشوكاين ،مكتبة الرتاث ،القاهرة.
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حكم شراء اإلعجابات " "Likesبوسائل التواصل االجتماعي في
الفقه اإلسالمي

د .حمزة عبد الكريم حماد
قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية– كلية القانون
جامعة اإلمارات العربية المتحدة

حكم شراء اإلعجابات ""Likes
بوسائل التواصل االجتماعي في الفقه اإلسالمي
د .حمزة عبد الكريم حماد
قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية – كلية القانون
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ تقديم البحث 1442 /4 /7 :هـ تاريخ قبول البحث 1442 /6 /18 :هـ

ملخص الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل الوقوف على احلكم الفقهي ملسألة شراء اإلعجاابت " "likesيف
مواقع التواصل االجتماعي ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي بوصف الظاهرة كما هي
يف الواقع العملي مث املنهج الفقهي املقارن للوقوف على احلكم الفقهي هلا .وقد انتهت إىل أن
هذا الشراء ينقسم إىل صورتني؛ األوىل :االتفاق مع إحدى الشركات أو األشخاص لإلعالن
والرتويج للصفحة أو احلساب أو املنشور كي يصل عدد اإلعجاابت إىل حد معني مقابل
مبلغ حمدد معلوم ،وخلصت الدراسة إىل أن حكم هذه الصورة اجلواز؛ خترجياً على عقد
اجلعالة .أما الصورة الثانية فهي الشراء ممن يستخدم بعض الربامج اإللكرتونية لزايدة عدد
اإلعجاابت بشكل إليكرتوين ومهي بصورة ال تعرب عن إعجاابت حقيقية من مستخدمني
ح قيقني ،وخلصت الدراسة إىل حترمي هذه الصورة ملا فيها من الغش والكذب .أما شبهة جواز
الشراء أبنه كذب ال يرتتب عليه ضرر ،فقد انتهت الدراسة إىل ترجيح القول أبن الكذب حمرم
وال يباح إال للضرورة ،واملسألة قيد البحث ال تنطبق عليها حالة الضرورة وال احلاجة؛ لذا
فيبقى شراء اإلعجاابت الومهية "املكذوبة" حمرم.
الكلمات املفتاحية :شراء اإلعجاابت ،مواقع التواصل االجتماعي ،الفقه اإلسالمي.

Ruling on Buying "Likes" On Social Media in Islamic Jurisprudence
Dr. Hamza Abed Al-Karim Hammad
Department of Sharia and Islamic Studies - College of Law
United Arab Emirates University
Abstract :
This study aims to know Ruling on Buying "Likes" On Social Media in
Islamic Jurisprudence. The study used the descriptive approach to describe the
phenomenon as it is in practical reality, then the comparative jurisprudential
approach to know the jurisprudential ruling on it.
It concluded that this purchase is divided into two forms: First: Agreement
with a company or person to advertise and promote the page, account, or post for
the number of likes to reach a certain limit for a specific, known amount. As
for the second way; it uses some electronic programs to increase the number of
likes in a fake electronic form in a way that does not express real likes from real
users. The study concluded that this way is forbidden because it contains fraud
and lies. As for the suspicion that the purchase in the second form is a lie that
does not cause harm, the study concluded that it is more likely to say that lying is
forbidden and is only permissible for necessity. Therefore, buying fake "false"
likes remains forbidden.

key words: Buying Likes, Social Media, Islamic Jurisprudence.

مقدمة:

غلبت الصبغة اإللكرتونية على هذا الزمن ،فغدت املعامالت يف كثري من
البالد تنجز إليكرتونياً ،وغدت مواقع التواصل االجتماعي رائجة أمّيا رواج بني
الناس إذ قلما جتد شخصاً ليس له حساب يف إحداها ،ينشر فيها أخباره
وآراءه ومناسباته ،وقد ارتبط هبذه املنشورات والصفحات إبداء اإلعجاب
"الاليك" به ،وقد ظهرت يف الفرتة األخرية ظاهرة شراء اإلعجاابت وبيعها،
إذ يسعى البعض إىل اإلكثار من اإلعجاابت على صفحته ومنشوراته،
ألسباب نفسية أو جتارية ،وقد ظهرت بعض الشركات اليت تعمل خصيصاً يف
هذا اجملال؛ إذ إهنا حتدد األسعار لبيع تلك اإلعجاابت؛ فعلى سبيل املثال
بيع اإلعجاابت للفيس بوك كل  1000اليك بسعر  ،$5.99 :وكل
 5000اليك بسعر ،$29.90 :وكل  10,000اليك بسعر،$58.99 :
()1
أما سعر اخلمسني ألف اليك فهو.$289 :
مشكلة الدراسة:

يف ضوء ما سبق؛ تظهر إشكالية هذه الدراسة يف الوقوف على األسباب
الكامنة وراء شراء اإلعجاابت مث املعاجلة الفقهية حلكم شراء اإلعجاابت.

( )1انظرhttp://www.5star-host.net/buy-facebook-likes.php :
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أهداف الدراسة:

تروم هذه الدراسة حتقيق األهداف اآلتية:

• حتليل ماهية وسائل التواصل االجتماعي ،وتعليل أسباب اإلقبال على
شراء اإلعجاابت.
• بيان احلكم الفقهي يف مسألة االتفاق بني طالب الشراء وإحدى الشركات
أو األشخاص لإلعالن والرتويج للصفحة أو احلساب أو املنشور كي
يصل عدد اإلعجاابت إىل حد معني مقابل مبلغ حمدد معلوم ،وأتصيله
وخترجيه فقهاً.

• بيان احلكم الفقهي يف مسألة الشراء ممن يستخدم بعض الربامج
اإللكرتونية لزايدة عدد اإلعجاابت بشكل إليكرتوين ومهي بصورة ال تعرب
عن إعجاابت حقيقية من مستخدمني حقيقني.
• نقد شبهة إابحة شراء اإلعجاابت الومهية املكذوبة بكون هذا الفعل ال
يرتتب عليه ضرر أبحد.
أسئلة الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة على األسئلة اآلتية:
▪ ما ماهية وسائل التواصل االجتماعي؟ وما أسباب اإلقبال على شراء
اإلعجاابت؟
▪ ما احلكم الفقهي يف حالة االتفاق بني طالب الشراء وإحدى الشركات أو
األشخاص لإلعالن والرتويج للصفحة أو احلساب أو املنشور كي يصل
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عدد اإلعجاابت إىل حد معني مقابل مبلغ حمدد معلوم؟ وما أتصيله
وخترجيه فقهاً؟
▪ ما احلكم الفقهي يف مسألة الشراء ممن يستخدم بعض الربامج اإللكرتونية
لزايدة عدد اإلعجاابت بشكل إليكرتوين ومهي بصورة ال تعرب عن
إعجاابت حقيقية من مستخدمني حقيقني؟
▪ هل يصح االعتماد على عدم ترتب الضرر إلابحة شراء اإلعجاابت ممن
يستخدم بعض الربامج اإللكرتونية لزايدة عدد اإلعجاابت بشكل
إليكرتوين ومهي؟

أمهية الدراسة:
تظهر أمهية هذه الدراسة يف الشق العملي هلا إذ إهنا تسعى للوقوف على
احلكم الفقهي للمسألة املطروحة ،إذ مل يقف الباحث على دراسة متكاملة يف
هذا الباب ،فضالً عن إثراء املكتبة الفقهية بدراسات متخصصة يف موضوع
النوازل عموماً ،واألحكام الفقهية املتعلقة مبواقع التواصل االجتماعي
خصوصاً.
منهج الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على املنهج الوصفي وذلك بوصف الظاهرة كما هي
يف الواقع ،مث معاجلتها من الناحية الفقهية وفق املنهج الفقهي املقارن.
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الدراسات السابقة:

وقف الباحث على عدد من الدراسات العلمية احملكمة ذات الصلة
ابملوضوع؛ هي:
• دراسة سلطان اهلامشي ،املعنونة بـ :األحكام الفقهية املتعلقة مبواقع التواصل
االجتماعي )1(،جاء العنوان عاماً بيد أن املوضوعات اليت تنالتها احنصرت
يف :انتحال شخصية الغري عرب مواقع التواصل االجتماعي وجتارة بيع
املتابعني؛ وبشكل تفصيل فقد تكونت هذه الورقة البحثية من أربعة
مباحث؛ جاء املبحث األول للتعريف مبواقع التواصل االجتماعي
وأنواعها ،وخصص املبحث الثاين :النتحال شخصية الغري يف مواقع
التواصل االجتماعي وتناول فيه :انتحال شخصية حقيقة :حكمه
وعقوبته ،وانتحال األمساء واأللقاب والصور املستعارة ،وانتحال العالمات
التجارية ،أما املبحث الثالث فقد تناول جتارة بيع املتابعني :مفهومها
وفوائدها وحكمها ،وجاء املبحث الرابع واألخري لعرض بعض الضوابط
الفقهية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
• دراسة دعاء عمر كتانة ،املوسومة بـ :وسائل التواصل االجتماعي وأثرها
على األسرة ،دراسة فقهية )2(،تكونت هذه الدراسة من ثالثة فصول؛
خصص الفصل األول لبيان مفهوم وسائل االتصال وصورها ،أما الفصل
( )1حبث منشور يف :اجمللة العاملية للتسويق اإلسالمي ،جملد ،5 :عدد ،1 :شباط2016 ،م،
صص.32-17 :
( )2رسالة ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني2015 ،م.
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الثاين فقد تناول وسائل التواصل املعاصرة من حيث :املفهوم والنشأة
واألنواع ودوافع االستخدام وآاثره ،يف حني جاء صلب الدراسة يف
الفصل الثالث الذي متركز حول األحكام الشرعية املتعلقة ابستخدام
وسائل التواصل االجتماعي؛ إذ تطرقت الدراسة فيه إىل أحكام جمموعة
مسائل تتم عرب وسائل التواصل االجتماعي؛ هي :حكم إنشاء
الصداقات ،وحكم التعارف من أجل الزواج ،وكذلك حكم إفشاء
األسرار الزوجية ،وحكم إهدار الوقت ،مث حكم إجراء الزواج والطالق،
إضافة على حكم النظر لألجنبية واخللوة هبا ،فضالً عن حكم مشاهدة
األفالم اإلابحية ،وانتهاء حبكم إثبات جرّية الزن عرب وسائل التواصل
االجتماعي.
• دراسة شاهه نهي العالطي ،املعنونة بـ :األحكام الفقهية املتعلقة ابلسياسة
الشرعية يف وسائل التواصل االجتماعي )1(،تكونت هذه الدراسة من
مقدمة وثالثة فصول ،أما الفصل األول منها :فقد خصص للتمهيد
للدراسة ابلتعريف ابلسياسة الشرعية ومواقع التواصل االجتماعي ،ماهيتها
ونشأهتا وتطورها .يف حني خصص الفصل الثاين للسياسة الشرعية يف
التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي ،إذ تطرق إىل أحكام التعامل
مع وسائل التواصل االجتماعي من حيث املواقع اجلائز استخدامها
وأحكام االستخدام ،والقواعد والضوابط الشرعية للتعمل مع مواقع
( )1رسالة ماجستري ،جامعة آل البيت ،األردن2017 ،م.
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التواصل االجتماعي ،وخصص الفصل األخري لعرض اآلاثر اإلجيابية
والسلبية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
• دراسة الزبري معتوق وعبد القادر مهاوات ،املعنونة بـ :أثر شبكات التواصل
االجتماعي احلديثة على العالقات األسرية وأحكامها الفقهية )1(،جاءت
هذه الدراسة يف ثالثة مطالب؛ املطلب التمهيدي :خصص لبيان مفهوم
شبكات التواصل االجتماعي احلديثة وعرض أنواعها ،مث املطلب األول
الذي تناول أثر شبكات التواصل االجتماعي احلديثة على العالقات
األسرية :اآلاثر اإلجيابية والسلبية ،مث املطلب الثاين الذي حتدث عن
األحكام الفقهية املتعلقة بشبكات التواصل االجتماعي ،وخصص
احلديث فيه على ما له عالقة مبجال األسرة؛ مثل :حكم إنشاء الصداقة
بني الذكر واألنثى ،وحكم التعارف ألجل الزواج ،وحكم إجراء عقد
الزواج والطالق ،وحكم حكم إفشاء أسرار الزوجية.
***

( )1حبث مقدم يف امللتقى الدويل الثاين :املستجدات الفقهية يف أحكام األسرة ،جامعة الوادي،
اجلزائر2018/10/25-24 ،م ،صص .1394 - 1371
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تعليق الباحث على الدراسات السابقة

من خالل اطالع الباحث على هذه الدراسات ،فقد خلص إىل عدم حبث
املسألة املطروحة يف أي منها؛ إذ إن دراسة شاهه العالطي تناولت -يف
موضوع األحكام الفقهية -التطبيقات الفقهية اجلائزة الستخدام شبكات
التواصل االجتماعي ،وحتدثت فيه عن :حكم الدعوة إىل هللا تعاىل،
وحكم إنشاء الصداقات ،وحكم إجراء عقد الزواج وحكم الطالق عرب
وسائل التواصل احلديثة .مث تناولت حكم املواقع اليت تعارض أحكام
الشريعة ،وحتدثت عن حكم إنشاء الصداقات احملرمة ،وحكم إهدار
الوقت عرب وسائل التواصل االجتماعي .أما دراسة الزبري معتوق وعبد
القادر مهاوات ،وكذلك دراسة دعاء عمر كتانة فقد ركزات على أثر مواقع
التواصل االجتماعي يف العالقات األسرية واألحكام الفقهية ذات الصلة
هبذا املوضوع ،كإجراء الزواج والطالق عرب وسائل التواصل االجتامعي،
وإقامات الصداقات بني اجلنسني عرب مواقع التواصل االجتماعي.
وخبصوص دراسة سلطان اهلامشي فهي وإن تشاهبت جزئياً مع الدراسة
املطروحة يف العنوان ،بيد أن مسألة حكم شراء اإلعجاابت مل تتناوله
دراسة اهلامشي.
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خطة الدراسة

يف ضوء ما سبق؛ فقد تكونت هذه الدراسة من ثالثة مباحث؛ هي:
املبحث األول :مدخل تعريفي مباهية وسائل التواصل االجتماعي وشراء
اإلعجاابت.
املبحث الثاين :الصورة األوىل لشراء اإلعجاابت وحكمها.
املبحث الثالث :الصورة الثانية لشراء اإلعجاابت وحكمها.
إضافة إىل مقدمة وخامتة تضمن أبرز النتائج والتوصيات.
***
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املبحث األول :مدخل تعريفي مباهية وسائل التواصل االجتماعي وشراء
اإلعجاابت
املطلب األول :ماهية وسائل التواصل االجتماعي وأشهر مواقعها
هي منظومة من املواقع اإللكرتونية تتيح التواصل بني األفراد املستخدمني
هلا ،وتسمح هلم إبنشاء ملفات خاصة تضم أعضاء آخرين ومستخدمني
يسمح هلم ابلتواصل املباشر والنشر والتفاعل ومشاركة احملتوى (الرسائل
()1
والصور واملقاطع الصوتية واملصورة).
ومن أشهر هذه املواقع:
 "الفيس بوك" " "Facebookشبكة تواصل اجتماعية جمانية منتشرة علىاإلنرتنت تسمح للمستخدمني إبنشاء متصفحات أو صفحات شخصية
وحتميل الصور والفيديو وإرسال الرسائل إىل العائلة والزمالء ،ويعد من
أبرز مواقع التواصل االجتماعي فهو أكثر من ساهم يف نشر هذه الثقافة
بني الناس من خمتلف الطبقات واالجتاهات واألداين حول العامل ،وقد
أسس هذا املوقع مارك زاكيريج سنة 2004م لغرض التواصل بني الطلبة
يف جامعة هارفرد األمريكية مث انتشر استخدامه بني طلبة اجلامعات
األخرى يف أمريكيا وبريطانيا وكندا ليتطور املوقع من جمرد إلبراز الذات
والصور الشخصية إىل موقع متخصص ترعاه شركة فيس بوك ،مث حتول
املوقع إىل قناة تواصل بني اجملتمعات اإللكرتونية ومنرباً لعرض العديد من
( )1انظر :قمحية ،الفيسبوك حتت اجملهر ،ص .23مطالقة والعمري ،أثر مواقع التواصل االجتماعي
على العالقات األسرية ،ص .267لكحل وزايدي ،أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف
العالقات األسرية ،ص.36
جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء األول)

259

األفكار ،وكذلك أصبح قناة تواصل تسويقية تعتمد عليها العديد من
الشركات ،وقد انتقل "فيس بوك" من موقع اجتماعي إىل موقع تواصل
متعدد األغراض ،ويقدر عدد املراتدين "للفيس بوك" شهرايً بنحو ملياري
()1
مستخدم حول العامل.
 صوت العصفور "تويرت " :"Twitterموقع اجتماعي يقدم خدمة تدوينمصغر حبد أقصى  140حرفاً للرسالة الواحدة ،وقد ظهر املوقع يف أوائل
2006م كمشروع تطوير حبثي أجرته شركة  Obiousاألمريكية ،مث أطلقته
الشركة رمسياً للمستخدمني ،ويعد تويرت هذه األايم مصدراً معتمداً
()2
للتصرحيات الرمسية.
 اليويتيوب :من أوائل االستخدامات ملواقع التواصل االجتماعي ،يسمحاملوقع بتحميل وتنزيل ومشاركة األفالم بشكل عام وجماين ،وقد أتسس يف
فرباير 2005م من قِبل تشاد هرييل وستيف تشني وجاود كرمي يف مدينة
كاليفورينا ،ويضم املوقع اليوم مليارات األفالم القصرية ،وقد أصبح اليوم
موقعاً رئيساً للفنانني واهلواة وغريهم لبث مقاطع األفالم اخلاصة هبم أو
بث منتجات للعامة ،وكذلك تستخدمه اجلامعات لبث برامج التوعية أو
()3
احلصص اإللكرتونية.
( )1انظر :قمحية ،الفيسبوك حتت اجملهر ،ص .25-24املقدادي ،ثورة الشبكات االجتماعية،
ص .35-34املري ،أتثري التوتري على طبيعة عمل عينة قصدية من اإلعالميني ،ص.31
( )2انظر :املقدادي ،ثورة الشبكات االجتماعية ،ص .38املري ،أتثري التوتري على طبيعة عمل عينة
قصدية من اإلعالميني ،ص.31
( )3انظر :املقدادي ،ثورة الشبكات االجتماعية ،ص.44-43
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املطلب الثاين :أسباب شراء اإلعجاابت

ّيكن أن يعزى سبب اإلقبال على شراء اإلعجاابت إىل أمرين؛ أوهلما
السبب النفسي :فقد يلجأ البعض إىل شراء اإلعجاابت إشباعاً حلاجة نفسية
لديه؛ فقد يكون ذاك الشخص غري حمبوب يف جمتمعه؛ لذا يلجأ للعامل
االفرتاضي لتعويض هذا النقص ،وقد يرغب أحدهم ابلتباهي والتعايل فيقوم
بشراء اإلعجاابت إشباعاً لغروره وتعاليه وتباهيه أبن لديه قاعدة مجاهريية من
خالل اإلعجاابت اليت تناهلا صفحته أو منشوره.
أما السبب الثاين؛ فهو السبب املادي :يستهدف البعض شراء
اإلعجاابت ومجعها بغية الوصول إىل املال ،وذلك من خالل العرض على
الشركات أبصنافها أبن لديه عدد اإلعجاابت على منشوراته وصفحاته وصل
إىل حد كبري مما يدفع تلك الشركة إىل دفع مبلغ مايل له ليعلن عنها عرب
()1
صفحته.
( )1انظر:
• http://techn0post.blogspot.com/2016/09/blogpost_4.html
• https://aitnews.com/2015/05/07/%D8%AF%D9%84%D9%
8A%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7/
• https://www.youtube.com/watch?v=CzGq2q63ZMU
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املبحث الثاين :الصورة األوىل لشراء اإلعجاابت وحكمها

الصورة األوىل :االتفاق مع إحدى الشركات أو األشخاص لإلعالن
والرتويج للصفحة أو احلساب أو املنشور كي يصل عدد اإلعجاابت إىل حد
معني مقابل مبلغ حمدد معلوم.
يف ضوء التحليل الفقهي هلذه الصورة فإن أقرب عقد فقهي ينطبق عليها
هو عقد اجلعالة( )1ال اإلجارة؛ إذ إن استحقاق املال يف اجلعالة ال يتم إال
بتمام العمل وهو الغاية هنا وذلك بوصول عدد اإلعجاابت إىل عدد معني
متفق عليه ،وال يُستحق العوض إذا مل يصل العدد إىل ما هو متفق عليه ،أما
يف اإلجارة فتتحقق املنفعة لألجري جبزء من العمل ،إضافة إىل كون اجلعالة
عقد حيتمل الغرر ،وجتوز جهالة العمل؛ فالعمل فيها قد يكون معلوماً ،أو
جمهوالً غري معلوم ،كحفر بئر حىت خروج املاء ،خبالف اإلجارة ،والنتيجة يف
املسألة مرتبطة ابلوصول إىل عدد معني من اإلعجاابت بصرف النظر عن
العمل الذي سيوصل لذلك ،وتصح جهالة املدة يف اجلعالة إذ إهنا مرتبطة
• https://www.social-promoter.com/instagram/likes
( )1اجلعالة هي :أن جيعل اإلنسان لغريه ُجعالً أو أجراً معلوماً ملن يقوم بعمل ما دون حتديد أجل
له ،وال يستحق األجر إال بتمام العمل .مثمة تعريفات متعددة للفقهاء يف تعريف اجلعالة ،مدارها
ما ذكره الباحث .للتفصيل انظر :عليش ،منح اجلليل ،ج ،8ص .58اخلرشي ،شرح خمتصر
خليل ،ج ،7ص .59ابن عرفة ،املختصر الفقهي ،ج ،8ص .345اخلطيب الشربيين ،مغين
احملتاج ،ج ،3ص .617ابن حجر اهليتمي ،حتفة احملتاج ،ج ،6ص .363الرملي ،هناية احملتاج،
ج ،5ص .465البعلي ،املطلع على ألفاظ املقنع ،ص .340ابن مفلح ،املبدع يف شرح املقنع،
ج ،5ص.113
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بغاية مفادها إجناز عمل حمدد ال بوقت ،أما يف اإلجارة فال بد من أن يكون
العمل فيها معلوماً ،واملدة معلومة ،وجتدر اإلشارة إىل أن اجلعل "املبلغ املايل"
ال يستحق إال بتمام العمل يف اجلعالة ،وإن اشرتط تعجيله؛ فسدت
()1
اجلعالة.
حكم اجلعالة
اختلف الفقهاء يف حكم اجلعالة على قولني:

القول األول :اجلواز؛ إذ ذهب مجهور الفقهاء من املالكية
والشافعية( )3واحلنابلة( )4إىل ذلك؛ مستدلني على جوازها ابلكتاب والسنة
واملعقول.
ِ
اع الْملِ ِ
ك َولِ َمن َجاءَ بِِه ِِحْ ُل بَعِ ٍري
 من الكتاب قوله " :ïقَالُوا نَـ ْفق ُد ُص َو َ َ
َوأ ََن بِِه َز ِعيم )5("،ففي اآلية دليل على جواز اجلعل إذ إنه أجيز للضرورة؛
()2

( )1انظر :احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج ،5ص .452ابن رشد ،بداية اجملتهد ،ج ،4ص .20املواق،
التاج واإلكليل ،ج ،7ص .595ابن جزي ،القوانني الفقهية ،ص .462-461اخلطيب
الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،3ص .618ابن حجر اهليتمي ،ج ،6ص .363ابن قدامة ،املغين،
ج ،6ص .96السيوطي ،مطالب أويل النهى ،ج ،4ص .208البهوت ،دقائق أويل النهى،
ج ،2ص .373الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،4ص .786اخلن والبغا والشرجبي ،الفقه
املنهجي ،ج ،6ص.166
( )2انظر :اخلرشي ،شرح خمتصر خليل ،ج ،7ص .59ابن رشد ،بداية اجملتهد ،ج ،4ص.20
احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج ،5ص .452عليش ،منح اجلليل ،ج.67 ،8
( )3انظر :اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،3ص .617الرملي ،هناية احملتاج ،ج ،5ص.465
( )4انظر :البهوت ،دقائق أويل النهى ،ج ،2ص .372ابن قدامة ،املغين ،ج ،6ص.96
( )5سورة يوسف ،آية.72 :
جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء األول)

263

فيجوز فيه من اجلهالة ما ال جيوز يف غريه ،وشأن اجلعل أن يكون أحد
الطرفني معلوماً واآلخر جمهوال للضرورة إليه ،وِحل البعري كان معيناً معلوماً
عندهم كالوسق؛( )1فصح ضمانه )2(،واآلية وإن كانت يف شرع من قبلنا،
بيد أنه ورد لدينا يف السنة النبوية تقرير هلا.
 أما من السنة :فعن أَِِب سعِ ٍال :انْطَلَ َق نَـ َفر ِم ْن أ ْ ِ ِ
َّب
يد  ،¢قَ َ
َ
َص َحاب الن ِم
‘ ِيف س ْفرٍة سافَـروها ،ح َّىت نَـزلُوا علَى ح ٍي ِمن أ ِ
العَر ِب،
َ َ َ َُ َ َ َ َم ْ ْ
َحيَاء َ
ِ
ك احلَ ِمي ،فَ َس َع ْوا لَهُ بِ ُك ِمل
وه ْم ،فَـلُ ِد َ
غ َسيِم ُد َذل َ
وه ْم فَأَبَـ ْوا أَ ْن يُ َ
استَ َ
ضيِم ُف ُ
ضافُ ُ
فَ ْ
ِ
ٍ
الره َ َّ ِ
ين نـََزلُوا،
َش ْيء الَ يَـْنـ َفعُهُ َش ْيء ،فَـ َق َال بَـ ْع ُ
ض ُه ْم :لَ ْو أَتَـْيـتُ ْم َه ُؤالَء َّ ْ
ط ا لذ َ
لَعلَّه أَ ْن ي ُكو َن ِعْن َد بـع ِ
ط إِ َّن
الرْه ُ
ض ِه ْم َش ْيء ،فَأَتَـ ْوُه ْم ،فَـ َقالُواَ :اي أَيـُّ َها َّ
َْ
َُ َ
ٍ
ِ
َح ٍد ِمْن ُك ْم ِم ْن
َسيِم َد َن لُ ِد َ
غَ ،و َس َعْيـنَا لَهُ بِ ُك ِمل َش ْيء الَ يَـْنـ َفعُهُ ،فَـ َه ْل عْن َد أ َ
اّلل إِِين َألَرقِي ،ولَ ِكن و َِّ ِ
ِ
ض ْفنَا ُك ْم
َش ْي ٍء؟ فَـ َق َ
استَ َ
ال بَـ ْع ُ
اّلل لََقد ْ
ض ُه ْم :نَـ َع ْمَ ،و َّ م ْ َ ْ َ
ٍ
وه ْم َعلَى
ضيِم ُف َ
فَـلَ ْم تُ َ
صا َحلُ ُ
ون ،فَ َما أ ََن بَِراق لَ ُك ْم َح َّىت َْجت َعلُوا لَنَا ُج ْع ًال ،فَ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ّلل ر ِب ِ
ني؛
العالَم َ
قَطي ٍع م َن الغَنَ ِم ،فَانْطَلَ َق يَـْتف ُل َعلَْيهَ ،ويَـ ْقَرأُ :احلَ ْم ُد َّ َ م َ
ال :فَأ َْوفَـ ْوُه ْم ُج ْعلَ ُه ُم
ط ِم ْن ِع َق ٍال ،فَانْطَلَ َق ّيَْ ِشي َوَما بِِه قَـلَبَة ،قَ َ
فَ َكأَََّّنَا نُ ِش َ
ِ
ِ
ض ُه ْم :اقْ ِس ُموا ،فَـ َق َ
ال الَّ ِذي َرقَى :الَ
وه ْم َعلَْيه ،فَـ َق َال بَـ ْع ُ
صا َحلُ ُ
الَّذي َ
ب ‘ فَـنَ ْذ ُكَر لَهُ الَّ ِذي َكا َن ،فَـنَـْنظَُر َما ََيْ ُم ُرَن ،فَـ َق ِد ُموا
تَـ ْف َعلُوا َح َّىت ََنِْتَ النَِّ َّ

( )1الوسق يعادل 122.160 :كيلو جرام .الكردي ،املقادير الشرعية ،ص.269
( )2انظر :القرطب ،تفسري القرطب ،ج ،9ص .232اجلصاص ،أحكام القرآن ،ج ،4ص.390
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ول َِّ
َعلَى رس ِ
ال:
يك أ ََّهنَا ُرقْـيَةُ "،مثَّ قَ َ
"وَما يُ ْد ِر َ
َُ
اّلل ‘ فَ َذ َك ُروا لَهُ ،فَـ َق َالَ :
()1
اض ِربُوا ِيل َم َع ُك ْم َس ْه ًما".
َصْبـتُ ْم ،اقْ ِس ُمواَ ،و ْ
"قَ ْد أ َ

يستنبط من هذا احلديث جواز اجلعالة على ما ينتفع به املريض من دواء
أو رقية )2(،ويستدل كذلك على جواز اجلعالة من السنة مبا ورد عن اب ِن
يوم بد ٍر" :من قَـتَل قَتيِالً فله كذا وكذا،
عبماس  ƒأن َ
رسول هللا ‘ قال َ

()3
الَ :خَر ْجنَا َم َع
وع ْن أَِِب قَـتَ َاد َة  ،¢قَ َ
أسر أسرياً ،فله َكذا وَكذاَ "،
ومن َ
ول َِّ
رس ِ
ٍ
"م ْن قَـتَ َل قَتِ ًيال لَهُ َعلَْي ِه
س النِ ُّ
َّب ‘ فَـ َق َالَ :
َُ
اّلل ‘ َع َام ُحنَ ْنيَ ...و َجلَ َ
()4
بَـيِمنَة فَـلَهُ َسلَبُهُ".
إضافة إىل أن احلكمة تقتضي ذلك ،فقد يكون العمل جمهوالً؛ فتتعذر
اإلجارة فيه ،واحلاجة تدعو إليه ،وقد ال جيد متربعا فاقتضت حكمة الشارع
()5
جواز ذلك.

( )1رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب :اإلجارة ،ابب :ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب بفاحتة
الكتاب ،حديث رقم ،2276 :ج ،3ص.92
( )2اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،3ص.617
( )3رواه أبو داود يف سننه ،كتاب :اجلهاد ،ابب :يف النفل ،حديث رقم ،2738 :ج ،4ص،371
وحكم الشيخ األرنؤوط على احلديث أبن إسناده صحيح.
( )4رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب :فرض اخلمس ،ابب :من مل خيمس األسالب ،...حديث
رقم ،3142 :ج ،4ص.92
( )5انظر :الرملي ،هناية احملتاج ،ج ،5ص .465البهوت ،دقائق أويل النهى ،ج ،2ص.372
الزركشي ،شرح الزركشي ،ج ،4ص.339
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مناقشة األدلة:

"ولِ َمن َجاءَ بِِه ِِحْ ُل بَعِ ٍري َوأ ََن بِِه
مل يسلمم احلنفية ابالستدالل ابآليةَ :
َز ِعيم "،إذ اعرتضوا على ذلك أبن تعليق استحقاق املال ابخلطر وهو قمار،
والقمار حرام يف شريعتنا ،ومل يكن حراما يف شريعة من قبلنا )1(.وّيكن
اإلجابة على ذلك أبن اجملعول له ال يستحق اجلعل إال بعد حتقيق شرط
اجلاعل ،وإن مل يتمكن من حتقيق شرط اجلاعل فلم خيسر ماالً عائداً له ابتداء
()2
ليكون قماراً؛ لذا فاجلعالة ليست من أبواب القمار.
القول الثاين :املنع ،فلم ير احلنفية جواز اجلعالة؛ إذ يرون أهنا تتكون من

موجب معلوم وقابل جمهول ،واجلعالة كاإلجارة يشرتط فيها كون املتعاقدين
علي ضاليت فله كذا،
معينني ،أما اخلطاب لغري معني كما لو قال قائل من م
رد م
ومل خياطب أقوام أبعياهنم؛ فهذا تعليق استحقاق املال ابخلطر وهو قمار،
()3
والقمار حرام يف شريعتنا.
أقول :إن هذه الصورة ال تنطبق على املسألة املطروحة إذ إن الطرفني
معينني طالب شراء اإلعجاابت والبائع ،وهذا املسألة يف رأي احلنفية إجارة
فاسدة؛ ألن العمل املطلوب من الفاعل غري مقدر ،ومع ذلك فقال احلنفية
له أجر املثل )4(،من جهة أخرى ،فهذا التفصيل ليس مبتفق عليه عند احلنفية
( )1انظر :السرخسي ،املبسوط ،ج ،11ص.18
( )2انظر :اجلميلي ،اجلعالة وأحكامها ،ص.17
( )3انظر :السرخسي ،املبسوط ،ج ،11ص.18
( )4انظر :ابن عابدين ،رد احملتار ،ج ،4ص.281
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إذ يرى اجلصاص أن اجلعالة جائزة سواء أكان الطرف اآلخر معني أم غري
معني؛ مستدالً ابآلية القرآنية السابق ذكرها )1(.وجتدر اإلشارة إىل أن احلنفية
أجازوا اجلعالة استحسانً ملن يرد العبد اآلبق؛ التفاق الصحابة رضوان هللا
()2
تعاىل عليهم على وجوب اجلعل يف هذه املسألة.
أما أدلة احلنفية يف املسألة فمدارها كون اجلعالة مبناها على الغرر
()3
والقمار؛ جلهالة املدة والعمل.

الرتجيح:

خترج أبنه
ينتهي الباحث هنا إىل أن الصورة املطروحة لشراء اإلعجاابت م
عقد جعالة ،وهو عقد جائز عند مجهور الفقهاء ،واالجتاه الفقهي املعاصر
يرى جوازها إذ نصت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية أبن اجلعالة
مشروعة وال تؤثر فيها اجلهالة يف حمل العقد وهو العمل؛ اكتفاء بتحديد
()4
النتيجة املقصودة منه.
***
( )1انظر :اجلصاص ،أحكام القرآن ،ج ،4ص.390
( )2انظر :البابرت ،العناية ،ج ،6ص .135ابن جنيم ،النهر الفائق ،ج ،3ص .286الطحاوي،
خمتصر اختالف الفقهاء ،ج ،4ص.351
( )3انظر :الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،6ص .203ابن عابدين ،رد احملتار ،ج ،3ص.674
( )4انظر :املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعيار الشرعي رقم ،15 :فقرة،3 :
ص.258
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املبحث الثالث :الصورة الثانية لشراء اإلعجاابت وحكمها

الشراء ممن يستخدم بعض الربامج اإللكرتونية لزايدة عدد اإلعجاابت
بشكل إليكرتوين ومهي بصورة ال تعرب عن إعجاابت حقيقية من مستخدمني
حقيقني .وقد سبق احلديث أن هذا الشراء قد يعزى لسبب جتاري ،وّيكن
اإلضافة هنا أبنه إن اتفق صاحب شركة مع مروج عرب مواقع التواصل
االجتماعي لزايدة اإلعجاابت مبنتجه ،فاستخدم ذاك املروج مواقع إليكرتونية
للم ْعلِن أو صاحب املنتج
لزايدة اإلعجاابت بشكل ومهي؛ فهذا يتضمن غشاً ُ
إذ إهنا تومهه أن عدداً كبرياً قد أعجبوا مبنتجه وهذا ما ال يص مِدقه الواقع ،وقد
يكون شراء اإلعجاابت لعامل نفسي كأن يرغب (س) إبظهار نفسه أمام
غريه بكثرة عدد اإلعجاابت على ما يقوم بكتابته على صفحته على "الفيس
بوك  "Facebookمثالً.
يرى الباحث أن شراء اإلعجاابت الومهية سواء أكان بسبب جتاري أم
بسبب نفسي حمرم شرعاً؛ لألدلة اآلتية:
َ .1ع ْن ِه َش ِام بْ ِن عُْرَوَةَ ،ع ْن أَبِ ِيه َ ƒع ْن َعائِ َشةَ ~ أ َّ
تَ :اي
َن ْامَرأًَة قَالَ ْ
ول ِ
رسوَل ِ
هللا ‘:
ال َر ُس ُ
ول إِ َّن َزْوِجي أ َْعطَ ِاين َما َملْ يـُ ْع ِط ِين؟ فَـ َق َ
هللا أَقُ ُ
َُ
ٍ ()1
طَ ،ك َالبِ ِ
س ثـَ ْوَ ِْب ُزور".
"الْ ُمتَ َشبِم ُع ِمبَا َملْ يـُ ْع َ
( )1رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب :اللباس والزينة ،ابب :النهي عن التزوير يف اللباس وغريه والتشبع
مبا مل يعط ،حديث رقم ،)2129(-126 :ج ،3ص .1681ورواه البخاري بلفظ قريب منه،
كتاب :النكاح ،ابب :املتشبع مبا مل ينل ،وما ينهى من افتخار الضرة ،ج ،7ص ،35حديث
رقم.5219 :
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وجه الداللة :ينهى احلديث النبوي عن التكثر مبا ليس عند اإلنسان؛ إذ إن
فيه تزين ابلباطل؛ كما املرأة تكون للرجل وعنده زوجة أخرى؛ فتتشبع أي
تتدعي أن هلا عند زوجها حظوة ومكانة أكثر من بقية الزوجات؛ كي
تغيظهن وتدخل األذى عليهن؛ وهذا أمر مذموم شرعاً ويشبِمهه احلديث
بالبس ثوب زور؛ أي مثل الرجل يلبس ثياب أهل الزهد ىف الدنيا؛ يريد
بذلك رايء الناس ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما ىف قلبه ،فهذه
ثياب الزور والرايء )1(.ويف الصورة السابقة فإن شراء اإلعجاابت للعامل
النفسي ينطبق عليه النهي يف هذا احلديث إذ إنه ي مدعي ويتكثر بغري ما
هو حقيقي.
للم ْعلِن ،والغش حمرم شرعاً؛
 .2شراء اإلعجاابت للعامل التجاري فيه غش ُ
ول ِ
هللا ‘ مَّر علَى ِ
فع ْن أَِِب ُهَريْـَرَة  ¢أ َّ
َن َر ُس َ
ص ْ َربة طَ َع ٍام فَأ َْد َخ َل يَ َدهُ
َ َ ُ
َ
ِ
ال" :ما ه َذا اي ِ
ب الطَّ َع ِام؟" قَ َال:
ف َيها ،فَـنَالَ ْ
َصابِعُهُ بَـلَ ًال فَـ َق َ َ َ َ َ
تأَ
صاح َ
ول ِ
هللا ،قَ َ
الس َماءُ َاي َر ُس َ
َصابَـْتهُ َّ
ال" :أَفَ َال َج َعْلتَهُ فَـ ْو َق الطَّ َع ِام َك ْي يَـَراهُ
أَ
ِ ِ ()2
س م مين".
سَ ،م ْن َغ َّ
النَّا ُ
ش فَـلَْي َ
هللا ب ِن مسع ٍ
ِ ِ
ِ
لص ْد ِق ،فَِإ َّن
ود  ¢قَ َ
ال :قَ َال ‘َ :
"علَْي ُك ْم ِاب م
َ .3ع ْن َعْبد ْ َ ْ ُ
ِ
الر ُج ُل
الص ْد َق يَـ ْه ِدي إِ َىل الِْ ِمربَ ،وإِ َّن الِْ َّرب يَـ ْه ِدي إِ َىل ا ْجلَن َِّةَ ،وَما يَـَز ُال َّ
م
( )1انظر :النووي ،املنهاج ،ج ،14ص .110ابن حجر العسقالين ،فتح الباري ،ج ،9ص-317
 .318ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،ج ،7ص.346
س ِمنَّا "،حديث
( )2رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب :اإلّيان ،ابب :قول النب ‘َ " :م ْن غَشَّنَا فَـلَْي َ
رقم ،102 :ج ،1ص.99
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ِ
الص ْد َق ح َّىت يكْت ِ ِ ِ ِ
ِ
ب،
يَ ْ
ب عْن َد هللا ص مدي ًقاَ ،وإِ َّاي ُك ْم َوالْ َكذ َ
ص ُد ُق َويَـتَ َحَّرى م َ ُ َ َ
ِ
ب يَـ ْه ِدي إِ َىل الْ ُف ُجوِرَ ،وإِ َّن الْ ُف ُج َور يَـ ْه ِدي إِ َىل النَّا ِرَ ،وَما يَـَز ُال
فَِإ َّن الْ َكذ َ
()1
ِ
ْذب ويـتحَّرى الْ َك ِذب ح َّىت يكْتب ِعْن َد ِ
هللا َك َّذا ًاب".
َّ
الر ُج ُل يَك ُ َ ََ َ
َ َ ََُ
وجه الداللة :حث النب  ‰على حتري الصدق واالعتناء به

وح مذر من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به وكتبه
هللا ملبالغته صديقاً إن اعتاده أو كذاابً إن اعتاده ،ومعىن يكتب هنا؛ أي:
حيكم له بذلك ويستحق الوصف مبنزلة الصديقني وثواهبم أو صفة
()2
الكذابني.
 .4يعتمد هذا الفعل على قول الزور وهو حمرم؛ إذ اتفق الفقهاء على حترّيه
()3
اجتَنِبُوا مِ
س
وأن فاعله يعاقب تعزيراً ،استناداً إىل قول هللا " :ïفَ ْ
الر ْج َ
ِ
ِ
الزوِر )4("،إذ إن النص يشري إىل عظم حترمي قول
اجتَنِبُوا قَـ ْوَل ُّ
م َن ْاأل َْو َاثن َو ْ
( )1رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب :الرب والصلة واآلداب ،ابب :قبح الكذب وحسن الصدق
وفضله ،حديث رقم ،)2607(-105 :ج ،4ص.2013
( )2انظر :النووي ،املنهاج ،ج ،16ص .160ابن حجر العسقالين ،فتح الباري ،ج ،10ص.508
املناوي ،فيض القدير ،ج ،4ص.343
( )3انظر :السرخسي ،املبسوط ،ج ،16ص .145الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،6ص.289
البابرت ،العناية ،ج ،7ص .476املواق ،التاج واإلكليل ،ج ،8ص .116احلطاب ،مواهب
اجلليل ،ج ،6ص .320النفراوي ،الفواكه الدواين ،ج ،2ص .278اخلرشي ،شرح خمتصر
خليل ،ج ،7ص .152ابن حجر اهليتمي ،حتفة احملتاج ،ج ،9ص .178اخلطيب الشربيين،
مغين احملتاج ،ج ،5ص .523املرداوي ،اإلنصاف ،ج ،12ص .107البهوت ،دقائق أويل
النهى ،ج ،3ص .590-589السيوطي ،مطالب أويل النهى ،ج ،6ص.649
( )4سورة احلج ،من آية.30 :
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الزور؛ فاقرتانه بعبادة األواثن يدل على حترّيه )1(،إضافة إىل ما ورد َع ْن
َّب ‘" :أَالَ أُنَـبِمئُ ُك ْم
َعْب ِد ا َّلر ِْحَ ِن بْ ِن أَِِب بَكَْرَةَ ،ع ْن أَبِ ِيه  ƒقَ َ
ال :قَ َال النِ ُّ
اّلل ،قَا َل" :ا ِإل ْشر ُاك ِاب َِّ
ول َِّ
ّلل،
ِأبَ ْك َِرب ال َكبَائِِر؟" ثَالَ ًاث ،قَالُوا :بَـلَى َاي َر ُس َ
َ
وع ُقو ُق الوالِ َدي ِن  -وجلَس وَكا َن مت ِ
ال:
الزوِر "،قَ َ
َّكئًا فَـ َق َال  -أَالَ َوقَـ ْو ُل ُّ
َُ
َ ْ
ََ َ َ ُ
ت )2(.وقد تقرر يف علم األصول أبن
فَ َما َز َال يُ َكمِرُرَها َح َّىت قُـْلنَا :لَْيـتَهُ َس َك َ
اللفظ احمللى أبلف والم من ألفاظ العموم ،فالزور وهو لفظ حملة أبلف
()3
والم؛ فيشمل سائر وجوه الكذب.

شبهة وردها:

إن قائل قائل :نعم ،أن طلبت شراء إعجاابت ومهية على منشور أو
صورة يل على "الفيس بوك" مثالً ،وهذا كذب ،أقر بذلك ،لكنه كذب ال
يرتتب عليه ضرر أبحد؛ فأين املشكلة يف ذلك؟
فيكون اجلواب :هذه الشبهة ترجع إىل مسألة حكم الكذب من الناحية
الفقهية؟ أقول :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على أقوال ،هي:

( )1السرخسي ،املبسوط ،ج ،16ص..145
( )2رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب :الشهادات ،ابب :ما قيل يف شهادة الزور ،حديث رقم:
 ،2654ج ،3ص.172
( )3انظر :القرطب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،13ص .79اجلصاص ،أحكام القرآن ،ج،5
ص .77ابن الفرس ،أحكام القرآن ،ج ،3ص .306ابن العرِب ،أحكام القرآن ،ج،3
ص .286ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث ،ج ،2ص .318ابن حجر العسقالين ،فتح
الباري ،ج ،5ص.261
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القول األول :الكذب حمرم لكنه جائز صراحة أو تورية يف حاالت غري

حمصورة
ذهب أصحاب هذا القول إىل أن الكذب حمرم ،بيد أنه جائز صراحة
وتورية أو تعريضاً يف بعض احلاالت دون حصر هلا بناء على املعيار اآلت :إن
كل مقصود حممود ّيكن التوصل إليه ابلصدق والكذب؛ فالكذب فيه حرام،
وإن مل ّيكن التوصل إليه إال ابلكذب وحده؛ فاحلكم مبين على حكم ذاك
املقصود؛ فإن كان مباحاً فالكذب كذلك ،كإصالح ذات مبني ،أو استمالة
قلب اجملين عليه ،وإن كان واجباً فالكذب كذلك؛ كما لو رأى معصوماً
اختفى من ظامل يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب ،وهذا املعيار مقيد
بقيود؛ هي :مقابلة مفسدة الكذب ابملفسدة املرتتبة على الصدق؛ فإن كانت
املفسدة املرتتبة على الصدق شديدة؛ فله الكذب ،وإن كانت العكس فال
حيل له الكذب ،وإن تساواي فاألوىل الصدق؛ ألن الكذب ال يباح إال
لضرورة أو حاجة مهمة؛ فإن حصل شك يف مدى أمهية احلاجة؛ فاألوىل
التحرمي ،والقيد اآلخر :إن تعلق الكذب بنفس الشخص؛ فيستحب له أن ال
يكذب ،وأما إذا تعلق بغرض غريه فال جتوز املساحمة حلق الغري واإلضرار به،
وممن ذهب إىل ذلك :ابن عبد الرب من املالكية )1(،وابن عابدين من
( )1انظر :ابن عبد الرب ،التمهيد ،ج ،16ص .248وجتدر اإلشارة إىل وجود رأي للمالكية أبن الكذب
تعرتيه األحكام التكليفية اخلمسة؛ فقد يكون واجباً :وهو ما كان إلنقاذ نفس معصومة أو مال معصوم
من ظامل ،وقد يكون حراماً كأن يقتطع به حق امرئ مسلم ،وقد يكون مندوابً كإخبار الكفار بقوة
املسلمني حبيث يظفرون على الكفار ،ومباحاًكالكذب بني املسلمني ترغيباً هلم يف الصلح وزوال العداوة
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احلنفية )1(،والغزايل والنووي( )2من الشافعية )3(،وابن اجلوزي )4(،وابن القيم،
()7
واخلطاِب )6(،وبعض احلنابلة.

()5

أدلتهم ومناقشتها:
استدل أصحاب هذا القول جبملة أدلة؛ منها:
 .1األحاديث واآلاثر اليت أجازت الكذب يف مواضع خمصوصة؛ منها:
ِ
الر ِْح ِن ب ِن عو ٍ
أَ .ع ِن ابْ ِن ِش َه ٍ
ف ،أ َّ
َن أ َُّمهُ أ َُّم
اب ،أ ْ
َخ ََربِين ُِحَْي ُد بْ ُن َعْبد َّ َ ْ َ ْ
ِ
اجر ِ
ُك ْلثُ ٍوم بِْنت ع ْقبةَ ب ِن أَِِب معي ٍط ،وَكانَ ِ
ات ْاأل َُوِل~،
ُ َْ َ ْ
َ َُ ْ
ت م َن الْ ُم َه َ
ول ِ
ِ
َّ
هللا ‘َ ،وُه َو
ت َر ُس َ
َخ ََربتْهُ ،أ ََّهنَا َمس َع ْ
َّب ‘ ،أ ْ
الالِت َابيَـ ْع َن النِ َّ
ول" :لَيس الْ َك َّذاب الَّ ِذي ي ِ
ني الن ِ
ول َخ ْ ًريا َويَـْن ِمي
َّاسَ ،ويَـ ُق ُ
صل ُح بَْ َ
ُْ
ُ
يَـ ُق ُ ْ َ
ال ابْن ِش َه ٍ
َّاس
ص ِيف َش ْي ٍء ِممَّا يَـ ُق ُ
ابَ :وَملْ أ ْ
َمسَ ْع يـَُر َّخ ُ
َخ ْ ًريا "،قَ َ ُ
ول الن ُ
بينهم ،ومكروهاً كالكذب على الزوجة .انظر :النفراوي ،الفواكه الدواين ،ج ،2ص .278العدوي،
حاشية العدوي ،ج ،2ص .413الصاوي ،بلغة السالك ،ج ،4ص.745
( )1انظر :ابن عابدين ،رد احملتار ،ج ،6ص.427
( )2انظر :النووي ،األذكار ،ج ،1ص.377
( )3انظر :الغزايل ،إحياء علوم الدين ،ج ،3ص ،137وقد تتابع بعض الشافعية على ذكر هذا
الضابط .انظر :البكري ،إعانة الطالبني ،ج ،3ص.288
( )4انظر :ابن اجلوزي ،كشف املشكل ،ج ،4ص.459
( )5انظر :ابن القيم ،زاد املعاد ،ج ،3ص.310
( )6انظر :النووي ،املنهاج ،ج ،16ص .158ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،5ص .300ابن بطال،
شرح صحيح البخاري ،ج ،8ص .81ابن القيم ،زاد املعاد ،ج ،3ص .310ابن امللقن،
التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،ج ،17ص .19الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،7ص.302
( )7انظر :السفاريين ،غذاء األلباب ،ج ،1ص.135
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ِ
ٍ
ِ ِ
ب ،و ِْ
ني الن ِ
الر ُج ِل
يث َّ
َّاسَ ،و َحد ُ
ح بَْ َ
اإل ْ
ص َال ُ
َكذب إَّال ِيف ثََالث :ا ْحلَْر ُ َ
()1
ِ
يث الْ َم ْرأ َِة َزْو َج َها.
ْامَرأَتَهُ َو َحد ُ
ال :قَ َال رس ُ ِ
ِ
بَ .ع ِن النـ ََّّو ِ
"ما ِيل
ِب ،قَ َ
ول هللا ‘َ :
َُ
اس بْ ِن مسَْ َعا َن الْك َالِِم
ِ
ت الْ َفَر ِ
اش ِيف النَّا ِر ُك ُّل الْ َك ِذ ِب
أ ََرا ُك ْم تَـتَـ َهافَـتُو َن ِيف الْ َكذ ِبَ ،هتَافُ َ
ِ
ِ
ِ
ب
ب َّ
الر ُج ُل ِيف ا ْحلَْرب ،فَِإ َّن ا ْحلَْر َ
َمكْتُوب َكذ ًاب َال َحمَالَةَ ،إَِّال أَ ْن يَكْذ َ
ِ
الرجلَ ِ ِ ِ
ِ
ب َعلَى
ني مِ ْ ْ
ب بَْ َ
ني ليُصل َح بَـْيـنَـ ُه َما ،أ َْو يَكْذ َ
ُخ ْد َعة ،أ َْو يَكْذ َ
()2
ْامَرأَتِِه لُِْري ِضيَـ َها".
ول َِّ
ول َِّ
اّلل ‘َ ،عن رس ِ
تَ .عن ثـَواب َن ¢موَىل رس ِ
اّلل ‘
ْ َُ
َْ َ ُ
ْ َْ
ِ ٍ ()3
ِ
ب ُكلُّهُ ْإمث إَِّال َما نُِف َع بِِه ُم ْسلِم ،أ َْو ُدفِ َع بِِه َع ْن دين".
قَ َ
ال":الْ َكذ ُ
ث .روي أن رجالً قال المرأته :نشدتك ابهلل هل حتبيين؟ فقالت :أما إذ
نشدتين ابهلل؛ فال ،فخرج حىت أتى عمر بن اخلطاب  ،¢فأرسل
إليها ،فقال :أنت اليت تقولني لزوجك :ال أحبك؟ فقالت :اي أمري
املؤمنني نشدين ابهلل ،أفأكذب؟ قال :نعم ،فاكذبيه ،ليس كل

( )1رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب :الرب والصلة واآلداب ،ابب :حترمي الكذب وبيان ما يباح منه،
حديث رقم ،)2605(-101 :ج ،4ص.2011
( )2رواه البيهقي يف شعب اإلّيان ،ج ،6ص ،448حديث رقم ،4460 :وحكم حمقق الكتاب-
د .عبد العلي حامد -على احلديث أبن إسناده فيه جمهول وبقية رجاله ثقات .ورواه ابن راهويه
يف مسنده ،ج ،5ص ،171حديث رقم.2294 :
( )3رواه الروايين يف مسنده ،حديث رقم ،630 :ج ،1ص.410
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البيوت تبىن على احلب ،ولكن الناس يتعاشرون ابإلسالم
()1
واألحساب.
ال :دخل ابن مسع ٍ
ِ
ود َو ُح َذيْـ َفةُ َعلَى
ج .ما ورد َع ِن النـََّّزال بْ ِن َس ْ َربَة ،قَ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ِ
ت َك َذا َوَك َذا؟
عُثْ َما َن  ،-٪-فَـ َق َ
ال عُثْ َما ُن حلُ َذيْـ َفةَ :بَـلَغَِين أَن َ
َّك قـُْل ُ
اّلل :ما لَ ِ
ِ
الَ :ال و َِّ
اّلل َما قُـ ْلتُهُ ،فَـلَ َّما َخَر َج قَ َ
ال لَهُ َعْب ُد َّ َ َ
ك فَل َم تَـ ُقولُهُ
قَ َ َ
ِ
ضهُ بِبَـ ْع ٍ
ض َخمَافَةَ أَ ْن
ول؟ قَ َ
ك تَـ ُق ُ
َما َِمس ْعتُ َ
ال :إِِمين أَ ْش َِرتي د ِيين بَـ ْع َ
ُّ ()2
ب ُكلهُ.
يَ ْذ َه َ
ح .ما ورد عن عمر بن اخلطاب  ¢أنه قال لقيس بن مكشوح
()3
ال :قَ ْد و َِّ
اّلل أ ََر َاك َاي أ َِم َري
ب ا ْخلَ ْمَر؟ فَـ َق َ
ت أَن َ
املرادي :أُنْبِْئ ُ
َّك تَ ْشَر ُ
َ
الْمؤِمنِني أَسأْت ،أَما و َِّ
ف ملِ ٍ
ك قَ ُّ
ت
ط إَِّال َح َّدثْ ُ
اّلل َما َم َشْي ُ
ت َخْل َ َ
ُْ َ َ َ َ َ
ت
ك بَِقْتلِي؟ قَ َ
نَـ ْف ِسي بَِقْتلِ ِه .قَ َ
ت نَـ ْف َس َ
ال :لَ ْو َمهَ ْم ُ
ال :فَـ َه ْل َح َّدثْ َ
لََفع ْلت .فَـ َق َال عمر :لَو قُـ ْلت نَـعم ،لَضربت عنـ َقك ،اخرجَ ،ال و َِّ
اّلل
َ ُ
ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُُ َ ْ ُ ْ َ
( )1رواه البغوي يف شرح السنة ،كتاب :الرب والصلة ،ابب :إصالح ذات البني وإابحة الكذب فيه،
ج ،13ص .120والسفاريين يف :غذاء األلباب ،ج ،1ص.140
( )2رواه ابن أِب شيبة يف مصنفه ،ج ،6ص ،474رقم .33050 :واألثر يف :الطربي ،هتذيب
اآلاثر – مسند علي بن أِب طالب ،ص ،143رقم.238 :
ِ
( )3هو :قَـْي ِ
ي ،يكىن أاب شداد ،واملكشوح لقب ألبيه ،وقد اختلف يف امسه
ْش ٍ
س بْ ِن َمك ُ
وح الْ ُمَراد ِم
العنسي الذي ادعى النبوة ابليمن،
ونسبه ،كان فارساً شجاعاً ،وقد أعان على قتل األسود
م

استشهد بص مفني مع علي بن أِب طالب  ،¢انظر ترمجته يف :الذهب ،سري أعالم النبالء،
ج ،3ص ،520ترمجة رقم .127 :ابن حجر العسقالين ،اإلصابة ،ترمجة رقم ،7328 :ج،5
ص 404وما بعدها.
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الر ِْح ِن بن عو ٍ
فَ :اي أ َِم َري
َعْب ُد َّ َ ْ ُ َ ْ
ِ
عُنُـ َقهُ؟ قَ َ
اس َ ْرتَهْبـتُهُ
الَ :الَ ،ولَك ِمين ْ

يت اللَّْيـلَةَ َمعِي .فَـ َق َال لَهُ:
َال تَبِ ُ
ِِ
ت
ني ،لَ ْو قَ َ
ال :نَـ َع ْم؛ لَ َ
الْ ُم ْؤمن َ
ضَربْ َ
()1
بِ َذ َاك.
وجه االستداللَّ :
إن النصوص السابقة استثنت صراحة بعض احلاالت
من حترمي الكذب ،فتكون بذلك خمصصة لعموم األحاديث واآلايت احملرمة
للكذب ،وّيكن القياس على احلاالت املذكورة يف األحاديث؛ جبواز الكذب
إذا ما ارتبط ابلكذب مقصود صحيح )2(،بدليل ورود بعض األحاديث اليت
أجازت الكذب دون ختصيص حبالة دون سواها؛ فعن ثَـواب َن ¢موَىل رس ِ
ول
َْ َ ُ
َ ْ َْ
ِ
َِّ
ب َمكْتُوب إالَّ َما نُِف َع بِِه ُم ْسلِم ،أ َْو َدفَ َع بِِه
َح َسبُهُ َرفَـ َعهُ قَ َ
اّلل ‘ أ ْ
ال" :الْ َكذ ُ
َعْنهُ )3("،وكذلك إذن النب ‘ للحجاج بن عالط( ¢)4ابلكذب كي
()5

َيخذ ماله من كفار قريش بعد فتح خيرب.

( )1رواه الطربي ،هتذيب اآلاثر – مسند علي بن أِب طالب ،ص ،142رقم .237 :واألثر يف:
اهلندي ،كنز العمال ،رقم ،8481 :ج ،3ص.691
( )2انظر :الغزايل ،إحياء علوم الدين ،ج ،3ص .138املغرِب ،البدر التمام ،ج ،10ص.340
( )3رواه البزار يف مسنده ،ج ،10ص ،99حديث رقم ،4162 :ورواه الروايين يف مسنده بلفظ:
ِ
ب ُكلُّهُ ْإمث إَِّال َما نُِف َع بِِه ُم ْسلِم ،أ َْو ُدفِ َع بِِه َع ْن ِدي ٍن "،ج ،1ص ،410حديث رقم:
"الْ َكذ ُ
.630
( )4انظر احلديث بتمامه يف مسند أِحد ،حديث رقم ،12409 :ج ،19ص 400وما بعدها ،وقد
حكم الشيخ األرنؤوط على احلديث أبن إسناده صحيح على شرط الشيخني.
( )5هو :حجاج بْن عالط بْن َخالِد السلمي مث البهزي يكىن أاب كالب ،سكن املدينة ،وهو معدود
ب ‘ خيرب .انظر ترمجته يف :ابن
من أهلها ،وبىن هبا
ً
مسجدا وداراً تعرف به ،شهد مع النَِّ م
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املناقشة :خبصوص األحاديث واآلاثر السابقة؛ فيمكن للباحث ردها

حبمل تلك األحاديث واآلاثر على التورية ومعاريض الكالم وليس صريح
الكذب؛ إذ إنه حمرم بنص الكتاب والسنة واإلمجاع ،أما قوهلم :يقاس على
تلك احلاالت ما شاكلها وما ينضوي حتت لوائها؛ وتعزيز هذا االستشهاد مبا
ِ
ول َِّ
ول َِّ
اّلل ‘َ ،عن رس ِ
روي َعن ثَـواب َن ¢موَىل رس ِ
ب
اّلل ‘ قَ َ
ال" :الْ َكذ ُ
ْ َُ
َْ َ ُ
ْ َْ
ُكلُّهُ ْإمث إَِّال َما نُِف َع بِِه ُم ْسلِم ،أ َْو ُدفِ َع بِِه َع ْن ِدي ٍن "،فيجاب عنه أبن احلديث
ضعيف ال تقوم به حجة )1(،هذا من جهة احلديث ،ويعرتض عليه أيضاً أبن
هذه احلاالت ثبتت على خالف األصل؛ إذ األصل حرمة الكذب،
واالستثناء جاء على خالف األصل والقياس ،وما ثبت على خالف القياس
فغريه عليه ال يقاس .ومن جهة أخرى ،فيمكن اإلجابة عن اآلاثر اليت اعتمد
عليها أصحاب هذا االجتاه ،أبهنا من ابب قول الصحاِب وهو ليس حجة

األثري ،أسد الغابة ،ج ،1ص ،690ترمجة رقم .1083 :ابن عبد الرب ،االستيعاب ،ج،1
ص ،325ترمجة رقم.482 :
( )1احلديث رواه البزار يف مسنده عن "رشدين بن سعد عن عبد الرِحن بن زايد بن أنعم" وقال
عنه" :وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن رسول هللا ‘ هبذا اللفظ إال من هذا الوجه هبذا
اإلسناد ورشدين بن سعد مل يكن حافظاً...،وعبد الرِحن بن زايد مل يكن أيضاً حديثه يدل على
أنه حافظ؛ ألن يف حديثه مناكري ،وكان أحد العقالء وروى عنه الناس ،وال يكون رشدين ،وال
عبد الرِحن بن زايد حجة يف حديث إذا انفردا به ،وال واحد منهما إذا انفرد حبديث ".مسند
ضعف األلباين احلديث يف :سلسلة
البزار ،ج ،10ص ،99حديث رقم .4162 :وقد م
األحاديث الضعيفة ،حديث رقم ،2174 :ج ،5ص.192
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جممع عليها ،فضالً عن وجود آاثر أخرى احتج هبا املخالفون ،وال مزية آلاثر
بعض الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم عن األخرى.
 .2واحتجوا بشرع من قبلنا مبا ورد عن سيدن إبراهيم ’ ،عن أَِِب ُهَريْـَرَة
ْذ ِ ِ
ِ
ول َِّ
يم إَِّال ثَالَ ًاث )1("،وورد
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
 ،¢قَ َ
اّلل ‘َ " :ملْ يَك ْ
ب إبْـَراه ُ
ِ
ِ
ث َك َذ َاب ٍت؛
عن أَِِب ُهَريْـَرةَ  ،¢قَ َ
ب إِبْـَراهي ُم ’ إَِّال ثَالَ َ
الَ " :ملْ يَكْذ ْ
()2
ِ
ات َِّ
ني ِمنْـه َّن ِيف ذَ ِ
ِ
اّلل ¸ ،قَـ ْولُهُ" :إِِمين َسقيمَ "،وقَـ ْولُهُ" :بَ ْل فَـ َعلَهُ
ثنْـتَ ْ ِ ُ
ات يَـ ْوٍم َو َس َارةُ ،إِ ْذ أَتَى َعلَى َجبَّا ٍر ِم َن
َكبِريُُه ْم َه َذاَ )3("،وقَ َ
ال :بَـْيـنَا ُه َو َذ َ
ِِ ِ
ِ
َح َس ِن الن ِ
َّاس ،فَأ َْر َس َل
يل لَهُ :إِ َّن َها ُهنَا َر ُج ًال َم َعهُ ا ْمَرأَة م ْن أ ْ
اجلَبَابَرة ،فَق َ
ِِ
الَ :اي َس َارةُ:
ُخ ِيت ،فَأَتَى َس َارةَ قَ َ
إِلَْي ِه فَ َسأَلَهُ َعْنـ َها ،فَـ َق َ
الَ :م ْن َهذه؟ قَ َال :أ ْ
لَيس علَى وج ِه األَر ِ ِ
ِ
َخربتُه أَن ِ
َّك
ض ُم ْؤمن َغ ِْريي َو َغ ْ َريكَ ،وإِ َّن َه َذا َسأَلَِين فَأ ْ َ ْ ُ
ْ َ َ َْ ْ
ُخ ِيت ،فَالَ تُ َك مِذبِ ِيين )4("،...وكذلك مبا ورد يف قصة يوسف ’َ " :ولَ َّما
أْ
ِ
ِ
َخ َ
س ِمبَا َكانُواْ
وس َ
َخاهُ قَ َال إِِمين أ ََنْ أ ُ
ف َآوى إِلَْيه أ َ
َد َخلُواْ َعلَى يُ ُ
وك فَالَ تَـْبـتَئ ْ
ِ ِ
لس َقايةَ ِيف رح ِل أ ِ
ِ
َخي ِه ُمثَّ أَذَّ َن
َْ
يَـ ْع َملُو َن * فَـلَ َّما َج َّهَزُهم جبَ َها ِزه ْم َج َع َل ا م َ
مؤِذمن أَيـَّتُـها الْعِري إِنَّ ُكم لَسا ِرقُو َن ...فَـب َدأَ ِأبَو ِعيتِ ِهم قَـبل ِوعاء أ ِ
َخ ِيه ُمثَّ
َ ْ َ ْ َْ َ
َُ
َ
ُ ْ َ
اّللُ إِبْـَر ِاهي َم
"و َّاختَ َذ َّ
( )1رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب :أحاديث األنبياء ،ابب :قول هللا تعاىلَ :
َخلِ ًيال["،النساء ،]125 :حديث رقم ،3357 :ج ،4ص.140
( )2سورة الصافات.89-88 :
( )3سورة األنبياء.63 :
اّللُ إِبْـَر ِاه َيم
"و َّاختَ َذ َّ
( )4رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب :أحاديث األنبياء ،ابب :قول هللا تعاىلَ :
َخلِ ًيال["،النساء ]125 :حديث رقم ،3358 :ج ،4ص.140
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ِ
َخ ِيه َك َذلِ ِ ِ
استَخرجها ِمن ِوعاء أ ِ
َخاهُ ِيف
َ
وس َ
َ
ف َما َكا َن ليَأْ ُخ َذ أ َ
ْ َْ َ َ
ك ك ْد َن ليُ ُ
ِ ِ ()1
ِدي ِن الْ َملك "،فاهتامهم ابلسرقة جاء من ابب الكذب للمصلحة؛
()2
الجتماع الشمل بني األخ وأخيه.
املناقشة :إن شرع من قبلنا ابتداء مصدر غري جممع على االحجتاج به،

مث ّيكن للباحث اإلجابة على هذا االستدالل أبن هللا تعاىل سيدن إبراهيم
’ أبنهَ " :كا َن ِص مِدي ًقا نَّبِيا )3("،فكيف يتصور الكذب منه؟ إن مسمى

الكذب أطلق على األمور الثالثة؛ ألنه قال قوالً يعتقده السامع كذابً لكنه
ابلتحقيق فيه ليس بكذب إَّنا هو من ابب التورية واملعاريض احملتملة ألكثر
من أمر؛ فقوله" :إِِمين َس ِقيم؛" حيتمل أن يكون املراد أين سأسقم ،واسم
الفاعل يستعمل مبعىن املستقبل كثرياً ،وحيتمل أنه أراد إين سقيم مبا قدر علي
من املوت ،أو سقيم احلجة على اخلروج معكم ،أما قوله" :بَ ْل فَـ َعلَهُ َكبِريُُه ْم؛"
فهو متهيد لالستدالل على أن األصنام ليست آبهلة ،وقطعا لقومه يف قوهلم
أهنا تضر وتنفع ،وهذا االستدالل يتجوز فيه يف الشرط املتصل ،وهلذا أردف
قوله" :بل فَـعلَه َكبِريهم "،بقوله" :فَاسأَلُوهم إِن َكانُوا ي ِ
نط ُقو َن"؛ أي إن كانوا
َ
ْ ُْ
َ ْ َ ُ ُُ ْ
ينطقون فقد فعله كبريهم هذا ،فاحلاصل أنه مشرتط بقوله" :إِن َكانُوا

( )1سورة يوسف.76 ،70- 69 :
( )2انظر :القرطب ،تفسري القرطب ،ج ،9ص .231ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج،4
ص .401املغرِب ،البدر التمام ،ج ،10ص .339النووي ،املنهاج ،ج ،16ص .158ابن
رسالن ،شرح سنن أِب داود ،ج ،18ص.685
( )3سورة مرمي.41 :
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يِ
نط ُقو َن "،يف حني أن قوله" :هذه أخيت" يعتذر عنه أبن مراده أهنا أخته يف
َ
()1
اإلسالم.
أما االحتجاج مبا ورد يف قصة سيدن يوسف ’ وكونه كذب

ملصلحة مجع مشله أبخيه ،فيجاب عنها بعدم وجود الكذب يف هذا املقام إذ
إن القوم فعالً سارقون فهم قد سرقوه من أبيه فألقوه يف اجلب مث ابعوه،
()2
فاستحقوا هذا االسم بذلك الفعل ،فصدق إطالق ذلك عليهم.

الرأي الثاين :حترمي الكذب هنائياً تعريضاً وتصرحياً ،وجتويزه يف حاالت
حمصورة

ذهب أصحاب هذا القول إىل أن الكذب حرام كله بنصوص القرآن
والسنة من غري تفريق بني ما كان مقصده حممود أو غري حممود ،وال يستثىن
من التحرمي إال ما خصه الدليل "إصالح ،وحرب ،وزوجة" وذهب إىل ذلك
طائفة من العلماء؛ منهم :ابن مفلح من احلنابلة )3(،ومن املتأخرين:
()5
الشوكاين )4(،ومن املعاصرين :ابن ابز.
( )1انظر :ابن حجر العسقالين ،فتح الباري ،ج ،6ص 391وما بعدها .القرطب ،تفسري القرطب،
ج ،11ص .301ابن العرِب ،أحكام القرآن ،ج ،3ص .263النووي ،املنهاج ،ج،16
ص.158
( )2انظر :القرطب ،تفسري القرطب ،ج ،9ص .231ابن العرِب ،أحكام القرآن ،ج ،3ص.63
( )3ابن مفلح ،اآلداب الشرعية ،ج ،1ص.38
( )4الشوكاين ،نيل األوطار ،ج ،7ص .303وانظر :السفاريين ،غذاء األلباب ،ج ،1ص .135ابن
بطال ،شرح صحيح البخاري ،ج ،8ص.81
( )5املوقع الرمسي للشيخ ابن ابز
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أدلتهم ومناقشتها:

استدل أصحاب هذا القول مبا سبق عرضه من أدلة حترم الكذب بشىت
صوره ،وال يباح منه إال ما استثناه النص ،كما ورد عن ابن شهاب :قال ابن
رخص -يف شيء مما تقول الناس كذب إال يف ثالث؛
شهاب :ومل أمسع يُ َّ
()1
وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها.
احلرب ،وإصالح بني الناس،
ُ
ُ

املناقشةّ :يكن للباحث مناقشة ما استدل به أصحاب هذا القول

إبجازة النب ‘ لبعض حاالت الكذب مما ال تدخل يف الصور اليت خصها

أصحاب هذا القول؛ من ذلك :إذنه  ‰للحجاج بن عالط
 ¢ابلكذب كي َيخذ ماله من كفار قريش بعد فتح خيرب ،وكذلك سبق
ذكره من فعل عمر بن اخلطاب وفعل حذيفة .ƒ

https://binbaz.org.sa/fatwas/18663/%D8%A7%D9%84%D8%
A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A8
( )1رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب :الرب والصلة واآلداب ،ابب :حترمي الكذب وبيان ما يباح منه،
حديث رقم ،)2605(-101 :ج ،4ص .2011وانظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري،
ج ،8ص.81
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القول الثالث :حترمي الكذب وإمنا اجلواز للتورية ومعاريض الكالم

ذهب أصحاب هذا الرأي إىل حترمي الكذب الصريح ،وإن ما سبق
عرضه من أصحاب القول األول إَّنا الكذب فيه حممول على التورية
ومعاريض الكالم ال صريح الكذب؛ كأن يعد الرجل زوجته أن حيسن إليها
ويكسوها كذا وكذا وينوي إن قدر هللا ذلك ،أبن َيت بكلمات حمتملة يفهم
املخاطب منها ما يطيب قلبه ،وكذلك إن سعى يف اإلصالح بني الناس أبن
نقل عن هؤالء إىل هؤالء كالماً طيباً ،ويف احلرب كأن يقول لعدوه :غداً َيتينا
مدد؛ أي طعام وحنوه هذا من املعاريض املباحة ،وذهب إىل ذلك طائفة من
العلماء؛ منهم :سفيان الثوري )1(،واملهلب )2(،واألصيلي )3(،والطربي )1(،وابن
()2
تيمية.
( )1انظر :اخلطيب الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،6ص .182ابن امللقن ،التوضيح لشرح اجلامع
الصحيح ،ج ،17ص.21
( )2هو :املهلب بن أِحد ابن أِب صفرة األسدي األندلسيُ ،مصنمِف شرح صحيح البخاري،
واملختصر النصيح يف هتذيب الكتاب اجلامع الصحيح ،كان أحد األئمة الفصحاء املوصوفني
ابلذكاء ،تويف يف شوال سنة  435هـ .انظر ترمجته يف :الذهب ،سري أعالم النبالء ،ج،13
ص ،226ترمجة رقم .4016 :ابن العماد ،شذرات الذهب ،ج ،5ص .167القاضي عياض،
ترتيب املدارك ،ج ،8ص.35
ِ
ِ
ِ
ِ
( )3هو :أبو حممد ،عبد هللا بن إبْراهيم بن حممد األَصْيل مي- ،نسبة إىل :أَصيل ابألندلس وقيل:
ابملغرب -شيخ املالكية يف زمنه ،عامل األندلس ،ألمف كتاب الدالئل إىل أمهات املسائل شرح به
املوطأ ذاكراً فيه خالف مالك وأِب حنيفة والشافعي ،تويف سنة  392هـ .انظر ترمجته يف :ابن
الفرضي ،اتريخ علماء األندلس ،ج ،1ص ،290ترمجة رقم .760 :الذهب ،سري أعالم النبالء،
ج ،16ص 560وما بعدها ،ترمجة رقم .412 :ابن فرحون ،الدبياج املذهب ،ج ،1ص.433
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أدلتهم ومناقشتها:

استدل أصحاب هذا القول جبملة أدلة؛ منها:

 .1األدلة اليت تؤكد حرمة الكذب؛ منها قوله " :ïفنجعل لَعنةَ ِ
هللا علَى
ْ ْ
الْ َك ِاذبِني )3("،وقد هنى النب ‘ عنه هنيًا مطل ًقا ،فال جيوز استباحة
()4
هللا ب ِن مسع ٍ
ِ ِ
"علَْي ُك ْم
ال :قَ َ
ود  ¢قَ َ
ال ‘َ :
شىيء منهَ ،ع ْن َعْبد ْ َ ْ ُ
()5
ِ
ِاب ِ ِ
الَ :ح َّدثَِين
وع ْن َهبْ ِز بْ ِن َح ِكي ٍم ،قَ َ
بَ "،
م
لص ْدقَ ...،وإِ َّاي ُك ْم َوالْ َكذ َ
ِ
ول َِّ
أَِِب ،عن أَبِ ِيه ،قَ َ ِ
ث
اّلل ‘ يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
"ويْل للَّذي ُحيَ مد ُ
الَ :مس ْع ُ
َْ
ولَ :
ِ
القومَ ،ويْل لهَ ،ويْل له )6("،وكذلك فقد هنى
ب ليُ ْ
ض ِح َ
ك به َ
فيكذ ُ
 ‰ابلكذب عليه فعن ع ِام ِر ب ِن عب ِد َِّ
الزبَِْريَ ،ع ْن
اّلل بْ ِن ُّ
َ ْ َ ْ َْ
ِ
ول َِّ
ث َعن رس ِ
اّلل ‘ َك َما
أَبِ ِيه ،قَ َ
ت لِ ُّلزبَِْري :إِِمين الَ أ ْ
َمسَعُ َ
ال :قُـ ْل ُ
ك ُحتَ مد ُ ْ َ ُ
خملوف ،شجرة النور الزكية ،ج ،1ص ،150ترمجة رقم .286 :احلموي ،معجم البلدان ،ج،1
ص.213-121
( )1انظر :النووي ،املنهاج ،ج ،16ص .158ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،5ص .300الشوكاين ،نيل
األوطار ،ج ،7ص .302ابن رسالن ،شرح سنن أِب داود ،ج ،18ص .685ابن بطال ،شرح
صحيح البخاري ،ج ،8ص .82ابن امللقن ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،ج ،17ص.19
( )2ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،28ص.223
( )3سورة آل عمران.61 :
( )4ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،ج ،8ص.82
( )5رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب :الرب والصلة واآلداب ،ابب :قبح الكذب وحسن الصدق
وفضله ،حديث رقم ،)2607(-105 :ج ،4ص.2013
( )6رواه أبو داود يف سننه ،كتاب :اآلداب ،ابب :يف الكذب ،حديث رقم ،4990 :ج،7
ص ،342وحكم األرنؤوط على احلديث أبن إسناده حسن.
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ث
ُحيَ مِد ُ
ب
َك َذ َ
()2
ابلكذب.
 .2اآلاثر اليت تؤكد على حرمة الكذب يف اجلد واهلزل؛ منها :ما ورد عن

"م ْن
ال :أ ََما إِِمين َملْ أُفَا ِرقْهَُ ،ولَ ِك ْن َِمس ْعتُهُ يَـ ُق ُ
فُالَن َوفُالَن؟ قَ َ
ولَ :
َعلَ َّي فَـ ْليَـتَـبَـ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر )1("،وحمال عليه  -‘-أن َيمر

ابن مسعود  -¢-قال :ال يصلح الكذب يف جد وال هزل ،وال أن
َّ ِ
ين َآمنُوا
يعد أحدكم ولده شيئًا مث ال ينجزه ،اقرؤا إن شئتمَ :
"اي أَيـُّ َها الذ َ
اّلل وُكونُوا مع َّ ِ ِ
ني )4()3("،وما روي عن سفيان ،عن
الصادق َ
ََ
اتَّـ ُقوا ََّ َ
األعمش ،قال :ذكرت إلبراهيم احلديث الذي رخص فيه يف الكذب
لإلصالح بني الناس ،فقال إبراهيم :كانوا ال يرخصون يف الكذب يف جد
()5
وال هزل.
ِ .3حل ما ورد من حاالت مستثناة من حترمي الكذب على التورية ومعاريض
الكالم ،فقد ورد عن عمر بن اخلطاب -¢-أنه قال" :إِ َّن ِيف
الْ َم َعا ِر ِ
يض ملندوحة عن الكذب )6("،فحالة الصلح بني الناس أبن يقول

( )1رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب :العلم ،ابب :إمث من كذب على النب ‘ ،حديث رقم:
 ،107ج ،1ص.33
( )2انظر :ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،6ص.160
( )3سورة التوبة.119 :
( )4ابن امللقن ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،ج ،17ص.20
( )5ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،ج ،8ص.82
( )6رواه البخاري ،األدب املفرد ،ص ،462رقم ،857 :وصححه األلباين ،صحيح األدب املفرد،
ص.319
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ما علم من اخلري بني الفريقني ،ويسكت عما مسع من الشر بينهم ،ال أن
خيرب ابلشىء على خالف ما هو عليه؛ ألن هللا قد حرم ذلك ورسوله
‘ ،وكذلك الرجل يَعِ ُد زوجته ويُ َـمنِميها وليس هذا من الكذب؛
فحقيقة الكذب اإلخبار عن الشىء على خالف ما هو عليه ،والوعد
ال يكون حقيقة حىت ينجز ،واإلجناز مرجو يف االستقبال فال يصح أن
كذاب ،وكذلك يف احلرب فيجوز فيها املعاريض واإليهام أبلفاظ
يكون ً
حتتمل وجهني فيؤدى هبا عن أحد املعنيني ليغرت السامع أبحدمها عن
()1
اآلخر ،وليس حقيقة اإلخبار عن الشىء خبالفه وضده.

املناقشةّ :يكن للباحث مناقشة أدلة هذا القول يف جزئية اآلاثر اليت
اعتمدوا عليها بكون قول الصحاِب حجة غري جممع عليها؛ هذا من جهة
الثبوت ،فضالً عن اعتماد الفريق األول على آاثر لبعض الصحابة رضوان هللا
تعاىل عليهم تؤكد وجهة نظرهم ،وال ميزة هلذه اآلاثر على تلك.

الرتجيح

يرى الباحث ضرورة الوقوف على بعض النقاط قبل الرتجيح؛ هي:

َمساء بِْن ِ
ت
أوالً :وقف الباحث على حديث رواه الرتمذي يف سننه عن أ َْ َ
ِ
ال رس ُ ِ
ِ
ث
يَِز َ
ب إِالَّ ِيف ثَالَ ٍثُ :حيَ مِد ُ
يد ~ قَالَ ْ
ول هللا ‘" :الَ َحي ُّل ال َكذ ُ
ت :قَ َ َ ُ
الرجل امرأَتَه لِري ِضيـها ،وال َك ِذب ِيف احلر ِب ،وال َك ِذب لِي ِ
ني الن ِ
َّاس"،
صل َح بَْ َ
ُ ُْ
ُ
َْ َ
َّ ُ ُ ْ َ ُ ُْ َ َ َ
ِ
ِ ِِ
ب إِالَّ ِيف ثَالَ ٍث ،وقال عنه الرتمذي:
َوقَ َ
ال َْحم ُمود ِيف َحديثه :الَ يَ ْ
صلُ ُح ال َكذ ُ
( )1انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،ج ،8ص .82ابن امللقن ،التوضيح لشرح اجلامع
الصحيح ،ج ،17ص.21
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َه َذا َح ِديث َح َسن َغ ِريب )1(،ومثمة رواية عند اإلمام أِحد تنص على أنه" :ال
يصلح الكذب إال يف ثالث )2("،وجياب عليها أبنه قد حكم بضعفها غري
واحد من احملققني )3(.أما رواية الرتمذي فيعضدها ما نقله ابن حزم وابن
القطان اإلمجاع على حترمي الكذب يف غري احلرب ،وغري مداراه الرجل امرأته
وإصالح بني اثنني ،ودفع مظلمة )4(،بيد أن تلك الرواية ونقل اإلمجاع؛ فيه
نظر؛ لورود حاالت منصوص عليها مل تتفق وهذه الصور الثالث ،فيمكن
القول أبن ما ورد من صور جاء على سبيل التمثيل ال احلصر.
اثنياً :إن القول بتحرمي الكذب وحصر اجلواز يف احلاالت الثالث اليت
استثناها النص قول حيتاج إىل توقف؛ من جهة وورد بعض احلاالت اليت أجاز
فيها النب ‘ الكذب يف غري احلاالت املذكورة؛ من ذلك قصة احلجاج بن
عالط ¢؛ فإن قيل :إن هذا اإلذن وقع للحجاج يف حالة حرب بني النب
‘ وقريش ،وحالة احلرب مستثناة من حترمي الكذب .فيمكن للباحث
القول :أبن أحداث القصة تؤكد أهنا وقعت مباشرة بعد فتح خيرب؛ أي يف
السنة السابعة للهجرة ،ويف تلك السنة كانت العالقة بني النب
 ‰وقريش عالقة سلم وهدنة وكان ذلك من خالل صلح
( )1رواه الرتمذي يف سننه ،أبواب :الرب والصلة ،ابب :ما جاء يف إصالح ذات البني ،حديث رقم:
 ،1939ج ،3ص.395
( )2رواها اإلمام أِحد يف مسنده ،ج ،45ص ،574حديث رقم.27597 :
( )3انظر :الصنعاين ،نزهة األلباب ،ج ،4ص .2455األرنؤوط ،حتقيقه ملسند أِحد ،ج،45
ص ،574حديث رقم.27597 :
( )4انظر :ابن حزم ،مراتب اإلمجاع ،ص .156ابن القطان ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،ج،2
ص.307
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احلديبية الذي مت توقيعه يف السنة السادسة للهجرة )1(،إضافة إىل ما ورد َع ِن
ال :دخل ابن مسع ٍ
ِ
ال
ود َو ُح َذيْـ َفةُ َعلَى عُثْ َما َن  ،-٪-فَـ َق َ
النـََّّزال بْ ِن َس ْ َربَة ،قَ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
عُثْ َما ُن ِحلُ َذيْـ َفةَ ،...:فهذه احلادثة يف غري الصور املنصوص عليها؛ لكن ّيكن
ِحل القصة على حالة الضرورة وجواز إحياء الرجل لنفسه عند اخلوف
ابلكذب؛ كاملضطر إىل امليتة وحلم اخلنزير فيأكل ليحىي به نفسه ،وكذلك
()2
احلالف له أن خيلص نفسه ببعض ما حرم هللا عليه.
خيلص الباحث إىل أن الكذب حمرم بال خالف ،وال يرخص به إال يف
حالة الضرورة؛ حاله يف ذلك حال كل حمرم ،فالضرورات تبيح احملظورات،
وليس األمر على إطالقه بل إن الضرورة تقدر بقدرها؛ فتكون اإلابحة يف
أضيق احلدود ما مل جيد املسلم وسيلة مباحة شرعاً حتقق الغاية.
الربط بني احلكم الفقهي وشبهة شراء اإلعجاابت
انتهي الباحث إىل ترجيح القول أبن الكذب حمرم وال يباح إال للضرورة،
واملسألة قيد البحث ال تنطبق عليها حالة الضرورة وال احلاجة؛ لذا فيبقى
شراء اإلعجاابت الومهية "املكذوبة" حمرم؛ لعدم وجود مسوغ تقوم به احلجة
للقول أبن الكذب إلشباغ رغبة نفسية ينزل منزلة الضرورة أو احلاجة ،وإن مل
يرتتب على الكذب أي ضرر؛ فاحلكم حمرم هنا.

( )1انظر :ابن هشام ،السرية النبوية ،ج ،3ص.255
( )2انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،ج ،8ص .83ابن امللقن ،التوضيح لشرح اجلامع
الصحيح ،ج ،17ص.22
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اخلامتة

هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على احلكم الفقهي ملسألة شراء
اإلعجاابت يف مواقع التواصل االجتماعي ،وقد انتهت إىل:
• يعد االتفاق مع إحدى الشركات أو األشخاص لإلعالن والرتويج
للصفحة أو احلساب أو املنشور كي يصل عدد اإلعجاابت إىل حد
معني مقابل مبلغ حمدد معلوم من األمور اجلائزة من الناحية الشرعية؛
خترجياً على عقد اجلعالة.
• يعد شراء اإلعجاابت ممن يستخدم بعض الربامج اإللكرتونية لزايدة عدد
اإلعجاابت بشكل إليكرتوين ومهي بصورة ال تعرب عن إعجاابت حقيقية
من مستخدمني حقيقني ،من ابب الغش والكذب وهو حمرم شرعاً.
• إن اإلدعاء إبابحة شراء اإلعجاابت الومهية استناداً أبنه كذب غري ضار؛
إدعاء ال تقوم به حجة؛ إذ إن الكذب حمرم وال يباح إال للضرورة ،وهذا
الشراء ال يصل إىل مستوى الضرورة وال احلاجة.
التوصيات:
توصي الدراسة الباحثني إبجراء املزيد من البحوث يف جمال أحكام
التواصل االجتماعي؛ مثل :حكم التكسب من "اليوتيوب" ،وحكم الزن
اإللكرتوين فقهاً وقانونً.
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املصادر واملراجع
 .1ابن األثري اجلزري ،أبو احلسن ،علي بن حممد ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة،
حتقيق :علي معوض ،وعادل عبد املوجود ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
 1415هـ1994 ،م.
 .2ابن األثري اجلزري ،أبو السعادات ،املبارك بن حممد ،النهاية يف غريب احلديث
واألثر ،حتقيق :طاهر الزاوي ،وحممود الطناحي ،بريوت :املكتبة العلمية1399 ،
هـ1979 ،م.
 .3األلباين ،حممد نصر الدين ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف
األمة ،ط ،1الرايض :دار املعارف 1412 ،هـ1992 ،م.
 .4األلباين ،حممد نصر الدين ،صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ،ط ،4دار
الصديق 1418 ،هـ1997 ،م.
 .5البابرت ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ،العناية شرح اهلداية ،بريوت :دار الفكر.
 .6البخاري ،أبو عبد هللا ،حممد بن إمساعيل ،األدب املفرد ،حتقيق :مسري الزهريي،
ط ،1الرايض :مكتبة املعارف 1419 ،هـ1998 ،م.
 .7البخاري ،أبو عبد هللا ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد الناصر،
ط ،1دار طوق النجاة 1422 ،هـ.
 .8البزار ،أبو بكر ،أِحد بن عمرو ،مسند البزار ،حتقيق :حمفوظ الرِحن زين هللا ،ط،1
املدينة املنورة1988 ،م.
 .9ابن بطال ،أبو احلسن ،علي بن خلف ،شرح صحيح البخاري ،حتقيق :ايسر
إيراهيم ،ط ،2الرايض :مكتبة الرشد 1423 ،هـ2003 ،م.
 .10البعلي ،أبو عبد هللا ،حممد بن أِب الفتح ،املطلع على ألفاظ املقنع ،حتقيق :حممود
األرنؤوط وايسني اخلطيب ،ط ،1مكتبة السوادي للتوزيع 1423 ،هـ2003 ،م.
 .11البغوي ،أبو حممد ،احلسني بن مسعود ،شرح السنة ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،
ط ،2دمشق :املكتب اإلسالمي 1403 ،هـ1983 ،م.
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 .12البكري ،أبو بكر بن حممد ،إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني ،ط،1
بريوت :دار الفكر 1418 ،هـ1997 ،م.
 .13البهوت ،منصور بن يونس ،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى
اإلرادات ،ط ،1عامل الكتب 1414 ،هـ1993 ،م.
 .14البيهقي ،أبو بكر ،أِحد بن احلسني ،شعب اإلّيان ،حتقيق :د .عبد العلي حامد،
ط ،1الرايض :مكتبة الرشد 1423 ،هـ2003 ،م.
 .15الرتمذي ،أبو عيسى ،حممد بن عيسى ،سنن الرتمذي ،حتقيق :بشار معروف،
بريوت :دار الغرب اإلسالمي1998 ،م.
 .16ابن تيمية ،أبو العباس ،أِحد بن عبد احلليم ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرِحن
قاسم ،املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 1416 ،هـ،
1995م.
 .17ابن جزي ،أبو القاسم ،حممد بن أِحد ،القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب
املالكية ،حتقيق :ماجد احلموي ،ط ،1بريوت :دار ابن حزم 1434 ،هـ،
2013م.
 .18اجلصاص ،أبو بكر ،أِحد بن علي ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد قمحاوي،
بريوت :دار إحياء الرتاث العرِب 1405 ،هـ.
 .19اجلميلي ،خالد رشيد ،اجلعالة وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية والقانون ،ط،1
بريوت :عامل الكتب 1406 ،هـ1986 ،م.
 .20ابن اجلوزي ،أبو الفرج ،عبد الرِحن بن علي ،كشف املشكل من حديث
الصحيحني ،حتقيق :علي البواب ،الرايض :دار الوطن.
 .21ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل ،أِحد بن علي ،اإلصابة يف متييز الصحابة،
حتقيق :عادل عبد املوجود وعلي معوض ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
 1415هـ.
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 .22ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل ،أِحد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري ،رقمم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار املعرفة،
 1379هـ.
 .23ابن حجر اهليتمي ،أبو العباس ،أِحد بن حممد ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر،
ط ،1بريوت :دار الفكر 1407 ،هـ1987 ،م.
 .24ابن حجر اهليتمي ،أِحد بن علي ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ،القاهرة :املكتبة
التجارية الكربى 1357 ،هـ1983 ،م.
 .25ابن حزم األندلسي ،أبو حممد ،علي بن أِحد ،مراتب اإلمجاع يف العبادات
واملعامالت واالعتقادات ،بريوت :دار الكتب العلمية.
 .26احلطاب ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،
ط ،3بريوت :دار الفكر 1412 ،هـ1992 ،م.
 .27احلموي ،أبو عبد هللا ،ايقوت بن عبد هللا ،معجم البلدان ،ط ،2بريوت :دار
صادر1995 ،م.
 .28ابن حنبل ،أبو عبد هللا ،أِحد بن حممد ،مسند اإلمام أِحد بن حنبل ،حتقيق:
شعيب األرنؤوط ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة 1421 ،هـ2001 ،م.
 .29اخلرشي ،أبو عبد هللا ،حممد بن عبد هللا ،شرح خمتصر خليل ،بريوت :دار الفكر.
 .30اخلطيب الشربيين ،حممد بن أِحد ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،
ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1415 ،هـ1994 ،م.
 .31اخلن والبغا والشرجبي ،مصطفى ومصطفى وعلي ،الفقه املنهجي على مذهب
اإلمام الشافعي ،ط ،4دمشق :دار القلم 1413 ،هـ1992 ،م.
شعيب األرنؤوط ،ط،1
 .32أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أِب داود ،حتقيقَ :
بريوت :دار الرسالة العاملية 1430 ،هـ2009 ،م.
 .33الذهب ،أبو عبد هللا ،حممد بن أِحد ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب
األرنؤوط ،ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة 1405 ،هـ1985 ،م.

جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء األول)

291

 .34ابن راهويه ،أبو يعقوب ،إسحاق بن إبراهيم ،مسند إسحاق بن راهويه ،حتقيق:
د .عبد الغفور البلوشي ،ط ،1املدينة املنورة 1412 ،هـ1991 ،م.
 .35ابن رسالن ،أبو العباس ،أِحد بن حسني ،شرح سنن أِب داود ،حتقيق :خالد
الرابط ،ط ،1الفيوم :دار الفالح 1437 ،هـ2016 ،م.
 .36ابن رشد ،أبو الوليد ،حممد بن أِحد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،القاهرة :دار
احلديث 1425 ،هـ2004 ،م.
 .37الرملي ،حممد بن أِحد ،هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،بريوت :دار الفكر،
1984م.
 .38الروايين ،أبو بكر ،حممد بن هارون ،مسند الروايين ،حتقيق :أّين علي ،ط،1
القاهرة :مؤسسة قرطبة 1416 ،هـ.
 .39الزحيلي ،وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ط ،2دمشق :دار الفكر 1405 ،هـ،
1984م.
 .40الزركشي ،أبو عبد هللا ،حممد بن عبد هللا ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي،
ط ،1دار العبيكان1993 ،م.
 .41السرخسي ،حممد بن أِحد ،املبسوط ،بريوت :دار املعرفة 1414 ،هـ1993 ،م.
 .42السفاريين ،أبو العون ،حممد بن أِحد ،غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب،
ط ،2مصر :مؤسسة قرطبة 1414 ،هـ1993 ،م.
 .43السوطي ،مصطفى بن سعد ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ،ط،2
بريوت :املكتب اإلسالمي 1415 ،هـ1994 ،م.
 .44الشوكاين ،حممد بن علي ،نيل األوطار ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،ط،1
مصر :دار احلديث 1413 ،هـ1993 ،م.
 .45ابن أِب شيبة ،أبو بكر ،عبد هللا بن حممد ،املصنف يف األحاديث واآلاثر ،حتقيق:
كمال احلوت ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد 1409 ،هـ.
 .46الصاوي ،أبو العباس ،أِحد بن حممد ،بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف
حباشية الصاوي على الشرح الصغري ،دار املعارف
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 .47صقر ،عطية ،موسوعة أحسن الكالم يف الفتاوى واألحكام ،ط ،1القاهرة:
مكتبة وهبة2011 ،1432 ،م.
 .48الصنعاين ،أبو الفضل ،حسن بن حممد ،نزهة األلباب يف قول الرتمذي" :ويف
الباب" ،ط ،1دار ابن اجلوزي 1426 ،هـ.
 .49الطربي ،أبو جعفر ،حممد بن جرير ،هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا
من األخبار – مسند علي بن أِب طالب ،حتقيق :حممود شاكر ،القاهرة :مطبعة
املدين.
 .50الطحاوي ،أبو جعفر ،أِحد بن حممد ،خمتصر اختالف العلماء ،حتقيق :د .عبد
هللا أِحد ،ط ،2بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1417 ،هـ.
 .51ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،رد احملتار على الدر املختار ،ط ،2بريوت :دار
الفكر 1412 ،هـ1992 ،م.
 .52ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية،
بريوت :دار املعرفة.
 .53ابن عبد الرب ،أبو عمر ،يوسف بن عبد هللا ،االستيعاب يف معرفة األصحاب،
حتقيق :علي البجاوي ،ط ،1بريوت :دار اجليل 1412 ،هـ1992 ،م.
 .54ابن عبد الرب ،أبو عمر ،يوسف بن عبد هللا ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين
واألسانيد ،حتقيق :مصطفى العلوي ،وحممد البكري ،املغرب :وزارة عموم األوقاف
والشؤون اإلسالمية 1387 ،هـ.
 .55العدوي ،أبو احلسن ،علي بن أِحد ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب
الرابين ،حتقيق :يوسف البقاعي ،بريوت :دار الفكر 1414 ،هـ1994 ،م.
 .56ابن العرِب ،أبو بكر ،حممد بن عبد هللا ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد عطا ،ط،3
بريوت :دار الكتب العلمية 1424 ،هـ2003 ،م.
 .57ابن عرفة ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ،املختصر الفقهي ،حتقيق :د .حافظ
خري ،ط ،1مؤسسة خلف أِحد اخلبتور لألعمال اخلريية 1435 ،هـ2014 ،م.
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 .58عليش ،أبو عبد هللا ،حممد بن أِحد ،منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،بريوت :دار
الفكر1989 ،م.
 .59ابن العماد ،أبو الفالح ،عبد احلي بن أِحد ،شذرات الذهب يف أخبار من
ذهب ،حتقيق :حممود األرنؤوط ،ط ،1دمشق :دار ابن كثري 1406 ،هـ،
1986م.
 .60عياض ،أبو الفضل ،القاضي عياض بن موسى ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك،
حتقيق :سعيد أعراب ،ط ،1املغرب :مطبعة فضالة1981 ،م.
 .61الغزايل ،أبو حامد ،حممد بن حممد ،إحياء علوم الدين ،بريوت :دار املعرفة.
 .62ابن فرحون ،إبراهيم بن علي ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب،
حتقيق :د .حممد أبو النور ،القاهرة :دار الرتاث للطبع والنشر.
 .63ابن الفرس ،أبو حممد ،عبد املنعم بن عبد الرحيم ،أحكام القرآن ،حتقيق :د .طه
بو سريح ،ط ،1بريوت :دار ابن حزم 1427 ،هـ2006 ،م.
 .64ابن الفرضي ،أبو الوليد ،عبد هللا بن حممد ،اتريخ علماء األندلس ،حتقيق :عزت
احلسيين ،ط ،2القاهرة :مكتبة اخلاجني 1408 ،هـ1988 ،م.
 .65القرطب ،أبو عبد هللا ،حممد بن أِحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أِحد
الربدوين وإبراهيم أطفيش ،ط ،2القاهرة :دار الكتب املصرية 1384 ،هـ،
1964م.
 .66ابن القطان ،أبو احلسن ،علي بن حممد ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ،حتقيق:
حسن الصعيدي ،ط ،1الفاروق احلديثة للطباعة 1424 ،هـ2004 ،م.
 .67قمحية ،حسان ،الفيسبوك حتت اجملهر ،ط ،1اجليزة :النخبة للنشر والتوزيع،
 1438هـ2017 ،م.
 .68ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أِب بكر ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ط،27
بريوت :مؤسسة الرسالة 1415 ،هـ1994 ،م.
 .69الكاساين ،أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،ط ،2بريوت:
دار الكتب العلمية 1406 ،هـ1986 ،م.
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 .70الكردي ،حممد جنم الدين ،املقادير الشرعية واألحكام الفقهية املتعلقة هبا ،ط،2
القاهرة2005 ،م.
 .71الشني ،موسى ،فتح املنعم شرح صحيح مسلم ،ط ،1القاهرة :دار الشروق،
 1423هـ2016 ،م.
 .72لكحل وزايدي ،حليمة وربيحة ،أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف
العالقات األسرية ،الفيس بوك َّنوذجاً ،رسالة ماجستري ،جامعة زاين عاشور
اجللفة ،اجلزائر2017 ،م.
 .73املتقي اهلندي ،عالء الدين ،علي بن حسام ،كنز العمال يف سنن األقوال
واألفعال ،حتقيق :بكري حياين ،ط ،5بريوت :مؤسسة الرسالة 1401 ،هـ،
1981م.
 .74خملوف ،حممد بن حممد ،شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية 1424 ،هـ2003 ،م.
 .75املرداوي ،أبو احلسن ،علي بن سليمان ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،
بريوت :دار إحياء الرتاث العرِب.
 .76مسلم ،أبو احلسني ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العرِب.
 .77مطالقة والعمري ،أحالم ورائقة ،أثر مواقع التواصل االجتماعي على العالقات
األسرية من وجهة نظر طلبة جامعة الريموك يف ضوء بعض املتغريات ،جملة
دراسات ،علوم الشريعة والقانون ،جملد ،45 :عدد ،4 :ملحق2018 ،2 :م.
البدر التمام شرح بلوغ املرام ،حتقيق :علي الزين ،ط،1
 .78املغرِب ،احلسني بن حممدُ ،
القاهرة :دار هجر 1428 ،هـ2007 ،م.
 .79ابن مفلح ،أبو إسحاق ،إبراهيم بن حممد ،املبدع يف شرح املقنع ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية 1418 ،هـ1997 ،م.
 .80ابن مفلح ،عبد هللا بن حممد ،اآلداب الشرعية ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وعمر
القيام ،ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة 1419 ،هـ1999 ،م.
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 .81املقدادي ،خالد غسان ،ثورة الشبكات االجتماعية ،ط ،1عمان :دار النفائس،
 1434هـ2013 ،م.
 .82املري ،خوالء ،أتثري التويرت على طبيعة عمل عينة قصدية من اإلعالميني يف
القنوات الفضائية اخلليجية ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط ،األردن،
2016م.
 .83ابن امللقن ،أبو حفص ،عمر بن علي ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،ط،1
دمشق :دار النوادر 1429 ،هـ2008 ،م.
 .84املناوي ،عبد الرؤون بن اتج العارفني ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،ط،1
مصر :املكتبة التجارية الكربى 1356 ،هـ.
 .85املواق ،أبو عبد هللا ،حممد بن يوسف ،التاج واإلكليل ملختصر خليل ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية 1416 ،هـ1994 ،م.
 .86ابن جنيم ،عمر بن إبراهيم ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،حتقيق :أِحد عناية،
ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1422 ،هـ2002 ،م.
 .87النفراوي ،أِحد بن غامن ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أِب زيد القريواين ،بريوت:
دار الفكر 1415 ،هـ1995 ،م.
 .88النووي ،أبو زكراي ،حيىي بن شرف ،األذكار ،حتقيق :عبد القادر األرنؤوط،
بريوت :دار الفكر14148 ،ـ1994 ،م.
 .89النووي ،أبو زكراي ،حيىي بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،ط،2
بريوت :دار إحياء الرتاث العرِب 1392 ،هـ.
 .90ابن هشام ،أبو حممد ،عبد امللك ،السرية النبوية ،حتقيق :عمر تدمري ،ط،3
بريوت :دار الكتاب العرِب 1410 ،هـ1990 ،م.
 .91هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الشرعية للمؤسسات
املالية اإلسالمية ،البحرين 1435 ،هـ2014 ،م.
***
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قاعدة [قطع المنازعة واجب ما أمكن]
تأصيلها الشرعي وأثرها الفقهي في المعامالت المالية
د .عمر محمود حسن
قسم الدراسات اإلسالمية – كلية اآلداب
جامعة الملك فيصل
تاريخ تقديم البحثç 1442 /4 /25 :

تاريخ قبول البحثç 1442 /7 /11 :

ملخص الدراسة:
تدور فكرة البحث حول قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن] من حيث أتصيلها
الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية ،وسيتم تناوهلا من خالل التعريف هبا ،واحلديث
مناذج من
عن طَْور النشأة يف الكتب األصولية والفقهية ،مث البحث يف بيان أثرها من خالل َ
التطبيقات الفقهية يف عقود املعامالت املالية؛ اليت هي ِمظَنَّة املنازعة واخلصومة .وتعود أمهية
البحث إىل كونه متعلقاً ببيان مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت جاءت مانعةً للخصومات
واملنازعات بني الناس ،وحمافِظةً على ِ
السلم االجتماعي ،وكذلك تعلُّ َقه جبانب املعامالت
املالية ،اليت ال غىن للناس عنها؛ حيث َّ
إن التَّنازع فيها يعود آباثره السلبية على الفرد واجملتمع.
الكلمات املفتاحية :اخلصومات ،الغرر ،اجلهالة ،الصلح ،عقد ،اإلجارة.

the rule [cutting a dispute is a duty as possible]
Its legal basis and its jurisprudential impact on financial transactions
Dr. Omar Mahmoud Hassan
Department of Islamic Studies - Faculty of Arts
King Faisal University
Abstract :
This research mainly focuses on the rule that reads: [cutting a dispute is a
duty as possible], in terms of its legal basis and its jurisprudential impact on
financial transactions. The rule is addressed through defining it, tracing the
stages of its emergence in jurisprudence books, and researching its impact
through examples of applied jurisprudential rules in financial transaction
contracts, being the cause for dispute and litigation. The significance of this
research lies in its relation to the principles of Islamic law that prevent disputes
among people and maintain social peace. Another significance is its relation to
financial transactions, which is a necessity for people. Therefore, disputes in
such transactions lead to negative effects on individuals and society.

key words: Disputes, gharar (uncertainty), ignorance, reconciliation, contract,
leasing.

مقدمة
احلمد هلل ِ
رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد:
ي ُّ
عد علم القواعد الفقهية من أعظم العلوم الشرعية أمهيةً وأثراً ،من حيث
حصره للمسائل وضبطه هلا ،وبيانه لكث ري من األحكام الفقهية ،ومواكبته
ِ
املستج َّدة.
للمسائل
أن املعامالت املالية هي عصب حياة الناس ،وهي ُّ
ومن املعلوم َّ
حمط كثي
طور ،وهي ِ
متجددة
من احتياجاهتم ،ومن ميزاهتا أهنا كثية احلدوث سريعة التَّ ُّ
حبسب املطالب واحلاجات ،لذلك رعى الشارع هذه احلاجات وجعل األصل
فصلها
فيها احلِل ،ورتَّب عليها عدداً من الشروط والضوابط واألحكامَّ ،
وبيَّنها الفقهاء األعالم.
وقد بَنَت الشريعة أحكام املعامالت املالية والعقود التجارية على مبادئ
كربى ،من أمهها :اللزوم ،والعدل ،وعدم أكل أموال الناس ابلباطل وغيها.
يقول القرايف (ت 684ه ) متحداثً عن مقاصد الشريعة يف العقود:
"قاعدة :مقصود صاحب الشرع صالح ذات البني ،وحسم مادة
الفت.)1("...
ر
أبحكام حتقق هذا املقصد العظيم ،من خالل
لذلك جاءت الشريعة
االبتعاد عن كل ما يؤدي إىل النِزاع واخلصومة ،والتَّنافر ،وي ِ
هدد األمن
( )1الذخية ،القرايف.225/5 ،
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اجملتمعي .وال يكون ذلك إال بتحقق الرضا بني املتعاقدين ،وكمال اإلرادة،
حيتف ابلعقد من شروط وقيود؛
وال سبي َل إىل ذلك الرضا إال ابلعلم جبميع ما ُّ
َّ
ألن اجلهالة هبا متنع ُّ
حتقق العلم الذي ينبين عليه متام الرضا.
ولقد حرصت الشريعة على إقامة العدلِ ،
وفض اخلصومات والنِزاعات
بني الناس بكل وسيلة مْكنة؛ لتحقيق ِ
الس ْلم االجتماعي( ،)1وليبقى التعايش

ِ
ص ْفوها
قائماً بينهم ،وتستمر احلياة الطيبة دون أن يشوهبا َخلَل ،أو ي َعكر َ
َك َدر.
شرعت من التدابي االحرتازية الوقائية ما يضمن سالمة اجملتمع من
ولقد َ
الوقوع يف النِزاعات أثناء قيامهم ابلتعامالت املالية فيما بينهم ،كسالمة
املعاملة من الغِ ِ
ش( )2والتَّدليس( ،)3حيث َّ
إن وجودها يف املعامالت يدخل

اخلصومة واملنازعة بني األطراف.
فجاء هذا البحث املوسوم ب  :قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن]
أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية ،لدراسة وتوضيح إحدى

(ِ )1
الس ْلم االجتماعي :مصطلح معاصرة ،يقصد به :توافر االستقرار واألمن والعدل الكافل حلقوق
األفراد يف جمتمع ما ،أو بني جمتمعات أو دول .انظر :السلم االجتماعي دراسة أتصيلية ،حممد
املومين ،ص.120/
ش :ضد النُّصح ،من الغَ َشش ،وهو امل ْشرب ال َك ِدر .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر،
( )2الغِ ُّ
َ
اجلزري.396/3 ،
العْيب .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،اجلزري.130/2 ،
( )3التَّدليس :إخفاء َ
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قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن]
أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية
د .عمر حممود حسن

القواعد الفقهية املهمة ،واملستنبطة من أصول الشريعة ومبادئها ،وربطها
بنماذج من املعامالت املالية األصيلة واملعاصرة.
أمهية الدراسة:

 -1بيان التأصيل الشرعي لقاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن] ومصدرها
الفقهي ،للباحثني يف العلوم الشرعية بعامة ،واملهتمني ابجلانب
االقتصادي واملعامالت املالية خباصة.
 -2بيان أمهية هذه القاعدة من خالل حرص الشريعة على فض النِزاعات
املالية سلمياً ،مع ذكر عدة تطبيقات عملية.
 -3توضيح اإلجراءات االحرتازية؛ لتجنب املنازعات املالية ابتداءً.
تساؤالت الدراسة:
تتمثل تساؤالت الدراسة يف األسئلة التالية:
 -1ما معىن قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن] ،وما أمهيتها؟.
 -2ما التأصيل واملستند الشرعي لقاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن]؟.
 -3هل للشريعة تدابي احرتازية تسد ابب املنازعة ابتداءً ،وتعاجلها انتهاءً؟.
 -4ما اجملاالت اليت يتم إعمال القاعدة فيها ،وتطبيقاهتا الفقهية؟.
أهداف الدراسة:
يهدف البحث إىل بيان عدة أمور من أمهها:
 -1توضيح التأصيل الشرعي لقاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن].
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تشوف الشارع إىل سالمة املعامالت املالية من أن يشوهبا نزاع أو
 -2إظهار ُّ
خصومة ،ابتداءً وانتهاءً ،حبيث يتحقق العدل وينتفي الظلم.
 -3بيان األثر الفقهي للقاعدة حمل الدراسة من خالل عدة مناذج تطبيقية يف
املعامالت املالية.

الدراسات السابقة:
من خالل االطالع على كتب القواعد الفقهية واملعامالت املالية،
والدورايت والرسائل اجلامعية ،الحظت االهتمام الكبي بعلم القواعد الفقهية
وكذلك جانب املعامالت املالية ،غي أنين مل أقف -حسب ِ
اطالعي -على
من أفرد هذه القاعدة ابلبحث والتوضيح ،وبيان أثرها يف املعامالت املالية،
وقد استفدت من بعض الدراسات يف تناول أصل فكرة البحث ،منها:
 -1قطع املنازعة واجب ما أمكن وتطبيقاهتا الفقهية والقانونية (التوفيق
واإلصالح األسري يف احملاكم الشرعية األردنية أمنوذجاً) ،للباحث زكراي
حممد فاحل القضاة ،حبث منشور يف جملة دراسات الشريعة والقانون يف
اجلامعة األردنية.
عرف الباحث بقاعدة قطع املنازعة ،مث بني يف حدود دراسته تناول
فقد َّ
تطبيقات فقهية للقاعدة يف األحوال الشخصية ،ومن احملاكم الشرعية األردنية
يف إطار مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري.
فهي تتفق مع دراسيت يف أصل الفكرة من حيث التأصيل للقاعدة ،ولكن
ختتلف يف عدة جوانب كمنهج التأصيل ،والتطبيقات العملية ،حيث إهنا
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قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن]
أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية
د .عمر حممود حسن

تتناول قضااي وتطبيقات قضائية يف حماكم األحوال الشخصية األردنية،
ودراسيت يف املعامالت املالية.
 -2عقد الصلح يف املعامالت املالية يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستي
للباحث أسيد صالح عودة مسحان يف كلية الدراسات العليا يف جامعة
النجاح يف انبلس.
عرف الباحث فيها بعقد الصلح ومشروعيته وأنواعه وآاثره ،فهدفه من
الدراسة التأصيل لعقد الصلح ،مع ذكر تطبيقات له من احملاكم الشرعية
الفلسطينية.
نص عليها الفقهاء ،وبيان
يف حني أن دراسي هي أتصيل لقاعدة فقهية َّ
مناذج تطبيقية عملية هلا يف املعامالت املالية ،ونصيب الصلح فيها أنه ذكر
كإحدى اإلجراءات يف فض النزاع ،وليس هو األساس يف البحث.
 -3بعض املراجع املعاصرة ذكرت القاعدة على وجه اإلجياز واالختصار،
خالل عرضها للفروع الفقهية ،منها:
 موسوعة القواعد الفقهية ،حممد صدقي بن أمحد البورنو. معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية.فاجلديد يف هذه الدراسة واإلضافة :هو تناول قاعدة [قطع املنازعة
واجب ما أمكن] تعريفاً وأتصيالً وتفريعاً؛ نظراً ألمهيتها وانبثاقها من أصول
الشريعة ،وبيان جماالت إعماهلا يف املعامالت املالية بذكر عدة مناذج تطبيقية
(أصيلة ومعاصرة).
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منهج الدراسة:
 -1اتبعت يف كتابة هذا البحث املنهجني :االستقرائي واالستنتاجي ،حيث
قمت ابستقراء ما ذكر عن قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن]،
وتتبعها يف الكتب والفروع الفقهية ،ومن مث البحث عن مناذج فقهية
تطبيقية تندرج حتتها يف قسم املعامالت املالية.
 -2واتبعت املنهجية العلمية املتمثلة يف:
أ -مجع املادة العلمية من مصادرها األصيلة ما أمكن.
ب -إيراد بعض النصوص من كتب الفقهاء ،تدعيماً وإثراءً للمعلومة
املتناولة ابلبحث.
َ
ذاكرا السورة ورقم اآلية.
ج -عزو اآلايت إىل املصحفً ،
د -ختريج األحاديث من مظاهنا.

خطة الدراسة:
حتتوي اخلطة على مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة ،على النحو التايل:

التمهيد :يف التعريف بقاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن] ،وصيغها،
وما يتصل هبا من قواعد فرعية.
أوالً :تعريف قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن] ،وبيان معناها.
اثنياً :صيغ القاعدة ،والقواعد الفرعية ذات الصلة هبا.

املبحث األول :التأصيل الشرعي لقاعدة [قطع املنازعة واجب ما

أمكن] ،ويتضمن مطلبني:

306

قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن]
أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية
د .عمر حممود حسن

املطلب األول :نشأة قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن].
املطلب الثاين :مستند القاعدة ،وأمهيتها وما ترشد إليه.

املبحث الثاين :األثر الفقهي لقاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن]

يف املعامالت املالية ،ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :التدابي االحرتازية اليت وضعها الشارع صيانة للعقود عن
املنازعة واخلصام.
املطلب الثاين :مناذج من التطبيقات الفقهية للقاعدة يف املعامالت املالية.
 اخلامتة :وفيها أبرز النتائج والتوصيات. -فهرس املصادر واملراجع.

***
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التمهيد
أوالً :تعريف قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن] ،وبيان معناها.
 تعريف القاعدة: قَطْع :ال َقطْع يف اللغة :إِ َابنة بعض أجزاء اجلِْرم من بعض فصالً(.)1 املنازعة :يف اللغة :النون والزاء والعني أصل صحيح يدل على قَ ْلعر
شيء ،ونََز ْعت الشيء من مكانه نَ ْزعاً( ،)2انزعه منازعة ونِزاعاً :خاصمه،
وقيلَ :جاذبه يف اخلصومة ،واملنازعة يف اخلصومة :جمَاذبة احلجج فيما يتنازع
فيه اخلصمان(.)3
واملنازعة يف االصطالح :ال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي،
عرف املنازعة ابلتَّشاجر ،وقيل :للمنازعة تَ َشاجر؛ ألن املتنازعني ختتلف
إذ ت َّ
أقواهلم وتتعارض دعاويهم وخيتلط بعضهم ببعض كتداخل الشجر امللتف(.)4
 -واجب :الواجب يف اللغة :وجب الشيء جيب وجوابً أي لزم(.)5

( )1انظر :لسان العرب ،ابن منظور ،276/8 ،مادة (قطع).
( )2انظر :مقاييس اللغة ،ابن فارس ،415/5 ،مادة (نزع).
( )3انظر :لسان العرب ،ابن منظور ،351/8 ،مادة (نزع).
( )4انظر :تفسي روح املعاين ،اآللوسي ،71/5 ،واحلاوي ،للماوردي.16/5 ،
( )5انظر :لسان العرب ،ابن منظور ،793/1 ،مادة (وجب) .ملحوظة :اقتصرت هنا على ذكر
التعريف اللغوي؛ إذ املطلوب اإلشارة إىل املقصود ابلبحث هو استعمال املصطلح ضمن
مفردات القاعدة ،أما التفصيل يف التعريف االصطالحي من حيث استعمال األصوليني والفقهاء
له ،فهو مفصل يف مظانه ،وليس هو املقصود أصالة يف البحث ،فلينتبه!.
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 ما أمكن :الت َُّّمكن من الشيء :أن يكون لإلنسان عليه قدرة وسلطان،
ويقال :فالن ال ميكنه النهوض ،أي :ال يقدر عليه(.)1
 املعىن اإلمجايل للقاعدة:يقصد ابلقاعدة :أن قطع املنازعة من خالل منعها وحسم مادهتا وإهنائها،
واختاذ األسباب الكفيلة بنفيها عن املعامالت بني الناس يف كافة تصرفاهتم،
من بيع وشراء وإجارة وشركة وغيها ،وكذلك ما حيصل بينهم من اخلالفات
األسرية ،واجب على كل مسلم املبادرة إىل ذلك جهد استطاعته ،سواء كان
صاحب سلطة وقرار ،أو من األفراد .فيسعى إىل َح ْسم موضوع النِزاع،
وحتقيق العدالة بني الطرفني ،وإصالح ذات البَ ْني ،أبي وسيلة يتحقق معها
ذلك ،سواء عن طريق الصلح بني األطراف ،أو قبول حتكيم أهل اخلربة
واالختصاص ،أو اللجوء إىل القضاء يف حال َّ
تعذرت الطرق السابقة يف
الوصول إىل َح رل للنزاع يرضي األطراف.
ومن املعلوم َّ
أن اإلنسان ال ميكنه أن يعيش لوحده ،فهو حباجة إىل غيه
يف أتمني وتدبي شؤون حياته ،والغَي حباجة له كذلك ،ما قد يتولَّد عن ذلك
تتطور إىل م َقاتَلة؛ إذ
االحتكاك ابآلخرين منازعة م ْفضية إىل خماصمة ،وقد َّ
العقول ومستوى الوعي واملعرفة والعلم متفاوت بني الناس ،وهذه سنة هللا ´
يف خلقه ،وهلذا كان ال بد من تشريع إهلي ينهي ويقطع دابر أي خصومة
ومنازعة قد تنشأ بني الناس.
( )1انظر :التوقيف على مهمات التعاريف ،للمناوي ،ص ،109/ولسان العرب ،ابن منظور،
 ،412/13مادة (مكن).
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فالواجب جتنُّب املنازعة وعدم الوقوع فيما يؤدي إليها قدر اإلمكان،
سواء ابختاذ اإلجراءات االحرتازية ملنع وقوعها ،أم بتالفيها واحتوائها بعد
الوقوع ،وذلك حبسب الوسع؛ حىت جتري أمور الناس على وزن واحد من
العدل ،ونفي اإلضرار هبم ،إذ ابلعدل ومنع الضرر ْحت َسم مادة اخلصومة،
وتقطع أسباب املنازعة.
اثنياً :صيغ القاعدة ،والقواعد الفرعية ذات الصلة هبا:
 صيغ القاعدة:وردت هذه القاعدة بعِ َّدة ألفاظ وصياغات متعددة قريبة منها ،ذكرها
الفقهاء يف كتبهم ،منها:
 قطع املنازعة واجب حبسب اإلمكان ابتداء وبقاء(.)1التحرز من اخلصومة واجب ما أمكن(.)2
 ُّ قطع اخلصومة واملنازعة واجب(.)3 الشارع يطلب قطع النِزاع واخلصومة بكل الطرق(.)4 كل ما يؤدي إىل اخلالف واملنازعة فهو منهي عنه(.)5فهذه الصيغ املذكورة الواردة بعدة ألفاظ يف موضوع وجوب قطع املنازعة،
مرتادفة بعمومها مع صيغة القاعدة -حمل البحث -اليت مت اختيارها من بني
( )1املبسوط ،السرخسي.146/20 ،
( )2املبسوط ،السرخسي.3/19 ،
( )3بدائع الصنائع ،الكاساين.224/6 ،
( )4بدائع الفوائد ،ابن القيم.18/4 ،
( )5اإلهباج ،السبكي.2217/6 ،
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أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية
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الصيغ()1؛ لشموليتها وعموميتها ،إذ تتضمن :املبادرة إىل قطع املنازعة ابتداءً،
حبيث يقوم بذلك كل من استطاع إىل ذلك سبيالً ،مبا حيقق العدالة جلميع
األطراف.
 القواعد الفرعية ذات الصلة:أ -العقود تصان عن النِزاع(.)2
تدل هذه القاعدة -وهي قاعدة مهمة وأساسية يف العقود -على وجوب
عما يؤدي ويفضي إىل النِزاع فيها مستقبالً ،كأن تشتمل صيغة
صيانة العقود َّ
ر
جهالة ،وتغري ر أبحد
العقد على غموض يف صياغتها ،أو تنبين على
املتعاقدين وإحلاق الضرر به ،ولذا جعل الشارع األصل العام يف العقود
ِ
وحلِها؛ حصول الرضا من املتعاقدين ،ورغبتهم يف االلتزام آباثرها ،وما ينتج
شرعية و ر
ر
عن االتفاق( .)3وبناء على ذلك :جيب إجراء العقود بطر ر
اضحة
يقة
ال جهالة فيها وال َغَرر وال َغ ْب ،ومبا حيقق العدل بني املتعاقدين؛ صوانً هلا
ع َّما ميكن أن يؤدي إىل النِزاع وإفساد ذات البَ ْني ،إذ قطع املنازعة واجب ما
أمكن بشكل عام ،ومن ذلك املنازعات الناجتة عن العقود املالية.

( )1وسيأيت البيان يف نشأة القاعدة أن السرخسي يف كتابه املبسوط  ،62/21ي ُّ
عد أول من نص
على هذه القاعدة بصيغتها .وانظر :موسوعة القواعد الفقهية ،البورنو.214/8 ،
( )2انظر :فتح الوهاب ،زكراي األنصاري ،271/1 ،ومغين احملتاج ،الشربيين.323/3 ،
( )3انظر :القواعد الفقهية ،الزحيلي.818/2 ،
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ومثال ذلك :ذكر الشافعية على َّ
أن من استعار( )1من غيه أرضاً ،وأطلق
أع ْرتك األرض لتزرعها -فإن العقد ال يصح؛ لتفاوت
املعي الزراعة -كقولهَ :
صحح العقد ابالقتصار على ِ
أخف املزروعات
ضرر املزروع ،وال يقال :ي َّ
ضرراً؛ ألن املطْلقات إمنا مل تنزل على األقل ضرراً َّ
لئال يؤدي إىل النِزاع،
والعقود تصان عن ذلك(.)2
ب -احلكومات إمنا شرعت لدرء اخلصومات ورفع املظامل واملنازعات(.)3
ُّ
فض النِزاعات سواء أكانت عن طريق القضاء أم
تدل القاعدة على أن َّ
التحكيم أم الصلحَّ ،إمنا شرعت حلفظ احلقوق ،وإقامة العدل ،ورفع الظلم،
وصيانة األنفس واألعراض واألموال ،وإهناء اخلصومات ،و ِ
حل املشكالت بني
الناس ،إذ قطع املنازعة وإهناء اخلصومة واجب ما أمكن ،وهذه احلكومات
إحدى وسائل ذلك.
ومثال ذلك :لو َّ
أن القاضي قال -بعد فصله ابلقضيَّة :-رجعت عن
الشهود ،أو أبطلت حكمي ،مل يصح قوله،
قضائي ،أو وقعت يف تلبيس ُّ
والقضاء ر
ماض()4؛ إذ َّ
إن قبول قوله يعين إعادة فتح ابب النِزاع واخلصومة من
جديد ،وإغالقه واجب ما أمكن؛ و َّ
ألن النَّ ْقض يؤدي إىل اضطراب القضاء،
وشلَل القضاء بعدم إهناء املنازعات ،ولبَ ِقيت
وعدم استقرار األحكامَ ،
( )1اإلعارة :هي متليك للمنفعة بغي عوض .انظر :التوقيف على مهمات التعاريف ،املناوي،
ص.55/
( )2انظر :مغين احملتاج ،الشربيين ،323/3 ،وهناية احملتاج ،الرملي.130/5 ،
( )3انظر :فتح القدير ،ابن اهلمام ،88/8 ،والفروق ،القرايف.32/1 ،
( )4انظر :موسوعة القواعد الفقهية ،البورنو.1040/8 ،
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قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن]
أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية
د .عمر حممود حسن

اخلصومات على حاهلا ،مع استمرار التَّشاجر والتَّنازع وانتشار الفساد
والعدوان والظلم ،وهذا يتناىف مع املصلحة اليت وجد القضاء ألجلها،
واحلكمة اليت ن ِ
صب هلا القضاة واحلكام(.)1
ج -عند املنازعة ي َرُّد املختلف فيه إىل املتفق عليه(.)2
ت ُّ
عد هذه القاعدة الفرعية؛ مكملةً لقاعدة [قطع املنازعة] حمل البحث،
حيث إن قطع النزاع واخلصومة حني االختالف يف معاملة ما؛ يكون ِ
برد هذا
األمر املختلف فيه إىل مثيله املتفق عليه مبا تعارف عليه الناس.
ومثال ذلك :من اشرتى أرضاً ،واشرتط طريقاً هلا من أرض البائع ،فلو
اختلفا يف حتديد عرض الطريق ،ي َرد إىل مقدار حاجة السائر فيه بسيارته،
ومبقدار ما تستطيع سياراتن متقابلتان أن تعربا بدون أن تصطدم إحدامها
ابألخرى ،وهذا أمر متفق عليه يف هذا العصر -وهو أن ال يقل عرض الطريق
عن إمكان عبور سيارتني ،متقابلتني بدون اصطدام إحدامها ابألخرى(.)3

( )1انظر :الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ،الزحيلي .344/2 ،ملحوظة :هذا يف حال عدم خمالفة
قضائه واجتهاده للنصوص الشرعية ،إذ خمالفتها توجب نقض احلكم وعدم إمضائه ابالتفاق.
( )2انظر :املبسوط ،السرخسي.181/30 ،
( )3انظر :املبسوط ،السرخسي ،181/30 ،وبدائع الصنائع ،الكاساين ،20/7 ،وموسوعة القواعد
الفقهية ،البورنو.480/7 ،
جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء األول)

313

املطلب األول :نشأة قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن]

من املعلوم َّ
أن القواعد الفقهية موجودة يف النصوص الشرعية من القرآن
الكرمي والسنة النبوية املطهرة منذ نزول الوحي على رسول هللا ﷺ ،ونقصد
هنا ابلنشأة؛ أي تصنيف تلك القواعد مبصنفات مستقلة ،ومن مث استعماهلا
يف الفتاوى واألقضية ،سواء أكان مصدرها النصوص الشرعية ،أم ما دلَّت
عليه من أحكام.
غي َّ
أن النصوص الشرعية مل تشتمل على كل القواعد الفقهية ،لذا كان
هناك مصدر اثلث لتلك القواعد أال وهو االجتهاد ،حيث استنبط الفقهاء
ِع َّدة قواعد من األصول الشرعية ،ومبادئ اللغة العربية ،ومسلَّمات املنطق
ومقتضيات العقول .فكانت م ِه َّمة العلماء الرجوع إىل تلك املصادر ،وبذل
اجلهد فيها ،من خالل اجلمع بني األحكام املتشاهبة واملسائل املتناظرة،
واستنباط قواعد كلية تدخل حتتها عدة فروع وتطبيقات(.)1
ولقد كان لفقهاء احلنفية قَصب السبق يف تدوين علم القواعد الفقهية،
غي أهنا كانت م ْد َرجة يف كتبهم ومصنفاهتم؛ ومل تعرف ابسم القواعد ،ومن مث
اكتسبت صيغها الدقيقة مع َم ِر العصور.
ومن هذه القواعد اليت ذكرها الفقهاء يف تصانيفهم؛ وعليها مدار
البحث ،قاعدة[ :قطع املنازعة واجب ما أمكن] ،حيث َّ
إن السرخسي
عد أول من ذكرها ِ
(ت 490ه ) ي ُّ
بنصها يف كتابه املبسوط يف معرض حديثه
( )1انظر :النظرايت الفقهية ،الزحيلي ،ص.206/
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عن الصلح...[ :مث املقصود من الصلح قطع املنازعة ،وقطع املنازعة واجب ما

أمكن](.)1

وكذلك وردت عند الفقهاء بصيغ قريبة( ،)2ومن نصوصهم يف ذلك:

 جاء يف بدائع الصنائع يف معرض احلديث عن الدعوى[ :وأما بيان حكمالدعوى وما يتصل به فحكمها وجوب اجلواب على املدعى عليه؛ ألن

قطع اخلصومة واملنازعة واجب](.)3

 -وجاء يف بدائع الفوائد ...[ :والبيع من ابب املعاوضات اليت تعقد على

املساحمة ويطلب الشارع قطع النزاع واخلصومة بكل طريق](.)4

لعل مصنفات القواعد الفقهية مل تذكرها بشكل مستقل ،ومل تصنَّف يف
و َّ
كتب (األشباه والنظائر) ،وكذلك يف (جملة األحكام العدلية) ،غي أهنا
ذكرت -كما أسلفت -يف كتب الفقهاء كقاعدة فقهية مهمة يف ابب
املعامالت املالية خباصة ،مستوحاة من النصوص الشرعية واملقاصد التشريعية،
لذلك أكثََر الفقهاء من ذكرها واستعماهلا ،فتنوعت ألفاظها وصيغها.

( )1املبسوط ،السرخسي.62/21 ،
( )2سبق ذكرها يف صيغ القاعدة والقواعد ذات الصلة.
( )3بدائع الصنائع ،الكاساين.224/6 ،
( )4بدائع الفوائد ،ابن القيم.18/4 ،
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فهي قاعدة فقهية صغرى هلا بعض القواعد املتفرعة عنها -كما سبق
بيانه ،-ولقد بني العلماء َّ
أن من القواعد ما ال يندرج حتت القواعد الكربى
وال يتفرع عليها( ،)1ولعل هذه القاعدة -حمل البحث -من هذا القبيل.

وميكن القول -وهللا أعلم -أبن هذه القاعدة ميكن إحلاقها وإضافتها إىل
قاعدة [الضرر يزال]؛ إذ إن وقوع املنازعة يكون عادة نتيجة حلوق الضرر
أبحد األطراف املتنازعة ،ولذلك أمر الشرع برفع الضرر وإزالته َع َّمن وقع
عليه ،بقطع تلك املنازعة مبا حيقق العدالة بني األطراف.
***

( )1انظر :الوجيز يف إيضاح القواعد الفقه الكلية ،البورنو ،ص.27/
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املطلب الثاين :مستند القاعدة ،وأمهيتها وما ترشد إليه

أوالً :مستند القاعدة.
يستدل هلذه القاعدة أبدلة من الكتاب والسنة واملعقول ،على النحو
اآليت:

من الكتاب :ورد يف القرآن العديد من اآلايت اليت تؤسس هلذه القاعدة،
منها:
 -قوله تعاىل { :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ} [سورة األنفال.]46:

ووجه االستداللَّ :
أن هللا تعاىل هنى املؤمنني عن التنازع ،مبيناً أنه سبب
الفشل ،وذهاب القوة(.)1

 -وقوله تعاىل{ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} [سورة األنفال.]1:

ووجه االستدالل :أن هللا تعاىل أمر ابلتقوى واإلصالح بني املؤمنني إذا
حصل بينهم اختالف ،أو مالت نفوسهم إىل التَّشاحن ،وذلك لبقاء
املودة بينهم وترك النِزاع(.)2
 وقوله تعاىل{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ} [سورة البقرة .]205:قالالسرخسي (ت 490ه )" :اعلم َّ
أبن هللا تعاىل خلق اخللق أطواراً؛ علومهم

( )1انظر :أضواء البيان ،الشنقيطي.102/2 ،
( )2انظر :تفسي القرطيب.364/7 ،
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شىت متباينة ،ولتباين اهلمم تقع اخلصومات بينهم ،فالسبيل يف اخلصومة
قطعها؛ ملا يف امتدادها من الفساد ،وهللا تعاىل ال حيب الفساد"(.)1

من السنة :ورد يف السنة أحاديث كثية تنهى عن التنازع والتَّفرقة ،وأتمر

إبصالح ذات البَ ْني ،منها:
 -عن سهل بن سعد  :¢أن أهل قباء اقتتلوا حىت تراموا ابحلجارة ،فأ ْخِرب

رسول هللا ﷺ بذلك ،فقال(( :اذهبوا بنا نصلح بينهم))( .)2ووجه
الداللةَّ :
أن النيب ﷺ توجه بنفسه لإلصالح ملا مسع ابخلصومة واملنازعة،
َّ
فدل احلديث على فضل اإلصالح بني الناس ،ومجع كلمة القبيلة ،وحسم
مادة القطيعة ،وتوجه اإلمام بنفسه إىل بعض رعيته لذلك(.)3
 عن كعب بن مالك٭ ،أنه كان له على عبد هللا بن أيب حدرد األسلميِ
فمَّر هبما رسول هللا
مال ،فلَقيَه ،فلَ ِزَمه فتكلَّما حىت ارتفعت أصواهتماَ ،
ﷺ ،فقال(( :ي كعب)) ،وأشار بيده كأنه يقول النصف ،فأخذ نصف
ما له عليه ،وترك نصفاً( .)4ووجه الداللةَّ :
أن ما وقع من النيب ﷺ هو

( )1املبسوط ،السرخسي.28/17 ،
( )2رواه البخاري ،كتاب الصلح ،ابب قول اإلمام ألصحابه :اذهبوا بنا نصلح ،183/3 ،برقم
(.)2693
( )3انظر :فتح الباري ،ابن حجر.169/2 ،
( )4رواه البخاري ،كتاب اخلصومات ،ابب يف املالزمة ،13/3 ،برقم ( ،)2424ورواه مسلم ،كتاب
املساقاة ،ابب استحباب الوضع من الدين ،1193/3 ،برقم (.)1558
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قطع ملا وقع بينهما من التشاجر ،ورفع األصوات يف املسجد ،فأزال
املشاجرة بينهما ،وأصلح ذات بينهما؛ إلهناء املنازعة واخلصومة(.)1

من املعقول:
ِ
َّ -1
ابحلث على نشر احملبة بني
إن أصول الشريعة وقواعدها جاءت
املسلمني ،والنهي عن كل ما من شأنه زرع الفرقة بينهم وهدم األمن
اجملتمعي ،ولذا جاء يف كثي من النصوص الشرعية من التدابي
واإلجراءات االحرتازية اليت حتافظ على ذلك ،ومتنع املنازعة واخلصومة،
ووأد النِزاع يف مهده يف حال نشوئه .فمطلوب صاحب الشرع صالح
ذات البَ ْني وحسم مادة الفساد والفت(.)2
-2إن املنازعات مفسدة ،وقطعها ووجوب إزالتها مصلحة معتربة قصدها
الشارع ومن أجلها شرع القضاء ،إذ املقصود منه وصول احلقوق إىل
أهلها وقطع املخاصمة ،فوصول احلقوق هو املصلحة وقطع املخاصمة
إزالة املفسدة(.)3

اثنياً :أمهية القاعدة وما ترشد إليه:
تع ُّد هذه القاعدة من القواعد الفقهية املهمة اليت تسهم يف حتقيق ِ
السلم
االجتماعي ،ونشر األمن بني أفراد اجملتمع ،غي َّ
أن املشكالت واملنازعات

( )1انظر :فتح الباري ،ابن رجب.401-400/3 ،
( )2انظر :الفروق ،القرايف ،469/3 ،ومطالب أويل النهى ،الرحيباين.333/3 ،
( )3انظر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية.355/35 ،
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واخلصومات متالزمة مع وجود اجملتمع اإلنساين ،فمن هنا كانت مهمة
األنبياء والرسل ´ اإلصالح بني الناس ،لذا يرشد القرآن يف عدة آايت إىل
أمهية اإلصالح بني الناس ،واملسارعة إىل َح ِل املنازعات ،وخاصة تلك اليت
حتصل نتيجة التعامالت املالية.
فجانب إعمال هذه القاعدة يكون يف حثِها على ِ
فض منازعات العقود
املالية ،مبا حيقق العدالة للطرفني ،سواء عن طريق الصلح الرضائي بني
األطراف ،حيث تزول معه اخلصومة مع بقاء صالح ذات البَ ْني ،أو قبوهلم
التحكيم ،أو اللجوء إىل القضاء؛ ِ
لفض النِزاع ،وإرجاع األمور إىل نصاهباَ ،ورِد
املظلمة إىل أهلها( ،)1وهذا ما ِ
يعرب عنه الفقهاء بقوهلم" :احلكومات إمنا
شرعت لدرء اخلصومات ورفع التظامل واملنازعات"(.)2
غي َّ
أن أكثر التصرفات ِمظَنَّة حلصول النزاع واخلصومة فيها هي عقود
املعاوضات ،حيث يرغب كل طرف أبن تكون منفعته ومصلحته متقدمة
على منفعة غيه ،ولذلك اعتمدت يف هذا البحث على إعمال هذه القاعدة
يف املعامالت املالية خاصة ،مع ذكر مناذج تطبيقية فقهية؛ نظراً لكثرة
املنازعات املالية .فكان ال بد بيان موقف الفقه اإلسالمي يف َح ِل املنازعات
وتسوية اخلالفات ،وإجياد احللول املناسبة للطرفني حسب االتفاقيات
والشروط امل ْربمة ،سواء من قبل األفراد أو من قبل من له سلطة القرار.
( )1انظر :جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،356/35 ،وكشاف القناع ،البهويت.289/6 ،
( )2انظر :املبسوط ،السرخسي ،156/12 ،وبدائع الصنائع ،الكاساين.259/6 ،

320

قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن]
أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية
د .عمر حممود حسن

أوج َدت عدة دول جلاانً وهيئات
وألمهية هذا األمر وحتقيقاً للعدالة ،فقد َ
ِ
لفض النِزاعات الناجتة عن التعامالت املالية ،منها على سبيل املثال :املركز
السعودي للتحكيم التجاري ،وجلان الفصل يف املنازعات املصرفية ،وكذلك
خدمة التَّسوية ِ
الودية؛ للنظر يف دعاوى اخلالفات العمالية بني العامل
وصاحب العمل ،يتم فيها حماولة تقريب وجهات النظر ،وإجراء عملية
الوساطة ل َف ِ
ض النزاع ،والوصول إىل َح رل وِدي ،يرضي الطرفني إن أمكن

ذلك(.)1

***

( )1انظر :موقع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
https://hrsd.gov.sa/ar/queries
جملة العلوم الشرعية
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املطلب األول :التدابري االحرتازية اليت وضعها الشارع صيانة للعقود عن

املنازعة واخلصام
املودعة يف
ملا كانت األموال من أعظم أسباب النزاع واخلصومة؛ للغريزة َ
اإلنسان من ح ِ
ب املال ،ضبط الشارع العقود املالية بضوابط وقواعد تصوهنا
من شوائب النزاع بني األطراف املتعاقدة ،فوضع عدة إجراءات احرتازية تسبق
تنظيم العقود ،مبا يضمن حسم مادة التنازع واخلصام وقائياً ،قبل الوصول إىل
ما ال حتمد عقباه .من هذه التدابي على سبيل املثال ال احلصر:
أوالً :األمر بكتابة العقود والتوثيق واإلشهاد يف املعامالت اليت جيريها
الناس فيما بينهم ،وتدوين كل ما يذكر من أوصاف وشروط وغي ذلك ما له
عالقة ابلعقد؛ ملا يف االتفاق عليها ابتداءً ،من َس رد لباب املنازعة انتهاءً(.)1
ولذا شرع هللا تعاىل كتابة العقود يف املعامالت اليت جيريها املكلَّفون ،فقال

تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ}

[سورة البقرة .]282:قال ابن عرفة ( :األمر ابلكتب مصلحة دنيوية وهي حفظ
املال ،ومصلحة دينية وهي السالمة من اخلصومة بني املتعاملني)(.)2
ومن هنا جند الفقهاء اهتموا ابلكتابة حتت مسمى -علم الشروط،-
أن للعقود شروط انعقاد ،وصحة ونفاذ ،ولزوم؛ َّ
حيث ذكروا َّ
ألن االتفاق

( )1انظر :الذخية ،القرايف.357/10 ،
( )2تفسي ابن عرفة.329/1 ،
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على تلك الشروط وكتابتها ،هو الذي يضمن احلقوق ،ويصون األموال،

ويقطع املنازعة.

ونظراً ألمهيتها؛ قام ﷺ بتوثيق العقود ابلكتابة فيما بينه وبني َم ْن
عامله( ،)1وأمر ابلكتابة يف الصلح فيما بينه وبني املشركني()2؛ َّ
ألن يف الكتابة
قطع املنازعة؛ إذ تصي َح َكماً بني املتعاملني ،ويرجعان إليها عند املنازعة،
فتكون سبباً لتسكني الفتنة(.)3

اثنياًَ :هنْي النيب ﷺ عن كثي من البيوع؛ ملا فيها من اجلهالة ،والغرر،
والضررِ ،
املؤدي إىل النِزاع واخلصومة ،فمن ذلك:
 ما رواه ابن عباس ƒقال(( :هنى النيب ﷺ عن احملاقـلة( )4واملزابـنة(.)2()))1( )1روى الرتمذي إبسناده عن عبد اجمليد بن وهب قال( :قال يل َّ
العداء بن خالد بن هوذة  :أال
أقْ ِرئك كتاابً كتبه يل رسول هللا ﷺ؟ قال :قلت بلى ،فأخرج يل كتاابً :هذا ما اشرتى العداء ابن
خالد بن هوذة من حممد رسول هللا ﷺ ،اشرتى منه عبداً أو أمة ،ال داء وال غائلة وال ِخْب ثَة،
بيع املسلم املسلم) .انظر :سنن الرتمذي ،أبواب البيوع عن رسول هللا ﷺ ،ابب ما جاء يف
كتابة الشروط ،511/2 ،برقم ( ،)1216وقال عنه :حديث حسن غريب.
( )2روى مسلم يف صحيحه عن الرباء بن عازب  ،¢قال( :كتب علي بن أيب طالب  ¢الصلح
بني النيب ﷺ وبني املشركني يوم احلديبية ،فكتب« :هذا ما كاتب عليه حممد رسول هللا» ...
احلديث) .انظر :صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسي ،ابب صلح احلديبية يف احلديبية،
 ،1409/3برقم (.)1783
( )3انظر :املبسوط ،السرخسي ،168/30 ،واألم ،الشافعي.91-90/3 ،
( )4املحاقَلة :هي بيع الطعام يف سنْ بله ابل ِرب .أي بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة صافية ،انظر :النهاية
يف غريب احلديث واألثر ،اجلزري ،416/1 ،وشرح صحيح مسلم ،النووي.188/10 ،
جملة العلوم الشرعية
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ووجه االستدالل :ملا كانت هذه األنواع من البيوع ،تشتمل على جهالة وضرر

أبحد املتابعني ،وتؤدي إىل املنازعة واخلصومة ،لذا هنى عنها النيب ﷺ(.)3

 وما رواه أبو هريرة  ¢قال(( :هنى رسول للا ﷺ عن بيع الغرر(،)5()))4وهذا األمر حمل اتفاق بني الفقهاء()6؛ ألن وجود ذلك يفضي إىل النِزاع
واملخاصمة ،فش ِرعت هذه األمور ابتداءً كإجر راء احرت ر
ازي؛ ألن قطع
املنازعة واجب ما أمكن.

اثلثا :ما أوجبه الشارع احلكيم من ضرورة العلم ابملعقود عليه يف العقود
من مث رن ومثَ َّمن ،واشرتاط بيان األجل يف العقود اآلجلة ،والتفريق بني الغََرر
واجلهالة الفاحشني وبني يسيمها ،فمنع املعامالت املشتملة على الفاحشني

الرطَب يف رؤوس النَّخل ابلتَّمر .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر،
( )1املزابَنة :هي بيع ُّ
اجلزري.294/2 ،
( )2رواه البخاري ،كتاب البيوع ،ابب بيع املزابنة ،وهي بيع الثمر ابلتمر ،وبيع الزبيب ابلكرم ،وبيع
العرااي ،75/3 ،برقم ( ،)2187ورواه مسلم ،كتاب البيوع ،ابب النهي عن احملاقلة واملزابنة،
 ،1174/3برقم (.)1536
( )3انظر :شرح صحيح البخاري ،ابن بطال ،306/6 ،واملبسوط ،السرخسي.15/23 ،
( )4بيع الغََرر :ما كان على غي ع ْه َدة وال ثِقة ،وتَدخل فيه البيوع اليت ال حييط بِكْن ِهها املتبايعان،
من ِ
كل جمهول .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،اجلزري.355/3 ،
( )5رواه مسلم ،كتاب البيوع ،ابب بطالن بيع احلصاة ،والبيع الذي فيه غرر ،1153/3 ،برقم
(.)1513
( )6انظر :املبسوط ،السرخسي ،194/12 ،والذخية ،القرايف ،92/5 ،واملغين ،ابن قدامة،
.174/6
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دون اليسيين املغتفرين؛ إذ الفاحشني ِ
يؤداين إىل النِزاع واملخاصمة ،فكان ال
َ
()1
بد من منعه؛ ألن االحرتاز عن الغََرر واجب ما أمكن  ،ومن هنا جاءت
عدة قواعد فقهية لتؤسس العالقة بني املتعاقدين يف املعامالت ،منها على
سبيل املثال:
 الغرر الكثي يفسد العقود دون يسيه( ،)2واملرجع يف ذلك إىل العرف؛ ألنهيؤثر يف العقد فيؤدي إىل املنازعة ،خبالف اليسي؛ إذ العلة هي وجود
املنازعة من عدمها.
 اجلهالة إمنا متنع إذا أفضت إىل املنازعة(.)3فكل األركان والشروط اليت أوجب الشارع توفرها يف العقود؛ إمنا هي
لصوهنا من النزاع ابتداءً وسالمتها بقاءً ،ولتحقيق العدالة بني املتعاقدين،
حبيث ال يكون ألحدمها مصلحة نفعية على حساب حلوق الضرر ابآلخر ،إذ
ال ضرر وال ضرار يف قواعد شرعنا احلنيف.
لذا أوجب أن تتم العقود ابلرضا التام بني املتعاقدين ،وأن تكون
االلتزامات واضحة وحمددة ال جهالة فيها وال َغَرر؛ صوانً هلا عن املنازعة
واخلصومة ،وشرع الصلح يف كل ما يتعلق حبقوق العباد وال َميَس حق هللا

( )1انظر :تبيني احلقائق ،الزيلعي ،80/4 ،واحلاوي ،املاوردي.273/5 ،
( )2انظر :املعايي الشرعية ،معيار رقم  ،31ص ،782/ضابط الغرر املفسد للمعامالت املالية،
والفروق ،القرايف ،434-433/3 ،والوجي يف الفقه اإلسالمي ،الزحيلي.121/1 ،
( )3انظر :املبسوط ،للسرخسي ،55/13 ،والبحر الرائق ،ابن جنيم.25/8 ،
جملة العلوم الشرعية
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تعاىل ،فإن وجد فيها -أي العقود -ما ال ميكن تداركه وتنقطع به اخلصومة،
السبل يف وجه ذلك ،فقد شرع اللجوء إىل الفسخ( )1إن َّ
تعني طريقاً
وس َّدت ُّ
هنائياً؛ لقطع املنازعة وإهناء اخلصومة ،إذ قطع املنازعة واجب ما أمكن ،ومل
فتعني.
ميكن بغي ذلكَّ ،
ولعل أفضل الوسائل ،وأقصر الطرق يف قطع اخلصومات ،مع احلفاظ

املودات بني الناس ،هو الصلح ،ولذلك قال ´ { :ﭡ ﭢ }
على َّ
[سورة النساء.]128:

جاء يف مطالب أويل النهى" :الصلح من أكرب العقود فائدة؛ ملا فيه من
االئتالف ،بعد االختالف وقطع النِزاع والشقاق.)2("...
وجاء يف معني احلكام" :الصلح سبب لدفع اخلصومة وقطع املنازعة
واملشاجرة ،واملنازعة مىت امتدت َّأدت إىل الفساد ،فكان الصلح دفعاً لسبب
الفساد ،وإطفاء لثائرة الفت والعناد ،وشقيقاً لسبب اإلصالح والسداد ،وهو
األلفة واملوافقة فكان حسناً مندوابً إليه شرعاً"(.)3

( )1املراد ابلفسخ هنا :الفسخ القضائي ،حينما يتدخل القضاء لفض النزاع ،وليس املقصود الفسخ
الرضائي الذي يتم برضا وإرادة الطرفني.
( )2مطالب أويل النهى ،الرحيباين.333/3 ،
( )3معني احلكام ،الطرابلسي ،ص.122/
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املطلب الثاين :مناذج من التطبيقات الفقهية للقاعدة يف املعامالت املالية
ُّ
تعد عقود املعامالت املالية من أكثر العقود ِمظَنَّة حصول املنازعات
واخلصومات فيها؛ نظراً الختالف حال الناس ،وتفاوهتم يف العقول ،ومستوى
الوعي ،واملعرفة ،والعلم ،وقبل كل ذلك الوازع الديين .لذا أورد هنا مناذج
تطبيقية يف املعامالت املالية تبني أثر القاعدة ،على النحو التايل:
التطبيق األول :اتفق الفقهاء على َّ
أن اجلهالة الفاحشة مفسدة لعقود
املعاوضات املالية ومؤثرة فيها ،فقد اشرتطوا لصحتها العلم الذي ينتفي معه
اجلهل ،سواء كان اجلهل ابملبيع أو الثمن أو األجل()1؛ ألن اجلهالة يف ذلك
يف الغالب ِمظنَّة املنازعة( ،)2وقطع املنازعة واجب ما أمكن.

التطبيق الثاين :لو اشرتى شخص من آخر سلعة أو عيناً أو دابة أو غي
تبني َّ
غرر ابملشرتي ودلَّس عليه إبخفاء العيوب عنه ،حبيث
ذلك ،مث َّ
أن البائع َّ
يؤدي انكشاف األمر ومعرفة حقيقته إىل عدم الرضا والقبول من املشرتي،
ويكون عرضة للوقوع يف النزاع والتشاجر .ففي هذه احلالة كان ال ب َّد من
قطع النزاع ،إبثبات حق املشرتي املشروع ابلرجوع ابلبيع( .)3فعلى سبيل

( )1انظر :بدائع الصنائع ،الكاساين ،156/5 ،وبداية اجملتهد ،ابن رشد ،166/3 ،وروضة
الطالبني ،النووي ،531/3 ،واملغين ،ابن قدامة.298/6 ،
( )2انظر :املبسوط ،السرخسي ،55/13 ،واألشباه والنظائر ،ابن جنيم ،ص.98/
( )3انظر :احلاوي الكبي ،املاوردي ،237/5 ،وكشاف القناع ،البهويت.214/3 ،
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املثال :جاء يف السنة قوله ﷺ(( :ال تصروا( )1اإلبل والغنم ،ومن ابتاعها

بعد فإنه خبري النظرين بعد أن حيتلبها :إن شاء أمسك ،وإن شاء ردها
وصاع متر))( .)2فقد جعل النيب ﷺ اخليار للمشرتي -حيث إن التَّصرية غرر
وتدليس ،-بني إمتام البيع ،أو نقض البيع ِ
ورد املبيع مع تعويض للنَّقص الذي

حصل ،رغم اختالط النَّماء الذي حصل يف املبيع قبل العقد مع الذي حصل
وقدره ِ
بعده ،ففصل ﷺ النِزاع َّ
حبد ال يتعداينه قطعاً للخصومة وفصالً
للمنازعة ،ولو وكِل األمر إىل تقديرمها أو تقدير أحدمها لكثر النِزاع واخلصام
بينهما(.)3
ويقاس عليه يف زماننا من اشرتى سيارة أو سلعة أو أرضاً زراعية ،وكان
صاحبها قد أخفى على املشرتي عيباً يف املبيع ما ال يظهر إال ابالستعمال،
مث ظهر العيب للمشرتي بعد ذلك ،فهو ابخليار بني ِ
رد املبيع مع التعويض
مبقدار ما استهلك ،وبني إنقاص الثمن تعويضاً عن العيب مبا حيقق العدالة
بني الطرفني ،ويقطع النزاع بينهما.

( )1التَّصرية :وهو أن ت ْرتك الشاة أايماً ال ْحتلَب .انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،اجلزري،
.62/3
( )2رواه البخاري ،كتاب البيوع ،ابب النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والبقر والغنم وكل حمفلة،
 ،70/3برقم ( ،)2148ورواه مسلم ،كتاب البيوع ،حترمي بيع الرجل على بيع أخيه ،وسومه
على سومه ،وحترمي النجش ،وحترمي التصرية ،1155/3 ،برقم (.)1515
( )3انظر :إعالم املوقعني ،ابن القيم.16/2 ،
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قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن]
أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية
د .عمر حممود حسن

نص الفقهاء على صحة األجل يف العقود (فيما يقبل
التطبيق الثالثَّ :
التأجيل) إذا كان األجل معلوماً( ،)1ويتم ذلك من خالل االتفاق بني الطرفني
على حتديد زمن التسليم؛ إذ جهالة األجل تفضي إىل املنازعة واخلصومة يف
التَّسلُّم والتَّسليم ،فهذا يطالب ابلتسليم يف قريب املدة ،واآلخر ببعيدها ،وكل
ما يفضي إىل اخلصومة جيب إغالق اببه؛ ألن قطع املنازعة واجب ما أمكن.

التطبيق الرابع :إذا اشرتى شخص من آخر سلعة َسلَماً ومل يدفع له رأس
بديْن( ،)2فهو بيع َديْن مؤجل مل
املال ،فال يصح العقد؛ ألنه ابتداء بيع َديْن َ
بديْن مؤجل آخر مل يقبض.
يقبض َ
ومثاله :كأن يشرتي شخص من آخر طنَّاً( )3من متَْر موصوف ابلذمة

بثمن معلوم ،على أن يتم التأجيل يف التسليم لكل من املبيع والثمن لوقت
معلوم.
فمثل هذا النوع من العقود يؤدي إىل شغل ِ
تتوجه
الذ َّمتني؛ حيث ت َّ
املطالبة من اجلهتني ،فتكون تلك العقود سبباً حلصول اخلصومات والعداوات،
الدين َّ
فمنع الشرع ما يفضي لذلك وهو بيع َّ
ابلدين(.)4

( )1انظر :حاشية ابن عابدين ،82/5 ،واحلاوي الكبي ،املاوردي ،146/18 ،واملغين ،ابن قدامة،
.402/6
( )2انظر :الذخية ،القرايف ،225/5 ،واإلنصاف ،املرداوي.44/5 ،
( )3الط ُّن :وحدة من وحدات الوزن مقدارها ألف كيلو جرام .انظر :معجم اللغة العربية املعاصرة،
أمحد خمتار.1417/2 ،
( )4انظر :الفروق ،القرايف.469-468/3 ،
جملة العلوم الشرعية
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التطبيق اخلامس :يف عقد اإلجارة ،ذكر الفقهاء أنه ال بد لصحة العقد
من معلومية األجرة ابتداءً؛ منعاً للنزاع واخلصومة اليت رمبا حتصل نتيجة اجلهالة
هبا انتهاءً( .)1لكن جرت العادة يف الزمن احلاضر أن تتم اإلجارة مع جهالة
األجرة ،وعدم معلوميتها يف بعض احلاالت ،ومن ذلك:
إذا اتفق شخص مع سائق على أن ينقله بسيارة من مكان إىل آخر،
فاألصل حتديد األجرة منعاً للنِزاع ،لكن إن مل حيددا األجرة ،مث اختلفا فيها،
َّ
فإن قطع املنازعة بينهما واجب على من له سلطة ومقدرة على قطعه ،ويكون
إما ابلتصاحل على أجرة معينة ،أو بتقدير مثل تلك األجرة لتلك املسافة من
قبل أهل اخلربة أو عادة السائقني( ،)2أو وجود تسعية من اجلهات احلكومية
املختصة لكل مسافة حمددة.
التطبيق السادس :من استأجر أرضاً للزراعة ،فإما أن يطْلِق املؤجر اليد
للمستأجر أبن يزرع فيها ما يشاء ،فحينئذ للمستأجر مطلق الزراعة ،وإال لزم
بيان نوع املزروع ،حيث ال يصح العقد مع اجلهالة؛ ألن منافع األرض ختتلف
ابختالف نوع املزروع ،فمنه ما يفسد األرض ،ومنه ما يصلحها ،فكان

( )1انظر :بدائع الصنائع ،الكاساين ،194-193/4 ،وروضة الطالبني ،النووي،174/5 ،
وكشاف القناع ،البهويت.6/4 ،
( )2انظر :موسوعة القواعد الفقهية ،البورنو .480/7 ،ومنها نص السرخسي على قاعدة فقهية
متممة البحث [عند املنازعة ي َرُّد املختلف فيه إىل املتفق عليه] ،انظر :املبسوط.181/30 ،
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أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية
د .عمر حممود حسن

املعقود عليه جمهوالً جهالة مفضية إىل املنازعة واخلصومة( ،)1ودفع اخلصومات
وقطعها وكل ما يؤدي إليها ،واجب ابتداءً.

التطبيق السابع :يف عقد املقاولة( )2يتفق الطرفان على إجناز عمل معني

كتغي
ملدة معينة وفق تكلفة معينة ،ولكن قد تعرتي العمل ظروف طارئة ُّ -
األسعار مثالً -يتعذر معها استمرارية العقد ،ويصبح التنفيذ مرهقاً جلانب
املقاول ،ما ينشأ عنه حلوق ضرر به يف حال إجباره على االستمرار يف
التنفيذ ،فيكون ذلك مظنة النِزاع واخلصومة.
فهنا  -واحلال هذه -جيب رفع الضرر عن املقاول يف حال ألزم على
االستمرار يف تنفيذ العقد ،وذلك بتعديل االلتزام مبا ِ
يعوضه عن فروق ارتفاع
األسعار ،كي ال يتحمل عبء اخلسارة وحده؛ إذ ال ضر وال ضرار.
ولقد ذكر الفقهاء أمثلة على ذلك ،منها :أجاز احلنفية فسخ اإلجارة
للظروف الطارئة()3؛ ألهنا تلحق ضرراً ابملستأجر ،وهي مظنة التنازع
واخلصومة ،كما أن املالكية واحلنابلة يرون إنقاص الثمن يف الثمار املبيعة إذا

( )1انظر :بدائع الصنائع ،الكاساين ،183/4 ،وحاشية الدسوقي ،ابن عرفة ،48/4 ،واإلنصاف،
املرداوي.51/6 ،
( )2عقد املقاولة مصطلح معاصر ،وهو مسمى عند الفقهاء إما بعقد االستصناع (العمل واملواد من
عند املقاول) ،أو عقد اإلجارة على العمل (العمل فقط من عند املقاول) .انظر :مناقصات
العقود اإلدارية ،رفيق املصري ،ص.25/
( )3انظر :املبسوط ،السرخسي ،2/16 ،وحاشية ابن عابدين.12/6 ،
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أصابتها جائحة()1؛ ألهنا مظنة التنازع واخلصومة أيضاً ،وهذا من ابب قطع
املنازعة ،فقد يكون تنفيذ االلتزام واستمراريته ِ
مرهقاً ألحد األطراف أو
لكليهما ،ولو ترك األمر دون إجياد ر
حل شرعي عادل ،ستكون النتيجة
احلتمية النِزاع واخلصومة ،ورمبا إىل ما ال حتمد عقباه ،والشرع أيمر كل من
يستطيع إغالق ابب اخلصومة ابلسعي واملبادرة إىل ذلك بكل وسيلة مكنة.
حل ابلعامل
وهذا األمر ينطبق على ما حصل يف اآلونة األخية بسبب ما َّ
أمجع من آاثر جائحة كوروان (كوفيد ،)19-حيث أتثر االقتصاد العاملي
واحمللي أتثراً كبياً؛ نتيجة لتوقف احلركة االقتصادية والتجارية لفرتة من الزمن،
ما تسبب إبحلاق الضرر االقتصادي ابجلميع ،وخاصة عقود املقاوالت وعقود
التوريد( ،)2واليت يتوقع من خالل اإللزام ابالستمرار يف تنفيذ االلتزامات

العقدية ،نشوء خصومة ومنازعة.
فكان البد من التدخل -سواء من قبل األفراد أو من بيده سلطة القرار-
بقطع اخلصومة واملنازعة ،وذلك ابمتصاص هذه الصدمة االقتصادية ،ومعاجلة
آاثر اجلائحة ،بتحقيق التوازن بني طريف العقد؛ ألن قطع املنازعة واجب ما
أمكن.
( )1انظر :الذخية ،القرايف ،215/5 ،واملغين ،ابن قدامة.170/4 ،
( )2عقد التوريد من العقود املعاصرة ،ومن تعريفاته( :اتفاق يتعهد فيه أحد الطرفني أبن يورد إىل
اآلخر سلعاً موصوفة ،على دفعة واحدة ،أو عدة دفعات ،يف مقابل مثن حمدد ،غالباً ما يكون
مقسطاً على أقساط ،حبيث يدفع قسط من الثمن كلما مت قبض قسط من املبيع) .انظر:
مناقصات العقود اإلدارية ،رفيق املصري ،ص.29/
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التطبيق الثامن :موضوع دعوى إتالف يف العني املؤجرة (فيال سكنية)
مرفوعة أمام القضاء ،فاملدعي يدعي أن املستأجر تسبب ببعض التلفيات يف
قر ببعض
العقار
املستأجر ،ويطالب ابلتعويض الكامل .واملدعى عليه ي ُّ
َ
التلفيات ،وال يتحمل كامل التعويض الذي يطالبه به املدعي.
احلكم القضائي :أصدر القاضي حكمه أبن الطرفني تصاحلا فيما بينهما
رضائياً -وهو أحد إجراءات قطع املنازعة وإهناء اخلصومة ،-ومها بكامل
أهليتهما ،على أن يقوم املدعى عليه بتسليم املبلغ الذي مت االتفاق عليه،
ويكون احلكم منهياً للنزاع بني الطرفني ،ومغلقاً لصحيفة الدعوى ،وال يطالب
أحدمها اآلخر بشيء متعلق ابلقضية بعد ذلك.
وكان من مسببات احلكم[ :أن املتداعيني اصطالحا ومها بكامل أهليتهما
املعتربة شرعاً ،ومبا أهنما من جائزي التصرف ،ولقوله تعاىل { :ﭡ
ﭢ} ،وقوله { :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} ،ولقوله ﷺ:

((الصلح جائز بني املسلمني ،إال صلحاً حرم حالالً ،أو أحل حراماً))(،)1

ولعدم خمالفة الصلح املذكور قواعد الشرع ،وملا يف الصلح من حسم النزاع

وسالمة القلوب وبراءة الذمة](.)2

( )1رواه الرتمذي أبواب األحكام عن رسلول هللا ﷺ ،ابب ما ذكر عن اليب ﷺ يف الصلح بني
الناس ،28/3 ،برقم ( ،)1352وقال عنه :حديث حسن صحيح.
( )2صك دعوى رفعت أمام احملكمة العامة ابألحساء  -الدائرة العامة الثامنة عشرة (رقم الصك

 ،)421292215مث رفعت اجللسة وختمت ،ونطق ابحلكم بتاريخ .ç 1442/6/15
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املالحظ َّ
أن القضاء يلجأ إىل قطع اخلصومة وإهناء املنازعة
وعليه :فإن
َ
أبي وسيلة مكنة إىل ذلك ،مبا حيقق العدالة بني الطرفني ،وكان اإلجراء يف
هذه الدعوى إثبات الصلح الرضائي بينهما ،وما ذاك إال تطبيقاً عملياً
لقاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن].

التطبيق التاسع :موضوع دعوى عدم مطابقة املواصفات املتفق عليها يف
عقد مقاولة (تركيب مصعد كهرابئي) مرفوعة أما القضاء ،فاملدعي يدعي َّ
أن
الشركة اليت أبرم العقد معها؛ لرتكيب املصعد ،أخلَّت ابلتزامها وشروطها
املذكورة يف العقد ،ويطالب بفسخ العقد ،واسرتداد كامل الدفعة األوىل.
واملدعى عليها (الشركة) أجابت أن طلب املدعي فيه نوع من الكيدية؛ لعدم
تلبية بعض الطلبات غي املنصوص عليها يف العقد ،مع أتخره بسداد بعض
املستحقات املالية.
احلكم القضائي :أصدر القاضي حكمه بفسخ العقد بني الطرفني ،مع
إقرار الصلح الرضائي بينهما -وهو أحد إجراءات قطع املنازعة وإهناء
اخلصومة ،-ويكون الصلح منهياً للنزاع بني الطرفني ،ومغلقاً لصحيفة
الدعوى ،وال يطالب أحدمها اآلخر بشيء متعلق ابلقضية بعد ذلك.
وكان من مسببات احلكم[ :أن املتداعيني اصطالحا ومها بكامل أهليتهما
املعتربة شرعاً ،ومبا أهنما من جائزي التَّصرف ،ولقوله تعاىل { :ﭡ
ﭢ} ،وقوله { :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} ،ولقوله ﷺ:
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((الصلح جائز بني املسلمني ،إال صلحاً حرم حالالً ،أو أحل حراماً))(،)1

ولعدم خمالفة الصلح املذكور قواعد الشرع ،وملا يف الصلح من حسم النزاع

وسالمة القلوب وبراءة الذمة](.)2

الحظ َّ
أن القضاء يلجأ إىل قطع اخلصومة وإهناء املنازعة
وعليه :فإن امل َ
أبي وسيلة مكنة إىل ذلك ،مبا حيقق العدالة بني الطرفني ،وكان اإلجراء يف
هذه الدعوى إثبات الصلح الرضائي بينهما ،وما ذاك إال تطبيقاً عملياً
لقاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن].

( )1سبق خترجيه.
( )2صك دعوى رفعت أمام احملكمة العامة ابألحساء  -الدائرة العامة الثامنة عشرة (رقم الصك

 ،)421312080مث رفعت اجللسة وختمت ،ونطق ابحلكم بتاريخ .ç 1442/6/26
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اخلامتة

أهم النتائج والتوصيات
ومن خالل دراسيت هذا البحث املوسوم ب قاعدة [قطع املنازعة واجب ما
توصلت إليها ،مع اقرتاح التوصيات.
أمكن] ،أخلص إىل أهم النتائج اليت َّ

أهم النتائج:
َّ -1
إن قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن] اليت بيَّنت املنهج الشرعي يف
حل اخلالفات ،وتسوية النزاعات ،مستندة على شواهد من القرآن
والسنة.
 -2ي ُّ
عد السرخسي أول من ذكر هذه القاعدة بنصها ،ووافقه من جاء بعده
عليه ،بصيغ متقاربة.
 -3مبدأ الرتاضي والعدل بني املتعاقدين ،وجتنب املعاملة ألي جهالة أو غرر
أو ضرر ،أهم وسائل سد ابب املنازعات.
 -4وجود كثي من التطبيقات الفقهية يف املعامالت املالية ،تندرج حتت
قاعدة [قطع املنازعة واجب ما أمكن] ،أصيلة نص عليها الفقهاء،
ومعاصرة يعمل هبا القضاء.
***
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 التوصيات:يوصي الباحث ابالعتناء بعلم القواعد الفقهية للمتخصصني ابلعلوم
الشرعية ،والقضاة واالقتصاديني ،إذ إنه يؤسس لكثي من األحكام الشرعية،
وذلك من خالل تتبُّعها يف كتب الفقهاء واستخراجها وتناوهلا ابلشرح
والبيان ،مع ذكر التطبيقات الفقهية هلا وخاصة املعاصرة؛ حلاجة الناس إليها
يف حياهتم العملية وتعامالهتم املالية.
وأخرياً ،أرجو هللا تعاىل أن يكون هذا البحث إضافة علمية جديدة ،ولبنة
يف البناء العلمي للدراسات الفقهية اليت تواكب وتعاجل مستجدات احلياة
وتطورها.
واحلمد هلل رب العاملني
***
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ظل أزمة كورونا"
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قسم الدراسات اإلسالمية المعاصرة – المعهد العالي للدعوة واالحتساب
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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ملخص الدراسة:
من أهداف الدراسة :التعريف مبفهوم اإلرجاف املعاصر وأنواعه ،والتعرف على واقع أزمة
(وابء كوروان) وخطره على اململكة العربية السعودية ودول العامل ،حتليل صور اإلرجاف املعاصر
ضد اململكة العربية السعودية يف أزمة كوروان مبواقع التواصل االجتماعي ،بيان دوافع اإلرجاف
املعاصر ضد اململكة العربية السعودية يف أزمة كوروان ،وضع الطرق املناسبة ملواجهة خطر
اإلرجاف ضد اململكة العربية السعودية يف األزمات والكوارث الطبيعية ومنها (أزمة كوروان).
منهج الدراسة :منهج حتليل املضمون.
اعا ثالثة (الداخلية املوجهة املقصودة ،والداخلية غري
من نتائج الدراسة :أن لإلرجاف أنو ً
املوجهة وغري املقصودة ،واخلارجية) ،أن ألزمة (وابء كوروان) أتثريها على مستوى العامل مبا فيه
اململكة العربية السعودية ،أن أعداء اململكة لديهم وسائل وطرق خاصة لإلرجاف عرب نشر
الكذب والتدليس والتهويل واالفرتاء مستغلني أزمة كوروان .من توصيات الدراسة :توعية اجملتمع
خبطر اإلشاعات وحقيقة وصور اإلرجاف على أمن وسالمة اململكة العربية السعودية ،العمل
على كشف من يقف خلف األخبار الكاذبة واملغرضة ضد اململكة العربية السعودية .مراقبة
احملتوى اإلعالمي من اجلهات املختصة وعدم السماح لكل ما ينشر من صور اإلرجاف ضد
اململكة.
الكلمات املفتاحية :إرجاف  -مواقع التواصل االجتماعي  -كوروان.

The study’s title: Contemporary Shivering (accusations) against the
Kingdom of Saudi Arabia"An analytical study in light of the Corona
epidemic crisis"
Dr. Fahd bin Matar Al-Shahrani
Department of Contemporary Islamic Studies - Higher Institute for Da‘wah
and Ihtisab
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University
Abstract :
The study objectives: Define the concept of accusations and their types,
Setting the appropriate methods to face the threat of shivering against Saudi
Arabia in crises and natural disasters, including (the Corona Crisis). Study
methodology: the content analysis methodology.
the results of the study: that accusations has three types (The interior
intentional intended, and unintended, and external). The crisis (Corona epidemic)
has an impact on the world level, including the Kingdom of Saudi Arabia.

key words: shivering - Social media - corona

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
فلكل خرب داللة ومقصود معني ،وخاصة عندما يكون مصدره جهات قد
عرفت ابلكذب واالفرتاء وهتويل بعض األحداث ،وأتويلها إىل غري مظاهنا
وحقيقتها .وهذا وال شك عالمة على أن من يفرتي الكذب املتعمد فإنه ال
يؤمن آبايت هللا ،كما أن فيه صفة من صفات املنافقني ،اليت يقول هللا تعاىل
فيها:

ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

()1

.

ويف احلديث الذي رواه ابن مسعود  عن النيب « :إن الصدق يهدي إىل

الرب ،وإن الرب يهدي إىل اجلنة ،وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عند هللا
صديقا ،وإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل النار ،وإن
()2

الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا كذاب»  .ويف حديث عبدهللا بن عمر
 عن النيب « :أربع من ُك َّن فيه كان منافقا خالصا ،ومن كانت فيه ُخلَّة
منهن كانت فيه ُخلَّة من نفاق حىت يدعها :إذا حدَّث كذب ،وإذا عاهد

( )1سورة النحل ،اآلية.)105( :
( )2رواه البخاري ،كتاب :األدب ،ابب( :اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني) ،رقم
احلديث ( ،)6094ورواه مسلم يف كتاب :الرب والصلة واآلداب ،ابب :قبح الكذب وحسن
الصدق وفضله ،رقم احلديث (.)2607
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()1

وع َد أخلف ،وإذا خاصم فَ َجر»  .ومن هذا املنطلق فإن عنوان
غَ َدر ،وإذا َ
البحث سيكون:
(اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية)

"دراسة حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان".

أوال :أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
 .1الواقع الصعب الذي يعيشه العامل أبسره بسبب تبعات هذه األزمة العاملية
(وابء كوروان).
 .2النتائج واآلاثر اليت خلفتها أزمة كوروان يف اجملاالت املختلفة (األمنية،
السياسية ،االقتصادية ،الصحية ،االجتماعية ،الرايضية ،الرتفيهية.)...،
 .3لكون األزمات والكوارث يتخللها اإلرجاف ابهلرج واإلشاعات والبالبل؛
فتؤثر سلبًا على األمن الوطين للدول وبنيتها اجملتمعية واألسرية.
 .4أن هناك من األعداء يف الداخل واخلارج من يستغلون هذه األزمات للنيل
من اململكة العربية السعودية ولتحقيق أهدافهم اخلبيثة.
اثنيا :أهداف الدراسة:

 .1التعريف مبفهوم اإلرجاف املعاصر وأنواعه.
 .2بيان املوقف الشرعي من اإلرجاف املعاصر.
 .3التعرف على واقع أزمة (وابء كوروان) وخطره على اململكة العربية السعودية
ودول العامل.
( )1رواه البخاري ،كتاب :اإلميان ،ابب :عالمة املنافق ،رقم احلديث ( ،)3007ورواه مسلم يف كتاب:
اإلميان ،ابب :خصال املنافق ،رقم احلديث (.)58
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 .4حتليل بعض موضوعات وصور اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية
السعودية يف أزمة كوروان مبواقع التواصل االجتماعي "تويرت".
 .5بيان دوافع اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية يف أزمة كوروان.
 .6وضع الطرق املناسبة ملواجهة خطر اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية
السعودية يف األزمات والكوارث الطبيعية ومنها (أزمة كوروان).

اثلثا :تساؤالت الدراسة:
 .1ما مفهوم اإلرجاف املعاصر وأنواعه؟
 .2ما املوقف الشرعي من اإلرجاف املعاصر؟
 .3ما واقع أزمة وابء كوروان وآاثرها على اململكة العربية السعودية ودول العامل
أمجع؟
 .4ما موضوعات اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية يف وسائل
التواصل االجتماعي "تويرت"؟
 .5ما دوافع اإلرجاف الدينية واالجتماعية ضد اململكة العربية السعودية يف
ظل أزمة كوروان؟
 .6ما دوافع اإلرجاف السياسية واالقتصادية ضد اململكة العربية السعودية يف
ظل أزمة كوروان؟
 .7ما الطرق املناسبة ملواجهة خطر اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية
السعودية يف األزمات والكوارث الطبيعية ومنها أزمة كوروان؟
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رابعا :التعريف اإلجرائي:

الوقوف على أبرز القضااي واملواضيع واألحداث ،اليت يستغلها ويروجها
أصحاب احلساابت واملعرفات الومهية يف ظل أزمة كوروان ،يف مواقع التواصل
االجتماعي "تويرت" ،ضد اململكة العربية السعودية؛ وذلك عرب الكذب واالفرتاء
والتهويل والتأزمي ونشر الفت واالضطراابت ،ومن مث دراستها وحتليلها ،والكشف
عن دوافعها ،وحماولة وضع الطرق املناسبة ملواجهة كل صور اإلرجاف املعاصر.
خامسا :منهج الدراسة:

 .1منهج التحليل الكمي:
وهو الذي ((يعاجل املعلومات معاجلة رقمية ،وذلك من خالل تطبيق
أساليب اإلحصاء بنوعيه الوصفي واالستنتاجي ،وهو مير بثالث مراحل :مرحلة
تنظيم املعلومات وعرضها ،مرحلة وصف املعلومات ،مرحلة حتليل
()1

املعلومات))  .واستخدم هنا لدراسة تغريدات احلساابت الومهية يف مواقع
التواصل االجتماعي "تويرت" واملتعلقة ابإلرجاف ضد اململكة العربية السعودية
وخاصة يف أزمة كوروان ،ومعرفة مدلوالهتا ،وحتليل اجتاهاهتا من حيث املزاعم
واالفرتاءات ،وترويج األكاذيب ،ابستغالل بعض القضااي واألحداث وهتويلها
أو توظيفها لنشر الشائعات ولتحقيق مآرهبم ،وملعرفة وضع الطرق املناسبة
ملواجهتها.

( )1املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،صاحل بن محد العساف ،ط ،1دار الزهراء ،الرايض،
1431هـ2010/م ،ص.116
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 .2املنهج االستقرائي:

استخدم الباحث منهج االستقراء الناقص ،والذي يقوم على ((االكتفاء
ببعض جزئيات املسألة ،وإجراء الدراسة عليها ،ابلتتبع ملا يعرض هلا ،واالستعانة
ابملالحظة يف هذه اجلزئيات املختارة؛ وذلك إلصدار أحكام عامة تشمل مجيع
()1

جزئيات املسألة اليت مل تدخل حتت الدراسة))  .وذلك بوصف مفهوم
اإلرجاف وأنواعه وواقع أزمة كوروان ،مث بكشف الدوافع الدينية واالجتماعية
والسياسية واالقتصادية لإلرجاف.
سادسا :جمتمع وعينة الدراسة وأداهتا:

 -1جمتمع الدراسة :احلساابت الومهية يف مواقع التواصل االجتماعي "تويرت"

ذات الطابع املعادي للمملكة العربية السعودية ،ممن تستغل أزمة كوروان
لإلرجاف ابملتجمع عرب الكذب والتدليس واالفرتاء والبلبلة وغريها.

 -2عينة الدراسة :بتتبع قضااي اإلرجاف واملواضيع اليت تتحدث عنها املعرفات
()2

الومهية وتستغلها يف ظل أزمة كوروان؛ فقد مت اختيار عينة قصدية  ،عبارة
()3

عن ( 17معرفًا)  ،وهي أكثر املعرفات عداء للمملكة واستهدافًا هلا ،كما
( )1البحث العلمي ،عبدالعزيز بن عبدالرمحن الربيعة ،ط ،5مكتبة امللك فهد ،الرايض،
1431هـ2010/م.179/1 ،
( )2انظر :املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،صاحل بن محد العساف ،ص.220-217

@،TurkiShalhoub
@،hureyaksa
@،Ahdjadid
(،mujtahidd@)3
@،keymiftah79
@،Mrbrary
@،fahadlghofaili
@saudibus222
@،be4after@ ،n_alharbi12@ ،sulQAR@ hassanalishaq37@ ،RD_turk
@Aldiwan2030ن @hazam_ksa@ ،Statesofarab_5@ ،MbsMeToo
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أعدادا كبرية من املتابعني يصل بعضهم إىل،)2200000( :
أن لديها ً
حتديدا يف معرفة صور
وأقلهم 5000( :متابع) ،واستخدمت العينة
ً
اإلرجاف ضد اململكة العربية السعودية ،ابلقضااي اليت تروج هلا تلك
احلساابت املعادية.
()1

 -3أداة الدراسة :استمارة حتليل احملتوى (املضمون)  ،واستخدمت يف حتليل
صور اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية.

معايري اختيار عينة الدراسة:
أ -أن تكون املعرفات ومهية وليس هلا أمساء صرحية.
ب -أن تكون املعرفات الومهية ذات توجهات يتضح فيها معاداة اململكة العربية
السعودية.
ج -أن تكون من خارج اململكة ،ويتضح ذلك بعدة أمور:
( )1من خالل معرفة املوقع اجلغرايف للحساابت واملعرفات الومهية يف عرض
احلالة.
( )2أن أنظمة هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ،واألجهزة احلكومية األخرى
(اإللكرتونية والرقمية) ال تسمح إبنشاء حساابت تستهدف اململكة
وسالمتها وأمنها الوطين.

( )1فأداة حتليل املض ـ ـ ـ ــمون (احملتوى)( :تعتمد على الرص ـ ـ ـ ــد التكراري املنظم لوحدة التحليل املختارة
س ـ ـواء أكانت كلمة أو موض ـ ــوة ،أو مفردة ،أو ش ـ ــخص ـ ــية ،أو وحدة قيا أو زمن) ،املدخل إىل
البحث يف العلوم السلوكية ،صاحل بن محد العساف ،مرجع سابق ،ص.217
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( )3أن لدى األجهزة األمنية القدرة على معرفة احلساابت الومهية وحتديد
أماكنها؛ لذلك ال ميكنها االستمرار يف اإلساء من داخل اململكة.
د -تشابه احملتوى واألسلوب والرتابط والتوجه بني تلك املعرفات الومهية ،وأقلها
تشابه احملتوى ولو يف تغريدة واحدة.
ه ـ -اختيار املعرفات اليت يفوق عدد متابعيها ( 5000متابع)؛ لكون مثل هذه
()1

األعداد هلا اعتبار يف مقيا التأثري واالجتاهات .
و -أن تكون نشأة احلساابت الومهية قبل أزمة كوروان ومستمرة مع األزمة،
وتغري أسلوهبا ابستغالل القضااي املصاحبة لألزمة؛ ابلكذب والتدليس
واالفرتاء ،ونشر اإلشاعات حملاولة اإلرجاف ضد اململكة العربية السعودية.
سابعا :حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية :تصنيف وحتليل صور اإلرجاف يف املعرفات الومهية يف موقع
التواصل االجتماعي "تويرت" ،واليت دأبت على األكاذيب واالدعاءات
واالفرتاءات والشائعات والتهويل والتأزمي ،واستغالل األحداث والقضااي هبدف
زعزعة اجملتمع وخلخلة أفكاره والنيل منه ومن مقدراته وخرياته ،والوقيعة بينه
وبني قادته ووالة أمره ،وذلك يف ظل أزمة كوروان اليت عصفت ابلعامل أمجع.

( )1انظر :دور شبكات التواصل االجتماعي يف ترويج الشائعات لدى طالب اجلامعات السعودية "
منوذجا" ،د .أسامة بن غازي املدين ،جملة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية ،اجمللد،9 :
تويرت ً
العدد الثاين1439 ،هـ رمحه اللهمار 2017م.
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احلدود الزمانية :وهي املدة اليت وقعت فيها أزمة كوروان ،وخاصة مع بداية

اإلجراءات االحرتازية اليت اختذهتا اململكة منذ اتريخ  3رجب 1441هـ املوافق
( 27فرباير 2020م) ،وحىت متام البحث يف مجادى اآلخرة 1442هـ.

احلدود املكانية :مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" ،واليت تتناول صور
ومواضيع اإلرجاف للنيل من اململكة العربية السعودية.

اثمنا :خطة البحث:

املقدمة :وتشمل أمهية املوضوة وأسباب اختياره ،وأهداف البحث ،وتساؤالت
البحث ،والتعريف اإلجرائي ،ومنهج الدراسة ،وجمتمع وعينة الدراسة وأداهتا،
وحدود الدارسة ،وخطتها عبارة عن ثالث مباحث:
ففي املبحث التمهيدي :مفهوم اإلرجاف املعاصر وأنواعه واملوقف الشرعي
منه ،وفيه مطلبان.
واملبحث األول :واقع أزمة وابء كوروان على اململكة العربية السعودية ،وفيه
مطلبان.
أما املبحث الثاين فهو :صور اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية
السعودية يف أزمة كوروان ،وفيه ستة مطالب.
ويف املبحث الثالث :دوافع اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
يف أزمة كوروان وطرق مواجهته ،وفيه ثالثة مطالب.
مث اخلامتة :وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.
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املبحث التمهيدي :مفهوم اإلرجاف املعاصر حال الفنت والنوازل
وأنواعه واملوقف الشرعي منه.

متهيد:

يعد اإلرجاف من حيث التأثري الوجه اآلخر من اإلرهاب الفكري
والسلوكي ،ومن حيث الطبيعة والتعريف واملفهوم فهو الوجه اآلخر للكذب؛
إال أن اإلرجاف املعاصر أيخذ بعض أوجه اخلرب الصحيح ويوظفها التوظيف
انتشارا يف أوقات
أتثريا و ً
الذي خيدم مصاحل وأهداف من يقف خلفه ،كما أن له ً
الفت والنوازل والكوارث ومنها األزمة الراهنة (أزمة كوروان).
وقد أرود الباحث آايت قرآنية تناولت مفاهيم اإلرجاف ،على سبيل العرض،
واختار منها ما يناسب الدراسة يف املطالب اخلاصة هبا؛ لكون لفظة اإلرجاف
ذكرت يف عدة مواضع يف القرآن الكرمي مبعان عدة ،إال أن اإلرجاف املراد يف
الدراسة ،ورد يف آية واحدة؛ واليت هي مبعىن الكذب واالفرتاء والتهويل واستغالل
األحداث وتوظيفها ،وهو املقصود يف الدراسة ،وذلك يف قوله تعاىل :ﭽﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ ﯦ
()1

ﯧﯨﯩﯪﭼ .
وأما املواضع األخرى فقد ورد اإلرجاف مبعان أخرى متعددة( :النفخة
األوىل ،وزلزلة األرض ،وعذاب هللا املنزل على املخالفني) ،وهي كالتايل:

( )1سورة األحزاب ،اآلية.)60( :
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()1

 -1ذكر اإلرجاف مبعىن زلزلة األرض واجلبال أو َتزلْزهلما  ،يف قوله  :ﭽ
()2

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ .

()3

 -2ذكر اإلرجاف مبعىن زلزلة األرض وحركتها واإلهالك ابلصيحة والرجفة ،
يف قوله :

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

()4

.

()5

تعاىل :ﭽﯛ

 -3الرجفة مبعىن الصاعقة ،أو الزلزلة الشديدة  ،وذلك قوله

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
()6

ﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﭼ .
 -4الرجفة بنفس املعاين السابقة (الزلزلة والصاعقة ،)..يف قوله تعاىل:
ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ

()7

.

( )1انظر :تفسري القرآن العظيم ،احلافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،ط ،2دار كنوز إشبيليا،
الرايض1430 ،هـ2009/م.1932/2 ،
( )2سورة املزمل ،اآلية.)14( :
( )3انظر :خمتصر تفسري البغوي "معامل التنزيل" ،اإلمام أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ،ط،1
دار السالم للنشر والتوزيع ،الرايض1413 ،هـ1992/م ،ص.311
( )4سورة األعراف ،اآلية.)91(:
( )5انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،اإلمام حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،ت :عبدهللا بن عبداحملسن
الرتكي ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1427 ،هـ2006/م.348/9 ،
( )6سورة األعراف ،اآلية.)155( :
( )7سورة العنكبوت ،اآلية.)37( :
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()1

 – 5الرجفة ،مبعىن النفخة األوىل ،يقول تعاىل :ﭽﮱ ﯓﯔﯕﭼ .
ولذلك فإن توضيح مفهوم اإلرجاف يف حال الفت والنوازل ،وأنواعه سواء
أكان داخليا أم خارجيا ،واملوقف الشرعي منه مت تناوله يف املطلبني القادمني.
***

( )1سورة النازعات ،اآلية.)6( :
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املطلب األول :مفهوم اإلرجاف املعاصر حال الفنت والنوازل وأنواعه
أوال :تعريف اإلرجاف املعاصر حال الفنت والنوازل:
اإلرجاف يف اللغة :جاء يف أصل كلمة (رجف) معان عدة ومنها(( :الرجفة:
الزلزلة ،وقد رجفت األرض ..والرجفان :االضطراب الشديد ،واإلرجاف :واحد
()1
أراجيف األخبار .وقد أرجفوا يف الشيء ،أي :خاضوا فيه))  .وعرف ابن
األثري اإلرجاف بقوله(( :الراجفة :النفخة األوىل اليت ميوت هلا اخلالئق ،وأصل
()2
الرجف :احلركة واالضطراب))  .وعرف ابن فار اإلرجاف(( :الراء واجليم
اف
رج ٌ
والفاء أصل يدل على اضطراب .يقال :رجفت األرض والقلب .والبحر ّ
()3
الضطرابه .وأرجف النا يف الشيء ،إذا خاضوا فيه واضطربوا)) .
اإلرجاف يف االصطالح :عرف اإلرجاف أبنه(( :التما الفتنة ،وإشاعة
()4
الكذب والباطل لالغتمام به))  .ويف تعريف آخر لإلرجاف أبنه(( :توليد
()5
األخبار الكاذبة حىت يضطرب النا منها)) .
(( )1مادة رجف) الصحاح ،أبو نصر إمساعيل بن نصر اجلوهري الفارايب ،ط ،1دار اآلفاق العربية،
القاهرة1438 ،هـ2017/م ،ص .502وانظر مىن اإلرجاف عند الرازي بنفس املعىن عند الفاريب
(خمتار الصحاح ،اإلمام حممد بن أيب بكر الرازي ،ت :سيد حممد ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت1436 ،هـ2015/م ،ص.164
( )2النهاية يف غريب احلديث واألثر ،اإلمام جمد الدين أبو السعادات ابن األثري ،ط ،4دار ابن
اجلوزي1427 ،هـ2006/م ،ص.348
( )3مقاييس اللغة ،اإلمام أمحد بن فار أبو احلسني الرازي القزويين ،ط ،1دار اآلفاق العربية ،القاهرة،
1438هـ2017/م ،ص .401
( )4املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة ،سعود بن عبد العايل بن البارودي ،الرايض1424 ،هـ/
203م ،ص .5
( )5املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط ،2دار السالسل ،الكويت،
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تعريف اإلرجاف املعاصر حال الفنت واألزمات والكوارث:

استغالل القضااي واألحداث واملواضيع أو صناعتها واختالقها يف زمن
الفت واألزمات والكوارث؛ ابفرتاء الكذب فيها أو هتويلها أو أتزميها أو إظهارها
خبالف حقيقتها ،عرب وسائل التواصل االجتماعي؛ لدوافع متعددة ،منها:
احلقد الدفني على اجملتمع وقيادته ،ونشر االضطراابت ،وإحداث الفت والرعب
والبلبلة يف اجملتمع ،ومتزيق أمنه وحلمته الوطنية.
اثنيا :أنواع اإلرجاف حال الفنت واألزمات والكوارث:
يتضح أن من أهداف املرجفني ،اختالق القضااي أو احلديث عن مواضيع
وقضااي ذات الصلة حبديث النا وابألحداث اجلارية ،ومن مث معاجلتها وفق
الدوافع واألهداف اخلاصة ،وبثها يف اجملتمع وإقناة النا هبا ليتم تصديقها،
ومن العوامل املساعدة يف حتقيقها ،سرعة انتشارها؛ لكوهنا تالمس اجلوانب
الفكرية وتالمس مهوم النا وقضاايهم اليت فيها معاشهم ورزقهم ،وفيها رغباهتم
ومطالبهم.
حتديدا حال الفت والنوازل؛
وإذا ما كان احلديث منصبا على اإلرجاف ً
اعا تكون مناسبة حلاله وزمانه وأهدافه وخصائصه ،ومنها:
فإن له أنو ً

 -1اإلرجاف الداخلي (املقصود واملوجه) :وهذا النوة يقوم به احلاقدون
واملغرضون من داخل اجملتمع ،وهم ابلعادة متخفون وغري ظاهرين ،وميارسون
أعماهلم حبذر وحرص شديد؛ لتحقيق أغراضهم السيئة واملعادية ،وهم هبذا

1427هـ2016/م.188/11 ،
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العمل ينسقون بشكل مباشر أو غري مباشر مع اجلهات اخلارجية املعادية،
أو أقلها يتوافقون يف السري معهم بنفس األهداف والغاية واملقصود.

 -2اإلرجاف الداخلي (غري املقصود وغري املوجه) :ويقوم به أفراد من
نقصا يف املعلومات ،أو ممن مل تتضح له بعض القضااي،
اجملتمع ً
جهال أو غفلة أو ً
أو بسبب عوامل نفسية وفكرية ،منها :اخلوف على املستقبل واملعيشة ،أو
الرهاب النفسي ،أو حب الكالم واحلديث فيما ال فائدة فيه ،أو االستبشار
والفرح مبواقف معينة؛ فيصوروها وينشروها عرب مقاطع مسجلة أو غري ذلك من
وسائل التواصل االجتماعي أو الربامج األخرى؛ وهم بذلك -من غري قصد-
خيدمون مشروة املرجفني املعادي للملكة العربية السعودية؛ والنتيجة ترويج
اإلشاعات واألكاذيب وتبادهلا يف أوساط اجملتمع فيتحقق اهلدف املنشود.
يقول الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا« :إننا يف هذا البالد نعيش نعمة بعد
وعلما بعد جهل ،وعزا بعد ذل ،بفضل التمسك هبذا
فقر ،وأمنًا بعد خوفً ،
الدين ،مما أوغر صدور احلاقدين ،وأقلق مضاجعهم ،يتمنون زوال ما حنن فيه،
وجيدون من بيننا ولألسف من يستعملونه هلدم الكيان الشامخ بنشر أابطيلهم
()1

وحتسني شرهم للنا  ،ﭽﯜ ﯝ ﯞﭼ  ،ولقد عجبت ملا ذكر من
أحد اجلهلة -هداه هللا ورده إىل صوابه -يصور النشرات اليت ترد من خارج
البالد اليت ال ختلو من الكيد والكذب ،ويطلب توزيعها من بعض الشباب
ويشحذ مهمهم أبن حيتسبوا األجر على هللا ،سبحان هللا! هل انقلبت املفاهيم،
( )1سورة احلشر ،آية.)2( :
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هل يطلب رضا هللا يف معصيته ،هل التقرب إىل هللا حيصل بنشر الفت وزرة
()1

الفرقة بني املسلمني ووالة أمورهم؟! معاذ هللا أن يكون كذلك))  .ومن خطورة
مثل هذه األعمال من هؤالء اجلهلة أن األعداء يستفيدون من كل ما يروجونه
ويشيعونه وينشرونه؛ فيتلقفه اخلصوم املرجفون ويستفيدون منه عرب عدة وسائل؛
وأقلها معرفة القضااي اليت تدور يف اجملتمع.

 -3اإلرجاف اخلارجي :وهذا النوة تقوم به جهات خارجية تكن العداء
للمملكة؛ إما دول أو منظمات أو مجاعات إرهابية ،وتريد أن حتقق أهدافها
عن طريق بث األكاذيب وتروجيها وزعزعة األمن واالستقرار والوحدة
الوطنية ،وغري ذلك مما هو ضمن أهدافهم؛ ولذا فإن ((من األمور اليت
يتأكد التنبيه على خطورهتا يف هذا الزمن هو انسياق الكثري من الشباب
واجلهلة وراء فرق الضالل والبدة ،واليت غزت بالدان يف العقود األخرية على
شكل مجاعات وأحزاب وفرق ابسم الدين والدعوة واإلصالح ونصر املظلوم
والتطوير وغري ذلك ،ظاهرها اخلري وابطنها السوء ،واهلدف كيد هذه البالد
وتفريق مجعها وإجياد اخلالف بني رعاهتا ورعيتها ،بفعل دعاة الفت أصبح
()2

كثري من الشباب يف حرية من أمرهم))  .ويكمن خطر اإلرجاف يف
نوعية األكاذيب اليت يطرحوهنا ويروجوهنا يف اجملتمع ،مث مبن يتلقفها من
( )1جمموة فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،ت :فهد انصر السليمان ،ط،2
دار الوطن ،الرايض1413 ،هـ.693/2 ،
( )2وجوب طاعة السلطان يف غري معصية الرمحن بدليل السنة والقرآن ،حممد بن انصر العريين ،ط،4
مكتبة امللك فهد الوطنية1438 ،هـ2018/م ،ص.6
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أبناء اجملتمع ،فيصدقها ويتشرهبا وينشرها ،وهي وال شك من أهدافهم اليت
ميهدون هبا إلحداث اإلرهاب يف اجملتمع ،وإاثرة الفتنة ،وتعميق اخلالفات
ونشر البلبلة واإلساءة للرموز والشخصيات.
***
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املطلب الثاين :املوقف الشرعي من اإلرجاف املعاصر

ال خيتلف احلكم الشرعي يف اإلرجاف القدمي عن اإلرجاف املعاصر؛ فكالمها
ال جيوز؛ لتشابه دوافعهما وأتثريمها وأهدافهما ،ولكون متركزمها يعتمد على
الكذب احملرم ،سواء الكذب يف اخلرب ابتداءً أو يف استغالله أو يف دوافعه ،فقد
قيل لرسول هللا  :أيكون املؤمن جباان؟ فقال« :نعـم» ،فقـيل لـه :أيكون

املؤمن خبـيال؟ فقـال« :نعم» ،فقيل له :أيكون املؤمن كذابـا؟ فقـال:
()1

«ال»  .ويقول ابن كثري رمحه هللا يف تفسري قوله

تعاىل :ﭽ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﭼ

()2

(( :هم الذين يقولون" :جاء األعداء وجاءت احلروب" ،وهو كذب

وافرتاء ،ولئن مل يرجعوا إىل احلق لنعلمنك هبم ،مث ال جياورونك يف مدة إقامتهم
()3

يف املدينة مدة قريبة ،مطرودين مبعدين)) .

()4

واملرجفون هم من كان يف قلوهبم مرض  ،الذين يكذبون األكاذيب
املرجفة احملركة للنفو واملؤثرة فيها؛ وذلك ابلوسائل املتاحة هلم ،إما بشرية أو
تقنية ،واملستقر هو عقول النا وأفكارهم.
( )1املوطأ ،اإلمام أبو عبد هللا مالك بن أنس األصبحي ،ابب ما جاء يف الصدق والكذب ،رقم
احلديث ( .)1795قال احلافظ ابن حجر يف "ختريج مشكاة املصابيح" (:)389/4
معضل.وضعفه األلباين يف ضعيف "الرتغيب والرتهيب" (.)1752
( )2سورة األحزاب ،اآلية.)60( :
( )3تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري( .1526/2 ،بتصرف يسري).
( )4انظر :أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي،
د.ط ،دار احلديث ،القاهرة1426 ،هـ2006/م.359/6 ،
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وقد سئل فضيلة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور :صاحل الفوزان(( :سائل
يسأل عن حكم اإلرجاف وإاثرة البلبلة على موضوة العجز يف االقتصاد أو
ميزانية الدولة ونشر ذلك يف وسائل التواصل؟ فأجاب معاليه :هذا ال جيوز وفيه
ختويف املسلمني وإضعاف املسلمني ،واحلمد هلل امليزانية فيها خري كثري وهلل
احلمد ،وعندان خري كثري ،ونرجو من هللا اخلري الكثري ،وال جيوز اإلرجاف
()1

ابملسلمني؛ ألن هذا شأن املنافقني أو األعداء الذين يرجفون ابملسلمني)) .
ومن مث فإن اإلرجاف(( :حمرم ،وقد ذكر اإلمام القرطيب رمحه هللا:
"واملرجفون يف املدينة قوم كانوا خيربون املؤمنني مبا يسوؤهم من عدوهم ،فيقولون:
إذا خرجت سرااي رسول هللا  :إهنم قد قتلوا أو هزموا ،وإن العدو قد أاتكم،
قاله قتادة وغريه .وقيل :كانوا يقولون :أصحاب الصفة قوم عزاب ،فهم الذين
يتعرضون للنساء .وقيل :هم قوم من املسلمني ينطقون ابألخبار الكاذبة حبا
للفتنة .وقد كان يف أصحاب اإلفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حبا للفتنة"،
وأما عقوبة املرجف :فالذي يثبت قيامه برتويج األخبار ،والكذب بقصد إخافة
()2

النا وزعزعة األمن يعاقب بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي)) .
وهنا يظهر حكم اإلرجاف أنه حرام وال جيوز ،وأن عاقبة مرتكبه هي
التعزير ،يقدرها احلاكم أو من ينيبه وهو القاضي.

( https://www.youtube.com/watch?v=i2RxPYhu1Ys )1عرض على
القناة السعودية على اليوتيوب يف  6يناير 2016م.
( )2املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة ،سعود بن عبد العايل بن البارودي ،ص .5
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املبحث األول :واقع أزمة وبء كوروان على اململكة العربية السعودية
متهيد:

خطرا على اإلنسان ،وقد ذكر أن مصدره
ظهر (فايرو كوروان) وشكل ً
مدينة يف الصني ،تسمى ووهان ،وما إن جاء اخلرب حىت بدأت القصص تذكر
()1

مصادر ومسببات الفايرو  ،وأصل ظهوره ،وأن انتقاله من قطط الزابد إىل
البشر يف الصني عام 2002م ،والبعض حيدد أن من مسبباته الطيور واحلشرات
والزواحف والكالب والقطط والفئران ،اليت أيكلها الكثري من الشعب الصيين،
حتديدا
ولكن احلقيقة أهنم أيكلون تلك املأكوالت منذ عقود ومل يظهر أتثريها ً
يف مثل هذا املرض ،وليس املقصود هنا صحتها أو سالمتها وخلوها من األوبئة
واألمراض والطواعني ،ولكن املقصد عدم صحة ربطها بشكل مباشر هبذا الوابء
(فايرو كوروان كوفيد ،)19-وسيتحدث الباحث يف املطلبني القادمني عن
أزمة كوروان وواقعها املعاصر ،مث اإلجراءات اليت اختذهتا اململكة العربية السعودية
يف مواجهة هذه اجلائحة ابلطرق الوقائية والعالجية.

( )1انظر :بيان منظمة الص ـ ـ ـ ــحة العاملية 30 .يناير Statement on the second"2020
(meeting of the International Health Regulations )2005
Emergency Committee regarding the outbreak of novel
( ."coronavirus )2019-nCoVاتريخ الزايرة 2020/12/22م.
جملة العلوم الشرعية
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املطلب األول :التعريف أبزمة وبء كوروان وواقعها املعاصر

يذكر أن فايرو كوروان املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية ()Mers
انتقل من اإلبل إىل البشر يف اململكة العربية السعودية عام 2012م ،وأما
فايرو كوروان األخري ( )COVID-19من فصيلة فايروسات (كوروان) فقد
()1

انتقل من الصني  ،وجاء تعريف منظمة الصحة العاملية لفايرو كوروان:
((أبنه فصيلة كبرية من الفايروسات اليت قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان،
وتسبب لدى البشر حاالت عدوى اجلهاز التنفسي اليت ترتاوح حدهتا من
أتثريا ،مثل متالزمة الشرق األوسط
نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد ً
التنفسية واملتالزمة التنفسية احلادة (السار ) ،ويسبب فايرو كوروان
مؤخرا مرض "فايرو كوروان كوفيد ،"19-وهو مرض معد ،وقد
املكتشف ً
ظهر وتفشى يف مدينة يوهان الصينية يف ديسمرب 2019م ،وتتمثل أعراضه يف
احلمى واإلرهاق والسعال اجلاف وصعوبة التنفس ،وقد يصاحب املصاب به
اآلالم واألوجاة واحتقان األنف أو الرشح وأمل احللق أو اإلسهال ،كما يؤثر
الفايرو -وبشكل كبري -على كبار السن أو من لديه مشاكل يف اجلهاز
()2

التنفسي)) .

( )1انظر :موقع وزارة الصحة السعودية ،اتريخ الزايرة  6رمضان 1441هـ:
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/
Corona/Pages/corona.aspx
( )2الدليل التوعوي الصحي الشامل. UNRWA 5/3/2020 :
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وقد بلغ إمجايل احلاالت املؤكدة يف اململكة العربية السعودية ()24,097
()1

إصابة ،وبلغت حاالت الوفاة ( ،)169وإمجايل حاالت التعايف (، )3,555
()2

وعلى املستوى العاملي ،فقد أصيب به املاليني من النا .
وأوضحت صحيفة لوموند الفرنسية :أن سلسلة التداعيات النامجة عن
فايرو كوروان (كوفيد )19-يف فرنسا والعامل ،كإغالق املدار وإلغاء
األحداث الثقافية والرايضية ابملئات واالقتصاد املتعثر ،ودعوة الرئيس الفرنسي
()3

"للتوحد" يف مواجهة األزمة الصحية؛ كلها أمور تثري الكثري من املخاوف .
وبسبب هذا األثر العاملي لفايرو كوروان؛ فإن منظمة الصحة العاملية ،يف
 11آذار /مار املاضي ،صنفت هذا الفايرو املسبب ملرض "كوفيد ،"19
()4

وابء عامليا (جائحة)  ،واختذت التدابري الالزمة ابلتنسيق مع املنظمات املماثلة
والدولة األعضاء.
( )1هذه النسبة كانت حىت اتريخ 8 :رمضان 1441هـ (مايو 2020م) ،انظر :املؤمتر الصحفي
للمتحدث الرمسي لوزارة الصحة على موقع وزارة الصحة السعودية):
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/
PublicHealth/Pages/corona.aspx
( )2جامعة جونز هوبكنز ،واملؤسسات الصحية الوطنية ،آخر حتديث للبياانت  28أبريل 2020م،
الساعة9:07 :م .انظر :موقع اجلامعة على الرابط/https://www.jhu.edu :
( )3انظر :موقع صحيفة لوموند:
https://arabic.sputniknews.com/trend/coronavirus-covid-19 /world-WHO-arab-worldاتريخ الزايرة 5 :رمضان 1441هـ 28 /أبريل 2020م.
( )4انظر :موقع منظمة الصحة العاملية،
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirusجملة العلوم الشرعية
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املطلب الثاين :اإلجراءات اليت قامت هبا اململكة العربية السعودية ملواجهة
فايروس كوروان
اختذت اململكة العديد من اخلطوات واإلجراءات املتسلسلة للتعامل مع
()1

فايرو كوروان اجلديد "كوفيد ."19-ومنها ما يلي :

أوال :مت تعليق الدخول إىل األراضي السعودية ألداء مناسك العمرة وزايرة
املسجد النبوي ،وتعليق أي زايرة لغرض األنشطة السياحية ،وذلك يف اتريخ
()2

 3رجب 1441هـ املوافق  27فرباير 2020م .
 .2019اتريخ الزايرة 27 :رمضان 1441هــ.
( )1انظر :قرار وزارة التعليم ( )79305واتريخ 1441/7/13هـ (بشأن تعليق الدراسة مؤقتًا جبميع
اعتبارا
مناطق اململكة يف مجيع املدار واملؤسسات العامة للتدريب التقين واملهين احلكومية واألهلية ً
من اتريخ 1441/7 /14هـ) .وانظر :قرار وزارة التعليم رقم ( )3203واتريخ 1441/7/14هـ،
(بشأن تشكيل جلنة حول تفعيل املدار االفرتاضية والتعليم عن بعد خالل فرتة تعليق الدراسة).
وانظر :قرار وزارة التعليم رقم ( )3144واتريخ 1441/7/8هـ( ،ابختاذ كافة التدابري الالزمة
واإلجراءات االحرتازية ملنع تفشي فايرو كوروان يف اململكة) .وانظر :تعميم وزارة التعليم رقم
( )81445يف اتريخ 1441/7/17هـ( ،ابختاذ كافة اإلجراءات والتدابري االحرتازية للوقاية من
فايرو كوروان اجلديد – .)COVID19وانظر :تعميم وزارة التعليم رقم ( )82466يف
اتريخ1441/7/23هـ( ،إبيقاف أعمال الصيانة والنظافة ابملدار ) .وانظر :تعميم وزارة التعليم
رقم ( )82530يف اتريخ 1441/7/23هـ (بشأن التوصيات والبدائل الواردة ابلدليل االسرتشادي
لرتتيبات االختبارات والتقومي وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خالل فرتة تعليق الدراسة للوقاية
من فايرو كوروان املستجد) .وانظر :تعميم وزارة التعليم رقم ( )57004يف اتريخ
1441/7/27هـ ،ابعتماد قطع اإلجازة ومباشرة العملية التعليمية إلكرتونيا للمعلمني واملعلمات
يف نظام فار ملن يتمتع إبجازة استثنائية ...ولديهم رغبة بقطع اإلجازة).
( )2انظر :بيان وزارة اخلارجية حول تعليق الدخول إىل اململكة ألغراض العمرة والزايرة والسياحة ملنع
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وهذا كان يف املراحل األوىل اليت بدأت االحرتازات يف العمل وفق إدارة
األزمة ،واب سرتاتيجية تعمل على عدة مواقف؛ منها معرفة الواقع يف الداخل
وحصرها واآللية الصحيحة يف التعامل معها ،وكذلك مراقبة الشأن الدويل،
وكذلك من خالل آاثر الفايرو ومستجداته ،ومن مث االستعداد الكامل
مبؤسسات الدولة ملواجهته؛ بوضع اخلطط الالزمة ،وتنفيذها ابلشكل الدقيق
والسليم.

اثنيا :مت تعليق دخول مواطين دول جملس التعاون اخلليجي إىل مكة واملدينة،
حرصا
وذلك يف اتريخ  5رجب 1441هـ املوافق  29فرباير 2020م ،وذلك ً
على سالمتهم وكذلك سالمة مواطين ومقيمي اململكة.

اثلثا :بعد اكتشاف أول إصابة داخل السعودية ملواطن زار إيران دون موافقة
()1

السلطة ،وذلك يف اتريخ  7رجب 1441هـ املوافق  2مار 2020م ،

متت معاجلة املصاب وعزله الصحي وفق املدة احملددة وتقدمي اخلدمات الالزمة
له؛ فسالمة املواطن هي اهلاجس األول لدى قيادة اململكة العربية السعودية،

وصول وانتشار كوروان ،وكالة األنباء السعودية (وا ) – الرايض  3رجب 1441هـ .وانظر :موقع
السي إن إن:
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/03/19/saudi.corona-timeline
وانظر :وكالة األنباء السعودية 6 ،https://www.spa.gov.sa/2071059 :رمضان
1441هـ 29 /أبريل 2020م.
( )1انظر :وكالة األنباء السعودية (وا ) ،https://www.spa.gov.sa/2041821
الرايض  07رجب  1441هـ املوافق  02مار  2020م.
جملة العلوم الشرعية
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مث بعد ذلك تتم األمور القانونية والنظامية فيما يتعلق مبخالفة األنظمة
والتعليمات ،والسفر إىل البلدان غري املصرح ابلسفر إليها.

رابعا :مت تعليق أداء العمرة للمواطنني واملقيمني على أراضي اململكة ،وذلك يف
()1

اتريخ  9رجب 1441هـ املوافق  4مار 2020م  ،وهذا يستوجب
املسؤولية من املواطن واملقيم على حد سواء ،يف التقيد ابألنظمة والتعليمات
االحرتازية الوقائية لعدم تفشي فايرو كوروان.

خامسا :إغالق احلرمني الشريفني يف غري أوقات الصالة ،بعد انتهاء صالة
العشاء ،وإعادة فتحها قبل صالة الفجر بساعة ،وكذلك توجيه الشركات
ب ضمان تغطية تكاليف تقدمي الرعاية الصحية للحاالت املرضية املعدية ،واليت
تستوجب العزل ،وكان ذلك يف اتريخ  10رجب 1441هـ املوافق  5مار
()2

أوال قبل
2020م  ،وكل هذا يصب يف مصلحة قاصدي احلرمني؛ فالسالمة ً

كل شيء ،مث -حبول هللا -ستزول هذ ه اجلائحة وتعود األمور كما كانت؛
لكون احلرمني الشريفني مقصد املسلمني ،واململكة العربية السعودية هي

( )1انظر :وكالة األنباء السعودية (وا ) ،https://www.spa.gov.sa/2048260
1441/7/21هـ املوافق 2020/03/16م.
( )2انظر :تعميم جملس الضمان الصحي التعاوين رقم ( )1288واتريخ 1441/7/10هـ ،ابلتأكيد
على كافة شركات التأمني املؤهلة بضرورة ضمان تغطية تكاليف تقدمي الرعاية الصحية للحاالت
املرضية املعدية واليت تستوجب العزل يف حدود التغطية الواردة يف وثيقة الضمان الصحي التعاوين.
وانظر :تعميم جملس الضمان الصحي التعاوين رقم ( )1335واتريخ 1441/7/10هــ ،بشأن آلية
التعامل مع (.)COVID 19
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خادمة احلرمني الشريفني ،وتشرف خبدمة كل من يزورمها ،وتشرف خبدمة من
يؤدي مناسك العمرة أو احلج.

سادسا :إيقاف الدراسة يف مجيع مدار ومؤسسات التعليم العام واألهلي
واجلامعي والفين ،وبدء سراين تلك اإلجراءات من14رجب1441هـ ،املوافق
 9مار 2020م ،وحىت إشعار آخر؛ بسبب ثبوت بعض احلاالت القادمة
من بعض البلدان اليت ظهر فيها الوابء .وألجل مصلحة املواطن واملقيم
ومحايتهما من تداعيات أزمة كوروان؛ فقد مت إغالق حمافظة القطيف أمام حركة
الدخول واخلروج ،ولكون فايرو كوروان قد أصبح له وقع وانتشار ،فقد مت
إيقاف العمل يف املؤسسات احلكومية واخلاصة ،ابستثناء املرافق األساسية،
وكما مت تعليق السفر من وإىل تسع دول( :اإلمارات ،الكويت ،البحرين،
لبنان ،العراق ،سوراي ،مصر ،إيطاليا ،كورايت اجلنوبية) ،وذلك يف اتريخ 13
()1

رجب 1441هـ املوافق  8مار 2020م  ،وهذا كان يف املرحلة األوىل
لثبوت ظهور حاالت مصابة ،مث ألن هذه الدول قد أعلنت عن وجود حاالت
لدى مواطنيها مصابة ابلفايرو  ،مث أعقب ذلك حظر السفر إىل دول
عديدة ،قبل أن يكون هناك منع كامل من السفر خارج اململكة إال يف
احلاالت املستثناة.

( )1انظر :تعميم وزارة املوارد البشرية والتمية االجتماعية بشأن تعليق الدوام يف مجيع مراكز الرعاية
النهارية ومراكز التأهيل املهين العامة واخلاصة التابعة للوزارة ابململكة حلني استئناف الدراسة من
قبل وزارة التعليم1441-هـ).
جملة العلوم الشرعية
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سابعا :يف اتريخ  14رجب 1441هـ املوافق ( 9مار 2020م) وكذلك يف
اتريخ  17رجب 1441هـ املوافق ( 12مار 2020م) ،تقرر عدم نقل
()1

الركاب من خارج اململكة من الذين يظهر عليهم اإلصابة بفايرو كوروان ؛
وذلك لزايدة احلرص ابختاذ اإلجراءات االحرتازية ،وألن أي خطوات غري
ذلك ،يعرض اجملتمع إىل املخاطر واألمراض؛ ومن مث يتحقق خالف ما يبحث
عنه ،من الوقاية واحلماية ،وحماصرة الفايرو يف مكان تواجده ،كما أن هناك
آلية وضعت خاصة ابلعالقني السعوديني خارج البالد ،وقد متت جدولتهم عرب
خطوط الطريان السعودي ،والتنسيق مع اجلهات املعنية يف الداخل ومنها وزارة
الداخلية فيما يتعلق ابجلوانب األمنية ،ووزارة الصحة فيما يتعلق ابجلوانب
الصحية ،ووزارة السياحة فيما يتعلق حبجز الفنادق وتقدمي ما يلزم من األطعمة
واألشربة وما من شأنه حتقيق متطلباهتم وتلبية احتياجاهتم.

يوما ،عدا
اثمنا :تعليق احلضور ملقرات العمل يف اجلهات احلكومية ملدة (ً )16
القطاعات احليوية ومنها الصحية واألمنية والعسكرية .ويف جانب خدمات
األطعمة واألشربة وأماكن املقاهي ،فقد اقتصرت اخلدمة يف أماكن تقدمي
األطعمة واملشروابت وما يف حكمها على الطلبات اخلارجية فقط ،مع منع
تقدمي الشيشة واملعسل يف املقاهي واملطاعم لكافة أحناء اململكة ،وخبصوص

( )1انظر :تعميم وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد رقم ()1058/1/1
واتريخ1441/7/14هـ ،بتعزيز اإلجراءات الوقائية واالحرتازية جتاه فايرو كوروان (COVID
 .)19وانظر :تعميم غرفة الرايض رقم ( )200300388واتريخ1441/7/17هـ( ،بشأن عدم
نقل الركاب من خارج اململكة الذين يظهر عليهم أعراض اإلصابة بعدوى فايرو كوروان).
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الرحالت والطريان املدين ،فقد مت تعليق الرحالت اجلوية الدولية ملدة أسبوعني،
اعتبارا من 14رجب 1441هـ ،املوافق  15مار 2020م .ويف اجلوانب
ً
الرايضية مت تعليق النشاط الرايضي يف كافة األلعاب والبطوالت وإغالق
الصاالت واملراكز الرايضية اخلاصة ،وألجل تلك اإلجراءات وللوقوف مع
العاملني يف القطاة اخلاص ،فإنه قد أعلن عن دعم القطاة اخلاص بـ ( 50مليار
()1

رايل) ،وذلك يف اتريخ  20رجب 1441هـ املوافق  15مار 2020م .
ومن املعلوم أن ل كل شيء ارتدادات سلبية وانعكاسات اجتماعية واقتصادية
على البالد وعلى مواردها وميزانيتها ؛ ولكن اململكة العربية السعودية يهمها يف
املقام األول سالمة املواطن واملقيم من كل آفة ومن كل مرض قد يصيبه أو يهدد
حياته.

اتسعا :منع التجمعات يف األماكن العامة املخصصة للتنزه؛ مثل احلدائق
والشواطئ واملنتجعات ،ومنع صالة اجلماعة يف املساجد ابستثناء احلرمني،
وتعليق حضور العاملني للمكاتب الرئيسية ملنشآت القطاة اخلاص ملدة ()15
()2

يوما ،وكان ذلك يف اتريخ  22رجب 1441هـ املوافق  17مار 2020م ،
ً
( )1انظر :وكالة األنباء السعودية (وا ) ،األمر امللكي بتاريخ 1441/7/27هـ( ،مبنع التجول ملدة
يوما للحد من انتشار فايرو كوروان اجلديد ،ابستثناء منسويب القطاعات احليوية من القطاعني
ً 21
العام واخلاص الذين تتطلب أعماهلم االستمرار يف أدائها).
( )2انظر :تعميم وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم ( )8632واتريخ1441/7/21هـ،
(بشأن إيضاح ما يدعم قيام اجلهات احلكومية مبهامها بعد تعليق احلضور ملقرات العمل ملدة 16
يوما كإجراء احرتازي ملنع تفشي فايرو كوروان) .وانظر :تعميم مؤسسة النقد العريب السعودي رقم
ً
( )41050484واتريخ1441/7/21هــ ،بشأن تنظيم عمل املؤسسات املالية عن بعد وفق
جملة العلوم الشرعية
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وهذا من ابب درء املفاسد املقدم على جلب املصاحل ،وال خيفى على أحد
أمهية صالة اجلماعة وأمهية الرتفيه عن النفس وما يتحقق ألجلهما من حتقيق
مقصد شرعي ،وحتقيق الطمأنينة واألنس والسرور؛ ولكن ما قد ينتج خالف
وحتديدا يف هذه األزمة ،قد يكون مثنه األرواح وتفرق األسر ،واإلصابة
ذلك
ً
ابألمراض واألسقام ،واليت هي ضرورات ال ينبغي التفريط هبا وهي كذلك
مقصد شرعي؛ لذا فإن من يقرر املصلحة املعتربة هي القيادة بعد التشاور مع
العلماء واألطباء واملتخصصني ،ملا يصب ابلنفع والفائدة للجميع.

عاشرا :مت يف اتريخ  25رجب 1441هـ املوافق ( 20مار 2020م) إعالن
تدابري مالية حتوطية بقيمة ( )120مليار ريـال (تتضمن برانمج مؤسسة النقد)،
وتعليق مجيع رحالت الطريان الداخلي واحلافالت وسيارات األجرة والقطارات
يوما ،إضافة إىل أن هناك موافقة من املقام السامي على زايدة نسبة
(ً )14
االقرتاض للناتج احمللي إىل  .%50كما أعلنت املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
عن سبع مبادرات للقطاة اخلاص ،ومن جهة أخرى وفيما خيص القضاء ،فقد
أعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة أتجيل اجللسات القضائية إلكرتونيا ،وتفعيل
ضوابط حمددة .وانظر :قرار هيئة كبار العلماء رقم ( )247واتريخ1441/7/22هـ إبيقاف صالة
اجلمعة واجلماعة جلميع الفروض يف املساجد واالكتفاء برفع اآلذان ويستثىن من ذلك احلرمان
الشريفان ،وتوصية اهليئة ابلتقيد التام مبا تصدره اجلهات املختصة من اإلجراءات الوقائية واالحرتازية
والتعاون معها .وانظر :تعميم وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد رقم ( )1081/1/1واتريخ
1441/7/22هــ ،بشأن ما يتعلق جبائحة كوروان وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات .وانظر :تعميم
وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد رقم ( )1084/1/1بشأن عمليات الصيانة والنظافة
والتشغيل للمساجد واجلوامع خالل فرتة إغالق املساجد.
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()1

مجيع اخلدمات إلكرتونيا عن بعد للحفاظ على سالمة املواطنني  .وكل هذا
يبني اجلهود الكبرية والتنسيق املتسق بني مؤسسات الدولة يف مواجهة فايرو
كوروان ،وحماولة وقاية ومحاية اجملتمع من تداعياته.
احلادي عشر :جاء ( حظر للتجوال يف مجيع أحناء اململكة ،من الساعة

السابعة مساء حىت السادسة صباحا اعتبارا من  27رجب1441هـ ،املوافق
 22مار 2020م ،وملدة  21يوما ،مث بعد ذلك مت متديد حظر التجوال يف
()2

أحناء اململكة حىت  17رمضان  1441هـ املوافق  10مايو  2020م ومت
تقدمي موعد منع التجول يف حمافظة جدة وذلك يف اتريخ  5شعبان 1441هـ
( )1انظر :موقع مؤسسة النقد العريب السعودي http://www.sama.gov.sa/ar-
 ،sa/News/Pages/news-514.aspxاتريخ زايرة املوقع ( 20رمضان 1441هـ).
وانظر :تعميم اهليئة العامة للطريان املدين رقم ( )4/1196بتاريخ 1441/7/13هـ( ،بشأن
اإلجراءات املتخذة واالحتياطات االحرتازية الالزمة ملنع تفشي فايرو كوروان اجلديد
( )COVID 19يف الوقت الراهن .وانظر :تعميم وزارة العدل رقم (/13ت )8072/واتريخ
1441/7/21هــ( ،بشأن اإلجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية ملنع تفشي فايرو كوروان).
وانظر :تعميم وزارة العدل رقم ( )11/87بتاريخ 1441/7/17هـ( ،بشأن تنفيذ عدد من
اإلجراءات املتخذة خبصوص التعامل مع فايرو كوروان) .وانظر :تعميم اجمللس األعلى للقضاء
رقم (/1461ت) واتريخ 1441/7/20هــ( ،بشأن أتجيل جلسات مجيع القضااي املنظورة لدى
احملاكم وتستأنف كليا أو جزئيا بقرار من رئيس اجمللس) .وانظر :برقية اجمللس األعلى للقضاء رقم
( )16236واتريخ 1441/7/23هـ ،بشأن متكني جهات االدعاء بتقدمي لوائحها االعرتاضية
للمحاكم املختصة عن طريق إرساهلا الكرتونيا أثناء مدة تعليق احلضور ملقرات العمل يف اجلهات
احلكومية وأتجيل اجللسات القضائية.
( )2انظر :وكــالــة األنبــاء الس ـ ـ ـ ـ ـ ــعوديــة (وا ) https://www.spa.gov.sa/2084519
اتريخ الزايرة1442/5/7هـ
جملة العلوم الشرعية
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املوافق ( 29مار 2020م) ،لتكون بدايته من الساعة الثالثة مساءً من يوم
األحد  5شعبان 1441ه املوافق  29مار 2020م ،وفق املدة املقررة يف
األمر امللكي الصادر يف  27رجب  1441هجرية ،وتعليق الدخول واخلروج
()1

من حمافظة جدة  .ويعزى السبب يف ذلك ملا لوحظ من إصابة العمالة هناك

بفايرو كوروان بشكل كبري ،وأن التجمعات اليت يقومون هبا زادت من انتشار
الفايرو  .ومثل هذا اإلجراء حيد من نقل العدوى وتفشيها يف أوساط جمتمع
العمالة وغريهم من اجملموعات املخالطة لبعضهم.
الثاين عشر :ويف اتريخ  13شعبان 1441هـ املوافق ( 6أبريل 2020م)
واتريخ  14شعبان 1441هـ املوافق ( 7أبريل 2020م) مت تقدمي ساعات منع
عصرا إىل السادسة
التجول يف بقية املناطق واملدن لتبدأ من الساعة الثالثة ً
صباحا ابتداءً من يوم األربعاء املوافق 1441 8/15هـ ،مع السماح يف تقدمي
ً
خدمات املطاعم (ماعدا املركبات املتنقلة ومطاعم احلفالت ومطابخ الوالئم)
للطلبات اخلارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطوهلا اخلاص مع مراعاة
االشرتاطات الصحية املعتمدة من اجلهات املختصة ،حىت الساعة العاشرة مساء
يف مجيع مناطق اململكة ،والسماح بعمل حمالت الغاز ومغاسل املالبس وأعمال
الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرابء والتكييف ،وكذلك أعمال صهاريج
الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة اخلاصة ابملركبات (داخل حمطات
الوقود) ،كما استثين من هذا املنع مالك املزارة والنحالون وأصحاب املواشي

( )1انظر :تعميم وزارة الداخلية يف العمل على اإلجراءات االحرتازية اإلضافية للحد من انتشار فايرو
كوروان اجلديد.
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ومشروعات الدواجن واألمساك والسماح هلم مبتابعة أعماهلم ،وذلك من خالل
إصدار تصريح ملرة واحدة أسبوعيا عن طريق وزارة البيئة واملياه والزراعة ابلتنسيق
مع اللجنة األمنية يف املنطقة (شرطة املنطقة) ،كما ال يشمل منع التجول
العاملني يف اجلمعيات اخلريية واملتطوعني ومراكز األحياء من الساعة السادسة
()1

عصرا  ،مع السماح ابستمرار األعمال اخلدمية
ً
صباحا إىل الساعة الثالثة ً
انقال
الالزمة ويف احلدود املنضبطة اليت تراعي النظافة والتحرز مما قد يكون ً
للفايرو .
الثالث عشر :أعلنت وزارة التعليم نقل مجيع الطالب والطالبات يف التعليم
العام إىل الصفوف اليت تليها ،مع استمرار العملية التعليمية عن بعد .وذلك يف
()2

اتريخ  6رمضان 1441هـ املوافق ( 29أبريل 2020م)  .مع إبقاء التعليم
اجلامعي على نظام التعليم عن بعد ،ووضع اآللية املناسبة لالختبارات النهائية.

( )1انظر :تعميم وزارة الداخلية يف العمل على اإلجراءات االحرتازية اإلضافية للحد من انتشار فايرو
كوروان اجلديد .وانظر :بيان وزارة النقل حول استمرار األنشطة املستنثناة من قرار منع التجول ملدة
 24ساعة يف عدد من املدن واحملافظات هبدف احلد من انتشار فايرو كوروان "كوفيد ،"19 -
وهي نقل البضائع والطرود ،والتخليص اجلمركي ،واملستودعات واملخازن ،واخلدمات اللوجستية
وسالسل اإلمداد للقطاة الصحي والقطاة الغذائي ،وتشغيل املوانئ.
( )2انظر :البيان الصحفي ملعايل وزير التعليم ،بتاريخ 1441/8/23هـ ،وقرار معاليه( :بنقل طالب
وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية اليت تلي صفوفهم احلالية).
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الرابع عشر :اعتماد الئحة العقوابت املقررة حبق خمالفي اإلجراءات والتدابري

الوقائية املتخذة ملواجهة جائحة كوروان ،وذلك يف اتريخ  12رمضان 1441هـ
()1

املوافق ( 5مايو 2020م) .

وهنا يتضح أن اإلجراءات اليت اختذهتا اململكة العربية السعودية تصب يف
مصلحة املواطنني واملقيمني على حد سواء ،وحتفظهم -إبذن هللا -من كل ما
يعرض أنفسهم لألخطار ومن أوهلا وأعظمها مرض فايرو كوروان.
***

التجمعات اليت تسهم
( )1انظر( :موافقة صاحب السمو امللكي وزير الداخلية ابعتماد الئحة احلد من ّ
يف تفشي ونقل فايرو كوروان وتصنيف املخالفات والعقوابت املقررة حبقها ،إحلاقًا ملا سبق إعالنه

بتاريخ  12رمضان 1441هـ بشأن األحكام ،وبناءً على الفقرة الثانية من األمر امللكي رقم (أ
 )584واتريخ 1441/9/6هــ) .وكالة األنباء السعودية (وا ) الرايض  14رمضان 1441هـ
املوافق  07مايو 2020م.
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املبحث الثاين :صور اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
يف أزمة كوروان

متهيد:

تتشابه صور اإلرجاف واإلرهاب يف املواضيع اليت تروجها احلساابت
الومهية ،وذلك يف أهدافها وأساليبها وآاثرها؛ ولذلك فإن هذا النوة من
اإلرجاف مل يشبعه قانون مكافحة اإلرهاب حقه ومستحقه ،من اإلدانة ،وإبراز
مالحمه احلقيقية ،وصوره املعاصرة املستخدمة ضد الدول املستقرة واجملتمعات
اآلمنة؛ فهي مصدر من أكرب املصادر -اليت يستخدمها األعداء -يف إحلاق
أيضا من
الضرر ابجملتمعات؛ سواء يف اجلانب الفكري أو السلوكي ،وهي ً
الوسائل الكبرية املستخدمة يف التدخل يف شؤون الدول واحلكومات؛ حملاولة
الضغط عليها ،عرب اإلرجاف والكذب والتهويل واستغالل بعض القضااي ،يف
سبيل حتقيق مبتغاهم.
صورا لإلرجاف املعاصر مستغلني أزمة كوروان؛
وتنتهج املعرفات الومهية ً
خبلق األكاذيب والشائعات واالفرتاءات ضد اململكة العربية السعودية ،وهتويل
مكاان يف عقول النا ،
املواقف واألحداث وتوظيفها ،ومن مث بثها لتجد هلا ً
لتصبح بعد ذلك اقتناعات وسلوكيات يتفاعلون من خالهلا.
بعضا من صور اإلرجاف ضد اململكة العربية السعودية
وهنا أورد الباحث ً
من قبل أصحاب املعرفات الومهية يف ظل أزمة كوروان ،واليت بلغ جمموة عدد
التغريدات للحساابت املعادية لعينة الدراسة الـ ( )701( :)17تغريدة ،وكانت
التغريدات لصورة اإلرجاف األوىل :مزاعم إقفال احلرمني الشريفني أمام
جملة العلوم الشرعية
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املعتمرين ،)54( :بينما بلغت يف صورة اإلرجاف الثانية :االفرتاء على اململكة
بتخليها عن مساعدة الدول اإلسالمية يف أزمة كوروان ،)68( :ويف صورة
اإلرجاف الثالثة :إشاعة نقص املعدات واألجهزة الطبية واخلدمات الصحية يف
اململكة ،بلغت )119( :تغريدة ،ويف صورة اإلرجاف الرابعة :الرتويج بنقص
املواد الغذائية من األسواق وغالء أسعارها ،بلغت )116( :تغريدة ،ويف صورة
اإلرجاف اخلامسة :التخويف والتهويل من عجز امليزانية كانت)207( :
تغريدة ،ويف صورة اإلرجاف السادسة :اإلحياء بعدم تقيد اجملتمع والتزامه أبنظمة
احلظر والتجوال ،كانت ،)137( :كما هو موضح يف الرسم البياين التايل:
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وقد أوردهتا يف الدراسة على ستة مطالب ،وهي على النحو التايل:
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املطلب األول :مزاعم إقفال احلرمني الشريفني أمام املعتمرين
مزاعم إقفال الحرمين الشريفين أمام المعتمرين
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بلغ جمموة التغريدات يف صورة( :مزاعم إقفال احلرمني الشريفني أمام
املعتمرين) ( )54تغريدة ،بنسبة ( )7.07من جمموة العدد الكلي للتغريدات
( .)701وهذا جيعل من هذه النسبة قليلة مقارنة بصور اإلرجاف األخرى،
ويرجع السبب إىل أن كل العامل أمجع يعلم ما حصل بسبب أزمة كوروان
واالحرتازات اليت عملتها الدول يف سبيل جناة مواطنيها من هذه اآلفة ،كما أن
كثريا من الدول أغلقت مساجدها وكنائسها ودور العبادة؛ فلذلك كان
ً
أمرا قد ال حيقق أهداف املرجفني
استغالل إغالق احلرمني أمام املعتمرين ً
ابلشكل الصحيح ،وقد يرد على من يرجفون إبغالق املساجد ومنها احلرمني،
أن أعظم مسبب لنقل العدوى هي التجمعات بني النا يف أي مكان ويف أي
زمان؛ ولذلك سعت اململكة العربية السعودية للحفاظ على أرواح النا وعدم
إصابتهم ابنتقال العدوى؛ وذلك إبغالق املساجد ،حىت إشعار آخر ،أما إقفال
احلرمني على الزوار واملعتمرين فهو من هذا الباب ،واململكة حريصة كل احلرص
جملة العلوم الشرعية
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على مواطنيها وعلى القادمني من املسلمني من إحلاق الضرر واملرض هبم ،وال
شك أن التهاون يف هذا األمر يعود إىل عدم جلب املنافع الدنيوية والدينية؛
لكوهنا ختالف مقاصد الشريعة وقواعدها املعتربة ،أما الصالة يف احلرمني فيصلى
هبا الصلوات اخلمس وكذلك صالة الرتاويح ولكنها مقيدة بعدد حمدد من
املصلني ،وكذلك بعد تعقيم ونظافة ساحات احلرمني وكل جزئياهتما ،فسالمة
اللبا واجلسد ونظافتهما وتعقيمهما ،يدخل يف اآلية الكرمية :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ
()1

ﭕﭖﭗ ﭘﭼ  ،والنظافة من العوامل اليت تقي -حبول هللا -من اإلصابة
بفايرو كوروان ،وهي من ابب احلذر والبعد عن كل ما يعرض حياة النا
وصحتهم إىل املهالك أو األخطار ،وهي كذلك من ابب درء املفاسد املقدم
على جلب املصاحل؛ فالتزام النا منازهلم يقي وخيفف -حبول هللا -من وصول
العدوى إليهم أو انتقاهلا من املصابني؛ وأكرب انقل للفايرو هو االجتماة
واملخالطة ابلنا املرضى.
***

( )1سورة األعراف ،اآلية.)31( :
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املطلب الثاين :االفرتاء على اململكة بتخليها عن مساعدة الدول اإلسالمية
يف أزمة كوروان

االفتراء على المملكة بتخليها عن مساعدة الدول
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جمموة التغريدات يف صورة( :االفرتاء على اململكة بتخليها عن مساعدة
الدول اإلسالمية يف أزمة كوروان) بلغت )68( :تغريدة ،بنسبة ( )9.07من
جمموة العدد الكلي للتغريدات ( ،)701وتعد هذه التغريدات يف املرتبة ما قبل
األخرية يف عددها ،بعد صورة (مزاعم إقفال احلرمني الشريفني أمام املعتمرين)؛
إال أهنا مما يستغله األعداء لإلرجاف ابلنا وإقناعهم بصحتها وثبوهتا؛ وكيف
تكون هذه الصورة صحيحة ،واململكة ال ترتك أصدقاءها ،وال تتخلى عن
البلدان املسلمة املتضررة أو احملتاجة للوقوف معها ومساندهتا ،سواء يف املاضي
أم احلاضر ،ويف األايم املاضية وبناء على توجيهات خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال
اإلنسانية ابلوقوف مع الدول املتضررة من جائحة كوروان ،فقد وقع املركز ()6
عقود مع عدد من الشركات املتخصصة لتوفري االحتياجات الضرورية من
جملة العلوم الشرعية
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األجهزة واملستلزمات الطبية ملكافحة انتشار فايرو كوروان املستجد (كوفيد
()1

–  )19يف اليمن وفلسطني والتخفيف من آاثره وخماطره على شعيب البلدين .
كذلك قدمت اململكة العربية السعودية للحكومة الفلسطينية مبلغًا قدره
()2

( )30.5مليون دوالر .كما دعمت اململكة قبل أايم عرب مركز امللك سلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية ،توزيع السالل الغذائية الرمضانية يف مجهورية
()3

السودان الشقيقة  .كما قام مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
بتوزيع ( )10,761سلة غذائية رمضانية على األسر احملتاجة والفقرية وكذلك
املتضررين من السيول واألمطار يف مجهورية الصومال الشقيقة ،ابلتعاون مع
()4

يسريا مما تقدمه
مجعية املصباح للتنمية  .وكل هذه املساعدات ليس إال ً
نزرا ً
اململكة لدعم أشقائها وأصدقائها ،ولدعم كل القضااي اإلسالمية والعربية.
2020م:
أبريل
9
اخلميس
عكاظ
صحيفة
انظر:
()1
 ،https://www.okaz.com.sa/news/local/2018875اتريخ زايرة املوقع:
االثنني  26رمضان 1441هـ.
( )2ذكر ذلك وزارة املالية الفلسطينية أن الدعم املايل السعودي املوجه للموازنة الفلسطينية  2020بلغ
( )30.5مليون دوالر يف الربع األول من العام اجلاري.
( )3انظر :موقع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية:
https://www.ksrelief.org/Pages/NewsDetails/4b04162d-92d9 ،482b-a9f7-2f7286510119اتريخ زايرة املوقع :االثنني  27رمضان 1441هــ1.50 ،
صباحا.
ً
( )4انظر :موقع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية:
https://www.ksrelief.org/Pages/NewsDetails/c1168eb3-ffb1-4d7eصباحا.
 ،b9a9-3e450eba88d7اتريخ زايرة املوقع :االثنني  27رمضان 1441هــً 1.50 ،
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املطلب الثالث :إشاعة نقص املعدات واألجهزة الطبية واخلدمات الصحية
يف اململكة
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بلغ جمموة التغريدات يف صورة( :إشاعة نقص املعدات واألجهزة الطبية
واخلدمات الصحية يف اململكة) )119( :بنسبة ( )16.98من جمموة العدد
الكلي ( ،)701وهذا يبني أن األعداء حياولون إقناة النا عرب بث مثل هذه
األراجيف ،ونشرها؛ لكوهنا تالمس األزمة املعاصرة (أزمة كوروان)؛ ولكن وبعد
أن رأى النا –وخصوصاً املواطنني واملقيمني -ما تقدمه اململكة من خدمات
عالية املستوى ،سواء مما لديها من املخزون الطيب ،أو مما استوردته خالل األزمة
أو ما أنتجته يف مصانعها ،عرفوا أن مثل هذه األراجيف مردودة على أصحاهبا
ومروجيها؛ ولذلك رأينا التعامل اإلنساين من قبل كل اجلهات ،ورأينا اخلدمات
املقدمة ذات طابع عال وراق ومهين.
يقول الشيخ حممد أمان جامي رمحه هللا(( :اإلسالم ذاته وظاهره موجود
هنا عندان يف دار اإلسالم يف هذا البلد مثالً ،ويف غري هذا البلد من بلدان
جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء األول)

387

()1

وروحا)) ،
املسلمني ...واألوروبيون أنفسهم يعرتفون أبن اإلسالم هنا ً
ذاات ً
()2
واملدرك يعلم أن كل هذا اإلرجاف من قبيل الضغط النفسي  ،وهتويل ما
حيصل لتشكيك النا مبصداقية الدولة وخدماهتا الصحية والعالجية.
***

( )1كيف نريب شبابنا على الدعوة إىل هللا ابلطريقة املثلى ،حممد أمان جامي ،شريط مفرغ ومطبوة،
ص.27
( )2انظر :احلرب النفسية احلديثة ،حسونة خليل إبراهيم ،ومروان محدان الصاحل ،ط ،1مطبعة األمل
التجارية ،الشارقة1425 ،هـ2004/هـ ،ص.126-125
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املطلب الرابع :ترويج نقص املواد الغذائية من األسواق وغالء أسعارها
ترويج نقص المواد الغذائية من األسواق وغالء
أسعارها
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كما بلغ جمموة التغريدات يف صورة( :ترويج نقص املواد الغذائية من
األسواق وغالء أسعارها) )116( :تغريدة ،بنسبة ( )16.55وذلك من جمموة
فمع بداية أزمة كوروان مل يرتك املرجفون إشاعة
العدد الكلي للتغريدات (َ ،)701
إال بثوها ونشروها؛ إلقناة النا أن البلد يعاين من نقص حاد يف املواد الغذائية،
واألسعار تضاعفت بشكل كبري ،مث جتدهم يطالبون بتأمني متطلبات اجملتمع
وابلتخفيف عليهم ومراعاة الظروف املصاحبة لوابء كوروان ،وكل هذا الستمالة
النا  ،وللتأثري والضغط على احلكومة.
دائما ما نسمع من املرجفني مطالبتهم حبقوق اإلنسان،
ومن الغريب أننا ً
وإبعمال النظام والقانون والرجوة إليهما يف كل احلقوق البشرية ،ويف كل
وحتديدا يف أزمة كوروان ،-ومبراعاة األعمال
القضااي مبختلف أنواعها ً -
اإلنسانية ،وتوفري اخلدمات الضرورية ،وخاصة يف املواد الغذائية والسلع التجارية؛
بغرض البحث عن الضالة وحتقيق املصلحة ،ومما نراه حقيقة هو اإلرجاف
جملة العلوم الشرعية
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واختالق القصص مما ينم عن احلقد والكراهية وحماولة التفريق بني اجملتمع
والقيادة مبثل هذه النداءات والشعارات واألعذار؛ ولذا فإن املطلع من املواطنني
واملقيمني يرى خالف ما يروج له هؤالء األعداء؛ فقد شاهدوا حمالت املواد
الغذائية يف األحياء (البقاالت) كيف تفيض ابملواد الغذائية والسلع الضرورية،
انهيكم عن األسواق واملراكز الغذائية الكبرية اليت تعكس خالف ما أشاعوا
وروجوا ومتنوا.
***
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املطلب اخلامس :التخويف والتهويل من عجز امليزانية
التخويف والتهويل من عجز الميزانية
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بلغ جمموة التغريدات يف صورة( :التخويف والتهويل من عجز امليزانية):
( ،)207بنسبة ( )29.53من جمموة العدد الكلي للتغريدات ( ،)701وهي
النسبة األكرب بني صور اإلرجاف ،وهي من الصور اليت اشرتك يف تروجيها
ونشرها أصحاب احلساابت املعادية للمملكة العربية السعودية ،بنسبة كبرية،
كما أهنم استغلوا بعض اإلجراءات واالحرتازات املالية ومنها :إلغاء بدل
املعيشة ،ورفع الضرائب بنسبة  ،%15ومل يعلموا أبن اململكة لديها النظرة البعيدة
اليت ترى املخاطر لتحاول إبعاد اجملتمع عنها بكل الوسائل والطرق لتفاديها
والنجاة منها.
ومن يلحظ األزمة املالية العاملية جراء أزمة كوروان ،يعرف حقيقة ما تقوم
به اململكة يف صاحل الشعب ،واملنصف يرى أن اململكة فاقت الدول العظمى
يف تعاملها مع األزمة يف كل اجملاالت ،وأهنا -بعد توفيق هللا -أدارهتا بكل
كفاءة واقتدار؛ ولذا فإن من املهم معرفة اجملتمع لتلك األراجيف ،وأن هدفها
جملة العلوم الشرعية
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إيقاعهم يف الفت واخلوف؛ ابستغالل األحداث املصاحبة ألزمة كوروان ،كما
ينبغي أن يعرف اجملتمع أن من ضمن أهدافهم ،إسقاط القدوات والشخصيات
الدينية والسياسية واالجتماعية والثقافية البارزة والناجحة واملتميزة.
***
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املطلب السادس :اإلحياء بعدم تقيد اجملتمع والتزامه أبنظمة احلظر والتجوال
اإليحاء بعدم تقيد المجتمع والتزامه بأنظمة الحظر
والتجوال
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جمموة التغريدات يف صورة( :اإلحياء بعدم تقيد اجملتمع والتزامه أبنظمة
احلظر والتجوال) بلغت ،)137( :بنسبة ( )19.54من جمموة العدد الكلي
للتغريدات ( ،)701وما روج له األعداء خال من الصحة ،فإن اجملتمع -إال
النزر القليل منهم ،أو ممن لديه األعذار اخلاصة به -قام بتطبيق التعليمات
ابلشكل الصحيح ،طاعة هلل مث لويل األمر ،وهذا -وال شك -من تقدير اجملتمع
()1

حلكومته وقادته ،ومن ابب إجالل احلاكم وإكرامه .كما أن األجهزة األمنية
تتعامل مع املخالف من زاويتني :احلزم يف تطبيق األوامر وتنفيذها ،ومبدأ مراعاة
الظروف الراهنة وغريها من األزمات والظروف األخرى .كما أن هذه األعمال
وصور اإلرجاف وحماولة الوقيعة بني اجملتمع واحلكومة هو تدخل سافر يف شؤون
( )1انظر :السنة فيما يتعلق بويل األمة ،أمحد بن عمر ابزمول ،ط ،1دار اإلمام أمحد ،القاهرة،
1414هـ2004/م ،ص.21
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اململكة العربية السعودية الداخلية ،فهي دولة مؤسسات ودولة األنظمة
والقوانني ،سواء يف أنظمة األمن العام ،أو أنظمة النيابة العامة أو يف أنظمة
()1

وإجراءات احلقوق اخلاصة والعامة واجلنائية  ،كما أن لديها أنظمة قضائية
متيزها عن غريها من الدول ،ومنها :النزاهة ،االستقاللية يف اختاذ احلكم،
التأصيل العلمي والشرعي ،املهنية والتخصصية العالية ،اخلصوصية اليت يقتضيها
سري املعامالت ،العدالة وعدم التمييز .وتكمن اخلطورة يف مثل هذا اإلرجاف
بتلك الكلمات أو تلك اإلحياءات يف تشكيل أفكار اثبتة عند النا مع تقادم
()2

الزمان وترسيخ االقتناة أبن هذا حال اجملتمع يف كل أمر ويف كل تعميم
وقانون يصدر من الدولة حال األزمات والكوارث الطبيعية وغري الطبيعية.
***

( )1انظر :حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية ،صاحل عبدالرمحن الشريدة ،ط ،1مكتبة امللك
فهد الوطنية ،الرايض1422 ،هـ2001/م ،ص.310-270
( )2انظر :سيكولوجية اجلماهري ،غوستاف لوبون ،ط ،7دار الساقي ،بريوت1438 ،هـ2016/م،
ص.116
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املبحث الثالث :دوافع اإلرجاف ضد اململكة العربية السعودية يف أزمة
كوروان وطرق مواجهته

متهيد:
تتعدد دوافع اإلرجاف ،من دوافع دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية،
وتتعدد معها األهداف ومستوايهتا ،وفئات من يقف خلفها ،كما أهنا ختتلف من
زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكان ،حبسب قوة الدافع وضعفه ،وكذلك حبسب
أخريا حبسب قوة من يقف عليه.
قوة الدعم واستمراراه ،مث ً
وختتلف املعاجلة عندما يعرف قوة من يقف خلف هذه األراجيف؛ لكوهنا
دوال ،مث تقل هذه
تكون قوية يف أتثريها ومستواها واستمراريتها عندما تكون ً
القوة إذا كان من يقف خلفها منظمات وهيئات ،مث تقل كذلك إذا كان خلفها
مجاعات وأحزاب ،مث تكون يف أضعف حاالهتا وقوهتا إذا كان من يقف خلفها
وحيركها اآلحاد واألفراد ،وقد مت احلديث يف هذا املبحث عن دوافع اإلرجاف
املعاصر ضد اململكة العربية السعودية يف أزمة كوروان ،وطرق مواجهة صور
اإلرجاف املعاصر.
***
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املطلب األول :دوافع اإلرجاف الدينية واالجتماعية ضد اململكة العربية

السعودية يف أزمة كوروان

 -1احلقد واحلسد على املنهج الديين للمملكة العربية السعودية:
ويظهر اإلرجاف ويتضح يف التعريض مبنهج اململكة العربية السعودية بكل
ما يقدح فيه أو يستنقصه ،سواء يف عقيدهتا املبنية على التوحيد ،أو ابلقدح يف
منهجها الذي يقتدي مبنهج أهل السنة واجلماعة ،أو عرب نشر البدة واخلرافات
واملناهج الفاسدة واألفكار الضالة اليت ترفضها اململكة العربية السعودية.
ويف ظل هذه الظروف وما ميكن أن يستغله املرجفون من إشاعات
وأكاذيب وإساءات ،فقد أمرت النيابة العامة السعودية ابلقبض على ()3
أشخاص ،قاموا ابستغالل وسائل التواصل االجتماعي يف "التأول على هللا
()1

واإلرجاف الديين بسبب فايرو كوروان" .
والواضح أن العقيدة واملنهج الديين اخلاص ابململكة هو أهم األهداف اليت
يسعى األعداء املرجفون للنيل منها؛ ولذلك جندهم يعلمون أن ((العلماء هم
احلصن احلصني والدرة الواقي -بعد هللا جل وعال -للشباب من الوقوة يف
املنزلقات واألخطار والشرور؛ لذلك ذهبوا يقدحون يف هؤالء العلماء ويسبوهنم
( )1وذلك يف اتريخ  3شعبان 1441هـ املوافق ( 27مار 2020م) .وذلك عرب تغريدة على حساب
النيابة العامة ،ما نصه(( :النيابة العامة أتمر ابلقبض على ثالثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل
االجتماعي يف التأول على هللا واإلرجاف الديين بسبب فايرو كوروان ،واختالق مسببات عقابية
وأتثيم آمث وإسقاطات حتريضية مدلّسة ،حتت طائلة الـمساءلة اجلزائية املشددة.

#كلنا¢مسؤول.
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ويغتابوهنم ،ويقللون من شأهنم ،ويتقولون عليهم أبهنم ال يفقهون الواقع وال
()1

يدركون احلقائق ،وال يعيشون مع اجملتمعات ،وكل ذلك دعاوى ابطلة)) .كما
دافعا دينيا واجتماعيا فإن احلسد كذلك دافع قوي ،يستهدف
أن احلقد يعد ً
اململكة ومكوانهتا ،وما هي عليه من بنية دينية سليمة وجمتمعية قوية حترك
جانب احلسد والغل عند هؤالء املرجفني ،يقول تعاىل :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ ﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
()2

ﯵﯶﭼ  ،ويزداد ذلك اإلرجاف يف أزمة كوروان عندما رأى العامل الطمأنينة
يف اململكة والرضا هبذه النازلة (مرض كوروان) ،وكيف واجهته ابلطرق الشرعية
أيضا من العدالة واملساواة يف تقدمي
والطبية وفق املنهج الشرعي ،وما رأى العامل ً
الرعاية دون متييز أو تفرقة أو عنصرية دينية أو اجتماعية.
 -2زرع وترويج األفكار املنحرفة واملتطرفة:
بعد مالحظة صور اإلرجاف تبني أن من دوافع اإلرجاف الدينية
واالجتماعية ،هو إحالل األفكار املنحرفة حمل األفكار املعتدلة ،بتشويه صور
اإلسالم الصحيح واملنهج القومي ،وتنفري النا منه ،بكل الوسائل واألساليب؛
فهم يروجون أبن اخلروج على احلاكم ،واخلروج يف مظاهرات واعتصامات هي
حقيقة املنهج ،وهي من ابب احلرية املشاعة ،أو من قبيل املناصحة واإلنكار

( )1مقومات حب الوطن ،معايل الوزير ،أ.د .سليمان بن عبدهللا أاب اخليل ،ط ،1مكتبة امللك فهد
الوطنية ،الرايض1429 ،هـ2008/م ،ص .23
( )2سورة آل عمران ،اآلية (.)120
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العلين الذي يقابل املنكر العلين -بزعمهم ،-ويروجون إىل خلع البيعة -ولو
ابملعصية والشبهة ،-وبتكفري املسلمني ،واستباحة دماء املسلمني.
وعن خطر ترويج األفكار املنحرفة واملتطرفة ،وتلقف واختالق العيوب
وإشاعتها؛ فإن بيان هيئة كبار العلماء ((حيذر من اجلور والبغي وغمط احلق،
كما حيذر من أنواة االرتباطات الفكرية املنحرفة ،وااللتزام مببادئ ومجاعات
السلف الصاحل واتبعيهم ،وما كان عليه أئمة اإلسالم قدميًا وحديثًا من لزوم
()1

اجلماعة واملناصحة الصادقة ،وعدم اختالق العيوب وإشاعتها . ))...ويف
خطورة اعتناق األفكار املنحرفة واملتطرفة ،يقول معايل الدكتور صاحل الفوزان -
حفظه هللا -عندما سئل عن صحة وصف أسامة بن الدن ابخلارجي(( :كل
من اعتنق هذا الفكر ،ودعا إليه وحرض عليه فهو من اخلوارج بقطع النظر عن
امسه وعن مكانه ،فهذه قاعدة ،أن كل من دعا إىل هذا الفكر؛ وهو اخلروج
()2

على والة األمور وتكفري واستباحة املسلمني ،فهو من اخلوارج)) .

 -3نشر الفنت واالضطرابت يف اجملتمع:
هناك شرحية من النا تستمع وتصدق كل ما يروجه األعداء؛ وهذا حيقق أعظم
هدف للمرجفني ،وهو إيقاة الفتنة يف اجملتمع ونشر اإلرهاب السلوكي والفكري،
يقول تعاىل:ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﭼ

()3

.

( )1بيان هيئة كبار العلماء حول مذكرة النصيحة بتاريخ 1413/3/19هـ ،يف الدورة التاسعة والثالثني.
( )2الفتاوى الشرعية يف القضااي العصرية ،حممد بن فهد احلصني ،ط ،43مكتبة امللك فهد الوطنية،
الرايض1430 ،هـ2009/م ،ص.193
( )3سورة التوبة ،اآلية.)47( :
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()1

يقول ابن عبا ب :هو ((اإلرجاف ابلكذب والتما الفتنة)) ؛
ولذلك فإن اململكة حريصة كل احلرص على حراسة اجملتمع وتقوية أركانه من
()2

كل ما ميس دينه وأمنه ومعيشته  .إن ما حتمله أنفس املرجفني من الشر
والعمل على إفساد اجملتمع يبني لكل ذي بصرية أن أهدافهم ليست مبنية على
متاما ،ذكر العالمة
استدامة األمن واالستقرار والرفاهية ،وإمنا خالف ذلك ً
السعدي رمحه هللا عندما تناول املرجفني وحاهلم وعملهم فقال(( :ليعم -
إبرجافهم -كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسو به وتدعو إليه من الشر،
من التعريض بسب اإلسالم وأهله ،واإلرجاف ابملسلمني ،وتوهني قواهم،
والتعرض للمؤمنات ابلسوء والفاحشة ،وغري ذلك من املعاصي الصادرة من
()3

أمثال هؤالء)) .
ومن دوافع إرجافهم كذلك إيقاة الشبهة والفت ،أبن األنظمة والتعليمات
يف احلجر فيها جور وظلم ،وكل هذا مردود عليهم؛ فكيف يكون اجلور والظلم
وليس هناك ميزان للظلم واجلور ،وهم ال يعرفون القواعد واملقاصد الشرعية،
كما أهنم ال يعلمون ما الذي يصلح هلم يف حياهتم ويف معاشهم؛ لكون ما

( )1خمتصر تفسري البغوي "معامل التنزيل" ،البغوي ،ص .762
( )2انظر :الشائعات وأثرها على الروح املعونية للجند "دراسة مقارنة" ،فهد بن سعيد احلريب ،رسالة
ماجستري ،يف قسم السياسة الشرعية ابملعهد العايل للقضاء ،يف جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية1421 ،هـ2001/م ،ص.198-196
( )3انظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبدالرمحن بن انصر السعدي ،ط ،1مؤسسة
الرسالة ،بريوت1423 ،هـ2002/م( .672 ،بتصرف يسري يف أول الكالم).
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أوال ومحايتهم عما
صدر من تعليمات وقرارات تصب يف مصلحة اجملتمع ً
يؤذيهم ،بدءًا حبياهتم وانتهاءً برزقهم وقوهتم ومعيشتهم.
ومن املعلوم أن كل ما يصدر يعرف هدفه ،وأنه إشغال للحاكم عن القيام
مبسؤولياته ،مث لبث األراجيف بتلك الشبهات ،كما أن من دوافع إرجافهم ،حصول
مقصد اهللع واخلوف يف أوساط اجملتمع؛ وذلك بتضخيم العقوابت اليت وضعتها
الدولة للمخالفني يف ساعات احلظر ،أو ملتجاوزي األنظمة يف البيع والشراء والتعامل،
واهلدف هو ختذيلهم عن القيام بواجباهتم ومسؤولياهتم أو يف مشاركتهم اجملتمعية،
ومنها األعمال التطوعية.
وال يشك متأمل يف صور اإلرجاف أن األعداء املرجفني دأبوا على نشر الشائعات
يف أوساط اجملتمعات لكوهنا الركيزة اليت يستخدموهنا ويعتمدون عليها ،وليكون
حاضنا لألوهام وضعف املعنوايت واخلور واالستسالم ،وإحكام الشك يف
اجملتمع ً
كثري من احلقائق ،فأين الوازة الديين الذي يردعهم ،والنيب  قد هنى عن ترويع
()1

املسلمني وإخافتهم ،بقوله« :ال حيل ملسلم أن يروة مسلما»  ،وذلك أبي وسيلة
وألي غرض ،ولو على سبيل املزاح ،فكيف إذا كان بغرض اإلرجاف وبقصد نشر
اإلشاعات واألكاذيب ونشر الفساد واإلرهاب بنوعيه ،اإلرهاب الدموي أو
اإلرهاب الفكري.
ولذلك ينبغي احلذر عند البحث عن املعلومة واألخبار يف مواقع التواصل
االجتماعي ،والتنبه إىل قضاء وقت الفراغ فيما يعود على اإلنسان وعلى أسرته ووطنه
( )1أخرجه أبو داود يف مسنده ،كتاب :اآلداب ،ابب :من أيخذ الشيء على املزاح ،رقم احلديث:
( ،)5006وقد صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم (.)5004

400

اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
"دراسة حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان"
د .فهد بن مطر الشهراين

ابلفائدة والنفع ،كما ينبغي التحذير عن كل ما يهدد األمن الفكري من صور
اإلرجاف ووسائله وأساليبه ،والتأكيد على ما يعززه من خالل التمسك ابلعقيدة
الصحيحة ،والتمسك ابلسنة ومنهج نبينا الكرمي ،والسلف الصاحل من بعده.
 -4السعي لتفكيك الوحدة الوطنية:

يتضح ذلك من خالل السعي إىل زعزعة النسيج االجتماعي واللحمة
الوطنية ،أو حماولة زعزعة الثقة بوالة األمر ،واإلرجاف بذلك عرب إشاعات أو
مقاالت يف مواقع التواصل املختلفة ،أو من خالل التحريض أو استعداء دول
أو هيئات أو منظمات دولية ضد مملكتنا العربية السعودية ،ومن خالل الدعوة
إىل تشكيل هيئات وأحزاب ومجاعات ،والسعي إىل تفريق اجملتمع ،يف ظل
الوحدة الوطنية املوجودة واملتماسكة.
كما أن من أساليب اإلرجاف لدى أعداء اململكة هو زرة اخلالف بني
مكوانت اجملتمع وخلق املشاكل بينهم؛ ومنها نشر مثالب بعضهم يف مواقع
التواصل االجتماعي وغريها والتشهري هبم ،فكما أن ما يقوم به املرجفون من
كونه خمالفة ملنهج الشرة احلكيم ،ومنهج السلف الصاحل ومن سار على هنجهم
يف السرت ،والنصيحة السرية ،فهو وال شك خمالفة نظامية وقانونية ،كما أن
خطر إرجاف األعداء على الوحدة الوطنية وأساليبهم تكمن يف قضية حماولة
ختلي اجملتمع عن املساعدة والعون فيما بينهم ،وقيامهم ابألعمال التطوعية حنو
بعضهم ،والتكاتف والتعاون يف التخفيف من آاثر جائحة كوروان.
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ومن وسائل إرجافهم كذلك السعي لتفكيك الوحدة الوطنية -يف ظل أزمة
كوروان -ابدعاءات حصول بعض املناطق وبعض األسر والقبائل على املعوانت
وامليزات دون غريهم من املناطق واألسر والقبائل.
***
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املطلب الثاين :دوافع اإلرجاف السياسية واالقتصادية ضد اململكة العربية السعودية
يف أزمةكوروان

 -1العبث أبمن اململكة العربية السعودية واستقرارها:
منذ أتسيس اململكة العربية السعودية وهي تتعرض لتحدايت وألحداث
أوال
طيلة مسريهتا السياسية ،ومع ذلك توحدت اململكة واستقرت بفضل هللا ً
مث حلكمة قادهتا ومتسكهم ابملنهج الصحيح يف معتقداهتم وتطبيقاهتم .واملراقب
لألحداث السياسية يعلم حجم املؤامرات اليت تعرضت هلا اململكة ،وأهنم عملوا
بكل صور اإلرجاف لزعزعة األمن ،واإلحياء أبن اململكة غري مستقرة وأهنا
ستهوي يف أي حلظة ،وأهنا على مشارف التقسيم ،فمرة عرب استغالل حرب
عاصفة احلزم وإعادة األمل يف اليمن ،بشبهة أن انعكاساهتا ستكون مزلزلة على
مدان سعودية ومن ضمنهما مكة املكرمة
اململكة ،وأن احلوثيني سيحتلون ً
واملدينة املنورة ،وأخرى بشبهة توظيف واستغالل التعاون العسكري بني وزارة
الدفاة السعودية وبني وزارة الدفاة األمريكية أبهنا إيذان للتدخل يف شؤون
اململكة وتقسيمها.
يقول ابن كثري رمحه هللا(( :املرجفون هم الذين يقولون جاء األعداء
()1

وجاءت احلروب ،وهو كذب وافرتاء))  .ويقول اإلمام الشوكاين رمحه هللا يف

( )1املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري ،جمموعة من العلماء إبشراف الشيخ صفي الرمحن
املباركفوري ،ط ،2دار السالم للنشر والتوزيع ،الرايض1421 ،هـ2000/م ،ص.1106
جملة العلوم الشرعية
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بيان دوافع اإلرجاف(( :يصدر منهم من اإلرجاف بذكر األخبار الكاذبة،
()1

املتضمنة لتوهني جانب املسلمني ،وظهور املشركني عليهم)) .
ومهما بلغوا من املكر واألذى فلن يصلوا إىل ما يريدون حبول هللا وقوته مث
احدا ،ولن يفتأ أعداء اململكة من
بتكاتف الشعب والقيادة ووقوفهم صفا و ً
التخطيط والتدبري لكل ما هو يف سبيل مضرة اململكة بكل الوسائل واألساليب،
ولكن هللا سيخيب آماهلم وتطلعاهتم؛ ألن مشروعهم مبين على احلقد والضالل
وفساد الفكر ،يقول تعاىل :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
()2

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ .
وقد أثبت ملوك اململكة جدارهتم يف جتاوز األزمات اليت واجهتهم واحملن اليت
صادفتهم -بفضل هللا(( ،-وقد أشاد بنجاح امللك املؤسس رمحه هللا يف حفظ
أمن اململكة على اتساة أطرافها ،وتعدد مناطقها ،كثري من الباحثني ،وحىت
غري املسلمني ،كما أشادت ابألمن يف اململكة العربية السعودية كثري من
املؤمترات العلمية واألمنية اليت انعقدت على املستوى الدويل ،كما كان جلهد
امللوك من أبناء املؤسس أثره الكبري يف استقرار األمن ،وتقدم البالد يف مجيع
()3

اجملاالت))  ،وال يغلب هؤالء املرجفني ويدحرهم إال قوة اإلميان والتعاضد بني
القيادة والشعب ،بكل ما أوتينا من قوة علمية ومعرفية وبشرية وتقنية وعسكرية.
( )1فتح القدير ،اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،ط ،1دار الكلم الطيب ،دمشق،
1414هـ1993/م.433/4 ،
( )2سورة األنفال ،اآلية.)36( :
( )3األمن يف اإلسالم وتطبيق اململكة العربية السعودية السياسة اجلنائية اإلسالمية ،معايل الدكتور:
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 -2تغيري االجتاهات الفكرية حول قيادة اململكة العربية السعودية:

تكمن خطورة االجتاهات يف صناعة القضااي واألحداث وزراعتها يف
عقول النا  ،مث تكرب مع الوقت حىت تصبح حقائق ومسلمات اثبتة ال تتغري
وال تتزحزح ،وتغيري االجتاهات الفكرية حول اململكة هو بدافع ((إحداث
تغيريات مطلوبة وحمددة يف خطاب الفرد أو اجملموعة أو التيار أو اجلمهور أو
اجملتمع بكامله ،وتوجيهه عرب ذلك التغيري للتخلي عن خطاب قدمي مبا فيه من
()1

مكوانت خمتلفة))  .ومن ذلك استغالل األحداث اليت فيها مواقف سياسية
دولية لإلحياء بضعف القيادة ،لتتغري اقتناعات النا السابقة يف ثقتهم بقيادهتم
وثقتهم يف قوهتم ،وحماولة إسقاطها بعيوب يفرتون فيها الكذب ويدلسون فيها
على النا ؛ ولزرة نبتة عدائية لقادة البلد ،تكرب مع الوقت وتبقى يف القلوب
وتنتقل تربواي من جيل إىل جيل ،ومن ذلك ما حيدث يف أزمة كوروان ،بطمس
ما قامت به اململكة من جهود كبرية وإجراءات يف مواجهتها ،مث يتخذون
()2

اجتاهات متنوعة عرب نشر اإلشاعات والكذب وحماولة اإلرجاف أبن اململكة
ال تستطيع الصمود أمام جائحة كوروان ،وهذه أمانيهم وأهدافهم؛ ولذلك كانت

عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ،وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،الرايض( ،د.ت)،
ص.93-92
( )1من حتليل اخلطاب إىل بناء اخلطاب ،عبدهللا حممد املفلح ،د.ط ،كنوز املعرفة ،عمان األردن،
2017/1438م ،ص.82
( )2انظر :املنهج التام يف وجوب بيعة احلكام ،فوزي عبدهللا احلميدي األثري ،ط ،1مكتبة أهل
احلديث ،احملرق1438 ،هـ2017/م ،ص.45
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دوافع تلك األراجيف اليت يستخدموها بينه وواضحة ،ومل يعلم هؤالء األعداء
املرجفون أن شعب اململكة مع قادته ميثل األسرة الواحدة اليت ال ميكن أن
ستثىن
يدخل يف وسطها الغريب أو أن يغري مفاهيم أي فرد منها حنو اآلخر ،وي َ
من ذلك الشراذم الذين انساقوا مع األعداء يف حتقيق أحالمهم -ممن يعيشون
معنا -فهم ال ميثلون اجملتمع ،كما أهنم وهلل احلمد قلة قليلة ليس هلم قيمة أو
اعتبار أو مكانة ،كما أن من االقتناعات الراسخة واحلقيقة الدامغة أن من سار
معهم يف هذا النهج ،هو بفكره وسلوكه يشابه صفات املنافقني الذين يف قلوهبم
مرض ،وهو يوافق دوافعهم وأهدافهم يف اإلرجاف بكل قضية وبكل حدث.

 -3االفرتاء على اململكة العربية السعودية بشبهة دعم اإلرهاب:

يتضح ذلك يف املناسبات واملواقف واألحداث اليت ال يفتأ أعداء اململكة
()1

يف تروجيها؛ فمنذ أحداث سبتمرب 2001م  ،والتهم املوجه للملكة بسببه ،مث
علما أبن املخابرات األمريكية مل تظهر أي دليل على االهتامات اليت وجهت للملكة وذلك بعد
(ً )1
فحص ( )28ورقة سرية من التقرير الرمسي اخلاص هبجمات  11سبتمرب .ونقلت وكالة األنباء
السعودية يف 2002م :ما ذكر سفري اململكة لدى الوالايت املتحدة األمريكية املتحدة ،يف تصريح
له(( :منذ 2002م أجرت اململكة املتحدة التحقيق يف أحداث  11سبتمرب وهيئات حكومية
عديدية ،بينها وكالة املخابرات املركزية ،ومكتب التحقيقات االحتادي ،حتقيقات يف حمتوى
الصفحات الـ ( ،)28وأكدوا أنه ال احلكومة السعودية أو أي مسؤول كبري أو أي شخص يعمل
نيابة عن احلكومة السعودية قدم أي دعم أو تشجيع لتلك اهلجمات .ونقلت وكالة األنباء
السعودية يف 2016/9/30م ،عن متحدث ابسم اخلارجية السعودية قوله :إن هذا القانون -
قانون جاستا -يشكل ((مصدر قلق كبري ،داعيًا ((الكونغر األمريكي إىل اختاذ اخلطوات
الالزمة من أجل جتنب العواقب الوخيمة واخلطرية اليت قد ترتتب عن هذا القانون على العالقات
بني البلدان.
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مؤخرا يف ربط اململكة بتنظيم داعش اإلرهايب ،وغريها من األحداث
ما جرى ً
والقضااي -واليت هي منها براء ،-ويعلم كل ذي بصرية وكل مطلع وكل الدول
واملنظمات الدولية أبن دستور اململكة خيالف كل ما يفسد الفطرة السوية
()1

ويعرض النفس الربيئة لألذى؛ وذلك حبفظ الضرورات اخلمس  ،ويف الصعيد
السياسي والعالقات الدولية فإن اململكة هي أول الدول اليت أدانت أحداث
()2

سبتمرب ،وكل األحداث اإلرهابية  ،وكذلك أدانت تنظيم داعش وصنفت
()3

اجلماعات والتنظيمات واألحزاب اإلرهابية ،وحذرت منهم ومن سلوكهم ،
( )1انظر :النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية ،اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان،
1431هـ2010/م .وانظر :النظام الدستوري يف اململكة العربية السعودية ،عبدالرمحن عبدالعزيز
شلهوب ،ط ،3مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرايض1433 ،هـ2013/م ،ص .430-425وانظر:
املوافقات ،اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب ،ت :حممد مرايب ،ط ،1مؤسسة الرسالة
للنشر ،دمشق1432 ،هـ2011/م.338/2 ،
( )2انظر :بيان هيئة كبار العلماء رقم ( )148واتريخ 1409/1/12هـ ،بشأن إدانة األعمال اإلرهابية
وحوادث التخريب اليت ذهب ضحيتها الكثري من النا األبرايء وتلف بسببها كثري من األموال
واملمتلكات واملنشآت العامة يف كثري من البالد اإلسالمية وغريها من البلدان األخرى .وانظر:
بياهنا حول أحداث العليا ابلرايض ،عام1416هـ .وانظر :بيان هيئة كبار العلماء حول أحداث
تفجري اخلرب يف 1417هـ .وانظر :بيان هيئة كبار العلماء حول تفجريات الرايض يف عام 1424هـ،
وبيان هيئة كبار العلماء حول األعمال التفجريية وحيازة خمازن األسلحة واملتفجرات اخلطرية املعدة
للقيام ابألعمال التخريبية.
( )3انظر :األمر امللكي رقم )16820( :واتريخ 1435/5/5هـ ،والذي أعد قائمة ابجلماعات الدينية
أو الفكرية املتطرفة ،أو املصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا ،وقد تضمنت اجلماعات
التالية( :تنظيم القاعدة ،وتفرعاته مثل النصرة ،وداعش ،ومجاعة اإلخوان املسلمني ،وحركة أنصار
هللا ،وحزب هللا يف الداخل ،واحلوثيني).
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كما أهنا عضو وشريك يف حتالف عسكري دويل تقوده واشنطن ضد "تنظيم
الدولة اإلسالمية" منذ 2014م.
أيضا عضو يف هيئة األمم املتحدة
كذلك اململكة العربية السعودية هي ً
ويف املنظمات واألجهزة املرتبطة هبا ،كما أهنا ملتزمة ابالتفاقيات الدولية
()1

واملعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان ومبكافحة اإلرهاب  ،وهي شريك يف
معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل يف عام 199م ،مث
مؤخرا قد ابدرت إبنشاء
هي موقعة على اتفاقية فينا يف عام 1988م ،كما أهنا ً
()2

املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف (اعتدال)  ،واألهم من هذا كله فاململكة
()3

اكتوت من انر اجلماعات اإلرهابية  ،وذاقت الويالت وذاق اجملتمع من
خراهبم ودمارهم وما أبقوه يف عقله من اخلوف واهللع.

( )1انظر :نظ رة يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلسالم ،عبدالرمحن بن سليمان املطرودي ،مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية1425 ،هـ2004/م ،ص.57
( )2انظر :اآلاثر االستشرافية للمركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف (اعتدال) ،فهد مطر الشهراين،
جملة البحوث اإلسالمية ،السنة اخلامسة ،العدد الرابع والثالثون1440 ،ه2019/م ،ص-10
.11
( )3انظر :خطاب دعاة الغلو االعتقادي يف اجملتمع السعودي ،حممد بن إبراهيم الزهراين ،وزارة الشؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،الرايض1428 ،هـ2007/م ،ص .111-60وانظر :ظاهرة اإلرهاب
املعاصر ،مصلح الصاحل ،د.ط ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،
1423هـ2002/م ،ص.81-57
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 -4إضعاف اقتصاد اململكة العربية السعودية:

يتضح التآمر الدويل على املنتجات البرتولية وصادرات اململكة ونقدها
على اإلجراءات اليت تقوم هبا يف عملية زايدة إنتاج البرتول أو خفضه؛ لدواعي
حرصها على مصلحتها وعلى استقرار االقتصاد العاملي.
كما يتضح جليا يف األعمال اإلرهابية اليت وقعت على منشآت أرامكو
السعودية عام 2019م( ،على منشأيت بقيق وهجرة خَريص) ،وكذلك يتضح
دافع اإلرجاف االقتصادي من خالل التهديدات وحماوالت النيل من اململكة
العربية السعودية ،سواءٌ عرب التلويح بفرض عقوابت اقتصادية ،أو استخدام
الضغوط السياسية ،أو ترديد االهتامات الزائفة ،أو ابستغالل اإلرجاف
االقتصادي لضرب البنية االقتصادية للمملكة ،ومنها السياحة ،والتعامالت
املالية ،أو حىت يف مشرتايت الطاقة ،وكل هذا يراد منه إضعاف اقتصاد اململكة،
وهناك دوافع اقتصادية أخرى ،ومنها التوجس من أبعاد رؤية اململكة العربية
السعودية 2030؛ لعلمهم أهنا ستنقل اململكة سياسيا واقتصاداي واجتماعيا،
وأهنا ستعود على املواطن واجملتمع ابلرفاهية واالستقرار والتطور والرخاء .وكل
هذا يدل على أن األعداء كلهم يف خندق واحد ال يريدون للمملكة من خري
أو مناء أو ازدهار ،يقول تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼﭼ

()1

صالحا
 ،وهذا يكشف دوافع اإلرجاف االقتصادية اليت ال تريد
ً

( )1سورة البقرة ،اآلية.)105( :
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وتوفي ًقا ومناءً ،وتكن الضغينة بسبب الثروات اليت لدى اململكة وتنوعها (ثروة
النفط ومشتقاته ،الثروة الزراعية ،الثروة احليوانية ،الثروة السمكية.)...،
إن السياسة االقتصادية احلكيمة والعادلة ،ذات معامل واضحة ،قد برزت
جبالء يف هذه األزمة (أزمة كوروان) حيث جعلت مصاحل وحقوق أفراد اجملتمع
ذات أولوية ،سواء يف العمل أو التملك أو احلوافز االقتصادية املعطاة هلم ،أو
يف حفظ حقوقهم املالية من أي عمليات قد تؤدي إىل إحلاق الضرر هبم
ومبعيشتهم.
كما أن السياسة االقتصادية العادلة للمملكة العربية السعودية أغاضت
هؤالء املرجفني ،فقد جعلت أفراد اجملتمع ال يتضررون يف ظل هذه األزمة ،من
غالء األسعار أو احتكار التجار للبضائع ،مع الرقابة الصحية على املنتجات
والسلع مبختلف أنواعها.
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املطلب الثالث :طرق مواجهة خطر اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية
السعودية يف أزمة كوروان

 -1حتصني اجملتمع بلعلم الشرعي حلمايته من اإلرجاف:
مما ينبغي التنبه إليه والعمل به ،طلب العلم الشرعي على أيدي العلماء
املعتربين ،ورفع اجلهل عن اجملتمع؛ لكون العلم هو احلصن احلصني من الوقوة
يف براثن االحنراف والتطرف واإلرهاب ،الذي يؤول إليه إرجاف األعداء ،وأعظم
العلم معرفة العبد ربه وشريعته والتسلح بعقيدته لتكون هي املنجية بعون هللا،
يقول تعاىل :ﭽﰊ ﰋ ﰌﰍﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
()1

رجال قد ملئ قلبه ابلعلم الشرعي
ﰘﰙﭼ  .وال يتصور أن هناك ً
وابلعقيدة الصافية وتشرب املنهج الصحيح على أيدي العلماء الرابنيني
املعتربين ،مث جتده خمال ًفا ملفهوم ومنهج أهل السنة واجلماعة ومعتقدهم
وسلوكهم ،فاهلل  قد رفعه مبا لديه من هذا العلم ووصفه ابملؤمن ،يقول تعاىل:
()2

ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰖﭼ  .يقول
الشيخ صاحل الفوزان -حفظه هللا(( :-أيها اإلخوة ،تعلمون ما أصاب املسلمني
ويصيبهم يف هذا الزمان من تسلط األعداء ومن دعاة السوء من نشر اإلحلاد
والفساد مبختلف الوسائل واإلمكاانت من صحافة ووسائل إعالم خمتلفة وكتب
ومنشورات ،وغري ذلك مما يوجب على املسلمني االنتباه حنو هذا اخلطر الزاحف

( )1سورة حممد ،اآلية.)19( :
( )2سورة اجملادلة ،اآلية.)11( :
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من الكفار ...فمهما بذلوا وأنفقوا وأتعبوا أنفسهم فإن املسلمني إذا اتقوا رهبم
وعملوا بطاعته وجتنبوا ما حرم هللا عليهم وحافظوا على دينهم فإن كل هذه
()1

اجملهودات تذهب سدى وترتد إىل حنور أصحاهبا)) .

 -2التقيد أبنظمة وتوجيهات الدولة:

التكاتف والتالحم مع والة األمر ابلسمع والطاعة ،والتقيد ابألنظمة
والتعليمات اليت تقرها الدولة ،حيقق سياسة اجملتمع اآلمن ،كما أن العمل وفق
ما تقره الدولة من تعليمات ومن أنظمة ولوائح وإرشادات وتوجيهات
وتنبيهات ،يؤدي إىل االستقرار وعدم االفتئات على ويل األمر؛ ابلتدخل يف
مهام أجهزة الدولة األمنية والقضائية والصحية ،وكل هذا االنقياد هو طاعة هلل
تعاىل مث طاعة لويل األمر ،الذي كلفه هللا حبراسة الدين وسياسة الدنيا ،يقول
تعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
()2

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ  ،وهو كذلك من
أبواب لزوم اجلماعة واإلمامة ،ويعد من أقوى عرى تكاتف اجملتمع وهنضته
وحفظه من أطماة األعداء واستهداف عقيدته ومكتسباته ،فعن أيب هريرة 
أن رسول هللا  قال« :إن هللا يرضى لكم ثال ًاث ،ويسخط لكم ثال ًاث :يرضى
مجيعا وال تفرقوا،
لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئًا ،وأن تعتصموا حببل هللا ً
وأن تناصحوا من واله هللا أمركم ،ويسخط لكم ثال ًاث :قيل وقال ،وكثرة السؤال
( )1حماضرات يف العقيدة والدعوة ،معايل الشيخ الدكتور :صاحل بن فوزان الفوزان ،ط ،2الرائسة العامة
للبحوث العامة واإلفتاء1430 ،هـ2009/م.193-192 /1 ،
( )2سورة النساء ،اآلية.)59( :
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()1

وحيصن
وإضاعة املال»  .واالعتصام حببل هللا يثبّت النفو ويشرح األفئدة ّ
القلوب مما يهامجها وخيرتقها ،ولزوم اجلماعة والتكاتف حال الضراء والسراء
يوحد الكلمة فتتضافر اجلهود يف بناء اجملتمع وتطويره ،كما أنه يقطع الطريق
ّ
مكاان ليدخلوا من خالله
على املرتبصني واألعداء الذين حياولون أن جيدوا ً
وحيققوا أهدافهم .يقول تعاىل يف االعتصام حببل هللا ولزوم اجلماعة :ﭽﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
()2

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﭼ ؛
فاحلاكم يعد حامي بيضة اجملتمع ،ولديه املعرفة واخلربة -من منطلق فهمه
للدستور والدربة يف العالقات الدولية ويف قضاايها يف السلم واحلرب -مبا يصب
وينعكس يف صاحل اجملتمع ،وخاصة يف أمور دنياه ،وهو الذي يدير العملية يف
كل الظروف واألحوال ،وإذا ما كان احلديث متعل ًقا جبائحة كوروان؛ فإنه يعد
ئيسا يف إدارة األزمة ،وحقيقة ،فإن النجاح الذي ملسناه وشاهدانه وما مت إجنازه
ر ً
من خالل اإلدارة الناجحة لألزمة يف محاية اجملتمع يف جانب الرعاية الصحية
ويف اجلانب األمين ،ويف محايته القانونية والتجارية والرقابية على السلع ومنع
استغالل التجار لألزمات اليت متر ابلبلد ،يتطلب منا االنصياة لألوامر اليت

( )1أخرجه مسلم ،كتاب :األقضية ،ابب :النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة ،رقم احلديث
َخَر َجه م ْسل ٌم َع ْن َشْيـبَا َن بْن
( .)1715يقول الشيخ ابن ابز رمحه هللاَ ( :ه َذا َحد ٌ
يح أ ْ
يث َ
صح ٌ
وخَ ،ع ْن أَيب َع َوانَةََ ،ع ْن س َهْيل).
فَـر َ
( )2سورة آل عمران ،اآلية.)103( :
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جاءت من والة األمر ومن اجلهات املعنية ،والعمل وفق التوجيهات الصادرة
منهم.
 -3توعية اجملتمع خبطر اإلرجاف وخاصة يف أوقات األزمات والفنت:
مرب وراة مبسؤولياته حيقق
األسرة مكون رئيس يف اجملتمع ،وقيام كل ّ
الكثري من ترسيخ القيم واملعاين املثلى لدى الناشئة ،وهي كذلك املوجهة لبوصلة
تفكريهم منذ نعومة أظافرهم ،مث أييت بعد ذلك دور املدرسة واألمانة العظيمة
اليت ينبغي أن يؤديها املعلم هلذا التلميذ يف زرة العقيدة الصحيحة والعلوم
واملعارف اليت تزيد يف بناء العقول ومعها بناء األوطان واحلفاظ عليها من كل
ما يعبث هبا من أايدي الغدر أو اإلرهاب والتطرف.
كما ينبغي توجيه اجملتمع ملا هو يف مصلحتهم من العمل بروح الكيان
الواحد الذي تكونت لبناته من العقيدة الصحيحة ومن سالمة الفطرة وحسن
الفكر ورقي السلوك ،ومما ينبغي تنبيه وحتذير اجملتمع -مبكوانته املختلفة -من
كل ما يفسد عليهم معيشتهم ومعتقداهتم ،وأخطرها ما يبثه أعداء اإلسالم
وأعداء الدين من الشبهات واألكاذيب واإلشاعات ألغراض معلومة وهي تفريق
اجملتمع وسلبهم عقيدهتم وأمنهم ومعيشتهم واستقرارهم.
وليس هناك خطر يقارب خطر األعداء -غري املسلمني -مثل اجلماعات
اإلرهابية املدعية لإلسالم ،واإلسالم منها ومن أعماهلا براء؛ لذا فإن نشر الوعي
بني اجملتمع وحتذيرهم من دعاة الفتنة واإلرهاب ودعاة الغلو والتطرف ودعاة
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()1

الفساد واالحنالل  ،والتكاتف يزداد أمهية وقيمة عندما يكون يف أوقات
األزمات والفت ،خاصة إذا كان تركيز أعداء اململكة على فئة الشباب،
ليستميلوهم ،ويغريوا مفاهيمهم ،وميكنوا اإلرجاف من قلوهبم.
لذا فإن محاية الشباب من تلك األراجيف مطلب مهم؛ خاصة إذا علمنا
أن فئة الشباب هي من يعول عليها اجملتمع يف البناء والتطوير والنهوض ،فهم
سواعده ،وهم عماده وعموده الفقري؛ فإن هم قاموا بـمهامهم أفلح الـمجتمع
بتوفيق هللا وحوله وقوته ،-وإن هم ختاذلوا وتقاعسوا عن أتدية دورهم وحتملمسؤوليتهم العظيمة ،انتكس اجملتمع على عقبه وقصر عن حتقيق آماله
وطموحاته.
واملتعارف عليه أن الشباب هم حمور اجملتمعات ،وكل ما يصلحهم أو
إجيااب أو سلبًا على اجملتمع يف قوته وضعفه أو يف تطوره وختلفه
يفسدهم ينعكس ً
أو يف هنوضه وسقوطه ،ومن أخطر األساليب يف استهدافهم من قبل التيارات
واجلماعات واجلهات املعادية ،اإلرجاف هبم ونشر األكاذيب والدعاوى الباطلة
والشائعات ،وحتريف وتزوير احلقيقة ،بكل الوسائل املتاحة هلم املسموعة واملرئية،
خطرا هو يف حال األزمات والفت والكوارث.
وأعظم أوقاهتا ً
( )1انظر :حكم لزوم اجلماعة واآلاثر املرتتبة عليها ،غزيل حممد الدوسري ،ط ،1املتميز للطباعة
والنشر ،املدينة املنورة1438 ،هـ2017/م ،ص .45وانظر :اسرتاتيجيات التنظيمات اإلرهابية يف
أمنوذجا" ،حممد سيف الدين عبداجمليد ،جملة البحوث األمنية ،العدد
التجنيد عرب اإلنرتنت " داعش
ً
( ،)72كلية امللك فهد األمنية1440 ،هـ2018/م ،ص .136-134وانظر :اإلرهاب دوافعه
وعالجه ،حممد بن سعد الشويعر ،ط ،1دار الفرقان ،القاهرة1431 ،هـ2010/م ،ص-240
.260
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 -4عدم اخلوض يف القضااي اليت جيهلها اإلنسان:

كل منا لديه مهام ومسؤوليات يؤديها يف جمتمعه ،فالطبيب واملعلم
واألكادميي ،واملهند والفين وكل موظف وعامل يف كل منشأة ومؤسسة ويف
كل قطاة لديهم املسؤوليات واملهام اليت ينبغي عليهم لز ًاما العمل وااللتزام هبا،
حىت املريب يف أسرته لديه من املسؤوليات واملهام املنوطة به بكل أمانة وعدل
أوال
واتقان ،وال ينبغي على هؤالء جتاوز مهامهم املتعلقة هبم ،واليت محلهم هللا ً
مث كلفهم هبا ويل األمر ،واليت حنسبها حبول هللا يف طلب صالح دنياهم وآخرهتم؛
إن هم أخلصوا هلل وعملوا مبا يرضيه.
يؤد هؤالء ما أمروا به ،وعملوا خبالف ما ليس من
فإذا اختلف األمر ومل ّ
صالحياهتم ومهامهم؛ فإن املفاهيم هنا منكوسة؛ لكون اإلنسان ترك الواجب
عليه ،وما كلف به ،وعمل أبمر ليس يف دائرة اختصاصه ومسؤولياته ومهامه،
جماال ليس جماله ،وجتاوز حده ،ودخل فيما ال يعنيه ،كيف ال
ومن مث دخل ً
وهو خارج دائرة اختصاص العمل املكلف به ،ويف دائرة شخص آخر ،وقد
افتياات على ويل األمر،
يكون أثر تدخله ومضرته أكرب من نفعه ،كما قد يكون ً
وهذا يدعوان إىل عدم اخلوض يف الكالم والقضااي اليت ليست من اختصاصنا
أو مسؤولياتنا؛ لكون تداعياهتا عظيمة وكبرية وفيها من اخلطر على األمن الوطين
الشيء الكبري ،يقول تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ

()1

 ،ويزداد األمر أمهية يف مراقبة ما نقول ونتحدث به؛ فإن

( )1سورة اإلسراء ،اآلية.)36( :
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كل شيء حمسوب عند كاتب ال يزل وال يغفل عن عمله ومسؤوليته ،يقول
()1

تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ  ،وقد تطلب النفس إما ضرورة أو
حبا لالستطالة أن تعرف قضية ما وحكمها الشرعي أو املوقف الرمسي منها
خاصة يف أزمة كوروان-؛ فينبغي هنا أخذ اخلرب من مصادره الرمسية أو سؤالاملختصني وأهل العلم عند اجلهل ابملعلومة ،يقول تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
()2

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ ؛ ولذلك من املهم والواجب إقفال ابب اإلشاعات
وإغالق مصادرها أو أقلها إماتتها ابلسكوت عنها دون نشرها أو احلديث
عنها.
***

( )1سورة ق ،اآلية.)18( :
( )2سورة األنبياء ،اآلية.)7( :
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات واحلمد له على التيسري والتمام ،ومن
املناسب يف هذه الدراسة ،املعنونة بـ( :اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية
السعودية) ،أن أذكر أهم نتائج الدراسة وتوصياهتا.

أوال :نتائج الدراسة:
 -1أن اإلرجاف املعاصر هو الوجه اآلخر للكذب ،ويزيد عليه يف استغالله
لألحداث اليت ميكن أن تكون صحيحة حال األزمات والفت ،وله
أهداف ودوافع معادية.
 -2أن اإلرجاف املعاصر تظهر خطورته أكثر ويتضح أتثريه أعظم يف حال
األزمات والفت والكوارث.
 -3أن لإلرجاف املعاصر أنو ًاعا ثالثة( :الداخلية املوجهة املقصودة،
والداخلية غري املوجهة وغري املقصودة ،واخلارجية).
 -4أن ألزمة (وابء كوروان) أتثريها على مستوى العامل ومن ضمنه اململكة
العربية السعودية ،وخاصة يف اجملال الصحي واالقتصادي مث االجتماعي.
 -5أن أعداء اململكة لديهم صور خاصة لإلرجاف عرب نشر الكذب
والتدليس والتهويل واالفرتاء مستغلني أزمة كوروان.
 -6أن جمموة صور اإلرجاف املعاصر يف املعرفات بلغ ( 968تغريدة).
 -7أن هناك دوافع لإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية ،منها
ما هو ديين واجتماعي ،ومنها ما هو سياسي واقتصادي.
 -8حتصني اجملتمع ابلعلم الشرعي حيميه من اإلرجاف.
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 -9التقيد أبنظمة وتوجيهات الدولية يف ظل الفت واألزمات له األثر الكبري
يف مواجهة خطر اإلرجاف.
 -10توعية اجملتمع خبطر اإلرجاف املعاصر له أمهية كبرية يف محايتهم.
 -11عدم اخلوض يف القضااي اليت جيهلها اإلنسان عامل مهم يف إماتة
اإلرجاف وتداوله يف اجملتمع.
***

جملة العلوم الشرعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء األول)

419

اثنيا :توصيات الدراسة:

-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

-8
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توعية اجملتمع حول خطر اإلشاعات وحقيقة وصور اإلرجاف املعاصر
على أمن وسالمة اململكة العربية السعودية.
العمل على كشف من يقف خلف األخبار الكاذبة واملغرضة ضد اململكة
العربية السعودية.
مراقبة احملتوى اإلعالمي من اجلهات املختصة وعدم السماح لكل ما ينشر
من صور اإلرجاف ضد اململكة.
منع كل الوسائل واألساليب اليت تتيح للمرجفني إشاعة األخبار الكاذبة
ونشرها يف اجملتمع.
خيون ويقدح يف األجهزة
خيون النا و ّ
عدم إعطاء الفرصة لكل من ّ
واملؤسسات يف اململكة العربية السعودية ،واألخذ على يديه ،وتعريفهم أبن
هذا ليس من اختصاصهم ،وإمنا من اختصاص أجهزة الدولة الرمسية املعنية.
التوقف عن اخلوض يف القضااي اليت جتتمع فيها األمهية واحلساسية مع
الغموض.
حماولة البحث عن املعلومة عن طريق مصادرها الصحيحة ،ويف هذا الزمن
ينبغي أخذ املعلومات من اجلهات املختصة واملعتمدة من الدولة بشكل
رمسي.
استكتاب اجلهات واملراكز البحثية واجلامعات حول خطورة اإلرجاف
وآاثره على اجملتمع والدول.
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فهرس املصادر واملراجع

(أ) فهارس املصادر واملراجع:

-1اآلاثر االستشرافية للمركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف (اعتدال) ،فهد مطر
الشهراين ،جملة البحوث اإلسالمية ،السنة اخلامسة ،العدد الرابع والثالثون،
1440ه2019/م.
-2اإلرهاب دوافعه وعالجه ،حممد بن سعد الشويعر ،ط ،1دار الفرقان ،القاهرة،
1431هـ2010/م.
أمنوذجا" ،حممد
-3اسرتاتيجيات التنظيمات اإلرهابية يف التجنيد عرب اإلنرتنت "داعش
ً
سيف الدين عبداجمليد ،جملة البحوث األمنية ،العدد ( ،)72كلية امللك فهد األمنية،
1440هـ2018/م.
-4أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،الشيخ حممد األمني بن حممد املختار
الشنقيطي ،د.ط ،دار احلديث ،القاهرة1426 ،هـ2006/م.
-5األمن يف اإلسالم وتطبيق اململكة العربية السعودية السياسة اجلنائية اإلسالمية ،معايل
الدكتور :عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ،وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد،
الرايض( ،د.ت).
-6البحث العلمي ،عبدالعزيز بن عبدالرمحن الربيعة ،ط ،5مكتبة امللك فهد ،الرايض
1431هـ2010/م.
-7تفسري القرآن العظيم ،احلافظ أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،ط ،2دار كنوز
إشبيليا ،الرايض1430 ،هـ2009/م.
-8تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبدالرمحن بن انصر السعدي ،ط،1
مؤسسة الرسالة ،بريوت1423 ،هـ2002/م.
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-9اجلامع ألحكام القرآن ،اإلمام حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،ت :عبدهللا بن
عبداحملسن الرتكي ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1427 ،هـ2006/م.
-10احلرب النفسية احلديثة ،حسونة خليل إبراهيم ،ومروان محدان الصاحل ،ط ،1مطبعة
األمل التجارية ،الشارقة1425 ،هـ2004/هـ.
-11حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية ،صاحل عبدالرمحن الشريدة ،ط ،1مكتبة
امللك فهد الوطنية ،الرايض1422 ،هـ2001/م.
-12حكم لزوم اجلماعة واآلاثر املرتتبة عليها ،غزيل حممد الدوسري ،ط ،1املتميز للطباعة
والنشر ،املدينة املنورة1438 ،هـ2017/م.
-13خطاب دعاة الغلو االعتقادي يف اجملتمع السعودي ،حممد بن إبراهيم الزهراين ،وزارة
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،الرايض1428 ،هـ2007/م.
 -14الدليل التوعوي الصحي الشامل ،األونوروا.UNRWA 5/3/2020 :
-15دور شبكات التواصل االجتماعي يف ترويج الشائعات لدى طالب اجلامعات
منوذجا" ،د .أسامة بن غازي املدين ،جملة جامعة أم القرى للعلوم
السعودية "تويرت ً
االجتماعية ،اجمللد ،9 :العدد الثاين1439 ،هـ (مار 2017م).
-16السنة فيما يتعلق بويل األمة ،أمحد بن عمر ابزمول ،ط ،1دار اإلمام أمحد ،القاهرة،
1414هـ2004/م.
-17سيكولوجية اجلماهري ،غوستاف لوبون ،ط ،7دار الساقي ،بريوت،
1438هـ2016/م.
-18الشائعات وأثرها على الروح املعنوية للجند "دراسة مقارنة" ،فهد بن سعيد احلريب،
رسالة ماجستري ،يف قسم السياسة الشرعية ابملعهد العايل للقضاء ،يف جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية1421 ،هـ2001/م.
-19الصحاح ،أبو نصر إمساعيل بن نصر اجلوهري الفارايب ،ط ،1دار اآلفاق العربية،
القاهرة1438 ،هـ2017/م.
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-20ظاهرة اإلرهاب املعاصر ،مصلح الصاحل ،د.ط ،مركز امللك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية1423 ،هـ2002/م.
-21الفتاوى الشرعية يف القضااي العصرية ،حممد بن فهد احلصني ،ط ،43مكتبة امللك
فهد الوطنية ،الرايض1430 ،هـ2009/م.
-22فتح القدير ،اإلمام حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،ط ،1دار الكلم الطيب،
دمشق1414 ،هـ1993/م.
-23كيف نريب شبابنا على الدعوة إىل هللا ابلطريقة املثلى ،حممد أمان جامي ،شريط
مفرغ ومطبوة.
-24جمموة فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ،ت :فهد انصر
السليمان ،ط ،2دار الوطن ،الرايض1413 ،هـ.
-25حماضرات يف العقيدة والدعوة ،معايل الشيخ الدكتور :صاحل بن فوزان الفوزان ،ط،2
الرائسة العامة للبحوث العامة واإلفتاء1430 ،هـ2009/م.
-26خمتار الصحاح ،اإلمام حممد بن أيب بكر الرازي ،ت :سيد حممد ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1436 ،هـ2015/م.
 -27خمتصر تفسري البغوي "معامل التنزيل" ،اإلمام أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي،
ط ،1دار السالم ،الرايض1413 ،هـ1993/م.
-28املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،صاحل بن محد العساف ،ط ،1دار الزهراء،
الرايض1431 ،هـ2010/م.
-29املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري ،جمموعة من العلماء إبشراف الشيخ :صفي
الرمحن املباركفوري ،ط ،2دار السالم للنشر والتوزيع ،الرايض1421 ،هـ2000/م.
-30مقاييس اللغة ،اإلمام أمحد بن فار أبو احلسني الرازي القزويين ،ط ،1دار اآلفاق
العربية ،القاهرة1438 ،هـ2017/م.
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-31مقومات حب الوطن ،معايل الوزير :أ.د .سليمان بن عبدهللا أاب اخليل ،ط ،1مكتبة
امللك فهد الوطنية ،الرايض1429 ،هـ2008/م.
-32من حتليل اخلطاب إىل بناء اخلطاب ،عبدهللا حممد املفلح ،د.ط ،كنوز املعرفة،
عمان  -األردن2017/1438 ،م.
-33املنهج التام يف وجوب بيعة احلكام ،فوزي عبدهللا احلميدي األثري ،ط ،1مكتبة
أهل احلديث ،احملرق1438 ،هـ2017/م.
-34املوافقات ،اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب ،ت :حممد مرايب ،ط،1
مؤسسة الرسالة للنشر ،دمشق1432 ،هـ2011/م.
-35املوسوعة اجلنائية اإلسالمية املقارنة ،سعود بن عبد العايل بن البارودي ،الرايض،
1424هـ2003 /م.
-36املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط ،2دار السالسل،
الكويت1427 ،هـ2016/م.
-37النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية ،اجلمعية الوطنية حلقوق
اإلنسان1431 ،هـ2010/م ،النظام الدستوري يف اململكة العربية السعودية،
عبدالرمحن عبدالعزيز شلهوب ،ط ،3مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرايض،
1433هـ2013/م.
-38نظرة يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلسالم ،عبدالرمحن بن سليمان املطرودي،
مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية1425 ،هـ2004/م.
-39النهاية يف غريب احلديث واألثر ،اإلمام جمد الدين أبو السعادات ابن األثري ،ط،4
دار ابن اجلوزي1427 ،هـ2006/م.
-40وجوب طاعة السلطان يف غري معصية الرمحن بدليل السنة والقرآن ،حممد بن انصر
العريين ،ط ،4مكتبة امللك فهد الوطنية1438 ،هـ2018/م.
(ب) املواقع والقرارات والبياانت:
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-41األمر امللكي رقم (أ  )584واتريخ (1441/9/6هــ) بشأن جائحة كوروان.
-42األمر امللكي رقم )16820( :واتريخ 1435/5/5هـ ،والذي أعد قائمة
ابجلماعات الدينية أو الفكرية املتطرفة ،أو املصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا
أو دوليا.
-43عرض على القناة السعودية على اليوتيوب يف 6يناير2016م:
https://www.youtube.com/watch?v=ixPYhus
-44موقع وزارة الصحة السعودية ،اتريخ الزايرة  6رمضان 1441هـ:
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Educationa
lContent/Corona/Pages/corona.aspx
 -45بيان املؤمتر الصحفي للمتحدث الرمسي لوزارة الصحة على موقع وزارة الصحة
السعودية:
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Educati
onalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx
-46موقع جامعة جونز هوبكنز ،واملؤسسات الصحية الوطنية ،آخر حتديث للبياانت
 28أبريل 2020م ،الساعة9:07 :م .انظر :موقع اجلامعة على الرابط:
https://www.jhu.edu
-47موقع صحيفة لوموند:
https://arabic.sputniknews.com/trend/coronaviruscovid-19-world-WHO-arab-world
-48موقع منظمة الصحة العاملية:
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelcoronavirus-
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 -49بيان وزارة اخلارجية حول تعليق الدخول إىل اململكة ألغراض العمرة والزايرة
والسياحة ملنع وصول وانتشار كوروان وكالة األنباء السعودية (وا ).
-50موقع السي إن إن:
https://arabic.cnn.com/middleeast/article/2020/03/19/saudi-corona-timeline
-51وكالة األنباء السعوديةhttps://www.spa.gov.sa/2071059 6 :
رمضان 1441هـ 29 ،أبريل 2020م.
-52موقع مؤسسة النقد العريب السعودي:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news514.aspx
-53موقع صحيفة عكاظ اخلميس  9أبريل 2020م:
https://www.okaz.com.sa/news/local/2018875
-54موقع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية:
https://www.ksrelief.org/Pages/NewsDetails/0416-9948-a7-7286510119
-55تعاميم التعليم بشأن أزمة كوروان )79305( :واتريخ 1441/7/13ه ،رقم
( )3203واتريخ 1441/7/14هـ ،ورقم ( )3144واتريخ 1441/7/8هـ ،ورقم
( )81445يف اتريخ 1441/7/17هـ ،ورقم ( )82466يف اتريخ
1441/7/23هـ ،ورقم ( )82530يف اتريخ 1441/7/23هـ ،ورقم ()57004
يف اتريخ 1441/7/27هـ .والبيان الصحفي ملعايل وزير التعليم ،بتاريخ
1441/8/23هـ.
-56تعاميم وزارة الصحة :رقم ( )1288واتريخ 1441/7/10هـ ،ورقم ()1335
واتريخ 1441/7/10ه ـ.
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-57تعاميم وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بشأن أزمة كوروان :رقم
( )1058/1/1واتريخ 1441/7/14هـ ،ورقم ( )1081/1/1واتريخ
1441/7/22ه ـ ،ورقم ( )1084/1/1واتريخ 1441/7/23هـ،
-58تعميم الغرفة الرايض رقم ( )200300388واتريخ1441/7/17هـ ،بشأن أزمة
كوروان.
-59تعميم وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم ( )8632واتريخ
1441/7/21هـ ،بشأن أزمة كوروان.
-60تعميم مؤسسة النقد العريب السعودي رقم ( )41050484واتريخ
1441/7/21ه ،بشأن أزمة كوروان.
-61بيان هيئة كبار العلماء رقم ( )247واتريخ 1441/7/22هـ بشأن أزمة كوروان.
-62تعميم اهليئة العامة للطريان املدين رقم ( )4/1196بتاريخ 1441/7/13هـ ،بشأن
أزمة كوروان.
-63تعميم وزارة العدل رقم (/13ت )8072/واتريخ 1441/7/21هــ ،ورقم
( )11/87بتاريخ 1441/7/17هـ ،بشأن أزمة كوروان.
-64تعميم اجمللس األعلى للقضاء رقم (/1461ت) واتريخ 1441/7/20ه ـ ،وبرقية
اجمللس األعلى للقضاء رقم ( )16236واتريخ 1441/7/23هـ ،بشأن أزمة كوروان.
-65تعاميم وزارة الداخلية يف العمل على اإلجراءات االحرتازية اإلضافية للحد من انتشار
فايرو كوروان اجلديد "كوفيد  ،"19 -بشأن األحكام املتعلقة بفايرو كوروان،
ومنها بتاريخ  12رمضان 1441هـ ،وبتاريخ :رمضان 1441هـ املوافق  07مايو
2020م.
-66بيان هيئة كبار العلماء حول مذكرة النصيحة بتاريخ 1413/3/19هـ ،يف الدورة
التاسعة والثالثني ،وبيان هيئة كبار العلماء رقم ( )148واتريخ 1409/1/12هـ،
بشأن إدانة األعمال اإلرهابية وحوادث التخريب ،وبيان هيئة كبار العلماء حول
جملة العلوم الشرعية
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أحداث تفجري اخلرب يف 1417هـ ،وبيان هيئة كبار العلماء حول تفجريات الرايض
يف عام 1424هـ ،وبيان هيئة كبار العلماء حول األعمال التفجريية وحيازة خمازن
األسلحة واملتفجرات اخلطرية املعدة للقيام ابألعمال التخريبية.

***
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