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 جملة العلوم الشرعية 
 ( الرابعـ )اجلزء ه1443العدد اخلامس والستون شوال 
 

 
 

 قواعد النشر

 

مجلة علميةة مكممةةت درةعن عةا عمةلبح اللكةم العلمةعت  جلمعةة    الشرعية مجلة العلوم  

 ودُعنى  نشر اللكوث العلمية وفق الضوا ط اآلدية :    ت اإلملم مكمع  ا سعوب اإلسالمية 

 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًالمجلةً::   أولاً

 يةت وسالمة االدجله .ة والمنهجعح العلميجلأن يتسم  لألصللة واال تملنت وا -1

 أن يلتزم  للمنلهج واألبوات والوسلئل العلمية المعتلرح فع مجلله . -2

 أن يمون اللكم بقيقلً فع التوثيق والتخريج . -3

 أن يتسم  للسالمة اللغوية . -4

 أال يمون قع سلق نشره . -5

و م نفسةهت أحةلكتلبت سواء أكلن ذلك للل  أال يمون مستالً ما  كم أو نسللة أو -6

  لغيره .

:ًيشترطًعندًتقديمًالبحثً: ًا ًثانيا

مشةةفوعلً  سةةيرده الةاديةصمخترةةرحا وًقةةراناً  تأن يقةةعم الللحةةم ًللةةلً  نشةةره -1

يتضما امتالك الللحم لكقوق الملمية الفمريةة لللكةم كةلمالًت والتزامةلً  عةعم 

 نشر اللكم  ًال  عع موافقة خطية ما هيئة التكرير .

 ا .A4ا صفكة مقلس ص60ص اللكم عا تلأال دزيع صفك  -2

ا 13ت والهةوام   ةنط صTraditional Arabicا 17أن يمةون  ةنط المةتا ص  -3

 وأن يمون دللعع المسلفلت  يا األسطر ص مفربا .

  ًلةةةةةةى منرةةةةةةة المجةةةةةةالت اإللمترونيةةةةةةة يرسةةةةةةل الللحةةةةةةم  ك ةةةةةةه   -4

يةة واإلنجليزيةةت  لغتيا العر  مع ملخة   ةلل   ا   https://imamjournals.orgص 

 . ال دزيع كلملده عا ملئتع كلمة 

https://imamjournals.org/
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ا:ًالتوثيقً: ًثالثا

 دوضع هوام  كل صفكة أسفلهل على حعح .  -1

 د لت المرلبن والمراجع فع فهرس يلكق  آخر اللكم .  -2

 دوضع نملذج ما صون المتلب المخطوً المكقق فع مملنهل المنلسب .  - 3

 المتعلقة  لللكمت على أن دمون واضكة جلية .  لرون والرسوملتدرفق جميع ا  - 4

اً : عنع ونوب أسملء األعالم فع مةتا اللكةم أو العناسةة دةةكر سةنة الوفةلح  للتةلني    رابعا

 الهجري ًذا كلن العَلَم متوفى .

اً كةرو  : عنع ونوب األعةالم األجنليةة فةع مةتا اللكةم أو العناسةة فكنهةل دمتةب    خامسا

 يا قوسيا  كرو  الدينيةت مع االكتفةلء  ةةكر االسةم كةلمالً   عر ية ودوضع

 عنع ونوبه ألول مرح .

اً  دُكمَّم اللكوث المقعمة للنشر فع المجلة ما قلل اثنيا ما المكمميا على األقل.  :  سادسا

 ال دعلب اللكوث ًلى أصكل هلت عنع ععم قلولهل للنشر .:    سابعااً

ًعنوانًالمجلةً:

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية ع املراسالت باسمجمي

 5701ص ب   -11432الرياض   

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa 
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 الشرعيةالعلوم جملة 
 (الرابع)اجلزء  هـ1443 شوال اخلامس والستونالعدد 

 احملتوايت 
 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 

 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي
13 

الكب العلل  يف  البخاري  حسنها  اليت  يف األحاديث  وأدخلها  للرتمذي  ري 
 صحيحه دراسة حتليلية

 د. حممد بن عبد هللا بن سعد العبد اهلادي 
75 

 تصرفات املعتكف املالية وتطبيقاهتا املعاصرة 

 د. هنال بنت إبراهيم أابحسني 
181 

 )دراسة عقدية(  التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا

 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 
255 

 معايري قبول الفتوى يف مسائل الفنت العامة 

 د. محيد بن أمحد نعيجات 
303 

 املسالك املنهجية يف أتصيل اإلمام الشافعي حلجية خرب الواحد

 د. مبارك بن عبد العزيز بن صاحل الزهران 
361 

كتاب سيكولوجية   الوعي عند املستشرق غوستاف لوبون من خالل
 اجلماهري دراسة ثقافية 

 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 
433 



 

 



 

 

 
 
 
 
 

 القراءات الصحيحة في مؤلفات الشواذ

 سورة الفاتحة والبقرة 

 جمعاً ودراسة

 

 

 

 

 

 د. أحمد بن سعد بن حسين المطيري

  أصول الدينكلية  – القرآن وعلومهقسم 

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 جمعاً ودراسة   سورة الفاتحة والبقرة   مؤلفات الشواذ القراءات الصحيحة في  

 

 د. أحمد بن سعد بن حسين المطيري 

 أصول الدين  كلية –القرآن وعلومه قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

  هـ 1443/ 8/ 18تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 3/ 15تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

  البحث مفهوم القراءة الصحيحة والشاذة وأهم املؤلفات فيهما وأنواع القراءات تناول هذا  
ومجع  الشواذ،  مؤلفات  يف  الصحيحة  القراءات  على  واحلكم  الشواذ،  مؤلفات  يف  الصحيحة 

 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ يف سوريت الفاحتة والبقرة. 
مؤلفات الشواذ يف سوريت الفاحتة ويهدف البحث إىل مجع ودراسة القراءات الصحيحة يف  

 والبقرة، وبيان أنواع القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ، وبيان احلكم عليها.
 وقد انتهى البحث إىل عدد من النتائج من أمهها:  

يتفق علماء القراءات على األركان الثالثة لصحة القراءة نظرايً، لكنهم قد خيتلفون فيها  -1
 تطبيقياً. 

على القراءات الواردة يف كتب الشواذ ابلشذوذ إمنا هو على شرط مؤلفيها وليس   احلكم -2
 ابتفاق علماء القراءات. 

مذهب مجهور علماء القراءات من املتقدمني واملتأخرين هو صحة انفرادات قراءة أيب جعفر  -3
 وقراءة يعقوب وهو الذي عليه العمل.

 
 الصحيحة، القراءات الشاذة، مؤلفات الشواذ. القراءات   الكلمات املفتاحية:

 
 



 

  

Correct Quranic recitations in the books of odd recitations 

Suraht Al Fatihah and Al-Baqarah collection and study 
 

Dr. Ahmed bin Saad bin Hussein Al-Mutairi 
Department Qur’an and its Sciences – Faculty Assets of Religion  

Imam Muhammad Bin Saud Islamic university 
 

 

Abstract:  

This research tackles the concept of correct and odd recitation, the most 

important literature in them, the types of recitations, the correct readings in the 

books of odd recitations, judging the correct readings in the books of odd 

recitations, and collecting the correct readings in the books of odd recitations in 

Surat Al-Fatihah and Al-Baqarah . 

The research aims to collect and study the correct recitations in the books of 

odd recitations in Surat Al-Fatihah and Al-Baqarah and to indicate the types of 

correct readings in the books of odd recitations; so as to clearly and precisely 

assess them . 

The research concluded with several results, the most important of which are: 

1 - The scholars of readings agree on the three pillars of the validity of reading in 

theory, but they may differ on them in practice. 

2 - Judging the readings contained in the books of odd recitations as being non-

canonical is only on the condition of their authors and not according to the 

consensus of the scholars of readings . 

3- The doctrine of the majority of the scholars of recitation, both the predecessors 

and successors, is the correctness of the individual readings of Abi Jaafar and 

the reading of Jacob, which is the applicable criterion.   

  

key words: correct recitations, anomalous recitations, odd works. 
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 جملة العلوم الشرعية
 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

 املقدمة 
، نبينا  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 

 حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. 
 بعد:  أما 
فإن علم القراءات يُ َعد من أشرف العلوم القرآنية منزلة وأعالها مكانة؛  

 لتعلقه بكتاب هللا، وكالمه املبني. 
وقد اعتىن علماء السلف ابلقراءات واحلكم عليها، وبيان صحيحها من  

منها مؤلفات  شاذها، ومقبوهلا من مردودها، وصنَّفوا يف ذلك مصنفاٍت عديدة،  
 الشاذ، ومؤلفات يف الصحيح والشاذ معاً. يف يف الصحيح، ومؤلفات  

ولعل مما يسرتعي النظر، وجود بعض القراءات الصحيحة اليت يُ ْقرأ هبا يف  
العصر احلاضر يف الكتب اليت أُل ِّفت يف الشاذ، وهذه من املسائل اليت حتتاج 
ولذا  عليها؛  واحلكم  القراءات  تلك  ألنواع  وبياٌن  وحتليل،  ودراسة  حبث  إىل 

 أن يكون عنوان هذا البحث: اخرتت 
 (  مجعاً ودراسة   -   البقرة و   الفاحتة ة  سور   -   القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ ) 

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره: 
حبٍث   وجود قراءٍة صحيحٍة يف كتاٍب أُل ِّف يف الشاذ يُ َعدُّ إشكااًل حيتاج إىل  -1

 ودراسة. 
إىل   آٍن واحد يُ َعدُّ تعارضاً حيتاج احلكم على القراءة ابلصحة والشذوذ يف   -2

 بيان. 
القراءات  -3 بعض  ادخلوا  الذين  للقراء  والباحثني  العلماء  بعض  انتقاد 
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

 الصحيحة يف الشاذ.
 عدم وجود دراسٍة علميٍة مستقلة حول هذا املوضوع. -4

 أهداف البحث: 
مجع ودراسة القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ يف سوريت الفاحتة و   -1

 البقرة.
 بيان أنواع القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ.  -2
 بيان احلكم على القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ. -3

 حدود البحث: 
يقوم هذا البحث على مجع ودراسة القراءات الصحيحة الواردة يف كتب 
الكتب  أربعة كتب من  البقرة، وذلك من خالل  الفاحتة و  الشواذ يف سوريت 

 املؤلفة يف الشاذ وهي: 
 .[ 370ت:  ]  القراءات الشاذة للحسني بن أمحد بن خالويه-1
أليب الفتح عثمان    احملتسب يف تبيني وحوه شواذ القراءات واإليضاح عنها-2

 .[ 392ت: ]( 1)  ينجبن 
 . [ ت: القرن السادس ]   شواذ القراءات أليب عبدهللا حممد بن ايب نصر الكرمان - 3
  التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن لعبدالرمحن بن عبداجمليد الصفراوي-4

 .[  636ت: ]
  

 

 . 1/35وقد اعتمد فيه على كتاب الشواذ البن جماهد. احملتسب ( 1) 
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 جملة العلوم الشرعية
 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

 الدراسات السابقة: 
الفهارس وحمركات   البحث يف  أقفبعد  اطلعت -البحث وغريها مل  فيما 

 على دراسة مستقلة حول هذا املوضوع. -عليه
 خطة البحث: 

 تتكون خطة البحث من مقدمة، وفصلني، وخامتة.
البحث،   املقدمة:  وأهداف  اختياره،  وأسباب  املوضوع  أمهية  على  وتشتمل 

 وحدوده، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.
لقراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ، واحلكم عليها،  أنواع ا  الفصل األول:

 وفيه ثالثة:  
 املبحث األول: مفهوم القراءة الصحيحة والشاذة وأهم املؤلفات فيهما. 

 املبحث الثان: أنواع القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ. 
 املبحث الثالث: احلكم على القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ.

و    الثاين:الفصل   الفاحتة  الشواذ يف سوريت  مؤلفات  الصحيحة يف  القراءات 
 البقرة.

 اخلامتة: وفيها أهم النتائج. 
 قائمة املصادر واملراجع. 

 منهج البحث: 
 ، وفق املنهج العلمي التايل:  التحليلي يعتمد هذا البحث على املنهج االستقرائي  

يف كتب   -1 وردت  اليت  الصحيحة  القراءات  الفاحتة مجع  سوريت  يف  الشواذ 
 والبقرة. 
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

دراسة القراءات الصحيحة اليت وردت يف كتب الشواذ وعزوها إىل من قرأ  -2
 هبا ووجه إيرادها يف كتب الشواذ. 

اعتمدت يف احلكم على القراءة ابلصحة على كتايب احتاف فضالء البشر   -3
اب  من طريق الطيبة، وكت[  1117]ت:  ابلقراءات األربعة عشر البن البن ا  

من طريقي    [ 1403]ت:    الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة للقاضي البدور  
ومها من الكتب اليت عليها العمل عند القراء يف العصر   ،الشاطبية والدرة 

 احلاضر.
 ذكر سنة وفاة الَعَلم عند ورود امسه يف أول موضع من البحث. -4
اآلايت الكرمية إىل   التزمت الطرق املتبعة يف كتابة البحوث العلمية من عزو -5

سورها، وتوثيق القراءات، ومراعاة عالمات الرتقيم، وتوثيق النقول واألقوال 
 ابإلحالة إىل مصادرها األصلية إىل غري ذلك.
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 جملة العلوم الشرعية
 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

واحلكم   الشواذ،  مؤلفات  يف  الصحيحة  القراءات  أنواع  األول:  الفصل 
 عليها، وفيه ثالثة:

 الصحيحة والشاذة وأهم املؤلفات فيهمامفهوم القراءة  املبحث األول
توفرت   اليت  القراءة  الصحيحة هي  القراءة  أن  القراءات على  علماء  نصَّ 

 ، وهي: (1)  ثالثة أركان
 األول: صحة اإلسناد:  

ما نقله العدل الضابط عن مثله كذلك إىل منتهاه، مع اشتهاره   واملقصود به:
عند أئمة هذا الشأن الضابطني له، وهو غري معدود عندهم من الغلط، وال مما 

 . ( 2) شذَّ به بعضهم 
 الثاين: موافقة رسم أحد املصاحف العثمانية: 

ملشهورة،  أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد املصاحف العثمانية ا  واملقصود به:
 سواء كانت املوافقة حتقيقاً وهي املوافقة الصرحية، أو تقديراً وهي املوافقة احملتملة

(3 ) . 
 الثالث: موافقة العربية:  

أن تكون القراءة موافقة لوجٍه من وجوه النحو، سواء كان    واملقصود به: 

 

وكثرة الطرق  القراءات  ، وبيان السبب املوجب الختالف  39ملكي ص  القراءات  اإلابنة عن معان  (  1) 
، والنشر 172-171، واملرشد الوجيز أليب شامة املقدسي ص  49-48والرواايت للمهدوي ص

  1/9العشر البن اجلزري القراءات يف 

 1/123للقسطالن القراءات ، لطائف اإلشارات لفنون 1/13النشر ( 2) 

  1/11العشر البن اجلزري القراءات ، والنشر يف 79منجد املقرئني البن اجلزري ص( 3) 
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

 . (  1)   اً هذا الوجه أفصح أم فصيح، جممعاً عليه أم خمتلفاً فيه، راجحاً أو مرجوح 
يُقرأ هبا،   القراءة فهي قراءة صحيحة  الثالثة يف  فإذا توفرت هذه األركان 

، والذي مجع هذه األركان الثالثة يف العصر احلاضر هي قراءات (2)   وجيب قبوهلا
، قال (3)   القراء العشرة، فيما صحَّ وثبت عنهم على وجه املشافهة دون انقطاع

 : [ 833ت: ]  ابن اجلزري
"والذي مجع يف زماننا هذه األركان الثالثة هو قراءة األئمة العشرة الذي 

ت:  ]  وانفع   ،[130ت:  ]  جعفرأبو    على تلق ِّيها ابلقبول، وهم:أمجع الناس  
ت:  ]   ويعقوب  ،[154ت:  ]  عمرووأبو    ،[120ت:  ]  وابن كثري  ،[169
 ،[156ت:  ]  ومحزة  ،[ 127ت:  ]  وعاصم   ،[118ت:  ]   عامر  وابن  ،[205

أخذها اخلَْلق عن اخلَْلق إىل   ،[229ت:  ]  وخلف  ،[189ت:  ]   والكسائي
 . ( 4)  أن وصلت إىل زماننا"

ت ابملتواترة واشرتط اوقد ذهب بعض علماء القراءات إىل وصف هذه القراء
التوتر لقبوهلا إال أن األقرب هو وصفها ابلصحيحة وعدم اشرتاط التواتر لقبوهلا  

 

للقسطالن القراءات  ، لطائف اإلشارات لفنون  1/10العشر البن اجلزري  القراءات  النشر يف  (  1) 
1/121 

  وكثرة الطرقالقراءات  ، وبيان السبب املوجب الختالف  39ملكي ص  القراءات  اإلابنة عن معان  (  2) 
، والنشر 172-171، واملرشد الوجيز أليب شامة املقدسي ص  49-48والرواايت للمهدوي ص

  1/9العشر البن اجلزري القراءات يف 

 28-27إلبراهيم الدوسري صالقراءات املنهاج يف احلكم على ( 3) 

 81-80منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري ( 4) 
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 جملة العلوم الشرعية
 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

 .(2)(1) وطائفة من العلماء وهو مذهب أيب شامة وابن اجلزري يف قوله األخري
 أهم املؤلفات يف القراءات الصحيحة: 

املؤلفات يف القراءات الصحيحة كثرية، ولعل من أهم املؤلفات اليت عليها  
 العمل ويقرأ من طريقها يف العصر احلاضر، ومنها:  

ت:  ]  كتاب التيسري يف القراءات السبع أليب عمرو عثمان بن سعيد الدان-1
 . ( مطبوع[ )444

عثمان بن سعيد  كتاب التعريف يف اختالف الرواة عن انفع أليب عمرو  -2
 .( مطبوع) الدان

التهان للقاسم بن فِّريُّه الشاطيب-3 [ 590ت:  ]   كتاب حرز األمان ووجه 
 .( مطبوع)

  كتاب حتبري التيسري يف القراءات العشر أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري -4
 . ( مطبوع ) 

  بن اجلزري كتاب الدرة املضية يف القراءات الثالث أليب اخلري حممد بن حممد  - 5
 . (  مطبوع ) 

 . ( مطبوع )   حممد بن اجلزري     حممد بن     كتاب النشر يف القراءات العشر أليب اخلري - 6
  كتاب طيبة النشر يف القراءات العشر أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري - 7

 . ( مطبوع ) 

 

، واملرشد  49-48وكثرة الطرق والرواايت للمهدوي صلقراءات  ابيان السبب املوجب الختالف  (  1) 
،ومنجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري ،  172-171الوجيز أليب شامة املقدسي ص  

   1/13العشر البن اجلزري القراءات النشر يف ، و 212- 79-91،165

 334- 315القراء يف دراستها ص ( انظر: تفصيل هذه املسألة يف كتايب أسانيد القراءات ومنهج  2)   
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

كتاب الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفع أليب احلسن علي بن حممد -8
 . (مطبوع [ )730ت: ] املعروف اببن بر ِّي

 وكذلك املؤلفات اليت بُنيت على الكتب السابقة ودارت يف فلكها. 
 القراءة الشاذَّة: 

شامة أبو   ركان الثالثة لصحة القراءة، قالوهي القراءة اليت فقدت أحد األ
أُطلِّق على تلك    :[  665ت:  ]  املقدسي الثالثة  "فإن اختلت هذه األركان 

، وقال ابن  (1)  القراءة شاذة وضعيفة، أشار إىل ذلك كالم األئمة املتقدمني"
اجلزري: "ومىت اختل ركن من هذه األركان الثالثة أُطلِّق عليها ضعيفة أو شاذة 

ح  أو ابطلة، سواء كانت عن السبعة أم عم ن هو أكرب منهم، هذا هو الصحي
 . ( 2) عند أئمة التحقيق من السلف واخللف"

علماء  إن  إال  الشاذ،  معىن  يف  القراء  اصطالح  عليه  استقر  الذي  هذا 
   ت يُطلِّقون الشاذ أيضاً على معاٍن أخرى، وحيسن التنبيه عليها، ومنها: ا القراء 

 التفّرد:   -1
القراء ألسنة  التفر د يرد على  ، ومنه قول اإلمام أيب عمرو  (3)والشاذ مبعىن 

  ، ( 4) البصري: "ألن أهتم الواحد الشاذ إذا كان على خالف ما جاءت به العامة" 
  وقول اإلمام انفع املدن: "فنظرت إىل ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته، وما

 

 172املرشد الوجيز أليب شامة املقدسي ص( 1) 

  1/9النشر البن اجلزري ( 2) 

 363ومنهج القراء يف دراستها ألمحد املطريي ص القراءات انظر أسانيد ( 3) 

، ومنجد املقرئني 181، واملرشد الوجيز أليب شامة املقدسي ص1/235مجال القراء للسخاوي  (  4) 
 208-207شد الطالبني البن اجلزري ص ومر 
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 جملة العلوم الشرعية
 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

 .(1)يف هذه احلروف" تهذه القراءاشذَّ فيه واحد فرتكته، حىت ألَّفت 
 اخلروج عن القراءات السبع املشهورة:   -2

ابن    قال، ( 2)   خرج عن القراءات السبع املشهورة شاذ اً   وبعض القراء يُطلِّقون ما 
: "وضرابً تعد ى ذلك، فسم اه أهل زماننا شاذاً؛ أي خارجاً [  392ت:  ]  جين

: [914ت:  ]   ، وقال الونشريسي(3)   ذكرها"عن قراءات القراء السبعة املقدم  
فيه ما الدان قد وضع كتاابً مجع  السبع   "وأبو عمرو  أئمة  قراءات  خرج عن 

الشواذ" ابلقراءات  ذلك  من  ما مجع  املشهورة، ومسى  وقال(4)   والطرق  أبو    ، 
يف كتابه التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن:  [  636ت:  ]  القاسم الصفراوي

"واقتصرت يف ذلك على ذكر ما مل أذكره يف تصنيفي امللقب "ابإلعالن" يف 
إىل أن قال: "ليكون من نظر يف كتاب اإلعالن وحفظه    القراءات السبع..."

وطالع هذا التصنيف وأتقنه، حصل له معرفة ما تلوت به ورويته من مشهور  
 .(5) طرق القرآن وشواذها"

 : أهم املؤلفات يف القراءات الشاذة
 املؤلفات يف القراءات الشاذة كثرية، ولعل من أمهها:  

 

، والدان يف جامع  1/190، وابن غلبون يف اإلرشاد 62-61أخرجه ابن جماهد يف السبعة ص  ( 1) 
 1/227البيان 

  365ومنهج القراء يف دراستها ألمحد املطريي ص القراءات انظر أسانيد ( 2) 

  1/32ا البن جين واإليضاح عنهالقراءات احملتسب يف تبيني وجوه شواذ ( 3) 

  12/68املعيار املعرب للونشريسي ( 4) 

  3-1/2التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن للصفراوي ( 5) 
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

 . ( مفقود) ( 1)[ 324ت: ]  كتاب الشواذ أليب بكر بن جماهد-1
ت:  ]  كتاب شواذ السبعة أليب طاهر عبدالواحد بن عمر بن أيب هاشم-2

 .(مفقود) ( 2)[ 349
األصبهان-3 أشتة  بن  بكر  أليب  الشاذ  يف  املفيد   ( 3)[360ت:  ]  كتاب 

 . (مفقود)
البديع أليب عبدهللا احلسني بن  -4 القرآن من كتاب  كتاب خمتصر يف شواذ 

 . ( مطبوع[ )370ت:  ]  خالويه
كتاب احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها أليب الفتح  -5

 .( مطبوع) عثمان بن جين
 ( 4)   انكتاب احملتوى يف القراءات الشواذ أليب عمرو عثمان بن سعيد الد-6

 . ( مفقود)
ت: القرن ] كتاب شواذ القراءات أليب عبدهللا حممد بن أيب نصر الكرمان-7

 .( مطبوع[ )السادس
بن - 8 عبدالرمحن  القاسم  أليب  القرآن  شواذ  معرفة  يف  والبيان  التقريب    كتاب 

 . ( حمقق ومل يطبع) عبداجمليد الصفراوي
  

 

، كشف الظنون حلاجي  1/35واإليضاح عنها البن جين  القراءات  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ  (  1) 
 1/315املؤلفني لعمر كحالة ، معجم 1/59، هدية العارفني إلمساعيل ابشا2/1431خليفة 

 51الفهرست للندمي ص ( 2) 

 3/461، غاية النهاية البن اجلزري 2/617معرفة القراء الكبار للذهيب ( 3)

 1/505، 2/776معرفة القراء الكبار للذهيب ( 4)
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 جملة العلوم الشرعية
 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

 الصحيحة يف مؤلفات الشواذأنواع القراءات : املبحث الثاين 
 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ نوعان:  

 النوع األول: القراءات السبع الصحيحة: 
وهي قراءات القراء السبعة اليت يُقرأ هبا يف العصر احلاضر، وأتيت يف مؤلفات  

 الشواذ يف احلاالت التالية:  
  شاذة إحدى القراءات األوىل: أن يوافق أحد أصحاب القراءات أو الرواايت ال 

 السبع الصحيحة: 
 : ( 1) مثال
 بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها. [85البقرة: ] َّ ِّ  ُّٱ

قرأ هبا    قراءة صحيحة   َّ ِّ  ُّٱ  يف   القراءة بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها 
  ، وقد أوردها الكرمان يف شواذ ( 1)   جعفر ويعقوب أبو  و   وعاصم والكسائي انفع  

أصحاب القراءات  ، وهو من  ( 2) [ 110ت:  ]   القراءات وعزاها إىل احلسن البصري 
 . ( 3)   الشاذة، ولكنه يف هذه الكلمة وافق القراءة الصحيحة 

 : ( 2) مثال
بكسر اهلمزة وتشديد الكاف ورفع  [282البقرة: ] َّ  زن  رن مم ام ُّٱ 
 الراء. 

يف الراء  ورفع  الكاف  وتشديد  اهلمزة  بكسر   رن  مم ام ُّٱ  القراءة 

 

 77، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/402للبن ا  إحتاف فضالء البشر( 1) 

  68ص( 2) 

 217احلسن البصري لألهوازي ص مفردة ( 3) 
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات (1)   قراءة صحيحة قرأ هبا محزة  َّزن 
األعمش إىل  الشاذة،  (2)[148ت:  ]  وعزاها  القراءات  أصحاب  من  وهو   ،

 . ( 3) ولكنه يف هذا املوضع وافق الصحيحة
 : ( 3) مثال
 البقرة: ]  َّ رن  ٱٱ،    حن  ٱ،     نب  ٱ،       زئ  ٱ،       خف  ٱ    ،     ٰى   ُّٱ

 ابإلمالة. [ 54، 24، 15،19 ، 8
إبمالة   َّرن  ٱٱ  ،   حن  ٱ،     زئ  ٱ،     خف  ٱ    ،   ٰى   ُّٱ  القراءة 

،  َّٱٰى   ُّٱ  عن الكسائي ماعدا[  246ت:  ]   قراءة صحيحة قرأ هبا الدوري
عنه كلمة خبلف  عمرو  أيب  عن  الدوري  أوردها  (4)   َّٱٰى   ُّٱ  وأمال  وقد   ،

التقريب والبيان يف معرفة شواذ  ، والصفراوي يف  (5)الكرمان يف شواذ القراءات
[ 200  ت: بعد]   ، وعزاها الكرمان والصفراوي إىل قتيبة بن مهران(6)القرآن

العصر  يف  هبا  يقرأ  ال  شاذة  رواية  الكسائي  عن  قتيبة  ورواية  الكسائي،  عن 
القراءات الصحيحة  الكلمات  إمالة بعض  قتيبة قد وافق يف  احلاضر، إال أن 

 الكلمات. ومنها هذه 
 الثانية: أن تكون القراءة الصحيحة منتقدة عند بعض علماء القراءات: 

 
 

 117، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/459للبن ا  إحتاف فضالء البشر( 1) 

 104ص( 2) 

 2/399للروذابري القراءات ، وجامع 5/162الكامل للهذيل ( 3) 

 71،  55، البدور الزاهرة للقاضي ص  391- 380- 282- 281/ 1إحتاف فضالء البشر للبن ا  (  4)   

 32ص( 5) 

 (6 )1/142-147 
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 جملة العلوم الشرعية
 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

 : ( 1) مثال
 ابإلمالة.   [55البقرة:  ] َّ  خت حت  جت هب ُّٱ

ت: ]  عمرو من رواية السوسي أبو    قراءة صحيحة قرأ هبا   َّجت  ُّ  القراءة إبمالة 
، (2)، وقد أوردها ابن خالويه يف القراءات الشاذة(1)  خبلف عنه وصالً [  261

فقد  وعزاها إىل أيب عمرو؛ ولعله أورد هذه الرواية يف الشواذ ألهنا رواية منتقدة،  
 انتقدها شيخه ابن جماهد يف كتاب السبعة، فقال: "وروى عباس ابن الفضل 

إمالة ذلك كله، وإن [  180ت:  ]   وعبدالوارث[  186ت:  ] عن أيب عمرو 
 ".َّ حت جت هب ُّٱ الياء، واملعروف عنه ترك اإلمالة يف مثل: سقطت

 : ( 2) مثال
 بغري مهز. [ 150البقرة: ] َّ مي ُّٱ

قراءة صحيحة قرأ هبا   َّ مي ُّٱ  القراءة بغري مهز وذلك إببدال اهلمزة ايًء يف
، وقد أوردها ابن  (3)[240ت:  ]  عن انفع من طريق األزرق[  197ت:  ]  ورش

، والكرمان يف شواذ القراءات (4)القراءات الشاذة وعزاها إىل ورشخالويه يف  
، وهذه القراءة شاذة عن أيب جعفر (5)وعزاها إىل أيب جعفر وورش خبلف عنه

، (6)   ال يُقرأ هبا عنه، وأما ورش عن انفع فمختلٌف عنه، فروي عنه اهلمز وتركه
وترك اهلمز عنه منتقد؛ ولعل هذا سبب ذكر أصحاب املؤلفات الشواذ هلذه 

 

   71، البدور الزاهرة للقاضي ص1/393إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 19الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 2) 

 90، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/423إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 3) 

 26الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 4) 

 79ص ( 5) 

 379البن اجلزري/1النشر ( 6) 
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

 ُّٱ  القراءة، قال ابن جماهد: "ورأيت أصحاب ورش ال يعرفون ترك اهلمز يف

 .( 1)  "  َّمي
 : ( 3) مثال
 ابإلدغام.   [185البقرة: ] َّ ام  يل   ُّٱ

الراء يف الراء يف  هبا   َّ ام  يل  ُّٱ  إدغام  قرأ  عمرو أبو    قراءة صحيحة 
وعزاها إىل احلسن  ، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات  (2)البصري خبلف عنه

منتقداً من جهة اللغة   ، وإيراده هلا لكون اإلدغام ( 3) عمرو خبلف عنه وأبو    البصري 
 . ( 4)  ملا فيه من اجلمع بني الساكنني

 الشواذ   كتب وهناك بعض القراءات السبع الصحيحة مل يظهر وجه لذكرها يف  

(5). 
 انفرادات أيب جعفر املدن ويعقوب البصري عن القراء السبعة:    النوع الثاين: 

أما خلف بن هشام البز ار فليس له انفرادات عن القراء السبعة يف اختياره، ألن 
خترج عن قراءة الكوفيني، قال ابن اجلزري: "قلت: تتبعت اختياره،    قراءته ال

، ولذا مل يورد أصحاب  (6)   قراءة الكوفيني يف حرف واحد"فلم أره خيرج عن  
نفرادات كثرية  ا فلهما  جعفر ويعقوب  أبو    املؤلفات الشاذة حرفاً من قراءته، وأما

أصحاب  االنفرادات  هذه  أورد  وقد  السبعة،  القراء  الشواذ السي ما    عن  الكتب 
 

 172السبعة البن جماهد ص  (1) 

 98، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/431إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 2) 

 83ص( 3) 

 127-1/126إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 4) 

 ( 20(  )18(  )5(  )4) انظر: الفصل الثان، فقرة( 5) 

  1/191النشر البن اجلزري ( 6) 
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 جملة العلوم الشرعية
 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

التقريب والبيان يف معرفة "  كتاب الكرمان "شواذ القراءات "وكتاب الصفراوي 
هذا ُعين  فقد  القرآن"،  جعفر   نشواذ  أيب  انفرادات  وتتبع  بذكر  الكتاابن 

ويعقوب، والعلة يف ذلك خروجها عن القراءات السبع املشهورة، وقد تقدم يف  
املبحث األول أن من معان الشاذ عند بعض القراء التفر د واخلروج عن القراءات 

وهلذا   املشهورة،  يف كتب السبع  ويعقوب  جعفر  أيب  انفرادات  أوردوا  املعىن 
 الشواذ، ومن األمثلة على ذلك: 

 : ( 1) مثال
 بتخفيف الياء. [78البقرة: ] َّ جه ين ُّٱ

وقد   ، ( 1) جعفر أبو    قراءة صحيحة قرأ هبا   َّ جه ين ُّٱ  القراءة بتخفيف الياء يف 
تبعاً البن  (  3) ، وابن جين يف احملتسب(2) أوردها ابن خالويه يف القراءات الشاذة

القراءات شواذ  يف  والكرمان  الشواذ،  يف  التقريب  (4)جماهد  يف  والصفراوي   ،
القرآن جعفر وغريه، وإيرادهم هلذه  ، وعزوها إىل أيب  (5)والبيان يف معرفة شواذ 
 .لسبع املشهورة القراءة خلروجها عن القراءات ا 

 : ( 2) مثال
 بكسر اهلمزة فيهما.  [165البقرة: ]  َّ زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ

يف اهلمزة  بكسر  هبا  َّ ىل ُّٱ  القراءة  قرأ  صحيحة  قراءة  جعفر   أبو  معاً 

 

  76، البدور الزاهرة للقاضي ص 399-1/398إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 22الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 2) 

 (3 )1/94 

 67ص( 4) 

 (5 )1/202 
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

، والصفراوي يف التقريب (2)، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات(1) ويعقوب
القرآن شواذ  معرفة  يف  وغريمها،  ،  (3) والبيان  ويعقوب  جعفر  أيب  إىل  وعزوها 

 وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات السبع املشهورة.
 : ( 3) مثال
 بكسر التاء.[ 269البقرة: ] َّ مظ  حط ُّٱ

، وقد  (4)   قراءة صحيحة قرأ هبا يعقوب  َّ مظ حط ُّٱ  القراءة بكسر التاء يف
تبعاً البن  (  6) احملتسب، وابن جين يف  (5) يف القراءات الشاذة  خالويهأوردها ابن  

القراءات شواذ  يف  والكرمان  الشواذ،  يف  التقريب  (7)جماهد  يف  والصفراوي   ،
القرآن شواذ  معرفة  يف  هلا  (8) والبيان  وإيرادهم  وغريه،  يعقوب  إىل  وعزوها   ،

 خلروجها عن القراءات السبع املشهورة.
ويعقوب يف    وقد انتقد ابن اجلزري العلماء الذين ادخلوا قراءة أيب جعفر

أو  القراءة  هذه  يطعن يف  ممَّن  "والعجب  أيب جعفر:  قراءة  عن  فقال  الشواذ 
جيعلها من الشواذ، وهي مل يكن بينها وبني غريها من السبع فرق كما بي َّنَّاه يف  

، وقال عن قراءة يعقوب: "ومن أعجب العجب، بل من أكرب (9)كتابنا املنجد"
 

 91، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/425إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 80ص( 2) 

 (3 )1/214 

 115، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/455إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 4) 

 36ص ( 5) 

 (6 )1/143 

 101ص( 7) 

 (8 )1/233 

  4/135غاية النهاية البن اجلزري ( 9)



 

 
33 

 جملة العلوم الشرعية
 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

جتوز القراءة به وال الصالة، وهذا    الذي الاخلطأ جعل قراءة يعقوب من الشواذ  
يلتفت إىل    نعرفه قبل إال يف هذا الزمان ممَّن ال يُ َعوَّل على قوله وال  شيٌء ال

اختياره، ولألئمة املتقدمني يف ذلك ما يُبني ِّ احلق ويهدي السبيل كما ذكرت  
أنه ال فليُ ْعَلم  ه من  فرق بني قراءة يعقوب وقراءة غري   ذلك يف كتاب املنجد، 

، وقد أطال  (1)السبعة عند أئمة الدين احملققني، وهو احلق الذي ال حميد عنه"
ابن اجلزري النفس يف كتابيه منجد املقرئني ومرشد الطالبني، والنشر يف القراءات 

  ، وقال الذهيب(2) العشر يف تقرير صحة قراءة أيب جعفر ويعقوب وعدم شذوذها
جعفر: "قلُت: اختلفوا يف قراءة أيب جعفر رمحه هللا،  عن قراءة أيب  [  748ت:  ]

العلماء عد ها من قبيل الشاذ، وبعضهم عد ها من املتواتر، والصواب  فبعض 
أهنا ليست بشاذَّة وال هي ابملتواترة، بل هي مما نقله العدل عن العدل، وأهنا  

العرب، فهذا متلقاة ابلقبول؛ لثقة محلتها، وملوافقتها لرسم اإلمام، ولفصيح لغة  
. وقال عن قراءة يعقوب: "ويف قراءة يعقوب اختالف (3) وزن قراءة أيب جعفر"

لصحة  شاذة؛  غري  مقبولة  اثبتة  قراءة  أهنا  والصحيح  املتأخرين،  بني  نشأ 
 . ( 4) أسانيدها، ولفصاحتها، وملوافقتها لرسم اإلمام، وهللا أعلم"

جعفر ويعقوب وعدم   وما ذكره ابن اجلزري والذهيب من صحة قراءة أيب
عليه   الذي  وحديثاً، وهو  قدمياً  القراءات  علماء  شذوذها هو مذهب مجهور 

 العمل يف العصر احلاضر.
 

 4/146املصدر السابق  ( 1)

، والنشر يف القراءا العشر البن 179-101انظر: منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري  (  2)
  47-1/36اجلزري 

 1/177للذهيب  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ( 3)

 1/332املصدر السابق ( 4) 
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

 احلكم على القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ: املبحث الثالث
هو   ابلصحة  القراءة  على  احلكم  يف  املعترب  أن  األول  املبحث  يف  تقدم 

لصحة القراءة، وهي: صحة اإلسناد، وموافقة رسم ابستيفائها األركان الثالثة  
القراءة   املعترب يف احلكم على  العربية، وأن  العثمانية، وموافقة  أحد املصاحف 

ها أحد هذه األركان الثالثة، قال ابن اجلزري: "وأمَّا قول  هو بفقدان ابلشذوذ  
التبيان ممَّا يُ ْفهم  يف كتاب    -رمحه هللا-[  676ت:  ]   الشيخ حمي الدين النووي 

َُدق ِّقون، كما تقدمت 
رد ما زاد على السبعة؛ فقد أابه األئمة احملققون والفقهاء امل

على   القراءة  مدار صحة  إذ  السَّلف واخللف وغريهم،  إليه من كالم  اإلشارة 
ت  َبع،  األركان الثالثة املتقد ِّمة، فهو احلق الذي ال حميد عنه، واحلق أحق أن ي ُ 

 . ( 1)  املوف ِّق"وهللا الويل  
ً، ولكنهموهذه األركان الثالثة يتفق عليها ع  خيتلفون    لماء القراءات نظراي 

فيها تطبيقياً، ومثال ذلك قول أيب القاسم الصفراوي يف كتابه التقريب والبيان  
بكسر التاء، يعقوب    [269البقرة:  ]  َّ جع  مظ  حط ُّٱ  يف معرفة شواذ القرآن: " 

-ت:  ]   خبالف عن الوليد بن حسان  (  2)  [---ت:  ]   املنهال من غري طريق  
 . ( 4)  ، وإذا وقف وقف عليها ابلياء، وهو خالف خط املصحف"( 3) [--

قراءة  وهي  ابلشذوذ  الياء  إبثبات  يعقوب  قراءة  على  حكم  فالصفراوي 

 

 179-178 البن اجلزري ص نيمنجد املقرئني ومرشد الطالب( 1) 

 ( مل أقف على وفاته.2) 

 ( مل أقف على وفاته.3) 

 1/233التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن للصفراوي ( 4) 
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 جملة العلوم الشرعية
 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

ملا فيها من خمالفة رسم املصحف، بينما نص ابن اجلزري أن إثبات  (  1)  صحيحة
الياء ليس فيه خمالفة للرسم، فقال يف ابب ايءات الزوائد: "ليس إثبات هذه  
الياءات يف احلالني أو يف حال الوصل ممَّا يُ َعدُّ خمالفاً للرسم خالفاً يدخل به يف  

أعلم" تعاىل  الكتاب، وهللا  أول  الرمسي  الركن  بينَّاه يف  ملا  الشذوذ  ، (2)   حكم 
أن اخلالف يف تطبيق ر  الصفراوي حيكم  فانظر كيف  الرسم جعل  موافقة  كن 

مع   ابلصحة،  عليها  حيكم  اجلزري  ابن  وجعل  ابلشذوذ،  القراءة  هذه  على 
اتفاقهما نظرايً على أن موافقة الرسم شرط لصحة القراءة، وهذا اخلالف يف 

 التطبيق جيري أيضاً يف الركنني اآلخرين ومها صحة اإلسناد وموافقة العربية. 
احلكم على القراءة بني الصحة الشذوذ، اخلالف بني القر اء يف وممَّا يُؤث ِّر يف  

عمرو الدان يف الشواذ، أبو    مفهوم الشاذ، ومثال ذلك: الكتاب الذي ألَّفه
، (3)  ومس اه "احملتوى يف القراءات الشواذ"، وأدخل فيه قراءة أيب جعفر ويعقوب

القراءات السبع املشهورة،  وهذا بناًء على أن معىن الشاذ عنده هو اخلروج عن  
قال الونشريسي: "وأبو عمرو الدان قد وضع كتاابً مجع فيه ما خرج عن قراءات 

، (4)   أئمة السبع والطرق املشهورة، ومسى ما مجع من ذلك ابلقراءات الشواذ"
الشاذ مبصطلح  الدان  يقصد  يظهر-ومل  األركان    -فيما  القراءة ألحد  فقدان 

ما بل كل  فقط،  مفهوم    الثالثة  فيكون  املشهورة،  السبع  القراءات  عن  خرج 
 الشاذ عنده واسع، ويدل على ذلك أمران: 

 

 ( 47) ،( 46) انظر: الفصل الثان فقرة( 1) 

 1/194العشر البن اجلزري القراءات النشر يف ( 2) 

 18/81سري أعالم النبالء للذهيب ( 3) 

 12/68املعيار املعرب للونشريسي ( 4) 
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

ر فيه أن قراءته شاذَّة -1  . ( 1) ألَّف الدان كتاابً يف قراءة يعقوب ومل ُيشِّ
عدداً   ذكر الدان يف كتابه األرجوزة املنبهة يف "القول يف الشواذ من القراء" -2

هتم وال الصالة هبا،  ءأنه ال جتوز القراءة بقرا من أصحاب الشواذ ونص على  
جعفر مع شهرهتما ومكانتهما بني القراء،    ومل يذكر فيهم يعقوب وال أاب

 . ( 2) وذكره هلما يف كتابه الشواذ
وبناًء على ما سبق فيمكن القول أبن احلكم على القراءات الواردة يف كتب 

  ابتفاق علماء القراءات، وما  الشواذ ابلشذوذ إمنا هو على شرط مؤلفيها وليس
علماء   من  غريهم  فيه  خيالفهم  قد  الشاذة  القراءات  من  مؤلفاهتم  يف  ذكروه 
القراءات، ولذا فال يُ ْعَتمد على هذه املؤلفات يف احلكم بشذوذ القراءة إال بعد 

 دراستها والنظر فيها من خالل األركان الثالثة لصحة القراءة. 
 
 

  

 

 (  مطبوع) وهو كتاب مفردة يعقوب للدان( 1) 

 142-138األرجوزة املنبهة للدان ( 2) 
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 جملة العلوم الشرعية
 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

الصحيحة يف مؤلفات الشواذ من أول سورة الفاحتة    القراءات:  الفصل الثاين
 سورة البقرة.   إىل هناية

 سورة الفاحتة 
 ابلسني.   [6الفاحتة: ] َّ ٱ مي ُّ -1

 الدراسة:  
عن  [  291ت:  ]   قراءة صحيحة قرأ هبا قنبل  َّ ٱ مي  ُّ  القراءة ابلسني يف

شواذ  ، وقد أوردها الكرمان يف  (1)  عن يعقوب[  238ت:  ]  ابن كثري ورويس
، ولعل إيراده هلذه القراءة (3)  ورويس عن يعقوب(  2)  القراءات وعزاها إىل محزة

يف كتابه خلروجها عن القراءات السبع املشهورة، ومل يعترب رواية قنبل عن ابن  
معاً  والصاد  السني  عنه  فروي  قنبل  فيها عن  لكوهنا خمتلف  ، ورواية (4)   كثري 

: "اليعرف أهل مكة  [  318ت:  ]   بكر الزينيب أبو    السني منتقدة عنه فقد قال 
 .( 5) السني"

  

 

 34، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/365إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

كذا عزاها الكرمان إىل محزة كما يف املطبوع ويبدو فيه إشكال، أو هو وهم منه؛ حيث مل أقف (  2) 
 على من عزا القراءة ابلسني حلمزة غريه.

 44للكرمان ص القراءات شواذ ( 3) 

 272-1/271العشر البن اجلزري القراءات النشر يف ( 4) 

 1/413جامع البيان للدان ( 5) 
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

بكسر اهلاء وسكون امليم، وبضم اهلاء وسكون امليم،    [7الفاحتة:  ]  َُّّ ُّ  -2
 وبكسر اهلاء وضم امليم وصلتها بواو. 

 الدراسة:  
قراءة صحيحة قرأ هبا انفع    َُُّّّ  القراءة بكسر اهلاء وسكون امليم يف

عمرو البصري وابن عامر وعاصم والكسائي  [ وأبو  220ت:  ]   خبلف عن قالون
قراءة صحيحة قرأ هبا    َُّّ ُّ  وخلف، والقراءة بضم اهلاء وسكون امليم يف

محزة ويعقوب، والقراءة بكسر اهلاء وضم امليم وصلتها بواو قراءة صحيحة قرأ  
  ، وقد أورد هذه القراءات ابن جين (1)  جعفروأبو    هبا قالون خبلف عنه وابن كثري

تبعاً البن جماهد يف الشواذ ومل يعزها إىل أحد من القراء العشرة، (  2)  يف احملتسب
أيضاً قراءة محزة (  3)  وأورد الصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن

وعزاها إىل محزة ويعقوب وغريمها،   َُُّّّ  ويعقوب بضم اهلاء وسكون امليم يف
يف هذه الكلمة    ما وردات شاذة ألنه قصد بيان  ومل يرد ابن جماهد أن هذه القراء

من قراءات سواء صحيحة أو شاذة، ومما يدل على ذلك أن ابن جين قال:  
بكر أمحد بن موسى: أن فيها سبع  أبو    ذكر  َّ ٱٌّ  ٰى ُّ  "ومن ذلك قوله

ورد يف هذه الكلمة من القراءات الصحيحة والشاذة ومل    مث ساق ما  قراءات"
من   أحد  إىل  العشرةيعزها  ابن  (4)  القراء  أوردها  الصحيحة  القراءات  وهذه   ،

جماهد يف كتابه السبعة الذي اعتىن فيه بذكر الصحيح واملشهور من القراءات 
 

  35-34، البدور الزاهرة للقاضي ص 367-1/366ضالء البشر للبن ا إحتاف ف( 1) 

 (2 )1/43-44 

 (3 )1/174-176 

 1/43احملتسب البن جين ( 4) 
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، وأما الصفراوي فقد أوردها لبيان انفراد يعقوب عن القراء  (1)السبع ومل ينتقدها
كنة من ضمري  السبعة يف ضم اهلاء وسكون امليم إذا وقعت اهلاء بعد ايء سا 

أو مؤنثاً حيث وقع، وخروج قراءته عن القراءات السبع  التثنية واجلمع مذكراً 
، وأما محزة فذكر عنه أنه يقرأ بضم اهلاء وسكون امليم إذا كان قبل  (2)املشهورة

اهلاء ايء أو كسرة يف مجع املذكر حيث وقع، وهذا شاذ عنه، والصحيح الذي 
 . (3)(عليهم، وإليهم، ولديهم)  ثالث كلمات فقط وهييقرأ به عنه ضم اهلاء يف  

  

 

 111-108السبعة البن جماهد ( 1) 

 1/174التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن للصفراوي ( 2) 

 1/272النشر البن اجلزري ( 3) 
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 سورة البقرة 
 ابلسكت على كل حرف من حروف اهلجاء. [1البقرة: ] َّ خل ُّٱ -3

 الدراسة:  
يف اهلجاء  حروف  من  حرف  على كل  ابلسكت  قراءة    َّ خل ُّٱ  القراءة 

هبا قرأ  شواذ  (1)جعفرأبو    صحيحة  يف  الكرمان  أوردها  وقد  ، (2)القراءات، 
، وعزوها إىل أيب جعفر، (3)والصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن

 وإيرادهم هلذه القراءة خلروجها عن القراءات السبع املشهورة. 
 مبد "ال" النافية. [2البقرة: ]  َّ  حم جم ُّٱ -4

 الدراسة:  
، وقد أوردها  ( 4)   هبا محزة خبلفه قراءة صحيحة قرأ    َّ   حم  جم  ُّٱ  القراءة مبد"ال" النافية يف 

، ومل يظهر وجه لذكر الكرمان هلذه  ( 5)   الكرمان يف شواذ القراءات وعزاها إىل محزة 
ضع فها من جهة    القراءة يف كتابه الشواذ، حيث مل أقف على من انتقد هذه القراءة أو 

 اإلسناد أو الرسم أو العربية. 
  

 

 35، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/371البشر للبن ا إحتاف فضالء ( 1) 

 46ص ( 2) 

 (3 )1/179 

 1/371إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 4) 

 46ص( 5) 
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 بغري مهز.   [ 4البقرة:  ]   َّ ٍّ  ُّ  - 5
 الدراسة:  

،  ( 1) قراءة صحيحة قرأ هبا ورش عن انفع ابلنقل   َّ ٍّ  ُّ  القراءة بغري مهز يف 
، ومل يظهر  ( 2)   وقد أوردها ابن خالويه يف القراءات الشاذة وعزاها إىل ورش عن انفع 

وجه لذكر ابن خالويه هلذه القراءة يف كتابه الشواذ، حيث مل أقف على من انتقد هذه  
ضع فها من جهة اإلسناد أو الرسم أو العربية، ولعل ذكره هلا لكوهنا خرجت  القراءة أو  

، حيث  ( 3)   عن القراءات اليت يف كتابه"البديع" والذي جعل كتاب الشواذ على حواشيه 
، وابلتايل مل يورد  ( 4)   مل يعتمد رواية ورش عن انفع يف ابب األسانيد من كتاب"البديع" 

 ن الكلمات.  النقل يف هذه الكلمة وغريها م 
،  19،  15،  8البقرة:  ]   َّرن  ٱٱ،    حن  ٱ،     زئ  ٱ،     خف  ٱ    ،   ٰى   ُّٱ  - 6

 ابإلمالة.   [ 54،  24
 الدراسة:  

إبمالة   َّرن  ٱٱ  ،   حن  ٱ،     زئ  ٱ،     خف  ٱ    ،   ٰى   ُّٱ  القراءة 
، وأمال الدوري َّٰى   ُّٱ  قراءة صحيحة قرأ هبا الدوري عن الكسائي ماعدا

َّٰى   ُّٱ  عن أيب عمرو خبلف عنه كلمة
، وقد أوردها الكرمان يف شواذ  (5)   

 

   42، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/375إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 12الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 2) 

 120البديع ص ( 3) 

 138البديع ص( 4) 

 71،  55، البدور الزاهرة للقاضي ص  391- 380- 282- 281/ 1إحتاف فضالء البشر للبن ا    ( 5)   
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، وعزاها  (2)، والصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن(1) القراءات
الكرمان والصفراوي إىل قتيبة بن مهران عن الكسائي، ورواية قتيبة عن الكسائي  

يقرأ هبا يف العصر احلاضر، إال أن قتيبة قد وافق يف إمالة بعض    رواية شاذة ال
 الكلمات القراءات الصحيحة ومنها هذه الكلمات. 

 بغري مهز.  [14البقرة: ]  َّمظ  ُّ -7
 الدراسة:  

أبو    قراءة صحيحة قرأ هبا  َّمظ  ُّ  القراءة بغري مهز وضم الزاي يف
شواذ  ، والكرمان يف  (4)  ، وقد أوردها ابن خالويه يف القراءات الشاذة (3)جعفر

، وعزوها إىل (6) التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن ، والصفراوي يف  ( 5) القراءات 
 أيب جعفر، وإيرادهم هلذه القراءة خلروجها عن القراءات السبع املشهورة.

 بفتح التاء وكسر اجليم. [28البقرة: ] َّٱحط مض  خض ُّ -8
 الدراسة:  

يف اجليم  وكسر  التاء  بفتح  هبا   َّٱحط ُّ  القراءة  قرأ  صحيحة  قراءة 
، والصفراوي يف التقريب (8) ، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات(7) يعقوب

 

 32ص( 1) 

 (2 )1/142-147 

 50، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/379إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 3) 

 13الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 4) 

 51ص ( 5) 

 (6 )1/111 ،97 

 60، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/383 إحتاف فضالء البشر للبن ا( 7) 

 56ص( 8) 
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القرآن شواذ  معرفة  يف  هلذه  (1)والبيان  وإيرادهم  وغريه،  يعقوب  إىل  وعزوها   ،
 القراءة خلروجها عن القراءات السبع املشهورة. 

 السكت.الوقف هباء [ 29البقرة: ]  َّ حل   ،  خك  ُّ -9
 الدراسة:  

وما ماثلها قراءة صحيحة قرأ    َّ حل    ،   خك  ُّ  الوقف هباء السكت على
يعقوب القراءات(2) هبا  شواذ  يف  الكرمان  أوردها  وقد  يف  (3)،  والصفراوي   ،

، وعزوها إىل يعقوب وغريه، وإيرادهم (4)التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن
 القراءات السبع املشهورة.هلذه القراءة خلروجها عن 

 إببدال اهلمزة ايًء مع ضم اهلاء وكسرها وقفاً.[ 33البقرة: ] َّ اك ُّ -10
 الدراسة:  

قراءة   َّ اك  ُّ  القراءة إببدال اهلمزة ايًء مع ضم اهلاء وكسرها وقفاً يف
، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات وعزاها إىل  (5) صحيحة قرأ هبا محزة

وإيراده هلا ليُبني  موافقة القراءة الشاذة يف الوصل والوقف لقراءة محزة يف  محزة؛  
ابلياء وكسر اهلاء،   "أنبيهم"  حال الوقف؛ فإنه قال: "وعن احلسن وابن عامر

ابلياء وضم اهلاء، وروي عن محزة كال القراءتني   "أنبيهم"[  138ت:  ]  وعن شيبة
 (  6) يف الوقف".

 

 (1 )1/184 

 60، البدور الزاهرة للقاضي ص384، 323-1/322إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 2) 

 38ص( 3) 

 (4 )1/167 

 65، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/386إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 5) 

 58ص ( 6) 
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 بضم التاء.  [34البقرة: ]  َّ  خئ حئُّ -11
 الدراسة:  

من    جعفرأبو    قراءة صحيحة قرأ هبا   َّ حئُّ  القراءة بضم التاء يف
، وقد أوردها ابن  (1)ومن غري طريق هبة هللا وغريه عن ابن وردانرواية ابن مج از،

تبعاً البن جماهد يف (  3)، وابن جين يف احملتسب(2)يف القراءات الشاذة  خالويه
، والصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة  (4) الشواذ، والكرمان يف شواذ القراءات

، وعزوها إىل ايب جعفر وغريه، وأورد الصفراوي عن أيب جعفر (5)شواذ القرآن
م كسرة التاء الضم وهو صحيح أيضاً،وهي رواية هبة  وجه اثٍن أيضاً وهو إمشا
هلذه القراءة خلروجها عن القراءات السبع    ، وإيرادهم(6) هللا وغريه عن ابن وردان

 املشهورة.
 بفتح الفاء بال تنوين.  [38البقرة: ] َّ ىن من خن  ُّ -12

 الدراسة:  
 قراءة صحيحة قرأ هبا يعقوب   َّ من  خن   ُّ  القراءة بفتح الفاء بال تنوين يف 

، والصفراوي يف (8)  ، وقد أوردها يف الكرمان يف شواذ القراءات(7)حيث وقع

 

 65، البدور الزاهرة للقاضي ص1/387أحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 .15الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 2) 

 (3 )1/71 

 58ص( 4) 

 (5 )1/185 

 1/387إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 6) 

 66، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/389إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 7) 

 59ص ( 8) 
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، وعزوها إىل يعقوب، وإيرادهم هلذه  (1)  التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن
 القراءة خلروجها عن القراءات السبع املشهورة. 

 بتسهيل اهلمزة مع القصر.[ 40البقرة: ]  َّ ُّ َّ ُّ -13
 الدراسة:  

  قرأ هبا صحيحة    قراءة   َّ ُّ ُّ  القراءة بتسهيل اهلمزة مع القصر واملد يف
يف التقريب   ، والصفراوي ( 3) ، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات ( 2) جعفر أبو  

، وعزوها إىل أيب جعفر وغريه، وإيرادهم هلذه (4)والبيان يف معرفة شواذ القرآن
 القراءة خلروجها عن القراءات السبع املشهورة. 

 إبثبات الياء يف احلالني. [ 41البقرة: ] َّاك  ُّ[ 40البقرة: ] َّمب  ُّ -14
 الدراسة:  

 قراءة     َّاك  ُّ  و   َّمب  ُّ  يف   القراءة إبثبات الياء يف الوصل والوقف 
يعقوب هبا  قرأ  القراءات(5) صحيحة  شواذ  يف  الكرمان  أوردها  وقد   ،(6) ،

وغريه،   ، وعزوها إىل يعقوب ( 7) والصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن 
 وإيرادهم هلذه القراءة خلروجها عن القراءات السبع املشهورة. 

 

 (1 )1/187 

 66، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/390للبن ا إحتاف فضالء البشر ( 2) 

 60ص( 3) 

 (4 )1/187 ،90 ،113 

 66، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/390إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 5) 

 60ص ( 6) 

 (7 )1/244 
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 معاً إبسكان اهلمزة وابختالسها وإبشباعها.  [54البقرة: ]  َّ رن  ُّ -15

 الدراسة:  
يف وإبشباعها  وابختالسها  اهلمزة  إبسكان  قراءة    َّ رنُّ  القراءة 

الصفراوي يف التقريب والبيان  ، وقد أوردها  ( 1) عمرو البصري أبو    صحيحة قرأ هبا 
وإيراده  ، ( 2) [ 123ت:  ]   يف معرفة شواذ القرآن وعزاها إىل أيب عمرو وابن حميصن 

هلا خمالٌف لشرطه يف كتابه؛ فإنه نص يف مقدمة كتابه على االقتصار على ذكر  
، (3)مامل يذكره يف كتابه اإلعالن الذي اقتصر فيه على القراءات السبع املشهورة

، ولعل ذكره هلا يف كتابه  (4) قراءة ذكرها ونص عليها يف كتابه اإلعالنوهذه ال
 الشواذ لبيان موافقة ابن حميصن لقراءة أيب عمرو البصري.

 ابإلمالة.  [55البقرة: ]َّٱخت حت  جت هب ُّ -16
 الدراسة:  

عمرو من رواية السوسي أبو    قراءة صحيحة قرأ هبا  َّ جت ُّ  القراءة إبمالة
، وعزاها  (6)  وقد أوردها ابن خالويه يف القراءات الشاذة  ،(5)  خبلف عنه وصالً 

إىل أيب عمرو؛ ولعله أورد هذه الرواية يف الشواذ ألهنا رواية منتقدة، قفد انتقدها  
الفضل   ابن  عباس  "وروى  فقال:  السبعة،  يف كتاب  جماهد  ابن  شيخه 

 

 70، البدور الزاهرة للقاضي ص 392-1/391إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 (2 )1/189 

من رواايت القرآن   ، اإلعالن ابملختار2،  1/3والبيان يف معرفة شواذ القرآن للصفراوي  التقريب  (  3) 
 51للصفراوي ص 

 237ص ( 4) 

   71، البدور الزاهرة للقاضي ص1/393إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 5) 

 19الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 6) 
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نه  وعبدالوارث عن أيب عمرو إمالة ذلك كله، وإن سقطت الياء، واملعروف ع 
 ". [55البقرة: ] َّ حت  جت هب ُّ ترك اإلمالة يف مثل:

عند    [65البقرة:  ]  َّ يك ىك ُّ  [59البقرة:  ] َّ ٰذ  يي  ُّ  -17 التنوين  إبخفاء 
 الغني واخلاء مع الغنة.

 الدراسة:  
 ىك ُّ  و   َّ ٰذ  ييُّ  القراءة إبخفاء التنوين عند الغني واخلاء مع الغنة يف

يف    ، وقد أوردها الصفراوي ( 1) جعفر أبو    وما ماثلها قراءة صحيحة قرأ هبا   َّ يك 
، وإيراده (2) التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن وعزاها إىل أيب جعفر وغريه

 هلذه القراءة خلروجها عن القراءات السبع املشهورة.
 ابلوصل من غري مهز.  [71البقرة: ] َّ زئ  رئ ُّ -18

 الدراسة:  
قراءة صحيحة قرأ هبا ورش عن    َّ زئُّ  القراءة ابلوصل من غري مهز يف

، وقد أوردها (3)   عن أيب جعفر خبلف عنه ابلنقل[  160ت:  ]  انفع، وابن وردان
، ومل يظهر وجه لذكر ابن  (4)   ابن خالويه يف القراءات الشاذة وعزاها إىل ورش

خالويه هلذه القراءة يف كتابه الشواذ، حيث مل أقف على من انتقد هذه القراءة 
ضع فها من جهة اإلسناد أو الرسم أو العربية، ولعل ذكره هلا لكوهنا خرجت  أو  

  "البديع" والذي جعل كتاب الشواذ على حواشيه  عن القراءات اليت يف كتابه

 

 71، 73بدور الزاهرة للقاضي ص ، ال397، 394، 1/144إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 (2 )1/33-34 

 74، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/398إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 3) 

  21الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 4) 
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  ، حيث مل يعتمد رواية ورش عن انفع يف ابب األسانيد من كتاب"البديع" (1)

جعفر أبو    من الكلمات، وأما، وابلتايل مل يورد النقل يف هذه الكلمة وغريها  (2)
السبعة   القراء  الكتاب يف قراءة  الذين ذكرهم يف كتابه؛ ألن  القراء  فليس من 

 وقراءة يعقوب.
 بتخفيف الياء.[ 78البقرة: ]  َّ جه ينُّ -19

 الدراسة:  
، (3)جعفرأبو    قراءة صحيحة قرأ هبا   َّ جه ينُّ  القراءة بتخفيف الياء يف
تبعاً    (5)   ، وابن جين يف احملتسب (4)   القراءات الشاذةوقد أوردها ابن خالويه يف  

، والصفراوي يف التقريب (6)البن جماهد يف الشواذ، والكرمان يف شواذ القراءات
، وعزوها إىل أيب جعفر وغريه، وإيرادهم هلذه (7)والبيان يف معرفة شواذ القرآن

 القراءة خلروجها عن القراءات السبع املشهورة. 
 ابأللف بعد اهلمزة على اجلمع.  [81البقرة: ]  َّ زي  ُّ -20

 الدراسة:  
قراءة صحيحة قرأ    َّ زيُّ  لف بعد اهلمزة على اجلمع يفابألالقراءة  

 

 120البديع البن خالويه ص( 1) 

 138البديع البن خالويه ص( 2) 

  76الزاهرة للقاضي ص ، البدور 399-1/398إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 3) 

 22الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 4) 

 (5 )1/94 

 67ص( 6) 

 (7 )1/202 
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، وقد أورده الكرمان يف شواذ القراءات وعزاها إىل أيب (1)جعفروأبو    هبا انفع
الشواذ، حيث مل  ومل يظهر وجه لذكر الكرمان هلذه القراءة يف كتابه    .(2)جعفر

أو  الرسم  أو  اإلسناد  أو ضع فها من جهة  القراءة  انتقد هذه  من  على  أقف 
 العربية، ومل خترج عن القراءات السبع املشهورة.

 بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها. [85البقرة: ] َّ ِّ ُّ -21
 الدراسة:  

قرأ    قراءة صحيحة   َّ ِّ ُّيف  القراءة بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها  
الكرمان يف شواذ    ، وقد أوردها ( 3) جعفر ويعقوب وأبو    هبا انفع وعاصم والكسائي 

البصري  احلسن  إىل  وعزاها  أصحاب ( 4) القراءات  من  الشاذة،    ، وهو  القراءات 
 . (5)ولكنه يف هذه الكلمة وافق القراءة الصحيحة

 بتاء اخلطاب.  [96البقرة: ] َّ مث زث رث  يتُّ -22
 الدراسة:  

بتاء اخلطاب يف يعقوب  َّ مثُّ  القراءة  قرأ هبا  ، ( 6)  قراءة صحيحة 
، والصفراوي يف التقريب والبيان يف  (7)  وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات

 

 76، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/400إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 67ص ( 2) 

 77، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/402إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 3) 

 68ص( 4) 

 217البصري لألهوازي ص مفردة احلسن ( 5) 

 80، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/408إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 6) 

 70ص( 7) 
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، وعزوها إىل يعقوب، وإيرادهم هلذه القراءة خلروجها عن  (1)   معرفة شواذ القرآن
 القراءات السبع املشهورة.

 بتخفيف الياء وتسكينها وكسر اهلاء. [111البقرة: ] َّ مقحق  مف ُّ -23
 الدراسة:  

قراءة صحيحة    َّ مقحق  ُّ  القراءة بتخفيف الياء وتسكينها وكسر اهلاء يف
، والصفراوي (3)  ، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات(2)  جعفرأبو    قرأ هبا

القرآن  معرفة شواذ  والبيان يف  التقريب  أيب  (4)  يف  إىل  جعفر وغريه،  ، وعزوها 
 .وإيرادهم هلذه القراءة خلروجها عن القراءات السبع املشهورة 

 اهلاء وألف بعدها بدل الياء. بفتح   [ 124البقرة: ] َّ ييُّ -24
 الدراسة:  

قراءة صحيحة قرأ   َّ ييُّيف    القراءة بفتح اهلاء وألف بعدها بدل الياء
، وقد أوردها الكرمان يف (5)[242ت:  ]  هبا ابن عامر خبلف عن ابن ذكوان

، ( 7)  ، والصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن(6)   شواذ القراءات
عن ابن عامر يف مجيع القرآن بال  [  230ت:  ]  وعزوها إىل عبداحلميد بن بكار

من   مواضع خمصوصة  عنه يف  والصحيح  عامر،  ابن  استثناء، وهذا شاذ عن 

 

 (1 )1/206 

 83، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/412إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 2) 

 73ص ( 3) 

 (4 )1/203 

 85، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/416إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 5) 

 75ص( 6) 

 (7 )1/209 
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 . ( 1)  القرآن ومجلتها ثالثة وثالثون موضعاً فقط
 إبسكان ايء اإلضافة.  [124البقرة: ] َّ جح  مجُّ -25

 الدراسة:  
قرأ هبا حفص   َّ مجُّ  اإلضافة يفالقراءة إبسكان ايء     قراءة صحيحة 

، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات وعزاها إىل ابن  (2)   ومحزة[  180ت:  ]
، وهو من أصحاب القراءات الشاذة، ولكنه يف هذه الكلمة وافق (3)  حميصن

 .( 4)  القراءة الصحيحة
 بغري مهز. [150البقرة: ] َّ مي ُّ -26

 الدراسة:  
هبا  قراءة صحيحة قرأ    َّ ميُّ  القراءة بغري مهز وذلك إببدال اهلمزة ايًء يف

الشاذة    ، وقد أوردها ابن خالويه يف القراءات ( 5)   ورش عن انفع من طريق األزرق 
جعفر وورش  ، والكرمان يف شواذ القراءات وعزاها إىل أيب  (6)  وعزاها إىل ورش

، وهذه القراءة شاذة عن أيب جعفر ال يُقرأ هبا عنه، وأما ورش عن  ( 7)  خبلف عنه 
عنه منتقد؛ ولعل هذا    ، وترك اهلمز ( 8) انفع فمختلٌف عنه، فروي عنه اهلمز وتركه 

 

 416-1/415إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 85، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/416إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 2) 

 74ص ( 3) 

 217مفردة ابن حميصن لألهوازي ص( 4) 

 90، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/423إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 5) 

 26ن خالويه ص القرءات الشاذة الب( 6) 

 79ص ( 7) 

 1/379النشر البن اجلزري ( 8) 
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القراءة، قال ابن جماهد: "ورأيت  الشواذ هلذه  املؤلفات  سبب ذكر أصحاب 
 . ( 1)  " َّميُّ يعرفون ترك اهلمز يف أصحاب ورش ال

 إبثبات الياء قي احلالني. [ 152البقرة: ] َّ جغ  مع ُّ -27
 الدراسة:  

قراءة صحيحة قرأ هبا    َّ جغ  معُّ  القراءة إبثبات الياء وصاًل ووقفاً يف
، والصفراوي يف التقريب (3)   أوردها الكرمان يف شواذ القراءات  ، وقد(2)  يعقوب

القرآن معرفة شواذ  يعقوب  (4)  والبيان يف  إىل  وإيرادهم هلذه  ، وعزوها  وغريه، 
 القراءة خلروجها عن القراءات السبع املشهورة. 

إبسكان الياء وحذف األلف بعدها على اإلفراد،  [  164البقرة:  ]  َّ ُّّٰ  -28
 وكذلك بفتح الياء وألف بعدها على اجلمع.

 الدراسة:  
قراءة  َّ ُّّٰ القراءة إبسكان الياء وحذف األلف بعدها على اإلفراد يف

هبا محزة والكسائي وخلف، وكذلك القراءة بفتح الياء وألف بعده صحيحة قرأ  
عمرو وابن  أبو  و   قراءة صحيحة قرأ هبا انفع وابن كثري  َّ ُّّٰ  على اجلمع يف 

القراءات   ، وقد أوردها الكرمان ( 5) جعفر أبو  و   عامر وعاصم ويعقوب  يف شواذ 
ابإلفراد يف مجيع القرآن، وعزاها إىل طلحة بن مصرف  َّ ُّّٰ  القراءة األوىل

 

 172السبعة البن جماهد ص ( 1) 

 90، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/423إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 2) 

 60ص( 3) 

 (4 )1/244 

 91، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/424إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 5)
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، وهو من أصحاب القراءات الشواذ، وقد وافق القراءة (1)[  112ت:  ]  الكويف
الصحيحة يف هذا املوضع، وأورد الصفراوي أيضاً يف التقريب والبيان يف معرفة 

جعفر يف مجيع ، وعزاها إىل أيب  (2)   ابجلمع  َّ ُّّٰ  شواذ القرآن القراءة الثانية 
القرآن يف املواضع املختلف فيها، وإيراده هلا خلروجه عن القراءات السبع وانفراده 

 . ( 3) يف بعض املواضع
 بكسر اهلمزة فيهما.   [165البقرة: ] َّ زن رن مم ام  يل ىل ُّ -29

 الدراسة:  
يف اهلمزة  بكسر  هبا   َّ ىلُّ  القراءة  قرأ  صحيحة  قراءة  جعفر أبو    معاً 

، والصفراوي يف التقريب (5)أوردها الكرمان يف شواذ القراءات، وقد  (4) ويعقوب
القرآن شواذ  معرفة  يف  وغريمها،  (6)  والبيان  ويعقوب  جعفر  أيب  إىل  وعزوها   ،

 وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات السبع املشهورة.
 بتشديد الياء.  [173البقرة: ] َّ يقُّ -30

 لدراسة:  ا
، وقد  (7)   جعفرأبو    قراءة صحيحة قرأ هبا  َّ يق ُّ  القراءة بتشديد الياء يف

 

 81ص( 1)

(2 )1/212 

 1/213املصدر السابق ( 3)

 91، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/425إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 4) 

 80ص( 5) 

 (6 )1/214 

 92، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/427إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 7) 
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، والصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة (1)أوردها الكرمان يف شواذ القراءات
، وعزوها إىل أيب جعفر وغريه، وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات (2) شواذ القرآن

 السبع املشهورة.
 الطاء.بضم النون وكسر [  173البقرة:  ] َّ رن ممُّ -31

 الدراسة:  
أبو    قراءة صحيحة قرأ هبا  َّ رن ممُّ  القراءة بضم النون وكسر الطاء يف

شواذ  ، والكرمان يف  (4) يف القراءات الشاذة  خالويه، وقد أوردها ابن  (3)جعفر
وعزوها إىل    ، ( 6) ، والصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن ( 5) القراءات 

 .وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات السبع املشهورة أيب جعفر،  
ابجلر،    [ 184البقرة:  ]  َّ زثرث  يت ىتُّ  -32 وطعام  تنوين،  بغري  فدية 

 ومساكني أبلف على اجلمع. 
 الدراسة:  

 وأبلف على اجلمع يف   َّ يتُّ  وابجلر يف  َّ ىتُّ  القراءة بغري تنوين يف
  ، وقد أوردها ( 7) جعفر وأبو    قراءة صحيحة قرأ هبا انفع وابن ذكوان   َّ زثرث ُّ

 

 81ص( 1) 

 (2 )1/215 

  92، البدور الزاهرة للقاضي ص 429-1/428إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 3) 

 27الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 4) 

 81ص( 5) 

 (6 )1/216 

 95، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/430إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 7) 
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البصري  احلسن  إىل  وعزاها  القراءات  شواذ  أصحاب ( 1) الكرمان يف  من  وهو   ، 
 .(2)القراءات الشاذة، ولكنه يف هذا املوضع وافق القراءة الصحيحة

 ابإلدغام.[ 185البقرة: ] َّ ام  يل  ُّ -33
 الدراسة:  

عمرو  أبو    قراءة صحيحة قرأ هبا  َّ ام   يل ُّ  إدغام الراء يف الراء يف
إىل احلسن    ، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات وعزاها ( 3) البصري خبلف عنه 

، وإيراده هلا لكون اإلدغام منتقداً من جهة  (4) عمرو خبلف عنهوأبو    البصري
 .(5) اللغة ملا فيه من اجلمع بني الساكنني

 بضم السني فيهما.[  185البقرة: ] َّ مخ  ُّ و  َّ مج ُّ -34
 الدراسة:  

أبو    قراءة صحيحة قرأ هبا  َّ مخ  ُّ  و   َّ مج ُّ  القراءة بضم السني يف
ابن  ( 6) جعفر  أوردها  وقد  الشاذة   خالويه ،  القراءات  شواذ ( 7) يف  يف  والكرمان   ،  

إىل    ، وعزوها ( 9) ، والصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن ( 8) القراءات 
 . أيب جعفر، وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات السبع املشهورة 

 

 83ص( 1) 

 225مفردة احلسن البصري لألهوازي ص ( 2) 

 98، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/431إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 3) 

 83ص( 4) 

 127-1/126ضالء البشر للبن ا إحتاف ف( 5) 

 96، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/431إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 6) 

 28الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 7) 

 84ص( 8) 

 (9 )1/218 
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الكلمات    [197البقرة:  ]  َّ من خن حن جن  يم  ىمُّ  -35 يف  والتنوين  ابلرفع 
 الثالث.

 الدراسة:  
قراءة صحيحة قرا    َّ من  خن حن جن   يم  ىمُّ  القراءة ابلرفع والتنوين يف 

، والكرمان يف (2)القراءات الشاذة، وقد أوردها ابن خالويه يف  ( 1) جعفرأبو    هبا
القراءات  القرآن(3)شواذ  معرفة شواذ  والبيان يف  التقريب  والصفراوي يف   ،(4) ،

السبع  القراءات  عن  خلروجها  هلا  وإيرادهم  وغريه،  جعفر  أيب  إىل  وعزوها 
 املشهورة.

 خبفض التاء.  [210البقرة: ]  َّ حكُّ  -36
 الدراسة:  

،  ( 5) جعفر أبو    قراءة صحيحة قرأ هبا  َّ حك ُّ  القراءة خبفض التاء يف
،  ( 7) القراءات   ، والكرمان يف شواذ ( 6) وقد أوردها ابن خالويه يف القراءات الشاذة 

القرآن  التقريب والبيان يف معرفة شواذ  أيب جعفر   ، وعزوها ( 8) والصفراوي يف  إىل 
 .وغريه، وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات السبع املشهورة

 

   99، البدور الزاهرة للقاضي ص1/433إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 29الشاذة ص( القراءات 2) 

 86ص( 3) 

 (4 )1/219 

   101، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/435إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 5) 

 30الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 6) 

 88ص( 7) 

 (8 )1/222 
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 بضم الياء وفتح الكاف.  [213البقرة: ] َّ يثُّ -37
 الدراسة:  

يف الكاف  وفتح  الياء  بضم  هبا  َّ يث ُّ  القراءة  قرأ  أبو    قراءة صحيحة 
الشاذة ( 1) جعفر  القراءات  يف  خالويه  ابن  أورده  وقد  شواذ ،  ( 2) ،  يف    والكرمان 

وعزوها  ،  (4) ، والصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن(3) القراءات
 .إىل أيب جعفر، وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات السبع املشهورة 

 ابلثاء املثلثة.   [219البقرة: ] َّ جع مظُّ -38
 الدراسة:  

، (5)قراءة صحيحة قرأ هبا محزة والكسائي   َّ جع  ُّ  لثاء املثلثة يف اب القراءة  
، وإيراده هلا ليبني ِّ  (6)وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات وعزاها إىل الكسائي

رضي هللا عنه للقراءة اليت يقرأ هبا  [  32ت:  ]   موافقة قراءة عبدهللا بن مسعود
عن قراءة  ابلثاء، وهي  (  وإمثهما أكثر)  الكسائي، حيث قال: "وعن ابن مسعود 

 .( 7)  "( إمث كثري) الكسائي
  

 

   101، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/436إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 30الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 2) 

 89ص( 3) 

 (4 )1/222 

 103، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/437إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 5) 

 90ص( 6) 

 90املصدر السابق ص ( 7) 



 

 
58 
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 بتسهيل اهلمزة وصاًل ووقفاً.  [ 220البقرة: ] َّ ٰرٰذ ُّ -39
 الدراسة:  

قراءة صحيحة قرأ هبا   َّ ٰرٰذ ُّ  القراءة بتسهيل اهلمزة وصالُ ووقفاً يف
عنه[  250ت:  ]   البزي القراءات   .(1)خبلف  شواذ  يف  الكرمان  أوردها  وقد 

  جعفر فهي شاذة عنه ال أبو    ، فأم ا(2)وعزاها إىل أيب جعفر وشيبة بن نصاح
هذه   وافقا يف  وقد  الشاذة،  القراءات  أصحاب  من  فهو  شيبة  وأما  هبا،  يقرأ 

 الكلمة القراءة الصحيحة.
 بسكون الراء خمففة.  [233البقرة: ] َّ حض   جض مص ُّ -40

 الدراسة:  
أبو    قراءة صحيحة قرأ هبا(  َّ حض  جض مص ُّ  القراءة بسكون الراء خمففة يف

 ، وابن جين يف احملتسب(4) ، وقد أوردها ابن خالويه يف القراءات الشاذة(3)جعفر

، والصفراوي يف (6)  تبعاً البن جماهد يف الشواذ، والكرمان يف شواذ القراءات (  5)
، وعزوها إىل أيب جعفر، وإيرادهم هلا  (7)معرفة شواذ القرآنالتقريب والبيان يف  

 خلروجها عن القراءات السبع املشهورة.
  

 

 103، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/438إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 90ص( 2) 

   106، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/440إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 3) 

 32الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 4) 

 (5 )1/149 ،123 

 93ص( 6) 

 (7 )1/224 
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 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

 ابختالس كسرة اهلاء.  [249،  237البقرة: ] َّ خفُّ -41
 الدراسة:  

عن  قراءة صحيحة قرأ هبا رويس   َّ خف ُّ  القراءة ابختالس كسرة اهلاء يف
، والصفراوي (2) شواذ القراءات ومل يعزها ألحد ، وقد أوردها الكرمان يف  ( 1) يعقوب 

، (3)يف التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن وعزاها لرويس عن يعقوب وغريه
 وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات السبع املشهورة.

 معاً إببدال اهلمزة ايًء مفتوحة وصاًل ووقفاً.  [ 249البقرة: ] َّ رث ُّ -42
 الدراسة:  

قراءة صحيحة    َّ رثُّ  القراءة إببدال اهلمزة ايًء مفتوحة وصاًل ووقفاً يف
، والصفراوي (5)  ، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات(4)  جعفرأبو    قرأ هبا

القرآن  التقريب والبيان يف معرفة شواذ  ، وعزوها إىل أيب جعفر وغريه،  (6)  يف 
 السبع املشهورة.وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات 

 إببدال اهلمزة ايًء مفتوحة وصاًل ووقفاً.  [261 ،  259 البقرة:] َّ خبُّ -43
 الدراسة:  

قراءة صحيحة    َّ خب ُّ  القراءة إببدال اهلمزة ايًء مفتوحة وصاًل ووقفاً يف

 

 107، 109، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/442إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 94كما يف املطبوع ولعل فيه سقط ص(  2) 

 (3 )1/226 

 109، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/446إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 4) 

 37ص( 5) 

 (6 )1/110 ،87 
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، والصفراوي (2)  ، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات(1)  جعفرأبو    قرأ هبا
التقريب   القرآن يف  ، وعزوها إىل أيب جعفر وغريه،  (3)  والبيان يف معرفة شواذ 

 وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات السبع املشهورة.
 . [ 260البقرة: ] حبذف اهلمزة وتشديد الزاي َّ  ُُّّ -44

 الدراسة:  
، وقد  ( 4)   جعفر أبو    قراءة صحيحة قرأ هبا   َّ  ُُّّ  القراءة حبذف اهلمزة وتشديد الزاي يف 

تبعاً البن جماهد يف الشواذ،  (  6)   ، وابن جين يف احملتسب ( 5)   أورده ابن خالويه يف القراءات الشاذة 
القراءات  شواذ  (7)والكرمان يف شواذ  معرفة  يف  والبيان  التقريب  يف  والصفراوي   ،

القراءات (8)القرآن وإيرادهم هلا خلروجها عن  أيب جعفر وغريه،  إىل  ، وعزوها 
 املشهورة.السبع 

 .[ 264البقرة: ] إببدال اهلمزة األوىل ايء َّ جع ُّ -45
 الدراسة:  

يف  ايء  األوىل  اهلمزة  إببدال  هبا  َّ جعُّ  القراءة  قرأ  صحيحة  أبو    قراءة 
ت:  ]  يف القراءات الشاذة وعزاها إىل علي  خالويه، وقد أوردها ابن  (9)جعفر

 

 112، البدور الزاهرة للقاضي ص 451-1/449إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 1) 

 37ص( 2) 

 (3 )1/110 ،87 

 112، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/451إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 4) 

 20الشاذة البن خالويه ص ( القراءات 5) 

 (6 )1/137 

 99ص( 7) 

 (8 )1/232 

   114، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/452إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 9) 
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، والصفراوي يف التقريب (2) القراءات، والكرمان يف شواذ  (1) رضي هللا عنه[  40
، وعزوها إىل أيب جعفر وغريه، وإيرادهم هلا  (3)  والبيان يف معرفة شواذ القرآن

 خلروجها عن القراءات السبع املشهورة.
 بكسر التاء. [  269البقرة: ] َّٱجع  مظ حط ُّ -46

  الدراسة:  
يف التاء  بكسر  يعقوب  َّ مظ ُّ  القراءة  هبا  قرأ  وقد   ،(4)  قراءة صحيحة 

تبعاً البن  (  6)  ، وابن جين يف احملتسب(5)  يف القراءات الشاذة  أوردها ابن خالويه
القراءات شواذ  يف  والكرمان  الشواذ،  يف  التقريب  (7)جماهد  يف  والصفراوي   ،

القرآن شواذ  معرفة  يف  هلا  (8) والبيان  وإيرادهم  وغريه،  يعقوب  إىل  وعزوها   ،
 املشهورة.خلروجها عن القراءات السبع 

 إبثبات الياء يف الوقف.  [269البقرة: ] َّ مظ حط ُّ -47
 الدراسة:  

وقد   ، ( 9) قراءة صحيحة قرأ هبا يعقوب   َّ مظ ُّ  القراءة إبثبات الياء يف الوقف يف 

 

 35ص ( 1) 

 37ص( 2) 

 (3 )1/110 ،87 ،121 

 115، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/455إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 4) 

 36ص ( 5) 

 (6 )1/143 

 101ص( 7) 

 (8 )1/233 

 115الزاهرة للقاضي ص ، البدور 1/455إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 9) 
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، والصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة (1)أوردها الكرمان يف شواذ القراءات
يعقوب، وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات السبع  ، وعزوها إىل  (2)شواذ القرآن

 املشهورة.
 بضم السني. [  280البقرة: ] َّ مظ ُّ -48

 الدراسة:  
، وقد (3) جعفرأبو    قراءة صحيحة قرأ هبا  َّ مظُّ  القراءة بضم السني يف 

يف شواذ  ، والصفراوي يف التقريب والبيان  (4) أوردها الكرمان يف شواذ القراءات
القراءات ( 5) القرآن  عن  خلروجها  هلا  وإيرادهم  جعفر،  أيب  إىل  وعزوها  السبع    ، 

 املشهورة.
بكسر اهلمزة وتشديد الكاف ورفع [  282البقرة:  ]  َّٱزن  رن مم امُّ  -49

 الراء. 
 الدراسة:  

يف الراء  ورفع  الكاف  وتشديد  اهلمزة  بكسر   رن  مم امُّ  القراءة 

، وقد أوردها الكرمان يف شواذ القراءات (6)   قراءة صحيحة قرأ هبا محزة  َّزن 
، وهو من أصحاب القراءات الشاذة، ولكنه يف هذا  (7)  وعزاها إىل األعمش

 

 101ص( 1) 

 (2 )1/233 

 117، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/458إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 3) 

 84ص( 4) 

 (5 )1/234 ،218 

 117، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/459إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 6) 

 104ص( 7) 
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 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

 . ( 1) الصحيحة القراءة املوضع وافق
 بسكون الراء خمففة. [  282البقرة:  ] َّ حفجف   مغ جغ مع جع ُّ -50 

 الدراسة:  
بسكون   يفالقراءة  خمففة  هبا  َّ مع جع ُّ  الراء  قرأ  صحيحة  أبو    قراءة 

، وابن جين يف احملتسب  (3) يف القراءات الشاذة  خالويه، وقد أوردها ابن  (2)جعفر
معرفة شواذ  ، والصفراوي يف التقريب والبيان يف  (4)  تبعاً البن جماهد يف الشواذ

عن القراءات السبع    خلروجها ، وعزوها إىل أيب جعفر وغريه، وإيرادهم هلا  ( 5) القرآن 
 املشهورة.

 إببدال اهلمزة ايء. [ 283البقرة: ] َّ مه جهُّ -51
 الدراسة:  

 وصاًل قراءة صحيحة قرأ هبا ورش   َّ مه  جهُّٱالقراءة إببدال اهلمزة ايًء يف
، وقد أوردها  (6) جعفر، وكذلك قرأ محزة يف الوقفوأبو    عمرو خبلف عنهوأبو  

، (7)والبيان يف معرفة شواذ القرآن وعزاها إىل ابن حميصنالصفراوي يف التقريب 
وافق املوضع  هذا  يف  ولكنه،  الشاذة  القراءات  أصحاب  من   القراءة   وهو 

 

 2/399ي للروذابر القراءات ، وجامع 5/162الكامل للهذيل ( 1) 

 118، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/460إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 2) 

 (3 )37 ،32 

 (4 )1/149 

 (5 )1/235 ،224 

 119، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/461إحتاف فضالء البشر للبن ا ( 6) 

 (7 )1/240 
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 القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ سورة الفاحتة والبقرة مجعاً ودراسة 
 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

 . (1) الصحيحة
 ابلياء.[  285البقرة:  ] َّ جئ ييُّ -52

 الدراسة:  
، وقد أوردها  (2)قراءة صحيحة قرأ هبا يعقوب  َّ جئ  ييُّ  يف ابلياءالقراءة  

، والصفراوي يف التقريب والبيان يف معرفة شواذ  (3)الكرمان يف شواذ القراءات
، وعزوها إىل يعقوب وغريه، وإيرادهم هلا خلروجها عن القراءات السبع (4)القرآن

 املشهورة.
  

 

 217-216مفردة ابن حميصن لألهوازي ص( 1) 

 120، البدور الزاهرة للقاضي ص 1/462للبن ا إحتاف فضالء البشر ( 2) 

 106ص( 3) 

 (4 )1/242 
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 (الرابعهـ )اجلزء 1443 شوالوالستون  اخلامسالعدد 

 اخلامتة
بعون هللا وتوفيقه مت يف هذا البحث مجع ودراسة القراءات الصحيحة يف  

ورة الفاحتة إىل هناية سورة البقرة، وبيان أنواع القراءات مؤلفات الشواذ من أول س
واحلكم على القراءات الصحيحة يف مؤلفات    الصحيحة يف مؤلفات الشواذ،

 الشواذ. 
 وقد انتهى البحث إىل عدد من النتائج، ومن أمهها:

القراءة ابلصحة هو ابستيفائها  -1 احلكم على  القراءات يف    املعترب عند علماء 
 لألركان الثالثة لصحة القراءة.

القراءة ابلشذوذ هو بفقداهنا  -2 القراءات يف احلكم على  املعترب عند علماء 
 ألحد األركان الثالثة لصحة القراءة. 

األرك -3 على  القراءات  علماء  نظرايً،ولكنهم يتفق  القراءة  لصحة  الثالثة   ان 
 خيتلفون فيها تطبيقياً.

تب الشواذ ابلشذوذ إمنا هو على شرط احلكم على القراءات الواردة يف ك -4
 مؤلفيها وليس ابتفاق علماء القراءات. 

ت من املتقدمني واملتأخرين هو صحة انفرادات امذهب مجهور علماء القراء -5
 أيب جعفر ويعقوب وهو الذي عليه العمل.

مذهب بعض علماء القراءات يف احلكم على انفرادات أيب جعفر ويعقوب   -6
 جلمهور وليس عليه العمل. ابلشذوذ خمالف ملذهب ا

موافقة أحد أصحاب القراءات الشواذ لقراءة صحيحة ال يؤدي إىل احلكم   -7
 عليها ابلشذوذ.
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يعترب اخلالف بني بعض علماء القراءات يف مفهوم الشاذ من أسباب وجود   -8
 بعض القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ. 

العربية  ت الصحيحة من جهة اإلسناد أو الرسم او  ايعترب انتقاد بعض القراء -9
 من أسباب وجود بعض القراءات الصحيحة يف مؤلفات الشواذ. 

 حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.     واحلمد هلل رب العاملني وصلى على نبينا 
 

 *** 
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 ثبت املصادر واملراجع 
الدين رمضان، دار  اإلابنة عن معان القراءات، ملكي بن ايب طالب، حتقيق حميي   -1

 . ه1399املأمون للرتاث، الطبعة األوىل 
إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر، ألمحد بن حممد البنا، حتقيق شعبان   -2

 . ه1428حممد إمساعيل، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثانية، 
وعقد   -3 القراءات  واصول  والرواة  القراء  أمساء  على  املنبهة  ابلتجويد   الدايانت األرجوزة 

والدالالت، أليب عمرو عثمان بن سعيد الدان، حتقيق حممد اجلزائري، دار املغين،  
 . ه1420الرايض، الطبعة األوىل، 

القراءات عن األئمة السبعة، أليب الطيب عبداملنعم بن غلبون، حتقيق  -4 اإلرشاد يف 
للع القرآن  حفظ  يف  الدولية  سلطان  األمري  جائزة  السيد،  الطبعة  ابسم  سكريني، 

 . ه1432األوىل
تطبيقية، ألمحد بن سعد  -5 نظرية  دراسة  القراء يف دراستها  القراءات ومنهج  أسانيد 

املطريي، كرسي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكرمي، جامعة اإلمام حممد بن 
 . ه1434سعود اإلسالمية، الطبعة األوىل 

الصفراوي،    اإلعالن ابملختار من رواايت القرآن، أليب القاسم عبدالرمحن بن عبداجمليد  -6
 . ه1440حتقيق أمحد بن محود الرويثي، مؤسسة الضحى، بريوت، الطبعة األوىل، 

البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، لعبد الفتاح  -7
ملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب، جدة، الطبعة القاضي، مركز الدراسات وا

 . ه1435األوىل، 
املسلم،   -8 نورة بنت حممد  البديع، أليب عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالويه، حتقيق 

 . ه1436-1435رسالة ماجستري، جامعة امللك سعود، 
اس أمحد بيان السبب املوجب الختالف الرواايت وكثرة الطرق والرواايت، أليب العب -9

الطبعة  بريوت،  ابن حزم،  دار  السلوم،  فارس  بن  املهدوي، حتقيق أمحد  بن عمار 
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 .ه1427األوىل 
حتبري التيسري يف القراءات العشر، حملمد بن حممد بن اجلزري، حتقيق أمحد بن حممد  -10

 . ه1421القضاة، دار الفرقان، عم ان األردن، الطبعة األوىل 
، حتقيق حممد انفع، أليب عمرو عثمان بن سعيد الدان التعريف يف اختالف الرواة عن   -11

 املغرب، مطبعة وراقة الفضلية، الرابط. - السحايب، سال
التقريب والبيان يف معرفة شواذ القرآن، لعبدالرمحن بن عبداجمليد الصفراوي، حتقيق  -12

ابملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  دكتوراه،  رسالة  الدين،  أشرف  بن حممد  أحسن سخاء 
 .ه1410، املنورة

التيسري يف القراءات السبع، أليب عمرو عثمان بن سعيد الدان، عين بتصحيحه أوتويرتزل،   -13
 . ه 1416دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل  

جمموعة  -14 الدان،  سعيد  بن  عثمان  عمرو  السبع، أليب  القراءات  يف  البيان  جامع 
 . ه1428رسائل جامعية، جامعة الشارقة، الطبعة األوىل 

العنزي،  جامع القراءات، أليب بكر حممد بن أمحد الرُّوذابري، حتقيق حنان عبدالكرمي  -15
كرسي الشيخ يوسف بن عبداللطيف مجيل للقراءات القرآنية، جامعة طيبة، الطبعة 

 . ه1438األوىل، 
مجال القراء وكمال اإلقراء، لعلم الدين علي بن حممد السخاوي، حتقيق علي حسني  -16

 . ه1408تبة الرتاث، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، مكالبواب، 
حرز األمان ووجه التهان، للقاسم بن فِّريُّه بن خلف الشاطيب، ضبطه وصححه  -17

 . ه1417وراجعه حممد متيم الزعيب، مكتبة اهلدى، املدينة املنورة، الطبعة الثالثة، 
، حممد  صححه وراجعه الدرة املضي ة، أليب اخلري  حممد بن حممد بن اجلزري، ضبطه و  -18

 . ه1414متيم الزعيب، مكتبة دار اهلدى، املدينة املنورة،  
اببن بر ِّي،   الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفع أليب احلسن علي بن حممد املعروف  -19

املغرب، الطبعة الثانية، - حتقيق توفيق العبقري، مدرسة ابن القاضي للقراءات، سال
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 . ه1438
، أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد، حتقيق شوقي ضيف، السبعة يف القراءات -20

 دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة.
بن أمحد الذهيب، حتقيق شعيب األرنؤوط   سري أعالم النبالء، أليب عبدهللا  حممد -21

 . ه1412وزمالؤه، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، 
شواذ القراءات، أليب عبدهللا حممد بن أيب نصر الكرمان، حتقيق مشران العجلي،  -22

 . ه1422مؤسسة البالغ، بريوت، الطبعة األوىل، 
ألمحد حامت  ب احملتسب،  الشواذ يف القراءات ممَّا نسب أليب بكر بن جماهد من كتا -23

 . ه1439، الطبعة األوىل،  السامرائي، دار الغواثن للدراسات القرآنية، بريوت، إسطنبول 
وراجعه،   طيبة النشر يف القراءات العشر، حملمد بن حممد بن اجلزري، ضبطه وصححه  -24

 . ه1414حممد متيم الزعيب، مكتبة دار اهلدى، املدينة املنورة، 
حممد بن   اء رجال القراءات أويل الرواية، أليب اخلري مشس الدين غاية النهاية يف أمس  -25

األوىل  الطبعة  اللؤلؤة،  دار  بن عبدهللا،  إبراهيم عمرو  أيب  اجلزري، حتقيق  بن  حممد 
 . ه1438

الفهرست، حملمد بن إسحاق الندمي، اعتىن به إبراهيم رمضان، دار املعرفة، بريوت،  -26
 . ه1417الطبعة الثانية 

ا -27 عيد القراءات  حممد  حتقيق  خالويه،  بن  أمحد  بن  احلسني  عبدهللا  أليب  لشاذة، 
 .ه1428الشعبان، دار الصحابة للرتاث، طنطا، الطبعة األوىل، 

الكامل يف القراءات اخلمسني، أليب القاسم يوسف بن علي اهلذيل، حتقيق عمر   -28
امعة يوسف محدان، كرسي الشيخ يوسف بن عبداللطيف مجيل للقراءات القرآنية، ج 

 . ه1436طيبة، الطبعة األوىل، 
القسطنطيين  -29 عبدهللا  بن  ملصطفى  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 

املعروف حباجي خليفة، مؤسسة التاريخ العريب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
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 لبنان. 
، حتقيق لطائف اإلشارات لفنون القراءات، أليب العباس امحد بن  حممد القسطالن  -30

كز الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة مر 
 . ه1434

عثمان بن جين،  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أليب الفتح   -31
األوقاف  وزارة  وزمالؤه،  انصف  النجدي  علي  للشؤون حتقيق  األعلى  اجمللس   ،

 . ه1415، القاهرة، اإلسالمية، مجهورية مصر العربية
إمساعيل  املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز، أليب شامة عبدالرمحن بن   -32

 . ه 1395املقدسي، حتقيق طيار آليت قوالج، دار صادر، بريوت  
األوىل،  -33 الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  رضا كحالة،  لعمر  املؤلفني،  معجم 

 . ه1414
معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، أليب عبدهللا أمحد بن حممد الذهيب،   -34

الرتكي،   الداينة  لوقف  التابع  اإلسالمية  البحوث  مركز  قوالج،  آليت  طيار  حتقيق 
 . ه1416استانبول، الطبعة األوىل 

د تاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب، ألمحفاملعيار املعرب واجلامع املغرب عن   -35
بن حيىي الونشريسي، خر جه مجاعة من الفقهاء إبشراف حممد حجي، دار الغرب  

 . ه1401اإلسالمي، بريوت، 
مفردة ابن حميصن املكي، أليب علي احلسن بن علي األهوازي، حتقيق عمر يوسف  -36

 . ه1428محدان، دار ابن كثري، عمَّان، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل،  
بصري، أليب علي احلسن بن علي األهوازي، حتقيق عمر يوسف مفردة احلسن ال -37

 . ه1427محدان، دار ابن كثري واملكتب واإلسالمي، عمَّان، الطبعة األوىل، 
مفردة يعقوب، أليب عمرو عثمان بن سعيد الدان، حتقيق حسني بن حممد العوجي،  -38

 . ه1249دار كنوز أشبيليا، الرايض، الطبعة األوىل، 
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 ومرشد الطالبني، أليب اخلري حممد بن اجلزري، اعتىن به علي بن حممد منجد املقرئني -39
 .ه1419العمران، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

احلضارة،   -40 دار  الدوسري،  سعيد  بن  إلبراهيم  القراءات،  على  احلكم  يف  املنهاج 
 . ه1424الرايض، الطبعة األوىل، 

تصحيحه    مد بن حممد بن حممد بن اجلزري، أشرف على النشر يف القراءات العشر، حمل  -41
 ومراجعته علي بن حممد الضباع، دار الكتاب العريب.

، مؤسسة هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني، إلمساعيل ابشا البغدادي  -42
 م. 1951التاريخ العريب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  

 
*** 
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1. Aleybana an m'eany alqra'at, lmky bn aby talb, thqyq mhyi aldyn 

rmdan, dar alma'mwn lltrath, altba' alwla, 1399H.  

2. Ethaf fdla' albshr blqra'at alarbat ashr, lahmd bn mhmd albna, thqyq 

shaban mhmd isma'el, alm alktb, byrwt, altba' althanya, 1428H.  

3. Alarjwzh almnbht ala asma' alqra' walrwat waswl alqra'at w'eqd 

aldyanat btjwyd waldlalat, laby 'emrw othman bn S'eyd aldany, thqyq 

mhmd aljza'ery, dar almghny, riyad, altba' alwla, 1420H. 

4. Alershad fy alqra'at an alaema alsba', laby altyb abdalmn'em bn 

ghlbwn, thqyq basm alsyd, jaezt alamyr sltan aldwalya' fy hfth alqra'n 

ll'eskryyn, altba' alwla, 1432H. 

5. Asanyd alqra'at wmnhj alqra' fy drastha, drash nthryh ttbyqyh, lahmd 

bn s'ad almtyry, krsy almlk abdallah bn abdalazyz llqr'an alkrym, 

jam'eh alemam mhmd bn s'ewd aleslamyh, altba' alwla, 1434H 

6. Ale'elan blmkhtar mn rwayat alqr'an, laby alqasm abdalrhmn bn 

abdalmjyd alsfrawy, thqyq ahmd bn hmwd alrwythy, mo'ssh aldha, 

byrwt, altba' alwla, 1440H. 
7. Albdwr alzahrh fy alqra'at al'eshr almtwatrh mn tryqy alshatbyh wldrh, 

l'ebdalftah alqady, mrkz aldrasat wlm'elwmat alqra'nyh bm'ehd 

alimam alshatby, jdh, altba' alwla, 1435H. 

8. Albdy'e, laby abdallah alhsyn bn ahmd bn khalwyh, thqyq Nwrh bnt Mhmd 

almslm, [unpolished master thesis], jam'eh almlk s'ewd, 1435-1436H. 
9. Byan alsbb almwjb lkhtlaf alrwayat wkthrt altrq wlrwayat, laby 

al'ebass bn 'emar almhdwy, thqyq ahmd bn fars alslwm, dar bn hzm, 

byrwt, altba' alwla, 1427H. 
10. Thbyr altysyr fy alqra'at al'eshr, lmhmd bn mhmd bn aljzry, thqyq 

ahmd bn mhmd alqdat, dar alfrqan, amman, alordn, altba' alwla, 

1421H. 
11. Alt'eryf fy ekhtlaf alrwat an naf'e, laby 'emrw othman bn s'eyd aldany, 

thqyq mhmd alshaby, sla – almghrb, mtb'et wraqh alfdlyh, alrbat.  
12. Altqryb wlbyan fy m'erft shwath alqra'n, labdalrhmn bn abdalmjyd 

alsfrawy, thqyq ahsn skha' bn mhmd ashrf aldyn, [ph. Master], aljam'eh 

aleslamyh blmdynh almnwrh, 1410H. 
13. Altysyr fy alqra'at alsb'e, laby 'emrw othman bn s'eyd aldany, ony 

btshyhh owtwyrtzl, dar alktb al'elmyh, byrwt, altba' alwla, 1416H. 
14. Jam'e albyan fy alqra'at alsb'e, laby 'emrw othman bn s'eyd aldany, 

mjmw'et rshe'yl jam'eyh, jam'eh alsharqh, altba' alwla, 1428H. 
15. Jam'e alqra'at, laby bkr mhmd bn ahmd alrwdbary, thqyq hnan 

abdalkrym al'enzy, krsy alshykh ywsf bn abdalltyf jmyl llqrh'at 

alqra'nyh, jam'eh tybh, altba' alwla, 1438H. 
16. Jmal alqra' wkmal aliqra', l'elm aldyn aly bn mhmd alskhawy, thqyq 

aly hsyn albwab, mktbh altrath, mkkh almkrmh, altba' alwla, 1408H. 
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17. Hrz alamany wwjh althany, llqasm bn fyrh bn khlf alshatby, dbth 

wshhh wraj'eh mhmd tmym alz'eby, mktbt dar alhda, almdynh 

almnwrh, altba' althaltha, 1417H. 
18. Aldrh almdyh, laby alkhyr mhmd bn mhmd bn aljzry, dbth wshhh 

wraj'eh mhmd tmym alz'eby, mktbt dar alhda, almdynh almnwrh, 

1414H. 
19. Aldrr allwam'e fy asl mqra' alimam naf'e laby alhsn aly bn mhmd 

alm'erwf bebn brry, thqyq twfyq al'ebqry, mdrst ibn alqady llqra'at,  sla 

– almghrb, altba' althanyh, 1438H.. 
20. Alsb'eh fy alqra'at, laby bkr ahmd bn mwsa bn mjahd, thqyq shwki dyf, 

dar al'earf, alqahrh, altba' althaltha. 
21. Syr a'elam alnbla' laby abdallah mhmd bn ahmd aldhby, thqyq sh'eyb 

alarnwt wzmlawh, mo'ssh alrsalh, altba' althamnh, 1412H. 

22. Shwath alqra'at, laby abdallah mhmd bn aby nsr alkrmany, thqyq 

shmran al'ejly, mo'ssh alblagh, byrwt, altba' alwla, 1422H. 
23. Alshwath fy alqra'at mma nsb laby bkr bn mjahd mn ktab almhtsb, 

lahmd hatm alsamray, dar alghwthany lldrasat alqra'nyh, byrwt, 

astnbwg,  altba' alwla, 1439H. 
24. Tybh alnshr fy alqra'at al'eshr, lmhmd bn mhmd bn aljzry, dbth wshhh 

wraj'eh mhmd tmym alz'eby, mktbt dar alhda, almdynh almnwrh, 

1414H. 

25. Ghayt alnhayh fy asma' rjal alqra'at oly alrwayh, laby alkhyr shms 

aldyn mhmd bn mhmd bn aljzry, thqyq aby ibrahym 'emrw bn 

abdallah, dar alwlwh, altba' alwla, 1438H. 

26. Alfhrst, lmhmd bn ishaq alndym, I'etna bh ibrahym rmdan, dar 

alm'erfh, byrwt, altba' althanyh, 1417H. 
27. Alqra'at alshathh, laby abdallah alhsyn bn ahmd bn khalwyh, thqyq 

mhmd 'eyd alsh'ebany, dar alshabh lltrath, tnta, altba' alwla, 1428H.  
28. Alkaml fy alqra'at alkhmsyn, laby alqasm ywsf bn aly alhthly, thqyq 

omr ywsf hmdan, krsy alshykh ywsf bn abdalltyt jamyl llqr'at alqra'nyh 

tybh, altba' alwla, 1436H. 
29. Kshf althnwn an asamy alktb walfnwn, lmstfa bn abdallah alqstntyny 

alm'rwf bhajy khlyfh, mo'sst altarykh al'erby, dar ihya' altrath al'erby, 

byrwt, lbnan. 

30. Ltaef alisharat lfnwn alqra'at, laby alabas ahmd bn mhmd alqstlany, 

thqyq mrkz aldrasat alqra'nyh, mjm'e almlk fhd ltba'et almshf alshryf, 

almdynh almnwrh, 1434H. 
31. Almhtsb fy tbyyn wjwh shwath alqra'at walidah 'enha, laby alfth 

othman bn jny, thqyq aly alnjdy nasf wzmlaoh, wzarat alawqaf, almjls 

ala'la llshwn alislamyh, Jmhwryh Msr alarabyh, Alqahrh, 1415H. 
32. Almrshd alwjyz ila 'elwm tt'elq blktab al'ezyz, laby shamh abdalrhmn 
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 د. أمحد بن سعد بن حسني املطريي

bn ismae'l almqdsy, thqyq tyar alty qwlaj, dar sadr, Byrwt, 1395H. 
33. M'ejm almwlfyn, lomr rda khalh, mo'ssh alrsalh, byrwt, altba' alwla, 

1414H. 
34. M'erfh alqra' alkbar ala altbkat wal'esar, laby abdallah ahmd bn mhmd 

aldhby, thqyq tyar alty qwlaj, mrkz albhwth alislamyh altab'e lwqf 

aldyanh altrky, Astanbwl, altba' alwla, 1416H. 
35. Alm'eyar alm'erb waljam'e almghrb an ftawa 'elma' Afryqyh walandls 

walmghrb, lahmd bn yhya alwnshrysy, khrjh jma'eh mn alfkha' bishraf 

mhmd hjy, dar alghrb alislamy, Byrwt, 1395H. 
36. Mfrdh ibn mhysn almky, laby aly alhsn bn aly alahwazy, thqyq omr 

ywsf hmdan, dar ibn kthyr, aman, almktb alislamy, byrwt, altba' alwla, 

1428H. 
37. Mfrdh alhsn albsry, laby aly alhsn bn aly alahwazy, thqyq omr ywsf 

hmdan, dar ibn kthyr, walmktb alislamy, aman, altba' alwla, 1427H. 

38. Mfrdh y'eqwb, laby amrw othman bn s'eyd aldany, thqyq hsyn bn 

mhmd al'ewjy, dar knwz ashbylya, alryad, altba' alwla, 1429H. 
39. Mnjd almqr'eyn wmrshd altalbyn, laby alkhyr mhmd bn aljzry, a'etna 

bh aly bn mhmd al'emran, dar alam alfwa'ed, mkh alkrlh, altba' alwla, 

1419H. 
40. Almnhaj fy alhkm ala alqra'at, librahim bn s'eyd aldwsry, dar alhdarh, 

alryad, altba' alwla, 1419H. 
41. Alnshr fy alqra'at alashr, lmhmd bn mhmd bn mhmd bn aljzry, ashrf 

ala tshyhh wmraj'eth aly bn mhmd aldba', dar alktab alarby. 
42. Hdyh al'earfyn fy asma' almwlfyn wathar almsnfyn, lisma'eyl basha 

albghdady, mo'ssh altarykh al'erby, dar ihya' altrath al'erby, byrwt, 

1951. 
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األحاديث التي حسنها البخاري في العلل الكبير للترمذي وأدخلها في 
 صحيحه دراسة تحليلية

 د. محمد بن عبد هللا بن سعد العبد الهادي 

 الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء  كلية –أصول الدين قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

  هـ 1443/ 6/ 13تاريخ قبول البحث:   هـ  1443/ 2/ 3تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

ودراستها  وأدخلها يف صحيحه،  البخاري  اليت حسَّنها  األحاديث  البحث مجُع  موضوع 
دراسة مستفيضة الكتشاف املقصد منه، وأن إدخاهلا يف الصحيح ال يُ ْفَهم منه أنه يطلق احلسن  

يف  على   خصوصاً  البخاري  عند  التحسني  لفهم  البحث  ويهدف  الصحة،  درجات  أعلى 
األحاديث اليت صححها، وهذا بدوره يزيد من فهم منهجه يف كتابه الذي هو أصح كتاب بعد  

األحاديث   وبلغت  هللا،  احلصر    -كتاب  مستخدماً    -بعد  موسعًة  دراسًة  درسُتها  مخسة، 
ال السبب  عن  للكشف  التحليلي  الصحيحة، األسلوب  األحاديث  لتلك  حتسينه  وراء  كامن 

ومّهدُت بذكر األقوال النظرية يف معىن التحسني عند البخاري مث أردفتها ابلدراسة التطبيقية هلذه 
األحاديث و رجحُت أقرهبا للصواب بعد مقارنتها أبحاديث الدراسة، وأثبت البحث أن معىن 

حلديث الصحيح حبيث ال تصل إىل ردِّّه  احلسن عنده راجع إىل كل شبهة تطرأ على شروط ا
 وتضعيفه. 

 
 احلديث احلسن، البخاري، صحيح البخاري، العلل، التفرد. الكلمات املفتاحية:

 
 



 

 

An analytical study of all the hadiths that Imam Al-Bukhari classified as 

‘fair’ in Al-Tirmidhi’s book ‘Al-ilal Alkabeer’ and included in Sahih Al-

Bukhari 

 

Dr. Mohammad Abdullah Saad Alabdulhadi 
Department Fundamentals of Religion – Faculty sharia and Islamic studies  

Imam Mohammad Ibn Saud Islamic university 
 

 

Abstract:  

This research aims to collect all the hadiths (prophetic tradition) that Imam 

Al-Bukhari classified as ‘fair’ (i.e. Hasan) in Al-Tirmidhi’s book titled ‘Al-ilal 

Alkabeer’ yet included in Sahih Al-Bukhari, and to study them extensively to 

discover his conception of it. The researcher found a total of five Hadiths 

(prophetic traditions) that fit the criteria, then carried out a thorough investigation 

to clarify Al-Bukhari’s understanding of Hadith Al-Hasan in his book, which is 

considered the most authentic book after the Quran. The researcher concluded that 

including those Hadiths in the Sahih does not mean that Al-Bukhari includes Al-

Hasan in the highest levels of authenticity. Moreover, the research proved that the 

meaning of ‘Hasan’ (fair) for him is due to any doubt that arises on the conditions 

of the authentic hadith yet it does not lead to its solid rejection.   

  

key words: Fair Hadith (Al-Hasan), Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Defections 

(Al-ilal), singularity. 
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

 املقدمة: 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت النبيني وإمام املتقني، 

 نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد:
"احلسن" يف    الحفال خيفى على املشتغلني بعلم احلديث صعوبُة فهم اصط 

؛ ذلك أن هذا االصطالح مل يشتهر  وتطبيقاهتم   اد احلديث املتقدمنيقَّ صنيع ن ُ 
كتب االصطالح املتقدمة    بل إنّ يف االستعمال إال عند الرتمذي يف جامعه،  

خلت من ذكر هذا النوع حىت أدخله ابن الصالح يف مقدمته وحاوَل الكشف  
، وما احلديث عندهم إال مقبول ومردود، وصحيح وضعيف، وللصحة  عن معناه

دركات للضعف  أن  املتأخرين    درجات كما  عند  احلسن  مفهوم  استقر    - مث 
  -وحىت حترير احلافظ ابن حجر  ملفهوم احلسن    ابن الصالحتقريب    ابتداًء من

إىل احلسن لذاته ولغريه، وُضبِّط احلسن لذاته يف رواية خفيف الضبط مع بقية 
القابل   اخلفيف  الضعف  من  لغريه كونه  احلسن  يف  واْعُترب  الصحة،  شروط 

يُ   ،(1) لالجنبار احلسن  عن  املفهوم  احلديث   لُ كِّ شْ وهذا  نقاد  حتسينات  على 
ن الناقد حديثاً مث يصفه ابلصحة  اإلشكالويزداد  ،  (2)املتقدمني  ، حينما ُُيَسِّّ

صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب هللا! أعين اإلمام البخاري    يودعهبل  
 

نتائج (  1) احلديث يف كتابه  العسقالين يف حتسني  ابن حجر  الدكتوراه:"منهج  للزايدة: رسالة  ينظر 
  ( وما بعده.1/28األفكار" للباحث )

درسها ابلتفصيل د. خالد الدريس يف رسالته للدكتوراه:"احلديث احلسن لذاته ولغريه" سيما  ( وقد  2)
، وكذلك د. ربيع بن هادي املدخلي يف كتابه:"تقسيم من أصل مخسة جملدات  اجمللدين األولني

والدراسة األوىل   احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف بني واقع احملدثني ومغالطات املتعصبني"
    .انية أسبق زمناً أوعب والث
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 األحاديث اليت حسنها البخاري يف العلل الكبري للرتمذي وأدخلها يف صحيحه دراسة حتليلية 
 د. حممد بن عبد هللا بن سعد العبد اهلادي

أودعها يف  و ن يف العلل الكبري للرتمذي  سْ على مخسة أحاديث ابحلُ   مَ كَ فإنه حَ 
احلسن عنده    احلديثهل  و فماذا قصد البخاري بذلك؟    !(1)كتابه الصحيح

الصحة له مغزى آخر؟  ؟يطلقه على احلديث عايل  أم  البحث  !  هذا سؤال 
  فبيان أن  اليت جييب عنها   مشكلة البحث، وأما  الذي أحاول اجلواب عنه

جملرد إيداعه   -احلسن على األحاديث العالية يف الصحة    دعوى إطالق البخاري
ما نقله الرتمذي يف وحدوده:  ،  غري مسّلمة  -   صحيحهتلك األحاديث يف

، صحيحه  اليت وضعها يفلتلك األحاديث    علله الكبري عن البخاري من حتسنين 
 : تنتظم يف أمور  تهأمهيو 
من أئمة احلديث عندما يطلق التحسني    كبرين   نهج إمامن ملالبحث    معاجلة  .1

األحاديث،   ي ُ   وهوعلى  عصر  بُ رِّ قَ بدوره  يف  االصطالح  هذا  لتحديد  نا 
 حتديداً.  -الذي أشهر احلسن   -التدوين وعصر ما قبل الرتمذي 

 ه، وأناألحاديث تلك  الدراسة املعىن الذي من أجله حّسن البخاري    تربز .2
يطلق احلسن على عايل    هعمن ظنّ انقدح عند البخاري خيتلف    بن بَ لسَ   كان

 الصحة. 
القرآن   .3 بعد  تعلق أبصح كتاب  له  البخاري    -املوضوع  وفهم    -صحيح 

.  منهج البخاري يف كتابه ال خيفى على ذي ُلبّن
سوى ما كتبه د.   هذه األحاديث دراسة مفصلة   س  ر  د    ن  ومل أقف على م  

"احلديث احلسن    الدريس يف رسالة الدكتوراه املطبوعة بعنوان:  بن منصور  خالد
 

( وما بعده، 1/426"احلديث احلسن لذاته ولغريه" )  كذا عّدها الدكتور خالد الدريس يف كتابه:(  1)
   وتتبعت ذلك بواسطة برانمج املكتبة الشاملة فلم أقف على غريها.



 

 
81 
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(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

لذاته ولغريه" ضمن جمموعة كبرية من حتسينات نقاد احلديث من جهة، وضمن  
حتسينات البخاري العديدة لألحاديث اليت يف الصحيح وخارج الصحيح من 

  -   اسرْتَوحَ   خمتصرةعلى حبث أحاديث الدراسة فجاءت    رَ أث َّ جهة أخرى، مما  
غالبها  الصحيح    -  يف  يف  رواها  البخاري  من    لتكونَ إىل كون  أبن  النتيجة 

كون احلديث يف الدرجات العليا من الصحة! وهذا ما    هإطالقات احلسن عند
 .بعد دراسة األحاديث دراسة تفصيلية إبذن هللاُياول البحث مناقشته  
إىل التوسع يف ختريج األحاديث ومجع   يرميفهو حتليلي  وأما منهج البحث  

 . مواضع اإلشكال فيها ودراستها
 البحث إىل:  دفويه 
 .ظاهر السند الصحيحاستنباط أسباب التحسني الكامنة خلف  . 1
 .كيفية إخراج البخاري هلا يف الصحيح   . 2

 ، وبيانه: ، وخامتةي متهيد، ومبحثمقدمة، و  وخطة البحث جاءت يف
وأمهيته،   البحث، ومشكلته، وحدوده،  موضوع  على:  واشتملت  املقدمة 

 ، والدراسات السابقة، ومنهج البحث. وهدفه
 التمهيد وفيه: األقوال النظرية يف معىن احلديث احلسن عند البخاري.

يف   وأودعها  حسنها  اليت  لألحاديث  التطبيقية  الدراسة  األول:  املبحث 
 الصحيح، وفيه مخسة مطالب:

: حديث سهل بن أيب حثمة رضي هللا عنه يف صالة اخلوف، لب األول املط 
 وفيه فرعان:

 الفرع األول: ختريج احلديث ودراسته.
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 األحاديث اليت حسنها البخاري يف العلل الكبري للرتمذي وأدخلها يف صحيحه دراسة حتليلية 
 د. حممد بن عبد هللا بن سعد العبد اهلادي

 الفرع الثاين: حتليل موقف البخاري.
عليه   النيب  قراءة  عنه يف  أمّية رضي هللا  بن  يعلى  الثاين: حديث  املطلب 

 الصالة والسالم على املنرب، وفيه فرعان:
 األول: ختريج احلديث ودراسته.الفرع 

 الفرع الثاين: حتليل موقف البخاري.
املطلب الثالث: حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما يف دفن قتلى  

 أحد، وفيه فرعان:
 الفرع األول: ختريج احلديث ودراسته.
 الفرع الثاين: حتليل موقف البخاري.

عنه يف صالة النيب عليه الصالة  املطلب الرابع: حديث أيب هريرة رضي هللا  
 والسالم على قرب الرجل الذي كان يقم املسجد، وفيه فرعان:

 الفرع األول: ختريج احلديث ودراسته.
 الفرع الثاين: حتليل موقف البخاري.

 املطلب اخلامس: حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه يف حدِّ اخلمر، وفيه فرعان: 
 سته.الفرع األول: ختريج احلديث ودرا

 الفرع الثاين: حتليل موقف البخاري.
 املبحث الثاين: كيفية إخراج البخاري لألحاديث اليت حسنها وأدخلها يف صحيحه. 

 وذكرت فيها أهم النتائج.اخلامتة: 
وأسأل هللا تعاىل أن يوفقين إىل الصواب، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وصلى  

 أمجعني.هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
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(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

 احلسن عند البخاري: معىن يف الواردة  األقوال التمهيد: 
 - غالب املتكلمني عن مفهوم احلسن ال خيصون األحاديث اليت حسنها  

بل ينظرون لتحسيناته بشكل عام، واألقوال    ابلتفسري،  -وأوردها يف صحيحه  
 : أربعةيف ذلك 

بنوعيه  القول األول:   وهو    - ريه  لذاته ولغ  -مراده احلسن االصطالحي 
، بل قرر بكل وضوح أبن البخاري أخذ  هتِّ كَ يف نُ   ظاهر تقرير احلافظ ابن حجر

االصطالحي    -احلسن   البخاري   -مبعناه  وعن  املديين  بن  علي  عن شيخه 
، وبناه على مثالني من حتسينات البخاري (1)أخذه الرتمذي وأشهره يف اجلامع

لغريه،   لذاته، واثنيهما على سلك احلسن  وواقع  أحدمها على سلك احلسن 
 من وجهي:  احلال مشكل على هذا القول

د   :األول   - يف حتسينات البخاري ما هو من أفراد الثقات    -عملياً    -ُوجِّ
  إذ هو  -أخرين  فهذا حكمه الصحة عند املت  -كاحلديث الثاين من الدراسة  

 .وال ينطبق عليه احلسن لذاته وال لغريه - من غرائب الصحيح
الشافعي الثاين:   "مراد  أن  من  حجر  ابن  شيخه  عن  البقاعي  نقله  ما 

والبخاري ابحلسن: الصحيح، ال أن احلسن عندمها نوع برأسه، بل للصحيح  
يف حتسينات    املستقل  وهذا النقل يعارض فكرة االصطالح،  (2)عندهم امسان" 

 بال متايز للحسن عن  نْي احلسن والصحيح متداخل   لَ عَ جَ   إذالبخاري من وجه،  
أن احلسن والصحيح متداخالن على وجه التطابق حبيث    لُ مِّ ُيتَ   وهذاالصحيح،  

 
   (.266 - 1/326( ينظر: النكت على ابن الصالح البن حجر )1)
  (.  1/77(  ما بني عالمة التنصيص حبروفه من النكت الوفية للبقاعي )2)
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 األحاديث اليت حسنها البخاري يف العلل الكبري للرتمذي وأدخلها يف صحيحه دراسة حتليلية 
 د. حممد بن عبد هللا بن سعد العبد اهلادي

  لُ مِّ وُيتَ ،  أدانها وهو القول الثاين يف املسألة كما سيأيت  إىليشمل أعلى الصحة  
زمن    يف  على أن يكون احلسن آخر مراتب "الصحيح عند املتقدمني"  تداخلهما

عدم استقرار االصطالح، وهذا االحتمال منسجم مع القول األول لكن يشكل  
فظ عليه أن الشافعي مقرون ابلبخاري يف نقل البقاعي السابق، وقد قرر احلا

!  ى صحتهابن حجر يف نكته أن الشافعي يطلق احلسن على ما هو متفق عل 
 فاهلل أعلم مبعىن هذا النقل من البقاعي. 

الثاين:  هو  القول  حكم ":مراده  يف  هو  الذي  الثابت  احملفوظ  احلديث 
يف ثبوته    ك  شَ "، وأن احلسن عنده يطلق على:"حديث صحيح ال يُ الصحيح

عدة  ومن   النوع  صحيحههذا  يف  أخرجها  وقد  حسنها  "، كما  أحاديث 
أو من   ،جهة راويه املتكلم فيهمن  إما    فيه بعض النظر   على حديث  يطلق:"

جهة اتصال سنده لعدم ثبوت اللقاء بني بعض رواته، ولكنه مل ُيسن أحاديث  
هذا النوع إال إذا أتكد أنه من صحيح حديث أولئك الرواة أبن ال يكون املنت  

، ويكون له شاهد صحيح  وجد خمالفة يف السند وال تفرد غري حمتملمنكراً وال ت
منصور   بن  خالد  الدكتور  رأي  وهذا  آخر"  وجه  من  األعم  الغالب  يف 

  -  عند البخاري  -احلسن    أبن األول    على  القولويزيد هذا  ،  (1) الدريس
يف أدىن  الذي  املقبول  احلديث  إىل  وينتهي  أعلى درجات الصحة    منيبدأ  

لغريه حينئذ  الدرجات كاحلسن  احلسن  معىن  ليصبح  املقبول"  ،  :"احلديث 

 
( وما  688-2/686"احلديث احلسن لذاته ولغريه" )  قرره يف رسالة الدكتوراه املطبوعة بعنوان:(   1)

  بني عالمات التنصيص فبحروفه.
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ُد مَ أوسع من الذي قبله، ومعتَ   ذا القولفهكان القبول يف أعاله أو أدانه،    سواء  
 أمران:  -يف حد احلسن  "عايل الصحةيف إدخال " -الدكتور 

البخاري    األول: حسنها  اليت  الصحيح   مثاألحاديُث  يف  وهو    ،خرجها 
 .استدالل ال خيلو من مؤاخذة ستكشفه هذه الدراسة حبول هللا

السابق    -  الثاين: من  درجة  أدىن  ظاهر    بعضُ   -وهو  اليت  األحاديث 
البخاري صحيح  خارج  الصحة  فهذه  إسنادها  البخاري   استنبط،  أن  منها 

بشكل عام، وهي ستة أحاديث،   "حسن "حديث ما يقول فيه    أحياانً   يصحح
على    ة تطرأ عليها ُتْضعُِّف قوهتا، فاثنان منها اشتمالهلكنها ال ختلو من شب 

الدراسة،  (9،  6)  اختالف غري مؤثر ومها احلديثان   اشتمال على واثنان    من 
، وحديث مشكل  (22،  10شبهة طرأت على اتصال اإلسناد ومها احلديثان )

 يرىعلي بن أيب طالب  الذي يفيد أن  (  13مع حديث آخر وهو احلديث )
، وقد أخرج البخاري  جلدة  (40)لنيب عليه الصالة والسالم حد يف اخلمر  أن ا
القول عن    عكسما يفيد    (6778)ح/  صحيحه  كتاب احلدود من  يف هذا 

، أي: أّن النيب عليه الصالة والسالم مل ُيّد  بن أيب طالب رضي هللا عنهعلي  
( وهو حباجة إلمعان النظر أكثر؛  7شيئاً يف اخلمر! فلم يبق سوى احلديث ) 

من عينة الدراسة لدى الدكتور خالد    (1)(33( حديثاً من أصل )32ذلك أن )
غالبها فيها بعض    الصحة"، بل  علويف التحسني غري "   تفيد أن للبخاري مغزىً 

 النظر من جهة راويه أو اتصال السند وحنو ذلك. 
 

( 6أعلى درجات الصحة و)( يف  5املقصود بعد الدراسة الفاحصة هلا وإال فإن الدكتور يرى )(   1)
      صحيحة والباقي تتفاوت يف درجات القبول.
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وللدكتور عذره يف ذلك؛ ألنه اعتمد على تصور املتأخرين ألقسام احلديث 
إىل صحيح وضعيف وحسن فنَ زََّل كل إسنادن على ما يوافقه من ضوابط تلك  

الثالثة، ولو حاول أن يفهم تصرف كل إمام   القيود  األقسام  بعيداً عن تلك 
 املتأخرة لرمبا الح له أُُفٌق جديد.

 -أشار إىل هذا األفق اجلديد يف التحسني تنظرياً وتطبيقاً  وأّول من رأيته  
احلافُظ ابن حجر يف خترجيه   -من غري أن ينسبه لواحد من األئمة املتقدمني  

بهة شُ   أن أيَّ   :، وحاصله(1)لكتاب األذكار للنووي املسمى ب :"نتائج األفكار"
  يث ورّده اطراح احلدال تقوى على  حبيث    -اخلمسة  تطرأ على شروط الصحة  

ُب حتسيَنه، وهو القول اآليت يف املسألة. -  توجِّ
مراده كل معارضة لشروط احلديث الصحيح ال تصل إىل   :الثالث القول  

تورث الشبهة يف نفس الناقد، فال يقتصر احلسن على خفة الضبط و د  الرَّ   دِّ حَ 
العدالة، والضبط، واتصال السند، وانتفاء الشذوذ والعلة، وهذا رأي   يشمل بل  

ابن الصالح:" قَ   بن عبد هللا   الدكتور إبراهيم ابن    رَ صَ الالحم إذ يقول متعقباً 
الصالح نزول احلديث من الصحيح لذاته إىل احلسن لذاته على الشرط الثاين  

  ل  لى ذلك جُ من شروط احلديث الصحيح وهو شرط خفة الضبط، واتبعه ع
عّرف احلسن لذاته ممن ألف يف املصطلح، ومنهم ابن حجر ... والذي   نْ مَ 

وهي اتصال اإلسناد وخلوه من الشذوذ    -يظهر يل أن الثالثة الشروط األخرية  
إىل احلسن؛ ذلك أن احلكم    هلا مدخل يف نزول اإلسناد عن الصحة  -والعلة  

 
( ينظر تفصيله يف رسالة الدكتوراه:"منهج احلافظ ابن حجر يف حتسني األحاديث يف كتابه نتائج 1)

  " للباحث.  دراسة حتليلية األفكار
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ردد، فالدالئل فيه متعارضة، والعلماء  بثبوت مساع الراوي ممن فوقه قد يكون فيه ت
خمتلفون فيه، ومع ترجيح ثبوت السماع ال يكون هذا كثبوت السماع املتحقق  
درجة  على  ليس  السماع  بثبوت  فاحلكم  هذا  وعلى  فيه،  اختالف  ال  الذي 

ال خيتلف    -لتعارض القرائن وقوة االختالف فيه    -واحدة، وبعض درجاته  
الراوي، بل رمبا زاد عليه، وهكذا يقال يف  أتثريه يف اإلسناد عن خفة   ضبط 

أن  إال  الناقد  نظر  يف  انتفائهما  ومع  إسناد  على  يوردان  قد  والعلة،  الشذوذ 
، فال يكون يف درجة مامل يورد عليه شيء من عليهاإلسناد يبقى متأثراً مبا أورد  

أصاًل"   تعريفات  ويضيفذلك  وبعده  الصالح  ابن  قبل  األئمة  :"ولبعض 
احلسن خيتارها بعض الباحثني لعدم اقتصارها يف النزول على ضبط  للحديث  

الراوي فمن ذلك تعريف ابن اجلوزي:)احلديث الذي فيه ضعف حمتمل، ويصلح  
به( درجة للعمل  يبلغ  ومل  الضعيف،  درجة  عن  ارتقى  الذهيب:)ما  وتعريف   ،

واخلالصة أن الناظر يف تطبيق شروط احلديث الصحيح على   (1) الصحة(
اإلسناد قد حيكم عليه بتوافر الشروط ولكن يرى قوة أتثري الرتدد يف وجود  
شرط االتصال، أو انتفاء الشذوذ والعلة، فينزل عن الصحيح إىل احلسن 

الدكتور على ابن الصالح له    وما حلظه  (2) "كما يفعل يف خفة ضبط الراوي
سلف استدركه  ،فيه  الزركشي  بدر  فقد  الصالح   ه (794)  الدين  ابن  على 

إما أبن يكون فيه مستور    -فقال:"ما اختاره من احنصار احلسن يف قسمني:  
  غريُ   -  يقوى بورود متنه مبتابعة أو شاهد، وإما أبن يشتمل على قاصر الضبط

 
  (.26)ص:(، واملوقظة للذهيب 1/14( ينظر: املوضوعات البن اجلوزي )1)
  (. 168 - 166( شرح نزهة النظر للدكتور إبراهيم الالحم )ص:2)
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وعّده    -جيد ... واألوفق لضبطه: أن ما اشتمل على ُمَضعَّفن إما بضعف واهن  
فهو احلسن، حىت أطلقوه    - مقابله  ترجح    - ، أو معترب  -بعضهم صحيحاً  

القول هو األقرب لتفسري ،  (1)فيما ُجرح وُعدل وُوقِّف ورُفِّع وحنوه" وهذا 
 . أدخلها يف الصحيح  ث صنيع البخاري يف األحاديث اليت حسنها 

أنّ  سبق  ما  احملتمل"  وحاصل  و   "الضعف  الصحة،  شروط  إىل   أفاد يعود 
الدكتور إبراهيم ثالثة سوى خفة الضبط ليكون اجملموع أربعة، وميكن أن يضاف  

 بعموم  َد يف اجلهالة والعدالة، وعبارة الزركشي تُ ُردِّّ ما  القيد اخلامس"العدالة" مىت  
وتعديالً الختالف  ا ذلك،   جرحاً  )  تفيد  امليَّانشي  لذلك  583وأشار  ه ( 

واشت خمرجه  عرف  ما  فهو  احلسن  فإنه ُيسن  بقوله:"وأما  ابلرواية،  رجاله  هر 
 وهللا أعلم.  (2) "وإن اخُتلِّف  يف كمال حفظ رواته وعدالتهماالحتجاج به، 

مراده احُلْسن اللغوي املتعلق ابلسند أو ابملنت، فاحلسن يطلقه  القول الرابع:  
والغريب سواًء كان   والفرد  والضعيف  الصحيح  الثقات  على  األئمة  أفراد  من 

وهو رأي    ،أو شديدي الضعف  ،الضعفاءأو متوسطي الرواة، أو    ،الصحيحة
ربيع هادي  الدكتور  الثالثة  ،  (3) املدخلي  بن  األقوال  عن  ينفرد  القول  وهذا 

 
  (.1/315النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي ) (1)
( ينظر: "ماال يسع احملدث جهله" ضمن مخس رسائل يف علوم احلديث حتقيق عبد الفتاح أبو غدة 2)

  (. 271)ص:
: تقسيم احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف بني واقع احملدثني ومغالطات املتعصبني كتابه  ( ينظر3)

  وما بعده(. 30)ص: 
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الضعيف السابقة   املنجرب   إبدخال  عند    ،غري  احلسن  مراد  يف  واملنكر 
 .البخاري

متفقة على أن احلسن عند البخاري ال خيرج   األقوال السابقة أن    امللحوظو 
تعّصب حلمل    نْ ابلرد على مَ   ربيع متأثرٌ   والدكتورعن حيز احلديث املقبول،  

على احلسن االصطالحي عند    -ومنهم البخاري    -حتسينات نقاد احلديث  
مل ميعن النظر يف فهم حتسني البخاري  املتأخرين، وقد أجاد يف بيان خطئهم لكنه  

، فَحَمل كثرياً من سياقات كالم البخاري على املعىن  ودبعيداً عن سجال الرد
   -  اللغوي

ُ
السياق ظاهراً يف أن البخاري أراد احلكم    مع كون  -رة  كَ نْ كالغرابة امل

احلديث  بهو   !(1) ابلقبول  على  استدل  ما  املناكري  أقوى  دخول  حتسنُي  يف   :
الذي و يوسف بن ميمون الصّباغ    الذي مساه الرتمذي  البخاري حلديث أيب خزمية

قال فيه البخاري:"منكر احلديث جداً"، وقد انقشه الدكتور خالد الدريس أبن  
بن مرداس الذي مل يذكر البخاري   بن مرداس أو صالُ   نصرُ أبيب خزمية هو    املعينَّ 

انتقده و   ،(2) -  ن حديثه يف العلل الكبريوحسَّ   -  فيه جرحاً وال تعدياًل يف التاريخ
احلسن النكارة يف حد  أي نصّ  يف  بقوله:"فالبخاري    يف دخول  له  يوجد  مل 

بل وال غريه من أئمة النقد، ال أعرف   النكارة،أراد    التحسي يفهم منه أنه
 

ينظر قول البخاري عن حديث عثمان بن عفان رضي هللا عنه يف ختليل اللحية يف العلل الكبري (   1)
(:"أصح شيء عندي يف التخليل حديث عثمان" فيعرتض الرتمذي بقوله:"إهنم  1/114-115)

يتكلمون يف هذا احلديث" فقال البخاري:"هو حسن"، وقد محله الدكتور ربيع على املعىن اللغوي 
      (.544/ 2: احلسن لذاته ولغريه خلالد الدريس )ظرينلسياق، للزايدة: رغم وضوح ا

( 491  –  1/482(، واحلسن لذاته ولغريه للدريس )40ينظر: تقسيم احلديث للدكتور ربيع )ص:  (2)
    فقد أجاد وأفاد. بطوله 
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، ويزيد األمر وضوحاً  (1) نون احلديث املنكر عندهم"سِّّ من خالل تتبعي أهنم ُيَُ 
"؛ قال  إن كان حمفوظا    ،هو حديث حسن:"بقوله  جواُب البخاري للرتمذي مرةً 

:"وتضمن هذا النص فائدة مهمة، وهي أن احلديث عند البخاري ال الدريس
إذا كان حمفوظاً" إال  نعلم أن  :قال  يف موضع آخرو   ،يكون حسناً  "ومن هنا 

، وهو استدراك (2)البخاري ال ميكن أن ُيسن حديثاً ال يكون حمفوظاً عنده"
 . قوي

أما األمثلة اليت فهم منها الدكتور ربيع دخول الصحيح يف مفهوم احلسن  
 الدريس وسبق الكالم عليها.الدكتور  هي ذاهتا األمثلة اليت استدل هبا ف

حترير كامل مفهوم احلسن عند البخاري    -يف هذا البحث    -  وليس الغرض 
األحاديث،   على  يطلقها  معىن    بلعندما  حتديد  البحث  إطالقه  مقصود 

، واألرجح أن مراده فيها القول الثالث  ه الصحيحكتابِّ   احلُسن على أحاديث
فلي التطبيقية اآلتية،  الدراسة  س احلسن هاهنا رواية خفيف  كما توضحه 

الصحيح    وإمنا،  عايل الصحة  أيضا    احلسن ليس  و الضبط وال احلسن لغريه،  
يف    املقبول الذي احتفت به شبهُة اختالف  على الراوي أو الذي فيه تفرد  

الناقد جتعله ال يطمئن كما لو كان   طبقة انزلة مما يورث الشك يف نفس 
 خاليا  عنها.

  

 
  (.   2/629( احلسن لذاته ولغريه )1)
   .(691 -  2/689) (2/666(، واحلديث احلسن لذاته ولغريه )2/680ينظر: العلل الكبري ) (2)
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وأودعها  البخاري  : الدراسة التطبيقية لألحاديث اليت حسنها  األولاملبحث  
 يف الصحيح، وفيه مخسة مطالب: 

األول يف صالة  :  املطلب  عنه  رضي هللا  حثمة  أيب  بن  سهل  حديث 
 اخلوف:

ط: محزة ديب /303  -  1/301ما يف ترتيب العلل الكبري )قال الرتمذي ك 
قلت: أي الرواايت يف صالة اخلوف أصح؟ فقال:   سألت حممداً مصطفى(:"

وإمنا هو على قدر اخلوف إال    ،يستعمل  وكل    ،الرواايت عندي صحيح  كل  
وحديث سهل بن أيب  ،  حديث جماهد عن أيب عياش الزرقي فإين أراه مرسالً 

 رفعه شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم   وهو مرفوعٌ   ،حثمة هو حديث حسن
... ." 

 نص احلديث: 
البخاري )ح/  قال  الصحيح  بن    : ( 4131يف  حدثنا ُيىي  مسدد  حدثنا 

سعيد القطان عن ُيىي بن سعيد األنصاري عن القاسم بن حممد عن صال بن  
قال:))يقوم اإلمام مستقبل   رضي هللا عنهعن سهل بن أيب حثمة  خّوات  

قِّ  من  وطائفة  معه،  منهم  وطائفة  العدو،    لِّ ب  القبلة،  إىل  وجوههم  العدو، 
ريكعون ألنفسهم ركعة، ويسجدون  فيصلي ابلذين معه ركعة، ث يقومون ف 

سجدتي يف مكاهنم، ث يذهب هؤالء إىل مقام أولئك، فريكع هبم ركعة، فله  
 ثنتان، ث يركعون ويسجدون سجدتي((.
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حدثنا مسدد: حدثنا ُيىي عن شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه  
صلى هللا  عن النيب رضي هللا عنه  عن صال بن خّوات عن سهل بن أيب حثمة  

 . عليه وسلم
حدثين حممد بن عبيد هللا قال: حدثين ابن أيب حازم عن ُيىي مسع القاسم 

 أخربين صال بن خّوات عن سهل حدثه قوله.
 : ودراسته ختريج احلديث  ول:الفرع األ

مدار احلديث على القاسم بن حممد بن أيب بكر، ورواه عنه ثالثة: حيىي بن  
 ري،م  سعيد األنصاري، وابنه عبد الرمحن بن القاسم، وعبيد هللا بن عمر العُ 

 وبيانه: ،ويف سياق إسناده واختلف عن القاسم رفعا  ووقفا  
الطريق األوىل: طريق حيىي بن سعيد األنصاري عن القاسم بن حممد عن 

، ورواه عن  موقوفا    رضي هللا عنه بهصاحل بن خوات عن سهل بن أيب حثمة  
 :ابلوقف حيىي بن سعيد األنصاري

البيهقي يف "سننه و   البخاري كما أعاله،  أخرجه. حيىي بن سعيد القطان:  1
 ،(1) بن مسرهد مسدد من طريق ( 3/253) الكبري"

 
( قال: حدثنا معاذ بن املثىن حدثنا مسدد حدثنا  6/101/5631أخرج الطرباين يف "الكبري" )(  1)

ُيىي عن شعبة عن ُيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن صال بن خوات عن سهل بن أيب  
فزاد شعبة بني ُيىي القطان وُيىي بن سعيد األنصاري، وخالف معاُذ بن املثىن البخاريَّ يف حثمة،  

الرواية عن مسدد، كما خالف البقية أيضاً فقد رووه عن القطان عن ُيىي األنصاري مباشرة بال 
 واسطة، أما املنت فال خالف فيه. 
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  (،565والرتمذي )ح/   (،1259ابن ماجه )ح/ (، و 1563الدارمي )ح/ و 
البيهقي يف "سننه و   ،(1356، وابن خزمية )ح/(7/429ابن جرير يف التفسري )و 

 حممد بن بشار، بندار من طريق (1)(3/253الكبري" )
 عن عمرو بن علي الفاّلس، ( 1554والنسائي يف اجملتىب )ح/

من طريق عبد الرمحن بن حممد (  2422وأبو عوانة يف مستخرجه )ح/
 البصري، 

 .عن حيىي القطان به(  ، وعبد الرمحن، والفاّلسندار)مسدد، وبُ   أربعتهم
أنس:  2 بن  مالك  "املوطأ"أخرجه  .  الليثي  يف  ،  ( 504/ح)  رواية ُيىي 

(، ويف مسند املوطأ أليب القاسم عبد الرمحن  195ورواية ُسويد احلداثين )ح/
)ح/ طريقه    -  (807اجلوهري  )ومن  و (15711ح/أمحد  داود  ،  أبو 

  (1358ح/ابن خزمية )، و (240ح/ابن اجلارود يف "املنتقى" )، و ( 1239ح/)
)وعنه    - حبان  و -  (2885ح/ابن  اآلاثر" ،  معاين  "شرح  يف  الطحاوي 
 . (3/254البيهقي يف "سننه الكبري" )، و ( 1/313)

الثوري:3 سفيان  "مصنفه"أخرجه    .  يف  الرزاق  ،  (4247ح/)  عبد 
)  والطحاوي يف اآلاثر"  معاين  الكبري" ،  (313/ 1"شرح  "سننه  والبيهقي يف 

   .من طريق سفيان الثوري (6713، ويف معرفة السنن واآلاثر )ح/ ( 3/254)
احلجاج:4 بن  شعبة  )أخرجه    .  ابن  و ،  (15711،  15710ح/أمحد 

ابن حبان  عنه  و   -  (1358ح/وابن خزمية )  ،(240ح/اجلارود يف "املنتقى" )

 
 سقط من املطبوع ُيىي بن سعيد القطان. ( 1)



 

 
94 
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 د. حممد بن عبد هللا بن سعد العبد اهلادي

  من طريق ،  (4219ح/والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" ) ،  -  (2885)
 .شعبة

( برقم: 414/    5ابن أيب شيبة يف "مصنفه" ) أخرجه  . يزيد بن هارون:  5
 .يزيد بن هارون من طريق   (7/428التفسري )، وابن جرير يف (8379)

عن أخرجه البخاري يف الصحيح كما مر  . عبد العزيز بن أيب حازم:  6
 حممد بن عبيد هللا املديين عن ابن أيب حازم به. 

الثقفي:  7 اجمليد  عبد  بن  الوهاب  عبد  تفسريه .  يف  جرير  ابن  رواه 
(7/428) (1). 

، وابن أيب حازم  ،والثوري، وشعبة، ويزيد  مالك،و   ،حيىي القطان )   سبعتهم
 ( عن حيىي بن سعيد به. وعبد الوهاب 

:"وحديث القاسم -   (1/259كما يف رواية حيىي الليثي )   -قال مالك  
 بن حممد عن صال بن خّوات أحب  مامسعت إيّل يف صالة اخلوف".

الرتمذي: صحيح"قال  حسن  حديث  سعيد   ،هذا  بن  ُيىي  يرفعه  مل 
سعيد  بن  ُيىي  أصحاب  روى  وهكذا  حممد،  بن  القاسم  عن  األنصاري، 

 ".، ورفعه شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم بن حممداألنصاري موقوفاً 
للطائفة األخرى   اإلماممل يبني كيفية انتظار    القطان   بن سعيد  حيىي لفظ  و 
 -  وسلم لنفسه  ،صلى بكل طائفة ركعة  هأم واقفاً؟ لكنه أفاد أبن  جالساً أكان  

 
( أن حرب الكرماين رواه عن ابن راهويه عن الثقفي عن 6/39جب يف فتح الباري )ذكر ابن ر (  1)

 ُيىي األنصاري وقال:"من السنة"، قال ابن رجب:"وهذا أيضاً رفع له، وهو غريب عن األنصاري".



 

 
95 

 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

يظهر ركعة  -(1) فيما  لنفسها  طائفة  ما  وقضت كل  يف    إال  عوانة  أبو  رواه 
املستخرج فقد مجع رواية القطان ومالك يف سياق واحد، ومتنها كمنت مالك  

يوضحوا  ألن غالب الرواة عن القطان مل    ؛الكوال أظن اللفظ إال مل،  يف املوطأ
 .التفاصيل

 ولفظ مالك فيه تفصيل: 
رواايف املوطأأما  مالك    ت  الليثي،  روايةفاتفقت  عن  سويد  و   حيىي 

وابن  ،  -  وسنن أيب داود،  كما يف مسند املوطأ للجوهري  -  احلداثين، والقعنيب 
كما عند البيهقي يف   - وحيىي بن ُبكري  ،  -كما يف شرح معاين اآلاثر  -وهب  

صلى ابلطائفة األوىل ركعة مث ثبت قائماً، وأمتت  اإلمام    أن  على   -السنن الكبري  
ركعة، فسلم    اإلماملنفسها ركعة وانصرفت، وجاءت الطائفة األخرى فصلت مع  

، ومل  لنفسها  الركعة األخرى  الطائفة الثانية، وقضت  لنفسه ومل ينتظرهم  اإلمام
 .(2) حيكِّ الدارقطين خالفا  يف رواايت املوطأ

وابن    كما عند أمحد، وابن اجلارود،  -مع شعبة  وأما رواية مالك املقرونة  
ثبت جالساً،  فتفيد    -  خزمية، وابن حبان أنه صلى ابلطائفة األوىل ركعة مث 

 
أنه انتظر الطائفة الثانية حىت سلم هبم، وظاهر صنيع البخاري أنه يراه    - على بُعد    - وُيتمل    (  1)

وأحال لفظه على لفظ الوجه   -اآليت    -نفسه؛ ألن روى من طريق القطان الوجه الثاين  سّلم ل
الصالة والسالم سلم  أنه عليه  الثاين  الوجه  القطان من  األول وقال:"مثله"، واملشهور يف رواية 

 لنفسه، وانظر تفاصيل ذلك عند الكالم على الطريق الثانية.
الرواة  (  2) اتفاق  وذكر  املوطأ  للدارقطين   أحاديث  ونقصاهنم  وزايدهتم  فيه  واختالفهم  مالك  عن 

( مع مالحظة أن رواية ُيىي الليثي، وسويد احلداثين مل يشر إليها الدارقطين يف كل 206)ص:
 (.31كالم احملقق هشام بن علي )ص:  ينظرالكتاب، لزاماً 
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مع   فصلت  األخرى  الطائفة  وجاءت  وانصرفت،  ركعة  لنفسها    اإلمام وأمتت 
   ركعة، وانتظرهم جالساً حىت يقضوا ركعة مث سّلم هبم.

فيصلي هبؤالء عنه قال:"  عبد الرزاقرواية  ف  فيه اختالف:  لفظ الثوري و 
ركعة، فإذا صلى هبم ركعة قاموا مكاهنم، واإلمام قائم فقضوا ركعة، مث ذهبوا إىل 

"  فقضوا ركعةمصاف أولئك، وجاء أولئك فصلى هبم ركعة، مث قاموا مكاهنم،  
لنفسه أم سلم ابلطائفة األخرى   اإلمامففيها االنتظار قائماً ومل توضح هل سلم  

وإن كان الظاهر أنه سلم لنفسه، وهذا الظاهر وقع مصرحاً به عند الطحاوي 
 . شيرَ بن إمساعيل القُ  ل من طريق مؤمَّ  - يف شرح معاين اآلاثر -

: احلسُي بن  -  الرواية عن الثوري يف    -ال   وخالف عبد  الرزاق، ومؤمّ 
فذكر حنومها   -  (1)عند البيهقي يف السنن الكبري  -  داين األصبهايناهلم    حفص

 انتظر الطائفة األخرى حىت تقضي مث سلم هبم! اإلمامإال أنه أثبت أن 
 فيه تفاوت: شعبة  لفظ و 

أمحد،   عندكما    -  عن حيىي بن سعيد األنصاري  مبالك  ةاملقرون  فالرواية
صلى ابلطائفة األوىل ركعة كاملة مث  اإلمام  أن    افيه  -وابن اجلارود، وابن خزمية  

ظل جالساً حىت قضت ركعة أخرى، وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه الركعة  
 .مث انتظرهم جالساً حىت قضوا ركعتهم وسلم هبم  األخرى

من رواية حيىي    وقرن إسنادي  شعبة  -ولفظ الطحاوي من طريق شعبة  
 اإلمامفيه أن    -  بن سعيد األنصاري ومن رواية عبد الرمحن بن القاسم اآلتية

 
ج لألخري من رواية ُيىي نص البيهقي يف موضعه السنن الكبري على خمالفة الثوري ملالك، وقد أخر (  1)

 (. 5/16بن بكري، ومل ينقل شيئاً حول اخلالف عن الثوري، وانظر معرفة السنن واآلاثر له )
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مث جاءت الثانية فصلوا معه    ظل واقفاً حىت أمتت الطائفة األوىل الركعة األخرى
 ! قضوا األخرى مث سلم هبمركعة و 

صلى ابلطائفة األوىل ركعة مث ثبت   أبن اإلمام  يفيدولفظ يزيد بن هارون  
فصلت   األخرى  الطائفة  وانصرفت، وجاءت  ركعة  لنفسها  وأمتت  مع قائماً، 

 ركعة، فسلم لنفسه ومل ينتظرهم، وقضت الطائفة الثانية الركعة األخرى.  اإلمام
لكن نص على أنه  ولفظ عبد العزيز بن أيب حازم مل يسق البخاري لفظه  

 موقوف.
قضت و   لنفسه  قائما ، وسّلم  اإلمام  راولفظ عبد الوهاب الثقفي أفاد انتظ 

 لنفسها. كل طائفة
سّلم لنفسه    اإلمام أنّ   يف هذه الطريق   من األلفاظ  واخلالصة: أن الصحيح 

 . ، وأن انتظار اإلمام للطائفة الثانية قائما  وقضت كل طائفة ركعة ث انصرفت
يف   -ُيىي بن سعيد القطان، ومالك  :  يهام لنفسه فاتفق علفأما كونه سلّ 

، ويزيد بن هارون، وعبد  (1)الراجحوالثوري يف  ،  -سائر رواايت املوطأ عنه  

 
واتبعه مؤّمل بن إمساعيل    -وهو إمام ثقة حافظ مشهور    -رواها كذلك عبد الرزاق الصنعاين    (  1)

 األصفهاين وهو داين، وخالفهما احلسني بن حفص اهلمْ -وهو صدوق سيء احلفظ    -القرشي  
 (. 1319(، )7029صدوق، َر: التقريب )
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الثانية ابلطائفة  سلم  أنه  فذكر  شعبة  إال  خيالف  ومل  الثقفي،  ، (1) الوهاب 
 . والصواب مع اجلماعة، وهللا أعلم

مالك، والثوري، ويزيد  عليها:    وأما كونه انتظر الطائفة الثانية واقفا  فاتفق
فلم تفصح أكان جالساً    مبهمة  رواية القطانو بن هارون، وعبد الوهاب الثقفي،  

واقفاً  رواية شعبة؟أم  واقفاً،    :، واضطربت  ومرة  االنتظار جالساً  فمرة ذكرت 
 . والصواب مع األكثر وفيهم الثقات

وأما رواية ُيىي بن سعيد، عن القاسم ":عقب إخراجه  أبو داود   لذا قال
و رواية  حنو رواية يزيد بن رومان إال أنه خالفه يف السالم، ورواية عبيد هللا حن 

 .(2) "ُيىي بن سعيد، قال: قال: ويثبت قائماً 
الطريق الثانية: طريق عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن حممد عن  

وانفرد  ،  مرفوعا    رضي هللا عنه بهصاحل بن خوات عن سهل بن أيب حثمة  
 : ، وبيانهعن عبد الرمحن بن القاسم  شعبة بن احلجاج ابلرواية

)ح/ والدارمي  مر،  البخاري كما  حديثه  ماجه 1563أخرج  وابن   ،)
)ح/و (،  1259)ح/ اجملتىب  يف  تفسريه  1537النسائي  يف  جرير  وابن   ،)

)ح/7/429) خزمية  وابن  و 1357(،  "الكبري" (،  يف  الطرباين 

 
وجاء عن مالك يف الرواية املقرونة بشعبة أيضاً، لكن الظن أن اللفظ لشعبة خصوصاً أن رواايت    (  1)

الرواية من مواضع اإلعالل  املعروف ابحلمل يف   املوطأ متفقة على أنه سلم لنفسه، واإلقران يف 
 (. 191يف تعليل األحاديث لعبد الغين حممد اندر )ص: ، َر: القرائن وأثرهااإلسناد

 سيأيت الكالم عن رواية يزيد، وعبيد هللا العمري قريباً. ( 2)
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من طُُرق  عن حيىي  (  3/254والبيهقي يف "سننه الكبري" )  ،(6/102/5632)
 ، بن سعيد القطان 

ومن طريقه أبو عوانة يف   -  (1237ح/(، وأبو داود )841ح/ومسلم )
وابن جرير    -(  253/  3البيهقي يف "سننه الكبري" )(، و 2425مستخرجه )ح/

 ،العنربيمن طريق معاذ بن معاذ ( 7/427يف تفسريه )
وابن جرير    ،(241ح/ وابن اجلارود يف "املنتقى" )،  (15711ح/أمحد )و 

( التفسري  )  (،7/428يف  خزمية  حبان  وعنه    -  ( 1359ح/وابن  ابن 
روح بن    عن   ق  رُ طُ من    (2423وأبو عوانة يف مستخرجه )ح/  -(  2886ح/)

 ،عبادة القيسي 
 ، عن غندر( 15710ح/وأمحد )

الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" (، و 2424أبو عوانة يف املستخرج )ح/ و 
  ،لةب  عثمان بن ج   من طريق( 4219( برقم: )413/  10)

( و مخستهم  معاذ،  بن  ومعاذ  القطان،  بن  حيىي  وعثمان  وغندر،  روح، 
"قال شعبة: رفعه عبد الرمحن ومل يرفعه  :زاد الطحاوي  ،به  عن شعبةجبلة(  

عند أمحد من    الزايدة، وهذه "صلى هللا عليه وسلمحيىي بن سعيد إىل النيب  
 .(شعبة)أبنه  غري حتديد القائل
فيه أنه عليه الصالة والسالم سّلم لنفسه وقضت كل طائفة  ولفظ القطان

 ركعة، ومل يفّصل كيف دخلت الثانية معه.
العنربي، وغندر معاذ  عليه وسلم    ولفظ  النيب صلى هللا  انتظار  أن  أفاد 

 للطائفة الثانية كان قائماً، وأنه سّلم ابلطائفة األخرى ملا قضت الركعة.
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أفاد أن انتظار النيب صلى هللا عليه وسلم كان جالساً،   عبادةولفظ روح بن  
 .بعدما انتظرهم ليقضوا ركعة كاملة وأنه سلم ابلطائفة األخرى

يثبت أن الطائفة الثانية سلمت مع النيب صلى هللا    لة ب  ولفظ عثمان بن ج  
حتدد كون النيب كان جالساً أم واقفاً   الركعة الفائتة ومل  تعليه وسلم بعدما قض

 أثناء دخول الطائفة الثانية. 
واخلالصة: أن الرواة عن شعبة اتفقوا على أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

إ  هبم  سلم  الثانية حىت  الطائفة  سّلم  انتظر  قال  القطان  بن سعيد  ال حيىي 
 .لنفسه

عبادة بن  تصانيف"القيسي  وروح  له  فاضل  معاذ ،  (1) :"ثقة  بن  ومعاذ 
البصرة"العنربي:"ثقة متقن" التثبت يف  املنتهى يف  إليه  ، ( 2)، قال فيه أمحد:" 

:"ثقة صحيح  الزم شعبة عشرين سنة وهو  (غندر )وحممد بن جعفر املعروف ب
بصريون    أوالء  وكل  (3) ابن مهدي:"غندر يف شعبة أثبت مين"" قال  الكتاب

املروزي:"ثقة" وحديثه يف   ،لة العتكيبَ عثمان بن جَ رابعهم  ، و روى هلم اجلماعة
ثقة متقن حافظ  ، ومل خيالفهم إال ُيىي القطان، وهو وإن كان:"(4) الصحيحني

 
(1  )  ( الكمال  هتذيب  )1915ينظر:  الكاشف   ،)1593( التهذيب  التقريب 1/614(،   ،)

(1962 .) 
(2  )  ( الكمال  هتذيب  )6629ينظر:  الكاشف   ،)5507( التهذيب  التقريب 4/100(،   ،)

(6740 .) 
(3  )  ( الكمال  هتذيب  )5709ينظر:  الكاشف   ،)4771( التهذيب  التقريب 1/531(،   ،)

(5787 .) 
 (. 4452(، التقريب )56/ 3(، التهذيب )3681(، الكاشف )4384مال )ينظر: هتذيب الك  (  4)
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الطريقني  إال أن قول اجلماعة مقدم عليه  (1) "إمام قدوة أنه روى  ، خصوصاً 
فيحتمل أنه دخل عليه حديث يف حديث، بل جاء عنه أنه مل يضبط الطريق  

فلست   ،وقال يل: اكتبه إىل جنبه:"دار عن شيخه القطانن  قال ب ُ   فقدالثانية  
حممد   أبو موسى   وكذا قال"،  (2) ولكنه مثل حديث حيىي بن سعيد  !أحفظه

مين حديث ُيىي بن سعيد يف صالة اخلوف؟    قال يل ُيىي: مسعتَ "املثىن:بن  
 ."قلت: نعم. قال: فاكتبه إىل جنبه بنحوه

كي تدخل   -هذا خبصوص السالم، وأما خبصوص انتظار الطائفة الثانية  
وغندر عن شعبة   ،فاتفقت رواية معاذ العنربي  -معه صلى هللا عليه وسلم  

على أنه كان واقفاً، وأغفلت رواية ُيىي القطان وعثمان بن جبلة بيان ذلك،  
اقفا  فهي  ، واألقرب أنه كان و وخالفت رواية روح بن عبادة فجعلته جالساً 

 رواية األكثر من الثقات. 
شعبة رواية  يف  احملفوظ  أن  القاسم  واحلاصل:  الرمحن  عبد  انتظر    عن  أنه 

 الطائفة الثانية واقفا  وصلى هبم ركعة وقضوا ألنفسهم ث سلم هبم. 
ري عن القاسم بن حممد عن م  طريق عبيد هللا بن عمر العُ ثالثة:  الطريق  ال

 : مرفوعا    أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلمصاحل بن خوات عن رجل من  

 
(1  )  ( الكمال  هتذيب  )7429ينظر:  الكاشف   ،)6175( التهذيب  التقريب 4/357(،   ،)

(7557 .) 
أي: األنصاري، وقد رواه بندار عن القطان عن األنصاري به يف الوجه األول، كما رواه عن   (  2)

 . القطان عن شعبة به ابلوجه الثاين
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حدثنا حممد بن عبد األعلى  ( قال:  7/430ابن جرير يف التفسري )  هأخرج
 - يعين ابن عمر العمري    -  ثنا معتمر بن سليمان قال: مسعت عبيد هللاحد

صلى  عن القاسم بن حممد عن صال بن خوات عن رجل من أصحاب النيب  
وطائفة    ، صالة اخلوف أن تقوم طائفة من خلف اإلمام))قال:هللا عليه وسلم  

فيصلي القوم    ويقوم قائما    ، فيصلي اإلمام ابلذين خلفه ركعة  ،يلون العدو
 -وجييء أصحاهبم    ،ث يسلمون فينطلقون إىل أصحاهبم   ،إليها ركعة أخرى

قائم إليها ركعة    ،فيصلي هبم ركعة فيسلم  -  واإلمام  يقومون فيصلون  ث 
 . ((صرفون ث ين  ،أخرى
 . ( معلقاً عن املعتمر بن سليمان1/526ابن منده يف املعرفة )هو عند و 

( من طريق عبد األعلى بن عبد  7/430ابن جرير يف التفسري )  هوأخرج
 األعلى،  

)و  املعرفة  يف  منده  املعرفة (1/527ابن  يف  األصبهاين  نعيم  وأبو   ،
 ، الكويف معلقاً عن عبدة بن سليمان  (2/976/2511)

عن عبيد هللا العمري به موقوفا  على   نهيرواي  كالمها )عبد األعلى، وعبدة(
 صاحل بن خوات.

( من طريق ُيىي 1438ابن خزمية يف الصحيح )ط: أتصيل، ح/  وأخرجه
 ،(1)بن سعيد األموي

 
( وتعليق احملقق: أمحد السلوم يف اهلامش  34لألمهية يراجع: املزكيات أليب إسحاق املزكي )ح/  (  1)

 - املكرب    -عن اخلطأ يف صحيح ابن خزمية )ط: املكتب اإلسالمي(، إذ فيها عبد هللا العمري  
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من طريق عبد    (3/378، ويف دالئل النبوة )(3/253)  الكبريالبيهقي يف  و 
 ، العمري بن عمر هللا

يف    اخالف   ماإال أهن  عن عبيد هللا العمري به   كالمها )حيىي، وعبد هللا(
قال صلى هللا عليه وسلم" فقاال  هإسناد  أبيه  :"عن صاحل بن خوات عن 

 ه!ارفعو 
  الكويف نزيل بغداد،   وُيىي بن سعيد بن أابن األموي  ،(1)ضعيف  وعبد هللا 

ابن عمار  و   ابن سعد،  وثقهف  خمتلف فيه:  وإن كان من رجال اجلماعة إال أنه
وأورده ابن حبان وابن شاهني يف    والدارقطين،  ، ويعقوب بن سفيان،املوصلي
 .زاد ابن سعد:"كثري احلديث"و ، ثقاهتما

ابن أيب خيثمة، الدوري و   وثقه يف روايةمرة:  واختلف رأي ابن معني فيه ف
قال:"من أهل الصدق، ليس به أبس"، وقال أمحد يف    ابن طهمان ويف رواية  

رواية أيب داود:"ليس به أبس، عنده عن األعمش غرائب" ويف رواية األثرم:"كان 
هو صدوق، إال ويف سؤاالت ابن هانئ:"  يصدق، وليس بصاحب حديث"،

أصلأنه حدّ  له  ليس  بشيء  به  "،ث  داود:"ال أبس  أبو  وقال    ،وقال  ثقة"، 
به   العقيلي    أبس"،النسائي:"ليس  الضعفاء  يف  يف   فتعقبه  وترمجه  حجر  ابن 

الذهيبو   ،اهلدي الكاشف  قال  األعمش"،يف  عن  يغرب  ويف    :"ثقة، 
، وذكر ابن حجر  وقال ابن حجر:"صدوق، يغرب"  امليزان:"صال احلديث"،

 
صّغر، وهو يروي عن القاسم بن حممد! وقد رواها املزكي من طريق ابن خزمية وفيه:"عبيد هللا" امل

 (.1/526على الصواب عند ابن منده يف معرفة الصحابة )
 (. 3489التقريب ) ( 1)
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أن البخاري أخرج له أربعة أحاديث اثنان منها توبع عليها عنده،    اهلدييف  
 .(1)عند مسلم   توبع عليهاواثنان 

والعبادة  العلم  يف  ورأس  ثقة  سليمان  بن  بن    ،(2)واملعتمر  وعبدة 
مقدمة على عبد هللا    فروايتهم  (4)وعبد األعلى:"ثقة"  ،(3) سليمان:"ثقة، ثبت"

الرازاين و   العمري، وُيىي بن سعيد األموي، أبو زرعة وأبو حامت    لذا حكم 
عن صاحل بن خوات    :هووأن الصواب    ،ابخلطأ  على رواية عبد هللا العمري 

 . (5) عن سهل بن أيب حثمة
روي    هفلعل  ،يسريف   وعبد األعلى  عبدةبي  اخلالف بي املعتمر، و أما  

 .عن صاحل اخلوات مرة من فتواه، ومرة عن سهل بن أيب حثمة
فما مسعت فيما نذكره يف صالة    ":-من طريق املعتمر    -  قال عبيد هللا

وهذه العبارة مذكورة عند البيهقي    ،"هو أحسن عندي من هذا  اخلوف شيئاً 

 
(، ورواية 1280(، اتريخ ابن معني رواية الدوري )9/341انظر: الطبقات الكبري البن سعد )  (  1)

( طهمان  )282ابن  أمحد  لإلمام  هانئ  ابن  مسائل   ،)2288( والتاريخ  املعرفة   ،)3/133 ،)
(، 1629(، اتريخ أمساء الثقات البن شاهني )7/599(، الثقات )6/365قيلي ) ضعفاء الع

(، هدي 7554(، التقريب )4/356(، التهذيب )6172(، الكاشف )7426هتذيب الكمال )
 (. 635-634الساري )ص:

 (. 6785(، التقريب )10/227(، التهذيب )6673انظر: هتذيب الكمال ) ( 2)
 (. 4269انظر: التقريب ) ( 3)
 (. 3734التقريب ) ( 4)
(، وللزايدة: ينظر فتح الباري البن 251/352/ 2( و )2/51/209ينظر: علل ابن أيب حامت )  (  5)

 (. 6/39رجب )
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لكن نسبها لشيخه القاسم بن   من طريق عبد هللا يرويها عن أخيه عبيد هللا
 حممد!

وهذه الطريق وإن أهبمت الصحايب إال أن خمرج احلديث واحد ومعناه 
 ، رضي هللا عنه  واحد؛ فال يبعد كون الرجل املبهم هو سهل بن أيب حثمة

هو مفيد يف الرتجيح؛ لذا قال  و ،  كما سلف   أبو زرعة وأبو حامت   جزم بهو 
ُيىي بن سعيد عن القاسم حنو رواية يزيد بن رومان  وأما رواية  ":آنفا    داود   أبو

إال أنه خالفه يف السالم، ورواية عبيد هللا حنو رواية ُيىي بن سعيد، قال: قال:  
 . "ويثبت قائماً 

الرواة الثالثة عن القاسم بن حممد )حيىي األنصاري،    أن  :فخالصة اخلالصة
انتظار اإلمام   القاسم( متفقون على  الُعم ري، وعبد الرمحن بن  وعبيد هللا 

فيما عدا ذلك،  الثانية واقفا ، واختلفوا  الرواة )حيىي،  ف  للطائفة  اثنان من 
لنفسه وقضت كل    وأن اإلمامموقوفا     القاسم  عن  وعبيد هللا( روايه سّلم 

 ركعة ث انصرفت. لنفسها طائفة
وأن اإلمام انتظر الطائفة الثانية حىت  فرواه مرفوعا     (عبد الرمحن)وخالفهما  
 سّلم معها. 

وتوبع القاسم بن حممد من قِّب ل يزيد بن رومان يف شيخه صاحل بن خّوات  
ورفعه للنيب صلى هللا عليه وسلم لكنها متابعة  ال ختلو من إشكال يف سندها  

 ومتنها، وبيانه:
طريق يزيد بن رومان عن صاحل بن خوات عمن صلى مع النيب صلى    ختريج

 هللا عليه وسلم:
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)ح/  مالكرواه   املوطأ  مسنده    :وعنه  -  (503يف  يف  الشافعي كما 
، وأبو (7/427)(، وابن جرير يف التفسري  4129البخاري )ح/و   (،385)ح/

)ح/  املستخرج  يف  اآلاثر  2426عوانة  مشكل  شرح  يف  والطحاوي   ،)
عمن صلى مع    عن يزيد بن رومان عن صاحل بن خوات  -(  4218)ح/

أن طائفة صفت  )):النيب صلى هللا عليه وسلم يوم ذات الرقاع صالة اخلوف
وُ ه،  مع العدوج  وطائفة  ركعة  ابليتفصلى    ، اه  قائما    ،معه  ثبت  أمتوا  و   ،ث 
جاءت الطائفة األخرى فصلى  و   ، ث انصرفوا فصفوا ُوجاه العدو،فسهمألن

م  ث سلّ   ،أمتوا ألنفسهم و   ،ث ثبت جالسا    الركعة اليت بقيت من صالته،هبم  
 ((.هبم

 نقل البخاريو   -(  1/234قال مالك كما يف رواية أيب مصعب الزهري )
صالة اخلوف: :" أحسن مامسعت يف  -عن قتيبة بن سعيد عن مالك    حنوه

 .حديث يزيد بن رومان عن صال بن خّوات"
رواه عن يزيد بن رومان    ،املدين  أبو أويس   يف إسناده ومتنه:وخالف مالكا   

 وأفاد   ، عن صال بن خوات عن أبيه به، فسمى الصحايب )خوات بن جبري(
 سلمتا مع النيب عليه الصالة والسالم خالفاً لرواية مالك املفيدة   أن الطائفتني

 . وأن الطائفة الثانية سلمت معه أن الطائفة األوىل أمتت لنفسها
البخرتي )ص:  حديثه  أخرج املعرفة و   (،371أبو جعفر ابن  ابن منده يف 

 . (2/976/2511، وأبو نعيم يف املعرفة )( 1/427)
:"هذا حديث غريب من حديث يزيد بن عقب إخراجه  ابن مندهقال  

 .أنس عن يزيد بن رومان فخالفه"رومان موصوال ، ورواه مالك بن 
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أبنه:"صدوق يهم"، وقال ابن معني يف    أيب أويس  حال  خلص ابن حجرو 
خيثمة:" أيب  ابن  ابن  رواية  وقال  اجلائز"،  بذاك  ليس  حديثه  ولكن  صال، 

عدي:"يف أحاديثه ما يصح ويوافقه الثقات عليه، ومنها ما ال يوافقه عليه أحد،  
 .(1)وهو ممن يكتب حديثه"

على رواية   ورجح روايته أبو زرعة وأبو حامت   !! جنم السننومالك مالك
أشار أبو حامت إىل أن الصحيح  بل  ابلوهم،    وقضيا على رواية األخري  أيب أويس

، وهذا يعين أن هذه الرواية  (2)رواية صال بن خوات عن سهل بن أيب حثمة
وهو ظاهر صنيع البخاري   عة لرواية القاسم بن حممد بطرقها الثالثة يف نظره،متابِّ 

 ملا أورد احلديث يف كتاب املغازي ضمن ابب غزوة ذات الرقاع  (3) يف الصحيح
ر التصريح ابسم الغزوة سوى يف هذه الرواية دون رواايت القاسم بن  كَ ذْ ومل يُ  -

وهو ظاهر صنيع أيب داود يف    ، يف إشارة إىل أن احلديث واحد  -  حممد الثالثة!
، وجزم احلافظ عبد الغين السنن ملا قارن رواية القاسم برواية يزيد بن رومان سلفاً 

 .(4)أبن املبهم هو سهل بن أيب حثمة  املقدسي
، (5) وهذا يفيد أن سهل بن أيب حثمة كان كبرياً حبيث يشهد هذه الغزوة

 كما سيأيت.  فيه غري واحد عوهذا ما انز 

 
 (. 3412(، التقريب )2/366(، التهذيب ) 6/501ينظر: الكامل البن عدي ) ( 1)
 (. 2/251/352العلل البن أيب حامت ) ( 2)
 وسيأيت كالمه قريباً. أشار هلذا املعىن ابن حجر، ( 3)
 (. 229عمدة األحكام )ص:( 4)
 صرح البخاري أهنا بعد وقعة خيرب يف عنوان الباب الذي سرد فيها أحاديث الدراسة. (5)
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انفراده بسالم الطائفتني مع النيب صلى هللا    :مل يتاب ع أبو أويس عليه   ومما
منكر؟ أو    - والد صاحل    -وهل تسميته املبهم خبوات بن جبري  عليه وسلم!  

 يقال إبمكان اجلمع؟ 
إىل تصحيح الوجهني عن صال بن   -خالفاً أليب حامت  - مال ابن حجر 

، وأخرى عن سهل بن أيب  خوات، فيكون مرة رواه عن أبيه خوات بن جبري
تُ ْثبت    - اليت فيها التصريح بذات الرقاع    -مة، وعضد ترجيحه أبن الرواية  ثْ حَ 

ومل يكن سهل بن  أن الصحايب شهد الصالة مع النيب صلى هللا عليه وسلم،  
موت النيب كان ابن    زمن! ألنه  شهد غزوة ذات الرقاع  ن  م    نِّّ أيب حثمة يف سِّ 

سبع أو مثان سني، فحديثه من قبيل مراسيل الصحابة، وكل األحاديث  
أنه   أنه حضر الغزوة سوى رواية يزيد بن رومان، فتعي  السابقة ال تذكر 
شخص آخر! واألقرب أنه خوات بن جبري كما جاء يف رواية أيب أويس  

بهمة، وإذا ُسّلم ذلك  املدين، سيما واجلمع ممكن بينها وبي رواية مالك امل
فتكون رواية عبد هللا العمري عن أخيه عبيد هللا عن القاسم يف تعيي الرجل  

وهذا خالف رأي أيب حامت وأيب زرعة  !  أيضا    املبهم أبنه والد صاحل صحيحة
:"فإن كان أبو أويس حفظه (1) قال ابن حجر يف اإلصابةالرازيني كما سلف،  

، وما ذكره احتمااًل يف اإلصابة جزم به يف شرح  "فلعّل صاحلاً مسعه من اثنني!
عمن شهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم    :قوله:"فقال  (2)البخاري

 
 (. 3/324) ( اإلصابة 1)
 (. 7/422فتح الباري )( 2)
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ألن   ؛إن اسم هذا املبهم سهل بن أيب حثمة  :قيل  ،ذات الرقاع صالة اخلوف
القاسم بن حممد روى حديث صالة اخلوف عن صال بن خوات عن سهل  

أنه أبوه   ولكن الراجح   -  وهذا هو الظاهر من رواية البخاري  -  بن أيب حثمة
فقال   ...ألن أاب أويس روى هذا احلديث عن يزيد بن رومان    ؛خوات بن جبري

لبيهقي من  وكذلك أخرجه ا...  بن منده  اعن صال بن خوات عن أبيه أخرجه  
  ،طريق عبيد هللا بن عمر عن القاسم بن حممد عن صال بن خوات عن أبيه

فلذلك يبهمه    ؛ومن سهل بن أيب حثمة  ،مسعه من أبيه  أن صاحلاً   وحيتمل...  
اترة ويعينه أخرى إال أن تعيني كوهنا كانت ذات الرقاع إمنا هو يف روايته عن  

  ! مع النيب صلى هللا عليه وسلم  أبيه وليس يف رواية صال عن سهل أنه صالها
من استبعاد أن يكون سهل بن أيب حثمة كان يف   وينفع هذا فيما سنذكره قريباً 

سن من خيرج يف تلك الغزاة فإنه ال يلزم من ذلك أن اليرويها فتكون روايته  
النيب صلى هللا  ،  إايها مرسل صحايب الذي صلى مع  تفسري  يقوى  فبهذا 
 ".وهللا أعلم ،عليه وسلم خبوات

رأي ابن حجر مبين  على استبعاد شهود سهل بن أيب حثمة وقعة ذات ف
  الرقاع إال أن أاب حامت يرى أن سهاًل ممن ابيع حتت الشجرة، وكان دليل النيب

على    بناءً   -   إال بدراً   -ليلة أحد، وشهد املشاهد كلها    صلى هللا عليه وسلم 
لبعض ولد سهل فأخربه بذلك  الرواايت  (1) سؤاله  إعالله  يفّسر  ، ولعّل هذا 
أن هذا مما    غري  خمالفة للثقات!   حينئذن   املصرحة خبوات بن جبري خصوصاً أهنا

 ، إن هذا شيء ال يصح عندهم البتة"على أيب حامت، قال ابن القطان:  دَ قِّ تُ ان ْ 
 

 (، والظاهر أن املراد ابلولد األحفاد، وهللا أعلم.4/200اجلرح والتعديل )( 1)
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الطربي،   :وعد ابن حجر؟!"،  من هو  ىرَ دْ والغلط فيه من هذا الرجل الذي ال يُ 
و  السكن،  وابن  منده،  وابن  حبان،  أمحد  وابن  أاب احلاكم  أبو  خالفوا  فيمن 

ابن    ورجحه  (2)البغوي:"وكان على عهده صغرياً"  أبو القاسم  قالو ،  (1) حامت
على قول الواقدي أبن عمره مثان سنني    ينأبو موسى الر َعيين معتمدو   ،عبد الرب

، ومال ابن حجر إىل أن قول أيب حامت اشتباه  ملا مات النيب صلى هللا عليه وسلم
   .(3)- أيب حثمة -  بن احلنظلية أو أببيهابسهل 

وحكى ابن    ،(4)الواقديَّ   الذهيب    وغّلط  ،أاب حامت  الذهيب  أبو نعيم و   ووافق
 . (5) رجب اخلالف ومل يرجح 

  

 
مل أقف على كالم ابن القطان إال بواسطة مغلطاي، وابن حجر، وعبارة ابن حجر عنه:"هذا ال   (  1)

يصح؛ إلطباق األئمة على أنه كان ابن مثان سنني أو حنوها عند موت النيب صلى هللا عليه وسلم"، 
(، وأيضاً: ثقات  7/494(، اإلصابة البن حجر )6/130َر: إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي ) 

 (.3/169حبان )ابن 
 (. 3/93معجم الصحابة ) ( 2)
(، طبقات ابن سعد،  3/129/2389(، اجلامع ملا يف املصنفات اجلوامع )309االستيعاب )ص:  (  3)

 (.3/324( بتحقيق حممد السلمي، اإلصابة البن حجر )2/246اجلزء املتمم للطبقة اخلامسة )
 (. 2/413(، اتريخ اإلسالم )3/1311/1184معرفة الصحابة ) ( 4)
 (. 6/40فتح الباري له ) ( 5)
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 حتليل موقف البخاري:الفرع الثاين:  
 ابلنظر ملا سبق فاحلديث ال خيلو من إشكال يف سنده ومتنه:

، فوقفه ُيىي بن سعيد اخلالف على القاسم بن حممد رفعا  ووقفا    األول:
 - األنصاري، وعبيد هللا بن عمر العمري عنه، وانفرد عبد الرمحن بن القاسم  

فزايدته مقبولة سيما وهو يرويه عن أهل بيته    (1)برفعه، وهو ثقة جليل   -ابنه  
قال اإلمام أمحد: رفعه عبد الرمحن، وُيىي مل وتوبع من يزيد بن رومان؛ لذا "

مث قال: قد رواه  ...    ! ثقة   ،ثقة  ،بعبد الرمحن، هو ثقة  مث قاَل: حسبك  ،يرفعه
صلى هللا عليه    -يزيد بن رومان، عن صال بن خوات، عمن صلى مع النيب  

، وتبع  (2) "يريد: أنه يقوي رفعه" قال ابن رجب:"فهذا يشد ذاك ،  -  وسلم
رمحن بن  متكئاً على رواية شعبة عن عبد ال  البخاري رأي شيخه فحّسن رفعه

الثقات غالباً (3)القاسم ابلرفع  الرتمذي    وأخذ،  (4)، وشعبة ال يسند إال عن 
أبنه    -وقد حكى اخلالف وقفاً ورفعاً    -  رأي البخاري فحكم على احلديثب
هذا احلديث موقوف على  ":قال ابن عبد الرب،  كما سلف  "  حسن صحيح"

  ومثله ال يقال من جهة الرأي   -  ،سهل يف املوطأ عند مجاعة الرواة عن مالك 
هبذا اإلسناد عن القاسم بن حممد عن صال بن    وقد روي مرفوعا مسنداً   -

 
 (. 3981التقريب ) ( 1)
 ( ونص أمحد منقول منه.8/380فتح الباري البن رجب ) ( 2)
 (. 1/302علل الرتمذي الكبري ترتيب أيب طالب القاضي ) ( 3)
 (. 4/192( ومبعناه يف )2/50نص ابن حجر على هذا املعىن يف نتائج األفكار )  (  4)
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رواه عبد الرمحن  ،  خوات عن سهل بن أيب حثمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم
 .(1) "من حيىي بن سعيد وأجل   وعبد الرمحن أسن   ،بن القاسم عن أبيه

الرواية، وال يعّلها، وإن كان يعّكر صفوها، وهللا  فهذا االختالف مما ال يضر  
 أعلم.
هل سّلم النيب صلى هللا عليه وسلم ابلطائفة الثانية أو سّلم لنفسه    الثاين:

 ؟ وتقضي كل طائفة لنفسها
ابن حجر أيب حثمة  :"قال  بن  رواية سهل  موضع  واختلفوا يف كيفية  يف 

وهو أن اإلمام هل يسلم قبل أن أتيت الطائفة الثانية ابلركعة الثانية أو    :واحد
، وهذا موضع مشكل؛ ألن ُيىي بن سعيد (2) "ينتظرها يف التشهد ليسلموا معه

األنصاري وعبيد هللا العمري روايه عن القاسم أبن النيب صلى هللا عليه وسلم 
م من جهة، وخالفاً لرواية يزيد  سّلم لنفسه، خالفاً لرواية عبد الرمحن بن القاس

 بن رومان عن صال بن خوات من جهة أخرى. 
اإلشكال ألقى بظالله على اإلمام مالك، فمرة قّدم رواية يزيد بن    وهذا

قال ابن عبد  رومان، ومرة قّدم رواية حيىي بن سعيد األنصاري عن القاسم،  
وأشهب وغريه عن مالك أنه سئل فقيل    ،وابن وهب  ،وقال ابن القاسم:"الرب
حديث صال بن خوات أو حديث    ؟أي احلديثني أحب إليك أن يعمل به  :له

أن يعمل حبديث سهل بن أيب حثمة   أحب إيلّ   : فقال  ؟سهل بن أيب حثمة
 

 (. 165/ 23التمهيد ) ( 1)
-15/261)(، وللزايدة انظر كالم ابن عبد الرب يف التمهيد  7/424فتح الباري البن حجر )   (  2)

622 .) 
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ألنفسهم يسلمون  مث  عليهم  اليت  الركعة  فيقضون  اإلمام  بعد سالم  ،  يقومون 
ك يف صالة اخلوف على حديث القاسم  العمل عند مال  :وقال ابن القاسم

وقد كان مالك يقول حبديث يزيد بن    :قال  ،بن حممد عن صاحل بن خوات
وهذا يعين أن مالكاً استقر رأيه على أن النيب صلى    (1) "رومان ث رجع إىل هذا

  ابن عبد الرب  وخالفههللا عليه وسلم مل ينتظر الطائفة الثانية حىت يسّلموا معه،  
 ملوافقته ظاهر القرآن   النيب عليه الصالة والسالم ابلطائفة الثانية؛ فرجح تسليم  

جهة عمر   ،من  ابن  عنه   وملوافقة حديث  يف    رضي هللا  من    جند  غزوة الوارد 
وقد اختلف على شعبة  :"بعد استدالله حبديث ابن عمر  قال رمحه هللا  ،(2)وجه

عندي يف  وهو أصح شيء    ،كما ترى ومل خيتلف على مالك يف حديثه هذا
إن شاء هللا الباب وأوىل والصواب  القرآن    ؛هذا  مطابقة ظاهر  فيه من  ملا 

ببعضها اإلمام  قوله  ،الستفتاح  قال    {يم ىم مم خم }:وذلك  مث 
ويف حديث مالك هذا    ،(3){ىي مي خي حي جي يه ىه}

أن الطائفة الثانية ال تدخل يف الصالة إال بعد انصراف الطائفة األوىل خبالف 
عن   ُيىي  اإلمام   ،شعبةرواية  عن  تنصرف  ال  الثانية  أن  مالك  حديث  ويف 

 
 (. 262-261/ 15التمهيد ) ( 1)
حديث ابن عمر يف صالة اخلوف مبعىن حديث عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه إال أن الطائفتني  (  2)

عل النيب  تسليم  بعد  قضتا  )ح/كليهما  البخاري  أخرجه  والسالم،  الصالة  (، 4133،  942يه 
 ( وظاهر صنيع البخاري أهنا نفسها ذات الرقاع.839ومسلم )ح/

 (. 102سورة النساء:)( 3)
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ملا فيه من التسوية    ؛وهذا أشبه بظاهر القرآن أيضاً   ،شيء من الصالة  (1) وعلى
حممد بن   وافقه عليه، وما ذكره ابن عبد الرب  (2)"بني الطائفتني يف افتتاحهم

 جي  يه ىه}  تعاىل:وألن قوله  :"...  حيث قال  احلنبلي  اريين أمحد السفّ 

يدل على أن صالهتم كلها معه، وألن الطائفة األوىل    {ىي مي خي حي
أدركت معه فضيلة اإلحرام، فينبغي أن يسلم ابلثانية؛ ليسوي بينهم، فتكون  

 (3)!"الثانية أدركت فضيلة السالم، فيحصل التعادل
االختالف يف حديث شعبة عن عبد الرمحن بن    ابن عبد الرب   أما دعوىو  

األنصاري   سعيد  بن  عن ُيىي  مالك  حديث  دون  مسّلمفالقاسم  ألن    ؛غري 
االختالف يف الطريقني، وكون مالك مل خيتلف يف روايته ال ينفي االختالف  

 . على ُيىي من غريه كما بينته الدراسة
أن الرواية املرفوعة متفقة على أنه عليه الصالة والسالم   البيهقي ملح  و 

ورواه ُيىي بن  :"رمحه هللا  يقول انتظر الطائفة الثانية حىت سّلم هبم فرجحها،  
سعيد األنصاري، عن القاسم بن حممد، عن صال بن خوات، عن سهل بن  

سالم حثمة من فتواه مبعىن رواية عبد الرمحن إال أنه اختلف عليه يف وقت    أيب
ُيىي: عن  أنس،  بن  مالك  رواية  ففي  فريكعون )اإلمام،  فيقومون  يسلم،  مث 

مث )، ويف رواية سفيان الثوري، عن ُيىي:(ألنفسهم الركعة الثانية، مث يسلمون
اإلمام سلم  الركعة، مث  تلك  فقضوا  يكون صحيحا  (،  قاموا  أن  أوىل   ؛وهذا 

 
 كذا املطبوع، ولعله:"وعليها".   ( 1)
 (. 168/ 23التمهيد ) ( 2)
 (. 3/288كشف اللثام شرح عمدة األحكام له )  ( 3)
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، لكن رواية  (1) " عليه وسلمإىل النيب صلى هللا  ملوافقته رواية من رواه مرفوعا  
معّلة، فالصواب أن  -اليت متسك هبا البيهقي  -الثوري املوافقة للرواية املرفوعة 

الثوري روى أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل ينتظر الطائفة األخرى بل سّلم  
 لنفسه.

يعّد  واملقصود أن الرتجيح ابلنظر إىل رواايت حديث سهل بن أيب حثمة  
النظر من   خارجيمضايق  مبرجح  االستعانة  من  بد  فال  دقيق  ،  ،  ابن  قال 

ح بعضهم بعض الرواايت على بعض احتاجوا إىل ذكر والفقهاء ملا رجّ العيد:"
الرتجيح  القرآن   ،سبب  ظاهر  مبوافقة  يرجحون  الرواة   ،فتارة  بكثرة    ، واترة 

ل يف غري واترة ابملوافقة لألصو   ،وبعضها موقوفا    كون بعضها موصوال  بواترة  
أبن صالة    يلزم منه التسليم  ومبدأ الرتجيح،  (2)"واترة ابملعاين   ،هذه الصالة

البخاري يرى    والظاهر أن ،  اخلوف يف تلك الغزوة كانت على صورة واحدة
وحىت    ليست كلها موافقة لظاهر القرآن،إذ    ؛صفات صالة اخلوف   وعنت

الصفات تفاوتت يف  الرقاع  ذات  اليت كانت يف غزوة  ي ُ   !تلك    عجِّ ر  وهلذا 
العدو  البخاري من  اخلوف  مقدار  إىل  الرتمذي:"أي    فقد   ،التنوع  سأله 

  الرواايت يف صالة اخلوف أصح؟ فقال: كل الرواايت عندي صحيح، وكل  

 
 (.5/16معرفة السنن واآلاثر )( 1)
 (. 1/359إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد )( 2)
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 األحاديث اليت حسنها البخاري يف العلل الكبري للرتمذي وأدخلها يف صحيحه دراسة حتليلية 
 د. حممد بن عبد هللا بن سعد العبد اهلادي

اإلمامِّ  و رِّث ُه  أمحد    يستعمل، وإمنا هو على قدر اخلوف" وهو رأي شيخه 
 .(1)منه

: أن حتسني البخاري كان مراعاًة هلذه اإلشكاالت اليت ال تنقل  واحلاصل
لكنها   الرد  حيز  إىل  صحتهاحلديث  صفو  الدارقطين  لذا  ،  (2) تعكر    انتقد 

، ( بسبب اختالف الرفع والوقف77يف التتبع )ح/  احلديث الشيخني إخراجهما  
وأما تعارض الرفع والوقف يف حديث سهل فالرفع  ...  :"حجرابن    فأجاب عنه 
 .(3) "وهللا أعلم  ،مشهور عنه

 اختالفا  غري قادحعند اختالف احلديث    -يف التحسي  هذا املسلك  و 
  ، وابن حجر كما سلف يف التمهيد.ه الزركشيحلظ  -

 
( وفيه: قال أمحد 2/596(، تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي )1/301َر: علل الرتمذي الكبري )(  1)

 بن حنبل:"ما أعلم يف هذا الباب إال حديثاً صحيحاً، وأختار حديث سهل بن أيب َحْثمة". 
البخاري يف أعلى درجات الصحة، كما هو رأي فضيلة  فال يسوغ أن  (  2) يقال إن احلديث عند 

 (. 1/426الدكتور خالد بن منصور الدريس يف رسالته احلديث احلسن لذاته ولغريه )
 (. 532هدي الساري )ص:  ( 3)
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

عليه   النيب  قراءة  عنه يف  أمّية رضي هللا  بن  يعلى  الثاين: حديث  املطلب 
 :الصالة والسالم على املنرب

حدثنا قتيبة حدثنا  (:" 1/275قال الرتمذي كما يف ترتيب العلل الكبري )
سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه مسعت النيب  

 {ييٰذ  ىي مي خي حي}:صلى هللا عليه وسلم يقرأ على املنرب  
وهو حديث ابن    ،عن هذا احلديث فقال: هو حديث حسن  سألت حممداً 

 ".عيينة الذي ينفرد به
 نص احلديث: 

أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ :  يعلى بن أمية رضي هللا عنهعن  
 . (1) {ييٰذ ىي مي خي حي} :على املنرب

 : ودراسته ختريج احلديث  الفرع األول:
أخرجه البخاري يف الصحيح هبذا اللفظ ك/ بدء اخللق، ب/ صفة النار  

هو    -حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان  ( قال:  3266وأهنا خملوقة، )ح/
خيرب عن صفوان بن    - رابح  أيب  هو ابن    -  عن عمرو مسع عطاء   - ابن عيينة  

 بن أمية عن أبيه به.يعلى 
 والرتمذي(،  871(، ومسلم ) 604وأخرجه يف خلق أفعال العباد أيضاً )ح/

اجلامع أعاله  (508ح/)  يف  الكبري كما  العلل  "الكربى"   ،ويف  يف  والنسائي 

 
 .77سورة الزخرف: ( 1)
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 األحاديث اليت حسنها البخاري يف العلل الكبري للرتمذي وأدخلها يف صحيحه دراسة حتليلية 
 د. حممد بن عبد هللا بن سعد العبد اهلادي

قتيبة بن   من طريق  (1168، والبيهقي يف البعث والنشور )ح/(11591ح/)
 ، سعيد
 ، (805ح/يف "مسنده" ) احلميديأخرجه و 

 ، - (3992ح/أبو داود يف "سننه" )وعنه  - (17961ح/) وأمحد 
   ،عن علي بن املديين  (3230ح/ والبخاري )
والطرباين يف  ،  (605، ويف خلق أفعال العباد )ح/(4819ح/والبخاري )

( )،  ( 22/260/671"الكبري"  الكبري"  "سننه  يف  ويف (3/211والبيهقي   ،
 ، احلجاج بن املنهالمن طريق   ( 1168البعث والنشور )ح/

( "سننه  ،  (871ح/ومسلم  يف  )والبيهقي  طريق    (3/211الكبري"  من 
   ،إسحاق بن راهويه

 ،عن أيب بكر بن أيب شيبة( 871ومسلم )ح/
 عن أمحد بن عبدة، (3992ح/أبو داود يف "سننه" )و 

، وعلي بن املديين،  ابن حنبل  )قتيبة بن سعيد، واحلميدي، وأمحد  مثانيتهم
، وأمحد  املنهال وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أيب شيبة، واحلجاج بن  

إال أن أمحد مل ينسب صفوان فقال:"عن   ( عن سفيان بن عيينة بهبن عبدة
 .صفوان عن أبيه" كما سيأيت

واندوا اي مال"   (1) زاد علي بن املديين عن سفيان قوله:"يف قراءة عبد هللا
 أي: ابلرتخيم. 

 
 أي: عبد هللا بن مسعود. ( 1)
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

 قال الرتمذي:"حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن عيينة".
دا أبو  أفهم جيداً وقال  مل  ابن حنبل:  ابن  (1)عن صفوان  ود:"قال  قال   !

عبدة: ابن يعلى عن أبيه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب يقرأ  
 ."قال أبو داود: يعين بال ترخيم {ييٰذ  ىي مي خي حي}

مل وقال النسائي:"وقال إسحاق: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" أي:  
عيينةيصرح   ابن  عن  روايته  راهويه يف  بن  التصريح    إسحاق  ووقع  ابلسماع، 

من طريق ابن راهويه، وجاء التصريح عن غري    ابلسماع عند مسلم، والبيهقي
 واحد. 

:"اي ماُل" ابلرتخيم، وقد رواه  من طريق احلجاج بن منهال  وعند الطرباين 
 .وهو الصواب البخاري، والبيهقي من نفس الطريق بال ترخيم

 ترمجة املدار:  ❖
وامسه   -  هو أبو حممد سفيان بن عيينة بن أيب عمران. سفيان بن عيينة:  1
 أنه اهلاليل موالهم، الكويف، مث املكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال  -  ميمون

تغري حفظه أبخرة ورمبا دلس عن الثقات، أثبت الناس يف عمرو بن دينار، روى 
 .(2)ه ، وله إحدى وتسعون سنة 198له اجلماعة، مات سنة 

 
ن عن أبيه( ونسبه غريه فقال صفوان بن أمية، وهو يف بل قال )صفوا  ،أي: مل ينسبه اإلمام أمحد  (1)

مسنده غري منسوب أيضاً، َر: بذل اجملهود يف حل مسائل أيب داود، خليل بن أمحد السهارنفوري 
(12/23 .) 

(2)  ( الكمال  )2397ينظر: هتذيب  الكاشف   ،)2002( التهذيب  هتذيب  التقريب  2/59(،   ،)
(2451 .) 
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 األحاديث اليت حسنها البخاري يف العلل الكبري للرتمذي وأدخلها يف صحيحه دراسة حتليلية 
 د. حممد بن عبد هللا بن سعد العبد اهلادي

هو أبو حممد عمرو بن دينار املكي، اجلَُمحي موالهم،   . عمرو بن دينار:2
 .(1)ه126األثرم، ثقة ثبت، مات سنة 

أبو حممد عطاء بن أيب َراَبح القرشي موالهم، هو    . عطاء بن أيب رابح:3
إنه تغريَّ أبخرة ومل يكثر   املكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثري اإلرسال، وقيل: 
ذلك منه، وبنّي الذهيب أنه تغرّيٌ يسرٌي بسبب الكِّرَب وليس التغري االصطالحي،  

 .(2) ه  على املشهور، وقيل غري ذلك114مات سنة 
يعلى: 4 بن  التميمي،  هو   . صفوان  أمية  بن  يعلى  بن  حليف   صفوان 
روى عن: أبيه، وعنه: عطاء    املكي، قال الذهيب يف الكاشف:"ُوّثق"،  قريش،

وعمّرد بن احلسن، وابن أخيه  ، والزهري،وهو أشهر من روى عنه بن أيب رابح
وقال يف مشاهري    ذكره ابن حبان يف الثقات،  حممد بن حيي بن يعلى بن أمية،

األمصار:" ومتقنيهمعلماء  مكة  أهل  خيار  خلفون:"ثقة من  ابن  وقال   ،"
قال ابن حجر:"ثقة"،    وصحح له ابن خزمية، وابن حبان، واحلاكم،  مشهور"،

 .(3)إال ابن ماجه روى له اجلماعة
  

 
 (. 5024(، التقريب )4152(، الكاشف )4949هتذيب الكمال ) (1)
(2)  ( الكمال  النبالء )4522ينظر: هتذيب  أعالم  الكاشف )5/87(، سري  (، هتذيب  3797(، 

 (. 4591(، التقريب )7/199التهذيب )
(، مشاهري علماء  4/379(، الثقات )423/ 4(، اجلرح والتعديل )4/308ينظر: التاريخ الكبري )(  3)

( )635األمصار  الكمال  هتذيب   ،)2881( الكاشف  الكمال  2409(،  هتذيب  إكمال   ،)
 (. 2945(، التقريب )2/215(، التهذيب )6/390)
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

 حتليل موقف البخاري:الفرع الثاين:  
ابدئ ذي بدء ليس لصفوان بن يعلى عن أبيه يف الكتب الستة سوى ستة 

تعددت الرواية   ، حديثانفقط  ثالثة أحاديث، أخرج البخاري منها  (1)أحاديث
 فيهما عن عطاء بن أيب رابح عن صفوان بن يعلى عن أبيه، وبيانه:

احلديث األول: حديث يعلى بن أمية عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  
ْحرِّم املتمضخ ابلطيب  قال

ُ
اصنع يف عمرتك ما تصنع يف  :"يف قصة الرجل امل

رواه  و  عن أبيه،ومداره على عطاء بن أيب رابح يرويه عن صفوان ، "حجك
وقيس  ابن جريج، ومهّام بن ُيىي العوذي، وعمرو بن دينار،    عن عطاء مخسة:

 .(2)بن سعد املكي ورابح بن أيب معروف
مع النيب صلى هللا عليه وسلم    كانحديث يعلى بن أمية أنه    احلديث الثاين:

صفوان  عطاء بن أيب رابح عن  ومداره على  يف جيش العسرة )غزوة تبوك(،  
، وابن جريج، وابن بن دعامة  قتادة:  مخسةرواه  عطاء  وعن  ،  عن أبيه  بن يعلى

 .(3)، والزهريإسحاق، وعمرو بن دينار

 
 (. 116-110/ 9حتفة األشراف للمزي ) ينظر:( 1)
 (.1180صحيح مسلم )ح/ ينظر:( 2)
)ح/  ينظر:(  3) البخاري  )ح/6893،  4417،  2973،  2265صحيح  ومسلم   ،)1673 ،

(، ومسند 4585،  4584(، وأبو داود )ح/4776  -  4770وسنن النسائي )ح/  (،1674
 (، وهناك خالف على عطاء يف بعض طرقه. 17966، 17954، 17949أمحد )ح/
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 األحاديث اليت حسنها البخاري يف العلل الكبري للرتمذي وأدخلها يف صحيحه دراسة حتليلية 
 د. حممد بن عبد هللا بن سعد العبد اهلادي

وأما احلديث الثالث فهو حديث الدراسة، وفيه التفرد من سفيان بن عيينة  
عن عمرو بن دينار، وتفرد عمرو بن دينار عن عطاء بن    –وطبقته انزلة    –

 أيب رابح، وتفرد عطاء عن صفوان به. 
خوف األئمة من األفراد،   -على منعم النظر يف علم احلديث    -وغري خاف  

العل  مسالك  أخفى  من  ذلكوأهنا  على  القرائن  تضافرت  مىت  ابن  ة  قال   ،
وأما أكثر احلفاظ املتقدمني فإهنم يقولون يف احلديث إذا انفرد به واحد  رجب:"

وإن مل يرو الثقات خالفه أنه ال يتابع عليه، وجيعلون ذلك علة فيه، اللهم إال 
وحنوه،   وحديثه كالزهري  عدالته  واشتهرت  حفظه  ممن كثر  يكون  ورمبا أن 

أيضا  يستنكرو  الكبار  الثقات  تفردات  بعض  نقد  ن  حديث  يف كل  وهلم   ،
 . (1)"خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه

املتفرد  الراوي  طبقة  نزول  األفراد  رد  قرائن  طبقة  ومن  يف  فالتفرد   ،
اد احلديث يراتبون  قَّ الصحابة والتابعني أخف من تفرد طبقة أتباع التابعني، ون ُ 

"التفرد برواية أو سند يثري شيئاً من عالمات إنمن تفرد طبقة أتباع التابعني حىت  
مبيناً   ، يقول اإلمام الذهيب(2)"االستفهام عند احملدثني، وإن مل يردوا التفرد مبرة

إذا انفرد الرجل منهم    فهؤالء احلفاظ الثقات::"أثر طبقات الرواة على أفرادهم
التا   ،صحيح غريب  وإن كان من األتباع، قيل:  ،صحيح  فحديثهبعني،  من 

، فتجد اإلمام  ويندر تفردهم  ،غريب فرد   وإن كان من أصحاب األتباع، قيل:
 

 (. 2/582شرح علل الرتمذي ) ( 1)
(، رسالة 189التفرد يف رواية احلديث ومنهج احملدثني يف قبوله أو رده، عبد اجلََواد مَحَام )ص:    (  2)

 تري.ماجس
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

منهم عنده مئتا ألف حديث، ال يكاد ينفرد حبديثني ثالثة! ومن كان بعدهم: 
، ويقول الدكتور عبد اجلََواد مَحَام:" (1)!"فأين ما ينفرد به؟ ما علمته، وقد يوجد

أما التفرد الواقع من الطبقة اليت تلي طبقة الزهري وهي طبقة: شعبة، ومالك،  
وذلك إذا كان التفرد  ، فقد يوصف حديثهم ابلغرابة مع إمامتهم، وابن عيينة

التابعي مشهور جيمع حديثه، ولذا صنفت كتب   منهم واقع عن إمام من 
هؤال غرائب  التابعني،  مجعت  أتباع  من  األئمة  وغرائب  ء  شعبة،  كغرائب 

، ويقول الدكتور خالد الدريس:"وعلى هذا فقد يكون لقبول التفرد  (2)"مالك
، ففي عصر عدم انتشار التدوين يكون التفرد حمتماًل  عالقة طردية مع التدوين

التفرد غري  نوعاً ما، ويف عصر انتشار التدوين وحصر األحاديث ومجعها يكون  
 .(3) حمتمل، ويقوى احلكم بعدم قبوله"

حلظ معىن تفرد ابن عيينة ابحلديث على نزول طبقته،   البخاريفاملظنون أن  
إىل سفيان    إضافة  جاللة  ولوال  دينار(،  بن  )عمرو  مشهور  إمام  عن  تفرده 

 نظراً آخر.لُنظِّر للحديث  ،واختصاصه بعمرو بن دينار، وأنه بلديه
ه الصحة، ظاهرُ   د  ن  استعمل ابن عدي وصف احلسن مع الغرابة يف س  وقد  

احلسن بن صال عن عثمان بن موهب عن الشعيب عن فاطمة    رواه من طريق 
أن رجال من األنصار أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال إن    )):بنت قيس

إمامنا ليطيل بنا الصالة حىت أين ألصلي يف مسجد بين معاوية يف ظلمة 
 

 (. 77املوقظة له )ص: ( 1)
 (.265التفرد يف رواية احلديث )ص: ( 2)
 (. 4/2053احلديث احلسن لذاته ولغريه، له ) ( 3)
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 األحاديث اليت حسنها البخاري يف العلل الكبري للرتمذي وأدخلها يف صحيحه دراسة حتليلية 
 د. حممد بن عبد هللا بن سعد العبد اهلادي

حىت صعد املنرب ث قال: ما   لليل فقام النيب صلى هللا عليه وسلم مغضبا  ا
ابل أقوام ينفرون عن هذا األمر من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبري  

وهذا احلديث عن  ":ابن عدي عقبهقال  ،  ((  والضعيف واملريض وذا احلاجة
ه  ما أظن  حسن غريبالشعيب عن فاطمة بنت قيس يف ابب ختفيف الصالة  

صال بن  احلسن  عن  إال  الكويف  (1)"يروى  الثوري  صال  بن  واحلسن   ،
، فالتفرد  ، والشعيب إمام معروف(2)ثقتان  بن موهب  ه(، وشيخه عثمان169)

بظالهلا على حكم ابن عدي فوصفه   ألقتيف هذا احلديث رغم نظافة سنده  
 . ابحلسن من أجل التفرد

وإن ترجح   -ويظل التفرد مصدر قلق وارتياب يف عني جهابذة احملدثني  
احلديث   قَبول  فيطلقون-عندهم  إىل   "احلسن"  ،  قوة   إشارة  الشك يف  حالة 

 .(3) ، وهللا أعلماحلديث
  

 
( ويف آخر الرتمجة قال عنه:"ومل أجد له حديثاً منكراً جماوز املقدار،  3/495الكامل البن عدي )( 1)

( 466(، ومسلم )ح/90)ح/وهو عندي من أهل الصدق"، وأصل احلديث خمرج يف البخاري  
( من حديث أيب 467(، ومسلم )ح/703من حديث أيب مسعود البدري، ويف البخاري )ح/

( حنوه عن عدد من الصحابة ليس فيها حديث فاطمة بنت قيس 470-468هريرة، ومسلم )ح/ 
 رضي هللا عنهم أمجعني.

 (. 4491(، )1250التقريب على الرتتيب ) :انظر( 2)
انظر: ضوابط قبول التفرد وضوابط رده يف رسالة املاجستري املوسومة ب "التفرد يف رواية احلديث" (  3)

 (.608 -575لعبد اجلواد محام )ص:
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عنهما يف دفن قتلى  املطلب الثالث: حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا  
 أحد: 

( الكبري  العلل  ترتيب  يف  الرتمذي كما  ديب 1/411قال  محزة  /ط: 
حممداً مصطفى(:" فقال:  وسألت  احلديث  هذا  بن    عن  الرمحن  عبد  حديث 

وحديث ،  هو حديث حسنعن جابر بن عبد هللا يف شهداء أحد    ،كعب
بن  غلط فيه أسامة    ،غري حمفوظعن أنس    ،عن ابن شهاب  ،أسامة بن زيد 

 ".زيد
 نص احلديث: 

كان النيب صلى هللا عليه   )):عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال
د يف ثوب واحد، ث يقول: أيهم أكثر  حُ وسلم جيمع بي الرجلي من قتلى أُ 

حد، وقال: أان شهيد  مه يف الل  له إىل أحدمها قدّ   ري  شِّ للقرآن؟ فإذا أُ   أخذا  
القيامة يوم  هؤالء  يصلّ   ،على  ومل  يغسلوا،  ومل  دمائهم،  يف  بدفنهم    وأمر 

 ((.عليهم
 :  ودراسته ختريج احلديثالفرع األول:  

أخرج البخاري احلديث هبذا اللفظ يف اجلنائز، ب/ الصالة على الشهيد، 
وهو ابن سعد  - حدثنا عبد هللا بن يوسف: حدثنا الليث( قال: 1343)ح/

عن جابر بن  قال: حدثين ابن شهاب عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك    -
يف سياق    -   واختلف عنه  ومداره على الزهريعبد هللا رضي هللا عنهما به،  

 أوجه: سبعة على -إسناده 
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الوجه األول: رواه عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن جابر  
 : مرفوعا  بن عبد هللا رضي هللا عنهما 

سعد:    - بن  )ح/  أخرجهالليث  املصنف  يف  شيبة  أيب  ، 11110ابن 
(، وعبد بن محيد كما يف املنتخب 37750،  37453،  33359،  11764

يف اجلنائز، ب/ دفن  كرره    ، و(1343)ح/  أعالهالبخاري كما  و   (،1120)
(، وفيه أيضاً ب/ من مل ير غسل الشهداء، 1345الرجلني والثالثة يف قرب، )ح/ 

، وفيه أيضاً  (1347(، وفيه أيضاً ب/ من يقدم يف اللحد، )ح/1346ح/)
(، ويف كتاب املغازي، ب/ من قتل  1353ب/ اللحد والشق يف القرب، )ح/

(، وابن ماجه ك/ اجلنائز، ب/ ما جاء يف 4079من املسلمني يوم أحد، )ح/ 
اجلنائز، ب/ يف ، وأبو داود ك/  (1514الصالة على الشهداء ودفنهم، )ح/

(، والرتمذي ك/ اجلنائز، ب/ ما جاء  3139،  3138الشهيد يغسل؟، )ح/
، والنسائي يف اجملتىب ك/ اجلنائز،  (1036يف ترك الصالة على الشهيد، )ح/

)ح/ عليهم،  الصالة  ترك  ترك  1957ب/  ب/  اجلنائز،  ك/  الكربى  ويف   ،)
والطحاوي   (،559، وابن اجلارود يف املنتقى )ح/(2287الصالة عليهم، )ح/

( اآلاثر  معاين  شرح  اآلاثر   (،1/501يف  مشكل  شرح  ويف 
)ح/   (،4911/ 12/434) معجمه  يف  األعرايب  حبان    (،1650وابن  وابن 

،  4/10)  السنن الكبريوالبيهقي يف    (،4208والدارقطين )ح/  ، ( 3197)ح/
من طُُرق  عن الليث به، لفظ بعضهم   (1124، ويف السنن الصغري )ح/(34

 .، وهذا لفظ البخاري كما سلف اتم، واآلخر خمتصر 
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إسناده  الرتمذيقال   اخلالف يف  إىل  أشار  :"حديث جابر حسن  بعدما 
 صحيح".
عقبه:"  النسائي وقال   الكربى  ثقات  يف  من  أحداً  نعلم  ال  أيضاً  وهذا 

أصحاب الزهري اتبع الليث على هذه الرواية، واختلف على الزهري فيه، وقد 
 . اختالفهم عليه يف غري هذا املوضع"بينا 

عن ليث بن سعد    كذلك رواه مجاعةٌ :"السنن الكبري أبنهيف    البيهقي  وأفاد
وخالفه أسامة بن زيد فرواه عن الزهري عن أنس بن  ،  عن ابن شهاب الزهري

 .وستأيت رواية أسامة بن زيد قريبا  ، "مالك
 : مرفوعا   هللا رضي هللا عنه الوجه الثاين: رواه عن الزهري عن جابر بن عبد  

أخرجه البخاري ك/ اجلنائز، ب/ من  عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي:    -
( من طريق ابن  4/34(، والبيهقي يف الكربى ) 1348يقّدم يف اللحد، )ح/ 

بنحوه،   به  األوزاعي  عن  والغسل  املبارك  الصالة  ترك  مسألة  يذكر  ومل 
 واحدة. ة  ر  وعمه يف من ِّ للشهداء، وزاد أن جابرا  د ف ن  أابه 

الوجه الثالث: رواه عن الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد هللا رضي  
 هللا عنه:

املدين:  - األنصاري  بن سعيد  ربه  )ح/  عبد  أمحد  ،  (14189أخرجه 
مسعت  قال:  شعبة    غندر عن  من طريق  (1598والبغوي يف اجلعدايت )ح/
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عن ابن جابر عن جابر بن    ُيدث عن الزهري  -هو ابن سعيد    -  (1) عبد ربه
ال تغسلوهم، ))عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف قتلى أحد:  عبد هللا 

 . ، ومل يصل عليهم((يوم القيامة  يفوح مسكا    -أو كل دم    -فإن كل جرح  
 الض َبعي، فرواه غندر كما مر، وخالفه سعيد بن عامر  واخُتلف على شعبة

عن شعبة عن    -(  12/173/2585كما يف علل الدارقطين معلقاً )  -   فرواه
  عبد ربه عن الزهري عن جابر مرساًل كرواية األوزاعي، وسعيد بن عامر الضبعي

، خالفاً لغندر فهو مقدم يف (2) على ثقته إال أنه رمبا وهم كما قال أبو حامت
ملديين يقدمه على ابن مهدي يف  عشرين سنة، وكان ابن ا  لهملالزمته  شعبة؛  

 .؛ فاحملفوظ روايته(3)شعبة
ري عن جابر بن  ع  عن عبد هللا بن ثعلبة بن صُ   الزهريعن  الوجه الرابع: رواه  

 : رضي هللا عنه مرفوعا   عبد هللا
راشد:1 بن  معمر  فرواه  .  عنه:  الرزاق  واختلف    وَ (  6633ح/)  عبد 

  (1951ح/ )  املسندوأبو يعلى يف  (،  23660)ح/أمحد  وعنه:    -  ( 9580ح/)
والبيهقي يف الكربى    (،1194وابن األعرايب يف معجمه )ح/  ،(2013ح/)  وَ 

 
( أبنه غلط 1/786/611وقع يف املسند عبد رب بال نسبة، ورجح ابن حجر يف تعجيل املنفعة ) (  1)

أنه جاء على الصواب يف بعض   :صوابه: عبد ربه بن سعيد املشهور، فانظره، ويؤيدهوحتريف و 
 نسخ اجلعدايت للبغوي.

 (. 2338(، التقريب ) 2/27(، التهذيب )1910(، الكاشف )2284ينظر: هتذيب الكمال )  (2)
(3)  ( النبالء  أعالم  الكمال )100-9/99ينظر: سري  َر: هتذيب  وللزايدة  الكاشف  5709(،   ،)

 (. 5787(، التقريب )7714)
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 جملة العلوم الشرعية
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ملا كان يوم أحد أشرف النيب صلى هللا  :))عن معمر به، ولفظه  -(  4/11)
عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يومئذ، فقال: إين قد شهدت على  

فكان يدفن الرجلي والثالثة يف القرب ويسأل أيهم    ،هؤالء فزملوهم بدمائهم
للقرآن  أقرأ  واحد    ؟كان  قرب  وعمي يف  أيب  فدفن  جابر:  قال  فيقدمونه. 

 ((.يومئذ
من:   الرزاق كل   عبد   بن  وخالف  وصال  سعد،  بن  وزايد  عيينة،  ابن 

كما يف علل الدارقطين معلقاً    -كيسان، وأبو أيوب األفريقي، وابن إسحاق  
فرووه عن الزهري عن عبد هللا بن ثعلبة عن   -(  12/174/2585عنهم )

هذا   عن  الدارقطين  وقال  جابرا ،  يذكروا  فلم  وسلم  عليه  النيب صلى هللا 
 .(1)الوجه:"حمفوظ"

علقه الدارقطين يف علله عن ابن ُبَكري عن  بن خالد األيلي:    . ُعقيل2
 .(12/174/2585الليث بن سعد عنه )

 . (12/174/2585علقه الدارقطين عنه يف العلل ). النعمان بن راشد:  3
 . املوضع السابقعلقه الدارقطين عنه يف . أبو بكر اهلذيل:  4

إبسقاطه أو ابجلمع أبن يقال رواه وسواء قيل إن معمرا  رواه بذكر جابر أو 
، وقد ُعلمت على الوجهي، فال شك أن عبدهللا بن ثعلبة أخذه بواسطة

 .الواسطة وهي جابر بن عبد هللا يف رواية ُعقيل

 
لكن ظاهر سياقه أنه ال يعل الرواية األخرى اليت فيها ذكر جابر بن عبد هللا؛ لوجود املتابعات    (1)

 كما أعاله.
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، فهو من قبيل مراسيل  (1) وعبد هللا بن ثعلبة صحايب صغري يف قول اجلمهور 
 الصحابة، وهللا أعلم.

 : مرفوعا    الزهري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه: رواه عن  اخلامسالوجه  
 ( 11766ابن أيب شيبة يف املصنف )ح/  أخرجه:  الليثي  أسامة بن زيد  -

عبد بن محيد كما يف املنتخب  و   ،-(  3568وعنه أبو يعلى يف املسند )ح/  -
 ،عن عبيد هللا بن موسى(  1165)ح/
)ح/و  و 12300أمحد  ب/يف  (،  ك/اجلنائز،  داود  يغسل؟، أبو  الشهيد 
من طريق زيد    (3/157/2938، والطرباين يف املعجم الكبري )( 3136)ح/

 بن احلباب، 
 ،عن صفوان بن عيسى( 12300وأمحد )ح/

)ح/ يغسل؟،  الشهيد  ب/يف  ك/اجلنائز،  داود  والرتمذي 3136وأبو   ،)
من طريق أيب  (  1016ك/اجلنائز، ب/ما جاء يف قتلى أحد وذكر محزة، )ح/

 ، صفوان املرواين
يغسل؟، )ح/ الشهيد  داود ك/اجلنائز، ب/يف  الدارقطين  و (،  3135وأبو 

الكربى )  (،365/ 1واحلاكم )  ، ( 4207)ح/   من   (11- 4/10والبيهقي يف 
 ، طريق عبد هللا بن وهب

 من طريق أيب بكر احلنفي،( 6347والبزار يف مسنده )ح/
 من طريق روح بن عبادة،( 1/365واحلاكم )

 
 (. 320  - 1/311ينظر تفصيل ذلك يف الرواة املختلف يف صحبتهم، كمال قاملي اجلزائري، ) (1)
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 ( علله  الدارقطين يف  إمساعيل، (  12/172/2585وعلقه  بن  حامت  عن 
 وأيب أسامة، وعبد هللا بن انفع الصائغ، وسليمان بن بالل. 

 وصفوان بن عيسى،  أبو صفوان، وزيد،عبيد هللا بن موسى، و )  مجيعهم
وحامت بن إمساعيل، وأبو    وروح بن عبادة،  ،أبو بكر احلنفيو ،  وابن وهب

عن أسامة بن زيد    (أسامة، وعبد هللا بن انفع الصائغ، وسليمان بن بالل
، إال أن احلاكم مجع رواية روح بن عبادة مع رواية عثمان بن عمر اآلتية  به

 .يف سياق واحد
يوم  )):الرتمذيلفظ  و  على محزة  وسلم  عليه  أتى رسول هللا صلى هللا 

به، فقال: لوال أن جتد صفية يف نفسها،    ل  ثِّّ فرآه قد مُ أحد، فوقف عليه  
لرتكته حىت أتكله العافية، حىت حيشر يوم القيامة من بطوهنا، قال: ث دعا  

ت  دّ ت على رأسه بدت رجاله، وإذا مُ دّ ة، فكفنه فيها، فكانت إذا مُ ر  مِّ بن  
رجل  ت الثياب، قال: فكفن العلى رجليه بدا رأسه، قال: فكثر القتلى، وقلّ 

والرجالن والثالثة يف الثوب الواحد، ث يدفنون يف قرب واحد، فجعل رسول  
فيقدمه إىل القبلة،   ؟هللا صلى هللا عليه وسلم يسأل عنهم: أيهم أكثر قرآان

والباقون    ((قال: فدفنهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يصل عليهم
 . بنحوه، وبعضهم خمتصر

حديث  عقبه:"  الرتمذي   قال أنس  من حسن  حديث  نعرفه  ال  غريب 
وقد خولف أسامة بن زيد يف رواية هذا   ...  حديث أنس إال من هذا الوجه

احلديث، فروى الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرمحن بن كعب 
بن مالك، عن جابر بن عبد هللا بن زيد، وروى معمر، عن الزهري، عن عبد  
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ذكره، عن الزهري، عن أنس إال أسامة   علم أحداً هللا بن ثعلبة، عن جابر، وال ن
زيد،   ابن    وسألت حممدا  بن  عن  الليث،  فقال: حديث  احلديث،  هذا  عن 

 ". عن جابر أصحشهاب، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك، 
البزار:" أحداً وقال  نعلم  ال  احلديث  عن    وهذا  روايته،  على  أسامة  اتبع 
 ". ابن كعب بن مالك، عن جابروقد رواه الزهري، عن  ،الزهري، عن أنس

الليثي    عثمان بن عمر العبدي البصري، فرواه عن أسامة بن زيد  خالفهمو 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يصل على أحد سوى    وزاد به،  عن الزهري

يف الشهيد يغسل؟،  خرجه أبو داود ك/اجلنائز، ب/أ  ،محزة بن عبد املطلب
)ح/3137)ح/ والدارقطين   ،)4205   –  4206)( واحلاكم   ،1/365)   -  

 .- ( 11-4/10وعنه البيهقي يف الكربى )
: ومل يصل على  (1)مل يقل هذا اللفظ غري عثمان بن عمر  :"الدارقطين   قال

فهي زايدة منكرة من هذا الوجه    (2)"وليست مبحفوظة  ،أحد من الشهداء غريه
زيد بن  أسامة  من،  عن  يستغرب  قال  احلاكم    ومما  الوجهأنه  هذا    عن 

:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، وقد أخرج البخاري املُع لّ 
 

درك رواية روح بن عبادة مع عثمان بن عمر يف سياق  كذا قال الدارقطين، وقد قرن احلاكم يف املست(  1)
ويعرف   واحد، فالظاهر أن اللفظ لفظ عثمان بن عمر، فاإلقران يف الرواية من مواضع اإلعالل

، َر: القرائن وأثرها يف عند األئمة ب )احلمل يف اإلسناد( وممن يكثر منه احلاكم والبيهقي رمحهما هللا
(، وعلى أي حال فقد 191تطبيقية لعبد الغين حممد اندر )ص:  تعليل األحاديث دراسة أتصيلية

وهو الذي رواه عن   -صحح احلاكم احلديث هبذه الزايدة املنكرة، وقد نقل البيهقي يف الكربى  
 إعالَل الدارقطين وكأنه مل يقنع بتصحيح شيخه احلاكم، وهللا أعلم. -احلاكم 

: البيهقي  يف الك( 2)  ( مسنداً.4/11ربى )ونقل كالَم الدارقطينِّّ
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ليس  وحده حديث الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن جابر ...  
فيه هذه األلفاظ اجملموعة اليت تفرد هبا أسامة بن زيد الليثي عن الزهري،  
قد اتفقا مجيعاً على إخراج حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن  

سلم صلى على  أيب اخلري عن عقبة بن عامر اجلهين أن النيب صلى هللا عليه و 
احلاكم    تصحيح، وانتقد ابن حجر  "وهللا أعلمقتلى أحد صالته على امليت،  

 .(1)وَومّهه
رضي هللا   رواه عن الزهري عن رجل عن جابر بن عبد هللا: السادسالوجه 

 : عنه مرفوعا  
راشد:  1 بن  معمر  )ح/  أخرجه.  الرزاق  شيبة  و   (،6379عبد  أيب  ابن 
الزهري عن رجل عن جابر:  من طريقني (  37766)ح/ ))أن  عن معمر عن 

النيب صلى هللا عليه وسلم أمر ابلقتلى يوم أحد فزملوا بدمائهم، وأن يقد م  
أكثرهم أخذا  للقرآن، وأن يدفن اثنان يف قرب قال: فدفنت أيب وعمي يف  

 . لفظ ابن أيب شيبة قرب((
علقه البخاري يف الصحيح عنه    ي البصري:. سليمان بن كثري العبد 2

( وساق إسناده دون لفظه فقال:"وقال سليمان بن  1348عقب حديث )ح/
وقد أفاد احلافظ ابن   ،كثري حدثين الزهري حدثين من مسع جابراً رضي هللا عنه"

التعليق تغليق  "الز    (2/485)  حجر يف  الذ هلي وصله يف  فقال: رايّ هْ أن  ت" 
 كثري حدثنا سليمان بن كثري به.حدثنا حممد بن  

 
 (.517ُهدى الساري )ص:( 1)
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: رواه عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن السابع الوجه  
 أبيه مرفوعا :

األنصاري:    - العزيز  عبد  بن  الرمحن  الكربى عبد  يف  البيهقي  أخرجه 
( بسنده إىل خملد بن خالد القطواين عن عبد الرمحن بن عبد العزيز به، 4/11)

فقال    من رأى مقتل محزة؟))هللا عليه وسلم قال يوم أحد:أن رسول هللا صلى  
رجل أعزل: أان رأيت مقتله، قال: فانطلق فأرانه، فخرج حىت وقف على محزة  

به وهللا، فكره رسول   لَ ثِّّ فرآه قد شق بطنه وقد مثل به، فقال: اي رسول هللا قد مُ 
لى، فقال: أان هللا صلى هللا عليه وسلم أن ينظر إليه، مث وقف بني ظهري القت

وهم يف دمائهم، فإنه ليس جريح جيرح إال جاء وجرحه ف  لُ   !شهيد على هؤالء
موا أكثر القوم يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم، ورُيه ريح املسك، فقال: قدّ 

 ((فاجعلوا يف اللحد قرآانً 
ويف هذا زايدات ليست يف رواية الليث، ويف رواية  عقبه:"  البيهقيقال  

زاي  الروايةالليث  هذه  ليست يف  عنه، عن ،  دة  روايته  تكون  أن  فيحتمل 
وإن كانتا خمتلفتي فالليث بن سعد رمحه    ،جابر، وعنه عن أبيه صحيحتي 

 ". وهللا أعلم !هللا إمام حافظ فروايته أوىل
 النظر يف االختالف: ❖

 حمصل األوجه السابقة ما يلي:
عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن    مروي:  الوجه األول

د من شهداء أحد يف دَ جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما مرفوعاً، وفيه دفن العَ 
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ومل تتطرق لقصة محزة بن    ، والتغسيل هلم،عليهم  القرب الواحد، ونفي الصالة
   .عبداملطلب

الثاين الزهري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه  مروي:  الوجه    ماعن 
أن جابراً َدَفَن    تترك الصالة والغسل للشهداء، وزاد  تذكر الروايةومل  ،  مرفوعاً 

وهذه رواية  ، ومل تتطرق لقصة محزة بن عبد املطلب،  أابه وعمه يف منَِّرةن واحدة
 منقطعة بي الزهري وجابر رضي هللا عنه.

الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد هللا رضي    عن  مرويالوجه الثالث:  
ومل تتطرق    وفيه عدم غسل الشهداء، وعدم الصالة عليهم،مرفوعاً،    ماهللا عنه

 .لقصة محزة بن عبد املطلب
عن الزهري عن عبد هللا بن ثعلبة بن ُصَعري عن جابر    مرويالوجه الرابع: 

القرب مرفوعاً   مابن عبد هللا رضي هللا عنه  الشهداء يف  العدد من  ، وفيه دفن 
أن    اوفيهالغسل للشهداء،  ترك  و   ،مسألة ترك الصالة  تذكر الروايةومل  الواحد،  

 . طلب، ومل تتطرق لقصة محزة بن عبد املوالد جابر دفن مع عمه يف قرب واحد
،  عن الزهري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه مرفوعاً   مرويالوجه اخلامس:  

ومل يُذكر يف  ،  وأنه مل يصل عليهموفيه دفن العدد من الشهداء يف القرب الواحد،  
أن والد جابر دفن مع عمه يف قرب واحد،  وال  ،  ترك غسل الشهداء  احلديث
 .بذكر قصة مقتل محزة بن عبد املطلب الرواية وزادت

عن الزهري عن رجل عن جابر بن عبد هللا رضي    مرويالوجه السادس:  
 وأهنم مل يغسلوا،  وفيه دفن العدد من الشهداء يف القرب الواحد،،  هللا عنه مرفوعاً 
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أن والد جابر دفن مع عمه يف قرب   امسألة ترك الصالة، وفيه  تذكر الروايةومل  
  .تطرق لقصة محزة بن عبد املطلبواحد، ومل ت

عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن    مروي  الوجه السابع:
العدد من الشهداء يف القرب الواحد،،  أبيه مرفوعاً  وأهنم مل يغسلوا،    وفيه دفن 

ُمّثل به  وفيه قصة مقتل محزة بن عبد املطلب مسألة ترك   تذكرومل    ، وأنه قد 
 . الصالة

مشهور"،   فقيه، إمامٌ   ثبتٌ   :"ثقةٌ وهو ،  وراوي الوجه األول: الليث بن سعد
 .(1) من رواة اجلماعة

الثاين: الوجه  الفقيه  ،  األوزاعي  وراوي  الشام    -وهو  أهل   ثقةٌ :"-إمام 
 .(2) من رواة اجلماعة "جليلٌ 

ثقة، أخرج له وهو  ،  وراوي الوجه الثالث: عبد ربه بن سعيد األنصاري
 .(3) اجلماعة

الرابع:  ورواة راشد  الوجه  بن  بن  معمر  والنعمان  خالد،  بن  وُعقيل   ،
إمام أهل اليمن:"ثقة ثبت" ال فمعمر بن راشد  فأما  ،  راشد، وأبو بكر اهلذيل

:"إذا حدثك  -يف رواية ابن أيب خيثمة عنه    -قال ابن معني  ،  سيما يف الزهري
إال عن الزهري وابن طاووس؛ فإن حديثه عنهما  فخالفهمعمر عن العراقيني 

 
 (. 5684(، التقريب )3/481(، التهذيب )4691(، الكاشف )5605ينظر: هتذيب الكمال )(  1)
 (. 3967(، التقريب )2/537(، التهذيب )3278(، الكاشف )3906ينظر: هتذيب الكمال )(  2)
 (.3786التقريب )( 3)
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"ثقة :أخرج له اجلماعة، وهو وأما ُعَقيل بن خالد األَْيلي ف،  (1) ..."مستقيم  
بل عّده احلازمي يف الطبقة األوىل من أصحاب الزهري ،  ثبت" صاحب كتاب

 . (2)-الذين مجعوا بني الضبط واإلتقان وطول املالزمة  -
ضعفه    خمتلف فيه:اجلزري، الرَّقِّّي، موىل بين أمية،  وأما النعمان بن راشد  

من النقاد واحملدثني، قال علي بن املديين:"ذكر ُيىي بن سعيد القطان    كثري 
النعمان بن راشد فضعفه جداً"، وقال أمحد بن حنبل:"مضطرب احلديث، روى  
يف   صدوق  وهو  وهم كثري،  حديثه  البخاري:"يف  وقال  مناكري"،  أحاديث 

 األصل"، وذكره البخاري، والعقيلي، وابن اجلوزي يف الضعفاء. 
احلديث"،   واختلف مضطرب  قال:"ضعيف،  فمرة  فيه،  معني  ابن  قول 

 ومرة:"ليس بشيء"، ومرة وثقه. 
مقلوبة"،  ومرة:"أحاديثه  الغلط"،  كثري  النسائي:"ضعيف،  وقال 

 ومرة:"صدوق، فيه ضعف".
الرأي مأخوذ من جمموع   وقيل: إنه صدوق حسن احلديث: وكأن هذا 

، والنسائي قريباً، وقال يعقوب  كالم بعض الن قاد فيه كما ُروِّي عن ابن معني
بن سفيان:"لنّي"، ومرة:"ال أبس به"، وقد حّسن حاَله أبو حامت، فَأَمر بتحويل  

 
(، من تكلم فيه  8682(، ميزان االعتدال )5567(، الكاشف )6697ينظر: هتذيب الكمال )  (  1)

 (. 6809(، التقريب )4/125(، هتذيب التهذيب )341وهو موثق أو صال احلديث )
(2  )  ( الكمال  هتذيب  )4590ينظر:  الكاشف   ،)3860( التهذيب  التقريب 3/130(،   ،)

( ضمن ثالثة رسائل  155  -151مسة للحازمي )ص:(، ولزاماً ينظر: شروط األئمة اخل4665)
احلديث  رواية  وأثرها يف  الثقات  أبو غدة، ومراتب  الفتاح  الشيخ عبد  بعناية  املصطلح  يف علم 

 (. 345-339وعلله، ملوسى مهام عبد الرحيم )ص:
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امسه من كتاب الضعفاء للبخاري، وترمجه ابن عدي يف الكامل وقال:"والنعمان  
، روى عنه الثقات مثل: محاد بن زيد، وجرير بن  قد احتمله الناس بن راشد  

خالد، وغريهم من الثقات وله نسخة عن الزهري، وال أبس حازم، ووهيب بن  
- فيمن تكلم فيه وهو موثق  -وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال الذهيب،  به"

التقريب   ابن حجر يف  ملناكريه"، ورجح  معني  ابن  احلديث، ضعفه  :"حسن 
يف حديثه عن :"صدوق،  نتائج األفكار قالأنه:"صدوٌق، سيء احلفظ"، ويف  

"، قال احلاكم يف املدخل:"أخرج له مسلم يف الشواهد"، وقال  ل الزهري مقا
 ... حبان،  ابن  وكذلك  صحيحه،  يف  حديثه  عوانة  أبو  مغلطاي:"وخرج 

اجلارود"،   وابن  والدارمي،  أول  واحلاكم،  أو  الصدوق  مراتب  آخر  فهو يف 
، وعده احلازمي يف شروط األئمة اخلمسة ضمن الطبقة الثانية  مراتب الضعف

، (1)الزهري الذين هم دون الطبقة األوىل يف الضبط وطول املالزمة  من أصحاب 
مشكل؛ ألن النعمان قريب من الضعف؛ لذا انتقد الباحُث موسى بُن    وصنيعه

 
(،  1882(، الضعفاء للعقيلي ) 8/80(، التاريخ الكبري )371له ترمجة يف: الضعفاء للبخاري ) (  1)

(، الضعفاء واملرتوكون للنسائي  2/453( و )1/345(، املعرفة والتاريخ )8/448اجلرح والتعديل )
الثقات )587) الصحيح )7/532(،  املدخل إىل معرفة  الكامل )2/750(،   ،)10/134 ،)

( ضمن ثالثة رسائل يف 155  -151(، شروط األئمة اخلمسة للحازمي )ص:6/121احمللى )
ال الفتاح أبو غدة، الضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي )علم املصطلح بعناية  (، 3540شيخ عبد 

(، 6652(، املغين )5846(، الكاشف )9093(، ميزان االعتدال )7035هتذيب الكمال )
(، التقريب 4/230(، هتذيب التهذيب )12/60(، إكمال هتذيب الكمال )4711الديوان )

 (. 7154)(، حترير التقريب 2/15(، نتائج األفكار )7154)
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احلازميَّ   بكر  أاب  أصحاب  :قالفمهام  من  الثالثة  املرتبة  يف  يعد  أن  "حقه 
 .(1) طالت صحبتهم ومل يسلموا من غوائل اجلرح نْ الزهري"أي: مَ 

من    -أي الّنعمان واهلذيل    -، وقد توبعا  (2) وأما أبو بكر اهلذيل فمرتوك 
 .الثقات فزال اإلشكال

الليثي زيد  بن  أسامة  اخلامس:  الوجه  املدين،    وراوي  وثقه  موالهم، 
وأبو يعلى املوصلي،  ،  -يف رواية الدوري، وابن أيب مرمي    -العجلي، وابن معني  

 .(3)وقال ابن حبان يف ثقاته:"خيطئ"
وقال ابن معني يف رواية الدارمي:"ليس به أبس"، وقال أبو حامت:"يكتب  
حديثه، وال ُيتج به"، وقال أبو داود:"صال"، وقال النسائي:"ليس بثقة"، وأيد  

أي: ابن    -نقد احملدثني له، وفّضله    هذكر   بعدابن معني فيه    طَ عدي توس    ابنُ 
املدين  -عدي   موالهم،  العدوي  أسلم  بن  زيد  بن  أسامة  وبنفس  ،  (4) على 

وسأله عنه    -التفضيل أجاب اإلمام أمحد يف رواية املروذي، ويف رواية امليموين  
فقال:"وهذا أيضاً ُيتمله الناس إال أن ُيىي القطان تركه"، وترمجه البخاري    -

دياًل، غري أنه نقل امتناع القطان أواًل مث يف التاريخ ومل يذكر فيه جرحاً وال تع

 
 (. 416-412ينظر: مراتب الثقات وأثرها يف رواية احلديث وعلله، ملوسى مهام عبد الرحيم )ص:(  1)
 (.8002التقريب )( 2)
( زاد:"وهو 2/57(، ويف إكمال هتذيب الكمال ملغلطاي )6/74كذا يف املطبوع من الثقات )(  3)

 التهذيب زايدة العبارة.مستقيم األمر، صحيح الكتاب" وعنه نقل احلافظ يف 
 (. 315قال ابن حجر عنه:"ضعيف من قَِّبل حفظه"، َر: التقريب )( 4)
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الكامل  ابُن عدي يف  املبارك عنه، وزاد  الثوري، ووكيع، وابن  أردفه بتحديث 
 نقاًل عن البخاري أنه قال:"هو ممن ُيتمل". 

رواية  يف  أمحد  وقال  احلديث،  يف  خلطئه  أَبَخرَة  وتركه  القطان  وضعفه 
هللا:"روى عن انفع أحاديث مناكري، فقلت األثرم:"ليس بشيء"، ويف رواية عبد  

له: إن أسامة حسن احلديث؟ فقال: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة"، 
َأْكثَ َر مسلم   قال الذهيب فيمن تكلم فيه وهو موثق:"صدوق، قوي احلديث، 
من إخراج حديث ابن وهب عنه، ولكن أكثرها شواهد ومتابعات، والظاهر  

الديوان:"صدوق فيه لني يسري"، ويف املغين:"صدوق   أنه ثقة عند مسلم"، ويف
يهم"، ويف السري:"وقد يرتقي حديثه إىل رتبة احلسن"، واختار ابن حجر أنه 
"صدوق يهم"، وهو األرجح مجعاً بني األقوال، وهو رأي مجهور النقاد، وقد 

أمحد، اإلمام  قال  الناس كما  املقاربة    احتمله  القبول  مراتب  آخر  يف  أنه  إال 
 . (1) وأما ترك القطان فمحمول على التشدد لضعف،ل

فأما ،  معمر بن راشد، وسليمان بن كثري العبديوراواي الوجه السادس:  
حاله   حجر  ابن  فلّخص  العبدي  بن كثري  سليمان  وأما  قريباً،  فتقدم  معمر 

  ،فيه  النسائيرأي  مستوحاة من    عبارة  الزهري" وهي  غري  بقوله:"ال أبس به يف
 

(، ورواية امليموين  185(، ورواية املروذي )4712،  1428ينظر: علل اإلمام أمحد رواية عبد هللا )  (  1)
 (،2/284(، اجلرح والتعديل )217/61/ 1(، معرفة الثقات )2/22(، التاريخ الكبري )435)

النسائي )6/74الثقات ) الكبري )51(، ضعفاء  الضعفاء  الكامل )1/95/2(،   ،)2/294 ،)
(، 520(، املغين )26(، من تكلم فيه وهو موثق )263(، الكاشف )311هتذيب الكمال )
(، إكمال هتذيب 706(، ميزان االعتدال )6/343(، سري أعالم النبالء )348ديوان الضعفاء )

 (.317(، التقريب )1/108) (، التهذيب2/57الكمال )
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  حاَله إبخراج   األخريوقّوى    والذهيب ،  فيه ابن عدي  طَ وتوسَّ   ،حنوها  الُعَقيلي  وذكر
أبن البخاري أخرج   -يف ُهدى الساري    -  أفاد  ابن حجر  إال أن،  له  اجلماعة

  يشري  ! وكأن ابن حجرمتابعةعن الزهري    لهله من روايته عن ُحصني، وعّلق  
 .(1)حلديث الباب 

عبد   السابع:  الوجه  األنصاريوراوي  العزيز  عبد  بن  وهو  الرمحن   ،
قال   ،على هذا الوجه  ومل يتاب ع  مضّعف  ؛ ألن عبد الرمحناألوجه  أضعف

احلديث  ،شيخٌ "حامت:  أبو حجر  واختار،  "مضطرب  :"صدوق أنه  ابن 
وقد   ،بن عبد العزيز ضعيف او فاً هذا الوجه:"ضعِّ لذا قال احلافظ مُ ،  (2)خيطئ"
 .(3)"يف قوله عن أبيه أخطأ

ما   واملالحظ أن مجيع األوجه من مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه
من مسند كعب بن مالك وهو خطأ كما مّر، وما    فإنه عدا الوجه السابع  
وقد اختلف    ،فإنه من مسند أنس بن مالك رضي هللا عنهعدا الوجه اخلامس  

اخلطأ   بَ صَ أعّله وعَ أما البخاري ف؟  أم ال   النقاد يف هذا الوجه هل هو حمفوظ
 وأشار الرتمذي، والبزار إىل تفرد أسامة هبذا اإلسناد!  أبسامة بن زيد الليثي،

 
(1  )  ( عدي  البن  الكامل  يف:  ترمجة  )5/281له  الُعقيلي  ضعفاء  للذهيب 2/524(،  امليزان   ،)

(3500( النبالء  أعالم  سري   ،)7 /294( التقريب  )ص:2602(،  الساري  ُهدي   ،)578-
795 .) 

 (.3393(، التقريب )4911ينظر: ميزان االعتدال ) (2)
 (.3/210فتح الباري البن حجر ) (3)
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، (1)"!حمفوظا    أن يكون حديث أسامة بن زيد  هُ بِّ ش  ويُ أما الدارقطين فقال:"و 
رواية الزهري وهذا ميٌل إىل تصحيح الوجهني ولعّل الدارقطين اعترب قرينة سعة  

وكثرة شيوخه من جهة، وقرينة اختالف السياق بزايدة ذكر مقتل محزة بن عبد  
 املطلب من جهة أخرى.

الذي خرجه البخاري    - الوجه األول    :واملالحظ أيضا  أّن أقوى األوجه
وهو حديث الليث بن سعد، وقد احتوى متنه على دفن    -يف الصحيح  

،  مع عدم تغسيلهم وال الصالة عليهم  الواحدالعدد من الشهداء يف القرب  
، وزاد الوجه الثاين، والرابع، والسادس دفُن جابر  فهذا القدر من املنت حمفوظ

ففيه  الثاين  الوجه  أما  قوي،  إسناده  الرابع  والوجه  واحد،  قربن  وعمه يف  ألبيه 
 .(2) انقطاع، وأما الوجه السادس ففيه مبهم

جُتاه هذا االختالف يدور بي الرتجيح أو اجلمع   فاملوقفوبكل حال  
لرتجيح فال شك بتقد م رواية الليث، فإن قيل اب  ،(3)بي األوجه الصحيحة

الرب:" عبد  ابن  اختالفاً   فَ لِّ اختُ قال  احلديث  ابن شهاب يف هذا   ،كثرياً   على 
، وقال ابن حجر:"وال خيفى على احلاذق "ورواية الليث عندهم ابلصواب أوىل

 .(4) "هذه الرواايت أرجحأن رواية الليث 

 
 (. 12/174/2585(، علل الدارقطين )1/411ينظر: علل الرتمذي الكبري )( 1)
 تقدم الكالم عن الوجهني: اخلامس والسابع وعن زايدهتما. ( 2)
 (.4/11انظر السنن الكبري للبيهقي )( 3)
 (. 517ساري )ص:(، ُهدى ال21/230التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )( 4)
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األوجه  ن  وإ ضمن  الليث  رواية  دخول  يف  شك  فال  ابجلمع  قيل 
على الوجه األول، والرابع، واخلامس  وقد حكم الدارقطين  الصحيحة احملفوظة،  

 .(1) أبهنا حمفوظة
 البخاري:حتليل موقف  الفرع الثاين:  

اختار البخاري رواية الليث ليخرجها يف الصحيح، ويف الوقت ذاته أجاب  
الليث  وكأن البخاري  ،  (2):"هو حديث حسن!"بقوله  الرتمذي عن حديث 

 يشري هبذا اجلواب إىل إشكاليتي احتفتا هبذا اخلرب: 
، وألجل االختالف انتقد الدارقطين  إخراج األوىل: االختالف على الزهري

مضطرب!الب جابر  حديث  أبن  وقال  الصحيح  يف  احلديث  هلذا  ، (3)خاري 
أن   القدح يف احلديث، ذلك  ب  يُوجِّ أن هذا االضطراب ال  "والبخاري يرى 
سّمى يف رواية الليث،  

ُ
الراوي املبهم يف رواية سليمان بن كثري يُ َفسَّر ابلراوي امل

رواية األوزاعي فقصر وحتمل رواية معمر على أن الزهري مسعه من شيخني، وأما  
 .(4)فيها اإلسناد حبذف الواسطة"

وهو يف طبقة انزلة، وجلاللة الليث من ،  الليث هبذا اإلسناد   الثانية: تفرد 
الزهري وجابر )رجل    -جهة، ومتابعة سليمان بن كثري له   أبن الواسطة بني 
 

 (.12/174/2585علل الدارقطين )( 1)
(، وظاهر سياق الكالم يدل  على أن البخاري قصد احُلْكم على 1/411العلل الكبري للرتمذي )( 2)

احلديث وليس الوصف ابلغرابة؛ ألنه عقب رأيه بكالمه عن رواية أسامة بن زيد الليثي ونَ َقدها  
 أيضاً فلو قصد الغرابة لوصف الروايتني ابحلسن، وهللا أعلم. أبهنا غري حمفوظة! وهي رواية غريبة

(، والظاهر أن الدارقطين 367( )ص:206التتبع للدارقطين، ت: مقبل الوادعي، حديث رقم ) (  3)
موضع  وكأن  مر،  العلل كما  يف  وجه  من  أكثر  تصحيحه  بدليل  احلديث ابالضطراب  يُعِّل   ال 

 حة، وهللا أعلم. االنتقاد أن احلديث ليس يف أعلى الص
 ( بتصرف.517-516ُهدى الساري )ص:( 4)
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ما    ىَل وْ أَ إذ    قَبِّل البخاري احلديث،من جهة أخرى،    -  واحد، وليس رجلني(
الليث إسناد  يف  املذكور  الرجل  املبهم:  ذلك  به  أسانيد ف  يفسر  أقوى  هو 

عند    ومل يُ ؤ ثِّّر قال حممد مشس احلق العظيم آابدي:"،  (1)االختالف على الزهري
الليث هبذا اإلسناد، بل احتج به البخاري يف صحيحه،   دُ البخاري والرتمذي تفر  

 . (2)وصححه الرتمذي"
تقدم   وقد  -  أيضاً ملا قال عن إسناد الليث  للنسائيُمْدرَكتان    تاناإلشكاليو 

من ثقات أصحاب الزهري اتبع الليث على  :"وهذا أيضاً ال نعلم أحداً  -
وقد بينا اختالفهم عليه يف غري هذا  على الزهري فيه،  ف  لِّ هذه الرواية، واختُ 

 .دفذكر االختالف والتفر  املوضع"
رواه أربعة   من اخلالف على الزهري  عن النظر أن الوجه الرابع  وال يغيب

، وهو وجه صحيح متصل!! فهذا جيعل تفرد الليث هبذا اإلسناد موضع هعن
قبول  -  احتمال ترجح  النّقاد    روايته  وإن  البخاري،   فقد  -عند  صححها 

 والرتمذي، والنسائي، وابن اجلارود، وابن حبان كما مر.
أن التحسي يف هذا املثال يدل  على أن العلة ابالختالف أو    واملقصود:

البخاري  يطلق عليها  مما  ابلتفرد إذا كانتا غري قادحتي يف قبول احلديث  
كما هو حال من العلة  إىل عدم نقاء احلديث متاما   منه    إشارة    !وصف احلسن 

 ، وهللا أعلم.(3)األحاديث الصحيحة األخرى
 

 املصدر السابق. ( 1)
 (.5/207التعليق املغين على الدارقطين له، واملطبوع هبامش سنن الدارقطين طبعة الرسالة )( 2)
فال يسوغ أن يقال عن هذا احلديث: إّن البخاري ال يدخل يف صحيحه إال ما كان يف أعلى (  3)

ما هو رأي فضيلة الدكتور خالد بن منصور الدريس يف رسالته احلديث احلسن درجات الصحة، ك
 (، والعلم عند هللا.1/435لذاته ولغريه )
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الرابع: حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف صالة النيب عليه الصالة  املطلب  
 : املسجد  م  قُ والسالم على قرب الرجل الذي كان ي   

عن حديث    وسألت حممداً   ":(1/413الرتمذي كما يف العلل الكبري )قال  
أمحد بن حنبل عن غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن اثبت عن أنس  

فقال: هو حديث    ؟أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على قرب بعد ما دفن
 . حسن

قال حممد: حدثنا أمحد بن واقد حدثنا محاد بن زيد عن اثبت عن أنس 
وهؤالء فإمنا كان    وأما سليمان،  أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على قرب

عندهم عن محاد بن زيد عن اثبت عن أيب رافع عن أيب هريرة قال: وحديث 
 ". أيب هريرة هو حديث حسن 

 نص احلديث: 
كان يقم    -  أو امرأة  رجال    -أن أسود  :))وعن أيب هريرة رضي هللا عنه

فذكره ذات يوم    ،املسجد فمات ومل يعلم النيب صلى هللا عليه وسلم مبوته
أفال  قال:   ، هللا  رسول  اي  مات  قالوا:  اإلنسان؟  ذلك  فعل  ما  فقال: 
قال:  شأنه،  فحقروا  قال:  قصته.  وكذا  إنه كان كذا  فقالوا:  آذنتموين؟ 

 ه((.فدلوين على قربه" فأتى قربه فصلى علي
 : ودراسته ريج احلديثخت الفرع األول:  

الصالة على القرب   ب/  ،اجلنائزك/  أخرجه البخاري هبذا اللفظ يف صحيحه
: حدثنا محاد بن  قال  حدثنا حممد بن الفضل قال    ( 1337، )ح/بعدما يدفن

 به. زيد، عن اثبت، عن أيب رافع عن أيب هريرة رضي هللا عنه
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( من طريق  2/638وأخرجه اخلطيب يف الفصل للوصل املدرج يف النقل ) 
هذا احلديث،    قال محاد: فأتبع اثبت  وزاد يف آخره:"  حممد بن الفضل به،  

وصاحبه يدفن    أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى قربا    تُ ئ  بِّّ قال:"فن ُ 
إن هذه    فسأل عنه، فقالوا: فالن، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 على أهلها، وإن هللا ينورها بصاليت عليها". ظلمة   القبور مملوءة  
د  عن أمح      (460ك/الصالة، ب/ اخَلَدُم للمسجد، )ح/ أخرجه البخاري  و 

  ،بن عبد امللك بن واقد احلراين
ك/ الصالة، ب/كنس املسجد والتقاط اخلَِّرق والقذى والعيدان، البخاري  و 
  ( 3203ح/)  ك/ اجلنائز، ب/ الصالة على القرب،وأبو داود يف  (،  458)ح/

-  ( النقل  يف  املدرج  للوصل  الفصل  يف  اخلطيب  طريقه  ، -(  2/637ومن 
 ،ن طريق سليمان بن حرب الواشحيم( 4/47والبيهقي يف سننه الكبري )

أبو الربيع    عن سليمان بن داود العتكي  (956اجلنائز، )ح/ومسلم ك/  
 وأيب كامل ُفضيل بن احلسي اجلحدري،  ،الزهراين

،  (1527ح/)  ك/ اجلنائز، ب/ ما جاء يف الصالة على القرب،وابن ماجه  
والبيهقي يف  ،  (1299ح/وابن خزمية )،  (9604/ 17/74)  املسندوالبزار يف  

   ،أمحد بن عبدة الضيّب  من طريق( 4/47سننه الكبري ) 
الطيالسي ابن    -  (4/194/2568)  يف مسنده  وأبو داود  ومن طريقه 

(، واخلطيب يف الفصل للوصل املدرج يف النقل  6/266عبد الرب يف التمهيد )
(2/634 ) -، 

  ، معاوية اجلمحيعبد هللا بن    من طريق  (4/47والبيهقي يف سننه الكبري )
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ومن طريقه اخلطيب يف الفصل للوصل    -  (9272،  9037)ح/وأمحد  
من طريق  (  4/47، والبيهقي يف السنن الكبري )-(  2/639املدرج يف النقل )
 عّفان بن مسلم،

ومن    -  (3203ح/)  ك/ اجلنائز، ب/ الصالة على القرب،وأبو داود يف  
  والبيهقي يف،  -(  2/637طريقه اخلطيب يف الفصل للوصل املدرج يف النقل )

  ( 2/634، واخلطيب يف الفصل للوصل املدرج يف النقل )(4/47) سننه الكبري  
  من طريق مسّدد بن مسرهد،

( اآلاثر  معاين  شرح  يف  و (1/513والطحاوي  اآلاثر ،  مشكل  شرح    يف 
من طريق    (2/636للوصل املدرج يف النقل )، واخلطيب يف الفصل  ( 1/76)

 احلماين، حيىي بن عبد احلميد
ومن طريقه اخلطيب يف الفصل للوصل املدرج يف   -  (8634ح/وأمحد )

 ، عن يونس بن حممد البغدادي -( 2/637النقل )
من طريق حممد (  2/639واخلطيب يف الفصل للوصل املدرج يف النقل )

س اب،  بن عبيد بن حِّ
ا )يف  لدارقطين  وعلقه  بن    (2221/ 11/202العلل  الرمحن  عبد  عن 

 غزوان اخلزاعي املعروف بُقر اد، وحممد بن سليمان األسدي املعروف بلوين،  
راواي    ستة احلراين،   عشر  وأمحد  الفضل،  بن  حرب،   )حممد  بن  وسليمان 

اجلحدري وأيب كامل  داود،  بن  الضيّب،   ،وسليمان  عبدة  بن    وأمحد 
،  وحيىي، ويونس   ، ومسدد،وعّفان بن مسلم  وعبد هللا اجلُم حي،  ،والطيالسي

 به.  عن محاد بن زيد( ، وُقراد، ولوينوحممد بن ُعبيد
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 . ة" اه إال امرأرَ وال أُ ويف لفظ أمحد احلراين:"
 .:"فسأل عنها بعد أايم"الضيّب  أمحد بن عبدة ويف لفظ

أيب كامل لفظ  ومسددوالطيالسي  ،ويف  وُيىي  (1)،  وقراد، احلماين،   ،
على أهلها، وإن هللا عز    ظلمةً   إن هذه القبور مملوءةٌ :"مرفوعةٌ   زايدةٌ   (2) ولوين

عطفا  على اختالف    واخُتلف يف هذه الزايدة  ،"رها هلم بصاليت عليهموجل ينوِّ 
هي مرفوعة يف حديث أيب هريرة أم أهنا    : هلالرواة عن محاد بن زيد فيها

   ؟مدرجة من قول اثبت بصورة اإلرسال
أبو كامل احلِّ   فرواها  والطيالسي، ومسدد، وُيىي  وقُراد،  مَّ اجلحدري،  اين، 

واتبعهم محاد بن سلمة  ولوين مرفوعًة من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه،  
 عن اثبت كما سيأيت.

 -قال اثبت  :"قوله  عن محاد بن زيدنقل  حيث  ان بن مسلم  عفّ :  وخالفهم
أمحد بن   واتبعه:..."، إن هذه القبور مملوءة  -عند ذاك، أو يف حديث آخر 

  يف رواية اخلطيب  -وحممد بن الفضل عارم    ،-يف رواية البيهقي    -  عبدة الضيّب 
 .ساب البصري، وحممد بن عبيد بن حِّ -

لعلل  يف ا  أفاد، إال أن الدارقطين  الزايدة فيما وقفت عليهومل يذكر الباقون  
بن    لربيع الزهراين، ويونسوأاب اسليمان بن حرب،  ن  أب  (2221/ 11/202)

 
د1) واخلطيب  البيهقي،  عند  داود(  أيب  و ون  ع  نص،  الكبري البيهقي  السنن  َر:  مسدد،  زايدة   لى 

(4/47 .) 
 .أفاده الدارقطين يف موضعه من العلل عن قُ رَاد، وُلوين  (2)
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البغدادي الزايدة فصلوا    حممد  البناين  افجعلوه   هذه  اثبت  قول  مث  من   ،
 .(1)"وقوهلم أشبه ابلصوابقال:"

وبناًء على ماسبق: اختلف نقاد احلديث يف قبول هذه الزايدة من مسند  
هو ظاهر صنيعه يف الصحيح، ومال    إذ فق بِّل ها مسلم  أيب هريرة على قولني،  

 .(2)إليه: ابُن الرتكماين
وهو    ،(3): الدارقطين آنفا ، والبيهقي، واخلطيب البغدادي ابإلدراج  وأعلها

 .(4) سبب إعراض البخاري عن إخراجها يف الصحيح يف رأي ابن حجر 
الكبري ) السنن  البيهقي يف  القلب  (:" 4/47قال  يغلب على  أن والذي 

فإما أن تكون عن اثبت    !تكون هذه الزايدة يف غري رواية أيب رافع عن أيب هريرة
  -   كما رواه أمحد بن عبدة ومن اتبعه-  عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسلة

كما رواه خالد بن    -  عن اثبت عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم  أو
 ".وقد رواه غري محاد عن اثبت عن أيب رافع فلم يذكرها - خداش

:"فقال رجل من األنصار: اي بن زيد  عن محاد  يف مسنده  الطيالسي   وزاد
رسول هللا إن أيب أو أخي مات وقد ُدفن فصلِّّ عليه، قال: فانطلق رسول هللا  

رواية يونس بن حبيب عن أيب إال أن  صلى هللا عليه وسلم مع األنصاري"  
صاحل بن املعروف ب از  محاد بن زيد أبيب عامر اخلزّ ق  ر ن ت     داود الطيالسي

 
 يف املصادر أهنم مل يذكروا الزايدة. كذا قال اإلمام الدارقطين يف العلل، وغاية ما وقفُت عليه  (1)
 ( سيأيت عزوه قريباً.2)
 (. 639-2/634( الفصل للوصل املدرج يف النقل للخطيب )3)
 (. 1/553( فتح الباري )4)
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د وجعلته من مسند أيب هريرة واألقرب أن رواية صاحل  يف إسناد واح  رستم
 . بن رستم من مسند أنس كما سيأيت

زي و  بن  محاد  فقد  دتوبع  "مسنده"   أخرج:  يف  يعلى  أبو 
من طريق محاد بن    -(  3086)ح/ابن حبان  عنه  و   -  (6429/ 11/314)

 ،سلمة
 ،يونس بن ُعب يد من طريق (4/47والبيهقي يف السنن الكبري ) 

ومن طريقه ابن عبد    -  (2568/ 4/194وأبو داود الطيالسي يف مسنده )
( التمهيد  يف  النقل  ( 6/266الرب  يف  املدرج  للوصل  الفصل  يف  واخلطيب   ،

 ،عن صاحل بن رستم اخلزاز -  (2/634)
 ،محاد بن واقد العيشي من طريق (4/47والبيهقي يف السنن الكبري ) 

سلمة،   أربعتهم بن  عبيد،  )محاد  بن  بن    ويونس  واقد، وصاحل  بن  ومحّاد 
 اثبت به. عن  رستم(

فيه أن اخلادم كان رجاًل، وزاد:"إن هذه القبور مملوءة    ولفظ محاد بن سلمة
  ظلمة ...".

عليه الصالة فيه أن اخلادم كان رجاًل، وزاد أن النيب    ولفظ يونس بن عبيد
الصحابة،  صلّ   والسالم بعض  ومعه  عليه  الزايدةى  يذكر  القبور  ومل  :"إن هذه 

 مملوءة ظلمة ...". 
بعد   على القرب  الصالة  تَ قَّ وَ لكنه    محاد بن واقد  لفظ   البيهقي  ومل َيُسق

وهذا  :"ومحاد بن واقد هذا ضعيف،  إخراجه   بَ قِّ عَ ثالثة أايم من الدفن، مث قال  
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البتة يصح  ال  ما  التأقيت  يصح  وإمنا  بن  !  محاد  عن  الرواة  بعض  ذكره 
 ، ويف بعض الرواايت فذكره ذات يوم ...". "فسأل عنها بعد أايم:"زيد

مقرونة برواية محاد بن  فهي    -أبو عامر اخلزّاز    -  صاحل بن رستم  أما رواية
"فقال رجل الزايدات وأضافت:  كلَّ   تْ عَ مجََ وهي أمت الرواايت    كما سلف،  زيد

أيب أو أخي مات وقد ُدفن فصلِّّ عليه، قال:   هللا إنّ من األنصار: اي رسول  
 . "فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع األنصاري

محاد بن    إخراجه رواية    ب  قِّ يشكل على سياق إسنادها ما قاله البزار ع  و 
هذا احلديث رواه محاد بن زيد عن اثبت عن أيب رافع عن أيب هريرة  :"و زيد

حبيب بن الشهيد وأبو عامر اخلّزاز عن اثبت عن أنس  ورواه  رضي هللا عنه،  
، وقد رواه العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة رضي هللا  رضي هللا عنه 

فجعل روايته من    عنه، وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم من وجوه ...."
 :للقرائن التاليةولعّل األقرب أهنا من مسند أنس ، مسند أنس بن مالك

  (، 13/285/6857والبزار )  ،( 12517)ح/  اإلمام أمحد  رواية:  وىلاأل
املختارة"   ، (1843ح/) والدارقطين   "األحاديث  يف  املقدسي  والضياء 

حبماد    ةمقرون  غري    على انفراد  حديث صاحل بن رستم  (  5/117/1742)
مسند أنس بن مالك    فجاءت من  من ُطُرق  عن أيب داود الطيالسي  بن زيد

 مسند أيب هريرة! ال
طلب األنصاري من رسول هللا صلى هللا عليه "  اختالف املنت بزايدة :  الثانية

ال توجد يف سائر طرق اثبت عن أيب وهي    "وسلم الصالة على أبيه أو أخيه
رافع عن أيب هريرة، ولكنها مروية يف الطرق املنفردة عن صال بن رستم عن  
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  فيها  رواية يونس بن حبيب عن أيب داود الطيالسياثبت عن أنس! فيبدو أن  
، واإلسناد إسناد من مسند أنس  فاملنت منت صال بن رستم  ،إدراج وتداخل

  هريرة، وهللا أعلم.محاد بن زيد من مسند أيب
من أهل    عزيز احلديث":ابن عديقال  قلة رواية صال بن رستم،  :  ةالثالث

، وهذا يضعف تعدد األسانيد  (1)"حديثاً   مخسونولعل مجيع ما أسنده    ،البصرة
 عنه.

حكاية الدارقطين اخلالف يف إسناد احلديث وَجْعُلُه روايَة صال بن  الرابعة:  
رضي هللا عنه، ومل يشر إىل إسناد آخر له من مسند  رستم عن اثبت عن أنس  

 !!-واملقام مقام تفصيل  -أيب هريرة 
ويونس بن    متابعة محاد بن سلمة،  ثالثة:فاحلاصل أن احملفوظ من املتابعات  

 ومحاد بن واقد.  ُعب يد،
 وأفادت هذه املتابعات حلماد بن زيد فائدتي: 

عن  األوىل:   حمفوظ  اإلسناد  هذا  لنفس أن  آخر  إسناد  ولثابت  اثبت، 
احلديث يرويه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه كما سيأيت، وقد صحح البيهقي  

 .(2) الوجهني لذلك
تقوية الرأي الذي يرى أن زايدة:"إن هذه القبور مملوءة ظلمة ..."  الثانية: 

فقد رواها مسدد وغريه عن    ؛غري معّلة ابإلدراجحمفوظة يف هذا اإلسناد، وأهنا  

 
 (. 6/243ل البن عدي )( الكام1)
 (. 47-4/46( السنن الكبري )2)
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عن   رستم  بن  وصال  سلمة  بن  محاد  عن  أيضاً  مروية  وهي  زيد،  بن  محاد 
كوهنا غري    خالفاً للبيهقي الذي مييل إىل كما سلف، وهو رأي مسلم  (1) اثبت

 .(2) حمفوظة فتعقبه ابن الرتكماين مبا سبق تقريره آنفاً 
(،  15/78/8318املسند )  يف  البزار   هأخرجحلديث أيب هريرة وجه آخر  و 

  ( 4/32( َو ) 2/440(، والبيهقي يف السنن الكبري ) 1300)ح/وابن خزمية  
أيب كثري  ، قال: حدثنا حممد بن جعفر بن  واينط  الق    دل  خالد بن خم   من طريق  

 بنحو حديث الباب.  عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة
وهذا احلديث ال نعلم رواه عن العالء إال حممد بن أيب :"هبَ قِّ قال البزار عَ 

 ."كثري
اثبت البناين عن   البحث حديثُ وضوع  مب  واملتعلقوللحديث شواهد كثرية،  

مالك رضي هللا عنه،   بن  بن زيد،  فقد  أنس  رواه عن اثبت ثالثة: محاد 
 وصاحل بن رستم، وحبيب بن الشهيد. 

البخاري كما يف العلل الكبري للرتمذي   فأخرجها  فأما رواية محاد بن زيد
الطرباين يف املعجم الكبري و   اين، ( عن أمحد بن عبد امللك بن واقد احلرّ 1/413)
هُ 655/ 24/256) طريق  من  والبيهقيدْ (  خالد،  بن  الكبري    بة  السنن  يف 
 ،( من طريق خالد بن خداش4/46)

 
معلة يف نظر الباحث، وقد احتج هبا ابن الرتكماين،   هي( ملن صحح هذه الرواية من مسند أيب هريرة و 1)

 انظر العزو التايل.
 (. 48-4/47السنن الكبري )اجلوهر النقي حباشية  (2)
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أمحد خمتصر بدون    ، ولفظوخالد( عن محاد بهبة،  د  هُ أمحد، و )  ثالثتهم
:"إن هذه القبور مملوءة ظلمة ..."، ومل  املدرجة   خالد فيه الزايدة  الزايدة، ولفظ

  (11/202/2221)ُسق الطرباين لفظ احلديث إال أن الدارقطين يف العلل  يَ 
 . بصيغة التمريض  أشار إىل الزايدة فيها

بسند  مرفوعة  اآلنفة    زايدة الفتقدمت قريباً، وفيها    وأما رواية صاحل بن رستم
  إىل أن رواية صال بن رستم أمت من رواية حبيب   (1)، وقد أشار البزارمتصل

 .اآلتية بن الشهيد
الشهيد: بن  رواية حبيب  )ح/  وأما  أمحد  (، ومسلم  12318فأخرجها 

من طريق شعبة عن حبيب به    وغريهم  (1531(، وابن ماجه )ح/955)ح/
تفّرد به  ،  مقتصراً على صالة النيب صلى هللا عليه وسلم على قرب بعدما دفن

 .شعبة غندر عن
  

 
 (. 13/285( مسند البزار )1)
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 حتليل موقف البخاري: الفرع الثاين:  
للبخاري  الرتمذي  األساس   يتمحور   ( 1) حمط سؤال  بن    يف  رواية حبيب  عن 

بيب يف  رأيه مبتابعة محاد بن زيد حل   البخاري   الشهيد؟ فحسنها البخاري، مث أردف 
عن اثبت، مث أشار إىل الرواية األخرى حلماد بن زيد اليت من مسند أيب هريرة    روايته 

 فحسنها أيضاً.   - دون سائر الرواايت  يف الصحيح  اليت خرجها  وهي    - 
والناظر يف سياق حتسني البخاري للحديث جيد أن رواية حبيب بن الشهيد عن  

، وهو تفرد يف طبقة انزلة  بن الشهيد هبا غندر عن شعبة عن حبيب    د  تفر  اثبت  
، وشعبة إمام مشهور فمثل هذا التفرد يورث  ( 2) جداً فغندر من صغار أتباع التابعني 

  ولعلّ   ابب الرتدد يف قبول احلديث على مصراعيه، معها  ريبة يف نفس الناقد يفتح  
جاللة علم  و ولوال مكانة غندر يف شعبة،    دفع الرتمذي لسؤال البخاري عنه!   ما   هذا 

لرمبا كان   -  اليت رواها محاد بن زيد  - مع وجود املتابعة القاصرة يف اثبت  - شعبة 
تابعة  امل   ذكر   حني   إىل ما يزيل كدر التفرد   البخاري   أشار   لذا ،  آخر   للحديث نظرٌ 

ف  وهو خال رمحه هللا لوجود االختالف على محاد بن زيد    متيقظ لكنه    ، القاصرة 
ستة عشر راواي  يروون احلديث    ذلك أنّ !  هبذه املتابعة االستدالل    صفو   يعّكر   قوي  
وخالفهم أمحد بن واقد    عن أيب هريرة!!   عن اثبت عن أيب رافع   محاد بن زيد   عن 

فرووها عن محاد عن اثبت عن أنس!!    احلراين، وُهْدبة بن خالد، وخالد بن خداش 
َداش:"صدوق خيطئ" و بة:"ثقة عابد"،  وُهدْ وأمحد:"ثقة"،   وقال ابن    ( 3) خالد بن خِّ

عّد أبو  بل  !"  اد بن زيد أبحاديث عن محّ   ينفردُ عنه،    قد كتبتُ :" األخري   معني عن 

 
 (.414 – 1/413الكبري ) ( العلل 1)
 (.5787ينظر: التقريب البن حجر ) (2)
 (. 1623(، )7269(، )69) :( ينظر التقريب على الرتتيب3)
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وما قرره    ( 1) ! بوجود املتابعني له   البغدادي   اخلطيب   فتعقبه   يف أفراده!   هذا داود حديثه  
،  ( 2) مكثر عن محاد بن زيد   وخالد سيما    اخلطيب إن َقَصَد به تفرد اإلسناد فال أبس 

تفرد  قصد  نظر،   فهو املنت    وإن  العلل    الزايدة   الدارقطين   انتقد   فقد   حمل  يف 
كما    - ومل يوافقه سوى ُهْدبة بن خالد، أما أمحد بن واقد    ( 2221/ 202/ 11) 

 فليس فيها الزايدة اليت يف املنت!   - هي رواية البخاري  
فيها سنداً ومتناً اختالفاً ظاهراً، لكنه    فَ لِّ واملقصود أن رواية محاد بن زيد اختُ 

َمْن رواه عن محاد    -   الوجهي فعلى كال  ابلنظر للقرائن؛    ميكن اجلواب عنه   اختالفٌ 
، وهو رأي البخاري  توبع محاد بن زيد   - من مسند أيب هريرة أو من مسند أنس  

 . فيما يظهر 
يف ثبوت الزايدة يف    قوي    اختالفٌ   مثة ومن جهة املنت  هذا من جهة السند،  

 . حمتَمل   مسند أنس   من   وثبوهتا أيب هريرة، واألقرب أهنا ال تثبت،    مسند 
البخاري احلديث    فَ صَ وَ   ُعلَِّم ملَِّ   على محاد بن زيد الف  أُْدرَِّك حجم اخل   ومىت 

حوله اإلشكاالت وإن كانت    اثرت فاحلديث    ، الذي خرجه يف الصحيح ابحلسن 
قادحة يف   عام غري  يطلق القبول بشكل  القادح  االختالف غري  أن  يؤكد    ، وهو 

 . ( 3) عليه احلسن، وهو يصّدق ما قرره الزركشي يف حد احلسن   البخاري 
 

 (. 9/244، واتريخ بغداد للخطيب )(1586) ، ترمجة خالد بن خداش( ينظر: هتذيب الكمال1)
أبحاديث عن محّاد بن زيد، وهذا  (:"أبلغ ما نقموا عليه أنه ينفرد  10/489( قال الذهيب يف السري )2)

 ال يدل على لينه، فإنه الزمه مدة".
، وقد أبرز هذا املنهج بوضوح احلافُظ ابن حجر يف كتابه نتائج األفكار يف التمهيدتقدم قوله يف  (  3)

ختريج أحاديث األذكار، انظر: رسالة الدكتوراه:"منهج احلافظ ابن حجر العسقالين يف حتسني 
ه نتائج األفكار" للباحث، وإذا تقرر هذا فال يسوغ وصف احلديث أبنه يف أعلى احلديث يف كتاب

ولغريه  لذاته  احلسن  احلديث  يف كتابه  الدريس  خالد  الدكتور  رأي  هو  الصحة كما  درجات 
(1/437 .) 



 

 
157 

 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

 :املطلب اخلامس: حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه يف حدِّ اخلمر 
(:"قال حممد: وحديث أنس 2/606قال الرتمذي كما يف العلل الكبري )

 يف هذا الباب حسن".
 نص احلديث: 

هللا عليه وسلم ضرب  أن النيب صلى  ))عن أنس بن مالك رضي هللا عنه:و 
 . ((أبو بكر أربعني دَ لَ عال، وجَ يد والنِّّ رِّ يف اخلمر ابجلَ 

 : ودراسته ختريج احلديثالفرع األول:  
، احلدود وما ُيذر من احلدود  البخاري هبذا اللفظ يف الصحيح ك/  أخرجه

حدثنا آدم حدثنا  قال    (6773، )ح/ما جاء يف ضرب شارب اخلمر  ب/
 .أنس بن مالك بهشعبة حدثنا قتادة عن 

جعفر بن حممد القالنسي   من طريق(  8/319)   السنن الكبريالبيهقي يف  و  
ريدتي  وحّدد جل د النيب صلى هللا عليه وسلم ب ،  آدم بن أيب إايس به  عن
فلما كان عمر رضي هللا عنه استشار :"من أربعي جلدة، ث زاد يف آخره  ا  حنو 

له عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه: أخف احلدود    ،الناس فيه فقال 
 ".مثانون ففعل

 (، 142يف مسنده )ح/ عبد هللا بن املبارك أخرجه و 
املستخرج (13880َو)ح/  ،(12805)ح/أمحد  و  يف  عوانة  وأبو   ،
 حجاج بن حممد األعور، من طريق  (6774)ح/

خالد    طريقمن  (  5467ح/)الكربى  والنسائي يف  ،  (1706ح/ومسلم )
  ،بن احلارث البصري
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الكبري   ،( 13880َو)ح/  ،(12805)ح/أمحد  و  العلل  يف   والرتمذي 
املسند   والبزار يف،  (1443ح/والرتمذي )،  (1706ح/ومسلم )  (،2/607)
، والروايين يف مسنده  ( 5468ح/)الكربى  والنسائي يف  (،  7155/ 13/422)

 ،من طريق ُغن د ر حممد بن جعفر   (1351)ح/
  من طريق  (6775، وأبو عوانة يف املستخرج )ح/ (2357)ح/ والدارمي  

   ،الليثيهاشم بن القاسم 
 ، علي بن حفصمن طريق ( 841وابن اجلارود يف املنتقى )ح/

يف   املسند    ، ( 5469ح/)الكربى  والنسائي  يف  يعلى  وأبو 
(5/391/3053)  -   ( ابن حبان  يعلى  ،  -(  10/300/4450وعنه  وأبو 

 ، من طريق يزيد بن هارون، (3219/ 6/6)أيضاً 
اآلاثر معاين  شرح  يف  مشكل  158-3/157)  والطحاوي  شرح  ويف   ،)

 ، من طريق عبد الرمحن بن زايد العراقي( 6/246/2456اآلاثر )
املبارك،  )آدم،  تسعتهم وعلي،    وابن  وهاشم،  وغندر،  وخالد،  وحجاج، 

 .شعبة به عن ويزيد، وعبد الرمحن(
 ،أحال مسلم لفظه على لفظ غندربل    ،ولفظ خالد بن احلارث خمتصر

 من أنس.  هبسماع  قتادة تصريحب  ومتتاز هذه الطريق
وهاشم بن القاسم   -القالنسي عنه    جعفر  يف رواية  -وزاد آدم بن أيب إايس  

 املوقوف عن عمر بن اخلطاب فقط. األثر
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املّصيصي، وغندر، وعلي بن    حجاج بن حممدابن املبارك، و وزاد الباقون: ) 
حفص املدائين، ويزيد بن هارون، وعبد الرمحن بن زايد العراقي( اخلرَب املوقوف  
 عن عمر، وحددوا مقدار ضرب النيب عليه الصالة والسالم بنحو أربعني جلدة.

 إخراجه من هذا الوجه:"حسن صحيح".قال الرتمذي عقب 
فرواه عن شعبة عن قتادة عن احلسن   اروخالف اجلميع  ش ب ابُة بن سوّ 

أنس اإلسناد ،  عن  يف  حديثه  فزاد  خرج  يف  ،  املسند البزار 
الكربى(،  6651/ 13/194) يف  يف   ،(5466)ح/  والنسائي  اجلارود  وابن 

)ح/ رواية  (842املنتقى  فقال:"وهذا ها  رَ كَ نْ أَ ، وهي  شبابة  على  أمحد  اإلمام 
ويؤكد الوهَم  ،  (1) ليس بشيء، رواه غري واحد عن شعبة عن قتادة عن أنس"

 وقوُع التصريح ابلسماع بني قتادة وأنس كما مر.
وتوبع شعبة من ثالثة: سعيد بن أيب عروبة، وهشام الدستوائي، ومهام بن  

 وذي. حيىي الع  
:"كان  بلفظ  خمتصرة  (2570)ح/ابن ماجه  فأخرجها    :فأما رواية سعيد

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضرب يف اخلمر ابلنعال واجلريد". 
  السنن الكبري والبيهقي يف    (،6773البخاري )ح/فرواها    :وأما رواية هشام

 ،حفص بن عمر من طريق  (8/319)
املستخرج (، وأبو عوانة يف  4479(، وأبو داود )ح/6776والبخاري )ح/ 

(، ويف مشكل اآلاثر 3/157(، والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )6777)ح/

 
 (، وأنكرها البزار عقب إخراجه أيضاً. 3/86نظر: الضعفاء للعقيلي )( ي1)



 

 
160 

 األحاديث اليت حسنها البخاري يف العلل الكبري للرتمذي وأدخلها يف صحيحه دراسة حتليلية 
 د. حممد بن عبد هللا بن سعد العبد اهلادي

مسلم من طريق    (8/319)  السنن الكبريوالبيهقي يف    (،6/244/2455)
 ، بن إبراهيم الفراهيدي

معاذ  ( من طريق  3015(، وأبو يعلى )ح/1706ومسلم يف الصحيح )ح/
 ، بن هشام

ومن طريقه أبو عوانة يف املستخرج   -  (2082يف املسند )ح/  الطيالسيو 
 ،-(  6776)ح/

)ح/ )ح/(12139وأمحد  ومسلم  )ح/(1706،  داود  وأبو   ،4479)  ،
 ،  حيىي القطان من طريق   (4448، وابن حبان )ح/(3127وأبو يعلى )ح/
 ، أيب نعيم( من طريق  12139وأمحد )ح/
  ،(2570ماجه )ح/، وابن  (1706(، ومسلم )ح/12855وأمحد )ح/

 ( 8/319)  السنن الكبريوالبيهقي يف 
 ، بن اجلراح وكيعمن طريق  

 ،خالد بن احلارثمن طريق  (5470ح/والنسائي يف الكربى )
)ح/ الصحيح  يف  حبان  الفقيه ( 4449وابن  يف  البغدادي  واخلطيب   ،

 ،يزيد بن زريعمن طريق  (570واملتفقه )ح/
تسعتهم )الطيالسي، وحيىي القطان، وأبو نعيم، ووكيع، وحفص، ومسلم، 
ومعاذ، وخالد ويزيد( عن هشام الدستوائي عن قتادة به بذكر ضرب النيب  

  وخبرب عليه الصالة والسالم ابجلريد والنعال من غري حتديد العدد أبربعي،  
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  - حفص  خالد بن احلارث وعمر بن    عدا رواية   املوقوفي،  أيب بكر وعمر 
 ابملرفوع.  تي خمتصر  جاءات -عند البخاري  ي ت لال

وما عدا رواية وكيع، حيث زادت حتديد جلده عليه الصالة والسالم 
 . أبربعي 

 ،عفان بن مسلمعن  (13583ح/أمحد )رواه ف وأما حديث مهام
بن    هبزعن    (8/319والبيهقي يف سننه الكبري )،  (13583وأمحد )ح/
 ،أسد البصري 

 ( 8/317، والبيهقي يف سننه الكبري )(2894ح/)يف املسند  وأبو يعلى   
 ،  بة بن خالدد  هُ عن  

( اآلاثر"  معاين  "شرح  يف  املشكل  (3/157والطحاوي  ويف   ،
   ،موسى بن داود الضيب من طريق  (6/246/2456)

ابملرفوع واملوقوف عن   عن مهام به أربعتهم )عفان، وهبز، وُهدبة، وموسى( 
عليه وسلم   النيب صلى هللا  أمر  فيه  املرفوع  لفظ  أن  إال  بكر وعمر،  أيب 

، وجاء حتديد العدد أبربعي عن  لعشرين رجال  أن يضربوه ابجلريد والنعال
 عّفان وهبز وموسى، ومل يذكر ُهدبة العدد.

 حتليل موقف البخاري:  الفرع الثاين:
: شعبة أربعة  قتادة، ويرويه عن قتادةأنس بن مالك على    مدار حديث

حيىي  بن  ومّهام  الدستوائي،  وهشام  عروبة،  أيب  بن  وسعيد  احلجاج،  ،  بن 
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واألربعة  ،  (1) ثقة رمبا وهم  من الدرجة العليا يف التوثيق إال مهاماً فهو   ومجيعهم 
قال الفاّلس:"األثبات من أصحاب قتادة: ابن أيب    ، حديثهم عن قتادة قوي

فقال:"سعيد    م، وفّصل علّي ابن املديين حاهل(2)عروبة، وهشام، وشعبة، ومهّام"
أحفظهم عن قتادة، وشعبة أعلم مبا يسمع وما مل يسمع، وهشام أروى القوم، 

قتادة" أصحاب  األربعة  من كتابه، هم هؤالء  إذا حدث  أسندهم  ، (3)ومهام 
، وأكثر جمالسة له  أعلم حبديث قتادة مين  يهشام الدستوائ":يقول  ةشعبوكان  

 .(5)"ة هشام وسعيدأثبت أصحاب قتاد قال أبو زرعة:"، و (4)"مين
ولكي ندرك حتسي البخاري حلديث أنس حيسن التنبيه على موضع اخلالف  

 فيه، فقد اخُتلِّف  يف منت احلديث يف أمرين:
 مقدار جلد النيب صلى هللا عليه وسلم )هل كان أربعني جلدة؟(. األول: 
 جريداتن؟ أو نعالن؟ أداة اجللد هل هي اجلريد؟ أو معها النعال؟ أو  الثاين:  

الرواة عن شعبة   فغالب  األول  األمر    م ووافقه   ربعي أب العدد    حددوافأما 
الدستوائي    هشامُ   -أعين شعبة  ومهاما     -  مهام بن حيىي العوذي، وخالفهما

 .بن أيب عروبة فلم يذكرا التحديد وسعيدُ 

 
 (.7319(، )7299(، )2365(، )2790)( ينظر التقريب على الرتتيب: 1)
 وذي.( ضمن ترمجة مهّام بن ُيىي العَ 7197( ينظر: هتذيب الكمال )2)
 (. 2/194( ينظر: معرفة الرجال البن معني رواية ابن حمرز )3)
 ( ضمن ترمجة هشام الدستوائي.7177( ينظر: هتذيب الكمال )4)
 أيب عروبة. ( ضمن ترمجة سعيد بن 2311( ينظر: هتذيب الكمال )5)
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يذكرها األربعني لكن اخُتلَِّف عليه: فلم  حتديد  نعم روى وكيع عن هشام  
  هُ بِّ شْ وتُ   اإلمام أمحد وال علي بن حممد الطنافسي، وانفرد بذكرها ابن أيب شيبة!

  أن تكون الزايدة غري حمفوظة يف رواية هشام الدستوائي؛ لتوارد الكثري من الثقات 
على عدم ذكرها وعددهم مثانية! ويؤيده قول أيب داود عقب إخراجه    عن هشام 

الكبري    السنن   يف  حنوه  قال البيهقيو   -م  من طريق مسلم الفراهيدي عن هشا
:"رواه ابن أيب عروبة عن قتادة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه - (  8/319)

، ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النيب صلى هللا  أربعي جلد ابجلريد والنعال  
" يشري إىل أن التحديد ورد مرساًل حنو أربعي عليه وسلم قال: ضرب جبريدتني 

 ، وموصواًل من طريق شعبة. (1) يف رواية ابن أيب عروبة
أن   على  ومّهام(  وسعيد،  )هشام،  رواية  فاتفقت  الثاين:  األمر  وأما 

إال أن رواية مهام زادت أبن النيب عليه الصالة  الضرب كان ابجلريد والنعال  
مرتي  جيلد  أن  أمر عشرين رجال   شعبة  (2) والسالم  رواية  وأما  فاخُتلِّف  ، 

والنعال"  عنه: إايس:"اجلريد  أيب  بن  آدم  بن  (3) فرواية  يزيد  ورواية   ،

 
 ( مل أقف على رواية سعيد بن أيب عروبة املرسلة، لكن املوصول عنه ليس فيه العدد.1)
فقد قرهنا برواية شعبة    -ويف مشكله    يف شرح معاين اآلاثر  -( ابستثناء رواية الطحاوي حلديث مهام  2)

من مواضع   سنادأو احلمل يف اإل  كما سيأيت، واإلقران  ولفظها جبريدتني، والظاهر أنه لفظ شعبة
 .اإلعالل كما هو معلوم

: اجلريد فيها  وآلة اجللد  ،( اْختُلَِّف على آدم بن أيب إايس، فرواية البخاري عنه مطلقة بال ذكر للعدد3)
العدد )   والنعال، وخالفه (! واآللة أبهنا اجلريد 40جعفر بن حممد القالنسي يف األمرين فحدد 

( وقال:"َصُدْوٌق، َعابٌِّد، َكبِّرْيُ الَقْدرِّ"، ومل 14/108فقط، وجعفر هذا ذكره الذهيب يف السري )
 أقف على ما يدل على قوة ضبطه، فالبخاري بال شك مقدم عليه. 
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والباقون ومرة:"بنعلني"،  مجِّ هارون:"ابلنعال"  وإذا  العدد   عَ :"جريدتني"، 
مع سائر الرواايت    متعذراجلمع حينئذن  فجلدة( مع النعلني يف رواية يزيد  40)

 . عن شعبة
هذين  املهم  السؤالو  مع  مالك  بن  أنس  حديث  البخاري  أخرج  : كيف 

 االختالفي؟ 
ال ختطئ عني الناظر أن البخاري اعتمد على رواية هشام الدستوائي حيث 

(  6773ساق اإلسنادين يف سياق واحد )ح/   عندماقدمها على رواية شعبة  
 واملالحظ أنه (،  6776مث كرر احلديث من رواية هشام فقط يف ابب آخر )ح/

 ي روايةانتقى من رواية شعبة ما يتفق ورواية هشام وسعيد بن أيب عروبة! وه
  !-شعبة   عن وهي ختالف رواايت األكثرين   -آدم بن أيب إايس 

  -   فالنقاد يقدمون رواية هشام أو سعيد  وهذا ليس بغريب عند الرتجيح
فابن معني وأبو حامت يقدمون سعيداً مث هشاماً    ،على شعبة  -على خالف بينهم

هذا   (1)مث شعبة، واإلمام أمحد وابن علية يقدمون هشاماً مث سعيداً مث شعبة
 عند االنفراد فكيف إذا اجتمع سعيد وهشام؟!

ما إىل    عائدٌ أن سبب إيراد رواية شعبة  احتمال، وهو  ويقوى عند الباحث  
  ! مل يدلسه عن أنس  هن قتادة ليشري إىل أنُعرَِّف عنه من تدقيق السماع يف شأ

بني قتادة وأنس وهي )احلسن البصري(   خصوصاً أن شبابة بن سّوار زاد واسطة

 
ات وأثرها يف رواية احلديث وعلله( للدكتور موسى مهام عبد  ( انظر تفصيله يف كتاب )مراتب الثق1)

 ( فقد أجاد وأفاد.588 – 559الرحيم ملحم )ص: 
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يف الوجه املعّل الذي أنكره اإلمام أمحد، ليكون هذا إشارة بذلك الوجه املعّل 
 على سبيل التلميح ال التصريح.

ر من اإلخراج عن شعبة وقد أشار الدكتور موسى مهام إىل أن البخاري أكث
موضعاً،    (57)  يف  سعيدول( موضعاً،  112)  يف  يف قتادة، فأخرج من رواية شعبة

،فتقدمي رواية هشام على  (1) كل ذلك حترايً للسماعموضعاً    (40)  يف  شاموهل
شعبة يف حديث أنس مقصود من حيث املنت، وعطف رواية شعبة عليه مقصود 

 ألجل اإلسناد.
واملقصود أن حتسي البخاري عائد ملا يف احلديث من اختالف، وهو  
اختالف قوي بي جبال الرواة عن قتادة! حىت لو رجح الناقد وجها  فهو  

يقول الدكتور موسى مهام:"يُ ْلحظ من التعمق يف مروايت  ترجيح ابملناقيش،  
 يقدم  الهؤالء الثالثة ]أي: سعيد وهشام وشعبة[ وابلذات عند اختالفهم أنه 

، ويستنتج هذا أيضاً من جمموع أقوال النقاد، ومن واحد منهم تقدميا  مطلقا  
منهم وعدم   لدى كل  التميز  بيان جوانب  السابق يف  املديين  ابن  ذلك كالم 

 .(2) "كل هذا يشري إىل أن الثالثة يف غاية التقاربترجيح أي منهم، 
ومن أجل قوة االختالف يظهر التباين بني نقاد احلديث يف تقدمي رواية 

رواية،   يرى على  ال  عقوبةً   فحني  اخلمر   حمددةً   البخاري  كسائر    لشارب 

 
 .(567- 566( املصدر السابق )ص:1)
 ( وما بني املعقوفتني توضيح من الباحث.567املصدر السابق )ص:( 2)
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، جند الرتمذي خيرج حديث أنس من طريق غندر عن شعبة ويبوب  (1)احلدود
يف  اببعليه:" جاء  السكران   ما  ويقول:"حسن    "حد  شعبة!  رواية  ويقّدم 

رجه يف الكربى  خييف الصغرى، و   إخراج احلديث  عن  النسائي  ويعرضحيح"،  ص
 .اختالف ألفاظ الناقلي خلرب قتادة عن أنس"   عليه:"ذكر  يعنون و 

البخاري   عليه  يطلق  احلديث  قبول  القادح يف  اخلالف غري  أن  واحلاصل 
 .، وهللا أعلماحلسن

  

 
(:"ما 6778 عنه )ح/( وهذا يظهر من سياقه لألحاديث ومنها قول علي بن أيب طالب رضي هللا1)

كنت ألقيم حداً على أحد فيموت فأجد يف نفسي إال صاحب اخلمر فإنه لو مات وديته، وذلك 
 ".أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يسّنه
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لألحاديث اليت حسنها وأدخلها يف  املبحث الثاين: كيفية إخراج البخاري  
 صحيحه. 

عن سبب    -عقب الدراسة التطبيقية السالفة    -  ينقدح يف النفس سؤال
إخراج البخاري هلذه األحاديث يف الصحيح ما دام وصفها ابحلسن؟ واجلواب 

 -  مل تكن يف عايل الصحة  وإنعنه ابدئ ذي بدء أبهنا أحاديث صحيحة  
أبحاديث مل خيتلف الرواة فيها على شيوخهم أو أبحاديث اشتهرت ومل   ةً نَ مقارَ 

 .- يقع التفرد فيها يف طبقة انزلة
يف حال األحاديث السابقة يلمس شيئاً من دقة البخاري   غري أن املتأمل 
أو االستنباط  اإلخراج  يف  أو طريقة  مرجعهاقد  و   ،التبويب  احتف   يكون  ما 

بتلك األحاديث من االختالف أو التفرد فاحلديث األول حديث سهل بن أيب  
املغازي يف ابب غزوة ذي    حثمة يف صالة اخلوف البخاري يف كتاب  أورده 

سوى    يف تلك الغزوة  صالة اخلوف  ما يصف الرقاع يف مجلة أحاديث ليس فيها  
وابلعود    (،4133)ح/  رضي هللا عنهم حديث سهل هذا وحديث ابن عمر  

اليت هي مظنة صفة صالة اخلوف    يف صحيح البخاري  إىل أبواب صالة اخلوف
مل يذكر حديث سهل    -  تعدد صور صالة اخلوف كما مريرى  والبخاري    -

وهو    (942)ح/  رضي هللا عنهما، لكنه أورد حديث ابن عمر  رضي هللا عنه
فكأن البخاري انتقى عند األحكام   ، خيتلف عن حديث سهل يف صفة الصالة

أن يكون كتابه جامعاً على  حرص البخاري  الفقهية األصح فوضعه، ومعلوم  
 وكما قيل: فقه البخاري يف ترامجه. بني الفقه واحلديث

رضي هللا  واحلديث الثاين الذي تفرد به ابن عيينة من مسند يعلى بن أمية  
كتاب    يف قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم آية الزخرف على املنرب مل يضعه يف  عنه
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اجلمعة، بل أورده يف كتاب بدء اخللق ويف كتاب التفسري وهو ألصق حبكم قراءة  
 .فمن احملتمل أن يكون للبخاري غاية يف ذلك  القرآن على املنرب يوم اجلمعة

أخرجه   -  دحُ عنه يف قتلى أُ حديث جابر رضي هللا    -واحلديث الثالث  
اشتمل على أحكام عدة    يف جنازة الشهيد  أصالً   ويعد،  البخاري يف اجلنائز

الرجلني والثالثة يف القرب  غسله، ودفن    تركمنها: ترك الصالة على الشهيد و 
قرباً الواحد،   اللحد  واختاذ  قرآانً،  األكثر  يف وتقدمي  البخاري  أن  والالفت   ،

الشه  الصالة على  يقل ترك  موضوع  الشهيد" ومل  الصالة على  قال:"ابب  يد 
ذلك ملعارضته حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه عقبه  و الصالة على الشهيد  

( وفيه أنه صلى يوماً على قتلى أحد صالته على امليت فال إشكال 1344)ح/
يف موضوع غسل الشهيد قال:"ابب من مل ير غسل    غري أنهحينئذن يف التبويب  

  ،مل جيزم ابحلكم  البخاري  فيحتمل أن  ، يذكر فيه سوى حديث جابرومل    الشهيد"
 .وُيتمل أنه أراد اإلشارة إىل اخلالف يف املسألة

:"ابب من يقّدم يف بّوب البخاري بصيغة االستفهاميف تقدمي األكثر قرآانً  و 
الشهداء  وبكل حال  اللحد؟" وليس يف    حديث جابر أحد أصول أحاديث 

فلعل    غريه،  -خاصة    من طريق الليث  -الباب ما ُيوي معاين حديث جابر  
 . البخاري حلظ هذا املعىن

حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف اخلادم الذي كان يقم   -احلديث الرابع  و 
اجلنائزالبخاري  أورده    -املسجد   عليه:"  يف كتاب  القرب وبّوب  على  الصالة 

يدفن )ح/بعدما  عنهما  عباس رضي هللا  ابن  بعد حديث  (  1336" وجعله 
 فلعل هذا التقدمي   ،ى على قرب منبوذن صلّ   عليه الصالة والسالمالذي فيه أن النيب  
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على حديث أيب هريرة    -وهو مسلسل ابلسماع    -لقوة حديث ابن عباس  
 . رضي هللا عنه املختلف يف سنده ومتنه

 حديث أنس رضي هللا عنه يف جلد شارب اخلمر  -ديث اخلامس  احلوأما  
فق عليه وهو أن النيب عليه الصالة والسالم ضرب شارب  فأخرج القدر املت  -

ومهام   -يف غالب الرواة عنه    -  ( اليت زادها شعبة40اخلمر وحذف العدد )
البخاري يستحضر،  دون هشام وسعيد أن  بن أيب طالب    ويظهر  قول علي 

(:"ما كنت ألقيم حداً على  6778)ح/  املخرج عنده يف الصحيح   رضي هللا عنه 
وذلك  أحد فيموت فأجد يف نفسي إال صاحب اخلمر فإنه لو مات وديته،  

مما يعين عدم احلد املقدر أبربعني    "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يسّنه
 .يف شأن شارب اخلمر

أخرج رواية هشام وسعيد ومهام يف أن اآللة كانت اجلريد لد فوأما أداة اجل
انتقى من رواية    بل  !واختالف الرواة عن شعبة  ،عليها  الثالثة  التفاق  والنعال
رغم خمالفتها لعامة    -الثالثة    ملوافقتها رواية  عنه  آدم بن أيب إايس  حديثشعبة  

إضافة لذلك قّدم البخاري حديث   –  !سيما يف عدد اجللدعن شعبة    ايتالروا
من كتاب   والنعال  ابجلريد  الضرب  عنه يف ابب  احلارث رضي هللا  بن  عقبة 

وهو    -على حديث أنس رضي هللا عنه    -وهو مخاسي اإلسناد    -احلدود  
ضمن مخسة أحاديث يف الباب ليس فيها استخدام اجلريد    –رابعي اإلسناد  

 . إال يف هذين احلديثني -أو لعهده للنيب صلى هللا عليه وسلم  منسوابً  -
األحاديث   مثل هذه  ترتيب  البخاري يف  استلهام طريقة  أن  وال شك 

 .تتبع أكثر، وإىل مزيد عناية وحبث وهللا أعلمإىل  حباجة 
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 اخلامتة:
وأدخلها يف   البخاري  اليت حسنها  اخلمسة  األحاديث  أن  تقدم  مما  ظهر 

هذه العلة ال تقدح يف قبول احلديث، وميكن    علة، لكنَّ الصحيح ال ختلو من  
 مبا يلي: نتيجة الدراسةإمجال 

  ألفاظه يف بعض  كما اخُتلِّف  احلديث األول اخُتلَِّف على الراوي رفعاً ووقفاً    -1
متييز  اختالفاً قوايً بني الثقات، لكنه اختالف ال مينع الرتجيح، ولصعوبة  

على   الطارئة  الشبهة  وهذا يصب يف  احلديث،  البخاري  الصواب حّسن 
 .شرط "انتفاء العلة" من شروط الصحة

وهو تفرد يف    الثاين فيه تفرد يف الطبقة الوسطى من أتباع التابعنياحلديث    -2
 .طبقة انزلة

 يف سياق اإلسناد،   بني االختالف الشديد على الراوي  عَ احلديث الثالث مجََ   -3
  أوجه  من  والتفرد يف طبقة كبار أتباع التابعني، ويُ ْلَحظ أن البخاري اختار

وجود وجهن مشهور بسند صحيح  الوجه الذي تفّرد به الليث مع    االختالف
 .متصل، وقد يرجع ذلك إىل منت حديث الليث فهو أكثر أحكاماً وفقهاً 

احلديث الرابع اخُتلف على الراوي يف سياق إسناده ويف ألفاظ متنه، وأخرج   -4
البخاري أشهر الطرق عن الراوي املختلف عليه، وأعرض عن الزايدة املتنية  

 الصحيح.فلم خيرجها يف 
احلديث اخلامس اخُتلف يف ألفاظ متنه على الراوي، ومل خيرج البخاري إال   -5

 .القدر املتفق عليه
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البخاري   حسَّنه  حديثن  على  أقف  الصحيح    -ومل  يف  وهو    -وأدخله 
 . يف غري طبقة انزلة  دصحيح مشهور عن الثقات ال اختالف فيه أو تفر  

 التوصيات:
دراسة موسعة ومقارنتها    احلديث احلسن عند األئمة املتقدمنيدراسة مفهوم    -1

بتحسينات البخاري واكتشاف مدى التشابه أو االختالف بينهما، وصواًل 
 لفهم أعمق للحديث احلسن عند نقاد احلديث.

املتخصصني ابحلديث    -2 البخاري يف حتسني األحاديث عند  إحياء طريقة 
ادحة أو تفرد يف طبقة انزلة أبنه  سيما عندما ُيتف ابحلديث علة غري ق 

، وهي طريقة عمل هبا  أيخذ حكم احلديث احلسن وإن تسلسل ابلثقات
األفكار نتائج  يف  حجر  ابن  تعارض احلافظ  عند  أثره  له  املنهج  وهذا   ،

 .األحاديث
  يف كتابه التتبع  دراسة إعالل الدارقطين ألحاديث الصحيحني ابالضطراب   -3

اخلال وجود  على  يطلقه  القادحفقد  غري  املطلب    ف  يف  بيانه  سبق  كما 
 .الثالث

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. 
 

*** 
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 قائمة املراجع م
وزايدهتم   .1 فيه  واختالفهم  مالك  عن  الرواة  اتفاق  وذكر  املوطأ  أحاديث 

: أبو الوليد هشام بن  ، تأبو احلسن علي بن عمر الدارقطين ،  ونقصاهنم
 . الشارقة -مكتبة أهل احلديث ، علي

إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد، ت: أمحد حممد   .2
 ه .1407، 2شاكر، عامل الكتب، بريوت، ط:

الرب   االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن عبد  .3
 ه .1423، 1القرطيب النمري، ت:عادل مرشد، دار األعالم، ط:

الصحا  .4 متييز  يف  العسقالين، ت:  اإلصابة  بن حجر  علي  بن  أمحد  بة، 
 ه.1429، 1عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، دار هجر، القاهرة، ط:

إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، عالء الدين ُمْغلطاي ابن قليج   .5
مكتبة  إبراهيم،  بن  أسامة  و  حممد  بن  ت:عادل  احلنفي،  عبدهللا  بن 

 ه . 1422، 1الفاروق احلديثة، القاهرة، ط: 
بن    .6 مقبل  الدارقطين، ت:  أبو احلسن علي بن عمر  والتتبع،  اإللزامات 

 ه .1405، 2هادي الوادعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:
عاصم    .7 أبو  ت:  البيهقي،  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو  والنشور،  البعث 

 ه . 1436، 1الشوامي األثري، دار احلجاز، الرايض، ط:
ووفيات املشاهري واألعالم، مشس الدين حممد بن أمحد بن اتريخ اإلسالم    .8

، 1عثمان الذهيب، ت: بشار عواد معروف ، دار الغرب، بريوت، ط:
 ه . 1424

التاريخ عن ُيىي بن معني رواية عباس الدوري عنه، ت: أمحد حممد نور    .9
 .م. )مصور(2010سيف، مؤسسة تبوك للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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بزوائد رجال األئمة األربعة، أبو الفضل أمحد بن علي بن  تعجيل املنفعة    .10
دار   احلق،  إمداد  إكرام هللا  العسقالين، ت:  بن حجر  أمحد  بن  حممد 

 م.1996، 1البشائر، بريوت، ط:
تغليق التعليق على صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين،    .11

عبد سعيد  بريوت،  ت:  اإلسالمي،  املكتب  القزقي،  ، 1ط:  الرمحن 
 ه . 1405

دراسة أتصيلية    التفرد يف رواية احلديث ومنهج احملدثني يف قبوله أو رده  .12
 ه .1429، 1، دار النوادر، بريوت، ط:، عبد اجلََواد مَحَامتطبيقية

تقريب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،   .13
 ه .1411، 3ت: حممد بن عوامة، دار الرشيد، حلب، ط:

العسقالين   .14 الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أمحد  التهذيب،  هتذيب 
الرسالة، بريوت، الشافعي،   املرشد، مؤسسة  الزيبق وعادل  إبراهيم  ت: 

 ه .1429، 1ط:
بشار    هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، أبو احلجاج يوسف املزي، ت:  .15

 ه . 1418، 1عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط:
، حممد بن جرير الطربي، أبو جعفر  البيان عن أتويل آي القرآن  جامع  .16

الرتكيد.:  ت احملسن  عبد  بن  هللا  هجر،  عبد  طدار  القاهرة،   ،  :1 ،
 . م 2001  -ه   1422

اجلامع ملا يف املصنفات اجلوامع من أمساء الصحابة األعالم أويل الفضل   .17
األندلسي سليمان  بن  عيسى  الرعيين:  موسى  أبو  ت: واألحالم،   ،

 ه .1436، 1مصطفى ابحو، مربة اآلل واألصحاب، الكويت، ط:
اجلرح والتعديل، البن أيب حامت عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي،   .18

 ه .1372، 1دائرة املعارف العثمانية، اهلند، ط:
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اجلزء املتمم لطبقات ابن سعد ]الطبقة اخلامسة يف من قبض رسول هللا    .19
املؤلف: أبو عبد هللا حممد  ،  وسلم. وهم أحداث األسنان[صلى هللا عليه  

،  : حممد بن صامل السلمي ، تبن سعد بن منيع املعروف اببن سعد
 . م 1993 -ه   1414، 1: ، طالطائف، مكتبة الصديق 

القاسم عبد  .20 أبو  هللا بن    اجلعدايت )حديث علي بن اجلعد اجلوهري(، 
فوزي عبداملطلب، م البغوي، ت: رفعت  القاهرة، حممد  اخلاجني،  كتبة 

 ه .1415، 1ط:
احلديث احلسن لذاته ولغريه دراسة استقرائية نقدية، د. خالد بن منصور   .21

 ه .1426، 1الدريس، أضواء السلف، الرايض، ط:
بن    .22 حممد  التعطيل،  وأصحاب  اجلهمية  على  والرد  العباد  أفعال  خلق 

ت: البخاري،  ابن    إمساعيل  دار  سليم،  عبداملنعم  عفان، عمرو 
 ه . 1423،  1القاهرة،ط:

، دار البشائر،  مخس رسائل يف علوم احلديث حتقيق عبد الفتاح أبو غدة   .23
 ه . 1423، 1بريوت، ط:

دالئل النبوة ومعرفة أحوال أصحاب الشريعة، أبوبكر أمحد بن احلسني    .24
،  2املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:  البيهقي، ت:عبد

 ه . 1423
الرواة املختلف يف صحبتهم، كمال قاملي اجلزائري، اجلامعة اإلسالمية،    .25

 ه .1428، 1املدينة املنورة، ط:
سنن الدارقطين، علي بن عمر الدارقطين، ت:شعيب األرنؤوط وآخرون،    .26

 ه . 1424، 1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط:
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املعطي أمني السنن الصغري، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، ت: عبد    .27
ط: ابكستان،  اإلسالمية، كراتشي    الدراسات  جامعة  ،  1قلعجي، 

 ه . 1410
السنن الكربى، أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي، دار أتصيل،   .28

 ه . 1433، 1القاهرة، ط :
سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد الذهيب، ت:شعيب األرنؤوط وآخرون،   .29

 ه . 1409، 6ط:مؤسسة الرسالة، بريوت، 
زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، ،  شرح علل الرتمذي  .30

احلنبلي  الدمشقي،  البغدادي، مث  الرحيم    د.:  ، تالَسالمي،  عبد  مهام 
 ه .1426، 4، مكتبة الرشد، الرايض، ط:سعيد

الطحاوي،   .31 سالمة  حممد  بن  أمحد  جعفر  أبو  اآلاثر،  مشكل  شرح 
 .ه 1427، 2سسة الرسالة، بريوت، ط:ت:شعيب األرنؤوط، مؤ 

شرح معاين اآلاثر، أبو جعفر حممد بن أمحد الطحاوي، ت: حممد زهري    .32
 ه . 1416، 3النجار، مكتبة الباز، مكة، ط:

شرح نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر، إبراهيم بن عبد هللا الالحم، مركز   .33
 ه . 1439، 1إحسان لدراسات السنة النبوية، جدة، ط:

الزهري، ت:علي حممد عمر، مكتبة    .34 بن سعد  الكبري، حممد  الطبقات 
 ه .1421، 1اخلاجني، القاهرة، ط:

علل الرتمذي الكبري، ترتيب أيب طالب القاضي، ت:محزة ديب مصطفى،    .35
 ه . 1406، 1مكتبة األقصى، عّمان، ط:

العلل لإلمام أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين، ت: حممد بن صال    .36
 ه .1427، 1الدابسي، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط:
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بن أيب املعروف اب  أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي  العلل،  .37
و   ،سعد بن عبد هللا احلميد  د.: فريق من الباحثني إبشراف  ، تحامت

ه    1427،  1:  ، طمطابع احلميضي،  خالد بن عبد الرمحن اجلريسي  .د
 . م 2006 -

ألحكام يف معامل احلالل واحلرام عن خري األانم حممد عليه الصالة  عمدة ا  .38
والسالم، عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي، ت: نظر حممد الفراييب، 

 ه .1431، 6دار الفراييب، ط:
فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، زين الدين أيب الفرج عبدالرمحن   .39

ت:طارق عوض هللا بن   ابن شهاب الدين الشهري اببن رجب احلنبلي،
 ه .1417، 1حممد، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط:

أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب  ،  الفصل للوصل املدرج يف النقل   .40
تالبغدادي الزهراين،  مطر  بن  حممد  اهلجرة  ،:  طدار  الثقبة،   ،  :1  ،
 . ه 1418

: ، تاخلطيب البغداديأبو بكر أمحد بن علي بن اثبت  ،  الفقيه واملتفقه  .41
، السعودية،  دار ابن اجلوزيعزازي،  أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف ال

 )اإلصدار الثاين(. ه1430، 1:ط
الغين   .42 عبد  تطبيقية،  دراسة أتصيلية  األحاديث  تعليل  وأثرها يف  القرائن 

 ه .1438، 1حممد اندر عدا، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط:
من له رواية يف الكتب الستة، حممد بن أمحد الذهيب، الكاشف يف معرفة    .43

 ه . 1430، 2جدة، ط: نهاج،حممد عوامة وأمحد اخلطيب، دار امل ت:
اجلرجاين، ت:   .44 بن عدي  بن عبدهللا  أمحد  الرجال،  الكامل يف ضعفاء 

 ه . 1434، 1مازن السرساوي، مكتبة الرشد، الرايض، ط:
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أبو عمر يوسف بن عبد هللا ،  ألسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين وا  .45
حممد عبد    ،: مصطفى بن أمحد العلوي ، تبن عبد الرب النمري القرطيبا

البكري اإلسالمية،  الكبري  والشؤون  األوقاف  عموم  ،  املغرب،  وزارة 
 . ه 1387

مشس الدين أبو العون حممد بن أمحد  ،  كشف اللثام شرح عمدة األحكام  .46
وزارة األوقاف والشؤون ، ت: نور الدين طالب،  احلنبليبن سامل السفاريين  

 .ه   1428، 1: ، ط سوراي ،الكويت، دار النوادر ،اإلسالمية
أبو جعفر حممد بن عمرو ،  جمموع فيه مصنفات أيب جعفر ابن البخرتي  .47

دار البشائر ،  نبيل سعد الدين جرارت:    ،بن البخرتي البغدادي الرزاز
 .م 2001 -ه  1422، 1، ط:بريوت اإلسالمية،

مراتب الثقات وأثرها يف رواية احلديث وعلله، موسى مهام عبد الرحيم    .48
 ه .1433، 1ملحم، مكتبة الرشد، الرايض، ط:

العوايل من حديث أيب إسحاق   .49 الغرائب  املنتخبة  الفوائد  املزكيات وهي 
 دار البشائر ،  أمحد بن فارس السلوم، ت:  املزكي انتقاء وختريج الدارقطين

 . م 2004 -ه    1425 ،1، ط: اإلسالمية
هانئ   .50 بن  إبراهيم  بن  إسحاق  رواية  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسائل 

تالنيسابوري الشاويش،  زهري  اإلسالمي  ،:  ط:املكتب  بريوت،   ،1 ،
   ه .1400

أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بن ،  مسند اإلمام عبد هللا بن املبارك  .51
، الرايض  ،مكتبة املعارف،  البدري السامرائيصبحي  ، ت:  واضح احلنظلي

 ه .1407، 1ط:
مسند احلميدي، أبو بكر عبد هللا بن الزبري القرشي األسدي احلميدي   .52

 م. 1996، 1املكي، ت: حسني سليم أسد، دار السقا، دمشق، ط:
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مسند الروايين، أبوبكر حممد بن هارون الروايين، ت: أمين علي أبو مياين،   .53
 ه .1430، 2قرطبة، ط:مؤسسة 

مسند الشافعي، حممد بن إدريس الشافعي، ت: فوزي رفعت عبداملطلب،   .54
 ه .1426، 1دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط:

املصنف، أبوبكر عبدهللا بن حممد ابن أيب شيبة، ت:محد اجلمعة وحممد   .55
 ه . 1425، 1اللحيدان، الرشد، الرايض، ط:

مها  .56 بن  عبدالرزاق  األعظمي، املصنف،  الرمحن  ت:حبيب  الصنعاين،  م 
 ه .1403، 2املكتب اإلسالمي، بريوت، ط:

معجم ابن األعرايب، أبو سعيد بن األعرايب أمحد بن حممد بن زايد املعروف    .57
اببن األعرايب، البصري، ت: عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار ابن  

 ه .1418، 1اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط: 
معجم الصحابة، أبو القاسم عبد هللا بن حممد البغوي، ت: حممد األمني   .58

  - ه     1421،  1الكويت، ط:    -بن حممد اجلكين، مكتبة دار البيان  
 م.  2000

القصار،    .59 ت:حممد كامل  حمرز،  ابن  رواية  معني  البن  الرجال  معرفة 
 ه .1405مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، 

واآلاثر، أبو بكر أمحد بن احلسني اخلراساين البيهقي، ت: معرفة السنن    .60
 عبد املعطي أمني قلعجي،

ابكستان(، دار قتيبة    -الناشرون: جامعة الدراسات اإلسالمية )كراتشي  
دمشق(، دار الوفاء )املنصورة    -بريوت(، دار الوعي )حلب  -)دمشق  

 م. 1991 -ه   1412، 1القاهرة(، ط: -
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عبد هللا حممد بن إسحاق ابن َمْنَده العبدي، ت: معرفة الصحابة، أبو    .61
، 1عامر حسن صربي، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ط:  

 م.  2005  -ه   1426
عبد  .62 بن  أمحد  نعيم  أبو  الصحابة،  ت:  معرفة  األصبهاين،  عادل   هللا 

 ه .1419، 1العزازي، دار الوطن، الرايض، ط:
، ت: أبو -رواية ابن طهمان- بن معني يف الرجالمن كالم أيب زكراي ُيىي    .63

القاهرة، ط: الفاروق احلديثة،  ، 1عمر حممد بن علي األزهري، مكتبة 
 ه . 1429

املنتخب من مسند عبد بن محيد، أليب حممد عبد بن محيد الكشي، ت:    .64
أبو عبد هللا أمحد بن إبراهيم أيب العينني، مكتبة دار ابن عباس، مصر،  

 ه .1430، 1ط:
  ، : بشار عواد معروف ، رواية أيب مصعب الزهري، تموطأ اإلمام مالك  .65

 ، ه 1412، بريوت، مؤسسة الرسالة، حممود خليل
الوهاب    عبد  موطأ اإلمام مالك، رواية حممد بن احلسن الشيباين، ت:  .66

 ه .1414، 4اللطيف، وزارة األوقاف املصرية، القاهرة، ط: عبد
اجمليد تركي، دار    عبد  ت:  مالك بن أنس،  املوطأ رواية سويد احلداثين،  .67

 م. 1994، 1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط:
املوطأ رواية ُيىي بن ُيىي الليثي، ت: بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي،   .68

 ه . 1417، 2بريوت، ط:
مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد  ،  املوقظة يف علم مصطلح احلديث   .69

مكتبة املطبوعات  ،  عبد الفتاح أبو ُغّدة  ، ت:قَامْياز الذهيببن عثمان بن  
 ه .1412، 2، ط:حلب  ،اإلسالمية
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ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن أمحد الذهيب، ت: علي البجاوي    .70
 و فتحية البجاوي، دار الفكر العريب، مصورة.

أبو    .71 الصالح، أمحد بن علي بن حجر  ابن  الفضل النكت على كتاب 
الرايض،   الراية،  العسقالين الشافعي، ت:ربيع بن هادي املدخلي، دار 

 ه .1408، 2ط:
أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد  ،  النكت على مقدمة ابن الصالح  .72

،  د. زين العابدين بن حممد بال فريج   ، ت:هللا بن هبادر الزركشي الشافعي 
 . م1998 -ه   1419، 1:  ، طالرايض ، أضواء السلف

هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي   .73
 ه .1421، 1بن حجر العسقالين، دار السالم، الرايض، ط:
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 تصرفات المعتكف المالية وتطبيقاتها المعاصرة

 

 إبراهيم أباحسيننهال بنت  .د 

 الشريعة  كلية  –الفقه قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

  ç 1443/ 5/ 8تاريخ قبول البحث:   ç 1443/ 3/ 26تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

مع عرض أبرز التطبيقات   ،عين هذا البحث بدراسة احلكم الفقهي لتصرفات املعتكف املالية
  .املعاصرة هلا

فقول:    ،وبّينت فيه اختالف الفقهاء يف حكم عقود املعاوضات املالية للمعتكف على أقوال
دم  وفصل آخرون ابلنظر إىل حضور السلعة يف املسجد وع  ،وقول: كرهها  ،وقول منعها  ،أجازها

وإن كان األقرب ـ من وجهة نظري ـ حرمة املعاوضة للمعتكف يف    ،ويسريها وكثريها  ،حضورها
 . املسجد

أما عقود    ،كما قررت إحلاق عقود التوثيقات بعقود املعاوضات من جهة اجلواز وعدمه
  . التربعات فهي جائزة من املعتكف

  ، هي: تداول األسهم  ، وقد درس البحث تسع صور معاصرة لتصرفات املعتكف يف املسجد
  ،وطلب اخلدمات  ،واملشاركة يف املزادات  ،وطلب احلوائج املنزلية  ،وشراء األغراض الشخصية

واجتهدت يف إحلاق هذه   ،وصدقته وهبته ووقفه بواسطة األجهزة اإللكرتونية  ،وسداد الفواتري
 . الصور مبا يتوافق مع قواعد الشرع ومقاصده

 
 معاصرة  -تصرفات  -مالية  -اعتكاف  الكلمات املفتاحية:
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Abstract:  

This research explored Fiqh's rulings on permissible financial dealings of the 

worshipers who retire to the mosque during the month of Ramadan, highlighting 

the related contemporary applications.  

In this research, the researcher explained Fiqh scholars’ disagreement on the 

ruling on financial netting contracts concluded by the worshipers who retire to the 

mosque during the month of Ramadan; some scholars stated that they are 

permissible, while some other scholars stated that they are prohibited. 

Nonetheless, some Fiqh scholars stated that concluding such contracts is not 

preferable. As for the reasons behind these opinions, some scholars explained that 

concluding netting contracts requires bringing the goods to the mosque, some 

others explained their opinion in light of whether the goods are plenty or not. 

However, from my point of view, it is safer to say that financial netting dealings 

are prohibited for the worshipers who retire to the mosque during the month of 

Ramadan. 

Moreover, the research discussed another type of contract, i.e. Notarial 

Contracts, highlighting whether concluding these contracts during the period of 

retirement to the mosque is permissible or not, according to Shariah Law. As for 

Donation Contracts, it is permissible for the worshipers who retire to the mosque 

during the month of Ramadan to conclude them. 

The research examined nine contemporary types of financial dealings, such as 

trading stocks, buying personal items, buying household needs of groceries and 

the like, participating in auctions, requesting services, paying bills, giving charity, 

giving gifts, and giving endowments such as electronic devices. For each type of 

these financial dealings, the researcher stated the relevant fiqh rulings, in 

conformity with Shariah Law principles and their intended purposes.  
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 املقدمة: 
أمحده سبحانه وأشكره   ،قدر فهدىو   ،احلمد هلل الذي خلق فسوى

وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك    ،العظمى وآالئه اليت ترتىعلى نعمه  
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله النيب املصطفى واخلليل   ،له العلي األعلى

اجملتىب صلى هللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه أئمة اهلدى ومن سار على  
 أما بعد: ،هديهم واقتفى

ظفإن   الشارع خصوصية  نظر  يف  التعظيم  وهل  ،اهرةللمساجد  من  ا 
لغريها  البقاع  ماليس  إقامة شعائر هللا    ؛من  تعاىل: إذ هي حمل  قال    وقد 

 . (1) ژ ڦ   ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹژ
ـ :    ‘  قال ـف  ،واإلقامة فيها  ،هايلإعلى الذهاب  كما رتب األجر  

 . (2)(اجلنة كلما غدا أو راحَمْن غدا إىل املسجد وراح أعّد هللا له نزله من  )
قال   ،وأجره عظيم  ،ساجد االعتكافومن شعائر هللا اليت تقام يف امل

َمْن اعتكف يوماً ابتغاء وجه هللا جعل هللا بينه وبني النار  ):  ـ  ‘   ـالنيب

 
  .من سورة: احلج ،(32)جزء من اآلية رقم: ( 1)

   .ومسلم ،أخرجه: البخاري ـ واللفظ له ـ  (2)
ابب: فضل من غدا إىل املسجد وراح    ،كتاب: اجلماعة واإلمامة  ،فأخرجه البخاري يف صحيحه

 . (631)( ورقمه 1/235)
ابب: املشي إىل الصالة متحى به اخلطااي   ،كتاب: املساجد ومواضع الصالة  ،ومسلم يف صحيحه

 . ( 669)( ورقمه 1/463)وترفع به الدرجات 
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 ‰   كانو   ،(1) اخلافقني(كل خندق أبعد مما بني  ثالثة خنادق:  
   . (2) ـ  ~  عائشةـ   كما حكت عنه  ،يعتكف يف العشر األواخر من رمضان

قلب املعتكف   قطع  ملا لالعتكاف من مقصد ديين خاص يهدف إىلو 
وسهل عليهم    ،وملا كثر تعلق الناس أبجهزهتم اإللكرتونية   ،عن عالئق الدنيا

على إحدى  رأيت من املناسب تسليط الضوء    ؛ إمتام حوائجهم بواسطتها
تصرفات املعتكف :  وهي مسألة   ،املتصلة ابالعتكاف يف املسجداملسائل  

فيها  ،املالية  الفقهاء  أقوال  هبا  ،فأمجع  املتصلة  األحكام  وأوجه    ، وأدرس 

 
  .والبيهقي ،ـ واللفظ له ـ  أخرجه: الطرباين( 1)

   .( 7326)ورقمه  ،( 7/220)فأخرجه الطرباين يف املعجم الصغري 
اإلميانالبيهقي يف  و  الصيام  ،شعب  صائماً    ،يف كتاب:  فطر  فيمن  ورقمه    ،(5/436)فصل 

(3679).   
العلماء من  مجاعة  ضعفه  املتناهية    .واحلديث  العلل  احلبري   ،(2/26)انظر:  والتلخيص 

وضعيف الرتغيب والرتهيب   ، (5/250) واهلداية يف ختريج أحاديث البداية    ،( 2/473)
الضعيفة    ، (1573)ورقمه    ،( 2/177) األحاديث  ورقمه   ،(11/566)وسلسلة 
(5345).   

   .(13716)ورقمه  ،(8/192)انظر: جممع الزوائد  .وجود إسناده: اهليثمي

   .ـ ومسلم ـ واللفظ له ،أخرجه: البخاري (2)
يف   البخاري  االعتكاف  ،هصحيحفأخرجه  األواخر    ،كتاب:  العشر  يف  االعتكاف  ابب: 

   .(2026)ورقمه  ،(3/47)واالعتكاف يف املساجد كلها 
يف  و  االعت  ،هصحيحمسلم  اعت  ،كافكتاب:  م ابب:  األواخر  العشر  رمضان  كاف  ن 

   .( 1172)ورقمه  ،( 2/830)
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 .املعاصرة تطبيقاهتا
  الدراسات السابقة:

وقفت على حبث   انت وحمركات البحثبعد االطالع على قواعد البيا
املسجد)بعنوان:   يف  وشراؤه  املعتكف  املعاصرة(  بيع  من   ،وصوره  وهو 
   . مقدم إىل اجلمعية الفقهية السعودية  ،فاتن بنت حممد املشرف  .إعداد: د 

إال أنه خيتلف    ،وسة هنا سائل املدر املوإن تناول بعض  وهذا البحث  
 : ا من حيثعنه

  .البيع والشراء فقط وليس حمصوراً يف ،أعم فبحثي ،املسائلطبيعة  أواًل:
ملها البحث مل يشفقد ضمنت دراسيت صورا    ،عاصرةالصور املعرض    اثنياً:

   .املشار إليه
  .طريقة معاجلة مسائل البحث اثلثاً:

بعض  وجدت  يف تناولت    اليت  البحوث  كما  والشراء  البيع  حكم 
والذي هو وصف مؤثر يف احلكم الشرعي ـ    (1) دون ربط ابملعتكف  املسجد

 
 ومن أمثلة تلك الدراسات:   (1)

وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه    ،الدراسة األوىل: انزل املساجد ـ دراسة فقهية تطبيقية ـ  
من    ،الميةيف الفقه املقارن من املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلس

 . عبدالرمحن بن علي العسكر .إعداد: د
وهي رسالة ماجستري مقدمة لقسم الفقه يف كلية    ، الدراسة الثانية: أحكام املساجد يف الشريعة اإلسالمية 

 . من إعداد الباحث: إبراهيم بن صاحل اخلضريي   ، الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
وهي رسالة مقدمة لنيل درجة    ،ت املالية يف املسجد وصورها املعاصرةالدراسة الثالثة: املعامال
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   .التطبيقات املعاصرة يف ذلك  أهنا مل تتعرض الستعمالأضف إىل   ،
املتعلقة ابالعتكافكما   العلمية  الدراسات  بعض  ومع   ،(1) وجدت 

 ، شروطه ومبطالتهو   ،تعريفه  االعتكاف من  مشول هذه الدراسات ملسائل
أهنا   تدرس  إال  املالية  مل  املعتكف  اال  اوأثره تصرفات  وال   ،عتكافعلى 

   .عرضت إىل الصور املعاصرة هلا
   .مما يدفع إىل إفراد هذه املسألة ابلبحث ودراستها دراسة علمية 

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
 فيما أييت:وأسباب اختياره املوضوع  تظهر أمهية  

السيما مع سهولة إجراء    ،ـ حاجة الناس إىل معرفة حكم هذه املسألة 1
 .وتعدد أساليبها  ،املعاصر يف الوقتالعقود 

   . واحلاجة إىل بيان احلكم الشرعي فيها   ، ـ تعدد الصور املعاصرة هلذه املسألة 2
   .ـ خدمة املكتبة الفقهية مبثل هذه البحوث املتخصصة 3

  

 
القصيم والدراسات اإلسالمية يف جامعة  الشريعة  الفقه يف كلية  من   ،املاجستري يف قسم 

  .إعداد الباحث: معاذ بن عبدهللا احمليش

 مثل:  (1)
   .خالد بن علي املشيقح .د.حبث من إعداد: أ ،الدراسة األوىل: فقه االعتكاف

 . من إعداد: حاي احلاي ،الدراسة الثانية: اإلحتاف يف بيان مسائل االعتكاف
 .حبث من إعداد: علي حسن عبداحلميد ،الدراسة الثالثة: اإلنصاف يف أحكام االعتكاف
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 أهداف البحث: 
 : ا البحث إىل حتقيق اآليتأهدف يف هذ

   .وافية  ـ دراسة املسألة دراسة فقهية 1
  .لنوازل املتعلقة مبوضوع البحثاألحكام الفقهية لـ بيان 2

 منهج البحث: 
 سأسري ـ إن شاء هللا ـ يف كتابة هذا البحث وفق املنهج اآليت:  

 .ـ أقتصر على املذاهب الفقهية املعتربة1
   .ـ أنقل األقوال من كتب أهل املذهب نفسه2
 ،عليها من مناقشاتما يرد  و   ،قوال مع بيان وجه الداللة ـ أذكر أدلة األ3

   .به وما جياب عليها
  .مع بيان سببه ،ـ أذكر القول الراجح 4
   . ـ أذكر سبب اخلالف ـ إن وجد ـ 5
   . ـ أعتمد على أمهات املصادر واملراجع األصيلة يف التحرير والتوثيق واجلمع 6
 . ذكر اسم السورةأو  ،رقم اآلايتأـ 7
أخرج  8 مصادر ـ  من  واآلاثر  النبوية  أهل بنّي أو   ، هااألحاديث  ذكره  ما   

فإن   ،االختصاص يف درجتها واحلكم عليها إن مل تكن يف الصحيحني
  .ا منهاكتفيت بتخرجيه ت يف الصحيحني أو يف أحدمهاكان 

  .من نتائجللبحث تعطي فكرة عما تضمنه ضع خامتة أ ـ9
 . ـ أتبع البحث ابلفهارس الفنية املتعارف عليها10
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 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

 تقسيمات البحث: 
 :  وخامتة  ، وأربعة مباحث ،: متهيدناول موضوع الدراسة يفسأت 

  .متهيد يف تعريف االعتكاف
 ويتضمن العناصر اآلتية: 

 . تعريف االعتكاف لغة  أواًل:
   .تعريف االعتكاف اصطالحاً  اثنياً:
   .العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي اثلثاً:

 .عقود املعاوضات للمعتكف يف املسجداملبحث األول: 
 وفيه مخسة مطالب: 

   .املسألة  صورة املطلب األول:
   .األقوال يف املسألة  املطلب الثاين:

   .أدلة األقوال يف املسألة  املطلب الثالث:
  .الرتجيح وسببه املطلب الرابع:

 . سبب اخلالف  :املطلب اخلامس
 التوثيقات للمعتكف يف املسجد   املبحث الثاين: عقود 
 وفيه مطلبان: 

   .املسألة  صورة املطلب األول:
   .األقوال يف املسألة  املطلب الثاين:
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 املبحث الثالث: عقود التربعات للمعتكف يف املسجد  
 وفيه ثالثة مطالب: 

   .املسألة  صورة املطلب األول:
   حكم املسألة  الثاين:املطلب  

   .املسألة  األدلة على املطلب الثالث:
 . املبحث الرابع: التطبيقات املعاصرة لتصرفات املعتكف املالية

  مطالب: تسعة وفيه 
  .تداول األسهم بواسطة األجهزة اإللكرتونية  املطلب األول:
 .اإللكرتونية  بواسطة األجهزةطلب األغراض الشخصية  املطلب الثاين:

 .بواسطة األجهزة اإللكرتونية طلب حوائج املنزل  املطلب الثالث:
  .املشاركة يف املزادات اإللكرتونية  املطلب الرابع:

  .بواسطة األجهزة اإللكرتونية طلب اخلدمات  املطلب اخلامس:
  .بواسطة األجهزة اإللكرتونية سداد الفواتري  املطلب السادس:

 . بواسطة األجهزة اإللكرتونية   أو الضمان املصريف طلب الرهن    املطلب السابع: 
 .عقد التربع بواسطة األجهزة اإللكرتونية  :الثامناملطلب  
 .عقد الوقف بواسطة األجهزة اإللكرتونية  :التاسعاملطلب  

  .وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج ،اخلامتة
وصـلى هللا وسـلم  ،وهللا تعاىل أسـأل أن ينفع هبذا البحث كاتبه وقارئه

 .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 متهيد يف تعريف االعتكاف
 . تعريف االعتكاف لغة  أواًل:
   .تعريف االعتكاف اصطالحاً  اثنياً:
   .العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي اثلثاً:

 أواًل: تعريف االعتكاف لغة 
والفاء   والكاف  العني  الكلمة:  هذه  املقابلة  مادة  على:  تدل 

   .(1) واحلبس
 : مجلة من املعاين ويطلق على ،(اعتكف)ـواالعتكاف مصدر ل

  پ پژ تعاىل:    ومنه: قول هللا  ،(2)على الشيء  اإلقامة   املعىن األول: 

 . (4)  ژ ېئېئ  ېئ ۈئژ : ´ قوله و  ،(3)  ژ ڀڀ ڀ
ومنه قوهلم: عكفت اخليل بقائدها   ،(5)اإلقبال على الشيء  املعىن الثاين:

 . إذا أقبلت عليه
 ڈ ڈ ڎ ڎژ  ومنه قوله تعاىل:   ، ( 6) لزوم املكان   املعىن الثالث: 

 
  .( 4/108)انظر: مقاييس اللغة ( 1)

 .(9/255)ولسان العرب  ،(1/209)وهتذيب اللغة   ،(2/937)نظر: مجهرة اللغة ا( 2)

  .من سورة: األعراف ،(138)جزء من اآلية رقم ( 3)

   .من سورة: طه ،(97)جزء من اآلية رقم  (4)

ولسان العرب    ،( 4/1406)والصحاح    ،(1/209)وهتذيب اللغة    ، (1/205)انظر: العني  (  5)
 . (839)والقاموس احمليط  ،( 9/255)

  . (9/255)انظر: لسان العرب ( 6)
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   . ( 1)  ژ  ڑژ ژ
    ٹ ٹ  ٹژ ه قوله تعاىل:  ومن  ،(2) الصرف واالحتباس  املعىن الرابع:

   .(3)  ژ ڄڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 تعريف االعتكاف يف االصطالح اثنياً: 

يف   وهي متقاربة   ،لالعتكاف يف االصطالح  تنوعت تعريفات الفقهاء
 : ومن أبرزها ،اجلملة

اللبث يف املسجد مع الصوم ):  أبنه  ـ  ¬  املرغيناين احلنفي ـتعريف  
 . (4) ونية االعتكاف(

عبدالوهاب    وتعريف يف )  :أبنهله  ـ    ¬  ـ املالكي  القاضي  املقام 
 .( 5)املسجد مع الصوم والنية(

 
 . من سورة: البقرة ،(187)جزء من اآلية رقم  (1)

اللغة   (2) هتذيب  العرب    ، (4/1406)والصحاح    ،(1/209)انظر:    ، ( 9/255) ولسان 
   .(839)والقاموس احمليط  

 .من سورة: الفتح ،(25)جزء من اآلية رقم  (3)
 . (1/129)اهلداية ( 4)

احلقائق   تبيني  املختار    ،( 1/347)وانظر:  لتعليل  النرية   ،(1/136)واالختيار  واجلوهرة 
   .(2/322) والبحر الرائق ،( 1/145)

   .(1/489)املعونة ( 5)
  ، ( 2/534) والذخرية    ،(2/76)بداية اجملتهد    ،(2/764)وانظر: التنبيه على مبادئ التوجيه  

   .(1/261)وعقد اجلواهر الثمينة  ،( 2/151)ومناهج التحصيل 
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اللبث يف املسجد على وجه  )ـ أبنه:    ¬  وعرفه العمراين الشافعي ـ
 .(1) القربة(

ـ  هعرفكما   احلنبلي  بـ  ¬  الزركشي  من ):  ـ  للطاعة  املسجد  لزوم 
  .(2) مسلم عاقل طاهر مما يوجب غساًل(

 :  أهنا واملالحظ على هذه التعريفات
على  اتفقت    أواًل: يدل  مبا  مقرتن  االعتكاف  أن  للمكان    اللزومعلى 

  .املعتكف فيه
   .على أن االعتكاف يكون يف املسجداتفقت  اثنياً:

ابلنسبة قد  و  املسجد  يف  االعتكاف  اشرتاط  على  االتفاق  حكي 
 . (4) بيتهاوجوز بعضهم للمرأة االعتكاف يف مسجد  ،(3) للرجل
اشرتا  اثلثاً: يف  التعريفات  الاختلفت  االعتكافط  يف  فاشرتطه    ،صوم 

 
   .(3/571)البيان ( 1)

وهناية احملتاج    ،( 2/188)ومغين احملتاج    ،(208)وكفاية األخيار    ،(6/474) وانظر: اجملموع  
(3/213 ) . 

   .(3/3)شرح الزركشي ( 2)
الكبري   املقنع والشرح  تيمية كتاب   ، (3/60)واملبدع    ،(7/561)وانظر:  العمدة البن  وشرح 

   .(1/287)وكشف املخدرات   ،(242)والروض املربع   ،(2/707)الصيام 

املبسوط  (  3) احملتاج    ،(3/385)واالستذكار    ،(3/106)انظر:  واملغين    ،(1/450)ومغين 
   .(27/252)وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،( 3/189)

   .( 2/113)وبدائع الصنائع  ،(3/119)واملبسوط  ،( 2/274)  انظر: األصل (4)
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 .ومل يذكر يف بعضها اآلخر ،بعضها
 .(1)فقهاءحمل خالف بني اليف االعتكاف الصوم واشرتاط 

   .ـ ´ صد القربة هلل ـتفاوتت التعريفات يف اإلشارة إىل ق رابعاً:
 .من ماهية االعتكاف  توليس ،زائد يف التعريفوهذه اإلشارة قدر 

فاألصل   ،بة من األمور املسّلمة قصد القر   أنولعل سر هذا التفاوت  
  ،قاصداً هبا وجهه الكري   ́   يف العبادات اليت يبذهلا املسلم أن تكون هلل

وأشارت إليها   ،إىل هذه احلقيقة الشرعية فلم تشر بعض هذه التعريفات  
   .ويكون منه على ابل  ليستشعر املعتكف ذلك  ؛تأكيدن ابب الم  األخرى
فذكرت    ؛لفاعلصفات يف ااختصت بعض التعريفات ابإلشارة إىل    خامساً:

 .طاهر و  ،عاقل ،يكون من مسلم أن االعتكاف إمنا
واألصل يف   ،أيضا  وهذه الصفات قدر زائد على ماهية االعتكاف

 
 على قولني: ( 1)

  .واملالكية ،وهو مذهب احلنفية ،القول األول: اشرتاط الصوم يف االعتكاف
واختاره ابن    ،واحلنابلة  ،وهو مذهب الشافعية  ،القول الثاين: عدم اشرتاط الصوم يف االعتكاف

   .ـ  ¬ حزم ـ
املدينة   أهل  على  احلجة  الفقهاء    ،( 1/420)انظر:  الصنائع    ،(371/ 1)وحتفة  وبدائع 

املمهدات    ، (1/290)واملدونة    ،( 2/109) التحصيل    ،(1/257)واملقدمات  ومناهج 
ومسائل اإلمام   ،(2/564)والوسيط    ، (3/486)واحلاوي    ،(2/118)واألم    ،( 2/151)

بن راهويه   والوجهني   ،(3/1257)أمحد وإسحاق  الروايتني  الفقهية من كتاب  واملسائل 
 . (5/142)والفروع  ،( 1/267)
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 . فقط كون لتوضيح املاهية التعريف أن ي
 االعتكاف أبنه:    عليه فيمكن تعريفو 

   .ـ  ´  لزوم املسجد لطاعة هللا ـ
 ة بي املعىن اللغوي واالصطالحيالعالقاثلثاً: 

 أخص من املعىن اللغوي  االصطالحي الذي سار عليه الفقهاء  املعىن
 جاء مث  ،يطلق على أي حبس وإقامة ولزوملغة  فاالعتكاف    ،لالعتكاف

   .كث خاص بطريقة خاصة مب صهخالصطالح فا
ومالزم للمكان    ،ـ    ´  ومقبل على هللا ـ   ،فاملعتكف مقيم يف املسجد 

 .وحمبوس فيه
 
 *** 
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  (1)  عقود املعاوضات للمعتكف يف املسجد: املبحث األول
 املطلب األول: تصوير املسألة

إجراء املعتكف لعقود املعاوضات حال   : بيان حكميراد هبذه املسألة 
 ،هل هذا البيع والشراء جائزف  ،كأن يبيع ويشرتي مثال  ؛اعتكافه يف املسجد

 ؟ حمرماً أو مكروهاً   بفعلهرتكب أو أنه ممنوع ي
 املطلب الثاين: األقوال يف املسألة 

 هي:   ،أقوالثالثة يف هذه املسألة على  فقهاءاختلف ال
  .جيوز للمعتكف البيع والشراء حال اعتكافه يف املسجد القول األول: 

للمسجد السلعة  حضور  عدم  بشرط  احلنفية  مذهب  فإن   ، وهو 
  .(2) أحضرت: كره

   . ( 3) فإن أكثر كره   ، الشافعية بشرط عدم اإلكثار عند  ذهب  امل ـ أيضاًـ     وهو 
 

  ، واإلجارةـ  ، وتشمل: البيع  ،اليت يكون فيها مبادلة بني الطرفنيالعقود  ت هي  عقود املعاوضا (  1)
ينظر: املوسوعة الفقهية   .وحنوها من العقود اليت يقصد فيها العوض  ،واالستصناع  ،والسلم

(6/294 ).   
فاحملضة:ما يفسد العقد فيها    ،وغري حمضة  ،املعاوضة قسمان: حمضة)ـ :    ¬  قال الزركشي ـ

وإن شت فقل: املعاوضة احملضة: ما يقصد فيها   ،وغري احملضة ما ال يفسد  ،اد العوضبفس
   .(3/186)املنثور  .وغري احملضة: مامل تكم كذلك( ...املال من اجلانبني  

املبسوط  (  2) للطحاوي    ،(3/121)انظر:  القرآن  الصنائع    ،(1/476)وأحكام  وبدائع 
   .(2/615)اتيح ومرقاة املف ،(1/130)واهلداية  ،( 2/116)

واملهمات   ،(2/393)وروضة الطالبني    ،(529/ 6)واجملموع    ، (6/483)انظر: فتح العزيز  (  3)
 (4/162)يف شرح الروضة والرافعي 
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 .(1) ـ  ¬  ابن حزم ـو  ،بعض التابعنياختاره و 
ويبيع يف    ،وال أبس أن يشرتي املعتكف):  ـ  ¬  ـ   السرخسيقال  
 . (2) املسجد(

 . (3)وال أبس أن يشرتي ويبيع( )ـ :   ¬ قال الشافعي ـو 
الشريازي ماله ):  ـ   ¬  ـ  وقال  يف  اخلفيف  ابألمر  أيمر  أن  وجيوز 
 . (4) ذلك: كره(فإن أكثر من  ...لكنه ال يكثر منه   ،وضيعته ويبيع ويبتاع

  ، : إذا جاء املعتكف غري له ـ    í  ـ  ى ابن جريج أنه قال لعطاءو ور 
ال  )قال:    ،؟مث قال له: أيبيع فيه ويبتاع  ،الأبس به()قال:    ؟فجازاه حقه
 . (5) أبس بذلك(

بيح أيعمل املعتكف يف املسجد كل ما  و )ـ :    ¬  وقال ابن حزم ـ
  ، ومن خياطة   ،ومن طلب العلم أي علم كان  ،حيرم   من حمادثة فيما ال  ؛له

 . (6) (وغري ذلك ،وتزوج ،وبيع وشراء ،ونسخ ،وخصام يف حق

 
   .(5/192) انظر: احمللى ( 1)

   .(121/ 3)املبسوط ( 2)
  .(2/115)األم ( 3)

   .(1/356)املهذب ( 4)

ابب: املعتكف وابتياعه وطلب الدنيا   ،كتاب االعتكاف  ،أخرجه: عبدالرزاق يف مصنفه(  5)
   .( 8223)ورقمه  ،( 4/153)

 . وإسناده صحيح

   .(5/192)احمللى ( 6)
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   .للمعتكف االنشغال ابلبيع والشراءال جيوز   :ينالقول الثا
احلنابلة   الصحيح من  وهو املالكية   وقول  ،(1)مذهب   وقول   ،(2)عند 

 . (3)عند الشافعية 
 ، وجماهد  ،ـ يف رواية أخرى عنه  منهم: عطاء  ؛ السلفمجلة من  واختاره  

 . (5)املعاصرينوبعض  ،(4) والزهري
ال جيوز البيع والشراء يف املسجد للمعتكف  ):  ـ  ¬  ـ  قال ابن مفلح

  ،وابنه أبو احلسني  ،وجزم به القاضي  ،نص عليه يف رواية: حنبل  ،وغريه
 . (6)وغريهم( ،واإلفصاح ،وصاحب الوسيلة 

اخلرشي الضروري): ـ  ¬  ـ  وقال  طعامه  لشراء  يبطل   ،وخيرج  وال 
 .(7) ألن ذلك كله ال جيوز يف املسجد( ؛اعتكافه

فإن ابع    ؛يكره له البيع والشراء يف املسجد):  ـ  ¬   ـ  وقال الروايين
غريه كرهت   أو  هلمامعتكف  جائز  ،ذلك  الكراهة ألجل   ،والبيع  وهذه 

 
الكايف  (  1) القناع   ، (636/ 7)واإلنصاف    ، (3/23)واملبدع    ، (1/374)انظر:  وكشاف 

 (3/497)والروض املربع  ،(7/388)( و 5/404)

 ( 2/266)ر: شرح خمتصر خليل للخرشي انظ( 2)

 ( 3/328)انظر: حبر املذهب ( 3)

   .(3/166)انظر: اإلشراف على مذاهب العلماء ( 4)

 . (23)انظر: فتاوى يف تربية الشباب  ( 5)

   .(5/194)الفروع ( 6)

 .(2/266)شرح خمتصر خليل ( 7)
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 .(1)والكراهة هي كراهية حتري ال تنزيه( ،افاملسجد دون االعتك 
  ،(2)  يبتاع(ال يبيع املعتكف وال  )ـ أنه قال:    ¬  عطاء ـروي عن  و 

   .(4) وعن الزهري ،(3)وحنوه عن جماهد
 .ماال بد منه أو ،غري اليسريوقيد بعضهم املنع يف 

 .(6)احلنابلة رواية يف مذهب و  ،(5) قول يف مذهب املالكية  وهذا القيد
وال أبس أن يشرتي )ـ:    í  قالً عن اإلمام مالك ـقال ابن القاسم ن

 
 . (3/328)حبر املذهب ( 1)

ابب: املعتكف وابتياعه وطلب الدنيا   ،كتاب االعتكاف  ،أخرجه: عبدالرزاق يف مصنفه(  2)
 . ( 8214)ورقمه  ،( 4/152)

  .وإسناده صحيح  

  .وابن أيب شيبة ،أخرجه: عبدالرزاق( 3)
يف   عبدالرزاق  االعتكاف  ،همصنففأخرجه  الدنيا   ،كتاب  وطلب  وابتياعه  املعتكف  ابب: 

 . ( 8217)ورقمه  ،( 4/153)
ابن أيب شيبة يف  و  الصيامك  ،همصنفأخرجه  املعتكف يشرتي ويبيع    ،تاب:  قالوا يف  ما  ابب: 

 . ( 9690)ورقمه  ،( 2/339)
 . وإسناده صحيح

ابب: املعتكف وابتياعه وطلب الدنيا   ،كتاب االعتكاف  ،أخرجه: عبدالرزاق يف مصنفه(  4)
 . ( 8213)ورقمه  ،( 4/152)

 . وإسناده صحيح

  . (2/307)انظر: شرح الزرقاين  (5)

املغين  (  6) الكبري    ، (3/23)واملبدع    ،(3/200)انظر:  واإلنصاف   ،(7/629)والشرح 
 . (3/49)ومطالب أويل النهى  ،( 7/637)
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 .(1) ويبيع يف حال اعتكافه إن كان شيئاً خفيفاً ال يشغله(
بيع وال يمسعت أاب عبدهللا يقول: املعتكف ال  )ـ :    ¬  وقال حنبل ـ

 .(2) طعام أو حنو ذلك( ؛يشرتي إال ماالبد له منه
  .كراهية البيع والشراء للمعتكف :الثالث القول 

رواية يف  و  ،(4) وقول عند الشافعية   (3)عند املالكية   املشهور  قولالوهذا  
 .(5) مذهب احلنابلة 

فاحلاصل: أنه يكره بيعه أو شراؤه للتجارة ):  ـ  ¬  ـ  النفراوي قال  
 .(6) مطلقاً أي سواء خارج املسجد أو داخله(

أما البيع والشراء وعمل الصنائع يف املسجد:  ):  ـ  ¬  ـ  قال املاوردي و 
 .(7) فمكروه للمعتكف وغريه(

 
 ( 3/1204)اجلامع ملسائل املدونة ( 1)

   .(3/200)املغين  (2)

للخرشي  (  3) خليل  خمتصر  شرح  الدواين    ،(2/266)انظر:  وكفاية    ،(1/323)والفواكه 
 ( 1/434)وأسهل املدارك  ،(1/469)الطالب 

املذهب  (  4) حبر  واجملموع   ،(3/597)والبيان    ، (3/493) واحلاوي    ،(3/328)انظر: 
الطالبني    ،( 6/531) الوهاج    ،(1/434)املطالب    وأسىن   ، (2/393)وروضة  والنجم 
(3/376 ) . 

واإلنصاف   ،(3/23)واملبدع    ،(2/797) انظر: شرح العمدة البن تيمية ـ كتاب الصيام ـ  (  5)
  .(5/195)وتصحيح الفروع  ،(5/406)القناع  وكشاف ،( 7/637)

 . ( 1/323)الفواكه الدواين ( 6)

 . (3/493)احلاوي ( 7)
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ـو  مفلح  ابن  :    ¬   قال  يف  )ـ  أبنه وجزم  واملستوعب  الفصول 
 . (1)يكره(

والشراء:   ابلبيع  املعاوضاتويلحق  عقود  اإلجارة  ؛بقية   ،والسلم  ، مثل: 
 . (2) وغريها ،واالستصناع

 يف املسألة املطلب الثالث: أدلة األقوال
 أدلة القول األول: 

األول القول  أصحاب  وشرائه   استدل  املعتكف  بيع  جبواز   القائلون 
 منها:   ،جبملة من األدلة 

 الدليل األول:
ومل تفرق بني حال   ، عموم النصوص اليت دلت على جواز البيع والشراء

 ومن ذلك:   ،(3)وحال
فإن صدقا وبينا بورك   ؛البيعان ابخليار ما مل يتفرقا)ـ :    ‘  قول النيب ـ •

 . (4) (امبركة بيعه حمقوإن كتما وكذاب  ،هلما يف بيعهما

 
   .(5/194)الفروع ( 1)

  ، (5/78)وشرح اخلرشي    ،(13/345)والذخرية    ،(1/662)نظر: حاشية ابن عابدين  ا(  2)
 . (7/638)واإلنصاف  ،(2/175)واجملموع 

  .(2/117)انظر: بدائع الصنائع ( 3)

   .ـ واللفظ له ـأخرجه: البخاري ومسلم ( 4)
البخاري يف صحيحه البيوع  ،فأخرجه  يكتما وصمحا    ،يف كتاب:  ومل  البيعان  بني  إذا  ابب: 

ابب: الصدق يف   ،يف كتاب: البيوع  ،ومسلم يف صحيحه  ،( 1973)( ورقمه  2/731)
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البيع حيضره اللغو   ؛اي معشر التجار)ـ :    ‰  ـ  وقوله • إن 
 . (1) ( فشوبوه ابلصدقة  ،واحللف

 :  ميكن أن يناقش هذا االستداللو 
االع  البيع والشراء يف املسجد حال  املنع من   تكاف دلت عليهأبن 

أخ والشراء    ،رىنصوص  البيع  النصوص  مطلقة  املتقدمة  فنصوص  قيدهتا 
والقاعدة: أن اخلاص مقدم على   ،اآليت ذكرها يف أدلة القول الثاين  ، اخلاصة 

   .(2) العام
 الدليل الثاين: 

 ؟ أنه قال البن أخيه جعفر: هال اشرتيت خادما  -  ¢-ي عن علي  رو 

 
   .(1532) ( ورقمه 3/1163)البيع والبيان 

   . واحلاكم ، ـ واللفظ له ـ وابن ماجه ،وأبو داود ،أخرجه: الرتمذي( 1)
ـ إايهم   ‘   ابب: ما جاء يف التجار وتسمية النيب ـ  ،كتاب: البيوع  ،فأخرجه الرتمذي يف سننه

ابب: يف التجارة خيالطها   ،كتاب البيوع  ،وأبو داود يف سننه  ،(1208)ورقمه    ،( 3/514)
ماجه يف سننه  ،(3326)( ورقمه  5/215)اللغو  احللف و  التجارات  ،وابن  أبواب   ،يف 

يف كتاب:   ،واحلاكم يف املستدرك  ،(2145)( ورقمه  3/276)ابب: التوقي يف التجارة  
   . (2141)( ورقمه  7/ 2)( و  2139) ورقمه    ،(2/6)( و  2138)ورقمه    ،(2/5)البيوع  

الرتمذ  ،واأللباين  ،وصححه: احلاكم الرتغيب   . ي وسنن أيب داودوحمققو سنن  انظر: صحيح 
(2/343 ) . 

  .(2/5): املستدرك ينظر .وسكت عنه: الذهيب

التعار   (2) ابب  يف  األصولية  القواعد  إحدى  انظرهذه  الرمحوت    ض,  فواتح  بسطها:  يف 
 . ( 2/740)وروضة الناظر   ،(264)واملستصفى  ،(151)والتبصرة  ،( 1/345)
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

  .(1)لو اشرتيتقال: كنت معتكفا قال: وماذا عليك 
 وجه الداللة:  

مما  ،حال اعتكافهومل يعذره  ،يه عدم الشراءأنكر عل ¢  أن علياً ـ
ألن هذا اإلنكار ال  ؛االعتكاف جواز البيع والشراء حال على يدل

 . يصدر مبجرد الرأي
 :  مبا أييت وميكن أن يناقش

 .األحاديث واآلاثرمل يرو يف كتب عن علي أن هذا اللفظ أواًل: 
فقد   ،أن املثبت يف كتب األحاديث واآلاثر يغاير موضع االستدالل  اثنياً:

ال   ،إىل السوق فيشرتياملعتكف  أن خيرج    هـ أبن مراد  ¢  ـجاء عنه  
املسجد يف  اعتكافه  حال  يشرتي  لو  )قال:  حيث    ، أن  عليك  وما 

صحيحاً يف املسجد   ولو كان الشراء   ،(2) خرجت إىل السوق فابتعتها(
  . أصال وملا اعتذر ابالعتكاف ، لو خرجت()ملا قال: 

  

 
   .(2/117)ذكره الكاساين يف بدائع الصنائع ( 1)

  .ومل أقف عليه هبذا اللفظ يف كتب احلديث

االعتكاف  ،عبدالرزاق يف مصنفهأخرجه:  (  2) وطلب    ،يف كتاب:  وابتياعه  املعتكف  ابب: 
  .(8219)ورقمه  ،( 4/153)الدنيا 

ا يف املعتكف يشرتي  ابب: ما قالو   ،يف كتاب: الصيام  ،وبنحوه: أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه
  . (5/189)وابن حزم يف احمللى  ،(9691)ورقمه  ،(2/339)ويبيع 

  . وإسناده صحيح
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

 الدليل الثالث: 
  ،فكما أن احلاج جيوز له أن يبيع ويشرتي ويتجر   ،القياس على احلج

ارتكب منكرا   املعتكففدون أن يكون قد  التصرفني وقعا إذ    ؛كذا  كال 
   .(1)أثناء التلبس ابلعبادة

 وميكن أن يناقش هذا الدليل: 
االعتبار القياس    أبن  أدلة    ؛ فاسد  يف  اآلتية  الشرعية  النصوص  ملخالفته 
   . املانعني 

 الدليل الرابع: 
   .(2)وهو جائز للمعتكف ،أن البيع والشراء من جنس الكالم املباح

 :  وميكن أن يناقش
  ،البيع والشراء أبن هذا األصل معارض ابلنصوص الدالة على املنع من  

  .منوع منهامل من جنس الكالم فهما 
 الدليل اخلامس:  

واملعتكف حال   ،أن االعتكاف ـ كما هو يف اللغة ـ املكث واإلقامة 
 . (3)املسجد فهو مقيم يف ،بيعه وشرائه يف املسجد مل يناقض هذا األصل

 
  ، ( 3/595)وفتح الباري البن حجر    ،(4/432)انظر: شرح صحيح البخاري البن بطال  (  1)

 ( 3/493)واحلاوي  ،( 12/201) والتوضيح شرح اجلامع الصحيح 
   .( 3/598)والبيان  ،( 3/121)انظر: املبسوط ( 2)
 . (5/192) انظر: احمللى ( 3)
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

 : من وجهي وميكن أن يناقش هذا الدليل
وجعل اإلقامة واللبث من نوع    ، هذه احلقيقة اللغوية الوجه األول: أن الشرع قيد  

 . ترتتب عليه األحكام الشرعية   فليس كل إقامة تعد اعتكافاً شرعياً   ، خاص 
الثاين:  الدالة   الوجه  النصوص األخرى  اللغوي عارضته    أن هذا اإلطالق 

   .على املنع
 واستدلوا على كراهية إحضار السلعة للمسجد: 

   .(1)ش على املصلنيمبا يسببه ذلك من التشوي 
 : وميكن أن يستدل على كراهية البيع والشراء الكثري

  .خبالف اليسريأن ذلك مظنة انشغال القلب 
  أدلة القول الثاين:

 منها:    ، استدل القائلون حبرمة البيع والشراء يف املسجد جبملة من األدلة 
 الدليل األول: 

 ‘  ول هللا ـما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هنى رس
املسجد والبيع يف  الشراء  األشعار  ،ـ عن  فيه  تنشد  فيه   ،وأن  تنشد  وأن 

 . (2) اجلمعة قبل الصالةوعن احللق يوم  ،الضالة 

 
   .(1/544)انظر: حجة هللا البالغة ( 1)

  . والبيهقي  ،والبغوي  ،وابن خزمية  ،والرتمذي  ،وأبو داود  ،ـ واللفظ له ـ    أخرجه: اإلمام أمحد(  2)
ورقمه   ،(11/257)مسند عبدهللا بن عمرو بن العاص  يف    ،فأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده

(6676).   
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

 وجه الداللة:  
ـ النيب  املسجد  ‘  أن  والشراء يف  البيع  واألصل يف   ،(1)ـ هنى عن 

 .(2)النهي أن يقتضي التحري
 

ورقمه   ،( 1/419)ابب: التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة    ،كتاب: الصالة  ،و داود يف سننهأبو 
(1081).   

ابب: ما جاء يف كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر    ،كتاب: الصالة  ،الرتمذي يف سننه و 
 . (322)ورقمه  ،(1/424)يف املسجد 

الزجر عن إنشاد الشعر يف املساجد بلفظ عام ابب:    ،كتاب: الصالة  ،هصحيحابن خزمية يف  و 
  .( 1306)ورقمه  ، (2/275)مراده ـ علمي ـ خاص 

  ، (372/ 2)ابب: كراهية البيع والشراء يف املسجد    ،كتاب: الصالة  ،شرح السنةالبغوي يف  و 
 . (485)ورقمه 

  ، ( 2/448) ابب: كراهة إنشاد الضالة يف املسجد    ،كتاب: الصالة  ،والبيهقي يف السنن الكربى
 . (4521)ورقمه 

   .(2/677) انظر: الثمر املستطاب  .واحلديث: حسنه األلباين
  .إسناده حسن()قال حمققو املسند: 
   .(1/296)انظر: األحكام الوسطى  .وضعفه: األشبيلي

  . لكثرة الشواهد الدالة عليه ؛ولعل األقرب فيه ـ وهللا أعلم ـ أنه حسن
وكشاف   ،(5/194)والفروع    ،(3/16)وشرح الزركشي    ،( 7/630)انظر: الشرح الكبري    (1)

 . (2/185) ونيل األوطار  ،( 5/404)القناع 

  ،(134)وشرح تنقيح الفصول    ،(1/375)األصولية: تيسري التحرير  ظر يف هذه القاعدة  ان  (2)
للجويين    ،(217)والرسالة   األدلة    ،(1/199)والربهان  واحملصول    ،(1/138) وقواطع 
للزركشي    ،(2/281)للرازي   احمليط  اخلطاب   ،(2/426)والبحر  أليب  والتمهيد 

 . (1/406)وإرشاد الفحول  ،( 3/275)واإلحكام البن حزم   ،( 1/362)
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

 :ونوقش هذا الدليل
 ،على صحة البيع والشراءإلمجاع الفقهاء    ؛ على الكراهة حبمل النهي  

  .(1)ما عقد يف املسجد منها وعدم احلاجة إىل نقض 
 وميكن أن جياب عن هذه املناقشة مبا أييت: 

 . (2)لوجود من قال بنقض البيع ؛عدم التسليم أواًل:
غري   ،لكون اجلهة منفكة بينهما  ؛عدم التالزم بني التحري والصحة   اثنياً:

نفاذ ومن مث فال يكون    ،(3) فيصح مع التأثيم  ،واقعة على ذات املنهي عنه
  .(4) العقد دليالً على عدم التحري

 الدليل الثاين: 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف املسجد فقولوا: ال )ـ :    ‘ قول النيب ـ

جتارتك هللا  ضالة   ،أربح  فيه  ينشد  من  رأيتم  هللا    ، وإذا  رد  ال  فقولوا: 
 

 . (2/185)انظر: نيل األوطار ( 1)

  ، (7/637)واإلنصاف    ،( 5/194)والفروع    ،( 1/348)انظر: اختالف األئمة العلماء  (  2)
  .( 1/1754)ومطالب أويل النهى 

 اختلف األصوليون يف اقتضاء النهي للفساد على أقوال:  ( 3)
  .القول األول: أن النهي يقتضي الفساد 

 .القول الثاين: أن النهي ال يقتضي الفساد 
  .فإن عاد النهي إىل ذات املنهي عنه اقتضى الفساد وإال فال ؛القول الثالث: التفصيل

والبحر    ،( 347)والرسالة    ،(201)  الشنقيطي مذكرةبسط هذه القاعدة األصولية:  نظر يف  ا
   .(2/112)وروضة الناظر  ،(2/163) احمليط للزركشي 

 . (2/185)انظر: نيل األوطار ( 4)
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

   .(1)(عليك

 
 ،وابن اجلارود  ،وابن حبان  ،وابن خزمية  ،والدارمي  ،ائيوالنس  ، ـ واللفظ لهـ     أخرجه: الرتمذي  (1)

   .والبيهقي ،واحلاكم
  ، (602/ 2)ابب: النهي عن البيع يف املسجد    ،يف كتاب: البيوع  ،فأخرجه: الرتمذي يف سننه

  . (1321)ورقمه 
 ابب: ما يقول ملن يبيع أو يبتاع يف  ،يف كتاب: عمل اليوم والليلة  ،والنسائي يف سننه الكربى

  .(9933)ورقمه  ،(9/77)املسجد 
النهي عن استنشاد الضالة يف املسجد والشراء    :ابب  ،الصالة  :يف كتاب  ،والدارمي يف سننه

  .(1441)ورقمه  ،(2/880)والبيع 
ابب: األمر ابلدعاء على املتبايعني يف املسجد أال    ،يف كتاب: الصالة  ،وابن خزمية يف صحيحه

البيع ينعقد وإن كاان عاصيني بفعلهما    وفيه ما دل  ،تربح جتارهتما   ،(1/642)على أن 
  . (1306)ورقمه 

ابب: ذكر الزجر عن البيع والشراء يف املساجد    ،يف كتاب: املساجد  ،وابن حبان يف صحيحه
   .(1650)ورقمه  ،(4/528)إذ البيع ال يكاد خيلو من الرفث فيه 

املنتقى يف  اجلارود  والتجار   ،وابن  البيوع  التجارات    ،اتيف كتاب:  يف  ورقمه   ،(145)ابب: 
(562) . 

   .(2337)ورقمه  ،( 2/56)يف كتاب: البيوع  ،واحلاكم يف املستدرك
الكربى السنن  يف  يليق    ،والبيهقي  ال  مما  ذلك  وغري  املسجد  يف  الضالة  إنشاد  ابب: كراهية 

   .(4518)ورقمه  ،(2/447)ابملسجد 
   .(2/602) سنن الرتمذي  .حسن غريب( )قال عنه الرتمذي: 

  .وحمقق الدارمي ،واأللباين ،واحلاكم ،واحلديث صححه: األشبيلي
  .( 5/134)وإرواء الغليل  ،(2/493)ونصب الراية  ، (1/295)انظر: نتائج األفكار 

   .وابن رجب ،ورجح كونه مرساًل: الدارقطين
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

 وجه الداللة:  
وعادة   ، ـ أمر ابلدعاء على البائع واملشرتي يف املسجد  ‘  يب ـأن الن

فدل على أن البيع    ،فعل حمرماً الفاعل إال إذا كان ال  الشارع أال يدعو على
 . (1)مما حيرم فعله والشراء يف املسجد

 : (2) مبا أييت هذا الدليل  ونوقش
واألصل يف التجارة: أن    ،جتارتك()ـ قال:    ‘  أن النيب ـاملناقشة األوىل:

فال يكون احلديث داالً    ،خبالف األمور اليسرية  ،تكون يف األمور الكبرية
   .(3) على املنع من كافة صور البيع والشراء يف املسجد

  وميكن أن جياب عن هذه املناقشة:
أن كل بيع وشراء بل األصل    ، املخصص ختصيص دون دليل على  أبنه  

 .(4) وال يوجد يف اللغة ما يدل على هذا التخصيص  ،يطلق عليه جتارة

 
   .(3/347)وفتح الباري البن رجب  ، (10/64)انظر: علل الدارقطين 

 . أصالً  مما جيعل له ؛اهد الدالة عليهلكثرة الشو  ؛ ولعل صحة احلديث هي املتوجهة

 . ( 5/194)الفروع انظر:  (1)

  على الرابط اآليت:هذا االعرتاض مستفاد من توضيح نشر يف اإلنرتنت ( 2)
pw/49BQd.https://2u 

وكذلك أيضاً ما هني عنه من البيع يف املسجد هو: البيع الذي  )ـ :  ¬ قال الطحاوي ـ( 3)
شرح   . فأما ما سوى ذلك فال(  ،أو يغلب عليه حىت يكون كالسوق فذلك مكروه  ،يعمه

 . (4/358)معاين اآلاثر 

 . (4/89)انظر: لسان العرب ( 4)

https://2u.pw/49BQd
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

ـ قرن يف احلديث مجلة من األمور اليت تدل  ‘  أن النيب ـاملناقشة الثانية: 
وهذا األمر غري   ،ذاء للمصلني واملتعبدينإيأن املقصود هو ما كان فيه  على  

  .اليسري الذي حيقق غاية للمعتكف حقق يف البيع والشراءتم
  هذه املناقشة:وميكن أن جياب عن 

  ،يشمل القليل والكثري   ،أبن نص النيب ـ صلى هللا وعليه وسلم ـ مطلق
  .وهو غري متحقق  ،حيتاج إىل دليل ،ومحله على نوع معني

 الدليل الثالث: 
ضالة يف املسجد فليقل: ينشد  َمن مسع رجالً    )ـ :    ‘  قول النيب ـ

 . (1) فإن املساجد مل تنب هلذا( ،ال ردها هللا عليك
 وجه الداللة:  
لضالة ونشدان ا   ،ـ أمر ابلدعاء على من نشد ضالة  ‘  أن النيب ـ 

 ،عن مقصود االعتكاف  صرف للقلبفليس فيه    ،والشراءأخف من البيع  
الفاقد للشيء  الناس مما حيتاجه  ومع    ،فضالً عن كون اإلنشاد يف جمامع 

   . (2)مما يدل من ابب أوىل على املنع من البيع والشراء  ـ  ‘  ـذلك منع منه  
 الدليل الرابع: 

سجد جاء عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه من يبيع يف امل

 
  ، ابب: النهي عن نشد الضالة يف املسجد  ، يف كتاب: املساجد  ،لم يف صحيحهأخرجه: مس(  1)

   .(568)ورقمه  ،(1/397)وما يقوله من مسع الناشد 

 . ( 3/497)وحاشية الروض املربع  ،( 5/194)انظر: الفروع ( 2)
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

 . (1)إمنا هذا سوق اآلخرة ف  ،عليك بسوق الدنيايقول له: 
 وجه االستدالل: 

إذ ال   ، يدل على عدم جوازهعن البيع يف املسجد  ـ    ¬  ـي عطاء  هن
  .ينهى إال عن معصية 

 ويناقش هذا الدليل مبا أييت: 
 . (2)أن هذا األثر ضعيف لكونه منقطعاً  املناقشة األوىل:

  ، ـ    ‘  لكونه ليس فعالً للنيب ـ  ،ال حجة يف أثر عطاء  الثانية:املناقشة  
  .فعل غريهمواحلجة يف فعلهم ال يف  ،وليس قوالً لصحايب

 الدليل اخلامس:  
وا البيع  عمادهمنافاة  الذي  االعتكاف  ملقصود  العالئق   لشراء  قطع 

 ،تلف أنواع العباداتـ مبخ  ́  واإلقبال على هللاـ   ،ابملخلوقني وما يتصل هبم
   .( 3) الدنيا مشاغل والبعد عن

وشرع هلم االعتكاف الذي مقصوده وروحه  )ـ :    ¬  قال ابن القيم ـ
واالنقطاع عن   ،واخللوة به  ،ومجعيته عليه  ،عكوف القلب على هللا تعاىل

  ،واالشتغال به وحده سبحانه حبيث يصري ذكره وحبه  ،االشتغال ابخللق

 
  .( 483)ورقمه  ،(1/248)أخرجه بالغاً: اإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب: الصالة ( 1)

   .( 1/294)شرح الزرقاين على املوطأ  .البالغ من أقسام الضعيف()قال الزرقاين: 

   .ينظر: ختريج األثر يف اهلامش السابق (2)

 . (16/ 3)وشرح الزركشي  ،( 1/374)انظر: الكايف  ( 3)
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(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

ويصري    ،فيستويل عليه بدهلا  ،عليه يف حمل مهوم القلب وخطراته  واإلقبال
والتفكر يف حتصيل مراضيه وما يقرب   ،واخلطرات كلها بذكره  ،اهلم كله به

فيعده بذلك ألنسه به يوم    ،منه فيصري أنسه ابهلل بدال عن أنسه ابخللق
ذا مقصود فه  ،وال ما يفرح به سواه  ،الوحشة يف القبور حني ال أنيس له

 . (1) (االعتكاف األعظم
 أدلة القول الثالث: 

ي أن  للمعت  بكراهية   ني لقائل لستدل  ميكن  والشراء  حال البيع  كف 
 : اعتكافه يف املسجد بـ

القائلني ابحلرمة  القائلني ابجلواز وأدلة  جعلوا أدلة  ف  ،اجلمع بني أدلة 
 . اجلوازاحلرمة مصروفة عن مدلوهلا إىل الكراهية لوجود أدلة 

 : وميكن أن يناقش استدالهلم
يصار إليه إال عند التساوي وعدم إمكان الرتجيح بني أبن اجلمع ال  

  .أما عند وجود التفاوت فريجح األقوى ،األقوال
 املطلب الرابع: الرتجيح وسببه

املسألة:   ـ يف هذه  أعلم  ـ وهللا  الراجح  بلعل   البيع   عدم جواز القول 
 وذلك ملا أييت:  ، والشراء للمعتكف حال اعتكافه مطلقاً 

  . واقتضاء النهي ـ يف األصل ـ للتحري  ،صراحة النهي الوارد يف املسألة   أواًل:
: كون  ومن قواعد الرتجيح  ،أن القول ابلتحري هو الناقل عن األصل  اثنياً:

 
  . ( فما بعدها82/ 2)زاد املعاد ( 1)
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

 . (1) القول انقالً عن أصل اإلابحة 
محل  )و   ،البيع والشراء يف املسجد هو ظاهر النص  أن عدم جواز  اثلثاً:  

 .(2)النص على ظاهره واجب(
 . االعتكاف موافقة املنع لقصد الشارع من رابعاً:

 ٹ ٹژ   قال تعاىل :  ؛رص الشارع على تعظيم شعائر هللاحخامساً:  

املسجد  وال  ،(3)  ژ ڦ   ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ أن    شك 
 .مكان خمصص للعبادة حقه أن حيرتم

ال   سادسًا:  على  يرتتب  ال  حوائجه  أنه  من  للمعتكف  حرمان  ابحلرمة  قول 
ـ ابالتفاق خروج املعتكف لشراء أكله    †   فقد جوز الفقهاء ـ   ، الشخصية 

 . ( 4) وشربه 
 اخلامس: سبب اخلالفاملطلب  

 : يف هذه املسألة يرجع إىل أمرين  اخلالف لعل 
هل النهي عن البيع والشراء ميكن صرفه عن التحرمي إىل غري    األمر األول:

 ؟ التحرمي 

 
وشرح خمتصر   ،(6/169) والبحر احمليط    ،(417/ 1)وقواطع األدلة    ،(3/169)نظر: الفصول  ا(  1)

  .( 3/702)الروضة 
  ، ( 17/ 1) واحملصول للرازي    ، ( 151/ 1) الربهان للجويين    : انظر يف بسطها   ، ( هذه إحدى القواعد األصولية 2) 

    . ( 288/ 3) وفتح الباري البن حجر    ، ( 415/ 1) وهناية السول    ، ( 460/ 1) والبحر احمليط للزركشي  

  .من سورة: احلج ،(32)جزء من اآلية رقم: ( 3)

النرية  (  4) اهلداية    ،(1/146)انظر: اجلوهرة    ، ( 1/300)واملدونة    ،(4/129)والبناية شرح 
الكبري    ،(586/ 3)والبيان    ،(3/493)واحلاوي   الكربى   ،(7/599)والشرح  والفتاوى 

   .(1/201)واإلقناع البن املنذر  ،(3/70)واملبدع  ،(1/470)البن تيمية 
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

  ،فمن يرى حرمة البيع والشراء للمعتكف أبقى النهي على األصل فيه
   .وهو: التحري 

ابلقرائن اليت يرى أهنا تصرفه  ومن مل ير احلرمة صرف النهي عن التحري  
   . عنه 

   ؟هل البيع والشراء ينايف مقصود االعتكاف أو ال  األمر الثاين:
صود  أن املقحبرمة البيع والشراء حال االعتكاف ذهب إىلمن قال  ف

  ،لدنياوقطع العالئق اب  ،واإلقبال عليه  ´  هللمن االعتكاف تفرغ القلب  
   .والبيع والشراء خيل بذلك كله

جوزمها   من  أو كرهه بينما  يف  امللمعتكف  منافاهتماال  ملقصود   رى 
   .ابلكّلية  االعتكاف

 
 *** 
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

 للمعتكف يف املسجد   (1)اتالتوثيقعقود : املبحث الثاين 
 املطلب األول: صورة املسألة  

ي عقد من عقود  ألاملعتكف  قصد هبذه املسألة: بيان حكم إجراء  ي
  ، برهن أو ضامن أو كفيل له على غريه اكأن يوثق دين  ،يف املسجدالتوثيق 

 . أن يكون ضامناً لغريه أو كفيالً لهيقبل أو 
  : حكم املسألةالثاين املطلب  

كالم الفقهاء عن حكم تصرف املعتكف ابلرهن والكفالة والضمان 
أثناء حبثي يف  فلم أقف    ،قليلوحنو ذلك من العقود اليت يقصد هبا التوثيق  

 : نصني متعارضني إال علىذلك 
وإن كان رهنه إايها يف سوق أو  )ـ :    ¬  إلمام الشافعي ـقول ا   :أوهلما

يف قبضها: مل يكن قبضاً حىت يصري إىل   مسجد ـ وهي يف منزله ـ وأذن له
ـ فيكون هلا حينئذ قابضاً  من هذا النص:    فالظاهر  ،(2)(منزله ـ وهي فيه 

 . ام املعتكف بعقود التوثيقات يف املسجدجواز قي
ال أبس ابلتحدث يف )ـ :    ¬  قول الشيخ حممد بن عثيمني ـ  :والثاين

ممنوع يكن  مل  ما  الدنيا  أمور  عن  بذلك   ،اً املسجد  يرفع صوته  أن  مثل: 

 
ليتمكن أصحاهبا من   ؛العقود اليت يقصد منها حفظ الديون وتوثيقهاهي  عقود التوثيق:    (1)

 .والضمان ،والكفالة ،تشمل: الرهنو  ،من املدين هاء عند تعذر االستيف
  .( 3/362)وموسوعة الفقه اإلسالمي  ،( 14/134) انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية 

   .(6/33)واحلاوي  ،( 5/304)وينظر: حبر املذهب  .(3/145)األم  (2)
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

املسجد يف  من  على  أتجرياً    ،فيشوش  أو  وشراًء  بيعاً  ذلك  يكون  أو 
 الظاهر و   ،(1) أو حنو ذلك مما مينع عقده يف املسجد(  ،واستئجاراً أو رهناً 

 . من هذا النص: عدم جواز عقد الرهن يف املسجد
ومن خالل هذين النصني: يلحظ أهنما أخذا حكم البيع والشراء يف 

  ، فمذهب الشافعية: جواز البيع يف املسجد  ؛على ما سبق بيانه  ،املسجد
  .عدم اجلوازيرون بينما احلنابلة  

 أمران:   ووجه ذلك 
  ،ـ يف اجلملة ـ    ن أثر معاملة مالية عأن عقود التوثيق انجتة  األمر األول:  
  ،فالرهن والكفالة والضمان ال تكون إال عن عقد معاوضة   ؛اوهي من تتماهت

   .فناسب إحلاقها به
الثاين: املعا  األمر  يقع يف عقود  ما  فيها  يقع  العقود  وضات من أن هذه 

   . ـ´ إلقبال على هللا ـوا  ،يف املسجدانشغال عن مقصود املكث 

 
  .(8/2)فتاوى نور على الدرب  (1)
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

 للمعتكف يف املسجد   (1)عقود التربعات: املبحث الثالث
 املطلب األول: صورة املسألة  

من   ،املعتكف أثناء اعتكافهتربعات  يقصد هبذه املسألة حبث حكم  
وعدمه اجلواز  وهب  ؛حيث  أو  املعتكف  تصدق  أ  فإذا  وقف  ثناء أو 

 ؟  فما حكم تصرفه هذا ،اعتكافه
  : حكم املسألةالثاين املطلب  

تكلموا عن حكم نوع  فقهاء  البحث يف هذه املسألة يلحظ أن ال عند  
 ا للمعتكف واتفقوا على مشروعيته  ، وهو الصدقة   ،واحد من أنواع التربعات

   .(2) ـ يف اجلملة ـ 
وإن كان ال يتخطى الناس وال ميشي بني ) ـ :    ¬  قال املوصلي ـ

 .(3)وهو املختار( ،يدي املصلني: ال يكره

 
مثل:    ؛هبا الرب واملعروف ـ من حيث األصل ـ    تلك العقود اليت يقصد التربعات: هي  عقود    (1)

وموسوعة   ،(10/65) انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية    . والوقف  ، والوصية  ،واهلبة  ،الصدقة
   .(3/362)الفقه اإلسالمي 

ومواهب   ،(13/348)والذخرية    ،(5/267)والبحر الرائق    ،(4/176)انظر: االختيار    (2)
احملتاج    ،(2/176)واجملموع    ،(6/13)اجلليل   الشرعية    ،(4/373)ومغين  واآلداب 

   .(22/206)وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ،(5/422)وكشاف القناع  ،( 3/394)
فإذا كان هبذه   ،أو ختطى الرقاب  ،واحلنابلة: اجلواز بعدم السؤالوقّيد بعض احلنفية واملالكية  

 . انظر: املراجع السابقة .الصفة فيحرم أو يكره
   .(4/176)االختيار  (3)
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

والصدقة يف املسجد غري   ...قال مالك:  )ـ :    ¬  قال القرايف ـو 
 .(1) حمرمة(
ال أبس أن يعطى السائل يف املسجد شيئاً  ) ـ :    ¬  قال النووي ـ و 

... ) (2). 
ـ على أن من سأل   ¬  وقد نص أمحد ـ) ـ    ¬  قال ابن مفلح ـو 

وكذلك إن تصدق على    ،مث جلس هلا جتوز الصدقة عليهقبل خطبة اجلمعة  
 . (3)من مل يسأل أو سأل اخلاطُب الصدقة على إنسان: جاز(

وكذلك ):  فقال اخلرشي  ،(4) استنباطا  ونّص بعض املالكية على اهلبة 
وأما    ،كان فيه تقليب ونظر للمبيع  ثاملسجد حيع والشراء يف  يكره البي

وال فرق بني بيع الذوات واملنافع كأن يؤجر نفسه   ، جمرد العقد فهو جائز
أو صغرياً ال يعبث ويكف إذا هني وقيد   ،لتعليم القرآن يف املسجد كبرياً 

وإال حرم بسمسار  يكن  مل  إذا  مبا  والشراء  البيع  وظاهر    ، بعضهم كراهية 
   .(5)كالم املؤلف: أن اهلبة والصدقة ال كراهة فيها(

  

 
 . (13/348)الذخرية  (1)

   .(2/176)اجملموع  (2)

   .(2/394)اآلداب الشرعية  (3)
 ( 7/126)الزرقاين شرح   ،( 7/72)انظر: شرح خمتصر خليل للخرشي  (4)

  .(7/72)شرح خمتصر خليل  (5)
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

   املطلب الثالث: األدلة على املسألة 
فيمكن   ؛وا احلديث عن حكم تربع املعتكفبن الفقهاء اقتض إ  حيث

 منها:   ،يف املسجد جبملة من األدلة  االستدالل على جواز التربع
ـ مبال من    ‘   قال: أيت النيب ــ    ¢  عن أنس بن مالك ـ  الدليل األول:

وكان أكثر مال أيت به رسول هللا    ، انثروه يف املسجد()فقال:    ،البحرين
فلما قضى   ،ومل يلتفت إليه  ،ـ إىل الصالة  ‘  ـ فخرج رسول هللا ـ  ‘  ـ

 .(1)عطاهفما كان يرى أحداً إال أ  ، جاء فجلس إليه  ،الصالة
بعشرة أوسق   (2)ـ أمر من كل جاد  ‘  ـ أن النيب ـ  ¢  وعن جابر ـ

 . (5) يعلق يف املسجد للمساكني (4)بقنو (3)من متر

 
وتعليق القنو يف املسجد    ،ابب: القسمة  ،كتاب: الصالة  .أخرجه: البخاري يف صحيحه(  1)

 . (421) ( ورقمه 1/91)

 . أي خنل جيد منه هذا املقدار ، دوداجلاد: اجمل( 2)
 . (1/244)ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر 

  .(2/75)معامل السنن  .يريد قدراً من النخل جيد منه عشرة أوسق()قال اخلطايب:  (3)

  .املوضع نفسه ،انظر: املرجع السابق .القنو: العذق (4)

أمحد  (5) اإلمام  ـ  ،أخرجه:  له  واللفظ  ـ  داود  يعلى  ،وأبو  حبان  ،وأبو  خزمية  ،وابن   ،وابن 
 . والطحاوي

( و  14866)( ورقمه  23/153)  ـ  ƒ  ن عبدهللا ـ مسند جابر ب  ،انظر: مسند اإلمام أمحد
   .(14867)( ورقمه 23/154)

   .(1662)( ورقمه 2/125)ابب: يف حقوق املال  ،كتاب: الزكاة  ،وسنن أيب داود
 . (2038)( ورقمه 4/34)مسند جابر  ،ومسند أيب يعلى املوصلي
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

ـ حيث كان يتصدق ابملال على احملتاجني يف    ‘   فعل النيب ـ وجه الداللة:  
   . ـ    ‘   ولو مل يكن هذا األمر جائزاً ملا فعله النيب ـ   ، املسجد 

ـ ابلتصدق يف املسجد ملا قدم عليه قوم حفاة عراة    ‘   أمر النيب ـ   الدليل الثاين: 
س وحثهم  ا فخطب ابلن   ،   ‘   فقام   ، يوف عامتهم من مضر متقلدي الس 
 . ( 1) بع الناس على الصدقة عليهم حىت تتا   ، على الصدقة 

بطلب من    ـ يف املسجد   ٪   أن الصدقة وقعت من الصحابة ـ   وجه الداللة: 
 . ا النيب فيه   ة جائز ملا أذن غري الصدقات يف املسجد    ت ولو كان   ، ـ    ‘   النيب ـ 

ـ يف املسجد:    ‘   وقوله للنيب ـ   ، ما جاء يف قصة كعب بن مالك   الدليل الثالث: 
فقال  رسوله  وإىل  هللا  إىل  صدقة  مايل  من  اخنلع  أن  توبيت  من    إن 

 . ( 2) فهو خري لك(   ، أمسك عليك بعض مالك ) :  ‰ 
 

ان أبن املرء إمنا أمر أن يعلق القنو يف  ذكر البي  ،ابب: العشر  ، كتاب: الزكاة  ،وصحيح ابن حبان
   .( 3289)( ورقمه 8/82)املسجد من احلائط الذي يكون جداده عشرة أوسق 

خزمية ابن  الزكاة  ،وصحيح  منه    ،كتاب:  قنو  وضع  يستحب  الذي  الثمار  مبلغ  ذكر  ابب: 
املبلغ   ذلك  الثمار  من  الرجل  جذاذ  بلغ  إذا  املسجد  ورقمه 2/1182)للمساكني يف   )

(2468).   
 . (5604) ( ورقمه 4/30) ابب: العرااي  ،كتاب: البيوع  ،وشرح معاين اآلاثر

 .وحمققو املسند ،واأللباين ،واحلديث: صححه ابن كثري
   .(5/359)وصحيح سنن أيب داود  ، (3/348)انظر: تفسري ابن كثري 

مترة أو ابب: احلث على الصدقة ولو بشق    ،كتاب: الزكاة  ،أخرجه: مسلم يف صحيحه(  1)
 . (1017)( وقمه 2/704)كلمة طيبة وأهنا حجاب من النار 

البخاري يف صحيحه(  2) ابب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله    ، كتاب: الوصااي،أخرجه: 
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

ولو كان    ، ره على وقف بعض ماله يف املسجد ـ أق   ‘   أن النيب ـ   وجه الداللة: 
   . ‰   أمراً غري جائز ملا أقره 

  ـ استحسن بردة أهديت للنيب ـ   ٪   ما ورد أن أحد الصحابة ـ الرابع:  الدليل  
  ، مث طواها   ، ـ: نعم   ‘   فقال النيب ـ   ، ـ فقال له يف املسجد: اكسنيها   ‘ 

 . ( 1) وأرسل هبا إليه 
  ، هبها له و ف   ، ـ يف املسجد   ‘   لنيب ـ أن الرجل طلب اهلبة من ا   وجه الداللة: 

   . فدل على جواز اهلبة يف املسجد 
  ، وميكن االستدالل هلم أبن عقود التربعات نوع بر وإحسان اخلامس:  الدليل  

الرب واإلحسان  يرجو  املسجد  إقامته يف  متام    ، واملعتكف حال  من  فهي 
   . فال تنايف مقصود االعتكاف   ، ـ والتعلق به   ́   اإلقبال على هللا ـ 

صل  من قواعد الشرع: األ وميكن االستدالل هلم ـ أيضاً ـ أبن  السادس:  الدليل  
ومل يوجد دليل    ، وال ينقل عن هذا األصل إال بدليل   ، يف األشياء اإلابحة 

 . ينقل عن هذا األصل 

 
 . (2757) ورقمه  ،(4/7)

  ، ( 7/146)ابب: الربود واحلربة والشملة    ،كتاب: اللباس  ،أخرجه: البخاري يف صحيحه(  1)
 . (5810)ورقمه 
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 (1) تصرفات املعتكف املاليةلالتطبيقات املعاصرة : الرابع املبحث 
 ول: تداول األسهم بواسطة األجهزة اإللكرتونية األ  املطلب

 أواًل: صورة املسألة  
ويبتاع ويشرتى بواسطة    أن يتحكم الشخص أبموالهالتطور التقين    أاتح

يدخل على ف  ؛تصل ابإلنرتنتأو جهاز الكمبيوتر امل  ،جهاز هاتفه اجلوال
دون حاجة إىل    كل هذا  .ويداول أسهمه   ،ويتابع حمفظته  ،ة األسواق املالي

االعتكاف   حال  فما حكم هذه التصرفات  ،ان الذي هو فيهخلروج من املكا
   ؟املسجد يف

 املسألة اثنياً: حكم 
إىل   وابلنظر  ،وخترجيها على حكم أصلها  ، عند النظر يف هذه املسألة 

ـ يف األصل ـ ليس متعلقاً أبمور حتقق   وكونه  ،طبيعة هذا النوع من التعامل
ابلبعد عن على املعتكف    هبل رمبا عاد يف غالب  ،أحد مقاصد االعتكاف

 واالنشغال بصنوف العبادات املختلفة   ،واإلقبال عليه  ،  ـ  ´ التعلق ابهلل ـ
إىل    وإمنا حيتاج  ،آنياً ليس    البيع والشراءقرار  ضافة إىل أن  وابإل  ،عن الدنيا

   .ويصاحبه يف العادة انشغال ذهن وتتبع لواقع السوق املايل ،دراسة 
أتصيله سبق  ما  على  اجلواز  ؛وبناء  احلنفية  مذهب  مقتضى   ؛ فإن 

ومقتضى مذهب الشافعية اجلواز بشرط عدم    ،فالسلعة مل حتضر للمسجد 
 

لمسائل املستجدة يف  ى أشهر الصور اليت تعد أصاًل لتصر يف دراسة التطبيقات علسأق(  1)
  .وغريها من آحاد التطبيقات تتعلق أبحد املطالب املذكورة يف هذا املبحث ،املوضوع
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

وهو مكروه يف القول   ، والصحيح من مذهب احلنابلة عدم اجلواز  ،اإلكثار
  .وقول عند الشافعية  ،ورواية يف مذهب احلنابلة  ،املشهور عند املالكية 

 تأكد حرمتهتالنوع من التصرفات  هذاوالذي يظهر ـ وهللا أعلم ـ أبن 
ل منه  االعتكاف  ؛لمعتكفواملنع  ملقصد  يف   .ملنافاته  اللبث  فخصوص 

الدنياامل أبمور  القلب  انشغال  مع  االعتكاف  سجد  مقصود  هو   ، ليس 
 . ـ وهللا أعلم ـ  السيما مع امتداد فرتة التداول لوقت طويل
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الثاين:   احلوائجاملطلب  للمعتكف  طلب  األجهزة    الشخصية  بواسطة 
 اإللكرتونية 

 ورة املسألة  أواًل: ص

بواسطة   الشخصية  احلوائج  املتخصصة  طلب  اإللكرتونية  التطبيقات 
 ؟كالطعام والشراب وغسيل املالبس هل هو جائز للمعتكف يف املسجد

 ملسألةاثنياً: حكم ا 

 عند النظر يف هذه املسألة وما يتصل هبا فإنه يلحظ ما أييت: 
   . أن هذا النوع من التعامل ميس األشياء الضرورية أو احلاجية  أواًل:
  .أن هذا التصرف من املعتكف ال يشغل ابله وال يقطعه عن العبادة اثنياً:
ي ليست فه   ،املعتادة  غالباً يكون يف األمور اليسرية  أن هذا التصرف  اثلثاً:

  .البحث عن اخليار املناسبحمالً للتفاوض واملماكسة و 
بناء    فإنه تصرف جائز  ؛للمعتكف  أبصل حكم البيع والشراءملقارنة  ابو 

ـ بشرط عدم    ،على مقتضى مذهب احلنفية  الشافعية  مذهب  وهو أيضاً 
  ، أخرى   وجيوز يف  ،ابلة داخل املسجدوحمرم يف رواية عند احلن  ، اإلكثار ـ  

وهي   ،ورواية عند احلنابلة   ،قول عند الشافعية يف  و   ،ومكروه عند املالكية 
ي جيوز  داخلة يف منصوص بعض العلماء على أهنا من الشيء اليسري الذ

   .يف أصل املسألة كما سبق   وال يكره
  ؛ هو األرفق حبال املعتكف و ابجلواز    القولوالذي يظهر ـ وهللا أعلم:  

قد جتعل قلب بل    ،ليست من قبيل الرتف  ،ية ات أساسالسيما وأهنا حاج
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

على هللا ـ  مقبالً  احتياجاته  ´  املعتكف  بتوفري  يقوم  يبحث عمن   ـ ال 
فيعود   ،ختدم املعتكف وتسهل عليه أمورهوهي أيضاً    ،افهومتطلبات اعتك

والل االعتكاف  جنس  على  التصرف  ابإلكمال  هذا  املسجد  يف  بث 
   .وهو وسيلة إىل حتقيق مقصود االعتكاف  ،والتسديد

 وكانـ أهنا قالت:    ~  ما روته أم املؤمنني عائشة ـ  ذايشهد هلكما  
  .(1)ال يدخل البيت إال حلاجة إذا كان معتكفاً  ‰

  ، ـ بغسل الرأس وترجيله  ‘  ويشهد له أيضاً: القياس على فعل النيب ـ
ـ يصغي إيّل رأسه وهو   ‘  ـ : كان رسول هللا ـ  ~  فقد قالت عائشة ـ

 . (3)ويف رواية: فأغسله ،(2) ائض حفأرجله وأان  ،يف املسجد رجماو 

 
 .أخرجه: البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم (1)

ورقمه   ،(2/714)حلاجة  ابب: ال يدخل البيت إال    ،كتاب: الصوم  ،انظر: صحيح البخاري
(1925) . 

ابب: جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها   ،كتاب: احليض  ،وصحيح مسلم
   .(297)ورقمه   ،(1/244)واالتكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه 

  .أخرجه: البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم( 2)
البخاري صحيح  الصوم  ،انظر:  ترجل    ،كتاب:  احلائض  ورقمه   ،( 2/714)املعتكف  ابب: 

(1924) . 
ابب: جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها   ،كتاب: احليض  ،وصحيح مسلم

   .(297)ورقمه   ،(1/244)واالتكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه 

 .أخرجه: البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم( 3)
   .(1926) ورقمه  ،(2/714)ابب: غسل املعتكف  ،كتاب: الصوم  ،انظر: صحيح البخاري
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 بواسطة األجهزة اإللكرتونية  لاملنز  جطلب حوائاملطلب الثالث: 
 أواًل: صورة املسألة  

من خالل توفري ة خبدمة املستفيدين  التطبيقات املتخصصمع ظهور  
فما حكم   ،(1) إليه من مواد غذائية وحنو ذلك  ما حيتاجو مستلزمات املنزل  

  ؟مات أسرته حال اعتكافه يف املسجدأن يقوم املعتكف بطلب مستلز 
 سألةاثنياً: حكم امل

 أنواع الشراء املعاصرة فإنه يلحظ ما أييت:  من  عند النظر يف هذا النوع  
 ،عادة  فيما حيتاج إليه  بل هو  ،فضول املعامالتاً من  ليس معدود  أنه  أواًل:

   .يف الشراء عدم توفر من يقوم مقام املعتكفال سيما عند 
أن هذا النوع من الشراء ـ يف األصل ـ ال يصحبه تعلق ذهن وانشغال    اثنياً:

   .ـ  ´  زائد يقطع الصلة ابهلل ـ
املستمرة بشكل   جأن هذه احلوائجـ  يف الغالبـ  ليست من قبيل احلوائ  اثلثاً:

  .يومي أو شبه يومي
ا للمعتكفوابملقارنة أبصل حكم  والشراء  التصرف  فإن    ؛لبيع  هذا 

وهو أيضاً مذهب الشافعيةـ  بشرط    ،بناء على مقتضى مذهب احلنفية جائز  

 
ابب: جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها   ،كتاب: احليض  ،وصحيح مسلم

 . (297)ورقمه   ،(1/244)واالتكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه 

تطبيق حقول    ،  تطبيق زاد  ،بيق نعناعمن أشهر التطبيقات اليت تقدم هذه اخلدمات: تط(  1)
  .وغريها
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

وجيوز يف رواية    ،املسجدوحمرم يف رواية عند احلنابلة داخل    ،عدم اإلكثار ـ  
  .ورواية عند احلنابلة  ،قول عند الشافعية يف و  ،ومكروه عند املالكية  ،أخرى

عدم تتابع الطلب بشرط  أوجه  القول ابجلواز  فإن    ؛على هذا كلهوبناء  
بل    ، مقصود االعتكافلكوهنا حوائج طارئة ال تنايف  ؛واالنشغال بكثرته

ولسَت تنفق    ...):    ‘   لنيب ـكما قال ا  ،من صنوف العباداتهي صنف  
 جتعلها يف يف امرأتك( نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال أجرت هبا حىت اللقمة  

السيما    ،ة املعتكفمن خيدم أسر جلواز إذا مل يكن مثت  ويتأكد القول اب  ،(1)
  التقصري ة الواجبة اليت يرتتب على  من النفق  ةمعدودتلك احلوائج    تإذا كان

   .هبا إخالل مبا هو واجب

 
   .ومسلم ،أخرجه: البخاري ـ واللفظ له ـ ( 1)

   .(4409) ورقمه  ،(4/1600)ابب: حجة الوداع  ،كتاب: املغازي  ،انظر: صحيح البخاري
  .( 1628)ورقمه  ، (3/1251)ابب الوصية ابلثلث  ،كتاب: اهلبات  ،وصحيح مسلم
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 املشاركة يف املزادات اإللكرتونية : الرابع   املطلب
 أواًل: صورة املسألة  

تتيح بعض املواقع والتطبيقات مزادات إلكرتونية يقوم فيها املستخدم 
فما   ،(1) موقد ال يت  ،مث قد يتم له العقد   ،للبيع أو الشراء  بعرض سعر معني

 ؟الدخول يف هذا املزاد للمعتكف حكم
 املسألةاثنياً: حكم 

 ما أييت:  يلحظ على هذه الصورة 
أن الدخول يف مثل هذا النوع من التعامالت ليس مرتبطاً حباجة آنية   أواًل:

  .للمعتكف
ـ إش  اثنياً: غال الذهن أن هذا النوع من التعامالت يصاحبه ـ يف األصل 

   .مهمبدى حتقق الصفقة من عدوالبال 
اثلثاً: أن هذا األسلوب يف التعامل ـ يف العرف ـ ال يكون يف األشياء  

  .اليسرية
وابلنظر إىل أصل األقوال يف املسألة: فإن هذا التصرف جائز على 

وحمرم بناء على    ،بشرط عدم اإلكثار  والشافعية   ،مقتضى مذهب احلنفية 
   .ومكروه عند املالكية  ،الصحيح من مذهب احلنابلة 

فإن القول حبرمة   ،على ما سبق تقريره يف حكم املسألة األصل  وبناء
وذلك    ؛متوجه  راء يف املزادات اإللكرتونية مشاركة املعتكف يف البيع والش

وليست   ، لكون املشاركة فيها من األمور املشغلة عن مقصود االعتكاف
   .مما خيدم املعتكف يف اعتكافه ويعينه على أداء عبادته

 
 وغريها ،eBayوموقع   ،ع حراجمن أشهر املواقع: موق( 1)
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

 األجهزة اإللكرتونية طلب اخلدمات بواسطة : خلامساملطلب ا
 أواًل: صورة املسألة  

ال يتمن  ما  من غريه  تطبيقات  يطلب  أن  للشخص  بعمل يح  القيام 
مبهمة حمددة  يقوم  ملكان معني لالذهاب  طلب من شخص  : أن يـكـ  ،معني

   ؟للمعتكف يف املسجد فما حكم هذا التصرف ،(1)مقابل مبلغ مايل
 املسألةاثنياً: حكم 

 عند النظر يف هذه الصورة فإنه يلحظ ما أييت:  
املسألة  أواًل: هذه  ـ    أن  األصل  يف  املعتادة  ـ  احلاجة  عن  زائداً  قدراً  تعد 

  .للمعتكف
إذ    ،شيء من االنشغال والبحث عن العرض األفضلأنه يصاحبها    اثنياً:

مث   ،ار العرض املناسب منهايختل  ،عروض مث أتتيه ال  ،املعتكف يطرح رغبته
املبلغ من خالل وسائل  ويسدد    ، املسؤول حىت االنتهاء من املهمة   يتابع

  .ية الدفع اإللكرتون
والوكالة أبجر عدها الفقهاء   ،من قبيل الوكالة أبجر  الفعل معدود  اوهذ

   .(2)من قبيل البيع 
للمعتكف والشراء  البيع  التصرف    ؛وابملقارنة أبصل حكم  هذا  فإن 

 
  .تطبيق ازهلها  ،تطبيق شقردي ،من أشهر التطبيقات يف هذا اجملال: تطبيق مرسول( 1)

املبسوط  (  2) احملتاج    ،(1/332)والفروق    ،(19/91)انظر:  واملغين    ،(2/299)ومغين 
   .(3/487)ومطالب أويل النهى  ،( 7/204)
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وحمرم    ،جيوز على مقتضى مذهب احلنفية والشافعية ـ بشرط عدم اإلكثار ـ  
ومكروه عند   ،وجيوز يف رواية أخرى  ،املسجديف رواية عند احلنابلة داخل  

  .ورواية عند احلنابلة  ،قول عند الشافعية يف  و  ،املالكية 
والكراهية واحلرمة حبسب   فإن هذه املسألة مرتددة بني اجلواز  ،عليهو 

ت االعتكاف  سببهما  مقصود  عن  وتبعده  املعتكف  لقلب  انشغال   ، من 
 متكرراً   كانفإن    ؛كرره من عدمهل واحلاجة إليه وتإىل طبيعة العم  ابإلضافة 

طارائً مهما أو  كان  و  خبالف ما ل  ،أمراً ليس ذا ابل توجه القول ابملنعأو  
 . جلوازابيقال فيه ف يسرياً 

 
 *** 
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

 بواسطة األجهزة اإللكرتونية : سداد الفواتري  السادس  ملطلبا

 أواًل: صورة املسألة  
بواسطة  اخلدمات ـ كالكهرابء واملاء واهلاتف وحنو ذلك ـ  سداد فواتري  

   ؟وز أو الجيهل جهزة اإللكرتونية من قبل املعتكف األ

 املسألةاثنياً: حكم 
ليثبت بعد   ،نتاج استعمال سابق للخدمة قد تكون  املسددة  الفاتورة  

تقدم وقد تكون رمساً اثبتاً الستمرار خدمة    ،املستفيد  ذلك مبلغها يف ذمة 
هو    وإمنا  ،بيع وشراء  ايهفليس ف  ، حق لعقد سابقداء  فهي أ  ،للمستفيد

  . قضاء دين ثبت يف الذمة 
روى كعب بن مالك   فقد  ،(1) وقضاء الدين يف املسجد ال إشكال فيه

فارتفعت    ،ديناً كان له عليه يف املسجدأيب حدرد  ـ أنه تقاضى ابن    ¢  ـ
حىت    فخرج إليهما  ،وهو يف بيتهـ    ‘   أصواهتما حىت مسعها رسول هللا ـ

  ، قال: لبيك اي رسول هللا  ،(كعباي):  نادىف  ، (2) حجرته  كشف سجف
قال: لقد فعلت اي   ،وأومأ إليه: أي الشطر   ،ضع من دينك هذا()قال:  

 . (3) قم فاقضه()قال:  ،رسول هللا
 .وعليه فاجلواز هو حكم هذه املسألة وهللا أعلم

 
   . ـ على جواز ذلك   †   وقد نص املالكية ـ (  1) 

عرفة   ابن  خمتصر  واإلكليل    ، ( 358/ 1) ينظر:  مت   ، ( 616/ 7) والتاج  على  زورق  الرسالة    وشرح 
   . ( 71/ 7) رشي  وشرح اخل   ، ( 1081/ 2) 

   . سجف حجرته يعين: سرت احلجرة املشقوق الوسط (  2) 
   . ( 130/ 1) وفتح الباري البن حجر    ، ( 144/ 9) ينظر: لسان العرب  

   . ومسلم   ، أخرجه: البخاري ـ واللفظ له  (  3) 
   . ( 457) ورقمه    ، ( 99/ 1) ابب: التقاضي واملالزمة يف املسجد    ، كتاب: الصالة   ، صحيح البخاري انظر:  

 . ( 1558) ورقمه    ، ( 1192/ 3) ابب: استحباب الوضع من الدين    ، كتاب: املساقاة   ، وصحيح مسلم 
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بواسطة  (2) أو الضمان املصريف  (1)طلب الرهن اإللكرتويناملطلب السابع:  
 األجهزة اإللكرتونية 
 أواًل: صورة املسألة  
الرهن   إلكرتونياً أو  طلب  املصريف  املعتكف    ،الضمان  يدخل  حبيث 

 ويستكمل املطلوب  ،لرهن أو املصرف اإللكرتوين اخلاص جبهة اعلى املوقع  
   ؟حال االعتكاف يف املسجد  فما حكم هذا الطلب ،منه

 اثنياً: حكم املسألة 
فإنه يلحظ   (3)أتصيلهعند النظر يف هذه املسألة واستصحاب ما سبق  

 ما أييت: 
   .ال يتعلق ابألشياء الضرورية أو احلاجية  ذا التصرفأواًل: أن ه

إذ هو يف   ؛اثنياً: أن هذا التصرف من املعتكف حيتاج للتأمل والتأين
  .الغالب يتعلق مببالغ كبرية

لرهن أو الضمان املصريف يشغل فكر اإلقدام على طلب اأن  اثلثاً:  
   .ول وممتلكات ميلكهاالرتباطه أبص املعتكف والبد

 
مثل: دائرة األراضي واألمالك يف حكومة    ،تتيح بعض اجلهات تقدي طلب الرهن اإللكرتوين   (1)

   .هن األوراق املالية اإللكرتوين يف األردنور  ،ديب
والبنك   ، وبنك اجلزيرة  ،مثل: مصرف الراجحي  ،تتيح عامة املصارف هذه اخلدمة إلكرتونياً   (2)

  .السعودي لالستثمار

  .ينظر: املبحث الثاين من هذا البحث (3)
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و ذه  هلرابعاً:   تتطلبهاالتصرف العقود  إدارية  إجراءات  يكون  و   ،ات  قد 
   .وقت االعتكافاملتبقي على املعتكف املوافقة النهائية 

  ؛ ل مصلحة التاجريتعطيف البت فيها  : قد يرتتب على التأخر  خامساً 
   .نظراً لتوقف عمل املصارف خالل فرتة إجازة العيد

  ، والكراهة   احلرمة واجلواز:  املسألة مرتددة بني  فإن  ،سبق  وبناء على ما
 . وسبق بيان حكم بيع املعتكف ،حقة ابلبيعهي ملو 

  ، واحلنابلة احلرمة   ، فمقتضى مذهب احلنفية والشافعية اجلواز  ،وعليه
 . الكراهة واملالكية 

خبصوصها: بعدم لو قيل فيها  ف  ،من مصاحل أو أضرار  ا يرتتب عليهاملو 
وإمنا ينظر يف كل واقعة حبسبها وحبسب ما يرتتب عليها    ،إطالق حكم هلا

وكذا إمكانية أتجيلها   ،من انشغال للقلب أو ضرر على املعتكف يف جتارته
   .من عدمه لكان أوىل
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 بواسطة األجهزة اإللكرتونية   (1)عقد التربع: الثامن  ملطلبا

 أواًل: صورة املسألة  
ا صور  املواقع من  بزايرة  اإللكرتونية  التربعات  احلديثة  لتربعات 

املختصة  هلا  ،اإللكرتونية  التربع  يراد  اليت  احلالة  مبل   ،واختيار  اختيار  غ مث 
   .؟فما حكم هذا التصرف للمعتكف يف املسجد ،وطريقة الدفع ،التربع

 اثنياً: حكم املسألة
خالل التكامل املوجود  رتوين من  يتم بشكل إلك  التربع يف هذه الصور 

وال فرق بني    ،جهة التربع واملصارف السعودية أو البطاقات االئتمانية   بني
هذه الصورة اإللكرتونية والصورة املباشرة يف التربع النقدي فهي أتخذ حكم  

فالقول ابجلواز هنا    ،يف تلك الصورة وإذا قيل ابجلواز    ،الصدقة يف املسجد
الفرق بني احلالني  ؛أيضا املوقع   ،لعدم  السيما وأن احلاالت املوجودة يف 

بعداً  أو  زائداً  انشغاالً  تتطلب  ال  فهي  ومباشرة  مقصود حمددة  عن   
 . وهللا أعلم ،االعتكاف

  

 
السامي رقم    (1) الصادرة ابألمر    13/8/1441)( والتاريخ  48019)مثل: منصة إحسان 

 . وإخراج املسجونني ،كمشاريع اإلغاثة  ،واليت تضم عدداً من أوجه التربعات ،هـ(
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 بواسطة األجهزة اإللكرتونية  (1) عقد الوقف: التاسع  ملطلبا

 أواًل: صورة املسألة  
وين اإللكرتونية الوقف من خالل زايرة املوقع اإللكرت   تتيح بعض املواقع

اب  للوقف  التربع  البنكيوإمتام  التصرف    ،الستقطاع  هذا  حكم  فما 
  ؟للمعتكف

 املسألةاثنياً: حكم 
تتم من خالل استقطاع املبلغ املراد املشاركة به األوقاف اإللكرتونية  

فرق بينه وبني  ال    ،فهي وقف حمض   ،يف الوقف من خالل احلساب البنكي
تتم من خالل  واليت    ، دية سوى عملية تسليم املبلغالوقف ابلوسائل التقلي

   .وأتخذ حكم الوقف يف املسجد ،احلساب البنكي اإللكرتوين
وأن األصل   ،الوقفمنها  التربعات يف املسجد و بيان حكم  وقد تقدم  

 . وهللا أعلم ،اجلواز افيه

 
  .مثل: منصة وقفي إحدى منصات التمويل اجلماعي التابعة للهيئة العامة لألوقاف (1)
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 اخلامتة  
  النتائج اآلتية:  يف خامتة هذا البحث خلصت إىل

   .´ املسجد لطاعة هللا االعتكاف أنه: لزومـ األقرب يف تعريف 1
فقول: أجاز   ،بيع املعتكف وشرائه على أقوالـ يف    †  ـ اختلف الفقهاء ـ2

وفصل   ،هما لهوقول: كره  ،اموقول منعه منه   ،للمعتكف البيع والشراء
ويسريها    ،ملسجد وعدم حضورهاالسلعة يف اابلنظر إىل حضور    ،آخرون 
 .وكثريها

 . حمرم  أنه  يف املسجد  وشرائهبيع املعتكف  ـ األقرب إىل الصواب يف حكم  3
االختالف يف حكم  4 اعتكافهـ  املعتكف وشرائه حال  تردد  سببه:    بيع 

هل البيع والشراء حال و   ، ال  النهي بني البقاء على أصله وهو التحري أو
  ، يعضدهقول استند إىل دليل    وكل  ،ال  مقصوده أو  االعتكاف ينايف

املعارض الدليل  األدلة    ،وأتول  بني  اجلمع  مسالك  يف  واختلفوا 
  .املتعارضة 

اجلواز  5 جهة  من  املعاوضات  بعقود  التوثيقات  عقود  إحلاق  األصل:  ـ 
   .وعدمه

   .ـ عقود التربعات جتوز من املعتكف يف املسجد6
  ف حال اعتكافه يف املسجد التحري األسهم للمعتكاألصل يف تداول  ـ  6

  .بناء على الراجح يف مسألة بيع املعتكف وشرائه حال اعتكافه
األغراض الشخصية والشراء بواسط تطبيقات األجهزة  املعتكف  طلب  ـ  7
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  .جائزاإللكرتونية 
لغريه  ـ  8 املعتكف  من  املنزلية  احلوائج  األجهزة  طلب  تطبيقات  بواسط 

يقرب من اجلواز إذا كانت من قبيل األمور الطارئة وغري   اإللكرتونية 
   .دم أسرة املعتكف غريهوال يوجد من خي ،املتكررة

ـ املشاركة يف املزادات اإللكرتونية وطلب اخلدمات للمعتكف أوىل ابملنع  9
   .الملا تسببه من إشغ  ؛شراءمن ذات البيع وال

لـ طلب  10 مناملعتكف  بواسطة   لخدمات  اإللكرتونية   غريه  التطبيقات 
   .حمل تردد وأتمل حبسب الطلب وتكرره واحلاجة إليه 

لفواتري اخلدمات  ـ سداد  11 اإللكرتونية  املعتكف  حال  بواسطة األجهزة 
 ،ماكمه أيخذ حوال    ،اعتكافه ال يلحق مبسألة البيع والشراء للمعتكف

   .ألنه من ابب قضاء الديون ؛بل األصل فيه اجلواز
األقرب الرهن إلكرتونيا  صريف أو  طلب املعتكف خلطاب الضمان املـ  12

 .فيه عدم اجلواز
 .ة األجهزة اإللكرتونية جائزطعقد املعتكف للصدقة أو للوقف بواسـ 13

وأسألهـ  سبحانه   ،فهذا آخر ما يسر هللا يل تدوينه يف هذا البحث  ،وبعد
  .واحلمد هلل رب العاملني ،ـ القبول والنفع
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 قائمة املصـــادر واملـــراجــع  
ت  ) أتليف: أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي الطحاوي    ، أحكام القرآن  -

  ، استانبول   ، النشر: مركز البحوث اإلسالمية دار    ، سعد أوانل   . حتقيق: د   ، هـ(   321
   . م 1995  ، الطبعة: األوىل 

أتليف: عبداحلق عبدالرمحن بن عبدهللا    ، ‘   األحكام الوسطى من حديث النب  -
النشر:    ، حتقيق: صبحي السامرائي ومحدي السلفي   ، هـ(   581ت ) األشبيلي   دار 

 . ç  1416  ، الرايض   ، مكتبة الرشد 
أتليف: أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم    ، صول األحكام اإلحكام يف أ  -

  1404  ، الطبعة: األوىل   ، القاهرة   ، دار النشر: دار احلديث ، هـ(   456ت ) الظاهري  
ç . 

أتليف: الوزير أيب املظفر حيىي بن حممد بن هبرية الشيباين    ، اختالف األئمة العلماء  -
  ، لبنان   ، ر الكتب العلمية دار النشر: دا   ، حتقيق: السيد يوسف أمحد   ، هـ(   560ت  ) 

 . م ç ،  2002  1423  ، األوىل   الطبعة: 
ومعه:    ، هـ(   684ت ) أتليف: عبدهللا بن حممود املوصلي    ، االختيار لتعليل املختار  -

  ، الطبعة: الثانية   ، مصر   ، دار النشر: مصطفى البايب احلليب   ، تعليقات: حممود أبو دقيقة 
1370  ç . 

: حممد بن علي بن حممد الشوكاين  أتليف   ، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول  -
البدري   ، هـ(   1250ت  )  الفكر   ، حتقيق: حممد سعيد  دار  النشر:    ، بريوت   ، دار 

   . ç  1412  ، الطبعة: األوىل 
أتليف: أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري    ، إرشاد الفقيه إىل معرفة أدلة التنبيه  -

الرسالة   ، هـ(   774ت ) الدمشقي   مؤسسة  النشر:  األوىل الطبع   ، بريوت   ، دار    ، ة: 
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1416  ç .   
أتليف: حممد انصر الدين األلباين    ، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -

  ، بريوت   ، دار النشر: املكتب اإلسالمي   ، إشراف: حممد الشاويش   ، هـ(   1420ت  ) 
   . ç  1405  ، الطبعة: الثانية 

هللا  أتليف: أيب عمر يوسف بن عبد    ، االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار  -
وحممد علي    ، حتقيق: سامل حممد عطا   ، هـ(   463ت ) ابن عبد الرب النمري القرطيب  

العلمية   ، معوض  الكتب  دار  النشر:  األوىل   ، بريوت   ، دار    1421  ، الطبعة: 
ç ،2000 م . 

  926ت ) أتليف: أيب حيىي زكراي األنصاري    ، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  -
 . هـ( 

أتليف: أيب   ،أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك -
  .بريوت ،دار النشر: املكتبة العصرية  ،بكر بن حسن الكشناوي

العلماء  - مذاهب  على  املنذر    ، اإلشراف  بن  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أيب  أتليف: 
 . دار النشر: دار طيبة   ، صغري حنيف   . حتقيق: د   ، هـ(   318ت  ) النيسابوري  

النيسابوري    ، اإلقناع  - إبراهيم بن املنذر    ، هـ(   319ت  ) أتليف: أيب بكر حممد بن 
 . ç  1408  ، الطبعة: األوىل   ، عبدهللا اجلربين   . حتقيق: د 

دار النشر: دار    ، هـ(   204ت ) أتليف: أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي    ، األم  -
   . ç  1393، الطبعة: الثانية   ، بريوت   ، املعرفة 

الر  -   ، اجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل اإلنصاف يف معرفة 
  ، الشرح الكبري ومعه:    ، هـ(   855ت ) أتليف: أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي  

  و معه: ، هـ(   682ت  ) أتليف:مشس الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن قدامة املقدسي  



 

 
241 

 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

دسي  أتليف: موفق الدين أيب حممد عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املق   ، املقنع 
دار    ، عبدالفتاح احللو   . ود   ، حتقيق: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي   ، هـ(   620ت  ) 

  ، الطبعة: األوىل   ، القاهرة   ، النشر: مؤسسة هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن 
1415  ç . 

أتليف: بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي    ، البحر احمليط يف أصول الفقه  -
دار    ، حممد حممد اتمر   . صوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د ضبط ن   ، هـ(   794ت  ) 

   . م ç ،  2000  1421  ، الطبعة: األوىل   ، لبنان   ، بريوت   ، النشر: دار الكتب العلمية 
أتليف: أبو احملاسن عبدالواحد الروايين   ، حبر املذهب يف فروع املذهب الشافعي -

   .م2009  ،الطبعة: األوىل ،حتقيق: طارق فتحي السيد ، هـ( 502ت )
بن أمحد بن حممد بن رشد  حممد  أتليف: أيب الوليد    ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد  -

 . بريوت   ، دار النشر: دار الفكر   ، هـ(   595ت  ) القرطيب  
  ، هـ(   587ت  ) أتليف: عالء الدين الكاساين    ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -

 . م ç ،  1982  1402الطبعة: الثانية    ، بريوت   ، دار النشر: دار الكتاب العريب 
أتليف: أيب حامد عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين    ، الربهان يف أصول الفقه  -

الديب   . حتقيق: د   ، هـ(   478)  العظيم حممود  الوفاء   ، عبد  النشر:    ، املنصورة   ، دار 
 . ç  1418  ، الطبعة: الرابعة   ، مصر 

أتليف: أيب احلسن حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين    ، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  -
  ، الطبعة: األوىل   ، الرايض   ، دار النشر: دار املنهاج   ، اعتىن به: قاسم النوري   ، هـ(   558ت ) 

1421  ç   . 
أتليف: أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآابدي    ، التبصرة يف أصول الفقه  -

د   ، هـ(   476ت ) الشريازي   هيتو   . حتقيق:  الفكر   ، حممد حسن  دار  النشر:    ، دار 
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 . ç  1403  ، الطبعة: األوىل   ، دمشق 
أتليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي    ، تبيي احلقائق شرح كنز الدقائق  -

 . ç  1313  ، الطبعة: األوىل   ، هـ(   743ت ) 
أتليف: عالء الدين أيب احلسن علي بن    ، التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه  -

  ، و آخرون   ، عبد الرمحن اجلربين   . حتقيق: د   ، هـ(   855ن ) سليمان املرداوي احلنبلي  
 . م ç ،  2000  1421  ، الطبعة: األوىل   ، الرايض   ، السعودية   ، دار النشر: مكتبة الرشد 

الفقهاء  - السم   ، حتفة  الدين  دار    ، هـ(   540ت  ) رقندي  أتليف: عالء  النشر:  دار 
 . م ç ،  1984  1405  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   ، الكتب العلمية 

  510ت ) أتليف: حمفوظ بن أمحد أيب اخلطاب الكلوذاين    ، التمهيد يف أصول الفقه  -
دار النشر: مركز البحث العلمي وإحياء    ، أمحد بن علي بن إبراهيم . حتقيق:د   ، هـ( 

   . ç  1406  ، وىل الطبعة: األ   ، الرتاث اإلسالمي 
أتليف: أيب الطاهر إبراهيم بن عبدالصمد بن بشري   ،التنبيه على مبادئ التوجيه -

 ،دار النشر: دار ابن حزم  ،حممد بلحسان  .حتقيق: د  ،هـ(  536ت)التنوخي  
   .ç 1428 ،الطبعة: األوىل ،بريوت

حتقيق:    ، هـ(   370ت ) أتليف: أيب منصور حممد بن أمحد األزهري    ، هتذيب اللغة  -
  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   ، دار النشر: دار إحياء الرتاث العريب   ، عوض مرعب   حممد 

   . م 2001
اتليف: خليل بن إسحاق بن   ، التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب  -

دار النشر: مركز جنيبويه    ، أمحد بن عبدالكري جنيب   . حتقيق: د   ، هـ(   776ت ) موسى  
 . ç  1429  ، الطبعة: األوىل   ، للمخطوطات وخدمة الرتاث 

دار النشر:    ، هـ(   972) أتليف: حممد أمني املعروف أبمري ابدشاه    ، تيسري التحرير  -
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 . بريوت   ، دار الفكر 
أتليف: أيب عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي    ، اجلامع الصحيح املختصر  -

  ، دار النشر: دار ابن كثري , اليمامة   ، مصطفى ديب البغا   . حتقيق: د   ، هـ(   256ت ) 
 . م   ç ،  1987  1407  ، الطبعة: الثالثة   ، ق دمش   ، بريوت 

أتليف: أيب بكر حممد بن عبدهللا بن يونس التميمي الصقلي    ، اجلامع ملسائل املدونة  -
دار النشر: معهد    ، حتقيق: جمموعة من الباحثني يف رسائل دكتوراه   ، هـ(   451ت ) 

للطباعة  توزيع: دار الفكر    ، البحوث العلمية وإحياء الرتاث العلمي يف جامعة أم القرى 
   . ç  1434  ، الطبعة: األوىل   ، والنشر 

  ، هـ(   321ت    ) أتليف: أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي    ،مجهرة اللغة  -
  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   ، دار النشر: دار العلم للماليني   ، حتقيق: رمزي منري بعلبكي 

 . م 1987
أتليف: أيب بكر علي بن    ، هـ(   428ت  ) اجلوهرة النرية شرح خمتصر القدوري   -

 . ابكستان   ، مكتبة حقانية   ، هـ(   800ت ) احلداد  
املربع  - الروض  قاسم    ، حاشية  بن  حممد  بن  عبدالرمحن    ، هـ(   1392ت ) أتليف: 

 . ç  1405  ، الطبعة: األوىل 
أتليف: علي الصعيدي العدوي    ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين  -

  1412  ، بريوت ، دار النشر: دار الفكر ، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي   ، املالكي 
ç .   

أتليف: أيب احلسن علي بن حممد    ، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  -
حتقيق: علي حممد معوض    ، هـ(   450ت  ) بن حبيب املاوردي البصري الشافعي  

العلمية ، وجود وعادل أمحد عبدامل  الكتب  دار  النشر:  الطبعة:    ، لبنان   ، بريوت   ، دار 
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   . م ç ،  1999  1419  ، األوىل 
أتليف: أمحد بن عبدالرحيم املعروف بـ الشاه ويل هللا الدهلوي    ،حجة هللا البالغة -

الطبعة:    ،بريوت  ،دار النشر: دار اجليل  ،حتقيق: السيد سابق  ،( 1176ت    )
  .ç 1426 ،األوىل

حتقيق: حممد    ، هـ(   684ت ) ف: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  أتلي   ، الذخرية  -
أعراب   ، حجي  الغرب   ، وحممد بوخبزة   ، وسعيد  دار  النشر:  الطبعة:    ، بريوت   ، دار 
 . م ç ،  1994  1414  ، األوىل 

حتقيق: أمحد    ، هـ(   204ت ) أتليف: أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي    ، الرسالة  -
   . م ç ،  1939  1358  ، دار النشر: القاهرة   ، حممد شاكر 

أتليف: أيب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف بن مري    ، روضة الطالبي وعمدة املفتي  -
اإلسالمي   ، هـ(   676ت ) النووي   املكتب  النشر:  الثانية   ، دار  الطبعة:   ,   ، بريوت 
1405  ç . 

جنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  روضة الناظر و  -
  ، هـ(   620ت ) وفق الدين عبدهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي  أتليف: م   ، الشيباين 
   . ç  1413  ، الطبعة: األوىل   ، الرايض   ، مكتبة الرشد   ، عبدالكري النملة   . د . حتقيق: أ 

  275ت ) أتليف:أيب داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي    ، سنن أيب داود  -
  ، دار الرسالة العاملية دار النشر:    ، حتقيق: شعيب األرانؤوط وحممد كامل قره بللي   ، هـ( 

 هـ   1430  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت 
  385ت ) أتليف: أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين البغدادي    ، سنن الدارقطن  -

املدين   ، هـ(  مياين  هاشم  عبد هللا  السيد  املعرفة   ، حتقيق:  دار  النشر:    ، بريوت   ، دار 
1386  ç ،  1966 م . 
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أتليف: حممد بن عبدهللا    ، هـ(   776ت ) شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل   -
   . بريوت   ، دار النشر: دار الفكر للطباعة   ، هـ(   1101ت  ) اخلرشي  

أتليف: حممد بن عبد الباقي    ، هـ(   179ت ) شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك  -
الطبعة:    ، بريوت   ، دار النشر: دار الكتب العلمية   ، هـ(   1122ت ) بن يوسف الزرقاين  

   . ç  1411  ، األوىل 
أتليف: حميي السنة أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء    ، سنة شرح ال  -

دار    ، حممد زهري الشاويش   ، حتقيق: شعيب األرانؤوط   ، هـ(   516ت ) البغوي الشافعي  
   . ç  1403  ، الطبعة: الثانية   ، بريوت   ، النشر: املكتب اإلسالمي 

أتليف:شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم ابن    ، شرح العمدة يف الفقهـ  كتاب الصيام  -
تيمية   ابن  النشريي   ، هـ(   728ت  ) عبدالسالم  زايد  دار    ، حتقيق:  النشر:  دار 

   . ç  1417  ، الطبعة: األوىل   ، األنصاري 
ت  ) دامة املقدسي  أتليف: مشس الدين أيب الفرج عبدالرمحن بن ق   ، الشرح الكبري  -

   . اإلنصاف(  ) ينظر:    ، هـ(   682
أتليف: أيب العباس شهاب الدين أمحد    ، شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول  -

دار النشر:    ، تب البحوث والدراسات اعتنىن به: مك   ، هـ(   684ت ) ابن إدريس القرايف  
 . م ç ،  2004  1424  ، بريوت   ، دار الفكر 

ال  أتليف: أيب احلسن علي بن خلف املعروف اببن بط   ، شرح صحيح البخاري  -
 . الرايض   ، دار النشر: مكتبة الرشد   ، حتقيق: أيب متيم ايسر بن إبراهيم   ، هـ(   449ت ) 

  716ت ) أتليف: أيب الربيع سليمان بن عبدالقوي الطويف    ، شرح خمتصر الروضة  -
  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   ، دار النشر: مؤسسة الرسالة   ، عبدهللا الرتكي . د . حتقيق: أ   ، هـ( 

1408  ç .   
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يف:أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبدامللك ابن  أتل   ، شرح معاين اآلاثر  -
  ، وحممد سيد جاد احلق   ، حتقيق: حممد زهري النجار   ، هـ(   321ت  ) سلمة الطحاوي  

 . ç  1399  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   ، دار النشر: دار الكتب العلمية 
دار    ، اعتناء مكتب التحقيق ابلدار الناشرة   ، أتليف: إمساعيل بن محاد اجلوهري    ، الصحاح  -

 .   ç  1419  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت    ، النشر: دار إحياء الرتاث العريب  
  311ت ) أتليف: أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري   ، صحيح ابن خزمية  -

  ، دار النشر: املكتب اإلسالمي   ، هـ(   1351ت  ) حممد مصطفى األعظمي    . حتقيق: د   ، هـ( 
   . م ç ،1970  1390  ، بريوت 

   . اجلامع الصحيح املختصر( ) ينظر:    ، صحيح البخاري  -
  261ت ) لنيسابوري أتليف: مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي ا   ، صحيح مسلم  -

 . بريوت   ، دار النشر: دار إحياء الرتاث العريب   ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي   ، هـ( 
أتليف: جالل الدين عبدهللا بن جنم بن    ، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة  -

دار النشر: دار الغرب    ، محيد بن حممد حلمر   . د . دراسة وحتقيق: أ   ، هـ(   618ت ) شاس  
   . ت بريو   ، اإلسالمي 

أتليف: أيب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن    ، العلل الواردة يف األحاديث النبوية  -
  ، حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي   . حتقيق: د   ، هـ(   385ت ) مهدي الدارقطين البغدادي  

   . م ç ،  1985  1405  ، الطبعة: األوىل   ، الرايض   ، دار النشر: دار طيبة  
أتليف: أيب حممد عبدالرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي    ، العلل  -

  . ود   ، سعد احلميد   . إبشراف: د   ، حتقيق: فريق من الباحثني   ، هـ(   327ت ) الرازي  
   . ç  1427  ، الطبعة: األوىل   ، دار النشر: مطابع احلميضي   ، خالد اجلريسي 

  ، حتقيق: د مهدي املخزومي   ، هـ(   170ت ) أتليف: اخلليل بن أمحد الفراهيدي    ، العي  -
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 . دار النشر: دار ومكتبة اهلالل   ، إبراهيم السامرائي . ود 
أتليف: شيخ اإلسالم أيب العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم    ، الفتاوى الكربى  -

تيمية احلراين   له: حسنني حممد خملوف   ، هـ(   728ت ) بن  النشر   ، قدم  : دار  دار 
   . ç  1397  ، بريوت   ، املعرفة 

مرقم آلياً    ، هـ(   1421) حممد بن صاحل بن حممد العثيمني    ، فتاوى نور على الدرب  -
   . على شبكة اإلنرتنت 

أتليف: أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر    ، فتح الباري شرح صحيح البخاري  -
  ، ملعرفة دار النشر: دار ا   ، حتقيق: حمب الدين اخلطيب   ، هـ(   852) العسقالين الشافعي  

 . بريوت 
أتليف: زين الدين أيب الفرج ابن رجب   ،فتح الباري شرح صحيح البخاري -

وإبراهيم   ،وجمدي الشايف  ،حتقيق: حممود عبد املقصود  ،هـ(  795ت  )احلنبلي  
 ،وعالء الدين مهام  ،وصالح املصرايت  ،وحممد املنقوش  ،والسيد املرسي  ،القاضي

الشافعي الغراب   ،وصربي  مكتبة  النشر:  األثريةدار  املنورة  ،ء  الطبعة:   ،املدينة 
   . م1996ـ  ç 1417 ،األوىل

 ، هـ(  623ت  )حممد الرافعي    نأتليف: عبدالكري ب  ،فتح العزيز بشرح الوجيز -
  .بريوت ،دار النشر: دار الفكر

أتليف:    ، هـ(   593ت ) فتح القدير على اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين   -
ومعه: شرح العناية على    ، هـ(   861ت ) كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي  

البابريت    ، البداية  ومعه حاشية   ،هـ(    786ت ) أتليف: أكمل الدين حممد حممود 
ومعه:   ،هـ(  945ت) الشهري بسعدي جليب و بسعدي أفندي    ،سعد هللا عيسى

أتليف:   ،نتائج األفكار يف كشف الرموز و األسرار  ،املسماة  ،تكملة فتح القدير

http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=121H301X2598Q.25353&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%20/&term=%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%20/%20%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85%20.%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20/%20%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20.%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A%20.%20%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%D8%8C%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1/%20%D8%B4%D9%85%D8%B3%20%D8
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=121H301X2598Q.25353&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%20/&term=%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%20/%20%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85%20.%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20/%20%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20.%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A%20.%20%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%D8%8C%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1/%20%D8%B4%D9%85%D8%B3%20%D8
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=121H301X2598Q.25353&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%20/&term=%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%20/%20%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85%20.%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20/%20%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20.%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A%20.%20%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%D8%8C%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1/%20%D8%B4%D9%85%D8%B3%20%D8
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 وتطبيقاهتا املعاصرة تصرفات املعتكف املالية 
 د. هنال بنت إبراهيم أابحسي 

  ، دار النشر: دار الفكر   ،هـ(  988ت) املعروف بقاضي زادة    ،مشس الدين أمحد
 . الطبعة: الثانية   ، بريوت 

أتليف: أيب عبدهللا حممد بن مفلح املقدسي   ، الفروع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  -
أتليف: أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي    ، ومعه: تصحيح الفروع   ، هـ(   763ت ) 
  ، دار النشر: دار مؤسسة الرسالة   ، حتقيق: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي   ، هـ(   855ت ) 

   . ç  1424  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت 
الفروق( ) الفروق   - أنواء  يف  الربوق  إدريس    ، أنوار  بن  أمحد  العباس  أيب  أتليف: 

أتليف:   ، و معه: إدرار الشروق على أنواء الفروق  ، هـ(  684ت ) قرايف الصنهاجي ال 
و معه:هتذيب الفروق و    ، هـ(   723ت  ) القاسم بن عبدهللا املعروف اببن الشاط  

أتليف: حممد علي بن حسني بن إبراهيم املالكي    ، القواعد السنية يف القواعد الفقهية 
  ، بريوت   ، لكتب العلمية دار النشر: دار ا   ، حتقيق: خليل املنصور   ، هـ(   1367ت ) 

   . م ç   ،  1998  1418  ، الطبعة: األوىل 
  ، (   ç  370ت  )أتليف: أمحد بن علي الرازي اجلصاص    ،الفصول يف األصول -

د  : النشمي  .حتقيق  جاسم  والشئون   ،عجيل  األوقاف  وزارة  النشر:  دار 
 .ç  1405الطبعة: األوىل  ،الكويت  ،اإلسالمية

أتليف: عبدالعلي حممد بن نظام الدين حممد    ، فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت  -
مصورة عن طبعة املطبعة األمريية ببوالق عام    ، هـ(   1225ت ) األنصاري اللكنوي  

1325  ç ، بريوت . 
أتليف: أمحد بن    ، هـ(   386ت ) الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين   -

  ، بريوت   ، لفكر دار النشر: دار ا   ، هـ(   1125ت ) غنيم ابن سامل النفراوي املالكي  
1415  ç .   

http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=121H301X2598Q.25353&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%20/&term=%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%20/%20%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85%20.%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20/%20%D8%A7%D9%83%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20.%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A%20.%20%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%D8%8C%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%B4%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1/%20%D8%B4%D9%85%D8%B3%20%D8
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

تب  حتقيق: مك   ، هـ(   817) أتليف: حممد بن يعقوب الفريوزآابدي    ، القاموس احمليط  -
 . ç  1406  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت   ، دار النشر: مؤسسة الرسالة   ، حتقيق الرتاث 

  ، هـ(   489ت ) أتليف: منصور بن حممد السمعاين    ، قواطع األدلة يف أصول الفقه  -
الطبعة:    ، مكة املكرمة   ، دار النشر: مكتبة التوبة   ، ظ احلكمي عبدهللا بن حاف   . حتقيق: د 

 . ç  1419  ، األوىل 
اإلقناع  - منت  عن  القناع  البهويت    ، كشاف  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  أتليف: 

  ، دار النشر: وزارة العدل   ، حتقيق: جلنة متخصصة يف وزارة العدل   ، هـ(   1051ت ) 
   . ç  1421  ، الطبعة: األوىل   ، اململكة العربية السعودية 

املختصرات - أخصر  لشرح  املزهرات  والرايض  املخدرات  أتليف:   ،كشف 
البعلي احلنيلي   قابله أبصله   ،هـ(  1192ت  )عبدالرمحن بن عبدهللا بن أمحد 

العجمي انصر  بن  حممد  أخرى:  أصول  البشائر   ،وثالثة  دار  النشر:  دار 
  ç 1423 ،الطبعة: األوىل ،بريوت ،اإلسالمية

غاي  - األخيار يف حل  اال كفاية  بن حممد    ، ختصار ة  بكر  أيب  الدين  تقي  أتليف: 
حممد  و   ، حتقيق: علي أبو اخلري   ، هـ(   829ت ) احلسيين احلصيين الدمشقي الشافعي  

 . م 1994  ، الطبعة: األوىل   ، دمشق   ، دار النشر: دار اخلري   ، سليمان 
 العدوي (  ينظر: حاشية): كفاية الطالب  -
  ، هـ(   711ت  ) أتليف: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري    ، لسان العرب  -

   . الطبعة: األوىل   ، بريوت   ، دار النشر: دار صادر 
 . بريوت   ، دار النشر: دار املعرفة   ، هـ(   483) أتليف: مشس الدين السرخسي    ، املبسوط  -
مجع : الشيخ   ،هـ(  728ت  )جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية   -

 1381مصورة عن الطبعة األوىل ابلرايض عام    ،بن قاسم عبدالرمحن ابن حممد  
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ç.  
هـ(    676ت ) أتليف: أيب زكراي حمي الدين حيىي بن شرف بن مري النووي    ، اجملموع  -

 . م 1997  ، بريوت   ، دار النشر: دار الفكر 
الفقه  - أصول  املالكي    ، احملصول يف  املعافري  العريب  بن  بكر  أيب  القاضي  أتليف: 

  ، دار النشر: دار البيارق   ، وسعيد فودة   ، ي البدري حتقيق: حسني عل   ، هـ(   543ت ) 
 . م ç ،  1999  1420  ، الطبعة: األوىل   ، عمان 

  ، هـ(   456ت  ) أتليف:أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري    ، احمللى  -
 . ç  1348  ، نسخة مصورة عن الطبعة املنريية   ، هـ(   1377ت  ) حتقيق: أمحد شاكر  

رواية: سحنون    ، هـ(   179ت  ) أتليف: مالك بن أنس األصبحي    ، املدونة الكربى  -
دار    ، هـ(   191ت ) هـ( عن اإلمام عبدالرمحن بن القاسم    240ت ) بن سعيد التنوخي  
 . بريوت   ، النشر: دار صادر 

  1393ت ) أتليف : حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي    ، مذكرة يف أصول الفقه  -
 . ç  1409  ، الطبعة: األوىل   ، القاهرة   ، دار النشر: مكتبة ابن تيمية   ، هـ( 

املصابيح  - مشكاة  شرح  املفاتيح  القاري    ، مرقاة  حممد  سلطان  بن  علي  أتليف: 
  ، وت بري   ، لبنان   ، دار النشر: دار الكتب العلمية   ، حتقيق: مجال عيتاين   ، هـ(   1014ت ) 

 . م ç ،  2001  1422  ، الطبعة: األوىل 
أتليف:    ، هـ(   239ت ) هـ( وابن راهويه    241ت ) مسائل اإلمام أمحد بن حنبل   -

  251ت ) أيب يعقوب إسحاق بن منصور بن هبرام التميمي املروزي املعروف ابلكوسج  
  ، دار النشر: دار اهلجرة   ، مجعة فتحي . ود   ، ووائم احلوشي   ، الرابط حتقيق: خالد    ، هـ( 

   . م ç ،  2004  1425  ، الطبعة: األوىل   ، لسعودية ا   ، الرايض 
أتليف: القاضي أيب يعلى حممد    ،املسائل الفقهية من كتاب الروايتي والوجهي -
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احلنبلي   البغدادي  الفراء  بن  احلسني  د  ، هـ(   458ت ) ابن  عبدالكري   .حتقيق: 
 .  ç 1405 ،الطبعة: األوىل  ، الرايض ،دار النشر: مكتبة املعارف ،الالحم

أتليف: أيب عبدهللا حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري    ، رك على الصحيحي املستد  -
  ، دار النشر: دار الكتب العلمية   ، هـ( حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا   405ت  ) 

   . م ç ،  1990  1411  ، الطبعة: األوىل   ، بريوت 
  505ت ) أتليف: أيب حامد حممد بن حممد الغزايل    ، املستصفى يف علم األصول  -

  ، بريوت   ، دار النشر: دار الكتب العلمية   ، حممد عبد السالم عبد الشايف حتقيق:    ، هـ( 
   . ç  1413  ، الطبعة: األوىل 

  ، مطبوع ضمن مشروع املوسوعة احلديثية   ، هـ(   241ت ) مسند اإلمام أمحد بن حنبل   -
توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية و    ، عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي   . د . حتت إشراف: أ 

  ، دار النشر: مؤسسة الرسالة   ، حتقيق: ثلة من أهل العلم   ، رشاد األوقاف والدعوة واإل 
 . ç  1420  ، الطبعة: الثانية   ، بريوت 

  ، هـ(   652ت ) أتليف: عبدالسالم بن عبدهللا بن اخلضر    ، املسودة يف أصول الفقه  -
مجعها    ؛ هـ(    728ت ) وأمحد بن عبداحلليم    ، هـ(   682ت ) وعبداحلليم ابن عبدالسالم  

حتقيق: حممد حمىي الدين عبد    ، هـ(   745ت ) بدالغين  و بيضها:أمحد ابن حممد بن ع 
 . القاهرة   ، دار النشر: املدين   ، احلميد 

أتليف: أيب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة    ، املصنف يف األحاديث واآلاثر  -
احلوت   ، هـ(   235ت ) الكويف   يوسف  الرشد   ، حتقيق: كمال  مكتبة  النشر:    ، دار 
 . ç  1409  ، الطبعة: األوىل   ، الرايض 

الصنعاين    ، ف املصن  - بن مهام  الرزاق  عبد  بكر  أيب  حتقيق:    ، هـ(   211ت ) أتليف: 
  ، الطبعة: الثانية   ، بريوت   ، دار النشر: املكتب اإلسالمي   ، حبيب الرمحن األعظمي 
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1403  ç . 
املنتهى  - النهى يف شرح غاية  الرحيباين    ، مطالب أويل  السيوطي  أتليف: مصطفى 

أتليف: حسن بن عمر الشطي    ، ومعه: جتريد زوائد الغاية و الشرح   ، هـ(   1243) 
   . م   ç ،  1961  1381  ، دمشق   ، دار النشر: املكتب اإلسالمي   ، هـ(   1274) 

  360ت ) أتليف: أيب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين    ، املعجم األوسط  -
دار   ، وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين   حتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد ,  ، هـ( 

 . ç  1415  ، هرة القا   ، دار احلرمني   النشر: 
حتقيق: عبد    ، أتليف: أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي   ، معجم مقاييس اللغة  -

  1420  ، الطبعة: الثانية   ، لبنان   ، بريوت   ، دار النشر: دار اجليل   ، السالم حممد هارون 
ç ،  1999 م .   

أتليف: أيب بكر أمحد    ، معرفة السنن واآلاثر عن اإلمام حممد بن إدريس الشافعي  -
دار النشر: دار    ، روي حسن حتقيق: سيد كم   ، هـ(   458ت  ) بن احلسني البيهقي  

   . بريوت   ، الكتب العلمية 
أتليف: القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر املالكي    ، املعونة يف أدلة عامل املدينة  -

 . ç  1415  ، الطبعة: األوىل   ، مكة املكرمة   ، دار النشر: مكتبة الباز   ، هـ(   422ت  ) 
  977) أتليف: حممد اخلطيب الشربيين    ، مغن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  -

   . ç  1415  ، بريوت   ، دار النشر: دار الكتب العلمية   ، هـ( 
أتليف: أيب حممد عبد هللا بن قدامة   ، املغن يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين  -

دار النشر:    ، عبدالفتاح احللو   . عبدهللا الرتكي ود   . حتقيق: د   ، هـ(   620ت ) املقدسي  
 . ç  1417  ، الطبعة: الثالثة   ، الرايض   ، عامل الكتب 

التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا - التحصيل ونتائج لطائف    ، مناهج 
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اعتين به: أبو الفضل ،هـ(  633ت  ) أتليف: أيب احلسن علي بن سعيد الرجراجي  
   .ç 1428 ،الطبعة: األوىل ،دار ابن حزم ،دار النشر ،الدمياطي

مد عبد هللا بن علي بن اجلارود النيسابوري  أتليف: أيب حم   ، املنتقى من السنن املسندة  -
  ، بريوت   ، دار النشر: مؤسسة الكتاب الثقافية   ، حتقيق: عبدهللا عمر البارودي   ، هـ(   306ت ) 

   . م ç ،  1988  1408  ، الطبعة: األوىل 
دار النشر:    ، أتليف: بدر الدين بن حممد بن هبادر الزركشي   ، املنثور يف القواعد الفقهية  -

   . ç  1405  ، الطبعة: الثانية   ، الكويت   ، والشؤون اإلسالمية   األوقاف وزارة  
أتليف: مجال الدين عبدالرحيم اإلسنوي    ، املهمات يف شرح الروضة والرافعي -

الدمياطي  ،هـ(   772ت  ) الفضل  أبو  به:  ابن حزم  ،اعتىن  النشر: دار   ،دار 
 . ç 1430 ،الطبعة: األوىل ،بريوت

الكويتية - الفقهية  األوقادار    ،املوسوعة  وزارة  اإلسالميةالنشر:  والشؤون    ، ف 
   .ç 1404 ،الطبعة: األوىل ،الكويت 

  ، هـ(   179ت ) أتليف: أيب عبدهللا مالك بن أنس األصبحي    ، موطأ اإلمام مالك  -
 . مصر   ، دار النشر: دار إحياء الرتاث العريب   ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي 

 فتح القدير(  ): ينظر نتائج األفكار -
حممد بن موسى الدمريي    أتليف: كمال الدين  ،النجم الوهاج يف شرح املنهاج -

  1425  ،الطبعة: األوىل  ،جدة  ،دار النشر: دار املنهاج  ،هـ(  808ت)الشافعي  
ç.  

أتليف: أيب حممد عبدهللا بن يوسف احلنفي الزيلعي    ، نصب الراية ألحاديث اهلداية  -
حم   ، هـ(   763ت )  البنوري حتقيق:  يوسف  احلديث   ، مد  دار  النشر:    ، مصر   ، دار 

1357  ç . 
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أتليف: مجال الدين عبدالرحيم بن حسن    ، هناية السول يف شرح منهاج الوصول  -
ومنهاج الوصول: أتليف: القاضي انصر الدين عبدهللا بن    ، هـ(   772ت ) اإلسنوي  

رح  و معه حواشيه املفيدة املسماة: سلم الوصول لش   ، هـ(   685ت ) عمر البيضاوي  
   . دار النشر: عامل الكتب   ، هـ(   1354ت ) أتليف: حممد خبيت املطيعي    ، هناية السول 

أتليف: مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن    ، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج  -
و معه: حاشية  ، هـ(   1004) محزة ابن شهاب الدين الرملي الشهري ابلشافعي الصغري 

و حاشية: أمحد عبدالرزاق    ، هـ(   1087ت  ) أيب الفياء علي ابن علي الشرباملسي  
الرشيدي   ابملغريب  املعروف  أمحد  الكتب    ، هـ(   1096ت ) حممد  دار  النشر:  دار 

 . م ç ،  1984  1404  ، بريوت   ، العلمية 
أتليف: حممد بن علي    ، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار  -

 . م 1973  ، بريوت   ، دار النشر: دار اجليل   ، هـ(   1250ت  ) بن حممد الشوكاين  
أتليف: أيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل    ، اهلداية شرح بداية املبتدي  -

 . دار النشر: املكتبة اإلسالمية   ، هـ(   593ت ) الرشداين املرغياين  
 

 *** 



 

 

 
 
 
 
 

 التوفيق والخذالن في أفعال هللا 

 )دراسة عقدية(

 

 

 

 

 

 د. إبراهيم بن عبد هللا الجربوع 

  أصول الدينكلية  – العقيدة والمذاهب المعاصرةقسم 

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 )دراسة عقدية(  التوفيق والخذالن في أفعال هللا 

 

 د. إبراهيم بن عبد هللا الجربوع

 أصول الدين  كلية –العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

  هـ 1443/ 5/ 8تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 2/ 27تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

تعريفها  حيث  من  واخلذالن  ابلتوفيق  املتعلقة  املسائل  دراسة  إىل  البحث  هذا  يهدف 
ومفهومها عند أهل السنة واجلماعة ونقل كالم العلماء يف ذلك، وذكر العالقة بني فعل العبد  
وربه من حيث إضافة الفعل إىل هللا اترة وإىل العبد اترة، وبيان مقتضيات حكمة هللا يف ذلك، 

نوع داللة اآلايت القرآنية على توفيق هللا لعبده، وأنه سبحانه يوفق من يشاء من عبادة مث بيان ت
، وداللة اآلايت أبسباب تقتضيها حكمته، ومنها طلب العبد للتوفيق، وقبوله هلدى الرب  

القرآنية كذلك على حصول اخلذالن للعبد أبسباب اقتضت ذلك، منها إعراضه عن أسباب  
ذكر كل من أسباب التوفيق واخلذالن وتنوعها، مث بيان احلكمة من حصول التوفيق  التوفيق، مث 

 واخلذالن للعباد. 
 

 التوفيق، اخلذالن، اهلداية، اإلضالل، أفعال هللا. الكلمات املفتاحية:
 
 



 

 

Conciliation and betrayal in the actions of God Almighty (a 

doctrinal study) 
 

Dr. Ibrahim bin Abdullah Al-Jarbou 
Department Creed and Doctrines – Faculty Fundamentals of Religion  

Imam Muhammad bin Saud Islamic university 
 

 

Abstract:  

This research aims to study the issues related to success and betrayal in terms 

of its definition and concept with the Sunnis and the group and the transmission 

of the words of the scholars in that. In addition, mentioning the relationship 

between the action of the slave and his Lord in terms of adding the act to God 

sometimes and to the slave at other times and clarifying the requirements of God’s 

wisdom in that. Then clarifying the diversity of indication of the Qur’anic verses 

on God’s success to his servant, and the meaning of the Qur’anic verses as well as 

the betrayal of the servant, then mentioning each of the causes of success and 

betrayal and their diversity, then explaining the wisdom of success and betrayal of 

the servants.  

  

key words: association, betrayal, guidance, misguidance, actions of God. 
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 املقدمة:  
ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا    ،إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره

  ، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له  ،ومن سيئات أعمالنا
 عبده ورسوله.وأشهد أن حممدا    ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له

 [ 1٠2آل عمران: ] َّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه  ُّٱ

 جهمه ين  ىن من  خن حن جن يم  ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 [ 1النساء: ]   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه  ىه

 ختمت حت  جت  هب مب  خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي  ُّٱ
 [71  – 7٠األحزاب: ]  َّ جس  مخ جخ مح  جح مج حج مث  هت

ينعم على من شاء من   أما بعد: تعاىل أن  اقتضت حكمة هللا  فقد 
يهلكه   هعباد ما  عن  ويصرفه  مراضيه،  سبل  إىل  فريشده  التوفيق،  بنعمة 

ويرديه، وتلك ِمنٌة ال يناهلا اال املوفقون، الذين استقامت أحواهلم، وحسنت 
 .  ونمتباعد ونوعن السوء والشر متجافِفعاهلم، فهم من كل خري قريبون، 

النقمة والسخط،  الذين حقت عليهم من هللا  ويقابلهم املخذولون، 
فأسقطهم يف مهاوى الردى، وأودية اهللكة، وتركهم يف طغياهنم يعمهون،  
قد ُخلي بينهم وبني عدوهم يؤزهم إىل الضالل والباطل أزاً، ويدفعهم إىل 
تراهم إال يف مساخط هللا وما يوجب غضبه  الضالل والغواية دفعاً، فال 

قد حرموا نعمة اهلداية إىل طريق احلق والثبات عليه،  وأليم عقابه منغمسون،  
 .عقوبة هلم على اجرتائهم على حرمات هللا وعدم خشيته وتقواه

وقد ذكر هللا تعاىل يف كتابه العزيز، وبني النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف سنته الغراء أن  



 

 
260 
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من اهلداية  لكٍل من التوفيق واخلذالن أسباابً من قامت به استحق ما يقابله  
أو اإلضالل، وأن ذلك جارٍي على مقتضى حكمة هللا سبحانه يف توفيق  

 مئهئ هي  مي  خي ُّٱمن يشاء فضالً منه وكرماً، وخذالن من يشاء عدالً  

 . [4٦فصلت: ] َّ مش هس مس  هث مث  متهت هب  مب 
واخلذالن،    وقد التوفيق  مبوضوع  يتعلق  ما  الدراسة  هذه  يف  ذكرت 

، وتطرقت إىل احلكمة من توفيق العباد وخذالهنم، وعالقتها أبفعال هللا  
 . واألسباب املوجبة لألمرين
 أسباب اختيار املوضوع:

أمهية احلديث عن التوفيق واخلذالن، ليعرف املسلم أسباب التوفيق فيأيت  .1
 .ن وسلب التوفيق فيحذرهاهبا، وأسباب اخلذال

إظهار حكمة هللا تعاىل يف هداية من اهتدى، وإضالل من ضل، وأن   .2
 .ذلك راجع إىل العدل املطلق الذي قامت عليه السموات واألرض

 : خطة البحث
وخامتة،   مباحث،  مخسة  ومتهيد،  مقدمة،  إىل  البحث  قسمت 

 وفهارس. 
 . املقدمة ❖

  مطالب: ثالثة وفيه  التمهيد، ❖

 .والشرع اللغة يف التوفيق تعريف األول:  املطلب 

  .والشرع اللغة يف اخلذالن تعريف الثاين:  املطلب 
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 .   الرب وفعل العبد فعل  بني العالقة الثالث: املطلب 

 واجلماعة. السنة أهل عند  واخلذالن التوفيق مفهوم املبحث األول: ❖

 لعبد.ل  تعاىل  هللا توفيق على الدالة النصوص الثاين: بحث امل  ❖

 للعبد.  تعاىل هللا خذالن على الدالة النصوص  املبحث الثالث: ❖

 التوفيق.  أسباباملبحث الرابع:  ❖

 اخلذالن. أسباب املبحث اخلامس: ❖

  واخلذالن. التوفيق من  احلكمةاملبحث السادس:  ❖

 .اخلامتة ❖

 .الفهارس ❖
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 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

 مطالب: ثالثة وفيه  التمهيد،
 . والشرع اللغة يف التوفيق تعريف األول:  املطلب
 اللغة. يف التوفيق تعريف األوىل:  املسألة

 بينهما، والتوافق الشيئني، بني  املالئمة به: ويراد اللغة يف  التوفيق لفظ  يطلق
على مالءمِة    تدل  كلمة:  والقاف  والفاء  الواو))  :(ه  395)ت  فارس   ابن  قال

امل  ،الشَّيئني اْلَوْفُق:  ووافقُت فالًًن:    ،: تقاراب وتالءماالشيئان  ، واتفقاَفقةوَ منُه 
َُما اجتمعا متواِفَقنْيِ   .(1)((صادقْ ُتُه، كَأهنَّ

  اإلبُل: وأَوفَ َقت ،عليه كلمتهم   اجتمعت إذا الرجل: القوم  أَوَفقَ  قوهلم:  ومنه
 .(2) معاً  واستوت اصطفت
هللا   ))وفقه   املنري:  املصباح   يف  جاء  والتسديد،  اهلداية   به  ويراد  التوفيق  ويرد
يَ فِ وَ و سدده،    :توفيقاً  أمره  التوفيق((فِ ق  من  بكسرتني:  لسان  (3) ق  يف  وورد   ،

 . (4) ((وهو من التَّوفيق ،للخرِي: أهلمه وَوفَّقه اَّللَّ سبحانه))العرب: 
الراغب قال  الشر،  دون  ابخلري  ختتص  التوفيق  : (ه  520)ت  وكلمة 

 ر، ويقال ذلك يف اخلري والشر، يقال:دَ ااِلت َِفاُق: مطابقة فعل اإلنسان القَ ))

 
 . (6/128مقاييس اللغة ) (1)
 . (9/257هتذيب اللغة )نظر: ا (2)
(3 )(2/667) . 

(4 )(10/383) . 
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والت َّْوِفيُق حنوه لكنه خيتص  يف الت عارف ابخلري    ،، وات ََّفَق له شر  ريٌ ات ََّفَق لفالن خَ 
 .(1)(([88هود: ]  َّخلمل حل جل مكُّٱٱقال تعاىل: ،دون الش ر  

 الشرع. املسألة الثانية: تعريف التوفيق يف 
قال اإلمام ،  (2)للعبد  تسهيل َسِبيِل اخلَْرْيِ َوالطَّاَعةِ   وأما التوفيق يف الشرع فهو:

َدلِيل    [88هود:  ]  َّخلمل حل جل مكُّٱَوَقوله:  : ))(ه489)ت  السمعاين رمحه هللا
التسهيل   ُهَو  من هللا:  والتوفيق  بِتَ ْوِفيق هللا،  ِإالَّ  هبَا  يُ ْؤتى  اَل  الطَّاَعة  َأن  على 

واملعونة القيم(3)((والتيسري  ابن  العالمة  وأشار  املعىن   (ه751)ت  ،  هذا  إىل 
إرادة اَّللَّ من نفسه أْن يفعل بعبده ما ُيْصِلُح به العبد، أبن    :والتَّوفيقُ فقال: ))

 .(4)((جيعله قادرًا على فعل ما يرضيه، مريًدا له، حمبًّا له، مؤثًرا له على غريه 
  

 
 . (878-877املفردات يف غريب القرآن )ص( 1)

 . (2/462معامل التنزيل )انظر: ( 2)

 . (2/452تفسري السمعاين )( 3)
 . (1/415)مدارج السالكني ( 4)



 

 
264 

 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

   والشرع.  اللغة  يف اخلذالن  تعريف الثاين:  املطلب
 . اللغة  يف اخلذالن  تعريف األوىل:  املسألة
 فارس   ابن  قال  التأييد،  وعدم  واملعونة،  النصرة  ترك   به  ويراد  يطلق  اللفظ  هذا

م  والذال  اخلاء))  :(ه  395  )ت   هللا   رمحه   ترك  على  يدل  واحد  أصل   والالَّ
 العرب:   لسان  يف  وجاء  ،(1)((اْلَمُعونَةِ   تَ ْركُ   فَاخلِْْذاَلُن:  ،َعْنهُ   َواْلُقُعودِ   الشَّْيءِ 

  نصرته   ترك  وِخْذالًنً:  َخْذاًل   خَيُْذلُهُ   عنه  وَخَذلَ   َخَذَله  ،الناصر  ضد  اخلاذل:))
 .(2) ((نصرته عن وتثبيطه صاحبه خذالن على الرجلِ  محل والتخذيل: ،وَعْونه

 اليت  وهي   ول،ذُ خَ   والضباء   للبقر  قيل   ومنه  الرتك،  على   مدارها  الكلمة  وهذه
  تتخلف  اليت   الشاة  مسيت  وكذلك  ولدها،  مع  وتنفر  املرعى  يف  صوحيباهتا   ترتك
  .(3) ولذُ خَ  املرعى عن

  .الشرع   يف اخلذالن  تعريف الثانية:  املسألة
 واآلاثم،   الذنوب  يف  الوقوع  من  العصمة  عدم  به  ويراد   الشرع  يف  اخلذالن  يرد

  )ت   هللا  رمحه  القرطيب  قال  املعصية،  وبني   العبد  بني  التخلية  عن  عبارة  فهو
آل  ]  َّىثيث نث  مث  زث رث يت  ىت  نت ُّٱ  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  (ه671

معونته  ٱَّ ىت نت  ُّٱ))[  1٦٠عمران:   من    َّىثيث نث  مث  زث  رث  يتُّٱيرتككم 

 
 . (2/165مقاييس اللغة )( 1)
(2 )(11/202) . 

 . (7/141هتذيب اللغة ) ( 3)
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أي  :أي بعده،  من  أحٌد  ينصركم  بعد    :ال  قال:ِخْذاَلنه  من  ألنه  كم،   نت  ُّٱ  إايَّ

 .(1)((ترك العون  :واخِلذالنٱَّ ىت
 اهلداية   تعاىل   هللا   سؤال  عدم  منشأه  اخلذالن  أن  هللا   رمحه  اإلسالم  شيخ  وبني 

  وكذلك   ابلسوء،  األمارة  ونفسه  هلواه  أسلمه  فقد  هللا  خذله  من  وأن  والتوفيق،
 أن  العبد  هلمأُ   إذا))   :( ه728  )ت  هللا  رمحه  فقال  به،  ترتبص  اليت  لشياطنيا

 سعادته   سبب  ذلك  وكان  وهداه،  أعانه  طاعته،  على  ويستعينه  اهلداية  اَّللَّ   يسأل
؛  يعبد  فلم  العبد  خذل  وإذا  واآلخرة،  الدنيا  يف  عليه،  يتوَكل  ومل  به،  يستعن  ومل  اَّللَّ

  الدنيا  يف  وشقي  السبيل،  عن  َوُصدَّ   الشيطان،  فَ يُ َول ِيهِ   ،وقوته  حوله   إىل  وكل
 . (2)ة((واآلخر 
  خلَّى   فما))  :املعىن  ذلك  ؤكداً م  ه(751  )ت  هللا  رمحه  القيم  ابن  العالمة  وقال

  ولو   نفسك،  وبني  بينك  وخلى   خذلك،  أن   بعد  إال  الذنب   وبني  بينك   اَّللَّ 
  أن   على  ابَّللَّ   العارفون  أمجع  فقد  ،سبياًل   إليك  الذنب  وجد  ملا  ووفقك  عصمك
 .(3)(( وبينها  بينك ي ل وخي  نفسك،  إىل اَّللَّ  يكلك أن اخلِْْذاَلن:
 .  الرب وفعل العبد   فعل بي   العالقة الثالث:  املطلب

منهم يفعلها    الواحدأفعاٍل اختيارية؛ أي: أن    :أفعال امل  كلفني تنقسم إىل 
إرادًة لفعلها و تركها، له  والقيام    األكل والشربك  ابختيارِه؛ حيث جعل هللا 

 . ذلك  وحنووالقعود 

 
 .( 4/254اجلامع ألحكام القرآن )( 1)

 . (8/236جمموع الفتاوى )( 2)

 . (1/198مدارج السالكني )( 3)
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وأفعاٍل غري اختيارية؛ أي: أهنا تقوم به من غري اختياره؛ كجراين الدَّم يف 
 .ذلك طعام، والنفس وغريالعروق، وهضم ال

الكتاب والسنة تثبت نسبة أفعال العباد االختيارية إليهم حقيقة، من  دلة  األو 
)ت    قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا،  كما تثبت نسبتها إىل هللا حقيقةً 

ومما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها مع إمياهنم ابلقضاء والقدر : )) ه(  728
وأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن وأنه يضل من    ،وأن اَّللَّ خالق كل شيءٍ 
أن العباد هلم مشيئة وقدرة يفعلون مبشيئتهم وقدرهتم    ،يشاء ويهدي من يشاء

. .. والقرآن ما أقدرهم هللا عليه مع قوهلم إن العباد ال يشاءون إال أن يشاء اَّللَّ
قد أخرب أن العباد يؤمنون ويكفرون، ويفعلون ويعملون ويكسبون، ويطيعون  

ون ويزنون  ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وحيجون ويعتمرون، ويقتلويعصون،  
فلم يكن من السَّلف واألئمة من يقول: إنَّ  ويسرقون، ويصدقون ويكذبون...  

  وال قال أحد منهم: إنه فاعل   ،العبد ليس بفاعل وال خمتار وال مريد وال قادر
بلفظ  جمازاً  منهم  تكلم  من  واجملاز  بل  فاعل    احلقيقة  العبد  أن  على  متفقون 

  .(1)وأفعاله((حقيقة، وهللا تعاىل خالق ذاته وصفاته 
 يه  ىه  مه  ُّٱقوله:  : ))ه(751)ت    وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا

فإنه    ،لقول الطائفتني املنحرفتني عن قصد السبيل  مبطلٌ [  5الفاتحة:  ]   َّ حي  جي
وإن    ،يتضمن إثبات فعل العبد وقيام العبادة به حقيقة فهو العابد على احلقيقة

فإن مل يعنه ومل يقدره ومل   ،ذلك ال حيصل له إال إبعانة رب العاملني عز وجل له

 
 .( 460-8/459جمموع الفتاوى )( 1)



 

 
267 

 جملة العلوم الشرعية
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 . (1) ة((يشأ له العبادة مل يتمكن منها ومل يوجد منه البت
،  َخْلقاً وَتقديراً فإمنا تنسب إليه    تعاىل  االخِتياريَِّة إىل هللاِ أفعاِل الِعباِد  أما نسبة  ف

: مسعت عبيد اَّللَّ بن سعيد يقول: مسعت حيىي  (2)ال أبو عبد اَّللَّ حممد بن إمساعيلق
قال  بن سعيد يقول: ما زلت أمسع من أصحابنا يقولون: »ِإن أفعال العباد خملوقة«

: »حركاهتم وأصواهتم واكتساهبم وكتابتهم خملوقة   .(3) «أبو عبد اَّللَّ
أفعال العباد خملوقة ابتفاق سلف األمة )):ه(  728)ت  وقال ابن تيميَّة رمحه هللا

أئمة اإلسالم، اإلمام أمحد ومن قبله وبعده،   ىوأئمتها، كما نص عل ذلك سائر 
إن   :إن أفعال العباد غري خملوقة، فهو مبنزلة من قال  :من قال  :قال بعضهم   حىت

ما زلت أمسع أصحابنا   :السماء واألرض غري خملوقة، وقال حيىي بن سعيد العطار
ذلك ملا أظهرت القدرية، أن    وكان السلف قد أظهروا  ،يقولون أفعال العباد خملوقة
وزعموا أن العبد حيدثها أو خيلقها دون هللا، فبني السلف  أفعال العباد غري خملوقة هلل،  

 .(4) ((واألئمة أن هللا خالق كل شيء من أفعال العباد وغريها 
  َّ مج  حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ  قولُه تعاىل:  وِمَن اأَلِدل ِة على ذلك 

اإلسالم  قال  [  ٩٦  –  ٩5الصافات:  ] هللاشيخ  رمحه  تيميَّة    : ه(   728)ت    ابُن 
فإن    ،وأخرب أنه خلقهم وخالق معموهلم  ،فجعل األصنام منحوتة معمولة هلم))

  وإذا كان خالقاً   ،خلق ما تعملونه من األصنام  :واملراد  ،"ما" هاهنا: مبعىن الذي
ول من قال:  وأما ق  ،دل على أنه خالق ألفعال العباد  ،للمعمول وفيه أثر الفعل

 
 .(53شفاء العليل )ص( 1)
 .( هو اإلمام البخاري رمحه هللا2)

 .(47خلق أفعال العباد )ص( 3)
 (. 8/406)  الفتاوى جمموع (4)



 

 
268 

 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

 . (1) ((إن "ما" مصدرية فضعيٌف جداً 
تعاىل:   قوله  أيضاً  األدلة    َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّٱومن 

: (ه 1421)ت  ، قال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا[  253البقرة:  ]
يدل على أن اقتتاهلم مبشيئة    َِّّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱفقوله تعاىل:  ))

  ، إذاً ففعلهم منسوب إىل هللا خلقاً   َّ يث  ىث  نث  مث زث  رث ُّٱهللا، مث قال تعاىل:  
 .(2) ((كما أنه منسوب إىل هللا تعاىل إرادة وتقديراً 

، قال  [ 43النجم:  ]  َّ لك هش مش هس مس ُّٱوكذلك من األدلة قوله تعاىل:  
أن كل  )) :  (ه516)ت  البغوي رمحه هللا على  يدل  اإلنسان  فهذا  يعمله  ما 

 .( 3)((فبقضائه وخلقه حىت الضحك والبكاء
وأما نسبة أفعال العباد إليهم فذلك ابعتبار كسبهم هلا وفعلهم إايها، قال 

واحلوادث تضاف  مبيناً هذا املعىن: ))  ه(  728)ت    محه هللار شيخ اإلسالم  
 ... خملوقة له يف غريهإىل خالقها ابعتباٍر وإىل أسباهبا ابعتباٍر، فهي من اَّللَّ  

جير به منفعًة إِليه أو يدفع به مضرًة،    به وكسباً   له قائماً   فعالً   وِهي من العبد 
انتفاعاً  اخلاص  يعود حكمه  وإليه  الفعل  به  قام  الذي  العبد هو  أو    وكون  به 

  به أفعال العباد وال يتصف هبا، وال  ، فِإن اَّللَّ ال تقومهلل، جهة ال تصلح  تضرراً 
إليه  موصوفاهتا  تعود  ِإىل  تعود  اليِت  خلقها    ،أحكامها  الذي  هو  الرَّب  وكون 

لغريه خبلق قدرة العبد ومشيئته وفعله جهة ال تصلح للعبد، وال    وجعلها عمالً 

 
 (. 8/16)  الفتاوى جمموع (1)
 (.326شرح العقيدة السفارينية )ص( 2)
 . (4/316تفسري البغوي )( 3)
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، وهلذا قال أكثر املثبتني للقدر: إنَّ أفعال العباد خملوقة   يقدر على ذلك إالَّ اَّللَّ
، وهي فعل العبد وإذا قيل هي فعل   هي    ا مفعولٌة له، ال أهناهن اَّللَّ فاملراد أَّللَّ

 .(1) ((الفعل الذي هو مسمى املصدر
وقد أوضح اإلمام ابن القيم العالقة بني فعل العبد وفعل الرب، واملعىن املراد 

إحداث هللا  من إضافة الفعل إىل هللا، ومن إضافته إىل العبد، فقال رمحه هللا: ))
فجعل العبد   ،صلة عنه قائمة مبحلها وهو العبدسبحانه هلا مبعىن أنه خلقها منف

وإحداث العبد هلا مبعىن أهنا قامت    ،هلا مبا أحدث فيه من القدرة واملشيئة  فاعالً 
وقدرته إبرادته  وحدثت  جهة    ، به  ولكن  لآلخر  مستلزم  اإلحداثني  من  وكل 

فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له قائم ابملخلوق    ،اإلضافة خمتلفة
وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به يعود إليه حكمه ويشتق    ،مفعول له ال فعل

 .( 2) ((له منه امسه
  ذلك   فمن  فاعليها،  إىل  األفعال  إضافة   على  املتكاثرة  النصوص  دلت  وقد

 ىي ني ُّٱ  :وقال  [  127األنعام:  ]  َّ زث رث يت ىت نت مت ُّٱٱتعاىل:  قوله

 ّٰ  ِّ  ُّٱ، وقال سبحانه:  [24النور: ] َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

  تعاىل   يقول))  :ه(300)ت  هللا   رمحه  الطربي   قال  ،  [24الواقعة:  ]  َّ مئ  زئ رئ
  طاعتهم   من  وعوضاً   الدنيا،  يف  يعملوهنا  كانوا  اليت  أبعماهلم  هللا  من  هلم  ثواابً   ذكره:

 
 . (149-3/146منهاج السنة النبوية )( 1)

 .(176شفاء العليل )ص( 2)
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 .(1)((إايه
 ويرجح،  خيتار  هبا  وإرادة  مشيئة  لإلنسان  أن  إىل  النصوص  أشارت  وكذلك

 خكُّٱ، وقال جل شأنه:  [2٩الكهف:  ]  َّمبنب زب رب يئ ىئ نئُّٱ  تعاىل:   قال

: ه(  728)ت    ، قال شيخ اإلسالم رمحه هللا[37المدثر:  ]  َّ هل مل خل حل جل مك لك
أن  )) احلقيقةاعلم  على  فاعل  وقوٌة   ،العبد  إرادٌة جازمٌة  وله  اثبتٌة  مشيئٌة  وله 

 خف حف ُّٱوقد نطق القرآن إبثبات مشيئة العباد يف غري ما آيٍة كقوله:    ،صاحلةٌ 

 ِّ ُُّّٱ،  [2٩  –  28التكوير:  ]  َّهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

 ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ،  [ 2٩اإلنسان:  ]  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ

عامة ،  [5٦  –  55المدثر:  ]  َّ نث مث زث رث يت يف  فعله  إبثبات  ونطق 
 .(2) ((َّٱيكفرونُّ َّٱيؤمنونُّ َّٱيفعلونُّ َّٱيعملونُّآايت القرآن:  

  من   وكسبٌ   اَّللَّ   خلق  هي))  العباد  هبا  يقوم  اليت  األفعال  أن  سبق   مما  فتقرر
  هللا  رمحه  اإلسالم  شيخ  يقول  األمرين   بني  التالزم  وجه  ولتوضيح   ،(3)((العباد
  وعند   تعاىل،  اَّللَّ   من  مبرجحٍ   إال  فعله  حيصل  ال  العبد  كان  وإذا))  :ه(   728  )ت

  حتدث  اليت   احلوادث  كسائر   فعله  كان  الفعل  وجود  جيب   املرجح  ذلك  وجود
  الرب   كون  معىن  هذاو   ،عندها  احلادث  وجود  جيب  ىلتعا  اَّللَّ   خيلقها  أبسبابٍ 

  القدرة   بدالع  يف  خيلق  تعاىل  اَّللَّ   أن  :ذلك  ومعىن  العبد،  لفعل  خالقاً   وتعاىل  تبارك
  اتم    سببٌ   هذا  ألن  الفعل؛  وجود  جيب  وجودمها  وعند  اجلازمة،  واإلرادة   التامة

 
 . (23/107جامع البيان )  (1)
 . (8/393)  الفتاوى جمموع( 2)

 .(437العقيدة الطحاوية مع شرحها البن أيب العز احلنفي )ص( 3)
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  .(1)((املسبب وجود وجب التام السبب وجد فإذا للفعل،
 جيتيب  هأن  تعاىل   هللا  حكمة   مقتضيات  من  أن  بيان  الشأن  هبذا  يتعلق  ومما

  على   واإلقبالِ   هللا،  إىل  اِبإلًنبة  اهلداية،  أبسباب  جاء  من  عباده  من  ويصطفي
 وهذا  ؛هدى  هللا  زاده  اهتداءً   زاد  وكلَّما  ،يهديه  هللا   فإن  اهتدى  فمن  احلق؛

الرعد:  ]  َّ من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱ  تعاىل:  قال   ،الَعْدل  ُمقَتَضى

 . [17محمد: ]  َّ خك حك جك مق حق مف خف ُّٱوقال تعاىل:  ،[27
، إذا جاُؤوا أبسباِب ذلك  وخيذهلم  نيالظامل   كما أن حكمته تقتضي أنه يضل

 حط مض ُّٱ، وقال:  [27إبراهيم:  ]  َّ زبمب رب يئ ُّٱٱمن أفعاهلم؛ قال تعاىل:

والضالل ،  [5الصف:  ]  َّ حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ فاالهتداء 
  .ألعماهلم هي أفعال العباد، وأما اهلداية واإلضالل فهي من الرب جزاًء 

 

  

 
 . (3/269منهاج السنة النبوية ) (1)
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 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

 واجلماعة. السنة أهل   عند واخلذالن  التوفيق مفهوم األول: املبحث 
  وفعل   االهتداء،  على  قدر  هبا  إعانة  مبزيد  املؤمن  عبده    هللا   اختص  قد

 القيام   على  قادراً   كان  ملا  املنة  وتلك  الفضل  ذلك  ولوال  والقرابت،  الطاعات
  أن   على  متفقون   فإهنم))   :ه(  728  )ت  هللا  رمحه  اإلسالم  شيخ  قال  بذلك،

  على  أعانه  وأنه  ،الكافر  دون   هبا  خصه  دينية  نعمة  املؤمن  املطيع  عبده  على  هلل
 نت مت زت رت يب ىب ُّٱ  :تعاىل  قال  كما  ،الكافر  هبا  يعن  مل  إعانة  الطاعة

  فبني   ،[ 7الحجرات:  ]  َّيق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت
  والتزيني   التحبيب  هذا  :تقول  فالقدرية  ،قلوهبم  يف  وزينه   اإلميان  إليهم  حبب  أنه

 أن  تقتضي  واآلية  ،احلق  دالئل  وإظهار  البيان  مبعىن  هو  أو  ،اخللق  كل  يف  عام
 .راشدين  ليسوا  والكفار  َّيق ىق يف ىفُّٱ  :قال  وهلذا  ابملؤمنني  خاص  هذا

 من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  تعاىل:  وقال 

 يف  كثري  هذا   ومثل  ...[ 125األنعام:  ]  َّ جيحي يه ىه مه جه ين ىن
 واإلميان   ابهلدى   املؤمنني  عباده   اختصاصه  وتعاىل  سبحانه  يبني  ،والسنة  الكتاب
 . (1) ((الصاحل والعمل
  ما   مجلة))  فقال:  (ه324  )ت  األشعري  احلسن  أبو  اإلمام  املعىن  هذا  وقرر

 عند  من  جاء  وما  ورسله  وكتبه  ومالئكته  ابهلل  اإلقرار  والسنة  احلديث  أهل  عليه
  ابملؤمنني  ولطف ،الكافرين وخذل لطاعته املؤمنني  وفق سبحانه هللا وأن ...هللا

  ولو   ،هداهم  وال  أصلحهم  وال  ابلكافرين   يلطف  ومل  وهداهم   وأصلحهم  هلم   ونظر 
 أن  يقدر  سبحانه  هللا  وأن   مهتدين،  لكانوا   هداهم   ولو   صاحلني   لكانوا  أصلحهم 

 
 .(45-3/43منهاج السنة النبوية )( 1)
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  يصلح   ال   أن  أراد  ولكنه  مؤمنني  يكونوا  حىت  هبم  ويلطف  الكافرين  يصلح
  علم   كما  كافرين  يكونوا  أن  أراد  ولكنه  مؤمنني  يكونوا  حىت  هبم  ويلطف  نالكافري
 .(1)((قلوهبم  على   وطبع وأضلهم وخذهلم

  وأما   حكمته،  اقتضتها  اليت  أفعاله  من   هو   لعبده  وإعانته   تعاىل  هللا   وتوفيق 
  وإن   فعل  أحب  إن  ابختياره،  وواقعة  املكلف  أفعال  فمن   وعدمها  الطاعة  نفس
  وذلك   عباده،  من  شاء  من  على  منه  تفضل  حمض  التوفيق   كوذل  يفعل،   مل  أحب

  وهللا))  :ه(  728  )ت  هللا   رمحه  اإلسالم  شيخ   قال  سبحانه،  ه عدل  ينايف   ال
  إىل  حمسن  فهو  ،يضرهم  عما  وهناهم  ينفعهم   مبا  أمرهم  إمنا  ،العباد  عن   غين  تعاىل
 أمر  صاحلاً   عاملاً   أن  قدر  ولو  ،الطاعة  على  إبعانتهم  هلم  حمسن  هلم  ابألمر  عباده
  ،آخرين  يعن   ومل  به  أمرهم  ما  فعل  على  الناس   بعض  أعان  مث   ينفعهم  مبا  الناس
  قدر   وإذا  ،إليه  حيسن  مل  ملن  ظاملاً   يكن  ومل  اتماً   إحساًنً   هؤالء  إىل  حمسناً   لكان

  على   حمموداً   أيضا  لكان  وحكمته  عدله  يقتضيها  اليت  عقوبةال  املذنب  عاقب  أنه
 . الرامحني وأرحم احلاكمني أحكم حكمة من هذا وأين وهذا هذا
  قد   كان  املأمور  فعل  على   أعاهنم  فإن  ، ابخلري  وتعريف  وتعليم   إرشاد  هلم  مرهأف
 حىت  وخذله  يعنه  مل  وإن  ،وهذا  هذا  على  مشكور  وهو  ،املأمور  على   النعمة  أمت

 .(2)((أخرى حكمة  ذلك يف له كان  لذنبا فعل
 اهلداية،   على  يدهلم  فلم   والعصاة  الكفار  خذل  قد  تعاىل  هللا   فإن  املقابل   ويف

  هللا   رمحه  اإلسالم  شيخ  قال  وعصياهنم،  كفرهم  على  هلم  جزاءً   عليها،  يعنهم  ومل
 

 . (292-291مقاالت اإلسالميني )ص( 1)

 . (3/38منهاج السنة ) ( 2)
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ومن تدبر القرآن: تبني له أن عامة ما يذكره اَّللَّ يف خلق  ))  :ه(  728  )ت
 جم يل ىل مل خل ُّٱكقوله تعاىل:    ،الكفر واملعاصي جيعله جزاًء لذلك العمل

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم

 ُّٱ:  قال تعاىل  ،[125األنعام:  ]   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي

 مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ  :وقال تعاىل،  [  5الصف:  ]  َّمعجغ جع مظ حط مض

عاقبهم هبا    أعماالً وهذا وأمثاله بذلوا فيه  ،  [1٠  –  8الليل:  ]  َّ ىل مل خل جض
مأمورٍ  وترك  حمظوٍر  فعل  إمن  ،على  األمور  فيهم  وتلك  وخلقت  منهم  ا كانت 
له ما خلقوا  يفعلوا  مل  وِإرادةٍ   ،لكوهنم  بد هلم من حركٍة  يتحركوا   ،وال  مل  فلما 

 .(1)((من اَّللَّ  ابحلسنات ُحر ُِكوا ابلسيئات عدالً 
  مرتددون  وهم  ،وخمذول برتك التثبيتفاخللق كلهم قسمان: موفٌق ابلتثبيت،  

  هللا   رمحه  القيم  ابن   يقول  ذلك  ويف  احلالني،  بني  ومتقلبون   الطريقني،   بني
  إىل   هللا  يكلك  ال  أن  هو  التوفيق  أن  ابهلل   العارفون  أمجع   وقد))  :ه(   751)ت

  بني   متقلبون  فالعبيد  ،نفسك   وبني   بينك   خيلى  أن  هو   اخلذالن  وأن  ،نفسك
 فيطيعه  ،وهذا   هذا  من  نصيبه   ينال  الواحدة  الساعة  يف   العبد  بل  ،وخذالنه  توفيقه

  عنه  ويغفل  ويسخطه  وخيالفه   يعصيه  مث   ،له  بتوفيقه  ويشكره  ويذكره  ويرضيه
 خذله  وإن  ،ورمحته  فبفضله  وفقه  فإن  وخذالنه  توفيقه  بني  دائر  فهو  ،له  خبذالنه
 العبد   مينع  ومل  ،وأكمله  محد  أمت  له  وهذا  هذا  على  موداحمل  وهو   ،وحكمته  فبعدله

 وأين  يضعه  حيث  أعلم  وهو  وعطائه  فضله  جمرد  هو  ما  منعه  وإمنا  ،له  هو  شيئاً 
 .جيعله

 
 . (14/335جمموع الفتاوى )( 1)
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 إىل  وحاجته  ضرورته  شدة  علم   ،حقه  وأعطاه  املشهد  هذا  العبد  شهد  فمىت
  لو   تعاىل  بيده   وتوحيده  إميانه   وأن  ،عني  وطرفة  ةحلظ  وكل  نفس  كل   يف  التوفيق

 وأن  ،األرض  على  إميانه  مساء  وخلرت  يدهحتو   عرش  لَّ لثُ   عني  طرفة  عنه  ختلى
 قلبه  فهجريى  ،إبذنه  إال  األرض  على  تقع  أن  السماء  ميسك  من  هو   له  املمسك

  القلوب   مصرف  اي  ،دينك  على  قليب  ثبت  القلوب  مقلب  اي  : لسانه  ودأب
 ،واألرض  السموات  بديع  اي   قيوم  اي  حي   اي  :ودعواه  ،طاعتك  إىل  قليب  صرف

 وال  كله  شأين  يل  أصلح  أستغيث  برمحتك  ،أنت  إال  إله  ال  واإلكرام  اجلالل  ذا  اي
 .خلقك من أحد إىل وال عني طرفة نفسي إىل تكلين

 فيسأله  ،وخلقه  ربوبيته  يشهد  كما  وخذالنه  هللا  توفيق   يشهد  املشهد  هذا  ففي
  بني   نفسه  ويلقي  ،امللهوف  عياذ  خذالنه  من   به  ويعوذ  ،املضطر  مسألة  توفيقه
 ، مستكيناً   ذليالً   خاضعاً   يديه  بني  الرأس  ًنكس  ،له   مستسلماً   ببابه  طرحياً   يديه

 .(1) ((ونشوراً  حياةً  وال مواتً  وال  نفعاً  وال ضراً  لنفسه   ميلك ال
  

 
 . (1/415مدارج السالكني )( 1)
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 .للعبد تعاىل هللا توفيق على  الدالة  النصوص الثاين: املبحث 

  من  يشاء  من   يوفق  سبحانه  هللا  أن  على  والسنة  الكتاب  من  النصوص  دلت
  يف  وجناحهم  صالحهم  فيه  ما  على  ويدهلم   ويرشدهم  واهلداية،  لإلميان   عباده
  ذلك:  فمن  أوجه،  عدة  على  النصوص،  تلك  داللة  تنوعت  وقد  ، واآلخرة  الدنيا

 حم جم هل خلمل حل جل مك ُّٱ  تعاىل:  قال  وحده،  هللا  بيد  التوفيق  أن  بيان -

  وما   يقول:))  :ه(  310  )ت  هللا  رمحه  جرير  ابن   قال  ،[  88هود:  ]  َّ مم خم
  املعني   هو   فإنه  ابهلل،  إال  أمركم  وإصالح  إصالحكم  حماوليت  يف  احلق   إصابيت

  هللا  إىل  يقول:  َّ جم هلُّٱ  فيه  احلق   أصب  مل  عليه  يعين    إال  ذلك،  على
  رمحه   القيم  ابن  وقال.(1) ((أموري  يف   اعتمادي   وعليه  ثقيت،  فإنه  أمري،  أفوض

 سخطه   وأسباب  وعال[   ]جل  غضبه  من  عاصم  ))ال  :ه(  751  )ت  هللا
  بتوفيقه،   إال  مرضاته  إىل  وصول  وال  مبعونته،  إاَل   طاعته  إىل  سبيل  وال  هو،  إال

 فال  بيديه  مجيعها  التوفيق  وأزمة  إليه،  ومصادرها  منه،  كلها  األمور   فموارد
  : نبياءاأل  خطيب  شعيبٌ   قال  كما  ليه،ع   إال  متكل  وال  به،  إال  للعباد   مستعان

 .(2)(( َّ مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك ُّٱ
 مي  زي  ري ٰى ُّٱ  تعاىل:  قال  وحده،  تعاىل  منه  اهلداية  أن  بيان  منها:و  -

البقرة:  ]  َّ حت جت هب  مب خب حب جب  هئ خئمئ حئ جئ يي  ىي ني

وقوله:[213 البقرة:  ]  َّمتنت زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱٱ، 

 زن رن اممم يل ىل مل  يك  ىك  مك  لك اك  يق  ُّٱ  وقوله:  ،[272

 
 . (15/454جامع البيان ) ( 1)

 . (1/414مدارج السالكني )( 2)
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

 :ه(  310  )ت  هللا  رمحه  جرير  ابن  قال  ،[  5٦القصص:  ]  َّ نن من 
  َّىك مك  لك  اك  ُّٱ  حممد  اي  َّيق ُّٱ  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  لنبيه  ذكره  تعاىل  يقول))

 به  لإلميان  بتوفيقه  خلقه،  من  يهديه  أن  َّاممم يل ىل مل يكُّٱ  هدايته
 هللا   ولكن   منك،  لقرابته  أحببته  من  هتدي  ال  إنك  معناه:  قيل  ولو  ،وبرسوله
 728  )ت  هللا   رمحه  اإلسالم  شيخ  وقال  ،(1) ((مذهباً   كان  يشاء،  من   يهدي

  الكتاب  ويُعلِ مهم   ويزكِ يهم  آايته  عليهم  ويتلو   هللا  إىل  يدعو  فالرسول))  :ه(
 أن  قدرته  يف  وليس  هلم،  ويُبنيِ    يدعوهم  أنه  مبعىن  يهديهم  وهو  واحلكمة،

  قال  هللا،  إال    عليه  يَقِدرُ   ال  ذلك  بل  أحد،  قلب  يف  الضاللة  وال  اهلدى  جيعل
 مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ  تعاىل:  وقال  ،َّ ىك مك  لك  اك  يق  ُّٱ  تعاىل:

 .(2) ((يهَدى ال هللا يضله  من :أي  ،[37النحل: ] َّ مننن زن رن
 مي خي ُّٱ  :تعاىل  قال  اهلداية،  تعاىل  هللا  سؤال  إىل  العباد  إرشاد  منها:و  -

  هللا  يسألون   أهنم  العلم  يف  الراسخني  عن  وإخباره  ،[  ٦الفاتحة:  ]  َّ يي ىي 
 خف حف جف مغ جغ مع  جع ُّٱ  بقوله:  الزيغ  وعدم  اهلداية  على   الثبات   تعاىل

  )ت  هللا  رمحه  البغوي  قال،  [8آل عمران:  ]  َّ حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف
  ويقول   َأْي:   َّٱَّ  خف حف جف مغ جغ مع  جع ُّٱ  تَ َعاىَل:  قَ ْولُهُ ))  :ه(  516

 كما  واهلدى  احلق  عن  متلها   أي:ال  َّمغ  جغ مع  جع ُّٱ  العلم:  يف  الراسخون
  وفقتنا   َّ خف حف جفُّٱ  وأضلوا،  فضل وا  زيغ  قلوهبم  يف  الذين  قلوب  أزغت

 
 . (19/598جامع البيان ) ( 1)

 . (2/75جامع املسائل ) ( 2)
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 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

 عوفٍ   بن  الرمحنِ   عبد   وعن  .(1) ((كتابك   من  واملتشابه  ابحملكم  واإلميان   لدينك
  صالته   يفتتح  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا   نيب  كان  شيءٍ   أبي   املؤمنني:  أم  عائشة  سألت  قال
  ربَّ   اللهمَّ ››  صالَته:  افتتح  الليلِ   من  قام  إذا  كان  قالت:  الليِل؟  من  قام  إذا

 الغيب  عامل  واألرض،  السماوات  فاطر  وإسرافيل،  وميكائيل  جربائيلَ 
  اختلف  ملا  اهدين  خيتلفون،  فيه  انواك  فيما  عبادك  بني   حتكم  أنت  والشهادة،

 .(2) مستقيٍم‹‹ صراطٍ  إىل تشاء  من هتدي  إنك إبذنك   احلق من فيه
  قال   إليه،  واجتبائهم  هخلق  بعض  اصطفائه  عن  شأنه  جل  إخباره   منها:و  -

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ  ىييي مي خي  حي جي  يه ىه ُّٱ  تعاىل:

  قال   ،[  32فاطر:  ]  َّ رب  يئ ىئ نئ  مئ  رئزئ ّٰ  ِّ ُّ  َّ 
 تعاىل  هللا  اصطفاه  فكلهم))  :(ه1376  )ت  هللا  رمحه  السعدي  الشيخ
 قسط   منهم  فلكل  أحواهلم،  ومتيزت  مراتبهم  تفاوتت  وإن  الكتاب،  هذا  لوراثة

 اإلميان،  وعلوم  اإلميان،  أصل  من  معه  ما  فإن   لنفسه،   الظامل   حىت   وراثته  من
 علمه  وراثة  :كتابال  بوراثة  املراد  ألن   الكتاب،  وراثة  من  اإلميان،  وأعمال
 .معانيه واستخراج ألفاظه ودراسة  وعمله

  ما   بل  بعمله،  يغرت  لئال   اخلريات   إىل  السابق  إىل   راجعٱَّرئزئ ّٰ ُّٱ  وقوله
  هللا   بشكر  يشتغل  أن  له   فينبغي  ومعونته،  تعاىل   هللا  بتوفيق   إال  اخلريات  إىل  سبق
  الكتاب   وراثة  أي:ٱَّ رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱ  عليه   به  أنعم  ما   على  تعاىل

 
 . (1/413معامل التنزيل )( 1)

رقم    1/534أخرجه مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب الدعاء يف صالة الليل وقيامه  (  2)
 .( 770احلديث )
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

  ابلنسبة   النعم  مجيع  الذي  الكبري،  الفضل  هو  عباده  من   تعاىل  اصطفى  ملن  اجلليل 
  هذا   وراثة  الفضل،  وأكرب   اإلطالق،  على  النعم  فأجل   كالعدم،   إليه،

  .(1)((الكتاب
  قال  ،[  13الشورى: ] َّ زي ري  ٰى ين  ىن  نن من  زن  رن مم  ُّٱ تعاىل:  وقال

  من  يشاء  من  إليه  يصطفي  هللا  يقول:))  :ه(  310  )ت  هللا  رمحه  جرير  ابن
 774  )ت  هللا  رمحه  كثري   ابن  وقال  ، (2) ((أحب    من  وواليته  لنفسه،  وخيتار  خلقه،

  من  على  الضاللة  ويكتب  ،يستحقها  ملن  اهلداية  يقدر  الذي  هو  : أي))  :(ه
 (3)((الرشد طريق  على  آثرها

 ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ  تعاىل:  قال  آمنوا،  للذين  تعاىل  تثبيته  عن   اإلخبار  ومنها: -

 رمحه  السمعاين  قال  ،[  27إبراهيم:  ]  َّ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  القول   َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ  تعاىل:  قوله))  :ه(  489  )ت  هللا

  هو   ألنه  َّ ٌّ ٰى ُّٱ  وقال:  هللا،  إال  إله  ال  وهي   التوحيد   كلمة  الثابت:
 أنسٍ   عنف  الثبات،  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  وسؤال،  (4)((املؤمنني  قلوب   يف  لإلميان   ثبتامل

  َعَلى  قَ ْليب   ثَ بِ تْ   اْلُقُلوِب،  ُمَقلِ بَ   ايَ ››  يقول:  أن  يكثر  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  كان  قال:
 ختاف  فهل  به،  جئت   اومب  بك  آمنا  هللا،  رسول  اي  فقلنا  قال:   ‹‹،ِديِنكَ 
  َوَجلَّ   َعزَّ   هللاِ   َأَصاِبعِ   ِمنْ   ُأْصبُ َعنْيِ   َبنْيَ   اْلُقُلوبَ   ِإنَّ   نَ َعْم،››  فقال:  قال:  علينا؟

 
 .(689الرمحن )صتيسري الكرمي ( 1)
 . (21/514جامع البيان ) ( 2)
 . (7/178تفسري القرآن العظيم )( 3)

 . (3/15تفسري السمعاين )( 4)
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 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

 .(1) ‹‹يُ َقلِ بُ َها
  من   وإخراجهم   واليقني،  اإلميان  بنور  العباد   قلوب   تنوير  عن  اإلخبار  منها: و  -

  َّ خيمي حي  جي يه  ىه مه جه  ين ىن  ُّٱ  تعاىل:  قال  النور،  إىل   الظلمات

 الطربي   قال  ،[35النور:  ]  َّ حكخك جك مق حق مف ُّ  تعاىل:  وقال  ،[  52الشورى:  ]
  وهو   نوره،  التباع  هللا   يوفق  ذكره:  تعاىل  يقول))   :ه(  310  )ت  هللا  رمحه
 يل  ىل  مل خل ُّٱ  تعاىل:  وقال  ،(2) ((عباده  من   يشاء  من  القرآن،  هذا

 310)ت   هللا   رمحه  الطربي   قال،  [ 257البقرة:  ]  َّ ىميم مم خم  حم  جم 
  وظهريهم،  نصريهم  َّيل  ىل مل خلُّٱ  بقوله:  ذكره  تعاىل  يعين))  :ه(

  خيرجهم   بذلك:  يعين  َّ ىميم مم  خم  حم  جم ُّٱ  وتوفيقه  بعونه  يتوالهم 
  ويل  أنه  عباده  ذكره  تعاىل  فأخرب  ...اإلميان  نور   إىل  الكفر  ظلمات  من

  وهاديهم   وحججه،  وشرائعه  وسبله  اإلميان  حقيقة  ومبصرهم  املؤمنني،
  وظلم   الكفر،  دواعي  عنهم  بكشفه  الشكوك،  عنهم  املزيلة  ألدلته  فموفقهم

 .(3)((القلوب أبصار سواتر
  

 
رقم احلديث   4/26أخرجه الرتمذي، أبواب القدر، ابب ما جاء أن القلوب بني أصبعي الرمحن  (  1)

 (. 7987وصححه األلباين يف صحيح اجلامع رقم احلديث ) ( وحسنه، 2140)

 . (19/188مع البيان ) جا( 2)

 . (5/425املرجع السابق )  (3)
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

 للعبد.  تعاىل  هللا خذالن   على  الدالة النصوص  الثالث: املبحث 
  فهو   فضاًل،  عباده  من  شاء  من  يوفق  كما  أنه  اخلبري  احلكيم  حكمة  اقتضت

  النصوص   وردت   وقد  أحداً،   ربك   يظلم  وال  عداًل،  منهم   شاء  من  خيذل  تعاىل
  ذلك: فمن داللتها، وتنوعت  أيضاً، بذلك

 رث  يت ىت نت ُّٱ  تعاىل:  قال  يشاء،  من  خيذل  هللا  أن  على  اآلايت  داللة -

قال ابن جرير   ،[1٦٠آل عمران:  ]  َّ اك يق ىق  يف  ىف  ىثيث نث مث زث
يعين: إن خيذلكم ربكم خبالفكم أمره وترككم طاعته : ))ه(  310)ت    رمحه هللا

أنفسكم   إىل  فيكلكم  رسوله،  يقول:   َّىثيث نث مث زث رث يت ُّٱوطاعة 
من بعد خذالن هللا إايكم إن   اً فأيسوا من نصرة الناس، فإنكم ال جتدون ًنصر 

اإلسراء:  ]  َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ، وقال تعاىل:  (1)((خذلكم

يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد : ))ه(  310)ت    رمحه هللا، قال ابن جرير  [22
يف ألوهته وعبادته، ولكن أخلص له   : ال جتعل اي حممد مع هللا شريكاً ملسو هيلع هللا ىلص

العبادة، وأفرد له األلوهة، فإنه ال إله غريه، فإنك إن جتعل معه إهلا غريه، 
على ما ضيعت من    : يقول: تصري ملوماً َّ ىك مك ُّٱوتعبد معه سواه،  

قد أسلمك ربك ملن بغاك    َّ مل يكُّٱ  ...شكر هللا على ما أنعم به عليك
ًنصر أوليائه مل يكن لك من دونه ويل     ، وإذا أسلمك ربك الذي هوسوءاً 

 .(2)((ينصرك ويدفع عنك
ومنها: بيان أن هللا ال يهدي من ال يستحق اهلداية، ممن أعرض عن  -

 نت  مت زت رت يب ىب نبُّٱاحلق وتكرب عنه، قال تعاىل:  

 
 . (7/347جامع البيان ) ( 1)
 . (17/412)  ( املرجع السابق2)
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 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

 يق  ىق  يف ىف  يث نثىث مث زث رث يت ىت 
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ  وقال تعاىل:  ،[  8٦آل عمران:  ]  َّ اك
)    قال ابن جرير رمحه هللا   ،[  37النحل:  ]  َّ زي ري ٰى ين ىن مننن زن

إن حترص اي حممد على هداهم، فإن من أضله هللا  : )) ه(   310ت  
فال هادي له، فال جتهد نفسك يف أمره، وبلغه ما أرسلت به لتتم عليه 

تعاىل(1)((احلجة  وقال  [ 2٦4البقرة:  ]  َّ مه جه هن من خن حنُّٱ  :، 

 كثرية.يف آايت  [ 258البقرة: ] َّ رن مم  ام يل ىل  ملُّٱ

 رن  مم  ام ُّٱومنها: إخباره تعاىل أنه يضل من يشاء، قال تعاىل:   -
 ُّٱ، وقال:  [2٦البقرة:  ]  َّ ني  مي  زي ري ٰى ين ننىن من زن

 ُّٱوقال سبحانه:    [27الرعد:  ]  َّ من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل

  ، قال ابن كثري[  2٩الروم:  ]  َّ حت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ  حئ
 .(2)(( هللا إضالهلمأي: فال أحد يهديهم إذا كتب  : ))ه(  774) ت 

قال    ،إخباره عن صرف بعض اخللق عن آايته واالسرتشاد هبا  :ومنها -
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱتعاىل:  
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
األعراف:  ]  َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك

سأصرفهم عن   :يعين: ))ه(  516)ت    قال البغوي رمحه هللا،  [  14٦
داية لعنادهم للحق كقوله:  عوقبوا حبرمان اهل،  والتصديق هبا    يتآاي  لقبو 

 
 . (17/202الرجع السابق )( 1)
 . (6/282تفسري القرآن العظيم )( 2)



 

 
283 

 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

 .(1) (([5الصف: ]  َّمعجغ جع مظ حط مضُّ
على قلوب الكافرين، وأنه جعل عن الطبع واخلتم    ومنها: إخباره -

قلوهبم،  يف  التكذيب  سلك  وأنه  وقراً،  آذاهنم  ويف  أكنه  قلوهبم  على 
 جه  ين  ىن  من خن  ُّٱقال تعاىل:    وغشاها الران فال ينفذ إليها احلق،

قال    ،[7البقرة:  ]  َّ ٰذ يي ىي مي حيخي  جي يه مهىه
أي: طبع اَّللَّ على قلوهبم فال تعي : ))ه(  516)ت    البغوي رمحه هللا

تفهمه  اً خري  فال   َّمهىه جه ُّٱ...  وال  مسعهم  موضع  على  أي: 
به ينتفعون  وال  احلق  ابتداء    َّحيخي جي يه ُّٱ  ...يسمعون  هذا 

 .(2) ((فال يرون احلق ، غشاوٌة أي: غطاٌء كالمٍ 
  َّ حف  جف مغ  جغ  مع  جع مظ  مضحط خض  حضُّٱ:  تعاىل  وقال

اإلسراء: ]   َّ خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱوقال:    ،[88البقرة:  ]

جعل مما    سبحانه  : ))وهللاه(  728  )ت  ، قال شيخ اإلسالم رمحه هللا [4٦
 جن  ُّٱيعاقب به الناس على الذنوب سلب اهلدى والعلم النافع كقوله:  

 مظ مضحط خض حضُّٱوقال:  ،  [155النساء:  ]  َّ ىه مه  جه ين ىن  خنمن حن
 حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱٱوقال:  َّجغ  مع  جع 
 .(3) (([ 11٠ – 1٠٩األنعام: ]  َّجه هن من خن حن جن مم خم

 
  

 
 . (2/234معامل التنزيل )( 1)
  .(1/86معامل التنزيل )( 2)
 . (14/152جمموع الفتاوى )( 3)
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 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

 املبحث الرابع: أسباب التوفيق.
من عبادة، وهم الذين أتوا   اصطفاهإن التوفيق منَّة من هللا تعاىل على من  

تعاىل:   قال  هبم،  التوفيق، وحتققت   جم يل ىل مل خل ُّٱأبسباب 

ابن  ،  [53األنعام:  ]  َّ جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم قال 
وفضله إال يف موضعه   رهفهو سبحانه ال يضع ب: ))ه(   517  )ت  القيم رمحه هللا

  ، ولو بسط اَّللَّ الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا   ،حكمته  هووقته بقدر ما تقتضي
  له عليها وحمبًة له واعرتافاً   وشكراً   ،لنعمة اإلميان  وقبوالً   اً ولو علم يف الكفار خري 

  َّجنحن يم ىم مم خم حمُّٱوهلذا ملا قالوا للمؤمنني    ،داهم إىل اإلميانهبا هل

ابن تيمية    ممسعت شيخ اإلسال،  َّ جه ين ىن من خنُّٱأجاهبم بقوله:  
يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة اإلميان، ويشكرون اَّللَّ   -قدس اَّللَّ روحه    -

 .(1) ((عليها
 وتلك األسباب كثرية متعددة، ومن أبرزها: 

تعاىل:أواًل:   فيه، قال   مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ  طلب احلق والرغبة 

 حب جب ُّٱ، وقال تعاىل:  [27الرعد:  ]  َّ من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل

و [23األنفال:  ]  َّ مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب عن  ، 
لٌس يف املسجد والناس معه ابينما هو ج  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول اَّللَّ  الليثي  واقٍد  يبأ

وذهب واحٌد، قال: فوقفا   ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ    لإذ أقبل ثالثة نفٍر، فأقبل اثنان إىل رسو 
، فأما أحدمها فرأى فرجًة يف احللقة فجلس فيها، وأما ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَّ    ل على رسو 

  ملسو هيلع هللا ىلص   رسول اَّللَّ   غ، فلما فر اً بذاه   فأدبر اآلخر فجلس خلفهم، وأما الثالث  
 

 . (2/450السالكني )مدارج ( 1)
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 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

ُ، قَاَل: »َأاَل ُأْخربُُكْم َعِن الن ََّفِر الثَّالَثَِة؟ أَمَّا َأَحُدُهْم فََأَوى ِإىَل اَّللَِّ فَ  آَواُه اَّللَّ
 ُ اَّللَّ فََأْعَرَض  فََأْعَرَض  اآلَخُر  َوأَمَّا  ِمْنُه،   ُ اَّللَّ فَاْسَتْحَيا  فَاْسَتْحَيا  اآلَخُر  َوأَمَّا 

جلأ   ‹‹أََوى ِإىَل اَّللَِّ ››  :ومعىنرمحه هللا: ))  عبد الرب، قال احلافظ ابن  (1) َعْنُه«
أو على احلذف اَّللَّ   : ومعىن  ملسو هيلع هللا ىلص،اَّللَّ  انضم إىل جملس رسول    :أي  ،إىل 

 :قوله...  جازاه بنظري فعله أبن ضمه إىل رمحته ورضوانه  :أي  ‹‹فآواه اَّللَّ ››
ُ َعْنهُ ››   وهو حمموٌل على من ذهب معرضاً  ،سخط عليه :أي ‹‹فََأْعَرَض اَّللَّ

 .(2)((ال لعذر
فهذا الذي جاء طالباً اخلري واهلداية، وفقه هللا أبن ضمه إىل جمالس اخلري، 
خبالف اآلخر فبسبب إعراضه عامله هللا ابحلرمان، ومل يوفقه للجلوس مع النيب 

 .(3) ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه األخيار
 يل ىل مل خل ُّٱقال سبحانه:    به،  وعدم الكفر  اإلميان ابهلل تعاىل،  اثنياً:

وقال  [82األنعام:  ]  َّحن جن يم ىم مم خم حم جم  ،  :مي ُّٱ 

 . [ ٩يونس: ]  ٍََّّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 ُّٱقبول احلق وشرح الصدر له، وعدم رده واالستكبار عنه، قال تعاىل:    اً:لثاث

شأنه: [ 125األنعام:  ]  َّ ممىم خم حم جم يل ىل مل خل وقال جل   ،
 ىه جهمه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 
( ، 66رقم احلديث )  1/64أخرجه البخاري، كتاب العلم، ابب من قعد حيث ينتهي به اجمللس  (  1)

رقم احلديث   1713/ 4ومسلم، كتاب السالم، ابب من أتى جملساً فوجد فرجة فجلس فيها  
(2176) . 

 . (1/157فتح الباري )( 2)

 . (5/534)شرح رايض الصاحلني البن عثيمني ( 3)
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 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

 . [22الزمر: ] َّ خي حي جي يه
فقد سؤال هللا تعاىل التوفيق واهلداية لصراط احلق، والتضرع إليه بذلك،    :رابعاً 

قوهلم املؤمنني  عن  تعاىل  ، [ ٦الفاتحة:  ]  َّ يي ىي  مي  خي ُّٱ  :حكى 
آل  ]  َّ حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع ُّٱوقوهلم:  

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ:   ل اخلليلوقا[،  8عمران:  

التوفيق  [ 35إبراهيم:  ]  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر هللا  يسأل  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  وكان   ،
أيب طالب  نعفواهلداية،   بن  النيب  علي  أن  يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص،  اللُهمَّ  ››كان 

يَ ْهِدي أِلَْحَسِنَها ِإال أَْنَت، اْصِرْف َعينِ  َسيِ ئَ َها   اْهِدين أِلَْحَسِن اأْلَْخالِق اَل 
، ملسو هيلع هللا ىلص، أن النيب  ابن عباسٍ   ن عو   ،(1)‹‹اَل َيْصِرُف َعينِ  َسيِ ئَ َها ِإال أَْنتَ 

، َواْنُصْرين َواَل تَ ْنُصْر َعَليَّ،  كان يقول يف دعائه: »َربِ  َأِعينِ  َواَل تُِعْن َعَليَّ
ِر اهْلَُدى يل  ، َواْهِدين َوَيسِ  ملسو هيلع هللا ىلص    ، وقال النيب(2)‹‹َواْمُكْر يل، َواَل مَتُْكْر َعَليَّ

ِعَباِدي ُكلُُّكْم َضال  ِإالَّ َمْن َهَديْ ُتُه، اَي  : ››أنه قال  فيما يرويه عن ربه تعاىل 
 .(3)‹‹فَاْستَ ْهُدوين َأْهدُِكمْ 

جماهدة النفس على طاعة هللا، والقيام أبداء الواجبات وترك احملرمات، خامساً:  
تعاىل:   َّ مئ خئ  حئ جئ  يي  نيىي مي زي ري  ٰىُّٱ  قال 

 
رقم    1/534أخرجه مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب الدعاء يف صالة الليل وقيامه    (1)

 (.771احلديث )

رقم احلديث   2/83أخرجه أبو داود، ابب تفريع أبواب الوتر، ابب ما يقول الرجل إذا أسلم  (  2)
ححه، وكذلك ( وص3551رقم احلديث )  5/443(، والرتمذي، يف أبواب الدعوات  1510)

 (. 738صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود رقم )

 (. 2577رقم احلديث ) 4/1994أخرجه مسلم، كتاب الرب والصلة، ابب حترمي الظلم،   (3)
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وقال:[٦٩العنكبوت:  ]   َّ جح  مج حج  مث  هت مت حتخت جت  هب  ُّٱ  ، 

 ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي جي يه ىه مه ُّٱسبحانه:    وقال،  [45البقرة:  ]

النساء:  ]  َّ ىئ  نئ مئ زئ  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

٦ – ٦٦8] . 
تعاىل:    سادساً: قال  وتدبراً،  وفهماً   ىب  نبُّٱالعناية بكتاب هللا حفظاً 

 يث ىث  نث  مث زث  رث  يت ىت  نت  مت  زت  رت يب

 مل  يك  ىك  مك لك  اك  يق  ىق  يف  ىف

وقال:  [  1٦  –  15المائدة:  ]  َّ يل  ىل  جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ، 

 . [ ٩اإلسراء: ] َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

يوسفاإلخالصسابعاً:   عن  تعاىل  قال   ،:  زب رب يئ ىئ ُّٱ 

و [ 24يوسف:  ]  َّ مت زت رت يب ىب مبنب وابن كثري، ،  ًنفع،  قرأ 
مبعىن: إن يوسف ، ))(1)الالم  بكسر  َّٱاملخِلصني ُّٱوأبو عمرو، وابن عامر  

 .(2)((من عبادًن الذين أخَلصوا توحيدًن وعبادتنا
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقال تعاىل:    ،الشكراثمناً:  

يوجب [53األنعام:  ]  َّ جه ين ىن من خن جنحن يم املنعم  فشكر   ،
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱالتوفيق للعبد، وزايدة اخلري والربكات، قال تعاىل:  

 . [ 7إبراهيم: ]  َِّّّٰ
  

 
 .2/295، النشر يف القراءات العشر 246املبسوط يف القراءات العشر ص:( 1)

 . (16/50جامع البيان ) ( 2)
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 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

 املبحث اخلامس: أسباب اخلذالن.  
فكذلك   أسباابً  للتوفيق  أن  وكما  اخلذالن،  يقابله  التوفيق  أن  املعلوم  من 

 للخذالن أسباابً تقابلها، فمن تلك األسباب: 
احلق،أواًل:   تعاىل:  اإلعراض عن   زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ  قال 

 َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

وقال:[5  –  4األنعام:  ]  جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱٱ، 

سبحانه:  [11٠األنعام:  ]   َّ خي حي جي ٰه مه وقال   زي ري ٰى ُّٱ، 

 خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 . [23 – 22األنفال: ] َّ مج حج مث هت مت
 مت  زت  رت يب ىب نب  ُّٱالعناد للحق بعد معرفته، قال تعاىل:    اثنياً:

 يق ىق يف ىف يث  نثىث مث  زث رث يت ىت  نت

 خن حن جن مم خم حم ُّٱ، وقال تعاىل:  [  8٦آل عمران:  ]  َّ اك

 ُّٱ، وقال جل وعال:  [11٠األنعام:  ]  َّ خي حي جي ٰه مه جه هن من

 نب مب زب رب  يئ ىئ  نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 . [115النساء: ] َّنت  مت  زت يبرت ىب

تعاىل:    اثلثاً: قال  به،  واإلشراك   اك  يق ىق يف ىف ُّٱالكفر ابهلل 

 زث  رث يت ىت ُّٱل:  وقا[  13٦النساء:  ]  َّ ام يل  ىل مل  يك  ىك  مك  لك 

  َّ مم ام  يل ىل  مل  يك  ىك  مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

ممتنعاً ال يصل    كان  ضرب تعاىل املثل خلذالن املشرك مبن ، و [11٦النساء:  ]
 مم خمُّٱ، فخر من السماء فتخطفته الشياطني، قال تعاىل:  إليه عدوه
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  ، [31الحج:  ]  َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
شبه اإلميان والتوحيد يف علوه  : ))ه(  517  )ت   قال ابن القيم رمحه هللا
وشبه اترك اإلميان والتوحيد ابلساقط من السماء   ...وسعته وشرفه ابلسماء

أسفل سافلني املرتاكمة  ،إىل  الشديد واآلالم  التضييق  والطري    ،من حيث 
هللا   يرسلها  اليت  ابلشياطني  ممزق  فقال كل  وميزقه  أعضاءه  خيطف  الذي 

تؤزه  عليه  وتعاىل  فكل    ،أزاً   سبحانه  هالكه،  مظان  إىل  وتقلقه  وتزعجه 
دينه وقلبه كما أن لكل طري مزعة من حلمه وأعضائه، شيطان له مزعة من 

هو هواه الذي حيمله القاء نفسه يف   والريح اليت هتوي به يف مكان سحيق
 . (1)((أسفل مكان وأبعده من السماء

 جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱقال تعاىل:    إتباع اهلوى والشيطان،  :رابعاً 

 جم  هل مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق  مف خف حف مغجف

، وقال  [  2٦ص:  ]  َّ مهٰه جه هن من خن حن جن ُّٱوقال:    ،[5٠القصص:  ]  َّ حم
 يئ  ىئ  نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ُّٱٱسبحانه عن الشيطان:

الفرقان:  ]  َّ مث هت مت خت حت ُّٱ، وقال:  [٦فاطر:  ]  َّ مب زب رب

2٩] . 
تعاىل:  خامساً:   قال   مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱالكرب ورد احلق، 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 َّ زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق

وقال  [ 14٦األعراف:  ]  ،  :ىم  مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ 

 
 .( 139-1/138إعالم املوقعني )( 1)
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 . [ 14النمل: ]  َّ خن  حن  جن يم
 مل يك ىك مك ُّٱالوفاء ابلعهود واملواثيق، قال تعاىل:    مالكذب وعد  سادساً:

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 زي ري ُّٱ، وقال: [77 – 75التوبة: ] َّ جح مج حج مث هت مت خت حت
 . [3الزمر: ] َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 حس جس ُّٱهجر الكتاب العزيز وعدم تالوته واالهتداء به، قال تعاىل:    سابعاً:

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص مسحص خس

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل جه هن من خن حن جن مم خم

وقال[12٦  –  123طه:  ]   َّيم  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ:  ، 

 . [3٠الفرقان: ]  َّ مس خس
 مل  خل ُّٱالركون إىل الكفار واملنافقني وطاعتهم وحمبتهم، قال تعاىل:    اثمناً:

 جن يم  ىم مم  خم  حم  جم  يل  ىل

 مم خم  حم  جم يل  ىل  مل  خل ُّٱ، وقال:  [14٩آل عمران:  ]  َّ خن  حن 

المائدة: ]  َّ ٰذ  يي ىي  مي خي حي  جي  ىهيه مه  جه  ين ىن خنمن حن جن ىميم

51] . 
 مق  حق  مف خف حف  جف مغ جغ ُّٱفعل املعاصي واتباع الشهوات، قال تعاىل:    اتسعاً:

 حئ ُّٱ، وقال جل شأنه:  [  4٩المائدة:  ]  َّ مل  خل حل  جل  مك  لك  حكخك جك

 . [5٩مريم: ]  َّ هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ
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   املبحث السادس: احلكمة من التوفيق واخلذالن. 
 مب زب رب يئ ىئ ُّٱأفعال هللا تعاىل مبنية على العلم واحلكمة، قال تعاىل: 

فهو [  3٠اإلنسان:  ]  َّ ىت نت مت زت رت يب نبىب الكون  ، وكل شيء يف هذا 
مل يكن، قال ابن القيم رمحه    مل يشأوقدرته، ما شاء هللا كان وما    تهحتت مشيئ 

مبيناً مراد صاحب املنازل بقوله: ))أن تشهد يف هداية احلق   ه(  751)ت هللا
(( هللا:  رمحه  قال  العدل((،  إصابة  يف وإضالله  العدل  بشهود  رمحه هللا  يريد 
 :هدايته من هداه ويف إضالله من أضله أمرين

 .تفرده ابخللق واهلدى والضالل :أحدمها

وال مبحض    ،ابالتفاقوقوع ذلك منه على وجه احلكمة والعدل ال    :والثاين
بل حبكمة اقتضت   ،املشيئة اجملردة عن وضع األشياء مواضعها وتنزيلها منازهلا

فاهلل أعلم    ،هدى من علم أنه يزكو على اهلدى ويقبله ويشكره عليه ويثمر عنده
 جم يل ىل مل خل ُّٱ:  قال تعاىل  ،ومريااثً   حيث جيعل رساالته أصالً 

وهم  ،  [53األنعام:  ]  َّ جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم
الذين يعرفون قدر نعمته ابهلدى ويشكرونه عليها وحيبونه وحيمدونه على أن  

فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل واإلحسان يف هداية   ،جعلهم من أهله
ومل يطرد عن اببه ومل يبعد عن جنابه من يليق به    ،من هدى وإضالل من أضل 

وحكمته   ،بل طرد من ال يليق به إال الطرد واإلبعاد  ،التقريب واهلدى واإلكرام
 .(1)ومحده أتىب تقريبه وإكرامه وجعله من أهله وخاصته وأوليائه((

 
 .(147-1/146مدارج السالكني )( 1)



 

 
292 

 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
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أما األمر األول الذي ذكره رمحه هللا وهو تفرده تعاىل ابخللق والتدبري، فألن  
وذلك    -ومن ذلك أفعال العباد-هللا تعاىل ال خيرج شيء عن ملكه وتصرفه  

ما يطلب من العبد  وسلطانه، قال شيخ اإلسالم رمحه هللا: ))  تهمن كمال ربوبي 
كأن جيعله فاعال هلا مبا خيلقه   ، لهختيارية ال يفعلها إال إبعانة اَّللَّ من األفعال اال 

وعند وجود القدرة التامة    ،فيه من اإلرادة اجلازمة وخيلقه له من القدرة التامة
فمشيئة اَّللَّ وحده مستلزمٌة لكل ما يريده    ،واإلرادة اجلازمة جيب وجود املقدور

؛ بل ما  ئاً وما سواه ال تستلزم إرادته شي  ،يشأ مل يكن  فما شاء اَّللَّ كان وما مل
خارجٍة عن مقدوره إن مل يعنه الرب هبا مل حيصل مراده   أراده ال يكون إال أبمورٍ 

 .(1)((ونفس إرادته ال حتصل إال مبشيئة اَّللَّ تعاىل
فمراده رمحه هللا أن أما األمر الثاين وهو جراين ذلك على مقتضى احلكمة،  

ومن جاء    يوفق ويعان،من جاء أبسباب التوفيق فحكمته جل وعال تقتضى أن  
  ، بل يرتك هلواه وما تشتهيه نفسه،أال يوفقأبسباب اخلذالن فاحلكمة تقتضي  

تعاىل:    حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱقال 

اآلايت  [7  –   5الليل:  ]ٱَّ ىل مل خل جض مص خص فهذه  أن هللا ،  على  تدل 
  بتيسريه يعامل عباده مبقتضى حكمته؛ فيجازي من أحسن وعمل الصاحلات  

قال   ، ومن أتى خبالف ذلك من األعمال السيئة فإنه ييسر للعسرى،لليسرى
أي: نسهل    َّ مخ جخ محُّٱ: ))ه(1376ت  )  الشيخ السعدي رمحه هللا 
له كل خري، ميسرًا له ترك كل شر، ألنه أتى أبسباب    عليه أمره، وجنعله ميسراً 

 
   .(10/331جمموع الفتاوى )( 1)
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  َّ ىل مل خل ُّ، وقال يف تفسري قوله: ))(1)(( التيسري، فيسر هللا له ذلك
أينما كان،  للشر  ميسرًا  يكون  أبن  الذميمة،  واخلصال  العسرة،  للحالة  أي: 

 .(2)((له أفعال املعاصي، نسأل هللا العافية ومقيًضا
محمد:  ]  َّ خك حك جك مق حق مف خف ُّٱوقال تعاىل يف شأن املهتدين:  

قال شيخ    ،[ 5الصف:  ]  َّ معجغ جع مظ حط مضُّٱ، وقال يف شأن الزائغني:  [  17
التوبة ممكنة وواقعه أبن يهديه هللا ويرشده حىت : ))ه(728) اإلسالم رمحه هللا

احلق  له  وامل  ،يتبني  الكفار  من  هدى  من  وتعاىل  سبحانه  هدى  افقني نكما 
فمن   ،ق ما علمهوهذا يكون أبن يتبع من احل  ،وطوائف أهل البدع والضالل

 مق حق مف خف ُّٱ:  عمل مبا علم أورثه هللا علم ما مل يعلم كما قال تعاىل

 ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱ:  وقال  ،َّ خك حك جك

  –   ٦٦النساء:  ]  َّ ىئ  نئ مئ  زئ  رئ ّٰ  ِّ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى

اتباع   ،ة يف الكتاب والسنةري وشواهد هذا كث...  [٦8 وكذلك من أعرض عن 
هل والضالل حىت يعمى قلبه فإن ذلك يورثه اجل  ،هلواه  ق الذي يعلمه تبعاً احل

الواضح احلق  تعاىل  ،عن  قال  وقال   ،اآلية  َّ معجغ جع مظ حط مضُّٱ:  كما 
 .(3) (([1٠البقرة: ] َّ مثنث زث رث يت ىت  نت ُّٱ: تعاىل

هذا املعىن كثرية، وهي تقرر هذا املعىن وتؤكد عليه، قال   ىواآلايت الدالة عل 
والقرآن من أوله إىل آخره إمنا يدل على أن  : ))ه(751)  ابن القيم رمحه هللا

 
 .(926تيسري الكرمي املنان )ص( 1)
 املصدر السابق نفس الصفحة. ( 2)

 .(39التحفة العراقية )ص( 3)
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الطبع واخلتم والغشاوة مل يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حني أمره 
الدعوة منه سبحانه والتأكيد يف البيان    وإمنا فعله بعد تكرار   ،ابإلميان أو بينه له

فحينئذ يطبع على    ،واإلرشاد وتكرار اإلعراض منهم واملبالغة يف الكفر والعناد
 .(1)((قلوهبم وخيتم عليها فال تقبل اهلدى بعد ذلك

، فإن أعطى فبفضله، وكل ٌ من التوفيق واخلذالن ال ينايف عدل الرب  
ما ال جيب عليه تبارك وتعاىل، فإنه الغين عن مجيع خلقه، وإن منع فقد منع  

هللا رمحه  القيم  ابن  يقول  املعىن  هذا  ويف  رمحته،  إىل  احملتاجون  الفقراء   وهم 
ذات الرب تعاىل مستلزمة للحكمة واخلري واجلود، وذات العبد : )) ه(751)

ه من العلم والعدل فإمنا حصل له بفضل هللا  مستلزمة للجهل والظلم، وما في
وهو أمر خارج عن نفسه، فمن أراد هللا به خرياً أعطاه هذا الفضل فصدر    ،عليه

نفسه   يمنه اإلحسان والرب والطاعة، ومن أراد به شراً أمسكه عنه وخاله ودواع 
فصدر منه موجب اجلهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس    ،وطبعه وموجبها

ك ظلماً منه تعاىل فإنه فضله، وليس من منع فضله ظاملاً، ال سيما منعه لذل
  وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه   ،إذا منعه عن حمل ال يستحقه وال يليق به 

وال خيلى بينه وبني نفسه،    ،وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه
ذا الفضل وهذا حمض فعله وفضله، وهو سبحانه أعلم ابحملل الذى يصلح هل

 .(2)((ويليق به ويثمر فيه ويزكو به
  

 
 .(91شفاء العليل )ص( 1)

 . (95-94طريق اهلجرتني )ص( 2)
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 :اخلامتة
عليه  ال يسعين يف ختام هذا البحث إال أن أمحد هللا تعاىل، وأثين

مبا هو أهله على ما وفق وأعان، وأضع بني يدي القارئ الكرمي أهم 
النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث، وهي على النحو 

 التايل:  
 .للعبد اخلري والطاعة : تسهيل سبيليطلق ويراد بهالتوفيق  أواًل: أن

ع يف الذنوب  يرد اخلذالن يف الشرع ويراد به عدم العصمة من الوقو اثنياً:  
 . واآلاثم، فهو عبارة عن التخلية بني العبد وبني املعصية

  على  قدر  هبا  إعانة  مبزيد   املؤمن  عبده   اختص  قد  تعاىل  هللا  أناثلثاً:  
 املنة  وتلك الفضل ذلك ولوال والقرابت، الطاعات  وفعل االهتداء،

 . بذلك  القيام على قادراً  كان  ملا
  اهلداية،   على  يدهلم  فلم  والعصاة  الكفار  خذل  قد  تعاىل  هللا   أن  رابعاً:
 . وعصياهنم كفرهم  على هلم  جزاءً  عليها، يعنهم ومل

 من   ويصطفي  جيتيب  هأن  تعاىل  هللا   حكمة   مقتضيات  من  أن   بيانخامساً:  
 احلق؛   على  واإلقبالِ   هللا،   إىل  اِبإلًنبة  اهلداية،  أبسباب  جاء  من  عباده
 وهذا   ؛هدى  هللا  زاده  اهتداءً   زاد   وكلَّما  ،يهديه  هللا  فإن  اهتدى  فمن

  َّ من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱ  تعاىل:  قال  ،الَعْدل  ُمقَتَضى

تعاىل:    ،[27الرعد:  ]   َّ خك حك جك مق حق مف خف ُّٱوقال 

 .[17محمد: ]
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 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

أنه يضل تقتضي  إذا جاُؤوا أبسباِب  وخيذهلم  الظاملني  كما أن حكمته   ،
تعاىل: قال  أفعاهلم؛  من  ،  [27إبراهيم:  ]  َّ زبمب رب يئ ُّٱٱذلك 

الصف: ]  َّ حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض ُّٱوقال:  

، فاالهتداء والضالل هي أفعال العباد، وأما اهلداية واإلضالل فهي [5
  .ألعماهلممن الرب جزاًء 

وللخذالن  أسباابً  للتوفيق  أن  على  الشرعية  النصوص  دلت  سادساً: 
ليفعلها، وأسباب  التوفيق  أسباب  يعرف  أن  املسلم  فعلى  أسباابً، 

 . اخلذالن ليتجنبها
أن يوفق ويعان،    فمن جاء أبسباب التوفيق فحكمته جل وعال تقتضى

ومن جاء أبسباب اخلذالن فاحلكمة تقتضي أال يوفق، بل يرتك هلواه وما  
 .تشتهيه نفسه 

، فإن أعطى من التوفيق واخلذالن ال ينايف عدل الرب    أن كالً   سابعاً:
فبفضله، وإن منع فقد منع ما ال جيب عليه تبارك وتعاىل، فإنه الغين 

 جون إىل رمحتهعن مجيع خلقه، وهم الفقراء احملتا
وصحبه   وآله  حممد  نبينا  على  وسلم  هللا  وصلى  التوفيق  وابهلل 

 .أمجعني
***
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 فهرس املصادر واملراجع 
إعالم املوقعني عن رب العاملني، املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن   -

ه (، حتقيق: حممد عبد  751سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف:  
يريوت، الطبعة: األوىل،    – السالم إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية  

 . م 1991  - ه   1411
تقي الدين أبو العباس أمحد   التحفة العراقية يف األعمال القلبية، املؤلف:  -

بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن  
)املتوىف:   الدمشقي  احلنبلي  احلراين  املطبعة  728تيمية  الناشر:  ه (، 

 . م 1399القاهرة، الطبعة: الثانية،    – السلفية  
)ابن كثري(  - العظيم  القرآن  عمر    تفسري  بن  إمساعيل  الفداء  أبو  املؤلف: 

ه (، احملقق: حممد  774بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  
حسني مشس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي  

 . ه    1419  - بريوت، الطبعة: األوىل    – بيضون  
بار ابن  تفسري القرآن، املؤلف: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجل  -

ه (،  489أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي )املتوىف:  
احملقق: ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن،  

 . م 1997  - ه  1418السعودية، الطبعة: األوىل،    – الرايض  
صر  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، املؤلف: عبد الرمحن بن ًن  -

ه (، احملقق: عبد الرمحن بن معال  1376بن عبد هللا السعدي )املتوىف:  
األوىل   الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:    2000- ه   1420اللوحيق، 

 . م 
جامع البيان عن أتويل آي القرآن، املؤلف: أبو جعفر، حممد بن جرير   -
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ة  مكة املكرم   - ه (، توزيع: دار الرتبية والرتاث  310  -   224الطربي ) 
 . ، الطبعة: بدون اتريخ نشر 7780ص.ب:    - 

مد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن  ، حمل سنن الرتمذي   - اجلامع الكبري   -
الرتمذي،  )املتوىف:    الضحاك،  عواد  ،  ه ( 279أبو عيسى  بشار  احملقق: 

  1998سنة النشر:  ،  بريوت   – الناشر: دار الغرب اإلسالمي  ،  معروف 
 . م 

ق:  ي ق ابن تيمية، حت   احلليم بن عبد السالم محد بن عبد  أل   جامع املسائل  -
مشس  عزير  اإلسالمي    حممد  الفقه  جممع  النشر:    جدة   – الناشر:  سنة 

 . ه 1422
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -

  املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا ،  وسننه وأايمه = صحيح البخاري 
الناشر: دار طوق  ،  احملقق: حممد زهري بن ًنصر الناصر ،  البخاري اجلعفي 

،  النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( 
 . ه  1422الطبعة: األوىل،  

اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن   -
األنصا  فرح  بن  بكر  أيب  بن  القرطيب  أمحد  الدين  مشس  اخلزرجي  ري 

ه (، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار  671)املتوىف:  
 . م   1964  - ه   1384القاهرة، الطبعة: الثانية،    – الكتب املصرية  

املغرية   - بن  إبراهيم  بن  إمساعيل  بن  حممد  املؤلف:  العباد،  أفعال  خلق 
(، احملقق: د. عبد الرمحن عمرية،  ه  256البخاري، أبو عبد هللا )املتوىف:  
 . الرايض   – الناشر: دار املعارف السعودية  

املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن  ،  سنن أيب داود  -
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ِجْستاين )املتوىف:  احملقق:  ،  ه ( 275بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِ 
 . بريوت   -   الناشر: املكتبة العصرية، صيدا ،  حممد حميي الدين عبد احلميد 

السفارينية   - العقيدة  املرضية   - شرح  الفرقة  أهل  عقد  يف  املضية  ،  الدرة 
الناشر:  ،  ه ( 1421املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف:  

 . ه    1426الطبعة: األوىل،  ،  دار الوطن للنشر، الرايض 
شرح العقيدة الطحاوية، املؤلف: صدر الدين حممد بن عالء الدين علي    -

)املتوىف:    بن  الدمشقي  الصاحلي  األذرعي  احلنفي،  العز  أيب  ابن  حممد 
األلباين،  792 الدين  ًنصر  ختريج:  العلماء،  من  مجاعة  حتقيق:  ه (، 

الناشر: دار السالم للطباعة والنشر التوزيع والرتمجة )عن مطبوعة املكتب  
 . م 2005  - ه   1426اإلسالمي(، الطبعة: الطبعة املصرية األوىل،  

ض الصاحلني املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف:  شرح راي  -
 . ه    1426ه ( الناشر: دار الوطن للنشر، الرايض الطبعة:  1421

شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، املؤلف: حممد   -
)املتوىف:   اجلوزية  قيم  ابن  الدين  سعد مشس  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن 

الطبعة:  751 لبنان،  بريوت،  املعرفة،  دار  الناشر:  ه (، 
 . م 1978ه / 1398

وزايداته  - الصغري  اجلامع  ًنصر  ،  صحيح  حممد  الرمحن  عبد  أبو  املؤلف: 
)املتوىف:   األلباين  األشقودري  آدم،  بن  جنايت  بن  نوح  احلاج  بن  الدين، 

 . الناشر: املكتب اإلسالمي ،  ه ( 1420
داود  - أيب  سنن  ال ،  صحيح  األلباين  املؤلف:  الدين  ًنصر  حممد  شيخ 

،  الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت ،  ه (   1420)املتوىف:  
 . م   2002  - ه     1423الطبعة: األوىل،  
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 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

أيوب   - بن  املؤلف: حممد بن أيب بكر  السعادتني،  اهلجرتني وابب  طريق 
)املتوىف:   اجلوزية  قيم  ابن  الدين  سعد مشس  دار  751بن  الناشر:  ه (، 

 . ه  1394ية، القاهرة، مصر، الطبعة: الثانية،  السلف 
لسان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين   -

)املتوىف:   اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري  منظور  احلواشي:  711ابن  ه (، 
اللغويني  من  ومجاعة  صادر    لليازجي  دار  الطبعة:    – الناشر:  بريوت، 

 . ه    1414  - الثالثة  
العشر املبسو  - القراءات  يف  ْهران  ،  ط  ِم بن  احلسني  بن  أمحد  املؤلف: 

أبو بكر )املتوىف:    ، ،  حتقيق: سبيع محزة حاكيمي ،  ه ( 381النيسابورى 
 . م   1981عام النشر:  ،  دمشق   – الناشر: جممع اللغة العربية  

املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن  ،  جمموع الفتاوى  -
،  احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،  ه ( 728احلراين )املتوىف:  تيمية  

النبوية،   املدينة  الشريف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  الناشر: 
 . م 1995ه / 1416عام النشر:  ،  اململكة العربية السعودية 

املؤلف: حممد بن    مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني،  -
أيوب   بن  بكر  )املتوىف:  أيب  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  مشس  سعد  بن 

الكتاب  751 دار  الناشر:  البغدادي،  ابهلل  املعتصم  حممد  احملقق:  ه (، 
 . م 1996  - ه     1416بريوت، الطبعة: الثالثة،    – العريب  

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا   -
أبو احلسن القشريي النيسابوري  املؤلف: مسلم بن احلجاج  ،  عليه وسلم 
الباقي ،  ه ( 261)املتوىف:   عبد  فؤاد  إحياء  ،  احملقق: حممد  دار  الناشر: 

 . بريوت   – الرتاث العريب  
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املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، املؤلف: أمحد بن حممد بن علي   -
ه (، الناشر: املكتبة  770الفيومي مث احلموي، أبو العباس )املتوىف: حنو  

 . بريوت   – ية  العلم 
حميي السنة ،    : معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي، املؤلف  -

  : أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف 
الناشر   : ه (، احملقق 510 العريب    : عبد الرزاق املهدي  الرتاث  دار إحياء 

 . ه    1420األوىل ،    : بريوت، الطبعة – 
يس اللغة، املؤلف: أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي،  معجم مقاي  -

ه (، احملقق: عبد السالم حممد هارون، الناشر:  395أبو احلسني )املتوىف:  
 . م 1979  - ه   1399دار الفكر، عام النشر:  

املفردات يف غريب القرآن، املؤلف: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف   -
ه (، احملقق: صفوان عدًنن الداودي،  502األصفهاىن )املتوىف:  ابلراغب 

الشامية   الدار  القلم،  دار  األوىل    - الناشر:  الطبعة:    - دمشق بريوت، 
 . ه    1412

األشعري   - احلسن  أبو  املؤلف:  املصلني،  واختالف  اإلسالميني  مقاالت 
فرانز  324)املتوىف:   دار  الناشر:  ريرت،  هلموت  بتصحيحه:  عىن  ه (، 

  1980  - ه     1400ز، مبدينة فيسبادن )أملانيا(، الطبعة: الثالثة،  شتاي 
   . م 

املؤلف: تقي الدين  ،  منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية  -
أيب   بن  هللا  عبد  بن  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو 

،  ه ( 728القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف:  
سامل  رشاد  حممد  سعود  ،  احملقق:  بن  حممد  اإلمام  جامعة  الناشر: 
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 )دراسة عقدية( التوفيق واخلذالن يف أفعال هللا 
 د. إبراهيم بن عبد هللا اجلربوع 

 . م   1986  - ه     1406الطبعة: األوىل،  ،  اإلسالمية 
العشر  - القراءات  ابن اجلزري،  ،  النشر يف  أبو اخلري  الدين  املؤلف: مشس 

علي حممد الضباع    : احملقق ،  ه (   833حممد بن حممد بن يوسف )املتوىف:  
 . املطبعة التجارية الكربى   : الناشر (،  ه    1380)املتوىف  

*** 
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 معايير قبول الفتوى في مسائل الفتن العامة 

 

 د. حميد بن أحمد نعيجات 

 أصول الدين  كلية – العقيدة والمذاهب المعاصرة م سق
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

  هـ 1443 / 5 / 8: تاريخ قبول البحث هـ 1443 /3 / 14: تاريخ تقديم البحث 

 :  ملخص الدراسة
عنه من  ذ ؤخيتناول البحث الفتوى زمن الفنت العامة يف األمة، الذي حيتاج زايدة تثبت وعناية هبا ومبن ت

املتصدرين هلا، إببراز عدد من املعايري والضوابط اليت تعني على ذلك؛ ألن الفتوى زمن الفنت تنبين عليها أمور  
خطرية، وهلا أثر كبري يف سري أحداث الفتنة حنو األفضل أو حنو األسوأ، والتمييز بني أنواع املفتني وطبقاهتم 

ومعايري من خيتص ابلفتوى زمن الفنت، وبعض العوارض الطبيعية ص  ائوالدخيل عليهم، مع الرتكيز على إبراز خص
يف البشر اليت يتعني مراعاهتا عند األخذ عن املفيت يف أمور الفنت، وبيان حقيقة بعض ما يغري املستفيت أبخذ 

مع النص  ل  امالفتوى يف الفنت مما ال اعتبار له يف نظر الشرع كالصالح والزهد وحنومها، وضرورة التفريق بني التع
الشرعي ابخلضوع املطلق له، وفتوى العامل املعرضة للخطأ والصواب، وبيان حقيقة مطردة أن كل فتاوى الفنت  
العامة والدماء يف األمة تبني خطؤها يف آخر األمر وآلت إىل خراب ودمار، فال داعي لتكرارها أو االستشهاد 

حىت ال يقع املسلمون يف نفس املآسي واألحداث ؛  لةببعض النماذج منها ولو كانت من أهل القرون املفض
 األليمة اليت ما زالوا يتجرعون مرارهتا ليوم الناس هذا. 

 أهداف البحث 
 مجع ضوابط ومعايري يف الفتوى واملفيت، تعني املسلم على معرفة دينه أايمه الفنت. - 1
 مة.عاالإبراز بعض اخلصائص واملعايري فيمن تعترب فتواه يف أمور الفنت  - 2

 النتائج:
 الفنت ال يظهر خطرها إال بعد زواهلا. - 1
 هناك معايري مهمة ميكن للناس االستفادة منها زمن الفنت يف التعامل مع الفتوى. - 2

 التوصيات 
 أوصي الباحثني بزايدة إثراء موضوع الفتوى من جوانبه العقدية املختلفة.   - 1
 األحداث الكربى. يف أوصي طلبة العلم بعدم التشويش على األمة - 2

 . معايري، قبول، الفتوى، مسائل الفنت العامة : الكلمات املفتاحية
 



 

 

Criteria for accepting a fatwa in matters of public sedition 
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Abstract:  

The research deals with the fatwa at the time of public strife in the Ummah, 

which needs more confirmation and attention to it and to those who are muftis 

about it, by highlighting a number of criteria and rules that help Muslims to do so; 

Because the fatwa in the time of temptation entails catastrophic matters, and has a 

great impact on the course of the events of the temptation for the better or for the 

worse, differentiating between the types of muftis and their classes and those 

outside them, and focusing on highlighting the characteristics and criteria of those 

who specialize in fatwas in the time of temptation, and some natural symptoms in 

humans that must be taken into account when Taking from the mufti in matters of 

temptation, and clarifying the reality of some of what tempts the fatwa to take a 

fatwa in temptation that is not considered in the eyes of Sharia, such as 

righteousness and piety and the like, and the necessity of the difference between 

dealing with the Qur’anic text with absolute submission to it, and a scholar’s fatwa 

that can be written true or false, and clarifying It is a general fact that all the fatwas 

of public strife and bloodshed in the nation turned out to be wrong in the end, and 

their bad effects remain to this day . 

research aims 

1 -  Collecting rules and criteria in the fatwa and the mufti, which help the 

Muslim to know his religion during his days of temptation . 

2 -  Highlighting some of the characteristics and criteria of the accepted fatwa 

in matters of public sedition . 

Results: 

1  - The danger of temptation does not appear until after it is over . 

2 -  There are important criteria that people can benefit from in the time of 

temptation in dealing with fatwas . 

Recommendations 

1 -  I recommend the researchers to further enrich the subject of the fatwa from 

its various doctrinal aspects . 

2- I advise students of knowledge not to disturb the nation during major 

events.   

  

key words: Criteria/accepting/fatwa/matters of public sedition 
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 قدمةم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،،، 

 أما بعد: 
فإن الفتوى أساس من أساسيات اجملتمع املسلم، يعرف الناس هبا ما يشكل  
عليهم من أمور دينهم، ويرجعون ألهل العلم يف النوازل واألحداث اليت حتل 

؛ وسار على طريقته صحابته مث  توالها يف فجر اإلسالم نبينا حممد  هبم،  
ان؛ اعتىن العلماء وكان أهلها معروفون عرب األزمالتابعون واتبعوهم إبحسان،  

واضحة يف حتديد أهلها وطرق ومعايري  ، ووضعوا ضوابط  مبذكرهم وحتديد طبقاهت 
عند الرتدد أو عدم االطمئنان للفتوى، وكيف يتعامل   وأخرىاالستفادة منهم، 

 املسلم حينئذ. 
وإن من أهم املسائل اليت اعتىن هبا العلماء يف موضوع الفتوى جانب الفتوى 

العامة، واملسائل العظام يف األمة؛ فإن مثل هذه احلال تتطلب    يف مسائل الفنت
غريها، ويتعني على املستفيت الرتيث والتمهل يف    نمن العناية واالهتمام أكثر م 

موضوع الفتوى، والنظر بروية فيمن تؤخذ عنه، كما أن جواب املفيت قد يكون  
الفنت حنو األفضل أو األسوأ، و  أثر ابلغ يف سري أحداث  تنبين عليه أمور له 

نساء،   على م  اعظ وترميل  أرواح،  وإزهاق  بلدان،  خراب  من  الناس،  أحوال 
قد ال يتيسر الوقف    واملعايري  هذه الضوابط  إال أن؛  ، وذهاب األمنوتيتيم أطفال

عليها بسهولة ويسر، وقد ال تكون جمموعة ومرتبة يف مصنف مفرد، وهذا ما 
 أن ينفع به. دعاين جلمع متفرقها وترتيبه يف هذا البحث، أسأل هللا 
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 معايري قبول الفتوى يف مسائل الفنت العامة
 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 

 

 إشكالية لبحث
الناس،  أوضاع  وتضطرب  عامة،  فنت  هتيج  مرة  يف كل  املسلمون  يعيش 

الفتاوى، واضطرااب يف مضموهنا بني جميز  ويشهر السالح يف األمة، فوضى يف  
للجواز وعامل   مائل  بني  هلا،  املتلقني  عند  تقابلها فوضى واضطراب  ومانع، 
إبراز ضوابط   إىل  معه  حيتاج  مما  ودنياه،  لدينه  حمتاط  للمنع  ومائل  مبقتضاه، 

هل  ؤ ومعايري ميكن من خالهلا متييز املقبول من املرفوض من هذه الفتاوى، وامل
القاصر عنها، واالعتبار التارخيي ابلفتاوى من  يف مسائل الفنت العامة  للفتوى  

 اخلاطئة يف الفنت العامة وأثرها السيء على األمة بغية جتنب تكرارها.
 أسباب البحث

 مت اختيار هذا املوضوع لألسباب التالية: 
 األخذ ابلفتوى يف مسائل الفنت. ومعايري احلاجة املاسة ملعرفة ضوابط  -1

 خطورة الفنت ودور الفتوى يف سري أحداثها. -2

 محاية املستفيت من كثرة الفتاوى الشاذة وغري املتأهلني هلا. -3

 أهداف البحث

 التمييز بني أنواع املفتني ومراتبهم واملواضيع اليت ختتص بكل نوع. -1

يف الفتوى واملفيت، تعني املسلم على معرفة دينه أايمه   ومعايري  مجع ضوابط  -2
 الفنت.

 .إبراز بعض اخلصائص واملعايري فيمن تعترب فتواه يف أمور الفنت العامة -3

 من غري أهلها.  للفتوىالتفريق بني املفيت املعترب، ومن تصدر  -4
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 الدراسات السابقة
العامة،   الفتوى زمن الفنتمل أقف على دراسة مستقلة تناولت معايري قبول  

وآاثرها على الفرد واجملتمع فيما وقفت وكيفية استفادة املسلمني منها يف جتنبها  
؛ وإن كان مؤمتر الفتوى واستشراف املستقبل جبامعة القصيم عليه من مصادر

هـ، تناول موضوع الفتوى من جوانب خمتلفة، لكن هذا اجلانب  1435عام  
مل يتم  ،  لعقيدة وطريقة تعاملهم مع فتاوى الفنت العامةالذي يربز اهتمام علماء ا

 .  التعرض له وهللا أعلم
 خطة البحث 

 اشتمل البحث على مقدمة وسبعة مباحث.
وفيها:   البحث،  املقدمة،  السابقة، أهدافهه،  أسبابإشكالية  الدراسات   ، 

 .ومصطلحاته منهجه  ،خطته
  عرفها  أدبرت  وإذا  العلماء،  عرفها  أقبلت  إذا  الفنت   معيار:  األول   املبحث

 . الناس كل
  . األمة  يف  الكبرية  واألمور  الفنت  يف   يفيت  عامل  كل  ليس  معيار:  الثاين  املبحث

 يف  حجة  ليس  الفتنة  يف  وقع  من  وفضل    صالح    معيار:  الثالث  املبحث
   .به االقتداء

  .وقصده احلق معرفة من القلوب  مينع  ما معيار: الرابع املبحث

  .العامل وفتوى   الشرعي النص بني الفرق معيار: اخلامس املبحث

 . واملواقف الفتوى على  الضغوطات أثر معيار: السادس املبحث
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  آخر   يف   خطؤها  تبنَي   الفنتمسائل    فتاوى  كل  أن  معيار:  السابع  املبحث
 . األمر

   منهج البحث
االست املنهج  البحث  هذا  يف  النققسأسلك  التحليلي  واعتماد ؛  ديرائي 

 .خطوات البحث العلمي وفق شروط النشر يف اجمللة
 مصطلحات البحث 

مجع معيار وهو: صحيح اتم واف، أي: ما عايرَت به املكاييل وسَويتها  معايري:  
النظام املنضبط الذي ي رجع إليه ملعرفة مدى صحة أو خطأ  :  به، واملقصود به

 الداننري ابملعيار ملعرفة حقيقتها.الفتوى وتقييمها واحلكم عليها، كما تعاير 
املقصود به املوقف الشرعي السليم للمسلم من الفتاوى املتعلقة مبسائل  قبول:  

الفنت العامة؛ بقبول ما توفرت فيه املعايري املعتربة، ورفض أو التوقف فيما اختل  
 فيه أحد املعايري أو أكثر.

واملفيت    لى وجه اإللزام،هي: تبيني احلكم الشرعي ملن سأل عنه ال ع :  الفتوى
وسيتناول البحث من كان هو: من يقوم ابلبيان واإلخبار عن احلكم الشرعي، 

؛ كالدعاة والوعاظ  مؤهال ملنزلة الفتوى يف مسائل الفنت العامة أو قاصرا عنها
وطلبة العلم أو العلماء الذين مل يصلوا ملرتبة الفتوى يف كبار املسائل؛ وفتاوى 

مع  صنف  كل   وفتواهبغية  املفيت  رفض  أو  قبول  معايري  املسائل    رفة  هذه  يف 
 .العظيمة واخلطرية

تعلق ابخلروج فيما ي يقصد هبا هنا مسائل اإلمامة واخلالفة  :  مسائل الفنت العامة
فيها   تضطرب  عامة  فنت  من  وما حيدث  عليهم،  السالح  األئمة ومحل  على 
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أوردها علماء العقيدة يف  فأحوال الناس، وتسيل فيها الدماء، وينعدم األمن،  
ضمن مجلة عقيدهتم؛  املتقدمون    ذكرهايف مصنفاهتم، و   ا كتبهم، ونصوا عليه

 .يثاوشغلت حيزا معتربا يف البحث العقدي قدميا وحد

الفنت إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها    املبحث األول: معيار
 كل الناس 

الناس،   إن من خصائص الفنت أهنا أتيت مشتبهة، ال يتضح أمرها لكثري من 
انهيك عن تَزيُّنها وإتياهنا يف صورة حمَببة للنفوس، ولذلك ينفرد مبعرفتها ومعرفة  

الذي الكبار،  العلم  أهل  الدهر خطرها  خربوا  ومصادره، كما  العلم  خربوا  ن 
ويعتربوهنا،   األمور  يقيسون  جتدهم  الفنت،  أمارات  ظهوِر  فبمجَرد  ونوائبه، 

قال   ابملاضي،  احلاضر  اليمان  ويربطون  بن    ل   والفنت   )إايك  :حذيفة 
 ينسف   كما  نسفته  إل   أحد  (1)منها  ما شخص   فوهللا  ،أحد  هلا  يشخص

  ؛ (2)تشبه مقبلةً   هذه  يقول اجلاهل    حت   م ْقبَِّلًة؛  م ْشبَِّهة    إهنا,  الد َِّمنَ   السَّْيل  
روا  بيوتكم،   يف  فاْجتمِّعوا  رأيتموها  فإذا  مدبرًة؛  وتـَتَـَبّيَّ   , سيوفكم  واكسِّ
:  -هللا  رمحه -  البصري  ؛ وقال احلسن (3)"وجوهكم  وَغطُّوا ,  أواتركم  وَقط ِّعوا

 

 .يف حلية األولياء )شخص فيها أحد( وهي أوضح( 1)
 .يف حلية األولياء: )هذه تشبه(؛ وهي أوضح( 2)
( من طريق عبد  359/ 11أخرجه معمر يف اجلامع )ملحق مصنف عبد الرزاق( )   إسناده حسن؛   ( 3) 

م  (، واحلاك 593/ 2(، وابن بطة يف اإلابنة الكربى الكتاب األول ) 140/ 1الرزاق، ونعيم يف الفنت ) 
(، من طرق عن عبد الرزاق الصنعاين به،  273/ 1(، وأبو نعيم يف احللية ) 495/ 4يف املستدرك ) 

  عبد؛  بن   قال احلاكم: )حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه( ووافقه الذهيب، وقال األلباين: )عمارة 
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، وقد (1)"جاهل  كل  عرفها  أدبرت  وإذا  عامل،  كل  عرفها  أقبلت  إذا  الفتنة"
  إمنا   سبب ذلك فقال: )الفنتهـ(  728)ت:  أوضح شيخ اإلسالم ابن تيمية  

  فيها   أن  وي َظنُّ   تـ َزَين،   فإهنا   أقبلت  إذا  فأما  أدبرت،  إذا  الشر  من   فيها   ما   يعرف
  هلم   مبيِ ًنا   ذلك  صار  والبالء  واملرارة  الشر   من  فيها  ما  الناس  ذاق  فإذا  خريا؛

 : (2)بعضهم أنشد كما  مثلها، يف يعودوا أن  هلم وواعظا مضَرهَتا،
 جهولِّ  لكل ِّ  بزينتها تسعى* * *فَـتِـّيَـّةً  تـكـون  مـا  أول  الـحـرب

ـرامها  وشـبَّ  اشتعلت إذا  حت  (3)َحليلِّ  ذات غريَ  عجوزا  ولَّتْ * * *ضِّ

ا يـ ْنَكر شـمـطاء    والتـَّْقبيلِّ  للشَّم ِّ  مكروهةً * * *وتغريََّت  لوهن 
 وال  الشر،  من  القتال  يف  ما  يعرفوا  مل  (4)الطائفتني  من  الفتنة  يف  دخلوا   والذين 

  أحوال  استقرأ   ومن  ولغريهم،  هلم  عربة  وصارت  وقعت  حىت  الفتنة،  مرارة  عرفوا
 

  يروى   ال ,  احلديث   مستقيم :  أمحد   وقال ,  حامت   أبو   به، قاله   حيتج   ال   جمهول؛ : " امليزان   يف   الذهيب   قال 
 . ( 103/ 8تعاىل( إرواء الغليل )   هللا   شاء   إن   جيد   شاهد   ...وهو :  إسحاق؛ قلت   أب   غري   عنه 

(؛ من طريقني 4/321(، والبخاري يف التاريخ الكبري )7/122أخرجه ابن سعد يف الطبقات )(  1)
 . (4/366عن زريك عن احلسن، بسند صحيح؛ زريك ثقة؛ انظر اتريخ اإلسالم )

األبيات أوردها البخاري تعليقا يف صحيحه منسوبة المرؤ القيس؛ وتعقب ابن حجر النسبة يف   (2)
 املذكورة  األبيات  أن  واحملفوظ  ،نسخة  يف  ذر  أيب  عند  وقع  كذا ( بقوله: )49/ 13فتح الباري )

  كتاب  يف  رويناه  وكذا  ،الكامل  يف  املربد  العباس   أبو  به  جزم  كما  ،الزبيدي  يكرب  معد  بن  لعمرو
 .(الروض يف السهيلي جزم وبذلك...، األخبار من الغرر

 يف   أحد  يرغب  ال  صارت  أهنا  :واملعىن  ،مهملة  حباءقال ابن حجر يف املصدر السابق: )حليل:    (3)
 . (املعجمة ابخلاء قاله من ومنهم ،تزوجيها

من االقتتال بني معسكر الشام ومعسكر   كالمه يف معرض احلديث عما وقع بعد مقتل عثمان  (  4)
 . العراق
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 عاقبة   فحمد  أحد  فيها  دخل  ما  أنه   له  تبّي   املسلمّي   بّي   جتري  الت   الفنت 
  املنهي   ابب  من  كانت  وهلذاودنياه؛    دينه  يف  الضرر  من  له  حيصل  ملا  ؛دخوله

ڑ ک ک ک ) فيه:  هللا  قال  الذي  به،  املأمور  من  عنها  واإلمساك  عنه،

 . (1)([ 63]النور:  ( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
، فصار من للعامل الرابين، الذي حَنَكْته األايم والسِ نونالتوجه    املسلم على  ف

فصار فيه من أويل األبصار، ، وشيَـبَـْته الكتب  واملتون،  واالعتبارذوي احلجا  
 كما قال الشاعر:  وإال كان

 اجتهاده  عليه  جين   ما فأكثر  * * *للفت   هللا من عون  يكن  مل إذا 
)ت:   وإىل هذا املعىن تشري بعض اآلاثر عن السلف، قال أيوب السختياين 

  أهل   من  لعامل  هللا   يوفقهما  أن  واألعجمي  احلدث  سعادة  من  )إن:  هـ(131
  الشاب   على  هللا  نعمة  من  )إن:  هـ(156)ت:    شوذب   ابن  ، وقال(2)السنة(

؛ حيث اعتربوا العامل السين (3)عليها(  حيمله  سنة  صاحب  يوايف  أن  نسك  إذا
الطبقة   يشكلون  وهؤالء  والشاب؛  واألعجمي  للحَدث  والسعادة  النعم  من 

فيهم   ملا  الفنت  املستهدفة ألصحاب  الفقه من  االجتماعية  العلم وضعف  قلة 
ال تشتبه  ف   خال مما سبق من االشتباه واالشتهاء؛  وقوة العاطفة، فالعامل السين
علمه بسبب  األمور  ابلسنة الغزير  عليه  ضبطها  بسبب  العواطف  تثريه  وال   ،  

 

 .(، حتقيق: د.حممد رشاد سامل، مؤسسة قرطبة، الطبعة األوىل4/236منهاج السنة النبوية )( 1)
 .(30( رقم )1/66أخرجه الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة )( 2)
(؛ وأورده من طريقه ابن 31( رقم )1/66الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة )أخرجه  (  3)

 .(11اجلوزي يف تلبيس إبليس )ص
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لمشتهي للفتنة ملا يظن فيها من اخلري، واملشتبه  انساق الناس ل؛ فإن  والتنزيل
؛ عجز بعد ذلك العلماء الكبار عن تدارك ضعف الضبط والتحريرعليه أمرها ل

أحداثه وسرعة  لتفاقمه  )الفتنةاألمر  اإلسالم:  شيخ  قال   عجز  وقعت  إذا  ، 
  عن  عاجزين  عنهم   هللا  رضي   األكابر  فصار  السفهاء،  دفع  فيها عن  الءالعق

ۇئ ۆئ ۆئ ):  تعاىل   قال  كما  الفنت،  شأن  وهذا  أهِلها،  وكف ِ   الفتنة  إطفاء

 وقعت   وإذا  ،[25:األنفال](   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
 . (1)هللا( عصمه من إال هبا  التَـَلوُّثِ  من  يسلم مل الفتنة

ابن عمر  ارضي هللا عنهم  هـ(117)ت:    عمرعن انفع موىل ابن   )ت:   أن  
فقاال: إن  الن اس صنعوا ما    هـ(73)ت:    أاته رجالن يف فتنة ابن الز بري  هـ(73

، فما مينعك أن خترج؟ فقال: مينعين ترى وأنت ابن عمر صاحب رسول هللا  
ڃ ڃ ڃ ):  فقاال: أمل يقل هللا تعاىل  ؛أن  هللا حر م علي  دم أخي املسلم

قاتلنا حت  مل تكن فتنة وكان الد ين هلل، قال:  ؟  (چ چ چ چ ڃ
الد ين لغري هللا  فتنة ويكون  تقاتلوا حت  تكون  فلم (2)(وأنتم تريدون أن  ؛ 

 الفتنة، وال اشتبه عليه أمرها. يشته 
ة ذلك عند إصدار ولذلك حذ ر العلماء من إفتاء الناس مبا يشتهون ومراعا

ذكر   من  رمحه هللا  هـ(790)ت:    الشاطيبالفتوى؛ حيث  )أن صنفا    أهل : 
يتحرى    حبيث  العلمية،  املسائل   يف  الوارد  ابخلالف  يتعلق  العلم  إىل  االنتماء

 

 .(، حتقيق: د.حممد رشاد سامل، مؤسسة قرطبة، الطبعة األوىل4/343منهاج السنة النبوية )( 1)
 . (4513( ح ) 6/26صحيح البخاري ) (2)
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  املوضوع   هذا  يف  املوفق  املستفيت...فليأخذ  هوى  يوافق  الذي  ابلقول   الفتوى
   .(1)(فيه األمر وضوح  على قدم مزلة فإنه حذره؛

ليست مقتصرة على جانب االشتباه بل إن جانب    إقباهلا عند  وخطورة الفنت 
  كما قال،  االشتهاء أكثر خطورة؛ ألنه اخلطوة العملية اليت تصيب املرء يف مقتل

)  هـ( 32)ت:    كعب األحبار قوله:  فتنًة إل كانوا هلا  رمحه هللا  ما أاثر قوم  
 . (3)والذبح، يعين أهنم يصريون خرفاهنا الصاحلة للجزر (2)(ج ز رًا

يقدم املسلم مراد هللا على مراده، وجيعل هواه تبعا ملا جاء  والقاعدة يف ذلك أن  
وال يف الكتاب والسنة، وأن يسلم القوس ابريها، فريجع ألهل العلم املوثوقني،  

)ت:    ، قال ابن القيم، أو يتساهل فيما مل يتبني له وجهه إليه بطبعه  ينقاد ملا مييل
  والوقوف  هللا  مبحبة  متعلقةً   اهلَمة    تكون  أن  اإلرادة  ابب  يف  مماهل  : )أعلىهـ(751

  من   صاحبها  مراد  مع  واقفةً   اهلمة    تكون  أن  وأسفلها  األمري،  الديين  مراده  مع
  مراده،   ويريد  هللا  يريد  فاألول  ،منه  هللا  ملراد   ل  منه   ملراده  يعبده  إمنا  فهو  هللا

:  قول هللا    ومصداق هذا،  (4)(إرادته   عن  فارغ  وهو  هللا  من  يريد   والثاين
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 

 . (5/278املوافقات ) (1)
( رقم  183/ 1(، ونعيم يف الفنت ) 32( رقم ) 234/ 1أخرجه أبو عمرو الداين يف السنن الواردة يف الفنت ) (  2) 

 . (، من طريق آخر، وكالمها ضعيف، وهو معىن صحيح يؤيده الواقع قدميا وحديثا 483) 
 . (1/211انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر )( 3)
 .(61الفوائد )ص (4)
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رمحه   (هـ1376)ت:  ؛ قال ابن سعدي[83]النساء:   (ہ ہ ہ ھ
 إذا  هلم  ينبغي   وأنه  الالئق،  غري  هذا  فعلهم   عن  لعباده  هللا  من  أتديب  هللا: )هذا

  املؤمنني،   وسرور  ابألمن  يتعلق   ما  العامة  واملصاحل  املهمة  األمور  من  أمر  جاءهم
 اخلرب،  ذلك  إبشاعة  يستعجلوا  وال  يتثبتوا  أن  عليهم  مصيبة  فيه  الذي  ابخلوف  أو
 والعقل   والنصح  والعلم  الرأي  أهل  منهم،  األمر  أويل  وإىل  الرسول  إىل  يردونه  بل

 إذاعته  يف   رأوا  فإن  وضدها؛  املصاحل  ويعرفون  األمور  يعرفون  الذين  والرزانة،
  رأوا   وإن  ذلك،  فعلوا  أعدائهم   من  وحترزا  هلم  وسرورا  للمؤمنني  ونشاطا  مصلحة

أو  فيه  ليس  أنه  مل   مصلحته،  على  تزيد  مضرته  ولكن  مصلحة  فيه  مصلحة 
 بفكرهم   يستخرجونه:  ؛ أي(ڱ ڱ ں ں ):  قال  وهلذا  يذيعوه،
 .الرشيدة وعلومهم السديدة وآرائهم

  األمور   من  أمر   يف  حبث  حصل  إذا  أنه  وهي  أدبية  لقاعدة  دليل  هذا  ويف
  أيديهم،   بّي   يتقدم   ول  أهله،  إل  وجيعل   لذلك  أهل   هو  من  يول   أن   ينبغي
  العجلة  عن  النهي  وفيه  اخلطأ؛  من  للسالمة  وأحرى  الصواب   إل  أقرب  فإنه

 فيه،  والنظر  الكالم  قبل  ابلتأمل  واألمر  مساعها،  حني  من  األمور  لنشر  والتسرع
 عنه؟ الفيحجم أم اإلنسان؟ عليه فيقدم مصلحة، هو  هل

  وأتديبكم،   توفيقكم  يف:  أي  (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ):  تعاىل  قال  مث
 ألن   (ہ ہ ہ ہ ھ)  تعلمون،  تكونوا  مل  ما  وتعليمكم
  واعتصم  ربه  إىل  جلأ  فإذا.  ابلشر  إال  نفسه  أتمره  فال  جاهل،  ظامل  بطبعه  اإلنسان
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  الشيطان   من   وعصمه  خري،  لكل  ووفقه   ربه  به  لطف   ذلك،  يف   واجتهد  به
 . (1)الرجيم(

  

 

 .(190ان )صتيسري الكرمي املن (1)
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 ليس كل عامل يفت يف الفنت واألمور الكبرية يف األمة.   معياراملبحث الثاين:  
فيمن يستفتيه ويعتمد فتواه ويتدين هبا  يف هذا الزمان    سلمكثريا ما حيار امل

 مصادرهم، بل ووجود كثري ختالف  لربه؛ وذلك لكثرة املفتني؛ وتنوع مشارهبم وا
وهو ينتسب ألهل السنة    فكرا منحرفا من أفكار الفرق واجلماعاتممن تشربوا  

يف أمور الفقه واحلديث والعقيدة يف اجلملة، وكثرة وسائل التواصل اإللكرتوين  
املواصفات واالعتبارات فيمن    معرفةتعنَي  من مرئي ومسموع وتفاعلي، ولذلك  

لعموم ويف املسائل الكبار من مسائل الدين على وجه تعتمد فتواه على وجه ا
 اخلصوص ويف مسائل الفنت والقتال والدماء على وجه أخص.

وقد حَدد العلماء جمموعة من األوصاف جيب أن تتوفر يف املفيت عموما؛ قال 
  من   متنزًها  مأمواًن،  ثقة  مسلًما،  مكلًفا  يكون  : )أنهـ(643)ت:    ابن الصالح

  صاحل  غري  فقوله  كذلك  يكن  مل  من  ألن  املروءة،  قطاتومس  الفسق   أسباب
  الذهن،   سليم  النفس،  فقيه  ؛ ويكونالجتهاد ـ  أهل  من  كان   لالعتماد ـ وإن 

، فيالحظ أن األهلية  (1)مستيقظًا(  واالستنباط  التصرف  صحيح  الفكر،  رصني
يات  كأن يكون خريج إحدى كل   -العلمية ال تؤهل صاحبها مبفردها للفتوى  

فيها   عليا  له شهادة  أو  الصفات  -الشريعة  من  يتصف جبملة  يكن  مل  ما  ؛ 
واملنهجية احلياتية  املهارات  من  مبثلها  واملروءة، مشفوعة  سيما األخالقية  ، ال 

  أمور  يف  يعترب  أن   الواجبشيخ اإلسالم: )قال    ،املسائل الكبار وأمور اجلهاد
  دون   ،الدنيا  أهل  عليه  مبا  خربة  هلم  الذين  الصحيح؛  الدين  أهل  برأي   اجلهاد

 

 . (1/86أدب املفيت واملستفيت ) (1)
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 وال   برأيهم،  يؤخذ  فال  الدين؛  ظاهر  يف  النظر  عليهم  يغلب  الذين  الدنيا  أهل
 . (1)الدنيا( يف هلم خربة  ال الذين الدين أهل برأي

 اشرتاط   : )أماهـ(1346)ت:    عليها؛ قال ابن بدرانوهذه األوصاف جممع  
 حبكمه،  -  تعاىل  -   هللا  عن   خيرب  ألنه  فباإلمجاع؛  وعدالته؛   وتكليفه،  إسالمه،

)لتحصل  وتكليفه،  إسالمه،  فاعترب قال:  ذلك كما  وسبب    الثقة   وعدالته(، 
قال ، وألمهية معرفة من يصلح للفتوى ممن ال يصلح هلا؛  (2)عليه(  ويبىن  بقوله،

 أحوال  يتصفح  أن  املسلمني  إلمام  : )ينبغيهـ(463)ت:    اخلطيب البغدادي
,  منها  منعه  أهلها  من  يكن   مل  ومن,  عليها   أقره  للفتوى  يصلح  كان  فمن,  املفتني
  اخللفاء   كان   وقد  عنها  ينته  مل  إن,  ابلعقوبة  وأوعده  هلا   يتعرض  ال  أبن   إليه  وتقدم

  ال   أبن  وأيمرون,  يعينوهنم  قوما  املوسم  أايم  يف  مبكة  للفتوى   ينصبون  أمية  بين  من
  آمث   فهو  للفتوى  أبهل  وليس  الناس  أفىت  ، وذلك أن: )من(3)غريهم(  يستفىت
  بنا  الفرج  أبو  أيضا؛ قال  آمث   فهو  ذلك  على   األمور  والة  من  أقره  ومن  عاص،
  بنو   فعل  كما  منعهم  األمر   ويل  ويلزم:  -  هللا  رمحه  -  هـ(597)ت:    اجلوزي
 الذي   األعمى  ومبنزلة  ابلطريق،  علم  له  وليس  الركب،  يدل   من  مبنزلة  وهؤالءأمية،  
  بل   الناس،  يطب   وهو  ابلطب   له  معرفة  ال  من   ومبنزلة  القبلة،  إىل  الناس  يرشد

 

(، وورد يف الفتاوى الكربى حتقيق حممد ومصطفى عبد القادر عطا  311االختيارات الفقهية )ص   ( 1) 
 . (؛ وفيه تصحيف وحتريف 141)ص 

(، وتكاد كتب الفتيا واألصول وآداب الطلب جتمع على ذكر هذه  1/64صفة املفيت واملستفيت ) (2)
 .الصفات

 . (4/167إعالم املوقعني ) (3)
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  حيسن   مل   من  منع  األمر  ويل   على   تعني   وإذا  كلهم،  هؤالء  من  حاال  أسوأ  هو
 يف   يتفقه  ومل  والسنة،  الكتاب  يعرف  مل  مبن  فكيف  املرضى،  مداواة  من  التطبب
 . (1)الدين؟(

  يريد  من  حال  معرفة  إىل  لإلمام  طريقة معرفة املفتني فقال: )والطريقأوضح  مث   
, عصره  فقهاء  من  واملشهورين,  وقته  يف  العلم   أهل  عنه  يسأل   أن  للفتوى  نصبه

)ت:   استشهد مبا بقول مالك بن أنس، و (2)أمره(  من  خيربونه  ما  على  ويعول
لذلك(، وقوله:    أهل   أين  سبعون  يل  شهد   حىت  أفتيت  : )مارمحه هللا  هـ(179

  لذلك؟  موضعا  يراين  هل:  مين  أعلم  هو   من  سألت  حىت  الفتوى يف  أجبت  )ما
  فأمراين ,  هـ(198)ت:    سعيد  بن  حيىي  وسألت,  ه(136)ت:    ربيعة  سألت
  لرجل   ينبغي   ل,    أنتهي  كنت:  قال  هنوك؟  لو  هللا  عبد   أاب  اي:  له  فقلت,  بذلك

(، بل حرص العلماء منه أعلم هو من يسأل حت  لشيء أهال نفسه  يرى أن 
النووي قال  أمهيته؛  وبيان  العلمي  للجانب  املكمل  اجلانب  على  )ت:   كثريا 

  الظاهرة،   ابلداينة  مشهورا  الورع،  ظاهر  املفيت  يكون  أن  وينبغي  : )قالوا:هـ(676
الشباب كثريا ما (3)الباهرة(  والصيانة أن  ، وفائدة ضبط هذا األصل ومعرفته 

لألقوال  ومجَاعني  مظلمة،  غرف  وأصحاب  جماهيل،  فتاوى  على  يعتمدون 
كح طَاب ليل، والنفوس متيل هلذا املنحى تطلعا لكل جديد، وسآمة من املألوف  
العتيد؛ وحبا للمغامرة ولو كانت غري حمسوبة العواقب، وقد حذر ابن اجلوزي 

 

 . (4/166(؛ وانظر إعالم املوقعني )2/324الفقيه واملتفقه )  (1)
 . (2/325املصدر السابق ) (2)
 . (1/18آداب الفتوى واملفيت واملستفيت ) (3)
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هذا املسلك الوخيم؛ وبنَي أن عامة الناس قد ينخدعون ويقدمون من ليس    من
، على العامل احلق لوجود  - التصافه ببعض الصفات اليت يعظموهنا فيه  - عاملا 

  تقدميهم  -يعين العوام    - عليهم    تلبيسه  ما يعتربونه قدحا ونقصا؛ فقال: )من 
  عَظموه؛   الناس  أجهل  َعَلى  صوف  جبة  رأوا  فلو  العلماء؛  َعَلى  املتزهدين
  ذاك   العامل؟  فالن  من  َهَذا  أين  ويقولون:  هلم،  وختشع  رأسه  طأطأ  إذا  خصوصا

  منهم   جهال  قط؛  يتزوج  وال  رطبة  وال   عنبة  أيكل  ال  زاهد،  وهذا  الدنيا   طالب
  هللا   َعْبدِ   ْبن   حم ََمد  شريعة  َعَلى  للمتزهدين  وإيثارا  الزاهد،  َعَلى  ملاالع  بفضل
أقبح  من  وذلك  املباحات؛  بتناول  العلماء  يف   قدحهم  عليهم  تلبيسه  ...ومن  

 قد  ممن  بلدهم،  أهل  َعَلى  الغريب  يؤثرون  فهم  الغرابء  ِإىَل   ميلهم  وأكثر  اجلهل،
  ينبغي   وإمنا   الباطنية،  من   ولعله  الغريب  ِإىَل   فيميلون  عقيدته؛  وعرفوا  أمره  خربوا
و استبدل كلمة  املنصف ل  ولعل ؛  (1)معرفته(  خربت  من   ِإىَل   النفوس   تسليم

 ِإىَل   ميلهم   العلماء.... وأكثر  َعَلى  املتزهدين   )تقدميهم  ابن اجلوزي رمحه هللا
:  فقال  مبا يناسب ما حنن فيه من موضوع الفتنة والفتتان ابجملاهيلالغرابء(  

أنفسهم...) البائعني  األبطال  الشجعان  اجملاهدين  شيخ   :بدل  إخل(  تقدميهم 
إىل:   وميلهم  أبمر  )املتزهدين؛  والقائمني  الوغى  ساحات  وأسياد  الثغور  أهل 

فعل   ،( هللا...إخل لو  الغرابء؛  ل  املنصف  بدل:  ابن   هذلك التضح  معىن كالم 
 اجلوزي من أوسع أبوابه. 

وخلطورة هذا األمر كان العلماء الرابنيون يتأثرون أشد أتثر ابقتحام جمال  
: قد ورد أن رجال رأى ربيعة رمحه هللا يبكي: )فقالالفتوى ممن ال يصلح هلا؛ ف

 

 .(557تلبيس إبليس )ص (1)
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 عظيم....قال   أمر  اإلسالم  يف   وظهر  له،  علم   ال  من   استفىت  فقال  يبكيك؟   ما
  الفتيا،   على  عنده  علم  ال  من  وإقدام  زماننا،  ربيعة  رأى  لو  فكيف:  العلماء  بعض
 قلة  مع  عليها  واجلرأة  ابجلهل  وتسلقه  إليها،  التكلف  ابع  ومد  عليها،  وتوثبه
  غريب،  أو  منكر   العلم  أهل   بني   من  وهو  السريرة،  وشؤم   السرية  وسوء  اخلربة
 جوااب   يبدي  وال  نصيب،  السلف  وآاثر   والسنة  الكتاب   معرفة  يف  له  فليس

 فالن؛  بن  فالن يقول كذلك  فتواه القدر ساعد وإن  إبحسان،
 . (1)(يكذلك  الفتاوى عند  وأكثرهم***قصرية ابعا لإلفتاء   ميدون 

األخذ عنهم فهو أكثر   على  أمثال هؤالء وحَثهم على   ومن دَل املسلمني
القيم رمحه هللا: )داللةإمثا وأشد   : غريه  على  للمستفيت  العامل  خطرا؛ قال ابن 

  بداللته   متسبب  فإنه  ذلك؛  من  حيدث  ما  الرجل  فلينظر  جدا،  خطر  موضع  وهو
  معني   فهو  علم  بغري  عليه  القول  أو  أحكامه،  يف  ورسوله  هللا   على  الكذب  إىل  إما

  يدل   من  إىل  اإلنسان   فلينظر   والتقوى،  الرب  على   معني  وإما  والعدوان،  اإلمث  على 
  ودللت   لذلك،  التجنب  شديد  روحه  هللا   قدس  شيخنا  ربه؛ فكان  هللا  وليتق  عليه
  ففهمت دعه،  وله؟ لك  ما: وقال ،فانتهزين  مذهب أو مفت على حبضرته مرة
 .(2)أفتاه( وملن  اإلمث من له  حيصل عساه مبا لتبوء أنك كالمه  من

وال شك أن من تتبع سقطات العلماء ورخص الفقهاء وكثرة أقوال الشراح  
دون منهجية وانتقاء فإنه لن يعدم قوال أو وجها يؤيد به ما يهذب إليه؛ ولكن  
ليس كل ما قيل علم، قال ابن القيم رمحه هللا موضحا املنهج يف ذلك وحمذرا  

 

 . (4/159إعالم املوقعني ) (1)
 . (4/159إعالم املوقعني ) (2)
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  تتبع   على  مهته  قصر  العلم   طالب  مهم  من شواذ األقوال وغرائب اآلراء: )أخس
  وتتبع   االختالف  معرفة  مهته  كانت  أو  واقع،  هو   وال  ينزل   مل   وما  املسائل،  شواذ
األقوال(  والنتيجة هلذا   تلك   من  الصحيح  معرفة  إىل  مهة  له  وليس  الناس،  أقوال

 . (1)بعلمه( هؤالء من واحد ينتفع أن املسلك اخلطري هي كما قال: )وقلَ 
تؤخذ الفتوى من مثل هؤالء ال سيما يف مثل هذه املواضيع؛   واألصل أن ال 

فإذا كان من يتقن الفتوى مع وجود خلل يف مروءته أو فكره أو ذهنه أو تصرفه 
أو غري ذلك مما سبق ال تعتمد فتواه؛ فكيف مبن مل يعرف أصال شخصه ولكن  
على   هنا جيب  ومن  وهناك؟  هنا  من  اليت جيمعها  نقوالته  من خالل  يعرف 
علمه   من  يتوثق  مل  ملن  االسرتواح  وعدم  بفتواه،  العمل  عن  التوقف  املستفيت 

  الفقيه   فتوى   جمرد   أن  املستفت   يظن  لوداينته، كما قال ابن القيم رمحه هللا: )
  تردد  سواء  الباطن؛  يف  خبالفه  األمر   أن  يعلم  كان   إذا  عنه  سأل  ما  له  تبيح

  أو   به،  جلهله  أو  فيه،  لشكه  أو  الباطن،  يف   ابحلال  لعلمه   ،صدره  يف  حاك   أو
  ألنه  أو  والسنة   ابلكتاب   تقييده   عدم  أو  فتواه  يف  حماابته   أو  املفيت  جهل   لعلمه

  املانعة   األسباب  من  ذلك  وغري  للسنة  املخالفة   والرخص  ابحليل  ابلفتوى  معروف
  ألجل  والطمأنينةَ   ةَ قَ الث ِ   مَ دِ عَ   كان  فإن  إليها؛  النفس  وسكون  بفتواه  الثقة  من

  هللا  يكلف  فال  جيد  مل   فإن  الطمأنينة؛  له  حتصل  حىت  واثلثا  اثنيا  يسأل  املفيت
؛ وقال الشيخ ابن  (2)االستطاعة(  حبسب  هللا  تقوى  والواجب  وسعها،  إال  نفسا

  أيخذ  وأل  لدينه حيتاط أن   املسلم  على  جيب رمحه هللا: )  هـ(1420)ت:    ابز
 

 .(61الفوائد )ص (1)
 . (4/195إعالم املوقعني ) (2)
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  أفت   من  كل   ليس  ألنه  الفتوى؛  يف  التثبت   من  بد  ...الودبَّ   هبَّ   ممن  الفتوى 
 فال   لدينه  حيتاط  املؤمن  أن  واملقصود  التثبت،  من  بد  فال  ،للفتوى  أهاًل   يكون 
  على   يقف  حىت  يتثبت  بل  أهلها،  غري   من  الفتوى  أيخذ  وال  األمور  يف  يعجل

  حيتاط   حىت  العلم   وفضل  ابلستقامة  املعروفّي  العلم   أهل  ويسأل  الصواب،
  وأهل   ،[43:  النحل]   (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ):  تعاىل  قال  لدينه،
 :يسأل فال  والسنة، ابلكتاب  العلم أهل هم  الذكر 

 . دينه  يف يتهم  من -1

 . علمه  يعرف  ل أو -2

 .  (1)(السنة  أهل جادة عن منحرف أبنه  يعرف أو -3
وألمهية هذا االعتبار الزائد على اجلانب العلمي فقد انبنت عليه مسألة علمية  

  البلد  يف  كان  مهمة أوردها ابن القيم رمحه هللا يف تتمة كالمه السابق فقال: )فإن
  الفاضل؟  مع وجود   املفضول  استفتاء  جيوز  فهل  اآلخر؛  من   أعلم   أحدمها   مفتيان

  ترجح   إن  املفضول  أبن  التفصيل  واحلق...-  فذكرمها  –للفقهاء    قوالن  فيه
  املفضول   فاستفتاء  الفاضل  ذلك  وعدم  للصواب،  حتر   أو  ورع  أو  بداينة
؛  . (2)أعلم( وهللا أوىل  األعلم فاستفتاء استواي وإن ،يتعّيَّ   مل إن  جائز 

  كونه  ظاانً  للفتيا التصدي بل الواجب على املفيت نفسه قبل املستفيت ِإْن: )أراد 
 ابلوثيقة   األخذ  عن  خي َْدَعنَ   وال  وتعاىل،  تبارك  ربه  وليتق  نفسه،  فليتهم  أهلها   من

 

 .(6/50جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن ابز ) (1)
 . (4/196إعالم املوقعني ) (2)
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  سلم ؛ فعلى املالعني  واحلال  مل يتورع املفيت اجملهول؛ فإن  (1)هلا(  والنظر  لنفسه
الفطن أن حيذر هؤالء ويتجنب األخذ عنهم ال سيما يف فتاواهم الشاذة اليت 

  هللا   ينفردون هبا، وال يقرهم عليها علماء األمة؛ قال اخلطيب البغدادي: )وأمي
  آي   بتعليمنا  شبيها  ونتعلمها ,  والثقة  الفقه  أهل  من  السنن  لنلتقط   كنا  إن

)ابب(2)القرآن( بعنوان:  اباب  عقد  بل    تباينت   إذا  الشيوخ  ختري  يف   القول  ؛ 
  أن  الطالب  وأراد  العلو،  يف  الشيوخ   من   مجاعة  أسانيد  تكافأت  أوصافهم...فإن

  بطلب  منهم   املشهور   يتخري  أن  فينبغي   بعضهم  من  السماع  على   يقتصر
  اكتبوا: »يقول  شعبة،  مسعت...به  واملعرفة   له  ابإلتقان   إليه  املشار  احلديث،
)بعد،  (3)(«املشهور   عن   املشهور ذلك:  يكون  أن    الطريقة  استقامة  بشرط 
 فيجب   الصفة   هذه  على  يكن  مل  من فأما  البدعة،  من   والسالمة  العدالة  وثبوت
  هللا  عن التبليغ كان  ، قال ابن القيم: )ملا(4)منه( السماع واجتناب عنه العدول
  والفتيا  ابلرواية   التبليغ  مرتبة   تصلح  مل  فيه،  والصدق  يبلغ،   مبا   العلم  يعتمد   سبحانه

  مع   ويكون   صادقا فيه،  يبلغ   مبا  عاملا  فيكون   والصدق؛  ابلعلم   اتصف   ملن  إال
  السر  متشابه  وأفعاله،  أقواله  يف  عدل  السرية،  مرضي  الطريقة،  حسن  ذلك

، وال يغرت ببعض املعلومات الشرعية  (5)(وأحواله  وخمرجه   مدخله  يف  والعالنية 

 

 .( 1/101أدب املفيت واملستفيت ) (1)
 . (1/394الفقيه واملتفقه )  (2)
 . (127-1/126اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ) (3)
 . (1/126الفقيه واملتفقه )  (4)
 . (1/7إعالم املوقعني ) (5)



 

 
326 

 معايري قبول الفتوى يف مسائل الفنت العامة
 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 

 

نربي ملنصب الفتوى؛ فإن هذا خالف منهج  
 
والثقافة العامة اليت يتحلى هبا امل

  ينكرون  السلف   ي رمحه هللا: )كانز السلف الصاحل رمحهم هللا كما قال ابن اجلو 
 الفتوى؛   شروط  جيمع  مل   ألنه  يفيت  أن  العلم  من  بكثري  معرفته  َمعَ   الزاهد  َعَلى

 . (1)ابلواقعات؟( الفتوى يف  اْليَـْوم املتزهدين ختبيط رأوا لو  فكيف
 هذا   على املوضوع بقوله: )على  هـ(1225)ت:    وعلق الشيخ محد بن معمر 

 سيما   ل  ،-  غريه  أو  تدريس  مبنصب  ولو-  العلم  إىل  اعتزائه  مبجرد  يكتفي  ال
  فيه   وتصدى  العلم،  طلب   فيه  وقل  اجلهل،  فيه  غلب  الذي  الزمان  هذا  يف

  عبارة   حيسن  ال  وهو  ويفيت  يقضي  بعضهم  فتجد  ،والفتيا  للقضاء  الطلبة  جهلة
  يف  وهي-  املسألة  تلك  إبحضار  طولب  لو  بل  املسألة،  صورة  يعلم  وال  الكتاب،
أشد (2)راجعون(  إليه  وإان  هلل  فإان   موضعها،  إىل  يهتدِ   مل   -الكتاب ؛ وهؤالء 

  على   آفة  رمحه هللا: )الهـ(  456)ت:  الناس ضررا على العلم كما قال ابن حزم  
  ويظنون   جيهلون   فإهنم  أهلها،  غري  من  وهم   فيها،  الد َخالء  من  أضر    وأهلها  العلوم

 .(3)ي صلحون( أهنم ويـ َقدِ ر ون وي فسدون  يعلمون، أهنم
ابن تيمية رمحه   هللا حيتسب على من يفيت بغري وهلذا كان شيخ اإلسالم 

  رضي -  شيخنا علم؛ حىت عوتب يف ذلك كما قال ابن القيم رمحه هللا: )كان
: هؤالء  بعض  يل  قال :  يقول  فسمعته  هؤالء،  على   اإلنكار  شديد  -   عنه  هللا

 

 .(141تلبيس إبليس )ص (1)
 . (1/8رسالة االجتهاد والتقليد، ضمن جمموعة الرسائل واملسائل النجدية ) (2)
 .( 1/345رسالة يف مداواة النفوس، رسائل ابن حزم ) (3)
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  والطباخني   اخلبازين   على   يكون :  له  فقلت  الفتوى؟  على   حمتسبا  َأج ِعْلتَ 
 .(1)حمتسب؟( الفتوى على  يكون وال ،حمتسب  

  السن واخلربة؛ فقد ورد عن ابن مسعودمن أهم ما اعتربه العلماء يف املفيت  و 
  وعن  أكابرهم  عن  العلم  ما أخذوا  خبري  الناس  يزال  قوله: )ال    هـ(32)ت:  

قتيبة (2)هلكوا(  وشرارهم  صغارهم  من  أخذوا  فإذا  أمنائهم؛ ابن  قال  )ت:   ؛ 
  علماؤ هم  يكن  ومل  املشايَخ؛  علماؤ هم   كان  ما  خبري  الناس  يزال  ال  : )يريدهـ(276

 وسفهه،   وعجلته  وَحدُّه  (3)الشباب  ميعة  عنه  زالت  قد  الشيخ  ألن  األحداَث؛
  عليه   يغلب  وال  الشبهة،  علمه  يف  عليه  يدخل  فال  واخلربة؛  التجربة  واستصحب

  السن  ومع  احلدث،  استزالل  الشيطان  يستزله  وال  الطمع،  به  مييل  وال  اهلوى،
  على   أمنت  اليت  األمور  هذا  عليه  تدخل  قد  واحلدث  واهليبة،  واجلاللة  الوقار

 . (4)وأهلك( هلك وأفىت عليه دخلت فإذا الشيخ؛
هو اجلانب التعبدي واإلمياين، إذ ال وهناك ملحظ أخري أختم به هذا املبحث  

مسألة رايضية تشابكت  يكفي مناقشة األمور علميا وفكراي فقط، وكأننا حنل  
الفرضيات واحللول، رمبا طالعت  )بل األمر وراء ذلك؛ قال ابن تيمية:    فيها 

وأقول: اي معلم    على اآلية الواحدة حنو مائة تفسري، مث أسأل هللا تعال الفهم 

 

 . (4/167إعالم املوقعني ) (1)
(، وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله 2/154الفقيه واملتفقه )أخرجه اخلطيب البغدادي يف    (2)

(1/615 .) 
  . (2/236أوله وأنشطه؛ أساس البالغة ) (3)
 .(59املسائل واألجوبة يف احلديث والتفسري )ص (4)
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املهجورة وحنوها وأمرغ وجهي يف   املساجد  إبراهيم علمين، وكنت أذهب إىل 
 .(1) قول: اي معلم إبراهيم فه مين(الرتاب وأسأل هللا تعاىل وأ

ذلك أن اهلداية بيد هللا، فلتطلب  ان؛  مهموملحظ عقدي  فهناك جانب تعبدي  
منه فهو اهلادي، قال ابن القيم رمحه هللا فقال: )اتفقت رسل هللا من أوهلم إىل 

اهلداية واإلضالل فعله سبحانه وقدره،  أن...آخرهم، وكتبه املنزلة عليهم على  
: )حقيق ابملفيت أن يكثر  ولذلك فإنه،  (2)واالهتداء والضالل فعل العبد وكسبه(

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر  عاء ابحلديث الصحيح: »الد
السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بّي عبادك فيما كانوا 
فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق إبذنك، إنك هتدي من تشاء 

ه  وكان شيخنا كثري الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت علي  ؛«إل صراط مستقيم
ل  واملعوَّ "، ويكثر االستعانة بذلك...اي معلم إبراهيم علمن املسائل يقول: "

التوجه وصدق  القصد،  وخلوص  النية،  حسن  على  ذلك كله  ...فإذا  يف 
وهللا   أجران،  فاته  إن  أجرا  يعدم  مل  ذلك  يف  ورغبته  نيته  صدقت 

ور  املستعان....وكلما قرب القلب من هللا زالت عنه معارضات السوء، وكان ن
كشفه للحق أمت وأقوى، وكلما بعد عن هللا كثرت عليه املعارضات، وضعف  
نور كشفه للصواب؛ فإن العلم نور يقذفه هللا يف القلب، يفرق به العبد بني  

 

(؛ البن عبد اهلادي، دار الكاتب العريب؛ ت:  38العقود الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية )ص   ( 1) 
 .  حممد حامد الفقي 

 (.  117( شفاء العليل )2)
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حممد  اإلصالحية النجدية    ، وهذا ما الحظه إمام الدعوة(1)اخلطأ والصواب(
ملا خاطب أحد معارضيه الذين فيهم صالح    هـ(1206)ت:    بن عبد الوهاب

وعبادة وتقوى فقال: )إن أصغى إليه قلبك بعض الشيء فعليك بكثرة التضرع 
وأدابر  الليل،  اإلجابة؛ كآخر  أوقات  يديه، خصوصا  بني  واالنطراح  إىل هللا 
الصلوات، وبعد األذان، وكذلك ابألدعية...بني يدي من جييب املضطر إذا  

هدى وابلذي  إبراهيم    دعاه،  معلم  اي  وقل  الناس كلهم،  ملخالفة  إبراهيم 
 . (2) علمين(

  

 

، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية الطبعة األوىل، (4/198إعالم املوقعني )(  1)
 . هـ1411

 . (256)ص 37د بن عبد الوهاب، الرسائل الشخصية، الرسالةمؤلفات الشيخ حمم( 2)
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معيار الثالث:  يف  وفضل   صالح     املبحث  وقع  يف  المن  حجة  ليس  فتنة 
 القتداء به. 

فنت   عنها  تنجم  اليت  األحداث  بعض  فعل يف مشروعية  أو  فتوى  تصدر  قد 
ويكون سببا  ،  ومآسي، فيتحمس البعض لألخذ بذلك، ونشره واالستدالل به

حابة  األمة صأفضل  ف؛ وهذا مسلك  غري  صحيح؛  مشاركة يف الفتنة وأهواهلالل 
ومع ذلك مل يكن فضل هم وال منزلت هم بل وال علم هم ح َجًة جلواز   رسول هللا  

خمالفة الشرع؛ حيث جند علماَء كلِ  زماٍن قاموا بواجب النصيحة، وبَينوا عدم 
ن أغلب من حضر القتال من أولئك الفضالء تنَدم جواز القتال يف الفتنة، بل إ

  سلطان...وإن  ذي  إمام  على  خرج  يف آخر أمره؛ قال ابن تيمية رمحه هللا: )من
  علي   من  أفضل   فليسوا  اجلنة،  أهل  ومن  املتقني  هللا  أولياء  من   ذلك  فاعل   كان

  حَيَْمد وا   مل  هذا  ومع  وغريهم،  هـ(36)ت:    والزبري  هـ( 36)ت:    وطلحة  وعائشة
  غريهم؛ وكذلك  من  نية  وأحسن  هللا  عند   قدرا  أعظم   وهم  ،القتال  من  فعلوه  ما

 األشعث   ابن  وكذلك أصحاب  َخْلق ؛  والدين   العلم  أهل  من  فيهم   كان   احلَرَةِ   أهل
 . (1)كلهم(  هلم يغفر وهللا  والدين، العلم أهل من خْلق   فيهم  كان

الوضع الصحيح يف مثل هذا  املسلك  لتلك    أما  الثاقبة  العلماء  نظرة  هو 
ئل الشرع؛ َعَرضوا  األحداث؛ فَبَدَل االستدالِل ابلرجاِل وصالِحِهم على مسا

ه ِجر خالفه    اوم  وم ِدح صاحبه،  ق ِبلَ   ه وافق  اعلى الدين القيِ م؛ فم  أفعاَل الرجالِ 
ففتنة  ابن األشعث عاَيَشها عاملان صاحلان؛ أحدمها خَف   ومل ميدح صاحبه؛

 

 (. 529-4/528منهاج السنة )  (1)



 

 
331 

 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

فيها ودخلها، واآلخر تثاقل عنها وعارضها وحذ ر منها؛ ومها مسلم بن يسار  
  ، قالهـ(110)ت:    واحلسن بن أيب احلسن البصري  هـ(100)ت:    البصري

  من  البصرة  أهل   عند   أرفعَ   يسار  بن  مسلم  )كان:  هـ(151)ت:    عون   ابن
  أبو   يزل  فلم  احلسن ؛  وكفَ   هـ(85)ت:    األشعث  ابن  مع  خفَ   حىت  احلسن
، وقد ذكر من  (1)اآلخر(  وسقط  بعد،  منها  علو  يف   -يعين احلسن    -سعيد  

صالح مسلم بن يسار وتقواه وعلمه الشيء الكثري حىت قال عنه ابن عون:  
أحد (2)الزمان(  ذلك  يف  أحد  عليه  يـ َفَضل  ال  يسار  بن  مسلم  )كان ؛ وهو 

فقهاء البصرة اخلمسة املعدودين، وكان مفتيها قبل احلسن البصري، وهو شيخ   
  احلسن   فيه: )كان  هـ(140)ت:    له؛ ومن ع ل وِ  احلسن رمحه هللا ما قاله يونس

 .(3)والدماء(  الفنت  يف العلماء رؤوس من  وهللا
احلادثة   مع هذه  العاملني  تعامل كال  القارئ طريقة  أخي  اليت وإليك  العظيمة 

ذهب َضِحيَـَتها خلق  كبري  من املسلمني؛ ليتبنَي لك األمر بكل وضوح؛ فأما 
السختياين أيوب  فقال  البصري رمحه هللا  )قيلهـ(131 )ت:  احلسن    البن   : 

 هـ(58)ت:   عائشة  مجل  حول  ق ِتلوا  كما  حولك  يـ ْقتَـل وا   أن  سَرك  إن  األشعث:
فأكرهه(؛ وقد فصل القصة أكثر ابن عون رمحه هللا    إليه  فأرسل  احلسن؛  فأخرِج

هللا:  رمحه  قال  الفتنة؛  حيضر  ومل  إكراههم  من  اإلفالت  من  متكن  أنه  فبنَي 

 

(؛ وهذا يف أمور الدنيا أما اآلخرة فعلمها عند ريب كما أشار الذهيب رمحه هللا  121/ 7الطبقات الكربى )   ( 1) 
 (. 513/ 4السري ) 

 (. 7/138الطبقات الكربى ) (2)
 (. 7/120الطبقات الكربى ) القائل هو: يونس بن عبيد العبدي، (3)
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 فألقى  عنه،  فغفلوا:  قال   ؛سوداء  عمامة   وعليه  اجلِّْسَرين   بّي   إليه   فنظرت)
 . (1)(يومئذ يهلك وكاد منهم؛ جنا  حت  األهنار تلك بعض يف نفسه

حىت   الفرصة،  يتحنَي  وبقي  هلم،  يستسلم  مل  اإلكراه  بنفسه   خاطر فرغم 
ومواطنها   الفتنة  عن  االبتعاد  على  منه  يهلك؛ حرصا  وكاد  النهر  يف  فألقاها 

فيما حنسبه    -  سوادهم؛ وهذا املوقف خالص هلل  ومشاركة أهلها فيها، وتكثري 
لباطل  اب  ا عن رض، وال  هـ(95)ت:    ألنه مل يكن عن حظوة لدى احلجاج؛  -

عن أيوب السختياين قال: )أراد احلجاج قتل احلسن مرارا، فعصمه فدون جلاج؛  
وأوضح الذهيب سبب ذلك  ؛  فى مرة يف بيت علي بن زيد سنتني(هللا منه، واخت

 . (2): )ألن احلسن كان يذم األمراء الظلمة جممال، فأغضب ذلك احلجاج(فقال
ولعله بعد هروب    -أما مسلم بن يسار رمحه هللا فحصل منه نفس املوقف  

منهم   قال-احلسن    أن   أردت  إن:  األشعث  البن   )قيل:  السختياين  أيوب   ؛ 
  يسار،  بن   مسلم  معك  فأخرج  عائشة،  مجل  حول  ق تلوا  كما  حولك  ي قَتلوا

  بن  مسلم  يل  قال:  هـ(104)ت:    قالبة  أيب  عن  أيوب،  م ْكَرًها؛ وقال  فأخرجه
  رآك  مبن  فكيف:  بسيف؛ قلت  فيها  أضرب  مل  أين  إليك  هللا  أمحد  إين:  يسار

؛  على  إال  ي قاِتل  ال  هذا  :فقال  الَصَفنْيِ؛  بني   وهللا،  فبكى   ق تل؟  حىت  فقاَتلَ   حقٍ 
 . (3)فيها( فدخلت   انشَقت األرض أن َوِدْدت   حىت

 

 (. 7/120الطبقات الكربى ) (1)
 (. 2/1076اتريخ اإلسالم ) (2)
(؛ ففيه زايدة  148-58/146(، وانظر اتريخ دمشق البن عساكر )2/1169اتريخ اإلسالم )  (3)

 ألفاظ وعبارات. 
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معروفا مبعارضة فعل ابن  ووجه االختالف بني القصتني أن احلسن كان قوله  
األشعث ومن معه، ورغم أنه أ خرج م كَرًها لكنه مل يستسلم، بل احتال حىت  
فَكه هللا من شر ِهم؛ أما مسلم ابن يسار فقد ابيع ابن األشعث وخَف يف فتنته، 
لكنه مل يقاتل ومل يـَْقت ْل أحدا رغم حضوره املعركة؛ وبعد انتهاء الفتنة أراد أن 

نفس فيها  يسلِ ي  يضرب  ومل  بسهم،  فيها  يرم  ومل  برمح،  فيها  يطعن  مل  أبنه  ه 
 وقفت  لقد  وهللا  ؛(1)خريا  إل  أردت   مابسيف؛ فحمد هللا على ذلك، وقال: )

  كنت   ما  أين  ولوددت   خدشا،  أحدا  خدشت  وال  سهما   فيه  رميت  ما  موقفا
نبَـَهه   (2)املوقف(  ذلك   أشهد  ومل  طويل  بزمان  ذلك   قبل لكن  أن  ؛  العلماء 

حضورَه وإن كان كما قال دون قتال أو...؛ فقد حيصل به شرٌّ عظيم  ويكون  
هو فتنًة لغريه، وسبًبا يف إقداِم كثرٍي ممن يَِثق  فيه على فعل ما تورَع هو عن فعله؛ 

  وهللا ًما وتراج ًعا أكثَر وضوحا عَما صَدَر منه فقال رمحه هللا: )ولذلك أبدى تـََندُّ 
ۈئ ۈئ ېئ  )  قالبة:  أبو  وتال  هللا؛  شاء   إن  قالبة:  أبو  فقال  ؛(3)داأب  أعود   ل

 مسلم    فأرسل  ؛[155]األعراف:    (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی
 . (4)عينيه(

 

 .الفنت إذا أقبلت ذكره عنسبق وهذا هو جانب االشتهاء والتزيني الذي  (1)
 (. 58/147اتريخ دمشق البن عساكر ) (2)
باه، وأهنا ال تتبني يف الغالب هذا هو اجلانب الثاين الذي أتيت به الفنت عموما عند إقباهلا وهو االشت  (3)

  بعد انقضائها.إال
 (. 58/147املصدر السابق ) (4)
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فتوى أو فعل بعض من  ب  املطلق  ومن هنا وجب التنبه إىل أن االستدالل
غري  سليٍم؛ ويف هذا    يف أمور الفنت والقتال صالح،  الري و أو اخل  ينتسب للعلم 

عبد يقول  بعد    زايد  بن  هللا  الصدد  )ملاهـ(100)ت:   والزبري  طلحة   سار  : 
 هـ(37)ت:    ايسر  بن  عمار  هـ(40)ت:    عليٌّ   بعث  البصرة،  إىل  وعائشة
  احلسن   فكان  املنرب،   فصعدا  الكوفة،  علينا   فقدما  ،هـ(51)ت:    علي  بن  وحسن

 إليه،   فاجتمعنا  احلسن،  من  أسفل  عمار  وقام  أعاله،  يف  املنرب  فوق   علي  بن
 لزوجة   إهنا   ووهللا  البصرة،  إىل  سارت  قد  عائشة  إن : »يقول  عمارا،  فسمعت

  تطيعون   إايه   ليعلم   ابتالكم،  وتعاىل  تبارك  هللا  ولكن   واآلخرة،  الدنيا  يف    نبيكم 
 القصة  تلك  يف  الصواب  أن  بذلك  عمار  ؛ قال ابن حجر: )مراد(1)(«هي  أم

 أن   وال  اإلسالم،   عن  بذلك   خترج  مل  ذلك  مع  عائشة  وأن  ،علي    مع  كان
  ورعه  وشدة  عمار  إنصاف  من  يعد  ذلك  فكان  اجلنة؛  يف    النيب  زوجة  تكون 
 . (2)احلق( قول وحتريه

  

 

 (.6/258(؛ وانظر: منهاج السنة )7100( ح )9/55أخرجه البخاري ) (1)
 . (13/58فتح الباري ) (2)
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 وقصده احلق معرفة قلوب منالنع مي  ام  معياراملبحث الرابع: 
الفنت قد يصاحبها أمور يكون هلا أثر على معرفة احلق، أو  ني  معرفته أن  مما يتع

خارجة عن نطاق االجتهاد العلمي، وتكون مانعة من  على قصده والعمل به،  
الوصول للحق أو من قصده؛ فلذلك ال جيوز اتباع تقليد من تنطبق عليه هذه  

ة توفر  مبثاب  املوانع؛ بل جيب أن تكون مانعة من قبول قوله أو تزكية فعله؛ وهذا
إال  صحيحا  يكون  ال  فالشيء  املوانع؛  انتفت  إذا  تنفع  ال  اليت  الشروط 

بني احلجاج بن يوسف وعبد  التباغٍض والتنافٍر اخلَِفَيان  ؛ فقد كان  مبجموعهما
رمحه هللا:    هـ(774)ت:    قال ابن كثريسببا وراء الفتنة،    الرمحن بن األشعث

  يفهم   هو  وكان   يبغضه،  احلجاج  كان  األشعث  ابن  أن  الفتنة  هذه  )سبب
...( واستمر هذا التباغض اخلفي   عنه  امللك  وزوال  السوء  له  ويضمر   ،ذلك

  ويقول :  األشعث  ابن  يبغض   احلجاج  : )كانفقد،  معلن   حىت حتول لفعٍل ظاهر
  يكون   أن  يصلح  ال  ...هو:وقال  األشعث  ابن  حسود...غضب  أمحق   أهوج  هو
 .(1)خدمي( بعض من وال ج ندي  بعض من

املانعة رمحه هللا من هذه اآلفة اخلَِفَيِة    هـ(1421)ت:    حَذر ابن عثيمنيوقد  
 العلماء  بني   واختالف  أتويل   فيها  اليت  فقال: )األمورقول احلق وفعل الصواب؛  

  علينا   جيب  لكن  وخمالفتهم،  منابذهتم  لنا   حيل  ال  األمور؛  والة  ارتكبها  إذا
 ما   وأما  االجتهاد،  فيه  يسوغ  ال  مما  فيه؛  خالفوا  فيما  املستطاع  بقدر  مناصحتهم

 ل   ،احلق  هلم  لنبني  واحرتام؛  تقدير  حبث  فيه  معهم  فنبحث  االجتهاد؛  فيه  يسوغ

 

 (. 9/35البداية والنهاية ) (1)
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  طاعتهم؛  وعدم  منابذهتم  وأما  ،للنفس  والنتصار  هلم  النتقاد   سبيل  على
 .(1)واجلماعة(  السنة أهل طريق من فليس

وقد أوضح ابن تيمية رمحه هللا اختالط املقاصد والنيات عند إقبال الفنت مما  
  أن   يعلم  أن   ينبغي  يسبب التقحُّم فيها دون انتباه هلذا اجلانب املهم؛ فقال: )مما

  مينع   ما  الواردات   من  القلوب   على  فريد   مشرتكة،  تكون  الفنت  هذه  أسباب
  ليس  واجلاهلية  اجلاهلية،  مبنزلة   تكون  وهلذا  ؛وقصده  احلق  معرفة  عن  القلوب 

 مبعرفة  الصاحل،  والعمل النافع  ابلعلم  جاء   واإلسالم قصده،  وال  احلق  معرفة   فيها
الوالة  أن   فيتفق  وقصده؛   احلق   على  النفوس  تصرب  فال  ابستئثارٍ   يظلم  بعض 

 حمبة   ألجل  ولكن  منه،  فسادا  أعظم  هو  مبا  إال  ظلمه  دفع    ميكنها  وال  ظ ْلِمه،
  يتولد   الذي  العام  الفساد  يف  ينظر  ل   عنه،  الظلم ودفع  حق ِّه   ألخذ  اإلنسان

  مع   لينازعهم  خرج  إمنا  أكثرهم  أو  األمور  والة  على  خرج  ممن  ...وكثريفعله  عن
  ذنوب   األمر   لويل  يكون   إنه  مث   االستئثار؛  على  يصربوا  ومل  عليه،  استئثارهم

  ظان   له  ويبقى املقاتل  ،السيئات  تلك  يعظم  لستئثاره  بغضه  فيبقى   أخرى،
  عليه  حركه  ما  أعظم  ومن  هلل،  كله  الدين  ويكون   فتنة  تكون   لئال   يقاتله  أنه

)اخلارج على  فإذا اتفق من هذه اجلهة  ...مال  وإما  ولية،  إما:  غرضه  طلب
شهوة وشبهة قامت )احلاكم املستأثر(  شبهة وشهوة، ومن هذه اجلهة  احلاكم(  

  من   فيها   فيكون  عليه،  القدرة  أو  قصده  أو  معرفة احلق  متنع...؛ والفتنة...الفتنة
 أكثرهم،  أو  الناس  من  لكثري  يتميز  ال  حىت  ابلباطل،  احلق  يلبس  ما  الشبهات

 

 (.2/340شرح العقيدة الواسطية ) (1)
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  فيها   ويكون  ،وإرادته  احلق  قصد  مينع  ما  والشهوات  األهواء  من  فيها  ويكون 
  عند  قلبه  اإلنسان   ينكر  اخلري؛ وهلذا   على  القدرة  يضعف  ما  الشر  قوة  ظهور  من

  فتنة:  يقال  وهلذا  وقصده،  احلق  معرفة  من  مينعها  ما   القلوب  على  فريد  الفتنة،
  اليت  األلفاظ  من  ذلك  وحنو   املظلم،  الليل  كقطع  فنت  :  ويقال  صَماء ،   عمياء  
  العلم   يف  العظيم   الرجل   ، وقال: )إن(1)العلم(  وخفاء  فيها،  اجلهل   ظهور  يتبني

  ، وغريهم  البيت  أهل  القيامة،  يوم  إىل  بعدهم   ومن  والتابعني  الصحابة  من  والدين،
  ، اخلفي ِّ   اهلوى   من  ونوع  ابلظن،  مقرون  الجتهاد  من  نوع  منه  حيصل  قد

؛  املتقّي   هللا  أولياء  من  كان   وإن   فيه،  اتباعه  ينبغي  ل   ما  ذلك  بسبب  فيحصل
  الفعل   ذلك  تصويبَ   فرتيد  تعظمه  طائفة:  لطائفتني  فتنة   يصري  وقع  إذا  هذا  ومثل

 بر ِه  يف  بل   وتقواه،  واليته  يف  قادحا  ذلك   فتجعل  تذمُّه  وطائفة  عليه،  واتباَعه
الطرفني   هذين وكال اإلميان؛ عن خترجه حىت إميانه  يف بل اجلنة، أهل  من وكونه

فمن(2)فاسد( العلم   ؛  طلبة  من  هلا،  اشتهاء  أو  أمرها  يف  اشتباه  له  حصل 
الصغار، أو بعض العلماء ممن مل يبلغ درجة الكبار؛ فحريٌّ أن ال تؤخذ عنه 
 الفتوى، ملا فيها من موافقة هوى التفلُّت والتحرر، وامليل مع طبع الظلم واجلهل. 

املقدس قدامة  ابن  قال  اخلفية؛  الشهوة  العلماء من  )ت:   يولذلك حذ ر 
)الشهوةهـ(  620 هللا:    كبار   غوائلها  على  الوقوف  عن  يعجز  اخلفية  رمحه 

  عن   املشمِ رون  والع َباد  العلماء  هبا  يبتلى  وإمنا  العباد،  عامة  عن   فضالً   العلماء،
 أ ثبت  وقد  ؛  هلل  خملص  أنه  يظن  اآلخرة...فأحدهم  سبيل  لسلوك  اجلد  ساق

 

 . (4/539منهاج السنة )  (1)
 . (4/543منهاج السنة )  (2)
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  املقرَبون؛ ولذلك   إال  منها   يسلم   ال  عظيمة   مكيدة  وهذه  املنافقني،  ديوان  يف
يقني  رؤوس  من  خيرج  ما  آخر:  قيل : هللا  رمحه  الزهري   قال  الرايسة...  حبُّ   الصِ دِ 
  واملشرب   املطعم  يف  يزهد  الرجل  نرى  الرايسة،  يف  منه  أقلَ   شيء  يف  الزهد  رأينا  ما

 . (1)وعادى(  عليها حامى الرايسة، نوزع فإذا واملال،
  

 

 .(209خمتصر منهاج القاصدين )ص (1)
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 العامل   فتوىالفرق بّي النص الشرعي و  املبحث اخلامس: معيار
ابلنص   العمل  يرتك  العامل  جتعل  أسباب  عشرة  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  أورد 

بقوله: )يف(1)الشرعي عليها  عَقب    يكون   أن   جيوز  األحاديث  من  كثري  ؛ مث 
  العلم  مدارك  فإن  عليها؛  حنن  نطلع  مل  ابحلديث   العمل   ترك  يف  حجة  للعامل

  حجته   يبدي  قد  العلماء، والعامل  بواطن  يف  ما  مجيع  على  حنن  نطلع  ومل,  واسعة
 ندرك  فقد  بلغتنا  وإذا,  تبلغنا  ال  وقد  تبلغنا  فقد  أبداها  وإذا,  يبديها   ال  وقد

 أم , األمر نفس  يف صوااب  احلجة كانت  سواء, ندركه  ال وقد, احتجاجه موضع
دار بني قول العامل والنص الشرعي الصحيح؛ ال( مث أوضح موقف املسلم إذا  

  صحيح   حبديث  حجته  ظهرت  قول  عن  نعدل  أن  لنا  جيوز  فقال: )حنن...ال
 يدفع   ما  معه  يكون  أن  جيوز  عامل  قاله  آخر  قول  إىل  أهل العلم؛  من  طائفة  وافقه

 تطرقه  من  أكثر   العلماء  آراء  إل   اخلطأ  تطرق   إذ  أعلم؛   كان  وإن  احلجة   هذه  به
  خبالف ,  عباده  مجيع  على  هللا  حجة  الشرعية  األدلة  فإن,  الشرعية  األدلة  إل

  معذورون  وحنن,  له  تركه  يف  معذورا  يكون   قد  نفسه  يف  أنه:  ..الغرض.العامل  رأي
، وهذا مدخل مهم يف معايري قبول الفتوى يف مسائل  (2)(الرتك  هلذا   تركنا   يف

يكون    والبحث العلمي   الشرعي؛ فهناك جوانب من النظر  الفنت واألمور العظام
تاوى املتقدمني للعامل عذرا من األعذار السابقة جتعله ال يعتربها، ال سيما يف ف

فال جيوز التعامل مع كل فتوى  ؛  املغرضني لتأييد ابطلهم املنكر  اليت ينقلها بعض

 

 (. 26-4رفع املال عن األئمة األعالم )ص (1)
 (.27نفسه )ص (2)
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  -  لذلك  الفاعلون  كان  قال ابن تيمية رمحه هللا: )وإنالنص الشرعي،    تـََعام لَ 
احلاك على  وجههاخلروج  يف  السالح  ومحل   األمر  مقصودهم  أن  يرون   - م 

  ما   حتصيل  يقصدون  هؤالء  من  الداينة  أهل  املنكر...فإن  عن  والنهي  ابملعروف
 . (1)دينا( يرونه

إذا حتققت شروطه    هذا جانب ما يرونه صواابً، وقد يكون كذلك يف نفسه
قال ابن    ابختالل هذين امللحظني أو أحدمها؛  ؛ لكن خطأهموانتفت موانعه

 :وجهني  تيمية رمحه هللا: )من
  أهل  عامة   حال  ...وهذه(2)بدين  ليس  دينا  رأوه  ما  يكون   أن :  أحدمها

 األهواء... 
  ، واجلماعة   للسنة  خمالف  إليه  يدعو   رأي   اعتقاد  على  يقاتل   من:  الثاين  الوجه 
  حتصل  ابلقتال  أنه  يظن  لكن  وغريهم،  واجلماجم  واحلرة  وصفني   اجلمل  كأهل

  مما  أكثر  املفسدة  تعظم  بل   ذلك،  ابلقتال  حيصل  فال  ،(3)املطلوبة  املصلحة
 .األمر  أول من عليه   دلَ  الشارع كان  ما األمر آخر يف هلم فيتبني  كانت،

  يظنها   من  وفيهم  عنده،   تثبت  مل   أو  الشارع،  نصوص  تبلغه  مل  من  وفيهم
 كثري   يف  اجملتهدين  من  لكثري  جيري  كما  يتأَوهلا  من  وفيهم  حزم،  كابن   منسوخة

 . النصوص من

 

 (. 4/536املصدر السابق ) (1)
 .فتحققه اجمليز متوهم مظنون، ال معلوم متيَقنوهذا خلل يف الشرط األول حتقق الشرط؛  (2)
وهذا خلل يف الشرط الثاين انتفاء املانع؛ يضاف لألول؛ فاملفسدة املانعة واقعة متحققة، وعدمها    (3)

 .مظنون ال حقيقة
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  ببعض   العمل  االستدالل  أهل  من  يرتك  من  يرتك  الثالثة  الوجوه  هبذه  فإن
  على  دالة  غري  يعتقدها  أن  وإما  ؛  النيب  عن  ثبوهتا  يعتقد  ال  أن  إما  النصوص؛

 . (1)منسوخة( يعتقدها أن وإما االستدالل، مورد
مهم جدا يف التعامل مع الفتاوى اليت فيها خمالفة واضحة لنصوص شرعية  وهذا  

ولو كان   املسلم  احلاكم  على  اخلروج  عن  النهي  صحيحة صرحية، كأحاديث 
الصحيحة  النصوص  تدفع  فال  ابلفنت،  املتعلقة  النصوص  من  وغريها  ظاملا، 

للنصوص، ابلتزام  الصرحية بفتوى العامل واجتهاده، ولكن يرتك االجتهاد املخالف  
النصوص وأقوال من أفىت هبا، ولو كانوا أقل درجة أو علما من املخالف هلم، 

بعد خالف سابق عليها  اتفاق  أو  إمجاع  يقع  أحياان  وأنه  ابن  السيما  قال   ،
 الصحيحة  لألحاديث  الفتنة  يف  القتال  ترك  على  السنة  أهل  أمر  استقرتيمية: )

  وأيمرون   عقائدهم،  يف  هذا  يذكرون  وصاروا  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب   عن  الثابتة
  من   كثري  خلق  الفتنة  يف   قاتل  قد  وكان  قتاهلم،  وترك  األئمة  جور  على  ابلصرب

احلكم    َحْيِثَيات   و أستكمل  ت مل    اليت  جوانب النظر ، ومن  (2)والدين(  العلم  أهل
 تعترب:مل  اليت الشرعي

 املشروع يف مواجهة جور احلاكم. * 
 عذاب    احَلَجاج  إن:  يقول  البصري  احلسن   قال ابن تيمية رمحه هللا: )كان

 فإن  والتضرع،  ابالستكانة  عليكم  ولكن  أبيديكم،  هللا  عذابَ   تدفعوا  فال  هللا،

 

 (.6/258نفسه ) (1)
 ؟(. 4/529منهاج السنة )  (2)
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: المؤمنون  سورة]  (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ):  يقول   تعاىل  هللا

 .(1)ابلتقوى( الفتنة اتقوا: يقول  حبيب ابن طلق وكان ؛[76
 النصوص الصرحية الواضحة يف حترمي اخلروج.   * 

من الفوارق بني اجلاهلية اإلسالم:  رمحه هللا  الشيخ حممد بن عبد الوهاب    اعترب
دينا؛    جيعله  وبعضهم  فضيلة،   -  عندهم  -  له  االنقياد  وعدم  األمر،  ويل  )خمالفة

  والطاعة   والسمع  الوالة  جور   على   ابلصرب  وأمرهم  ذلك،   يف    النيب  فخالفهم
  هذا  يف  الصحيحة   وأعاد...واألحاديث  وأبدى  ذلك،  يف   وغَلظ  هلم،   والنصيحة

  هبذه   اإلخالل  من  إل  دنياهم  أو  الناسِّ   دينِّ   يف  خلل  يقع   ومل  كثرية،  الباب
 . (2)(الوصية

ابن حجر )أمجعهـ(852)ت:    قال    السلطان  طاعة  وجوب  على  الفقهاء    : 
  َحقنِّ   ِمن  ذلك   يف  ِلما  عليه؛  اخلروج  ِمن   خري   طاعَته  وأنَ   معه،  واجلهادِ   املتغلِ ب
  يستثنوا  ومل  يساعده،  ممَا   وغري ه  اخلرب    هذا  وحجتُّهم  ،الدَّمهاء  وتسكّيِّ   الد ِّماء

  ذلك،  يف  طاعت ه  جتوز    فال  الَصريح ،  الكفر    السلطان  من  وقع  إذا  إالَ   ذلك  ِمن
 . (3)عليها(  قدر ِلَمن جماهَدت ه جتب بل
ترك احملكم الصحيح املتفق عليه والستدلل ابملشتبه الضعيف املختلف  * 

 فيه.

 

 (.4/529نفسه ) (1)
 (.22فصل اخلطاب لآللوسي )ص (2)
 (. 13/7لباري )فتح ا (3)
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ابن األشعث من أهل العلم:    قال ابن كثري رمحه هللا يف وصف ما فعله من اتـََبع
 وإمنا  قريش،  من  وليس  ابإلمارة  ابيعوه  الذين  هؤالء  من  العجب  كل  )العجب

 على  ابإلمارة  له  بويع  قد  خليفة  إل  يعمدون   فكيفاليمن...  من   ِكندي  هو
  كِّندي   لرجل  ويبايعون  قريش؟   صليبة  من   وهو  فيعزلونه؛  سنّي   من  املسلمّي

ْلَتةً   زَلَّةً   هذه  كانت  ملا  وهلذا  والعقد؟   احلل  أهل  عليها  يتفق  مل  بيعةً    نشأ  وفـَ
 . (1)(راجعون  إليه   وإن هلل فإن كثري ؛  خلق    فيه  هلك كبري؛  شر  بسببها

ولألسف أننا ما نزال ليومنا هذا جند من ال يعترب ابألوجه السابقة أو بعضها  
يف مسائل الفنت رغم وضوحها وصراحة عباراهتا، ويتسبب بتكرار ما ينشأ عن  

 إغفاهلا من شر كبري كما قال ابن كثري رمحه هللا.  
  

 

 (. 12/355البداية والنهاية ) (1)
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 الفتوى واملواقف أثر الضغوطات على  معيار املبحث السادس: 
من إعالنِّ املخالفةِّ ألسباٍب   حترج   وهذا أمر مهم؛ فقد يكون هناك ضغوط  

  نزلت   متَنع  من الرتاجع وإعالنه؛ وهذه أمنا عائشة رضي هللا عنها: )ملاو ؛ كثريةٍ 
 مسعت   ،راجعة  إل  أظنن  ما:  فقالت  الكالب،  نباح   مِسَعتْ   ؛(1)احلوأب  على

"لنا  يقول    هللا  رسول   هلا   فقال  ؛!"؟احلوأب  كالب    عليها  ينبح  أيَـّت ك نَّ : 
معركة    ؛(2)الناس(  بّي   بك  يصلح  أن   هللا   عسى  ترجعّي؟!:  الزبري أن  رغم 

الصحابة رضي هللا   من  أطرافها  من كل  ابتداًء  قتاٍل  نَية  فيها  تكن  مل  اجلمل 
 لقصد  خرجت  وإمنا  لقتاٍل،   خترج  ومل  ت قاِتل  مل  عائشة  عنهم؛ قال ابن تيمية: )إن

  هلا  تبنَي   مث   للمسلمني،  مصلحة  خروجها  يف  أن  وظَنت  املسلمني،  بني   اإلصالح
  تبل  حىت  تبكي  خروجها  ذكرت  إذا  فكانت  أوىل،  كان  اخلروج  ترك  أن  بعد  فيما

  طلحة   فندم  القتال،  من  فيه  دخلوا  ما  على  ندموا  السابقني  عامة  مخارها؛ وهكذا
 يف  قصد  هلؤالء  اجلمل  يوم   يكن  ومل  أمجعني،  -  عنهم  هللا  رضي  -  وعلي  والزبري

ولكن   اختيارهم،   بغري   الفتنة  اختيارهم...فوقعت  بغري   االقتتال  وقع   االقتتال؛ 
 . (3)ابلقتال( أمرت وال قاتلت، ال: راكبة - عنها  هللا رضي - وعائشة

وذكرت   ابلرجوع  مَهت  عنها  هللا  رضي  عائشة  املؤمنني  أم  أن  املقصود  لكن 
احلديث الصريح يف النهي عن خروجها حىت تبلغ ذلك املوضع، ال سيما وأنه 

 

 . (5/175البصرة؛ هتذيب اللغة ) إىل مقبلها املؤمنني أمَ  هكالب    نبحت بئر موضع (1)
(؛ وقال حمققوه: )إسناده صحيح(، وأورده 24655( ح )41/197أخرجه أمحد يف املسند )  (2)

 . (، وفيه حبث مطول يف تصحيحه474( ح )1/846األلباين يف الصحيحة )
 (. 316-4/316منهاج السنة )  (3)
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 أن النيب      هـ(  68)ت:    قد ورد يف هذا احلديث من طريق ابن عباس
، وتنجو  ؟قتلى كثريةي قتل حوهلا    بِّ بَ دْ األَ   أَيَـّت ك نَّ صاحبة اجلملِّ   قال فيه: "

؛ ومن املهم هنا استجالء املواقف والعرب من هذه احلادثة،  (1)"بعد ما كادت 
؛ وأول هذه العرب كان يف عصر الصحابة معايري منضبطة يف قبول الفتوىوحتديد  

حَدد معلما واضحا مينعه  أنفسهم وأايم تلك الفتنة نفسها؛ فهذا أبو بكرة 
  تقاتل   أن  منعك  ما  له:  من املشاركة فيما حدث؛ وهو كما قال ابن بطال: )قيل

"    هللا   رسول  مسعت  فقال  اجلمل؟  يوم  البصرة  أهل  مع   قوم    خيرجيقول: 
  هذا   إىل  أشار   بكرة  أاب  فكأن  "؛اجلنة  يف  امرأة   قائدهم  يفلحون؛  ل  هلكى

  َغَلَبةَ   رأى  ملا   الرتك؛  ذلك  يف   رأيَه  اْسَتْصَوبَ   مث   معهم،  القتال  من  فامتنع   احلديث
...قال: ، هذا مع تعظيمه  (2)هللا(  فعصمين  ذلك  ذكرت    عائشة    َقِدَمتْ   فلما  عليٍ 

  أيب   إىل  بفضلها ومكانتها؛ حيث إهنا: )أرسلتلعائشة رضي هللا عنها ومعرفته  
يقول:      هللا  رسول   مسعت  ولكن   ،لعظيم   حقك  وإن  ألمٌّ،  إنك  :فقال  بكرة؛

"...؛ بل ورد عنه ما يدل على أنه كان ال يرى متلكهم امرأة  قوم  يفلح  لن"
القتال مطلقا يف الفتنة؛ حيث استدرك ابن حجر على كالم ابن بطال يف سبب  

  فليس   أصال؛  ذلك  مثل  يف  القتال  يرى   ل  كان   إنهأيب بكرة فقال: )عدم قتال  
 أصال؛   املسلمني  بني  القتال  جواز  يف  علي ٍ   رأي  على  وال  عائشة   رأي  على   هو

 

(1)  ( املصنف  شيبة يف  أيب  ابن  )7/538أخرجه  الزخار(  )البحر  مسنده  والبزار يف   ،)11/73  ،)
)والطرب  اآلاثر  ابن  14/265ي يف مشكل  قدامة عن عكرمة عن  بن  (، من طريق عن عصام 

 (؛ مع مناقشة ما يوهم ضعفه. 1/853عباس؛ وصححه األلباين يف الصحيحة )
 (. 56-13/55نقله ابن حجر يف فتح الباري ) (2)
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  بن   هللا  وعبد  مسلمة  بن  وحممد  وقاص  أيب  بن   لسعد  ِوفَاقًا  الكفُّ   رأيه  كان  وإمنا
 . (1)علي( وال معاوية مع صفني  يشهد مل وغريه، وهلذا عمر

أبنه كان ال يرى القتال أصال كما قال ابن حجر؛    وميكن اجلمع بّي القولّي 
لكن حضور عائشة وخروجها للبصرة، وطلبها منه املشاركة يف صفها؛ جعله  

موقفه؛   على  وثباات  قَوًة  يزيده  ألمر  يقينيا؛ حيتاج  املرأة  أتمري  فجعل ضابط 
 .املنهي عنهاعصمه هللا به من الوقوع يف الفنت 

امل فعلى  الحتمال    سلم ولذلك  املخطئ  تقليد  وعدم  اجلانب  هبذا  االعتبار 
استمراره على خطئه رغم معرفته ابلدليل لالعتبارات السابق ذكرها عن شيخ  
اإلسالم، والحتمال وجود ضغوط معَينة جتعله جيد لفعله خمرجا ويتأَول النصوص 

سلَمات اخلارجة عن حملِ  النزاع؛  الصحيحة الصرحية، وعليه أن يستصحب امل
    ومن هنا قال األلباين رمحه هللا معلقا على من ضَعف حديث ابن عباس

  هللا   رضي  عائشة  أن  فيه  ما  أن صاحبة اجلمل سيقتل حوهلا قتلى كثري: )غاية
أن  كان  ابحلوأب  عِلمت  ملا   عنها   ترجع؛  مل  أهنا  يدل   واحلديث  ترجع،  عليها 
  ما   كل  ليس  أنه  :ذلك  على  وجوابنااملؤمنني؛    ألم  ينسب  أن  يليق  ال  مما  وهذا
  ينبغي  ال  والسينوحده؛    إل هلل  عصمة  ل  إذ   هبم؛  لئقا   يكون  الك مَّل  من  يقع

 وال  الشيعة املعصومني،  األئمة  مصاف  إىل  يرفعه  حىت  حيرتمه  فيمن  يغايل  أن  له
وأدلة   أصله...ألسباب  من  خطأ   كان   املؤمنّي   أم  خروج  أن  نشك   كثرية 

  بفضلها  الالئق   هو   وذلك  خروجها،  على   ندمها   ومنها   ،واضحة
  عن  تنهاين أن  منعك  ما  الرمحن  عبد  أاب   اي :  عمر  البن  عائشة  وكماهلا،...قالت

 

 (. 56-13/55املصدر السابق ) (1)
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 وهللا   أما:  فقالت  -  الزبري  ابن  يعين  -  عليك  غلب  رجال  رأيت  :قال  مسريي؟
  أهنا   ؛ علىذلك  من  واتبت  كلية،  ندامة  ندمت  خرجت...فإهنا  ما  هنيتين  لو
  هللا والزبري   عبد   بن  طلحة  اجتهد  كما  ،للخري   قاصدةً   متأو َِّلةً   إل  ذلك  فعلت  ما
 .(1)اجلميع( عن  هللا  رضي الكبار  من ومجاعة العوام بن
ال يكون  و   تنفلت  أن أهل الباطل يستعجلون األمور حىتأتثري الضغوط  من  و 

فيما بني علي    -  هـ(403)ت:    قال الباقالينللرتاجع، ويقع األمر احملتم،    جماال
: )قال ِجَلة  من أهل العلم:  -وطلحة والزبري وعائشة رضي هللا عنهم أمجعني  

فجاءة...ومت  بل  على حرب  عزمية  على غري  بينهم كانت  ابلبصرة  الوقعة  إن 
 واإلحاطة   منهم  نالتمك  من  عثمان  قتلة  الصلح والتفرق على الرضا، فخاف

 ويبدؤوا  يفرتقوا  أن  على  آراؤهم  اتفقت  مث  واختلفوا،  وتشاوروا  فاجتمعوا   هبم،
:  علي ٍ   عسكر  يف  الذي  الفريق  ويصيح  وخيتلطوا  الَعْسَكَرْين   يف  س ْحَرة  ابحلرب 

  غدر:  والزبريِ   طلحةَ   عسكر  يف  الذي  اآلخر  الفريق   ويصيح  والزبري ،  طلحة    َغَدرَ 
 ، وقال ابن العريب(2)(احلرب   وَنَشَبت  َدبَـّر وه ،   ما  على   ذلك  هلم   فـََتمَّ   ، عليٌّ 

  وال   برهان ،  ال يقع  حىت  ذلك  كل  البغواء،  على  الغوغاء  : )كثرتهـ( 543)تك  
  تدبريَه   يفسد  اجليش  يف  واحداً   وإن   عثمان،  قتلة    وخيفى  بياٍن،  على  احلال    تقف

  على   أحد    يقدر  مل  اختالطاً   األمر  )اختلط، وقال ابن حزم:  (3)( أبلفٍ   فكيف

 

 (. 855-846/ 1سلسلة األحاديث الصحيحة ) (1)
 (.233التمهيد يف الرد على امللحدة املعطلة والرافضة واخلوارج واملعتزلة )ص (2)
 (؛ دار اجليل. 1/159العواصم من القواصم ) (3)
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  ل يفرتون   هللا  لعنهم  عثمان،  قتلة  من  والفسقة  نفسه،   عن  الدفاع  من  أكثر
 . (1)(وإضرامها  احلرب شب ِّ  من

يف نصيحته البن األشعث هذا اجلانب    هـ(102)ت:    وقد ذكر ابن املهلب 
)إنك  الفتنة:  وقوع  قبل  وللحجاج  له  مراسلته  يف   قد  األشعث  ابن  اي  فقال 

  فال   نفسك إىل  انظر  ، حممد  أمة  على  أبق  طويل،  ركاب  يف  رجلك  وضعت
  تنكثها،   فال  والبيعة   تفرقها،  فال  واجلماعة  تسفكها،  فال  املسلمني  ودماء   هتلكها،

 فال   ،الناس  من  ختافه  أن  أحق  فاهلل  نفسي؟  على  الناس  أخاف  قلت:  فإن 
وهذا (2)عليك(  والسالم  حمرم  استحالل  أو  الدماء،  سفك  يف   هلل  تعرضها  ؛ 

التاريخ يعيد نفسه فقد سأل الدكتور  خليل اخلليل  َأَحَد رموز الفئة الضالة يف 
الشرعية؛    ة إطار جلان املناصحة، عن سبب ترأسه هلذه الفئة مع كونه خريج كلي

فأجابه بقوله: )اجنررت مع بن الدن وصدقت بن الدن...اآلن أان تغرَيت؛ ولو  
؛ طيب   ما الذي محلك  استقبلت من أمري ما استدبرت ما عملت  ما عملت 

؛ وأنت يف هذه املعرفة، سنة(52)على أن تكون...وأنت يف هذا السن  
للمعتقلّي؟.. تعليمي  بدور  وتقوم  اآلن،  ت َدر ِّس   قال: وأنت  مما  أذكر   .

الشباب   (3)َشال وين هؤلء  وضعوين  محود  الشيخ  تويف  الشباب...بعدما 

 

 (. 4/123الفصل يف امللل واألهواء والنحل )  (1)
 (. 9/35البداية والنهاية ) (2)
غطوا علَي وأحرجوين وعَظموين، : محلوين وضاملراد (، و 29/311الَشَيال هو احلَمال، اتج العروس )  (3)

فانساق للضغوط واستجاب للعاطفة ومال مع اهلوى، وانكشفت حقيقة ما كان يدندن حوله 
 .بدعوى العلم، ولذلك كانت الفنت تكشف معادن الرجال



 

 
349 

 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

أبنن   بعد   فيما  فهمت   ولكن  الشباب،  هؤلء  مع  اجنررت  فأن  البديل؛ 
 .(1)( يقول الدكتور أمحد اخلليل: أان أنقل هذا عن ذلك الرجلأخطأت

  اببن   احلجاج  ظفر  قال: )ملاامسع هلذه القصة العجيبة اليت أوردها ابن األثري  و 
 وكان  ،هـ(83)ت:    الصلت  أيب  بن  بعمر   املنهزمني  من  كثري  خلق  حلق  األشعث

  عند  حيظوا  أن  أرادوا  ابلري ِ   اجتمعوا  فلما  الفتنة،  تلك   يف  الري ِ   على   غلب  قد
  خبلع   عمر   على  فأشاروا  اجَلَماِجِم،  عثرة  أنفسهم  عن  مَيْح ونَ   أبمر  احلجاج
  وكان   الصلت،  أاب   أابه  عليه   فوضعوا  فامتنع،  ،هـ(96)ت:    وقتيبة  احلجاج 

  حتت  هؤلء  سار  إذا  بن،   اي:  له  وقال  به  وألزمه  بذلك  عليه  فأشار   ابرا،  به
 فاستعدَ   اخلرب  بلغه  الَريَ   قتيبة    قارب  فلما ففعل،    غدا؛  تقتل   أن  أابيل  ل  لوائك
  وحلق  فاهنزم  متيم،  من  وأكثرهم  به،  عمر   أصحاب  فغدر  واقتتلوا،  فالتقوا  لقتاله،

  أمرتن  إنك :  ألبيه  عمر  فقال  إليه،  وأحسن  وأكرمه  األصبهبذ  فآواه  بطربستان، 
  نزلنا   وقد  ،رأَيكَ   أمَحدْ   فلم  رأيي  خالف  وكان   فأطعتك،  وقتيبة  احلجاج  خبلع
 فقد   مملكته،   وأجلس  فأقْـتـ َله  عليه  أَِثبَ   حىت  فدعين  (2)األصبهبذ  الِعْلج  هبذا

  آواان   لرجلٍ   هذا  ألَفْـَعلَ   كنت  ما:  أبوه  فقال   منه،  أْشَرف    أين  األعاجم    عِلَمت
  قتيبة   وسرتى، ودخل  أعلم    أنت:  عمر  فقال  وأنزلنا،  وأكرمنا  خائفون،  وحنن
  إىل   احلجاج  فكتب  طربستان،  إىل  واهنزامه  عمر  خبرب  احلجاج  إىل  وكتب  الَريَ 

َمة ،  منك  برئت   فقد  وإال  برءوسهم،  أو   هبم  ابعث  أن :  األصبهبذ   هلم   فصنع  الذِ 
  قتلهما   بل :  وقيل  أسريا،  أابه  وبعث  عمر  فقتل  وأحضرمها،   طعاًما  األصبهبذ

 

 . بقليل 24من تسجيل صويت يف برانمج اعتدال، قناة الرسالة، موقع يوتيوب؛ بعد دقيقة  (1)
 .( 435-9/434أعجمية معربة، ومعناها: األمري، اتج العروس )كلمة   (2)
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  سلم جيب االلتفات إليه حىت يتمكن املمعيار مهم  ، فهذا  (1)برءوسهما(  وبعث
لدينه االحتياط  ينقاد لكل  و   ،من  فتوىال  لكل  أو يستسلم  ؛ الحتمال  قول 

 ها.ة على املفيت وعلى موقفه وحَترُِّجِه بسبب مؤثر ضغوط   وجود
  

 

 . (3/512الكامل يف التاريخ ) (1)
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الفنت تبّيَّ خطؤها يف آخر    مسائل  أن كل فتاوى  املبحث السابع: معيار 
 األمر

ومحلهم   السلف  بعض  بفعل  يستِدلُّ  من  على  الرد  يف  مهمة  القاعدة  وهذه 
؛ وجعِله األصَل يف اإلسالم، أو عرض املسألة كأهنا  اإلفتاء بذلكالسيَف أو  

كما ال حرج  السالح وأفىت به،  مما يسوغ فيه اخلالف، وال حرج على من محل 
خالف  طارئ ، وذلك ببيان أن محَل السالح وأفىت بتحرميه على من ترك ذلك

ومل خيل هذ  األصل، وأن اإلنكاَر على من فـََعَله ال يزال مستمرا عرب القرون؛  
فعله،   فاعله، والتحذير من  إنكار على  يف آخر    للجميع  تبنَي   بل الفعل من 

أظهروا الندم على ما فات  و   خطأ هذا املسلك وخطره على الدين والدنيا،مر  األ
ا لو اهنم مل يفعلوا؛ فال يوجد عرب التاريخ اإلسالمي قاطبة قتال فتنة حصل  و متنو 

   عن  ينهون   املسلمّي   أفاضل   كان ، قال ابن تيمية: )اإلمجاع على اإلفتاء جبوازه
  وعلي  املسيب  بن  وسعيد  عمر  بن  هللا  عبد  كان  كما  اخلروج  والقتال يف الفتنة؛

  احلسن  كان  وكما  يزيد،  على  اخلروج  عن  احلَرَة  عام  ينهون  احلسني وغريهم  بن
  أراد   ملا  األشعث...وهلذا   ابن  فتنة  يف  اخلروج  عن  ينهون  وغريمها  وجماهد  البصري
 أشار  كثرية  كتبا  كاتبوه  ملا  العراق  أهل  إىل  خيرج  أن  -  عنه  هللا  رضي  -  احلسني

  الرمحن   عبد  بن  بكر  وأيب  عباس  وابن  عمر  كابن  والدين،  العلم  أهل  أفاضل  عليه
  بعضهم  إن  حىت  يقتل،  أنه  ظِنهم  على  وَغَلب  خيرج،  ال  أن  هشام  بن   احلارث  بن

  ألمسكتك  (1)الشفاعة  لوال:  بعضهم  وقال  قتيل؛  من  هللا  أستودعك:  قال

 

 .كذاك ابألصل، ويف منهاج االعتدال )الشناعة(  (1)
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  ملصلحته  طالبون  نصيحَته،  قاصدون  ذلك   يف  وهم  اخلروج؛  من  ومنعتك 
 الرأي  لكن   ابلفساد،  ال  ابلصالح  أيمر  إمنا  ورسوله  وهللا  املسلمني،  ومصلحة

َ أخرى؛  وخيطئ  اترة يصيب  .(1)(أولئك قاله ما على األمر  أن  فـَتَـَبّيَّ
  ول  إمجاع،  وال  نص  فيه  أيت  مل  مما  وغريمها   وصفني  اجلمل  أهل  ومثله: )قتال

 احلسن  وكذلك...عنه  ورجعوا  عليه  ندموا   بل  فيه،  الداخلّي   أفاضل   محده
  القتال،   ترك  إليه  األمر  صار  وملا  ،القتال  برتك  وأخيه  أبيه  على  يشري  دائما  كان 

  أن  له  تبّيَّ   األمر   آخر   يف    وعليٌّ املْقَتِتَلَتنْيِ؛    الطائفتني   بني  به  هللا  وأصلح
 إال  يـ ْقَتل   مل    احلسني   وكذلكفعله؛    يف  منها  أعظم    القتال   ترك  يف   املصلحةَ 

 الثغر،  إىل  أو  بلده،  إىل  إما:  للرجوع  طالًبا  اإلمارة،  لطلب  اترًكا  شهيًدا،  مظلوًما
تَـَويلِ   إىل أو

 
 . (2)يزيد( الناس على  امل

  عن   رغب  إال   األشعث  ابن  مع  صرع  أحد  من  منهم  وهلذا قال أيوب: )ما
َسَلَمه(  محد  إال  منهم  جنا  من  جنا  وال  مصرعه، الذي    وائل  أبو  ؛ وقال(3)هللا 

، يعين: بئست املقاتلة اليت  (4)«ِصفُّون  وبئست  ِصفِ ني  شهدت»  :هـ(82)ت:
؛ حىت إن عِلًيا مل يندم فقط على القتال، بل مدح من امتنع عنه (5)وقعت فيها
 إن  عمر؛  بن  هللا  وعبدهـ(  55)ت:    مالك  بن  سعد  قامه  َمَقامٍ   َدرُّ   فقال: )هلل

 

 . (4/529منهاج السنة )  (1)
 . (4/535منهاج السنة )  (2)
 (، دار الفكر.9/52البداية والنهاية ) (3)
 . (9/100صحيح البخاري ) (4)
 . (25/46عمدة القاري ) (5)
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؛ وهذه قاعدة عظيمة  (1)ليسري(  خطأه  إن  إمثًا  كان  وإن  لعظيم؛  أجره  إن  ِبرًا  كان
مراعاهتا وهي أن عدم االندفاع وراء القتال شيء  م َرَغب  فيه شرًعا؛ جيب  جدا  

إن كانخطأ  فهو  من صاحبه  إن كان خطًأ   أما  أجره   ق  احل  هو  يسري؛  فإن 
 عظيم؛ والعكس ابلعكس، فـََوازِْن األمر حِبْنَكِة هذا اخلليفة الراشد. 

االعتماد على ما استقر عليه مذهب أهل السنة، من عدم جواز    فعلى املسلم
لى فتاوى من أجاز ذلك أو فعله  ع   عتماداخلروج والقتال يف الفتنة، وعدم اال

  صدرت   قد  املخطئة   املقالة  رأيت  قال ابن تيمية رمحه هللا: )إذامن السابقني؛  
 ما  احلجة  بلغته  ملن  يغتفر  فال  له؛  احلجة  بلوغ  لعدم  فاغتفرت؛  قدمي   إمام  من

 أنكر  إذا  وحنوها  القرب  عذاب  أحاديث  بلغته  من  يـ َبدَع  فلهذا  لألول؛   اغتفر
  قبورهم؛  يف  يسمعون  املوتى   أبن  يعرف  مل  ممن  وحنوها  عائشة   تبدع  وال  ذلك،
  هي  هل  املقالة:  يف  شيئني  يف  ينظر  أن  وهو  انفع؛  فإنه  فتدبره  عظيم  أصل  فهذا
 كثري  وهو  ابعتبار؟  ابطال  ابعتبار  حقا  فتكون   التقسيم  تقبل   أم  ابطل؟  أم  حق؟

 أحوال   واختالف  تفصيال،  أو  نفيا  أو  إثباات  حكمه  يف  الثاين  النظر  مث  وغالب؛
  إبطال   وعرف  وعمال  قوال   احلق  أصاب  املسلك  هذا  سلك   فمن  فيه؛  الناس
 .(2)(ومحده وإحقاقه القول

، وصار  لدى البعض يف سابق األزمانفقد ظهر من أمور الفنت ما كان خفيا  
ورأى الناس احملال وغري املتوقع ؛  يف احلسبان  مل يكنيقينا من أحواهلا ومآالهتا ما  

  فلم   اخلروج  املسلمون  جرب: )(هـ1386)ت:    قال املعلمي  ،منها رأي عيان
 

 . (4/440جمموع الفتاوى ) (1)
 . (6/61جمموع الفتاوى ) (2)
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هذا  (؛  الشر  إال  منه  يروا بعد  عذر   يبق  األوىل فلم  وصار  والتفكر  االعتبار 
  واملباشرة   ،للناس  املخالطة  كثري  وكان   ،ابلتاريخ  اعترب  من  ابلصواب: )واألحق

؛ ألن معرفة هذه األمور واعتبارها يرجح  (1)(الثغور  أبحوال   واملعرفة  ، للحروب
جانب املنع الذي قد يغفل عنه من يغفل بسبب حسن النية أو عدم اخلربة  

و ابألدلة   الناس  واقع  على  الناس  اهلم و حأوتنزيلها  وواقع  األمور  مبآالت  أو   ،
  .  وأحواهلم

 

 . (289-1/288التنكيل ) (1)
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 اخلامتة
أمحد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب ربنا ويرضى على  
ما مَن به علَي من إهناء هذا البحث، وأستغفره ملا يصاحب طبيعة البشر من  
اخلطأ والسهو والنسيان، فما ورد من صواب فمن هللا  وحده ومبنه وفضله؛ وما  

 نه براء.كان من خطأ فمين ومن الشيطان وهللا ورسوله م
توصيات   من  أبديه  وما  نتائج  من  إليه  توصلت  مبا  البحث  هذا  وأختم 

 ومقرتحات لطلبة العلم وأهله.
 النتائج: 

 أمهية الفتوى وخطورهتا زمن الفنت. -1

 الفنت ال يظهر خطرها إال بعد زواهلا. -2

يف التعامل هناك معايري مهمة ميكن للناس االستفادة منها زمن الفنت  -3
 الفتوى. مع 

 ليس كل عامل ميكنه الفتوى يف أمور الفنت  واملسائل الكبار.-4

 وى زمن الفنت.االفت بعض  قد توجد بعض املوانع متنع من قبول-5

جتيز القتال يف الفنت جممع عليها، بل كلها ال   األمة  ال يوجد فتوى يف-6
 لو من إنكار أو ندم.خت

 التوصيات

العقدية  -1 جوانبه  من  الفتوى  موضوع  إثراء  بزايدة  الباحثني  أوصي 
 .املختلفة



 

 
356 

 معايري قبول الفتوى يف مسائل الفنت العامة
 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 

 

أوصي املؤسسات العلمية ووالة األمر بضرورة حصر الفتوى يف أمور  -2
 املسلمني الكربى بكبار العلماء أهل العلم واخلربة وااللتفاف حوهلم.

الكالم -3 بكثرة  األمة  على  التشويش  بعدم  العلم  طلبة  عموم  أوصي 
 حداث الكربى مبا يشذ عن عموم علمائها املعتربين.األوالفتوى يف 
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 خبر الواحد اإلمام الشافعي لحجية  المسالك المنهجية في تأصيل

 

 د. مبارك بن عبد العزيز بن صالح الزهراني

 اآلداب  كلية  –الدراسات اإلسالمية قسم 
  بيشة جامعة 

  هـ 1443/ 7/ 30تاريخ قبول البحث:   هـ  1443/ 6/ 3تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

األهواء، منذ فيعد خرب الواحد من املسائل اليت كثر فيها اختالف الفرق، وشبهات أهل  
القرون األوىل، مع أنه أصل السنة النبوية، وقد تصدى أهل العلم واإلميان هلؤالء منذ ظهورهم، 

أول من فصل يف جمادلتهم، واالحتجاج عليهم يف كثري من   - رمحه هللا-ويعترب اإلمام الشافعي  
الكه املنهجية  كتبه، فكانت دراسة كالمه يف أتصيل حجية خرب الواحد، وحتليله، واستخراج مس

ضرورة ال بد منها، وقد كشف البحث عن أربعة مسالك اتضحت للباحث من خالل التأمل  
 يف كالم الشافعي، وهي مسلك االستقراء، واالرتباط، واالنضباط، والتفصيل. 

 
 . أتصيل -حجية -الشافعي  -خرب الواحد  -مسالك  الكلمات املفتاحية:

 
 



 

 

The Methodological Ways in Al-Shafi’i’s  Proof of the authenticity of 

Khabar Al Wahed 

 

Dr. Mubarak bin Abdulaziz bin Saleh Al-Zahrani 
Department Islamic Studies – Faculty Arts  

Bisha university 
 

 

Abstract:  

Praise be to Allah, and blessings and peace be upon the one after whom there 

is no prophet, Khabar Al Wahed is among the issues in which the difference 

between sects and the suspicions of the people of personal inclination have 

increased, since the first centuries after Prophet Mohammed’s death (PBUH),  

even though it is the origin of the Prophetic Sunnah. However, the people of 

knowledge and faith have confronted those people since their appearance. 

However, the people of knowledge and faith have confronted those people since 

their appearance. Imam Al-Shafi’i, may God have mercy on him, is considered the 

first to elaborate on their argument and protest against them in many of his books. 

So, studying his words in proving the authenticity of the aforementioned hadiths, 

analyzing them, and extracting their methodological methods is an inevitable 

necessity . 

The deep research in Imam al-Shafi’s books revealed four methods that are 

the method of inquiry, correlation, discipline, and detail.   

  

key words: methods, Ahaad, Shafi'I, evidence, founding 
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 املقدمة 

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  
 أمجعني، وبعد: 

فإن من أصول العلم معرفة صحة الدليل واالستدالل، وبيان براهينه، وتثبيت  
منه، وقد اشتبه منذ القرون األوىل على مجاعة ممن عين  داللته، ونفي ما ليس  

فتنازعت   ابلعلم ما ليس دلياًل مبا هو دليل، وما هو حجة مبا ليس كذلك، 
الفرق واألهواء يف هذا الشأن وخالفوا أهل احلق يف ذلك، وكان من األدلة اليت 

د عن  كثر حوهلا اختالف األمة، وتفّرقت أحزاهبا فيه شيعاً، دليل خرب الواح 
، وكان النزاع فيه نزاعاً ابلباطل يف أكثره، ابتغى فيه أهل الزيغ  -- رسول هللا  

، فقام علماء األمة --إضالل األمة، وفتنة أهل اإلسالم عن سنة نبيهم  
مث التابعني ومن بعدهم، بدحض شبهاهتم،    --وأئمة اهلدى من الصحابة  

حجي براهني  بتفصيل  عنايًة  العلماء  أسبق  من  وإزاحة  وكان  الواحد،  خرب  ة 
، فقد مجع -رمحه هللا-الشبهات عنه، ونفي أوهام املشككني: اإلمام الشافعي

حنسبه وال نزكي -من صدق إميان    -تعاىل-احلجج، وأابن احملجة، مبا وهبه هللا  
وإخالص نصح، وحسن فهم، وبصرية عقل، وسعة مدارك،    -على هللا أحداً 

يعهد أن اجتمعت ملثله إال قلياًل، وعند    وبالغة بيان، وفصاحة منطق، مبا مل
أتملي يف كالمه أستوقفين منهجه يف تقرير هذا املوضوع، ومن هنا جاءت فكرة 

ومسيته   البحث،  أتصيلهذا  يف  املنهجية  خرب    حلجيةالشافعي    )املسالك 
 (.الواحد

  



 

 
366 

 املسالك املنهجية يف أتصيل اإلمام الشافعي حلجية خرب الواحد 
 د. مبارك بن عبد العزيز بن صاحل الزهران 

 مشكلة البحث:
 يدور هذا البحث حول اإلجابة عن السؤال التايل: 

 ؟ خرب الواحدحلجية الشافعي،  املسالك املنهجية يف أتصيلما هي 
 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية: -
 ما احلقيقة اللغوية واالصطالحية لكلمة املسالك املنهجية؟-
 ما املراد خبرب الواحد؟ -
 ما أهم معامل سرية الشافعي؟-
حجية خرب   ما املسالك املنهجية اليت اتبعها اإلمام الشافعي يف أتصيل -

 الواحد؟ 
 أسباب اختيار البحث:

 هناك أسباب جوهرية دفعتين إىل اختيار هذا البحث، وهي:
 مكانة موضوع خرب الواحد يف الشريعة، ومنزلته يف الدين. .1

خبرب   .2 العمل  صحة  على  الدالة  التفصيلية  ابلرباهني  العلم  إىل  احلاجة 
 وضوع.الواحد وحجيته، ال سيما مع كثرة الشبهات حول هذا امل

تثبيت   .3 فريد ومتوازن يف  تفصيل  على  علمي وحبثي  أطلع حسب  مل 
حجية خرب الواحد، ورد الشبهات عنه يف القرون الثالثة املفضلة، مبثل  

 . -رمحه هللا تعاىل-ما تكلم به الشافعي 

كما مل أجد حبثاً يتكلم عن حتليل مسالك الشافعي املنهجية يف تثبيت  .4
 ياً مفصاًل.حجية خرب الواحد، حتلياًل علم

  أتصيل   يف  الشافعيكالم اإلمام  ومن هنا ظهرت مشكلة البحث؛ حيث إن  
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له من االمتياز، كما مل   به ملا اإلبراز الالئق    من  هحقّ   ط  ع  حجية خرب الواحد مل ي   
يف إبراز كالمه    ، مسامهةً فيهرغبت يف الكتابة  فه من التحليل املنهجي،  حقّ   ط  ع  ي   

 ومنهجه مع حتليل علمي.
 أمهية البحث: 

من منهجية علمية   -يف موضوع خرب الواحد-تظهر أمهية البحث مبا يرمسه  
يف تقرير حجية خرب الواحد، شيدها وبىن صرحها إمام هدى، يقتدى به، يف  

م  العلم واإلميان، استنار به برهان احلق يف زمانه، حىت إن شيوخه املقدمني يف عل 
السنة واألثر أقروا له بتفرده يف قوة احلجة ووضوح الربهان، مبا مل يسبق إىل مثله، 

 فالبحث يربز أمرين: 
 األمر األول: الكشف عن منهجية الشافعي يف حجية خرب الواحد. 

األمر الثاين: إيضاح أن منهجية الشافعي القائمة على أسس منهجية علمية  
هبا أهل العلم يف دفاعهم عن السنة،  راسخة، من أعظم ما ميكن أن يقتدي  

 ورد شبهات املشككني فيها. 
 أهداف البحث:

 يهدف الباحث إىل غاايت معرفية وإميانية من خالل هذا البحث: 
الشافعي يف أتصيل حجية  .1 اتبعها اإلمام  اليت  املنهجية  إبراز املسالك 

 خرب الواحد. 

 ة خرب الواحد. إظهار الصلة الوثيقة بني العلم واإلميان يف موضوع حجي .2

 حدود البحث:
 حيد هذا البحث األطر التالية:
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 األول: مسالك الشافعي املنهجية. 
 الثاين: تثبيت حجية خرب الواحد. 

 الدراسات السابقة:
هناك كتب تناولت حجية خرب الواحد، وهي كثرية جداً، وال يتناوهلا 

أيضاً  البحث، وعليه فال تذكر،   تناولت منهجية   وهناك  كتب وأحباث 
الشافعي عموماً، وجوانب أخرى يف علمه وفقهه وحنو ذلك، وهي كذلك  
ال يتناوهلا البحث، وإمنا خيص البحث الكتب واألحباث اليت تتعلق إببراز  

يته ومسالكه يف تثبيت حجية خرب  الواحد، ومل أجد بعد البحث منهج
منهجية اإلمام الشافعي الكالمية يف تثبيت إال حبثاً واحداً وهو بعنوان: )

  حممد الطاهر ( للباحث الدكتور:  حجية خرب الواحد: قراءة معرفية اترخيية
مباليزاي  -امليساوى العاملية  اإلسالمية  واملعارف   -اجلامعة  الوحي  كلية 
، جامعة اإلسالمية العاملية، التابعة لل التجديدمنشور يف جملة    -اإلنسانية

نشر أيضاً ،  51  –  11الصفحات:  م،  2012اتريخ:  ،  32ع  ،16ج
(، 25ع )  -جامعة البحرين  -، كلية اآلدابجملة العلوم اإلنسانيةمبجلة  
(، وهي دراسة مثينة، وذات  41-11م، الصفحات من )2015اتريخ  

قيمة عالية، وقد عرض الباحث فيها إىل موضوعات رئيسية هي: اإلطار  
العقدي والتشريعي، مث خرب الواحد: إشكاالت وإلزامات، مث احلجة يف 
تثبيت خرب الواحد، مث بني خرب الواحد وما جرى عليه العمل أو مضت 

رها بعنوان الشافعي والتأسيس املنهجي واملعريف به السنة، مث اخلامتة وذك
 حلاكمية النص على التاريخ.
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وهي دراسة اتسمت ابإلمجال ال التفصيل ملنهجية الشافعي، وتناول  
فيها املنهجية من آفاق معرفية عامة غري مفصلة وال مرتبة، كما أنه عين 

شف فيها بذكر مقاصد جدلية الشافعي، بينما هذا البحث سيتناول الك 
عن املسالك املنهجية مفصلًة، مع بيان شواهدها من كالم اإلمام، وهي  
أتمل  خالل  من  اتضحت  وإمنا  صراحة،  الشافعي  هبا  ينطق  مل  مسالك 

 كالمه، وتقليب النظر يف حججه وحماجته.
الشافعي يف رسالته األصولية:   منهج اإلمامويوجد دراسة علمية بعنوان:  

أصولية منهجية  الرمحنحتليلية    دراسة  عبد  بن  توفيق  سامل   للباحث: 
 م.  2005العكايلة، رسالة ماجستري، مقدمة يف جامعة مؤتة، ت 

تطرق يف الفصل اخلامس والذي بعنوان: املنهج األصويل عند الشافعي يف 
إىل منهج الشافعي يف االستدالل خبرب الواحد واحلديث   رسالته األصولية

 . 189-179من ص املرسل، 
 ه على النحو التايل: وذكر أنَّ منهج

الواحد   خرب  وحجية  الواحد،  خرب  مكانة  مث  الواحد،  خلرب  اإلمام  تعريف 
لالستدالل به، واملعيار يف قبول خرب الواحد، وشروط قبول خرب الواحد، ومىت 

 يرد، والتثبت من خرب الواحد ليس رًدا له وإمنا هو من حق املبعوث إليهم.
 سأتطرق هلا يف هذا البحث، نهجية اليتوهذه املنهجية اليت عرضها غري امل

ابإلجراءات اليت اتبعها الشافعي يف عرض    أشبه-منهجيةن ما ذكره من  حيث إ
موضوع خرب الواحد بينما املنهجية اليت سأتطرق هلا يف هذا البحث هي عرض  

- رمحه هللا  -مسالك منهجية مستنبطة كانت سبًبا رئيسياً يف قوة حجة اإلمام
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 جية خرب الواحد. عمق كالمه يف حو 
 فهذان البحثان مها اللذان وقفت عليهما مما له صلة هبذا املوضوع.

 يتكون البحث من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وفهارس:
فيها:- وأهدافه،   فاملقدمة،  وأمهيته،  اختياره،  وأسباب  البحث،  مشكلة 

 وحدوده، والدراسات السابقة.

 :  مطالب ثالثة  البحث، وفيه  مبصطلحات  التعريف ، فيه: التمهيد-

 لغة.  املسالك تعريف األول:  املطلب

 املنهجية. ابملسالك  املراد  الثان:  املطلب

 .-رمحه هللا -الشافعي لإلمام موجزة ترمجة  الثالث  املطلب
 تعريف خرب الواحد لغة واصطالحاً. املبحث األول ، فيه:

، وفيه يف أتصيل الشافعي حلجية خرب الواحد  املسالك املنهجية  املبحث الثان:
 أربعة مطالب:

 مسلك االستقراء.  املطلب األول:
 مسلك االرتباط. املطلب الثان:

 مسلك االنضباط يف الدليل واالستدالل. املطلب الثالث:
 مسلك التفصيل يف الدليل واالستدالل. املطلب الرابع:

 ئج والتوصيات. وفيها أهم النتا  اخلامتة،

 فهرس املصادر واملراجع.

 فهرس املوضوعات. 

 منهج البحث:-
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يقوم هذا البحث على املنهج االستقرائي التحليلي االستنباطي؛ حيث مت  
استقراء كالم الشافعي يف حجية خرب الواحد، مث حتليله مث استنباط املسالك  

 املنهجية منه. 
 إجراءات البحث:-

 بنصها. -رمحه هللا -الم اإلمام الشافعيحرصت على نقل الشواهد من ك .1

اكتفيت ببعض الشواهد يف كل مسلك، ومل أورد كل كالمه الذي  يدل   .2
على املسلك ، وإمنا أذكر ما يكون يف نظري أمجع الشواهد وأدهلا على  

 املسلك، وأحيل يف احلاشية إىل بعض الشواهد األخرى من كتبه.

بعد   .3 من  األئمة  أذكر كالم  مجيًعا  - الشافعيمل  هللا  املسائل    -رمحهم  يف 
واملسالك املذكورة، ومع علمي أبهنا تزيد البحث ثراًء وقيمة، إال أن طبيعة 
البحث ال تتسع للمقارانت، واالستطرادات، وألن غاية البحث الكشف  

 عن مسالك الشافعي ابخلصوص.

فإن    بعزوها إىل موطنها من كتب الشافعي،  ءعند ختريج األحاديث، أبتد .4
كان احلديث رواه الشافعي عن مالك، وهو يف املوطأ قدمت ذكره، مث إن 
كان يف الصحيحني اكتفيت هبما، فإن مل يكن يف الصحيحني عزوته أواًل 
إىل الكتب الستة إن كان فيها، مث إىل املسانيد والصحاح املتأخرة، مع بيان  

 ث.درجة صحته، ويكون العزو لرقم اجلزء والصفحة ورقم احلدي
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 التمهيد: 
 :  مطالب ثالثة التعريف مبصطلحات البحث، وفيه

 لغة، واصطالًحا. املسالك املنهجية  تعريف األول:  املطلب
"، وأصل   املسالك لغة:  مجع مسل ك، وهو اسم من الفعل الثالثي: "س ل ك 

 .(1) معناه: النفاذ يف الطريق
طريق مكة، وجمازًا   حقيقة كسلكت،  ويطلق االسم "مسلك" على الطريق

 .(2) كسلكت طريق احلق
 اصطالًحا:

استعمل العلماء كلمة املسالك مبعىن الطرق املؤدية ، كقوهلم مسالك العلة، 
 .(3)الطرق الدالة على كون الوصف املعني علة للحكم«»أي: 

اليت  العلمية  الطرق  البحث:  هذا  يف  )املسالك(  بقويل  املراد  فإن  وعليه 
 يف أتصيله حلجية خرب الواحد. سلكها الشافعي 

  

 
 . (3/97)  ، البن فارسمقاييس اللغةينظر:  (1)
القرآن  ينظر:  (2) البالغةو   ،(421)صللراغب    ،املفردات يف غريب  ،  (470/ 1)  للزخمشري  أساس 

 (. 27/207)للزبيدي  ،اتج العروسو 
 .(86/ 3) لألصفهاين املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب بيانينظر: (3)
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 املنهجية. ابملسالك  املراد  الثان:  املطلب
لغة:   وأصلها مكون من )ن ه     (1)،مصدر صناعّي من م ن  ه ج املنهجية، 
ج: الطريق   .(2) حوضَّ  :وأهنج األمر وهنج الواضح، ج(، والن َّه 

واآلليات املتعارف جمموعة اإلجراءات    :أبهناعرفت املنهجية    واصطالحاً:
واليت ميكن استخدامها للمالحظة والكشف والتحقيق يف    ،عليها بني العلماء

 . (3) اكتساب املعرفة والوصول للحقائق
الشافعي اليت سلكها  ق العلمية املستنبطة  الطر واملراد هبا يف هذا البحث:  

 يف أتصيل حجية خرب الواحد.
ومن طبيعة هذه املسالك أنه ال ميكن الوقوف عليها إال ابستقراء كالمه،  
والتأمل فيه، مث استنباطها، فهي ال تظهر للقارئ من أول وهلة؛ ألن الشافعي 
مل ينصَّ عليها، ومل يربزها يف كالمه، كما أهنا طرق مستصحبة يف جّل تقريراته  

ق متعددة اجملاالت، فمنها  ال يكاد ينفك تقرير عن هذه الطرق، كما أهنا طر 
 طرق معرفية، ومنها طرق إميانية. 

 
 . (2291/ 3اللغة العربية املعاصرة ) معجمينظر: (1)

 .(825املفردات يف غريب القرآن )ص:  ، (361/ 5(مقاييس اللغة )2)

كتابة البحث العلمي صياغة و   ،( 289)ص:    د. حممد ربيع  العلوم السياسية  (مناهج البحث يف3)
سليمان)  جديدة أبو  السلوكية  و (،  60صد.  العلوم  يف  البحث  إىل  د. املدخل 

   .(169صالعساف)
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 .(1)-رمحه هللا -الشافعي لإلمام موجزة ترمجة الثالث:  املطلب
 نسبه:

 .(2) هو أبو عبد هللا، حممد بن إدريس بن العباس القرشي املطليب
 مولده:

الثالثني  ه (، يف يوم اجلمعة  150بغزة من فلسطني، سنة )   -رمحه هللا -ولد  
 .(3)من شهر رجب

 حياته العلمية:
يف   معلميف حجر أمه، فدفعته إىل    يتيماارحتل من فلسطني إىل مكة، وكان  

سمع  ه العبقرية، فقد كان يئ، وكان منذ صغره جنيباً فطناً ذكياً، ال ختط(4) الك تَّاب
اآلية   الصيب  يلقن  معلمه املعلم  فأجلسه  عليهم،  ميليه  ما  وحيفظ  فيحفظها، 

، ومل ينصرف من الكتاب  (5) ليكفيه يف تعليم أقرانه من الصبيان، ويتوىل تدريسهم
ابن سبع سنني القرآن، وهو  اللغة وآداهبا (6) حىت حفظ  ، مث رغب يف طلب 

م الناس  وأشعارها، ، فأخذ يطلبها يف بطون العرب كهذيل على صغر سنه،  وأ ايَّ

 
البحث أوجبت اإلجياز يف ترمجة الشافعي ألنَّ ما كتب عنه ال يكاد حيصى، قال النووي يف   طبيعة  (1)

الشافعي رمحه هللا وقد أكثر العلماء من املصنفات يف مناقب  :"-(1/7شرح املهذب )  اجملموع-
 ن". املتقدمني كداود الظاهري وآخرين: ومن املتأخرين كالبيهقي وخالئق ال حيصو وأحواله من 

 (. 10/5) وسري أعالم النبالء للذهيب، (9/63حلية األولياء أليب نعيم )ينظر: (2)
 (.17صآداب الشافعي البن أيب حامت )ينظر: (3)
 . (1/92مناقب الشافعي للبيهقي )ينظر: (4)
 .(1/94) السابقينظر: املرجع (5)
نازل األئمة األربعة، أليب زكراي السلماسي  مو ،  (2/401)  للخطيب البغدادي  اتريخ بغداد  ينظر:(  6)

 .(205)ص
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، فانصرف  فحفظ  موطأ  (1) حىت هيأ هللا له من يدله على طلب احلديث والفقه
 ، وجلس إىل  علماء مكة كمسلم بن خالد الزجني (2) مالك وهو ابن عشر سنني

ن  ، مث ملَّا كا-وأكثر جمالستهما-،  (3) ، وسفيان بن عيينة-وكان م فيتي مكة  -
وصيته ذائًعا عند علمائها، وحسن الثناء    ذكر مالك بن أنس غالًبا يف مكة،

فارحتل إليه، وقرأ يف املدينة،  عليه منهم ال ينقطع، عزم الشافعي على الرحلة إليه  
 .(5) مث ارحتل إىل حممد بن احلسن الشيباين يف العراق، (4) ،عليه املوطأ

والتفق للعلم  مالزًما  حاله  يف كل  مالزمه  وكان  دقائقه،  يف  متعمقاً   اً فيه، 
للتدبر يف مسائله، مع ما فتح هللا له يف العقل، ففجر علوًما ما سبق إليها،  

مثل   ملثله  تقدم  ما  نظرًا  األبصار، هللا  جمع  فه،  وأبدع  به  وفتح  األنظار،  به 
فذاع صيته يف العلم،  على صغر    واستنارت به املسالك، واستبانت به احملجة،  

ة شبابه، وكان من أظهر أسباب ذلك: أنه أخذ ينقد مناهج العلم  سنه، وفتو 
واملعرفة اليت تفرقت فيها األمة يف زمانه، فكل مجاعة أخذت منهجاً يف العلم 
واالستدالل حىت حتزبت، التبس وجه احلق فيها، فشمَّر عن ساعده، ومل يدع  

لعلم على  منهجاً إال وأابن عن خطئه وقصوره وعدم كفايته، فأرسى مناهج ا 
 سبيل بنيّي راسخ اثبت. 

 
 . (74، 9/70حلية األولياء أليب نعيم )و  ،(99-1/96)للبيهقي مناقب الشافعيينظر: (1)
 . (205األئمة األربعة)صنازل مو ، (401/ 2) للخطيب البغدادي اتريخ بغداد ينظر: (2)
 .(9/70حلية األولياء أليب نعيم )و  ،(99-1/96مناقب الشافعي ) ينظر:( 3)
 (. 104-1/100) مناقب الشافعيينظر:  (4)
 (.1/162املرجع السابق ) ينظر:( 5)
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 :(1)ثناء العلماء عليه
نور    حيث   ؛ابلشافعي غاية السرور  -من حمدثني وفقهاء  -لقد س رَّ العلماء

هلم السبل، وأضاء هلم احملجة، وأوضح هلم احلجة، وقد أقر له بذلك خمالفه قبل  
 موافقه، ومناظره قبل مؤيده، فأحسنوا الثناء عليه، فمن ثناء العلماء عليه: 

 .ثناء شيوخه عليه:1
كتب عبد الرمحن بن مهدي  قال أبو ثور:  "  أواًل: عبد الرمحن بن مهدي:

أن يضع له كتاابً فيه معاين القرآن، وجيمع قبول    -وهو شاب-  إىل الشافعي
، األخبار فيه، وحجة اإلمجاع، وبيان الناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة

 صالة إالَّ   ي ص لّ ما أ    قال عبد الرمحن بن مهدي:،  فوضع له كتاب الرسالة
 .(2) " وأدعو للشافعي فيها

 عز وجل للشافعي يف كل إين ألدعو هللاقال: "  اثنًيا: حيىي بن سعيد القطان،
يعين: ملا فتح هللا عز وجل  قال ابن أيب حامت:  "،  (3)"  صالة، أو يف كل يوم
 . (4)" ه للسداد فيهعليه من العلم، ووفقّ 

  إين تكلم أصحاب احلديث يوماً ، قال :  "الشيبان  سنبن احل  مدحم  اثلثًا:
 . (5)" فبلسان الشافعي

 
، حيث ذكر ما وقف عليه (144-124توايل التأنيس مبعايل ابن إدريس البن حجر )ص:  ينظر:    (1)

 ه عليه، وأقرانه، ومن بعدهم.من ثناء شيوخ

 .(1/230)املرجع السابق  ينظر:(2)
 . (32-31)صالبن أيب حامت آداب الشافعي  ينظر:(3)
 (.32املرجع السابق )  ينظر:(4)
 .(9/91نعيم ) يبألحلية األولياء ، و (30)ص، للخطيب البغدادي االحتجاج ابلشافعي ينظر:(5)
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 .ثناء تالمذته عليه:2
 .(1) " لو مل يقدم علينا الشافعي للقيت هللا ضاالً " قال: ، ثور أواًل: أبو

ما رأيت جملساً أنبل من جملس  "  قال:  ،(2) الكرابيسي  علياحلسني بن  اثنًيا:  
منه  يتعلم  الفقه والشعر، وكل  احلديث وأهل  أهل  حيضره  الشافعي، كان 

 .(3)"ويستفيد
حىت   كان أصحاب احلديث رقوداً : "، قالاحلسن بن حممد الزعفران  اثلثًا:

 . (4)"جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا
الزبري   بن  قال: "احلميديرابًعا: عبد هللا  على أصحاب  ،  نرد  أن  نريد  كنا 

 .(5)  "الرأي، فلم حنسن كيف نرد عليهم، حىت جاءان الشافعي، ففتح لنا
أصحاب الرأي، نا يف أيدي  ضيتما زالت أققال: "  ،أمحد بن حنبلخامًسا:  

ما أحد مس بيده حمربة ، وقال: "(6) "حىت جاء الشافعي فانتزعها من أيديهم
قال عبد هللا بن أمحد بن حنبل: ، و (7)" وللشافعي يف رقبته منةوال قلما إاّل 

  فقال   له؟  الدعاء  من  تكثر  أمسعك  فإين  قلت أليب: أي رجل كان الشافعي

 
 . (225منازل األئمة األربعة )صو  (،222-1/221، )مناقب الشافعي ينظر:(1)
 . -وهو خطأ  -تسميته ابحلسني بن حممد الكرابيسي (224منازل األئمة األربعة )صجاء يف (2)
 (. 1/126ينظر: مناقب الشافعي،)(3)
 .(30)ص، للخطيب البغدادي االحتجاج ابلشافعي (،1/225ينظر: مناقب الشافعي،)(4)
الشافعي  ينظر:    (5) حامت  آداب  أيب  و (32)صالبن  األولياء  ،  )   يب ألحلية  مناقب (9/91نعيم   ،

 (.2/154الشافعي)
منازل  (.و 224/ 1، مناقب الشافعي،  )(42)ص البن أيب حامت    ،آداب الشافعي ومناقبه  ينظر:  (6)

 .(224)ص، األئمة األربعة
 .(31)ص ، للخطيب البغدادياالحتجاج ابلشافعي(، 2/255ينظر: مناقب الشافعي،)(7)
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  هل   فانظر  للناس،  وكالعافية  ،للدنيا  كالشمس  الشافعي  كان  بين  اي":  يل
 .(1)"عيوض  منهما أو خلف من هلذين
 وفاته:

وبعد عمر مل يكن طوياًل ولكنه كان مليئاً ابلعطاء النفيس، وزاخراً ابلفقه 
ه ( يف آخر مجعة من شهر رجب،  204مبصر سنة )  -رمحه هللا- املتني، تويف  

 .(2) ( سنة، فرمحه هللا رمحة واسعة54عن )
ومما استغرب يف شأنه أنه مع قصر عمره استطاع أن يصنف كتباً ما ص نّيف   

سئل إسحاق بن راهويه عن وضع الشافعي هذه الكتب وإمنا مثلها من قبله، ف
 .(3) (إمنا عجَّل هللا عز وجل عقله لقلة عمره)  :كان عمره قصرياً؟ فقال إسحاق

 
 
 

  

 
التقييد ملعرفة  ،  ( 348/  51اتريخ دمشق البن عساكر )،  (406/  2)للخطيب  اتريخ بغداد  ينظر:    (1)

، أليب منازل األئمة األربعة،  (371/  24هتذيب الكمال للمزي)،(44رواة السنن البن نقطة )ص
 .(221)ص زكراي السلماسي

،مناقب (68-9/67نعيم )  يبألحلية األولياء  ، و (56)صالبن أيب حامت  آداب الشافعي  ينظر:  (2)
 (.2/297الشافعي، )

 .(223)ص أليب زكراي السلماسي ،منازل األئمة األربعة، (1/258مناقب الشافعي، )ينظر:  (3)
اتريخ  ، و البن حجر  ،توايل التأنيس مبعايل ابن إدريسوقد اختصرت ترمجته ما أمكن، ولالستزادة ينظر:  

 ي.للمعلم  ، تنزيه اإلمام الشافعي عن مطاعن الكوثري، و للذهيب  ،اتريخ اإلسالم، للخطيب،و بغداد
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 املبحث األول: تعريف خرب الواحد: 
 املطلب األول: التعريف اإلفرادي: 
 أواًل: تعريف اخلرب لغة واصطالحاً:

ابلتحريك    لغة:  خلربا األخباراخلرب  نب وهو    ،واحد  من  أاتك  عمن  ٍأ  ما 
 .(2) ، وفّسر ه اخلليل ابلنبأ(1) ه بكذا وأخربه نبأهوخربَّ ، تستخرب

 أطلق عند احملدثني على معاٍن: :اً اصطالحاخلرب 
، قال  --  يبما جاء عن الن  ، فيكون معناه: حلديثأطلق على ا  األول:
 .(3)  "عند علماء هذا الفن مرادف للحديث" اخلرب: ابن حجر:
من أخبار وأقوال، قال ابن    --النيب    ما جاء عن غريأطلق على    الثان:

شاكلها: اإلخباري، وملن يشتغل  ومن مثة قيل ملن يشتغل ابلتواريخ وما  حجر: "
 . (4)"احملدث ابلسنة النبوية: 

وقد جرت عادة الباحثني أن يذكروا عند ذكر تعريف اخلرب اصطالحاً أن 
العلماء قد اختلفوا فيه، والصحيح أنه ال يوجد عند احلقيقة اختالف، وإمنا هو  

 يف احلقيقة تنوع، وال مشاحة يف ذلك. 
هللا-والشافعي   يفصل  استعم  -رمحه  ومل  وغريه،  احلديث  مبعىن  اخلرب  ل 

 بينهما، فاألمر وهلل احلمد واسع. 

 
 . (4/227) ، البن منظورلسان العربينظر: ( 1)
 .(4/258العني ) (2)
 .(35النظر يف توضيح خنبة الفكر )صنزهة  (3)
 املرجع السابق. (4)
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 اثنياً: تعريف الواحد لغة واصطالحاً: 
ومعناه الفرد من الشيء أو القوم وغري    و ح د ،صفة مشبهة من    الواحد لغة:

 .(1)"وحده؛ ومل يكن معه آخرهو الفرد الذي مل يزل ذلك، قال ابن األثري: "
أن حي  دّيثه واحد عن  ية واحد، قال األزهري: "اهو أن ينفرد ابلرو اصطالحاً:  

 . (3)"ما يرويه شخص واحد، وقال ابن حجر: "(2) "واحد
 املطلب الثان: التعريف اإلضايف:

خاصًة الذي   --خرب الواحد عند احملدثني يشمل اخلرب عن رسول هللا  
من بعدهم، قال اخلوارزمي:  أو    --نقله واحد فقط، سواء من الصحابة  

 .(4)"يرويه الرجل الواحد من الصحابة هو ما"
 ؛ داآلحاوأما أخبار  ، قال ابن مجاعة: "(5)ويسمى عند املتأخرين خرب اآلحاد

ت هي  وليس املراد به ما  ، وقال الزركشي: "(6)"التواتر  إىل  فخرب الواحد كل ما مل ين  
املخرب ة  خرب الواحد يف اللغة يقتضي وحديرويه الواحد فقط، وإن كان موضوع  

الذي ينافيه التثنية واجلمع، لكن وقع االصطالح به على كل ما ال يفيد القطع، 

 
(1)  ( واألثر  احلديث  غريب  يف  وينظر:  (5/159النهاية  املعرب،  ترتيب  يف  للمطرزي املغرب   ، 

 .(931)صللكفوي  ،الكليات ،( 324لفريوزآابدى )ص، لالقاموس احمليطو  ،(212)ص
للزبيدي    ،اتج العروس، و (507/  1)  ريد، البن دمجهرة اللغة  ، وينظر:(14/224هتذيب اللغة )   (2)

(9/263).   
 .(55نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر )ص (3)
  .(22مفاتيح العلوم )ص (4)
  .(1/71)، للتهانوي كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  (5)
  .(32املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي )ص (6)
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ويف ، وقال ابن حجر: "(1)"وإن كان املخرب به مجعا إذا نقصوا عن حد التواتر
  ت هي كل خرب مل ين   ، وقال مال القاري: "(2)"شروط التواتر  عاالصطالح: ما مل جي  م

 .(3) "التواتر سواء رواه واحد، أو اثنان، أو مجاعة إىل
والوجه يف إطالق خرب الواحد على ما فوق الواحد: اثنني فما زاد، هو ما  

راتب، أو    عتبارابذكره مال علي قارئ: إما  
 
راتب   عتبار اشتمال ما يفابأقل امل

 
امل

حاد آلا  ربمية الكل خبأو تس ،  الواحد  كخرب  عتبار إفادته الظنعلى الواحد، أو اب 
، والشافعي يسمي اخلرب عن الواحد وما زاد عليه مما ال يبلغ  (4)عض بعتبار الاب

 .(5)خرب العامة خبرب اخلاصة
 

  

 
   .(128/ 6)البحر احمليط يف أصول الفقه  (1)
 .(55نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر )ص (2)
 . (210-209للقاري )ص ،شرح خنبة الفكر (3)
 ينظر: املرجع السابق. (4)
 .18املطلب الثاين: مسلك االرتباط ص: -ستأيت النصوص عنه يف املبحث الثاين  (5)
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الشافعي حلجية خرب   اإلمام  املنهجية يف أتصيل  املسالك  الثان:  املبحث 
 الواحد:

 املطلب األول: مسلك االستقراء: 
)تصفح   هو:  عام(االستقراء  حكم  جهتها  من  ليثبت  ، (1) اجلزئيات 

واالستقراء من األسس اليت أقام عليها الشافعي فقهه وأتصيله للمسائل العلمية،  
ال ويذكره إوميتاز أنّه استقراء كلي، أقرب للتمام، حىت ال يكاد يدع دلياًل ووجًها  

أن  يصح  دليل  يوجد  ال  أنه   لكالمه  املطالع  لدى  يستقر  حىت  إليه،    ويشري 
يستدل به  يف نفي حجية خرب الواحد،  ويربز هذا املسلك يف كالمه حول  

 أتصيل حجية خرب الواحد بروزاً ظاهراً، ومن شواهد هذا املسلك: 
 الشاهد األول: استقراؤه لنصوص القرآن، ومتثل يف جمالني: 

، وقد ذكر آايت  --اآلايت اليت أوجبت طاعة الرسول    اجملال األول: 
ومل   حسب  كثرية،  ويفرقها  دالالهتا،  مراتب  يوضح  أن  دون  حشداً  حيشدها 

 داللتها، وقد فرَّقها يف أربعة أبواب:
، وذكر - (2)-  بيان فرض هللا يف كتابه اتباع سنة نبيه الباب األول: يف  

 وقوله تعاىل: ،[ 171:]النساء ٌَّّ  ٰى  ٰرُّٱ عدة آايت منها: قوله تعاىل:
 مئ  زئ رئ ُّ  وقوله تعاىل:  ،[ 62:]النور   َّحم جم يل ىل مل خلُّ

 
روضة الناظر  ، و (160)صللغزايل    ، معيار العلم يف فن املنطق  ينظر:(، و 4/57املوافقات، للشاطيب )(1)

ضوابط ، و (6/2620) للسبكي    ،اإلهباج يف شرح املنهاج، و (1/95)البن قدامة    ،وجنة املناظر
(، واالستقراء وأثره يف القواعد األصولية 226-187حلبنكة )  ،املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة

 (. 62-29والفقهية، للسنوسي )
 (.78-73ص)ينظر: الرسالة ( 2)
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 نت مت زت رتيب  ىب  نب مب زب رب يئ  ىئ  نئ

 وغريها.  ]البقرة[  َّىتيت
مقرونًة بطاعة هللا، ومذكورًة   -- ه  فرض هللا طاعة رسولالباب الثاين: يف  

 خم  حم جم  يل ىل مل خلُّٱ، وذكر عدة آايت منها: قوله تعاىل:  (1)وحدها

  مي خي حي جي يه  ىه مه  جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم

  خل حل جل مك لك خك حك جكُّ، وقوله تعاىل:  ]األحزاب[   َّىييي

 ميخي حي جي ٰه   مه  جه هن من  خن حن جن  مم خم حم  جمهل مل

تعاىل:  ]النساء[   َّمبهب هئ مئ هي وقوله   مب  زب رب يئُّ، 

 مثزث  رث يت ىت نت   مت زت رت يب ىب نب

 وغريها.  ]النساء[  َّيثىف ىث  نث
، وذكر عدة آايت  -(2)-  ما أمر هللا من طاعة رسوله  الباب الثالث: يف

  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّقوله تعاىل:    منها:

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن

، وقوله [80]النساء  َّحم جم يل ىل مل خلُّٱوقوله تعاىل:    ،]الفتح[  َّٰذٰر
  مض  خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخُّتعاىل:  

 وغريها.  ]النساء[ َّجفحف مغ جغ مع جع مظ حط 
اتباع ما   --  ما أابن هللا خللقه من فرضه على رسولهالباب الرابع: يف  

ملن   هاد  وأنه  هداه،  ومن  به،  أ مير   ما  اتباع  من  به  له  ش هيد  وما  إليه،  أوحى 

 
 (.81-79ص)ينظر: املرجع السابق ( 1)
 (.84-82ص)ينظر: املرجع السابق ( 2)
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منها:(1)اتبعه آايت  عدة  وذكر  تعاىل:    ،   حم جم يل ىل مل خلُّٱقوله 
  يه  ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىممم خم

 ىق يف ىفُّٱ، وقوله تعاىل:  [ األحزاب]   َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حيجي

  يلُّ، وقوله تعاىل:  ]األنعام[   َّرنزن  مم ام يلىل مل يك ىك مكلك اك يق

، ]اجلاثية[   َّ ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام
 وغريها.

 اآلايت اليت تدل على قبول خرب الواحد.  اجملال الثان:
يف  فقال  الواحد،  خبرب  املتعلقة  القرآنية  اآلايت  الشافعي  استقرأ 

أي -  دليل على ما وصفت    -تبارك وتعاىل-ويف كتاب هللا  احتجاجه: )
،  [ 1]نوح:    َّمب زب رب يئ ىئُّ  تعاىل:  قال هللا  :-من حجية الواحد

هود:59األعراف:]  َّىي مي خي حي جيُّ:  وقال ، 23:  املؤمنون،  25، 

: وقال   ،[ 163:]النساء  َّين ىن من خنُّ  وقال،  [ 14:العنكبوت
 مث هت متُّٱوقال:،  [ 50  :وهود  ،65  :]األعراف  َّجس  مخ جخ محُّ

و [ 61  :وهود  ،73  :]األعراف  َّحج   َّزئ رئ ّٰ ُِّّٱال:ق، 

 جم  يل ىل مل خلُّٱ  وقال:،  [ 36  :والعنكبوت  ،84  :وهود  ،85  :]األعراف

-وقال لنبيه حممد  ،  [161-160  :لشعراءا]   َّحنخن جن  يم  ىم مم خم حم
-:  ُّ[ 163  :]النساء  َّجن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل  ،

 .(2)([ 144  :]آل عمران  َّزب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ  رئ ُّّٰ  وقال:

 
 (.89-85ص)ينظر: الرسالة ( 1)
 . (436-435ص) بق املرجع السا (2)
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وعندما أورد بعضهم شبهة على أن من الصحابة من مل يكتف خبرب 
الواحد حىت طلب له شاهداً واثنياً واثلثاً، وزعموا أن ذلك يدل على عدم 
قبول خرب الواحد، فأجاب الشافعي عن شبهتهم ابلكتاب، وأورد قول  

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  خلُّهللا:  

مث قال:  ،  ]يس[   َّيهجي ىه  مه جه ين ىن  من خن
األمم فظاهر  ) على  احلجة  أقام  وكذا  اثلث،  مث  ابثنني،  عليهم  احلجج 

بواحد، وليس الزايدة يف التأكيد مانعًة أن تقوم احلجة ابلواحد، إذ أعطاه 
 . (1)(النبيني  ما يباين به اخللق غري

 الشاهد الثان: استقراؤه للسنة النبوية: 
 . --أواًل: ما ورد من أحاديث يف اتباع سنته 

حاديث تدل على صحة مقالته، وما ثبته من حجة سرد الشافعي أ
 منها: -وكلها يرويها إبسناده-خرب الواحد،  

،  جباريةٍ   هللاي   رسول    ت  ي  تي أ  )قال:    --حديث معاوية بن احلكم  -
  ن  ي  أ  ))هللا:    هلا رسول    ؟ فقال  (ها رقبة، أفأعتق    ، عليَّ هللاي   : اي رسول  فقلت  

  رسول    ت  ن  أ  ):  قالت    (ان؟أ    ن  وم  ):  فقال    (،السماءي يف  ):  فقالت    ((،؟هللا  
 .(2) (اه  ق  تي ع  أ  ف  ): قال   (،هللاي 

حنطبوحديث  - بن  هللا   --  املطلب   قال:  --  أن رسول 

 
 . (438-437ص) املرجع السابق  (1)
،  وقد (2875/615رقم )ب(  5/1128)، وهو يف موطأ مالك  (75ص)ي يف الرسالة  الشافعرواه    (2)

 ، ( 537رقم )ب( 70/ 2) مسلمأخرجه 
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ا  ممَّ   ئاً ي  ش    ت  ك  ر  ال ت   ه، و  بي   م  ك  ت  ر  أم    د  ق  ال و  إي   هي بي   م هللا  ك  ر  م  ا أ  ممَّ   ئاً ي  ش    ت  رك  ا ت  م  ))
 . (1) ((ه  ن  م ع  ك  ت  ي   ه   ن   د  ق  ال و  إي  ه  ن  ع   هللا  م اك  ه   ن

  --  عبيد هللا بن أيب رافع عن أبيه، أن رسول هللاوحديث أيب  -
أ  ال  ))قال:   أ  ل  ع    ئاً كي تَّ م    م  ك  د  ح  أ    نيَّ ف  ل    أ  مي   ر  م  األ    هي ي  تي ه، ي  تي ك  ي  ري ى  ا  ي، ممَّ ري م  ن 

أ  بي   ت  ر  م  أ   أ  ،  ه  ن  ع    ت  ي  ه     ن  و  ه،  ال  م  ري د  فيقول:  و  ي،  يف كي د  ج  ا    هللاي   ابي ت  ان 
 .(2) ((ناه  ع  ب   ات َّ 

 . (3) اثنياً: ما ورد من أحاديث يف قبول خرب الواحد
الشافعي   هللا -ساق  خرب   -رمحه  قبول  تقرير  يف  أحاديث كثرية، 

 الواحد، ووجوب العمل به، منها: 

 
 املطَّلب عن عمرو بن أيب عمرو موىل  بن أيب رواد    عبد العزيزعن    (87ص)ي يف الرسالة  الشافعرواه    (1)

(، رقم 13/580السنن الكربى )ي يف  البيهق، ومن طريق الشافعي رواه  بن ح ن ط باعن املطَّلب  
، رقم (2/67شعب اإلميان )  يف، و (20(، رقم ) 1/102)  عرفة السنن واآلاثر، ويف م (13572)
بيان خطأ من أخطأ على (، ويف  427(، رقم )1/499األمساء والصفات للبيهقي )  ،(1185)

(، واتبع ابن أيب 166(، رقم ) 1/86املدخل إىل علم السنن )ويف    ،(105الشافعي للبيهقي )ص
حديث علي بن حجر السعدي عن إمساعيل بن جعفر املدين كما يف    جعفررواد إمساعيل  بن  

تنبيه الغافلني أبحاديث سيد األنبياء واملرسلني ( عن عمرو به، و 368(، رقم )427ص)  املدين
(، قال  4110(، رقم )14/302)للبغوي  شرح السنة، و لسمرقندي(، ل728) (، رقم  465)ص

( منقطعالبيهقي:  يفوهذا  األلباين  وقال  الصحيحة  (،  األحاديث  رقم 4/417)  سلسلة   )
 (. إسناد مرسل حسن: )(1803)

(،  4605( رقم )4/329أخرجه أبو داود )(، و 401و)ص  (89صالرسالة )رواه الشافعي يف    (2)
( رقم  11/5723أمحد )، و (13( رقم )9/ 1وابن ماجه )  ،( 2663( رقم )4/398والرتمذي )

 ( وقال احلاكم:1828برقم)   (7/  3)واحلديث صححه ابن حبان    (،24400) رقم    (24384)
  ".حسن" "، وقال الرتمذي:صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه

 (. 420-404ص)ينظر: الرسالة ( 3)
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داً ب  ع    هللا    ضَّر  ن  ))  قال:  --   عبد هللا بن مسعود أن النيبحديث  -
 لي امي ر بَّ ح  و    هي ي  قي ريي ف  ٍه غ  ق  لي ف   امي ر بَّ ح  اها، ف   دَّ أ  اها و  ع  و  ها و  ظ  في ح  يت ف  ال  ق  م    ع  مس ي 
 . (1) ((هن  مي  ه  ق  ف   أ   و  ن ه  ىل م  إي  هٍ ق  في 

 حديث أيب رافع املتقدم. -
 .(2)حديث حتويل أهل قباء قبلتهم يف صالهتم-
مالك  - بن  أنس  الصحابة  حديث  وإراقة  اخلمر  حترمي   --يف 

 .(3) للخمور
- ليخرب احلجيج بقوله    ىنمب  علي بن أيب طالب  --خرب بعثه  -
-(( : د  ح  نَّ أ  م  و  ص  ال ي  ، ف  ابٍ ر  ش  و    امٍ ع  ام  ط   يَّ أ   هي ذي ه   نَّ إي))(4). 

أاب بكر والياً على احلج يف سنة تسع، وحضره   --حديث بعثه  -

 
(1)  ( )(402-401صالرسالة  الرتمذي  أخرجه  واحلديث:   ،4/32( رقم  ماجه  2847(  وابن   ،)

(، 5126( رقم )9/62(، وأبو يعلى )4157( رقم )221/ 7)(، وأمحد  232( رقم )1/271)
( رقم  1/552(، وابن حبان )219(، رقم )189)ص  ، ويف معجمه(5296( رقم )9/198)
(835(  ،)1/553( رقم   )836(  ،)7/417( رقم  ص6704(  حديث  وهو  قال  (،  حيح، 

 (.هذا حديث حسن صحيحالرتمذي: )
(2( يف  (124- 123(الرسالة  وهو   ،( مالك  )  (273/  2موطأ  و 666برقم  البخاري  (،  يف أخرجه 

   (.525( رقم )2/65) ومسلم،  (40( رقم )1/17)مواضع منها: 
البخاري يف  (،  3133برقم )  (5/1420)  موطأ مالك(، وهو يف  409-408الرسالة)  (3) أخرجه 

 (. 1980( رقم )87/ 6(، ومسلم  )4617( رقم )6/53مواضع منها: )
،  (2891)  ( رقم3/244) يف مواضع منها:  أخرجه النسائي يف الكربى  (، و 412- 411الرسالة)(4)

( 3/542(، وابن خزمية )1007(، )839(، )836(، )719(، )577( رقم )1/179أمحد  و 
( )  ،( 2147رقم  رقم1/434واحلاكم  وقال:(1593)  (  شرط   "،  على  صحيح  حديث  هذا 

   ".مسلم، ومل خيرجاه
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مناسكهم،  هلم  فأقام  متفرقة،  وشعوب  خمتلفة،  بلدان  أهل  من  احلج 
عث عليَّ بن أيب ، مث بمبا هلم وما عليهم  --  هللا  وأخربهم عن رسول

سورة " طالب يف تلك السنة، فقرأ عليهم يف جممعهم يوم النحر آايت من
 . (1) اٍء وجعل هلم مدداً، وهناهم عن أمور، ونبذ إىل قوم على سو "براءة

ااًل على نواحي، عرفنا أمساءهم، واملواضع مَّ فرَّق ع    -- أن النيب  -
 . (2) قهم عليهااليت فرَّ 
 . (3)آحاًدا السراايكان يويل إمرة   --أن النيب-
 بعث يف دهٍر واحد اثىنبعث إىل امللوك آحاًدا، ف  --   أن النيب-

 .(4) عشر رسواًل إىل اثىن عشر ملكاً، يدعوهم إىل اإلسالم
لم  كان يبعث الواحد من صحابته بكتبه إىل والته، ف  --النيبأن  -

ت  ن  ف ذ إىل والته ابألمر والنهي، ومل يكن ألحد من   تزل كتب رسول هللا
 .(5) والته ترك  إنفاذ أمره

  

 
ومسلم   (،4655( رقم )6/64)مواضع من الصحيح، منها:  أخرجه البخاري يف  (،  414الرسالة)(1)

 . --من حديث أيب هريرة ( 1347( رقم )4/106)
 (9/375) ، للمقريزيإمتاع األمساع (،  ينظر:415الرسالة)(2)
، أليب الربيع والثالثة اخللفاء  - -مبا تضمنه من مغازي رسول هللا    الكتفاء ا  (، ينظر:417الرسالة)(3)

 .(1/569) الكالعي
 .(2/607سرية ابن هشام )(، ينظر: 418الرسالة)(4)
 . (2/324) ، البن سيد الناس عيون األثر (. ينظر:419الرسالة) (5)
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 .والتابعني يف تثبيت خرب الواحد  --اثلثاً: استقراؤه ملا ورد عن الصحابة  
  --عمر    نهمذكر عدة أخبار ورواايت عن مجاعة من الصحابة م

رأي أنفسهم ألجل خرب واحد، فذكر عن   اأهنم عملوا خبرب الواحد، وتركو 
عدة رواايت منها: خرب رجوعه ابلناس حني خرج إىل الشام   - -عمر  

عبد   ألجل خرب  الطاعون هبا،  وقوع  عوفبسبب  بن  ، - -  الرمحن 
ما )حيث مل يكن يخذ اجلزية منهم، وقال:    ؛وأخذه اجلزية من اجملوس

 :، فقال  وفٍ ع    بن    الرمحني   عبد     ه  رب  خ  أ   ى  تَّ  ح    م؟هي ري م  يف أ    ع  ن  ص  أ    ف  ي  ي ك  ري د  أ  
ها  ذ  خ  أ    ه  ، وأنَّ الكتابي   أهلي   : س نُّوا هبم س نَّة  يقول    هللاي   رسول    ل س ميعت    د  ه  ش  أ  )

 . (1)(ه ج ر من جموسي 
عن عثمان بن عفان، وزيد بن اثبت، وابن عباس،    وكذا أورد آاثراً 

 
امل(  1) يف  مالك  )رواه  )  (395/  2وطأ  يف968برقم  والشافعي  )ص   (،  رقم    (430الرسالة 

ويف   1182الفقرة)  ،)( يف    -(408/ 5األم  البيهقي  طريقه  الكربى  ومن  برقم  26/ 19)السنن   )
  (6/170)   همصنف (، وعبد الرزاق يف  18492( برقم) 13/365( ويف معرفة السنن واآلاثر)18691)

برقم) 459/  9) (،  10868برقم) و 20308(   ،)( شيبة  أيب  /  18)(،  11077برقم)  (6/412ابن 
عن جعفر بن حممَّد بن (  862برقم)  (195/  2)(، وأبو يعلى34837،34838برقم)  (237-238

حممد بن علي مل يلق  . واحلديث إبمجاع احملدثني منقطع، ألنَّ  -رضي هللا عنه  -عن عمر  علي، عن أبيه
  - واجلوهري،  (265/  3)-البحر الزخار    -، قال البزار(5/408األم)  ، كما يف  عمر، وال عبد الرمحن

املوطأ  ينظر:مرسل  :"-مسند  الرب    التمهيد  "،  عبد  و (2/117)البن  اهلادي  احملرر  ،  عبد  البن 
(، وهذا االنقطاع ال 88/  5إرواء الغليل )، و (2322/  5)، والتلخيص احلبري البن حجر(465)ص

(:»ولكّن 2/118)-التمهيد-يوجب رد داللة اخلرب، لشهرته، وموافقته لألخبار الثابتة، قال ابن عبد الرب
ل  من وجوٍه حسان«  . معناه م تَّصي
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 .-(1)- وأيب سعيد اخلدري ،وأيب الدرداء ،وابن عمر
كقوله:   رابعاً: استقراؤه ألقوال املخالفني يف تثبيت حجة خرب الواحد،

وسأ مثّيل  ...  ت  ف رُّقًا  --عن رسول اَّللَّ    ربتثبيت اخل  تفرَّق أهل الكالم يف  )مث
( فذكر يدل على ما وراءه إن شاء اَّللَّ تعاىل   لك من قول كل فير ق ٍة عرفتها مثاالً 

 قول طائفتني:
 الطائفة األوىل: الذين  ردوا سائر األخبار كلها. 

 .(2)والطائفة الثانية: الذين رّدوا خرب اخلاصة غري املتواتر
 : الرواة، وما يدخل عليهم من اخلطأ كقولهخامساً: استقراؤه ألحوال  

  وقد خ رب  ت بعض من خ رب  ت  من أهل العلم، فرأيتهم أ ت وا من خصلة وضدّيها: )
رأيت الرجل ي  ق نع بيسري العلم، ويريد إال أن يكون مستفيداً إال من جهة قد 

ورأيت من عاب  ،  يرتكه من مثلها أو أرجح ، فيكون من أهل التقصري يف العلم
ذه السبيل، ورغب يف التوسع يف العلم، من دعاه ذلك اىل القبول عن من لو  ه 

له ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم، ،  أمسك عن القبول عنه كان خرياً 
وي دخ ل عليه، فيقبل  عن من يعرف ضعفه، ،  فيقبل  عن من ي ردُّ مثله وخرياً منه

إذا خال الثقة  يقوله!إذا وافق قواًل يقوله! ويردُّ حديث  وي دخ ل على    ف قواًل 
ة وقلةي غفلة، استوحش من مرس لي   ،بعضهم من جهات ومن نظر يف العلم خبيرب 

 .(4)، وغريها شواهد كثرية(3) (كلّي م ن دون كبار التابعني، بدالئل ظاهرة فيها
 

 (. 453-421ص)الرسالة  (1)
 (.5/ 9) مجاع العلم (2)
 (. 467-466ص)الرسالة  (3)
أل  (4) فيهكاستقرائه  يفرتقان  وما  والشهادة،  الرواية  جيمع  وما  والشهود،  الشهادة  واستقرائه حوال   ،
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مسلك االستقراء من ووجه أتصيل هذا املسلك حلجية خرب الواحد أن:  
جدلية   وقطع  الواحد،  خرب  حجية  أتصيل  يف  الشافعي  حجة  قوة  أسباب 

 املخالف فيه، من وجوه:
األدلة وتنوعت   تالوجه األول: جهة التثبيت والتقرير: ألنَّه كلما كثر 

وتقرر  احملجة،  واستبانت  احلق،  ظهر  داللتها كلما  وتضافرت  جهاهتا 
الصواب، وهذا ما ظهر من استقراء الشافعي ألوجه دالئل حجية خرب 
الواحد، حىت ال تكاد جتد جهة من جهات العلم نقاًل وال عقاًل إالَّ وتدل  

 . على حجية خرب الواحد
 الواحد من السنة، أنه بعد أن  ومن سعة استقرائه ألدلة حجية خرب

ويف تثبيت خرب الواحد أحاديث، يكفي بعض   ):ذكر شيًئا كثريًا منها قال
 . (1) (هذا منها

الثاين: جهة إزاحة الشبهات عن حجية خرب الواحد: حيث   الوجه 
ما عند املخالف من أدلة، وما قد يتعلق به يف رده خلرب   -استقرأ الشافعي

و  عليها،  فأتى  جند الواحد،  ولذا  واستدالاًل،  ثبواًت  هبا،  معرفته  له  أابن 
ف املخالف على إقراره على نفسه، وبلسانه  يوقّي   - رمحه هللا  –الشافعي  

ببطالن شبهته يف رده خلرب الواحد، حىت يضطر هذا املخالف إىل الروغان  
 يف رده خلرب الواحد. 

النص واحتماالته وهذه جهة  استقراء دالالت  الثالث: جهة    الوجه 

 
 يهم من أصوهلم املخالفة.لشبهات املخالفني وما عندهم من احلجج وما يدخل عل

 .(453ص) الرسالة (1)
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الشافعي إن  حيث  املتقدمتني،  اجلهتني  هللا  -فوق  استقرائه   -رمحه  مع 
الدالة على حجية خرب الواحد مل يكتف بعرض وجه  للنصوص واألدلة 
يذكرها   فإنه  للداللة  أوجه  عدة  اخلرب  يف  إذا كان  بل  داللتها  من  واحد 
يدع  ال  مما  عنها،  يبني  فإنه  احتماالت  فيها  وإذا كان  إليها،  ويشري 

لف جمااًل يف أن يفر إىل التأويل للنص مبا خيرجه عن داللته على  للمخا
 حجية خرب الواحد. 

وهنا أخص مبزيد إيضاح وجه العالقة بني استقراء الشافعي ألحوال 
الرواة وأثره يف تثبيت حجية خرب الواحد لوجود نسبة خفاء فيها، وذلك  

 من جهات:
 حيتج به: اجلهة األوىل: جهة نوع اخلرب املقبول الذي 

فعندما بنيَّ الشافعي أحوال الرواة وما يعرض هلم للمخالف، أظهر له 
الواحد  قوله حبجية خرب  الكتاب والسنة عليه  -أنَّ  ال يعين   -مع داللة 

، فإنَّ الثقة قد يقبل حديثه، -وإن كانوا ثقات   -قبول كل خرب يرويه الرواة
 ويرد عند اخلطأ.  -وهو األصل  -

أنَّ  الثانية:  الواحد  اجلهة  خبرب  يف    -االحتجاج  اثبًتا  أصاًل  وإن كان 
فإنَّه خيضع لعملية متحيص، وتدقيق، وتثبت، ومقارنة، بني الرواة   -اجلملة

ومروايهتم، فال وجه الهتام من قال حبجية خرب الواحد أنَّه ميكن أن خيفى 
التدليس مكذهب الرواة أو    على مجاعتهم خطأ ، وابلتايل فوجود اخلطأ أو 

 من عيوب الرواة ليس عذرًا يف رد خرب الواحد مطلًقا. وحنوه 
العلماء   بعض  ترك  من  املخالف  به  حيتج  قد  ما  أن  الثالثة:  اجلهة 
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ألنَّ  حجة،  ليس  ذلك،  وحنو  بعضهم،  على  أحاديث  وفوات  حلديث، 
حال العلماء والرواة كأفراد حييط به قصور عن رتبة الكمال، العتبارات  

فهذا القصور ال حيكم به على رد اخلرب، ألهنم    -رمحه هللا  –كثرية ذكرها  
يف حال متامهم حيتجون ابخلرب، إال يف خرب أو خربين وحنو ذلك، فال 

 ينقض األمر العام ابلشاذ، وال يقضى على الغالب ابالستثناء. 
اجلهة الرابعة: أن يف كشف الشافعي للمخالف دقائق أحوال الرواة 

وقصور علمه مما يبني له ضعف وتفسري ظواهرها، كشف جلهل املخالف  
علمه وضعف حجته، وانكسار قوله ورأيه، ويف هذا تثبيت حلجية خرب 

 الواحد وانقطاع للمخالف. 
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 املطلب الثان: مسلك االرتباط:
من املسالك املنهجية عند الشافعي يف أتصيله حلجية خرب الواحد: 

ني املسألة اجلزئية  مسلك االرتباط، واملراد ابالرتباط: إجياد عالقة علمية ب 
 وأصوهلا، وفروعها املختلفة، وجهات العلم األخرى. 

الواحد أبصول كلية دينية،   وقد أوضح الشافعي ارتباط حجية خرب 
 وواقعية، على النحو التايل:

 الشواهد الدينية: .1
ابإلميان،  الواحد  خرب  حجية  ارتباط  األول:  )  الشاهد  هللا  قال:   وضع 

ه وكتابه، املوضع  الذي أابن ه من دينه رسول     أنه جعله ع ل ماً  -جل ثناؤه-وفر ضي
لدينه، مبا افرتض من طاعته، وحرَّم من معصيته، وأابن من فضيلته، مبا ق  ر ن من  

به اإلميان  مع  برسوله  وتعاىل:،  اإلميان  تبارك    ٌَّّ   ٰى ٰرُّ  فقال 

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ  وقال:،  [ 171:]النساء

 مي خي حي جي  يه ىه مه جهين ىن من خن حن جن
فجعل كمال ابتداء اإلميان، الذي ما سواه ت  ب ع له: اإلميان   ،[ 62]النور:  َّىي

فلو آمن عبد به، ومل يؤمن برسوله: مل يقع عليه اسم كمال اإلميان ،  ابهلل ورسوله
معه برسوله  يؤمن  حىت  يف كل  ،  أبداً،  هللا  رسول   س نَّ  امتحنه  وهكذا  من 

 ، وكرر التأكيد على هذا املعىن  يف مواضع عدة.(1)(لإلميان
ال يتحقق إال ابتباع    -- ووجه االرتباط: هو أن اإلميان ابلرسول

 
، وقد سبق ذكر هذا الشاهد يف شواهد مسلك االستقراء، وال مينع تكرار (75-74ص)  الرسالة  (1)

 الشاهد إذا صح كونه شاهّدا على أكثر من مسألة . 
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ال سبيل لنا إليه يف أغلب األحوال، إال    -- أمره، وسنته، وأمر النيب  
الواحد  خرب  حجية  أبطل  فمن  الواحد،  وخرب  اخلاصة،  خرب  طريق  عن 

فقد أضاع إميانه، وعرض نفسه للفتنة والعذاب   --ح عن النيب  الصحي
 األليم.

ابتباع كتاب هللا   -- الشاهد الثان: ارتباط حجية خرب الواحد عن النيب  
 تعاىل.

 - -مرتبطاً بسنة النيب    --حيث جعل خرب الواحد عن النيب  
الرتابط أوضح  ، ومن خالل هذا  -تعاىل-اليت هي مرتبطة بكتاب هللا     

ابلكتاب، فمن ال يتبع خرب   -ومنها خرب الواحد-الشافعي اتصال السنة  
 فليس مبتبع للكتاب حقيقًة. -- الواحد الثابت عن النيب 

 وقد بنين ذلك من وجهني: 
أن بيان الكتاب جممل يف أكثره، وال وجه ملعرفته تفصياًل إال    الوجه األول:

خاصة، وأكثر خرب اخلاصة خرب واحد، فمن    ابلسنة النبوية، وأكثر السنة خرب
ال يخذ خبرب الواحد فال سبيل له إىل العمل ابلكتاب فيما كان منه جمماًل غري 

ما أحكم فرضه بكتابه، وبني كيف    - البيان لألحكام-  ومنهمفصل، قال: )
هو على لسان نبيه؟ مثل عدد الصالة، والزكاة، ووقتها، وغري ذلك من فرائضه 

مما ليس هلل فيه نص حكم،    --رسول هللا    نَّ ومنه: ما س  ،  من كتابهاليت أنزل  
، واالنتهاء إىل حكمه، فمن قبل  --وقد فرض هللا يف كتابه طاعة رسوله  

 .(1)(عن رسول هللا فبفرض هللا قبل

 
 . (32ص) ، (31ص) ،(28ص)، وينظر: (22صالرسالة ) (1)
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وال معرفة   --أن الكتاب فرض هللا تعاىل فيه اتباع النيب    الوجه الثان:
ابخلرب عنه، عامة أو خاصة، وأكثر السنة خرب خاصة، إال    --لنا مبا ورد عنه  

فمن ال يخذ خبرب الواحد فال سبيل له إىل طاعة هللا تعاىل يف وجوب اتباع 
قلت: لقد فرض هللا  يف سياق حماجة املنكر: )  -رمحه هللا -قال  ،  --النيب  

 يي ىي  ني مي زي ري ٰىُّٱ  عز وجل علينا اتباع أمره فقال:

  خذ أن أن  يف التنزيل أن علينا فرضاً   لبنّي إنه  ، فقال املنكر:  [ 7:]احلشر   َّجئ
والفرض  ، فقال الشافعي: )--  رسول اَّللَّ   هناانبه وننتهي عما    الذي أمران

 . (واحد؟  قال: نعم علينا وعلى من هو قبلنا ومن بعدان
  - عز وجل-دية فرض اَّللَّ  أت   السبيل إىل  د فهل جتمث قال الشافعي: )

يشاهد   مل  نأو أحد قبلك أو بعدك مم   --   أوامر رسول اَّللَّ باع  اتّ   يف
أن ال آخذ   وإن يف   --عن رسول اَّللَّ    ربخل اب  إال  --رسول اَّللَّ  

على أن اَّللَّ أوجب عليَّ أن أقبل عن رسول اَّللَّ   دلين   املخلرب  اب  ذلك إال
--) (1). 

 الشواهد الواقعية:.1
املسائل   بني  االرتباط  التارخيية  مسلك  واحلركة  الواقع  وبني  العلمية 

تثبيت  يف  اهلامة  املسالك  من  احلياة  جماالت  من  وغريها  واالجتماعية 
لة يف إطار احلياة كلها، أألن قراءة املس  ؛القضااي العلمية ال سيما الدينية

واكتشاف اتساقها مع كل جوانب احلياة، يؤدي إىل رسوخ حقيقتها يف 
 . اصةنظام احلياة والشريعة خ

 
 . (10/ 9)مجاع العلم  (1)
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تقريره   ومنها  املسلك،  هبذا  تقريراته  تتسم  فقهه  عامة  يف  والشافعي 
حلجية خرب الواحد، وارتباط قبول خرب الواحد ابلواقع العلمي والعملي يف 
حياة املسلمني، وهذا االرتباط يؤكد حجية خرب الواحد وضرورته، فمن  

 الشواهد الواقعية اليت ذكرها الشافعي:
والشهادة موضوع واقعي    خرب الواحد ابلشهادة،الشاهد األول: ارتباط  

حيايت اجتماعي، حيتاجه الناس يف حياهتم وإقامة دينهم، واحلكم بينهم،  فبنّي  
العلم، واخلرب حنوها بل أشد   أهنا مقاربة للخرب، فيقبل فيها الواحد عند أهل 
 ثبواًت، وال يعين قصور خرب الواحد عن الثبوت القطعي، قصوره عن االحتجاج،

فأما ما كان من سنة من خرب  ولزوم العمل به، فهو كالشهادة يف هذا، قال: )
اخلاصة الذي خيتلف اخلرب فيه، فيكون اخلرب حمتماًل للتأويل، وجاء اخلرب فيه من 
طريق االنفراد: فاحلجة فيه عندي أن يلزم العاملني حىت ال يكون هلم ردُّ ما كان 

شهادة العدول، ال أن ذلك إحاطة كما منصوصاً منه، كما يلزمهم أن يقبلوا  
هذا الالزم  وقال: )و   ،-)(1)-  يكون نص الكتاب وخرب  العامة عن رسول هللا

ألهل العلم أن يصريوا إليه، وهو احلق يف الظاهر، كما نقتل بشاهدين، وذلك  
 . (2)(حق يف الظاهر، وقد ميكن يف الشاهدين الغلط

مقيساً  ليس  الواحد  خرب  قبول  أن  وإمنا   وأابن  الشهادة،  قبول  على 
لنظائر خرب الواحد يف الرواية، وأقرب هذه النظائر   ذكرها رمحه هللا مبيناً 

سألت أن أمثله    إمناومل أقسه ابلشهادة،  )  وأظهرها الشهادة، ولذلك قال:

 
 (.461الرسالة )ص (1)
 .(479ص) املرجع السابق  (2)
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لك بشيء تعرفه، أنت به أخرب منك ابحلديث، فمثَّلت ه لك بذلك الشيء، 
ت  ألن يكون ق  ال أين ت ج  تثبيت خرب الواحد أقوى ، مع أن  ياساً عليهاح 

كما ، وقال: )(1)( من أن أحتاج إىل أن أ م ثّيل ه  بغريه، بل هو أصل يف نفسه
ن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، أ ال  إليس لك  

ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، وهللا ويل ما غاب عنك  
 .(2)(منهم

 الثان: ارتباط موضوع خرب الواحد أبصل الرساالت:الشاهد  
الرسل   أن  واترخياً،  شرعاً  والثابتة  واقعاً،  املقررة  األمور  عليهم  -من 

وهذا   -السالم آحاداً،  وقد كانوا  الشرائع،  ومبينو  الرساالت،  أصل  هم 
االرتباط يوثق احلجية يف أصلها، وقد استدل الشافعي هبذا الثابت شرعاً  

 الواحد، وأن الواحدية ال توجب الرد يف نفسها، وإمنا يف على حجية خرب
هللا كانوا  رسل  أن  بيان  فيها  اليت  اآلايت  ذكر  أن  بعد  فقال  أوصافها، 

فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه يف أنبيائه يف األعالم اليت ابينوا آحاداً: )
هبا خلقه سواهم، وكانت احلجة هبا اثبتة على من شاهد أمور األنبياء 
ودالئلهم اليت ابينوا هبا غريهم، ومن بعدهم، وكان الواحد يف ذلك وأكثر  

 . (3) (منه سواًء، تقوم احلجة ابلواحد منهم قياماً ابألكثر
-الشاهد الثالث: ارتباط خرب الواحد ابلواقع التارخيي يف سرية النيب  

 
 . (387-384ص) املرجع السابق  (1)
 (.461املرجع السابق )ص (2)
 (.437املرجع السابق )ص (3)
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- : 
والدين،  عليه تبليغ الرسالة    -- أابن رمحه هللا أن الواحد يف سرية النيب  

فكانت رسله آحاداً، وسفراؤه آحاداً، وعماله آحاداً، ونقلت أحاديثه آحاداً 
 . (1) سبق ذكره

 الشاهد الرابع: ارتباط خرب الواحد ابلواقع العملي يف اتريخ املسلمني: 
خرب  حجية  أتكيد  يف  الشافعي  إليها  استند  اليت  الوثيقة  االرتباطات  من 

الواحد وبني الواقع العملي للمسلمني، فبنيَّ أن  الواحد ذلك االرتباط بني خرب 
وهكذا كانت كتب فقال: )،  قيام حياة املسلمني الدينية والدنيوية على آحادهم

 ، م، وما أمجع املسلمون عليه: من أن يكون اخلليفة واحداً خلفائه بعده وعماهل
تخلف  فاستخلفوا أاب بكر، مث اسواحد،     والقاضي واحد، واألمري واحد، واإلمام

أبو بكر عمر، مث عمر أهل الشورى ليختاروا واحداً، فاختار عبد الرمحن عثمان  
عفان أحكامهم، ...  بن  فت نف ذ   يقضون،  وغريهم  القضاة  من  والوالة  قال: 

 . (2)(ويقيمون احلدود، وي نفيذ  من بعدهم أحكامهم، وأحكام هم أخبار  عنهم 
القاضي وحنوهم واحداً  وحىت ال يظن ظان أن ال صلة بني كون احلاكم و 

قضاء القاضي على الرجل للرجل إمنا هو خرب  وبني خرب الواحد، أوضح أن  
خيرب به عن بينة تثبت عنده، أو إقرار من خصم به أقر عنده، وأنفذ احلكم فيه، 
ه  بعلمه كان يف معىن املخربيي حبالل وحرام، قد لزمه   فلما كان يلزمه خبربه أن ي نفيذ 

 
 .املتقدم مطلب االستقراءينظر  (1)
 (. 420-419الرسالة )ص (2)
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 .(1)(رمه مبا شهد منهأن حي يلَّه وحيّ 
ومن وجه آخر بنّي أن واقع السلف العملي واملتواتر عنهم هو قيام دنياهم  
بعدهم   من  أو  صحابياً  الواحد  هذا  سواء كان  الواحد،  خرب  على  ودينهم 

، وسواء كانوا مدنيني أو مكيني أو يف أي مصر من أمصار أتباعهمكالتابعني، و 
ابملدينة يقول: أخربين أبو    ين ابن املسيباً يع وجدان سعيداملسلمني، قال: )

ويقول: حدثين أبو  ،  فيثبت حديثه سنة،  سعيد اخلدري عن النيب يف الصرف
هريرة عن النيب، فيثبت حديثه سنة، ويروي عن الواحد غريمها فيثبت حديثه 

 .سنة
ته سنة، ويروي عنها عن النيب شيئاً  فيثبّ   يقول: حدثتين عائشة  ووجدان عروة

وكذلك وجدانه يقول: حدثين أسامة بن زيد    ،مهبا وحيرّ   يثبتها سنناً حي يلّ كثرياً ف
وغريمها،    --  ويقول: حدثين عبد هللا بن عمر عن النيب  --   عن النيب

 .في  ث  بّيت خرب كل واحد منهما على االنفراد سنة
يصري إىل أن يقول: حدثين عبد الرمحن بن عبد القارّي   أيضاً   مث وجدانه

  ،عن عمر، ويقول: حدثين حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه عن عمر
 .عن عمر  اً ويثبت كلَّ واحد من هذا خرب 

حممدو  بن  القاسم  يف   وجدان  ويقول  النيب،  عن  عائشة  حدثتين  يقول: 
كل واحد منهما على    ويثبت خرب  ،حديث غريه: حدثين ابن عمر عن النيب 

 . االنفراد سنة
بنت    يقول:و  خنساء  عن  جارية  بن  يزيد  ابنا  ع  الرمحن وجممّي عبد  حدثين 

 
  (.421املرجع السابق )ص (1)
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د    . فيثبت خربها سنة، وهو خرب امرأة واحد -- ام عن النيبخي
يقول: أخربان عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد   ووجدان علي بن حسني 

ووجدان كذلك حممد ،  ناس خبربه سنة فيثبتها سنة، ويثبتها ال   ...  --  أن النيب
وعن عبيد هللا بن أيب رافع    ،--  بن علي بن حسني خيرب عن جابر عن النيب 

 .فيثبت كل ذلك سنة --    عن أيب هريرة عن النيب
بن   ويزيد   مطعم،  بن  جبري  بن  وانفع  مطعم،  بن  جبري  بن  حممد  ووجدان 

ع ج ري بن عبد يزيد، وأاب   طلحة بن ر كانة، وحممد بن طلحة بن ركانة، وانفع بن
يد بن عبد الرمحن، وطلحة بن عبد هللا بن عوف،   أسامة بن عبد الرمحن، ومح 
ومصعب بن سعد بن أيب وقاص، وإبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، وخارجة 
بن زيد بن اثبت، وعبد الرمحن بن كعب بن مالك، وعبد هللا بن أيب قتادة،  

ر، وغريهم من حمدثي أهل املدينة: كلُّهم  وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسا
التابعني عن   النيب، أو من  النيب عن  يقول: حدثين فالن لرجل من أصحاب 

 . فن  ث  بّيت ذلك سنة --  رجل من أصحاب النيب
عطاءً  وطاوسووجدان  وجماهداً ،  خالد، اً ،  بن  وعكرمة  مليكة،  أيب  وابن   ،

 . ابابه، وابن أيب عمار، وحمدثي املكينيوعبيد هللا بن أيب يزيد، وعبد هللا بن 
ومكحوالً  هكذا،  م ن  بّيه  بن  وهب  بن    ووجدان  الرمحن  وعبد  ابلشأم، 

غنم، واحلسن، وابن سريين ابلبصرة، واألسود، وعلقمة، والشعيب ابلكوفة، 
فظ عنه تثبيت خرب الواحد  وحمدثي الناس، وأعالمهم ابألمصار: كلُّهم حي 

إليه، واإلفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عن من   عن رسول هللا، واالنتهاء
ولو جاز ألحد من الناس أن يقول يف علم  ،  فوقه، ويقبله عنه م ن حتته
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ع املسلمون قدميا وحديثاً على تثبيت خرب الواحد، واالنتهاء  مج اخلاصة: أ
ولكن   ،  إليه، أبنه مل ي علم من فقهاء املسلمني أحد إال وقد ثبَّته جاز يل

 أحفظ عن فقهاء املسلمني أهنم اختلفوا يف تثبيت خرب الواحد أقول: مل
 . (1)(مبا وصفت  من أن ذلك موجوداً على كلهم 

،  ومل يزل سبيل سلفنا والقروني بعدهم إىل من شاهدان هذا السبيلوقال: )
 .(2) (وكذلك ح كي لنا عمن ح كي لنا عنه من أهل العلم ابلبلدان

 الواحد ابلواقع العملي للمخالف نفسه:الشاهد اخلامس: ارتباط خرب 
من شواهد مسلك االرتباط يف هذا املوضوع، أن الشافعي ربط بني خرب 
الواحد وبني الواقع العملي للمخالف، فقرر أن علمه وتقريراته تقوم على خرب  

أول ما حن  ت جُّ  الواحد؛ بل ما يزعمه من إمجاع وحنوه راجع إىل خرب واحد، قال: )
 ربخب  ئل إالقاقول ال  وال  ، اكم منهماحلت  ع ريف ون  حكم    أنكم ال  ن هذابه عليكم م

وما روي ،  الفرض من اَّللَّ   --  ر د د مت  مثله إذا روي عن النيب  ذينفراد الاال
نفراد عن  اال  فكيف أ ج ز مت  خرب  أبداً   --  يبحي يلُّ حم  لَّ قول الن  عمن دونه ال

 .(3) (؟--يب و ر د د مت  وه عن الن -- يببعض أصحاب الن
 :ووجه أتصيل هذا املسلك حلجية خرب الواحد

 يتضح من خالل الوجوه التالية:
كما هو بنيَّ من   -الوجه األول: أن املنازع يف خرب الواحد، استقر عنده

 
 (. 458-453الرسالة )ص( 1)
 (.453)صالرسالة ( 2)
 (. 10/ 9مجاع العلم ) (3)
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أن خرب الواحد ال صلة له ابلكتاب أبًدا، وابلتايل ال صلة له ابإلميان،    -موقفه
ق الشرائع، فكأنه استنبت بعيًدا عن القرآن وعن اإلميان، فال جذور وال بتطبي 

إليها، له  فأوضح  فهذا    له، وال نسب  الواحد،  املخالف يف حجية خرب  ظنَّ 
هللا-الشافعي يف    -رمحه  مرتبط  الواحد  خرب  أنَّ  االرتباط  مسلك  خالل  من 

الكرمي ابلقرآن  به  والعمل  ذ كر  حجيته  ما  وبكل  ال   -وابإلميان،   -شواهديف 
 فانقلب احتجاج املخالف هبذه األدلة عليه.

الوجه الثاين: إذا تثبت ارتباط خرب الواحد ابإلميان والقرآن والواقع العملي  
احلياة  يف  السنين  الناموس  مع  وجراين  للكتاب،  وطاعة  إميان،  به  القول  فإن 

 والعلم.
الثالث:   والسنة  إالوجه  ابلقرآن  املخالف  علم  قصور  واإلميان  ثبات 

الواحد  خرب  حجية  ارتباط  عليه  خفي  حيث  هو  علمه  حبقيقة  وعلمه 
مدع  وهو  ذلك  عليه  خفي  فإذا  للعلم،  هو  تلقيه  وواقع  والسنة  ابلقرآن 
للعلم به، وثبت قصور علمه ودعواه، سقطت قيمته العلمية، وانكشف 

 زيف انتمائه للعلم، فال يعترب به يف العلم. 
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 نضباط يف الدليل واالستدالل:املطلب الثالث: مسلك اال
مصدر انضبط، الذي هو مطاوع ضبط، فأصل املادة "ضبط":   االنضباط

  .(1)يف كلّي شيءٍ  ال يفارقه لزوًما شديًدا، شيءالالضَّب ط : لزوم و 
واملراد به هنا: االلتزام مبنهج واحد يف استعمال األدلة واالستدالل هبا، 

 . واالستقامة عليه، وعدم اخلروج عنه
ل به الشافعي على غريه من أئمة  وهذا املسلك املنهجي هو مما ف ضّي
املذاهب، حيث قرر معيارية الدليل واالستدالل على حنو مل يسبق إليه، 
مث التزم القول هبا، والعمل عليها، وقد أشار إىل هذا اإلمام أمحد: عندما 

وسئل  ،  ورأي ضعيف  ،سئل عن مالك بن أنس فقال: حديث صحيح
وسئل عن الشافعي ،  ورأي ضعيف  ،وزاعي فقال: حديث ضعيفعن األ
وسئل عن أيب فالن فقال: ال ،  ورأي صحيح  ،حديث صحيح)فقال:  

 . (2)(وال حديث ،رأي
 

 ( 573/ 1أساس البالغة )، (23/ 7العني )ينظر:  (1)

الشافعي  (2) البيهقي:(167/ 1للبيهقي )  ،مناقب  قال  إمنا قال ذلك أمحد بن حنبل يف )  ،  قلت: 
، مالك، رمحهما هللا؛ ألنه كان يرتك حديثه الصحيح، ويعمل بعمل أهل املدينة يف بعض املسائل

؛ ألنه كان حيتج ابملقاطيع واملراسيل يف بعض املسائل، مث -رمحه هللا-وقال ذلك يف األوزاعي  
؛ ألنه كان ال يرى االحتجاج إال ابحلديث -رمحه هللا-وقال ذلك يف الشافعي  ،  يقيس عليها

، الصحيح املعروف، مث يقيس الفروع على ما ثبت أصلها ابلكتاب، والسنة الصحيحة، واإلمجاع
دون القياس مرة، ويرتك   ألنه كان يقول ابحلديث الضعيف؛  -رمحهم هللا-ذلك يف غريهم    وقال

الصحيح املعروف ابلقياس أخرى، فيقول ابلقياس مرة، ويرتكه ابالستحسان أخرى؛ وهذا ألنه 
كان يرى احلجة تقوم خبرب اجملهول، وابحلديث املنقطع؛ فما وقع إليه من ذلك من حديث بلده 

القياس ألجله، وما مل يقع إليه من صحيح حديث بلده، أو وقع إليه فلم يثق، قال    قال به وترك
، فلذلك -رمحه هللا-،  طليبومل جي  ر على هذا األصل الصحيح إال امل  ،فيه ابلقياس، أو االستحسان
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واضحاً  املسلك  هذا  الواحد، كان  خرب  حجية  أتصيل  موضوع  ويف 
وظاهراً، ومل يستطع املخالف أن يورد عليه شبهة أو يقع منه على ثغرة يف  
اضطراب دليله واختالل استدالله، بينما املخالفون يف حجية خرب الواحد 
أبي وجه كان اخلالف، وقعوا يف اضطراب علمي ومنهجي، وقد أوضح  

أابن أن عدم املصري إىل الكتاب والسنة  الشافعي ما لديهم من اضطراب، ف
من  باع األئمة أو أهل العلم وأن ما مل يت عنهم  مصرياً اثبتاً بدعوى ات  

عند أتباعهم، فيكون منسوخاً أو متأواًل  ، فلم يرووه ومل يعملوا به،  علم السنة
األمة اضطراب  إىل  فيها واختال  ،  يؤدي  احلق  ميزان  تدعي كل    ،ف  إذ 

طائفة أن أئمتهم يف بلدهم أحق ابالتباع من غريهم، بل صار بعضهم إىل 
وافق عمل  فما  ،أن ما جاء عن األئمة أو أهل الفتيا حجة على احلديث

األئمة أو قوهلم عملوا به، واحلديث املخالف لعملهم وقوهلم ال حجة فيه، 
فيلزم على ذلك أن يكون ألهل مكة احلجة يف تقليد عطاء، فأي حديث 
خالف قوله ال حجة فيه، وما وافقه احتج به، ويكون ألهل البصرة تقليد 

يب وإبراهيم احلسن أو ابن سريين كذلك، ويكون ألهل الكوفة تقليد الشع
وعندئذ يكون العلم  ،  كذلك، ويكون ألهل الشام تقليد أئمتهم كذلك

اليقني العلم  وي د عون  والتوهم  الوهم  على  وغريهم  ؛  قائماً  هؤالء  يف ألن 
ال يرتكون اخلرب واحلديث أبداً إالَّ أبنه منسوخ أو عندهم ما زعمهم أهنم  

بتومهك عليهم أهنم ال    أجتيز ذلك ، فيقال له:  هو أثبت منه وإن مل يذكروه
وكل هذا ال علم فيه وال حجة، ،  يدعونه إال حبجة اثبتة وإن مل يذكروها
 

 . (قال أمحد بن حنبل ما قال
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 .(1)وإمنا العلم الالزم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما
 ومن شواهد هذا االنضباط:

،  مجع شرائط الصحة اليت ذكرهاال حيتج إال خبرب    هأنالشاهد األول:  
 :يلزمه به أو حنو ذلكولو حاول اخلصم أن  

قال   --  روينا عن عمرو بن شعيب أن النيب: )-رمحه هللا -قال  
خذ به أت  قال فلم ال  (2) وديته نصف دية املسلم  ،يقتل مسلم بكافر  ال)

أحد مع   به وما كان يف  خذانثبت حديثه ألن   نن ممالو ك:  أنت؟ قلت
أن يرث    بنيالفرق    وليس يف، وقال كذلك: )(3) (حجة  --رسول اَّللَّ  

ولو    ،رجل فإنه يرفعه  خرب  ي  ت َّب ع إال  يرث قاتل العمد خرب  طأ وال قاتل اخل
 .(4)(جة فيهكانت احل  اً بتكان اث

هذا أحاديث كلها   يف  -أي أصحاب األوزاعي-  وهم ي  ر و ون  )قال:  و 
ذي ل وا  ،احتج به أبو يوسف ... ولكن هذه منقطعة  اأو بعضها أثبت مم

 
 بتصرف. (8/763) ينظر: اختالف مالك والشافعي  (1)
املسنديف    -أمحد  رواه  (2) من  برقم)288/  11)  منها  -مواضع  يف  ،  (6692(  داود  وأبو 

( برقم:  77/ 3)  "سننه" والرتمذي يف  (،  4506برقم)   (6/555، و)(2751( برقم: )4/379"سننه")
وابن ماجه يف "سننه" "،  حديث عبد هللا بن عمرو يف هذا الباب حديث حسن  ، وقال:"(1413)
/ 4تنقيح التحقيق )  -. قال ابن عبد اهلادي(2685( برقم: )3/691(، )2659( برقم: ) 3/671)

 (إسناد رواته ثقات:)(167/  5)  -إحتاف اخلرية املهرة  -(، وقال البوصرييوهو حديث حسن)-(460
 . (265/ 7رواء )يف اإل وصححه األلباين

 . (9/141) األم للشافعيضمن  -الرد على حممد بن احلسن  (3)
 (. 9/156املرجع السابق )  (4)
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  ( 3)وال م قاريف  (2)يناذي والرب   (1)يل العراباخل  ليه من هذا التسوية بنيإنذهب  
 .(4)(ولو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه

ذهب   منا...وإ))  يف مسألة املرأة تداوي اجلرحى وتنفع الناس:ال  وق
  يكون   ال  املنقطع  واحلديث ع ...  منقط  هوو   ثقة  رجل  حديث  إىل  األوزاعي

 .(5) .(..على حديث ابن عباس أنه متصل   اعتمدان وإمنا عندان حجة
بينما املخالف يف خرب الواحد حيتج ابلضعيف، واملنقطع، وحنوه، ويدع 

 ما صح.
أنه   الثان:  هللا-الشاهد  ألهل    - رمحه  املخالفني  أقوال  إىل  يذهب 

ويدع قول بعض أهل احلديث لعدم صحة  احلديث إذا ثبت صحة قوهلم،  
 الدليل عليه. 

أيد رأي قد  فوهذا الشاهد أظهر ما يكون يف كتابه سري األوزاعي،  
-أيب حنيفة وأيب يوسف ومها إماما أصحاب الرأي على رأي األوزاعي  

 
/ 7مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )ينظر:    اخلالصة يف العربية.نسبة إىل العرب، فهي    (1)

4471) . 

/ 13لسان العرب )ينظر:  والرباذين من اخليل: ما كان من غري نتاج العراب.  ،  رذونبي الرباذين: مجع    (2)
 (. 1/48،املعجم الوسيط )(51

 ، وأبوه ليس كذلك ،أمه عربيةوقارهبا، وكانت داىن اهلجنة الذي  من اخليل: ، واملقرفاملقرفمجع  (3)
،  (2/54مناقب الشافعي للبيهقي )   ينظر:إمنا هو من قبل الفحل، واهلجنة من قبل األم.    :ألن اإلقراف

 النهاية يف غريب احلديث واألثر 
 . (9/281لسان العرب ) ،(4/46)

  (.9/184) ضمن كتاب األم للشافعي - سري األوزاعي( 4)
 (. 9/199املرجع السابق )  (5)
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مسألة مسائل عدة، منها  اليت منها الشافعي يف    -وهو من مدرسة احلديث
، وكذلك أهل  (1) الغزو وإمنا يرضخ هلا من الغنيمةأن املرأة ال يسهم هلا يف  

وكذلك    ،(2) وإمنا يرضخ هلم من الغنيمة،  الذمة والعهد ال يسهم هلم يف الغزو
ه م  هلل    الالصيب   ، وإمنا يرضخ له من الغنيمة ألنه هو الثابت الغنيمة  يفي س 

، بت بينما اخلرب الذي احتج به األوزاعي منقطع غري اث   ،(3)يف األحاديث
وأيدمها يف أنه ال يسهم للرجل إذا كان معه أكثر من فرس إال لفرس واحد 

 -وهو اخلرب الثابت عنده-؛ وكل ذلك ألن الدليل  (4) ، لداللة السنة واخلرب
 .-رمحهما هللا-دل على صحة ما قاال 

دعا املخالفني من سائر املذاهب إىل    -رمحه هللا-الشاهد الثالث: أنه  
خب  استدالهلم  معيار  ضبط  بغري  به  األخذ  يف  اضطراهبم  وعدم  الواحد،  رب 

 صحيح: 
كان الشافعي يدرك إشكالية االضطراب يف االستدالل، وعدم ثبات  

ولقلما رأيت معياريته لدى املخالفني، يف هذه املسألة، وغريها، فقال: )
 . (5)(طرف منه شرك يف إال بعض الناس عاب شيئاً 

ما كان من جهته    ى أن احلق هو:ولذلك يؤكد على أن كثرياً منهم ير 

 
  (.9/197املرجع السابق )  (1)
  (.9/199املرجع السابق )  (2)
  (.9/201) ضمن كتاب األم للشافعي - سري األوزاعي (3)
 (. 9/200املرجع السابق )  (4)
 . (9/149) األم للشافعيالرد على حممد بن احلسن ضمن  (5)
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 . (1) من روايته ورواية أصحابه عليه يكون اليقني أبداً ، و وجهة أصحابه 
وهذا االضطراب عند املخالف يف حجية خرب الواحد مما أضعف به 

. وقد زعمت أن . .الشافعي حجتهم، وقوض شبهاهتم، فقال ألحدهم: )
ت    مثمن كافر،    مسلماً   ومعاوية ورَّاث  معاذاً  عنهما   ر و ي ت نصاً   الذيت  ر ك 

  بن  سعيد  علأ ر د ت أن جت  مث،  --  يبمع الن  أحد  حّجة يف  وقلت ال
الن   متأوالً   جبري على  فال  وهو  --  يبحّجة  بنفسه  منه   يتيك  تقبله 

 .(2)(قوله ي  ل ز م ين  وتقول رجل من التابعني ال
سن  حب  قطعنن  ث بيت  امل  وأنت  حننأفرأيت لو كنا  وقال له مرة أخرى: )

أيهما   خبالفه،  متصل  واآلخر  ،ا منقطعن رواه فروي حديثان أحدمهالظّن مب
ن اه وقد عرفنا م ن رواه اب  كان أوىل لصدق أو الذي بنا أن ن  ث بيت ه، الذي ث  ب  ت  

ن اه  اب ن اه  متصالً   :لالظّن؟ قث  ب  ت   فقلت فحديثنا متصل وحديث   بل الذي ث  ب  ت  
ّي خطأ ل م ايني ّي منقطع وحديث ابن ال ب  ي   ل م ايني  .(3)(ابن الب  ي  

ران أنه   فقد وجدتك تروي عن خالد بن أيبله مرة أخرى: )وقال   عيم 
فنظرت فيما    ،ي س ار  بن  وسليمان  مدبن عبد اَّللَّ والقاسم بن حم  سأل سامل

ووجدتك تروي عن    ،الفهاخت  ء النفر فرأيت فيه أقاويلت عن هؤالث  ب ت  أن
أدري م ن   ولست  ،  الفهمختفوجدتك    سعيد  بن  ىيابن شهاب وربيعة وحي

عمن   الفها مث أشياء خت  --  يب ك عن النت بيع ت م إذا كنت تروي أنت وغري 

 
 . (9/150)املرجع السابق:   (1)
 . (9/136)املرجع السابق:   (2)
 . (9/137)املرجع السابق:   (3)
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عمن    عن التابعني مث  مث  --        نيبرويت عنه هذا من أصحاب ال
وضع مب  ووضعت نفسك  فاً خال  والباقية  اخلاليةبعدهم فقد أوسعت القرون  

وعند   ك ما هو أقل من هذاإذا شئت وأنت تعيب على غري   تقبل إال   أن ال
ن  ر  ذلك عندك   عما يقول ومل   هباحي  ت جُّ    م ن عيب ت عليه عقل صحيح ومعرفة

 . (1) (واَّللَّ يغفر لنا ولك
أل عن احلجة يف رد املرسل وترده، مث أنت تس)  :وقال لبعضهم مرة

 . (2)(جتاوز فرتدُّ املسند الذي يلزمك عندان األخذ به
 ووجه أتصيل هذا املسلك حلجية خرب الواحد: 

 يتضح من خالل الوجوه التالية:
أن انضباط الدليل واالستدالل من أقوى شواهد احلق، الوجه األول: 

واحد، بينما اخلطأ سبيله االختالف، وأدل عالمات الصواب؛ ألن سبيله  
أنَّ أدلة حجية   -رمحه هللا   -واالختالل، واالضطراب، فأوضح الشافعي

خرب الواحد منضبطة غري مضطربة، وكلها اثبتة سنًدا، وداللتها واضحة 
املخالف غري اثبتة   أدلة  بينما  بينة جلية،  فيها، وال تكلف، بل  بعد  ال 

داللتها على عدم حجية خرب الواحد غري  ، وإن ثبتت ف-يف أغلبها  -سنًدا
 صرحية، وال صحيحة.

التزم منهج االنضباط يف نفسه،    - رمحه هللا  -الوجه الثاين: أنَّ الشافعي
الذاتية، وأتثري  واستقام عليه، مما أظهر جترده للحق، وبعده عن املعايري 

 
  .(8/740)اختالف مالك والشافعي  (1)
 . (470صالرسالة ) (2)
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 األهواء الشخصية، فكان هذا منه قوة يف حجية خرب الواحد. 
ث: أن انضباط الدليل واالستدالل يف خرب الواحد ال يتأتى  الوجه الثال

املقبولية اخلاصة ابخلرب يف نفسه، ولذلك بنيَّ   إالَّ بوضع معايري وشروط 
الذي  إمنا يكون يف اخلرب  الواحد  املصري إىل خرب  شروطه وصفاته، وأن 
مردود،  خرب  وليس كل  مقبول،  خرب  فليس كل  الشروط،  فيه  حتققت 

ب أال تكون خاضعة للموقف النفسي أو االنتماء املذهيب وأسباب الرد جي
خبرب  أخذ  املخالف  نفسه، ألن  ملعيارية خاصة ابخلرب  الدعاوى وإمنا  أو 

 الواحد حني اشتهى، ورده ابلتشهي. 
الوجه الرابع: أن القول حبجية خرب الواحد بشروطه هو املعيار الذي 

إليه اضطرب منهج يضبط األقوال، ويفصل يف االختالف، ومن مل يصر  
االستدالل عنده، وتفرقت أقواله، وتناقضت آراؤه، ألنّه مل يركن إىل أصل  
جادهلم   وهلذا  منضبط،  غري  نفسه،  يف  متفرقاً  منهجاً  اتبع  وإمنا  جامع، 
ابضطراهبم يف أقواهلم، مث إنه بنّي أن احلكم بني املختلفني جيب أن يكون  

 .--نة رسول هللا إىل معيار عادل، منضبط، وليس ذلك لغري س
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 املطلب الرابع: مسلك التفصيل يف الدليل واالستدالل:
املراد ابلتفصيل: تبيني الدليل واالستدالل وبتمييز املضامني، والدالئل، 
وبسط الكالم فيها، حىت ينكشف وجه احلق من الباطل، ويستبني الربهان  

دي إىل من الدعوى، وميكن أن يسمى مسلك التبيني، ألن التفصيل يؤ 
 تبيني املعارف والعلوم والدالئل، والكشف عن احلق.

يف تقريره حجية خرب الواحد سبيل التفصيل    -رمحه هللا-وقد سلك الشافعي  
يف تقريره ودليله واستدالله ونقضه لشبهات املخالف بينما سلك املخالف سبيل  

 ومن شواهد ذلك:اإلمجال، 
 احد: الشاهد األول: تفصيله لشروط قبول خرب الو 

املسائل  يف  التفصيل  ال  اإلمجال  عامة،  للحق  املخالف  طبيعة  من 
ف وخمادعة،  مراوغة  وإما  معرفة  وعدم  علم  قلة  من  إما  كان  والدالئل، 

املخالف يزعم أن خرب الواحد سبيله واحد، وهو الرد أو التوقف، مهما 
الشافعي   العدالة واحلفظ، فأابن  العلم  كانت حالة نقلته يف  أن مسائل 

، كافة جيب تفصيلها ال إمجاهلا، والكشف عما جيمعها وعما تفرتق فيه
منه  املوقف  وال  واحداً،  سبيال  ليس  الواحد  خرب  سبيل  أن  ذلك:  ومن 
موقفاً واحداً، بل منه املقبول الذي جيب القول به، ومنه املردود الذي ال 

 فت له، وكل ذلك راجع إىل توفر أوصاف القبول يف نقلة اخلرب.ت  ل  ي   
هللا-فقال   )-رمحه  أموراً :  جي  م ع   حىت  اخلاصة  خبرب  احلجة  تقوم   وال 

 : منها
 .أن يكون م ن حّدث به ثقة يف دينه-
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 . حديثهمعروفاً ابلصدق يف-
دّيث به قالً عا-  . ملا حي 
يل معاين عاملاً -  . احلديث من اللفظ مبا حي 
وأن يكون ممن ي ؤّدي احلديث حبروفه كما مس يع ، ال حيدث به على  -
ري  ؛املعىن ألنه إذا حدَّث على املعىن وهو غري عامل مبا حي ييل به معناه: مل ي د 

احلال يل  حي  فيه لعله  اف  خي  وجه  ي  ب ق   فلم  حبروفه  أدَّاه  وإذا  احلرام،  إىل  ل 
 .إحالته احلديث

 حافظاً إن حدَّث به من حفظه، حافظاً لكتابه إن حدَّث من كتابه. -
 . ديثهمإذا شرك أهل احلفظ يف حديث وافق حو -
 : ب ريايا من-
دّيث عمن لقي ما مل يسمع منه •  .أن يكون م دّلساً، حي 

 -- ما حيدث الثقات خالفه عن النيب -- وحيدّيث عن النيب •

ت هى ابحلديث موصواًل إىل النيب - ويكون هكذا م ن فوقه مّمن حدَّثه، حىت ي  ن  
--  بيت ملن حدَّثه، ألن كل واحد منهم مث    ؛أو إىل م ن ان  ت هيي به إليه دونه

ت  غ ىن ي س  فال  عنه،  حدَّث  من  على  عما    ومثبت  منهم  واحد  يف كل 
 .(1)(وصف ت  

أن خرب الواحد ال يرد وال يقبل إال وفق هذه الشروط،   -رمحه هللا-فبني  
وليس لكونه واحداً، أو مل يبلغ التواتر، كما أنه مل جيعل عدالة الراوي الدينية  
وكونه صادقاً يف نفسه وحديثه العام، كافية يف قبول خربه، بل ال بد أن نعرف  

 
   .(372-370ص) الرسالة (1)
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ين األلفاظ، وهذا ال يكفي، بل ال بد  عنه أنه كان عاقاًل ملا يروي، وعارفاً مبعا
أن يكون حافظاً للحديث منذ أن مسعه إىل أن حيدث به، وهكذا بقية الشروط  
املتعلقة ابلراوي ال بد أن تتوفر، مث هذه الشروط ال تكفي بل ال بد أن نعلم  
اتصال كل راٍو مبن فوقه، وثبوت مساعه منه، ويف كل شرط جتده يفصل فيه ما  

 ال يلقي القول جمماًل. حيتاج إليه و 
ومن أتمل كالم األئمة احملدثني قبل الشافعي وسربه يف شروط اخلرب ال جيد 

 فيه حنو هذا التفصيل والتبيني الدقيق، والرتتيب البديع. 
 الشاهد الثان: تفصيله ألحوال الرواية والرواة: 

منه   استطراداً  يكن  مل  الرواة  ألحوال  التفصيل  هللا-وهذا  خارج   -رمحه 
موضوع أتصيل حجية خرب الواحد، بل هو من صميمه، فبعد أن فّصل شروط  
اخلرب احملتج به أخذ يبني تفاصيل هذه الشروط وتطبيقاهتا واستدالالهتا مبا مل 

عن ثقة    تقبل احلديث إال  أما ما قلت من أال:  يسبق إليه، من ذلك أنه قيل له
عامل فلم    حافظ  قلت،  فكما  احلديث:  معىن  حي ييل  يف   ملمبا  هكذا  ت  ق ل 
)الشهادات؟ الشافعي:  فأجابه  من  ،  ف ى  أخ  احلديث  معىن  إحالة  إن   : فقل ت 

يف  به  احتطت   مما  أبكثر  احلديث  يف  تطت   اح  وهبذا  الشهادة،  معىن  إحالة 
 . (1) (الشهادة

عدم تقليد الثقة إذا حدث عن رجل مل ي عرف   ومنه أن املخالف استنكر 
إذا كان م ن حي  دَّث عنه  -أن كر ت     ينولك )فقال:    الثقة،وعدم حتسني الظن هبذا  

ثقت ه أنت  تعريف  مل  رجل  عن  فحدَّث  الثقة، -ثقة  ت  ق لّيد  أن  من  تيناعك  ام   :
 

 .(374صالرسالة ) (1)
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ن  الظّن به، فال ترت ك ه ي  ر ويي إال ، فأجابه  (عن ثقة، وإن مل تع ريف ه  أنت؟!  فت ح سي
فقلت  له: أرأي ت  أربعة ن  ف ٍر  فقال: )الشافعي ابلتفصيل وأوضح له هذه املسألة،  

ياً    ع دول فقهاء ش هيدوا على شهادة شاهدين حبي ٍق لرجل على رجل: أكن ت  قاضي
؟ الني قال: ال، وال أقطع بشهادهتما    به ومل يقل لك األربعة: إن الشاهدين ع د 

غريهم، بتعديل  وإما  هلما،  األربعة  بتعديل  إما  هل  ما،  عد  أع ريف   حىت  أو   شيئاً 
هلما  معرفة مين ب  ل هما على املعىن الذي أمرتين أن أق  ب ل  ،  بيعد  فقلت  له: وملي  مل   ت  ق 

ه دوا إال : مل يكونوا ليي ش  فقال:   على م ن هو أع د ل عندهم؟  عليه احلديث، فتقول 
ل ه، فلما كان  ل  عندهم، وم ن ع ر فوه ومل  ي  ع ريفوا عد  قد ي ش هدون على م ن هو عد 

جوداً يف شهادهتم مل يكن يل قبول شهادة م ن شهيدوا عليه حىت ي  ع دّيلوه، هذا مو 
ل غري  ل  م ن ش هيد عندي على عد  ل ه وعد  ، وال أق  ب ل تعديل شاهد  هأو أعريف  عد 

ل ه (، فلما أابن املخالف عن مذهبه  على شاهد ع دَّل  الشاهد غريه ومل  أع رف عد 
فاحلجة يف هذا لك احلجة عليك: يف )وحجته يف الشهادة، قال له الشافعي:  

ق ه  ت  ق ب ل خرب  أال ل نا صد  ، ومل يكتفي الشافعي هبذا بل  (1) (الصادق عن من ج هي
العلة يف عدم قبول شهادة العدول على شهادة من مل   بنيَّ هلذا املخالف أن 
يعرفوا بعدالة أشد متكناً يف الرواية من الشهادة؛ ألن الناس حيتاطون يف الشهادة  

ه دوا على شهادة م ن  أكثر من احتياطهم يف الرواية، فقال: ) والناس من أن يش 
ل ه: أشّد حت  فُّظاً  ب  ل وا إال  عر فوا عد  (، حديث م ن عر فوا صحة حديثه  منهم من أن ي  ق 

ومل يرسل الشافعي هذا الكالم على عواهنه دون برهان من واقع الرواية واحلال، 

 
 .(376ص) الرسالة (1)
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 بل أوضح ذلك برباهني:
حديثهم  الربه  بقبول  تغري  الرجال  على  احلسنة  الظواهر  أن  األول:  ان 

وذلك: أن الرجل ي  ل ق ى الرجل ي رى عليه  وأخبارهم حتسيناً للظن فيهم فقال: )
حال ه،   ي  ع ريف  ال  وهو  ب  ل ه  ويق  حديثه،  في  ق بل  به،  الظّن  في ح سن  اخلري،  سيما 

ه يرجو أن جيد عيل م   كذا، إ  ينفي ذ ك ر أّن رجاًل يقال له: )فالن( حدَّث ما على وج 
ذلك احلديث عند ثقة فيقبله عن الثقة، وإما أن حيدث به على إنكاره والتعجب 

لة يف احلديث عنه  .(منه، وإما بيغف 
الثان: عن    الربهان  الرواية  من  حترزه وحتفظه  عال  مهما  ثقة   يسلم  مل  أنه 

  وال أعل مين )  قال:ضعيف غري ثقة، وهذا يوجب التحفظ فيما مل يذكر ويعرف،  
فف ع ل ت  يف ،  ل قييت  أحداً ق طُّ ب ريايا من أن حيدث عن ثقة حافظ وآخر خي  اليفه

 . (هذا ما جيب  عليَّ 
أنه إذا كان جيب عليَّ معرفة صدق من حدثين مهما كان   الربهان الثالث:

شأنه، فكذلك جيب عليَّ معرفة حال من فوق من حدثين من الرواة، بل ذلك  
قال   لزوماً،  وأكثر  هللا-أوجب  )-رمحه  معرفة :  على  الدالئل  ط ل يبي  يكن  ومل 

قي م ن ف  و ق   دق م ن حدَّثين أبو ج ب عليَّ من طليب ذلك على معرفة صد  ه،  صي
إليه فيمن لقييت  مينهم ألن كلهم م ث بيت     ؛ألين أحتاج يف كلهم إىل ما أحتاج 

اً   .(دونه نعمن فوقه ومل خ رب 
أن عدالة املسلم يف نفسه، ال تعين عدالة من يروي عنه    الربهان الرابع:

عدالتهم كمعرفيت  معرفة  عليَّ  جيب  بل  تلميذاً،  أم  شيخاً  سواء  منه،  ويسمع 
إذا عرفتهم    م يف أنفسهم غري حاهلم يف غريهم، أال ترى أينحاهل     بعدالته؛ )ألنَّ 
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أق بل  ق بيل ت  شهادهتم، وإذا ش هيدوا على شهادة غريهم مل  أنفسهم  ابلعدل يف 
هل عد  معرفيت  تكن  ومل  حاله؟!  أعرف  حىت  غريهم  من  شهادة  عدل  معرفيت  م 

 .(1)(ش هيدوا على شهادته
 حوال الرواة والرواية: وهناك نصوص غري هذه يف تفصيله أل 

 الشاهد الثالث: تفصيله لشبهات املخالفني: 
بذكر شبهات املخالفني، اليت يردون هبا خرب   -رمحه هللا-اعتىن الشافعي  

الواحد، وبيان ما فيها من التهافت، ومن اخللل الذي يسقطها، ويسقط التعلق  
واحد إذا كان هبا، فقد تعلق املخالف أبوهام يعدها حججاً، فزعم أن خرب ال

سيأيت ذكر -زايدة عن القرآن كان خمالفاً له، فريد، وزعم أن أخباراً وآاثراً وردت  
تدل على عدم السكون خلرب الواحد، ورده وعدم    -بعضها يف الشاهد الرابع

 لزومه.
فالشافعي فصَّل يف رد هذه الشبهات، فأوضح أن ليس كل زايدة خمالفة 

وهذا -ه غري وجه الزايدة، مث إن السنة مبينة للقرآن  للقرآن، وإمنا املخالفة هلا وج
فيها األصل  قال:   -هو  للكتاب،  وبيان  تفصيل  السنة  فعامة  القرآن،  بداللة 

ما   مبنيّي معىن  --اَّللَّ    رسول  حديث  ولكن  احلديث،  القرآنالف  وليس خي)
ي  ل زيم الناس ما م ن بيف ر ض اَّللَّ فمن   مث   ومنسوخاً   خاً سي وان  وعاماً   أراد اَّللَّ خاصاً 

ن ذلك  أاب  -تعاىل-اَّللَّ    ن أل  ؛وجلَّ ق بيل    فعن اَّللَّ عزّ   --ق بيل  عن رسول اَّللَّ  
جي  ز    مل، ولو كان كل زايدة شذوذاً وخالفاً للقرآن )(2)(موضع من كتابه  غري   يف

 
 .(374صالرسالة ) (1)

 (194/ 9) األم للشافعيضمن كتاب  -سري األوزاعي  (2)
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فَّني  وال   -وهو يقول به-  له   املرأة وعّمتها وال   ما بني  حت  رمي مج  ع  املسح على اخل 
 .(1)( ذلك ب من الّسباع وغريحت  رمي كل ذي ان

الشاهد الرابع: تفصيله ملعان األحاديث واألخبار الواردة اليت يتعلق هبا 
 املخالف يف خرب الواحد: 

تعلق املخالف ببعض اآلاثر واألخبار اليت يرى أهنا تدعم موقفه من خرب 
كون عليَّ بشيء  حّرم ما حرَّم القرآن واَّللَّ الأل  الواحد، كخرب: )إين ، (2) (مي  سي

 
 املرجع السابق. (1)

حيىي بن من طريق   -رضي هللا عنها-روي هذا اللفظ من طرق: فجاء مرفوعاً من حديث عائشة  (  2)
ها يُّ أ  ))قال يف مرضه الذي تويف فيه:    --  سعيد عن القاسم بن حممد عن عائشة: أن رسول هللا 

((، رواها ابن  م هللاإال ما حرَّ   ت  وما حرمَّ   ،هللا    إال ما أحلَّ   ، ما أحللت  بواحدةٍ   يّ تعلقوا عل! ال  اس  النَّ 
حيىي بن سليمان بن بالل عن    الواقدي عن   حممد بن عمرعن    (2/256الطبقات الكربى )سعد يف  

 سعيد.
مبرة، حممد بن   د واهٍ هذا إسنا،  ضعيف جدااوهذه طريق ضعيفة جًدا، فالواقدي: مرتوك، قال األلباين: )

 (. 3368رقم ) (7/378السلسة الضعيفة )(. عمر، وهو الواقدي، متهم ابلكذب
بن سعيد،   ىيعلي بن عاصم، عن حي   عن  الزَّع ف راينّ   حممدبن    سناحل  صاحل بنورواها الطرباين من طريق  

كوا على  ال)  --  عن عائشة، قالت: قال رسول اَّللَّ   م ل ي كة،   عن ابن أيب ...( مث ذكر حنوه. شيء  مت  سي
املعجم (.  علي بن عاصم، تف رَّد به الزَّع فراينّ   بن سعيد إال  ىيديث عن حيي  ر وي هذا احل  قال الطرباين: )مل 

 .  (1/209جممع الزوائد )(.  ن ترمجهمام    ر  قلت: ومل أ  (، وقال اهليثمي: )5741رقم )  (6/42األوسط )
وذكر احلديث يف قصة وفاة -  حدَّث ه  اللَّي ثيّ   م ل ي كة أن عبيد بن عمري  أيب  وجاء مرسالً من طريق ابن

ري   ج ن بي   ىلإي   س  ل  ج  و  مث قال: ))  --النيب   ك    ال  واَّللَّي   ينإي   ل  ا ق  و    ،حي  ذّير الناس ال فيت    احليج  ّي  ل  ع    اس  النَّ   مي  سي
لُّ  واَّللَّي  إين شيئاً   .احلديث ...((.هي ابي ت  كي   يف اَّللَّ   ا ح رَّم  م   إال وال أ ح رّيم   هي ابي ت  كي   يف اَّللَّ   ا أ ح لَّ م   الإي  ال أ حي

  ابن أيب   عنبن سعيد    ىيحي  عن عبد الوهاب الث َّق فيّي  عن    (177-2/176األم )ورواها الشافعي يف  
 به. م ل ي كة 

نن معرفة الس(، ويف  13569رقم )  (13/577السنن الكربى )ورواها من طريق الشافعي البيهقي يف  
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 يف طلبه الشهود يف األخبار. -- مر واألخبار الواردة عن ع 
إيّني أل  ح رّيم  تفصيل أوجه هذه األخبار، فأما خرب ))  -رمحه هللا-توىل الشافعي 

ءٍ  ك ون  ع ل يَّ بيش ي  ((، فأوضح أن توجيه معىن احلديث م ا ح رَّم  ال ق ر آن  و ا َّللَّي ال  مي  سي

 
 (. 4347رقم ) (3/222واآلاثر )

(. وهذا مرسل ال يصحبه، مث قال: )  الوهاب  عبد عن  حجاج بن املنهال  ورواها ابن حزم من طريق  
 .(2/77اإلحكام يف أصول األحكام )

سليمان بن بالل  الواقدي عن    حممد بن عمرعن    (2/256الطبقات الكربى )ورواها ابن سعد يف  
السلسة (.  مرسل)  به، بنحوه. قال األلباين على هذا االسناد:وعاصم بن عمر عن حيىي بن سعيد  

 (. 3368رقم ) (7/378الضعيفة )
ءٍ : ))--رسول اَّللَّ  وجاء أيضاً مرسالً من طريق طاوس أن   ك نَّ النَّاس  ع ل يَّ بيش ي  ف إييّني   ؛قال: ال مي  سي

لُّ هل  م    -9/46)   ((، رواها الشافعي يف مجاع العلمإالَّ م ا أ ح لَّ اَّللَّ  و ال  أ ح رّيم  ع ل ي هيم  إالَّ م ا ح رَّم  اَّللَّ ال  أ حي
السنن   (، ومن طريق الشافعي رواها البيهقي يفهذا منقطع : )قال الشافعيعن ابن عيينة إبسناده،    (47

(، ويف املدخل 77رقم )  (1/119اثر )معرفة السنن واآل(، ويف  13570رقم )  (13/577الكربى )
 (. 258( رقم )1/144)

 (9045( رقم ) 5/225ل، )م الفيابب الفيل، وأكل حليف مصنفه يف كتاب املناسك،  عبد الرزاق  ورواها  
(  1/144به، ورواها من طريق عبد الرزاق البيهقي يف املدخل )   عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه،

 (. 257رقم )
كال ))  : يف مرضه قال --رسول هللا  أن ربيعة بن أيب عبد الرمحن من طريق وجاء أيضاً مرسالً    مي  سي

((، رواها ابن حزم هابي ت  يف كي   هللا    م  رَّ ا ح  ال م  إي   م  ريّ ح  ال أ  و    ،هابي ت  يف كي   هللا    لَّ ح  ا أ  ال م  إي   لُّ حي ال أ    ،ئاً ي  ش    يَّ ل  ع    اس  النَّ 
فذكره، عبد امللك بن حبيب عن مطرف بن عبد هللا عن مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن  من طريق  

 .(2/77اإلحكام يف أصول األحكام )(. وهذا مرسلقال ابن حزم: )
فيه، وقف   قال يف اليوم الذي تويف  --  بل غ يني أن رسول اَّللَّ   ابن القاسم، قال مالك:وروي بالغاً عن  
لُّ إالَّ م ا أ ح لَّ اَّللَّ  يفي كيت ابيهي، و ال  أ ح رّيم  إالَّ م ا ح رَّم  اَّللَّ  يف كيت ابيه ))  على اببه، فقال: ((، ذكره إيّني ال  أ حي

 . (6/184أحكام القرآن )، وابن العريب يف (17/12البيان والتحصيل )ابن رشد يف 
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غري ما اّدعاه املخالف حيث جعله املخالف حجة على رد كل سنة ال تستقيم  
مع ظاهر الكتاب، بينما هو يف احلقيقة خرب يؤكد على حجية السنة، ويثبتها،  

 وجهني صحيحني: حيث إن املعىن فيه ال خيرج عن  
وحترميه إمنا هو    --  أن يكون معناه أن حتليل رسول هللا  الوجه األول: 

ق ّط فيه حكم   شيئاً   --فما أحّل رسول اَّللَّ  اتباع للقرآن، قال الشافعي: ))
ر، بذلك أم  ،ا حرَّممب  ق ّط فيه حكم إال  وكذلك ما حرَّم شيئاً   ،ا أحلَّه اَّللَّ بهمب  إال

 حت جت هب مبخب   حب جب هئُّ  :وكذلك ا ف رت يض  عليه قال اَّللَّ عزَّ وجلَّ 

اال]الزخرف[    َّختمت عليه  إليهستمساك مبففرض  أ وحي  أنه   ،ا  له  وشهد 
  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّ:  لاعلى صراط مستقيم وكذلك ق

أنه فرض عليه اتّباع ما أنزل   فأخرب[  52:]الشورى  َّٰى ٰر ٰذ يي ىي
ت دٍ اَّللَّ وش هيد له أب  . (1)(نه هاٍد م ه 

من حتليل    --أن يكون معناه خاصاً مبا اختّص به النيب    الوجه الثان:
مثل    غريهفإن اَّللَّ أ ح ّل له أشياء حظرها على  خاص له، وحترمي خاص يف حقه،  

رأة بغري  ،عدد النساء
 
ر  وأن ي  تَّهيب  امل ه  وفرض عليه أشياء خ فَّفها عن غري ،  م ه 

ك نَّ  ))  :ه فقالى غري ي  ف ريض هذا عل   نساءه ومل  مثل فرضه عليه أن خي  ريّي   ال  مي  سي
ءٍ  حي يّل   فإن نكاحه أكثر من أربع وال  م ا خ صَّ به دوهن مم  يعين  ((النَّاس  ع ل يَّ بيش ي 

ل غوه ألهل ي  ب   ان  ت هى هب م أن  عليهم ما وجب عليه من    جي يب  ربع والاأل  إىل  منه 
 .(2) ليس بيف ر ض عليهم ألنه ؛خت  ييري نسائه

 
 . (9/193األم للشافعي )ضمن كتاب  -سري األوزاعي  (1)

 لسابق.املرجع ا (2)
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وغريه، فقد   --كما يف خرب أيب موسى    --وأما ما ورد عن عمر  
فعل   حمتمالت  الشافعي  )  --  عمرفّصل  أحد ثالث    علىذلك  فقال: 

 معان:
وإن كانت احلجة تثبت خبرب الواحد،   إما أن حيتاط فيكون،  املعىن األول:

 . فخرب اثنني أكثر، وهو ال يزيدها إال ثبواتً 
وقد رأيت ممن أثبت خرب الواحد من يطلب معه خرباً اثنياً، ويكون يف يده  

هللا   رسول  فيكتب ه  --السنة من  في ح دّيث بسادس  وجوه  مخس  ألن    ؛من 
وقد  ،  األخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة، وأطيب لنفس السامع

يقول للمشهود  رأيت من احلكام من يثبت عنده الشاهدان العدالن والثالثة ، ف
له: زدين شهوداً وإمنا يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه، ولو مل ي زيده املشهود  

 له على شاهدين حل  ك م  له هبما.
وحيتمل أن يكون مل يعرف املخرب فيقف  عن خربه حىت ييت    املعىن الثان:

رب إال عن  وال ي قبل اخل  ،خرب ممن ال ي عرف مل ي قبل خربهوهكذا من أ    ،خمرب  يعرفه
 ألن ي قبل خربه.  ؛معروف ابالستئهال له

وحيتمل أن يكون املخرب له غري مقبول القول عنده، فري  دُّ   املعىن الثالث:
 . (1) (خربه حىت جيد غريه ممن يقبل قوله

على معىن واحد، بل فّصل أسباب الفعل حبسب   -رمحه هللا-فلم جيعلها  
خرب الواحد حىت يستدل به على عدم  احلال، ومل يكن منها سبب يوجب رد  

قلنا: أما يف خرب أيب حجية خرب الواحد، مث فصَّل املعىن املختار منها فقال: ) 
 

 . (434-432صالرسالة ) (1)



 

 
422 

 املسالك املنهجية يف أتصيل اإلمام الشافعي حلجية خرب الواحد 
 د. مبارك بن عبد العزيز بن صاحل الزهران 

فإن قال  ،  ألن أاب موسى ثقة أمني عنده، إن شاء هللا  ؛موسى فإىل االحتياط
قلنا: قد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غري واحد    قائل: ما دل على ذلك؟

يث أيب موسى، وأن عمر قال أليب موسى: وأما إين مل أهتمك،  من علمائهم حد
فاحلجة !،  فإن قال: هذا منقطع،  ولكن خشيت أن ي  ت  ق وَّل الناس على رسول هللا

: أن يقبل خرب  -هعمر  وال غري -ألنه ال جيوز على إمام يف الدين    ؛فيه اثبتة
، مث ي  ر ّد مثله أخرى  الواحد مرة، وقبوله له ال يكون إال مبا تقوم به احلجة عنده،

وال جيوز هذا على عامل عاقل أبداً، وال جيوز على حاكم أن يقضي بشاهدين  
وعمر غاية    ،مرة، ومينع هبما أخرى، إال من جهة ج رحهما أو اجلهالة بيع دهلما

 .(1)(يف العلم والعقل واألمانة والفضل
مبا أبطل  مبا مل يسبق إليه، و   -- هكذا فصَّل حقيقة األخبار عن عمر  

 به تعلق املخالف يف رده خلرب الواحد. 
 :  ووجه أتصيل مسلك التفصيل حلجية خرب الواحد

 يتضح من وجهني: 
داللتها،   وأوجه  الواحد،  خرب  تثبيت  يف  األدلة  تفصيل  أنَّ  األول:  الوجه 
واحتماالت ما يرد عليه، مع اجلواب عنها، أثبت أن  الشبه اليت يوردها املخالف  

حد إمنا هي جهل منه بوجه ضعفها، وقصور داللتها، أو روغان  لرد خرب الوا
اتضح   -رمحه هللا   -منه لفتنة الناس عن خرب الواحد، فعندما فصَّلها الشافعي

أهنا دعاوى وأوهام، وأهنا ليست من ابب العلم يف شيء، فالتفصيل يكشف  
ه  الدليل الصحيح من الدليل غري الصحيح، ويوضح االستدالل الصحيح، ومييز 

 
 . (435-434ص)رسالة ال (1)
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عن االستدالل غري الصحيح، فكان الدليل الصحيح واالستدالل الصحيح يف 
 حجية خرب الواحد، وليس عند من رده دليل صحيح وال استدالل صحيح.

الوجه الثاين: أن اإلمجال الذي وقع فيه املخالف وموَّه به أدى إىل إبطال  
من ابب التنازع    أدلة، وردها مع أنَّ خمرجها واحد، وسبيلها واحد، وجعل األدلة

 -رمحه هللا  -بينما عندما فصل الشافعي  -وهذا مفسد للشريعة  -واالختالف
مع    وانسجامهااألدلة والشبه يف حجية خرب الواحد ظهر التوافق بني األدلة،  

 بعضها، وانكشف وجه العلم واحلق.
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 اخلامتة، وفيها:
 أهم النتائج والتوصيات:

 أهم النتائج:-
يف العلم، من جهة أتصيله   -رمحه هللا-اتفاق األئمة على إمامة الشافعي   .1

 له، وتقعيده ألسس االستدالل ابلسنة، وتثبيت حجيتها. 
أن مصطلح خرب الواحد يذكره الشافعي ابسم طريق االنفراد، وجيعله أقل  .2

 عدد يثبت به خرب اخلاصة الذي ال يصل إىل التواتر.

أتصيل خرب الواحد، كان ابتداًء وإبداًعا منه، بفضل  أن كالم الشافعي يف   .3
العقل والذكاء واهلداية، ومل يسبق إىل هذا  فيما وهبه من  تعاىل عليه  هللا 
التأصيل، وحسن االحتجاج، بينما عامة أهل العلم ممن بعده كانوا تبعاً له  

 يف هذا الباب. 

الواحد،   .4 خرب  حلجية  أتصيله  الشافعي  هبا  نظم  اليت  من املسالك  تكن  مل 
منطوق كالمه، وإمنا استخرجتها بعد التأمل والتدبر لكالمه، فمنها املسالك  

 البينة لوضوحها، ومنها مسالك دقيقة.

من املسالك املنهجية اليت اعتمدها الشافعي، وكانت من أعظم مقوايت   .5
استقرأ  حيث  االستقراء؛  مسلك  الواحد،  خرب  حجية  أتصيل  يف  حجته 

لف، وواقع احلال للرواية والرواة، وغري ذلك مما له  األدلة، وشبهات املخا
 أثر يف أتصيل حجية خرب الواحد.  

يعد مسلك االرتباط من املسالك املنهجية اليت اعتمدها الشافعي يف أتصيل   .6
حجية خرب الواحد؛ حيث اتضح من كالمه ارتباطها أبصل اإلميان، واتباع 



 

 
425 

 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

 الكتاب. 
تمدها الشافعي يف أتصيل حجية خرب ومن املسالك القومية والقيمة اليت اع  .7

الواحد، مسلك االنضباط يف الدليل واالستدالل، فال تكاد جتده خيالف  
ميزان صحة الدليل، وال ميزان استقامة االستدالل، بينما املخالفون يف هذه  
خرب  مع  تعاملهم  يف  واختالل كالمهم،  اضطراهبم،  عن  املسألة كشف 

 الواحد. 
اليت   .8 اهلامة  املسالك  الدليل  من  يف  التفصيل  مسلك  الشافعي  اعتمدها 

واالستدالل، وعدم اإلمجال؛ حيث ال يذكر مسألة يف أتصيل حجية خرب 
، ويبني وجه العلم فيها تفصياًل، من جهة الدليل  الواحد حىت يشبعها بياانً 

ومن جهة االستدالل العقلي، بينما املخالفون يف كثري من شأهنم جيملون  
 القول وال يفصلونه. 

 التوصيات:أهم -

، فإين أدعو الباحثني إىل أتمل  هذه البحوثنظراً لطبيعة االختصار يف مثل  
، كما أدعو هيد من املسالك اليت توجد يف كالم كالم الشافعي، واستخراج مز 

إىل دراسة مقارنة بني كالم الشافعي وبني كالم األئمة الذين نصروا حجية خرب 
وابن   حزم،  ابن  وغريهم  الواحد كاإلمام  القيم،  وابن  هللا-تيمية    - رمحهم 

 واستخراج مسالكهم يف ذلك، ومسات منهج كل إمام منهم. 
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 فهرس املصادر واملراجع  
املنهاج ▪ السبكي، أتليفاإلهباج يف شرح  الكايف  أمحد   د.حتقيق:  ،  : علي بن عبد 

: دار البحوث للدراسات ، نشر نور الدين عبد اجلبار صغرييد.    -   مجال الزمزمي 
 .م 2004-ه1424الطبعة: األوىل، ، اإلسالمية وإحياء الرتاث

 ع لّيمي اليماين، أتليفآاثر عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين ▪
،  : عبد الرمحن بن حيىي امل

 .ه1434الطبعة: األوىل، ، : دار عامل الفوائد، نشر : جمموعة من الباحثنيحتقيق

: الدارمي، ترتيب  حبان   بن  أتليف: حممدحبان،    ابن  صحيح  تقريب  يف  اإلحسان ▪
حتقيق:  الدين  عالء  األمري  نشر  شعيب  الفارسي،   - الرسالة    مؤسسة:  األرنؤوط، 

 م. 1988- ه1408 األوىل،: بريوت، الطبعة

حممد عبد   ، حتقيق:بن العريب املعروف اب  ،حممد بن عبد هللا  :، أتليفأحكام القرآن ▪
عطا العلمية ،  القادر  الكتب  دار  الثالثة،  ،  ريوتب  -   نشر:  - ه1424الطبعة: 

 . م2003

أمحد حممد ، حتقيق:  : علي بن أمحد بن حزمأتليف  ،اإلحكام يف أصول األحكام ▪
 . بريوت -  نشر: دار اآلفاق اجلديدة،  شاكر 

: عبد ، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد ابن أيب حامت، أتليفآداب الشافعي ومناقبه ▪
- ه1424الطبعة: األوىل،  ،  بريوت  -   العلمية: دار الكتب  ، نشرالغين عبد اخلالق 

 . م2003

القواعد األصولية والفقهية   ▪ دراسة نظرية تطبيقية، أتليف: د.    - االستقراء وأثره يف 
 ه. 1430الطيب السنوسي أمحد، نشر: دار التدمرية، الطبعة الثالثة، 

أمحد  األمساء ▪ أتليف:  حتقيق:  بن  والصفات،  البيهقي،   د حمم  بن   هللا  عبد  احلسني 
  األوىل،:  السعودية، الطبعة  العربية  اململكة  -   جدة  السوادي،  مكتبة:  احلاشدي، نشر 

 م. 1993-ه1413

: سليمان بن ، حتقيقوالثالثة اخللفاء  - - الكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول هللا  ا ▪
 .ه1420الطبعة: األوىل، ، بريوت –نشر: دار الكتب العلمية ، موسى احلمريي

مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع، أتليف: أمحد بن علي إمتاع األمساع   ▪



 

 
427 

 جملة العلوم الشرعية
(الرابعهـ )اجلزء 3144 شوالوالستون  اخلامسالعدد   

بريوت،    –املقريزي، حتقيق: حممد عبد احلميد النميسي، نشر: دار الكتب العلمية  
 م. 1999-ه1420الطبعة: األوىل، 

عتىن ا  ،يوسف بن عبد الرب النمري  :أتليف،  يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء  االنتقاء ▪
  ، الطبعة األوىل   ،نشر مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب،  به عبد الفتاح أبو غدة

   .ه1417
نشر:  ،  : حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي، أتليفالبحر احمليط يف أصول الفقه ▪

 .م 1994-ه1414الطبعة: األوىل، ، دار الكتيب

: د.  حتقيقاحلسني البيهقي،    بن  أتليف: أمحد،  بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ▪
 ه. 1402  ،الطبعة: األوىل،  بريوت  - نشر: مؤسسة الرسالة  ،  الشريف انيف الدعيس

حممد بن أمحد   :، أتليفالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ▪
، بريوت  -   نشر: دار الغرب اإلسالمي،  : د حممد حجي وآخرون ، حتقيق بن رشد

 م. 1988-ه 1408ية، الطبعة: الثان

، نشر:  حممد بن حممد احلسيين، الزَّبيديأتليف:    ،اتج العروس من جواهر القاموس ▪
 دار اهلداية.

  د. :  ، حتقيقالذهيب  أيب عبد هللا:  ، أتليفريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالمات ▪
 . م2003الطبعة: األوىل، ، : دار الغرب اإلسالمي، نشر بشار عّواد 

نشر: دار الغرب   ،بشار عواد  د.:  ، حتقيق اخلطيب البغدادي  ، أتليف:بغداد اتريخ   ▪
 . م 2002- ه1422الطبعة: األوىل، ، بريوت –اإلسالمي 

ابن  اتريخ ▪  دار :  العمروي، نشر   غرامة  بن  عمرو:  عساكر، حتقيق   دمشق، أتليف: 
 م. 1995- ه1415 الفكر،

، السمرقندي   نصر بن حممد  :، أتليفتنبيه الغافلني أبحاديث سيد األنبياء واملرسلني ▪
بديويحتقيق علي  يوسف  ابن كثري،  :  دار  الثالثة،  ،  بريوت  -  نشر:  الطبعة: 

 . م2000-ه1421

 العريب  الرتاث إحياء دار :  مرعب، نشر  عوض حممد : اللغة، لألزهري، حتقيق هتذيب ▪
 م. 2001 األوىل،: بريوت، الطبعة - 

: عبد هللا حممد ، حتقيقالعسقالين: ابن حجر  ، أتليفتوايل التأنيس مبعايل ابن إدريس ▪
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 . م2008-ه1429 ،الطبعة: األوىل، : دار ابن حزم، نشر الكندري
بشار عواد، نشر: دار الغرب  د.  اجلامع الكبري، حمل مد بن عيسى الرتمذي، حتقيق:   ▪

 م. 1998اإلسالمي، 

العلم مجهرة اللغة، حملمد بن احلسن بن دريد، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، نشر: دار  ▪
 م. 1987للماليني، الطبعة: األوىل، 

: إمساعيل بن ، أتليفحديث علي بن حجر السعدي عن إمساعيل بن جعفر املدين ▪
الّسفياين،  جعفر  رفود  بن  عمر  الرشد،  حتقيق:  مكتبة  الطبعة: ،  الرايض  -   نشر: 

 . م 1998 - ه1418األوىل: 

  -  دار السعادة:  ، نشر نعيم األصبهاين   األصفياء، أتليف: أيب  وطبقات  األولياء  حلية ▪
 م. 1974- ه 1394 مصر،

الفنون ▪ اصطالحات  يف  العلوم  جامع  العلماء  أتليفدستور  عبد ،  بن  النيب  عبد   :
العلمية  ، نشر الرسول نكري الكتب  دار  - ه1421الطبعة: األوىل،  ،  بريوت  - : 

 . م2000

حتقيق: أمحد حممد ،  نشر: مصطفى البايب  ،: حممد بن إدريس الشافعي، أتليفالرسالة ▪
 . م 1938- ه  1357الطبعة: األوىل، ، شاكر 

: عبد هللا بن أمحد بن حممد بن  ، أتليفروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه ▪
 . م 2002- ه 1423  ،الثانية :الطبعة، : مؤسسة الراّين، نشر قدامة املقدسي

حممد  الصحيحة،  األحاديث  سلسلة ▪ نشرال  انصر   أتليف:  األلباين،   مكتبة:  دين 
 األوىل.: الطبعة الرايض، املعارف،

الضعيفة واملوضوعة ▪ األلباين، أتليف سلسلة األحاديث  الدين  :  ، نشر : حممد انصر 
 . م 1992- ه  1412الطبعة: األوىل، ، دار املعارف، الرايض

األرنؤوط، نشر: دار الرسالة، شعيب  سنن ابن ماجه، حملمد بن يزيد القزويين، حتقيق:   ▪
 م. 2009-ه1430الطبعة: األوىل، 

تان،   داود  أليب  داود،  أيب  سنن ▪ س  جي  قره  كامل  حممد  -   األرنؤوط   شعيب:  حتقيق  السّي
 . م2009- ه1430 األوىل،: الطبعة  الرسالة، دار : نشر بللي،

نشر:  ،  عبد هللا الرتكي  د. حتقيق:  ،  : أمحد بن احلسني البيهقيأتليف،  السنن الكربى ▪
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 . م 2011- ه1432الطبعة: األوىل، ، القاهرة –مركز هجر 

، حسن عبد املنعم شليب، حتقيق:  : أمحد بن شعيب النسائي، أتليفالسنن الكربى ▪
 . م 2001- ه 1421الطبعة: األوىل، ، بريوت  –نشر: مؤسسة الرسالة 

الذهيب، إشراف: شعيب األرانؤوط، نشر: مؤسسة  هللا عبد أليبء، سري أعالم النبال  ▪
 ه. 1405بريوت، الطبعة: الثالثة،  - الرسالة 

حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري ،  : عبد امللك بن هشام، حتقيقالسرية النبوية ▪
الثانية،  الطبعة:  ،  صر م  -   نشر: مكتبة مصطفى البايب احلليب،  وعبد احلفيظ الشليب

 . م1955-ه1375
السنة ▪ البغوي ، أتليفشرح  نشر:  ،  حتقيق: شعيب األرنؤوط،  : احلسني بن مسعود 

 . م1983- ه 1403الطبعة: الثانية، ، بريوت - املكتب اإلسالمي 

األثر ▪ الفكر يف مصطلحات أهل  القاري، أتليفشرح خنبة  اهلروي  املال   ، حتقيق:: 
 . بريوت - ار األرقم : د ، نشر حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم

نشر:  ،  عبد العلي حامد  .د ، حتقيق:  : أمحد بن احلسني البيهقي أتليف  ،شعب اإلميان ▪
 . م2003-ه1423الطبعة: األوىل،  ، مكتبة الرشد

صحيح ابن حبان، أتليف: حممد بن حبان بن أمحد التميمي، حتقيق: حممد علي  ▪
 م. 2012- ه1433بريوت، الطبعة: األوىل،  –سومنز، نشر: دار ابن حزم 

حممد مصطفى   د.:  ، حتقيق: حممد بن إسحاق بن خزمية، أتليفصحيح ابن خ ز مية ▪
 . م2003-ه1424الطبعة: الثالثة، ، نشر: املكتب اإلسالمي، األعظمي

 حمد بن إمساعيل البخاري، حتقيق: حم مد زهري الناصر،  أتليف: مصحيح البخاري،  ▪
 ه.1422األوىل، نشر: دار طوق النجاة، الطبعة: 

:  ، نشر: حممد عبد الباقي، حتقيق: مسلم بن احلجاج القشريي، أتليفمسلمصحيح   ▪
 . م1955- ه 1374  ،القاهرة -  مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه

:  ، نشر: عبد الرمحن حبنكة امليداينأتليف   ،ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ▪
 م. 1975- ه 1395 ،دمشق –دار القلم 

إمساعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: د. أمحد عمر هاشم،   أتليف:   ات الشافعيني،طبق ▪
 ه. 1413د. حممد زينهم حممد، نشر: مكتبة الثقافة الدينية، 
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حتقيق: حممد عبد ،  اببن سعد   املعروف  حممد بن سعد  :، أتليفالطبقات الكربى ▪
عطا العلمية  ،  القادر  الكتب  دار  األوىل،  ،  بريوت  –نشر:  -ه1410الطبعة: 

 . م1990
والسري ▪ والشمائل  املغازي  فنون  يف  األثر  أتليفعيون  اليعمري،  حممد  بن  حممد   : ،

رمضان حتقيق حممد  إبراهيم  القلم  ،  :  دار  األوىل،  ،  بريوت   –نشر:  الطبعة: 
 . م1993ه1414

: حسام الدين ، حتقيق: علي بن أيب بكر اهليثمي، أتليفجممع الزوائد ومنبع الفوائد ▪
 .م 1994-ه1414 ،القاهرة -   مكتبة القدسينشر:  ، القدسي

السنن ▪ علم  إىل  أتليفاملدخل  البيهقي،  احلسني  بن  أمحد  حتقيق:  عوامة،  حممد   : ،
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 الوعي عند المستشرق غوستاف لوبون 

 من خالل كتاب سيكولوجية الجماهير

 دراسة ثقافية

 

 

 

 

 

 بن محمد بن عبد هللا الخويطر  دد. فه
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من خالل كتاب سيكولوجية  المستشرق غوستاف لوبونالوعي عند 
 دراسة ثقافية الجماهير

 بن محمد بن عبد هللا الخويطر د د. فه

 الشريعة كلية –الثقافة اإلسالمية قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

  هـ 1443/ 7/ 16تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 5/ 15تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة:  
وعي - تناَوَل البحُث دراسَة الوعي    Leعند املستشرِق غوستاف لوبون )   - مفهومه وطُرق تشكُّله وغيابه ومرحلة الَّلا

Bon .من خَّلل كتابه سيكولوجية اجلماهري ،) 
 عسرٌي. تعراض البحُث ملفهوم الوعي لغًة واصطَّلًحا، وانتهى إىل أنا حتديَد مفهوٍم اصطَّلحيٍ  للوعِي أمٌر  

تناول البحُث يف َمبحثه األوال على طريقة تشكُّل الوعي، بناًء على تكوُّن األفكار؛ سواٌء األساسية )املعتقدات  
ال اجلماهري اليت يسُهُل تشكيُل َوعِيها بسهولة، كما أن للعاطفة الدينية  والنظرايت(، أو الطارئة، ومبساعدة التأثري على خي 

(، النوع  Le Bonالدوَر البارَز يف ذلك، وأفاد البحُث أن مثَة نوَعني من العوامل اليت تؤث ِر على تشكُّل الوعي عند لوبون ) 
 األول: عوامل بعيدة عميقة، وأخرى مباشرة. 

(؛ أسبابه وصوره، واليت كانت أسبابه راجعة إىل التجمُّع،  Le Bonغياَب الوعي عند لوبون ) وكان املبحث الثاين عن  
 وطريقَة التعلُّم، والتاكرار، واهلَيبة. 

وأما صوره؛ فمنها: االنتخاابت، واجملالس النيابية، والتدليس، والتحكُّم يف مصائر الناس، انهيَك عن غياب الوعي يف  
 ة السطحية، والعميقة املتَجذِ رة. العقائد بنوعيها: البسيط 

وعي؛ كيف تتشكال؟ ومراحل بدايتها منذ اخنراط الفرد يف اجملتمع،   أما املبحث الثالث؛ فقد انعقَد ملناقشة مرحلة الَّلا
ٍع كبرٍي،  وتَّلشي الفواصل واحلدود شيًئا فشيًئا، وقد أرجع البحُث ذلك إىل ما جِيُده الفرُد من القواة حني يكون جزًءا من جمتم 

فضًَّل عن العدوى الذهنية اليت ُتصيب األفراد يف اجملتمع الواحد، وأحيااًن العدوى التحريضية، وهي األخطُر على اإلطَّلق.  
وعي أصيلٌة ال انشئٌة حادثٌة.   وأشار البحُث إىل أن مرحلَة الَّلا

وعي، وأنه يُفضي إىل اإلرهاب واخلراب، فضًَّل  عن تزييف خيال اجلمهور، وأن اجلمهور يكون    واختُِتم البحُث آباثر الَّلا
قها.   حينئٍذ أشبَه ابلنائم الذي ترتاءى له الصوُر فُيصدِ 
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Abstract:  

The research deals with the study of consciousness - its concept, ways of its 
formation, its absence, and the reaching the stage of unconsciousness - according 
to the Orientalist Gustave Le Bon, in his book The Psychology of the Crowds. The 
research reviewed the concept of consciousness both linguistically and 
idiomatically and concluded that defining an idiomatic concept of consciousness 
is not easy . 

The first section of the research deals with how consciousness is formed, 
whether based on embracing basic ideas such as beliefs and theories or based on 
emergent ideas. This section also deals with how it is possible to influence the 
imagination of the masses, whose consciousness can be easily formed. The section 
also explains how religious emotion has a prominent role in the formation of the 
consciousness of the masses. The section concluded that there are two types of 
factors that affect the formation of consciousness according to Le Bon. The first 
type is deep and rooted factors, while the second is direct factors . 

The second section deals with the absence of consciousness, its causes, and 
forms according to Le Bon. The section attributed the reasons for the absence of 
consciousness of the masses to causes such as assembly, method of learning, 
repetition, and fear. As for the forms of the absence of consciousness, they include 
elections, parliaments, fraud, and control over people’s destinies, in addition to the 
absence of awareness in beliefs, both superficial and deeply rooted . 

The third section is dedicated to discussing the unconsciousness stage. It 
shows how it is formed and what are the stages of its formation since the beginning 
of the individual's entry into society and then the gradual dissolution of borders 
with that society. The research attributed this to what the individual feels of 
strength when he is part of a large community in addition to the effect of mental 
infection that affects individuals in the same society, and sometimes the effect of 
incitement infection, which is the most dangerous at all. The research indicated 
that the unconsciousness stage is original, not newly emerging  . 

The research concluded with the effects of unconsciousness, and that it leads 
to terrorism and destruction, in addition to falsifying the imagination of the 
masses, then they become more like a sleeper who sees images and believes them.   

  

key words: Consciousness – unconsciousness-   subconscious – masses. 
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 الشرعيةجملة العلوم 
 )اجلزء الرابع( هـ1443 شوال اخلامس والستونالعدد 

 

 املقدمة 
على مستوى    ة الكبرية، سواءٌ الوعي من القضااي الفكريا   أن قضيةَ   شكا   ال 

  سواءٌ   ، صني حبث ونقاش بني املتخص ِ   زالت حملا وما  ر الثقايف أو االجتماعي،  التصوُّ 
-   أو على املستوى الفكري والفلسفي   ، )املخ واألعصاب(   على املستوى الطب 

يف اجملتمعات،    لُ منها ما حيصُ   متعددةٌ   وكان هلا تطبيقاتٌ   - البحث   وهو نطاقُ 
   ( Gustave Le Bon)   وكان الفرنسي غوستاف لوبون 

َ
  ،  ابلوعي ني ني ِ ع  من امل

ه يف كتابه "سيكولوجية اجلماهري" خاض   عنه، ولكنا  مستقًَّل كتاابً   ف  وإن مل يؤل ِ 
- ة  ابألسبقيا   مُ ابلبحث واملناقشة تتسِ   جديرةً   فيه مباحثَ   وحبثَ   ، ع وتوسا   ، ه غمارَ 

ا على  ه أنزهلَ نا إ حيث   تها وواقعيا   - عنها يف العصر احلديث   م تكلا ن  مَ  أوائل فهو من 
هذا البحث:    عنوانُ   أن يكونَ   خرتتُ هنا ا ، ومن  على اجملتمعات ة  جتارب عمليا 

من خَّلل  (  Gustave Le Bon) غوستاف لوبون  املستشرق  )الوعي عند  
ا  ه ما لبيان مباحث ومفاهيم الوعي عندَ   ؛ اجلماهري دراسة ثقافية(   ة كتابه سيكولوجي 

 . تعاىل   مكتبة الثقافة اإلسَّلمية إبذن للا إىل  ضيف  يُ 
 املوضوع وأسباب اختياره:أمهية  

اخرتتُ  عندَ   دراسةَ   لقد  الوعي  لوبون   ق املستشرِ   مفهوم    غوستاف 
 (Gustave Le Bon )   ة أمور من  من خَّلل كتابه سيكولوجية الوعي لعدا

 أمهها:
أمهيةُ األول  املتعل ِ   :  واملباحث  الوعي،  الفِ موضوع  يف  به  عمومً قة  والثقافة  كر  ا، 

 ا. ة خصوصً اإلسَّلميا 
  ، ة وعميقة عن الوعيق ملفاهيم أتسيسيا قد تطرا (  Le Bon): أن لوبون  الثاين



 

 
438 

 الوعي عند املستشرق غوستاف لوبون من خالل كتاب سيكولوجية اجلماهري دراسة ثقافية
 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 

  و ا ن أت َ ما  كأ عليها كثريٌ واليت اتا  ،س االجتماعيرار لعلم النف  ح الشا د  لت قَ مثا 
 ه.بعدَ 
ت  من أبرز الكتب العشرين اليت غريا  دا حيث عُ  ،فهالكتاب ومؤل ِ   : أمهيةُ الثالث

 ة ما حوى من أفكار ومضامني.على أمهيا  لُّ ، ما يدُ العاملََ 
سَ الرابع لوبونط ِ اعة  :  والشعوب    (Le Bon)  َّلع  احلضارات  على 

قابَ   ؛واجملتمعات ما   الناسَ   لَ فقد  ودايانهتم،  وأعراقهم  طبقاهتم  ا  ابختَّلف 
 ق الفرنسي.و  والذا  ،ابلفكر الغريب  رهينةً  مل تكن    انضجةً  كتابةً   بُ ه يكتُ لَ جعَ 
حى ة اليت دارت عليها رَ يف الكتاب، بل الفكرة املركزيا   فكرةٍ   أعمقَ   : أناخلامس

وإن   يُ   الكتاب  لوبونصرِ  مل  بذلك  هي  (Le Bon)  ح  فهو    ، "الوعي"؛ 
 يف كل األفكار املطروحة. املهما  ل املتغريِ َ شك ِ الذي كان يُ  املفهومُ 

 الدراسات السابقة:
ة أو  ب وأحباث عربيا تُ وكُ   ،الدراسات السابقةمن  عليه    لعتُ فيما اطا   أجد  مل  

 Gustave Le)   غوستاف لوبون  الوعي عندَ   مفهومَ   ثَ ن حبَ ة مَ رتجَ ة مُ أجنبيا 
Bon ) ، ُعليه: ما وقفتُ  وإمنا غاية 

 س االجتماع. أو علم نف   ،ت اجلماهريشَ أو مقاالت انقَ  ،دراسات .1
 موضوع الوعي.حبَثت  دراسات، أو مقاالت  .2
حبثَ  .3 لوبون  جهودَ   ت  دراسات   ( Gustave Le Bon)   غوستاف 

 كتاابته.   أثناءَ  وما واجهَ  ،أو بشخصه  ،هبا والتعريفَ 
 البحث: والفرق بينها وبني موضوع  

  عند لوبون   وهو الوعيُ   ادً حمدا مفهوًما    يتناولُ   احلدود املوضوعية: فالبحثُ  .1
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 الشرعيةجملة العلوم 
 )اجلزء الرابع( هـ1443 شوال اخلامس والستونالعدد 

 

 (Le Bon )،   َيتناو أو    س االجتماعنف    أو علمَ   اجلماهريَ   صُّ ما يُ   ل  ومل 
 . الوعي عموما

العلمية: حيث مل   .2 يف موضوع   العلميةُ   واإلضافاتُ   ع األفكارُ مَ جتُ اإلضافة 
ه فاتُ مؤلا   ا حبثت  وإمنا   ،(Gustave Le Bon)   الوعي عند غوستاف لوبون

 س اجلماهري.علم نف  يف  لَ مثلما حصَ  ،عام ٍ   بشكلٍ 
 منهج البحث:

التحليلي: عبَ  .1 فيما    "اجلماهري  ة"سيكولوجيحتليل مضامني كتاب    املنهج 
 "الوعي". صُّ يُ 

عبَ  .2 النقدي:  ونقدهااألبعض    ة مناقش  املنهج  النظر    ،فكار  وجهة  وبيان 
 .، وإن كان البحث مل يتقصد اجلانب النقديدتجِ الشرعية فيها إن وُ 

 (1)تقسيمات البحث:
خُ  مقدمةاشتملت  على  البحث  مباحث  ،ومتهيد  ،طة   ، وخامتة  ،وثَّلثة 

 وفهارس.
 البحث. ومنهجَ  ،السابقةَ  والدراساتِ  ،هالبحث وأهدافَ  ل أمهيةَ تشمَ   :املقدمة

، وكتابه ( Gustave Le Bon)   غوستاف لوبونب   عريفَ تال  ويشملُ   التمهيد:
 مبفهوم الوعي.  والتعريفَ "سيكولوجية اجلماهري"، 

 

سيكولوجية (  1) يف كتاب  موزعة  مضامينه  لكون  وذلك  البحث،  تقسيم  يف  ابلغة  صعوبة  واجهت 
اجلماهري بطريقة غري منتظمة، ومتكررة أحيااًن يف مواطن عدة؛ ولذا فقد اجتهدُت ما استطعُت 

ذلك   عند إىل  الوعي  مفهوم  استجَّلء  خَّلهلا  من  ميكن  علمية  خَّلصة  تكون  حبيث  سبيًَّل، 
 غوستاف لوبون يف كتابه.
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 ثالثة مطالب: ، وفيهل الوعيتشك   املبحث األول:
 ل الوعي. املطلب األول: طريقة تشكُّ 
 رة يف الوعي. املطلب الثاين: العوامل املؤث ِ 

 .الثالث: وسائل التأثري على الوعي املطلب 
 وفيه مطلبان:، املبحث الثاين: غياب الوعي

 .املطلب األول: أسباب غياب الوعي
 . املطلب الثاين: صور غياب الوعي

 مطالب: أربعة وفيه ، وعياملبحث الثالث: مرحلة الاَل 
 وعي. ل مرحلة الَّلا املطلب األول: تشكُّ 

 . وعي وأتثريه على الوعياملطلب الثاين: أصالة الَّلا 
 وعي.شعور ابلَّلا املطلب الثالث: عَّلقة الَّلا 

 .وعي املطلب الرابع: آاثر الَّلا 
 خامتة.

 املراجع. 
 الفهارس. 
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 التمهيد 
 تعريف بغوستاف لوبون: ال

لوبون  لِ وُ  غوستاف  مقاطَ   ( Gustave Le Bon) د  نوجونيف    عة 
 يف عائلة بورجوازية   ،م  1841مايو    7يف    لوروترو مبنطقة النورماندي يف فرنسا

، وقد اةدكتور العلى درجة    لَ ابريس، حيث حصَ   س يف كلية طبمث درَ   صغرية.
س، مع بقاء اهتمامه  على دراسة علم النف    فَ وعكَ   ، نثروبولوجياه إىل جمال األتوجا 

  ،الطب العملي  منها جعيةُ و ا يف اجلمعيات الطبية  شاركً مُ   قيَ حيث بَ   ،ابلطب
 م. 1880ا هلا يف عام حىت صار رئيسً 

 كانت أو علميةً   ةً يسياس  كبريةً   أحدااثً   ( Le Bon)   لوبون  ملعايشةكان  
واهتماماته  ابلغٌ   أثرٌ  ثقافته  تكوين  عاصَ   ؛يف    انبليون  حروبَ   رَ فقد 

(Napoléon)   بلوغَ و ات البوسية،  ابريس من القوا   رةَ حماصَ و ،  (1)ابو يف أور  
الفرنسية،    روةذُ  من   ،وىلاألُ   العامليةَ   احلربَ و اإلمباطورية  لعدد  ابإلضافة 

الكهرابئيا االستكشافات كالبطاريا  واملصباح    ،واهلاتف  ،والبقية  ،والتصوير  ،ةة 
 الكهرابئي. 

 ها دواًل بُ كان غال  ، فريقية وآسيويةإدول    حيث زار عدةَ   ،حالللرتا   اوكان حمبً 
لُ   عربيةً  إثيوبيا،  تونس،  اجلزائر،  املغرب،  املثال:  مصر،    ،بنان منها على سبيل 

العربية    احلضارتني   ف عنولذا ألا   ؛ف ابحلضاراتغِ وشُ فلسطني، سوراي، العراق،  
ص يف  له يتخصا عَ وهو ما جَ   ،نه هذا من الرتكيز على الشعوبواهلندية، ومكا 

 

كان هلذا أثر واضح يف الكتاب حمل البحث، حيث إنه ذكر أمثلة كثرية يف أتثري انبليون على  (  1)
 اجلماهري، وانقياد من حوله له.
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 .يدل على ذلك كثرة مؤلفاته يف هذا اجملال كما سيأيت علم االجتماع 
 : هتب  ك  

عدا   كتبَ  علميةيف  جماالت  لم وعِ ،  واآلاثر  ،والفيزايء  ،الطب  : منها  ،ة 
النف    ، نثروبولوجيااأل فيه أبفكار   عَ أبدَ   ، وهذا األخريُ االجتماعوعلم    ،س وعلم 

 ،وهو مع هذا كله  ،جديدة منها الكتاب حمل الدراسة )سيكولوجية اجلماهري(
رى له من احلفاوة كما  هبم؛ ال يُ   االحتفاءُ   تا   نالذي  ءنة بغريه من العلماوابملقارَ 

وصَ   ،هلم تلقا   البعضُ   فَ بل  قَ أنه  ظُ درً ى  اإلمهال  من  االجتماع لمً ا  علم  يف  ا 
جاي  زوع  وي َ   ،احلديث   آلرائه ذلك  (    Yvon J. Thiec)   تيك  إيفون 
 . (1) ورأيه السلب عن اليهود ،ه على احلضارة العربيةءَ ا ثناخصوصً 

املستشرِ   ( Le Bon)   لوبونيُ َعدُّ   أشهر  وعلمامن    ا األنثروبولوجي   ءقني 
ا،  والعربية واإلسَّلمية خصوصً   ،اوا بدارسة احلضارات الشرقية عمومً اهتمُّ   نالذي

أسرار   عن  بَ وكتَ ر على تلك احلضارات،  َّلعه املباشِ ا يف اط ِ الته سببً و  وكانت جَ 
الغابِ  اليت كان هلا أتثريٌ احلضارات    ى حً نمَ   جَ ونَ   ،على اإلنسانية جعاءَ   كبريٌ   رة 

 ،نصريةعُ رقية الكتاابهتم على العِ   ةُ قامت عاما   نا للمفكرين الفرنسيني الذيغايرً مُ 
 
ُ
امل نظرايتُ   ،قةسبَ واألحكام  ذلك   Ernest)  رينان  أرنست   ومن 

)Renan (2)  ،أكثر من  اعرتَ   ،اإنصافً   قنياملستشرِ   وكان  زات  مي ِ مب  فَ حيث 
 

، علم االجتماع الفرنسي يف مطلع القرن: 3العدد    ،22( اجمللة الفرنسية لعلم االجتماع، اجمللد.  1)
ابلفرنسية. بواسطة  428-409 :(، ص1981سبتمب،  -كهامي )يوليو   املنافسون جملموعة دور

 .37كتاب "غوستاف لوبون" للدكتور فايز الشهري، ص:  

. ( اشتهر بعدائه لألداين واإلسَّلم خاصًة، انظر كتاب د1892-1823مؤرخ وكاتب فرنسي )(  2)
(، فقد ذكر املؤلف أسبااًب أخرى هلذا 100-95، )53فايز الشهري "غوستاف لوبون" ص:  
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ويف هذا الصدد    ،بفضلها على احلضارة الغربية  وأقرا   ،احلضارة اإلسَّلمية والعربية
 "حضارة العرب". ه املشهورف كتابَ ألا 

 مَ صات، ترجَ  التخصُّ يف شىتا    لهكتاابً   (43)د. فايز الشهري    دَ وقد سرَ 
: حضارة العرب، روح اآلتيةَ   الكتبَ   عادل زعيرت  وهو  به األشهر:تُ كُ   مُ رتجِ مُ منها  

ر األمم،  سية لتطوُّ ن النف  نَ ، روح اجلماعات، السُّ 1946  الثورات والثورة الفرنسية
احلضارات، حياة    التاريخ، اليهود يف اتريخروح الرتبية، روح السياسة، فلسفة  
  البحث وكتابنا حمل    االشرتاكية،اهلند، روح    احلقائق، اآلراء واملعتقدات، حضارة

 ترجه هاشم صاحل.
  كتاب   فإنا   ؛نييقول هاشم صاحل يف مقدمة ترجته: "ابعرتاف معظم االختصاصي ِ 

  أه مكانةً اإلطَّلق، وهو الذي بوا تبه على  كُ   رُ "سيكولوجية اجلماهري" هو أشهَ 
 يف براجمها كمرجعٍ   رته اجلامعةُ الذي قرا    الفكر واملعرفة، وهو الوحيدُ يف عاملَ   رفيعةً 

مث   ،على الرغم من كل حماوالته"  ،حياته  ه كأستاذ طيلةَ صاحبَ   أن رفضت    بعدَ 
  "ولكن   :ة هزميته الظاهريا   رغمَ ( Gustave)انتصار غوستاف إىل شري هاشم يُ 

عدا   من أمساء أساتذة اجلامعة الفرنسية آنذاك يف عصران احلاضر؟ وما  قيَ كم بَ 
 Gustave Le)   ا لغوستاف لوبون معاصرً   رَ ا آخَ امسً   عرفُ ن يَ مَ   ،دور كامي
Bon ) َفوق املناصب    شاخمةً   تُ بقى العبقرايا وتَ   ،الرمسية  املناصبُ   بُ ؟ هكذا تذه

 .(1) واملراكز"

 

الذي تعرض له، وكذلك هاشم صاحل يف ترجته لكتاب سيكولوجية اجلماهري، ص:  التهميش 
23. 

 . 15مقدمة املرتجم هاشم صاحل لكتاب سيكولوجية اجلماهري، ص: ( 1)
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ديسمب عام    15ناهز التسعني من عمره يف  يف ابريس عن عمر يُ   تويفَ 
 .(1) م 1931

 "سيكولوجية اجلماهري":  هتعريف بكتاب ال
الكتابُ يُ َعدُّ   حياةحتوُّ   نقطةَ   هذا  يف  لوبونالعاملِ   ل  غوستاف  الفرنسي     

 (Gustave Le Bon ) 

سس علم  من أُ   دُّ عَ ، وي ُ إىل اليوم  له  شهرةً   األكثرَ   العملُ يزال هذا  وما    ة.العلميا  
عليه    قَ وقد أطلَ   ،مبادئ هذا العلم  وأهما   ل أشهرَ فقد شكا   ؛س االجتماعيالنف  

 .(2)"علم نفسية اجلماهري"  سمؤس ِ ه هاشم صاحل مرتجُ 
سيكولوجية  ه يف  نظريتُ   ا من الكتب حىت تبلورت  عددً   ( Le Bon)   لوبون  رَ نشَ 

 Hippolyte)  )خ هيبولت تنيه ابلفيلسوف واملؤرِ  رُ  أتث ُّ اجلماهري، وقد تبنيا 

Taine Adolphe (3). 

الكتاب عن    ويدورُ  فَ موضوع  نف  اجلماهري يف  ق رُ وطُ   ،عيهاووَ   ، سيتهاهم 
كر الشواهد نة ذلك كما هو عند الفرد، وذِ ق التأثري عليها، ومقارَ رُ وطُ   ا،غياهب 

  ضرابً مبا هو  ها  وإن كان أكثرُ   ، عةدة يف أزمنة متنو ِ أحداث متعد ِ على ذلك يف  
كانت واليت    ،وما تَّلها من أحداث  الفرنسيةَ   اليت زامنت الثورةَ   حداثَ ل األثَ للمَ 

عن    بني مَ   إنهحيث    ،( Le Bon)   ز كتاب لوبون ، وهذا ما ميا حيةٍ   أبمثلةٍ   زاخرةً 
 ات. بَ أو جتارب خمتَ  ،دةكار جمرا فال أ ، جتارب عملية

 

ستاف لوبون استفدتُه من كتاب د. فايز الشهري "غوستاف  ُجل ما كتبت يف هذه النبذة عن غو ( 1)
 لوبون".

 . 13مقدمة املرتجم هاشم صاحل لكتاب سيكولوجية اجلماهري، ص: ( 2)
 .28انظر غوستاف لوبون، د. فايز الشهري، ص: ( 3)
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 من االختصار: فهي على حنوٍ  ،وأما عن املوضوعات اليت تناوهلا
مسا  مبقدمة  اجلماهري"  ااه بدأ  لفَ مقد ِ   عدةَ   افيه  رَ ذكَ   ،"عصر  هم  مات 

ه على ثَّلثة  عملَ   مَ سا رها على احلضارات، مث قوأثَ   ،بى اليت حدثت  ات الكُ املتغري ِ 
 تب:كُ 

العاما "روح اجلماهري" تكلا   الكتاب األول: ة للجماهري، م فيه عن اخلصائص 
ة  لتها، واألشكال الدينيا ي ِ وخمُ   ،ةاهتا العقليا اجا وحمُ   ،وأفكارها  اهتا،وعواطفها وأخَّلقيا 

 سها قناعات اجلماهري.اليت تتلبا 
رة املؤث ِ م فيه عن العوامل البعيدة  كلا عقائدها" تو : "آراء اجلماهري  الكتاب الثاين

السياسية   املؤسسات  الزمن،  التقاليد،  )العرق،  وآرائها  اجلماهري  عقائد  على 
ل آراء  سهم يف تشكُّ رة اليت تُ واالجتماعية، التعليم والرتبية(، وعن العوامل املباشِ 

م  العقل(، وتكلا و التجربة،  و والعبارات، واألوهام،    ،والكلمات   ،اجلماهري )الصور
حمُ  ميتلكونا،    ،اجلماهري  يكرِ  عن  اليت  اإلقناع  تغريُّ حمدوديا و ووسائل  عقائد  ة   

 اجلماهري وآرائها.
إىل  م عن انقسام اجلماهري  وتكلا   ،"تصنيف فئات اجلماهري"  الكتاب الثالث:

وتكلا   ،سةمتجانِ جاهري    :قسمني متجانسة،  عما وغري  يُ م  ابجلماهري  سما ا  ى 
حمل ِ اجملرِ  وعن  االنتخابية،    يفمة،  اجلماهري  وعن  اجلناايت،  اجملالس و حمكمة 

 البملانية. 
ا وهو وإن كان منصبً   ،يف كتابه  ( Le Bon)   ق له لوبون ا تطرا ل ممَ هذا جم

  خمتلفا   هابعتبار    وهو الفردُ أاَل   ،اجلماهري  لُ يتناول ما يقابِ ه   أنا على اجلماهري إالا 
ا ابلصفاتعن  الدراسة  ويُ   ،واخلصائص  جلمهور  مبوضوع  هذا كله  يف  قارن 
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 ر.  ومؤث ِ متغريِ   ابعتباره أهما  ،)الوعي(
يف  وذلك    ،ت العاملََ من الكتب العشرين اليت غريا   الكتابُ ف  ن ِ صُ   وقدهذا  

سلسلة  حيث  ،  م2010عام   من  جزًءا  اجلماهري"  "سيكولوجية  كان كتاب 
غريا   الكتب اليت  العاملََ العشرين  دارُ ا  هت ونشر   ،ت  فَّلماريون    ابالشرتاك  نشر 

 (É ditions Flammarion ) ،    وجريدة لوموند(Le  journal Le 
Monde) (1). 

فرويد   الذي على    (Sigmund Freud)أشاد ابلكتاب سيغموند 
وَعدا ،  "علم نفس اجلماهري"  كتابه  ف يفأبمهية هذا املؤل ِ   ظاته أشادَ فُّ من حتَ   الرغم

ل سية لألفراد جيعَ على احلياة النف    شعوربدور الَّلا   ( Le Bon)   لوبون  اهتمامَ 
 . (2)(Freud) ة فرويدنظريا  :أي ؛من نظريته  تقرتبُ  تكادُ  سيةَ ه النف  تَ نظري ا 

 اورً دَ   لعبت    احلشود  سيف علم نف    الواردةُ   األفكارُ "  فايز الشهري:  .يقول د
 Gustave Le)   غوستاف لوبون  السيد  يف أوائل القرن العشرين. كان  امهمً 

Bon )   ًيف الوقت الذي كانت   ،وعيالَّلا   سي نظرايتم مؤس ِ من أعظَ   اواحد
س احلشود قد  ف  نعلم   ل. كانت أفكاره حولَ تتشكا  الفعل اجلديدة فيه نظرايتُ 

العشرين،    ات من القرن يف العشرينيا   ت  ة اليت ظهرَ النظرايت الشموليا   رت علىأثا 
 Adolf) ألدولف هتلر  "كفاحي"من أفكار يف كتاب  دَ ما ورَ   اعتبارُ  وميكنُ 

 

 (. 2، احلاشية رقم )41انظر املرجع السابق ص: ( 1)
، 2006،  1، ترجة جورج طرابيشي، ط41لفرويد، ص:  انظر علم نفس اجلماهري وحتليل األان    (2)

" علم نفس اجلماهري… بني دراسة لوبون ودراسة فرويددار الطليعة للطباعة والنشر، وانظر مقال "
ل أجزاء،  ثَّلثة  اهلاينمن  يف  كرمي  مراايان:  18/2/2020،  موقع  يف   ،

https://marayana.com/laune/2020/02/18/14444 / 
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Hitler) من    ستوحاةً ة، مُ اجلماهرييا   ة للتعبئة، ابإلضافة إىل األساليب الستالينيا
 Gustave Le) يف أعمال غوستاف لوبون  هاأساليب الدعاية اليت تا حتليلُ 

Bon ) . 
لوبون  قام  الواقع،  الظواهر فقط، واليت ميكنُ   بتحليل  ( Le Bon)   يف    هذه 

للتَّلعُ استخدامُ  فقط  للحشود  بها  و األيديولوجي  مبخاطر ،  للوعي 
 .(1)"بالتَّلعُ 

عن   صاحل  هاشم  يف   ادراسيً مقررا    واعتماده الكتاب    ةشهر وتقدم كَّلم 
 .(2)اجلامعة الفرنسية

 تعريف مبفهوم الوعي: ال
 :( Le Bon)  لوبون  دنالوعي ع

لوبون البعد   عند  للوعي  تعريف  عن  أ  ( Le Bon)   بحث  هذه  ل  سج   ، 
 :ظاتو امللح

 . ( Le Bon)  للوعي عند لوبون تعريفٌ  ال يوجدُ  .1
صراحةً (  Le Bon) لوبون    يعبِ ُ  .2 الوعي  يتكلا بتعبري  ولكن  عن  ،  م 

مرادِ  تكون  أن  يلزم  ال  أخرى  ال  -للوعي    فةً مصطلحات  يف   مَ أحتكا حىت 
مؤدا   -مصطلحه تؤ   ، اهاوإمنا  الوعيُ   لُ و وما  هو  هبولذلك    ؛إليه  ا  اسُتعنَي 

الوعي، مثل  ابعتبارها مفيدةً  االعتقاد، و الشعور،  و املخيال،    :يف موضوع 
نها مع وهذه املفاهيم على القول بتبايُ نفسية،  و احلس،  و اإلدراك،  و والذهن،  

 

 .110-109د. فايز الشهري ص:  غوستاف لوبون، (1)
 ( من هذا البحث.8انظر ص )( 2)
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كما   -   (2)بيل املتواطئمن قَ كونا  أو    ،معه  (1) فمفهوم الوعي أو ابلرتادُ 
ا يف أغلب ها جيعً ا بينَ كً ل مشرَت ث ِ مي ره يف الكتاب  فإن ما ذكَ   -صوليني عند األُ 

ه من خَّلل التعريف هلذه فيد يف معرفة معىن الوعي عندَ ، وقد يُ األحيان
 رها إبزاء مصطلح الوعي.املصطلحات اليت يذكُ 

عنايته    يف كتابه؛ عدمُ   ( Le Bon)   تعريف الوعي عند لوبون   ر عدمَ ما يفس ِ  .3
  ة ا يف دراسة الظاهر ة املصطلحات اليت تناوهلا، حيث كان مهمومً ابلتعريف ببقيا 

 ثر من التعريف ابملصطلحات. ك أ 
 :اآليتملصطلح الوعي على النحو  التعريفَ  رُ ولذا سأذكُ 

 : الوعي لغة  
 : للوعي، وهي  معانٍ  علماء اللغة عدةَ  رَ ذكَ 

كما    ،اقد يكون حسيً   وهذا اجلمعُ   ، موالضَ ع  م  معن اجلج وهو  األشهر،    املعن 
حفظ القلب للمعاين  كما يف    ،ويف الوعاء، وقد يكون معنوايً   ،يف جع الطعام 

قال "،  "االستيعابُ :  هم وهو ملعىن الفَ   احلديثُ   ومنه كما االصطَّلحُ   ،همهاوفَ 

 

ومثال "،  املرتادف: ما كان معناه واحًدا، و أمساؤه كثرية(: "199)ص:  ( قال اجلرجاين يف التعريفات  1)
واحد  الرتادف: مسًمى  على  واقعة  فإنا  واحلسام؛  واملهند،  للسيوطي السيف،  املزهر  وانظر   ،

(1/316 .) 

التعريفات  2) يف  اجلرجاين  قال  "199)ص:  (  معناه، (:  حصول  يكون  الذي  الكلي  هو  املتواطئ: 
وصدقه على أفراده الذهنية واخلارجية على السوية كاإلنسان والشمس؛ فإن اإلنسان له أفراد يف 

"، ابلسوية   –أيًضا-اخلارج، وصدقه عليها ابلسوية، والشمس هلا أفراد يف الذهن وصدقه عليها  
لكنه يصدق على كثريين، مثل: اإلنسان؛ فإنه يصدق على: زيد،  واحد،تواطئ لفظ له معىًن فامل

 ي،... . علو 



 

 
449 
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ڤ  ڤ  ڤ  چا. َويف الت ان زِيل:  عيً عيه وَ يَ   علمَ ]وعي[ وعى ال"يف جهرة اللغة:  

يوعيهِ وأو  ،  [12احلاقة:  ]  چڤ ال َمَتاع  جَ   اءً إيعَ   عى  وَعاءٍ عَ ِإذا  يف  َويف  ه   .

 . (1)"الوعيُ  واملصدرُ ، ...[18]املعارج:  چڃ ڃ ڃچ: يلِ التانز 
ابن    األزهريُّ   لَ ونقَ  اب نُ "  األعرايب:عن  الوَ   َوقَاَل  َعرَايب:  احلاِفظُ األ   :  عيُّ

عى  ه؛ وأو  ه ُكلا ِإذا َأخذَ   ،هحقا   نٍ  من فَّلنٌ عى فَّلو  است َ   :تقولُ . و ال َفِقيهُ   سُ كي ِ ال
واست َ   َجد عَ   نٌ فَّل استوعَ و  أَنفه  ِإذا  ذكَ   (2) "ه.بَ عاه  وهو  إضافيً   معىًن   رَ وهنا  ا 

 .كاملٍ   اه بشكلٍ ن  أأو  الشيءَ  ذَ أخَ  :أي ؛والكليةُ  االكتمالُ 
الصحاح:   يف  واحدُ   ،ىعَ وَ "وقال  يُ   الِوعاُء:  الزاَد قالُ األوِعَيِة.  َعي ُت  أو   :

 ...ٌن واِعَيةٌ ذُ . وأُ اَأِعيِه َوع يً   : َوَعي ُت احلديثَ تقولُ   ..ه يف الِوعاِء.واملتاَع، إذا جعلتَ 
أي[23االنشقاق:  ]  چوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئچو يف  مِ ُيض    :،  رون 

 ( 3) "ه.دونَ   كَ قال: ال َوع َي عن ذلك األمر، أي ال متاسُ قلوهبم من التكذيب. ويُ 
سي، وهنا  وهو معىن اإلضمار النف    ،همد الفَ جملرا    أدقا معىًن   رَ ذكَ أنه    واملَّلحظُ 

 من معىن االعتقاد. يقرتبُ 
سن  حُ ر من  وما يؤث ِ ،  فصاحة رسول للا  ل كره  ض ذِ عرِ ايب يف مَ اخلطا   رَ وذكَ 

مَ ا مسِ عبدً   للاُ   رَ قال: )نضا   للا    أن رسولَ "   : يانه بَ  عاها  ظها ووَ فِ يت فحَ قالَ ع 

 

 (. 1/243األزدي، )أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد ، جهرة اللغة (1)

 (. 3/167)أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي،  ،هتذيب اللغة (2)

العربية  (3) وصحاح  اللغة  اتج  الفارايب،  الصحاح  اجلوهري  محاد  بن  إمساعيل  نصر  أبو  ، املؤلف: 
(6/2525  .) 
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 ط عليه احلفظَ فظ، فاشرتََ على احلِ   ب الوعيَ كيف رتا   ل  (، فتأما . احلديثَ .اها.وأدا 
ها  ه إايا ه ابلوعي، وهو مراقبتُ ها يف صدره، مث أمرَ ألفاظها وجعُ   فُ قُّ ، وهو تلَ اًل أوا 

هدة  من العُ   فيخرجَ   ،هايَ واالستصحاب هلا إىل أن يؤد ِ   هلا ابلرعايةر، وختوُّ ابلتذكُّ 
  ،والرعاية  ،وهي التذكري  ،للحفظ  إضافيةً   ايب معاينَ ، وهنا ذكر اخلطا (1)"فيها.
 للحفظ وجودته يف النهاية. تؤولُ  تكانوإن  

. َوَوَعي ُت شيءٍ   على ضم ِ   تدلُّ   الواو والعني والياء: كلمةٌ "  قال ابن فارس:و 
َعي ُت ال َمَتاَع يف ال ِوَعاِء أَُوعِ يهِ    .(2)"ال ِعل َم َأِعيِه َوع ًيا. َوأَو 

ِديَث "ويف لسان العرب:   َء َواحلَ  َء. َوَعى الشاي  ُظ ال َقل ِب الشاي  ال َوع ُي: ِحف 
َعاُه: َحِفَظُه َوَفِهَمُه َوقَِبَلُه،  :َأي   ؛فَ ُهَو َواٍع، َوُفََّلٌن َأو َعى ِمن  ُفََّلنٍ  يَِعيِه َوع ًيا َوأَو 

ُمبَ لاٍغ   فَ ُربا  فَ َوَعاَها؛  َمَقاَليِت  َع  مسَِ َرأً  ام   ُ ِديِث: )َنضاَر اَّللا احلَ  َوأَف  َهُم. َويف  َفُظ  َأح 
 (4)".(3) أَو َعى ِمن  َساِمٍع(

الوسيط املعجم  ِف)الوعيُ ":  ويف  احل  ِديرُ   ظُ (   وسَّلمةُ   همُ والفَ   َوالت اق 
د رَاكِ   .(5) "اإل ِ

 

الُبسيت املعروف ابخلطايب،  غريب احلديث  (1) إبراهيم بن اخلطاب  ،  أبو سليمان محد بن حممد بن 
(1/67 .) 

 .( 124/ 6)، أمحد بن فارس بن زكراي القزوين الرازي، أبو احلسني ،اييس اللغةمعجم مق (2)

، وقد رواه جع من الصحابة، (236(، وابن ماجه )2658(، والرتمذي )4157أمحد )   أخرجه  (3)
 ، وقد صححه األلباين.من أشهرهم ابن مسعود 

 يالدين ابن منظور األنصاري الرويفع، أبو الفضل، جال  يحممد بن مكرم بن عل،  لسان العرب  (4)
 (. 15/396ي، )اإلفريق

)إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر  ،  جممع اللغة العربية ابلقاهرة  ،املعجم الوسيط  (5)
 (.1045-2/1044، )حممد النجار( /
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 )اجلزء الرابع( هـ1443 شوال اخلامس والستونالعدد 

 

عن طريق    أو إدراكٌ   ، متييزٌ ، يقظةٌ شعورٌ ":  معجم اللغة العربية املعاصرةويف  
 . (1)"ةاملَلكة العقليا  أو عبَ  ،احلواس ِ 

إمنا هي    ، كما قال ابن فارس  ،تركيب لفظة )وعي(  وهو أصلُ   :فاملعن األول 
اجلَ  والضا م  يف  األُ   ،مع  املعاين  لوازمها  واحلِ خرى كالفَ ومن  والضا هم  ط، ب  فظ 

  ،اإلضمار القلب  : مثلأبعد قليًَّل   اء الشيء بكامله، أو معانٍ ن  إ  :أي  ؛واإلكمال
 وحنو ذلك. 

  :، قال يف جهرة اللغةالصوتخرى، مثل  أُ   للوعي معاينَ   ءالعلما  بعضُ   رَ ذكَ و 
َواهتَ   :َأي  ؛ال َقو م  َواِعَيةَ   مسعتُ " وََكَذِلَك وعاهمَأص  القيحُ ومن،  (2) "م.  قال: :  ها 

ُة. يقالُ عُ   و"أب .عَ رح، إذا اجتمَ : َوَعِت املِداُة يف اجلُ بيد: الَوع ُي: الَقي ُح واملِدا  (3) "ت 
  اجنَبَ   :أي ؛َوعى العظمُ ؛ قال يف الصحاح: "مظ  العج  ومنه جب    ،االجنبار  ومنها: 

 .(4)"بعد الكسر..
املعىن األول  ما سبق    رُ يظهَ  اللغة   وهو األشهرُ - أن    هو األليقُ   - عند أهل 

فمن  ا يف اجلانب املعنوي ال احلسي،  خصوصً   البحث ح الوعي الذي تناوله  مبصطلَ 
وهذا    واالعتقاد،   ، سي واإلضمار النف    ، هم الفَ   : ( Le Bon)   لوبون ا  املعاين اليت تداوهل 

ن  آ يف القر   ووروده   ، الشرعي و   ، على أصالة مصلح الوعي يف االستعمال اللغوي   يدلُّ 
 

 (.3/2469، )أمحد خمتار عبد احلميد عمر مبساعدة فريق عمل  .د  ،معجم اللغة العربية املعاصرة  (1)
 (. 1/243، )أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، جهرة اللغة (2)

(.  6/2525، )أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  (3)
بيد؛ فقد ال يكون معىن القيح معىن مغايرًا  وإن كان معىن اجلمع ظاهر يف املثال الذي ذكره أبو ع

  عن معىن اجلمع من خَّلل ما ذكره. 

 (. 6/2525، )أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية (4)
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 ،[12  احلاقة: ]   چٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ  : كما قال تعاىل 
د السماع وهو الوعي، وقول  على جمرا    إضايف ٍ وإمنا أتى مبعىًن   ،هاعُ تسمَ   :ل  فلم يقُ 
 ِفق هٍ  فَوَعاها وَحِفظها وبَ لاغها، فُربا حاملِ رأً مسَِع مقاليت ام   نضار للاُ ): النب 

على كونه    ما يدلُّ   ؛فأضاف معىن الوعي بعد احلفظ  ،(1)(منه  إىل َمن هو أفقهُ 
   د اجلمع واحلفظ.ال جمرا   ا إضافيً معىًن 

 االصطالحية:أما من الناحية 
 ين: وهذا ألمرَ  ؛من تعريف أبكثرَ  الوعيُ  صطلحُ امل ف هذا ر ِ عُ 
  ،ابعتبار منوذجها العلمي  ف الوعيَ عر ِ مدرسة تُ   فكلُّ   ،املدارس  اختَّلفُ :  األول

علمُ  أشهرها  تولا   وعلمُ   ،سالنف    ومن  وما  النف  االجتماع،  علم  من  منهما  س  د 
إدراك   س طريقةَ درُ ا يَ ب األعصاب ابعتباره علمً طِ   االجتماعي، وكذلك علمُ 

 عيه. اإلنسان ومستوايت وَ 
األوساط يف  كاٍف    ر بشكلٍ نه مل يتحرا إحيث    ،التعريف العلمي له  صعوبةُ :  الثاين

ة  فيلسوف الفلسفة العقليا   (2)( Searle John)  هو جون سريل  العلمية، فها
  أنتم ال تستطيعون فعلَ   ا،كم تعريفً طِ ع  هلذه اللحظة مل أُ "  يقول يف لقاء تلفزيوين: 

أان    ،التعريف  صعبُ   اجدً   ن الوعيَ إ  :ا يقول الناس دائمً   ا،ا تعريفً و  عطَ مل تُ   هذا إن  
 ا،علميً   اتعريفً   عطيَ أن تُ   حتاول    مل تكن    ف إن  را عَ أن ي ُ   أنه يف الواقع سهلٌ   أعتقدُ 

 

 (. 13سبق خترجيه ص) (1)
(، هو فيلسوٌف  1932متوز    /  يوليو  31  :)من مواليد  (John Searle( جون روجرز سورل )2)

 . ُعِرف على نطاٍق واسع ملسامهاته يف فلسفة اللُّغة، وفلسفة العقل، والفلسفة االجتماعياة،  أمريكيي 
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كان   التعريف، وإن    د صعوبةَ وهذا يؤك ِ   ،(1) "علمي ٍ   فٍ يحنن لسنا جاهزين لتعر 
  الوعيُ   ،ا هيً دَ بَ   ا هاكم تعريفً قوله: "  د ِ حبَ   اهيً دَ بَ   افه تعريفً قد عرا   (John)  جون

يف الصباح عندما    أُ يبد  ،ف من كل حاالت الشعور أو اإلحساس أو االنتباهيتألا 
  دَ أو تفقِ   ،أو متوتَ   النهار حىت تغفوَ   طولَ   ويستمرُّ   ،بَّل أحَّلمٍ   تصحو من نومٍ 

 .(2)"من أشكال الوعي هي شكلٌ  األحَّلمُ  ،الوعيَ 
لتقريب    وإمنا هي حماولةٌ   ،مانعٍ   جامعٍ   عريفٍ للبحث عن ت  يقصولذا لن أستَ 

هذ من  املراد  الوسيطففي    ،البحث  ااملعىن  الن اف  "  املعجم  علم   ُشُعورُ   س()يف 
ي ِ  أو   ،ظة، متييزقَ شعور، ي َ "فت ب ر ِ ، وعُ   (3)"سه َوَما حيُِيط ِبهِ مبَا يف نَ ف    ال َكاِئن احلَ 

 .(4)"املَلكة العقلية أو عبَ  ،إدراك عن طريق احلواس
 (اليقظة)إىل حالة    الوعي أواًل   شري مصطلحُ : يُ احلديث  سيف علم النف  "و

ز  ة على الشعور بذاته، ومتايُ زة اخلاصا درة اإلنسان املتمي ِ شري اثنًيا إىل قُ ة، ويُ العاديا 
 .(5) "وعن األشياء والكائنات األخرى ،ريناآلخَ ذاته عن 

شرَ  فقد  االجتماع:  علم  أن  عَ أما  على  الرتكيز  نِ "  :يف  ر لتطوُّ   تاجٌ الوعي 
 

(، واللقاء  13من مقدمة مرتجم كتاب )يف صحبة الوعي/ موسوعة بَّلكويل عن الوعي(، ص )(  1)
 رابط اللقاء:   TEDالتلفزيوين قدم من خَّلل منصة

https://www.ted.com/talks/john_searle_our_shared_conditi
on_consciousness/transcript?share=19b63c26cf&langua
ge=ar#t- 881840 .  

 نفس املراجع السابقة.( 2)
 (.  1045-2/1044، )جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،املعجم الوسيط (3)
 (.3/2469، )أمحد خمتار عبد احلميد عمر مبساعدة فريق عمل  .د  ،معجم اللغة العربية املعاصرة  (4)
 .253مصطلحات فكرية، سامي خشبة، ص: ( 5)
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 الوعي عند املستشرق غوستاف لوبون من خالل كتاب سيكولوجية اجلماهري دراسة ثقافية
 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 

  درة اإلنسان على العمل وابتكار اللغة، وأن الوعيَ فسيولوجي ملخ اإلنسان، ولقُ 
رداًي أو اجتماعًيا مع  بة فَ سَ ل املعرفة املكتَ لتفاعُ   املباشرَ   صبح النتاجَ هبذا الشكل يُ 

 . (1) "الدماغ
ي"  هم:فه بعضُ وعرا  ما  اإلنسانِ   كونُ هو  أفكارٍ   لدى    نظرٍ   ووجهاتِ   من 
 . (2) "همن حولِ   والطبيعةِ  عن احلياةِ   ومفاهيمَ 

ة،  ة واملعنويَ ه من األمور احلسيَ اإلنسان مبا حولج   "إدراك  :  هو  املختارُ   التعريفُ و 
 ". هه ومعتقدات  ومفاهيم   رأيه مما ميكنه من تكوين

 
 

  

 

 .255املرجع السابق، ص: ( 1)
املقالة من املوقع يف   النقل منمقال ما هو الوعي، نور الدين قَّللة، موقع إسَّلم أونَّلين، اتريخ    (2)

 ه : 1/2/1443
https://2u.pw/edkuN  .  

، ت االطَّلع الوعي.. ماذا يعن؟ وماذا نريد منه؟ السنوسي حممد السنوسي  ولَّلطَّلع انظر مقال:
 https://2u.pw/IGFaA  ه 1/2/1443على املقالة يف اتريخ 

https://2u.pw/edkuN
https://2u.pw/IGFaA
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 ل الوعي املطلب األول: طريقة تشك  
 األفكار:أقسام 

 ،انتهَّلته أو مكو ِ متثُّ   إذ هي أحدُ   ؛ا لَّلرتباط الوثيق بني الوعي واألفكارنظرً 
 مها إىل فئتني: ض ملوضوع األفكار، وقسا تعرا   ( Le Bon)   فإن لوبون  ؛ أو آاثره
 ،ل حتت أتثري اللحظة" اليت تتشكا   العابرةُ   ةُ واآلنيا   الطارئةُ   وىل: "األفكارُ األُ 

 ما. أو بعقيدةٍ  ،ما  ابالنبهار بفردٍ هلا مثااًل  بَ وضرَ 
اليت هلا طبيعةُ األساسيةُ   الثانية: "األفكارُ   هلا مثااًل   بَ وضرَ   ،االستقرار  " 

 .(1)كالدميقراطية واالشرتاكيةم االجتماعية  ظُ وأفكار النُّ  ،ابألفكار الدينية
بينَ   مثااًل   بَ وضرَ  فقالللتفريق  األساسية   تشبيهُ   "ميكنُ   :هما  األفكار 

نرٍ  ببُ   بواسطة  األفكارُ   ،طءٍ جيري  األمواجَ فتُ   العابرةُ   وأما   ةَ املتغري ِ   الصغريةَ   شبه 
ا  فإنا   ؛حقيقيةٍ   أمهيةٍ   ذاتِ   على السطح، وعلى الرغم من أنا غريُ   ا واملتحركةَ دائمً 
التشبيه معىًن ،  (2)سه"النهر نف    ا من مسارِ ا ووضوحً ظهورً   أكثرُ     مهمي ويف هذا 
يلزمُ ؛ فما يظهر من األفكار  حولَ   األساسيةَ   الفكرةَ   ابذاهت   يه   كونَ تن  أ  َّل 

ه   ،العميقةَ  املمكن    طارئةٌ   أفكارٌ   يوإمنا  تتغريا أمن  وتَ ن  الفكرة   ،زول  ولكن 
 يف النهر.  األساسية كامنةٌ 

  

 

لوبون،انظر  (  1) لغوستاف  اجلماهري  هذا 81ص:    سيكولوجية  حول  يدور كله  البحث  ولكون   ،
الكتاب فلن أكرر اإلحالة له يف احلواشي القادمة فكل إحالة من غري ذكر اسم املرجع فإمنا أعن 

 الكتاب حمل البحث .هبا سيكولوجية اجلماهري وهو 

 . 82-81ص: ( 2)



 

 
456 

 الوعي عند املستشرق غوستاف لوبون من خالل كتاب سيكولوجية اجلماهري دراسة ثقافية
 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 

 التأثري على خيال اجلماهري: 
عليه ابلطريقة   التأثريُ   أن خيال اجلمهور ميكنُ (  Le Bon) يرى لوبون  

تُ  فيهاعرَ اليت  ابملسرحياتمثااًل   وضربَ   ،األفكارُ   ض  املشاهدين    ،  أن  وكيف 
يرَ   ،رون هبايتأثا  ي َ   ، حقيقيةً اثً اأحد  نَ و  حىت كأنم  املمث ِ   دونَ تَ ع  ويكادون  ل  على 

السي ابلدور  يقوم  شدا   ئالذي كان  لهة كُ من  جمرا   ،رههم  متثيلٍ مع كونه  ال    د 
 . (1) عيهمد على أمهية اخليال الشعب وأتثريه على وَ حقيقة، ما يؤك ِ 

نٍي  عَ حدٍث مُ   تضخيمُ ف    ،ل األفكارأتثري التضخيم يف تقبُّ   حولَ ا  أشار أيضً  
  وبشكلٍ كثريًة،    مراتٍ   لُ الناس مع كونه حيصُ   عاطفةَ   ما قد يستجيشُ   بطريقةٍ 
، بل وحىت اجلرائم اليت أو حدوث حادثٍ   أو موت شخصٍ   ،بغرق قاربٍ   دوري ٍ 

ولكن جرمية واحدة    ،اجلمهورلة  ي ِ ر على خمَُ ولكنها ال تؤث ِ   ،قد تكون كثريةً   ثُ حتدُ 
بكثري من جمموع اجلرائم   ها أقلا عتُ اها أو شنحىت ولو كانت آاثرُ   ، بعمق  رتؤث ِ قد  

د على  ، وهذا يؤك ِ (2)رةً مؤث ِ   د صورةً أو التكثيف يول ِ  ،التضخيم  الكثرية، فأسلوبُ 
يف الوعي    مَ تضخا   ولكن    ،اهل  ه  بِ ومل ينتَ   ،يف األحداث الكثرية  ل  مل يتشكا   أن الوعيَ 

مع   ،ثا يف الوعي ابحلدَ ر كثريً قد أثا   مة، فاألسلوبُ فة أو املضخا يف احلادثة املكثا 
  .ث مل يتغريا  كون احلدَ 

  

 

 .87انظر ص: ( 1)

 .89انظر ص:  (2)
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 الشرعيةجملة العلوم 
 )اجلزء الرابع( هـ1443 شوال اخلامس والستونالعدد 

 

 العاطفة الدينية:
أعظَ   الدينيةُ   العاطفةُ  يلزَ   ،للجماهري  دافعٍ   مُ هي  ابعتقادِ   مُ وال  تكون   أن 

إمياانً   ،دينٍ  قد تكون  سياسية(  عظيمٍ    بشيءٍ وإمنا  فكرة   دُ فيوجَ   ،)إله، بطل، 
 واه. أبي شيء سِ   الوعيُ  ويغيبُ  ،يف سبيله والتضحيةُ  ،له واخلضوعُ  ،به اإلميانُ 
 ابلطبع نوعٌ   والدينيةُ   ،اإىل التأثري ابلعاطفة عمومً   ( Le Bon)   لوبون  شرييُ 

هي  ف  ،(1) "ابدً أ  مهزومةً   العقل مل تكن    دي ضدا يف صراعها األبَ   العاطفةُ ":  منها
ي على وعي الفرد أو اجلمهور  غط ِ ا تُ فإنا   ؛ويف كل األحوال  ،ينذو حدا   سَّلحٌ 

إىل   ةاملاسا   حاجة اجلماهري  لُ جتاهُ   سه ال ميكنُ ولكن يف الوقت نف  ،  أخصا   بوجهٍ 
سي  تَ تك    إال بعدما   وعميقةً   رةً تكون مؤث ِ فلن    ،عةً قنِ مهما كانت مُ   دين، فاألفكارُ 

 .(2)أصًَّل  واعييف الَّلا  تخاليت ترسا  بقداسة املعتقدات
 
 

  

 

 .93ص: ( 1)

 .94انظر ص: ( 2)
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 الوعي عند املستشرق غوستاف لوبون من خالل كتاب سيكولوجية اجلماهري دراسة ثقافية
 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 

 املطلب الثاين: العوامل املؤثرة يف الوعي 
 وهي العواملُ   ،من أهم القضااي يف الوعي  قضيةً   ( Le Bon)   تناول لوبون 

والعقائد  رةُ املؤث ِ  اآلراء  سواءً رة  املؤث ِ وابلتايل    ،يف  وقسا بسواء  ابلوعي  ىل إمها  ، 
 ني: نوعَ 

  بعضَ  ىنا نا نتبَ جتعلُ   هي اليت  ؛ فهذه العواملُ د بذلك العميقة قصج ي  و  ، عوامل بعيدة 
األفكار اجلديدة    مِ عُ بَ لتَ   األرضيةَ   دُ مته ِ   فهي اليت   ، رَ اآلخَ    البعضَ ىنا وال نتبَ   ، ناعات القَ 
  ا  أثرً ولكنها ليست "إالا   ، البعضُ   بشكل مفاجئ كما يظنُّ   ها، واليت مل تظهر  بثاقِ ن وا 

 Le)   كما يقوله لوبون   ( 1) " ا سابقً   ا وبطيئً   طويًَّل   عمًَّل   ه عادةً وراءَ   بئُ يُ   ا سطحيً 
Bon ) َالرماد   كاجلمر حتتَ    أنا هي األصلُ إالا   ، السطح   ، فهي وإن كانت حتت . 

ت  العمل التمهيدي الطويل أاثرَ ت على بَ ؛ وهي اليت ما إذا تراكَ عوامل مباشرة
  لَ حتصُ أن    ، وميكنُ هاجُ ي ِ ها وهتُ شُ ي ِ مث جتُ   الفكرةَ   رُ لوِ بَ ، فهي اليت ت ُ الَ الفعا   االقتناعَ 
 .(2)وىلخبَّلف األُ  وفوري ٍ   مباشرٍ  بشكلٍ 

 ني؛ إىل هذين النوعَ   هذه العوامل(  Le Bon) لوبون    فمن خَّلل تقسيم
 ُ وكيف أن العوامل املباشرة والظاهرة    ،ا البعض مببعضهني  النوعَ   َّلقةُ عَ لنا    يتبنيا
على  يَ نِ بُ   وإن   أنا   ،العميقةالعوامل  ت  أطلقَ   إال  اليت  وفجا ت  هي   هتا كشرارةرَ ها 

هذه    سه فإنا ويف الوقت نف    ،ان الوقود الضخمخزا   رَ اليت لوالها ملا انفجَ   ،صغرية
 .الوقود الكامن ملا كان هلا أثرٌ  الشرارة لوال وجودُ 

  لٌ مفصا   كرٌ ن ذِ ني )العميقة، املباشرة(، واآلعن النوعَ   لٌ جممَ بيان  ما مضى  
 

 .99ص: ( 1)
 .99انظر ص: ( 2)
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 :الوعيَ  صُّ منه ما يُ  ذكرتُ  ،من العوامل لكل واحدٍ 
 العوامل البعيدة )العميقة(:: أوال  

العِ   رَ وذكَ   والرتبية  منها  واملؤسسات،  والزمن،  والتقاليد،   ، والتعليم رق، 
 صاهلا مبوضوع الوعي. ة ات ِ لشدا  ؛لوَ الثَّلث األُ  رُ ، وسأذكُ اا واحدً ا واحدً هلَ وتناوَ 

 :رقالع   .1
ر على آراء اجلمهور وى العوامل اليت تؤث ِ أق    أنه(  Le Bon) يرى لوبون  
سِ  وما  ميث ِ ووعيهم،  ال  جمرا   لُ واها  حلظيا مقرتََ   دَ إال  اجتماعية  مقابل  حات  يف  ة 

له    قَ وتطرا   ،اخاصً   ااهتمامً   ( Le Bon)   طاه لوبونأع    وهذا العاملُ   ،(1)رقالعِ 
 .كتابهمن   عدةٍ  طنَ ايف مو 

 التقاليد:   .2
ات والعواطف واحلاجيا   األفكارَ   لُ متث ِ   "التقاليدُ   : ( Le Bon)   يقول لوبون

، فهي (2)لها علينا" قَ بكل ثِ   طُ وتضغَ   ،رقالعِ   َّلصةَ ل خُ وهي متث ِ   ،ة ابملاضياخلاصا 
ماضيً  راسخةٌ   ،اوإن كانت  أنا  الناس  إال  دواخل  وعي    ،َّلهتمي ِ وخمُ   ، يف  والَّلا

 هم. عندَ 
وحىت لو    ،"ها املوروثةُ  للشعوب هم تقاليدُ نيبل يرى أن: "القادة احلقيقي ِ 

التغيريُ  التقاليد  حصل  يُ   فإنم  ؛يف  بسهولةٍ غري ِ "ال  منها  األشكالَ إالا   ون    
 من دون تقاليد.  أي حضارةٍ   وجودَ (  Le Bon) بل وينفي لوبون    (3)"اخلارجيةَ 

 

 .100ص: انظر ( 1)

 .101ص: ( 2)
 .102ص: ( 3)
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 الوعي عند املستشرق غوستاف لوبون من خالل كتاب سيكولوجية اجلماهري دراسة ثقافية
 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 

 الزمن: .3
 ،هادئةٍ   رٍ على ان  اآلراءَ   خُ أن الزمن هو الذي يطبُ   ( Le Bon) يرى لوبون  

وقت يف    اليت تبدو مستحيلةً   عليها، فالفكرةُ   فكار اليت ستنشأُ ألل  ئ األرضيةَ هي ِ ويُ 
 مُ راكِ "يُ :  ( Le Bon)   لوبونكما يقول    فالزمنُ   ،خرىأُ   وقتها يف  حتقيقُ   ميكنُ 

العديدة جدً  عصر ما،   أفكارُ   دُ ا للعقائد واألفكار، وعلى أساسها تولَ البقااي 
األفكارُ  تنبُ   فهذه  جندُ   تُ ال  وإمنا  املغامرة،  طريق  عن  أو  ها  جذورَ   ابلصدفة، 

 .(1)"طويلٍ  ا يف ماضٍ عميقً   بُ تضرِ 
ال   وبشكلٍ   ،رتاكمٍ ومُ   طويلٍ   خَّلل أتثريٍ ل األفكار من  بتقبُّ   كفيلٌ   فالزمنُ 

 ا.ضونه سابقً رفُ ما كانوا يَ  الو قبَ ويَ  عوايتطبا حىت  ،من الناس  واعٍ 
 الفهي  ،وعييف الَّلا  نُ )العميقة( أنا تكمُ  يف األسباب البعيدة ظُ واملَّلحَ 

نظرً   سُّ حيَُ  لتوَ هبا  أو  خلفائها  على  زُّ ا  الزمنتباعِ مُ   أوقاتعها  من  يف    ،دة  لكن 
   .رأن يشعُ  دونَ  اهااليت تبنا  هئهاته وآراجُّ م يف توَ سه تتحكا الوقت نف  

 : يف التأثري العوامل املباشرةا: اثني  
 وذكر منها:  ،ومباشرٍ  فوري ٍ  للممارسة بشكلٍ   القابلةُ  وهي العواملُ 

 الصور والكلمات والشعارات: .1
تتيسا   ،اجلماهري  يَ ع  وَ   رُ صو ِ تُ و بن  تَ   الصورُ  مل  الصورُ فإن    فالكلمات   ر 

املناسبة ترسُ فهي    ،والشعارات  لوبون الصورَ   مُ اليت  يقول  فهي كما   ،   (Le 
Bon ):  ِ(2)السحريةَ  القوةَ  كُ متتل.  

 

 .103ص: ( 1)

 .116انظر ص: ( 2)
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 الشرعيةجملة العلوم 
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ها  ها، ولكنا عُ سمَ ن يَ لة مَ ي ِ ثار يف خمَُ ر اليت تُ ابلصوَ  مرتبطةٌ   هلا قوةٌ   فالكلماتُ 
  د على هذا املعىن: ، مث يؤك ِ عن معانيها احلقيقية  اسه مستقلة متامً يف الوقت نف  

  أكَبَ أحياانً   كُ هي اليت متتلِ   دقيقٍ   معانيها بشكلٍ   دُ يحتد  بُ يصعُ   اليت  "الكلماتُ 
التأثري والفعل"  درةٍ قُ  مثااًل   بَ وضرَ   ،على   ، واحلرية  ،واملساواة  ، ابلدميقراطيةهلا 

ها  ولكنا   ،دات لشرحهاإىل جملا   حتتاجُ   غامضةٌ   اتٌ مفهي كل   ،وحنوها من العبارات
إىل   لكل املشاكل، مث أشارَ   كما لو أنا حتتوي على حل ٍ   ،ةهتا السحريا توحي بقوا 

ها،  بُ كعة وتر عية املتنو ِ او الَّلا   املطاحمةَ   عُ "فهي جتمَ   ر هلا على الوعي فقال:و  ر دَ أخطَ 
 . (1)وحتتوي على األمل بتحقيقها"

الكلمات    بعضَ   مَ ها أن تقاوِ ات العقَّلنية ال ميكنُ أن العقل واحملاجا   بنيُ مث يُ 
التعبرييا  تُ   ،ة...والصياغات  صورً فهي  النفوس  يف  جميدةً ثري  ولكن  وغامضةً   ا   ،

يُ   الغموضَ  يَ ظللُ الذي  الس ِ ها  قوهتا  يُ (2)ة"ريا زيد من  ر  شري إىل موضوع آخَ ، مث 
"مبا أن الصور    الناس يف كل عصر؛ وهو:د على أثر الكلمات على وعي  يؤك ِ 

 ، من عصر إىل عصر  ستقلة عن معانيها، فإنا ختتلفُ ل الكلمات مُ بَ املثارة من قِ 
  ة ذاهتا، وترتبطُ ل الصياغات التعبرييا عب، على الرغم من متاثُ عب إىل شَ ومن شَ 
فالكلمةُ بالكلمات    بعضُ مؤقًتا   الصور.  الز ِ   ليست    بعض  نَ   را إال  ه  سُ كبِ الذي 

 .(3)"افورً  الصورُ  جَ لكي خترُ 
  ر على وعيِ ث ِ ؤ ي  -صعبٌ   وهو فني -ل مع هذه الكلمات  ابلتعامُ   فالباعةُ 

 

 .116ص: ( 1)

 الصفحة السابقة.( 2)
 الصفحة السابقة.( 3)
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 الوعي عند املستشرق غوستاف لوبون من خالل كتاب سيكولوجية اجلماهري دراسة ثقافية
 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 

س اجملتمع يف نف    كُ س الكلمات متتلِ ألن نف    ؛هبِ حبسَ   كلي   ،قات اجملتمعِ بَ ف طَ خمتلِ 
 .(1)ابلنسبة للطبقات االجتماعية املختلفة  خمتلفةً  معاينَ 

لة  ي ِ ر املوجودة يف خمُ عن الصوَ   اليت تعبِ ُ   أو الكلماتِ   رَ أن الصوَ   اخلَّلصةُ 
بول أو  خط / القَ ضا أو السُّ هم واستجَّلب الر ِ عيِ على وَ   التأثريَ   اجلماهري تستطيعُ 

تغيري    من خَّلل تغيري الكلمات دونَ   الوعيُ   بَ سلَ ض، ومن املمكن أن يُ الرف  
   بَّل وعي منسها األشياء نف  

ُ
 . هذا األمرَ   لُ قبِ ستَ امل

  معىًن   نُ  أنه يتضما إالا   ، اسمٍ   دَ جمرا   ه مع كون   ، ى ما ابملسما   معىًن    يرتبطُ وأحياانً 
يف الشرع عن    يَ ولذا نُ   ؛ ه هبذا الشيء السلب وتوابعه ه بوعيِ عَ ستمِ مُ   ا قد يربطُ سلبيً 

من حديث أيب        فقد نى النبُّ   ؛ يات الرتباطها ابلوعي السلب بعض املسما 
  رمٍ كَ   فإن لفظةَ   ؛(2)"الَكر مَ   ال يَ ُقوَلنا أَحدُُكم  لِل ِعَنبِ " :  ا رمً عن تسمية العنب كَ   هريرةَ 

 ،العربم عند  ر  للكَ   وسيلةً   إذ كان اخلمرُ   ؛مروعلى اخلَ   ،على العنب  قُ كانت تطلَ 
  بكون اخلمر وسيلةً يهم  ع  يف وَ   ملا اختزنَ   ةً مراعاعن تسمية العنب بذلك    هيَ فنُ 

إلزالة كونه   ؛عن ذلك  هيَ فنُ   ،اقريبً   وا عنههم للخمر الذي نُ هيج نفوسُ فتَ   م؛ر  للكَ 
 .(3)يف عدم تذكريهم به ورغبةً   ،مر  للكَ  وسيلةً 

  

 

 الصفحة السابقة.انظر ( 1)
 (، واللفظ له.2247(، ومسلم )6183البخاري )أخرجه متفق عليه، ( 2)

(. لَّلستزادة عن املناهي اللفظية يُراجع كتاب معجم املناهي  15/4انظر شرح النووي على مسلم )  (3)
 . 1417،  3اللفظية الشيخ بكر أبو زيد؛ فقد أفاض كثريًا يف هذا السفر الكبري، دار العاصمة ط
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 األوهام:  .2
األوهامَ  أن  يستطِ   يرى  ينفَ   أحدٌ   ع  مل  الفَّلسفةُ عنها  كا أن  حىت  الذين    ، 

عطوا مل يستطيعوا أن يُ ة  ة واالجتماعيا والسياسيا   ،(1) ةهام الدينيا األو    لوا تدمريَ حاوَ 
األوهامَ   البديلَ  أن  يرى  فهو  األوهام،  هذه  عن  لدى   ةٌ حا لِ مُ   حاجةٌ   للشعوب 

 . (2)ب قولهحبسَ زعجهم ألنا تُ  ؛هون احلقيقةَ كرَ ك يَ ل ذ بل مقابلَ  ،الشعوب
 . (3) واجتماعيةً   فلسفيةً  مث أصبحت    ،ب قوله كانت دينيةً حبسَ  فاألوهامُ 

 ،يهتلق ِ مُ   بل وبعلمِ   ،ازيفً مُ ا  ي يبن وعيً ذهذا العامل ال  خطورةُ   ومن هنا يتبنيُ 
  حىت أضحتِ   ه العقلُ ويقبلُ   ،من احلقيقة  ا له أكثرَ نساقً ه مُ سَ نف    ومع ذلك جيدُ 

 . زولُ مث يَ   ،هلا ضُ يعرِ  ال عارضَ  نفسيةٍ  حباجةٍ  أشبهَ  للوهم احلاجةُ 
اليت ختص املعتقدات احملرفة سواء يف األداين احملرفة وهذا يقبل يف األوهام  

يف غري اإلسَّلم أو يف املعتقدات اليت ال تستند لدليل يف دين اإلسَّلم كما يف 
بعض خرافات الصوفية وغريهم ما جيعلها أوهاًما يتناقلها جيل بعد جيل حىت 

أحد فصلهم  وال يستطيع    هذا اجملتمع ومن خميلته  تركيبةتكون جزء ال يتجزأ من  
 .عنها

 اَّل يقبل تسميتها أوهامً فولكن فيما يص املعتقدات الدينية الصحيحة  
 .بل هي حقائق 

 

تفريق منه بني (  1) الدين، دون  أو معتقدات  الوصف ابألوهام على مظاهر  تعميم  لوبون يف  يبالغ 
 األداين.

 .122انظر ص: ( 2)
 .121انظر ص: ( 3)
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 التجربة:  .3
 أنه يرى إالا   ،ا يف هدم األوهامخصوصً   رةً فريى مع كونا مؤث ِ   وأما التجربةُ  
فيد  أنا تُ ، وكذلك يرى  ل حتدايً وهذا ميث ِ   ،واسعٍ   إىل تعميمٍ   ألنا حتتاجُ   ؛هاصعوبتَ 

تُ   ،ت فيهلَ اليت حصَ   فقط اجليلَ  كرار للتجارب.  التا   فيد هنا فقط ضرورةَ فهي 
  .(1)ابلثورة الفرنسية  مثلةً أ بَ وضرَ 

 العقل:  .4
العوامل املباشرة   ه عن العقل ابعتباره أحدَ كَّلمَ   ( Le Bon) لوبون    يتمُ 

السلب  :ر أييف اجلانب اآلخَ   ولكن    ،اجلمهوررة على  املؤث ِ  فهو    ،يف اجلانب 
 . ال إجيايبي  سلبي  عاملٌ 

ولذا فَّل   ؛ات العقلية، وإمنا العواطفاحملاجا   ها عبَ بىن وعيُ ال يُ   فاجلماهريُ 
  ن على ذلك صمودُ بهِ عي اجلمهور، ويُ للخطاب العقَّلين املنطقي يف بناء وَ   رَ أث َ 

 ر العقلُ فلم يؤث ِ   ،العقل  مقابلَ   ت  دَ صمَ   ولكنها  ،ضهاتناقُ   رافات الدينية رغمَ اخلُ 
  ، ا من العقل يف بناء الوعيجدً   سلبي   لديه موقفٌ   ( Le Bon)   فلوبونفيها.  

 . (2)العوامل األخرى أو التأثري عليه مقابلَ 
 وكذلك احلديثُ الكرمي  ن  آفالقر   ،ليس على إطَّلقه  األمرَ   أنا   رُ والذي يظهَ 

   النبويُّ 
ُ
بداًل    صحيحةٍ عِ ر  وزَ   ،خاطئةٍ   ع قناعاتٍ ز  لن َ   العقليةات  حاجا ملوءان ابمل

 

 .123 :صانظر ( 1)

 (. 126-123انظر ص: )( 2)
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أكث َ و   عنها، يرِ   رَ ما  القرآن    دُ ما   ، (2) (ۆ ڳ)  ،(1) (ھ ے)يف 
 .يي جاهري  وإمنا خطابٌ  ،وايً بَ  خنَ ليس خطاابً  نُ آوالقر  ،(3) (ڃ چ چ)

يظهَ  اتا   رُ فالذي  إذا  العقَّلين  اخلطاب  ابإلح  أن  أثا صف  والوضوح  ر  كام 
 ، وال يعن اإلبقاءَ ولكنه مكنٌ   ميسورٌ   ال يعن أن هذا سهلٌ و ،  األوهامَ د  وبدا 

 لة للربط املنطقي.ه ِ بة واملسَ ر املقر ِ جه ابلعاطفة والصوَ ز  مَ  عليه دونَ 
 

*** 
 
 

  

 

(، 4(، الرعد )100(، يونس )171،  170،  164يف مواطن كثرية على سبيل املثال: البقرة )(  1)
 وغريها كثري.

 (، وغريها كثري.100(، املائدة )190،  7على سبيل املثال آل عمران )( 2)

 (.128، 54طه: )( 3)
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 وسائل التأثري على الوعياملطلب الثالث: 
على  رة  كات املؤث ِ عوامل والدوافع واحملرِ  عن ال(  Le Bon) م لوبون  بعدما تكلا 

مث عن    ،(1) م عن قادة اجلماهريق إىل أساليب تفعيلها، فتكلا الناس ووعيهم تطرا 
يستعملونا اليت  العمل  ذاتُ   ،وسائل  البحث  تعلُّ   وهي  مبوضوع  شديد  ق 

 .العدوى ،التكرار ،التأكيدر: فذكَ  ،)الوعي(
لوبون الثَّلثيا   ( Le Bon)   يرى  هذه  تُ أن  األفكار خدَ ستَ ة  إلدخال  م 

الوعي    ،والعقائد قِ   بطيءٍ   بشكلٍ وتشكيل  املؤث ِ بَ من  أبعلمً   ،رينل  هذا ا  ن 
 . الٌ وفعا  ولكنه دائمٌ  ،بطيءٌ  األسلوبَ 

رهانية  ة عقَّلنية أو بُ من كل حماجا   والعاريَ   دَ اجملرا   "إن التأكيدَ   :التأكيديقول عن  
اجلماهرييشك ِ  روح  يف  ما  فكرة  إلدخال  املوثوقة  الوسيلة  مفارَ   ،"ل  يف  قة بل 

واقعٌ   ،منطقية التأكيدُ   ،(2)"ملموسٌ   ولكنها  وخاليً قاطعً   كلما كان  من كل   اا 
على املستوى الدين    م هذا األسلوبَ عم ِ ". ويُ أكَبَ   ه هبيبةٍ سَ نف    ضَ كلما فرَ   برهانٍ 

 والسياسي واإلعَّلمي.
س  وبنف    ،كرار املستمرابلتا   التأكيد مامل يلحق    فينفي فائدةَ   ،كرارالتَ مث ينتقل إىل  

والصياغات يستشهِ   ،الكلمات  انبليون  دُ مث  "ال   :(Napoléon)   بكَّلم 
التا   جادي   واحدٌ   إال شكلٌ   يوجدُ  البَّلغة هو  فالشيءُ كرارُ من أشكال    دُ املؤكا   . 
ل كحقيقة قبَ إىل درجة أنه يُ   ،كرار إىل الرسوخ يف النفوسل عن طريق التا يتوصا 

  .(3)"رهانيةبُ 
يُ  الَّلا مث  إىل  الفكرة  دخول  مرحلة  إىل  األمرُ   وعي:شري  به  إىل   "ينتهي 

 

 (. 131-127انظر ص: )( 1)

 .133ص:  (2)

 .133ص: ( 3)
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". مث كل أعمالنا  ع دوافعُ صنَ حيث تُ   ،وعيَّلا االنغراس يف تلك الزوااي العميقة لِ 
الصدد  أمثلةً عدة    رَ ذكَ  املثال  منها  ،يف هذا  التسويقية    ؛ على سبيل  احلمَّلت 

)س(، أو أن    مرة أن أفضل أنواع الشكوالتة هي نوع  مئةكأن يعلن    ،ملنتج ما
مزعم عن فضائل الطحني )ع( وأنه شفى أكب الشخصيات من    ألفنسمع  

 .(1)أعىت األمراض، وغريها من األمثلة
  ، ارادً ا مُ بن وعيً كرار ألي فكرة يَ والتا   أن التأكيدَ (  Le Bon) فريى لوبون  
سيان  إىل نِ   األمرُ   لَ ل إىل إميان راسخ حىت يصِ بل يتحوا   ،الواقع  ولو كان خَّلفَ 

 ن. اماملنظا  كرارُ والتا  عليها التأكيدُ  سَ املقولة اليت مورِ ف هذه ن مؤل ِ مَ 
  دوى العَ   أني تبدكرار الَّلزمَ فبعد التأكيد والتا  ،دوىالعج   يت بعد ذلك وسيلةُ مث أت  

 دةَ املوحا   ر األشكالَ فس ِ وهذا يُ  ،(2)اجملتمع بنقل هذه األفكار والعقائد دبني أفرا
دوى  وذلك بسبب العَ   ،ها األحكام جتاهَ نِ  بَ وبت َ   ،اعيها مبا حوهلَ للمجتمعات يف وَ 

 هم.بينَ  اليت انتقلت  
صهيل    :ها البعض مثل على ذلك تقليد بعض احليواانت بعضَ مثااًل   رَ وذكَ 

اإل  كلا   لُ أحد اخليل جيعَ  د سطبل تصهل بوقت واحد. فهو يؤك ِ األحصنة يف 
 .(3)دوىر من آاثر العَ د أثَ د ما هو إال جمرا ي على أن التقل

 .(4)يف موضات األزايء  ا التقليدُ ومن األمثلة اليت أشار إليها أيضً 
لقيادة   ( Le Bon)   لوبون  شريُ يُ و  واملوديَّلت  النماذج  أسلوب  ألمهية 

  من الناس تطبعُ   د فئةٌ يوجَ زمن  ات العقَّلنية، ففي كل  حاجا وليس للمُ   ،اجلمهور

 

 (.133أنظر ص ) (1)

 . 134-133انظر ص: ( 2)
 .134انظر ص: ( 3)
 .134انظر ص: ( 4)
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عية، لكنه او الَّلا   تقلدها اجلماهريُ   من مثا و   ،عهامن شخصيات اجملتمع بطابَ   فئةً 
 ، ا عن األفكار الشائعةا كثريً فيد إذا كان منحرفً ع ال يُ د على أن هذا الطابَ يؤك ِ 

 دوى والتقليد. العَ  وإال فلن تتم عمليةُ 
أن قيادة    فكما هو معلومٌ :  العدوى العكسية  إىل(  Le Bon) لوبون    لمث انتقَ 

نيا، أشار ل إىل الطبقات الدُّ مث تنزِ   ،ليا الطبقات العُ ا ما تكون من  األفكار غالبً 
إىل الطبقات    ة تنتقلُ ر يف الطبقات الشعبيا بعد ذلك إىل العدوى بعدما تنتشِ 

 .(1)قوله ا على حد ِ جدً  وهذا غريبٌ  ،لياالعُ 
ر على مترير األفكار، وأن منها  وأنا تؤث ِ   ، بة ي  عن اهلَ (  Le Bon) م لوبون  تكلا 

باس كلباس  من الل ِ  بة ما ينشأُ سَ  على املكتَ مثااًل  رَ وذكَ  ( 2) ومنها الذايت،  ، ب سَ املكتَ 
القُ   ، العسكر  ربطَ ،  ( 3) وحنوهم   ، ضاة أو  وبنيَ   بنيَ   مث  عن    اهليبة  الناشئ  التقليد 

  ، دوى د عن طريق العَ يقل ِ   اهليبةَ   كُ الذي ميتلِ   أو الشيءُ   "الشخصُ   فيقول:   ، دوى العَ 
الفكر   بعضَ   أبكمله على جيل    ضُ ويفرِ  ، والواقع أن  أشكال اإلحساس وترجة 

فاألشخاص الذين يف هذا اجملتمع يكون    ، ( 4) "   ال واع   األعمُّ   بُ التقليد هو األغلَ 
وعي من  وإمنا دخلت إىل الَّلا   ، عي منهم هبا تفكري من غري وَ   وطريقةُ   حساسٌ إ هلم  

ومن هنا    ، بسبب اهليبة   أ التقليد الذي نش لت يف  واليت متثا   ، دوى املذكورة خَّلل العَ 
 عي لدى اإلنسان. وَ ل الَّلا صور تعقيد تشكُّ   ى د ح  إ   تبنيُ ت 

  

 

 .136انظر ص: ( 1)
 .137انظر ص: ( 2)
 .137انظر ص:  ( 3)
 .143-142ص: ( 4)
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 املبحث الثاين: غياب الوعي
 (1) املطلب األول: أسباب غياب الوعي

 السبب األول: التكتل )التجمع(:
تغييب وعي الفرد، ع( على  ل )التجمُّ عن أثر التكتُّ (  Le Bon) ث لوبون  حتدا 

ا عن  جدً  خمتلفةً   جديدةً  خصائصَ   كَ البشر أن ميتلِ   ل ما منَ ميكن لتكتُّ "  :فقال
صبح  وتُ   ،للفرد   الواعية    الشخصية    سُ شكله. فعندئذ تنطمِ خصائص كل فرد يُ 

س االجتاه. يف نف    هةً لة للجمهور موجا رة املشك ِ دات املصغا حَ الوَ   وأفكارُ   عواطفُ 
تتشكا  يُ   ،(2)"جاعيةٌ   روحٌ ل  وعندئذ  تُ   بنيُ مث  الكينونة  هذه  خاضعةً أن    صبح 

(  Le Bon) كما يرى لوبون    ، فهذا القانونُ حدة العقلية للجماهري(ل )قانون الوَ 
ر  يذوب يف وعي اجملموعة اجلديدة اليت انصهَ   الفردَ   لُ وجيعَ   الفرديا   ب الوعيَ غي ِ يُ 

 فيها. 
وتوجيه   ،الشخصية الواعية لألفراد  ذوابنَ "إن    ذلك:  حولَ   احلديثَ   لُ كمِ ويُ 

وىل للجمهور الذي هو  األُ   صيصةَ ل اخلَ شك ِ يُ   واحدٍ   املشاعر واألفكار يف اجتاهٍ 
طَ  التشكُّ و  يف  يَ   ،(3)ل"ر  وذَ فهو  الفرد  من  الغياب  هذا  أن  إىل  يف  وَ صري  ابنه 

يف هذا   خطورةً   أكثرَ   شري إىل موضوعٍ ص اجلماهري، مث يُ ئخصا  اجملموعة هو أبرزُ 
 

( فصواًل خمصصًة عن غياب الوعي، وإمنا كانت إشارات حوَل غياب  Le Bonمل يُفرد  لوبون )(  1)
الوعي يف طياات حديثه عموًما، ويف مواطن كَّلمه حوَل الوعي؛ ولذا لن يكوَن الكَّلُم حوَله مثَل 

بعَضه ذُِكر يف ضمن فكر  أن  املاضي، وخصوًصا  استحسنُت عدَم الفصل  ة سبق ذكُرها؛ ولذا 
 َتكرارها هنا. 

 .53ص: ( 2)
 .54ص: ( 3)
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 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 

هبذا    وهو أنه ليس من الَّلزم أن يكون هذا االخنراطُ أاَل   ،االنصهار يف اجملتمع
-ال ميداي يف عصرانيأتثري السوش   ف حالَ وكأنه يصِ -فيقول    ،ضورايً ع حُ التجمُّ 

للعديد من األفراد يف نقطة واحدة.    ال يتطلبُ "  : املتزامن  ابلضرورة احلضور 
 سبوا صفةَ لني عن بعضهم البعض أن يكتَ فراد املنفصِ ذلك أنه ميكن آلالف األ

أو حتت    ،وذلك حتت أتثري االنفعاالت العنيفة  ؛سي يف حلظة ما اجلمهور النف  
 (1) ".ث قومي عظيم مثًَّل أتثري حدَ 

 طريقة التعليم:السبب الثاين: 
رة العوامل املؤث ِ   ابعتباره أحدَ   (2)عن نقد طريقة التعليم  أطال احلديثَ بعدما   

اجلماهري  العقلية  ذما ،  يةعلى  دونَ ترك ِ لكونا    هاواليت  النظرية  الطريقة  على    ز 
أشار مث يف ختام هذا    ، منيعلى بناء وعي هؤالء املتعل ِ   ما كان له أثرٌ   ؛العملية

ل وعيها   أن نظام التعليم هو الذي شكا فقد بنيا   ؛الوعي  موضوعَ   صُّ ما يُ إىل  
ابتعد    فقال:  ،وعقليتها عن  "هل  والصفحات  االستشهادات  هذه  يف كل  ان 

ابلتأكيد.  نف   ال  اجلماهري؟  تُ فهَ نَ ولكي  سية  اليت  والعقائد  األفكار  اليومَ زرَ م    ع 
نفهَ   ؛اغدً   وتتفتحُ  أن  علينا  ينبغي  متت    مَ فإنه  األرض   عمليةُ   كيف  حتضري 

   مصريَ قليًَّل   فَ لنا أن نستشرِ تيح  م لشبيبة بلد ما يُ قدا الذي يُ   فالتعليمُ   ،ومتهيدها
التوقعات واملخاوف السوداء.   ر كلا ب ِ ه. وتربية اجليل احلايل تُ هذا البلد ومستقبلَ 

فهما مسؤوالن عن ذلك    ،دأو تفسُ   ،اجلماهري  ن روحُ فمع التعليم والرتبية تتحسا 
ل كيف أن النظام احلايل قد شكا   ا. وابلتايل فقد كان من الضروري تبيانُ جزئيً 

 

 .54ص: ( 1)
 . 114، إىل ص: 107من ص: ( 2)
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عانيها يف  املثالب الفكرية يف اجملتمع اليت يُ   زو كلا ع  فهو ي َ   ،(1)ها"ها وعقليتَ وعيَ 
إىل غياب وعي الفرد بسبب    -يف وقتنا  ةً وبطبيعة احلال قد تكون مستمر -وقته  

 ه الفردي. وعيِ   ب له غيابَ ما سبا  ؛ره بنظام التعليمأتثُّ 
من عوامل تشكيل عقلية اجلماهري=   كره لألوهام ابعتبارها عامًَّل يف أثناء ذِ 

الوهمَ عيِ وَ  "إن  قال:  يُ   ها،  اليومَ االجتماعي  املاضي    سيطر  أنقاض  على كل 
أى م  ا ظَ يف حياهتا أبدً   مل تكن    ، فاجلماهريُ مة، واملستقبل له بدون شك ٍ املرتاكِ 

احلقيقةُ  وأما  تُ   للحقيقة.  حيُ فإنا   ؛ زعجهماليت  أنظارَ و ِ م  ابجتاهٍ لون    ، رَ آخَ   هم 
ا هم يصبح سيدً ف إيهامَ ن يعرِ فمَ   ،هبم اخلطأُ اخلطأ، إذا ما جذَ   لون أتليهَ فض ِ ويُ 

هنا    بنيُ فهو يُ   ،(2)هلم"  صبح ضحيةً عينهم يُ أاألوهام عن    شعَ اول قَ ن حيُ هلم، ومَ 
ويف    ،أسباب غياب الوعي لدى اجلماهري من خَّلل سيطرة األوهام عليهم  أحدَ 

نف   الناسَ الوقت  أن  يُ   مبحضِ   سه كيف  الغيابَ طب ِ إرادهتم  هذا    ، للوعي  عون 
 زيله.سون ابلوهم بعدم االلتفات ملا يُ رتكِ ويَ 

 التكرار: السبب الثالث: 
  ؛وعيبعض املفاهيم يف الَّلا   غرسَ   بَ سبا   كرارَ أن التا   ( Le Bon)   يرى لوبون

 : ( Le Bon)   ، ويف هذا الصدد يقول  لوبونهم األسباب لهأ ه من  ما جيعلُ 
يف تلك الزوااي   االنغراسإىل    نتهي به األمرُ كرارًا يَ كرر الشيء مرارًا وتَ "عندما نُ 
فرتة من الزمن    كل أعمالنا، فبعد أن مترا   دوافعُ   عُ صنَ حيث تُ   ،وعيلاَل العميقة  

 

 .114ص: ( 1)

 .122ص: ( 2)
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 الوعي عند املستشرق غوستاف لوبون من خالل كتاب سيكولوجية اجلماهري دراسة ثقافية
 د. فهد بن حممد بن عبد هللا اخلويطر 

 مؤل ِ   و ن هنسى مَ نَ 
ُ
مث   ،(1)إىل حد اإلميان به"  األمرُ   يوينته   ،ررا كَ ف القول امل

تُ   دَ استشهَ  اليت  اإلعَّلانت  شركاتُ بطريق  هذا   ،التسويق  علنها  على  والقائمة 
  ن قال املقولةَ ي مبَ ق ِ املتلَ كرار على غياب وعي  أثر التا   هنا هو بيانُ   مُّ هُ املبدأ، وما ي َ 

هذا    كلُّ   ،متهاوحماكَ   عيه عن حتليل املقولة ابتداءً ، وغياب وَ عَ ن هبا واقتنَ اليت آمَ 
 وعي من فكره.يف منطقة الَّلا  لَ حصَ 

 اهليبة: السبب الرابع: 
تكلا  اهلَ   مَ بعدما  أحدَ   يبةعن  يستخدمُ   ابعتبارها  اليت  حمرِ  الوسائل  كو  ها 

ميتلِ   القليلُ   العددُ "قال:    اجلماهري الذين  األشخاص  سحرً من  مياسون  ا كونا 
حقيقةً مغناطيسيً  حيُ   ا  الذين  أولئك  مبَ على  هبم  أندادُ يطون  فيهم  فهم  ن  هم، 

ها على الرغم من أنا  ضَ رو ِ مُ   شةُ املتوح ِ   ةُ طيع الدابا كما تُ   ،عمياءَ   طيعونم طاعةً يُ 
يف غياب    سببٌ   -رَ كما ذكَ -  فهده اهليبةُ   .(2)"ه بكل سهولةتستطيع أن تفرتسَ 

وة ط  حتت سَ   -كما يقول-ه  دخلُ تُ   بل فوق ذلك  ،واستقَّلل رأيه  ،وعي اإلنسان
عيه اخلاص. مث أطال يف شرح  ووَ   ،ه عن استقَّللية الذاتيةبُ حر مغناطيسي حيجُ سِ 

ن يراه  مَ   رُ سِ وكيف أنه كان أي  ،(Napoléon)  وهو انبليون   ،مثال على هذا 
  لُ ما حيصُ   تفسريَ   ونواهم، وكيف أنم ال يستطيعىت القادة وأق  كان من أع  حىت لو  
 . (3) تهد مقابلَ هلم مبجرا 

 
 

 

 .133ص: ( 1)

 .138ص: ( 2)

 . 142-138ص:  انظر (3)
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 املطلب الثاين: صور غياب الوعي 
 اجلماهري االنتخابية:

االنتخابية  ( Le Bon)   لوبونم  تكلا   دىإح  ابعتبارها    (1) عن اجلماهري 
ُ   رالصوَ    تغييبُ   وكيف ميكنُ   ،فيها دراسة أسلوب التأثري على اجلمهور  اليت يتبنيا

 .ة نواحٍ يف عدا ه وعي
والتأكيدات    ،القاطعة  لون اآلراءَ يتبادَ "  اليت:شات االنتخابية  املناوَ   من ذلك

اللا وأحياانً   ،والشتائم  ،اجلازمة يتبادَ طَ   وال  العنيفة،  أبدً مات   لون 
ُ
امل ات  حاجا ا 

يُ   ميكنُ   ءشي  فكلُّ   ،(2)"العقَّلنية خَّلله    الناخبِ   عيُ وَ   بىنأن  إال من 
 .، ومن هنا يغيبُ ه لتغيري الوعيتوجيهُ  فهي ما ال ميكنُ ، العقَّلنيات

م عن رأي الناخب يتكلا   انتخابيةٍ   يف حوادثَ   كثريةٍ   ألمثلةٍ ه  ضابعد استعر و 
هذه الشروط    ضمنَ   كيف ميكنُ   :"حنن نتساءل  عيه فيقول:على مستوى وَ   بن ِ امل

ا  م كثريً ها مثل هذا السؤال يعن أننا نتوَ   ولكن طرحُ   ؟الناخب  ل رأيُ أن يتشكا 
أن للجماهري    ما. فالواقعُ   أو جهورٌ   ،ما  ع هبا جاعةٌ درجة احلرية اليت تتمتا   حولَ 

أو حماكمة عقلية.    ،هد ذهنا عن جُ أبدً   عليها، وليست انجتةً   مفروضةً   آراءً 
اللجان االنتخابية    يِ يدَ   بنيَ   فة إىل أصوات الناخبني تظلُّ وهذه اآلراء ابإلضا

َ   ،(3)ار اخلمور"جتا   كون الذين هم يف الغالب فئةُ ها احملرِ  اليت يقودُ   هنا قدرَ   فبنيا
 االنتخابية. التغييب لوعي اجلماهري من خَّلل هذه اللجان

 

 .173انظر ص: ( 1)
 .173ص: ( 2)

 .178ص: ( 3)
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الدينية   اجلماهري هبا ابلعقائد  ث تشبُّ   وقوةَ   اآلراء اجلماهريية  قوةَ ه  شب ِ يُ بل  
 .سطىحية يف القرون الوُ ي ابلعقائد املسرب مثااًل ضو   ،هَ أن تواجَ   اليت ال ميكنُ 

من    نُ عاٍل من تغييب الوعي الذي ال ميك ِ   لوال قدرٌ   لَ ليحصُ   كل ذلك مل يكن  
 .(1)واالختبار لآلراء ،والتمحيص ،الفحص

 :اجملالس النيابية
عن وسائل اإلقناع لدى    ( Le Bon)   ث لوبون النيابية يتحدا يف فصل اجملالس  

مع اجلماهري    كُ ذلك احملر ِ  هبا بذكاءٍ   فُ ق للطريقة اليت يتصرا وتطرا   ، كي اجلماهري حمرِ  
، وكيف  ( 2) " ال واعية سية اجلماهري على األقل بطريقة  أعماق نف    مَ "أن يفهَ   فعليه: 

الس ِ  التأثري  استخدام  عليه  اإلحيائية   ، والشعارات   ، للكلمات حري  أن    ، والصور 
  فالغرضُ   ، ( 3) لة زَ رة وخمت َ سَ بتَ مُ   عقلية مات  نها مبحاكَ زي ِ وأن يُ   ، رة والصور االنطباعية املؤث ِ 

،  وعي ها لَّلا ما هو يف حقيقته استخدامُ بينَ   ، فاء اللباس العقلي وإمنا إض    ، ا ليس عقليً 
  واحلقيقةُ   ، العقلي   وسائل تغييب الوعي من خَّلل إلباسه اللباسَ   بني أحدَ وهذا يُ 

 ذلك.   خَّلفُ 
ف َ مثااًل   ضربَ و  عن  وعيَ ق    النيابية  اجملالس  حِ د  يف  الفرنسية  ها  الثورة  اتريخ  قبة 

للمجالس النيابية    لنا إىل أي مدى ميكنُ   بنيُ فيقول: "إن اتريخ الثورة الفرنسية يُ 
  ا هذا الغيابُ وطبعً   ،(4) ضة ملصاحلها"حات املعارِ املقرتََ   وتتبىنا   ،هاوعيج   دج تفق  أن  

 

 .179انظر ص: ( 1)

 .187ص: ( 2)

 .187انظر ص: ( 3)
، فقد أكمل احلديث حول غياب وعي اجلمعية التأسيسية للبملان  192. وانظر ص: 191ص: ( 4)

 الفرنسي آنذاك من خَّلل اختاذ الكثري من القرارات املضرة هلم.
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 َ  .(1) جان اجلماهري وحنوهايَ وهَ  ،العاطفة فتطرُّ واليت منها   ،هأسبابَ  بنيا
يستدرِ  مسةً   كُ لكنه  ليست  هذه  أبن  ناية كَّلمه  للمجالس   دائمةً   يف 

 . (2)كثرية  تهم يف حاالتواحملافظة على فردانيا   ،ابلعودة  رُ ها أقدَ وإمنا أفرادُ   ،النيابية
 :غياب الوعي يف العقائد

ني: عميقة وهي تَ زَ ني متمايِ تَ أن العقائد على طبقَ (  Le Bon) يرى لوبون  
متث ِ  العقائدَ اليت  مثااًل   بَ وضرَ   بى،الكُ   ل  العقَّلنية هلا  واألفكار  ابألداين،   

عابِ   والدميقراطية، سطحيا والثانية  اليت يشهَ ؛  ةرة  العامة  املفاهيم  ها  د ظهورَ مثل 
ها  هَ واليت شب ا   ،عصر، مثل النظرايت اليت تنشأ يف الفنون واآلداب  ا كلُّ وموهتَ 

 .(3)ابملوضة العابرة
  النابضُ   وهي العرقُ   ، وتبقى لقرون  ،هاتغيريُ   بُ يصعُ   عميقةٌ   حمدودةٌ   األوىل:

   ومتوت أحياانً تتغريا   ،التغريُّ   سريعةُ   والثانية عابرةٌ   ،ملتحمةً   الشعوبَ   يبقالذي يُ 
 . (4) س عصرهايف نف  

يهُ  متارِ   بشأن   مُّ ما  العميقة  العقائد  أن  مغناطيسيً تنوميً   سُ الوعي؛  على ا  ا 
بل حىت األفكار   -( Le Bon)   حبسب قول لوبون-  ن هبااجملتمعات اليت تؤمِ 

انبث َ   تة الثانوية إمنا تكونُ املؤقا  مق وعي  ت عن العقيدة األم الضاربة يف عُ قَ قد 
 الناس.

 اإلفَّلتَ   بل حىت التقاليد واآلراء املنبثقة من هذه العقائد ال يستطيع أحدٌ 
 

 .191انظر ص: ( 1)

 .193انظر ص: ( 2)
 .145انظر ص: ( 3)
 . 146-145انظر ص: ( 4)
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 .(1)واعٍ ال  بشكلٍ  لُ منها، وكل هذا حيصُ 
مورِ مثااًل   بَ وضرَ  اليت  الكاثوليكية  بصمود  العقائد  صمود  قوة  على   سَ  
ت  يَ قِ اجلمهور يف ذلك، ولكنها بَ   ؤِ رات مع تواطُ أنواع احلروب والثو    عليها كلُّ 

 .(2)يد احلياةعلى قَ 
أفكارها وأحكامها    فمنها تستطيع بناءَ   ،للشعوب  ضرورةً   دُّ عَ إذن العقائد ت ُ 

والفكري  ،الفكرية العلمي  خمياهلا  هذا كامنٌ   ، وكذلك  الَّلا   وكل  بل  يف  وعي، 
 :  ( Le Bon)  اء يقول لوبون للوجود والبق العقائد ضروريةٌ 

الشعوبُ حسا أ"لقد   العامةدائمً   ت  اإلميانية  العقائد  تشكيل  بفائدة   ،ا 
بة احنطاطها، والعبادة املتعص ِ   ها يعن بدايةَ عن طريق الغريزة أن تَّلشيَ   مت  وفهِ 

. ولكن  ا للعاملَ من الرومان أسيادً   اليت جعلت    اإلميانيةَ   لروما كانت هي العقيدةَ 
روا الذين دما   البابرةُ   عِ ماتت هذه العقيدة حىت انارت روما، ومل يستطِ   ما إن  

ضى  و  واخلروج من حالة الفَ   ،كلوا إىل بعض التماسُ صا أن يتوَ   الرومانيةَ   احلضارةَ 
 .(3)كة" بوا بعض العقائد املشرَتَ سَ  بعد أن اكتَ إالا 

طبقات اجملتمع   كافةَ لطة ما جيعل  من املكانة والسُّ   ابل يرى أن العقائد هل
ص منها، وليس  ال يستطيعون التملُّ   واستقَّلليةً   بل "أكثر الناس ذكاءً   ،تشاهبنيمُ 

ه على النفوس بشكل  سَ نف    سُ غيان حقيقي أكب من ذلك الذي ميارِ هناك من طُ 
 . (4)ه"اربَ نا أن حنُ الذي ال ميكنُ  ألنه الوحيدُ  ؛ال واعٍ 

 

 .148انظر ص:  (1)
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 : غياب الوعي يف األفكار
لوبون  بدايةً  عقيدة   األفكارأن    ( Le Bon)   يرى  أبي  ترتبط  ال  اليت 

عاطفةِ   ،ةعاما  تتمتا عِ   وال أبي  ال  حيو ِ   .(1)ع ابالستقراررق  الشرط  هبذا    لُ وهو 
 د فكرة عابرة.وليس جمرا  ،عند اإلنسان وعيَ شبه الَّلا األفكار إىل ما يُ 

يف موضوع سابق    ( Le Bon)   ا ما أشار إليه لوبونوضوحً   زيد األمرَ يَ 
ى للجماهري  فمهما كانت األفكار "اليت توحَ   ،تبسيط الفكرة  وهو أمهيةُ   ،هلذا

  هيئةً   إال بشرط أن تتخذَ   هيمنةً مُ   ا ال ميكنها أن تصبحَ ض عليها، فإنا ر أو حتُ 
(  Le Bon) ، وحبسب لوبون  (2)ر"على هيئة صوَ   وأن تتجسدَ   ،اجدً   بسيطةً 

الناس جهورهم وأفرداهم دونَ جتعلُ   البسيطةُ   هذه األفكارُ  ىن  أد    ها تتواىل على 
بتناقُ  منهم  ولكنا شعور  بعض،  مع  بعضها  األفكار  هذه  بعض  هم  أفكارَ   ض 

  ،ها ظاهرايً عارضُ تُ   حىت لو كانت هناك أفكارٌ   ،وعي هي الباقيةُ يف الَّلا   نةَ املختزَ 
  مثااًل   بَ وضرَ   ،اابقيً زال  ما  ن الداخلي  ولكن املعدِ   ،ظاهريةٌ   فما هي إال قشرةٌ 

اهلنود يتزِ -  على  ما  دينيةمع  أفكار  من  تعلا   -نون  اجلامعات  بعدما  يف  موا 
تؤث ِ  مل  أفكارهم األوروبية  على  األوروبية  األفكار  من  اخلارجية  الطبقة  هذه  ر 
 مني عليهم بطبيعة احلال. ا زالت هتُ مو  ،تنَ يمَ واليت هَ  ،العميقة الدينية 

األخرية وعد  ،  (3)إىل عابرة وأساسية  األفكارَ   (  BonLe)   م لوبونقسا   لقد
ى األفكار العارضة  واعتقاد الفرد أو اجلمهور مهما تلقا  ،وعيهي الباقية يف الَّلا 
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 ذا فإنا هك مبخزونه الفكري القدمي، و   عاجل املواقفَ إال ويُ   ثُ فإنه ما يلبَ   ؛اجلديدة
 . اجدً   ه صعبٌ فتغيريُ  تقرا سه إذا الكنا  ،ا طويًَّل وقتً  التغيري هلذا املخزون حيتاجُ 

الت  ض "لتحوُّ حىت بعد أن تتعرا  -( Le Bon)   حبسب لوبون-  فالفكرةُ 
ر إال بعد أن  وال تؤث ِ   ،ها فعلَ   لُ ا ال تفعَ فإنا   ؛ل أيدي اجلماهريتناوَ ها يف مُ جتعلُ 
ايت  ل جمرَ بَ من قِ   بلورةً مُ   تينةً أو مَ   ،كةً متماسِ   صبح عاطفةً وتُ   ،وعيإىل الَّلا   لَ تدخُ 

لوبون(1)خمتلفة" يشرتطه  الذي  الشرط  وهذا    ،   (Le Bon )    أهم من  هو 
تُ  اليت  الَّلا   أمهيةَ   بنيُ القضااي  تكفُ   ،وعيمنطقة  األفكار  التأثريَ   لُ واليت   ،على 

صاحبَ وتُ  مَ عطي  خالفَ   ناعةً ها  إذا  غريها  خَّلفُ   ، هات  من  ظهر  ذلك،    وإن 
واملخت َ   الداخليةُ   فالطبقاتُ  املعتقدات  املتحك ِ زَ من  هي  الَّلوعي  يف  فيمنة    ا مة 

 داها.عَ 
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 املبحث الثالث: مرحلة الالوعي
 متهيد 

الفرد )، و(الوعي والَّلوعي)  يَت  نائيا ثُ يف كتابه    ( Le Bon)   تناول لوبون 
َّلزمه أن الفرد يُ   يف كَّلمه؛  نيتَ نائي ا ني الثُّ استقراء هلاتَ   والذي يظهر بعدَ ،  (واجلمهور

وأن  الوعيُ  يَّلزمُ ،  الَّلا اجلمهور  األصلُ   ،وعيُ ه  هو  لوبون   هذا   Le)   عند 
Bon ) . 

ل الوعي، مث عن غيابه، بعد الكَّلم عن تشكُّ ا على موضوع الوعي، ف وتركيزً 
ا  فردً   إليها اإلنسانُ   آلَ   وعي( ابعتبارها حالةً راد مبحث عن حالة )الَّلا انسب إف  

ما    متضادةً   نائيات ابعتبارها حاالتٍ الكَّلم عن هذه الثُّ   بدلَ   ؛اكان أو جهورً 
ابلضرورة    ( Le Bon)   له إىل مقارنة قد ال يكون لوبونو ِ وحيُ   الكَّلمَ   رُ كثِ سيُ 

 ها.دَ ها، وقصَ أرادَ 
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 الالوعي ل مرحلة املطلب األول: تشك  
لوبون    بدايةً  ما    ( Le Bon) يرى  الفرد  ما ينخرِ إن  أن  جبمهور    إالا   ،ط 

  :لفيقو   ،وىل للجمهوراألُ   هو السمةُ   هذا الذوابنُ ، بل  ه فيهشخصيتُ   وتذوبُ 
 واحدٍ   املشاعر واألفكار يف اجتاهٍ   وتوجيهَ   ،الشخصية الواعية لألفراد  ذوابنَ إنا  "
اخلَ شك ِ يُ  وعيَ ،  (1)للجمهور"وىل  األُ   صيصةَ ل  أن  يعن  الذايتوهذا   هكمَ وحُ   ،ه 

طغيان    يدعا سيستج ممَ   ؛اجلمهوروعي  يف    ذابَ   الشخصي على األفكار وحنوها
 . اهً ا موجا فقد أصبح شخصً  ؛عندهعي  اعي على الو او الاَل 

اجلماعةو  للفرد يف شخصية  الذوابن  إىل    هذا  يرجع  لوبون  نظر  ثالثة  يف 
 :أسباب
 ذلك ملا  الولو   ،لبعض غرائزه  نصاعُ ولذا يَ   ،ابلقوة  الفردَ   شعرُ يُ   عُ التجمُّ :  األول

 انصاع. 
َ   ،دوى الذهنيةالعَ   :الثاين  ها ابلتنومي املغناطيسي.طَ وربَ   ،تفسريها  غموضَ   وقد بنيا

 .ةُ  وهو: التحريضيا أاَل  -حبسب قوله- أمهيةً  : وهو أكثرُ الثالث
أكمَ  هذه  كَّلمَ   لَ مث  لبيان  األعضاء طَ وربَ   ،الظاهرةه  وظائف  بعلم  ها 
ع يف حالة استَّلب كامل  الفرد من املمكن أن يوضَ   إنحيث    ،)الفيزيولوجيا(

ما يُ   فيقرتفُ   ،الواعيةَ   َتهمن خَّلهلا شخصي  دُ يفقِ  ه، ه وعادتَ الف طبعَ بذلك 
   وكذلك احلالُ 

ُ
يف حالة   طُ ما يسقُ   رعانَ فإنه سُ   ؛"هائج  وي جلمهورضَ ن  للفرد امل

  ا جتاهَ غناطيسيً م مَ به املنوا   رُ شعُ االجنذاب الشديد الذي يَ   ا حالةَ شبه كثريً خاصة تُ 
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فإنه    ؛ام مغناطيسيً لدى اإلنسان املنوا   مشلولةً   ه. ومبا أن حياة الدماغ تصبحُ مِ نو ِ مُ 
 الوجهةَ ا على توجيهه  قادرً   همُ منو ِ   واعية، ويصبحُ اته الَّلا عبًدا لكل فعاليا   يصبحُ 

ال يعود    فهذا الفردُ ،  ا عليها...غميً مَ   الواعيةُ   الشخصيةُ   . وهكذا تصبحُ اليت يشاءُ 
 .(1)ا أبعماله" واعيً 

 رَ ط يف اجلمهور، ذكَ عداده للخصائص األساسية للفرد املنخرِ ويف أثناء تَ 
 .(2)واعية"يمنة الشخصية الَّلا منها "تَّلشي الشخصية الواعية، هَ 

على  أ و  اجلمهور ما  ذكَ   ؛ مستوى  أتث  )   ( Le Bon)   لوبون   رَ فقد  رها  سرعة 
د ابستمرار  شرا فيقول: "إن اجلمهور يُ خصائص اجلمهور    ابعتبارها أحدَ   ( وتصديقها 

  فهو إذن    ، ( 3) االقرتاحات واألوامر"   كلا   يبة خاطرٍ ى بطِ ويتلقا   ، شعور الاَل على حدود  
بل    ، اه من أخبار ملا يتلقا   املوضوعيُّ   عنده النقدُ   فُ وعي يضعُ شعور=الَّلا بسبب الَّلا 

 . ( 4) ابلنسبة له"   موجودٍ   غريُ   "املستحيلُ   : ( Le Bon)   كما يقول لوبون 
من الشخص    لُ دوى اليت حتصُ ر أفراد أي جمتمع بسبب العَ م عن أتثُّ مث تكلا 

ت  رَ مث سَ   ،هدى غريَ ه أع  عيه املشوا ه بوَ لكنا   ،موجود  ا غريَ ل شيئً األول الذي ختيا 
 .(5)ةالعدوى يف البقيا 

ة األفراد،  رافة األول على وعي بقيا ثري اخلُ ها مُ ثُ دِ أثر اهللوسة اليت حيُ  م عن مث تكلا 
  رَ وذكَ   ، عيهم ر على وَ هم بسبب هذا املؤث ِ حواسُّ   نتجهُ مبا تُ   دون الوعيَ فقِ بدورهم يَ   ن والذي 
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  ، ها وغريها من القصص اليت أوردَ   . ( 1) ها رَ اليت ذكَ   الفرقاطة لذلك من خَّلل قصة    صورةً 
  صحيح يف الواقع، ومن مثا   ا غريَ ل شيئً ن يتخيا أن هناك مَ   - حبسب رأيه - ت  ثبِ واليت تُ 
 رها كالنار يف اهلشيم. نشُ ما يَ   ؛ رين دوى إىل اآلخَ هذه اهللوسات عن طريق العَ تُنَقل  

د توارُ   قيمةَ   من خَّلله  ضُ ينقُ   إىل استنتاج  ( Le Bon)   لوبون ل  مث يصِ 
- بني لنا  هذه األمثلة تُ   فيقول: "كلُّ   ، قيمتها  ويرى عدمَ   ،هادات اجلماهريشَ 

قيمتها.    رى عدمَ أو ابألح    ،شهادات اجلماهري  قيمةَ   -أخرى  ر ذلك مرةً كر ِ أُ   وال
دى  على شيء ما بصفته إح  كثريين  شهود    إجاعَ تُ َعدُّ  ب املنطق  أن كتُ   مُ حنن نعلَ 

  أو تلك الواقعة. ولكن    ،ا على صحة هذا الشيءالبهانية األكثر إقناعً املقوالت  
هامهم وأخطائهم خبصوص ت لنا مدى حجم أو  ثبِ سية اجلماهري يُ ه عن نف  ما نعرفُ 

عدد من    هي تلك اليت الحظها أكبُ   ةً هبشُ   األكثرُ   هذه النقطة؛ فاألحداثُ 
قُ  وإذا  نف    :لنااألشخاص،  يف  لوحظت  قد  ما  حادثة  قِ أبن  من  الوقت  ل  بَ س 

ا جدً   هي بشكل عام خمتلفةٌ   احلقيقيةَ   فإن ذلك يعن أن احلادثةَ   ؛آالف الشهود 
 .(2) عن الرواية املنقولة عنها"

لعلم مصطلح احلديث يف إثبات    االنتصارَ   ولكن ليس املقامُ   ة، حيتاج هذا ملناقش و 
املنطق كذلك، ولكن الذي  ، أو يف علم  كما هو معروفٌ   ، ر اللفظي أو املعنوي التواتُ 
لب موضوع الوعي، فإن تفسري  هو يف صُ  ( Le Bon)  ه لوبون رُ أن ما يذكُ  رُ يظهَ 

ني: إما أن تكون  تَ ل أبحد صورَ ل حيصُ لَ هو أن اخلَ (  Le Bon) ما أورده لوبون  
كال،  اإلش    ل الناس هلذه اإلشاعة واضحُ سي، وتناقُ ة عن أي طريق حِ ريا إشاعة عَ   دَ جمرا 
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رت  رات اليت أثا ابألحداث واملواقف يف بعض املؤث ِ   ولكن احتفا   ، ا يكون خبً وإما أن  
أو اخلداع    ، فات للوعي: اخلوفُ رات واملزي ِ على الوعي وأدوات احلس؛ ومثال هذه املؤث ِ 

  ، الناقلني   صيب أحدَ رات قد تُ هذه املؤث ِ   اشة، وأحدُ أو العاطفة اجليا   ، أو األمل   ، البصري 
ه مع  ملا بعدَ   هذا التحريفُ   لَ سلسَ وتَ   ، ف اخلبَ الَّلواعية قد حرا فيكون هبذه احلالة  

 . زداد التحريفُ فيَ   رين بعدُ لة اخلب اآلخَ قَ كرار هذه الظروف ألحد ن َ ة تَ احتماليا 
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 أصالة الالوعي وأتثريه على الوعي املطلب الثاين: 
حياتنا العضوية  يف  أصيًَّل   ار أتثريً يؤث ِ   عيَ الَّلو   أن(  Le Bon) يرى لوبون  

ليس فقط يف احلياة    ،اا حامسً دورً   بُ عية تلعَ ا"إن الظواهر الَّلو   فيقول:  ،والعقلية
 . (1)"ة العقلا يف طريقة اشتغال الذهن أو آليا ، وإمنا أيضً الفسيولوجيةالعضوية أو  

احلياة الواعية للروح "  فيقول:  بكثري من الوعي  الَّلوعي أكثرُ   نسبةَ   أنبل يرى  
 . (2)ابلقياس إىل حياهتا الَّلواعية"ا ا ضعيفً ل إال جزءً ة ال تشك ِ البشريا 

الَّلا   صُّ مث أشار إىل موضوع يف غاية األمهية يُ  الوعيأتثري   ،وعي على 
  ه الكثريُ ظُ وبشكل ال يلحَ   ،خفيةً   ابعتبارها بواعثَ   كامنٌ   فيي خَ   وكيف أنه أتثريٌ 

فاًذا ونَ   ذكاءً   األكثرُ   واملراقبُ   ،طنةً فِ   األكثرُ   "احملللُ يقول:  من الناس يف أنفسهم،  
ا من البواعث الَّلواعية جدً   ضئيلٍ   إال إىل اكتشاف عددٍ   ال يستطيع التوصلَ 

 . (3) ه"ركُ اليت حتُ 
 هرٍ و  عن جَ   نا متفرعةٌ "أفعالُ   :من الَّلوعي  فرعٌ   إمنا هو   هعندَ   إن الوعي بل  

الكَّلم   إىل  مث ينطلقُ   ،(4)"خاص ٍ   ة بشكلٍ من التأثريات الوراثيا   لٍ مشكا   واعٍ   ال
هذا اجلوهر ينطوي    ،يف هذا األصل الَّلواعي"  تهومركزيا   ،رقهرية العِ و  جَ   حولَ 

ري  شَ رق بَ ل روح عِ شك ِ هي اليت تُ فعلى البقااي الَّلنائية املوروثة عن األسَّلف،  
من    جمهولةٌ   سريةٌ   أسبابٌ   ضُ األسباب الظاهرية ألعمالنا تربِ   ما. ذلك أنه وراءَ 
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ر هنا  فهو يفس ِ   (1) ان"زُ عن دوافع خمبوءة تتجاوَ   انجتةٌ   اليوميةأعمالنا    ومعظملنا،  بَ قِ 
 ل الَّلوعي.واخلنا ميث ِ دمن  ا من األفعال الظاهرة واليت يكون هلا دافعٌ عددً 

تطرا  الَّلو مث  العناصر  إىل  تُ أ  رَ فذكَ   ،عيةاق  العِ شك ِ نا  روح  الذي ل  رق 
جيعلُ   ؛همجيمعُ  مُ ما  نف  هم  الوقت  ويف  بسببها،  يتلِ تشاهبني  بواسطة  سه  فون 

 . (2) ص عن الوراثة االستثنائيةمث بشكل أخَ  ،العناصر الواعية الناجتة عن الرتبية
بشكل كبري هم  بني اختَّلف الناس فيما بينَ   ( Le Bon)   لوبون   سُ قايِ يُ 

  مثااًل   بُ رِ ضن، ويو ل تماثِ هم من حيث الغرائز والعواطف مُ لكنا   ،الذكاءُ من حيث  
ع  هري وصانِ  رايضيات شَ بني عاملِ   سحيقةٌ   ةٌ هوا   أن توجدَ    ميكنُ " فمثًَّل لذلك:

  ؛أحذية على املستوى الفكري، ولكن من وجهة نظر املزاج والعقائد اإلميانية
 .(3)"ا جدً إنه ضعيفٌ  :لقُ  وا، أبً غال  معدومٌ  فإن االختَّلفَ 

"هذه الصفات العامة للطبع فقال:  د هلا  إىل النتيجة اليت كان ميه ِ   لَ مث وصَ 
س  رق ما بنف  لعِ   الطبيعينياألفراد    كها معظمُ واليت ميتلِ   ،م هبا الَّلوعيكَ اليت حيُ 

 فالكفاءات لدى اجلماهري.    رةً ستنفَ ها مُ ا هي ابلضبط تلك اليت جندُ الدرجة تقريبً 
  يف الروح اجلماعية، وهكذا يذوبُ   حى وتذوبُ هتم الذاتية مُت  وابلتايل فرادَ   ،رللبشَ 

 . (4)"عيةُ االَّلو  الصفاتُ  سيطروتُ   ،فيف املؤتلِ  فُ املختلِ 
اجلماهريويَ  قيمة  تقليل  يف  جتمَ   اجلماهريُ "  : الفكرية  زيد  يف   الذكاءَ   عُ ال 

دون،  رد ِ من فولتري كما يُ   ك ذكاًء أكثرَ ع ميتلِ اجملتمَ ، فليس  وإمنا التفاهةَ   ،لةاحملص ِ 
 

 .57ص: ( 1)

 .57انظر ص: ( 2)

 .57ص: ( 3)

 .57ص: ( 4)
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 . (1)عن اجلماهري"يَ   من اجملموع إذا كان اجملموعُ   رَ أكث َ   ذكاءً ميتِلك  وإمنا فولتري  
د فيما  من اإلنسان املفرَ   ىن مرتبةً ا أد  هو دائمً   ع الحق:" اجلمهورُ وقال يف موضِ 

وجهة نظر العواطف واألعمال اليت ص الناحية العقلية والفكرية، ولكن من  يُ 
  األفضل أو حنوَ   سري حنوَ هلذا اجلمهور أن يَ   فإنه ميكنُ   ؛ثريها هذه العواطفُ تُ 

عي اجلمهور إال أنه يرى من املمكن أن وَ   ةَ فهو وإن كان يرى دونيا ،  (2) األسوأ"
  دُ والواقع يشهَ   ،اعتدااًل   هو أكثرُ   ريد به ذلك، وهذا املوقفُ إذا أُ   لَ يكون أفضَ 

 له.
 

*** 
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 لالوعياملطلب الثالث: عالقة الالشعور اب 
ما  ر أنا ما يظهَ   ولكن    ، هماالعَّلقة بينَ   دراسةَ   ( Le Bon)   لوبون  مل يتولا 

عن خصائص اجلمهور العاطفية   هق، ففي سياق كَّلمعان إىل حد التطابُ قاطَ يت
أتثُّ )سُ   صيصةَ خَ   رَ ذكَ  وسَ رعة  شيء(رها  ألي  وتصديقها  هذا   ،ذاجتها  ويف 

 أن  وبنيا   ،(1) عنها  احلديثُ   واليت مرا   ،دوىعيه بسبب العَ وَ   غيابَ   رَ السياق ذكَ 
  ض حر ِ للمُ   يستجيبُ فهو    ئ،والشيء السي  ،بز بني الشيء الطي ِ ي ِ ال ميُ اجلمهور  

يبة خاطر ى بطِ ويتلقا   ،شعور د على حدود الَّلا شرا "إن اجلمهور يُ   يقول:  ، كانأايً 
 .(2) االقرتاحات واألوامر" كلا 

األساطري مستوى  عَ   ،وعلى  ال ي  فبسبب  "فهو  الَّلشعور  حالة  يف  شه 
  غريُ   نقطعة النظري، واملستحيلُ مُ   صديقٍ تَ   وسرعةَ   ذاجةً سَ   بديَ يستطيع إال أن يُ 

 .رافاتر كيف تنتشر األساطري واخلُ فس ِ ما يُ ؛ (3)ابلنسبة له" موجودٍ 
لوبون ويُ  يُ   ( Le Bon)   ريد  يَ فس ِ أن  تشكُّ   غيبُ ر كيف  مبجرد  ل  الوعي 

على    -أي األفراد -د أن جيتمع هؤالء  جرا مب"  فيقول:  ،دة للجمهورالعقلية املوحا 
 . (4)ين عن املَّلحظة والنظر"زَ صبحان عاجِ يُ  والعاملَِ  فإن اجلاهلَ  ؛هيئة جهور
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 املطلب الرابع: آاثر الالوعي
 خيال اجلمهور: تزييف 

ه  ل عقلُ الة النائم الذي يتعطا حبما    إىل حد ٍ   اجلماهريَ   ( Le Bon)   لوبون   هشب ِ يُ 
ر هذه رعان ما تتبخا ولكن سُ   ،للصور الواردة عليها  رةً ه متأث ِ سَ نف    كُ ، ويرتُ امؤقتً 

غطية  ا لتَ جدً   همي مُ   لٌ ، ويرى أن خيال اجلمهور مدخَ (1) التفكري  ك ِ الصور على حمَ 
كمل  ويُ ،  Napoléon( (2)(   على ذلك انبليون مثااًل   رَ وذكَ   ،وعي اجلمهور 

حولَ حديثَ  يتأثا تلبُّ   ه  اليت  احلالة  بتلك  ابلواقعي  الَّلواقعي  اجلماهريُ س  هبا    ر 
  دُ ما هي جمرا بينَ   ،وواقعٌ   رون أبنا حقيقةٌ ها حىت يشعُ رون معَ ويتأثا   ،اتابملسرحيا 

ا ما  ، وغالبً ل الصور قويةً بَ من قِ   املوحاةُ   العواطفُ    تكونُ "أحياانً   يقول:  ،متثيل
 ماية املمث ِ حل   ضطرُّ الذي يَ   املأساويذلك املسرح الشعب    ا قصةَ و  روَ 

ُ
خرج  ل على امل

 جرائمهدين عليه بسبب  ا من اعتداء املشاهِ انتهاء املسرحية، وذلك خوفً   بعدَ 
تكمُ اخلياليا  وهنا  رأيي    ن ة،  واملؤش ِ ح  إيف  العَّلمات  أهم  احلالة  دى  على  رات 

روا عليها  هلم أن يؤث ِ   اليت ميكنُ   ا على درجة السهولةالعقلية للجماهري، وخصوصً 
وحيُ  نفس  ضوها،  ر ِ فيها  له  تقريب    فالالواقعي  وهي هم كالواقعييلع ا  األمهية   ،

 . (3)هما" يل بشكل واضح إىل عدم التمييز بينَ متَ 
 عنف وإجرام بعض اجلماهري:

  فرغمَ   ،ا ابلَّلوعيكثريً   أن اجلماهري حمكومةً   يرى(  Le Bon)   لوبون مع كون  
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الف  تها، وكل ما يُ ظَ إىل حمافَ   تعودُ   ثُ فإنا ما تلبَ   ؛منها من الثورية  رُ ما يظهَ 
ه يف نا أ  يف حمافظة من حيث األصل، إالا   ،(1)ومؤقتةٌ   عابرةٌ   ذلك ما هو ظواهرُ 

آخَ موضِ  مُ تطرا ر  ع  موضوع  إىل  وعي  ق  حتليل  يف  أثناءَ هم  يف    اإلنسان  كونه 
ذلك    أو التخويف حىت ينساقَ   ، من التحفيزعنيا غط مُ وحتت ضَ   ،جهور ما

  مَ حكا   ه نا أهبا لو    ن يقومَ أال ميكن    ،ة منه إىل أعمال إجراميا   من غري وعيٍ   الفردُ 
وعيٍ ختبَ او   ،هعقلَ  يف  اجلماهريُ   يقول:  .حاضرٍ   ها  تسقط  إن  فرتة   "ما  بعد 

   غري الواعنيني  واحلماسة يف حالة الناس اآللي ِ جان  يَ اهلَ 
َ
ين من التحريضات  قودِ وامل

مة يف حالة  ها ابجملرِ وهو يف هذه احلالة يرى من الصعب وصفُ   (2)"ضاتواحملر ِ 
األحوال غائبةٌ   من  أنا  وعيها  بسبب  يعود  لكنا   ،عن  جمرِ إىل  ه  بسبب    مةٌ أنا 

 .منها  عٍ بوَ  مل يكن   وإن   ،هافعلِ 
به اجلماهري من جرائم بسبب حالة االستَّلب   على ما قد تقومُ   أمثلةً   رَ وذكَ 

  وما أن يتما "  :ها بقولهفَ ية، واليت وصَ صيبها بعد عمليات التحريض املتتالِ اليت تُ 
البِ   إرضاءُ  الطريقةالوعي  للجماهري هبذه  تقومَ   ئذٍ بعدَ   فإنا تستطيعُ   ؛دائي    أن 

، (3)"أو رادعٍ   أي وازعٍ   دونَ   ها الضاريةَ غرازَ   دشنَ وتُ   ،يبة خاطرٍ رة بكل طِ ابجملزَ 
 ها.حصرُ  بُ ا مبثل هذه األمثلة اليت يصعُ جدً  ءٌ الثورة الفرنسية ملي واتريخ

نسج ِ  ملحوهنا  عما و ل  مسا ظات  لوبونا  ابلوعي  "  ( Le Bon)   اه 
  ، جهور من اجلماهري   عندَ الوعي أحياانً   دائيةِ بني مدى بِ والذي يُ   ،(4)"دائيالبِ 
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االنصياعُ  له  يؤدي  ي َ   وما  ال  مارسات  من  الوعي  الفردُ اضر  هلذا  ال عندَ   ها  ما 
 من هذا الوعي. أتثريٍ   يكون حتتَ 

يلزمُ  فقد   ؛رللمجازِ   ( Le Bon)   كما يقول لوبون   األمرُ   لَ أن يصِ   وال 
أو قضية    ،جمتمعأو    ،فئة أو    ،شخصمن ذلك من اهلجوم على    أقلا   يكونُ 

حتريض  لون إىل  ما يصِ متزيق بعدَ   ومتزيقها أشدا   ،ما من أنواع الشراسة  نة بشكلٍ عيا مُ 
 م. نظا أو غري مُ  ،منظا مُ 
 

*** 
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 خامتة
لوبون   عند  الوعي  مفهوم  استعراض  خَّلل كتابه  (  Le Bon) بعد  من 

 : اآليتوهي على النحو  ،النتائجمن   يل جمموعةٌ تبنيا  "لوجية اجلماهريو سيك"
يُ  .1  عنه بلفظه د، وقد عبا بتعريف حمدا   الوعيَ   ( Le Bon) لوبون    ف  عر ِ مل 

مقارِ   ،الصريح له كاملِ وأبلفاظ   ،واإلدراك  ،واالعتقاد  ،والشعور  ،يالخ  بة 
 والشعور.

ه من  اإلنسان مبا حولَ   هو: "إدراكُ   لدى الباحث   للوعي   املختارُ   التعريفُ  .2
احلسية   فيكوِ نُ األمور  نظره  ،ه فكرتَ   واملعنوية،   ، ه ومفاهيمَ   ،ووجهات 

 به". ا حييطُ ه عما ومعتقداتِ 

تشكُّ  .3 طارئة(،  يتم  أفكار  أساسية،  )أفكار  األفكار  نوع  حبسب  الوعي  ل 
ر التضخيم، استعمال العاطفة وأثَ   ،على خيال اجلمهور  ومن ذلك التأثريُ 

 ة يف ذلك.الدينيا 

 رة على الوعي على نوعني:  العوامل املؤث ِ  .4

ب قصَ ويُ   ، بعيدةٌ   عواملُ  • وهي:  ت د  العميقة،  والتقاليدُ العرقُ لك  والزمنُ ،   ،  ،
 . والتعليمُ   والرتبيةُ ،  واملؤسساتُ 

، األوهامُ و ،  والشعاراتُ   ،والكلماتُ   الصورُ   ومنها:،  مباشرةٌ   عواملُ  •
 .العقلُ و ، التجربةُ و 

 دوى. ، العَ كرارُ ، التا التأكيدُ من أهم وسائل التأثري:  .5

 .، اهليبةُ كرارُ التعليم، التا  ل، طريقةُ من أمهها: التكتُّ  لغياب الوعي أسبابٌ  .6

يف اجلماهري االنتخابية، واجملالس النيابية،    لُ من صور غياب الوعي: ما حيصُ  .7
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 . غياب الوعي يف األفكارغياب الوعي يف العقائد، 

مر  .8 أهم  الَّلا من  مرحلةُ احل  اجلمهوروَ ذَ   وعي  اجلماعة  يف  الفرد  ما   ؛ ابن 
 . الَّلوعي على الوعيطغيان   يسيستدع 

 Le)   د للوعي عند لوبون وجود تعريف حمدا   عدمُ تبني  من خَّلل البحث   .9
Bon ) . 

ن الوعي  إالَّلوعي، بل    ة أصالةَ طن عدا ايف مو   ( Le Bon)   لوبونيرى   .10
 لَّلوعي. فرعٌ 

 .بعض اجلماهري وإجرامُ  عنفُ ، خيال اجلمهور   تزييفُ  الَّلوعي:من آاثر  .11

 التوصيات: وأما
 تبه.ة كُ يف بقيا  ( Le Bon)  البحث يف مفهوم الوعي عند لوبون إكمالُ  .1

قوا للموضوعات القريبة  تطرا   نرين الذيعن مفهوم الوعي عند املفك ِ   البحثُ  .2
 اجلماعي. ف يف علم االجتماع ن ألا ا مَ وخصوصً  ،له

رين  نة، وكَّلم املفك ِ وسُ   يف الرتاث اإلسَّلمي من كتابٍ   دَ ورَ   مفاهيم الوعي مبا   مقارنةُ  .3
 ني. اإلسَّلمي ِ 
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 املراجع 
(،  816)املتوىف    احلسن احلسين اجلرجاين  والتعريفات، السيد الشريف أب .1

العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  ابسل  حممد  وفهارسه  حواشيه  وضع 
 . 2003-1424، الطبعة: الثانية 

)املتوىف:   .2 منصور  أبو  اهلروي،  األزهري  بن  أمحد  بن  حممد  اللغة،  هتذيب 
 -   ه (، احملقق: حممد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب370

 م. 2001بريوت، الطبعة: األوىل، 

وسننه وأايمه =   اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول للا   .3
قق: ، احملللا البخاري اجلعفي  حممد بن إمساعيل أبو عبد،  صحيح البخاري

 . ه1422الطبعة: األوىل،  ،  دار طوق النجاة،  حممد زهري بن انصر الناصر

ه (، 321جهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف:   .4
بريوت، الطبعة:   -احملقق: رمزي منري بعلبكي، الناشر: دار العلم للمَّليني  

 م. 1987األوىل، 

)املتوىف:    ماجه،ابن    سنن .5 القزوين  يزيد  ه (، 273أبو عبد للا حممد بن 
َعبد    -حمماد كامل قره بللي    -عادل مرشد    -ؤوط  احملقق: شعيب األران

 2009  -ه     1430اللطيف حرز للا، دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل،  
 م.

ه (، 279سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:    .6
أمحد حممد شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض    حتقيق:

ناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب املدرس يف األزهر الشريف، ال
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 م. 1975 -ه   1395مصر، الطبعة: الثانية،  -احللب 
، غوستاف لوبون، ترجة هاشم صاحل، دار الساقي، سيكولوجية اجلماهري .7

 . 1991الطبعة األوىل، 
الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري  .8

ه (، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الناشر: دار  393الفارايب )املتوىف:  
 م.  1987  -ه  1407بريوت، الطبعة: الرابعة،  -العلم للمَّليني 

علم نفس اجلماهري وحتليل األان لفرويد، ترجة جورج طرابيشي، دار الطليعة   .9
 م.2006، الطبعة: األوىلللطباعة والنشر، 

اهيم بن اخلطاب الُبسيت غريب احلديث، أبو سليمان محد بن حممد بن إبر  .10
ه (، احملقق: عبد الكرمي إبراهيم الغرابوي،   388املعروف ابخلطايب )املتوىف:  

دمشق،   –خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النب، الناشر: دار الفكر  
 م.  1982 -ه   1402عام النشر: 

الصادر عن مشروع التعريف مبئة عامل  ، )فايز الشهري.د،  غوستاف لوبون   .11
سهموا يف تقدمي إحدى الثقافتني لألخرى، أحث من العرب والفرنسيني  واب

يف  العريب"  العامل  و"معهد  ابلرايض،  فيصل"  امللك  "جائزة  نفذته  والذي 
، الطبعة: األوىل  املركز الثقايف للكتاب،  (،ابريس مثًَّل يف "كرسي املعهد"

 م. 2019
حترير سوان شايدر وماكس    يف صحبة الوعي/ موسوعة بَّلكويل عن الوعي،  .12

فليمانز، ترجة: د. مصطفى مسري عبد الرحيم، دار ابن الندمي للنشر والتوزيع،  
 م. 2021،  1دار الروافد الثقافية، ط 
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عل  .13 بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  ابن  يلسان  الدين  جال  الفضل،  أبو   ،
  ه (، الناشر: دار صادر711)املتوىف:    ياإلفريق  يمنظور األنصاري الرويفع

 ه . 1414  -بريوت، الطبعة: الثالثة  –

علم االجتماع مقال:  ،  3، العدد  22اجمللة الفرنسية لعلم االجتماع، اجمللد.   .14
سبتمب،   -الفرنسي يف مطلع القرن: املنافسون جملموعة دور كهامي )يوليو  

 . (، ابلفرنسية1981
السيوطي .15 الدين  جَّلل  اإلمام  وأنواعها،  اللغة  علوم  يف  وىف )املت  املزهر 

الطبعة: وصححه فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية،    ه(، ضبط911
 . 1998-1418، األوىل

مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد للا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  .16
األران 241)املتوىف:   شعيب  احملقق:  وآخرون،    -   ؤوطه (،  مرشد،  عادل 

سسة الرسالة، الطبعة: األوىل، إشراف: د عبد للا بن عبد احملسن الرتكي، مؤ 
 م. 2001  -ه   1421

للا   .17 رسول  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املختصر  الصحيح  ، املسند 
)املتوىف:   النيسابوري  القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  بن  مسلم  املؤلف: 

الباقي،  ه (261 عبد  فؤاد  حممد  الطبعة: احملقق:  القاهرة،  احلديث  دار   ،
 ه. 1418األوىل، 

العامة  .18 اهليئة  مطابع  األسرة،  مكتبة  خشبة،  سامي  فكرية،  مصطلحات 
 م. 1997للكتاب يف جهورية مصر العربية، بدون رقم طبعة، اتريخ الطبع،  

أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:   .د  معجم اللغة العربية املعاصرة،  .19
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األوىل،1424 الطبعة:  الكتب،  عامل  الناشر:  عمل،  فريق  مبساعدة   ه ( 
 م.  2008  -ه   1429

ابلقاهرة،  .20 العربية  اللغة  جممع  الوسيط،  مصطفى،    املعجم  أمحد  و إبراهيم 
، الطبعة: حممد النجار، الناشر: دار الدعوةو حامد عبد القادر،  و الزايت،  
 م. 2004-1425الرابعة، 

معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكراي القزوين الرازي، أبو احلسني   .21
ه (، احملقق: عبد السَّلم حممد هارون، الناشر: دار الفكر، 395)املتوىف:  

 م. 1979 -ه  1399عام النشر: 

أبو زكراي حميي الدين حيىي بن  ،  شرح صحيح مسلم بن احلجاج  املنهاج .22
)املتوىف:   النووي  العريب  ،  ه (676شرف  الرتاث  إحياء  ،  بريوت   -دار 

 ه. 1392، الطبعة: الثانية 
مقال "علم نفس اجلماهري… بني دراسة لوبون ودراسة فرويد"، من ثَّلثة   .23

يف   اهلاين،  لكرمي  مراايان:  2020/ 18/2أجزاء،  موقع  يف   ،
https://marayana.com/laune/2020/02/18/14444 / 

إسَّل .24 موقع  قَّللة،  الدين  نور  الوعي،  هو  ما  م  مقال 
  https://shortest.link/1QvAَّلين:نو أ

 
  

https://shortest.link/1QvA
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1. āltʿryfāt, Alsayid Alsharif 'abu Alhasan Alhusayni 
Aljirjani (died 816), with Annotations by 
Muhammad Basil Oyoun Al-Soud, Dar Al-Kutub Al-
Ilmiyya, 2nd ed. , 1424-2003. 

2. Tahdhīb al-Lugha [Refining the language], 
Muhammad bin Ahmed bin Al-Azhari Al-Harawi, 
Abu Mansour (died: 370 AH), Edited by: 
Muhammad Awad Mereb, Publisher: Arab Heritage 
Revival House - Beirut, 1st ed., 2001 AD. 

3. ālǧāmʿ ālmsnd ālṣḥyḥ ālmẖtṣr mn amwr rswl āllh 
PBUH wsnnh w ayāmh, ṣḥyḥ ālbẖāry, Muhammad 
bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jaafi, Edited 
by: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser, Dar 
Tawq Al-Najat, 1st ed., 1422 AH. 

4. Jamharat al - lugha, by Abu Bakr Muhammad ibn 
al-Hasan ibn Duraid al-Azdi (died: 321 AH), Edited 
by: Ramzi Mounir Baalbaki, Publisher: Dar al-Ilm for 
Millions - Beirut, 1st ed., 1987 AD. 

5. Sunan Ibn Majah, by Abu Abdullah Muhammad bin 
Yazid Al-Qazwini (died: 273 AH), Edited by: Shuaib 
Arnaout - Adel Murshid - Muhammad Kamel Qara 
Belli - Abdul Latif Haraz Allah, Dar Al-Resalah Al-
Alameya, 1st ed., 1430 AH - 2009 AD . 

6. Sunan at-Tirmidhi, Muhammad ibn `Isa at-Tirmidhi, 
Abu Issa (died: 279 AH), Edited by: Ahmed 
Muhammad Shaker, Muhammad Fouad Abd al-
Baqi, and Ibrahim Atwa Awad, teacher in Al-Azhar 
Al-Sharif, publisher: Mustafa Al-Babi Al-Halabi 
Library and Printing Company - Egypt, 2nd ed., 1395 
AH - 1975 AD. 
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7. La psychologie des foules, [Psychology of Crowds]  
by Gustave Le Bon, translated by Hashem Saleh, 
Dar Al-Saqi, 1st ed., 1991. 

8. ālṣḥāḥ tāǧ āllġa wṣḥāḥ ālʿrbya, Abu Nasr Ismail bin 
Hammad Al-Gawhari Al-Farabi (died: 393 AH), 
Edited by: Ahmed Abdel Ghafour Attar, Publisher: 
Dar Al-Ilm for Millions - Beirut, 4th ed., 1407 AH - 
1987 AD. 

9. Massenpsychologie und Ich-Analyse, [Group 
Psychology and the Analysis of the Ego], by 
Sigmund Freud, translated by George Tarabishi, Dar 
Al-Tali'a for Printing and Publishing, 1st ed., 2006 
AD. 

10. ġryb ālḥdyṯ, Abu Suleiman Hamad bin Muhammad 
bin Ibrahim bin Al-Khattab Al-Busti, known as Al-
Khattabi (died: 388 AH), Edited by: Abdul Karim 
Ibrahim Al-Gharbawi, Hadiths authenticated by: 
Abdul Qayyum Abd Rab Al-Nabi, publisher: Dar Al-
Fikr - Damascus, year of publication: 1402 AH - 1982 
AD. 

11. Gustave Le Bon, Dr. Fayez Al-Shehri, (issued by the 
project to introduce 100 Arab and French scientists 
and scholars who contributed to presenting each 
culture to the other, by “King Faisal Prize” in Riyadh 
and the “Arab World Institute in Paris” represented 
in the Institute Chair"), The Cultural Center for 
Books, 1st ed., 2019. 

12. The Blackwell companion to consciousness, Edited 
by Susan Schneider and Max Velmans, translated 
by: Dr. Mustafa Samir Abdel Rahim, Dar Ibn Al-
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Nadim for Publishing and Distribution, Dar Al-
Rawafed Al-Thaqafiya, 1st ed., 2021 AD. 

13. Lisān al-ʿArab, Muhammad bin Makram bin Ali, Abu 
al-Fadl, Jamal al-Din Ibn Manzur al-Ansari al-
Ruwafa’i al-Ifriqi (died: 711 AH), publisher: Dar 
Sader - Beirut, 3rd ed. - 1414 AH. 

14. Revue française de Sociologie, Vol. 22, No. 3, 
Article: Sociologies françaises au tournant du siècle, 
les concurrents du groupe durkheimien (July-
September, 1981), in French. 

15. ālmzhr fy ʿlwm āllġa wأnwāʿhā , Imam Jalal Al-Din 
Al-Suyuti (died 911), edited and reviewed by Fouad 
Ali Mansour, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1st ed., 1418-
1998. 

16. Musnad ālemām Ahmad ibn Hanbal, Abu Abdullah 
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al Shaibani 
(died: 241 AH), Edited by: Shuaib Al-Arnaout - Adel 
Murshid et al., under supervision of: Dr. Abdullah 
bin Abdul Mohsen Al-Turki, Al-Resala Foundation, 
1st ed., 1421 AH - 2001 AD. 

17. ālmsnd ālṣḥyḥ ālmẖtṣr bnql ālʿdl ʿn ālʿdl ila rswl āllh 
PBUH, Author: Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan 
Al-Qushayri Al-Nisaburi (died: 261 AH), Edited by: 
Muhammad Fouad Abdel-Baqi, Dar Al-Hadith, 
Cairo, 1st ed., 1418 AH. 

18. mṣṭlḥāt fkryah, Sami Khashaba, Family Library, 
General Book Authority Press in the Arab Republic 
of Egypt, no ed. No., 1997 AD. 

19. mʿǧm āllġah ālʿrbyah ālmʿāṣrah, Dr. Ahmed 
Mukhtar Abdul Hamid Omar (died: 1424 AH), 
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assisted by a team, Publisher: World of Books, 1st 
ed., 1429 AH - 2008 AD. 

20. ālmʿǧm ālwsyṭ, the Arabic Language Academy in 
Cairo, Ibrahim Mustafa, Ahmed Al-Zayat, Hamed 
Abdel-Qader, and Muhammad Al-Najjar, publisher: 
Dar Al-Da`wah, 4th ed., 1425-2004 AD. 

21. mʿǧm mqāyys āllġah, Ahmed bin Faris bin Zakaria 
Al-Qazwini Al-Razi, Abu Al-Hussein (died: 395 AH), 
Edited by: Abd al-Salam Muhammad Harun, 
Publisher: Dar al-Fikr, 1399 AH - 1979 AD. 

22. ālmnhāǧ šrḥ ṣḥyḥ mslm bn ālḥǧāǧ, Abu Zakaria 
Mohi Al-Din Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi (died: 676 
AH), House of Revival of Arab Heritage - Beirut, 2nd 
ed., 1392 AH. 

23.  ʿlm nfs ālǧmāhyr byn drāsat lwbwn wdrāsat frwyd, 
Article in three parts, by Karim El-Hani, February 18, 
 2020, @ Marayana website:  
https://marayana.com/laune/2020/02/18/14444 / 

24. mā hw ālwʿy, Article by Noureddine Guellala, Islam 
Online: https://shortest.link/1QvA 

 
 *** 

https://marayana.com/laune/2020/02/18/14444%20/
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