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 جملة العلوم الشرعية 
 )اجلزء األول( هـ1443 ربيع اآلخر الستونو الثالث  العدد

 

 

 
 

 قواعد النشر 

 

مجلةةةا عةماةةةا احمةةةة  مودةةةد مةةة) لةةةاوا احلةةة موا ةالالةةةو  الشةةةرعوان ا   ةةةا علدوةةةا مو دةةةا    ةةةد  عةةة)  

انى منشر البووث الالدوا  فق الضوامط اآل وا : 
ُ
 عدةاة البوث الالمي مةلجةماا.  ت

ً
ا
 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشًرفيًاملجلةًً::  أول

 لجدة الالدوا  املنهجوا   ل ما اال جةه .أن يتسم مةألصةلا  االمتكة    ا -1

 أن يلتز  مةملنةهج  األا ات  الولةئل الالدوا املاتبرة في مجةله . -2

 في التوثوق  التخر ج . -3
ً
 أن يكون البوث اقوقة

 أن يتسم مةلس ما اللغو ا . -4

 أال يكون قد لبق نشره . -5

 م) موث أ   لةلا أ  -6
ً
 ةحث نفسه  أ  لغيره .  كتةب  لواء أكةن ذلك للب أال يكون مست 

ً:ًيشترطًعندًتقديمًالبحثًً:
ا
ًثانيا

 منشةةةةةةةره -1
ً
 يتضةةةةةةةد)   أن يقةةةةةةةد  البةحةةةةةةةث  لبةةةةةةةة

ً
 اسةةةةةةةير ه الوا واةمخت ةةةةةةةرةن   قةةةةةةةرا ا

ً
مشةةةةةةةفوعة

 ااد  نشر البوةةث   ال ااةةد 
ً
   التزامة

ً
امت ك البةحث لحقوق املل وا الف ر ا للبوث كةم 

 موافقا خطوا م) هوئا التور ر .

 ن .A4ن صفوا مقةس ة60ةت البوث ع) ةأال  ز د صفو  -2

ن  أن يكةةةون 13   الهةةوامب مةةنط ةTraditional Arabicن 17أن يكةةون مةةنط املةةتن ة  -3

  بةعد املسةفةت مين األلطر ة مفران .

يقد  البةحةةث ثةة ث نطةةع مطبوعةةا مةة) البوةةث   مةةن ملعةةي مةةةللغتين الار وةةا  احنجليزيةةا  ال   -4

 احدة ..  ز د كلدة ه ع) مةئتي كلدا أ  صفوا   
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:ًالتوثيقًً:
ا
ًثالثا

  وضن هوامب كل صفوا ألفلهة على حدة .  -1

  ثبت امل ةا   املراعن في فهرس يلحق مآخر البوث .  -2

  وضن ندةذج م) صو  ال تةب املعطوط املحقق في مكةنهة املنةلب .  - 3

  رفق عدون ال و   الرلومةت املتالقا مةلبوث  على أن  كون  اضحا علوا .  - 4

ً
ا
: عنةةد    ا ألةةدةء األعةة   فةةي مةةتن البوةةث أ  الد الةةا  ةةوكر لةةنا الوفةةةة مةلتةةة    الهجةةر   ذا كةةةن  رابعااا

م متوفى .
َ
 الَال

ً
ا
: عنةةد    ا األعةة   األعنبوةةا فةةي مةةتن البوةةث أ  الد الةةا ففنهةةة   تةةب موةةر   عر وةةا   وضةةن مةةين  خامسااا

 
ً
 عند    اه أل ل مرة .قولين مور   ال ونوا  من االكتفةء موكر االلم كةم 

ً
ا
م البووث املقدما للنشر في املجلا م) قبل اثنين م) املح دين على األقل. :   سادسا

َّ
 ُ و 

ً
ا
اةا البووث مادلا  على ألطوانا مدمجا    سابعا

ُ
 أ   رلل على البريد احل تر ني للدجلا .   CD: ت

ً
ا
 : ال تاةا البووث  لى أصحةبهة  عند عد  قبولهة للنشر .  ثامنا

 م) املجلا   عشر مست ت م) موثه .  نطعتين : ُياطى البةحث ًااسعات

ًعنوانًاملجلةًً:

  ئيس  ور ر مجلا الالو  الشرعواعدون املرال ت مةلم 

 5701ص ب  -11432الر ةض  

 2590261نةلوخ ة فةكس ن   - 2582051هة ف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa 
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 ة العلوم الشرعية لجم
 )اجلزء األول( هــ1443 ربيع اآلخرالستون و الثالث العدد 

 

 

 احملتوايت 
 هـ( وجهوده يف علم القراءات 328اإلمام ابن َشنـَُبوْذ )ت: 

 13 د. حممد فالح إمساعيل مندكار 

جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن  
من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر    " ƒ  مسعود 

 ¬"   بن أيب عيسى املديين األصبهان 

 عبدهللا العمَّار   ن ب د. حممد  

63 

 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية 
 167 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف 

 "  Likesحكم شراء اإلعجاابت " 
 بوسائل التواصل االجتماعي يف الفقه اإلسالمي 

 د. محزة عبد الكرمي محاد 
247 

 قاعدة ]قطع املنازعة واجب ما أمكن[ 
 امالت املالية أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املع 

    د. عمر حممود حسن 
297 

اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية "دراسـة لليليـة علـى  
 مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" 

   د. فهد بن مطر الشهران 
345 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هـ( 328اإلمام ابن َشنَبُوْذ )ت:
 وجهوده في علم القراءات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. محمد فالح إسماعيل مندكار
 الشريعة كلية  – التفسير والحديث قسم 

 الكويت جامعة 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هـ( وجهوده في علم القراءات328اإلمام ابن َشنَبُوْذ )ت: 
 

  محمد فالح إسماعيل مندكارد. 
 الشريعةكلية  –التفسير والحديثقسم 

   الكويتجامعة 
 
 
   هـ 1442  /5  /2تاريخ قبول البحث:  هـ   1442  /2  /19تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

تعرض هذا البحث إىل أحد أئمة القراءات، ُعرف اببن شنبوذ ، له انسالك يف سلك  
القول ابلشاذ من القراءات، متضلع يف الفن ، منهمك يف القراءة واإلقراء ، رافع راية جواز  

 القراءة ابلشاذ ، صادح هبا وصادع.  
من حيث   شيخ فاضل وعامل عامل، ذو عفة وداينة وغناء نفس ، تتبعت سريته وبينت 

اإلمجال طرقه وروايته، ووضحت شيئاً من قراءاته اليت اشتهر هبا يف املتواتر والشاذ ، وعرضت  
عالقته ببعض أئمة القراءات أبسلوب علمي ، معتمد على أشهر املصنفات املتقدمة واملتأخرة  

تعلقة  اليت أفردت الكالم عليه أو أشارت إىل ما ذهب إليه ، فعكفت على استخراج الفوائد امل
 به من صياصيها ، وسطرت أعز الدقائق بنواصيها .  

، وحال   والشاذة  املتواترة  ابن شنبوذ ابلقراءات  عناية اإلمام  إظهار  إىل  البحث  ويهدف 
البحث إىل   الناس يف زمانه معه، وذكر البعض من األمثلة والرواايت اليت انفرد هبا ، مقسماً 

واليت منها : أن ابن شنبوذ انفرد برواية أحرف مل    مخسة مباحث وخامتة متثلت أبهم نتائجه ، 
 يشاركه فيها غريه يف املتواتر وغري املتواتر من القراءات ، ومتيزه ابلرواية عن ابن حميصن وقنبل . 

   
   انفرادات( .  )إمام، ابن شنبوذ، القراءات، رواايت، طرق، متواترة، شاذة، الكلمات املفتاحية:  



 

 

 

Imam Ebin Shanbouz & His Efforts in the Science of Quran Readings 

 

Dr. Mohamed Falah Esmael Mendkar 

Interpretation & Hadith Division - Interpretation & Hadith Division 

Kuwait University 

 

 

Abstract : 

This study is meant to discuss one of the  Holy Quran Readings Imams whose 

name is “ Ebin Shanbouz “ and who is involved in the field of “ Holy Quran Queer 

Readings “ . He is proficient in art. He engaged intensively in the Holy Quran 

readings and recitation, holding up tightly the banner of the permissibility of Holy 

Quran Queer Readings, and promoter and defender of the same. 
Ebin Shanbouz is a good sheik,  active scholar, virtuous,  religious, and self-

esteem. I traced his life history, shedding light on his works,  narration, explaining 

some of his famous readings in continuously recurrent Hadith and abnormal. I 

further pinpointed his relationship with some of Holy Quran Readings Imams  in 

a scientific method based on the most famous   earlier and later  works exclusively 

indicating  his objectives devoting  my self to reveal the advantages associated 

with   his works and forelocks  . 
The study aims to disclose the Imam ; Ebin Shanbouz  interest in the Holy 

Quran continuously recurrent  and queer readings  as well as the people’s 

circumstances during his life time quoting some unique examples and narrations 

which were confined to him exclusively     .  

The study is divided into five parts and a conclusion. It represented in the most 

significant findings among which is that “Ebin Shanbouz “ unique narration to 

Holy Quran recurrent and nonrecurrent readings as well as his narration about Ebin 

Muheisen & Qunbul. 

 

 

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

, Indication , Unique .) 
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 مقدمة
وأهلمهم    ،وجعلهم للمتقني إماماً   ،احلمد هلل الذي اصطفى من عباده فئاماً 

وعلى آله    ،والصالة والسالم على سيدان حممدا سرمداً ودواماً   ،العناية بكتابه
   .وأصحابه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين

أحد  فقد  وبعد:   جنوم  أوقفين  من  سّيار  جنم  أمام  القراء  من  األساتذة 
ومقتبس    ،م العلم ومنارهل  حااثً إاّيي أن أذهب وأحّل يف رحاب ع    ،القراءات

ومستنار  وقراءاته يف عصره  هالفضل  القرآن  فّن  ابن شنبوذ  ،يف  شيخ    ،اإلمام 
ابلعراق اإلمام    ،اإلقراء  عن  ابلرواية  املختصة  املتواترة  القراءات  فرسان  وأحد 

   .وغريه من رواة التواتر  ،أصالة (1) قنبل
بل هو ذو رتبة شاخمة بني القرّاء وأهل الفّن ابلقراءة    ،ليس هذا فحسب

،(2) الشاذة 
يف    ،(3) ن ص  ي  سواء أكان ابلرواية والنقل بطرق صحيحة عن ابن حمُ    

  (4) .وأوقف على قيله فيه ،أم ابنفراده ابلشاذ الذي استتيب من أجله ،زمانه

 

   .ستأيت ترمجته يف املبحث األول (1)
  ، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو تقديراً  ، " كل قراءة وافقت العربية مطلقاً   :قال ابن اجلزري (2)

وكل ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم فهذه    ، وتواتر نقلها هذه القراءة املتواترة املقطوع هبا
وإن كان إسنادها    ،لكوهنا شذت عن رسم املصحف اجملمع عليه  ،شاذة  : القراءات تسمى اليوم

  ، منجد املقرئني ومرشد الطالبني   :ينظر  ، الة وال يف غريها "فال جتوز القراءة هبا ال يف الص  ،صحيحاً 
   .82 ، 76ص   ،لإلمام ابن اجلزري

 . ستأيت ترمجته يف املبحث الرابع (3)
" واتفق فقهاء بغداد على أتديب اإلمام ابن    : 83ص    ،قال ابن اجلزري يف كتابه منجد املقرئني  (4)

   ."شنبوذ واستتابته على قراءته وإقرائه الشاذ
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

وبني إبداعه ابلقدر   ،فرأيت أنه مجع بني نور املتواتر واإلحاطة أبصوله وفرشه
  .ه راءة واإلقراء به الذي غلط بتجويز العايل ابلشاذ وجواز الق

فشرعت أحتّسى دّر علمه وفضله وطرقه الوافرة يف القراءات بصورة جمملة  
يّسر هللا يل ما  ق شرط  وف   ،وبقدر ما وضعت نفسي وقلمي يف ركابه  ، على 

فالبحث مبا ُسّطر عنه قّل من    ، الكتابة يف البحوث التحكيمية كما ال خيفى
   .وغيض من فيض ،جلّ 

و   ،سريته  وصرّيت شغلي يف صفاء علمه  من  على شيء  نبوغه والوقوف 
إال أّن جاهه    ،املذكورة عنه بشهرته ابلقراءة ابلشاذ  وعلى عالّته  ،وفائق رواايته

السمت والسرية  سن  املتلبس ب   ،الفّن وانتشار صيته املبهرالكبري بني جهابذة  
فالتأّدب مع    ،والسريرة يشفع له جانب البوح ابلشاذ أمام املتواتر وإصراره عليه

   .والصرب على مّر آرائهم حمبوب ،علماء القرآن والقراءات مطلوب
  وأرجو من هللا أن أكون ممّن   ،أعلم أّن القصور من شأين واخلطأ من طبعيو 

فيما كتبت ومّنته  ،وفقت وأصبت  فهو من فضل هللا  وإن   ،فإن كان كذلك 
   .وأسأله تعاىل العفو والغفران ،فمن نفسي ومن الشيطان ت أخطأ

   : أمهية املوضوع
وذ يعّده العلماء ممن يعّول عليهم  بُ ن   تنبع أمهية هذا املوضوع من أّن ابن ش  

عّده من أوائل الطبقة األوىل يف سرد  السيما وأّن ابن اجلزري   ،يف فّن القراءات
األمصار وأقرأ يف  ابلعشر  قرأ  م ن   انفرادات يف ابب    ،(1) مشاهري  له  أّن  كما 

 

 .  114- 113ص   ،ينظر: منجد املقرئني (1)
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

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

   :اختيار املوضوعأسباب 
  ،وطريق عظيم خلدمة القرآن  ،ميدان رحب للدراسة والبحثعلم القراءات    -1

   .الذين نشروا هذا العلم يف اآلفاقوإحياء لذكرى القراء 
وحاله مع علم القراءات    ،معرفة سرية اإلمام ابن شنبوذرغبة الباحث يف    -2

  .وما قاله الناس فيه ،صحيحها وشاذها
السيما ما انفرد به من القراءات    ،اإلحاطة قدر اإلمكان بطرقه ورواايته  - 3

 . املتواترة والشاذة
  ،من خالل البحث يف ترامجهم  ،إحياء ذكرى علماء القراءات وجهابذهتم  -4

وبذل اجلهد يف استخراج مادة علمية من أمهات الكتب تنفع طالب العلم  
  .ختصصه جمال   يف ية البحث قدراته  وتنميّ  ،وتوسع آفاقه العلمية

  البحث   موضوع  كان  وكلما  ،اببه  يف  جديد   املرسومة   خبطته  املوضوع  هذا  - 5

   . العلمية  املادة   يف  والتعمق  اجلدّ   من  جيدة   دفعة   الباحث  يعطي   ما  بقدر  جديداً 
  تراه   كي   ،القراءات  علم  يف  شنبوذ   ابن  تراث  إخراج   يف   يسري  جبزء   ولو  اإلسهام   -6

 . املتخصصني  الباحثني  أعني 
  :البحث أهداف

  علم  يف  وخباصة  ،العلمية  مكانته  وإبراز   ،شنبوذ  ابن  اإلمام   سرية  على  الوقوف   -1

   .القراءات
   .والشاذة املتواترة  ابلقراءات شنبوذ  ابن  اإلمام عناية  إظهار - 2
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

   .شاذة أم  متواترة أكانت  سواء ،هبا انفرد اليت  الرواايت من  شيء  استعراض  - 3
  القراءة   جتويزه  إاّبن  معه  وحاهلم  ،عصره  يف  القراءات  أئمة  ببعض  عالقته  بيان  -4

   .اإلمجاع وخمالفته ابلشاذة
  :السابقة الدراسات

  املختصنّي   الباحثني   بعض  وسؤال  القراءات   مصادر  يف   اطالعي  خالل   من
  جبامعة   اآلداب   كلية   جملة   يف  منشور  بث   على  وقفت  ،شنبوذ  ابن  اإلمام   حول

 ابن)  :عنوان  حتت   ،املاضي   سامي  الدكتور/  للباحث  ،(102)  :العدد  ،بغداد

  .(القرآنية القراءات  بني  قراءته  ومظاهر شنبوذ
  ومكانته   ،وتالمذته  ،لشيوخه  التعرض   دون  ،إمجاالً   شنبوذ   البن   الباحث   ترجم 

  عن  البحث   بقية  تناول  مث  ،الشاذة  ابلقراءة   التعريف  إىل   وتطرق  ،استقالالً   العلمية

  ويف   كلمة  يف  اهلمز  وابب   اإلدغام  بباب  يتعلق  فيما  ؛شنبوذ  ابن  قراءة   أصول

  مرسوم  على   والوقف   ، الزوائد  وايءات   ، اإلضافة  وايءات  اإلمالة   ابب   مث   ،كلمتني 

  .اخلط
  عرض   حيث   من   ، املاضي  سامي  الدكتور   لصنيع  مغايراً   فورد   البحث   هذا  أما

  ابن   طرق   لبيان  يتعرض  مل   أنه  إىل  إضافة  ،تقسيمها  وطريقة   واملطالب  املباحث 

  اليت   املثل   بعض   سوى  ، عليها  استتيب  وما   ،والشاذة  املتواترة  وقراءاته  ،شنبوذ

  لرسم   شنبوذ   ابن  خمالفة)  عنوان:  حتت   بثه  يف   سامي   الدكتور  هبا  استشهد
 .(املصحف
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

   :البحث مشكلة
  وابألخص   ،شجون  ذو  شنبوذ   ابن   عن  احلديث  أنّ   يف  البحث  مشكلة  تكمن

  البحث   هذا   فكان  ،والفرائد  الفوائد  د متعدّ   ،الكثرية  والرواايت  ابلطرق  يتعلق  ما

  وبيان  ، وفوائده  شوارده   على   والوقوف   ،أطرافه  أهم  جبمع  تعاىل  هللا   إبذن  حماولة

   . خمل غري  ابختصار القراءات ابب  يف جهوده 
   : البحث حدود

  طرقه   ألهم   والتعرض   ،شنبوذ  ابن   لإلمام   صرة خمت  ترمجة   البحث   هذا   سيتناول
  من   وذلك  ،الشاذة  القراءات  يف   ومثلها  املتواترة   القراءات  يف   هبا  انفرد   اليت   ورواايته

   .إليه أشارت  اليت  املصادر  يف  ابلنظر ،البحث ثنااي يف  املوضحة األمثلة  خالل 
   :البحث خطة

   .وفهارس وخامتة   مباحث  ومخسة   مقدمة إىل تقسيمه البحث  طبيعة  اقتضت
  ، البحث  وأهداف  ،اختياره  وأسباب   ،املوضوع  أمهية   فحوت   املقدمة   أما

   .البحث  وخطة  ،وحدوده ، البحث ومشكلة  ، السابقة والدراسات 
   : اآليت النحو فعلى  املباحث وأما 

   :مطالب  مخسة   وحتته  ،شنبوذ  ابن ابإلمام التعريف : األول املبحث
   . ونسبه امسه  :األول  املطلب
   . خهو شي : الثاين املطلب
   . تالمذته :الثالث املطلب
   . مؤلفاته أهم  :الرابع املطلب
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

   . العلمية مكانته :اخلامس  املطلب
   . وأسانيده طرقه  :الثاين املبحث
   .جماهد  اببن  عالقته :الثالث املبحث

   . عالقته ابلقراءات األربع الشواذ الزائدة على العشرة :املبحث الرابع
   :وحتته أربعة مطالب ، الرواايت اليت انفرد هبا ابن شنبوذ :املبحث اخلامس

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

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

وذ مما رده عليه أهل األداء ملخالفته ما انفرد به ابن شنب  :املطلب الثالث
   .املنصوص عليه عن أئمة القراءة 

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

البحث  :وأخرياً  إليهاوتضم  ،خامتة  اليت توصلت  النتائج  أهم  سارداً    ،نت 
 .فهرس املصادر واملراجعبعدها 
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 وذْ بُ نَـ عريف ابإلمام ابن شَ تال :األولاملبحث 
 امسه ونسبه   :املطلب األول 

البغدادي الصلت بن شنبوذ  أيوب    ، سنأبو احل  ،هو حممد بن أمحد بن 
وأحد من يُعّول   ،أستاذ كبري ، شيخ اإلقراء ابلعراق  ،املقرئ املعروف أبيب شنبوذ

   .واخلري والصالح وقوة احلفظمع الثقة    ،رّحالة يف طلب العلم  ،عليه يف هذا الفن
ومصرحدّ  الشام  من شيوخ  بن   ،ث عن خلق كثري  بكر  أبو  وروى عنه 
  .وغريهم ،وأبو حفص بن شاهني  ،وحممد بن إسحاق القطيعي ،شاذان

إمام صدوقاً  متصوانً   ،كان  القدر  ،أميناً  الداين   ، كبري  عمرو  أبو    اعتمده 
بنقله  ،(ه   444ت:) القراءات  وختري    ،والكبار وثوقاً  من شواذ  لنفسه حروفاً 

احملراب يف  هبا  يقرأ  اإلمجاع  الناس  ،ختالف  وأنكره  وف ُحش   أمره  عظم    ، حىت 
   .وغريه كتباً يف الرد عليه( ه  577ت:) وصنف ابن األنباري

لست خلون    ،(ه   323)  بض عليه أبمر من السلطان يف يوم السبت سنةقُ 
  ، (ه   338ت:)  الوزير حممد بن علي بن مقلهل إىل دار  ومحُ   ،من ربيع اآلخر
القضا والقراء  ة وأحضر  بضرهتم  ، والفقهاء  عنه   ،وانظره  ذُكر  ما  على  فأقام 

فأىب أن ينزل عنه أو يرجع عما يقرأ به من    ،واستنزله الوزير عن ذلك  ،ونصره
فأنكر ذلك مجيع من    ،اليت تزيد على املصحف وختالفه  ؛هذه الشواذ املنكرة

فأمر بتجريده    ،وأشاروا بعقوبته ومعاملته مما يضطره إىل الرجوع  ،اجمللسحضر  
فخّلي    ،فلم يصرب واستغاث وأذعن ابلرجوع والتوبة  ،وضربه ابلدرة على قفاه
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

تويف يف شهر صفر    ،واستتيب وكتب عليه كتاابً بتوبته   ،وأعيدت إليه ثيابه   ،عنه
  (1) .(ه  328)  ة مثان وعشرين وثالمثائةسن

واألشهر بفتح الشني والنون    ،(شنبوذ)  واختلف أهل اللغة يف ضبط لفظة
الذال وسكون  الباء  يعرف  ،(وذ  بُ ن   ش  )   وضم  بتشديد    ،وبه  البعض  وذكر عن 

ن َُّبوذ  ) ،النون   (2) .(ش 
   شيوخه : املطلب الثاين

القراء من  عدد كبري  على  القراءة  يف  العلم  شنبوذ  ابن  اإلمام  من    ،أخذ 
   :أشهرهم

املخزومي  ،قنبل  -1 بن عبدالرمحن  املكي  ،حممد  ولد سنة مخس    ،أبو عمر 
وانتهت إليه رايسة    ،(ه   250ت:)  أخذ القراءة عن البّزيّ   ، وتسعني ومائة

  324ت:) أبو بكر بن جماهد  :منهم ، قرأ عليه خلق كثري ،اإلقراء ابحلجاز
سنة إحدى  تويف    ،ورحل إليه الناس من األقطار  ، وأبو احلسن بن شنبوذ  ،(ه 

  (3) .وتسعني ومائتني عن ست وتسعني سنة

 

  ، اتريخ بغداد  ، 1/276  ، معرفة القراء الكبار للذهيب  ، 68ص    ،ينظر: حجة القراءات أليب زرعة   (1)
- 15/264  ،سري أعالم النبالء  ، 2/52  ،غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري  ،1/280

   .4/299 ،وفيات األعيان ،2/28 ،الوايف ابلوفيات ،266
 .  335ص  ، َش  ذ  () : مادة ، القاموس احمليط ،432 ، 9/431 ، ينظر: اتج العروس (2)
  ، سري أعالم النبالء  ،165/ 2  ، غاية النهاية يف طبقات القراء  ،1/230  ، ينظر: معرفة القراء الكبار  (3)

14/84.   
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

الرشديين  - 2   ،قرأ على أمحد بن صاحل  ،أبو جعفر املصري  ،أمحد بن حممد 
وقرأ عليه حممد بن أمحد بن    ، ومسع احلروف من ُيىي بن سليمان اجلعفي

  (1) .شنبوذ
شيخ    ،(ه   200)  ولد سنة  ،أبو عبدهللا التغليب  ،هارون بن موسى األخفش  - 3

وأخذ   ،قرأ على ابن ذكوان  ،تال عليه ابن شنبوذ ،املقرئني بدمشق يف زمانه
  ، رحل إليه الطلبة من األقطار إلتقانه وتبحره  ، احلروف عن هشام بن عمار

  ( 2) .(ه   292ت:  )  ، صنف كتاابً يف القراءات والعربية  ،وارحتل إليه املقرئون
ثقة    :ئل عنه الدارقطين فقالسُ   ،العراقمقرئ    ،إدريس بن عبدالكرمي احلداد  -4

وُيىي   ،روى عن أمحد بن حنبل ،أبو احلسن البغدادي ،وفوق الثقة بدرجة
ت: )  ،ورُحل إليه من البالد إلتقانه وعلو إسناده  ،وأقرأ الناس  ،بن معني 

  (3) .(ه  292
وروى    ،روى القراءة عرضاً على عمر بن شيبة  ،عبدهللا بن سليمان الرقيّ   -5

   (4) .عنه القراءة عرضاً أبو احلسن ابن شنبوذ
وقرأ عليه    ،قرأ على خاّلد بن خالد  ،أبو بكر حممد بن شاذان اجلوهري  -6

  (5) .(ه  286ت: ) ، ووثقه الدارقطين  ،ابن شنبوذ
 

   .1/109ينظر: غاية النهاية  (1)
  ، سري أعالم النبالء  ،1/247  ، معرفة القراء الكبار  ، 2/347  ، ينظر: طبقات املفسرين للدوادي  (2)

13/566. 
   . 14/44 ،سري أعالم النبالء ، 2/157 ،النجوم الزاهرة ، 2/220 ، ينظر: مرآة اجلنان (3)
   .1/421 ،ينظر: غاية النهاية (4)
   .1/255 ،معرفة القراء الكبار ، 2/152 ، غاية النهاية ،5/353 ، ينظر: اتريخ بغداد (5)
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

قرأ على عيسى بن سليمان    ،القاضيأبو جعفر حممد بن سنان الشيزري    - 7
وحّدث عنه أبو القاسم    ،احلسن بن شنبوذوقرأ عليه أبو    ،صاحب الكسائي

  (1) .(ه  293ت: ) ،الطرباين
فقرأ   ، تصّدر لإلقراء مدة   ، مقرئ الداير املصرية  ، إمساعيل بن عبدهللا النحاس   -8

   ( 2) . ( ه  283ت:  )   ، وقرأ عليه أبو احلسن بن شنبوذ   ، عليه خلق إلتقانه وحتريره 
قرأ    ،احملّدث املفسر املقرئ  ،اهلاَشيأبو حممد    ،بكر بن سهل الدمياطي  -9

  (3) .(ه  287ت: )  ،عليه أبو احلسن بن شنبوذ
املؤدّ ب  -10 هارون  بن  قالون  ،سامل  اإلمام  على  ابن    ،عرض  عليه  وقرأ 

  (4) .شنبوذ

 
 *** 

 
 

  

 

   . ( 151  –   150/ 53  ، اتريخ مدينة دمشق   ، 150/ 2  ، غاية النهاية   ، 260/ 1  ، ينظر: معرفة القراء الكبار   (1)
   . 1/165 ، غاية النهاية  ، 9/146 ، ينظر: الوايف ابلوفيات (2)
   .425/ 13 ،سري أعالم النبالء ،1/117  ،ينظر: طبقات املفسرين للداودي (3)
   .1/301 ،ينظر: غاية النهاية (4)
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 تالمذته   :املطلب الثالث
   :من أبرزهم ،قرأ على اإلمام ابن شنبوذ خلق كثري

  300)  ولد سنة  ،البغدادي املقرئ  ،إبراهيم الشنبوذيحممد بن أمحد بن    -1
البلدان لطلب العلم  ،حافظ ماهر حاذق  ،(ه  عظم أمره يف    ،يتجول يف 

   (1).(ه  388ت: ) ،علم القراءات وحفظه للتفسري
اشتهر    ،أبو الطيب البغدادي  ،حممد بن أمحد بن يوسف  ،غالم ابن شنبوذ  -2

روى القراءة عرضاً على    ،عارف مشهور  ،مقرئ رّحال  ، امسه وطال عمره
  (2) .(ه  351ت: ) ،أستاذه أيب احلسن بن شنبوذ 

مسع ابن    ، يُعرف قدمياً اببن مقراض  ،أبو أمحد  ،هارون بن يوسف الشطوي  - 3
  ، ثقة  :وقال عنه  ،وروى عنه عمر بن الزايت واإلمساعيلي  ،أيب عمر العدين

  (3) .(ه  303ت: )
قرأ على    ،أحد القراء املشهورين  ،أبو بكر البصري  ،الشذائيأمحد بن نصر    -4

  ، قال عنه الداين: مشهور ابلضبط واإلتقان  ،ابن شنبوذ وأيب عبدهللا نفطويه
  (4) .(ه  373ت: )  ،بصري ابلعربية ،عامل ابلقراءة

السامري  - 5 احلسني  بن  البغدادي  ،عبدهللا  أمحد  القراّء ابلداير    ،أبو  مسند 
  ،غري أن أايمه طالت فاختّل حفظه  ،مشهور ضابط ثقة مأمون  ،املصرية

  (5).( ه  386ت: ) ،وحلقه الوهم
 

   .272 ،1/271 ،اتريخ بغداد ، 4/199 ،النجوم الزاهرة ،2/333 ، ينظر: معرفة القراء الكبار (1)
   .1/333 ،معرفة القراء الكبار ،2/92 ،ينظر: غاية النهاية (2)
   .14/262 ، سري أعالم النبالء ،14/29 ، ينظر: اتريخ بغداد (3)
   .1/144 ، غاية النهاية ،1/394 ،ينظر: بغية الوعاة (4)
   .3/119 ،شذرات الذهب ،1/327 ، ينظر: معرفة القراء الكبار (5)
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

أبو بكر عبدهللا بن حممد بن فورك بن عطاء األصبهاين    ،ابن فورك القّباب  -6
قال    ،وتصدر لألداء  ،عاش حنواً من مائة عام  ،قرأ على ابن شنبوذ  ،القّباب

  (1) .(ه  370ت:  ) ،اإلمام الكبري املقرئ مسند أصبهان :عنه الذهيب
ولد حنو السبعني    ،العباداين املقرئ  ،أبو العباس احلسن بن سعيد املطوّ عي  -7

 ،وأمحد من ُعين هبذا الفن وتبّحر فيه  ،كان رأساً يف القرآن وحفظه  ،واملائتني 
  ،وُعّمر دهراً طويالً   ،فوصنّ   ع  مج     ، وأخذ الرحلة يف األقطار  ،ولقي الكبار

  (2) .(ه  355ت: ) ،وانتهى إليه علو اإلسناد يف القراءات
أخذ القراءة عرضاً على ابن جماهد وابن شنبوذ    ،غزوان بن القاسم املازين   - 8

  ( 3) .(ه   386ت:  )  ، حافظ للحروف  ،واسع الرواية  ،ماهر ضابط  ،وغريمها
روى القراءة    ،ثقة معروف  ،املقرئأبو القاسم    ،إدريس بن علي بن زجنويه  -9

   (4).(ه  393ت: ) ،عرضاً على أيب احلسن بن شنبوذ
وقرأ    ،قرأ على ابن شنبوذ  ،أبو احلسن املقرئ  ،علي بن احلسني الغضائري  -10

  (5).عليه األهوازي
 

***  

 

   . 3/72  ،شذرات الذهب  ، 16/257  ، سري أعالم النبالء  ،20/90  ، ينظر: ذكر أخبار أصبهان  (1)
   . 16/260 ، سري أعالم النبالء ،1/213 ، غاية النهاية ،1/317 ، ينظر: معرفة القراء الكبار (2)
   .2/3 ، غاية النهاية ،1/332 ، ينظر: معرفة القراء الكبار (3)
   .1/155 ،ينظر: غاية النهاية (4)
   .1/534 ، غاية النهاية ،1/337 ، ينظر: معرفة القراء الكبار (5)
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 أهم مؤلفاته  :املطلب الرابع
  :أبرزهامن  ،لإلمام ابن شنبوذ كتب مصنفة يف فن القراءات

  .ما خالف فيه ابن كثري أاب عمرو - 1
   .قراءة علي - 2
   .اختالف القراء - 3
   .القراءاتشواذ كتاب   -4
  (1).كتاب انفراداته  -5
   .مجيع هذه املصنفات تعد من املفقود :قلت

 
*** 

  

 

   . 237 ، 8/236 ،معجم املؤلفني ، 2/313 ، ينظر: معجم األدابء (1)



 

 

 

30 
 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

   مكانته العلمية :املطلب اخلامس 
وذيوع صيته    ،وعظم منزلته  ،نظراً لتبحر اإلمام ابن شنبوذ يف فن القراءات

تعددت عبارات القراء والعلماء يف ذكر    ،وانتشاره يف كل واد واندي  ،يف زمانه
   :فكان مما سطّر ودّون يف ذكره ما يلي ،مناقبه

:  يف كتابه " أفواج القراء"  (1) (ه   488ت:)  قال عنه أبو يوسف القزويين 
  ."يرجع إىل ورعوكان  ،سكني كان ابن شنبوذ أحد القراء واملتن"

  ، صاحلاً ديّ ناً   ،وكان ثقة يف نفسه":  بقوله(  ه   748ت:  )  وعرّب عنه الذهيب
  ."متبّحراً يف هذا الشأن
  ، أستاذ كبري   ، شيخ اإلقراء ابلعراق " :  ما نّصه (  ه    833ت:  )   وذكر ابن اجلزري 

   . " أحد من جال يف البالد يف طلب القراءات مع الثقة واخلري والصالح والعلم 
ملوضعه من    ؛رض عليهحتّمل الناس الرواية عنه والع":  وقال أبو عمرو الداين
  .العلم ومكانه من الضبط"
دخلت يوماً على ابن شنبوذ  : "(2) (ه   093ت:  )  وقال املعايف أبو الفرج

وف من الكتب يف كل  وبني يديه خزانة الكتب فأمرين بفتح اخلزانة وفيها رف 
  (3) ."ه كما يقرأ الفاحتةهذّ بن شنبوذ يجملداً وأفتحه إال واخذ  فما كنت آ  ،فن

 

ينظر: املنتظم    ،أحد شيوخ املعتزلة  ، عبدالسالم بن حممد بن يوسف بن بندار أبو يوسف القزويين  (1)
 .  90-9/89  ،يف اتريخ األمم وامللوك البن اجلوزي

كان    ،أخذ القراءة عرضاً عن أيب احلسن بن شنبوذ وغريه  ،أبو الفرج النهرواين احلريري  ، ابن زكراي  (2)
 .  2/302ينظر: معرفة القراء  ، ه والنحو واللغة وأصناف األدبمن أعلم الناس يف وقته ابلفق

   . 2/313 ، معجم األدابء ،56 ،2/52 ، غاية النهاية ،1/277 ، ينظر: معرفة القراء الكبار (3)



 

 

 

31 
 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 ،الكلمات يف مناقبه تدل على فضله وغزارة علمه يف القرآن وقراءاته  تلكم  :قلت
 . فكم استفاد الناس من علمه وأخذوا عنه  ،وعظم مكانته العلمية

األجالء من  ونبادر إىل القول أبن بذور مدارس علم القراءات قامت على  
وتلك حقيقة علمية يلمسها الناظر يف سريته    ،كبار األعالم القراء كابن شنبوذ

كما جيدها كل من    ،اليت تكمن يف طرقه ونقله وشيوخه وطالبه وحبه لإلقراء 
 .فرمحه هللا وجعله راقياً أعلى املراقي ،يعود إىل ترمجته وما قاله الناس فيه

 
*** 

 
  



 

 

 

32 
 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

 وأسانيده طرقه   :املبحث الثاين
ظهر أن للشيخ ابن شنبوذ طرقاً كثرية    ،والتأمل يف كتب الفنبعد البحث  
وهي    ،باجة إىل تسليط الضوء عليها وكشف النقاب عنها  ،يف القراءة واإلقراء

  ، ما جيعلين أشري إليها إمجاالً   ،ابجلملة تدل على مسامهته اجلليلة يف فن القراءات
الطرق حتت أذايل دجى  وأحيل إىل مظاهنا ملن رام أن تدور عينه متأماًل تلكم  

من خالل اختيار ثالثة من    ، وهي مقسمة إىل ثالثة أقسام  ، أمهات الكتب
   :أمهات كتب كبار األعالم

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

هي على النحو    ،اشتملت على أربعني طريقا    ، واملتعلقة ابلقراءات السبع
 اآليت إمجاال :  

   .طرق يف رواية قالون عن انفع 8 •
  .طريقان يف رواية ورش عن انفع •
   .طريقاً يف رواية قنبل عن ابن كثري 14 •
   .رواية هشام عن ابن عامرطريق واحد يف   •
  (1) . طريقاً يف رواية خالد عن محزة 15 •

 

(  500) والذي حوى حنو    ، املنتهى( لإلمام اخلزاعي ) لإلمام ابن شنبوذ طرق رويت عنه يف كتاب    : قلت   (1)
وفيه    ، املصباح( أليب الكرم الشهرزوري ) كتاب    : ومنها   ، ( طريقاً 69) كان من نصيب ابن شنبوذ    ، طريق 

  : وينظر   ، 160  ، 120  ، 119  ، 103  ، 102/ 1  ، ينظر: النشر   . كلها عن ابن شنبوذ   ، ( طريقاً 63) 
 . 283  ، 275  ، 274  ، 234  ، 222/ 1  ، املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر 
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

   :القسم الثاين
تنصيص اإلمام    :ومما يدل على تبّحر ابن شنبوذ وسعة علمه وعلو منزلته

العظ سفره  يف  لطرقه  وتعداده  عليه  البيان)  يمالداين  حوى    ،(جامع  والذي 
السبعةمب للقراء  طرق البن شنبوذ ختّص  منها عشر    ،جموعه مخسمائة طريق 

   :القراء السبعة على اإلمجال اآليت
  ، وطريقان لشعبة  ،وابن ذكوان  ،وقنبل  ،ومثله لورش  ،طريق واحد لقالون

وطريق يف    ،ومثله خلالد  ،وطريق خللف  ،وطريق برواية املفّضل الضيّب عن عاصم
   (1).رواية الشيزري عن الكسائي

 
*** 

  

 

 .  387 ، 373 ،370 ،352 ،306 ، 1/287 ، جامع البيان :ينظر (1)



 

 

 

34 
 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

  :القسم الثالث
عّد فيه اهلذيل    ،(1) (ه   465ت:  )  لإلمام اهلذيلّ (  الكامل)  وخيّص كتاب

ذكر بعضاً منها ابن    ، طرق البن شنبوذ(  110)  :منها  ،طريق(  1400)   حنو
  (2) .إال أن الكثري من جمموع الطرق تعد من غري املتواتر ،اجلزري يف النشر

شنبوذ  طالع على املصنفات اليت أفصحت ابلذكر عن ابن  : من خالل االقلت
أنه مشهور شهرة االستفاضة بعلم    ؛بيان كثرة طرقه ومروايته اليت تثبت على 

يدل   ،رفيع عند اجلهابذة  جاه    ذو  ،القراءات بني القاصي والداين يف هذا الفن
تبوأ    ،جعلهم يسلطون الضوء على شخصه قارئً   ،على دوره الكبري يف القراءات 

القراءات مكتبة  يف  الصحيح  مب  ،مقعده  أهل  وحظي  لدى  علمية  كانة 
 .االختصاص

 
*** 

   

 

أحد من    ،أبو القاسم اهلذيل املقرئ اجلّوال  ،يوسف بن علي بن جباره بن حممد بن عقيل املغريب  (1)
 .  433 - 1/429معرفة القراء  :ينظر ،شيخاً  ( 122)قرأ على  ، طّوف الدنيا

 .336  ،321 ، 307 ،266 ،242 ،1/238 ، ينظر: الكامل يف القراءات (2)
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 وعالقته اببن جماهد   وذْ بُ نَـ ابن شَ  :املبحث الثالث
  ،(السبعة)  صاحب كتاب  ،ابن شنبوذ شيخ اإلقراء ابلعراق مع ابن جماهد

اشتهر ابإلقراء واإلسناد واإلتقان عند    ،فقد عاشا يف زمان واحد ويف بلد واحد
ابن شنبوذ مل يكن على حال    ، نظرائهماذاع صيتهما وفاقا    ،األعيان أن  إال 

فكان ُيط من قدر ابن    ،حسن مع اإلمام ابن جماهد فيما اشتهر ذلك عنه
  ."هذا العطشي مل تغرّب قدماه يف طلب العلم": جماهد علناً ويقول

   (1)."فقد حج وقرأ على قنبل مبكة ،وليس األمر كذلك": قال الذهيب
  ؟ هل قرأت على ابن جماهد": أاته رجل من القراء قالوكان ابن شنبوذ إذا 

  (2)."نعم مل يُقرئه :فإن قال
يف   رأيه  حول  مقلة  بن  علي  أيب  الوزير  جملس  يف  حماورات  شنبوذ  والبن 

وأيب بكر    ،فاعرتف منها بضور الوزير ابن مقلة  ،القراءات الشاذة وقراءته هبا
  ، اخلطاب ونسب احلاضرين إىل قلة املعرفةبعد أن أغلظ يف    ،بن جماهد وغريمها

أبن يقطع هللا يده ويشتت    ؛ وهو يدعو على الوزير  ، فأمر الوزير بضربه بسبع درر
  ،وال أخالف مصحف عثمان  ،إين قد رجعت عما كنت أقرأ به":  وقال  ،َشله

  ."وال أقرأ إال مبا فيه من القراءة املشهورة
وخربت    ،فقطعت يده  ،دعاؤه على الوزيروقد استجيب  ":  قال ابن اجلزري

  (3)."ولبس يف احلبس مدة على شّر حال  ،وذاق الذل ،دايره
 

   .1/277 ،ينظر: معرفة القراء (1)
 .  املصدر نفسه (2)
 .  11/205 ،البداية والنهاية ،2/55 ،ينظر: غاية النهاية (3)



 

 

 

36 
 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

تعليق لطيف وكالم نفيس يف حق  (  ه   665ت:)   أليب شامة املقدسي   :قلت
  ،كان الرفق اببن شنبوذ أوىل":  فقال ما نصه  ،ابن شنبوذ جرّاء ما حصل له
لكن    ،صيب فيما ذهب إليهوليس كان مب  ،له كافياً وكان اعتقاله وإغالظ القول  

  (1) ."أخطاؤه يف واقعة ال تسقط حقه من حرمة أهل القرآن والعلم
وهو اإلمام    ،والذي حصل البن شنبوذ وقع شبهه بقارئ وعلم آخر بعده

انفرادات  كانت له    ،(2) (ه   354ت:)  حممد بن احلسن بن يعقوب بن م ق س م  
   .شاذة كابن شنبوذ
ولكنه   ،ووقف للضرب فتاب ورجع  ،وعقد له يف جملس":  ريقال ابن اجلز 

ينزع عنها إىل حني وفاته ابن شنبوذ  ،مل  بنحو  ما كان  بغري  فإنه كان    ،وهذا 
وابن مقسم يعتمد على املصحف    ،يعتمد على السند وإن خالف املصحف

 (3) ."وإن خالف النقل
 

  

 

   .15/265 ، ينظر: سري أعالم النبالء (1)
وقرأ بروف خالف    ،ه ( ببغداد  265)ولد سنة    ،املقرئ النحوي العطار  ،اإلمام أبو بكر البغدادي  (2)

أخذ القراءة عرضاً    ،فتاب ومل يرجع  ،فأحضروه واستتابوه  ،وارتفع أمره إىل السلطان  ، فيها اإلمجاع
الناس عليه  ،وكان قد سلك مذهب ابن شنبوذ  ،على إدريس احلداد واعتىن وكان من    ، فحمل 

  ، ينظر: معرفة القراء  ،وأعرفهم ابلقراءة مشهورها وغريبها وشاذها   ،أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيني 
 . 207 ، 2/206اتريخ بغداد  ،250/ 2 ،الوايف ابلوفيات،1/306-309

   .2/250 ،الوايف ابلوفيات ،2/124 ،ينظر: غاية النهاية (3)



 

 

 

37 
 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

وعالقته ابلقراءات األربع الشواذ الزائدة على    وذْ بُ نَـ ابن شَ   :الرابعاملبحث  
 . العشرة

أمجع علماء القراءات على أن كل قراءة وراء القراءات العشر املتواترة تُعد  
إذ ليست بقرآن    ،ال يف الصالة وال يف غريها  ؛وال جتوز القراءة هبا  ،من الشاذ

   .ودوهنا التواتر ،يُتلى
قالوا عن القراءة املتواترة املقبولة: كل قراءة وافقت اللغة العربية ووافقت  ولذا  

  (1) .رسم املصحف العثماين وثبتت ابلتواتر فهي قرآن يُتلى
القاضي عبدالفتاح  الشيخ  هذه  ":  (ه   1403ت:)  قال  تتحقق  مل  ومىت 

  (2) ."األركان كلها أو بعضها يف قراءة يف شاذة مردودة
أئمة أربعةوبناًء على   الشاذة  القراءات  انفرد بنقل  العمدة    ،هذا فقد  هم 

   :واألصل واملآل واملرجع فيها
  (3).(ه   110ت:) احلسن البصريّ  .1
  (4) .(ه  123ت:) ن  ص  ي  حممد بن عبدالرمحن بن حمُ   .2

 

 .  71 ،70/ 1 ،اإلحتاف ، 92 ،91ص  ،حتبري التيسري ،24 ، 1/23ينظر: النشر  (1)
 .  7ص  ،للشيخ عبدالفتاح القاضي ، ينظر: القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب (2)
روى    ،عن أيب موسى  ،قرأ القرآن على حطان الرقّاشي  ،سيد أهل زمانه علماً وعمالً   ،أبو سعيد  (3)

العالء  ، القراءة عنه يونس بن عبيد القراء  ، وغريهم   ، وأبو عمر بن  معرفة  غاية    ،1/65  ،ينظر: 
   . 1/235 ،النهاية

  ، احتج به مسلم   ،وهو يف احلديث ثقة  ،قارئ أهل مكة مع ابن كثري ومحيد األعرج  ،موالهم املكي  (4)
  و وأبو عمر   ، وقرأ عليه شبل بن عباد  ، ودرابس موىل ابن عباس  ، وجماهد  ، قرأ على سعيد بن جبري
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

   (1).(ه  148ت:)  ران األعمش ه  سليمان بن م   .3
  (2) .(ه  202ت: ) زيديّ ُيىي بن املبارك الي   .4

وقد تناقل القراء واملفسرون وأهل العلم هذه القراءات يف مصنفاهتم تدويناً  
ومن أهم املراجع اليت عنيت هبذا النوع    ،وبياانً واستدالالً واستنباطاً قدمياً وحديثاً 

   :من القراءات
   (3).لإلمام ابن اجلزريعن العشرة   الزائدة يف القراءات الثالث  النهاية  - 1
  657ت:)  الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربعة عشر للقباقيب إيضاح    - 2

   (5) .وله منظومة مجع فيها كل هذه القراءات  ،(4)(ه 

 

العالء القارئ  ، بن  بن عمر  القرا   ،وغريهم   ،وعيسى  معرفة  الذهب  ،1/99  ،ءينظر:    ، شذرات 
1/162.   

"    :قال البخاري عن علي بن املديين  ، وأاب بكر الثقفي  ،رأى أنس بن مالك  ،ه (  61)ولد سنة    (1)
وعرض    ،وزيد بن وهب  ،قرأ القرآن على ُيىي بن واثب  ،اإلمام العلم  ، حديث"  1300له حنو  

ينظر: هتذيب    ، وقرأ عليه محزة الزايت وغريه  ،وعاصم بن هبدلة  ، وجماهد  ، القرآن على أيب العالية
   . 96 – 1/94 ،معرفة القراء ، 83 –  12/76 ،الكمال

  ،لصحبته يزيد بن منصور احلمرييّ   ،نزل بغداد وُعرف ابليزيدي  ، عالّمة كبري  ،حنوّي مقرئ ثقة  (2)
  ،روى عنه أوالده  ،وأخذ أيضاً عن محزة  ،وهو الذي خلفه للقيام هبا   ،أخذ القراءة عن أيب عمرو

 .  2/4  ،شذرات الذهب  ،2/375  ، ينظر: غاية النهاية  ،وأبو شعيب السوسي  ،وأبو عمر الدوري
تيمية  (3) ابن  والقراءات2006  ، األوىل  ،القاهرة  ، ط: مكتبة  التجويد    ، م ضمن جمموعة مهمة يف 

   .مجال السيد رفاعي  :حتقيق ، والرسم وعد اآلي
ث الناظم  احملدّ   ، صاحب فضائل  ، كان مقرئً ابرعاً   ،َشس الدين حممد بن خليل بن أيب بكر احلليب  (4)

 .  9/288 ، معجم املؤلفني ،7/265 ،ينظر: شذرات الذهب ،الناثر
   . م2003 ، األوىل ،عّمان ، ط: دار عمار للنشر والتوزيع ،الدكتور / أمحد خالد شكري حتقيق (5)
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

   ( 1) . ( ه  1117ت: )   إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر للبنا الدمياطي -3
الزائدة على    -4 القراءات األربعة  املعتربة يف  الفوائد  للشيخ    ،العشرةمنظومة 

  (2) .(ه  1313ت:) حممد بن أمحد املتويل
5-   

 
يف القراءات األربعة  (  ه   1075ت:)  احيزّ مقدمة اإلمام سلطان بن أمحد امل

   (3) .الشاذة
   ( 4) . ( ه  1155ت: )   للشيخ مصطفى بن عبدالرمحن األزمريي   ، القراءات الشاذة -6

حني أخذ بعضد قراءة    ، املشهورين ببعيد وما ابن شنبوذ عن أولئكم األربعة  
غري    ، مستغرقاً بضبطها ونشرها   ، ممسكاً بزمام نقلها وروايتها   ، ابن حميصن خمتاراً هلا 

حىت صار ذا قدم اثبتة وشهرة راسخة يف الرواية عن ابن    ، منفك عن التعلق هبا 
   . عن ابن حميصن ال متر من طريق قنبل   ته غري أن رواي   ، حميصن وشيخه قنبل 

 

   .م1987 ،األوىل  ، بريوت ،عامل الكتب :ط ،حتقيق الدكتور / شعبان حممد إمساعيل (1)
الغامدي  (2) البشائر  ،حتقيق علي بن سعد  دار  القراء  ،م2015  ، األوىل  ، ط:  مصري    ،وهو شيخ 

  ، : األعالمرينظ  ،وله تصانيف كثرية  ،ه (  1293)أسندت إليه مشيخة اإلقراء سنة    ، ضرير  ،أزهري
   . 8/281 ، معجم املؤلفني ،6/21

وهو الفقيه    ،مقدمة يف مذاهب القراءات األربعة الزائدة على العشرة)ابسم    ،خمطوط غري مطبوع  (3)
" من أراد   : وكان يقول ،كان قاضي الشافعية مبحكمة القدس  ،األزهري الشافعي املصري ،املقرئ

درسي فليحضر  عاملاً  يصري  عشرة كتب  ؛ "  أن  خيتم حنو  سنة  معجم    ،ألنه كان يف كل  ينظر: 
 .  450/ 1 ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ، 4/238 ،املؤلفني

  : من كتبه  ،وهو عامل ابلقراءات  ،األربعة األعالمنور األعالم ابنفرادات  )ابسم    ،خمطوط غري مطبوع  (4)
  ،وغريها  ، وحترير النشر من طريق العشر  ، وشرحه بدائع الربهان  ، عمدة العرفان يف وجوه القرآن

   .12/260 ،معجم املؤلفني ،236/ 7 ،ينظر: األعالم
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

   ( 1) . وكالمها روى القراءة عنه   ، البزي وابن شنبوذ   : واإلمام ابن حميصن له راواين 
:  يف كتابه املبهج  (2) ( ه   541ت:)  قال أبو حممد املعروف بسبط اخلياط

فإين قرأت به القرآن من أوله إىل آخره    ،وأما ابن حميصن فمن طريق ابن شنبوذ"
وأخربه أنه    ،وأخربين أنه قرأ به على اإلمام أيب عبدهللا الفارسي  ،على الشريف

  ، وأخربه أنه قرأ به على اإلمام أيب احلسن بن شنبوذ  ،قرأ به على اإلمام أيب الفرج
  ."واإلمام أيب بكر بن جماهد

وقرأ    ،فأما ابن شنبوذ فأخربه أنه قرأ به على أيب موسى بن عيسى اهلاَشي
  (3) .حدثين شبل بن عباد عن ابن حميصن  : قال  ،على نصر بن علي   أبو موسى 

  ، وأما عالقته بقراءة األعمش فبانت ووضحت من وراية أيب الفرج الشنبوذي
  (4) .وروايته ال متر إال من طريق شيخه ابن شنبوذ  ،كونه أحد الرواة عن األعمش

  فابن شنبوذ بعيد احمللّ   :وابلنسبة لقراءة اإلمامني احلسن البصري واليزيدي
   .مل يسلك طريق اكتساب الرواية عنهما ،جتاههما

 

 .  1/75 ،ينظر: إحتاف فضالء البشر (1)
بن أمحد  (2) علي  بن  النحوي  ، عبدهللا  اخلياط  ، املقرئ  أيب منصور  البارع  ، سبط  الكامل    ، األستاذ 

واسع العلم متني    ،إماما حمققاً   ،كان رئيس املقرئني يف عصره  ،ه (  464)ولد سنة    ،الصاحل الثقة
ينظر:    ،صنف العديد من كتب القراءات  ،وأطيب أهل زمانه صواتً ابلقرآن على كرب سنه  ،الداينة

   .4/114 ،شذرات الذهب ، 435 ، 1/434 ،غاية النهاية ، 497-1/494 ، معرفة القراء
  ، لسبط اخلياط  ،ينظر: املبهج يف القراءات السبع املتممة اببن حميصن واألعمش ويعقوب وخلف  (3)

1/52-54  . 
  قال:   ،" وأما رواية الشنبوذي قرأت به على الشريف :قال سبط اخلياط ،1/157 ،املصدر نفسه (4)

به على كارزيين ابن شنبوذ  :قال  ،قرأت  قرأت على    :قال  ،قرأت على خلق  : قال  ،قرأت على 
 .  "سليمان األعمش
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

   ؟ ملاذا اختار ابن شنبوذ رواية ابن حميصن يف القراءة   :ولسائل أن يسأل قائالً 
   :لعل هذا االختيار يرجع لثالثة أسباب  :أقول

البن كثري  - 1 شيخاً  يُعد  حميصن  ابن  عمرو (  ه   120ت:)  اإلمام    وأيب 
  .(ه  154ت:)

   .وقنبل يُعد شيخاً البن شنبوذ ،ابن كثري املكي يُعد شيخاً لقنبل - 2
وحسبنا هبذه األسباب الغناء    ،أن قنباًل ممن روى عن ابن حميصن القراءة  -3

الشيخ   بني  الثابت  األصل  ذات  العالقة  بعرى  املوثق  االختيار  سّر  عن 
   .وتلميذه والراوي عنه
  ؛القارئ الكرمي على بعض األمثلة لقراءات ابن حميصنوُيسن بنا أن نطلع  

  .من اليت رواها عنه ابن شنبوذ 
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱله تعاىل:  قو   -أ

ابن حميصن ابلنصب هكذا  ،٧الفاحتة:    َّرئ  ابن شنبوذ عن  غري   )  : رواها 
   (1).(املغضوب عليهم

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :قوله تعاىل  -ب

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

 

وابلنصب على احلال من الضمري يف قوله " عليهم    ، ابلكسر يكون اللفظ بدالً من قوله " الذين  "  (1)
 .  165/ 1 ،إحتاف فضالء البشر  ،1/28 ،للسمني احلليب  ،الدر املصون :ينظر ،"

   .1/169 ،ينظر: إحتاف فضالء البشر (2)
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

رواها ابن شنبوذ عن ابن حميصن بضم    ،مىت ما مّر ابلقرآن(  اي قوم)  لفظ  - ج 
  (1) .(اي قومُ ) :امليم هكذا

 اك  يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ  :من قوله تعاىل(  جربيل)  لفظيت   - د
 نن  من  زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

روامها ابن شنبوذ عن ابن حميصن بفتح    ،٩٨  – ٩٧ابلقرة:   َّ خئ  حئ
ئ لَّ ) :اجليم واهلمز وتشديد الالم هكذا   (2).(جل رب 

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ  :قوله تعاىل  -ه 
 ،١١٠يوسف:    َّ مظ حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس

ي  )  لفظرواها ابن شنبوذ عن ابن حميصن بفتح النون يف  
مع ختفيف  (  ف  ُنجّ 

  (3) .(ف  ن ج ى من نشاءُ ) :اجليم وألف بعدها هكذا
روى ابن    ،٣٧عبس:    َّ حي جي ٰه مه جه هن من ٱُّٱ  :قوله تعاىل  - و

الياء وعني بعدها بدل  بفتح  اللفظ األخري  قراءة  ابن حميصن    شنبوذ عن 
 (4).(  شأن ي  ع نيه) الغني هكذا:

  

 

وهي إحدى اللغات    ، " قل رب   احكم ابحلق " ابلضم   :كقراءة من قرأ  ،وهو على معىن اإلضافة  (1)
   . اخلمس اجلائزة يف املنادى املضاف لياء املتكلم 

   . 1/188 ،ينظر: اإلحتاف (2)
   .1/336 ،املصدر نفسه (3)
 .  1/572 ،املصدر نفسه (4)
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

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

   . العشرة وتلقاها أهل األداء ابلقبول من القراّء 
   :على شقني ههذا املبحث مبطالب

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

   .وُيوي قراءات متواترة وشاذة كذلك ،نفرد به عن غريه من الرواةاما  :الثاين
واليت نظمها ابن    ،واملتواتر منها خيص القراءات العشر الكربى دون الصغرى

طيبة   يف  إبي  ،النشراجلزري  مطلبوسأكتفي  حتت كل  النماذج  بعض    ،راد 
   .موضحاً ابملثال

   :مناذج من املطلب األول 
تعاىل:    - 1 قوله  " من  " بسطة   مك  لك اك  يق ىق يف ىف ُّٱلفظ 

 ىن  نن من زن رن مم ام يل  ملىل يك ىك

 هئ  مئ خئ  حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين

 جح  مج مثحج هت مت خت حت هبجت مب  خب حب جب

(  بصطة)  عن ابن كثريه ابن شنبوذ عن قنبل  فروا   ،٢٤٧ابلقرة:    َّ جخ  مح
  (1) . فرد بذلك عن سائر القراءة العشرةوان ،ابلصاد

 

وقرأه الباقون ابلسني    ،بصطة يف العلم( ابلصاد)  :" روى ابن شنبوذ عن قنبل  :قال سبط اخلياط  (1)
" وافق ابن شنبوذ عن قنبل والعبسي    :وقال اهلذيل  ،2/116  ، القراءات السبعينظر: املبهج يف  ،  "

األبزاري قنبل  ،طريق  عن  ابلصاد)  ،واخلزاعي   ) بصطة  القراءات  ،"  .وزاده  يف  الكامل    ، ينظر: 
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

 مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱلفظ " رأفة " من قوله تعاىل:    -2
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

رواه ابن شنبوذ    ، ٢٧احلديد:    َّجب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني
   ( 1) . وانفرد بذلك عن سائر القراء العشرة   ، هبمزة ممدودة (  رءافةً )   عن قنبل 

 هت مت خت حت جت هب ٱُّٱلفظ " تقولون " من قوله تعاىل:    - 3

رواه    ، ١٩الفرقان:    َّ مس خس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث
  ( 2) . منفرداً عن اجلميع   ، بياء الغيب (  يقولون )   ابن شنبوذ عن قنبل 

 ىث نث مث زث رث يت ُّٱلفظ " ألتناهم " من قوله تعاىل:    -4
الطور:    َّ مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث

عن    ،٢١ شنبوذ  ابن  وكسر  رواه  اهلمزة  ل تناهم)  الالمقنبل إبسقاط    ، (وما 
  (3).منفردا بذلك عن سائر القراء 

 

الزاهر  ،2/1010 القراءات  ،3/130  ، املصباح  النشر  ، 1/528  ، املغين يف  "    : وقال يف طيبة 
  ،لإلمام النويري  ،شرح طيبة النشر يف القراءات العشر  :ينظر  ، كبسطة اخللق وخلف العلم زر "

2/209  . 
فروى عنه ابن جماهد إسكان    ،" واختلفوا عن قنبل يف لفظ " رأفة " يف احلديد  :قال ابن اجلزري  (1)

  :وقال يف الطيبة  ،رعافة():  وروى عنه ابن شنبوذ بفتح اهلمزة وألف بعدها مثل  ،اهلمزة كاجلماعة
النشر  ،رأفٌة هدى خلٌف زكا حرّ ك وحرّ ك وامددا خلُف احلديد ز ن  () شرح    ،2/330  ،ينظر: 

 .  4/208 ،املصباح الزاهر ،3/365 ،املبهج  ، 2/472 ، النويري على الطيبة
ويف طيبة    ،2/373  ،النشر  ،3/178  ،املبهج يف القراءات السبع  ،3/638  ،ينظر: املصباح الزاهر   (2)

 .  2/480 ،ينظر: شرح النويري على الطيبة ، " وافتح وزن خلف يقولوا " :النشر
الشهرزوري  (3) أل تناهم()  :" قوله  :قال  ابن كثري  ،وما  أل تناهم()  :قرأ  الالم  ،وما  ابن    ،بكسر  وروى 

قنبل عنه:   ل تناهم()شنبوذ عن  الالم  ، وما  اهلمزة مع كسر  الزاهر  ،"   .إبسقاط  املصباح    ، ينظر: 
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

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

تعاىل:    - 1  جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ٱُّٱقوله 

وقوله    ،١٢٣األعراف:    َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي
 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ  :تعاىل
 ١٥امللك:    َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

وروى ابن جماهد    ، قرأ قنبل إببدال اهلمزة األوىل واواً مفتوحة يف الوصل  ،١٦  –
   (1) .شنبوذ عنه حتقيقهاوروى ابن   ،عنه تسهيل اهلمزة الثانية

 جض مص حصخص مس خس حس ٱُّٱ" من قوله تعاىل:    لفظ " ُخشبٌ   -2

 مقجك حق مف حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط خضمض حض

 

ويف طيبة    ،4/1719  ،املغين يف القراءات  ، 676ص    ،إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز  ،4/175
 .  2/569 ،ينظر: شرح النويري ،الم أل ت نا حذف مهز ُخلُف زُم  () :النشر

فأبدل اهلمزة األوىل منها واواً لضمّ  راء    ، " وخالف قنبل يف حرف امللك أصله  :قال ابن اجلزري  (1)
وخففها ابن    ، فسهلها عنه ابن جماهد على أصله  ،واختلف عنه يف اهلمزة الثانية   ، النشوُر( قبلها)

وأبدل    ،فإنه ُُيقق األوىل ويسهل الثانية على أصله   ،وأما إذا ابتدأ  ،هذا يف حالة الوصل  ،شنبوذ
واختلف عنه يف    ،فرعوُن( واواً خالصة حال الوصل)مزة األوىل من األعراف بعد ضمه نون  اهل

الثانية ُل ك   "    :وقال يف الطيبة  ،وحققها مفتوحة ابن شنبوذ   ،فّسهلها عنه ابن جماهد   :اهلمزة 
وامل

شرح    ،369  ،368/ 1  ،ينظر: النشر  ،"واألعراف األوىل أبدال يف الوصل واواً ز ن  واثن  س هَّال  
القراءات  ، 1/424  ،النويري لفنون  اإلشارات    ، 9/4059  ،7/2887  ،5/2198  ، لطائف 

   . 2/59 ،اإلحتاف
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

روى ابن جماهد عن قنبل إسكان    ،٤املنافقون:    َّٱحل جل مك خكلك حك
   (1) .وروى عنه ابن شنبوذ ضمها ،الشني 

تعاىل  - 3 قوله  من   " ميكائيل   "  ري  ٰى ين ىن  نن ُّٱ  :لفظ 

رواه ابن    ،٩٨ابلقرة:    َّخئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي
قنبل ابن    ،ساكنة  هبمزة مكسورة بعدها ايء(  ميكآئيل)  جماهد عن  ورواه 

   (2) .بدون ايء بعد اهلمزة( ميكآئ ل) شنبوذ
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقوله تعاىل:    -4

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه مهىه جه ين ىن من خن
 ٤٤األعراف:  ٌَّّ

  ، وابن شنبوذ كذلك  ،(نةُ لع)  رواه ابن جماهد عن قنبل بتخفيف النون ورفع 
   (3).(أنَّ لعنة  ) هكذا:( لعنة) عنه التشديد ونصب  وروي

 

اإلحتاف  (1) القراءات  ،2/539  ،ينظر:  يف  الطيبة  ،2/216  ، النشر   ،2/1322  ،الكامل    :ويف 
 .  2/163 ،ينظر: شرح الطيبة ، (وخش ٌب ُحط رها زد  خلف )

ويف الطيبة:    ،2/217  ،النشر  ،281ص    ،إيضاح الرموز  ،2/73  ،ينظر: املبهج يف القراءات السبع  (2)
()  .  2/174 ، ينظر: شرح النويري على الطيبة  ،وميكائيل ال اي بعد مهز  ز ن 

  : ويف طيبة النشر  ،269/ 2  ، النشر  ،3/335  ،املصباح الزاهر  ،396ص    ،ينظر: إيضاح الرموز  (3)
 .  2/330 ،ينظر: شرح النويري ،يُغشى معاً شدّد ظما صحبُة (لعنٌة هلم )
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

تعاىل(  ليذيقهم)  لفظ  -5 قوله   جن  مم خم حم جم هل  ُّٱ  :من 
الروم:    َّ خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن

  (1) .ورواه ابن شنبوذ ابلياء ،رواه ابن جماهد عن قنبل ابلنون ،٤١
 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  حي جي يه ىه ٱُّٱٱ:قوله  - 6

رواه ابن شنبوذ    ،٦١القصص:    َّ رئ  ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ
فانفرد به    ،ورواه سائر الرواة عن قالون إبسكان اهلاء ، عن قالون بضم اهلاء

  (2) .قالونابن شنبوذ عن 
 

*** 
  

 

زيٌن خالف  النون م ن  نذيقهم  ) : ويف الطيبة ، 2/358 ،اإلحتاف ،505ص  ، ينظر: حتبري التيسري (1)
 .  2/503 ، ينظر: شرح النويري ،(

()" وروى ابن شنبوذ عن أيب نشيط الضم يف    :قال ابن اجلزري  (2) وسكّ ن  هاء   )  :ويف الطيبة  ،مُثَّ ُهو 
و  ومُثّ ثبٌت بدا ( و  واخللُف مُيلَّ ه    ،ينظر: النشر  ، ُهو هي بعد فا واو  والم  ُرد  ث  ن اب ل  ُحز ورُم  مثّ ه 

املبهج    ، 55  -3/54  ،املصباح الزاهر  ، 2/345  ،اإلحتاف  ، 2/149  ،شرح النويري  ،2/209
 .  2/25 ، يف القراءات السبع
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

ما انفرد به ابن شنبوذ مما رده عليه أهل األداء ملخالفته   :املطلب الثالث
 املنصوص عليه عن أئمة القراءة  

مفاد هذا املطلب أبمثلته املختارة خيتص أغلبه بباب األصول يف القراءة دون  
أّن ابن شنبوذ ابنفراده  إال  ، ا متواترة مقروء هب  ، لقراّء والرّواة وفق قواعد لدى ا   ، الفرش 

   : وهاك بعضاً من ذلك   ، خالف تكلم القواعد واألصول يف بعض األحرف 
 ،انفرد ابن شنبوذ عن قنبل إبثبات جمموعة من ايءات الزوائد مل يتابع عليها  -1

  .والعمل على حذفها عن قنبل 
 ٰى  ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل  مل ُّٱفقوله تعاىل:  

 حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ميني زي ري

عمران:    َّخت  حت جت هب خبمب تعاىل  ،٢٠آل   ىه  مه ُّٱ  :وقوله 

آل عمران:    َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
رواها ابن شنبوذ  .  ١٥٠الشعراء:    َّ حئ جئ يي ىي ُّٱ  :وقوله تعاىل  ،١٧٥

  (1) .عن قنبل إبثبات الياء وصالً ووقفاً 
 ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت ٱُّٱومثل ما سبق قوله:    - 2

 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل

   .٤٤املائدة:   َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي

 

   .3/219 ،املصباح الزاهر ، 2/247 ، ينظر: النشر (1)
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت ختمت حت ُّٱوقوله:  
 َّ حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص

   .٨٠األنعام: 
 ملهل خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق  خفمف حف جف مغ ٱُّٱوقوله: 

  َّ حي  جي  ٰه مه  جه  هن من خن جنحن  مم خم حم جم
   (1) .وصاًل ووقفاً رواها ابن شنبوذ عن قنبل إبثبات الياء  .  ١٩٥األعراف: 

   .٢٠اإلنسان:  َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱقوله تعاىل:  - 3
   .انفرد ابن شنبوذ عن قنبل إبدغام التاء يف الثاء 

اجلزري ابن  ورعياً  ":  قال  لألصول  حفظاً  اإلظهار  هو  به  واملأخوذ 
  (2) ."للنصوص

الياء اليت  رش أنه حذف  روى ابن شنبوذ عن و   ،حيث وقع(  إسرائيل)  لفظ   - 4
  (3) .بعد اهلمز

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱقوله تعاىل:    - 5
 .١١٠يوسف:  َّ مظ حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس

ي  )   ، روى ابن شنبوذ عن أيب نشيط عن قالون بتشديد اجليم وإسكان الياء     . ( ف  ُنجّ 

 

  ، 2/56  ، النشر  ، 259  ،258ص    ،إيضاح الرموز   ، 363  ،321  ، 3/279  ، ينظر: املصباح الزاهر  (1)
267، 275  . 

 .  1/328 ،النشر (2)
الداين  (3) لإلمام  البيان  القراءات  ،2/855  ، ينظر: جامع  يف  قراءة    :قلت  ،1/408  ، املغين  وهي 

 .  212ص  ، ينظر: مفردة احلسن البصري ،احلسن
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

  (1)."وهو غلط ،مل يرو ذلك عن أيب نشيط أحد غريه": قال الداين
   .٧٤مريم:  َّحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱلفظ  - 6

قال   ،(ورايّ ) :نحاس عن أيب يعقوب بغري مهز هكذارواه ابن شنبوذ عن ال 
  (2) ."وهو غلط": الداين

تعاىل:    - 7  زي  ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱقوله 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 جس  مخ جخ  مح جح مج حج  مث هت مت خت  حت جت هب
 جع  مظ حط مض  خض حض مصجض خص حص مس خس حس

 حك  جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع
 خن  حن جن ىميم مم خم  حم جم يل  ىل مل خل مك  لك خك

 ٰذ  يي ىي مي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من 
 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر

 ىث  نث مث زث  رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث

 يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم
 خت  حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ

 حص  مس خس حس مخجس جخ مح جح مج مثحج هت  مت
 حف  جف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض جضحض مص خص

 

 .  3/460 ،املصباح الزاهر ،3/1238 ،جامع البيان (1)
   . 2/559 ، ينظر: جامع البيان (2)
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق  مف خف
  . ٥٣ – ٥٠األحزاب:  َّحم

(  النيبّ )  من املعلوم يف منهج اإلمام انفع يف القراءة أنه يقرأ ابهلمز يف لفظ
وقع يف   ألفاظ  ،القرآنحيثما  عدا    ،(النبّوة  ،األنبياء  ،النبينّي   ،النبّيون)  :وكذا 
اثنني  األحزاب  ،موضعني  سورة  يف  انفع  عن  لقالون  غري  أقر   ،استثنيا  من  مها 

  (1) .مهز
وكذلك روى ابن شنبوذ عن النحاس عن األزرق عن ورش فيهما من غري  

  (2) .""وهو وهم منه :قال الداين ،مهز كقالون
 حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقوله تعاىل:    -8

 يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 . ١٧٩األعراف:   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
  (3) .(ولقد ذراان)  :هكذا  ،روى ابن شنبوذ بسنده عن ورش القراءة بغري اهلمز

 
 *** 

  

 

وقالون يف األحزاب    ،النيبء ويف النبوة اهلمز كلٌّ غري انفع أبدالومجعاً وفرداً يف  )  : قال اإلمام الشاطيب  (1)
الياء شدد مبدال ( النيّب  حرز األماين ووجه    :منت الشاطبية املسماة   :ينظر  ،يف للنيب مع  بيوت 

 .ابب فرش حروف سورة البقرة  ،التهاين
   . 2/865 ، ينظر: جامع البيان (2)
 .  2/558 ،املصدر السابق (3)



 

 

 

52 
 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

ما انفرد به ابن شنبوذ من القراءات الشاذة اليت اشتهر هبا  :املطلب الرابع
 واستتيب عليها  

األلسنة   التمّيز واالشتهار على  ابن شنبوذ  بعنوانه جعل من  املطلب  هذا 
مثلها مثل    ،حني أجاز القراءة ابلشاذ  ،من القراء  أهل الفنّ   شهرة الذيوع بني 

   .املتواتر سواء بسواء
فضاًل عن زلّته يف هذا    ،اختذه عنواانً على نفسه ليس برضيّ وال ريب أّن ما  

الصواب  ،الباب ما    ،واحليد عن صراط اإلمجاع  ،فرمحه هللا وغفر له مبجانبته 
قاله مما  أنفسهم  بعدما حرّروا  االستتابة  أمر  عليه  يلقون  الكرباء  على    ،جعل 

   .جاللة قدره وعلو كعبه يف هذه الصنعة
موافقاً يف    ،النماذج من قراءاته الشاذة اليت انفرد هباوُيسن بنا إيراد بعض  

  :لكن مع الفارق يف االختاذ  ،أغلبها قراءات بعض الصحابة
 ين ىن نن من زن  رن مم  ام يل ىل ُّٱقوله تعاىل:    - 1

   . ١٠٤  آل عمران: َّ ىي ني مي زي ٰىري
وينهون عن املنكر ويستعينون هللا على ما أصاهبم  ":  قرأها ابن شنبوذ هكذا

  (1) ."املفلحونهم  وأولئك
 جل  مك  لك خك حك جك  مق مفحق خف حف جف ُّٱقوله تعاىل:    -2

  (2) ."فإنك أنت الغفور الرحيم": قرأها ابن شنبوذ هكذا  ،١١٨املائدة:  َّ حل
 

الزبري   (1) وابن  عثمان  قراءة  داود  ،ƒ  وهي  ايب  املصاحف البن  البحر    ،1/363  ،ينظر: كتاب 
   .3/24 ،احمليط

   .2/745 ، املغين يف القراءات ، 7/71 ،روح املعاين ، 12/467 ، التفسري الكبري (2)
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ ُّٱقوله تعاىل:    -3

  .٧٣األنفال:  َّ جح مج حج مث
  (1) .(وفساد عريض) :قرأها ابن شنبوذ هكذا

 ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱقوله تعاىل:    -4
   .٩٢يونس:   َّ مك لك اك يق ىق يف

   (2)."فاليوم نُنّحيك ببدانك": قرأها ابن شنبوذ هكذا
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱقوله تعاىل:   -5

   .٧٩ الكهف: َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
  (3) ."أيخذ كل سفينة صاحلة غصبا": قرأها ابن شنبوذ هكذا

تعاىل:    - 6  جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص ٱُّٱقوله 
  .٧٧الفرقان:  َّ حف جف مغ

  (4) ."فقد كّذب الكافرون فسوف يكون لزاما": قرأها ابن شنبوذ هكذا

 

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

 .  2/973 ،القراءات
  ، املغين يف القراءات  ،556ص    ،غرائب القراءات  :ينظر  ،ƒ  وهي قراءة ابن عباس وأيبَّ بن كعب   (3)

3/1179  . 
عباس  (4) وابن  الزبري  بن  عبدهللا  قراءة  القراءات  :ينظر  ،ƒ  وهي  يف  شواذ    ،3/1369  ،املغين 

 .  107ص  ،خمتصر شواذ القرآن ،352ص  ،القراءات
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

تعاىل:    -7  مم  خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱقوله 

 مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من حنخن جن

  .١٤سبأ:  َّ مت هب
فلما خّر تبينت اإلنس أّن اجلّن لو كانوا يعلمون  ":  قرأها ابن شنبوذ هكذا

  (1).(الغيب ما لبثوا حواًل يف العذاب املهني 
   .٨٢ الواقعة: َّ ٰر ٰذ يي ىي مي ٱُّٱقوله تعاىل:  - 8

  (2)."وجتعلون شكركم أنكم تكذبون": قرأها ابن شنبوذ هكذا
تعاىل:    - 9  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقوله 

   .٩اجلمعة:  َّ خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن
  (3)."فامضوا إىل ذكر هللا": قرأها ابن شنبوذ هكذا

  .٣الليل:  َّ حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱقوله تعاىل:   -10
  (4) ."والذَّك ر  واألنثى": قرأها ابن شنبوذ هكذا

 

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

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

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

  ، 4/1930  ،ينظر: املغين يف القراءات  ،٪  وهي قراءة علي وابن عباس وابن مسعود وأيب الدرداء  (4)
 .  8/477 ،البحر احمليط ،947ص  ، غرائب القراءات
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 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

   .٥القارعة:  َّ مث زث رث يت ىت ٱُّٱقوله تعاىل:   -11
  (1) ."كالصوف املنفوش": قرأها ابن شنبوذ هكذا

   .١املسد:  َّ يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱقوله تعاىل:   -12
   (2)."وقد تبّ ": قرأها ابن شنبوذ هكذا

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ، 526ص    ، شواذ القراءات  ، 4/1969  ، املغين يف القراءات  :ينظر   ، ¢  وهي قراءة ابن مسعود  (2)
 ،.  8/526 ،البحر احمليط أليب حيان
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

 خامتة البحث 
  ، والسالم على خري الربايتوالصالة    ،احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

   :وبعد ، من فوق سبع مساوات ٪  وعلى آله وأصحابه الذين
أمحده سبحانه أن يّسر يل العيش فرتة من زمان مع أحد أئمة القراءات  

   .اببن شنبوذاشتهر  ،وعلم من أعالمه
ومن خالل املطالعة املقرونة ابستدامة النظر مع البحث يف املصنفات اليت  

علم إىل  وجهودهأشارت  وفضله  صفحات    ،ه  يف  أفدته  ما  بقلمي  سطرت 
ابن شنبوذ وجهوده يف علم    ،مضت البحث عن  نتاج خراج  أدّون  أنذا  وها 

   .له تعاىل أن يكون مقبواًل مرضياً أسأ ،القراءات
انتهت إليه الرايسة    ،اإلمام ابن شنبوذ علم من أعالم القراءات املتقدمني   -1

  .وقنبليف الرواية عن ابن حميصن 
انفرد ابن شنبوذ برواية أحرف مل يشاركه فيها غريه يف املتواتر وغري املتواتر    -2

   .من القراءات
  . متّيز ابن شنبوذ ابلرواية عن ابن حميصن يف القراءة من غري صلة بشيخه قنبل   - 3
النشر البن    :مثل  ،البن شنبوذ مصادر معتمدة يف القراءات نقلت طرقه  -4

الكامل   ،املنتهى يف القراءات للشريازي  ،جامع البيان لإلمام الداين  ،اجلزري
شر البواهر  املصباح الزاهر يف القراءات الع  ،اخلمسني للهذيل  يف القراءات 
   .وغري ذلك ،للشهرزوري

وجواز الصالة مبا جاء يف مصحف أيّب    ،يرى ابن شنبوذ القراءة ابلشاذ  -5
   .يتعاطى ذلكو  ،ومبا صح يف األحاديث ، وابن مسعود

يف حني أنه    ،القراءة الشاذة ال جتوز القراءة هبا مطلقاً على أهنا قرآن يُتلى  -6
   . ها من حيث اللغة واإلعراب واملعىن واستنباط األحكاممجيوز تعلمها وتعلي 
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 فهرس املصادر واملراجع 
ط:    ، زاهد حتقيق الدكتور: زهري غازي    ، أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس   ، إعراب القرآن  . 1

   . ç  1409  ، عامل الكتب 
أمحد بن حممد بن عبدالغين الدمياطي الشهري    ، فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر   إحتاف  . 2

   . ç  1419  ، األوىل   ، ط: دار الكتب العلمية   ، حتقيق: أنس مهرة   ، ابلبنا 
  ، بريوت   ، العلم ط: دار    ، خري الدين الزركلي   ، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء   ، األعالم  . 3

   . م 2002  ، اخلامسة عشرة 
األربع عشرة  . 4 القراءات  الكنوز يف  ومفتاح  الرموز  القباقيب   ، إيضاح  بن خليل  حتقيق    ، حممد 

   . م 2003  ، األوىل   ، األردن   ، ط: دار عمار   ، الدكتور: أمحد خالد شكري 
الدكتور: عبدهللا بن  حتقيق    ، يب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أل   ، البداية والنهاية  . 5

 . م 1998  ، األوىل   ، مصر   ، ط: دار هجر   ، عبداحملسن الرتكي 
حتقيق: حممد أبو    ، جالل الدين عبدالرمحن السيوطي   ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  . 6

   . بدون اتريخ   ، بريوت   ، ط: املكتبة العصرية   ، الفضل إبراهيم 
حتقيق: حمب الدين أيب سعيد عمر    ، الشافعي أبو القاسم علي بن احلسن    ، اتريخ مدينة دمشق  . 7

   . م 1995  ، بريوت   ، ط: دار الفكر   ، بن غرامة العمري 
عبدالستار أمحد    : حتقيق   ، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي  ، اتج العروس من جواهر القاموس  . 8

   . م 1971  ، الكويت   ، ط: وزارة اإلعالم   ، فراج 
ط: مكتبة    ، حتقيق الدكتور: مصطفى مسلم حممد   ، لعبدالرزاق بن مهام الصنعاين   ، تفسري القرآن  . 9

   . ç  1410  ، الرشد 
أليب حممد عبدالرمحن بن أيب   ، تفسري القرآن العظيم مسنداً إىل الرسول والصحابة والتابعني  . 10

   . بدون اتريخ   ، أسعد حممد الطيب   : حتقيق   ، ط: املكتبة العصرية   ، حامت الرازي 
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

حتقيق: سامي بن حممد    ، كثري القرشي الدمشقي إمساعيل بن عمر بن    ، تفسري القرآن العظيم  . 11
   . ç  1420  ، الثانية   ، ط: دار طيبة للنشر والتوزيع   ، سالمة 

ط: دار الكتب    ، ( ه    463ت: )   بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي   و أب   ، اتريخ بغداد  . 12
   . بدون اتريخ   ، لبنان   ، بريوت   ، العلمية 

بن يوسف الشهري أبيب حيان األندلسي  أتليف: حممد    ، التفسري الكبري املسمى ابلبحر احمليط  . 13
  ، ç  1412  ، بريوت   ، ط: دار الفكر   ، صدقي حممد مجيل   : حتقيق   ، ( ه    745ت:  )   الغرانطي 

   . م 2001  ، األوىل   ، بريوت   ، ط: دار الكتب العلمية 
حتقيق: الدكتور:    ، حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري   ، حتبري التيسري يف القراءات العشر  . 14

   . م 2000  ، األوىل   ، األردن   ، ط: دار الفرقان   ، القضاة أمحد حممد مفلح  
حتقيق:    ، يوسف بن زكي عبدالرمحن بن احلجاج املّزيّ   ، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  . 15

 .  م 1980  ، األوىل   ، بريوت   ، ط: مؤسسة الرسالة   ، الدكتور: بشار عواد معروف 
   . م 1984  ، للنشر والتوزيع ط: دار سحنون    ، حملمد الطاهر بن عاشور   ، التحرير والتنوير  . 16
حملمد بن إمساعيل بن    ، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا وسننه وأايمه  . 17

  1422  ، األوىل   ، دار طوق النجاة   : ط   ، حتقيق: حممد زهري الناصر   ، إبراهيم بن املغرية البخاري 
ç .   

حتقيق: أمحد حممد    ، الطربي حملمد بن جرير بن زيد أبو جعفر    ، جامع البيان يف أتويل القرآن  . 18
   . ç  1420  ، األوىل   ، مؤسسة الرسالة   : ط   ، شاكر 

  ، أبو عمرو الداين  ، لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرو   ، جامع البيان يف القراءات السبع  . 19
   . ç  1428  ، األوىل   ، ط: جامعة الشارقة 

  ، بريوت   ، الرسالة ط: مؤسسة    ، يب زرعة عبدالرمحن بن حممد بن زجنلة أل   ، حجة القراءات  . 20
   . م 1974  ، األوىل   ، لبنان 
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

أتليف: القاسم بن فريّه الشاطيب الرعيين    ، حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع  . 21
  ، ط " مكتبة دار اهلدى   ، حممد متيم الزعيب   : ضبطه وصححه   ، ( ه    590ت:  )   األندلسي 

   . م 1996  ، الثالثة   ، املدينة املنورة 
  ، أتليف: أمحد بن يوسف املعروف ابلسمني احلليب   ، الكتاب املكنون الدر املصون يف علوم   . 22

   . بدون اتريخ   ، ط: دار القلم   ، حتقيق الدكتور: أمحد بن حممد اخلراط 
حتقيق الدكتور: عبدهللا بن عبداحملسن    ، جالل الدين السيوطي   ، الدر املنثور يف التفسري ابملأثور  . 23

   . ç  1424  ، األوىل   ، ط: مركز هجر للبحوث والدراسات   ، الرتكي 
ط: مؤسسة    ، حتقيق: شعيب األرنؤوط   ، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب   ، سري أعالم النبالء  . 24

   . م ç   /  1985  1405  ، لبنان   ، بريوت   ، الرسالة 
  857ت: )   أتليف: أيب القاسم حممد بن حممد النويري   ، العشر   شرح طيبة النشر يف القراءات  . 25

  ، لبنان   ، بريوت   ، ط: دار الكتب العلمية   ، جمدي حممد سرور   : تقدمي وحتقيق الدكتور   ، ( ه  
   . ç  1424  ، األوىل 

  1089ت: )   يب الفالح عبداحلي بن العماد احلنبلي أل   ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  . 26
   . بدون اتريخ   ، ط: دار الفكر للطباعة والنشر   ، ( ه  

  ، الدكتور: َشران العجلي حتقيق   ، يب عبدهللا حممد بن أيب نصر الكرماين أل   ، شواذ القراءات  . 27
   . دون اتريخ   ، بريوت   ، ط: مؤسسة البالغ 

علي حممد    : حتقيق   ، ( ه    945ت: )   حممد بن علي بن أمحد الداوددي   ، طبقات املفسرين  . 28
   . ç  1392  ، األوىل   ، ط: مكتبة وهبة   ، عمر 

  ، بريوت   ، ط: دار الكتب العلمية   ، حممد بن حممد بن اجلزري   ، غاية النهاية يف طبقات القراء  . 29
   . ç  1402  ، الثالثة   ، لبنان 
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

  ، غرائب القراءات وما جاء فيها من اختالف الرواية عن الصحابة والتابعني واألئمة واملتقدمني  . 30
  ، حتقيق: براء بن هشام األهدل  ، أبو بكر أمحد بن احلسني األصفهاين املعروف اببن مهران 

  1438سنة    ، راءات قسم الق   ، كلية الدعوة وأصول الدين   ، جامعة أم القرى   ، رسالة دكتوراه 
 . ç  1439ه / 

  ، ط: مؤسسة الرسالة   ، حميي الدين حممد بن يعقوب الفريوزاابدي الشريازي   ، القاموس احمليط  . 31
   . م   2012  ، الثالثة 

ط: دار الكتاب    ، أتليف: عبدالفتاح القاضي   ، القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب  . 32
   . م 1981ه  /   1401  ، لبنان   ، بريوت   ، العريب 

أيب إبراهيم عمرو بن    : حتقيق   ، أليب القاسم يوسف بن علي اهلذيل   ، القراءات الكامل يف   . 33
   . م 2014ه /    1435  ، األوىل   ، ط: دار مسا للكتاب   ، عبدهللا 

  ، أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطالين   ، لطائف اإلشارات لفنون القراءات  . 34
  1434 ، لطباعة املصحف الشريف ط: جممع امللك فهد    ، حتقيق: مركز الدراسات القرآنية 

ç . 
أبو بكر عبدهللا بن سليمان بن األشعث السجستاين املعروف    : أتليف   ، كتاب املصاحف  . 35

  ، ط: دار البشائر اإلسالمية   ، حتقيق الدكتور: حمب الدين عبد السبحان واعظ   ، اببن أيب داود 
   . م 2002  ، الثانية   ، بريوت 

  ، أليب حممد عبداحلق بن غالب بن عطية األندلسي   ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  . 36
  1413  ، األوىل   ، لبنان   ، بريوت   ، ط: دار الكتب العلمية   ، حتقيق: عبدالسالم عبدالشايف حممد 

ç ،   م 2007  ، الثانية   ، بريوت   ، ط: دار اخلري .   
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 جملة العلوم الشرعية

 )اجلزء األول(   هـ1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

البواهر  . 37 العشر  القراءات  يف  الزاهر  الشهرزوري   ، املصباح  احلسن  بن  املبارك  الكرم    أليب 
  ، ط: دار احلضارة للنشر والتوزيع   ، د/ إبراهيم الدوسري   . أ   : دراسة وحتقيق   ، ( ه    550ت: ) 

 .  م ç   /  2017  1438  ، األوىل   ، الرايض 
   . بريوت   ، ط: مؤسسة الرسالة   ، عمر رضا كحاله   : أتليف   ، معجم املؤلفني  . 38
أتليف: سبط    ، املبهج يف القراءات السبع املتممة اببن حميص واألعمش ويعقوب وخلف  . 39

ط: دار الكتب    ، حتقيق: سيد كسروي حسن   ، اخلياط البغدادي عبدهللا بن علي بن أمحد 
   . م 2006  ، األوىل   ، العلمية 

حتقيق الدكتور: حممد بن كابر    ، حممد بن أيب نصر الدهان النوزاوازي   ، املغين يف القراءات  . 40
   . م 2018  ، األوىل   ، ط: اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه   ، الشنقيطي 

حتقيق الدكتور: عمر    ، أبو علي احلسن بن إبراهيم األهوازي   : أتليف   ، مفردة احلسن البصري  . 41
   . م 2006  ، األوىل   ، األردن   ، عمان   ، ط: دار ابن كثري للنشر   ، يوسف محدان 

دون    ، القاهرة   ، ط: مكتبة املتنيب   ، حتقيق: آثر جفري  ، خمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه  . 42
   . اتريخ 

   . ç  1358  ، األوىل   ، بريوت   ، ط: دار صادر   ، البن اجلوزي   ، اتريخ األمم وامللوك املنتظم يف   . 43
عبدهللا ايقوت بن  للحافظ أيب   ، ( إرشاد األريب إىل معرفة األديب )  معجم األدابء املسمى  . 44

   . م 1991  / ه    1411  ، األوىل   ، الكتب العلمية ط: دار    ، ( ه    626ت: )   عبدهللا احلموي 
َشس الدين أيب عبدهللا حممد بن أمحد    : أتليف   ، الطبقات واألعصار معرفة القراء الكبار على   . 45

   . ç  1404  ، األوىل   ، ط: مؤسسة الرسالة   ، بن عثمان الذهيب 
اجلنان  . 46 اليافعي أل   ، مرآة  أسعد  بن  عبدهللا  حممد  الكتاب    : ط   ، ( ه    768ت: )   يب  دار 

   . م ç   /  1993  1413  ، القاهرة   ، اإلسالمي 
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 هـ( وجهوده يف علم القراءات328اإلمام ابن َشنَـُبوْذ )ت: 

 حممد فالح إمساعيل مندكار د.  

ر عامل الفوائد للنشر  ط: دا   ، حممد بن حممد بن اجلزري   ، الطالبني منجد املقرئني ومرشد   . 47
   . ç  1419  ، األوىل   ، مكة املكرمة   ، والتوزيع 

  ، بريوت   ، ط: الكتب العلمية   ، حممد بن حممد الشهري اببن اجلزري   ، النشر يف القراءات العشر  . 48
   . بدون اتريخ   ، لبنان 

ط: دار   ، ( ه   764ت: )   الصفدي أتليف: صالح الدين خليل بن أبيك  ، الوايف ابلوفيات  . 49
   . م 1974  ، النشر بفيسبادن 

حتقيق: إحسان    ، أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خّلكان   ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  .50
   . دون اتريخ   ، بريوت   ، ط: دار صادر   ، عباس 

 
 *** 



 

 

 

 

 

 

 

 
 جزء فيه

 الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود 

 ƒ  وأوالد أخيه عتبة بن مسعود

 من كالم 
الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى 

 ¬   المديني األصبهاني 

 
 
 
 

 
 

ار   د. محمد بن عبدهللا العمَّ
 أصول الدين كلية  – السنة وعلومهاقسم 

 محمد بن سعود اإلسالمية اإلمام جامعة 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

 
ار    د. محمد بن عبدهللا العمَّ

 أصول الدين كلية  – وعلومهاالسنة قسم 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 

  ç 1442  /5  /2تاريخ قبول البحث:    ç 1442  /2  /26تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

موضوووووبحث: الكحث:علىحأوالح عبدحأ عتحعأا ينحثسعحم،ووووتوديحعث:اهمم حسم كايحعم ح   حح
حاب:رعثيين.م كاحمترعف ًح

ح هعثفحث: الكححتقمقحهذثحثجل ءححتقمق ًحأوهم ً؛حعختريجح ح ديثهيحعث:اتومقحأومه.
م كجحث: اولكحم كجحث:ااقمقحثتا  ح حث:وعسثتووووووووووووووو تحثا و دنموينيحم حثتووووووووووووووا وعثىحثت كجح

حثبتاقرثئيحث:ااوموي.
هحهذثح هاحث: ا ئجكحمع نينحثحل فظح يبحموتووووووووووالحثتعيعيحعتمهينحمل:ي ،هحث:توهمينيحعم ح، ووووووووووه 

ثجل ءحم حث:اتريفحاب:صوووووووا سم كحأ عتحعأا ينحثسعحم،وووووووتوديحع عبدي يحعث:اهمم حسم كايحعمترفينحح
م حي ا،وووووو و حو:مهيحعم ح   حمترعف ًحم كاحاب:رعثيينيحعث:اصووووووريمحس،ووووووه بحست ووووووكاحم ح سمهيحعم حح

حستضحث:صا سين.
هووع؛حعثتترعفححم ح عبدحأ ووعتكحأ ووعث:رو يحع سوحأ مووعويحع سوحسعريحعأهريحعأا ووينيحعح

حم كاحاب:رعثيينكحث:ق تايحعمت يحثس  كحأ عث:رو ؛حعث:ق تايحع سوحأ معوكحثس  حمت حس حأ عث:رو .
حعم ح عبدحأا ينحثتشكوسي كحأ عت؛حع عبدهكحأ معتيحعأو يحعأ عث:رو .ح

ثت،توديكحح ع خوهح م،توديح س ح أ عتح س ح أا ينح س ح أ عتح س ح أا ينح ث:ُتَهمسكح ع  ح ابح
حأ عث:رو ؛حم ح عبدحأ عتحس حم،تود.ح

ححح
 ححج ءيحأ عتحس حم،توديحأا ينحس حم،توديح عبديح سوحموتالحثتعيع.الكلمات املفتاحية: 



 

 

 

 Talking about Abdullah and Utbah Ibn Masoud sons, distinguishing 

between them, and whoever among them was known of narration. 

 

Dr. Mohammed Abdullah Al-Ammar 

Department of Sunnah and its Sciences - College Of Principles of Religion 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 

 

Abstract : 

Study Topic: Talking about Abdullah and Utbah Ibn Masoud sons, 

distinguishing between them, and whoever among them was known of narration. 
Study Objectives: Verifying this part scientifically. Interoperating its Hadiths, 

as well as commenting on it. 
Study Methodology: Verifying this part scientifically. Interoperating its 

Hadiths, as well as commenting on it. 
The Most Important Results: The status of Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini. 

The value of his academic writings, and what included in this part of identifying 

both companions: Abdullah and Utbah sons of Masoud, and their sons, as well as 

distinguishing between them, and identifying who belongs to him, and who was 

known of narration, and stated of what heard from his father, and other 

companions. 
Abdullah’s sons include: Abdulrahman, Abu Ubaydah, Abu Bakr, Omar, 

Utbah, and Mohammed; the known among them of narration are: Al-Qasim, and 

Ma'n sons of Abdulrahman, and Al-Qasim, and Abu Ubaidah son of Ma'n ibn 

Abdulrahman. 
The  Utbah's famous sons are  Abdullah and his sons; Obaydullah, 'Awn, and 

Abdulrahman. 
Aba Al-'Umays: Utbah bin Abdullah ibn Utbah bin Abdullah bin Masoud, and 

his brother Al-Masoudi: Abdulrahman one of  Abdullah bin Masoud' sons. 

 

 

key words: part, Abdullah bin Masoud, Utbah bin Masoud, sons, Abu Musa Al-

Madini. 
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ححيحعث:صلوحعث:،لىحأوالح شرفحثان م ءحعثترتو حححيهللحسبحث:ت ت حححثحلهع

ح م حستعكححين م  ححهعحعأوالحآ:هحعصا هح مجت ح
ححيحم ذحث:قرع حثاعىلحيس، ينحث: يبحملسو هيلع هللا ىلصحأظمهينًححثإلتلىحأ  يينًححأوه ءُححفقعحُأعَح

ع،ي  وثح ح،ص نميكاحم حس حصا حححححيعص يوه ححيعس، وه ححيدعنوه عحححيايظوه ف
ححيحعم، نمعحعمت جاححيعم،ا رج تحعم،اعس  تحححيعمص ي تحعموطآتحححيعت  
ح.غريحذ:كحم ح نوثبحثتص ي توىلح

أواح :يوثحح ه حح أووىححعأع حححيثحلعيلححمصطومححح ح م ح نوثبح فمهح نوثأ ًح دعثح
ححيحفواحيرت وثحشمئ ًحوبحذ رعهححيحععضتوثحث:قوثأعح:وات ملحم حت ينحث: يبحملسو هيلع هللا ىلصححيثحلعيل

ث:صاممحعثحل، حعث: تمفحأبنوثأه ححتووىحث:  فينححأ ححعحححيفاعوهوثحأ حثحلعيلح
عمجم حم حياتوقححححيعأ حث:رعثوحع حوثهلاحجرح ًحع،تعيلًحححيإلت  دحعثتتحثتاتوقينحاب

عغريحذ:كححححيع :ق هباحع ن، هباححيع مس ئكاحع   هاححيم حذ رحط ق هتاحعسوعثهناححيهبا
ح.حم ح نوثبحأووىحثحلعيل

فاعوهوثحأ ححححيع:ط ئيهتووىحثإلت  دححم حياتوقحسعم حث:تووىحث:يتحثأا وثحهب كحح
عسعثيينحثا  سرححححيعثتعس جححيعسعثيينحثاترث حست كاحأ حستضححيثإلت  دحث:ت يلحعث:  زل

عم حححيعغريه حيعثت،و،لحيعث:، سقحعث:لحقحيعثآلابءحأ حثاس  ءحيأ حثاص غر
أ  ياكاححذ:ك أهوم ًحكح عثحملعث ح ث:صا سينح آابئكاححيحأبعبدح أ ح ثاس  ءح ححيحعسعثيينح

 حذ رحث: وبحث:، س حأشرحححح-حححت لحثحل  احححيابإلخووحعثاخوثتع ذ:كحأ  ياكاحح
فإ حححح؛مترفينح عبدحث:صا سينححم حهذثحث:تواكححهذثحث: وب))ححك-ححم حأووىحثحلعيل
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 " ƒ  جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود
 ¬"   من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين

 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

 ححح–عت لحث:،  عيححي(1)ح((م حجكلحهذثحث: وبحثشا هحأومهح ثريحم حث:رعثايت
عف ئع،هكح،،همينححححيثاس  ءحأ حآابئكاسعثيينحح))ححك-ذ رحث: وبحثخل مسحعثاسست حح

 حذ رحححح–ححح ي  ًحححثحل  اعت لححححي(3)ح((عمترفينحم ح أقبححي حث:رعثيينحح(2)حاحهبم ح:توهحح
ث:تواكحمترفينححححثهذثحث: وبحم حهذ))ححك-ححث: وبحث:، دسحعث:ثلث حم حأووىحثحلعيلح

عهوحأواحححح؛حعوىلحأصرانحهذثححيثإلخووحعثاخوثتحم حث:صا سينحعث:ا ست حع ،  أكا
عف ئعوحض طهكحثام حم ححححيعهوحنوبح:طمف))حت لحث:،  عيكححي(4)ح((سر تهحأ ي 

حح–حع فردعثححححي عحظ حث:غوطحح..:لشرتثكح حثتاحثابحح؛حظ حم ح:مسحأبٍخح خ ًح
ع يبححححيحعم،واححي  س حثتعيعحح؛ثتاقعم حفه حستعها يكح ئهينحهذثحث:شأ حم حح

ث:،ر ثجححيعث: ، ئيححيدثعد ث:ت  سح ث:عمم طيححيعثجِلت يبححيحع يبح ثإلخووحم حححح-حححمثح
 سوحسعرححححيفح حخصوصح عبدحثحملعث حع ذثحص  حححيحاب:اص مفححيث:رعثوحعث:توه ء
ححيم،تودع حخصوصحثإلخووحم حع:عح لحم حأ عتحعأا ينحثسعححححيثس حمردعيه

                

ح.(219صح)حثحل  احيحمترفينحأووىحثحلعيلح(1)
َكٌاح حث:رعثيين()ع:تلحث:صوثبكح؛ ذثح حث:عا بحح(2) ع يهحم حملحح))حملحت لكحح؛حعيليعهحث:،م قحأق هححيحُم وْ

فوجعهت ح ذ:كححححي/ (205)عتعحسجتتحوىلحث: ، ينحثخلطمينح:وعا بحححح؛((ُيَ،ا حفمهحثابح عحثجلع
ح.(4/156):وهل:فححيحعي ظرح ذ:ككحفامحثتغملححي(1)ي ظركحمواقححح.حبهعت

ح.ح(500ص)ححث:،  عيحيشرححث:اقريبحعث:ام،ريح(3)
ح.ح(450ص)ثترج حث:، سقحح(4)



 

 

 

69 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

ثحل فظح سوحسعرححححيع حخصوصحسعثيينحثإلخووحست كاحأ حستضححي(1)حث:عثستطع
حثس حث:، ح ح.(2)ح(عِّ

ع خوهححححيحعم ح مثوينحثإلخووحث:يتحنثلحهب حأوه ءحثتصطومكحأ عتحس حم،تود
فه ح مثوينحثاخوي حم حث:صا سينكحأ عتحح))ححت لحثس حث:صلحكححيأا ينحس حم،تود

عمم ح : فح حخصوصحذ:ككححححي(3)(..ي ح خوث ححيم،تودحعأا ينحس ححححيس حم،تود
فقعحعتيتحححي(هوح581ت)حثحل فظح سوحموتالححهعحس حأهرحثتعيعحثاص ك نح

الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد   هجزء في)حست وث حي:هحأوالحج ء
ح. (ƒأخيه عتبة بن مسعود

م حاببحث:علىح ححححƒ  ث:علىحأوالحأ عتحس حم،تودحع خمهحأا ينححعح
عث:علىحأوالح عبدهاحم حاببحث:علىحأوالح عبدحث:صا سينحعثحملعث حححيثإلخوو

ح.ح-م حجكينح خرىحح–عم حاببحث:علىحأوالحثإلخووح ي  ًحححي-م حجكينححح–
                

عملح جوعح حوعثًحذ رهح حححيع:ععحملح تفحأوموهحح؛هوذثحث:عاو بحيايقحأ وثنوهحم حأ وث ح او بحثتل:فحح(1)
ححيحفقعح،عو حن،وووو اهح:وعثستطعحعهاح عحتوووو قحتواححح؛-ح،ووووبحثطلأيححح–مل:ي تحثإلم ىحث:عثستطعح

فووح وو  ح:وووعثستطعح:قوو لححححي-عهوحمط وبحححح–ع:وووعثستطعح اوو بحمشووووووووووووووكوسح حثإلخووحعثاخوثتحح
توو لحث:ووع اوسحأ ووعتحححح.عتح أواحححيكحعهوحغريح اوو سووهح حثإلخووحعثاخوثت-مثلًحححح–ث:،وووووووووووووو وو عيحح

  ححححيثإلخووحعثاخوثت() حححيعيو ىحث:ا  مهحه  كحوىلح  حث:،وووو  عيح شوووو سح حفامحثتغمل))ث:رحمويك
توتكحفإ حححح؛عأا ينحس حم،وووووووتودحث:عثستطعح : فح ا ابًح حخصووووووووصحثإلخووحم حع:عح لحم حأ عت

ا حححح؛فقعحعهاحححي- يكح ا بحثإلخووحعثاخوثتحححح–تصوووعحسهحهذثحث:عا بحث:ذيححتعثتحأ هحآني ًحح
ثإلم ىح سوحثحل،ووووووووو ححح((فكوحميقودححيعو حتصوووووووووعحسهح ا ابًحآخرح:وعثستطعححيموضووووووووووأهح ه ح توووووووووويت
ح.(187ص)ث:عثستطعحعآاثسهحث:توهمينح

ح.(ح4/135)حث:،  عيحيحفامحثتغملح(2)
ح.ح(4/144)حث:،  عيحيكحفامحثتغمل ي  ًحح ظرحيعححي(310ص)حثس حث:صلحححيأووىحثحلعيلح(3)
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 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

ع عبدح خمهحأا ينحححيث:علىحأوالح عبدحأ عتحس حم،تود  البحث:  موضوع
ححعوزث:ينحث:و سحعثإلشع لحححيم ح   حمترعف ًحم كاحاب:رعثيينعذ رححححيƒس حم،تودحح

ح.م حي ا، و حو:مهمترفينحعححي ح مس ءحست كاحث:وثت ح
البحث: ث:صا سم ح  مشكلة  ححيثجلومو كحأ عتحس حم،تودححيوا سح عبدح
حح،ش سهح مس ءحعحححي ثرهتابحتمه حم ححححيحس ت كاحح–ححƒ  –ع خمهحأا ينحس حم،تودحح

ححيم كاححم ح   حمترعف ًحاب:رعثيينسم  ححعحححيفع  حهذثحثجل ءح حث:علىحأومكاحح؛ست كا
ح.ح حست كاحث:وثت حوزث:ينحث:و سحعثإلشع لحعح

فم)حححتقمقح  حدود البحث:  ححيحث:علىحأوالح عبدحأ عتحس حم،تودححهج ءح
حيعختريجح ح ديثهححي:وا فظح يبحموتالحثتعيعححي(ƒبدح خمهحأا ينحس حم،تودحعحع 

 .عث:اتومقحأومه
  أهداف البحث:

حح؛عم حياتوقحسهحم حأووىحعم، ئلححيثحلرصحأوالححتقمقحعنشرحث:رتثثحثحلعيثي .1
عفقحتوثأعحع صولحححح؛حم حثخلطأحعث:اصامفححت ت ًحححيصاما ًححححتقمق ًحأوهم ًح

 .حهذثحث:ي 
 .حعث:علىحأومك حيحختريجحثاح ديلحث:وثسدوح حهذثحثجل ء .2
 .حه ححيا جحوىلحذ:كعزايدوحث:اوضممحعث: م  حفمححيث:اتومقحأوالح لىحثتل:ف .3

ح
ح***
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 أمهية البحث وأسباب اختياره: 
 عبدححأ عتحس حم،تودحعحاعبدححححيم ح،وضممحعسم  ححثجل ءحم حج ءح حهذثحح .1

أا ين اب:رعثيينححيƒ خمهح مترعف ًح م كاح ث:و سححححيعم ح   ح  ححححث:وثت حعوزث:ينح
 .حست كا

 .عأووحمع ناهحأ عحثحملعث حححيوم مينحمل:فحهذثحثجل ء .2
عأتثرحححيعثتاعسث  ،هحأومكاحيعوض ف ،هحأوالحم حت قهححيتمهينحمل:ي ،هحث:توهمين .3

 .ح همحعوف دهتاحيم حستعهحسه
فكوحاعلحححح؛ح-فمه ح أواحححح–حثجل ءحملحي، قححتقمقهحعبحنشرهحم حت لحح  حهذثحح .4

عيظكر ث: وسح يرىح ثت طوط تححححيمروح عم ،م ًح حجم مم ح فقعح   حمطهوسثًح
 حح.عخ ثئ حثتعا  ت

ث:ذي ح،تاربححعحححيأ حستضحثائهينحعثحلي ظحأبت نمعهححثتل:فح حهذثحثجل ءححنقل .5
 .مردعيهعثس ححي  جلت يبحح؛ ا كاح حأعثدحثتيقود

ح.أبت نمعهح ح ديلحعآاثسحع توثلحم حيذ رهحم ححثتل:فحي،وقح   .6
البحث: ثجل ءححتوعتحح  منهج  هذثح حتقمقح ثتا  ح حح ح ث:ااقمقح م كجح
ح.ث:ااومويثبتاقرثئيحم حثتا عثىحثت كجححيث:عسثت تحثا  دنمين
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 " ƒ  جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود
 ¬"   من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين

 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

 إجراءات البحث: 
ثاصلح .1 ثت طوطح ثإلملئيححي(ح )ححن،خح ث:رتاح توثأعح ث:ت  يينححم ححححيعفقح

م حوث  تحثبخالف تححححي(ب)ححعمق سواهحاب: ، ينحثاخرىحححيستلم تحث:رتتما
 .حثتلثروحسم كه ح حثحل شمين

ث: ،خححجتلح ست ى .2 سم كه حخطحم ئلحح:وح تح ححيهعذثح]/[ححيس حمتقوف ح
 .حم ح لحن، ينحح؛دث:يًنحأوالحهن يينح لحصياينحيحععضتك حدثخلحث: صحثحملقق

عث: اويين .3 ثإلملئمينح ثاخط ءح ملسو هيلع هللا ىلصححي،صاممح ث: يبح أوالح ث:صلوح ححيحعوض فينح
 . حثحل شمينحدع حثإلش سوحوىلحذ:كحححيعث:رتضيحأوالحث:صا سينحح

ع ضتهحس ححححيفإنح ث تحث:صوثبحح؛ عحخطأحبحشكحفمهححيأ عحعجودحتقط .4
 .حع ن هحأوالحذ:كح حثحل شمينحي]ح[هعذثحححيمتقوف ح

فإنح ث تحث: صح ه حححح؛ عح،رجمحيلحم حخللحث: الحح م حوذثح   ححاهلًح
 .م حث:ا  مهحأوالحذ:كح حثحل شمينحيهو
سذ رحثتاححححيم حأ عه حوىلحموثضتك ححي ا سينحثآلايتحث:قرآنمينحاب:رتاحث:تثه ن .5

 .هعذثح]ك[حيععضتك حس حمتقوف ح حثتتححيث:،وسوحعستاحثآليين
ححيعث:صياينححيثجل ءححسذ رحححيختريجحثاح ديلحعثآلاثسحم حمص دسه حثاصومين .6

ث:ا مينحعث:ق صروح ح،ر،مبححححمرثأ وحثتا ست تححم ححي-و حعجعحححح–عستاحثحلعيلحح
حح؛حمثحثاتعىحعف وًحححي-ح،بح،ر،م ك حثتترعفحححح–حث:عابحث:،اينححححمثحح؛ثتص دس

 .عثحلعاحأومك حيدسثتينح ت نمعه م ح
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ثإلت  د .7 ثتاححعذ:كححح؛،رمجينحسج لح عستضحححيعن، اهححيحع  ماهححيث:رثعيححسذ رح
سححيععف ،هححيحشموخهحع،لممذه مر، اهمثح خااحذ:كح م ح لىحححح؛ م  ح مو ص ًح

 .مثح ذيلحذ:كحسذ رح هاحمص دسح،رمجاهح؛ثائهينحفمه
ححيع تعحث:غ سينححي  بتامت بححيعابحث:صا سين:ح ح،رثجاحث:صا سينححححث:رجوبح .8

 .حعثإلص سين
أوالكحهتذيبححح ح،رمجاهححثأاهعتحح؛و ح   حث:رثعيحم حسج لحث:عابحث:،اينح .9

حح؛حعهتذيبحث:اكذيبحع،قري هحبس ححجرححيعث:ع شفح:وذهيبححيث:عه لح:وه ي
ثأاهعتححححيو حملحيع حم حسج لحث:عابحث:،اينعحححيعتعح زيعحأومك حأ عحثحل جين
 .أوالح هاحثترثج ح ح،رمجاه

 .توىحسعثوحثات نمعح؛،رمجينحثاألىحث:وثسدي ح حث:عا ب .10
 .حم ح مع حييذ ره حثتل:ف،وثمقحث: قولحعث: صوصحث:يتحح .11
ح.ح عحثتاعسثكحع،تقمبحححيح عحشرححغريبحححيحث:اتومقحأوالحم ححيا جحوىلحوي  ححعسم  ح .ح12

ححعفكرسححيخ متينعحححيحعت،ه ححيياعو حهذثحث: الحم حمقعمين  خطة البحث:
ح.ثتص دسحث:توهمين

ث: العحححاملقدمة:  حيع يماهححيع هعثفهححيهعحععدحححيعمشعواهححيفمك حموضوبح
ح.عخطينحث: الحيعم كجحث: الحعوجرثءث،هحيع ت  بحثخام سه

ححيعابجل ءحثحملققححيحفمهح،تريفحخماصرحابتل:فعحححيحت،احث:عسثتينححالقسم األول:
حكحم  حل سستينحعفمهح

ح.حلكح،تريفحخماصرحابتل:فثت الحثاعح
ح.حع،وثمقحن، اهح:وهل:فحيحثتاحث:عا بحثت الحث:ث نك
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ح.حثت الحث:ث :لكحعصفحث: ،خحثخلطمين
ححح.عم كجحمل:يهحفمهححيعسم  ححاوثهحيث:رثس كحتمهينحث:عا بحث:توهمينثت الحح

ح.عث:اتومقحأومهحيحعفمهححتقمقح صلحثت طوطحيحت،احث:ااقمقححالقسم الثاين:
 .اخلامتة
 . واملراجع  املصادر فهرس

 
*** 
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حالقسم األول: قسم الدراسة
حعفمهح سستينحم  حلكححيعابجل ءحثحملققححيعفمهح،تريفحخماصرحابتل:ف

حكحح(1)حاملبحث األول: تعريف خمتصر ابملؤلف 
 وعحس حأهرحس حححح يبحأم،الكححأهرحس  يبحسعركحححهعحس حح  امسه ونسبه:

ح.ح سوحموتالحثتعيعحثاص ك نحث:ش فتيحيحهعحس ح وعحس ح يبحأم،ال
ع ،رحث:عثلححححيسيامحثتماحح–عثتعيعحححح؛ن، يًنحوىلحمعي ينح ص ك  حح؛ثاص ك نعح
هذهحث: ، ينحوىلحمعي ينحححح؛ح-عستعه حنو ححححيث:م ءحثتث  وحم ححتاك عتعو حححيثتكهوين

                

ايبححححيحعث:رعضا ح ح خ  سحث:عع:ا ححيح(86ص)بس حنقطينححححي،رمجاهحثتص دسحث:ا :مينكحث:اقممع حح ظرححيحح(1)
ثاأم  ححي(3/249)ش مينحح ثحلعيلححي(4/286)بس حخوع  ححححيعفم تح أوه ءح بس ححححيعط ق تح

ث:  لءححي(4/112)أ عثهل ديحح ثحلي ظححي(152/ح21):وذهيبححححيعتريح ألىح :هححححيع،ذ روح
ححيحعثتقاىنح حتردحث:عىنححيح(4/246):هححححيحعث:تربححي(41/124):هححححيحعاتسيخحثإلتلىححي(4/1334)
 حاتسيخحثحل فظححعثت اصرحثحملا جحو:مهحمححيح(179ص):هححححيعثتت ح حط ق تحثحملعث ححيح(2/106):هحح

عاتسيخحثس حث:وسديححححي(30ص):وعمم طيححححيحعثت،اي دحم حذيلحاتسيخحسغعثدححيح(47ص)ح:هححححيث:عسمثي
عط ق تححححي(3/423)ح:وم فتيححححيحعمرآوحثجل   ححيح(4/174):وصيعيححححيحعث:وث حاب:وفم تححي(2/93)

ث:عربى ث:ش فتمينححي(6/160):و، عيححححيث:ش فتمينح عط ق تححححي(2/439)ح:إلت ويححححيعط ق تح
عث: ك يينححيح(2/669)بس ح ثريححححيث:ش فتمين ث:ش فتمينححيح(16/574):هححححيحعث: عثيينح بس ححححيحعط ق تح

:و،موطيححححيعط ق تحثحلي ظححي(6/101)بس ح،غريحسرديححححيعث: جوىحث: ثهروحححي(2/40)ت ضيحشك ينحح
ححيح2/947)(حع826ححي754ححيح415ححيح401ححيح1/89)حل جيحخوميينححححيحع شفحث:ظ و ححي(477ص)

ححيح1887ححي1739ححي1674ححي1606ححي1464ححي1412ححيح1209ححيح1178ححي1116ححي1043
إلمس أملحابش ححححيعهعيينحث:ت سف ححيح(4/273)بس حث:ته دححححيعشذسثتحث:ذهبحححيح(2045ححي1942
ح.ح(156حي126حي125حيح115حيح100ص):وعا نححيطرفيناعث:رت :ينحثت،ححي(2/100)حث: غعثدي
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ح(ح1)حثتاصوينحأبص ك  ححيثتترعفينحسشكرتا نينححيم ،وبحوىلحثتعي ينحث:تامقينححي ص ك  

ح.حعث:ش فتيحن، يًنحوىلحمذهبحث:ش فتيح؛
 حذيححححيأبص ك  ححع:عث،يقتحثتص دسح نهحح  :وطلبه للعلم   مولده ونشأته

ث:ا ت ححححي:موينحثاسست ءحح،هدعحعدتحستضحثتص دسحعبححي(هوحح501)ححت ينححيث:قتعو
ح.حأشرحم حذيحث:قتعو

حح يبحتتعحححم ححيح وسثًححح حصغرهحححمستهفأححيعث:عهحم ذحث:صغرحرصحأومهححتعححعح
َطّرِزحححهعحس ححهع

ُ
م ححححيم حخوقح ثريححيحمثحمس أ ًح ثريثًحححيعهوحثس حت ا حححيثت

حح.عط قاكاحي صا بح يبحنتماحثحل فظ
ث:قرآ ح حح اب:رعثايتعتر ح ث:ش فتيححيص  هح مذهبح أوالح أوالح يبححححيع،يقهح

عحيظححححيحىتحمكرحفمكه ححيحعتر حث: اوحعث:وغينححيهياَحتْحأ عتحثحل، حس حث:ت  سحث:ر ح
ححيعسهحخترجححيحعأرضهحأوالحشم هحومس أملحث:امهيحثحل فظححيأووىحثحلعيلح:وا  ا
ثتذهب أ هح ثحلعيلححيع خذح ثحلعيلححيعأووىح ستواح أوالححححيحمس عحححيعُأِعَح عتر ح

وىلححححرحلفححيعثتش يخححع:قيحثحلي ظححيهوحس ي،هححعسحلححي ابحث:عثريعحححيثتش يخ
ححيعمس حم حمش يخحثحلج زححياجمثحذهبح:وححي(هوحح524)ححت ينحححوىلحسغعثدحعحححيَيَذث 
ححيحف،ه حم ح يبحث:ق تاحس حثحُلص حثت، عحاوعححيفأت ىحهب ححوىلحسغعثدححمثحأ د

ثدححع ح ه حمس حم ح يبحأويحثحلَحححيثز  حث:قَحعاتسيخحسغعثدح:و طمبحم ح يبحم صوسحح
عثت،ا رجححححيعثت،ا رجحأوالحصاممحث:   سيححيعمترفينحث:صا سينححيححومينحثاع:م ء

                

ع،تاربح هاحمر  حح وووو سيحع  سيح حثت  طقحححيع،ق حمعي ينح صوووو ك  حثآل ح حعتووووطحمجكوسيينحويرث حح(1)
ي ظركح طوسححح.مومو حن،وهينحح1,8عي،وع ك حووحححيع،شواكرحننا جحث:،وج دحثت ،ووبحو:مك ححيث:وتوطال

ح.(93ص)ه ثبحث:شهريحححيعثتتجاحثجلغرث ح:ععلحث:ت ملححي(44ص)سوعث حث:ت ملحح
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مثحتعىحوىلحسغعثدحمروحاثنمينححححيمجمتك حايبحنتماحثاص ك نححيأوالحصاممحم،وا
عثجاه ححححي حزم نهححلح حعٌحصِّحملححيُحححعحص لحم حثت،هوأ تحم ححي(هوحح542)ححت ين

:هحم لحي،ريححححيع   حأيمي ًحححيفأت ىحهب ححوىلحسوعهححسج مثححححيملحجياه ح:غريه:هحم حح
ححيعثإلملءححيع ت لحأوالحث:اص مفححيعبحيق لحم ح حعحشمئ ًحححيعي يقحم هححييرتس محسه

عثادب ث:تواح ثآلف قححيع،توماح أوههح ح م هح ترثنهححيعثناشرح أ هحححيعمس ح ع ثرح
وت  دثًححححيعشمخحعتاهححي عحعحزم نهححىتحص سححححي   عت ستحساص نميهحث:ر ححيثحلي ظ
ح.حعحيظ ًح

أ عحححح يبحموتالحثتعيعحححوا فظ:   حح  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 
 فردحست كاححعحححي ثىنحأومهح ثرٌيحم كاححعتعحح؛عثتتينٌحححعشكروٌحححيأ :مينٌحححمع نينٌحححث:توه ء

حذ:ككحححعم ح توثهلاح ح؛،رمجاهحاب:اص مف
حيحمستتحم ه))  ك(ححهوححح562تح)ححث:،هت نت لح سوحتتعحأ عث:عرميحس ححهعحح .1

 .(1)((عهوحثقينحصععقححيع ابحأع
ع   حوم م ًح ح)) ك(ححهوح606ت)حعت لحجمعحث:عي ح سوحث:،ت دثتحثس حثاثري .2

 .(2)ح((ع،ُ  طحسهحم حث:طو ينحثآلم لححيُ،شع حو:مهحث:رح لحيح فظ ًحماق  ًححيأصره
   حوم ىحأصرهح ححححيثتشكوسثحل فظحح))  ك(ححهوحح681ت)ححع  حوِّحعت لحثس حخَح .3

 .(ح3)ح((ع:هح حثحلعيلحعأوومهح،وث:مفحميمعوحيثحليظحعثتترفين
                

ح.ح(47ص)حث:ذهيبححيحثحملا جحو:مهحم حاتسيخحثحل فظحث:عسمثيي ظركحثت اصرحح(1)
ح.ح(1/9)ثس حثاثريححيث: ك يينح حغريبحثحلعيلحعثاثرح(2)
ح.(286/ح4)ثس حخوع  ححيحعفم تحثاأم  ح(3)
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ححيحمس حث:عثريححيأ سفحابادبححيشمخحأ ملحح فظ))ح  ك(حح748ت)ححث:ذهيبححعت ل .4
ححيحوت  دثًحححيعشمخحزم نهححيعأ شححىتحص سح عحعحعتاهحح..ع:قيحثحلي ظححيعسحل
ث:ع ري))  عت لح ي  كحح،((عحيظ ًح ث:اص نمفحح..ثحل فظح عسقمينححححيص حبح
ع   حعثت حث:عثئروح حمترفينحثحلعيلحححيعص فحث:اص نمفحث:  فتينح..ثاألى
ححيحعبح أواححيعملحيع ح حعتاهح حعح حيظحم هحيع سوثسهحعسج :هحعف ونهحيعأووه

ص حبححححيثحل فظ))  عت لح ي  ًكحح،((مم حيتاعحهبذثحث:شأ ححيت عثًحححعبح أوال
ححيحع   حم حسرثأاهح حثحليظحعث:رج لحح..عملحخيوفحستعهحمثوهحح..ث:اص نمف

 .(1)((ص حبحعسبحعأ  دوحعجل:ينحع،قال
حح..ح حعحثاألىحح..ثحل فظحث:ع ري))  كح(ححهوحح851ت)ححعت لحثس حت ضيحشك ينح .5

ححيحعأووىحثحلعيلححيع خذحأ هحثتذهبحححيخترجحابإلم ىحومس أملحس ححهعحث:امهي
ححيحع   حح فظ ًححح..ثتوماينحثتيمعوحثتشكوسوحعص فحث:اص نمفححححيعمس حث:عثري
 .(2)((عتعح فردتح،رمجاهحاب:اص مفح..جاحث:تووىححيعثت حث:عثئرو

  
                

ث:عسمثيحح(1) ثحل فظح اتسيخح م ح و:مهح ثحملا جح ثإلتلىححي(ح47ص)حث:ذهيبححححيحثت اصرح :هححححيحعاتسيخح
ح.(4/246)ح:هح ي  ًححيعث:تربححي(41/124)

ح.ح(2/40)ثس حت ضيحشك ينححيحط ق تحث:ش فتمينح(2)
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حأبرز شيوخه:
 .(حهوححح505تح)ححح سوحغ :بحث:ُعْوِشمذيحثاص ك نحححيح وعحس حث:ت  سحس ححهعح .ح1
ح.ح(حهوححح535تح)ح(ححِتَوثىحث:، ينح)حححيح سوحث:ق تاحثاص ك نحححيحومس أملحس ححهعحس حث:ي لح .ح2
 .(حهوححح515تح)حححثدحثتقرئحع ح سوحأويحثاص ك نحثحلَحححيحثحل، حس ح وعحس حثحل، ح .ح3
 .(حهوححح561تح)ححح سوحأ عتحث:ر ْتَاهيحثاص ك نحث:ش فتيحححيحثحل، حس حث:ت  سحس حأويح .ح4
حح535تحي)ح سوحم صوسحث: غعثديحث:  سَيقيحث:ق  ثزحححيحأ عث:رو حس ححهعحس حأ عث:وثحعح .ح5

 .ح(حهوح
 .(حهوححح511تح)ححح سوحث:ق تاحس ح يبحنصرحث:رُبِْجيحثاص ك نحححيحأ معتحغ منحس ححهعحس حح .ح6
 .ح(حهوححح507تح)حححرثنحثتقعتيحثحل فظح،َحمْحس حث:قَحثح سوحث:ي لححححيححهعحس حط هرحس حأويح .ح7
 .(حهوححح507تح)ححح سوحم صوسحثاص ك نحث:ش ُرعطيحححيححهعحس حأ عتحس حَمْ ُعْعيينح .ح8
حح505تح)ح(ححَتْرفوَْر،جحي)ح نحث:ا حححث:ع ،بحححثاص ك نح سوحتتعححححيححهعحس حأويحس ححهعح .ح9

 .ح(حهوح
 .(حهوححح511تح)ححح سوحز رايحس حم عهحثاص ك نحثحل فظحححيححيىيحس حأ عث:وه بحس ححهعح .ح10

حأبرز تالميذه: 
ث:ش فتيحححيسسمتينحس حثحل، حس حأويحس حأ عت .1 ث:مهعحث:ص ت نح حح سوحن ثسح

 .(هوح609ت)
حح600ت)حح سوححهعحثتقعتيححيأ عث:غعحس حأ عث:وثحعحس حأويحس حترعس .2

 .ح(هو
 .ح(هوحح612ت)حح سوححهعحث:ر ه عيحثحل  ويححيأ عث:ق دسحس حأ عتحس حأ عت .3
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م صوس .4 س ح حهعح س ح ثترعزيحححيأ عث:عرميح ثخلرثت نح ث:،هت نح تتعح حح سوح
 .(هوح562ت)
ث:رج ء .5 حح610ت)حح سوحأ عتحثاص ك نحثحل  ويححيحهعحس حمعيحس ح يبح

 .ح(هو
 .ح(هوح584ت)حح سوحسعرحثحل زميحثهلََهذثنححيأثه  ححهعحس حموتالحس  .6

حأشهر مؤلفاته:
حح؛ث:قرآ حعثحلعيلححثتغملح حغرييبثجملهوبححثت،هالكحححح؛ث:غري  ححح ا بححح،اهين .1

يعلحأوالحسرثأاهح ححهوححعحححيعثتاعسكحأومهححي ه لحسهح ا بحث:غري  ح:وكرعي
 .حعهوحمط وبحيث:وغينحعث:غريب

ثتاعسكحسهحأوالح يبحححح؛مترفينحث:صا سين عكحذيلححححيمترفينحث:صا سين ا بحح،اهينحح .2
 .حعيعلحأوالح، ارهحعحيظهحينتماحثحل فظ

 .حعهوحمط وبحي-م، عحثإلم ىح وعححح–حخص ئصحثت، عح .3
جتوهحذيًلحأوالح ا بحشم هح يبحث:ي لحححح؛ عكح ن، بحثحملعث حححيث: ايدثت .4

 .حعهوحمط وبحيفمهعم ح تصرحححيعذ رحم ح يوهحيححهعحس حط هرحثتقعتي
 .حعهوحمط وبح؛ثتعهلح حن،بحثحل، حثتكهلث:شرحح .5
ححيملحي، قحوىلحمثوهححيعهوح ا بحجوملحح؛ عكحثاخ  سحث:طوثبتححيث:طوثبت .6

 .حم ح ثروحم حفمك حم حث:وثهيحعثتوضوبحيخُيَ  ح:هح حمجته
 .حي  ئحساقعمهح حمترفينحث:ت يلحعث:  زلعهوحح؛أوثيلحث:ا ست ح .7
 .عهوحمط وبح؛ثحلي ظحثاأ سفث:وط ئفحم حدت ئقحثتت سفح حأووىح .8
 .سعىحفمهحأ ح  ثرحم حثلثحم ئينحشمخح؛شموخث:متجاح .9
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 .عهوحمط وبحيعهوح حثاح ديلحثت،و،وينح؛ن هينحثحلي ظ .10
 عكحف  ئلححححي عحعظ ئفحث:وم يلحعثاايىححيعظ ئفحثاعت ت   عحححيث:وظ ئف .11

 .ث:وم يلحعثاايى
عتملكحم اصفحححح–حححثاسست ءحح:موينححيأبص ك  ححثحل فظح سوحموتالحح،و   وفاته:

حح¬  يعأهرهحمث نو حت ينححي(هوحح581)ححت ينححيمج دىحثاعىلم ححا ت ححث:حح-حث: ك سحح
ح.ع ن :هحم  زلحثاسرثسحيسويًنحعثتتينًح

 
*** 
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 للمؤلف:  ته وتوثيق نسب  ،الكتاب اسمثاين: املبحث ال
ث: ، ينحح م ح ثاعىلح ث:صياينح ث:عا بحأوالح ثتاح ححهعذثك(حح )ححثاصلج ءح

  ع عبدح خمهحأا ينحس حم،تودححيث:علىحأوالح عبدحأ عتحس حم،تودححهج ءحفم)
ƒس ح يبحأم،الحثتعيعححححأهرم ح لىحثحل فظح يبحموتالححهعحس ح يبحسعرححححي

ثخالفحي،ريححم ححححي(ب)ححع ذ:كحج ءح حث: ، ينحثاخرىحححي(¬  ثاص ك ن
عتعحححيم حثتاحثتل:ف(ححأهر)حع ذ:كححذفح وهينحي(فمه)حسعلحي( )ح ح وهينح

ح.( )حثأاهعتحم حج ءح حث: ، ينحثاصل
 منها:   ، دلة كثريةأل  ؛ أيب موسى املديين   للحافظال شك يف نسبة هذا اجلزء  و 
ث: ، ا حثخلطما ح .1 :وا فظح يبححححيم حج ءحأوالحطروح س ، اهح ث:اصريمح م ح

 .ثتعيعموتالح
 .حثجل ءحححثحهذحعهوح حعحسعثوححححيح  حهذثحثجل ءح ابحسهح سوحموتالحثتعيعحوىلح حعح،لممذهح .ح2
 سوحن ثسحسسمتينحس ححعهوححححيأ ح يبحموتالحثتعيعححثجل ءححهذثححييسثعح حعحح  حح .3

 .تعحم حمش هريح،لممذهيُححح؛(ححهوحح609ت)ححثحل، حس حأويحث:مهعحث:ص ت ن
 .ثجل ءحهذثح ححهمس  حثحل فظح ابحموتالحثتعيعحتعحصرححاب .4
 .حعث:وط ئفحححيح   هينحثحلي ظححح؛ح ح ا هحثاخرىححح ت نمعهح حهذثحثجل ءحمايقينحم ح ت نمعهح  حح .ح5
 .حي حسحوحثتشكحححشموخهحححم حححهاحححيحهذثحثجل ءحثتص فح ححث:ذي حيرعيحأ كاححشموخحح  حث:ح .ح6
 .حهحثاخرىح حهذثحثجل ء ا  تضحح:حوش س،ه .7
حح؛ح ح ا هحثاخرىحعم كجههذثحثجل ءحم ح تووسهححححهحعم كجهح ح تووسححينوثفقحم .8

ح . (1)حعووحذ:كححيحع،تق  ،هحي ،ه،تومقملحم حح
                

سغاححرصويحح؛-ح¬ –،  مهكحملح تفحأوالحم حذ رحهذثحثجل ءحضوه حمل:ي تحثحل فظح يبحموتوالحثتعيعحح(1)
 هوو ح نحملح تفحأوالحم حححيع اووبحث:يكوو سسحعثاث وو تححيع،ا تيح:وعاووبحث:يتح،رمجووتح:وهل:فححيأوالحذ:ووك
ح.عتح أواحينقلحأ ه
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 وصف النسخ اخلطية: املبحث الثالث: 
حعسم هنه ح  :ا يلكحيعتيتحأوالحن، ا حهلذثحثجل ءح

م ححح ع صوكح–م ححيوظ تحمعا ينحثحلرىحثتعيحث:شريفححالنسخة األوىل:
عِّيقم ينحح ححح.خ ص(حح33)ححعححيأ ى(حح1139)حححمبجهوبحستاححوحمصوسحعهيححححيح-ثتعا ينحث:صِّ

عيظكرحيلح  حث:  تخحم ح هلحثتترفينحعث:عسثيينحححح؛ملحيذ رحثتاحث:  تخحححالناسخ:
ح.حعت حأوالحث: ، ينحم ح،صاما تحيت ح حث: ، ينحم حض طحعو،ق  حياب: ،خ

ح.حغ :  ًحححعثإلأج ىحححم حث: قطحححخ يلحححيحعثضمح حثجلهوينحححيحخطحن، يحجمعحححنوع اخلط: 
عيظكرحيلح هن ح حث:قر حث:، س ح عححححياتسيخحث: ،خححذ رحملحيُحححاتريخ النسخ: 

ألم تحثحملعث ح ححت ح،ا ه هحم حححح؛ت لحذ:كححو حملح،ع ححي-،قري  ًحححح-ححث:ث م 
حح.عخلووه حم حث: قطحعثإلأج ىحيث:  طحعث: ،خ

ح.( 73-حب71)حعست تح3حعدد األوراق: 
ح25-23ححاألسطر:عدد 

ح.(1)حتا5حي18×ح24حاملقاس:
،ق ححححيعح، ينحثخلطححيحث: ، ينحسوصفحأ ىحجمعوححوصف النسخة وميزاهتا: 

أوالح،، حست ئلح حموضوأ تحححححياويححي(ع111)ححأعدح عسثتهححيضه حجمهوب
ححح.( 73-بح71)حعهذثحثجل ءحهوحث:رت :ينحث:، ستينحم حهذثحثجملهوبححيخماويين

عأومك ححححيح-حفمه حيظكرحيلحححح–ححح تعىحم حث: ، ينحثاخرىحعمتا زحهذهحث: ، ينحأبهن كحح
ح.حقوينح خط ئك حسحعححح؛حمب حيعلحأوالح هن حمق سوينحأوالحن، ينح خرىحححيح،صاما تح حثحل شمينح

                

وأعثدحم صوسححححيث:ق،احث:ث نححح–ثتعا ينحث:صعيقمينحححح–ح ظركحفكرسحثجمل مم حثتصوسوحتعا ينحثحلرىحثتعيححيحح(1)
ح.(102ص)حعأ عث:رو حثحلذيييححيث: قمب
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ثحل شمين ثخلطأح ح ث:،قطح عح ث:  تخح ألمينححححيعي،اعسكح أومك ح عيعابح
ح.(صم)حث:اصاممح

ح.حم  شروحعيصااك حيفم ربحأومك حيع حم انًحيعابحث:  تخح وهيًنحخطأًح
ححيحمبقعثسح وهينحححيحعطهسح حهن يينحثلثينح تطرحححيحمبقعثسحتطرح،قري  ًحححيحعفمك حتقطح

ح.ح ه ح  حستضح عثئلحث:عوه تح حث:صياينحثاعىلحغريحعثضمحس، بحث:اصويرح
ثخاص س دع ح اتميًنح ث:ااعيلح صمغح ثحلعيلح سعثيينح ث:  تخح ح ححيعيعابح

ح؛عخياصره ح ح ث  ءحثإلت  دحغ :  ًححح؛(حححعث  )حح عح(حح خربان)حح ع(حح خربن)ححفمعاب
ح.حكح س  (ح خربان)حعحيعانحيكحث  (ححعث  )حفم اصرح

ح.ح( )حعسم تحهل حاب: ، ينحيعتعحجتوتحهذهحث: ، ينح صلًح
تتودحح  :الثانيةالنسخة   س ح حهعح ثإلم ىح ج متينح معا ينح حيوظ تح م ح

ح.(ع5)ح–[حح2276]ح291-ح1/290/ح3سرتاححيثإلتلممينحاب:رايض
ح.ح ححمعسحآابدحث:ع  ححيزي حث:ت سعي حثاُسعيحث:ش هحآابديحث: مك سيححناسخ:ال

ح.،تومقحه عيحجمودحنوع اخلط:
ح. ç 1319 حت ينحححاتريخ النسخ:
ح ح3ح–ح ح1حعدد األوراق: 
ح.حتطرح27ححعدد األسطر:

ح.(1)حتا21×ح9حي33حاملقاس:
                

عث:يكرسحث:وصييحت طوط تححححيح(1/623)حح–حت،احثحلعيلحعأوومهحححح–ح ظركحث:يكرسحث:ش ملححيحح(1)
ح.ح(ح3/42)ث:،ريوحث:  ويينحعماتوق هت ح
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النسخة اتمينهيحححح:وميزاهتا   وصف  ح، ينح حعيثينح أوالححححين، ينح مق سوينح
ححي ا ابًحعست :ين(حح27)حح،ق حضه حجمهوبححياويحأوالحححيث:ذيحن، تحم هثاصلحح

ح.عهيحث:رت :ينحثاعىلحم حهذثحثجملهوب
هوثمشك ححعح أب ح ث: ، ينح هذهح ث:اصاما تححمتا زح م ح مجوينح أوالح حتاويح

مم حيعلحححح؛حثاخط ءستضححححع،شرتكحم حث: ، ينحث:، سقينح ححيحعوثتيمححعث:اتومق ت
ح. حعثحعثًحهأوالح  ح صوك
ح.حمم حيعلحأوالح هن ح:م،تحم ،وخيًنحأ ك ححح؛حختاوفحأ ك ح حستضحثاخط ءح ه ح هن حح

ث:  تخحم ح هلحث:عسثيينحعثتترفين ث:تواححيعيظكرح  ح يعلحححح؛عأوالحشيءحم ح
ححي عح:اصاممح وهينححيح:ا م حمتىنحح؛،تومق تحي،ريوم حح:ذ:كحم حأوالحث: ، ينحح

ح.عست ك حغريحعثضمح؛ عحثتاعسثكحنقصحي ا ساك حح عح،وضممح
ح.حعيصااك ح حثحل شمينححيفم ربحأومك ححيع حم انًحيعابحث:  تخح وهيًنحخطأًح
ح.:اهمم ه ححي ه ح نهحيعابححتتحثهل ءحألمين

ثخاص س دع ح اتميًنح ث:ااعيلح صمغح ثحلعيلح سعثيينح ث:  تخح ح ححيعيعابح
ح؛عخياصره ح ح ث  ءحثإلت  دحغ :  ًححح؛(حححعث  )حح عح(حح خربان)حح ع(حح خربن)ححفمعاب
ح.حكح س  (ح خربان)حعحيعانحيث  كح(ححعث  )حفم اصرح
ح.(ب)حسم ححهلذهحث: ، ينحجتوتعتعحح
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 : ومنهج مؤلفه فيه   ،حمتواه   وبيان ،قيمة الكتاب العلمية املبحث الرابع: 
حح-ح ي  ًحححح–حعسعثهحأ هححححيح ابحسهحثحل فظح سوحموتالحاحعح،لممذههذثحثجل ءحح

ن ثسحث:مهعحث:ص ت نحح سوحححي،وهمذهحثحملعثحث:ثقينحث:يقمهحسسمتينحس حثحل، حس حأوي
ح.ح(هوح609تح)حث:ش فتي

حفمك حم كجهحححيحعملحي  حثتل:فحمقعميًنح:عا سهحهذثح  عحغرضهححححيح عحطريقاهحححيحي  ِّ
عث:صلوحعث:،لىحأوالحستولحتححححيحعومن حثتايامحث:رثعيحهذثحثجل ءحاب: ،هوينححح؛حم هح
 يبحسعرحح ابحويل حث:شمخحث:يقمهحثإلم ىحثحل فظح سوحموتالححهعحس حح)حححمثحت لكحححيحملسو هيلع هللا ىلصح

ح.ح(حثلححح..حع خربنحأ هحث:يقمهح سوحن ثسحسسمتينحس حثحل، حس حأ عتحث:مهعحححيحثتعيعح
 فيما يلي:  ، ومنهج مؤلفه فيه ،وقيمته العلمية  ، حمتوى الكتاب  بيانكن ومي
ححيهذثحثجل ءحث:اتريفحأبعبدحث:صا سم حثجلومو كحأ عتحس حم،تودحح، ه  .1

م،تودحح س ح أا ينح اب:رعثيينححيƒ  –ع خمهح م كاح مترعف ًح م ح   ح ححيعسم  ح
م ح سمه ست كاح س،ه بح ث:صا سينححيعث:اصريمح ستضح ث:و سححححيعم ح عوزث:ينح

ح.حم حي ا، و حو:مهمترفينحعحححي ح مس ءحست كاحث:وثت حعثإلشع لح
حعيلحم حطريقحأا ينحس حأ عتحس حأا ينحسذ رححثجل ءححهذثححثتل:فححححثفاام .2

وت  دهحح؛أ حجعهححيأ ح سمهححيس حم،تود فمهححيع،عواحأوالح حيعثبخالفح
 .عأوقحأومه

ع  حبس هحأ عتحس حححي ح ديلحأ حث: يبحملسو هيلع هللا ىلصححذ رح  ح:تا ينحس حم،تودحح .3
عأ حأهرحس ححححيأا ينحس حم،تودح ح ديلحأ حأههحأ عتحس حم،تودحح

م ححححفكوحيع  حثس حثس هكحأو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودح؛ثخلط بحح
 .ع:مسحم حع:عحأ عتحيع:عحأا ين
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ع نهكحأا ينحس حأ عتحس حأا ينححححيحعذ رحثمسهح  ملًحححي،عواحأ ح يبحث:ُتَهمس .4
حعَهاححححيع نهحم حع:عحأ عتحس حم،تودححححيس حم،تودس حأ عتحح عس  
ح  ح  ماهحم حث:عىنحثتيردوحححح؛ ح،،هماهحعن، اهححثحلي ظححمج أيٍنحم   ه حس  

َحهب حغريه  .ث:يتحبحاثنحهل حعبح عِّ
ثمسهكحأ عث:رو حححح  حححعذ رححيع،عواحأومهححي عسدح ثرثًحموتوف ًحم حطريقحثت،تودي .5

ع نهحم ححححيع نهح خوح يبحث:ُتَهمسححيس حأ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،تود
 .ح ه حن، هحثائهينحثتاق و حح؛ ذ:كححع:عحأ عتحس حم،تود

ع ابحححيع ابحُأ معوححيم كاكحأ عث:رو ححي عبدححت عتحس حم،تود:ححذ رح  مثحح .6
م ح   حمترعف ًححعححح؛ثحل فظحثجلت يبنقًلحأ حححح؛حعحهعححيعأا ينححيعأهرححيسعر

ث:ق تا اب:رعثيينكح م،تودححيعمت ححيم كاح س ح أ عتح س ح أ عث:رو ح حح؛حثس  ح
 .حثس  حمت حس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،تودحيُأ معوحوع سحيعث:ق تا

عذ رحم كاكحأ عتحس ححححيثتشكوسي ححمثح،عواحأ ح عبدحأا ينحس حم،تودحح .7
س حم،تود س حححيعأ عث:رو ححيعأو ححيع عبدهكحأ معتححيأا ينح س وحأ عتح
 .حأا ينحس حم،تود

ع خمهححححي حث:علىحأوالح يبحث:ُتَهمسححيمثحنقلحنت  دهحأ ح وعحس حح  ل .8
م حع:عح خمهحأا ينحس ححححبحححيع هنه حم حع:عحأ عتحس حم،تودححيثت،تودي
 .م،تود

ثس ححححيأب حنقلحنت  دهححثجل ءمثحخااححح .9  سم اتًح حححي–حح¬  –حثت  سكححأ ح
 .عحيظهحعض طهحع،قممعهححيع خذهحأ حث:ثق تحيثحلرصحأوالحث:توا
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حعيث ًحح .10 ثجل ءح هذثح آاثسححي، ه  ح نت  دهححيحع سستينح ثتل:فح  ه ححححييرعيك ح
ححيحع يبحدثعدحححيعث:   سيححيث: قلحأ حثإلم ىح وعحس حح  لحح–ح ي  ًحححح–ح، ه  حح

 .ويقَحموْحث:ص حعح، ححيع يبحسعرحثس حمردعيهحي يبتَحعثجلِح
ثتشكوسي حح .11 ستضحشموخهح ثجل ءحأ ح ثتل:فح حهذثح غ :بححححأيب ححيسعىح

ححع يبحححيثدحثتقرئع حأويحثحل، حس ح وعحثحلَحححع يبححييذِحمْحشِحوْح وعحس حث:ت  سحث:عُح
حع يبححيعطيرُحم صوسححهعحس حأ عتحث:ش حححع يبححيحتتعححهعحس حأويحث:ع ،ب

ححث:ق تاحومس أملحس ححهعحثحل فظحححع يبححيث:ق تاحغ منحس ح يبحنصرحث:رُبْجي
 .حثز  حم صوسحأ عث:رو حس ححهعحث:قَححع يبحي(ثىحث:، ينوَحتِح)
ع يبحث:شمخححححي  :طربثنحح؛يرعيحثتل:فح حهذثحثجل ءحم حطريقحستضحثائهينح .12

ع يبحسعرححححيثاص ك نع يبحنتماححححيع يبحسعرحثس حمردعيهححي يبتَحعثجلِحححي  ثس ححم ح
ع وعحس ححححي يبحسعرحثاثرىعحححيعأ عتحس حثإلم ىح وعححيثخلطمبحث: غعثدي

 .ع يبحدثعدحث:طم :،يحيح  ل
ختريجححححم ح جلحث:اوت ح حححيعحيملحأومك ححيثاخرىحح ا هححوىلححثتل:فحححريشيح .13

 .ث:وظ ئفحعم حذ:كحوش س،هح:عا بح؛مهث:علىحأوحعيلحعح
حيعآاثسححيحقحأوالحم حيوسدهحم ح ح ديليتوِّحعحححيثات نمعحياعواحثتل:فحأوالححح .14

 ه حححح؛ عحشموخكاححيعتعحي،اشكعحأبتوثلحشموخهححيحعي،اعلح:علمهحسذ:ك
 .ياتقبحث:توه ءحعيصامحم حعتتوثحفمهحم ح عه ى

فم،وقحثإلت  دححححي:واعيلح  ثرحم حوت  دحح– حم انًحححح–حححثتل:فححيذ رح .15
ح مثحي،وقحوت  دثًحآخرح:ذ:كححححي(ح)ححث:ااويلمثحي  حألمينححححيوىلحسثٍعحمت  
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تعحجيه ح حثإلت  دححعحححيعثحلعيلح عحثاثرححيمثحيعهلحسقمينحثإلت  دححيعيثث:رح
 .عي  هحأومك حييتاعحسذ رحثات نمعحث:ت :مين ه ححح؛ث:وثحعح  ثرحم حشمخح:ه

ثإلخ  سح .16 ثتل:فح سعثيينح عتعححححي عح خربنححيفمقولكح خربانححيثاصلح ح
يتاعحح ه حححح؛ عحث:قرثءوححيفمقولكححعث  حح– حم انًحححح-ث:ااعيلححي،اتهلح:يظحح

 عححححي ا سينًحححيفريعيك ح ه حمستك ححيسصمغحث:ااعيلحعثادثءحث:وثسدوح حثات نمع
 . عحمس أ ًححيوج زوًح

فمذ رححححيم ححملحثبخاص سحعأعمهحح؛شموخه مس ءححي وِّبحثتل:فح حذ رححح .17
ححيح عح  ماهحع:ق هححيحيقاصرحأوالحثمسهحفقطع حم انًححححياتمينًححح-ححح حم انًححح–ح مس ءهاحح
 .ح ه حيتاعحسذ رحمع  حث:،ه بحح؛عووحذ:ك
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 مناذج من النسخة اخلطية 
 

ح

 
حح
ح

 ث:صياينحثاعىلحم حث: ، ينحثاصلح) ( صياينحث:ت وث حم حث: ، ينحثاصلح) (
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 ح

 
ح

ح
ح
ح
ح

 صياينحث:ت وث حم حث: ، ينح)ب( ث:صياينحثاخريوحم حث: ، ينحثاصلح) (
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حححح

  
 ث:صياينحثاخريوحم حث: ، ينح)ب( ث:صياينحثاعىلحم حث: ، ينح)ب(
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ح
ح

ح 

 قسم التحقيقحلقسم الثاين:ا
 عفمهححتقمقح صلحثت طوطيحعث:اتومقحأومه
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حس،احتحث:رو حث:رحماح
حعآ:هحعصا هحعتواكححيصوالحتحأوالحتمعانححهع

موتالححهعحس ح يبحسعرحححح(ح1)ح ابحويلحث:شمخحث:يقمهحثإلم ىحثحل فظح سوح
ححيح(ح3)حسسمتينحس حثحل، حس حأ عتحث:مهعحححع خربنحأ هحث:يقمهح سوحن ثسحححيح(ح2)حثتعيعح
 سوحغ :بح وعحس حث:ت  سحس حححح(ح4)ح[ححح  حسح ح]ححححيحأم،الححح يبحححح[حس ُح]حثح  ححسحت لكح ح

  ح سوحسعرححهعحس حأ عتحس ح وعحس حوسرثهماحس ححسح حححيح(ح5)حذيحمْحشِحوْححهعحث:عُح
                

ح.ح يب() حث: ، ينحثاصلكحح(1)
ح.حت قتح،رمجاهح؛حهوحثتل:فح(2)
مو:عهحححي سوحن ثسحثحل رميحث:مهعحث:ص ت نحث:ش فتيحيسسمتينحس حثحل، حس حأويحس حأ عتحس ححيىيح(3)

عمس حم ح يبحححيعثسحتلحوىلح ص ك  حفأت ىحهب حمعوحيس بحث: ارحوىلح مشحعث: صروححيهو(ح525)ت ينح
عحعثحأ هكححححيعغريهاحححع يبحموتالحثتعيعثتطكرحث:ق تاحس حث:ي لحث:صمعبنحعسج ءحس حح معحح

 ظركححيحح.حوم ىحح فظحثقينحفقمهحص حلححيحهو(حح609)،و حمبصرحت ينحححيحث: م ءحعث:ربزثيلحعثت ذسيحعغريهاح
ثإل ه ل نقطينحححي،عهوينح ث:  لءححي(3/498)ححثس ح عط ق تححححي(22/14)حححث:ذهيبحححيعتريح ألىح
ح.(ح8/144)حث:، عيححيث:ش فتمينحث:عربى

فكوكححهعحححح؛ح:م،اقماحث:علىحح؛حعم حس حثتتقوف حزايدوحح!حح س  ح يبحأم،ال()ج ءح ح لحث: ، ا كحح(4)
س ح يبحأم،الحح سعرح ،رمجاهحححح–س ح يبح ت قح ح جلعهححيح- ه ح م ،وابًح غ :بححححيفمعو ح عا ح ابح

ح.ح ه حتمأيتح حوت  دحثحلعيلحث:ا يلحح؛–ث:عوشمذيح حعحشموخهح
م حشموخحثحل فظححححي سوحغ :بحثاص ك نححي وعحس حث:ت  سحس ححهعحس حأويحس حأ عتحس ح وشمذحح(5)

عث:ُعْوِشمذيححححيحهو(حح505)،و حت ينححححيحمس حم هحمجم حث:ع ريح:وطربثنحأ حثس حسِْيَذوححيح يبحموتالحثتعيع
كحح-ث:ذثلحثتتجهينححس احث:ع فحعتعو حث:وثعحع ،رحث:ش حثتتجهينحستعه حث:م ءحع حآخره حححح–

حح.حعهوحثتاحجلعح يبحسعرحأ عث:ت ي حس حأهرث حس ح وشمذحثتعيعحم ح هلح ص ك  ححيحن، ينحوىلح وشمذ
فمهح لم ًح عث:رعثيينححيملح جعح ث:تواح م ح هلح يلح نهح يظكرح ثان، بيححيع:ع ح ححث:،هت نححي ظركح

ح.(35/103)حث:ذهيبحيعاتسيخحثإلتلىحي(118/ح3)حثس حثاثريحيعث:و  بحي(5/108)
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وح َذ ْي حيح(ح1)حِس يوبححح س ح  س ح وعح ه  ح م تو ق تاح : ث ح و س ح  ث  
نح طربث : تَحححيح(ح2)حث س ح رو ح : عث أ  زيححح(ح3)حاحوْحانح رث : ححيح(ح4)حث

ح 
                

ح.حعصااك حث:  تخح حثحل شمينحيي يع()ب(ك) حث: ، ينحح(1)
ححيح سوحسعرحثاص ك نحث:ا نحث:ا جرححيعهوكححهعحس حأ عتحس ح وعحس حوسرثهماحس حوتا ق

ححيحهو(346)مو:عهحت ينححححيح-سع،رحث:رثءحعتعو حث:م ءحعفامحث:ذثلحثتتجهينحححح–حثس حسِْيَذو(حح)ثتشكوسحسوحح
مس حمتجهيحث:طربثنحثا ربحعثاصغرحعث:يتح: تماحس حو دحم ح يبححححيسثعيينح يبحث:ق تاحث:طربثن

م كاكح سوحغ :بح وعححححيعحعثحأ هحخوقحبححيصو ححيعأهرحدهرثًحع،يردح حث:عنم ححيث:ق تاحث:طربثن
ثقينححححيهو(حح440)،و حت ينححححيس حث:ت  سحث:عوشمذيحعثحل فظححيىيحس حم عهحع سوحأويحثحلعثدحعغريهاح

أ ملح ديب ثان، بيحح.ح م ح نقطينححيعث:اقممعححيح(3/13)ححث:،هت نححي ظركح عتريححححيح(72ص)ححثس ح
ح.ح(17/595)حث:ذهيبححي ألىحث:  لءح

س حمطريحح(2) س ح يوبح س ح وعح ث:طربثنححيتومه  ح ث:ش ميح ث:و هيح ث:ق تاح ثتت جاححححي سوح ص حبح
ف قيح حثبسحت لحع:قيحث:رج لحتاينحححح؛ثسحتلحسهح سوهحعحرصحأومهححيحهو(حح260)مو:عهحت ينححححيث:ثلثين

ححيعسربح حهذثحث:شأ ححيحعملحي لحيعابححىتح ابحأ ح ترثنهححيحع ابحأه ح ت لحع دسرححيحأشرحأ م ًح
طويلًحححيحعمج حعص ف ي يعع ححيحعأهرحدهرثًح  يبحزسأينححححكحعسعىحأ ححيحعمس حم حووح :فحشمخح عح

حعثحأ هكح سوحخوميينححححيويحس حأ عث:ت ي حث: غويحعغريهاحث:عمشقيحعوتا قحس حوسرثهماحث:عسريحعأ
حح360)،و حت ينححيع سوحنتماحثاص ك نحعغريهاح–حعي حم حشموخهحح–حثجلهايحعثحل فظحثس حأقعوح

ححثس حأ،  رححي ظركحاتسيخحدمشقيحح.حعثحثإلتلىحع حعحثحلي ظحثتشكوسي ححيوم ىحثقينحسح لححيهو(
ح.ح(16/119)حث:ذهيبحيحعتريح ألىحث:  لءحي(283ص)ححثس حنقطينحيعث:اقممعححي(22/163)

ح.حعصااك حث:  تخح حثحل شمينحيم،وا()ب(كح) حث: ، ينحح(3)
سعىحأ كحتكلححححيوم ىحج م ح ص ك  ححي سوححيىيحث:رثزيحمثحثاص ك نحححيأ عث:رو حس ححهعحس حَتْواححح(4)

عسعىحأ هكحث:ق ضيح سوح وعححححيس حأثه  حعأ عث:ت ي حس ححيىيحعثحل، حس حأم،الحث: هريحعغريهاح
ح فظحثقينححححيحهو(حح291)ح،و حت ينححححيث:ت، لحع سوحث:ق تاحث:طربثنحع سوحث:شمخحثس ححم  حعغريها

ثس ححححيعط ق تحأوه ءحثحلعيلححي(13/530)ححث:ذهيبححي ألىحث:  لءححتري ظركححيحح.حعثحمص ف
ح.ح(18/135)حث:صيعيححيعث:وث حاب:وفم تحيح(2/410)حأ عثهل دي
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ث  حث:ي لحس ححححي(3)حثحلعثدحح سوحأويحح  سع ححيححح(2)حث:ا،رتيحح(1)ح وععثحل، حس حح
حححي(1)حأ عتحس ححهعحس حجتيرح سوحث:شمخث  ححي(4)حتعتحس ححموتال

ح 
                

ح.حع ه ح حمص دسحث:ا ريجحححيح ه ح حمص دسح،رمجاهححح؛حوتا ق(ح)حعث:صوثبحححح؛ح وع(ح)ح ح لحث: ، ا كحح ذثحج ءحححح(1)
ح.ح(460حي436حي435حي429ص)ح:وهل:فححي ظركح ا بحث:وط ئفحم حدت ئقحثتت سفيعح
سعىحأ كحهش ىحس حأه سحعتتمعحس حم صوسححححيثحل، حس حوتا قحس حوسرثهماحث:ا،رتيحث:عتمقيحح(2)

ححيحعسعىحأ هكحثس هحأويحع سوحجتيرحث:تقمويحع سوحث:ق تاحث:طربثنحعغريهاحححيعتكلحس حأثه  حعغريهاح
عاتسيخححححي(1/380)ححثس ح يبحيتوالحححي ظركحط ق تحثحل  سوينيحح.ح فظحثقينحسح  لحححيهو(حح290)،و حت ينحح
 .ح(14/57)حث:ذهيبحيحعتريح ألىحث:  لءححي(14/39)حثس حأ،  رحيدمشق

ححيح سوحأويحثاص ك نحثحلعثدححيثحل، حس ح وعحس حثحل، حس ح وعحس ححهعحس حأويحس حمكروحح(3)
حح–حعمس حم كح يبحسعرححهعحس حأويحس حمصتبحث:ا جرحع يبحنتماحثحل فظححححيحهو(حح419)مو:عهحت ينحح
عحعثحأ هكحث:،وييحع سوحث:تلءحث:تط سححححيع يبحسعرحس حسيذوحعغريهاححح–حعترحستريححححهحفوتوهحمس حم 

حح515)،و حت ينححححيع،لحاب:رعثايتحع،صعسحع ف دححيعخرجح: ي،هحمتجه ًحححيحع سوحموتالحثتعيعحعغريهاح
ثت ا بحم حمتجاحشموخحث:،هت نححكحح ظريحح.م ح هلحث:قرآ حعث:تواحححيمقرئثقينحأ ملححعثححححيهو(
ح.ح(19/303)ححث:ذهيبحيحعتريح ألىحث:  لءحي(236صح)ححثس حنقطينحيعث:اقممعحي(1/578)

ث: ، ا كححج ءحححح(4) س حتتع() ح لح س حتتمع(ح)عصوثسهححححيموتالح ،رمجينحححح؛حهعح  ه ح حمص دسح
ح.حشم هحع،وهمذه

ثتت سف ي  ًححح ظرعي دت ئقح م ح ث:وط ئفح تريح ألىححعحححيح(387ححي364ححيح70ص):وهل:فححححيحكح ا بح
ح.(303/ح19)(حع16/276)حث:ذهيبححيث:  لء

ث:ي لحس ححهعحس حتتمع ثتتعلححيحعهوكح ث:ق ش نحثاص ك نح ثس ححححيح سوحنصرح ث:شمخح سعىحأ كح يبح
،و حت ينححححيعسعىحأ هكح سوحأويحثحلعثدحعغ منحث:ربجيحعحهعحس حأهرحس حثحل، حعمج أينححيحم  

ظركحاتسيخححي حح. نهحم ح هلحث:تواحعث:رعثيينححح–عتح أواحححح–:ع حيظكرححححيملح جعحفمهح لم ًحححيهو(حح438)
ع تعححححي(9/215)ححثس حأ،  رححيحاتسيخحدمشقعحححي(35/337)ع(حح29/463)ححث:ذهيبححيثإلتلى
ح.(6/310)(حع2/14)حثس حثاثريحيث:غ سين

= 
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ت بكحث  ححححيح-حححاحوْحأ عث:رو حس ححهعحس حتَحححهوحعححح-حث:رثزيححححث  ح سوححيىيح
ح...ح(ح3)حينحوهح  دوحس حتَحث  حجُحححيح(ح2)حتكلحس حأثه  ح

ح 
                

ححيحهو(حح274)مو:عهحت ينححححيح يبحث:شمخ() سوححهعحثتترعفحسوححححيأ عتحس ححهعحس حجتيرحس ححم  حح(1)
سعىحأ كح يبحسعرحس ح يبحأ صاحع يبحسعرحث:  ثسحع يبحيتوالحثتوصويحححيعطوبحثحلعيلحم حث:صغر

ثحل فظحعغريهاحححيحعغريهاح نتماح ع سوح مردعيهح عثس ح م عهح ثس ح أ هكح ث:، ينحع ا بححححيحعسعىح :هح ا بح
ثقينحث تححححيهو(حح369)،و حت ينححححيحث:تظهينحع ا بحثوثبحثاأه لحع ا بحاتسيخح ص ك  حعغريه 

ححيحع،عهوينحثإل ه لححي(ح2/296)ححث:،هت نحححي ظركحثان، بيححح. حعحثاألىححيماق حمأمو حمص ف
ح.ح(16/276)حث:ذهيبححيعتريح ألىحث:  لءحي(2/199)حثس حنقطين

سعىحأ كحو دحس حزيعححححيح سوحم،تودحث:ع عيحث:ت،عريحن يلحث:ريححيحتكلحس حأثه  حس حف سسحح(2)
عسعىحأ هكحم،واحعأ عث:رو حس حتواحث:رثزيحعثحل، حس ححححيعي يعحس حزسي حعج  دوحس حتواحعغريها

ححيح ظركحهتذيبحث:عه ليحح.حع:هحغرثئبححيحثقينحح فظححيحهو(حح235)حم تحت ينححححيحوتا قحث:ا،رتيحعغريهاح
ث:اكذيبححي(2/546)ححث:ذهيبححيعث:ع شفححي(12/197)ححثت ي ححيح(3/87)ححثس ححجرححيعهتذيبح

ح.ح(258ص)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيب
ح.ح ه ح حمص دسحث:ا ريجحح؛َتْوا()عث:صوثبححيعهوحخطأححيتوهين() ح لحث: ، ا كحج ءحح(3)

سعىحأ كحهش ىححححي سوحثحلعاحث:عو حححيحعهوكحُج  دوحس حَتْواحس حخ :عحس حج سرحس حمسروحث:ت مريحث:، وثئي
عسىحأ هكحثس هح سوحث:، ئبحَتْواحس حُج  دوحعنوحححححيحس حأرعوحعثاأهشحعأ معتحس حأهرحعغريهاح
عسعىححححيصععقح:هح غلطححيهو(حح190)،و حت ينححححيس حح مبحعتكلحس حأثه  حث:ت،عريحعغريهاح

ححيح(5/135)ححثت يححي ظركحهتذيبحث:عه ليحح.أ حهش ىحس حأرعوحعأ معتحس حأهرح ح ديلحم عرو
ثبأاعثل ث:اكذيبححي(1/424)ححث:ذهيبححيعمم ث ح حجرححيعهتذيبح ع،قريبححححي(1/587)ححثس ح

ح.ح(142ص)حح:هحيث:اكذيب
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أ ححححيح(ح3)حأ ح سمهحححيح(ح2)حس حأا ينحس حم،وووووتودححح ينحس حأ عتحأ حأاحححيح(ح1)حمعتحس حأهرحأ حأ ح
حح..ح..حوذثحختوفح حع اح))ح  ت لكحححيحأ حث: يبحملسو هيلع هللا ىلصحححيح(ح1)حححأ عتحس حم،تودحأ ححححيح(ح4)حجعهح

                

سعىحأ كححححي سوحأثه  حث:تهريحثتعنححيحأ معتحس حأهرحس ححيصحس حأ صاحس حأهرحس حثخلط بحح(1)
ححيح ىحخ :عحس تحخ :عحس حتتمعحس حث:ت صحعت ملحس حأ عتحس حأهرحعانف حموىلحثس حأهرحعغريهاح

س حتواحعغريهاح ث:، ام نحعج  دوح ع يوبح ث:طويلح أ هكح خوهحأ عتحعومعح ،و حت ينححححيحعسعىح
فقمهححيحعتملحغريحذ:كححي(147) ث:يقك ءحث:، تينححيثقينحث تح ححثت يححيح ظركحهتذيبحث:عه ليحح. حعح
ع،قريبححححي(4/337)ححثس ححجرححيعهتذيبحث:اكذيبححي(358/ح3)ححث:ذهيبححيعث:ع شفححي(19/124)

ح.ح(373ص)حح:هحيث:اكذيب
ح.حع:مسح:هحذ رح ح ابحث:رعثيينححيملح جعح:هح،رمجينح؛أا ينحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودح(2)

ححيح ه ح حنا ئجحثافع سحح؛أ عت(حس حم،تود)عو ح   حهوكحأا ينحس حأ عتحس حأا ينحس حح
سعىحأ كح سمهحأ عتحعأو ححححيحفكوكح سوحث:ُتَهمسحثهلذيلحثت،توديحث:عو حح؛ح(4/107)بس ححجرحح

ححيس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودحعوايسحس حتوهينحس حثا وبحعث:شتيبحعثس ح يبحمومعينحعغريهاح
حح150)،و ح ححععدحت ينححححيأ هكحشت ينحعع م حع سوحمت عيينحعثس حأمم ينحع سوحنتماحعغريهاحححعسعى
عهتذيبححححيح(3/378)ححث:ذهيبحححيحعث:ع شفححيح(19/309)ححثت يححيح ظركحهتذيبحث:عه ليحح.حثقينححيهو(

ح.ح(381ص)ح:هححيع،قريبحث:اكذيبحيح(4/393)حثس ححجرححيث:اكذيب
ححيحعتملكح سوحأ معتحح–ح سوحأ عتححححيثس ح خيحأ عتحس حم،تودححيأ عتحس حأا ينحس حم،تودحثهلذيلحح(3)

سعىحأ كحأههححححيع:عح حأكعحث: يبحملسو هيلع هللا ىلصححيح-عيق لكحث:عو حححح–حثتعنحححح–حعتملكح سوحأ عث:رو حح
عومعححححيحعسعىحأ هكحثس  هكحأ معتحعأو ححيحعغريهاحححأ عتحس حم،تودحعأهرحعأه سحع يبحهريروحح
:هححححيحثقينحفقمهححيحهو(حح73)حهو(حعتملحححح74)،و حت ينححححيحس حأ عث:رو حع سوحوتا قحث:، متيحعغريهاح

ححيح(3/150)حث:ذهيبححيحعث:ع شفحيح(269/ح15)حثت يحي ظركحهتذيبحث:عه ليح.حسؤيينحعودسثكحعسعثيين
ح.(ح313ص)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيبحي(3/563)حثس ححجرححيحعهتذيبحث:اكذيب

ع مهح ىحأ عححححي سوحأ عتحثهلذيلححيأا ينحس حم،تودحس حغ فلحس حح مبحس حمشخحس حف سحس حخم عىححح(4)
ع   ححححيعهوح خوحأ عتحس حم،تودحاسمهحع مهحححيح-هل حصا ينحح-س تحأ عحعدحس حتويحس حترميحح

مثححححيوىلح سضحثحل شينحثهلجروحث:ث نمينححعه جرحم ح خمهحأ عتحس حم،تودححححيتعميحثإلتلىحمبعين
= 
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حث:،وووهوثتحث:،ووو  ححح(ح2)حط  حوْح،ووو حث:ح حث:ترشحث:تظماحححيحفومقلكحث:وكاحسب    حيلحج سثًحم ححححيحعسب 
ح حٌعحححح؛حع ،  أكاحعشوورحثجل حعثإلنسححححيح–حعي،ووهِّيحث:ذيحيريعحححح–حشوورحفل حح   حييرطحأوي 

حج سكحححيحم كاح ح.ح(ح3)ح((حعبحو:هحغريكحححيحعجل حث  ؤكحححيحأ  
                

حيابتعي ينححعم تح حخلفينحأهرحس حثخلط بححححيعثتش هعح وك حستعحذ:كححيتعىحثتعي ينحفشكعح حعثًح
عأوالحهذثحيعو حمو،هحستعححححيحهو(حح44)عتملكح،و حت ينححححيعصوالحأومهحأهرححححيحت لح خمهحأ عت

ححي(3/204)حثس حثاثريحيحع تعحث:غ سينحيح(3/1030)حثس حأ عث:ربحيح ظركحثبتامت بيح. خمهحبحت وه
ح.ح(7/80)حثس ححجرححيحعثإلص سين

فقمهححححيثإلم ىحثحلربححيحومفحسعحزهروححي سوحأ عث:رو حثهلذيلحححيأ عتحس حم،تودحس حغ فلحس حح مبحح(1)
ححيحعم ح   سحث:توه ءحم حث:صا سينححيحع   حت دسحتاينح حثإلتلىححيح   حم حث:، سق حثاع: ححيثامين

ث:رفق ءح ث: ق  ءح ث: ج  ءح مبعينحححيعم ح اب:قرآ ح جكرح م ح ثهلجر، ححيعهوح علح سعسثًححححعشكعححيعه جرح
عم  ت هححححيحعهوحص حبحترحستولحتحملسو هيلع هللا ىلصحعتوث هحعنتوهحعطكوسهححيعثتش هعح وك حم حستولحتحملسو هيلع هللا ىلصح

أوالححححع م رهحأهرححححيعتملكحسم هحعس حث: سريححححيآخالحسم هحعس حتتعحس حمت ذححححيحغ يروحمج ين
ححيحهو(ح عحستعه حح32)ت ينححححت لحأثه  حححح-عتملكحاب:عوفينحححح–،و حابتعي ينححححيث:عوفينحمتوِّه ًحععزيرثًح

ثس ححححيع تعحث:غ سينححي(987/ح3)ححثس حأ عث:ربححيح ظركحثبتامت بيحح.عصوالحأومهحث: سريحس حث:توثىحح
ح.ح(6/373)حثس ححجرحيعثإلص سينحيح(3/394)حثاثري

 حن، ينححعث:صوثبحم ححححيع ذ:كح،صايتح حستضحثتص دسححح؛ث:شمط  ()كح أهن ححث: ، ينحثاصل حححح(2)
ح. ه ح حثتتجاحث:ع ريح:وطربثنحعغريهحح؛ب()

ث:ع ريحححح(3) ثتتجاح ث:طربثنح ح ستاحح10/15) خرجهح ث:عأ ءححححي(9795)(ح ستاحح2/1217)ع ح (ح
ح.عثحل، حس حوتا قحث:ا،رتيحسهححيأ حأ عث:رو حس حَتْواحث:رثزيحي(1056)

عفمهححححيثحل، حس حوتا قحث:رثزي()ثحل، حس حث:ت  سحث:رثزي(حسعلحح)عج ءح ح ا بحث:عأ ءحح
ح.ح(أ حجعهحأ عتحس حم،تودح)

أ حأا ينحس حأ عتحس حح))(ك4/107)بس ححجرححححيعج ءحوت  دحث:طربثنح حنا ئجحثافع س
ح.((...-عهوحجعح سمهحححح–أ حأ عتحس حم،تودححححيأ حجعهححيأ ح سمهححيس حم،تودححس حأ عتأا ينحح

= 
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(حأ ح يبحأ عتحثحل فظح خربانحح421)(حستاحح2/191)حع خرجهحث: مكقيح حث:عأوثتحث:ع ريحح
أهرعحس حوتا قحث:،ععححعث  حص حلحس ححهعحثحل فظححعث  حتواحس حج  دوحس حتواحس حخ :عحح

ح.فذ رهح؛س حج سرحس حمسروححعث  ح يب
عسعيح حذ:كححححي سثحس حتويعحأ حأ عتحس حم،تودحم حتو:هحغريحمرفوبحعسعثهحثحل))مثحت لك

ح.ح((أ حثس حأ  سحتو:ه
عسعثهححححيعتعحعثقححيحعسج :هحسج لحث:صاممحوبحج  دوحس حتواحححيسعثهحث:طربثن))عت لحثت ذسيك

ح.(3/133)ث:رتغمبحعث:رتهمبحح((حثاص ك نحعغريهحموتوف ًحأوالحأ عتحملحيرفتوه
ثهلمثهيك ث:طربثن))عت لح ثس حح   حححيعفمهحج  دوحس حتواححيسعثهح عسقمينححححيعضتيهحغريهححيعثقهح

ثتاقيححححيع   حث:ته لحححيح(10/187) ظركححيعحححيح(10/137)جمه حث: عثئعححححيح((سج :هحسج لحث:صامم
ح.ح(52ي2/54)حثهل عي

ح.ح(167ص)سذلحثت أو حح((سعثهحث:طربثنحس، عحح، ))عت لحثس ححجرك
ع خرجح:هحثس حخ نينححححيوبحُج  دوحس حَتْواحف ت يهحست كاحححيعسج لحت عهحثق ت))عت لح ي  ًك

ح.ح(4/108)نا ئجحثافع سحح((عذ رهحثس حح   ح حث:ثق تحيح حصاماه
حكحت حيويح؛حعهذثحوت  دحضتمف

فقعحضتيهح سوحححح؛ع حسعثياهحأ حأ معتحس حأهرح لىححيَتْواحث:ت مريحث:، وثئيضتفحُج  دوحس حح -1
عذ رح سوحح متح نهحأهعحوىلح ح ديلحموتالحس حأق ينحححيزسأينحع سوحح متحعث:، جيحعثازديحعغريهاح

س حأهر أ معتح يرتكحححيفاعثحهب حأ ح م ح ترسهحم ح  ح م عرحححح!ححع نهح ثازديح نهح ذ رح ع ذ:كح
عهذثحم حححح!ححعذ رحثس ححجرح  حأ عهح غلط ًحححيع  حأ عهحأج ئبححيحس حأهرثحلعيلحأ حأ معت

 حح!ححع:تلحهذثحثحلعيلحم ح غلطهحعأج ئ هح؛حسعثياهحأ حأ معتحس حأهر
ححذ رحححعبححيواح جعح:هح،رمجينفحح؛حأا ينحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودححكثمسهححعايًحجعحسث ححملححح ن ه حح

أ حأا ينحح))(ك4/107)بس ححجرححححيج ءحوت  دحث:طربثنح حنا ئجحثافع سححتعحعححح!حح ح ابحث:رعثيينححح:ه
عهوحجعحححح–أ حأ عتحس حم،تودححححيحأ حجعهححيحأ ح سمهححيس حم،تودححس حأ عتس حأ عتحس حأا ينحح

 .حعتح أواححيعأوالحهذثحفمعو حمترعف ًححيح((...- سمهح
م،تودحح -2 ثس ح أوالح موتوفح ثحلعيلح ث:صوثبح  ح ث: مكقيحح؛  ح :ذ:كح حح؛عثت ذسيححي ه ح ش سح

 .عتمأيت
= 
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عضتمفحثجل م ححححي(421/ح1)ث:،و،ينحث: تميينححي ظركحححح؛حعتعحضت فحثحلعيَلحث:شمُخحثا:  ن
ح.ح(62-61صح)ث:صغريحعزايد،هح

(حستاحح2/1217)فقعح خرجهحث:طربثنح حث:عأ ءحححح؛عتعحسعيحثحلعيلحم حعجهحآخرحأ حثس حم،تودحح
ث:وملحس حتتعححيحث  حأ عتحس حص حلححيدي(حأ حمطوبحس حشتمبحثازح1057) أ ححححيححعثعح

أ حأ معتحس حأ عتحس حأا ينححححيأ حيونسحس حأ عتححيأ عسسهحس حتتمعحعوتا قحس ح يبحفرعو
ح.حفذ رهحووهح؛أ حستولحتحملسو هيلع هللا ىلصحيأ حثس حم،تودححيس حم،تود
ا حأ معتححححي:ع ح حت عهحثنقط بححيعفمكاح ئهينححيسعث،هحموثقو ححيحهذثححعيلحح، ))ت لحثس ححجرك

عوتا قحححح؛:ع ح:واعيلحطريقح خرىح،ت عهحح؛عبح دس هححيملحي،ه حم حأاح سمهحأ عتحس حم،تودح
نا ئجحححح((حفلحي رحضتيهحح؛حج ءحم  ه ًحوىلحأ عسسهحس حتتمعحح–حثتذ وسح حث:، عحححح–حس ح يبحفرعوحح

ح.ح(4/107)ثافع سح
ا حأ معتحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودحملحي،ه حم حأاح سمهحأ عتحححح؛ح- ه ح،رىحححح–عهوحم قط حح

م،تودحح حجرحح؛س ح ثس ح ت لح ث:عه ليعححح. ه ح هتذيبح عج م ححححي(19/73):وه يححححيح ظركح
ث:ااصملححي(232ص)ح:وتلئيححححيث:ااصمل ث:ترثتيححححيعحتيينح زسأينح عهتذيبححححي(327ص)حايبح
ح.ح(4/324)بس ححجرححيث:اكذيب

عث:وموينحح ث:موىح ث:،عح حأهلح ثس ح (حأ حجتيرحس حح345)(حستاحح305ص)ع خرجحثحلعيَلح
ححي[حث  ححهعحس حثحل سثحثحل سثي!ححأم،الحث  حأهرحس حش ينح]،صافح حث:عا بحوىلكحأهرعحس حشم ين

وذثحح))ت لكحت لحستولحتحملسو هيلع هللا ىلصكححيح-ححƒ-أ حثس حأهرححححيأ ح سمهححيحث  ححهعحس حأ عث:رو حث: موه ن
ح.حفذ رحووهح؛ح((... عحغريهحفقلحخيتحتوط انًحح

حفمهكحححيع:ع حهذثحوت  دحضتمفحجعثًح
حح.عتعحسعىحأ حثس حث: موه نح ح ديلحم عروححيحع،ر هح سوحزسأينححيضتمفحح؛حهعحس حثحل سثحثحل سثي -1

عهتذيبححححي(7/163)ثس حأعيححححيعث:ع ملح حث: تي ءحححي(2/310)ثس حح   ححححي ظركحثجملرعح ي
ث:اكذيبححي(4/95):ذهيبححثححيعث:ع شفححي(25/29)ت يححثححيث:عه ل حجرحححيع،قريبح ححثس ح

 .ح(473ص)
ث: موه ن -2 عت لحثس ححححيحعتعحثهتههحثس حح   حعثس حأعيححيحم عرحثحلعيلحح؛ححهعحس حأ عث:رو حس ح

عوذثحسعىحأ حثس حث: موه نححححيحع لحم حسعيحأ حثس حث: موه نحف : لءحفمهحم حثس حث: موه ن))أعيك
= 
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ححح...حهعحس حثحل سثحهذثحفجهمتكه حضتمي  ححي ظركحثجملرعح يحح.((عث: تفحأوالححعيثكه حس ِّ
ح   حح ث: تي ءحححي(2/273)ثس ح ث:عه لححي(7/166)ثس حأعيححححيعث:ع ملح ح ت يحثححيعهتذيبح

 .ح(492ص)حثس ححجرحيحع،قريبحث:اكذيبحي(4/149):ذهيبحثحيعث:ع شفححي(25/594)
حجرك ثس ح ت لح ثحل سثحح))عهلذثح س ح ث: تي ءحححح–حهعح أ عث:رو حححح– حعح س ح حهعح أ ح

عذ رحثس ححححيعثهتههحست كاحاب:عذبححيعحهعحس حأ عث:رو حهذثحث،يقوثحأوالح، تميهحح...ث: موه ن
ح.(4/106)حنا ئجحثافع سحح((...حح   ح  ححهعحس حثحل سثحسعىحأ هحن، ينحموضوأين

م،تودحح ثس ح أ ح ثحلعيلح سعيح موتوف ًحححعتعح آخرح عجهح ث:عأ ءحححح؛م ح ف ملح ح ثس ح فقعح خرجهح
عث:   سيح حثادبححححيح(29176)(حستاحح6/22)عثس ح يبحشم ينح حثتص فححححي(43)(حستاحح209ص)

حححي(حم حطرقحأ حثاأهش707)(حستاحح247ص)ثتيردحح
ُ
أ حثحل سثححححيوِّهياَحأ حمث مينحس حأق ينحثت

فومقلححيس حتويع عظوههح ،غطرتهح وم ىحخي فح وذثح   حأوالح حع اح ت لحأ عتكح فذ رهحححح؛ت لكح
ح.حعفمهحثخالفحي،ريحعزايدوحيحموتوف ًح

فاعثحأ حأ عتححححيوبح  ح ابحمت عيينحزثدحفمهكحت لحثاأهشكحفذ ر،هحإلسرثهماح))حعت لحثس ح يبحشم ينك
ح.((عزثدحفمهكحم حشرحثإلنسحعثجل حيمبثوه

:ع حوسرثهماحملحيعسكحثس ححححيعسج :هحثق تح))عت لحأ حسعثيينحوسرثهماكححيح((عت عهحصامم))ت لحثس ححجرك
ح.(108/ح4)نا ئجحثافع سحح((م،تودح
:ع هحححح؛عهوحثقينححيغريحمث مينحس حأق ينحح؛سج :هحثق تحسج لحث:شم  ححيحعهذثحوت  دحصامم))عت لحثا:  نك
ع ذ:كحصااهححححي(1/422)ث:،و،وينحث: تميينحححح(( نهححياهلح  حيعو ح ححعاحثترفوبوبححححيموتوف

ح.ح(191ص) حصاممحثادبحثتيردحح
(حأ حث:تلءحس حثت،مبحأ ح سمهحت لحأ عتحح42)(حستاحح207ص)حع خرجهح ي  ًحثس حف ملح حث:عأ ءحح

ححيحع   حث:ته لححي(191/ح2)ححث: مكقيحححيكحث:عأوثتحث:ع ري ي  ًححح ظريعححح.فذ رهحووهحح؛س حم،تودحح
ح.حعأ ثهح ي  ًحبس حجريرحيح(2/280)حثتاقيحثهل عي

ح.حموتوف ًحس اوهحƒ أ حثس حأ  سح–ح ي  ًحح–حعسعيحثحلعيلح
عث:   سيح حثادبحثتيردححححيح(29177)(حستاحح6/23)فقعح خرجهحثس ح يبحشم ينح حثتص فحح

ع حث:عأ ءححححي(10599)(حستاحح10/258)عث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريححححيح(708)(حستاحح247ص)
م حطريقححححيح(422)(حستاحح2/192)عث: مكقيح حث:عأوثتحث:ع ريححححيح(1060)(حستاحح2/1219)
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ححح.(3)عفمك ح خ  سحي(2)ح هلجمرسينحححح(1)حذوَحثحل فظكحهذهحث:تُححت لح سوحموتالح
                

فذ رحححح؛حأ حثس حأ  سححيت لكححعثعحتتمعحس حج ريححيأ حثت ك لحس حأهرعححيحيونسحس ح يبحوتا ق
ح.حووهحموتوف ًح
ث:رتغمبحححح((حعسج :هححاجحهباح حث:صاممحح...عسعثهحث:طربثنحح...حثس ح يبحشم ينحموتوف ًحسعثهحح))عت لحثت ذسيك

ح.ح(ح3/133)عث:رتهمبح
ثهلمثهيك ث:طربثن))عت لح ث:صاممححيسعثهح سج لح ث: عثئعحححح((حعسج :هح  ظركححيعحححي(10/137)جمه ح

ح.ح(10/187)
حجرك ثس ح موتوف ًح))عت لح عث:طربثنح شم ينح ثس ح يبح ث:صامححيسعثهح سج لح ثت أو حححح((معسج :هح سذلح

ح.(4/109)نا ئجحثافع سحح((حعهوحموتوفحصامم))عت لح ي  ًكحححي(167ص)
ح.ح(191ص)صاممحثادبحثتيردححح((صاممح))عت لحثا:  نك

عيت عهححححيحعتعحيعو ح:هححعاحث:رف ححيعثخللصينكح  حثحلعيلحصاممحموتوف ًحأوالحأ عتحس حم،تودحح
ح.ƒ عم حيرعىحموتوف ًحأوالحأ عتحس حأ  سحححيثترفوبحأ ه

ث:ُتوذو(حسصمغينحح)كحب() حح شمينحن، ينححج ءححعحححيسصمغينحثجله ححذ(وَحث:تُح)ج ءح ح لحث: ، ا كحح ذثحححح(1)
ح.ثتيرد

ح!ححث: ، ا ح لحح ذثح حح(2)
ح.حعتعحذ رتحستضحهذهحثاخ  سح حختريجحثحلعيلح(3)
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ثجلت يب حححث:طريقَحححهذثعسعىحح سعرح س حسشريححي(1)حثحل فظُححح سوح ححي(2)أ حأ عتح
ث:تُح ح؛حأ ح سمهححي(1)ح  دوحاحس حجُحوْحتَحححث:، ئبححأ ح يبححي(3)حريهَحعوسرثهماحس ححهعح

                

ححيحهو(حح284)مو:عهحت ينححححيح سوحسعرحث:اهمهيحث: غعثديحثجلت يبححيححهعحس حأهرحس ححهعحس حتواححح(1)
عسربححححيعخترجحابحل فظحثس حأقعوحعغريهاحححيحعمس حم كحجتيرحس ححهعحث:يراييبحع يبحسعرحث:  غ عي

ححيعسعىحأ هكح سوحثحل، حث:عثستطعحعثس حم عهحعثحل  احع سوحنتماحعغريهاححي حثحليظحعسوغحفمهحثت اكال
عخّوطح ححححيع:ع هح ثريحث:غرثئبحح؛حح فظحوم ىح حث:تولحعث:رج لحع،وثسخيكاحححيهو(حح355)،و حت ينحح
حم ،ه ث:عي ححيآخرح عتوينح اب:اشم ح سغعثديحح.عثهتاح اتسيخح عتريح ألىححححي(3/26)حححثخلطمبححي ظركح

ح.ح(7/408)حثس ححجرححيع:،  حثتم ث حيح(16/88)حث:ذهيبححيث:  لء
 ذثحيذ رححح؛أ عتحس حسشرع:توهكحححح!ححعملح جعح:هح،رمجينحح؛(سشريأ عتحس حح) ذثح ح لحث: ، ا كحح(2)

عكحأ عتحس ححححيعيق لح:هكحأ عتحس ححهعحس حعهبححيعهوكحأ عتحس حوعث حس حعهبححيخماصرثًح
 ظركححيحح. سوححهعحث:عي وسيحيأ عتحس ححهعحس حعهبحس حسشرحس حص حلحس حوعث ححعهوكحح.عهب

ح.ح(238حي208حي3/126)حث:ذهيبححيمم ث حثبأاعثلعححي(32/272)حثس حأ،  رحياتسيخحدمشق
انهح   ححح؛ عحم حاببحث:اتهمينح:هححىتحبحيترفححيع:توهح   حُي،ه الحهبذهحثامس ءحثخاص سثًح

ح.حتمأيت ه ححح؛سلحماكه ًحححيضتمي ًح
سعىححححي سوححهعحث:عي وسيححيحعهوكحأ عتحس ححهعحس حعهبحس حسشرحس حص حلحس حوعث 

ث:رثزي حعغريهاحححزسأينحع يبححأ كح يبحأهريحأم،الحس ححهعحس حث: ا سحع يب عسعىحأ هكححححيح متح
حح308)،و حت ينححححيحس حثجلت يبحعغريهاحثجتيرحس ححهعحث:يراييبحع سوحأويحثحل، حس حأويحع سوحسعرحح

مرتعكححيح فظححيهو( ثحلعيلححيع:ع هح ععض ح اب:عذبح ث:ع مليحح.عماكاح أعيححيح ظركح ححثس ح
ع:،  ححححي(2/754)حح:هححيع،ذ روحثحلي ظححي(14/400)ححث:ذهيبححيعتريح ألىحث:  لءححي(5/296)

ححح.(5/36)(حع573حي4/467)ححثس ححجرحي ثتم ث
سعىحأ كححححيحريحث:عو هَح سوحوتا قحث:تُحححيحوسرثهماحس ححهعحس حوسرثهماحس ححهعحس حوسرثهماحس حعثتعحح(3)

عسعىحأ هكححهعحس حثتظيرححححيح يبح ريبحعتواحس حج  دوحعحهعحس حومس أملحثاو،يحعغريهاح
   ح حعححححيهو(حح320)حهو(حعتملحححح318)،و حت ينححححيث:عثستطعحع سوححيصحس حش ه حعغريهاحعح
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ححكفجتلحجعهحح؛هذثححم ححملحي ، هحأب ثرحح؛كحأ حأا ينحس حأ عتت لوبح نهحححح؛مثوه
م،تودح س ح أ عتح س ح أجمبححي(2)حأا ينح حعيلح هذثح وبححححيعت لكح مستاهح م ح

ححح.(3)حم كه 
ح

                

ححث:ذهيبحححيعاتسيخحثإلتلىححي(6/158)ححثخلطمبححيح ظركحاتسيخحسغعثديحح.عماعواحفمهححيحفمهحنظرححيث:شكود
ح.ح(1/353)حثس ححجرحيحع:،  حثتم ث حي(23/601)

سعىحأ كح سمهحعأ عتحس حودسيسحع يبححححي سوحث:، ئبحث:، وثئيحث:عو ححيَتْواحس حُج  دوحس حَتْواححح(1)
عثس حخموعححيحمت عيين عثس حم جهحعثحمل مويح ث:رتمذيح سمب ححححيحثقينححيحهو(حح254)ح،و حت ينححححيحعسعىحأ هكح
ث:عه ليحح.خ :ف هتذيبح عمم ث ححححيح(2/508)ححث:ذهيبحححيحعث:ع شفححيح(11/218)ححثت يححي ظركح

ث:اكذيبححي(2/374)حح:هححيثبأاعثل حجرححيعهتذيبح ث:اكذيبححي(2/729)ححثس ح حح:هححيحع،قريبح
ح.ح(245ص)

ح.حع:مسح:هحذ رح ح ابحث:رعثيينحيحملح جعح:هح،رمجينح؛حأا ينحس حأ عتحس حم،تودح(2)
ححح.عبح لىحثحل فظح يبحسعرحثجلت يبحيملح جعحهذثحث:طريقح(3)

أ حححي  دواحس حجُحوْح(حسعثيينح يبحث:، ئبحتَح421)(حستاح2/191)عتعح خرجحث: مكقيح حث:عأوثتحث:ع ريح
ح!ححعهيح رعثيينحتكلحس حأثه  حتوثءحح؛ح-م حسعثيينحص حلحس ححهعحثحل فظحأ هحح- سمهح
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وسرثهماححي(3)حثحل فظححح(2)حمردعيينحححس ثسعرحححح(1)حعسعثهح سوح سعثيينح حهعححححم ح س ح
 ه حذ رهحححح؛عهوحأجمبحح؛حح(4)حعت لكحعجع،هح ح ا بح يبحح؛اوْحأ حتَحححيث:تهري
حح.ثجلت يب

عومن حهوح خوهححححيس حم،تودححأ عتححغريح  حث:ظ هرح  حأا ينحثاعلح:مسحثس َح
حا حح؛-ححأا ينحح:هكححيق لحح ًحثس ححم،تودححس حح:ت عتحح  حححم ححححأا ينحس حم،تود

ححأ عتححس حح:تا ينححيذ رححملححثتص ي حححم حح حعثًحححعا ححيهسححيصرححح/ب[1]حححثإلت  د
ح.(5)حسعثيينححم،تودححس 

                

ح.ح يب(ح) حث: ، ينحثاصلكحح(1)
ح.ح حثتتحعصااك حم  شروححيمثحضربحأومك حث:  تخحيحمت () حث: ، ينحثاصلكحح(2)
ححيحاتسيخح ص ك  عحححيص حبحث:اي،ريحث:ع ريححيح سوحسعرحثاص ك نححيح وعحس حموتالحس حمردعيهحس حفوسكححح(3)

ث:   سي سعىحأ كح سمهح يبحأهرث ححححيحهو(حح323)مو:عهحت ينححححيه عغريحححيعثت،ا رجحأوالحصاممح
عسعىحأ هكحأ عث:رو حس حم عهحع خوهححححيحعتومه  حس ح وعحث:طربثنحع يبحتكلحس حزايدحعغريهاح

ثقينحح فظحألمينححعثححححيهو(ح410)،و حت ينححيأ عث:وه بحع سوحنتماحثاص ك نحثحل فظحعغريهاح
ححي(3/1050)ح:هحيع،ذ روحثحلي ظححي(17/308)حث:ذهيبحيتريح ألىحث:  لءح ظركيح.مص فحجموِّدح

ح.(15/581)حثس ح ثريحيحعث: عثيينحعث: ك يين
حح؛حعيت عحو:مهحستضحثتص ي حححيح ه حيذ رح ح،رمجاهحح؛ع:توك ح ح ا بحثادأمينح:هحح؛حملح جعحهذهحث:رثعيينحح(4)

-م حسعثيينحص حلحس ححهعحثحل فظحأ هحححح-عتعح،قعىح  حث: مكقيح خرجحسعثيينح يبحث:، ئبحأ ح سمهحح
ح!حح رعثيينحتكلحس حأثه  حتوثءححي

:تا ينحس حح)(حوىلحتو:هكح...ثس  ًحيق لح:هحأ عت)م حتو:هححححيحتقطحم حثاصلح لىحمبقعثسحتطرح،قري  ًححح(5)
ح.حعتح أواححيعت  هحثناق لحث: ظرح؛حأ عتحس حم،تود(

عم حذ رهحثتل:فحه  كح،توملحت حثتاظكرهحم ح  حثتقصودحستا ينحثاعلح حثإلت  دحثاعلحهوكحح
حح–ع:مسحأا ينحس حأ عتحس حم،تودححححيحأا ينحس حأ عتحس حأا ينجعححححيحأا ينحس حم،تودحث:صا يب

حعأولحذ:كحأبمري كححح؛ح-م ح  ح:ت عتحثس  ًحيق لح:هحأا ينح
 .حيتعحسوكحأا ينحس حم،تودح؛ح و حثإلت  دحيصرححسه -1
ححح!ح نهحملحيذ رح حعحم حثتص ي ح  ح:تا ينحس حأ عتحس حم،تودحسعثيينح -2
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حح؛ح أجبحفكوحيححم،تودحس حأ عتح خ حثإلت  دح حث:ذيحذثهح   ححفإ 
ححهوحححعصوالححيحثخلط بححس حححأهرحححزم  ححح حح،و حي(1)أ عتححم حححمواتًححح تعىحححانه
ححح.(1)ع سست ححح سس ححت ينح،و حعتملكحي(2)أومه

                

فقعحيرعيحثتاقعىحأ حححح؛عبحأجبح حذ:كحححيحمواتًحفلحن  ح  حيرعيحأ هعم ح ونهح تعىحح تولكحححح(1)
عثآلابءحأ ححححيع ه ح حسعثيينحث:صا سينحأ حث:ا ست ححيفقعحسعىحث:صا سينحست كاحأ حستضحح!ححثتاأخر
ح.مم حهوحمترعفحم ح نوثبحأووىحثحلعيلحيعووحذ:كححيعث:ع  سحأ حث:صغ سححيثاس  ء

ححيح(ح3188)ح(حستاحح522/ح6)حعث:ا سيخحث:ع ريححححيح(ح145)ح(حستاحح405/ح1)ح خرجحث:   سيح حث:ا سيخحثاعتطحححح(ح2)ح
(حح2130/ح2)حعأ هح سوحنتماح حمترفينحث:صا سينحححح–ح(ح337)ح(حستاحح136/ح17)حعث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريح

أا ينحس ححت لكحم تحححيحأ حث:ق تاحس حأ عث:رو حححيحث  حثت،توديححيحم حطريقح يبحمت عيينححيح-ح(حح5343)حستاحح
ح.حفصوالحأهرحححيحف ناظرعثححىتح يءح ىحأ عحححيحم،تودحزم حأهرحح

ح.ح(9/291)جمه حث: عثئعحح((سعثهحث:طربثنكحعوت  دهحح، ))ت لحثهلمثهيك
ث:ط ق تحح ثس حتتعح ح ثت،اعسكححححي(126/ح4)ع خرجهح نتماح ححححي(258-3/257)عثحل  اح ح ع سوح

ت لكحمستتحث:ق تاحس ححححيم حطريقحثت،توديحأ عث:رو حس حأ عتححيح(40-9/39)حومينحثاع:م ءحح
ح.حثناظرح ىحأ عحاب:صلوحأوالحأا ينحس حم،تودحيذ رح  حأهرحس حثخلط بححيأ عث:رو 

عثس ححححيعث:ذهيبححيعثس حأ عث:ربححيع سوحنتماححيعثس حح   ححيعثس حتام ينححيع سوحح متححيع ذ:كحت لحثس حتتع
ح.حعصوالحأومهحأهرحححيابتعي ينح نهحم تح حخلفينحأهرحس حثخلط بحح؛عثس ححجرحي ثري

ح.ح((عيق لكح حزم حمت عيينحت ينح سس حع سست حححيع،و حزم حأهرحأوالحث:صامم))ت لحثس ح ثريك
ح.(( نهحم تحت ينح سس حع سست حيعهذثح صمحم حتولححيىيحس حسعري))عت لحثس ححجرك

ححيحعثتت سفححيح(6/373)ححثس ح يبحح متححيعثجلرححعث:اتعيلححي(4/126)ححثس حتتعحححي ظركحث:ط ق تحث:عربىي
ححيح(2/2130)حح سوحنتماححيحعمترفينحث:صا سينححيح(3/296)ححثس حح   ححيحعث:ثق تحي(250ص)حححثس حتام ين

ححيحعث: عثيينحعث: ك يينحححي(1/500)ححث:ذهيبححيحعتريح ألىحث:  لءححي(ح3/1030)ححثس حأ عث:ربحححيعثبتامت ب
ح.ح(7/81)حثس ححجرحيعثإلص سينحححي(6/39)ح:هححينمعحعث:،  عج م حثت، حي(10/203)حثس ح ثري

= 
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ححأا ينحح خمهححم ححهجروححأبتعىححححم،تودححس ححأ عتحح   ححم ححكحح(2)حث: هريححت ل

ح.(4)حت وهححم تحع:ع هحي(3)ح

                

ث:ع ريحححح(1) ثتتجاح ث:طربثنح ح ستاحح17/136) خرجح مترفينحححح–(حح355)ح(ح نتماح ح طريقهح سوح عم ح
أ ححححيحأ ححيىيحس حسعريححيحأ ح يبحث: ن  بحسعححس حث:يرجحح–(حح5344)(حستاحح2/2130)ث:صا سينحح

ح.حت ينح سس حع سست حت لكح،و حأا ينحس حم،تودححيحث:وملحس حتتع
ح.ح(9/291)جمه حث: عثئعحح((عوت  دهحم قط حيسعثهحث:طربثن))ت لحثهلمثهيك

أ ح يبحأ عتححححي(حأ حأ عتحس حغ منحث:ربجي5125)(حستاحح3/258)ع خرجهحثحل  اح حثت،اعسكحح
ح.حعزثدكحع:هححعيلحعثحعح؛أ ححيىيحس حسعريحتو:هحيث: وش جي
ح.ح((عتملكح،و ح حت ينح سس حع سست ))عت لح سوحنتماك

عث:ذيحسعيحأ حث:ق تاحححح!حح ذثحتملحح؛عتملكحو حأا ينحم تح حخلفينحأهرحح))حعت لحثس حثاثريك
ح.ح((بحت وهحيفتوالحهذثكحيعو حمو،هحستعح خمهح؛حس حأ عث:رو كح  حأا ينح،و حت ينح سس حع سست 

ح.((عهوحستمعحجعثًحح؛حعيق لكحت ينح سس حع سست ))حك-ماتق  ًحهذثحث:قولحح–حت لحث:ذهيبح
ث:صا سيني مترفينح نتماحححي ظركح ث:غ سينححي(2/2130)حح سوح ثاثريححيع تعح ع ريعح مس ءححححي(3/204)ححثس ح

عث: ك يينححي(ح1/372)ححث:ذهيبحححيحث:صا سين ححثس ححجرحححيحعثإلص سينححيح(10/203)ححثس ح ثريحححيحعث: عثيينح
ححح.(7/81)

سعىحأ كحثس ححححي سوحسعرحث: هريحث:قرشيحثتعنححيححهعحس حم،واحس حأ معتحس حأ عتحس حشك بحح(2)
حح125ت)،و حت ينححححيحعسعىحأ هكحيونسحعم :كحعثس حأمم ينحعغريهاحححيأهرحع نسحعتكلحعغريهاح

مايقححححي حعحثاألىححيحثقينحح فظحأ ملحفقمهحف ضلح ثريحثحلعيلححيعتملحت وك حس، ينح عحت ا ححيهو(
عو،ق نه جل:اهح ث:عه ليحح.حأوالح هتذيبح ث:ع شفححيح(26/419)ححثت يححيح ظركح ححث:ذهيبحححيحعح

ح.ح(506ص)ح:هحيع،قريبحث:اكذيبححي(6/48)حثس ححجرحيحعهتذيبحث:اكذيبححي(4/201)
ح.حس، بحث:اصويرح؛ خمهحأا ين(حمطهوسح حثاصل)تو:هحح(3)
عث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريحححح؛حأ ححهعحس ح يبحأهرححي(2/320) خرجهحث:ي،ويح حثتترفينحعث:ا سيخحححح(4)

أ حححح-ح(حح5345)(حستاحح2/2130)عأ هح سوحنتماح حمترفينحث:صا سينحححح–ح(حح336)(حستاحح17/136)
ح.سهح؛أ حث: هريحيح لي حأ حتيم  حح؛ثحلهمعي

= 
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حيحعتمأ ححس ححح وعححنتماحح سوحححث  ححيئثتقرححح وعححس حححثحل، ححأويححح سوحح خربان
ححث:ق تاحح سوحح خربانححيسِْيَذوححس ثححسعرحح سوحح س  ححييذمْحشِحوْحث:عُحححغ :بحح سوححعحعث  ححي(1)حح

ححث:عليبححسسمتينححس حححهعححث  ححي(3)حح  لححس حح وعححس ححأ عتحححث  ححي/ [72]حح(2)حث:طربثن
                

ح.ح(9/291)جمه حث: عثئعححح((عسج :هحسج لحث:صاممحيث:طربثنحمرتلًحسعثهح))عت لحثهلمثهيك
(حم حح5123)(حستاحح257/ح3)عثحل  اح حثت،اعسكححححي(2/320)حع خرجهحث:ي،ويح حثتترفينحعث:ا سيخحح

أ عث:رزثق متهرححيطريقح ث: هريححيأ ح أبأواححححيأ ح أ عانح م،تودح س ح أ عتح م ح ع حححح–سويظكح
حح ظرحيعححح.أبفقه()حع حستضحثتص دسكحححح.ع:ع هحم تحتريت ًحححيتودم حأا ينحس حم،حح-ثت،اعسككحأبأوالحح

عهتذيبحثامس ءححححي(3/204)ححثس حثاثريححيع تعحث:غ سينحححي(3/1030)ححثس حأ عث:ربحححيحكحثبتامت ب ي  ًح
ث:  لءححيح(1/295)ححث: وعيحححيحعث:وغ ت حجرحححيحعثإلص سينححي(500/ح1)ححث:ذهيبححيعتريح ألىح ححثس ح

ححح.(7/80)
ع حمجم ححححيحمطهوسحس، بحث:اصويرع حث: ، ينحثاصلححححي(حححيحأ معت)ب(كحح) حث: ، ينححج ءحححح(1)

ح.عتمأيتحأوالحث:صوثبح حثحلعيلحث:ا يلحح؛أ عت()ثتص دسحث:يتحعتيتحأومك حح
ححي سوحنتماحثتِكرثنحثاص ك نححيعهوكح وعحس حأ عتحس ح وعحس حوتا قحس حموتالحس حمكرث 

سعىحأ كح يبحث:ق تاحث:طربثنحعحهعحس حأهرحثجلت يبححححيهو(حح336)مو:عهحت ينححححيحث:صو حثاحول
عسعىحأ هكح سوحسعرحثخلطمبحعغ منحس ححهعحث:ربجيحع سوحأويححححيع يبحث:شمخحثس ححم  حعغريهاح

حعاتسيخح ص ك  حعصيينحثجل ينحح حم حمل:ي ،هكح ا بحثحلومينحعثت،ا رجحأوالحث:صاماححيحثحلعثدحعغريهاح
حح.حثقينحح فظحوم ىحمص فحمشكوسححيحهو(حح430)،و حت ينححححيدبئلحث:  ووحعمترفينحث:صا سينحعغريه حعح
ححيح(4/18)ححث:، عيححيعط ق تحث:ش فتمينحث:عربىحححي(17/453)ححث:ذهيبحححيتريح ألىحث:  لءكحح ظري

ح.ح(1/507)ححثس ححجرحيحع:،  حثتم ث 
ح.حس، بحث:اصويرح؛ث:طربثن(حمطهوسح حثاصلح)تو:هحح(2)
سعىحأ كح سمهحع وعححححيع:عحثإلم ىححيح سوحأ عث:رو حث:شم  نححيأ عتحس ح وعحس ححهعحس حح  لحح(3)

عسعىحأ هكحث: ، ئيحعث:طربثنحع سوحث:ق تاحث: غويححححيحس حم م حث: غويحع يبحسعرحس ح يبحشم ينحعغريهاح
ححي(14/285)ححثت يححيح ظركحهتذيبحث:عه ليحح.ح فظحثقينحث تحوم ىححيهو(حح290)،و حت ينححححيعغريهاح

حح:هحححيع،قريبحث:اكذيبححيح(3/408)ححثس ححجرححيعهتذيبحث:اكذيبححيح(3/88)ححث:ذهيبحححيعث:ع شف
ح.ح(295ص)
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ححس ححأ عتححس ححأو ححأ حححيأا ينححس ححأ عتححس ححأا ينححمسهَحث:تُححح سوحححث  ححي(1)حسسمتينحح سو
ححأ عتحح خوهحححأومهححسعالححيححم،تودححس ححأا ينححم تححت ححت لكححي سمهححأ ححي(2)أا ين
حححيحتملسو هيلع هللا ىلصححستولحححم حححعص حيبححي خيححفق لكحح!أومهحح، عيحح:هكححفقملحححيححم،تودحححس 

ح 
                

ثس حأاحع م ححححيح سوحأ عتحث:عليبحث:رؤثتيحث:عو ححيححهعحس حسسمتينحس حمسريحس حثحل سثحس حسسمتينحح(1)
عسعىحأ هكح وعحس حح  لححححيعغريهاحسعىحأ كحثاأهشحعهش ىحس حأرعوحع يبحث:تهمسححححيس حثجلرثح

 ظركحهتذيبححيحح.صععقححيهو(حح290)،و حستعححححيعغريهاحححعحيىيحس حمت حعوسرثهماحس حموتالحث:رثزي
ث:اكذيبححي(4/109)ححث:ذهيبححيعث:ع شفححي(25/196)ححثت يححيث:عه ل حجرححيعهتذيبح ححثس ح

ح.ح(478ص)حح:هححيحع،قريبحث:اكذيبحي(5/578)
عملحيذ رح حعح  ح  ماهحححح؛ح سوحأ عت()ح،  مهكحذُ رْتح  ماهح حمجم حثتص دسحث:يتحعتيتحأومك حح

سسمتين(حح) ه  حححح– سوح ث:طربثنحح-ح ه ح وت  دح ث:صا سينححححيوبح ح مترفينح نتماح ح ثحل فظح يبح أ عح
ح.ح(2/2131)

سعىحأ كح سمهحعأاح سمهحأ عتححححي سوحأ عتحثهلذيلحث:عو ححيأو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودحح(2)
عسعىحأ هكح خوهحو وحعثت،توديحع سوحث:تهمسححححيحع خمهحأ معتحعغريهاححح–حمرتلًحححح–س حم،تودحح

ت ينححححيعغريهاح ت لح فقمهححيح(120)،و ح أ سعح ث:صا سينححيثقينح أ ح ثإلست لح هتذيبححيحح. ثريح  ظركح
ث:اكذيبححي(3/561)ححث:ذهيبححيعث:ع شفححي(22/453)ححثت يححيث:عه ل حجرححيعهتذيبح ححثس ح

ح.ح(434ص)حح:هححيحع،قريبحث:اكذيبحي(5/159)
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ح.(1)حححثخلط بحس ححأهرحم ح   ححم حوبحيويل ححث:  سححع حبح
ح.(2)حملسو هيلع هللا ىلصححتحستولحأ ح ح ديلحححم،تودححس ححع:تا ين

                

عأ هح سوحنتماح حمترفينحث:صا سينحححح–ح(حح339)(حستاحح17/137)ح خرجهحث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريحححح(1)
ح.حسهح؛أ حأ عتحس ح وعحس حح  لححيح-(ح5347)(حستاح2/2131)

ثاعتطحح ثتتجاح ث:طربثنح ح ستاحح6/86)ع خرجهح ث:صا سينحححح–ح(حح5873)(ح مترفينح نتماح ح عأ هح سوح
ت لكححعثعح يبحأ ححححيأ ححهعحس حأ عث:ت ي حس ححهعحس حسسمتينحححي–ح(حح5348)(حستاحح2/2131)

ح.حسهح؛ث  ح سوحث:تهمسحيجعي
ح.ح((حثحلعيلحأ حأو حس حأ عتحوبح سوحث:تهمسملحيرعحهذثح))حعت لحث:طربثنك

ححيح(ح5349)ح(حستاحح2131/ح2)حع سوحنتماح حمترفينحث:صا سينححححيح(ح5121(حستاحح257/ح3)حع خرجهحثحل  اح حثت،اعسكحح
مجمتكاحم حطريقحححيح-حم حطريقح يبحث:ق تاحث: غويحح–ح(ح377-ح376/ح44)حعثس حأ،  رح حاتسيخحدمشقح

ح.ح((حوت  دهحصاممح))حعت لحث:ذهيبح حث:او مصكححح.حسهححح؛حأ ححهعحس حسسمتينحححيحدثعدحس حسشمعح
أ حخمثهينححححيحم حطريقححهعحس حوتا قحثس حم عهححي(44/377)ع خرجهحثس حأ،  رح حاتسيخحدمشقح

ح.حسهح؛أ ححهعحس ح يبحسسمتينحيأ حثحل، حس ح يبحيتوالحيحس ح يبحتومه  
ت لكحت ححححيحأ حأو ححيم حطريقحثت،توديححي(8892)(حستاحح180/ح9)ع خرجهحث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريحح
ا ححححيعفمهحزايدوكحعم ح حبحم حذ:كح نح  تحت وهحح؛عذ رحووهحح... ،تحأ عتحعف وحأا ينحسعال

ح.ح حبحويلحم ح  ح موتحفماا، عحينوتحفأحا، ه
ح.ح(3/20)جمه حث: عثئعحححح((عسج :هحثق تححح...حعزثدححيعث:ع ريحس اوهححيسعثهحث:طربثنح حثاعتطح))ت لحثهلمثهيك

ح.ح(250ص)ثتت سفحح((عملحيرعحأ حث: يبحملسو هيلع هللا ىلصحشمئ ًح))ت لحثس حتام ينكح(2)
يرعيك حأ حححيح:هحأعوح ح ديلح-ح ح،رمجاهحح-حعتعحذ رحستضحث:توه ءحح!حح-حح¬ –ح ذثحت لحثس حتام ينح

ح.ح-ح¬  –ح ه حت لح سوحموتالححح؛ث: يبحملسو هيلع هللا ىلص
ححيحعثت، عحثجل م ححيح:وه يححيعهتذيبحث:عه لحححيحعحتيينحثاشرثفححيبس حثجلوزيححيحعتعحسثجتتحج م حثت، نمع
ح.عبح حث:عابحث:ا،تينحيفواح جعح:هحسعثيينح حث:عابحث:،اينح؛:وع اوسحسش سحأوثد

عتعحححح؛ح(5125)(حستاحح3/258) ه حت قح حثت،اعسكحححح؛عتعحذ رححيىيحس حسعريح  ح:هححعيث ًحعثحعثًح
ح.حيرعيك حأ حث: يبحملسو هيلع هللا ىلصحيعتيتح:هحأوالح سستينح ح ديل

(حح17/136)تجاحث:ع ريححثتع خرجح:هحث:طربثنح ححححيح(ححعيث ًحعثحعثًح2/267) خرجح:هحثس حت ن ح حمتجههحح
 حعي حم ح خرجهحث:طربثنحححح–(ححعيث حح2/258)ع خرجح:هحثحل  اح حثت،اعسكححححيحعيث ًحعثحعثًح

كحج م حثت، نمعحح ي  ًححح ظرعيححح.حثًح(ححعيث ًحعثحع2/2130)ع خرجح:هح سوحنتماح حمترفينحث:صا سينححححي-
ح.ح(10/685)بس ححجرححيعوحت فحثتكروحي(6/39)بس ح ثريححيعث:،  
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ححيححم،تودححس ححأ عتححأههحححأ حح ح ديلحححفوهحححيح(1)حأا ينححس ححأ عتححكثس هححع م 
ح حححث:   سيحح:هححع خرجححكحح(1)حويحقَحموْحث:ص حححح، ححت لحح؛حح(2)حعغريهحححم،واححصاممحح 

                

عم كاحم حذ رهح حححيعأع هحستضحث:توه ءح حث:صا سينحيعتعحع:عح حأكعحث: يبحملسو هيلع هللا ىلصح؛حت قتح،رمجاهح(1)
ح.حع   حأوالحت  ءحث:عوفينححيحأوالحث:،وقحعتعحثتاتهوهحأهرحس حثخلط بححيث:ا ست 

ح.حعفرعأهحي ه ح حث:اكذيبحح؛عثس حم جهححيعث: ، ئيحيع سوحدثعدحيحعم،واححيعتعح خرجح:هحث:   سي
ححيحعث: وعيححيحعثس حثاثريححيعثحل  احححيحعث:عثستطعححيحعث:تقمويححيحعث: غويححيحعمم حأع هح حث:صا سينكحثس حث:ربتي

ح.حعثس ححجرححيعثس ح ثريحيعألءحث:عي حمغوط يحيحعث:ذهيبحيعثت ي
ح.حعم،واححعيث ًححيعتعحذ رحثت يح  حث: ، ئيح خرجح:هححعيث 

(حح261حيح6/196)(حع988)(حستاح2/169)عت  حث: ، ئيححي(3/224)حثت يحيح ظركححتيينحثاشرثفي
ح.ح(2352)(حستاح4/1826)عصاممحم،واححيح(3684)(حع3521)ستاح

عثس حححيعث:تجويحيع سوحح متحيعث:   سيححيحعخوميينحس حخم طححيعثس حتتعحيث:ا ست كحث:وثتعيعمم حذ رهح حح
ح.حعثس حأ عث:ربحيحعثس حخويو حيح   

ححثس حتا مينحححيحعثتت سفححي(236ححي143ححي141ص)حخوميينححححيعث:ط ق تححي ظركحثترثج حث:، سقينح ح،رمجاهي
ث:صا سينححيح(250ص) عمترفينححححي(3/258)ححثحل  اححيحعثت،اعسكححيح(4/257): غويححثححيحعمتجاح

ححثس حثاثريحححيع تعحث:غ سينححيح(3/945)ححثس حأ عث:ربححيعثبتامت بححيح(2/1736)حح سوحنتماحححيث:صا سين
عث:وغ تححي(3/18) ثامس ءح ثاشرثفحححي(ح1/261)ححث: وعيحححيحعهتذيبح ححي(5/224)ححثت يححيعحتيينح

ث:ااصمل ث:  لءححي(214ص)ححث:تلئيحححيحعج م ح  مس ءححححع ريعححي(500/ح1)ححث:ذهيبحححيحعتريح ألىح
ححيح(1/365)مغوط يححححيحعثإلانسينحوىلحمترفينحثت اوفحفمكاحم حث:صا سينححيح(1/323)حح:هحححيحث:صا سين

ث:عه ل ثت، نمعحعث:،  ححي(8/51)حح:هححيعو ه لحهتذيبح عجمه ححححي(5/349)ححثس ح ثريحححيعج م ح
ححثس ححجرححيعثإلص سينححيح(254صح)حح سوحزسأينحث:ترثتيححيعحتيينحث:ااصملححي(9/399)ححثهلمثهيححيث: عثئع

ح.(8/194)ح:هحيعوحت فحثتكروحي(6/267)
ح.ح(1/380)سج لحصاممحم،واحححح(( حث:اي،ريححححسعىحأ حأ عتحس حم،تود))ت لحثس حم جويهكحح(2)

ح.حعثس حم جهحيعث: ، ئيححيحأ عحم،واححعذ رحثت يحسعثياهحأ حأههحأ عتحس حم،تودح
= 
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ححيحعث:،  حث:عربىححي(3030)(حع3027)(حستاحح2321ححي4/2319) ظركحصاممحم،واححي
ستاحح6/481)ححث: ، ئي م جهححححي(ح11568)(ح ثس ح ستاحح2/1404)عت  ح عهتذيبححححي(4197)(ح
ثاشرثفححي(ح15/270)ححثت يححيث:عه ل ثتكروححيح(7/57)حح:هحححيعحتيينح حجرحححيعوحت فح ححثس ح

ح.ح(10/290)
سعىحأ كحأهرحححيويحث:وثأظقَحموْحعث:عح يبحثحل، حث:ص حححيثحل، حس ححهعحس حأ عتحث:ص موَْقويحث:ق عيعح(1)

سيامحث:ص دحححح–حعث:ص موَْقلحححح؛عسعىحأ هكحع:عهح سوحثحل، حأويحس حثحل، حس ححهعحث:صمقويحححيث:قط ن
عتعح،واقحث:م ءححححيع حآخره حث:لىححيحعسيامحث:ق فححيحعتعو حث:م ءحثت قوطينحابث ا حم ححتاك ححيثتكهوين

ححيحعغريه ححيعث:عسبحيعثترآوححي  :،مفحح؛ن، يًنحوىلحصق لحثاشم ءحثحلعيعيينح؛- حآخره ح:و ، ينحو:مك ح
ثجللء ثان، بيحح.عث:ص ْقلكح ثاثريححيعث:و  بححي(8/125)ححث:،هت نححيح ظركح ححي(2/254)ححثس ح

ح.(2/435)حث:رثفتيحيحعث:اععي ح ح خ  سحت عي 
مو:عهححححيح سوحثحل، حث:صمقويحث:ق عيعححيحعهوكحأويحس حثحل، حس ححهعحس حأ عتحيح شكرححفكوحححيحع م حثس ه

سعىحأ كح يبححيصحس حش ه حع يبحسعرحم :كحث:قطمتيحعوتا قحس حيتقوبححححيحهو(حح305)ت ينحح
عسعىحأ هكحث:ق ضيح سوحثحل، حأ عث:ت ي حس حأ عث:رو حث:ق عيعحعأ عث:،لىحس ححححيث:عثسثنحعغريهاح

ححيحعغريه ححيحعشي ءحث:صععسححيعف  ئلحمت عيينححححيعم حمل:ي ،هكح نسحثتريعي ححيز رايحث:ربدثنحعغريها
 ظركحاتسيخححيحح.ع:ع هح   حير بحثإلت  دححيعثأظحعحعثحح فظحمص فححيهو(حح403)،و حت ينحح

ححيحع:،  حثتم ث ححي(3/352)ححث:رثفتيحححيعث:اععي ح ح خ  سحت عي ححيح(41/337)حححثس حأ،  رححيدمشق
ح.ح(5/524)حثس ححجر
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ح؛ححح(2)حححثخلط بحححس ححأهرححعمس حححيأ عث:رو حح ابححىَنحعْحعيُحححي(1)حعث:طلقحححث:شك دثتح
ح.(4)ح-ححم،تودححس حح(3)حأا ينحس حأ عتحيتعكح–

                

عأهرحس حأ عتحس ححححيمس حأهرحس حثخلط ب))عت لحث:علابذيكحح!حححملح تفحأوالح لىحث:ص ْمقويححح(1)
سج لحصاممحث:   سيحححح((عسعىحأ هحومعحس حأ عث:رو حس حأوفح حث:شك دثتحعث:طلقححي ستاح
ث:   سيححي(2/510) ظركححيعحححي(1/418) ث:شك دثتححيعصاممح ث:تععلححححي ا بح ث:شكعثءح اببح
(حستاحح5/13)اتس ح:  بحف لحم حشكعحسعسثً(حح)اببححححيع ا بحثتغ زيححيح(2641)(حستاحح3/148)
(حستاحح6/182)ع عبتحثاو لح جوك ح  حي ت حووك (حح)حاببححححيع ا بحث:طلقححي(3991)
ح.(5319)

ححيحع ذ:كحت لحث:وثتعيححي(5/157)ث:ا سيخحث:ع ريحححح((ح   حاب:عوفينححيمس حأهرحح))ت لحث:   سيكحح(2)
ح. ظركحثترثج حث:، سقينيح.عغريهاحيعثت يححيعث:علابذيححيحعثس حح   حيحع سوحح مت

(حستاحح3/148) ظركحصاممحث:   سيححيحح.أ عحث:   سيححعذ رحثت يحسعثياهحأ حأهرحس حثخلط بحح
ححيحعوحت فحثتكروحي(43/ح8)ح:هححيحعحتيينحثاشرثفححي(15/270)ححثت يحيحعهتذيبحث:عه لححي(2641)

ح.ح(ح12/254)حثس ححجر
ععض حأومك حألمينحث:اصاممححححيعثتاعس ك حث:  تخح حثحل شمينححيحس حأا ين(حتقطحم حثاصل)تو:هحححح(3)

ح.حصم()
أ عتححعحححيفرعىحأ كحثجلرثححس ح يبحثجلرثححثاشجتيححيحأ حغريي حم حث:صا سينحح– ي  ًحححح-حعسعىحححح(4)

حح.ححح يبحهريروعحححي يبحم،تودحثانص سيعحححيث: ته  حس حسشريعحححيحأه سحس حايترعحححيس حثاستاحث: هري
هتذيبححي ثاشرثفححي(15/269)ححثت يححيث:عه لح ظركح (حح7/376)ع(حح331/ح2)حح:هححيحعحتيينح
ثتكروححيح(10/115)حع(حح9/22)ع -13/534)عحح(11/256)ع(حح4/39)ححثس ححجرحححيعوحت فح

ح.ح(545حي535
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حيحأ عتححع:عحححم حح:مسححهذثححي(1)حم،تودحححس ححأا ينححس ححأ عتححس ححأو ححكثس هححعثس 
ححح.شكحسلح؛حح(2)أا ينححس ححأ عتح خيححع:عحم حهو

ححيحم،تودححس ححأ عتححس ححأا ينححس ححأ عتححس ححأا ينحححكفكوححيمسهَحث:تُححح سوححفأم 
حيحث:   سيحح(3)حذ رححح ذ:كحح؛أا ينحح خمهححع:عحححم حححبحححيحم،تودححس حححأ عتححع:عححم 
حي...ح(4)حثحلي ظحم حعثحعححعغريححيدثعدحع سو

                

ح.حعصااك ح حثهل مشحيمثحُضربحأومك حث:  تخحيم،تود()أ عت(حسعلح)ب(ك) حث: ، ينحح(1)
عومن ححححيعثتتىنكح  حأو حس حأ عتح:مسحم حع:عحأ عتحس حم،تودحححح!حح ذثح ح لحث: ، ا ححح(2)

ححح.فكوحم ح عبدحأ عتحس حأا ينحس حم،تودح؛م حع:عح خمهحأا ينح
ععض حأومك حألمينحث:اصاممححححيحعثتاعس ك حث:  تخح حثحل شمينححيحذ ر(حتقطتحم حثاصل) وهينحححح(3)

ح.حصم()
ححيح(ح146ص)عتلثبتح يبحأ معحثآلجريحايبحدثعدححححي(6/527)ححث:   سيحححيح ظركحث:ا سيخحث:ع رييحح(4)

ح.ح(ح1029)(ححعيلحستاح79-2/78)(حع469)(ححعيلحستاح375/ح1)عت  ح يبحدثعدح
ع سوح وعححححيعثس ح يبحح متححيحعث:ععبيبححيحعثس حتام ينححيحعم،واحححيحع وعححيحع ذ:كحت لحثس حتتع

ححيعثس حأ عثهل ديححيعثت يححيحعث: وعيححيحعثس حث:قط  ححيحعثس حنقطينحيعثس حم جويهحححيحعث:علابذيحيثحل  اح
ححح.عغريهاحيحعثس ححجرححيعث:ذهيب
ث:عربىححي ث:ط ق تح ث:رج لححححي(6/366) ظركح عمترفينح عثتت سفححححي(1/134)عث:تولح

عثجلرححعث:اتعيلححححي(2/764)ح:ععبيبححثححيحعث:عىنحعثامس ءححي(1/659)عث:عىنحعثامس ءححححيح(249ص)
عسج لحصاممحححي(2/591)عسج لحصاممحث:   سيححي(5/266)عثات ميحعث:عىنحححي(6/372)

عشرحححححيح(4/202)ع،عهوينحثإل ه لححححيح(4/175)عسم  حث:وهاحعثإليك ىححححيح(396ححيح2/122)م،واحح
ححيح(1/296)عط ق تحأوه ءحثحلعيلحححي(19/309)عهتذيبحث:عه لححححيح(2/111)صاممحم،واحح

ححيح(1/440)عثتقاىنح حتردحث:عىنححححيح(9/349)عاتسيخحثإلتلىححححي(7/20)حعتريح ألىحث:  لءحح
ح.ح(381ص)ع،قريبحث:اكذيبحححي(288/ح3)عمم ث حثبأاعثلح
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ح.ح(1) خمهحعن، ينحي،،هماهح حم كاحمج أينحَعَهاِححم 
                

ثمسهح  ملًححح(1) يذ رح ملح مت كحح؛حعست كاح ثس ح أ عت))ت لح س ح أا ينح ثمسهكح ُأَهمسح عهوح خوححححي سوح
ححي(3/555سعثيينحث:ععسي)اتسيخحثس حمت حححح((عثت،توديحثمسهكحأ عث:رو حس حأ عتححيثت،تودي

ححح.(ح3/332) ظركحيعح
 ظركحمترفينححيحح.عحث:ذهيبححيحعثس ح يبحح متحيعيتقوبحس حتيم  حث:ي،ويححيع ذ:كحت لحث:تجوي

عث:ا سيخححححي(ح2/126)ث:ثق تحح عث:اتعيلححححيح(3/25)عثتترفينح عث:ع شفححححي(6/372)عثجلرحح
ح.ح(3/378)

ححيحعثس حح   ححيماىيحس حمت  حح؛عست كاحذ رهحهعذثكحأا ينحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تود
ح.حعثس ححجرحيعثس حثاثريححيعث:،هت نحيحع يبحث:و:معحث:  جي

عملح َسح حعثًحم كاحذ رح نهحم ح عبدحأا ينحس حححح!حححيذ رح نهح خوحثت،توديححيحأوالح  حست كاح
 ظركحم ح لىححيحح.ع:تلحذ:كحم حاببحثبخاص سحح؛عومن حيذ رع حثمسهحهعذثححي-نص ًحححح–م،تودحح

ححيح(1271ححي3/1033)حعث:اتعيلحعث:اجريمححححي(7/269)عث:ثق تححححي(ح54ص) يبحز رايح حث:رج لحح
ح.(4/393)بحعهتذيبحث:اكذيححي(3/210)عث:و  بحححي(307-11/306)عثان، بح

حيعم كاحم حخوطحسم هحعس ح خمهحأ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،تودحح
ح.حعيق لح ح،رمجينح يبحث:ُتَهمسكح نهح خوحثت،توديححيعيترفحسذ:كحيعث:ذيحيق لح:هكحثت،تودي

ح.ح-فمه حت :هحثس حث:قط  ححح–ع، تهحأوالحذ:كحأ عثحلقحثإلش مويحححي  س حح ى
عتعحيظ حم حبححيققح  ح خ هح ابحث:تهمسحهوحح))ك-ماتق  ًح:ت عثحلقحححح–ت لحثس حث:قط  حح
فإمن حيترفح نهح خوححححيسلحوذثحذُ رح سوحث:تهمسححيعم حظ حهذثحفقعح خطأحح؛ث:ذيحيق لح:هحثت،تودي

ح ح ابحث:رجححيثت،تودي عثتاح يبحث:تهمسكحأا ينحس حأ عتحس حأا ينحس حأ عتحححح؛ لعذ:كحس ِّ
ح.حس حم،تود

عم ح سثهحثأرتثهحفمهحوبحم حثأرتىح ابححهعحححيعثامرح حهذثحع حثخالطحثت،توديح س حشيءح
عحياهلح  حيعو حخييحأومهححححيحعهوح ثريثًحم حيا تهح حصوثسهحعخطئهحح؛حم حظ هح ابحث:تهمسححيثس حح ى

ح.((عتعح،  حأهوهحهذثح حثإلأرثضحأ حثت،توديححيحبحاه : عهوح ستعحثحي مره
= 
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ححع سوحححي(1)حبث:ع ،ححوسرثهماححس ححأويحححس حححهعححتتعحح سوححكأ :م ًححححبعيثهحح خربان
ححس ححأ عتححس حح وعحح س  ححت :وثكححي عغرييححي(2)عطيرُحث:ش حححأ عتححس حححهعححسم صوح
حح يبحححس ححح وعححس حححهعحح ث ححي(3)حاب: صروححثتوصويححجتيرحححس ححأ عتححث  ححي وع

                

عتح أواحححح–فإنهححححيعأ ثه حوىلحث:   سيححيفإذثحتعح ابح سوححهعحهذهحث: ايدو))عت لح ي  ًك
(حح3/146) ظركحثحملوالحيحح.ح((عذ:كح شكرح حثخلطأحيحثأاقعح حثت،توديح نهح سوحث:تهمسح خوهح–
ع4/172)ع ع7/214)(ح ث:وتطالححححي(319ححي9/7)(ح ث:وهاححححي(80ححي23/ح2)عثاحع ىح عسم  ح

ح.ح(ح176حي174/ح4)عثإليك ىح
 ظركحثاحع ىحث:شرأمينححيحح.حعفر قحسم كه ححيحأوالح  حأ عثحلقحثإلش مويحذ رهح حثاحع ىحث:عربى

ح.ح(3/350)(حع1/98)ث:عربىح
سع،رحث:ا ءحثت قوطينحححح–حح سوحتتعحثتعيعحثإلص ك نحث:ا  نحث:ع ،بححيحهعحس حأويحس ححهعحوسرثهماحح(1)

س قطا  ثتترعفينحح؛عث:  ءحستعه ححيم حفوتك ح نتماححححي-ححن، ينحوىلحم حثشاكرحاب:عا سينح ص حبح يبح
عسعىححححيسعىحأ كح يبحنتماحححيعخعىحاب:عا سينح حث:ش ىححيحع ثحس غعثدححيَتْرفَوْر،ج()يترفحسوححححيثحل فظ

  ،بححححيهو(حح505)،و حت ينححححيث:يامحس حث: طيحع سوحط هرحث:،وييحع سوحموتالحثتعيعأ هكح سوحح
ححث:ذهيبححيحعتريح ألىحث:  لءحيح(10/303)ححث:،هت نححي ظركحثان، بيح.حم ح جلءحث:عا ينحيسئمس

ح.ح(1/364)ححثس ححجرحيحعن هينحثا:  بحي(35/112)حح:هحيحعاتسيخحثإلتلىحي(19/312)
حهعحس حأ عتحس حأ عث:وثحعحس حأ عتحس حأ عث:وثحعحس حأ عتحس ححهعحس حثحلج جحس حححح(2)

ححيحس احث:ش حثتتجهينحعث:رثءحح–عث:ش ُرعطيحححح-حححي سوحم صوسحثإلص ك نحث:شرعطيحثتتع لححيَمْ ُعْعيَه
اثئقحاب:عيو ححن، يًنحت حيعابحث:صع كحعث:،جلتحعث:وححح؛-ع حآخره حث:ط ءحثتكهوينححححيعستعي حث:وثع

سعىحأ كححححي-ححث:شرعطي()فقملحت حيعا ك ححححياهن حمشاهوينحأوالحث:شرعطحح؛عثت مت تحعغريحذ:ك
نتماح ثتعيعححي يبح موتالح أ هكح سوح ت ينححححيعسعىح ث:صعقححيهو(حح507)،و ح مت د ح  ظركححيحح.م ح
ححثس حثاثريحححيحعث:و  بححي(ح7/136)ححثس حأ،  رحححيعاتسيخحدمشقححي(7/321)حححث:،هت نححيثان، ب

ح.ح(35/188)ححث:ذهيبحيحعاتسيخحثإلتلىحي(2/193)
ص حبححححيح سوححهعحثجل سريحثتوصويححيأ عتحس حجتيرحس حوتا قحس حأويحس حج سرحس حثهلمثاححح(3)

ثتشكوس نتماحثحل فظحاب: صروححيثجل ءح ثتثىنححححي:قمهح سوح ع،يردحاب:رعثيينحأ كححهعحس ح وعحس ح يبح
= 
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 ¬"   من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين

 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

ححس تحح مس ءححأ ححيأو ححأ ححيمسهَحأُححح سوححانححي(2)ححهعححس ححجتيرححث  ححي(1)حثتثىن
ححَ َحعٌحححٱّلل ُحححُهوَحححُتل حعحححيحث:عا بححسي حتينحححثجلهتينحححيوىحححتر حححم حححت :تكحححي(3)حثحلعا

                

م حأرفتحم حح))ت لحث:ذهيبكححيحهو(حح360)،و ح ححععدحت ينححححيحص حبحجتيرحس حأو ححيثتوصوي
ححيح(16/133)ححث:ذهيبححيعتريح ألىحث:  لءححيح(1/247)ححثس حثاثريححي ظركحث:و  بيحح.ح((ح :هحشمئ ًح

ح.(2/126)ححثس حانصرحث:عي حيع،وضممحثتشا ه
ن،مبح يبححححيح سوحجتيرحث:اهمهيحثتوصويححيححهعحس ح وعحس ح يبحثتثىنكححيىيحس حأم،الحس حهللحح(1)

عسعىحأ كحيتوالحس حأ معحع وعحس حح  لححححيهو(حح180)مو:عهحستعحت ينححححيحيتوالحثتوصويحعخ :ه
عسعىحأ هكحثس ح خاهح سوحيتوالحعي يعحس ححهعحس حوايسحثحل فظحعأ عتحححيعجتيرحس حأو حعغريهاح

ثقينححححيحهو(حح277)،و حت ينححححيحعغريهاححح-حعأ مينحج ءحثجل سريحأ هحححح–حجتيرحس حوتا قحثجل سريححس حح
ححيحعط ق تحثحل  سوينححي(9/143)ححثس حح   حححيح ظركحث:ثق تيحح.حع   حم ح هلحث:ي لحعث:يقهححيح فظ

يتوال ث:  لءححيح(2/221)حح سوح ثإلتلىححي(13/139)ححث:ذهيبحححيعتريح ألىح حح:هحححيعاتسيخح
ح.ح(20/424)

ع ه ح حمص دسححححيح ه ح حمص دسح،رمجاهحح؛أو ()عث:صوثبححححيحهع() ح لحث: ، ا ك ذثحج ءحححح(2)
ح.ث:ا ريج

سعىححححي سوحأو حث:قرشيحثت  عميحث:َتْهريحث:عو حححيحعهوكحجتيرحس حأو حس حجتيرحس حأهرعحس ححريل
عسعىحأ هكح وعححححيأ كحثاأهشحعهش ىحس حأرعوحعحيىيحس حتتمعحعثت،توديحع يبحث:تهمسحعغريهاح

حح.صععقححيحهو(حح207)عتملكححيحهو(حح206)حع،و حت ينححححيحس حح  لحعوتا قحس حسثهويهحعس عثسحعغريهاح
ثس ححححيعهتذيبحث:اكذيبححي(2/211)ححث:ذهيبحححيعث:ع شفححي(5/70)ححثت يححي ظركحهتذيبحث:عه لي

ح.ح(141ص)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيبحيح(1/572)ححجر
ححح!ححعملح جعحصا سم ًحعبحسثعايًحهبذثحثبتاحح!ح(حت :تحيحثحلعاححس ت مس ءحح) ذثحج ءح ح لحث: ، ا كحح(3)

هعذثحححح...ك مس ءحت لأ حححح...ح خرجهح سوحسعرحس ح يبحشم ينح حثتص ف))ع:ع حت لحث: سمعيك
اتسخيك حوحعىححححيعث: ، ينحث:يتحنقوتحم ك حتعنينححينصحثس ح يبحشم ينح حثتص فح]يتعحمكهًل[

ع مس ءحهذثحث:ذيحُسعيحححح...حخبطحيوتفحس حأ عث:وطمفحس حأ عث:ت ي حثحلرثنححيحع سست حعت ته ئين
م ححعس يتح حثجل ححيععثقهحث:تجويححيحيرعيحأ حأويححيأ هحهذثحثاثرحهوح مس ءحس حثحلعاحث:ي ثسي
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توتكحعهوحححح؛حس تح يبحسعرعت لكحأ ح مس ءححححيحعأ ثهحبس ح يبحشم ينحح...يحث:ع ريح:وا فظحث:،موطي
ف ثدعثححححيحانهحم ح مس ءحث: ، ءحح؛فظ وثح نهح مس ءحس تح يبحسعرحححيحت حس عثح مس ءححيح:توهحم حث: ، خححيخطأ

ح.ح(271-3/270)حوحت فحث:، دوحثتاق حح((سفت ًح:إليك ىححيفمهح،وكحث: ايدو
م حأعثحثتص فحبس ححححيح يبحسعر(ححس تح مس ءحح) حمجم حمص دسحث:ا ريجححححث:ذيحعتيتحأومهحعح
ح.حعتح أواححيح مس ء()فقعحج ءحثبتاحفمهحمكهلًححححي يبحشم ين

عملحيذ رحسعثياهحأ ح مس ءححححيأ ح مس ءحس تح يبحسعرححي ه ح  حثت يحذ رحسعثيينحأو حس حأ عت
ح.(22/454) ظركحهتذيبحث:عه لحيحح.س حثحلعاح

سعىحأ حأويحس ححححيث:عو ححيعتملكحث:،وهيححيفكوكح سوحح،  حث:ي ثسيححيثحلعاحححس  م ح مس ءحح
:مسح:هحوبححححيصععقحخيطئححيعث:ر  حس حث:رسم ححعسعىحأ هكحأويحس حسسمتينحث:وث:يبحححي يبحط :بحح

ححيحعث:ع شفححي(2/533)حححثت يححي ظركحهتذيبحث:عه ليحح.عحعيلحآخرحملحيا س حأومهححيحعيلحعثحع
ححيح(1/254)حثس ححجرحيحعهتذيبحث:اكذيبحي(ح1/255)ح:هحيحعمم ث حثبأاعثلححي(2/109)حث:ذهيب

ححح.ح(105ص)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيب
ح.حعومن ححعيلحآخرحغريهحي،  مهكح:مسحثترثدحابحلعيلحث:وثحعححعيث  حهذث

 ىحأ عتحث:قرشمينحث:امهمينحثتعمينححححيفكيكحس تحث:صعيقكحأ عتحس حأثه  ححححيع م ح مس ءحس تح يبحسعر
عهيح ت ححححيع ىحأ عتحس حث: سريححيحعشقمقينحأ عتحس ح يبحسعرححيزعجحث: سريحس حث:توثىححححيحمثحثتعنمين

عم ح   سححححيع  نتحم حثتك جرثتححيحعهيح خاك حاسمك ححيس   حأشروحت ينحح–حححƒ  –حم حأ ئشينحح
عه جرتحوىلحثتعي ينحعهيحح ملحابس ك ححححي توهتحتعن ًحستعحوتلىحت تينحأشرحون، انًحححيث:صا سين
ححيحعسعىحأ ك كحثس  ه كحأ عتحعأرعوحيحعسعتحأ كحث: يبحملسو هيلع هللا ىلصحأعوح ح ديلحيحععضتاهحسق  ءحيأ عت

عأههحأ  دحس حأ عتحعأ عتحس حأرعوحححي وحس حأ عتع حي ده كحأ  دحس حوححيعأ عتحس حأ  س
عملحي عرححححيحأ شتحم ئينحت ينحملحي،قطحهل حت ححيحذثتحث: ط ت ()ع  نتح،،هالححححيحس حث: سريحعغريهاح

ع  نتحتعححححيحعتملكحس  حعأشري ححيحعتملكحأشري ححيعأ شتحستعحتالحع:عه ح:م ٍلحأشرححيحهل حأقل
سصره  ت ينححححيذهبح مبعينح ثبتامت بيحح.هو(حح74)هو(ح عحححح73)حع،وفمتح أ عث:ربححي ظركح ححثس ح

ح.(13/128)حثس ححجرحيعثإلص سينححي(5/209)حثس حثاثريححيع تعحث:غ سينححي(4/1783)
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 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

َيَوقِحححِسَربِّححح َُأوذُحححُتل حعححي[1]ثإلخلصك ححِسَربِّححح َُأوذُحححُتل حعححيح[1]ث:يوقكححٱ: 
ح.(1)حثاخرىححثجلهتينحعس ححسم هحم حححيظحيمرثتححت  حي[1]ث:  سكحٱ:   سِح

                

(حستاحح503ص)ع حف  ئلحثاعت تحححي(2577)(حستاحح2/518)ح خرجهحث: مكقيح حشتبحثإلن  حححح(1)
ثحل فظححي(280) أ عتح يتقوبححيحأ ح يبح س ح حهعح أ عتح س ححححيحعث  ح سوح حهعح حعث  ح

ح.سهح؛ححعث  حجتيرحس حأو حيأ عث:وه ب
عت لكححححيحدع حث:ي حتينححيعسعيح حذ:كحأ حث: هريحح؛أ حجتيركحستعحثجلهتينححيحت لحومعحس حزجنويه))عت لك

ح.ح((ت ت ًحت ت ًححيحت لح  حياعواححيح حي،واحثإلم ى
عت لكحم حتر حححيحنت  دهحموتوف ًحححيأ حجتيرحس حأو حيحس حزجنويهعسعثهحومعح))عت لح حف  ئلحثاعت تك

ح.ح((ستعحثجلهتين
ث:قرآ حح ف  ئلح أ معح ح ه سع ح272ص)ع خرجهح سوح س ح ي يعح أ ح ثتص فحححح؛(ح شم ينح ح عثس ح يبح

ستاحح1/483) ثاور5575)(ح خ :عح أ ح يبح س ح سط وحح؛(ح س ححححيح لي حأ ححج جح أو ح أ ح
َ َحعٌحمثحتر حستعه ححححيسويظكحم حصوالحثجلهتينحح؛أ ح مس ءحس تح يبحسعرححيأ عت ُح حُهَوحٱّلل  ححيحُتل 

ح.حهذثح:يظحسعثيينح يبحأ معح؛حم حجمو،هحذ:كحوىلحمثوهح– عح ييححح–حيظححيعثتتوذ، 
ُحَ َحعٌحع:يظحثس ح يبحشم ينكحم حتر حح حُهَوحٱّلل  حيظححححيحت  حمرثتح حجمو،هححييوىحثجلهتينحححيحعثتتوذ، ححيُتل 

ححيحعث:وهتينح حخص ئصحثجلهتينححي(ح55ححي54ص)ححثس ححجرحححي ظركحمترفينحثخلص لحثتعيرويعححح.حوىلحمثوك 
عج ءححححي(ح21323)(حستاحح7/316)ححثتاقيحثهل عيحححيع   حث:ته لححي(ح91)(حستاحح55ص)ححث:،موطي

حح((أ حأو ححيأ ح يبحث:تهمسححيأ حجتيرحس حأو ))وت  دحثس ح يبحشم ينح حمترفينحثخلص لحثتعيروك
ح.حف هللح أواحح!

أ ححححيأ حع م ححيأ حأويحس ححهعححي(290)(حستاحح123ص)ع خرجهحثس حث: ريسح حف  ئلحث:قرآ حح
عُحسويظكحم حتر حستعحثجلهتينحح؛حأ ح مس ءحس تح يبحسعرحيحأ حأو حس حأ عتحيثت،تودي َه  ححيٱحل 
َ َحعٌحعححيحعثتتوذ،  ُح حُهَوحٱّلل  ت لحع م كحفجرس  هحححح؛ححيظحوىلحثجلهتينحثاخرىححيت ت ًحت ت ًحححيُتل 

ح.ح(ح91)(حستاح55ص)ححث:،موطيحي ظركحث:وهتينح حخص ئصحثجلهتينيعحح.فوجعانهح ذ:ك
حع حوت  دهكحيحعهوح ثرحموتوفحأوالح مس ء
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م حأرفتحم حح))ث:ذهيبكححفمهحححت لحححيح سوححهعحثجل سريحثتوصويححيحس حوتا قأ عتحس حجتيرححح .1
 .ح ه حت قح ح،رمجاهحح؛((ح :هحشمئ ًح

مم حيعلحأوالح نهحححح؛حأ ححهعحس ح وعحس ح يبحثتثىنحثتوصويححيحص حبحثجل ءحثتشكوسع:ع هححح
ح.حعسععهحأ هحيعتعح،وق هحثحملعثو حأ هححيم ح هلحث:رعثيين

عهوحثحل  احث: م، سوسيحححح–حأ ح يبحأ عتحثحل فظححححي ه حت قح حسعثيينحث: مكقيحح؛مثحهوحما س ح
ححيحح فظحماق ححجينححي-حعهوحثس حثاخرىحث: م، سوسيحححح–أ ح يبحأ عتححهعحس حيتقوبححححي-

ح.حوم ىححعثحفقمهحألمينحي-عهوح سوحأويحث:ثقييحث: م، سوسيحح–أ ححهعحس حأ عث:وه بحح
عتريح ألىححححي(3/864)ث:ذهيبححححيع،ذ روحثحلي ظحححي(3/135)ث:،هت نححححيحي ظركحثان، بح

 .ح(466حيح15/280):هححيث:  لء
وبحونهح   ح ثريحثإلست لححححيحعو ح   حثقيًنحأ سعثًحفقمك ًحححيأو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودحح .2

ث:صا سين ثت يكححيأ ح ت لح مرتوين))عتعح ث:صا سينح أ ح سعثياهح و ح ث:عه لحححح((حعيق لكح هتذيبح
ث:ااصملححي(22/454) ج م ح ي ظركح زسأينححححيث:ااصملححعحتيينححيح(249ص)ث:تلئيححححيعح  سوح

 .ح(396ص)ث:ترثتيح
 ه حت قححح؛فكوحصععقحخيطئحيو ح   حثتقصودكح مس ءحس حثحلعاحث:ي ثسيحح؛حثحلعاحححس تح مس ءححح .3

فقعحت قحث:علىح حححح؛ح-عهوحث:صوثبحححح–حعو ح   حثتقصودكح مس ءحس تح يبحسعرححححيح- ح،رمجاهحح
ح.حعتح أواححيع نهح ثريحثإلست لحأ كاححيحسعثيينحأو حس حأ عتحأ حث:صا سين

ححيموتوف ًحأوالحث: هريحح ه حسعيححيمرفوأ ًححح–ححƒ  –ع نسححححيأ حأ ئشينحح-ح ي  ًحححح–ححهذثحثاثرحعيححعتعحسُح
ح.حعمعاولحيعمق ،لحس ححم  ححيحعثحل، حث: صري

ع سوححح؛أ ححهعحس حه سع حثحل رميححي(375)(حستاحح332ص)فأخرجهحثس حث:،عح حأهلحث:موىحعث:وموينحح
أ حأهرححححيح(113)(حستاحح51ص)حهعحثحل، حس ح يبحط :بحثخلللح حف  ئلحتوسوحثإلخلصحح

ححيحعثس حأهرث ححيعأويحس حثحل، حثجلرثحيححيعأهرحس ح وعحس حأثه  ححيس ححهعحس حأويحث: ايت
ححيحث  حثخلوملحس حمروححيث  ح يبححيأ حتومه  حس حأهرحس حخ :عحح؛هعحس حه سع حثحل رميت :وثكحث  حح

م حح))ت :تكحت لحستولحتحملسو هيلع هللا ىلصكححي-حح~-أ حأ ئشينححححيأ حأ عتحس حأ معتحس ح يبحمومعين
ُحَ َحعٌحتر حستعحصلوحثجلهتينحح حُهَوحٱّلل  َيَوقِحعححيُتل  حٱ:  ح َُأوُذحِسَربِّ ححعححيُتل  حٱ:   سِحُتل  ححيح َُأوُذحِسَربِّ

ح.ح((هب حم حث:،وءحوىلحثجلهتينحثاخرىح-حح¸- أ ذهحتححيت  حمرثت
= 
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أ ححححي معتأ حأححيحث  حثخلوملحس حمروححيحث  ح يبححيحس حخ :عححأهرعحعج ءح حوت  دحثس حث:،عكحتومه  حس حح
ححي(8954)(ستاحح539/ح2)حعثحلعيلحن، هحث:،موطيح حثجل م حث:صغريحححح.حعهوحخطأحح؛~  أ ئشين

ح.ح(22837)(حستاح9/816) ظركحمج حثجلوثم ح عحثجل م حث:ع ريحيعحح.حعح، هحيبس حث:،ع
وت  ده ث: صريفمهححيضتمفححع:ع ح ث:ُ َ تيح مروح س ح ثخلوملح ث:رتينححيكح  ظركححيحح.ضتمفححين لح
ث:عه ل ثبأاعثلححيح(2/367)ححث:ذهيبحححيعث:ع شفححيح(8/342)ححثت يححيهتذيبح حح:هحححيعمم ث ح

ح.ح(196صح)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيبحيح(2/338)حثس ححجرحيحعهتذيبحث:اكذيبححي(2/190)
 خرجهحتتمعحس ححححيع:هحش هعحم حمرتلحمعاولح]تمأيت[حح...عت عهحضتمف))حعهلذثحت لحثس ححجرك
ع ذ:كحححح.(5/61)نا ئجحثافع سحححح((حعفرجحضتمفح ي  ًححح؛أ حفرجحس حف  :ينحححيحم صوسح حث:،  

ح.ح(5774)(حستاح831صح)حضتيهحثا:  نح حضتمفحثجل م ح
ححيحأ ح وعحس حأ عث:ت ي حث:يقمهحث:ش فتيححيح(1072)(حستاحح2/717)حع خرجهحثت،اغيريح حف  ئلحث:قرآ حح

ححيححعث  ح سوحيوتفحث:صمعبنححيحعث  ححهعحس حجتيرححيت بكححعث  ح سوحيتوالححيحع وعحس حأه س
ح.سهحووهحح؛~ أ حأ ئشينححيحأ حثس ح يبحمومعينحيحعث  حَأ معوحيفم ضححعث  ح

م عرححححيعهوكحَأ معوحس حح،  حس حأ عث:رو حث:ت ربيحث:،ِّ ج سيححيحفمهكحَأ معوححيحعهذثحوت  دحضتمفحجعثًح
ث:ثق تححيثحلعيل عمم ث ححححيح(2/181)ححثس حح   ححيح ظركحثجملرعح يحح.ح   حيرعيحثتوضوأ تحأ ح
ح.ح(5/364)حثس ححجرححيع:،  حثتم ث حيح(3/423)حث:ذهيبحيثبأاعثل

ح.حعتح أواححيبس حش ه ح– ي  ًحح–(ح22837)(حستاح9/816)عأ ثهحث:،موطيح حمج حثجلوثم ح
ث:قشرييحح ثاتتعح ثتعيروحح–ع خرجهح سوح ثخلص لح حجرححححي ه ح ح أ ح يبحححح–(حح54-53ص)حبس ح

ث  ح سوحأويحثحل، حس ححححي خربانح سوحجتيرححهعحس ح وعحس حتتمعحث:رثزيححيحأ عث:رو حث:،وهي
م حتر حوذثحح))ت لكحت لحستولحتحملسو هيلع هللا ىلصكححيأ ح نسححححيث  حومعححيحث  حي يعحس حه سع ححيدثعدحث: و ي

َ َحعٌحعححيت لح  حيثعحسجوهكحف حتينحث:عا بحححيحتواحثإلم ىحيوىحثجلهتين ُح حُهَوحٱّلل  ححعححيُتل   َُأوُذححُتل 
َيَوقِح حٱ:  حٱ:   سِحعححيِسَربِّ ح َُأوُذحِسَربِّ ع أطيححححيغيرح:هحم ح،قعىحم حذن هحعم حأتخرحححيت ت ًحت ت ًح ُتل 

ح.ح((م حثاجرحستعدح لحم حآم حابهللحعث:موىحثآلخر
ح.ح(8955)(حستاح2/539)عتعحح، حوت  دهحث:،موطيح حثجل م حث:صغريح

حفمهكححح؛سلحموضوبححيعهذثحوت  دحضتمفحجعثًح
= 
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يرعيحححيماكاححي:مسحسثقينحعبحمأمو ححي سوحأويحث: و يحيثحل، حس حدثعدحس حمت ذح -1
سغعثديحح.ثت   ري اتسيخح ثإلتلىححيح(8/44)ححثخلطمبححي ظركح ححيح(21/159)ححث:ذهيبححيعاتسيخح

 .(210ححي3/162)ححثس ححجرحيحع:،  حثتم ث ححيح(71حيح2/57)ح:هحيعمم ث حثبأاعثل
موتال -2 س ح حهعح س ح ثحل، ح س ح ث:،وهيحححيحهعح ثازديح أ عث:رو ح  سوح

:ع هححححيحح فظحأ ملحزثهعححيحعص حبحاتسخيكاحعط ق هتاحع،ي،ريهاحححيحشمخحث:صوفمينححيث: م، سوسي
ححيح(17/147)ححث:ذهيبححيعتريح ألىحث:  لءححي(2/248)ححثخلطمبححيح ظركحاتسيخحسغعثديحح.ضتمف

ح.ح(7/92)حثس ححجرحيع:،  حثتم ث حي(3/1046)ح:هحيع،ذ روحثحلي ظ
ت لححححيفإ حثحل، حس حدثعدحث: و يحح؛ع حوت  دهحضتفحشعيعحجعثًح))حت لحثس ححجركعهلذثحح

سعثاي،ه ثت   ريح ح ونهح ثريح م كاحححيحثحل  اكح ث:،ه بح ت هح حياهلح توىحبح أ ح عت لححححيحعونهححعثح
ثخلص لحثتعيروححح((ثخلطمبكححع ثحثحل، حس حدثعدحأ حي يعحس حه سع حس ، ينح  ثره حموضوأين

ح.ح(54ص)
ح.ح((موضوب))(ك5758)(حستاح830صح)عت لحثا:  نح حضتمفحثجل م ح

ع سوحأ معح حف  ئلححححيح-(حح4985)(حستاحح2/274) ه ح ح   حث:ته لحححح–ع خرجهحأ عث:رزثقحح
حح؛حأ حثس حشك بحموتوف ًحححيحأ ححهعحس حثتك جرححيحأ حثس حهلمتينححيحأ ح يبحثاتودححيح(273ص)ث:قرآ حح

َ َحعٌحسويظكحم حتر حح ُح حُهَوحٱّلل  ت لح  ححححيحح حي،واحثإلم ىححيستعحصلوحثجلهتينححيعثتتوذ، ححيُتل 
ح.حم حثجلهتينحوىلحثجلهتينحيحهوحعم :هحعع:عهحي   حض م  ًحححيت ت ًحت ت ًححيياعواح

عث:وهتينححححي(2/518) ه ح حشتبحثإلن  حححح–ع خرجهحومعحس حزجنويهح حف  ئلحثاأه لحح
ح.حسهح؛حأ حثس حشك بح–(ح93)(حستاح55ص) حخص ئصحثجلهتينح

 سوحأ عث:رو حثحل رميحثتصريححححيحعهوكحأ عتحس حهَلِمتينحس حأق ينححيع حوت  دهكحثس حهلمتين
ححي ظركحهتذيبحث:عه ليحح.عخو طحستعحثحرتثقح ا هححيحع   حيع:سحأ حث: تي ءححيحفمهحضتفححيحيث:ق ض
ححيح(621/ح3)ححثس ححجرححيحعهتذيبحث:اكذيبححيح(3/183)ححث:ذهيبححيحعث:ع شفححي(15/487)ححثت ي

ح.ح(319ص)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيب
ث:قرآ حح ثت،اغيريح حف  ئلح ستاحح2/748)ع خرجح س ححيوظححيح(1128)(ح وسرثهماح ححيحأ ح

ححيحعث  ححهعحس حثتكوبححيححعث  ح سوحأ عتحثحل، حس حثحل، حث:وض حححيححعث  حخ :عحس ححهع
أ حثحل، حس ححححيأ حأ عث:عرميحس حط سقححيحعثعح سوحأم،الحثخلرثت نححيحأ حتتمعححيحعث  حثتقرئ

= 
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تر حأ عح،،وماحثإلم ىحيوىحثجلهتينحح؛ يبحثحل، حموتوف ًح ياعواححححيسويظكحم ح ُححت لح  ح ُهَوحٱّلل  ح ُتل 
َيَوقِحعححيحت ت ًحححَ َحعٌح حٱ:  ح َُأوُذحِسَربِّ حٱ:   سِحعححيحت ت ًح ُتل  ح َُأوُذحِسَربِّ حيظح:هحدي هححححيت ت ًح ُتل 

ح.حعدنم هحع هوهحعع:عه
حع حوت  دهكحح

َ  سِقححيأ عث:عرميحس حط سقح -1
ُ
 ظركححيحح.ضتمفححين يلحمعينححيح سوح ممينحثتتوِّاحث: صريححيعهوحثس ح يبحثت

ححثس ححجرححيعهتذيبحث:اكذيبححي(3/315)ححث:ذهيبححيعث:ع شفححيح(18/259)ححثت يححيهتذيبحث:عه ل
ح.ح(361ص)حح:هححيحع،قريبحث:اكذيبحي(4/225)
ححيحعتملكححهعحس حأ عث:رو ححيثمسهكحتومه  حس ح م،  ححيث:اهمهيححين يلحمصرححي سوحأم،الحثخلرثت نح -2

ث:ق تاح س ح حهعح ححث:ذهيبحححيعث:ع شفححي(34/167)ححثت يحححيث:عه لذيبححهت ظركححيححح.مق ولححيحعتملكح
ح.ح(663ص)ح:هححيع،قريبحث:اكذيبحيح(7/459)حثس ححجرحيحعهتذيبحث:اكذيبححي(5/90)

ث:قرآ حح أ حيتقوبحس حوتا قححححيح(1073)(حستاحح2/718)ع خرجحثت،اغيريح حف  ئلح
ححيححعث  ح سوحمق ،لححيحعث  حنصرحس حأ عث:عرميححيححعث  حجعيححيححعث  ح سوحيتوالححيحعحهعحس حومس أمل

ححستعحث:صلوحح حتواحثإلم ىححححيسويظكحم حتر حيوىحثجلهتينحح؛حأ حمق ،لحس ححم  حموتوف ًح ُعحّللِِ  َه  ٱحل 
َوِه َح تََٰ حٱ:  ُحَ َحعٌحعححيَسبِّ حُهَوحٱّلل  حيظح حني،هحع هوهحعع:عهحعم :هححححيت  حمرثتححيعثتتوذ، ححيحُتل 

ح.حوىلحثجلهتينحثاخرى
ححيح ظركحث:ثق تيحح.حشمخحفقمهححي سوحتكلحثت نحث: و يحث:ص موَْقلححيحع حوت  دهكحنصرحس حأ عث:عرمي

ح.ح(8/125)حث:،هت نحيحعثان، بححي(13/273)حثخلطمبححيحعاتسيخحسغعثدححي(7/538)حثس حح   
عث:وهتينح حخص ئصحثجلهتينححححي(5/61)ح ه ح حنا ئجحثافع سحححح–ع خرجحتتمعحس حم صوسحح

ححعححيعثتتوذ، ححيسويظكحم حتر حف حتينحث:عا بحح؛أ حمعاولحموتوف ًحححي-(حح92)(حستاحح55ص) ُتل 
ُحَ َحعٌح ح.حع   حمتصوم ًحححيُ يِّرحأ هحم حس حثجلهتا ححييوىحثجلهتينحت لح  حياعواحححيت  حمرثتححيُهَوحٱّلل 

 ظركحهتذيبححيحح.ضتمفحححي سوحف  :ينحث:ا وخيحث:ش ميححيع حوت  دهكحفرجحس حف  :ينحس حث: ته  ح
ث:اكذيبححي(ح4/13)ححث:ذهيبححيعث:ع شفححيح(23/156)ححثت يححيث:عه ل حجرحححيعهتذيبح ححثس ح

ح.ح(444ص)حح:هححيحع،قريبحث:اكذيبحي(5/241)
أ حفرجحس ححححي خرجهحتتمعحس حم صوسح حث:،  حح؛مرتلحمعاول))عهلذثحت لحثس ححجرك

ح.ح(5/61)نا ئجحثافع سحح((عفرجحضتمفحيحف  :ين
= 
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حححىَنحث:عُحححم ححعهوححيمسهَحث:تُححح يبحححعيلححم حححيجعثًحححأ لٍححححعيلٌحححهذث
ُ
ححيحدورَحيْحثت

َح ُحححعبححيهل ححاثنححبححث:يت حح ا بحح ححيثحلعيلححهذثححأوينححم ححطرف ًحححذ رانححعتعحح؛حح(1)حسهححعِّ
ح.ح(2)حث:وظ ئف
حأ عتحح سوح س  حي(3)حثحلر ححأ معتحس حنصرحح يبحس حغ منحث:ق تاحح سوح خربان

                

ع ح ت نمعحث:رعثايتحثتوتوفينحضتفححححيحعثخللصينكح  حثحلعيلحبحيصمحمرفوأ ًحوىلحث: يبحملسو هيلع هللا ىلص
ح.حعتح أواححيع،ر،قيحوىلحدسجينحثحل، ح:غريهححيعتعحيق لكحوهن حيقويحست ك حست  ًحححي- ه حت قححح–

شرححصاممحححح((حيتعكح نهحبحيش س هح ح  ماهح حعححيحعذ رهحثحل  اح ح فرثدحث:عىن))ت لحث: وعيكحح(1)
ح.(266حي5/257)حح سوح وعحثحل  اححي ظركحثات ميحعث:عىنيعححي(2/111)م،واح

ححيحعهوحغريح ا بحث:وط ئفححيعنقووثحم هححيحذ رهحث:توه ءح ح،رمجينح يبحموتالححي:وهل:فححي ا بحث:وظ ئفحح(2)
 عكححححيح عكحف  ئلحث:وم يلحعثاايىححي عكحعظ ئفحث:وم يلحعثاايىححيحعست كاحي،همهكحعظ ئفحثاعت ت

ححيحعط ق تحث:ش فتمينحث:عربىححيح(126/ح41)ححث:ذهيبحححي ظركحاتسيخحثإلتلىيحح.حف  ئلحثاايىحعث:وم يل
ثتم ث ححي(6/161)ححث:، عي ثحلعيليعححح.عغريه ححي(6/16)ححثس ححجرححيحع:،  ح  ححححك ظرحختريجح

ح.حثحل شمينحث:، سقين
ث: ، ا كح(3) ثتكهوينحح–ثحلر (حح) ذثح ح لح اب:شعلحح-عث:ي ءححححيابحل ءح م  وطح ت لحححح؛غريح

عم ححححيس غعثد، ينح:و ق لححهذهحث: ححي–حححع ،رحث:ي ءححس احثحل ءحعتعو حث:رثءحح–ثحلُْر حح))ث:،هت نك
ح.ح(4/112)ان، بحثح((ي م حثاشم ءحث:يتح،اتوقحاب:  عسحعث: ق : 

ابخل ءحثتتجهينحثتع،وسوحعث:رثءحثتياوحينحححح–ثخلَِرِتي(حح)(كحح421ص)بس حنقطينححححيعج ءح حث:اقممع
م كاحح))ت لحث:،هت نكحح؛ث:رُبْجي()عم هوميًنحوىلححححي-ن، يًنحوىلحسم حث:ثم بحعثخلَِرقحححح؛عث:ق فحثتع،وسو

ع:ع حملحيذ رحص حبحث:رتمجينح ح يحعثحعوحم ححححي(5/91)حثان، بحححح((حمج أينحس غعثدحع ص ك  
ح.حف هللح أواحححيث: ، ا حث:، سقا 

ح.سُورْج(حتريينحم حترىح ص ك  )ث:رُبِْجي(حن، يًنحوىلح)عثتوجودح حابتيحمص دسح،رمجاهح
 سوحث:ق تاحس ح يبحنصرحثخلَِرتيحث:رُبْجيححححي يوبحس حزايدعهوكحغ منحس ححهعحس حأ معتحس حأهرحس حح

سعىحأ كح يبحنتماحثحل فظحعث:ي لححححيهو(حح417)مو:عهحت ينححححيحسُورْج(حم حترىح ص ك  ح)عححيثاص ك ن
وييحع سوحسعرحث:،هت نححححيحس ححهعحث:ق ش نحعثحل، حس حوسرثهماحثجله لحعغريهاح عسعىحأ هكحث:،ِّ
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حث:  حححوسرثهماححس ححثحل، ح ححت بكححيمس أ ًحححعغريهححيوج زوًححح(1)ح له حثحلَححح/ [2]حححث:ا جرححيبِّ
حح سوححث  ححي(3)حح مبحححس حثححسشرححح سوحححث  ححي(2)حف سسحححس ححح وعحححس حححأ عتحححهعححح سوححث  

                

ححث:،هت نحححيح ظركحثان، بيحح.حثقينحمعثرحص حلححيحهو(حح511)،و حت ينححححيحع سوحموتالحثتعيعحعغريهاح
ع،وضممححححي(19/320)حححث:ذهيبححيحءعتريح ألىحث:  لححي(421صح)حححثس حنقطينححيعث:اقممعححي(2/132)

ح.ح(1/420)حثس حانصرحث:عي ححي هاثتش
ث: ، ا كحح(1) ثتكهوين) ح لح مص دسحححح؛-حابجلماحححح–حثجله  ل(حح)عث:صوثبحححح؛حثحلَه  ل(حابحل ءح  ه ح ح

ح.ح،رمجاه
سعىحأ كح يبححححي سوحأ عتحثاص ك نحث:ا جرحثجلَه  لححيعهوكحثحل، حس حوسرثهماحس ححهعحس حوسرثهماح

عسعىحأ هكح سوحأ عتححححيححهعحأ عتحس حجتيرحس ح وعحس حف سسحعحهعحس ح وعحث:ثقييحعغريهاح
ححيحهو(ح421)،و حت ينحححيث:ثقييحعغ منحث:ربجيحع سوحسعرح وعحس ححهعحس ح وعحس حمردعيهحعغريهاح

ف ضل ث:اقممعيحح.حثقينح ث:  لءححي(243ص)ححنقطينحححثس ححيح ظركح ححيح(17/377)ححث:ذهيبححيعتريح ألىح
ح.(2/411)حثس حانصرحث:عي ححيحع،وضممحثتشا هححي(29/54)ح:هحيحعاتسيخحثإلتلى

سعىححححيهو(حح248)مو:عهحت ينححححي سوححهعحثاص ك نحححيحأ عتحس حجتيرحس ح وعحس ححهعحس حف سسحح(2)
عسعىحأ هكح سوححححيأ كححهعحس حأ صاحث:ثقييحعيونسحس حح مبحع وعحس حيونسحث: يبحعغريهاح

نتماحثحل فظحعغريهاح وسرثهماحثجله لحع سوح ححيحهو(حح346)،و حت ينححححيأ عتحس حم عهحعثحل، حس ح
ححث:ذهيبحححيعتريح ألىحث:  لءححي(2/40)حح سوحنتماحححي ظركحاتسيخح ص ك  يحح.حعثحم، عحثقينحص حل

ح.(863/ح3):هحححيع،ذ روحثحلي ظحي(15/553)
سعىححححيح سوحسشرحث:تجويحموبهاحثاص ك نحييونسحس حح مبحس حأ عث:ق هرحس حأ عث:ت ي حس حأهرحح(3)

عسعىححححيحأ كح يبحدثعدحث:طم :،يحم، عثًح حجموعح  ريحعسعرحس حسع سحعأ مرحس حوسرثهماحعغريهاح
،و حت ينححححيأ هكح سوحسعرحس ح يبحأ صاحع سوحسعرحس ح يبحدثعدحعأ عتحس حجتيرحس حف سسحعغريهاح

خححعاتسيححيح(9/237)ححثس ح يبحح متحححي ظركحثجلرححعث:اتعيليحح.ححعثحثقينححجينحص حلححيهو(حح267)
ح.ح(12/596)حث:ذهيبححيعتريح ألىحث:  لءححيح(2/324)ح سوحنتماحيح ص ك  
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ححأ عتحححأ ححي(4)حعثئلحح يبححأ ححي(3)حأ صاححأ ححي(2)حثت،توديححث  ححي(1)حث:طم :،يححدثعد
حف تثهححيملسو هيلع هللا ىلصحححهعثًحححعثخا سححيث:ت  دححتووبححح حححنظرحح(1)ح،ت ىلححتححو حححت لكححي

                

سعىححححيعهوحموىلح:قريشححيحف ستيحثاصلححي سوحدثعدحث:طم :،يحث: صريححيتومه  حس حدثعدحس حثجل سعدحح(1)
عسعىحأ هكح وعحس حح  لححححيأ كحشت ينحعوسرثهماحس حتتعحعأ عث:رو حس حأ عتحثت،توديحعغريهاح

ثقينحح فظحث تححححيهو(حح204)،و حت ينححححيعأويحس حثتعيعحعيونسحس حح مبحثاص ك نحعغريهاح
ححيحعث:ع شفححي(401/ح11)ححثت يححي ظركحهتذيبحث:عه ليحح.غوطح ح ح ديلحححيماق ح ثريحثحلعيل

ح.ح(250ص)حح:هحيع،قريبحث:اكذيبححي(3/20)ححثس ححجرحيعهتذيبحث:اكذيبححيح(2/524)حث:ذهيب
ححيح خوح يبحث:ُتَهمسححيثهلذيلحثت،توديحث:عو ححيأ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،تودحح(2)

عسعىحأ هكحأ عتححححيسعىحأ كح يبحسعرحس حح ىحع يبحوتا قحث:، متيحعأ صاحس حهبع:ينحعغريها
ححيهو(حح165)هو(حعتملكحح160)،و حت ينححححيس حي يعحثتقرئحع سوحدثعدحث:طم :،يحع سوحنتماحعغريهاح

عم حمس حم هححححيعسعثيينحثتاقعم حأ هحصاماينححيع:ع هحثخاوطحأبخروححيوم ىحصععقح ثريحثحلعيل
ثبخالطس غعث ف تعح ث:عه ليحح.دح هتذيبح ححث:ذهيبحححيعث:ع شفححيح(17/219)ححثت يححي ظركح

ث:اكذيبححي(72ص)حححث:تلئيححيعثت اوط ححي(3/262) ع،قريبححححي(4/76)ححثس ححجرححيعهتذيبح
ح.ح(344ص)حح:هحيث:اكذيب

سعىحأ كح يبححححي سوحسعرحثاتعيحموبهاحث:عو حثتقرئححيعهوحثس ح يبحث:  جودححيأ صاحس حهبع:ينحح(3)
عسعىحأ هكحشت ينححححيع يبحعثئلحعغريهاححح–عتر حأومكه حث:قرثءثتحححح–حأ عث:رو حث:،وهيحعزحس حح مشحح

عهوح حعحث:قرثءححححيصععقحيكاحححيحهو(حح128)،و حت ينححححيعثت،توديحعغريهاحححعثحله دث حعث:،يم ان 
ث:قرثءثتححيث:، تين ث:عه ليحح.ححجينح ح هتذيبح ححيبحث:ذهححيعث:ع شفححيح(13/473)ححثت يححيح ظركح

ث:اكذيبححي(71/ح3)حح:هحححيعمم ث حثبأاعثلححي(3/50) ع،قريبححححيح(3/314)ححثس ححجرحححيحعهتذيبح
ح.ح(285ص)حح:هحيث:اكذيب

عسعىحأ كح يبحسعرحعأهرححححي دسكحث: يبحملسو هيلع هللا ىلصحعملحيرهححي سوحعثئلحثاتعيحث:عو ححيشقمقحس حتوهينحح(4)
عسعىحأ هكحم صوسحعثاأهشححححيعغريهاحححعأثه  حعأويحعمت ذحس حج لحعأ عتحس حم،تودحح

ححيهو(ح82)،و حستعحثجله جاحت ينححيحعزسمعحث:م ميحعحص حس حأ عث:رو حعأ صاحس حهبع:ينحعغريهاح
أ عث:ت ي ح س ح أهرح خلفينح أ ملححيح¬  عتملكح ح خم رىح هتذيبححيحح.حثقينح ححثت يححيحث:عه ل ظركح
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حي صا سهحح:هحححف خا سححيث:  سححتووبححح حح(3)حنظرحححمثححي(2)حتوهه:ححعثنا  هححيسرت :اه
ححتحأ عحفكوحيح،  ًححح(4)حثتلم و حسآهحفه حيملسو هيلع هللا ىلصحن مهححثءععزسححيدي هحح نص سحفجتوكا
ح.(5)حت ممحتحأ عححفكوحيت ما ًحححس عهحعم حيح، 

                

ع،قريبححححي(3/183)ححثس ححجرححيعهتذيبحث:اكذيبححي(581/ح2)ححث:ذهيبححيعث:ع شفححي(12/548)
ح.ح(268ص)حح:هحيث:اكذيب

ح.عثتاعس ك حث:  تخح حثحل شمينحححيب()،ت ىل(حم حث: ، ينح)تقطتح وهينحح(1)
ج ءحححح(2) ث: ، ا كح ذثح ث:ا ريجكعححح؛:توهه() ح لح مص دسح م، عحح ه ح حححح؛ستوهه()ث:ذيح ح

ح.حعغريه حم حمص دسحختريجحثحلعيلححيايبحنتماححيعحومينحثاع:م ءححي:وطربثنححيعثتتجاحث:ع ريححيث:طم :،ي
ثاصل)تقطتح وهينحححح(3) ث: ، ينح م ح ثحل شمينححينظر(ح ث:  تخح ح أومك ح وهينححححيعثتاعس ك ح ععض ح

ح.حصم()حث:اصاممح
مثح ابحححح؛ ه حهوحث:ظ هر(حح؛يتعحث:صا سين)سقو:هكححيب(حأوقحأومك حث:  تخح حثحل شمين) حث: ، ينحححح(4)

ح.حزي حث:ت سعي ()ثمسهح
(حح1/51)عث: مكقيح حثتعخلحوىلحث:،  حث:عربىححححي(1/375) خرجهح سوحنتماح ححومينحثاع:م ءحححح(5)

ح.حسهح؛حأ حيونسحس حح مبحيم حطريقحأ عتحس حجتيرحي(ح49)ستاح
ح.حسهح؛حأ حثت،توديحيح(246)(حستاح33ص)ع خرجهحث:طم :،يح حم، عهح

(حح1/422)عثخلطمبح حث:يقمهحعثتايقهححححي(8583)(حستاحح9/112):طربثنح حثتتجاحث:ع ريححثع خرجهحح
ح.حسهح؛حأ حثت،توديحيم حطريقحأ صاحس حأويحي(ح445)ستاح

م، عهحح ث:  ثسح ح ستاحح5/119)ع خرجهح ث:ع ريححححي(1702)(ح ثتتجاح ستاحح9/115)عث:طربثنح ح (ح
ثاعتطححححي(8593) ثتتجاح ستاحح58/ح4)ع ح ت دىححيح(3602)(ح س ح أويح أ ح طرقح أ ححححيحم ح

ح.حأبع:هحفقطحيعسعثيينحث:  ثسحخماصروحح؛حسهح؛أ ح يبحعثئلححيأ حثاأهشحيحأ عث:،لىحس ححرب
ح.ح((وبحأ عث:،لىحيأ حأ عتحيأ ح يبحعثئلحيعهذثحثحلعيلحبحنتواحسعثهحأ حثاأهش))حعت لحث:  ثسك

(حستاحح3/87)عم حطريقهحثحل  اح حثت،اعسكحححح-ححي(ح3600)(حستاحح1/379)ع خرجهح وعح حثت، عحح
(حح9/112)عث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريححححيح(1816)(حستاحح5/212)عث:  ثسح حم، عهححححيح-(حح4465)

ححيح(30/294)عثس حأ،  رح حاتسيخحدمشقححححيح(1/12)عثس حأ عث:ربح حثبتامت بححححي(8582)ستاحح
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أ ححححيحأ حزسحس حح مشححيحأ حأ صاحس ح يبحث: جودححيمجمتكاحم حطرقحأ ح يبحسعرحس حأم ش
 .حآبخرهحفقطحيعسعثيينحثحل  احخماصروح.سهحووهحح؛أ عتحس حم،تودح

ححيحت لح سوحسعرحس حأم شكحع انح تولحوهناحتعحس عثح  حيو:وثح ابحسعرحح))عأ عحست كاحزايدوح حآخرهك
بحنتواحسعثهحوبححححيأ حأ عتححيأ حزسححيعهذثحثحلعيلحأ حأ صاح))عت لحث:  ثسكحححي((ستعحث: يبحملسو هيلع هللا ىلص

هذثححعيلحح))عت لحثحل  اكححيح((أ حأ عتححيحأ ح يبحعثئلححيأ حأ صاحححيحعسعثهحغريح يبحسعرححيح سوحسعر
ثإلت  د خيححيصاممح م هححيرج هعملح ش هعح صمح وست بًحححيحع:هح فمهح ث:ذهيبح ححححي((وبح  ح عت لح

حح((عسج :هحموثوتو ححيسعثهح وعحعث:  ثسحعث:طربثنح حث:ع ريح))عت لحثهلمثهيكحححي((صامم))حث:او مصك
ث: عثئعحح ث:ته ليعحححيح(178-1/177)جمه ح ثهل عيححيح ظركح   ح ستاحح12/219)ححثتاقيح (ح

ح.ح(35590)
عثتايقهحح ث:يقمهح ثخلطمبح ح ستاحح1/422)حع خرجهح مت عيينححي(ح446)(ح أ ححححيم حطريقح يبح

آبخرهححححيخماصرثًححح؛أ حأ عتحس حم،تودححيأ حأ عث:رو حس حي يعححيأ حم :كحس حثحل سثححيثاأهش
ح.فقط

فرعثهح سوحسعرححححيحعثخاوفحأ هححييرعيهحأ صاح))فق لكححيعتعحتئلحث:عثستطعحأ حهذثحثحلعيل
ح.حأ حأ عتحيأ حزسحيحأ حأ صاححيعثس حأمم ينحيحس حأم ش

ح.أ حأ عتحيأ ح يبحعثئلحيفرعايهحأ حأ صاححيعو وحث: ايتححيعخ :يكه حثت،تودي
ححيحعم،واحس حص ممححيأ حثت،مبحس حسثف ححيسعثهحأ حأ صاحححيعخ :يكه حنصريحس ح يبحثاشتل

ح.أ حأ عت
أ ححححيأ حشقمقححيلحأ عث:،لىحس ححربكحأ حثاأهشفق ححيعثخاوفحأ هححيعسعثهحثاأهش

ح.أ عت
ح.(5/66)حث:تولحح((أ حأ عتحيحأ حم :كحس حثحل سثحيعت لحثس حأمم ينكحأ حثاأهش

ع ش سحوىلح،يردح يبححححيع خرجهحث:  ثسحم حهذثحث:وجهح...هذثححعيلحح، ح))عت لحثس ححجرك
حح؛حا حث:عثستطعحذ رح حث:تولح  حثس حأمم ينحسعثهحأ حأ صاح ذ:كححح؛حعفمهحنظرحح؛سعرحس حأم شحسهح
:ع هحثخاوفححححيحا حأ صه ًحعو ح   حصععت ًحححيعفمهحنظرحح؛عت لكحصاممحثإلت  دحح...حع خرجهحثحل  اح

عبس حأمم ينحححح؛أ حأ صاحححيعاتستهحو وحث: ايتححيأ ح يبحعثئلحسعلحزسححيفرعثهحثت،توديحأ هححيأومه
أ ححححيأ حم :كحس حثحل سثححيمكقيح حثتعخلحم حسعثياهحأ حثاأهش خرجهحث: ححيحفمهحوت  دحآخر

عو ح   ح: ت هححححيعملح سح حشيءحم حطرتهحث:اصريمحسرفتهححيحأ حثس حم،تودححيحأ عث:رو حس حي يع
ح.(65ص)حثام يلحثتطوقينححيح((حعاحث:رف 

= 
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ححس ححأ عث:رو حكعثمسهحيحثت،توديححعيلححم حح-حح ي  ًحح-ححأ لٍحححعيلحهذث
ححس حححأ عتححع:عححم ححيمسحهَحث:تُححح يبححح خوححيم،تودححس ححأ عتححس ححأا ينححس ححأ عت

                

ث:،  عيكح ح، ))عت لح موتوفح ثا:  نكححي((عهوح ح، ))عت لح وت  دح  ظركححيحح.((عهذثح
ح.ح(2/17)ث:،و،وينحث: تميينححعحححيح(2/245)ححث:تجوونحححيح شفحثخلي ءعحححيح(431ص)ثتق صعحثحل، ينحح

ح.حعتعحسعيحثحلعيلحمرفوأ ًحأ ح نسحح
عم حطريقهحثس حثجلوزيح حث:تولحثتا  همينحححح-حححي(4/165)حفقعح خرجهحثخلطمبح حاتسيخحسغعثدحح

أ ح يبححححيحأ حأويحس حومس أملححيم حطريقح وعحس ح يبحزهريحث:   سيححيح-(حح452)(حستاحح1/218)
أ ححححيعومعحث:طويلحححيأ ح اب حس ح يبحأم شحححيأ حتومه  حس حأهرعحث:  تيححيمت ذحسج ءحس حمت ع

ح.حفذ رحووهح؛ت لكحت لحستولحتحملسو هيلع هللا ىلصحي نسحس حم :كح
س حأ عتحس ححححعهوحتومه  حس حأهرعححيحث:  تيححكحتومه  حس حأهرعهفمحح؛حموضوبححوت  دحعهذثحح

ححثس حح   حححي ظركحثجملرعح يحح.حمترعفحاب:عذبحععض حثحلعيلححي سوحدثعدحث:  تيحث:عو ححيعهب
ححيع:،  حثتم ث ححي(15/ح9)ححثخلطمبححيعاتسيخحسغعثدححي(149/ح4)ححثس حأعيحححيعث:ع ملححي(1/419)

ح.ح(179حيح4/163)حثس ححجر
عت لححححي((ت لح وعحس حح  لكح   حي  حثحلعيلححي،يردحسهحث:  تي))عهلذثحت لحثس حثجلوزيك

سعيحمرفوأ ًحأ حح))عت لحثس حأ عثهل ديكححي((حعهذثحثحلعيلحومن حيترفحم ح لىحثس حم،تود))ح ي  ًك
ثس حم،تودححيح نسحنت  دحت تط عتيهحأوالح ث:قماكححيح((عثاصمح ثس ح :مسحم ح لىحح))عت لح هذثح

عومن حهوحاثستحأ حثس حم،تودححححيحعومن حي ميهحوىلح لمهحم حبحأواح:هحابحلعيلححيحستولحتحملسو هيلع هللا ىلص
عملح جعهحوبححححيغريبحمرفوأ ًح))عت لحث: يوتيكححي((موتوف ًحأومهححيذ رهحثإلم ىح وعحعغريهححيم حتو:ه

حح.ح((عومن حعسدحموتوف ًحأوالحثس حم،تودححيبح صلح:هحمرفوأ ًح))عت لحثا:  نكححيح((موتوف ًحأوالحثس حم،تود
ث:يرعتميني ث:قماحححيح ظركح ث:رثيينعحححي(298ص)ححثس ح ثخلي ءعحححي(133/ح4)ححث: يوتيححيحنصبح ححيح شفح

ح.ح(2/17)حثا:  نححيث:،و،وينحث: تميينعحححي(245/ح2)حث:تجوون
ث:ق سيك ت لح م،تود))ح،  مهكح ثس ح أ ح صمح عموتوف ًحححيعتعح ثترفوأينحححح((!ححمرفوأ ًح ثاترثسح

ح.ح(106ص)
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ححي(1)فمهححشكحححسلحححثتاق و ححثائهينححن، هحح ذ:كحح؛أا ينحح خمهححع:عحححم ححبححيم،تود
حح.(3)حفمهحح(2)حخيطئححم ح/ب[ح72]ححتولحححوىلحمتلححفلح

                

عثس ححححيحعثخلطمبحث: غعثديححيحعثس ح يبحح متححيعثس حتام ينححيعث:   سيححيحع وعحس حح  لححيح  س حتتعحح(1)
ثجلوزيححيأ،  ر ث:قط  ححيعثس ح ث:صلحححيحعثس ح ححيعثس ححجرححيعث:تلئيححيعث:ذهيبححيعثت يححيعثس ح

ح.حعغريهاححيعث:،موطيحيحعث:،  عي
 ه ح  حه  كحم حححح؛عم كاحم حي صحأوالح نهح خوح يبحث:ُتَهمسححيعتعحنصوثحأوالحثمسهح  ملًح

ث:ُتَهمسكح نهح خوحثت،تودي ححيح ظركحثترثج حث:، سقينح ح،رمجاهيحح.ح ه حت قحح؛ي صح ح،رمجينح يبح
ححيحعاتسيخحسغعثدححي(249صح)ححثس حتام ينححيعثتت سفحححي(1/134)حححثإلم ىح وعحححيحعث:تولحعمترفينحث:رج ل

ححي(8/245)حثس حثجلوزيحيعثت اظاححي(35/9)حثس حأ،  رحيعاتسيخحدمشقححي(10/218)حثخلطمب
عتريححححيح(394ص)ححثس حث:صلحححيحعأووىحثحلعيلححي(4/176)ححثس حث:قط  ححيحعسم  حث:وهاحعثإليك ى

ححيح(9/481)حح:هحححيعاتسيخحثإلتلىححي(1/197)حح:هحححيع،ذ روحثحلي ظححيح(7/93)ححث:ذهيبححيح ألىحث:  لء
ثتم ث  ثتغملححيح(496ححيح9/355)ححثس ححجرحححيع:،  ح عط ق تححححي(4/488)حححث:،  عيحححيحعفامح

ح.ح(91ص)حث:،موطيححيثحلي ظ
ح.حخطئ() حث: ، ينحثاصلكحح(2)
ححيحعث:تقمويححي  س حمت حح؛م حث:توه ءحم حذ رحثمسهحهعذثكحأ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودححح(3)

ححي(ح4/61سعثيينحث:ععسيحح) ظركحاتسيخحثس حمت ححيحح.عث:م فتيححيحعث:،هت نححيحعثس حش ه ححيحعثس حح   
ححثس حح   حححيعثجملرعح ححيح(2/744)ححث:تقمويحححيحعث: تي ءححي(54ص)عم ح لىح يبحز رايح حث:رج لحح

ححيحعثان، بححي(1/143)ححثس حش ه ححيعاتسيخح مس ءحث:ثق تحححي(7/269)حح:هححيعث:ثق تححي(2/12)
ح.ح(1/341)حث:م فتيحيحعمرآوحثجل   حيح(11/307)حث:،هت ن

أ عث:رو حس حأ عتحح))فق لكححي،تودي(حفمه حذ رحثث   ثت)،  مهكحذ رحث:،هت نح حثان، بح حستاحح
ثت،توديحثهلذيلح ثت،توديححيس حأا ينحس حم،تودح :هكح يق لح ت لكحعأ عث:رو حس حححح...حعث:ذيح مثح

ح!ححفا  هحيعي حعثحعح!ح((حأ عتحس حأا ينحس حأ عتحس حم،تودحثهلذيلحثت،تودي
ح(ح7/23) ظركحثتص فححيحح.  س ح يبحشم ينحح؛عست كاحثتاصرحأوالحتو:هكحأ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينح

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

 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

حححي(2)ح معوأُحححع سوححي(1)حأ عث:رو حححم كاكححي عبدححححم،تودححس ححح:ت عتحح   ححعتع
                

ثت،تودي أ عتح س ح أ عث:رو ح تو:هكح أوالح ثتاصرح مت ححح؛عست كاح ححيحعث:رتمذيححيثتعيععثس ححححي  س ح
ححح.عث:ذهيب

ححثس حثتعيعحححيع،،همينحم حسعيحأ هحم ح عبدحث:تشروححي(3/555سعثيينحث:ععسيحح) ظركحاتسيخحثس حمت ححي
ث:ع ريححححي(123ص) ث:رتمذيحح)عثجل م ح ثحملعث ححي(4/415ت  ح ط ق تح ححث:ذهيبحححيعثتت ح ح
ح.ح(61ص)

ح.ح(2/445) ظركحمترفينحث:ثق تحيح.  :تجويحح؛عست كاحثتاصرحأوالحتو:هكحأ عث:رو حثت،تودي
ح. ه حت قحح؛عث:ذهيبحي  س حثجلوزيحح؛أوالح  حست كاحذ رهحأوالحث:صوثبح ح ا هحثاخرى

سعىحأ كح سمهحعأويحس ح يبحط :بحعم،رعقحس ححححيحثهلذيلحث:عو ححيحأ عث:رو حس حأ عتحس حم،تودحح(1)
حح79)،و حت ينححححيع سوحوتا قحث:، متيحعغريهاحححيحعسعىحأ هكحثس  هكحث:ق تاحعمت ححيحثاجعبحعغريهاح

 ظركححيحح.عتعحمس حم هحي،ريثًحع   حصغريثًحححيعتعح،عوهوثح حمس أهحم ح سمهححيثقينحتوملحثحلعيلححيهو(
ححث:تلئيححيعج م حث:ااصملحي(3/264)حث:ذهيبحيعث:ع شفححي(17/239)حثت يحيهتذيبحث:عه ل

ث:ااصملححي(223ص) ث:ترثتيححيعحتيينح زسأينح ث:اكذيبححيح(295ص)حح سوح حجرحححيعهتذيبح ححثس ح
ح.(344صح)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيبحي(4/81)

عيق لكححححيحمشكوسحسع ماهححي خوحأ عث:رو حححيح سوحُأ معوحثهلذيلحث:عو ححيحأ مرحس حأ عتحس حم،تودحح(2)
عسعىححححيعغريهاحححع يبحموتالحثاشتريحعأ ئشينحححح–حعملحي،ه حم هحححح–حسعىحأ كح سمهححححيثمسهح  ماه

عتملكححححيهو(حح81)،و حت ينححححيحأ هكحوسرثهماحث:  تيحعأهرعحس حمروحع سوحوتا قحث:، متيحعغريهاح
م ح سمهححيحثقينححيحهو(حح82)ت ينحح مس بح :هح يصمح بح ث:عه ليحح.حعث:رثجمح نهح هتذيبح ححثت يححي ظركح

ث:ااصملححي(3/61)ححث:ذهيبحححيعث:ع شفححي(14/61) عحتيينححححي(204ص)ححث:تلئيحححيحعج م ح
ث:ترثتيحححيحث:ااصمل زسأينح ث:اكذيبححي(221ص)حح سوح حجرحححيحعهتذيبح ع،قريبححححي(3/347)ححثس ح
ح.ح(656ص)حح:هحيث:اكذيب

ع:ع أ معوح ثتححيحعايبح أ عح أ معوثمسهكح س ح يبح ثتعيعحح؛حوكح ثس ح تام ينححيحعثس ح يبحخمثهينححيحذ رهح ححيحعثس ح
ث:،يرحح)عاتسيخحثس ح يبحخمثهينححححيح(89ص) ظركح،،همينحم حُسعَيحأ هحم ح بدحث:تشروححيحح.حعغريهاح
ح.(249ص)عثتت سفححيح(1/950حيث:ث ن
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حثىوَحتِحححثإلم ىحح تا ذانححأوالحححتر ،هححفمه ححح؛حح(4)حعحهعححي(3)حعأا ينححي(2)حعأهرححي(1)حسعرحححع سو
                

حي كحححيع:ت عثتوكحهذثحثس   ح
ثت،توديححيحأ عتحس حأ عثتوكحس ح يبحأ معوح -1 سهححي سوحأ عث:رو ح ع:هححححيصععقحبحأبسح

ثاأهش أ ح ث:شمتينححيغرثئبح م ح ث:ع رييحح.ع   ح ث:ا سيخح ححيح(5/141)ححث:   سيححي ظركح
عث:اتعيلححي(2/673):تقمويححثححيعث: تي ء ح متححيعثجلرحح عمم ث ححححي(275/ح2)ححثس ح يبح
 .ح(4/520)حثس ححجرححيع:،  حثتم ث حيح(3/171)حث:ذهيبحيثبأاعثل

(حح1/217):هحذ رح ح ا بح طرثفحث:غرثئبحعثافرثدحححح؛س حأ عثتوكحس ح يبحأ معو ومبحح -2
ح.ح(4/87)ع

ح!ححملح جعح:هح،رمجينح(1)
(كحَحرِي وحس تحغم ثحس حح1/363)عتعحذ رحث:عثستطعح حثتل،وفحعثت اوفحححح!ححملح جعح:هح،رمجينححح(2)

ف هللححححي((س حأ عتحس حم،تودححأهرعهيح ىحأهرعحس تحح))ت لكححيم،جتينحس حسس حس حثتو ينحس حبى
ح.ح أواح

عألءححححيعث: وعيححيعثس حخوعع ححيعثس حح ىححيعثس حتام ينححيحعتعحذ رهحثإلم ىح وعحح!ححملح جعح:هح،رمجينححح(3)
سعثيينحثس هححححيعم، ئلحثإلم ىح وعححي(ح1/134) ظركحث:تولحعمترفينحث:رج لححيحح.حعغريهاحححيث:عي حمغوط ي

عثحملوالححححي(197ص)عمجكروح ن، بحث:تربححححي(249ص)عثتت سفححححي(2/357) يبحث:ي لحص حلحح
خوعع ححححي(8/369) ثس ح عث:وغ تححححي(2/382)عاتسيخح ثامس ءح عو ه لححححي(1/271)عهتذيبح

ح.ح(8/199)هتذيبحث:عه لح
ع خوهحأ عث:رو حس ححححيس حأ عتحس حم،تودححأا ينعم حن،وهحعع:عهكح سوحث:ُتَهمسحأا ينحس حأ عتحس حح

ح.ح ه حت قحسم  حذ:كحح؛س حأ عتحس حم،تودحثت،توديحأا ينأ عتحس ح
ذ رهحثس حح ىح حمجكروح ن، بحححح؛س حأ عتحس حم،تودحأا ينثمسهكحأو حس حأ عتحس ححيعهلاح خحاث:ل
ح.حف هللح أواحيح(197ص)ث:تربح

ح!ححملح جعح:هح،رمجينح(4)
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 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

حأ حححي(2)حثقحث:وس حححم،تودحح يبححأ ححي(1)حثحل فظحححهعححس ححومس أملححث:ق تاحح يبححث:، ينح
ح.(5)حثحل فظحثجلت يبحسعرحح يبحأ حي(4)حعثهلََهذثنححابطيث:رِّححسعرٍححح(3)ح يب

                

ححيح سوحث:ق تاحث:قرشيحث:امهيحثاص ك نحححيومس أملحس ححهعحس حث:ي لحس حأويحس ح وعحس حط هرحح(1)
س حم عهححثسعىحأ كح يبحأهرعحأ عث:وه بحس ححححيهو(حح457)حمو:عهحت ينححححيِتَوثىحث:، ين()ثتوقبحسوحح

سسث س ح س ح وعح حهعح ثخلريح عغريهاحححع يبح ثحل فظح وسرثهماح س ح تتعححححيحعتومه  ح أ هكح سوح عسعىح
ث:ق تاحثس حأ،  رحع سوحموتالحثتعيعحعغريهاح عم حمص ي ،هكح ا بحث:رتغمبححححيحث:،هت نحع سوح

ح فظححححيحهو(حح535)،و حت ينححححيحعغريه ححيحعدبئلحث:  ووححيعتريحث:،وفححيحعث:، ينحيعث:اي،ريحيعث:رتهمب
عتريححححيح(8/368)ححث:،هت نححيح ظركحثان، بحيحح.حمص فح حف و حث:تواحححيح  ريحث:شأ ححيوم ىحماق 

ح.ح(328/ح16)حثس ح ثريحيعث: عثيينحعث: ك يينحيح(20/80)حث:ذهيبححي ألىحث:  لءح
ححيحن، يًنحوىلحتريينحأبص ك  حح–ح سوحم،تودحثاص ك نحثتَِوْ جيححححيتومه  حس حوسرثهماحس ححهعحس حتومه  حح(2)

ِمَوْ جينحح سعىحأ كح يبحسعرحس حمردعيهحع يبحتتعححححيحهو(حح397)مو:عهحت ينححححيحث:وس ثقحح-حيق لحهل كح
عسعىحأ هكح سوحسعرحثخلطمبحعومس أملحس ححهعحث:امهيحعحهعحس حط هرححححيحثت :معحع يبحنتماحعغريهاح

 ظركححيحح.حعتعحيكاح عحيرتخصح حث:رعثيينحيحح فظححعثحثقينحمص فححيحهو(حح486)،و حت ينححححيحعغريهاح
ثس ححححيحع:،  حثتم ث ححي(ح19/21)ححث:ذهيبححيعتريح ألىحث:  لءححي(11/473)ححث:،هت نححيثان، ب

ح.ح(4/129)ححجر
ح.حعمصااينحفوقحث:عوهينححيب() يب(حغريحعثضاينح حث: ، ينح) وهينححح(3)
ح.حثتكرثن() أهن كححيب()ثهلهذثن(حغريحعثضاينح حث: ، ينح) وهينححح(4)

سعىححححي سوحسعرحثاص ك نحث:ّرابطيححيحهعحس حأ عتحس ح وعحس ححهعحس حوتا قعهوكحح
عسعىحأ هكحأهرحس حثحل، حس حححيحأ كحأ عتحس حثحل، حس عثسحع يبحسعرحثجلت يبحعث:طربثنحعغريهاح

حح.حشمخحم، عحجوملححيهو(حح420)،و حت ينححححيحتوماحثتتوِّاحع وعحس ححهعحس ح وعحس حمردعيهحعغريهاح
ث:  لءي تريح ألىح ثإلتلىعاتسحححي(17/361)حححث:ذهيبحححي ظركح ححي(490ححي28/470)ححح:هححييخح

ح.(216/ح3)حثس حث:ته دحيعشذسثتحث:ذهب
ثلثينكححححيمم حذ رهحثتل:فححيح حثتص دسححث:ذيحعتيتحأومهحم ح عبدحأ عتحس حم،تودحح،اهينكحححح(5)

ح!ححم ح نحملح جعح:تا ينح،رمجينح؛حعأا ينحيع سوحأ معوحيح-عسهح   حيعىنحح–حأ عث:رو ح
= 
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عأا ينحس ححححيعأ عث:رو حس حأ عتححيع:عحأ عتحس حم،تودكح سوحأ معوهلبءحح))ت لحثإلم ىح وعك
ح.(1/134)ث:تولحعمترفينحث:رج لحح((أ عت

ححيحعأ عث:رو ححيح-عهوح  ربهاحححح–حوبح سوحأ معوححححيحم حث:و:عححعملحيع ح:ت عتحح))عت لحثس حح ىك
ثحملوالحححي ظركحح((سقمينحعأعدعهلاح))عت لح ي  ًكححيح((–ع   ح صغرهاحح–حعأا ينححيح،ر هحثس حتتحت  

ح.ح(197ص)حمجكروح ن، بحث:تربحعححي(8/369)
مرآوحححح((عس  تحأعوححي   ح:هحم حث:و:عكحأ عث:رو حعأا ينحع سوحأ معو))عت لحت طحثس حثجلوزيك

ح.ح(6/13)ث: م  ح
ع سوحأ معوكححححيحعأا ينححي-حعسهح   حيعىنحححح–ع   حبس حم،تودحثلثينحس  كحأ عث:رو حح))عت لحث: وعيك

ح.ح(1/271)حهتذيبحثامس ءحعث:وغ تححح((تملكحثمسهح  ماهعحح؛أ مر
ححيح(120ححي90-89ص)ححثس حثتعيعححيكح،،همينحم حسعيحأ هحم ح عبدحث:تشرو- ي  ًحححح– ظرححيعح

ححيح(249ص)ححثس حتام ينحححيعثتت سفححيح(2/357)سعثيينحثس هح يبحث:ي لحص حلححححيحعم، ئلحثإلم ىح وع
ححيعثحملوالححي(1/133)حح سوحنتماححيعحومينحثاع:م ءححي(1/949ححيحث:،يرحث:ث ن)عاتسيخحثس ح يبحخمثهينحح

حت طحثس حثجلوزيححيعمرآوحث: م  ححي(33/171)ححثس حأ،  رححيعاتسيخحدمشقححي(8/369)ححثس حح ى
ح.ح(8/199)حمغوط يحيحعو ه لحهتذيبحث:عه لحي(6/9)

حعمم حملحيذ رهحثتل:فكح
م،تود -1 س ح أ عتح س ح فمحح؛حت ملح نتماح ثاع:م ءححي ظركحححح.حث:شتيبثإلم ىححححه ح دس كاحذ رهح سوح حومينح

ح.ح(4/328)
عثس هحأ عتححححي حعصماهحث:يتح عصالحهب حوىلحث: سريحس حث:توثىححج ءحذ ره حح؛أ عتحس حم،تودححس  ت -2

 ظركححيح.حيتعكحزعجاهحيحبححتظرحأ حذ:كحزي بحيحوبحنذهنه ححيحس حث: سريكح نهحبح، عجحثمر وحم حس  ،ه
ح.ح(314/ح3)حثحل  اححيعثت،اعسكحي(3/159)حثس حتتعحيث:ط ق تحث:عربى

 ظركححيحح.حنقلًحأ حثس حم عهححيذ ره حثس حنقطينحح؛حعم حس  ،هحث:يتحعتيتحأومك كحت سوحس تحأ عتحس حم،تود
ح.ح(3/116)،عهوينحثإل ه لح

ح.(8454)(حستاح9/78)عتعحج ءحذ ره ح ححعيلحسعثهحث:طربثنح حثتتجاحث:ع ريح
= 
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ححأ عث:رو ححثس  ححي(2)حعمت حححي(1)حث:ق تاحححاب:رعثيينكححثتترعف حححأ عتحح عبدححعم 
ح......حح(3)حم،تودححس حأ عتحس 

                

فإ حت سوحهذهحملح جعحهل حذ رثًح حشيءحم ح ابحححح؛:وحصاتحح...جمعس، عحح))ت لحثا:  نكح
ححث:ذهيبحححي ظركحتريح ألىحث:  لءحيعحححي(ح584-7/583)ث:،و،وينحث:صاماينحححح((حث:رتثجاحث:يتحأ عي

ح.ح(33456)(حستاح11/325)حثتاقيحثهل عيحيع   حث:ته لححي(1/480)
س حم،تود س حأ عتح ثحح؛،  مهكح م حو وح ث:ا سيخح ححيح(5/380)ححث:   سيححيح:ع ريثتذ وسح ح

 ه حج ءح حثتترفينحححح؛فكوكحو وحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودححح؛ح(3/28)حح:هحححيحعث:ا سيخحثاعتط
ث:عربىحح؛ح(310ححيح1/79)حح:وي،ويححيعث:ا سيخ ث:ط ق تح سوكح عاتسيخححححي(6/82)ححثس حتتعححيعت س ح
ح.ح(57/430)حثس حأ،  رحيدمشق

ح.ح عبدحأ عتحس حأا ينحس حم،تودح ححح–و حش ءحتح،ت ىلحح–حعتمأيتحذ رهح
سعىحأ كححححيت ضيحث:عوفينحي سوحأ عث:رو حثت،توديححيث:ق تاحس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،تودحح(1)

عسعىحأ هكح خوهحمت حعثت،توديحع سوحأهمسححححيحعج سرحس حمسروحعغريهاححح-مرتلًحححح-ح سمهحعأ حجعهحح
ححيح ظركحهتذيبحث:عه ليحح.حت ضيحث:عوفينححيثقينحأ سعححيهو(حح116)هو(حعتملحححح120)،و حت ينححححيعغريهاح
ث:اكذيبححي(4/30)ححث:ذهيبححيعث:ع شفححي(23/379)ححثت ي ححيح(5/297)ححثس ححجرححيعهتذيبح

ح.ح(450ص)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيب
 خوححححيح سوحث:ق تاحثهلذيلحثت،توديحث:عو حث:ق ضيححيحمت حس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،تودحح(2)

عسعىحأ هكححححيسعىحأ كح سمهحع خمهحث:ق تاحعأو حس حأ عتحس حأا ينحعغريهاحححيث:ق تاحس حأ عث:رو 
حح.حفينعيلحت  ءحث:عوحححيثقينحوم ىحأيمفححيهو(حح120)،و حستعحت ينححححيحث:ثوسيحعم،ترحعثت،توديحعغريهاح

ححيحعهتذيبحث:اكذيبححي(ح4/325)ححث:ذهيبححيحعث:ع شفححي(28/333)ححثت يححيهتذيبحث:عه لحي ظركحح
ح.ح(542ص)حح:هحيع،قريبحث:اكذيبحيح(6/370)حثس ححجر

عم حع:عحح))ت لحثس حح ىكححيحعم حن،وهكحثت،توديحثتلسخحح؛ثمسهكحأ عتححيحع:ت عث:رو حثس حاث:لحح(3)
ح.ح(197ص)مجكروح ن، بحث:تربحح((ح   حثت،توديحثتلسخححيأ عث:رو حس حأ عتحس حم،تود

عثت،توديحثتلسخحهوكحأويحس حثحل، حس حأويحس حأ عتحس حزيعحس حأا ينحس حأ عتحس حح
ص حبحمرعجحث:ذهبحعغريهحم حححيح سوحثحل، حثت،توديحثتلسخحيحأ عث:رو حس حأ عتحس حم،تود

= 
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ح.مت حثس  حي(3)حأ معوحح(2)حع سوحي(1)حعث:ق تاح
                

ت ينححححيحث:اص نمف متحيهو(حح345)،و ح شمتم ًح ث:  لءيحح.حا :م ًح   ح تريح ألىح ححث:ذهيبحححيح ظركح
ححيح(3/456)ححث:، عيححيحعط ق تحث:ش فتمينحث:عربىححي(25/340)حح:هحححيعاتسيخحثإلتلىحححي(15/569)

ح.ح(5/531)ححثس ححجرحيحع:،  حثتم ث 
سعىححححي سوحأ عتحثت،توديحث:عو حث:ق ضيححيحث:ق تاحس حَمْت حس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،تودحح(1)

عسىحأ هكحثس حمكعيحع سوحنتماحع سوححححيأ كحثاأهشحعأ صاحثاحولحعأ عثتوكحس حأهريحعغريهاح
أ ملحابحلعيلحعث:يقهحعث:شترحع ايىححححيحثقينحف ضلحن ملححيهو(حح175)،و حت ينححححيغ،  حث: كعيحعغريهاح

ححث:ذهيبحححيعث:ع شفححي(ح23/449)ححثت يححي ظركحهتذيبحث:عه ليحح.ع   ح  :شتيبح حزم نهححيث:  س
ح.ح(452ص)حثس ححجرحيع،قريبحث:اكذيبحيح(5/314)حثس ححجرحيحعهتذيبحث:اكذيبححي(4/35)

ح.ح حث: ، ينحثاصلحي سو(حمعرسوحمر، ) وهينححح(2)
ححيح خوحث:ق تاحححي سوحأ معوحثت،توديحثهلذيلححيأ عثتوكحس حمت حس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،تودحح(3)

س حثت  سكحعأ عث:رو ححثحعسعىحأ هكحثس هححهعحعحححيحسعىحأ كح يبحوتا قحث:شم  نحعثاأهشحعغريهاح
عغريهاح ثحمل سيبح حهعح ت ينححححيحس ح ستعح ث:اكذيبيحح.حثقينححيح(160)،و ح هتذيبح حجرحححي ظركح ححثس ح

ح.ح(657حي365ص)حح:هححيحع،قريبحث:اكذيبحي(4/268)
حح؛حعايبحأ معوحثس حيق لح:هكححهعحس ح يبحأ معوحس حمت حس حأ عث:رو حس حأ عتحس حم،تود

ث:عه لهت ظركححيحح.ثقين عهتذيبححححي(4/162)ححث:ذهيبححيحعث:ع شفححيح(26/75)ححثت يححيحذيبح
ح.ح(495حي494ص)ح:هححيع،قريبحث:اكذيبحيح(5/735)حثس ححجرححيث:اكذيب

وسرثهماحس ححهعحس ح يبحأ معوحس حمت حثت،تودي  ظركححيحح.صععقحح؛عم حن،وهكححيىيحس ح
ححيعهتذيبحث:اكذيبححي(ح19/367)ححث:ذهيبحححيعاتسيخحثإلتلىححيح(31/137)ححثت يححيحهتذيبحث:عه ل

ح.ح(587ص)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيبحيح(7/5)حثس ححجر
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ححي(3)أ معتححع عبدهكححي(2)أا ينححس ححأ عتححثتشكوسي كححأا ينحح خمهحح(1)ح عبدححعم 
حح.(1)حم،تودححس حأا ينحس حأ عتحس وحي(5)حعأ عث:رو ححي(4)حعأو 

                

ح!ححح عىل()ب(ك)عح شمينحث: ، ينححيح حث: ، ينحثاصلح(1)
ح.حعزيعحيي كحأو حيثس  حآخري ح-ح ي  ًحح–عتعحذُ رح  ح:تا ينحس حم،تودححح(2)

ح.ح(197ص)حفذ رهحثس حح ىح حمجكروح ن، بحث:تربحح؛س حأا ينحح م حأو ح
ح.حف هللح أواحي(210/ح8)ذ رهحثس حح   ح حث:ثق تحح؛ع:تو حس حأا ينحثس حيق لح:هكحو وحس حأو 

حح سوحو وحثت،توديححيم حن،وهكحأو حس حأ عتحس حأو حس حأا ينحيثس حيق لح:هكحأ عتح- ي  ًحح-ع:هح
ث:ق ضي سغعثديحح.ث:عو ح اتسيخح ثإلتلىححي(12/292)ححثخلطمبححي ظركح ححث:ذهيبحححيعاتسيخح

ح.ح(13/328)
س حأا ينحثلثينح س  ءكحو وحح كحح ظريحح.حعموتالححيعف لحح-حعسهح   حيعىنحححح–ع:تو حس حأ عتحس حأو ح

ححح.ثترجت حث:، سق حثاع: 
ح.ح(5361)(حستاح3/312)سعثهحثحل  اح حثت،اعسكححيعتوتالحس حأو حذ رح حوت  دححعيل

ت لحثس ححححيم حن،وهكحأا ينحس حأ معتحس حزيعحس حأا ينححيوهحثس حيق لح:هكحأ معتفححيع م حزيعحس حأا ين
ح!ححوبح نحملح جعح:هح،رمجينح؛ح(2/382)اتسيخحث حخوعع حح((فقمهحثتعي ين))خوعع ك

سعىحأ كح سمهحعأاح سمهحأ عتحس ححححيح سوحأ عتحثتعنححيأ معتحس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودحح(3)
وسرثهماححححيعغريهاحححعأ ئشينحححح-مرتلًحححح–م،تودحح س ح عتتعح عث: هريح أو ح أ هكح خوهح عسعىح
ححيحثقينحث تحأ ملحفقمهح ثريحثحلعيلحيعتملكحغريحذ:كحيهو(ح98)عتملححيهو(ح94)،و حت ينححيعغريهاح

ث:يقك ءحث:، تين ث:تواحححيح حعح ححي(19/73)ححثت يححي ظركحهتذيبحث:عه لحيحح.حع   حش أرثًحعم ححبوسح
حح:هحححيحع،قريبحث:اكذيبحي(4/324)ححثس ححجرححيعهتذيبحث:اكذيبححيح(3/352)ححث:ذهيبحححيعث:ع شف

ح.ح(372ص)
ح.(1/290)ذ رهحث: وعيح حهتذيبحثامس ءحعث:وغ تححح؛ع:هحثس حيق لح:هكحأ عت

عم حن،لحأو حس حأ عتحس حأا ينكحث:ي لحس حأو حس حأ عتحس حأو حس حأ عتحس حأا ينحس حححح(4)
ح.ح(198-197صح)ذ رهحثس حح ىح حمجكروح ن، بحث:تربحح؛م،تود

ح.ح(250ص) ه حذ رحثس حتام ينح حثتت سفححح؛ع   حعث:عهحأ عتحيعىنحسهح!ححملح جعح:هح،رمجينح(5)
= 
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عتعحت قح  حم حث:توه ءحم حيقولح حثتاحثت،توديكحأ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينحس حح
ح.حن هحأومهحثتل:ف ه ححح!حعتعح،  ح  حذ:كحخطأحح!حم،تود

كحح-فمه حذ رحححح–ستاحثت،توديحححححملحذ رح ححح؛فذ ري حمجمت ًكحث:،هت نحح؛عمم ح خطأ
م تحح))ت لكححيث:ذيحيق لح:هكحثت،توديححيحأ عث:رو حس حأ عتحس حأا ينحس حم،تودحثت،توديحثهلذيل

حح...ححىتحذهبحأقوهححيحوبح نهحثخاوطح حآخرحأهرهحثخالط ًحشعيعثًحححيحع   حصععت ًحححيحت ينحتا حعم ئين
ح.ح((ف تااقحث:رتكحيعملحياهم ححيحف خاوطححعيثهحث:قعميححبعيثهحثاخري

ت لك ثت،تودي))مثح ثهلذيلح م،تودح س ح أ عتح س ح أا ينح س ح أ عتح س ح م ح هلححححيعأ عث:رو ح
عتملكحونهححححيععثقهححيىيحس حمت ححيع   حيغوطح حث:رعثيينحأ حأ صاحس حهبع:ينحعتوهينحح...ث:عوفين

حح!ح ذثحت لحح؛(308-11/307)ثان، بحححح((حعم تحس غعثدحت ينحتا حعم ئينححيثخاوطح حآخرحأهره
ح!ححفا  هح؛حعي حش صحعثحع

ح.حعأا ينحيعأ عتحيعانجمينحيكحو و-ح ي  ًحح–حع:ت عتحس حأا ينحس حم،تودحم حثاس  ءحح(1)
عثس ححححيعثس حح   ححيعثس ح يبحح متححيعثس ح يبحخمثهينحححيعث:   سيحححيحفذ رهحثس حتتعحح؛ م حو و

ع  انحم ح ف ضلححححيم حماقعح هلحث:عوفينححيح خوحأو ))عت لحثس حح   كححيحعغريهاحححيحعث: وعيححيح ى
ث:عربىححيحح.((عخم سحمش خيكاحححيث:عوفم  ث:ط ق تح ث:ع ريححححيح(1/370) ظركح ححي(48/ح3)عث:ا سيخح

خمثهينحح ثس ح يبح ث:ث ن)عاتسيخح عث:اتعيلححححي(1/951ححيث:،يرح عث:ثق تححححي(3/212)حعثجلرحح
ح.ح(1/261)عهتذيبحثامس ءحعث:وغ تححححي(197ص)حعمجكروح ن، بحث:تربححي(4/169)

ثتعيعحح؛ع م حانجمينح ثس ح ححيحعثس حح   حححيعثس ح يبحح متححيعثس ح يبحخمثهينححيعث:تجويححيعث:   سيححيفذ رهح
 ظركح،،همينحم حُسعَيحأ هحم ح عبدحث:تشروححيحح.((ثقين))عت لحث:تجويكحح؛عث: وقمعححيعثس حح ىححيعثحل  اح

ث:،يرحح)عاتسيخحثس ح يبحخمثهينححححي(2/308)عمترفينحث:ثق تححححي(ح8/107)عث:ا سيخحث:ع ريححححي(90ص)
عمجكروح ن، بحث:تربححححي(ح452ص)عمترفينحأووىحثحلعيلححححي(7/539)عث:ثق تححححي(ح1/952ححيث:ث ن

حح.(530صح)عح ت حثبصطلحححي(197ص)
 ظركححيعحححي(90ص)حفذ رهحثس حثتعيعح ح،،همينحم حُسعَيحأ هحم ح عبدحث:تشروحح؛ع م حأ عت

ح.ح(ح1/261)هتذيبحثامس ءحعث:وغ تح
أا ين ثحل  احح؛ع م ح ثحلعيلححيحح.حعث: وقمعححيفذ رهح أووىح مترفينح عح ت ححححي(452ص) ظركح

ح.ح(530ص)حثبصطلحح
= 
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ححيعثغا ههححهذثححعثتايعححيأومهحح شعلححم حح:كحح(1)حي  حححي:كححدتاوسثًحححهذثححف جتلح
ح.هذثح مث لحيترفححم حح عححفقوه ح

ححس حححأ عث:رو ححم صوسحح يبحححأوالحححس غعثدححتر ،هححم ححح؛عضوح ًحححهذثححح ححي يعححعمم 
ححثخلطمبححأويحححس حح وعحححسعرحح سوحح  س ححي(3)حثزث:ق  حح(2)حيقحسَحزُحححس حححأ عث:وثحعحححس حححهعح

                

ححيح خ ًحاث:ث ًحححيا ينحس حم،تودعأححي  ح:ت عتحس حم،تودححيعثس حخوعع ححيح،اهينحعف ئعوكحذ رحثس حح ى
م،تود س ح ُأَهمسح :هكح ،رمجينحح؛حيق لح :هح ث:تربححيحح.ف هللح أواححح؛حعملح جعح مجكروح ن، بح  ظركح

ححح.(382/ح2)عاتسيخحثس حخوعع ححححي(197ص)
ثس  ًح :ُتَهمٍسحهذثح ححيح(3/150) ظركحاتسيخحث:طربيححيحح.يق لح:هكحَأْهرعحس حُأَهمسححيعذ رحست كاح

ثجلوزيححيحعثت اظاح ثاثريحححيعث:و  بححيح(5/159)ححثس ح حجرحححيحعثإلص سينححيح(3/179)ححثس ح ححثس ح
ح.ح(7/434)

ح!ححينب(ح) أهن حححيي  (حغريحعثضاينح حث: ، ينحثاصل) وهينححح(1)
 ه ح حمص دسحححح؛ُزسَيق()عث:صوثبححح؛-ساقعميحث:رثءحثتكهوينحأوالحث: ثيحح–حُسزيق(ح)ب(ك) حث: ، ينحح(2)

ح.ح،رمجاه
 سوحم صوسحث:شم  نحث: غعثديححححيأ عث:رو حس ححهعحس حأ عث:وثحعحس حح، حس حَم  زلحس حُزسَيقحح(3)

هو(حححح453)مو:عهح حت ينححححيحسثعيحاتسيخحثخلطمبحأ هححيثس حُزسَيق()يترفحسوححححيثحلَرِنيحث:  سَيقيحث:ق  ثز
ححيعأ عث:صهعحس حثتأمو حعغريهاحثت،وهينحع يبحأويحس حعش حححححسعىحأ كح يبحجتيرحس حححي،قري  ًح

شمخحص حلححححيهو(حح535)،و حت ينححححيعسعىحأ هكحثس حأ،  رحعث:،هت نحع سوحموتالحثتعيعحعغريها
ثقين ثان، بيحح.حجوملح ث:  لءححي(ح6/274)ححث:،هت نححيح ظركح ححيح(20/69)ححث:ذهيبحححيحعتريح ألىح

ح.ح(4/1281)ح:هحيع،ذ روحثحلي ظ
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ححأهرححث  ححي(3)حخوفحححس ححأ عتححس حححهعححح  س ححي(2)حأهرححس ححوسرثهماححح  س ححي(1)حثحل فظ
حيتعكححح–ححأ عتحح ابححمستتححت لكححي(1)حثاثرىححسعرحح سوححث  ححي(4)حثجلوهريحححهعححس 

                

ححيحص حبحاتيخحسغعثدححي سوحسعرحثخلطمبحث: غعثديححيح وعحس حأويحس حاثستحس ح وعحس حمكعيحح(1)
ثحلعيلححيحعث:عي يين عشرفح صا بح ث:، م ح عآدثبح ث:رثعيح اخلقح م ححححيعثجل م ح عغريه ح
سعىحأ كح، حس حثحل، حثجلوث:مقيحعتتعحس ححهعحث:شم  نححححيحهو(حح392)مو:عهحت ينححححيحث:اص نمف

عسعىحأ هكح سوحسعرحث:ربت نحع سوحنصرحس حم  وبحع سوححححيث:،اوسيحعغريهاعأ عث:ت ي حس ححهعحح
 حعحثائهينححعهوححححيثقينحح فظحوم ىحماق ححجينحفقمهححيهو(حح463)ح،و حت ينححححيحم صوسحث:شم  نحعغريهاح

ثتعثري ححيثتشكوسي  ستعهعحححيحعثتص ي ح ثحلعيلح اهلح أهعوح مص ي ،هح ص ستح  ظركححيححح.ث:يتح
عتريح ألىححححي(5/31)حححثس حأ،  رححيحعاتسيخحدمشقححي(151/ح5)(حع3/123)ححث:،هت نحححيثان، ب
ححح.(4/29)ححث:، عيحيحعط ق تحث:ش فتمينحث:عربىحيح(18/270)حث:ذهيبححيث:  لء

وسرثهماححح(2) ث:ربمعيححيوسرثهماحس حأهرحس ح وعحس ح ثحل  ويححي سوحوتا قح ث: غعثديح مو:عهحت ينححححيمثح
سعىحأ كح يبحسعرحث:قطمتيحعأ عتحس حوسرثهماحث: سميبحعحهعحس حأ عتحس حخوفححححيحهو(حح361)

عسعىحأ هكح سوحغ :بححهعحس حأ عث:وثحعحث:شم  نحع سوحط :بحث:موتييححححيحس حخبمتحث:عت قحعغريهاح
ث: قوسحعغريهاح ع   حذثحزهعححححيحثقينحفقمهححيهو(حح445)،و حت ينححححيع سوحم صوسححهعحس ح وعحس ح

ححيح(3/352)حثس ح يبحيتوالححيحعط ق تحثحل  سوينحيح(6/139)حثخلطمبححيحظركحاتسيخحسغعثد يح.حعصلح
ح.(ح17/605)حث:ذهيبحيحعتريح ألىحث:  لءحيح(2/168)حث:،هت نححيعثان، ب

سعىحأ كحخوفحس ححححي سوحسعرحث:ُتعربيحث: غعثديحث:ع ت قححيحهعحس حأ عتحس حخوفحس حخُبمتحح(3)
عسعىحأ هكححححيأهرعحث:تعربيحع يبحسعرحجتيرحس ححهعحث:يراييبحعحهعحس حجريرحث:طربيحعغريها

ثقينحم،اوسححححيهو(حح372)،و حت ينححححيحأ عث:وه بحس حسره  حث:غ ثلحع سوحوتا قحث:ربمعيحعغريهاح
ثاصول سغعثديحح.حح، ح اتسيخح ث:  لءحححي(5/461)ححثخلطمبححي ظركح ححث:ذهيبحححيعتريح ألىح

ح.ح(2/28)حثس حانصرحث:عي حيع،وضممحثتشا هحي(26/527)حح:هحيحعاتسيخحثإلتلىحي(16/334)
ن، يًنحححح–حثتترعفحاب:، َذثيبححححيح سوححيصحثجلوهريحث: غعثديححيأهرحس ححهعحس حأم،الحس حتتمعحح(4)

سعىحأ حث:تلءحس حم،وهينحث:رع ثسحعحهودحس حخعثشحع يبحسعرحثاثرىحححي-حوىلحستضحث: قولحعسمتهح
عسعىحأ هكحأهرحس حجتيرحس حَتْواحع سوحسعرحث:ش فتيحعحهعحس حأ عتحس حخوفحس ححححيحعغريهاح

= 
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حح حبححح يكه ححكأ عث:رو ححعثت،توديححيمسهَحأُححح يبححأ ححتئلححك–حح(2)حح  لحححس حح وع
ححت لكحح؟ خوهحححهوححتوتكحح؛حعيث ًححح  ثري ححأ عث:رو ححيثقينحح لي ححت لكحح؟ح(3)حو:مك
ححع:عحححم حححي حححت لكحح؟أا ينححع:عحححم ححح عحححيم،تودححس ححأ عتححع:عحححم حححي حححتوتكحح؛نتا

ححتملححح؛حم،تودححس حححأ عتححس حححأا ينحححس حححأ عتححس حححأا ينحححكمسهَحث:تُححح سوححح؛ح(4)أ عت
ححثس حححفق لكحح؟م،تودحححس ححأ عتححس ححأا ينححثس حح عححيم،تودححس ححأا ينححأ عتكححايب

                

حح.ح ححعيثهحستضحث: عروححيشمخحسغعثديححيهو(حح320)،و ح ححععدحت ينححححيخُبَمتحث:عت  قحعغريهاح
سغعثدي ححيحعاتسيخحثإلتلىححي(7/64)ححث:،هت نحححيعثان، بححي(225/ح11)ححثخلطمبحححي ظركحاتسيخح

ح.ح(ح6/136)حثس ححجرحيع:،  حثتم ث حيح(23/635)حث:ذهيب
ه نئحح(1) س ح حهعح س ح سعرث:ط ئيححيح وعح ث:عويبححي سوح ثاثرىححيحعيق لكح ثإلتع  ح  صوهححححيحث: غعثديح

ع يبحنتماحعأي  حححح-عتأ:هحأ حثت، ئلحعث:تولححححيع،يقهحأومهحح–حسعىحأ كح وعحس حح  لححححيخرثت ن
،و حت ينححححيحعسعىحأ هكحث: ، ئيحعثس حص أعحعأهرحس ححهعحس حأم،الحثجلوهريحعغريهاحححيحعغريهاح

حح.عص حبحثتص ي تحعثت، ئلححي حعحثاألىححيجوملحث:قعسححيحثقينحح فظحماق حأ ملحفقمهحححيهو(حح273)
عهتذيبححححي(1/162)ححثس ح يبحيتوالححيعط ق تحثحل  سوينححي(5/110)حححثخلطمبححيسغعثدحح ظركحاتسيخي

ث:اكذيبححي(2/33)ححث:ذهيبححيعث:ع شفححي(1/476)ححثت يححيث:عه ل حجرححيعهتذيبح ححثس ح
ح.(84صح)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيبحي(1/75)

سعىحأ كححححيحن يلحسغعثدححي سوحأ عتحث:شم  نحثترعزيحححي وعحس ححهعحس حح  لحس حهللحس ح تعحح(2)
عسعىحأ هكحث:   سيحعم،واحع سوححححيحوسرثهماحس حتتعحعومس أملحس حأومينحعتيم  حس حأمم ينحعغريهاح

ثحلربححححيحوم ىحماق حث تثقينحح فظححجينحححيحهو(حح241)،و حت ينحححيدثعدحعص حلحعأ عتحثس  هحعغريهاح
عث:ص سرححححيحعثت  ضلحأ حث:، ينححيحث:  صرح:وعي ححيحوم ىحثحملعث ححيائهينح حعحثححيث:يقمهحث:وسبحث: ثهعحث:ت سع

ثحمل ين سغعثديحح. ح ثحل  سوينححي(4/412)ححثخلطمبححي ظركحاتسيخح يتوالحححيعط ق تح ححيح(1/8)ححثس ح يبح
ححيح(1/70)عهتذيبحث:اكذيبحححيح(2/31)ححث:ذهيبحيعث:ع شفححي(1/437)حثت يحيحعهتذيبحث:عه ل

ح.ح(84ص)ع،قريبحث:اكذيبح
ح.حعمصااينح حثحل شمينحيو:مك(حغريحعثضاينح حثاصل) وهينححح(3)
ح.حع ا تح حثحل شمينحيب()أ عت(حمطهوتينح حن، ينح) وهينححح(4)
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ححونكححح:وه،توديكححون،  ححت لحححأ عتكحح سوححت لححح؛م،تودححس حح(1)ح[أ عتححس ]ححأا ين
ح؛م،تودححس ححأ عتححع:عححم حح(2)ح يبحح؛بححعت لكححيفغ بحح؛م،تودححس ححأا ينححع:عححم 
ح.(3)حمم ححح دسيحعبححيمستتححت لكحح؟هبذثححححعثكححم حك/ب[2]ححأ عتححايبحتوت
ححث  حححي وعححس حح(4)ححهعححس ححح وعحح  س ححيثتقرئحح وعححس ححثحل، ححأويحح سوحح خربان

ححس حححهعحح(7)ث  ححي(6)حثاابسحح(5)أم،الححس حح وعححث  ححيح يوبححس حح وعححس ححتومه  
                

س حححح(1) ثخلطما ححثتتقوف م ح ث: ، ا ح م ح ث:ا ريجحح!ححت تطح مص دسح م ح عث:،م قححححيعث:اصويبح
ح.حيقا مه

ح.ح ان()ع حمص دسحث:ا ريجححيحون() حث: ، ينحثاصلكح أهن حح(2)
عم حطريقهحثس حأ،  رح حاتسيخحدمشقحححح–(حح10/220) خرجهحثخلطمبحث: غعثديح حاتسيخحسغعثدحححح(3)

 ظركح،،همينحم حُسَعيحأ هحم ح عبدححيعححح.سهحح؛أ حوسرثهماحس حأهرحث:ربمعيححي-(حح35/12-13)
عثتترفينححححي(135-1/134)ححثإلم ىح وعحححيعث:تولحعمترفينحث:رج لحححيح(89ص)ححثس حثتعيعحححيث:تشرو
ححثس حثجلوزيححيعثت اظاححي(35/10)حححثس حأ،  رححيعاتسيخحدمشقححي(98-2/97)ححث:ي،ويححيعث:ا سيخ

ح.ح(17/222)ححثت يحيحعهتذيبحث:عه لححي(8/246)
عت قحححيحمص دسح،رمجاه حح ه ححح؛أ عت()عث:صوثبحح؛حهع()ث: ، ا حثخلطما ك لح حح ذثحج ءححح(4)

ح.ح  حج ءحأوالحث:صوثب
ج ءحححح(5) ثخلطما كحح لحح  ذثح ث:ا ريجحح؛أوي()عث:صوثبحححح؛أم،ال()ث: ، ا ح مص دسح ححيح ه ح ح

ح.حعمص دسح،رمجاه
س()ثتترعفحسوححححيح سوحث:ت  سحث:  شيبحثخلُموطيحث: غعثديحي وعحس حأويحس حم،واححح(6) سعىحأ كححححيحثَااب 

عسعىحأ هكححيىيحس حص أعحع سوححححيحم،عدحس حم،رهعحعحهعحس حثت ك لحعأويحس حثجلتعحعغريهاح
حح.حثقينحح فظحماق حوم ىحمص فححيهو(حح290)،و حت ينححححيسعرحث: ج دحع سوحسعرحث:قطمتيحعغريهاح

سغعثدي اتسيخح ث:  لءححي(4/306)ححثخلطمبحححي ظركح ع،ذ روححححي(13/443)ححث:ذهيبحححيحعتريح ألىح
ح.ح(554حي1/543)ححثس ححجرحيع:،  حثتم ث حححي(2/639)ح:هحيثحلي ظ

حح؛حعثناق لحنظرححيحعهوحخطأحعتكوحتواحح؛ث  (ححيحهعحس حأم،الحثاابس)ستعه ح حث: ، ا حثخلطما كحح(7)
ح.حع ابحث:رتثجاححيحعث:اصويبحم حمص دسحث:ا ريج
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حكحح(3)حثت  سكحس حأ عتحت لححت لكحي(2)ح يبحححعثعحي(1)حتيم  حس ححثحل، حس حأوي
ح
حك ي ح َح حث:ط :بُحح حأوه ًحح
ح

حثئتِحح*** حو دَحح حس َحح حزيعٍحح
ح حعثطوب حث:تواَحح ححبواٍحح

ح
حمُث حح*** حهُحعْحتمِّحح حعٍحمْحقَحسِحح

ح حب حسٍحوْحثوَح َحح حاٍحكْحجَحع َحح
ح

حع َتْهرعِحح*** حس ح ححح(4)حُأ معٍحح
ح                 

ع ابححححيح ه ح حمص دسحث:ا ريجحح؛شقمق(ح)عث:صوثبحححح؛تيم  ()حث: ، ا حثخلطما كحح لحح ج ءحححح(1)
ح.حث:رتثجاح

سعىحححي سوحأ عتحث:ت عيحموبهاحثترعزيحثتطوأيحيعهوكححهعحس حأويحس حثحل، حس حشقمقحس حدي  س
ححيحعسعىحأ هكحث:رتمذيحعث: ، ئيحع وعحس حأويحثاابسحعغريهاحححيأ كح سمهحع يبح ت مينحعأ عث حعغريها

ت ينحح حعيلححيهو(حح250)،و ح ص حبح ث:عه ل ظريحح.حثقينح هتذيبح ححيح(26/134)ححثت يححيحكح
حح:هحححيحع،قريبحث:اكذيبحي(5/749)ححثس ححجرححيعهتذيبحث:اكذيبححيح(4/169)ححث:ذهيبحححيعث:ع شف

ح.ح(497ص)
سعىحأ كحوسرثهماحس حطكه  ححححي سوحأ عث:رو حث:ت عيحموبهاحثترعزيححيأويحس حثحل، حس حشقمقحح(2)

ثت  سكحعغريهاح ث:،عريحعثس ح ث:ععسيحع وعحس حتم سححححيع يبحو وح ث:   سيحعأ  سح عسعىحأ هكح
 ظركححيحح.ع   حأ ت ًحسعابحثس حثت  سكحححيثقينحح فظححيحهو(حعتملكحت لحذ:كحح215)،و حت ينححححيحعغريهاح

ث:عه ل ث:اكذيبعهتذيححيح(4/169)ححث:ذهيبححيعث:ع شفححيح(26/134)ححثت يححيهتذيبح ثس ححححيبح
ح.ح(ح399)ح:هحيحع،قريبحث:اكذيبحيح(5/749)ححجر

سعىحأ كحث:امهيحعأ صاححححيموىلحسعحح ظوينححي سوحأ عث:رو حثترعزيححيأ عتحس حثت  سكحس حعثضمحح(3)
،و حت ينحححيعسعىحأ هكحثس حمكعيحعثس حمت حعثس حأرفينحعغريهاححيحثاحولحعث:رسم حس ح نسحعغريهاح

مجتتححححيحوم ىححعثحثقينحث تحمأمو ححجينحفقمهحأ ملحأ سعحزثهعحجوثدحجم هعحش أرححيحهو(حح181)
ثخلري خص لح ث:عه ليحح.فمهح هتذيبح ححيح(ح3/184)ححث:ذهيبححيحعث:ع شفححيح(16/5)ححثت يححي ظركح
ح.(ح320ص)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيبحي(3/628)حثس ححجرححيحعهتذيبحث:اكذيب

ح.حسهح؛حم حطريقح يبحأويحثحلعثدحي(7/249)ح خرجهحثت يح حهتذيبحث:عه لحح(4)
= 
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يتعحسثوسكحثوسحح))عت لكحح؛حسهحح؛حأ حتومه  حس ح وعححي(258/ح6)ع خرجهح سوحنتماح ححومينحثاع:م ءحح
ح.ح((س حي يع

اب: ما حثاع: حححح؛أ حأ عتحس حثت  سكححيأ ح سمهححي(1/319)ع خرجهحث:تجويح حمترفينحث:ثق تحح
ح.فقط

ث: تي ءحح ث:تقمويح ح عث:اتعيلححححي(4/1278)ع خرجهح ثجلرحح ح متح ح ححيح(1/179)عثس ح يبح
اب: ما حححح؛حأ حأ عتحس حثت  سكححيحم حطرقحأ حأ سىحس حث:ي لححيح(6/29)عثخلطمبح حاتيخحسغعثدحح

ححث:ذهيبحححيح ظركحتريح ألىحث:  لءيعححح.حخالفع حث:شطرحثاعلحم حث: متحث:ث نحثححيحثاع: حفقط
ح.(5/133)حح:هححيعمم ث حثبأاعثلحي(10/268)

أ حأ عتحححيم حطريقح يبحث:رسم حث: هرثنححي(ح3455)(حستاحح3/380)ع خرجهحث:طربثنح حثاعتطحح
ح.ع حث:شطرحثاعلحم حث: متحث:ث نحثخالفحيحاب: ما حثاع: حفقطح؛س حثت  سك

أ حأ عتحس ححححيم حطريقحأ عتحس حمت عيينحثجلهايححي(6/37)ع خرجهحثس حأعيح حث:ع ملحح
ححثت يحححي ظركحهتذيبحث:عه ليعححح.ع حث:شطرحثاعلحم حث: متحث:ث نحعث:ث :لحثخالفححيسهحح؛ثت  سك

ح.ح(ح16/23)(حع7/248)
م ححححيح(4/426)عثت يح حهتذيبحث:عه لححححيح(11/193)شقححع خرجهحثس حأ،  رح حاتسيخحدم

حح؛حأ حأ عتحس حثت  سكحيأ حنتماحس حو دحثترعزيحيأ ححيىيحس حأثه  حس حص حلحيطريقحث:طربثن
ثخالفححيسه ث:ث نح ث: متح م ح ثاعلح ث:شطرح ث:طربثنكححيع ح ث:ش مي))عت لح ي يعح س ح    ححححيثوسح

ححيح ظركحث:ا سيخحث:ع رييعححح.ح((عأهرعحس حأ معح   حمتا :م ًحححيعجكاحس حصيوث حص حبحثجلكهمينححيتعسايًح
ث:  لءححيح(3/25)ححث:   سي ث:اكذيبححيح(7/459)ححث:ذهيبححيحعتريح ألىح حجرحححيعهتذيبح ححثس ح

ح.ح(1/515)
،و حت ينححححي سوحومس أملحثازديحثجلك هيحث: صريححيهوكحو دحس حزيعحس حدسهاحححيحعو دحس حزيع

ححيحعث:ع شفحححي(7/239)ححثت يححي ظركحهتذيبحث:عه ليحح. حعحثاألىححيثقينحث تحفقمهححيهو(حح179)
ح.ح(178ص)ححح:هححيع،قريبحث:اكذيبححي(2/195)ححثس ححجرححيعهتذيبحث:اكذيبحححي(2/314)ححث:ذهيب
ححيحح فظحثقينحث تححيهو(ح عحستعه حح150)،و حت ينححححي سوحخ :عحثحلهصيححيحهوكحثوسحس حي يعححيعثوس

عهتذيبحححي(2/193)حث:ذهيبحححيعث:ع شفحي(4/418)ححثت يححي ظركحهتذيبحث:عه لحيحح.:ع هحتعسي
ح.ح(135ص)ح:هححيع،قريبحث:اكذيبحيح(1/515)حثس ححجرححيث:اكذيب

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

 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

حح/ [ح3]حح(1)حابخلريححمتتححح؛عحعهححهللححعثحلهعححي:طيهححأوالحححهللححعثحلهعححيآخره
 .ح/ [73]

                

ححيحس سحثجلكهمينححيض لحم اعبحي سوححرزحث:رثتيبحموبهاحث:،هرت عيحيهوكحجكاحس حصيوث ححيعجكاح
ححيح(6/26)ححث:ذهيبحححي ظركحتريح ألىحث:  لءيحح.ع:ع هحزسبحشرثًحأظمه ًحححيح   حص حبحذ  ءحعجعثل

ح.ح(2/500)حثس ححجرحيع:،  حثتم ث حي(ح1/426)ح:هحيعمم ث حثبأاعثل
،و حت ينححححيثه  حث:اهمهيحموبهاحث: صري سوحأححيهوكحَأْهرعحس حُأ معحس حاببححيعَأْهرعحس حُأ مع

ت وك حح143) تعسيححيهو(ح عح عأتهلهححيحمتا يلح زهعهح سعأاهححيم ح وىلح دثأمينح  ظركحهتذيبححيحح.ع   ح
ححثس ححجرحححيحعهتذيبحث:اكذيبححيح(4/193)ححث:ذهيبحححيعمم ث حثبأاعثلححيح(22/123)حححثت يححيث:عه ل

ح.(424صح)حح:هحيحع،قريبحث:اكذيبحي(5/61)
ح.حابخلري(حغريحموجودوحاب: ، ينحثاصلمتتحح)تو:هحح(1)
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 اخلامتة 
ححيوح، نهححععثفرحححينتههححج يلححأوالحح-ححححح-ححتحح وعحح؛ث: الححهذثححخا ىحح 
ححم ححثت يعححتحع تألحح؛حث: الحهذثحومت ىححح حع،وفمقهحوأ ناهحأوالحححح وعهح ه ح
ح.ع رمهحف وه
 البحث: هذا نتائج أهم من  وإن
ححم حححذ:كحححيا محح؛حث:توهمينححمل:ي ،هحححعتمهينحححيثتعيعححموتالححح يبححثحل فظححمع نين .1

ححثبطلبحححخللححعم حححيمص ي ،هححعأوالححيأومهححث:ث  ءحح حححيث:توه ءححنقولححخللح
 .حم ك حط  حم حأوال

ححيع:ط ئيك ححيثات نمعححستووىحححثتاتوقحححيث:اأ:مفححم حححث: وبحححهبذثحححثتل:فحححأ  يين .2
ححمل:ي تحححع:هحح؛عووه ححيعثت،و،لتححيعثاس  ءححخووثإلححعمترفينححيث:رعثوححع مس ء

ححن،بححح حححثتعهلحححعث:شرححححيثحلي ظححعن هينححيث:وط ئفحح ا بحححمثلكححيذ:كحح 
ححهذثحح ححح ت هححعأووححيحيظهححتتينحححأوالحححيعلحححمم ححح؛عغريه ححيثتكهلححثحل، 
 .حث:توا

حثسعحححعأا ينححأ عتححثجلوم كححث:صا سم حححأبعبدححث:اتريفححثجل ءححهذثحح، ه  .3
ححس،ه بحححعث:اصريمححيحاب:رعثيينححم كاحححمترعف ًححح   ححم حححعسم  ححيح-ححƒ-ححم،تودح
حح حححث:وثت ححعثإلشع لححث:و سححعوزث:ينحححيحث:صا سينححستضحححعم ححي سمهححم حححست كاح
ححسذ رحححثأاىنحح ه ححيو:مهححي ا، و ححم ححعمترفينححيسم كاحححعث:اهمم ححيست كاحح مس ء
ححثتشعلحححع،وضممححيأومك ححعث:علىحححيطريقكاححم حح،رعىحححث:يتححثات نمعححستض
 .م ك 
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 ¬"   من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين

 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

ححخلف ًححح؛حملسو هيلع هللا ىلصححث: يبححأ ححح ح ديلحح-حح-حححم،تودحححس ححح:تا ينححح  حححثتل:فححذ رح .4
ححأوالححح:هححتيتعحححتععححح!شمئ ًحححملسو هيلع هللا ىلصحححث: يبححأ ححيرعِحححملححح نهححم ححيتام ينححثس ححذ رهحححت 

ححث:عابححح حححعبحححيث:،اينححث:عابححح حححمرعيححشيءحححم ك ححح:مسححي ح ديلحح سستين
 .ث:ا،تين

ححيأ معوححع سوححيأ عث:رو ححك-حححح-حححم،تودحححس ححأ عتحح عبدححم حححثتل:فححذ رح .5
ححيحت ملححيذ رهكححملححمم ححأومهححعتيتححعمم حح؛عحهعححيعأا ينححيعأهرححيسعرححع سو
 .ت سوحم ك كح؛عس  ،ه

ححهاكححيحاب:رعثيينحح-حححح-حححم،تودحححس ححأ عتحح عبدححم حححثتترعف ححح  ححذ رح .6
ححع سوحححيعث:ق تاحح؛م،تودححس ححأ عتححس ححأ عث:رو ححثس  كححيعمت ححيث:ق تا
 .أ عث:رو حس حمت حثس  حأ معوك
حح   ححعسهححيأ عث:رو ححس حححأ عتحححأ عث:رو كحح عبدحححم حححأومهكححعتيتحححعمم 
ح.ث:ذهبحمرعجحص حبححيثتلسخحثت،توديححن،وهكحعم حييعع

ح؛حع ومبححيأ عتححثس   كححع:هححيأ معوحح يبححس ححأ عثتوكححأ معوكحح يبحح عبدححعم 
ح.م،تودحس حأ عتحس حأ معوح يبححس حأ عثتوكححثسع

ححأ معوححح يبححس حححهعححأ عث:رو كححس ححمت ححس ححأ عثتوكححأ معوحح يبحح عبدححعم 
 .حأ معوح يبحس حححهعحس ححوسرثهماححس ححيىيحن،وهكحعم حح؛أ عث:رو حس ححمت حس 
ححأ عتحححس ححأا ينححثمسهكحح  حعحححيم،تودححس ححأ عتحح عبدححم حححث:تهمسحح ابحح  ححذ رح .7

حح؛ثتاق و ححثحلي ظححثائهينحححذ:كححذ رححح ه ححح؛م،تودححس حححأ عتحححس ححأا ينحححس 
حعن، ينحح،،هماهحح ححيثحلي ظححم ححمج أينححعهاححعتعحححيدثعدححع يبححي  :   سي

 .حم،تودحس حأا ينحع:عحم ححفجتوهح؛ خمه
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ححع:عحححم ححع:مسححي ذ:كحححم،تودحححس ححأ عتححع:عححم ححيثت،توديحح  ححذ رحح ه  .8
ححس حححأا ينحححس ححأ عتححس ححأ عث:رو حححعثمسهكححيث:تهمسححح يبححح خوحححعهوحح؛أا ين

ححفمهححخيطئححم ححه  كححع  ححيثتاق و ححثائهينححن، هحح ه حح؛م،تودححس ححأ عت
 .ح-ح¬ –حح وعحثإلم ىحأ حنت  دهححاب: قلحذ:كححح لمهححع يعح؛ ي  ًح
ححأ عتحححس ححأو ححعهوكححي،رمجينححعبحححسعثيينححح:هححح:م،تححياث:لححهلاحح خحححأوالحححععتيت

 .حح ىححثس حذ رهححفمه حح؛م،تودحس حأ عتحس حأا ينحس 
حح؛حأا ينححس ححأ عتححثتشكوسي كحح-حححح-ححم،تودححس ححأا ينحح عبدححم ححذ رح .9

 .م،تودحس حأا ينححس حأ عتحس وححعأ عث:رو كحيعأو حيأ معتحع عبدهك
ح.حعزيعحيأو حيذ رهكحملححمم حأا ينح عبدححم ححأومهحعتيتحعمم 
ح؛أا ينححس حححأو ححس ححأ عتححس ححأو ححن،وهكححعم حح؛عأ عتححيو وححأو كحح عبدححعم 
ح.عموتالححيعف لحي-ححيعىنح   ححعسهح–ححو وح س  ءكحثلثينححع:ه
ح.حأا ينحس حزيعحس حأ معتحس حأا ينحن،وهكحعم حيأ معتحزيعكح عبدحعم 
ح.عأا ينحيعأ عتححيعانجمينححيو وح ي  ًكحأا ينحس ححأ عتح عبدحعم 
ح.أ عتحأا ينكحس حأ عتححس حأ معتح عبدحعم 
ححس حححأو حححس ححث:ي لححن،وهكحححم ححيأ عتححأا ينكححس ححأ عتححس حححأو حح عبدححعم 

 .حم،تودحس حأا ينحس حأ عتحس حأو حس حأ عت
ححعهوكحححي-ححƒ  –ححم،تودحححثسعححعأا ينحح:ت عتححاث:لححح خححأوالحححعتيتح .10

 حح!ح،رمجينحهله حح جعحملح نححوبح؛رعهْحأَحح:هكحيق لحثس ححع:هحيحم،تودحس حُأهمس
حح؛ح ا كاححفقعتححح ئهينححأ ححينقوبًحعححح ت نمعححثجل ءححهذثححح ححثتل:فحح:  حححيظح .11

 .حويقَحموْحث:ص ححعح، حيمردعيهحعثس حيت يب  جلِح
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 " ƒ  جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود
 ¬"   من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين

 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

ححث:شمخحححع يبححي  :طربثنحح؛ثائهينححستضححطريقححم ححثجل ءحححهذثحح حححثتل:فححيرعيح .12
 .عغريهاحيثخلطمبحسعرححع يبحيثاص ك نحنتماححع يبحيحم  حثس 
ححعهوححح؛ث:وظ ئفحح ا بحححثجل ءكححهذثححح ححو:مك حح ش سحححث:يتححثتل:فحح ابححم ح .13
 .حث:وط ئفح ا بحححغريحعهوحيعث:وم يلحثاايىحعظ ئفح 
حح عححيثاشت سحم حسشيءحيوملئهحعجم :سحي ا هححخيااحح  ححثتل:فححأ دوححم ح .14

ححيث:تواحح،قممعححح ححيثت  سكححثس حححأ حححأبسم تححثجل ءحححهذثححخااحححعتعححح؛حعثحلعاححثاتوثلح
 .عف ئعوححأواحم ححفمهححذ رحت ححم  ت ينحعهيحيعض طهحيعحيظه
 توصيات: ال أبرز  من ولعل
ححفك سسحح ححأ ك ححعث: الحححيأوهم ًححححتقمق ًحححث:رتثثحح ابحححتقمقححأوالححثحلرص .1

 . هوهحعخعمينحححي:وتواحوثرثءحم ححذ:كححح حت حح؛ثتعا  تححع حيثت طوط ت
ححفمك ححت ححح؛أوهم ًححححتقمق ًحححعحتقمقك ححيثتعيعححموتالحح يبححثحل فظحححسعابحححث:ت  يين .2

 .حث:توهمينحعث: ي ئسحث:يوثئعحم 
ححعمترفينححياب:رعثيينححم كاحححمترعف ًححح   حححم ححعمترفينححيث:صا سينححأبس  ءححث:ت  يينح .3

ححثتوصولحححمترفينحححم حححذ:كحح حححت ححح؛حث:صا سينححأهوىححعم حححيحآابئكاححم حححمس أكا
 .ثحلعيلحصاينحححم حعث:اث تححيعثترتل

ححع عبدحيم،تودحس ححأ عتح عبدحطريقحم حثترعيينححثاح ديلححعختريجحدسثتين .4
ححفمك ححح  حح ه حح؛ثامس ءحح:اش سهحح؛عثخلطأححثخلولححعتوبحححمظ ينححفكيحح؛أا ينحح خمه
 .ث:رتجممحترثئ حعححث:تولحتوثأعححاطم مق:ححعثتت ًحححجم بًح
ح
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حسهحححي ي ححع  ححيعحتقمقهححيثجل ءححهذثححدسثتينحح ححعفقتححتعحح  و حح  ححتحح تأل
ححتحححعصوالحح؛ث:عي ححيوىححيلححعذخرثًحححيث:عرميحح:وجكهححخ :ص ًحححجيتوهححع  ححيعت سئهحح  ، ه
ح.ح مجت ححعصا هحآ:هحعأوالححيحهعحن م  حأوالحعتواح

ح 
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   (1) رقم  ملحق
 
 



 

 

 

153 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 واملراجع املصادر فهرس
ححيحثحل،معححححهعحححس ححححهعحححيحث: سمعيحححثتر، الحححيحث:عي حححأووىحححوحم ءحححسشرححححثتاق حححث:، دوحححوحت فح .ح1

 .حىح1994-حهح1414ححيحث:تريبحححث:ا سيخحححملت،ينحححيح:    حححيحسريعتحححيح(حطح.حدح)ح
ححث:ع اوسححححتقمقكحححيحأويحححس ححح وعحححيححجرحححثس حححيحث:تشروححح طرثفحححم حححثت اعروحححاب:يوثئعحححثتكروحححوحت فح .ح2

ححث:شريفحححثتصافححح:ط  أينحححفكعحححثتوكحححجمه حححيحثت وسوحححثتعي ينحححيح1طكحححيحعآخرع حححث:  صرحححس حححزهريح
ح.حىح1996-حهوححح1417ححيحث:  ويينحححعث:،ريوحححث:، ينحححخعمينحححعمر  ح

ححأ عتححح يبححححتقمقكحححيحأ عث:رو حححس حححأ عثحلقححححهعححح سوحححيحثإلش مويحححيحث:عربىحححث:شرأمينحححثاحع ىح .ح3
ح.حىح2001-حهوححح1422ححيحث:رشعحححمعا ينحححيحث:،توديينحححيح1طكحححيحأع شينحححس حححح، ح

ححيحأ عث:رو حححس حححأ عثحلقححححهعححح سوحححيحثإلش مويحححيحملسو هيلع هللا ىلصحححث: يبححححعيلحححم حححث:وتطالحححثاحع ىح .ح4
-حهوححح1416ححيحث:رشعحححمعا ينحححيحث:رايضححح(حطح.حدح)حححيحث:، مرثئيحححعص ايحححث:،وييحححوعيححححتقمقكح
ح.حىح1995

ححيح(حثتيردحححثادبحححشرححححث:ربدحححسشح)حححمتهحعحححيحومس أملحححس ححححهعحححأ عتححح سوحححيح:   سيحثحححيحثتيردحححثادبح .ح5
ححث:تلمينحححمر  حححيحثهل عحححيحث:عثأيحححدثسحححيحث:رايضحححيح1طكحححيحث:،وييححح:قه  ححححهعحححث:ع اوسحححكحأت:مفح
 . ç  1426ححيحثإلتلممينححح:وعسثت تحححابزحححثس ح

ححأهرححح يبححححتقمقكحححيحث:عرثسم،يححححهعحححس ححححهعححح وعححح سوحححيحث:ع ريحححثحل  احححيحعث:عىنحححثات ميح .ح6
 .حىح2015-حهح1436ححيحثحلعيثينحححث:ي سعقحححيحث:ق هروحححيح1طكحححيحثازهريحححأويحححس ححححهعح

حححتقمقكحححيححهعحححس حححأ عتحححس حححيوتفحححأهرححح سوحححيحأ عث:ربحححثس حححيحثاصا بحححمترفينححح حححثبتامت بح .ح7
 .حىح1992-حهوححح1412ححيحثجلملحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحث: ج عيححححهعحححأويح

ححمأمو حححخوملححححتقمقكحححيححهعحححس ححأويححح سوثحل، حححيحثاثريححثس ححيحث:صا سينحححمترفينححح حححث:غ سينححح تعح .ح8
 .حىح2009-حهوححح1430ححيحثتترفينحححدثسحححيح:    حححيحسريعتحححيح4طكحححيحشم  ح

ححث:عي ححنوسححيحث:ق سيححأويححثتلححيح(حث:عربىححثتوضوأ تح)ححثتوضوأينحححثاخ  سحح ححثترفوأينحححثاترثسح .ح9
ححملت،ينحححيحثام نينحححدثسحححيحسريعتحححيح(حطح.حدح)حححيحث:ص  غححححهعححححتقمقكحححيحتوط  حححس ححححهعحححس حححأويح

 .حىح1971-حهح1393ححيحث:رت :ينح
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ححس حححأ عتحححث:ع اوسححححتقمقكحححيحأويحححس ححح وعحححيححجرحححثس حححيحث:صا سينحححمتمم ححح حححثإلص سينح .ح10
ححيحهجرحححسعثسحححعثإلتلممينحححث:ترسمينحححعث:عسثت تحححث: اوثحححمر  حححم حححاب:ات ع حححيحث:رت يحححأ عثحمل، ح

 .حىح2008-حهح1429ححيحهجرحححدثسحححيحث:ق هروحححيح1ححطكح
حح سوحححيحط هرحححثس حححيحث:عثستطعححح:إلم ىحححيحملسو هيلع هللا ىلصحححتحححستولححححعيلحححم حححعثافرثدحححث:غرثئبححح طرثفح .ح11

ححيحيوتفحححث:،معحعحححيحنص سحححح، ححححهودححححهعححححهودححححتقمقكحححيحثتقعتيحححط هرحححس ححححهعحححث:ي لح
 .حىح1998-حهوححح1419ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححسريعتكحححيح1طكح

 .حىح2013ححيحعث:اوزي ححح:و شرحححأويعثتحححيح:    حححيحسريعتحححيح(حطح.حدح)حححيحث:ت ملحححسوعث ححح طوسح .ح12
ححس حححأ دلححححتقمقكحححيحث: عجريحححتومجحححس حححث:عي حححألءحححيحمغوط يحححيحث:عه لحححهتذيبحححو ه لح .ح13

 .حىح2001-حهح1422ححيحثحلعيثينحححث:ي سعقحححيحث:ق هروحححيح1طكحححيحوسرثهماحححس ححح ت مينحعححححهعح
ححيح1طكحححيحث:،وييحححأ عثجملمعحححس حححوعيححححتقمقكحححيحأويحححس ححح وعحححيححجرحححثس حححيحثتطوقينحححثام يلح .ح14

 .حىح1995-حهوححح1416ححيحثإلتلميحححثتعا ينحححيحسريعتح
ححيح1طكحححيحث:رحمويحححتحححضمفحححس حححأ عتح.حدحححأت:مفحححيحث:توهمينحححعآاثسهحححث:عثستطعحححثحل، ححح سوحححثإلم ىح .ح15

 .حىح2000-حهوححح1420ححيحثا:و ينحححيحث:رايضح
ححسهكحححثأاىنحححيحتومطحححس حححث:عي حححألءحححيحمغوط يحححيحث:صا سينحححم حححفمكاحححثت اوفحححمترفينحححوىلحححثإلانسينح .ح16

 .ح(حتح.حدح)حححيحث:رشعحححمعا ينحححيحث:رايضحححيح(حطح.حدح)حححيحثحلرم حححسعثسحححث:ااقمقحححت،اح
ححيحثحلووححححهعحححأ عث:يا حححححتقمقكحححيححهعحححس حححأ عث:عرميحححتتعححح سوحححيحث:،هت نحححيحثان، بح .ح17

 حح.حىح2009-حهح1430ححيح،مهمينحححثس حححمعا ينحححيحث:ق هروحححيح2طكح
ححس حححأ عتحححث:ع اوسححححتقمقكحححيحأهرحححس حححومس أملحححث:يعثءححح سوحححيح ثريحححثس حححيحعث: ك يينحححث: عثيينح .ح18

 .حىح1997-حهوححح1417ححيحهجرحححدثسحححيحمصرحححيح1طكحححيحث:رت يحححأ عثحمل، ح
ححأ عث:ق دسحححأص ىححح وعححححتقمقكحححيحأويحححس ححح وعحححيححجرحححثس حححيحث:ط أو حححف لححح حححثت أو حححسذلح .ح19

 .حهح1411ححيحث:ت صهينحححدثسحححيحث:رايضحححيح1طكحححيحث:ع ،بح
حححتقمقكححيححهعححس ححأويححثحل، حح سوححيحث:قط  حححثس حححيحثاحع ىحح ا بححح ححعثإليك ىححث:وهاحححسم  ح .ح20

 .حىح1997-حهوححح1418ححيحطم ينحححدثسحححيحث:رايضحححيح1طكحححيحتتمعحححآيتحححثحل، ح.حدح
ححدثسحححيحسريعتحححيح:    حححيح1طكحححيحمظيرحححس حححأهرحححث:عي حححزي حححيحث:وسديحححثس حححيحث:وسديحححثس حححاتسيخح .ح21

 .حىح1996-حهح1417ححيحث:توهمينحححث:عابح



 

 

 

155 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

ححيحث:قواحححدثسحححسريعتكحححيح5طكحححيحثحل رميححححهعحححس حححأ عث:رو حححيحخوعع حححثس حححيحخوعع حححثس حححاتسيخح .ح22
 .حىح1984

ححنوسححح وعح.حدححححتقمقكحححيحمت حححس ححححيىيحححز رايححح سوحححيحمت حححثس حححيح(حث:ععسيحححسعثيينح)حححمت حححثس حححاتسيخح .ح23
 .حىح1979-حهوححح1399ححيحث:توهيحححث: الحححمر  حححيحثتعرمينحححمعينحححيح1طكحححيحتمفح

ححيحث:، مرثئيحححص ايححححتقمقكحححيح وعحححس حححأهرححححيصححح سوحححيحش ه حححثس حححيحث:ثق تححح مس ءحححاتسيخح .ح24
 .حىح1984-حهوححح1404ححيحث:،ويمينحححث:عثسحححيحث:عويتحححيح1طكح

حح.حدححححتقمقكحححيحأثه  حححس ححح وعحححس ححححهعحححيحث:ذهيبحححيحعثاألىحححثتش هريحححععفم تحححثإلتلىحححاتسيخح .ح25
 .حىح1987-حهوححح1407ححيحث:تريبحححث:عا بحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيح،عمريحححأ عث:،لىحححأهرح

ححيحومعححح سوححح،م،ريححححتقمقكحعحححدسثتينحححيحومس أملحححس ححححهعحححأ عتححح سوحححيحث:   سيحححيحثاعتطحححث:ا سيخح .ح26
 .حىح2005-حهوححح1426ححيحث:رشعحححمعا ينحححيحث:رايضحححيح1طكحححيحث:ثه يلحححعحيىيح

ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح(حطح.حدح)حححيحجريرحححس ححححهعحححجتيرححح سوحححيحث:طربيحححيحث:طربيحححاتسيخح .ح27
 .ح(حتح.حدح)ح
ححسعرححح سوحححيحخمثهينححح يبحححثس حححيح(حث:ث نحححث:،يرح)حححخمثهينححح يبحححثس حححسا سيخحححثتترعفحححث:ع ريحححث:ا سيخح .ح28

ححيحثحلعيثينحححث:ي سعقحححيحث:ق هروحححيح1طكحححيحهولحححفاايحححس حححصلحححححتقمقكحححيحزهريحححس ححح وعح
 حح.حىح2006-حهح1427

ححيحث: ععيحححه شاحححث:،معححححتقمقكحححيحومس أملحححس ححححهعحححأ عتححح سوحححيحث:   سيحححيحث:ع ريحححث:ا سيخح .ح29
 .ح(حتح.حدح)حححيحث:يعرحححدثسحححيحسريعتحححيح(حطح.حدح)ح
ححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح(حطح.حدح)حححيحأويحححس ححح وعحححسعرححح سوحححيحث: غعثديحححثخلطمبحححيحسغعثدحححاتسيخح .ح30

 .ح(حتح.حدح)حححيحث:توهمينح
ححيحح، ححح ،رعيحححتمعححححتقمقكحححيحأ عتحححس ححح وعحححنتماححح سوحححيحثاص ك نحححيح ص ك  حححاتسيخح .ح31

 .حىح1990-حهح1410ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكح
ححأويحححث:ق تاححح سوحححيحأ،  رحححثس حححيحثام ثلحححم ححححوك حححم حححع،،همينحححف وك حححعذ رحححدمشقحححاتسيخح .ح32

ححدثسحححيحسريعتححح(حطح.حدح)حححيحث:تهريحححغرثمينحححس حححأهرحححتتمعححح يبححححتقمقكحححيحتحححه ينحححثس حححثحل، حححس ح
 .حىح1995ححيحث:يعرح

ححيحسريعتحححيح(حطح.حدح)حححيحأثه  حححس ححح وعحححس ححححهعحححأ عتححح سوحححيحث:ذهيبحححيحث:صا سينححح مس ءححح ريعح .ح33
 .حىح1985ححيحثتترفينحححدثسح
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ححوحم ءحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحأ عث:رو حححس حححيوتفحححيحثت يحححيحثاطرثفحححمبترفينحححثاشرثفححححتيينح .ح34
ح.حىح2001-حهوححح1422ححيحث:تريبحححث:رتثثح

حححققهحححيحث:ترثتيحححزسأينححح سوحححث:عي حححعيلحححيحث:ترثتيحححثس حححيحثترثتملحححسعثوحححذ رححح حححث:ااصملححححتيينح .ح35
ححأويحححعث:ع اوسحححيحو دححح، حححانفذحححعث:ع اوسححيحأ عثتطوبححفوزيححسفتتحححث:ع اوسحححأومهكححعأوقح

 .حىح2000حح-ح  ç  1420ححيحثخل جنيحححمعا ينحححيحث:ق هروحححيح1طكحححيحفريعحححأ عث:  تطح
ححيحث:تط سيحححتحححأ ي ححححتقمقكحححيحث:ق عيعححححهعحححس حححأ عث:عرميحححيحث:رثفتيحححيحت عي ححح خ  سححح حححث:اععي ح .ح36

 .حىح1984-حهح1404ححيحث:ت ي وحححثتط تينحححيحثهل عحححيح(حطح.حدح)ح
حححيىيحححس حححأ عث:رو ححححتقمقكحححيحث:ذهيبححححهعحححث:عي حححمشسحححأ عتححح سوحححيحث:ذهيبحححيحثحلي ظححح،ذ روح .ح37

 .ح(حتح.حدح)حححيح،مهمينحححثس حححمعا ينحححيحث:ق هروحححيح(حطح.حدح)حححيحثتتوهيح
ححيحأ عث:قويحححس حححأ عث:تظماححححهعححح سوحححيحثت ذسيحححيحث:شريفحححثحلعيلحححم حححعث:رتهمبحححث:رتغمبح .ح38

 . ç  1417ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحث:عي حححمشسحححوسرثهماححححتقمقكح
حححتقمقكححيحأ عتحححس حححأويحححثحل، ححح سوححيحثتعيعححثس حححيحث:تشروحح عبدححم ححأ هحححسعيححم ححح،،همينح .ح39

 .حىح1982-حهح1402ححيحث:قواحححدثسحححيحث:عويتحححيح1طكحححيحمج زححححهعحححأويح.حدح
ححتومه  ححث:و:معححح سوححيحث:  جيحححيحث:صاممحححثجل م ححح ححث:   سيححح:هححخرجحححت حححعث:اجريمححث:اتعيلح .ح40

 .حىح1986-حهوححح1406ححيحث:ووثءحححدثسحححيحث:رايضحححيح1طكحححيحح، ححح:  سينححح سوح.حدححححتقمقكحححيحخوفحححس ح
ححدثسحححيحتوسايحححيح1طكحححيحأوثمينححححهعححححتقمقكحححيحأويحححس ححح وعحححيححجرحححثس حححيحث:اكذيبححح،قريبح .ح41

ح.حىح1986-حهوححح1406ححيحث:رشمعح
ححيحث: غعثديحححأ عث:غعحححس ححححهعحححسعرححح سوحححيحنقطينحححثس حححيحعثت، نمعحححث:،  حححسعثوحححتترفينحححث:اقممعح .ح42

 . ç  1408ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحثحلوتحححيوتفححح ه لححححتقمقكح
ححأ عث:قموىح.حدححححتقمقكحححيحث: غعثديحححأ عث:غعحححس ححححهعحححسعرححح سوحححيحنقطينحححثس حححيحثإل ه لححح،عهوينح .ح43

 . ç  1410ححيحث:قرىححح ىحححج متينحححيحثتعرمينحححمعينحححيح1طكحححيحث: يبحححأ عسبح
ححث: اوثحححمعابححححتقمقكحححيحث: وعيحححشرفحححس حححث:عي ححححميحححيحث: وعيحححيحعث:وغ تحححثامس ءحححهتذيبح .ح44

 .حىح1996ححيحث:يعرحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحعث:عسثت تح
حح وعحححأ دلححححتقمقكححيحث:ت،قلنححأويححس ححح وعححث:ي لحح سوححيححجرحححثس ححيحث:اكذيبححهتذيبح .ح45

ححثإلتلممينححث:شلع حححعزثوححيحث:،توديينحححث:ترسمينححثتهوعينححيح1طكححيحمتوضحححهعحححعأويحححأ عثتوجودح
 .ح(حتح.حدح)حححيحعثإلسش دحححعث:عأووحححعثاعت فح
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

ححيحأ عث:رو حححس حححيوتفحححث:عي حححمج لحححثحلج جححح سوحححيحثت يحححيحث:رج لححح مس ءححح حححث:عه لحححهتذيبح .ح46
ح.حىح1980-حهوححح1400ححيحث:رت :ينحححملت،ينحححسريعتكحححيح1طكحححيحمترعفحححأوثدحححسش سح.حدححححتقمقكح

ححيح وعحححث:عي ححشرفححث:،معحححتقمقكححيحث: ،يتححح   حححس ححححهعححح متحح سوححيحح   ححثس ححيحث:ثق تح .ح47
 .حىح1975-حهوححح1395ححيحث:يعرحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكح

ححكححتقمقحححيح معوعيحححس حححخوملحححس حححتتمعححح سوحححيحث:تلئيحححيحثترثتملححح حع ىححح حححث:ااصملحححج م ح .ح48
 .حىح2005-حهوححح1426ححيحث:عابحححأ ملحححيحسريعتحححيح3طكحححيحث:،وييحححأ عثجملمعحححوعيح

حح(حطح.حدح)ححيحسعرححح يبححس ححث:عي حححجللححيحث:،موطيححيحث: ذيرحححث: شريححح ح ديلححح حححث:صغريحححثجل م ح .ح49
 .ح(حتح.حدح)حححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيح:    حححيحسريعتح

حححققهحححيحتوسوحححس حححأم،الحححس ححححهعحححأم،الححح سوحححيحث:رتمذيحححيح(حث:رتمذيحححت  ح)حححث:ع ريحححثجل م ح .ح50
ححث:رت :ينحححدثسحححيحسريعتحححيحدمشقحححيح1طكحححيحعآخرع حححثاسنلعطحححشتمبحححأومهكحححعأوقححح ح ديثهحححعخرجح
 .حىح2009-حهح1430ححيحث:ت تمينح

ححعحتقمقكحححدسثتينحححيحأهرحححس حححومس أملحححيح ثريحححثس حححيحت  حححاتوىحححثهل ديحححعث:،  حححثت، نمعحححج م ح .ح51
ححمعا ينحححيحثتعرمينحححعمعينحححيحخ رحححدثسحححيح:    حححيحسريعتحححيح2طكحححيحدهمشحححس حححأ عتحححس حححأ عثتوكح.حدح

 .حىح1998-حهح1419ححيحثحلعيثينحححث: ك ينح
ححيحث: وثبحححح، حححأويحححث:ع اوسححححتقمقكحححيحأويحححس حححأ عث:رو حححيحثجلوزيحححثس حححيحثت، نمعحححج م ح .ح52

 .حىح2005-حهح1426ححيحث:رشعحححمعا ينحححيحث:رايضحححيح1طكح
ححيحسريعتححيح1طكححيحث:رثزيحححح متححح يبحححس حححأ عث:رو ححححهعحح سوحححيحح متححح يبحححثس ححيحعث:اتعيلحححثجلرحح .ح53

 .حىح1952-حهوححح1371ححيحث:تريبحححث:رتثثحححوحم ءحححدثسح
ححدثسحححمصركحححيح(حطح.حدح)حححيحث:عي حححجللحححيحث:،موطيحححيحث:ع ريحححابجل م حححثتترعفحححثجلوثم حححمج ح .ح54

 .حىح2005-حهح1426ححيحث:،ت دوح
حححهعحححأ عث:،لىحححع،تومقكححححتقمقحححيح وعحححس حححأويححححهعححح سوحححيحح ىحححثس حححيحث:تربححح ن، بحححمجكروح .ح55

 .ح(حتح.حدح)حححيحثتت سفحححدثسحححيحث:ق هروحححيح5طكحححيحه سع ح
ححيحسريعتحححيح4طكحححيحأ عتحححس ححح وعحححنتماححح سوحححيحثاصيك نحححيحثاصيم ءحححعط ق تحححثاع:م ءححححومينح .ح56

 .حهح1405ححيحث:تريبحححث:عا بحححدثسح
ححتومه  حححس حححأ عث:ت ي ح.حدححححتقمقكحححيحغ عث حححس حححف ملحححس ححححهعحححأ عث:رو ححح سوحححيحث: يبحححيحث:عأ ءح .ح57

 .حىح1999-حهح1419ححيحث:رشعحححمعا ينحححيحث:رايضحححيح1طكحححيحث: تمهيح
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 " ƒ  جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود
 ¬"   من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين

 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

ححتتمعححححهعحححث:ع اوسحححعحتقمقكحححدسثتينحححيح وعحححس حححتومه  حححث:ق تاححح سوحححيحث:طربثنحححيحث:عأ ءح .ح58
 .حىح2008-حهح1429ححيحث:رشعحححمعا ينحححيحث:رايضحححيح1طكحححيحث:   سيح

ححيح(حطح.حدح)حححيحث: عسحححأ عتحححسعسححححتقمقكحححيحثحل، حححس ححح وعحححسعرححح سوحححيحث: مكقيحححيحث:ع ريحححث:عأوثتح .ح59
 .حىح1993-حهوححح1414ححيحعث:واثئقحححعث:رتثثحححثحمليوظ تحححمر  حححم شوسثتحححث:عويت/ح

حح وعحححيحث:علابذيحححيحعث:،عثدحححث:ثقينححح هلحححمترفينححح حححعثإلسش دحححثهلعثيينح)حححث:   سيحححصاممحححسج لح .ح60
 . ç  1407ححيحثتترفينحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحث:ومثيحححأ عتححححتقمقكحححيححهعحححس ح
ححأ عتححححتقمقكحححيحم جويهحححس حححأويحححس ححح وعحححسعرححح سوحححيحثاص ك نحححيحم،واحححصاممحححسج لح .ح61

 . ç  1407ححيحثتترفينحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحث:ومثيح
حححتقمقكحححيحومس أملحححس حححأ عث:رو حححيحش مينححح سوحححيحعث:صلحمينحححث: وسيينحححث:عع:ا ححح خ  سححح حححث:رعضا ح .ح62

 .حىح1997-حهح1418ححيحث:رت :ينحححملت،ينحححيحسريعتحححيح1طكحححيحث: ي قحححوسرثهماح
ححانصرححححهعحححيحثا:  نحححيحثامينحححأوالحححث:،يءحححع ثره حححعثتوضوأينحححث: تميينحححثاح ديلحححتو،ينح .ح63

 .حىح2000-حهوححح1420ححيحثتت سفحححمعا ينحححيحث:رايضحححيح2طكحححيحث:عي ح
ححيح(حطح.حدح)حححيحأ عث:  تيحححفلثدححححهعححححتقمقكحححيحي يعحححس ححححهعحححأ عتححح سوحححيحث:ق عيعحححيحم جهحححثس حححت  ح .ح64

ح.ح(حتح.حدح)حححيحث:يعرحححدثسحححيحسريعتح
ححيحسريعتحححيح2طكحححيحأوثمينححححهعححححتقمقكحححيحثاشتلحححس حححتومه  حححيحث:،ج،ا نحححيحدثعدححح يبحححت  ح .ح65

 .حىح2204-حهح1425ححيحث:ق وينحححدثسحححيحعجعوحححيحث:راي حححموت،ينحححيح:    ح
ححأ عث:غي سحححث:ع اوسححححتقمقكحححيحشتمبحححس ححح وعحححأ عث:رو ححح سوحححيحث: ، ئيحححيحث:عربىحححث:،  ح .ح66

 .حىح1991-حهوححح1411ثحححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيح ،رعيحححعتمعحححث:  عثسيح
ححث:عي حححجللحححثحل فظحححسشرححححيحشتمبحححس ححح وعحححأ عث:رو ححح سوحححيحث: ، ئيحححيحث: ، ئيحححت  ح .ح67

ححمعا ينحححيحسريعتحححيح3طكحححيحغعوححح سوحححأ عث:يا ححححسهكحححثأاىنحححيحث:، عيحححثإلم ىحححعح شمينحححث:،موطيح
 .حىح1994-حهوححح1414ححيحثإلتلممينحححثتط وأ تح

حححهعححححتقمقكحححيحثاشتلحححس حححتومه  حححيحث:،ج،ا نحححيحدثعدححح ابحححثآلجريحححأ معححح يبحححتلثبتح .ح68
 .حىح1979-حهح1399ححيحثإلتلممينحححثجل متينحححيحثت وسوحححثتعي ينحححيح1طكحححيحث:تهريحححت تاحححأويح

ححكحهح ح ديثحححعخرجحححث:عا بححححتقمقحححأوالححح شرفحححيحس ححح وعحححس ححححهعحححيحث:ذهيبحححيحث:  لءححح ألىحححتريح .ح69
ح.حىح1990-حهوححح1410ححيحث:رت :ينحححملت،ينحححيحسريعتحححيح7طكحححيحثاسنوعطحححشتمبح
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

حححتقمقكحححيحثحل  ويححح وعحححس حححأ عثحليحححيحث:ته دحححثس حححيحذهبحححم ححح خ  سححح حححث:ذهبحححشذسثتح .ح70
 . ç  1406ححيح ثريحححثس حححدثسحححيحدمشقحححيح1طكحححيحثاسنلعطحححعحهودحححثاسنلعطحححأ عث:ق دسح

ححث:ع عيحح وعحححس حححأويححححتقمقكحححيحأ عث:رو ححس حححهعحححيحث:،  عيححيحعث:ام،ريحححث:اقريبحححشرحح .ح71
 .حىح2007-حهح1428ححيحسم ونينحححملت،ينحححيحثتااعوحححث:ترسمينحححثإلم سثتحححيح1طكحححيحثترسح

ححيحزغوولحححس،مونحححث:،تمعححححهعححححتقمقكحححيحثحل، حححس ححح وعحححسعرححح سوحححيحث: مكقيحححيحثإلن  حححشتبح .ح72
 .حهح1410ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكح

ححث:ترسمينحححثتهوعينحححيح2طكحححيحث:عي حححانصرححححهعحححيحثا:  نحححيحعضتميهحححثتيردحححثادبحححصاممح .ح73
 .حىح2004-حهوححح1425ححيحث:راي حححملت،ينحححيحعسريعتحححيحث:صعيقحححدثسحححيحث:،توديينح

 .ح(حتح.حدح)حححيحثإلتلممينحححثتعا ينحححيح،ر م ححح(حطح.حدح)حححيحومس أملحححس ححححهعحححيحث:   سيحححيحث:   سيحححصاممح .ح74
ححيحسريعتحححيح2طكححيحمريحححس حححشرفحححس ححححيىيحححز رايححح سوحححيحث: وعيححيحث: وعيححسشرححححم،واحححصاممح .ح75

ح.حهح1392ححيحث:تريبحححث:رتثثحححوحم ءحححدثسح
ححيح1طكحححيحأ عث:  تيحححفلثدححححهعححححتقمقكحححيحثحلج جحححس حححم،واحححيحث: م، سوسيحححيحم،واحححصاممح .ح76

 .حىح1955-حهح1374ححيحثإلتلممينحححثتعا ينحححيح،ر م ح
ححأ عثجملمعحححس حححوعيححححتقمقكحححيحموتالحححس حححأهرحححس ححححهعحححجتيرححح سوحححيحث:تقمويحححيحث: تي ءح .ح77

 .حىح2000-حهوححح1420ححيحث:صهمتيحححدثسحححيحث:رايضحححيح1طكحححيحث:،وييح
ححفكحثحشرحنحححيحث:عي حححانصرححححهعحححيحثا:  نحححيح(حث:ع ريحححث:يامح)حححعزايد،هحححث:صغريحححثجل م حححضتمفح .ح78

 .حىح1998-حهوححح1408ححيحثإلتلميحححثتعابحححدمشقكحححيحسريعتحححيح3طكحححيحث:ش عيشحححزهريح
ححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحسعرححح يبحححس حححأ عث:رو حححث:ي لححح سوحححيحث:،موطيحححيحثحلي ظحححط ق تح .ح79

 . ç  1403ححيحث:توهمينحححث:عابح
ححس حححأ عث:رو حححث:ع اوسحححكححتقمقحححيحث: غعثديحححيتوالححح يبحححس ححححهعحححيحث:يرثءحححيحثحل  سوينحححط ق تح .ح80

 .حىح2010-حهح1431ححيحث:قرىححح ىحححج متينحححيحثتعرمينحححمعينحححيح3طكحححيحث:تثمه حححتومه  ح
حححهودححححتقمقكحححيحأ عث:ع  حححس حححأويحححس حححث:عي حححاتجحححيحث:، عيحححيحث:عربىحححث:ش فتمينحححط ق تح .ح81

 . ç  1413ححيحهجرحححدثسحححيحمصرحححيح2طكحححيحثحلووحححأ عث:يا حح.حعدحححث:ط  حيح
ححثحل فظح.حدححححتقمقكحححيححهعحححس ححح وعحححس حححسعرححح سوحححيحشك ينحححت ضيحححثس حححيحث:ش فتمينحححط ق تح .ح82

 . ç  1407ححيحث:عابحححأ ملحححيحسريعتحححيح1طكحححيحخ  حححأ عث:توماح
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 " ƒ  جزء فيه "الكالم على أوالد عبدهللا بن مسعود وأوالد أخيه عتبة بن مسعود
 ¬"   من كالم "احلافظ أيب موسى حممد بن أيب بكر عمر بن أيب عيسى املديين األصبهاين

 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

ححيحم صوسحححأ عثحليمظححححتقمقكحححيحأهرححس ححومس أملحححث:عي حححأه دحححيح ثريحححثس حححيحث:ش فتمينحححط ق تح .ح83
 حح.ح(حتح.حدح)حححيحثإلتلميحححثتعثسحححدثسحححيح:    حححيحسريعتحححيح1طكح

ححيح(حطح.حدح)حححيحثجل وسيحححأ عتححححتقمقكحححيحأ عث:رحماحححث:عي حححمج لحححيحثإلت ويحححيحث:ش فتمينحححط ق تح .ح84
 .حىح1981-حهح1401ححيحث:تووىحححدثسحححيحث:رايضح

ححيحسريعتحححيح(حطح.حدح)حححيحث: صريحححم م حححس حححتتعحححس ححححهعحححأ عتححح سوحححيحتتعحححثس حححيحث:عربىحححث:ط ق تح .ح85
 .ح(حتح.حدح)حححيحص دسحححدثسح

ححث: وشيححح  رىححححتقمقكحححيحأ عثهل ديحححس ححح وعحححس ححححهعححح سوأ عتحححيحثحلعيلحححأوه ءحححط ق تح .ح86
 .حىح1996-حهوححح1417ححيحث:رت :ينحححملت،ينحححيحسريعتحححيح2طكحححيحث: ي قحححعوسرثهماح

ححيح2طكحححيحث:تهريحححضم ءححح  رىح.حدححححتقمقكحححيحخم طحححس حححخوميينحححأهرححح سوحححيحث:ومثيحححيحث:ط ق تح .ح87
 .حىح1982-حهح1402ححيحطم ينحححدثسحححيحث:رايضح

ححيحثت جعحححث:عي حححصلحح.حدححححتقمقكحححيحأثه  حححس ححح وعحححس ححححهعحححيحث:ذهيبحححيحغربحححم حححخربححح حححث:تربح .ح88
 .حىح1984ححيحث:عويتححححعومينحححمط تينحححيحث:عويتحححيح2طكح

ححث:شمخحححكحسهحححثأاىنحححيحأويحححس حححأ عث:رو حححيحثجلوزيحححثس حححيحث:وثهمينحححثاح ديلححح حححثتا  همينحححث:تولح .ح89
 .حىح2003-حهح1424ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح2طكحححيحثتمسحححخوملح

ححس حححث:رو ححححيوظححححتقمقكحححيحأهرحححس حححأويحححيحث:عثستطعحححيحث:  ووحححثاح ديلححح حححث:وثسدوحححث:تولح .ح90
 .حىح2003-حهوححح1424ححيحطم ينحححدثسحححيحث:رايضحححيح3طكحححيحث:،وييحححتحححزي ح

حححهعحححس حححتحححعصيححححتقمقكحححيحح  لحححس ححح وعحححأ عتححح سوحححيحث:شم  نحححيحث:رج لحححعمترفينحححث:تولح .ح91
 .حىح2006-حهوححح1427ححيحث:ق سحححدثسحححييحث:رايضحححيحسريعتحححيح1طكحححيحأ  سح

ححعشرحكححححتقمقحححيحث:صلححححثس حححأ عث:رو حححس حححأثه  حححأهرعححح سوحححيحث:شكرزعسيحححيحثحلعيلحححأووىح .ح92
ح.حىح2004-حهوححح1425ححيحث:يعرحححدثسحححيحدمشقحححيح3طكحححيحأرتحححث:عي حححنوسح

ححيحث:ربنححح وثرححححتقمقكحححيحث:عي وسيحححوتا قحححس ححححهعحححس ححح وعحححيحث:،عحححثس حححيحعث:وموينحححث:موىحححأهلح .ح93
 .ح(حتح.حدح)حححيحث:ثق فينحححث:ق وينحححدثسحححيحجعوحححيحث:قرآ حححأووىحححملت،ينحححيحسريعتحححيح(حطح.حدح)ح
ححأ عث:عرميح.حدححححتقمقكحححيحأ عث:رو حححس ححححهعحححيحث:،  عيحححيحثحلعيلححح :يمينحححسشرححححثتغملحححفامح .ح94

ح. ç  1426ححيحثت ك جحححدثسحححيحث:رايضحححيح1طكحححيحفكمعحححآلححححهعح.حعدحححثخل ريح
ححس حححح، حححس حححمشكوسححححتقمقكحححيحث: سأيحححسعرححح يبحححس ححححهعحححأ عتححح سوحححيحث:قماحححثس حححيحث:يرعتمينح .ح95

 .حىح1993-حهح1414ححيحثانع:سحححدثسحححيحح ئلحححيحث:،توديينحححيح1طكحححيحتوه  ح
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ححيح1طكحححيحث:قم،يحححأ عث:رو حححأعان ححححتقمقكحححيحثحل، حححس ححح وعحححيحث: مكقيحححيحثاعت تحححف  ئلح .ح96
 .حهح1410ححيحثت  سوحححمعا ينحححيحثتعرمينحححمعينح

ححيحسعيرحححأرعوححححتقمقكحححيحث: جويححح يوبحححس ححححهعحححأ عتححح سوحححيحث: ريسحححثس حححيحث:قرآ حححف  ئلح .ح97
 .حىح1978-حهح1408ححيحث:يعرحححدثسحححيحدمشقحححيح1طكح

ححس ححح وعحححث:ع اوسحححعختريجكححححتقمقحححيححهعحححس حححجتيرحححث:ت  سححح سوحححيحثت،اغيريحححيحث:قرآ حححف  ئلح .ح98
 .حىح2006-حهح1427ححيحح ىحححثس حححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحث:،ووىحححف سسح

ححخرثسينحححعح، حححث:تطمينحححمرعث حححقكحمحقححتحححيحتلىحححس حححث:ق تاحححأ معححح سوحححيحثهلرعيحححيحث:قرآ حححف  ئلح .ح99
 .حىح1999-حهح1420ححيح ثريحححثس حححدثسحححيحسريعتحححيحدمشقحححيح2طكحححيحث:عي ححح،قيحححععف ءح

ححيحثزيحت حث:حححيوتفحححس حححأ دلححححتقمقكحححيحأويحححس ححح وعحححسعرححح سوحححيحثخلطمبحححيحعثتايقهحححث:يقمهح .ح100
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ححيحث:، مرثئيحححت تاحححث:ع اوسحححوأعثدكحححيحعماتوق هت حححث:  ويينحححث:،ريوحححت طوط تحححث:وصييحححث:يكرسح .ح103
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 .حىح1992-حهوححح1413ححيحث:ق وينحححدثسحححيحجعوحححيح1طكحححيحأوثمينححححهعححححتقمقكح
حح نسححححهعححححتقمقكحححيحأعيحححس حححأ عتححح وعححح سوحححيحثجلرج نحححيحث:رج لحححضتي ءححح حححث:ع ملح .ح105

 .حىح2012-حهوححح1433ححيحث:ت تمينحححث:رت :ينحححدثسحححيحسريعتحححيحدمشقحححيح1طكحححيحثخل حححمصطيالح
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-ح1408ححيحث:رت :ينحححملت،ينحححيحسريعتحححيح5طكحححيحث:قلشححح وعححححتقمقكحححيححهعحححس حححومس أملح
1988  ç . 

ححأ عتحححس حححمصطيالحححيحخوميينحححح جيحححيحعث:ي و حححث:عابححح ت ميحححأ حححث:ظ و ححح شفح .ح107
 .حىح1992-حهوححح1413ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح(حطح.حدح)حححيحث:ق،ط طمعح



 

 

 

162 

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

 د. حممد بن عبدهللا العمَّار 
 

حححتقمقكحححيحث:عي حححح، ىحححس حححأويحححيحثهل عيحححثتاقيحححيحعثافت لحححثاتوثلحححت  ححح حححث:ته لححح   ح .ح108
 .حىح1998-حهوححح1419ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحث:عمم طيححححهودح

حححهعحححس حححنظرحححتام ينححح سوححححتقمقكحححيح وعحححس ححححهعحححسشرححح سوحححيحث:ععبيبحححيحعثامس ءحححث:عىنح .ح109
 .حىح2000-حهوححح1421ححيحح ىحححثس حححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحث:ي ساييبح

حح وعححححهعحححأ عث:رو ححححتقمقكحححيحثحلج جحححس حححم،واحححثحل، ححح سوحححيحث:قشرييحححيحعثامس ءحححث:عىنح .ح110
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ححيح(حطح.حدح)حححيحث:عرىححح يبحححس حححأويحححثحل، ححح سوحححيحثجل سيحححث:شم  نحححيحثان، بحححهتذيبححح حححث:و  بح .ح111
 .حىح1981-حهوححح1400ححيحص دسحححدثسحححيحسريعتح

ححيح1طكحححيحغعوححح سوحححأ عث:يا ححححسهكحححثأاىنحححيححجرحححس حححأويحححس ححح وعحححيحث:ت،قلنحححيحثتم ث ححح:،  ح .ح112
 .حىح2002-حهح1423ححيحثإلتلممينحححث: ش ئرحححدثسحححيح:    حححيحسريعتح

حح يبحححس ححححهعحححموتالححح سوحححيحثتعيعحححيحثاأ سفحححثحلي ظحححأووىححح حححثتت سفحححدت ئقحححم حححث:وط ئفح .ح113
ححيح:    حححيحسريعتحححيح1طكحححيحمسكحححأويححححهعحححأ عتححح سوححح ح ديثهكحححعخرجحححأومهحححعأوقححححققهحححيحسعرح
 .حىح1999-حهح1420ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسح
ححث:،تمعححححهعححححتقمقكحححيحأ عث:رو حححث:عي حححجللحححيحث:،موطيحححيحثجلهتينحححخص ئصححح حححث:وهتينح .ح114

 .حىح1985-حهح1405ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحزغوولحححس،مونح
ححأ عثجملمعححس حححوعيحححتقمقكحححيحح   ححس حححهعحححح متححح سوححيحث: ،يتححيحثحملعث ححم حححثجملرعح ح .ح115

 .حموح2007-حهح1428ححيحث:صهمتيحححدثسحححيحث:رايضحححيح2طكحححيحث:،وييح
ححدثسحححيحسريعتحححيحث:ق هروحححيح(حطح.حدح)حححيحسعرححح يبحححس حححأويحححيحثهلمثهيحححيحث:يوثئعحححعم   حححث: عثئعحححجمه ح .ح116

 . ç  1407ححيحث:تريبحححث:عا بحححدثسحححيح:ورتثثحححث:راي ح
ححيح(حطح.حدح)حححيحث:رتثثحححوحم ءحححجل ينححححتقمقكحححيح وعحححس حححأويححححهعححح سوحححيحث:ظ هريحححح ىحححثس حححيحثحملوالح .ح117

 .ح(حتح.حدح)حححيحثجلعيعوحححثآلف قحححدثسحححيحسريعتح
ححس ححح وعحححس ححححهعحححث:عي حححمشسحححيحث:ذهيبحححيحث:عسمثيحححثحل فظحححاتسيخحححم حححو:مهحححثحملا جحححثت اصرح .ح118

 .حىح1985-حهح1405ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح:    حححيح1طكحححيحأثه  ح
ححعأويحححفوزيحححسفتتح.حدححححتقمقكحححيح معوعيحححس حححخوملحححتتمعححح سوحححيحث:تلئيحححيحثت اوط ح .ح119

 حح.حىح1996-حهح1417ححيحثخل جنيحححمعا ينحححيحث:ق هروحححيح1طكحححيحم يعحححأ عث:  تطح
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ححث:رو حححضم ءححححهعح.حدححححتقمقكحححيحثحل، حححس ححح وعحححيحث: مكقيحححيحث:عربىحححث:،  حححوىلحححثتعخلح .ح120
 . ç  1404ححيحثإلتلميححح:وعا بحححثخلوي ءحححدثسحححيحث:عويتحححيح(حطح.حدح)حححيحثاأظهيح

ححدثسححيحث:ق هروححيح(حطح.حدح)حححيح تتعححس حححأ عتحححهعححح سوحححيحث:م فتيححيحث:مقظ  حححعأربوححثجل   ححمرآوح .ح121
 .حىح1993-حهوححح1413ححيحثإلتلميحححث:عا بح

ححجمهوأينححححتقمقكحححيحت  عغويحححس حححيوتفحححيحثجلوزيحححثس حححت طحححيحثاأم  ححح،وثسيخححح حححث: م  حححمرآوح .ح122
 .حىح2013-حهح1434ححيحث:ت تمينحححث:رت :ينحححيحسريعتحححيحدمشقحححيح1طكحححيحثحملقق حححم ح
ححدي حححث:رو حححف لح.حدححححتقمقكحححيحص حلحححث:ي لححح يبحححثس هحححسعثيينحححيحح  لحححس ححح وعحححثإلم ىحححم، ئلح .ح123

 .حىح1988-حهوححح1408ححيحث:توهمينحححث:عثسحححيحثهل عحححيححهعح
ححأ عث:ق دسحححمصطيالححححتقمقكحححيحأ عتحححس ححححهعحححيحثحل  احححيحث:صاما حححأوالحححثت،اعسكح .ح124

ح.حىح1990-حهوححح1411ححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتحححيح1طكحححيحأط ح
ححيح:    حححيح(حطح.حدح)حححيحثحل،معحححسمكحححس ححح وعحححيحث:عمم طيحححيحسغعثدحححخحيحاتسحححذيلحححم حححثت،اي دح .ح125

 .ح(حتح.حدح)حححيحث:توهمينحححث:عابحححدثسحححيحسريعتح
ححيحسريعتحححيح(حطح.حدح)حححيحثجل سعدحححس حححدثعدحححس حححتومه  حححيحث:طم :،يحححيحث:طم :،يحححدثعدححح يبحححم، عح .ح126

 .ح(حطح.حدح)حححثتترفينحححدثسح
ححثافع سحححسمتحححيحث:رايضحححيح(حطح.حدح)حححيحح  لحححس ححححهعحححس ححح وعحححيحث:شم  نحححيح وعحححثإلم ىحححم، عح .ح127

 .حىح1998-حهوححح1419ححيحث:عع:مينح
ححيحتححزي ححث:رو حححيوظح.حدححححتقمقكححيحأهرعحححس حح وعححيحث:  ثسحححيح(حث: خ سححث: ارح)ححث:  ثسحححم، عح .ح128

 . ç  1409ححيحعثحلعاحححث:تووىحححمعا ينحححيحث:قرآ حححأووىحححملت،ينحححيحثتعي ينحححيحسريعتحححيح1طكح
حح ه لححححتقمقكحححيححهعحححس حححأ عتحححسعرححح سوحححيحشم ينححح يبحححثس حححيحعثآلاثسحححثاح ديلححح حححثتص فح .ح129
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 مشروعية جمع الحاج بين الهدي واألضحية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف   د. فاتن بنت محمد بن عبد هللا المشرَّ
 الشريعة كلية  –الفقهقسم 

   اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   مشروعية جمع الحاج بين الهدي واألضحية

 
   فد. فاتن بنت محمد بن عبد هللا المشرَّ 

 الشريعةكلية  –الفقه قسم 
  بن سعود اإلسالمية اإلمام محمدجامعة 

 
   هـ  1442 / 5 / 12: تاريخ قبول البحث هـ   1442 / 4 /2: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

اهلدي من شعائر اإلسالم الظاهرة، وهو )ما يهدى إىل احلرم من هبيمة األنعام تقرابً إىل  
 وجه خمصوص(. وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع على مشروعيته.  هللا يف وقت خمصوص على 

على  املتمتع والقارن بشرط  وأنساك احلج ثالثة: )التمتع، والِقران، واإلفراد(، جيب اهلدي 
 أال يكوان من حاضري املسجد احلرام، ويشرتط للهدي: 

نم، أو جذعاً من  غلأن يكون من هبيمة األنعام، وأن يكون ثنياً من اإلبل أو البقر، أو ا  -
عيوب اليت تنقص اللحم، وأن يذبح يف  الضأن وال جيزئ أقل من ذلك، وأن يكون سليماً من ال

 حر. وقته يف أايم الن 
ويفرتق اهلدي عن األضحية يف احلكم ,ومكان الذبح، واإلشعار والتقليد، واإلطعام،  

 وفيما جيتنبه املضحي يف العشر إذا أراد األضحية. 
ية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية على قولني: القول  اء يف مشروع هقوقد اختلف الف 

لسببني: لكونه حاجاً، فاحلاج مبىن    مبشروعية اجلمع بينهما، القول بعدم مشروعية اجلمع بينهما
ال جيمع بينهما، ولكونه مسافراً، فاملسافر ال يضحي. والراجح القول ابملشروعية مع بيان أن  

حية احلاج يف بلده ابلتوكيل، حىت ال تتكدس اللحوم يف مكة أو ال  ض تاألوىل يف هذا العصر  
عامل اإلسالمي، فإذا كانت يف بلده  تصل إىل مستحقيها، أو تنقل كما ينقل اهلدي إىل بلدان ال

 استفاد منها أهل بيته ووصلت إىل من يستحقها من الفقراء واحملتاجني. 
 حبه أمجعني. صو وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد وآله 

   
   اهلدي، األضحية، احلاج. : الكلمات املفتاحية 
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Abstract : 

Alhadi is one of the apparent rituals of Islam, and it is (what is given to the 

Haram by cattle beasts as an approach to God at a specific time in a specific 

way). The book, the Sunnah and consensus indicate its legitimacy. 
The types of Hajj are three: (Tamattu ', Qiran, and Efrad). The Hadi is 

obligatory for the Tamattu' and the Qiraan, under the condition of not being 

living in Makkah, the Hadi required : 
- That it be from a cattle beast. It is at least five year old of camels, two year 

old of cows, or a one year old of sheep, or a more than six months of age for 

lamb and not less than that, and that it is free of defects that might decrease the 

meat, and that it is slaughtered on time during the days of slaughter . 
The sacrifice is different from the Hadi in the ruling, the place of slaughter, 

staping the hadi in the hump and attaching a sign on the Hadi. The feeding, and 

what the sacrificer avoids in the first 10 days of Tu alhjah month if he wants to 

sacrifice 

The jurists differed regarding the legitimacy of the pilgrim’s combination of 

the Hadi and the sacrifice on three sayings: to say that it is lawful to combine 

them, to say that the pilgrim in Mina does not combine them, to say that the 

traveler does not sacrifice. It is more correct to say legitimacy with a statement 

that it is preferable in this time to sacrifice in the pilgrim country by proxy. So 

that, the meat does not stack in Makkah or not reach those who deserve it, or it is 

transported as the sacrifice is transferred to the countries of the Islamic world. 

From the poor and the needy. 
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 املقدمة:
العاملني  واملرسلني   ،احلمد هلل رب  األنبياء  أفضل  والسالم على    ، والصالة 

 أما بعد: ،سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
بقر  اإلبل أو ال  نإهداء اهلدي م فإن من شعائر اإلسالم العظيمة الظاهرة  

احلرام للبيت  الغنم  املساكني   ،أو  من  وزائريه  جماورية  على  وإحساانً    توسعة 
 .والفقراء واحملتاجني 

ألن الصدقة واإلنفاق يف البيت احلرام من أفضل    ؛وهو من أفضل القرب
 . تعظيماً له ،العبادات

ژ  ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹژ قال تعاىل:  
 ۆئ ۆئژوقال:    .(1)

ژۈئ 
(2). 
وإذا مل يصل إليه بنفسه بعث   ،يعظم البيت ويقدسه  ‘   النيبن  اكوقد  

 .على جماوريه إليه اهلدي تعظيماً له وتوسعة 
ومن أفضل أنواع العبادات يوم النحر التقرب إىل هللا إبراقة دم األضحية  

أو    ؟ فهل ميكن ملن حج أن جيمع بني القربتني بذبح هدي وأضحية  ،واهلدي
بينهما اجلمع  يشرع  بـ    اذه   ؟ال  املوسوم  البحث  هذا  يف  له  سأتعرض  ما 

 .بني اهلدي واألضحية( مشروعية مجع احلاج)
 .والتوفيق لعونهللا ا وأسأل 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . (32)سورة احلج  (1)
 . (95)سورة املائدة  (2)
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 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

 أمهية املوضوع:
الظاهرة  -  1 اإلسالم  شعائر  من  واألضحية  الفاضلة    ،اهلدي  القرب  ومن 

فيحسن للمسلم أن يعرف    ،العظيمة اليت يتقرب هبا املسلم يف أايم النحر
 . ة مجع احلاج بني القربتني ينإمكا

عن مشروعية مجع احلاج    -لمي  حسب ع  -عدم وجود حبث مستقل    -  2
 . ني اهلدي واألضحيةب

 أسباب اختيار املوضوع:
 .ج يف إمكانية اجلمع بني اهلدي واألضحيةورود أسئلة من بعض احلجا  -  1
اد  ر فوتبصري أ   ،الرغبة يف بيان حكم اجلمع بني اهلدي واألضحية للحاج  -  2

 .تمع بذلكاجمل
 أهداف املوضوع:

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

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

الدريويش   يوسف  بن  اإلسالمي  -ألمحد  البحوث    ، ç  1413  ةجممع 
لألضحية الباحث  مشروعيتها  ، تعرض  يف  من  واحلكم  ،واألصل  ة 

واالشرتاك يف    ،وشروط األضحية  ،األضحية  اء ر االستدانة لش  ،مشروعيتها
  ، وآداب األضحية  ،وما جيتنبه املضحي يف العشر  ،وقت الذبح  ،األضحية

كيفية اجلمع بني  ) تكلم عن مسألة  و   ،وكل هذه املسائل مل ترد يف البحث
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

واحدة ابختصار  دي واألضحية( يف هلا   ، وبدون عرض اخلالف   ،صفحة 
عثيمني   نقلا  إمن ابن  الشيخ  املسألة  فتوى  هذه  تبني    ،فقط  حول  وهبذا 

الفرق بني هذا البحث وما تعرضت له من الكالم ابلتفصيل حول هذه  
 . املسألة

التوعية اإلسالمية  )حبث    -  2 التمتع( منشور يف جملة  وزارة  -أحكام هدي 
  ؟ مىت جيب   :يف البحث  الباحث  عرض   ،ç  1401  -سالمية قاف االو األ
الذي يصلح هدايً    ؟ ىت يذبحوم وماذا جيب على    ؟من هبيمة األنعاموما 

جيده مل  احلرام  ؟ َمْن  املسجد  حاضري  من  يعترب  الذي  حكم    ؟ وَمن  وما 
 ؟ األكل منه

ومل يتعرض البحث للمسألة   ،وقد تعرضت يف حبثي هلذه املسائل ابختصار
 .مجع احلاج بني اهلدي واألضحية()ساس ألا

  -محود املطريف  هدي التمتع( لغازي بن سعيد بن  شروط وجوب  )حبث    -  3
 .م2016 -جامعة األزهر  ،يعة والقانون بطنطاجملة كلية الشر 

ابلتفصيل  التمتع  هدي  وجوب  لشروط  الباحث  يف    ،تعرض  أذكرها  ومل 
 .ع احلاج بني اهلدي واألضحية(مج)ومل يتطرق ملسألة:  ،البحث ومل أتعرض هلا

لصا)حبث    -  4 ومنافعه(  فوزان  اهلدي  بن  الت  -الفوزانحل  وعية  جملة 
 .م1981  ،ميةاإلسال 
مشروعيتهالباحث    تعرض وحكم  اهلدي  اهلدي  ،لتعريف  ممن    ،أقسام 

ما    ،وقت ومكان ذبح اهلدي  ،دارهقوصفته اجملزئة واملستحبة وم  ،يكون اهلدي
 ؟ بلحمهيصنع 
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تعرضت  ملسألة    ،املسائل ابختصار  لبعض هذه  وقد  الباحث  يتعرض  ومل 
 .ة(ياحلاج بني اهلدي واألضحمجع )

أجد  ذا  وهب مل  أين  فيه    -يتبني  حبثت  هذه    -فيما  لدراسة  تعرض  َمْن 
 .إال بعض الفتاوى املختصرة يف ذلك  ،املسألة دراسة فقهية وافية

 منهج البحث:
 هية وهو ما أييت: قفاتبعت املنهج العلمي يف دراسة املسائل ال 

يق  أذكر حكمها بدليلها مع توث  ،فاقأواًل: إذا كانت املسألة من مواضع االت
 . ةاالتفاق من مظانه املعترب 

 فأتبع ما أييت:  ،اثنياً: إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف
خالف   .1 حمل  املسألة  صور  بعض  إذا كانت  اخلالف  حمل  حترير 

 . وبعضها حمل اتفاق
األقوال يف .2 العلم  ،املسألة  ذكر  أهل  من  هبا  قال  َمن  ويكون    ،وبيان 

 .عرض اخلالف حسب االجتاهات الفقهية
 .قوال من كتب أهل املذهب نفسهق األ توثي .3
األقوال  ذكر  .4 الداللة  ،أدلة  وجه  بيان  من    ،مع  عليها  يرد  ما  وذكر 

 . وما جياب به عنها ما أمكن ،مناقشات
 . الرتجيح مع بيان سببه .5
اأ  ى عل  االعتماد اثلثاً:   يف  األصيلة  واملراجع  املصادر  والتوثيق  مهات  لتخريج 

 .واجلمع
 . نب االستطرادالبحث وجت  على موضوع الرتكيز رابعاً: 
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 . خامساً: ترقيم اآلايت وبيان سورها
األحاديث ختريج  يف    ، سادساً:  تكن  مل  إن  الشأن  أهل  ذكره  ما  وبيان 

 . رجيهاختفإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ ب  ،الصحيحني أو يف أحدمها
 .م عليها كواحل ،رها األصيلةسابعاً: ختريج اآلاثر من مصاد

 .وشرح الغريب ،لحات اثمناً: التعريف ابملصط
 .اتسعاً: العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم

عاشراً: تذييل البحث خبامتة عبارة عن ذكر أهم النتائج اليت توصلت إليها من  
 . خالل هذا البحث

 . وفهرس املوضوعات  ،ملراجعبفهرس املصادر وا دي عشر: أتبع البحثاح
 

*** 
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 خطة البحث: 
 .وخامتة ومبحثني  ،على مقدمة ا البحثيشمل هذ

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

 .وفيه أربعة مطالب ،: حقيقة اهلدياملبحث األول
 .ألول: تعريف اهلدي لغة واصطالحاً ا  بل املط

 . املطلب الثاين: أدلة مشروعية اهلدي
 .ب عليه اهلدياحلاج الذي جي املطلب الثالث:

 .املطلب الرابع: شروط اهلدي 
 وفيه مطلبان: ،: مجع احلاج بني اهلدي واألضحيةاملبحث الثاين

 . املطلب األول: الفرق بني اهلدي واألضحية
 .ني اهلدي واألضحية عية مجع احلاج بو ر املطلب الثاين: مش

 .وفيها أبرز النتائج ،خلامتةا
 . الفهارس
 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني  .ن والسدادلتوفيق والعو وأسأل هللا ا 

 
*** 
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 . وفيه أربعة مطالب حقيقة اهلدي املبحث األول:
 وفيه مسألتان:  .املطلب األول: تعريف اهلدي

 ة:تعريف اهلدي لغ املسألة األوىل:
 . بلطف املعتل أصالن: أحدمها التقدم لإلرشاد واآلخر بعثه    اهلاء والدال واحلرف 

الثاين األصل  هنا  إهداء  ،واملراد  أهدي  أهديت  أهديت    ،يقال:  ويقال: 
 .إىل البيت هدايً مبعىن أرسلت 

إبسكان الدال وختفيف الياء أو بكسر الدال مع تشديد  :واهلَْدي واهلِدي  
ما أهدي من النعم إىل احلرم  ،يةد  وه  يةوالواحدة: هدْ   ،لغتان مشهوراتن،  الياء 

 (1) .قربة إىل هللا تعاىل
 .وقيل: ما يهدى إىل مكة من النعم وغريه من مال أو متاع 

 . وقيل: اهلدي من اإلبل والبقر والغنم
 . ألهنا هتدى إىل البيت وغريه  ؛والعرب تسمي اإلبل هدايً 
 . أي كم إبلهم يقال: كم هدي بين فالن:

 .(2) قوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله(وال حتل)ويف التنزيل: 
 .(3) وابلتثقيل لغة بين متيم ،لغة أهل احلجاز واهلدي ابلتخفيف 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 1/50أنيس الفقهاء:  ، 6/4639لسان العرب:  ،43 - 6/42ظر: مقاييس اللغة: ين (1)
 . (169)سورة البقرة  (2)
الصحاح:    (3) خمتار  العرب:  ، 1/325ينظر:  العر   ،6/4642لسان  املعجم    ،4/290وس:  اتج 

 . 5/253النهاية يف غريب احلديث واألثر:  ،201/ 6هتذيب اللغة:  ، 2/978الوسيط: 
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 املسألة الثانية: تعريف اهلدي اصطالحاً:
 . (2)ما يهدى إىل احلرم من النعم( ) :  (1) اتفقت املذاهب األربعة على أن تعريف اهلدي 

 . إلبل والبقر والغنملنعم: ا ابواملقصود 
 .جيهو و وه ،(3) تقرابً إىل هللا()اد بعضهم علة اإلهداء بقوله: وقد ز 

ما يهدى إىل احلرم من النعم واملتاع  )بينما عمم بعضهم يف تعريفه فقال:  
 .(4) واألموال وغريها(

نظر فيه  األنعام  ؛ وهذا  ببهيمة  خاص  اهلدي  تعاىل:    ،ألن  لقوله 
  ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳژ

ژ ھ ہ
(5). 

املغين   يف  قدامة  ابن  من )ـ(:  ه  620ت:  )قال  إال  اهلدي  يسن    وال 
 . (6) (هبيمة األنعام

اجملموع   يف  النووي  اهلدي:  ه  676ت:  ) وقال  تعريف  ذكر  بعد  ـ( 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . بحث هدي التمتع والِقران الواجباملقصود ابل (1)
الصنائع:    (2) بدائع  اجملتهد:    ، 2/174ينظر:  املنتهى:    ،8/356اجملموع:    ،2/138بداية  غاية 

1/449. 
 . 1/502احملتاج: مغين  ،3/161ينظر: فتح القدير:   (3)
احملتاج:    (4) مغين  القناع    ،1/502ينظر:  قاسم:    ، 2/530كشاف  ابن  حاشية  مع  املربع  الروض 

4/215. 
 . (28)سورة احلج  (5)
 . 5/456املغين:  (6)
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واملراد هنا: ما جيزئ من اإلبل   ، ما يهدى إىل احلرم من حيوان وغريه()]
 . (1) [والبقر والغنم خاصة

اتخفامل تعريف  يف  األنعام  )هلدي:  ار  هبيمة  من  احلرم  إىل  يهدى  ما 
 . تقرابً إىل هللا(
لبحث هدي التمتع والِقران فيمكن أن يزاد يف  قصود من اومبا أن امل

 التعريف:
ما يهدى إىل احلرم من هبيمة األنعام تقرابً إىل هللا يف وقت خمصوص )

و   ؛ على وجه خمصوص( له  والِقران  التمتع  وله    ،خمصوص  تقألن هدي 
 . ة خمصوصةصف

 
*** 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 8/356اجملموع:  (1)
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 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

 املطلب الثاين: أدلة مشروعية اهلدي
 أواًل: من الكتاب: 

ژ حئ جئ  ی ی  ی    ی ىئ ىئ ىئژ قوله تعاىل:  - 1
 (1 ). 

الداللة:   اهلدي وأوجبهوجه  استيسر من  ما  بذبح  واهلدي    .أمر هللا 
 .والغنم ،والبقر ،من هبيمة األنعام وهي: اإلبل

عباس ابن  والبقر  داهل ):  ƒ  قال  اإلبل  من  الثمانية  األزواج  من  ي 
   (2) .واملعز والضأن(

ويدخل فيه    ، ژ ىئ ىئژ قوله تعاىل:  فهدي التمتع منصوص عليه يف  
جاء عنهم التصريح أبن اسم التمتع يف اآلية    ٪  ألن الصحابة   ؛الِقران

   (3) .صادق على الِقران
 ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀژ قوله تعاىل:    -  2

ژڭ
(4) . 

 هللا على عباده فيما خلق هلم من البدن وجعله ت  اآلية الكرمية مي  يف
الشعائر  مهل احلرامد هت  وأهنا  ،من  بيته  إىل  يهدى    ،ى  ما  أفضل  هي  بل 
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . (169)سورة البقرة  (1) 
  ، (10444-10443)ح5/228ابب اهلدااي من اإلبل والبقر()لسنن الكربى  رواه البيهقي يف ا(  2)

 ومل أجد من حكم عليه فيما حبثت فيه .(312)ح3/763وسعيد بن منصور يف سننه 
 5/121أضواء البيان:  ، 396 - 1/395تفسري ابن كثري:  ، 3/88لبيان: ينظر: جامع ا( 3)
 . (36)سورة احلج  (4) 
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قلدت   .إليه إذا  احلج  مناسك  يف  به  أمر  الذي  أمره  أعالم  ومن 
 . (1) وأشعرت 

 ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹژ :  قوله تعاىل  -  3

ژ چ  چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
(2) . 

تقوى   من  فإهنا  أوامره  أي  هللا  شعائر  يعظم  ومن  تعاىل:  هللا  يقول 
 . القلوب 

 . م اهلدااي والبدنك تعظيومن ذل
وأصلها من اإلشعار    ،واهلدي   ، شعائر هللا: البدن) :  ƒ  قال ابن عباس
  ، (3) وتعظيمها: استسماهنا واستحساهنا(  ،ليعرف أهنا هديوهو إعالمها  

 . (4) وجعل حملها احلرم
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ قوله تعاىل:    -  4

ژ ژ
(5) . 

 وإراقة الدماء على اسم هللا مشروعاً خيرب تعاىل أنه مل يزل ذبح املناسك 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 5/374تفسري ابن كثري:  ، 18/630ينظر: جامع البيان:  (1)
 . (33 ، 32)سورة احلج  (2)
عباس    (3) ابن  عن  بنحوه  مصنفه  يف  شيبة  أيب  ابن  شعائر  ) رواه  يعظم  ومن  تعاىل  قوله  ابب 

 . فيه ابن أيب ليلى وهو سىء احلفظ()5/368وقال يف فتح الباري .(14151)ح3/275هللا(
 5/370تفسري ابن كثري:   ، 5/384معامل التنزيل: ،3/45ينظر: جامع البيان:  (4)
 . (35)سورة احلج  (5)
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وقد بني تعاىل أن   ،دوأصل النسك التعب  .ومل خيل منها أمة  ،يف مجيع امللل
ومنها  األنعام  دماء  وإراقة  ابلذبح  هللا  إىل  التقرب  فيه  أمة  منسك كل 

 . (1) ديهلا
 اثنياً: من السنة: 

بن عبد هللا   -  1 نتمتع مع رسول هللا):  ƒ  ما روى جابر    ‘   كنا 
 . (2) نشرتك فيها( ،فنذبح البقرة عن سبعة ،رة إىل احلجلعماب

 . دل احلديث على مشروعية اهلدي للمتمتع ويقاس عليه القارن
فأعطى   ، حنر ثالاثً وستني بدنة):  ƒ  ما روى جابر بن عبد هللا  -  2

 . (3) نحر ما غرب وأشركه يف هديه(ياً فل ع
النيب بدنة  ‘   أهدى  مائة  ثالاثً    ،يف حجته  منها  بيده  ذبح  وستني 

 . ان قارانً وك ،ةفالشري
عائشة  -  3 هللا )قالت:    ~  عن  رسول  نسائه    ‘   أهدى  عن 

 .(4) البقر(

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

التنزيل:    (1) معامل  القرآن:    ،5/385ينظر:  ابن كثري:    ،12/58اجلامع ألحكام   ،5/373تفسري 
 . 5/114أضواء البيان: 

 . (1318) رقم  2/956ابب االشرتاك يف اهلدي( )رواه مسلم   (2)
 . (1218) رقم  2/886( ‘  ابب صفة حج النيب)رواه مسلم (3)
البخاري    (4) ال)رواه  البقر عنابب ذبح  أمرهن(    رجل  ورواه    ،(1709)ح  2/172نسائه من غري 

 . (1319)ح  ،(956/ 2)ابب االشرتاك يف اهلدي: )مسلم 
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ألن غالب نساء   ؛ دل احلديث على مشروعية اهلدي للمتمتع والقارن
 .فكانت قارنة  ~ إال عائشة ت كنَّ متمتعا  ‘  النيب

 اثلثاً: اإلمجاع:
 . (1) املسلمون على مشروعية اهلدي أمجع 

 
 *** 

 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

   .4/215الروض املربع مع حاشية ابن قاسم:  ،2/138اجملتهد: ينظر: بداية  (1)
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 املطلب الثالث: احلاج الذي جيب عليه اهلدي 
اهلدي عليه  الذي جيب  ابتداء  احلاج  الشرع  على    ،أبصل  إبجيابه  ال 

ابلنذر حمظور  ،نفسه  فعل  من  لسبب  عليه  بوجوبه  ترك    ،(1)وال  أو 
 . (3) املتمتع والقارن ابتفاق املذاهب األربعة :و ه (2)مأمور

 . الكتاب والسنة واإلمجاع دل على ذلك 
 تاب: : الكأوالً 

ژ حئ جئ  ی ی  ی    ی ىئ ىئ ىئژ قوله تعاىل:  - 1
 (4 ). 

وكذلك القارن يدخل يف    ،دلت اآلية على وجوب اهلدي على املتمتع
 . (5)ألنه متمتع ابلعمرة إىل احلج ؛ذلك 

إذا متكنتم من )يف تفسري هذه اآلية:    (ـه  774  ت:)قال ابن كثري  
املأ ا  ،اسك نداء  ابلعمرة إىل  حلج وهو يشمل من أحرم  فمن كان متمتعاً 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 .كفدية األذى وجزاء الصيد واجلماع   (1)
 .من الواجبات  جلمار وغريهاكفدية ترك اإلحرام من امليقات أو ترك رمي ا  (2)
املبسوط:    (3) الصنائع:  4/26ينظر:  الربهاين:    ،2/182بدائع  الرائق:    ،2/469احمليط  البحر 

  ، 2/311شرح اخلرشي:    ، 1/91القوانني الفقهية:    ،382/ 1كايف البن عبد الرب:  ال  ،3/383
واإلكليل:   الداين:    ، 4/78التاج  الطالبني  ، 2/224األم:    ، 1/386الثمر    ، 2/489:  روضة 

احملتاج:    ، 4/935اوي:  احل الوهاج:    ،518/ 1مغين  شرح    ، 5/351املغين:    ،3/572النجم 
 .4/102اإلنصاف:  ، 3/297الزركشي: 

 . (169)سورة البقرة  (4)
 . 3/295شرح الزركشي:  ، 5/351ينظر: املغين:  (5)
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وهذا هو التمتع    ،فلما فرغ منها أحرم ابحلج  ، حرم ابلعمرة أوالً هبما أو أ
الفقهاء  ،اخلاص املعروف يف كالم  القسمني  ،وهو  العام يشمل    ، والتمتع 

األ عليه  دلت  الصحاحاحكما  يقول:    ،ديث  من  الرواة  من  متتع  )فإن 
   .(1) ( ساق هدايً وال خالف أنه   «قرن»وآخر يقول:  ،‘  سول هللار 

 اثنياً: السنة:
  ‘   كنا نتمتع مع رسول هللا )قال:    ƒ  ما روى جابر بن عبد هللا  -  2

 .(2) ابلعمرة إىل احلج فنذبح البقرة عن سبعة نشرتك فيها( 
 . املتمتع على هلديدل احلديث على وجوب ا 

ابلعمرة إىل   ‘   متتع الناس مع رسول هللا)قال:    ƒ  عن ابن عمر  -  3
رسفلما    ،احلج هللا قدم  أهدى    ‘   ول  منكم  يكن  مل  من  للناس:  قال 

 . (3) (... مث ليهل ابحلج ويهدي  ،وليقصر ،وابلصفا واملروة ،فليطف ابلبيت
 . يهدي( أمر بذبح اهلدي للمتمتع ): ‘  هفقول

وسألته    ،فأمرين هبا  ،سألت ابن عباس عن املتعة )ل:  اقعن أيب مجرة    -  4
 . (4) شرك من دم(و  أ ،فقال: فيها جزور أو بقرة ،عن اهلدي

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 1/399تفسري ابن كثري:  (1)
 . 9سبق خترجيه ص  (2)
ابب وجوب  ) ومسلم:    ،( 1691)ح    2/167البدن معه(    ابب َمن ساق) رواه البخاري بنحوه    (3)

 .(1227)ح  2/902الدم على املتمتع( 
بلفظه    (4) البخاري  اهلدي(    ابب)رواه  من  استيسر  فما  احلج  إىل  ابلعمرة  متتع  ح    2/605فمن 

= 
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 .وأنه من هبيمة األنعام ،فبني يف احلديث أن املتمتع عليه هدي
عن اهلدي فقال فيها( أي املتعة  )قوله:  )ـ(:  ه  852ت:  )قال ابن حجر  

   .(1) (يعين جيب على َمْن متتع دم
 . (2) عن نسائه البقر( ‘  حنر رسول هللا )قالت:  ~ عن عائشة - 5

 . وعائشة كانت قارنة ،متمتعات  ‘  وكانت زوجات النيب
 اثلثاً: اإلمجاع:

اإلمجاع على وجوب اهلدي    ¬  ـ(ه  620ت:  )  حكى ابن قدامة
 . (3) عتعلى املتم

العلم على أن َمن أهلَّ  )ـ(:  ه  318ت:)وقال ابن املنذر   أمجع أهل 
 ، وقدم مكة ففرغ منها  ،قات يف أشهر احلج من أهل اآلفاق من املي  ةبعمر 

هبا عامه  ،وأقام  من  وجد  ،متمتع  نهأ  ،وحج  إن  اهلدي  وإال    ،وعليه 
 . (4)(الصيامف

وجوب الدم على املتمتع يف اجلملة إمجاع  ) وجاء يف شرح الزركشي:  

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
 .(1241) ح  2/911ابب جواز العمرة يف أشهر احلج( )ومسلم بنحوه   ،(1603) =
 . 3/534 فتح الباري:  (1)
 ..(1709)ح  2/171ابب ذبح البقر عن نسائه من غري أمرهن( ) واه البخاري ر (2)
 . 5/351املغين:  (3)
 . 50نذر: ص اإلمجاع البن امل (4)
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   .(1) (فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي)وقد شهد له: 
والقارن املتمتع  على  اهلدي  السفرين   ؛ وجيب  أحد  بسقوط  ترفه  ألنه 

 . (2)إىل البيت من بلده
يكون  - أال  والقارن  املتمتع  الدم على  من حاضري    من شروط وجوب 

 . (4)ابتفاق املذاهب األربعة ، (3) املسجد احلرام

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 3/296شرح الزركشي:  (1)
 .3/296شرح الزركشي:   ،5/355املغين:  ،1/382ينظر: الكايف البن قدامة:  (2)
مسا  (3) دون  وَمن كان  مكة  أهل  عندوهم  القصر  الفقهاء  فة  حاضر    ،أغلب  يف  القول  وتفصيل 

 املسجد احلرام:
 . عند احلنفية: أهل مكة وَمن كان داخل امليقات 
حتف  الفقهاء:  ينظر:  الصنائع:    ، 4/305املبسوط:    ، 1/411ة  القدير:    ،2/169بدائع  فتح 

3/22. 
 . ألهنا من مكة  ؛وعند املالكية: أهل مكة وأهل ذي طوى 
 .1/386الثمر الداين:  ،4/78التاج واإلكليل:  ، 2/311رشي: ينظر: شرح اخل 
 . القصر وقيل: أهل مكة وَمن مسكنه دون مسافة .وعند الشافعية: قيل: احلرم 
 .2/128حاشية قليويب:   ،1/515مغين احملتاج:  ، 2/324ينظر: روضة الطالبني:  
 . وعند احلنابلة: أهل مكة وَمن منه دون مسافة القصر 
ال    ،3/365شرح العمدة:    ، 3/116املبدع:    ، 3/242الشرح الكبري:    ،1/480كايف:  ينظر: 

 . 1/531شرح منتهى اإلرادات: 
املبسوط:    (4) الصنائع:  ،4/26ينظر:  الرائق:    ،2/173بدائع    ، 1/86التلقني:    ،383/ 3البحر 

الطالبني:    ،1/653بلغة السالك:    ،1/364شرح زروق:    ،1/564املعونة:     ، 2/322روضة 
قليويب:  حاشي احملتاج:    ، 2/128ة  شرح  ،1/480الكايف:    ،5/351املغين:    ، 1/515مغين 

= 
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 .(2) (1) ژ حخ جخ  مح  جح مج حج  يث ىثژ لقوله تعاىل: 
ال خالف بني أهل العلم  ) املغين:  يف  ـ(ه  620ت:  )قال ابن قدامة  

هللا تعاىل  د نص  إذ ق  ،يف أن دم املتعة ال جيب على حاضر املسجد احلرام
 ؛ لك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام(ذ)يف كتابه بقوله سبحانه: 

مكة   نوأل ميقاته  احلرام  املسجد  أبحد    ، حاضر  الرتفه  له  حيصل  فلم 
  . (3) (ميقاته فأشبه املفرد وألنه أحرم ابحلج من ،السفرين

املتمتع  على  يقاس  عليه   ،والقارن  فرع  أو  مبعناه  الد  ،فهو  م  ووجوب 
فال جيوز أن خيالف الفرع    ،متع رن إمنا كان مبعىن النص على املتعلى القا

 .(4) أصله
 

 *** 

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
 . 3/116املبدع:  ،3/245الشرح الكبري:  ، 3/297الزركشي:  =
 . (196)سورة البقرة  (1)
 . 5/355املغين:  (2)
 . 5/351املغين:  (3)
  ،5/351ين:  املغ  ،386/ 1الثمر الداين:    ، 1/635بلغة السالك:    ،3/1155ينظر: التبصرة:    (4)

   .1/531شرح منتهى اإلرادات:  ، 3/116ملبدع: ا
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 املطلب الرابع: شروط اهلدي
بقوهلم:   الفقهاء  من  كثري  يف )يعرب  جيوز  الضحااي  يف  جيوز  ما 

 .لتشابه شروط اهلدي بشروط األضحية يف اجلملة ، (1) ااي(داهل
 ومن شروط اهلدي:

اهلد  -  1 يكون  األنعأن  هبيمة  وله  لق  ،والغنم(  ،والبقر  ،اإلبل)ام  ي من 
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم}  تعاىل:

 . (2){هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇژ وقوله تعاىل:  

ژ ژ
(3) . 

هلني  م  ‘   خرجنا مع رسول هللا)قال:    ƒ  وعن جابر بن عبد هللا
ل سبعة منا يف  أن نشرتك يف اإلبل والبقرة ك  ‘   ابحلج فأمران رسول هللا

 . (4) بدنة(
  ، (1)وذبح عن نسائه البقر   ، (5)أهدى مائة من اإلبل   ‘   وثبت أن النيب 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

الفتاوى:    (1) يف  النتف  القدير:  ،1/238ينظر:  الطحط  ،3/161فتح    ، 1/486اوي:/  حاشية 
 .1/501حاشية العدوي:  ،2/120حاشية الدسوقي:  ،2/167النهر الفائق: 

 . (27)سورة احلج  (2)
 . (34)سورة احلج  (3)
 .(1318)ح  2/955دي وإجزاء البقرة( شرتاك يف اهلابب اال)رواه مسلم   (4)
 9سبق خترجيه ص(5)
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 . (2) وأهدى غنماً مقلدة 
  ، (4) ةي كواملال  ،(3) وهذا الشرط ابتفاق املذاهب الفقهية األربعة: احلنفية 

 . (6) واحلنابلة ،(5)والشافعية
   .(7) (وال يسن اهلدي إال من هبيمة األنعام)قال يف املغين: 

احلقائق:   تبيني  يف  اهلدي )وجاء  من  استيسر  إبل  (ما    ، وبقر  ،هو 
   .(8) وهو جممع عليه  ، أي اهلدي من هذه الثالثة ،وغنم

مانية  الث  جألزوا ـ( يف زاد املعاد عن اه  751ت:  )وملا تكلم ابن القيم  
 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

البخاري    (1) = للمسافر والنساء(  )رواه  بيان  )ومسلم    .(5228)ح    5/2110ابب األضحية  ابب 
 . (1211)ح  2/873وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران( 

البخاري    (2) الغنم(  )رواه  تقليد  م  ،(1702)ح  2/169ابب  بعث  )سلم  ورواه  استحباب  ابب 
 .(1321)ح 2/958اهلدي إىل احلرم( 

الفقهاء:    (3) حتفة  الصنائع:    ،3/84ينظر:  النرية:  ا  ،2/173بدائع  احمليط    ،، 1/180جلوهرة 
القدير:    ، 2/491الربهاين:   األهنر:  ،161/ 3فتح  األحبر:    ،   1/459جممع    ، 1/459ملتقى 

 . 2/167النهر الفائق: 
ر ينظر:    (4) ابن  املدونة:  مقدمات  مع  شرح    ،3/1141التبصرة:    ،1/236التفريع:    ،2/8شد 

 391/ 1: الفواكه الدواين ،501/ 1حاشية العدوي: ، 1/368زروق: 
احلاوي:    (5) احملتاج:    ،8/381اجملموع:    ،15/171ينظر:  قليويب:    ،284/ 4مغين  حاشية 

2/129. 
املغين:    (6) الفروع:    ، 1/73نصاف:  اإل  ، 1/474:  املقنع  ، 1/469الكايف:    ، 5/452ينظر: 

 . 1/308كشف املخدرات:   ،1/449غاية املنتهى:  ،6/85
 . 5/456املغين:  (7)
 . 2/89تبيني احلقائق:  (8)
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قال:   األنعام  هبيمة  عنه)من  يرو  وال    ‘   ومل  هدي  الصحابة  عن  وال 
   .(1) (اة من غريهوال عقيق ،أضحية

 ،أو جذعاً من الضأن  ،أو الغنم  ،أو البقرة  ،أن يكون ثنياً من اإلبل  -  2
 .وال جيزئ دوهنا
فال جيزئ إال    ،وغريه وأما ما يف غريه مثل هدي املتعة  )قال يف املغين:  

وثين املعز ما له   ،والثين من غريه  ،ما له ستة أشهر  ع من الضأن وهوذ اجل
 . (2) (وثين اإلبل ما له مخس سنني ،ه سنتانوثين البقر ما ل ،سنة

وأدىن السن الذي جيوز يف اهلدااي ما جيوز يف الضحااي  )وجاء يف البدائع:  
 . (3) ذع من الضأن(واجل ،وهو الثين من اإلبل والبقر واملاعز

 على اشرتاط السن:  دلةألومن ا
ال تذحبوا إال مسنة إال ):  ‘   قال: قال رسول هللا  ƒ  حديث جابر 

 . (4)ضأن(سر عليكم فتذحبوا جذعاً من الأن يع
اجلذع    جيوز ) قال:    ‘   رسول هللا   وعن أم بالل بنت هالل عن أبيها أن 

 . (5) من الضأن أضحية( 
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 2/285زاد املعاد:  (1)
 . 5/459املغين:  (2)
 . 2/225بدائع الصنائع:  (3)
 . (1963)ح  3/1555ابب سن األضحية(:  )رواه مسلم   (4)
ا  (5) إليه  الضأن يف األضاحي(:  ابب  ) لرتمذي  أشار    . (1499)ح    4/87ما جاء يف اجلذع من 

= 
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م  ان فإهننسوأما األ)ـ( يف بداية اجملتهد:  ه  595ت:  )قال ابن رشد  
منها فوقه جيزئ  فما  الثين  أن  يف    ،أمجعوا  املعز  من  اجلذع  ال جيزئ  وأنه 

وال جتزئ عن أحد من    ،جتزئك )أليب بردة:    ‘   لقوله  ؛واهلداايالضحااي  
 . (2)  (1) (بعدك

ا ابتفاق  احلنفيةوهذا  األربعة:    ،(5)والشافعية  ،(4) واملالكية   ،(3) ملذاهب 

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ماجة   = ابن  األضاحي(:  ) رواه  من  ما جيزئ  احملقق    ،( 3139)ح    2/1049ابب  عليه  وحكم 

 . ابلضعف
الكربى:    السنن  يف  وحدها(:  )والبيهقي  الضأن  من  إال  اجلذع  جيزئ  ال  ح    9/454ابب 

(19073) . 
 . (27073)ح   44/633واإلمام أمحد يف مسنده:  
  ، وبعضهم صدوق  ،رجال إسناده ُكلهم: بعضهم ثقة):  5/136قال الشوكاين يف نيل األوطار   

 . وبعضهم مقبول(
بنحوه  رو   (1) البخاري  النيب) اه  قول  بردة  ‘  ابب  مسلم    ،(5557)ح   7/101(  ...أليب  ورواه 

 . (1961)ح 3/1553ابب وقتها( )
 . 2/138بداية اجملتهد:  (2)
الفقهاء  (3) حتفة  احلقائق:    ،3/84ينظر:  النرية:    ،2/89تبيني  القدير:    ،1/180اجلوهرة  فتح 

 . 1/108اللباب:  ، 2/167النهر الفائق:  ،1/486حاشية الطحطاوي:  ،3/161
التبصرة:    (4) الفقهية:    ،3/1328ينظر:  حاشية    ،1/402الكايف البن عبدالرب:    ، 1/93القوانني 

  ، 1/383الفواكه الدواين:    ،1/387داين:  الثمر ال  ،637/ 1بلغة السالك:    ،2/86الدسوقي:  
 . 3/187مواهب اجلليل: 

احلاوي:    (5) للماوردي:    ،5/171ينظر:  احملتاج:    ،8/394اجملموع:    ،2/558اإلقناع  مغين 
 . 4/279حاشية جبريمي:  ،8/132هناية احملتاج:  ،4/284



 
 

 

193 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 . (1) واحلنابلة
اهلدي   -  3 يكون  العيوب   أن  من  يف    ،سليماً  املمنوعة  والعيوب 

 .األضاحي ممنوعة يف اهلدي 
ومينع من العيوب يف اهلدي ما مينع  )ـ(:  ه  620ت:  )قال ابن قدامة  

 . (2) يف األضحية(
األربعة: املذاهب  ابتفاق    ،(5)والشافعية  ،(4) واملالكية   ،(3) احلنفية  وهذا 

 . (6) واحلنابلة
 ‘   قال: قام رسول هللا  ¢  دلَّ على ذلك حديث الرباء بن عازب 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

  4/74اإلنصاف:    ،85/ 6الفروع:    ، 1/249احملرر:    ،1/475املقنع:    ، 5/459ينظر: املغين:    (1)
  ،1/450غاية املنتهى:  ، 2/531كشاف القناع:   ،4/218الروض املربع مع حاشيته:  ،75 -

 . 1/308 كشف املخدرات:
 . 5/461املغين:  (2)
املبسوط:    (3) احلقائق:    ، 12/15ينظر:  النرية:    ، 2/89تبيني  القدير:    ،1/180اجلوهرة  فتح 

 . 1/108اللباب:  ، 6/323تار: حاشية رد احمل،486/ 1الطحطاوي: حاشية ،3/161
هب اجلليل:  موا  ،1/93القوانني الفقهية:    ، 1/421الكايف البن عبدالرب:    ، 2/4ينظر: املدونة:    (4)

الدواين:    ،3/187 العدوي:    ،1/392الفواكه  الدسوقي:    ، 1/502حاشية    ،87/ 2حاشية 
 . 1/384الثمر الداين:  ،1/637بلغة السالك: 

اإلقناع:    (5) قليويب:    ،8/404اجملموع:    ،15/180احلاوي:    ، 2/590ينظر:    ، 4/251حاشية 
 . 4/282حاشية جبريمي:  ، 8/134هناية احملتاج: 

الروض املربع    ،4/77اإلنصاف:    ،1/249احملرر:    ،1/475املقنع:    ،1/469الكايف:    ينظر:  (6)
 . 1/450غاية املنتهى:  ، 4/221مع حاشية ابن قاسم: 
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فقال:   خطيباً  عو )فينا  البنيِ   العوراء  األضاحي:  يف  جتوز  ال    ،رهاأربع 
مرضها البنيِ   ضلعها  ،واملريضة  البنيِ   ال  وا  ،والعرجاء  اليت  لكسرية 

 . (2) ((1) تنقى
هزاهلا  يف  يؤثر  مرضاً  مريضة  أن كل  احلديث  فساد    ،وظاهر  يف  أو 

 . (3) لفظ له واملعىنال لو لتنا ،مينع التضحية هبا ،حلمها
أمجعوا على أن العمياء ال جتزئ وكذا  )ـ(:  ه  676ت:  )قال النووي  

عورهاال البني  عرجها   ، عوراء  البني  البني    ،والعرجاء    ، مرضهاواملريض 
 . (4)والعجفاء(

 . (5) وإذا مل جتزئ العوراء فالعمياء أوىل أال جتزئ()قال يف احلاوي: 
وقته  -  4 يف  اهلدي  يذبح  األضحية  تقوو   ،أن  وقت  هو    .اهلدي 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 5/461ينظر املغين:  .هلزاهلا ال تنقى: اليت ال مخ فيها  (1)
جيوز من  ابب ما  )ورواه الرتمذي    ، (2802)ح    2/106ما يكره من الضحااي(  )رواه أبو داود    (2)

صحيح()وقال:    ، (1497)ح  4/85األضاحي(   حسن  حديث  يف  . هذا  األلباين  وصححه 
 . داود ن أيبتعليقه على سن

ابب ما يكره أن يضحى به(  )ماجة  وابن    ، (4370)ح    7/215لعرجاء(  ابب ا)ورواه النسائي   
 . 9/286وصححه يف البدر املنري:    ،(3144)ح  2/1050

 . 5/461ينظر: املغين:  (3)
 . 8/404اجملموع:  (4)
 . 15/81احلاوي:  (5)
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 . (3) نابلةواحل ،(2) واملالكية ، (1) عند احلنفيةويومان بعده  ،وهو يوم النحر
وقال: هو عن غري   نص عليه أمحد)  ـ(:ه  620ت:  )قال ابن قدامة  

 . (4) (‘  واحد من أصحاب رسول هللا
قدمه قبل  وعندهم إن    ، يوم النحر وثالثة أايم بعده  ( 5)وعند الشافعية

وكسائر   ،ألن اهلدي فرض يف األموال فيجوز قبل الوقت  ؛أجزأ  ريوم النح
اجلرباانت  إر   ،دماء  األفضل  النحرلكن  يوم  النيب  ؛ اقته  يُنقل    ‘   ألن  مل 

 . (6) عنه أنه فعله قبل يوم النحر
تعاىل:   ژ ے ھ ھژ ولقوله 

بيوم    ،(7) خيتص  التفث  وقضاء 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

اجلوهرة    ،3/162فتح القدير:    ،2/225بدائع الصنائع:    ،1/238ينظر: النتف يف الفتاوى:    (1)
الطحطاوي:  ، 1/181لنرية:  ا األحبر:    ، 1/486  حاشية  الفائق:    ،460/ 1ملتقى  النهر 

 . 1/108اللباب:  ،2/169
املدونة:    (2) الفقهية:  ا  ،1/565املعونة:    ،2/5ينظر:  زروق:  ، 1/125لقوانني    ، 373/ 1شرح 

 1/384الثمر الداين:  ، 1/504حاشية العدوي: 
املقنع:    (3) شرح    ،6/92الفروع:    ،1/250احملرر:    ، 86  -  4/83اإلنصاف:    ، 1/477ينظر: 

قاسم:    ، 3/304الزركشي:   ابن  حاشية  مع  املربع  املنتهى:    ،4/229الروض    ، 452/ 1غاية 
 . 1/337كشف املخدرات: 

 . 5/300املغين:  (4)
األم:    (5) روضة    ،8/381اجملموع:    ،3/550العزيز:    ،15/284احلاوي:    ،2/271ينظر: 

 . 9/354حتفة احملتاج:  ،136/ 8تاج:  هناية احمل ، 3/328الطالبني: 
 . 1/516مغين احملتاج:  129/ 2حاشية قليويب:  ،550/ 3العزيز:  ، 2/271ينظر: األم:  (6)
 . (29)سورة احلج  (7)
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 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

 . (1) نه دم نسك فيختص بيوم النحر كاألضحيةألو  ،النحر
الربهاين:    ءجا احمليط  النحر  )يف  يوم  والِقران خيتص جبوازها  املتعة  دم 

 .(2) بال خالف( 
 

 *** 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 3/162ينظر: فتح القدير:   (1)
 . 2/472احمليط الربهاين:  (2)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 وفيه مطلبان:  ، احلاج بني اهلدي واألضحي مجع : بحث الثاينملا
 املطلب األول: الفرق بني اهلدي واألضحية 

اهلدي مع األضحية املذبوحجيف كثري من األمور: ك   (1) يشرتك   ،نس 
العيوب ه  تموسال،ووقته  ، وسنه منه   ،من  األكل  يعطى   ،(2) وجواز  وأن ال 

  ،(3) ل يف ذحبهيسه مع جواز التوكوسنية الذبح بنف  ، اجلازر منه أجرته شيئاً 
 : (4) ومنها ،األمور ولكنهما يفرتقان يف بعض

 مكان الذبح:  - 1
 . تذبح األضحية يف األمصار يف أي مكان من البلد

 .ويذبح اهلدي يف احلرم
امل ابتفاق  ااذوهذا  األربعة:    ،(2)والشافعية  ،(1) واملالكية   ،(5) حلنفيةهب 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

إىل  (1) تقراب  العيد  بسبب  النحر  أايم  األنعام  هبيمة  من  هللااألضحية:مايذبح  ينظر:منتهى    .  
   .2/182اإلرادات

فقط(2) الشافعية  والقران  املتعة  هدي  من  االكل  يف  منها    ،خالف  األكل  جواز  بعدم    . فقالوا 
 2/489روضة الطالبني ،8/417موعاجمل،2/773ينظر:األم

املبسوط:    (3) الرائق:    ،4/76ينظر:  احملتار:    ،3/78البحر  رد  اجملتهد:    ،6/328حاشية  بداية 
الدواين:    ،1/436 الدسوقي:  حاشي  ،1/392الفواكه  احلاوي:    ،2/216األم:    ،2/124ة 

اإلقناع    ،6/93الفروع:    ، 1/236العدة:    ،5/300املغين:  ،4/291مغين احملتاج:    ،15/273
 1/404للحجاوي: 

 . ألهنا ليست املقصودة يف البحث ،سأذكر الفروع على وجه االختصار (4)
الفقهاء:    (5) حتفة  الصنائ  ،12/19املبسوط:  ،  3/83ينظر:  القدير:    ،2/174ع:  بدائع  فتح 

= 
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 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

 . (3) واحلنابلة
ااي واهلدااي فحكمهما يف  وأما الضح)ـ(:  ه  450ت:  )قال املاوردي  

لقوله    ،فمحل اهلدي احلرم  ،منا خيتلفان يف احمللإو   ،مجيع ما قدمناه سواء 
العتيق()تعاىل:   البيت  إىل  حملها  بلد    .(4)مث  يف  الضحااي  وحمل 

 . (5)ضحي(ملا
الشافعي   احلرم ال يف غري )ـ(:  ه  204ت:  )وقال  إال يف  وال هدي 

 . (6)ذلك(
ال املضحي خبالف )  ـ(:ه  676ت:  )نووي  وقال  بلد  التضحية  حمل 

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
جممع األهنر:    ،2/90تبيني احلقائق:    ،2/169النهر الفائق:    ،3/76البحر الرائق:    ،9/506 =

   6/37حاشية رد احملتار:  ،1/459
التفريع:    (1) عبدالرب:    ،1/215ينظر:  البن  اجملتهد:    ،1/404الكايف  القوانني    ،1/438بداية 

العدوي:    1/91ة:  الفقهي الدواين:  ا  ،1/505حاشية  الدسوقي:    ،1/382لفواكه  حاشية 
 . 1/384الثمر الداين:  ،2/121

  ، 1/504مغين احملتاج:    ،2/496روضة الطالبني:  ،3/549العزيز:    ،15/279ينظر: احلاوي:    (2)
 ،2/371إعانة الطالبني:   ،1/547أسىن املطالب: ،2/129حاشية قليويب: 

مطالب أويل  ،4/85اإلنصاف:    ،3/579ن قدامة:  الشرح الكبري الب  ،   ،5/302غين:  ينظر: امل  (3)
 . 2/365النهى: 

 . (33)سورة احلج  (4)
 . 15/262احلاوي:  (5)
 . 2/216األم:  (6)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 . (1) اهلدي(
 ويدل على ذلك: 

تعاىل:    - حمله()قوله  يبلغ  أن  معكوفاً  احلرم  . (2) واهلدي  واملراد    ،وحمله: 
فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر  )  :لقوله تعاىل  ،منه: هدي املتعة

 . (4) (3) من اهلدي(
 . (5) عبة(هدايً ابلغ الك)وقوله تعاىل: 

 . (7)واملراد به احلرم ،(6) مث حملها إىل البيت العتيق()ه سبحانه: وقول
وأن جيمع احلاج    ،أن يكون مكان حنر اهلدي يف مىن  (8) واشرتط املالكية
واحلرم احلل  بني  احلرم  ق اس  ‘   ألنه  ؛فيه  إىل  احلل  من  فيه    ، هديه  فوقف 

وحنره احلرم  أدخله  مث  وألن    ،(1) سككم(مناين  عا  لتأخذو )وقال:    .(9) بعرفة 
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 2/496روضة الطالبني:  (1)
 . ( 25)سورة الفتح  (2)
 . (169)سورة البقرة  (3)
 . 2/174ينظر: بدائع الصنائع:  (4)
 . (95)ائدة سورة امل (5)
 . (33)سورة احلج  (6)
 . 2/169النهر الفائق:  ، 2/174ينظر: بدائع الصنائع:  (7)
الكايف   ، 1/438بداية اجملتهد: ،3/1233التبصرة:   ،1/565املعونة:   ، 1/215ينظر: التفريع:  (8)

عبدالرب:   زروق:    ،1/404البن  الدواين:    ،1/363شرح  الداين:    ،383/ 1الفواكه  الثمر 
1/388. 

 .( 1218)ح  2/886(: ‘ النيبابب حجة ) رواه مسلم يف صحيحه  (9)
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 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

فيجب أن يهدى من غري احلرم إىل    ؛اسم اهلدي مأخوذ من اهلدية واإلهداء
 .(2) احلرم

 .(3) أما إذا فاته الوقوف بعرفة حنره مبكة يف أايم مىن وأجزأه
وذكروا أن السنة   ،كان حنر اهلدي مىنرتطوا أن يكون مشيأما احلنابلة فلم  

 . وحيث حنر من احلرم أجزأه ،(4) حنر هبا  ‘  ألن النيب ؛النحر مبىن
وكل فجاج مكة منحر    ،كل مىن منحر):  ‘  والدليل على ذلك يف قوله 

 .(5) وطريق(
واحلرم   احلل  بني  اهلدي  اشرتاط مجع  عدم  املسألة  هذه  يف  يظهر  والذي 

 : رلثالثة أمو 
 . ى على أصلهفيبق  ،أنه مل يرد نص يوجب اجلمع بينهما -  1
اهلدي حنره و   -  2 املقصود من  الفقراءأن  فائدة هلم يف مجعه بني    ،نفع  وال 

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
 . (1297)ح ) 2/943ابب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً(: )رواه مسلم   (1) =
 . 1/565ينظر: املعونة: [ 2]
 1/215ينظر: التفريع: (3)
 . 5/302ينظر: املغين:  (4)
  ، لى السننقال األلباين يف تعليقه ع  ، (1939)ح    2/138جبمع(  ابب الصالة  )رواه أبو داود    (5)

صحيح ماجة    . حسن  الذبح(  )وابن  سننه    ،(3048)ح    2/1013ابب  يف  والدارقطين 
امل  ،(2177)ح    3/113 يف  احلج(  )وطأ  ومالك  يف  النحر  يف  جاء  ما  ح    1/393ابب 
ابب  ) نن الكربى  والبيهقي يف الس  ، (16751)ح    27/316واإلمام أمحد يف مسنده    ،(178)

هذا  )  6/427قال يف البدر املنري:    ، (10226) ح    392/ 5  النحر يوم النحر وأايم مىن كلها( 
 . موثقون( رجاله )(: 5540)ح  3/558وقال يف جممع الزوائد:  . حديث صحيح(
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 . احلل واحلرم
 .(2) االشرتاط عدم(1) أن قول أكثر أهل العلم  -  3

وال شك أن سوق اهلدي من احلل  )ـ(:  ه  1393ت:  )قال الشنقيطي  
  كما ذكران عن بعض أهل  ،يقل عن درجة االستحباب  إىل احلرم أفضل وال 

 . العلم
وال دليل جيب    ، دليل خاص تاج إىلفإنه حي  ،أما كونه ال جيزئ بدون ذلك 

ألن الذي دلَّ عليه الشرع أن املقصود التقرب إىل    ؛الرجوع إليه يقتضي ذلك
األنعام هبيمة  من  رزقهم  مبا  معني   ،هللا  زمن  يف  معني  مكان  والغرض    ،يف 

اهلدي بني حل وحر صود شرعاً قامل   ‘   ومجع هديه  ،م حاصل ولو مل جيمع 
لألمر حمتمل  واحلرم  احلل  التشريع  ، اجلبلي  من  لقصد  يتمحض  ألن    ؛فال 

من   ¢  وألن اإلبل اليت قدم هبا علي  ،حتصيل اهلدي أسهل عليه من بلده
 ((3) أعلم  ß وهللا ،اليمن تيسر له وجوده هناك

 احلكم:  -2
 .(4) سنة مؤكدة حية أهنا ضالراجح يف حكم األ

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

  21  -  20ينظر ص    .واحلنابلة يقولون ابالستحباب   ،مذهب احلنفية والشافعية عدم االشرتاط  (1)
 . من البحث

 . 580لشنقيطي: ص مناسك احلج والعمرة ل ، 5/302ينظر: املغين:  (2)
 . 5/176أضواء البيان:  (3)
واحلناب  (4) املالكية والشافعية  الصنائع:    .لة وهذا قول أيب يوسف من احلنفية ومذهب  بدائع  ينظر: 

  ، 2/220األم:    ،2/118حاشية الدسوقي:  ،1/657املعونة:    ،8/197البحر الرائق:    ،5/62
= 
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 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

 .وأما هدي التمتع والِقران فإهنما واجبان على احلاج
 ية األضحية: ويدل على سن

سلمة   -  1 أم  هللا  ~  حديث  رسول  قال  أن  ):  ‘   قالت:  أراد  من 
العشر فدخل  شيئاً(  ،يضحي  بشرته  وال  شعره  من  أيخذ    فقوله  ،(1)فال 

 . من أراد( يدل على عدم الوجوب)ديث: يف احل ‘ 
 ما هدي التمتع والِقران فيدل على وجوبه:أو 

 .(2)ژ حئ جئ  ی ی  ی    ی ىئ ىئ ىئژ قوله تعاىل: 
يف حجة الوداع ابلعمرة    ‘   متتع رسول هللا)قال:    ƒ  ابن عمر ن  وع

وأهدى احلج  النيب   ...إىل  قدم  للناس:    ‘   فلما  قال  منكم  )مكة  من كان 
مل يكن منكم    ن ومَ   ،حىت يقضي حجه  ،أهدى فإنه ال حيل من شيء ُحرم منه

واملروة وابلصفا  ابلبيت  فليطف  و   ،أهدى  ابحلج    ،يحلللوليقصر  ليهل  مث 
رجع    ،وليهدي إذا  وسبعة  احلج  يف  أايم  ثالثة  فليصم  هدايً  جيد  مل  فمن 

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
 . 2/619ت: شرح منتهى اإلرادا ،3/360املغين:  ، 15/160اوي: احل =

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

 4/105اإلنصاف:  3/270املبدع:  ،9/506فتح القدير:  ،12/8ينظر: املبسوط:   
أو    عشر ذي احلجة وهو يريد التضحية أن أيخذ من شعره  ابب هني َمن دخل عليه) رواه مسلم    (1)

 .( 1977)ح  1565/ 3أظفاره شيئاً( 
 . (169)سورة البقرة  (2)
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 .(1)ألهله(
أمرهمدلَّ   والقارن حيث  املتمتع  اهلدي على    ‘   احلديث على وجوب 

 . فليهد()ابهلدي يف قوله: 
اهلدي فإنه يلزمهما البدل    اإذا مل جيداملتمتع والقارن  نومما يؤكد الوجوب أ

 . وهذا يدل على الوجوب ،وهو الصوم
 . (2) وجوب الدم على املتمتع()  :وبوَّب مسلم على حديث

فليهد فاملراد به هدي التمتع    ‘   وأما قوله)النووي يف شرحه للحديث:  قال  
 .(3) فهو واجب(

 .( 4) ى املتمتعلعونقل غري واحد اإلمجاع على وجوب اهلدي 
 :(6) واإلشعار (5) التقليد - 3

 . األضحية ال تقلَّد وال ُتشعر
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 11سبق خترجيه ص (1)
 . 2/901صحيح مسلم:  (2)
 .8/210النووي على صحيح مسلم:   شرح (3)
 .3/296شرح الزركشي:  ، 5/351املغين:  ،50ينظر: اإلمجاع البن املنذر ص  (4)
 . ليعلم أنه هدي ، شيء والتقليد: أن يعلق يف العنق  ، التقليد: مصدر قلد (5)

النعل وآذان القرب وعراها أو عالقة أداوة سواء أكانت   أعناقها   أم  إبالً   والتقليد: أن جيعل يف 
 . 5/454املغين:  ، 1/243ينظر: املطلع:  . بقراً أم غنماً 

اإلعالم  (6) اللغة:  يف  بكذ  ،اإلشعار  أشعرته  أعلمتهيقال:  أي  سنامه    ،ا  طعنه يف  اهلدي:  وإشعار 
هدياألمي أنه  ليعلم  دم  منه  يسيل  حىت  املقنع:    .ن  ألفاظ  يف  املطلع  أنيس    ، 1/244ينظر: 

 . 5/454املغين:  ،1/49الفقهاء: 
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أ  ن تقليده سواءأما اهلدي فيس أ  م أكان إبالً  ويسن إشعاره    ،غنماً   م بقراً 
 . إذا كان إبالً أو بقراً 

  ، وهو مذهب املالكية يف اإلبل والبقر  ،(2) واحلنابلة  ،(1) وهو مذهب الشافعية 
 .(4) (3) منغوخالفوا يف تقليد ال 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

األم:    (1) الوجيز:    ،  ،2/216ينظر:  شرح  الطالبني:    ،357/ 8اجملموع:  .3/550العزيز  روضة 
2/458 

  ، 577/ 3الشرح الكبري:    ، 1/249احملرر:    ،1/481املقنع:    ، 2/537الكربى:    ينظر: التعليقة  (2)
للحجاوي:    ،4/101اإلنصاف:   النهى:    ، 1/407اإلقناع  أويل  غاية    ،2/480مطالب 

 . 1/339كشف املخدرات:   ،1/458املنتهى: 
ينظر:    .د الغنم وخالفوا يف تقلي  ،وتقليدمها   ،مذهب املالكية إشعار اإلبل والبقر إن كان هلا سناماً   (3)

القوانني الفقهية:    ،1/402الكايف البن عبدالرب:  ،1/437  بداية اجملتهد:  ،3/1142التبصرة:  
 .1/638سالك:  بلغة ال 3/189مواهب اجلليل:  ،2/88حاشية الدسوقي:  1/93

لبقر  ووافقوهم يف تقليد اإلبل وا  ، ألنه مثلة وتعذيب  ؛ أما احلنفية فخالفوا يف إشعار اإلبل والبقر  (4)
 . دون الغنم 

 .2/539حاشية رد احملتار  ، 2/383البحر الرائق:  ،  1/183ينظر: اجلوهرة النرية:  
 وجياب عن قوهلم إن اإلشعار فيه مثلة وتعذيب للحيوان مبا أييت:  
 . فاملثلة ما يكون تشويهاً كقطع األنف واألذنني وليس هذا منها ،أن ليس كل جرح مثلة - 1 
 . ار خاصة فتقدموأحاديث اإلشع   ،عن املثلة من تعذيب احليوان عام أن النهي الوارد - 2 
فلو كان منهيا    ،وفعل اإلشعار يف حجة الوداع  ، أن النهي عن املثلة كان يف أول اإلسالم  -  3 

 .  يفعلهعنه مل 
  ،وهو امتياز حق هللا عن حق اآلدمي،ألن اإلشعار وإن كان فيه إيالم فهو لغرض سليم    -  4 

 . كالكي والوسم والفصد واحلجامة  ،فجاز ،ولغرض صحيح
  ؛ وال حيصل ذلك ابلتقليد  ،وأن يتوقاها السارق  ،غرض من اإلشعار أال ختتلط بغريهاأن ال  -  5 

= 
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النووي   والغنم:  ه  676ت:  )قال  لإلبل  والتقليد  اإلشعار  استحباب  يف  ـ( 
 .(1) مالك وأمحد( لماء من السلف واخللف وهو مذهب اهري العوبه قال مج)

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

 . (3) (العلم
 األدلة:

عائشة  -  1 روت  النيب  (4) فتلتُ )قالت:    ~  ما  هدي  مث    ‘   قالئد 
وقلدها البيت  ،أشعرها  إىل  هبا  بعث  ابملدينة  ،مث  عليه   ،وأقام  حرم  فما 

 .(5) شيء كان له حالاًل(

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
 . ألنه حيتمل أن ينحّل ويذهب =

فيهوُذ   أاب حنيفة مل يكره أصل اإلشعار مع ورود األخبار  ولكن كره إشعار أهل زمانه    ،كر أن 
 . فرأى حينئٍذ سد الباب على العامة ،كالذين ُُياف منه اهلال

التعليقة الكربى:    ،8/359اجملموع:  ،2/539حاشية رد احملتار:    ، 2/391حر الرائق:  ينظر: الب 
 . 5/455املغين:  ،2/530

 . 8/358وع: اجملم (1)
 . 2/153معامل السنن:(2)
 5/121عون املعبود: (3)
  . ق ابهلدي من اخليوط املفتولة وغريها عالمة لهواملراد ما يعل  ، فتلت: من فتلت احلبل إذا لويته  (4)

 . 9/70نظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ي
البخاري    (5) البدن(  ) رواه  إشعار  استحبا )  ،ومسلم  ، (1612)ح    2/609ابب  بعث  ابب  ب 

= 
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النووي   للح   يف قال  إىل  )ديث:  شرحه  اهلدي  استحباب  على  دليل  فيه 
ومذهب اجلمهور استحباب  نا  ذهبوم  ...واستحباب تقليده وإشعاره  ...احلرم

 .(1) (اإلشعار والتقليد
بذي احلليفة مث دعا    ‘   صلى رسول هللا)قال:    ƒ  وعن ابن عباس  -  2

مث    وقلدها نعلني   ،وسلت الدم  ،بناقته فأشعرها يف صفحة سنامها األمين
 .(2) فلما استوت به على البيداء أهل ابحلج( ،لتهركب راح 

ويقاس عليها البقر ألهنا من    ،إلبلر ل شعاإلاألحاديث على سنية ا   دلت
وإن عطبت عرفها املساكني    ،بغريها  لطتوالغرض من اإلشعار أن ال خت  ،البدن

 . (3) ابلعالمة فأكلوها
ابن حجر   قال إبشع)ـ(:  ه  773ت:  )قال  َمن  اإلبل إبحلاق    راواتفق 

 .(4) بقر يف ذلك إال سعيد بن جبري(ال
عائشة القالئد  )قالت:    ~  عن  أفتل  الغنم  ‘   للنيبكنت    ، فُيقلد 

 .(5) ويقيم يف أهله حالاًل(

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
 .(1321)ح   957/ 2اهلدي إىل احلرم ملن ال يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده(  =
 .9/70مسلم:  شرح النووي على صحيح  (1)
 .(1243)ح  2/912وإشعاره عند احلرم( ابب يف تقليد اهلدي )رواه مسلم   (2)
 . 3/543فتح الباري:  ، 5/455ينظر: املغين:  (3)
 . 3/545فتح الباري:  (4)
البخاري  (5) الغنم( )  رواه  تقليد  مسلم    ،(1702)ح  2/169  ابب  بعث  )ورواه  استحباب  ابب 

 .(1321)ح 2/958اهلدي إىل احلرم( 
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إشعارهاو  يسن  ال  ضعي  ؛الغنم  موضع    ،ةف ألهنا  يسرت  وشعرها  وصوفها 
 .(1)إشعارها

 اإلمساك عن أخذ الشعر والظفر:  -4
ي أن أيخذ من  هنُ   ، ودخلت عشر ذي احلجة   ، يضحي   ن إذا أراد اإلنسان أ 

 . شعره وظفره وبشرته شيئاً 
سلمة  أم  روت  أن  )قالت:    ~  ملا  أحدكم  وأراد  العشر  دخلت  إذا 

 .(2) فال ميس من شعره وال من بشره شيئاً( ،يضحي
الشافعية مذهب  يف  الكراهة  على  منهما  عند    ،( 3) واألخذ  ووجه 

 .(6) (5) احلنابلةعند هب ذاملوعلى التحرمي يف   ،(4) احلنابلة
ذلك من  شيئاً  عليه  فإنه ال حيرم  بعث هدايً  إذا  من حمظور   ، أما  ات  وال 

فتلت قالئد  )قالت:    ~   ملا روت عائشة  ،حىت يدخل يف اإلحرام  ،اإلحرام
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 5/455املغين:  (1)
 22سبق خترجيه ص (2)
احلاوي:  ين  (3) الطالبني:    ، 8/392اجملموع:    ، 15/165ظر:  قليويب:    ،478/ 2روضة  حاشية 

 .8/131هناية احملتاج:  ، 4/283تاج: مغين احمل9/346حتفة احملتاج:  ،4/250
 . 1/474حاشية املقنع:  ، 4/109اإلنصاف:  (4)
املغين:    (5) الكبري:    ،1/474قنع:  امل  ،13/362ينظر:    ، 6/103الفروع:    ،3/584الشرح 

النهى:    ،4/108اإلنصاف:   أويل  املنتهى:    ،2/475مطالب  الطالب:    ،1/455غاية  دليل 
 .،1/430كشف املخدرات:   1/114

ملضحٍ   (6) قلم  وترك  شعر  حلق  ترك  للمضحي  يندب  أنه  املالكية  الفقهية:    ، وذكر  القوانني  ينظر: 
 .2/121قي: حاشية الدسو ، 1/128
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فما حرم    ،مث بعث هبا إىل البيت وأقام ابملدينة  ،مث أشعرها وقلدها  ‘   النيب
 .(1) ( عليه شيء كان له حالالً 

للنيب )  :توقال  القالئد  أفتل  الغنم  ‘   كنت  أهله    ، فيقلد  يف  ويقيم 
 .(2) حالاًل(

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

 : (4) اإلطعام -5
ا َمْن شاء من  أما اهلدي فإذا ذحبه    .لفقراءإذا ذبح األضحية أطعم منها 

احلرم  هفرق مساكني  املالكية  ،على  مذهب   ، (6) والشافعية   ،(5) وهذا 
 .(8) (7) واحلنابلة

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 25سبق خترجيه ص  (1)
 . 25ص  سبق خترجيه  (2)
 .9/70شرح النووي على صحيح مسلم:   (3)
والقران  (4) املتعة  به من هدي  ب،املقصود ابإلطعام مايتصدق  يان جواز األكل منه إال  حيث سبق 

 . 16عند الشافعية ينظر ص
 . 1/364شرح زروق:   ، 1/385ينظر: الفواكه الدواين:  (5)
احملتاج:    ،8/356اجملموع:    ،3/549العزيز:    ،4/583احلاوي:    ،2/217ر: األم:  ينظ  (6) مغين 

 . 2/130حاشية قليويب:   ،1/530
املغين:    (7) ال  ،1/432املقنع:    ،5/301ينظر:  قدامة:  الكايف    ،   3/269املبدع:    ،1/541بن 

 .2/424مطالب أويل النهى:  ،4/157الروض املربع مع حاشية ابن قاسم: 
احلر وأ  (8) مساكني  على  التصدق  جبواز  فقالوا  احلنفية  وغريهم ما  لعدم    ، م  احلرم  بفقراء  ُيتص  وال 

= 
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 م: ومساكني احلر 
من كان فيه من أهله أو وارد إليه من احلاج وغريهم الذين جيوز دفع الزكاة  )

 .(1) إليهم(
 ؛طارائً إليه  ويستحب أن خيص هبا َمن كان قاطناً يف احلرم دون َمن كان 

أوك فيه  القاطن  إل  دألن  الطارئ  من  إليه    ،يهحرمة  الطارئني  على  فرقها  فإن 
 .(2) وهلم إليهمن أهل احلرم بدخ ألهنم من صاروا   ؛دون القاطنني أجزأه

 األدلة على إطعام مساكني احلرم: 
ژ ھ ہ  ہ ہ ہژ قوله تعاىل:  -  1

(3). 
 ۈ ۈ ۆ ۆژ :  مث قال  ژ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀژ وقوله:  

ژ ٴۇ
 (4). 

األمر  على  تدالن  دون  ألاب  فاآليتان  واهلدي  األضحية  من  واإلطعام  كل 
 . حتديد جلهة معينة

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
 . وألنه سد خللة احملتاج سواء أكان فقراء احلرم أم غريهم  ،الدليل =

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

 . 5/451املغين:  (1)
 . 4/584احلاوي:  (2)
 . (28)ورة احلج س (3)
 . (36)سورة احلج  (4)
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 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

ژ چ  چ  چ ڃ ڃژ مث خصص اهلدي بقوله: 
 (1). 

 . (2) هدايً ابلغ الكعبة()وقوله: 
بقصد إراقة    ،والكعبة هي احلرم  ،فأوجبت اآلية إيصال اهلدي إىل الكعبة

 .لنفعهم ،اء وتفريق حلمه على املستحقني من أهلهالدم
 . ( 3) من شاء فليقتطع( ) حنر مخس بدانت مث قال:    ‘   النيب   ن أ   ¢   عن أنس   -2

 .(4) من حلومهن م األخذوأابح هل ،أي أهدى اهلدي للمحتاجني 
 .(5) ألنه خلى بينه وبينهم(  ؛للفقراء صار ملكاً )قال الشافعي: 

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

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . (33)سورة احلج  (1)
 . (95)سورة املائدة  (2)
واإلمام أمحد يف    ،(1767) ح    2/82ر اهلدي بيده واستعان بغريه(  ابب َمن حن)رواه أبو داود    (3)

وقال حمققو  ،ليقه على سنن أيب داودوصححه االلباين يف تع.(19075)ح    31/427مسنده:  
 . صحيح ورجاله ثقات املسند:إسناده

املستدرك:  و   يف  احلاكم  ومل  )وقال:    ،(7602)ح    4/347رواه  اإلسناد  حديث صحيح  هذا 
 . فقه الذهيبووا.ُيرجاه(

 .2007/ 6شرح مشكاة املصابيح:  ،5/871ينظر: املسالك شرح موطأ مالك:   (4)
القاري:    (5) عمدة  الثجاج:    ،3/25ينظر:  احمليط  لشرح  ،29/674البحر  اجلامع    التوضيح 

 . 16/22الصحيح: 
 .192/ 8ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم:  . البضعة: القطعة من اللحم  (6)
 . (1218)ح  2/886( ‘ ابب حجة النيب )رواه مسلم   (7)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

ة األحكام:  يف شرح عمد (ـه 1430ت: )بن جربين عبدهللا قال الشيخ 
فبدأ أواًل    ،فأمره أن يقوم عليها  ،أمر علياً أن يقوم عليها ويراقبها حىت تقسم)

فتصدق هبا على املساكني الذين    ،وهي مما ينتفع به  ،بسلخها وأخذ جلودها
  ،ك حلومها قطعها وفرقها على املساكني أو أذن هلم فيهاذل دوبع  ،ينتفعون هبا

ساقطت قال: من شاء اقتطع( يعين:  عشراً وتملا حنر  )ويف بعض الرواايت أنه  
 .(1) أي: قدر حاجته(  ،ويقتطع لنفسه ما أرادَمن أراد فليأت 

اتفقوا على أنه يستحب ملن قصد  )ـ( يف اجملموع:  ه  631ت:  )قال النووي  
أو حلج  ه  مكة  وينحره  األنعام  من  هدايً  يهدي  أن  على عمرة  ويفرقه  ناك 

 .(2) املساكني املوجودين يف احلرم(
امل   -  5 التوسعة على مساكينه  قصودألن  وهذا ال حيصل    ،من ذحبه ابحلرم 

 .إبعطاء غريهم
ابحلرم  -  6 خيتص  نسك  به  ،ألنه  خمتصاً  مجيعه  وسائر    ،فكان  كالطواف 

 .(3) املناسك

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . برتقيم الشاملة 41/8شرح عمدة األحكام البن جربين:  (1)
 . 8/356اجملموع:  (2)
 . 5/451املغين:  (3)
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 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

 تنبيه: 
لك أعدار ثنظراً  يف  ة  والِقران  التمتع  هدااي  عليه كثرة  يرتتب  مما  احلجاج  د 
رتك حلوم اهلدي  تحىت ال  و لذا   ،اجة فقراء مكةمما يفيض عن ح ،موسم احلج

  21/10/0144çبتاريخ   77رقم    (1) ت فتوى هيئة كبار العلماء صدر  ،للتلف
ا دول  مساكني  على  وتفريقه  اململكة  إىل خارج  اهلدي  حلوم  نقل  امل  علجبواز 

الصحابة  ،اإلسالمي املدينة  گ   ألن  إىل    ، نقلوا من حلوم هداايهم 
فرخص لنا    مىن الثكل من حلوم بدننا فوق ث ال أنكنا  )قال:  ¢ فعن جابر

 .(2) فأكلنا وتزودان( ،فقال: كلوا وتزودوا  ‘  النيب
األخرية األعوام  يف  احلجاج  من  على كثري  سهلت  اليت  األمور    ،ومن 

احملافظة  يف  اهلدااي  وسامهت  حلوم  املستحقني    ،على  استفادة  من  ووسعت 
على شراء هديه وذحبه  الراجحي    منها: توكيل البنك اإلسالمي للتنمية وشركة 

 .(3) مث توزيعه على فقراء العامل اإلسالمي  ،يف مكة
 

*** 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . ترقيم الشاملة ،524ص  ،(77)ماء رقم أحباث هيئة كبار العل (1)
البخاري:    (2) البدن وما يتصدق(  ) رواه  ابب  )لم  ومس  ،(1719)ح    2/172ابب ما أيكل من 

اإلسالم أول  يف  ثالث  بعد  األضاحي  حلوم  أكل  عن  النهي  من  ما كان  نسخه    ،بيان  وبيان 
 . (1972)ح  3/1562إابحته إىل مىت شاء(: و 

 . 2/773شرح عمدة الفقه:  (3)
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 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية يف املطلب الثاين: 
 .بني اهلدي واألضحية جا اختلف الفقهاء يف مشروعية مجع احل

 . يشرع للحاج اجلمع بني اهلدي واألضحية القول األول:
 .(3) وقول ابن حزم ،(2) احلنابلة ومذهب ،(1) فعيةمذهب الشاوهو 

النووي   للحاج  )ـ(:  ه  676ت:  )قال  التضحية سنة  أن    مبىنوالصواب 
 .(4) كما هو سنة يف حق غريه(

السبي)وقال:   من املسلمني من أهل    لاألضحية سنة على كل َمن وجد 
  ،هديَمن كان معه    ،قرى وأهل السفر واحلضر واحلاج مبىن وغريهماملدائن وال

 .(5) معه هدي( ومن مل يكن
ابن مفلح   وما ذبح يوم النحر ابحلل أضحية ال  )ـ(:  ه  763ت:  )قال 

 .(6)هدي(

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

األم:    (1) للماوردي:    ، 2/225ينظر:  الطالبني:    ،383/ 8اجملموع:    ،2/588اإلقناع  روضة 
الوهاج:    ،2/497 الفتاوى:    ،9/500النجم  املطالب:    ،3/399حترير  حتفة    ،1/534أسىن 

 . 2/330إعانة الطالبني: ، 4/278حاشية جبريمي: ،4/283مغين احملتاج:  ، 9/344احملتاج: 
املغين:    (2) شرح    ،6/101الفروع:    ، 1/390اإلقناع:    ،1/483املقنع:    ،360/ 13ينظر: 

 2/502ف القناع: كشا  ،4/111اإلنصاف:  .3/270املبدع:  ، ، 3/257الزركشي: 
 . 6/37احمللى:  (3)
 . 2/497روضة الطالبني:  (4)
 . 8/383اجملموع:  (5)
 . 6/101فروع: ال (6)
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 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

فإن مل يكن معه هدي وكان عليه هدي  ):ـ(  ه  772ت:  )قال الزركشي  
وإن أحب أن يضحي اشرتى    ،ِقران أو حنومها اشرتاه وذحبه  واجب لتمتع أو 

 .(1) يهدي(وكذا إن أحب أن يتطوع  ،ما يضحي به
مبكة  )ـ(:  ه  456ت:  )ابن حزم:  قال   للحاج  سنة مستحبة  األضحية 

 .(2) وللمسافر كما هي للمقيم وال فرق(
 األدلة:

قبل    ،(3) وحاضت بسرف  ،دخل عليها  ‘   أن النيب  ~   عن عائشة  -  1
  ، قالت: نعم  (4) ( ؟لك أنفست  ما)فقال:    ،وهي تبكي  ،خل مكةدتأن  

غري    ،فاقضي ما يقضي احلاج  ،بنات آدمكتبه هللا على    إن هذا أمر)قال:  
قالوا:    ؟فقلت: ما هذا  ،أُتيت بلحم بقر  ،أال تطويف ابلبيت( فلما كنا مبىن

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

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

النّوارية  . 3/212البلدان:    ينظر: معجم   . ميمونة بنت احلارث  ‘ غرب    ، يعرف حالياً ابسم 
   .موسوعة اململكة العربية السعودية ينظر: .تنعيم ووادي فاطمةوهو موقع بني ال ،مكة

https://web.archive.org/web/20160304200037/http://saudienc

y.net/Loader.aspx?pageid=16&TOCID=1&BookID=26&P

ID=16 
ا  (4) بفتح  أحضتأنفست:  معناه:  الفاء  وكسر  واألثر:    .لنون  احلديث  غريب  يف  النهاية  ينظر: 

5/95. 
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 . (1) عن أزواجه ابلبقر( ‘  ضحى رسول هللا)
 وجه الداللة:

  ألن النيب   ؛حية للحاج كغريه وإن أهدىاستحباب األض  دل احلديث على 
 .(2) ضحى عن نسائه مبىن ابلبقر ‘ 

يف للحاج  )الثجاج:    احمليط  البحر  جاء  األضحية  استحباب  على  يدل 
 .(3) كاهلدي(

الصحيح:   اجلامع  لشرح  التوضيح  يف  احلاج  )وجاء  أن  على  دليل  فيه 
 .(4) يضحي وهو مذهبنا خالفاً ملالك(

بطال  ابن  البخاري:ه  449ت:  )  قال  لصحيح  شرحه  يف  وحجة  )  ـ( 
قوله:   وهو  احلديث  هذا  يف  ظاهرة  ر )الشافعي  هللا ضحى  عن    ‘   سول 

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

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

بيان    ابب )  ، ورواه مسلم   ، ( 5548)ح    7/99ابب األضحية للمسافر والنساء(  )رواه البخاري    (1)
 .(1211)ح  2/873( ...وجوه اإلحرام

حتفة احملتاج:    ، 1/534أسىن املطالب:    ، 8/426اجملموع:    ،2/588ينظر: اإلقناع للماوردي:    (2)
 283/ 4مغين احملتاج:  ،9/344

 . 22/261: البحر احمليط الثجاج (3)
 .12/75التوضيح لشرح اجلامع الصحيح:   (4)
 . 6/10ي: شرح ابن بطال على صحيح البخار  (5)
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وذلك لوجود رواايت أخرى    ،(1) أهدى()ضحى( أي  )املراد يف احلديث بـ  
 تعضد ذلك منها:

عمن اعتمر من نسائه يف    ‘   هللاذبح رسول  ):  ¢  ما رواه أبو هريرة
 .(2) حجة الوداع بقرة بينهن(
عن نسائه يف حجة    ‘   هللا  أهدى رسول ):  ~  ويف لفظ عن عائشة 

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

عائشة  أي  ض):  ~  فقول  ابلبقر  نسائه  عن  فهو هدي  )حى  أهدى( 
 .(5)(ليهن اهلدي عو وهن متمتعات  ،أطلق عليه اسم األضحية

عائشة ابل)  ~   فحديث  نسائه  عن  احلجة  بضحى  به  تنهض  ال  قر( 
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 12/137ينظر: التمهيد:  (1)
سننه    (2) يف  داود  أبو  البقر(  )رواه  هدي  يف  عليه   ،(1751)ح    2/145ابب  األلباين    وحكم 

 . ابلصحة
والبيهقي يف السنن الكربى    ، (3133)ح    2/1407ابب كم جتزئ البدنة والبقرة(  )وابن ماجة   

(  1717)ح    1/639ستدركه:  واحلاكم يف م  ، (4114)ح    4/205ابب النحر عن النساء(  )
الشيخني)وقال:   الذهيب  ،هذا حديث صحيح على شرط  وابن خزمية يف    .ومل ُيرجاه( ووافقه 
البقرة(  )ه  صحيح يف  املتمتعات  النساء  اشرتاك  الرتم  ،(2903)ح    4/288ابب    . ذيوأعله 

 . 2/511وضعفه ابن حجر يف التلخيص احلبري:  ،1/282ينظر: علل الرتمذي الكبري: 
 . (1211)ح  2/873ابب بيان وجوه اإلحرام( )رواه مسلم   (3)
 . 11سبق خترجيه ص(4)
 . 9/207ينظر: مرعاة املفاتيح:  (5)
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البقر هدي    ،الصحيحة املصرحة أبهنن متمتعاتلكثرة األحاديث   وأن ذلك 
منهن    ~   وأن عائشة  ،القرآنوهو هدي التمتع املنصوص عليه يف    ، واجب

بقرة    بذبح   ت لا استقإهنوالبقرة اليت ذحبت عنها هدي ِقران سواء قلنا    ،قارنة
 . أو كان ابالشرتاك مع غريها يف بقرة

لفظ   فيها  ليس  الرواايت  ف)وأكثر  بل  وفيها  )يها  ضحى(  ذبح  )أهدى( 
نسائه( للجزم)فلفظ    ،عن  الرواة  بعض  تصرف  من  ذبح  أبن    ، ضحى(  ما 

النحر مبىن هدي متتع ابلنسبة لغري عائشة البقر يوم  ِقران    ،عنهن من  وهدي 
 .(1) م من األحاديث الصحيحة اليت ال نزاع فيها معلو  و كما ه  ،ابلنسبة إليها

يث بقوله:  على هذا احلدـ( يف صحيحه  ه  311ت:  )وبوب ابن خزمية  
واجب إذ نساء  يل على أن اسم الضحية قد يقع على اهلدي اللابب ذكر الد)

متمتعات    ‘   النيب حجته كن  إلدخاهلا  خ يف  قارنة  صارت  اليت  عائشة  ال 
مُيكنها الطواف والسعي لعلة احليضة اليت حاضت قبل    ملاحلج على العمرة ملا  

 .( 2) تطوف وتسعى لعمرهتا(أن 
الظاهر أن  )ـ( بعد ذكر اختالف الرواايت:  ه  852ت:  )حجر  قال ابن  

الرواة  التصرف على    ،من  بعضهم  فحمله  النحر  ذكر  احلديث  ثبت يف  ألنه 
ر من نسائه متفإن رواية أيب هريرة صرحية يف أن ذلك كان عمن اع  ، األضحية

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 5/206ينظر: أضواء البيان :  (1)
 . 4/289صحيح ابن خزمية:  (2)
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 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

 .(1)وتبني أنه هدي التمتع( ،أهدى() فقويت رواية من رواه بلفظ 
 .(2) الظاهر أهنا كانت هدايً()اري: قال يف فيض الب

 . ضحى(): ‘   التضحية لقولهأن احلديث صريح يفأجيب: 
عن أزواجه ابلبقر( ظاهر يف أن    ‘   وقوله ضحى النيب)حجر:  قال ابن  

 .(3) ضحية(أل االذبح املذكور كان على سبيل 
احلديث:   ذكر  بعد  الثجاج  احمليط  البحر  يف  على  )وجاء  تدل  وهي 

 .(4) رد على من أنكر ذلك(وفيه ال ،للحاج كاهلدياستحباب األضحية  
  ـ( يف كتاب األضاحي على حديث عائشة ه  256ت:  )وبوب البخاري  

للمسافر والنساء( وابب  )  ~ من ذبح ضحية غريه( يدل  )ابب األضحية 
 .(5) احلديث على األضحية  لعلى أنه مح

 . يثوأقل أحوال احلديث أنه يدل على املشروعية استدالاًل بظاهر احلد
  ، أن املراد ذحبها وقت األضحيةـ(  ه  611ت:  )ذكر ابن التني    نوقش:

وإن محل على ظاهره فيكون تطوعاً ال على أهنا سنة    ،وهو ضحى يوم النحر
 .(6) األضحية 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 3/551: فتح الباري (1)
 . 5/672فيض الباري:  (2)
 . 10/5فتح الباري:  (3)
 . 22/561البحر احمليط الثجاج:  (4)
 . 9/207مرعاة املفاتيح:  (5)
 . 9/206مرعاة املفاتيح:  ،5/ 10ينظر: فتح الباري:  (6)
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ذكره أجيب بعد  حجر  ابن  قال  التني:  الك :  ابن  بعده(  )م  خيفى  وال 
 :وميكن أن جياب أيضاً 

رحياً يف  ص وليس    ،الفعليف  و صريح  ضحى( فه)أن احلديث عرب ابلفعل    -أ  
 .الوقت

األضحية  -ب   ذبح  على  تكلف    ،عدم محله  فيه  التطوع  ذبح  على  ومحله 
 .(1) ظاهر

 

ثوابن  -  2 قال:    ‘   قال: ذبح رسول هللا  ¢   عن  ثوابن  )ضحيته مث  اي 
 .( 2) فلم أزل أطعمه منها حىت قدم املدينة( ، هح حلم هذلصأ

يف    ‘   قال: قال يل رسول هللا   ‘   ن موىل رسول هللا ويف لفظ عن ثواب
فلم يزل أيكل منه حىت    ،فأصلحته)قال:    .أصلح هذا اللحم()حجة الوداع:  

 .(3) بلغ املدينة( 
 وجه الداللة:

واحلاج    للمقيم   عكما تشر   ،دل احلديث على مشروعية األضحية للمسافر

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 10/6فتح الباري:  (1)
  ، يف أول اإلسالمابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث  ) رواه مسلم    (2)

 . (35 - 1975)ح  3/1563وبيان نسخه وإابحته إىل مىت شاء(:  
  1975)ح    3/1563(  ...ابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي)سلم  رواه م  (3)

- 36) . 
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 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

 .(1) ري احلاج مبىن كما تشرع لغ 
الشوكاين   األوطار  ه  1250ت:  )قال  نيل  يف  هذا  ـ(  على  تعليقه  يف 

  .وبه قال اجلمهور  ، األضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم)احلديث:  
النخعي وأبو حنيفة:   املسافرال  وقال  النووي: وروي هذا    ،ضحية على  قال 

يرد    ،للمسافر مبىن ومكة  عة: ال تشرع ا وقال مالك ومج  ،عن علي واحلديث 
 .(2) عليهم(

حجة القائلني مبشروعية  )ه على احلديث:  وقال يف الفتح الرابين يف تعليق
 . (3) وجواز التزود منها(  ،األضحية للمسافر واحلاج

 

 :منها بعض اآلاثر الواردة يف أضحية احلاج -  3
هم الورق والذهب  ع موكان أصحابنا حيجون    ، كان عمر حيج وال يضحي

 .(4) وا لنسكهم غيتفر لمينعهم من ذلك إال   ما ، يضحونفال 
أهنم كا على  األضحفيدل  يرتكون  ابملناسكنوا  النشغاهلم  لعدم    ،ية  ال 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

اجملموع:    (1) مسلم:  شرح    ،8/426ينظر:  صحيح  على  املعلم:    ،13/133النووي  إكمال 
املنعم:    ،6/427 شرح سنن أيب داود البن رسالن:    ،2/449الكوكب الوهاج:    ، 8/96فتح 

12/211. 
 . 8/96وينظر: فتح املنعم:  ،5/152نيل األوطار:  (2)
 . 13/105الفتح الرابين:  (3)
ما مينعهم  )( بدون لفظ  8143)ح    4/382ابب الضحااي(  )رواه عبد الرزاق يف مصنفه بنحوه    (4)

ابب َمن رخص للحاج  ) ن أيب شيبة يف مصنفه بلفظه  ورواه اب  .من ذلك إال ليتفرغوا لنسكهم(
 . (14192)ح  279/ 3أن ال يضحي وما جاء يف ذلك( 
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 . مشروعيتها
وكل من املقيم واملسافر واحلاج مبىن وغري احلاج   ،فعل خري أن األضحية    -  4

 .(2) (1) وافعلوا اخلري() قال تعاىل: .حمتاج إىل فعل اخلري مندوب إليه
األضحيةع  -  5 فضل  على  الدالة  األدلة  من   ،موم  ابدايً  منها  خيص    ومل 

مقيم  ،حاضر من  مسافراً  أنثى  ،وال  من  ذكراً  إال    ،وال  أحد  يستثىن  فال 
 .(3) بدليل

 لسببني:  .ال يشرع للحاج اجلمع بني اهلدي واألضحية  القول الثاين:
ع قول  وهو  حاجا  :كونه  األول  ومذهب    ،(4) احلنفية  دنالسبب 

الشافعية  ،(5) ية املالك عند  اإلسالم  ،(6) وقول  شيخ  ابن    وتلميذه  (7) واختيار 
 . (8) يمالق

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . (77)سورة احلج  (1)
 . 6/37احمللى:  (2)
 . 6/37املرجع السابق:  (3)
   . 1/265ر احلكام: در  ،2/187ينظر: اجلوهرة النرية:  (4)
املدونة:    (5) اجملت  ،1/301التفريع:    ، 2/5ينظر:  الرب:    ، 1/499هد:  بداية  عبد  البن  الكايف 

الفقهية:    ،1/418 اخلرشي:    ، 1/367شرح زروق:    ،1/125القوانني  حاشية    ، 3/33شرح 
الدواين:    ، 1/500العدوي:   الدسوقي:    ،1/389الفواكه  السالك:  ،118/ 2حاشية  بلغة 

 . 390/ 1ثمر الداين: ال،1/649
 .4/283ين احملتاج: مغ ، 2/972روضة الطالبني:  ، 8/383ينظر: اجملموع:  (6)
 4/111اإلنصاف: ،  3/269املبدع:  ،6/101وينظر: الفروع:   ،26/137جمموع الفتاوى:  (7)
 . 2/243زاد املعاد:  (8)
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 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

ال جتب على احلاج إذا كان حمرماً وإن كان من أهل  ) جاء يف اجلوهرة النرية:  
 .(1) مكة(

املدونة:   يف  من  )جاء  وإن كان  أضحية  احلاج  على  ليس  مالك:  قال 
أن   بعد  فالناس كل  ،ون حاجاً كيساكين مىن  األضاحي يف  قلت:  هم عليهم 
 .(2) قال: نعم( .قول مالك إال احلاج

ـ( هذا القول بعد أن ذكر مذهب الشافعية يف  ه  767ت:  )نووي  نقل ال
األضحية سنة إال يف حق احلاج  )مشروعية اجلمع بني اهلدي واألضحية ورده:  

 .(3) فإنه ال أضحية عليهم( ،مبىن
كل ما ذبح مبىن  )وى:  ـ( يف جمموع الفتاه  728ت:  )قال شيخ اإلسالم  

هدي سواء   فإنه  احلرم  إىل  احلل  من  سيق  أو  وقد  البقر  أو  اإلبل  من  أكان 
 وليس مبىن ما هو   ...يسمى أيضاً أضحية ،الغنم

 .(4) أضحية وليس هبدي كما يف سائر األمصار(
القيم   ابن  األضحية  )ـ(:  ه  751ت:  )وقال  مبنزلة  له  احلاج  وهدي 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 2/187اجلوهرة النرية:  (1)
 . 2/5املدونة:  (2)
 . 8/384اجملموع:  ، 2/497روضة الطالبني:  (3)
 . 26/137جمموع الفتاوى:  (4)
 . 2/243زاد املعاد:  [10]
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 .(1) قيم( ملل
أن احلاج مسافر  :  (2)مذهب احلنفيةهو و .لكونه مسافراالسبب الثاين:  

ألهنم غري  ؛إال أهل مكة فتجب عليهم األضحية  ،ألضحية  فالجتب عليه ا
والقران  ،مسافرين املتعة  هدي  عليهم  جيب  ال  حاضري  ؛لكن  من  ألهنم 

 . املسجد احلرام وهبذا الجيمعون بني اهلدي واألضحية
 :األدلـــة

 مشروعية اجلمع لكونه حاجا: ال:أدلة القائلني بعدم و أ
 گ       گ ک  ک ک ک  ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎژ قال تعاىل:   -  1

 ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ

ژ ہ ہ ۀۀ ڻ
(3). 

 وجه الداللة:
منها:  حلكم  وركباانً  مشاة  أيتوك  ابحلج  الناس  يف  أذن  اآلية  معىن  أن 

هل منافع  اسم هللا  ،مشهودهم  ما رز وذكرهم  األنعام عند   على  قهم من هبيمة 
إىل هللا تقرابً  التأذين   ،ذحبها  أيتوا    ، فيهم ابحلج  والذي يكون يف حكم  حىت 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

الفتاوى:    [1] النتف يف  الفقهاء:  ،1/239ينظر:  صنائع:  بدائع ال،12/18املبسوط:    ،3/81حتفة 
   .265/ 1ا درر احلكام:  ، 2/187اجلوهرة النرية:  ،9/511فتح القدير: ،5/63

 
 
 . (28 ،27)سورة احلج  [2]
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 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

املنافع  ،مشاة وركباانً  اهلدي خاصة دون    ،ويتقربوا ابلذبح  ،ويشهدوا  إمنا هو 
ان  إلمجاع العلماء على أن للمضحي أن يذبح أضحيته يف أي مك  ، الضحية

  وال حيتاج يف التقرب ابألضحية إىل إتياهنم مشاة وركباانً  ،الدنيا شاء من أقطار
 . من كل فج عميق

يففاآلية   األضحيةظاهرة  دون  اهلدي  وجب    ،  فيه  أظهر  القرآن  وما كان 
 .(1) تقدميه على غريه 

 ميكن أن يناقش: 
نها  لك  ،املتمتع والقارن  على  لوجوبه  ،أن اآلية وإن كانت ظاهرة يف اهلدي

 .ألضحية ويتقرب هبا مع اهلدي كر هللا على ا ذ يال تنفي أن 
 .(2) قر(ابلبائه سعن ن ‘  أهدى رسول هللا ): ~ عن عائشة  -  2

هريرة أيب  هللا)  ¢  وعن  رسول  نسائ  ‘   أن  عن  بقرة  وكن   هذبح 
 .(3) (متمتعات مل يسم عدهتن

ل هللا )فظ:  ويف  رسول  حجة    ‘   ذبح  يف  نسائه  من  معه  اعتمر  عمن 
 .(4) الوداع بقرة بينهن(

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 5/206أضواء البيان:  [3]
 . 32سبق خترجيه ص  (2)
قال أبو عمر يف التمهيد:    ، (1700)ح    4/316ابب التحلل(  )صغري  رواه البيهقي ي السنن ال   (3)

 . هذا صحيح اثبت( حديث أيب هريرة): 12/136
 . 32سبق خترجيه ص  (4)
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 .كان هدايً   ‘  دلت األحاديث على أن املذبوح لنساء النيب
 نوقش: 

عائشة حديث  هللا رس  ضحى )قالت:    ~   أن  نسائه    ‘   ول  عن 
عن نسائه   ‘   أهدى رسول هللا)وحديثها:    ،يدل على األضحية  .(1) ابلبقر(
 . فيحمل كال احلديثني على ظاهرمها  ،يدل على اهلدي .(2) ابلبقر(

األضحية مشروعية  على  للحاج  ويدل  احلديثني    ،واهلدي  بكال  ويعمل 
ضحيته مث    ‘   ذبح رسول هللا ) ويؤيده حديث ثوابن يف حجة الوداع قال:  

 .(3) اي ثوابن أصلح حلم هذه( فلم أزل أطعمه منها حىت قدم املدينة()قال: 
عائشة عن حديث  ابن حجر  رسول هللا):  ~  قال  عن    ‘   ضحى 

 .(4) ن على سبيل األضحيةاكظاهر يف أن الذبح املذكور   ،نسائه ابلبقر(
( أي ضحى كما صرح  ‘   رسول هللاأهدى  )جاء يف الكوكب الوهاج:  

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

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 31سبق خترجيه ص  (1)
 . 32سبق خترجيه ص  (2)
 . 34سبق خترجيه ص (3)
 . 10/5ح الباري: فت (4)
 . 13/420الكوكب الوهاج:  (5)
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 .(1) كاان حيجان وال يضحيان  ƒ عن النخعي أن أاب بكر وعمر -
 .(2) رجع(بح شيئاً حىت يذيكان عمر حيج فال )عن إبراهيم قال:  -
 .(3) أهنا كانت حتج فال تضحي عن بين أخيها ~ عن عائشة  -
 .(4) ما ضحيت مبكة قط()ري: فع بن جبقال ان -
 .(5) ما ورد أن األسود وعبدالرمحن بن يزيد كاان حيجان وال يضحيان -
 .(6) ما ورد أن علقمة كان حيج وال يضحي -
 .(7) اً أهرقت دم عن الشعيب قال: حججت ثالث حجج ما  -

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

عبدالرزاق يف مصنف  (1) الضحااي(  )ه  رواه  الدراية:  8139)ح    4/381ابب  قال يف   )2/215  :
 .هنما كاان ال يضحيان إذا كاان مسافرين( مل أجدهقوله روي أن أاب بكر وعمر أ)

  3/279ي وما جاء يف ذلك( ابب َمن رخص للحاج أن ال يضح)رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه  (2)
ومل أجد    ،(8141)ح    4/382حااي(  ابب الض) ورواه عبد الرزاق يف مصنفه    ،(14190)ح  

 . من حكم على هذه اآلاثر فيما حبثت فيه
  3/279ابب َمن رخص للحاج أن ال يضحي وما جاء يف ذلك( )يب شيبة يف مصنفه رواه ابن أ (3)

 . (14193)ح 
  3/279ابب من رخص للحاج أن ال يضحي وما جاء يف ذلك( )صنفه رواه ابن أيب شيبة يف م (4)

 . (14191)ح 
  3/280ابب من رخص للحاج أن ال يضحي وما جاء يف ذلك( )رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه  (5)

 . (14195) ح
  3/280( للحاج أن ال يضحي وما جاء يف ذلك  ابب من رخص )رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه  (6)

 . أجد فيما حبثت فيه َمن حكم على هذه اآلاثر ومل ، (14196)ح 
شيبة    (7) أيب  ابن  ذلك(    ابب )رواه  يف  جاء  وما  يضحي  ال  أن  للحاج  رخص  ح    3/280من 

(14200) . 
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 .(1) مبىن  عن معن بن خالد أنه كان يكون مع سامل يف احلج فال يضحي  -
 :من وجهني شن يناقميكن أ

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

وال تنفي    ،جبةغري وا  ةهذه اآلاثر إن صحت فإهنا تدل على أن األضحي-ب
 . االستحباب وال املشروعية

هدايً وليس فيه مبكة يسمى    وكل ما ذبح  .(3) ألن سنة احلجاج اهلدي  -  4
أضحية  يسمى  القيم:    .(4) ما  ابن  هدي  )قال  أن  هللا  شاء  إن  الصحيح 

وال أصحابه   ‘   ومل ينقل أحد أن النيب   ،احلاج له مبنزلة األضحية للمقيم
بني  و مجعوا  اهلدي  بألا   أضاحيهمضحية  هو  هديهم  فهو هدي    ،ل كان 

 .(5) مبىن وأضحية بغريها(
اهلدااي فيها  تذبح  الضحاايفمىن  ال  إىل    ،  احلل  من  ما سيق  هو  واهلدي 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

شيبة    (1) أيب  ابن  ذلك(  )رواه  يف  جاء  وما  يضحي  ال  أن  للحاج  رخص  من  ح    3/280ابب 
(14201) . 

 13/370جمموع الفتاوى (2)
التفريع:    (3) عبدالرب:    ،1/301ينظر:  البن  العدوي:    ،1/418الكايف  الفواكه    ،1/500حاشية 

 . 1/389: الدواين
 . 26/137جمموع الفتاوى:  (4)
 .2/246منة املنعم:  ،9/207: : مرعاة املفاتيح؛وينظر ، 2/243زاد املعاد:  (5)
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 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

 .(1) وليس كذلك األضحية ،احلرم
والناس    ،ذا أراد أن يضحي جعله هدايً إ ف  ،واحلاج خماطب يف األصل ابهلدي

أمروا   إمنا  احلاج  لغري  أبتيابألضحية  مىنشبهوا  من    ،هل  حظ  هلم  فيحصل 
 . (2) أجورهم

 ونه مسافرا: ا:أدلة القائلني بعدم مشروعية اجلمع لكاثني
ژ   ڑ ژ ژژ  قوله تعاىل: -  1

(3) . 
ألن اخلطاب لرسول   ؛والنص ورد يف حق املقيم  ،أمر ابلنحر   ژ   ڑژ فقوله:  

يعر   ،‘   هللا ال  ابلقياسوهو حكم  املسافرين  ،ف  إىل  يتعدى  ا ال  مك   ،فال 
 .(4) جتب عليهم صالة اجلمعة وصالة العيدين 

 ميكن أن يناقش: 
ا  بوجوب  القول  على  هذا  على    ، ألضحيةأن  واجبة  أضحية  ال  أي 

كما هو قول اجلمهور فال يرد    ،أما على القول ابستحباب األضحية  ،املسافر
 . ذلك

 . (5) ال يضحيان إذا كاان مسافرين  ƒ ما ورد أن أاب بكر وعمر -  2
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 6/10شرح ابن بطال على صحيح البخاري:  (1)
رسالن:    (2) البن  داود  أيب  سنن  مسلم:    ،12/211شرح  تلخيص كتاب  من  أشكل  ملا  املفهم 

 .464/ 33البحر احمليط الثجاج:  ،5/381
 .[ 2]سورة الكوثر  (3)
 . 3/81حتفة الفقهاء:  (4)
فيه من  (5) فيما حبثت  الراية. السنن واملصنفات واملعاجم   مل أجده  بصيغة    4/275وذكره يف نصب 

= 
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 يناقش:  ميكن أن
 .(1) يان خمافة أن يعتقد الناس وجوهباضحأن أاب بكر وعمر كاان ال ي 

 .(2) ليس على املسافر مجعة وال أضحية( )قال:  ƒ لي ما روي عن ع -  3
 نوقش: 

 . حديث علي مل يصح بل ذُكر قواًل أليب حنيفة - أ
م يف  شيبة  جاء  أيب  ابن  على  )صنف  ليس  قال:  حنيفة  أاب  أن  وذُكر 
 .(3) (املسافر أضحية

الدراية:   يف  مل  )وقال  أضحية  وال  مجعة  املسافر  على  ليس  علي  حديث 
 .(5) غريب() صب الراية:وقال يف ن .(4) أجده(

 . قلت: لو صح فمعناه: ليس على املسافر مجعة وال أضحية واجبة - ب

 ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
مل أجده بل صح عنهما أهنماكاان  )   2/152وقال ابن حجر يف الدراية،غريب(  )التضعيف وقال  =

 ال يضحيان مطلقا خشية أن يظن وجوهبما( 
وعبد الرزاق يف    ،(19066)ح    19/263كتاب الضحااي(:  ) رواه البيهقي يف السنن الكربى    (1)

الضحااي(:  )مصنفه   ابلصحة    .(8319)ح    4/381ابب  اجملموع  يف  النووي  عليه  وحكم 
الدراية:    ،8/386 يف  مطلقاً  ):  قال  ،2/215وكذا  يضحيان  ال  أهنما كاان  عنهما  صح  بل 

 . خشية أن يظن وجوهبما(
ومل  أنه قوالً أليب حنيفة  14/211ابب هل على املسافر أضحية( )كر ابن أيب شيبة يف مصنفه ذ   (2)

 . ابلغرابة  4/211وحكم عليه يف نصب الراية:  .يسنده لعلي
 . 4/211سنن ابن أيب شيبة:  (3)
 . 2/215الدراية:  (4)
 . 4/211نصب الراية:  (5)



 
 

 

230 
 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية
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ألهنا    ؛اإلقامة( فال جتب على املسافر)األضحية  إن من شروط وجوب    -  4
يف  وال  مال  بكل  تتأدى  زمان  ال  وقت    ،كل  يف  خمصوص  حبيوان  بل 

األضحية  ،خمصوص وقت  يف  مكان  يف كل  به  يظفر  ال  فلو    ، واملسافر 
أو    ، وفيه من احلرج ما ال خيفى  ،أوجبنا عليه الحتاج إىل محله على نفسه

وفيه ضرر السفر  ترك  إىل  الوجوب  ،احتاج  امتناع  إىل  الضرورة    ، فدعت 
 .(1) وكما تسقط عنهم صالة اجلمعة والعيدين 

 نوقش: 
 .(2) العبادات املالية ال تسقط ابلسفر كالزكاة وصدقة الفطرإن 
 أجيب: 

والزكاة    .جوهبا بوقت خمصوص بل مجيع العمر وقتهاال يتعلق و إن الزكاة  
 .(3) رج وصدقة الفطر ال تفواتن مبضي الوقت فال توقع يف احل

 :وه من وج ميكن أن يناقش
فالزكاة جتب بتمام احلول    .ص  و صأن الزكاة وصدقة الفطر هلما وقت خم  -1

 . وصدقة الفطر بغروب مشس آخر يوم من رمضان،
  دل على ذلك حديث أم سلمة   ،ة مؤكدةري واجبة بل سنأن األضحية غ  -2

هللا  ~ رسول  قال  أن  إذ):  ‘   قال:  أحدكم  وأراد  العشر  دخلت  ا 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 .315/ 6ية رد احملتار: حاش ،9/508فتح القدير:  ، 12/9ينظر: املبسوط:  (1)
 . 9/506فتح القدير: (2)
 . 6/315رد احملتار:  حاشية ، 5/63ينظر: بدائع الصنائع:  (3)
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 .(1) يضحي فال ميس من شعره وبشره شيئاً(
  ، اجبةة صرحية على أن األضحية غري و لفتعليق األضحية ابإلرادة يدل دال 

 .(2) فال جتب على املقيم وال املسافر 
الشافعي:   األضحية:  ه  204  :ت)قال  عن  واجبة كان  )ـ(  لو كانت 

وعليه نسك وغريه ال نسك    ،هنا نسكأل  ؛واجبة عليه  كون تاحلاج أوىل أن  
 .(3)عليه(

 : وردت أحاديث صحيحة صرحية يف مشروعية األضحية يف السفر -3
 ‘  ضحى رسول هللا)يف حجة الوداع ملا قالت:  ~ حديث عائشة-أ 

 . (4)عن نسائه ابلبقر(
ملا قال    ¢  وابنيث ثحد  -ب  النيبيف حجة الوداع  أصلح  ):  ‘   له 

 .(6) يدل على الضحية يف السفر  .(5) هذا اللحم(
ثوابن:   حديث  على  تعليقه  يف  النووي  مشروعة  )قال  الضحية 

 .(7) للمسافر(

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 22سبق خترجيه ص (1)
 . 13/361غين: امل ،15/161احلاوي:   ،23/193التمهيد:  ،2/515ينظر: جممع األهنر:  (2)
 . 2/226األم:  (3)
 . 31سبق خترجيه ص  (4)
 . 33سبق خترجيه ص  (5)
 . 3/214فتح الودود:  ،3/219التمهيد:  ، 5/234ينظر: االستذكار:  (6)
 .13/133على صحيح مسلم:  شرح النووي  (7)
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وعليه يكون املسافر خماطباً  )ود حلديث ثوابن:  سنن أيب دا   وجاء يف شرح
 .(1) هبا(إذ األصل عموم اخلطاب  ،ابألضحية

 ب اخلالف:سب
 اختالفهم يف األحاديث الدالة على األضحية للحاج:

هل    ،(2)عن نسائه ابلبقر(  ‘   ضحى رسول هللا ) اختلفوا يف حديث:    -  1
 .فيه واايت الواردة ر لوذلك الختالف ا ؟ املقصود األضحية أم اهلدي

بـ   عرب  الرواة  األضحية)فبعض  على  فدل  بـ    ، ضحى(  بعضهم  وعرب 
وكأ) قالهدى(  املقصود  ):  ذلك  أن  على  فدل  نسائه(  من  اعتمر  عمن 

 .اهلدي
هل كان يف حجة الوداع أو يف    (3) اختالف الرواايت يف حديث ثوابن  -  2

 . سفر غريه
 .ة األضحية للحاجيعيف حجة الوداع( قال مبشرو )فمن أخذ برواية 

بعد قال  احلج  سفر  غري  سفر  يف  واعتربه  الرواية  هبذه  أيخذ  مل  م  ومن 
 .حية للحاجية األضمشروع

 الرتجيح: 
ابلصواب    -يرتجح يل   أعلم  األضحية    -وهللا  مبشروعية  القول  رجحان 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 . 12/212سنن أيب داود:  (1)
 . 31سبق خترجيه ص  (2)
 . 33سبق خترجيه ص  (3)
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الصرحية  ،للحاج الصحيحة  األدلة  ظاهر  يوافق  بني    .(1) ألنه  اجلمع  وفيه 
 .الرواايت

 بني األقوال مبا أييت:وفيق تلوميكن ا
  ،تحبابريق االسما ذكره اجلمهور من مشروعية األضحية للحاج على ط  -1

 .(2) وما نفي على طريق الوجوب فال منافاة بينهم 
 .(3) ال مانع من كوهنم أهدوا وضحوا وتزودوا من حلمي اهلدي واألضحية  -  2

الشيخ   اختيار  ابز  اوهذا  األضحية    -  ¬ -بن  عن  سئل  ل:  اقملا 
 أو يضحي بُسبع بدنة أو بُسبع  ،يضحي اإلنسان بشاة عنه وعن أهل بيته)

كان    ولو  ،عنه وعن زوجته وأوالده سنة  ،بيته  الرجل وأهل  هذه سنة عن   ،بقرة
عنه  ،حاجاً  يذحبوهنا  بيته  أهل  أوكل  مع    ،إذا  مكة  يف  أو  مىن  يف  ذحبها  أو 
به  ،اهلدي أبس  ال  هذا  واجب  ،كل  شيء  ما    والضحية  ،فاهلدي  هي  سنة 

 .(4) بواجبة(
للحاج أن جيمع بني    جيوز )لعباد:  للشيخ اوجاء يف شرح سنن أيب داود  

لكن ال جيمع بينهما بذبيحة واحدة تكون هدايً    ،كةاهلدي واألضحية يف م
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

وحديث ثوابن يف حجة    ، عن نسائه ابلبقر(  ‘  ضحى رسول هللا ):  ~  شة أي حديث عائ  (1)
 . أصلح لنا هذا اللحم( ) الوداع(: 

 .20/449ينظر: الكوكب الوهاج:  (2)
 . 9/232ينظر: مرعاة املفاتيح:  (3)
حكم إجزاء اهلدي يف احلج عن    -كتاب احلج اجلهاد    -كتاب فتاوى نور على الدرب البن ابز    (4)

 . (119)رقم  18/198األضحية: 
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أضحية ذبيحتني   ،وتكون  يذبح  هدايً   ،بل  تكون  تكون    ،ذبيحة  وذبيحة 
 .أضحية

ملن كان   ينبغي  ايف والذي  تكثر  مكة حيث  ا لل   يتوىل  أن  ذلك  حوم  ملرء 
اللحم إىل من يستحقه  ،بنفسه بذ  أو يعطيه  ،ويوصل  تقوم  اليت    ،لكللجهة 

َمن يستحقه اللحم إىل  إيصال  يتساهل ويتهاون يف  أن  أن    ،وأما  له  فاألوىل 
بلده يف  األضحية  حاصلة  ، تكون  اللحم  إىل  فيه  احلاجة  تكون  بلده    ،ألن 

 . (1) فإن اللحوم تكون كثرية( ،خبالف مكة
ونقلها إىل  ومبا أن املالحظ حالياً يف مكة أثناء فرتة احلج تكدس حلوم اهلدي  

إذا رغب احلاج يف    األوىل لذا أقول    ، ى مستحقيها إلسالمية لتوزيعها عل البلدان ا 
وهذا ما    ، أضحية أن تكون يف بلده فيوكل أهله بذحبها وتوزيعها على مستحقيها 

الشيخ   عثيمني  ا ذكره  البيت  ا احل ) قال:    -¬ -بن  صاحب  هو  إذا كان  ج 
 . (2)القيمة(   وا األضحية عين وعنكم ويعطيهم يضحي مبعىن: أنه يقول ألهله: اذحب 

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

   .برتقيم الشاملة 5/332: شرح سنن أيب داود للعباد (1)
الشهري البن عثيمني    (2) للحاج  ،(63)اللقاء  التضحية  ابن عثيمني ال يرى  الشيخ    ألن   ،مع أن 

  ، وما يذبح يف مكة يسمى هدايً ال أضحية  ،مل يضح يف حجة الوداع بل حنر اهلدي  ‘  النيب
 . ه بذبح األضحيةلكن يقول بتوكيل احلاج أهل
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 اخلامتـــة 
 من أهم النتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث:

وقت  )اهلدي   -1 يف  هللا  إىل  تقرابً  األنعام  هبيمة  من  احلرم  إىل  يهدى  ما 
 . خمصوص على وجه خمصوص(

 .كتاب والسنة واإلمجاع على مشروعية اهلديرعية من الشلدلت األدلة ا -2
ال إبجيابه على نفسه   ،رع ابتداءج الذي جيب عليه اهلدي أبصل الشاحلا  -3

من فعل حمظور أو ترك مأمور هو: املتمتع    بوال بوجوبه عليه لسب   ،ابلنذر
 .والقارن

األنعام -4 هبيمة  من  يكون  أن  اهلدي:  اإلبل  و   ،شروط  من  ثنياً  يكون  أن 
الغنم أو جذعاً  لاو  أو  الضأن وال جيزئ دوهنابقر  اهلدي  أن يكو و   ،من  ن 

 .ي يف وقتهداهليذبح وأن  ،سليماً من العيوب
 من الفروق بني اهلدي واألضحية: -5

مؤكدة ▪ سنة  أهنا  األضحية  يف  فالراجح  والِقران    ،احلكم:  التمتع  وهدي 
 .واجبان على احلاج

 . اهلدي يف احلرم ح بذوي ،مكان الذبح: تذبح األضحية يف األمصار ▪
وال  ▪ تشعر  ال  األضحية  واإلشعار:  فيسن  التقليد  اهلدي  خبالف  تقلد   
 . وإشعاره إن كان إباًل أو بقراً  تقليده
املضحي ميسك عنها إذا نوى األضحية    ، اإلمساك عن أخذ الشعر والظفر  ▪

العشر  إذا بعث هدايً    ، ودخلت  خبالف املهدي فال ميسك عنها وال حيرم شيئاً 
 . حىت يدخل النسك 
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الفقراء ▪ من  شاء  من  منها  يطعم  األضحية    يطعم  اهلديو   ،اإلطعام: 
 . حلرممساكني امايتصدق به 

ونظراً    ، ع بني اهلدي واألضحية ملوافقة ذلك لظاهر األدلة يشرع للحاج اجلم  -6
  ، وكثرة اهلدااي اليت تذبح أايم النحر   ، ألخرية لكثرة أعداد احلجاج يف السنوات ا 

  ، حيث ينقل الزائد منها إىل بلدان العامل اإلسالمي لتوزيعها على مستحقيها 
بلده  فاألو  احلاج يف  أضحية  تكون  أن  بيته ىل  أهل  هبا  إىل    ، وينتفع  وتوصل 

بلده  يف  واملساكني  الفقراء  من  اهلدي    ، املستحقني  فضل  بني  جيمع  وهبذا 
أو    ، واألضحية  اللحم  فساد  وعدم  مستحقيها  إىل  األضحية  وصول  وبني 

 . إعطائه غري مستحقه 
 

 *** 
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 فهرس املصادر واملراجع 
 . الكرمي   القرآن  -1
 تب الثقافية مؤسسة الك -بارودي حتقيق عبدهللا ال –املنذر    اإلمجاع البن  -2
القرطيب  -3 الكتب  -حتقيق سامل حممد عطاوحممد علي معوض -االستذكار أليب عمر  دار 

 م 2000-ه 1421-الطبعة األوىل    -بريوت –  العلمية 
 دار الكتاب اإلسالمي -لألنصاري أسىن املطالب يف شرح روض الطالب   -4
 م 1995-ه 1415-لبنان –بريوت    -كر دار الف   ضواء البيان للشنقيطي أ  -5
ابن العارف ابهلل السيد شطا الدمياطي على    ، أليب بكر املشهور السيد البكري   . إعانة الطالبني  -6

 . طبعة مبطبعة دار إحياء الكتب العربية   ، عني للعالمة زين الدين املليباري حل ألفاظ فتح امل 
أمحد  -7 اإلمام  فقه  يف  احلجاوي -اإلقناع  النجا  عب -أليب  السبكي حتقيق  اللطيف  دار  -د 

 . بريوت -فة  املعر 
 اإلقناع أليب احلسن علي بن حممد الشهري ابملاوردي  -8
مسلم  -9 بفوائد  املعلم  عياض   إكمال  حيي  -للقاضي  للطباعة  -امساعيل حتقيق  الوفاء  دار 

 م 1984-ه 1404-الطبعة األوىل  -مصر -والنشر 
الشافعي   . األم  -10 إدريس  بن  عبدهللا حممد  وابش   ، أليب  طبعه  على  تصحيحه  أشرف  ر 

 . لبنان   –بريوت    ، دار املعرفة للطباعة والنشر   ، حممد زهري النجار 
أتليف:    . ل اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنب  -11

الطبعة    ، صححه وحققه: حممد الفقي   ، عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي 
 . مدية مكتبة السنة احمل   ، م ç  -  1955  1374األوىل  

دار  -حتقيق حيىي مراد -للرومي -يف األلفاظ املتداولة بني الفقهاء أنيس الفقهاء يف تعر  -12
 . م 2004-ه 1424-الكتب العلمية 

لسليمان البجريمي املسماة بتحفة احلبيب على شرح اخلطيب    . جبريمي على اخلطيب  -13
للشربيين  شجاع  أيب  ألفاظ  حل  يف  ابإلقناع  األخرية    ، املعروف    -  ç  1370الطبعة 

 . وأوالده مبصر   مطبعة مصطفى احلليب   ، م 1951
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لزين الدين بن إبراهيم    . البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري  -14
 . الطبعة الثانية   ، روف اببن جنيم املصري بن حممد املع 

الطبعة    -دار ابن اجلوزي -البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح مسلم لإلتيويب الولوي  -15
 ه 1436-ه 1426األوىل  

القرطيب األندلسي    . اية املقتصد بداية اجملتهد وهن  -16 أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد 
بـ   احلفيد( ) املشهور  رشد  وعلق   ، ابن  أصوله  حممد    راجع  عبداحلليم  األستاذ  عليه 

 . م ç  -  1983  1403  ، الطبعة الثانية   ، دار الكتب اإلسالمية   ، عبداحلليم 
جدة  –للنشر والتوزيع    دار املنهاج   -ن قاضي شهبة  بداية احملتاج يف شرح املنهاج الب  -17

 م 2011-ه 1432-الطبعة األوىل  ، 
عود الكاساين احلنفي امللقب  لعالء الدين أيب بكر بن مس   . بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -18

 . لبنان   –بريوت    ، دار الكتاب العريب   ، م ç  -  1982  1402الطبعة الثانية    ، مبلك العلماء 
لألنصاري الشافعي    . عة يف الشرح الكبري يج األحاديث واآلاثر الواق البدر املنري يف ختر  -19

أيب    ، مان عبداحلي أيب حممد عبدهللا بن سلي   ، حتقيق: مصطفى أبو الغيط   ، ابن امللقن( ) 
 . دار اهلجرة للتوزيع والنشر   ، عمار ايسر بن كمال 

 . اية دار اهلد   -حتقيق جمموعة من احملققني -اتج العروس من جواهر القاموس للزبيدي  -20
 . م 1398-بريوت -دار الفكر -ري التاج واإلكليل للعبد  -21
جنيب -للخمي   التبصرة  -22 عبدالكرمي  أمحد  االسالمية -حتقيق  الشؤون  الطبعة  -وزارة 

 م 2011-ه 1432-األوىل 
الدقائق  -23 احلقائق شرح كنز  احلنفي   . تبيني  الزيلعي  عثمان  الدين  الكتاب    ، لفخر  دار 

 . ç  1313الطبعة األوىل    ، مطابع الفرزدق   ، اإلسالمي 
الفتاوى  -24 الزواوي –العراقي  البن    حترير  فهمي  املنهاج  -حتقيق عبدالرمحن  -جدة –دار 

 م 2011-ه 1432الطبعة األوىل  -اململكة العربية السعودية 
الفقهاء  -25 العلمية -للسمرقندي   حتفة  الكتب  الثانية  -لبنان –بريوت  -دار  الطبعة 

 . م 1994-ه 1414
 . دار حراء   ، للحياين حتقيق: عبدهللا ا   ، البن امللقن   . حتفة احملتاج  -26
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حتقيق جلنة من  -يب يعلى أل   ، قة الكربى يف مسائل اخلالف على مذهب أمحد التعلي  -27
 م 2010-ه 1431-الطبعة األوىل  –دار النوادر    -املختصني 

دار الكتب  -حتقيق سيد كسروي حسن -البن اجلالب   ، التفريع يف فقه اإلمام مالك  -28
 م 2007-ه 1428-الطبعة األوىل -لبنان -بريوت -العلمية 

البغوي   -29 التنز ) تفسري  النمر وعثمان خريية وسليمان    ، للبغوي   . يل( معامل  حتقيق: حممد 
 . دار طيبة   ، احلرش 

العظيم  -30 القرآن  إمسا   . تفسري  الفداء  الدمشقي أليب  بن كثري  اجليل   ، عيل    ، بريوت   ، دار 
 . م ç  -  1990  1410الطبعة الثانية  

-دار الكتب العلمية -التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري البن حجر  -31
   ه 1419، األوىل الطبعة  

دار  -حتقيق أيب أويس حممد بو خبزة -يف الفقه املالكي لعبد الوهاب البغدادي   التلقني  -32
 م 2004-ه 1425-الطبعة األوىل -الكتب العلمية 

حققه:    ، أليب عمرو بن يوسف بن عبدالرب   . التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  -33
 . م ç  -  1967  1387د البكري  مصطفى العلوي وحمم 

-دار احياء الرتاث العريب   -حتقيق حممد عوض مرعب -ذيب اللغة لألزهري اهلروي هت  -34
 م 2001-الطبعة األوىل    –بريوت  

دار  -حتقيق دار الفالح للبحث العلمي –ح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن  التوضي  -35
 م 2008-ه 1429الطبعة األوىل  -سوراي -دمشق –النوادر  

 . بريوت –لقريواين لألزهراملكتبة الثقافية  ين شرح رسالة ابن أيب زيد ا الثمر الدا  -36
 م 2000-ه 1420-مؤسسة الرسالة -حتقيق أمحد حممد شاكر -للطربي   جامع البيان  -37
حتقيق وشرح: أمحد   ، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة  . اجلامع الصحيح لسنن الرتمذي  -38

 . م ç  -  1978  1398عة الثانية  الطب   ، مطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر   ، حممد شاكر 
الصحيح  -39 البخاري   . اجلامع  إمساعيل  بن  حممد  عبدهللا  فؤاد    ، أليب  حممد  ترقيم: 

 . املطبعة السلفية   ، قصي حمب الدين اخلطيب   –  مراجعة: حمب الدين اخلطيب   ، عبدالباقي 
القرآن  -40 القرطيب   . اجلامع ألحكام  األنصاري  أمحد  بن  إحياء    ، أليب عبدهللا حممد  دار 

 . م ç  -  1985  1405  ، لبنان   –بريوت    ، العريب   الرتاث 
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 ه 1322الطبعة األول –املطبعة اخلريية    -علي الزبيدي   اجلوهرة النرية أليب بكر  -41
وهبامشه الشرح املذكور    ، حملمد بن عرفة الدسوقي   . شرح الكبري حاشية الدسوقي على ال  -42

 . ب العربية طبع بدار إحياء الكت   ، مع تقريرات العالمة احملقق سيدي الشيخ حممد عليش 
  ، مجع: عبدالرمحن بن قاسم العاصمي النجدي   . ربع شرح زاد املستقنع حاشية الروض امل  -43

 ـ ه   1405  ، الطبعة الثالثة 
املطبعة األمريية  -للطحطاوي   يضاح إل اقي الفالح شرح نور ا حاشية الطحطاوي على مر  -44

 ه 1318-مصر -ببوالق 
اشية علي الصعيدي  حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد وهي ح  -45

 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   . العدوي 
  ، املختار خلامتة احملققني حممد أمني الشهري ابن عابدين على الدر    . حاشية رد احملتار  -46

  -  ç  1386الطبعة الثانية    ، ويليه تكملة ابن عابدين لنجل املؤلف   ، شرح تنوير األبصار 
 . دار الفكر   ، م 1966

احمل  -47 اإلمامني  ال حاشيتا  الدين  شهاب  الشيخ  شرح  ققني  على  عمرية  والشيخ  قليويب 
بعة  طبع مبط  ، للشيخ حميي الدين النووي  . العالمة جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني 

 . دار إحياء الكتب العربية 
أليب احلسن    . احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين  -48

امل  حبيب  بن  حممد  بن  م   ، اوردي علي  حممد  علي  أمحد    –عوض  حتقيق:  عادل 
 . لبنان   ، بريوت   ، دار الكتب العلمية   ، عبداملوجود 

 . مطبعة مصطفى حممد   ، عبادي للشرواين وال   . حواشي حتفة احملتاج بشرح املنهاج  -49
خليل   -50 سيدي  خمتصر  على  العدوي   –اخلرشي  علي  الشيخ  حاشية  دار    ، وهبامشه 

 . بريوت   ، صادر 
أحادي  -51 ختريج  يف  اهلداية الدراية  اليماين    حتقيق   -البن حجر   ث  هاشم  دار  –عبدهللا 

 بريوت -املعرفة  
 . دار إحياء الكتب العلمية -درر احلكام شرح غرر األحكام ملال خسرو  -52
الكرمي  دل  -53 يوسف  بن  ملرعي  املطالب  لنيل  الطالب  الفاراييب –يل  طيبة  -حتقيق  دار 

   م 2004-ه 1425-الرايض –للنشر والتوزيع  
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النووي   أليب   . روضة الطالبني  -54   ، حتقيق: عادل أمحد عبداملوجود   ، زكراي حيىي بن شرف 
  -  ç  1412الطبعة األوىل    ، لبنان   –بريوت    ، دار الكتب العلمية   ، علي حممد معوض 

 . م 1992
العباد  -55 خري  هدي  يف  املعاد  اجلوزية   . زاد  القيم  الرسالة   ، البن  املنار    ، مؤسسة  مكتبة 

 . ç  1415-الطبعة السابعة والعشرين    ، اإلسالمية 
ابن ماجه  -56 القزويين أليب عبدهللا   . سنن  يزيد  بن  فؤاد    ،  حممد  ورقم كتبه: حممد  حققه 

 . دار الفكر   ، عبدالباقي 
داود  -57 أيب  ب   . سنن  سليمان  داود  األزدي أليب  السجستاين  األشعث  عبيد    ، ن  تعليق: عزت 

 . ç  1418الطبعة األوىل    ، توزيع دار املغين   ، بريوت   ، دار ابن حزم   ، الدعاسي وعادل السيد 
 . الطبعة األوىل  . جملس دائرة املعارف ابهلند   . ر النقي نن البيهقي ويف ذيله اجلوه س  -58
حسن    –األرنؤوط    خرج أحاديثه: شعيب   ، لعلي بن عمر الدارقطين   . سنن الدارقطين  -59

 . مؤسسة الرسالة   ، حممد قرة بللي   –شليب  
النسائي  -60 السندي   . سنن  اإلمام  وحاشية  السيوطي  الدين  وصنع    ، جلالل  به  اعتىن 

الطبعة الثالثة    ، لناشر: مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب ا   ، رسه: عبدالفتاح أبو غدة فها 
1409  ç  -  1988 لبنان   –بريوت    ، دار البشائر اإلسالمية   ، م . 

شرح العالمة أمحد بن حممد الربنس الفاسي املعروف بزروق مع شرح العالمة قاسم بن   -61
  ، واين مام أيب حممد بن زيد القري لإل   . عيسى بن انجي التنوخي الغروي على مت الرسالة 

 . م ç  -  1982  1402  ، دار الفكر 
 . دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع -الشرح الكبري على مت املقنع البن قدامة  -62
الرملي  -63 البن رسالن  داود  أيب  سنن  الباحثني -شرح  من  عدد  الفالح  -حتقيق  –دار 

 م 2016-ه 1437الطبعة األوىل  -مصر 
 . الرايض -مكتبة الرشد -ل شرح صحيح البخاري البن بطا  -64
النووي   . صحيح مسلم لإلمام النووي   شرح  -65   ، راجعه: خليل امليس   ، ليحىي بن شرف 

دار  الناشر:  إبشراف  العلماء  من  جلنة  األوىل    ، لبنان   –بريوت    ، القلم   حققه:  الطبعة 
1407  ç  -  1987 م . 

 شرح عمدة الفقه البن جربين  -66



 
 

 

242 
 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

يس  ملنصور بن يونس بن إدر   . هى شرح منتهى اإلرادات دقائق أويل النهى لشرح املنت  -67
 . مؤسسة الرسالة   ، حتقيق: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي   ، البهويت 

الفارسي  -68 بلبان  ابن  برتتيب  حبان  ابن  األرنؤوط حتق   . صحيح  شعيب  مؤسسة    ، يق: 
 . الرسالة 

خزمية  -69 البن  خزمية  ابن  األعظمي -صحيح  اإلسالمي  -حتقيق  الثالثة    –املكتب  -الطبعة 
 ه 1424

 . بريوت   ، دار األفكار   ، ج القشريي أليب احلسني مسلم بن احلجا   . صحيح مسلم  -70
العمدة  -71 شرح  املقدسي   . العدة  إبراهيم  بن  عبدالرمحن  الدين  صالح  ، لبهاء  حتقيق: 

 . م 2005-ه 1426-الطبعة الثانية   ، ة عويض 
  ، أليب القاسم عبدالكرمي الرافعي القزويين الشافعي  . العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري  -72

 . بريوت   ، دار الكتب العلمية   ، د عبداملوجود عادل أمح   –: علي حممد معوض  حتقيق 
دار    ، ر صححه: عبدهللا حممود حممد عم   ، للعيين   . عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -73

 . الكتب العلمية 
 م 2004-ه 1425-املكتبة العصرية  –حتقيق أمحد حممد عزوز  –البن قدامة    العمدة  -74
 . بة السلفية املكت   . رح ابن قيم اجلوزية عون املعبود شرح سنن أيب داود مع ش  -75
 -غاية املنتهى يف مجع االقناع واملنتهى ملرعي بن يوسف الكرمي  -76
قام بشرحه    ، بن علي بن حجر العسقالين ألمحد    . فتح الباري شرح صحيح البخاري  -77

راجعه: قصي حمب الدين    ، ترقيم: حممد فؤاد عبدالباقي   ، وحتقيقه: حميي الدين اخلطيب 
 . م ç  -  1986  1407طبعة األوىل  ال   ، القاهرة   ، لراين للرتاث دار ا   ، اخلطيب 

بن اهلمام  -78 الدين حممد  القدير لكمال  املبتدي   ، فتح  اهلداية شرح بداية  لربهان    . على 
  ، ومعه شرح العناية على اهلداية حملمد بن حممود البابرين  ، املرغيناين  لدين علي بن أيب بكر ا 

  ، عدي أفندي وبس   ، فيت الشهري بسعدي حليب ومعه حاشية احملقق سعد هللا بن عيسى امل 
 . لبنان   –بريوت    ، دار الفكر 

 . الطبعة الثانية   –دار إحياء الرتاث  -الفتح الرابين للساعايت  -79
 . الطبعة األوىل   -دار الشروق -شرح صحيح مسلم ملوسى شاهني فتح املنعم   -80
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–مكتبة لينة  -حتقيق حممد زكي اخلويل -فتح الودود يف شرح سنن أيب داود للسندي  -81
الطبعة األوىل  -اململكة العربية السعودية -املدينة املنورة –ملنار  مكتبة أضواء ا . مصر  -دمنهور 

 م 2010-ه 1431-
الدين املقدسي أيب    . الفروع  -82 ويليه: تصحيح الفروع    ، عبدهللا حممد بن مفلح لشمس 

املرداوي  سليمان  بن  علي  احلسن  فراج   ، أليب  أمحد  عبدالستار  الكتب   ، راجعه:    ، عامل 
 . م ç  -  1985  1405الرابعة  الطبعة  

القريواين ال  -83 الدواين على رسالة أيب زيد  املالكي   . فواكه  النفراوي  بن غنيم  دار    ، ألمحد 
 . لبنان   –بريوت    ، الفكر 

دار الكتب  –حتقيق حممد بدر عامل  -لباري على صحيح البخاري للكشمريي فيض ا  -84
 م 2005-ه 1426-الطبعة األوىل -لبنان –بريوت  -العلمية 

 . ية أليب القاسم ابن اجلزي القوانني الفقه  -85
حنبل  -86 بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  قدامة    . الكايف  بن  عبدهللا  الدين  موفق  حممد  أليب 

الشاويش   ، املقدسي  زهري  اإلسالمي امل   ، حتقيق:  اخلامسة    ، كتب    -  ç  1408الطبعة 
 . م 1988

أليب عمر يوسف بن عبدهللا بن حممد بن عبدالرب    . الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي  -87
  ، مكتبة الرايض احلديثة   ، د حممد أمحد ولد ماديك املوريتاين حتقيق: حمم   ، النمري القرطيب 

 . م ç  -  1978  1398الطبعة األوىل    ، البطحاء   –الرايض  
راجعه وعلق    ، ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت   . اف القناع عن مت اإلقناع كش  -88

 . دار الفكر   ، عليه: هالل مصيلحي مصطفى هالل 
الطبعة األوىل  -املختصرات للبعلي   والرايض املزهرات لشرح أخصر كشف املخدرات   -89

 م 2002-ه 1423-
مسلم   -90 الوهاج شرح صحيح  املنهاج -للهرري الكوكب  النجاة -دار  الطبعة  -دار طوق 

 م 2009-1430األوىل  
الكتاب    اللباب  -91 شرح  احلميد -للغنيمي -يف  عبد  الدين  حميي  حممد  املكتبة  -حتقيق 

 لبنان -بريوت –العلمية  
 . بريوت   ، دار صادر   ، منظور األفريقي املصري جلمال الدين حممد بن    . لعرب لسان ا  -92



 
 

 

244 
 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

دار عامل    ، ح أليب إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبدهللا بن مفل   . املبدع يف شرح املقنع  -93
 . م ç  -  2003  1423  ، الرايض   ، الكتب 

السرخسي   . املبسوط  -94 الدين  املعرفة   ، لشمس    -  ç  1409  ، لبنان   ، بريوت   ، دار 
 . م 1989

   . دار إحياء الرتاث العريب -خي زاده ر يف شرح ملتقى األحبر لشي جممع األهن  -95
 . دار الفكر   ، أليب زكراي حمي الدين شرف النووي   . اجملموع شرح املهذب  -96
فت  -97 تيمية جمموع  مجع وترتيب: عبدالرمحن بن حممد بن    . اوى شيخ اإلسالم أمحد بن 

 . لشريفني إشراف الرائسة العامة لشؤون احلرمني ا   ، وساعده ابنه حممد   ، قاسم 
  ، لإلمام جمد الدين أيب الربكات   . لى مذهب اإلمام أمحد بن حنبل احملرر يف الفقه ع  -98

الدين ابن تيمية لشمس الدين بن    ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر جملد 
 . بريوت   ، دار الكتاب العريب   ، مفلح املقدسي 

 . إدارة الطباعة املنريية   ، البن حزم   . احمللى  -99
-حتقيق سامي اجلندي - املعايل حممود بن مازة هاين يف الفقه النعماين أليب احمليط الرب  -100

   م 2004-ه 1424-الطبعة األوىل –لبنان  –بريوت  -دار الكتب العلمية 
حممد   خمتار  -101 الشيخ  يوسف  حتقيق  للرازي  العصرية  -الصحاح  –املكتبة 

 . م 1999-ه 1420، بريوت 
قدمات ابن رشد أليب  ومعها م   ، لإلمام مالك بن أنس األصبحي   . املدونة الكربى  -102

 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   ، حممد بن أمحد بن رشد الوليد  
للمباركفوري  -103 املصابيح  املفاتيح شرح مشكاة  والدعوة  إدار -مرعاة  العلمية  البحوث  ة 

 م 1984-ه 1404-الطبعة الثالثة -اهلند -اجلامعة السلفية -واالفتاء 
ار  د -عليه حممدوعائشة السليمان علق  -املسالك يف شرح موطأ مالك البن العريب  -104

 م 2007-ه 1428الطبعة األوىل  -الغرب اإلسالمي 
 . وزيع دار احلرمني للطباعة والنشر والت   ، للحاكم   . املستدرك على الصحيحني  -105
أمحد  -106 اإلمام  وآخرون   -مسند  االرنؤوط  شعيب  الرسالة -حتقيق  الطبعة    -مؤسسة 

 ه 1420-الثانية  
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بيب الرمحن  حتقيق: ح   ، بن مهام الصنعاين أليب بكر عبدالرزاق    . مصنف عبد الرزاق  -107
 . املكتب اإلسالمي   ، األعظمي 

 . ر السلفية الدا   ، الطبعة الثانية   ، حققه: عبداخلالق األفغاين   ، البن أيب شيبة   . املصنف  -108
-ه 1415-املكتب اإلسالمي -مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى للرحيباين  -109

 . م 1994
  -د اخلطيب ايسني حممو -حممود األرانوؤط حتقيق  -املطلع على ألفاظ املقنع للبعلي  -110

 م 2003-ه 1423-الطبعة األوىل  –مكتبة السوادي  
 . ألوىل الطبعة ا   ، صححه: حممد راغب الطباخ   ، للخطايب   . معامل السنن  -111
 . بريوت   –دار صادر    ، البن ايقوت احلموي   . معجم البلدان  -112
  –الزايت  محد    –إبراهيم مصطفى  ) جممع اللغة العربية ابلقاهرة    –املعجم الوسيط   -113

 . دار الدعوة   ، مد النجار( حم   –حامد عبدالقادر  
حتقيق:    ، أليب حممد عبدالوهاب بن علي بن نصر املالكي  . املعونة على مذهب عامل املدينة  -114

 . لبنان   –بريوت    ، دار الكتب العلمية   ، حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي 
املنهاج  -115 ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  احملتاج  الش   . مغين  مت  حملمد  على  اخلطيب  ربيين 

طبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب    ، أليب زكراي حيىي بن شرف النووي   املنهاج 
 . احلليب وأوالده مبصر 

اجلماعيلي    ملوفق   . املغين  -116 املقدسي  قدامة  بن  أمحد  بن  عبدهللا  حممد  أيب  الدين 
عبدالفتاح حممد    . د   ، حتقيق: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي   ، الدمشقي الصاحلي احلنبلي 

 . القاهرة   –لطباعة والنشر والتوزيع  هجر ل   ، احللو 
-دمشق –دار ابن كثري  -القرطيب املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ألمحد  -117

 . الطبعة األوىل   ، بريوت 
اللغة  -118 زكراي   . مقاييس  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  حممد    ، أليب  عبدالسالم  حتقيق: 

 . دار الفكر   ، هارون 
بريوت  –دار الكتب العلمية  -ور حتقيق خليل عمران املنص   -حليب لل   ، ملتقى األحبر  -119
 م 1998-ه 1419-لبنان –



 
 

 

246 
 مشروعية مجع احلاج بني اهلدي واألضحية

 د. فاتن بنت حممد بن عبد هللا املشرَّف

-ة األوىل  الطبع -الرايض   -دار روضة الصغري –للشنقيطي    ، مناسك احلج والعمرة  -120
 م 1993-ه 1413

الصغرى  -121 السنن  وختريج  شرح  الكربى  الرشد -لألعظمي   املنة  –الرايض    -مكتبة 
 . م 2001-ه 1422  -السعودية 

املنعم   -122 مسلم منة  صحيح  شرح  السالم  -ي للمباركفور   ، يف  اململكة  –الرايض  –دار 
 . م 1999-ه 1420الطبعة األوىل  -العربية السعودية 

املنتهى  -123 حاشية  مع  اإلرادات  الرتكي -للفتوحي   منتهى  عبدهللا  مؤسسة    -حتقيق 
 . الرسالة 

خليل  -124 خمتصر  لشرح  اجلليل  عبدالرمحن    . مواهب  بن  حممد  بن  حممد  عبدهللا  أليب 
 . دار عامل الكتب   ، حاديثه: زكراي عمريات ضبطه وخرج أ   ، املعروف ابحلطاب املغريب  

 . حتقيق: جمد مصطفى األعظمى   . موطأ مالك  -125
للسغدي  -126 الفتاوى  يف  ص -النتف  الناهي حتقيق  الدين  الفرقان  -الح  مؤسسة  –دار 

 م 1984-ه 1404-الطبعة الثانية –الرسالة  
املنهاج   -127 شرح  يف  الوهاج  املنهاج  -للدمريي -النجم  األوىل  -جدة –دار  -الطبعة 

 م 2004-ه 1425
 . مؤسسة الراين   ، للزيلعي مع حاشية بغية األملعي   . نصب الراية ألحاديث اهلداية  -128
لشمس الدين    . يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي هناية احملتاج إىل شرح املنهاج   -129

الصغري  ابلشافعي  الشهري  الرملي  العباس  أيب  بن  الفكر    ، حممد  الطبعة    ، بريوت   –دار 
 . م ç  -  1984  1404ألخرية  ا 

-حتقيق طاهر الزاوي وحممود الطناحي -ية يف غريب احلديث واألثر البن األثري النها  -130
 . ه 1399، بريوت -تبة العلمية املك 
ا  -131 جنيم   لفائق النهر  البن  الدقائق  عناية -شرح كنز  عزو  أمحد  الكتب    -حتقيق  دار 

 . ه 1422-الطبعة األوىل  -لبنان –بريوت  –العلمية  
شرح  -132 األوطار  سي   نيل  أحاديث  من  األخبار  األخيار منتقى  علي    . د  بن  حملمد 

 . القاهرة   ، مكتبة الرتاث   ، الشوكاين 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

" بوسائل التواصل االجتماعي في Likesحكم شراء اإلعجابات " 
 الفقه اإلسالمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. حمزة عبد الكريم حماد
 القانون كلية   –الشريعة والدراسات اإلسالميةقسم 

 اإلمارات العربية المتحدةجامعة 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 "  Likesحكم شراء اإلعجابات "

 عي في الفقه اإلسالمي اصل االجتمابوسائل التو
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  اإلمارات العربية المتحدةجامعة 
 
   هـ  1442 / 6 / 18: تاريخ قبول البحث هـ   1442 / 4 /7: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

" يف  likes" كم الفقهي ملسألة شراء اإلعجاابت حلهتدف هذه الدراسة إىل الوقوف على ا
مواقع التواصل االجتماعي، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي بوصف الظاهرة كما هي  

رن للوقوف على احلكم الفقهي هلا. وقد انتهت إىل أن  يف الواقع العملي مث املنهج الفقهي املقا
مع إحدى الشركات أو األشخاص لإلعالن    هذا الشراء ينقسم إىل صورتني؛ األوىل: االتفاق 

اإلعجاابت عدد  يصل  املنشور كي  أو  احلساب  أو  للصفحة  مقابل    والرتويج  معني  إىل حد 
الصور  هذه  حكم  أن  إىل  الدراسة  وخلصت  معلوم،  حمدد  عقد  مبلغ  على  خترجياً  اجلواز؛  ة 

اإللك الربامج  بعض  يستخدم  ممن  الشراء  فهي  الثانية  الصورة  أما  عدد  رت اجلعالة.  لزايدة  ونية 
مستخدمني   من  حقيقية  إعجاابت  عن  تعرب  ال  بصورة  ومهي  إليكرتوين  بشكل  اإلعجاابت 

شبهة جواز    قيقني، وخلصت الدراسة إىل حترمي هذه الصورة ملا فيها من الغش والكذب. أماح
  م الشراء أبنه كذب ال يرتتب عليه ضرر، فقد انتهت الدراسة إىل ترجيح القول أبن الكذب حمر 

لذا   احلاجة؛  وال  الضرورة  حالة  عليها  تنطبق  ال  البحث  قيد  واملسألة  للضرورة،  إال  يباح  وال 
 شراء اإلعجاابت الومهية "املكذوبة" حمرم. فيبقى 
   

   شراء اإلعجاابت، مواقع التواصل االجتماعي، الفقه اإلسالمي. : الكلمات املفتاحية 
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Abstract : 

This study aims to know Ruling on Buying "Likes" On Social Media in 

Islamic Jurisprudence. The study used the descriptive approach to describe the 

phenomenon as it is in practical reality, then the comparative jurisprudential 

approach to know the jurisprudential ruling on it. 

It concluded that this purchase is divided into two forms: First: Agreement 

with a company or person to advertise and promote the page, account, or post for 

the number of likes to reach a certain limit for a specific, known amount.    As 

for the second way; it uses some electronic programs to increase the number of 

likes in a fake electronic form in a way that does not express real likes from real 

users. The study concluded that this way is forbidden because it contains fraud 

and lies. As for the suspicion that the purchase in the second form is a lie that 

does not cause harm, the study concluded that it is more likely to say that lying is 

forbidden and is only permissible for necessity. Therefore, buying fake "false" 

likes remains forbidden. 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 : مقدمة
فغدت املعامالت يف كثري من    ،الزمنونية على هذا  رت ك غلبت الصبغة اإلل
ا رواج بني    ،البالد تنجز إليكرتونياً  وغدت مواقع التواصل االجتماعي رائجة أّيم

إحداها  له حساب يف  ليس  قلما جتد شخصاً  إذ  أخباره    ،الناس  فيها  ينشر 
ومناسباته ارتب   ،وآراءه  واوقد  املنشورات  هبذه  اإلعجاب  ط  إبداء  لصفحات 

  ،وبيعها  اإلعجاابتوقد ظهرت يف الفرتة األخرية ظاهرة شراء    ،يك" بهالل"ا
ومنشوراته صفحته  على  اإلعجاابت  من  اإلكثار  إىل  البعض  يسعى   ، إذ 

ت اليت تعمل خصيصاً يف  ركا وقد ظهرت بعض الش  ،ألسباب نفسية أو جتارية
اجملال إهنا    ؛ هذا  األسعارإذ  تلك   حتدد  ا  ؛اإلعجاابت  لبيع    ثال ملفعلى سبيل 

اإلعجاابت بوك كل    بيع  :    1000للفيس  بسعر  وكل    ،$5.99اليك 
  ،$58.99اليك بسعر:    10,000وكل    ،$29.90اليك بسعر:    5000

 (1) .$289هو: أما سعر اخلمسني ألف اليك ف
 مشكلة الدراسة: 

تظهر إشكالية هذه الدراسة يف الوقوف على األسباب    ؛يف ضوء ما سبق
 .شراء اإلعجاابت  كم مث املعاجلة الفقهية حل تإلعجااب كامنة وراء شراء اال

 

 php.likes-facebook-net/buy.host-star5.tp://wwwhtانظر:   (1)
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 ي " بوسائل التواصل االجتماعي يف الفقه اإلسالمLikesحكم شراء اإلعجاابت "
 د. محزة عبد الكرمي محاد

 أهداف الدراسة:
 تروم هذه الدراسة حتقيق األهداف اآلتية: 

االجتماعي • التواصل  وسائل  ماهية  على    ،حتليل  اإلقبال  أسباب  وتعليل 
 .شراء اإلعجاابت

الشركات  بيان احلكم الفقهي يف مسألة االتفاق بني طالب الشراء وإحدى   •
لإلع  األشخاص  أو  أو  للصفحة  والرتويج  املنشور كي  الن  أو  احلساب 

وأتصيله    ،يصل عدد اإلعجاابت إىل حد معني مقابل مبلغ حمدد معلوم
 . وخترجيه فقهاً 

يستخدم   • ممن  الشراء  مسألة  يف  الفقهي  احلكم  الربامج  بيان  بعض 
رة ال تعرب  اإللكرتونية لزايدة عدد اإلعجاابت بشكل إليكرتوين ومهي بصو 

 .قيقية من مستخدمني حقيقني عن إعجاابت ح
شراء    نقد • إابحة  بكونشبهة  املكذوبة  الومهية  ال    اإلعجاابت  الفعل  هذا 

 .يرتتب عليه ضرر أبحد
 أسئلة الدراسة: 

 تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة على األسئلة اآلتية:
االجتماعي ▪ التواصل  وسائل  ماهية  ش  ؟ ما  على  اإلقبال  أسباب  راء  وما 

 ؟ اإلعجاابت
يف حالة االتفاق بني طالب الشراء وإحدى الشركات أو  الفقهي    ما احلكم  ▪

األشخاص لإلعالن والرتويج للصفحة أو احلساب أو املنشور كي يصل  
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

معلوم حمدد  مبلغ  مقابل  معني  حد  إىل  اإلعجاابت  أتصيله    ؟ عدد  وما 
 ؟ وخترجيه فقهاً 

ية  بعض الربامج اإللكرتونم  ما احلكم الفقهي يف مسألة الشراء ممن يستخد ▪
اإلعجااب عدد  عن  لزايدة  تعرب  ال  بصورة  ومهي  إليكرتوين  بشكل  ت 

 ؟ إعجاابت حقيقية من مستخدمني حقيقني 
ممن    ابحة شراء اإلعجاابتعلى عدم ترتب الضرر إلهل يصح االعتماد   ▪

بشكل يستخدم   اإلعجاابت  عدد  لزايدة  اإللكرتونية  الربامج  بعض 
 ؟ إليكرتوين ومهي

 ية الدراسة: أمه
يف الشق العملي هلا إذ إهنا تسعى للوقوف على    هذه الدراسة تظهر أمهية  

إذ مل يقف الباحث على دراسة متكاملة يف    ،احلكم الفقهي للمسألة املطروحة
فضالً عن إثراء املكتبة الفقهية بدراسات متخصصة يف موضوع    ، هذا الباب

عموماً  مب  ،النوازل  املتعلقة  الفقهية  االجتماعي واألحكام  التواصل    واقع 
 . خصوصاً 

 منهج الدراسة: 
تقوم هذه الدراسة على املنهج الوصفي وذلك بوصف الظاهرة كما هي  

 . مث معاجلتها من الناحية الفقهية وفق املنهج الفقهي املقارن ،يف الواقع
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 ي " بوسائل التواصل االجتماعي يف الفقه اإلسالمLikesحكم شراء اإلعجاابت "
 د. محزة عبد الكرمي محاد

 :الدراسات السابقة
الدراسات من  عدد  على  الباحث  احملكمة  وقف  الصلة    العلمية  ذات 

 هي: ؛وعابملوض
املعنونة بـ: األحكام الفقهية املتعلقة مبواقع التواصل    ،امشيدراسة سلطان اهل •

جاء العنوان عاماً بيد أن املوضوعات اليت تنالتها احنصرت   (1) ،االجتماعي
عرب الغري  شخصية  انتحال  وجتارةيف:  االجتماعي  التواصل  مواقع  بيع     

الورقة  ؛املتابعني  هذه  تكونت  فقد  تفصيل  أربعة    وبشكل  من  البحثية 
االجتماعي    ؛ثمباح التواصل  مبواقع  للتعريف  األول  املبحث  جاء 

مواقع    ،وأنواعها يف  الغري  شخصية  النتحال  الثاين:  املبحث  وخصص 
حكمه   حقيقة:  شخصية  انتحال  فيه:  وتناول  االجتماعي  التواصل 

ت  نتحال العالماا و   ،وانتحال األمساء واأللقاب والصور املستعارة  ،وعقوبته
املبحث   ،التجارية ت  أما  فقد  مفهومها  الثالث  املتابعني:  بيع  جتارة  ناول 

الضوابط    ،وفوائدها وحكمها بعض  لعرض  واألخري  الرابع  املبحث  وجاء 
 . الفقهية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي

عمر كتانة • دعاء  بـ:    ،دراسة  وأثرها  املوسومة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
األسرة ال  (2) ،فقهيةدراسة    ،على  هذه  ثالثةدتكونت  من    ؛فصول  راسة 

الفصل  أما    ،مفهوم وسائل االتصال وصورها  لبيان  الفصل األولخصص  
 

يف:منحبث    (1) اإلسالمياجمل  شور  للتسويق  العاملية    ، م2016  ،شباط  ،1عدد:    ،5جملد:    ،لة 
 . 32-17صص: 

 . م2015 ،فلسطني ،جامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستري (2)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

تناول    الثاين املعاصرةفقد  التواصل  حيث:    وسائل  والنشأة  من  املفهوم 
وآاثره االستخدام  ودوافع  يف    ،واألنواع  الدراسة  صلب  جاء  حني  يف 

ا حول  متركز  الذي  الثالث  املتعلقالفصل  الشرعية  ابستخدام    ة ألحكام 
التواصل  إذ تطرقت الدراسة فيه إىل أحكام جمموعة    ؛ ماعياالجت  وسائل 

االجتماعي التواصل  وسائل  عرب  تتم  إنشاء  هي:    ؛مسائل  حكم 
الزواجو   ، الصداقات أجل  من  التعارف  إفشاء  وكذلك    ،حكم  حكم 

الزوجية الوقتو   ،األسرار  إهدار  الزوا ا حكم إجر مث    ،حكم    ، ج والطالقء 
حكم مشاهدة  فضالً عن    ،النظر لألجنبية واخللوة هبام  ك حإضافة على  

اإلابحية حب او   ، األفالم  الزن كم  نتهاء  جرّية  التواصل    إثبات  وسائل  عرب 
 . االجتماعي

األحكام الفقهية املتعلقة ابلسياسة  املعنونة بـ:    ، دراسة شاهه نهي العالطي •
االجتماع التواصل  وسائل  يف  الدراستكونت    (1)،يالشرعية  من    ةهذه 

فصول وثالثة  للتمهيد    ،مقدمة  خصص  فقد  منها:  األول  الفصل  أما 
ماهيتها   ،التواصل االجتماعي  للدراسة ابلتعريف ابلسياسة الشرعية ومواقع 

وتطورهاونشأ خصص    .هتا  حني  الثاينيف  يف    الفصل  الشرعية  للسياسة 
التواصل االجتماعي  التعامل التعامل  تطرق    إذ  ،مع شبكات  إىل أحكام 
و  مسمع  االجتماعي  التواصل  استخدامها ائل  اجلائز  املواقع  حيث    ن 

االستخدام مواقع    ،وأحكام  مع  للتعمل  الشرعية  والضوابط  والقواعد 

 

 . م2017 ،األردن ،جامعة آل البيت  ،رسالة ماجستري (1)
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 ي " بوسائل التواصل االجتماعي يف الفقه اإلسالمLikesحكم شراء اإلعجاابت "
 د. محزة عبد الكرمي محاد

االجتماعي اإلجيابية    ،التواصل  اآلاثر  لعرض  األخري  الفصل  وخصص 
 .والسلبية الستخدام مواقع التواصل االجتماعي

أثر شبكات التواصل  عنونة بـ:  ملا  ،ق وعبد القادر مهاواتدراسة الزبري معتو  •
جاءت    (1) ،االجتماعي احلديثة على العالقات األسرية وأحكامها الفقهية

املطلب التمهيدي: خصص لبيان مفهوم    ؛مطالب  ةهذه الدراسة يف ثالث
أنواعها احلديثة وعرض  االجتماعي  التواصل  األول مث    ،شبكات    املطلب 

تناول   االجتماعأثر  الذي  التواصل  العالقات    يشبكات  على  احلديثة 
والسلبيةا اإلجيابية  اآلاثر  الثاين مث    ،ألسرية:  عن    املطلب  حتدث  الذي 

االجتماعي التواصل  بشبكات  املتعلقة  الفقهية  وخصص    ،األحكام 
مثل: حكم إنشاء الصداقة    ؛احلديث فيه على ما له عالقة مبجال األسرة

واألنثى الذكر  او   ،بني  احكم  ألجل  إجكوح  ،لزواجلتعارف  عقد  م  راء 
 . حكم إفشاء أسرار الزوجيةوحكم  ،الزواج والطالق

 
*** 

 

مق  (1) املستجداحبث  الثاين:  الدويل  امللتقى  يف  أحكامدم  يف  الفقهية  الواديجام  ،ألسرةا   ت    ، عة 
 . 1394 - 1371صص  ، م25/10/2018-24 ،اجلزائر



 

 

 

257 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 تعليق الباحث على الدراسات السابقة
فقد خلص إىل عدم حبث    ،من خالل اطالع الباحث على هذه الدراسات

يف  -إذ إن دراسة شاهه العالطي تناولت    ؛املسألة املطروحة يف أي منها 
تخدام شبكات  اجلائزة الس   الفقهية التطبيقات    -قهيةموضوع األحكام الف
االجتماعي عن:    ،التواصل  فيه  تعاىلوحتدثت  هللا  إىل  الدعوة   ،حكم 

الصداقات إنشاء  عرب    ،وحكم  الطالق  الزواج وحكم  عقد  إجراء  وحكم 
احلديثة التواصل  أحكام    .وسائل  تعارض  اليت  املواقع  حكم  تناولت  مث 

إنشا   ، الشريعة حكم  عن  احملر وحتدثت  الصداقات  إهوحك   ،مة ء  دار  م 
االجتماعي التواصل  وسائل  عرب  وعبد    .الوقت  معتوق  الزبري  دراسة  أما 

وكذلك دراسة دعاء عمر كتانة فقد ركزات على أثر مواقع    ،القادر مهاوات
التواصل االجتماعي يف العالقات األسرية واألحكام الفقهية ذات الصلة  

املوضوع وال  ،هبذا  الزواج  اكإجراء  وسائل  عرب    ، االجتامعيلتواصل  طالق 
االجتماعي التواصل  مواقع  عرب  اجلنسني  بني  الصداقات   . وإقامات 

الدراسة    وخبصوص مع  جزئياً  تشاهبت  وإن  فهي  اهلامشي  سلطان  دراسة 
العنوان يف  تتناوله    ، املطروحة  مل  اإلعجاابت  شراء  حكم  مسألة  أن  بيد 

 . دراسة اهلامشي
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 دراسةخطة ال
 هي: ؛ثالثة مباحثمن  اسة الدر  ت هذه تكونفقد   ؛يف ضوء ما سبق

تماعي وشراء  املبحث األول: مدخل تعريفي مباهية وسائل التواصل االج
 .اإلعجاابت

 .وحكمها   اإلعجاابت املبحث الثاين: الصورة األوىل لشراء
 .املبحث الثالث: الصورة الثانية لشراء اإلعجاابت وحكمها

 .صياتز النتائج والتو إضافة إىل مقدمة وخامتة تضمن أبر 
 

*** 
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تعريفي مب:  املبحث األول التواصل االجتماعيمدخل  وشراء    اهية وسائل 
 اإلعجاابت

 وأشهر مواقعها  وسائل التواصل االجتماعيماهية  املطلب األول:
منظومة من املواقع اإللكرتونية تتيح التواصل بني األفراد املستخدمني  هي  

خ  ،هلا ملفات  إبنشاء  هلم  تضوتسمح  آاصة  أعضاء  ومسم  تخدمني  خرين 
اب هلم  و يسمح  والنشر  املباشر  احملتوى  لتواصل  ومشاركة  الرسائل  )التفاعل 

   (1) .والصور واملقاطع الصوتية واملصورة(
 هذه املواقع:  ر شهمن أو 

تواصل اجتماعية جمانية منتشرة على  "  Facebook"  "الفيس بوك" - شبكة 
ية  صفحات شخصات أو  اإلنرتنت تسمح للمستخدمني إبنشاء متصفح

والفيديو  وحتمي الصور  والزمالءل  العائلة  إىل  الرسائل  من  عد  وي  ،وإرسال 
هذه الثقافة    فهو أكثر من ساهم يف نشر  التواصل االجتماعي  أبرز مواقع

العامل حول  واألداين  واالجتاهات  الطبقات  خمتلف  من  الناس  وقد    ،بني 
لبة  ل بني الطالتواصلغرض    م2004أسس هذا املوقع مارك زاكيريج سنة  

ج األمر يف  هارفرد  اجلامعات  امعة  طلبة  بني  استخدامه  انتشر  مث  يكية 
الذات   املوقع من جمرد إلبراز  ليتطور  وبريطانيا وكندا  أمريكيا  األخرى يف 

بوك فيس  ترعاه شركة  موقع متخصص  إىل  الشخصية  حتول  مث    ،والصور 
عديد من   لعرض الومنرباً املوقع إىل قناة تواصل بني اجملتمعات اإللكرتونية  

 

أثر مواقع التواصل االجتماعي    ،مطالقة والعمري  .23ص  ،الفيسبوك حتت اجملهر  ، قمحيةانظر:    (1)
ام مواقع التواصل االجتماعي يف  أثر استخد  ،لكحل وزايدي  .267ص  ،على العالقات األسرية

 . 36ص ، ت األسريةالعالقا
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من    ،األفكار العديد  عليها  تعتمد  تسويقية  تواصل  قناة  أصبح  وكذلك 
انتقل    ،الشركات بوك"وقد  تواصل    "فيس  موقع  إىل  اجتماعي  من موقع 

ملياري  شهرايً بنحو    "للفيس بوك"ويقدر عدد املراتدين    ،متعدد األغراض
 (1) . مستخدم حول العامل

م خدمة تدوين  ماعي يقدموقع اجت  :"Twitter"  ويرت صوت العصفور "ت  -
وقد ظهر املوقع يف أوائل    ،حرفاً للرسالة الواحدة  140ر حبد أقصى  مصغ

مث أطلقته    ،األمريكية  Obiousكمشروع تطوير حبثي أجرته شركة    م2006
رمس للمستخدمني يالشركة  معتمداً    ،اً  مصدراً  األايم  هذه  تويرت  ويعد 

   (2) .للتصرحيات الرمسية
ميوباليويت - ا :  أوائل  ملتخدامالسن  االجتماعيات  التواصل  يسمح    ،واقع 

أتسس يف  وقد    ، حميل وتنزيل ومشاركة األفالم بشكل عام وجمايناملوقع بت
من ِقبل تشاد هرييل وستيف تشني وجاود كرمي يف مدينة    م2005فرباير  

قد أصبح اليوم  و   ،مليارات األفالم القصريةويضم املوقع اليوم    ،كاليفورينا
ل   موقعاً  لبلفنانني  رئيساً  أو  واهلواة وغريهم  هبم  اخلاصة  األفالم  مقاطع  ث 

وكذلك تستخدمه اجلامعات لبث برامج التوعية أو    ، بث منتجات للعامة
 (3) . احلصص اإللكرتونية

 

اجملهر  ، ةمحيقانظر:    (1) حتت  االجتماعية  ،املقدادي  . 25-24ص  ،الفيسبوك  الشبكات    ، ثورة 
 . 31ص ،أتثري التوتري على طبيعة عمل عينة قصدية من اإلعالميني ،املري .35-34ص

عينة  أتثري التوتري على طبيعة عمل    ،املري  .38ص  ،ثورة الشبكات االجتماعية  ،املقداديانظر:    (2)
 . 31ص  ،مينيالقصدية من اإلع

 . 44-43ص ،ثورة الشبكات االجتماعية  ،قداديامل :نظرا (3)
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 اابت املطلب الثاين: أسباب شراء اإلعج
اإلقب يعزى سبب  أن  اإلعجاابتّيكن  أمرين  ال على شراء  أوهلما    ؛إىل 

إشباعاً حلاجة نفسية    عجاابت عض إىل شراء اإليلجأ البسي: فقد  ب النفالسب
جمتمعه  ؛لديه يف  حمبوب  غري  الشخص  ذاك  يكون  للعامل    ؛فقد  يلجأ  لذا 

النقص لتعويض هذا  فيقوم    ،االفرتاضي  والتعايل  وقد يرغب أحدهم ابلتباهي 
ة من  اهرييإشباعاً لغروره وتعاليه وتباهيه أبن لديه قاعدة مج  بشراء اإلعجاابت

 . صفحته أو منشورهابت اليت تناهلا  ل اإلعجاخال
الثاين السبب  شراء    ؛أما  البعض  يستهدف  املادي:  السبب  فهو 

املال إىل  الوصول  بغية  ومجعها  على    ،اإلعجاابت  العرض  خالل  من  وذلك 
على منشوراته وصفحاته وصل    اإلعجاابتالشركات أبصنافها أبن لديه عدد  

يدف  مما  حد كبري  تلك  إىل  إع  مالشركة  دفع  ليعلىل  له  مايل  عرب  بلغ  عنها  ن 
 (1).صفحته

 

 انظر:  (1)
• http://techn0post.blogspot.com/2016/09/blog-

post_4.html 

• https://aitnews.com/2015/05/07/%D8%AF%D9%84%D9%
8A%D9%84%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-
%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%A8%D9%8A-
%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=CzGq2q63ZMU 

https://www.youtube.com/watch?v=CzGq2q63ZMU
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 وحكمها  اإلعجاابت الصورة األوىل لشراء : املبحث الثاين
لإلعالن   األشخاص  أو  الشركات  إحدى  مع  االتفاق  األوىل:  الصورة 
والرتويج للصفحة أو احلساب أو املنشور كي يصل عدد اإلعجاابت إىل حد  

 .علوم ممعني مقابل مبلغ حمدد 
ة فإن أقرب عقد فقهي ينطبق عليها  لفقهي هلذه الصور لتحليل ايف ضوء ا

اجلعالة  اإلجارة  (1) هو عقد  إال    ؛ال  يتم  اجلعالة ال  املال يف  استحقاق  إن  إذ 
الغاية هنا وذلك بوصول عدد اإلعجاابت إىل عدد معني   العمل وهو  بتمام 

أما   ،همتفق عليما هو    وال يُستحق العوض إذا مل يصل العدد إىل  ،متفق عليه
لأل  يف املنفعة  فتتحقق  العمل  جرياإلجارة  من  اجلعالة    ، جبزء  إىل كون  إضافة 

العمل  ،الغررعقد حيتمل   في  ؛ وجتوز جهالة  معلوماً ها  فالعمل  يكون  أو    ، قد 
والنتيجة يف    ،خبالف اإلجارة  ،كحفر بئر حىت خروج املاء  ،جمهواًل غري معلوم

ابلو  مرتبطة  إىل املسألة  م  صول  اعدد  من  عن    إلعجاابتعني  النظر  بصرف 
لذلك  سيوصل  الذي  مرتبطة    ،العمل  إهنا  إذ  اجلعالة  املدة يف  جهالة  وتصح 

 

• https://www.social-promoter.com/instagram/likes 
ة هي: أن جيعل اإلنسان لغريه ُجعالً أو أجراً معلوماً ملن يقوم بعمل ما دون حتديد أجل  عالاجل  (1)

مدارها    ، مثمة تعريفات متعددة للفقهاء يف تعريف اجلعالة  .وال يستحق األجر إال بتمام العمل  ،له
الباحث ذكره  عليش  . ما  انظر:  اجلليل  ،للتفصيل  خم  ،اخلرشي  .58ص  ، 8ج  ،منح  ر  تصشرح 

عرفة  . 59ص  ،7ج  ،خليل الفقهي  ، ابن  الشربيين  .345ص  ،8ج  ، املختصر  مغين    ،اخلطيب 
  ، هناية احملتاج  ،الرملي  . 363ص  ،6ج  ، حتفة احملتاج  ،ابن حجر اهليتمي  . 617ص  ، 3ج  ،احملتاج

  ، عاملبدع يف شرح املقن  ، ابن مفلح  .340ص   ،املطلع على ألفاظ املقنع  ،البعلي   .465ص  ،5ج
 . 113ص ،5ج
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أما يف اإلجارة فال بد من أن يكون    ،بغاية مفادها إجناز عمل حمدد ال بوقت
وجتدر اإلشارة إىل أن اجلعل "املبلغ املايل"    ،واملدة معلومة  ،العمل فيها معلوماً 

ي إالسال  بتمام  تحق  يف  تعجيله  ،اجلعالة  العمل  اشرتط  فسدت    ؛وإن 
 ( 1) .اجلعالة

 حكم اجلعالة
 اختلف الفقهاء يف حكم اجلعالة على قولني:

اجلواز األول:  املالكية إذ    ؛ القول  من  الفقهاء  مجهور    ( 2) ذهب 
والسنة    ؛ذلكإىل    (4) واحلنابلة   (3) والشافعية  ابلكتاب  جوازها  على  مستدلني 
   .واملعقول

ْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمن َجاَء بِِه ِِحُْل بَِعرٍي  لُوا نَـ قَا : "ï  قولهتاب  من الك -
  ؛في اآلية دليل على جواز اجلعل إذ إنه أجيز للضرورةف  (5) "،َوأََن بِِه َزِعيم  

 

  ، املواق .20ص  ،4ج ،بداية اجملتهد  ، ابن رشد . 452ص ،5ج  ، مواهب اجلليل ، ابر: احلطنظا (1)
واإلكليل جزي  . 595ص  ، 7ج  ، التاج  الفقهية  ،ابن  اخلطيب    .462-461ص  ، القوانني 

  ،املغين  ، ابن قدامة  .363ص  ،6ج  ،ابن حجر اهليتمي  .618ص  ، 3ج  ، مغين احملتاج  ،الشربيين
أويل  ، لسيوطيا  . 96ص  ،6ج النهى  ،البهوت   . 208ص  ، 4ج  ، لنهىا  مطالب  أويل    ، دقائق 
الفقه    ،اخلن والبغا والشرجبي  .786ص  ،4ج  ،الفقه اإلسالمي وأدلته  ،الزحيلي  .373ص  ،2ج

 . 166ص  ،6ج ،املنهجي
اخلرشي  (2) خليل  حشر   ،انظر:  رشد  . 59ص  ، 7ج  ،خمتصر    . 20ص  ، 4ج  ، اجملتهد  بداية   ، ابن 

 . 67 ، 8ج ،ليلمنح اجل ،عليش .452ص ، 5ج ،يلمواهب اجلل ،احلطاب
 . 465ص ، 5ج ،هناية احملتاج ،الرملي  .617ص  ،3ج ،مغين احملتاج ،انظر: اخلطيب الشربيين (3)
 . 96ص ،6ج  ،املغين ، ابن قدامة . 372ص ،2ج  ،دقائق أويل النهى ،انظر: البهوت (4)
 . 72آية:    ،سورة يوسف (5)
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وشأن اجلعل أن يكون أحد    ، فيجوز فيه من اجلهالة ما ال جيوز يف غريه
كان معيناً معلوماً    البعريوِحل  ،هضرورة إليال لل و جمه  الطرفني معلوماً واآلخر 

 ،اآلية وإن كانت يف شرع من قبلناو   (2)،فصح ضمانه  (1) ؛عندهم كالوسق
 . بيد أنه ورد لدينا يف السنة النبوية تقرير هلا

  النَِّبمِ   قَاَل: اْنطََلَق نـََفر  ِمْن َأْصَحابِ   ،¢  أما من السنة: فعن َأِب َسِعيدٍ  -
َسْفرَ   ‘  َسافـَُروهَ ةٍ يف  الَعَربِ   نـََزلُواَحىتَّ    ،ا  َأْحَياِء  ِمْن  َحيٍم    ، َعَلى 

َفَسَعْوا َلُه ِبُكلِم    ،فـَُلدَِغ َسيِمُد َذِلَك احَليمِ   ،فَاْسَتَضافُوُهْم فَأَبـَْوا َأْن ُيَضيِمُفوُهمْ 
َفُعُه َشْيء   ُتْم َهُؤاَلِء الرَّهْ   ،َشْيٍء الَ يـَنـْ   ،َزلُواَط الَِّذيَن نَـ فـََقاَل بـَْعُضُهْم: َلْو أَتـَيـْ

َشْيء   بـَْعِضِهْم  ِعْنَد  َيُكوَن  َأْن  ِإنَّ    ،فَأَتـَْوُهمْ   ، َلَعلَُّه  الرَّْهُط  أَيُـَّها  اَي  فـََقالُوا: 
ُلدِغَ  َفُعهُ   ،َسيِمَدَن  يـَنـْ َلُه ِبُكلِم َشْيٍء اَل  َنا  ِمْنُكْم ِمْن  فـََهْل عِ   ،َوَسَعيـْ ْنَد َأَحٍد 

َوَلِكْن َواّللَِّ َلَقِد اْسَتَضْفَناُكْم    ،  أَلَْرِقي ِإينمِ َواّللَِّ   ،نـََعمْ   فـََقاَل بـَْعُضُهْم:  ؟ َشْيءٍ 
ُتَضيِمُفونَ  ُجْعاًل   ،فـََلْم  لََنا  جَتَْعُلوا  َلُكْم َحىتَّ  ِبَراٍق  أََن  َعَلى    ،َفَما  َفَصاحَلُوُهْم 

الَغنَ  ِمَن  َعَلْيهِ   ،مِ َقِطيٍع  يـَْتِفُل  احَلْمدُ   ،فَاْنطََلَق  َربمِ   َويـَْقَرأُ:    ؛نيَ مِ الَعالَ   ّللَِِّ 
َا نُِشَط ِمْن ِعَقالٍ  قَاَل: فََأْوفـَْوُهْم ُجْعَلُهُم   ،فَاْنطََلَق َّيِْشي َوَما بِِه قـََلَبة   ،َفَكَأَّنَّ
َعَلْيهِ  َصاحَلُوُهْم  اْقِسُموا  ،الَِّذي  بـَْعُضُهْم:  اَل  فَـ   ،فـََقاَل  َرَقى:  الَِّذي  َقاَل 

فـََقِدُموا   ،فـَنَـْنظَُر َما ََيُْمُرنَ  ،انَ ُه الَِّذي كَ  لَ ْذُكرَ فـَنَ  ‘  ِبَّ نَّ تـَْفَعُلوا َحىتَّ ََنِْتَ ال

 
 .269ص  ، الشرعيةر املقادي ،الكردي .مكيلو جرا  160.122الوسق يعادل:  (1)
 . 390ص  ،4ج ،أحكام القرآن ،اجلصاص . 232ص ،9ج  ،تفسري القرطب ،انظر: القرطب  (2)
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َا رُقْـَية  فـََقاَل: "َوَما يُدْ   ،َفذََكُروا َلهُ   ‘   َعَلى َرُسوِل اّللَِّ  " مُثَّ قَاَل:  ،رِيَك َأهنَّ
ُتمْ   (1) ".َواْضرِبُوا يل َمَعُكْم َسْهًما ،اْقِسُموا ،"َقْد َأَصبـْ
فع به املريض من دواء  لة على ما ينتعااز اجليث جو هذا احلد  نيستنبط م

رقية ابِن    (2) ،أو  عن  ورد  مبا  السنة  من  اجلعالة  جواز  على  ويستدل كذلك 
  ، قال يوَم بدٍر: "من قـََتل قَتِياًل فله كذا وكذا  ‘   أن رسوَل هللا  ƒ  عبماس

أسرياً  أسَر  وَكذا  ،ومن  قـََتاَدةَ   (3) "،فله َكذا  َأِب  َخَرْجنَ   ،¢  وَعْن  َمَع  قَاَل:  ا 
فـََقاَل: "َمْن قـََتَل قَِتياًل َلُه َعَلْيِه    ‘   َوَجَلَس النَِّبُّ   ... نْيٍ َعاَم ُحنَ   ‘   َرُسوِل اّللَِّ 

 ( 4)".بـَيِمَنة  فـََلُه َسَلُبهُ 
تقتضي ذلك أن احلكمة  العمل جمهوالً   ،إضافة إىل  فتتعذر    ؛ فقد يكون 

لشارع  ة احكم قتضت  ربعا فا جيد مت  وقد ال  ،واحلاجة تدعو إليه  ،اإلجارة فيه
      (5) .جواز ذلك

 
ابب: ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب بفاحتة    ،كتاب: اإلجارة  ،رواه البخاري يف صحيحه  (1)

 . 92ص ، 3ج ،7622حديث رقم:  ،الكتاب
 . 761ص ،3ج  ، احملتاجمغين ، اخلطيب الشربيين (2)
  ، 371ص  ،4ج  ،2738حديث رقم:    ، ابب: يف النفل  ،كتاب: اجلهاد  ،أبو داود يف سننهاه  رو   (3)

 . وحكم الشيخ األرنؤوط على احلديث أبن إسناده صحيح
البخاري يف صحيحه  (4) حديث    ،...ابب: من مل خيمس األسالب  ،كتاب: فرض اخلمس  ،رواه 

 . 92ص ، 4ج ،3142رقم: 
الرمليانظر  (5) احمل  ،:  النهى  ،البهوت  .465ص  ،5ج   ،تاجهناية  أويل    . 372ص  ،2ج  ،دقائق 

 .339ص  ،4ج  ،شرح الزركشي ،الزركشي
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 : مناقشة األدلة
بِِه   َوأََن  بَِعرٍي  ِِحُْل  بِِه  َجاَء  "َوِلَمن  ابآلية:  ابالستدالل  احلنفية  يسلمم  مل 

  ،" إذ اعرتضوا على ذلك أبن تعليق استحقاق املال ابخلطر وهو قمار،َزِعيم  
شريعتنا يف  حرام  حراما    ،والقمار  يكن  قب  يفومل  من  وّيكن    (1) .لناشريعة 
أبن   ذلك  على  شرط  اإلجابة  حتقيق  بعد  إال  اجلعل  يستحق  ال  له  اجملعول 

وإن مل يتمكن من حتقيق شرط اجلاعل فلم خيسر ماالً عائداً له ابتداء    ،اجلاعل
 (2) . لذا فاجلعالة ليست من أبواب القمار ؛ليكون قماراً 

ا تتكون من  أهن  يرونإذ   ؛لةاجلعاز  جوافلم ير احلنفية   ، القول الثاين: املنع
وقابل جمهول  معلوم  املتعاقدين    ،موجب  فيها كون  يشرتط  واجلعالة كاإلجارة 

  ، أما اخلطاب لغري معني كما لو قال قائل من ردم عليم ضاليت فله كذا  ،معينني 
أبعياهنم أقوام  خياطب  قمار  ؛ومل  وهو  ابخلطر  املال  استحقاق  تعليق    ، فهذا 

 (3) .ريعتناش والقمار حرام يف 

إن  قأ الطرفني  ول:  إن  إذ  املطروحة  املسألة  على  تنطبق  ال  الصورة  هذه 
والبائع إجارة    ،معينني طالب شراء اإلعجاابت  احلنفية  املسألة يف رأي  وهذا 

الفاعل غري مقدر  ؛ فاسدة ك فقال احلنفية  لومع ذ   ، ألن العمل املطلوب من 
نفية احل  عند  س مبتفق عليهليفهذا التفصيل    ،من جهة أخرى  (4) ،له أجر املثل

 

 . 18ص ،11ج ، املبسوط ، السرخسيانظر:  (1)
 . 17ص ، اجلعالة وأحكامها  ، اجلميليانظر:  (2)
 . 81ص ،11ج ، املبسوط ، السرخسيانظر:  (3)
 . 281ص ،4ج ، رد احملتار ،ابن عابدينانظر:  (4)
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أم غري   الطرف اآلخر معني  أكان  اجلعالة جائزة سواء  أن  يرى اجلصاص  إذ 
 أن احلنفية  ىلوجتدر اإلشارة إ  (1) .مستداًل ابآلية القرآنية السابق ذكرها  ؛معني 

اآلبق العبد  يرد  ملن  استحسانً  اجلعالة  الصحابة  ؛أجازوا  رضوان هللا    التفاق 
 ( 2) .ألةملسهذه ا ل يف وب اجلعوج على   تعاىل عليهم

املسألة  يف  احلنفية  أدلة  اجلعال   أما  الغرر    ة فمدارها كون  على  مبناها 
 ( 3).جلهالة املدة والعمل  ؛والقمار

 :الرتجيح
هنا إىل أن الصورة املطروحة لشراء اإلعجاابت خترمج أبنه ينتهي الباحث  

جعالة الفقهاء  ،عقد  عند مجهور  جائز  املعاالاالجتاه  و   ،وهو عقد    صر فقهي 
املالية أبن اجلعالة  ز رى جواي للمؤسسات  إذ نصت هيئة احملاسبة واملراجعة  ها 

العمل وهو  العقد  حمل  يف  اجلهالة  فيها  تؤثر  وال  بتحديد    ؛مشروعة  اكتفاء 
 (4) .النتيجة املقصودة منه

 
*** 

 

 . 390ص ،4ج  ، كام القرآنأح ، اجلصاص: انظر (1)
جنيم   .135ص   ، 6ج  ، العناية  ، البابرتانظر:    (2) الفائق  ، ابن    ، الطحاوي  . 286ص  ،3ج  ، النهر 

 .351ص ، 4ج ،خمتصر اختالف الفقهاء 
 . 674ص  ،3ج ،رد احملتار ، ينابن عابد . 203ص ،6ج  ،بدائع الصنائع  ،الكاساينانظر:  (3)
للاانظر:    (4) الشرعية  املمؤ ملعايري  اإلسالمية السسات  رقم:    ،ية  الشرعي    ، 3فقرة:    ، 15املعيار 

 . 258ص
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 وحكمها   اإلعجاابت الصورة الثانية لشراء: املبحث الثالث
يستخدم   ممن  الرب عبالشراء  اإلض  اإلعجاابت  لزايد  كرتونيةلامج  عدد  ة 

بشكل إليكرتوين ومهي بصورة ال تعرب عن إعجاابت حقيقية من مستخدمني  
يعزى لسبب جتاري  .حقيقني  قد  الشراء  وّيكن    ،وقد سبق احلديث أن هذا 

التواصل   مواقع  عرب  مروج  مع  شركة  صاحب  اتفق  إن  أبنه  هنا  اإلضافة 
ج مواقع إليكرتونية  املرو   ذاك   تخدمفاس  ،جهت مبنتاالجتماعي لزايدة اإلعجااب

للُمْعِلن أو صاحب املنتج    اً غشفهذا يتضمن    ؛لزايدة اإلعجاابت بشكل ومهي
وقد    ،قه الواقعيصدمِ ال  إذ إهنا تومهه أن عدداً كبرياً قد أعجبوا مبنتجه وهذا ما  

يرغب   نفسي كأن  لعامل  اإلعجاابت  شراء  أمام إبس(  )يكون  نفسه  ظهار 
ما يقوم بكتابته على صفحته على "الفيس ت على  اإلعجاابرة عدد  ريه بكثغ

 .مثالً  "Facebookبوك 
الباحث أن شراء   أم    اإلعجاابتيرى  أكان بسبب جتاري  الومهية سواء 

 :لألدلة اآلتية  ؛بسبب نفسي حمرم شرعاً 
  َلْت: ايَ ًة قَاَأنَّ اْمَرأَ   ~  َعْن َعاِئَشةَ   ƒ  َعْن أَبِيهِ   ،َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ  .1

يـُْعِطيِن َل هللاِ و َرسُ  مَلْ  َما  أَْعطَاين  َزْوِجي  ِإنَّ  أَقُوُل  َرُسوُل هللاِ   ؟   : ‘   فـََقاَل 
   (1) ".َكاَلِبِس ثـَْوَِبْ ُزورٍ   ،"اْلُمَتَشبِمُع مبَا ملَْ يـُْعطَ 

 

ابب: النهي عن التزوير يف اللباس وغريه والتشبع    ،كتاب: اللباس والزينة  ،رواه مسلم يف صحيحه  (1)
  ، ورواه البخاري بلفظ قريب منه  . 1681ص  ، 3ج  ،(2129)-126حديث رقم:    ،مبا مل يعط
حديث    ، 35ص  ،7ج   ، وما ينهى من افتخار الضرة  ،ينلمبا مل  ع  ابب: املتشب  ، لنكاحكتاب: ا

 . 5219رقم: 



 

 

 

269 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

إذ إن    ؛التكثر مبا ليس عند اإلنساناحلديث النبوي عن    ىوجه الداللة: ينه
فتتشبع أي    ؛وعنده زوجة أخرى  لرجللون  أة تكاملر  ماك  ؛باطلفيه تزين ابل

الزوجات بقية  من  أكثر  ومكانة  زوجها حظوة  عند  هلا  أن  كي    ؛تتدعي 
ه احلديث  هوهذا أمر مذموم شرعاً ويشبمِ   ؛تغيظهن وتدخل األذى عليهن

يريد    ؛ىف الدنياثياب أهل الزهد    يلبسأي مثل الرجل    ؛بالبس ثوب زور
الت  س ويظهر بذلك رايء النا فهذه    ،ىف قلبه  قشف أكثر مما تخشع والمن 

والرايء الزور  للعامل    (1) . ثياب  فإن شراء اإلعجاابت  السابقة  الصورة  ويف 
ويتكثر بغري ما  عي  عليه النهي يف هذا احلديث إذ إنه يدم النفسي ينطبق  

 .هو حقيقي
للُمْعِلنلل  اإلعجاابتشراء   .2 فيه غش  التجاري    ؛ حمرم شرعاً والغش    ، عامل 

َمرَّ َعَلى ُصرْبَِة طََعاٍم فََأْدَخَل َيَدُه    ‘   َأنَّ َرُسوَل هللاِ   ¢  ةَ َريـْرَ هُ    َأِب فَعنْ 
صَ   ،ِفيَها اَي  َهَذا  "َما  فـََقاَل:  بـََلاًل  َأَصاِبُعُه  الطََّعامِ فـََناَلْت  قَاَل:  ؟اِحَب   "

هللاِ  َرُسوَل  اَي  السََّماءُ  َجَعْلَتُه    ،َأَصابـَْتُه  "أََفاَل  يـََراُه    اِم َكيْ الطَّعَ فـَْوَق  قَاَل: 
 (2) ".َمْن َغشَّ فـََلْيَس ِمينِم  ،سُ النَّا

َمْسُعودٍ  .3 ْبِن  هللِا  َعْبِد  قَالَ   ¢  َعْن  اِبلصِمْدقِ   :‘   قَاَل:  فَِإنَّ    ،"َعَلْيُكْم 
اْلربمِ  ِإىَل  يـَْهِدي  اجْلَنَّةِ   ، الصِمْدَق  ِإىَل  يـَْهِدي  اْلربَّ  الرَُّجلُ   ، َوِإنَّ  يـََزاُل    َوَما 

 

-317ص  ، 9ج  ، فتح الباري  ، ابن حجر العسقالين  .110ص  ،14ج  ،املنهاج   ، انظر: النووي  (1)
 . 346ص ،7ج ،شرح صحيح البخاري ، ابن بطال .318

" حديث  ،نَّافـََلْيَس مِ ا  َغشَّنَ   َمنْ : "‘   ابب: قول النب   ،كتاب: اإلّيان  ، صحيحهرواه مسلم يف   (2)
 . 99ص ، 1ج ، 102رقم: 
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يًقاى الصِمْدَق َحىتَّ َتَحرَّ ُق َويَـ َيْصدُ  ُكْم َواْلَكِذبَ   ، يُْكَتَب ِعْنَد هللِا ِصدِم   ، َوِإايَّ
َوَما يـََزاُل    ،َوِإنَّ اْلُفُجوَر يـَْهِدي ِإىَل النَّارِ   ،ي ِإىَل اْلُفُجورِ فَِإنَّ اْلَكِذَب يـَْهدِ 

 (1)".ابً ا  َكذَّ َد هللاِ َب ِعنْ الرَُّجُل َيْكِذُب َويـََتَحرَّى اْلَكِذَب َحىتَّ يُْكتَ 
على حتري الصدق واالعتناء به    ‰ وجه الداللة: حث النب
ل فيه فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به وكتبه وحذمر من الكذب والتساه

ملبالغته صديقاً  اعتاده  هللا  إن  أو كذاابً  اعتاده  هنا  ،إن  يكتب    أي:  ؛ومعىن 
مبنزلة الوصف  ويستحق  بذلك  له  وثواالصديق  حيكم  أو  ني  فة  صهبم 

 (2) .الكذابني 
إذ اتفق الفقهاء على حترّيه    ؛يعتمد هذا الفعل على قول الزور وهو حمرم .4

تعزيراً  يعاقب  فاعله  إىل قول هللا  (3) ،وأن  "ï  استناداً  الرمِْجَس  :  فَاْجَتِنُبوا 
مي قول  عظم حتر   إذ إن النص يشري إىل   (4)"،ِمَن اأْلَْواَثِن َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّورِ 

 

صحيحه  (1) يف  مسلم  واآلداب  ،رواه  والصلة  الرب  الصدق    ، كتاب:  وحسن  الكذب  قبح  ابب: 
 . 2013ص  ،4ج ،(2607)-105حديث رقم:  ، وفضله

  . 850ص   ،10ج  ،فتح الباري  ،ن حجر العسقاليناب  .160ص  ،16ج  ،املنهاج  ، انظر: النووي  (2)
 .433ص  ،4ج ، يرقدفيض ال ،املناوي

السرخسي  (3) الصنائع  ، الكاساين  . 145ص  ،16ج  ، املبسوط  ، انظر:    . 289ص  ، 6ج  ،بدائع 
واإلكليل  ،املواق  .476ص  ،7ج  ،العناية  ،البابرت مواهب    ،احلطاب  .116ص  ،8ج  ،التاج 
الدواينالفواك  ،النفراوي   .320ص  ،6ج  ،اجلليل خمتص  ،اخلرشي  .278ص  ،2ج  ،ه  ر  شرح 
اهلياب  .152ص  ،7ج  ،خليل احملتاج  ،تمين حجر  الشربيين  .178ص  ،9ج  ،حتفة    ، اخلطيب 

احملتاج أويل    ، البهوت  . 107ص  ،12ج  ،اإلنصاف  ،املرداوي  .523ص  ،5ج  ، مغين  دقائق 
 .649ص ،6ج ،مطالب أويل النهى ،السيوطي . 590-589ص  ،3ج ،النهى

 . 30من آية:  ،جسورة احل (4)
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َعْن  إضافة إىل ما ورد    (1) ،هبعبادة األواثن يدل على حترّيرتانه  اقف  ؛لزورا
َأاَل أُنـَبِمُئُكْم  ":  ‘   قَاَل: قَاَل النَِّبُّ   ƒ  َعْن أَبِيهِ   ،لرَِّْحَِن ْبِن َأِب َبْكرَةَ َعْبِد ا

الَكَبائِرِ  اّللَِّ   ،َثاَلاثً   "؟أبَِْكرَبِ  َرُسوَل  اَي  بـََلى  اِبّللَِّ ْشَراكُ اإلِ "َل:  قَا   ،قَالُوا:    ،  
الَواِلَدْيِن  َوُعقُ  فـََقاَل    -وُق  ُمتَِّكًئا  الزُّورِ   -َوَجَلَس وََكاَن  َوقـَْوُل  قَاَل:    "،َأالَ 

َتُه َسَكتَ  وقد تقرر يف علم األصول أبن    (2) .َفَما زَاَل يَُكرمِرَُها َحىتَّ قـُْلَنا: لَيـْ
العم ألفاظ  احمللى أبلف والم من  لف  ة أبحمل ظ  لف  وهو زور  فال  ،وماللفظ 

 (3) .بسائر وجوه الكذيشمل ف  ؛والم
 شبهة وردها: 

نعم قائل:  قائل  طلبت    ،إن  أو  شراء  أن  منشور  على  ومهية  إعجاابت 
لكنه كذب ال    ،أقر بذلك  ،وهذا كذب  ،صورة يل على "الفيس بوك" مثالً 

   ؟ فأين املشكلة يف ذلك ؛يرتتب عليه ضرر أبحد
ية  ذب من الناححكم الك   ىل مسألة ترجع إ  الشبهة   هذه   فيكون اجلواب:

 هي:  ،أقول: اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على أقوال  ؟الفقهية 

 

 ..145ص  ، 16ج ،املبسوط ،السرخسي (1)
البخاري  وار   (2) الشهادات  ،يف صحيحه ه  الزور  ،كتاب:  شهادة  يف  قيل  ما  رقم:    ،ابب:  حديث 

 . 172ص  ،3ج ،2654
القرطب  (3) القرآن  ، انظر:  ألحكام  القرآن  ،اجلصاص   . 79ص  ، 13ج  ، اجلامع    ، 5ج  ، أحكام 

الفرس  .77ص القرآن  ،ابن  العرِب  .306ص  ،3ج  ،أحكام  القرآن  ،ابن    ، 3ج  ،أحكام 
العسقالين  . 318ص  ،2ج  ،غريب احلديثلنهاية يف  ا  ،األثري  ابن  .286ص فتح    ،ابن حجر 

   .261ص  ،5ج ،الباري
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األول: لكنه جائز  الكذب    القول  يف حاالت غري    توريةأو  صراحة  حمرم 
 حمصورة 

الكذب   أن  القول إىل  أنه جائز    ،حمرمذهب أصحاب هذا  صراحة  بيد 
ن  : إعلى املعيار اآلت  ء اهلا بن  دون حصر حلاالت  يف بعض ا   وتورية أو تعريضاً 

  ، فالكذب فيه حرام  ؛ كل مقصود حممود ّيكن التوصل إليه ابلصدق والكذب
فاحلكم مبين على حكم ذاك    ؛وإن مل ّيكن التوصل إليه إال ابلكذب وحده

فالكذب كذلك  ؛املقصود أو استمالة    ،كإصالح ذات بنيم   ،فإن كان مباحاً 
عليه اجملين  واجباً وإن كا  ،قلب  فالكذبن  م  ؛كذلك    رأى  لو    عصوماً كما 

وهذا املعيار مقيد   ،اختفى من ظامل يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب 
فإن كانت   ؛هي: مقابلة مفسدة الكذب ابملفسدة املرتتبة على الصدق  ؛بقيود

الصدق شديدة على  املرتتبة  الكذب  ؛املفسدة  فال    ،فله  العكس  وإن كانت 
له   تسا  ،الكذبحيل  فاألوإن  الكذ  ؛الصدقوىل  واي  إال  ألن  يباح  ال  ب 

مهمة حاجة  أو  احلاجة  ؛لضرورة  أمهية  مدى  يف  حصل شك  فاألوىل    ؛فإن 
فيستحب له أن ال    ؛ والقيد اآلخر: إن تعلق الكذب بنفس الشخص  ،التحرمي
  ، ز املساحمة حلق الغري واإلضرار بهأما إذا تعلق بغرض غريه فال جتو و   ،يكذب

ذلك:  إىل  ذهب  وممن عبد    من  ابن  من    (1) ،املالكيةالرب  عابدين  وابن 

 
ن الكذب  وجتدر اإلشارة إىل وجود رأي للمالكية أب   . 248ص   ، 16ج   ، التمهيد   ، انظر: ابن عبد الرب   (1)

  وم مال معص   معصومة أو   قد يكون واجباً: وهو ما كان إلنقاذ نفس ف  ؛ تعرتيه األحكام التكليفية اخلمسة 
كإخبار الكفار بقوة  وابً  وقد يكون مند   ، وقد يكون حراماً كأن يقتطع به حق امرئ مسلم   ، من ظامل 

هلم يف الصلح وزوال العداوة    ومباحاً كالكذب بني املسلمني ترغيباً   ، املسلمني حبيث يظفرون على الكفار 



 

 

 

273 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

  ( 5) ،ابن القيمو   (4) ،وابن اجلوزي  (3) ،من الشافعية  (2) والنووي  الغزايلو   (1)،احلنفية
 ( 7) .وبعض احلنابلة (6) ،اخلطاِبو 

 : تهم ومناقشتها أدل
 منها:  ؛القول جبملة أدلةهذا  استدل أصحاب 

 ا: نهم ؛صوصةمواضع خم كذب يف األحاديث واآلاثر اليت أجازت ال .1
ِشهَ  .أ اْبِن  َعْوفٍ   ،ابٍ َعِن  ْبِن  الرَِّْحَِن  َعْبِد  ْبُن  ُِحَْيُد  أُمَّ    ،َأْخرَبين  أُمَُّه  َأنَّ 

  ،~وََكاَنْت ِمَن اْلُمَهاِجَراِت اأْلَُولِ   ،ُكْلثُوٍم بِْنَت ُعْقَبَة ْبِن َأِب ُمَعْيطٍ 
النَِّبَّ  اَبيـَْعَن  ِت  عَ َأهنََّ   ،ْتهُ َأْخربََ   ،‘   الالَّ مسَِ هللاِ ا  َرُسوَل  َوُهَو    ،‘   ْت 

النَّاسِ  َبنْيَ  ُيْصِلُح  الَِّذي  اْلَكذَّاُب  َويـَْنِمي    ،يـَُقوُل: "لَْيَس  َويـَُقوُل َخرْيًا 
يـَُرخَُّص يف َشْيٍء ممَّ ،َخرْيًا َأمْسَْع  َومَلْ  اْبُن ِشَهاٍب:  قَاَل  النَّاُس  "  ا يـَُقوُل 

 
ا  كالكذب  ومكروهاً   ، بينهم  النفراوي   . لزوجة على  ال   ، انظر:    ، دوي الع   . 278ص   ، 2ج   ، دواين الفواكه 

 . 745ص   ، 4ج   ، بلغة السالك   ، الصاوي   . 413ص   ، 2ج   ، حاشية العدوي 
 . 427ص ،6ج ، رد احملتار ،انظر: ابن عابدين (1)
 .377ص  ،1ج ،األذكار ،انظر: النووي (2)
الغز   (3) الدين   ، ايلانظر:  علوم  هذا  و   ،137ص  ، 3ج  ،إحياء  ذكر  على  الشافعية  بعض  تتابع  قد 

 . 288ص  ،3ج ،بنيعانة الطالإ ،البكري انظر:  .ابطالض
 . 459ص  ،4ج ،كشف املشكل  ،انظر: ابن اجلوزي (4)
 . 310ص  ، 3ج ،زاد املعاد  ، القيم  انظر: ابن  (5)
  ، ابن بطال  .300ص  ،5ج  ،فتح الباري  ،ابن حجر  .158ص  ،16ج  ،املنهاج  ، انظر: النووي  (6)

صحيح  القيم   .81ص  ، 8ج  ،البخاري  شرح  امل  ،ابن    ، مللقنا  ابن  .310ص  ، 3ج  ،عادزاد 
   . 302ص ،7ج  ، نيل األوطار ،الشوكاين . 19ص ،17ج ،وضيح لشرح اجلامع الصحيحالت

 . 135ص ،1ج  ، غذاء األلباب ،انظر: السفاريين (7)
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َوَحِديُث الرَُّجِل    ،نْيَ النَّاسِ اَلُح بَ َواإْلِصْ   ،حْلَْربُ : اَكِذب  ِإالَّ يف َثاَلثٍ 
 (1) .اْمَرأَتَُه َوَحِديُث اْلَمْرأَِة َزْوَجَها

اْلِكاَلِبمِ  .ب مَسَْعاَن  ْبِن  النـَّوَّاِس  َرُسوُل هللاِ   ،َعِن  قَاَل  "َما يل ‘   قَاَل:   :
اْلَكِذبِ  يف  تـَتَـَهافـَُتوَن  اْلَفرَ   ،أَرَاُكْم  النَّ   اشِ هَتَاُفَت  ااِر ُكلُّ يف  ْلَكِذِب   

فَِإنَّ احْلَْرَب    ، ِإالَّ أَْن َيْكِذَب الرَُّجُل يف احْلَْربِ   ،َمْكُتوب  َكِذاًب اَل حَمَاَلةَ 
لُِيص   ،ُخْدَعة   الرمِْجَلنْيِ  َبنْيَ  َيْكِذَب  نَـُهَماأَْو  بـَيـْ َعَلى    ،ِلَح  َيْكِذَب  أَْو 

 (2) ".اْمَرأَتِِه ِلرُيِْضيَـَها
ثَـ  .ت اّللَِّ َرسُ ىَل  َموْ   ¢نَ ْوابَ َعْن  اّللَِّ   ،‘   وِل  َرُسوِل    ‘   َعْن 

 ( 3)".أَْو ُدِفَع بِِه َعْن ِدينٍ  ،َما نُِفَع بِِه ُمْسِلم  قَاَل:"اْلَكِذُب ُكلُُّه إمْث  ِإالَّ  
فقالت: أما إذ    ؟روي أن رجاًل قال المرأته: نشدتك ابهلل هل حتبيين .ث

سل  أر ف  ،¢  ن اخلطاب بفخرج حىت أتى عمر    ،فال  ؛نشدتين ابهلل
لزوجك: ال أحبك  ،هاإلي تقولني  اليت  أنت    فقالت: اي أمري   ؟ فقال: 

ابهلل نشدين  نعم  ؟ أفأكذب  ،املؤمنني  ليس كل    ،فاكذبيه  ،قال: 

 

  ، ا يباح منهابب: حترمي الكذب وبيان م  ،كتاب: الرب والصلة واآلداب  ،رواه مسلم يف صحيحه  (1)
 . 2011ص ، 4ج ، (2605)-101حديث رقم: 

  -وحكم حمقق الكتاب  ، 4460حديث رقم:    ،448ص  ،6ج   ،ب اإلّيانيهقي يف شعلبرواه ا  (2)
ورواه ابن راهويه    .على احلديث أبن إسناده فيه جمهول وبقية رجاله ثقات  -عبد العلي حامد  .د

 . 2294حديث رقم:  ، 171ص ، 5ج ،يف مسنده
 . 104ص ، 1ج ، 630حديث رقم:  ، وايين يف مسندهرواه الر  (3)
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احلب على  تبىن  ابإلسالم    ، البيوت  يتعاشرون  الناس  ولكن 
 ( 1) .واألحساب

َسرْبَةَ  .ج ْبِن  النـَّزَّاِل  َعِن  ورد  اْبنُ   ، ما  َدَخَل  وَ   قَاَل:  َعَلى  ةُ ُحَذيـْفَ َمْسُعوٍد   
  ؟ َماُن حِلَُذيـَْفَة: بـََلَغيِن أَنََّك قـُْلُت َكَذا وََكَذافـََقاَل ُعثْ   ،-٪-  ُعْثَمانَ 

: َما َلَك فَِلَم تـَُقولُُه    ،قَاَل: اَل َواّللَِّ َما قـُْلُتهُ  فـََلمَّا َخرََج قَاَل َلُه َعْبُد اّللَِّ
تـَُقولُ  ْعُتَك  مسَِ ِإينمِ   ؟َما  َأْشرَتِي قَاَل:  بَـ     بِ ِدييِن  َأْن  ْعَضُه  خَمَاَفَة  بَـْعٍض 

 (2) .َهَب ُكلُّهُ َيذْ 
اخلطاب .ح بن  عمر  عن  ورد  مكشوح    ¢   ما  بن  لقيس  قال  أنه 

اخلَْْمرَ   (3) املرادي: َتْشَرُب  أَنََّك  أَِمرَي    ؟أُنِْبْئُت  اَي  أَرَاَك  َواّللَِّ  َقْد  فـََقاَل: 
َأَسْأتَ  َواّللَِّ   ،اْلُمْؤِمِننَي  َمَشْيتُ أََما  َما  إِ َمِلكٍ   َخْلفَ     َقطُّ  َحدَّْثُت    الَّ 

ِبَقْتِلهِ  ِبَقْتِلي   .نـَْفِسي  نـَْفَسَك  َحدَّْثَت  فـََهْل  مَهَْمُت    ؟قَاَل:  َلْو  قَاَل: 
َلْو قـُْلَت نـََعمْ   .َلَفَعْلتُ  اَل َواّللَِّ    ،اْخرُجْ   ،َلَضَرْبُت ُعنـَُقكَ   ،فـََقاَل ُعَمُر: 

 

  ، ابب: إصالح ذات البني وإابحة الكذب فيه  ،كتاب: الرب والصلة  ،نةيف شرح السي  اه البغو رو   (1)
   .140ص  ،1ج ، والسفاريين يف: غذاء األلباب . 120ص ،13ج

مصنفه  (2) يف  شيبة  أِب  ابن  الطربي  .33050رقم:    ،474ص  ،6ج  ،رواه  يف:  يب  هتذ  ،واألثر 
 . 823رقم:  ،314ص  ،مسند علي بن أِب طالب –اآلاثر 

بْ   و:ه  (3) اْلُمرَاِديمِ قـَْيِس  وقد اختلف يف امسه    ،واملكشوح لقب ألبيه  ،يكىن أاب شداد  ،ِن َمْكُشوٍح 
شجاعاً   ،ونسبه فارساً  ال  وقد  ، كان  العنسيم  األسود  قتل  على  ابليمنأعان  النبوة  ادعى    ، ذي 

أ بن  علي  مع  بصفمني  طالباستشهد  الذهب   ،¢  ِب  يف:  ترمجته  النبالءريس  ، انظر  أعالم    ،  
  ،5ج  ، 7328ترمجة رقم:    ،اإلصابة  ،ابن حجر العسقالين  .127ة رقم:  ترمج  ،520ص  ،3ج

 . وما بعدها 404ص
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مَ  َلَة  اللَّيـْ تَِبيُت  لَ   .يعِ اَل  َعبْ فـََقاَل  الرَِّْحَنِ ُه:  أَِمرَي    ُد  اَي  َعْوٍف:  ْبُن 
قَالَ   ،اْلُمْؤِمِننيَ  ُعنـَُقهُ   ؛نـََعمْ   :َلْو  اَل   ؟َلَضَرْبَت  ُتُه   ،قَاَل:  اْسرَتَْهبـْ َوَلِكينِم 

 ( 1).ِبَذاكَ 
إنَّ  االستدالل:  احلاالت    وجه  بعض  استثنت صراحة  السابقة  النصوص 

الكذب بذل  ،من حترمي  لعمو   كفتكون  ا  حاديثاألم  خمصصة  ة  حملرمواآلايت 
جبواز الكذب    ؛وّيكن القياس على احلاالت املذكورة يف األحاديث  ،للكذب

بعض األحاديث اليت    رود بدليل و   (2) ،إذا ما ارتبط ابلكذب مقصود صحيح
َمْوىَل َرُسوِل    ¢فَعْن ثـَْواَبنَ   ؛أجازت الكذب دون ختصيص حبالة دون سواها

أَْو َدَفَع بِِه   ،إالَّ َما نُِفَع بِِه ُمْسِلم   "اْلَكِذُب َمْكُتوب  قَاَل:    ُه َرفـََعهُ بُ سَ َأحْ   ‘   اّللَِّ 
النب   (3)"، َعْنهُ  إذن  عالط   ‘   وكذلك  بن  ابلكذب كي    ¢( 4) للحجاج 

 (5) . َيخذ ماله من كفار قريش بعد فتح خيرب

 

الطربي  (1) واألثر يف:    . 237رقم:    ، 142ص  ،مسند علي بن أِب طالب  –هتذيب اآلاثر    ، رواه 
 . 691ص ،3ج  ، 8481رقم:  ،كنز العمال  ،اهلندي

 . 340ص  ،10ج ، البدر التمام ،املغرِب . 813ص ،3ج  ، لوم الدينعإحياء  ، انظر: الغزايل (2)
ورواه الروايين يف مسنده بلفظ:    ، 4162حديث رقم:    ،99ص   ، 10ج  ، رواه البزار يف مسنده  (3)

ُمْسِلم   بِِه  نُِفَع  َما  ِإالَّ  إمْث   دِ   ،"اْلَكِذُب ُكلُُّه  َعْن  بِِه  ُدِفَع  رقم:    ،410ص   ،1" ج،ينٍ أَْو  حديث 
630. 

وقد    ،وما بعدها   400ص  ،19ج  ،12409حديث رقم:    ،مسند أِحد  ظر احلديث بتمامه يفنا  (4)
 .حكم الشيخ األرنؤوط على احلديث أبن إسناده صحيح على شرط الشيخني

عدود  وهو م   ، سكن املدينة  ، هو: حجاج ْبن عالط ْبن َخاِلد السلمي مث البهزي يكىن أاب كالب  (5)
أهلها وداراً   ،من  مسجًدا  هبا  به  وبىن  ا  ، تعرف  مع  ابن    . يربخ  ‘  ِبم لنَّ شهد  ترمجته يف:  انظر 



 

 

 

277 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

واآلاثرخب  املناقشة: األحاديث  ردها    ؛السابقة  صوص  للباحث  فيمكن 
و تلك  مل  حب عاآل األحاديث  التاثر  صريح  لى  وليس  الكالم  ومعاريض  ورية 

الكتاب والسنة واإلمجاع  ؛الكذب إنه حمرم بنص  يقاس على    ،إذ  قوهلم:  أما 
وتعزيز هذا االستشهاد مبا    ؛تلك احلاالت ما شاكلها وما ينضوي حتت لوائها

ُب  ذِ "اْلكَ   قَاَل:  ‘   وِل اّللَِّ َعْن َرسُ   ،‘   َمْوىَل َرُسوِل اّللَِّ   ¢ثـَْواَبنَ   روي َعنْ 
حلديث  " فيجاب عنه أبن ا،أَْو ُدِفَع بِِه َعْن ِدينٍ   ،  ِإالَّ َما نُِفَع بِِه ُمْسِلم  ُكلُُّه إمْث  

ويعرتض عليه أيضاً أبن    ،هذا من جهة احلديث  (1) ، ضعيف ال تقوم به حجة
األصل خالف  على  ثبتت  احلاالت  الكذب  ؛هذه  حرمة  األصل    ، إذ 

وما ثبت على خالف القياس    ،اسصل والقيء على خالف األثناء جاواالست
  فيمكن اإلجابة عن اآلاثر اليت اعتمد   ، ومن جهة أخرى  .فغريه عليه ال يقاس

االجتاه هذا  أصحاب  ليس حجة    ، عليها  وهو  الصحاِب  قول  من ابب  أبهنا 

 

الغابة  ،األثري رقم:    ، 690ص  ،1ج  ، أسد  الرب   .1083ترمجة  عبد    ،1ج  ،االستيعاب  ، ابن 
 . 482ترمجة رقم:  ،325ص

الرِحن بن    (1) البزار يف مسنده عن "رشدين بن سعد عن عبد  أنعم" وقال    زايد احلديث رواه  بن 
احلديث   "وهذا  ر عنه:  عن  يروى  نعلمه  هللا سو ال  هبذا  هب  ‘  ل  الوجه  هذا  من  إال  اللفظ  ذا 

حديثه يدل على   وعبد الرِحن بن زايد مل يكن أيضاً ...،اإلسناد ورشدين بن سعد مل يكن حافظاً 
وال    ، ن رشدينوال يكو   ، لناسوكان أحد العقالء وروى عنه ا  ، ألن يف حديثه مناكري  ؛ أنه حافظ

" مسند  .منهما إذا انفرد حبديث  وال واحد  ، به حديث إذا انفردا  عبد الرِحن بن زايد حجة يف
رقم:    ، 99ص  ، 10ج  ،البزار سلسلة    .4162حديث  يف:  احلديث  األلباين  ضعمف  وقد 

 . 192ص  ،5ج ،2174حديث رقم:  ،األحاديث الضعيفة
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ر  وال مزية آلاث  ،فضاًل عن وجود آاثر أخرى احتج هبا املخالفون  ،جممع عليها
 . عن األخرى ىل عليهمعاهللا ترضوان ة الصحاببعض 

  ةَ عن َأِب ُهَريـْرَ   ،’   واحتجوا بشرع من قبلنا مبا ورد عن سيدن إبراهيم .2
َرُسوُل اّللَِّ   ،¢ قَاَل  َثاَلاثً ‘   قَاَل:  ِإالَّ  إِبـَْراِهيُم  َيْكِذْب  وورد    (1)"،: "ملَْ 

  ؛ اَبتٍ ذَ كَ اَلَث  ِإالَّ ثَ   ’   مُ َراِهيقَاَل: "ملَْ َيْكِذْب إِبْـ   ،¢  عن َأِب ُهَريـَْرةَ 
اّللَِّ  َذاِت  يف  ِمنـُْهنَّ  َتنْيِ  َسِقيم    ،¸  ثِنـْ "ِإينمِ  فـََعَلُه    (2) "،قـَْولُُه:  "َبْل  َوقـَْولُُه: 

َنا ُهَو َذاَت يـَْوٍم َوَسارَةُ   (3) "،َكِبريُُهْم َهَذا ِإْذ أََتى َعَلى َجبَّاٍر ِمَن    ،َوقَاَل: بـَيـْ
َها  ِإنَّ   ُه:لَ   يلَ َفقِ   ،اجلََباِبَرةِ  َمَعُه ارَ ُهَنا    النَّاسِ ُجاًل  َأْحَسِن  ِمْن  فََأْرَسَل    ،ْمَرأَة  

َها فَأََتى َسارََة قَاَل: اَي َسارَُة:    ،قَاَل: أُْخيِت   ؟فـََقاَل: َمْن َهِذهِ   ،إِلَْيِه َفَسأََلُه َعنـْ
 أَنَِّك  هُ رَبْتُ فََأخْ   َليِن أَ َهَذا سَ َوِإنَّ    ،لَْيَس َعَلى َوْجِه اأَلْرِض ُمْؤِمن  َغرْيِي َوَغرْيَكِ 

بِييِن  ،يِت أُخْ  َوَلمَّا  : "’  وكذلك مبا ورد يف قصة يوسف   (4) "،...َفاَل ُتَكذِم
َتِئْس مبَا َكانُواْ   َدَخُلواْ َعَلى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه َأَخاُه قَاَل ِإينمِ أََنْ َأُخوَك َفالَ تـَبـْ

جِبَ  َجهََّزُهم  فـََلمَّا   * اهِ ازِ هَ يـَْعَمُلوَن  َجَعَل  َقايَ ْم  َأِخيلسِم َرْحِل  يف  أَذََّن  َة  مُثَّ  ِه 
َلَسارِقُونَ  إِنَُّكْم  اْلِعرُي  أَيَـّتـَُها  مُثَّ    ...ُمَؤذِمن   َأِخيِه  ِوَعاء  قـَْبَل  أِبَْوِعَيِتِهْم  فـََبَدأَ 

 

إِبـْرَاِهيابب: قول هللا تعاىل: "َواختَََّذ    ، اءأحاديث األنبيكتاب:    ،رواه البخاري يف صحيحه  (1)  ُ   مَ اّللَّ
 . 140ص ،4ج ،3357حديث رقم:  ، [125"]النساء: ،َخِلياًل 

 . 89-88سورة الصافات:  (2)
 . 63سورة األنبياء:  (3)
يَم   إِبـْرَاهِ ابب: قول هللا تعاىل: "َواختَََّذ اّللَُّ   ، كتاب: أحاديث األنبياء  ،رواه البخاري يف صحيحه  (4)

 . 140ص ، 4ج ،3358: [ حديث رقم 125"]النساء: ،َخِلياًل 
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لَِيْأُخذَ  َما َكاَن  لُِيوُسَف  َأِخيِه َكَذِلَك ِكْدَن  ِوَعاء  ِمن  َأخَ اْسَتْخَرَجَها  يف    هُ ا 
ا للمصلحة  (1) "،ْلَمِلكِ ِديِن  الكذب  ابب  من  جاء  ابلسرقة    ؛فاهتامهم 

   (2).الجتماع الشمل بني األخ وأخيه
 ، شرع من قبلنا ابتداء مصدر غري جممع على االحجتاج به  إن  املناقشة:

إبراهيممث   تعاىل سيدن  للباحث اإلجابة على هذا االستدالل أبن هللا    ّيكن 
إن مسمى    ؟فكيف يتصور الكذب منه  (3) "،ايًقا نَِّبي  دمِ صِ اَن  ه: "كَ أبن  ’ 

الثالثة األمور  لكنه   ؛الكذب أطلق على  السامع كذابً  يعتقده  قواًل  قال  ألنه 
ابلتحقيق فيه ليس بكذب إَّنا هو من ابب التورية واملعاريض احملتملة ألكثر  

أمر َسِقيم    ؛من  "ِإينمِ  امل؛فقوله:  يكون  أن  حيتمل  أ"  سأراد  واسم    ،مسق ين 
وحيتمل أنه أراد إين سقيم مبا قدر علي    ،مبعىن املستقبل كثرياً يستعمل    الفاعل

"  ؛أما قوله: "َبْل فـََعَلُه َكِبريُُهمْ   ، أو سقيم احلجة على اخلروج معكم  ،من املوت
وقطعا لقومه يف قوهلم    ،فهو متهيد لالستدالل على أن األصنام ليست آبهلة

وهلذا أردف    ،ط املتصليف الشر   ل يتجوز فيهدالستا اال وهذ  ،أهنا تضر وتنفع
أي إن كانوا    ؛فَاْسأَلُوُهْم ِإن َكانُوا يَنِطُقوَن""" بقوله:  ،قوله: "َبْل فـََعَلُه َكِبريُُهمْ 

هذا فعله كبريهم  فقد  بقوله:    ،ينطقون  مشرتط  أنه  َكانُوا  "فاحلاصل  ِإن 

 

 . 76 ، 70- 69ف: سورة يوس (1)
القرطب  (2) القرطب  ، انظر:  العظيم   ،ابن كثري  . 231ص  ،9ج  ، تفسري  القرآن    ، 4ج  ،تفسري 

التمام  ،املغرِب   .401ص ابن    .158ص  ،16ج   ، املنهاج  ، النووي  .339ص  ،10ج   ، البدر 
 . 685ص  ،18ج ،سنن أِب داود شرح ،رسالن

 . 41سورة مرمي:  (3)
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خته يف  مراده أهنا أ ن  أبعنه    يعتذر" يف حني أن قوله: "هذه أخيت"  ،يَنِطُقونَ 
   (1) .إلسالما

يوسف سيدن  قصة  يف  ورد  مبا  االحتجاج  وكونه كذب    ’   أما 
فيجاب عنها بعدم وجود الكذب يف هذا املقام إذ    ،ملصلحة مجع مشله أبخيه

ابعوه مث  اجلب  يف  فألقوه  أبيه  من  سرقوه  قد  فهم  سارقون  فعالً  القوم    ،إن 
 (2) .مذلك عليهإطالق فصدق  ،السم بذلك الفعلفاستحقوا هذا ا

جتويزه يف حاالت  و  ،: حترمي الكذب هنائياً تعريضاً وتصرحياً الثاين يرأال
 حمصورة 

القرآن   بنصوص  حرام كله  الكذب  أن  إىل  القول  هذا  أصحاب  ذهب 
وال يستثىن    ،والسنة من غري تفريق بني ما كان مقصده حممود أو غري حممود

ذلك  ذهب إىل  وزوجة" و   ،وحرب  ،إصالحما خصه الدليل "من التحرمي إال  
العل من  احلنابلة  ؛ماءطائفة  من  مفلح  ابن  املتأخرين:    (3) ،منهم:  ومن 

 ( 5).ومن املعاصرين: ابن ابز (4) ،الشوكاين
 

  ، تفسري القرطب  ،القرطب  . وما بعدها  391ص  ،6ج  ،باريفتح ال  ، ينالنظر: ابن حجر العسقا  (1)
العرِب  .301ص  ،11ج القرآن  ،ابن    ، 16ج  ،املنهاج  ،النووي  .263ص  ،3ج  ،أحكام 

 . 158ص
 . 63ص ، 3ج ،قرآنأحكام ال ، رِبابن الع . 231ص ،9ج  ،تفسري القرطب ،انظر: القرطب  (2)
 . 38ص ، 1ج ، لشرعيةاآلداب ا ، ابن مفلح (3)
ابن    .135ص  ،1ج  ،غذاء األلباب  ،وانظر: السفاريين  .303ص   ،7ج  ،نيل األوطار  ،الشوكاين  (4)

 . 81ص  ، 8ج ،شرح صحيح البخاري ،بطال
 املوقع الرمسي للشيخ ابن ابز  (5)
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 تهم ومناقشتها: أدل
القول مبا سبق عرضه من أدلة حترم الكذب بشىت  هذا  استدل أصحاب  

ل ابن  ن شهاب: قان ابرد عا و كم  ،ستثناه النصوال يباح منه إال ما ا   ،صوره
يُرخَّ شه أمسع  ومل  ثالث-ص  اب:  يف  إال  الناس كذب   تقول  مما  شيء    ؛ يف 

 (1) . وحديُث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها ، وإصالح  بني الناس ،احلربُ 
مناقشة  :  ناقشةامل للباحث  القول  ّيكن  هذا  أصحاب  به  استدل  ما 

  صهااليت خ   الصورتدخل يف  لبعض حاالت الكذب مما ال  ‘   إبجازة النب
هذاأصحا إذنه  ؛القول  ب  ذلك:  بن عالط   ‰  من    للحجاج 
وكذلك سبق    ،ابلكذب كي َيخذ ماله من كفار قريش بعد فتح خيرب  ¢

 .ƒ ذكره من فعل عمر بن اخلطاب وفعل حذيفة 
 

 

https://binbaz.org.sa/fatwas/18663/%D8%A7%D9%84%D8%
A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-
%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-
%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A8 

  ، ابب: حترمي الكذب وبيان ما يباح منه  ،كتاب: الرب والصلة واآلداب  ،رواه مسلم يف صحيحه  (1)
البخاري  ،ابن بطال  وانظر:  .2011ص  ،4ج   ،(2605)-101حديث رقم:     ،شرح صحيح 

 . 81ص ،8ج
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 حترمي الكذب وإمنا اجلواز للتورية ومعاريض الكالم : لثالقول الثا 
الرأي  هذا  أصحاب  حترمي  ذهب  ا إىل  الكذب  ما  ،صريح ل  سبق    وإن 

التورية  عر  على  حممول  فيه  الكذب  إَّنا  األول  القول  أصحاب  من  ضه 
الكالم ال صريح الكذب إليها  الرجل  يعد  كأن    ؛ومعاريض  زوجته أن حيسن 

َيت بكلمات حمتملة يفهم  أبن    ،وينوي إن قدر هللا ذلك  وكذا   سوها كذا ويك
أبن     الناسني بيف اإلصالح  ى  سعإن    ذلك وك  ،املخاطب منها ما يطيب قلبه

َيتينا   غداً   : يقول لعدوهكأن  يف احلرب  و   ، طيباً نقل عن هؤالء إىل هؤالء كالماً 
 ذلك طائفة من  ذهب إىل و   ،أي طعام وحنوه هذا من املعاريض املباحة  ؛مدد

ابن  و   (1) ،يالطرب و   (3) ،يواألصيل  (2) ،باملهلو   (1)،منهم: سفيان الثوري  ؛العلماء
 (2) .تيمية

 
اخلطيب    (1) احملتاجمغ   ،شربيينالانظر:  امللقن  .182ص  ، 6ج  ،ين  اجلامع    ، ابن  لشرح  التوضيح 

 . 21ص ،17ج ،الصحيح
األندلسي  (2) األسدي  صفرة  أِب  ابن  أِحد  بن  املهلب  البخاريصنمِ مُ   ،هو:  صحيح  شرح    ، ف 

النصيح يف هتذيب   اجلامع واملختصر  الفصحاء   ،الصحيح  الكتاب  األئمة  أحد  وفني  املوص  كان 
سنة يف   تويف  ، ابلذكاء شوال  الذهب  .هـ  435    يف:  ترمجته  النبالء  ،انظر  أعالم    ، 13ج  ،سري 

  ، القاضي عياض  .167ص  ،5ج  ،شذرات الذهب  ،ابن العماد  .4016ترمجة رقم:    ،226ص
 . 35ص ، 8ج ،ترتيب املدارك

حممد  (3) أبو  هللا  ،هو:  إْبراهِ عبد  بن  اأَلِصْيِليم   حممد  بن  أَ -  ،يم  إىل:  وقيل نسبة  ابألندلس  :  ِصيل 
ألمف كتاب الدالئل إىل أمهات املسائل شرح به    ،عامل األندلس  ، يخ املالكية يف زمنهش  -ابملغرب

انظر ترمجته يف: ابن    .هـ   392تويف سنة    ، املوطأ ذاكراً فيه خالف مالك وأِب حنيفة والشافعي
  ،سري أعالم النبالء ،الذهب . 760ترمجة رقم:  ، 290ص ،1ج  ،دلسعلماء األن اتريخ ،الفرضي

  . 433ص  ، 1ج  ،الدبياج املذهب  ،ابن فرحون  .412ترمجة رقم:    ، ما بعدهاو   560ص  ،16ج
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 م ومناقشتها: هتأدل
 منها:  ؛القول جبملة أدلة  هذا استدل أصحاب

الكذب .1 اليت تؤكد حرمة  َلْعنَة هللِا عَلى  : "ï  منها قوله  ؛األدلة  فنْجعل 
النب و   (3)"،اْلَكاِذِبني  هنى  مطلًقا  ‘   قد  هنًيا  استباحة    ،عنه  جيوز  فال 

منه َمْسُعودٍ   (4)،شىيء  ْبِن  هللِا  َعْبِد  "َعَلْيُكْم :  ‘   قَالَ قَاَل:    ¢   َعْن 
َواْلَكِذبَ   ...،لصِمْدقِ ابِ  ُكْم  َحِكيمٍ   (5)"،َوِإايَّ ْبِن  هَبِْز  َحدََّثيِن    ،وَعْن  قَاَل: 

أَبِيهِ   ،َأِب  اّللَِّ   ،َعْن  َرُسوَل  ْعُت  مسَِ حُيَدِمُث    ‘   قَاَل:  للَّذي  "َوْيل   يـَُقوُل: 
القومَ  به  لُيْضِحَك  له  ،فيكِذُب  له  ،َوْيل   فقد  (6) "،َوْيل     هنى  وكذلك 

الزَُّبرْيِ ف  عليهكذب  ابل  ‰ ْبِن  اّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  َعاِمِر  َعْن    ،َعْن 
اّللَِّ   ،أَبِيهِ  َرُسوِل  َعْن  حُتَدِمُث  َأمْسَُعَك  اَل  ِإينمِ  لِلزَُّبرْيِ:  قـُْلُت  َكَما    ‘   قَاَل: 

 
  ، 1ج  ، معجم البلدان  ،احلموي   . 286ترمجة رقم:    ، 150ص  ، 1ج  ، شجرة النور الزكية  ،خملوف

 . 213-121ص
النووي   (1) الباري   ، ابن حجر   . 158ص   ، 16ج   ، املنهاج   ، انظر:  نيل    ، ين الشوكا   . 300ص   ، 5ج   ، فتح 

داود   ، رسالن   ابن   . 302ص   ، 7ج   ، األوطار  أِب  سنن  بطال   . 685ص   ، 18ج   ، شرح  شرح    ، ابن 
 . 19ص   ، 17ج   ، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح   ، ابن امللقن   . 82ص   ، 8ج   ، صحيح البخاري 

 . 223ص ، 28ج ، جمموع الفتاوى ، ابن تيمية (2)
 . 61عمران:  سورة آل (3)
 . 28ص  ،8ج ، شرح صحيح البخاري ، ابن بطال (4)
يف  (5) مسلم  واآلدابكتا  ،صحيحه  رواه  والصلة  الرب  الصدق    ، ب:  وحسن  الكذب  قبح  ابب: 

 . 2013ص  ،4ج ،(2607)-105حديث رقم:  ، وفضله
سننه  (6) يف  داود  أبو  اآلداب  ،رواه  الكذب  ،كتاب:  يف  رقم:    ، ابب:    ، 7ج  ،4990حديث 

 . لى احلديث أبن إسناده حسناألرنؤوط ع وحكم ،342ص
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َوُفاَلن   ُفاَلن   أُفَارِقْ   ؟حُيَدِمُث  مَلْ  ِإينمِ  أََما  مسَِ   ،هُ قَاَل:  يـَُقوُل:  تُ عْ َوَلِكْن  "َمْن  ُه 
النَّارِ  ِمَن  َمْقَعَدُه  فـَْليَـتَـبَـوَّْأ  َعَليَّ  أن َيمر    -‘ -وحمال عليه    (1)"،َكَذَب 

 (2) .ابلكذب
الكذب يف اجلد واهلزل .2 اليت تؤكد على حرمة  ما ورد عن    ؛اآلاثر  منها: 

الكذب يف جد وال هزلقال: ال  -¢ -  ابن مسعود  أن    ، يصلح  وال 
رؤا إن شئتم: "اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا  اق  ، ال ينجزهمث  دكم ولده شيًئايعد أح

الصَّاِدِقنيَ  َمَع  وَُكونُوا  اّللََّ  سفيان  (4) (3) "،اتَـُّقوا  عن  روي  عن   ،وما 
الكذب    ،األعمش يف  فيه  رخص  الذي  احلديث  إلبراهيم  ذكرت  قال: 

 الكذب يف جد  فقال إبراهيم: كانوا ال يرخصون يف ،بني الناسلإلصالح 
 ( 5) . هزلوال 

ما ورد من حاالت مستثناة من حترمي الكذب على التورية ومعاريض  ِحل   .3
ورد    ،الكالم اخلطاب فقد  بن  عمر  يف    -¢-عن  "ِإنَّ  قال:  أنه 

بني الناس أبن يقول  فحالة الصلح    (6)"،اْلَمَعارِيِض ملندوحة عن الكذب
 

البخ  (1) النبابب  ، العلم :  كتاب   ،اري يف صحيحهرواه  على  من كذب  إمث  رقم:    ،‘  :  حديث 
 . 33ص  ،1ج ،107

 . 160ص ،6ج ،فتح الباري ،انظر: ابن حجر (2)
 . 119سورة التوبة:  (3)
 . 20ص ،71ج ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ، ابن امللقن (4)
 . 82ص  ،8ج ، يح البخاريشرح صح ، ابن بطال (5)
  ، صحيح األدب املفرد  ،وصححه األلباين  ، 857رقم:    ،462ص   ، األدب املفرد  ،رواه البخاري  (6)

 . 319ص
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 أن  ال   ، من الشر بينهمويسكت عما مسع    ،ما علم من اخلري بني الفريقني 
ما هو عليهخيرب ابلش قد حرم ذلك ورسوله   ؛ىء على خالف    ألن هللا 

يَ   ،‘  الرجل  و   دُ عِ وكذلك  الكذبيُـَمنِميها  زوجته  من  هذا    ؛وليس 
الشىء على خ ف الكذب اإلخبار عن  والوعد    ،الف ما هو عليهحقيقة 

ح أن  واإلجناز مرجو يف االستقبال فال يص  ،ال يكون حقيقة حىت ينجز
احلر   ،يكون كذابً  يف  أبلفاظ  وكذلك  واإليهام  املعاريض  فيها  فيجوز  ب 

عن   أبحدمها  السامع  ليغرت  املعنيني  أحد  عن  هبا  فيؤدى  وجهني  حتتمل 
 ( 1) .وليس حقيقة اإلخبار عن الشىء خبالفه وضده ،اآلخر

أدلة:  ناقشةامل مناقشة  للباحث  القول    ّيكن  اليت  هذا  اآلاثر  جزئية  يف 
عل ااعتمدوا  قول  بكون  جم لصيها  غري  عليهاحاِب حجة  جهة    ؛مع  من  هذا 

رضوان هللا  فضاًل عن اعتماد الفريق األول على آاثر لبعض الصحابة    ،الثبوت
 .تلكوال ميزة هلذه اآلاثر على  ،تؤكد وجهة نظرهم تعاىل عليهم

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

عن َأمْسَاَء بِْنِت   سننه  رواه الرتمذي يفث  الباحث على حديوقف    أواًل:
ِإالَّ يف َثاَلٍث: حُيَدِمُث    اَل حيَِلُّ الَكِذبُ " :  ‘   قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللاِ   ~   يَزِيدَ 

ِلرُيِْضيَـَها اْمَرأَتَُه  احلَْربِ   ،الرَُّجُل  يف  النَّاسِ   ، َوالَكِذُب  َبنْيَ  لُِيْصِلَح    " ،َوالَكِذُب 
وقال عنه الرتمذي:    ،الَ َيْصُلُح الَكِذُب ِإالَّ يف َثاَلثٍ  َحِديِثِه:  يف   قَاَل حَمُْمود  وَ 

 

بطال   (1) ابن  البخاري  ،انظر:  صحيح  امللقن  .82ص  ،8ج  ،شرح  اجلامع    ، ابن  لشرح  التوضيح 
 . 21ص ،17ج ،الصحيح
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ال  تنص على أنه: "عند اإلمام أِحد  ة رواية  ومثم   (1) ،ب  َهَذا َحِديث  َحَسن  َغرِي 
إال يف ثالث  الكذب  قد    (2)"،يصلح  عليها أبنه  حكم بضعفها غري  وجياب 

احملققني  من  الرتمذي  أم  (3) .واحد  رواية  نقله  فيا  ما  وابن  عضدها  حزم  ابن 
وغري مداراه الرجل امرأته    ،القطان اإلمجاع على حترمي الكذب يف غري احلرب

فيه    ؛تلك الرواية ونقل اإلمجاعبيد أن    (4) ،ودفع مظلمة  ،بني اثنني وإصالح  
منصوص    ؛نظر حاالت  الثالثلورود  الصور  وهذه  تتفق  مل  فيمكن    ،عليها 

 . ثيل ال احلصرعلى سبيل التم اءر جما ورد من صو  القول أبن
اليت  اثنياً:   الثالث  احلاالت  اجلواز يف  الكذب وحصر  بتحرمي  القول  إن 
من جهة وورد بعض احلاالت اليت أجاز   ؛نص قول حيتاج إىل توقفاستثناها ال
من ذلك قصة احلجاج بن    ؛ذكورةالكذب يف غري احلاالت امل  ‘   فيها النب

  حالة حرب بني النب وقع للحجاج يف  ن  ن قيل: إن هذا اإلذفإ  ؛¢  عالط 
الكذب  وحالة   ،وقريش  ‘  حترمي  من  مستثناة  للباحث    .احلرب  فيمكن 

فتح خيرب بعد  مباشرة  أهنا وقعت  القصة تؤكد  أحداث  أي يف    ؛القول: أبن 
للهجرة السابعة  النب   ،السنة  بني  العالقة  كانت  السنة  تلك    ويف 

وهد  ‰ سلم  عالقة  خالوقريش  من  ذلك  وكان  صلح  ل  نة 
 

حديث رقم:    ،ما جاء يف إصالح ذات البني  : ابب  ،الرب والصلة  :أبواب  ،ننه يف س  لرتمذيرواه ا  (1)
 . 395ص  ،3ج ،1939

   .27597حديث رقم:  ، 574ص ،45ج ، ام أِحد يف مسندهرواها اإلم (2)
اا  (3) األلباب  ، لصنعايننظر:  أِحد  ، األرنؤوط  .2455ص  ، 4ج  ، نزهة  ملسند    ، 45ج  ،حتقيقه 

 . 27597حديث رقم:  ،574ص
حزمانظر:  ا  (4) اإلمجاع  ،بن  القطان  .156ص  ، مراتب  اإلمجاع  ،ابن  مسائل  يف    ،2ج   ،اإلقناع 

 . 307ص
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َعِن  إضافة إىل ما ورد    (1) ،  السنة السادسة للهجرةمت توقيعه يف   ي لذاحلديبية ا
فـََقاَل    ،-٪ -  قَاَل: َدَخَل اْبُن َمْسُعوٍد َوُحَذيـَْفُة َعَلى ُعْثَمانَ  ،النـَّزَّاِل ْبِن َسرْبَةَ 

  لكن ّيكن  ؛وص عليهافهذه احلادثة يف غري الصور املنص  ،...ُعْثَماُن حِلَُذيـَْفَة:
القص ِح حل  على  لنفسه  ة  الرجل  إحياء  وجواز  الضرورة  اخلوف الة    عند 

ا  ؛ابلكذب إىل  نفسهكاملضطر  به  ليحىي  فيأكل  اخلنزير  وحلم  وكذلك    ،مليتة 
 (2) .احلالف له أن خيلص نفسه ببعض ما حرم هللا عليه

الكذب حمرم بال خالف الباحث إىل أن  وال يرخص به إال يف    ، خيلص 
الضرورةح حا  يفحاله    ؛الة  حمذلك  احملظورات  ،رمل كل  تبيح    ،فالضرورات 

بقدرها تقدر  الضرورة  إن  بل  إطالقه  على  األمر  اإلابحة  ؛وليس  يف    فتكون 
 .وسيلة مباحة شرعاً حتقق الغاية أضيق احلدود ما مل جيد املسلم

 اإلعجاابت  الربط بني احلكم الفقهي وشبهة شراء 
  ،للضرورة  باح إالم وال ير القول أبن الكذب حم  انتهي الباحث إىل ترجيح

احلاجة وال  الضرورة  حالة  عليها  تنطبق  ال  البحث  قيد  فيبقى    ؛واملسألة  لذا 
لعدم وجود مسوغ تقوم به احلجة    ؛الومهية "املكذوبة" حمرم  اإلعجاابت  شراء

وإن مل    ،للقول أبن الكذب إلشباغ رغبة نفسية ينزل منزلة الضرورة أو احلاجة
 .ناحمرم ه  فاحلكم ؛ر تب على الكذب أي ضر يرت 

 

 . 255ص ،3ج  ، السرية النبوية ،ابن هشام ر:انظ (1)
اا  (2) بطال نظر:  البخاري  ،بن  صحيح  امللقن  .83ص  ،8ج  ،شرح  اجلامع    ، ابن  لشرح  التوضيح 

 . 22ص ،17ج ،الصحيح



 

 

 

288 
 ي " بوسائل التواصل االجتماعي يف الفقه اإلسالمLikesحكم شراء اإلعجاابت "
 د. محزة عبد الكرمي محاد

 اخلامتة 
الفقهي   احلكم  على  الوقوف  إىل  الدراسة  هذه  شراء  هدفت  ملسألة 

 وقد انتهت إىل: ،يف مواقع التواصل االجتماعي اإلعجاابت
والرتويج   • لإلعالن  األشخاص  أو  الشركات  إحدى  مع  االتفاق  يعد 

اإلع عدد  يصل  املنشور كي  أو  احلساب  أو  حد  للصفحة  إىل  جاابت 
مبلمقمعني   حمدد  ابل  الشرعيةغ  الناحية  من  اجلائزة  األمور  من    ؛معلوم 

 . خترجياً على عقد اجلعالة
الربامج اإللكرتونية لزايدة عدد  يعد شراء اإلعجاابت ممن يستخدم   • بعض 

اإلعجاابت بشكل إليكرتوين ومهي بصورة ال تعرب عن إعجاابت حقيقية  
 .م شرعاً ر الغش والكذب وهو حم  من ابب ،من مستخدمني حقيقني 

  ؛ استناداً أبنه كذب غري ضار  شراء اإلعجاابت الومهيةإبابحة  دعاء  اإلإن   •
هذا  و   ،حمرم وال يباح إال للضرورةإذ إن الكذب    ؛إدعاء ال تقوم به حجة

 .الشراء ال يصل إىل مستوى الضرورة وال احلاجة
 التوصيات: 

من   املزيد  إبجراء  الباحثني  الدراسة  أحكتوصي  جمال  يف    امالبحوث 
االجت التواص "اليوتيوب"  ؛ماعيل  من  التكسب  حكم  الزن    ،مثل:  وحكم 

 .اإللكرتوين فقهاً وقانونً 
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 ملراجع ملصادر واا
اجلزري  . 1 األثري  احلسن  ،ابن  حممد  ،أبو  بن  الصحابة   ،علي  معرفة  يف  الغابة    ،أسد 

معوض علي  املوجود  ،حتقيق:  عبد  الكتب  ،1ط  ،وعادل  دار    ، العلمية  بريوت: 
 . م1994 ،هـ 1415

األثاب . 2 اجلزري رين  السعادات  ،  حممد  ،أبو  بن  احلديث   ،املبارك  غريب  يف  النهاية 
الزاوي   ،واألثر الطناحي  ،حتقيق: طاهر  العلمية  ،وحممود  املكتبة    1399  ،بريوت: 

 . م1979 ،هـ
  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف   ،حممد نصر الدين  ،األلباين . 3

 . م1992 ، هـ 1412 ،عارفدار امل: الرايض ، 1ط ،األمة
الدين  ،األلباين . 4 نصر  البخاري   ،حممد  لإلمام  املفرد  األدب  دار    ،4ط  ،صحيح 

 . م1997 ،هـ 1418 ،الصديق
 .بريوت: دار الفكر ،العناية شرح اهلداية ،حممد بن حممد ، أبو عبد هللا ،البابرت . 5
هللا   ،البخاري  . 6 عبد  إمساعيل  ،أبو  بن  املفرد  ،حممد  مسري  يقحتق  ،األدب    ،هريي الز : 

 . م1998 ،هـ 1419  ،الرايض: مكتبة املعارف ،1ط
 ،حتقيق: حممد الناصر  ،صحيح البخاري   ،حممد بن إمساعيل  ،أبو عبد هللا  ،البخاري  . 7

 .هـ  1422 ،دار طوق النجاة ،1ط
  ، 1ط  ،حتقيق: حمفوظ الرِحن زين هللا  ،مسند البزار  ،أِحد بن عمرو  ،أبو بكر  ،البزار . 8

 . م1988 ،املدينة املنورة
بطالبا . 9 احلسن  ،ن  خلف  ،أبو  بن  البخاري   ،علي  صحيح  ايسر    ،شرح  حتقيق: 

 . م2003 ، هـ 1423 ،الرايض: مكتبة الرشد ،2ط ،إيراهيم
حتقيق: حممود    ،املطلع على ألفاظ املقنع  ،حممد بن أِب الفتح  ، أبو عبد هللا  ،البعلي .10

 . م 2003  ،هـ 1423 ،ادي للتوزيعمكتبة السو  ،1ط ،األرنؤوط وايسني اخلطيب
مسعود  ، أبو حممد  ،البغوي  .11 بن  السنة  ، احلسني  األرنؤوط  ، شرح    ،حتقيق: شعيب 

 . م1983 ، هـ 1403 ،دمشق: املكتب اإلسالمي  ،2ط
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بن حممد  ،البكري  .12 بكر  املعني  ،أبو  فتح  ألفاظ  على حل  الطالبني   ،1ط  ،إعانة 
 . م1997 ، هـ 1418 ،بريوت: دار الفكر

تهى املعروف بشرح منتهى  رح املنلش  لنهىا  دقائق أويل   ، ن يونسمنصور ب  ،البهوت .13
 . م1993 ، هـ 1414 ،عامل الكتب  ،1ط ،اإلرادات

 ،عبد العلي حامد . حتقيق: د ،شعب اإلّيان ،أِحد بن احلسني ،أبو بكر ،البيهقي .14
 . م2003 ، هـ 1423 ،الرايض: مكتبة الرشد ،1ط

عيسى  ،الرتمذي  .15 عيسى  ،أبو  بن  الرتمذي   ،حممد  معروف  ،سنن  بشار    ، حتقيق: 
 . م1998  ،رب اإلسالميدار الغوت: بري 

حتقيق: عبد الرِحن   ،جمموع الفتاوى   ،أِحد بن عبد احلليم  ، أبو العباس  ،ابن تيمية .16
الشريف  ،قاسم املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  املنورة:    ، هـ  1416  ،املدينة 

 . م1995
جزي  .17 القاسم  ،ابن  أِحد  ، أبو  بن  الفقهية   ،حممد  مذهب   القوانني  تلخيص  يف 

ماحت  ،يةكالامل احلموي قيق:  حزم  ،1ط  ،جد  ابن  دار    ، هـ  1434  ،بريوت: 
 . م2013

بكر  ،اجلصاص .18 علي  ،أبو  بن  القرآن  ،أِحد  قمحاوي   ،أحكام  حممد    ، حتقيق: 
 . هـ 1405 ، بريوت: دار إحياء الرتاث العرِب

رشيد  ،اجلميلي .19 والقانون  ،خالد  اإلسالمية  الشريعة  يف  وأحكامها    ، 1ط  ، اجلعالة 
 . م1986 ،هـ  1406 ، بتكبريوت: عامل ال

اجلوزي  .20 الفرج  ،ابن  علي  ،أبو  بن  الرِحن  حديث   ،عبد  من  املشكل  كشف 
 .الرايض: دار الوطن ،حتقيق: علي البواب ،الصحيحني

العسقالين .21 حجر  الفضل  ،ابن  علي  ،أبو  بن  الصحابة  ،أِحد  متييز  يف    ،اإلصابة 
معوض وعلي  املوجود  عبد  عادل  الب  ، 1ط  ، حتقيق:  الكتب  دار    ، ميةعلريوت: 

 . هـ 1415
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العسقالينا .22 حجر  الفضل  ،بن  علي  ،أبو  بن  صحيح   ،أِحد  شرح  الباري  فتح 
الباقيرقم   ،البخاري  عبد  فؤاد  وأحاديثه: حممد  وأبوابه  املعرفة  ،م كتبه  دار   ،بريوت: 
 . هـ 1379

اهليتمي .23 حجر  العباس  ،ابن  حممد  ،أبو  بن  الكبائر  ،أِحد  اقرتاف  عن   ،الزواجر 
 . م 1987  ،هـ 1407  ،ربريوت: دار الفك ،1ط

القاهرة: املكتبة    ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج   ،أِحد بن علي  ،ابن حجر اهليتمي .24
 . م1983 ،هـ 1357 ،التجارية الكربى 

األندلسي .25 حزم  حممد  ،ابن  أِحد  ،أبو  بن  العبادات    ، علي  يف  اإلمجاع  مراتب 
 . ةبريوت: دار الكتب العلمي ،واملعامالت واالعتقادات

بن حمحم  ،هللا  عبد  أبو  ،احلطاب .26 اجلليل يف شرح خمتصر خليل  ،مدمد   ،مواهب 
 . م 1992  ،هـ 1412  ،بريوت: دار الفكر ،3ط

هللا  ،احلموي  .27 عبد  هللا  ،أبو  عبد  بن  البلدان  ،ايقوت  دار    ،2ط  ،معجم  بريوت: 
 . م 1995 ،صادر

اإلمام أِحد بن حنبل  ،أِحد بن حممد  ،أبو عبد هللا  ،ابن حنبل .28 قيق: حت  ،مسند 
 . م2001  ،هـ 1421 ،سسة الرسالة وت: مؤ بري  ، 1ط ،طرنؤو شعيب األ

 .بريوت: دار الفكر ،شرح خمتصر خليل ،حممد بن عبد هللا ، أبو عبد هللا ،اخلرشي .29
الشربيين .30 أِحد  ،اخلطيب  بن  املنهاج  ،حممد  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  احملتاج    ،مغين 

 . م1994 ،هـ  1415 ،بريوت: دار الكتب العلمية ،1ط
والبغا .31 مذهب   ،وعلي  ومصطفى  مصطفى   ،يوالشرجب  اخلن  على  املنهجي  الفقه 

 . م1992 ، هـ 1413 ،دمشق: دار القلم ،4ط ،اإلمام الشافعي
  ، 1ط  ،حتقيق: شَعيب األرنؤوط  ،سنن أِب داود  ، سليمان بن األشعث  ،أبو داود .32

 . م2009 ، هـ 1430 ، بريوت: دار الرسالة العاملية
هللا  ،الذهب .33 عبد  أِحدحممد    ، أبو  أعالم   ،بن  شعيب    حتقيق:  ، لنبالءا  سري 

 . م1985 ، هـ 1405 ، بريوت: مؤسسة الرسالة ،3ط ،األرنؤوط
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حتقيق:    ،مسند إسحاق بن راهويه  ،إسحاق بن إبراهيم  ، أبو يعقوب  ،ابن راهويه .34
 . م1991 ، هـ 1412 ،املدينة املنورة ، 1ط ،عبد الغفور البلوشي .د

رسالن .35 العباس  ،ابن  بن حسني  ، أبو  سن  ،أِحد  داودشرح  أِب  الد  قيق: خحت  ،ن 
 . م2016 ، هـ 1437 ،الفيوم: دار الفالح  ،1ط ،ابطالر 

القاهرة: دار    ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد  ،حممد بن أِحد  ،أبو الوليد  ،ابن رشد .36
 . م2004 ،هـ 1425 ،احلديث

أِحد  ،الرملي .37 بن  املنهاج  ،حممد  شرح  إىل  احملتاج  الفكر  ،هناية  دار    ،بريوت: 
 . م1984

بكر  ،ايينالرو  .38 بن  ، أبو  الروايين  ،هارون  حممد  علي  ،مسند  أّين    ،1ط  ،حتقيق: 
 .هـ  1416 ، القاهرة: مؤسسة قرطبة

الفكر  ،2ط  ، الفقه اإلسالمي وأدلته  ،وهبة  ،الزحيلي .39   ، هـ  1405  ،دمشق: دار 
 . م1984

عبد هللا  ،الزركشي  .40 هللا  ، أبو  عبد  بن  اخلرقي  ، حممد  خمتصر  على  الزركشي    ، شرح 
 . م1993 ، كانعبيدار ال ،1ط

 . م 1993  ،هـ 1414 ،بريوت: دار املعرفة ،املبسوط ،دد بن أِححمم ،سيرخالس .41
العون  ، السفاريين .42 أِحد  ،أبو  بن  اآلداب  ،حممد  األلباب يف شرح منظومة   ، غذاء 

 . م1993 ، هـ 1414 ، مصر: مؤسسة قرطبة ،2ط
سعد  ،السوطي .43 بن  املنتهى  ، مصطفى  غاية  شرح  يف  النهى  أويل    ، 2ط  ،مطالب 

 . م1994 ، هـ 1415 ،ميوت: املكتب اإلسالبري 
بن علي  ، الشوكاين .44 األوطار  ،حممد  الصبابطي  ، نيل  الدين    ،1ط  ،حتقيق: عصام 

 . م1993 ،هـ  1413  ،مصر: دار احلديث
حتقيق:   ،املصنف يف األحاديث واآلاثر  ،عبد هللا بن حممد ،أبو بكر ،ابن أِب شيبة .45

 . هـ 1409 ،الرايض: مكتبة الرشد ،1ط ،كمال احلوت
العب  ،الصاوي  .46 حممدأِحد    ، اسأبو  املعروف   ،بن  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة 

 دار املعارف ،حباشية الصاوي على الشرح الصغري
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واألحكام   ،عطية  ،صقر .47 الفتاوى  يف  الكالم  أحسن  القاهرة:    ، 1ط  ،موسوعة 
 . م2011 ،1432  ،مكتبة وهبة

الفضل  ،الصنعاين .48 حممد  ، أبو  بن  ق  ،حسن  يف  األلباب  "ويف    ولنزهة  الرتمذي: 
 . هـ 1426 ،اجلوزي  دار ابن ،1ط ،"ابالب

هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا    ،حممد بن جرير  ،أبو جعفر  ،الطربي  .49
القاهرة: مطبعة    ،حتقيق: حممود شاكر  ،مسند علي بن أِب طالب  –من األخبار  

 . املدين
عبد   . قيق: دحت  ،خمتصر اختالف العلماء  ،أِحد بن حممد  ، أبو جعفر  ،الطحاوي  .50

 . هـ  1417 ، دار البشائر اإلسالمية بريوت: ، 2ط ،دأِحهللا 
بريوت: دار    ،2ط  ، رد احملتار على الدر املختار  ،حممد أمني بن عمر   ،ابن عابدين .51

 . م 1992  ،هـ 1412 ،الفكر
عابدين .52 عمر  ،ابن  بن  أمني  احلامدية  ،حممد  الفتاوى  تنقيح  يف  الدرية   ،العقود 

 .بريوت: دار املعرفة
الرب  ابن .53   ،االستيعاب يف معرفة األصحاب  ،عبد هللا  يوسف بن  ،أبو عمر  ،عبد 

 . م1992 ، هـ 1412 ،بريوت: دار اجليل ، 1ط ،حتقيق: علي البجاوي 
الرب .54 عبد  عمر  ،ابن  هللا  ،أبو  عبد  بن  املعاين    ، يوسف  من  املوطأ  يف  ملا  التمهيد 

عموم األوقاف   وزارة  املغرب:  ،وحممد البكري   ،حتقيق: مصطفى العلوي   ،واألسانيد
 .هـ  1387 ، ميةن اإلسالؤو والش

احلسن  ،العدوي  .55 أِحد  ،أبو  بن  الطالب    ،علي  على شرح كفاية  العدوي  حاشية 
 . م1994 ، هـ 1414 ،بريوت: دار الفكر  ، حتقيق: يوسف البقاعي ،الرابين

  ، 3ط  ،حتقيق: حممد عطا ،أحكام القرآن  ، حممد بن عبد هللا ،أبو بكر  ،ابن العرِب .56
 . م2003 ، هـ 1424 ،لكتب العلميةت: دار ابريو 

ع .57 هللا  ،رفةابن  عبد  حممد  ،أبو  بن  الفقهي  ،حممد  د  ،املختصر  حافظ   .حتقيق: 
 . م2014 ،هـ 1435 ،مؤسسة خلف أِحد اخلبتور لألعمال اخلريية ،1ط ،خري
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بريوت: دار   ،منح اجلليل شرح خمتصر خليل  ،حممد بن أِحد  ،أبو عبد هللا  ،عليش .58
 . م 1989 ،الفكر

العم .59 الفالح  ،ادابن  بند  عب  ،أبو  من    ،أِحد  احلي  أخبار  يف  الذهب  شذرات 
األرنؤوط  ،ذهب حممود  ابن كثري  ،1ط  ،حتقيق:  دار    ، هـ  1406  ،دمشق: 

 . م1986
 ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك  ،عياض بن موسى  القاضي  ،أبو الفضل  ،عياض .60

 . م1981 ، املغرب: مطبعة فضالة ،1ط ،حتقيق: سعيد أعراب
 .بريوت: دار املعرفة ،لدينعلوم ا إحياء ،مدحممد بن حم ،و حامدأب ،الغزايل .61
فرحون .62 علي  ،ابن  بن  املذهب  ، إبراهيم  علماء  أعيان  معرفة  املذهب يف   ،الديباج 

 .القاهرة: دار الرتاث للطبع والنشر ،حممد أبو النور .حتقيق: د
طه    . ق: دحتقي  ،لقرآنأحكام ا  ،عبد املنعم بن عبد الرحيم  ، أبو حممد  ،ابن الفرس .63

 . م2006 ، هـ 1427 ،بن حزم: دار ابريوت ،1ط ،بو سريح
حتقيق: عزت   ،اتريخ علماء األندلس  ، عبد هللا بن حممد  ،أبو الوليد  ،ابن الفرضي .64

 . م 1988  ،هـ 1408  ،القاهرة: مكتبة اخلاجني ،2ط ،احلسيين
هللا  ،القرطب .65 عبد  أِحد  ،أبو  بن  القرآن  ،حممد  ألحكام  أِحد  حت  ،اجلامع  قيق: 

أطال وإبراهيم  املصريةالقاهرة  ،2ط   ،شفيربدوين  الكتب  دار    ، هـ  1384  ،: 
 . م1964

القطان .66 احلسن  ،ابن  حممد  ،أبو  بن  اإلمجاع  ،علي  مسائل  يف  حتقيق:    ،اإلقناع 
 . م2004  ، هـ 1424 ،الفاروق احلديثة للطباعة ،1ط ،حسن الصعيدي 

اجملهر  ، حسان  ،قمحية .67 حتت  و   اجليزة:   ، 1ط  ، الفيسبوك  للنشر    ، التوزيعالنخبة 
 . م2017 ،هـ 1438

اجل  ابن .68 بكر  ، وزيةقيم  أِب  بن  العباد  ،حممد  خري  هدي  يف  املعاد    ، 27ط  ، زاد 
 . م1994 ،هـ 1415 ،بريوت: مؤسسة الرسالة 

بريوت:    ، 2ط  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ، أبو بكر بن مسعود  ، الكاساين .69
 . م1986 ، هـ 1406 ،دار الكتب العلمية
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  ،2ط  ،ية املتعلقة هبام الفقهواألحكاة  املقادير الشرعي  ،نحممد جنم الدي  ،ردي الك .70
 . م2005 ،القاهرة

مسلم  ،موسى  ،الشني .71 صحيح  شرح  املنعم  الشروق  ،1ط  ،فتح  دار    ، القاهرة: 
 . م2016 ،هـ 1423

وزايدي  .72 وربيحة   ،لكحل  يف    ،حليمة  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  أثر 
األسرية َّنوذجاً الف  ،العالقات  بوك  ماجستريرسا  ،يس  عاشو زايجامعة    ،لة  ر  ن 

 . م2017 ،اجلزائر ،ةاجللف
اهلندي  .73 الدين  ،املتقي  حسام   ،عالء  بن  األقوال    ،علي  سنن  يف  العمال  كنز 

حياين   ،واألفعال بكري  الرسالة  ، 5ط  ،حتقيق:  مؤسسة    ، هـ  1401  ،بريوت: 
 . م1981

بن حممد  ،خملوف .74 طبقات  ،حممد  الزكية يف  النور  :  بريوت  ، 1ط  ،املالكية   شجرة 
 . م2003 ، هـ 1424 ،ةدار الكتب العلمي

 ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  ،علي بن سليمان  ،أبو احلسن  ،املرداوي  .75
 . بريوت: دار إحياء الرتاث العرِب

احلسني  ،مسلم .76 احلجاج  ، أبو  بن  عبد    ، صحيح مسلم  ،مسلم  فؤاد  حتقيق: حممد 
 .ث العرِببريوت: دار إحياء الرتا ،الباقي

والع .77 ورائقة  ، مري مطالقة  مواقأ  ، أحالم  التواثر  االجتمع  العالقات  اصل  على  عي 
املتغريات بعض  ضوء  يف  الريموك  جامعة  طلبة  نظر  وجهة  من  جملة   ،األسرية 

 . م2018 ،2ملحق:   ،4عدد:  ،45جملد:  ،علوم الشريعة والقانون  ،دراسات
  ،1ط  ،ي الزينحتقيق: عل  ،لوغ املرامالبدُر التمام شرح ب  ،احلسني بن حممد  ،املغرِب .78

 . م2007 ، هـ 1428  ،جر: دار هرةالقاه
بريوت:    ، 1ط  ،املبدع يف شرح املقنع  ، إبراهيم بن حممد  ، أبو إسحاق  ،ابن مفلح .79
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 :  ملخص الدراسة

أتصيله حيث  من  أمكن[  ما  واجب  املنازعة  ]قطع  قاعدة  حول  البحث  فكرة    ا تدور 
تناوهلا من خالل   املالية، وسيتم  املعامالت  الفقهي يف  التعريف هبا، واحلديث  الشرعي وأثرها 

 الكتب األصولية والفقهية، مث البحث يف بيان أثرها من خالل مناذَج من  عن َطْور النشأة يف 
املنازعة واخلصومة. وت ِمظَنَّة  املالية؛ اليت هي  الفقهية يف عقود املعامالت  د أمهية  و عالتطبيقات 

للخصومات   مانعًة  جاءت  اليت  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  ببيان  متعلقاً  إىل كونه  البحث 
ا بني  املعامالت  واملنازعات  جبانب  تعلَُّقه  وكذلك  االجتماعي،  السِ لم  على  وحماِفظًة  لناس، 

 فرد واجملتمع. لا املالية، اليت ال غىن للناس عنها؛ حيث إنَّ التَّنازع فيها يعود آباثره السلبية على 
   

 جارة.اخلصومات، الغرر، اجلهالة، الصلح، عقد، اإل: الكلمات املفتاحية 
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Abstract : 

This research mainly focuses on the rule that reads: [cutting a dispute is a 

duty as possible], in terms of its legal basis and its jurisprudential impact on 

financial transactions. The rule is addressed through defining it, tracing the 

stages of its emergence in jurisprudence books, and researching its impact 

through examples of applied jurisprudential rules in financial transaction 

contracts, being the cause for dispute and litigation. The significance of this 

research lies in its relation to the principles of Islamic law that prevent disputes 

among people and maintain social peace. Another significance is its relation to 

financial transactions, which is a necessity for people. Therefore, disputes in 

such transactions lead to negative effects on individuals and society. 
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 مقدمة
العاملني  املرسلني   ،احلمد هلل ربِ   والسالم على سيد  آله    ،والصالة  وعلى 

 وبعد:  ،وصحبه أمجعني 
من حيث    ،أمهيًة وأثراً   العلوم الشرعيةعلم القواعد الفقهية من أعظم    عدُّ ي  

هلا  وضبطه  للمسائل  ومواكبته    ،الفقهيةحكام  األمن    كثير ل  هوبيان  ،حصره 
 . ةدَّ لمسائل املستجِ ل

كثي    وهي حمطُّ   ، هي عصب حياة الناساملعامالت املالية    ن املعلوم أنَّ مو 
دة  وهي متجد ِ   ،رطوُّ كثية احلدوث سريعة التَّ   هتا أهناومن ميزا  ،من احتياجاهتم

ذه احلاجات وجعل األصل  رعى الشارع ه  لذلك   ،حبسب املطالب واحلاجات
احلِ  و ورتَّ   ،لفيها  والضوابط  الشروط  من  عدداً  عليها  فصَّلها    ،األحكامب 

 . األعالم فقهاءال وبيَّنها
التجارية على مبادئ  نَ ب َ قد  و  ت الشريعة أحكام املعامالت املالية والعقود 
 . وعدم أكل أموال الناس ابلباطل وغيها ،والعدل ،من أمهها: اللزوم ،كربى

القرايف  العقود:     (ه  684ت)  يقول  يف  الشريعة  مقاصد  عن  متحداثً 
مقصود  " البني ح اصقاعدة:  ذات  صالح  الشرع  مادة    ،ب  وحسم 

 . (1) "...الفت 
أبحكامر   لذلك الشريعة  امل  جاءت  هذا  العظيمحتقق  خالل    ،قصد  من 

إىل    االبتعاد  يؤدي  ما  األمن    د هد ِ وي    ،نافروالتَّ   ، واخلصومة  النِ زاع عن كل 
 

 . 5/225 ، القرايف ،الذخية( 1)
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ذلك  وال    .اجملتمعي بني    إاليكون  الرضا    ، اإلرادةوكمال    ،املتعاقدينبتحقق 
  ؛ابلعقد من شروط وقيود  ما حيتفُّ ابلعلم جبميع    إال إىل ذلك الرضا    لَ يبسال  و 

 .ق العلم الذي ينبين عليه متام الرضامتنع حتقُّ هبا   اجلهالة ألنَّ 
العدلالشريعة  حرصت    ولقد إقامة  و   وفض ِ   ،على  ات  النِ زاعاخلصومات 

ى التعايش  قبيلو   ، (1) يم االجتماعلْ لتحقيق الس ِ   ؛كنة بني الناس بكل وسيلة م ْ 
خَ   ،بينهمقائماً   يشوهبا  أن  دون  الطيبة  احلياة  ي     ،ل لَ وتستمر  صَ عَ أو  وها  فْ كِ ر 

 .ردَ كَ 
ت من التدابي االحرتازية الوقائية ما يضمن سالمة اجملتمع من  شرعَ   ولقد

يف   قيامهم  النِ زاعالوقوع  أثناء  بينهم  ابلتعامالتات  فيما  كسالمة    ،املالية 
الغِ  من  إنَّ   ،(3)دليسوالتَّ   (2) ش ِ املعاملة  املعامالت    حيث  يف  ي دخل  وجودها 

 .اخلصومة واملنازعة بني األطراف
ب جاء  ف املوسوم  البحث  قاعدة  هذا  أمكن]:  ما  واجب  املنازعة    [ قطع 

إحدى    دراسة وتوضيحل  ،ا الفقهي يف املعامالت املاليةأتصيلها الشرعي وأثره

 
ْلم االجتماعي: مصطلح معاصرة(  1) ألمن والعدل الكافل حلقوق  اار و ستقر يقصد به: توافر اال  ،السِ 

حممد    ، انظر: السلم االجتماعي دراسة أتصيلية  .أو بني جمتمعات أو دول   ، األفراد يف جمتمع ما
 . 120ص/ ،املومين

(2  )  :    ، ششَ الغَ   من  ،صحضد النُّ الِغشُّ
َ
  ، انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر  .ردِ رب الكَ شْ وهو امل

 .3/396 ،اجلزري
 . 2/130 ،اجلزري  ،انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر .اء الَعْيبف إخ: دليسالتَّ ( 3)
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الفقهية    القواعد 
 
أص  ،همةامل من  ومبادئها  لو واملستنبطة  وربطها    ،الشريعة 

 .األصيلة واملعاصرة  بنماذج من املعامالت املالية
 : دراسةأمهية ال

ومصدرها    [قطع املنازعة واجب ما أمكن]قاعدة  لالتأصيل الشرعي    بيان -1
بعامة  ،الفقهي الشرعية  العلوم  يف  ابجلانب   ،للباحثني  واملهتمني 

 .االقتصادي واملعامالت املالية خباصة
ا  ةيبيان أمه -2 القاعدة من خالل حرص  النِ زاعات  هذه  لشريعة على فض 

 . مع ذكر عدة تطبيقات عملية ،املالية سلمياً 
 . لتجنب املنازعات املالية ابتداءً  ؛توضيح اإلجراءات االحرتازية  -3

 : دراسةال تساؤالت
 : التالية يف األسئلة تساؤالت الدراسةتتمثل  

 .؟وما أمهيتها  ،[نقطع املنازعة واجب ما أمك] ما معىن قاعدة  -1
 . ؟[قطع املنازعة واجب ما أمكن ] الشرعي لقاعدة  واملستند  ما التأصيل -2
 . ؟وتعاجلها انتهاءً   ،هل للشريعة تدابي احرتازية تسد ابب املنازعة ابتداءً  -3
 . ؟وتطبيقاهتا الفقهية  ،اجملاالت اليت يتم إعمال القاعدة فيهاما  -4

 :دراسةأهداف ال
 من أمهها:  رو ميهدف البحث إىل بيان عدة أ

 . طع املنازعة واجب ما أمكن[ق ]توضيح التأصيل الشرعي لقاعدة  -1
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الية من أن يشوهبا نزاع أو  ف الشارع إىل سالمة املعامالت املتشوُّ إظهار   -2
 .حبيث يتحقق العدل وينتفي الظلم ،ابتداًء وانتهاءً  ،خصومة

يف    ة يقبيان األثر الفقهي للقاعدة حمل الدراسة من خالل عدة مناذج تطبي -3
 . املعامالت املالية
 :الدراسات السابقة

القواعد كتب  على  االطالع  خالل  املالية  الفقهية   من    ، واملعامالت 
  الكبي بعلم القواعد الفقهية  االهتمام   تحظ ال  ،والدورايت والرسائل اجلامعية 

املالية على    -حسب اطِ العي-مل أقف    غي أنين  ،وكذلك جانب املعامالت 
أ القمن  والتوضيحدعافرد هذه  املاليةوبيان    ،ة ابلبحث  املعامالت    ، أثرها يف 

 منها: ،وقد استفدت من بعض الدراسات يف تناول أصل فكرة البحث
والقانونية   -1 الفقهية  وتطبيقاهتا  أمكن  ما  واجب  املنازعة  التوفيق  )قطع 

أمنوذجاً(  األردنية  الشرعية  احملاكم  يف  األسري  للباحث زكراي    ،واإلصالح 
فاحل يف    ،قضاةل ا  حممد  منشور  يف  حبث  والقانون  الشريعة  دراسات  جملة 

 . اجلامعة األردنية
سته تناول  مث بني يف حدود درا   ،عرَّف الباحث بقاعدة قطع املنازعةفقد  

ومن احملاكم الشرعية األردنية    ، تطبيقات فقهية للقاعدة يف األحوال الشخصية
 . يف إطار مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري

ولكن    ،من حيث التأصيل للقاعدةدراسيت يف أصل الفكرة    عم   فهي تتفق
التأصيل جوانب كمنهج  عدة  يف  العملية  ،ختتلف  إهنا    ،والتطبيقات  حيث 
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قضائية   وتطبيقات  قضااي  الشخصية  حماكم  يف  تتناول    ،األردنيةاألحوال 
 . ودراسيت يف املعامالت املالية

املع -2 يف  الصلح  اإلسالعقد  الفقه  يف  املالية  ماجستي    ،يمامالت  رسالة 
العليا يف جامعة   الدراسات  للباحث أسيد صالح عودة مسحان يف كلية 

 .النجاح يف انبلس
وأن ومشروعيته  الصلح  بعقد  فيها  الباحث  وآاثرهعرف  من    ،واعه  فهدفه 

ل  التأصيل  له    مع  ،الصلح  عقدالدراسة  تطبيقات  احملذكر  الشرعية  كا من  م 
 .الفلسطينية

وبيان    ، عليها الفقهاء  ل لقاعدة فقهية نصَّ يص يف حني أن دراسي هي أت
املاليةعمناذج تطبيقية   املعامالت  فيها  ونصيب    ،ملية هلا يف  أنه ذ كر  الصلح 

 . وليس هو األساس يف البحث ،كإحدى اإلجراءات يف فض النزاع
واالختصار -3 اإلجياز  وجه  على  القاعدة  ذكرت  املعاصرة  املراجع    ،بعض 

 منها: ،ة لفروع الفقهيل خالل عرضها 
 .حممد صدقي بن أمحد البورنو   ،موسوعة القواعد الفقهية -
 . معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية -

الدراسة  هذه  يف  املنازعة  هو  :  واإلضافة  فاجلديد  ]قطع  قاعدة  تناول 
نظراً ألمهيتها وانبثاقها من أصول    ؛واجب ما أمكن[ تعريفاً وأتصياًل وتفريعاً 

بذكر عدة مناذج تطبيقية    يف املعامالت املاليةإعماهلا    ت الوبيان جما  ، الشريعة
 . أصيلة ومعاصرة()
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 : الدراسة منهج
واالستنتاجي -1 االستقرائي  املنهجني:  البحث  حيث    ،اتبعت يف كتابة هذا 

ما   ابستقراء  أمكن[قمت  ما  واجب  املنازعة  ]قطع  قاعدة  عن    ، ذكر 
الفقهية والفروع  الكتب  يف  مث    ، وتتبعها  فقهية   نعالبحث  ومن    مناذج 

 . ا يف قسم املعامالت املاليةتندرج حتته تطبيقية

 واتبعت املنهجية العلمية املتمثلة يف:  -2

 . املادة العلمية من مصادرها األصيلة ما أمكن مجع -أ
الفقهاء  -ب  من كتب  النصوص  بعض  للمعلومة   ،إيراد  وإثراًء  تدعيماً 

 .املتناَولة ابلبحث 

   .ورقم اآلية ة ر ذاكًرا السو  ، اآلايت إىل املصحف عزو -ج
ا ختريج  -د  .األحاديث من مظاهن 

 : دراسةخطة ال
 على النحو التايل: ،حتتوي اخلطة على مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة

  ، صيغها و   ، التعريف بقاعدة ]قطع املنازعة واجب ما أمكن[التمهيد: يف  
 . ما يتصل هبا من قواعد فرعيةو 

 . وبيان معناها  ،[نعدة ]قطع املنازعة واجب ما أمكقا  تعريفأواًل: 
  .هبا صلة الذات  الفرعية   القواعدو  ،صيغ القاعدةاثنياً: 

لقاعدة   الشرعي  التأصيل  األول:  ما  ] املبحث  واجب  املنازعة  قطع 
 ويتضمن مطلبني:  ،[أمكن
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 .]قطع املنازعة واجب ما أمكن[  نشأة قاعدةاملطلب األول: 
 .هيترشد إلوأمهيتها وما  ،املطلب الثاين: مستند القاعدة

  [ قطع املنازعة واجب ما أمكن]املبحث الثاين: األثر الفقهي لقاعدة  
 ويتضمن مطلبني: ،يف املعامالت املالية

للعقود عن   الشارع صيانة  اليت وضعها  التدابي االحرتازية  املطلب األول: 
 .املنازعة واخلصام

 .ةي لااملطلب الثاين: مناذج من التطبيقات الفقهية للقاعدة يف املعامالت امل
 . وفيها أبرز النتائج والتوصياتاخلامتة:  -
 . فهرس املصادر واملراجع -

 
 
*** 
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

 التمهيد
 . وبيان معناها  ، [قطع املنازعة واجب ما أمكن] أواًل: تعريف قاعدة 

 تعريف القاعدة:  -
 .(1) م من بعض فصالً رْ نة بعض أجزاء اجلِ ابَ : إِ يف اللغة عطْ القَ  ع:طْ قَ   -
-   

 
يفنازعةامل النون لا  :  قَ ْلع    أصل  والعني   والزاء   لغة:  على  يدل  صحيح 

ن َ عْ زَ ون َ   ،شيءر  مكانه  من  الشيء  خاصمه  ،(2) عاً زْ ت  ونِزاعاً:  منازعة    ، انزعه 
جج فيما يتنازع  اذبة احل  واملنازعة يف اخلصومة: جم َ   ،وقيل: َجاذبه يف اخلصومة

 .(3) فيه اخلصمان 
ا نازعة يف االصطالح: ال خيرج 

 
اللغويالط صاال  ملعىن وامل املعىن    ، حي عن 

ابلتَّشاجر نازعة 
 
امل ت عرَّف  َتَشاج ر  ،إذ  للمنازعة  ختتلف    ؛وقيل:  املتنازعني  ألن 

 .(4) كتداخل الشجر امللتف   أقواهلم وتتعارض دعاويهم وخيتلط بعضهم ببعض
 .(5) أي لزم  وجب الشيء جيب وجوابً الواجب يف اللغة: واجب:  -

 
 . قطع()مادة  ،8/276  ، ابن منظور ، : لسان العربانظر( 1)
 . نزع()مادة  ،5/415  ، ابن فارس ، : مقاييس اللغةانظر( 2)
 . نزع()مادة  ،8/351  ، ابن منظور ، : لسان العربانظر( 3)
 .5/16 ، للماوردي ، واحلاوي  ،5/71 ،ي سآللو ا ، : تفسي روح املعاينانظر( 4)
العربانظر(  5) اقتصرت هنا على ذكر    . وجب()مادة    ، 1/793  ، ابن منظور  ، : لسان  ملحوظة: 

اللغوي امل  ؛ التعريف  إىل  اإلشارة  املطلوب  ضمن  إذ  املصطلح  استعمال  هو  ابلبحث  قصود 
صوليني والفقهاء  ألال استعمأما التفصيل يف التعريف االصطالحي من حيث ا  ،مفردات القاعدة

 . !فلينتبه ،وليس هو املقصود أصالة يف البحث ،فهو مفصل يف مظانه  ،له
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  ،أن يكون لإلنسان عليه قدرة وسلطان  :ءالشيمن   ن التَّمكُّ ما أمكن:   -
 .(1) ال يقدر عليه أي: ،فالن ال ميكنه النهوض :ويقال

 عىن اإلمجايل للقاعدة: امل -
  ،هاوإهنائ منعها وحسم مادهتا من خالل لقاعدة: أن قطع املنازعةابيقصد 

الناس يف كافة تصرف املعامالت بني  بنفيها عن  الكفيلة    ،اهتمواختاذ األسباب 
وكذلك ما حيصل بينهم من اخلالفات    ،وشراء وإجارة وشركة وغيها  عيمن ب

 سواء كان  ،مسلم املبادرة إىل ذلك جهد استطاعتهواجب على كل    ،سريةاأل  
و  سلطة  األفراد  ،قرارصاحب  من  َحْسم    .أو  إىل  النِ زاعفيسعى   ،موضوع 

الطرفني  بني  العدالة  البَ و   ،وحتقيق  ذات  و   ،نْي إصالح  ها  عم  يتحققسيلة  أبي 
األطراف  ، ذلك بني  الصلح  طريق  عن  اخلربة    ، سواء  أهل  حتكيم  قبول  أو 

يف    ،واالختصاص السابقة  الطرق  تعذَّرت  حال  يف  القضاء  إىل  اللجوء  أو 
 . للنزاع يرضي األطراف ل ر الوصول إىل حَ 

فهو حباجة إىل غيه    ،ومن املعلوم أنَّ اإلنسان ال ميكنه أن يعيش لوحده
ما قد يتولَّد عن ذلك    ،حباجة له كذلك  الَغيو   ،حياته  نو ي شؤ وتدب  يف أتمني 

منازعة م ْفضية إىل خماصمة م َقاتَلةوق  ،االحتكاك ابآلخرين  إىل  تتطوَّر  إذ    ؛د 
  ´وهذه سنة هللا    ،العقول ومستوى الوعي واملعرفة والعلم متفاوت بني الناس 

ي نهي و   ذاوهل  ،يف خلقه إهلي  تشريع  بد من  خصومة    يأدابر  يقطع  كان ال 
 . ومنازعة قد تنشأ بني الناس

 
التعاريفانظر(  1) مهمات  على  التوقيف  العرب  ،109ص/  ،للمناوي  ،:  م  ،ولسان    ، نظورابن 

   .مكن()مادة  ،13/412
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 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

اإلمكان قدر  إليها  يؤدي  فيما  الوقوع  وعدم  املنازعة  جتنُّب    ، فالواجب 
وقوعها ملنع  االحرتازية  اإلجراءات  ابختاذ  بعد    ،سواء  واحتوائها  بتالفيها  أم 

الوسع  ، الوقوع حبسب  من    ؛وذلك  واحد  وزن  على  الناس  أمور  جتري  حىت 
هب اإلضر ونفي    ،العدل حت ْ   ،مار  الضرر  ومنع  ابلعدل  اخلصومةسَ إذ  مادة    ، م 

 . وتقطع أسباب املنازعة
 :هبا   صلةالذات الفرعية قواعد الو  ، اثنيًا: صيغ القاعدة

 صيغ القاعدة:   -
بعِ  القاعدة  هذه  منهادَّ وردت  قريبة  متعددة  وصياغات  ألفاظ  ذكرها    ،ة 

 منها:   ،الفقهاء يف كتبهم

 .(1) ابتداء وبقاء نااإلمكحبسب قطع املنازعة واجب  -
 . (2) اخلصومة واجب ما أمكن ز منالتحرُّ  -
 . (3) قطع اخلصومة واملنازعة واجب -
 .(4) الشارع يطلب قطع النِ زاع واخلصومة بكل الطرق  -
 .(5) كل ما يؤدي إىل اخلالف واملنازعة فهو منهي عنه  -

  ، ةعملناز قطع االواردة بعدة ألفاظ يف موضوع وجوب  فهذه الصيغ املذكورة  
اليت مت اختيارها من بني    -حمل البحث -مرتادفة بعمومها مع صيغة القاعدة  
 

 . 20/146 ،السرخسي ،ملبسوطا( 1)
 . 19/3 ،السرخسي ،ملبسوطا (2)
 .6/224 ،الكاساين ،عصنائع ال بدائ( 3)
 . 4/18 ، ابن القيم  ،بدائع الفوائد( 4)
 . 6/2217 ،لسبكيا ، اإلهباج( 5)
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  ،إذ تتضمن: املبادرة إىل قطع املنازعة ابتداءً   ،لشموليتها وعموميتها  ؛ (1) الصيغ
العدالة جلميع    ،حبيث يقوم بذلك كل من استطاع إىل ذلك سبيالً  مبا حيقق 

 .األطراف
 : الصلةالقواعد الفرعية ذات  -

 .(2) النِ زاعصان عن د ت  قو علا  -أ
على وجوب    -وهي قاعدة مهمة وأساسية يف العقود-  القاعدة هذه  تدل  

كأن تشتمل صيغة    ،مستقبالً   فيها  النِ زاعإىل  ويفضي  ا يؤدي  العقود عمَّ   يانةص
صياغتها يف  غموض  على  جهالةر   ،العقد  على  تنبين  أبحد    وتغريرر   ،أو 

العقود  الشار   ل عج  ولذا  ،به  الضرر   إحلاقو املتعاقدين   يف  العام  األصل  ع 
املتعاقدين  ؛ لِ هاوحِ  الرضا من  االلتزام آباثره  ورغبتهم   ،حصول  ينتج    ،ايف  وما 

  واضحةر   شرعيةر   بطريقةر   قود إجراء الع  جيب وبناء على ذلك:    .(3) عن االتفاق
فيها وال غَ  املتعاقدين  ،ْب وال غَ   ررَ ال جهالة  العدل بني  ا  هل  صوانً   ؛ومبا حيقق 

إذ قطع املنازعة واجب ما    ،نْي وإفساد ذات البَ   النِ زاعميكن أن يؤدي إىل    امَّ ع
 .املنازعات الناجتة عن العقود املالية ومن ذلك ،أمكن بشكل عام

 
ل من نص  أو   عدُّ ي    ،21/62يف كتابه املبسوط    وسيأيت البيان يف نشأة القاعدة أن السرخسي    (1)

 .8/214 ، البورنو ،وانظر: موسوعة القواعد الفقهية  .على هذه القاعدة بصيغتها 
 . 3/323 ،لشربيين ا ،ومغين احملتاج  ،1/271 ،ألنصاريزكراي ا ، الوهاب ح : فتانظر (2)
 .2/818  ، الزحيلي ، : القواعد الفقهيةانظر( 3)
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
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 د. عمر حممود حسن 

وأطلق    ،من غيه أرضاً   (1) من استعار أنَّ  الشافعية على    ذكر:  ومثال ذلك
 
 
لتفاوت    ؛يصح  ال  دالعق  فإن  -ك األرض لتزرعهات  رْ أعَ كقوله:  -عي الزراعة  امل

املزروع ي    ، ضرر  يقال:  أخف ِ صحَّ وال  على  ابالقتصار  العقد  املزروعات    ح 
   ؛ضرراً 

 
امل ضرراً طْ ألن  األقل  على  تنزل  مل  إمنا  إىل  لئالَّ   لقات  يؤدي    ، النِ زاع 

 . (2) صان عن ذلكوالعقود ت  
 .(3) ظامل واملنازعاترعت لدرء اخلصومات ورفع املإمنا ش  احلكومات  -ب

قضاء أم  عن طريق السواء أكانت  ات  النِ زاع  فضَّ قاعدة على أن  لا  تدلُّ 
الظلم  ،وإقامة العدل  ،حلفظ احلقوق  رعتا ش  إمنَّ   ،الصلح  التحكيم أم   ،ورفع 

بني  املشكالت    حل ِ و   ،إهناء اخلصوماتو   ،لوصيانة األنفس واألعراض واألموا
املنازعة    ،الناس اخلصومة واجبإذ قطع  كومات  حلاهذه  و   ،أمكن ما    وإهناء 

 . إحدى وسائل ذلك
ذلك أنَّ ومثال  لو  فصل-قال  القاضي    :  عن  :  -ةلقضيَّ اب  ه بعد  رجعت 

الشُّ   ،قضائي تلبيس  يف  وقعت  حكمي  ، هودأو  أبطلت  يصح   ،أو    ،قوله  مل 
واخلصومة من    فتح ابب النِ زاعقبول قوله يعين إعادة    إذ إنَّ   ؛(4) والقضاء ماضر 

  ،ض يؤدي إىل اضطراب القضاءقْ ن َّ لا  ألنَّ و   ؛مكنواجب ما أ وإغالقه    ،جديد
األحكام استقرار  املنازعاتلَ وشَ   ،وعدم  إهناء  بعدم  القضاء  يت  قِ بَ ول  ،ل 

 
عوضاإلعارة:  (  1) بغي  للمنفعة  متليك  التعاريفانظر:    . هي  مهمات  على    ، املناوي  ، التوقيف 

 . 55ص/

 . 5/130 ، ملير ال ، اجتوهناية احمل ،3/323 ،شربيينال ، : مغين احملتاجانظر( 2)
 . 1/32 ، قرايفال ،والفروق ،88/ 8 ،ابن اهلمام ،: فتح القديرانظر( 3)
 . 8/1040 ،بورنوال ،: موسوعة القواعد الفقهيةانظر( 4)
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حاهلا على  والتَّ التَّ   اراستمر مع    ،اخلصومات  الفساد  شاجر  وانتشار  نازع 
والظلم ألجلها  ، والعدوان  القضاء  وجد  اليت  املصلحة  مع  يتناىف    ، وهذا 

 . (1) احلكامقضاة و لا  ب هلاص ِ ن   واحلكمة اليت 
 .(2) عند املنازعة ي  َردُّ املختلف فيه إىل املتفق عليه -ج

الفرعية القاعدة  هذه  البحث  ؛ ت عدُّ  املنازعة[ حمل  ]قطع  لقاعدة    ، مكملًة 
يكون بردِ  هذا    ؛حيث إن قطع النزاع واخلصومة حني االختالف يف معاملة ما

 . ارف عليه الناسعت ا يه مبفق علاألمر املختلف فيه إىل مثيله املت
ذلك: من  أرضاً   ومثال  البائعهلا  واشرتط طريقاً    ،اشرتى  فلو    ،من أرض 

الطريق عرض  حتديد  بسيارته  ،اختلفا يف  فيه  السائر  مقدار حاجة  إىل    ، ي  َرد 
إحدامها   تصطدم  أن  بدون  تعربا  أن  متقابلتان  سياراتن  تستطيع  ما  ومبقدار 

وهو أن ال يقل عرض الطريق  - ر صع لهذا اه يف  وهذا أمر متفق علي  ،ابألخرى
 .(3) متقابلتني بدون اصطدام إحدامها ابألخرى  ،عن إمكان عبور سيارتني 

 

 
ملحوظة: هذا يف حال عدم خمالفة   . 2/344 ، الزحيلي ،لفقه اإلسالمي: الوجيز يف أصول اانظر( 1)

 . توجب نقض احلكم وعدم إمضائه ابالتفاق  ا لفتهذ خماإ  ، قضائه واجتهاده للنصوص الشرعية
 .181/ 30 ، السرخسي ،انظر: املبسوط ( 2)
واعد  وموسوعة الق  ،7/20  ، الكاساين  ، وبدائع الصنائع  ،181/ 30  ، السرخسي  ، انظر: املبسوط(  3)

 . 7/480 ، البورنو ،الفقهية
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 د. عمر حممود حسن 

 [قطع املنازعة واجب ما أمكن]نشأة قاعدة : املطلب األول 
ا أنَّ  املعلوم  القرآن  من  الشرعية من  النصوص  الفقهية موجودة يف  لقواعد 

نزول   منذ  املطهرة  النبوية    ونقصد   ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ي على  حو الالكرمي والسنة 
استعماهلا    ومن مث   ،ك القواعد مبصنفات مستقلةأي تصنيف تل   ؛أةابلنشهنا  

واألقضية الفتاوى  الشرعية  ،يف  النصوص  مصدرها  أكان  دلَّت    أم   ،سواء  ما 
 . من أحكام عليه

الفقهية القواعد  الشرعية مل تشتمل على كل  كان    الذ   ،غي أنَّ النصوص 
القواعد أال و لتل  هناك مصدر اثلث  الفقهاء  يث اسح  ، ادهو االجتهك  تنبط 

الشرعيةدَّ عِ  األصول  من  قواعد  العربية  ،ة  اللغة  املنطق  ومس  ،ومبادئ  لَّمات 
العقول م  ف  . ومقتضيات  املصادرإىل    الرجوع   علماء الة  مَّ هِ كانت  بذل  و   ،تلك 

اجلمع  ،فيهااجلهد   خالل  املتناظر   من  واملسائل  املتشاهبة  األحكام    ،ةبني 
 .(1) فروع وتطبيقاتعدة  حتتهاتدخل  كلية قواعد   واستنباط

الفقهية القواعد  السبق يف تدوين علم  احلنفية َقصب  لفقهاء    ، ولقد كان 
ومن مث    ،مل تعرف ابسم القواعدو   ؛جة يف كتبهم ومصنفاهتمرَ دْ كانت م    غي أهنا

 .العصور ر ِ اكتسبت صيغها الدقيقة مع مَ 
القواعد هذه  ذكر   ومن  تصانيفهملفقهاا  هااليت  يف  مدوعلي  ؛ء  ار  ها 

أمكن[قاعدة:    ،بحثال ما  واجب  املنازعة     السرخسي  إنَّ حيث    ، ]قطع 
معرض حديثه   يف  يف كتابه املبسوطي عدُّ أول من ذكرها بنصِ ها     ( ه  490ت)

 
 . 206ص/ ، الزحيلي ، : النظرايت الفقهيةانظر( 1)
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[ الصلح:  املنازعة ...عن  قطع  الصلح  من  املقصود  ما   ، مث  واجب  املنازعة  وقطع 
 . (1) [أمكن

 : يف ذلك صوصهم ومن ن   ،(2) قهاء بصيغ قريبةالف دنت عوكذلك ورد
وأما بيان حكم   بدائع الصنائع يف معرض احلديث عن الدعوى: ]جاء يف  -

ألن   ؛الدعوى وما يتصل به فحكمها وجوب اجلواب على املدعى عليه
 . (3) ب[قطع اخلصومة واملنازعة واج 

الفوائد: ]وجاء    - املعاوضات  ...يف بدائع  تعقد على    يتال  والبيع من ابب 
 . (4)[ ع النزاع واخلصومة بكل طريقرع قطالشا  ويطلب املساحمة

ومل تصنَّف يف    ، تذكرها بشكل مستقلولعلَّ مصنفات القواعد الفقهية مل
والنظائر()كتب   يف    ،األشباه  العدلية()وكذلك  األحكام  أهنا    ،جملة  غي 
أسلفتك-ذكرت   يف    -ما  مهمة  فقهية  الفقهاء كقاعدة    ابب يف كتب 

  ، النصوص الشرعية واملقاصد التشريعية  اة منمستوح  ،املعامالت املالية خباصة
 . فتنوعت ألفاظها وصيغها  ،لذلك أكثَ َر الفقهاء من ذكرها واستعماهلا

 
 . 21/62 ،يالسرخس ،املبسوط( 1)
 . سبق ذكرها يف صيغ القاعدة والقواعد ذات الصلة( 2)
 .6/224 ،الكاساين ،بدائع الصنائع( 3)
 . 4/18 ، ابن القيم  ،بدائع الفوائد( 4)
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

عنها   املتفرعة  القواعد  بعض  هلا  صغرى  فقهية  قاعدة  سبق  -فهي  كما 
  د الكربى عاو القمن القواعد ما ال يندرج حتت    ولقد بني العلماء أنَّ   ،-بيانه

 . من هذا القبيل -حمل البحث -ولعل هذه القاعدة  ،(1) ا وال يتفرع عليه
وإضافتها إىل  أبن هذه القاعدة ميكن إحلاقها    -وهللا أعلم -وميكن القول  

يزال]قاعدة   إن    ؛[الضرر  عادة املنازعة  وقوع  إذ  حلوق    يكون  الضرر  نتيجة 
املتنازعة األطراف  برف   ،أبحد  الشرع  أمر  اولذلك  عَ ر ضل ع  وإزالته  وقع  مَّ ر  ن 

 . لك املنازعة مبا حيقق العدالة بني األطرافقطع تب ،يهعل
 

*** 
 
 

 
 . 27ص/ ،البورنو ،د الفقه الكليةانظر: الوجيز يف إيضاح القواع( 1)
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 وما ترشد إليه وأمهيتها   ، مستند القاعدة: ملطلب الثاينا
 . القاعدة أواًل: مستند 

ال من  أبدلة  القاعدة  هلذه  النحو    ،واملعقول  والسنة  كتاب ي ستدل  على 
 :اآليت

  ، ةلقاعدسس هلذه ا تؤ   عديد من اآلايت اليتلا   آنورد يف القر   من الكتاب:
 ها:من
األنفال:   {پ پ پ ٻ ٻ }  قوله تعاىل:  -   .[ 46]سورة 

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

 . [1]سورة األنفال:  {ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}  وقوله تعاىل:  -
االستدالل: أن هللا ابلتقو تع   ووجه  أمر  ااىل  إذملؤمنى واإلصالح بني  ا  ني 

اختالف بينهم  التَّ   ،حصل  إىل  نفوسهم  مالت  لبقاء  و   ،شاحنأو  ذلك 
 .(2) املودة بينهم وترك النِ زاع 

تعاىل:  - البقرة:   {ک ک ڑ ڑ}  وقوله  قال    . [205]سورة 
  علومهم  ؛هللا تعاىل خلق اخللق أطواراً  اعلم أبنَّ ":  (ه  490ت) السرخسي

 
 .2/102 ، لشنقيطيا ،: أضواء البيانانظر( 1)
 . 7/364 ، يب: تفسي القرطانظر( 2)
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

تقع اخلصو   ،باينةمت  شىت بولتباين اهلمم  فالسبيل يف اخلصومة    ، ينهممات 
 .(1) "وهللا تعاىل ال حيب الفساد ،ملا يف امتدادها من الفساد  ؛قطعها

وأتمر    ،فرقةورد يف السنة أحاديث كثية تنهى عن التنازع والتَّ   من السنة:
 منها: ،نْي إبصالح ذات البَ 

  رب خْ فأ    ،ابحلجارة  تراموا  حىت  الو تتقا   اء قب  أهل   أن:  ¢  سعد   بن  سهل   عن  -
ووجه    .(2)((بينهم  نصلح  بنا   اذهبوا)):  فقال  ،بذلك  ملسو هيلع هللا ىلص   هللا  ولسر 
  ، توجه بنفسه لإلصالح ملا مسع ابخلصومة واملنازعة  ملسو هيلع هللا ىلص : أنَّ النيب  داللةال

وحسم    ، ومجع كلمة القبيلة  ،فضل اإلصالح بني الناسفدلَّ احلديث على  
 .(3) إىل بعض رعيته لذلكه سفنب مام وتوجه اإل ،مادة القطيعة

  األسلمي   حدرد  أيب  بن  هللا   عبد  على  له  كان  أنه  ،٭   مالك  بن  كعب  عن  -
  هللا   رسول   هبما   رَّ فمَ   ،أصواهتما  ارتفعت   حىتفتكلَّما    همَ زِ فلَ   ،هيَ قِ فلَ   ،مال  
  ف  ص  ن    فأخذ   ، صفالن     يقول  كأنه   بيده  أشارو   ، ((كعب  ي )):  فقال  ،ملسو هيلع هللا ىلص

هو    ملسو هيلع هللا ىلصيب  ن النوقع م   ما  أنَّ ووجه الداللة:    .(4) فاً ص  ن    وترك  ،عليه  ما له

 
 . 17/28 ،لسرخسيا  ،املبسوط( 1)
البخاري(  2) الصلح  ،رواه  نصلح  ،كتاب  بنا  اذهبوا  ألصحابه:  اإلمام  قول  برقم    ،3/183  ،ابب 

(2693). 
 .169/ 2 ،ابن حجر ،فتح الباري :انظر( 3)
كتاب    ،رواه مسلم و  ،(2424)برقم   ،3/13 ، ابب يف املالزمة  ،كتاب اخلصومات  ،رواه البخاري( 4)

 . (1558)برقم  ،3/1193 ،ب استحباب الوضع من الديناب ،اةملساقا
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وقع  ملا  التشاجر  قطع  من  املسجد  ،بينهما  يف  األصوات  أزال  ف  ،ورفع 
 .(1) املنازعة واخلصومة إلهناء  ؛وأصلح ذات بينهما ،املشاجرة بينهما

 من املعقول: 
ابحلث ِ   إنَّ   -1 جاءت  وقواعدها  الشريعة  بني    أصول  احملبة  نشر  على 

شأنهنلاو   ،املسلمني  من  ما  عن كل  الفرقةه  ي  األمن  و   مبينه  زرع  هدم 
جاء   ،اجملتمعي الشرعية    ولذا  النصوص  من  كثي  التدابي    من يف 

ذلك على  حتافظ  اليت  االحرتازية  واخلصومة  ،واإلجراءات  املنازعة    ، ومتنع 
نشوئه  النِ زاعووأد   حال  يف  مهده  الشرع صالح  ف  .يف  صاحب  مطلوب 

 .(2) والفت  ادسفلاادة  وحسم منْي ذات البَ 
املنازعات  -2 قصدها  وقط  ،مفسدةإن  معتربة  مصلحة  إزالتها  ووجوب  عها 

القضاء شرع  أجلها  ومن  منإذ    ، الشارع  إىل  ه  املقصود  احلقوق  وصول 
املخاصمة وقطع  املخاصمة    ، أهلها  وقطع  املصلحة  هو  احلقوق  فوصول 

 .(3) إزالة املفسدة
 : أمهية القاعدة وما ترشد إليه: اثنياً 
لم  ة اليت تسهم يف حتقيق الس ِ همامل  يةالفقه  هذه القاعدة من القواعد  دُّ عت  

اجملتمع  نشرو   ،االجتماعي أفراد  بني  أنَّ   ،األمن  واملنازعات   غي  املشكالت 

 
 .401-400/ 3 ،ابن رجب ،: فتح الباريانظر( 1)
 .3/333 ،رحيباينال ،لب أويل النهىومطا  ، 3/469 ، قرايفال ،انظر: الفروق( 2)
 .35/355  ،ابن تيمية ، : جمموع الفتاوىانظر( 3)
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

اإلنساين اجملتمع  وجود  مع  متالزمة  مهمة    ،واخلصومات  هنا كانت  فمن 
إىل    ة آايتد ع  آن يفلذا يرشد القر   ، اإلصالح بني الناس  ́ األنبياء والرسل  

إىل  و   ،الناسأمهية اإلصالح بني   اليت    ،املنازعات  ل ِ حَ املسارعة  تلك  وخاصة 
 .التعامالت املالية حتصل نتيجة
منازعات العقود    فض ِ   إعمال هذه القاعدة يكون يف حثِ ها على  فجانب  

للطرفني   ،املالية العدالة  حيقق  بني    ،مبا  الرضائي  الصلح  طريق  عن  سواء 
معه اخلصومة   ثي ح  ،فاألطرا  بقاء صالح    تزول  امع  قبوهل  ،لَبنْي ذات    م أو 

  د ِ ورَ  ،وإرجاع األمور إىل نصاهبا ،النِ زاعلفضِ    ؛القضاءإىل أو اللجوء  ،التحكيم
أهلها  إىل  يعربِ    ،(1) املظلمة  ما  إمنا  وهذا  "احلكومات  بقوهلم:  الفقهاء  عنه   

 .(2) شرعت لدرء اخلصومات ورفع التظامل واملنازعات"
التصرفات    أنَّ   يغ عقود  النزا صول  حلة  نَّ ظَ مِ أكثر  هي  فيها  واخلصومة  ع 

متقدمة  حيث    ،املعاوضات ومصلحته  منفعته  تكون  أبن  طرف  يرغب كل 
على إعمال هذه القاعدة  هذا البحث  يف  ولذلك اعتمدت    ، على منفعة غيه

املالية   املعامالت  فقهية  ،خاصة يف  تطبيقية  مناذج  ذكر  لك  ؛مع  ثرة  نظراً 
املنازعات    ل ِ قه اإلسالمي يف حَ ف الفن موقفكان ال بد بيا  .زعات املاليةانملا

اخلالفات االتفاقيات    ، وتسوية  حسب  للطرفني  املناسبة  احللول  وإجياد 
ربْ 
 
 .سواء من قبل األفراد أو من قبل من له سلطة القرار ،مةوالشروط امل

 
 .6/289  ، البهويت ،لقناعاشاف وك ،35/356  ،ابن تيمية ، : جمموع الفتاوىانظر( 1)
 .6/259 ، كاساينال ، وبدائع الصنائع ،156/ 12 ، رخسيسال ،: املبسوط انظر( 2)
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ل  وهيئات    ل جلاانً دو   عدة   ت دَ فقد أوجَ   ، لعدالةوألمهية هذا األمر وحتقيقاً 
الزاعالن ِ   لفض ِ  املالية  ناجتةات  التعامالت  املركز  منها    ،عن  املثال:  سبيل  على 

التجاري للتحكيم  املصرفيةوجل  ،السعودي  املنازعات  يف  الفصل  وكذلك    ، ان 
الود ِ التَّ خدمة   العامل  ل  ؛يةسوية  بني  العمالية  اخلالفات  دعاوى  يف  لنظر 

العمل فيها    ،وصاحب  النظرقر ت  ةل حماو يتم  وجهات  عملي  ،يب  ة  وإجراء 
حَ   ،النزاع  ض ِ لفَ ساطة  الو  إىل  أمكن    ،يد ِ و    ل ر والوصول  إن  الطرفني  يرضي 

 . (1) ذلك
*** 

 
 انظر: موقع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  ( 1)
ssa/ar/querie.gov.s://hrsdhttp 
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

  عن دابري االحرتازية اليت وضعها الشارع صيانة للعقود  الت  :  املطلب األول 
 املنازعة واخلصام

النزاع أسباب  أعظم  األموال من  يف  عة  املودَ   ة ز ير للغ  ؛واخلصومة  ملا كانت 
  االعقود املالية بضوابط وقواعد تصوهنالشارع  ضبط    ، املال  ب ِ من ح    نساناإل

سبق  تاحرتازية  وضع عدة إجراءات  ف   ،األطراف املتعاقدةمن شوائب النزاع بني  
  إىل قبل الوصول    ،وقائياً التنازع واخلصام    حسم مادة ا يضمن  مب  ، العقود  تنظيم

مد عقباه  ال احلصر:  ملثالبيل ا على سابي دتلا هذه من  .ما ال حت 
بكتابة    أواًل: املعامالت  العقود  األمر  يف  واإلشهاد  جيريها  والتوثيق  اليت 

وشروط وغي ذلك ما له  وتدوين كل ما يذكر من أوصاف    ،الناس فيما بينهم
ابتداءً مل  ؛ ابلعقدعالقة     .(1) انتهاءً لباب املنازعة    د ر من سَ   ، ا يف االتفاق عليها 

تعاىل  عر شذا  لو  العكتاب  هللا  املعامالتة  يف  املكلَّ   قود  جيريها  قال  ف  ،فوناليت 
  { ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  تعاىل:

  حفظ   وهي   دنيوية   مصلحة  ابلكتب   األمر ):  قال ابن عرفة    .[282]سورة البقرة:
 .(2)املتعاملني( بني  اخلصومة من  السالمة وهي دينية  ومصلحة ،املال

الفقهاء   جند  هنا  حتلكتااب  او اهتم  ومن  مسمبة  الشروط-ى  ت    ، -علم 
للعقود أنَّ  ذكروا  انعقاد  حيث  ونفاذ  ،شروط  االتفاق    ألنَّ   ؛مولزو   ، وصحة 

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

ألمهيتها  اب ب   ملسو هيلع هللا ىلص  قام  ؛ونظراً  العقود   نْ مَ   وبني   بينه  فيما   ةلكتابتوثيق 
يف الكتابة    ألنَّ   ؛(2)املشركني   وبني   بينه  فيما  الصلح  يف  ةكتابابل  مروأ  ،(1)لهعام
  ،املنازعة  عند  ا إليه  ويرجعان   ،املتعاملني   بني   ماً كَ حَ   صي ت  إذ   ؛املنازعة  قطع 

 .(3) الفتنة لتسكني  سبباً  كونفت
النيب  هنَْ   اثنيًا: البيوع  ملسو هيلع هللا ىلصي  من  اجلهالة  ؛عن كثي  من  فيها    ، والغرر  ،ملا 

 فمن ذلك:   ،واخلصومة اعلنِ ز اإىل   ي املؤد ِ  ،والضرر
  . ( 2) (( ( 1) ة ن  واملزابـ    ( 4) ة ل  عن احملاقـ    ملسو هيلع هللا ىلص هنى النيب  ) ) قال:    ƒما رواه ابن عباس   -

 
اء بن خالد بن هوذة : أال  قال يل العدَّ )ل:  مذي إبسناده عن عبد اجمليد بن وهب قاالرت   روى   (1)

شرتى العداء ابن  فأخرج يل كتاابً: هذا ما ا  ، قال: قلت بلى  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصك كتاابً كتبه يل رسول هللا  ئ  رِ قْ أ  
أو أمة  ،ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا   خالد بن هوذة من حممد   ، ةثَ ب ْ ال خِ ال داء وال غائلة و   ، اشرتى منه عبداً 

املس املسلم  الرتمذي  . (لم بيع  سنن  عن رسول هللا    ،انظر:  البيوع  جاء يف    ،ملسو هيلع هللا ىلصأبواب  ما  ابب 
 .وقال عنه: حديث حسن غريب ،(1216)برقم  ، 2/511 ، كتابة الشروط

الصلح    ¢  كتب علي بن أيب طالب):  ال ق  ،¢  الرباء بن عازبم يف صحيحه عن  روى مسل  (2)
النيب     ...   فكتب: »هذا ما كاتب عليه حممد رسول هللا«  ،يةبحلدي يوم اوبني املشركني    ملسو هيلع هللا ىلصبني 
مسلم   .احلديث( صحيح  والسي  ،انظر:  اجلهاد  احلديبية  ،كتاب  يف  احلديبية  صلح    ، ابب 

 . ( 1783)برقم  ،3/1409
 .91-3/90 ، الشافعي ، واألم ،168/ 30 ، السرخسي ،املبسوط  انظر:( 3)
(4  ) 

 
النهاية  :  انظر   ،بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة صافيةأي    . رب  ِ ه ابللب  ن ْ هي بيع الطعام يف س  لة:  حاقَ امل

 . 10/188 ، النووي ،شرح صحيح مسلمو  ،416/ 1 ،اجلزري ، يف غريب احلديث واألثر
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

تشتمل على جهالة وضرر    ، ووجه االستدالل: ملا كانت هذه األنواع من البيوع 
 . ( 3) ملسو هيلع هللا ىلص   هنى عنها النيب لذا    ، وتؤدي إىل املنازعة واخلصومة   ، أبحد املتابعني 

 ، (5) ( ((4) رر  الغ    بيع  عن  ملسو هيلع هللا ىلص   رسول للا هنى  ))قال:    ¢   يرة هر   بواه أو ر   اوم  -
  النِ زاع ألن وجود ذلك يفضي إىل    ؛(6) الفقهاء  األمر حمل اتفاق بني وهذا  

ابتداًء كإجراءر رِ فش    ،واملخاصمة األمور  هذه  قطع    ؛احرتازي ر   عت  ألن 
 .املنازعة واجب ما أمكن

الشارع احلكي:  ا اثلث العقود  ود عليه  ملعق علم ابال  ة ر و ر م من ضما أوجبه  يف 
اآلجلةا واشرت   ،مَّنثَ وم    من مثنر  العقود  األجل يف  بيان  الغَ التفريو   ،ط  بني  ر  رَ ق 

يسيمها وبني  الفاحشني  الفاحشني    ،واجلهالة  على  املشتملة  املعامالت  فمنع 

 
(1  ) 

 
الرَُّطبنة:  زابَ امل بيع  رؤ يف  هي  النَّخو   ابلتَّمرس  واألثر:  انظر  .ل  احلديث  غريب  يف    ، النهاية 

 .2/294 ،اجلزري
وبيع    ، وبيع الزبيب ابلكرم  ، وهي بيع الثمر ابلتمر  ،بيع املزابنةابب    ، البيوع  كتاب   ،اريرواه البخ(  2)

مسلم   ،(2187)برقم    ،3/75  ،العرااي البيوع  ،ورواه  واملزا  ،كتاب  احملاقلة  عن  النهي    ، بنةابب 
 . ( 1536)برقم  ،3/1174

 . 23/15 ،السرخسي ، واملبسوط ، 6/306 ،ابن بطال ، ح صحيح البخاريانظر: شر ( 3)
يط ِبك ْنِهها امل  ، قةثِ   يع الَغَرر: ما كان على غي ع ْهَدة والب  (4)   ، تبايعانوَتدخ ل فيه البيوع اليت ال حي 

 .3/355 ،جلزريا ، انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر .هولمن كلِ  جم
مسلم (  5) البيوع  ،رواه  احلصاةابب    ، كتاب  بيع  غرر  ، بطالن  فيه  الذي    برقم  ،3/1153  ،والبيع 

(1513). 
املبسوطانظر(  6) قدامة  ،واملغين  ،5/92  ، القرايف  ،والذخية  ،12/194  ، السرخسي  ،:    ، ابن 

6/174. 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

  ال كان  ف  ،واملخاصمة  النِ زاعاين إىل  إذ الفاحشني يؤد ِ   ؛دون اليسيين املغتفَرين
ومن هنا جاءت    ،(1) أمكن   ما   واجب   ر رَ الغَ   عن  االحرتاز ألن    ؛هن منعد مب

لتؤ  فقهية  قواعد  املعامالتعدة  يف  املتعاقدين  بني  العالقة  على    ،سس  منها 
 سبيل املثال: 

ألنه    ؛واملرجع يف ذلك إىل العرف  ،(2) الغرر الكثي يفسد العقود دون يسيه  -
ف العقد  يف  املنيؤثر  إىل  اال خب  ،ازعةيؤدي  وجود    ؛ليسيف  هي  العلة  إذ 

 .املنازعة من عدمها
 .(3) اجلهالة إمنا متنع إذا أفضت إىل املنازعة -

و فكل   أوجباألركان  اليت  العقود  توفرها  رعاالش  الشروط  هي    ؛يف  إمنا 
من ل بقاءً   النزاع  صوهنا  وسالمتها  املتعاقدين  ،ابتداًء  بني  العدالة    ،ولتحقيق 

إذ   ،ابآلخر حلوق الضرر حساب  ة علىينفع ةحا مصلحبيث ال يكون ألحدمه
 .ال ضرر وال ضرار يف قواعد شرعنا احلنيف

املتعاقدين بني  التام  ابلرضا  العقود  تتم  أن  أوجب  تكون   ،لذا  وأن 
غَ  وال  فيها  جهالة  ال  وحمددة  واضحة  املنازعة   صوانً   ؛ررَ االلتزامات  عن    هلا 

ما  ،واخلصومة يف كل  الصلح  حبق  وشرع  العيتعلق  حق  ميََ   وال  دابوق  هللا  س 

 
 . 5/273 ، املاوردي ،واحلاوي ،80/ 4 ،زيلعيال ،: تبيني احلقائقانظر( 1)
الشرعيةانظر(  2) املعايي  رقم    ، :  املفس  ، 782ص/  ، 31معيار  الغرر  املاليةضابط  للمعامالت    ، د 

 .1/121  ، الزحيلي ،والوجي يف الفقه اإلسالمي  ،434-3/433 ،رايفقال ، لفروقوا
 .8/25 ، ابن جنيم  ،البحر الرائقو  ،55/ 13 ، للسرخسي ،املبسوط : انظر( 3)
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

  ،وتنقطع به اخلصومة  ما ال ميكن تداركه  -أي العقود -  فإن وجد فيها  ،تعاىل
   طريقاً إن تعنيَّ   (1) للجوء إىل الفسخفقد شرع ا  ،بل يف وجه ذلك ت السُّ دَّ وس  

املنازعة    ؛هنائياً  ما    ، اخلصومةوإهناء  لقطع  املنازعة واجب  ومل    ،أمكنإذ قطع 
 .فتعنيَّ   ،ميكن بغي ذلك

أفول ال عل  اخلصومات  ،وسائلضل  قطع  يف  الطرق  احلفاظ    ،وأقصر  مع 
 {  ٿ ٺ }  :´قال  ذلك  لو   ،هو الصلح  ،ات بني الناسعلى املودَّ 

 . [128]سورة النساء:
  من   فيه  ملا  ؛فائدة  الصلح من أكرب العقود"جاء يف مطالب أويل النهى:  

 .(2)"...والشقاق النِ زاع وقطع  االختالف بعد  ،االئتالف
"احلك  معني   يف ء  جا و  املنازعة  ام:  وقطع  اخلصومة  لدفع  سبب  الصلح 

لسبب    فكان الصلح دفعاً   ،ت إىل الفسادواملنازعة مىت امتدت أدَّ   ،واملشاجرة
وهو    ،لسبب اإلصالح والسداد  وشقيقاً   ،وإطفاء لثائرة الفت والعناد  ،الفساد

 .(3) "إليه شرعاً  مندوابً  لفة واملوافقة فكان حسناً األ  
 

 
وليس املقصود الفسخ    ،حينما يتدخل القضاء لفض النزاع  ،القضائي  املراد ابلفسخ هنا: الفسخ(  1)

 .رفنيالرضائي الذي يتم برضا وإرادة الط
 .333/ 3 ، رحيباينال  ،مطالب أويل النهى (2)
 .122ص/  ،طرابلسيال ، عني احلكامم( 3)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 مناذج من التطبيقات الفقهية للقاعدة يف املعامالت املالية: لثاينلب اطملا
العقود    تعدُّ  أكثر  من  املالية  املعامالت  املنازعات  نَّ ظَ مِ عقود  حصول  ة 

ومستوى    ،العقول  وتفاوهتم يف  ،الختالف حال الناس  نظراً   ؛واخلصومات فيها
ذلك    ،والعلم  ،واملعرفة  ،الوعي أ    . الديين  الوازعوقبل كل  هلذا  مناذج    ناورد 

 على النحو التايل: ،تبني أثر القاعدة يف املعامالت املالية  تطبيقية
األول: أنَّ   التطبيق  على  الفقهاء  لعقود    الفاحشةاجلهالة    اتفق  مفسدة 

فيهاومؤ   املالية  املعاوضات الذي ينتفي معه    فقد  ،ثرة  العلم  اشرتطوا لصحتها 
ألن اجلهالة يف ذلك    ؛(1) لاألج   من أوث لا  أوبيع  ابمل اجلهل  سواء كان    ،اجلهل

 .وقطع املنازعة واجب ما أمكن  ،(2) املنازعة  ةظنَّ مِ يف الغالب 
لو اشرتى شخص من آخر سلعة أو عيناً أو دابة أو غي    التطبيق الثاين:

ث  حبي  ،العيوب عنه  إبخفاء ر ابملشرتي ودلَّس عليه  البائع غرَّ   مث تبنيَّ أنَّ   ،ذلك
ا يؤدي   الرضا حقيق  ومعرفة  ألمر انكشاف  عدم  إىل  املشرتي  والقبول  ته    ، من 

للو  ع رضة  والتشاجروقوع  يكون  النزاع  احلالة  ف  .يف  هذه  ب  في  ال  من    دَّ كان 
املشرتي    ،النزاع  قطع حق  ابلبيعاملشروع  إبثبات  سبيل    .(3)ابلرجوع  فعلى 

 
الصنائعانظر(  1) بدائع  اجملت  ،5/156  ،كاساين ال  ،:  رشد  ،هدوبداية  روضة  و   ،3/166  ،ابن 

 . 6/298 ،ابن قدامة ، املغينو  ، 3/531 ، النووي ،البنيالط
 .98ص/ ، ابن جنيم  ، ظائروالن األشباه و  ،55/ 13 ، خسيالسر  ،املبسوط : انظر( 2)
 .214/ 3  ،لبهويتا ،كشاف القناعو  ،5/237 ،املاوردي ، احلاوي الكبي: انظر( 3)
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

قوله  املثال:   السنة  ت  )):  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف  ا  ،ماإلبل والغن  (1) وا ر  ص  ال  ها بتاعومن 
  ردها   شاء   وإن  ،أمسك  شاء  إن :  حيتلبها   أن  بعد   النظرين  خبري  فإنه  بعد

حيث إن التَّصرية غرر - لمشرتيلاخليار    ملسو هيلع هللا ىلصفقد جعل النيب    .(2) ((وصاع متر
للنَّقص الذي  املبيع مع تعويض    أو نقض البيع ورد ِ   ،بني إمتام البيع  ،-وتدليس
ل  ذي حصمع الالعقد    قبل  املبيعالنَّماء الذي حصل يف رغم اختالط    ،حصل

وقدَّ   ملسو هيلع هللا ىلصففصل    ،بعده حبد ِ النِ زاع  قطعاً   ره  يتعداينه  وفصالً   ال    للخصومة 
م  اإىل تقديرمها أو تقدير أحدمها لكثر النِ زاع واخلص  ولو و كِ ل األمر   ،للمنازعة

 .(3) بينهما
زراعية  ويقاس عليه يف زماننا من اشرتى سيارة أو سلعة  وكان    ،أو أرضاً 

  ،اً يف املبيع ما ال يظهر إال ابالستعمالي عيبملشرت ى على اأخف  احبها قد ص
العيبمث   املبيع مع    ،للمشرتي بعد ذلك  ظهر  تعويض  الفهو ابخليار بني ردِ  

العدالة    ، مبقدار ما استهلك العيب مبا حيقق  الثمن تعويضاً عن  إنقاص  وبني 
 .ويقطع النزاع بينهما ،بني الطرفني 

 
النها  . وهو أن ت رْتك الشاة أايماً ال حت َْلبالتَّصرية:  (  1)   ، اجلزري  ، ية يف غريب احلديث واألثرانظر: 

3/62. 
البخاري(  2) البيوع  ،رواه  ال ابب    ، كتاب  أن  للبائع  حيفالنهي  اإل  حمفلةل  وكل  والغنم  والبقر    ، بل 

البيوع  ،ورواه مسلم  ، (2148)برقم    ،3/70 أخيه  ، كتاب  بيع  الرجل على  بيع  وسومه    ، حترمي 
 . (1515)برقم  ،3/1155 ،وحترمي التصرية  ،وحترمي النجش  ،على سومه

 .2/16  ، ابن القيم  ، : إعالم املوقعنيانظر( 3)
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

العقود   صحة األجلاء على  لفقه ا  نصَّ   :التطبيق الثالث فيما يقبل  )  يف 
ويتم ذلك من خالل االتفاق بني الطرفني   ،(1) التأجيل( إذا كان األجل معلوماً 

التسليم يف  واخلصومة  جهالة األجل تفضي إىل املنازعة  إذ    ؛على حتديد زمن 
وكل    ،بعيدهاب  اآلخرو   ،يف قريب املدةابلتسليم  فهذا يطالب    ،سليمم والتَّ سلُّ التَّ 

 . ألن قطع املنازعة واجب ما أمكن ؛جيب إغالق اببه خلصومة إىل ا ما يفضي
ماً ومل يدفع له رأس  لَ إذا اشرتى شخص من آخر سلعة سَ   التطبيق الرابع:

ن مؤجل مل  يْ بيع دَ فهو    ،(2) نيْ ن بدَ يْ دَ بيع  ألنه ابتداء    ؛فال يصح العقد  ،املال
 .ن مؤجل آخر مل يقبضيْ يقبض بدَ 
ميشرت كأن  له:  ومثا شخص  ط  ي  آخر  متَْ   (3) اً نَّ ن  ابلذمة    رر من  موصوف 

معلوم والثمن   ، بثمن  املبيع  من  لكل  التسليم  التأجيل يف  يتم  أن  لوقت    على 
 .معلوم

الذ ِ  شغل  إىل  يؤدي  العقود  من  النوع  هذا    تتوجَّه تحيث    ؛تني مَّ فمثل 
  ،اتوالعداو  اخلصومات حلصول سبباً فتكون تلك العقود  ،املطالبة من اجلهتني 

 .(4) ين ين ابلدَّ شرع ما يفضي لذلك وهو بيع الدَّ فمنع ال

 
  ،ابن قدامة   ، واملغين  ،18/146  ،اورديامل  ، كبيلوي اواحلا   ،5/82  ،: حاشية ابن عابدينانظر(  1)

6/402. 
 . 5/44 ، رداويامل ، اإلنصافو   ،5/225 ،القرايف ، الذخية: انظر( 2)
العربية املعاصرة  .لف كيلو جراموحدة من وحدات الوزن مقدارها أنُّ:  لط  ا(  3) اللغة    ، انظر: معجم 

 . 2/1417 ،أمحد خمتار 
 .469-3/468 ، يفالقرا ،انظر: الفروق( 4)
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

  كر الفقهاء أنه ال بد لصحة العقد ذ   ،عقد اإلجارةيف  :  امسالتطبيق اخل
اليت رمبا حتصل نتيجة اجلهالة    منعاً للنزاع واخلصومة   ؛ابتداءً   األجرة  ة يمعلوم  من

انتهاءً  الة  ة مع جهجار م اإلن تتجرت العادة يف الزمن احلاضر ألكن    .(1) هبا 
 ومن ذلك:  ،يف بعض احلاالتوعدم معلوميتها  ،األجرة

إىل   مكان  من  بسيارة  ينقله  أن  على  سائق  مع  اتفق شخص    ،آخرإذا 
  ،مث اختلفا فيها  ، حيددا األجرةمل   لكن إن  ،زاعللن ِ   فاألصل حتديد األجرة منعاً 

يكون  و  ،عهة على قط بينهما واجب على من له سلطة ومقدر قطع املنازعة  فإنَّ 
من  مثل تلك األجرة لتلك املسافة    بتقديرأو    ،على أجرة معينة  ابلتصاحلما  إ

  ات احلكومية وجود تسعية من اجله  أو   ،(2)أهل اخلربة أو عادة السائقني قبل  
 . املختصة لكل مسافة حمددة

للزراعة  التطبيق السادس: ق املؤجر اليد  لِ طْ إما أن ي  ف  ،من استأجر أرضاً 
  لزموإال    ،مطلق الزراعةللمستأجر    حينئذف  ،ما يشاءفيها    عيزر   تأجر أبنللمس

ألن منافع األرض ختتلف   ؛حيث ال يصح العقد مع اجلهالة ،بيان نوع املزروع
املزروع نوع  األرضف  ،ابختالف  يفسد  ما  يصلحها  ،منه  ما  فكان    ،ومنه 

 
الصنائعانظر(  1) بدائع  الطالبني  ،194-4/193  ،كاساينال  ،:    ، 5/174  ،نوويال  ،وروضة 

 . 4/6 ، البهويت ،وكشاف القناع
الفقهيةانظر(  2) القواعد  السرخسي    .7/480  ،بورنوال  ،: موسوعة  على قاعدة فقهية    ومنها نص 

 . 30/181 ،انظر: املبسوط ، [عليهملتفق عند املنازعة ي  َردُّ املختلف فيه إىل امتممة البحث ]
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

ات  صومودفع اخل  ،( 1) املعقود عليه جمهواًل جهالة مفضية إىل املنازعة واخلصومة
 . واجب ابتداءً   ،ها وكل ما يؤدي إليهاوقطع

يتفق الطرفان على إجناز عمل معني    (2) يف عقد املقاولة   :سابعالتطبيق ال
كتغيُّ    -  طارئة  ظروفولكن قد تعرتي العمل    ،ملدة معينة وفق تكلفة معينة 

مثالً  العقد  -األسعار  استمرارية  معها  جل  ،يتعذر  مرهقاً  التنفيذ  انب  ويصبح 
ي  ،قاولامل به  ما  ضرر  حلوق  عنه  إجبارهنشأ  حال  االستمرار   يف  يف    على 

 .واخلصومة النِ زاعيكون ذلك مظنة ف ،التنفيذ
هذه  -فهنا   رفع    -واحلال  املقاول  جيب  عن  على  الضرر  أ لزم  حال  يف 

ارتفاع  ضه عن فروق  مبا يعو ِ   وذلك بتعديل االلتزام  ،االستمرار يف تنفيذ العقد
 . إذ ال ضر وال ضرار  ؛سارة وحدهعبء اخل تحملكي ال ي  ،األسعار

ذلك على  أمثلة  الفقهاء  ذكر  احلنفية    :منها  ،ولقد    اإلجارةفسخ  أجاز 
ابملستأجر  ؛(3) الطارئة   للظروف ضرراً  تلحق  التنازع    ،ألهنا  مظنة  وهي 

املبيعة إذا    املالكية واحلنابلةكما أن    ،واخلصومة الثمار  يرون إنقاص الثمن يف 

 
  ، واإلنصاف  ، 4/48  ،ابن عرفة  ، وحاشية الدسوقي  ،4/183  ، الكاساين  ، : بدائع الصنائعانظر(  1)

 . 6/51 ،رداويامل
العمل واملواد من  )وهو مسمى عند الفقهاء إما بعقد االستصناع    ،عقد املقاولة مصطلح معاصر(  2)

املقاول( على   ، عند  اإلجارة  عقد  املقاول(عال)  العمل  أو  عند  من  فقط  مناقصات    .مل  انظر: 
 .25ص/ ،رفيق املصري ، العقود اإلدارية

 . 12/ 6 ،وحاشية ابن عابدين ،2/ 16 ، سرخسيال ،: املبسوط انظر( 3)
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 د. عمر حممود حسن 

التنازع واخلصومة أيضاً   ألهنا  ؛(1) ةتها جائحأصاب وهذا من ابب قطع    ،مظنة 
يكون    ،املنازعة االلتزام  فقد  األواستمراريته  تنفيذ  ألحد  أو  طراف  مرِهقاً 

عادل  ،كليهمال شرعي  حل ر  إجياد  دون  األمر  ترك  النتيجة    ،ولو  ستكون 
واخلصومة النِ زاع  عقباه  ،احلتمية  ما ال حتمد  إىل  أيمروال  ،ورمبا  من  كل    شرع 

 .إىل ذلك بكل وسيلة مكنة واملبادرة  ابلسعيإغالق ابب اخلصومة يع يستط
وهذا األمر ينطبق على ما حصل يف اآلونة األخية بسبب ما حلَّ ابلعامل  

آاثر   من  العاملي    ،(19-كوفيد)كوروان    جائحةأمجع  االقتصاد  أتثر  حيث 
  ، لفرتة من الزمن  لتجاريةة واالقتصادي نتيجة لتوقف احلركة ا  ؛أتثراً كبياً   واحمللي

عقود  و عقود املقاوالت    وخاصة  ،االقتصادي ابجلميعضرر  الما تسبب إبحلاق  
خالل    ،(2) التوريد من  يتوقع  ابالستمرار  واليت  االلتزامات    تنفيذيف  اإللزام 

 .نشوء خصومة ومنازعة ،العقدية
  -رار سلطة القاألفراد أو من بيده    من قبل سواء  -كان البد من التدخل  ف

ومعاجلة    ،وذلك ابمتصاص هذه الصدمة االقتصادية  ،خلصومة واملنازعةبقطع ا
العقد  ،آاثر اجلائحة التوازن بني طريف  املنازعة واجب ما    ؛بتحقيق  ألن قطع 

 .أمكن
 

 . 4/170 ،ابن قدامة ،واملغين  ،5/215 ،لقرايفا ، : الذخيةانظر( 1)
املعاصرة(  2) العقود  من  التوريد  تعريفاته:    ، عقد  في هيتع  اتفاق)ومن  إىل  د  يورد  الطرفني أبن  أحد  ه 

غالباً ما يكون    ،بل مثن حمدديف مقا  ، أو عدة دفعات  ،على دفعة واحدة  ،ر سلعاً موصوفة اآلخ
أقساطمقس على  الث  ،طاً  من  قسط  يدفع  املبيعحبيث  من  قسط  قبض  مت  انظر:    .(من كلما 

 . 29ص/ ،رفيق املصري ،مناقصات العقود اإلدارية
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ال إتالف  :ثامنالتطبيق  دعوى  املؤجرة    موضوع  العني  سكنية(  فيال  )يف 
التلفيات يف  ب ببعض  تسب   املستأجرفاملدعي يدعي أن    ،مرفوعة أمام القضاء

املستأَجر الكامل  ،العقار  ابلتعويض  ببعض    . ويطالب  ي قرُّ  عليه  واملدعى 
 . وال يتحمل كامل التعويض الذي يطالبه به املدعي ،التلفيات

احلكم القضائي: أصدر القاضي حكمه أبن الطرفني تصاحلا فيما بينهما  
و -رضائياً   املنازعة  قطع  إجراءات  أحد  اخل وهو  بكامل  ومه  ،-ة صومإهناء  ا 
عليه  ،أهليتهما االتفاق  مت  الذي  املبلغ  بتسليم  عليه  املدعى  يقوم  أن    ،على 

وال يطالب    ،وم غلقاً لصحيفة الدعوى  ،ويكون احلكم منهياً للنزاع بني الطرفني 
 . أحدمها اآلخر بشيء متعلق ابلقضية بعد ذلك

  ا مههليتمل أومها بكاداعيني اصطالحا  أن املت]وكان من مسببات احلكم:  
شرعاً  التصرف  ،املعتربة  جائزي  من  أهنما  تعاىل:  ، ومبا   ٺ }  ولقوله 

: ملسو هيلع هللا ىلصولقوله    ،{ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ }  وقوله:  ،{ٿ
  ،(1) ((أو أحل  حراماً   ، إال صلحاً حر م حالالً   ،الصلح جائز بني املسلمني))

الشرع قواعد  املذكور  الصلح  خمالفة  الن  ،ولعدم  من حسم  الصلح  يف  زاع  وملا 
 .(2) ة[براءة الذملقلوب و مة ا وسال

 
رسلول هللا    بأبوارتمذي  ال  اهرو   (1) عن  اليب    ،ملسو هيلع هللا ىلصاألحكام  عن  ذكر  ما  بني    ملسو هيلع هللا ىلصابب  الصلح  يف 

 . وقال عنه: حديث حسن صحيح ،( 1352)برقم  ، 3/28 ،الناس
العامة ابألح(  2) احملكمة  أمام  الثامنة عشرة    -  ساء صك دعوى رفعت  العامة  صك  ال رقم  )الدائرة 

 .ç 15/6/1442اريخ ونطق ابحلكم بت ،مث رفعت اجللسة وختمت ،(421292215



 

 

 

334 
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 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

املنازعة   وإهناء  اخلصومة  قطع  إىل  يلجأ  القضاء  أنَّ  املالَحظ  فإن  وعليه: 
وكان اإلجراء يف    ،مبا حيقق العدالة بني الطرفني   ،أبي وسيلة مكنة إىل ذلك

بينهما الرضائي  الصلح  إثبات  الدعوى  عملياً    ، هذه  تطبيقاً  إال  ذاك  وما 
 .[ما أمكن اجب نازعة و لقاعدة ]قطع امل

موضوع دعوى عدم مطابقة املواصفات املتفق عليها يف    التطبيق التاسع:
فاملدعي يدعي أنَّ    ،تركيب مصعد كهرابئي( مرفوعة أما القضاء )عقد مقاولة  

معهاالشركة   العقد  أبرم  املصعد  ؛اليت  وشروطها  ابلتزامها  أخلَّت    ، لرتكيب 
العقد  املذكورة ا  ،يف  بفسخ  األوىل  اد كاملسرتدوا  ،لعقدويطالب   .الدفعة 

لعدم    ؛ أجابت أن طلب املدعي فيه نوع من الكيدية  الشركة()  واملدعى عليها 
مع أتخره بسداد بعض    ،تلبية بعض الطلبات غي املنصوص عليها يف العقد

 . املستحقات املالية
القاضي حكمه   أصدر  القضائي:  الطرفني احلكم  بني  العقد  مع    ،بفسخ 

الرضائالصل  إقرار  بيح  إجراءاو -نهما  ي  أحد  وإهناء  هو  املنازعة  قطع  ت 
ا   ،-اخلصومة  الطرفني   لصلح ويكون  بني  للنزاع  لصحيفة    ،منهياً  وم غلقاً 
 . وال يطالب أحدمها اآلخر بشيء متعلق ابلقضية بعد ذلك ،الدعوى

وكان من مسببات احلكم: ]أن املتداعيني اصطالحا ومها بكامل أهليتهما  
شرعاً  جاأهنمومبا    ،املعتربة  من  التَّصرفا  تعاىل:  ، ئزي   ٺ }  ولقوله 

: ملسو هيلع هللا ىلصولقوله    ،{ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ }  وقوله:  ،{ٿ
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  ،(1) ((أو أحل  حراماً   ، إال صلحاً حر م حالالً   ،الصلح جائز بني املسلمني))
الشرع قواعد  املذكور  الصلح  خمالفة  النزاع    ،ولعدم  من حسم  الصلح  يف  وملا 

 .(2) وسالمة القلوب وبراءة الذمة[
امل يه:  وعل املنازعة  فإن  وإهناء  اخلصومة  قطع  إىل  يلجأ  القضاء  أنَّ  الَحظ 

وكان اإلجراء يف    ،مبا حيقق العدالة بني الطرفني   ،أبي وسيلة مكنة إىل ذلك
بينهما الرضائي  الصلح  إثبات  الدعوى  عملياً    ، هذه  تطبيقاً  إال  ذاك  وما 

 .لقاعدة ]قطع املنازعة واجب ما أمكن[
 
 
 
 
 

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

 .ç 26/6/1442م بتاريخ ونطق ابحلك ،مث رفعت اجللسة وختمت ،(421312080
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

 امتة اخل
 تائج والتوصياتالن أهم

قطع املنازعة واجب ما  قاعدة ]  هذا البحث املوسوم ب  ومن خالل دراسيت 
 .مع اقرتاح التوصيات ،اتوصَّلت  إليهاليت نتائج أهم الص إىل  أخل   ،[أمكن
 النتائج:أهم 

نت املنهج الشرعي يف  اليت بيَّ   [قطع املنازعة واجب ما أمكن] قاعدة    إنَّ  -1
اخلالفات الو   ،حل  القرآن    ،اتنزاعتسوية  من  شواهد  على  مستندة 

 .والسنة
ووافقه من جاء بعده    ،أول من ذكر هذه القاعدة بنصها  ي عدُّ السرخسي  -2

 .بصيغ متقاربة ،عليه
وجتنب املعاملة ألي جهالة أو غرر   ،والعدل بني املتعاقدين  رتاضيمبدأ ال -3

 .أهم وسائل سد ابب املنازعات ،أو ضرر
الوجود كثي   -4 امن  املالية هلفقتطبيقات  املعامالت  يف  حتت    ،ية  تندرج 

أمكن] قاعدة   ما  واجب  املنازعة  الفقهاء  ،[قطع  عليها  نص    ، أصيلة 
 . ومعاصرة يعمل هبا القضاء

 
*** 
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 التوصيات:  -
الباحث   ابلعل ابالعتناء  يوصي  للمتخصصني  الفقهية  القواعد  م  و بعلم 

  ،رعيةم الشحكامن األ   ثي إذ إنه يؤسس لك  ،والقضاة واالقتصاديني   ،ةالشرعي
خ  من  ابلشرح    تتبُّعهاالل  وذلك  وتناوهلا  واستخراجها  الفقهاء  يف كتب 

  حلاجة الناس إليها   ؛ وخاصة املعاصرة  امع ذكر التطبيقات الفقهية هل  ،والبيان
 .يف حياهتم العملية وتعامالهتم املالية

  ولبنة   ،دةأرجو هللا تعاىل أن يكون هذا البحث إضافة علمية جدي ،وأخرياً 
احلياة  البنايف   مستجدات  وتعاجل  تواكب  اليت  الفقهية  للدراسات  العلمي  ء 

 .وتطورها
 واحلمد هلل رب العاملني 

 
 *** 
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية

 د. عمر حممود حسن 

 فهرس املصادر واملراجع 
املنهاج  -1 شرح  يف  السبكي    ، اإلهباج  علي  بن  الوهاب  عبد  الدين  اتج 

الرتاث   ، ه (   771ت )  وإحياء  اإلسالمية  للدراسات  البحوث  :  1ط   ، دار 
 . م 2004-  ه   1424

  جنيم   اببن   املعروف   ، حممد   بن   إبراهيم   بن   الدين   زين   ، والنظائر   األشباه  -2
-ه    1419:  1ط   بيوت   ، العلمية   الكتب   دار   ، (   ه   970ت )   املصري 
 . م 1999

  بن   املختار   حممد   بن   األمني   حممد   ، ابلقرآن   القرآن   إيضاح   يف   البيان   أضواء  -3
ط:    ، ت بيو   ، الفكر   ر دا   ، (   ه   1393ت )   الشنقيطي   اجلكين   القادر   عبد 

 . م 1995-  ه   1415
  سعد   بن   أيوب   بن   بكر   أيب   بن   حممد   ، العاملني   رب   عن   املوقعني   إعالم  -4

  السالم   عبد   حممد :  حتقيق   ، (   ه   751ت )   اجلوزية   قيم   ابن   الدين   مشس 
 . م 1991-  ه   1411:  1ط   ، ييوت   ، العلمية   الكتب   دار   ، إبراهيم 

اخلالف  -5 من  الراجح  معرفة  يف  سليم   ، اإلنصاف  بن  املردا علي  وي  ان 
احل ا  الصاحلي    ، العريب   الرتاث   إحياء   دار   ،  ( ه   885ت ) نبلي  لدمشقي 

 . ت . د   ، ط . د   ، بيوت 
إدريس    ، األم  -6 بن  املعرفة   ،  ( ه   204  ت ) الشافعي  حممد  ط:    ، بيوت   ، دار 

 . م 1990-  ه   1410
  املعروف   ، حممد   بن   إبراهيم   بن   الدين   زين   ، الدقائق   كنز   شرح   الرائق   البحر  -7

  ، 2ط   ، بيوت   ، اإلسالمي   كتاب ال   ر دا   ، (   ه   970ت )   املصري   جنيم   اببن 
 . ت . د 
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املقتصد  -8 وهناية  اجملتهد  رشد    ، بداية  بن  أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  بن  حممد 
ط:    ، القاهرة   ، دار احلديث   ،  ( ه   595ت ) القرطيب الشهي اببن رشد احلفيد  

 . م 2004-  ه   1425
  بن   مسعود   بن   بكر   أبو   الدين   عالء   ، الشرائع   ترتيب   يف   الصنائع   بدائع  -9

:  2ط   ، بيوت   ، العلمية   كتب ال   دار   ، (   ه   587  ت ) حلنفي  ا   ين الكاسا   د أمح 
 . م 1986-  ه   1406

  قيم   ابن   الدين   مشس   سعد   بن   أيوب   بن   بكر   أيب   بن   حممد   ، الفوائد   بدائع  -10
 . ت . د   ، ط . د   ، بيوت   ، العريب   الكتاب   دار   ، (   ه   751  ت )   اجلوزية 

املطبعة    ، عثمان بن علي الزيلعي احلنفي   ، شرح كنز الدقائق تبيني احلقائق   -11
 . ç  1313ط:    ، القاهرة   ، ى األميية لكرب ا 
  ت ) املالكي    التونسي   الورغمي   عرفة   ابن   حممد   بن   حممد   ، عرفة   ابن   تفسي  -12

جالل   ، (   ه   803 :  1ط   ، بيوت   ، العلمية   الكتب   دار   ، األسيوطي   حتقيق: 
 . م 2008

التع  -13 مهمات  على  املناوي    ، ريف ا التوقيف    ،  ( ه   1031ت ) عبدالرؤوف 
 . م 1990-  ه   1410:  1ط   ، القاهرة   ، عامل الكتب 

السن  -14 من  املختصر  وما  اجلامع  واملعلول  الصحيح  ومعرفة  رسول هللا  عن  ن 
العمل  الرتمذي   عليه  سنن  بن    ، =  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد 

الرتمذي   الغرب    ، حتقيق: بشار عواد معروف   ،  ( ه   279  ت ) الضحاك  دار 
 . م 1988ط:    ، بيوت   ، اإلسالمي 

=    وأايمه   وسننه   ملسو هيلع هللا ىلص   هللا   رسول   مور أ   من   ختصر امل   الصحيح   املسند   اجلامع  -15
  ،  ( ه   256ت  )   البخاري   عبدهللا   أبو   إمساعيل   بن   حممد   ، البخاري   ح صحي 

 . ç  1422:  1ط   ، النجاة   طوق   دار   ، الناصر   انصر   بن   زهي   حتقيق: حممد 
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 عة واجب ما أمكن[ ز ملناقاعدة ]قطع ا
 أتصيلها الشرعي وأثرها الفقهي يف املعامالت املالية
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حممد بن أمحد بن أيب بكر بن    ، اجلامع ألحكام القرآن = تفسي القرطيب  -16
القرطيب   ال :  حتقيق   ،  ( ه   671ت ) فرح  أطفيش ربدو أمحد  وإبراهيم  دار    ، ين 

 . م 1964-  ه   1384:  2ط   ، القاهرة   ، صرية الكتب امل 
ابن عابدين = رد  -17   عمر   بن   أمني   حممد   ، املختار   الدر   على   احملتار   حاشية 

  ، الفكر   دار   ، (   ه   1252ت )   احلنفي   الدمشقي   عابدين   العزيز   عبد   بن 
 . م 1992-  ه   1412  : 2ط   ، بيوت 

الك  -18 الشرح  على  الدسوقي  الدسوقي  بن    حممد   ، بي حاشية  عرفة  بن  أمحد 
 . ت . د   ، ط . د   ، بيوت   ، الفكر   دار   ،  ( ه   1230ت ) املالكي  

  ، البغدادي   البصري   حبيب   بن   حممد   بن   حممد   بن   علي   ، الكبي   احلاوي  -19
  أمحد   وعادل   معوض   حممد   علي   حتقيق:   ، (   ه   450ت )   ابملاوردي   الشهي 

 . م 1999-  ه   1419:  1ط   ، بيوت   ، العلمية   الكتب   دار   ، املوجود   عبد 
حتقيق: حممد    ، (   ه   684ت ) القرايف    الصنهاجي   إدريس   بن   أمحد   ، ة الذخي  -20

 . م 1994:  1ط   ، بيوت   ، اإلسالمي   الغرب   دار   ، بوخبزة وآخرون 
  بن   شكري   حممود   ، املثاين   والسبع   العظيم   القرآن   تفسي   يف   املعاين   روح  -21

  الرتاث   إحياء   دار   ، (   ه   1342ت )   األلوسي   الثناء   أيب   بن   حممد   بن   هللا   عبد 
 . ت . د   ، ط . د   ، ت بيو   ، ريب الع 

املفتني  -22 وعمدة  الطالبني  النووي  حي   ، روضة  شرف  بن    ،  ( ه   676ت ) ىي 
الشاويش  زهي  اإلسالمي   ، حتقيق:  -  ه   1412:  3ط   ، بيوت   ، املكتب 

 . م 1991
أتصيلية  -23 دراسة  االجتماعي  املومين . أ   ، السلم  سلمان  منشور    ، حممد  حبث 

والقا  الشرعية  للدراسات  اإلسالمية  اجلامعة  جملة    ، 26جملد    ، زة بغ   ، نونية يف 
 . م 2018عام  
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البخاري  -24 صحيح  امللك علي    ، شرح  عبد  بن  خلف  بطال   ، بن    ت )   ابن 
 . م 2003-  ه   1423:  2ط   ، الرايض   ، مكتبة الرشد   ،  ( ه   449

البخاري  -25 الباري شرح صحيح  العسقالين   ، فتح  بن حجر  علي  بن    ، أمحد 
 . ç  1379ط:    ، بيوت   ، دار املعرفة 

البخاري  -26 صحيح  شرح  الباري  الرمح   ، فتح  بن عبد  رجب    ن  بن  أمحد 
الغرابء   ،  ( ه   795ت ) احلنبلي   النبوية   ، األثرية   مكتبة    1417:  1ط   ، املدينة 

 . م 1996-  ه 
  اهلمام   اببن   املعروف   السيواسي   الواحد   عبد   بن   حممد   ، القدير   فتح  -27

 . ت . د   ، ط . د   ، بيوت   ، الفكر   دار   ، (   ه   861ت ) 
الوهاب  -28 الطالب   فتح  منهج  األ   ، بشرح  أمحد  بن  حممد  بن  نصاري  زكراي 

 . م 1994-  ه   1414ط:    ، بيوت   ، دار الفكر   ،  ( ه   926ت ) 
  الصنهاجي   إدريس   بن   أمحد   ، الفروق   أنواء   يف   الربوق   أنوار   =   الفروق  -29

  ، بيوت   ، العلمية   الكتب   دار   ، املنصور   حتقيق: خليل   ،  ( ه   684ت ) القرايف  
 . م 1998-  ه   1418ط:  

ال . د   ، األربعة   املذاهب   يف   وتطبيقاهتا   الفقهية   القواعد  -30   ر دا   ، زحيلي حممد 
 . م 2006-  ه   1427:  1ط   ، دمشق   ، فكر ال 

  ابن   الدين   صالح   بن   يونس   بن   منصور   ، قناع اإل   مت   عن   القناع   كشاف  -31
  ، العلمية   الكتب   دار   ، (   ه   1051ت )   احلنبلي   البهويت   إدريس   بن   حسن 
 . ت . د   ، ط . د   ، بيوت 

  ابن   الدين   مجال   ، الفضل   أبو   ، على   بن   مكرم   بن   حممد   ، العرب   لسان  -32
:  3ط   ، بيوت   ، صادر   دار   ، (   ه   711ت )   فريقى اإل   األنصاري   منظور 

1414  ç . 
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أمح   ، املبسوط  -33 بن  السرخسي حممد  سهل  أيب  بن  دار    ،  ( ه   490ت )   د 
 . م 1993-  ه   1414ط:    ، بيوت   ، املعرفة 

حتقيق: عبدالرمحن    ، احلراين   تيمية   بن   احلليم   عبد   بن   أمحد   ، جمموع الفتاوى  -34
قاسم  بن  حممد  الشر   ، بن  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  نة  املدي   ، يف جممع 

 . م 1995-  ه   1416ط:    ، لنبوية ا 
=    ملسو هيلع هللا ىلص   هللا   رسول   إىل   العدل   عن   ل العد   بنقل   املختصر   الصحيح   املسند  -35

مسلم    النيسابوري   القشيي   احلسن   أبو   احلجاج   بن   مسلم   ، صحيح 
حممد   ، (   ه   261ت )    ، العريب   الرتاث   إحياء   دار   ، الباقي   عبد   فؤاد   حتقيق: 

 . ط . د   ، بيوت 
  عبده   بن   سعد   بن   مصطفى   ، هى املنت   اية غ   شرح   يف   النهى   أويل   مطالب  -36

  ، بيوت   ، اإلسالمي   املكتب   ، (   ه   1243  ت )   احلنبلي   الدمشقي   الرحيباين 
 . م 1994-  ه   1415:  2ط 

الشرعية  -37 اإلسالمية   ، املعايي  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة    ، هيئة 
 . ç  1437ط:    ، البحرين 

املعاصرة  -38 العربية  اللغة  عمر . د   ، معجم  خمتار  دار    ،  ( ه   1424ت  )   أمحد 
 . م 2008-1429:  1ط   ، مصر   ، عامل الكتب 

  أبو   ، الرازي   القزويين   زكرايء   بن   ارس ف   بن   أمحد   ، اللغة   مقاييس   معجم  -39
عبد   ، (   ه   395  ت )   احلسني    ، الفكر   دار   ، هارون   حممد   السالم   حتقيق: 
 . م 1979-  ه   1399ط:    ، بيوت 

  خليل   بن   علي   ، األحكام   من   اخلصمني   بني   يرتدد   فيما   احلكام   معني  -40
 . ت . د   ، ط . د   ، بيوت   ، الفكر   دار   ، (   ه   844ت )   نفي احل   رابلسي الط 
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  اخلطيب   أمحد   بن   حممد   ، املنهاج   ألفاظ   عاين م   معرفة   إىل   احملتاج   مغين  -41
-  ه   1415:  1ط   ، بيوت   ، العلمية   الكتب   دار   ، (   ه   977  ت )   الشربيين 
 . م 1994

  قدامة   اببن   الشهي   ، حممد   بن   أمحد   بن   هللا   عبد   الدين   موفق   ، املغين  -42
  عبد . ود   ، الرتكي   احملسن   عبد   بن   هللا   عبد . د :  ق حتقي   ، (   ه   620ت )   املقدسي 

 . م 1997-  ه   1417::  3ط   ، الرايض   ، الكتب   عامل   ، احللو   حممد   الفتاح 
العامة  -43 األشغال  ومقاوالت  التوريد  اإلدارية/عقود  العقود    ، مناقصات 

 . م 1999-  ه   1420:  1ط   ، دمشق   ، دار املكتيب   ، رفيق يونس املصري . د . أ 
  676ت )   النووي   شرف   بن   حيىي   ، جاج احل   بن   لم مس   صحيح   شرح   املنهاج  -44

 . ç  1392:  2ط   ، بيوت   ، العريب   الرتاث   إحياء   دار   ، (   ه 
الفقهية  -45 القواعد    ، بورنو   آل   حممد   بن   أمحد   بن   صدقي   حممد . د   ، موسوعة 

 . م 2003-  ه   1424:  1ط   ، بيوت   ، الرسالة   مؤسسة 
الفقهية  -46 الزحيلي . د   ، النظرايت  القلم   ، حممد    1414:  1ط   ، دمشق   ، دار 

 . م 1994-  ه 
املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن    ، يف غريب احلديث واألثر اية  النه  -47

ا  الكرمي  اجلزري  عبد  الزاوي    ،  ( ه   606  ت ) لشيباين  أمحد  طاهر  حتقيق: 
 . م 1979-  ه   1399ط:    ، بيوت   ، املكتبة العلمية   ، وحممود حممد الطناحي 

  1004ت )   حممد بن أمحد بن محزة الرملي   ، إىل شرح املنهاج   هناية احملتاج  -48
 . م 1984-  ه   1404ط:    ، بيوت   ، دار الفكر   ،  ( ه 

  اخلي   دار   ، الزحيلي   صطفى م   حممد . د   ، اإلسالمي   الفقه   أصول   يف   الوجيز  -49
 . م 2006-  ه   1427  : 2ط   ، دمشق   ، والتوزيع   والنشر   للطباعة 
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  حممد   بن   أمحد   بن   صدقي   حممد . د   ، الكلية   الفقة   قواعد   إيضاح   يف   الوجيز  -50
 . م 1996-  ه   1416:  4ط   ، بيوت   ، الرسالة   مؤسسة   ، بورنو   آل 

 املواقع اإللكرتونية: 
 ة  موقع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعي   -
ssa/ar/querie.gov.https://hrsd . 
 

 *** 

https://hrsd.gov.sa/ar/queries


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 اإلرجاف المعاصر ضد المملكة العربية السعودية
"دراسة تحليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويتر" في  

 ظل أزمة كورونا" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. فهد بن مطر الشهراني 
 المعهد العالي للدعوة واالحتساب  –  الدراسات اإلسالمية المعاصرةقسم 

 سعود اإلسالمية اإلمام محمد بن جامعة 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

"دراسة تحليلية على   اإلرجاف المعاصر ضد المملكة العربية السعودية

 مواقع التواصل االجتماعي "تويتر" في ظل أزمة كورونا" 
 

  د. فهد بن مطر الشهراني
 واالحتساب المعهد العالي للدعوة  –الدراسات اإلسالمية المعاصرة قسم 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 
 
   هـ  1441 / 5 / 12تاريخ قبول البحث:  هـ   1442  /3  /15تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

من أهداف الدراسة: التعريف مبفهوم اإلرجاف املعاصر وأنواعه، والتعرف على واقع أزمة  
العربية السعودية ودول العامل، حتليل صور اإلرجاف املعاصر  )وابء كوروان( وخطره على اململكة  

ضد اململكة العربية السعودية يف أزمة كوروان مبواقع التواصل االجتماعي، بيان دوافع اإلرجاف  
املعاصر ضد اململكة العربية السعودية يف أزمة كوروان، وضع الطرق املناسبة ملواجهة خطر  

 سعودية يف األزمات والكوارث الطبيعية ومنها )أزمة كوروان(. اإلرجاف ضد اململكة العربية ال
 منهج الدراسة: منهج حتليل املضمون. 

من نتائج الدراسة: أن لإلرجاف أنواًعا ثالثة )الداخلية املوجهة املقصودة، والداخلية غري  
العامل مبا فيه  املوجهة وغري املقصودة، واخلارجية(، أن ألزمة )وابء كوروان( أتثريها على مستوى  

العربية السعودية، أن أعداء اململكة لديهم وسائل وطرق خاصة لإلرجاف عرب نشر   اململكة 
الكذب والتدليس والتهويل واالفرتاء مستغلني أزمة كوروان. من توصيات الدراسة: توعية اجملتمع  

ة، العمل  خبطر اإلشاعات وحقيقة وصور اإلرجاف على أمن وسالمة اململكة العربية السعودي
العربية السعودية. مراقبة   على كشف من يقف خلف األخبار الكاذبة واملغرضة ضد اململكة 
احملتوى اإلعالمي من اجلهات املختصة وعدم السماح لكل ما ينشر من صور اإلرجاف ضد  

 اململكة. 
   

   كوروان.   -مواقع التواصل االجتماعي   -إرجاف الكلمات املفتاحية: 
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Abstract : 

The study objectives: Define the concept of accusations and their types, 

Setting the appropriate methods to face the threat of shivering against Saudi 

Arabia in crises and natural disasters, including (the Corona Crisis). Study 

methodology: the content analysis methodology . 
the results of the study: that accusations has three types (The interior 

intentional intended, and unintended, and external). The crisis (Corona epidemic) 

has an impact on the world level, including the Kingdom of Saudi Arabia. 
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،  

 :  نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد
قد  لكل خرب داللة ومقصود معني، وخاصة عندما يكون مصدره جهات  ف

ابلكذب  ع   األحداث  ء واالفرتا  رفت  بعض  مظ  ،وهتويل  غري  إىل  اهنا  وأتويلها 
املتعمد فإنه ال  يفرتي الكذب    نمعلى أن    ة وال شك عالمهذا  وحقيقتها. و 

، اليت يقول هللا تعاىل  يؤمن آبايت هللا، كما أن فيه صفة من صفات املنافقني 
چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ :فيها

 (1)
 . 

إن الصدق يهدي إىل  »:  عن النيب    ويف احلديث الذي رواه ابن مسعود  
وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عند هللا  ،  اجلنةوإن الرب يهدي إىل  ،  الرب

وإن  ،  وإن الفجور يهدي إىل النار،  وإن الكذب يهدي إىل الفجور،  ا صديق  
ويف حديث عبدهللا بن عمر    .(2) « الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا كذاب  

    عن النيب :  «  ومن كانت فيه ُخلَّة  ا خالص    ا أربع من ُكنَّ فيه كان منافق ،
منهن كانت فيه ُخلَّة من نفاق حىت يدعها: إذا حدَّث كذب، وإذا عاهد  

 
 (. 105سورة النحل، اآلية: ) (1)
اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني(، رقم    (2) البخاري، كتاب: األدب، ابب: )اي أيها الذين آمنوا  رواه 

( وحسن  6094احلديث  الكذب  قبح  ابب:  واآلداب،  والصلة  الرب  يف كتاب:  مسلم  ورواه   ،)
 (.  2607الصدق وفضله، رقم احلديث )
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 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

من هذا املنطلق فإن عنوان  و   .(1) «َغَدر، وإذا وَعَد أخلف، وإذا خاصم َفَجر
 البحث سيكون:  

 (ضد اململكة العربية السعوديةاملعاصر اإلرجاف )
 . " التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان على مواقع  "دراسة حتليلية  

 : : أمهية املوضوع وأسباب اختيارهأوال  
هذه األزمة العاملية  تبعات الواقع الصعب الذي يعيشه العامل أبسره بسبب  .1

 كوروان(.  وابء)
خل   .2 اليت  واآلاثر  )األمنية،    افتهالنتائج  املختلفة  اجملاالت  يف  أزمة كوروان 

 ..(. .السياسية، االقتصادية، الصحية، االجتماعية، الرايضية، الرتفيهية،
  ؛هلرج واإلشاعات والبالبلاإلرجاف ابلكون األزمات والكوارث يتخللها   .3

 اجملتمعية واألسرية.  وبنيتهاعلى األمن الوطين للدول  افتؤثر سلبً 
يستغلون هذه األزمات للنيل  من  أن هناك من األعداء يف الداخل واخلارج   .4

 من اململكة العربية السعودية ولتحقيق أهدافهم اخلبيثة.
 : أهداف الدراسة: ا اثني  
 وأنواعه.املعاصر  التعريف مبفهوم اإلرجاف  .1
 .املعاصر بيان املوقف الشرعي من اإلرجاف .2
وخطره على اململكة العربية السعودية    أزمة )وابء كوروان(  واقعالتعرف على   .3

 . ودول العامل
 

(، ورواه مسلم يف كتاب:  3007احلديث )رواه البخاري، كتاب: اإلميان، ابب: عالمة املنافق، رقم    (1)
 (.  58اإلميان، ابب: خصال املنافق، رقم احلديث )
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و   حتليل .4 موضوعات  اإلرجاف  بعض  العربية  املعاصر  صور  اململكة  ضد 
 . ويرت"تاالجتماعي "مبواقع التواصل  السعودية يف أزمة كوروان

 كوروان.ضد اململكة العربية السعودية يف أزمة  املعاصر  بيان دوافع اإلرجاف   .5
ضد اململكة العربية  املعاصر خطر اإلرجاف واجهة  وضع الطرق املناسبة مل .6

 . السعودية يف األزمات والكوارث الطبيعية ومنها )أزمة كوروان(
 : الدراسة  تساؤالت: ا اثلث  
 وأنواعه؟املعاصر  ما مفهوم اإلرجاف   .1
 ؟ املعاصر  ما املوقف الشرعي من اإلرجاف .2
  على اململكة العربية السعودية ودول العامل   اكوروان وآاثرهما واقع أزمة وابء   .3

 ؟ أمجع
يف وسائل  ضد اململكة العربية السعودية  املعاصر  اإلرجاف  موضوعات   ما .4

 ؟ "تويرت" التواصل االجتماعي
ضد اململكة العربية السعودية يف    الدينية واالجتماعية ما دوافع اإلرجاف   .5

 أزمة كوروان؟ ظل 
ضد اململكة العربية السعودية يف  السياسية واالقتصادية  ما دوافع اإلرجاف   .6

 أزمة كوروان؟ ظل 
مل  ما . 7 املناسبة  اإلرجاف  واجهة  الطرق  العربية  املعاصر  خطر  اململكة  ضد 

  السعودية يف األزمات والكوارث الطبيعية ومنها أزمة كوروان؟
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 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 التعريف اإلجرائي:: ا رابع  
أبرز يروجها  و ستغلها  ياليت  ،  املواضيع واألحداثالقضااي و   الوقوف على 

يف مواقع التواصل    ،يف ظل أزمة كورواناملعرفات الومهية  احلساابت و أصحاب  
عرب الكذب واالفرتاء    وذلك  ضد اململكة العربية السعودية؛  االجتماعي "تويرت"،

الكشف  ، و ومن مث دراستها وحتليلها،  واالضطراابت  ونشر الفت   والتهويل والتأزمي
 .املعاصر  وضع الطرق املناسبة ملواجهة كل صور اإلرجاف وحماولة  ،  هاعن دوافع

 : الدراسةمنهج : ا خامس  
   :منهج التحليل الكمي. 1

الذي تطبيق  ))  وهو  خالل  من  وذلك  رقمية،  معاجلة  املعلومات  يعاجل 
مرحلة  أساليب اإلحصاء بنوعيه الوصفي واالستنتاجي، وهو مير بثالث مراحل:  

حتليل   مرحلة  املعلومات،  وصف  مرحلة  وعرضها،  املعلومات  تنظيم 
مواقع  دراسة  لهنا  واستخدم    .(1) ((املعلومات يف  الومهية  احلساابت  تغريدات 

ضد اململكة العربية السعودية  التواصل االجتماعي "تويرت" واملتعلقة ابإلرجاف  
املزاعم  من حيث    اجتاهاهتا، وحتليل  ، ومعرفة مدلوالهتايف أزمة كوروانوخاصة  

هتويلها  و   واألحداثقضااي  بعض ال  ابستغاللواالفرتاءات، وترويج األكاذيب،  
توظيف الشائعاتأو  لنشر  املناسبة    ها  الطرق  وضع  وملعرفة  مآرهبم،  ولتحقيق 

  ملواجهتها. 

 
العساف، ط  (1) بن محد  السلوكية، صاحل  العلوم  البحث يف  إىل  الرايض،  1املدخل  الزهراء،  دار   ،

 . 116م،  ص2010هـ/1431
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 :املنهج االستقرائي .2
االكتفاء  ))دم الباحث منهج االستقراء الناقص، والذي يقوم على  استخ

عليها، ابلتتبع ملا يعرض هلا، واالستعانة    ةببعض جزئيات املسألة، وإجراء الدراس
وذلك إلصدار أحكام عامة تشمل مجيع    ؛ابملالحظة يف هذه اجلزئيات املختارة

الدراسة حتت  تدخل  مل  اليت  املسألة  مفهوم  وذلك  .  (1) ((جزئيات  بوصف 
الدينية واالجتماعية    دوافعالكشف  مث ب  ،كورواناإلرجاف وأنواعه وواقع أزمة  

 والسياسية واالقتصادية لإلرجاف.
 : وأداهتا  الدراسةوعينة جمتمع  : ا سادس  

  واقع التواصل االجتماعي "تويرت" الومهية يف م  احلساابت  جمتمع الدراسة:   -1
املعادي الطابع  السعودية   ذات  العربية  أزمة كوروان  ،  للمملكة  ممن تستغل 

 إلرجاف ابملتجمع عرب الكذب والتدليس واالفرتاء والبلبلة وغريها.ل
املواضيع اليت تتحدث عنها املعرفات  قضااي اإلرجاف و بتتبع    : عينة الدراسة  -2

، عبارة (2) مت اختيار عينة قصدية الومهية وتستغلها يف ظل أزمة كوروان؛ فقد  
كما  هلا،    ا للمملكة واستهدافً كثر املعرفات عداء  ، وهي أ (3) (امعرفً   17)  عن

 
ط  (1) الربيعة،  عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز  العلمي،  فه5البحث  امللك  مكتبة  الرايض،  ،  د، 

 . 1/179م، 2010هـ/1431
 . 220-217، صاملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل بن محد العسافانظر:  (2)
 (3)@mujtahidd  ،@Ahdjadid  ،@hureyaksa  ،@TurkiShalhoub  ،

@saudibus222  @fahadlghofaili  ، @Mrbrary  ،@keymiftah79  ،
@RD_turk  ،@hassanalishaq37  @sulQAR  ،@n_alharbi12  ،@be4after  ،
@Aldiwan2030  ن@MbsMeToo  ،@Statesofarab_5  ،@hazam_ksa 
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 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

املتابعني    اأعدادً   الديه  أن من  إىل: )كبرية  بعضهم  (، 2200000يصل 
حتديدً متابع(  5000)  وأقلهم: العينة  واستخدمت  صور    ا ،  معرفة  يف 

السعودية العربية  اململكة  ضد  ابلقضااياإلرجاف  تلك    ،  هلا  تروج  اليت 
 احلساابت املعادية.

واستخدمت يف حتليل    ،(1) استمارة حتليل احملتوى )املضمون(أداة الدراسة:    - 3
 املعاصر ضد اململكة العربية السعودية. صور اإلرجاف 

 معايري اختيار عينة الدراسة:
 . ةأمساء صرحي وليس هلاعرفات ومهية  املون أن تك -أ

أن تكون املعرفات الومهية ذات توجهات يتضح فيها معاداة اململكة العربية    -ب
 السعودية.

 بعدة أمور:ذلك ويتضح  أن تكون من خارج اململكة،  -ج
معرفة   ( 1) وامللل  اجلغرايف  املوقع من خالل  الومهية  حساابت  عرض  يف  عرفات 

 احلالة.

  األخرى احلكومية  واألجهزة  وتقنية املعلومات،  أنظمة هيئة االتصاالت    أن ( 2)
ال لكرتونية  )اإل إبنشاء    والرقمية(  اململكة   حساابتتسمح    تستهدف 

 وأمنها الوطين.  وسالمتها 

 
فأداة حتليل املضــــــــــمون )احملتوى(: )تعتمد على الرصــــــــــد التكراري املنظم لوحدة التحليل املختارة   (1)

ــية، أو وحدة قيا  أو ــواء أكانت كلمة أو موضـــــوة، أو مفردة، أو شـــــخصـــ املدخل إىل  زمن(،   ســـ
 .217، مرجع سابق، صالبحث يف العلوم السلوكية، صاحل بن محد العساف
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معرفةأن   ( 3) على  القدرة  األمنية  األجهزة  وحتديد  الومهية  احلساابت    لدى 
 . لذلك ال ميكنها االستمرار يف اإلساء من داخل اململكة ؛أماكنها

بني تلك املعرفات الومهية، وأقلها  والتوجه  تشابه احملتوى واألسلوب والرتابط    -د
 لو يف تغريدة واحدة. و تشابه احملتوى 

؛ لكون مثل هذه  (متابع  5000)  متابعيها  عدديفوق  املعرفات اليت    اختيار   - هــ
 .(1) االجتاهات و  التأثري  يف مقيا  اعتباراألعداد هلا 

نشأةأن    -و الومهية  تكون  أزمة كوروان    احلساابت    ، األزمةمع  ومستمرة  قبل 
أسلوهبو  والتدليس    لألزمة؛  املصاحبة  القضااي  ستغالل اب  اتغري  ابلكذب 
 نشر اإلشاعات حملاولة اإلرجاف ضد اململكة العربية السعودية.  االفرتاء، و و 
 حدود الدراسة: : ا سابع  

يف املعرفات الومهية يف موقع  اإلرجاف    تصنيف وحتليل صوراحلدود املوضوعية:  
على   دأبت  واليت  "تويرت"،  االجتماعي  واالدعاءات  التواصل  األكاذيب 

هبدف  واستغالل األحداث والقضااي  والتهويل والتأزمي،  واالفرتاءات والشائعات  
والوقيعة بينه   ،زعزعة اجملتمع وخلخلة أفكاره والنيل منه ومن مقدراته وخرياته

 وروان اليت عصفت ابلعامل أمجع. أزمة ك  يف ظله، وذلك وبني قادته ووالة أمر 

 
انظر: دور شبكات التواصل االجتماعي يف ترويج الشائعات لدى طالب اجلامعات السعودية "    (1)

،  9  اجمللد:   االجتماعية،جملة جامعة أم القرى للعلوم  تويرت منوذًجا"، د. أسامة بن غازي املدين،  
 م. 2017ار  مرمحه الله هـ1439 دد الثاين،عال
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 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

الزمانية:   ا احلدود  أزمة كوروان، وخاصة  وهي  فيها  اليت وقعت  بداية ملدة    مع 
ـ املوافق  ه1441رجب    3اتريخ  اململكة منذ    االحرتازية اليت اختذهتاجراءات  اإل
 ـ. ه1442، وحىت متام البحث يف مجادى اآلخرة  (م2020فرباير    27)

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

 : خطة البحث: ا اثمن  
  وتساؤالت   ،البحث  وأهداف   اختياره،وأسباب    املوضوةوتشمل أمهية  املقدمة:  

  وجمتمع وعينة الدراسة وأداهتا،   الدراسة،ومنهج  ،  والتعريف اإلجرائي  ،البحث
 :عبارة عن ثالث مباحث وحدود الدارسة، وخطتها

  وأنواعه واملوقف الشرعياملعاصر  : مفهوم اإلرجاف  يالتمهيداملبحث  ففي  
 منه، وفيه مطلبان.

، وفيه  واقع أزمة وابء كوروان على اململكة العربية السعوديةاملبحث األول:  و 
 مطلبان.

اإلرجاف  فهو:    الثاين املبحث  أما   اململكة  املعاصر  صور  العربية  ضد 
 ستة مطالب.  ه، وفي السعودية يف أزمة كوروان

ضد اململكة العربية السعودية  املعاصر  الثالث: دوافع اإلرجاف    ث ويف املبح
 .مطالب  ةثالثيف أزمة كوروان وطرق مواجهته، وفيه 

  اخلامتة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.مث 



 
 

 

357 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

حال الفنت والنوازل  املعاصر مفهوم اإلرجاف : التمهيدياملبحث 
 .منه الشرعيوقف  املوأنواعه و 

 متهيد: 
الوجه  اإلرجاف    د  يع التأثري  حيث  اإلرهابمن  من  الفكري    اآلخر 

  ؛هو الوجه اآلخر للكذب، ومن حيث الطبيعة والتعريف واملفهوم فوالسلوكي
أيخذ بعض أوجه اخلرب الصحيح ويوظفها التوظيف  املعاصر  إال أن اإلرجاف  

يف أوقات    اوانتشارً   اأتثريً كما أن له  ،  وأهداف من يقف خلفه  دم مصاحلخي  الذي
 .(كوروانالراهنة )أزمة  زمة األالفت والنوازل والكوارث ومنها 

على سبيل العرض،  اإلرجاف،  آايت قرآنية تناولت مفاهيم    وقد أرود الباحث 
لفظة اإلرجاف  ب الدراسة يف املطالب اخلاصة هبا؛ لكون  ما يناس  واختار منها

عدة، إال أن اإلرجاف املراد يف    يف عدة مواضع يف القرآن الكرمي مبعان    ذ كرت
مبعىن الكذب واالفرتاء والتهويل واستغالل  واليت هي    ؛الدراسة، ورد يف آية واحدة

 ۇ ۇچ  :وذلك يف قوله تعاىل  ،األحداث وتوظيفها، وهو املقصود يف الدراسة

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

چائ ى ى ې
(1 ) . 

املواضع األخرى فو    النفخة)  :متعددةأخرى    اإلرجاف مبعان    قد وردأما 
 :وهي كالتايلاألوىل، وزلزلة األرض، وعذاب هللا املنزل على املخالفني(، 

 
 (. 60سورة األحزاب، اآلية: ) (1)
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 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 چ  : ، يف قوله(1) ماهل  ة األرض واجلبال أو تَزْلز  ذ كر اإلرجاف مبعىن زلزل   - 1

چے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 (2). 

، (3) ابلصيحة والرجفة   واإلهالكذ كر اإلرجاف مبعىن زلزلة األرض وحركتها    -2
چھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ:  يف قوله

 (4 ). 
 ۈچ قوله تعاىل:  ، وذلك(5) الرجفة مبعىن الصاعقة، أو الزلزلة الشديدة  -3

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

چمب خب حب جب يئ ىئ مئ
(6). 

السابق  - 4 املعاين  بنفس  تعاىل  ة الرجفة  قوله  يف  والصاعقة..(،  :  )الزلزلة 
چۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ

 (7). 

 
، دار كنوز إشبيليا،  2الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري، ط  واحلافظ أبانظر: تفسري القرآن العظيم،    (1)

 .2/1932م، 2009هـ/1430، الرايض
 (. 14سورة املزمل، اآلية: ) (2)
،  1فسري البغوي "معامل التنزيل"، اإلمام أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، طانظر: خمتصر ت  (3)

 . 311م، ص1992هـ/1413دار السالم للنشر والتوزيع، الرايض،  
 (. 91سورة األعراف، اآلية:) (4)
انظر: اجلامع ألحكام القرآن، اإلمام حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، ت: عبدهللا بن عبداحملسن   (5)

 .  9/348م، 2006هـ/1427، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1كي، طالرت 
 (. 155سورة األعراف، اآلية: ) (6)
 (. 37سورة العنكبوت، اآلية: ) (7)
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چڭ ڭ ڭ ۓ چ: الرجفة، مبعىن النفخة األوىل، يقول تعاىل –  5
(1). 

والنوازل الفت  اإلرجاف يف حال  مفهوم  توضيح  فإن  وأنواعه سواء  ولذلك   ،
 تناوله يف املطلبني القادمني. مت، واملوقف الشرعي منه اأم خارجي    اأكان داخلي  

 
*** 
 

  

 
 (. 6سورة النازعات، اآلية: )  (1)
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 وأنواعهحال الفنت والنوازل املعاصر  مفهوم اإلرجاف: املطلب األول 
 : حال الفنت والنوازلاملعاصر تعريف اإلرجاف : أوال  

الرجفة:  ))  عدة ومنها:  اء يف أصل كلمة )رجف( معان  ج  :اإلرجاف يف اللغة
الزلزلة، وقد رجفت األرض.. والرجفان: االضطراب الشديد، واإلرجاف: واحد  

ابن    ف. وعر (1)((أراجيف األخبار. وقد أرجفوا يف الشيء، أي: خاضوا فيه
الراجفة: النفخة األوىل اليت ميوت هلا اخلالئق، وأصل  )): بقوله اإلرجاف األثري 

الراء واجليم  ))وعرف ابن فار  اإلرجاف:    .(2)((الرجف: احلركة واالضطراب
والفاء أصل يدل على اضطراب. يقال: رجفت األرض والقلب. والبحر رّجاٌف  

 .(3) ((واضطربواالضطرابه. وأرجف النا  يف الشيء، إذا خاضوا فيه 
يف   وإشاعة  )):  أبنهاإلرجاف  عرف  االصطالح:  اإلرجاف  الفتنة،  التما  

توليد ))ويف تعريف آخر لإلرجاف أبنه:    .(4)((لالغتمام بهالكذب والباطل  
 .(5) ((حىت يضطرب النا  منهااألخبار الكاذبة 

 
، دار اآلفاق العربية،  1، أبو نصر إمساعيل بن نصر اجلوهري الفارايب، طح )مادة رجف( الصحا   (1)

. وانظر مىن اإلرجاف عند الرازي بنفس املعىن عند الفاريب  502م، ص2017هـ/1438القاهرة، 
الرازي، ت: سيد حممد، ط العلمية،  1)خمتار الصحاح، اإلمام حممد بن أيب بكر  ، دار الكتب 

 .164م، ص2015هـ/1436بريوت، 
األثري، ط  (2) ابن  السعادات  أبو  الدين  اإلمام جمد  واألثر،  احلديث  غريب  ابن  4النهاية يف  دار   ،

 .348م، ص2006هـ/1427اجلوزي، 
، دار اآلفاق العربية، القاهرة،  1مقاييس اللغة، اإلمام أمحد بن فار  أبو احلسني الرازي القزويين، ط  (3)

 . 401م، ص 2017هـ/1438
اجلن  (4) البارودياملوسوعة  بن  العايل  عبد  بن  سعود  املقارنة،  اإلسالمية  الرايض،  ائية  هـ/  1424، 

 . 5م، ص 203
الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط  (5) ، دار السالسل، الكويت،  2املوسوعة 
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 : األزمات والكوارثالفنت و حال املعاصر تعريف اإلرجاف 
واملواضيع استغالل   واألحداث  واختالقها    وأ  القضااي  زمن  صناعتها  يف 

ها أو إظهار   أو أتزميهاالكذب فيها أو هتويلها  فرتاء  اب  ؛األزمات والكوارثالفت و 
حقيقتها،  خب االجتماعيالف  التواصل  وسائل  متعددة  ؛عرب    : منها  ،لدوافع 

الفت والرعب    وإحداثونشر االضطراابت،    وقيادته،احلقد الدفني على اجملتمع  
 .حلمته الوطنيةأمنه و ومتزيق ، يف اجملتمع البلبلة و 

 : الفنت واألزمات والكوارث اإلرجاف حال  أنواع: ا اثني  
مواضيع  اختالق القضااي أو احلديث عن  من أهداف املرجفني،  يتضح أن  

رية، ومن مث معاجلتها وفق  ابألحداث اجلاو ديث النا   وقضااي ذات الصلة حب
،  وبثها يف اجملتمع وإقناة النا  هبا ليتم تصديقها  ،واألهداف اخلاصة  الدوافع

املساعدة  و  العوامل  المس اجلوانب  ت  الكوهن  ؛اانتشارهسرعة  يف حتقيقها،  من 
رغباهتم    وفيها  ،الفكرية وتالمس مهوم النا  وقضاايهم اليت فيها معاشهم ورزقهم

 ومطالبهم. 
حال الفت والنوازل؛    ااإلرجاف حتديدً   على  اإذا ما كان احلديث منصب  و 

 ، ومنها:وأهدافه وخصائصه تكون مناسبة حلاله وزمانه افإن له أنواعً 
احلاقدون  (وجهاملو   قصودامل)  داخليالرجاف  اإل -1 به  يقوم  النوة  وهذا   :

ن وغري ظاهرين، وميارسون  و هم ابلعادة متخفو   داخل اجملتمع،من  واملغرضون  
واملعادية، وهم هبذا   السيئةلتحقيق أغراضهم أعماهلم حبذر وحرص شديد؛ 

 
 . 11/188م، 2016هـ/1427
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،  مع اجلهات اخلارجية املعاديةأو غري مباشر العمل ينسقون بشكل مباشر 
 بنفس األهداف والغاية واملقصود. معهم يف السري  أو أقلها يتوافقون

من  و :  (وجهاملوغري    قصوداملغري  )  داخليالرجاف  اإل -2 أفراد  به  يقوم 
  ، عض القضاايأو ممن مل تتضح له ب  ،املعلوماتيف    اأو غفلة أو نقصً   جهاًل اجملتمع  

بسبب   وفكريةأو  نفسية  أو    : منها  ،عوامل  واملعيشة،  املستقبل  على  اخلوف 
الرهاب النفسي، أو حب الكالم واحلديث فيما ال فائدة فيه، أو االستبشار  

قاطع مسجلة أو غري ذلك من  وينشروها عرب مها  ؛ فيصورو معينةوالفرح مبواقف  
  - من غري قصد-وهم بذلك  أو الربامج األخرى؛  االجتماعي  وسائل التواصل  

السعودياملرجفني  مشروة  خيدمون   العربية  للملكة  ترويجةاملعادي  والنتيجة    ؛ 
 . املنشودوتبادهلا يف أوساط اجملتمع فيتحقق اهلدف واألكاذيب اإلشاعات 

إننا يف هذا البالد نعيش نعمة بعد  »:  رمحه هللا  يقول الشيخ ابن عثيمني 
بفضل التمسك هبذا    ،بعد ذل  اوعز    ،بعد جهل  اوعلمً   ،بعد خوف  افقر، وأمنً 

، يتمنون زوال ما حنن فيه  ،مما أوغر صدور احلاقدين، وأقلق مضاجعهم  ،الدين
ولألسف من يستعملونه هلدم الكيان الشامخ بنشر أابطيلهم    وجيدون من بيننا

چۋ ٴۇ ۈ چوحتسني شرهم للنا ،  
ولقد عجبت ملا ذ كر من    ،(1) 

يصور النشرات اليت ترد من خارج    -هداه هللا ورده إىل صوابه-  أحد اجلهلة 
الكيد والكذب،   اليت ال ختلو من  الشباب  البالد  توزيعها من بعض  ويطلب 

هل انقلبت املفاهيم،   !ذ مهمهم أبن حيتسبوا األجر على هللا، سبحان هللاويشح

 
 (. 2سورة احلشر، آية: ) (1)
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وزرة    هل يطلب رضا هللا يف معصيته، هل التقرب إىل هللا حيصل بنشر الفت 
ومن خطورة    .(1)((معاذ هللا أن يكون كذلك  !الفرقة بني املسلمني ووالة أمورهم؟

مثل هذه األعمال من هؤالء اجلهلة أن األعداء يستفيدون من كل ما يروجونه  
 عدة وسائل؛  ربويستفيدون منه عاملرجفون  فيتلقفه اخلصوم    ؛ويشيعونه وينشرونه

 يف اجملتمع. وأقلها معرفة القضااي اليت تدور 

تارجياخلرجاف  اإل -3 النوة  وهذا  خارجية:  جهات  به  العداء    قوم  تكن 
، وتريد أن حتقق أهدافها  دول أو منظمات أو مجاعات إرهابيةإما    للمملكة؛

وزعزع وتروجيها  األكاذيب  بث  طريق  والوحدة    ةعن  واالستقرار  األمن 
أهدافهم  ،نيةالوط فإن    ؛وغري ذلك مما هو ضمن  اليت  من  ))ولذا  األمور 

يتأكد التنبيه على خطورهتا يف هذا الزمن هو انسياق الكثري من الشباب  
واجلهلة وراء فرق الضالل والبدة، واليت غزت بالدان يف العقود األخرية على  
شكل مجاعات وأحزاب وفرق ابسم الدين والدعوة واإلصالح ونصر املظلوم  

وء، واهلدف كيد هذه البالد  والتطوير وغري ذلك، ظاهرها اخلري وابطنها الس
وتفريق مجعها وإجياد اخلالف بني رعاهتا ورعيتها، بفعل دعاة الفت أصبح  

أمرهم من  الشباب يف حرية  من  اإلرجاف  .(2)((كثري  يف    ويكمن خطر 
ن يتلقفها من  مث مب  ،ويروجوهنا يف اجملتمع  يطرحوهنانوعية األكاذيب اليت  

 
،  2حممد بن صاحل العثيمني، ت: فهد انصر السليمان، طجمموة فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ    (1)

 .2/693هـ، 1413دار الوطن، الرايض، 
،  4وجوب طاعة السلطان يف غري معصية الرمحن بدليل السنة والقرآن، حممد بن انصر العريين، ط  (2)

 . 6م، ص2018هـ/ 1438مكتبة امللك فهد الوطنية، 
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ينشرها، وهي وال شك من أهدافهم اليت  فيصدقها ويتشرهبا و  ،تمعأبناء اجمل
، وإاثرة الفتنة، وتعميق اخلالفات  يف اجملتمع  ميهدون هبا إلحداث اإلرهاب

 ونشر البلبلة واإلساءة للرموز والشخصيات.  

 
*** 
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 املعاصر  املوقف الشرعي من اإلرجاف : املطلب الثاين
فكالمها    ؛اإلرجاف املعاصرال خيتلف احلكم الشرعي يف اإلرجاف القدمي عن  

جيوز وأتثريمها  ؛ال  دوافعهما  متركزمها  ،  وأهدافهما  لتشابه  على    يعتمدولكون 
، فقد  الكذب احملرم، سواء الكذب يف اخلرب ابتداًء أو يف استغالله أو يف دوافعه

أيكون    : ، فقـيل لـه«نعـم »فقال:    ؟ أيكون املؤمن جباان  :  قيل لرسول هللا  
خبـيال   له «نعم»فقـال:    ؟ املؤمن  فقيل  املؤمن كذابـ    :،    : فقـال  ؟ا أيكون 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ :تفسري قوله تعاىل  يف   رمحه هللا   يقول ابن كثري و   .(1) «ال»

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

چائ
جاءت احلروب"، وهو كذب  و   "جاء األعداء   هم الذين يقولون:))  : (2)

وافرتاء، ولئن مل يرجعوا إىل احلق لنعلمنك هبم، مث ال جياورونك يف مدة إقامتهم  
 .(3) ((يف املدينة مدة قريبة، مطرودين مبعدين

مرض  قلوهبم  يف  من كان  هم  األكاذيب  (4) واملرجفون  يكذبون  الذين   ،
وذلك ابلوسائل املتاحة هلم، إما بشرية أو    ؛ املرجفة احملركة للنفو  واملؤثرة فيها

 .واملستقر هو عقول النا  وأفكارهم ،تقنية
 

ابب ما جاء يف الصدق والكذب، رقم   ،مالك بن أنس األصبحي املوطأ، اإلمام أبو عبد هللا (1)
(:  4/389قال احلافظ ابن حجر يف "ختريج مشكاة املصابيح" )  (.1795احلديث )

 (. 1752معضل.وضعفه األلباين يف ضعيف "الرتغيب والرتهيب" )
 (. 60سورة األحزاب، اآلية: ) (2)
 )بتصرف يسري(.  .2/1526بن كثري، اتفسري القرآن العظيم،  (3)
ضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي،  انظر: أ  (4)

 . 6/359م، 2006هـ/1426د.ط، دار احلديث، القاهرة، 
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سائل  ))  صاحل الفوزان:  :وقد سئل فضيلة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور
يسأل عن حكم اإلرجاف وإاثرة البلبلة على موضوة العجز يف االقتصاد أو  

هذا ال جيوز وفيه   :التواصل؟ فأجاب معاليهميزانية الدولة ونشر ذلك يف وسائل  
فيها خري كثري وهلل   امليزانية  واحلمد هلل  املسلمني،  املسلمني وإضعاف  ختويف 
اإلرجاف   جيوز  وال  الكثري،  اخلري  هللا  من  ونرجو  خري كثري،  وعندان  احلمد، 

 .(1) ((ألن هذا شأن املنافقني أو األعداء الذين يرجفون ابملسلمني  ؛ابملسلمني 
مث و  اإلمام    ، حمرم)):  افاإلرجفإن    من  ذكر  هللا  القرطيبوقد    :رمحه 

  : ؤهم من عدوهم، فيقولونو واملرجفون يف املدينة قوم كانوا خيربون املؤمنني مبا يس"
: إهنم قد قتلوا أو هزموا، وإن العدو قد أاتكم،  إذا خرجت سرااي رسول هللا  

كانوا يقولون: أصحاب الصفة قوم عزاب، فهم الذين    : وقيل  . قاله قتادة وغريه
ا  وقيل: هم قوم من املسلمني ينطقون ابألخبار الكاذبة حب    .يتعرضون للنساء

 ،"ا للفتنةوقد كان يف أصحاب اإلفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حب    .للفتنة
إخافة  الذي يثبت قيامه برتويج األخبار، والكذب بقصد  ف  :عقوبة املرجف  وأما

 .(2)((النا  وزعزعة األمن يعاقب بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي 
حرام وال جيوز أنه  اإلرجاف  يظهر حكم  مرتكبه هي   ،وهنا  عاقبة  وأن 

 التعزير، يقدرها احلاكم أو من ينيبه وهو القاضي.
  

 
(1)   https://www.youtube.com/watch?v=i2RxPYhu1Ys      عرض على

 م. 2016 يناير 6على اليوتيوب يف القناة السعودية 
 . 5ص ،  اجلنائية اإلسالمية املقارنة، سعود بن عبد العايل بن البارودياملوسوعة  (2)
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 ان على اململكة العربية السعودية واقع أزمة وبء كورو : األولاملبحث 
 متهيد: 

مصدره    وقد ذكر أنعلى اإلنسان،    اخطرً   وشكل(  كوروان  فايرو )  ظهر
وما إن جاء اخلرب حىت بدأت القصص تذكر  هان،  ى وو مسالصني، تمدينة يف  

د إىل  من قطط الزابوأصل ظهوره، وأن انتقاله  ،  ( 1) الفايرو مصادر ومسببات  
واحلشرات  والبعض حيدد أن من مسبباته الطيور    ،م2002البشر يف الصني عام  

والزواحف والكالب والقطط والفئران، اليت أيكلها الكثري من الشعب الصيين،  
  ا ثريها حتديدً ولكن احلقيقة أهنم أيكلون تلك املأكوالت منذ عقود ومل يظهر أت

صحتها أو سالمتها وخلوها من األوبئة  هنا  وليس املقصود    ،يف مثل هذا املرض
  الوابء ذا  عدم صحة ربطها بشكل مباشر هبواألمراض والطواعني، ولكن املقصد  

الباحث يف  ،( 19- كوروان كوفيد  فايرو ) القادمني  وسيتحدث  عن   املطلبني 
أزمة كوروان وواقعها املعاصر، مث اإلجراءات اليت اختذهتا اململكة العربية السعودية  

 مواجهة هذه اجلائحة ابلطرق الوقائية والعالجية. يف 
  

 
  Statement on the second"2020يناير    30منظمة الصــــــــــحة العاملية.  انظر: بيان    (1)

meeting of the International Health Regulations )2005(  
Emergency Committee regarding the outbreak of novel  

coronavirus )2019-nCoV(  ."  م.22/12/2020اتريخ الزايرة 



 
 

 

368 

 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

 املعاصر  كوروان وواقعها وبء  زمة التعريف أباملطلب األول: 
(  Mersكوروان املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية )  فايرو يذكر أن  

امل انتقل   البشر يف  إىل  اإلبل  عام  من  السعودية  العربية  وأما    ،م2012ملكة 
فصيلة  (  COVID-19)األخري  كوروان    فايرو  )كوروان(فايروسمن  فقد    ات 

لو ،  (1) الصني من    انتقل العاملية  الصحة  منظمة  تعريف    : كوروان  فايرو  جاء 
ات اليت قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان،  فايروسأبنه فصيلة كبرية من ال))

ترتاوح   اليت  التنفسي  اجلهاز  عدوى  البشر حاالت  لدى  من  وتسبب  حدهتا 
، مثل متالزمة الشرق األوسط  انزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد أتثريً 

ويسبب   )السار (،  احلادة  التنفسية  واملتالزمة    كوروان  فايرو التنفسية 
"، وهو مرض معد ، وقد  19-كوروان كوفيد   فايرو مرض "  ااملكتشف مؤخرً 

، وتتمثل أعراضه يف  م 2019ظهر وتفشى يف مدينة يوهان الصينية يف ديسمرب  
ب به وصعوبة التنفس، وقد يصاحب املصا  احلمى واإلرهاق والسعال اجلاف

سهال، كما يؤثر  اآلالم واألوجاة واحتقان األنف أو الرشح وأمل احللق أو اإل
السن  - وبشكل كبري-  فايرو ال م  على كبار  اجلهاز  أو  يف  مشاكل  لديه  ن 

 .(2)((التنفسي

 
 هـ: 1441رمضان  6انظر: موقع وزارة الصحة السعودية، اتريخ الزايرة  (1)

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/

Corona/Pages/corona.aspx 

 .  UNRWA 5/3/2020  :الدليل التوعوي الصحي الشامل (2)
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  (24,097)عربية السعودية  احلاالت املؤكدة يف اململكة البلغ إمجايل  وقد  
 ،(1) (555,3(، وإمجايل حاالت التعايف )169، وبلغت حاالت الوفاة )إصابة

 .( 2) أصيب به املاليني من النا  على املستوى العاملي، فقد و 
لوم أوضحت  و  الفرنسية:و صحيفة  النامجة عن    ند  التداعيات  أن سلسلة 

)كوفيد   فايرو  وإلغاء  19-كوروان  املدار   والعامل، كإغالق  فرنسا  يف   )
  الفرنسي  األحداث الثقافية والرايضية ابملئات واالقتصاد املتعثر، ودعوة الرئيس

 .(3) "للتوحد" يف مواجهة األزمة الصحية؛ كلها أمور تثري الكثري من املخاوف 
منظمة الصحة العاملية، يف  فإن    كوروان؛  فايرو ثر العاملي لوبسبب هذا األ

"،  19ملرض "كوفيد  املسبب    فايرو هذا الآذار/ مار  املاضي، صنفت    11
، واختذت التدابري الالزمة ابلتنسيق مع املنظمات املماثلة  (4) ا )جائحة(وابء عاملي  

 والدولة األعضاء. 

 
اتريخ:    (1) النسبة كانت حىت  )مايو  1441رمضان    8هذه  الصحفي  2020هـ  املؤمتر  انظر:  م(، 

 (: موقع وزارة الصحة السعوديةللمتحدث الرمسي لوزارة الصحة على  
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/

PublicHealth/Pages/corona.aspx 

م،  2020أبريل    28آخر حتديث للبياانت  ،  سات الصحية الوطنيةجامعة جونز هوبكنز، واملؤس  (2)
 / https://www.jhu.edu . انظر: موقع اجلامعة على الرابط:  م9:07 الساعة:

 : موقع صحيفة لوموندانظر:  (3)
 https://arabic.sputniknews.com/trend/coronavirus-covid-19-

world-WHO-arab-world /  :م. 2020أبريل  28هـ/  1441رمضان  5اتريخ الزايرة 
 انظر: موقع منظمة الصحة العاملية،  (4)
 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

https://arabic.sputniknews.com/trend/coronavirus-covid-19-world-WHO-arab-world/
https://arabic.sputniknews.com/trend/coronavirus-covid-19-world-WHO-arab-world/
https://arabic.sputniknews.com/trend/coronavirus-covid-19-world-WHO-arab-world/
https://arabic.sputniknews.com/trend/coronavirus-covid-19-world-WHO-arab-world/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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اإلجراءات اليت قامت هبا اململكة العربية السعودية ملواجهة   الثاين:   املطلب
 كوروان  فايروس

اخلطوات واإلجراءات املتسلسلة للتعامل مع اختذت اململكة العديد من  
 :(1) ها ما يلي ومن  ."19-"كوفيد   كوروان اجلديد  فايرو 

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

 .(2) م 0202فرباير  27ـ املوافق ه 1144رجب   3
 

 هــ. 1441رمضان   27. اتريخ الزايرة: 2019
)بشأن تعليق الدراسة مؤقًتا جبميع    هـ13/7/1441( واتريخ  79305انظر: قرار وزارة التعليم )  (1)

مناطق اململكة يف مجيع املدار  واملؤسسات العامة للتدريب التقين واملهين احلكومية واألهلية اعتبارًا  
هـ،  14/7/1441( واتريخ  3203ر وزارة التعليم رقم )هـ(. وانظر: قرا7/1441/  14من اتريخ  

)بشأن تشكيل جلنة حول تفعيل املدار  االفرتاضية والتعليم عن بعد خالل فرتة تعليق الدراسة(.  
( رقم  التعليم  وزارة  قرار  واتريخ  3144وانظر:  الالزمة  8/7/1441(  التدابري  )ابختاذ كافة  هـ، 

فاي  تفشي  ملنع  االحرتازية  رقم  واإلجراءات  التعليم  وزارة  تعميم  وانظر:  اململكة(.  يف  رو  كوروان 
هـ، )ابختاذ كافة اإلجراءات والتدابري االحرتازية للوقاية من  1441/ 17/7( يف اتريخ  81445)

اجلديد   )(.  COVID19–فايرو  كوروان  رقم  التعليم  وزارة  تعميم  يف  82466وانظر:   )
لنظافة ابملدار (. وانظر: تعميم وزارة التعليم  هـ، )إبيقاف أعمال الصيانة وا23/7/1441اتريخ
هـ )بشأن التوصيات والبدائل الواردة ابلدليل االسرتشادي  23/7/1441( يف اتريخ  82530رقم )

لرتتيبات االختبارات والتقومي وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خالل فرتة تعليق الدراسة للوقاية  
تع وانظر:  املستجد(.  كوروان  فايرو   )من  رقم  التعليم  وزارة  اتريخ  57004ميم  يف   )

هـ، ابعتماد قطع اإلجازة ومباشرة العملية التعليمية إلكرتوني ا للمعلمني واملعلمات  27/7/1441
 يف نظام فار  ملن يتمتع إبجازة استثنائية... ولديهم رغبة بقطع اإلجازة(. 

تعليق الدخول إىل اململكة ألغراض العمرة والزايرة والسياحة ملنع    حول  خلارجيةانظر: بيان وزارة ا  (2)

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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إدارة وهذا كان يف املراحل األوىل اليت بدأت االحرتازات يف العمل وفق  
الداخل سرتاتيجية تعمل على عدة مواقف؛ منها معرفة الواقع يف  واب   ، األزمة 

التعامل معها   وحصرها ، ، وكذلك مراقبة الشأن الدويل واآللية الصحيحة يف 
من خ و  الفايرو  ل  الكذلك  الكامل االستعدامث  ومن  ومستجداته،    آاثر  د 

وتنفيذها ابلشكل الدقيق   الالزمة،بوضع اخلطط  مبؤسسات الدولة ملواجهته؛  
  والسليم. 

مت تعليق دخول مواطين دول جملس التعاون اخلليجي إىل مكة واملدينة،  :  ااثني  
ا ، وذلك حرصً م 0202فرباير    29ـ املوافق  ه1144رجب    5يف اتريخ  وذلك  

 سالمة مواطين ومقيمي اململكة.كذلك  على سالمتهم و 
السعودية ملواطن زار إيران دون موافقة  بعد اكتشاف أول إصابة داخل  :  ااثلث  

، (1) م0202مار     2  ـ املوافقه1144رجب    7يف اتريخ  ، وذلك  السلطة
الصحي وفق املدة احملددة وتقدمي اخلدمات الالزمة وعزله    معاجلة املصاب  تمت 

اململكة العربية السعودية،   قيادةفسالمة املواطن هي اهلاجس األول لدى    له؛ 

 
موقع  وانظر:    هـ.1441رجب    3  الرايض   –وكالة األنباء السعودية )وا (    ،وصول وانتشار كوروان

 : السي إن إن
 https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/03/19/saudi-

corona-timeline.   
السعودية:  :وانظر األنباء  رمضان    https://www.spa.gov.sa/2071059  ،6  وكالة 

 م. 2020أبريل  29 /هـ1441
)وا (    (1) السعودية  األنباء  وكالة  ،  https://www.spa.gov.sa/2041821انظر: 

 . م 2020مار   02هـ املوافق   1441رجب  07الرايض 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/03/19/saudi-corona-timeline
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/03/19/saudi-corona-timeline
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فيما   والنظامية  القانونية  األمور  تتم  ذلك  بعد  األنظمة مث  مبخالفة  يتعلق 
 ابلسفر إليها.   ، والسفر إىل البلدان غري املصرح والتعليمات 

يف العمرة للمواطنني واملقيمني على أراضي اململكة، وذلك    ء تعليق أدا مت  :  ارابع  
املوافق  ه 1144رجب    9اتريخ   يستوجب    ، ( 1) م 0202مار     4ـ  وهذا 

التقيد ابألنظمة والتعليمات   املسؤولية من املواطن واملقيم على حد سواء، يف 
 االحرتازية الوقائية لعدم تفشي فايرو  كوروان. 

بعد انتهاء صالة   ، يف غري أوقات الصالةالشريفني  إغالق احلرمني  :  اخامس  
بساعة   ، العشاء  الفجر  قبل صالة  فتحها  الشركات وإعادة  توجيه  ، وكذلك 

واليت   ،ضمان تغطية تكاليف تقدمي الرعاية الصحية للحاالت املرضية املعدية ب 
مار    5ـ املوافق  ه 1144رجب    10يف اتريخ  ، وكان ذلك  تستوجب العزل 

قبل   فالسالمة أواًل   ؛وكل هذا يصب يف مصلحة قاصدي احلرمني  ،(2) م0202
 ه اجلائحة وتعود األمور كما كانت؛ستزول هذ   -حبول هللا - مث    ، كل شيء 

هي لكون   السعودية  العربية  واململكة  املسلمني،  مقصد  الشريفني  احلرمني 

 
(1)  ( السعودية  األنباء  وكالة  ،  https://www.spa.gov.sa/2048260وا (  انظر: 

 .م16/03/2020هـ املوافق 21/7/1441
هـ، ابلتأكيد  10/7/1441( واتريخ  1288انظر: تعميم جملس الضمان الصحي التعاوين رقم )  (2)

على كافة شركات التأمني املؤهلة بضرورة ضمان تغطية تكاليف تقدمي الرعاية الصحية للحاالت  
املرضية املعدية واليت تستوجب العزل يف حدود التغطية الواردة يف وثيقة الضمان الصحي التعاوين.  

هــ، بشأن آلية  1441/ 10/7( واتريخ  1335وانظر: تعميم جملس الضمان الصحي التعاوين رقم )
 (. COVID 19التعامل مع ) 

https://www.spa.gov.sa/2048260
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من تشرف خبدمة  و  ا، وتشرف خبدمة كل من يزورمه  ، خادمة احلرمني الشريفني
 يؤدي مناسك العمرة أو احلج. 

التعليم العام واألهلي :  اسادس   إيقاف الدراسة يف مجيع مدار  ومؤسسات 
 ـ، املوافقه1144جبر 41سراين تلك اإلجراءات من  ء واجلامعي والفين، وبد

ثبوت بعض احلاالت القادمة بسبب    ؛ وحىت إشعار آخر ،  م 0202مار     9
الوابء  فيها  ظهر  اليت  البلدان  بعض  املواطن    .من  مصلحة  واملقيم وألجل 

إغالق حمافظة القطيف أمام حركة من تداعيات أزمة كوروان؛ فقد مت    ماومحايته
 ولكون فايرو  كوروان قد أصبح له وقع وانتشار، فقد متالدخول واخلروج،  

املؤسسات احلكومية واخل  العمل يف  ابستثناء املرافق األساسية،   ،صة ا إيقاف 
السفر  كما مت  و  دول:  تعليق  تسع  وإىل  البحرين، )اإلمارات من  الكويت،   ،

 13يف اتريخ  لبنان، العراق، سوراي، مصر، إيطاليا، كورايت اجلنوبية(، وذلك  
املوافق  ه1144رجب   األوىل   ، (1) م0202مار     8ـ  املرحلة  وهذا كان يف 

عن وجود حاالت ألن هذه الدول قد أعلنت  لثبوت ظهور حاالت مصابة، مث  
ابلفايرو ،  مصابة  مواطنيها  دو   لدى  إىل  السفر  حظر  ذلك  أعقب  ل مث 

يف   ،ة د ي عد  إال  اململكة  خارج  السفر  من  منع كامل  هناك  يكون  أن  قبل 
 احلاالت املستثناة. 

 
الدوام يف مجيع مراكز الرعاية    (1) البشرية والتمية االجتماعية بشأن تعليق  انظر: تعميم وزارة املوارد 

للوزارة ابململكة حلني استئناف الدراسة من  النهارية ومراكز التأهيل املهين العامة واخلاصة التابعة  
 هـ(. 1441-قبل وزارة التعليم 
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يف   ( وكذلكم 0202مار     9ـ املوافق ) ه 1144رجب    14يف اتريخ  :  اسابع  
املوافق )ه1144رجب    17اتريخ   نقل م 0202مار     12ـ  تقرر عدم   ،)

 ؛ (1) كوروان الركاب من خارج اململكة من الذين يظهر عليهم اإلصابة بفايرو   
لز  احلرص  ايوذلك  االحرتازية   ابختاذدة    غري   خطواتأي    وألن   ، اإلجراءات 

يتحقق خالف ما يبحث    من مثو   مراض؛ األاجملتمع إىل املخاطر و   يعرض ذلك،  
كما أن هناك   ،وحماصرة الفايرو  يف مكان تواجده  احلماية، وقاية و ال  من  ،عنه

جدولتهم عرب    وقد متت آلية وضعت خاصة ابلعالقني السعوديني خارج البالد،  
الداخل ومنها وزارة  اجلهات املعنية يف التنسيق مع السعودي، و  خطوط الطريان

و  األمنية،  ابجلوانب  يتعلق  فيما  يتعلق  الداخلية  فيما  الصحة    ابجلوانبوزارة 
، ووزارة السياحة فيما يتعلق حبجز الفنادق وتقدمي ما يلزم من األطعمة  ةالصحي

 واألشربة وما من شأنه حتقيق متطلباهتم وتلبية احتياجاهتم. 
، عدا  ايومً   (16)تعليق احلضور ملقرات العمل يف اجلهات احلكومية ملدة  :  ااثمن  

والعسكر  واألمنية  الصحية  ومنها  احليوية  جانب خدمات    .يةالقطاعات  ويف 
املقاهي وأماكن  واألشربة  اقتص   ،األطعمة  تقدمي    تر فقد  أماكن  يف  اخلدمة 

الطلبات اخلارجية فقط،   منع مع  األطعمة واملشروابت وما يف حكمها على 
 صوخبصو   اململكة، هي واملطاعم لكافة أحناء  تقدمي الشيشة واملعسل يف املقا 

 
(1)  ( رقم  واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  تعميم  (  1/1/1058انظر: 

  COVIDهـ، بتعزيز اإلجراءات الوقائية واالحرتازية جتاه فايرو  كوروان )14/7/1441واتريخ
هـ، )بشأن عدم 1441/ 17/7( واتريخ200300388)(. وانظر: تعميم غرفة الرايض رقم  19

 نقل الركاب من خارج اململكة الذين يظهر عليهم أعراض اإلصابة بعدوى فايرو  كوروان(.
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تعليق الرحالت اجلوية الدولية ملدة أسبوعني، الرحالت والطريان املدين، فقد مت  
املوافق ه 1144رجب    14من   ا اعتبارً  اجلوانب   . م 0202مار     15  ـ،  ويف 

مت   وإغالق الرايضية  والبطوالت  األلعاب  يف كافة  الرايضي  النشاط  تعليق 
اخلاصة  الرايضية  واملراكز  مع   ، الصاالت  وللوقوف  اإلجراءات  تلك  وألجل 

مليار   50) بـ  عم القطاة اخلاص  اخلاص، فإنه قد أعلن عن دالعاملني يف القطاة  
املوافق  ه 1144رجب    20يف اتريخ  ، وذلك  ( رايل   . (1) م 0202مار     15ـ 

ل  املعلوم أن  ارتدادات سلبية وانعكاسات اجتماعية واقتصادية ومن  كل شيء 
؛ ولكن اململكة العربية السعودية يهمها يف ا وميزانيته   اوعلى موارده   على البالد 

مرض قد يصيبه أو يهدد املقام األول سالمة املواطن واملقيم من كل آفة ومن كل  
 حياته.

يف :  ااتسع   التجمعات  للتنزه؛منع  املخصصة  العامة  األماكن  احلدائق      مثل 
احلرمني،  ابستثناء  املساجد  يف  اجلماعة  صالة  ومنع  واملنتجعات،  والشواطئ 

  ( 15)وتعليق حضور العاملني للمكاتب الرئيسية ملنشآت القطاة اخلاص ملدة  
 ، (2) م 0202مار     17ـ املوافق  ه1144رجب    22يف اتريخ  ذلك  كان  ، و ايومً 

 
هـ، )مبنع التجول ملدة  27/7/1441، األمر امللكي بتاريخ  وكالة األنباء السعودية )وا (انظر:    (1)

، ابستثناء منسويب القطاعات احليوية من القطاعني  يوًما للحد من انتشار فايرو  كوروان اجلديد  21
 العام واخلاص الذين تتطلب أعماهلم االستمرار يف أدائها(. 

(2)  ( رقم  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة  تعميم  واتريخ8632انظر:  هـ،  21/7/1441( 
 16)بشأن إيضاح ما يدعم قيام اجلهات احلكومية مبهامها بعد تعليق احلضور ملقرات العمل ملدة  

دي رقم  يوًما كإجراء احرتازي ملنع تفشي فايرو  كوروان(. وانظر: تعميم مؤسسة النقد العريب السعو 
واتريخ41050484) وفق  7/1441/ 21(  بعد  عن  املالية  املؤسسات  عمل  تنظيم  بشأن  هــ، 
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املصاحل، وال خيفى على أحد درء املفاسد املقدم على جلب  ابب    وهذا من
وما يتحقق ألجلهما من حتقيق عن النفس  أمهية الرتفيه  أمهية صالة اجلماعة و 

خالف ن ما قد ينتج  ؛ ولكاألنس والسرور و وحتقيق الطمأنينة  ، مقصد شرعي 
اإلصابة و وتفرق األسر،  قد يكون مثنه األرواح    ، يف هذه األزمة  اذلك وحتديدً 

التفري ألمراض  اب  ينبغي  ال  واليت هي ضرورات  وهي كذلك واألسقام،  هبا  ط 
بعد التشاور مع   القيادة  فإن من يقرر املصلحة املعتربة هي  لذا ؛  مقصد شرعي 

 .يصب ابلنفع والفائدة للجميع   ملا  ، العلماء واألطباء واملتخصصني
إعالن    (م0202  مار   20ـ املوافق )ه1144رجب    25مت يف اتريخ  : اعاشر  

  ،ال )تتضمن برانمج مؤسسة النقد(ـمليار ري  (120) تدابري مالية حتوطية بقيمة  
وسيارات األجرة والقطارات    الداخلي واحلافالتتعليق مجيع رحالت الطريان  و 
أن ،  ايومً   (14) السامي على زايدة نسبمن  موافقة  هناك    إضافة إىل  ة  املقام 

املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  كما أعلنت    .%50االقرتاض للناتج احمللي إىل  
فقد    ،ومن جهة أخرى وفيما خيص القضاء  ،سبع مبادرات للقطاة اخلاص  عن

تفعيل  ، و يل اجللسات القضائية إلكرتوني اأعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة أتج

 
هـ إبيقاف صالة  22/7/1441( واتريخ247ضوابط حمددة. وانظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم )

احلرمان   ذلك  من  ويستثىن  اآلذان  برفع  واالكتفاء  املساجد  الفروض يف  واجلماعة جلميع  اجلمعة 
ن، وتوصية اهليئة ابلتقيد التام مبا تصدره اجلهات املختصة من اإلجراءات الوقائية واالحرتازية  الشريفا

( واتريخ  1/1/1081والتعاون معها. وانظر: تعميم وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد رقم ) 
ر: تعميم  هــ، بشأن ما يتعلق جبائحة كوروان وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات. وانظ22/7/1441

الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد رقم )  الصيانة والنظافة  1/1/1084وزارة  ( بشأن عمليات 
 والتشغيل للمساجد واجلوامع خالل فرتة إغالق املساجد. 
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وكل هذا   .(1)املواطنني للحفاظ على سالمة  ا عن بعد  مجيع اخلدمات إلكرتوني  
 فايرو  يبني اجلهود الكبرية والتنسيق املتسق بني مؤسسات الدولة يف مواجهة  

 كوروان، وحماولة وقاية ومحاية اجملتمع من تداعياته.
عشر:   )احلادي  الساعة جاء  من  اململكة،  أحناء  مجيع  يف  للتجوال  حظر 

 املوافقـ،  ه 1144رجب   27  السابعة مساء حىت السادسة صباحا اعتبارا من 
متديد حظر التجوال يف   ، مث بعد ذلك مت يوما   21وملدة  ،  م 0202  مار    22

(2) م   2020مايو    10هـ املوافق    1441رمضان    17  أحناء اململكة حىت
 متو  

ـ  ه1441شعبان    5وذلك يف اتريخ  تقدمي موعد منع التجول يف حمافظة جدة  
 

السعودي    (1) العريب  النقد  مؤسسة  موقع  -http://www.sama.gov.sa/arانظر: 
sa/News/Pages/news-514.aspx  ،هـ(. 1441رمضان    20وقع )اتريخ زايرة امل  
( رقم  املدين  للطريان  العامة  اهليئة  تعميم  بتاريخ  1196/4وانظر:  )بشأن  7/1441/ 13(  هـ، 

اجلديد   كوروان  فايرو   تفشي  ملنع  الالزمة  االحرتازية  واالحتياطات  املتخذة  اإلجراءات 
(COVID 19  )( وات8072/ت/13يف الوقت الراهن. وانظر: تعميم وزارة العدل رقم )  ريخ

فايرو  كوروان(.  21/7/1441 تفشي  ملنع  الوقائية  والتدابري  االحرتازية  اإلجراءات  )بشأن  هــ، 
( رقم  العدل  وزارة  تعميم  بتاريخ  87/11وانظر:  من  17/7/1441(  عدد  تنفيذ  )بشأن  هـ، 

اإلجراءات املتخذة خبصوص التعامل مع فايرو  كوروان(. وانظر: تعميم اجمللس األعلى للقضاء  
هــ، )بشأن أتجيل جلسات مجيع القضااي املنظورة لدى  20/7/1441/ت( واتريخ  1461رقم )

احملاكم وتستأنف كلي ا أو جزئي ا بقرار من رئيس اجمللس(. وانظر: برقية اجمللس األعلى للقضاء رقم  
االعرتاضية  23/7/1441( واتريخ  16236) لوائحها  بتقدمي  االدعاء  بشأن متكني جهات  هـ، 

ختصة عن طريق إرساهلا الكرتوني ا أثناء مدة تعليق احلضور ملقرات العمل يف اجلهات  للمحاكم امل
 احلكومية وأتجيل اجللسات القضائية. 

ــعوديــة )وا (     (2)   https://www.spa.gov.sa/2084519انظر: وكــالــة األنبــاء الســــــــــــ
 هـ7/5/1442اتريخ الزايرة

https://www.spa.gov.sa/2084519
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من الساعة الثالثة مساًء من يوم    لتكون بدايته  ،(م 2020  مار   29املوافق )
دة املقررة يف  فق امل، و م2020مار     29ملوافق  ا   ه1441شعبان    5األحد  

تعليق الدخول واخلروج  ، و هجرية  1441رجب    27األمر امللكي الصادر يف  
السبب يف ذلك ملا لوحظ من إصابة العمالة هناك   ىويعز   . (1) من حمافظة جدة 

بشكل كبري، وأن التجمعات اليت يقومون هبا زادت من انتشار    كوروان   فايرو ب
ومثل هذا اإلجراء حيد من نقل العدوى وتفشيها يف أوساط جمتمع    .يرو االف

 العمالة وغريهم من اجملموعات املخالطة لبعضهم. 
عشر:   اتريخ  الثاين  )ه1144شعبان    13ويف  املوافق  (  م0202  أبريل   6ـ 

تقدمي ساعات منع  مت    (م0202  أبريل   7ـ املوافق ) ه1144شعبان    14اتريخ  و 
بقية   يف  لالتجول  واملدن  عصرً تاملناطق  الثالثة  الساعة  من  السادسة    ا بدأ  إىل 

السماح يف تقدمي  مع   ،ـه1441  15/8داًء من يوم األربعاء املوافق ابت  اصباحً 
خدمات املطاعم )ماعدا املركبات املتنقلة ومطاعم احلفالت ومطابخ الوالئم(  

اخلاص مع مراعاة  للطلبات اخلارجية عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطوهلا  
االشرتاطات الصحية املعتمدة من اجلهات املختصة، حىت الساعة العاشرة مساء  

السماح بعمل حمالت الغاز ومغاسل املالبس وأعمال  و   ،يف مجيع مناطق اململكة
الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرابء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج  

الس الصيانة  ومراكز  الصحي  اخلاصالصرف  حمطات  ريعة  )داخل  ابملركبات  ة 
ن وأصحاب املواشي  و مالك املزارة والنحالاستثين من هذا املنع    اكم  ،الوقود(

 
وزارة الداخلية يف العمل على اإلجراءات االحرتازية اإلضافية للحد من انتشار فايرو     انظر: تعميم  (1)

 . كوروان اجلديد
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ومشروعات الدواجن واألمساك والسماح هلم مبتابعة أعماهلم، وذلك من خالل  
عن طريق وزارة البيئة واملياه والزراعة ابلتنسيق   اإصدار تصريح ملرة واحدة أسبوعي  

املنطقة( )شرطة  املنطقة  يف  األمنية  اللجنة  التجول    ال، كما  مع  منع  يشمل 
العاملني يف اجلمعيات اخلريية واملتطوعني ومراكز األحياء من الساعة السادسة  

عصًرا  الثالثة  الساعة  إىل  اخلدمية    ، (1) صباًحا  األعمال  السماح ابستمرار  مع 
احلدود   انقاًل   املنضبطة الالزمة ويف  يكون  قد  مما  والتحرز  النظافة  تراعي    اليت 

 .فايرو لل
التعليم  نقل مجيع الطالب والطالبات  أعلنت وزارة التعليم  الثالث عشر:   يف 

يف  ذلك  و .  لصفوف اليت تليها، مع استمرار العملية التعليمية عن بعدالعام إىل ا
مع إبقاء التعليم    .(2) (م0202  أبريل  29ـ املوافق )ه 1144رمضان    6اتريخ  

 اجلامعي على نظام التعليم عن بعد، ووضع اآللية املناسبة لالختبارات النهائية. 

 
وزارة الداخلية يف العمل على اإلجراءات االحرتازية اإلضافية للحد من انتشار فايرو     انظر: تعميم  (1)

استمرار األنشطة املستنثناة من قرار منع التجول ملدة  حول  وزارة النقل    ان . وانظر: بيكوروان اجلديد
"،  19 -ساعة يف عدد من املدن واحملافظات هبدف احلد من انتشار فايرو  كوروان "كوفيد  24

اللوجستية   والتخليص اجلمركي، واملستودعات واملخازن، واخلدمات  والطرود،  البضائع  نقل  وهي 
 اة الصحي والقطاة الغذائي، وتشغيل املوانئ. وسالسل اإلمداد للقط 

هـ، وقرار معاليه: )بنقل طالب  23/8/1441انظر: البيان الصحفي ملعايل وزير التعليم، بتاريخ    (2)
 وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية اليت تلي صفوفهم احلالية(. 



 
 

 

380 

 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

املقررة حبق خمالفي اإلجراءات والتدابري  : اعتماد الئحة العقوابت  الرابع عشر 
ـ  ه1441رمضان    12يف اتريخ  ذلك  و ،  جائحة كوروانالوقائية املتخذة ملواجهة  

 .(1) (م0202  مايو 5املوافق )
وهنا يتضح أن اإلجراءات اليت اختذهتا اململكة العربية السعودية تصب يف  

من كل ما    - إبذن هللا-  وحتفظهم   ، مصلحة املواطنني واملقيمني على حد سواء
 يعرض أنفسهم لألخطار ومن أوهلا وأعظمها مرض فايرو  كوروان.

 
*** 

  

 
ئحة احلد من التجّمعات اليت تسهم  موافقة صاحب السمو امللكي وزير الداخلية ابعتماد الانظر: )  (1)

إحلاقًا ملا سبق إعالنه  ،  يف تفشي ونقل فايرو  كوروان وتصنيف املخالفات والعقوابت املقررة حبقها 
وبناًء على الفقرة الثانية من األمر امللكي رقم )أ  ،  هـ بشأن األحكام1441رمضان    12بتاريخ  
السعود6/9/1441( واتريخ  584 األنباء  اهــ(. وكالة  )وا (  هـ  1441رمضان    14لرايض  ية 

 . م2020مايو  07املوافق 
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اململكة العربية السعودية  ضد املعاصر اإلرجاف  صور : الثاين املبحث
 كوروان   يف أزمة
 متهيد:  

واإلرهابصور    تتشابه احلساابت    اإلرجاف  تروجها  اليت  املواضيع  يف 
وذلك   أهدافهالومهية،  فإن  لو   ؛اوآاثره  اوأساليبه  ا يف  من  ذلك  النوة  هذا 

وإبراز    ،من اإلدانة  ،قانون مكافحة اإلرهاب حقه ومستحقه  اإلرجاف مل يشبعه
الدول املستقرة واجملت املستخدمة    ةاملعاصر   هوصور   ،احلقيقية  مالحمه معات  ضد 

إحلاق    يف   -األعداءاليت يستخدمها  -من أكرب املصادر    رمصداآلمنة؛ فهي  
ابجملتمعات وهي    ؛الضرر  السلوكي،  أو  الفكري  اجلانب  يف  من    اأيضً سواء 

اولة  التدخل يف شؤون الدول واحلكومات؛ حملاملستخدمة يف    الوسائل الكبرية
يف    عرب اإلرجاف والكذب والتهويل واستغالل بعض القضااي،  عليها،  الضغط 

 سبيل حتقيق مبتغاهم.
الومهية وتنت املعرفات  ؛  أزمة كوروان  مستغلني   املعاصررجاف  لإل  اصورً   هج 

وهتويل    ،ضد اململكة العربية السعودية  لق األكاذيب والشائعات واالفرتاءات خب
يف عقول النا ،    ا لتجد هلا مكاانً ، ومن مث بثهوتوظيفها املواقف واألحداث  

 وسلوكيات يتفاعلون من خالهلا. اقتناعاتتصبح بعد ذلك ل
من صور اإلرجاف ضد اململكة العربية السعودية    اوهنا أورد الباحث بعضً 

عدد  بلغ جمموة    واليت،  يف ظل أزمة كوروانمن قبل أصحاب املعرفات الومهية  
انت  كو تغريدة،    (701)  :(17)ـ  العينة الدراسة  لالتغريدات للحساابت املعادية  

لصور  األوىل  ةالتغريدات  أمام  اإلرجاف  الشريفني  احلرمني  إقفال  مزاعم   :
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 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

الثانية: االفرتاء على اململكة    صورة اإلرجافبلغت يف  (، بينما  54):  املعتمرين
مساعدة عن  أزمة كوروان  بتخليها  يف  اإلسالمية  )الدول  صورة  يف  و   ،(68: 

ألجهزة الطبية واخلدمات الصحية يف  الثالثة: إشاعة نقص املعدات وا   اإلرجاف 
الرابعة: الرتويج بنقص  صورة اإلرجاف  يف  و   تغريدة،  (119)  ، بلغت:اململكة

صورة  يف  و   ،( تغريدة116)  ، بلغت:املواد الغذائية من األسواق وغالء أسعارها
امليزانية  اخلامسة:  اإلرجاف عجز  من  والتهويل    (207)  :كانت  التخويف 

: اإلحياء بعدم تقيد اجملتمع والتزامه أبنظمة  ةالسادسصورة اإلرجاف  يف  ، و تغريدة
 ، كما هو موضح يف الرسم البياين التايل:(137، كانت: )احلظر والتجوال

 
 ، وهي على النحو التايل: ستة مطالبيف الدراسة على   اأوردهتقد  و 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 املعتمرينمزاعم إقفال احلرمني الشريفني أمام املطلب األول: 

 
صور جمموة  بلغ   يف  )ةالتغريدات  أمام  :  الشريفني  احلرمني  إقفال  مزاعم 
جمموة العدد الكلي للتغريدات  من    (7.07)  بنسبة  ،( تغريدة54)  (املعتمرين

وهذا جيعل من هذه النسبة قليلة مقارنة بصور اإلرجاف األخرى،    (.701)
إىل   السبب  أمجع  كل  أن  ويرجع  أزمة  العامل  بسبب  حصل  ما    كوروان يعلم 

سبيل جناة مواطنيها من هذه اآلفة، كما أن  واالحرتازات اليت عملتها الدول يف  
أغل  اكثريً  الدول  العبادةقمن  ودور  وكنائسها  مساجدها    فلذلك كان   ؛ت 

إغ أمرً استغالل  املعتمرين  أمام  احلرمني  حي  ا الق  ال  املرجفني  قد  أهداف  قق 
  وقد يرد على من يرجفون إبغالق املساجد ومنها احلرمني، ابلشكل الصحيح، 

أن أعظم مسبب لنقل العدوى هي التجمعات بني النا  يف أي مكان ويف أي  
نا  وعدم  لحفاظ على أرواح اللزمان؛ ولذلك سعت اململكة العربية السعودية  

وذلك إبغالق املساجد، حىت إشعار آخر، أما إقفال    إصابتهم ابنتقال العدوى؛ 
ملكة حريصة كل احلرص  احلرمني على الزوار واملعتمرين فهو من هذا الباب، وامل
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 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

وال    ،هبم  الضرر واملرض   إحلاق على مواطنيها وعلى القادمني من املسلمني من  
تهاون يف هذا األمر يعود إىل عدم جلب املنافع الدنيوية والدينية؛  الشك أن  

أما الصالة يف احلرمني فيصلى    مقاصد الشريعة وقواعدها املعتربة،لكوهنا ختالف  
وك  الصلوات هبا   من  اخلمس  حمدد  بعدد  مقيدة  ولكنها  الرتاويح  صالة  ذلك 

فسالمة  افة ساحات احلرمني وكل جزئياهتما،  املصلني، وكذلك بعد تعقيم ونظ
 ٻ ٻ ٻ چيدخل يف اآلية الكرمية:  وتعقيمهما،  اللبا  واجلسد ونظافتهما  

چپ پ پ ٻ
من اإلصابة   -حبول هللا- من العوامل اليت تقي والنظافة ، (1)

النا   والبعد عن كل ما يعرض حياة    ، وهي من ابب احلذر كوروان  فايرو ب
من ابب درء املفاسد املقدم  هي كذلك  ، و إىل املهالك أو األخطار  وصحتهم

وصول  من    -حبول هللا- يقي وخيفف    م النا  منازهلما فالتز ؛  على جلب املصاحل
أو   إليهم  املصابني انتقاهلالعدوى  من  للا  انقل  وأكرب  االجتماة    فايرو ؛  هو 

 واملخالطة ابلنا  املرضى. 
 

*** 
  

 
 (. 31سورة األعراف، اآلية: ) (1)
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

االفرتاء على اململكة بتخليها عن مساعدة الدول اإلسالمية    الثاين:   املطلب
 يف أزمة كوروان 

 
  االفرتاء على اململكة بتخليها عن مساعدة : )ةجمموة التغريدات يف صور  

( من  9.07بنسبة )،  تغريدة  (68: )ت( بلغالدول اإلسالمية يف أزمة كوروان
قبل  ما  هذه التغريدات يف املرتبة    د  ، وتع(701)  جمموة العدد الكلي للتغريدات

حلرمني الشريفني أمام املعتمرين(؛ )مزاعم إقفال ا ةبعد صور يف عددها، األخرية 
وكيف  ا  وإقناعهم بصحتها وثبوهتا؛ إال أهنا مما يستغله األعداء لإلرجاف ابلن

ال  هذه  صحيحة،تكون  أصدقا   صورة  ترتك  ال  عن  و   ،هاء واململكة  تتخلى  ال 
سواء يف املاضي    ،لوقوف معها ومساندهتالالبلدان املسلمة املتضررة أو احملتاجة  

املاضية و   ،أم احلاضر األايم  الشريفني  ويف  بناء على توجيهات خادم احلرمني 
واألعمال  امللك   لإلغاثة  امللك سلمان  ملركز  بن عبدالعزيز آل سعود  سلمان 

  ( 6)  وقع املركزفقد   اإلنسانية ابلوقوف مع الدول املتضررة من جائحة كوروان،
من   الضرورية  االحتياجات  لتوفري  املتخصصة  الشركات  من  عدد  مع  عقود 

التكرار
0

500

1000

/ح
1

/ح
2

/ح
3

/ح
4

/ح
5

/ح
6

/ح
7

/ح
8

/ح
9

/ح
1
0

/ح
1
1

/ح
1
2

/ح
1
3

/ح
1
4

/ح
1
5

/ح
1
6

/ح
1
7

ع
مو

ج
لم

ا

ي
كل

 ال
ع
مو

ج
لم

ا

ل االفتراء على المملكة بتخليها عن مساعدة الدو
اإلسالمية في أزمة كورونا

التكرار النسبة



 
 

 

386 

 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

كوفيد  )تجد  األجهزة واملستلزمات الطبية ملكافحة انتشار فايرو  كوروان املس
  .(1) يف اليمن وفلسطني والتخفيف من آاثره وخماطره على شعيب البلدين  (19  –

مبلغً  الفلسطينية  للحكومة  السعودية  العربية  اململكة  قدمت  قدره    اكذلك 
مركز امللك سلمان  كما دعمت اململكة قبل أايم عرب  .(2) مليون دوالر  (30.5)

توزيع   اإلنسانية،  واألعمال  مجهورية  لإلغاثة  يف  الرمضانية  الغذائية  السالل 
مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية  كما قام    .(3) السودان الشقيقة 

سلة غذائية رمضانية على األسر احملتاجة والفقرية وكذلك    (10,761)وزيع  بت
مع   ابلتعاون  الشقيقة،  الصومال  واألمطار يف مجهورية  السيول  املتضررين من 

مما تقدمه    ايسريً   ا. وكل هذه املساعدات ليس إال نزرً (4) صباح للتنمية مجعية امل
  اململكة لدعم أشقائها وأصدقائها، ولدعم كل القضااي اإلسالمية والعربية. 

 
اخلميس    (1) عكاظ  صحيفة  م:  2020أبريل    9انظر: 

https://www.okaz.com.sa/news/local/2018875  ،  زايرة املوقع:  اتريخ 
 هـ.1441رمضان  26االثنني 

بلغ    2020ن الدعم املايل السعودي املوجه للموازنة الفلسطينية  أ ذكر ذلك وزارة املالية الفلسطينية    (2)
 .  مليون دوالر يف الربع األول من العام اجلاري (30.5)

 انظر: موقع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية:   (3)
https://www.ksrelief.org/Pages/NewsDetails/4b04162d-92d9-

482b-a9f7-2f7286510119  1.50هــ،  1441رمضان    27، اتريخ زايرة املوقع: االثنني  
 صباًحا. 

 انظر: موقع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية:   (4)
https://www.ksrelief.org/Pages/NewsDetails/c1168eb3-ffb1-4d7e-

b9a9-3e450eba88d7  صباًحا.   1.50هــ،  1441رمضان    27، اتريخ زايرة املوقع: االثنني 

https://www.okaz.com.sa/news/local/2018875
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

إشاعة نقص املعدات واألجهزة الطبية واخلدمات الصحية    :الثالث  املطلب
 يف اململكة 

 
نقص املعدات واألجهزة الطبية  إشاعة  : )ةجمموة التغريدات يف صور بلغ  

العدد  من جمموة    (16.98بنسبة )   (119)  :(واخلدمات الصحية يف اململكة
بث مثل هذه  عرب (، وهذا يبني أن األعداء حياولون إقناة النا  701كلي )ال

؛ ولكن وبعد  ؛ لكوهنا تالمس األزمة املعاصرة )أزمة كوروان(، ونشرهااألراجيف
ما تقدمه اململكة من خدمات    - املواطنني واملقيمني وخصوصاً  – النا     رأىأن  

عالية املستوى، سواء مما لديها من املخزون الطيب، أو مما استوردته خالل األزمة  
مردودة على أصحاهبا  األراجيف  هذه  نتجته يف مصانعها، عرفوا أن مثل  أأو ما  

اخلدمات    ناذلك رأينا التعامل اإلنساين من قبل كل اجلهات، ورأيلو ومروجيها؛  
 ومهين.  املقدمة ذات طابع عال  وراق  

اإلسالم ذاته وظاهره موجود  )):  رمحه هللا  يقول الشيخ حممد أمان جامي
البلد مثاًل،  هنا عندان يف البلد من بلدان    دار اإلسالم يف هذا  ويف غري هذا 
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 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

ذااتً و املسلمني... واأل اإلسالم هنا  يعرتفون أبن  أنفسهم   ، (1) ((اوروحً   روبيون 
أن  و  يعلم  النفسياإلرجاف  كل هذا  املدرك  الضغط  قبيل  ما  (2)من  ، وهتويل 

 هتا الصحية والعالجية. اصداقية الدولة وخدممبالنا    لتشكيكحيصل 
 

*** 
  

 
كيف نريب شبابنا على الدعوة إىل هللا ابلطريقة املثلى، حممد أمان جامي، شريط مفرغ ومطبوة،    (1)

 . 27ص
، مطبعة األمل  1انظر: احلرب النفسية احلديثة، حسونة خليل إبراهيم، ومروان محدان الصاحل، ط  (2)

 . 126-125هـ، ص2004هـ/1425التجارية، الشارقة، 
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 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 ترويج نقص املواد الغذائية من األسواق وغالء أسعارها: الرابعاملطلب 

 
بلغ   صور كما  التغريدات يف  )ةجمموة  نقص  :  من  ترويج  الغذائية  املواد 

من جمموة  وذلك    (16.55بنسبة )تغريدة،    (116(: )األسواق وغالء أسعارها
إشاعة    املرجفون  بداية أزمة كوروان مل يرتك  فمعَ ،  (701)   العدد الكلي للتغريدات

حاد يف املواد الغذائية،  يعاين من نقص  إلقناة النا  أن البلد    ونشروها؛  إال بثوها
  متطلبات اجملتمع مث جتدهم يطالبون بتأمني  ،  كل كبرياألسعار تضاعفت بشو 

لظروف املصاحبة لوابء كوروان، وكل هذا الستمالة  اوابلتخفيف عليهم ومراعاة  
 وللتأثري والضغط على احلكومة.  ،النا 

  ،حبقوق اإلنسان  ن املرجفني مطالبتهم ما نسمع م   اومن الغريب أننا دائمً 
يف    وإبعمال إليهما  والرجوة  والقانون  البشريةالنظام  احلقوق  ويف كل    ،كل 

أنواعها   مبختلف  أزمة    ا وحتديدً -القضااي  األعمال  ومبراعاة  ،  - كوروانيف 
؛  وتوفري اخلدمات الضرورية، وخاصة يف املواد الغذائية والسلع التجارية  ،اإلنسانية
املصلحة، البحبغرض   وحتقيق  الضالة  عن  هو    ث  حقيقة  نراه  اإلرجاف  ومما 
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 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

اجملتمع   بني  التفريق  وحماولة  والكراهية  احلقد  عن  ينم  مما  القصص  واختالق 
ولذا فإن املطلع من املواطنني  هذه النداءات والشعارات واألعذار؛  والقيادة مبثل  

حمالت املواد  واملقيمني يرى خالف ما يروج له هؤالء األعداء؛ فقد شاهدوا  
تفيض ابملواد الغذائية والسلع الضرورية،  كيف  حياء )البقاالت(  األ الغذائية يف  

انهيكم عن األسواق واملراكز الغذائية الكبرية اليت تعكس خالف ما أشاعوا  
 وروجوا ومتنوا. 

 
*** 
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

 التخويف والتهويل من عجز امليزانية  :اخلامس  املطلب

 
(:  عجز امليزانيةالتخويف والتهويل من  : )ةجمموة التغريدات يف صور بلغ  

، وهي  (701)  ( من جمموة العدد الكلي للتغريدات29.53بنسبة )،  (207)
وهي اإلرجاف،  بني صور  األكرب  تروجيها    النسبة  يف  اشرتك  اليت  الصور  من 

،  ، بنسبة كبريةاملعادية للمملكة العربية السعودية  احلساابتونشرها أصحاب  
اإلجراءات   بعض  استغلوا  أهنم  ومنهاكما  املالية  بدل    :واالحرتازات  إلغاء 

، ومل يعلموا أبن اململكة لديها النظرة البعيدة  %15ورفع الضرائب بنسبة    ،املعيشة
لتفاديها   الوسائل والطرق  إبعاد اجملتمع عنها بكل  لتحاول  املخاطر  اليت ترى 

 والنجاة منها. 
قيقة ما تقوم  يعرف حومن يلحظ األزمة املالية العاملية جراء أزمة كوروان،  

يرى أن اململكة فاقت الدول العظمى  واملنصف  به اململكة يف صاحل الشعب،  
وأهنا   اجملاالت،  األزمة يف كل  مع  تعاملها  توفيق هللا-يف  بكل    - بعد  أدارهتا 

هدفها    ، وأن تلك األراجيفلاجملتمع    معرفة من املهم    واقتدار؛ ولذا فإنكفاءة  
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 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

كما  ،  كورواناألحداث املصاحبة ألزمة  اخلوف؛ ابستغالل  الفت و يف    همإيقاع
شخصيات  القدوات والإسقاط    ،أن من ضمن أهدافهمينبغي أن يعرف اجملتمع  

 . واملتميزة البارزة والناجحة ثقافية الجتماعية و االو  سياسيةالدينية و ال
 

*** 
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 أبنظمة احلظر والتجوال والتزامه  اإلحياء بعدم تقيد اجملتمع    :السادس  املطلب

 
التغريدات يف صور  والتزامه أبنظمة  : )ةجمموة  اجملتمع  تقيد  بعدم  اإلحياء 

( من جمموة العدد الكلي  19.54بنسبة )،  (137( بلغت: )احلظر والتجوال
إال  -، فإن اجملتمع  ما روج له األعداء خال من الصحةو   (،701)  للتغريدات

منهم القليل  بهأو مم  ،النزر  اخلاصة  األعذار  لديه  بتطب  -ن  التعليمات  ق  يقام 
من تقدير اجملتمع    -وال شك-ابلشكل الصحيح، طاعة هلل مث لويل األمر، وهذا  

األجهزة األمنية  كما أن  .(1) إجالل احلاكم وإكرامهابب  ومن  ،  حلكومته وقادته
مراعاة    مبدأو   ،احلزم يف تطبيق األوامر وتنفيذها  :زاويتني تتعامل مع املخالف من  

كما أن هذه األعمال    من األزمات والظروف األخرى. هالظروف الراهنة وغري ا
وصور اإلرجاف وحماولة الوقيعة بني اجملتمع واحلكومة هو تدخل سافر يف شؤون  

 
ط  (1) ابزمول،  عمر  بن  أمحد  األمة،  بويل  يتعلق  فيما  السنة  القاهرة،  1انظر:  أمحد،  اإلمام  دار   ،

 . 21م، ص2004هـ/1414
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 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

األنظ  ودولة  مؤسسات  دولة  فهي  الداخلية،  السعودية  العربية  مة  اململكة 
العامة أو يف أنظمة   النيابة  العام، أو أنظمة  والقوانني، سواء يف أنظمة األمن 

واجلنائية والعامة  اخلاصة  احلقوق  أنظمة قضائية    ،(1) وإجراءات  لديها  أن  كما 
ومنها: الدول،  من  غريها  عن  احلكم،    متيزها  اختاذ  يف  االستقاللية  النزاهة، 

  يقتضيها التأصيل العلمي والشرعي، املهنية والتخصصية العالية، اخلصوصية اليت  
وتكمن اخلطورة يف مثل هذا اإلرجاف    .املعامالت، العدالة وعدم التمييزسري  

مع تقادم    أفكار اثبتة عند النا   ليتشكيف  بتلك الكلمات أو تلك اإلحياءات  
تعميم  أب   االقتناةترسيخ  و   ( 2) الزمان ويف كل  أمر  يف كل  اجملتمع  حال  هذا  ن 

 حال األزمات والكوارث الطبيعية وغري الطبيعية.يصدر من الدولة قانون و 
 

*** 
 

  

 
، مكتبة امللك  1الشريدة، ط  انظر: حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية، صاحل عبدالرمحن  (1)

 . 310-270م، ص2001هـ/1422فهد الوطنية، الرايض، 
م،  2016هـ/1438، دار الساقي، بريوت،  7انظر: سيكولوجية اجلماهري، غوستاف لوبون، ط  (2)

 . 116ص
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دوافع اإلرجاف ضد اململكة العربية السعودية يف أزمة :  الثالثاملبحث  
 مواجهتهوطرق  كوروان
 متهيد: 

دوافع   واقتصادية،    ، اإلرجافتتعدد  وسياسية  واجتماعية  دينية  دوافع  من 
وتتعدد معها األهداف ومستوايهتا، وفئات من يقف خلفها، كما أهنا ختتلف من  

وكذلك حبسب    ،زمان إىل زمان ومن مكان إىل مكان، حبسب قوة الدافع وضعفه
 من يقف عليه.حبسب قوة   ا قوة الدعم واستمراراه، مث أخريً 

لكوهنا    ؛يقف خلف هذه األراجيفمن  قوة  جلة عندما يعرف  وختتلف املعا
مث تقل هذه    ،عندما تكون دواًل   قوية يف أتثريها ومستواها واستمراريتها  تكون

إذا كان خلفها  كذلك  ، مث تقل  وهيئاتخلفها منظمات  القوة إذا كان من يقف  
خلفها  من يقف  ذا كان  قوهتا إحاالهتا و مث تكون يف أضعف    ، مجاعات وأحزاب

مت احلديث يف هذا املبحث عن دوافع اإلرجاف  قد  و   األفراد،اآلحاد و حيركها  و 
أزمة كورواناملعاصر   يف  السعودية  العربية  اململكة  مواجهة صور  وطرق    ،ضد 

 اإلرجاف املعاصر. 
 

*** 
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 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

العربية   اململكة  ضد  واالجتماعية  الدينية  اإلرجاف  دوافع  األول:  املطلب 
 السعودية يف أزمة كوروان 

 : على املنهج الديين للمملكة العربية السعوديةواحلسد احلقد  -1
نهج اململكة العربية السعودية بكل  مبالتعريض  يف  ويتضح  ويظهر اإلرجاف  

، أو ابلقدح يف  املبنية على التوحيد  سواء يف عقيدهتا،  ما يقدح فيه أو يستنقصه
نشر البدة واخلرافات  أو عرب    ،السنة واجلماعةنهج أهل  منهجها الذي يقتدي مب

 العربية السعودية. اليت ترفضها اململكة الفاسدة واألفكار الضالة واملناهج 
إشاعات   من  املرجفون  يستغله  أن  ميكن  وما  الظروف  هذه  ظل  ويف 

فقد   وإساءات،  على  وأكاذيب  ابلقبض  السعودية  العامة  النيابة    (3) أمرت 
على هللا    قاموا أشخاص،   "التأول  االجتماعي يف  التواصل  وسائل  ابستغالل 

 .(1) كوروان"  فايرو واإلرجاف الديين بسبب  
والواضح أن العقيدة واملنهج الديين اخلاص ابململكة هو أهم األهداف اليت  

العلماء هم  ))يعلمون أن    جندهم ذلك  ولللنيل منها؛    نو يسعى األعداء املرجف
ة يف  للشباب من الوقو   -بعد هللا جل وعال -احلصن احلصني والدرة الواقي  

لذلك ذهبوا يقدحون يف هؤالء العلماء ويسبوهنم    ؛ املنزلقات واألخطار والشرور

 
وذلك عرب تغريدة على حساب    م(.2020مار   27هـ املوافق )1441شعبان    3وذلك يف اتريخ    (1)

العامة أتمر ابلقبض على ثالثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل    النيابة ))ما نصه:  النيابة العامة،  
االجتماعي يف التأول على هللا واإلرجاف الديين بسبب فايرو  كوروان، واختالق مسببات عقابية  

و  آمث  الإوأتثيم  طائلة  حتت  م دلّ سة،  حتريضية  املشددة. ـسقاطات  اجلزائية    م ساءلة 

 . مسؤول¢#كلنا
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

الواقع وال   يفقهون  ويتقولون عليهم أبهنم ال  ويقللون من شأهنم،  ويغتابوهنم، 
كما  .(1)((احلقائق، وال يعيشون مع اجملتمعات، وكل ذلك دعاوى ابطلةيدركون  

فإن احلسد كذلك دافع قوي، يستهدف    اواجتماعي    اديني    ادافعً   د  أن احلقد يع
قوية حترك    ومكوانهتا،اململكة   وجمتمعية  سليمة  دينية  بنية  من  عليه  هي  وما 

 ۉ ۅ ۅ ۋ چ  يقول تعاىل:جانب احلسد والغل عند هؤالء املرجفني،  

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

چ ېئ ۈئ
الطمأنينة  رأى العامل  يف أزمة كوروان عندما  اإلرجاف  ويزداد ذلك    ،(2) 
ابلطرق الشرعية    وكيف واجهته،  كوروان(  مرض )  والرضا هبذه النازلةيف اململكة  

واملساواة يف تقدمي  العدالة  من    ا أيضً   العامل  وما رأى،  املنهج الشرعي  وفق والطبية  
 أو تفرقة أو عنصرية دينية أو اجتماعية.   الرعاية دون متييز

 : املتطرفة املنحرفة و األفكار وترويج   زرع -2
أن تبني  اإلرجاف  صور  مالحظة  الدينية    بعد  اإلرجاف  دوافع  من 

هو إحالل األفكار املنحرفة حمل األفكار املعتدلة، بتشويه صور    ،واالجتماعية
اإلسالم الصحيح واملنهج القومي، وتنفري النا  منه، بكل الوسائل واألساليب؛  
فهم يروجون أبن اخلروج على احلاكم، واخلروج يف مظاهرات واعتصامات هي  

  حة واإلنكارملناصمن قبيل ا، أو  وهي من ابب احلرية املشاعة  ،حقيقة املنهج

 
، مكتبة امللك فهد  1مقومات حب الوطن، معايل الوزير، أ.د. سليمان بن عبدهللا أاب اخليل، ط  (1)

 . 23م، ص 2008هـ/1429الوطنية، الرايض، 
 (. 120سورة آل عمران، اآلية ) (2)
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 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

البيعة  -بزعمهم -العلين الذي يقابل املنكر العلين   ولو  -، ويروجون إىل خلع 
 ملسلمني، واستباحة دماء املسلمني.، وبتكفري ا-ابملعصية والشبهة
املنحرفة  وعن خطر   األفكار  العيوب  و تلقف  و واملتطرفة،  ترويج  اختالق 

اجلور والبغي وغمط احلق،  حيذر من  ))بيان هيئة كبار العلماء  فإن    ؛وإشاعتها
أنواة   املنحرفة، وااللتزام مببادئ ومجاعات    االرتباطاتكما حيذر من  الفكرية 
من لزوم    اوحديثً   اهم، وما كان عليه أئمة اإلسالم قدميً يالسلف الصاحل واتبع

وإشاعتها. العيوب  اختالق  وعدم  الصادقة،  واملناصحة  ويف    . (1) ((.. اجلماعة 
- يقول معايل الدكتور صاحل الفوزان  خطورة اعتناق األفكار املنحرفة واملتطرفة،  

كل  ))عندما سئل عن صحة وصف أسامة بن الدن ابخلارجي:    - حفظه هللا
من اعتنق هذا الفكر، ودعا إليه وحرض عليه فهو من اخلوارج بقطع النظر عن  

عا إىل هذا الفكر؛ وهو اخلروج  امسه وعن مكانه، فهذه قاعدة، أن كل من د
 .(2)((فهو من اخلوارج ،على والة األمور وتكفري واستباحة املسلمني 

 : يف اجملتمعالفنت واالضطرابت  نشر -3
؛ وهذا حيقق أعظم  يروجه األعداء   تستمع وتصدق كل ما النا     هناك شرحية من 

  الفتنة يف اجملتمع ونشر اإلرهاب السلوكي والفكري،   إيقاة هدف للمرجفني، وهو  
چائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉچ يقول تعاىل: 

 (3 ) .   

 
 هـ، يف الدورة التاسعة والثالثني. 1413/ 19/3بيان هيئة كبار العلماء حول مذكرة النصيحة بتاريخ    (1)
، مكتبة امللك فهد الوطنية،  43تاوى الشرعية يف القضااي العصرية، حممد بن فهد احلصني، طالف  (2)

 .  193م، ص2009هـ/1430الرايض، 
 (. 47سورة التوبة، اآلية: ) (3)



 
 

 

399 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

عبا  ابن  و اإلرجاف  ))  هو  :ب  يقول  الفتنةابلكذب    ؛ (1) ((التما  
ولذلك فإن اململكة حريصة كل احلرص على حراسة اجملتمع وتقوية أركانه من  

ومعيشته وأمنه  دينه  ما ميس  ما    .(2)كل  املرجفني إن  أنفس  الشر    حتمله  من 
يبني لكل ذي بصرية أن أهدافهم ليست مبنية على    فساد اجملتمعوالعمل على إ 

ذلك  خالف  وإمنا  والرفاهية،  واالستقرار  األمن  العالمة  ذكر  ،  امتامً   استدامة 
هللا  السعدي فقال  املرجفني   تناولعندما    رمحه  وعملهم  -ليعم  ))  :وحاهلم 
توحي به أنفسهم إليهم وتوسو  به وتدعو إليه من الشر،  كل ما    -إبرجافهم 

قواهم،   وتوهني  ابملسلمني،  واإلرجاف  وأهله،  اإلسالم  بسب  التعريض  من 
املعاصي الصادرة من   للمؤمنات ابلسوء والفاحشة، وغري ذلك من  والتعرض 

 .(3) ((أمثال هؤالء
األنظمة والتعليمات  ن  أب  ،إيقاة الشبهة والفت كذلك  إرجافهم  دوافع  ومن  

اجلور والظلم  فكيف يكون    ؛مردود عليهم  ا وكل هذ  ، يف احلجر فيها جور وظلم
يعرف  وهم لظلم واجلور،  لميزان  هناك  وليس   الشرعية،    ون ال  القواعد واملقاصد 

كما أهنم ال يعلمون ما الذي يصلح هلم يف حياهتم ويف معاشهم؛ لكون ما  

 
 . 762خمتصر تفسري البغوي "معامل التنزيل"، البغوي، ص  (1)
انظر: الشائعات وأثرها على الروح املعونية للجند "دراسة مقارنة"، فهد بن سعيد احلريب، رسالة    (2)

بن سعود   اإلمام حممد  للقضاء، يف جامعة  العايل  الشرعية ابملعهد  السياسة  قسم  ماجستري، يف 
 .198-196م، ص2001هـ/1421اإلسالمية، 

، مؤسسة  1نان، عبدالرمحن بن انصر السعدي، طانظر: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم امل  (3)
 . )بتصرف يسري يف أول الكالم(.672م،  2002هـ/1423الرسالة، بريوت، 
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مصل يف  تصب  وقرارات  تعليمات  من  أواًل صدر  اجملتمع  عما    مومحايته  حة 
 .مومعيشته موقوهت موانتهاًء برزقه محبياهت  ا، بدءً ميؤذيه

عن القيام    للحاكم   إشغال وأنه    ، عرف هدفه ل ما يصدر ي  ومن املعلوم أن ك 
حصول  أن من دوافع إرجافهم،    ا كم   الشبهات، األراجيف بتلك  لبث    ، مث مبسؤولياته 

ت اليت وضعتها  اجملتمع؛ وذلك بتضخيم العقواب مقصد اهللع واخلوف يف أوساط  
ساعات احلظر، أو ملتجاوزي األنظمة يف البيع والشراء والتعامل،  الدولة للمخالفني يف  

  ، مشاركتهم اجملتمعية أو يف    م واهلدف هو ختذيلهم عن القيام بواجباهتم ومسؤولياهت 
 ة. تطوعي ال منها األعمال  و 
على نشر الشائعات    دأبوا ال يشك متأمل يف صور اإلرجاف أن األعداء املرجفني  و 

عليها  ويعتمدون  يستخدموهنا  اليت  الركيزة  لكوهنا  اجملتمعات  أوساط  يكون  ل و ،  يف 
واخلور واالستسالم، وإحكام الشك يف    ت لألوهام وضعف املعنواي   ا اجملتمع حاضنً 

عن ترويع  قد هنى    ، والنيب  يردعهم   الذي فأين الوازة الديين  كثري من احلقائق،  
وذلك أبي وسيلة    ، (1) « ال حيل ملسلم أن يروة مسلما » بقوله:    ، املسلمني وإخافتهم 

بقصد نشر  و وألي غرض، ولو على سبيل املزاح، فكيف إذا كان بغرض اإلرجاف  
الفساد   ونشر  واألكاذيب  أو    بنوعيه، واإلرهاب  اإلشاعات  الدموي  اإلرهاب 

 . الفكري اإلرهاب  
البحث عن املعلومة واألخبار يف مواقع التواصل  ولذلك     ينبغي احلذر عند 

  ووطنه   أسرته وعلى    على اإلنسان االجتماعي، والتنبه إىل قضاء وقت الفراغ فيما يعود  
 

أخرجه أبو داود يف مسنده، كتاب: اآلداب، ابب: من أيخذ الشيء على املزاح، رقم احلديث:    (1)
 (.  5004(، وقد صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم )5006)
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والنفع، كما   التحذير  ابلفائدة  من صور    عن كل ينبغي  الفكري  األمن  يهدد  ما 
اإلرجاف ووسائله وأساليبه، والتأكيد على ما يعززه من خالل التمسك ابلعقيدة  

 . الصحيحة، والتمسك ابلسنة ومنهج نبينا الكرمي، والسلف الصاحل من بعده 
   :الوطنية السعي لتفكيك الوحدة -4

ذلك السعي    يتضح  النسيج  إىل  من خالل  واللحمة  زعزعة  االجتماعي 
عرب إشاعات أو  بذلك  واإلرجاف    ،الوطنية، أو حماولة زعزعة الثقة بوالة األمر

مقاالت يف مواقع التواصل املختلفة، أو من خالل التحريض أو استعداء دول  
الدعوة  ، ومن خالل  لية ضد مملكتنا العربية السعودية أو هيئات أو منظمات دو 

ومجاع وأحزاب  هيئات  تشكيل  اجملتمع،    ،اتإىل  تفريق  إىل  ظل  والسعي  يف 
 حدة الوطنية املوجودة واملتماسكة. الو 

عداء اململكة هو زرة اخلالف بني  كما أن من أساليب اإلرجاف لدى أ
يف مواقع  ؛ ومنها نشر مثالب بعضهم  بينهموخلق املشاكل    مكوانت اجملتمع

فكما أن ما يقوم به املرجفون من  ،  موالتشهري هب التواصل االجتماعي وغريها  
م  خمالفة ملنهج الشرة احلكيم، ومنهج السلف الصاحل ومن سار على هنجه كونه  

فهو السرية،  والنصيحة  السرت،  وقانونية  يف  نظامية  أن    ،وال شك خمالفة  كما 
حماولة  يف قضية  ساليبهم تكمن  وأخطر إرجاف األعداء على الوحدة الوطنية  

ة حنو  ألعمال التطوعيوالعون فيما بينهم، وقيامهم ابعن املساعدة  ختلي اجملتمع
 تف والتعاون يف التخفيف من آاثر جائحة كوروان.التكابعضهم، و 
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يف ظل أزمة  -  الوطنية  السعي لتفكيك الوحدةومن وسائل إرجافهم كذلك  
املناطق وبعض األسر والقبائل على املعوانت  دعاءات حصول بعض  اب  -كوروان 

 .من املناطق واألسر والقبائل وامليزات دون غريهم
 

*** 
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دوافع اإلرجاف السياسية واالقتصادية ضد اململكة العربية السعودية    الثاين:   املطلب 
 يف أزمة كوروان 

 : واستقرارها  اململكة العربية السعودية العبث أبمن -1

حداث  لتحدايت وأل  وهي تتعرض منذ أتسيس اململكة العربية السعودية  
  ومع ذلك توحدت اململكة واستقرت بفضل هللا أواًل ،  مسريهتا السياسيةطيلة  

  املراقبومتسكهم ابملنهج الصحيح يف معتقداهتم وتطبيقاهتم. و   مث حلكمة قادهتا
ملؤامرات اليت تعرضت هلا اململكة، وأهنم عملوا  لألحداث السياسية يعلم حجم ا 

األمن لزعزعة  اإلرجاف  صور  وأهنا    ،بكل  مستقرة  غري  اململكة  أبن  واإلحياء 
، فمرة عرب استغالل حرب  ، وأهنا على مشارف التقسيمأي حلظةيف  ستهوي  

هتا ستكون مزلزلة على  بشبهة أن انعكاسايف اليمن،  عاصفة احلزم وإعادة األمل  
مدانً  سيحتلون  احلوثيني  وأن  ضمنهماسعودية    اململكة،  املكرمة    ومن  مكة 

واملدينة املنورة، وأخرى بشبهة توظيف واستغالل التعاون العسكري بني وزارة  
السعودية   إيذا  وبني الدفاة  أبهنا  األمريكية  الدفاة  شؤون    ن وزارة  للتدخل يف 

 اململكة وتقسيمها.
ابن   هللا  ري كثيقول  األعداء  ))  :رمحه  جاء  يقولون  الذين  هم  املرجفون 

يف    رمحه هللا  ويقول اإلمام الشوكاين  .(1)((وجاءت احلروب، وهو كذب وافرتاء

 
الرمحن    (1) صفي  الشيخ  إبشراف  العلماء  من  جمموعة  ابن كثري،  تفسري  هتذيب  يف  املنري  املصباح 

 . 1106م، ص2000هـ/1421، دار السالم للنشر والتوزيع، الرايض، 2املباركفوري، ط
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اإلرجاف:   دوافع  الكاذبة،  ي))بيان  األخبار  بذكر  اإلرجاف  من  منهم  صدر 
 .(1)((املتضمنة لتوهني جانب املسلمني، وظهور املشركني عليهم 

يصلوا إىل ما يريدون حبول هللا وقوته مث    ومهما بلغوا من املكر واألذى فلن 
الشعب والقيادة ووقوفهم صف   اململكة من    أيفت   لن و   ، اواحدً   ا بتكاتف  أعداء 

ة اململكة بكل الوسائل واألساليب،  التخطيط والتدبري لكل ما هو يف سبيل مضر 
ألن مشروعهم مبين على احلقد والضالل    ؛ولكن هللا سيخيب آماهلم وتطلعاهتم

الفكر،   تعاىلوفساد   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃچ  :يقول 

چڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 (2) . 

وقد أثبت ملوك اململكة جدارهتم يف جتاوز األزمات اليت واجهتهم واحملن اليت  
يف حفظ   رمحه هللا وقد أشاد بنجاح امللك املؤسس)) ،-بفضل هللا-  صادفتهم

الباحثني، وحىت   اململكة على اتساة أطرافها، وتعدد مناطقها، كثري من  أمن 
من   السعودية كثري  العربية  اململكة  يف  ابألمن  أشادت  املسلمني، كما  غري 
الدويل، كما كان جلهد   انعقدت على املستوى  اليت  العلمية واألمنية  املؤمترات 

تقرار األمن، وتقدم البالد يف مجيع  امللوك من أبناء املؤسس أثره الكبري يف اس
بني  إال قوة اإلميان والتعاضد  ويدحرهم    هؤالء املرجفني   وال يغلب   ،(3) ((اجملاالت

 بكل ما أوتينا من قوة علمية ومعرفية وبشرية وتقنية وعسكرية.القيادة والشعب،  

 
بن    (1) حممد  اإلمام  القدير،  حممد فتح  بن  ط  علي  دمشق،  1الشوكاين،  الطيب،  الكلم  دار   ،

 . 4/433م، 1993هـ/1414
 (. 36سورة األنفال، اآلية: ) (2)
األمن يف اإلسالم وتطبيق اململكة العربية السعودية السياسة اجلنائية اإلسالمية، معايل الدكتور:    (3)
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 : قيادة اململكة العربية السعوديةحول  الفكرية تجتاها االتغيري  -2

يف  تكمن    وزراعتها  واألحداث  القضااي  صناعة  يف  االجتاهات  خطورة 
سلمات اثبتة ال تتغري  عقول النا ، مث تكرب مع الوقت حىت تصبح حقائق وم

تتزحزح،  بدافع    وال  هو  اململكة  حول  الفكرية  االجتاهات  إحداث  ))وتغيري 
أو اجملموعة أو التيار أو اجلمهور أو    تغيريات مطلوبة وحمددة يف خطاب الفرد

اجملتمع بكامله، وتوجيهه عرب ذلك التغيري للتخلي عن خطاب قدمي مبا فيه من  
اليت فيها مواقف سياسية  استغالل األحداث    ومن ذلك  .(1) ((مكوانت خمتلفة

السابقة يف ثقتهم بقيادهتم    اقتناعات النا  ، لتتغري  لإلحياء بضعف القيادةدولية  
فيها  بعيوب يفرتون فيها الكذب ويدلسون   وحماولة إسقاطها  ،وثقتهم يف قوهتم

على النا ؛ ولزرة نبتة عدائية لقادة البلد، تكرب مع الوقت وتبقى يف القلوب  
طمس  ومن ذلك ما حيدث يف أزمة كوروان، بمن جيل إىل جيل،  وتنتقل تربواي  

اململكة به  قامت  و   من   ما  مواجهتها،جهود كبرية  يف  يتخذون    إجراءات  مث 
والكذب وحماولة اإلرجاف أبن اململكة    ( 2)نشر اإلشاعات  عرب اجتاهات متنوعة  

؛ ولذلك كانت  أمانيهم وأهدافهموهذه    ، كوروانال تستطيع الصمود أمام جائحة  

 
)د.ت(،   الرايض،  واإلرشاد،  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  الرتكي،  عبداحملسن  بن  عبدهللا 

 .  93-92ص
طاب، عبدهللا حممد املفلح، د.ط، كنوز املعرفة، عمان األردن،  من حتليل اخلطاب إىل بناء اخل  (1)

 . 82م، ص1438/2017
األثري، ط  (2) احلميدي  عبدهللا  فوزي  احل كام،  بيعة  التام يف وجوب  املنهج  أهل  1انظر:  مكتبة   ،

 . 45م، ص2017هـ/1438احلديث، احملرق، 
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األعداء    هؤالء   ومل يعلم  ،بينه وواضحةيستخدموها    اليت األراجيف  دوافع تلك  
أن    شعب أن  املرجفون   اليت ال ميكن  الواحدة  األسرة  ميثل  قادته  اململكة مع 

  ستثىَن يو   ،يدخل يف وسطها الغريب أو أن يغري مفاهيم أي فرد منها حنو اآلخر
  ممن يعيشون- الشراذم الذين انساقوا مع األعداء يف حتقيق أحالمهم    من ذلك

قيمة أو    هنم وهلل احلمد قلة قليلة ليس هلمكما أ  ، ال ميثلون اجملتمع  فهم  -معنا
  الراسخة واحلقيقة الدامغة أن من سار   االقتناعاتمن  كما أن    اعتبار أو مكانة،

املنافقني الذين يف قلوهبم    صفاتهو بفكره وسلوكه يشابه    ،معهم يف هذا النهج
 .كل حدثل قضية وببكاإلرجاف مرض، وهو يوافق دوافعهم وأهدافهم يف 

   :بشبهة دعم اإلرهاب اململكة العربية السعودية االفرتاء على  -3

أعداء اململكة    أيف املناسبات واملواقف واألحداث اليت ال يفتذلك  يتضح  
، مث بسببه  والتهم املوجه للملكة  ،(1) م 1200منذ أحداث سبتمرب  ا؛ فيف تروجيه

 
هتامات اليت وجهت للملكة وذلك بعد  علًما أبن املخابرات األمريكية مل تظهر أي دليل على اال  (1)

التقرير الرمسي اخلاص هبجمات  28فحص ) نقلت وكالة األنباء  سبتمرب. و   11( ورقة سرية من 
م: ما ذكر سفري اململكة لدى الوالايت املتحدة األمريكية املتحدة، يف تصريح  2002يف  السعودية  

سبتمرب وهيئات حكومية    11م أجرت اململكة املتحدة التحقيق يف أحداث  2002منذ  ))له:  
حمتوى   يف  حتقيقات  االحتادي،  التحقيقات  ومكتب  املركزية،  املخابرات  وكالة  بينها  عديدية، 

(، وأكدوا أنه ال احلكومة السعودية أو أي مسؤول كبري أو أي شخص يعمل  28الصفحات الـ )
اهلجمات لتلك  تشجيع  أو  دعم  أي  قدم  السعودية  احلكومة  عن  و نيابة  األنباء  .  وكالة  نقلت 

القانون   :عن متحدث ابسم اخلارجية السعودية قوله م،  30/9/2016يف  السعودية   -   إن هذا 
جاستاق قلق كبري))يشكل    - انون  داعيً مصدر  اخلطوات  ))ا  ،  اختاذ  إىل  األمريكي  الكونغر  

العالقات    عن هذا القانون على   الالزمة من أجل جتنب العواقب الوخيمة واخلطرية اليت قد ترتتب
 بني البلدان. 
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األحداث  ، وغريها من  اإلرهايب  تنظيم داعش يف ربط اململكة ب  اما جرى مؤخرً 
ويعلم كل ذي بصرية وكل مطلع وكل الدول    ،-واليت هي منها براء-   القضاايو 

الدولية   السوية  أبن  واملنظمات  الفطرة  يفسد  ما  خيالف كل  اململكة  دستور 
يد  ويف الصع، (1) ؛ وذلك حبفظ الضرورات اخلمسويعرض النفس الربيئة لألذى 

دانت أحداث  اململكة هي أول الدول اليت أالسياسي والعالقات الدولية فإن  
اإلرهابيةسبتمرب األحداث  أدانت  و   ،(2)، وكل  داعش  كذلك  صنفت  و تنظيم 

  ،(3) والتنظيمات واألحزاب اإلرهابية، وحذرت منهم ومن سلوكهم   اجلماعات
 

اإلنسان،    (1) الوطنية حلقوق  السعودية، اجلمعية  العربية  اململكة  النظام األساسي للحكم يف  انظر: 
م. وانظر: النظام الدستوري يف اململكة العربية السعودية، عبدالرمحن عبدالعزيز  2010هـ/1431

. وانظر:  430-425، ص م2013هـ/1433، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض،  3شلهوب، ط
، مؤسسة الرسالة  1املوافقات، اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، ت: حممد مرايب، ط

 .2/338م،  2011هـ/1432للنشر، دمشق، 
هـ، بشأن إدانة األعمال اإلرهابية  12/1/1409( واتريخ  148انظر: بيان هيئة كبار العلماء رقم )   (2)

حيتها الكثري من النا  األبرايء وتلف بسببها كثري من األموال  وحوادث التخريب اليت ذهب ض
وانظر:   البلدان األخرى.  البالد اإلسالمية وغريها من  العامة يف كثري من  واملنشآت  واملمتلكات 

هـ. وانظر: بيان هيئة كبار العلماء حول أحداث  1416بياهنا حول أحداث العليا ابلرايض، عام
هـ،  1424نظر: بيان هيئة كبار العلماء حول تفجريات الرايض يف عام  هـ. وا1417تفجري اخلرب يف  

وبيان هيئة كبار العلماء حول األعمال التفجريية وحيازة خمازن األسلحة واملتفجرات اخلطرية املعدة  
 للقيام ابألعمال التخريبية. 

ماعات الدينية  هـ، والذي أعد قائمة ابجل5/5/1435( واتريخ  16820انظر: األمر امللكي رقم: )  (3)
أو الفكرية املتطرفة، أو املصنفة منظمات إرهابية داخلي ا أو إقليمي ا أو دولي ا، وقد تضمنت اجلماعات  
التالية: )تنظيم القاعدة، وتفرعاته مثل النصرة، وداعش، ومجاعة اإلخوان املسلمني، وحركة أنصار  

 هللا، وحزب هللا يف الداخل، واحلوثيني(.
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تنظيم  "تقوده واشنطن ضد  دويل  عسكري  يف حتالف    كما أهنا عضو وشريك
 .م2014 منذ  "الدولة اإلسالمية

عضو يف هيئة األمم املتحدة    ا أيضً اململكة العربية السعودية هي  كذلك  
الدولية   ابالتفاقيات  ملتزمة  أهنا  هبا، كما  املرتبطة  واألجهزة  املنظمات  ويف 

اإلرهاب ومبكافحة  اإلنسان  حبقوق  املتعلقة  يف    ،( 1) واملعاهدات  شريك  وهي 
، مث  م199معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل يف عام  

قد ابدرت إبنشاء    ا، كما أهنا مؤخرً م1988فينا يف عام  اتفاقية  هي موقعة على  
واألهم من هذا كله فاململكة    ،(2) (اعتدال)املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف  

انر   من  اإلرهابيةاكتوت  من  ،  (3) اجلماعات  اجملتمع  وذاق  الويالت  وذاقت 
 خراهبم ودمارهم وما أبقوه يف عقله من اخلوف واهللع. 

  

 
رة يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلسالم، عبدالرمحن بن سليمان املطرودي، مركز  انظر: نظ  (1)

 .57م، ص2004هـ/1425امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
انظر: اآلاثر االستشرافية للمركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف )اعتدال(، فهد مطر الشهراين،    (2)

- 10م، ص2019ه/1440سنة اخلامسة، العدد الرابع والثالثون،  جملة البحوث اإلسالمية، ال
11. 

انظر: خطاب دعاة الغلو االعتقادي يف اجملتمع السعودي، حممد بن إبراهيم الزهراين، وزارة الشؤون    (3)
. وانظر: ظاهرة اإلرهاب  111-60م، ص2007هـ/1428اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، الرايض،  

الصاحل،   مصلح  اإلسالمية،  املعاصر،  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  د.ط، 
 .  81-57م، ص2002هـ/1423
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 :العربية السعودية اململكة اقتصاد إضعاف  -4
املنتجات الدويل على  التآمر  ونقدها    يتضح  اململكة  البرتولية وصادرات 

لدواعي    ؛خفضهأو  البرتول  إنتاج  ت اليت تقوم هبا يف عملية زايدة  على اإلجراءا
 . حرصها على مصلحتها وعلى استقرار االقتصاد العاملي

منشآت أرامكو  يف األعمال اإلرهابية اليت وقعت على    ا كما يتضح جلي  
يتضح  ذلك  كو   (،منشأيت بقيق وهجرة خ َريص  )على،  م2019عام  السعودية  

من اململكة  لنيل  امن خالل التهديدات وحماوالت  دافع اإلرجاف االقتصادي  
السعودية، استخدام    سواءٌ   العربية  أو  اقتصادية،  بفرض عقوابت  التلويح  عرب 

ترد  أو  السياسية،  الزائفةالضغوط  االهتامات  اإلرجاف  ،  يد  ابستغالل  أو 
ومنها   للمملكة،  االقتصادية  البنية  لضرب  والتعامالت  ال االقتصادي  سياحة، 

  إضعاف اقتصاد اململكة، منه    يراد الية، أو حىت يف مشرتايت الطاقة، وكل هذا  امل
اقتصادية أخرى، ومنها  هناك  و  أبعادالدوافع  رؤية اململكة العربية    توجس من 

، اواجتماعي    واقتصاداي    اة سياسي  ستنقل اململك   العلمهم أهن  ؛2030السعودية  
وكل    املواطن واجملتمع ابلرفاهية واالستقرار والتطور والرخاء. وأهنا ستعود على  

ل على أن األعداء كلهم يف خندق واحد ال يريدون للمملكة من خري  هذا يد
 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ چ  يقول تعاىل:أو مناء أو ازدهار،  

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

چی ىئ
  ااالقتصادية اليت ال تريد صالحً وهذا يكشف دوافع اإلرجاف    ،(1)

 
 (. 105سورة البقرة، اآلية: ) (1)
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الثروات اليت لدى اململكة وتنوعها )ثروة وت ك ن  الضغينة بسبب  ومناًء،    اوتوفيقً 
 ..(. .النفط ومشتقاته، الثروة الزراعية، الثروة احليوانية، الثروة السمكية،

برزت  قد    ،إن السياسة االقتصادية احلكيمة والعادلة، ذات معامل واضحة
جعلت مصاحل وحقوق أفراد اجملتمع  يف هذه األزمة )أزمة كوروان( حيث  جبالء  

أو  ،  هلم  سواء يف العمل أو التملك أو احلوافز االقتصادية املعطاة  ذات أولوية،
حقوقه  يف هب  محفظ  الضرر  إحلاق  إىل  تؤدي  قد  عمليات  أي  من    ماملالية 

 .مومبعيشته
  ت للمملكة العربية السعودية أغاض  ة العادل  ة االقتصادي  السياسةكما أن  

من   هذه األزمة،يف ظل  يتضررونال أفراد اجملتمع   ت هؤالء املرجفني، فقد جعل 
مع الرقابة الصحية على املنتجات    األسعار أو احتكار التجار للبضائع،  ءغال

 والسلع مبختلف أنواعها.
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ضد اململكة العربية  املعاصر  خطر اإلرجاف    مواجهة طرق    : الثالث   املطلب 
 السعودية يف أزمة كوروان 

 :اإلرجافحتصني اجملتمع بلعلم الشرعي حلمايته من   -1
طلب العلم الشرعي على أيدي العلماء  مل به،  مما ينبغي التنبه إليه والع 

رفع اجلهل عن اجملتمع؛ لكون العلم هو احلصن احلصني من الوقوة  و   املعتربين،
، وأعظم  الذي يؤول إليه إرجاف األعداء  ،يف براثن االحنراف والتطرف واإلرهاب

  ،هللا  بعون لتكون هي املنجية    العلم معرفة العبد ربه وشريعته والتسلح بعقيدته
 جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يبچيقول تعاىل:  

چمحجخ
رجاًل   .(1) هناك  أن  يتصور  الشرعي    وال  ابلعلم  قلبه  ملئ  قد 

الصحيح   املنهج  وتشرب  الصافية  الرابنيني  وابلعقيدة  العلماء  أيدي  على 
خمالفً املعتربين،   جتده  واجلماعةو فهوم  مل   امث  السنة  أهل    مومعتقده  منهج 

  قد رفعه مبا لديه من هذا العلم ووصفه ابملؤمن، يقول تعاىل:  ، فاهلل  موسلوكه 
چمج جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب چ

يقول    .(2) 
تعلمون ما أصاب املسلمني    ،أيها اإلخوة)):  -حفظه هللا-الشيخ صاحل الفوزان  

ويصيبهم يف هذا الزمان من تسلط األعداء ومن دعاة السوء من نشر اإلحلاد  
والفساد مبختلف الوسائل واإلمكاانت من صحافة ووسائل إعالم خمتلفة وكتب  
ومنشورات، وغري ذلك مما يوجب على املسلمني االنتباه حنو هذا اخلطر الزاحف  

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

 . (1)((اجملهودات تذهب سدى وترتد إىل حنور أصحاهبا
 الدولة: وتوجيهات أبنظمة  التقيد  -2

والطاعة ابلسمع  األمر  والة  مع  والتالحم  ابألنظمة    ،التكاتف  والتقيد 
كما أن العمل وفق    حيقق سياسة اجملتمع اآلمن،  ،والتعليمات اليت تقرها الدولة 

وتوجيهات   وإرشادات  ولوائح  أنظمة  ومن  تعليمات  من  الدولة  تقره  ما 
لتدخل يف  اب  ؛وتنبيهات، يؤدي إىل االستقرار وعدم االفتئات على ويل األمر

طاعة هلل  االنقياد هو  وكل هذا  ،  والصحية  مهام أجهزة الدولة األمنية والقضائية
يقول  كلفه هللا حبراسة الدين وسياسة الدنيا،    الذي  ،تعاىل مث طاعة لويل األمر

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ تعاىل:

چىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب
من    ،(2) وهو كذلك 

واإلمامة  اجلماعة  لزوم  اجملتمع وهنضته    د  ويع  ،أبواب  تكاتف  أقوى عرى  من 
  فعن أيب هريرة    عقيدته ومكتسباته،وحفظه من أطماة األعداء واستهداف  

: يرضى  ، ويسخط لكم ثالاثً إن هللا يرضى لكم ثالاثً »قال:    أن رسول هللا  
وال تفرقوا،    ا، وأن تعتصموا حببل هللا مجيعً الكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئً 

: قيل وقال، وكثرة السؤال  هللا أمركم، ويسخط لكم ثالاثً   واله وأن تناصحوا من  

 
، الرائسة العامة  2حماضرات يف العقيدة والدعوة، معايل الشيخ الدكتور: صاحل بن فوزان الفوزان، ط  (1)

 . 193-192/ 1م، 2009هـ/1430للبحوث العامة واإلفتاء، 
 (. 59سورة النساء، اآلية: ) (2)
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ن  ت النفو  ويشرح األفئدة وحيصّ  االعتصام حببل هللا يثبّ  و   .(1) «وإضاعة املال 
الضراء والسراء   والتكاتف حال  يهامجها وخيرتقها، ولزوم اجلماعة  القلوب مما 

اجلهود يف بناء اجملتمع وتطويره، كما أنه يقطع الطريق  افر  ضتتفد الكلمة  يوحّ  
مكاانً  جيدوا  أن  حياولون  الذين  واألعداء  املرتبصني  خالله    على  من  ليدخلوا 

 ڦ چ:  ولزوم اجلماعة  هللااالعتصام حببل  يقول تعاىل يف    أهدافهم.  اوحيققو 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

چ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
؛  (2) 

اجملتمع  د  يعفاحلاكم   بيضة  واخلربة ولديه    ،حامي  فهمه  -  املعرفة  منطلق  من 
يصب  مبا    -للدستور والدربة يف العالقات الدولية ويف قضاايها يف السلم واحلرب 

، وهو الذي يدير العملية يف  ، وخاصة يف أمور دنياهحل اجملتمعصا  وينعكس يف
  د  فإنه يع  ؛جبائحة كوروان  اكان احلديث متعلقً كل الظروف واألحوال، وإذا ما  

إجنازه  فإن النجاح الذي ملسناه وشاهدانه وما مت    وحقيقة،يف إدارة األزمة،    ارئيسً 
يف جانب الرعاية الصحية    من خالل اإلدارة الناجحة لألزمة يف محاية اجملتمع

القانونية والتجارية    ،ويف اجلانب األمين السلع ومنع  ويف محايته  والرقابية على 
لألوامر    استغالل  االنصياة  منا  يتطلب  ابلبلد،  متر  اليت  لألزمات  اليت  التجار 

 
احلديث    (1) رقم  حاجة،  غري  من  املسائل  عن كثرة  النهي  ابب:  األقضية،  مسلم، كتاب:  أخرجه 

ابن ابز رمحه هللا: )  (.1715) الشيخ  ْبن   يقول  َباَن  َشيـْ َعْن  َأْخَرَجه  م ْسل ٌم  يٌح  َهَذا َحد يٌث َصح 
 (. فـَر وَخ، َعْن َأيب  َعَوانََة، َعْن س َهْيل  

 (. 103سورة آل عمران، اآلية: ) (2)



 
 

 

414 

 اإلرجاف املعاصر ضد اململكة العربية السعودية
 حتليلية على مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" يف ظل أزمة كوروان" "دراسة  

 د. فهد بن مطر الشهراين

عمل وفق التوجيهات الصادرة  والجاءت من والة األمر ومن اجلهات املعنية،  
 منهم.

 : الفنت األزمات و وخاصة يف أوقات خبطر اإلرجاف اجملتمع  توعية  -3
يف   رئيس  مكون  حيقق    مربّ  وقيام كل    ،اجملتمعاألسرة  مبسؤولياته  وراة 

الكثري من ترسيخ القيم واملعاين املثلى لدى الناشئة، وهي كذلك املوجهة لبوصلة  
تفكريهم منذ نعومة أظافرهم، مث أييت بعد ذلك دور املدرسة واألمانة العظيمة  

الصحيحة   العقيدة  زرة  يف  التلميذ  هلذا  املعلم  يؤديها  أن  ينبغي  والعلوم  اليت 
واملعارف اليت تزيد يف بناء العقول ومعها بناء األوطان واحلفاظ عليها من كل  

 ما يعبث هبا من أايدي الغدر أو اإلرهاب والتطرف.
الكيان  كما   العمل بروح  ينبغي توجيه اجملتمع ملا هو يف مصلحتهم من 

  ة الفطرة وحسنالواحد الذي تكونت لبناته من العقيدة الصحيحة ومن سالم
  من   -مبكوانته املختلفة -ومما ينبغي تنبيه وحتذير اجملتمع    الفكر ورقي السلوك،

يبثه أعداء اإلسالم   كل ما يفسد عليهم معيشتهم ومعتقداهتم، وأخطرها ما 
وأعداء الدين من الشبهات واألكاذيب واإلشاعات ألغراض معلومة وهي تفريق  

 رهم.أمنهم ومعيشتهم واستقراعقيدهتم و اجملتمع وسلبهم 
اجلماعات    مثل  - غري املسلمني -خطر األعداء    يقاربوليس هناك خطر  

براء؛ لذا فإن نشر الوعي    ومن أعماهلا   واإلسالم منها   ، اإلرهابية املدعية لإلسالم
بني اجملتمع وحتذيرهم من دعاة الفتنة واإلرهاب ودعاة الغلو والتطرف ودعاة  



 
 

 

415 
 جملة العلوم الشرعية

 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

أوقات  و   ، (1) واالحناللالفساد   يف  يكون  عندما  وقيمة  أمهية  يزداد  التكاتف 
والفت  الشباب،   ،األزمات  فئة  على  اململكة  أعداء  تركيز  إذا كان  خاصة 

 مفاهيمهم، وميكنوا اإلرجاف من قلوهبم.ليستميلوهم، ويغريوا 
لذا فإن محاية الشباب من تلك األراجيف مطلب مهم؛ خاصة إذا علمنا  

  وض، فهم فئة الشباب هي من يعول عليها اجملتمع يف البناء والتطوير والنهأن  
مجتمع  ـ أفلح ال  مهامهمـ بفإن هم قاموا    ؛يعموده الفقر و وهم عماده  سواعده،  

، وإن هم ختاذلوا وتقاعسوا عن أتدية دورهم وحتمل  -ه وقوتهبتوفيق هللا وحول-
عالعظيمة،  مسؤوليتهم   اجملتمع  آماله  انتكس  حتقيق  عن  وقصر  عقبه  لى 
 وطموحاته.

أن   عليه  هم  واملتعارف  أو    حمورالشباب  يصلحهم  ما  وكل  اجملتمعات، 
وختلفه  ضعفه أو يف تطوره  و على اجملتمع يف قوته    اأو سلبً   يفسدهم ينعكس إجياابً 

ارات  من قبل التي  األساليب يف استهدافهمأخطر  من  و   سقوطه،أو يف هنوضه و 
اإلرجاف هبم ونشر األكاذيب والدعاوى الباطلة    ،واجلماعات واجلهات املعادية 

،  الوسائل املتاحة هلم املسموعة واملرئيةوالشائعات، وحتريف وتزوير احلقيقة، بكل  
 هو يف حال األزمات والفت والكوارث. ا وأعظم أوقاهتا خطرً 

 
الدوسري، ط  (1) غزيل حممد  عليها،  املرتتبة  واآلاثر  اجلماعة  لزوم  امل1انظر: حكم  للطباعة  ،  تميز 

. وانظر: اسرتاتيجيات التنظيمات اإلرهابية يف  45م، ص2017هـ/1438والنشر، املدينة املنورة،  
التجنيد عرب اإلنرتنت " داعش أمنوذًجا"، حممد سيف الدين عبداجمليد، جملة البحوث األمنية، العدد  

رهاب دوافعه  . وانظر: اإل136-134م، ص 2018هـ/1440(، كلية امللك فهد األمنية،  72)
- 240م، ص2010هـ/1431، دار الفرقان، القاهرة،  1وعالجه، حممد بن سعد الشويعر، ط

260. 
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 اخلوض يف القضااي اليت جيهلها اإلنسان:  عدم   -4
منا   جمتمعومسؤوليات  مهام    لديهكل  يف  واملعلم    بالطبيف ،  هيؤديها 

يف كل منشأة ومؤسسة ويف  واألكادميي، واملهند  والفين وكل موظف وعامل  
،  العمل وااللتزام هبا  ا لديهم املسؤوليات واملهام اليت ينبغي عليهم لزامً   كل قطاة 

بكل أمانة وعدل    م املنوطة بهااملهاملسؤوليات و حىت املريب يف أسرته لديه من  
   أواًل لهم هللاواليت مح    ، ، وال ينبغي على هؤالء جتاوز مهامهم املتعلقة هبمواتقان
  ؛فهم هبا ويل األمر، واليت حنسبها حبول هللا يف طلب صالح دنياهم وآخرهتممث كل  

 .يرضيهمبا وا هلل وعملوا صإن هم أخل
  ما ليس من   وعملوا خبالفبه،    واهؤالء ما أمر   فإذا اختلف األمر ومل يؤد ّ 

ترك الواجب  ؛ لكون اإلنسان  منكوسة؛ فإن املفاهيم هنا  مومهامه   مصالحياهت
عمل أبمر ليس يف دائرة اختصاصه ومسؤولياته ومهامه،  عليه، وما كلف به، و 

كيف ال  ودخل فيما ال يعنيه،    ،ليس جماله، وجتاوز حده  دخل جمااًل   ومن مث 
، ويف دائرة شخص آخر، وقد  العمل املكلف بهاختصاص    خارج دائرة وهو  

 األمر،على ويل    افتيااتً   ومضرته أكرب من نفعه، كما قد يكونيكون أثر تدخله  
وهذا يدعوان إىل عدم اخلوض يف الكالم والقضااي اليت ليست من اختصاصنا  
أو مسؤولياتنا؛ لكون تداعياهتا عظيمة وكبرية وفيها من اخلطر على األمن الوطين  

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ :يقول تعاىلالشيء الكبري،  

چجئ ی ی ی
فإن    ؛ونتحدث بهويزداد األمر أمهية يف مراقبة ما نقول    ،(1)

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

، وقد تطلب النفس إما ضرورة أو  (1) 
  لالستطالة أن تعرف قضية ما وحكمها الشرعي أو املوقف الرمسي منها   احب  
؛ فينبغي هنا أخذ اخلرب من مصادره الرمسية أو سؤال  -خاصة يف أزمة كوروان -

 ہ ہ ۀ ۀ چ  املختصني وأهل العلم عند اجلهل ابملعلومة، يقول تعاىل: 

چھ ھ ہ ہ
املهم  ولذلك  ؛  (2)  ابب  الواجب  و من  اإلشاعات  إقفال 

احلديث   أو  نشرها  دون  عنها  إماتتها ابلسكوت  أقلها  أو  مصادرها  وإغالق 
 عنها. 

 
*** 

 
 (. 18سورة ق، اآلية: ) (1)
 (. 7سورة األنبياء، اآلية: ) (2)
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 اخلامتة
التيسري والتمام، ومن  على    لهاحلمد  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات و 

ضد اململكة العربية  املعاصر  اإلرجاف  ):  ـب  ةاملعنون  ،املناسب يف هذه الدراسة
 .وتوصياهتانتائج الدراسة  أذكر أهمأن  ،السعودية(

 : الدراسةنتائج : أوال  
ويزيد عليه يف استغالله    ،لكذبلخر  اآل وجه  الهو  املعاصر  أن اإلرجاف   -1

صحيحة  تكون  أن  ميكن  اليت  وله    لألحداث  والفت،  األزمات  حال 
 . أهداف ودوافع معادية

حال  يف  أعظم  أتثريه  ويتضح  أكثر  تظهر خطورته  املعاصر  أن اإلرجاف   -2
 األزمات والفت والكوارث. 

لإلرجاف   -3 املقصودة،    ة: ثالث  اأنواعً املعاصر  أن  املوجهة  )الداخلية 
 والداخلية غري املوجهة وغري املقصودة، واخلارجية(.

اململكة    ومن ضمنهأتثريها على مستوى العامل  زمة )وابء كوروان(  أن أل -4
 العربية السعودية، وخاصة يف اجملال الصحي واالقتصادي مث االجتماعي.

ل -5 خاصة  صور  لديهم  اململكة  أعداء  الكذب  إلرجاف  أن  نشر  عرب 
 . أزمة كوروانوالتدليس والتهويل واالفرتاء مستغلني 

 تغريدة(. 968يف املعرفات بلغ ) املعاصر أن جمموة صور اإلرجاف  -6

ضد اململكة العربية السعودية، منها  املعاصر  ف  أن هناك دوافع لإلرجا -7
 ومنها ما هو سياسي واقتصادي.  ،ما هو ديين واجتماعي

 حتصني اجملتمع ابلعلم الشرعي حيميه من اإلرجاف.  -8
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التقيد أبنظمة وتوجيهات الدولية يف ظل الفت واألزمات له األثر الكبري   -9
 يف مواجهة خطر اإلرجاف. 

 له أمهية كبرية يف محايتهم.املعاصر  توعية اجملتمع خبطر اإلرجاف  -10

إماتة   -11 يف  مهم  عامل  اإلنسان  جيهلها  اليت  القضااي  يف  اخلوض  عدم 
 اإلرجاف وتداوله يف اجملتمع.

 
*** 
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 : : توصيات الدراسةا اثني  
اجملتمع   -1 اإلرجاف  حول  توعية  وصور  وحقيقة  اإلشاعات  املعاصر  خطر 

 على أمن وسالمة اململكة العربية السعودية.

العمل على كشف من يقف خلف األخبار الكاذبة واملغرضة ضد اململكة   -2
 العربية السعودية. 

مراقبة احملتوى اإلعالمي من اجلهات املختصة وعدم السماح لكل ما ينشر   -3
 من صور اإلرجاف ضد اململكة.

للمرجفني إشاعة األخبار الكاذبة    ع كل الوسائل واألساليب اليت تتيح من -4
   ونشرها يف اجملتمع.

خيوّ   -5 من  لكل  الفرصة  إعطاء  و ن  عدم  يف  خيوّ  النا   ويقدح  األجهزة  ن 
العربية السعودية، واألخذ على يديه، وتعريفهم أبن    واملؤسسات يف اململكة 

   ة الدولة الرمسية املعنية. هذا ليس من اختصاصهم، وإمنا من اختصاص أجهز 

فيها  يف    اخلوضالتوقف عن   -6 اليت جتتمع  مع    األمهية واحلساسية القضااي 
 .الغموض

حماولة البحث عن املعلومة عن طريق مصادرها الصحيحة، ويف هذا الزمن   -7
ينبغي أخذ املعلومات من اجلهات املختصة واملعتمدة من الدولة بشكل  

 رمسي. 

اجلهات   -8 اإلرجاف  و استكتاب  خطورة  حول  واجلامعات  البحثية  املراكز 
 وآاثره على اجملتمع والدول. 
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 فهرس املصادر واملراجع 
 )أ( فهارس املصادر واملراجع:

املتطرف-1 الفكر  ملكافحة  العاملي  للمركز  االستشرافية  مطر (اعتدال)  اآلاثر  فهد   ،
ا السنة  اإلسالمية،  البحوث  جملة  والثالثالشهراين،  الرابع  العدد  ون، خلامسة، 

 م. 2019ه/1440
ط-2 الشويعر،  سعد  بن  حممد  وعالجه،  دوافعه  القاهرة،  1اإلرهاب  الفرقان،  دار   ،

 . م 2010هـ/ 1431
"، حممد  ا"داعش أمنوذجً   اسرتاتيجيات التنظيمات اإلرهابية يف التجنيد عرب اإلنرتنت -3

(، كلية امللك فهد األمنية، 72)  العدد  ،سيف الدين عبداجمليد، جملة البحوث األمنية
 . م 2018هـ/ 1440

املختار  -4 حممد  بن  األمني  حممد  الشيخ  ابلقرآن،  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء 
 . م2006هـ/1426ط، دار احلديث، القاهرة، .الشنقيطي، د

األمن يف اإلسالم وتطبيق اململكة العربية السعودية السياسة اجلنائية اإلسالمية، معايل  -5
عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد،    :الدكتور

 .  ت(.الرايض، )د
الربيعة، ط-6 العلمي، عبدالعزيز بن عبدالرمحن  ، مكتبة امللك فهد، الرايض  5البحث 

 . م 2010هـ/ 1431
وز  دار كن،  2الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري، ط  وتفسري القرآن العظيم، احلافظ أب -7

 . م2009هـ/ 1430 ،إشبيليا، الرايض
ط-8 السعدي،  انصر  بن  عبدالرمحن  املنان،  تفسري كالم  يف  الرمحن  الكرمي  ، 1تيسري 

 م. 2002هـ/1423مؤسسة الرسالة، بريوت، 
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بن  -9 القرطيب، ت: عبدهللا  األنصاري  أمحد  بن  اإلمام حممد  القرآن،  اجلامع ألحكام 
 . م2006هـ/1427، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1عبداحملسن الرتكي، ط

، مطبعة  1احلرب النفسية احلديثة، حسونة خليل إبراهيم، ومروان محدان الصاحل، ط-10
 هـ. 2004هـ/1425األمل التجارية، الشارقة،  

، مكتبة  1ان يف اململكة العربية السعودية، صاحل عبدالرمحن الشريدة، طحقوق اإلنس-11
 . م2001هـ/1422امللك فهد الوطنية، الرايض، 

، املتميز للطباعة 1حكم لزوم اجلماعة واآلاثر املرتتبة عليها، غزيل حممد الدوسري، ط -12
 . م2017هـ/ 1438والنشر، املدينة املنورة، 

جملتمع السعودي، حممد بن إبراهيم الزهراين، وزارة خطاب دعاة الغلو االعتقادي يف ا-13
 .م2007هـ/1428الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، الرايض، 

  .UNRWA 5/3/2020 :، األونورواالدليل التوعوي الصحي الشامل  -14
اجلامعات  -15 طالب  لدى  الشائعات  ترويج  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  دور 

د. أسامة بن غازي املدين، جملة جامعة أم القرى للعلوم  "،  االسعودية "تويرت منوذجً 
 م(.2017هـ )مار  1439، العدد الثاين، 9اجمللد:  ،االجتماعية

، دار اإلمام أمحد، القاهرة،  1السنة فيما يتعلق بويل األمة، أمحد بن عمر ابزمول، ط-16
 . م 2004هـ/ 1414

ط-17 لوبون،  غوستاف  اجلماهري،  بري 7سيكولوجية  الساقي،  دار  وت،  ، 
 . م 2016هـ/ 1438

، فهد بن سعيد احلريب، "للجند "دراسة مقارنة  املعنويةالشائعات وأثرها على الروح  -18
رسالة ماجستري، يف قسم السياسة الشرعية ابملعهد العايل للقضاء، يف جامعة اإلمام  

 م. 2001هـ/1421حممد بن سعود اإلسالمية، 
، دار اآلفاق العربية،  1، طالصحاح، أبو نصر إمساعيل بن نصر اجلوهري الفارايب-19

 . م2017هـ/1438القاهرة، 
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د-20 الصاحل،  مصلح  املعاصر،  اإلرهاب  للبحوث .ظاهرة  فيصل  امللك  مركز  ط، 
 . م 2002هـ/1423والدراسات اإلسالمية،  

، مكتبة امللك 43الفتاوى الشرعية يف القضااي العصرية، حممد بن فهد احلصني، ط-21
   م. 2009هـ/ 1430فهد الوطنية، الرايض،  

القدير، اإلمام حممد  -22 الطيب،  1علي بن حممد الشوكاين، طبن  فتح  الكلم  ، دار 
 م. 1993هـ/1414دمشق، 

كيف نريب شبابنا على الدعوة إىل هللا ابلطريقة املثلى، حممد أمان جامي، شريط -23
 مفرغ ومطبوة. 

انصر  -24 فهد  ت:  العثيمني،  صاحل  بن  حممد  الشيخ  فضيلة  ورسائل  فتاوى  جمموة 
 . هـ 1413، دار الوطن، الرايض، 2السليمان، ط

،  2صاحل بن فوزان الفوزان، ط:  حماضرات يف العقيدة والدعوة، معايل الشيخ الدكتور-25
 . م2009هـ/ 1430الرائسة العامة للبحوث العامة واإلفتاء، 

، دار الكتب  1حممد، ط  دسي  أيب بكر الرازي، ت:بن  خمتار الصحاح، اإلمام حممد  -26
 . م2015هـ/ 1436العلمية، بريوت، 

حممد احلسني بن مسعود البغوي،    وخمتصر تفسري البغوي "معامل التنزيل"، اإلمام أب -27
 م. 1993هـ/1413، دار السالم، الرايض، 1ط

  ،، دار الزهراء1املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل بن محد العساف، ط-28
 . م2010هـ/1431الرايض، 

صفي    :املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري، جمموعة من العلماء إبشراف الشيخ-29
 م. 2000هـ/ 1421، دار السالم للنشر والتوزيع، الرايض،  2الرمحن املباركفوري، ط

فاق  ، دار اآل1مقاييس اللغة، اإلمام أمحد بن فار  أبو احلسني الرازي القزويين، ط-30
 . م2017هـ/ 1438القاهرة، العربية، 
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، مكتبة  1أ.د. سليمان بن عبدهللا أاب اخليل، ط  :مقومات حب الوطن، معايل الوزير-31
 م. 2008هـ/1429امللك فهد الوطنية، الرايض، 

د-32 املفلح،  حممد  عبدهللا  اخلطاب،  بناء  إىل  اخلطاب  حتليل  املعرفة،  .من  ط، كنوز 
 م. 1438/2017األردن،  - عمان

، مكتبة  1املنهج التام يف وجوب بيعة احل كام، فوزي عبدهللا احلميدي األثري، ط-33
 م. 2017هـ/ 1438 أهل احلديث، احملرق،

، 1ط  حممد مرايب،  إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، ت:  واملوافقات، اإلمام أب-34
 م. 2011هـ/ 1432مؤسسة الرسالة للنشر، دمشق،  

ئية اإلسالمية املقارنة، سعود بن عبد العايل بن البارودي، الرايض،  املوسوعة اجلنا-35
 . م2003هـ/ 1424

، دار السالسل،  2املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط -36
 . م2016هـ/1427الكويت، 

حلقوق  -37 الوطنية  اجلمعية  السعودية،  العربية  اململكة  يف  للحكم  األساسي  النظام 
السعودية،  2010هـ/1431ن،  اإلنسا العربية  اململكة  يف  الدستوري  النظام  م، 

ط شلهوب،  عبدالعزيز  الرايض،  3عبدالرمحن  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة   ،
 . م 2013هـ/ 1433

نظرة يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلسالم، عبدالرمحن بن سليمان املطرودي،  -38
 . م2004هـ/1425ية، لدراسات اإلسالممركز امللك فيصل للبحوث وا

،  4السعادات ابن األثري، ط وإلمام جمد الدين أباالنهاية يف غريب احلديث واألثر، -39
 . م2006هـ/1427دار ابن اجلوزي، 

معصية الرمحن بدليل السنة والقرآن، حممد بن انصر غري وجوب طاعة السلطان يف -40
 . م2018هـ/1438، مكتبة امللك فهد الوطنية، 4العريين، ط

 املواقع والقرارات والبياانت: )ب(
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 بشأن جائحة كوروان. هــ( 6/9/1441)( واتريخ 584األمر امللكي رقم )أ  -41
42-( رقم:  امللكي  واتريخ16820األمر  قائمة 5/1435/ 5  (  أعد  والذي  هـ، 

  ا أو إقليمي    اابجلماعات الدينية أو الفكرية املتطرفة، أو املصنفة منظمات إرهابية داخلي  
 . اأو دولي  

 : م2016يناير6عرض على القناة السعودية على اليوتيوب يف -43
 https://www.youtube.com/watch?v=ixPYhus 

 : هـ1441رمضان   6موقع وزارة الصحة السعودية، اتريخ الزايرة -44
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Educationa

lContent/Corona/Pages/corona.aspx 
الصحة    بيان -45 وزارة  موقع  على  الصحة  لوزارة  الرمسي  للمتحدث  الصحفي  املؤمتر 

السعودية:  
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Educati

onalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx 
ت  آخر حتديث للبياان  ،جامعة جونز هوبكنز، واملؤسسات الصحية الوطنيةموقع  -46

الساعة:  2020أبريل    28 انظر9:07م،  الرابط:   :م.  على  اجلامعة    موقع 
https://www.jhu.edu 

 :موقع صحيفة لوموند-47
 https://arabic.sputniknews.com/trend/coronavirus-

covid-19-world-WHO-arab-world 
 : موقع منظمة الصحة العاملية-48

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-
coronavirus- 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Corona/Pages/corona.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Corona/Pages/corona.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx
https://www.jhu.edu/
https://arabic.sputniknews.com/trend/coronavirus-covid-19-world-WHO-arab-world
https://arabic.sputniknews.com/trend/coronavirus-covid-19-world-WHO-arab-world
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
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والزايرة   -49 العمرة  ألغراض  اململكة  إىل  الدخول  تعليق  حول  اخلارجية  وزارة  بيان 
 . والسياحة ملنع وصول وانتشار كوروان وكالة األنباء السعودية )وا (

 : موقع السي إن إن-50
 https://arabic.cnn.com/middle-

east/article/2020/03/19/saudi-corona-timeline 
السعودية:-51 األنباء    https://www.spa.gov.sa/2071059 6  وكالة 

 م. 2020أبريل  29هـ، 1441رمضان 
 :ع مؤسسة النقد العريب السعودي موق-52

 http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-
514.aspx 

 : م2020أبريل  9صحيفة عكاظ اخلميس موقع -53
 https://www.okaz.com.sa/news/local/2018875 

 : موقع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية-54
 https://www.ksrelief.org/Pages/NewsDetails/0416-99-

48-a7-7286510119 
التعليم-55 أزمة كوروان  تعاميم  واتريخ  79305)   :بشأن  رقم    ، ه13/7/1441( 

رقم  ، و هـ7/1441/ 8( واتريخ  3144رقم )، و هـ14/7/1441( واتريخ  3203)
اتريخ  81445) يف  و هـ17/7/1441(   ،( اتريخ 82466رقم  يف   )  

(  57004رقم )، و هـ 7/1441/ 23  ( يف اتريخ 82530رقم )، و هـ 1441/ 23/7
اتريخ   بتاريخ و   .هـ 27/7/1441يف  التعليم،  وزير  ملعايل  الصحفي  البيان 

 . هـ 1441/ 23/8
الصحة:  -56 وزارة  )تعاميم  واتريخ  1288رقم  )و   ، هـ10/7/1441(  (  1335رقم 

 . هــ 10/7/1441واتريخ 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/03/19/saudi-corona-timeline
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/03/19/saudi-corona-timeline
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-514.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-514.aspx
https://www.okaz.com.sa/news/local/2018875
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 هـ )اجلزء األول( 1443العدد الثالث والستون ربيع اآلخر  
 

اإلسالمية  -57 الشؤون  وزارة  واإلرشادتعاميم  أزمة كوروان  والدعوة  رقم    :بشأن 
واتريخ1058/ 1/1) و هـ14/7/1441  (   ،( واتريخ 1081/ 1/1رقم   )  

 هـ،  7/1441/ 23واتريخ   ( 1084/ 1/1رقم )، و هــ1441/ 22/7
، بشأن أزمة  هـ1441/ 17/7( واتريخ200300388غرفة الرايض رقم )التعميم  -58

 كوروان. 
البشرية  -59 املوارد  وزارة  )تعميم  رقم  االجتماعية  واتريخ 8632والتنمية   )  

 بشأن أزمة كوروان.  ،هـ 1441/ 21/7
60- ( رقم  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  واتريخ41050484تعميم   )  

 بشأن أزمة كوروان.  ، ه1441/ 21/7
 بشأن أزمة كوروان.  هـ 22/7/1441 ( واتريخ247هيئة كبار العلماء رقم )  بيان-61
بشأن    ، هـ1441/ 13/7( بتاريخ  4/ 1196للطريان املدين رقم )تعميم اهليئة العامة  -62

 أزمة كوروان. 
63-( رقم  العدل  وزارة  واتريخ  8072/ت/13تعميم  رقم  و هــ،  1441/ 21/7( 

 بشأن أزمة كوروان.  ،هـ17/7/1441( بتاريخ 87/11)
برقية  ، و هــ 1441/ 20/7/ت( واتريخ  1461تعميم اجمللس األعلى للقضاء رقم )-64

 بشأن أزمة كوروان.   ، هـ 1441/ 23/7( واتريخ  16236قضاء رقم )اجمللس األعلى لل
وزارة الداخلية يف العمل على اإلجراءات االحرتازية اإلضافية للحد من انتشار تعاميم  -65

ب  بشأن األحكام   ،" 19  -كوفيد  "كوروان اجلديد    فايرو  كوروان،    فايرو املتعلقة 
مايو    07هـ املوافق  1441رمضان    وبتاريخ:   ،هـ1441رمضان    12بتاريخ  ومنها  

 . م2020
هـ، يف الدورة 3/1413/ 19بيان هيئة كبار العلماء حول مذكرة النصيحة بتاريخ  -66

هـ،  1409/ 12/1( واتريخ  148هيئة كبار العلماء رقم )   وبيان ،  التاسعة والثالثني
التخريب وحوادث  اإلرهابية  األعمال  إدانة  العلماء حول    وبيان،  بشأن  هيئة كبار 
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هيئة كبار العلماء حول تفجريات الرايض   وبيانهـ،  1417أحداث تفجري اخلرب يف  
هيئة كبار العلماء حول األعمال التفجريية وحيازة خمازن    وبيان هـ،  1424يف عام  

   األسلحة واملتفجرات اخلطرية املعدة للقيام ابألعمال التخريبية.
 
*** 
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