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                              ء إهدا    
 
 

 
 ..ّسؼذه جناحِ... إىل كم ين   

 إىل ركشٍ أخِ سمحو اهلل...                       
 إىل أستارتِ انكشاو انزّن حببٌا نْا انؼهى ًأناسًا يل طشّقو.......                        

                                                            
 أىذُ ىزا انؼًم                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 - 6 - 

 شكر وتقدير


 
 .ٖٕٚ)وال تنسوا الفضل بينكم( البقرة: :قاؿ اهلل تعالى

 .وفي الحديث:) من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل( حديث صحيح
 

 تحقو، خالقي و رازقي وموالي ، فلو الحمد و الشكر و سمد و فأوؿ الشكر وآخره لولي الحم
 المنة...

 لى طريق العلم و حثايني إيني بعففمما و حناينمما،وأرشدايني ثم لوالدَي الكريمين الذين شمال
 .ى الصبر لبلوغ المدؼعل

 ستاذي ومشرفي أم.. وعلى رأسمم قو أساتذتي الكريثم لمن حببوا لنا العلم وأيناروا لنا طري
تور محمود مغراوي الذي لم يبخل عليا بنصائحو وتوجيماتو إلتماـ ىذه المذكرة على الدك

 أكمل وجو..

  فرادأتو حياة و حناف وزوجيمما..وجميع ثم لعائلتي: أمي الثاينية غزالة وإخوتي: حكيم وزوج 
 .عالتي بوراس وبواري

 لعاقبة للجميعصدقائي في الجامعة والحي الجامعي...وكل من تمنى لي النجاح و األى إ. 

  تشجيعما ، و وكذا أشكر إداراة كلية العلـو اإلسالمية بالجزائر،على دعمما للبحث العلمي
للفلبة و الباحثين...وال أينسى أيضا عماؿ المكتبة والمكتبة الوطنية وكل القائمين على زاوية 

 سيدي عمر بفولقة، الذين فتحوا أبواب المكتبو ومدوا لي يد العوف فلمم مني جزيل
 الشكر...

 
فمن ينفسي و  ،وإف قصرتاهلل عليَ  ضلصبت فمن فأوفي األخير ىذا جمد المقل فإف 

 ستغر اهللأالشيفاف ف
 والحمد هلل رب العالمين                                  
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 للكتاب تبيانا )ُ(اغبمد هلل الذم أنزؿ على عبده الكتاب ك اغبكمة ىدل كنورا، كجعل من السنة       
فجلػػػى مػػػوام   عبػػػده كرهػػػولو، أرهػػػلو ياؽبػػػدل ك د ػػػن اغبػػػ  فصػػػيبل، كالصػػػبلة كالسػػػبلـ علػػػى ؿبمػػػدك ت

  الشبهات، ك أنار حىنادس الظلمات، ك أياد حزب الكفر ك أنصاره، ك شيَّد أعبلـ الد ن ك مناره. 
زلُت عليو، ٍب يكتايو الناط  ككحيو الصادؽ اؼبن بلؿ،أنقذ اهلل يو اػبل  من دائرة اعبهل، ك زخارؼ الض

أكجب النجاة من النار ك أيعد منزلة الذؿ ك اػبسراف ؼبن أطاعو ك امتثل ما أمر يو، ك كف عما عنو هنى 
ك زجر، فطاعة اهلل ُب طاعة رهولو، ك طاعة رهولو ُب إتباع هنتو؛ إذ ىي النور البهي ك األمر اعبلي ك 

 من عدؿ عنها ضل ك مول. اغبجة الواضحة، ك احملجة البلئحة، من سبسك هبا اىتدل ك
ك ؼبا كاف ثايت السنن ك اآلثار، ك صحاح األحاد ث ك األخبار اؼبنقولة، ملجأ اؼبسلمُت ُب األحواؿ ك 

       )ِ(مركز اؼبؤمنُت ُب األعماؿ، إذ ال قواـ لئلهبلـ إال ياهتعماؽبا ك ال ثبات لئليباف إال يانتحاؽبا.
،ك كالتايعُت كاغبفاظ اؼبتقُت ةالصحايك صيانتها، يدءان يقاـ اؼبسلموف ُب كل عصر ك مصر حبفظها  

فندب   ،فك اؼبفًت ن كربر ف اؼببطلُت، الذ ن صانوا السنة من إاألئمة اجملتهد ن كالعلماء العاؼبُتانتهاءن ي
 إال ككجد  ،فبل ىبلو عصر من العصور ،كمنهم أىل اؼبغرب ،كثَت منهم أنفسهم ػبدمة الشر عة الغراء

 .ك إلزاـ اغبجة يو، كل حسب كهعو كظركفوأمانة تبليغ كبلـ رهوؿ اهلل  من ضبلفيو 
 إال أف  ،)ّ(ُب تلك اغبقب اؼبتمكن اؼباىر الذم  صح كصفو ياغبافظ على طر قة احملدثُت لَّ كلئن قٌ  

 
 

                                                 
 :يالضم ك فتح النوف اؼبشددة ُب اللغة الطر قة حسنة كانت أك هيئة.السنةُ
 ٔب ياإلمامة األعلم يالسنة.كٍ ك هبذا اؼبعٌت ك قع ُب قوؽبم األى  'الشريعة' ك ُب الشر عة تطل  على معاف منها: 
     أك فعل أك ،لقرآف من قوؿ ك  سمى حد ثاما صدر عن النيب مَت ا'منها:  ، ك'ما ىم أحد األدلة الشرعية األريعة' :كمنها 

ىٍسػليوكة ُب الػد ن مػن مػَت كجػوب كال افػًتاض، ك نعػٍت يالطر قػة اؼبسػلوكة؛  مػا كاظػب عليػ'ك منهػا: .'تقر ػر
         و الطر قػة اؼب

 . )ِّْ-ِ(.كشاؼ اصطبلحات الفنوف:) ّٔص(. الكليات أليب البقاء اغبموم:'ك ٓب  ًتكو إال نادرا النيب
 يتصرؼ ك اختصار. )ّ،ِ(الكفا ة ُب علم الركا ة للخطيب البغدادم: ِ
           احملدث: من قرأ ك كتب ك ظبع ككعى، ك رحل من اؼبدائن ك القرل، ك حصَّل أصوال ك عل  فركعا من كتب  ّ

  درا ة.كشػاؼ    ٌت يػوك قيل مػن ربمػل اغبػد ث ركا ػة ك اعتػلتوار خ، اليت تقرب من ألف تصنيف،ك ا اؼبسانيد ك العلل 

 . )ّْٖ-ُ(مصطلحات الفنوف:
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 )ِ(اهتمرت  ُب صبيع اغبقب، ك نبا: )ُ(العنا ة جبانبُت من علـو اغبد ث
كىػػذا اعبانػػب ظػػل هػػناد متصػػلة هبػػا، كيقػػاء هلسػػلة اإل ،اغبػػد ثاغبفػػاظ علػػى ركا ػػة أصػػوؿ  جانػػب .ُ

وبػػرص فيهػػا علػػى  ،تػػأليف "فهرهػػت"أك "مشػػيخة"ريب مػػن كؽبػػذا ال  كػػاد ىبلػػو عػػآب مغػػ ،مزدىػػرا يػػاؼبغرب
 كىذا ا ذاف ياالهتمرار ة كعبلمة على تعل  اؼبغارية ياغبد ث النبوم كعلومو. هنده كعلوه، اتصاؿ

كخاصػػة مػػا  تعلػػ   ،كاهػػتخراج الفوائػػد كالنكػػت ،وف األحاد ػػث كشػػرحهاجانػػب الدراهػػة النظر ػػة ؼبتػػ .ِ
خبػبلؼ الدراهػات الفقهيػػة نتػػاج ال  سػتهاف يػو،كال يأنبيتػو ف للمغاريػة ُب ىػذا اعبانػب إ، فػ يالسػَتة النبو ػة

كالػػيت اتصػػفت يػػاعبمود؛ نتيجػػة اعتمػػاد الفػػركع الفقهيػػة كمػػا صبعػػو الفقهػػاء، كىػػو أحػػد أهػػباب قلػػة حفػػاظ 
  تلك اغبقب.اغبد ث ُب

ك ُب حاجػو إٔب حبػث ك  ،ك مع ذلك ف ف إنتاج كثَت من اؼبغارية، ال هيما الًتاث اغبد ثي ال  زاؿ ؾبهػوال
 دراهة، ك صبع ك تعر ف.

الشػيخ"عبد الرضبػػن الثعػاليب " مفخػرة  ،وا حقهػم ُب دراهػة تػراثهم كالتعر ػف يػوطىػعٍ كمن ىػؤالء الػذ ن ٓب   ػي 
مػن دركهػو مرجعيػة علميػة ُب اجملتمػع، إذ ازبػذ  -القػرف التاهػع-ثل ُب زمانو علماء اعبزائر، كالذم كاف يب

كتعليميػػػة، كخطػػػة إصػػػبلحية للنهضػػػة ياألمػػػة كيػػػف ال كىػػػو كتلقينػػػو العلػػػم كتفسػػػَته للقرآف،كهػػػيلة تريو ػػػة 
شػػهادة كبػار علمػػاء يحالػػة ُب طلػب العلػػم، خاصػة علػػم اغبػد ث كيالكفػػاءة ُب ربملػو كأداء اؼبوصػوؼ يالرَّ 

 .زمانو
ُب التحػػد ث كاإلقػػراء،كتعليم اعبػػاىلُت  -حفظػػو اهلل-:"....كأذنػػت لػػو)ّ(ك ُب ذلػػك  قػػوؿ يعػػ  شػػيوخو

 ) ْ  (كإرشاد اؼبسًتشد ن ،فهو أىل لذلك،كهالك إف شاء اهلل أحسن اؼبسالك..".
كقوفػا جبػودة فهمػو ك جػودة  ،رًكػقػراء مػا ذي :"...كقػد أذنػت لػو ُب إ)ٓ(لػو يػذلك قػائبلأحد شػيوخو  شهد ك 
 )ٔ(روبتو..".ق

                                                 
1
 ك حكا ة  ؿ الرهوؿ قو  :اصفالح المحدثين ، ك ُببلـ ك كثَتهك: لغة ضد القدًن. ك  ستعمل ُب قليل الالحديث 

ك  قوؿ الصحايب  ك قد  طل  على ،ك اؼبركم عن قولو ك فعلو ك تقر ره  اغبد ث ىو قوؿ النيب فعلو ك تقر ره. ك قيل:   
  كشػػاؼ مصػػطلحات علػػم  عػػرؼ يػػو أقػػواؿ رهػػوؿ اهلل ك أفعالػػو ك أحوالو. :أمػػا علػػم الحػػديثركم عػػن آثػػارىم،ك اؼبػػ

:.)ّٖٔ-َّٖ-ُ(الفنوف:   ).َّٕ-ُّٔ (أجبد العلـو
 ، يتصرؼ ك اختصار.) ٔ ص (:لعبد اهلل التيلدم تراث اؼبغارية ِ
 .) ّٕص(. انظر:ىو شيخو اين مرزكؽ هتأٌب ترصبتو ضمن تراجم شيوخو ّ
  .) ب- ،ِْ مخ ، ؽ (شرح اين اغباجب الفرعي للثعاليب:ْ
 .)َْص (.انظر:ىو شيخو أيو عبد اهلل األيب هتأٌب ترصبتو ضمن تراجم شيوخو ٓ
 .) أ- ،َْمخ، ؽ(اغباجب الفرعي للثعاليب:اعبامع الكبَت اؼبلح  يشرح اين  ٔ
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ضبل أمانة العلم كأمانة دة كبار علماء عصره، من خَتة من كما نرل كيشها  -رضبو اهلل -فالشيخ الثعاليب 
 يذلك. -رضبو اهلل -تبليغو، كلقد كَب 

أظهػرت يوضػوح عنا ػة الشػيخ يالسػنة النبو ػة هػواء مػن  ،كظهر ذلك جليا فيما خطتو أناملػو مػن مؤلفػات
كاهػتخراج فوائػدىا كخػدمتها، كتقر بهػا للنػاس مػن لنبو ة ، أك مػن جهػة فهمهػا لسنة اجهة حفظ دككا ن ا

 اليت كانت موئبل لطلبة العلم، كعامة الناس. ،خبلؿ دركهو كحلقاتو العلمية
 

 أسباب اختيار الموضوع:
 لقد اهتندت ُب اختيارم ؽبذا اؼبوضوع إٔب عدة أهباب منها:    

ي كىػػػو الكتػػػاب كالسػػػنة، كجهػػػود كمنػػػاى  العلمػػػاء ُب التوافػػػ  يػػػُت البحػػػث كيػػػُت زبصصػػػي الدراهػػػ .ُ
 خدمتهما.

كعلػػى رأهػػهم علمػػاء اعبزائػػر  ،ؿباكلػػة إيػػراز ككشػػف كلػػو جػػزء يسػػيم مػػن جهػػود علمػػاء اؼبغػػرب العػػريب .ِ
 اؿ ُب اغبفاظ كالعنا ة يالسنة النبو ة.احملركهة، ك دكرىم الفعَّ 

 تعرضػػػوا لبيػػػاف دكر الشػػػيخ ُب حفػػػظ  رأ ػػػت أف البػػػاحثُت ٓب ،أنػػػو يعػػػد البحػػػث كاؼبطالعػػػة كاالهتشػػػارة .ّ
-زت علػى الشػيخ الثعػاليبكأف الدراهػات ركَّػ ،رمػم  مػا عػرؼ يػو مػن الرحلػة ُب طلبهػا ،السنة كالعنا ػة هبػا

 مفسرا أ ك متصوفا. -رضبو اهلل

 ُب نفوس اعبزائر ُت. ،فضبل على الد نية اؼبتوارثة إٔب  ومنا ىذا ،ترهيخ مكانة الشيخ الثعاليب العلمية .ْ

كدعػػوة إٔب ربقيػػ  مؤلفاتػػػو  ،تكػػوف ىػػذه الدراهػػة هػػببا ؼبز ػػد مػػن االىتمػػػاـ يػػًتاث الشػػيخ العلمػػيأف  .ٓ
 كإخراجها من عآب اؼبخطوطات إٔب عآب اؼبطبوعات.

واـ، جهػبل مػنهم، مػن ـبالفػات كىذا السبب أضفتو يعػد أف كقفػت ينفسػي علػى مػا  فعلػو يعػ  العىػ .ٔ
إعادة ُب على أمل أف أيهاىم إضافة إٔب مَتم من الباحثُت  شرعية ُب مقر ضر ح الشيخ الثعاليب رضبو اهلل

الثعػػػاليب كليػػػا صػػػاغبا صػػػاحب كرامػػػات  يػِّرى ، يعػػػد أف صيػػػخٍ ٍسػػػك الػػػيت تعرضػػػت للمى  ،الصػػػورة اؼبضػػػيئة للشػػػيخ
و ىػو كإف كػاف حبػ  كليػا صػاغبا دبفهومهػا الشػرعي لكػن مكانتػك  ػىتىفكو هبػا الػبع  ُب ؾبالسػهم،  ،كخوارؽ

 ليو الباحثوف ُب تراثو، كأهعى أنا أ ضا إٔب إيرازه.     نا عن ذلك، كىذا ما هعي إالعلمية ال تقل شأ
ؿباكلة لكشف اللثاـ عن اجملهودات اعببارة  ،ؽبذه األهباب كمَتىا ىي اليت دفعتٍت الختيار ىذا اؼبوضوع 

 د الرضبػػػػاف الثعاليب كعلى رأههم إمامنا عب،ُب خدمة الشر عة الغراء  ،اليت يذؽبا علماء ىذه البلدة الطيبة

 .-رضبو اهلل-
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 الدراسات السابقة: 
هػػػل أمػػػرىم      ػػػخا ُب الشػػػيخ الثعػػػاليب مػػػن األئمػػػة األعػػػبلـ الػػػذ ن ال هبي ، ك قػػػد ازادات ىػػػذه اؼبكانػػػة تره 

 من الباحثُت ؼبا يذلػو رضبػو اهلل مػن ؾبهػودات ، اعًتافا يفعل االىتماـ اؼبتزا د يتحقي  تراثو العلمي النفوس
 ُ)   (خدمة ىذا الشرع اغبنيف. ُب

هواء ما تعل  منها يًتصبة حياتػو الشخصػية أك عنيت ياغبد ث عن الشيخ الثعاليب ،ك من الدراهات اليت 
: كالتفسَت،كالتصوؼ،ك القراءات  :ك مَتىا العلمية،أك تتناكؿ منهجو ُب يع  العلـو

.عٍت فيػػػػو يالثعػػػػاليب اؼبتصػػػػوؼ الزاىػػػػد ."عبػػػػد الرضبػػػػػن الثعػػػػاليب ك التصػػػػوؼ":للدكتور عبػػػػد الػػػػرزاؽ قسػػػػـوُ
 صاحب الكرامات كاؼبرائي.

.مقػػػػدمات ؿبققػػػػي مؤلفػػػػات الشػػػػيخ علػػػػى قلتهػػػػا، حيػػػػث تطػػػػرؽ أصػػػػحاهبا إٔب نبػػػػذة عػػػػن حيػػػػاة الشػػػػيخ ِ
 الشخصية، ٍب يياف منهجو ُب تفسَته. 

 ، فحضي الشيخ الثعاليب يالدراهة ُب رهالتُت، نبا:   ة.كأما ُب ؾباؿ الدراهات األكاديبيّ
  عبػػػد الرضبػػػػاف الثعػػػاليب ك منهجػػػػو ُب التفسَت:رهػػػػالة مقدمػػػة لنيػػػػل درجػػػػة اؼباجسػػػتَت. إعػػػػداد ك تقػػػػدًن

الطالػػػػب: مسػػػػعود ىبلػػػػف، ربػػػػت إشػػػػراؼ الدكتور:مسػػػػاعد مسػػػػلم آؿ جعفر.جامعػػػػة العلػػػػـو اإلهػػػػبلمية 
  ـ.ُِٗٗ –ـ ُُٗٗىػ/ ُُِْ -ىػػ -ُُُْقسنطينة.معهد أصوؿ الد ن، كتاب ك هنة: 

 ف الثعاليب كآراؤه العقد ة من خبلؿ تفسَته اعبواىر اغبساف ُب تفسَت القرآف: رهالة الشيخ عبد الرضبا
 مقدمة لنيل درجة اؼباجستَت زبصص أصوؿ الد ن.

جامعػػػػة عمػػػػار جيدؿ.إعػػػػداد الطالػػػػب ك تقػػػػدًن الطالػػػػب عبػػػػد الػػػػرازاؽ دضبػػػػوف ، ربػػػػت إشػػػػراؼ الػػػػدكتور 
 .ََُِ/ َََِالسنة الدراهية:.خركية -اعبزائر.كلية العلـو اإلهبلمية

 ، ك ما نقف عليو من خبلؿ ترصبتو ُب كتب الًتاجم. )ِ(ياالضافة إٔب ؾبموعة من اؼبقاالت ك احملاضرات

                                                 
األينػػوار فػػي  'اغبػػد ث جبامعػػة اعبزائػػر يتحقيػػ  كتػػاب أف قػػاـ الػػدكتور ؿبمػػد شػػر ف قػػاىر أهػػتاذ علػػـو القػػرآف ك  فمػػؤخرا  ُ

األهػػتاذ  ؿبمػػد فػػؤاد يػػن  قػػاـ أ ضػػا سػػَتة النبو ػػة  قػػع ُب ثػػبلث ؾبلػػدات،الثعػػاليب ك ىػػو كتػػاب ُب ال 'آيػػات النبػػي المختػػار
رشاد كىو . كتاب ُب الوعظ كاإل'اإلرشاد لما فيو من مصالح العباد ' غبسيٍت مؤلفا آلخر للثعاليب ك ىوخليل القاظبي  ا

جػػامع األمهػػات ُب  'ك مػػن التحقيقػػات اعبار ػػة ربقيقػػو كتػػاب صػػفحو،  ِٕٔعػػاليب رضبػػو اهلل،  قػػع ُبآخػػر مؤلػػف خطػػو الث
كتػػػػاب ُب الفقػػػػو  قػػػػـو يػػػػو األهػػػػتاذ موهػػػػى إظباعيػػػػل أهػػػػتاذ الفقػػػػو يكليػػػػة العلػػػػـو اإلهػػػػبلمية جبامعػػػػو   'أحكػػػػاـ العبػػػػادات 

راءات  ُب رهالة ماجستَت ٓب تناقش غبػد السػاعة.كىذا اعػًتاؼ مػن أينػاء ىػذا اعبزائر.ك هتم دارس آخر يالثعاليب كعآب يالق
 الوطن ياعبميل للثعاليب رضبو اهلل. 

لشػػػر في فوز ة.مقالػػة جبر ػػػدة  'مػػن أعػػػبلـ اعبزائػػر هػػػيدم عبػػد الرضبػػػاف الثعػػاليب 'مػػن اؼبقػػػاالت الػػيت ربػػػدثت عػػن الثعػػػاليب: ِ
عبد الدكتور  إعداد: 'ـبطوط نفيس لعبد الرضباف الثعاليب '.ك ُٗـ. ص ُٗٗٗكت ُّاؼبواف  ؿ: َُُِْالعدد الشعب 
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 إشكالية البحث:    
قضى الشيخ الثعاليب  حينا من الدىر خارج أرض الػوطن، ُب طلػب العلػم كاكتسػاب اؼبعػارؼ ليعػود      

، كاإلذف لػو يالتػدر س  عد أف ربصل على اإلجازات العلميةيعدىا إٔب اعبزائر عظيما ُب علمو كصبلحو، ي
ك العطػػاء كاالفتػػاء مػػن جهايػػذة العلمػػاء احملققػػُت ُب علمػػي اؼبعقػػوؿ كاؼبنقػػوؿ، كمػػن كبػػار احملػػدثُت كالفقهػػاء 

 كاؼبؤلفُت.
 ػػػركم يسػػػنده اؼبتصػػػل كػػػل كتػػػب طبلع،كثػػػَت احملفوظػػػات كالركا ػػػات، فالرجػػػل يشػػػهادة اعبميػػػع كاهػػػع اال

 َتىا حفظا .الصحاح كم
 كيناءا على كل ىذه اؼبعطيات ف ننا نطرح ؾبموعة من التساؤالت:

ػالثعاليب  ىل كاف للشيخ -أ     ُب عصػر -النبو ػة،كىو الرحَّالػة ُب طلبهػا ةً نَّ ؾبهػودات معتػ ة ُب خدمػة الس 
 ث الطلب أك الفهم ك الفقو؟هيما ُب يبلد اؼبغرب؟ هواء من حي قل فيو االعتناء هبا ال

اهتشػػعارا منػػو أنبيػػة  ،ل يبكػػن اعتبػػار تلػػك اجملهػػودات ؿباكلػػة مػػن الشػػيخ ؼبواصػػلة الػػدرس اغبػػد ثيىػػ -ب
                                                     ذلػػػػػػك؟ك كوف ذلػػػػػػك ىػػػػػػو اغبػػػػػػل للخػػػػػػركج مػػػػػػن دائػػػػػػرة اػبػػػػػػبلؼ كالتفرؽ؛هػػػػػػواء الفقهػػػػػػي أك العقائػػػػػػدم؟                                                

كعلػػى مسػػتول التوظيػػف االجتمػػاعي للسػػنة النبو ػػة، كىػػي الػػيت كانػػت دائمػػا كهػػيلة اؼبصػػلحُت ُب ربسػػُت 
أحسن توظيفو ُب ؿباكلػة منػو ك ىل  أكضاع ؾبتمعاهتم،ىل اهتثمر الشيخ الثعاليب ذلك اؼبخزكف اغبد ثي؟

كب،كالفنت كاعبمػػػود إلصػػػبلح اجملتمػػػع، ك النهػػػوض يػػػو الهػػػيما كعصػػػره كمػػػا ال ىبفػػػى عصػػػر اتسػػػم يػػػاغبر 
 كالركود؟

 كل ىذه التساؤالت هأحاكؿ اإلجاية عنها من خبلؿ فصوؿ كمباحث ىذه الرهالة.  
 خفة البحث:   

سبهيدم فصل ىذا ك قد اتبعت ُب معاعبة ىذه التساؤالت على خطة علمية، تشتمل على مقدمة ك      
 ك ثبلث فصوؿ ك خاسبة.

لتمهيػػد للموضػػوع، للحػػد ث عػػن األهػػباب الػػيت دفعتػػٍت الختيػػار : فتعرضػػت فيهػػا إٔب،يعػػد االمقدمػػةأمػػا 
اؼبوضػػوع،كأرجو أف تكػػوف مقنعػػة، ك اإلشػػارة إٔب الدارهػػات السػػايقة الػػيت لػػيس مػػن ييػػد  لكػػل ياحػػػث أف 
 رجع إليها، ميعىرِّجة على اإلشكالية اليت ينيػت عليهػا ىػذه اؼبػذكرة،كاؼبنه  اؼبتبػع ُب معاعبػة اؼبػادة العلميػة، 

                                                                                                                                                    

ك مَتىػػػػاف ك إف كنػػػػا أصػػػػحاهبا  قتصػػػػركف علػػػػى ؾبػػػػرد ذكػػػػر اظبػػػػو مػػػػَت ذلػػػػك مػػػػن  .)ُٗٗ،ُُٗص (اغبميػػػػد حاجيػػػػات.
 اؼبعلومات الشخصية، ٍب كصف لرحلتو العلمية ياختصار.
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مػػػن خػػػبلؿ ييػػػاف تقسػػػيمات اػبطػػػة اؼبتبعػػػة، ك عػػػرض العنػػػاك ن  ،خػػػَت اختصػػػرت مضػػػموف الرهػػػالةكُب األ
 الرئيسية ؽبا. 

فلػػيس مػػن داع إٔب ذكرىػػا؛ ألهنػػا ُب يدا ػػة األمػػر  ،كأمػػا الصػػعويات الػػيت كاجهتهػػا ُب  أثنػػاء إعػػداد الرهػػالة
مػػا عنػػده، كػػذا النجػػاح  قػػات، لتصػػَت فيمػػا يعػػد ؿبفػػزات لػػو علػػى يػػذؿ أقصػػىوِّ عى تكػػوف ُب نظػػر الباحػػث مي 

  يؤخذ مبليا.  
مػػن مػػَت أف  تطػػرؽ إٔب اؼبنػػاخ  ،: كألنػػو لػػيس لباحػػث أف  ػػدرس أم شخصػػية مػػاالفصػػل التمميػػديكأمػػا 

  ك االجتماعيػة ك الفكر ػة كالعصر الذم عاش فيػو،كاف لزامػا عليػا أف أتعػرض يالوصػف للحالػة السياهػية 
ا  قػػوؿ علمػػاء االجتمػػاع ايػػن ييئتو،ىػػذا مػػن جهػػة كلنػػرل الػػيت نشػػأ فيهػػا كعػػاش الثعػػاليب؛ ألف اإلنسػػاف كمػػ

فيما يعد مدل تأثَت ك تىأىث ر الثعاليب يتلك البيئة، كىل كاف تأثرا هلبيا؟ كل ذلك هػنقف عليػو مػن خػبلؿ 
 ىذه الرهالة.  

د مػػػن دك ربػػػت كػػػل فصػػػل عػػدد مػػػن اؼبباحػػػث ك ربػػػت كػػػل مبحػػػث عػػػ :كأمػػا فصػػػوؿ الرهػػػالة فهػػػي ثبلثػػػة
 ك تنقص  حبسب طبيعة اؼبادة اؼبعاعبة ُب كل فصل.  اؼبطالب، قد تز د

  :اإلماـ الثعالبي الفصل األوؿ 

 كفيو ثبلثة مباحث:  
 اؼببحث األكؿ: حياتو الشخصية 

 اؼببحث الثاين: حياتو العلمية 
 اؼببحث الثالث: مؤلفاتو ك مرك اتو 

 االفصل الثايني :  جمود الشيخ الثعالبي في العناية بالسنة النبوية وحملتم 

 ك ربتو ثبلثة مباحث:
 اؼببحث األكؿ: تعظيمو للسنة النبو ة ك الدفاع عن أىلها 
 اؼببحث الثاين : منهجو ُب يع  اؼبباحث اغبد ثية 

  اؼببحث الثالث : اجتهاداتو ُب التصحيح ك التضعيف 
  للسػػػػنة النبويػػػػة المفمػػػػرة واسػػػػتثمارىا فػػػػي اإلصػػػػالح الفصػػػػل الثالػػػػث: فقػػػػو الشػػػػيخ الثعػػػػالبي

 االجتماعي

 ك فيو ثبلثة مباحث:
 اؼببحث األكؿ: فقو الثعاليب  السنة النبو ة اؼبطهرة 
 اؼببحث الثاين: اهتثماره للسنة ُب اإلصبلح االجتماعي 
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 : ػبصت فيها أىم نتائ  البحث. خاتمةك  
 المتبعاف في البحث: )ٔ(المنمج و الفريقة

 سػَت كفػ  مػنه  معػُت ُب أملػب تفػرض علػى الباحػث أف  ،إف فبا ال شك فيو أف طبيعة كل موضوع    
 األحياف، ك قد  ضطر أحيانا الهتخداـ أكثر من منه  ليحسن عرض اؼبادة العلمية.

، كذلػػك يتتبػػع ك اهػػتقراء التحليلػػي ىػػذا كقػػد اعتمػػدت ُب  ىػػذه اؼبػػذكرة علػػى اؼبػػنه  اإلهػػتقرائي الوصػػفي
 اتو اؼبطبوعة أك اؼبخطوطة.هواء ُب مؤلف أملب أقواؿ الثعاليب ُب كل ما  تعل  دبوضوعات اؼبذكرة

ك ُب يع  األحياف أعمد على اؼبنه  الوصفي، خاصة ُب معػرض حػد ثي عػن  مؤلفػات الشػيخ الثعػاليب 
 عموما ك مؤلفاتو ُب اغبد ث يوجو أىخىص.

أف أحلل ك أناقش، كأنقد كىذا جعلٍت اعتمد على اؼبنه  كٓب أكتف هبذا فقم يل حاكلت قدر اؼبستطاع 
 . أًلًصلى ُب األخَت إٔب أجوية ؼبا طيرًحى من تساؤالت ُب إشكالية البحث.  التحليلي النقدم

 أما الطر قة اليت هرت عليها ُب عرض اؼبعلومات، فهي كما  لي:  
 قراءة ملفات الشيخ الثعاليب اؼبخطوط منها ك اؼبطبوع. .ُ

 طالب.يعد اعبمع كضعت خطة حبسب اؼبادة اليت حصلتها، ك قسمتها على فصوؿ ك مباحث ك م .ِ

التمهيػػػد لكػػػل موضػػػوع دبػػػا  ناهػػػبو ك نقػػػل رأم الثعػػػاليب ك مػػػَته مػػػن العلمػػػاء فيػػػو، مػػػع التحليػػػل قػػػدر  .ّ
 اؼبستطاع.

اإلشػػارة عنػػد النقػػل مػػن أم مصػػدر أك مرجػػع، إٔب اهػػم الكتػػاب كمؤلفػػو ك اعبػػزء ك الصػػفحة أخػػرت  .ْ
 ش.ذكر ياقي معلومات الكتاب إٔب فهرس اؼبصادر ك اؼبراجع، لتفادم ك  حجم اؽبام

،ك يالنسػػبة للمخطوطػػات فاهػػتعملت )د.ت.ط(: كقػػد أشػػرت إٔب الطبعػػات الػػيت لػػيس ؽبػػا تػػار خ طبػػع يػػػ
ال أعيد ذكر ذلػك  ُب مطلب مؤلفات الشيخ الثعاليب،ك ،ٍب أيشَت إٔب مكاف كجودىا ك رقمها)مخ(الرمز 

 يل أكتف يعنواف اؼبخطوط ك رقم الورقة ك اللوحة.
حة وٍ لَّ كلً  )ؽ(:كرمزت للورقة يػ )ـ،ك،ج(:وم أملب ـبطوطات الثعاليب يػرمزت للمكتبة الوطنية ك اليت ربك 
 .  )أ، أك،ب(:يػ

أنٍت اعتمدت ُب نقلي من تفسَت الثعاليب على طبعة دار الكتب العلمية، ك إذا ما نقلت من طبعات  .ٓ
 أخرل ييَّنتي ذلك ُب اؽبامش. 
                                                 

سػػَت عليهػػا الباحػػث ُب معاعبػػة اؼبػػادة العلميػػة. كأمػػا الطر قػػة: فهػػي اػبطٌػػة اؼبرهػػومة  احملػػددة الدقيقػػة الػػيت   : ػػراد يػػاؼبنه  ُ
، )َِ، ُٗص(األهلوب الذم  سلكو ُب عرض اؼبادة. تعر ف الدارهُت دبناى  اؼبفسر ن لصبلح عبد الفتاح اػبالػدم. 

 يتصرؼ ك اختصار.
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فػػػص، كفػػػ  الرهػػػم العثمػػػاين نقػػػبل مػػػن األقػػػراص ضػػػبطت اآل ػػػات القرآنيػػػة الػػػواردة ُب اؼبػػػذكرة، يركا ػػػة ح.ٔ
موضع  أقتصر علىك اضطررت ُب أملب األحياف أف  ،اؼبضغوطة، مع ذكر السورة ك رقم اآل ة ُب اؽبامش

 .ُب اآل ة الشاىد
ك اعبػزء،  مصادرىا من دكاك ػن السػنة، يػذكر الكتػاب ك البػاب إٔب.عزكت األحاد ث الواردة ُب اؼبذكرة ٕ

ف ذا كاف متفقا عليو يُت الشيخاف فأحيانا اهتغٍت يذلك عن عزكه لغَتنبا من د ث، ك الصفحة ك رقم اغب
كأما مػػا ٓب أعػػزه مػػن أحاد ػػث ك آثػػار اغبػػد ث إذا كػػاف ُب مػػَت الصػػحيحُت، اؼبصػػادر، مػػع التطػػرؽ لدرجػػة

 على قلتها فقد يينتو ُب موضعو.
الصحاية ك التػايعُت ك أىػل العلػم.ك  .ترصبت ألملب األعبلـ الذ ن كرد ذكرىم ُب الرهالة، دبا ُب ذلكٖ

ترصبتهم فيما قلتهم، ف ما أف ذكرىم جاء عرضا، أك أين ٓب أقف على  ىأما من ذكرهتم كٓب أترجم ؽبم، عل
 .)تر(إٔب رقم الًتصبة ُب مصادرىا يػ تكأشر  يُت  دم من اؼبصادر،

ك مصػػػطلحات علميػػػة  ،. حاكلػػػت قػػػدر اؼبسػػػتطاع شػػػرح مػػػل مػػػا كرد ُب اؼبػػػذكرة ك مػػػن مفػػػردات لغو ػػػةٗ
 ل فن. ياؼبعاجم اللغو ة كتب التخصص ُب كُب ذلك مستعينة 

ػػػػػراد ييسػػػػػر ك  .قمػػػػػت يوضػػػػػع فهػػػػػارس علميػػػػػة عامػػػػػة للمػػػػػذكرة،َُ
ي
تعػػػػػُت القػػػػػارئ علػػػػػى الوقػػػػػوؼ علػػػػػى اؼب

 ههولة،كىي:
 .فهرس اآل ات القرآنية مرتبا حسب ترتيب هور القرآف الكرًن 

 ى حسػػػب اغبػػػركؼ اؽبجائيػػػة، مػػػع اإلشػػػارة علػػػى الػػػراكم فهػػػرس األحاد ػػػث النبو ػػػة ك اآلثػػػار مرتبػػػة علػػػ
 صحاييا كاف أك تايعيا يالنسبة لآلثار.

 أحيانا يذكر الكنية اؼبشتهر هبا ك  ،فهرس األعبلـ اؼبًتجم ؽبم على حسب الًتتيب اؽبجائي للحركؼ
 أحيانا يذكر اظبو إف ٓب  شتهر يكنيتو. 

 ئي للحركؼ، يذكر عنواف الكتاب ٍب مؤلفو، فهرس اؼبصادر ك اؼبراجع مرتبة حسب الًتتيب اؽبجا   

اغبجر ة،   ك أدرجت ُب آخرىا فهارس للمخطوطات ك اؼبطبوعات دا.جً ٍب رقم الطبعة ك دار النشر إف كي 
 هواء أكانت للثعاليب أك لغَته،ياإلضافة إٔب فهرس للمجبلت ك الرهائل اعبامعية.  

  احث ك اؼبطالب ك الفركع.فهرس اؼبوضوعات،يينت فيو عناك ن الفصوؿ ك اؼبب 

 .إدراج ملخص للمذكرة ياللغتُت العريية ك األجنبية، ك قد اخًتت اللغة اإلقبليز ة 

اهلل إنػػو كٕب ذلػػك ك القػػادر  القبػػوؿ ك التوفيػػ ، ك أف هبعػػل عملػػي ىػػذا خالصػػا لوجػػو اهلل هػػأؿُب اػبػػَت أك 
 بٌيو ك آلو كأصحايو     نكآخر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبُت، ك صلى اهلل على   عليو،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ن.ٔب  ـو الدككل من تبعهم ي حساف إ                                                 
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 ّخادلجحث انثبنث0 احلبنخ انفكش 
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 تمميد:
 

مثيلى العصر ُب توجيو العآب أك التأثَت فيو،كمثل أثر اؽبواء ك الشػمس  ُب مبػو النبػات ك اغبيػواف،      

  أخذ من ف ذا كاف اغبي  تغذل من اؽبواء الذم  تنفسو ك  ستفيد من أشعة الشمس، فكذلك العىآبي 

اكية تامة. اكيا لنركح عصره ؾبي  )ُ(عصره ك يتأثر يو، ك ال  لـز من ىذا التأثر أف  كوف ىذا العآًبي ؾبي

جتماعية أك الفكر ة  كوف ؽبا تأثَت احمليطة يو، هواء السياهية أك االقتصاد ة ،  أك اال إال أف الظركؼ

 ُب تكو ن شخصيتو ك ك منه  تفكَته. 

ينػا أف نػتكلم عػن عصػر الشػيخ الثعػاليب ك لػو ياختصػار؛ لنأخػذ فكػرة عامػة عػن ك من ىنا  كجب عل

 العوامل اليت هانبت ُب يناء شخصية ك فكره.

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، يتصرؼ.)ََُص  (فقهية حملمد أيو زىرةلاين حـز : حياتو ك عصره ك آراؤه ا ُ
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 المبحث األوؿ: الحالة السياسية
 

      دكؿ متناحرة  ة، إٔب انقساـ اؼبغرب العريب الكبَت إٔب ثبلث)ُ(أدل هقوط الدكلة اؼبوحد ة         
 تسعى كل كاحدة منها إٔب فرض ىيمنتها على اؼبنطقة.    

 الحالة السياسية لمغرب ما بعد الموحدين:
وحد ػة  تفكػك إف اؼبتتبع لؤلحداث التارىبية ُب يبلد اؼبغرب ، خاصة خبلؿ الفًتة اليت تلىػتٍ 

ي
الدكلػة اؼب

ك علػى تلػك  ، هيقف على ذلك الوضع الكارثي الػذم كػاف  عػيش فيػو اجملتمػع اؼبغػريب ، هاك هقوط
خز ػػة ك اؼبؤؼبػػة، الػػيت شػػكلتها أعمػػاؿ اؽبػػدـ ك التػػدمَت، ك مػػؤامرات التفكيػػك ك التفر ػػ ، ك 

ي
الصػػورة اؼب

،علػػى  ػػد كرثػػة الدكلػػة اؼبوحد ػػة، أينػػاء العػػائبلت اغبفصػػية ك الز انيػػة ك )ِ(نزعػػات اػبيانػػة ك اؼبػػؤامرات 
 اؼبر نية، كيع  شيوخ القبائل ك زعماء الطوائف. 

لسػيطرة علػى أقػاليم لوا ىذه الدكلة إٔب ثبلث إمارات رئيسػية، عملػت كػل كاحػدة منهػا ك الذ ن قسم
 اؼبغرب الكبَت ك االهتحواذ على اؼبناط  اجملاكرة.

  )ّ(فكاف شرقو لبٍت حفص ك مريو لبٍت مر ن، ككهطو لبٍت ز اف من يٍت عبد الواد.
الػػػػة الػػػػيت سبيػػػػزت يػػػػاغبركب ك تلػػػػك اغب لكػػػػل دكلػػػػة منهػػػػا، ةك فيمػػػػا  لػػػػي اهػػػػتعراض للحالػػػػة السياهػػػػي

شتعلة اليت ما تكاد الواحدة اػبصومات، ك اؼبؤامرات ك التصفيات العرقية الدامية،
ي
 ك الفنت اؼب

 )ْ(تنطفئ منها، حىت تشتعل أخرل. 

 )٘(: ) ـٖ٘ٙٔ-ـٜٕٕٔىػ/ٖٜٗ-ىػٕٚٙ(الدولة الحفصية 

                                                 
: تأهسػػت علػػى  ػػد اؼبهػػدم ؿبمػػد يػػن تػػومرت ك الػػزعيم السياهػػي )ـُِٗٔ-ـُُِِىػػػ/ٖٔٔ-ىػػػُٓٓ(ة اؼبوحػػد ن دكلػػ ُ

عبػػد اؼبػػؤمن يػػن علػػي مػػن قبيلػػة زناتػػة ال ير ة،امتػػد نفوذىػػا إٔب مػػراكش ك فػػاس، ك جبػػاؿ األطلػػس ك  ػػإب إفر قيػػة.إٔب أف 
صػػرؼ كاختصػػار.أنظر أ ضػػا:تار خ اعبزائػػر يػػُت يت،)، كمػػا يعػػدىأِٔ/ٔ(تػػار خ ايػػن خلػػدكف:هػػقطت علػػى  ػػد يػػٍت مر ن.:

.تػػار خ اؼبغػػرب ك )، كمػػا يعػػدىاّ /ِ(بلٕب:ي. تػػار خ اعبزائػػر العػػاـ للجػػ)، ك مػػا يعػػدىاِِِ/ِ(القػػدًن ك اغبػػد ث للميلػػي:
.تػػار خ اؼبغػػرب العػػريب )كمػػا يعػػدىا ،ِْٓ/ُ(.تػػار خ العػػرب حملمػػد أطلػػس:)، كمػػا يعػػدىأُ-ِ(حضػػارتو غبسػػُت مػػؤنس:

 .)، كما يعدىآّص(.الدكلة الز انية ُب عهد  غمراهن:)، كما يعدىأُْ /ْ(لسعد زملوؿ:
:)ٕص (العصبية القبلية لبوز اين الدراجي: ِ  ،يتصرؼ.)ٕ،ٔ/ّ(، يتصرؼ. اؼبغرب الكبَت عببلؿ وبيو
 ، يتصرؼ.)ِْ-ِ(تار خ اعبزائر العاـ: ّ
 ، يتصرؼ.)َُص(العصبية القبلية:  ْ
مػػن اؼبصػػامدة يػػاؼبغرب األقصػػى ، ك الػػذم كػػاف أحػػد  "ىنتاتػػة "اؽبنتػػاٌب ،مػػن قبيلػػة  نسػػبة علػػى أيب حفػػص عمػػر يػػن وبػػي ٓ

، كالذم أعلن اهتقبللو عن الدكلة اؼبوحد ة )ـُِِٗىػ/ِٕٔ (رجاؿ ين تومرت،ك تأهست على  د اينو أيب زكر اء الثاين
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عنهػػا ، ك ىػػو مػػا ًب فعػػبل  الهػػتقبلؿاهػػتغل اغبفصػػيوف ضػػعف الدكلػػة اؼبوحد ػػة، متطلعػػُت إٔب ا      
 .)ـُِِِٖىػ/ِٓٔ(هنة

ك جبا ػػػة ك  ،حػػػىت كصػػػلوا إٔب طػػػرايلس ك قسػػػنطينة ،فػػػاذبهوا إٔب توهػػػيع حػػػدكد إمػػػارهتم شػػػرقا ك مريػػػا
ك يعػ   ا، كما اهتطاعوا إخضػاع اؼبػر نيُتتلمساف، ك عناية ك دلس ك جزء من صحراء اعبزائر جنوي

 يبلد األندلس.
يٍت مر ن ك يٍت ز اف قائمة على التحالف ك التصػاّب ُب يػادئ األمػر،  كانت هياهتها الداخلية معك  

حيػػث طلػػب اؼبر نيػػوف معػػونتهم ُب مواجهػػة مػػن يقػػي مػػن اؼبوحػػد ن ُب أراضػػيها،فلما ضػػعف أمػػر يػػٍت 
 )ُ(حفص ثار ضدىم اؼبر نيوف، حىت أهنم اهتولوا على تونس ُب فًتة ما.

ٍب  وهتم ك كػػػانوا أمػػػراء علػػػى اؼبغػػػرب األكهػػػمككػػػذلك حاؽبػػػا مػػػع يػػػٍت ز اف،فقػػػد يػػػا عوىم ُب عصػػػر قػػػ
 )ِ(جاىركىم يالعصياف ك اهتقلوا عنهم.

 أسباب ضعف الدولة الحفصية و سقوطما:
حكمت دكلة يٍت حفص زىاء ثبلثة قركف ك نصف، يعػد أف يا عهػا أىػل اؼبغػرب ك األنػدلس إٔب     

 )ّ(.)ـُّْٓ-ىػُْٗ(أف كاف هقوطها ك هنا تها على  د األهباف،هنة

 )ْ( رجع الدارهوف هقوطها إٔب األهباب التالية: ك
  تعاقب الفنت على الببلد يسبب طمع األمراء ُب السيطرة على السػلطنة، كانقسػامهم علػى أنفسػهم

 ك ضعف مركز السلطاف يسبب ذلك.

 .اهتغبلؿ اؼبر نييُت فرصة ضعفهم، كاإلهتبلء على تونس 

  لسواحلها من جهة أخرل.انقضاض القبائل عليها من جهة، كمهاصبة األهباف 

  هور حب الًتؼ ك اإلهراؼ، ك االهنماؾ ُب الشهوات ك الظلم ُب الوالة ك الرؤهاء.ظي 
       ) ): (ُـٗ٘٘ٔ-ـٖٕ٘ٔىػ/ٕٜٙ-ىػٖٖٙ( "دولة بني عبد الواد "الدولة الزياينية

                                                                                                                                                    

.كأنظر:السػلطنة اغبفصػية )،كمػا يعػدىأِّ/ٔ(.تػار خ ايػن خلػدكف:)ُِِٖىػ/ِٓٔ (يعد التغلب عليهم ُب تونس هنة 
. تػػار خ اؼبغػػرب ك )، كمػػا يعػدىاِْْ/ِ(القػدًن ك اغبػػد ث: ،يتصػػرؼ.تار خ اعبزائػػر ُب)، ك مػػا يعػدىاٖٗص (للعركهػي :
.اؼبغػػػػرب )، كمػػػػا يعػػػػدىأَّص(، يتصػػػػرؼ.اؼبغرب العػػػػريب، تارىبػػػػو ك ثقافتػػػػو لػػػػرايح يونػػػػار:)ُّٓ-ُْٗ ص(األنػػػػدلس: 

 .)،كما يعدىأُِ/ِ(غرب ك حضارتو ألضبد عودات:.تار خ اؼب)، كما يعدىإٖٓ/ِ(الكبَت:
 .)ُّٓ،ُْٗص (، يتصرؼ كاختصار.تار خ اؼبغرب  األندلس:)ك ما يعدىا ُٖٔص (السلطنة اغبفصية: ُ
 ، يتصرؼ ك اختصار.)ِٓ/ِ(تار خ اعبزائر العاـ: ِ
 .)ُّٓص  (تار خ اؼبغرب ك األندلس: ّ
 .)ٖٕٖ/ِ(.اؼبغرب الكبَت:)ُّٓ/ُْٗص (غرب ك األندلس:.تار خ اؼب)، كما يعدىآِِ (السلطنة اغبفصية: ْ
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اؼبغػػػػرب اؼبشػػػػهورة، الػػػػيت كانػػػػت ترتػػػػاد جبػػػػاؿ ك صػػػػحراء  'زناتػػػػة'إٔب قبيلػػػػة 'ينػػػػو عبػػػػد الػػػػواد' نتمػػػػي     
 األكهم، كؼبا فتح اؼبوحدكف ىذه الببلد كانوا ؽبم عونا،فنالوا ثقتهم ك حصلوا منهم على 

  )ِ(فَتة يتلمساف ،فاهتقركا فيها ك ازبذكىا فيما يعد عاصمة لدكلتهم.إقطاعات ك 
كمػػن البحػػر اؼبتوهػػم  ،مريػػا'كيٍجػػدة'كمد نػػة 'كادم ملو ػػة 'شػػرقا إٔب 'هػػعيدة'امتػػدت دكلػػتهم مػػن جبػػاؿ 

 )ّ(اال، إٔب صحراء اعبزائر جنويا. 

انتقلػػت اإلمػػارة الز انيػػة إٔب عهػػد الفوضػػى، ك الصػػراع علػػى اؼبغػػرب لفشػػل  )ْ(مؤهػػس الدكلػػة ك يوفاتػػو
الكثَت فبن خلفو ُب اغبكم ُب اإلقتداء يػو؛ يسػبب الطمػع ُب السػيطرة علػى اؼبغػرب كىػو األمػر الػذم 

ها دثً الػػيت كانػػت ربيٍػػ هػػة االضػػطرايات الداخليػػة،اين، كجعلػػو عػػاجزا عػػن مواجأضػػعف قػػول البيػػت الز َّػػ
 القبائل اؼبستقرة يببلدىا. 

ػػدؽ هبػػا مػػن الشػػرؽ ك الغرب؛يسػػبب  كياإلضػػافة إٔب ىػػذا اػبطػػر الػػداخلي، كػػاف ىنػػاؾ خطػػر آخػػر وبي
 .'تلمساف'اؼبوقع اإلهًتاتيجي كالوضع االقتصادم الذم كانت تتمتع يو 

ثػػة الدكلػػة اؼبوحد ػػة، كأف ؽبػػم اغبػػ  ُب يسػػم نفػػوذىم فمػػن الشػػرؽ ينػػو حفػػص يتػػونس  زعمػػوف أهنػػم كر 
 على اؼبغرب األكهم.

كمػػن الغػػرب أخػػذ ينػػو مػػر ن  ًتقبػػوف الفرصػػة اؼبواتيػػة للتػػدخل ُب اؼبغػػرب األكهػػم كضػػمو إٔب حػػوزهتم، 
 .كقد حاكلوا ذلك عدة مرات، كلكنهم ٓب  يفلحوا؛غبصانة أهوارىا

إٔب أف ظهر األهباف على  لة الز انية متماهكة،رمم كل تلك االضطرايات ك األخطار ظلت الدك  ك 
اؼبسػػػرح السياهػػػي،كقاموا يالعد ػػػد مػػػن الغػػػارات علػػػى اؼبػػػدف الساحلية،كأهػػػقطوا العد ػػػد منها؛يسػػػبب 
                                                                                                                                                    

اكتفػاءا ي حػدل اللقبػُت منهمػا عػن اآلخر،مػع اإلشػارة إٔب أف اللقػب األكؿ  "يٍت عبد الػواد"على"يٍت ز اف"تطل  كلمة  ُ
-ىػػػػَٕٔ( 'أيب ضبػػػو موهػػػى الثػػػاين '، إٔب عهػػػد )ىػػػػَٖٔ-ىػػػػّّٔ'( غمراهػػػن'قػػػد اختػػػاره هػػػبلطينها السػػػايقوف مػػػن عهػػػد 

.تػػار خ اعبزائػػر 'ز ػػاف أيب ز ػػداف 'نسػػبة إٔب جػػدىم  'يػػٍت ز ػػاف  '. كُب عهػػد ىػػذا األخػػَت كقػػع االختيػػار علػػى لقػػب )ىػػػُٕٗ
 .)ِٖٗص (.اؼبغرب العريب، تارىبو ك ثقافتو: )ُْٓ-ِ(العاـ:

، ّّْ/ِ(، يتصػرؼ كاختصػار.أنظر أ ضػا:تار خ اعبزائػر ُب القػدًن ك اغبػد ث:)، كمػا يعػدىاْٖ/ٕ(تار خ اين خلػدكف: ِ
.تػار خ اؼبغػرب ك )، كمػا يعػدىاُٗٓص (.تار خ دكؿ اؼبغرب العػريب:)، كما يعدىاُُْ/ِ(.تار خ اعبزائر العاـ)كما يعدىا
،ومػػػػػا ٔٓص( غمراهػػػػػن: .الدكلػػػػػة الز انيػػػػػة ُب عهػػػػػد)، كمػػػػػا يعػػػػػدىإِٖ/ِ(.اؼبغػػػػػرب الكبػػػػػَت:)، كمػػػػػا يعػػػػػدىأ(األنػػػػػدلس:

 .)يعدىا ، كمآُُ/ِ(.تار خ اؼبغرب ك حضارتو:)،كما يعدىأُٖص (.دراهات ُب تار خ اؼبغرب ك األندلس:)يعدىا
 .)ُُْ/ِ(تار خ اعبزائر العاـ: ّ
رأس األهػرة اؼبلكيػة الز انيػة. عػرؼ يالػدىاء ك الشػجاعة، ك اغبػـز ك مكػاـر األخػبلؽ ك ، يػن ز ػاف ىو أيو وبي  غمراهن  ْ

 .)، كما يعدىاُْٖ/ِ(.تار خ اعبزائر العاـ:)، كما يعدىاْٖ/ٕ (.تار خ اين خلدكف:)ـ.ُِّٖ-ىػُٖٔ(العلم.توُب هنة
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فاكبسػػػرت دكلػػػتهم ك هػػػلطاهنم عػػػػن ، ك االنغمػػػاس ُب اغبػػػركب الداخليػػػة، ميػػػاب اؼبقاكمػػػة الشػػػرعية 
 )ُ(واشيها.اؼبغرب األكهم،كاكبسر ملكهم ُب تلمساف ك يع  ح

  )ِ( :)ـٜٕٙٔىػ/ٜٙٚ-ىػٛٙٙ(الدولة المريػػنية 
كهبعل األمل ضئيبل ُب إعادة كحػدهتا،   يينما كاف النزاع الداخلي  ز د ُب تصدع يناء الدكلة اؼبوحد ة،

علػػى  كانػػت قػػول هياهػػية نشػػطة، تعمػػل لبلنفػػراد يػػاألمر ُب أقػػاليم كاهػػعة مػػن الػػببلد ك تعمػػل ينػػاءان 
ُب  )ّ(كؿ مسػػػتقلة ينفسػػػها،كما ىػػػو حػػػاؿ دكلػػػة يػػػٍت حفػػػص ك يػػػٍت األضبػػػرزبطػػػيم كاضػػػح،إلقامة د

كأخرل تعمػل علػى اغبلػوؿ ؿبػل الدكلػة نفسػها ُب قلػب يبلدىا،كإعػادة  كدكلة يٍت عبد الواد، مرناطة، 
  )ْ(حاؿ يٍت مر ن.ُت ُب اؼبغرب األقصى، كما ىو كفة اؼبيزاف لصاّب الزناتي

يػل قامػت نتيجػة  ، إٔب دعوة إصبلحية د نية خاصة كغَتىا،ك  بلحظ أف دكلتهم ٓب تستند ُب قيامها
فازبػػذت مػػن ذلػػك مػػ را   ،"العيقػػاب"ىزيبػػة معركػػةاالضػطرايات ك الفسػػاد الػػذم حػػل يػػاؼبغرب ،عقػػب 

 )ٓ(كافيا إلعبلف قياـ دكلتها.
 كقد حاكلت ىذه الدكلة أف ذبمع كلمة اؼبغرب العريب ك توحده، ك قد قبحت ُب ذلك فعبل ُب 

 ) (ٔقواهتا،فامتد نفوذىا إٔب نواحي كثَتة من القطر اعبزائرم ك تونس. يع  فًتات
  )ٕ(:منها أهبابإٔب  ك رجع ضعف الدكلة اؼبر نية كهقطوىا،ىذا  
  ع الكثَت من أفراد ىذا البيت إٔب الويثوب علػى لي طَّ اػببلفات العائلية اليت ايتلي هبا البيت اؼبر ٍت،ك تى

 العرش،كىو من أىم األهباب.

                                                 
.دراهػػات ُب تػػػار خ )، كمػػػا يعػػدىا ِٕٖ /ِ(اؼبغػػرب الكبػػَت:.)، كمػػا يعػػػدىاُّٖ/ِ(أنظػػر: تػػار خ اؼبغػػػرب ك حضػػارتو: ُ

 .)، ك ما يعدىأُٖ(اؼبغرب ك األندلس:
تػد نفوذىػا إٔب تلمسػاف ك ام علػى أراضػي اؼبغػرب األقصػى،)  ـُِٗٔ-ىػػٖٔٔ(تأهست علػى  ػدأيب اغبسػن اؼبػر ٍت هػنة ِ

 ا، كمػػػػَُٕص(.دليػػػػل اغبػػػػَتاف:)  - (.تػػػػار خ ايػػػػن خلػػػػدكف:)ـُْٗٓ-ىػػػػػٔٓٗ(اعبزائر.هػػػػقطت علػػػػى  ػػػػد األهػػػػباف هػػػػنة
 .)، كما يعدىإٖٔ/ِ(.اؼبغرب الكبَت:)، كما يعدىأِّ/ِ(.تار خ اعبزائر ُب القدًن ك اغبد ث:)يعدىا

، ك سبثػل آخػر عهػد للمسػلمُت يأهػبانيا. أنظر:دراهػات )ىػػّٓٔ (تأهست على  د الغالب ياهلل ؿبمد ين  وهف، هنة ّ
 .)َّٖص  (ك ثقافتو: و.اؼبغرب العريب، تارىب)ىػِِْص (ُب تار خ اؼبغرب ك األندلس:

 .ؼ، يتصر )ُِ/ِ(تار خ اؼبغرب ك حضارتو: ْ
 .)َِٔص  (دراهات ُب تار خ اؼبغرب ك األندلس: ٓ
 يتصرؼ. )َِٔ ص (.دراهات ُب تار خ اؼبغرب ك األندلس:ؼصر ، يت)ُٗٓ،ُٖٓص  (تار خ دكؿ اؼبغرب العريب: ٔ
 .)، كما يعدىإِٖ/ِ(.اؼبغرب الكبَت:ر، ياختصا)ما يعدىا ك، ٓٓ/ِ(تار خ اؼبغرب العريب ك حضارتو: ٕ
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 ػػاد سبػػرد العػػرب ك طمعهػػم ُب نػػواحي الدكلػػة، ك اهػػتقبلؿ يعػػ  رؤهػػاء القبائػػل ينػػواحيهم، ك ازد 
 لقد حكم يعضهم أهاييع أك أ اـ. تعاقب األمراء على اغبكم ُب هرعة، حىت

 على السواحل اؼبغريية. ازد اد اػبطر األكركيب 
 السمات العامة لؤلوضاع السياسي لمغرب ما بعد الموحدين:

يوىحِّدم،  قف على يع  السمات العامة ؽبذه الفًتة إف الناظ     
ٍلك اؼب

ي
ر ُب التار خ السياهي لورثة اؼب

 )ُ(فيما  لي: صالزمنية، تتلخ
 ك قيػػػاـ اغبػػػركب كاؼبناكشػػػات ييػػػنهم،ك  ،اليػػتبلء يالثػػػائر ن ك الطػػػامعُت ُب العػػػرش مػػػن قرايػػػة األمػػػَتا

  هقوطها.إنفاؽ األمواؿ الكثَتة ُب ذلك،فبا أدل إٔب ضعف الدكلة ٍب

  القيػػاـ يواجبػػاهتم ذبػػاه شػػعوهبم، ك تػػرؾ  عػػدـانغمػػاس ملوكهػػا ك أمرائهػػا ُب الشػػهوات ك اؼبلػػذات ك
 فر ضة اعبهاد ك نشر اإلهبلـ.

  تدين اؼبستول األخبلقي ؽبذا العهد السياهػي، ُب الشػرؽ ك الغػرب علػى السػواء فشػاعت أخػبلؽ
 اػبيانة ك اؼبكر، كنكث العهود.

 )ِ(:إمارة الثعالبة
تيعت  قبيلة الثعالبة من أكائل من نزؿ من أعراب اؼبعقل ين رييعػة مػن يػٍت اغبػارث، يػأرض اعبزائػر      

ٍب هػهوؿ   اؼبد ػة ك جبػاؿ التيطػرم ك تنقلػوا دبػواطن عد ػدة منهػا،اػبػامس اؽبجػرم، ُب أكاهم القػرف 
 متيجة أ ن رهخت أقدامهم على عهد اؼبرايطُت.

وحد ػػة فيمػػا يعػػد إمػػارة متيجػػة ك اؼبد ػػة، ك أىٍهػػ، فى يػػن تػػومرتك فيمػػا يعػػد شػػا عوا ا
ي
ندت ؽبػػم الدكلػػة اؼب

 .)ـُُّٓ -ىػْٖٓ(مقاطعة التيطرم هنة
ك فيما يعد صارت منطقتهم منطقة عازلة،يُت يٍت حفص ك يٍت مر ن،ك من ٍبٌ كانػت ُب صػراع دائػم 

  )ّ(تتبع األقول ُب أملب األحياف.ك  كانت تلتـز اغبياد أحيانا،فيُت القوتُت؛ 
 و الخالصة: 

                                                 
 ، يتصرؼ.)، ك ما يعدىاُّ/ِ(تار خ اؼبغرب ك حضارتو: ُ

 ثعلب ين علي ين أيب يكر ين صفَت أك هحَت يػن معقػل الثعالبة : قبيلة من عرب اؼبعقل ُب يبلد اؼبغرب ،  نسبوف إٔب ِ
-ٔ(مواطنهم يسوؽ متيجة من نواحي اعبزائر، كىم إخوة ذكم عبيد اهلل، الذ ن كانوا ُب مػواطن يػٍت عػامر.دائرة اؼبعػارؼ:

ُّٔ(. 
 خ اعبزائر تار .)ِٕٖ-ِْٖ-ِ (تار خ اعبزائر ُب القدًن ك اغبد ث ؼببارؾ اؼبيلي: .)ٕٔ،ّٕ-ٔ(تار خ اين خلدكف:  ّ

 يتصرؼ ك اختصار.).ُِ-ِ( العاـ:
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كػػػاف قاسبا؛فقػػػد يػػػة الػػػيت كلػػػد فيهػػػا الشػػػيخ الثعػػػاليب  أف اؼبشػػػهد السياهػػػي خػػػبلؿ ىػػػذه اغبقبػػػة الزمن     
 فشلت كل مشار ع الوحدة، ك كانت التجزئة ك التشرذـ قدر ىذه الدكؿ.

عثػػرة ُب طر ػػ  أم مسػػَتة تنظيميػػة  ىػػي حجػػر ك ؤكػػد الػػبع  علػػى أف العصػػبية القبليػػة،كانت دائمػػا
عوؿ ىدـ كتدمَت لكل خطوة حضار ة يل مدت مً  أك قررهتا الدكؿ اليت نشأت ُب ىذه الد ار، أرادهتا

زبطوىػػػػا أ ػػػػة دكلػػػػة،مع االكبػػػػبلؿ السياهػػػػي ك االجتمػػػػاعي السػػػػائد ن ُب اجملتمعػػػػات اؼبغرييػػػػة يكاملهػػػػا 
  )ُ(يسبب القبلية اؼبهيمنة على ىذه الببلد.؛

كضػاع،يل هػاىم ك لػو يشػكل مقتضػب ُب التحػذ ر ىذا ك ٓب  كن الشيخ الثعاليب دبعزؿ عن ىذه األ
 فيهػا  من مغبة ىذه األكضاع،كذلك من خبلؿ رهػالتو الػيت يعػث هبػا إٔب يعػ  طلبتػو يبجا ػة وبػذرىم

  )ِ(الركوف للدنيا. خطورةمن اػبطر األهباين،ك  دعوىم للقياـ يفر ضة اعبهاد ك 
 هنقف عليو الحقا.ياإلضافة إٔب كبلمو عن اعبهاد ُب تفسَته ك مَت ذلك، فبا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .)ٓص(العصبية القبلية:  ُ
عبارة عن كثيقة هياهية  صف فيها الثعاليب اػبطر األهباين علػى يػبلد اعبزائػر خصوصػا ك اإلهػبلـ عمومػا، عثػر عليهػا   ِ

-ُ( "زائػػػػػػر الثقػػػػػػاُبتػػػػػػار خ اعب "ك قػػػػػػد أشػػػػػػار إٔب ذلػػػػػػك ُب كتايػػػػػػو الباحػػػػػػث اعبزائػػػػػػرم الػػػػػػدكتور أيػػػػػػو القاهػػػػػػم هػػػػػػعد اهلل،
 .)ُُِ-َُِص(،"أحباث ك آراء ُب تار خ اعبزائر "،كخصصها يالتحليل ك الدراهة ُب كتايو اآلخر)ٕٓ
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 المبحث الثايني: الحالة االقتصادية و االجتماعية
 

اػبامس  ،لقد كاف للظركؼ السياهية اليت عاشها اؼبغرب العريب خبلؿ القرف  التاهع اؽبجرم    
 ة االجتماعية.يارز على اغبياة ك الًتكيب عشر ميبلدم، أثر

ؾبتمػع مغػريب ىبتلػف كثػَتا عػن ؾبتمػع مغػرب أكائػل القػرف فمع هنا ػة العصػر اؼبوحػدم، أصػبحنا أمػاـ  
 )ُ(:أماـ ناػبامس اؽبجرم، فنح

   تعرب إٔب درجة كبػَتة، فقػد تبػدؿ الوضػع فيػو، فلػم  عػد ؾبػرد صػراع يػُت القبائػل البػدك ك سٍ مرب مي
 هكاف الشماؿ، يل دخلت فيو عناصر يشر ة جيدة، كملبت الركح العريية على اؼبغرب كلو.

   اللغوم ك الثقاُب، فمع أف اللهجات ال ير ة، ظلت على حاؽبػا ُب أعػإب اعببػاؿ ك اؽبضػاب َت  غى التػى 
عميقػا ك  يان ر  عى لغات أىل اؼبدف ك اؼبوانئ، ك السهوؿ ك األر اؼ قد تعريت تػى  فك يطوف الصحارل، ف 

 شامبل.

 )ِ( أما اجملتمع نفسو، فقد كاف مقسما إٔب ثبلث طبقات رئيسية، ك ىي:    
 .لفبقة الحاكمةا.ُ
 الفبقة العسكرية .ِ
 . التجار و الحرفيوف و الفالحوف. ّ

 أىل الذمة من المسيحيين و اليمود:
حاجة إليهم ُب التجارة اػبارجية، ك كذلك ؛ أما اؼبسيحيوف لل)ّ(فوذىم ككجودىمتضاعف ن ك الذ ن

 لسهولة ذبنيدىم ُب فرؽ اؼبرتزقة، ك اػبارجُت عن القانوف.
فقػػد تكػػاثر عػػددىم؛ يسػػبب اؽبجػػرة مػػن األنػػدلس، كقػػد يلػػغ مػػن نفػػوذىم تػػدخلهم ُب  ك أمػػا اليهػػود

 األحداث السياهية ُب الببلطات اؼبغريية. 
 

                                                 
 .)ُُ/ِ(تار خ اؼبغرب ك حضارتو: ُ

 .)َُٕص  (ؾبلة ملتقى هيدم عبد الرضباف الثعاليب: ِ
 اليت كانت تنص على: ملوؾ دكؿ اؼبغرب مع ملوؾ أكركيا،ك ىاعقداليت  كثَتةالعاىدات نتيجة اؼب ّ
 .إقامة الرىباف ك القساكهة اؼبسيحيُت ربت رعا ة الدكلة اإلهبلمية 

 .ازباذ الكنائس ك األد رة؛ إلقامة شعائرىم الد نية 

 :تار خ اعبزائر العاـ: إعطاؤىم األراضي الكافية لذلك. انظر)ِ/ْٔ(. 
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 المبحث الثالث: الحياة الفكرية
 

هػيتوقع أف تكػػوف اغبيػاة الفكر ػػة  السياهػػية للمغػرب خػػبلؿ ىػذه الفػػًتة،إف الواقػف علػػى اغبيػاة       
كػػاف   كلكػػن الواقػػع خػػبلؼ ذلػػك ، فقػػد، جػػة حتميػػة لتلػػك الظػػركؼللمجتمػػع ضػػحلة كاهػػدة، كنتي

 العطاء العلمي ُب أىكَّجو.
 :ألهباب، منها لرقي اغبضارم ك الفكرم لدكؿ اؼبغرب العريبك  رجع ذلك ا

رجػػع البػػاحثوف ىػػذا االزدىػػار اغبضػػارم ك الفكػػرم الػػذم سبعػػت يػػو دكؿ اؼبغػػرب العػػريب خػػبلؿ ىػػذا  ي 
 )ُ(ما  لي:إٔب  القرف
 افسة يُت ملوؾ يٍت حفص ين مر ن ، كيٍت عبد الواد ُب تقر ب العلماء ك األدياء كمَتىم من اؼبن

 ؾبالسهم.

 .إنشاء مراكز د نية للعلم ك أىلو من علماء ك طلبة 

  يصػػفة عامػػة كُب، االهػػتفادة مػػن ىجػػرة األندلسػػيُت إٔب يبلدىػػا، ك الػػذ ن كػػانوا متفػػوقُت ُب العلـو
 مَتىا من األنشطة.

 ك   ازات ؼبن  ستحقها من ذكم الكفاءة األىلية،فبا رفع من اؼبسػتول العلمػي للطلبػةتسليم اإلج
 يالتإب من قيمة نتاجهم الفكرم.

 المعتقدات الدينية و المذاىب الفقمية:   
فػػػبخبلؼ مػػػا عرفػػػو اؼبشػػػرؽ العػػػريب مػػػن االخػػػتبلؼ ُب أصػػػوؿ الػػػد ن،ك تشػػػعب اعبػػػدؿ ُب العقائػػػد ك   

ارب أنظػػػار أئمػػػة مػػػذاىب علػػػم ُب اؼبعتقػػػدات ك تضػػػ ف اإلهػػػبلمية،اخػػػتبلؼ أريػػػاب الفػػػرؽ كالطوائػػػ
عرؼ اؼبغرب العريب ُب ىذه الفًتة نوعا من الوحػدة ىل االعتزاؿ،مع صراع مذىيب مىقيت، ك أ الكبلـ

 )ِ(العقائد ة على مذىب أيب اغبسن األشعرم.

                                                 
 رب العريب، تارىبو ك حضارتو:، يتصرؼ ك اختصار.اؼبغ)، كما يعدىإٓ/ِ(تار خ اعبزائر العاـ: ُ
،يتصػػػرؼ.ياقة السوهػػػاف ُب التعر ػػػف حبضػػػارة ) ،ك مػػػا يعػػػدىأُِ/ِ(.تػػػار خ اؼبغػػػرب ك حضػػػارتو:)ُُّ،َُّ ص (

 .)،ك ما يعدىآِص (عياد:صرؼ.جوانب من اغبياة الفكر ة لبو ،يت) ، ك ما يعدأّٖ(تلمساف حملمد شاكش:
 كىػو."  اؼبػوجز"  اللمػع"  كتػاب الكتػب مػن كلو البصرم، اؼبتكلم يشر، أيب ين إظباعيل ين علي األشعرم، اغبسن أيو ِ

 ت( اؼببتدعػػة  أصػػناؼ كهػػائر كاػبػػوارج، اعبهميػػة ك كالرافضػػة اؼبعتزلػػة مػػن كمػػَتىم اؼببلحػػدة علػػى الػػرد ُب الكتػػب صػػاحب
                   .)ِْٖ،ِّٖ/ّ(:.كفيات األعياف)ِّ/ِ(.الع  ُب خ  من م :.)ِّٓ
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ك سبسكوا يو ىريا فبػا  ك أما اؼبذىب الفقهي السائد فهو اؼبذىب اؼبالكي، الذم ارتضاه أىل اؼبغرب،
فانتشرت كيتب اؼبذىب ك تداكؿ الطلبػة ـبتصػراتو ك أمهاتػو حفظػا ك ،  )ُ(شاع من تفرؽ ك اختبلؼ

 فهما.
 )ِ(الحركة الصوفية:

ا امتاز يو اؼبغرب العريب عموما، ك اؼبغرب األكهم خصوصا،     ّى ٌّ انتشار حركػة اؼبتصػوفة يػُت  فًمٌم
بػل ك ياػبصػوص ناصػبوا األفكػار الصػوفية العػداء مػن ق اء الذ ندبا فيها طبقة الفقه طبقات الشعب،

فػػأدل ذلػػك إٔب تغلػػب النزعػػة الصػػوُب علػػى اغبيػػاة الفكر ػػة، كعلػػى أكثػػر مظػػاىر ُب عهػػد اؼبوحػػد ن، 
  )ّ(اغبياة يالببلد.

   )ْ(إهبايية، ك أخرل هلبية. اكقد كاف النتشار التعاليم الصوفية ُب اؼبغرب مظاىر 
  )ٓ(:الحياة الفكرية

 
 

                                                 
 .)ْٗص (.جوانب من اغبياة ُب اؼبغرب األكهم:)َٕ/ِ(زائر تعاـ:تار خ اعب ُ
 هنتحدث عن التصوؼ، مفهومو ك نشأتو ُب الفصل الثالث، ُب معرض حد ثنا عن جهود الثعاليب الصبلحية.  ِ
اعبزائػػر ُب التػػار خ  .)ُّٖص (،يتصػػرؼ.تار خ دكؿ اؼبغػػرب العػػريب:)ُٓص  (جوانػػب مػػن اغبيػػاة ُب اؼبغػػرب األكهػػم: ّ
 .)ْْٗص (عبد اغبميد حاجيات:ل

: تيسَت تعر ب الطبقات الشعبية، هواء ُب اغبواضر أك األر اؼ، كما  ىٌسر نشر تعاليم الد ن ُب إليجابيةأما افمن   ْ
األكهاط نفسها، ك منها:اهتنفار الشعب ك ذبنيده ضد اؼبعتد ن على دار اإلهبلـ. كمنها:عبوء الناس إٔب اؼبتصوفة 

كموهنم ُب الق ضا ا ك اػبصومات ك اؼبنازعات،ك االهتنجاد هبم ُب ضبا ة أمواؽبم، كلما ذىبت ر ح السلطاف كعىمٍَّت وبي
. أما )يعدىا،ك ما ِٖٗ/ِ(.تار خ اؼبغرب ك حضارتو:)ِٓ،ُٓص (جوانب من اغبياة ُب اؼبغرب األكهم: الفنت.

اغبياة، ك االنطواء على الذات ك اؽبركب إٔب  ،فمنها:شيوع النزعة الد نية اؼبغلقة ياػبرافة،كانسحاب الشعب منالسلبية
التصوؼ اؼبختلم يالدركشة ك اػبرافة، ك لعل اغبياة االجتماعية القاهية اليت عاشها الشعب، هاعدت على انتشار ىذه 

 /ُ (: انظر: تار خ اعبزائر الثقاُب  النزعة، ك منها: اؼبسانبة ُب اكبطاط مستول النشاط العلمي، ك ريكود اغبياة األديية
 .)ِٓص (جوانب من اغبياة ُب اؼبغرب األكهم: .) ّٕ، ّٔ

نتاج الفكرم خبلؿ ىذا القرف يسمة يارزة، ك ىي:مزارة التأليف لكل عآب فكانت ظػاىرة منتشػرة كظبػة ىذا كقد سبيز اإل ٓ
ال كقد صبع يُت علـو النقل يارزة ؽبذا العصر، فاعبمع يُت عدة علـو  يعد مفخرة يُت العلماء، فبل نكاد قبد ُب هَتة عآب إ

 ك العقل كعلـو الظاىر ك الباطن، ك ىم فعبل كانوا كذلك  أخػذكف مػن كػل علػم يطػرؼ،ك  يثبتػوف ذلػك ُب تػيليفهم أ ضػا
ك مػػػنهم الثعػػػاليب رضبػػػو اهلل، فالنػػػاظر ُب كتبػػػو  لمػػػس يوضػػػوح ىػػػذه السػػػمة ُب  ، ياختصػػػار.)ُٓ-ُ(تػػػار خ اعبزائػػػر الثقػػػاُب:

 التأليف. 
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 العلـو الدينية:

من البد هي ُب عصر سبيز يتأثَت الد ن على اغبياة الفكر ة كلها، أف  وجو العلماء جل اىتمامهم إف  
زدىػار طيلػة العهػد الز ػاين،ك إقبػاال كبػَتا عليهػا مػن الطلبػة،ك نظػرا فعرفػت نوعػا مػن اال للعلـو الد نيػة،

جػػػرم ، ك ضػػػخامة حجمهػػػا عمػػػل علمػػػاء القػػػرف لػػػوفرة التػػػيليف الػػػيت خلفهػػػا علمػػػاء القػػػرف الثػػػامن اؽب
؛ التاهػػع علػػى تػػأليف اؼبختصػػرات، لتسػػهيل تلقينهػػا فاقتصػػرت اؼبػػدارس ك  نثػػرا ك شػػعرا ُب شػػىت العلػػـو

 )ُ(ثقافيا، ك تراجعا فكر ا كاف ظبةن لذلك العصر. اؼبعاىد الد نية على ذلك، فبا كىٌلدى تكلسان 
ثػيػرىت التػيليف ك لكنهػا علػى فكاف عصر ؿبافظة علػى اؼبػوركث، ُب كػل فػركع ا لعلػم التقليػدم، فقػد كى

يى يعصر الركود. فاعبملة توا لي  )ِ(عصر احملافظة، الذم ظبًي
 .العلـو اللساينية:ٕ

حظيت الدراهات اللغو ة، ك ما  تفرع عنها من العلـو ك اآلداب ي قباؿ كبَت مػن طػرؼ طلبػة العلػم، 
 )ّ(صاؿ يالعلـو النقلية.فنبغ كثَت من الكيتاب ك الشعراء،ؼبا ؽبا من ات

 .العلـو الفبيعية:ٗ
عرفت فيمػا هػب  مػن القػركف يات، ك الطب ك الكيمياء ك مَتىا، ك اليت تشمل علم الفلك ك الر اض

ك ال  قػػع التمييػػز يينهػػا إال عنػػػد ، نوعػػا مػػن الكسػػاد يػػل ك الضػػػياع؛ ألنػػو  تٌعرىضيػػهىا الغػػث ك السػػػمُت
   ْ) (ك يرع فيها يعضهم.تب الطب ميتداكلة يُت الطلبة نت كك مع ذلك فقد كا القليل من الناس،

دىرة من جهة أخػرل، عػاش ك اغبياة العلمية اؼبز  ُب ظل ىذا اعبو السياهي اؼبضطرب من جهة،     
ُب حياتػػو الشخصػػية ك العلميػػة،  ك هػػوؼ نػػرل مػػن خػػبلؿ اؼبباحػػث اآلتيػػة مػػدل تػػأثَت ذلػػكالثعػاليب، 

 اع السياهية ك االجتماعية اؼبضطرية.كيف تعامل الثعاليب مع ىذه األكضك 
ياعتبػػار أف اإلنسػػاف عنصػػر فاعػػل ُب ؾبتمعػػو، فكيػػف يأىػػل العلػػم الػػذ ن ىػػم ًعمػػاد اجملتمػػع ك قطػػب  

 الرحى فيو.    
 

                                                 
.ؾبلة ملتقى هيدم عبد الرضباف: )ّْٗ،ّْٕص (اعبزائر ُب التار خ:.)ْٔص (اغبياة ُب اؼبغرب األكهم: جوانب من ُ
 .)ُِٕص (
 .)ََّ/ِ(تار خ اؼبغرب ك حضارتو:  ِ
 (.اؼبغرب العريب، تارىبو ك حضارتو:)ْْٔص (.عبزائر ُب التار خ:)ٕٔ،ٔٔص (جوانب من اغبياة ُب اؼبغرب األكهم: ّ

 .)ُّٗص
 .)ٕٔص (ن اغبياة ُب اؼبغرب األكهم:جوانب م  ْ
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 انفصم األًل0 اإليبو انثعبنيب

 

 ادلجحث األًل0 حْبرو انشخصْخ 

 ادلجحث انثب0َِ حْبرو انعهًْخ 

 و 0 يانفبرو ً يشًّبرادلجحث انثبنث 
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 املبحث األًل: حْاتو انشخصْت

 

  : نسبو امسواملطهب األًل ً 

 املطهب انثانِ: يٌنذه ً نشأتو 

 املطهب انثهث: أًالده ً أحفاده 

  املطهب انشابغ: ًفاتو 
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 سم و النسبالمفلب األوؿ : اال
 

ين منصور  ين  ،مرين عمر ين نوفل ين عا ،أيو ز د عبد  الرضباف ين ؿبمد ين ـبلوؼ) ُ(ىو    
ين ىبلؿ  ،ين مفضل ين عبد ال  ين قيس ،ين ثعلبة ين موهى ين هعيد ،ؿبمد ين هباع ين مكي

 (ِ)ين عبد اؼبطلب ين ىاشم ين عبد مناؼ. ،ين ؿبمد ين جعفر  ين أيب طالب ،ين عامر ين حساف
 (ّ)ىذا نسبو اؼبنقوؿ عنو كثَتا، كىو النسب اؼبنقوش جبنب تايوتو ذباه احملراب.

 . )ْ(فهو جعفرم ىا ي شر ف النسب.
نو جعفرم ىا ي من آؿ البيت ، ك ألف الناس مصدقوف ُب لى أإف اتفاؽ جل من ترجم للثعاليب ع

 أنساهبم،  رجح أف الثعاليب من آؿ البيت.

                                                 
يتهػػػػػاج ،نيػػػػل اال)ََُٕتػػػػػر-ْٖ/ّ(،درة اغبجػػػػػاؿ اليػػػػن القاضػػػػي)ُِٓ/ْ(أنظػػػػر ترصبتػػػػو: الضػػػػػوء البلمػػػػع للسػػػػخاكم؛ ُ

غبلػػػػػػػل السندهػػػػػػػية ،ا) ُُّ-ِ(فهػػػػػػػرس الفهػػػػػػػارس للكتػػػػػػػاين )ُٖٗص  (:كفا ػػػػػػػة احملتػػػػػػػاج ك ،)ُْٖص (للتنبكػػػػػػػيت
، التحفة اؼبرضية  حملمد ين ميموف يتحقي   ؿبمد عبػد الكػرًن )ََُِتر -ِّٖ/ُ(،شجرة النور الزكية)ُُٔ/ُ(للسراج

ػػي، موهػػوعة أعػػبلـ اؼبغػػرب )ُّّص(:  -اؼبلحػػ  الثالػػث - ،معجػػم اؼبػػؤلفُت لرضػػا  )ْٕٓ/ُ (ربػػ  ك تنسػػي  ؿبمػػد حجِّ
،دائػػػػرة ) ِٕٔ/ُ (،معجػػػم اؼبطبوعػػػػات لسػػػركيس:)ِّٓ/ٓ(ظباعيػػػل ياشػػػػا أفنػػػدم،ىد ػػػة العػػػػارفُت إل)ُِٗ /ّ(كحالػػػة
، تػػار خ اعبزائػػر العػػاـ لعبػػد الرضبػػاف )َٕٖ/ْ(،موهػػوعة أعػػبلـ العلمػػاء جملموعػػة مػػن اؼبػػؤلفُت)ُٗٗ/ٔ (اإلهػػبلمية اؼبعػػارؼ
 .)ٔٗص (معجم اؼبفسر ن لعادؿ نو ه :.)َِٖ/ِ(اعبيبلٕب

-ُّٖٓالقوؿ األحوط فيما تداكؿ مػن العلػـو ك كتبػو يػاؼبغريُت األقصػى ك األكهػم مؤلفػو ؾبهػوؿ: مػخ،رـ، ك،ج يػرقم: ِ

 ).أ -ِٔؽ-ُّّٔـ، ك،ج يرقم:(مخ، ائف األخبار أليب راس اعبزائرم:عجائب األهفار ك لط، )،أُْؽ
 )ّٖٓص (:-اؼبلح  الثالث  -اغبفة اؼبرضية ّ
ك إف أنكر البع  ذلك كاين خلدكف؛ ألف أىل البيت، على قوؽبم، ٓب  كونوا من الباد ة، ك أف الثعالبة من عرب   ْ

نسبة إٔب معقل ين كعب ين عليم ين حباف ين قضاعة أك معقل ين رييعة ين مدح . ك  معقل أىل اليمن، فهم يبانية
ك صىحَّحى البع  .)أ -ُْؽ -مخ (، كأيو راس اعبزائرم ُب عجائب االهفار)ُِٔ-ٔ(صىحَّحى البع  النسب ُب تارىبو:

ىار ُب التعر ف ييؿ النيب ىذا النسب كم ؿبمد الشر ف اؼبعسكرم ُب كتايو اؼبؤلف ُب االنساب اؼبسمى"يركضة االز 
اؼبختار" حيث قاؿ :" الثعاليب شر ف النسب من ذر ة هيدم  عقوب الشر ف الكائن يببلد مغراكة كريك أعلم دبن 

 .)، أُْؽ(اىتدل هبيبل "القوؿ األحوط:مخ
: " ...إف دبتيجة ك هوؽ ضبزة ياعبزائر جعافرة من أيناء جعفر ين اغبسن اؼبثٌت اين عليك   ."ين أيب طالب قاؿ اين حـز

 .)ْْص (صبهر أنساب العرب:
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قيمتو مَتىم، ف ف ذلك ال  ز د من كمهما  كن األمر ، ك هواء أكاف الثعاليب من نسل اعبعافرة أك 
فقيمة اإلنساف ما وبسنو، كأخبلؽ اإلماـ الثعاليب ك علمو ك أعمالو الصاغبة، ك  ، نقصك ال 

 )ُ (تكفيو شرفا ك تعظيما ك تكريبا.متو ك د نو، تغنيو عن النسب  ك خدماتو أل
 

 كنيتو: 
ك ىي تكنية اصطبلحية عند علماء  ،يب ز دأنو اشتهر يأ دى يٍ يػى ىو:أيو وبي، تكنية يأحد أكالده، 

يأف كل من اظبو عبد الرضباف  كٌت يػ "أيب ز د"، ك كاف الثعاليب  كٌت  لذ ن تقرر لد همالنسب ا
  (ِرأ ضا يأيب ؿبمد  تكنية يأحد أكالده الثبلثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .)ٗٗ/ُ (ر ف قاىر:شنوار ُب آ ات النيب اؼبختار لعبد الرضباف الثعاليب، رب  ؿبمد األ ُ
 .)ّْْص (:-احمل  الثالث -التحفة اؼبرضية ِ
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 المفلب الثايني: المولد و النشأة
 

كؿ ، فػنحن ال كتب التار خ ك الًتاجم ك السَت شػحيحة يالنسػبة لنشػأة الثعػاليب ك تكو نػو األإف       
ة،ك إمبػػا نعػػرؼ اؼبكػػاف ك كال الشػػهر الػػذم رأل فيػػو اغبيػػا ،نعلػػم يالضػػبم اليػػـو الػػذم كلػػد فيػػو الثعػػاليب

 ىػذا الظػرؼ ة ُبكلعل هبب ذلك  عود إٔب ما ناؿ قبيلتو من التشر د ك التنكيل، كاإليػادم؛السنة فق
متيجة يسػت أعػواـ عػاـ شبػانُت   حكم قبيلتو علىٔب اغبياة يعد هقوط لك أنو جاء إالزمٍت يالذات؛ذ

 (ُرك هبعمائة.
 ( ِركعليو فمولده كاف هنة هت ك شبانُت ك هبعمائة. كىذا الذم  ذكره أملب من ترجم لو.

ػػرٍ 'ك أمػػا مكػػػاف كالدتػػو فمتفػػػ  عليػػو ،ال اخػػػتبلؼ فيػػػو، ك ذلػػك ، الػػػذم  بعػػد عػػػن اعبزائػػػر 'يػػػوادم ً سِّ
و مػوطن آيائػو ك إذ ىػ ،فيو كلد ك نشأ ك ترعرعقي، انُت كيلومًت إٔب اعبنوب الشر العاصمة يست ك شب

 ا حكاما على كهم اؼبغرب اإلهبلمي.الذ ن كانو أجداده الثعالبة، 
 فنشأ ُب أحضاف ىذه األهرة العر قة نشأة صبلح كعلم كأخبلؽ فاضلة.

 
 
 
 

                                                 
 ، يتصرؼ ك اختصار.)ََُ،ٗٗ-ُ(األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار: ُ
كقيل هنة شباف ك .)ِٖٗٓ-ِ(فهرس اؼبخطوطات العريية يالرياط: .ك هبعمائة ثبلث ك شبانُت كحدده يعضهم يسنة ِ

 .)ُٗٗ-ٔ(دائرة اؼبعارؼ اإلهبلمية:شبانُت ك هبعمائة. 
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   المفلب الثالث :أوالده و أحفاده
 
 (ُر انية أكالد.تزكج الثعاليب من امرأة تسمى 'مرًن'، أقبب منها شب  

 أ حفػػػػػػػػػػاده:
 عقب اإلماـ الثعاليب. امتداديُت اؼبؤرخُت ك الباحثُت حوؿ  اختبلؼىناؾ 

 (ِرقد انقطع دبوت 'كبل' اينة عبد اهلل ؿبمد الكبَت.  إٔب أف نسل الثعاليب من صلبو  ذىب البع
 (ّر ك رل البع  اآلخر أف للثعاليب أحفادا.

من أحفاد الشيخ الثعاليب ) ْ(أف السياهي  التونسي 'عبد العز ز الثعاليب' إٔبكيل ك  ذىب يعضهم  
 (ٓراعبزائرم  ذلك أف السلطات التونسية قامت ينفي كالده اعبزائرم األصل.

 
 

 
  

 المفلب الرابع: وفاتو 
                                                 

 ك ىم : ؿبمد الصغَت. كقد توُب شهيدا يالطاعوف ُب أكائل هنة هت كأريعُت ك شبامبائة.  فالذكور أربعة،  ُ
ؿبمػد الكبػَت ، ككػاف علػى قيػد اغبيػاة  ػـو كفػاة ك  ك شبامبائة.هػنة كاحػد ك طبسػُت ؿبمد اؼبلقب يػراين الصاغبيت(.كقد تػوُبك 

و .وبي كيو كاف  كٌت الشيخ عبد الرضباف تكنية رظبية .ك كلهم دفنوا "دبق ة الطلبة"، حيث دفن أيوىم، كأجدادىم ،زأييو
 أربعة إيناث وىن:

السػيدة عائشػة .كتػػار خ  كاحػد كأريعػُت ك شبامبائػػة،ك هػػنةفاطمػة، رقيػة، ؿبجويػة. كقػػد تػوفُت كلهػن ُب هػػنة كاحػدة، كىػي  -
اؼبلح  -التحفة اؼبرضية . انظر:ككلهن مدفونات برمق ة الطلبة(، حيث مدفن أييهن ك إخوهتن ك أجدادىن.كفاهتا ؾبهوؿ

 .)ّْٓ-ِّْص(:  -الثالث
 . )ِٖٓ-ِ(.تار خ اعبزائر العاـ:)ّْْص  (:-اؼبلح  الثالث-التحفة اؼبرضية ِ
-ِ(الفهارس:فهرس   م: العبلمة عيسى ين أضبد ين عامر ين عياد الثعاليب.اؼبتوَب دبكة هنة اثنتُت ك شبانُت ك ألفمنه ّ

كقد ذكره التنبكىت حيث قاؿ :' قرأت خبم هيدم ىبلفتُت حفيد الشيخ عبد  ،ك منهم اؼبلقب ب"ىبلفتُت".)َُٗ
 .)ْٖٖص  (نيل االيتهاج : لرضباف الثعاليب...(

 هياهػػي خطيػػب، كاتػػب، د ػػب،أ عػػآب،.التونسػػي الثعػػاليب، الػػرضبن عبػػد يػػن يػػراىيمإ يػػن العز ػػز عبػػد الثعػػاليب  ػػزالعز  عبػػد ْ
 ُْْٗتػػوُب هػػنة". القػػرآف كركح" ،" ؿبمػػد هػػيدنا حيػػاة": آثػػاره مػػن.اػبضػػراء يتػػونس ككلػػد اعبزائػػر مػػن صػػلوأ.صػػحاُب

 .)ِِِ،ُِّ-ُ(التونسيُت حملمد ؿبفوظ: .تراجم اؼبؤلفُت)ُّ-ْ(..األعبلـ للزركلي:)َِْ-ٓ(معجم اؼبؤلفُت:
 .)َٖٗ-ْ(موهوعة أعبلـ العلماء:  ٓ
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 وفػػػػػاتو: 
مػا ،  نشػر العلػم عاؼبػا متعل -رضبػو اهلل-يعد حياة قاريت التسعُت هنة ،عاش فيها الشػيخ الثعػاليب     

كاف فيها مقصدا للطبلب، حيث انتفع يو الكثَت كزبرج على  د ػو أعػبلـ    ، هدم اػبل  ي ذف رهبمك 
 .ك إفتاء من تأليف ك توجيو ،كبار، كانوا أقبيما  يهتدل هبم، كيعد عطاءو علمي زاىر، 

ك ىػذا الػذم عليػو ،ائػةكاَب األجلي الشيخ عبد الرضباف الثعاليب ،ككاف ذلك هػنة طبػس ك هػبعُت كشبامب
 )ُ(أملبهم.

ٔب مكاف  قع ُب ريوة خارج ياب لو الذم  قع قرب اعبامع األعظم، إل جثمانو الطاىر من منز قً ك ني 
 (ِر. ادم،  عرؼ  ومئذ "جببانة الطلبة"الو 

    ٕب اكقع أليم، ك خطب جسيم ُب قلوب األى -رضبو اهلل-كاف لوفاة الشيخ عبد الرضباف الثعاليب
 ُب نفوس أىلو ك أصحايو خصوصاة ك عام

حزنت القلوب ك تص ت ؽبذا اؼبصاب اعبلل،ك يكاه اػبطباء ،ك رثاه الشعراء ُب فدمعت العيوف، ك 
اؼبصاب شيخ ُب نفوس كل من عرفو، مع ة عن قصائد ك مراثي، ظلت شاىدة على عظم مكانة ال

لكن ليس ألمر اهلل إذا كقع من اعبلل الذم أصاب اجملتمع كالعلم كأىلو،يفقد ىذا القطب األجل، ك 
ر. ٍّ ؼى ّى ـى

  (ّر 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
فهػػػػػرس اؼبخطوطػػػػػات  ك قيػػػػػل هػػػػػنة شبػػػػػاف ك هػػػػػتُت ك شبامبائػػػػػة..)َُٓص (يتهػػػػػاج:، نيػػػػػل اال)ُِٓ-ْ(الضػػػػػوء البلمػػػػػع: ُ

 .)ََِ-ٔ(كقيل هنة ثبلث ك هبعُت ك شبامبائة. دائرة اؼبعارؼ اإلهبلمية:.)ِٖٗٓ-ِ(العريية:
 .)َُْ-ُ(ُب آ ات النيب اؼبختار: األنوار ِ
مراثػػى عبػػد الرحمػػاف كىػػي كثػػَتة كقفػػت علػػى يعضػػها ؾبتمعػػة، ُب إحػػدل ـبطوطػػات اؼبكتبػػة الوطنيػػة اعبزائر ػػة يعنػػواف "  ّ

 .ُِِْـبطوط يػ رـ، ك، ج(، يرقم: "الثعالبي 
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 املبحث انثانث : حْــــاتو انؼهًْت

 

  املطهب األًل:  سحهتو انؼهًْــت 

  املطهب انثانِ: تاليْـــــزه 

  يــكانتو انؼهًْت :انثانثاملطهب 
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 لعلميةفلب األوؿ: رحلتو االم
 

لتقػػاء اغبفػػاظ يعضػػهم يػػبع ، طر ػػ  عظػػيم ُب ا علمػػاء كلػػيس ىنػػاؾ مػػن شػػك أف الرحلػػة إٔب ال     
 تثقيف العقوؿ، ك تنقيح العلـو ك سبحيص احملفوظ.

ػػنَّةي العلمػػاء مػػن لىػػديف رهػػوؿ اهلل  إٔب أف أدرؾ األمػػة اإلهػػبلمية  )ُ(  ك أصػػحايو ك قػػد كانػػت هي
جدم الذم كاف عليو هلفهم.

ي
  )ِ(التكاهل ك التواكل، ك قعدت عن العمل النافع اؼب

ك اؼبتصفح لكتب التار خ، ك اليت ربدثت عػن علمػاء اإلهػبلـ عامػة ك احملػدثُت خاصػة، لىيٍعجػب مػن 
مشػاقو ُب أ ػامهم  أنباء رحبلهتم اؼبضنية اليت قػاموا هبػا؛من أجػل العلػم رمػم أيعػاد السػفر الشاهػعة، ك

تازكف العقبات،     )ّ( يالصعويات ُب طلب العلم.ميستهينُتهبى
َت من هار على هنن السلف ُب الرحلة لطلب العلػم منػذ صػباه، حيػث يبَّػمى كجهػو رضبو خ ك الثعاليب

قبىػل حواضػػر العلػػم ُب كقتػو، مػػَت آيػػو دبشػاؽ السػػفر ك الطلػػب، يػل كػػاف نبى ػػوي الوحيػد أف  بلقػػي أكػػاير 
 علماء عصره ك  شافههم العلـو اؼبختلفة. 

رضبػػو -الػػدىر علػى عظػػم نفسػو ك علػػو نبتػوكقػد هىػطَّر ينفسػػو تلػك الرحلػػة اؼبباركػة، لتبقػػى شػاىدة أيػد 
 . -اهلل

فيكػوف مػػن  ،أف  عػٌرؼ يزمانػػو ك دبػن لقيػو مػػن أشػياخو فى لَّػُب إحػدل مؤلفاتػو:"...ك نبغي ؼبػػن أى  قػوؿ 
عتناء  هبذا اؼبعٌت ُب ىذا لىمى من اعبهل يو ،ك قد قٌل  االك  ىسٍ  ، قف على تأليفو على يصَتة من أمره

 (ْرهبذا الشأف". ءعتنالعدـ اال ؛رت عنو فضائل جيهل حالو يعد موتوالزماف ، فكم من فاضل انتش
ك قوؿ ُب يياف لرحلتو العلمية : "...ك قد أشرت إٔب تعر ف رحليت ُب طلػب العلػم ُب كتاينػا اعبػواىر 

اآلف لتشػػو   لنعيػػد ذكػػره  ، كرآف، عنػػد ختمػػي لتفسػػَت هػػورة الشػػورلاغبسػػاف اؼبنظمػػة ُب تفسػػَت القػػ
 (ٓر، فأقوؿ مستعينا ياهلل.....".فُتة اؼبؤلالنفوس إٔب معرف

                                                 
-ِ(ُب الرحلػػػة:رحػػػل مسػػػَتة شػػػهر ُب طلػػػب حػػػد ث كاحد.أخرجػػػو اػبطيػػػب  ك مػػػن ذلػػػك أف جػػػاير يػػػن عبػػػد اهلل   ُ

ِِٓ(. 
 .)َُٗص  (حملمد أيو زىرة. 'عنا ة األمة اإلهبلمية يالسنة احملمد ة'دثوف ك احملاعبد ث  ِ
 .)ٗص (يتحقي  نور الد ن عًت: ':الرحلة ُب طلب العلم للخطيب البغدادم' مقدمة  ّ
 .)أ  -ْٕؽ (؛)ُٖٓمخ يػ، ـ ، ك ،ج يرقم: (اعبامع الكبَت اؼبلح  يشرح اغباجب الفرع:  ْ
 .)ب- ّٗؽ (اؼبصدر الساي  : ٓ
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ٍب تعرض ؽبذه  الرحلة، حيث  ػذكر األمػاكن الػيت حػٌل هبػا ،ؿبػددا الزمػاف ك مػن لقػي هبػا ك مػا أخػذ  
 من علـو أك إجازات .

إف إدراؾ الشػػػيخ الثعػػػاليب ؽبػػػذا الضػػػايم العلمػػػٌي اؼبنهجػػػي، اؼبتمثػػػل ُب ضػػػركرة تعر ػػػف العػػػآب يرحلتػػػو 
 اعبليل . آبًً على الباحثُت ك اؼبؤرخُت التعٌرؼ ك التعر ف هبذا العى  لى هَّ هى  ،ك تيليفو العلمية ك شيوخو

طػاؼ فيهػا الثعػاليب حػوؿ يلػداف إهػبلمية كثػَتة كانػت  ،العلمية اليت قاريت العشػر ن هػنة ىذه الرحلة
 حواضر للعلم كاؼبعرفة ك مقصدا لطبلهبما.

 : مدينة الجزائر العاصمة -ُ
 يػذكر عػن  در اليت يُت أ د نا عػن مرحلػة نشػأة ك تكػو ن الثعػاليب ،فػنحن ال نعلػم شػيئان ال ربدثنا اؼبصا

أخػذىا  د من حفظ القػرآف الكػرًن، ك ال عػن اؼبعلومػات الػيت  كال نعلم على، 'كادم  ٌسر'شيوخو ُب 
 ُب مسقم ر أهو.

أف ٌ شيػػدَّ  عليػػوكفبػػا ال هبهلػػو أىػػل العلػػم أف علػػى الطالػػب، يعػػد أف  ىنهػػي األخػػذ عػػن شػػيوخ يلػػده،  
هػػتفادة مػػنهم. فلػػيس ىنػػاؾ مػػن فائػػدة مػػن الرحلػػة الرحلػػة إٔب  البلػػداف للقػػاء الشػػيوخ ك اغبفػػاظ، ك اال

   )ُ(قبل التحصيل من شيوخ يلده.
أف ًبَّ ذلػػك للثعػػاليب، أم األخػػذ علػػى علمػػاء يلػػده، تاقػػت نفسػػو إٔب طلػػب مز ػػد مػػن العلػػـو ك  ؼبػػاك 
 فشد الرحاؿ.ؼبعارؼ،ا

 ٌسػر ':"...رحلت ُب طلب العلم من ناحية  اعبزائر من موضع  قػاؿ لػو ليب عن ذلك قائبلىب نا الثعا
ل ك هػػُت مهملػػة مفتوحػػة مشػػددة،ك يعػػدىا راء ك ىػػو كىػػد مشػػهور ىنػػاؾ ك هى ٍهػػمػػن أى  ،'ياليػػاء اؼبثنٌػػاة

 ( ِرذلك ُب أكاخر القرف الثامن..".
 :  مدينة تلمساف -ِ

حػل، ك أخػذ عػنهم مػا تيسػر لػو تمػع يػبع  علمائهػا ا لفطاللعلػم ، ك ىنػاؾ اج ان قصدىا الشيخ طالبػ
 أخذه.

 : شيوخو بتلمساف
 : أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن الخفيب محمد بن مرزوؽ التلمسايني * 

                                                 
 ، يتصرؼ.)ِٔٓص (شرح ألفية العراقي للسيوطي: ُ
 .)ب -ّٗمخ، ؽ  (اعبامع الكبَت: ِ
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لو  ، ك أخذ عنو أئمة كبار.أخد عن أعبلـ من أىل اؼبشرؽ ك اؼبغرب اإلماـ العبلمة  اؼبفسر احملدث،
ى ال دة، كشرح التهذ ب ،ك شرح اين اغباجب. كيًلدى هنة هػت ك تيليف صبة منها ثبلث: شركح عل

 (ُ) هتُت ك هبعمائة.
،كما اجتمع يو مرٌة أخرل ُب تونس   (ِراجتمع يو الثعاليب كىو  ناىز البلوغ، ظبع منو كركل عنو

 قاؿ:"...ٍب قدـ تونس شيخنا اين مرزكؽ عاـ تسعة عشر كشبامبائة ، فأقاـ هبا كبو هنة ، فأخذت 
 (ّرنو كثَتا ك ظبعت عليو اؼبوطأ".ع

، كلقيػػت هبػػا أيػػا عبػػد اهلل ت إٔب الػػد ار اؼبصػػر ة ك إٔب تػػونس، كشػػاركت هبػػا.ٍب رجعػػ.كقػػاؿ أ ضػػا: ".
أجػػػػػازين التػػػػػدر س ُب أنػػػػػواع الفنػػػػػوف  ، كفأخػػػػػذت عنػػػػػو كثػػػػػَتاؿبمػػػػػد يػػػػػن مػػػػػرزكؽ قادمػػػػػا إلرادة اغبػػػػػ  

 ( ْراإلهبلمية...".
 :  مدينة قسنفينة-ّ

لػػػيت كػػػاف مػػػػن ، ك ادرس أك توقػػػف دبد نػػػة قسػػػنطينةإٔب أف الثعػػػاليب، قػػػد  )ٓ(ثُت ػػػذىب يعػػػ  البػػػاح
 )ٔ( لقسنطيٍت.ين قنفذ ا عندئذ أضبد فضبلئها

 :مدينة بجػاية-ْ
 دخلها عاـ اثنُت ك شبانُت ، فالتقى يعلمائها ، ك جلس ؾبالسهم ، ك أخذ عنهم علوما صبٌة. 

حلػة إٔب جبا ػة ، فػدخلتها عػاـ اثنػُت ك شبػاين مائػة قاؿ الشيخ متحدثا عن ذلك :"...ٍب تناىػت يب الر 
 فلقيت هبا األئمة اؼبقتدل هبم ُب علمهم ك د نهم ، ك كرعهم ، أصحاب الشيخ الفقيو الزاىد أيب 

 

                                                 
سػتاف ُب ذكػر أكليػاء ك علمػاء تلمسػاف اليػن الب. )ُٖٗتػر: -ِّٓص  (.شجرة النور الزكيػة :)ُّْ/ِ (درة اغبجاؿ: ُ

 .)ُٓ-ِ(. أعبلـ الفكر لبوعز ز: )َُِ(مرًن: 
 .)ّّٓص  (: -اؼبلح  الثالث-لتحفة اؼبرضيةا ِ
 . )ب  -ْٕمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت: ّ
 .)َُْ/ّ(اعبواىر اغبساف ُب تفسَت القرآف :  ْ
 .)ِٗ/ُ(تار خ اعبزائر الثقاُب:   ٓ
 عػآب اػبطيػب يػاين الشػهَت اؼبغػريب، القسػمطيٍت، قنفػذ يػن اػبطيػب يػن علػي يػن حسػُت يػن اضبد اين قنفذ القسمطيٍت: ٔ

 ،"الوالػد جهػة مػن الشػرؼ اختصػاص ُب الػوارد ربفػة" ، "مالػك ايػن ألفيػة شػرح " :مؤلفاتػو من.العلـو من كثَت ُب مشارؾ
درة  ث.اغبد  اصطبلح ُب "فرح اين قصيدة ُب الطالب شرؼ "كالًتاجم، ُب "اغبقَت كعز الفقَت سنٍ أي  "كالطب، ُب رجوزةأ

.مػػػن الػػػًتاث التػػػارىبي ك اعبغػػػراُب )ُْٓ(للحميػػػدم : ؼبقتػػػيسا.جػػػذكة )ِّّ -ِ (الفهػػػارس فهػػػرس.)ُُِ/ُ(اغبجػػػاؿ:
 .)ِِٖ-ِِْص (للغرب اإلهبلمي لناصر الد ن السعيدكين:
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 (ِر....". ) ُ(عبد الرضباف الومليسي
 : شيوخو ببجاية

كىي مػن اؼبػدف اؼبشػهورة  إف مد نة جبا ة من أقرب اؼبدف إٔب مسقم رأس اإلماـ الثعاليب،كاد م ٌ سر،
ٔب األمػػاكن الػػىت قصػػدىا يػػالعلم ك العلمػػاء اؼبعركفػػة يكثػػرة مسػػاجدىا ك مدارهػػها، فبػػا جعلهػػا مػػن أك 

 كىم : ،حيث التقى يأئمتها ك تتلمذ على أ د همالثعاليب ،
 (ّ): *أبو محمد الحسن على بن عثماف الماينجالتي الزواوي البجائي

 إلماـ اغبافظ أيو ؿبمد اغبسن على ين عثماف اؼباقببلٌب ك عليو قاؿ الثعاليب: "...منهم شيخنا ا
 (ٓردبسجد عُت ال ير. (ْركانت عمدة قراءٌب".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (ٔرهيد علماء جبا ة" . ...كقاؿ عنو أ ضا : "
 (ٕ)*أبو الربيع سليماف بن الحسن البوزيدي الشريف التلمسايني:

: "...ك مػػنهم شػػيخنا الػػوٕب الفقيػػو احملقػػ  أيػػو الرييػػع هػػليماف يػػن اغبسػػُت ، كعليػػو كانػػت عنػػو  قػػاؿ
 (ٖرعمدة ذبو دم للقرآف".

 * أبو الحسن على بن محمد اليليلتي:
 (ٗرقاؿ الشيخ: "...ك منهم شيخنا أيو اغبسن على ين ؿبمد اليليلىت".

 (َُر .بجائي*على بن موسى بن عبد اهلل بن محمد ىيدور التالدي ال
                                                 

. لفتػاك "ك "اؼبقدمػة" :آثػاره مػن ىػػ ٖٕٔ هنة .جبا ة توُب .متكلم فقيو، عآب،.البجائي الومليسي،أضبد  ين الرضبن عبد ُ
         . )ُِّ/ّ(.معجم اؼبؤلفُت:)ُٖٔ ص(:االيتهاج نيل

 .)ب -ّٗمخ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ِ
ص (نيػل االيتهػاج:  من علمائها ك فقهائها، أخذ عن الومليسي ك مَته، ك لو فتاكل نقل يعضػها ُب  اؼبازكنيػة ك اؼبعيػار ّ

ُٕٗ(. 
 .)ب -ّٗمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ْ
 .)َُْ-ّ(اعبواىر اغبساف ُب تفسَت القرآف:  ٓ
 .)َُْ-ّ(اؼبصدر الساي : ٔ
شيخنا الفقيو احملق  كاف قائما على اؼبدكنة ك اين اغباجب،  ستحضر فقو "اإلماـ العآب احملصل قاؿ عنو أيو ال كات: ٕ

 .)َُّص (يتهاج :نيل اال ."اين عبد السبلـ نصب عينيو
 .)ب  - ّٗمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ٖ
 .)ب -، ّٗمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ٗ

ك اغبسػػػػػػػػاب، لػػػػػػػػو تػػػػػػػػيليف منهػػػػػػػػا: "شػػػػػػػػرح تلخػػػػػػػػيص ايػػػػػػػػن البنػػػػػػػػا"، ك قيػػػػػػػػد علػػػػػػػػى "رفػػػػػػػػع    كػػػػػػػػاف إمامػػػػػػػػا ُب الفػػػػػػػػرائ   َُ
 .)ُٕٗص (يتهاج : نيل اال.)ىػ816ت(اغبجاب".
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 (ُرقاؿ عنو : "...كشيخنا على ين موهى"
 عيسى الًيليلتي: ي*أبو ممد

كصفو معظما فقاؿ عنو : "...ك شيخنا اإلماـ احملق  اعبامع يُت علمي اؼبعقوؿ ك اؼبنقوؿ أيو مهدم  
 (ِرعيسى اليليليت".

 (ّر:*  أبو عبد اهلل محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد الزواوي البجائي
  (ْ)*أبو العباس أحمد بن أبي زيد النقاوسي البجائي المالكي:

ك األخبلؽ اؼبرضية ك األحواؿ  ،كصفو الشيخ قائبل : "...شيخنا اعبامع يُت علمي اؼبعقوؿ ك اؼبنقوؿ
 (ٓرالصاغبة السينية أيو العباس النقاكهي".

 :تػػػوينس -ٓ
بارؾ .ك ىي أكؿ اغبواضر العلمية اليت نزؿ هبا عاصمة الدكلة اغبفصية  ومئذ،حيث جامع الز تونة اؼب

 الثعاليب ك كاف ذلك أكاخر هنة شباف ك تسعمائة.
 قاؿ الشيخ الثعاليب:"..ٍب رحلت إٔب تونس ُب أكاخر عاـ تسعة ك شبامبائة أك أكائل عاـ عشرة ك 

 (ٕرتوافر ن فأخذت عنهم، ك حضرت ؾبالسهم".مي  ٔ) (فوجدت أصحاب الشيخ اين عرفة شبامبائة
 : شيوخو بتوينس

 (ٖر :يحي بن أحمد الغبريني ن*أبو ممدي عيسى ب

                                                 
 .)ب - ّٗمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ُ
 .)ب -ّٗمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ِ
علػى ـبتصػر ايػن اغباجػب  حاشػية العبلمة الورع الزاىد أخذ عن أييو ك مَته، كمَّل "تعلي  الوانومي علػى ال اذعػي"، ك" ّ

 .)ْٔٔ/ُ (اغبلل السندهية: .)ِْٖ، ترِْٗ/ِ (درة اغبجاؿ : الفرعي".
حد قػة النػاظر ُب "اليػن فػورؾ  ك "تلخػيص مشػكل اغبػد ث"،ك  من مؤلفاتو " األنوار اؼبنبجلة ُب يسم أهرار اؼبنفرجػة" ْ

 .)ٕٔص  (يتهاج :ال.نيل ا)ُٕٗ/ُ(اغبلل السندهية: .)ىػَُٖت(".تلخيص اؼبثل السائر
 .)ب- ّٗمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ٓ
 أرفعهػا :مصػنفات كلػو .يػاؼبغرب اإلهػبلـ شػيخ اهلل عبػد أيػو اؼبػالكي التونسي الورممي عرفة ين ؿبمد ين ؿبمد ين ؿبمد ٔ
 : العمػر إنباء الغمر يأنباء.  )َّٖهنة  (فياتك  ذكره اين حجر ُب، ك )َُٖت  (. "اؼبذىب فركع ُب الكبَت اؼبختصر"
 .)ٖٓٓتر-ُْٗ(، الد باج اؼبذىب:)ّّٔ-ِ (
 .)أ -َْمخ ، ؽ(اعبامع  الكبَت:  ٕ
اغبلػػػل  .)ُٕٓص (يتهػػػاج:نيػػػل اال .)ىػػػػُٖٓ (قاضػػػي اعبماعػػػة ك حػػػافظ اؼبػػػذىب ، أخػػػذ عػػػن القلشػػػاين ك العجيسػػػي.ٖ

 .)َٕٖتر  -ِّْص (شجرة النور الزكية : .)ْٗٓ-ُ(السندهية :
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قػػاؿ عنػػو :"...شػػيخنا أيػػو مهػػدم عيسػػى الغ  ػػٍت ، كاحػػد زمانػػو علمػػا ك د نػػا ككرعػػا، ك إليػػو كانػػت 
 (ُرالرحلة ُب زمانو".

 (ِر بي:*أبو عبد اهلل محمد بن خلفة الوشتايني األأ 
 لفػةخعلمػي اؼبعقػوؿ ك اؼبنقػوؿ ، أيػو عبػد اهلل ؿبمػد يػن  قػاؿ عنػو : "...ك شػيخنا اإلمػاـ اعبػامع يػُت

 (ّراأليب".
 (ْرك قاؿ أ ضا :"... ٍب عاكدت اغبضور على األيب كاهتجزتو".

 (ٓر*أبو يوسف يعقوب بن أبي القاسم  الزغبي التوينسي : 
 (ٔرقاؿ الشيخ : "...ك شيخنا أيو  وهف  عقوب الزميب".

   (ٕ)قلشايني الباجي التوينسي:*أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل ال
  (ٖرقاؿ عنو :"... الشيخ الفقيو أيو عبد اهلل ؿبمد القلشاين ، فأخذت عنو ك الزمتو مدة".

 (ٗرالبلوي  القيروايني التوينسي :  ي*أبو القاسم بن أحمد البرزل
 (َُرُب اؼبرة األخَتة ركا ة البخارم..". ٕب زى البػيرٍ قاؿ عنو : "... ك أخذت عن 

 الفريايني: المحدث المعمر. إسماعيلد عبد الواحد بن *أبو محم
ًسن 

ي
 قاؿ عنو : "... ك حضرت قراءة صبيع السفر الثاين من النسائي إٔب آخر الد واف على الشيخ اؼب

 
                                                 

 .)أ  - َْمخ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ُ
: فقيػػو أصػػوٕب مػػن أصػػحاب ايػػن عرفػػة ،لػػو عػػدة تػػيليف منهػػا  -يكسػػر اؼبعجمػػة ك فتحهػػا ٍب الـ هػػاكنة يعػػدىا فػػاء -  ِ

 .)ْٕٖ، تر ِْْص (.شجرة النور: )َٕٔ/ُ(اغبلل السندهية :  .)ىػِٕٖت (:"إكماؿ اؼبعلم يشرح مسلم".
 .)أ  - َْمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ّ
 .)أ- َْؽ  (اؼبصدر الساي :   ْ
 .)ٕٖٓتر-ِْْص  (شجرة النور:.)ىػّّٖت (قاضي اعبماعة يعد الغ  ٍت. من أصحاب اين عرفة.  ٓ
 .)أ -َْمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ٔ
ص  (شػجرة النػػور:.)ىػػّٖٔت (قاضػي األنكحػة هبػا الفقيػو العبلمػة ، أخػذ عػن ايػن عرفػة كمػَته كأخػذ عنػو خلػ  كثػَت. ٕ

 .)ٕٕٖ، ترصبة:ِْْ
 .)أ  -َْمخ ، ؽ (: اعبامع الكبَت ٖ
ذ ػل تػذكرة  .)ىػػُْٖهػنة  (الفقيو اؼبفيت اغبافظ، إليو اؼبفزع ُب الفتول لو د واف كبػَت ُب الفقػو ك لػو اغبػاكم ُب النػوازؿ. ٗ

 . البستاف:)ٕٖٗتر -ِْٓص (شجرة النور: .)ٖٓٔ/ُ(.اغبلل السندهية:)ِّ،ُٖ/ٓ(اغبفاظ: 
 .)َُٓص  (

 )أ  - َْمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت: َُ
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 (ُرأيب ؿبمد عبد الواحد الفر اين يتونس".
 (ِر*أبو محمد عبد اهلل بن مسعود بن على التوينسي المالكي المعروؼ بابن القرشية:

قاؿ عنو: "...ك قد أجازين الشيخ الصاّب أيو ؿبمد عبد اهلل ين مسعود علي ا لقرشػي اؼبشػهور يػاين 
 (ّرصبيع ما هبوز لو ركا تو". القرشية نز ل تونس

 (ْ)* أبوا لقاسم عبد العزيز بن موسى بن معفي العبدوسي الفاسي: 
 : مػػصر  -ٔ

يبٌػػمى الشػػيخ شػػطره إٔب مصػػر احملركهػػة  ، تػػونسلمػػي ُبيعػػد شبػػاين هػػنوات مػػن الدراهػػة ك التحصػػيل الع
مره إحدل ك ثبلثوف هنة، أخذ فيها علوما عي خلها عاـ هبعة عشر ك شبامبائة، ك فدعاصمة اؼبماليك، 

 صبة ك خاصة علم اغبد ث.
قػػػاؿ الشػػػيخ: "...ٍب رحلػػػت إٔب اؼبشػػػرؽ ، ك دخلػػػت مصػػػر فلقيػػػت هبػػػا الشػػػيخ أيػػػا عبػػػد اهلل الػػػببلٕب 

 (ٓركقرأت عليو كثَتا من اختصاره إلحياء علـو الد ن ". فسمعت عليو البخارم

 : شيوخو بمصر
 (ٔر: * أبو عبد اهلل محمد بن على بن جعفر شمس الدين المعروؼ بالباللي

فلقيػػػت هبػػػا الشػػػيخ أيػػػا عبػػػد اهلل الػػػببلٕب  ،قػػػاؿ الشػػػيخ :"... ٍب رحلػػػت إٔب اؼبشػػػرؽ ك دخلػػػت مصػػػر
 (ٕرختصار ق إلحياء علـو الد ن".فسمعت عليو البخارم ، كقرأت عليو كثَتا ا

 (ٖركقاؿ عنو أ ضا :"...ك ىو من فضبلء الشافعية، كقد رأ تو ك صاحبتو".

 

 

                                                 
 .)أ - ْٓمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ُ
 .)ِّٗ/ٕ(شذرات الذىب الين عماد : .)ىػّٕٖت (أخذ عن ين عرفة ك الغ  ٍت ك مَتىم. ِ
 .)ب -ٖ؛ؽ ّْٕٖمنية الوافد ك يغية الطالب اؼباجد: مخ ر ـ، ك، ج، يرقم: ّ
اًع ك ه ك مػػػػػػػَته، ك عنػػػػػػػو الرصَّػػػػػػػاإلمػػػػػػػاـ اغبفػػػػػػػظ العػػػػػػػآب اعبليػػػػػػػل نػػػػػػػادرة زمانػػػػػػػو ُب اغبفػػػػػػػظ ك اإلتقػػػػػػػاف ، أخػػػػػػػذ عػػػػػػػن كالػػػػػػػد ْ

 .)ٕٓٔ/ُ(. اغبلل السندهية:)ُٕٗ-تر  -ِِٓص  (شجرة النور: .)ىػّٕٖت(مَته.
 .)أ-َْؽ (: اعبامع الكبَتٓ
 أيو عبد اهلل  الببلٕب:  س الػد ن ؿبمػد يػن علػي يػن جعفػر يػن علػي يػن جعفػر الػببلٕب العجلػوين القػاىرم الشػافعي ت ٔ

 .  )ُّّ/ٓ(.معجم اؼبؤلفُت:)ُٖٕ/ٖ(.الضوء البلمع: )ُْٕ-ٕ(.شذرات الذىب: )ىػ َِٖ
 .)أ - َْمخ،ؽ (اعبامع الكبَت:  ٕ
 .)أ  -ُّٗؽ (اؼبصدر الساي :  ٖ
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 (ُر* أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثماف بن ينعيم بن محمد بن حسين بن غناـ  البساطي: 
 (ِرقاؿ عنو :"...فحضرت ؾبلس أيب عبد اهلل البساطي شيخ اؼبالكية هبا".

 (ّررعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ولّي الدين العراقي:*أبو ز 
قاؿ عنو :"... ك أكثرت اغبضور ك القراءة على الشيخ أضبد يػن عبػد الػرحيم العراقػي شػيخ احملػدثُت، 

 (ْرفحضرت عليو علوما صبٌة ك معظمها علم اغبد ث....".
نة هػػػػػبع عشػػػػػرة كشبامبائػػػػػة ك قػػػػػاؿ ُب ' فهرهػػػػػتو' :"...كمػػػػػن مرك ػػػػػاٌب تصػػػػػانيف شػػػػػيخنا أيب زرعػػػػػة هػػػػػ

 (ٓريالقاىرة".

 : تركيا -ٕ
ىنػاؾ جلػس للعطػاء ك لػًتؾ، ك دبصر ، يل كاصػل رحلتػو إٔب يورصػة مػن يػبلد ا مكوثو الثعاليب ٓب  طلك 

فأقػػاموا زاك ػػػة  التػػدر س،ك التوجيػػو كاإلرشػػاد، فنػػاؿ إعجػػاب األتػػراؾ لغػػزارة علمػػو ،ك حسػػن أخبلقػػو 
لتفػػرغ للعبػػادة،ك ك ا إليهػػا الفقػػراء غبفػػظ القػػرآف ك دراهػػة علومػػوكىػػي زاك ػػة  ػػأكم ياظبػػو، تكريبػػا لػػو، 

 (ٕرتزاؿ موقوفة ك ؿببوهة عليو إٔب اآلف. ك ال ،(ٔرخدمة أيناء السبيل 
 : بالد الحجاز -ٖ

 قصدىا ألداء فر ضة اغب  ، فامتنم الفرصة كحضر ؾبالس يع  علمائها ، كاهتفاد منهم.
 (ٖر.قاؿ:"..ٍب لقيت دبكة يع  احملدثُت  "

 

 

                                                 
اؼبػػالكي  النحػػوم، تػػؤب القضػػاء دبصػػر، أخػػذ عنػػو صباعػػة مػػن تصػػانيفو: " اؼبغػػٍت ُب الفقػػو" ك" شػػفاء الغليػػل ُب ـبتصػػر  ُ

-ِٕٖ-ِ(.درة اغبجػػػػػػاؿ: )ِْٓ/ٕ(شػػػػػػذرات الػػػػػػذىب:.)ىػػػػػػػِْٖت  (خليػػػػػػل"، ك" شػػػػػػرح ايػػػػػػن اغباجػػػػػػب الفرعػػػػػػي".

 . )ٖٓٔتر -ُِْص (.شجرة النور:)َُٖتر
 .)أ  -َْمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ِ
اغبػػافظ اإلمػػاـ الفقيػػو األصػػوٕب، كٕب قضػػاء الػػد ار اؼبصػػر ة يعػػد البلقيػػٍت، لػػو تػػيليف صبػػة منهػػا: "شػػرح هػػنن أيب داككد"،"  ّ

.تػػػذكرة )ّْتػػػر -ْٗ/ُ(طبقػػػات اؼبفسػػػر ن للػػػداككدم: .)ىػػػػِٖٔ ت (عبوامػػػع".شػػػرح البهجػػػة ُب الفقػػػو"، ك"شػػػرح صبػػػع ا
 )ِٕ/ُ(البدر الطالع: .)ُُِٖتر -ْٖٓص (.طبقات اغبفاظ: )ٖٓٓ،ٕٓٓ /ِ (اغبفاظ:

 .)أ  -َْمخ، ؽ (اعبامع الكبَت:  ْ
 .)ب  - ٓمخ،ؽ  (منية الوافد: ٓ
 ، يتصرؼ.)َُّ/ُ(األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار: ٔ
 .)ُِٖ/ِ(زائر العاـ:تار خ اعب ٕ
 .)َُْ/ّ(اعبواىر اغبساف ُب تفسَت القرآف: ٖ
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 ،قاؿ :"...ٍب حضرت قراءة شيء من ا ؼبوطأ".)ُ(ك فبا قرأه ىناؾ موطأ اإلماـ مالك
 (ِرك لعلو أ ضا زار يغداد ك دمش  ك القدس كما ىي عادة اغبجاج العلماء ُب كقتو. 

 : العودة إلى مصر-ٗ
ك ا، هبػػػقػػػاؿ الشػػػيخ:"..ٍب رجعػػػت إٔب مصػػػر فحضػػػرت ؾبلػػػس أيب عبػػػد اهلل البسػػػاطي شػػػيخ اؼبالكيػػػة  

أكثػرت اغبضػور ك القػػراءة علػى الشػػيخ كٌٕب الػد ن يػػن عبػد الػػرحيم العراقػي شػػيخ احملػدثُت ، فحضػػرت 
عليو علوما صبة ك معظمها علم اغبد ث ك فػتح اهلل هػبحانو ٕب فيػو فتحػا عظيمػا ، ك كتػب ٕب خبطػو 

 (ّرك أجازين رضبو اهلل."
 :  العودة إلى تػوينس -ٗ

 ائة.ك كاف ذلك هنة تسعة عشر ك شبامب
ك جلػػس ُب  ،قػػد مػػاتت شػػيخنا أيػػا مهػػدم عيسػػى الغ  ػػٍت فوجػػد ،قػػاؿ: "...ٍب رجعػػت إٔب تػػونس 
 زٕبالبػيػرٍ ت عػن ، ك أخػذالزمتػو مػدة، فأخػذت عنػو ك ؿبمد القلشػاينوضعو الشيخ الفقيو أيو عبد اهلل م

 (ْرركا ة البخارم كٓب  فتٍت من ظباعو عليو إال اليسَت ".ُب اؼبرة األخَتة 
ًّ عى يل ك مي  ،ثعاليب  ُب ىذه العودة الثانية إٔب تونس متعلما فقمٓب  كن ال ٌّ على أقرانو دبػا  ان تمٌيز م مان ٌل

 حباه اهلل من سبكن جٌيد ُب ـبتلف العلـو كالهيما علم اغبد ث .
قاؿ متحدثا ينعمة اهلل عليو:"..كٓب  كن  ومئذ يتونس من أعلمو  فوتٍت ُب علػم اغبػد ث منٌػة مػن اهلل 

فضػبل مػن اهلل هػبحانو، ك تواضػعا مػنهم  ،رك و يالقبوؿأ ا تكلمت فيو أنصتوا ك تلقوا ماإذك فضلو،ك 
 (ٓر..." اك إذعانا للح  ك اعًتاف ،ك إنصافا

 :  الرجوع إلى أرض الوطن -َُ
 إٔب موطنو يعد مياب داـ عشر ن هنة  ،الرحالة ُب طلب العلم ،عاد الشيخ عبد الرضباف الثعاليب

، ككاف ذلك أكاخر هنة عشر ن ك شبامبائة.قضاه ُب اكتناز اؼب  (ٔرعارؼ ك امًتاؼ العلـو

                                                 
مشػػاىَت .)ُٕٗهػػنة (.تػػوُب اؼبػػدين األصػػبحي أنػػس يػػن مالػػك اهلل عبػػد أيػػو األمػػة كفقيػػو اؽبجػػرة دار مػػاـإ اإلمػػاـ مالػػك: ُ

 . )َُِ-ُ(:.الع  ُب خ  من مَت)، ك ما يعدىإْ-ُ(.ترتييب اؼبدارؾ:)ُٗٔ-َُُُتر(علماء األمصار للبسيت:
 .)ِٗ-ُ(تار خ اعبزائر الثقاُب: ِ
 .)َُْ-ّ(.اعبواىر اغبساف ُب تفسَت القرآف:)أ-َْمخ، ؽ (اعبامع الكبَت: ّ
 .)أ- َْمخ، ؽ(اعبامع الكبَت: ْ
 .)أ- َْاؼبصدر الساي : ؽ  ٓ
 .)ّّٔص  (: -اؼبلح  الثالث -التحفة اؼبرضية ٔ
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كقػدكة ُب اجتهػاده ك كػٌده ك تواضػعو،يعد أف ربٌصػل عاد إٔب اعبزائر فٌذا عظيما ُب علمػو ك صػبلحو، 
يالتػػدر س ك العطػػاء، ك اإلفتػػاء ك التػػأليف مػػن جهايػػذة العلمػػاء علػػى اإلجػػازات العلميػػة،ك اإلذف لػػو 

ي اؼبعقوؿ ك اؼبنقوؿ، كمن كبار احملدثُت ك الفقهاء ك اؼبؤلفُت ، ك اهتقر دبد نة اعبزائر احملققُت ُب علم
  قػرأ قولػو تعػأب:  ،فسػمع كلػدا ُب مدرهػة قرآنيػةدخل إٔب مد نة اعبزائر مػٌر يزقاؽك  قاؿ أنو عدما 

  (ُر.ثَهْذَحٌ طَِّْجَخٌ ًَسَةٌّ غَفٌُسٌ
متفرمػا للعبػادة ك التػأليف كنشػر العلػم ،  (ِر   تحػوؿ عنهػافأقاـ يػاعبزائر كٓب "ىذا فأؿ حسن": فقاؿ

 ك ىدا ة اػبل  كظٌل على ذلك إٔب أف كافتو اؼبنية.
كىذا ىو األكٔب لطالب العلم، كىو أف  عود إٔب كطنو ك ىبتار اإلقامة على الظعن، يعػد أف وبػوز  مػا 

شػػتغاؿ رجػػوع إٔب كطنػػو، ك االفينبغػػي لػػو القصػػده مػػن ظبػػاع ك علػػم األهػػانيد كربصػػيل فوائػػد الشػػيوخ، 
يػػالنظر  فيمػػا صبعػػو، فعػػودة الطالػػب إٔب مسػػتقره ٌأضٍبٌػػدي، ك اشػػتغالو يػػالنظر فيمػػا حصػػل  أجػػدل للنفػػع 

 )ّ(عليو كأٌٍعٌودي. 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ُٓهبأ:  ُ
 .)َُْ-ُ(األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار: ِ
 ، يتصرؼ.)ِْٕ، ِِْٔ(راكم كآداب السامع للخطيب البغدادم:لاعبامع ألخبلؽ ا  ّ
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 : تالمػػػػػيػذهالثايني المفلب
 

لم ، الذ ن جاؤكا إليو من  إف فبا  شهد ؼبكانة اإلماـ الثعاليب العلمية، أنٌو كاف موئبل لطلبة الع        
، ك التػورع ؼبا اشتهر عنو من التواضػع كلػُت اعبانػبارفو ك علومو؛ كصوب ، نهلوف من مع بو دٍ كل حى 

 كمنهم :عن أخذ األجرة.
 (ُر.علي بن عياد التستري البكري الفاسي المغربي: ُ
 (ِ).أبو العباس أحمد بن عبد اهلل الزواوي الجزائري:ِ
 (ّ) :التلمسايني األينصاري بن يوسف السنوسي . أبو عبد اهلل محمدّ

 (ْ) .أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرينسي الفاسي  الشمير بزروؽ:ٓ
  (ٓ) بن الخفيب بن مرزوؽ الشمير بالكفيف: .أبو عبد اهلل محمد بن أحمدٔ

 (ٔ) . أبو عبد اهلل محمد عبد الكريم التلمسايني المغيلي :ٕ

 

 

                                                 
لطػػائف  "أخػػذ عػػن أيب يكػػر ال جػػي الفقػػو ك أهػػئلة كثػػَتة عػػن ؿبمػػد الفػػورؾ، كظبػػع اغبػػد ث علػػى الثعػػاليب، مػػن تيليفػػو  ُ

 .)َِّص ( يتهاج :نيل اال.) ىػَّٖكلد هنة(. "اإلشارات ُب مراتب األنبياء ُب السماكات
الشػػيخ اإلمػػاـ الفاضػػل العػػآب، أخػػذ عػػن الثعػػاليب ك مػػَته، ك عنػػو الشػػيخ زركؽ كمػػَته. ألػػف البلميػػة اؼبشػػهورة ُب العقائػػد  ِ

. أنظر  درة )ٕٗٗتر -ِٓٔص (شجرة النور: .)ىػْٖٖت  (شرحها السنوهي، ك أثٌت على ناظمها يالعلم ك الصبلح.
 .)ُّٔتر-ْٗ-ِ(اغبجاؿ: 

أخػذ عػػن أئمػة كأخػذ عنػػو خلػ  كثػَت، لػو تػػيليف صبػة منهػا: "العقائػػد الكػ ل ك شػرحها"، ك" الوهػػطى ك  الفقيػو اؼبػتكلم ّ
 .)ِّٕص (. أنظر: البستاف:)ْٖٗتر -ِٔٔص(شجرة النور: .)ىػٖٓٗت (شرحها"، ك "شرح المية اعبز رم".

ك"   اغبكػػم العطائيػػة"،أخػػذ عػػن أئمػػة مػػن أىػػل اؼبغػػرب ك اؼبشػػرؽ، لػػو عػػدة تػػيليف منهػػا: "تسػػع ك عشػػركف شػػرحا عػػبل ْ
 .)ْٓص (:أنظر: البستاف.)ٖٖٗتر -ِٖٔ،ِٕٔص  (شجرة النور : .ىػْٖٔالنصيحة الكافية". كلد هنة 

اؼبسند الركا ة احملدث ، أخذ عن كالده كأجػازه العقبػاين كالثعػاليب ك اؼبشػذإب، لقػي أعبلمػا مػنهم: ايػن حجػر كأجػازه، ك  ٓ 
تػػر  -ِٖٔص (.شػػجرة النػػور:)ُُٔتػػر-ُْْ-ُ (درة اغبجػػاؿ: .)ىػػػَُٗت(.أخػػذ عنػػو أئمػػة كػػاين مػػرزكؽ ك السنوهػػي

 .) ٔٓ،ُٓ-ُ (أعبلـ الفكر : .)ِْٗص (.البستاف:)ٖٗٗ
خاسبػػة األئمػػة احملققػػُت ، أخػػذ عػػن الثعػػاليب ك السنوهػػي ك صباعػػة، لػػو عػػدة تػػيليف منهػػا البػػدر اؼبنػػَت ُب علػػم التفسػػَت، ك  ٔ

ص (.شجرة النور:)ِّٓص (.البستاف:)َّٖتر-ِٖٓ-ُ(رة اغبجاؿ:د.)ىػَٗٗت (مصباح األركاح ُب أصوؿ الفبلح.
 . أعبلـ الفكر:)َُُٕتر -ِْٕ

)  ِ-ُّْ(. 
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 (ُ)أحمد بن زكري  التلمسايني : . أبو العباسٖ

 )ِ(.عبد الباسط بن خليل بن شاىين المالفي:ٗ
ك ظبعنا شيئا من فوائده ك  ":مد نة اعبزائر، كحضر دركهو، قاؿ ُب صاحب الرحلة التقى يالثعاليب 

، كرأ ت تفسَته ك قرأت وي لتو يع  األهئلة كانت تشكل علي ، فأفادين فيها أحسن كجو ك أسبىَّ هأ
 (ّ)."ن أكائل يع  السطور ك أجازينعليو م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

عاؼبها ك مفتيها، أخذ عن أئمة منهم: اين مرزكؽ اغبفيد ك العقباين كاين زامو، كعنو أئمػة كالشػيخ زركؽ ك مػَته، ألػف   ُ
 -َٗ-ُ(درة اغبجػاؿ:.)ىػػٖٗٗت (ح عقيدة اين اغباجػب".كتايا ُب" مسائل القضاء ك الفتيا"، ك "يغية الطالب ُب شر 

 .)ٕٖٗتر-ِٕٔص  (.شجرة النور:)ّٖص  (.أنظر البستاف:)ُِٓتر
، "السنُت على مرتب تار خ "،ك"كاألكقات اؼبواضع ُب اؼبهمات األذكار" :لو .اغبنفي الوز ر ياين الشهَت القاىرم  ِ
 .)ىػَِٗت( ك مَتىا.."الرهوؿ هَتة ُب السوؿ ما ة"ك
 .                           )َِٕ-ّ(األعبلـ: .)ِِِتر-ِّٓ(. البدر الطالع للشوكاين:)ُٖتر-ِْ-ِ(الضوء البلمع: 
 .)َٖ-ُ(تار خ اعبزائر الثقاُب : ّ
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 : مكاينتو العلميةثالثالمفلب ال
 

 إف اؼبكانة العلمية للعآب تتجلى من خبلؿ ثبلث ظبات، تكوف دبثاية اؼبيزاف ؽبا، ك ىي:    
* أقواؿ ك آراء العلماء فيو، فما مػن مػؤرخ أك ياحػث  تناكلػو يالػذكر إال اعػًتؼ لػو يعلػو نبتػو كحسػن 

 (ُر خلقو، ك سبكنو من فركع العلم اؼبختلفة.
 * اؼبناصب اليت توالىا.

 و للمكتبة اإلهبلمية، كهنفرده دبطلب خاص.ك مدل إثرائ ،إلنتاج الفكرم العلمي الذم خٌلفو* ا
فخػػرة ك شػػيخنا الثعػػاليب حظػػي ينصػػيب كافػػر مػػن ىػػذه الػػثبلث، كىػػو األمػػر الػػذم أىلػػو ألف  كػػوف م

 .لدىرعلماء اعبزائر ما يقي ا
 المناصب العلمية و اإلدارية التي توالىا الشيخ الثعالبي 

 . المرجعية في اإلفتاء :ٔ
هبأ ٍتو ألف  كوف مرجعية ُب اإلفتاء أٌىل –رضبو اهلل –خ الثعاليب يإف اؼبكانة العلمية اليت حضي هبا الش

 إليها العامة ك اػباصة.
ي العيػدٕب، كالػذم اهتشػاره ُب ثػبلث أمور؛ثقػة كمن ذلك اؼبراهػلة الػيت سبػت يػُت الثعلػيب ك الشػيخ وبػ

 (ِريعلمو ك فقهو: 
 * أحدىا  :  من أزكج اينيت ؟

 * ك الثانية :  من  كوف كصيا على أكالدم ؟
 * ك الثالثة : ذبعل تأليفا ألصحايب ؟

 فأجايو  الشيخ الثعاليب ،جواب العآب النحر ر،  فقاؿ : 
 *أما اينتك فزكجها من تلميذؾ فبلف.

 أما الوصية فأنت الواصي عليهم حيا ك ميتا.  *ك 
 *ك أما التأليف فقد ألفت ما فيو كفا ة، كقد ك  هٌٍت، ككىن عظمي، فبل أقدر على التصنيف.

                                                 
اللوامع ك األهرار ُب منافع القرآف لعيسى ين هبلمة البسكرم :ـبطوط .)أ - ُْمخ ، ؽ (القوؿ األحوطانظر مثبل: ُ

ص  (نيل االيتهاج :. ك ما حبله يو أصحاب كتب الًتاجم: التنبكيت ُب )ب -ُٔ، ؽ ِٕٓٗيرقم: رـ ، ك ، ج
.ك ؿبمد ين خوجة ُب ربقيقو" )ُُٔ-ُ (اغبلل السندهية:. ك الوز ر السراج ُب )ُٖٗص (.كفا ة احملتاج:)ُْٖ

 .)َِٖ/ِ ( : تارىبو.طبعة الثعالبية. ك كبلـ الشيخ عبد الرضباف اعبيبلٕب ُب)ُٗٓ/ُ(للعلـو الفاخرة".
 .)أ -ْمخ،ؽ (نزىة األنظار: ِ
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إف الًتاهػل يػػُت الشػػيخ الثعػػاليب ك يػُت تبلميػػذه ك أصػػحايو ، ك إف يعػػدت اؼبسػافات  ػػدٌؿ علػػى عظػػم 
 عن أحكاـ الشرع، ؼبا عرؼ عنو من التقول ك الورع.على مَته ُب السؤاؿ  حبهم للشيخ ، ك تقديبو

 . تولي منصب اإلمامة و القضاء :ٕ
 ػػػذىب يعػػػ  البػػػاحثُت إٔب  الشػػػيخ الثعػػػاليب ، قػػػد كٌٕب منصػػػب اإلمامػػػة  ياعبػػػامع األعظػػػم يػػػاعبزائر 

 العاصمة. كفبا  دؿ على ذلك
 (ُراألعظم. أف الناس ما زالوا  ت كوف يبع  آثاره، مثل مقب  عصا اػبطيب ياعبامع

ك  شهد لذلك قوؿ تلميذه الرحالة عبد الباهم ين خليل حُت حٌل ياعبزائر ضيفا هنة شباف ك هتُت 
الكبػَت هػيدم عبػد الرضبػاف الثعػاليب، ك ظبعنػا  الخفيػبك شبامبائة.قائبل :" ... العػآب العبلمػة الشػهَت 

 (ِرشيئا من فوائده".
ٌٕب منصػب القضػاء يػاعبزائر ك مشػيختها،ك أنػو خلػػع كمػا  ػذىب الػبع  إٔب أف الشػيخ الثعػاليب قػد ك 

ل ضَّػفى فػى  ذلػكأنو رأل أف ىناؾ من  نوب عنػو ُب  نفسو ك فضل دكر اؼبعلم اؼبرشد، كلعل هبب ذلك
 (ّرالتفرغ لنشر العلم ، كالتأليف ، ك التدر س.

دليل أنػو ال ىبفى أف مهنة القضاء مشغلة ملهية عن ذلك، ال كراىية منو للمنصب ُب حد ذاتػو يػ ك 
 (ْرح  مَته على توليو، خاصة من ال  أخذ عليو أجرا.

كػاف كهػيلة لنشػر العلػم، الػذم طاؼبػا رحػل مػن أجػل صبعػو  فاعتزاؿ الثعػاليب لتػوٕب اؼبناصػب، إمبػا     
فكاف لزاما عليو أف  تفرغ ؽبذه اؼبهمة اعبليلة إكماال لرهالتو، ك هبذا يبكن أف نعت  ذلك أقل مراتػب 

 ، على ما هنعرفو ال حقا من جهاده الفعلي ُب هاحات الومى.)ٓ(اعبهاد لو
 
 
 
 

 

                                                 
 .)ِِٖ-ِ(تار خ اعبزائر العاـ:  ُ
 .)ُٕٓص(صفحات ُب تار خ مد نة اعبزائر:  ِ
 .)ُُٕص (صفحات من تار خ مد نة اعبزائر:  ّ
 .)ب -ّّ،ؽ ْٖٖركضة األنوار ك نزىة األخيار: مخ يػ ر ـ ، ك، ج،يرقم  ْ
 .)ّٔص (جو ُب التفسَت:رمضاف ىباؼ:اف الثعاليب ك منهعبد الرضب ٓ
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 المفلب األوؿ : مؤلفات الشيخ الثعالبي 
 

كا إنتاج فكرم، تتغذل منػو عقػوؿ مػن جػاءمن  خلَّفوعلى اؼبكانة العلمية للعآب ، ما إف فبا  دؿ     
 يعده. 

يػو  ، كىػذا أمػر  شػهدو  -ة منهػاال هػيما النقليػ -ك شيخنا الثعاليب إماـ مصنف متفػنن ُب شػىت العلػـو
 (ُر اعبميع لو.

ن تصػػفح ىػػذه اؼبؤلفػػات قبػػل التعػػرض ؼبؤلفاتػػو، أردت اإلشػػارة إٔب ميػػزتُت ىػػامتُت  لحظهمػػا كػػل مػػ ك
 هواء اؼبخطوط منها أك اؼبطبوع:

 المنمجية في التأليف : -ُ
 ك تتجلى ىذه اؼبيزة ُب النقاط التالية : 

ِ).* أف ما من تصنيف يدأ الشيخ ُب تأليفو إال ك أسبو
)

  
يت  ػدكر * ايتداء الشيخ ؼبؤلفاتو يد باجة  ذكر فيها صحة نسبة ىذا التأليف إليو،ك الفكرة الرئيسية ال

حوؽبا كىدفو من تأليفو، مع اإلشارة إٔب اؼبصادر اليت  انتقى  منها مادة كتايو، ك ىبتمها يبياف تػار خ 
 يػل كاإلشػارة إٔب ذلػك ُب هنا ػةنتهاء منػو ، إلشارة ُب أخر الكتاب إٔب هنة االالشركع ُب تأليفو مع ا

 كل جزء إذا كاف للكتاب  أكثر من جزء.
فنجػػػػده  قسػػػػم الكتػػػػاب إٔب أيػػػػواب ك فصػػػػوؿ، ك مسػػػػائل ك ك التفر عػػػػات؛ ىتمػػػػاـ يالتقسػػػػيمات *اال

تنبيهات مع اإلشػارة إٔب الفوائػد ك النكػت الػيت  ػرل الشػيخ أف اؼبقػاـ مناهػب لػذكرىا.ك راعي الشػيخ 
 ىذا األمر ُب مؤلفاتو حبسب حجم اؼبادة العلمية ك موضوع الكتاب.

  األماينة العلمية في النقل و العزو:.ِ 
سبػػاـ أخػػبلؽ العلمػػاء، ككػػل مػػن  تصػػدل للتػػأليف، كعػػدـ االلتػػزاـ يػػو ىضػػم غبقػػوؽ العلػػم ك كىػػو مػػن  

 أىلو.

                                                 
 ك  رجع يعضهم مزارة ىذا اإلنتاج الفكرم الذم سبيز يو الثعاليب إٔب عدة أهباب ، منها: ُ
مػػػو الكامػػػل للتػػػدر س ك نشػػػوءه ُب ييػػػت علػػػم ك شػػػرؼ ك صػػػبلح، ك ايتعػػػاده عػػػن السياهػػػة ك الوظػػػائف اإلدار ػػػة،ك تفر  -

اعبزائر العاصػػػػمة الػػػيت تتوهػػػػم الػػػػببلد، ك تسػػػتقطب إليهػػػػا طػػػػبلب العلػػػػم ك رشػػػػاد األمػػػػة، ك أ ضػػػا اهػػػػتقراره يػػػػالتػػػأليف، ك إ
 .)ُِٔ-ُ(اؼبعرفة.األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار: 

ُب مػا طلػب؛من تػأليف كتػاب ُب تػراجم اؼبالكيػة، ك مػا  ك جعلػو  عتػذر للشػيخ  العيػدٕب عػن إجايتػوك التزاـ الشيخ يػذل ِ
 .)ُِٖص(أنطر:قبل إسبامو.ذلك إال ػبشية الشيخ من أف تدركو اؼبنية 
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كقد التـز الشيخ الثعاليب يو ُب صبيع مؤلفاتػو ، يػل ك أشػار إٔب ذلػك ُب مػَت مػا موضػع اهتشػعارا منػو 
هم لنقػل عػنك ىو النقل اغبرُب ألقواؿ العلماء ك عدـ ا ،ألنبية ذلك، يل ك ألـز نفسو يأيعد من ذلك

يل ك جعل ذلك من عاداتو العلمية "....ك مػا ُ) ) ك احتياطا لنفسو خشية الوقوع ُب الزلل،ياؼبعٌت؛ 
 (ِرنقلت عنو شيئا عزكتو لو على عادٌب ُب مصنفاٌب ...".

أف هبعػػػل أكائػػػل حػػػركؼ ىػػػؤالء العلمػػػاء اؼبنقػػػوؿ عػػػنهم عبلمػػػة علػػػى   :كطر قػػة الشػػػيخ ُب تطبيػػػ  ذلػػػك
قػارئ أف التاء رت (،عبلمة على كبلمو يدؿ قولو رقلػت( ، كهبػذا  سػتطيع الكبلمهم ك هبعل حرؼ 

 ك يُت كبلـ مَته.يبيز يُت كبلـ الثعاليب 
مػنهم تلميػذه ايػن عيسػى البسػكرم ة ك اضػح كجلػي ُب مؤلفػاهتم ، ك طلبة الشيخ هبذه اؼبنهجي ري أثػَّ تى  ك

 تصفحي لكتايو.قد كقفت على ذلك ُب أثناء  ك (ّرُب كتايو اللوامع ك األهرار.
 ؟ل  الشيخ مع كبلـ البشر، فكيف  كوف ذلك مع كبلـ هٌيد البشر ؿبمد ذا كاف ىذا ىو خي ف

': "...ك أنػػػا أذكػػػر إف شػػاء مػػػن ذلػػك مػػػا  يػػػثًل  األينػػوار فػػػي آيػػػات النبػػػي المختػػار قػػوؿ ُب كتايػػػو ' 
م عليو فضبلء األمة ، ك ىذا الذ الصدر معزكا ف ين أحب العزك ، كال  ثل  الصدر إال دبا عزم لؤلمة

 (ْر ك أئمة اغبد ث".
يػػو  ػػثل  الصػػدر ، كىكػػذا فعلػػت  ك  نصػػح الشػػيخ  مػػَته يػػذلك قػػائبل : "....ألين أميػػل إٔب العػػزك ك 

  (ٓرحبمد اهلل ُب كل ما ألفت فخذه يكلتا  د ك".
ُب  (ٔرلفػػاتذبػدر اإلشػػارة إٔب أف الثعػػاليب قػػد كضػع ينفسػػو ثبتػػا ؽبػػذه اؼبؤ هػػتعراض ىػػذه اؼبؤلفػػات، ك قبػل ا

 مقدمات يعضها كىو األمر الذم ههل على الباحثُت ربقي  نسبتها إليو.

                                                 
1

 .)ُٓٔ-ُ(األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار :  

اغبسػاف ُب تفسػَت  ك ذكر مثل ذلك ُب مقدمػة اعبػواىر طبعة الثعالبية.،)ّص (اؼبختار من اعبوامع ُب مقرأ اإلماـ نافع: ِ
 .)َِ-ُ(القرآف: 

 .)ِٕٓٗـ ، ك ، ج يرقم  (ـبطوط يػ ّ
ك قوؿ ُب موضع آخر مصوِّيان ؼبا عليو األئمة: "...ك ىذا ىو الصواب الػذم .)ْٕٔ-ِ(ار :ألنوار ُب آ ات النيب اؼبختا ْ

 ينػوه يػذلك ك .)ٗٔٗ-ّ(: األنػوار .ال شك فيو، أف  يعزل اغبد ث ك األثر لراك و ك ناقلو ، كيو وبصل اػبػركج مػن العهػدة"
لصدر ، كيو  نشرح القلب ك  سػتوٕب عليهػا الضػياء ك : "....ألين أميل إٔب العزك إذ يو  ثل  ا قائبل ' علومو الفاخرةُب ' 

 .)أ -ّٖ، ؽ َٖٓـ ، ك، ج،يرقم (لعلـو الفاخرة: ـبطوط يػ االنور". 
 .)ّٖٖـ ، ك، ج، يرقم  (ر اض الصاغبُت ك ربفة اؼبتقُت: ـبطوط يػ  ٓ
،  ؽ ّْٖٕ، ك ،ج،يػرقم  ـ (.منيػة الوافػد ك يغيػة الطالػب اؼباجػد: ـبطػوط يػػ )َُٓص  (أنظر: اؼبختار من اعبوامع؛ ٔ
 .)أ ك ب -ُ
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 كىذا الذم أراده ُب قولو: "...ك القصد من ذكرىا مطالعتها ك صحة كجودىا ك نسبتها ؼبؤلفها  
 (ُرؼبن أراد رؤ تها".

 المفبوعةمؤلفاتو أوال:  
  (ِر :الجواىر الحساف في تفسير القرآف  -ُ
 : (ّرفاخرة في النظر في أمور اآلخرةالعلـو ال-ِ
 (ْ:رالمختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع في أصل مقرأ اإلماـ ينافع -ّ
 ) ٓ(: المرائي -ْ

 :)ٔ(األينوار في آيات النبي المختار-ٓ

 :  هأربدث عنو الحقا.(ُر األربعوف حديثا في اصفناع المعروؼ -ٓ

                                                 
 .)َُٓص (اؼبختار من اعبوامع: ُ
 مع  'اؼبعجم اؼبختصر' اؼبلح  يو  كىو قاموس لؤللفاظ اللغو ة ذ ل يو الثعاليب تفسَته. ِ

 لتفسَت' احملرر الوجيز ' الين عطية مع ز ادات ك فوائد صبة من مَته من كتب األئمػة ك ك ىو ـبتصركىو أشهر مؤلفاتو ، 
جهدا كبَت ،ك الذم  عت   ثقات أعبلـ األمة ، كذلك قر ب من مائة تأليف، كما نٌوه الثعاليب يذلك ُب مقدمتو. يذؿ فيو

دلػػيبل قاطعػػا علػػى هػػعة علمػػػو ، كعمػػ  اطبلعػػو ، ك قدرتػػو  علػػى االنتقػػػاء ك االختيػػار ، مػػع التػػزاـ اؼبوضػػوعية ُب النقػػػد ك 
 .طبع عدة طبعات االختيار.

ا  دؿ عليو عنوانو األمػور اآلخػرة ، مشػتمل أليػواب ُب الػوعظ ك الرقػائ  ك التػذكَت أكثػر فيػو الثعػاليب مػن ك موضوعو كم ّ
 من 'تذكرتو' ، مع كبلـ مَته من األئمة، ايتدأ صبعو ك تأليفو هنة تسع ك أريعُت ك شبامبائة.  النقل عن القرطيب

ـ ، ك (جزأ ن.حققػػػو األهػػػتاذ ؿبمػػػد يػػػن خوجػػػة. ـبطػػػوط يػػػػىػػػػ، ُب ُُّٕطبػػػع ياؼبطبعػػػة اغبميد ػػػة اؼبصػػػر ة يالقػػػاىرة، هػػػنة
 .)َٖٓ،ج،يرقم

 . كاألعبلـ السبعة القراء أحد اؼبدين الليثي الرضبن عبد أيو، نعيم أيب ين الرضبن عبد ين نافع ْ
 .           )ُُِٖتر-َِٔ/ٓ(. هتذ ب التهذ ب:)ُّٖٕتر-َّّ/ِ (ما ة النها ة ُب طبقات القراء:

مة عبد اهلل ين يرٌم اللغوم اؼبقرئ،شرح جامع ؼبا تفرؽ ُب مػَته مػن شػركح األئمػة القػراء كشػعيب يػن كىو شرح على منظو 
عبد الواحد، ك ؿبمد ين إيراىيم الشهَت ياػبراز ، كمَتنبا مع كثَت من التنبيهات ك التحر رات ؼبسائل مشكلة.ألفو الثعاليب 

 نة اثنتُت ك أريعُت ك شبامبائة. ه
 ىػ.ُِّّمن تفسَت اعبواىر اغبساف، طبعة الثعالبية ، هنة  اعبزء الرايعطبع ملحقا ييخر  ٓ

ك ىو عبارة عن عدد من اؼبنامات رآىا الثعاليب ك هجلها ، ك يلغها لطبليو ، كعامة الناس ُب حياتو تدعوا إٔب اليقظة ك 
ه فيها يتبليغها للمسلمُت. قدمها اغبذر من األعداء ، ك ربث على اعبهاد ، كىي كصا ا من الرهوؿ  للشيخ الثعاليب  أمر 

 .)ُِٗ-ُ (األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار: .الثعاليب يد باجة علمية حوؿ الرؤل ك أحكامها
 . -يَتكت -ك دار اين حـز-اعبزائر–طبع مؤخرا يتحقي  ؿبمد شر ف قاىر.يدار الًتاث ناشركف  ٔ
     .).َّٔٗج ،يرقم : ـ، ك،(ـ ،ُب ثبلثة أجزاء.ـبطوط يػ ََِٓىػ/ُِْٔ: رط(أكٔب 
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 )ِ (:اإلرشاد في مصالح العباد-ٙ
ىػي مؤلفػات الشػيخ الثعػػاليب  اؼبطبوعػة ، كىػي قليلػة جػدا يالنسػػبة ؼبػا تركػو الثعػاليب مػن مؤلفػػات  تلػك

نوز، كىو د ن ؽبا من وبققها كىبرجها للناس حىت  ستفيدكا فبا حوتو من معارؼ ك ك  قي كلعل اهلل 
 لتأليف. عًتافا منا دبا يذلو الشيخ رضبو اهلل من جهود ُب الطلب ك ا اعلينا كبن اعبزائر ُت

 ثاينيا: مؤلفاتو المخفوطة:
 اؼبخطوطة فكثَتة منها : أما مؤلفات الشيخ الثعاليب

 (ّر:جامع األممات في أحكاـ العبادات -ُ
  (ْر:غنية الوافد و بغية الفالب الماجد -ِ
 )ٓر :األينوار المضيئة الجامعة بين  الحقيقة و الشريعة -ّ
 )ٔ(ار و الدعوات:الدر الفائق المشتمل على أينواع الخيرات في األذك-ْ

                                                                                                                                                    
 العريية،اؼبغرب. األريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ : لعبد الرضباف الثعاليب ، رب :ؿبمد ين تاك ت.مكتبة الوحدة ُ
 ىػ.ُِْٕ: )ُ(حققو مؤخرا:ؿبمد فؤاد ين خليل القاظبي اغبسٍت.دار اػبليل القاظبي.كال ة اؼبسيلة. اعبزائر.ط ِ

  .صفحة ِٕٔ: قع الكتاب ُب
الوعظ ك اإلرشاد ، مصطبغ يصيغة التصوؼ منتقػى مػن أمهػات ىػذا الفػن. علػى مػا فيػو مػن حػد ث ك فقػو، ك  كتاب ُب

علػػـو قػػرآف ك حػػد ث، ك أدب ك تػػار خ حفػػظ لنػػا يعػػ  األعمػػاؿ اؼبفقػػودة. تز ػػد مراجعػػو ُب كتايػػو عػػن مائػػة كثبلثػػُت مػػن 
ك هػػتُت ك شبامبائػػة.ك ىػػو آخػػر تيليفػػو. اإلرشػػاد إٔب مصػػاّب أمهػات الكتػػب، أًب كتايتػػو ُب أكاخػػر رييػػع األكؿ مػػن عػػاـ تسػػع 

 .) َٕٔص  (العباد:
 . ُٖٓـبطوط: يػرـ ، ك ، ج( رقم ّ

كتاب فقهي جليل النفع ، جامع للكثَت مػن اؼبسػائل ُب يػاب فقػو العبػادات ، اعتمػد فيػو الثعػاليب علػى أمهػات ك دكاك ػن  
فسو ُب مقدمتو، جعلو صاحبو مفتاحا لدراهة أىم ثبلث كتب فقهيػة ُب كثَتة تز د على األريعُت كتايا كما أشار إليها ين

 عصره، كىي:ـبتصر اين اغباجب الفرعي ك ـبتصر اين عرفة كـبتصر خليل.
 .ّْٕٖـبطوط يػرـ ، ك ،ج( يرقم ْ

. كذكرىا عبارة عن ثبت لطيف ذكر فيو الشيخ أظباء مؤلفاتو، ك مرك اتو اغبد ثية،كتبها هنة إحدل ك طبسُت ك شبامبائة
 .'غنية الواجد و بغية الفالب الماجدالكتاين ُب فهرهو ياهم ' 

 .ٕٖٔـبطوط يػر ـ ، ك،ج( رقم  ٓ
كتػػاب نفػػيس ُب جػػزء ضػػخم ،جعلػػو الثعػػاليب تتمػػة لؤلريعػػُت حػػد ثا الػػيت انتخبهػػا الشػػيخ عبػػد العظػػيم اؼبنػػذرم  كشػػرحها ك 

 ها أيو عبد اهلل السلمي الشافعي.خرج
 .َِٖٕج( رقم  ـبطوط: يػ رـ ، ك، ٔ

صبع فيو الشيخ جواىر ك نفائس تلُت ؽبا القلوب ، انتخبها من كتػب صبػة ، مػن كتػب األئمػة كثقػات أعػبلـ ىػذه األمػة.، 
ك ركضاًت للعارفُت، ألفو يعد   .)،أُؽ(كما أشار ينفسو إٔب ذلك ُب مقدمتو".  'التقاط الدرر'جعلو يساتُت ن
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 (ُر :روضة األينوار و ينزىة األخيار -ٓ
من   اقاؿ الشيخ ُب مقدمتو :"...ف ين صبعت لنفسي ك لك ُب ىذا الكتاب جواىر ك نفائس، اخًتهت

كتػػػب كثػػػَتة نفيسػػػة...ك ربر ػػػت نقلهػػػا يألفاظهػػػا معػػػزكة ألرياهبػػػا ...معينػػػة يتوفيػػػ  اهلل مطالعهػػػا علػػػى 
 (ِرة.."التزكد، ك التأىب للدار اآلخر 

 ثمن الشيخ كتايو ىذا قائبل : "...فمػن حصػل كتػايب ىػذا مػع كتػايب ُب التفسػَت اؼبسػمى يػاعبواىر  ك
 (ّر، كاهلل اؼبوف ."نة من العلم عظيمة ال  قدر قدرىافقد حصل خزا ،اغبساف ُب تفسَت القرآف

 (ْر :الجامع الكبير الملحق بشرح ابن الحاجب الفرعي -ٙ
 :)ٓ(فة المتقينرياض الصالحين و تح -ٕ

قاؿ ُب مقدمتو : "... كقد ظبيت كتايب ىذا ير اض الصاغبُت ك ربفة اؼبتقُت صبع فنونػا مػن العلػـو ك 
 (ٔر فوائد صبة ؼبن  ر د حرث اآلخرة..."

 : (ٕر شرح ابن الحاجب الفرعي -ٖ
 ٖ) (:.جامع الخيراتٓٔ

                                                 
 .ْٖٖـبطوط: يػ ر ـ ، ك ، ج( رقم  ُ
 .)أ - ِمخ ، ؽ (ة األنوار ك نزىة األخيار: ركض ِ
 .)أ  -ِؽ  (اؼبصدر الساي : ّ
 .ُٖٓـبطوط يػ ـ ، ك ، ج، يرقم : ْ

كتاب مهم ذ ل يو الثعاليب شرحو الين اغباجب ، كتأٌب أنبيتو كوف الشػيخ دكف فيػو رحلتػو العلميػة كأىػم إجازاتػو، ىػذا ك 
فة إٔب فصوؿ ُب دا على مدارؾ القاضي عياض مع إضافات ك فوائد ، ياإلضاقد يدأه الشيخ يالًتصبة لفقهاء اؼبالكية اعتما

 الوعظ ك التذكَت.
 .)ّٖٖمخ ب ـ ،ك،ج يرقم (ر اض الصاغبُت ك ربفة اؼبتقُت:  ٓ

ك ىػػو كتػػاب خػػاص يالعقائػػد ك الزىػػد، جيػػد ُب يايػػو، ربػػدث فيػػو عػػن أمػػور اآلخػػرة، ك اغبكػػم ك اؼبػػواعظ، نقػػل فيػػو أقػػواؿ 
 . ىاد ك الصاغبُت، فضبل عن أحاد ث الرهوؿالعلماء من الز 

 .)أ -ُؽ (اؼبصدر الساي :  ٔ
ك أما اعبزء الثاين فموجود دبكتبة كزارة الشؤكف الد نية يرقم :  اعبزء األكؿ منو. .)ّٕٖٓـ ، ك ، ج ،يرقم : (ـبطوط يػ ٕ

ّٕٕ.                                                                                          
 شتمل على طبس ك تسعُت كرقة، ك  دكر حوؿ أعماؿ اػبَت اليت  نبغي .)ِّْص  (:-اؼبلح  الثالث -التحفة اؼبرضية ٖ

 نبغي للمسلم أف  قـو هبا، ك األخبلؽ اليت هبب أف وبلى هبا،ميقىسَّمنا إٔب أيواب ك فصوؿ،  ذكر ُب كل فصػل مػا  ناهػبو 
بػار العلمػاء ك الزىػاد ك حكا ػات الصػاغبُت، كتوجػد منػو نسػخة يالريػاط. مقػاؿ للػدكتور من آ ات ك أحاد ػث ك أقػواؿ لك

 ُُٖ-ُُٕ ؾبلة الثقافة: العدد: ."ـبطوط نفيس لعبد الرضباف الثعاليب  "عبد اغبميد حاجيات: يعنواف
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 :)ُ( التقاط الدرر -َُ
 كهأربدث عنو ال حقا. (ِرشيخ ضمن مؤلفاتو.: ذكره الإرشاد السالك إلى الحديث  -ُُ
 (ّر: ذكره الشيخ ضمن مؤلفاتو.األربعوف حديثا مختارة -ُِ
 (ْر: ذكره الشيخ ضمن مؤلفاتو.  جامع الفوائد -ُّ
 (ٓر.-رضبو اهلل  -كما أشار إٔب ذلك  'جامع األممات ': ألفو يعد كتاب  كتاب النصائح -ُْ
 (ٔر. القرآفتحفة اإلخواف في إعراب بعض أي -ُٓ
 (ٕر. الذىب اإلبريز في غرائب القرآف-ُٔ

 (ٖر.في التعريفات ةرسال -ُٕ

  ٗ)  (.ك مَتىا كثَت 
  

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 .ِِْـبطوط دبكتبة كزارة الشؤكف الد نية رقم :  ُ
 .)ب  - ِ مخ، ؽ (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ِ
 .)ب -ِؽ  (اؼبصدر الساي  : ّ
 .)ب – ِؽ  (اؼبصدر الساي  : ْ
 .)ب -ُمخ ، ؽ (منية الوافد كيغية الطالب اؼباجد:  ٓ
 .)َُٓص (يتهاج : نيل اال ٔ
 .)َُٓص (اؼبصدر الساي :  ٕ
 . لماف ' أهنا موجودة ب' توينجن'،كذكر ؿبرر اؼبقالة  'يركك)ََِ-ٔ(دائرة اؼبعارؼ اإلهبلمية: ٖ
،كشرح على مرر اين عرفة، شرح عيوف مسائل  كشرح ـبتصر خليل ين اهحاؽ اؼبالكي، كشرح على اين ىاركف  ٗ

كنفائس اؼبرجاف ُب قصص ،اؼبدكنة، ك ـبتصر الفهرهت،الرحل،كالعقد النفيس،كجامع اؽبمم ُب أخبار األمم 
 القرآف.كقصص أكلياء اهلل.
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 :  مرويات الشيخ الثعالبي  المفلب الثايني
 

ٓب  كتػػػف الشػػػيخ الثعػػػاليب  ُب رحلتػػػو العلميػػػة يلقػػػاء أكػػػاير علمػػػاء عصػػػره ، ك مزاضبػػػة الطػػػبلب      
يػػذلك التلميػػذ  سػػب، يػػل هػػعى جبػػد ككػػد علػػى أف  تميػػز علػػى أقرانػػو ، فيكػػوفالنجبػاء ُب اجملػػالس فح

ا ػة ناؽبػا ُب رك  الػيت )ُ(،  ػدؿ علػى ذلػك، تلػك اإلجػازاتقػد كػاف لػو مػا أراد، ك اؼبقرب عند مشػائخو
يػذؽبا ُب  عبهػوده الػيت ، ك تثمينػان حسػن فهمػو، ثقػة مػنهم يعلمػو ك ك مصػنفات  شػيوخو  صبيع مرك ات
 طلب العلم .

ك ىي ثػبلث إجػازات حػبله هبػا باركة ُب رحلتو العلمية الشٌيقة، الثعاليب ىذه اإلجازات اؼب رى طَّ هى  ك قد
 ثبلثة من كبار علماء عصره اؼبشهود ؽبم يالعلم ك التحقي  .

 (ِر أوال : إجازة الشيخ أبو عبد اهلل محمد األبي.
ت مػػػا نصػػػو: اغبمػػػد هلل رب هػػػتدعاء فكتبػػػاهػػػتجزتو فػػػأمرين يكتػػػب اال قػػػاؿ الشػػػيخ الثعػػػاليب: "...ك

العاؼبُت كصلواتو على هيدنا ؿبمػد أشػرؼ النبيػُت، صػبلة نػدخرىا ليػـو الػد ن أمػا يعػد؛ فيقػوؿ الفقػَت 
إٔب اهلل هػػبحانو عبػػد الرضبػػاف يػػن ؿبمػػد يػػن ـبلػػوؼ الثعػػاليب، لطػػف اهلل يو،ىػػذا اهػػتدعاء ألػػتمس يػػو 

اإلماـ اغبجة الثقة  إماـ احملققُت اعبامع  اإلذف ياإلقراء فيما نذكره يعدي، من هيدم ك موالم  الشيخ
يُت حقيقيت اؼبنقوؿ ك اؼبعقوؿ، ك التصانيف الفائقة  البارعة ك اغبج  السػاطعة البلمعػة، هػيدنا عبػد 
اهلل ؿبمد يػن خليفػة أعػاد اهلل علينػا مػن يركتػو ك يركػة هػلفو، فممػا حضػرتو عليػو قػراءة حبػث ك ربقيػ  

مع ز اداتو اغبسنة الفائقة، حضرتو عليو قراءة حبث ك ربقي  اح مسلم شرٌ تأليفو الفائ  الذم صبع فيو 
ك تدقي  ؼبعانيو من أكلو من كتاب اإليباف، إٔب الطهارة ك أكثر كتاب الصبلة أك كلو، ك كذلك كثَتا 

ككػػذلك كثػػَتا مػػن اؼبدكنػػة متػػواؿ كمػػَت متػػواؿ، فمػػن اؼبتػػوإب مػػن أكؿ الزكػػاة إٔب أكؿ  ،مػػن أكاخػػر مسػػلم
كثَتا من  رزمة البيوع ك مَتنبا، ك أكثر الرهالة ك كثَتا من اين اغباجب متواؿ ك مَت متواؿ، النكاح ك 

كلػػو إال اليسػػَت منػػو كبػػو كرقتػػُت أك    إٔب اغبػػ  إٔب اإليبػػاف ك النػػذكرمػػن أكؿ اغبػػ ،فممػػا تػػوأب ٕب منػػو
ختمػو، كػل  ثبلث من أكلو، ٓب أحضػره ك شػيئا ُب  أكاخػره يعػد النبػوءات أعجلػٍت السػفر عػن حضػور

                                                 
 فبلنا هتجزتإ:  منو  قاؿ ، كاغبرث اؼباشية من اؼباؿ  سقاه الذم اؼباء جواز من مأخوذ العرب كبلـ ُب اإلجازة معٌت ُ

 طالب كذلك قًت على اؼبستجيز إف عبادة فاهتجز اؼباء قيم فقيم كقالوا . ماشيتك أك ألرضك ماء أهقاؾ إذا:  فأجازين
،كما ّْٖ (كفا ة ُب علم الرك ة:. الؾبيز كالعآب مستجيز فالطالب ، إ اه فيجيزه علمو هبيزه أف العآب  سأؿ العلم
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فػاحملق   ،ذلك قراءة حبث ككذلك يع  اين اغباجب األصلي، ك ظبعت منو كثػَتا مػن تفسػَت القػرآف
اؼبتوإب من ذلك هورة تنز ل إٔب هورة الفتح.ك اغبمد هلل كما ىو أىلو ك صلى اهلل على نبينا ؿبمد ك 

.  آلو ك هلم ك شرؼ ككـر
لفقيػو اجمليػد األكػـر أيػو ز ػد عبػد الرضبػاف يػن حب اافأجاب الشيخ دبا نصو: " اغبمد هلل مػا قالػو الصػ

ؿبمد  اؼبذكور ُب األعلى صحيح، كقد أذنت لو ُب إقػراء مػا ذكػره كثوقػا جبػودة فهمػو ك جػودة قروبتػو 
 جعلٍت اهلل ك إ اه من العلماء العاملُت.

 (ُرىذا ك كتبو خبطو العبد الفقَت إٔب اهلل ؿبمد ين خليفة ين عمر األيب ". :قاؿ
 ا : إجازات ابن مرزوؽ الحفيدثايني

: األكٔب ُب ركا ػة صبيػع مرك اتػو ، ك الثانيػة ُب إقػراء ذلػك ك ه شيخو اين مرزكؽ يثبلث إجازات حبل 
 الكو ك.ؿبمد ين عبد اللطيف تدر سو، ك الثالثة فيما أجيز فيو اين مرزكؽ نفسو من شيخو 

    (ِر . إجازة الرواية:ٔ
ايػن "ك "،الرهػالة"، ك "التهػذ ب"ك  "اؼبدكنة"عنو كثَتا ك ظبعت عليو قاؿ الشيخ الثعاليب:"...فأخذ  

، ك "األلفية"ك  "التسهيل"، ك"اعبمل"، ك "اين اغباجب الفرعي ك األصلي"، ك "التلقُت "ك "اعببلب
التيسػػػػَت ُب "ك  ،ُب القػػػػراءات الثمػػػػاف أليب داككد "اؼبفػػػػردات"، ك "قصػػػػيدة البو صػػػػرم"، ك "الكافيػػػػة"

 ،ُب رهػم القػرآف "مورد الظمػيف، ك"أعٍت حرز األماين "،الشاطبية" ك"اؼبقنع، ك" عمركأليب "القراءات
ككػل ىػػذه اؼبػػذكورات أجازنيهػا ك كتبػػت أهػػانيدىا...ك كنػت صػػدرت قبػػل ىػذه اؼبصػػنفات ياهػػتدعاء 
نٌصو: اغبمد هلل الذم رفع هٌنة نبيو فعرفها يالكتاب، ك انتخب لركا تها ك درا تها من اختار من أكٕب 

السػائر ك أعػبلـ  قتفػي   هبػم  هتػدمفوفقهم للعمػل دبػا عملػوا فرحبػوا  ػـو اغبسػاب فهػم أقبػم  األلباب
أثرىم اغبائر، فمن ك صل حبلو حببلهم اهتمسك يالعركة الوثقى......أما يعد  قوؿ العبد الفقػَت إٔب 

لطػػف اهلل يػػو، ىػػذا خالقػػو ك مػػواله العػػآب يسػػرٌه ك قبػػواه عبػػد الرضبػػاف يػػن ؿبمػػد يػػن ـبلػػوؼ الثعػػاليب ،
اؽبيمػػػاـ حجػػػة أىػػػل الفضػػػل ُب كقتنػػػا، ك  ،اهػػػتدعاء التمسػػػت يػػػو مػػػن هػػػيدم ك شػػػيخي اإلمػػػاـ اغبػػػ 

ك رئػػيس احملققػػُت ك قائػػدىم السػػيد الكبػػَت، ك الفلػػك األثػػَت ك  ،خػػاسبهم ك ريحلػػة النقػػاد ك خبلصػػتهم
صػػيل، صبػاؿ الفضػػبلء معػدف الفضػل الكبػػَت، هػيدم أيػػو عبػد اهلل ؿبمػػد يػن اإلمػاـ اعبليػػل األكحػد األ

أيب العبػػاس أضبػػد يػػن العػػآب الكبػػَت العىلىػػمي الشػػهَت، ؿبمػػد يػػن ؿبمػػد يػػن أيب يكػػر يػػن  ،هػػليل األكليػػاء
على خلقو ك أعاد علينا من يركتو كيركة هلفو،أف هبيز ٕب مالو ركا تو مػن مسػموع ،حفظو اهلل، مرزكؽ
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ظػـو ك منثػػور، كتصػػوؼ ك أدب ك ك منقػوؿ مػػن من  ك مقػركء، ك ؾبػػاز ك مينػاكؿ ك مؤلػػف مػن معقػػوؿ
ذاكران يلسانو كاتبػا خبطػو، ميثايػا مػأجورا يػذلك و عادة اغبفاظ ك األئمة األعبلـ، مَت ذلك فبا جرت ي

جنػػػات النعػػػيم فبتعػػػا ياغبيػػػاة الطيبػػػة آمػػػُت، ك صػػػلى اهلل علػػػى هػػػيدنا ؿبمػػػد ك آلػػػو ك صػػػحبو ك هػػػٌلم 
 . تسليما

كحده كصلى اهلل على هيدنا ك موالنا ؿبمد ك على آلػو ك فأجاب رضبو اهلل تعأب دبا نصو: اغبمد هلل 
صػػػحبو كهػػػلم تسػػػليما،أما يعػػػد فقػػػد أجػػػزت هػػػيدم الشػػػيخ األجػػػل الفقيػػػو األنبػػػل اؼبشػػػارؾ األفضػػػل 

حلة، األفضل اغباج الصػاّب اؼببػارؾ األكمػل أيػا ز ػد عبػد الرضبػاف يػن ؿبمػد يػن (ُر ٌّ احملدث الركا ة الر 
لصفحة األكٔب من ىذه األكراؽ، صبيع ما هبوز ٕب ركا تػو ك مػا تصػح ـبلوؼ الثعاليب، كاتب اظبو ُب ا

نسػػبتو إٌٕب، يػػأم كجػػو  صػػحح النسػػبة اؼبػػذكورة ركا ػػة الكتػػب اؼبػػذكورة ُب ىػػذه األكراؽ ك مَتىػػا علػػى 
العمـو ك اإلطبلؽ، إجازة تامػة مطلقػة عامػة، نفعػٍت اهلل ك إ ػاه دبػا عٌلمنػا دبػٌن فلػو ذلػك، ك كتبػو عبػد 

ُب أكاهػم   ن أيب يكر ؿبمد يػن مػرزكؽ العجيسػي التلمسػاين مفػر اهلل لػو ك لطػف يػو دبنػواهلل ؿبمد ي
 (ِرك اغبمد هلل ك هبلـ على عباده الذ ن اصطفى".،صبادل الثانية عاـ تسعة عشر ك شبامبائة 

 (ّر إجازة اإلقراء و التدريس:.ِ
و  قػػوؿ الفقػػَت إٔب اهلل هػػبحانو قػػاؿ الشػػيخ :"... ٍب كتبػػت اهػػتدعاء ثانيػػا طلبػػا لػػئلذف يػػاإلقراء، كنٌصػػ

اإلماـ العلم الصػدر الكبػَت، احملػدث الثقػة ثعاليب لطف اهلل هبن قد أجاز ٕب عبد الرضباف ين ـبلوؼ ال
ٍحػػدثُت هػػيد كقتػػو ك إمػػاـ عصػػره ككرًعي زمانػػو، ك 

ي
احملقػػ  يقيػػة احملػػدثُت ك إمػػاـ اغبفظػػة األقػػدمُت، ك اؼب

ػػػًنيَّة ك األعمػػػاؿ فاضػػػل أقرانػػػو  أيعجويػػػة زمانػػػو، ك فػػػاركؽ  أكانػػػو ذك األخػػػبلؽ اؼبرضػػػية، ك األحػػػواؿ الس 
الفاضلة الزكية أيو عبد اهلل ؿبمد ين هيدنا الفقيو  اإلماـ أيو العباس أضبد يػن مػرزكؽ أيقػى اهلل يركتػو 

زمرتػػو ، صبيػع مػػا هبػوز لػػو ك عنػو ركا تػػو، ك أرجػوا مػػن يركتػػو  العلمػػاء درجتػو ك جعػػل األكليػاء ك رفػع ُب
إجازة يالتحد ث عنو، ك إذنا ي ذاعة علم ما تعلمناه منو كمن مَته من مشاىبنا رضبهػم اهلل، ك إذنا ك 

إقراء من طلب ذلك من أخ ُب اهلل مسًتشد، أك جاىل  رمب ُب التعليم من أىل ك كلد ك قر ػب ك 
ك صػد  . فأجػاب رضبػو كرضػي اهلل عنػو: " اغبمػد هلل كحػده، كصػلى اهلل علػى هػيدنا ك موالنػا ؿبمػػد 

على آلو  كصحبو ك هلم تسليما ، صبيع ما ذكر هيدم الشيخ الفقيو الصاّب اؼببارؾ، اغبػاج احملػدث 
الركا ػػػػة األكمػػػػل مػػػػن اإلجػػػػازة صػػػػحيح، ك أذنػػػػت لػػػػو حفظػػػػو اهلل ُب التحػػػػد ث ك اإلقػػػػراء،  ك تعلػػػػيم 

                                                 
 .)ب  -ُْؽ  (اؼبصدر الساي : ُ
 )أ - ِْؽ  (اؼبصدر الساي : ِ
 .)أ -، ِْمخ، ؽ  (اعبامع الكبَت: ّ



  - 59 - 

هلل ك اعباىلُت ك إرشاد اؼبسًتشد ن فهػو أىػل لػذلك، ك هػالك إف شػاء اهلل أحسػن اؼبسػالك أعػانٍت ا
إ اه على طاعتو ك توالنا حبفظو ك كرامتو، قالو ك كتبػو عبيػد اهلل تعػأب اؼبشػف  مػن ذنبػو، اؼبرذبػي رضبػة 

يػن ؿبمػد يػن ؿبمػد يػن أيب يكػر يػن مػرزكؽ العجيسػي، مفػر  ،ين ؿبمد يػن أضبػد ،ريٌو ؿبمد ين أضبد
 (ُرك اغبمد هلل كهبلـ على عباده  الذ ن اصطفى". ،اهلل لو كلطف يو دبنو

 . اإلجازة الثالثة:ٖ
 قوؿ الشيخ الثعاليب متأهفا ؼبا فاتو من لقاء الشيخ اإلماـ الٌرحلة اؼبعمر مسند الد ار اؼبصر ة  ؿبمد  

 (ِرحُت دخوٕب مصر ...".  كن ٕب شعور هبذا الشيخ اؼبذكور ين عبد اللطيف الكو ك :"...كٓب
عن طر   شيخو اين مػرزكؽ الػذم لقػيى ايػن  كمع أف الشيخ  اهلل ٓب  لت  يو إال أنو اهتفاد من علمو،

الكو ػػػك دبصػػػر ُب أثنػػػاء توجهػػػو للبقػػػاع اؼبقدهػػػة، ألداء فر ضػػػة اغبػػػ  فاهػػػتجازه ُب صبيػػػع مرك اتػػػو ك 
 (ّرمصنفاتو فأجازه.

قػاؿ الشػػيخ الثعػػاليب :"...ك قػػد أجػػازين صبيعهػػا شػػيخنا يػػن مػػرزكؽ ك أنػػا أذكػػر ىنػػا مػػا ٓب  تقػػدـ ذكػػره 
 "عػوارؼ اؼبعػارؼ للسػرىودم"، ك"رهػالة القشػَتم"، ك "تصػوؼ للمقدهػيصفوة ال"كتاب   ..فمنها،
أريعة أهفار، ظبعناىا على مؤلفها اغبافظ اين هيد الناس، ك  "كتاب نظم السَتة الين الشهيد...ك"

هػػَتة "صػػاحب العمػػدة، ك  "هػػَتة اغبػػافظ تقػػي الػػد ن اؼبقدهػػي"ك  "،هػػَتة اإلمػػاـ اغبػػافظ الػػدمياطي"
اعةشيخنا عبد العز ز ين  " للحافظ ين كتاب الوفا"لشيخنا كٕب الد ن العراقي ك "نظم السَتة"، ك"صبي

لعبػػد  "كتػػاب األحكػػاـ الصػػغرل"اليػػن الفاكهػػاين اؼبػػالكي ك"شػػرح األريعػػُت ، ك"كظبعتػػو عليػػو اعبػػوزم
للقايسػػػي، ك  "ـبتصػػػر اؼبوطػػػأ"ك  "كرامػػػات األكليػػػاء، ك كتاب"اليػػػن تيميػػػة "كتػػػاب اؼبنتقػػػى"اغبػػػ ، ك

فصػػػػوؿ ايػػػػن  "اليػػػػن عصػػػػفور ك "اؼبغػػػػرب "ك "كتػػػػاب هػػػػبو و"ك( ْراليػػػػن الصػػػػبلح  "ثعلػػػػـو اغبػػػػد "
 " الين مالك.العمدة"ك  "العتيبية"، ك "اؼبعطي

 ".اؽبدا ة"، ك "اؼبنظومة "ك شرحو ؼبؤلفو، ك "،ـبتار الفتول "ك "القدكرم" :كمن كتب فقو اغبنفية 
 ".اين اغباجب الفرعي "ك "،التلقُت "أليب ز د ك "الرهالة" ك من كتب اؼبالكية: 
 ". اغباكم"، ك "اؼبنهاج" ك "التنبيو" كمن كتب الشافعية: 
 ".اؼبقنع "ك "احملرر " ك من كتب اغبنايلة: 
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 :كمػن أصػوؿ الشػافعية "،أصػوؿ ايػن اغباجػب" :، كمػن أصػوؿ اؼبالكيػة"اؼبنػار " :كمن أصػوؿ اغبنفيػة 
 الين قدامة. "الركضة " :لةللسبكي، كمن أصوؿ اغبناي "صبع اعبوامع"ك "،البيضاكم"

قلت ر القائل الشيخ الثعاليب(: ...كقد أجازين  شيخنا أيو عبد اهلل ؿبمد ين مػرزكؽ ىػذه اؼبصػنفات 
اؼبػػذكورة ك مَتىػػا فبػػا ٓب أذكػػره، ككتػػب ٕب خبػػم  ػػده مػػا نصػػو:" أجػػزت هػػيدم ك يػػركيت الشػػيخ اإلمػػاـ 

كمػػل أيػػا ز ػػد عبػػد الرضبػػاف يػػن ـبلػػوؼ الثعػػاليب  الفقيػػو اؼبصػػنف اغبػػاج الصػػاّب اؼببػػارؾ، اػبػػٌَت الػػد ن األ
عنو، أف  ركم عٍت ما تضمنو ىذا الدفًت اؼبكتتب ىذا، على ظهر أكلو من اؼبسانيد  رضيكفقو اهلل ك 

مفػػر اهلل لػػو ك لطػػف يػػو  العجيسػػي التلمسػػاين  ؽلػػك عبيػػد اهلل تعػػأب ؿبمػػد يػػن مػػرزك ك العقيػػدة،قاؿ ذ
 (ُرامبائة ك اغبمد هلل ك هبلـ على عباده الذ ن اصطفى".دبٌنو  ُب أكاخر رجب عاـ عشر ن ك شب

 ثالثا : إجازة أبو زرعة ولي الدين العراقي
 حبله ي جازتُت ، منظومة ك منثورة: 

 . اإلجازة المنثورة:ٔ
د ث قاؿ الشيخ الثعاليب:" كقد أجازين شيخنا أيو زرعة كٕب الد ن العراقػي، صبيػع مرك اتػو ُب علػم اغبػ

ك مقايلػة ك حضػرت  ،كالده قرأهتػا عليػو قػراءة ظبػاع ك تصػحيح "ألفية" دـ ذكره فمنها:ٓب  تق منها ما
قراءة كثَت منها عليو قراءة تفٌهػم ك حبػث، ك ظبعػت عليػو أ ضػا يعػ  األحكػاـ تػأليف كالػده اؼبسػمى 

البيػاف ك التوضػيح ؼبػن أيخػرج لػو ُب الصػحيح : "، كمػن مصػنفاتو"يتقر ب األهػانيد ك ترتيػب اؼبسػانيد"
لببة التحصيل ُب ذكر  "، ك"اؼبستفاد من مبهمات اؼبنت كاإلهناد"، ك "قد ميٌس يضرب من التجر حك 

األطػراؼ يأكىػاـ ا "كالده على ذ ل الًع  للذىيب ك  "ذ ل تذ يل"، ك"ذ ل الكاشف"ك "،ركاة اؼبراهيل
ده، كمػا صػنفو ُب لوالػقػًتاح " ع اؼبتفرقػة علػى نظػم االالقط "، ك"شرح أيب  داككد"للمزين ك  "ألطراؼ

يػػالتحر ر ؼبػػا ُب منهػػاج األصػػوؿ مػػن اؼبنقػػوؿ ك  "الرقػػائ  أيوايػػو علػػى حػػركؼ اؼبعجػػم، كالنكػػت اؼبسػػماة
ذلػػػك مػػػػن  ، كمػػػَت"يػػػػالنجم الوىػػػاج"، ك شػػػرحو علػػػى نظػػػم كالػػػػده رضبػػػو اهلل تعػػػأب اؼبسػػػمى "اؼبعقػػػوؿ

فأجازين رضبػو اهلل صبيػع ذلػك  ،"أماليو ك أمإب كالده " : طوؿ ذكرىا كمنها تصانيف ،رضبو اهلل،  اليت
 مع ما تركت ذكره خوؼ اإلطالة.

فأجػازين صبيػػع مػا ذكرتػػو ىنػا ك مػػا ٓب أذكػر حسػػبما ىػو ُب الفهرهػػت، ك قػد حضػػرت كثػَتا مػػن ىػػذه 
التصانيف اؼبذكورة ك مَتىا قراءة  حبث ك ربقي  حسب ما ىو مذكور ُب ؿبلو، ك كتب ٕب ما نصو: 

                                                 
 .)ب -ّْؽ  (اؼبصدر الساي :  ُ
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علػى آلػو ك صػحبو ك جنػده ك يعػد فقػد أجػزت للشػيخ (ُرك السبلـ " اغبمد هلل ح  ضبده ك الصبلة 
الصاّب الفاضل الكامل احملرر احملصل الرحاؿ، أيب ز د عبد الرضباف ؿبمد ين ـبلػوؼ الثعػاليب نفػع اهلل 
يو ك يلغو من اػبَت منتهى إريو، ك يلغو مقصده  هاؼبا مسًتوبا من تعبو، صبيع اؼبكتوب ىنا خبطو من 

، ك ؾبػػازاٌب ك مقػػوالٌب إجػػازة معينػػة، ك تلفظػػت يػػذلك ك أجػػزت لػػو أف  ػػركم فوظػػاٌبك ؿب مسػػموعاٌب
مقػوالٌب علػى تبػا ن أجناهػها، فلػَتك ذلػك عػػٍت إذا  ػاٌب، علػى اخػتبلؼ أنواعهػا كصبيػػع عػٍت صبيػع مرك 

صػػح لػػو ذلػػك مػػن نسػػخة معتمػػدة، ك أنػػا يػػرمء مػػن الغلػػم ك التحر ػػف، ككملػػت كتايػػة ذلػػك   ػػـو 
و أضبد ين عبد الرحيم يػن اغبسػُت عبػد الرضبػاف يػن هنة هبع عشر ك شبامبائة.كتبشوراء األحد  ـو عا

 )ِرأيب يكر ين إيراىيم ين العراقي الشافعي مفر اهلل لو ك لوالد و كمشاىبو."

 ) ّ (اإلجازة المنظومة: -ٕ 

نبا هبا ُب إجازة منظومة حبل ،جازتُت من اين مرزكؽ اغبفيد ك أيب زرعةإلقد اجتمع لئلماـ الثعاليب 
 شيخهما عبد الرحيم لعراقي.

قاؿ:"  ك ؼبشيخة شيخنا أيب عبد اهلل ؿبمد اين مرزكؽ رضبو اهلل تعأب من الشيخ عبد الرحيم  
 (ْرالعراقي إجازة منظومة..." .

 ن :" كقد أجازين أيو عبد اهلل ؿبمد اين مرزكؽ ك الشيخ أيو زرعة كٕب الدُب هنا ة ىذه اإلجازةقاؿ ك 
 (ٓر .ع ما تضمن ىذا النظم ك اغبمد هلل"د الرحيم العراقي مأضبد ين عب

 مرويات الثعالبي الحديثية:
 هبػا االعتنػاءها ك تكخػدم فقههػا ؾبتهػدا ُب، ك  مادة حد ثية قيمػة الثعاليب ُب حافظتو كعى الشيخ      
 (ٔر كالسنوهي كمَته.هتم فيها،جاز ك إلطبليو  اسأك تدر ، أك دركهو ُب مؤلفاتو هواء

 
 

                                                 
 )أ - ْْمخ، ؽ  (اعبامع الكبَت: ُ
  .)ب - ْْؽ  (اؼبصدر الساي :  ِ
اعبامع  ييت. ذكرىا ُب مؤلفُت، نبا: ّٔكقد اقتصرت على اؼبنثورة ك أشرت فقم ؽبذه اإلجازة تفاد ا للتكرار. تقع ُب  ّ

 .)أ ك ب ٗمخ ، ؽ (منية الوافد كيغية الطالب اؼباجد:ك .)،ك بأ – ْْمخ، ؽ  (الكبَت:
 .)أ  - ْْؽ (اؼبصدر الساي .: ْ
 )ب-ْْمخ، ؽ(اعبامع الكبَت:  ٓ
..قػرأ عليػو الصػحيحُت ك البستاف ُب ذكػر األكليػاء ك العلمػاء يتلمسػاف:  قػاؿ ُب ترصبػة ؿبمػد يػن  وهػف السنوهػي : ". ٔ

 .)ِّٖص (مَتنبا  من كتب اغبد ث، ك أجازه ما هبوز لو". 
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  نبغي التدليل على سبكن الثعاليب من علم اغبد ث، ك اعًتاؼ الغَت لو يذلك. قبل التعرض ؽبذا ، ك
 اعتراؼ الشيخ الثعالبي ينفسو بتمكنو في  علم الحديث واىتمامو الزائد بو : 
 قػػوؿ متحػػدثا ينعمػػة اهلل عليػػو: "...ك أكثػػرت اغبضػػور ك القػػراءة علػػى شػػيخ احملػػدثُت ، كٕب الػػد ن  *

عبد الرحيم العراقي شيخ  احملدثُت ، فحضرت عليو علوما صبة ، كمعظمها علم اغبد ث ،ك  أضبد ين
 (ُرفتح اهلل هبحانو ٕب فيو فتحا عظيما ك كتب ٕب خبطو ، كأجازين رضبو اهلل ".
ثيػة لشػيخ ؿبػدثي عصػره  نستشف من ىذا الكػبلـ ، مػدل حػرص صػاحبو علػى مبلزمػة اجملػالس اغبد

تدؿ على اؼبكانة اليت حضي هبا الثعاليب عنػده ، اامبلءخبم  ده ال إف إجازتو لو أيب زرعة العراقي ٍب  
ك حفظا  كقراءتان  ـ يو حضوراو من الرحلة ُب طلب اغبد ث ، ك االىتماكال  كوف ذلك إال ؼبا كاف من

جػػاز لقػػب الشػػيخ أكفهمػػا، ألف اإلجػػازة تعتػػ  شػػهادة كفػػاءة
ي
ك األهػػتاذ ُب ، أك تأىيػػل  سػػتح  هبػػا اؼب

جاز هباا
ي
، ك مبلزمتػو أ امػا ك شػهورا ، يػل ال يعد القػراءة علػى الشػيخ اجمليػز، ٍب أهنا ال تكوف إلعلـو اؼب

 )ِ(ك أعواما ُب يع  األحياف ، مناظرتو ُب يع  اؼبسائل.
*  ذكر الثعاليب أنو يعد عودتو من رحلتو اؼبشرقية ، اليت ٓب تدـ أكثر من هنتُت ، اهتطاع خبلؽبا أف 

..ك ٓب  كػػػن  ومئػػػذ ا صبػػػة ، ال هػػػيما علػػػم اغبػػػد ث، صػػػار آ ػػػة ُب علػػػم اغبػػػد ث : ".وبصػػػل  علومػػػ
منٌػة مػن اهلل ك فضػلو ، ك إذا تكلمػت فيػو أنصػتوا ك تلقػوا  ،تٍت ُب علػم اغبػد ث فػو يتونس من أعلمو 

 ما أرك و يالقبوؿ  فضبل من اهلل هبحانو ، كتواضعا منهم ك إنصافا ك إذعانا للح  ك اعًتافا.
آ ػة للسػائلُت ُب  ؾع  فضبلء اؼبغاريػة ىنػاؾ  قػوؿ ٕب " ؼبػا قًػدٍمتى علينػا مػن اؼبشػرؽ، رأ نػاك كاف ي 

 (ّرعلم اغبد ث " ، كذلك فضل من اهلل ك منة منو هبحانو".
حر صا على حضور ؾبالس اغبد ث رمبة ُب ربصيل اؼبز ػد :" -رضبو اهلل -*  كرمم ذلك ظل الثعاليب 

كا فيػو اغبػد ث إال حضػرتو،  جعػل اهلل ذلػك خالصػا لوجهػو كمبلغػا ...ك مع ذاؾ ال أظبػع دبجلػس  يػر 
 (ْرؼبرضاتو، كنعوذ ياهلل أف  كوف ذلك فخرا أك ظبعة...".

 العلماء و المؤرخين بمكاينة الثعالبي الحديثية إقرار : 

 ثيػة مػن كصػفو ياحملػدث ، كمػا ذلػك إال إقػرار دبكانتػو اغبد -رضبو اهلل  -ال زبلوا ترصبة للشيخ الثعاليب 
 (ُر.دثُتيُت احمل

                                                 
 .)أ -َْمخ، ؽ (اعبامع الكبَت: ُ
 ، ياختصار ك تصرؼ.) ِْ،ُْ-ِ (تار خ اعبزائر الثقاُب : ِ
 .)أ   -َْمخ ، ؽ (اعبامع الكبَت : ّ
 .)أ   -َْؽ(اؼبصدر الساي   : ْ



  - 63 - 

ىذه اؼبكانة ، فيقوؿ : "...فقد أصػبح مػن ركاة ِ) (ك  ثمن الباحث اعبزائرم ، أيو القاهم هعد اهلل 
 غبد ث ، كال هيما صحيح البخارم ، الذم كاف من أيرز ركاتو ، يل كمدرهو ياعبزائر.

 اعبزائر". كٓب  كتف الثعاليب  يأخذ اغبد ث ركا ة يل درهو أ ضا ُب تونس ك مد نة
 (ّرك صفو ُب موضع آخر ياحملدث ك اؼبفسر القوم. 

ك ػػػرل أف فطاحػػػل علمػػػاء اغبػػػد ث الػػػذ ن نقلػػػوه إٔب علمػػػاء العهػػػد العثمػػػاين ، ىػػػم الشػػػيخ الثعػػػاليب ك 
 (ْرتبلميذه كالسنوهي كاين مرزكؽ ك اؼبغيلي.

 ًّ ؼبكانػة حد ثيػة  صبيع ىذه النقوالت السايقة الذكر ، جواب شاؼ كاؼ ؼبا تسػاءلنا عنػو مػن كجػوًد
للثعػػاليب يػػُت احملػػدثُت اؼبغاريػػة ُب زمانػػو. أمػػا مرك اتػػو اغبد ثيػػة فهػػي ُب جلهػػا أمهػػات ك دكاك ػػن صبعهػػا 

، ؿبذكفة األهانيد؛ لكثرهتا ك تعدد طرقها، مع إثبات (ٓرأئمة ك ثقات ىذه األمة مأخوذة من فهرهتو
 (ٔرؽبا ُب فهارهو. الثعاليب

 مروياتو :
ما أجيز الثعاليب ُب ركا تو ك التحد ث يو، على أين اقتصرات ُب معرض حد ثي  ك اليت تندرج ضمن 

عن إجازاتو على فنوف أخرل ناؿ الثعاليب اإلذف من أصحاهبا ُب التحد ث هبا،كاللغة ك الفقو ك 
ميوردةن  ،لك اؼبوضع ك أيرً دىا اآلف لتجنب التكراراألصوؿ ك الزىد ك السَت كمَتىا، فحذفتها من ذ

 ٔب يع  الفوائد اليت ذكرىا الشيخ ُب فهرهتو.    مشَتة إ .هاأنب

 : (ٕر صحيح البخاري-ُ
                                                                                                                                                    

ك وبليػو ايػن ـبلػوؼ يقولػو : .)ُُّ-ِ(فهػرس الفهػارس : . عػآب اعبزائػر ك مسػندىا.."فهذا الكتاين  صػفو قػائبل : ".. ُ
ك صفو اين زكرم يقولو : "...رحالة زمانو لركا ة اغبد ث .)ِّٖ-ُ (شجرة النور الزكية : ."...احملدث الركا ة العمدة..."

ك  صفو اين  ، طبعة الثعالبية.)ْٕٓ-ْ(آف:اعبواىر اغبساف ُب تفسَت القر  .، كما اشتهر يذلك ُب القدًن ك اغبد ث..."
ػػاـ  حػػىت  ظبا ػػة يقػػاىر البدعػػة كحػػامي السػػنة ، فيقػػوؿ : "...ك أكبػػى يتنقيحػػو السػػنة النبو ػػة علػػى مػػا ايتػػدًع  فيهػػا يػىيىػػًاتىر ًحسى

 ، طبعة الثعالبية)ْٗٓ-ْ(اعبواىر اغبساف ُب تفسَت القرآف: .شهدت يغزارة علمو فطاحل العلماء...."
ـ. يػػػػػوادم َُّٗجتمػػػػػاعي .كلػػػػػد هػػػػػنة عر  مػػػػػن رجػػػػػاؿ اإلصػػػػػبلح الػػػػػد ٍت ك االاهػػػػػم هػػػػػعد اهلل:ياحػػػػػث ك شػػػػػاأيػػػػػو الق ِ

هوؼ.شغل عدة مناصب إدار ة.من مؤلفاتو:النصر للجزائر،هعفة خضراء،اغبركة الوطنية اعبزائر ة،ك مَتىا كثَت.من أعػبلـ 
 .)ُتر -ُٗ-ُُ-ّ(اإلصبلح ُب اعبزائر:

 ، يتصرؼ.)ِٗ-ُ (تار خ اعبزائر الثقاُب : ّ
 ، يتصرؼ.)ّْ-ِ(اؼبصدر الساي  : ْ
 .ّْٕٖمنية الوافد كيغية الطالب اؼباجد: مخ،يػر ـ ، ك ، ج( يرقم :  ٓ
 .)أ -ُؽ(اؼبصدر الساي  : ٔ
 .)أ – ِمخ ، ؽ (منية الوفد ك يغية الطالب اؼباجد :  ٕ
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 كمن عوإب أهانيد ق ُب البخارم :
قػػػاؿ الشػػػيخ:" حػػػدثنا شػػػيخنا ايػػػن زرعػػػة أضبػػػد يػػػن عبػػػد الػػػرحيم العراقػػػي هػػػنة، هػػػبع عشػػػرة ك شبامبائػػػة 

اهلل ؿبمػػد يػػن علػػي الشػػهَت يػػاين يالقػػاىرة ظباعػػا ٕب مػػن أكلػػو  كإجػػازة لباقيػػو ، قػػاؿ: حػػدثنا أيػػو عبػػد 
اػبشاب  يقػراءٌب  عليػو يالقاىرة،هػنة شبػاف كهػبعُت كهػبعمائة  ، يسػماعو علػى أيب العبػاس أضبػد يػن 
أيب طالػػب يػػن أيب النعػػيم الصػػاغبي اغبجػػار، أخ نػػا أيػػو عبػػد اهلل اغبسػػن يػػن مبػػارؾ يػػن الػػزيَت، نػػا أيػػو 

مػد  الػراكردم ، نػا عبػد اهلل يػن أضبػد ، نػا ؿبمػد الوقت عبد األكؿ ين عيسى ، نا عبد الرضباف يػن ؿب
    (ُرين  وهف ين مضر الفريرم، نا البخارم.

 ) ِ(صحيح مسلم بن الحجاج القشيري:-ِ
 (ّر  رك و من طرؽ أعبلىا : 

مػا حدثػو يػو أيػػو زرعػة إجػازة ، يسػماعو مػػن أيب عبػد اهلل ؿبمػد يػن إيػػراىيم األنصػارم ، يسػماعو مػػن 
اؼبؤ د ين ؿبمػد الطوهػي إجػازة، نػا أيػو عبػد اهلل يػن  بة اهلل ين عساكر،قاؿ: ناد ين ىأيب الفضل أضب

الفضػػل  نػػا عبػػد الغػػافر يػػن ؿبمػػد الفارهػػي ، نػػا أيػػو أضبػػد ؿبمػػد يػػن عيسػػى اعبنلػػودم ، نػػا إيػػراىيم يػػن 
 .(ْرؿبمد ين هفياف الفقيو الزاىد ، نا مسلم رضبو اهلل 

 (ٓر: موطأ مالك بن أينس-ّ
 (ٔر، كال أعلم اآلف على يسيم األرض أعلى مٍت هندا فيو".طرؽ قاؿ:"...فأرك و من

حدثو يو عاليا إجازة ، أيو عبد الواحد ين إظباعيل الغر اين، عن ؿبمد يػن أضبػد البصػرم، عػن ؿبمػد 
ػلفي،  ين أضبد ين حياف األكهي، قاؿ:حدثنا يو أيو يكر ؿبمد ين فتح يػن خلػف اؽبمػداين، عػن السِّ

يو اػبطاب نصر ين أضبػد يػن أهػطر أخ نػا عبػد اهلل يػن عبيػد اهلل يػن وبػي يػن حدثنا القارم يبغداد أ

                                                 
 .)ب -ِؽ (منية الوافد:  ُ
 صػاحب كعلومػو اغبػد ث ُب الشػهَت اؼبصنف اغبجة، اغبافظ ماـاإل. مالنيسايور  القشَتم اغبسن أيو اغبجاج ين مسلم ِ

 أكىػػػػاـ"  "،الرجػػػػاؿ علػػػػى الكبػػػػَت اؼبسػػػػند" أ ضػػػػان  كلػػػػو "،الصػػػػحيح اعبػػػػامع" أشػػػػهرىا كثػػػػَتة مصػػػػنفات لػػػػو الصػػػػحيح اعبػػػػامع
.طبقػػػات )ّٕٓ/ُ(.العػػػ  ُب خػػػ  مػػػن مػػػ :)ُّٔ ٗ تػػػر-ٖٓ/ِ(. تػػػذكرة اغبفػػػاظ:)ىػػػػُِٔت(.كمَتىػػػا "،...احملػػػدثُت

 )ُٗٓتر -ِْٔ(فاظ للسيوطي:اغب
 .)ب- ِؽ (اؼبصدر الساي  :  ّ
 .)أ  -ّؽ  (اؼبصدر الساي : ْ
 .)أ  -ّؽ (اؼبصدر الساي : ٓ
 .)أ -ّؽ (اؼبصدر الساي  :  ٔ
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حػػػاملي ، حػػػدثنا أيػػػو صػػػداقة أضبػػػد يػػػن إظباعيػػػل السػػػهمي أخ نػػػا 
ي
زكر ػػػاء حػػػدثنا عبػػػد اهلل اغبسػػػن اؼب

 (ُرمالك.
   ِ) (:سنن أبي داوود  سليماف-ْ

 (ْر.ّ) (جامع أبي عيسى محمد بن سورة األشعث-ٓ

 (ٔرالك ل ك الصغرل .ٓ) (سنن النسائي:-ٔ
 (ٖر  رك و من طرؽ. ٕ) (:سنن ابن ماجو-ٕ

 (َُرك رك و عن عدة مشائخ. ٗ) (:يسنن الدار قفن-ٖ

  (ِر:  ُ) (سنن البيمقي-ٗ

                                                 
 .)أ -ّؽ  (اؼبصدر الساي  :  ُ
 أحد. اغبد ث ُب ئمةاأل إماـ العلم، اإلماـ، :السجستاين داكد، أيو األزدم عمرك، ين شداد ين األشعث ين هليماف ِ

 "،اؼبراهيل": كلو الستة، الكتب أحد كىو السنن منها عد دة مصنفات لو.اؼبشهورة السٌتة اغبد ث كتب أصحاب

طبقات  )ُٗٓ/ِ (.تذكرة اغبفاظ:)ُِّتر-ٖٕ/ّٗ(. هَت أعبلـ النببلء:)ىػِٕٓت(.كمَتىا "...البعث"،"الزىد"
 .)ِٗٓتر -ِٓٔ(:. طبقات اغبفاظ)ُِٔتر-ُٗٓ/ُ(اغبنايلة أليب  على:

 إمػاـ علػم، حػافظ،. اعبػامع كتػاب مصػٌنف. عيسػى أيػو التٌػٍرمػًذم ، الضػحاؾ، يػن موهػى يػن هىٍورة ين عيسى ين ؿبمد ّ
 "النبو ػػػػة الشػػػمائل" "،لعلػػػػل"ا "،اعبػػػامع" الشػػػهَت كتايػػػػو:تصػػػانيفو كمػػػػن. مػػػتقن عػػػآب رجػػػػل تصػػػنيف الكثػػػػَت، صػػػٌنف يػػػارع

 .              )َِْ/ُ(.الع  ُب خ  من م :) ِّٔ /ِ (تذكرة اغبفاظ :.)ىػِٕٗت(.كمَتىا
 .)ب -ّؽ  (اؼبصدر الساي :  ْ
 اؼبػ ز ن األئمػة أحػد اإلهبلـ، شيخ اإلماـ القاضي الكبَت، النسائي اػبراهاين، علي ين شعيب ين أضبد الرضبن عبد أيو ٓ

، "ٌ علػي خصػائص" الصػغرل السػنن كىػو "تىاجمل" "،الك ل السنن " :الكتب من لو.اؼبشهور ن كاألعبلـ اؼبتقنُت، كاغبفاظ
 .)ْْْ/ُ(.الع  ُب خ  من م :)ٖٗٔ /ِ(تذكرة اغبفاظ:.)ىػ233ت(."كاؼبًتككوف ضعفاء"ال

 .)ب -ّؽ (اؼبصدر الساي  :   ٔ
 "التفسػػَت"ك،" السػنن" صػاحب :الريعػي ماجػو ايػػن القػزك ٍت  ز ػد يػن ؿبمػد اهلل عبػد أيػػو اؼبفسػر الكبػَت اغبػافظ ماجػو ايػن ٕ
 .)ِٕٕ/ُّ(أعبلـ النببلء:.هَت )ّٔٔ/ِ (تذكرة اغبفاظ:.)ىػ273ت(."،التار خ"ك
 .) ب -ّؽ  (: اؼبصدر الساي  ٖ
 اغبػػافظ اإلمػػاـ البغػػدادم، د نػػار يػػن النعمػػاف يػػن مسػػعود يػػن مهػػدم يػػن أضبػػد يػػن عمػػر يػػن علػػي اغبسػػن أيػػو قطٍػػًٍتٌ  الػػدَّار ٗ

منا كرجالػػو، اغبػػد ث يعلػػل اعارفنػػ كػػاف. احملػػٌدث اؼبقػػرئ اإلهػػبلـ، شػػيخ اجملػػوِّد،  ُب اؼبشػػاركة كقػػوة كطرقهػػا، القػػراءات ُب ميتىقػػدِّ
 "كالغرائػػػب األفػػػراد" ،" كالسػػػنن العلػػػل " :بػػػوكت أيػػػرز مػػػن صػػػٌنف .ذلػػػك كمػػػَت النػػػاس، كأ ػػػاـ اؼبغػػػازم، ك كاالخػػػتبلؼ الفقػػػو

ة . تػػػػػػػػػػػػػذكر )ّٕٓٔتػػػػػػػػػػػػػر-ْٕٖ/ُّ(. تػػػػػػػػػػػػػار خ يغػػػػػػػػػػػػػداد:)ىػػػػػػػػػػػػػػ385ت( ."الرجػػػػػػػػػػػػػاؿ أظبػػػػػػػػػػػػػاء ُب كاؼبختلػػػػػػػػػػػػػف اؼبؤتلػػػػػػػػػػػػػف"
 .)ُِٗتر /ُٔ (:.العقد اؼبذىب)ُٗٗ/ّ(اغبفاظ:

 .)أ -ْؽ  (:اؼبصدر الساي  َُ



  - 66 - 

   )ّ(:رامسند البز -َُ
 )ْر. قاؿ عنو : " كىو ركن من أوكاف اإلهبلـ  أخذ عن البخارم ك مسلم ك أضبد"

 )ٔركىو شيخ يع  مشائخو.( ٓ) :البزاركتاب البحر الزخار في زوائد  -ُُ

 ) ٕ(:مسند الصنعايني -ُِ
 (ٗر : ) ٖ(مسند الدارمي -ُّ

:" كذكر يع  الناس أف كفاتو يدمش  ، هنة شباف ك أريعُت ك أريعمائة  -رضبو اهلل  -فائدة :  قاؿ  
 (َُركقيل  توُب هنة طبس كطبسُت كمائتُت،كىذا ىو الصواب ك األكؿ كىم يبل شك". 

  ُِ) (:ومسند اإلماـ أحمد) ُُ(:مسند الشافعي  -ُٓ
 ُّ) (:صحيح ابن حباف -ُٔ

                                                                                                                                                    
  جػػزء ألػػف التصػػانيف، تصػػانيفو صػػاحب اغبػػافظ، الشػػافعي العلػػم علػػي اإلمػػاـ يػػن اغبسػػُت يػػن أضبػػد يكػػر أيػػو البيهقػػي، ُ
 .)ِّٓتر  -ّٗ (.العقد اؼبذىَّب الين اؼبلقن:)َّٖ/ِ (.الع  ُب ع  من م :)ىػ458ت(
 .)أ -ْؽ  (ؼبصدر الساي : ا ِ
.تػػذكرة )ىػػػ293ت(.الكبػػَت اؼبسػػند صػػاحب البصػػرم، اػبػػال  عبػػد يػػن عمػػرك يػػن أضبػػد البػػزار، يكػػر أيػػو الكبػػَت اغبػػافظ ّ

 )ُٓٔتر-ِٖٗ(طبقات اغبفاظ:.)ّٓٔ /ِ(اغبفاظ:
 .)أ  - ْؽ  (اؼبصدر الساي  :  ْ

ٓ
 الزكائػد ؾبمػع ك مػن مؤلفاتػو الشػافعي القػاىرم اؽبيثمػي يكػر أيب يػن هػليماف اين يكر أيب ين على اغبسن أيو الد ن نور 

 .)ٕٔٔتر -ََِ-ّ(.الضوء البلمع:)ىػَٕٖت(.الفوائد كمنبع
 .)أ  -ْؽ (اؼبصدر الساي  :  ٔ
  حفاظ من: الصنعاين يكر أيو موالىم، اغبمَتم، نافع ين نباـ ين الرزاؽ عبد( الصنعاينر عبد الرزاؽ ين نباـ الصنعاين: ٕ

 )ىػ211ت(."اغبد ث ُب اؼبصنف"ك "،القرآف تفسَت "من مؤلفاتو:.صنعاء أىل من ت،الثقا اغبد ث

 .)ّّٕتر -ُٖٓ(.طبقات اغبفاظ:)ِّٖ/ُ(.الع  ُب خ  من م :)َِٖتر -َِٗ/ُ(يب  على:طبقات اغبنايلة أل
 علػى الػردمػن مؤلفاتػو  اؼبشػهور، اؼبسند صاحب اغبافظ، السمرقندم التميمي الدارمي الرضبن عبد ين اهلل عبد ؿبمد أيو ٖ

 )ِّتر-ِٖ (.العقد اؼبذىب:)ّْٓ/ِ(تذكرة اغبفاظ:.)ّٓٔ/ُ(.الع  ُب خ  من م :)ىػِٔٓت  (.اعبهمية
 ) أ -ْؽ (اؼبصدر الساي  :   ٗ

 .)أ  - ْؽ  (اؼبصدر الساي  :  َُ
فعي ك مناقبػو ايػن أيب حػاًب الشػا .)ىػػَِْت(.مػةاأل حػ  العلػم مػاـإلا ،اؼبطليب الشافعي إدر س ين ؿبمد اهلل عبد يوأ ُُ

 .)ُتر- ٓٓ/ُ (.طبقات الشافعية الين شهبة:)ُتر-ٓ/َُ(هَت أعبلـ النببلء :.)، كما يعدىاُِص (:الرازم
 صاحب كاحملدث، الفقيو. الشيباين أهد ين ىبلؿ ين حنبل ين ؿبمد ين أضبد اهلل عبد أيو ىػ،ُِْت حنبل ين أضبد ُِ

  .فهرهت اين الندًن:)ُّْ/ِ(تذكرة اغبفاظ: عصره ُب اؼبسلمُت كهيد هبلـاإل شيخ .اؼبذىب

 . )دىا، ك ما يعُٓ/ُ(.اؼبنه  األضبدم ُب تراجم أصحاب اإلماـ أضبد:) ِٖٓص     
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 (ُر :شمائل الترمذي -ُٕ
 (ّر:ِ) (مسند الفيالسي -ُٖ
 )ٓ (للط اين :(ْرو األوسط و الكبير المعجم الصغير  -ُٗ

  )ٔ(:المستدرؾ على الصحيحين للحاكم -ُِ

 
 (ٖر :ٕ) (صحيح ابن خزيمة ِِ

   َُ) (،أليب عبد اهلل اغبميدم.(ٗر الجمع بين الصحيحين: -ِّ
 ُ) (ين عبد ال . ك،أليب عمر (ُُر من حد ث رهوؿ اهلل: كتاب التقصي لما في الموطأ- ِْ

                                                                                                                                                    
، ين معاذ ين حباف ين أضبد ين حباف ين ؿبمد ُّ  اغبػافظ، العبلمػة، اإلمػاـ، البيسيت، الدارمي، حاًب، أيو التميمي، مىٍعبدى

 "،...اؼبػػػػػػػػػػؤرخُت أكىػػػػػػػػػػاـ علػػػػػػػػػػل "،"الثقػػػػػػػػػػات تػػػػػػػػػػار خ": مصػػػػػػػػػػنفاتو كمػػػػػػػػػػن اؼبػػػػػػػػػػؤرخ، احملػػػػػػػػػػٌدث، خراهػػػػػػػػػػاف، شػػػػػػػػػػيخ اجملػػػػػػػػػػود،
 .                 )َِٗ-ّ(.تذكرة اغبفاظ:)ِٗ-ُٔ(هَت أعبلـ النببلء:.)ّْٓت(.كمَتىا

 .)أ  - ْؽ  (:  منية الوافد ُ
 ألػف ثبلثػُت حفظػو مػن  سػرد ككاف. اؼبسند صاحب اغبافظ البصرم داكد ين هليماف كاظبو. الطيالسي داكد أيو اإلماـ ِ

 .)َّْتر -ُّٓ/ُ(تذكرة اغبفاظ:.) ُْٗتر -ُِّ/ ُ(يب  على:ة الين أطبقات اغبنايل)ػىَِْ ت.(حد ث
 .)أ  -ْؽ  (اؼبصدر الساي  :  ّ
 .)ب - ْؽ  (اؼبصدر الساي  :  ْ
 مصػنفاتو مػن معمػر حػافظ، ثقػة مشػهور، ؿبػدِّث. القاهػم أيػو الشػامي، اللخمػي مطػَت يػن أ ػوب ين أضبد ين هليماف ٓ 
 ٕٓتػر  /ّٖ (.العقػد اؼبػذىب ُب ضبػاة اؼبػذىب:)ىػػَّٔ ت(.."الصػغَت اؼبعجم "،"األكهم اؼبعجم "،" الكبَت اؼبعجم"

 .)َُٓ/ِ (الع  ُب خ  من م :.)ْٗتر-ْٗٓ/ِ(.طبقات اغبنايلة الين رجب:)
 ، الناقد العبلمة، ك صاحب التصانيف، منها: أيو عبد اهلل ين البيع الضيب النيسايورم الشافعي،اإلماـ اغبافظ ٔ
.هَت أعبلـ )َُِْ/ّ(.تذكرة اغبفاظ:)ىػَْٓت (ك مَتىا."..فضائل الشافعي "، ك"اؼبستدرؾ على الصحيحُت"
 . )ُٗٗتر-َُِ، ُٖٔ/ُٕ(ببلء:نال
تذكر ة  .)ىػُِّت(التصانيف، صاحب اغبافظ، النيسايورم السلمي يكر أيو األئمة إماـ خزيبة ين إهحاؽ ين ؿبمد ٕ

 .)ِْٔ-ُ(.الع  ُب خ  من ع :)ِْٕ-ِ(اغبفاظ:
 .)ب – ْؽ  (اؼبصدر الساي  :  ٖ
  .)ب  - ْؽ  (اؼبصدر الساي  :  ٗ

 حـز اين أصحاب كبار مناغبميدم: ؿبمد ين فتوح ين عبد اهلل األزدم اغبميدم األندلسي احملدث اغبافظ األصوٕب  َُ
-ِ(تػػػػػذكرة اغبفػػػػػاظ:.)ّٗٓ-ِ(العػػػػػ  ُب خػػػػػ  مػػػػػن مػػػػػ :.)ىػػػػػػْٖٖت(.الصػػػػػحيحُت يػػػػػُت اعبمػػػػػع" . صػػػػػاحب الفقيػػػػػو
 .)ََْتر-ُُٖ(.طبقات اغبفاظ:)ُّْ

 .)ب  - ْؽ  (اؼبصدر الساي  :  ُُ
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 )ّ(كتاج السنة. ) ِ(:مصابيح البغوي -ِٓ
 كنبا ك ل كصغرل. ) ْ(:كتاب األحكاـ لالشبيلي -ِٔ

أخذ عنو صباعة   فقيها ؿبدثا ، صاغبا كرعان  و اهلل: "ألفها يبجا ة ، ككاف رضب -رضبو اهلل-فائدة : قاؿ 
 (ٓرىػ".ِٖٓكألف التصانيف العجيبة . توُب هنة 

 :أليب اغبسن علي ين أيب اؼبفضل، ككتاب اؼبورد السلس ُب كتاب المسلسالت األربعينيات -ِٕ
لح كالتحف ك الطيرؼ..ٔ) (للقضاعي حد ث الرضبة اؼبسلسل لآلثار

ي
 صاحب اؼب

 من طر   ؿبمد ين مرزكؽ  عن شيخو نور الد ن العقيلي التونسي ) ٕ(:تصاينيف النووي -ِٖ
 (ٖراؼبغراكم، عن مؤلفها وبي ين شرؼ الد ن النوكم. 

 (َُرعن اين مرزكؽ عن جٌده عن مؤلفها.،) ٗ(:تصاينيف أبي حياف -ْ

                                                                                                                                                    
وِّد صاحب التصانيف اؼبفيدة، منها:  ُ أيو عبد اهلل ؿبمد ين عيد اهلل ين عبد ال  التجييب األندلسي، إماـ، حافظ،ؾبي
جالسة"، ك "الكاُب ُب فقو أىل اؼبد نة "، ك"االهتذكار ُب مذاىب األمصار"

ي
 ت (ك مَتىا...."التمهيد"، ك "أدب اؼب

 .)َِٖ/ُٓ(.هَت أعبلـ النببلء:)َٗ، ٖٗص  (يغية اؼبلتمس: )ُٔ، َٔ/ ِ(تار خ علماء األندلس: .)ىػُّْ
 (.اؼبسػػػػند كمصػػػػنف اغبػػػػـر شػػػػيخ.البغػػػػوم اغبسػػػػن أيػػػػو الصػػػػدكؽ اغبػػػػافظ شػػػػايور يػػػػن اؼبرزيػػػػاف يػػػػن العز ػػػػز عبػػػػد يػػػػن علػػػػي ِ

 .)ّْٓ/ْ'( كفيات األعياف:.)ُِٕتر-ُّٓ(.طبقات اغبفاظ:)ِِٔ /ِ (. تذكرة اغبفاظ:)ىػِٖٔت
 .)أ  -ٓؽ (اؼبصدر الساي  : ّ
 ياغبػػد ث عاؼبػػا حافظػػا فقيهػػا شػػبيلي.يػػن عبػػد اهلل يػػن حسػػُت األزدم االشػػبيلي: عبػػد اغبػػ  عبػػد الرضبػػاف عبػػد اغبػػ  اال  ْ

.العػػػػػ  ُب خػػػػػ  مػػػػػن )ىػػػػػػ628ت(.كثػػػػػَت كمَتىػػػػػا "..الشػػػػػرعية حكػػػػػاـاأل" ك "،د ثاغبػػػػػ مػػػػػن اؼبعتػػػػػل" لػػػػػو .كرجالػػػػػو كعللػػػػػو
 .) ُِٖ/ّ( األعبلـ: .)ُّٗص (:عنواف الدرا ة.)ِٖ/ّ(م :

 .)أ -ٓؽ (اؼبصدر الساي  :  ٓ
  وهف ين اؼبلك عبد ين  وهف ين الرضبن عبد الزكي ين  وهف اغبجاج أيو الد ن صباؿ احملدثُت إماـ العبلمة اغبافظ  ٔ
العػػػػػػ  مػػػػػػي خػػػػػػ  مػػػػػػن .)ىػػػػػػػ742ت(."األطػػػػػػراؼ "ككتػػػػػػاب ،"الكمػػػػػػاؿ هتػػػػػػذ ب" صػػػػػػاحب ،الشػػػػػػافعي اؼبػػػػػػزم قضػػػػػػاعيال

 .)ُّٓتر-ْٕ/ِ(طبقات الشافعية الين القاضي:.)ُِٔ/ْ(م :
دث اغبػػػػافظ صػػػػاحب التصػػػػانيف البد عػػػػة الفقيػػػػو احملػػػػ يػػػػن حسػػػػُت النػػػػوكم الدمشػػػػقي الشػػػػافعي: وبػػػػي يػػػػن شػػػػرؼ الػػػػد ن ٕ

ك  "،هتػػػذ ب األظبػػػاء"ك "،شػػػرح صػػػحيح مسػػػلم"ؾ.)ّّٕتػػػر-َُِ(ور الزكيػػػة:نػػػال شػػػجرة.)َُٗٗتػػػر-ِّْ-ّ(الكامنػػػة
معجػػػم .)ّٓ-ِ(.مفتػػػاح السػػػعادة:)ِٗٓتػػػر-ُّٓ-ُ(طبقػػػات الشػػػافعية اليػػػن القاضػػػي:)ىػػػػ677 ت (."..اللغػػػات"

 .)َِِ-ٕ(اؼبؤلفُت:
 .)أ  - ٕؽ  (منية الوافد كيغية الطالب اؼباجد: ٖ
 أعيػاف مػن كػاف ك قػاؿ كالفلسػفية، دييػةاأل التصػانيف صاحب الصوُب، دادمالبغ العباس، ين ؿبمد ين علي حياف، أيو ٗ

 .)ُُِ/ُٕ(.هَت أعبلـ النببلء:)ىػََْت (.الشافعية
 .)ب – ٕؽ (منية الوافد كيغية الطالب اؼباجد : َُ
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الكتػاب  كتبناه من أكؿ قاؿ الثعاليب ُب آخر ىذا الثبت:"...اعلم كفقٍت اهلل ك إ اؾ ؼبرضتو، أف كلما
 (ُرإٔب ىذا  احملل فأنا أرك و يأهانيدم ، كعن أشياخي حسبما ىو ُب فهارهي."

 
  

هبػػذه الكلمػػات خػػتم الثعػػاليب ىػػذا الثبػػت اللطيػػف ، ُب أهػػلوب علمػػي دقيػػ  ، كمػػا ىػػي عادتػػػو ُب 
كمػا ٔب مصػنفات كثػَت مػن األئمػة ، ك ىػي  مؤلفاتو صبع فيو  مرك اتو من السنة كدكاك نهػا، ياإلضػافة إ

نػػرل مػػن األنبيػػة دبكػػاف، مػػع فوائػػد كثػػَتة ذكػػرت يعضػػها حبسػػب مػػا اقتضػػاه اؼبقػػاـ مػػع اإلشػػارة إٔب أف 
 .الشيخ قد ذبنب تعداد مصنفات كثَتة مع ذكره ؽبا ُب إجازاتو ك ذلك خشية اإلطالة

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .)ب -ٗؽ (اؼبصدر الساي  : ُ
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 المفلب الثالث : مؤلفاتو الحديثية
 

تدر سػا ك تأليفػا  علػم اغبػد ث ك مصػطلحو، فقػد اعتنػوا يػو من العلـو اليت أنت  فيهػا اعبزائر ػوف،     
 عػػػود إٔب كػػػوف علػػػم  اك الشػػػك أف ذلػػػك  عػػػود إٔب صػػػلة علػػػم اغبػػػد ث يالػػػد ن، كمػػػ،كركا ػػػة كإجػػػازة

اغبد ث  عتمد إٔب حد كبَت على اغبفظ، كىػم حفػاظ مهػرة، حػىت اشػتهركا يػذلك منػذ القػدـ ك كػاف 
 (ُردكهنا ك وبفظوهنا.العمل عندىم يالكتب الستة،  درهوهنا ك  سن

كشيخنا الثعاليب ك يشهادة اعبميع شيخ ؿبدثي اعبزائر ، إف ٓب نقػل اؼبغػرب، ُب عصػره، ُب عصػر قػٌل 
ىتمػػػاـ يػػػالفركع الفقهيػػػة ك اؼبسػػػائل اػببلفيػػػة. كاؼبتصػػػفح ؼبؤلفاتػػػو يػػػو االعتنػػػاء ياغبػػػد ث ككثػػػر فيػػػو االف

معزكة   زبلوا  من مادة حد ثية دظبة العن موضوعها،  اؼبطبوع منها ك اؼبخطوط، هبدىا يغ  النظر
ؼبصػػػػادرىا دائػػػػرة ، يػػػػُت الصػػػػحة ك اغبسػػػػن ، حسػػػػنة التوظيػػػػف ، دالػػػػة علػػػػى اؼبػػػػراد منهػػػػا ُب موضػػػػع 

 االهتشهاد هبا.
تصػل  'اإلرشػاد لمػا فػي مصػالح العبػاد'فمثبل قبد أف عدد األحاد ػث الػيت أكردىػا الثعػاليب ُب كتايػو

 شار إٔب ذلك ؿبق  الكتاب.، كما أالرقاؽ ك الوعظ إٔب طبسة آالؼ حد ث مع أف موضوعو ُب
إف الثعاليب كما هب  اإلشارة إليو، إماـ مصنف حٌرر كتبا كثَتة ُب فنوف عد دة ، كمنها فن اغبد ث. 
فقد خصو  يالتأليف ز ادة على توظيفو لو ُب مؤلفاتو، اليت ليست ذات صػلة مباشػرة يػو كالتفسػَت ك 

ذا رأ ػػت أف أفردىػػا يالدراهػػة ؼبػػدل صػػلة ذلػػك دبوضػػوع الرهػػالة. كقػػد الفقػػو، ك الػػوعظ ك التػػذكَت، لػػ
 كقفت منها على مؤلفُت، كنبا:

: صبػع أيب ؿبمػد عبػد القػوم اؼبنػذرم يشػرح عبػد الرضبػاف  * األربعوف حػديثا فػي اصػفناع المعػروؼ
 الثعاليب .

 .* إرشاد السالك
  

 
 
 
 

                                                 
 .)ِٔ-ِ(تار خ اعبزائر الثقاُب :  ُ
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 أوال : األربعوف حديثا في اصفناع المعروؼ
 
 : الكتابعنواف  -ُ
أمػػا الثعػػاليب فػػذكره ُب ثبػػت  ،، ىكػػذا أثبتػػو ؿبقػػ  الكتػػاب(ُر" أريعػػوف حػػد ثا ُب اصػػطناع اؼبعػػركؼ " 

 (ِرمؤلفاتو ياهم آخر " األريعوف حد ثا اؼبختارة ".
 شكاؿ ُب ذلك ؛ ألف األريعُت حد ثا اليت اختار الثعاليب شرحها  صبعها ُب األصل اإلماـ كال إ 

 ، كقػد ذكػر ؿبقػ  الكتػاب أنػو أراد  عيػد(ْر" أريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعػركؼ" ك ظباىا  (ّراؼبنذرم
 (ٓرؽبذه األرويعُت حد ثا اظبها القدًن.

 : ينسبة الكتاب إليو -ِ
 نسبة ىذا الكتاب للثعاليب ؿبققة ؼبا  لي :

 (ٔر* أف الثعاليب نسب ىذا الكتاب لو ُب فهرهتو.
أنػو جعػل ىػذه  (ٕرلمضيئة الجامعة بػين الحقيقػة و الشػريعة "" األينوار ا* أنو ذكر ُب مقدمة كتايو 
 األريعُت حد ثا د باجة لو.

كإذا فرمت من ىذا التذ يل على ىػذه األريعػُت، أردفػت ذلػك إف شػاء اهلل يتحر ػر تصػنيف ..."قاؿ:
 مشتمل على أيواب حساف  لذ ظباعها ك  ركؽ معناىا... كظبيتو " األنوار اؼبضيئة اعبامعة يُت

 
 

                                                 
صبػػع أيب ؿبمػػد عبػػد القػػوم اؼبنػػذرم ، ك شػػرح أيب ز ػػد عبػػد الرضبػػاف يػػن ؿبمػػد يػػن أريعػػوف حػػد ثا ُب اصػػطناع اؼبعػػركؼ :  ُ

 ـبلوؼ  الثعاليب اعبزائرم ، عل  عليو ك قدـ لو : ؿبمد ين تاك ت الطنجي.
 .)ب -ِمخ ، ؽ(جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ِ
. الشافعي اؼبصرم ٍب الشامي اؼبنذرم مدؿب أيو. اهلل عبد ين القوم عبد ين العظيم عبد اؼبنذرم الد ن زكي غبافظا ّ

 لوفيات التكملة"ك، "كالًتىيب الًتميب"  لو كالتار خ كاللغة القراءات ُب مشارؾ فقيو، حافظ، ؿبدث،
.الع  ُب خ  )َِْتر-ُّٔ (.العقد اؼبذىب:)ُُُ-ُّْتر-ُ(قاضي.:طبقات الشافعية الين .)ىػ656ت(."النقلة

 .)َّ-ْ(.األعبلـ:)ُِٖ-ّ(من م : 
 .)ٕص  (ىػ.أريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ،َُّٔطبع يالشاـ هنة  ْ
 .)ٖص (اؼبصدر الساي : ٓ
 .)ب -ِمخ ، ؽ(جامع األمهات :  ٔ
 . ُب حالة هيئة .ٕٖٔـبطوط: يػ ـ، ك، ج،يرقم: ٕ
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 (ُرغبقيقة ك الشر عة..".ا 
 : مقاصد الكتاب -ّ 

لقد كردت عدة أحاد ث ربث على اصطناع اؼبعػركؼ للمسػلمُت، ك قضػاء حػوائجهم ، ك أ كؿ مػن 
عليهػا ، كزبرهبػو ؽبػا ك  (ِ)قاـ جبمعها أيو ؿبمد اؼبنذرم،فلما كقف عليها الثعاليب كعلى كبلـ السلمي

منو على أف  عم النفع هبا، عػـز علػى شػرحها ك تلخيصػها  ز اداتو اؼبستحسنة اؼبنضمة إليها ، كحرصا
ك ترميػب النػاس ُب العمػل دبػا تضػمنتو  ،مع ز ادة فوائد كنكت تز د مػن كضػوحها، كترتيبها ك تقر بها
 (ّرىذه األحاد ث.

 : موضوع الكتاب -ْ
ربث  جتماعي؛ فهيهو اإلصبلح االفقاـ الثعاليب يشرحها اليت  موضوع ىذه األريعُت حد ثا أما

ك التحلي دبكاـر األخبلؽ حوائ  احملتاج كإجاية اؼبلهوفُت، اؼبسلمُت على اصطناع اؼبعركؼ، كقضاء
هنا أف تقٌوض اجملتمع اإلهبلمي،  أمن ص  ككفاء، ككـر كهخاء كذبنب مساكئ العادات ، اليت من ش

 كالبغضاء ك اغبسد كالتماس عثرات الناس ك عوراهتم.
ألنبيػػة مػػا تضػػمنو مثػػل ىػػذه األحاد ػػث النبو ػػة، دفعػػو إٔب شػػرحها ك تبليغهػػا إف إدراؾ اإلمػػاـ الثعػػاليب 

 كمن خبلؿ دركهو اليت كاف  لقيو ياعبامع األعظم.، للعامة من خبلؿ ىذا اؼبؤلف
 : منمج الثعالبي وطريقتو في كتابو  -ٓ

 لتـز ياؼبنه  اآلٌب :ا حيث
 :االقتصار على متن الكتاب -ٔ
رقػػػم اغبػػػد ث ٍب متنػػػو ؿبػػػذكؼ اإلهػػػناد، ٍب  عقبػػػو يكػػػبلـ السػػػلمي دكف ك طر قتػػػو ُب ذلػػػك أف  ػػػورد  

 اإلشارة إٔب أنو من كبلمو.
 مثاؿ ذلك قولو :
 اغبد ث العاشر:

                                                 
 .)ب -ٖٔمخ ، ؽ (األنوار اؼبضيئة اعبامعة يُت اغبقيقة ك الشر عة :  ُ
2
 ك( االهتبصػػارر لػػو .دمشػػ  أىػػل مػػن .مقػػرئ: يالقصػػاع اؼبعػػركؼ السػػلمي اهلل عبػػد أيػػو كػػر،ي أيب يػػن إهػػرائيل يػػن ؿبمػػد 
 .)ِٖٓٓتر -ََُ/ِ(ما ة النها ة ُب طبقات القراء:.)ىػُٕٔت (.القراءات ُب كبلنبا( اؼبغٍتر

 
 . )ب -ٖٔؽ(اؼبصدر الساي  :  ّ
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مػػػن فػػػرج عػػػن مػػػؤمن جعػػػل اهلل لػػػو شػػػعلتُت مػػػن نػػػور  »:قػػػاؿ: قػػػاؿ رهػػػوؿ اهلل  ) ُ(عػػػن أيب ىر ػػػرة  
  )ّ(ُب األكهم. )ِ(كاه الط اين.ىذا اغبد ث ر « ستضيء يضوئهما عآبى ال وبصيو إال رب العزة

مػػا ، أشػػار إليػػو يقولػػو ر قلػػت( ، كقػػد ذكػػر ذلػػك ينفسػػو ُب قولػػو:  شػػيءإذا أراد الثعػػاليب إضػػافة -ِ
 (ْر". 'قلت 'نبهت عليو يلفظ  أك زدت شيئا شيء"...كإف ظهر ٕب 

 ك طر قتو ُب ذلك أف  ذكر اؼبنت ٍب زبرهبو ٍب  عقبو دبا أضافو.
 (ٓر :م ك الثبلثوفاغبد ث اغبادكما ُب 

من أنعش حقا يلسانو جىرىل لو أجره حىت  أٌب  ـو القيامة  قاؿ رهوؿ اهلل » قاؿ: )ٔ(عن أنس 
 )ٕ(ىذا اغبد ث ركاه الط اين ُب مكاـر األخبلؽ.«. فيوفيو ثوايو

 قلت : ك  دؿ عليو ما ركاه الًتمذم... ك هيأٌب ُب آخر األريعُت إف شاء اهلل  انتهى.
 إلضافات فهي على أنواع: أما ىذه ا 

 .شرح الحديث :ٔ
 كىذا الشرح إما أف  كوف ييانا ؼبعٌت اغبد ث، أك شرحا لغر بة، أك اهتشهادا ياآلثار، أك إ رادا 
 لكبلـ مَته من الٌشراح . كمن أمثلة ذلك : 
  جتو، قضيت أكٓبما من عبد  دع معونة أخيو يالسعي ُب حا:»*  يعد إ راد السلمي  لقولو 

                                                 
 على اظبو ُب اختلف .ثباتاأل اغبفاظ هيد، ايناليم الدكهي ،رهوؿ صاحب اغبافظ، اجملتهد الفقيو ماـإلا ىر رة أيو ُ

هػػػَت أعػػػبلـ  )ىػػػػ59وتػػػ(.كالتػػػايعُت الصػػػحاية مػػػن كثػػػَت خلػػػ  عنػػػو حػػػدث. صػػػخر يػػػن الػػػرضبن عبػػػد: أرجحهػػػا؛  صبػػػة أقػػػواؿ
 .)، ك مايعدىآٖٕ/ِ(النببلء:

2
"، الكبَت اؼبعجم" :مصنفاتو من حافظ، ثقة مشهور، ؿبدِّث. القاهم أيو الشامي، اللخمي أ وب ين أضبد ين هليماف 

.الع   )ْٗ/ْٗٓ/ِ(.العقد طبقات اغبنايلة الين رجب:)ىػَّٔت ("كاؼبناهك الدعاء كتاب "،ك "األكهم اؼبعجم ك"
 .)َُٓ/ِ (ُب خ  من م :

.اػبطيػػب البغػػدادم ُب )ٖٓح -ِّْ(. ك ُب مكػػاـر األخػػبلؽ لػػو:)َْْٓح-ّٖٔ/ ْ(كهػػم:أخرجػػو الطػػ اين ُب األ ّ
-ْْٔ/ٔ(.اغبػػػػػػاكم ُب تارىبػػػػػػو.كنز العمػػػػػػاؿ:)ٔٔ/ِ(.أيػػػػػػو نعػػػػػػيم ُب أخبػػػػػػار أصػػػػػػفهاف:)ّٕٓٔح-ُّٓ/ُّ(تارىبػػػػػػو:

 . كلهم عن أيب ىر رة.)ُِْٕٔح
 .)ُٕص (.األريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ:)ب -ٖٔاألنوار اؼبضيئة: مخ، ؽ  ْ
 .)ّٕص(: ألريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼا ٓ
أهػػػد .)ىػػػػ92ت  (.هػػػوؿ اهلل ، خدمػػػو عشػػػر هػػػنُت، مشػػػهوردـ ر أنػػػس يػػػن مالػػػك يػػػن النضػػػر األنصػػػارم اػبزرجػػػي، خػػػا ٔ

 .)ِٖتر  -َُٖ/ُ(هتيعاب:اال )ُِٓتر-ْٕ (رة اغبفاظ مشاىَت علماء األمصار:.تذك)ِٖٓتر -ُْٖ/ُ(الغاية:
عػػػن أنػػػس مرفوعػػا. ك عػػػزاه اؽبنػػػدم ُب كنػػػز العمػػػاؿ أليب نعػػػيم ُب  )ٕٔح -ّّٗ(أخرجػػو الطػػػ اين ُب مكػػػاـر األخػػػبلؽ: ٕ

 عن أنس. ك ٓب أقف حليو ُب اغبلية. ك اهلل أعلم.  )ََٔٓح-ِٖ/ّ(اغبلية:
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 )ُ(.«تق ، إال ايتيليى دبعونة من  أٍب فيو كال  ؤجر عليو
 تق  ' أف العبد إذا ترؾ معونة أخيو، حصل لو ىذا ٓبقاؿ السلمي شارحا:" كمعٌت ' قضيت لو أك 
 الوعيد، كإف قضى اهلل حاجة ذلك العبد ".

جاء الوعيد  قاؿ الثعاليب معقبا ك موضحا:" ك ال شك ُب فبلح من هعى ُب مصاّب اؼبؤمنُت ، كقد
 )ِ( فيمن خذؽبم ، كترؾ نصرىم."

 .) ّ(مٍب أخذ  ستشهد لذلك دبا خرجو الطحاك 
أيًمرى يعبد من عباد اهلل أف  ضرب ُب ق ه مائة جلػدة،فلم » أنو قاؿ:عن النيب  )ْ (عن اين مسعود 

 ارا، فلمػػا ارتفػػعجلػدة،فلم  ػػزؿ  سػػأؿ اهلل تعػػأب ك دعػػوه حػػىت صػػارت عليػػو كاحػػدة فػػامتؤل قػػ ه عليػػو نػػ
ـى جلػػػػدتٍت ؟ فقػػػػاؿ : إنػػػػكعنػػػػو أفػػػػاؽ ، ػػػػور، ك مػػػػررت علػػػػى مظلػػػػـو فلػػػػم صػػػػ قػػػػاؿ:عىبلى ليت يغػػػػَت طيهي

 (ٓر«.تنصره

 )ٔ(:«من أماث ملهوفا كتب اهلل لو ثبلثا ك هبعُت مغفرة... :» ك قولو شارحا لقولو

                                                 
 ٓب أقف على زبرهبو. ُ
 .ِٔاؼبصدر الساي  : ص  ِ
  كثَتة مصنفاتو اغبنفي. الطحاك ة العقيدة دبؤلفو مشهور فقيو ؿبدِّث،.. الطحاكم جعفر أيو هبلمة ين ؿبمد ين أضبد ّ

.العػػػ  ُب خػػػ  مػػػن )ىػػػػُِّت (ك مَتىػػػا. ."..الفقهػػػاء اخػػػتبلؼ"ك  ،"اآلثػػػار مشػػػكل "،ك "اآلثػػػار معػػػاين شػػػرح" منهػػػا:
 .)ْٖتر-ٗٓ(لفوائد البهية للكنوم:.ا)ُٓتر-ِٕ/ُٓ(.هَت أعبلـ النببلء:)ُُ/ِ(م :

 من العلماء كبار كمن األكلُت السايقُت من الرضبن عبد أيو اؽبذٕب حبيب ين كفاء دبعجمة مافل ين مسعود ين اهلل عبد ْ
 ( أليب نعػيم: الصػحايةمعرفػة .)ْْٓٗتر-ُِٗ-ِ .اإلصاية)ىػ32ت (.الكوفة على عمر كأمره صبة ومناقب الصحاية من
  . )ُِّٖتر-ُْٕ-ّ(أهد الغاية:.)ُْٕٗنر-ُٕٓٔ-ْ
أخرجػػػػو الطحػػػػاكم ُب مشػػػػكل اآلثػػػػار، يػػػػاب ييػػػػاف مشػػػػكل مػػػػا ركم عػػػػن رهػػػػوؿ اهلل ُب الػػػػذم أمػػػػر جبلػػػػده ُب قػػػػ ه مائػػػػة  ٓ

لػػػيس عنػػػد مػػػَته كمػػػا أشػػػار ؿبققػػػو ك لػػػو شػػػاىد. صػػػححو األلبػػػاين.ُب  ، عػػػن ايػػػن مسػػػعود. ك)ُّٖٓح-ُِِ/ٖ(جلػػػدة؛
 .)ِْٕٕح-َْٔ /ٔ (الصحيحة:

ك ضػػػػعفو.البيهقي ُب شػػػػعب اإليباف،يػػػػاب التعػػػػاكف علػػػػى الػػػػ  ك  )ُُْٖتػػػػر -َّٓ/ّ (أخرجػػػػو: البخػػػػارم ُب تارىبػػػػو: ٔ
-ّْ/ِ(النػػػػاس؛ ائ اب الػػػ  ك الصػػػػلة، يػػػػاب قضػػػاء حػػػػو .اؽبيثمػػػػي ُب اؼبقصػػػد العلػػػػي: كتػػػػ)َٕٔٔح-َُِ/ٔ (التقػػػول؛

.كُب )ِّٖح-ِْٔص(ك الصػػػػػلة، اعبػػػػوزم ُب الػػػػػ  .ايػػػػػن)ٔٗح-ّْٔص (األخػػػػبلؽ؛ . الطػػػػ اين ُب مكػػػػػاـر)َُّٗح
. رككنػو عػن )َُّْتػر-ّٗٓ/ٔ(.البغػدادم ُب تارىبػو،)ٖٓٓح-ُٕٓص(اؼبوضوعات.أنظر ترتيػب اؼبوضػوعات للػذىيب؛

 ز اد فيو '.قاؿ: )ِّّٓتر-ٕٓٓ/ِ(أنس.ضعفو الذىيب ُب لساف اؼبيزاف،
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عبػد يسػنده عػن  الطػ اين" ك إماثة اؼبلهوؼ تكوف يػالقوؿ ك يالفعػل ك ياعبػاه مستشػهدا دبػا أخرجػو  
مػػن عبػػاده  إذا كػػاف  ػػـو القيامػػة دعػػا اهلل يعبػػد:»  قػػوؿ   قػػاؿ : ظبعػػت رهػػوؿ اهلل ) ُ(اهلل يػػن عمػػر

 ( ِر«.فيوقفو يُت  د و، فيسألو عن جاه كما  سألو عن عملو 
 (ّرك األمثلة على ذلك كثَتة.

 *كمن أمثلة شرحو لغر ب اغبد ث :
 ، أم  كفيو من الشر. ف السُتب امرئ من الشر( ىو ي هكاقولو: "... قولو رحبس  -

 (ْرقالو النوكم".
ك قولو :"...ك الٌسبلمى يضم السُت ك فتح اؼبيم، ك صبعػو هيػبلميات يفػتح اؼبػيم ؛كىػي اؼبفاصػل ك  -

 (ٓراألعضاء".
 كقد  ستشهد الثعاليب ياآلثار ُب شرحو: 
 )ٔ(."د كأكايد الوحش(... كقد جاء ُب األثر رقيدكا النعم يالشكر، ف ف ؽبا أكاي"كمن ذلك قولو: -

 أدىن الشكر أف ال تعصي اهلل تعأب ينعمو، كجوارحي كيليها نعم من ":) ٕ(ك قاؿ ههل ين عبد اهلل 

                                                 

-ُِْ/ْ(.ك اين عدم ُب الكامل؛)ّٗٗ/ٓ(.كذا ضعفو اين عساكر ُب تارىبو،'أيب حساف مًتكؾ ال وبت  يو ناي ==

 .)ٓٗٔتر 
 اؼبػدين ٍب اؼبكػي، العػدكم القرشػي الػرضبن عبػد أيػو هبلـ،اإل شيخ القدكة ماـإل، نفيل ين اػبطاب ين عمر ين اهلل عبد  ُ

ك أييو كمَته. توُب  كهلم عليو اهلل صلى النيب عن نافعا كثَتا علما ركل ، الشجرة ترب يا ع فبن كىو اػبندؽ، مزكاتو أكؿ
.أهػػػػػػػد )ِّٖ/ُ(.اعبمػػػػػػػع يػػػػػػػُت رجػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػحيحُت اليػػػػػػػن منجو ػػػػػػػو:) ُُٕ-ُ(هػػػػػػػنة أريػػػػػػػع ك هػػػػػػػبعُت.تار خ يغػػػػػػػداد:

 .)ّْٕ/ِ(.اإلصاية الين حجر:)َِّ/ّ(أعبلـ النببلء: .هَت)ِٕٕ/ّ(الغاية:
ك ايػن اعبػوزم 'حد ث مر ب جدا ال أعلمػو  ػركل إال هبػذا اإلهػناد'قاؿ:)ُْٕٓتر-ٖٔٔ/ٖ(؛أخرجو اػبطيب ُب تارىبوِ

. ك ايػػن )ُْٓ-ِٕٗ/ُ(.ك الطػػ اين ُب األكهػػم؛)ُّْٓح-ّٗٔ/ِ(، ك ُب العلػػل اؼبتناىيػػة)ُٖٔ/ِ (ُب موضػػوعاتو؛
 .  رككنو عن اين عمر.)ُّٕ/ّ (حباف ُب اجملركحُت،

 .)ْٖ، ٕٕ، ٕٓ، ُٕ، ٗٔ،ُٔ،ّْص(أنظر :  ّ
 .)ِٕ -ُ (.شرح صحيح مسلم:ْ
 .)ِٖ،ٖٔ، ْٔ،ْٓ،ِٕص  (. أنظر أ ضا :)ّٓص (األريعُت حد ثا: ٓ
أنػػو قػػاؿ ذلك.شػػعب اإليباف،يػػاب ُب  هقػػي ك ايػػن أيب الػػدنيا عػػن عمػػر يػػن عبػػد العز ػػزيال  عػػرؼ مرفوعػػا ك لكػػن ركاه الب ٔ

 عن اين عمر. )ُِٖص(و الغافلُت؛ك السمرقندم ُب تنبي ) ّّْٖح-َُّ/ْ(تعد د نعم اهلل عز كجل ك شكرىا؛
 دبذىب عاؼبا كاف .اؼبشهور العايد. البصرة أىل من قاض: التسًتم اهلل عبد أيو عمرك، ين ؿبمد ين أضبد ين ؿبمد ٕ

-ُٖٗ-َُ(نعيم:.اغبيلة أليب )ُُٓتر-َّّ/ُّ(النببلء: أعبلـ هَت.)ىػّْٓ ت(."مناقبو"ُب كصنف مالك،

 .)ِْٓتر-ْٔٔ ،ّّٔ-ُ(الكواكب الدر ة: .)ْٓٓتر
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 (ُرالشكر قيد النعمة ك مفتاح اؼبز د، كشبن اعبنة". "اهلل تعأب عليك، فبل تعصو ، كقاؿ يعضهم:
 * كما اهتعاف الثعاليب يشركحات العلماء ، كمن أمثلة ذلك:

يػن آدـ ا إف اهلل عز ك جل  قوؿ  ـو القيامة :  ػا:» ُب شرحو لقولو  ) ِ(إ راده لكبلـ اين العريب -
 )ّ(«.رب كيف أعودؾ ك أنت رب العاؼبُت؟.... مرضت فلم تعدين، قاؿ  ا !
 ، كما كٌت ل عن الفقَت ينفسو العلية ترميباقاؿ اين العريب ُب ' أحكامو ':" ك كٌت اهلل عز كج 

 ..مرضت فلم تعدين. !ين آدـ ا ينفسو اؼبقدهة فقاؿ :  ا افطشع ك العر   ك اعبائعن اؼب
 ( ْر".اغبد ث

ُب اغبث على الصدقة:"... قاؿ الشيخ اين أيب صبرة: "كال  لهم ) ٓ (كإ راده لكبلـ اين أيب صبرة -
 (ٔر للصدقة إال من هبقت لو هايقة خَت".

 ح معناه.* كقد  شرح الشيخ اغبد ث حبد ث آخر  وض 

 (ٕر«.من أعاف مسلما كاف اهلل ُب ذلك اؼبعُت» كما ُب حد ث:   

 

 

                                                 
 .)ٕٗص (. أنظر أ ضا: 'من' هنن الصاغبُت للباجي ، تقبل)ُْ،َْص (األريعُت حد ثا :  ُ
 أحداألصوٕب  احملدث الفقيوك  راؼبفس اغبافظ، اؼبالكي شبيلياال ؿبمد ين اهلل عبد ين ؿبمد العريب ين يكر أيو القاضي ِ

طبقات  )ىػ543 ت (.الًتمذم شارح"  ك"  اؼبوطأ شرح"  ك"  القرآف أحكاـ" .صاحب التصانيف اؼبفيدة منها: األعبلـ
 .)ْٖٔ-ِ(: .الع  ُب خ  من م )َٗٓتر-ّٕٔ(الد باج اؼبذىب:.)ْٖٔتر-ُٕٔ-ِ(للدكاككدم:اؼبفسر ن 

.ك البخارم ُب األدب اؼبفرد، )ِٗٔٓح-َِّ/ ٖ(أخرجو:مسلم ُب كتاب ال  ك الصلة، ياب فضل عيادة اؼبر  ؛  ّ
-ِِْ/ّ(ياب ما جاء ُب الشرؾ ك النفاؽ؛ ،ك اين حباف ُب كتاب األدعية)ُٕٓح-ُٖٓص  (؛ياب عيادة اؼبر  

 .كلهم عن أيب ىر رة.)ُِٖٗح-ّْٓ- ٔ(، ك البيهقي ُب الشعب، ياب عيادة اؼبر  ؛)ْْٗح
 .)ّْص (حد ثا: األريعُت ْ
"  كتبو من .مالكي ياغبد ث، علماءال من: ؿبمد أيو ندلسي،األ زدماأل صبرة أيب ين هعد ين اهلل عبد صبرة أيب اين ٓ

 ت( النها ة، صبع شرح ُب النفوس هبجة"  ك صبرة، أيب اين دبختصر ك عرؼ البخارم، صحيح يو اختصر النها ة صبع
 )ُٗٗتر-ْٕٔ(شجرة النور الزكية:)ُْٗتر-ُٓٓ(.كفا ة احملتاج ؼبعرفة من ليس ُب الد باج:)ػى ٓٗٔ

 .)ٖٗ/ْ(األعبلـ:
 .)ٖٔ،ٖٔص  (.أنظر أ ضا:)ْٔص (اؼبصدر الساي  :  ٔ
عػػػن  ، كبلنبػػػا)َِّٕح-ُّٖ/ّ(العمػػاؿ؛ ائطػػػي ُب مكػػاـر األخػػػبلؽ، ك اؽبنػػدم ُب كنػػػزيب الػػدنيا ك اػبر أخرجػػو ايػػػن أ ٕ

-ّٖٖ/ّ(أنس. ك اغبد ث دبعناه ُب الًتميب ك الًتىيب، كتاب ال  ك الصلة، ياب الًتميب ُب قضاء حػوائ  اؼبسػلمُت؛

 .)َْٕ/ِ(الًتميب ك الًتىيب؛ .حسنو األلباين.صحيح)َُِٔ
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 (ِر«".ك اهلل ُب عوف العبد ما كاف العبد ُب عوف أخيو:» :" ىذا اغبد ث ىو قولو(ُرقاؿ الشيخ 
 :د. إيراد الشواىِ
لك لز ادة فكثَتا ما  أٌب الثعاليب يشواىد للحد ث األصلي أك ما  ورده السلمي من أحاد ث ، كذ 

 تقو ة  اؼبعٌت. خاصة إذا كانت من  الصحيحُت. ُب التوضيح ،أك
 كمن أمثلة ذلك: 
 من كاف كيصلة:»  ُب أحاد ث الشهاب: عن النيب)ّ(تقو تو ؼبا ركاه أيو طاىر اؼبقدهي -

 ط  ـو ذم هلطاف ُب منفعة ًيٌر، أك تػىٍيًسَت أك تػىٍعًسَت، أعانو اهلل على إجازة الصرا ألخيو  اؼبسلم إٔب
 (ْر«.دح  األقداـ

مػػن رفػػػع حاجػػة ضػػػعيف إٔب ذم هػػلطاف ال  سػػػتطيع »عػػػن النػػيب أنػػػو قػػاؿ: ك  ....."(ٓر قػػاؿ الشػػيخ:
 .انتهى(ٔر «رفعها، ثبت اهلل قدميو على الصراط  ـو القيامة

أنػػػػػو ظبػػػػػع رهػػػػػوؿ اهلل )ٕ(كتقو تػػػػػو ؼبعػػػػػٌت مػػػػػا ركاه الطػػػػػ اين مػػػػػن حػػػػػد ث عقبػػػػػة يػػػػػن عػػػػػامر اعبهػػػػػٍت  -
 (ُر «.من ق ىا موءكدةكاف كمن أحيا ،عورة أخيو فسًتىا من رأل»: قوؿ

                                                 
 .)ّّص (األريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ:  ُ
ك   )ُِٓٔح-ّٖٗ/ّ(ميػػػب ك الًتىيػػػب، كتػػػاب قضػػػاء حػػػوائ  اؼبسػػػلمُت؛ًت جػػػزء مػػػن حػػػد ث أخرجػػػو اؼبنػػػذرم ُب ال ِ

،  رككنػػػػػػو عػػػػػػن أيب )ُِْح-ِّّ(ك ايػػػػػػن اعبػػػػػػوزم ُب الػػػػػػ  ك الصػػػػػػلة؛ )ِّْح-ِّْ(الطػػػػػػ اين ُب مكػػػػػػاـر األخػػػػػػبلؽ؛
 .)َٕٔ-ِ(ىر رة.حسنو األلباين ُب صحيح الًتميب ك الًتىيب؛

.ذكػره الػذىيب ُب الطبقػة العشػر ن مػن آخػر مػن أهػند. )ىػُٖٕت (.ركاح اين صاحب احملسٍت على ين شهاب اؼبسند  ّ
 .)ُْْٖ/ْ(تذكرة اغبفاظ:

ثمي ُب اؼبوارد ُب كتاب ال  ،  رككنو عن اين عمر، ك اؽبي)ُِٕح-ٔٗص (البيهقي ُب اآلداب، ياب الشفاعة؛ أخرجو: ْ
ك، ك اين )ُِّح  -ُّٔص (،ك الط اين ُب مكاـر األخبلؽ؛)َِٗٔح-َِْ/ٔ (ال  ك الصلة، ياب قضاء اغبوائ ؛

-َِٓ/ِ(العلػل اؼبتناىيػة 'ال  ثبت '،  رككنو عن عائشة.قاؿ اين اغبوزم :)ْٕٓح -ِٔٓص (اعبوزم ُب ال  ك الصلة؛

 .)َٖٔح
 .)ِٗص  (اؼبعركؼ : األريعوف حد ثا ُب اصطناع ٓ
أيلغػوا حاجػة مػن ال  'كما أشار الثعاليب. ككقفػت عليػو يلفػظ:  "،هبجة اجملالس"ُب  إال اين عبد ال  ٓب  ورده هبذا اللفظ  ٔ

أخرجػو   'مػةاهلل قدميو على الصراط  ـو القيا  ستطيع إيبلغ حاجتو فمن أيلغ هلطانا حاجة من ال  ستطيع إيبلمها، ثٌبت
. )ُْٗٓح-ٕٗ/ْ(،عػػن علػػي يػػن أيب طالب.ضػػعفو األلبػػاين ُب السلسػػلة الضػػعيفة؛)ّٕٓ/ُ(ئػػل النبػػوة؛يهقػػي ُب دالالب

 == من أيلغ ذا هلطاف حاجة من ال  ستطيع إيبلمو ، ثبَّت اهلل قدميو على الصراط  ـو تزكؿ  'كأخرجو البزار يلفظ:
. ؾبمػػػع ' كمػػػَته حػػػاًب أيػػػو كضػػػعفو كمػػػَته افحبػػػ ايػػػن كثقػػػو النسػػػائي ىشػػػاـ يػػػن إيػػػراىيم فيػػػو 'قػػػاؿ اؽبيثمػػػي: 'األقػػػداـ ===

 .)َُّٕٗح -ّٕٗٗ/ٖ(الزكائد؛
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 ال  سًت اهلل عبدان » أنو قاؿ: عن النيب  قاؿ الشيخ :" ك أخرج مسلم ُب صحيحو عن أيب ىر رة
 )ِ(«.ُب الدنيا إال هًته اهلل  ـو القيامة

 (ّرك األمثلة على ذلك كثَتة .
 : بياف اختالؼ ألفاظ الحديث وطرقو -ْ
مػػن قضػػى ألخيػػو حاجػػة ، كػػاف  :» : قػػاؿ رهػػوؿ اهلل ارم عػػن أنػػس يػػن مالػػك مػػا ركاه البخػػٌّ 

 (ْر«.اهلل  عيميرىه كمن عبد
 :يسنده عن أنس اين مالك قاؿ: قاؿ رهوؿ اهلل )ٓ(قاؿ الشيخ:" كحدث أيو يكر اػبطيب 

 (ٕر.  انتهى من تار خ يغداد.".(ٔر «من قضى ألخيو اؼبسلم حاجة كاف دبنزلة من خدـ اهلل عمره» 

                                                                                                                                                    
رة مصػػر اعقبػػة يػػن عػػامر اعبهػػٍت، صػػحايب مشػػهور، اختلػػف ُب كنيتػػو علػػى هػػبعة أقػػواؿ، أشػػهرىا أنػػو أيػػو ضبٌػػاد، كٕب إمػػ  ٕ

أعػػػػبلـ  .هػػػػَت)ُِْٖتػػػػر -َُّٕ/ّ(عاب:تيهػػػػاال ؼبعاك ػػػػة ثػػػػبلث هػػػػنُت، ككػػػػاف فقيهػػػػان فاضػػػػبلن، مػػػػات ُب قػػػػرب السػػػػتُت.
 .  )َٗتر-ْٕٔ/ِ(النببلء:

.ك أيػػو داكد ُب كتػػاب األدب ، يػػاب ُب السػػًت )ٖٕٓح-ِِٖص(دب؛ يػػاب مػػن هػػًت مسػػلما؛أخرجػػو البخػػارم ُب األ ُ
-َُٓ/ٕ(، ك البيهقػػػػػػػي ُب الشػػػػػػػعب ُب يػػػػػػػاب السػػػػػػػًت علػػػػػػػى أصػػػػػػػحاب القػػػػػػػركؼ؛)ُْٖٖح-َُٔ/ٕ(علػػػػػػػى اؼبسػػػػػػػلم؛

. ك اؽبيثمي ُب اؼبوارد، كتاب اغبػدكد ، )ُٕٓح-ِٕٓ/ِ(ار؛اين حباف ُب كتاب ال  ك اإلحساف، ياب اعب.ك )ُٓٔٗح
 .)ُِٓٔح -ِْٔ/ّ(.ضعفو األلباين  السلسة:)ُّْٗح -ّٓ/ٓ(ياب السًت على اؼبسلمُت؛

، ك اغبػػػاكم ُب ) َِٗٓح -ُّٖ - ٖ (أخرجػػػو مسػػػلم ُب كتػػػاب الػػػ  ك الصػػػلة، يػػػاب يشػػػارة مػػػن هػػػًت اهلل عيبػػػو؛  ِ
صػػػػػػػػػػػحاب بيهقػػػػػػػػػػػي ُب الشػػػػػػػػػػػعب، يػػػػػػػػػػػاب السػػػػػػػػػػػًت علػػػػػػػػػػػى أ، ك ال)َُٖٔح -ِْٓ/ْ(سػػػػػػػػػػػتدرؾ ُب كتػػػػػػػػػػػاب اغبػػػػػػػػػػػدكد؛اؼب

 ، كلهم عن أيب ىر رة.)ُْٕٗح-ُِِ/ّ(، ك أضبد ُب مسنده؛)ِٓٔٗح-َُٓ/ٕ(القركؼ؛
 .) ّٗ، ُٕ، ٕٔ، ٔٔ،ٕٓ، ْٗ (أنظر : ّ
 .)ُُِٗتر-ّْ/ْ(أخرجو البخارم ُب التار خ الكبَت؛  ْ
 فقيهػان  كػاف الشػافعي :البغػدادم اػبطيػب يكػر أيػو اغبػافظ دأضبػ يػن ثايت ين علي ين أضبدأيو يكر اػبطيب البغددام  ٓ

 الػراكم ألخػبلؽ اعبػامع "، ك "اؼبراهػيل ؼبػبهم التفصيل"،ك"اؼبدلسُت ألظباء التبيُت"منها: تأليف مائة من قر بان  صنف ؿبدثان 
ن العػػػػػػػػ  ُب خػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ.)ُّٕتػػػػػػػػر-َِٕ/ُٖ(توُب هػػػػػػػػنة ثػػػػػػػػبلث ك هػػػػػػػػتُت ك أريعمائة.هػػػػػػػػَت أعػػػػػػػػبلـ النػػػػػػػػببلء:"،كالسػػػػػػػػامع

 .)ِٗ/ ُ (كفيات األعياف:.)ُّْ/ِ(م :
ك )ّْٖح-ُُٓ /ِ(؛ك ايػػػن اعبػػػوزم ُب العلػػػل ا ؼبتناىيػػػة )َُّٗتػػػر-ُٓٗ/ْ(و؛ىبػػػار أخرجػػػو اػبطيػػػب البغػػػدادم ُب ت ٔ

.كن . ك عػػػزاه اؽبنػػػدم إٔب ايػػػن أيب الػػػدنيا ُب قضػػػاء اغبػػػوائ 'ال  صػػػح 'قػػػاؿ: ح -ّْْ/ٔ(ز العمػػػاؿ؛ك اػبرائطػػػي ُب اؼبكػػػاـر
. ك )ُِْح ِّٕص(، ك اين اعبوزم ُب الػ  ك الصػلة؛)ٖٖص -ّّْص(اين ُب مكاـر األخبلؽ؛. ك الط  )ُْٖٓٔ

، كلهػم  ركك ػو )ْٕٓٗتػر-ِّّ/ٓ(. لسػاف اؼبيػزاف؛'موضػوع'، ك قػاؿ ايػن حجػر:)َْْٖح-َِٗ/ٔ(الذىيب ُب اؼبيػزاف؛
 عن أنس.

 .)ُّ،َّص  (األريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ: ٕ
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مػػن : »  اؿ : قػػاؿ قػػ  ) ُ(يعػػد إ ػػراده للحػػد ث الػػذم اهتشػػهد يػػو السػػلمي، عػػن ايػػن عبػػاس -
ػػػرى اهلل لػػػو مػػػا تقػػػدـ مػػػن ذنبػػػو، ك كيتًػػػبى لػػػو  هػػػعى ألخيػػػو اؼبػػػؤمن ُب حاجػػػة قضػػػيت لػػػو أك ٓب تقػػػ  مىفى

 (ِر«. يراءتُت؛ يراءة من النار، كيراءة من النفاؽ
مػن هػعى ُب حاجػة أخيػو اؼبسػلم »ا ُب يعػ  األحاد ػث: كرك نػ،)ّ(قاؿ اين الفاكهػاين "قاؿ الشيخ:

قيضػػيت لػػو أكٓب تقػػ  مفػػر اهلل لػػو مػػا تقػػدـ مػػن ذنبػػو كمػػا تػػأخر، ككتػػب لػػو يػػراءتُت؛ يػػراءة مػػن النػػار ك 
 (ْر"انتهى". ففي ىذه الطر   ز ادة ' كما تأخر'.«. يراءة من النفاؽ

لنقػػل ك ذلػػك ُب اغبػػد ث الػػذم اهػػتدرؾ الثعػػاليب علػػى السػػلمي ييانػػا منػػو لسػػهوه أك خطػػأه ُب ا -
طعػم أخػاه حػىت  يشػبعو ك من أ» :أنو قاؿعن الرهوؿ  عن الط اين عن عبد اهلل ين عمر  رك و 

  (ٓر«.كما يُت كل خندقُت مسَتة طبس مائة عاـ ، ػيٍرًك ىوي يػىعَّده اهلل من النار هبعة خنادؽ هقاه حىت
من »  قاؿ:، عن عبد اهلل ين عمر)ٕ(العيد :" ك نص اغبد ث على ما نقلو اين دقي )ٔ(قاؿ معقبا

هي اهلل من النار هػبعة خنػادؽ، كمػا يػُت  » من أطعم أخاه حىت  شبعو، كهقاه من اؼباء حىت  ػيٍرًك ىوي، يعَّدى
 كل 

   (ُرانتهى من 'اإلؼباـ ُب أحاد ث األحكاـ الين دقي  العيد'. )ٖ(«.خندقُت مسَتة مائة عاـ

                                                 
 لسػعة كاغبػ  البحػر  سػمى كػاف   اهلل رهػوؿ عػم ايػن منػاؼ عبػد ايػن ىاشػم ايػن اؼبطلػب دعبػ ايػن عبػاس اين اهلل عبد ُ

معرفػػػػػة الصػػػػػحاية أليب  .الصػػػػػحاية فقهػػػػػاء مػػػػػن العبادلػػػػػة كأحػػػػػد الصػػػػػحاية مػػػػػن اؼبكثػػػػػر ن أحػػػػػد كىػػػػػو )ىػػػػػػ68 ت (.علمػػػػػو
                                                                                                          )ِْٕٕتر  -َٗ/ِ(اإلصاية:.)َّّٕتر  -ٖ/ّ(أهد الغاية:.)ُْٗٔتر-ُٗٗٔ/ّ(نعيم:

 ٓب أقف عليو. ِ
3

 التحر ر"،ك"النحو ُب اإلشارة :"تصانيفو من .يالفاكهاين اؼبعركؼ اؼبالكي هكندرماال هآب ين علي اليمن أيب ين عمر 
 )َِْ/ترَٕٕ(شجرة النور الزكية:.)ىػّْٕ ت (".القَتكاين ز د أيب رهالة شرح كالتحبَت

 .)ِٓ،ِْص (األريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ:  ْ
-ُٖٕ/ٓ(" ...... طبس مائة عاـ" اغباكم ُب اؼبستدرؾ ُب كتاب األطعمة ، ياب زكاة اؼبسلم اؼبعدـ؛أخرجو يلفظ: ٓ

ن اين عمر.أخرجو ، ع)ّّٖٔح-ُِٖ/ ّ (ك صححو. ك البيهقي ُب الشعب، ياب ُب الزكاة؛ )ِْٕٔح
ك اػبرائطي ُب  )ُُّ/ٓ(ك اين عساكر ُب تارىبو؛ )ُٖٓٔح-َِّ/ٔ(عاـ":الط اين ُب األكهم؛ يلفظ"...هبعمائة

. كنز العماؿ؛  ،كلهم عن اين عمر.)َِٖٓٓح  -ِْْ/ٗ(اؼبكاـر
 .)ّٔ-ّٓص  (األريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ: ٔ
7

 "،العمدة": التصانيف صاحب،اجملتهد  العبلمة احملدث اغبافظ .اؼبنفلوطي القشَتم علي ين ؿبمد الفتح أيو الد ن تقي 
معجم .)ِّٖ/ٔ(.األعبلـ:)ِِٓ/ُ(طبقات الشافعية الين القاضي: .)ىػَِٕت  ("األحكاـ ُب اإلماـ"ك

 .    )ِِْ/ْ(اؼبؤلفُت:

؛ ٖ  .)ُٗٓح  -ُّٕص  (أخرجو هبذا اللفظ الط اين ُب اؼبكاـر
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 )ِرك مَتىا من األمثلة. 
 : األحكاـ والفوائد استنباط -ٓ
  (ّر. «اػبل  كلهم عياؿ اهلل، ك أحب خلقو إليو أنفعهم لعيالو »:يعد إ راده لقولو عليو السبلـ-

قػػاؿ:" كإذا علػػم العبػػػد أف اػبلػػ  كلهػػم ًعيػػػاؿ اهلل ، ك علػػم أ، أحػػب اػبلػػػ  إٔب اهلل هػػبحانو أنفعهػػػم 
و ، ك يػػذؿ مػػػا أكجػػب اهلل ؽبػػػم مػػػن لعيالػػو  كجػػػب مراقبػػة اهلل ُب خلقػػػو يػػػأداء مػػا هبػػػب عليػػو مػػػن حقػػػ

 (ْرفرضو..."
 (ٓركقولو :" اعلم رضبك اهلل أنو قد جاءت آثار صحيحة ُب ذـ الشحناء لغَت موجب شرعي....".

 (ٔ.ركمَتىا من األمثلة اليت  طوؿ ذكرىا 
 : بعزو األحاديث االىتماـ -ٔ

صػنفاتو ، كهيتضػح ذلػك مػن فبل  ذكر الشػيخ رضبػو اهلل حػد ثا إال ك  عػزكه ؼبػن أخرجػو، كعادتػو ُب م
 خبلؿ اؼبصادر اليت اعتمد عليها الثعاليب ُب شرحو ؽبذه األريعُت حد ثا.

 : عدـ االجتماد في التصحيح أو التضعيف-ٚ
إال أننػا ال قبػد للثعػاليب اجتهػادا  (ٕرفمع أف ُب الكتاب أحاد ث ضعيفة ،كما أشار ؿبقػ  الكتػاب، 

ك، لػػػيس ألنػػػو مػػػَت قػػػادر علػػػى ذلػػػك؛ ألننػػػا قبػػػد لػػػو ُب تضػػػعيفها  أك تصػػػحيحها إف كػػػاف  ػػػرل ذلػػػ
 اجتهادات ُب تضعيف األحاد ث ُب مَت ىذا اؼبؤلف.

 ال أرل ذلك إال لؤلهباب التالية:  

                                                                                                                                                    
 ؼباـ.ٓب أجده ُب كتاب اإل  ُ
 .  )ْٖ،ِٓ،ِِ(أنظر أ ضا :  ِ
ك اين اعبوزم ُب ال  ك  )ُْٔتر -َُِ/ِ(نعيم ُب اغبلية؛ ك أيو)ُْٓٓح-ّٔٓ-ٓ(أخرجو  الط اين ُب األكهم؛ ّ

عن اين عمر. ك   )ََُّّح -ٖٔ-َُ(، عن اين مسعود. ك ركاه الط اين ُب الكبَت؛)ِْْح -ِّٖص (الصلة؛
؛ كتاب ال  ك الصلة ، ياب أم اػبل  أحب إٔب ُب  اؽبيثمي ُب اؼبقصد العلي ك  )ٕٖح-ِّْص (ركاه ُب اؼبكاـر

. ك ضعفو )ّْْٓٗح -ُٗٓ/ِ(. العلل اؼبتناىية ؛"ال  صح "، عن أنس. قاؿ اين اعبوزم :)ََُْ-ّٓ/ِ(اهلل؟
 .)ِّْٖح-ُِّ/ّ(؛ ةاؼبقدهي ُب ذخَت 

 .)َِص(األريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ: ْ
 .)ٖٖ ص (اؼبصدر الساي : ٓ
 . )ٖٕ، ٗٔ،ْٓ، ُٓ، ّْ، ِٕ(أنظر أ ضا : ٔ
 .)ٓص  (: اؼبصدر الساي  ٕ
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*أف الثعػػػاليب تػػػايع السػػػلمي ُب ذلػػػك ، حيػػػث ذكػػػر عنػػػو ُب مقدمػػػة كتايػػػو قولػػػو :"...فػػػأردت ربر رىػػػا 
 ألروياب ،من مَت أف أتعرض إٔب  تضعيف للطالب، طلبا ؼبشاركتو ُب الثواب،ك تقريا إٔب رب ا

 (ُر.حد ث أك تصحيحو، ك ال تعر ف هند أك ترجيحو"
* أف ىذه األحاد ث تندرج ضمن فضائل األعماؿ ، كقد اختلف أئمة اغبد ث ُب جواز ركا ة 

كالشيخ  أخذ هبذا الرأم فيما  ورده من أحاد ث  ،الضعيف  كفبا ذىبوا إليو جواز ذلك ُب الفضائل
 .ة ُب ىذا الكتاب كمَتهضعيف

 مراجع و مصادر الثعالبي : -ٖ
ىػػذا تنػػوع مػػا ألػػف ُب الفنػػوف اإلهػػبلمية يػػُت حػػد ث ك فقػػو، ك  ،تنوعػػت مصػػادر الثعػػاليب ُب كتايػػو 

 تراجم ك تصوؼ ك رقائ  فبا  دؿ على هػعة إطبلعػو ، ك قدرتػو علػى التنسػي  يػُت كػل ىػذه اؼبصػادر
 جػبلءفبا زاد شرحو ؽبذه األرويعُت حػد ثا كضػوحا ك  ،ادة منهاهتفُب  ىذا الشرح اؼبوجز، فأحسن اال

، كلػيس (ِر، يالنسػبة لؤلحاد ػث أك ؼبػا  نقلػو مػن أقػواؿمػرة هػواء، مع اغبرص التاـ على العزك ُب كل 
 من سبيزه ياألمانة العلمية التامة ُب النقل ك العزك. ، ب ؼبا مر هايقاىذا يغرو 

قتصار على تلك اليت اعتمدىا الثعاليب فقػم، يغػ  النظػر علػى قد قمت جبرد ؽبذه اؼبصادر، مع االك 
، مػػػع حاد ػػػث كقمػػػت يتقسػػػيمها حبسػػػب كػػػل فػػػنتلػػػك الػػػيت رجػػػع إليهػػػا السػػػلمي ُب زبػػػر   ىػػػذه ا أل

 (ّ) اإلشارة إٔب عدد مواضعها ، ك أثبت ُب اؽبامش أرقاـ الصفحات.
در ، كثػػَت الفوائػػػد  لمػػح فيػػػو ك ياعبملػػة فكتػػاب الشػػػيخ ىػػذا كتػػاب جيػػػد ُب يايػػو؛ متنػػػوع اؼبصػػا     

القارئ حرص صاحبو على نفع اآلخر ن يو مػن خػبلؿ شػرح مػا فيػو مػن جهػة ، كاغبػ  علػى العمػل 
دبػػا تضػػمنتو ىػػذه األحاد ػػث مػػن جهػػة أخػػرل ، ألف اصػػطناع اؼبعػػركؼ يػػُت النػػاس ك قضػػاء حاجػػات 

 ثو يُت الناس .ؿبتاجهم، يو قواـ اجملتمع كىو لب اغبس اؼبدين، الذم  سعى اؼبصلحوف إٔب ي
 
 
 

                                                 
 .)ُٗص (اؼبصدر الساي : ُ
 .)ْٔص  (إال ُب موضع كاحد حيث أكرد قوال الين أيب صبرة ك ٓب  ذكر مصدره. أنظر ِ
تب الشركح: شرح النوكم يد مسند البزار الصنعاين، كمن كانو سحيحُت ك السنن األريعة ك من اؼبفمن  كتب اغبد ث الص ّ

النوكم لصحيح مسلم ك شرح األريعُت الين الفاكهاين، ك من كتب الفقو التمهيد الين عبد ال  ك اإلؼباـ، ك من كتب  
 ==م ك رقائ  التفسَت أحكاـ القرآف الين العريب، كمن كتب الرقائ  ك اؼبواعظ حلية النوكم ك حلية األكلياء أليب نعي
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 )ُ(رشاد السالكثاينيا: إ 

 من اؼبؤلفات اليت اعتٌت فيها الثعاليب يأحاد ث الرهوؿ  صبعا ك ترتيبا ك فهما، كتاب:    
ك ىو كتاب صغَت اغبجم   قع ُب يضع صفحات صبع فيو الثعاليب عددا  ،)ِ( "إرشاد السالك"

 من األحاد ث ُب الفضائل.
 . صحة ينسبتو:ُ

 أكيدة دبا  لي:فنسبتو للثعاليب صحة أما 
 تصروبو يذلك ُب  مقدمة الكتاب. -
 ّ) (ذكره  لو ُب فهرهة مؤلفاتو. -
 ْ) (إ راد أىل الًتاجم لو ضمن مؤلفات الثعاليب. -
 :مقاصد الكتاب و أىميتو.ٕ
  مبة  يعالكتاب لغرض معُت، ك إمبا جاء ىذا الكتاب تلبية لر  تأليف ظهر أف الثعاليب ٓب  قصد  

 ستعُت  األعماؿُب  فضائل  األحاد ثصبع يع   "شار إليو ُب مقدمتو:أصحايو ك تبلميذه، كما أ
 ٓ) (."هد على العبادة، ك معرفة مز د ما  قريو إٔب ريو..هبا الطالب ك اجملت

  :موضوع الكتاب .ٖ

                                                 

  بلؽ للط اين ك هنن الصاغبُت للباجي كمن كتب التار خ تار خ يغداد ك مدراؾ القاضي عياضخاين اؼببارؾ كمكاـر األ  
 .لتصوؼ للمقدهي ك شرح اؼبقامات للشر شيك صفوة ا كمن كتب التصوؼ إحياء علـو الد ن  للغزإب

إعػداد  وهػف  عمػر.ـبطوط دبكتبة زاك ة علي ين عمر يبسػكرة. أنظػر: فهرهػة أىػم طبػس مائػة ـبطػوط يزاك ػة علػي يػن  ُ
أريػػػع ك عشػػػر ن ك مائػػػة ك ألػػػف  علػػػى  ػػػد ؿبمػػػد يػػػن عبػػػد القػػػادر اػبيػػػاطي هػػػنة . ًب نسػػػخ اؼبخطػػػوط)ِٔص  (حسػػػُت. 

 الوطنية فاضطررت للسفر لتحصيلو،نسأؿ الو التوفي . للهجرة.ك ليس لو نسخة ياؼبكتبة
 .)، ب ُٔؽ  (إرشاد السالك:

2
... ىذه أحاد ث ـبتارة صبعتها لبع  أصحايب ك "طوط. قاؿ الثعاليب:ُب أكؿ صفحة من اؼبخك ىو العنواف  الثايت  

 .)، أُؽمخ،(إرشاد السالك:. انظر: 'إرشاد السالك 'ظبيت ىذا الكتاب
 )، بُؽ  (منية الوافد: ّ
 ) ّْٕص  (:- اؼبلح  الثالػث-ة اؼبرضيةفالتح  ْ
 .)، أُؽ  (رشاد السالك:إ ٓ
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 يعػ  ذكػار كأحاد ػث ُبعماؿ، عٍت فيػو الثعػاليب يػذكر األ ندرج موضوع الكتاب ضمن فضائل األ 
 الفضائل.

 منمج الثعالبي وطريقتو في الكتاب: .ٗ
 د ث ُب اؼبوضوع، ك ىي:حاقٌسم الثعاليب كتايو إٔب شبانية أيواب، ربت كل ياب عددا من األ

 ياب هيد االهتغفار: ذكر فيو حد ثُت. -

: ذكر فيو ثبلثة أ -  حاد ث.ياب أذكار النـو

 ياب دعاء االهتخارة: ذكر فيو حد ثا كاحدا. -

  فضل الطعاـ ك الشراب: ذكر فيو حد ثا كاحدا.يايا ُب -

 ياب ُب الدعاء: ذكر فيو طبسة أحاد ث. -

 ياب ُب فضل الصبلة على هيدنا ؿبمد عليو السبلـ: ذكر فيو أريعة أحاد ث. -

 أثرف موقوفُت.: ذكر فيو هبعة أحاد ث، ك ياب ُب فضل ال إلو إال اهلل ؿبمد رهوؿ اهلل -

ُب فضػػػػل الصػػػػبلة ك الػػػػتحفظ عليهػػػػا، ك مػػػػا أعػػػػدَّ اهلل تعػػػػأب يػػػػاب: ربفػػػػة لطيفػػػػة ك نكتػػػػة شػػػػر فة  -
 للمصلُت: ذكر فيو حد ثُت.

.االقتصػػار علػػى إ ػػراد األحاد ػػث ؿبذكفػػة األهػػانيد، ك االكتفػػاء يػػذكر الػػراكم، مػػع اإلشػػارة إٔب قلػػة ِ
يػن أثػرا عػن ا ، حيػث أكرد'فضل ال إلػو إال اهلل ؿبمػد رهػوؿ اهلل :ياب ':اآلثار إال ُب موضع كاحد ُب

  )ُ(شارة إٔب قائلو.عباس ك آخر دكف اال
لدرجػػػة األحاد ػػػث الػػػيت أكردىػػػا؛ ذلػػػك أـ أملبهػػػا فبػػػا  رك ػػػو الشػػػيخية ك أصػػػحاب عػػػدـ التعػػػرض . ّ

 كم على اغبد ث.اغب مهما ُب كبلالسنن، ف ذا ما ركاه الًتمذم ك اغباكم نقل الثعاليب  
  .حاد ث كعادتو ُب مؤلفاتو. زبر   األْ

                 :. شرح األحاديثٓ
كمػا    و ؽبػذه األحاد ػث، يشػرحها أك اهػتنباط فوائػدىا ك أحكامهػآب  يعن الثعاليب أثناء صبعو ك ترتيب 

 .أهنا ُب معظمها أحاد ث صحاح أك حساف فبا قد شرحو  العلماء
 
ع لو جهد كبَت، هول اعبمػكيعد ىذه الدراهة الوصفية للكتاب، يبكن القوؿ يأف الثعاليب لك  كن  

 ، ئر عػادة ُب كتػب الرقػادي ٍنػك ىو ما  ػى  ،حاد ثك التبو ب، ك لكنو على د دنو ُب العنا ة يتخر   األ

                                                 
 )، إٔؽ  (اؼبصدر الساي : ُ
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فهو يذلك كتاب جيد ُب يايو،  ستفيد منو الناظر دبعرفة أحاد ث جيدة ، مع أمانتو ُب النقل ك العزك
 ُب الًتميب يبع  الفضائل.

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 الؼنايت  ي :  جيٌد الشيخ الثؼاليب ـ رمحو اهلل ـ يفالفصل الثاًــ

 يالتوًحَاملظيزة  بالسنت النبٌيت 

 

 تؼظيوو للسنت النبٌيت ً الدفاع ػي أىليا  :            املبحث األًل 

  : هنيجو يف بؼض املباحث احلديثيت  املبحث الثاًي 

 اجتياداتو يف التصحيح ً التضؼيف   :        املبحث الثالث 
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 املبحث األًل: تؼظْى انثؼانبِ نهسنت اننبٌّت ً انذفاع ػن أىهيا
 
 
 

  ِاملطهب األًل:تؼظْى اننب انذفاع ػنو ً احلض ػهَ إتباع سنتو ً 

 املطهب انثانِ: تؼظْى قذس انصحابت ً انذفاع ػنيى 

 نؼهًاء ً انذفاع ػنيىاملطهب انثانث: تؼظْى انؼهى ً ا 
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 و الدفاع عنو و الحض على إتباع سنتو المفلب األوؿ: تعظيم النبي 
 

ًَيَـب ََهَْْـذُ انْنِـٍ      :ك ىػي عبادتػو هػبحانو ، قػاؿ تعػأب خل  اهلل تعأب اػبلػ  لغا ػة شػر فة؛ أال    

 (ُ) . ًَانْةَِظَ بِنَّب نَِْعْجُذًٌُِ
ىػذه العبػادة الػيت مػن أجلهػا خلػ ، أرهػل  حقيقػةجزا ينفسو عػن أف  صػل إٔب ك ؼبا كاف اإلنساف عا 

اهلل الرهػػل علػػيهم السػػبلـ ليهتػػدم هبػػم النػػاس إٔب رهبػػم كافػػًتض علػػيهم طػػاعتهم ك اإلقتػػداء هبػػم ، ك 
  (ِ).يالد ن القوًن ك اؼبنه  اؼبستقيم  .أرهلو ختمهم يسيد كلد آدـ ؿبمد ين عبد اهلل 

فليس ؼبؤمن أف ىبتػار شػيئان يعػد  .توقَته، ك ؿببتو ك القياـ حبقوقوره ك طاعتو ك تعز كافًتض على العباد 
 (ّ) .حتم فأمره ، يل إذا أمرأمره 

ى ك حضػػوا النػػاس علػػا كقػػد قػػاـ علمػػاء اإلهػػبلـ يبيػػاف كػػل ىػػذه األمػػور ، فتحػػدثوا عػػن حقوقػػو ذىػػ
 ك الفبلح. ىو هبيل النجاة ك الفوزألف ذلك إتباع هنتو ك حذركا من ـبالفتو؛

 .، كاغب  على إتباعوك للشيخ الثعاليب كغَته من العلماء أقواؿ ك إشارات ُب تعظيم هنتو 
 :من خبلؿ حد ثو عن النقاط التالية كيبكن إيراز ذلك 

 : عصمة النبي.ُ
فاؼبسػلموف ؾبمعػوف علػى عصػمة  ،ك هائر األنبياء مػن الكبػائر أصػل مػن أصػوؿ العقيػدة فعصمتو 

 (ْ)الفواحش ك الكبائر اؼبويقات.األنبياء من 
ك ذىبػػػت طائفػػػة أخػػػرل مػػػن ،  ك أمػػػا الصػػػغائر فجوزىػػػا صباعػػػة مػػػن السػػػلف ك مػػػَتىم علػػػى األنبيػػػاء،

  (ُ) .الكبائرمن إٔب عصمتهم من الصغائر كعصمتهم  ،احملققُت ك اؼبتكلمُت

                                                 
 .ٔٓ: الذار ات ُ
 يتصرؼ ك اختصار.    ،)ّْ /ُ(زاد اؼبعاد ُب ىدم خَت العباد :ِ
    .)ّٓ /ُ(زاد اؼبعاد ُب ىدم خَت العباد: ّ
 .       )ُٗٗ/ِ(شرح الشفا :  ْ
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  (ِ)  هَْْنَبًَرُتْ عَ ك ىو اختيار الشيخ الثعاليب صرح يذلك ُب معرض تفسَته لقولو تعأب :
، ك مػػن الكبػػائر ك مػػن الصػػغائر الػػيت ى عصػػمة األنبيػػاء ُب معػػٌت التبليػػغ...ك أصبعػػت األمػػة علػػ"قػػاؿ :

 .فيها رذ لة كاختلفوا ُب مَت ذلك من الصغائر ك الذم أقوؿ يو أهنم معصوموف من اعبميع
 عو من حالة إٔب أرفع إمبا ىو رجو ،   (ّ).»إين ألهتغفر اهلل ُب اليـو هبعُت مرة «:  ك أف قولو 

  (ْ) ."منها لتز د علومو ك اطبلعو على أمر ريو، فهو  توب من منزلة إٔب أعلى ك التوية ىنا لغو ة
ػم يتفسػَت العلمػاء ؽبػا ،ىذا كقد كرد ُب القرآف يع  اآل ات مػا  قػدح ُب  ،اليت  فهم من قرأىا كٓب وبي

 اح ُب تفسَته دبا ال مز د عليو. ك قد أعطاىا الثعاليب حقها من البياف ك اإل ضعصمتو 
 كمن تلك اآل ات:   

  0قولو تعأب  َنَئٍِْ ؤَشْشَكْذَ نََْحْجَطٍَ  عًََهُك (ٓ)  
ٌّ قى  ػي  ..إف .":قػوؿياليت تأٌب نفس السياؽ ف ،دي ُب معرض تفسَتىا لقاعدة ذىبية ُب فهم كل اآل اتعِّ

كػن أف  قػع ك إ لعصمتو  آل ات فهو ؿبموؿ على إرادة األمة؛ما كرد من مثل ىذه ا مبا اؼبراد مىػن يبي
 (ٔ) "تعظيما لؤلمر. ، ك خوطب هبا منو ذلك

 : قولو تعأب ًًٍَََجَذَكَ ظَبنّبً فَيَذ  (ٕ) 

                                                                                                                                                    
 يتصرؼ كاختصار. ،)ِٖٓ،ِٕٓ/ِ(اؼبصدر الساي :  ُ
 .ُِٕالبقرة:  ِ
 )َِِٕح– ُِ/ ٗ(؛االهػتغفار ك االهػتكثار منػو اهػتحباب  ، يابالذكر ك الدعاء ك التويو أخرجو مسلم ُب كتاب ّ

. ك اغبػػاكم ُب  ، عػػن أيب ىر ػػرة)ّْٔح -ُْٖص (ك النسػػائي ُب عمػػل اليػػـو ك الليلػػة؛ ،'مائػػة مػػرة'ايػػن عمػػر يلفػػظ: عػػن
ك صػػػػػححو ككافقػػػػػو الػػػػػذىيب ُب التلخػػػػػيص.ك الطػػػػػ اين ُب  "..مائػػػػػة مػػػػػرة"يلفػػػػػظ: )ُُٖٖح -ُٗٔ/ُ(كتػػػػػاب الػػػػػدعاء؛

هقػػي ُب يك الب، عػػن أيب ىر ػػرة.)ََّْح -ُٕٓ-ْ(ك ُب مسػػند الشػػاميُت؛ عػػن أنػػس،، )ُِْٖح-َُِ-ّ(األكهػػم؛
، عػػن األمػػر يػػن اؼبػػزين. ك عبػػد يػػن )ُُٔٔح -ُٔٓص (اآلداب، يػػاب مػػن عامػػل كػػل ذنػػب يالتويػػة ك هػػأؿ اهلل اؼبغفػػرة؛

، عػػػن )ُِٖ/ّ(يػػػاب االهػػػتغفار؛ ،ُب اغبػػػدائ  ُب كتػػػاب الزىػػػد ن اعبػػػوزمو يػػػ، عػػػن أنػػػس،ك ا)ّْٔح -ُِْص (ضبيػػػد؛
 أنس.

 .)ُُْ /ُ(اعبواىر اغبساف: ْ
 .ٔٓالزمر :  ٓ
 .)ٖٔ-ّ (:اعبواىر اغبساف ٔ
 .ٕ: الضحى ٕ
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اختلف الناس ُب تأك لو، ك الضبلؿ ىبتلف فمنو البعيد ك منو القر ب ، فالبعيػد  "تفسَتىا :قاؿ ُب  
صػنما قػم ، كال تػايع الكفػار علػى شػيء  بٌيو ، فلم  ٍعبيد ضبلؿ الكفار ك ىذا قد عصم اهلل منو ن

يز ، يل  يٍدير ك  نظر فبا ىم عليو من الباطل ، كإمبا ضبللو    (ُ)."ىو كونو كاقفا ال يبي
 قولو تعأب: ًَُبٌِ كَبدًُاْ نََْفْزِنٌََُكَ عٍَِ انَّزُِ ؤًَْحَْْنَب بِنَْْكَ نِزفْزَشَُِ عَهَْْنَب غَْْشَه  (ِ) 
 ىو لقر ش ، كقيل لثقيف. 'كادكا   'الضمَت ُب قولو  ": ىاُب تفسَت )ّ( قل عن اين عطيةن

؛ علػى ' ال نػدعك تسػتلم اغبجػر األهػود حػىت سبػٌس أ ضػا أكثاننػا":فأمػا لقػر ش ألهنػم قػالوا للنػيب 
أنػت  'إهنم اجتمعػوا إليػو ليلػة ، فعظمػوه ك قػالوا لػو  ":ك مَته ْ)  (كقاؿ اين اهحاؽ ، معٌت التشر ع 

هيدنا ، كلكن أقبل على يع  أمرنا ك نقبل على يع  أمػرؾ فنزلػت اآل ػة ُب ذلػك ، كىػي ُب معػٌت 
    (ٓ) .  ًَدًُّا نٌَْ رُذْىٍُِ فَُْذْىِنٌٌَُ    تعأب: قولو

 ك اهلل أعلػػم يصػػحة ىػػذه التػػأك بلت، كقػػد تقػػدـ مػػا هبػػب اعتقػػاده ُب حػػ  النػػيب  "عقبػػا : قػػاؿ م

.فالتزمو تػيٍفلح" (ٔ) 
ًَنٌَْالَ ؤٌَ ثَج زْنَبكَ نََْذْ كِذد  رَشْكٍَُ بِنَْْيِىْ شَْْئبً قَهِْالً قولو تعأب : *

  (ٕ) 
ٌو دبوافقتهم ؛ طمعا ُب ... ك النيب  ":قاؿ اين عطية ُب تأك لها  ٓب  ركن ، لكنو كاد حبسب نبى

أف ىبي كا عنك أنػك ركنػت إلػيهم لقد كادكا  'إٔب أف معٌت اآل ة  (ٖ) مر اهتئبلفهم ك ذىب اين األنبا
 :ك قولو فىحىمَّلى اللفظ ما ال وبتمل،ذلك إٔب نفي اؽبم عن النيب  ك كبو ىذا، ذىب ُب

                                                 
 .ياختصار.)ْٓٗ،ْْٗ /ّ (:اعبواىر اغبساف ُ
 .ِٕاإلهراء:  ِ
 .القاضي الغرناطي ؿبمد أيو اؼبفسر ن قدكة الكبَت اإًلماـ عطية ين سباـ ين مالب ين اؼبلك عبد ين مالب ين اغب  عبد ّ

 .)ىػُْٓ ُب ت(.اؼبشهور،"  التفسَت"  لو كالتفسَت كاغبد ث، ياألحكاـ، عارفان  فقيهان، كافك  .القاضي
.مشػػاىَت علمػػاء )ىػػػُُٓ ت(ؿبمػػد يػػن اهػػحاؽ : يػػن  سػػار اؼبطلػػيب اؼبػػدين صػػاحب السػػَتة.العبلمة اؼبػػؤرخ النسػػاب. ْ

 .)ُٔٔ/ُ(الع  ُب خ  من م :.) َُُٓتر-ُٗٔ (األمصار: 
 .ٗالقلم :  ٓ
 .)ِِٕ /ِ(ىر اغبساف: اعبوا ٔ
 .ْٕاإلهراء:  ٕ
 صػػػػاحب العبلمػػػػة، اللغػػػػوم النحػػػػوم يٌشػػػػار ؿبمػػػػد يػػػػن القاهػػػػم يػػػػن ؿبمػػػػد يكػػػػر أيػػػػو األنبػػػػارم، يكػػػػر أيػػػػو ايػػػػن األنبػػػػارم: ٖ

.تػذكرة )ُّ/ِ (  ُب خ  من م  للػذىيب:الع. )َْٔتر-ٗٔ/ِ( على: طبقات اغبنايلة الين .)ىػِّٖت (اؼبصٌنفات،
     .     )ِْٖ/ّ(اغبفاظ:
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 (ُ) ." يبطل ذلك  ' شَْْئبً قَهِْالً '
 نبياء لواجب اهلل اين األنبارم خَتا، ك أف تنز و األ ك جزل ":قاؿ الثعاليب معقبا ك منتصرا لو 

 
قػػاؿ يعػػ  اؼبتكلمػػُت عاتػػب اهلل نبينػػا قبػػل كقػػوع مػػا  ":)ِ(كقػػد قػػاؿ عيػػاض آدـ، فكيػػف يسػػٌيد كلػػد

مػن الػبطبلف ال  صػح، كمػا قػدمناه عػن عيػاض - رضبو اهلل-ك ما ذكره اين عطية  (ّ) " وجب العتاب
  (ْ) ."حسن، فتأملو.

 :محبة النبي  .ٕ  
علػي  يػل ؿببتػو مقدمػة، إال هبػاصػل مػن أصػولو الػيت ال  ػتم شعبة من شعب اإليباف، كأ ؿببة النيب  

 احملبة اعببلية اليت فطر عليها اإلنساف من ؿببة النفس ك األىل ك اؼباؿ. 
قُمْ بٌِ كَبٌَ آثَبئُكُىْ ًَؤَثْنَأئُكُىْ ًَبٌََِْاَُكُىْ ًَؤَصًَْاجُكُىْ ًَعَشِريَرُكُىْ  تعأب قاؿ

ــ  ــٌٌَْ كَغَ ــبسَحٌ رَخْشَ ــب ًَرِنَ ــٌَالٌ اقْزَشَفْزًٌُُىَ ــوِ  ًَؤَيْ ــٍَ انهّ ــْْكُى يِّ ــت  بِنَ ــٌََْيَب ؤَحَ ــبكٍُِ رَشْظَ بدَىَب ًَيَغَ

 (ٓ) .نيًََسَعٌُنِوِ ًَجِيَبدٍ فِِ عَجِْهِوِ فَزَشَث صٌُاْ حَزََّ َّإْرَِِ انهّوُ ثِإَيْشِهِ ًَانهّوُ الَ َّيْذُِ انٌَْْْوَ انْفَبعِِْ
تو ككجوب فرضها، على التزاـ ؿببفكفى هبذا حضا ك تنبيها، ك داللة كحجة ":عياضالقاضي  قاؿ  

كاهػػتحقاقو ؽبػػا؛ إذ قػػرٌع تعػػأب مػػن كػػاف مالػػو ك أىلػػو ك كلػػده، أحػػب إليػػو مػػن اهلل ك ك عظػػم خطرىػػا 
ك أعلمهػم ' ًَانهّوُ الَ َّيْذُِ انٌَْْْوَ انْفَبعِِْنيَ 'م يتمػاـ اآل ػة هي قى سَّ فى ك ،' ٍّ فَزَشَث صٌُا 'رهولو،ك أكعدىم يقولو

  (ٔ) " هده.أهنم فبن أضل اهلل ك 

                                                 
 ).ُُٖٓص (احملرر الوجيز :  ُ
 ت ( .مالك ؼبذىب حافظ أصوٕبو، فقي كعلومو اغبد ث ُب كقتو إماـ .العبلمة اإلماـ اليحصيب موهى ين عياض ِ

          )ْٓ/ تر ّْ/ِ(هتذ ب األظباء اللغات:.) َُْٕ/ ترَْٕ (.طبقات اغبفاظ: )ىػْْٓ
 .)ِٕٔ/ٓ (نسيم الر اض ُب شرح الشفا: ّ
 .)ِّٕ /ِ (:اىر اغبسافاعبو  ْ
 .ِْالتوية:  ٓ
 .)ُْٓ/ْ(نسيم الر اض ُب شرح الشفا:  ٔ
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 "ال  ؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من كالده ككلده ك الناس أصبعُت. "ك ُب اغبد ث الصحيح:
(ُ)  

 ربدث فيها الثعاليب عن ىذا األمر:كمن اؼبواضع اليت 
ك يياف عبلمات ؿببتو ك  ك ؿببتو، كإتباع هنتو كاجتناب البدع كبلمو عن كجوب طاعة الرهوؿ   *
 .بتهم لو، ككجوب حرمتو حيا كميتااألئمة من ؿب جاء عن السلف ك ما

، يػل لقػد  (ِ) كل ىػذه األمػور ربػدث عنهػا الثعػاليب ي هػهاب ُب كتايػو الػذم ألفػو ُب هػَتة النػيب 
ك رمبتو ُب اإلكثار من الصبلة ك السبلـ  أشار ُب مقدمتو إٔب أف دافعو ُب تأليفو شدة ؿببتو للنيب 

 (ّ)عليو قوال ك رظبا.
دافع التأليف عنده ؾبرد الرمبة ُب صبع القصص ك اآلثار ، كاهتعراض اؼبرك ات ، كقبوؿ ىذا فتجاكز  

ك شػػػػدة سبسػػػػكو  يػػػػل األمػػػػر أجػػػػل ك أعظػػػػم عنػػػػده، ك ىػػػػو اؼبعػػػػركؼ يشػػػػدة ؿببتػػػػو للنػػػػيب ، كرٌد ذاؾ
 يأىداب السنة اؼبطهرة يشهادة من عاصره من أصحاب ك تبلميذ.

 ر الػواردة ُب كتػب أىػل الكتػاب، هػببا ؼبز ػد اإليبػاف يػو لقد جعل الثعاليب من النصوص ك اآلثػا *
ك ربملو على حسػن التأهػي  ؼبن نٌورى اهلل قلبو...فهذه صبلة كافية توجب مز د حبو  "كمز د ؿببتو:

 (ْ) "ك اؼبتايعة، فيلتح  يأىل العرفاف.
 :الحض على اإلكثار من الصالة على النبي  .ّ

وب  الناس  ، كداـك على ذلك ، ك قد كاف الشيخ الثعاليب ذلك أف من أحب شيء أكثر من ذكره 
على ذلػك مػن خػبلؿ الػدركس الػيت كػاف  يلقيهػا علػيهم ، ك مػن خػبلؿ مؤلفاتػو فمػا مػن مؤلػف إال ك 

 .اإلكثار من الصبلة على النيب شار فيو الثعاليب إٔب أحاد ث فضلأ
اعلمػػوا  ػا إخػػواين أف  "ك ؿبػذرا: قػػاؿ مػذكرا   قػوؿ يعػد إ ػػراده ألحاد ػث فضػل الصػػبلة علػى النػيب

ٍبٌ وٍببس اهلل تعػأب لسػانو عػن  الصبلة على النيب  الفاجر الشقي ىو الذم  سمع ىذا الًتميب ُب
ك ؿببتػو هػبب  الصبلة عليػو ، نعػوذ يػاهلل مػن اللسػاف اعبامػد عػن الصػبلة عليػو، فهػي هػبب حملبتػو 

  (ٓ) ."لدخوؿ اعبنة.
                                                 

، كمسلم ُب كتاب )ُٓح -ٖٖ/ُ (ليو:أخرجو البخارم ُب كتاب اإليباف، ياب حب الرهوؿ من اإليباف؛متف  ع ُ
      أنس. عن نباكبل،)ْْح -ِِٖ/ُ(ياب كجوب ؿببة رهوؿ اهلل أكثر من األىل ك الولد ك الناس أصبعُت؛ ،اإليباف 

 .)َُِّ،َُُْ /ّ (:األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار ِ
 .)ُٕٔ،ُٔٔ /ُ (:اؼبصدر الساي  ّ

 .)ِّْ/ُ(اؼبصدر الساي :  ْ
 .)ب -ْٖؽ ، مخ(األنوار اؼبضيئة اعبامعة يُت الشر عة ك اغبقيقة: ٓ
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بٌِ  انهَّوَ ًَيَهَبئِكَزَوُ ُّصَهٌٌَُّ عَهََ انن جِِِّ َّب ؤَُّّيَب انَّـزٍَِّ   ه لقولو تعػأب :ك  ؤكد على ذلك ُب معرض تفسَت 

 (ُ). ًآيَنٌُا صَهٌُّا عَهَْْوِ ًَعَهًٌُِّا رَغْهًِْب
ك عظيم منزلتو عند اهلل تعأب، ك ىذا قوؿ من اهلل تعػأب شػٌرؼى يػو   تضمنت شرؼ النيب ":قائبل 

 اليت ال ، من الواجبات كجوب السنن اؼبؤكدة ُب كل حُت بلة على النيب مبلئكتو، ك الص
 

 (ِ) ".، ك األحاد ث على ذلك كثَتةها إال من ال خَت فيولي ك ال  ػيٍغفً  سع تركها 
 :تعظيم كالمو .ْ

 فجاء كبلمو  (ّ) "ك ما  نط  عن اؽبول إف ىو إال كحي  وحى  "ح ، قاؿ تعأب: فكبلمو 
  سن ك البياف، قاؿ تعأب: ُب ما ة اغب ْنِزُجٍََِّْ نِهن بطِ يَب َُضِّلَ بِنَْْيِى. (ْ) 

، فػػأعرب عػػن د ػػن اهلل ك  (ٓ)فبػػٌُت عػػن اهلل ك أكضػػح، ك قػػد أكٌب جوامػػع الكلػػم ذلػػك  ك قػػد فعػػل
   (ٔ)أفصح .

ك  ييػػاف اهلل ...ك ياعبملػػة فلػػيس يعػػد "يقولػػو : جوامػػع كلمػػويعػػد أف نقػػل يعػػ   الثعػػاليب  قػػوؿ  
  (ٕ) ." رهولو يياف، ؼبن عىمىرى اهلل قلبو ياإليباف

...فكلماتػو جامعػة كأنوارىػا هػاطعة، فهػي حبػر ":  ك  قوؿ ُب موضع آخر معظمػا لكػبلـ الرهػوؿ
مػػن اؼبعػػاين الػػيت ذبػػوؿ القلػػوب فيهػػا كػػل ؾبػػاؿ، تػىهيػػز القلػػوب ك توجػػب إذعاهنػػا لعػػبلـ الغيػػوب،  ىعجػػز 

 (ٖ) "من حكم،  غًتؼ كل إنساف منها يقدر ما مينحى من العلػم. اللساف عن تعبَت ما اشتملت عليو
 .ك ىذا من معجزاتو  (ٗ) تكلم يالقوؿ اؼبوجز القليل اللفظ الكثَت اؼبعٌت.   فهو (ٖ)

                                                 
 .)ِٖٓ،ُٖٓ /ِ (اعبواىر اغبساف: ُ
 .ٔٓاألحزاب:  ِ

ّ
 .ّالنجم :    
 .ْْ: النحل  ْ
 ِٕٕٗح - ُّٔ /ٔ ( ؛يػاب نصػرت يالرعػب مسػَتة شػهر ،السػَتالبخػارم ُب كتػاب اعبهػاد ك  وأخرجػ متف  عليػو: ٓ
 ، كبلنبا عن أيب ىر رة.                                             )ِّٓح-ْ/ّ(مسلم ُب كتاب اؼبساجد ك مواضع الصبلة، ياب األكؿ؛ك  ،)
 .)ِِٖ/ِ (:اعبواىر اغبساف  ٔ
 .)ِِٗ/ِ(: اعبواىر اغبساف ٕ
 .)أ -ٕٗؽ ، جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: مخٖ
 .)ٔ/ّ(صحيح مسلم يشرح النوكم: ٗ
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 :الحض على إتباع السنة .ٓ
اإلقتػػػداء يػػػو ، كاهػػػتعماؿ هػػػنتو ك إتبػػػاع أقوالػػػو ك أفعالػػػو، كامتثػػػاؿ أكامػػػره كاجتنػػػاب  إف مػػػن ؿببتػػػو  

  (ُ)يو ك التأدب ييدايو، ُب العسر ك الييٍسر ك النشم ك اؼبكره.نواى
 (ِ) .قُمْ بٌِ كُنزُىْ رُحِجٌٌَُّ انهّوَ فَبرَّجِعٌَُِِ ُّحْجِجْكُىُ انهّوُ   قاؿ تعأب:

فهذه اآل ة الكريبة حاكمة على كل من ادعى ؿببة اهلل ك ليس ىو على الطر قة احملمد ة، ف نو كاذب 
  (ّ)س األمر، حىت  ٌتبع الشرع احملمدم، ك الد ن النبوم ُب صبيع أقوالو ك أفعالو.ُب دعواه ُب نف

الذم  كوف كذلك ىو ك  فمن عبلمات السعادة أف  كوف العبد معتنيا دبعرفة السنة ُب صبيع تصرفاتو،
  هبػػذا الكػبلـ البليػغ فٌسػر الثعػػاليب، هػكناتو ، كىػػذا ىػو طر ػ  أىػل الفضػلُب عبػادة ُب كػل حركاتػو ك 

 (ْ)ىذه اآل ة الكريبة.
 (ٓ) ٍب أكرد األحاد ث الدالة على كجوب اإلقتداء يو.

فيما  نو و من أمر اؼبوت ك يعده، ك  يكثر النظر ُب كتب ك دًن الفكر ُب أحوالو، فينبغي لئلنساف أف  ي 
 (ٔ). النيب  كإتباعاألحاد ث ك السَتة ك  عتكف على العلم ك العمل، ي خبلص النية 

و األثػر كقػد قػاؿ ...ك كوف األمر الذم  عتمػد عليػو ىػ":االلتزاـ يالسنن ك اآلثار، فيقوؿعلى  كوب 
 .(ٕ) "ثػار، ال تػرمع عػن اغبػد ث ك أىلػوأخبػار نٍعػمى اؼبطيػة للفػىت اآل : د ػن النػيب أضبػد يػن حنبػل

اهلل أف  ُب صبيع تصػرفاتو، إال مػا خيٌصػصى يػو، ك  ػدعوا  كحبٍسب اؼبؤمن اؼبوقن، أف  قتدم يالنيب  
 (ٖ)يبهٌن عليو ي تباعو كاالىتداء هبد و.

 تقامة علػى منهػاج الكتػاب ك السػنة فمن أعظم الكرامات الػيت يبػن هبػا اهلل علػى العبػد أف  رزهقػو االهػ 
  (ٗ) ك ما درج عليو هلف ىذه األمة.

 :بتداع في الدينالنمي عن التشدد و اال . ٔ
                                                 

 .)ِٖٓص (الشفا:  ُ
 .ُّآؿ عمراف: ِ
 يتصرؼ ك اختصار. .)ِّ/ِ(: تفسَت القرآف العظيم ّ
 .)ِْٓ/ُ(اعبواىر اغبساف: ْ
 .)ِْٔ /ُ(اعبواىر اغبساف: ٓ
 . )ب -ُُّمخ، ؽ ( أحكاـ العبادات:جامع األمهات ُب ٔ
 . )ب -ٔٓ ؽمخ، (اعبامع الكبَت اؼبلح  يشرح اين اغباجب الفرعي: ٕ
 .)أ  -ُْٗؽ ، مخ (األنوار اؼبضيئة اعبامعة يُت الشر عة ك اغبقيقة: ٖ
 .)ب -ْٓؽ ، : مخض الصاغبُت ك ربفة اؼبتقُتر ا ٗ
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حػٌذر رضبػو  ، صبيع أقوالو ك أفعالو، ُب ليلو ك هنػارهُب ح  على كجوب إقتداء العبد يالنيبفكما  
 .اهلل فبا قد  نجٌر عن اإلفراط ُب ذلك من تشٌدد أك ايتداع

جػامع  يايػا ُبالثعػاليب ، عقػد لٌرٍحػبي غبصػوؿ مثػل ىػذه التجػاكزاتك ؼبا كانت العبػادات ىػي اجملػاؿ ا 
أحاد ػث كآثػار ا كرد ُب ذلك مػن ك يياف كراىة التشدد ُب الد ن ك مأحكامو ُب التحذ ر من ذلك، 

نػػاقبل إصبػػاع أىػػل الفقػػو علػػى كجػػوب إعطػػاء الػػنفس حقهػػا فبػػا ربتػػاج إليػػو مػػن عػػن السػػلف ك العلماء،
  (ُ)الضركرات البشر ة.

يعضػهم   فقد تدفع الرمبة ُب يلوغ درجة الكماؿ، ُب اإلتيػاف دبػا افًتضػو اهلل علػى اػبلػ  مػن عبػادات
هبػػػوز، كمػػػن ذلػػػك أف أحػػػدىم إذا هػػػها ُب صػػػبلتو، أك  فيمػػػا ال  يػػػالعقوؿ كاالهتحسػػػاف إٔب التشػػػدد

 ك ٓب  أٌب يالسنة ُب ذلك، ظنا منو أنو  أٌب يالكماؿ.  أكؽبا أحدث ملطا يادر إٔب إعادهتا من
حد ثو عػن أحكػاـ هػجود السػهو ، نقػبل عػن  إٔب مثل ىذه التصرفات ُب  معرض ك قد نٌبو الثعاليب 

عػرض فيهػا الشػك، أكٔب مػن  إذا إٔب اهلل تعػأب يالصػبلة اؼبرٌقعػة اجملبػورة أف التقػرب اعلػم ": )ِ(القراُب
مػن إعادهتمػا،  أكٔب اإلعراض عن ترقيعهػا ك الشػركع ُب مَتىػا، ك االقتصػار عليهمػا أ ضػا يعػد الًتقيػع

كلػػو ُب اإلتبػػاع ك الشػػر كلػػو ُب  ك اػبػػَتك منهػػاج أصػػحايو، ك السػػلف الصػػاّب  فهػػذا منهاجػػو 
  خَتا لنٌبوى عليو فلو كاف ُب ذلك  نبغي ألحد االهتظهار على النيب  ، فبلااليتداع

  "اؼبنقوؿ كقرره ُب الشرع ك اهلل ال  يتقرب إليو دبناهبات العقوؿ، ك إمبا  يتقرب إليو يالشرع
 (ْ) ."ككبلمو جيد فتأملو  (ّ)انتهى.

 (ٓ) :في الدين التحذيػر من االبتداع 
 ضػػا ياجتنػػاب االيتػػداع ُب ة ُب نصػػوص شػػرعية كثػػَتة ، جػػاء األمػػر أفكمػػا جػػاء األمػػر يػػالتزاـ السػػن 

 عواقب ك خيمة . الد ن ؼبا ُب ذلك من 
 (ُ)، كتوجب التعاطي يز ادة أك نقصاف. ت أهنا تيصادـ الشر عة ياؼبخالفةُب اؼببدعا لغالبف اك أل

                                                 
  .) أ -ِّٕؽ ، :مخـ العباداتجامع األمهات ُب أحكا ُ
ا إمامنا كاف. فقيو. القراُب الصنهاجي الد ن شهاب العباس أيو إدر س ين أضبد ِ

ن
 إليو انتهت كالتفسَت كأصولو يالفقو عاؼب

 ُب السنية القواعد"ك "،احملصوؿ اختصار ُب الفصوؿ تنقيح ة ، منها:"كثَت  مؤلفات لو. عصره ُب اؼبالكية رئاهة إليو
 .)ْٗ/ُ( األعبلـ: )ُِْ/ تر ُِٖ(.الد باج اؼبذىب: )ىػْٖٔ ت (ك مَتىا."،الفقو ُب الذخَتةك" ؛"الفقهيو األهرار

 .)ِٔٗ/ِ(:الذخَتة ّ
 .)ب -ُُِؽ، مخ (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ْ
 ."يأهنا طر قة ُب الد ن ـبًتعة تضػاىي الشػرعية،  يقصػد يالسػلوؾ عليهػا مػا  يقصػد يالطر قػة الشػرعية"كعرفها الشاطيب:  ٓ

 .)ِٗص  (تبليس إيليس:  ."البدعة عبارة عن فعًل ٓب  كن فايتدع" .ك قيل:)ِْ/ُ (شاطيب:االعتصاـ  لل
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 ».(ِ) من أحدث ُب أمرنا ما ليس منو فهو رد  «:الرد لقولو فحكمها 

  (ّ) :دت عدة آثار عن السلف ُب النهي عن االيتداع، ك التحذ ر من أصحاب البدع منهاكقد كر 
  ."البدعة أحب إٔب إيليس من اؼبعصية، اؼبعصية  يتاب منها ك البدعة ال  تاب منها ": قوؽبم
مػػػن جلػػػس إٔب صػػػاحب يدعػػػة أحػػػبم اهلل عملػػػو، ك أخػػػرج نػػػور  ": ) ْ (ؿ الفضػػػيل يػػػن عيػػػاضك قػػػو 

 "و.اإليباف من قلب
ع  قػػػع يفعلػػػو ىػػػذا ُب ؿبػػػاذ ر  ، كمػػػا ذلػػػك إال ألف اؼببتػػػد ثػػػار ُب ذلػػػك كثػػػَتة تضػػػي  هبػػػا الصػػػحفك اآل

  (ٓ)كثَتة.
كغَت من العلماء الناصحُت للسنة اؼبطهرة حٌذر من ذلك حبضو على االلتزاـ يالسنة النبو ة  ك الثعاليب

ًَؤٌَ  ىَــزَا   تفسػَت قولػو تعػأب : كىو دبفهـو اؼبخالفة هني عن اإليتداع ، كأشػار إٔب ذلػك صػراحة ُب

ًَص ـبُكى ِثـِو             ًَاَل َرزَِّجُعـٌْا انغُّـُجَم َفَزَفـش َك ِثُكـْى َعـٍ َعـِجِْهِو َرِنُكـْى  ًًِْْب َفـبرَِّجُعٌُه  ِصَشاِطِ ُيْغـَز

  ( ٔ)     نَعَهَّكُىْ رَزٌٌََُّْ
ك ىذه اآل ػة تعػم أىػل  "ة:كقد قاؿ اين عطي،اإلشارة هبذا إٔب الشرع الذم جاء يو ؿبمد  "قاؿ :

األىواء ك البدع ك الشذكذ ُب الفركع، ك مَت ذلػك  مػن أىػل التعمػ  ُب اعبػدؿ ك اػبػوض ُب الكػبلـ 
عتقد

ي
    ( ٕ)."ىذا كلو عيرضة للزلل ك مظنة لسوء اؼب

                                                                                                                                                    
 .)ِٗص (:تلبيس إيليس الين اعبوزم ُ
ح  - ّٔٓ - ٓ( ٍور فالصػلح مػردكد؛ح جػلٍ صيػتػاب الصػلح،ياب إذا اصػطلحوا علػى أخرجو البخارم ُب ك متف  عليو:  ِ

عػػػػن .)ُُٖٕح -ُِّ-ٔ(ألحكػػػػاـ الباطلػػػة ك ؿبػػػػدثات األمػػػور؛يػػػػاب  نقػػػ  ا . كمسػػػلم  ُب كتػػػػاب األقضػػػية،)ِٕٗٔ
 عائشة. 

 .)ُٗص  (األمر ياإلتباع ك النهي عن االيتداع للسيوطي: ّ
مشػاىَت علمػاء .)ىػػ188ت (.األعػبلـ أحػد. الزاىػد اؼبػركزم التميمػي عيػاض يػن الفضػيل علػي أيػو الفضيل ين عياض: ْ

  .)َِِتر -َُُص(طبقات اغبفاظ: .)ُُٕٗتر-ُٕٗ(:األمصار
أف البدعة خركج عن إتبػاع   ىو اغب . أف ما ايتدعو ضبللة ينص القرآف ك السنة؛ ك ذلك أف ما جاء يو النيب  منها: ٓ

ف مضػػػموف البدعػػة طعػػػن ُب اإلهػػبلـ؛ فػػػ ف الػػػذم  بتػػدع تتضػػػمن يدعتػػو أف اإلهػػػبلـ ٓب  ىكمػػل، كأنػػػو كٌمػػػل أل ،والنػػيب 
شػرح ر ػاض  انظر:تفر قا لؤلمة، كإذا ما انتشرت ُب األمة اضمحلت السنة. أف البدعة تتضمن ، ك ٍباإلهبلـ هبذه البدعة

ك ؽبذا قاؿ يع  السلف ما ايتدع قـو يدعة ُب د نهم إال نزع اهلل من هٌنتهم  يتصرؼ كاختصار.، )ّْٕ-ُ (الصاغبُت:
 .)ٖٗح -ٖٓ/ُ (لسنة؛أخرجو: الدارمي ُب كتاب السنة، إتباع ا ."مثلها ، ٍب ال  يعيدىا إليهم إٔب  ـو القيامة 

 .ُّٓاألنعاـ :  ٔ
 .)ِِٓ/ُ(اعبواىر اغبساف: ٕ
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  ) ُ( ًَسَحًَْخً ًَسَىْجَبَِْ خً اثْزَذَعٌُىَب  ك  ستشهد ُب تفسَت قولو تعأب:
 )ّ(، قػاؿ مػا أعلػم  ػا رهػوؿ اهلل؟ اعلػم  ػا يػبلؿ  اعلػم  ػا يػبلؿ «: ( ِ)أنو قػاؿ نيب دبا ركم عن ال

قاؿ ما أعلم  ا رهوؿ اهلل؟ قاؿ: إنو من أحيا هنة من هنٍت قد أيميتت يعدم، ف ف لو األجر مثل من 
  عمل هبا من مَت أف  نقص من أجورىم شػيئا ، كمػن ايتػدع يدعػة ضػبللة ال  رضػى اهلل ك رهػولو هبػا،

  ( ْ) .». كاف عبيو مثل آثاـ من عمل هبا ، ال  نقص ذلك من أكزار الناس شيئا

 التحذير من بعض المحدثات:
ما  فعلو يع  اػبيطباء من التسليم على الناس إذا رقى اؼبن  كىو مور احملدثة اليت نٌبو الثعاليب،من األف

 خبلؼ اؼبشهور.
نػو ٓب  ىػرد ُب ذلػك شػيء مػن الركا ػات الثايتػة عػن النػيب ؛ ألصواب أنو ال  يسلم إذا رقى اؼبنػ ال "قاؿ:
 .ك إمبا ىو شيء ؿبدث" (ٓ )  
 ( ٔ) كل ما عدا السنن ك الشرائع من البدع ك اؼبعاصي فهي خطوات الشيطاف.ك  

كراىية البع  ليـو عاشوراء ؛ على اعتبار أنو اليـو الذم  كمن األمور احملدثة اليت حٌذر منها الثعاليب 
 ٕ) (.يو اغبسُت ين علي قيتل ف

                                                 
 ِٕاغبد د: ُ
.ك قاؿ: حد ث حسن. )ُِٕٖح-ّٗٔ/ٕ(خذ يالسنة ك اجتناب البدعة؛ب األأخرجو الًتمذم ُب كتاب العلمػ يا ِ

 ."... ك لكن للحد ث شواىد"، قاؿ:)ُٔح-ٖٖ/ُ(ميب ك الًتىيب؛ًت ضعفو اؼبنذرم ُب ال
 .)ىػَِ، ك قيل ُٕت (.كاؼبشاىد يدرا كشهد األكلُت السايقُت من يكر أيب مؤب اهلل عبد أيويب رياح  يبلؿ ين أ ّ

 ).ِّٕتر-َُٕ/ُ(.اإلصاية:)ّْٗتر-ِّٕ/ُ( :الغاية .أهد)ُِٕتر-ّّٕ/ُ(:أليب نعيم معرفة الصحاية
 .)َّٔ/ّ( اعبواىر اغبساف: ْ
فصل ك النهي عن االيتداع للسيوطي، عبا أنظر: األمر ياال ت.)ب-َِٔمخ. ؽ  (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ٓ

 . )ٖٗص  (يدع خطة اعبمعة؛
 .)ُِّ /ُ(اعبواىر اغبساف:  ٔ
 هنة.قتل كروبانتو اهلل رهوؿ هبم اهلل عبد أيو اؽبا ي ىاشم ين اؼبطلب عبد ين طالب أيب ين علي ين اغبسُت ٕ
 . )ْٖتر-ُِٖ/ّ(ببلء:.هَت أعبلـ الن)ُِٕٔتر-ُٖ،ٕٔ/ِ(.اإلصاية:)ىػُٔ (
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اعلموا  ا إخواين أف جيٌهاؿ الناس  ذموف  ـو عاشوراء ك  يسمونو  ـو النحس ؛ لقٍتل اغبسُت  "قاؿ: 
 (ُ)."ف  اكم ك ؿبدثات األمور ك عليكم يالسنة هتتدكا...ك ىذه ما ة اغبماقة ُب اعبهالةين علي 

 

 

 

 

 ممو الدفاع عنالمفلب الثايني: تعظيم قدر الصحابة 
 

، ك إ صػالو إٔب العػاؼبُت فجاىػدكا أمانة تبليػغ ىػذا الػد ن العظػيم ربمل أصحاب الرهوؿ الكرًن    
، كهبػػم فهم ك جبهػػودىم عػػبل شػأف ىػػدا الػػد ن، فعلػػى أكتػاشبػػُت ُب هػبيل نشػػره ك ضػػحوا يكػل مػػاؿ ك

 الكرًن.  حفظ الشرع اؼبتُت ك هنة النيب 
لػو مػن جػذكره ، كلقػد أدرؾ عن ُب الػد ن ، كتقػو   فالتعرض ؽبم يضرب من اعبرح أك الطعن ىو ط

ُت  هػػدا اعبيػػل الريػػاين فعملػػوا جاىػػد ن علػػى زعزعػػة ثقػػة اؼبسػػلم ،ا الػػد ن ىػػدا األمػػر اػبطػػَتأعػػداء ىػػذ
منهػا ُت ما حدث من فنت كحػوادث متخػذ ن ، مستغلك ي ثارة الشبهات كاؼبطاعن حوؽبملالفر د، كذ

 ههما جارحا للطعن فيهم. 
ا علم ؽبػم ىفػوات ، أال  نسػى مػا ملػب ث عن أىل اغب  ك اػبَت ك الفضل إذ تحدفيجب على من 

لػك كلػػو مػػن أجػل تلػػك اؽبفػوات، كلػػتكن الصػورة الػػيت تيعػػرض مػػن اغبػ  ك اػبػػَت ، فػبل  ٍكفيػػر ذ علػيهم
للنػػاس ىػػي الصػػورة النقيػػة الصػػادقة، الػػيت كػػانوا عليهػػا فتحسػػن القػػدكة هبػػم كتطمػػئن النفػػوس إٔب اػبػػَت 

ه األمانػة الػيت ضبلوىػا ؼبػا ُب تشػو و هػَتهتم مػن تشػو و ؽبػذلػك الو للبشر علػى أ ػد هم؛ كذ ذم هاقوال
عن اػبوض فيما شجر يينهم، كلنعرؼ للسلف قدرىم؛ لنسػَت ُب حاضػرنا علػى ىػدل كنػور  فَّ كي نى لٍ فػى 

  (ِ)من هَتهتم الصحيحة ك هر رهتم النقية الطاىرة.
كىػو ، ا الواجػب العظػيمبلـ ٓب  كفوا  ومػا عػن القيػاـ هبػذها كفبا  نبغي اإلشارة إليو، أف علماء اإلذى

 تعر ف اػبلف دبا ؽبم من حرمة ك ح .الدفاع عن الصحاية ك 
                                                 

 .)ب -ٕٗمخ. ؽ (األنوار اؼبضيئة اعبامعة يُت الشر عة ك اغبقيقة:  ُ

 

 يتصرؼ كاختصار.، )ْٗص (:  مالعواصم من القوا ص ِ
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كانت لػو يعػ  األقػواؿ د نة اعبزائر ك عاؼبهػا ك مصػلحها،فخر م ،ك شيخنا أيو ز د الثعاليب اؽبا ي 
مػػاء اإلهػبلـ اؼبخلصػػُت الناصػػحُت ك اؼبسػانبات ُب القيػػاـ  هػدا الواجػػب العظػيم، علػػى مػػرار يػاقي عل

ق الكػػرًن  ٌّ كرضػػي اهلل عػػن صػػحايتو الغػػٌر اؼبيػػامُت السػػايقُت إٔب اإلهػػبلـ ك  ،لكتػاب اهلل كهػػنة نػػيٌب
 جنات النعيم.   

، مػػن خػػبلؿ العناصػػر ؽبا هػػيدم عبػػد الرضبػػاف الثعػػاليبذا كيبكػػن إيػػراز ىػػذه اعبهػػود الطيبػػة الػػيت يػػذىػػ
     التالية:

 
   
 أكمل الناس دينا و خلقا: أف الصحابة  التأكيد على .ُ

، كنشػػر د نػػو فضػػريوا أركع األمثلػػة ُب العطػػاء ك  فهػػم خػػَتة خلػػ  اهلل ، اختػػارىم اهلل لصػػحبة نبيػػو 
فكػػانوا إخوانػػا متحػػايُت ُب اهلل ، صبعػػتهم رحػػم الػػد ن ال النسػػب  ، أصبعػػُت الشػػجاعة ك التضػػحية 

هم اهلل يظلػو  ػـو ال ضػل إال التػيزر فحػ  ؽبػم أف  ضػل فًتكوا ؼبن جاؤكا يعدىم أركع صور التضػامن ك
قػػػاؿ اهلل عػػػز كجػػػل اؼبتحػػػايوف ُب جػػػبلٕب ؽبػػػم منػػػاير مػػػن نػػػور،  غػػػبطهم النبيػػػوف ك  «: لقولػػػو ظلو،

 (ُ) .»الشهداء
فقػػد   ه كانػػت صػػفة الصػػحاية ك ىػػذ "ا اغبػػد ث النبػػوم الشػػر ف : ذؽبػػ ه قػػوؿ الثعػػاليب يعػػد إ ػػراد

 ؤَنَّفَ انهَّوَ ًَنَكٍِ  قُهٌُثِيِىْ ثٍََْْ ؤَنَّفْذَ يَب جًَِْعًب انْإَسْضِ فِِ يَب ؤََْفَْْذَ نٌَْ قُهٌُثِيِىْ ثٍََْْ ًَؤَنَّفَ قاؿ هبحانو:

ــنَيُىْ حَكِــْى عَضِّــضٌ بََِّــوُ ثَْْ
 عَهَــَ ؤَشِــذ اءُ يَعَــوُ ًَانَّــزٍَِّ انهَّــوِ سَعُــٌلُ يُحًَ ــذٌ قػػاؿ فػػيهم:، ك  (ِ) 

 (ْ) "إٔب آخر السورة ..(ّ) ثَْْنَيُىْ سُحًََبءُ انْكُفَّبسِ
ُب العبػادة ك التنػزه عػن الػدنيا، فػبل  ػزاؿ  كمن الحظ أحواؿ الصحاية ك التػايعُت  " قوؿ أ ضا: ك

 (ٓ) ." نظر إٔب نفسو يعُت االهتصغار كإٔب عبادتو يعُت االحتقار

                                                 
حػػػػد ث حسػػػػن  "، كقػػػػاؿ:)ِْٗٗح-ِٗٓ /ٕ (ياب:مػػػػا جػػػػاء ُب اغبػػػػب ُب اهلل. أخرجػػػػو: الًتمػػػػذم ُب أيػػػػواب الزىػػػػد ُ

  ، عن أنس.)ِٕٕٓح-َّْ/ِ(ئ ، ياب ُب اؼبتحايُت ُب اهلل.ُب كتاب الرقا يك الدار م، "صحيح
 .ّٔاألنفاؿ: ِ
 .ِٗالفتح:ّ
 .)ب-ِِٕمخ؛ ؽ(العلـو الفاخرة ُب النظر إٔب أمور اآلخرة:  ْ
 .)ب-َُْمخ؛ ؽ(اعبامع الكبَت اؼبلح  يشرح اين اغباجب الفرعي: ٓ
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معصػػـو مػػن    لػػك ال  عتقػػدكف أف كػػل كاحػػد مػػن الصػػحايةذكىػػدا مػػذىب أىػػل السػػنة، كىػػم مػػع 
هبوز عليهم الذنوب ُب اعبملة ، كأف ؽبم من السػواي  ك الفضػائل، مػا  وجػب مغفػرة  لكبائر اإلٍب، ي

مػػا  صػػدر مػػنهم إف صػػدر، حػػىت إهنػػم  غفػػر ؽبػػم مػػا ال  غفػػر ؼبػػن يعػػدىم؛ ألف ؽبػػم مػػن اغبسػػنات الػػيت 
 (ُ) "سبحوا السيئات ما ليس لبعدىم.

 ن  ن  لػػػوهنم، ٍب الػػػذخػػػَت النػػػاس قػػػرين، ٍب الػػػذ"صػػػحيح:القػػػركف كمػػػا جػػػاء ُب اغبػػػد ث الفهػػػم خػػػَتة 
 (ِ) ." لوهنم

 دَسَجَخً ؤَعْظَىُ ًَؤََْفُغِيِىْ ثِإَيٌَْانِيِىْ انهَّوِ عَجِْمِ فِِ ًَجَبىَذًُا ًَىَبجَشًُا آَيَنٌُا انَّزٍَِّ تعأب : ك ُب قولو

  (ّ) انْفَبئِضًٌَُ ىُىُ ًَؤًُنَئِكَ انهَّوِ عِنْذَ
ه اػبصاؿ أعظم درجة عند اهلل من صبيع اػبلػ ، ٍب حكػم كحكم على أف أىل ىذ ..":ؿ الثعاليب قو 

ؽبػػم يػػالفوز يرضبتػػو ك رضػػوانو ك الفػػوز يبلػػوغ البغيػػة، إمػػا ُب رميبتػػو أك قبػػاة مػػن ىلكػػة ك نظػػر إٔب معػػٌت 
 أحػدىم ك ال دَّ مي غ دعوا أصحايب ، فلو أف أحدكم أنف  مثل أحد ذىبا ما يل «: ىده اآل ة قولو 

 (ْ).» نصيفو
 (ٓ) ."ه اػبصاؿ على هيوفهم انبٌت اإلهبلـ، كسبٌهد الشرعذك ألف أصحاب ى

 : حب الصحابة  .ِ 
، كعػػدـ اإلفػػراط ُب حػػب أحػػد  أمػػا مػػذىب أىػػل السػػنة ك اعبماعػػة فحػػب أصػػحاب رهػػوؿ اهلل 

يبػاف ك منهم  أك الت أ من أحد منهم ك يغ  مػن  بغضػهم، ك يغػَت اػبػَت  ػذكرىم ؛ فحػبهم د ػن ك إ
 (ٔ)إحساف، ك يغضهم نفاؽ ك كفر ك طغياف.

                                                 
 .)ِٖٗ /ِ(: للشيخ اين عثيمُت شرح العقيدة الواهطية ُ
، كمسػلم ُب  )َّٓٔح-ّ /ٕ (أخرجػو البخػارم ُب كتػاب فضػائل الصػحاية، يػاب فضػائل أصػحاب النػيب؛ :متف  عليػوِ

عن اين كبلنبا   ،) ِّٓٓح -ِٔٔ/ٖ( ياب فضل الصحاية ٍب الد ن  لوهنم ٍب الد ن  لوهنم ؛، كتاب فضائل الصحاية
 ، عن جعدة ين ىبَتة. )ّّٖ-ُْٗص(مسعود. كعبد ين ضبيد؛

 .َِالتوية:  ّ
، كاين ماجو ُب )ْٖٓٔح -ِٗٔ /ٔ (أيو داكد ُب كتاب السنة،ياب ُب النهي عن هب أصحاب الرهوؿ؛ره أخ  ْ

 كلهم عن أيب هعيد اػبدرم.  )ُٖٗح -ُٗٔص (ك عبد اين ضبيد؛ )ٗٔ/ُ (هننو:ياب فضل أصحاب رهوؿ اهلل؛
 . )ِْ،ُْ -ِ (اعبواىر اغبساف: ٓ
 .)ْٕٓص  (شرح العقيدة الطحاك ة: ٔ
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، فػ ف أحػدكم لػو ال تسػٌبوا أصػحايب «ا كقد جاء النهي عن هبهم ُب اغبػد ث الصػحيح الصػر ح:ىذ
 (ُ).» أنف  مثل أيحد ذىبا ما أدرؾ مٌد أحدىم ك ال نصيفو

م أدرج فيػػو قصػػص  ، كالػػذ يشػػَت الثعػػاليب إٔب نكتػػة لطيفػػة، ُب كتايػػو الػػذم ألفػػو ُب هػػَتة رهػػوؿ اهلل
كثػػػَت مػػػن الصػػػحاية ُب يدا ػػػة الػػػدعوة كمػػػا كػػػانوا  يكن نػػػو مػػػن عػػػداء لئلهػػػبلـ، قبػػػل أف يبىيػػػنَّ اهلل علػػػيهم 

..كىذه عادٌب مالبػا، "ياإلهبلـ، مستبقا ؼبا قد  ذىب إليو البع  إٔب يغضهم يسبب ذلك، فيقوؿ:
أينبِّػػػوه علػػػى إهػػػبلمو ك حيسػػػن  ،أيٍب أهػػػلم يعػػػد ذؾ، إف شػػػاء اهلل،فػػػيمن ذيكػػػر يعػػػداكة لرهػػػوؿ اهلل 

  )ِ(."خاسبتو؛لئبلَّ  ىستب  إٔب النفوس اعتقاد يغضو، كعداكتو
 غػػالوف ُب اغبػػب كال  هػػم ال، فك  شػػَت الثعػػاليب ُب مػػَت مػػا موضػػع إٔب أف مػػذىب أىػػل السػػنة كهػػم 

 (ّ) التعصب.ييالعدؿ ال  . ت ؤكف منهم ، يل  نزلوهنم منازؽبم اليت  ستحقوهنا

إف علػى حوضػي أريعػة :»قػاؿ: قػاؿ  عػن أنػس ك  "قولػو : )ْ(عاليب لنا عػن القػرطيبك  نقل الث
 الركن الثالث ُب  د  ك، ٔ) (، كالركن الثاين ُب  د عمر ) ٓ(فأكؿ ركن منها ُب  د أيب يكر :أركاف

، كمػن كأيغػ  عمػر ٓب  سػقو أيػو يكػرفمػن أحػب أيػا يكػر ،)ِ (ك الػركن الرايػع ُب  ػد علػي،ُ) (عثماف
 ر ك أيغ  أيا يكر ٓب  سقو عمر، كمن أحب عثماف ك أيغ  علي ٓب  سقو عثماف ،ك أحب عم

                                                 
 -ُٗ/ٕ (؛ 'لػػػػو كنػػػػت متخػػػػذا خلػػػػيبل 'أخرجػػػػو البخػػػػارم ُب كتػػػػاب فضػػػػائل الصػػػػحاية، يػػػػاب قػػػػوؿ النػػػػيب  متفػػػػ  عليػػػػو: ُ

، ك الًتمذم ُب أيواب )َِْٓح -ُِٕ/ٖ (. ك مسلم ُب كتاب فضائل الصحاية ياب ربرًن هب الصحاية؛)ّّٕٔح
اين  ، ك)َِْٔح-ّٔٓص(، كاين جعد ُب مسنده؛)ُُْٔح -ِْٓ/َُ(اؼبناقب، ياب ُب من هب أصحاب النيب؛

،ك البيهقػػي ُب )ِّّْٗح -َْٕ-ٔ(؛صػػحاب رهػػوؿ اهللالفضػػائل، يػػاب مػػا ذكػػر مػػن الكػػف عػػن أأيب شػػيبة كتػػاب 
 ، كلهم عن أيب هعيد اػبدرم.)ْٓح -ْٗ/ُ(اؼبدخل؛

 .)ّٔٔ/ِ(األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار: ِ
 .)َُِٖ /ّ (األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار : ّ
 ألحكاـ اعبامع" مصنف،من مؤلفاتو:" مفسر فقيو. اػبزرجي األنصارم فرح ين يكر أيب ين ضبدأ ين ؿبمد اهلل عبد أيو ْ

             )ّْْ/ تر ٗٔ/ِ(طبقات اؼبفسر ن للداككدم: .)ىػُٕٔ  ت(."اؼبوتى يأحواؿ التذكرة" ك ،"الكرًن القرآف ألحكاـ
كمؤنسػو ُب الغػار، مػة كخليفػة رهػوؿ اهلل أفضػل األ، عبػد اهلل ايػن أيب قحافػة عثمػاف القرشػي التيمػي أيو يكػر الصػد   ٓ

أيػػػػو يكػػػر الصػػػد   ك عمػػػر يػػػن اغبطػػػاب ككلدنبا:يركا ػػػػة .)ِٓٔ ،ّٕ/ُ (. الر ػػػاض النضػػػرة:)ىػػػػُّت (.ككز ػػػره األحػػػـز
أيو يكر الصػد   ك عمػر يػن .)ُِّ،ّّ(تار خ اػبلفاء للسيوطي:.)ُّْ،ُٕص  (:الببلذرم ُب األنساب ك األشراؼ

 .)ُّْ، ُٕ(:لببلذرم ُب األنساب ك األشراؼيركا ة ا اغبطاب ككلدنبا
أيػو . ،خليفػة خليفػة رهػوؿ اهلل اؼبؤمنُت أمَت حفص أيو العدكم القرشي ،العزم عبد ين نفيل ين اػبطاب ين عمر ٔ

-ٖٖٓ-ْ(اإلصاية: .)ُْٔ-ُّٓ (يركا ة الببلذرم ُب األنساب ك األشراؼ: يكر الصد   ك عمر ين اغبطاب ككلدنبا

 ُب مناقبو اين اعبوزم فانظره.ك ألف .)َْٕٓتر
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  (ّ) ».من أحب عليا ك أيغ  عثماف ٓب  سقو علي

ك  ، ٓب  سػػقو البػػاقوفا أف مػن أيغػػ  كاحػػدا مػن األريعػػةذفػاؼبفهـو مػػن ىػػ  " قػوؿ الثعػػاليب موضػػحا : 
اؼ على من أيغ  كاحدا من أصحاب النيب  ، فرضػي اهلل عػن صبيػع ذا السػبيلو ىأف  سلك ي،ىبي

     (ْ) "الصحاية ك التايعُت
 :. الدفاع عن الصحابة ّ

 ىو القدح أك الطعن ُب مقاـ الصحاية اؼبكرمُت، جعلت الثعاليبخشية الوقوع ُب احملذكر ،ك 
 بعَهًِْنَ ًَنََْذْ ٔب:ُب هبب نزكؿ قولو تعا 'أحكامو' توقف مطوال مع ما أكرده اين العريب ُب 

 (ٓ) .انًُْغْزَإَِْشٍَِّ عَهًِْنَب ًَنََْذْ يِنْكُىْ انًُْغْزَْْذِيِنيَ
  "أنػػو قػػاؿ :  ُب هػػبب نػػزكؿ ىػػده اآل ػػة عػػن ايػػن عبػػاس(ٔ)ركل الًتمػػذم ك مػػَته  "قػػاؿ ايػػن العػػريب:

قػاؿ ايػن عبػاس ك ال ك اهلل مػا رأ ػت مثلهػا قػم ، قػاؿ فكػاف كانت امرأة تصلي خلف رهػوؿ اهلل 
هػػجدكا نظػػركا إليهػػا مػػن ربػػت أ ػػد هم، فػػ ذا  ،رخإدا صػػلوا، تقػػدموا ك يعضػػهم  سػػتأ يعػػ  اؼبسػػلمُت
   (ٕ)."فأنزؿ اهلل اآل ة

ل مػا ذكػر فيػو، فيػؤكؿ يػأف ٍعػوف عػن فً ىي نزَّ ك اغبد ث اؼبتقدـ إف صٌح فبل يد من تأك لو ف ف الصحاية  ي 
إليبػاف كٓب  رهػخ ا ،ـياإلهػبل ن قػريبى عهػدىم ذدلك صدر من يعػ  اؼبنػافقُت، أك يعػ  األعػراب الػ

                                                                                                                                                    
لىى األي  ُ مىًوم، أىًمَتي عيٍثمىافي يني عىفَّاف يًن أيػي العىاًص يًن أيمىيَّةى القيرىًشي، أييو عىٍمرك، ك قاؿ: أييو عىٍبًد اللَّو، ك قاؿ: أيو لىيػٍ

ٍؤمنُت ذيك النػ ٍورىٍ ن
ي
الر اض النضرة ُب مناقب ر ن ياعبنة.عشرة اؼببش.صاحب رهوؿ اهلل ك ثبلث اػبلفاء الراشد ن.أحد الاؼب

 .                      )ُْٗ ،ُٕٓص (.تار خ اػبلفاء للسيوطي:)َْْٓتر  -ِِّ/ِ(اإلصاية : )َُّ،ٓ/ِ(العشرة:
 صبع كرجح األكلُت السايقُت من اينتو كزكج  اهلل رهوؿ عم ين اؽبا ي ىاشم ين اؼبطلب عبد ين طالب أيب ين علي ِ

 .اإلصاية:)ِّٗ،َُّ/ِ(:. الر اض النضرة)ىػَْت(. العشرة أحد كىو أهلم من أكؿ أنو
 )َِِ،ُٕٗص (.تار خ اػبلفاء للسيوطي:)ِٖٔٓتر-ِٗٔ/ِ(
ضػػعفو ايػػن اعبػػوزم ُب العلػػل .)ّٔ /ُ(يكػػر الشػػافعي ُب كتػػاب الفضػػائل،ياب فضػػائل أيب يكػػر ك عمػػر؛ أخرجػػو أيػػو  ّ

 .) َْٖح-ِْٓ/ُ (اؼبتناىية:
 .)، أّٖٓمخ ،ؽ  (ظر إٔب أمور اآلخرة:العلـو الفاخرة ُب ان ْ
 .ِْاغبجر: ٓ
 م، كالو احد)ُٔ/ٕ (، كالط م ُب تفسَته:) ِّّٗح-ّْٕ /ٖ (،هورة اغبجر؛أخرجو: الًتمذم ُب أيواب التفسَت ٔ

 .)ُٖٓص(ُب أهباب النزكؿ: 
 .)َُُ /ّ (أحكاـ القرآف: ٕ
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نػت ، فػ ف كاا إف كانػت اآل ػة مدنيػةذكأما اين عباس ف نػو كػاف  ومئػذ صػغَتا يػبل شػك، ىػ ُب قلوهبم،
      (ُ) "ك ياعبملة فالظاىر ضعفو من كجوه.مكية فهو  ومئذ ُب هن الطفولة،

   (ِ)لك، ك اهلل أعلم، قوؿ من ضعٌفوذك الراجح ُب 
  )ّ(.غبد ثفهم اآل ة يناءا على ا دَّ رى كى 

  ًَرَشَكٌُكَ بِنَْْيَب اَْفَعٌُّا نَيًٌْا ؤًَْ رِنَبسَحً سَؤًَْا ًَبِرَا ا القبيل كبلمو ُب تفسَت قولو تعأب :ذكمن ى

 (ْ) .قَبئًًِب
ك أف   مػع النػيب   م قػد  فهػم منػو هػوء أدب مػن الصػحايةذك يعػد إ ػراده لسػبب نزكؽبػا؛ كالػ 

. كُب مراهػيل .."قػاؿ:   عػن العبػادة ك ظبػاع كبلمػو ،شػغلهم حرصػهم علػى متػاع الػدنيا ك ز نتهػا
الصػػبلة  : إف اػبطبػػة  ػػـو اعبمعػػة كانػػت يعػػدالسػػبب الػػذم مػػن أجلػػو ترٌخصػػوا فقػػاؿذكػػر  (ٓ)أيب داكد
ك الظػن اعبميػل يأصػحاب لػك قبػل الصػبلة، ذت اػبطبػة يعػد لى وِّ حي فى أهنم قضوا ما عليهم،  فتأكلوا 

  (ٔ) ".، كاهلل أعلم وجب أف  كوف صحيحا النيب 
ك   للتشػو و  منو ػبطر تعرض صورة الصػحاية ؛ا النقل أف الثعاليب  ستحسنو إدراكار من ىذك ظه

 (ٕ)اليت مٌن اهلل هبا على اؼبسلمُت. ،لك من فقداف القدكة الصاغبةؼبا  نت  عن ذ
  

                                                 

 
و نكارة شد دة... كالظاىر أنػو مػن كػبلـ أيب اعبػوزاء ىذا اغبد ث في "قاؿ اين كثَت:.)َُِ،َُُ/ِ(اعبواىر اغبساف:ُ

تفسػػَت القػػرآف . "ىػػذا أشػػبو مػػن ركا ػػة نػػوح يػػن قػػيس، كاهلل أعلػػم" فقػػم، كلػػيس فيػػو اليػػن عبػػاس ذكػػر، كقػػد قػػاؿ الًتمػػذم
.اعبػػامع ألحكػػاـ "يػػو ايػػن عبػػاس ك ىػػو أصػػحكٓب  ػػذكر ف كركم عػػن أيب اعبػػوزاء،" للقػػرطيب: ك قػػاؿ.)ِّٓ/ْ(العظػػيم: 

 )ِٓٔ/ِ (.القرآف
 .)ُُِّح-ِْٔ /ّ(صحيح هنن الًتمذم حملمد ناصر الد ن األلباين.: ِ
3
 ؼبا  لي: 
فػػػاين كثػػػَت وبكػػػم عليػػػو يالغرايػػػة الشػػػد دة،  ، أف احملققػػػُت مػػػن العلمػػػاء ضػػػعفوا اغبػػػد ث، كإف صػػػححو يعػػػ  اؼبتػػػأخر ن -

إعراض كثَت من أصحاب كتب أهباب النزكؿ لو، ك ك عدـ إ راد ك النظر  رٌده كما يٌُت الثعاليب، كالًتمذم  يعليو ياإلرهاؿ، 
 اؼبفسر ن عن إ راده  دؿ على تضعيفهم للحد ث. 

 ا اإلشكاؿ ، كقد نقل اين العريب نفسو أقواال أخرل ُب معٌت اآل ة. ذأف لنا ُب فيهـو التايعُت لآل ة ما  ز ل ى -
 .ُُاعبمعة: ْ
 .)ِٔح-َُٓص (معة؛ـو اعب ء ُب اػبطبة األيب داككد:ياب ما ج اؼبراهيل ٓ
 .)ّّٓ-ّ (.ك انظر أ ضا دفاعو عن زكجات النيب .)ّّٔ -ّ (اعبواىر اغبساف: ٔ
 .)ْٗص  (العواصم من القواهم: ٕ
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ملتهػػا مػػن الصػػحاية كمػػن يالسػػنة النبو ػػة اؼبشػػرفة ، العنا ػػة حب إف مػػن مظػػاىر عنا ػػة الشػػيخ الثعػػاليب    
ك  تقػػو   ؽبػػدا الشػػرع  ،جػػاؤكا يعػػدىم ؛ ألف أم مسػػاس هبػػم ىػػو ُب حقيقػػة األمػػر طعػػن ُب السػػنة

 ياعتبار أف السنة ثاين مصدر من مصادر التشر ع اإلهبلمي. 
 
 

 
 المفلب الثالث: تعظيم قدر العلم و العلماء و الدفاع عنمم

 
لك من األمور اليت اتفقػت ظيم العلم ك أىلو، يل إف ذعلى تع تواترت نصوص الكتاب ك السنة     

 ك  يعبد الرب ك  نتفع اػبل .عليها العقوؿ الراجحة ك الفطر السليمة؛ ألنو يالعلم تعمر األرض 
ألف الغا ػة  االشػتغاؿ هبػا العلػم يػأمور الػد ن؛ إف أكٔب العلـو اليت  يطالب اإلنساف يتحصيلها كىذا ك  

  .(ُ) نَِْعْجُذًٌُِ بِنَّب ًَانْةَِْظَ انْنٍِ  ََهَْْذُ ًَيَب :خيل  ىو عبادة ريو قاؿ تعأباألهاهية اليت من أجلها 
األمر يدلك صراحة ُب قولو  كلدا جاءجو األكمل إال يالتفقو ُب الد ن على الو ك ال تتم تلك العبادة 

 انذٍِِّّ فِِ نَِْزَفََّْيٌُا طَبئِفَخٌ يِنْيُىْ فِشْقَخٍ كُمِّ يٍِْ فَشَََ فَهٌَْنَب كَبفَّخً نَِْنْفِشًُا انًُْاْيِنٌٌَُ كَبٌَ ًَيَب ": تعأب

 (ِ). " َّحْزَسًٌَُ نَعَهَّيُىْ بِنَْْيِىْ سَجَعٌُا بِرَا قٌَْيَيُىْ ًَنُِْنْزِسًُا
...كاعلم رضبك اهلل أف فضيلة العلم ك أىلو ال ربتاج إٔب إقامة  "لك:ذ قوؿ الشيخ الثعاليب ُب يياف  

 ف ؛ ف ف العقوؿ السليمة متطايقػة ك الشػرائع يأهػرىا متفقػة علػى أف العلػم مػن أكمػل الكمػاالتيرىا
ال هيما علم األحكاـ الشرعية ؛ ف هنا كهائل مقاصد العباد ، كمناط مصػاغبهم ُب اؼبعػاش ك اؼبعػاد، 

 ."فيػوكقد نقل مػَت كاحػد اإلصبػاع علػى أنػو ال هبػوز ألحػد أف  يقػدـ علػى فعػل حػىت  علػم حكػم اهلل 
(ّ) 

                                                 
 .ٔٓالذار ات : ُ
 .ُِِالتوية:  ِ
 .)أ-َٓمخ،ؽ  (اعبامع الكبَت اؼبلح  يشرح اين اغباجب الفرعي: ّ
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لػك ا اهلل عز كجل علػى عبػده  ػدؿ علػى ذىذا ك إف نعمة الفقو ُب الد ن من أعظم النعم اليت يبيٌن هب
  (ُ). »من  رد اهلل يو خَتا  فقو ُب الد ن«:  قولو

تبػاع الكتػاب ك السػنة، ك ...كأمػارة السػعادة إ "ا اغبػد ث العظػيم: قوؿ اإلمػاـ الثعػاليب ُب شػرحو ؽبػذ
 »مػػن  يػػرد اهلل يػػو خػػَتا  فقػػو ُب الػػد ن« :العمػػل يػػ خبلص ، ك ُب اغبػػد ث الصػػحيح الفقػػو فيهمػػا ك

 ا اغبد ث فوائد عظيمة منها :ي ىذفف
البشػػػارة العظيمػػػة ؼبػػػن فقهػػػو ُب الػػػد ن أنػػػو ال يبكػػػر يػػػو، ك أنػػػو أمػػػارة علػػػى هػػػعادة العبػػػد ؛ألف إرادتػػػو  

 ناق  لو.  هبحانو هبقت ياػبَت ك إنفاذه ، كما أراد عز كجل ك حكم يو فبل
عجػػز لعػػل اهلل الكػػرًن اعبػػواد ،يبػػٌن عليػػو  فهػي يشػػارة عظيمػػة فليستبشػػر مػػن فهػػم ، كليلجػػأ إٔب اهلل مػن

 ينفحة من نفحات جوده جبوده إنو كٌٕب كرًن.
الفقػػو ىػػوا لفهػػم ىنػػا ك وبتمػػل  " فقػػو ُب الػػد ن "قولػػو عػػٌم خػػَت الػػدنيا ك اآلخػػر، ك  "خػػَتا " :ك قولػػو

، ك الثػاين أف  كػوف اؼبػراد الفهػم عػن اهلل عػز كجػل، كضبػل أحكاـ اهلل تعأب ُب معنيُت: أحدنبا الفهم
 (ِ) ."اغبد ث على اؼبعنيُت أظهر

علػػى معرفػػة هػػننو ك  حر صػػافػػرائ  د نػػو أف  كػػوف عارفػػا ي ، كػػوف العبػػد ُب ليلػػو ك هنػػارهينبغػػي أف ف
فاحرص على العلػم ك ...لم حكم اهلل فيوفبيزا الفرض من السنة، فبل  قدـ على أمر حىت  عفضائلو، 

 (ّ)العمل تفز خبَت الدار ن. 
  أنػػو فبػػن ال  هػػتم يغػػَت العلػػـو الشػػرعية النقليػػة بع  فبػػا نقلنػػاه مػػن كػػبلـ للثعػػاليب، ا ك قػػد  فهػػم الػػىػػذ
  ؤلف فيما نقلو العلمػاء ُب العلػـو العقليػة ٓبصحيح أف اإلماـ الثعاليب ذا أمر وبتاج إٔب تصو ب، كى

 (ْ) رهالة ُب علم اؼبنط . ، إال ما ذكر لو من
إال أنػػو كػػاف  وصػػي ياالىتمػػاـ هبػػا ك ربصػػيلها ، ال هػػيما تلػػك العلػػـو الػػيت تكثػػر اغباجػػة إليهػػا كعلػػم 

 الطب ك مَته.

                                                 
ُ
 ،كتػاب الزكػاة مسػلم ُب،ك )ُٕح -َِٔ/ُ(؛ فقو ُب الد ن خَتا  يوياب من  رد اهلل،أخرجو البخارم ُب كتاب العلم  

يػػػػاب فضػػػػل العلػػػػم كاغبػػػػث علػػػػى طلػػػػب ،يػػػػن ماجػػػػو ُب أيػػػػواب العلم، كا)َُّٕح-َُّ/ْ (:يػػػػاب النهػػػػي عػػػػن اؼبسػػػػألة
 ضبيد. عبد ين،ك )ُٗ-ُ(؛ياب من  رد اهلل يو خَتا  فقو ُب الد ن،اعبامعاين عبد ال  ُب ،ك ).ٓٗ -ُ(؛العلم

 .معاك ةعن )ُْٔ،ُِْح-ُٕٓ،ُٔٓص  (
 ).ب -أ ،ُُْمخ ؽ  (اعبامع الكبَت اؼبلح  يشرح اين اغباجب الفرعي: ِ
 .)ب  -ْمخ.ؽ  (ر اض الصاغبُت ك ربفة اؼبتقُت: ّ
 .) َٕص (أنظر :  ْ



  - 114 - 

علػى مػا كػاف  ،اؼبهنػة علػى اليهػود تمكن منػو، حػىت ال تقتصػر فبارهػة ىػذهيل ك وبث على كجػوب الػ
  ك اليت من أعظمها تكٌشفهم على عورات اؼبسلمُت. ،لك من نتائ  هلبيةذمعركفا ُب عصرىم ؼبا ُب 

كفن الطب ههل ك ... "اؼبعركؼ يتفوقو ُب علم الطب :ك  (ُ) قوؿ ُب معرض ترصبتو لئلماـ اؼبازرم
كيتبيو ههلة ، فبل  نبغي للطالب أف ال ىبلي نفسو مػن النظػر فيهػا ، ككنػت أعػرؼ قبػل كقػيت ىػدا أف 

 (ِ) " ا الفنهم هبذعلم يتونس  شتغل النجباء منطلبة ال
ك  بدكا أف الشيخ قد اهتغل فًتة تواجده يتونس ليشتغل يطلب علم الطب ، كلعل مز د البحث ُب  

 تراث الشيخ العلمي  كشف لنا مستقببل عن مؤلفات لو ُب ىذا الفن.
 (ّ)ا علػى الشػر ف الصػقليذت معهػم ُب ىػذ...ك أخػ "ا العلم قولػو :ك فبا  دؿ على أنو اشتغل هبذ

ذا اؼبعػٌت، كُب القػراءات فأحسن اؼبدف فيما رأ ت تونس ُب ى (ْ)أت عليو معظم أرجوزة اين هينا فقر 
كال أعلػػم  ومئػػذ عنػػدىم طبيبػػا  هود ػػا  قلٌػػد ُب الطػػب، ك إمبػػا كػػاف أطباؤىػػا قببػػاء طلبتهػػا ، ك ياعبملػػة 

 الشػطر األىػمفعلم الطب ههل، ك حكمتو ُب اؼبزاكلة ك التػدرب ُب العمػل؛ أعػٍت عمػل اليػد ن ألنػو 
كقػػد نفعػػٍت اهلل هػػبحانو دبػػا تعلمػػت منػػو ُب أكقػػات غػػي للطالػػب أف هبهػػل علػػم الطػػب صبلػػة، فػػبل  نب

  (ٓ). "أمراضي
 تعظيم قدر العلماء و الحث على التأدب معمم:

إف حػػ  النصػػوص الشػػرعية علػػى طلػػب العلػػم ك التفقػػو ُب الػػد ن جعلػػت العلمػػاء  تسػػايقوف ُب      
لػك مصػيبُت ذالظفر خبػَت الػدار ن ، فػأدٔب كػل كاحػد مػنهم يػدلوه ؾبتهػد ن ُب طلبو ك ربصػيلو رمبػة يػ

  .للح  تارة ك ؾبانيُت لو تارة أخرل

                                                 
 أئمػػة كبػػار مػػن كػػاف"  مسػػلم شػػرح ُب اؼبعلػػم"  مصػػنف احملػػدِّث، اؼبػػالكي عمػػر يػػن علػػي يػػن ؿبمػػد اؼبػػازرم اهلل عبػػد أيػػو ُ

    .)َٖٓتر /ّٕ(. الد باج:)َّْ/ِ(. ترتيب اؼبدارؾ:)ىػّٖٓت (.زمانو
  )ب.-ّّؽ ، مخ (اعبامع الكبَت اؼبلح  يشرح اين اغباجب الفرعي: ِ
 مػػن.الفػػن ُب التصػػانيف صػػاحب .تػػونس أىػػل مػػن طبيػػب،: التونسػػي الصػػقلي الشػػر ف يكػػر أيػػو السػػبلـ، عبػػد يػػن اضبػد ّ

 .)َُٓ/ُ(.  األعبلـ:)ّٔٓتر -ُّٓ/ُٕ(هَت أعبلـ النببلء:."الطب ُب اؼبختصر"،ك"األمراض مداكاة :"كتبو
 ُب الكثػَتة، التصػانيف صػاحب هػينا يػن علػي يػن اغبسػن يػن اهلل عبػد يػن اغبسػُت الػرئيس هػينا، ين علي أيو اين هينا: ْ

ك مَتىػا.  .. "اإلٍبك  الػ "  ،ك"  كاحملصػوؿ اغباصػل"  ك،"  اجملمػوع" :منهػا .لو عدة تصػانيف)ىػَّْت(.كالطب الفلسفة
 .)ّٔٓتر-ُّٓ/ُٕ(أعبلـ النببلء: هَت.)ُِٔ،ُٕٓ/ِ(الواُب يالوفيات:

 )، ب.ّّمخ.ؽ  (اعبامع الكبَت اؼبلح  يشرح اين اغباجب الفرعي: ٓ
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، كليس  طبيعة البشػر  فلك فبا  يستغرب كقوعو؛ ألذك إف كاف ُب كبل األمر ن أجر على ما ىو معلـو
ه ذ أصػوؿ الػد ن كىػا االخػتبلؼ اغباصػل ييػنهم ىػو خػبلؼ ُب الفػركع ال ُبتفػرض ذلػك، ٍب إف ىػذ

اال رحبػػا لبلجتهػػاد اؼبسػػائل الفرعيػػة اؼبختلػػف فيهػػا، جعػػل الشػػارع اغبكػػيم منهػػا يسػػاطا للبحػػث، كؾبػػ
يالضوايم الشرعية، فكاف خبلفهم مظهرا من مظاىر الرضبة يالعباد، ك التوهػعة علػيهم البشرم اؼبقيد 

 ك رفع اؼبشقة ك اغبرج عنهم.
عػبلـ خاصػػة ُب األزمػػاف اؼبتػػأخرة أحػدثوا يعػػ  اػبصػػومات الػػيت إال أف أتبػاع يعػػ  ىػػؤالء العلمػػاء األ

ال لغلبػة اعبهػل علػيهم ك قلػة ذلػك إشٌوىت ىذا اؼبظهر اعبميل من مظاىر الرضبػة الريانيػة يالعباد.كمػا 
 العلم.

وداهتم ُب ٓب تشػكل أيػدا مطعنػا ُب مػذاىبهم، أك خدشػا ُب ؾبهػ،األمػور لك فػ ف مثػل ىػذهذكمع كل 
فبل تزر كازرة كزرل أخرل ، كال  تحمل أكلئك األئمة األعػبلـ أكزار جهػل  العظيم،خدمة ىدا الد ن 

 (ُ)أتباعهم.

ك قد هجل اإلماـ الثعػاليب خػبلؿ مسػَتتو العلميػة مواقػف طيبػة كأقػواؿ مػأثورة ُب ىػذا اؼبوضػوع كالػيت 
 .  تدؿ على عظم ما كاف  تحلى يو من أدب جٌم مع العلماء على اختبلؼ مذاىبهم ك مشارهبم

 موقف الثعالبي من اختالؼ العلماء :   
إف التعصػب ك اؽبػػول األعمػػى لؤلشػخاص  ػػدفع يػػالبع  إٔب ذبػاكز حػػدكد األدب مػػع اؼبخػػالف      

ُب أثنػػاء تػػرجيح األقػػواؿ ك األدلػػة فينػػدفع مسػػرعا إٔب تسػػفيو أقػػواؿ ك اجتهػػادات أكٕب اغبجػػا  كلػػيس 
ُب ىػػذا اؼبوضػػوع دبػػنه  علمػػي كأدب رفيػػع ال  -اهلل رضبػػو  -فقػػم إٔب تضػػعيفها. ك قػػد التػػـز الثعػػاليب 

  صدر إال من عآب رياين  عرؼ ألىل الفضل قدرىم. 
 حمل األقواؿ بعضما على بعض للخروج من الخالؼ:.ُ
ضبػل القػواؿ يعضػها علػى يعػ   الًتجػيح، وبػاكؿ الثعاليب إٔب إثبات اػببلؼ كمن ٍبىَّ  أف  سارع لى بٍ قى فػى  

 ركج من دائرة اػببلؼ.كتفسَتىا ك تأك لها للخ
 التـز يو األئمة احملققُت.  ا اؼبنه  ىو اؼبنه  السد د الذمذكى 

، كىػػو أكٔب مػػن ضبلػػو علػػى الوفػػاؽ إذا أمكػػنك ىػػذا ىػػو النظػػر السػػد د ُب ضبػػل كػػبلـ العػػآب  " قػػوؿ:
مل كبلمو على التناق ، ك ألجػاب عػن  ،على التناق  ك لو كاف اؼبنقوؿ عنو حاضرا ؼبا رضي أف وبي

       (ِ) "نفسو دبا ال  تناق  فيو ،فتحمل أقواؿ العلماء على الوفاؽ ما أمكن.

                                                 
 ، يتصرؼ كاختصار.)ُْص  (رضبة األمة ُب اختبلؼ األئمة أليب عبد اهلل ؿبمد ين عبد الرضباف : ُ
 . )أ  -ّْؽ ،مخ(العبادات: جامع األمهات ُب أحكاـ  ِ
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لػك االخػتبلؼ اخػتبلؼ رضبػة كن ذف ف تعػذر  ضبػل أقػواؿ العلمػاء اؼبختلفػة يعضػها علػى يعػ ، فلػي
 كهببا ؼبز د من التواف  ك التجانس، ال التبام  ك التداير.

ك ىػػو اخػتبلؼ توهػػعة ك رضبػة مػػن ،واؿ العلمػاءك حبسػب اخػػتبلؼ ىػده اآلثػػار اختلفػت أقػػ "قػاؿ : 
  (ُ) "اهلل.

 . التماس األعذار للعلماء :ٕ
ا رٌد ُت ، فػػػ ذا رٌجػػػحى يػػػأدب، ك إذك ىػػػو اؼبسػػػلك الثػػػاين الػػػذم تعامػػػل يػػػو الثعػػػاليب مػػػع أقػػػواؿ اؼبخػػػالف 

 لػك فقػاؿ :ذلتزمو ُب مؤلفاتو ك صرٌح يو، يػل ك حػ  علػى ار ؼبخالفيو، ك ىو منه  اذالتمس األع

عػن التصػر ح خبطػأ مػن أطلػػ  لسػانو يػاالعًتاض ، ك الواجػب علػى اإلنسػاف تبيػػُت  اك أعرضػت مالبػ"
 لػتمس العػذر ألخيػو كمػا وبػب  يلػتمس لػو ك  اغب  الذم ال شك فيو ك  تجنب االعًتاض ما أمكن ،

   (ِ)  ."العذر
لػػك مػػن ا ذًتطها علػػى تبلميػػذه، معتػػ  لػػك مػػن األمػػور الػػيت هبػػب علػػى الشػػيخ أف  شػػيػػل إنػػو جعػػل ذ

ك يعػػ  مشػػا خ الوقػػت الػػورعُت ؼبٌػػا كتػػب اإلجػػازة لػػبع  تبلميػػذه اشػػًتط عليػػو ُب  ": ، فيقػػوؿالػػورع
ً يٍػػػإجازتػو أف  ػػًتؾ االعػػًتاض علػػى العلمػاء مػػا أمكػػن، ك أف  لػػتمس العػذر ك التأك ػػل للفػػظ األى  حػػىت  ُتى

 (ّ) ".عنذ ي 

                                                 
 .)، أَُٖؽ  (اؼبصدر الساي : ُ
 .)ب -ُٔمخ، ؽ(شرح اين اغباجب الفرعي:  ِ
 ك من األمثلة العملية ؽبذا اؼبنه  :.)أ -ُّمخ ؽ (:داتجامع األمهات ُب أحكاـ العبا ّ
ػػالف اؼبػػذىب حػػىت أف  * ايػػن عرفػػة  كالقاضػػي خليػػل التماهػػو العػػذر اليػػن اغباجػػب ُب قولػػو ُب يعػػ  مسػػائل الفقػػو، دبػػا ىبي

... ك حسن الظن ياؼبؤلف كمَته أف  يظىٌن أنو ٓب  قلو  "قاؿ مدافعا عنو :يو ك توقفا ُب نسبة قولو للمذىب.أنكرا ذلك عل
 ."من رأ و، كال هبوز توىيمو ك نسبتو للغلم ، كاهلل أعلم، فقد  كػوف ركاه يعػ  أئمػة اؼبػذىب فوجػدىا مػن جػاء يعػدىم.

 .)، بٖمخ، ؽ (الفرعي: شرح اين اغباجب 
 ذالشاطيب ؼبا أنكر عليو أئمة القرٌاء ركا تو عن نافع اإلخفاء ُب التعو لئلماـ  التماهو العذر  *
الف اؼبشهور عنو.فقاؿ :   ك قد  عتذر للشاطيب دبا صٌدرى يو حيث قاؿ: "مع أنو ىبي

  مسٌجبلجهارا من الشيطاف ياهلل          ذا ما أردت الدىر تقرأ فاهتعذإ      
ك انظر:حػػرز األمػػاين .)ٕص  (اؼبختػػار مػػن اعبوامػػع ُب أصػػل مقػػرأ اإلمػػاـ نػػافع:. "فهػػو لفػػظ عػػاـ  ػػدخل فيػػو نػػافع ك مػػَته

 .)ٔص (:
ك ال ُب كػبلـ ايػن  -رضبػو اهلل  -يأف لػيس ُب كػبلـ مالػك  ،توجيهو للخبلؼ اؼبشهور يُت اإلمامُت مالك ك اين اهحاؽ*

ا، ك ال قػػدحا ُب عػػػدالتهما، فيػػؤكؿ كبلمهمػػا أحسػػن تأك ػػل ك  يلػػتمس ؽبمػػا أحسػػػن اهػػحاؽ مػػا  وجػػب طعنػػا ُب إمامتهمػػ
 .)ُّٕ-ُ(ر ُب آ ات النيب اؼبختار:األنوا .اؼبخارج، رضبهما اهلل ك رضي عنهما ، ك جازنبا عن اإلهبلـ أفضل اعبزاء
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 الدفاع عن أىل العلم : 
حبسػػب منزلػػة الطػػاعن مػػن العلػػم، فػػ ف  ،ن  طعػػن ُب أىػػل العلػػمىبتلػػف مػػنه  الثعػػاليب ُب الػػرد علػػى مػػ

ار للطػاعن ذككٌجهوي أحسن توجيو، كالػتمس األعػ ،صدر دلك من يع  أىل العلم ضبلو على التأك ل
 يسارع إٔب اإلنكار عليو   أك فبن ال  نتسب إٔب العلم ف نو ،ك اؼبطعوف، أما إدا صدر دلك من جاىل

 ك التحذ ر منو .
 من طعن ُب كبار أىل العلم. 'تلبيس إيليس 'موقفو فبا جاء ُب كتاب  لكذك مثاؿ 

، ٍب فػػذكر أنواعػػا مػػن الكػػبلـ 'تلبػػيس إبلػػيس '... ك قػػد كقفػػت علػػى كتػػاب ظبٌػػاه صػػاحبو  "قػػاؿ : 
 باطن اجملمع على فضلهم ُب  ن صبعوا يُت علم الظاىر ك علم الذأكاير العلماء ال جعل  ىقعي ُب

خاسبػػػػة علمػػػػاء ، كؼبٌػػػػا كقػػػػف شػػػػيخنا أيػػػػو عيسػػػػى الغ  ػػػػٍت، طعػػػػن علػػػػى ىػػػػواه ك ياعبملػػػػةا،ذىػػػػزماننػػػػا 
 يك ك اهلل لٌبسى إيليس  ا مسكُت.ا الكتاب ك تأٌملو ألقاه من  ده ك قاؿ لو: علذعلى ى،افر قية

ُب اؼبػػػواعظ ك حكا ػػػات ، ألػػػف كتبػػػا عد ػػػدة 'المػػػورد العػػػذب 'كزعػػػم كاتبػػػو أنػػػو للجػػػوزم صػػػاحب 
ػػالصػػاغبُت، ك  بى إليػػو، يػػل ىػػو منػػاق  لػػو فػػ ف أعيػػاف األكليػػاء الػػد ن ذكػػرىم ُب كتبػػو ك حاشػػاه أف  ػيٍنسى

  مواعظو ، ىم الد ن تعٌسفى يػالرد علػيهم ىػدا الشػخص ُب تلبيسػو.... نسػأؿ اهلل أف  عفػو عنٌػا كعنػو
و، كإذا ٓب  ػيٍفتح للعبد دبػا فػتح اهلل يػو علػيهم مػن جز ػل مواىبػو ٌجينا كإ اكم من الوقوع ُب أكليائكأف  ين

بل أقل من حسػن االعتقػاد، ك التصػد   دبػا  ذكركنػو مػن اؼبواىػب الريانيػة ك التسػليم، فحػذار حػذار ف
  (ُ) "ا اؼبذكور.ذمن ى

 
لػك دبعرفػة منػازؽبم، كتػوقَتىم كالتمػاس ذإف من مظاىر العنا ة يالسنة النبو ة ، العنا ػة يعلمائهػا ك     
 ا الشرع. ذلوىا ُب خدمة ىذيت يال ،لك تتم االهتفادة من ؾبهوداهتمذار ؽبم كيذاألع

 لك أًٌب التزاـ.ذكقد التـز الثعاليب ي
 

 
 
 

                                                 
 .) أ -ِٓمخ.ؽ (ر اض الصاغبُت ك ربفة اؼبتقُت:  ُ
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 املبحث انثانِ: اختْاساث انثؼانبِ يف بؼض املباحث احلذّثْت

 

  يٌقفو ين احلذّث انضؼْفاألًلاملطهب : 

 املطهب انثانِ : يٌقفو ين احلذّث املٌضٌع 

 املطهب انثانث: يٌقفو ين االسشائهْاث 
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 من الحديث الضعيف -رحمو اهلل  -المفلب األوؿ : موقف الثعالبي 
 

لػك أف اغبػد ث النبػوم ذإف من أعظم العلـو ك أشرفها يعػد علػم القػرآف الكػرًن علػم اغبػد ث،       
 ىو اؼبصدر الثاين من مصادر التشر ع اإلهبلمي ك شرح ك يياف كتاب اهلل العز ز.

 ( ُر .كَ انزِّكْشَ نِزُجٍََِّْ نِهن بطِ يَب َُضِّلَ بِنَْْيِىًَْؤََضَنْنَب بِنَْْ قاؿ تعأب:
 حفظو، ك نشره ك الدفاع عنو.مة يبدؿ قصارل جهودىم لصيانتو ك ه األذلك قاـ علماء ىذك ل

   (ِ)لك أًٌب  تفصيل.وا ُب ذلي صَّ فمازكا يُت صحيحو  ك هقيمو ، ك فى  
 (ّ) ث الضعيف.ا العلم مبحث اغبد ك من اؼبباحث اؼبهمة ُب ىذ
 )ْ(اد ث الضعيفة من مَت يياف لضعفها. ن  رككف األحذعلى الك نكر العلماء إنكارا شد دا 

                                                 
 .ْْالنحل:  ُ
 ، يتصرؼ.)ٗص  (ـبتصر اعبرجاين: ظفر األماين يشرح ِ
.اؼبنهػػػػػػل الػػػػػػركم اليػػػػػػن   )ٗص(للنػػػػػػوكم: التقر ػػػػػػب الػػػػػػذم ٓب هبمػػػػػػع صػػػػػػفات الصػػػػػػحة أك اغبيٍسػػػػػػن :الحػػػػػػديث الضػػػػػػعيف ّ

 .توجيػو النظػر)ُٓٗ-ُ(للسيوطي: تدر ب الراكم.)ُٗٔص (.النكت على اين الصبلح الين حجر.:) ّٖص(صباعو:
. َُِ.االقًتاح ُب ييػاف االصػطبلح ص ٕٓشرح ألفية العراقي: ص  نظرك قيل مَت ذلك ا .)ِٔٓ -ِ(:لطاىر اعبزائرم

توجيػػو  .ىػػو درجػػات حبسػػب يعػػده مػػن شػػركط الصػػحيح أك اغبسػػنك ىػػو درجػػات .)ّّص( :اؼبوقظػػة ُب علػػم اؼبصػػطلح
   .)َِٗص  (:.ظفر األماين)ْٔٓ-ِ(:النظر

رحو لصػحيح مسػلم، فػأنظره. مقدمػة صػحيح ترخصوا ُب الركا ػة عػن الضػعفاء ألهػباب يينهػا النػوكم ُب مقدمػة شػقد .ك ْ
 . )ُُُ- ُ(مسلم يشرح النوكم: 
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 رخص السلف ُب الركا ة عن الضعفاء.ا تذك ؽب
 مذاىب العلماء في األخذ بالضعيف:

 للعلماء ُب األخذ ياغبد ث الضعيف ثبلثة مذاىب:
 (ُ):المذىب األوؿ-

 ِ)  (.ال ُب األحكاـ ك ال ُب الفضائل، أنو ال  يعمل يو مطلقا
 
  المذىب الثػايني:-

   ) ّ (.الضعيف مطلقا، هواء ُب الفضائل أك األحكاـ الشرعية كلها ث عمل ياغبد 
إال أف مػػرادىم يالضػػعيف ىنػػا؛ مػػا قايػػل الصػػحيح  علػػى عيػػٍرؼ مػػن تقػػدـ ؛ ألنػػو ضػػعيف عػػن درجػػة 

 (ْ) ."مع شركط القبوؿك ليس الضعيف الذم ال هب ،الصحيح ف فيشمل اغبسن
 المذىب الثالث:  -

ُب مػػَت األحكػػاـ ك ا كػػاف ده، كركا تػػو مػػن مػػَت ييػػاف لضػػعفو؛إذالتسػػاىل ُب أهػػاني كجػػواز األخػػذ يػػو 
   (ٔ) ك الرقائ  ك كبوىا. القصص ،(ٓ)كفضائل األعماؿالعقائد،

مػػن مػَت تصػػر ح  ،دكف اؼبوضػوع، يفة ُب تصػػانيفهمعكؽبػذا قبػػد أريػاب السػػَت  ػدرجوف األحاد ػػث الضػ
 .إال أهنم شركطا للعمل ياغبد ث الضػعيف(ُ) ،ىب إليو كثَت من أىل العلمذك ىو الذم ، يضعفها
    (ِ)  

                                                 
 .)ِٓص  (، يتصرؼ.األجوية الفاضلة:)ُُٔص(قواعد التحد ث:  ُ
،عن وبي ين معُت،ك نسبو السخاكم أليب يكر ين العريب ، كالظاىر أنو مذىب 'عيوف األثر 'حكاه اين هيد الناس  ُب  ِ

ليػػو شػػرط البخػػارم ُب صػػحيحو، كتشػػنيع اإلمػػاـ مسػػلم علػػى ركاة الضػػعيف ، كعػػدـ الشػػيخُت البخػػارم ك مسػػلم؛  ػػدؿ ع
.الفصل ُب اؼبلل:   . )ِِِ/ِ(إخراجهما ُب صحيحيهما شيئا منو. كىو مذىب اين حـز

فتح  عندىم. انظر أقول من رأم الرجاؿ أيب داكد ك أضبد ك النسائي؛ ألنو إٔبالسيوطي ذلك:  السخاكم ك كعزل  ّ
 .)ِِّص  (:للكنوم .ظفر األماين)ْٕص  (:للكنوم األجوية الفاضلة.) ٓٗ -ُ(اؼبغيث:

 .)ُُٔص (قواعد التحد ث:  ْ
فضائل الثايتة ياؼبندكيات اليت  يثاب فاعلهػا، كال  يػؤٍب تاركهػا ف نػو هبػوز فيهػا األخػذ يالضػعيف ك العمػل يػو؛ هبا:ال ك اؼبراد ٓ

العمػػل يػػو، كإال ٓب  ػيتػىرىتٌػػب علػػى العمػػل يػػو مفسػػدة ربليػػل ك ال  ألنػػو إف كػػاف صػػحيحا ُب نفػػس األمػػر فقػػد أيعطػػي حقػػو مػػن
 .)َُِص (ظفر األماين يشرح ـبتصر اعبرجاين: .ربرًن، ك ال ضياع للغَت

.توجيػػو النظػر إٔب أصػػوؿ )ُُٕص (: للقػاظبي . قواعػد التحػػد ث)ٓٗص(ألفيػة السػيوطي يشػػرح  أضبػد ؿبمػػد شػاكر:  ٔ
 .)ّٓٔ-ِ (األثر :
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 موقف الثعالبي من العمل بالحديث الضعيف:
ذىب العلماء ُب األخد يالضعيف ، كما هػب  ييانػو ، إٔب ثبلثػة مػذاىب،فمنهم مػن منػع العمػل     

ب ضػعيف ك مػنهم مػن جػٌوزه مطلقػا، كىػو توهػع مػَت مػرض، ك مػنهم يالضعيف مطلقا، ك ىو مذى
مػػن فٌصػػػل كقيٌػػد كجػػػٌوز األخػػػد يػػو ، ك لكػػػن يشػػركط ، كىػػػو اؼبسػػػلك اؼبسػػٌدد ك قػػػد أصبػػع عليػػػو أىػػػل 

  (ّ)اغبد ث ك مَتىم.
 كىو اؼبذىب الذم اختاره اإلماـ الثعاليب كصرٌح يو ُب مؤلفاتو مستشهدا يكبلـ األئمة ُب ذلك.

اف اغبػد ثاف كإف كػاف ُب هػندنبا مػن ذكػر يضػعف ذكىػ "راده لبع  األحاد ث الضػعيفة:قاؿ يعد إ 
فقد أجاز العلماء دلك ُب ياب الًتىيب ك الًتميب، ال ُب األحكاـ ك يياف اغبػبلؿ ك اغبػراـ، فػافهم 

 (ْ)  "، كأزاح عٍت ك عنك العوائ .قائ فهمٍت اهلل ك إ اؾ اغب

ك مػػَته اتفػػاؽ  (ٓ)، كلكػػن ذكػػر النػػوكمأقػػف علػػى صػػحتو ىػػذا اغبػػد ث ٓب "ك قػػاؿ ُب موضػػع آخػػر:
 ما ٓب  كن موضوعا فبل  يعمل يو. العلماء على جواز العمل يالضعيف ُب الًتميب ك الًتىيب

  (ٔ) "كأما ُب األحكاـ ك اغببلؿ ك اغبراـ فبل  عمل إال ياغبد ث الصحيح أك اغبسن. 
  (ٕ) ككبو ىدا الكبلـ ُب مَت ما موضع.

اف ذك ى "اين العريب ،ك ىو فبن ال هبيىٌوزي األخد يالضعيف مطلقا، فيقوؿ:  موضع آخر ُب ك  تعقب
بغػػػػػي ذكرنبػػػػػا ُب فضػػػػػائل األعمػػػػػاؿ، ك اهلل اؼبوفػػػػػ  ناغبػػػػػد ثُت كإف ضػػػػػعفهما ايػػػػػن العػػػػػريب فهمػػػػػا فبػػػػػا  

 (ٖ)."يفضلو

                                                                                                                                                    
، َِٗص  (ماين يشرح ـبتصر اعبرجاين:.ظفر األ)ّّ،ِّّ/ُ(فتح اؼبغيث: .لك عن عدد منهمكقد نقل السخاكم ذُ

 .)يتصرؼ

أال  عتقػػػد عنػػػػد العمػػػل يػػػو ثبوتػػػػو ، يػػػل  عتقػػػػد  ك نػػػدرج ربػػػػت أصػػػل عػػػاـ معمػػػػوؿ يػػػو، ،ك أفعػػػدـ شػػػػدة ضػػػعفوكىػػػي:  ِ 
 .)ْٓٔ-ِ (.توجيو النظر إٔب أصوؿ األثر :)َُِص (ظفر األماين: .االحتياط

 .)يتصرؼ ّٓ،ص(وية الفاضلة للكنوم: األج ّ
 .)أ -ُِٔـ ، ؽ  (ر اض الصاغبُت ك ربفة اؼبتقُت: ْ
 .)ُِص (األذكار للنوكم:  ٓ
 ) أ -ِْٓمخ ، ؽ  (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ٔ
مػػػخ،  (. اعبػػػامع الكبػػػَت اؼبلحػػػ  يشػػػرح ايػػػن اغباجػػػب الفرعػػػي:)ب  -ُُّؽ  (جػػػامع األمهػػػات ُب أحكػػػاـ العبػػػادات: ٕ

 .) ّٖٓ،ّٕٓ /ُ (.اعبواىر اغبساف: )أ -ُِٓمخ، ؽ (كالعلـو الفاخرة ُب النظر ُب أمور اآلخرة: ، )أ -ْٖؽ
 .)َُٓ/ّ(اعبواىر اغبساف: ٖ
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عفو كمػػع ضػػ ":شػيوخو، ُب تضػػعيفو لػػبع  األحاد ػػث قػػائبل، كىػػو أحػػد زٕبك  تعقػب أيػػا القاهػػم الػػ  
  (ُ). "ُب نفس األمر صحيحا نبغي أف  يهمل الحتماؿ أف  كوف فبل 

ك الصواب أف مػن عمػل حبػد ث ، كإف كػاف  ":قائبلك نكر على من اعت  العمل يالضعيف جهبل ، 
  "ضعيفا ال  يقاؿ فيو جاىل.

بلؼ ُب مصػػنفاتو  علػػى اخػػت  كقػػد اخػػًتت مبػػاذج مػػن تلػػك األحاد ػػث الضػػعيفة الػػيت أكردىػػا الثعػػاليب
 موضوعاهتا كحاكلت تتبع كبلـ النقاد احملققُت فيها ؼبعرفة  مبلغ ضعفها، إسباما لفائدة ىدا اؼببحث. 

 في مؤلفاتو: -رحمو اهلل -ينمػػاذج من األحاديث الضعيفة التي أوردىا الثعالبي 
 حديث اتخاذ الخط سترة في الصالة: -ٔ

 ة ازباذ اػبم هًتة ُب الصبلة.من اؼبسائل الفقهية اليت اختلف فيها الفقهاء، مسأل
 يُت مصحح ك مضعف. ،ما كرد ُب ذلك من حد ث ك أصل ذلك اختبلفهم ُب اغبكم على

ذا صػلى حػدكم ُب الصػحراء، فليجعػل تلقػاء كجهػو إ "أنو قػاؿ : ركل الًتمذم ك مَته، عن النيب 
 (ِ)."ف ف ٓب جد فلينصب عصا، ف ف ٓب  كن فليخم خم، ال  ضره من مٌر أمامويئا ش
 )ّ(يُت مانع ك ؾبيز.لعمل ياغبد ث اختلف فقهاء اؼبذاىب ُب اك 

                                                 
 .)أ  -ُٕٔمخ، ؽ  (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ُ
أيواب الصبلة،ياب  ،كاين ماجو ُب)ٖٔٔ-ٖٓٔح  -َِٕ/ُ(أيو داكد ُب كتاب الصبلة،ياب اػبم إدا ٓب هبد عصا؛  ِ

-ُِٓ /ٔ(.اين حباف ُب كتاب الصبلة، ياب ما  كره للمصػلي ك مػا ال  كػره؛)َُّ/ُ(الصبلة،ياب ما  سًت اؼبصلي؛

البيهقػي  ك  ،)َْٕح  -َُٔ -ِ (،ك اؽبيثمي ُب موارد الظميف ُب كتاب اؼبواقيت، ياب السػًتة للمصػلي؛).ُِّٔح 
،كعبػد الػرزاؽ ُب كتػاب الصػبلة، يػاب )ُِٕ،َِٕ/ ِ(صػا.؛ُب السنن الكػ ل :كتػاب الصػبلة،ياب اػبػم إذا ٓب هبػد ع

 . صػػححو ايػػن حجػػر ُب التلخػػيص:)َُّْح-ُْٗص(، ك عبػػد يػػن ضبيػػد؛)َِِٗ -ٓ/ِ(قػػدر مػػا  سػػًت اؼبصػػلي؛

،ك )ُّْح -ْٔص  (ضػعفو هػنن أيب داكد؛.ك ضعفو األلبػاين ُب: ) ِّٗص  (النكت على اين الصبلح:. )ٖٗ/ّ(
 .)ِْح-َّص  (، ك ُب ضعيف موارد الظميف؛)ُٔٗحٖٗص  (ضعيف هنن اين ماجو؛ ُب

الظػاىرم ك الشػافعي ُب  فأخذ يو اإلماـ أضبػد ك الشػافعي ُب اعبد ػد، امتنػع مػن ذلػك مالػك ك أيػو حنيفػة، كايػن حػـز   ّ
. )ُْٕ /ُ (هػتذكار : اال.)ُِٔ -ُ(.انظػر: اؼببسػوط للسرخسػي: )ُٖح -ٕٗ-ِ.نصب الرا ة: )ِٖٗ/ُ(  القدًن

:)ُْٕ/ُ (ح يلوغ اؼبراـ:البدر التماـ شر  ضػعف اغبػد ث ؛  أوال :ك علة اؼبنع عند ىؤالء :.)ُٕٖ/ِ (.احمللى الين حـز
عػدـ حصػوؿ اؼبقصػود ؛ إدا ازبػذ اػبػم هػًتة ُب  ثاينيػا:.)ُٓٓ/ُ(الػذخَتة:  يسبب االضطراب ُب اهم راك ػو ، كجهالتػو.

البنا ػػة شػػرح  .هػػواء؛ ألنػػو ال  بػػدكا للنػػاظر مػػن يعيػػدالصػػبلة، كىػػدا اؼبقصػػود ىػػو درء اؼبػػار يػػُت  ػػدم اؼبصػػلي فػػاػبم ك تركػػو 
  .)ُِٔ /ُ (. اؼببسوط:197) / ِ (اؽبدا ة:



  - 113 - 

 مػػن أخػػذ ىك لكنػػو مػػع ذلػػك ال  نكػػر علػػ،أمػػا الثعػػاليب فيميػػل إٔب رأم اؼبػػانعُت مػػن ازبػػاذ اػبػػم هػػًتة
لػػك  ألف ُب ذيػػرأم اجمليػػز ن مػػا داـ لػػو ُب  ذلػػك هػػلف ، يػػل ك  نكػػر علػػى مػػن  ػػرل العمػػل يػػو جهػػبل

 هوء أدب مع أىل العلم .  طعنا ُب ىؤالء األئمة ك
كل   نقاؿ : خم فبلف ُب اغبصى خطٌا ك صلى إليو، فحصبو ُب مسجدنا م ةك ُب اؼببسوط "قاؿ : 

: ك الصػواب أف مػن عمػل حبػد ث احية اغب  يالسًتة  ػا جاىل.قلػتحلقة فلم  نتبو، فنادكا من كل ن
أخػد يػو ايػن حنبػل ك  حػد ث ضػعيف ك قػاؿ فيػو جاىػل؟ ك قػد جػاء ُب اػبػم ك إف كاف ضػعيفا ال 

 (ُ) "صباعة.

 

 
 حديث في التفسير:.ٕ

      .(ِ)  انْحَبكًِِنيَ ثِإَحْكَىِ انهَّوُ ؤَنَْْظَ  :و تعأبأكرد الثعاليب ُب معرض تفسَته لقول
 (ّ)."يلى، ك أنا على ذلك من الشاىد ن"،أنو كاف إذا قرأىا قاؿ:النيب  جاء عنما 

إذا قػػرأ  "قػػاؿ:  عػػن النػػيب عػػن أيب ىر ػػرة أف (ْ)الًتمػػذم ك مػػَتهركل  "نقػػل قػػوؿ ايػػن العػػريب:ٍب  
، كإذا قرأ أحدكم يلى، ك أنا على ذلك من الشاىد ن ؟ فليقل 'أليس اهلل يأحكم اغباكمُت 'أحدكم 

 ."فليقل يلى 'أك ظبع أليس ذلك يقادر على أف وبي اؼبوتى
 (ٓ) ."ك ىذه ركا ات ضعيفة 

                                                                                                                                                    

يينما أجاز فقهاء اغبنايلة ازباذ اػبم هػًتة ُب الصػبلة ، إذا ٓب هبػد شاخصػا ك تعػذر مػرز العصػا ك كبوىػا  فيكػف عنػدىم 
 /ُ(.األحكػػػاـ الوهػػػطى لػػػؤلزدم:)ِْٔ/ُ (ع:كشػػػاؼ القنػػػاع عػػػن مػػػنت إلقنػػػا  .اػبػػػم ك كبػػػوه كمػػػا  عتقػػػده اؼبصػػػلي هػػػًتة

 .)ُِٕ/ِ (السنن الك ل:.)ٖٔ/ّ(اؼبغٍت ُب الفقو اغبنبلي: .)ُٔٔص (.فتح العبلـ :)ّْٓ
 .)، إُٔٔمخ؛ؽ(ُب أحكاـ العبادات: جامع األمهات  ُ
 .ٖالتُت: ِ
 ، عن قتادة.) ِْٓ /ُِ(ك ُب )ّْٔ/ُِ(أخرجو الط م ُب تفسَته:  ّ
 

، )ِْٓ/ُِ (ف كالطػ م ُب تفسػَته؛)َّْٓح-ُُّ /ٓ(أيػواب التفسػَت،ياب كمػن هػورة التػُت؛أخرجو الًتمػذم ُب ْ
-ّٓٗ/ّ(نسػػػاف؛فسػػػَت هػػػورة اإل، كاغبػػػاكم ُب اؼبسػػػتدرؾ ُب كتػػػاب التفسػػػَت، يػػػاب ت)َّٕٕ/ْ(كايػػػن كثػػػَت ُب تفسػػػَته؛

  (ضػعيف هػنن الًتمػذم؛لبػاين ُب افقو الػذىيب ُب التلخيص.ضػعفو األ، كك "ك ٓب ىبرجاه هنادصحيح اإل"،قاؿ:)ِّٖٖح
 .)ّّْٕح-ّٖٗص 
 

 . )ُّٓٗ/ْ (أحكاـ القرآف :ٓ
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 ثاف ك إف كاف قد ضػعفهما ايػن العػريب، فهمػا فبػا  نبغػي ذكرنبػا ُب ك ىذاف اغبد "قاؿ الشيخ معقبا:
   (ُ)فضائل األعماؿ، ك اهلل اؼبوف .

ك ىػػو حػػد ث كػػاف  قوؽبػػا،   ركل أىػػل التفسػػَت أف النػػيب "قػػاؿ ايػػن العػػريب أ ضػػا ُب اغبػػد ث: ك
  (ِ) "ياطل.

أهنػػػا تيقػػػوم   ضػػػعف إال إف كػػػاف ُب هػػػندىا ك؛ فركا ػػػات اغبػػػد ث  -رضبػػػو اهلل  -ك ىػػػذه مبالغػػػة منػػػو 
 )ّ(.يعضها يعضا

 ك ليس األمر كما ذىب إليو اين العريب من يطبلف ىذا اغبد ث. 
 ك  شهد ؼبعٌت اغبد ث أف النيب كاف ال يبىهر يي ة رضبة إال ك هأؿ اهلل من فضلو، ك ال يي ة عذاب

                                                            (ٓ) ل ذلك.لذلك اهتحب العلماء من اؼبصلي ك تإب القرآف فع، (ْ) إال هأؿ اهلل العافية
ٗ.:  حديث كراىية النـو

ك أمػا يعػد نػـو يعػد اؼبغػرب، كػره مالػك ال:قػاؿ البػيػٍر زىٕب  "ُب مسألة النـو يعػد اؼبغػرب:-رضبو اهلل -قاؿ
 الصبح فبل أراه حراما. 

إف الضػػجعة سبنػػع يعػػ   «:رهػػوؿ اهلل  أنػػو قػػاؿ: قػػاؿ  ك أمػػا مػػا ركمى عػػن عثمػػاف يػػن عفػػاف
  ».(ٕ) فحد ث ضٌعفو أىل اإلهناد ، (ٔ)  "الرزؽ

                                                 
 .)ُْٖ/ّ( ،)َُٓ/ّ(اعبواىر اغبساف: ُ
 .)َِٓ/ٔ (عارضة األحوذم شرح هنن الًتمذم: ِ
فضعف ركا ة الًتمذم من جهة اعبهل يػاألعرايب، ك قػد اختلػف أىػل العلػم ُب الثقػة  ػركم عمػن ال  سػميو، ك علػى كػل  ّ

ات األخػرل.ك ركا ػة ايػن كثػَت صػحح إهػنادىا؛ ألف اعبهالػة يالصػحايب ال تضػر. تفسػَت القػرآف  ػ ه يالركاحاؿ فضعفو مينج
.فالركا ػات السػايقة  يقػول يعضػها يعضػا، فيكػوف اغبػد ث حسػنا دبجمػوع الطػرؽ إف ٓب نقػل صػحيحا. )ّٕٗ/ٖ(العظػيم:

                                                                   .)ِّٖٖح-ِٓٗ/ّ(التلخيص للذىيب:  كقد صححو اغباكم ككافقو الذىيب
،كالًتمذم ُب أيواب )ٖٔٔح-ٕٖ/ِ (أخرجو: أيو داكد ُب كتاب الصبلة، ياب ما  قوؿ الرجل ُب ركوعو ك هجوده؛ ْ

 ُب كتاب الصبلة، ي،كالدار م "حد ث حسن صحيح "، كقاؿ:)ُِٔح-َُٕ/ِ (الصبلة،ياب ما  يقاؿ ُب الركوع؛
،كالنسائي ُب هننو ُب كتاب الصبلة،.ياب عدد )َّٔ.ُح-ُّْ/ُ (ياب ما  قاؿ ُب الركوع؛

 .)ْٕٕ ح-ٓٔ/ُ(:داك .صححو األلباين ُب صحيح هنن أيب د)ِِْ/ُ(التسبح؛
ـي أف  قوؿ القارئ ما كرد يو اغبد ًث..)ُُٕ-ِ(احمللى: ٓ  فما جاء يصيغة االهتفهاـ اإلنكارم  ناهب اؼبقا
،كايػػن اعبػػوزم ُب )ِّٓ -ُّٓ/ُ (،كايػػن عػػدم ُب الكامػػل؛)ّّٓ،َّٓح -ْٖٓ،ْٕٓ/ُ.(ـ أضبػػد؛أخرجػو: اإلمػػا ٔ

ًة؛ ،يػػاب نػػـو الصهػػٍبحى ،ك الطحػػاكم ُب مشػػكل ) ُِٓ/ٗ (،ك أيػػو نعػػيم ُب اغبليػػة؛)ِِٔ/ِ (اؼبوضػػوعات ُب كتػػاب النـو
 .)َُْٕح -َُّ/ّ( ؛اآلثار، ياب يياف مشكل ما ركم عن رهوؿ اهلل ُب مسألة أف  رد الشمس عليو

 .)ََٓ/ُ(ُت؛ياب مسائل لبع  اؼبصر : كتاب الصبلة،فتاكل ال زٕب ٕ
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ػػػػل ":-معلقػػػػػا-قػػػػاؿ الثعػػػػاليب ؛ الحتمػػػػاؿ أف  كػػػػوف ُب نفػػػػس األمػػػػر ك مػػػػع ضػػػػعفو فػػػػبل  نبغػػػػي أف  ػيٍهمى
  (ُ) ."صحيحا
  ِ) (اتفاؽ العلماء على جواز العمل يالضعيف، ال اؼبوضوع ُب الًتميب ك الًتىيب. ٍب نقل 

                                                 
 .)ب -ُُّؽ ،خمجامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ُ
شػػػعب اإليبػػػاف  . ك قػػػد أكرد البيهقػػػي صبلػػػة منهػػػا.ك مػػػع ضػػػعف اغبػػػد ث، إال الكثػػػَت مػػػن اآلثػػػار اؼبوقوفػػػة تشػػػهد ؼبعناىػػػاِ

 .)ُِٖ، َُٖ/ْ(:للبيهقي
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(ٔ)المفلب الثايني: الحديث الموضوع
 

 
يياف   من مظاىر اعتناء العلماء يالسنة النبو ة ياإلضافة إٔب سبييز صحيح األحاد ث من ضعيفها     

لػػػك ؼبػػػا ُب ؛ كذ هبتانػػػا ك زكران مػػػا كضػػػعو ك أدرجػػػو الوضػػػاعوف مػػػن أحاد ػػػث  نسػػػبوهنا إٔب الرهػػػوؿ 
ككضعوا لو أمارات ، كألفوا فيو كتبا تشهد دبدل ربققهػم ك  انتشارىا يُت الناس من ضرر، فعنوا يبيانو
 . احتياطهم ُب نسبة األحاد ث إٔب الرهوؿ

على أنػو ربػـر ركا ػة اؼبوضػوع مػع العلػم يوضػعو، هػواء كػاف ُب األحكػاـ  ؾبمعوف أىل اغبد ث قاطبةك 
 (ِ) .أك القصص، أك الًتميب ك كبوىا إال مبينا لوضعو

 (ّ)."ب فهو أحد الكاذيُتد ث ك ىو  رل أنو كذمن حدث عٍت حب ": لقولو
هػػػلك علمػػػاء غبػػد ث ك أعػػػبلـ السػػػنة ُب ؿباريػػة األحاد ػػػث اؼبوضػػػوعة طػػر قتُت؛ نظر ػػػة يوضػػػع كقػػد  

 القواعد الدالة على الوضع، ك التحذ ر من ركا تها، كما هب  ييانو.
 كضػعوىا ك صػنفوا الوضػاعُت ، ك ييػاف اؼبوضػوعات الػيتخرل عملية ؛ كذلػك يبيػاهنم ألشػخاص ك أ 

  (ْ).لك كتبا تعرؼ يكتب اؼبوضوعاتذُب 
 
 

                                                 
، كىػو شػر أنػواع اغبػد ث ك أرذؽبػا ، ك قريػو اؼبطػركح. علػـو "اؼبصطلح يأنػو: اؼبكػذكب ك اؼبختلػ  ك اؼبصػنوععرفو علماء  ُ

.اؼبنهػػػػػل )ِِٖص(. االقػػػػػًتاح ُب ييػػػػػاف االصػػػػػطبلح : )ُِص (.التقر ػػػػػب للنػػػػػوكم:)ٗٗص(اغبػػػػػد ث اليػػػػػن الصػػػػػبلح :
.اػببلصػة ُب أصػوؿ )ّٕٓص (. النكػت:)ُِٔ-ُ (شرح ألفية العراقػي:.)ِّٕ-ُ(.الباعث اغبثيث:)ّٓص (الركم:

.قواعد التحد ث )َِٔص  (.ظفر األماين يشرح ـبتصر اعبرجاين:) ُِٔ-ُ(.شرح ألفية العرقي: )ْٕص (أىل األثر:
 .)ُُٓص (للقاظبي: 

 .)ُُٓص (قواعد التحد ث للقاظبي:  ِ
مػن الكػذب علػى رهػوؿ أخرجو مسلم ُب مقدمة صحيحو،ياب كجوب الركا ة عن الثقات ك ترؾ الكذايُت ك التحذ ر   ّ

-ِّٓ-ٕ(الًتمػػذم ُب أيػػواب العلػػم، يػػاب مػػن ركل حػػد ثا كىػػو  يػػرل انػػو كػػذب؛ ظبػػرة يػػن جندب،ك  ،عػػن)ٗٓ-ُ(اهلل؛

اين ماجو ُب كتاب السنة، ياب من حدث عن رهوؿ اهلل حد ثا كىػو  ػرل أنػو كػذب  ، عن اؼبغَتة ين شعبة،ك)ِٕٗٗح
  علي ين أيب طالب. عن )ُٖ -ُ(: 
؛ الػراكم عػن م ُب مقدمة الكامل، البػاب العاشػرعن علي. اين عد، )َْٖح-ُِِ-ُ (مشكل اآلثار؛الطحاكم ُب ك 

.ايػن اعبػوزم ُب اغبػدائ ،كتاب العلػم، يػاب إٍب ) ِٗ -ُ(رهوؿ اهلل ت صلى اهلل علي كهلم ػحد ثا كذيا فهو أحدنبا. 
 عن علي ين أيب طالب. )ُْٓ -ُ(من حدث حبد ث  علم أنو كذب. 

 .) ْٕٖص (شهبو: احملدثوف أليباغبد ث ك  ْ
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 موقف الشيخ الثعالبي من الحديث الموضوع :
ا صػػارما ذبػػاه األحاد ػػث لقػػد كقػػف الشػػيخ الثعػػاليب ، كىػػو اؼبعػػركؼ يعنا تػػو يالسػػنة النبو ػػة، موقفػػ     

لػػى أئمػػة اغبػػد ث ؼبػػا إدراكػػا منػػو ػبطػػر شػػيوعها. فصػػرح يوجػػوب ردىػػا ك ذبنبهػػا ، ك أثػػٌت عاؼبوضػػوعة 
 .د ُب سبييز صحيح السنة من هقيمهايدلوه من جهو 

 ا اؼبوقف من خبلؿ ما  لي:كيبكن إيراز ىذ 
  :. التحذير من الكذب على رسوؿ اهلل ُ
ك أصبعت األمة علػى ربػرًن الكػذب علػى رهػوؿ  ": قاؿ ؿبذرا من مغبة الكذب على رهوؿ اهلل  

واحش العيػوب، ك مػن آفاتػو أنػو إدا عػرؼ صػاحبو هػقطت الثقػة اهلل ، ك ىو مػن قبػائح الػذنوب ك فػ
 يقولو. كمن أعظمو الكذب على اهلل ك رهولو . 

َ  افْزَشٍَ يًِ ٍِ ؤَظْهَىُ ًَيٍَْ :قاؿ تعػأب ال أحػد أظلػم منػو، كُب اغبػد ث  مأ ؛ (ُ) كَـزِثًب  انهَّـوِ  عَهَـ
  ».(ِ)كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  من «:الصحيح عنو 

 ب علػى مػَتهذك  ػدخل ُب  معػٌت ىػدا اغبػد ث مػن كػ(ّ)كىو من أعظم اؼبصائب اليت  بلى هبا العبػد
ب علي أك على أحد من ذمن ك«:األريعُت من مزامَت داككد من الرهل، ففي اؼبزمور السادس ك 

 (ْ).»رهلي اهتوجب النقمة ُب الدنيا ك اآلخرة

 غيرىا :و جواز رواية الموضوع في الفضائل . عدـ ِ 
فضػائل ك كما هب  اإلشارة إليو من االتفاؽ على عدـ جػواز ركا ػة اؼبوضػوع هػواء ُب األحكػاـ أ ك ال

  لك يل كصرح يو ُب معرض تعقبو على تفسَت اين عطيةك مَتىا، ك قد التـز الشيخ يذ
  (ٓ) .يَضِّذٌ ًَنَذَّْنَب فِْيَب َّشَبءًٌَُ يَب نَيُىْ :لقولو تعأب

  ، ك أشياء ضعيفة؛ مطولة ثك قد ذكر الط م ك مَته ُب تعيُت ىدا اؼبز د أحاد  ":قاؿ اين عطية
 

                                                 
 .ُِاألنعاـ: ُ
الػزيَت  عػن ،) َُٕح -ِِٓ/ُ ( البخػارم ُب كتػاب العلػم، يػاب إٍب مػن كػدب علػى ر هػوؿ اهلل، متف  عليو:أخرجػو ِ

 علي ين أيب طالب. عن ،) ِح-ْٔ/ُ(مسلم ُب مقدمة صحيحو،ياب تغليظ الكذب على رهوؿ اهلل  ين العواـ، 
ّ
 .)ب  -ُّٗمخ، ؽ  (لح  يشرح اين اغباجب الفرعي:الكبَت اؼب عاعبام  
 .)أ -َٖٓ، ؽ مخ(خرة ُب النظر ُب أمور اآلخرة: العلـو الفا ْ
 .ّٓؽ:  ٓ
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 (ُ) .َّعًَْهٌٌُ كَبٌَُا ثًَِب جَضَاءً ؤَعٍٍُْْ قُش حِ يٍِْ نَيُىْ ؤَُْفَِِ يَب ََفْظٌ رَعْهَىُ فَهَب اهلل  قوؿ:  فأل
  (ِ) ."ما  عينوهنا تكلفا ك تعسفالً فى 

يس فيما ذكر الط م تكلفا ك ال تعسفا يػل ذكػر مػا كردمػن حػد ث علػى كجػو ل"الثعاليب معقبا:قاؿ 
اؼببلػغ إٔب نيسا لنفوس ، كيسطا للرجاء كتنشيطا للعمل  دع اغبصر ك إمبا ذكر ما  ذكر تأ هبوز ، فلم

لضعيفة ُب ياب الًتميب ك الًتىيب، نعم ه اػبَتات، كقد اتف  األئمة على جواز نقل األحاد ث اىذ
 (ّ) "غبد ث موضوعا فبل  ذكر.ا كاف اإذ

 ػػا علػػي تفكهػػوا » أنػػو قػػاؿ: عػػن النػػيب ك أهػػند القػػرطيب عػػن علػػي  "كنظػػَت ىػػذا اؼبوقػػف قولػػو:
يالبطيخ ك عضوه ، ف ف ماءه من اعبنة كحبلكتو من حبلكة اعبنػة ، ك مػا مػن عبػد أكػل منػو لقمػة إال 

يكػػل لقمػػة عشػػر حسػػنات ، كؿبػػا  أدخػػل اهلل جوفػػو هػػبعُت دكاء ك أخػػرج هػػبعُت داءا، ككتػػب اهلل لػػو
 (ْ) «. َّْْطِني يٍِْ شَنَشَحً عَهَْْوِ ًَؤََْجَزْنَب عنو عشر هيئات ، ٍب تلى رهوؿ اهلل قولو تعأب :

  ."قاؿ الدياء ك البطيخ 
ا اغبد ث ك ٓب  ذكر ُب هنده مطعنا ، كاهلل أعلم يصحتو. كقد ذذكر القرطيب ى "قاؿ الشيخ معقبا :

ضعيفة  ك موضوعة ، ك ال ىبفى عليك لُت ىدا ٓ) (ُت أف أكثر أحاد ث اػبضركاتذكر يع  احملدث
 ذب علػى اهلل  ك رهػولو كقػد صػح عنػوىدا فجزا اهلل نقاد األئمة عنا خػَتا ، كمػا أعػم مصػيبة مػن  كػ

يػاهلل ٍب نعػود يػاهلل مػن االفػًتاء  ، فنعػوذ«من كذب علي متعمػدا فليتبػوأ مقعػده مػن النػار» :أنو قاؿ
 (ٔ) ." ك االفًتاء على رهولو على اهلل 

 :الحث على االقتصار على الصحيح.ّ

                                                 
 .ُٕالسجدة:  ُ
 .    ) ُِّٔص (احملرر الوجيز:  ِ
 .)ب  -ْْٖمخ ، ؽ (العلـو الفاخر ة ُب النظر إٔب أمور اآلخرة:   ّ
 

 .ُْٔالصافات: ْ
      .أهػػػػٌت اؼبطالػػػػب ُب أحاد ػػػػث ـبتلػػػػف )َُِص (.الػػػػدر اؼبلػػػػتقم للصػػػػاماين:  ) ُٖٗ-ِ(وزم :اؼبوضػػػػوعات اليػػػػن اعبػػػػ ٓ

 .)ّٖٕح -َٔص (سبييز اػببيث من الطيب لعلي ين ؿبمد الشيباين:.)ّّٕص  (اؼبراتب لدرك ش اغبوت :
 .)أ -َٖٓمخ ، ؽ  (العلـو الفاخرة ُب النظر ُب أمور اآلخرة : ٔ
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 عَهَْْيَـب  قػاؿ يعػ  النػاس أف ركا ػة يلغػتهم أف مبلئكػة النػار الػد ن قػاؿ اهلل فػيهم: "قػاؿ ايػن عطيػة:

 إمبا ترتب عددىم على حركؼ ياهم اهلل الرضباف الرحيم ، فمن ىنالك ىي ، (ُ)  عَشَش رِغْعَخَ
  (ِ) ".التفسَت ك ليس من متُت العلم حً لى ا من مي  اهتضلعوا، ك ىذكيسم اهللقوهتم 
ك ال ىبفػػػى عليػػػك لػػػُت مػػػا يلػػػغ ىػػػؤالء ، كلقػػػد أمػػػٌت اهلل تعػػػأب  "لثعػػػاليب معقبػػػا علػػػى كبلمػػػو: اقػػػاؿ 

 (ّ) ".األحاد ث عن موضوعات الوراقُت ، فجزا اهلل نقد األئمة عنا خَتا يصحيح 
  (ْ) .َّهْزََِْْبٌِ انْجَحْشٍَِّْ يَشَجَ :ك ُب معرض تفسَته لقولو تعأب

ألغازا ك أقواال ياطنة هبػب أال  'مرج البحر ن 'ُب  (ٓ)ك ذكر الثعليب "عن اين عطية قولو: الثعاليب نقل
 "أال  لتفت إٔب شيء منها 

ك اللؤلػػؤ ك  )ٔ(علػػي ك فاطمػػة'مػػرج البحػػر ن' مػػن أفاحهػػا ، فمنهػػا رى طِّ ك ال شػػك ُب ا ": عقػػب فقػػاؿ 
  ".ٖ) ألكٔب يو تركوكبو ىدا فبا كاف ا ك اغبسُت، ٍب سبادل ُب ٕ) (اغبسناؼبرجاف 

إ ػراد  ك  تضح لنا أ ضا منه  الثعاليب ُب االقتصار على الصحيح ك اجتناب اؼبوضوع ، إعراضو عػن 
 ؛ يل ك أنكركا على  (ٗ)حد ث فضائل السور ؛ ك ىو حد ث  تف  العلماء على أنو موضوع

 

                                                 
 .َّاؼبدثر:   ُ
 .)ّٓص(الوجيز:احملرر   ِ
 .) ّٕ- ُ(اعبواىر اغبساف:  ّ
 .ُٗالرضباف:  ْ
 قصػػػص ُب العػػػرائس"  ك اؼبشػػػهور،"  التفسػػػَت"  صػػػاحب، الثػٍَّعلىػػػيبٌ  النَّيسػػػاييورًمٌ  إهػػػحاؽ أيػػػو إيػػػراىيم يػػػن ؿبمػػػد يػػػن أضبػػد ٓ

العقػػد .)ِٓٓ-ِ (العػ  ُب خػ  مػن عػ : . ) ِْٕتػػر -ُٔ/ِ(طبقػات اؼبفسػر ن للػداككدم: .)ىػػِْٕ ت (." األنبيػاء
        .)ّٖٔتر  -ُٕٕ-ِ (طبقات الصوفية:.)َّٕتر -ُُِ (اؼبذىب:

6
اًطمىةي ينتي رهوؿ اهلل ، هيدة نساء العاؼبُت، ، أيمها خدهبة ينت خيوى لد.  حدل عشرة، ككاف عمرىا تسعان اهنة  توفيت ّى

 .)ُٖتر -ُُٖ-ِ(.هَت أعبلـ النببلء:) ِٖٔتر-ُٕٓ-ْ(صاية:كقيل مَت ذلك. االتسعان كعشر ن هنة.
 كهػبطو،  اهلل رهػوؿ روبانػة السػيد، مػاـاإل منػاؼ، عبػد يػن ىاشم ين اؼبطلب عبد اين طالب أيب ين علي ين اغبسن ٕ

تػر -ِٕٓ،ِْٓ-ّ(النػببلء: هػَت أعػبلـ .)ىػػْٗت (.الشػهيد اؼبػدين اؽبػا ي القرشػي ؿبمػد أيػو اعبنػة، أىػل شػباب كهيد
ْٕ(. 

 يتصرؼ..)ِّٕ-ّ (اعبواىر اغبساف : ٖ
ٗ
      .الدر اؼبلتقم : ياب حد ث فضائل القرآف هورة )ُّٕ /ُ(اؼبوضوعات الين اعبوزم:ُب ياب فضائل السور      

 .)َِّص (.أهٌت اؼبطالب  ُب أحاد ث ـبتلف اؼبراتب: )ُٓص  (هورة.
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   (ُ)وه ُب تفاهَتىم . ن أدرجاؼبفسر ن الذ
 من تلك السور :. ك لك على يع  السور اليت ثبت فضلهاصر ُب ذيينما قبد الثعاليب  قت

 كالكهف (ٓ) ، هورة األنعاـ(ْ) ىاأكاخر  ك،  (ّ)هورة البقرة ، (ِ) هورة الفاربة :أكرد ما جاء ُب فضلف

يأحاد ػث صػحاح ك ك فضػائلها ثايتػة ، (ٗ)ك كهػورة اإلخػبلص (ٖ)هػور اؼبلػك، (ٕ) ػسك (ٔ) كالكهػف
 ك حساف أكردىا ثقات األئمة ُب كتبهم. 

 جاء فضل هورة  س. ك ما ة ما أكرد من ضعيف فضائل السور، ىو ما
قلب القػرآف  ػس ال  قرؤىػا رجػل «قاؿ: أنو آثار عد دة، فعن النيب  ' س 'ككرد ُب فضل  ": قاؿ

  (ُُ) ".( َُ) ،» ير د اهلل ك الدار اآلخرة،إال مفر لو.اقرؤكىا على موتاكم

ك  جػواز العمػل يالضػعيف ُب الفضػائل، ال اؼبوضػػوع.نقلنػا هػايقا، ك ما ػة مػا فيػو أنػو ضػعيف، ك قػد 
 (ُِ)قد كردت اآلثار عن السلف ُب قراءهتا عند اؼبيت.

 جانب الصواب ُب نقلو عن اين عطية، ما جاء ُب فضل هورة الواقعة من أهنا سبنع  لعل الشيخ ك
 (ُّ)وع. الفقر ذكر العلماء أنو موض

                                                 
ُ
السػػػيوطي ُب علػػػم  ة.ألفيػػػ)ّٗٔص (النكػػػت:.)ُُٖ-ُ(.التبصػػػرة ك التػػػذكرة للعراقػػػي:)ِِص (التقر ػػػب للنػػػوكم:   

 . )ٖٓص  (اغبد ث:
ِ
 .)ْٗ/ُ(اعبواىر اغبساف:  

ّ
 .)ْٔ،ْٓ/ُ(اؼبصدر الساي :  
 .)ُِِٗٔ(اؼبصدر الساي :  ْ
 .)ْٔٔ/ُ(اعبواىر اغبساف: ٓ
 .)ِِٕٖٔ(اؼبصدر الساي  :  ٔ
 .)ِٗ/ّ (اؼبصدر الساي : ٕ
 .)ّٓٓ/ّ(اعبواىر اغبساف: ٖ
 .)ّٔٓ/ّ(اؼبصدر الساي  : ٗ

 .)ُُِّح -ُٖٖ/ّ(ياب القراءة عند اؼبيت؛ ،ائزأخرجو أيو داكد ُب كتاب اعبن َُ
اعبنػائز، يػاب مػا جػاء  ، كايػن ماجػو ُب كتػاب)َُُّٗح-ِٓٔ/ٔ(ة  ػس؛ر النسائي ُب كتاب التفسَت، ياب فضائل هػو 

ح -ِّٕ/ ِ(م متفرقػػػػة ؛التفسػػػػَت، يػػػػاب ذكػػػػر فضػػػػائل هػػػػور ك آ ،كاغبػػػػاكم ُب كتػػػػاب) -ِ (فيمػػػػا  قػػػػاؿ عنػػػػد اؼبػػػػر  ؛
 ُِٔٓح-ٗٗ /ِ(يب ُب التلخيص. ك البو صرم ُب كتاب الصبلة، ياب صػبلة اعبنػائز؛،ك صححو.ضعفو الذى)ُُِٖ

 .كلهم عن معقل ين  سار.                                                      "هناده ضعيفإ"قاؿ:)
 .)ِٗ/ّ(اعبواىر اغبساف: ُُ
 .)ّْٖ/ّ(:اب قراءة  س عند اؼبيت،ياعبنائز كتاباغبدائ  الين اعبوزم: ُِ
 ك مَته. اؼبوضوعات الين اعبوزمأنظر  ُّ
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  (ُ) ".تصبو فاقة أيدا ـ على قراءة هورة الواقعة، ٓبك من دا "أنو قاؿ: ركم عن النيب  "قاؿ:
 أكرده يصيغة التمر  ، ُب إشارة إٔب عدـ اعبـز يصحتو.  إال أنو

ألف فيها ذكر ، ذلك ك  ظهر ٕب أنو إمبا أكرده اهتحسانا ؼبا فهمو اين عطية ك مَته من ىذا اغبد ث
 (ِ) حظوظ الناس ُب اآلخرة، ك فٍهمي ذلك مٌت ال فقر معو، كمن فهمو شيغل ياالهتعداد. القيامة ك

 . الحث على االقتصار على صحيح األذكار والدعوات واجتناب الموضوع منما:ْ
أك  الثعاليب ما يتناقلو يع  العامة من أذكػار ك دعػوات موضػوعة  نسػبوهنا إٔب النػيب  الشيخ  نكر 

 نبياء،  تعبدكف اهلل هبا جهبل منهم.على مَته من األ
 .كحث على كجوب االلتزاـ ياألدعية الصحيحة اؼبأثورة عن النيب 

، فينبغي للمتأدب ييداب الشر عة أف  ستعمل األدعية كوف الدعاء جائزا ياللساف العريبك مع   "قاؿ:
ة ك العػػدكؿ عػػن لسػػنياإلعػػراض عػػن األدعيػػة ا كقػػد أنكػػر األئمػػة  مػػا أمكػػن، اؼبرك ػػة عػػن النػػيب 

 (ّ) ".انتقاء آثارىا السنية
 ٍب  نقل من أقواؿ األئمة ما  عزز يو قولو.

  (ْ):ُب كتاب الدعاء-رضبو اهلل- قاؿ اغبافظ أيو القاهم هليماف ين أ وب الط اين "قاؿ :
ضبلػػػٍت علػػػى تأليفػػػو أين رأ ػػػت كثػػػَتا مػػػن النػػػاس  ...ىػػػذا كتػػػاب ألفتػػػو جامعػػػا ألدعيػػػة رهػػػوؿ اهلل "

ا يأدعية هجع ،ك أدعية كضعت على عدد األ اـ فبا ألفها الوراقػوف ، ال تػركل عػن رهػوؿ اهلل سبسكو 
  ك ال عن أحد من الصحاية ك ال عن أحد من التايعُت  أصبعُت.. ".(ٓ) 

ك مػػن العجػػاب أف تعػػرض عػػن الػػدعوات الػػيت ذكرىػػا اهلل  "قولػػو : (ٔ)ك  نقػػل عػػن اإلمػػاـ الطرطوشػػي
سػػنة أنبيػػاءه ك أكليػػاءه مقركنػػة ياإلجايػػة ٍب تنتقػػى ألفػػاظ الشػػعراء ك الكتػػاب ك تعػػأب ُب كتايػػو علػػى أل

 (ٕ) ."الوضاعُت كأنك قد دعوت ُب زعمهم جبميع الدعوات ٍب اهتعنت يدعوات من هواىم

                                                 
 ، عن اين مسعود.               )ِٕٕٓح-ُْٖ/ٖ(،كاين األثَت ُب جامع األصوؿ؛) ُِٕٓص (ركاه البغوم ُب تفسَته:  ُ
 .)َِٖ/ّ(اعبواىر اغبساف: ِ
 .)ّٔٓ/ّ (اؼبصدر الساي  : ّ
 .) ِِص (الدعاء للط اين:  ْ
 .)ب  -ّٗمخ، ؽ  (دات:جامع األمهات ُب أحكاـ العبا ٓ
مػػن .اغبفػػاظ اؼبالكيػػة، فقهػػاء مػػن أد ػػب، ،يالطرطوشػػ يكػػر أيػػو ندلسػػي،ألا مالفهػػر  يالقرشػػ خلػػف يػػن ؿبمػػد يػػن الوليػػد ٔ

. )ِٔ- ِ(..شػذرات الػذىب: )ُْْ-ِ(الع  ُب خػ  مػن مػ :.)ىػ520ت(مؤلفاتو: البدع ك اغبوادث، هراج اؼبلوؾ.
 .)ُّّ-ٕ(األعبلـ:

 .)أ -ْٗمخ ،ؽ  (حكاـ العبادات :جامع األمهات ُب أ ٕ
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... فبل  نبغػي ألحػد أف  عػرض عػن  "ه اؼبسألة يكبلـ نفيس للقاضي عياض :ك ىبتم كبلمو ُب ىذ 
ا؛اؼبقاـ فقػػػي  ؽبػػػم قػػػـو هػػػوء ىبًتعػػػوف ؽبػػػم أدعيػػػة يطاف للنػػػاس ُب ىػػػذ، كقػػػد احتػػػاؿ الشػػػدعائػػػو 

، ك أشػػد مػػا ُب اغبػػاؿ أهنػػم  نسػػبوهنا إٔب األنبيػػاء ك الصػػاغبُت،    شػػتغلوف هبػػا عػػن اإلقتػػداء يػػالنيب
..فػػػػاتقوا اهلل ُب أنفسػػػػكم ك ال  .فيقولػػػػوف دعػػػػاء آدـ ، دعػػػػاء نػػػػوح ، دعػػػػاء  ونس...دعػػػػاء أليب يكػػػػر

 (ُ) ."حغلوا إال يالصحيتتش

 
   كغػػَته مػػن العلمػػاء الناصػػحُت لسػػنة اؼبصػػطفى -رضبػػو اهلل  -ك فبػػا هػػب   تضػػح لنػػا أف الثعػػاليب     
وف علػى أكلئػك الوضػاعُت لؤلحاد ػث ك وبػذركف مػنهم كمػن أحػاد ثهم ؼبػا فيهػا مػن الكػذب ك ثعي  شنػِّ 

فضائل ك مَتىا من ـ أك الُب األحكا ،،ك وب  على كجوب اجتناهبا هواء   ؿاالفًتاء على الرهو 
 يالسنة النبو ة. -رضبو اهلل -ك ىذا مظهر من مظاىر عنا تو اؼبعاين 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .)أ -ْٗمخ ،ؽ (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات :  ُ
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 ٔ) (لياتمن االسرائ -رحمو اهلل-المفلب الثالث : موقف الشيخ الثعالبي 
 

ػػا الد نيػػة، ك للنصػػرانية ثقافتهػػا الد نيػػة       ذء اإلهػػبلـ منػػك قػػد انضػػول ربػػت لػػوا ،لليهود ػػة ثقافػىتػيهى
 (ِ) .حاملُت معهم تلك الثقافة ،ظهوره كثَت من اليهود ك النصارل

إٔب هػػنن ك ، دبػػا فيهػا الزيػور ك مػػَته ياإلضػافة ى التػوراةأمػا اليهػود فثقػػافتهم تعتمػد أكؿ مػا تعتمػػد علػ 
، ك إمبا ربملوىا ك نقلوىػا يطر ػ  اؼبشػافهة. ك أمػا نصائح، كشركح ٓب تؤخذ عن موهى يطر   الكتاية

  (ّ)فثقافتهم تعتمد ُب الغالب األعم على اإلقبيل.النصارل 
مػػػن يػػػاب هػػػرائليات ايعُت ك العلمػػػاء وبػػػٌدثوف يتلػػػك االك ؽبػػػذا كػػػاف الصػػػحاية ك مػػػن يعػػػدىم مػػػن التػػػ

     لبلهتشهاد ال لئلعتضاد.
 :في التفسير و خفورة رفعما للنبي تأثر اإلسرائيليا

أىل الكتاب ، ك شرحوا هبا كتاب اهلل عز كجل  هرائليات اليت أخدىا اؼبفسركف عنلقد كاف ؽبذه اال
طر ػػػ  اؼبشػػػتغلُت يالتفسػػػَت،  تهػػػرائليات أعاقػػػ؛ ذلػػػك أف اؼبكثػػػر ن مػػػن ىػػػذه االأثػػػر هػػػيئ ُب التفسػػػَت

   (ْ)فذىبوا يكثَت من الركا ات الصحيحة، جبانب ما رككه من  قصص مكذكب كأخبار ال تصح.

الباطػػل، لػػو كيقػػفى هبػػا عنػػد قائلهػػا لكػػاف األمػػر  هػػرائليات ك الهػػيما اؼبكػػذكب منهػػا كذه االٍب إف ىػػ
ؿبػػتمبل يعػػ  الشػػيء  كلكػػن الشػػناعة ك كبػىػػرى اإلٍب أف يعػػ  الزنادقػػة ك الوٌضػػاعُت، ك ضػػعفاء اإليبػػاف 

  ك اػبيانػػة الكػػػ ل علػػى اإلهػػػبلـ  ،ك نسػػبوىا إليػػػو صػػراحة كىنػػػا الضػػرر الفػػػاحشقػػد رفعوىػػا للنػػػيب 
ل، هرائليات من اػبرافات ك األياطياشتملت عليو يع  ىذه االكألف ما  كالتجٌٍت اآلٍب على النيب 

 ك وبملو على أف  نظر إليو نظرة الشك ك االرتياب.ليصٌد أم إنساف عن الدخوؿ فيو، 

                                                 
لفظ االهرائليات ك إف كاف  دؿ على اللوف اليهودم للتفسَت، ك ما كاف للثقافة اليهود ة من أثر ظاىر فيو، إال أف   ُ

ودم ك اللوف النصراين للتفسَت، ك ما تأثر يو التفسَت اؼبراد هبا ما ىو أكهع من ذلك ك أ ل؛ فاؼبراد يو ما  عم اللوف اليه
من ياب التغليب للجانب اليهودم  'االهرائليات 'من الثقافتُت اليهود ة ك النصرانية ، كإمبا  يطل  على صبيع ذلك لفظ 

ظهور أمرىم لك لكثرة أىلو ك ذعلى اعبانب النصراين ؛ألف اعبانب اليهودم ىو الذم اشتهر أمره فكثر النقل عنهم، ك 
 -ُ(التفسَت ك اؼبفسركف:  كشدة اختبلطهم ياؼبسلمُت من مبدأ ظهور اإلهبلـ إٔب أف انتشر ك دخل الناس أفواجا.

ك عن هبب االهتكثار منها ُب .)ٗ، ٖ-ُ (.ك ؼبز د من التوهع ُب اؼبوضوع  راجع: تفسَت القرآف العظيم :)ُُِ
 )ُِْ، ُِّ-ُ(التفسَت ك اؼبفسركف:  ك،)ّْٗ،ّْٖص  (مقدمة اين خلدكف: التفسَت  راجع:

 ، يتصرؼ.)ّْٓص  (مباحث ُب علـو القرآف للقطاف: ِ
 ، يتصرؼ.)ُُِ-ُ(التفسَت ك اؼبفسركف للذىيب:  ّ
 .) َُّ-ُ (اؼبصدر الساي : ْ
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 ه اػبرافػػػات مهمػػػا يلػػػغ إهػػػنادىا مػػػن السػػػبلمة مػػػن الطعػػػن فيػػػو، فػػػبل نشػػػك ُب ت ئػػػة النػػػيب ذك ىػػػ 
   (ِ) ٌَُّحَ ًَحٌِْ بِنَّب ىٌَُ بٌِْ  (ُ)منها.

 :تاإلسرائيليامنمج المفسرين في التعامل مع 
 )ّ(ىذا ك قد اختلفت مناى  اؼبفسر ن ُب التعامل معها. 

هنا ػػة مػػا  صػػل فهػػو أف  كػػوف اؼبفسػػر  قظػػا إٔب أيعػػد حػػدكد اليقظػػة، ناقػػدا إٔب  ،أمػػا اؼبوقػػف الواجػػب 
هرائليات ما م اؼبركوف من االص من من ىدا اؽبشيك رىك ٌة حىت  ستطيع أف  ستخلإليو النقاد من دقة 

ال  رتكب النقل عن أىػل الكتػاب، كما هبب عليو أ  ، ناهب ركح القرآف، ك  تف  مع العقل ك النقل
سػػك عمػػػا ال  ا كػػاف ُب هػػػٌنة نبينػػاإذ ييػػػاف جملمػػل القػػػرآف ، كإف كػػاف األفضػػػل أف  يعػػرض عنهػػػا ك يبي

ا أحكػػم ك ر ُب حكىمػو ك أحكامػػو ك ىػػذعػػن التػػديطائػل ربتػػو ، فبػػا  يعػٌد صػػارفا عػػن القػػرآف ك شػامبل 
  (ْ)أهلم. 

 كما هنرل.-رضبو اهلل-الثعاليب  وكىذا اؼبوقف يعينو ىو الذم التزام
 سرائليات :من اال -رحمو اهلل  -موقف الشيخ الثعالبي 

منهجػػا تارىبيػػا  قػػـو علػػى ربقيػػ   و  تعامػػل مػػع اؼبرك ػػات االهػػرائلية،ىػػ الثعػػاليب ُب تفسػػَت اعتمػػد    
  (ٓ).كنقدىا النصوص

ا ذ...كقػػد ربر نػػا  ُب ىػػػ "ك ىػػو أهػػاس التفسػػَت ياؼبػػأثور ، كقػػد أشػػار ينفسػػو إٔب التزامػػو يػػو ُب قولػػو:
 (ٔ)اؼبختصر التحقي  دبا نقلناه جهد االهتطاعة.

هػػرائليات نقػػدا علميػػا متميػػزا ُب عػػدة مواضػػع ، ك قػػد أشػػار إيتػػداءا إٔب موقفػػو منهػػا ُب قولػػو االفنقػػد  
 (ٕ). "هرائليات اليت ليس ؽبن ثبات كال  عوؿ عليها من لو قلباال "ريب :نقبل عن اين الع

                                                 
ُ
 ، يتصرؼ.)ْٗص  (ضوعات ُب كتب التفسَت:و الهرائليات ك اؼبا  
 .ّالنجم:  ِ
، كمنهم اؼبقل  )ُّّ،ُُّ -ُ(التفسَت ك اؼبفسركف : م ك اػبازف ك مَتنبا.فمنهم اؼبكثركف كاين جر ر الط    ّ

. كمنهم من  وردىا مع النقد كاين كثَت ك األلوهي. التفسَت ك )ُِِ-ُ (كالنسفي كمَته. التفسَت ك اؼبفسركف:
 .  )ُٕٓ-ُ (اؼبفسركف:

 .يتصرؼ ك اختصار.)ُّّ،ُُّ -ُ(التفسَت ك اؼبفسركف : ْ
 . طبعة اؼبؤهسة الوطنية رب : عمار طاليب.)ط -ُ(واىر اغبساف:مقدمة تفسَت اعب ٓ
 .) َّٗ-ّ(اعبواىر اغبساف:  ٔ
 .)ْٗٓ /ُ(اؼبصدر الساي : ٕ



  - 125 - 

على أكلئك الد ن حشػوا تفاهػَتىم دبثػل تلػك الركا ػات ، كرأل أف ؿبػل ذكرىػا   يل لقد عاب الثعاليب
 التار خ ال كتب تفسَت كتاب اهلل. كتب

 ."ؿبػل ذكرىػا كتػب التػار خ كلو ُب ىذا اؼبعٌت أخبػار كثػَتة "تعرض لقصة ذم القرنُت:  ك ىو  قوؿ 
(ُ) 

إال أنو ُب أثناء فبارهة عملية التحقي  ك ركا ات االهرائلية، ه الا ىو اؼبوقف العاـ للثعاليب من ىذىذ 
 لك:ذالنقد ، قبد لو ثبلثة مسالك ُب 

 ه الروايات : الجـز بعدـ صحة ىذ .ُ
 ذلك: ن أمثلةكمما منو يعدـ صحتها، جز  ُب ؿبلها،  عرض عن إ رادىاقبده لك ذكل
 (ِ)   .صِّنَزِو فِِ قٌَْيِوِ عَهََ فَخَشَجَ  ُب تفسَت قولو تعأب : *
ؼببليس ك اؼبراكب ك ز نة الػدنيا، ُب ز نتو من ا ،...ٍب أخ  تعأب عن خركج قاركف على قومو "قاؿ: 

 (ّ) ."كأكثر الناس ُب ربد د ز نة قاركف كتعيينها ف دبا ال صحة لو فًتكتو
  (ْ) .َّزَغَن و نَىْ ًَشَشَاثِكَ طَعَبيِكَ بِنََ فَبَْظُشْ قولو تعأب : ُب تفسَت*

 (ٓ) ."ك كثٌػرى أىل القصص ُب صورة ىده النازلة كثَتا اختصرتو لعدـ صحتو ":قاؿ
 (ٔ).كذا فعل حُت تعرض لقصة  أجوج كمأجوج

 . التوقف في قبولما : ِ
لػػػك يعػػػدـ ذف مػػػَت جػػػاـز يعػػدـ صػػػحتها، كإف أشػػػعر ا كػػػالك الثػػػاين الػػػذم اتبعػػو الثعػػػاليب إذكىػػو اؼبسػػػ

 . كمن أمثلة ذلك:اطمئنانو ؽبا
  (ٕ) . قِطْشًا عَهَْْوِ ؤُفْشِغْ آَرٌَُِِ قَبلَ  ُب تفسَت قولو تعأب :*

 ، كريكمى مَت ائة فرهخ، ك ُب عرضو طبسُت فرهخاكركم أف ُب طولو ما يُت طرُب اعببلُت م"قاؿ: 
 

                                                 
 .)ُِّ /ِ (اؼبصدر الساي : ُ
 .ٕٗالقصص:  ِ
 .)ِْٓ /ِ (اعبواىر اغبساف: ّ
 .ِٗٓالبقرة:  ْ
 .)َُِ /ُ (اعبواىر اغبساف: ٓ
 .)ُّّ/ِ(اعبواىر اغبساف:  ٔ

 .ٔٗهف: الك ٕ
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 (ُ) ."فاختصرتاه إذ ال ما ة للتخرص ا فبا ٓب نقف على صحتوىذ
ُب صػػفة اؼبائػػدة الػػيت أنزؽبػػا اهلل تعػػأب علػػى  ك ركا ػػات، أكرده اؼبفسػػركف مػػن قصػػص ك  علػػ  علػػى مػػا*

  (ِ) ."ك أكثر الناس ُب قصص اؼبائدة، فبا رأ ت اختصاره لعدـ هنده ": عيسى
 (ّ) .يِنْيَب فَبَْغَهَخَ آََّبرِنَب آَرَْْنَبهُ زُِانَّ ََجَإَ عَهَْْيِىْ ًَارْمُ  :كذا قاؿ ُب تفسَت قولو تعأب

 (ٓ) ك مَتىا من األمثلة.  (ْ) ."ك ُب ىده القصة ركا ات كثَتة ربتاج إٔب صحة هند "قاؿ: 
 سرائليات و بياف ضعفما:. ينقد االّ

 حبسب موضوعها إٔب ما  لى: ه الركا ات اليت نقدىا الثعاليب ك يبكن تقسيم ىذ
 : -عليمم السالـ  -ات القادحة في األينبياء سرائليأ . اال

فتعٌرض للركا ات اليت تقدح  -عليهم السبلـ-ا مشكورا ُب الدفاع عن األنبياءذالثعاليب ى الشيخ  يذؿ
ُب عصمتهم يالنقد ،مبينا فسادىا ك ؿبذرا من تصػد قها ؼبػا فيهػا مػن مسػاس خبػَتة خلػ  اهلل .  كمػن 

 أمثلة ذلك:
  قصة آدـ : 

  (ٔ) ."وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدـ فسجدوا إال إبليس لم يكن من الساجدين ": قاؿ تعأب
(ٔ)  

 ك يلغٍت أف أكؿ معصية كانت اغبسد ك الك  "مالك قولو: اإلماـ قاؿ متعقبا ؼبا ذكره اين عطية عن
يى عن قرهباالشح حسد إيليس آدـ ك تكبٌػرى    ."، ك شٌح آدـ ُب أكلو من شجرة قد هني

لشح على آدـ فيو ما ال ىبفى عليك ك الواجب اعتقاده تنز و األنبياء عن كل ما وبم قلت: إطبلؽ ا
 .عَضْيًـب  نَـوُ  ََنِذْ ًَنَىْ فَنَغَِِ قَجْمُ يٍِْ آَدَوَ بِنََ عَيِذََْب ًَنََْذْ من رتبتهم، ك قد قاؿ تعأب ُب حػ  آدـ:

 (ٖ) ."ػىا (ٕ)

                                                 
 .) ُّْ/ِ (اعبواىر اغبساف: ُ
 .) ْْٔ /ُ(اعبواىر اغبساف:  ِ
 .ُٕٓاألعراؼ :  ّ
 .)ٖٖٓ/ُ(اعبواىر اغبساف: ْ
 .)ْٔٗ /ِ (.) ُٖٓ/ِ (اعبواىر اغبساف : :اعبواىر اغبساف ٓ
 .ّْالبقرة:  ٔ
 .ُُٓطو:  ٕ
 .)ْٔ /ُ (اعبواىر اغبساف: ٖ
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 آَرَْْزَنَب نَئٍِْ سَث يًَُب انهَّوَ دَعٌََا ؤَثَْْهَذْ فَهًَ ب ثِوِ فًََش دْ ََفِْفًب حًَْهًب ًَهَذْحَ رَغَش بىَب فَهًَ ب :ك تفسَته لقولو تعأب

 عًَ ـب  انهَّوُ فَزَعَبنََ آَرَبىًَُب فًَِْب شُشَكَبءَ نَوُ جَعَهَب صَبنِحًب آَرَبىًَُب فَهًَ ب  انش بكِشٍَِّ يٍَِ نَنَكٌٍََُ  صَبنِحًب

  (ُ) . ُّشْشِكٌٌَُ
، دي على صػحة مػا ركم ُب ىػذه القصػصك ٓب أقف يػىعٍ  .."  ز ف ما كرد ُب تفسَت ىذه اآل ة، قائبل:

  (ّ) . " ل ما أمكنالتوقف ك التنز و ؼبن اجتباه ، كحسن الػتأك الواجب ك  ،(ِ)كلو صٌح لوجب تأك لو
(ّ)  

اؿ ايػن العػريب ُب تػوىُت ك قػ "ا القػوؿ ك تز يفػو فيقػوؿ :ذٍب  ستشهد يكبلـ اين العػريب ُب تػوىُت ىػ 
 كور ُب ضػػػػعيف اغبػػػػد ث ُب الًتمػػػػذم ك مػػػػَته، ك ُبؿ ك تز يفػػػػو:ك ىػػػػذا القػػػػوؿ ككبػػػػوه مػػػػذ ا القػػػػو ىػػػػذ

، فػػ ف آدـ ك حػػواء كإف كانػػا مٌرنبػػا ك ال  يعػػٌوؿ عليهػػا مػػن لػػو قلػػب ،االهػػرائليات الػػيت لػػيس ؽبػػن ثبػػات
ػ. ىأ (ْ)لو نيٍصحا ك ال ليسمعا لو قوال. ياهلل الغركر، فبل  لدغ اؼبؤمن من جحره مرتُت  كما كانا ليقببل

 (ٓ) ."ػ. ك ىو كبل ـ حسن ك ياهلل التوفي ىأ
َ  ُب تفسػَته لقولػو تعػأب: ك هبمع القوؿ فيما جاء من تلك اؼبرك ات القادحػة ُب آدـ   ًَعَصَـ

  (ٔ) .فَغٌٍََ سَث وُ آَدَوُ
 ، كهلل دٌر اين أرل ذكره ىنا قيل مَت ذلك فبا ال ... ك"قائبل يعد أف أكرد العد د من األقواؿ: 

 (ٖ) ."هبب تنز و األنبياء عليهم السبلـ عما نىسىبى إليهم اعبهاؿ   ":(ٕ) العريب حيث قاؿ 

 :. قصة يوسف ّ
                                                 

 .َُٗ، ُٖٗاألعراؼ:  ُ
ؼبا ضبلت حواء طاؼ هبا ايليس  ك كاف ال  "قاؿ :ما ركاه الًتمذم عن ظبرة ين جندب عن النيب  شَت الثعاليب إٔب  ِ

 عيش ؽبا كلد. فقاؿ ؽبما: ظبٌيو عبد اغبارث، فسٌمتو عبد اغبارث فعاش ذلك، ككاف ذلك من كحي الشيطاف ك أمره.قاؿ 
.ضعفو )َّٕٖح -ََِ/ٔ (األعراؼ؛ أخرجو الًتمذم:ُب كتاب القرآف،ياب هورة  "الًتمذم : حد ث حسن مر ب

 .)ِّْ-حُٔٓ/ُ(األلباين ُب السلسلة الضعيف:
  .)ْٖٓ /ُ(اعبواىر اغبساف :  ّ
 .)ّٓ، ٓ-ِ(أحكاـ القرآف :  ْ
 .)ٓٗٓ /ُ (اعبواىر اغبساف: ٓ
 .ُُِطو:  ٔ
 .)ِٗٓ/ِ(أحكاـ القرآف : ٕ
 .    )ِّٔ /ِ (اعبواىر اغبساف: ٖ
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 :ذلكك من  ك ىي من القصص اليت كثر اعبداؿ فيها يُت اؼبفسر ن ُب تأك ل يع  اآل ات،
 (ُ) .اكَْْذً نَكَ فََْكِْذًُا بٌََِْرِكَ عَهََ ئَّْبكَسُ رَْْصُصْ نَب ثُنَِ  َّب قَبلَ :قولو تعأب -
 لك ذكمن ىنا كمن فعل إخوة  وهف، ظهر أهنم ٓب  كونوا أنبياء ُب  "ُب تفسَتىا:الثعاليب  قاؿ 

الػػػدنيوم، ك عػػػن عقػػػوؽ اآليػػػاء  أهنػػػم كػػػانوا أنبيػػػاء  ػػػرٌده القطػػػع يعصػػػمة األنبيػػػاء عػػػن اغبسػػػدك الوقػػػت، 
   (ِ) ."تيمر على قتلوكتعر   مؤمن للهبلؾ ك ال

، فبعػػػد أف أكرد مػػػا  تناقلػػػو شػػػأف  وهػػػف العفيػػػف ك امػػػرأة العز ػػػزمػػػا كرد مػػػن قصػػػص ك مػػػن ذلػػػك  -
 -من شأنو أف  سيء إٔب مقاـ  نبٌوتو فيقػوؿ ،كل قوؿ أك تأك ل  نافياىبتم الثعاليب كبلمو عن  البع ،

لغفلػػػة مػػػن العلمػػػاء ُب س، كاا  طمػػػس كجػػػوه اعبهلػػػة مػػػن النػػػاذىػػػ ... ك ":(ّ) -نقػػػبل عػػػن ايػػػن العػػػريب
ك ل ك اؽبػم يالفتػك، كحاشػاه لػك ىتػك السػراقػل مػا اقتحمػوا مػن ذ، كأنسبتهم إٔب الصد   ماال  ليػ 

 (ْ) ".، فما ؽبؤالء اؼبفسر ن ال  فقهوف قوالمن ذلك

 ) ٓ (.ك مَتىا من القصص

 التي تتعلق بأخبار األمم السابقة و غيرىا من القصص: تب. اإلسرائيليا
 ينقدىا ك رٌدىا ؼبا فيها من الغرائب  القسم الثاين من الركا ات اليت عيٍت الثعاليب ا ىوذى
 اليت ال تتقبلها العقوؿ السليمة. كمن أمثلة دلك : 

 (ٔ) .ىَبسًُدَ ثِجَبثِمَ انًَْهَكٍَِْْ عَهََ ؤَُْضِلَ ًَيَب :تفسَت قولو تعأب *
  (ٕ) "كلو ضعيف.ك ما  ذكر ُب قٌصتهما   "قاؿ:

  (ٖ). ثَصِريًا َّإْدِ ؤَثِِ ًَجْوِ عَهََ فَإَنٌُْْهُ ىَزَا ثًَِِْْصِِ ارْىَجٌُا :تفسَت قولو تعأب *
ركمى أف ىػدا القمػيص كػاف مػن ثيػاب اعبنػة، كسػاه اهلل إيػراىيم ٍب توارثػو ينوه.قلػت : قػاؿ ايػن  ":قاؿ

 (ُ). "عطية ك ىذا وبتاج إٔب هند ك الظاىر أنو قميص  وهف كسائر القمص

                                                 
 .ٓ وهف:  ُ
 .)ُْٓ/ِ (اعبواىر اغبساف: ِ
 .)ْٕ /ّ (أحكاـ القرآف: ّ
 .)ُِٓ /ُ(اعبواىر اغبساف:  ْ
  .)ُِٓ/ُ(:قصة وبي و.)ّٔ-ّ (:. ك قصة هليماف )ٗٓ-ّ (.قصة داكد ُب  :كبلموأنظر   ٓ
 .َُِالبقرة:  ٔ
 .)َُُ/ُ(اعبواىر اغبساف:  ٕ
 .ّٗ وهف :  ٖ
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مػػػنه  التحقيػػػ  ك التمحػػػيص، ُب مػػػا تناقلتػػػو أقػػػبلـ  ، فبػػػا هػػػب   ٌتضيػػػحي لنػػػا جليػػػا التػػػزاـ الثعػػػاليب     
معتػ ا   هػند صػحيح ، ؾبتهدا ُب ربقيقها ، رافضا ما جاء منها يغػَت ةمرك ات إهرائيلين اؼبفسر ن  م

ضػػوء األدلػػة العقليػػة  حػػذر منهػػا ، كفنٌػػدىا علػػىاالت ك األكىػػاـ فأنكرىػػا كرٌدىػػا ك إ اىػػا ضػػريا مػػن اػبيػػ
النقليػػػة تػػػارة أخػػػرل، ك رأل أف ؿبػػػل يسػػػطها كتػػػب التػػػار خ ال كتػػػب التفسػػػَت منكػػػرا، علػػػى  تػػػارة، ك

  (ِ) تفاهَتىم دبثل تلك اؼبرك ات.  ن شحنواذاؼبفسر ن ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
 .)ُّٗ/ُ(: اعبواىر اغبساف ك انظر أ ضا:، يتصرؼ.)ُّٕ/ُ (اعبواىر اغبساف: ُ
كىذا اؼبػنه  النقػدم األصػيل الػذم التزمػو الشػيخ الثعػاليب ُب تفسػَته كرثػو عػن اؼبفسػر ن اؼبغاريػة كالقاضػي عيػاض ك أيب   ِ

الشػػػػيخ عبػػػػد الرضبػػػػاف الثعػػػػاليب كمنهجػػػػو ُب التعامػػػػل مػػػػع  .يكػػػػر يػػػػن العػػػػريب كمػػػػن ىنػػػػا قبػػػػده  يكثػػػػر النقػػػػل عػػػػنهم ُب تفسػػػػَته
ملتقػػى هػػيدم عبػػد  'لنػػذ ر ضبو..ؾبلػػة أعمػػاؿ األهػػبوع الرايػػع للقػػرآف  'عبػػواىر اغبسػػافا 'اإلهػػرائيليات مػػن خػػبلؿ تفسػػَته 

رييػػع  .، يتصػػرؼ.كقد نشػػرىا قبػػل ذلػػك ُب ؾبلػػة  منػػ  اإلمػػاـ مالػػك يػػن أنػػس. العػػدد الرايػػع)َُُص (: 'الرضبػػاف الثعػػاليب
 .)ْٖص  (ـ.ََِِ-ىػُِّْاألكؿ 
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 المفلب األوؿ:اجتمادات الثعالبي في التصحيح

 
 :. أحاديث إسالـ أبوي النبي ٔ

 يُت أكاير العلماء ك أرياب اإلنصاؼ. ،ك ىو من اؼبباحث اليت كثير حوؽبا النزاع ك اػببلؼ
 : ك ؽبم ُب ذلك ثبلثة مسالك 
  ُ) (كذىب إٔب ذلك طائفة من العلماء:: النص على عدـ قباة كالد و     -أ 

  ِ) (من العلماء: النص على قباهتما: كماؿ إٔب ذلك -ب
ا ال تسػبو " :الػبع  خػوؼ الوقػوع ُب احملػذكر لقولػو ف عن اػبوض ُب اؼبسألة : اختاره التوق - ج

 (ّ) ."األحياء فتؤذكا األموات

 (ُ)دبا فيو نقص ف ف ذلك  يؤذ و، ك إ ذائو كفر. حرمة ذكر أيوم النيب فأخذ منو يعضهم 
                                                 

 ُب تفسَته ،كاين عطية)ُْٗ،ُّٗ/ُ(قي ُب الدالئلالبيه ك.)ُُٔص  (الفقو األك  :منهم: أيو حنيفة ُب  ُ
ك اين كثػَت ُب تفسػَته .)ََِ،ُٗٗ/ِ (الفتاكل:،ك اين تيمية ُب )َِٗ/ُ(اؼبوضوعات: اين اعبوزم ُب .)ِْٔص ( 
ك ، )ُٗٓح -ُٓص(األهرار اؼبرفوعة: ، كُب )ُُٔص (شرح الفقو األك  :ك اؼببل علي القارم ُب  ).َُٖ،ُٕٗ/ِ(

كقػد ألفػو قبػل  "...كاألصح إهبلمهما على مػا اتفػ  عليػو علمػاء اإلهػبلـ."تراجع ع ذلك ُب شرحو للشفا،قاؿ:  ظهرانو
 .)ُْٕص(موتو يثبلث هنوات.ظفر األماين: 

الساي  ك اػبطيب البغدادم ُب الساي  ك البلح  نقلو عنو .)ِْٖ،ِّٖص( اؼبنسوخ:الناهخ ك  منهم: اين شاىُت ُب ِ
 ك القرطيب ُب.)ُّٗ/ِ(. كاين تيمية ُب الفتاكل:)ِّٖص (ين شاىُت ُب الناهخ:ذكر ذلك االبلح :ك 

. اعبػامع ألحكػاـ )ِْ،ِّ/ُ (التذكرة ُب أحواؿ اآلخرة: ياب ما  ذكر اؼبػوت ك اآلخػرة،.)ِِْ/ِ(ك الرملي ُب فتاكاه:
 - ا جػاء ُب إيبػاف أمػوذخػائر العقػيب :فصػل  تضػمن ذكػر أمػو ك أمهاتػو:ذكر مػك احملػب الطػ م ُب  .)ّٗٗ-ُ(القرآف:

ذكػػػػػػػػر كفػػػػػػػػاة خدهبػػػػػػػػة ك أيب عيػػػػػػػػوف األثػػػػػػػػر ُب اؼبغػػػػػػػػازم ك السػػػػػػػػَت :ك ايػػػػػػػػن هػػػػػػػػيد  النػػػػػػػػاس ُب  .)ِٗٓص (،يعػػػػػػػػد موهتػػػػػػػػا
 /ِ(:  للفتػػػػػػػػػاكلاغبػػػػػػػػػاكم ك السػػػػػػػػػيوطي ُب .)ُٓٔ،ُْٔ/ُ( لػػػػػػػػػركض األنػػػػػػػػػف :ك السػػػػػػػػػهيلي ُب ا.)ُّٕ/ُ(،طالػػػػػػػػػب

ُب آ ػػات النػػيب اؼبختػػار :يػػاب ُب ذكػػر كفػػاة آمنػػة أـ  األنػػوار،ك ُب )َُُ/ُ( اغبسػػاف:اعبػػواىر ك الثعػػاليب . )ِّّ،َِِ
 .)َِّ،ِٔٗ/ُ(ُب كرامتو على ريو ُب أف أحيا لو أيو و كعمو فيمنوا يو. ءكما جاالنيب...

النسائي ُب السنن الك ل:كتاب ،ك )َِْٖح -ٗٗ/ٔ(أخرجو الًتمذم ُب أيواب ال  ك الصلة،ياب ما جاء ُب الشتم؛ ّ
الك ل:كتػػاب اعبنػػائز، يػػاب النهػػي  البيهقػػي ُب السػػنن، ك )َّٔٔح -َّٔ/ُ(األمػػوات؛اعبنائز،يػػاب النهػػي عػػن هػػب 

اغبػػاكم ُب ، ك )ّٖٗ/ٔ(حسػػنو اؼبنػػاكم ُب فػػي  القػػد ر: ، ك اعبػػامع الصػػغَتُب السػػيوطي ،ك )ٕٓ/ْ(عػػن هػػب األمػػوات؛
عػن ، كلهػم  رك ػو )ُُّٗح-ُْٓ/ُ(؛"ال تسبوا األموات فقد أفضوا إٔب ما قػدموا "اؼبستدرؾ:ُب كتاب اعبنائز، يلفظ 

اين أيب شيبة ُب مصنفو:كتاب اعبنائز،ياب ما قالوا ُب هب اؼبوتى ك ما كره ، ك "على شرط مسلم "قاؿ الذىيب :ك  عائشة
 عن عمر ين اػبطاب. )ُُٖٔٗح -ْٖ/ّ(من ذلك؛
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فػػاألكٔب عنػػدىم اإلمسػػاؾ عػػن ذلػػك ؛ ألف اهلل تعػػأب ٓب  كلفنػػا يػػذلك ك نكػػل األمػػر ُب ذلػػك إليػػو  
إنػػػا مػػػن اؼبسػػػائل الػػػيت ال  ضػػػر جهلهػػػا أك  يسػػػأؿ عنهػػػا ُب القػػػ  أك ُب اؼبوقػػػف، فحفػػػظ  هػػػبحانو، ٍب

 (ِ)فيها إال خبَت أكٔب ك أهلم.اللساف عن التكلم 
زار قػ  أف النػيب ك اغبد ث الذم أشار إليو الثعاليب ُب معرض مناقشتو ؽبذه اؼبسألة، ما جػاء مػن  

ك اهػػػتأذنتو ُب  ،قػػػاؿ: اهػػػتأذنت ريب ُب ز ػػػارة قػػػ  أمػػػي فػػػأذف ٕب ن حولػػػو، ٍبمػػػأمػػػو فبكػػػى ك أيكػػػى 
 (ّ) " االهتغفار ؽبا فلم  أذف ٕب

 منػع ؼبػا أنػو حػد ث ُب كجػاء ،مػرًن ايػن لعيسى كقع ما نظَت إحياء لنبينا قد كقع ": )ْ(قاؿ اين اؼبنَت
 (ٓ).مؤمنُت كماتا كصدقا يو فيمنا ،لو فأحيانبا أيو و لو وبيي أف تعأب اهلل دعا للكفار االهتغفار من

 هػبلمهما، ك ما جاء من ركا ات ُب إحياء أيو ػو ك إالركا ة ىذه يُت اعبمع ُب العلم أىل يع  كذكر
 اهلل قػػب  أف إٔب العليػػة الػػدرجات ُب صػػاعدا ،السػػنية اؼبقامػػات ُب راقيػػا  ػػزؿ ٓب النػػيب أف حاصػػلو مػػا

 تكػػوف أف اعبػائز فمػن عليػو القػدـك حػػُت ،الكرامػات مػن لد ػو يػو خصػػو دبػا كأزلفػو إليػو الطػاىرة ركحػو
 فػبل األحاد ػث تلػك عػن متػأخران  كاإليباف اإلحياء  كوف كأف ،تكن ٓب إف يعد لو حصلت درجة ىذه

 (ٔ).تعارض

 (ٕ) ك نص األئمة على كجوب التأدب ُب تناكؿ ىذه اؼبسألة لشرؼ اؼبتعل  يو.
                                                                                                                                                    

 .)ُٕٓ/ٔ(:  للمناكم في  القد ر ُ
.اؼبقاصد )ََِ،ُْٗ/ ّ(:الكبلـ على أيوم النيب نكاح الكافر؛ مطلب ُب  بحاشية رد احملتار: كتاب النكاح، يا ِ

 .)َْح -ُٔص  (ك الشيباين ُب سبييز اػببيث من الطيب:). ّٕح-ٕٔص(اغبسنة:
أيػػػو داكد ُب كتػػػاب  ،ك)ُِٕٓح-ٗٓ/ْ(أخرجػػػو : مسػػػلم ُب كتػػػاب اعبنػػػائز، يػػػاب اهػػػتئذاف النػػػيب قػػػي ز ػػػارة قػػػ  أمػػػو؛ ّ

-ُّٓ/ُ (غبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم ُب اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدرؾ:كتاب اعبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائز؛،كا)ِِّّح -َْ/ٓ(اعبنائز،يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ُب ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور؛

.ايػن أيب شػيبة ُب )ُِِٔح -ْٓٔ/ُ(.النسائي ُب السنن الك ل:كتاب اعبنائز ، ياب ز ارة لقبور؛)َُّٗ،ُّٖٗح
ايػػػن شػػػاىُت ُب الناهػػػخ ك  عػػػن أيب ىر ػػػرة. )َُُٖٔح -َّ/ْ(مصػػػنفو:كتاب اعبنػػػائز، يػػػاب اهػػػتحباب ز ػػػارة القبػػػور؛

يػن حبػاف ُب صػحيحو:كتاب الرقػائ ، .كلهم  رك ػو عػن أيب ىر ػرة.ك ا)ِٖٔ،كِٕٔ-ِْٔح/ِْٖ-ِّٖص (اؼبنسوخ:
 .عن عمر )ُٖٗح-ُّٔ/ّ(ياب ُب األدعية؛

 على تأليف كلو ،نفيس كتفسَت مفيدة مصنفات كلو .  القاهم ين منصور ين ؿبمد ين اؼبٌنَت أضبد اين الد ن ناصر  ْ
 .)ِّٓ/ّ(:الع  ُب م  من م .)ىػّٖٔ (.البخارم صحيح تراجم

 .)ْٓ/ُ(كشف اػبفا: ٓ
 ،يتصرؼ ك اختصار.)ُّٕ/ُ(عُت األثر ُب اؼبغازم ك األثر: ٔ
 :تعػأب  قػوؿ وى عػوف ؛ ألٌف اللىػلاب يأنَّػو مجػُب النػاًر فأى  يب نىػالأيػا  فإ "العػريب عػن رجػل قػاؿ: ينقاضي أيو يكر لا قاؿ ٕ
ُىْ انهَّوُ فِِ انـذََُّْْب ًَانْـأَِشَحِ  بٌ  انَّزٍَِّ ُّاْرًٌَُ انهَّوَ ًَسَعٌُنَوُ نَعَنَي   ممػز  ل أعظػم مػن أف  قػاؿ عػن أييػو: إنَّػوي ُب النَّػارذأال ، كى
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بٌ  :كىاىللَّػوي تػىعىػأبى  ػىقيػوؿي ، النػيب  وميػذلك ُب أى  وؿى قي نػى ف أى ا كبن لنكليس ى  ...": ماـ الس هىٍيًلي  إلكقاؿ ا

ٌَ انهَّوَ ًَسَعٌُنَوُ ٍَ ُّاْرًُ ّى ي  يوٍصحاأف مبيًٍسكى اللِّسىافى إذا ذكر أى د أيًمٍرنىا قك ، ّى (ُ)   انَّزِّ رجع   شٍيءو
سػػك كنكػػ ،ذلػػك إٔب اٍلعىٍيػػًب كىالػػٌنقص فػػيهم ىٍف مبي ػػ    رإذا تقػػرَّ ،ك لحػػر أعػػٍن أيوى ٍػػًو أىحػػ   ك  فَّ فىػػؤلى ىػػذا فىحى

ػل  نى م أٍف يبيٍسػػك لسػالً اٍلمسػ ػػا ىبًي ّى كال خفػػاء ُب أىفَّ  ،ًيوٍجػوو مػػن الوجػوه ًو يِّػػبن يشػػرؼ و عىمَّ اتى يػػإٍث
ادات قػتً فجملة ىذه اؼبسألة ليست من االعٍ ، و الطَّاىربيً  و إٍخبلؿ ظىاًىر يشرؼ نسب نوى الشِّرؾ ُب أيػى 

ػػظَّ لل فػػبل ػػا ى للاكأمَّػػا  ا،منهػػ لػػبقحى  كىٍىػػػًم ٔببػػادر منػػو النػ ٍقصىػػاف خيصوصنػػا إت ى سػػاف فحق ػػوي اإٍلمسػػاؾ عمَّ
ّي  ىقىاـ من الىذا خبل،ريكفى على دىٍفعو كتداريًكوٍقدً   ػى ـٍ الاٍلعىامًَّة؛ ألنوَّ

للَّػو كٕب   ، كى بلـكػصىةي ما ُب ىذا اؼب ّى
  (ّ)كقد اهتحسن الثعاليب كبلمو.(ِ) ".الفضل كاإلنٍػعىاـ
 ؛فػافهم ذلػك ال  كوف لغػَت فائػدة 'فاهتأذنت ريب ُب الز ارة'ُب الصحيح  ك قولو "كأضاؼ قائبل:

 "( ْ) ما.ك اهلل أعلم.ف نو فبا  يقوم حد ث إيباهن
 ؤُي ـخٌ  رِهْـكَ  األهلم الكف عن اػبوض ُب اؼبسألة، كقد قػاؿ تعػأب ُب ؿبطػم التنز ػل:  أرل أفأين على

 ٓ) ( . َّعًَْهٌٌَُ كَبٌَُا عًَ ب رُغْإَنٌٌَُ ًَنَب كَغَجْزُىْ يَب ًَنَكُىْ كَغَجَذْ يَب نَيَب ََهَذْ قَذْ

 :. أحاديث حياة الخضرٕ
 .إٔب اليـو ىل العلم ُب يقاء اػبضراختلف أ

 ) (ٔ.ألنو شرب من ماء اغبياة ؛.فذىب قـو إٔب يقاءهُ 

 ُ) (.كذىب آخركف إٔب أنو مَت ياؽ.ِ 

                                                                                                                                                    

مػػػن مػػػات علػػػى الكفػػػر أيػػػيح لعنػػػو إال أيػػػوم النػػػيب  بالبصػػػائر ُب شػػػرح األشػػػباه ك النظػػػائر: كتػػػاب اغبظػػػر ك اإلياحػػػة، يػػػا
؛)ّ/َِْ،ُِْ(. 

 .ٕٓاألحزاب:ُ
 .)ُٓٔ،ُْٔ/ُ(الركض األهنف : ِ
 .)ِٗٗ/ُ (األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار : ّ
 .)َُّ/ُ(اؼبصدر الساي : ْ
 .ُّْالبقرة: ٓ
.ك القػرطيب ُب )ُّٖ/ُ(األيػداؿ ك النجبػاء النقبػاء، اؼبسألة الرايعة ك الثبلثُت:ُب األكتاد كمنهم: اين الصبلح ُب فتاكاه  ٔ

 ==.)َّٓ/ٓ (. ك ُب اجملموع:)ُُُ/ٖ (. ك النوكم ُب شرحو لصحيح مسلم:)َٓٓ،ِٓٓ/ِ (تفسَته:
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 ك لكل أدلتو فيما ذىب إليو.
:  قولػػػو كمػػػن األحاد ػػػث الػػػواردة ُب ىػػػذه اؼبسػػػألة،ك الػػػيت اعتمػػػد عليهػػػا الثعػػػاليب ُب تقو ػػػة قولػػػو،  
كُب ،«..، فػػ ف علػػى رأس مائػػة هػػنة منهػػا ٓب  بقػػى فبػػن ىػػو علػػى ظهرىػػا أحػػد. أرأ ػػتكم لػػيلكم ىػػذه»

قاؿ اين عمر: فوىل الناس ُب مقالة رهوؿ  ،«ال تأٌب مائة ك على األرض نفس منفوهة اليـو:»ركا ة
 . اد ث عن مائة هنةتلك فيما  تحدثوف من ىذه األح اهلل 

   ر د يذلك أف  نخـر ؛«ر األرض أحد ن ىو اليـو على ظه بقي فب ال: » كإمبا قاؿ رهوؿ 

 ِ) (.القرف ذلك
ٓب  ب  على كجو األرض أحد  ،يأنو على رأس مائة هنة من الليلة اليت تكلم فيها ياغبد ث: فأخ 

 ' فقولػػو   اؼبػذكورة اؼبائػة يعػد تػأخر ؼبػا ،األرض ُب حيػان  اػبضػػر كػاف فلػو ، الليلػة تلػك عليهػا ىػو نفبػ
 نفػػس كػػل تعػػم فهػػي النفػػي هػػياؽ ُب نكػػرة اغبػػد ث ركا ػػات ُب األلفػػاظ مػػن ككبوىػػا ' منفوهػػة نفػػس

 منفوهػػة نفػػس ألنػػو اػبضػػر،  شػػمل اللفػػظ دبقتضػػى العمػػـو ذلػػك أف شػػك كال، األرض علػػى ـبلوقػػة
 ) ّ (.األرض على

لػػيس نصػػا فيػػو، يػػل ىػػو قايػػل ف ،االهػػتغراؽ االعمػػـو كإف كػػاف مؤكػػديػػأف  ىػػذاعػػن  ب اؼبخػػالفوفاجػػأي ك 
كال  فهػو حػي يػنص القػرآف كمعنػاه،، ف نػو ٓب يبػت كٓب  قتػل  تناكؿ عيسى  فكما ٓب؛ للتخصيص

                                                                                                                                                    

الػػػآلٕب ،ك الزركشػػػي ُب )ُِٓ /ُُ(ؼبشػػػكاة اؼبصػػػاييح:كالقػػػارم ُب شػػػرحو .)ُّّ/ٓ(اؼبقفػػػى الكبػػػَت: اؼبقر ػػػزم ُب ===
.اعبػػػػػواىر )ْٕ-ْٔمػػػػػخ،ؽ(،ك الثعػػػػػاليب ُب اعبػػػػػامع اؼبلحػػػػػ  شػػػػػرح ايػػػػػن اغباجػػػػػب الفرعػػػػػي: )َِٖح  -ُٓٓص(:اؼبنثػػػػػورة

 .)َُّ/ِ(اغبساف:
.ك كايػػػػػن كثػػػػػَت ُب البدا ػػػػػة ك )َُِٗص (ايػػػػػن عطيػػػػػة ُب تفسػػػػػَته :.)ََِ،ُٗٗ/ُ(اؼبوضػػػػػوعات: ُب كػػػػػاين اعبػػػػػوزم   ُ

كايػن  ،)َِٗ،َِٖ/ِ(:. ك ايػن تيميػة ُب فتػاكاه )ُْٖ،ُْٕ/ٖ(.تفسَت القػرآف العظػيم:)،كما يعدىأِّ/ُ(النها ة:
صػػػػػاية ُب سبييػػػػػز ك ايػػػػػن حجػػػػػر ُب اإل،)ُِّح -ْٕ-ٔٔص (قػػػػػيم اعبوز ػػػػػة ُب اؼبنػػػػػار اؼبنيػػػػػف ُب الصػػػػػحيح ك الضػػػػػعيف:

 -ِِّص(: الدرر اؼبنتثرة ُب األحاد ث اؼبشتهرة. الزىر النضر ُب نبأ اػبضر. ك السيوطي ُب )ْْٕ،ِْٗ/ُ(الصحاية:
 )ٕٗح-ْٔٗص (،ك الشوكاين ُب الفوائد اجملموعة ُب األحاد ث اؼبوضوعة:)ْٓٗح

-ٔ (؛"ى األرض نفػس منفوهػة اليػـوال تأٌب هنة ك علػ":ياب قولو أخرجو: أخرجو مسلم:كتاب فضائل الصحاية، ِ
عػن ايػن عمر.الًتمػذم ُب )ّّْٖح-ّّٕ-ٔ(عػن ايػن عمر.أيػو داكد ُب كتػاب اؼببلحم،يػاب قيػاـ السػاعة؛ )ِّٕٓح 

عن جاير.اين حباف ُب كتاب )ُِّٓح(عن اين عمر،ك)ِِّٓح -ِّْ-ٔ (أيواب الفنت،الباب اػبامس ك اػبمسوف؛
نفػػػس  ال  بقػػػى علػػػى األرض يعػػػد مئػػػة هػػػنة "مػػػن قولػػػو:د عػػػن رهػػػوؿ اهلل الفنت،يػػػاب ييػػػاف مهشػػػكل مػػػا ركاه ايػػػن مسػػػعو 

 )َّّٔح -ُٓٔ-ِ(عػػػن ايػػػن عمػػػر. أضبػػػد ُب مسػػػنده:)ّْٕ ،ّّٕح -ّْٖ-ُ (ك)ِّٕح-ّْٕ-ُ (؛"منفوهػػػة
 عن اين عمر.

 .)ُّٓ،ُِٓ-ْ(أضواء البياف : ّ



  - 135 - 

كليس مشاىد للنػاس كال فبػن ىبػالطهم ، تناكؿ الدجاؿ مع أنو حي ، فكذلك ٓب  تناكؿ اػبضر 
 ) ُ (حىت ىبطر يباؽبم حالة ـباطبة يعضهم يعضا، فمثل ىذا العمـو ال  تناكلو.

   ) ِ (ر.وبمل اغبد ث على أنو كاف ُب البح ك
.ك قد قيل أهنا للعهد ك  'األرض 'على أف األلف ك البلـ ُب  ىذا يناءان "كقاؿ األيب: للجنس ك العمـو

 ) ّ (."اؼبراد هبا أرض العرب؛ ألهنا اليت  عرفوف ك فيها  تصرفوف...
 ) ْ (."ك ىذا دليل ال ؿبيد عنو "قاؿ الثعاليب معقبا يعد أف نقل كبلـ ىذا األخَت:

 ما كرد من حكا ات ن قاؿ حبياة اػبضرفب الثعاليب ك مَته، لة اليت أعتمد عليهاك من األد-
من أحاد ػث ك   فيد ؾبموعها ملبة الظن حبياتو مع ما ذكر، ) ٓ (كثَتة  يالصاغبُت ُب االلتقاء يو، كى

   ) ٔ (.آثار
 . تصحيح أحاديث النصف من شعباف :ٖ

ٍَ       بِ  ًَانْكِزَبةِ انًُْجِنيِ حى  قاؿ تعأب: ََّـب ُكن ـب ُينـِزِسّ َْْهـٍخ يَُّجبَسَكـٍخ ِب فِْيَـب ُّفْـشَكُ     ََّب َؤََضْنَنـبُه ِفـِ َن

  (ٕ)  .كُمُّ ؤَيْشٍ حَكِْىٍ
 كذىب يعضهم إٔب  (ٖ)اختلف أىل التفسَت ُب تعيُت ىذه الليلة، فذىب اعبمهور إٔب أهنا ليلة القدر

 إٔب 

                                                 
 .)ُٓٓ-ِ(اعبامع ألحكاـ القرآف: ُ
 .)ُِٕ-ٖ(صحيح مسلم يشرح النوكم: ِ
 .)ْْٔ-ٖ(اإلكماؿ:إكماؿ  ّ
 .)ب -ْٔاعبامع الكبَت اؼبلح  يشرح اين اغباجب الفرعي: مخ،ؽ  ْ
، ك ُب  ترصبة رجػاء )ِْْ/ْ(.حلية األكلياء: ترصبة عوف ين عبد اهلل؛)َُّ /ُ(اعبرح ك التعد ل: ترصبة اإلماـ أضبد؛ ٓ

.صػفة الصػفوة: ترصبػة )ّّٓ،ّّْ/َُ(ـ؛ك أيو جعفر اجملذ ،كترصبة)ُٖٓ/ٗ(، كترصبة اإلماـ أضبد؛)ُُٕ/ٓ(ين حيوة؛
.طبقػػات الشػػافعية اليػػن  )ّٗ/ّ(.الػػدرر الكامنة:ترصبػػة علػػي يػػن اغبسػػن يػػن أيب نصػػر؛ )ُُُٔ/ِ(أيػػو نصػػر اؼبصػػاب؛

.اإلصػاية ُب سبييػز الصػحاية:ياب مػا جػاء ُب يقػاء اػبضػر يعػد )ِْٓ،ِّْ/ِ(القاضي: ترصبة ؿبمد ين العقيلي الفر ػايب؛
،ك مػػػػا ُٓص(.الزىػػػػر النضػػػػر ُب نبػػػػأ اػبضػػػػر اليػػػػن حجػػػػر:)،ك مايعػػػػدىأّْ/ُ(ك كلمػػػػو؛ النػػػػيب كمػػػػن نقػػػػل عنػػػػو أنػػػػو رآه

 .)ب-ْٔمخ، ؽ (.اعبامع الكبَت اؼبلح  يشرح اين اغباجب الفرعي للثعاليب:)يعدىا
 .  )ِّٓ/ِ(اعبامع ألحكاـ القرآف : ٔ
 . ْ، ّ، ِ،ُالدخاف : ٕ
.اعبػػػػػػػػػػػػػامع ألحكػػػػػػػػػػػػػاـ )ّٓ-ٖ(العظػػػػػػػػػػػػػيم:.تفسػػػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػػػرآف )ِِِ/ُُ(جػػػػػػػػػػػػػامع البيػػػػػػػػػػػػػاف ُب تأك ػػػػػػػػػػػػػل آم القػػػػػػػػػػػػػرآف : ٖ

 .)ُٓٔ/ْ(:للشوكاين . فتح القد ر)َُِ/ُْ(..تفسَت الرازم:)ِّٕ/ّ(القرآف:
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 (ُ) .أهنا ليلة النصف من شعباف.كىو ما اختاره الثعاليب

ىػػػذا ك قػػػد كرد ُب فضػػػل ليلػػػة النصػػػف مػػػن شػػػعباف أحاد ػػػث عد ػػػدة،اختلف العلمػػػاء فيهػػػا فضػػػعفها 
 أكثرىم ك صححها اين حباف ك مَته.ك  ظهر أف الثعاليب فبن  صححها.

 ك منها: 
فيغفر لكل نفػس إال إنسػانان ُب قلبػو  ،اهلل جل ثناؤه ليلة النصف من شعباف إٔب السماء الدنيانزكلو -

  (ِ).ك مشركان ياهلل "شحناء أ
تقطػػع اآلجػاؿ مػن شػػعباف إٔب شػعباف، حػىت إف الرجػػل ليػنكح ك ولػد لػػو » قػاؿ: ك ُب حػد ث آخػر -

 (ّ).« كلقد أخرج اظبو ُب اؼبوتى
 إال أهنا تثبت دبجموعها أف  (ْ)كإف ذكر العلماء أف ُب هندىا ضعفا ك مَتىا، إف ىذه األحاد ث

 (ٓ)لليلة النصف فضبل.

                                                 
 .)ِْٓ/ّ(اعبواىر اغبساف: ُ
عػػػػػػن أيب موهػػػػػػى  )ِِْ/ُ(أخرجػػػػػػو ايػػػػػػن ماجػػػػػػو ُب كتػػػػػػاب الصػػػػػػبلة،ياب مػػػػػػا جػػػػػػاء ُب ليلػػػػػػة النصػػػػػػف مػػػػػػن شػػػػػػعباف؛ ِ

 ( ؛ؽ ُب مصػػػنفو:كتاب الصػػػياـ،ياب النصػػػف مػػػن شػػػػعبافعبػػػد الػػػػرزا.)ُُْٕص(أخرجو البغػػػوم ُب تفسػػػَته:األشػػػعرم.
ياب اإليباف ك التصد   يأف هلل  نزؿ ُب كل ُب اإليانة الك ل ُب  اين يطةعن كثَت ين مرة موقوفا، ك )ِّٕٗح -ُّٕ/ْ

. عن معػاذ يػن جبػل) ُِٓح-َُٖ/َِ(: الط اين ُب الكبَت عن أيب يكر. )ُْٕح-ِِْ/ّ (ليلة إٔب السماء الدنيا؛
ُب كتػاب عػن كثػَت يػن مػرة مرفوعػا.ك )ِّٕٖح- َّٖ/ّ (يهقي ُب شعب اإليباف:ياب ُب الصياـ ليلة من شػعباف؛البك 

 (التحاهد؛ كتاب اغبظر ك اإلياحة،ياب ما جاء ُب التبام  ك،كاين حباف ُب  ) ِٗح  -ّْ،َّص (فضائل األكقات:
عبػػػػػد اهلل يػػػػػن عمػػػػػرك يػػػػػن  عػػػػػن)َٓٔٔح -ِّٕ/ِ(،ك أضبػػػػػد لػػػػػن حنبػػػػػل: عػػػػن معػػػػػاذ يػػػػػن جبػػػػػل )ٓٔٔٓح -ُْٖ/ُِ

   .)ُْٔٗتر -َّٖ/ٗ (الكماؿ:هتذ ب  .اؼبزم ُب)ُّٔتر-ُُٗ/ٓ(أيو نعيم ُب اغبلية:العاص،
مػد يػن اؼبغػَتة يػن األخػنس عن ؿب )ُُٕٓ-ُُْٕص(ُب تفسَته: ك البغوم .)ِِّ/ُُ(أخرجو الط م ُب تفسَته:  ّ

عػػػن عطػػػاء يػػػن  سػػػار ) ِٕٓٗح- ُّٕ/ْ(ف؛عبػػػد الػػػرزاؽ ُب مصػػػنفو:كتاب الصػػػياـ،ياب النصػػػف مػػػن شػػػعبامرفوعػػػا، 
 . موقوفا

لطػػائف اؼبعػػارؼ فيمػػا ،ك )َُّح-ُٔٔص(:ـبتصػػر الًتميػػب ك الًتىيب:الًتميػػب ُب صػػـو شػػعباف كفضػػل ليلػػة النصػػف ْ
شػػػػػػػرح الصػػػػػػػدكر ُب أحػػػػػػػواؿ اؼبػػػػػػػوتى ك القبور:يػػػػػػػاب:قطع اآلجػػػػػػػاؿ كػػػػػػػل ، )ُٓٔ-َُٔ(ؼبواهػػػػػػػم العػػػػػػػاـ مػػػػػػػن الوظػػػػػػػائف:

 .    )ّْ-َّص(.كتاب فضائل األكقات:)َٔص(:هنة.
 ك أما ليلة النصف من شعباف فلها فضل، كإحيائها يالعبادة مستحب كلكن على "قاؿ السيوطي: ٓ

.إنكػػار البػػدع ك )ُٔص (،األمػػر ياإلتبػػاع ك النهػػي عػػن االيتداع:يدعػػة ليلػػة النصػػف مػػن شػػعباف إنفػػراد، كمػػن مػػَت صباعػػة
 .)ِٔٔ،ُِٔص (:اغبوادث الطرطوشي: فصل: ُب اعبواب عن فتول
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إذا كانػػت ليلػػة النصػػف مػػن  " : : قػػاؿ رهػػوؿ اهلل قػػاؿ أنػػو يػػن أيب طالػػب علػػيك مػػا ركم عػػن 
شػػعباف فقومػػوا ليلتهػػا ، كصػػوموا  ومهػػا ، فػػ ف اهلل تعػػأب  قػػوؿ : أال مػػن مسػػتغفر فػػأمفر لػػو ، أال مػػن 

 (ُ)."مسًتزؽ فأرزقو ، أال من هائل فأعطيو ، أال كذا أال كذا حىت  طلع الفجر
 (ِ).كقد ضعفو البع 

قد حذر العلماء فبا ايتدعو يع  اعبهلػة مػن زبصػيص ليلػة النصػف مػن شػعباف يصػبلة خاصػة ىذا ك 
 احملققوف على أف عى صٍبى ُب حد ث أى   هبتمعوف ُب اؼبساجد وبُت هبا ىذه الليلة. نسبوهنا إٔب النيب

  (ّ).حد ث موضوع
شػػػعباف ٓب  يػػػرد ُب تصػػػحيحو ؼبػػػا كرد مػػػن أحاد ػػػث ُب فضػػػل ليلػػػة النصػػػف مػػػن  ك األكيػػػد أف الثعػػػاليب

يػػذلك الػػدعوة إلحيائهػػػا دبػػا  ايتدعػػػو النػػاس مػػػن عبػػادات، يػػل أراد اغبػػػث علػػى زبصيصػػػها دبز ػػد مػػػن 
 الصبلة ك الذكر ك الدعاء، كذبنب الذنوب اليت سبنع من اؼبغفرة.

 ك قد هب  اإلشارة إٔب جواز العمل يالضعيف الحتماؿ أف  كوف صحيحا ُب نفسو.
       

 

                                                 
 (.ك ُب فضائل األكقات:)ِِّٖح-ّٕٗ/ّ(أخرجو البيهقي ُب شعب اإليباف:ياب ما جاء ُب ليلة النص من شعباف؛ ُ

 .)َِْٕ تر-َُٕ/ّّ( اؼبزم ُب هتذ ب الكماؿ:،ك ) ّّح -ّْ، َّص
قػػػػػػػػاؿ ،)ِٕٓ/ِ(ارضػػػػػػػػة األحػػػػػػػػوذم:.ع)ُِٓص (الباعػػػػػػػػث اغبثيػػػػػػػػث علػػػػػػػػى إنكػػػػػػػػار البػػػػػػػػدع كاغبػػػػػػػػوادث أليب شػػػػػػػػامة: ِ

ليس ُب ىذا يياف فكعلى فرض صحتو .)ُِٔح -َُٓ-ُ(.ضعيف هنن اين ماجو:"جدا أك موضوعضعيف "األلباين:
كإمبا ىو مشعر يفضيلة ىذه الليلة كقياـ الليلة مستحب ُب صبيع ليإب السنة ككاف على النيب كاجبا فهذه  ـبصوصة،صبلة 

علػػى صػػفة  ـبصوصػػةيص يعػػ  الليػػإب يصػػبلة الليلػػة يعػػ  مػػن الليػػإب الػػيت كػػاف  صػػليها كوبيهػػا كإمبػػا احملػػذكر اؼبنكػػر زبصػػ
ص (الباعػػث علػػى إنكػػار البػػدع ك اغبػػوادث أليب شػػامة: .كإظهػػار ذلػػك علػػى مثػػل مػػا ثبػػت مػػن شػػرائع اإلهػػبلـ ـبصوصػػة

 .)ِٔٔ-ُِٔص(.البدع ك اغبوادث الطرطوشي:)ُِّ
عشرة ركعة ٍب جلس  يعليلة النصف من شعباف قاـ ، فصلى أر  رأ ت رهوؿ اهلل  "كىو ما  ركل عن علي أنو قاؿ: ّ

كقل ىو اهلل أحد أريع عشرة مرة ، كقل أعوذ يرب الفل  أريع عشرة مرة ، ،يعد الفراغ ، فقرأ يأـ القرآف أريع عشرة مرة 
ْ ؤََفُغِكُىْ:كقل أعوذ يرب الناس أريع عشرة مرة ، كآ ة الكرهي مرة   . نََْذْ جَبءكُىْ سَعٌُلٌ يٍِّ

من صنع مثل الذم رأ ت، كاف لو ثواب عشر ن حجة م كرة، » ا رأ ت من صنيعو؟ قاؿ: فلما فرغ من صبلتو هألتو عم 
قاؿ  "كصياـ عشر ن هنة مقبولة، ف ذا أصبح ُب ذلك اليـو صائمان كاف لو كصياـ هنتُت هنة ماضية كهنة مستقبلة

  شعب اإليباف:البيهقي ُب كىو منكر كُب ركاتو ؾبهولوف ،البيهقي :  شبو أف  كوف ىذا اغبد ث موضوعان 
.ك )ِٓ،َٓ/ِ(شعباف؛ل،صبلة النصف من أياب قياـ اللي:كذا قاؿ اين اعبوزم ُب موضوعاتو.)ُّْٖح-ّٕٖ/ّ ( 

 .)ِٔ/ِ(ُب التبصرة:اجمللس اػبامس:ُب ذكر ليلة النصف من شعباف؛
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ارة إليو من اجتهادات ، ما ىي إال أمثلة على ذلك، ك ىو رضبو اهلل كإف ٓب إف ما هب  اإلش     
 كن ؾبتهدا مستقبل، ال ترجيحو ُب اجتهاداتو يُت قوؿ كآخر ،  يعت  اجتهادا،   دؿ على ربليو رضبو 

اهلل يركح النقد ك التمحيص ، ك ليس فقم االكتفاء ينقل األقواؿ دكمبا ترجيح أك سبحيص ؽبا،كىذا 
د  مظهرا من مظاىر اعتناءه يالسنة النبو ة. يع
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 في التضعيف : -رحمو اهلل  -المفلب الثايني: اجتمادات الشيخ الثعالبي 
 
 :"ينمى عن بيع و شرط ". حديث ٔ
  (ُ).هنى عن ييع ك شرط " أف رهوؿ اهلل  حنيفة أيب لرك 

  .(ّ)كغَته من العلماء،(ِ) ك قد ضعفو الثعاليب
 ٓ) ( .مًتكؾ ،فيو الدار قطٍت لقوؿ الضعف شد د ،كىو(ْ)زاذاف اين على هنده مدارك 
 -اهلل رضبػو-ضػعف حالػو مػن معػركؼ ىػو ؼبػا حد ثػو،  صػح ٓبلو صح السند يذلك إٔب أيب حنيفػة  ك
ُب هػنده "ك ىػو مػا ٓب  صػرح يػو الثعػاليب علػى عادتػو ُب التػأدب مػع العلماء.حيػث قػاؿ:،اغبد ث ُب

 (ٔ) ."إٔب ضعف من نسب

 (ٖ)." ثداغب ُب حنيفة أيب ضىٍعفي  ًعلَّتيوي ك  ..."فقاؿ: ٕ) (اٍلقىطَّاف ٍيني ك صرح يذلك ا 
 

                                                 
العشػػر ن مػػن علػػـو ك   النػػوع التاهػػع ُب .اغبػػاكم ُب علػػـو اغبػػد ث:)- ٕٕٔٔح -ّٔ/ ٕ(الطػػ اين ُب اؼبعجػػم األكهػػم: ُ

،  عارضػػػػها مثلهػػػػا فيحػػػػت  أصػػػػحاب اؼبػػػػذاىب يأحػػػػدنبا  كنبػػػػا ُب الصػػػػحة كالسػػػػقم رهػػػػوؿ اهلل معرفػػػػة هػػػػنن ' ،اغبػػػػد ث
.ايػػػػػن حػػػػػـز ُب احمللى:كتػػػػػاب البيػػػػػوع، مسػػػػػألة كػػػػػل شػػػػػرط كقػػػػػع ُب ييػػػػػع منهمػػػػػا أك مػػػػػن أحػػػػػدنبا يرضػػػػػا ُٖٔ:ص 'هػػػػػياف
 .)ُْٓ/ٖ(.اآلخر

 .)،أ ُٕٗؽ  (شرح اين اغباجب الفرعي:مخ ِ
 ُب  ػػركل إمبػػا ك اؼبسػػلمُت كتػػب مػػن شػػيء ُب لػػيس ياطػػل حػػد ث "قػػاؿ: " الفتػػاكل"  ُب تيميػػة ايػػن اإلهػػبلـ شػػيخ قػػاؿ ّ

 قػد ك ، اغبػد ث دكاك ػن مػن شػيء ُب  وجػد ال ك ،الفقػو ُب اؼبصػنفُت مػن صباعػة ذكػره ك ،حنيفػة أيب عػن منقطعػة حكا ة
 مَت من اؼبعركفوف العلماء أصبع ك ، تعارضو الصحيحة  األحاد ث أف ك  عرؼ ال أنو ذكركا العلماء من مَته ك أضبد أنكره

 قػػدر أك الثػػوب طػػوؿ اشػػًتاط أك صػػانعا، أك كاتبػػا العبػػد كػػوف كاشػػًتاط كبػػوه ك اؼببيػػع ُب صػػفة اشػػًتاط أف أعلمػػو خػػبلؼ
. الفتػػػاكل )ْٓص  (.علػػم اغبػػػد ث اليػػن تيميػػة:) ّٗ/ٗ(ؾبمػػػوع الفتػػاكل:  ." صػػػحيح شػػرط ، ذلػػك كبػػو ك األرض

 )ْٓٗ/ُ (لك ل:ا
اثنػػُت ك تسػػعُت ك  ايػػن قػػانع: مػػات ُب هػػنة عىٍبػػدي اهلل يٍػػني أى  ػػوبى يػػن زىاذاف القػػرينٌ الضَّػػرً ر. قػػاؿ الػػدَّارقطٍت: مػػًتكؾ. كقػػاؿ ْ

 .)ََُّٖتر-ِٓٓ-ُ (اؼبغٍت ُب الضعفاء:.)ّّٓتر -ُّٓ-ّ (ىػ..لساف اؼبيزاف:ِِٗ مائتُت.
 .) ُِٓتر- ُِّص(: هؤاالت اغباكم ٓ
 .)أ  -ُٕٗؽ (ح اين اغباجب الفرعي: مخ،شر  ٔ
أيو اغبسن علي ين ؿبمد اغبمَتم اؼبغريب الفاهي:الشيخ العبلمة، اغبافظ الناقد، اجملوِّد القاضي.اؼبعركؼ ياين القطاف.لو  ٕ

-َّٔ/ِِ(هػَت أعػبلـ النػببلء:.)ىػػَِٔت(. "يياف الػوىم ك اإل هػاـ"القطاف.لو عنا ة ياغبد ث، ك لو تصانيف، منها: 

 .)ُّٖتر
 .)َِٔٔح -ُْٕ/ٓ(،)َُُّح -ِٕٓ/ّ(يياف الوىم ك اإل هاـ كاقعُت ُب كتاب األحكاـ: ٖ
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 (ُ)كقد نقل عن صباعة من العلماء االتفاؽ عل ذلك. 
 (ِ)."ك ريح ما ٓب  ضمن ييع ُب شرطُت عن  اهلل رهوؿ هنى"  : يلفظ ؿبفوظ فاغبد ث

  (ْ).عنو ؿبفوظا كاف إف ركا تو ُب اهلل رضبو (ّحنيفة أيو مى ىً كى كى  اغبد ث أصل ىو فهذا 
 . أحاديث عودة البمائم يـو القيامة ترابا:ٕ

 ًََُّْـٌلُ  َّـذَاهُ  قَـذ يَذْ  يَـب  انًَْـشْءُ  َّنْظُـشُ  َّـٌْوَ  قَشِّجًـب  عَـزَاثًب  ؤََْزَسََْبكُىْ بََِّب  قوؿ تعأب ُب ؿبكم تنز لػو:

 (ٓ) .رُشَاثًب كُنْذُ نَْْزَنِِ َّب انْكَبفِشُ
،  كػن كٓب ترايػا، الدنيا الدار ُب كاف أنو  ومئذ الكافر  ود"أم:    كذلػك؛ الوجػود إٔب خػرج كال خيلًػ ى

ػػفىرة اؼببلئكػػة يأ ػػدم عليػػو هيػػطَّرت قػػد الفاهػػدة أعمالػػو إٔب كنظػػر اهلل، عػػذاب عػػا ن حػػُت  الكػػراـ السَّ
 حبكمػو يينهػا فيفصل الدنيا، ُب كانت اليت اتغبيوانا يُت اهلل وبكم حُت ذلك  ود إمبا: كقيل، البػىرىرة

ػاء للشػاة ليقتص إنو حىت هبور، ال الذم العدؿ : ؽبػا قػاؿ يينهػا اغبكػم مػن فػرغ فػ ذا ،القرنػاء مػن اعبمَّ

                                                 
 .)َّْ-َّٗ/ٔ(.هَت أعبلـ النببلء:)ِْٕٗتر -ٖٔٓ-ْْْ/ُٓ(تار خ يغداد: ُ
.الًتمػػػػذم: ُب كتػػػػاب )ّْٗٗح-ُِٗ/ٓ(هػػػػنن أيب داككد:ُب كتػػػػاب اإلجارة،يػػػػاب ُب الرجػػػػل  بيػػػػع مػػػػا لػػػػيس عنػػػػده؛ ِ

قػػػاؿ: حػػػد ث حسػػػن صحيح.النسػػػائي ُب  )َِٔٓح-َّٔ/ْ (راىيػػػة ييػػػع مػػػا لػػػيس عنػػػده؛البيوع،يػػػاب مػػػا جػػػاء ُب ك
 تػػػػػػاب البيػػػػػػوع ، يػػػػػػاب ييػػػػػػع مػػػػػػا لػػػػػػيس عنػػػػػػد.ك ُب الك ل:ك)ِٓٗ-ْ(كتػػػػػػاب البيػػػػػػوع يػػػػػػاب هػػػػػػلف ك ييػػػػػػع؛ الصػػػػػػغرل

مػػػا لػػػيس عنػػػدؾ ك عػػػن ريػػػح مػػػا ٓب .ايػػػن ماجػػػو ُب أيػػػواب التجػػػارات ، يػػػاب النهػػػي عػػػن ييػػػع )َِْٔح-ّٗ/ْ(البػػػائع؛
.اغبػػػػػػػاكم ُب )َِٔٓح-ِّٗ/ِ (.الػػػػػػدارمي:كتاب البيوع،يػػػػػػاب ُب النهػػػػػػي عػػػػػػن شػػػػػػرطُت ُب ييػػػػػػع؛)ُٔ/ِ (؛ ضػػػػػػمن

البيهقػػػػػػي ُب السػػػػػػنن الكػػػػػػ ل: كتػػػػػػاب  كككافقػػػػػػو الػػػػػػذىيب.قػػػػػػاؿ: صػػػػػػحيح ،)ُِٖٓح- ُِ/ِ(اؼبسػػػػػػتدرؾ:كتاب البيػػػػػػوع
 رك ػػو عػػن .كلهػػم )ّّٔ/ٓ(البيػػع؛ ياب:الشػػرط الػػذم  فسػػد، كُب )ِٔٔ/ٓ(البيوع،يػػاب مػػن قػػاؿ ال هبػػوز ييػػع العينػػة؛

 عبد اهلل ين عمرك ين العاص.عن  )ِٕٗٔح-ِٔٓ/ِ(أضبد :حكيم ين حزاـ.كأخرجو 
3

نًػيػٍفىةى الكيٍوفًػي، مىٍولىػى يىنًػي تىػٍيػًم اهلل يًن ثػىٍعلىبىة، فىًقػيوي أٍىلً   ـي أٍصػحىاًب الػرأم النػ ٍعمىافي يني ثىاًيت التَّػٍيػًمي، أيو حى  (.الًعرىاؽ، كإمىػا
.هتػػػذ ب )ِٖٔٗتػػػر-ُّٔ،ِٗٔ-ٓ(.هتػػػذ ب التهػػػذ ب:)ّْٗٔتػػػر-ْٓٓ-ُّٖ-ِٗ(:الكمػػػاؿ .هتػػػذ ب)ىػػػػُّٓ ت

-ْ(.الضػػػعفاء للعقيلػػػػي:)ُّٔتػػػر-َّْ-َّٗ-ٔ(.هػػػَت أعػػػبلـ النػػػببلء:)ُّّتػػػر-ِِّ-ُِٔ-ِ(األظبػػػاء ك اللغػػػات:
ِٖٔ-ُٖٕٔ(. 

اؼبهذب:كتاب  اجملموع ُب شرح النوكم. ىذا حد ثو اهتغرب لذلك ك.)ُْٗح -َٕٓ/ُ(السلسلة الضعيفة لؤللباين : ْ
يلػػػوغ اؼبػػػراـ:  كتػػػاب  .حجػػػر ايػػػن اغبػػػافظك .)ّٖٔ/ٗ(اؼبهػػػذب:كتاب البيوع،يػػػاب مػػػا  فسػػػد مػػػن الشػػػركط ك مػػػا ال فسػػػد؛

 (.التلخػػػػيص اغببػػػػَت: كتػػػػاب البيػػػػوع يػػػػاب البيػػػػوع اؼبنهػػػػي عنهػػػػا؛)ُْٗص-ِٕٓح (البيػػػػوع، يػػػػاب الشػػػػركط اؼبنهػػػػي عنهػػػػا؛
ٖ/ُٗٓ(.  ًّ  ؿ : مر به .انىو قأى  اٍلفىوىاًرًس يبكنقل عن اين أى
 .َْالنبأ:اآل ة  ٓ
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 إٔب فأرجع حيوانا كنت: أم 'تػيرىاينا كيٍنتي  لىٍيتىًٍت   ىا':الكافر  قوؿ ذلك ئذفعند. ترايا فتصَت ترايا، كوين
  (ُ)."الًتاب

تفسػَت  كُب أكردىػا اؼبفسػركف ُب تفسػَت ىػذه اآل ػة، ،ذلك آثار عن الصحاية ك التػايعُت منهػا ُب ردكك 
 (ِ) . ًَبِرَا انٌُْحٌُػُ حُشِشَدْ قولو تعأب:

 (ّ) .كٓب  علقوا على شيء منها، إما ارتضاءا منهم لذلك أك توقفا
 علػػى أقػػف ٓب أين اهلل رضبػػك كاعلػػم" عػػد أف نقػػل عػػن ايػػن عطيػػة ذلػػك قػػاؿ:أمػػا الشػػيخ الثعػػاليب كي

 نفػث ما:  كقاؿ ، القوؿ ىذا إنكارعن يعضهم ،  الشيخ نقل كقد ، ترايا عودىا ُب صحيح حد ث
 إذا اغبيوانػات ىػذه كأف يقاءىػا قػـو عػن ىنػا الفخػر نقػل كقػد ، كجػوده يعد ففٍت شيء ُب اغبياة ركح

 قبػػيح كػػاف كمػػا اعبنػػة ألىػػل يػػاثوا الصػػورة حسػػن منهػػا كػػاف مػػا كػػل اهلل جعػػل ،إعراضػػها مػػدة انتهػػت
 )  ْ (.انتهى .النار ألىل عقايا الصورة

  ك 
ي
 فػبل كإال إليػو، كصػَت اعتقػاده كجػب   النػيب عن شيء فيو صح ف ف ،النقل ىذا ُب عليو ؿوَّ عى اؼب

 (ٓ).أعلم كاهلل ىنا، للعقل مدخل

                                                 
 ) ِٓٓ/ّ( تفسَت القرآف العظيم: ُ
. السيوطي )ُُٓٗص(.اين عطية ُب احملرر الوجيز:)ُّّ/ٖ (.اين كثَت:)ُّْٖص (.البغوم:)ُِْ/ِْ (الط م: ِ

 كمَتىم..) َُْ/ٖ(ُب الدر اؼبنثور: 
 وبصل ٍب كالوحش، كالبهائم الدكابٌ  ركحيشً  األدًن، ميدٌ  القيامة،  ـو كاف إذا: " قاؿ عمرك، ين اهلل عبدما ركاه منها: ّ

 كوين: ؽبا قاؿ الدكاٌب، يُت القصاص من فرغ ف ذا نطحتها، القرناء الشاة من اعبمَّاء للشاة  قتصٌ  الدكاٌب، يُت القصاص
البغوم ُب  )َُٖ-ِْ(أخرجو الط م ُب تفسَته:  " تراينا كنت ليتٍت  ا: الكافر  قوؿ ذلك فعند: قاؿ ترايا،

ركاتو عن آخرىم ثقات مَت أف أيا  "قاؿ: )ُٕٖٔح-ُٗٔ/ْ(.اغباكم ُب اؼبستدرؾ:كتاب األىواؿ)ُّٖٕص(تفسَته:
عن عبد اهلل ين  )ُُِٓح-ُٖٓ/ِ(الغيبلنيات:."صحيح ".قاؿ الذىيب:" اؼبغَتة ؾبهوؿ ك تفسَت الصحايب مسند

  ومئذ ليقيد كإنو كالبهائم، كاإلنس عبنا خلقو يُت اهلل  قضي»: قاؿ اهلل رهوؿ أف ىر رة وأيما ركاه  :ك منها عمرك.
 كنت ليتٍت  ا: الكافر  قوؿ ذلك فعند ترايا، كونوا: اهلل قاؿ ألخرل، كاحدة عند تبعة  ب  ٓب إذا حىت القرناء، من اعبماء

 )ّْْ/ّ(،ك)َِٔ/ِ(.عبد الرزاؽ ُب تفسَته:)ُُٖ/ِْ (أخرجو الط م ُب تفسَته: «.ترايا
على "، قاؿ: )ُٕٖٔح-ُٗٔ/ْ (.اغباكم ُب اؼبستدرؾ ُب كتاب التفسَت األنعاـ؛ )ٔ/ْ(اين أيب حاًب ُب تفسَته:ا 
 .قاؿ الذىيب:على شرط مسلم."شرط البخارم، كٓب ىبرجاه

 .)ِٕ/ُٔ(تفسَت الرازم: ْ
 .)ّْٔ -ّْٓ/ّ (اعبواىر اغبساف: ٓ
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ترايا يعد القصػاص كٓب  نكػر  اهتغرب عودت تلك البهائم -رضبو اهلل  -ك  نبغي التنبيو إٔب أف الثعاليب
ك أمػا كوهنػا تعػود ترايػا فلػم أقػف علػى مػن أشػار كىو أمر ؾبمع عليػو عنػد أىػل السػنة، أصل حشرىا،

 إٔب ذلك يتضعيف أك تصحيح.
 تضعيف القوؿ بحمل المرأة من الجن:-  ٖ

  (ُ).األًَْالدِ ًَشَبسِكْيُىْ فِِ األَيٌَْالِ ًَ قاؿ تعأب ـباطبا إليليس اللعُت:
عػاـ لكػل معصػية  صػنعها النػاس ياؼبػاؿ  كلكػل مػا  صػنع ُب أمػر "عػن ايػن عطيػة قولػو :نقػل الثعػاليب 

كعبػد اغبػارث ك كػل ذلػك ك كتسػميتهم عبػد  ػس ك أيػا كػو فر ، الذر ة من اؼبعاصي كاإل بلد يالزنا 
كطء  مػن ذيكػرمػا بغتهم ُب أد ػاف الكفػر ك مػَت ذلػك، ك ، كمن ذلك كأد البنات كمن ذلك ص مكركه

 (ِ)." اعبن ك أنو وبيًٍبلي اؼبرأة من اإلنس فضعيف كلو

مػن اغببػػل فػػبل شػػك ُب ضػػعفو ، كفسػاد قػػوؿ ناقلػػو، كٓب أرُب ذلػػك حػػد ثا ال  كػػرأمػػا مػػا ذي ... « قػاؿ:
صحيحا  ك ال هقيما، كلو أمكن أف  كوف اغببل مػن اعبػن كمػا زعػم ناقلػو، لكػاف ذلػك شيػبهة  يػٍدرىأي 

حبػػل مػػن النسػػاء البلئػػي ال أزكاج ؽبػػن، الحتمػػاؿ أف  كػػوف حبلهػػا مػػن اعبػػن   عمػػن ظهػػر هبػػا د  هبػػا اغبٌػػ
ك أما ما ذكره من الوطء فقد قيل ذلك ك ظواىر األحاد ث تدؿ عليو ، كما زعم القائل ك ىو ياطل

اللهػػم  لػػو أف أحػػدكم إذا أراد أف  ػػأٌب أىلػػو قاؿ:يسػػم اهلل  قػػاؿ النػػيب"فعػن ايػػن عبػػاس أنػػو قػػاؿ :
 فظاىر قولو: اللهم جنبنا الشيطاف ك ، (ّ)  "جنب الشيطاف ما رزقتنا جنبنا الشيطاف ك

     (ْ) «.الشيطاف ما رزقتنا  قتضي أف ؽبذا اللعُت ميشاركة ما ُب ىذا الشأفٍب نِّ جى 
 ؽبذا القوؿ مبٍت على أمر ن : إف تضعيف الثعاليب

 أنو ٓب  رد يذلك حد ث ال صحيح ك ال ضعيف..ُ
                                                 

 .ْٔاإلهراء:  ُ
 .) ُُْ،ُُّ/ّ (أنظر أ ضا: اعبواىر اغبساف: ِ
كمسػػلم ُب  ، )ُٓٔٓح-ُٓٓ-ٗ(يػاب مػػا  قػػوؿ الرجػل إذا أتػػى أىلػػو؛ كتػػاب النكػػاح،جػػو البخػارم ُب  أخر  متفػ  عليػػو: ّ

أيػػػو داكد:كتػػػاب النكاح،يػػػاب جػػػامع ،ك )ُُّْح-َُِ-ٓ(كتػػػاب النكاح،يػػػاب مػػػا  سػػػتحب أف  قػػػوؿ عنػػػد اعبمػػػاع؛
-ُُٖ-ْ(؛الًتمػػػذم ُب أيػػػواب النكػػػاح يػػػاب مػػػا جػػػاء ُب مػػػا  قػػػوؿ إذا دخػػػل علػػػى أىلػػػو،ك )ُِٔٔح-ُّٗ-ّ(النكػػػاح؛

ح -ِّٕ-ٓ (قاؿ:حسػػػػن صحيح.النسػػػػائي ُب الك ل:كتػػػػاب عشػػػػرة النسػػػػاء، يػػػػاب مػػػػا  قػػػػوؿ إذا أتػػػػػاىن؛،ك )َُٖٗح
ف  عػػػػػن عبػػػػػد اهلل )ِٗٓ-ُ(أىلػػػػػو؛ يػػػػػاب مػػػػػا  قػػػػػوؿ الرجػػػػػل إذا دخلػػػػػت عليػػػػػوأيػػػػػواب النكػػػػػاح، ُب  ايػػػػػن ماجػػػػػو،ك )ََّٗ

 مسنده؛ اين عوانة ُب، ك )ُِِِح -ُٓٗ-ِ(عمرك.الدارمي ُب كتاب النكاح،ياب القوؿ عند اعبماع؛
 عن اين عباس. ، كلهم)ّْٕٖح-ِْٕ-ّ(
 ، يتصرؼ.)َِٕ،ِٗٔ-ِ (اعبواىر اغبساف:  ْ



  - 143 - 

 تضر ياجملتمع ك الشر عة اإلهبلمية  ،وؿ  ًتتب عليو مفاهد أخبلقيةأف قبوؿ مثل ىذا الق .ِ
     ُ) ( حر صة كل اغبرص على طهارة األنساب ك األعراض.

ُب الًتجػيح يػُت أقػواؿ  –رضبػو اهلل –إف ىذه األمثلة اليت ذيكرت هايقا ما ىي إال مبػاذج الجتهاداتػو  
 -رضبػو اهلل -نها ما رآه راجحا، فبا  دؿ علػى أنػو األئمة احملققُت ُب  التصحيح ك التضعيف، اختار م

ناقل لؤلقواؿ أك  ك إف ٓب  كن صاحب اجتهاد مطل  ُب التصحيح ك التضعيف فلم  كن أ ضا ؾبرد 
  ِ) (مقلدا لبعضها، يل صاحب سبييز ك سبحيص.

 

 
 

 

 

 

                                                 
أحػدىا: أهنػا الػدعاء إٔب الزنػا ، كز ػػف  كأمػا اؼبشػاركة ُب األكالد فػذكركا فيػو كجوىػان:ك ؾبيٍمػل مػا ذكػر ُب تفسػَت اآل ػة؛ أف  ُ

ف هباب عنو يأف اؼبراد كشاركهم ُب طر   ربصيل الولد كذلك يالدعاء األصم ذلك يأف قاؿ إنو ال ذـ على الولد ، كيبكن أ
 )ٔ/ُُ(فاتيح الغيب:كثانيها : أف  سموا أكالدىم يعبد البلت كعبد العزل . م إٔب الزنا،

 .جامع األمهات:)أ-َّْمخ،ؽ(.العلـو الفاخرة: )ّّٗ/ِ (،)ّٗٓ،َِٗ-ُ (أنظر أ ضا اعبواىر: ِ
 . ك مَتىا.)،أ ّٓؽ (:.اعبامع الكبَت)،ب ِٖٖمخ،ؽ (
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 نهغنخ اننجٌّخ ادلطيشح –سمحو اهلل  –انفصم انثبنث0 فْو انشْخ انثعبنيب 

 ًبسىب يف اإلصالح االجزًبعًِ اعزث

 

 ادلجحث األًل0 فْو انثعبنيب  انغنخ اننجٌّخ ادلطيشح 

 ِادلجحث انثب0َِ اعزثًبسه نهغنخ يف اإلصالح االجزًبع 
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 نهسنت اننبٌّت املطيشة -سمحو اهلل –املبحث األًل: فقو انثؼانبِ 

 

 املطهب األًل:فقو األحادّث 

 املطهب انثانِ :تأًّم يشكم احلذّث 

 طهب انثانث: تشجْحاث انثؼانبِ انتفسيرّتامل 

 ِاملطهب انشابغ : تشجْحاث انثؼانبِ انفقي 
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 تمميد: 
     

 عبػػد مػا :»لقػد جػاء اغبػ  علػى الفقػو ُب الػد ن ُب كثػػَت مػن النصػوص الشػرعية، منهػا قولػو      

  ) ُ(«. د ن ُب فقو من أفضل يشيء اهلل

ك لػػذلك ٓب  كتػػف اؼبتقػػدموف حبفػػظ القػػرآف ك صبػػع ، اؼبتػػُت ك ركنػػو الػػد ن دعامػػةك مػػا ذلػػك إال ألنػػو 

 اآلثار، فقم يل أجهدكا أنفسها ُب فقهها كفهم معانيها.

 ك ،األخرل، أم علـو الركا ة العلـو شبرة ىيوى  ًإذٍ  فرعا من علـو اغبد ث، اغبٍىًدٍ ث فقو يل كانوا  عت كف

 )ِ (.الشر عة قواـ يو

  )ّ( اغب  عل التفقو ُب نصوص السنة عامة.ك لذلك نقل عنهم أقواؿ كثَتة ُب

ُب تعاملو مػع نصػوص السػنة، كىػو مػا هيتضػح جليٌػا خػبلؿ ،ك ىذا األمر الذم حرص عليو الثعاليب 

 ىذا اؼببحث. 

 
 
 
 

                                                 
-ِ(اعبامع آلداب الراكم ك أخبلؽ السػامع:،عن الزىرم موقوفا. )ِْص (:يياف العلم ك فضلو اين عبد ال  ُب جامع ُ

 ،كبلنبا عن أيب ىر رة. )ُٗٔح -ُِّ-ُ(السمعاين ُب أدب اإلمبلء ك اإلهتمبلء : ،ك)ُّٓٔح-ُُٓ
 .)ّٔص (علـو اغبد ث للحاكم:النوع العشركف،  ِ
كمػا ، ٖٕ ص(.اعبػامع اليػن عبػد الػ : )،كما يعدىا ّٔ(،علـو اغبد ث:)،كما يعدىا ُّٓ-ُ (أنظر: أدب اإلمبلء: ّ

 .)يعدىا
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 فقو الثعالبي لؤلحاديث النبوية المفلب األوؿ:
 

فػػواه احملػػدثُت، ك ٓب  كتػػف الثعػػاليب رضبػػو اهلل، دبجػػرد طلػػب اغبػػد ث ك أخػػذه مشػػافهة مػػن أ     
نيل اإلجازات منهم ُب الركا ػة فقػم، يػل اجتهػد رضبػو اهلل ُب فهػم ك فقػو مػا وبملػو مػن نصػوص 

 السنة النبو ة اؼبطهرة. ك يبكن إيراز ىذا من خبلؿ النقاط التالية:

ٔ. :توضيح معايني األحاديث 
همػػا كػػاف موضػػوعو إال كىػػو اعبانػػب األكؿ مػػن فقػػو الثعػػاليب لؤلحاد ػػث، فػػبل يبػػر علػػى حػػد ث م     

ككضػػػح معنػػػاه، ك أزاؿ مشػػػكلو،أك نقػػػل كػػػبلـ الشػػػراح فيػػػو،ك أحيانػػػا ىبتػػػار مػػػا  ػػػراه أصػػػوب ك أقػػػرب 
 للمعٌت.

 ك األمثلة على ذلك ال ربصى، منها:
 قولو :ك أيػي  مػن اللػع،من شػرب منػو ٓب  ظمػأ أيػدا،ك »...كىو  صػف حوضػو،  ػـو القيامػة

ُ) («.من ٓب  شرب منو ٓب  يرك أيدا 

ظػػاىره أف مػػن ٓب  شػػرب منػػو أنػػو ىبلػػد ُب النػػار،ك ىػػم الكفػػار؛ألف مػػن  ػػدخل اعبنػػة يعػػد نفػػوذ  'قػػاؿ:
ادي عنػػو ك  يطػػرد إمبػػا ىػػو مػػن كقػػع منػػو التبػػد ل ُب  الوعيػػد  يػػركل  ك  يػػنٌعم، كمػػن ىنػػا تعلػػم أف الػػذم  يػػذى

 ) ِ (.'د نو،ك حيًكمى يكفره، لفساد عقيدتو عافانا اهلل ك ىذا ىو ظاىر األحاد ث
 قولو  «:اللهم اجعل قوت آؿ ؿبمد قوتا.»)ّ(

ػػػػراد يػػػػاآلؿ ىنػػػػا متًَّبعػػػػوه  'قػػػػاؿ:
ي
ُب اللغػػػػة دبعػػػػٌت األىػػػػل ك  )اآلؿ(؛ذلػػػػك أف ْ) ( ..ك عنػػػػدم أف اؼب

 .) ٓ( 'آؿ'القراية،ك  قاؿ لؤلتباع ك أىل الطاعة 
 

                                                 
 ثقػة كىػو اؼبسػعودم كفيػو ، عن أيب هعيد. قاؿ اؽبيثمػي:") ِٔٓٔح -ّّٔ/ٔ (الط اين ُب اؼبعجم األكهم:أخرجو:  ُ

-ُّٔ/ِ(.ك ُب مسند الشاميُت: )ُُْٖٓح-ِٓٗ/ُُ (مع الزكائد:ؾب.الصحيح رجاؿ رجاؽبما كيقية ، اختلم كلكنو

 ،عن أنس.) ُِّٓح - ِْٖص(،عن ثوياف. الطيالسي:)ُُُْح 
 )ب-ِّٓمخ، (.العلـو الفاخرة:)ب-ُّٕمخ، ؽ  (ر اض الصاغبُت: ِ
 ُّّٔح-ٕ ٔ/ُّ(ا؛الػػػدني مػػػن كزبلػػػيهم كأصػػػحايو النػػػيب عػػػيش كػػػاف كيػػػف يػػػابأخرجػػػو:البخارم:كتاب الرقاؽ، ّ
الًتمػػػػػذم:كتاب الزىػػػػػد ،يػػػػػاب مػػػػػا جػػػػػاء ُب .(َِّٖح -ُِّ/ٕ(كالقناعػػػػػة الكفػػػػػاؼ ُب .مسػػػػػلم:كتاب الزكػػػػػاة ،يػػػػػاب)

 ،كلهم  رك و عن أيب ىر رة.) ُْٔٗح -ُْٗ/ّ(قاؿ: حسن صحيح. أضبد:) ِْٔٔح -ِِ/ٕ(؛النيب
 .)ُِْ /ُ (اعبواىر اغبساف: ْ
 ، يتصرؼ.)ِْٕ/ُ (اؼبصدر الساي : ٓ
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 ) ُ(«.دنيا قوتاما من مٍت ك ال فقَت،إال كىدَّ  ـو القيامة أنو أكٌب من ال »:ذلك قولو  ؤكد 

  ُب قولو («.قوموا إٔب هٌيدكم:»)ِ(ُب قصة هعد ين معاذّ(  

ٌعظَّػػم أال وبػػب ذلػػك ك  أخػػذ )ْ(اهػػتدؿ يػػو يعضػػهم
ي
علػػى جػػواز القيػػاـ إجػػبلال، إال أنػػو هبػػب علػػى اؼب

  ) ٓ(«.من أحب أف  تمثل لو الناس قياما،فليتبوأ مقعده من النار:» لقولو ، الناس يو
ك ُب االحتجاج يقضية هػعد نظر،ألهنػا حٌفتهػا قػرائن هػٌومت ذلػك،ك قػد أطنػب 'با:قاؿ الثعاليب معق

 ) ٔ  (.'يعضهم ُب الرد على اجمليز ن للقياـ،ك السبلمة عندم ترؾ القياـ
  ك وضػػػػػح قولػػػػػو  ُب قصػػػػػة  وهػػػػػف «: لػػػػػو لبثػػػػػت ُب السػػػػػجن لبػػػػػث  وهػػػػػف ألجبػػػػػت ك

 )ٕ(«.الداعي

 ىػػذه أف كذلػػك ذلػػك؛ يعػػد عػػذرم ييػػاف حاكلػػت ٍب ، يػػاػبركج لبػػادرت ، أنػػا كنػػت لػػو'اؼبعػػٌت:'قػػاؿ:
 األحـز على الناس ضبل فأراد ،القيامة  ـو إٔب هبا الناس ليقتدم معرضة ىي إمبا، كالنوازؿ القصص

 إف ك ،مقصػػوده خػػبلؼ التػػأخَت يسػػبب لػػو نػػت  ردبػػا الفرصػػة ىػػذه ؼبثػػل التػػارؾ أف كذلػػك ؛األمػػور مػػن
  النيب ذىب اليت فاغبالة ذلك  أمن ال الناس من هفغَت  ،اهلل من يعلمو ذلك؛ أمن قد  وهف كاف

 )ٖ(.'كذبلد ص  حالة السبلـ عليو  وهف فعلو كما ، يو ليقتدل كمدح حـز حالة إليها ينفسو

                                                 
.أيػػػػػػػػػػو نعػػػػػػػػػػيم ُب )َُُٖٗح-ّٔٓ/ ّ(.أضبػػػػػػػػػػد:)ّٓٓ-ِ(الزىػػػػػػػػػػد، يػػػػػػػػػػاب القناعػػػػػػػػػػة؛ أخرجػػػػػػػػػػو ايػػػػػػػػػػن ماجػػػػػػػػػػو:أيواب ُ

 ،كلهم عن أنس.)ُِّٓح - َّٕص  (،كعبد ين ضبيد:)ٗٔ/َُ(اغبلية:
تيػوُبِّ هػنةى  .شىػًهدى يىػٍدرا كأيحيػدان كاػبىٍنػدىؽ .هىٍعد ين ميعىاذ ين النػ ٍعمىاف كاظبو: عمرك ين مالك ين األكس األنصػارم األكهػي ِ

ػػػٍهر، كيعػػػد قػيرى ظػػػة يلياؿ.طبػػػسو ًمػػػن ا .هػػػَت أعػػػبلـ ) َِْٕتػػػر-ُّّ/ِ(أهػػػد الغايػػػة:ؽبجػػػرة، ككػػػاف موتيػػػو يعػػػد اػبىنػػػدؽ يشى
 .) ُّٕٗتر-ٕٖ/ِ(اإلصاية:)ٔٓتر -ِٕٗ/ُ(النببلء:

 « هيدكم إٔب قوموا » : النيب قوؿ ياب أخرجو البخارم:كتاب االهتئذاف، متف  عليو: ّ
،كبلنبػا )ُٖٕٔح -َِٖ/ٔ(؛العهػد نقػ  مػن قتػاؿ جواز ياب َت،.مسلم:كتاب اعبهاد ك الس) ِِٔٔح-ٕٓ/ُُ(

 عن أيب هعيد اػبدرم.
 .)ُّٖٓص  (اين عطية ُب احملرر الوجيز: ْ
، كالًتمػذم ُب أيػواب االهػتئذاف، )ُِٖٓح-ٓٗ-ٕ(أيو داكد:كتاب األدب،ياب الرجل  قـو للرجػل  عظمػو؛أخرجو:  ٓ

،كقاؿ: حد ث حسن، كُب الباب عن أيب أمامة. البيهقي ) َِّٗح-ِٓ-ٖ(؛ياب ما جاء ُب كراىية قياـ الرجل للرجل
 ،كلهم عن معاك ة.)ُٔٗٓٔح-ٕٔ-ٓ(أضبد: )َِٕح-ُُِ-ِ (ُب اؼبدخل:

 ، يتصرؼ.)ُُّ-ّ(اعبواىر اغبساف: ٔ
-ُُٓ/ٔ؛      كنبػػػػػئهم عػػػػػن ضػػػػػيف إيػػػػػراىيم متفػػػػػ  عليػػػػػو: أخرجػػػػػو البخارم:كتػػػػػاب األنبيػػػػػاء، يػػػػػاب قػػػػػوه تعػػػػػأب:ٕ

 ،كبلنبا عن أيب ىر رة.) ُُٓح-ُّٕ/ُ(؛األدلة يتظاىر القلب طمأنينة ز ادة ياباإليباف، .مسلم:كتاب )ِّّٕح
 .)ّٗص  (.أنظر ـبتلف اغبد ث الين قتيبة:)َُٔ/ِ (اعبواىر اغبساف: ٖ
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 الحديث:  غريب شرح  .ٕ

 ك ىو اؼبظهر الثاين من مظاىر فقو الثعاليب ك عنا تو ياألحاد ث النبو ة.     
 كمن مباذج ذلك:

  قولو:»  مع ميٍكثناما )ُ(.»ٓب هبي


 :من أصبع الرجل على الشيء، إذا عـز عليو'قاؿ'.)ِ( 
  قولو «:ما أهنر الدـ، ك ذيكرى اهم اهلل عليو فكلوه.») (

ّ

 :معناه: ما كهع الذيح، حىت جرل الدـ كالنهر 'قاؿ'.)ْ( 
  قولػػػو«: ٍشػػػبىشي أىػػػل مػػػا  ػػػوطن رجػػػل اؼبسػػػاجد للصػػػبلة ك الػػػذكر،إال تػىبىٍشػػػبىشى اهلل يػػػو، كمػػػا  ػىتىبى

؛ أم  فرح،كىػػو دبعػػٌت القبػػوؿ ك ) ػىتىبىٍشػػبىشٍ (قيػػل معػػٌت  '.قػػاؿ:)ٓ(.«الغائػػب يغػػائبهم، إذا قػػدـ علػػيهم 
 )ٔ(.'الرضى، ك اهلل أعلم



  قولو «: إف اهلل  بغ  الشيخ الًغٍريًيبى.»)ٕ(


)ٖ(.' عٍت الذم ىبضب يالسواد'قاؿ:


 . استنباط   األحكاـ و الفوائد:ٖ
فقو الثعاليب لؤلحاد ث، اهتنباط ما حوتو من فوائد ك أحكاـ، كىذا أمر درج عليو فمن مظاىر      

التكلف فيها، نفات الثعاليب، مع اغبرص على عدـ الشيرَّاح ُب كتبهم، ك قد كاف لو حظ كافر ُب مص
 كمن أمثلة ذلك: 

                                                 
،عػػن وبػػي يػػن ثويػػاف )ُْٗ-ّ(؛مكثػػا هبمػػع ٓب مػػا أيػػدا  قصػػر قػػاؿ مػػن يابأخرجػػو:البيهقي ُب الك ل:كتػػاب الصػػبلة، ُ

 ،عن اين عمر موقوفا.) 98ص (؛ميٍكثنا هبيًٍمعٍ  ٓبىٍ  مىا اٍلميسىاًفرً  صىبلىةً  ياب مرهبل.مالك:
 .)َُٓ /ِ (اعبواىر اغبساف:  ِ
 ،كمسػلم: كتػاب األضػاحي،) ِْٖٖح -ُِٔ/ٓ (أخرجو البخارم ُب كتاب الشركة، ياب قسػمة الغػنم ؛ متف  عليو: ّ

 ، كبلنبا عن رافع ين خد  .) ُٖٔٗح-َُٖ/ٕ(؛ العظاـ ئركها كالظفر السن إال الدـ أهنر ما يكل الذيح جواز ياب
 .)ٔٓ/ُ (اعبواىر اغبساف:  ْ
اغباكم:كتػػػاب اإلمامػػػة ك صػػػبلة .)ِِٔ/ُ(؛الصػػػبلة كانتظػػػار اؼبسػػػاجد لػػػزـك يػػػابأخرجػػػو ايػػػن ماجػػػو:أيواب الصػػػبلة،  ٓ

كتاب الصبلة،ياب .اين حباف:)ِّّ/ُ(،قاؿ:على شرطهما.ككافقو الذىيب ُب التلخيص:)ُٕٕح - ِّّ/ُ(اعبماعة؛
  .'صحيح إهناده':ؤكطااألرن شعيب قاؿ،ك )َُٕٔح-ْْٖ/ْ(اؼبساجد؛

 .)ب-ِّٗمخ، ؽ (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ٔ
الػػػػػػػػػػػذخَتة ُب األحاد ػػػػػػػػػػػث الضػػػػػػػػػػػعيفة ك ،عػػػػػػػػػػػن أيب ىر رة،ك )ٗٔٔ تػػػػػػػػػػػر-ُْٗ/ّ (أخرجػػػػػػػػػػػو:اين عػػػػػػػػػػػدم ُب الكامػػػػػػػػػػػل: ٕ

 . )ُُْٕ ح-َْٕ/ّ(السلسلة الضعيفة:.)ٕٕٓح-َِِ/ُ(:كشف اػبفا .)ََُٓح -َّٔ/ِ(اؼبوضوعة:
 .)ِِ/ّ(اعبواىر اغبساف: ٖ
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 :ة ينيػاط حكى يعضػهم:أف السػر ُب اختصػاص السػباية ياإلشػارة دكف مَتىػا، أف عركقنػا متصػل'قاؿ
 القلب، ف ذا ربركت انزع  القلب فينبو يذلك. 

قلػػت: ك ىػػذا شػػيء ال  علػػم إال مػػن جهػػة السػػمع، إف ثبػػت فيػػو شػػيء، ك ٓب أقػػف عليػػو أك مػػن علػػم 
ك   الطب، من ناحية التشر ح، ف نػو  بعػد أف تكػوف عركقنػا مشػاركة حملػل النػب  الػذم وبسػو الطبيػب

   )ُ(.'اهلل هبحانو أعلم حبقيقة ذلك

  ُب معرض حد ثو عن علة الكراىة ُب الصبلة يُت السوارم.ك)ِ(  

، ك قيل ألهنػا ؿبػل )ّ(ك اختلف ُب علة الكراىة مع عدـ الضركرة، فقيل:ألجل تقطيع الصفوؼ'قاؿ:
 )ْ(ؿبل الشياطُت.

  )ٓ(.'قلت:كىذا وبتاج إٔب هند قاطع؛ ألنو ال  يقاؿ يالرأم

 قاؿ:»حىت تشفعوا إٌٕب فتؤجركا اشفعوا تأجركا، ك إين أر د األمر فأخره«.)ٔ( 

 :ك  نبغي لوٕب األمر ك من جعلو اهلل أمَتا، أف  أمر أىل اػبَت ك الصبلح أف  شفعوا عنده ك 'قاؿ..
،ك ُب أمػػره ألصػػحايو شػػرع لنػػاك ألكٕب األمػػر حػػىت نسػػنتَّ  يظهػػر السػػركر يػػذلك؛ اقتػػداء يرهػػوؿ اهلل 

 ٕ) (.'يو

  قاؿ صبرة يُت كتفيك تقلدهتا« لى تعليم القرآف:ؼبا هيئل عما  أخذه الرجل أجرا ع«.)ٖ(  

                                                 
 .)، أَُٖمخ، ؽ  (العبادات:جامع األمهات ُب أحكاـ  ُ
 .) َّٕ/ِ(. عوف اؼبعبود:، كىي األهطوانةهار ة صبع اؼبسجد أعمدة:  السوارم ِ
 .) َّٕ/ِ(.عوف اؼبعبود:)ِٖٕ/ُ (فتح البارم: ّ
 ل الشراح عن القرطيب أف العلة ُب النهي؛ كوهنا مصلى مؤمٍت اعبن. أنظر الفتح:ٓب أقف على قائل ذلك، كإمبا نق ْ
) ُ /ِٕٖ (. 
 .  )، بَُٕمخ، ؽ  (:  اؼبصدر الساي  ٓ
، عػن أيب موهػػى ) ُِّْح-ّٔٔ/ّ(أخرجػو:البخارم: كتػاب الزكػػاة، يػاب التحػػر   علػى الصػػدقة ك الشػفاعة فيهػػا؛ ٔ

،ك أيػػػػو  ّْٔٔح -ُِٓ/ُٔ (اهػػػػتحباب الشػػػػفاعة فيمػػػػا لػػػػيس حبػػػػراـ؛ األشعرم.مسػػػػلم: كتػػػػاب الػػػػ  ك الصػػػػلة ، يػػػػاب
 /ٕ(، كالًتمذم أيواب العلم، ياب الداؿ على اػبَت كفاعلو؛)ِِٕٔح-ّْٗ/ٖ(داكد:كتاب األدب، ياب ُب الشفاعة؛

، كلهم  عػن أيب )ِّّٕح -َْ/ِ( ،ك النسائي ُب الك ل :كتاب الزكاة ، ياب الشفاعة ُب الصدقة)ُُِٖح-ّّٔ
 إال أيو داكد عن أيب ىر رة.موهى.

 )ُٓص(شرح األريعُت اؼبختارة للثعاليب: ٕ
ايػػن ماجػػو: أيػػواب التجػػارات، يػػاب  .)ُِِْح -َِّ/ٓ(أخرجػػو أيػػو داكد:كتػػاب اإلجػػارة ، يػػاب ُب كسػػب اؼبعلػػم؛ ٖ

-ٔ(؛عليػػػػػو األجػػػػػرة أخػػػػػذ كػػػػػره مػػػػػن البيهقػػػػػي ُب الك ل:كتػػػػػاب اإلجارة،يػػػػػاب ، ك)ٖ/ِ(األجػػػػػر علػػػػػى تعلػػػػػيم القػػػػػرآف ؛
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 :فينبغػػي ألىػػل العلػػم، التنػػزه عػػن أخػػذ شػػيء مػػن اؼبتعلمػػُت علػػى تعلػػيم العلػػم، يػػل  لتمسػػوف  'قػػاؿ
 )ُ(. 'األجر من اهلل عز ك جل

 )ِ(كىذا من كرعو رضبو اهلل كرفقو يطلبة العلم.
  قاؿ:» كل دنيا مؤثرة ك شحا مطاعا،ك إعجاب   ائتمركا ياؼبعركؼ ك اهنوا عن اؼبنكر،ف ذا رأ ت

ذم رأم يرأ ػػػو، فعليػػػك خبو صػػػة نفسػػػك،ك ذىٍر عىػػػوىامىهيٍم فػػػ ف كراءىػػػم أ امػػػا أجػػػر العامػػػل فيهػػػا كػػػأجر 
 )ّ(.»طبسُت منكم 

ك صبلػػػة مػػػا عليػػػو أىػػػل العلػػػم ُب ىػػػذا، أف األمػػػر يػػػاؼبعركؼ متعػػػٌُت مػػػىت ريم القبػػػوؿ أك ريجػػػي رد  'قػػػاؿ:
ٍف اآلًمػػػػري ضػػػػرران،  لحقػػػػو ُب خاصػػػػتو، أك فتنػػػػة  ػػػػدخلها علػػػػى خاصػػػػة الظػػػػآب،ك لػػػػو يعنػػػػف مػػػػا ٓب ىبىػػػػ

فػػ ذا ًخيػػفى ىػػذا، فعلػػيكم أنفسػػكم ، اؼبسػػلمُت،إما يشػػ ِّ عصػػا ك إمػػا يضػػرر  لحػػ  طائفػػة مػػن النػػاس
كم ك اجب أف  يقف عنده  )ْ(. 'ؿبي

 ك نػىٌبو ُب موضع آخر ُب قولو...«: ك عن علمو ما عمل فيو.»)ٓ(  

 .»ك عن علمو ما قاؿ فيو« ٌوؼ؛ ألنو ٓب  قلك ىذا مقاـ ـب 'قاؿ:
 )ٔ(.'، فلينظر العبد ما عمل فيما علمو، ىل صدؽ اهلل ُب ذلك، أـ ال»ما عمل فيو «ك إمبا قاؿ: 
 ك  ستنبم رضبو اهلل فوائد ك أحكاـ من قولو «: ،كل معركؼ صدقة، ك الداؿ على اػبَت كفاعلو

 )ٕ(«.كإف اهلل وبب إماثة اؼبلهوؼ

                                                                                                                                                    

اين:صػػػػػػػػحيح هػػػػػػػػنن أيب . كلهػػػػػػػػم عػػػػػػػػن عبػػػػػػػػادة يػػػػػػػػن الصػػػػػػػػامت. صػػػػػػػػححو األلب) ِِّٕٖح -ّْْ-ٔ (.أضبػػػػػػػػد:)ُِٓ
 .)ُْٕٔح-َُِ/ِ(.كُب صحيح هنن اين ماجو:)ُّْٔح -ّْٓ/ِ(د:ك دا
 .)ُّٓ/ُ(اعبواىر اغبساف: ُ
هػػػػػػػػػػبل أنظػػػػػػػػػػر . تحػػػػػػػػػػرًنال إٔب كمَتنبػػػػػػػػػػا كاغبنفيػػػػػػػػػػة اؽبادك ػػػػػػػػػػة كذىػػػػػػػػػػبك اؼبسػػػػػػػػػػألة خبلفية،فػػػػػػػػػػذىب اعبمهػػػػػػػػػػور إٔب اعبواز. ِ

 . فلعلها من اختيارات الثعاليب الفقهية .)َُٖ/ِ(السبلـ:
 ، عن أيب ثعلبة اػبشٍت.)ُّٕٗ ح-ُِٕ/ٕ (أخرجو: البيهقي ُب الشعب:: ّ
 .)ْٔٓ/ُ(اعبواىر اغبساف: ْ
،عػػػػػػن أيب يػػػػػػرزة )ُِّٓح -ْٖ/ٕ(الًتمػػػػػػذم:أيواب صػػػػػػفة القيامػػػػػػة،ياب مػػػػػػا جػػػػػػاء ُب شػػػػػػأف اغبسػػػػػػاب ك القصػػػػػػاص؛  ٓ

،عػن معػاذ يػن ) ّٗٓح-ُْٓ/ُ(؛كاؼبعرفػة الشػهرة كػره مػن ياب مر ب. الدارمي:كتاب السنة ،األهلمي.قاؿ: حد ث 
 )ّّْٖٔح-ُُْ/ٕ(اين أيب شيبة:كتاب الزىد، كبلـ معاذ ين جبل ؛جبل. 

 مػا يػاباين عبد ال  ُب جامع يياف العلم، ،عن أيب يرزة، ك )ِِّ/َُ(عن معاذ.البيهقي ُب الشعب:ياب ُب نشر العلم؛
 ،عن اين عمر.) ٓص  (.علموا فيما عملوا عما القيامة  ـو العلماء كجل عز اهلل اءلةمس ُب جاء

 .)أ-ُٖٔمخ،  (ر اض الصاغبُت: ٔ
 ، قاؿ:)َِٖٖح -ُّٔ-ٕ(أخرجو :الًتمذم ُب أيواب العلم ياب ما جاء أف الداؿ على اػبَت كفاعو؛ ٕ
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ك قػوؿ  )ُ(، 'اثة اللهفاف كاجبة ك هخاكة  النفس يالصدقة على احملتاج من عبلمػة السػعادةإم'فيقوؿ:
 )ِ(.'إماثة اؼبلهوؼ تكوف يالقوؿ ك يالفعل ك ياعباه'ُب موطن آخر:

 
إف عنا ػػة الثعػػاليب يبيػػاف معػػاين النصػػوص النبو ػػة، هػػواء يشػػرح الغر ػػب أك يػػُت اؼبعػػاين أك اهػػتنباط     

لؤلحاد ث، وبفظها ك  )ّ(ؽبو دليل يٌُت على مدل فقهو ؽبا، فلم  كن ؾبرد زاملة ألحكاـ ك الفوائد،ا
 ر من مظاىر عنا تو يالسنة النبو ة.وبشو هبا مؤلفاتو من مَت أف  فقو معانيها. ك ىذا مظه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    

كتػػػاب الػػػ   الصػػػلة، يػػػاب الػػػداؿ علػػػى اػبػػػَت    . ك اؽبيثمػػػي ُب اؼبقصػػػد العلػػػي ُب"حػػػد ث حسػػػن مر ػػػب مػػػن ىػػػذا الوجػػػو "
،  رككنػػػو عػػػن أنػػػس ك الطػػػ اين ُب )ّْٖح  -ُٔٗص (ك يػػػن اعبػػػوزم ُب الػػػ  ك الصػػػلة؛  )َُُْح -ّٓ/ِ(كفاعلػػػو؛
-ْ(م؛اؼبسػػػل، يايػػػا مضػػػاعفة نفقػػػة عػػػاذ. ك أيػػػو عوانػػػة ُب  كتػػػاب اعبهػػػادعػػػن هػػػهل يػػػن م )َِْٓح -ُٔٗ/ّ(األكهػػػم؛

، ك نقػل عػن اؽبيثمػي أنػو )ُٔٔٗح -ِّٔ/ِ(نصارم. حسنو اؼبناكم ُب الفي سعود األ، عن أيب م)ََْٕح -ْٖٕ
 ضعفو.

 .)ُِّ /ُ (.اعبواىر اغبساف:)ْٓص  (شرح األريعُت اؼبختارة:  ُ
 .)ُٔص  (اؼبصدر الساي : ِ
 .) 'زمل 'مادة -َّٗ/ٕ(.لساف العرب:الطعاـ عليو وبيٍمىل الذم البعَت ىو  ّ
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 المفلب الثايني: تأويل مشكل الحديث
 
، الػذم كضػعو علمػاء السػنة دفاعػا )ُ(فرعػا مػن فػركع علػم اغبػد ث"علػم مأشػكل الحػديث" عت   

يطلُت ك تأك ل اعباىلُت.  عن حد ث رهوؿ اهلل ّي  من ربر ف الغالُت، كانتحاؿ آبي
، كمع ذلك فلم  عرضوا للقواعد ك الضوايم اليت هبب التزامها )ِ(ك قد أفرده يع  العلماء يالتصنيف

 )ّ(ُب هبيل التوفي  يُت ىذه األحاد ث اؼبتعارضة.
؛ كوف ما ة تلك اؼبؤلفػات ييػاف أكجػو التوفيػ  يػُت أحاد ػث ـبصوصػة، ُب قضػا ا ك كلعل هبب ذلك

  )ْ(مسائل يأعياهنا، ك ٓب  كن الغرض التأليف ُب ىذا العلم على كجو الشموؿ ك االهتقصاء.
كمػػن  حػػد ثا،عػػداءه قػديبا ك ك نظػرا ألنبيػػة اؼبوضػػوع، مػن حيػػث أنػػو  يتخػذ هػػببا للطعػػن ُب الػد ن مػػن أ

ال يبلكػػػوف أجويػػػة  ،ف كثػػػَتا مػػػن اؼبسػػلمُت  قفػػػوف أمػػػاـ أمثػػاؿ ىػػػذه القضػػػا ا حػػائر نجهػػة أخػػػرل فػػؤل
فقػد  ؽبا،عيٍت العلماء ي زالة ذلك االلتباس ك االشتباه،ك يُت معاين اآلثار النبو ة،كمنهم الشيخ الثعػاليب

 عٍت يبياف ذلك ُب مؤلفاتو،ك قد اخًتت مباذج منها كحاكلت معاعبتها. 
 اؿ أرواح الشمداء في الجنة:. مشكل أحاديث أحو ٔ

 )ٓ (   ًَالَ رَحْغَجٍَ  انَّزٍَِّ قُزِهٌُاْ فِِ عَجِْمِ انهّوِ ؤَيٌَْاربً ثَمْ ؤَحَْْبء عِنذَ سَثِّيِىْ ُّشْصَقٌٌَُقاؿ تعأب : 
 خضػػر طػػَت حواصػػل ُب اهلل عنػػد الشػػهداء أركاح إف "هيػػئل ايػػن مسػػعود عػػن ىػػذه اآل ػػة، فقػػاؿ:فقػػد 
   ما:  كجل عز ؽبم فيقوؿ العرش ربت قناد ل إٔب تأكم ٍب شاءت حيث عبنةا أهنار ُب تسرح

 
                                                 

 ماىيتو: ن أنواع علـو اغبد ث، اليت ذكرىا اين الصبلح ُب مقدمتو.ىو النوع السادس ك الثبلثوف م ُ
  . تناكؿ ىذا العلم يالدراهة ك التحليل، قضية التضاد ك التناق ، يُت ظواىر يع  ما ثبت من حد ث رهوؿ اهلل 

ن مسلم ين قتيبػة .كأيا ؿبمد عبد اهلل ي"ـبتلف اغبد ث "أكؿ من صنف فيو: اإلماـ ؿبمد ين إدر س الشافعي ُب كتايو ِ
ميشػكل اغبػد ث ك  "ك "ميشػكل اآلثػار "،كألػف ُب أ ضػا اإلمػاـ أيػو جعفػر الطحػاكم ُب "تأك ػل ـبتلػف اغبػد ث" ُب 

.ك سميو البع  يعلػم )َٔص  (.اؼبنهل الركم:)ُٕ-ّ(فتح اؼبغيث: أليب يكر ين فورؾ.ك كلها مطبوعة ميتداكلة. "ييانو
ـبتلػػػف اغبػػػد ث ك موقػػػف النقػػػاد . )ُِّص  (ث.أنظر:تػػػار خ فنػػػوف اغبػػػد ث:تلفيػػػ  اغبػػػد ث،أ م التوفيػػػ  يػػػُت األحاد 

 .)ُُص  (منو:ألهامة عبد اهلل اػبياط؛
 ، يتصرؼ.)ُْص  (ـبتلف اغبد ث ك موقف النقاد منو: ّ
. إال مػػا ذكػػره الشػػافعي متفرقػػا ُب رهػػالتو، ك قػػد أكرد يعضػػها مؤلػػف )ُْص  (ـبتلػػف اغبػػد ث ك موقػػف النقػػاد منػػو: ْ

 )ّْ،ِْص (:'مشكل اغبد ث ك ييانو 'ذا ذكر يعضها أيو يكر ين فورؾ ُب الكتاب.ك
 .ُٗٔ آؿ عمراف ٓ
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 )ُ(."فنقتل الدنيا إٔب نرد أف إال  ثبلثا ك قوؽبا ، شيئا نر د ما:  فيقولوف ؟ تر دكف
ىذا اغبد ث، ك ىي ك إف كانت ـبتلفة  -ُب ظاىرىا -كقد كردت أحاد ث أخرل ُب ذلك،  زبالف 

  )ِ(ف  ُب اؼبعٌت.ُب ألفاظها، إال أهنا تت
 منمػػػا: 

  قولػػػػو : « ػػػػمىةي ػػػػًدًه  ػىػػػػٍوـى  )ّ(ًإمبَّىػػػػا نىسى ػػػػىتَّ  ػىٍرًجػػػػعى ًإٔبى جىسى ػػػػجىًر اعبٍىنَّػػػػًة حى ػػػػٍؤًمًن طىػػػػائًره  ػىٍعليػػػػ ي ُب شى اٍلمي
  )ْ(«. ػيبػٍعىثي 
 اعبنة شبار ُب تعل  طَت أجواؼ ُب ذبوؿ الشهداء أركاح إف »: ك ُب حد ث آخر».) ٓ ( 

 :من رزقهم عليهم ىبريج خضراء قبة ُب اعبنة، يباب هنر يىارؽ، على شهداءي ال»  كُب ركا ة 
 )ٔ(.«كىعشيًّا ييكرة ةاعبن

  فقد أنكر يعضهم ركا ة أهنا ُب حواصل طَت،ألهنا إذا كانت كذلك فهي ؿبصورة ك مضي  عليو
 ) ٕ (ك ردكا تلك الركا ة. 

                                                 
.ايػػن ماجػػو ُب أيػػواب ) ُٕٖٖ ح- ِٖ/ٕ (:ييػػاف أف أركاح الشػػهداء ُب اعبنػػة؛ بأخرجو:مسػػلم ُب كتػػاب اإلمػػارة، يا ُ

أ ضػػا،ك ) ُِِْح -َِٔ/ِ (،كالػػدرامي ُب كتػػاب اعبهاد،يػاب أركاح الشػػهداء:)ُٖٓ/ِ(اعبهاد،يػاب فضػػل الشػهادة؛
،عنػػو ك هػػعيد يػػن منصػػور )ُّٕٕح-َْٕ/ْ (.أيػػو عوانػػة:)َُِح-ٔٔ/ِ(.اغبميػػدم:) ِِّٗ ح-ّْٖ/ُ (أضبػػد:

 ،عػػػن ايػػػػن عبػػػػاس.الط اين ُب)ُِٗح -ّٖص (، رككنػػػػو عػػػن ايػػػػن مسػػػعود. الطيالسػػػػي:)ّٗٓح-َُُٓ/ّ(السػػػنن:ُب 
 ، عن أـ هلمو.)ِّٓح-ُِّص  (الدعاء:

.ك الثعػػػػػػػػػػػػاليب ُب :اعبػػػػػػػػػػػػواىر )ُٕٖ-ُ(.كنقػػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػػيوطي عنػػػػػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػػػػػك ُب التػػػػػػػػػػػػذكرة:)ُٗ ،َٗ/ّ (االهػػػػػػػػػػػػتذكار: ِ
 .)ُِٕ/ُ(اغبساف:

 .)ِّْ/ْ(.التمهيد:)ِٖ/ِ(.شرح الزرقاين:)ِٗ/ٕ(أم: ركحو.شرح النوكم: ّ
 كأهنم أحياء عند رهبم  رزقوف ، ياب يياف أف أركاح الشهداء ُب اعبنةأخرجو: مسلم ُب كتاب اإلمارة،  ْ
.اين ماجو:ياب ذكر )ََِِح-ٓٔٔ/ُ(.النسائي ُب الك ل: كتاب اعبنائز،ياب أركاح اؼبؤمنُت )ُْْٖح-ِٕ/ُّ (

،عػن أيب ىر ػرة. أضبػد )ٖٔٓح -ُُٕص (.اإلماـ مالك ُب: كتاب اعبنائز،يػاب جػامع اعبنػائز؛)ٗٔٓ/ِ(الق  ك البلى؛
-ّٖٓ/ْ(م:.اغبميػػػػػػػػػػػد)ُّٓٗح -ِْٓ/ْ(.الطػػػػػػػػػػػ اين ُب مسػػػػػػػػػػػند الشػػػػػػػػػػػاميُت:)ُّْٖٓ ح-ِْٗ/ْ(ُب مسػػػػػػػػػػػنده:

 .كلهم عن كعب ين مالك.)ّٕٖح
 عن اين عباس. )ٕٗٔح-ِِٕص(.اين ضبيد:)ُِّٓٗح -ُُِ/ْ (أخرجو:اين أيب شيبة ُب:كتاب اعبهاد؛  ٓ
.ايػػػػػػن )ُِٕ/ِ(. تفسػػػػػػَت القػػػػػرآف العظػػػػػيم:"...ك ىػػػػػػو إهػػػػػناد جيػػػػػد".قػػػػػػاؿ ايػػػػػن كثػػػػػَت:) ُِٕ/ُ(أخرجػػػػػو: الطػػػػػ م: ٔ

 ِّْٗح -ّْٖ/ُ(أضبػد: ،عن اين عبػاس.)ْٖٓٔح -ُٓٓ/َُ( حباف:كتاب اعبهاد ك السَت،ياب فضل الشهادة؛
 عن اين عباس. كلهم،)
مػػخ،ؽ (:'ر ػػاض الصػػاغبُت '. الثعػػاليب ُب )ُٕٖ/ُ(ذكػػر ذلػػك أيػػو اغبسػػن القايسػػي.ك نقلػػو عنػػو السػػيوطي ُب التػػذكرة: ٕ

 .)ُِٕ/ُ(.كنقلو أ ضا عن الداككدم، ُب اعبواىر اغبساف:)ب-ُُٓ
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  )ُ(أك كصور طَت.كذىبوا إٔب أف أشبهها يالصواب ركا ة من قاؿ أهنا كطَت، 
 كأجيبوا عن ذلك دبا  لي:

 ) ِ (أهنا ركا ة صحيحة؛ ألهنا ُب صحيح مسلم، ينقل العدؿ عن العدؿ. .ُ

ؿي  .ِ ٍّ  ،فيكوف اؼبعٌت،أركاحهم على جوؼ طَت خضر.'على'دبعٌت  'الفاء'حمى

 تلػك ُب كوهنػا هبػامع لاغبوا ص ُب أك األجواؼ ُب كوهنا ألف.كذىب يعضهم إٔب أنو ال تعارض؛ ّ
 الرائػي رأل لػو حبيػث الػدنيا ُب أيداهنم صور على آخر جسد: كقيل ، هواىا  رل ال الرائي إذ لصورا

 )ّ(.فبلنان  رأ ت:  لقاؿ أحدىم
،كمعنػػاه أف ركحػػو تكػػوف علػػى "نسػػمة اؼبػػؤمن طػػَت":.كذىػػب يعضػػهم إٔب ضبػػل قولػػوْ علػػى العمـو

الكواكػػب يالنسػػبة إٔب أركاح شػػكل طػػائر ُب اعبنػػة،ك أمػػا الشػػهداء فػػأركاحهم ُب حواصػػل طَت،فهػػي ك
 )ْ(عمـو اؼبؤمنُت، ف هنا تطَت ينفسها.

..ك األحسن ما ذكػره شػيخنا أيػو عبػد اهلل  األيب أف جػوؼ "كاختار الثعاليب رأم شيخو األييب،فقاؿ:
الطػػَت  كػػوف ؽبػػا كالقبػػة الشػػفافة،فالركح تصػػرؼ ىػػذا الطػػَت حبسػػب مػػا تشػػتهي فهػػو ؽبػػا مركػػوب، طَت 

 )ٓ(. "الشخص ُب قبة تطَت يو حيث شاء كما لو كاف
 كما اهتحسن مسلك اعبمع يُت ىذه األحاد ث الذم اختاره يعضهم، كىو أهنا تدؿ على أحواؿ 

 )ٔ(لطوائف أك للجميع ُب أكقات ميغا رة.
  ..كىذا ىو اؼبسلك اغبسن من التأك ل؛ ألف اؼبطيعُت ؼبا اختلفت أعماؽبم اختلفت أحواؽبم"قاؿ:

  )ٕ(."، كال مدخل للعقل ُب أمور اآلخرةميع ما جاء يو الشارع ك الواجب التصد   جب 
 مأشكل أحاديث أحواؿ األرض والناس يـو القيامة: -ٕ

                                                 
 )ُِٕ/ُ (و الثعاليب ُب تفسَته :.ك نقلو عن)ّْٓ/ْ(التمهيد: ُ
 .)أ-ُٕٗمخ، ؽ (.اعبامع الكبَت للثعاليب:)ُٕٖ/ُ(التذكرة للسيوطي: ِ
 .    )ُِِ/ِ( :ركح اؼبعاين ّ
 .)َِْص (.شرح العقيدة الطحاك ة:)ُْٔ-ِ (تفسَت القرآف العظيم: ْ
 .)ب-ُُٓمخ، ؽ (ر اض الصاغبُت للثعاليب: ٓ
ُب كتايػو: اإلفصػاح. ايػن عطيػة ُب  'شػبيب يػن إيػراىيم  '،نقبل عن )ُٕٖ-ُ(تذكرة:ك فبن اختار ذلك  السيوطي ُب ال ٔ

 .)ُّٖص ( احملرر الوجيز:
 .)ب -َُٖمخ، ؽ  (العلـو الفاخرة ُب أمور اآلخرة: ٕ
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 ككلهػا،اليـو ذلػك ُب  هػتتم ضػخمة فلكيػة أحػداثان  أف قػررالقرآف الكرًن، ت ُب لقد كردت آ ات كثَتة
 كقبومػػػػػو كأفبلكػػػػػو اؼبنظػػػػػور الكػػػػػوف ىػػػػػذا أجػػػػػزاء  ػػػػػريم الػػػػػذم ،النظػػػػػاـ ُب كامػػػػػل اخػػػػػتبلؿ إٔب تشػػػػػَت

 )ُ(.العآب ىذا هنا ة يو تكوف ك ارتباطاتو، كأشكالو أكضاعو ُب انقبلب كإٔبككواكبو،
 ) ِ(. ٌَّْوَ رُجَذ لُ األَسْضُ غَْْشَ األَسْضِ منها قولو تعأب:

 )ّ(:قولُت على األرض تبد ل معٌت ُب العلماء اختلف
 مػػػػد كسبػػػػد كأشػػػػجارىا كأكد تهػػػػا ،كجباؽبػػػػا آكامهػػػػا تػػػػذىب كأحواؽبػػػػا صػػػػفاهتا تبػػػػدؿ أنػػػػو :أحػػػػدنبا -

 )ْ(.األدًن
 .يغَتىا تبدؿ أهنا :كالثاين  -
 :أقواؿ أريعة على ذلك ُب ىيمٍ  ٍب   
  :كاهتدلوا على ذلك ياألحاد ث ك اآلثار، كالفضة ييضاء أرضا تصَتفمنهم من قاؿ. )ٓ(  

 )ٔ(.كقيل تبدؿ نارا
 )ٕ( .زةبٍ خي   بٌدؽبا: آخركف كقاؿ

لفت األحاد ث ُب كيفية تبد ل األرض  ػـو القيامػة، فقػد اختلفػت ُب مكػاف النػاس كقػت ك كما اخت
 تبدؿ األرض:

 

                                                 
 ، يتصرؼ.)ُٕٕ/ٓ(ُب ظبلؿ القرآف: ُ
 .ْٖإيراىيم:  ِ
 )َِّٗح-ُِٓ/ْ( ؛اعبوزم اين الرضبن عبد الفرج .أليبكشف مشكل من حد ث الصحيحُت: ّ
 .)ِْٕص (، عن أيب ىر رة.تنو ر اؼبقباس:)ُٓ/ُٕ(جامع البياف ُب تأك ل القرآف: ْ
 )ََُٗح -َِٓ/ٗ(ُب الكبَت: كالط اين.) ْٕ/ُٕ (الط م: كرد ىذا القوؿ عن اين مسعود ك أنس ين مالك كز د ٓ

ح -ُْٔ/ٕ(األكهػػػم: ك ُب.)َُُُّح-ُْْ/ْ(عػػػن ايػػػن مسػػػعود،موقوفا، ك إهػػػناده جيػػػد.ؾبمع الزكائػػػد: )ََُٗ
 )ْٕ/ُٕ(،عػػن أنػػس. الطػػ م:) ِْص(الػػدارمي ُب الػػرد علػػى اعبهميػػة:ياب نػػزكؿ الػػرب  ػػـو القيامػػة؛ عنػػو. )ُٕٕٔ
،عن عمرك )ّٖٗح -ُُٓ/ِ(:ُب الزىد اين اؼببارؾ،عن اين مسعود، ك )ُْٓح -ُٓٔ/ُ(نعيم ُب صفة اعبنة: عنو.أيو

  ين ميموف.
،عػػن )ُٕٔح -ُْٗ/ُ(أيػػو نعػػيم ُب صػػفة اعبنػػة:ك ذكػػره .)ْٖ/ُٕ(الطػػ م: كرد ىػػذا القػػوؿ عػػن ايػػن مسػػعود، أكردهٔ

 عكرمة موقوفا.
،عػػػػن أيب ىر ػػػػرة )ُْْح -ُّٔ/ ُ(، عػػػػن يػػػػن جبػػػػَت موقوفػػػػا .أيػػػػو نعػػػػيم ُب صػػػػفة اعبنػػػػة:)ْٗ/ُٕ(أخرجػػػػو:الط م: ٕ

 ،عن أيب هعيد اػبدرم.)ِٗٔص  (مرفوعا.البغوم ُب تفسَته:
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  فجاء عنو:"  الصِّرىاطً  عىلىأهنم".)  (ُ 

  :جىهىنَّمى   ًجٍسر على أهنم "ك جاء عنو.")ِ( 
 )ّ(."اعبٍسرً  ديكف الظ ٍلمىةً  ُب  "كقاؿ أ ضا:
ٍ وً  ما  ػيٍعًجزىىيمٍ  فػىلىنٍ  اللَّوً  أٍضياؼي  "ك ُب ركا ة:  )ْ(".لىدى

 ، قوؿ من قاؿ :حاد ثاأل ُب اعبمع يُت ىذه كقد اختار الثعاليب
ػػماكات األىرض أىف "  علػػى كػػوهنمٍ  يػىٍعػػدى  النىػػاس عليهػػا تكػػوف أخػػرل أرضنػػا اللٌػػو كىىبىٍليػػ ي  كىتػيػػزىاؿي  تػيبىػػدَّؿي  كالسَّ

 دِّ مكى  جباؽبا كىنىٍسفً  آكامها ة كتسو  اهتصفا تػىٍغًيَتً  نعى  عبارة األىرض تٍبد لى ، ال أف الصِّرىاطي  كىىيوى  اعبًٍٍسرً 
 )ٓ(."أىٍرًضهىا

  الصػػع  نفخػػة قبػػل األكٔب ىػػذه ، إحػػدانبا كػػرتُت تبػػدالف كأهنمػػا ،اآلثػػار ىػػذه يػػُت تعػػارض ال أنػػو أك
 عليهػػا جػػرل كال حػػراـ دـ عليهػػا  سػػفك ٓب ،فضػػة مػػن عفػػراء أرض كىػػي احملشػػر ُب كقفػػوا إذا كالثانيػػة

 )ُ(.جهنم منت على الصراط على الناس ـوك ق  ظلم

                                                 
-ُُٓ/ٗ (؛القيامػػػة  ػػػـو األرض كصػػػفة كالنشػػػور البعػػػث ُب يػػاب اعبنػػػة ك النػػػار،ُب كتػػػاب صػػػفة القيامػػػة ك  مسػػلم ركاه  ُ

 حسػػػػػن:قػػػػػاؿكبلنبػػػػػا عػػػػػن ثوياف.،)ِّّٖح -ّْٔ/ٖ(:أيواب التفسػػػػػَت،ياب تفسػػػػػَت هػػػػػورة إيػػػػػراىيمكالًتمػػػػػذم،)ُِٕٗ
 ّّْْح -ّْٖ/ِ(اغباكم:كتػاب التفسػَت،ياب تفسػَت هػورة إيػراىيم )ِٕٓ-ِ(:ياب ذكػر البعػث؛ماجػو كاين.صحيح

ك ُب شػرح عنهػا.  )َٓ/ُٕ(الطػ م: .)ِّٕٔح -ْٓ/ٕ(:أضبػد كائشة،قاؿ:صحيح ٓب ىبرجاه.ككافقو الذىيب.،عن ع)
ح -ُِّ/ِ (.اغبميػػدم:)ُْٕٗح -ِْٕ/ٕ(؛ك األرض قبضػػتو  ػػـو القيامػػةقولػػو تعػػأب:  السػػنة:كتاب الفنت،يػػاب

أيب هػعيد  ،عن)ِٔٗح -ِٖٗص (. كلهم عن عائشة، كعبد ين ضبيد:)ُْح-ّّْ/ُ(.الد نورم ُب اجملالسة:)ِْٕ
     اػبدرم.  

 ،عن اين عباس موقوفا.)ُُّْح-ْٔٓ/ٕ(.عن عائشة.البغوم ُب شرح السنة:) ُٓ-ُٕ(الط م: ِ
 عن عائشة.   ،)ِٖٗح -ٖٓ-ِ(اين اؼببارؾ ُب الزىد:ياب ما جاء ُب صفة النار؛ 

 
اغبػػػػاكم ُب اؼبسػػػػتدرؾ:كتاب .)ُّٓح-ُٓٗ-ِ(ييػػػػاف صػػػػفة مػػػػٍت الرجػػػػل؛ أخرجػػػػو: مسػػػػلم ُب كتػػػػاب الطهػػػػارة، يػػػػاب ّ

عػن ثوياف.قاؿ:صػحيح علػى شػرط الشيخُت.كهػكت 'اغبشػر'، يلفػظ:) َّٗٔح-َٗٔ/ْ(اؼبناقب، ياب فضائل ثويػاف:
. )ٓ/ُٕ(الطػ م:،ك ) َّٖٕح  -ّٕٖ/ُٔ (ذكر يياف أكؿ ما  أكل أىل اعبنة: عنو الذىيب. اين حباف ُب صحيحو،

.ايػن خزيبػة )ُٗٔ/ُ(؛الغسػل  وجبػاف اللػذ ن اؼبػرأة كمػاء الرجػل ماء ةصف ياب:كتاب الطهارة،عبد الرزاؽ:كتاب اعبامع،
يػػػػػػاب اعبنػػػػػػة ك  -ّٗ-ِ(،كالطػػػػػػ اين ُب اؼبعجػػػػػػم الكبػػػػػػَت:)ِِّح -ُُٔ-ُ(صبػػػػػػاع أيػػػػػػواب اعبمػػػػػػاع:ُب صػػػػػحيحو،ياب 

 عن ثوياف.،كلهم )َْٗٓح -ّْٖ/َُ(صفتها؛
 ،عن أيب أ وب األنصارم مرفوعا.)ِٓ/ُٕ(الط م: ْ
 .)أ -ِٖٔمخ، ؽ  (.العلـو الفاخرة ُب أحواؿ اآلخرة:)َِْ،َِّ-ِ(اعبواىر اغبساف: ٓ

 .) ِِٓ،ِِِ -ُ(.نقبل عن القرطيب ُب التذكرة: ) ب، َُٔمخ، ؽ  (ر اض الصاغبُت:
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ألف اآلخرة مواطن، ك للناس أحواؿ ـبتلفة ُب اآلخرة،كما أف أحواؽبم ُب الدنيا ـبتلفة،ك هبذا ك كبوه 
  قع اعبمع يُت الركا ات؛ك القاعدة ك العقيدة أف كل ما أخ  يو اهلل هػبحانو يػو ،ك أخػ  يػو نبيػو 

 )ِ(.ح ،ال تعارض ك ال تناق  فيو يوجو
أف اهلل  بػدؿ األرض خبػػزة  أكػػل اؼبػػؤمن منهػػا مػػن ربػػت 'ُب ركا ػػة )ّ(ك أمػا طعػػن ؿبقػػ  تفسػػَت اعبػػواىر

 فمردكد من كجهُت: ، كادعاء نكارة اؼبنت ك أف فيو جسارة على اهلل تعأب،"قدميو
 .أف الركا ة صحيحة ال مطعن فيها، كاف أيشكل على البع  معناىا .ُ
 ايلػػغ حقيقػػة كونػػو اعتقػػاد يػػل ،لػػذلك صػػاغبة تعػػأب اهلل كقػػدرة ،يقػػةاغبق.أف العلمػػاء ضبلوىػػا علػػى ِ

 ؽبم اهلل  قلب يل اؼبوقف زماف طوؿ ُب ،ياعبوع  عاقبوف ال اؼبؤمنُت أف منو ك ستفاد الدنيا أىل ككوف
 )ْ(.كلفة كال عبلج يغَت اهلل شاء ما ،أقدامهم ربت من منها  أكلوا حىت األرض طبع يقدرتو

 األحاديث:تعارض اآليات و  *
كىػػذا التعػػارض ُب حقيقػػة األمػػر، تعػػارض ظػػاىرم ال حقيقػػي؛ألف السػػنة شػػارحة للقػػرآف ك مبينػػة لػػو، 

 )ٓ.(«أال إين أكتيت القرآف كمثلو:»  كقد قاؿ 
شكل،فبٌينو ككضحو ما  هتوىم من تعارض.

ي
 ك قد عٍت الثعاليب ُب تفسَته ي زالة ىذا النوع من اؼب

 قولػػػػو  «: قػػػػاؿ: ك ال أنػػػػا إال أف  !يعملػػػػو؟قالوا: كال أنػػػػت  ػػػػا رهػػػػوؿ اهللال  ػػػػدخل اعبنػػػػة أحػػػػد
 )ٔ(«. تغمدين اهلل يرضبتو

 )ٕ(. ادَُْهٌُاْ انْنَن خَ ثًَِب كُنزُىْ رَعًَْهٌٌَُ تعأب: وُب الظاىر، لقول فهذا اغبد ث ميعارض،

                                                                                                                                                    
 .) ب -َُٔمخ، ؽ  (.ر اض الصاغبُت:)، أِٖٔمخ، ؽ  (العلـو الفاخرة ُب أحواؿ اآلخرة: ُ
 .) ب-َُٔمخ، ؽ  (.ر اض الصاغبُت:)أ -ِٖٔمخ ، ؽ  (العلـو الفاخرة ُب أحواؿ اآلخرة: ِ
ـ.دار الكتب العلمية،يَتكت، ُٔٗٗطبعة ؿبق  اعبواىر اغبساف،األهتاذ الباحث: أيوؿبمد الغمارم اإلدر سي اغبسيٍت. ّ

 لبناف.
 .)ُْٖ/ُُ(فتح البارم: ْ
ب البغدادم ُب .اػبطي)ُُُٔح-ُّٕ/ُ(.كالط اين ُب مسند الشاميُت:) ُْٖٔٔح-ُُٓ/ٓ(أخرجو اإلماـ أضبد: ٓ

 ، كلهم عن  كرب ين معد.) ِّص (الكفا ة:
 . ) ّْٔٔح -ُّّ/ٗ (متف  عليو:أخرجو البخارم ُب:كتاب الرقاؽ، ياب القصد ك اؼبدكامة على العمل؛  ٔ

ح - ُّٔ/ٗ(مسػػػلم ُب:كتػػػاب صػػػفة القيامػػػة ك اعبنػػػة ك النػػػار، يػػػاب لػػػن  ػػػدخل اعبنػػػة أحػػػد يعملػػػو يػػػل يرضبػػػة اهلل تعػػػأب؛ 
 نبا عن أيب ىر رة.    ،  كبل)ُِٖٔ

 .ِّالنحل: ٕ
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 األعمػاؿى  جعىلى  حيثي  من يأعماؽبم؛ اعبىنَّة دخوؽبىيمي  هبحانو علَّ  " ز ل الثعاليب ىذا اإلشكاؿ،فيقوؿ:
ال  ػػدخل اعبنػػة أحػػد يعملػػو؟قالوا: كال » :كقولػػو، اآل ػػة يػػٍُتى  معارىضىػػةى  كال ، اعبنَّػػةً  العىٍبػػدً  إًلدخػػاؿ أمػػارةن 

 معػػػٌت ًإٔب يالتأك ػػػل تػػػرد   اآل ػػػة فػػػً ف،« قػػػاؿ: ك ال أنػػػا إال أف  تغمػػػدين اهلل يرضبتػػػو !أنػػػت  ػػػا رهػػػوؿ اهلل
 )ُ(."اغبد ث

 دخوؽبػػا نػىٍفػػسي  كأىمَّػػا ، األعمػػاؿ حبسػػب كنعيمهػػا اعبنػػة ريتىػػبى  أىفَّ  'خر،قػػائبل:ك وضػػح ذلػػك ُب موضػػع آ
 لًكنَّػػوي  إهبايػػان؛ التنعػػيمى  تعػػأب اللَّػػو علػػى تيوًجػػبي  ال الصػػاغباتي  العبػػاد كأعمػػاؿي  ، كفضػػًلوً  اللَّػػو يرضبػػة فهػػو

 ُب الػذم يالتكسػب قىػابى كالعً  الثػوابى  كعىلَّػ ى  تنعيمػو علمػو ُب هػب  مىػنٍ  علػى أىمػارةن  جعلها قد هبحانو
 ) ِ( ".األعماؿ

 )ّ(ك مَتىا من األمثلة.
 مشكل مرويات السيرة:

ػػَتة النبو ػػة، نصػػيبها مػػن ىػػذا اؼبوضػػوع،لفل   'األنػػوار ُب آ ػػات النػػيب اؼبختػػار'فنجػػد للثعػػاليب ُب كتايػػو  سِّ
 ،منها: ُب توضيح مشكلها  الذم ألفو ُب السَتة، مباذج كثَتة

  قصة شق صدر النبي: 

 على كجهُت، أحدنبا: أنو ش  على قلبو ك ىو مع مرضعتو  ..كىذا اػب   يركل عن النيب 'اؿ:ق
 )ْ(ُب يٍت هعد

 )ٓ(ك الثاين:ليلة اإلهراء. 
ُب تػرجيح الػركاة ك  ، ك جعػل  أخػذك ذكر يع  من ألف ُب شرح اغبػد ث، أنػو تعػارض ُب الػركا تُت

 س ك التطهػػػػَت مػػػػرتُت،األكٔب ُب حػػػػاؿ كلػػػػيس األمػػػػر كػػػػذلك يػػػػل كػػػػاف ىػػػػذا التقػػػػدتغلػػػػيم يعضػػػػهم، 
 الطفولة؛ليينٌقى قلبو من معمر الشيطاف،ك ليقدس ك  طٌهر من كل خيٍل  ذميم.

ك الثانية ُب حالػة االكتهػاؿ، كيعػد مػا نيبًػئى ك عنػدما أراد اهلل هػبحانو أف  رفعػو إٔب اغبضػرة اؼبقدهػة،  
      )ٔ(."اليت ال  صعد إليها إال مقدس..

                                                 
 .) ِِٔ  ِ (اعبواىر اغبساف: ُ
 .)ِّْ/ّ (اؼبصر الساي : ِ
 .)ّٖٓ/ّ(، )ّّٗ/ِ(اؼبصدر الساي : ّ
 .)ك ما يعدىا ،ْٕ/ُ(.عيوف األثر:)ِِٖ-ُ (السَتة النبو ة الين كثَت: ْ
ص ( اؼبعػػػػػراج حملػػػػػػي الػػػػػد ن الطيعمػػػػػي: اإلهػػػػػراء ك اؼبعػػػػػراج للسػػػػػػيوطي:نقبل مػػػػػن تطر ػػػػػػز الػػػػػد باج حبقػػػػػائ  اإلهػػػػػػراء ك ٓ

 .)ُُٔ /ُ (.اػبصائص الك ل:)ُُِ،َُِ
 )ِٖٖ/ُ( الركض األنف: ٔ
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اؿ أكٔب من دعولك ي'قاؿ الشيخ:  و أقوؿ، كضبل الركا ات على ظاىرىا، إذا ٓب  لـز منو ؿبي
 
     )ُ(."تعارضها ك القدح ُب ركا تها، كىذا ىو الصواب 

اؿ،أكٔب من دعول تعارضها، ك القػدح ُب ركا تهػا ك أف ىػذا ىػو الصػواب ُب التعامػل مػع مػل ىػذه  ؿبي
  )ِ(اؼبرك ات.

شػػكل منهػػا فقػػد كػػاف  -رضبػػو اهلل -ىكػػذا كػػاف فقػػو الشػػيخ الثعػػاليب    
ي
لؤلحاد ػػث النبو ػػة، الهػػيما اؼب

 يؤكد ُب كل مؤلفاتو على أف ضبل الركا ات على ظاىرىا، ك اعبمع يينهػا  إذا ٓب  لػـز مػن ذلػك فأىػل 
متوافقػػػة متيلفػػػة،ك ال  العلػػػم ك التحقيػػػ    ؤكػػػدكف أف األحاد ػػػث الػػػيت صػػػٌحت نسػػػبتها إٔب الرهػػػوؿ

 ُب شيء منها مطلقا. يتصور أف  قع التعارض 
إال حبسػػب الظػػاىر للمجتهػػد، أك حبسػػب تصػػٌوره أف حػػد ثُت مػػن األحاد ػػث  ػػدالف علػػى حكمػػُت  

متعارضُت، مع أنو ال تعارض ُب حكمهما، يػل لكػل كاحػد منهمػا جهػة مػَت جهػة اآلخػر فالتعػارض 
  )ّ(حينئذ  كوف ُب فهم اجملتهد ال ُب النص، ك ال ُب مدلولو.

ك أنػو  نبغػي إرجػاع دعػول التعػارض الظػاىر يػُت مػا  عػاليب  نبػو عليػو ُب كػل مػرة،ك ىذا الذم كػاف الث
 صح من أحاد ث أك أخبار، إٔب تقصَت علم العآب عن فهم اؼبراد ك إدراؾ اغبقيقة.  

 
 ُب تأك ل ميشكل اغبد ث،ك إزالة التعارض يُت  -رضبو اهلل  -إف  ما ذكرتو من اجتهاداتو    

ك ىو كإف كاف معتمدا ُب ذلك على كبلـ مَته ، )ْ(اذج ك إال فغَتىا كثَتالنصوص، ما ىي إال مب
 دؿ   من العلماء،إال أف اختياره ؼبنه  اعبمع ك التأك ل يينها، كايتعاده عن منه  الًتجيح ك اإلقصاء

 على فقو ك حسن فهم، ك على ؾبهودات طيبة ُب خدمة السنة النبو ة اؼبشرفة.

                                                 
. ك منػو )ُّٔص ( .كػذا ذىػب إٔب ذلػك السػيوطي ُب اػبصػائص الكػ ل:)ِٖٔ/ُ(األنوار ُب آ ات النيب اؼبختػار:  ُ

 ذه اآلثار:ك ما ذكره حسن، ك كجو اعبمع يُت ى 'قاؿ  صدؽ يدعوة النيب مشكل أكؿ من
أف أكؿ من أهلم من النساء خدهبة، ك أكؿ من أهلم من الصبياف علي، ك أكَّؿ من أهلم من الرجاؿ أيو يكر، ك أكؿ من 

 .)ّٖٗ، ّٓٗ-ُ( 'أهلم من اؼبوإب ز د ين حارثة،كذا نٌص عليو أئمتنا اؼبتأخركف ك أىل اؼبعرفة ياغبد ث.
 .)ِٖٔ/ُ(األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار: ِ
 .)ُُص  (مقدمة شرح مشكل اآلثار: ّ
 .)ِْٔ/ِ(،)ُُّ/ِ(،)ُْْ/ُ (، )ُّْ-ُ(،)ُِٕ /ُ ( أنظر أ ضا: اعبواىر اغبساف: ْ
 )ِٖٔ/ُ(األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار .ك)ِّٖ/ّ (،)ُِ/ّ (،)ّٖٕ /ِ(،)ّٕٗ/ِ(،)ِِٔ/ِ(

 .ك مَتىا.)أ-َُٓمخ ،ؽ  (ك ركضة األنوار: )أ -ُٔٔمخ، ؽ  (.ك ر اض الصاحُت:)ّٓٗ/ُ (
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 الثعالبي التفسيريةالمفلب الثالث: ترجيحات 
 

 )ٔ(سمات التفسير بالمأثور عند الثعالبي:
ؽبدا ػػػة اػبلػػػ  ك إخػػػراجهم مػػػن الظلمػػػات إٔب النور،فأ ػػػده  أرهػػػل اهلل عػػػز ك جػػػل نبيػػػو ؿبمػػػد     

نْنَبهُ بِنَْْكَ يُجَبسَكٌ نَِّْذ ث شًُا آَّبرِوِ ًَنَِْزَ :يالقرآف الكرًن، كأمر عباده يتديره فقاؿ زَكَّشَ ؤًُْنٌُا كِزَبةٌ ؤََضَ

 ِ) (. انْإَنْجَبةِ
 على ما فيو من مواعظ ك ع  ك ىدا ات. مر رهبم، كراحوا  تديركنو، ليقفوافامتثل  اؼبسلموف أل

 )ْ(، الذم  بحث عن مراد اهلل تعأب يقدر الطاقة البشر ة.) ّ( ك يذلك نشأ علم التفسَت
َته، فأدٔب كل كاحد منهم يدلوه ُب ذلك يعد ك غبيازة ىذا الشرؼ العظيم، هعى أىل العلم إٔب تفس

  )ٓ(اهتيفاء الشركط البلزمة، ك ربصيل العلـو الضركر ة لذلك.
 كؼبًاى للتفسَت ياؼبأثور من أنبية،ف ف الثعاليب قد أخذ يو، يل ك جعلو الصبغة الغالبة ُب تفسَته.

 )ٔ(ك يبكن أف نلتمس ذلك من خبلؿ:
 التفاهَت األثر ة، كاحملرر الوجيز ك جامع البياف ك مَتىا.نوعية اؼبصادر اليت رجع إليها من  .ُ

                                                 
ك ما نقل عن الصحاية، أك التايعُت.مقدمة ُب أصوؿ التفسَت  ك  راد يو تفسَت القرآف يالقورآف أك دبا نقل عن الرهوؿ  ُ

 .)ُُِ/ُ(. التفسَت ك اؼبفسركف:)، كما يعدىاِٖص (الين تيمية :
 .ِٗص:  ِ
.معجػػم مقػػا يس )فسػر'مػػادة-ُِٔ/َُ(عػػرب:؛ كىػو البيػػاف ك اإل ضػػاح.أنظر لسػاف ال'الفسػػر'تفسػَت لغػػة، مػأخوذ مػػن لا ّ

 .) 'فسر'مادة-َْٓ/ْ(اللغة:
.ك عرفو العلماء يتعار ف أخرل،ـبتلفة ُب اللفظ، متفقة علػى ىػذا اؼبعٌت.أنظػر: اإلتقػاف )ُْ /ُ (التفسَت ك اؼبفسركف: ْ

 .)ُٕٓ،ُٓٓ /ِ (ُب علـو القرآف:
 مقدمة ُب أصوؿ التفسَت الين تيمية:ُب.أنظر: قد فصل اؼبفسركف ك مَتىم ُب تلك الشركط ك اآلداب يشكل كا ٓ
، ك مػا ّٗص  (،حبػوث ُب أصػوؿ التفسػَت:)، كمػا يعػدىأُِ /ِ(، اإلتقػاف ُب علػـو القػرآف:)، ك ما يعدىاُٗص   (

 .)يعدىا
 .)ِٓص  (عبد الرضباف الثعاليب ك منهجو ُب التفسَت: ٔ
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فصل يبا قيل ُب الكػبلـ ُب تفسػَت  ' من خبلؿ مقدمة تفسَته، اليت عقد فيها فصبل ربت عنواف .ِ
ك أكرد فيػو عػدة أحاد ػث ُب ذـ التفسػَت يػالرأم، 'القرآف يغَت علم، ك اعبرأة عليو، ك مراتػب اؼبفسػر ن

  )ُ(علم.ك القوؿ ُب القرآف يغَت 
 التفسير بالمأثور عند الثعالبي:

 .تفسير القرآف بالقرآف:ٔ
 مػن اختصػر كمػا آخػر، موضػع ُب فسػر قد ف نو مكاف ُب أصبل فما ك ىو من أحسن طرؽ التفسَت؛ 

 ) ِ (.آخر موضع ُب يسم فقد مكاف
 )ْ( ياؼبأثور.،إال أنو قليل عنده إذا قيس يغَته، من كتب التفسَت)ّ(كقد التزمو الثعاليب ُب تفسَته

  .تفسير القرآف بالسنة:ٕ
ــبنْحَ ِّ    ،مصػػػدقا لقولػػػو تعػػػأب:)ٓ(لػػػو كموضػػػحة للقػػػرآف شػػػارحة هنػػػاأل ــبةَ ثِـ ــكَ انْكِزَـ ــب بِنَْْـ ــب ؤََضَنْنَـ بََِّـ

  )ٔ(. نِزَحْكُىَ ثٍََْْ انن بطِ ثًَِب ؤَسَاكَ انهّوُ ًَالَ رَكٍُ نِّهْخَأئِنِنيَ ََصًِْبً
أهاهػيا ُب تفسػَته،ك هػاعده ُب ذلػك هػعة إؼبامػو ك طػوؿ ياعػو ُب علػـو  كقد جعلهػا الثعػاليب مصػدرا

 اغبد ث. 
ك  ستطيع الباحػث أف  عػرؼ مػدل سبكنػو مػن خػبلؿ تلػك اؼبػادة الغز ػرة مػن األحاد ػث النبو ػة، الػيت 

 ضمنها تفسَته.
كتػاب ؛ ك ما ذلك إال العتقاده يأف السنة ىػي خػَت ييػاف ل)ٕ(ك قد أشار إٔب ذلك ُب مقدمة تفسَته

 مَتىػػا إال إذا كانػػت موافقػػة ؽبػػا، فكػػاف كقَّافنػػا عنػػد نصػػوص السػػنة، ك ال  تعػػداىا إٔب، اهلل عػػز ك جػػل
   )ٖ(ف ف خالفت السنة طرحها ك ٓب  لتفت إليها.

 ك تضح لنا ذلك أكثر من خبلؿ األمثلة التالية:

                                                 
 .)، ك ما يعدىاِٖ/ُ (اعبواىر اغبساف:  ُ
 .) ِٖص  (التفسَت: مقدمة ُب أصوؿ  ِ
 .ك مَتىا.)ٔٔاؼبائدة (، )ِاؼبائدة  (،)ْٕالبقرة (، )ٕالفاربة(أنظر تفسَت:  ّ
 .).ّٓص (عبد الرضباف الثعاليب ك منهجو ُب التفسَت: ْ
 .)ِٖص  (مقدمة ُب أصوؿ التفسَت:  ٓ
 .َُٓالنساء :  ٔ
 .)َِ/ُ(اعبواىر اغبساف :  ٕ
 .)ْٓص (لتفسَت: عبد الرضباف الثعاليب ك منهجو ُب ا ٖ
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 :تفسَت قولو َََّيُىْ بِنََ سَثِّيِىْ سَاجِعًٌٌََُانَّزٍَِّ ُّاْرٌٌَُ يَب آرٌَا ً قُهٌُثُيُىْ ًَجِهَخٌ ؤ .)ُ( 
تػوا ك قلػوهبم  ؤتػوف مػا آ(قلت  ا رهوؿ اهلل قولػو تعػأب: "أهند الط م عن عائشة أهنا قالت:'قاؿ : 

أىػػي ُب الػػذم  ػػزين ك  سػػرؽ؟،قاؿ:ال  ػػا ينػػت أيب يكر،يػػل ىػػي ُب الرجػػل  صػػـو ك  تصػػدؽ، )كجلػػة
 )ّ(.'نظر مع اغبد ث .ك ال )ِ(."كقلبو كجل ىباؼ أف ال  تقبل منو

 تعأب: تفسَت قولو ًَْبٌِ رَزٌََنٌَّْا َّغْزَجْذِلْ قٌَْيبً غَْْشَكُى .)ْ(    

 اؼبسلمُت ك اؼبشركُت، ك العرب حينئذ، ك القـو الغَت ىم  "قالت فرقة:ىذا اػبطاب عبميعقاؿ:
هيػػئل عػػن ىػػذا ك كػػاف هػػلماف فػػارس، ك ركل أيػػو ىر ػػرة أف النػػيب 

وضػػع  ػػده علػػى إٔب جنبػػو، ف )ٓ(
...كقػاؿ يعضػهم أف القػـو )ٔ(«قـو ىذا لو كاف الد ن ُب الثر ا لنالو رجاؿ أىػل فػارس»فخذه.ك قاؿ:

ك لوال اغبد ث الحتمػل أف  كػوف ك ليس ألحد مع اغبد ث إذا صح نظر، الغَت ىم اؼببلئكة، قلت:
    )ٕ(."الغَت ما  أٌب من اػبلف يعد السلف..

 بة و التابعين:.تفسير القرآف بأقواؿ الصحاٖ
أكثر الثعاليب النقل عنهم، ك قد صرح ُب أكثر من موضع، يأف تفسَت الصحايب مقدـ علػى مػَته إذا 

  )ٖ(صح هنده.
                                                 

 .َٔاؼبؤمنوف:  ُ
 .أضبد:)ّٓٔٗح- ُٖٗ /ْ(. الط اين ُب األكهم:)ّْ-ِ(ؾباىد: .)ْٕ-ُٗ(أخرجو الط م: ِ
 .)  ِْٖٓٔح - ِْٗ/ٕ (
 )ِْٔ/ِ(اعبواىر اغبساف:  ّ
 .ّٗؿبمد:  ْ
 ( اػبنػدؽ، مشػاىده أكؿ ز،رامىهيٍرمي  من كقيل أصبهاف، من أصلو اػبَت، هلماف لو ك قاؿ اهلل، عبد أيو الفارهي، هلماف ٓ

.معرفػة )ّْٔ/ِ(.االهػتيعاب:)ّّٓتػر -ُُٔ(.تػار خ الصػحاية أليب حػاًب:) َّّٓتػر-ُُّ/ّ (.اإلصاية:)ىػّْت
.هػػػػػػػػػػَت أعػػػػػػػػػػبلـ )ُِٗتػػػػػػػػػػر -ِِٔ/ُ(.هتػػػػػػػػػػذ ب األظبػػػػػػػػػػاء ك اللغػػػػػػػػػػات:)َُِٕتػػػػػػػػػػر-ُِّٕ/ّ(الصػػػػػػػػػػحاية أليب نعػػػػػػػػػػيم:

 ..) ُٗتر -َٓٓ/ُ(النببلء:
، ك )ّْٖٕح-ٗ/ٖ (. الًتمػػػػذم:أيواب التفسػػػػَت، يػػػػاب هػػػػورة ؿبمػػػػد ؛) ُّٗ/ِِ (الطػػػػ م: هبػػػػذا اللفػػػػظ: خرجػػػػوأ  ٔ

ك آخػر ن مػنهم ؼبػا  ، عػن أيب ىر ػرة هبػذا اللفػظ. ك البخػارم: كتػاب التفسػَت، يػاب قولػو:)ّّ-ٔ(البيهقػي ُب الػدالئل:
 عػن أيب ىر ػػرة )ِْٔٓ ح-ِٕٗ/ٖ(ك مسػلم:كتاب الفضػػائل،ياب فضػل فػػارس؛)ْٕٖٗح-ٓٔٓ/ٖ (؛   لحقػوا هبػػم

لو لو كاف العلم معلقا يالثر ا لنا » .كأضبد عن أيب ىر رة يلفظ:«لو كاف الد ن عند الثر ا لذىب يو رجل من فارس»يلفظ:
 .)َٖٕٗ ح-ْٕٓ-ِ(:«ناس من أكالد فارس 

 ك األمثلة كثَتة ُب تفسَته..) ُٔٗ،ُٓٗ-ّ(اعبواىر اغبساف:  ٕ
 .)ُِٓ/ِ(اعبواىر اغبساف: ٖ
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كؼبا كاف الصحاية أكٔب الناس يفهػم القػرآف؛ ؼبػا خصػهم يػو اهلل مػن معا نػة ظػركؼ التنز ػل ك اإلحاطػة 
 هبات، كاف الثعاليب يبيل إٔب فهمهم ك  رتضيو.اليت احتفت هبا اؼبنا ،يالظركؼ ك القرائن ك األحواؿ

ــبسِ     :لقولػػو تعػػأب )ُ(ك  تضػػح لنػػا ذلػػك مػػن خػػبلؿ تفسػػَته ــَ انن  ــشًُا عَهَ ــزٍَِّ كَفَ ــشَضُ انَّ ــٌْوَ ُّعْ ًََّ

 )ِ(.ؤَرْىَجْزُىْ طَِّْجَبرِكُىْ فِِ حََْبرِكُىُ انذََُّْْب
، أهنا شاملة للمػؤمن ك الكػافر، ك  ابفمع تصروبو أهنا ُب الكفار، إال أنو نقل عن عمر ين اػبط

  )ّ(لآل ة. عضد ذلك يشواىد من السنة؛ لييؤ د فهم عمر 
ره اعبمهػور أحسػن؛ألف اػبطػاب كمػا ذكػ ':فيقػوؿ ك  قدـ تفسَت الصحايب على مػَته ُب موضػع آخػر

   ) ' .(ٓ، ك ىو مقدـ على مَته)ْ(مواجهة ك ألنو تفسَت صحايبخطاب 
 ابة و التابعين، مع صحيح السنة النبوية َقدَّـ السنة.فإذا تعارض مأثور الصح

 )ٔ(.نًََّغْنِذٌ ؤُعِّظَ عَهََ انزٌٍََّْْ ك  تجلى ذلك من خبلؿ تفسَت قولو تعأب:
راد يذلك مسجد قيباء، ك ريكمى عن .."قاؿ:

ي
 .ك ذىب اين عباس ك فرقة من التايعُت، إٔب أف اؼب

 وؿ األكؿ يالقصػة، إال أف القػوؿ الثػاين مػركم عػن النػيب مَتىم أنػو مسػجد رهػوؿ اهلل، ك  ليػ  القػ
 )ٖ". (، ك ال نظر مع اغبد ث)ٕ(

 اهتطاع الثعاليب ك ىو  فسر القرآف ياؼبأثور، أف  تجنب كثَتا من العيوب اليت علقت يو؛ك  رجع 
  )ٗ(ذلك إٔب اؼبنه  العلمي الذم اعتمده،ك الذم تتجلى ظباتو فيما  لي:

                                                 
 .) ُٕٕ،ُٕٔ/ّ(اعبواىر اغبساف:  ُ
 َِاألحقاؼ:  ِ
 .)ٖٓص  (عبد الرضباف الثعاليب ك منهجو ُب التفسَت: ّ
 اؼبنػػذر، مسػػنده،كاين ُب أهػػامة أيب يػػن كاغبػػارث ،)ُُٖ/ُٕ(:التفسػػَت ُب الطػػ م أخرجػػو ركم ذلػػك عػػن ايػػن عبػػاس: ْ

ص (.تنػػو ر اؼبقبػػػاس:)ْٖٖ/ٓ(:الػػدالئل ُب البيهقػػي ك، ) ٖٗ/ ٓ (:اؼبنثػػور الػػدر: .كما ُبمردك ػػو كايػػن حػػاًب، أيب كايػػن
 .)َّٔص (.صحيفة علي ين طلحة:)ََِ

 
 .)ُِٓ/ِ (اعبواىر اغبساف :ٓ
 .َُٗالتوية:  ٔ
ح -َُْ/ٓ(؛أخرجو مسلم: كتاب اغب ،ياب يياف أف اؼبسجد الذم أهس على التقول ىو مسجد رهوؿ اهلل ٕ

.كلهم عن  أيب )َُْٖٗح -َِْ/ّ(،ك أضبد:)ُُٖٖ/ٔ(.اين ايب حاًب:) ْْٕ/ُْ(.الط م ُب تفسَته: )ُّٖٗ
 هعيد اػبدرم.

 . يتصرؼ)ْٕ،ّٕ/ِ (اعبواىر اغبساف:  ٖ
 .)، ك ما يعدىاٗٓص(عبد الرضباف الثعاليب ك منهجو ُب التفسَت:  ٗ
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 يت أكردىا ُب تفسَت السنة للقرآف،مع اإلشارة إٔب درجتها.زبر   األحاد ث ال 

  صبػػع الركا ػػات اؼبختلفػػة ُب اآل ػػة الواحػػدة، ك مقايلػػة يعضػػها يػػبع ، ٍب زبلػػيص مػػا صػػح منهػػا ك
  )ُ(االقتصار عليو.

 ؼبػاـ يأخبػػار السػػَتة، كىػػو األمػػر الػػذم مكنػػو مػػن معرفػػة كثػػَت مػػن األخبػػار الضػػعيفة الػػيت تػػداكؽبا  اإل
  )ِ(بقو من اؼبفسر ن.كثَت فبن ه

  اغبػػػذر الشػػػد د مػػػن األخبػػػار الواىيػػػة ُب هػػػندىا أك متنهػػػا، فكػػػاف  شػػػًتط السػػػند القػػػاطع ُب كػػػل
 األخبار اؼبأثورة، اليت ليست للرأم فيها ؾباؿ.

 كالتصػدم ؼبػا  ينسػب لكبػار الصػحاية )ّ(النقد ك التمحيص فيما  نقلو من كتػب التفسػَت ياؼبػأثور،
 التفسَت ك إيطالو ك رٌده،ك أحيانا  كتفي يتفو   العلم يصحتو هلل تعأب.  ك التايعُت من مرائب ُب 

 ترجيحاتو التفسيرية: 
ك يعػد أف اهتعرضػنا اؼبػنه  العػاـ الػذم هػلكو الثعػاليب ُب التفسػَت ياؼبػأثور،نورد فيمػا  لػي مبػاذج مػػن  

 ترجيحاتو التفسَت ة،اليت يناىا على االحتكاـ للسنة،ك فقهو ؽبا.
 )ْ(. بِرْ َّغْشََ انغِّذْسَحَ يَب َّغْشََ ولو تعأب:.تفسَت قُ

 ليلة ايهرم يو عدة أكصاؼ منها: أكرد اؼبفسركف ُب كصف تلك الشجرة، اليت رآىا النيب 
 الذىب فرىاش مىشيىها.)ٓ( 

 :زيرجد أك ك اقوتا لؤلؤنا السدرة أمصاف كاف  كُب ركا ة.)ٔ( 

 :الفيلة كيذاف كأكراقها قبلؿ،كال كشبرىا ، ذىب من فراش فيها كجاء أ ضا.)ٕ( 

 عنو  هفلم  ورد شيئا من تلك األقواؿ ُب تفسَته،يل اعت  ذلك تكلفا  نبغي التنز  أما الثعاليب
                                                 

 .)ْٖ/ِ(أنظر اعبواىر: ُ
 .)ُٕٓ/ّ(أنظر اعبواىر: ِ
عنو ايػن تيمية:أنػو حاطػب ليػل،  نقػل .ك قد قاؿ 'الكشف ك البياف عن تفسَت القرآف'خاصة فيما  نقلو عن الثعليب من  ّ

 .) ّٗص (ما جد ُب كتب التفسَت من صحيح ك ضعيف ك موضوع.أنظر مقدمة ُب أصوؿ التفسَت: 
 .ُٔالنجم:  ْ
ك  عػن ايػن عبػػاس  )ٖٓ -ِِ(الطػ م: )ُِٔح -ّّٗ-ُ(أخرجػو :مسػلم :كتػاب اإليباف،يػاب اإلهػػراء يرهػوؿ اهلل؛ ٓ

 .عن اين مسعود.)ُْٕح -ْٖٕ-ِ(.اين منده ُب اإليباف:)ّٔٓص (اين عباس ُب اؼبقباس:اين مسعود.
 ، عن ؾباىد.)ُٗٓ-ِِ(الط م:  ٔ
أيػو نعػيم ُب ،عن أظبػاء، ك )ِِْٔٔح -َُِ-ٕ(أخرجو: الًتمذم:أيواب صفة اعبنة،ياب ما جاء ُب صفة شبار اعبنة؛ٕ

  .،عن أنس)ّّٔح-َُٖ-ُ(أيو عوانة ُب مسنده:كبلنبا عن أظباء، ك   ،)ّْٓح -ِْٕ-ّ(صفة اعبنة:
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أم مشيها من أمر اهلل ما مشيها،فما  ستطيع أحد أف  صفها،ك قد ذكػر اؼبفسػركف أقػواال ': )ُ(فقاؿ
:فغشػػيها الرهػػوؿؿ ك قػػد قػػا  ير ػػدكف شػػرحو، ىػػي تكلػػف ُب اآل ػػة؛ ألف اهلل تعػػأب أهبػػم ذلػػك ك ىػػم

 )ِ(."ألواف،ال أدرم ما ىي؟
 )ّ(.ًَؤَّ ذََْبهُ ثِشًُحِ انُْْذُطِ .تفسَت قولو تعأب:ِ

 ْ)   (.(القدس يركح:رتعأب قولو تأك ل ُب أىل التفسَت اختلف 
  )ركح القدس (قواؿ اؼبختلفة ُب معٌتاأليعد أف اهتعرض الثعاليب ك 

 أيى ي قر شا «:)ٔ(غبساف ك قد قاؿ كىذا أصح األقواؿ  القدس ج  ل ركح':)ٓ(قاؿ
  )ُ(ك ىو القوؿ الذم عليو صبهور العلماء.، (ٕ) » كركح القدس معك

                                                 
 .)ِّٓ/ّ (اعبواىر اغبساف : ُ
طػػرؼ مػػن حػػد ث اإلهػػراء ك اؼبعػػراج الطو ػػل: منفػػ  عليػػو، أخرجػػو البخػػارم ُب كتػػاب األنبيػػاء، يػػاب ذكػػر إدر ػػس عليػػو  ِ

،كبلنبػػا عػػن )ُّٔح -ّٔٗ/ُ(ك مسػػلم :ُب كتػػاب اإليبػػاف ، يػػاب اإلهػػراء يرهػػوؿ اهلل؛،)ِّّْح-ْٕٔ/ٔ(السػػبلـ؛
عػػػػن عائشػػػػة،ك ايػػػػن منػػػػده ُب  َْٕٔح-ُْٗ/ُٔ(:كتػػػػاب اعبنػػػػة ،يػػػػاب كصػػػػف اعبنػػػػة ك أىلهػػػػا؛ أيب ذرعنػػػػو،كاين حباف

 ، كبلنبا عن أنس.)ّْْح -ُُٓ/ُ(أيو عوانة ُب اؼبسند:،ك ) ُْٕح -ُِٕ /ِ (اإليباف؛
 .ٕٖالبقرة:  ّ
عػن  ،)َِّ -ِ(تفسػَت الطػ م: ." ج  ػل ىػو عيسػى، يػو أ ػد أنػو ذكره تعأب اهلل أخ  الذم "فقيل يأف اؼبعٌت:  ْ

ياإلرهػاؿ.القرطيب  قتادة ك السدم ك الرييع موقوفا، كعن شهر ين حوشػب مرفوعػا، ك قػد أعلػو الشػيخ ؿبمػود أضبػد شػاكر
،عػػن ايػن عبػػاس موقوفػا. اؼبقبػػاس ُب تفسػػَت )ْٖص  (،عػػن قتػادة كايػػن عبػاس.البغوم ُب تفسػػَته:) ِّٓ/ُ (ُب تفسػَته:
ايػػن  ن، عػػ)ُِّ/ِ (تفسػػَت الطػػ م: ."اؼبػػوتى يػػو وبيػػي عيسػػى افكػػ الػػذم االهػػم ىػػو" . ك قيػػل: )ُّص (ايػػن عبػػاس:

 الػرب ىػو القػدس" .ك قيػل:)ُٔص (،عن اين عباس موقوفا.تنو ر اؼبقباس:) ِّٓ/ُ (عباس موقوفا.القرطيب ُب تفسَته:
     ،  عن الرييع ين أنس ك كعب األحبار.)ِّّ/ُ(القرآف العظيم : تفسَت ".كتعأب تبارؾ

 .)ٓٗ/ُ (ساف:اعبواىر اغب ٓ    
 رهوؿ شاعري  اؼبدين، النجارم اػبزرجي األنصارم   الوليد أيو. القيدس يركح اؼبؤ َّدي  اؼبؤمنُت، الشعراء هيدي .ثايت ين حسَّاف ٔ

تػػر - ٖ /ِ (اإلصػػاية:.) َُٔتػػر -ُِٓ/ِ (.هػػَت أعػػبلـ النػػببلء:) ِّٔتػػر-ٖٔ(تػػار خ الصػػحاية: .كصػػاحبيو اهلل رهػػوؿ
ُٔٗٗ(  

، كمسػلم : ُب كتػاب الفضػائل، ) ّْٓح-ٖٖٔ/ُ (خػارم:ُب الصػبلة،ياب الشػعر ُب اؼبسػجد؛البأخرجو  متف  عليو: ٕ
-ِّٓ/ْ (اين حباف ُب صحيحو:كتاب الصبلة،ياب اؼبساجد ؛،)ِْٖٓح-ّٖ/َُ (ياب فضائل حساف ين ثايت؛

 ،قػػباؼبناكتػػاب  النسػػائي ُب الكػػ ل: ،ك)ُِٓح -َِٔص (كالًتمػػذم ُب الشػػمائل: ،،كلهػػم عػػن أيب ىر ػػرة)ُّٓٔح
، )ِْٖٗح ( 'اىػػ  اؼبشػػركُت فػػ ف ج  ػػل معػػك 'عػػن الػػ اء ك ُب ركا ػػة: )ِٖٓٗح- َٖ/ٓ (يػػاب حسػػاف يػػن ثايػػت ؛

 . كلهم عن عائشة.  )ُُٖٖتر -َِ/ٔ(كاؼبزم ُب التهذ ب:
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 )ِ(.رَهْفَحُ ًُجٌُىَيُىُ انن بسُ ًَىُىْ فِْيَب كَبنِحٌٌَُ :.تفسَت قولو تعأبٓ
 عدة معاين،منها: «كاغبوف  »أكرد اؼبفسركف ُب قولو 

 األهناف تبدك حىت األهناف، عن الشفتاف تتقلص أف: الكلوح.)ّ(  
 )ْ( شفتاه كقػىلىصت أهنانو، يدت قد اؼبشيم الرأس إٔب تر أٓبك شبو اين مسعود ما ُب اآل ة، فقاؿ: 

  شفتو فتقلص النار تشو و( كاغبوف فيها كىمر »مثل ذلك،قاؿ: ك قد ركم مثل ذلك عن النيب 
 )ٓ(.« هرتو تضرب حىت السفلى شفتو تسًتخى ك أهور  كهم تبلغ حىت العليا
عػػوؿ عليػػو ُب فهػػم اآل ػػة، ك أمػػا قػػوؿ البخػػارم:":قػػاؿ

ي
،فغػػَت )ٔ(معنػػاه عايسػػوف «كػػاغبوف  » ك ىػػذا اؼب

 ) ٕ (."ظاىر؛ك لعلو ٓب  قف على اغبد ث

 )ٖ(أك أنو أراد إ راد اؼبعٌت للغوم للكلمة. فالكلوح ُب اللغة ىو العبوس.

 
ى
 'عايسوف ك العايس اؼبقلص الشػفتُت حػىت تبػدكا أهػنانو؛ أم 'كاغبوف  ':وافقال فً ٍّ ٍتىى عٍ كصبع يعضهم اؼب

) ٗ(. 
 )َُ(كمَتىا من األمثلة اليت  طوؿ إ رادىا. 

                                                                                                                                                    
،ك )ْٖص  (، البغوم ُب تفسَته:) ِّٓ/ُ(،القرطيب ُب تفسَته:)َِّ/ُ(، اين كثَت ُب تفسَته:)ُِّ/ِ(الط م: ُ

 مَتىم.
 .َُْ: اؼبؤمنوف ِ
 .)ّٕ/ُٗ(تفسَت الط م: ّ
ح - َٖ-ٕ (.ايػػػػن أيب شػػػػيبة:كتاب ذكػػػػر النػػػػار ،يػػػػاب  مػػػػا ذكػػػػر فيمػػػػا أعػػػػد ألىػػػػل النػػػػار؛)ْٕ/ُٗ(أخرجػػػػو الطػػػػ م:  ْ

صػػػػػػػحيح علػػػػػػػػى "ك قػػػػػػػػاؿ:)ُِٕٗح - ِٗٔ/ِ(ك اغبػػػػػػػاكم :كتػػػػػػػاب التفسػػػػػػػػَت،ياب تفسػػػػػػػَت هػػػػػػػػورة اؼبؤمنػػػػػػػوف)ُّْٕٓ
 رجالػػػو'اؽبيثمػػػي ُب اجملمػػػع: ، كقػػػاؿ)ُُِٗ ح-ِِٗ/ٗ( اين ُب الكبػػػَت:.كهػػػكت الػػػذىيب ُب التلخػػػيص. الطػػػ  "شػػػرطهما

 .)ُُُِٗح -ْْٗ/ ٔ'( .أييو من  سمع عبيدة أيا أف إال ثقات
،ك ُب كتػػػػاب )ُِّٕح-ِّٔ/ٕ(؛مػػػػا جػػػػاء ُب صػػػػفة طعػػػػاـ أىػػػػل النػػػػارأخرجػػػػو الًتمػػػػذم:أيواب صػػػػفة جهػػػػنم ،يػػػػاب  ٓ

 . 'مر ب صحيح حسن حد ث ىذا 'ػبدرم،كقاؿ:عن أيب هعيد ا)َّّٗح-ُٔ/ٗ(التفسَت،ياب هورة اؼبؤمنوف؛
، عػػػػن ايػػػػن )ْٕ/ُٗ (، ك الطػػػػ م: )ّّْ/ٖ  (صػػػػحيح البخارم:كتػػػػاب التفسػػػػَت، يػػػػاب تفسػػػػَت هػػػػورة اؼبؤمنػػػػوف؛ ٔ

 .'كلحهم هواد كجوىهم كزرقة أعينهم'عباس.كعنو ُب اؼبقباس:
 .) ّٕٔص (.كُب صحفة طلحة:كاغبوف أم عايسوف.) ّٔٔص  (
 . )ّْْ/ِ (اعبواىر اغبساف: ٕ
 ) 'كلح  'مادة-ُِْ/ٓ (.معجم مقا يس اللغة:) 'كلح'مادة -ُّٗ/ُِ(لساـ العرب:  ٖ
 .)ِٗٔص  (تفسَت مرب القرآف الين اؼبلقن: ٗ

 ، ك مَتىا.)َّٓ/ّ(،  )ٔٓ/ِ(، )ِْٓ/ِ (، )َّٗ /ُ (أنظر:  َُ
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أف الثعاليب رضبو اهلل أخذ يالتفسَت ياؼبأثور، كٌقدمو على مَته ُب مواطن كثَتة،إال  ك خبلصة القوؿ    
اف  نقػػل عػػن يصػػَتة،ؿبتكما إٔب الثايػػت مػػن السػػنة النبو ػػة،ك ىػػو ُب أنػػو ٓب  كػػن حاطػػب ليػػل، يػػل كػػ

ذلػػػػك  يسػػػػند اؼبرك ػػػػات ك األخبػػػػار، ك  نسػػػػب األقػػػػواؿ ،ك  ػػػػرجح النصػػػػوص،ك ىػػػػذا مػػػػا ال  تيسػػػػر إال 
 عبهايذة العلماء احملققُت.
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 المفلب  الرابع : ترجيحات  الثعالبي  الفقمية

 
 ؿ عصر الثعالبي:مالمح الدرس الفقمي خال

فكما ح  العلماء على التفقػو ُب نصػوص السػنة عامػة، كمػا هػب  ييانػو، فقػد حضػوا علػى فقػو     
 علػ  ت كمػا العبػادات مػن الشػرعية األحكػاـ معرفػةخاصػة؛ ألف هبػا ربصػل  الفقهيػةأحاد ث األحكاـ 

 )ُ(.اؼبعامبلت حبقوؽ
 كعلػػػم الفقػػػو علػػػم يػػػدأ أف فبمجػػػرد ،طػػػو بلن   ػػػدـ ٓب يالػػػدرس الفقهػػػي اغبػػػد ث أئمػػػة اىتمػػػاـ أف مػػػَت

 )ِ(.اغبد ث علـو عن فصلن  منهما كاحد كل أخذ حىت ،التطور من شيئان   عرفاف األصوؿ
ك أكصػػػوا تبلميػػػذىم يضػػػركرة  ،)ّ(ىػػػذه الظػػػاىرة، ك حػػػذركا منهػػػا مػػػنكقػػػد نبػػػو علمػػػاء ذلػػػك الوقػػػت 

سػتنبطة منػو، ك ذلػك ىػو ك التنقيب عمػا تضػمنو مػن األحكػاـ ك اآلداب اؼب ،االشتغاؿ يفقو اغبد ث
 )ْ(.صفة األئمة الفقهاء ك اجملتهد ن األعبلـ

ك لكن ىذه التحذ رات ك التنبيهات ٓب ذبد صداىا، فاهتمرت تلك القطيعة كذلػك االنفصػاؿ، يػل  
 )ٓ(.اغبد ث على ال الفقو على العمل ك ازداد حدة يسبب جهلة اؼبتعصبُت حىت قاؿ يعضهم:

 .'تايوٌب رأس خنز ر أحب إٕب من أف  كوف فيو مسند اين أيب شيبة ألف  كوف ُب :)ٔ(ك قاؿ آخر
ك ٓب تكػػػن ىػػػذه اغبػػػاؿ ياؼبشػػػرؽ فقػػػم يػػػل يػػػاؼبغرب أ ضػػػا، حيػػػث شػػػاع التعصػػػب للمػػػذىب اؼبػػػالكي 

 كاقٍػتيًصرى عليو ُب األصوؿ ك الفركع.

                                                 
 .يتصرؼ.)ُِّ/ُ(أدب اإلمبلء: ُ
 .) ٕٔص (: )النص ك الواقع(اد جته. كاال) ٗٓص  (نظرات جد دة ُب علـو اغبد ث:  ِ
 )ٓ،ْ/ُ(مقدمة معآب السنن: ك انظر كبلـ اػبطايب ُب مقدمة معآب السنن، ك ىو  صف ىذه الظاىرة  ك وبذر منها. 
،ك ايػػػػػن عبػػػػػد الػػػػػ  ُب جػػػػػامع ييػػػػػاف العلػػػػػم )ْ/ّ (انظػػػػػر تشػػػػػنيع اػبطيػػػػػب البغػػػػػدادم علػػػػػى صػػػػػنيع ىػػػػػؤالء ُب الكفا ػػػػػة  ّ

فضل علم اػبلػف علػى  'ين رجب اغبنبلي من خطر ىذه القطيعة اؼبفتعلة ُب رهاالتوك ربذ ر ا)ُُّٗ،ُُّٓ/ِ(فضلو:
 .)ُٗص(: نقبل من أثر اغبد ث الشر ف ُب اختبلؼ األئمة الفقهاء.حملمد عوامة. 'علم السلف

 يتصرؼ ك اختصار. )ُٓ،َٓ/ّ(فتح اؼبغيث للسخاكم: ْ
 .)ِٕٓص  (قواعد التحد ث: ٓ
هػم.من أىػل قرطبػة.كاف حافظػا للػرأم علػى مػذىب مالػك ك أصػحايو.ك ٓب  كػن لػو علػم ىو أصبغ ين خليػل، أيػو القا ٔ

. تػػار خ علمػػاء )ىػػػِّٕت (ياغبػػد ث ك ال معرفػػة يطرقػػو ، يػػل كػػاف  باعػػده ك  طعػػن علػػى أصحايو.متعصػػب للمػػذىب.
 .)ِْٕتر-ّٕ(األندلس الين الفرضي.



  - 171 - 

اؼبػالكي  إٔب زمن يعيػد، حيػث أدل انتصػار اؼبػذىب ُب يبلد اؼبغرب ىذا التقليدىذا ك  رجع اهتقرار 
ُب عهػػد األمػػػو ُت ُب قرطبػػػة، ك ُب اؼبغػػػرب اإلهػػػبلمي، إٔب  تعلػػ  الفقهػػػاء يكتػػػب أصػػػحاب مػػػذىب 

 )ُ(.مالك ك اطِّرىاح دراهة اغبد ث
فقل االعتناء ياغبد ث ك فقهو، إال ما عرؼ عن اؼبغارية مػن اىتمػاـ زائػد يصػحيح اإلمػاـ مسػلم،  ك 

و ك تداكلػػو كدراهػػتو ك تقر ظػػو، حػػىت أمسػػوا أكٕب ك حفظػػ )ِ(تقديبػػو علػػى مػػَته، ك الولػػوع يشػػركحو، 
 )ّ(االختصاص فيو.

ك اهػػػتمر اغبػػػاؿ علػػػى ذلػػػك، أم االقتصػػػار علػػػى كتػػػب الفػػػركع، دكف الرجػػػوع إٔب األصػػػوؿ لتحد ػػػد 
 .اغبكم الشرعي، ُب األمور اليت تعرض ؽبم

تمامػو ُب ىو الذم جعػل الثعػاليب  ركػز جػل اى ،كلعل ضعف الدرس اغبد ثي ياؼبغرب ُب ذلك الوقت
ربصيل ىذا العلم،  دؿ على ذلك حرصو على ربصيل علـو السنة حػىت صػار آ ػة ُب علػم اغبػد ث،  

 كما هب  ييانو.
إف إدراؾ الثعاليب ػبطورة اآلثار، اؼبًتتبة على اتسػاع ىػذه الفجػوة اؼبفتعلػة يػُت الفقػو ك اغبػد ث جعلػو 

ا، على إعادة إحياء هنة العلماء اؼبتقدمُت جعل اغبػد ث األهػاس ُب ينػاء األحكػاـ  ُب ، عمل جاىدن
الشرعية ك االعتماد عليو ُب ترجيح ما نقل من أقواؿ عن الفقهاء، ك  ظهر ذلك جليا فيمػا ألفػو مػن  
كتػػب الفقػػػو كجػػامع األمهػػػات ُب أحكػػاـ العبػػػادات، ك شػػػرح ايػػن اغباجػػػب الفرعػػي، أك مػػػن خػػػبلؿ 

 تفسَته.
 سمات منمج الثعالبي الفقمي:  

إف كاف مالكي اؼبذىب، إال أف مؤلفاتو الفقهية تبُت يأنو كاف كاهع اإلطبلع يفركع  .أف الثعاليب كُ
مسػػػائل الفقو،هػػػواء ُب اؼبػػػذىب اؼبػػػالكي، أك مػػػَته مػػػن اؼبػػػذاىب، عارفػػػا دبشػػػهور اآلراء،ك أرجحهػػػا ك 

   )ْ(مرجوحها.
ٍغًفػػػل ، خبلفػػػا لعػػػادة مػػػؤلفي ذلػػػك العصػػػر، فلػػػم  ػي .االهػػػتدالؿ ياغبػػػد ث ُب جػػػل اؼبسػػػائل الفقهيػػػةِ

 االهتدالؿ لكثَت من مسائل الفقو، من الكتاب ك السنة ك اإلصباع ك القياس.
                                                 

 ،يتصرؼ.)ِٕٕص  (:الفرؽ اإلهبلمية ُب الشمل اإلفر قي ُ
 .)ّٕٓص  (للمازرم، ك إكمالو للقاضي عياض. مقدمة اين خلدكف: مسلم يفوائد اؼبعلم: كشرح ِ

ختبلؼ يُت مقلدة اؼبالكية ك ؾبتهدة الغرب اإلهبلمي حملمد البشَت اؽبا ي:ؾبلة البحػوث العلميػة ك الدراهػات حر ة اال ّ
 ، يتصرؼ.)ِِِص (اإلهبلمية: 

 )ُُّص (ف الكػػرًن: ة ضػػمن أعمػػاؿ األهػػبوع الرايػػع للقػػرآف الثعاليب:ؿباضػػر جتهػػاد عنػػد اإلمػػاـ عبػػد الرضبػػاالفقػػو ك اال ْ
 يتصرؼ.
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   ك ياإلضافة إٔب ذلك، عيٍتى الثعاليب ياالهتدالؿ ييثار الصحاية ك التايعُت.ك ىو األمر الذم     
 هواء داخل اؼبذىب أك خارجو. ى اغبد ث ُب اختياراتو الفقهية، . االعتماد علّ

حيػػػػث ريػػػم مسػػػػائل الفقػػػو يأدلتهػػػػا، حػػػىت  طمػػػػئن الػػػػدارس و الفقهيػػػػة قػػػوة ك أنبيػػػػة ى علػػػػى كتبػػػأضػػػف
 )ُ(لصحتها.

. االىتماـ يتخر   األحاد ث، ك يياف درجتها ُب كتبو الفقهية، ك ىو ما ٓب  كن معركفا ُب ْ
 مؤلفاتو زمانو. 

 . تبو ب كتبو الفقهية كف  طر قة كتب الشركح اغبد ثية.ٓ
 فوائد، كشرح مر ب اغبد ث.األحكاـ ك ال ط. اهتنبأ
ك مثػػاؿ ذلك؛عػػػدـ عػػد الفقهػػاء  . االحتكػػاـ إٔب القواعػػد اغبد ثيػػة، ك إف كانػػت ـبالفػػػة لػػبع  قوإ

 األخذ ياغبد ث جملرد عمل العلماء يو، يل إذا كاف هنده قو ا. 
 ..ك ال مٌت عن طلب اإلهناد ك صحتو، ك حسنو ُب ياب األحكاـ ك تلقي 'ك ُب ذلك  قوؿ:

 ك صبع الثعاليب يُت اغبد ث ك الفقو ُب مؤلفاتو.ك يذل )ِ( 'لو يالقبوؿ، إمبا ىو دليل آخر..األئمة 
 فقيما: يبالثعال

 موقفو من االختالؼ: 1
ؼبػن  ،فمن اؼبهػمفرضػتو أهػباب يشػر ة كأخػرل علميػة ،إف اختبلؼ اآلراء ك اؼبذاىب الفقهية أمر كاقع

 لػتمس األعػذار لكػل ذم رأم،ال أف  عمػل علػى   تعامل مػع ىػذه اآلراء أف  راعػي تلػك األهػباب،ك
 كف  منه  اهتقصاء ؾبحف. ،إلغاء تلك االجتهادات

 ينا أف نعرؼ أهبايو،كموقف العلماء منو. ري دي كقبل أف نتعرض ؼبوقف الثعاليب من االختبلؼ، هبىٍ 
  االختالؼ: منموقف العلماء

 )ّ(انقسم العلماء ُب ىذا األمر إٔب فر قُت:
:  ػػراه فخػػارا ؽبػػذا التشػػر ع كأنػػو رضبػػة للنػػاس، كأنػػو ضػػركرة ال يبكػػن اػبػػبلص منهػػا كأف فر ػػ  مؤ ػػد لػػو1

  )ْ(اػببلؼ ُب الفقو اإلهبلمي مصدر قوة، ال مظهر ضعف.

                                                 
أعمػاؿ  'اإلماـ هيدم عبد الرضباف الثعاليب ك كتايو جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات:ؿباضػرة لؤلهػتاذ إ ػد ر مشػناف. ُ

 .       )ُْٓ ص (. 'األهبوع الوطٍت  الرايع للقرآف الكرًن
 .)أ -ُٕٓؽ  -ُمخ، (لفرعي:شرح اين اغباجب ا ِ
 ، يتصرؼ كاختصار.)ّٔ-َّص (: لعبد احملسن الًتكي أهباب اختبلؼ الفقهاء ّ
 .)، ك ما يعدىاُِّص  (.آثار اختبلؼ  الفقهاء  ُب الشر عة : )ْٓص (االجتهاد الفقهي: ْ
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.فر   معارض لو:  ػرل اػبػبلؼ مػذموما ك أنػو مػن فعػل النػاس، ككقػع يسػبو مضػار كثػَتة للمجتمػع 1
 )ُ(اإلهبلمي.

أف اػببلؼ الذم  نشأ يسبب إتباع األقواؿ اؼبخالفة لؤلدلػة الصػروبة على أف كبل الفر قُت  تف  على 
؛ألنػػػو اخػػػتبلؼ ىػػػول ك تعصػػػب، يعػػػد كضػػػوح اغبػػػ ، كىػػػذا مػػػا ٓب وبصػػػل لؤلئمػػػة  مرفػػػوض ك مذمـو

 اجملتهد ن.
 )ِ(:«خالؼ أمتي رحمة  » قولو: 

 جػػلك  عػػز ريب هػػألت » يلفػػظ:  يعػػ  أىػػل العلػػم عػػن النػػيب حػػد ث مشػػهور علػػى األلسػػنة أكرده
 ُب النجػػـو دبنزلػػة عنػػدم أصػػحايك إف ؿبمػػد،  ػػا إٕب: فػػأكحى يعػػدم، مػػن أصػػحايب فيػػو ىبتلػػف فيمػػا

 علػػى عنػػدم فهػػو، اخػػتبلفهم مػػن عليػػو ىػػم فبػػا يشػػيء أخػػذ فمػػنيعػػ   مػػن أضػػوء يعضػػها السػػماء،
 )ّ(.« ىدل

سػػػنة العمػػػل ُب كتػػػاب اهلل ال عػػػذر ألحػػػد ُب تركػػػو، فػػػ ف ٓب  كػػػن ُب كتػػػاب اهلل ف »ك ُب ركا ػػػة يلفػػػظ:
ا ماضػػية مػػٍت فػػ ف ٓب تكػػن هػػنة فمػػا قػػػاؿ أصػػحايب إف أصػػحايب كلهػػم دبنزلػػة النجػػـو ُب السػػماء فأيب نػػػ

 )ْ(.« أخذًب يو اىتد تم ك اختبلؼ أصحايب لكم رضبة
 )ٔ(.للناس رضبة  ؿبمد أصحاب اختبلؼ كاف قاؿ أنو )ٓ(ؿبمد ين القاهم عن ك ُب األثر

 
 
 

                                                 
نػػػػػاجم عػػػػػن ، ربػػػػػدث فيػػػػػو عػػػػػن مسػػػػػاكئ التعصػػػػػب ال)ُْٓ ،ُّْ  (أنظػػػػػر:أدب الطلػػػػػب ك منتهػػػػػى األدب للشػػػػػوكاين ُ

بلؼ فيػػػػػػػو يػػػػػػػُت اؼبسػػػػػػػلمُت لعبػػػػػػػد اعبليػػػػػػػل  ذلػػػػػػػك.ك أنظػػػػػػػر أ ضػػػػػػػا: مػػػػػػػا ال هبػػػػػػػوز اػبػػػػػػػاالخػػػػػػػتبلؼ.ك يعػػػػػػػ  اغبػػػػػػػوادث ُب
 .)، ك ما يعدىا ِّٓص (:ألضبد األنصارم ختبلؼ الفقهاء ُب الشر عةك انظر أ ضا: آثار ا.)ِٔ،ٔٓ(عيسى:

.كشػػف )ُِْص (تػػاكل اغبد ثيػػة للسػػخاكم:.الفُب مباحػػث القياسأكرده هبػػذا اللفػػظ ايػػن اغباجػػب ُب ـبتصػػر السػػوؿ  ِ
 .)ٓٔ/ُ(اػبفاء:

 ين اػبطاب. عن عمر،)ْٖص (.اػبطيب ُب الكفا ة:)ُُٓح  -ُْٔ/ُ(البيهقي ُب اؼبدخل للسنن: ّ
 الػد لمي ك الطػ اين أخرجػو الوجو ىذا كمن.)ٓٔص (. اػبطيب ُب الكفا ة:)ُِٓح -ُْٕ/ُ (البيهقي ُب اؼبدخل: ْ

 إ اس أيب ين آلدـ العراقي كعزاه لسنده يياف مَت من مرفوعا اغبجة ُب اؼبقدهي لنصر الآللئ ُب حجر كاين الزركشي كعزاه
 .)ْٔ-ُ(كشف اػبفاء. لسنده يياف يغَت كاغبكم العلم كتاب ُب

، القاهم ين ؿبمد ين أيب الصٌد   التٍيمي، ثقة، أحد الفقهاء ياؼبد نة، قاؿ أ ٌوب: ما رأ ت أفضل منو، مػن كبػار الثالثػة ٓ
 .)   ٕٕٔٓتر -ِْٕ/ ٔ(هتذ ب التهذ ب:مات هنة هت كمائة على الصحيح.

 .)ُٗٗ/ٕ(.أيو نعيم ُب اغبلية :)ُّٓ/ٓ(:طبقاتو ُب هعد اين  ٔ



  - 173 - 

 ، إال أف معناه صحيح.)ُ( ث ضعيف من جهة السندك مع اتفاؽ أىل التحقي  على أف اغبد
  )ِ(ك ذىب يعضهم إٔب أف اغبد ث مع ضعف هنده، فهو موضوع من جهة اؼبنت.

  )ّ(ك قواه آخركف.
ك   ك أكد مَت كاحد من أىل العلم، أف اختبلؼ اؼبذاىب ُب ىذه اؼبلة نعمة كبػَتة ك فضػيلة عظيمػة

ك أما  ؼ ُب  األمم السايقة قد كاف عذايا ك ىبلكافاضلة ك لو هر لطيف ،ك ىو أف اػببل خصيصةه 
كاحدة ك حكم  ةُب اؼبلة احملمد ة، فهو توهيع ُب ىذه الشر عة السمحة السهلة، فاألنبياء يعثوا ًيًشٍرعى 

كاحد، حىت أف من ضي  شر عتهم أٓب  كن فيها زبيػَت ُب كثػَت مػن الفػركع الػيت شػرع فيهػا التخيػَت ُب 
 )ْ(شر عتنا.

ن األمر، ف ف االختبلؼ أمر كاقع ُب ىذه األمة، يل ك صار مصدر نقمة ك هػببا للتفػرؽ ك مهما  ك
أكثر من كونو رضبػة هبػذه األمػة،حىت صػار معػوؿ ىػدـ  نخػر ُب جسػم ىػذه األمػة الضػعيفة ليضػعفها 

جهػػود الناصػػحُت مػػن أينػػاء ىػػذه األمػػة لعػػبلج ىػػذا األمػػر  تتضػػافرأكثػػر فػػأكثر،ك ؽبػػذا كػػاف لزامػػا أف 
 اػبطَت.

ك مػػػا ال فموضػػػوع اػبػػػبلؼ علػػػم قػػػائم يذاتػػػو، إف مػػػا هػػػب  ييانػػػو مػػػا ىػػػو إال مػػػي  مػػػن فػػػي ، ك إ
اهًتهإب فيو، إال ؼبا  تعرض إليو أىل العلم ،نتيجة لقلػة فقػو الكثػَت مػن طلبػة العلػم ك مػَتىم ؼبفهػـو 

لظلػم ك آداب التعامل مع اؼبخالف، لكثَت مػن ا ،االختبلؼ ك حكمتو، ك أنواع اػببلؼ ك مسوماتو
ك اإلجحػاؼ؛ يسػبب شػيوع العصػبية للمػذاىب أك األشػػخاص،ك جػرأة كثػَت مػن اؼبتفقهػة اؼبتمثلػػة ُب 

                                                 
 'ىػػػػػذا اغبػػػػػد ث متنػػػػػو مشػػػػػهور ك أهػػػػػانيده ضػػػػػعيفة ٓب  ثبػػػػػت ُب ىػػػػػذا إهػػػػػناد ك اهلل أعلػػػػػم  'قػػػػػاؿ البيهقػػػػػي ُب اؼبػػػػػدخل: ُ
سبييز الطيب .)ُِٓص  (.ك السخاكم ُب الفتاكل اغبد ثية:)َْ/ُ(اإلحياء: .كذا ضعفو العراقي ُب زبر  )ُْٗ/ُ(.

 (السلسػػػػلة الضػػػػعيفة:. )ٕٓح-ّٓ(.أهػػػػٌت اؼبطالػػػػب:)حُّٓ-ٔٓ/ُ(.كشػػػػف اػبفػػػػاء: )ِْح -ُٔ (مػػػػن اػببيػػػػث: 
 .) ٕٓح-ُُْ/ُ
  )ّٕ،ٖٓ (لو:  .ك صفة صبلة النيب )، كما يعدىاُُْ/ُ (أنظر: السلسلة الضعيفة لؤللباين: ِ
 أقساـ: ثبلث الد ن ُب كاالختبلؼ ..."ك نافح اػبطايب عن صحة معناه،ٍب يُت أنواع االختبلؼ فقاؿ: ّ 
 الفركع أحكاـ ُب كالثالث، يدعة كإنكارنبا كمشيئتو صفاتو ُب :الثاين ك،كفر كإنكاره ككحدانيتو الصانع إثبات ُب :األكؿ 

 لو يأنو شعر، ك كبلمو ىذا م' رضبة أميت اختبلؼ حبد ث اؼبراد ىوك  للعلماء ككرامة رضبة اهلل جعلو فهذا ،كجوىا احملتملة
 الشيء كوف من  لـز كال ...':النوكم كقاؿ ، يتصرؼ.)ٓٔ-ُ(.كشف اػبفاء:)ُِْ (الفتاكل اغبد ثية: عنده أصبل
 َلكأمأ  َجَعلَ  ِتوِ رَْحمَ  َوِمنْ  :تعأب اهلل قاؿ كقد ،متجاىل أك جاىل إال ك ذكره ىذا  لـز كال عذايا ضده  كوف أف رضبة

 .)ّٖ-ٔ(شرح مسلم: . 'عذايا النهار  كوف أف ذلك من  لـز كال رضبة الليل فسمى . ِفيوِ  لَِتْسكأنأوا َوالنػََّمارَ  اللَّْيلَ 
 .)، ك ما يعدىاُّّ(، يتصرؼ ك اختصار.آثار اختبلؼ الفقهاء ُب الشر عة:)ْ-ّ ( اؼبصدر الساي : ْ
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يػل ك شػن اغبمػبلت علػيهم آلراء اجتهاد ػة أك زالت عػايرة. كىػو األمػر  ،ىجر كثَت من علمػاء األمػة
 الذم أكرث التبام  ك الفرقة ك االختبلؼ يُت اؼبسلمُت.

الثعاليب، ك ىو  عاِب موضوع االختبلؼ يُت األئمة، مشَتا إٔب جانػب ك كل ما هب  ييانو أشار إليو 
الرضبػة ُب ذلػػك، ك ؿبػذرا مػػن أف  كػوف مصػػدر تفػػرؽ ُب األمػة، كمػػن ىػذه اؼبػػواطن الػيت نػىػػتػنلىمَّسي منهػػا 

 ىذا:
 قولو ُب معرض تفسَته لقولو: رَفَش قٌُا ًَنَب.)ُ( 

 كأمػػا ، العقائػػد ُب كاالفػػًتاؽ  يػػالفنت كػػالتفرؽ ، ؼاالئػػتبل معػػو  تػػأتى ال الػػذم التفػػرؽ:   ر ػػد 'قػػاؿ:
: "  فيػو قػاؿ الػذم ىػو ذلػك يل ، اآل ة ىذه ُب يداخل فليس ، كالفقو الفركع مسائل ُب االفًتاؽ
  على كاحدة  د كىم اختبلؼ أشد الفركع ُب الصحاية اختلفت كقد ، )ِ(" رضبة أميت خبلؼ

 )ّ(.كافر كل
  ُب كيفية تشه ًده،  يعد عرضو للركا ات اؼبختلفة. 

ك حبسػػب اخػػتبلؼ ىػػذه اآلثػػار اختلفػػت أقػػواؿ العلمػػاء،ك ىػػو اخػػتبلؼ توهػػعة ك رضبػػة مػػن ..'قػػاؿ:
 ) ْ(.'اهلل

إال أنو هعى إٔب اػبػركج منػو، إذا مػا أيتػيح لػو  كمع أف الثعاليب رأل ُب ىذا االختبلؼ رضبة ك توهعة،
 ذلك، دؿ على ذلك ما  لي:

  ىػل وبصػل لػو األجػر  قوؿ ُب الذم  قرأ القرآف، من مَت تأمػل ك ال تفهػميعد إشارتو للخبلؼ اؼبن
 أـ ال؟ ك أف ظاىر اؼبذىب على ما حكاه عياض،ىو القوؿ يعدـ األجر.

..ك ياعبملػػة فالتػػدير ك الػػتفهم، ىػػو 'مػع  إشػػارتو  إٔب ضػػعفو، قػػاؿ،ُب ؿباكلػػة للخػػركج مػػن اػبػػبلؼ،: 
 .'خَتالذم وبصل معو اإلناية ك اػبشوع ك ُب كل  

                                                 
 .َُّآؿ عمراف:  ُ
على أف مراد الثعاليب ك مَته فبن  ورد اغبد ث ىو مدح اػببلؼ الناشئ من تعدد فهـو .)ُِٕص (انظر  و:هب  زبرهب ِ

العلمػػػاء للنصػػػوص ك األدلػػػة الثايتػػػة،فهو اخػػػتبلؼ تنػػػوع وبمػػػل ُب طياتػػػو التيسػػػَت علػػػى النػػػاس. ال االخػػػتبلؼ النػػػاجم عػػػن 
د ُب اؼبػذىب ُب عػدة مػواطن، ؼبػا تبػُت لػو أف اغبػ  مػع التعصب ك اؽبول يعد اتضاح اغب .يدليل أف الثعاليب خػالف اؼبعتمػ

 اؼبخالف. ك اهلل أعلم.
 .)َِٖ/ُ (اعبواىر اغبساف: ّ
 .)أ -َُٖمخ، ؽ  (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ْ
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  :ك 'يعػػد نقلػػو للخػػبلؼ اغباصػػل يػػُت األئمػػػة ُب مسػػألة اإلحػػراـ، ك ىػػل  نعقػػد مػػع التلبيػػػة؟قاؿ ..
ـر ملبيا، ك ظاىر ما ركم عن النيب   انو كاف إذا اهتوت  االحتياط للخركج من اػببلؼ، أف وبي

 )ِ(. " )ُ(ثاغبد « لبيك اللهم لبيك...» يو راحلتو قائمة، عند مسجد ذم اغبليفة أىىىلَّ فقاؿ: 
 .فقو الواقع:2

شػرعي للواقػع، كاقػع األفػراد ك اعبماعػات ك الػدكؿ إال تػأطَت  ىوما  الفقو ك االجتهاد الفقهي إف    
 نتجػو الواقػع مػن نػوازؿ ك  مع مػا ،ك اؼبؤهسات، فما  نتجو الفقو ك الفقهاء  سَت متفاعبل ك متبلئما

رىهي ك  ضمن لو مشركعيتو. تطورات، يػٍ  فيضبم لو هى
لػػذلك كػػاف لزامػػا علػػى الفقهػػاء عامػػة كاجملتهػػد ن خاصػػة، أف  كػػوف الواحػػد مػػنهم عارفػػا خبػػَتا يصػػَتا 

 يالواقع الذم فيو هبتهد ك فيو  يفيت، ك أف  ستحضره ك  أخذه يعُت االعتبار ُب اجتهاده ك فتوه.
 عػػرؼ  ك ىػػذا ال  عػػٍت خضػػوعو كمسػػا رتو لػػو، يػػل اؼبقصػػود مػػن ىػػذا الكػػبلـ أف  كػػوف الفقػػو كاقعيػػا،

 )ّ(الواقع ك ال هبهلو،  لتفت إليو ك ال  لتفت عنو،  بٍت عليو ك ال  بٍت ُب فراغ.
فػػبل  ػػتمكن ، يػػل أف مراعػػاة ذلػػك، فبػػا اشػػًتطو العلمػػاء فػػيمن  تصػػدل للفتػػول ك القضػػاء ك التػػدر س

ك أحػػدنبا فهػػم الواقػػع  ،حػػىت إال ينػػوعُت مػػن الفهػػم ،اؼبفػػيت ك ال اغبػػاكم مػػن الفتػػول ك اغبكػػم يػػاغب 
 ك اهتنباط علم اغبقيقة ما كقع يالقرائن ك األمارات. ،الفقو فيو

أك علػػى  ،ك ىػػو فهػػم حكػػم اهلل الػػذم حكػػم يػػو ُب كتايػػو ؛ك النػػوع الثػػاين: فهػػم الواجػػب ُب الواقػػع 
 إٔب معرفة حكم اهلل تعأب ،فالعىآًب من  توصل دبعرفة الواقع ك التفقو فيو ،لساف نبيو ُب ىذا الواقع

  )ْ(.'ك رهولو 
جػػامع األممػػات فػػي 'الثعػػاليب ىػػذا األمػػر، يػػل ك جعلػػو اؽبػػدؼ مػػن تأليفػػو لكتايػػو  اإلمػػاـ لقػػد راعػػى

 ، ك الذم  عت  من أىم مؤلفاتو الفقهية.'أحكاـ العبادات
أف مقصدم من ىػذا الكتػاب صبػع ..ك اعلم رضبك اهلل 'ك  نوه يذلك ُب  مقدمة ىذا الكتاب قائبل:

 م هبا البلول مالبا، كقد أكثرت من النقل عن ـبتصر خليل، الذماؼبسائل الضركر ة، اليت تع
 

                                                 
، )ُِٓٓح -َٔٓ/ّ( مىػػن أىػػلَّ حػػُتى اٍهػػتوىٍت يػػو راحلتيػػوي قائمػػةن  أخرجػػو:البخارم ُب كتػػاب اغبػػ ، يػػاب متفػػ  عليػػو، ُ

 ، كبلنبا عن اين عمر.)ُُْٖ ح-ِٓٗ/ْ(م: كتاب اغب ، ياب التلبية كصفتها ككقتها؛ كمسل
 .)ب  -ِّٓمخ، ؽ  (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ِ
 ، يتصرؼ ك اختصار. )ٔٔ،ْٔ (االجتهاد النص، الواقع، اؼبصلحة: ّ
 ، ياختصار.)ُِٖ/ُ(إعبلـ اؼبوقعُت عن رب العاؼبُت:   ْ
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       )ُ(.'ألفو ُب الفتول ليعتمد عليو ُب الفتول فيما تعم يو البلول.. 
فيمػا  عاعبػو مػن مسػائل  ،للواقع الذم  عيش فيػو ،رضبو اهلل،ك من اؼبواطن اليت نستشف منها مراعاتو 

 كاف مرجعا ُب اإلفتاء.  وبتاج الناس إٔب معرفتها، خاصة كأنو
 :مسألة اتخاذ الخادمة للزوجة

يعػػػد أف نقػػػل مػػػا ذكػػػره الػػػبع  مػػػن إلػػػزاـ الػػػزكج ازبػػػاذ اػبػػػدـ للزكجػػػة، إذا كانػػػت ذا قىػػػٍدر، ككػػػاف ىػػػو 
 )ِ(قادرا.

..ك العجػػب مػن أصػػحاينا مػن أ ػػن أكجبػوا علػػى الػزكج إخػػداـ 'قػاؿ معقبػػا،نقبل عػن القاضػػي عيػاض،:
أف   كطلبهػػػا مػػػن النػػػيب نفقػػػة،ك ىػػػو عنػػػدم ردمء،ػبػػػ  فاطمػػػةزكجتػػػو ، حػػػىت جعلػػػوا ذلػػػك كال

بها ؼبا هألت   )ّ( .' ىبدمها خادما من السيب،فدؽبا على التسبيح  كٓب هبي
 )ْ(.' كىو كما قاؿ، كأم قىٍدرو أعظم قىٍدران من ينت اؼبصطفى 'قاؿ:

بػوا ذلػك اعتمػادا علػى ك لعل أىل اؼبػذىب إمبػا أكج'، ؼبن قاؿ ذلك، فيقوؿ:وٍب  لتمس العذر، كعادت
 )ٓ(.'العادة، ك أهنا كالشرط حيث تكوف العادة

 :مسالة التعامل مع أىل الكتاب 

امل معهم ُب ك كثرة التع ،ككما هب  اإلشارة إليو من أف عصر الثعاليب سبيز ياتساع نفوذ أىل الكتاب
ال د ن لػو خاصػة،  تعرض رضبو اهلل ألحكاـ التعامل معهم عامة، كأحكاـ منالبيع ك الشراء خاصة، 

 كاختبلؼ الفقهاء ُب جواز التبا ع  فيما،ك ج  يعضهم على ذلك إذا امتنع.
..ك الصػػواب جػػ ىم علػػى اإلهػػبلـ، ك كػػذلك أ ضػػا الصػػواب منػػع ييػػع الكػػافر مطلقػػا، أكلئػػك  'قػػاؿ:

ك اهلل  لٍ لِّ ك إمبا  نبغي الرف  هبم فيما  رجع إٔب اهتخدامهم ،ال ُب مراعاة د نهم اؼبضار، دعوف إٔب الن
  )ٔ(.'اؼبستعاف

 كذبدر اإلشارة ىنا ، ككبن نتحدث عن أحكاـ أىل الكتاب،إٔب ذلك اؼبوقف الشجاع الذم قاـ 
 

                                                 
 . ياختصار.)ب-ّمخ ، ؽ ( أحكاـ العبادات: جامع األمهات ُب ُ
 .)ِّّكتاب النكاح، ياب النفقات؛ ص   (جامع أمهات الين اغباجب: ِ
،ك مسلم:كتاب الذكر )ُّٖٔ ح-ُّٕ/ُُ(متف  عليو:البخارم:كتاب الدعوات،ياب التكبَت ك التسبيح عند اؼبناـ؛ ّ

؛  ،كبلنبا عن علي ين أيب طالب.)ِِٕٕ ح-ّٗ/ٗ(ك الدعاء،ياب التسبيح ُب النهار ك عند النـو
 ، يتصرؼ.)أ  -ُّٔؽ -ُمخ،  (شرح اين اغباجب الفرعي: ْ
 اؼبصدر الساي . ٓ
 .)ب -ُْٔؽ -ُ (اؼبصدر الساي : ٔ
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 )ِ( ك موقفو مع  هود يٍت توات. ، )ُ(شيخ عبد الكرًن اؼبغيلييو أحد تبلميذ الثعاليب النجباء، إنو ال
  ْمسألة الصالة بالمأَسمِّع:  

ك ال ىبفػى عليػك ضػعف قػوؿ مػن منػع ...'ُب ذلػك يػُت مػانع ك ؾبيػز ٍب قػاؿ:نقل اخػتبلؼ اؼبالكيػة 
كعليػو ك اؼبقتػدم إمبػا اقتػدل ي مػاـ، كىػذا ىػو أصػواب األقػواؿ،  ،ذلك؛ ألـ اؼبسمع عىلػمه علػى اإلمػاـ

ك ىػػذه اؼبسػػألة ضػػركر ة تػىعيػػم  هبػػا البلػػول، ك القائػػل جبػػواز التسػػميع كجػػو العمػػل اليػػـو مشػػرقا ك مغريػػا، 
؛ ألف اعبمػػوع الكثػػَتة ُب  ظػػاىر ك ٍ يػػز، ك لػػيس لػػو كجػػو ظػػاىر ك ال دليػػل يػىػػُتِّ ػػبي فبػػن ال هبي إمبػػا العىجى

اؼبساجد العظيمة، اليت ذبتمع فيها اآلالؼ إف ٓب  كن مٌسمع  يٍسمع الناس أدل ذلػك إٔب التخلػيم، 
البعيػد ال  ػرل أفعػاؿ ك فساد الصبلة ضىريكرىةن؛  إذ قد ىبرجوف قبل اإلماـ ك  يسىلِّموف قبلو، ك األعمػى 

ػػمِّع، فتأمَّػػل، اإلمػػاـ ك ال  سػػمع أقوالػػو فػػبل يبكنػػو اإلقتػػداء ي يػػل لػػو قيػػل يوجويػػو مػػا اإلمػػاـ، يػػدكف ميسى
 )ّ(.'يػىعيدى؛ ألف ما ال  تم الواجب إال يو فهو كاجب. ك اهلل هبحانو أعلم

 الفقمية:  و.مراعاة التيسير و رفع الحرج في اختياراتٖ
ئص الرهالة احملمد ة، توخي التيسَت ك التسهيل على البشػر ة الػيت كانػت تعػيش إف من أيرز خصا    

الضنك، ُب كل اجملاالت حياهتػا قبػل يػزكغ فجػر اإلهػبلـ ك الػذم جػاء إلخػراج النػاس مػن الظلمػات 
هي صػفة كاضػحة ُب صبيػع أحكامهػا، ، ف)ْ(إٔب النور، ك من الضي  إٔب السعة ك من اغبرج إٔب الييسر

 لسعتها ك كماؽبا. ك ما ذلك إال
 ُب أكثر من موضع ُب كتايو: ،األمرىذا إٔب  تعأب اهلل أشار ىذا ك قد

 )ٓ(.ََ انْعُغْش ثِكُىُ ُّشِّذُ ًَنَب انُْْغْشَ ثِكُىُ انهَّوُ ُّشِّذُ قاؿ تعأب:
 
 

                                                 
، يتصػرؼ ك اختصػار.ك انظػر تفاصػيل القصػة أ ضػا )َُٓ،ُْٓ/ِ (أعبلـ الفكر ك الثقافة: أنظر تفاصيل القصة ُب: ُ

 .)ِٖٔص (.كمن الًتاث التارىبي ك اعبغراُب للغرب اإلهبلمي:) ٓٓ،ّٓ/ُ(ُب: تار خ اعبزائر الثقاُب:
 طل  اهم توات على جنوب الصحراء اعبزائر ة الغريية اعبنويية وبدىا من الناحية الشمالية العرؽ الغريب الكبَت ك منطقة  ِ

ىضبة تادما ت ك منطقة تيدكلت  تيكورار ن.ككاد هارة ك عرؽ الراكم. ك من الناحية الغريية كادم مسعود . ك شرؽ توات
 .).ٖٗعدد أكؿ ص (ك جنوب شرقها هبخة مكرماف ك تازركفت. ؾبلة البحوث العلمية: 

 .نقبل عن اين عرفة. )ب-ُُٕمخ، ؽ  (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ّ
 .يتصرؼ. )، ك ما يعدىا ُّّص (آثار اختبلؼ ُب الفقهاء ُب الشر عة: ْ
 .ُٖٓالبقرة : ٓ
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 )ُ(.«يعثت ياغبنيفة السمحاء  » : ك قد قاؿ
ح؛ فالشر عة اإلهػبلمية ظبحػة ُب التكػاليف ك ك اغبد ث ك إف كاف ضعيفا هندا، إال أف معناه صحي

ك   أألحكاـ، ك إمبا خص اهلل الرهالة ياليسر ك السػهولة، ك السػماحة ألنػو أرادىػا رهػالة للنػاس كافػة
 األقطار صبيعا ك األزماف قاطبة.

ـ  ػبلءمػا  ،أف هبعل اهلل ُب ثنا اىا من التيسػَت ك التخفيػف ،ك رهالة ىذا شأهنا من العمـو ك اػبلود 
 اختبلؼ األجياؿ ك حاجات األزماف ك شىت األمكنة.

فقػد قػرر فيهػا ، ك ىذا التيسَت جاء عاما ُب اغببلؿ ك اغبػراـ،ك يػارزا ُب العبػادات ك التكػاليف خاصػة
مبػػػػادئ ىامػػػػة، كمبػػػػدأ الرخصػػػػة ك التخفيػػػػف، أك اإلعفػػػػاء إذا اقتضػػػػت مطالػػػػب اغبيػػػػاة ك ضػػػػركراهتا 

 )ِ(ذلك.
 تاكاه ك اختياراتو الفقهية،ك من مباذج ذلك ما  لي:ك قد راعى الثعاليب ذلك،ُب ف

 :مسألة اإلينفراد بالمرأة وقت الجماع 

ك ال  طػػأ زكجتػػو ك ال أمتو،كمعػػو أحػػد ُب البيػػت صػػغَتا أك كبػػَتا، ك لػػو   'فنقػل ُب ذلػػك قػػوؿ يعضػػهم:
  'كاف نائما.
 )ّ(.'أىل السَّعةك منع الوطء ك ُب البيت نائم مَت زائر، ككبوه عسَت، إال لبع   'قاؿ معقبا:

يز ذلك إذا أيًمنى احملظور، ك إال ففي اؼبسألة عيٍسر.   فكأنو هبي
 :مسألة استقباؿ اإلماـ الناس بوجمو بعد الصالة 

                                                 
 .عن اين عباس.ضعف إهناده اؽبيثمي ُب اجملمع:) ُُِٔ ح-َّٗ/ُ(و أضبد:أخرج ُ
 .كحسنو السخاكم.أنظر كشف اػبفاء:)ُٗٗ/ْ(، ك العراقي ُب زبر   اإلحياء:)ِٕٗ/ٓ (
 "،عػن أيب أمامة،كضػعف إهػناده اؽبيثمػي ُب اجملمع:قػاؿ:)ّٖٖٕ ح- ِِِ-ٖ(الط اين ُب الكبػَت:)ُِٗح-ِٕٓ/ُ (

.ضػػعفو األلبػػاين ُب ضػػعيف )ُٗٗ/ْ(.ك العراقػػي ُب اإلحيػػاء:)ّٗٔٓح-َّٕ-ِ(  ."ضػػعيف وكىػػ  ز ػػد يػػن علػػي فيػػو
 )ْْص (.ك ُب سبػػاـ اؼبنػػة:)ُٖٖح-ُْٓ/ِ(. ٍب صػػححو ُب السلسػػلة الصػػحيحة:) ِّّٔح-ّْٓ(اعبػػامع الصػػغَت:

-ُّ(الشػيخ:حسػن  عليو تصحيحا ك تضعيفا حملمد .ك ىي من تراجعاتو رضبو اهلل.أنظر:تراجع العبلمة األلباين فيما نص

 األد ػاف أم'ك أخرجػو البخػارم ُب األدب:يلفػظ : .)َِْٕٔ ح-ُِْ /ُٓ (العمػاؿ: عن عائشػة. الد لمي .ك)ُُح
                              ،عن اين عباس.) ِٕٖح -َُٖ (؛' السمحة اغبنفية: قاؿ ؟ اهلل إٔب أحب

. )َٕ-ٗٔ (ائص الشػر عة اإلهػػبلمية لسػػليماف األشػػقر:.خصػػ)، كمػػا يعػػدىا ُُّ(آثػار اخػػتبلؼ الفقهػػاء ُب الشػر عة: ِ
 يتصرؼ.

 .)ب-ِٓؽ -ُمخ، ( اؼبصدر الساي : ّ
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ػػي اإلمػػاـ عػػن ؿبػػل اإلمامػػة االكبػػراؼ الػػذم  'نقػػل الثعػػاليب ُب ذلػػك قػػوؿ ايػػن عرفػػة: ك  كفػػي مػػن تػىنىحِّ
الف اعبلوس الذم كاف فيو  .'ىبي

ك ألف ؛ د ث اغبػىذا ىو الصػواب ك اؼبعػوؿ عليػو، إف شػاء اهلل، كىػو الػذم دؿَّ عليػو  ك 'قاؿ معقبا:
  )ُ(.'قيامو من موضعو  ؤدم إٔب تشو ش من  قـو لو فبن صلَّى خلفو

فنشػػػركا العلػػػم ك اجتهػػػدكا  ،اؽبػػػدؼ اؼبنشػػػود عنػػػد األئمػػػة ىػػػو اغبػػػ  ك تبليػػػغ النػػػاس رهػػػالة اإلهػػػبلـ إف
ضبوطا يالضايم الشرعية، من االجتهاد ك صدؽ النية ك التجرد مػن فاختلفوا، ك ما داـ االختبلؼ م

ا دبسػػػتحبات ك منػػػدكيات ك خاصػػػة إذا كػػػاف متعلقػػػ ،حظػػػوظ الػػػنفس، فهػػػو مػػػن التوهػػػعة علػػػى األمػػػة
 )ِ( أك يكيفية أداء يع  الواجبات على طرؽ مشركعة صحيحة. مسنونات،

 .ترجيحات الثعالبي داخل المذىب:٘
الفقو اؼبالكي، ك تعمقو فيو، أىلو أف  يرجح يع  األقواؿ على يع  داخل  إف سبكن الثعاليب من     

ك  سػػػمي ياالحتكػػػاـ إٔب القواعػػػد األصػػػولية، اؼبذىب،مسػػػتعينا ُب ذلػػػك يسػػػياؽ األدلػػػة ك دالالهتػػػا،أك
،كىػػو الػػذم  ػػرجح يػػُت اآلراء 'المجتمػػد المػػرجِّح'علمػػاء األصػػوؿ ىػػذه اؼبرتبػػة مػػن االجتهػػاد، دبرتبػػة 

فلهػػػم أف  قػػػركا تػػػرجيح يعػػػ  األقػػػواؿ علػػػى  اجملتهػػػدكف، الػػػيت ضػػػبطها ؽبػػػم ،ئل الًتجػػػيحيوهػػػااؼبرك ػػػة 
أك الصػػػبلحية للتطبيػػػ  دبوافقػػػة أحػػػواؿ العصػػػر، ك كبػػػو ذلػػػك فبػػػا ال  عػػػد اهػػػتنباطا  يع ،يقػػػوة الػػػدليل

 عرفػػوا  ٓبك  ،ال  سػػتنبطوف أحكػػاـ فػػركع ٓب هبتهػػد فيهػػا السػػايقوفكمػػع أهنػػم ، أك تايعػػا جد ػػدا مسػػتقبل
الًتجػيح يػُت اآلراء دبقتضػى األصػوؿ  إال أف عػرؼ حكمهػا، ال أحكاـ مسػائل  أك اهتنباط، حكمها

 )ّ(.اهتنباط أحكاـ الفركع، اليت ٓب تؤثر فيها أحكاـ عن األئمة ال  قل كزف عن

 )ْ (كمن أمثلة ترجيحات الثعاليب ُب اؼبذىب، أك اختياراتو من خارج اؼبذىب: 

 

 

 

                                                 
 .)ب-ُُٔمخ، ؽ (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ُ
 .)، ك ما يعدىا ُّّ ( آثار اختبلؼ الفقهاء ُب الشر عة: ِ
. ك ) ّّٓص  ( خ اؼبذاىب اإلهػبلمية:تار .، يتصرؼ كاختصار)، ك ما يعدىأّٓص (أصوؿ الفقو حملمد أك زىرة:  ّ

 .)ََُ/ُ (مرتبة كاحدة. مقدمة اجملموع اؼبهذب: 'مرتبة ؾبتهد ترجيح'ك  'ؾبتهد اؼبذىب'قد عدَّ النوكم مرتبة 
 .ك مَتىا.)ُْٖ/ُ(، )ِّٕ/ُ(، )ّٖ/ُ(أنظر أ ضا: اعبواىر اغبساف: ْ



  - 181 - 

 .مسألة الدعاء في الركوع:ٔ

 )ُ(«.أما الركوع فعظموا فيو الرب، ك أما السجود فاجتهدكا  فيو يالدعاء» :اؿ ق

 )ِ(أخذ  منو  اؼبالكية كراىة الدعاء ُب الركوع.
ك التمسػػك هبػػذا اغبػػد ث ضػػعيف،ف نا  'قػػاؿ الثعػػاليب يعػػد أف نقػػل يعػػ  أقػػواؿ أصػػحاب اؼبػػذىب :

ٍب مػا سبسػكوا يػو مػن  اػبضوع ك التذلل، ظهار لبلفتقار كنقوؿ أف الدعاء أ ضا تعظيم للرب؛إذ فيو إ
 )ّ(."اؼبفهـو ميعارض يالنص اعبلي اؼبتقدـ، ك اهلل أعلم

 النػيب كػاف  »كاغبد ث الذم أشار إليو الثعاليب، ىو ما ركتو السيدة عائشة رضي اهلل عنهػا أهنػا قالػت:
 ؿ علػى اعبػواز فػد ، )ْ(«ٕب أمفػر اللهػم  كحبمػدؾ رينا اللهم هبحانك'  كهجوده ركوعو ُب  قوؿ

 )ٓ(.العلماء أكثر قوؿ كىو أك االهتحباب.

 .مسألة ينجاسة اآلدمي:ٕ

 اختلف اؼبالكية ُب ىذه اؼبسألة،على قولُت:
 كىو اختيار الثعاليب.)ٕ(كقاؿ آخركف:يطهارتو. ،)ٔ(فذىب يعضهم إٔب القوؿ يالنجاهة

اؼبسػػلم لػػيس كم، فػػ ف ال تنجسػػوا موتػػا » أنػػو قػػاؿ أليب ىر ػػرة:  ك يػػو أقػػوؿ، كقػػد صػػح عنػػو'قػػاؿ:
 اهلل، حد ث صحيح ك نص صر ح ال وبتمل التأك ل، ك ال  كك ىذا، رضب «.ينجس حيا ك المٌيتا

 

                                                 
،ك ايػػن ايب شػػيبة:كتاب )ْٕٗح-ّٔٔ/ِ(الركػػوع؛ مسػػلم ُب كتػػاب الصػػبلة، يػػاب النهػػي عػػن قػػراءة القػػرآف ُب أخرجػو: ُ

.اين حباف:كتاب الصبلة ، ياب صفة الصبلة )ِٗٓٓح -ِِْ/ُ(الصبلة ،ياب ما  قوؿ الرجل ُب ركوعو ك هجوده ؛
 .كلهم عن اين عباس.)ُٖٔٗح -ِِِ-ٓ(؛
.حاشػػية )ِٖٕ/ُ(اين:.الفواكػػو الػػدكاين علػػى رهػػالة أيب ز ػػد القػػَتك  ) ِّٓ-ِ (مواىػػب اعبليػػل ُب شػػرح ـبتصػػر خليػػل: ِ

 .) ِِّ/ ُ(:العدكم على كفا ة الطالب
 .)ب -َُٔمخ، ؽ(جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ّ
مسلم ُب كتاب  ، ك)ٖٕٔ ح-ّٕٓ/ِ(متف  عليو:أخرجو البخارم:كتاب اآلذاف، ياب التسبيح ك الدعاء ُب الركوع؛  ْ

 .) َُّٕح-ُٖٔ /ْ (الصبلة، ياب ما  قاؿ ُب الركوع ك السجود؛
 .)ّْٗ/ِ(فتح البارم الين حجر: ٓ
 .)ّٓ/ُ(.حاشية الدهوقي:)ُُْ/ُ (كاين القاهم ك اين شعباف.أنظر:مواىب اعبليل: ٔ
 ُ(كاين هحنوف ك اين القصار، ك ىو اختيار القاضي عيػاض ك ايػن رشػد.أنظر حاشػية الدهػوقي علػى الشػرح الكبػَت: ٕ
/ّٓ (. 
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 )ُ(. ' يلتفت ؼبا خالفو من قياس أك اهتنباط ُب معارضة النص

 مسألة طمارة ذيل المرأة:.ٖ

 أك شػ ا ياإلطالػة تبلػغ أف كؽبػا ،رجليها هًت عليها هبب يل ،للرجل ليس ما ذ لها تطيل أف ؽبا اؼبرأةف
 ف ف ،القذر اؼبكاف ُب مشت ٍب ،السًت ياإلطالة قصدت ف ذا ،ذلك ُب جاء ما على ،ذراعا

 .إليها الواصل الذ ل عن فمعفوه   ايسة النجاهة كانت    
 هػئلت ؼبػا)ِ(هػلمو أـ حػد ث ذلػك ُب كاألصػل . عفػى أنو كالثاين  عفى ال اؼبشهور قوالف الرطبة كُب
 )ّ(«.يعده ما  طهره :» اهلل رهوؿ قاؿ التفق ذلك عن
  )ْ(.اليايس بشٍ القى  ُب معناه :مالك قاؿ

ألف هػػاقيها  عػػورة ك فتنػػة، فػػبل  ك الظػػاىر أف ذلػػك ُب الرطػػب لضػػركرة اؼبػػرأة؛ 'اعػػًتض الثعػػاليب قػػائبل:
 طهػػػره مػػػا  حػػػىت  بقػػػى شػػػيء كأم يػػػالثوب،  علػػػ  ألنػػػو ال؛ كػػػذا اعػػػًتض مػػػَته، )ٓ('يػػػد مػػػن هػػػًتنبا

    )ٔ(.'هيعد
 
 

                                                 
 .)أ -ُِٕ مخ، ؽ (جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ُ
.  )ىػػػػػػِٔت (و.هػػػػػلم أيب يعػػػػػد  تزكجهػػػػػا اؼبػػػػػؤمنُت أـ وهػػػػػلم أـىنػػػػػد ينػػػػػت أيب أميػػػػػة القرشػػػػػية اؼبخزكميػػػػػة، ِ

.هػػَت )ّْْٕتػػر -ُّْ/ٓ(.أهػػد الغايػػة)َّٕٓتػػر -ُِّٖ/ٔ(معرفػػة الصػػحاية:.)َُْٔتػػر -ُّٗٗ/ْ(هػػتيعاب:اال
 .)َِتر  -َُِ/ ِ(أعبلـ النببلء:

لًتمذم ُب  أيواب الطهارة، ياب ، كا)ّٕٗح-ِّ/ُ(اب األذل  صيب الذ ل؛أخرجو: أيو داكد ُب كتاب الطهارة ، ي ّ
.ايػػػن ماجػػػو ُب كتػػػاب الطهػػػارة، يػػػاب األرض  طهػػػر يعضػػػها )ُّْح -ُّٕ/ُ(يػػػاب مػػػا جػػػاء ُب الوضػػػوء مػػػن اؼبػػػوطئ؛

، )ِْٕح -َِٔ /ُ(،ك الػػػػدارمي ُب كتػػػػاب الصػػػػبلة ك الطهارة؛يػػػػاب األرض  طهػػػػر يعضػػػػها يعضػػػػا؛)َُٗ-ِ(يعػػػػ ؛
.صػححو األلبػاين )ّْٗٓتػر -ُٗٔ/ِٔ(.اؼبػزم ُب هتػذ ب الكمػاؿ:) ِّص (ا ال هبب الوضػوء منػو؛ياب مُب  مالكك 

 .   )ّٗٔ-ٕٕ/ُ(ُب صحيح أيب داكد:
.مواىػػػػػػب )ُٖ/ُ(اؼبدكنػػػػػػة:.  فسػػػػػػده دبػػػػػػا اػبلػػػػػػم أصػػػػػػلو اليػػػػػػايس الرجيػػػػػػع كىػػػػػػو ،اؼبعجمػػػػػػة الشػػػػػػُت يسػػػػػػكوف :بكالقٍشػػػػػػ ْ

 .)ُِٗ/ُ(اعبليل:
 .)ب-ُّمخ، ؽ(جامع األمهات ُب أحكاـ العبادات: ٓ
 .)ُِٗ/ُ (ليل:مواىب اعب ٔ
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كد أف ما نقلناه عن الثعاليب من مبػاذج، هػواء يالنسػبة إٔب شػرح معػاين أؤ ُب هنا ة ىذا اؼببحث أكد أف 
أك االعتمػػاد عليهػػا ُب ترجيحاتػػو التفسػػَت ة ك الفقهيػػة،أك يالنسػػبة إٔب  األحاد ػػث، أك إزالػػة مشػػكلها،

الشػػر عة الغػػراء، مػػن   سػػر ك رفػػع منهجػػو ُب التعامػػل مػػع األقػػواؿ اؼبختلفػػة،ك مراعاتػػو ػبصػػائص ىػػذه 
اغبرج، ك فقو للواقع، ؽبو دليل قاطع على ما يلغو من حسن فهم كفقو لنصوص الشػرع، ك ىػو األمػر 
الػذم أىلَّػػو ػبدمػة السػػنة النبو ػة خدمػػة جليلػة  سػػتح  هبػا الشػػكر ك الثنػاء ك التنو ػػو يػو، ك ىػػو األمػػر 

  الذم أهعى إٔب إيرازه من خبلؿ ىذه اؼبذكرة.  
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 املبحث انثانِ: جيٌد انثؼانبِ يف اإلصالح االجتًاػِ

 

 املطهب األًل: جيٌده يف انذفاع ػن انتصٌف انسنِِّ

 ِاملطهب انثانِ: جيٌده يف اإلصالح انسْاس 

 ِاملطهب انثانث: أصٌل اإلصالح االجتًاػ 
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 عن التصوؼ السنِّيالمفلب األوؿ: جمود الثعالبي في الدفاع 
 

 )ُ(تمميد:
 

 أكلئك الذ ن  رفضوف اهم التصوؼ. فمعذكرك 

 ك متكلفوف أكلئك الذ ن  يبالغوف ُب البحث عن أصلو ك اظبو ك اشتقاقو.

. ،ك مغبونوف أكلئك الذ ن  رفضوف كل ما فيو عصبية  دكمبا سبحيص أك ترك 

ف التعرؼ على أحواؽبم، ك أعماؽبم ك ك ظاؼبوف أكلئك الذ ن  رفضوف كل من تسمى هبذا االهم، دك 

 اعتقاداهتم.

ػػوف حكػػم الواحػػد علػػى الكػػل، أك حكػػم القليػػل علػػى الكثػػَت أك حكػػم  مبػػالغوفك  أكلئػػك الػػذ ن  ػيعىمِّمي

 اجملموعة على اعبماعة، أك حكم الفرد على هائر الناس أك حكم اعباين على هائر أىل يلده. 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
عمر ل 'التصوؼ يُت اإلفراط ك التفر م'ر: .أنظ'عبد القادر اعبيبلين'من كبلـ الشيخ ؿبمد يشَت الشقفة ُب مقدمة كتايو  ُ

 .)ّْص(عبد اهلل كامل:
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 ط خالؿ القرف التاسع المجريب األوسفي المغر  )ٔ(وصف عاـ لحركة التصوؼ
 

 منها:  ض ُب ذلك  نبغي توضيح يع  األمور ك ىو العصر الذم عاش فيو الثعاليب، ك قبل اػبو      
ك ردبا يسب اكبػراؼ  ،أف التصوؼ اإلهبلمي ظيلم ُب كثَت من قراءات الناس لو ردبا يسبب اؼبصطلح

ك عػن االرتبػاط ياألصػوؿ ، ذك ػو عػن اإلهػهاـ اغبضػارم ُب إيعػاد ،اؼبنتسبُت لو فبا أشاع عنو أنػو كافػد
 )ِ(الشرعية، ك لكل ىذه األهباب فقد أصاب اؼبتصوفُت ك ما تركوه من تراث ظيٍلم كبَت.

كمػا ال يػػد أف نفػػرؽ يػػُت أمػػر ن نشػأ مػػن اػبلػػم يينهمػػا،  مػػا ذكرنػا مػػن الظلػػم ك اإلهػػراؼ ُب اغبكػػم 
 لتمييػػػػز يػػػػُت التصػػػػوؼ كسػػػػلوؾ مبػػػػٍت علػػػػى العلػػػػم علػػػػى التصػػػػوؼ ك علػػػػى إنتػػػػاج اؼبتصػػػػوفة، ك أعػػػػٍت ا

 )ّ(ما، ك يُت الطرؽ الصوفية.  يالكتاب ك السنة ك التمسك هب
إذا مػػا أردنػػا أف نتحػػدث عػػن الطػػايع العػػاـ للتصػػوؼ الػػذم عرفػػو اؼبغػػرب عمومػػا ك اؼبغػػرب األكهػػم  

امتػداده فيمػا خصوصا ، خبلؿ العصر الذم عاش فيو الثعاليب ، ك ىو اؼبقصود ُب ىػذا اؼبوضػع، مػع 
 يعد. 

                                                 
عقيدة ك هلوكا:عبد  التصوؼ أما عن ماىية التصوؼ ك أصل ىذه الكلمة ك تعر فات أىل التصوؼ ك مَتىم لو.أنظر: ُ

قضػػػية .)َُ،ٕ(التصػػػوؼ ك اؼبتصػػػوفة: جػػػاف شػػػو قلػػػي. ترصبػػػة: عبػػػد القػػػادر قنيػػػٍت:،ك )ٗ،ٕص (:الفتػػػاح أضبػػػد الفػػػاكم
التصػػػوؼ ُب ميػػػػزاف اإلهػػػبلـ:ؿبمد يػػػن عبػػػد الكػػػػرًن .)َُِ،ِٕص (:التصػػػوؼ اؼبنقػػػذ مػػػن الضػػػبلؿ لعبػػػػد اغبلػػػيم ؿبمػػػود

 ك مَتىا.)ِٔ،ُٕص  (اعبزائرم:
أما أصل االكبراؼ الذم عرفو التصوؼ، فهو انتقالو من الطور األكؿ الذم  .)ِّص (راط ك التفر م:التصوؼ يُت اإلف ِ

كػاف التصػوؼ فيػػو  ػدؿ االتصػاؼ يػػاألخبلؽ الد نيػة، ك معػاين العبػػادات اػبالصػة هلل إٔب الطػور الثػػاين أ ػن صػار التصػػوؼ 
التصػوؼ  .   النفس فكاف من االكبػراؼ مػا كػاف دؿ على نظر ة ُب اؼبعرفة، تسعى إٔب الكشف ك الفي  اإلؽبي، عن طر 

 ، يتصرؼ.)ِٗص  (:يُت اإلفراط ك التفر م
:ىػػو تلػػك العقيػػدة الػػيت تغلغلػػت ُب قلػػوب يعػػ  اؼبسػػلمُت، ك ضبلػػتهم علػػى شػػدة التمسػػك يػػد نهم ك عػػدـ فالتصػػوؼ ّ

، ك عدـ الرضا منو إال يدرجة اإلحساف.  الوقوؼ فيو عند الظواىر ك الرهـو
فقػػػد صبعػػػت يػػػُت اؼبلتػػػـز ك مػػػَته ك اؼبتمسػػػك يد نػػػو ك مػػػَت اؼبتمسػػػك، ك يػػػُت اؼبخلػػػص ك الػػػدعيَّ ك  وفية:أمػػػا الفػػػرؽ الصػػػ

الصادؽ ك اؼبناف ، ك من ٍب ضػعف شػأهنا، ك قػل نفعهػا ك كثػر اكبرافهػا، ك طفحػت يالػدعاكل.حيث ضػمت ىػذه الطػرؽ 
واكػػػل ك اػبمػػػوؿ ك ملبػػػة اعبهػػػل ك أمشػػػاجا مػػػن النػػػاس ك كػػػاف مػػػن أهػػػوأ آثػػػارىم علػػػى يعػػػ  أتبػػػاعهم طػػػبعهم يطػػػايع الت

السػػػذاجة، كمػػػا هػػػادت حلقػػػاهتم ك مؤلفػػػاهتم، ذلػػػك اعبػػػو الغػػػام  اؼبشػػػبع ياأللغػػػاز ك اؼبعميػػػات، ك اؼبلػػػيء ياػبيػػػاالت ك 
التصػػوؼ عقيػػػدة ك هػػلوكا لعبػػػد الفتػػػاح  األكىػػاـ الػػػذم تنشػػره علػػػى أتباعػػو، حػػػىت تسػػيطر علػػػى عقػػػوؽبم ك تسػػلبهم إرادهتػػػم

 ؼ.، يتصر )ِٕٔ،ِٕٓ(الفاكم:
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تركػػػت آثػػارا عميقػػة ُب اإلنسػػػاف  ،فنقػػوؿ يػػأف الفػػًتة الػػػيت أعقبػػت تفكػػك دكلػػػة اؼبوحػػد ن ك هػػقوطها
ذبلػػػػت ُب ذلػػػػك اإلقبػػػػاؿ الغر ػػػب الػػػػذم ٓب  عرفػػػػو اؼبغػػػػرب مػػػن قبػػػػل، علػػػػى أمػػػػور اجملاىػػػػدة ك  ،اؼبغػػػريب

ز ػػػػػارة قبػػػػػور ىػػػػػؤالء ك  ك،كرامػػػػػاهتمك الػػػػػريم، ك اإليبػػػػػاف ياألكليػػػػػاء ك  ك االلبػػػػػراط ُب الزكا ػػػػػاالكشػػػػػف، 
         )ُ(أضرحتهم.

ك ىكػػذا صػػار اؼبتصػػوفة ال  ىعنػػيهم مػػا وبػػدث ُب ؾبتمعػػاهتم، ك ال مػػن هبػػرم ألمػػتهم، يػػل أصػػبح كػػل 
يػػل ك علػػى يعػػ   ،كاحػػد مػػنهم  يطلػػب النجػػاة لنفسػػو، ك لػػيس ىػػذا األمػػر مقصػػورا علػػى العامػػة فقػػم

      )ِ(أدعياء العلم.
 صوؼ للمغرب اإلهبلمي عموما ك األكهم خصوصا. ىذا إذا كصف عاـ غبركة الت

ك السػؤاؿ اؼبطػػركح ىنػػا:أ ن الثعػاليب مػػن كػػل ىػػذا؟؟ ك مػا ىػػو موقفػػو مػػن ىػذا االكبػػراؼ اػبطػػَت الػػذم 
عرفػػػو التصػػػوؼ العلمػػػي النظػػػرم علػػػى  ػػػد أقطايػػػو، فضػػػبل عػػػن التصػػػوؼ العملػػػي علػػػى  ػػػدم العامػػػة 

ت لػػػو جهػػػود إهباييػػػة ُب تغيػػػَت ىػػػذا الوضػػػع اعبيهػػػاؿ؟؟ك إذا كػػػاف موقفػػػو الػػػرف  لكػػػل ىػػػذا، فهػػػل كانػػػ
زرم؟؟ ك جواب كل ىذه األهئلة، هيتضح من خبلؿ ىذا اؼببحث.    

ي
 اؼب

 الثعالبي في الدفاع عن التصوؼ السُّني: جمود
كأخػػػبلؽ السػػػلف ،  عػػػد الثعػػػاليب مػػػن أتبػػػاع التصػػػوؼ السػػػٍت، كالػػػذم  تميػػػز يػػػالتزاـ القػػػرآف ك السػػػنة  

ظ ك التػذكَت وض ُب القضػا ا الفلسػفية، مػع االعتمػاد ُب ذلػك علػى الػوعالصاّب ، ك االيتعاد عن اػب
 )ّ(ك التشدد على أىل البدع . ،ك التفكَت ُب  ـو اآلخرة ،ك الدعوة  إٔب حب اهللكالتزىيد ُب الدنيا 

 ك حىت  نجح الثعاليب ُب رد اجملتمع إٔب مثل ىذا التصوؼ، كاف عليو أف  عمل على إصبلح شقَّيو:  
  العملي السلوكي:التصوؼ 

ك ذلػك يتصػحيح يعػ  اؼبفػاىيم ك اغبقػائ  الػيت تعرضػت للتشػو و ك التحر ػف، ؿبتكمػا ُب ذلػك إٔب 
 األصوؿ الشرعية، هاعيا إٔب اعبمع ك التوفي  يُت الد ن ك األخبلؽ، ك العلم ك العمل، ك يُت

 الظاىر ك الباطن.
 
 
 

                                                 
 .)ُٔص  (:لعبد الرزاؽ قسـو .عبد الرضباف الثعاليب ك التصوؼ)َٓ/ُ(تار خ اعبزائر الثقاُب: ُ
 ، يتصرؼ.)ََُ/ُ(اؼبصدر الساي : ِ
 .)َُّص (اؽبجر ُت:  ٕك ٔالتصوؼ ُب اعبزائر خبلؿ القرنُت  ّ
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 ) ُ (:التصوؼ العلمي النظري
شػػارم البػػاطٍت، ك الػػذم  ظهػػر أكثػػر مػػا  ظهػػر ُب لتصػػوؼ الفلسػػفي ك االاف موقفػػو مػػن اك ذلػػك يبيػػ

 تفسَت كتاب اهلل عز ك جل. ك يياف القدر اؼبقبوؿ ُب ذلك.     
فػػ ذا مػػا قبػػح ُب ذلػػك اهػػتطاع أف  بػػُت حقيقػػة التصػػوؼ الشػػرعي، ك  كػػوف قػػد أدل مهمتػػو ك  بقػػى 

ك لػػيس علػػى الثعػػاليب أف  ٍت ك خلقػػي،ا ىػػو فيػػو مػػن اكبػػراؼ د ػػعلػػى اجملتمػػع أف  لتػػـز يػػو، ليخػػرج فبػػ
 في .   لبياف ك على اهلل اؽبدا ة ك التو وبملهم على ذلك، ك إمبا عليو ا

 أوال:تصحيح بعض المفاىيم
أدرؾ الثعػاليب يفطنتػو ك خ تػو ُب شػؤكف ؾبتمعػو، أف مػا كقػع مػن اكبػراؼ ُب التصػوؼ يشػقيو العلمػي 

وؿ الشػػػرعية ك لكثػػػَت مػػػن األصػػػ ،قصػػػور إدراؾ النظػػػرم ك العملػػػي السػػػلوكي، نػػػات  عػػػن هػػػوء فهػػػم أك
ػػنٍ يػػذلك  ػى ، ك ك انطػػبلؽ مػػن ىػػذه اغبقيقػػة هػػعى إٔب تصػػحيحهااؼبفػػاىيم األخبلقيػػة،  ىػػذا اػبلػػل ك  ً ي جى

 تتضح معآب التصوؼ الس ٍت اغبقيقي الذم  نبغي على اؼبسلم أف  لتـز يو.
لسنة الصحيحة ك أقواؿ السلف ك ملتزما ُب ذلك ياؼبنه  اإلهبلمي الصحيح، ؿبتكما ُب ذلك إٔب ا

 ثقات علماء األمة.   
 )ِ( .العالقة بين الشريعة و الحقيقة:ٔ
  مشكلة العبلقة يُت الشر عة ك اغبقيقة. ،من أىم اؼبشكبلت اليت كاجهت اؼبتصوفة ُب كل عصر 

                                                 
جع ما كتب عن  تصوؼ على أين هأقتصر ُب حد ثي عل القسم األكؿ كؼبن أراد التوهع ُب ىذا القسم فلَتا ُ

، كعبد الرضباف الثعاليب ك منهجو ُب التفسَت ؼبسعود الثعاليب.ككتاب  ' عبد الرضباف الثعاليب ك التصوؼ لعبد الرزاؽ قسـو
 ىبلف.

ِ
القلػب اؼبعركفػة الػذ ن ألزمػوا أنفسػهم يالبحػث عػن أعمػاؿ جارحػة  : التصػوؼ، ك أىلػو ىػم اؼبتصػوفة،المراد بالحقيقةك  

لبػػػاطن. فهػػػي إذف طائفػػػة اتفقػػػت مػػػع احملػػػدثُت ك الفقهػػػاء ُب اؼبعتقػػػدات، ك العبػػػادات ك اؼبعػػػامبلت ك صبيػػػع عنػػدىم يعلػػػم ا
ظػػواىر األحكػػاـ الشػػرعية، ك لكنهػػا  امتػػازت عػػنهم يأخػػذىا مػػن الشػػر عة دبػػا ىػػو أكمػػل ك أجسػػن احتياطػػا لػػد نهم، ك قػػد 

ا كمعرفػة أهػباب اغبسػد ك اغبقػد ك الر ػاء ك اغبػرص، ك اىتموا دبا ال مز د عليو خببا ا النفس، ك أمراض البػواطن ك عبلجهػ
التصػػػوؼ ُب ميػػػزاف  العمػػل علػػػى إزالتهػػػا يػػػالتحلي يأضػػػدادىا، ك ؽبػػػا اىتمػػػاـ يػػالغ ياألذكػػػار ك الػػػدعوات ك أهػػػرار العبػػػادات

 ، يتصرؼ.) ُِص(اإلهبلـ:
لوا أنفسهم يالتفقو ُب الد ن  حيث  الفقهاء ك ىم كالذ ن شغ، ك أىلها ىم األحكاـ الفقهية الظاىرة و المراد بالشريعة: 

تلقوا السنة من رجاؿ اغبد ث، ك اتفقوا معهم ُب معاين علومها ك رهومها، ٍب خيص وا يفهم مدلوالت األحاد ث، ك 
إهتنباط فقهها ك التعم  يدقي  النظر ُب ترتيب األحكاـ، ك حدكد الد ن ك أصوؿ الشرع،  فيبنوا الناهخ من اؼبنسوخ ُب 

    السنة، ك ميزكا األصوؿ من الفركع،ك الواجب من اؼبندكب، ك اغببلؿ من اغبراـ... ك ىكذاالكتاب ك 
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ؼ عػػن أدل الفصػػل يينهمػػا، مػػع االىتمػػاـ الزائػػد يعلػػـو البػػاطن إٔب ُب ىػػذا العصػػر، إٔب االكبػػراحيػػث 
ك مػن الوال ػة إٔب الشػعوذة ُب عصػر هػاد ك التحوؿ من العلم إٔب اػبرافػة، الطر   اغبقيقي للتصوؼ، 

ػػت الفوضػػى الد نيػػة ك كثػػرت  فيػػو التخلػػف ك نامػػت فيػػو أعػػُت الرقبػػاء،ك كػػاف مػػن نتػػائ  ذلػػك أف عمَّ
  )ُ(اػبرافات ك حلَّ السحر ك الدجل ؿبىىلَّ العلم.

انفصػاؿ علػـو التصػوؼ عػن علػـو الػد ن مػن  إليػو غبقيقػة، ك مػا أدلك قد كقػف الثعػاليب علػى ىػذه ا
نتػػائ  هػػلبية، علػػى اؼبسػػتول الػػد ٍت ك العلمػػي، أك علػػى اؼبسػػتول االجتمػػاعي، فمػػا كػػاف منػػو إال أف 

 هن   دعو اعبميع إٔب اعبمع يُت األمر ن ك الريم يُت العلمُت، يل ك أىلَّف ُب ذلك كتايو:
، ليؤكػػد أف األصػػل ُب ذلػػك التمسػػك  )ِ ( 'بػػين الشػػريعة و الحقيقػػةاألينػػوار المضػػيئة الجامعػػة  '

يالكتػػػاب ك السػػػنة. قػػػاؿ:".. فسػػػبحاف مػػػن أ قظهػػػم ك ألعمػػػاؿ السػػػعادة  سػػػرىم، فهػػػم أقبػػػم النجػػػاة 
 قتفي آثارىم اغبائر فمن كصػل حبلػو حبػبلهم ارتفػع ك ارتقػى ك مػن اعتصػم يػاهلل ك عمػل يالكتػاب ك 

 )ّ(ثقى".السنة فقد اهتمسك يالعركة الو 
غبقيقة،ك أهنما ال  نفصبلف يل ال  كػوف م الثعاليب العبلقة يُت الشر عة ك اكمن ىنا  تبُت لنا كيف فه

 )ْ(الزاىد أك اؼبتصوؼ هالكا اؼبسلك الصحيح، إال إذا كاف أصلو ُب ذلك الكتاب ك السنة.
تو األكٔب ؼبا ؼبس عند ُب مقدمة رهالتو الصوفية،  يطالب يالرجوع يالتصوؼ إٔب هَت  )ٓ(فهذا القشَتم

 )ٔ(يعضهم من اكبراؼ ُب يع  قضا ا الشر عة متذرعُت دبا  سمونو اغبقيقة.

ك كل حقيقة مػَت كل حقيقة زبالف الشرع فهي منكرة،  فالثعاليب على هن  ىؤالء ُب التأكيد على أف
 مقيدة يالشرع فهي مَت مقبولة.

 
 

                                                 

ص (معتمد ن على الكتاب ك السنة، ك اإلصباع ك القياس فعرفوا ياهم الفقهاء. التصوؼ ُب ميزاف اإلهبلـ:== ===
 .)َٔص  (عبد الرضباف الثعاليب ك التصوؼ:.)ُٓ،ُِ

 ، يتصرؼ.)ِْٖ -ُ(تار خ اعبزائر الثقاُب: ُ
 .) ٕٔص (هب  اغبد ث عن ىذا اؼبخطوط ُب مؤلفات الشيخ: أنظر: ِ
 .)ُٔص (عبد الرضباف الثعاليب ك التصوؼ: ّ
 .)ِٔص  (اؼبصدر الساي : ْ
5

.طبقات )ىػْٓٔت( "الرهالة، ك "التفسَتُب  تصانيف، صنف كلو .الواعظ القشَتم القاهم أيو ىوازف ين الكرًن عبد 
 .)ّٕٔ/ تر ِِٕ/ُٗ(أعبلـ النببلء:،)َِّ/ترّْْ/ُ (داككدم:اؼبفسر ن لل

 .) ُّص  (رهالة التصوؼ للقشَتم: ٔ
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 .حقيقة الَواَليَة:ٕ

إمبػػا ىػػي يتقػػد ر اهلل ك إؽبامػػو ك فضػػلو ك  ،م الػػيت هبػػر هم علػػى أ ػػد همكرامػػات األكليػػاء ك خصوصػػياهت
ك ذلػػك تكػػرًن مػػن اهلل  لػػبع   ،ك إف كػػاف الػػوٕب ىػػو السػػبب ُب الظػػاىر ،إحسػػانو ك يقدرتػػو ك إرادتػػو

حيػػػاهتم ؼبرضػػػاة اهلل ، ك أمثلػػػة ُب عملهػػػم اؼبتجهػػػُت ُب كػػػل أمػػػور  اؼبخلصػػػُت ،عبػػػاده الطػػػائعُت لػػػرهبم
 )ُ(آف ك السنة ك آثار الصحاية الصاغبُت كثَتة.الكرامات ُب القر 

 حقيقة الَواَليَة عند الثعالبي:
ــْْيِىْ ًَالَ ىُـــىْ  :وبػػػدد الثعػػػاليب مفهومهػػػا ك ىػػػو  فسػػػر قولػػػو تعػػػأب ــوِ الَ ََـــٌْفٌ عَهَـ ؤَال بٌِ  ؤًَْنَِْـــبء انهّـ

  )ِ(.َّحْضٌٌَََُ
عبادة، كىذه اآل ة  عطي ظاىرىا أف من آمن فيقوؿ:"ك أكلياء اهلل ىم اؼبؤمنوف الذ ن كالوه يالطاعة كال

 )ّ(.كاتقى اهلل، فهو داخل ُب أكلياء اهلل، كىذا ىو الذم تقتضيو الشر عة ُب الوٕب"
 ٍب  دعم ىذا القوؿ دبا جاء ُب السنة،ك منها:

 )ْ(«.الذ ن إذا رأ تهم ذكرت اهلل»؛ أنو هئل ، من أكلياء اهلل؟ فقاؿ: كركم عن النيب ما *
 كر اهلل ، كشر عباد اهلل اؼبشاءكف ذي خيار عباد اهلل الذ ن إذا رؤكا  أنو قاؿ : "  نيب  عن الك *

 )ٓ(يالنميمة اؼبفرقوف يُت األحبة ، الباموف لل آء العيب ".
أقبػػل علػػى النػاس، فقػػاؿ: "  أ هػػا النػاس اظبعػػوا كعقلػػوا، كاعلمػوا أف هلل عبػػادا ليسػػوا يأنبيػػاء  ك عنػو 

فقػػاؿ أعػػرايب :  ،«.النبيػػوف كالشػػهداء علػػى ؾبالسػػهم كقػػرهبم مػػن اهلل عػػز كجػػل  كال شػػهداء ،  غػػبطهم
ىم ناس من أينػاء النػاس ، ٓب تصػل ييػنهم أرحػاـ متقاريػة ربػايوا ُب »انعتهم لنا ،  ا نيب اهلل ، فقاؿ : 

                                                 
 .)َٕٓص (أخبلؽ اؼبسلم لوىبة الزحيلي:  ُ
 .ِٔ ونس  ِ
 ، يتصرؼ.)َُّ-َُِ/ِ(اعبواىر اغبساف: ّ
 رجالػػو كيقيػػة أعرفػػو، ٓبك  الػػرازم حػػرب يػػن علػػي شػػيخو عػػن البػػزار ركاه "البزار عػػن ايػػن عباس،كقػػاؿ اؽبيثمػػي :أخرجػػو: ْ

، عػن هػعيد يػن جبػَت  رفعػو، ك ايػن )ْٕٓ-ِّْ/ُ(ك الدكاليب ُب الكٌت ك األظبػاء، .)ٖٕ/َُ(. ؾبمع الزكائد:".كثقوا
  ،عن هعيد ين جبَت  رفعو.)ِٕ-ُ(اؼببارؾ ُب الزىد:

 ح-ِٖٔ/ٓ(:أضبػػػػػػػػد ركاه.)ّْٗ/ُ (األشػػػػػػػػعرم.كنز العمػػػػػػػػاؿ: مالػػػػػػػػك أىب خػػػػػػػػبلؽاأل مكػػػػػػػػاـر ُب اػبرائطيأخرجػػػػػػػػو:  ٓ
  )ّٗ/ٖ(ؾبمػع الفوائػد: .الصػحيح رجػاؿ رجالػو ،كيقيػة حوشػب يػن شػهر فيو، عن عبد الرضباف ين منم  رفعو.)َُٕٔٔ

،عػػػػن عبػػػػادة ايػػػػن )ٕٕٗٔ ح- َّٓ /ٕ (.الطػػػػ اين ُب األكهػػػػم:)ِّٓ/ّ(كػػػػذا قػػػػاؿ اؼبنػػػػذرم ُب الًتىيػػػػب ك الًتميػػػػب:
 .)ّٗ/ٖ(ع الفوائد:ؾبم" مًتكؾ كىو رييعة ين  ز د كفيو "الصامت. قاؿ اؽبيثمي:
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اهلل كتصػػافوا فيػػو ،  ضػػع اهلل ؽبػػم  ػػـو القيامػػة منػػاير مػػن نػػور فيجلسػػهم عليهػػا فيجعػػل كجػػوىهم نػػورا 
ثيػػاهبم نػػورا ،  فػػزع النػػاس  ػػـو القيامػػة ، كىػػم ال  فزعػػوف ، كىػػم أكليػػاء اهلل ال خػػوؼ علػػيهم كال ىػػم ك 

، كأمػػػػا يشػػػػرل اآلخػػػػرة ، فهػػػػي ياعبنػػػػة؛ يػػػػبل خػػػػبلؼ قػػػػوال كاحػػػػدا ، كذلػػػػك ىػػػػو الفضػػػػل )ُ(وبزنػػػػوف "
  )ِ(."الكبَت

 ػد هم الكرامػات  ك ُب توجيهو لبع  أكلئك الذ ن هبتهدكف ُب العبادات، ك نتظركف أف تظهػر علػى أ
األعطيػػػات مػػػن اهلل تعػػػأب جػػػزاءا لعبػػػادهتم، قوؿ الثعػػػاليب، ُب دعػػػوة إٔب اإلخػػػبلص الػػػذم ىػػػو أهػػػاس 
األعمػػاؿ:"...إف علػػى اؼبشػػتغل يطاعػػة اهلل تعػػأب، أال  كػػوف قصػػده يالطاعػػة نيػػل الكرامػػة، يػػل  كػػوف 

يكرامػات أكليائػو، ضبػد اهلل علػى فػ ف أكرمػو اهلل تتعػأب ادتو ػبالقو، ال  بتغػي هبػا عوضػان، ـبلصا ُب عب
حولو ك قوتو حانو ك  ت أ من رؤ ة نفسو، ك من ذلك؛ألهنا تدؿ على اهتقامتو، فَتل اؼبنة من اهلل هب

ك أعظػم الكرامػات االهػتقامة علػى ست يأىلو للكرامة، لوال فضػل اهلل،ك وبتقر نفسو، ك  رل يأهنا لي
              ) ّ(األمة...". منهاج الكتاب ك السنة، ك ما درج عليو هلف ىذه

قائبل:"..أنػػو قػػد  صػػيح يعضػػهم لغلبػػة اء عنػػد المتصػػوفين، د الثعػػالبي هػػاىرة التصػػنع و الريػػوينتقػػ 
اغباؿ عليو، كإعبائها إ اه إٔب الصياح، كىو ُب ذلك معذكر، كمن صاح لغَت ذلك، فمتصنع ليس من 

سػػػميعا، ف نػػػو ملحػػػ  يالفجػػػار دكف القػػػـو ُب شػػػيء ككػػػذلك مػػػن أظهػػػر شػػػيئا مػػػن األحػػػواؿ ر ػػػاء أك ت
   )ْ(."...األيرار

 
 التي تقع لؤلولياء و غيرىم: )ٙ(و الرؤى )٘(المكاشفات .ٖ

                                                 
.عػػػػن عمػػػػر يػػػػن اػبطػػػػاب.اين اؼببػػػػارؾ ُب )  ِِّٓح  - ِِّ/ ٓ(أخرجػػػػو:أيو داكد ُب كتػػػػاب اإلجػػػػارة، يػػػػاب الػػػػرىن؛ ُ

، كلهم  رك و عن أيب )َُٖ/ُُ(."كثقوا كرجالو "اؽبيثمي: ،ك قاؿ)ِِِٔٓ ح-َْٕ-ٔ (: أضبد.)ٕح -ٔ (مسنده:
 مرفوعا. مالك األشعرم

 ، يتصرؼ.)َُّ-َُِ/ِ(اعبواىر اغبساف: ِ
 .)، ب ٕٓمخ ، ؽ  (ر اض الصاغبُت: ّ
 .)ُْٕص (نقبل عن العز ين عبد السبلـ.من القواعد الصغرل:.)ٕٗ/ّ(اؼبصدر الساي :  ْ
الكشف:  يراد يو االطبلع على ما كراء اغبجاب ف اؼبعاين الغيبية، ك األمور اغبقيقية ك جػودا كشػهودا.ك قيػل: االطػبلع  ٓ

 .   )ّْٔص  (ن كراء اغبجاب.معجم الصوفية ؼبمدكح الزكيب.على اؼبعاين الغيبية م
الرؤ ة: تطل  علػى نػوع معػُت مػن اغبلم.فالرؤ ػة صػدؽ ك تأك لهػا حػ ، ك ىػي نػوع مػن أنػواع الكرامػات. ك ربقيػ  الرؤ ػة  ٔ

واطر خواطر ترد على القلب ك أحػواؿ تتصػور ُب الػوىم، مػرة تكػوف مػن ًقبػل الشػيطاف ك مػرة مػن ىػاجس الػنفس ك مػرة خبػ
 . )ُِٗص  (ملك.، ك مرة تكوف تعر فا من اهلل خبل  تلك األحواؿ ُب قلبو إيتداءا. معجم الصوفية:
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ك ىي من يُت أكثر أنواع االكبراؼ الذم انتشر ُب اجملتمع، علػى  ػدم الدجاجلػة ك أصػحاب النوا ػا 
 مر، ك  ز ل االشتباه.  اػببيثة،ك جيهَّاؿ العامة، فكاف لزاما على الثعاليب أف  بُت حقيقة األ

كىػػو علػػػى طر ػػػ  أىػػػل السػػػنة ُب إثبػػػات الػػػرؤل،ك  ؤكػػد ذلػػػك أنػػػو  عت ىػػػا مػػػن يشػػػرل اهلل عػػػز ك جػػػل 
 للمؤمن ُب الدنيا.

 أهنا: ، فتظاىرت األحاد ث من طرؽ عن النيب " ك أما يشرل الدنياقاؿ:
 )ِ(«. )ُ(الرؤ ا الصاغبة  راىا اؼبؤمن أك ترل لو»  

ُب معرض تعليقو على ادعػاء  ،قة ىذا األمر، مؤكدا على ضركرة االحتكاـ للشر عة قوؿ ُب يياف حقي
يعضهم أنو ُب مكاشفة مع اهلل، ك أنو مستغن يذلك عن االهتماع ؼبا وبدث يو يعضهم من حد ث 

 )ّ(رهوؿ اهلل. 
و فيقػػوؿ :"...ككبلمػػو كػػبلـ صػػاحب حػػاؿ  سػػلم لػػو حالػػو، ك ال  عػػًتض عليػػو ك ال  ػيٍقتىػػدل يػػو فيػػو، 

: أف كل ما  عرض لؤلكلياء فبا  كاشفوف يو  عرض على الشر عة فما كاف  منو الشػر عة قبلػوه القاعدة
فظػاىر الشػر عة نهم مػا ىبػالف مقتضػى الشػر عة أيػد ،ك ما ٓب  واف  تركوه، ك احملققوف منهم ال  قػع مػ

 ) ْ( ."ىو اؼبيزاف
 الزىد:حقيقة  .ٗ
فػػرض علػػى اإلنسػػاف أف  قهػػر يشػػر تو   اإلهػػبلـ أف ، شػػيع الػػبع  ، عػػن حسػػن ظػػن أك هػػوء فهػػم 

ىػػػي تركضػػػيو علػػػى التجػػػرد  ،اؼباد ػػػة،ك أف مقصػػػده مػػػن األحكػػػاـ الػػػيت شػػػرعها ك فرضػػػها علػػػى أتباعػػػو
ك مػن ىػذا غبيػاة الػدنيا ك الطيبػات مػن الػرزؽ، مػن متػع ا ،الركحي ك الزىد فيما تتعل  يػو فطػرة النػاس

 ه د نا منافيا للطبائع البشر ة.الباب طعن أعداء الد ن على اإلهبلـ ك اعت ك 
ك األحاد ػث النبو ػة الػيت  ،ك لعل السبب ُب ىذا ما  فهمو من ال وبسن الفهم لتلك اآل ات القرآنية

 فهم الناس ؽبا ياطل.  إمباىي ح  ك 
ارب الًتؼ ك   ك اغب  أف اإلهبلـ ليس عدكا للدنيا اغببلؿ اليت  يراد هبا اآلخرة،ك إمبا  اإلهبلـ وبي

                                                 
ك مسػػػػػلم  ُب كتػػػػػاب  ،)  َٗٗٔح -ْٓٓ -ُِ (؛اؼببشػػػػرات يػػػػػاب ،التعبػػػػَت البخػػػػارم ُب كتػػػػػابمتفػػػػ  عليو:أخرجػػػػػو  ُ

 عن أيب ىر رة.، كبلنبا )ْٕٗح -ّٔٔ -ِ (الصبلة، ياب النهي عن قراءة القرآف ُب الركوع ك السجود؛
 ، يتصرؼ.)َُّ،َُِ-ِ(اعبواىر اغبساف: ِ
 .)ْْٔص(القصة أكردىا القشَتم ُب رهالتو: ّ
 .)، أ ْٔمخ، ؽ  (اعبامع الكبَت اؼبلح  دبختصر اين اغباجب الفرعي. ْ
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 .)ٔ(.ك البطر ك اػبيبلء السرؼ
ِ قُمْ يٍَْ حَش وَ صِّنَخَ انهّوِ انَّزَِِ ؤََْشَجَ نِعِجَبدِهِ ًَانْطَِّّْجَبدِ يٍَِ انشِّصْكِ قُمْ ىِِ نِهَّزٍَِّ آيَنٌُاْ فِ: قاؿ تعأب كقد 

  )ِ(.َّعْهًٌٌََُ  انْحََْبحِ انذََُّْْب ََبنِصَخً ٌَّْوَ انَِْْْبيَخِ كَزَنِكَ َُفَصِّمُ آَّبدِ نٌَِْْوٍ
ك ىػػذا الػػذم عمػػل الثعػػاليب علػػػى إ ضػػاحو ك ييانػػو، ُب زمػػن زاد فيهػػػا التنػػافس علػػى حطػػاـ الػػػدنيا ك 

فليسػػت دعػػوة الثعػػاليب للزىػػد ربػػرًن ؼبػػا حلػػو اهلل و عػػن عبود ػػة رهبػػم، يعبػػادة دنياىم،اشػػتغل النػػاس فيػػ
 هتثمار الدنيا ُب كسب اآلخرة.لعباده، ك ال ىي دعوة ؼبقاكمة الطبيعة البشر ة، يل ىي دعوة ال

 ك لك أف تصل إٔب ىذا ينفسك، من خبلؿ أقوالو اآلتية:
  وجبػو مػا(  اللَّػو رضبػكر  تأمَّػل..'قولو يعد إ راده ؼبا حدث ُب مزكة حنُت، من الطػع، ك اقبػر عنػو:*

ػػأي  كمػػا ، الػػدنيا إٔب الركيػػوفي  ػػ ىػػؤالءً  مىثىػػلي  كػػاف كإذا ، الضَّػػرىرً  مػػن عنهػػا  ػىٍنشى  كعظػػيمً  رًفٍػعىػػًتًهمٍ  علػػى ادةالسَّ
 كجلَّ  عز اللَّو حذَّرى  كقد ، يأمثالنا فكيف  كاؽبزيبةً  الفىشىل ًمنى  حىصىلى؛ مىا يسببها ؽبم حىصىلى  ، منزلتهم

نٍيا من السبلـ عليو كنبي و يٍختىصىرً » ىذا ُب ذكرنا كقد ، ليب   ذم على ىبفى ال دبا كآفاهتا؛ الد 
 صبلةن  «اؼب

نٍ  كافيةن 
ى
 )ّ(".صٍدره كشىرىح ، اللَّو كفَّقو ؼب

 )ْ(من أحاد ث صحيحة. ُب زىد النيب  ءٍب ذكر ما جا
 )ٓ(.ًَنَيٌٌْ نَعِتٌ انذََُّْْب انْحََْبحُ ؤًََََّب اعْهًٌَُا :ك لعل أيُت ما قالو ُب ذلك، ما جاء ُب تفسَته لقولو تعأب

 عن عبارة:  اآل ة ىذه ُب الدنيا كاغبياة ، منزلتها كىضىعىةً  الدنيا ألمر كتبيُت ، كعظ اآل ةي  ىذه قاؿ:"..
 اللَّػػو طاعػػة ُب ذلػػك مػػن كػػاف مػػا كأىمَّػػا ، الػػدنيا ياغبيػػاة ـبتصػػة ىػػي الػػيت كالفكػػرً  كالتصػػرفاتً  األشػػغاؿ

 يعػػد اؼبلػػوؾ حػػاؿى  كتأمػػلٍ ، فػػبل الطاعػػات علػػى كتعػػُتي  األكد تقػػيم الػػيت الضػػركرات ُب كػػاف كمػػا  تعػػأب
 )ٔ (".الشيء ذات عن خارج ىو الذم التحسُت: كالز نة كؽبو، لىًعبه  ترفهم صبيعى  أىفَّ  لك  ىًعٍ  فقرىم

 
 

                                                 
 ، يتصرؼ.)َٕص (اإلهبلـ يُت اؼباد ة ك الركحية: ُ
 .ِّاألعراؼ:  ِ
 .)َِّ/ُ(اعبواىر اغبساف: ّ
 .)َِٔ-ِٗٓ/ّ(اؼبصدر الساي : ْ
 .َِاغبد د : ٓ
 .)َُّ/ّ(اعبواىر اغبساف: ٔ
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 التوكل:حقيقة  .٘
 عتقد الػبع  أف ازبػاذ األهػباب ُب ربصػيل األمػور  نػاُب حقيقػة التوكػل، ك لػيس األمػر كػذلك عنػد  

 احملققُت من العلماء. وضح الثعاليب لنا ذلك فيقوؿ: 
 اب ُب الظاىر ك خلو الباطن من التعل  هبا.أف التوكل ىو ازباذ األهب *

ك ىػػذا ىػػو توكػػل األنبيػػاء، أال تػػرل أف اهلل تعػػأب امتػػدح  عقػػوب عليػػو السػػبلـ ُب قولػػو ألينائػػو يعػػد أف 
  )ُ(أمىرىم يازباذ األهباب: ك ما أمٍت عنكم من اهلل من شيء".

 اهتسلم ك تعأب هلل كلو مراأل رد ٍب اغبكمة، مقتضى كىو توفيتها، ُب كاجتهد األهباب، عمل ألنو
 )ِ(.العظيمتُت  اغبالتُت ىاتُت يُت صبعو أجل من عليو تعأب اهلل فأثٌت التوحيد، حقيقة كىو إليو،

 السػػعي رفػػ  ُب شػػذ مػػن إال اؼبػػؤمنُت صبيػػع توكػػل ىػػو ك هػػبب، مػػع توكػػل فهػػذا ٍب  ضػػيف قػػائبل:" 
 الشػارعُت ك السػبلـ علػيهم األنبيػاء يعػ  كعليهػا ل،التوك ما ة فتلك ة، ى ال ىً  لً قٍ كيػى  ياؼباء كقنع يالكلية

 : فمنها عد دة، أحكاـ على القرآف اشتمل قدف، اعبائز التسبب هنن مثبتوف منهم
  هبػا التعلػ  مػن البػاطن كخلػو ، الظػاىر ُب األهػباب عمل: كمنها األهباب، كترؾ  تعأب ياهلل التعل  

 الذ ن لؤلفذاذ إال  كوف ال كذلك ، التوحيد حقيقةك  اغبكمة يُت صبع ذلك ألف كأزكاىا؛ أجلها كىو
 )ّ(."يالتوفي  عليهم اهلل نَّ مى 

  .فضل التوكل ك عظيم منزلة اؼبتوكلُت ما جاء من أحاد ث ردمور 
 حقيقة الخوؼ و الرجاء: .ٙ

، ك تػرؾ احملرمػات يػل ك فما نبا كما  وضح الثعاليب، إال كهيلتاف إٔب فعل الواجبات ك اؼبنػدكيات    
 )ْ(ك ذلك إذا داـك اؼبؤمن علة اهتحضارنبا ُب أكثر الوقت.ؼبكركىات، ا
 )ٓ(فالرجاء ىو الطمع ُب رضبة اهلل ، ك لكنو ما قارنو العمل ك إال ىو أمنية كما  وضح الثعاليب. 

 الصبر:حقيقة . ٚ
تبلء ك ىو فضيلة تتعدد ؾباالهتا فهنػاؾ صػ  علػى الطاعػة ك صػ  علػى اؼبعصػية ك آخػر علػى االيػ    

 فهو لفظ عاـ  نتظم ُب صبلة فضائل، ك أكثر أخبلؽ اإليباف داخلة ُب الص .

                                                 
 ٕٔ وهف  ُ
 .نقبل عن اين أيب صبرة.)ُْٔ/ِ (:اعبواىر اغبساف ِ
 ، يتصرؼ. نقبل عن اين أيب صبرة)ُْٔ/ِ(اعبواىر اغبساف: ّ
 .تصرؼ نقبل عن ـبتصر العز ين عبد السبلـ لرعا ة احملاهيبي، )ِٕٔ/ِ(:اعبواىر ْ
 . )ُِٖ/ُ(اعبواىر اغبساف: ٓ
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ك كثَت من الناس  ظنوف أك  زعمػوف أف الصػ  خلػ  هػليب  أف معنػاه االهتسػبلـ ك الرضػى يػالواقع ك 
الكف عن معاعبة األمور ك ىذا فهم خاطئ ككىم فاهد، فاص  كما  كوف جهدا نفسيا للتأيب على 

ك االيتعاد عن السيئات،  كوف ُب كثَت من األحيػاف جهػدا عمليػا اهباييػا فيػو حركػة ك هػعي  اؼبعاصي 
 )ُ(ك تعرض عببلئل األعماؿ ك مواقف األيطاؿ. ،ك إنتاج ك ربمل للتبعات

ك جهػػود الثعػػاليب اإلصػػبلحية، تنفػػي قطعػػا أف  كػػوف ميػػراده، ك ىػػو وبػػث علػػى االتصػػاؼ هبػػذا اػبلػػ  
 ذم  تمسك يو يع  الضعفاء، ذكك النفوس الذليلة اؼبستسلمة.العظيم، معناه السليب ال

 ، الذم كػاف  الثعػاليب أحػد الػدعاة إليػو،ك ُب هنا ة ىذا اؼببحث نصل إٔب أف التصوؼ اغبقيقي      
 منها: ،ىو الذم تتوفر فيو شركط أهاهية

، مػػع السػػعي إٔب معرفػػة الكتػػاب ك السػػنة معرفػػة دقيقػػة، ك العلػػم هبمػػا، ك اعبمػػع يػػُت العلػػم ك العمػػل
معرفة اهلل ح  اؼبعرفة، عن طر   التأمل ك النظر، كالتفكَت ُب ـبلوقاتو، ياإلضافة إٔب التقول ك الورع، 
ك التجػػػرد عػػػن ىػػػول الػػػنفس، ك حػػػب الػػػدنيا، ك االيتعػػػاد عػػػن مغر ػػػات السياهػػػة ك السػػػلطة، ك عػػػدـ 

 التعاكف مع الظلمة. 
ة علػى كجػود مػن تػوفرت ة اؼبنػاؿ فػ ف الشػواىد كثػَت ك رمم أف ىذه الشركط قد تبدك خيالية، أك صػعب

ك ُب هػػػَتة الثعػػػاليب رضبػػػو اهلل ك مػػػَته، خػػػَت شػػػاىد علػػػى ذلػػػك، فهػػػم قػػػد أضػػػافوا إٔب فيػػػو أك كػػػادت، 
       )ِ(العلم، الزىد ك التصوؼ ك التجرد عن اؽبول.

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ،يتصرؼ ك اختصار.)ُْٗص  (أخبلؽ القرآف للشرياصي: ُ
 .)ِْٖ/ُ (تار خ اعبزار الثقاُب: ِ
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 المفلب الثايني: جمود الثعالبي في اإلصالح السياسي
  

 :  كىي أال منيفة، خصيصة ك ، شر فة مز ة الشرع ىذا تضمن    
، )ُ(فقد كرد ذكر اؼبعركؼ ك اؼبنكر ُب القرآف الكرًن، يصفة يػارزة ،اؼبنكر عن كالنهي ياؼبعركؼ ألمرا

ك لزـك قيامو ُب اجملتمع؛ألف يو  ػتم اغبفػاظ علػى  ،ك ىذا   دؿ ذلك على قوة ىذا األصل اإلهبلمي
 الد انػة، الضػمحلت يسػاطو مطػو  كلػو، )ِ(نه  الرياين الذم يُت أ ػدم اؼبسػلمُتالتطبي  السليم للم

 )ّ(.الببلد كخريت الفساد، كظهر
ًَنْزَكٍُ يِّنكُىْ ؤُي خٌ َّذْعٌٌَُ بِنََ انْخَْْشِ ًََّـإْيُشًٌَُ ثِـبنًَْعْشًُفِ ًََّنْيَـٌٌَْ عَـٍِ انًُْنكَـشِ       :تعأب  قوؿ

 .الدالة على عظم ىذا األمر ك مَتىا من اآل ات )ْ(. ًَؤًُْنَـئِكَ ىُىُ انًُْفْهِحٌٌَُ
 ! فيها نتحدث يد؛ ؾبالسنا من مالنا اهلل رهوؿ  ا: فقالوا الطرقات ُب كاعبلوس إ اكم : » قوؿك 

 ؟ اهلل ؿرهػو   ػا الطر ػ  ح  كما: قالوا حقو الطر   فأعطوا اجمللس إال أييتم ف ذا  :اهلل رهوؿ فقاؿ
 )ٓ(«.اؼبنكر عن كالنهي ياؼبعركؼ، كاألمر السبلـ، كرد األذل، ككف البصر، م : قاؿ

إٔب عنا ػة خاصػة د نية ك االجتماعية ُب اإلهػبلـ، ك ألنبيتو، وبتاج ىذا األصل الكبَت من األصوؿ ال
ك كيفية فبارهة على النحو الذم  ظهر معو أثره  ،)ٔ(ك شركطو ُب فهم حكمتو ك حدكد التكليف يو

 ُب اجملتمع اؼبسلم.
 )ٕ(.َّب ؤَُّّيَب انَّزٍَِّ آَيَنٌُا نِىَ رٌَُْنٌٌَُ يَب نَب رَفْعَهٌٌَُ :تعأبك ُب معرض تفسَت قولو 

                                                 
 .)ُْٗ،ّٖٗص (.أنظر اؼبوهوعة القرآنية اؼبيسرة:اموضعُٔموضعا، ك لفظ اؼبنكر ِٖفاؼبعركؼ كرد ُب  ُ
 يتصرؼ ك اختصار..)ُٗٗ،ُٓٗ (أضواء على اجملتمع اإلهبلمي عبماؿ الد ن ؿبمد:  ِ
 .) ُُْص (ـبتصر منهاج القاصد ن: ّ
 .َُْ: عمراف آؿ ْ
،  )ِْٓٔ-ُّْ-ٓ (، يػػػاب أفنيػػػة الػػػدكر ك اعبلػػػوس فيهػػػا ؛ك الغصػػػب ظػػػآب:أخرجػػػو البخػػػارم ُب كتػػػاب اؼبعليو متفػػػ  ٓ
 رم.عن أيب هعيد اػبد كبلنبا، )ُُِِح-ُِّ-ٕ (؛ من ح  الطر   رد السبلـ مسلم ُب كتاب السبلـ ، يابك 
و .منػو أكػ  منكػر إٔب اؼبنكػر إنكػاره  ػؤدم ال أف : والثػايني .كاؼبنكػر يػاؼبعركؼ عارفػا  كوف أف : أحدىا  كمن شركطو: ٔ

 (البيػػاف ك التحصػػيل اليػػن رشػػد: كنػػافع. مػػؤثر أمػػره كأف لػػو، مز ػػل اؼبنكػػر إنكػػاره أف ظنػػو علػػى  غلػػب أك  علػػم أف الثالػػث:
 ، يتصرؼ ك اختصار)ّٕ-ُٖ

 ِالصف: ٕ
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"..ك قػوؿ اؼبػرء مػا ال  فعػل، موجػب ؼبقػت اهلل تعػأب؛ ك لػذلك فػرَّ كثػَت مػن العلمػاء ؿ اين عطيػة  قو 
 التذكَت ك آثركا السكوت...".عن الوعظ ك 

ائبل:"ك ىذا حبسب فقو اغباؿ، فػ ف كجػد اإلنسػاف مػن  كفيػو ىػذه اؼبئونػة عقَّب الثعاليب على ذلك ق
  )ُ(ُب كقتو فقد  سعو السكوت، كإال فبل  سعو."ٍب نقل يع  اآلثار ُب التدليل على ذلك.

ك إ ثػػػار العزلػػػة ك تػػػرؾ األمػػػر  ،فػػػأ ن ىػػػذا اؼبوقػػػف فبػػػن  ػػػتهم الشػػػيخ يػػػالعزكؼ عػػػن اغبيػػػاة االجتماعيػػػة
 )ِ(ؼبنكر.ياؼبعركؼ ك النهي عن ا

 منكػػػرا مػػػنكم رأل مػػػن»: قػػػاؿ  النػػػيب أف ،اؼبشػػػهور اغبػػػد ث ُب جػػػاء فقػػػد اإلنكػػػار مراتػػػبك أمػػػا  
  )ّ(«.اإليباف أضعف كذلك فبقلبو،  ستطع ٓب ف ف فبلسانو،  ستطع ٓب ف ف ييده، فليغَته

يرفػ  ك  صباع على أف النهي عن اؼبنكر كاجب، ؼبن أطاقػو ك هنػى دبعػركؼ، أم:"..ك اإلقاؿ رضبو اهلل
 قوؿ معركؼ، كأمن الضرر عليو كعلى اؼبؤمنُت، ف ف تعذر على أحد النهي، لشيء من ىذه 

الم ذا منكرو..".  )ْ(الوجوه فػىفىٍرضه عليو اإلنكار يقلبو، ك أف ال ىبي
 :آدابو أىم و من

 )ٓ(. قٌَْالً نَِّّْنبً فٌَُْنَب نَوُ :ك وب  الثعاليب على ذلك، ُب معرض تفسَته لقولو تعأبفيو، القوؿ ةي نى الى إً 
 يػاللُت اؼبنكػر عػن كالنهػي يػاؼبعركؼ، األمػر جػواز علػى دليػل اآل ػة كُب "ٍب  نقل عن ايػن العػريب قولػو:

 كبلمػو  بلػغ مػن هبػد ال ،هػنة فرعػوف يبػاب أقاـ  موهى أف:  اإلهرائيليات كُب ، القوة معو ؼبن
 يعػده جػاء ؼبػن تسػلية ذلػك ككػاف خػ ه؛ نم علينا تعأب اهلل قص ما لو فجرل ، خرج حُت لقيو حىت
 )ٔ(".الظاؼبُت مع هَتهتم ُب اؼبؤمنُت من

ف أهوأ ما  صيب اجملتمعات أف ىبيًٍرصى الطغياف أك اػبوؼ فيها األلسنة فبل تعلن يكلمة اغب ، ك ال إ
وة ذبهر يدعوة ك ال نصيحة، ك ال أمر ك ال هني، ك يذلك تتهدـ مناير اإلصبلح، ك زبتفي معاين الق

                                                 
 .)ِّٗ،ِّٖ/ّ(واىر اغبساف:اعب ُ
.ك إف كػاف قػد مػػَت رأ ػو فيػو يعػ  الشػيء يعػػد )ْٗ/ُ(كالباحػث اعبزائػرم أيػو القاهػم هػعد اهلل:تػػار خ اعبزائػر الثقػاُب: ِ

 اعبهاد.ك هنتعرض ؽبا فيما  أٌب. عثوره على رهالة وب  فيها الثعاليب على
 .عن أيب هعيد.)َُْح-ُٗ/ِ(من اإليباف؛انفرد يو مسلم:كتاب اإليباف، ياب كوف النهي عن اؼبنكر  ّ
 .)ِٗ (.األمر ياؼبعركؼ ك النهي عن اؼبنكر للخبلؿ:)ْْٔ/ُ(اعبواىر اغبساف: ْ
 . ْْطو: ٓ
 .) ِٗٓ/ّ (أحكاـ القرآف الين العريب: ٔ
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ك هبًتئ الشر ك دعاتو على الظهور ك االنتشػار، فتنفػ  هػوؽ الفسػاد ك تػركج  ،ك تذكم شجرة اػبَت
  )ُ(يضاعة إيليس ك جنوده، من مَت أف ذبد مقاكمة ك ال مقاطعة.

من رأل شيئا من اؼبنكر أف  ضة،فقاؿ:"..ك الواجب على ذَّر الثعاليب من مغبة ترؾ القياـ هبذه الفر وبي 
   )ِ(ك ال  سكت خوفا من اػبل ؛ ف ف ذلك من ضعف اإليباف". غَته يرف ، 

 الدعوة إلى فريضة الجماد:
  )ّ(. قَذْ ؤَفْهَحَ يٍَ صَكَّبىَب جعل اهلل عز ك جل الفبلح متعلقا يتزكية النفس فقاؿ:

ِ  ًَجَبىِـذًُا  انٌَْعِْهَخَ بِنَْْوِ اًَاثْزَغٌُ انهَّوَ ارٌَُّْا آَيَنٌُا انَّزٍَِّ ؤَُّّيَب َّب :كما جعلو متعلقا ياعبهاد فقػاؿ  عَـجِْهِوِ  فِـ

 ْ) (.رُفْهِحٌٌَُ نَعَهَّكُىْ

َ  َّـذْعٌٌَُ  ؤُي ـخٌ  يِـنْكُىْ  ًَنْزَكٍُْ ك جعلو أ ضا متعلقا يالدعوة إٔب اهلل فقاؿ:  نَـ  ًََّـإْيُشًٌَُ  انْخَْْـشِ  بِ

 )ٓ(.ًُفْهِحٌٌَُانْ ىُىُ ًَؤًُنَئِكَ انًُْنْكَشِ عٍَِ ًََّنْيٌٌََْ ثِبنًَْعْشًُفِ
بلح اجملتمػع ُب اؼبػنه  اإلهػبلمي، ك إص ،،كهيلة عظمى لتزكية النفس)ٔ(كمن ىنا كاف اعبهاد يأنواعو

 ك جعلو ذركة هناـ اإلهبلـ.  ،ك لذلك  أمر اهلل عباده ياعبهاداإلهبلمي، 
مػػا أعػػده اهلل للمجاىػػد ك ، ك منزلتػػو ك ك قػػد كردت آ ػػات كثػػَتة ك أحاد ػػث ُب األمػػر يػػو ك ييػػاف فضػػلو

 )ٕ(التأكيد على أنبيتو.
ك إف التمػزؽ اغبسػي ك مػىت جعلنانبػا الػدثار كالشػعار،  إف النصر ك العػزة مقركنػاف ياعبهػاد ك اجملاىػدة

ىػػػذا الثػػػالوث اعبهنمػػػي الػػػذم ، اؼبعنػػػوم لػػػن  صػػػيبنا إال مػػػىت اهتسػػػلمنا ألنانيتنػػػا ك مرائزنػػػا ك أعػػػدائنا
ألكاصػػػر ك االهتسػػػبلـ ىػػػو النتيجػػػة ك تبعثػػػرت القػػػول ك تفككػػػت ا ،ربطمػػػت علػػػى صػػػخوره األؾبػػػاد

 )ٖ(اغبتمية للجع الشنيع ك اعبهل دبز ة اعبهاد األصغر ك األك .

                                                 
 .) ٖٔص (مبلمح اجملتمع اؼبسلم الذم ننشده للقرضاكم: ُ
 .)، أ ِّّمخ، ؽ  (العلـو الفاخرة ُب أمور اآلخرة: ِ
 .ٗالشمس:ّ
 .ّٓاؼبائدة:  ْ
 .َُْآؿ عمراف  ٓ
 .)َّٖ/ُُ(ك قد ذكرىا اين حجر ك مَته. الفتح : ٔ
 .)،ك ما يعدىإٕٗ/ّ(ك قد خصص الثعاليب للحد ث عن ذلك، ياب ُب األنوار ُب آ ات النيب اؼبختار: ٕ
 ، يتصرؼ.)ِٔ،ِٓمن كحي القلم: ص  (:للحبيب اؼبستاكم من كحي القلم ٖ
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اىػػػتم الثعػػػاليب دبوضػػػوع اعبهػػػاد ك اؼبرايطػػػة، معتػػػ ه قاعػػػدة أهاهػػػية ُب اإلهػػػبلـ، متنػػػاكال لػػػو مػػػن عػػػدة 
 جوانب. 

 .بياف أف ترؾ الجماد ىو أصل الوىن و الضعف في األمة:  ٔ
أعظػػم الوهػػائل لتنميػة العػػزة ُب اجملتمػػع اؼبسػػلم، ك تقو ػة كيانػػو ك تطهػػَته مػػن الذلػػة ك مػػن فاعبهػاد     

ك شيػغل يػدنياه عػن آخرتػو تعػودت  ،عن اعبهػادصفات اؼبهلكة، ف ذا زبل اجملتمع اؼبهانة ك مَته من ال
 )ُ(نفسو الذلة كاؼبهانة ك اؽبوف ك االهتكانة ك اػبشوع.

 أف(  اهلل رضبػكر  كاعلػم ، فقػاؿ:" ..)ِ(ع منػو هػجٌلو لػو التػار خصرح الثعػاليب هبػذا، ُب موقػف شػجا 
  هلل النفػػػوس يػػػذؿ ككراىيػػػة ، الػػػدنيا حػػػب ىػػػو العػػػدك كمكافحػػػة ، اعبهػػػاد عػػػن كالضػػػعف الػػػوىن أصػػػل
 صدر ُب كقلتهم ،(  عنهم اهلل رضير  الصحاية حاؿ إٔب ترل أال اهلل؛ هبيل ُب للقتل مهجها كيذؿ

 اعبهاد ُب أنفسهم هلل يذلوا ؼبا ، العباد لد نهم كداف ، الببلد مهب اهلل فتح ككيف  اإلهبلـ
، حالنا ك   رهػوؿ قػاؿ كقػد،  سػَت نزر الكفار ُب كنكا تهم كثَت، اإلهبلـ أىل عدد ترل؛ كما اليـو

 قلػة كمػن: قائػل فقػاؿ ، قصػعتها إٔب األكلػة تػداعى كمػا علػيكم؛ تتػداعى أف األمم  وشك »:اهلل
 اؼبهايػة عػدككم صػدكر مػن اهلل كلينػزعن السػيل، كغثاء مثاء كلكنكم كثَت، أنتم يل: قاؿ  ومئذ؟ كبن

 ككراىيػة الػدنيا حػب :قػاؿ الػوىن؟ كمػا اهلل، رهػوؿ  ػا: قائل فقاؿ . الوىن قلويكم ُب كليقذفن منكم
 نبػػتهم إمبػا ملوكنػػا، حػاؿ كتأمػل يعينػػو، زماننػا إال الزمػػاف ىػذا فهػل ،( اهلل رضبػػكر  فػانظر ،)ّ(«اؼبػوت

 مصػػاب علػػى راجعػػوف إليػػو كإنػػا هلل ف نػػا اعبهػػاد، أمػػر عػػن إعراضػػهم ك كحػػبلؿ حػػراـ مػػن اؼبػػاؿ عصبػػ
 )ْ(.".اإلهبلـ

 .فضل الجماد و الرباط في سبيل اهلل:ٕ
فقد احتول تفسَت الثعاليب، ك مَته من مؤلفاتو على كم ىائل من األحاد ث الواردة ُب فضل اعبهػاد  

 هداء ك الشهادة ُب هبيل اهلل.ك الرياط ُب هبيل اهلل، ك فضل الش
 كمن ذلك :

                                                 
1
  ، يتصرؼ. )ِٗٗ،ِٕٗص  (بلـ ُب التزكية:منه  اإله 

 .)ؼ  -ُ(مقدمة اعبواىر اغبساف يتحقي  الدكتور عمار طاليب: ِ
.صػػػػػػػححو ) ِْٖٖح – ِِٕ / ٔ (كتػػػػػػاب اؼببلحػػػػػػم، يػػػػػػاب ُب تػػػػػػداعي األمػػػػػػم علػػػػػػى اإلهػػػػػػبلـ؛أخرجػػػػػػو:أيودكد ُب   ّ

 (.ك ُب مسػند الشػاميُت:)ُِْٓح - َُِ/ِ (.الط اين ُب الكبػَت:)ِْٕٗح-ِٓ-ّ(األلباين.صحيح هنن أيب داكد:
 عن ثوياف.كبلنبا   ،) ََٔح- ّْٓ/ُ
 .)ََّ/ُ(اعبواىر اغبساف: ْ
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  إ ػػراده ألحاد ػػث ُب فضػػل الريػػاط، يعػػد أف يػػُت أف اؼبػػراد يو:اؼببلزمػػة ُب هػػبيل اهلل، ك أصػػلها مػػن
ريػػاط اػبيػػل ٍب ظبػػي كػػل مػػبلـز لثغػػر مػػن ثغػػور اإلهػػبلـ مرايطػػا، فارهػػا كػػاف أك راجػػبل، مػػأخوذة مػػن 

  )ُ(الريم.

  )ِ(أكرد منها صبلة صاغبة. ك ىي كثَتة، كما نبو على ذلك.، ٍب
 .إعداد العدة للجماد:ٖ

لػػذا أمػػر اإلهػػبلـ يازبػػاذ أهػػباب النصػػر، كمنهػػا ازبػػاذ السػػبلح ك تعلػػم فػػبل  ػػتم اعبهػػاد يػػدكف عػػدة، ك 
 الرمي.

  انهَّـوِ  عَـذًُ   وِثـِ  رُشْىِجُـٌٌَ  انْخَْْـمِ  سِثَبغِ ًَيٍِْ قٌُ حٍ يٍِْ اعْزَطَعْزُىْ يَب نَيُىْ ًَؤَعِذًُّا ك ُب تفسَت قولو تعػأب:

  ّ) (. ًَعَذًُ كُىْ
فبعد أف يُت أف اؼبػراد يػالقوة ُب اآل ػة الرمػي،ك أف اهلل خػص ذلػك يالػذكر، ألف السػهاـ مػن أقبػع مػا  
أكرد عػػدة أحاد ػػث نبو ػػة ُب اغبػػ  علػػى تعلػػم أنكػػى للعػػدك ك أقػػرب للتنػػاكؿ،  تعػػاطى ُب اغبػػرب، ك ي 

  )ْ(الرمي.
ىبتلػف يػاختبلؼ  فٍ رً قوة اؼبأمور يازباذىا زمػن اغبػرب ُب اإلهػبلـ، مفهػـو مىػإال أف مفهـو الرمي أك ال

الزمػػاف ك اؼبكػػاف، فمػػا  كػػوف صػػاغبا ُب زمػػن مػػا قػػد ال  كػػوف صػػاغبا ُب زمػػن آخػػر، ك ىػػذا مػػا أدركػػو 
الثعاليب، ك ىو  دعوا الناس للجهاد ضد األعداء الفرقبة، كما هيتضح من خبلؿ اغبد ث فيمػا يعػد 

 .'جبا ة'هاد ة اليت كجهها ألىل عن رهالتو اعب
فالرهػػالة تكشػػف عػػن خػػ ة كبػػَتة ك دقيقػػة،  تمتػػع هبػػا الثعػػاليب ُب شػػؤكف السػػبلح، عمومػػا ك نوعيػػة 

ياإلضافة إٔب معرفتو يطرؽ الدفاع اغبكيمة، فهو  تحدث عن كل ىػذا ألهلحة ُب عصره خصوصا، ا
      )ٓ(ة أك فرضية.يناءا على ذبريتو الشخصية ُب اجملاؿ، ك ليس عن أمور نظر 

 . فضل الشمادة و الشمداء:ٗ
موردا ُب ىػذه اؼبػرة، مػا جػاء مػن أحاد ػث ُب فضػل الشػهادة ك  ك  واصل الثعاليب حد ثو عن اعبهاد،

مشػػَتا إٔب  العقيػػدة ُب  .كثػػَتة، يلغػػت حػػد التػػواتر. ك قػػد ذكػػر الثعػػاليب  طائفػػة منهػػاك ىػػي  الشػػهداء، 
                                                 

 .)ِّْ /ُ(اعبواىر اغبساف: ُ
 ، مأخوذة من الكتب الستة. )ِٖ ،ِٕ/ِك ّْٗ،ّّٗ/ُ(أنظر اعبواىر: ِ
 َٔاألنفاؿ: ّ
 .)ِٖ،ِٕ/ِ(اعبواىر اغبساف: ْ
 .)َِٕ/ُ(هعد اهلل: القاهم اث ك آراء ُب تار خ اعبزائر أليبأحب ٓ
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فرؽ يُت الشهداء ك مَتىم، إال ما خص اهلل يو الشهداء من ز ػادة ذلك: أف األركاح كلها أحياء، ال 
 )ُ(اؼبز ة ك اغبياة اليت ليست دبكيفة.

 الثعالبي مجاىدا و مناضال:
ك الصبلح ك التقول ك الزىد،ك أىٍكػرًـ هبػا  ،عندما  يٍذكر الثعاليب، تنصرؼ األذىاف إٔب رجل العلم    

 ،ا ك هيضػلوف دائمػا أقطػاب التغيػَت ك اإلصػبلح ُب ؾبتمعػاهتممن منزلػة، ك لكػن ك أًلفَّ العلمػاء كػانو 
خبلفػػػػا ؼبػػػػا  ػػػػذىب إليػػػػو الػػػػبع ، أف علمػػػػاء اإلهػػػػبلـ علػػػػى مػػػػدار التػػػػار خ كػػػػانوا أيعػػػػد النػػػػاس عػػػػن 

   )ِ(السياهية.
كإذا كاف دكر الثعاليب الد ٍت معركفا لكػل الدارهػُت، فػ ف دكره ُب  ك جهػوده ُب النضػاؿ السياهػي ك 

ظػػل  هػاد ك الوقػػوؼ ُب كجػو األعػػداء اؼبغػَت ن، ك دعػػوة النػاس إؿ التسػػلح ضػدىم التحػر   علػػى اعب
 )ّ(اعبادة على رهالتو اعبهاد ة. ةؾبهوال إٔب أف كشفت األحباث التارىبي

ك تؤكػػد مقدرتػػو علػػى ذبػػاكز الػػركح رقا آخػػر مػػن جوانػػب شخصػػية الثعػػاليب، ك الػػيت تصػػور جانبػػا مشػػ
 السلبية اليت سبيز هبا علماء عصره.

ذلػػػػك أف علمػػػػاء القػػػػرف التاهػػػػع اؽبجػػػػر، عصػػػػر الثعػػػػاليب، انقسػػػػموا ذبػػػػاه تلػػػػك الظػػػػركؼ السياهػػػػية ك 
 االجتماعية اؼبضطرية، كما هب  ييانو، إٔب ثبلثة أصناؼ:

 )ْ(.فر   فضل االيتعاد ك ترؾ ك الوطن، ك اؽبجرة شرقا ك مريا.ٔ
 )ٓ(اع.. فر   ريم مصَته يبع  األمراء،ك آثر السكوت على مثل تلك األكضٕ

                                                 
 .)ُِّ/ُ(اعبواىر اغبساف: ُ
 .) ِِْص(اين خلدكف: مقدمة ِ
3

.كقف عليها الباحث اعبزائػرم أيػو القاهػم اؼبيبلدمك الرهالة عبارة عن ـبطوط  عود تار خ نسخو إٔب القرف الثامن عشر  
 ة اكى كى زى  أحد طلبتو يً هعد اهلل.ي حدل اؼبكتبات، خارج الوطن.ك ىي عبارة عن مراهلة يُت الثعاليب ك يُت

وبذر فيها أىل جبا ة من اػبطر اإلهباين، ك وبثهم  على االهتعداد للجهاد ك ازباذ العدة البلزمة.أشار إٔب ىذه الرهالة   
كذكػػػر نصػػػها مػػػع التحليػػػل ُب كتايػػػو اآلخر،أحبػػػاث ك آراء ُب تػػػار خ  )ّْ/ُ(الباحػػػث اؼبػػػذكور ُب: تػػػار خ اعبزائػػػر الثقػػػاُب:

 .)َٖٗ/ْ(كقد جاءت اإلشارة ؼبلخص ما فيها ُب موهوعة أعبلـ العلماء: )ُُِ،َُِ/ُ (اعبزائر:
تػار خ  كالونشر سي مريا، ك أيو الفضل اؼبشدإب ك أضبػد أيػو عصػيدة البجػائي، ك الوشػتاين القسػمطيٍت ك مػَتىم شػرقا. ْ

 .)ْْ-ُ(اعبزائر الثقاُب:
نظػم الػدر ك العقيػاف  ' فارس اغبفصػي. ك التنسػي الػذم ألػفللسلطاف أيب 'الفارهية'كاين قنفذ القسمطيٍت الذم ألف  ٓ

للسلطاف اين أيب تاشفُت الز اين. ك اغبوضي الذم هخر موىبتػو الشػعر ة ُب خدمػة السػلطاف أيب عبػد  'ُب شرؼ يٍت ز اف
 .)ْْ/ُ(تار خ اعبزائر الثقاُب:اهلل الز اين. ك مَتىم. 
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.فر   ثالث فضل العزلة ك الزىد، ك اؽبركب من أدراف اغبياة إٔب علـو اآلخرة ، ك عدـ اؼبشاركة ُب ٖ
 )ُ(اغبياة السياهية.

لئػػػك العلمػػػاء، الشػػػيخ  ألىػػػو يبثػػػل لكػػػل فر ػػػف مػػػن ك  ،)ِ (كقػػػد أدرج الباحػػػث أيػػػو أقاهػػػم هػػػعد اهلل
 جعلو  غَت من رأ و قليبل.اعبهاد ة اؼبذكورة،  على الرهالة الثعاليب ضمن الفر   الثالث، إال أف كقوفو

ك أما عن أنبية الرهالة، ك ما تضمنتو من تفاصيل ،ك ما دلت عليو من حسن فقو الثعاليب لعصػره ك 
ُب السػكوت عػن الػدعوة للجهاد.كػل  'جبا ػة'معرفتو يشػؤكف السػبلح ُب كقتػو، ك إنكػاره علػى فقهػاء 

 )ّ (لة.ذلك مبسوط ُب ربليل الباحث لتلك الرها
ىذا ك سػتغرب األهػتاذ أيػو القاهػم هػعد اهلل،مػن موقػف الثعػاليب، كىػو الػذم درس أحػواؿ العصػر ك 

 تنقل يُت عواصم العآب اإلهبلمي ك هنل من علـو كقتو، كيف اعتزؿ الناس صبيعا، هوقة ك أمراء.
ُب تسػػػخَت ٍب  رجػػع أهػػباب مثػػل ىػػذا اؼبوقػػف منػػو كمػػن مػػَته مػػن العلمػػاء، إٔب رمبػػة حكػػاـ زمػػاهنم 

العلماء ػبدمتو ك الدعا ة الشخصية ك الكتاية ياظبو مػع جهػرىم يػالظلم ك الطغيػاف ك السػكوت عػن 
    )ْ (اؼبنكر ك الفساد.

  ، ذبػػاه أحػداث عصػره، مػػع أنػو مػػنةفكػأف األهػتاذ أراد يػػذلك أف  لصػ  يالثعػاليب صػػفة الػركح السػلبي
ت ُب انعزالػػو عػػن النػػاس عمومػػا، ك اغبكػػاـ ىػػذه السػػلبية الػػيت ذبسػػدكبػػار علمػػاء عصػػره ُب اؼبنطقػػة، 

 خصوصا.
فكيػػف  اؼببحػػث الػػذم أنػػا يصػػدد البحػػث فيػػو،  فػػأقوؿ: يػػأف ىػػذا االفػػًتاض لػػو صػػح، فػػبل معػػٌت ؽبػػذا

 سػػتقيم أف  يقػػاؿ أف للثعػػاليب جهػػودا ُب اإلصػػبلح ك ىػػو الػػذم آثػػر انعػػزاؿ النػػاس ُب كقػػت هػػاد فيػػو 
 الفساد ك البعد عن الد ن.    

ذا القوؿ فيو نوع من التجوز، ك إف ٓب نقل اؼببالغة؛ فكيف  تهم الشيخ دبثػل ذلػك ك : يأف ىفأجيب
، ك آثػر الرجػوع إٔب كطنػو لنشػرىا يػُت النػاس، فتصػلح يػذلك  ىو الذم تكبد اؼبشاؽ ُب كسب العلـو
أمور دنيهم ك دنياىم، يعد أف رأل فبن أجازه من شيوخ عصره، االعًتاؼ لػو حبسػن الفهػم ك القػدرة 

 إلصبلح ك الدعوة.على ا
                                                 

 .)ْْ/ُ(كالزكاكم ك السنوهي.تار خ اعبزائر الثقاُب: ُ
ـ. يػػػػػوادم َُّٗأيػػػػػو القاهػػػػػم هػػػػػعد اهلل:ياحػػػػػث ك شػػػػػاعر  مػػػػػن رجػػػػػاؿ اإلصػػػػػبلح الػػػػػد ٍت ك االجتمػػػػػاعي .كلػػػػػد هػػػػػنة  ِ

هوؼ.شغل عدة مناصب إدار ة.من مؤلفاتو:النصر للجزائر.هعفة خضراء.اغبركة الوطنية اعبزائر ة، ك مَتىا كثَت.أنظر:من 
 .)ُتر-ُُ/ّ(أعبلـ اإلصبلح ُب اعبزائر:

 .)ُُِ-َُِ/ُ(اء ُب تار خ اعبزائر:أحباث ك آر  ّ
 .)ّٖ/ ُ (تار خ اعبزائر الثقاُب: ْ
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ك األمر ياؼبعركؼ ك النهي عن اؼبنكر ك  ،كيف ذلك ك ىو الذم مؤل صفحات كتبو يالدعوة إٔب اهلل
 آداب ذلك ك شركطو كما هب  ييانو، ككما هيتضح ُب هنا ة ىذا اؼببحث.

د فقػػػػم إٔب العامػػػػل ف اقػػػػًتاف مد نػػػػة اعبزائػػػػر ياهػػػػم الثعػػػػاليب ال  عػػػػو اؾ، ال ننسػػػػى أك قبػػػػل ىػػػػذا ك ذ 
نػػو  علػػل يعامػػل تػػارىبي أ ضػػا،ك الػػذم جعػػل اعبزائػػر تنسػػب إليػػو ىػػو أف أىػػل ىػػذا االجتمػػاعي، يػػل إ

الوطن ؼبا ضعف ينو ز اف عن ضبا ة فبتلكاهتم النائية ، نصب كل ثورة صباعػة لتقػـو دبهماهتػا فكانػت 
أكالد   'إٔب 'بيػػة الثعال'كؼبػػا تػػوُب الثعػػاليب انتقلػػت الرئاهػػة مػػن ، )ُ(صباعػػة اعبزائػػر ربػػت رئاهػػة الثعػػاليب

 )ِ(فاهتبدكا ياغبكم. 'هآب
 .ىذا الكبلـ كلو  دؿ على أف الثعاليب، كاف لو دكر هياهي ك نضإب يارز ُب عصره

أما إف كاف القصد من ىذا الكبلـ ، أف الثعاليب ٓب  دعوا للخركج عن اغباكم الظآب اجملػاىر يػاؼبنكر  
 ك الفساد.

اؼبصلحُت ُب عدـ اإلقداـ على مثل ذلػك، فعقيػدة أىػل السػنة ُب فأقوؿ: يأف الثعاليب ليس يدعا من 
  ذلك أنو ال هبو اػبركج عن اغباكم.

ػػحى  اؼبنكػػر عػػن كالنهػػي يػػاؼبعركؼ األمػػر إف' ك ُب األثػػر:  علػػى السػػبلح ترفػػع أف السػػنة مػػن كلػػيس ،نه سى
 )ّ ( '.إمامك

، ُب )ْ(الػػيت سبسػػك هبػػا اػبػػوارجك يصػػرح الثعػػاليب يرأ ػػو ُب ىػػذه اؼبسػػألة، ك ىػػو  فسػػر أحػػد أىػػم األدلػػة 
 التكفَت يالذنب ك عليو أجازكا اػبركج على حكاـ اؼبسلمُت.

 )ٓ(. انْكَبفِشًٌَُ ىُىُ فَإًُنَئِكَ انهَّوُ ؤََْضَلَ ثًَِب َّحْكُىْ نَىْ ًَيٍَْ :ك أعٍت يذلك قولو تعأب
تبار خصوص السبب أك ك يعد أف نقل ما هب  اإلشارة إليو، ك أف السبب ُب ذلك االختبلؼ ُب اع

.ٍب رجػح مػا ذىػب إليػو أىػل السػنة ك اعبماعػة، فقػاؿ:"..  مػن عظيمػة صباعػة قالػت ك األخذ يالعمـو
                                                 

 .)ِٓص  (عبد الرضباف الثعاليب ك التصوؼ: ُ
 .) ِّٕص (تار خ لعثماف العكاؾ: موجز تار خ اعبزائر العاـ ِ
،عػػػػن حذ فػػػػة يػػػػن )َِّٕٔح - َٕٓ/ٕ(؛ مػػػػا ذكػػػػر ُب فتنػػػػة الػػػػدجاؿ ، يػػػػاب الفػػػػنت يب شػػػػيبة، كتػػػػابأخرجػػػػو:اين أ ّ

 .)َْٖٔح -ٖٔٔ/ّ(اليماف.كأيو نعيم ُب الفنت.كنز العماؿ:
ُب صػػفُت، يعػػد قبػػوؿ التحكػػيم. ك ىػػم  كفػػركف عليػػا ك عثمػػاف، ك أصػػحاب  اػبػػوارج: ىػػم الػػذ ن خرجػػوا علػػى علػػي ْ

 كل من خرج على اإلمػاـ اغبػ  الػذم اتفقػت عليػو  يسػمى خارجيػا  اعبمل ك اغبكمُت.ك ىم فرؽ.ك زاد الشهرهتاين فقاؿ:
. يتصػػرؼ ك اختصػػار.ك انظر:الفصػػل ُب اؼبلػػل اليػػن )ُُْ -ُُِص(:إلظباعيػػل العػػريبا.معجم الفػػرؽ اإلهػػبلمية مطلقػػ
:  .                                         )َِص (.الفرؽ يُت الفرؽ لئلهفرائيٍت:)ٔٓ-ُٓ/ٓ(حـز

 .ْْاؼبائدة: ٓ
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 ال معصػية؛ كفػر األمػة ىػذه أمػراء ُب كلكنهػا اهلل، أنزؿ دبا وبكم ٓب من كل متناكلة اآل ة العلم: أىل
 )ُ(..".حسن تأك ل كىذا اإليباف، عن ىبرجهم

 اكنتهم على ما ىم عليو من ظلم ك جور، فقد نبو الشيخ إٔب عدـ جواز ك ليس معٌت ذلك مع
 كإمبا منه  الشيخ ُب التغيَت ك اإلصبلح، الرف  مع عامة الشعب، فكيف يأكٕب األمر.،  ذلك

 نَعَهَّـوُ  نَِّْنًـب  قٌَْنًـب  نَـوُ  فٌَُْنَـب   : ك لعل إ راده لكبلـ اين العػريب ُب تفسػَت قولػو تعػأب ُب قصػة موهػى

 )ِ(.َّخْشََ ؤًَْ َّزَزَكَّشُ
 كُب ، القػػػوة معػػػو ؼبػػػن يػػػاللُت اؼبنكػػػر عػػػن كالنهػػػي يػػػاؼبعركؼ، األمػػػر جػػػواز علػػػى دليػػػل اآل ػػػة كُبقػػػاؿ:"

 حُت لقيو حىت كبلمو  بلغ من هبد ال ،هنة فرعوف يباب أقاـ السبلـ عليو موهى أف:  اإلهرائيليات
 ُب اؼبػؤمنُت مػن يعػده جػاء ؼبػن تسػلية ذلػك كافك  خ ه؛ من علينا تعأب اهلل قص ما لو فجرل ، خرج

 )ّ(".الظاؼبُت مع هَتهتم

ز ادة على كل ما هب ، كيف  يعقل ذلك من الثعاليب كقد نقلنػا عنػو إهبػاب القيػاـ يأعبػاء نشػر العلػم 
ك الدعوة على العلماء، إذا اهتلـز علػيهم اغبػاؿ ذلػك، ك أف احتجػاجهم دبػا كرد مػن الوعيػد ُب حػ  

 )ْ (ال  فعل، أك  يسارع إٔب الفتول مردكد، ك أف الع ة ُب ذلك فقو العآب غباؿ زمانو.من  قوؿ ما 
يػػػل ك  وجػػػب علػػػى مػػػن رأل منكػػػرا أف  يغػػػَته يرفػػػ ، ك ال  سػػػكت خوفػػػا مػػػن اػبلػػػ ؛ ألف ذلػػػك مػػػن 

 .)ٓ (عبلمات ضعف اإليباف

 )ٔ(«.أفضل اعبهاد كلمة ح  عند هلطاف جائر»ك ُب اغبد ث: 
، كلكػن مػا مػدل امتثالػو لػو ُب ثعاليب وبفظ ىذا اغبد ث يالسند اؼبتصل إٔب النػيبك كبن قبـز أف ال

أرض الواقع، ك ُب زماف وبتاج فعبل إٔب الًتصبة العملية ؼبثل ىػذه األحاد ػث؟؟ك إال هػٌلمنا يقػوؿ مػن 
 اهتم الثعاليب يالسلبية ذباه ما وبدث ُب ؾبتمعو!!!.

                                                 
 .)ِّْ/ُ(اعبواىر اغبساف: ُ
 .ْْطو : ِ
 .)ّْٗ/ِ(اعبواىر اغبساف: ّ
 .)ص  (أنظر:  ْ
 .)أ -ِّّمخ، ؽ  (العلـو الفاخرة ُب أمور اآلخرة: ٓ
، عػػػن أيب هػػػعيد.الًتمذم ُب أيػػػواب ) ّّْْح-ّّٓ/ ٔ(؛كالنهػػػي األمػػػر يػػػاب ُب كتػػػاب اؼببلحػػػم ، دأخرجػػػو:أيو داك  ٔ

، عنػػػػو.قاؿ حسػػػػن مػػػػرب مػػػػن ىػػػػذا )ِِٓٔح-َّّ-ٔ(الفػػػػنت ، يػػػػاب أفضػػػػل اعبهػػػػاد كلمػػػػة عػػػػدؿ عنػػػػد هػػػػلطاف جػػػػائر؛
 .) ُِْٕح-ِْٔ/ِ(.صحيح هنن الًتمذم:)ّْْْح -ّٕ/ّ(جو.صححو األلباين.صحيح هنن أيب داكد:الو 
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ُب نفسػػي، ك تسػػاءلت فعػػبل عػػن مػػدل  زَّ ل مػػا هػػب  قػػد حػػـ عػػن الثعػػاليب دبثػػك ُب اغبقيقػػة أف الكػػبل
رؾ الزمن هبيب عن مثل ىذا التساؤؿ  ُب غبد ث ك مَته؟ كتعللت نفسي يأف أتوظيف الثعاليب ؽبذا ا

 ك مؤلفات الشيخ الثعاليب خصوصا.  ،ظل التحقيقات العلمية اعبادة للًتاث اعبزائرم عموما
 (.'اإلرشاد ؼبا فيو من مصػاّب العبػاد 'لثعاليب ك ىو كتابإٔب أف كقفت على آخر ما حيق  من تراث ا

ُ( 
ك اهًتعاين ك أنا أقرأ مقدمة احملق  للكتاب،ك ىو  تحدث عن تصوؼ الثعاليب، مشَتا إٔب أف  ذلك 

  )ِ (ٓب يبنعو من االتصاؿ يأكٕب األمر ك القياـ ذباىهم يواجب األمر ياؼبعركؼ ك النهي عن اؼبنكر.
يرهالة كجهها الثعاليب إٔب حاكم اعبزائر ُب كقتو،  عظػو ك  ػذكره يػاهلل، ك وبػذره  مستدال على كبلمو،

و إذ قػػرأت كتػػابي مػػن مغبػػة ظلػػم الرعيػػة،فيقوؿ يلسػػاف اجملاىػػد الػػذم ال ىبػػاؼ ُب اهلل لومػػة الئػػم:"..
، سلفاف الجزائر، وقل لو:ارفق بالرعية يرفق اهلل بك و يجعل مىذا  قف على محمد بن إبر ىي

بين النار حجابا مستورا، و قد جاء من جمتك ىذا الوقت، أيناس قد قفعوا الفريق، و  و بينك
سفكوا الدـ الحراـ و استعبدوا من وقع في أيديمم. و أينت شريك لمم في اإلثم و العذاب، و 
ستقفوف بين يدي اهلل، يحكم بينكم. قل لو: يا محمد بن إبػراىيم، ألػيس قػد كتبػت لػك كتػابي 

الفػاخرة فػي النظػر فػي أمػور اآلخػرة، فمػا أراؾ عملػت بػو، بػل جعلػو اهلل حجػة  المسمى بالعلـو
عليك، و ما لك، أىل المدينة المساكين أىلكت أرضمم و بساتينمم فيما مضى، و بقيت فػي 
ذمتك حتى تدخل قبرؾ، فتقف على عملك.و أي شيء صنع بك أىل البالد المسػاكين، إينمػا 

 غلبمم بغير اختيارىم، و إينما ىم سامعوف مفيعوف لمن ىم مغلوبوف يغرموف الغرامات، لمن 
 استولى عليمم، فلو فيك رحمة ألشفقت عليمم..سترد عليك أعمالك في هلمة لحدؾ، ليلة 

 )ّ(.تبقى فيو فريدا..و ال ينفعك حينئذ الندـ.."

                                                 
.ك قد هب  ك أف )يبوهعادة(قاـ يتحقيقو الشيخ ؿبمد فؤاد ين اػبليل القاظبي اغبسٍت اين شيخ الزاك ة القاظبية ياؽبامل  ُ

 .) ٔٔص (أكردنا ك صفا عاما للكتاب. أنظر: 
 .)ْٕص  (ؼبا فيو من مصاّب العباد حملمد فؤاد ين اػبليل القاظبي : مقدمة كتاب اإلرشاد ِ
ىػ.ـبطوطة ٖٔٔمقتطف من رهالة يعث هبا اإلماـ الثعاليب إٔب السيد أضبد ين عبد الوىاب الشر ف، يتار خ شواؿ هنة  ّ

زبلػو منهػػا خػزائن اؼبلػػوؾ ك   ىػذه رهػػالة الشػيخ هػيدم عبػػد الرضبػاف يػػن ؿبمػد الثعػاليب قػػلَّ أف'ياؼبكتبػة القاظبيػة.كتب عليػػو:
، ك )ْٕص (. مقدمػة اإلرشػاد ؼبػا فيػو مػن مصػاّب العبػاد:'كتب الفقهاء، يركة عظيمة ك موعظة نافعة، ؼبن لو قلب هليم

 قد أشار احملق  أنو أكرد أىم ما فيها، ك إال فهي رهالة ىامة  نبغي أف تفرد يالبحث ك التحليل.   
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 ُب ك من ىذا اؼبقتطف من ىذه الرهالة، ك ما جهر يو أ ضا ُب تفسَته، نقف علػى شػجاعة الثعػاليب
الصدع ياغب ، من مَت خوؼ أك مهاية مَت مبإب عب كت اغبكاـ ك ظلمهػم، ك ىػو اؼبتوقػع مػن أىػل 
العلم ك اإلصبلح الريانيُت، ف ذا هكتوا ىم عن القياـ دبثل ىذا الواجب، فمن  قػـو يػو.فجزا اهلل عنػا 

 الثعاليب كل خَت.            
 

كػل ُت، ُب كل زماف ك مكاف،  قوؿ أنو هبب على  كخبلصة األمر أف لساف حاؿ كل اؼبصلح       
 كالنهػػي األمػػر مراتػػب حسػػب اهػػتطاعتو، كفػػ  ك نهػػى  ػػأمر أف ،مسػػتطيع عاقػػل يػػالغ كمسػػلمة مسػػلم
 .األمر ىذا تضبم اليت ،الشرعية الضوايم ككف  اهتطاعتو حسب، ؿبكوما أك حاكما كاف هواء
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 جتماعي عند الثعالبيالمفلب الثالث: أصوؿ اإلصالح اال
 

فػػرض اهلل علػػى اؼبسػػلمُت ضبػػل موار ػػث الرهػػل ك األنبيػػاء ك االضػػطبلع يأعبػػاء الرهػػالة ك قيػػادة      
ك وبققػوا معػاين  ،فتشػمخ يػذلك إنسػانيتهم ك تسػمو مػواىبهم ،الناس ك توجيههم كبو اغب  ك العػدؿ

 )ُ(اؽبدل ك الرشاد ك هبذا كحده  كونوف خَت أمة أخرجت للناس.
 رران أف اػبراب ك الدمار ال  لح  دبجتمع ك ىو صاّب مصلح مؤمن ياغب  فاعل للخَت.مق
يُصْهِحٌٌَُ ًَؤَىْهُيَب ثِظُهْىٍ انُْْشٍَ نُِْيْهِكَ سَثُّكَ كَبٌَ ًَيَب.)ِ( 

ذلك أف إنباؿ أىل العلم ك الصبلح ؽبذه الفر ضة  ؤدم إٔب االهػتخفاؼ يالػد ن ك التنكػر يالعقائػد  
ك القػػيم ك اؼبثػػل العليػػا، ك اػبػػركج علػػى العػػرؼ الصػػاّب ك ىػػذا كلػػو  عرضػػها  ،ر يالفضػػائلك االهػػتهتا

، كنتيجة حتمية لئلخبلؿ يالقيم العليا  اليت ىي قواـ الفرد ك اجملتمع.  )ّ(للعقاب الصاـر

ك ؼبػا كػاف اإلصػبلح ىػو أهػاس فػبلح األمػم، ك تسػايقها ُب مضػمار اغبيػاة الزاىػرة، عمػل اؼبصػػلحوف 
مػػاف علػػى أف تكػػوف أفبهػػم االجتماعيػػة، ُب نظػػاـ ك صػػفاء ك توافػػ  مػػع اؼبػػنه  الريػػاين، الػػذم ُب كػػل ز 

 )ْ (رظبو اػبال  هبحانو.
 ك ىو ما قاـ يو الثعاليب ُب ؾبتمعو، إيبانا منو أف صبلح اجملتمع يصبلح علماءه ك أك ٕب األمر فيو. 

 )ٓ (ك اإلصبلح على ما ىو معركؼ قائم على أريعة أصوؿ، ك ىي:
 .   )مع اآلداب(اإليماف و العلم، و العبادة و األخالؽ 

ك ىػػو مػػا هػػأيينو فيمػػا  ػػأٌب ، إال أين أر ػػد أف أنبػػو أف التزمػػت ُب ي نفسػػها الػػيت التػػـز هبػػا الثعػػاليب،ك ىػػ
ذلػػك  االختصػػار لضػػي  اؼبقػػاـ، ك أف مػػا هػػأذكره مػػا ىػػو إال مبػػاذج  سػػَتة، مػػن جهػػوده العظيمػػة ُب 

 فلعل اهلل  قيد لو من  قـو يو.  ألمر لوحده جد ر يأف  فرد يالبحث، ا اإلصبلح ك إال ف ف ىذا
 
 
 

                                                 
 .)ُْٓص (يم ؿبمد خليفة:القيم ك اؼبثل اإلهبلمية إليراى ُ
 .ُُٕىود  ِ

  
 .)ُْٔص (القيم ك اؼبثل اإلهبلمية إليراىيم ؿبمد:ّ
 ، يتصرؼ.)َٔص  (الدعوة لئلصبلح غبسُت اػبضرم:  ْ
 .)َٔص  (الدعوة لئلصبلح للخضرم:  ٓ
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 : اإليمافاألصل األوؿ 
إال ك ىػو قػائم عليػو  ،إف اإليباف ياهلل تعأب ىو أهاس الد ن كلو، فمػا مػن تكليػف عقػدم أك شػرعي

كػوف مػا  قػػـو ك لػذلك ف نػو علػى قػدر مػا  كػػوف يينػا ُب األذىػاف مكينػا ُب النفػوس،   ك مسػتند إليػو؛
ك األداء مفضػػػيا، إٔب ربقػػػ  الغا ػػػة مػػػن  ،عليػػو مػػػن التكليػػػف التصػػػد قي ك السػػػلوكي قو ػػػا ُب التحمػػػل

 )ُ (الد ن ك ىي صبلح اغبياة اإلنسانية ُب الدنيا ك اآلخرة.
ك موضوع العقيدة ك الدعوة لئليباف، موضوع متشعب ال  كفيو ذىػل اؼبقػاـ، ىػذا ك قػد كقفػت علػى 

فيو ما هبب أف  عتقده اؼبسلم، نوردىا على هبيل الدليل على  ما كاف  عتقده مؤلف للشيخ  لخص 
الثعػػػػاليب ك  ػػػػدعو إليػػػػو يػػػػالطبع، قػػػػد آثػػػػرت أف أظبيهػػػػا يالعقيػػػػدة الثعالبيػػػػة، مػػػػن يػػػػاب تسػػػػمية الشػػػػيء 

 )ِ (يصاحبو.
 )ٖ(العقيدة الثعالبية:

 لو إال اهلل، ؿبمد رهوؿ اهلل.يالعقل ك اعبوارح، ك اإلقرار يقوؿ ال إ معرفة اهلل"فأكؿ  اقوتة قاؿ:
مػن قػاؿ ال :» حػد ث النػيب )ْ(ك هنتو تقدًن الشيخُت أيب يكر ك عمر رضي اهلل عػنهم كشػرطها،

 )ٓ(«.إلو اهلل ـبلصا هبا قلبو، صادقا هبا لسانو دخل اعبنة
 الصبلة ك الزكاة، ك الصياـ ك اغب  ك اعبهاد. موجباتما:ك 

فرض، ك هػنتو  الصياـ ٍب،فرض ك هننها زكاة الفطر و الزكاة،فرض ك هنتها صبلة الوتر فالصلوات
  ـو عاشوراء.

                                                 
 .)ٓص (اإلهبلمي . باإليباف ياهلل ك أثره ُب اغبياة لعبد اجمليد النجار.ط دار الغر  ُ
 العقيدة الطحاك ة ، نسبة لئلماـ الطحاكم، ك العقيدة الواهطية نسبة إٔب يلدة كاهم.  كقوؽبم : ِ
. ـبطوط ياؼبكتبة الوطنية اعبزائر ػة يػرقم: 'ر اض األنس ُب رقائ   هَت أىل اغبقائ  'أصلها مؤلف للشيخ الثعاليب، ظباه  ّ

اإلرشاد ؼبا فيو مصاّب 'ها أكثر ُب كتايو اؼبسمىكرقة، من اغبجم اؼبتوهم.ك حالتها جيدة.ك ػبصَٔ. قع ُب حوإب ّٕٓ
 .)ٕٕ،ُٕص(:'العباد

كمػػا للشػػيخ جهػػود ُب الػػدفاع عػػن عقيػػدة أىػػل السػػنة ك الػػرد علػػى الفػػرؽ الزائغػػة.ك إيطػػاؿ األد ػػاف ك اؼبعتقػػدات اؼبنحرفػػة،    
يء مػن اإلهبػاز الػدكتور ىبلػف كعقيدة التثليث، ك القوؿ ياغبلوؿ ك اؼبنو ة..اْب.ك ىي مبسوطة ُب تفسَته.ك قد تناكؽبا يش

مسعود،ُب رهالتو اليت ناؿ هبػا درجػة اؼباجسػتَت مػن كليػة العلػـو اإلهػبلمية يقسػنطينة. ك أفردىػا يالبحػث الباحػث األهػتاذ 
 دضبوف عيد الرزاؽ ُب رهالتو اليت ناؿ هبا درجة اؼباجستَت، يكلية أصوؿ الد ن. اعبزائر.  

  ر د الشيخ يلفظ الشرط: الدليل. ْ
، عػػػػػػػػػػن )  ََِح-ِْٗ /ُ(أخرجػػػػػػػػػػو هبػػػػػػػػػػذا اللفػػػػػػػػػػظ: ايػػػػػػػػػػن حبػػػػػػػػػػاف ُب كتػػػػػػػػػػاب اإليبػػػػػػػػػػاف، يػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػرض اإليبػػػػػػػػػػاف ؛ ٓ

 .عن جاير.)ُِّٖٔ ح -ُِّ/ٔ(معاذ.أضبد:
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 فرض، ك هنتو العمرة. الحج ٍب:
 : فهو أف تؤمن ياهلل ك مبلئكتو، ك كتبو ك رهلو، ك اليـو اآلخر ك القدر خَته ك شره. اإليماف ك أما

 العرض عل اهلل عز جل.ك اعبنة ك النار يعد اؼبوت، ك الصراط ك اؼبيزاف ك اغبوض، ك اغبساب ك 
ك اإليبػػػاف افقوف، ك أف اؼبػػػؤمنُت  ػػػركف اهلل تعػػػأب يأيصػػػارىم ُب اآلخػػػرة، ك ال  ػػػراه الكػػػافركف ك ال اؼبنػػػ 
أما  ك أف قوما من أىل التوحيد ىبرجوف منها، يشفاعة النيبعذاب الق  ك يسؤاؿ منكر ك نكَت، ي

إال خالصا هلل عز ك جل، على حكم الكتاب  هلل: فهو أال تعمل عمبل من أعماؿ ال  كلها، فاإليبا
 ك السنة. 

أك ذم  ك أمػػػا اإليبػػػاف يالعبود ػػػة فهػػػو: أف تعلػػػم أنػػػك عبػػػد اهلل، ك لػػػو ملكػػػت ملػػػك هػػػليماف، 
 ك أما اإليباف ياػبصوصية فحب خل  اهلل. تتج  ك ال تتك  على عبد هواؾ، القرنُت  فبل

ك  ك تعلػم أف اهلل قػٌدره عليػك ه ك شػره،حلوه ك مػره،من يالقػدر خػَت ك أما اإليباف يالقػدر: فهػو أف تػؤ 
أف مػا أصػػايك ٓب  كػػن ليخطئػػك، ك أف مػا أخطػػأؾ ٓب  كػػن ليصػػيبك، ك لػو أصبػػع أىػػل السػػموات ك 

 األرض على أف  ضركؾ يشيء ٓب  قضو اهلل عليك، ٓب  قدركا على ذلك. 
ك    تػداء يسػنة رهػوؿ اهللك فركع اإلهػبلـ اثنػاف ك عشػركف:فأكؽبا: االهتمسػاؾ يكتػاب اهلل، ك االق

، ك التوية من التقصَت.  كف األذل، ك أكل اغببلؿ،ك رد اؼبظآب كاجتناب احملاـر
 تتبعها طبسة:فقو ُب الد ن، ك قوة ُب  قُت، ك صدقة من قلة، كقوة من ضعف،  العفو عند اؼبقدرة.

و ػػػل ك التأىػػػب ك خػػػوؼ مػػػن التح)ُ(تتبعهػػػا طبسػػػة: حػػػب اعبليػػػل، ك إتبػػػاع التنز ػػػل، ك حفػػػظ اػبليػػػل
 للرحيل. 

تتبعهػػػا طبػػػس: معرفػػػة الرضبػػػاف، ك نقػػػ  مكا ػػػد الشػػػيطاف، ك ؾباىػػػدة النفػػػوس ك إخػػػبلص العمػػػل ك 
 موافقة السنة.

ك الصػبلة ىػي الفطػرة، ٍب الزكػاة ك ىػي أف ال إلو إال اهلل، ك ىػي اؼبلػة، ك ههاـ اإلهبلـ عشرة:شهادة
ىػو الفػوز، ٍب اعبهػاد ك ة، ك  يقػاؿ ىػي الشػر عة، ك ىو اغبجػ الطهارة، ٍب الصياـ ك ىو اعبنة، ٍب اغب 

 اػب ة، ٍب اعبماعة ك ىي  ٍب األمر ياؼبعركؼ ك النهي كىو الوفاء، ٍب هني عن اؼبنكر ك ىي
 )ِ (ٍب طلب العلم ك ىو اغبيٍملىة.األلفة، 

 ثبلثة: القوؿ ياغب ، ك العمل يالطاعة ك الوفاء يالعهد.   شرائع الدينك 
                                                 

 .)، أ ُْؽ  (كذا ُب اؼبخطوط: ُ
 .) ، أُْؽ  (كذا ُب اؼبخطوط: ِ
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 طبسة أشياء:العلم ك العقل، ك الورع ك اليقُت ك القناعة. ك الد ن تيٍصلحو 
 ك تفسده طبسة: اغبم  ك اعبهل، ك اغبرص ك اػبيانة ك الكذب.

كىػو الػذم جعػل  يس لعنة اهلل عليػو، ك اغبػرص : الكذب، ك أكؿ من كذب إيلأصوؿ الشر أربعة ك
أصبح من النػادمُت.ك الرايعػة قاييل أخاه ىاييل فقتلو، ف دى سى حى   أكل من الشجرة ٍب اغبسد آدـ 

 الك .  
ك يػو  سد ككز ر الركح، ك ترصباف العبػد ك العقل: حجة اهلل على خلقو، كىو ملك القلب، ك أمَت اعب

 ك ىو على قسمُت:عقل موىوب ك عقل مكسوب. ك تثبت اغبجة،  قع التديَت
 باطل.فالعقل اؼبوىوب: ىو الذم كىبو اهلل للعلماء، يبيزكف يو يُت اغب  ك ال

ك العقػػػل اؼبكسػػػوب: كىػػػو الػػػذم أشػػػرؾ اهلل فيػػػو صبيػػػع اػبليقػػػة، فػػػأعطى منػػػو ؼببلئكػػػة ك لبػػػٍت آدـ ك 
 للبهائم.

ك ف ك ؾبانبػػة أىػػل الكفػػر ك العصػػياف، ك فػػرض القلػػب ثبلثػػة: اعتقػػاد اإليبػػا، ك فػػرض العقػػل: اليقػػُت
     اعتقاد السنة ك ؾبانبة البدعة.ك معرفة اؼبعبود ك اإلقرار لو يالوحدانية.

أريعة أقساـ:إيباف يبل عمل، ك إيباف يبل نية، ك عمل ك نية يبل هنة، كإيباف ك عقػل ك نيػة  اإليمافك 
 ك هنة.
 ك أما اإليباف ك العمل يبل نية: فهو إيباف اؼبناف . يباف يبل عمل: فهو إيباف الكافر،فأما اإل

اف ك عمػل ك نيػة ك هػنة:فذاؾ إيبػاف  ك أمػا إيبػ ك نية يبل هنة: فهو إيبػاف اعباىػل،ك أما إيباف ك عمل 
 كامل ك ىو أفضل اإليباف عند العلماء.

 :ما  ز د ك ال  نقص، ك فيو ما  ز د ك  نقص، ك فيو ما ال  ز د ك ال  نقص.اإليمافك ُب 
 فأما الذم  ز د ك ال  نقص: فهو إيباف األنبياء عليهم السبلـ، الذ ن ليس ؽبم معصية تينقص إيباهنم.

 ف الذم  ز د ك  نقص: فهو إيباف اؼبسلمُت، تارة  ز د يالطاعة، ك تارة  نقص ياؼبعصية.ك أما اإليبا
 . ك أما اإليباف الذم ال  ز د ك ال  نقص: فهو إيباف اؼببلئكة؛ ألف إيباهنم على الدكاـ

 اينتمى متن العقيدة الثعالبية.                                                           
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 األصل الثايني: العلم
ك اؼبػػراد منػػو تلػػك اؼبعػػارؼ الػػيت طلعػػت مػػن أفػػ  النبػػوة الصػػادقة، ك اهػػتنبطتها العقػػوؿ الثاقبػػة، أك     

ك اهتكشاؼ مػا ُب ىػذا العػآب مػن  ،طرؽ الفبلح اهتبانةأشبرهتا التجارب الصحيحة، فهي هبب ُب 
 )ُ (أهرار ك توفَت أهباب الراحة ُب ىذه اغبياة.

لثعاليب هبذا األصل العظيم، ُب معرض تفسَته لآل ات القرآنيػة الػيت تناكلػت موضػوع العلػم كقد اىتم ا
ك  كفػي لنعػرؼ مػدل عنا ػة كتبو األخرل على اختبلؼ فنوهنا،   مستشهدا ياألحاد ث النبو ة، ك ُب

 الثعاليب يالعلم أف ىجر من أجلو األكطاف.
شىت أقطار العآب اإلهبلمي، ليغدك يعد  من ،ك ماب عن األحباب من أجل كسب العلـو اؼبختلفة 

 ك ىل اعبزاء اإلحساف إال اإلحساف.انيا  شهد يفضلو القاصي ك الداين،ذلك اعبهد عاؼبا ري
 )ِ(. ًَيَب َّعْهَىُ رَإًِّْهَوُ بِالَّ انهّوُ :ُب معرض تفسَته لقولو تعأب -رضبو اهلل-قاؿ 

تعلموا العلم، ف ف تعلمو هلل خشػية ك :»  ا، قولو".. ك قد ُب فضل العلم آثار كثَتة، فمن أحسنه
 )ّ («.طلبو عبادة، كمذاكرتو تسبيح، ك البحث عنو جهاد ك تعليمو ؼبن ال  علمو صدقة..

 )ْ (ك نقل مَتىا من األحاد ث الصحيحة ك اغبسنة.

ف علػػى أنػػو نبػػو ُب مػػَت مػػا موضػػع علػػى أف الشػػرؼ للعلػػم إمبػػا جػػاء مػػن جهػػة العمػػل يػػو، ك أف اإلنسػػا
فػػػبل فضػػػل للعػػػآب يالشػػػر عة،إال أف  أخػػػذ نفسػػػو مػػػل يػػػو،  بقػػػى جاىػػػل مهمػػػا يلػػػغ مػػػن العلػػػم مػػػا ٓب  ع

 يأحكامها ك ييداهبا.
 )ٓ(.ؤَرَإْيُشًٌَُ انن بطَ ثِبنْجِشِّ ًَرَنغٌٌََْ ؤََفُغَكُىْ  كما ُب تفسَت قولو تعأب:

رأ ػػت ليلػػة أهػػرم يب رجػػاال :»ٍب  ستشػػهد يقولػػو ـبػػرج االهػػتفهاـ، ك معنػػاه التػػوييخ، قػػاؿ:" خػػرج 
تقػػػرض ألسػػػنتهم ك شػػػفاىهم دبقػػػار   مػػػن نػػػار، فقلػػػت:  ػػػا ج  ػػػل مػػػن ىػػػؤالء؟؟ قػػػاؿ: اػبطبػػػاء مػػػن 

 )ٔ(«.أمتك، الذ ن  أمركف الناس يال ، ك  نسوف أنفسهم، كىم  تلوف الكتاب أفبل  عقلوف 

                                                 
 تصرؼ.ي،)ُٔص  (الدعوة لئلصبلح للخضرم :  ُ
 .ٕآؿ عمراف: ِ
 ) ُّٖ (هب  زبرهبو: أنظر ص  ّ
 .)ُِّ-ُُّ-ّ(.)ُٕٔكُٕٔ-ِ(،)ِّٖ-ِ(.ك انظر أ ضا:) ِّٓ ،ِّْ -ُ(اعبواىر اغبساف: ْ
 .ْْالبقرة: ٓ
 .) ُِْص  (جزء من حد ث اإلهراء ك اؼبعراج.هب  زبرهبو: أنظر: ٔ



  - 211 - 

 كالتويػة كاغبيػاء كاؼبراقبػة اؼبعرفػة:  يالقلػب حػل إذا ، العلػم نػور عبلمػة كمػن ك نقل أ ضا عن يعضػهم:"
 كذكػػر كالقناعػػة كالرجػػاء كاػبػػوؼ كالصػػمت كاجملاىػػدة كاألنػػس الرضػػا ك كالصػػ  كالتوكػػل كالزىػػد كالػػورع
 )ُ(."اؼبوت

فيو، ك ؽبذا قبد الثعاليب  فرده يباب  اؼبراءاعبداؿ ك  ،ىذا ك إف من أعظم األمور إفسادا للعلم ك مَته
 اّب العباد.ضمن مؤلفو اإلرشاد ؼبا فيو من مص

ؿبذرا من ىذه اػبلة اؼبضمومة، حاضان على ذبنبها ك منفرا من ؾبالسة أصحاهبا، مستشهدا ُب ذلك  
ياآل ػػػػات القرآنيػػػػة ك عػػػػدد كبػػػػَت مػػػػن األحاد ػػػػث،  الػػػػواردة ُب اؼبوضػػػػوع يػػػػل ك حػػػػىت مػػػػن كتػػػػب أىػػػػل 

 )ِ (الكتاب.
  ك نصػرتو؛ لييعػرؼ ك  يعمػل يػو، ك إال إلظهار اغب ،ناقبل عن أىل العلم أنو ال هبوز اعبدؿ ك اؼبناظرة

أف مػػن جػػادؿ لػػذلك فقػػد أطػػاع اهلل، ك مػػن جػػادؿ لغػػرض آخػػر فقػػد عصػػى ك خػػاب، ك أنػػو ال خػػَت 
 فيمن  تحيل ينصرة مذىبو مع ييعد أدلتو من الصواب. 

ليخػػتم كبلمػػو ُب ىػػذا اؼبوضػػوع، يوصػػية ىامػػة  نبغػػي أف  تقيػػد هبػػا العلمػػاء مػػع تبلميػػذىم، ك ىػػي أف 
  )ّ (أف وبسن تأد ب تبلمذتو، حىت ال  قع ىو ك ىم ُب احملذكر. عمل على 

     )ْ (ك موضوع عنا ة الثعاليب يالعلم وبتاج ألف  فرد يالبحث، ك ما ذكرهنا ما ىو إال مباذج  سَتة.
 األصل الثالث: العبادة

 )ٓ(.ًَانْةَِظَ بِنَّب نَِْعْجُذًٌُِ  ًَيَب ََهَْْذُ انْنٍِ  قاؿ تعأب:، وً نِّ ك جً  نسوىي الغا ة من خل  اػبل ، اك    
.)ٓ( 

  ال اليت الكونية اغبقائ  أضخم من ىائلة، ضخمة حقيقةفهذه الكلمات اؼبعدكدات ربتوم على 
 )ٔ(كاهتيقاهنا. إدراكها يدكف األرض ُب البشر حياة تستقيم

 كاألعمػاؿ ألقػواؿا مػن ك رضػاه تعػأب اهلل وببػو مػا لكػل جػامع اهػمكالعبادة كما  قوؿ العارفوف ياهلل؛  
 )ُ(.كاغبب الذؿ ما ة تتضمن كىي،  الباطنة ك الظاىرة

                                                 
 ، نقبل عن أيب القاهم عبد الرضباف البجائي.)ِّٓ -ُ(اعبواىر اغبساف: ُ
 ، يتصرؼ.)ْٖٓ-ْٔٓص (بد الرضباف الثعاليب:اإلرشاد ؼبا ُب مصاّب العباد لع ِ
 ، يتصرؼ ك اختصار.)ْٗٓ ص (اإلرشاد ؼبا ُب مصاّب العباد لعبد الرضباف الثعاليب: ّ
 ، ك مَتىا. )ُِِ -ّ(، )ِّٖ -ِ  (،)ِِْ-ُ(أنظر أ ضا: اعبواىر اغبساف:  ْ
 .ٔٓالذار ات :  ٓ
 ، يتصرؼ.)ّٖٔ/ٔ(ُب ظبلؿ القرآف: ٔ
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 كىػػو صبيعػػا السػػبلـ علػػيهم الرهػػل دعػػوة مضػػموف ىػػو ،اإلهػػبلـ ُب للعبػػادة الشػػامل اؼبػػدلوؿ ا كىػػذا 
ــب :تعػػأب اهلل قػػاؿ ، يالعبػػادة قومػػو أمػػر إال نػػيب مػػن فمػػا، التػػار خ عػػ  رهػػاالهتم ثوايػػت مػػن ثايػػت  ًَيَ

 )ِ(. فَبعْجُذًٌُِ ؤَََب بِنَّب بِنَوَ نَب ؤَََّوُ بِنَْْوِ ٌَُحِِ بِنَّب سَعٌُلٍ يٍِْ قَجْهِكَ يٍِْ بؤَسْعَهْنَ
ك اىتمػػاـ الثعػػاليب هبػػذا األمػػر كاضػػح جلػػي،  قػػف عليػػو كػػل مػػن كقػػف علػػى تفسػػَته، ك لػػيس اغبػػ  

 عليها قاصر على اؼبفركض منها فقم، يل ك اؼبسنوف أ ضا.  
فَبعْزَجٌُِْا اخلَْْشَادِ بِنََ اهلل يَشْجِعُكُىْ جًَِْعبً فَُْنَجِّئُكُى ثًَِب كُنزُىْ  عأب:ففي تفسَته لقولو ت

 )ّ(.فِْوِ رَخْزَهِفٌٌَُ
ك يعد أف يُت اؼبراد من اآل ة، اؼبسارعة يالطاعة ك التقول ك التقرب إٔب اهلل، مشػَتا إٔب أف ذلػك عػاـ 

 ـ ريو، أف  بادر ك  سارع إٔب ما ندب إليو ُب الفرائ  كالسنن:"..ك ح  على من فهم كبل
 )ْ(أف ال  تهاكف يًتؾ الفضائل الواردة ُب الشرع". ريو، ك

ك   كدعوة اؼبصلحُت الناس للعبادة أمر متعُت، ك لكنو قد  تعُت أكثر خبوص يعضها ُب أكقات معينة
 ىذا حبسب فقو اغباؿ.

عات الداخلية ، ك الغارات األجنبيػة، ك ىػو  ك عصر الثعاليب على ما هب  ييانو عصر ملب عليو النزا
ر كذلك عصر عرؼ نوعا من الطبقية ُب اجملتمع، ُب ظل  الًتؼ اؼبادم الذم سبتع يو البع  ك الفق

فكػػاف لزامػػا علػػى الثعػػاليب، العػػآب الريػػاين ك اؼبصػػلح االجتمػػاعي، ك ىػػو اؼبػػدقع الػػذم عاشػػو آخػػركف، 
هم، أف  ركػػز جهػػوده علػػى نػػوعُت مػػن العبػػادة، ك الػػذم خػػالم النػػاس ككقػػف علػػى مشػػاكلهم ك نبػػوم

 نبا:
 القياـ يفر ضة اعبهاد، ك قد هب  ك أف تناكلنا ذلك مفصبل. .ُ

ك ح  األمنياء على أداء الزكاة، ك عامة الناس على الصػدقة، نظػرا ؼبػا كػاف  يعػاين منػو السػكاف  .ِ
 ُب ذلػػػك العصػػػر. مػػػن الفقػػػر، كمػػػا ىػػػو كاضػػػح مػػػن رهػػػالة الثعػػػاليب الػػػيت كجههػػػا إٔب حػػػاكم اعبزائػػػر

 )ٓ(النبو ة. مستشهد ُب كل ىذا ياألحاد ث
                                                                                                                                                    

 .)َِْ/ّ(اعبواىر اغبساف: ُ
 .ِٓاألنبياء: ِ
 .ْٖاؼبائدة :  ّ
 .     )ََِص (.ك عقد لذلك ياب ُب كتايو اإلرشاد ؼبا فيو مصاّب العباد.)ِّٗ/ُ (اعبواىر اغبساف: ْ
 )ََّ/ّ(.ك)ُّٓ/ُ(ك.)ْٖ /ِ(اعبواىر اغبساف: انظر: ٓ
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  على صاحبو، إال إذا أدل ح  اهلل فيو. اؿه يى ك  شَت ُب موضع آخر إٔب أف كل ماؿ ىو كى 
 األصل الرابع: األخالؽ و اآلداب

 أوال:األخالؽ النفسية 
ا مػن آثػار إهباييػة ُب حياتػو ك نعٍت هبا تلك األخبلؽ اليت  نبغي على اؼبسلم أف  تحلى هبا، ؼبػا ؽبػ    

 الشخصية فضبل عما ؽبا من آثار على مستول عبلقاتو االجتماعية.
فمن شبرات ىذه اػبػبلؽ ك مَتىػا فبػا ٓب أتعػرض إليػو، أف حسػن اػبلػ  ك األدب ُب ىػذه اغبياة،ز ػادة 

وافػاة الرمائػب على أنو نوع من العبادة هلل، ف ف لو شبرات دنيو ة منها:تيسَت األمور على صػاحبها ك م
نػاف ك االيتعاد عػن أذاه ك قلػة مشػاكلو ُب اغبيػاة ك اطمئ  لو ك الثناء عليو ك معونتهم لو،ك حب اػبل

 )ُ (ك ُب اآلخرة جنة النعيم مع هيد اؼبرهلُت.نفسو ك طيب عيشو، ك رضاه ريو،
 .أداء األماينة:ٔ

قػػد جػػاء األمػػر ُب  فسػػو عليهػػا، كد الفػػبلح، أف  يػػوطِّن نك ىػػي مػػن أكٔب األخػػبلؽ الػػيت  نبغػػي ؼبػػن أرا
َ  انْإَيَبََـبدِ  رُـاَدًُّا  ؤٌَْ َّـإْيُشُكُىْ  انهَّـوَ  بٌِ  االلتزاـ هبا مصػرحا يػو ُب القػرآف الكػرًن، ُب قولػو تعػأب: نَـ  بِ

 عًَِْعًب كَبٌَ انهَّوَ بٌِ  وِثِ َّعِظُكُىْ َِعًِ ب انهَّوَ بٌِ  ثِبنْعَذْلِ رَحْكًٌُُا ؤٌَْ انن بطِ ثٍََْْ حَكًَْزُىْ ًَبِرَا ؤَىْهِيَب

 )ِ(.ثَصِريًا
 قسػػمة ُب األمانػػات مػن لػػد هم فيمػػا الػوالة تتنػػاكؿ، إال أهنػا )ّ(اقعػػة معينػػة ػة ك إف نزلػػت يسػبب ك فاآل

   الودائػػػػع حفػػػػظ ُب النػػػػاس؛ مػػػػن دكهنػػػػم مػػػػن كتتنػػػػاكؿ ، اغبكومػػػػات كعػػػػدؿ ،اؼبظلمػػػػات كرد األمػػػػواؿ
 كالصػػياـ كالزكػػاة كالصػػبلة ، ككبػػوه مػػا نازلػػة ُب وبكػػم جػػلكالر  ذلػػك؛ كمػػَت ، الشػػهادات ُب كالتحػػرز

 )ْ(.تعأب هلل أمانات العبادات كهائر

اؼبػػؤمنُت، مفهػػـو شػػامل ؼبعػػاين كثػػَتة، ك  وضػػح الثعػػاليب  هبػػا اهلل عبػػادهك مفهػػـو األمانػػة الػػيت ك صػػف 
ػعي  كالعهػد كاألمانػة ذلك فيقوؿ:"  كىػذا،  كفعػبلن  قػوالن  نيػاهكدي  د نػو أمػر مػن اإلنسػاف ربمَّلػو مػا كيػلَّ  هبىٍمى

                                                 
 ، يتصرؼ.)ُِٔص (األدب النبوم للخوٕب:ُ
 .ٖٓالنساء:  ِ
لعمو ك أعطاه  ، شيبة عمو اين كمن ، طلحة ين عثماف من أخذه حُت الكعبة مفتاح رأم ُب للنيب خطاب اآل ة ّ

 .)َٗص (بيت.أنظر: أهباب النزكؿ للواحدم:ت اآل ة. ك أرجع النيب ؽبا اؼبفتاح ك عهد إليهما خبدمة النزلالعباس.ف
 .)َّٔ/ُ(اعبواىر اغبساف: ْ
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 إذ العهػد مػن أعػم   كاألمانػة يػو، كالقيػاـ ًحٍفظيػوي  ذلػك كرعا ػة ذلػك، كمػَت كاؼبواعيػد النػاس معاشػرة  عم  
 )ُ(".أمانة فهو عهد كل
 .اإلتقاف في العمل:ٕ

إف مػػػػن نعػػػػم اهلل علػػػػى عبػػػػاده أف جعػػػػل ؽبػػػػم النهػػػػار للعمػػػػل فيػػػػو ك التمػػػػاس الػػػػرزؽ، ك اؼبعػػػػاش ك     
  الكسب.

ىذا كقد جاءت السنة النبو ة مليئة ياألحاد ث اليت رب  اؼبؤمنُت على العمػل ك تبػُت أنبيتػو اإلتقػاف 
 العبد ؼبهنتو ك مسئوليتو عن كظيفتو.

ك إمبػػا  ،فػػالقيم األخبلقيػػة الػػيت  تمسػػك هبػػا اؼبسػػلم ال تنطلػػ  مػػن مصػػاّب ماد ػػة أك عػػادات اجتماعيػػة
 اـ الشر عة.تستمد من اإليباف يعقيدة التوحيد ك أحك

ىذا كقد ريطت الشر عة اإلهبلمية، يُت د ن اؼبرء ك يُت قيامو دبا أككل إليػو مػن أعمػاؿ،  ك جعلػت  
 ك وباهب عليها أماـ اهلل.  ئها،ذلك أمانة معلقة ُب ذمتو  لـز يأدا

ا مػن ك من ىنا  عت  اإلتقاف ُب العمل، من اػبل  النفسية الػيت  نبغػي للفػرد أف  تحلػى هبػا، مػع مػا ؽبػ
 آثار ُب تعامبلتو مع اجملتمع.

 ، الوارد ُب القرآف ُب يع  اآل ات.'الحكمة'ك هبذا البعد االجتماعي، فسر الثعاليب معٌت لفظ 
 بِنَّـب  َّـزَّكَّشُ  ًَيَـب  كَثِريًا ََْْشًا ؤًُرَِِ فََْذْ انْحِكًَْخَ ُّاْدَ ًَيٍَْ َّشَبءُ يٍَْ انْحِكًَْخَ ُّاْرِِ قاؿ تعأب:

 )ِ(.انْإَنْجَبةِ ؤًُنٌُ
 أك عمػػل ُب اإلتقػػاف كىػػو ، اإلحكػػاـ مػػن كاغبكمػػة  فسػػر الثعػػاليب اغبكمػػة دبعػػٌت جيػػد لطيف،قػػائبل:"

 )ّ(..".اعبنس ىي اليت اغبكمة من جزء فهو ، فيها اؼبتأكلوف ذكره ما ككل،قوؿ
  )ْ(، يالعمل يالعلم.ك  فسر أ ضا اغبكم الذم أتاه اهلل ليوهف 

عملي للحكمة، ك ىو الذم كبتاج إليو اليـو خاصػة، فالتقنيػة حكمػة؛ ألهنػا إتقػاف ك ىذا ىو اؼبعٌت ال
 )ٓ(ك إحكاـ لتطبي  العلم اؼبتقن أ ضا.

 
                                                 

 .)ُْٖ/ِ(اعبواىر اغبساف: ُ
 .ِٗٔالبقرة:  ِ
 ،  يتصرؼ ك اختصار.)ُُِ/ُ(اغبساف: اعبواىر ّ
 .) َُٓ /ِ(اؼبصدر الساي : ْ
 .)ش (مقدمة اعبواىر اغبساف يتحقي  الدكتور عمار طاليب: ٓ
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 .اإلعراض عن اللغو:ٖ
 ك ىو هقم اللغو، ك  عم صبيع ما ال خَت فيو، ك ىو من اآلداب الشرعية اعبامعة.

  )ُ( عرضوف عن اللغو. ك أصحايو  ك قد كاف النيب 
 النمي عن الغضب والحث على كظم الغيظ: .ٗ
 كيػاب جهػنم مػن صبػرة ىو إذ إطفائو؛ ُب كالتدرب الغضب كسر على اهلل ك رهولو ح فقد  

 )ِ(. كآخرتو دنياه ُب عظيما نبا كفي فقد ملبو، حىت نفسو من العارض ىذا جاىد كمن،أيواهبا من
 اد ث اليت اهتشهد هبا الثعاليب:ك األحاد ث ُب ذلك كثَتة، يلغت مبلغ التواتر. كمن األح

:  قػاؿ ، تغضػب ال:  قػاؿ ، زدين:  قػاؿ ، تغضػب ال:  قػاؿ ، أكصػٍت»: للنيب قاؿ رجبلأف  *  
 )ّ(«.تغضب ال:  قاؿ زدين

يضو مذكرا ف ف ملبت اإلنساف نفسو ك طباعو، ك حدث منو اؼبنهي عنو، ك مضب،فليحاكؿ كظم م
 اهلل مػؤله  نفػذه أف علػى  قػدر كىػو ، ميظػا كظػم مػن »:وقولػك مػن ذلػك  نفسو دبا أعػده اهلل لػو،

 ، تواضػػعا:  قػػاؿ أحسػػبو:  يشػػر قػػاؿ ، عليػػو  قػػدر كىػػو ، صبػػاؿ ثػػوب لػػبس تػػرؾ كمػػن ، كإيبانػػا أمنػػا
 )ْ(.«الكرامة حلة اهلل كساه

 .عدـ إهمار الشماتة بالمسلم: ٘
عػػػرض الػػػذـ للكفػػػار الػػػذ ن فهػػػي مػػػن أخػػػبلؽ ذكم النفػػػوس اؼبر ضػػػة، أشػػػار اهلل إليهػػػا ُب القػػػرآف ُب م

 إذا ما أصاهبم هوء.    ك أصحايو   ظهركف الفرح ك الشماتة للرهوؿ 
  هبتنب أفٍ  اؼبؤمن على كهببي  نبو الثعاليب إٔب ضركرة ذبنب مثل ىذه األخبلؽ الذميمة، فيقوؿ: "

 )ٓ(«.ك بتليك اهلل فَتضبو ، ألخيك الشماتة تظهر ال »:،فعنوالذَّميمة األخبلؽى  ىذه
 

                                                 
 .)ُْٕ /ِ(اعبواىر اغبساف: ُ
 .)ُّّ /ّ(اؼبصدر الساي : ِ
ك   .الًتمػػػػذم ُب أيػػػػواب الػػػػ )ُُٔٔح- َٓٔ/َُ(؛الغضػػػػب مػػػػن اغبػػػػذر يػػػػابأخرجػػػػو البخػػػػارم ُب كتػػػػاب األدب،  ّ

.قاؿ: حسن مر ب من ىذا الوجو.صػححو األلباين.صػحيح ) َِٖٗح -ُّٖ/ٔ(الصلة،ياب ما جاء ُب كثرة الغضب؛
 ،عن أيب ىر رة.)ّٖٓٗح-َِّ/ّ(.أضبد:) ََِِ-ّٖٔ/ِ(هنن الًتمذم:

.ضػعفو األلباين.ضػعيف أنس  ، عػن) ْٕٖٔح - َُْ /ٔ (أخرجو أيػو داكد: كتػاب األدب، يػاب مػن كظػم ميظػا؛  ْ
 .) ْٖٕٕح-ِّٗ ( داكد:هنن أيب

 ِِ(. قػاؿ حسػن مر ػب.الط اين ُب الكبػَت:) ُِِٔح-ُْٕ /ٕ (أخرجو الًتمذم: أيواب صفة القيامة، ياب منو ؛ ٓ
 ====                  البيهقي ُب الشعب  )ّْٖح-ُِٓ/ُ(.ك ُب مسند الشاميُت:)ُِٕح ّٓ-
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 .العفو و الصفح عن الخلق:ٙ
 ك ىو من أخبلؽ النفوس النبيلة، فالعفو يعد اؼبقدرة من شيم الكراـ.

 )ُ(.العن  صفحة  وٕب كأنو اؼبذنب؛ عن اإلعراض: الصفح ك، العقوية ترؾ، لعفوك اؼبراد يا
 ىػػذه يػػيداب  تػػأدب أف للمػػؤمن ك نبغػػيك حػػ  الثعػػاليب عػػل التحلػػي هبػػذه اػبصػػاؿ الطيبػػة، قػػائبل:" 

  ا  نعم:  قالوا ؟«الدرجات يو اهلل  رفع ما على أدلكم أال:»قاؿ أنو ؛ النيب عن اغبد ث كُب اآل ة
 ، حرمػػػك مػػػن كتعطػػػي ، ظلمػػػك عمػػػن كتعفػػػو ، عليػػػك جهػػػل مػػػن علػػػى ربلػػػم»:  قػػػاؿ ، اهلل رهػػػوؿ
 )ّ(«. )ِ(.قطعك من كتصل

 .النمي عن الحسد:ٚ
ُب جسػده حػىت  ري تمػع، فهػو دبثايػة الػداء الػذم  ػىٍنخىػجملك ىو من أعظم األمور خطرا إذا ما انتشػر ُب ا

  نهار، ياإلضافة إٔب آثاره النفسية السيئة على اغباهد، كما أكدتو الدراهات النفسية اغبد ثة.
ك قػػػد كرد التحػػػذ ر مػػػن ىػػػذا اػبلػػػ  الػػػذميم ُب القػػػرآف ك السػػػنة، يشػػػكل  ػىػػػنيم  عػػػن عظػػػم خطػػػر ىػػػذه 

 الصفة.
   )ْ(ك ىو  يعاِب ىذا اؼبوضوع، ك من ذلك:أكرد الثعاليب صبلة منها، 

 وبػل كال ،إخوانػا اهلل عبػاد ككونػوا ، رباهػدكا كال ، تدايركا كال ، تبامضوا ال »:قاؿ اهلل رهوؿ أف*
  )ٓ(«.ثبلث فوؽ أخاه  هجر أف ؼبسلم

 .التحذير من النفاؽ في التعامل مع الناس: ٛ

                                                 

 )َِٔٓح-ُِٕ (اين.ضػػػػػعيف الًتمػػػػػذم:، رككنػػػػػو عػػػػػن كاثلػػػػػة يػػػػػن األهػػػػػقع. ضػػػػػعفو األلب)ٕٕٕٔح-ُّٓ/ٓ===

 .)ْٖٓٔح-ُّّٔ/ّ(اؼبشكاة:
 .)َُٔ-ُ(اعبواىر اغبساف: ُ
 (،ك ضػػعفو األلبػػاين ُب ضػػػعيف الًتميػػب ك الًتىػػػب:)ُٖٗ/ٖ (أخرجػػو الطػػ اين ُب األكهػػػم عػػن عبػػادة.ؾبمع الزكائػػػد: ِ
 .   ) ُْٔٓح-ُّٓ/ِ
ّ

 .)َُٔ -ُ(اعبواىر اغبساف: 
 .)َُٓ -ُ(:اعبواىر اغبساف  ْ
.مسػػلم ُب  )َٓٔٔح  -َٔٓ/ َُ(؛ركالتػػداي التحاهػػد عػػن  نهػػى مػػا يػػاب؛األدب البخػػارم ُب أخرجػػو  متفػػ  عليػػو: ٓ

عػػػن  كبلنبػػػا ،  ) ِٗٓٓح- ِّٗ /ٖ (؛كالتػػػداير كالتبػػػام  التحاهػػػد عػػػن النهػػػى يػػػاب ،الػػػ  ك الصػػػلة ك اآلداب كتػػػاب
 أنس.
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َ  ََهَـٌْا  ًَبِرَا آَيَن ـب  قَـبنٌُا  آَيَنٌُا انَّزٍَِّ نٌَُْا ًَبِرَا :ك أصػحايو قاؿ تعأب كاصفا حاؿ الكفار مع النػيب  بِنَـ

 )ُ(.يُغْزَيْضِئٌٌَُ ََحٍُْ بًَََِّب يَعَكُىْ بََِّب قَبنٌُا شََْبطِْنِيِىْ
اكؿ الثعاليب ريم اآل ة يواقع اجملتمع، لييعاِب يذلك نوعا من االكبراؼ ُب تعامل الفرد مع مَته    ك وبه

 :قاؿ أنو  النيب عن ثبت كقد ،الذميمة األخبلؽ ىذه هبتنب أف اؼبؤمن على كهبب"فيقوؿ:

 )ِ(.« يوجو كىؤالء ، يوجو ىؤالء  أٌب الذم الوجهُت ذك الناس شر من »
  )ّ(.« نار من لساناف القيامة  ـو لو كاف الدنيا، ُب كجهاف لو كاف من »: أ ضا عنوك 

 األخالؽ االجتماعية:ثاينيا: 
تمع اإلهبلمي ؾبتمع صنعتو الشر عة الريانية، فهو ؾبتمع متميز عن تلك اجملتمعات اليت تقـو اجمل      

فهػو  ؾبتمػع  .خصائصػو الػيت سبيػزه علػى مػَته أنػوك اللغة ك اؼبصاّب اؼبشػًتكة، فلػو على أهاس األرض 
فرد فيػو ك على مواجهة األزمات؛ ألنو ؾبتمع التناصح فكل ، على مصاعب اغبياةمتكافل ك متعاكف 

 )ْ(حر ص على مصلحة أخيو.
ك ىػػذه ىػػي حقيقػػة التكافػػل االجتمػػاعي فهػػو ُب  مغػػزاه ك مػػؤداه أف وبػػس كػػل كاحػػد ُب اجملتمػػع يػػأف 

 )ٓ(ك أنو إف تقاصر عن ذلك  أدل إٔب اهنيار البناء.و كاجبات ذباىو، هبب عليو أداءىا،علي
 )ٔ(اعبسد الواحد. شد يعضو يعضا ك ك ،يأنو كالبنياف اؼبرصوص ك  صفو الرهوؿ

، ك حاجاتػو اؼباد ػة فحسػب ك  سمو اإلهبلـ دبعٌت التكافل فَتفعو عن ؾبرد اؼبشاركة ُب لقمػة العػيش
ّى مع أف التكافل النادم يالذات  ي  ٌّ  ظبة ظاىرة من ظبات اجملتمع اإلهبلمي. دي ٌع

تو  ك ٓب  نسى دأ التكافل ك ؾباالك ميزة اإلهبلـ ىنا أنو اهتشرؼ اإلنسانية العليا ُب تقر ر مب 
 اإلنساف ُب حاجات عيشو ك مطالب حياتو. 

                                                 
 . ُْالبقرة: ُ
2
 .مسػلم ُب كتػاب)ُٗٗٓ ح -ْٗ/ُِ(؛ الػوجهُت مذ ُب قيػل مػا متف  عليو:أخرجو البخارم ُب كتاب األدب، يػاب 

 عن أيب ىر رة.كبلنبا ،  )ِِٔٓ ح-َّّ/ٖ (؛فعلو كربرًن الوجهُت مذ ذـ ياب، ال  ك الصلة ك اآلداب
.اؼبنػػػػػػػذرم ُب هتػػػػػػػذ ب عػػػػػػػن عمار)ّْٖٔح-َُٓ /ٕ (؛ الػػػػػػػوجهُت مذ ُب يػػػػػػػابأخرجػػػػػػػو أيػػػػػػػو داكد:كتػػػػػػػاب األدب،  ّ

 )ّْٕٖح -ُٔٗ/ّ(اف ُب صحيحو: صححو األلباين: صػحيح هػنن أيػو داكد:اين حب.)َِْٖح-َّٗ/ِ(الًتميب:
 .)ِْٗٗح-ُِٗ/ّ (صحيح الًتميب:

 .)ّٓ،ّّص  (مي دعائمو ك آدايو حملمد قبيب: اجملتمع اإلهبل ْ
 )ٕص (التكافل االجتماعي أليب زىرة: ٓ
 هب  زبرهبو: أنظر: ٔ
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 التكافل قسماف:ك 
 ك اؼبتمثل ُب الزكاة ك مَتىا من أنواع الصدقات.ك قد هب  أف ربدثنا عنو. :تكافل مادي*
: كاغب  ُب اعبوار، ك عيادة اؼبرضى ك النصيحة، كأداء األمانة ك الدفاع عن أعراض وتكافل معنوي*

ك كػل ذلػك إذا ٓب  كػن فيػو  ،ْبا.ثػة ملهػوفهم ك الشػفاعة ؽبػم ُب قضػاء حػوائجهم..اؼبسػلمُت ،ك إما
 )ُ(مدد مادم للمحتاج ففيو مذاء ركحي ؼبن وبتاج.

كػل ىػذه اؼبعػاين ك األخػبلؽ االجتماعيػة، ربػدث عنهػا الثعػاليب ياهتفاضػة ك توهػع ُب صبيػع مؤلفاتػػو 
 أك كتب الرقائ  ك الزىد.على ـبتلف فنوهنا، هواء ُب تفسَته أك كتبو الفقهية، 

 .تقديم العوف لآلخرين و السعي لقضاء حوائجمم و إغاثة ملموفمم:ٔ
حضػػػػت الشػػػػر عة اإلهػػػػبلمية علػػػػى ذلػػػػك، ُب الكثػػػػَت مػػػػن النصػػػػوص، هػػػػواء ُب اآل ػػػػات القرآنيػػػػة أك  

 األحاد ث النبو ة.
 )ِ(.ًَانْعُذًَْاٌِ انْةِثْىِ عَهََ عَبًٌََُارَ ًَنَب ًَانزٌٍََّْْ انْجِشِّ عَهََ ًَرَعَبًٌََُاك منها قولو تعأب:    

 )ْ(«.أخيو عوف ُب العبد كاف ما العبد عوف ُب كاهلل:» ، قولو )ّ(أكرد الثعاليب ُب معرض تفسَتىا
 )ْ(«.أخيو

اػبل  كلهم عياؿ اهلل، ك أحب خلقػو إليػو أنفعهػم »  ك األصل ُب ذلك، كما  بُت الثعاليب، حد ث:
  )ٓ(.«لعيالو

اػبلػػ  كلهػػم عيػػاؿ اهلل، ك علػػم أ، أحػػب  د ث، قػػائبل:" ك إذا علػػم العبػػد أفاغبػػ  عقػػب الثعػػاليب علػػى
اػبل  إٔب اهلل أنفعهم لعيالو، كجب عليو مراقبة اهلل تعأب ُب خلقو، يػأداء مػا هبػب عليػو مػن حقػو، ك 

   )ٔ(يذؿ ما أكجب اهلل ؽبم من فرضو..".
 )ٕ(مستشهدا يأحاد ث كثَتة.كل ىذا   وبث الثعاليب على

 ْصرة المسلمين:.ينأ ٕ

                                                 
1

 ، يتصرؼ.)، ك ما يعدىاُْٗص  (:اؼبصدر الساي  
 . ِدة: اؼبائ ِ
 .)َُْ-ُ(اعبواىر اغبساف: ّ
 .)ص   (هب  زبرهبو: أنظر ْ
ٓ

 )ص   (هب  زبرهبو: أنظر 

 .)َِص  (األريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ: ٔ
 .)ٕٕص (األريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ: ٕ
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 )ُ(.انْإَشْيَبدُ ٌَُّْوُ ًٌََّْوَ انذََُّْْب انْحََْبحِ فِِ آَيَنٌُا ًَانَّزٍَِّ سُعُهَنَب نَنَنْصُشُ بََِّب  قوؿ تعأب:

 كأ ضػا الرهػل نصػر ُب داخػل اؼبػؤمنُت كنصػر كاآلخػرة، الػدنيا ُب كاؼبػؤمنُت رهػلو  نصػر أنػو تعأب أخ 
 .ظلموا إذا نصرا ككىبهم دا،ك ك  فضبلءال للمؤمنُت اهلل جعل فقد

  على حقا كاف ، عرضو ُب أخيو عن رد من » : قولو كمنو نصرىم؛ على الشر عة كحضت 
 )ّ(كذا قاؿ الثعاليب ُب تفسَت اآل ة.)ِ (.« جهنم نار عنو  رد أف اهلل

 غبمة ميوب ملكا اهلل يعث:  قاؿ أراه مناف  من مؤمنا ضبى من »:ك  نقل ُب موضع آخر قولو 
  على كجل عز اهلل حبسو ،شينو يو  ر د يشيء مسلما رمى كمن ، جهنم نار من القيامة  ـو

 )ْ(.«قاؿ فبا ىبرج حىت جهنم جسر
 ك  واصػػػل الثعػػػاليب حد ثػػػو، قػػػائبل:" ك ال شػػػك ُب فػػػبلح مػػػن هػػػعى ُب مصػػػاّب اؼبػػػؤمنُت، ك قػػػد جػػػاء

 . الوعيد فيمن خذؽبم ك ترؾ نصرىم"
 المسلمين ورد ذلك عنمم : اللساف عن أذى . كف ٖ

اجتماعيػػة خطػػَتة، تنػػاكؿ اؼبسػػلمُت يالغيبػػة ك النميمػػة ك  ان أيعػػاد ربمػػلفمػػن األخػػبلؽ النفسػػية، ك الػػيت 
مُت يعضػهم لػبع ، كػل ىػذه الرذائػل مػن ، كاحتقػار اؼبسػلالتنايز ياأللقاب، ك التجسػس  هػوء الظػن

 .ك الفساد اػبلقي شأهنا إذا ما انتشرت ُب أم ؾبتمع، أف تقوده إٔب االهنيار
ك ذبنب مثل ىذه الرذائل، مػن أىػم األمػور الػيت ربػافظ علػى كحػدة اجملتمػع اؼبسػلم ك سباهػكو؛ ك لػذا 
قبد الثعاليب رضبػو اهلل،  وصػي عامػة اؼبسػلمُت يػذلك، قػائبل:"..فينبغي للمػؤمن اػبػائف مػن اهلل تعػأب 

ب أف  يعامل ىو يو، فبل  ذكرىم إال خبَت، ك ليكف لسانو عن ذكػر مسػاكئهم  أف  يعامل الناس دبا وبي
      )ٓ(ما أمكن..".

                                                 
 .ُٓمافر:  ُ
 .عن أنس)ُُّٓح-ٗ/ٖ(.ؾبمع الفوائد:"إهناد أضبد حسن  "ركاه أضبد ك الط اين، قاؿ اؽبيثمي: ِ
 .)ٗٗ-ّ(اعبواىر اغبساف: ّ
 الط اين ُب الكبَت:) ّْٕٖح- ُٓٓ - ٕ(ُب كتاب األدب،ياب من رد عن مسلم ميبة؛ دأخرجو :أيو داك  ْ
 ِٕٗ/ِ(ن أنػػػػػس. ضػػػػػعفو العراقػػػػػي ُب اإلحيػػػػػاء:عػػػػػ كلهػػػػػم.)ُٖٖ/ٖ(.أيػػػػػو نعػػػػػيم ُب اغبليػػػػػة:) ّّْ ح- ُْٗ -َِ (
 . )ّْٖٖح-ُٖٗ/ّ(كحسنو ُب صحيح هنن أيب داكد:،) ُٕٗٔح-ِّْ/ِ (كضعفو األلباين ُب ضعيف الًتميب:.)
 .)ٖٔص  (األريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ: ٓ
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 )ُ( :ُب معامبلتو مع اآلخر ن اهبب على اؼبسلم، أف  تجنبهصور األذل اليت  ك من 
 :النمي عن السخرية و االستمزاء بالمسلمين 

ك ىػػذا اػبلػػ  الػػذميم مػػن أخػػبلؽ أىػػل اعباىليػػة، ك أصػػحاب النفػػوس البطالػػة، ك ىػػي ك إف نزلػػت ُب 
 لكفار فهي ؼبن يعدىم من اؼبسلمُت تأد ب ك توجيو، ؼبل  يصلح نفوههم ك ؾبتمعاهتم.ا

 اؼبسػػلم علػػى اؼبسػػلم كػػل ، ىبذلػػو كال ،  كذيػػو كال ىبونػػو ال ، اؼبسػػلم أخػػو اؼبسػػلم»ك ُب اغبػػد ث: 
 )ِ(«. اؼبسلم أخاه وبتقر أف الشر من امرئ حبسب ، اىاىن التقول ، كدمو ، كمالو ، عرضو حراـ

 سوء الظن: تجنب 
ــب ك قػػد هنػػى اهلل عنػػو صػػراحة، ُب قولػػو: ــب َّ ــزٍَِّ ؤَُّّيَ ــٌا انَّ ــٌا آَيَنُ ــثِريًا اجْزَنِجُ ــٍَ كَ ــٍِّ يِ ــطَ بٌِ  انظَّ ــٍِّ ثَعْ  انظَّ

 ّ) (...بِثْىٌ

 كُب ذلك ُب ؼبا حبسبو؛  تكلموا كال  عملوا كأال ، الظن من كثَت ياجتناب اؼبؤمنُت تعأب أمرف
 )ْ(.كالتداير التقاطع من التجسس

 )ٓ(.«اػبَت إال يو  ظن كأال كعرضو، كمالو، دمو، اؼبؤمن من اهلل حـر» :قد قاؿ  ك
 :التجسس 

  ىي ياليتالدفع  ، ك ىو منهي عنو شرعا، ك اؼبأمور الناس أمور ـببيت عن ك اؼبراد يو البحث
 )ٔ(.اغبسنة ظواىركاالكتفاء يال أحسن
 :الغيبة و النميمة)ٕ( 

 )ٖ(ك منها:من األحاد ث ُب النهي عنها، اليب طائفةك قد أكرد الثع

                                                 
 ، يتصرؼ ك اختصار.)ُِْ/ّ (عبواىر اغبساف: ُ
.مسلم ُب كتاب ال  ك )ِّٗٗح-ّٖٓ /ٓ(البخارم ُب كتاب اؼبظآب، ياب ال  ظلم اؼبسلم ك ال ىبذلو؛متف  عليو: ِ

 ،كبلنبا عن اين عمر.)َّٓٔح -ُُٓ/ُٔ(ربرًن الظلم؛ الصلة، ياب
 .ُِاغبجرات:  ّ
 ، يتصرؼ.)ُِٓ/ّ(اعبواىر اغبساف: ْ
 ك صححو. عن أنس ،)ِٓٗ/ٕ(اين عبد ال  ُب التمهيد: أخرجو:ٓ
 ، يتصرؼ.)ُِٔ/ّ (اعبواىر اغبساف:  ٔ
،  فعلػو ٓب مػا عليػواؿ قػ أم هبتػو، فقػد فيػو كػن  ٓب كإف ،ايػوامت فقػد فيػو كػاف فػ ف  كرىػو، دبا هأخا اؼبرء ذكر  أفك ىي  ٕ
 ،يتصرؼ.)ُٕٕص (التعر فات للجرجاين: شتم فهو هبا كاجهو  فف
 .)ُِٕ-ُِْ /ّ(اعبواىر اغبساف: ٖ
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  كالذم عليو، اهلل فيتوب  توب الزاين ألف قاؿ:! ككيف؟:  قيل ، الزنا من أشد الغيبة» :قولو*
 

 )ُ(.« ستحل حىت عليو ابي تى  ػي  ال  غتاب
  كصػػدكرىم كجػػوىهم ىبمشػػوف ، كبػػاس مػػن أظفػػار ؽبػػم يقػػـو مػػررت يب عػػرج ؼبػػا »:أنػػو قػػاؿ عنػػوك *

 )ِ(«.أعراضهم ُب ك قعوف الناس، غبـو  أكلوف الذ ن ىؤالء: ؿقا! ج  ل؟  ا ىؤالء من:  فقلت

 . إدخاؿ السرور على المسلمين:ٗ
ك ىو من أفضل األعماؿ عند اهلل،  دؿ على  ،)ّ(ف دخاؿ السركر على اؼبؤمنُت من عبلمات الفبلح

  خيك اؼبؤمن هركرا، أك أف تدخل على أ»، ك قد هيئل أم األعماؿ أفضل؟: على ذلك قولو
 )ْ(«.تقضي عنو د نا أك تطعمو خبزا

 .التجاوز عن المعسر، أو قضاء دينو:٘
  )ٓ(:، منهاُب اغب  على ىذا اػبيلي  االجتماعي اؼبهمالثعاليب، فمن األحاد ث اليت أكردىا 

 لعػل وعنػ فتجػاكز ، معسػرا أتيػت إذا:  لفتػاه  قػوؿ فكػاف ، النػاس  ػدا ن رجػل كػاف»:قاؿ  قولو*
 )ُ(.«عنو فتجاكز اهلل فلقي: قاؿ عنا،  تجاكز اهلل

                                                 

 
 /ٖ(، ىػػػػػن أيب هػػػػػعيد اػبدرم.ضػػػػػعفو اؽبيثمػػػػػي ُب اجملمػػػػػع :) َٗٓٔح  - ّْٖ /ٔ(أخرجػػػػػو: الطػػػػػ اين ُب األكهػػػػػم:ُ

 ، عن أنس. ضعفو اين أيب حاًب ) ِْٕٔح -َّٔ/ٓ( أعراض الناس ؛.البيهقي ُب الشعب:ياب ُب ربرًن)ُٗ
.ضػػػػػػػػعيف ) ُْٖٔ- ِّٓ/ْ (.األلبػػػػػػػػاين ُب السلسػػػػػػػػلة الضعيفة.قاؿ:ضػػػػػػػػعيف جػػػػػػػػدا:)ِْْٕح-ُّٓ/ّ(العلػػػػػػػػل: ُب

 ايػن للحػافظ الػد لمي أحاد ػث زبػر   ُب لكػن موضوع. الصغاين قاؿ..العجلوين:".قاؿ ) َُٗٔح-ُِّ/ِ (الًتميب:
".كشػػػف فتدير الزنػػػا أخػػػو الغيبػػػة يلفػػػظ جبػػػل يػػػن معػػػاذ عػػػن الػػػد لمي ُب مػػػا لػػػو ك شػػػهد.  جػػػاير عػػػن أهػػػنده قػػػاؿ حجػػػر

 .)ٕٓ/ِ(اػبفاء:
 ، عن أنس. ك اػبطيب ُب تارىبو:) ْٖٖٔح -ُِٓ - ٕ(أخرجو أيو داكد:كتاب األدب،ياب ُب الغيبة ؛ ِ
 .)ْٖٕٖح -ُٕٗ-ّ (، عنو.صححو األلباين.صحيح هنن أيب داكد:)َّٕ- ٔ (
 ، يتصرؼ.)ّٔص  (يعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ للثعاليب:األر  ّ
ْ : ح 123- /ٔ (.البيهقػػػػػي ُب الشػػػػػعب ُب يػػػػػاب ُب التعػػػػػاكف علػػػػػى اػبػػػػػَت؛) ُٗح-ّْْ(أخرجػػػػػو الطػػػػػ اين ُب اؼبكػػػػػاـر

، عػػن ايػػن عمػػر. قػػاؿ منكػػر هبػػذا اإلهػػناد. ك لكػػن اغبػػد ث ) ُِٕ/ٖ (،عػػن أيب ىر ػػرة.اين عػػدم ُب الكامػػل:)ٖٕٕٔ
.يشػواىده كمػا قػاؿ اؼبنػاكم.في  ) َُٔٗح-ِْٕ 1/ (حسنو ُب صػحيح ك ضػعيف اعبػامع الصػغَت:.ك )ُْْٗحسن 
.كحسػػنو ُب صػػحيح ك ضػػعيف اعبػػامع )ُْْٗ ح-ُْٖ/ّ (.كصػػححو األلباين.السلسػػلة الصػػحيحة:) ِٔ/ِ (القػػد ر:
                                                                                                                                                             .) َُٔٗح-1ِْٕ/ (الصغَت:

 .)َِٖ/ُ(اعبواىر اغبساف: ٓ
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 .الشفقة و الرحمة بالخلق:ٙ

يصة من خصائص األمة احملمد ة، كيف ال ك رهبا العظيم موصػوؼ هبػا، ك مػن هػورة مػن صً ك ىي خى 
 هور القرآف إال ك تلوا اؼبسلم ذلك.

 كمنها: اؼبؤمنُت تراحم ُب صحيحة أحاد ث جاءت كقد
  )ِ(«. السماء ُب من  رضبكم األرض ُب من ارضبوا الرضبن؛  رضبهم راضبوفال :»قولو*

 يػذؿ ككػذلك طل ، يوجو أخاؾ تلقى يأف كلو كثَتة، اؼبؤمنُت يُت كالًتاحم األلفة فأهباب: كياعبملة
 )ّ(.شيئا اؼبعركؼ من وبتقر ال فاؼبوف  الكبلـ، كطيب السبلـ

إ ثػػػارىم علػػػى الػػػنفس، ًهػػػيما ؼبػػػن ييػػػده فضػػػل عػػػن  فمػػػن عبلمػػػة السػػػعادة، الشػػػفقة علػػػى خلػػػ  اهلل ك
  )ْ(حاجتو.

 اغباجػة كأىل الفقراء مواهاة ك، اهلل خل  على كالشفقة الرأفةأنواع اػبَت  أعظم كمن...قاؿ الثعاليب:"
 أيبػا ك ،اعبنػة خضػر من اهلل كساه عرم على ثويا مسلما كسا مسلم أيبا »:قاؿ أنو  النيب عنك  ،

ّى  ك ، اعبنػػة شبػػار مػػن اهلل أطعمػػو ، جػػوع علػػى مسػػلما أطعػػم مسػػلم  علػػى مسػػلما هػػقى مسػػلم امىػػأم 
  )ٓ(«. اؼبختـو الرحي  من اهلل هقاه ،ظمأ

 الرحمة و الرفق بالحيواف:
       البع ، يل امتدت لتشمل اغبيوانات.ٓب تتوقف دعوة الثعاليب الناس إٔب الرضبة ك الشفقة يبعضهم 

حيػث كػاف ليت ٓب تعرفها البشر ة ألحد مػَته، ك الرأفة هبا، ك ا أعظم صور الرضبة ك قد أعطى النيب
فلػو اغبػ  ُب الرفػ  ، )ٔ(  رأؼ ينفسو ك  وصي يذلك أمتو حىت رأفػت ؽبػا أفئػدهتم ك رأؼ هبػم عتػاهتم

  )ُ(ك الرضبة كح  اإلنساف.

                                                                                                                                                    
.مسلم ُب كتاب اؼبساقاة، ياب فضل )َّْٓ ح-ُٔٗ/ٕ(متف  عليو:البخارم ُب كتاب األنبياء، ياب حد ث الغار؛ ُ

 و عن أيب ىر رة.،  رك ان) ِّٓٗ ح-ُٖٔ/َُ(إنظار اؼبعسر؛
 ، عن عمرك ين العاص.)َِٕ/ّ(أخرجو الثعاليب ُب تفسَته: ِ
 .)َِٕ -َِٔ/ّ(اعبواىر اغبساف: ّ
 .)ٕٕص (األريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ: ْ
ك الًتمػذم ُب كتػاب صػفة القيامػػة،  )ُٕٗٔح -ٔٔ/ّ(داكد ُب كتػاب الزكػػاة ، يػاب ُب فضػل هػقي اؼبػػاء؛ أخرجػو أيػو ٓ

ك ايػػن اعبػػوزم ُب  )ُِٗح  -ُّٖص  (، ك الطػػ اين ُب مكػػاـر األخػػبلؽ؛)ِْٔٔح -ُِِ/ٕ(دِب؛يػػاب مػػن خػػاؼ أ
 ،  رككنو عن أيب هعيد اػبدرم.)ِْٕح -ِّٗص (ال  ك الصلة؛

 .)ّّٔ/ِ (أخبلؽ النيب الكرًن ُب القرآف ك السنة: ٔ
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ف  ػػؤدم يت  نبغػػي عػػل العبػػد أعلػػى أهنػػا مػػن نعػػم اهلل الػػ اؤكػػدعػػاليب علػػى الرفػػ  يػػاغبيواف،  موبػػ  الث
يقوؿ:"..ك هبػػب علػػى مػػن ملكػػو اهلل شػػيئا مػػن ىػػذه اغبيوانػػات، أف  رفػػ  هبػػا ك  شػػكر اهلل شػػكرىم،ف

        )ِ(تعأب على ىذه النعمة اليت خوؽبا لو..".
 نبغػي ؼبػن ملكػو ،كأنو نيل مرضاة اهلل عز ك جللك  نبو ُب موضع آخر، على أف الرف  ياغبيواف هبيل 

            )ّ(، أف  رف  يو ك وبسن إليو ليناؿ يذلك رضا اهلل تعأب.اهلل شيئا من ىذا اغبيواف
 ٍب أكرد الثعاليب الكثَت من األحاد ث، اليت تبُت صور اإلحساف للحيواف ك الرف  يو ك ىي كثَتة 

ك هبذه التعاليم حاريت الشر عة السمحة، طبيعة القسوة على اغبيواف، ك قررت للتصرؼ فيو أحكاما 
 )ْ(اعدة الرف  يكل ذم كبد رطبة.مبنية على ق

 )ٓ(لثا:اآلداباث
إف اإلهبلـ ىو د ن اغب  الذم ارتضاه اهلل لعباده، ك لذلك احتول على صبيع اآلداب الػيت هبػب أف 

 هواء كانت ُب العبادة أك اؼبعامبلت أك العادات. ، تحلى هبا اؼبسلم ُب حياتو
 ك ترفرؼ ُب كل ظباء حىت  ،ُب كل األجواء فاألخبلؽ ك اآلداب جناحا العقيدة هبا ربل  عاليا 

 )ٔ(ك ُب ثوهبا اغبسن الذم نزؿ يو القرآف. ،صورهتا اؼبشرقة اليت جاء هبا اإلهبلـ ُب راىا الناس 
 )ٕ(فاآلداب من اعبزئيات اليت تندرج ُب علم السلوؾ.    

                                                                                                                                                    

، تتلهى يقتل اغبيوانات ُب  ُ   أعيادىا ك مواهم أفراحها ك ر اضاهتا، جاء فبينما ال تزاؿ يع  األمم ك الشعوب حىت اليـو
           =اإلهبلـ ليكتب ك  فرض اإلحساف على كل شيء، ك لكل ـبلوؽ ك وب  على الرف  ياغبيواف ك اإلحساف إليو

ك  ؤكػد ُب ىػذا اعبانػػب أف عػآب اغبيػػواف كعػآب اإلنسػػاف لػو خصائصػػو ك طبائعػو ك شػػعوره. األحاد ػث الثبلثػػوف الػيت عليهػػا 
 .)ُّٔ(السبلـ ؼبوهى أهود: مدار

 .)ُِِ/ِ(اعبواىر اغبساف :  ِ
 ، ياختصار.)ُّْ/ّ(اؼبصدر الساي : ّ
فيكوف يذلك قد كضع عبمعيات الرف  ياغبيواف أهاها  قيموف عليو دعوهتم، ك ما من نفس أك صبعيػة تػدعوا إٔب ناحيػة  ْ

رهػػائل اإلصػػبلح  الرشػػد إذا تشػػعبت هبػػا السػػبل مػػن اػبػػَت إال كجػػدت ُب ىػػذه الشػػر عة مػػا  ؤ ػػد دعوهتػػا، ك  هػػد ها هػػبيل
 .)َِْص  (للخضرم:

 عىرَّفو آخركف: .ك )ِْ/ُ (:كشاؼ اصطبلحات الفنوف. "عبارة عن معرفة ما وبًتز يو عن صبيع أنواع اػبطأ"األدب:  ٓ
لتعر فػػػػات ا ". يأنػػػػو ر اضػػػػة الػػػػنفس يػػػػالتعليم ك التهػػػػذ ب علػػػػى مػػػػا  نبغػػػػي ك األد ػػػػب ىػػػػو اآلخػػػػذ ياحملاهػػػػن ك األخػػػػبلؽ "

 .)ِّ(للجرجاين:
 .)، يتصرؼّّٕص ( اجملتمع اإلهبلمي دعائمو ك آدايو حملمد قبيب : ٔ
ك علػػػػم السػػػػلوؾ ىػػػػػو معرفػػػػة الػػػػنفس مػػػػػا ؽبػػػػا ك مػػػػا عليهػػػػػا مػػػػن الوجػػػػدانيات: ك  سػػػػػمى ذلػػػػك يعلػػػػم األخبلؽ.كشػػػػػاؼ  ٕ

:)ََْ/ِ(الفنوف:  .) ِّٓص (. أجبد العلـو
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ب  ز ػػد صبػػاال ُب ك إمبػػا دعػػا اإلهػػبلـ إليهػػا، ألهنػػا تكمػػل مبلمػػح شخصػػية اؼبسػػلم، فػػالتحلي يػػاآلدا
 )ُ(.ك  عزز ؿباهنو ك  دنيو من القلوب، فهي من لباب الشر عة ك مقاصدىاهلوؾ اؼبسلم 

ك قد حضت السنة على التحلي هبا ُب نصوص عد ػدة ك أشػكاؿ متنوعػة، ك قػد تناكؽبػا الثعػاليب ُب  
ه، تفعػيبل منػػو مصػنفاتو ياهتفاضػة، يػل إنػو ليسػتغل أدىن مناهػبة إل ػراد طائفػة منهػا، خاصػة ُب تفسػَت 

 ك هنقف على ذلك من خبلؿ ما  أٌب: لآل ات القرآنية ُب شخصية اؼبسلم، 
 :.األدب مع اهلل ورسولو ٔ

هػنتو ك تػوقَته ُب إتبػاع  من تعظيم ك شػكر ك عػدـ معصػية كذكػره ك مراقبتػو، ك أدب مػع الرهػوؿ 
 )ِ(.رقاؽز ال الذكر كتب  ك ىو أمر مستفي  ُب كتب الثعاليب، الهيماحيا كميتا،

 .آداب العبادات:ٕ
 )ٓ(، ك الصياـ ك الزكاة.)ْ(.... الصبلة)ّ(كيداب ك الوضوء ك الغسل 

ُب أحكػػػاـ  'جػػػامع األممػػػات'ك قػػػد توهػػػع الثعػػػاليب فيهػػػا خاصػػػة ُب كتايػػػو  ،ك مَتىػػػا مػػػن العبػػػادات
 العبادات ك الذم  يعت  من أىم ما ألف ُب الفقو.

 ثاينيا: اآلداب االجتماعية:
 ذ ييد اجملتمع اؼبسلم كبو الكماؿ، ك ىي أقساـ:ك اليت تأخ

 اآلداب الشخصية: .ٔ
 ك اليت تتعل  يالفرد ُب حد ذاتو، كإف كانت ُب ؾبملها تأثر ُب عبلقتو ياآلخر ن، ك ىي كثَتة منها: 

 آداب اليقظة و النـو: 

لي نف  ،كقد جاء ُب آداب النـو ك أذكار النائم أحاد ث صحيحة سو منهن كػذا نبغي للعبد أف ال ىبي
 )ٔ(ٍب أكرد عددا من األحاد ث.قاؿ الثعاليب، 

  :آداب األكل و الشرب 

                                                 
 .)، يتصرؼّّٕص ( ايو:اجملتمع اإلهبلمي دعائمو ك آد ُ
2

 )َْٗ/ِ(اغبسػػػػػػػػػػػاف: اعبػػػػػػػػػػػواىر.)ِّٖ-ِّّص  (: يػػػػػػػػػػػاب ُب آداب الػػػػػػػػػػػدعاء،اإلرشػػػػػػػػػػػاد ؼبػػػػػػػػػػػا ُب مصػػػػػػػػػػػاّب العبػػػػػػػػػػػاد  
ّ/ُِٗ،ِِٗ(،)ِ/ِٕٗ(.)ّ/َّٓ(. 
 .)مخ،  ياب فضائل الطهارة ك الوضوء  ( جامع أمهات العبادات:ّ
ثػػػار صػػػحيحة، يػػػاب فضػػػل قيػػػاـ الليػػػل  ك مػػػخ، يػػػاب فضػػػل صػػػبلة اعبماعػػػة ك مػػػا جػػػاء فيهػػػا مػػػن آ (اؼبصػػػدر السػػػاي : ْ

 .)ُْٕ/ِ(،)ّّّ/ِ(، )ْٗٗ/ُ(.اعبواىر اغبساف:)آدايو
 .)َِْ/ُ(.اعبواىر اغبساف:)مخ ، ياب أقاـ اؼبصدقُت ك صفة األخذ ك العطاء (جامع األمهات:ٓ
 .)َِٖص (.ك )ُِٕص (. اإلرشاد ؼبا ُب مصاّب العباد:)ّٕ،ِٕ/ّ(اعبواىر اغبساف: ٔ
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 )ُ(ككف  آداب ذكر الثعاليب يعضها. ،فهو أمر مباح ك لكن يشركط
 :آداب اللباس  

فليس صحيحا ما  غلب على الظن من أف العنا ػة يػاؼبظهر لباهػا ك ز نػة هبػاُب شخصػية اؼبسػلم ك مػا 
  )ِ(ؼ ك الت ج ك اػبيبلء.رى ك التػَّ  ؼى رى ، إال السَّ  ةنَّ لقرآف ك الس  هبافيها كما جاء ُب ا

ي بػى ك قد ذكر الثعاليب طائفة من األحاد ث اليت تػي   )ّ(ما على اؼبرء مراعاتو ُب لباهو. ُتِّ
 آداب زيارة المريض. 

ك قػػػد أكرد فلهػػػا آداب  نبغػػػي التحلػػػي هبػػػا حػػػىت تيػػػأٌب الز ػػػارة أيكلهػػػا، ك  نتفػػػع هبػػػا الزائػػػر ك اؼبػػػر  .  
 )ْ( الثعاليب طائفة منها.

 :آداب األسواؽ 

ألف فيػو  كثػر اللغػم  ؛فيحتاج اؼبسلم إٔب دخوؽبا، لقضاء حاجاتو ك ىػي كمػا  قػاؿ ؾبػالس الشػيطاف
 )ٓ(ك التخاصم ..ك لذا كضع الشرع ؽبا أحكاما ك آدايا، ك قد أكرد الثعاليب طائفة منها.

 عامل مع الغير:.آداب التٕ
ك التعػاكف معهػػم ك إنشػاء الصػػبلت يػل دائمػا إٔب االجتمػػاع يػاآلخر ن، سػاف ك مر زتػػو سبإف طبيعػة اإلن

أنػواع ىػذه  دى فيما يينهم ك ىذا ما حث عليو اإلهبلـ، فقد نظػم ىػذه العبلقػات تنظيمػا دقيقػا ك حػدَّ 
  )ٔ(الركايم.

 عبػػاد مػػع عشػػرةال وبسػػن كأف الشػػر عة، يػػيداب  تػػأدب أف للعاقػػل فينبغػػي ك ُب ىػػذا  قػػوؿ الثعػػاليب:"..
 مػػػػع كخلػػػػ  اغبػػػػ  مػػػػع صػػػػدؽ أمػػػػر ن ُب ؿبصػػػػورة اػبػػػػَتات ؾبػػػػامع:  قػػػػوؿ اؼبشػػػػا خ يعػػػػ  كػػػػافك  اهلل

 )ٕ(...".اػبل 
 :ارو آداب الج

                                                 
 .)ِّٔ/ّ(ف:اعبواىر اغبسا ُ
، كل دكر العبادة ك ملتقى اؼبتد نُت ك ؾبتمعاهتم،  ِ يل إف الز نة مفركضة عند اػبركج للمسجد ك  لح  يو، أخذا يالعمـو

ك ُب السنة النبو ة تفصيل كاؼو ألحكاـ اللباس اإلهبلمي، ك الز نػة ك الطيػب مػا وبػل منهػا ك مػا وبػـر ك مػا  نػدب، ك مػا 
.هبوز ك  ستحسن أك  كره ك وب  ، يتصرؼ. )ٕٔ،ٕٓ(الشخصية اإلهبلمية: ـر

 .)ِّْ/ِ(.)ّٗٓ/ُ(اعبواىر اغبساف: ّ
 .)ِْٕص (:ؼبا فيو من مصاّب العباد  اإلرشاد،ك )ِْٖ/ِ(اؼبصدر الساي : ْ
 .)ّْٔ/ِ(اعبواىر اغبساف: ٓ
 ، يتصرؼ.)ْٕٗ (اجملتمع اإلهبلمي آدايو ك دعائمو: ٔ
 ، يتصرؼ.)ِّٔ/ِ(اعبواىر اغبساف: ٕ
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 لو ة التعاكف ك التضامن ُب ربقي  ك نشر أ ،إف من أىم أصوؿ اإلهبلـ إلشاعة الود ك التحاب
 
 )ُ (إٔب اعبار ك ؾباملتو...اْب.ك درء اؼبفاهد ك اؼبضار اإلحساف  ،اؼبصاّب ك اؼبنافع  

ك  ػػأٌب لفػػظ اعبػػار ُب النصػػوص يغػػَت قيػػد، ليشػػمل كػػل جػػار، فيحصػػل الػػتبلحم يػػُت أفػػراج اجملتمػػع ك 
 تقول الركايم فيما يينهم.

 :اعبوارآداب كمن  
ك م  البصػر عػن أىلػو  ،ك معاملتو يرف  ك الص  على أذاه ،ايتداءه يالسبلـ ك تعز تو عند اؼبصاب 

 )ِ(ك قد ذكر الثعاليب طائفة منها.اْب.يعة أهراره ك احملافظة على حرماتو ..عدـ متا
 لس و الحديث فيماآداب المجا

 فاإلنساف اجتماعي يطبعو، ىبالم مَته من الناس  ىٍستىأنس هبم تارة ك  فيد منهم ك  ستفيد.      
ّي اجملالس من أىم كهائل االتصا  األخوة ك األلفة ك التيزر.يُت الناس، ك هبا تتقول ركح  ؿك تيعد 

ك ؼبػا ؽبػػا مػػن أنبيػػة ُب ينػػاء شخصػية الفػػرد اؼبسػػلم، كترشػػيد هػػلوكو فقػد كضػػع ؽبػػا اإلهػػبلـ الكثػػَت مػػن 
ك  تالقواعد ك اآلداب اليت  تحق  ؼبرتاد ها اؼبصلحة ك اؼبنفعة، ك  درأ هبػا مػا قػد وبػدث مػن العػداكا

 )ّ(اؼبفاهد ك اؼبشكبلت.
طائفة من األحاد ث، خاصة ك أنو صاحب ؾبالس علميػة فكػاف بياهنا يذكر قد اىتم  الثعاليب يكلذا 

 منها: )ْ(لزاما أف  تحدث عن تلك اآلداب.
 :آداب المصافحة و السالـ 

ك قد ذكر الثعاليب صبلة منها، ٍب ح  على التزامها، فقاؿ:"ك قد ذكرنا طائفة من آداب اؼبصػافحة، 
 يراد للعمل". فقف عليو ك اعمل يو ترشد، ف ف العلم إمبا

)ٓ( 
ك ىكذا نرل اجملتمع اإلهبلمي،  ذخر ياآلداب اإلهػبلمية السػامية، الػيت نػىبَّػوى عليهػا القػرآف ك السػنة  

 منها آداب نفسية ك أخرل اجتماعية. 

                                                 
 ، يتصرؼ ك اختصار.)َِّص (ؽ اؼبسلم لوىبة الزحيلي:أخبل ُ
 .)ِْٗ/ُ(.اعبواىر اغبساف:)ُْٗص (اإلرشاد ؼبا فيو من مصاّب العباد: ِ
 ، ياختصار.)ُّٕٔ/ْ(:ألخبلؽ ك اآلداب لسعود اغبزيبي ّ
 .)ْٔٓ،ْٓٓص  (رشاد:.اإل)ُُّ/ّ(اؼبصدر الساي : ْ
 .)ِّٕ، ِْٔص  ( العباد للثعاليب:.اإلرشاد ؼبا فيو مصاّب)ْْٖ/ُ(اعبواىر اغبساف: ٓ
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ك لقػػػػػد قػػػػػاـ األدب النفسػػػػػي ك االجتمػػػػػاعي ُب القػػػػػرآف دبهمتػػػػػو ُب تصػػػػػفية اعبػػػػػو اغبيػػػػػاة ُب اجملتمػػػػػع 
َت التزاـ السنة ك القرآف فػىهيمىا ة ك األلفة ُب النفوس، ك ىو ما ال  تحق  يغاإلهبلمي، ك إشاعة اؼبركء

هتجاشػػػة الػػػود ك األلفػػػة ك تػػػذك ب األحقػػػاد مػػػن داخػػػل الػػػنفس ك اُب هػػػبيل إهبػػػاد اغبػػػب ك الرضبػػػة، 
           )ُ(البشر ة،  أخذاف هبذه اآلداب ليستعينوا هبا ُب الفضائل اغبميدة.

 
موضػوعات  ليب رضبو اهلل، ليدرؾ حقيقة جليَّة، كىي أهنا ُب معظمها تتناكؿإف اؼبتصفح لكتب الثعا  

كىػػي   ن ك احملػػدثُت، د نيػػة ك اجتماعيػػة،يطرؽ علميػػة مقبولػػة ُب عصػػره، ك مطبقػػة مػػن طػػرؼ اؼبفسػػر 
ك الػػيت مػػن  الػػيت  رتكػػز عليهػػا الػػوعظ ك اإلرشػػاد ،يػػذلك تػػزكد اؼبهتمػػُت هبػػذا اجملػػاؿ يالنصػػوص الد نيػػة

اعبانب الركحي غبياة اإلنساف،ك اغبفاظ على شخصيتو ك قيمو السامية، ك إيعاده عن  إصبلحشاهنا 
ك مػػا أحػػوج ؾبتمعاتنػػا إٔب مثػػل االىتمػػاـ دبثػػل ىػػذا النشػػاط اإلصػػبلحي ك إٔب ىػػذا  ،الغرائػػز اغبيوانيػػة

 التكو ن األخبلقي.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .) َُٓص  (اجملتمع اؼبسلم، آدايو ك دعائمو: ُ
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 اخلبمتخ0
خبلؿ ىاتو اػباسبة أف أيرز أىم النتائ  اليت  توصلت لكل يدا ة هنا ة، ك ىا أنا فيها،  ك هأحاكؿ من 

 ؽبا ك أنا ُب طور إعداد  اؼبذكرة.
  )ُ(.ًَيَب ؤًُرِْزُى يٍِّ انْعِهْىِ بِالَّ قَهِْالً ك يادئ األمر أذكر نفسي ك إ اكم يقولو تعأب:

بػػػاحثُت ك فهػػػذا العمػػػل اؼبتواضػػػع الػػػذم قمػػػت يػػػو مػػػا ىػػػو إال لبنػػػة جد ػػػدة، ك قػػػد هػػػبقٍت مػػػَتم مػػػن ال
اؼبهتمُت،ُب التعر ف يشخصية اإلماـ الثعاليب العلمية، ك إيراز جهوده الطيبة اليت يػذؽبا ُب خدمػة ىػذه 

 الشر عة الغراء.
 أما أىم ما توصلت لو ُب ىذه اؼبذكرة فسأجِّليو على شكل نقاط، ك ىي كاآلٌب:

لػغ  هبػم التعصػب ك اعبمػود أف الثعاليب من األئمة األعػبلـ الػذ ن ظهػركا ُب كقػت كػاف النػاس قػد ي -
مبلغا عظيما، فػ ذا يػو  شػذ عػن تلػك  القاعػدة ليكػوف عاؼبػا ؿبققػا ك نظػارا مػدققا، ك  غػٍت اؼبكتبػة 

 اإلهبلمية دبؤلفات مهمة ُب شىت الفنوف.
أف  االنعزاؿ الذم  لحقو يو البع  يالثعاليب من اعتزاؿ للسبلطُت ك عدـ الدخوؿ عليهم ٓب يبنػع  -

كبة اغبركة السياهية لعصره، أك االكًتاث دبا هبػرم حولػو مػن أحػداث، يػل كػن لػو الثعاليب  من موا 
 دكر قيادم ُب الدعوة للجهاد ك ميناصحة اغبكاـ ك حضهم علة تقول اهلل ُب هياهية الرعية.   

أف شخصػػػية الثعػػػاليب رضبػػػو اهلل تعرضػػػت للمسػػػخ ك التشػػػو و ، يفعػػػل عوامػػػل تارىبيػػػة متعػػػددة حػػػىت  -
َت من الناس مثقفيهم فضبل عن عوامهم ؾبرد متصػوؼ زاىػد ككٕب صػاّب  تػ ؾ أصبح ُب نظر الكث

 يو، ك تنس  حولو القصص ك اػبرافات. 

من خبلؿ النظر ُب رحلة الثعػاليب العلميػة ، مػن حػد ث طػوؿ ظعنػو ك تعػدد مشػاىبو  ك مكػانتهم  -
اتػػو ذات الصػػبغة العلميػػة،  تقػػرر لػػد نا هػػعة ثقافتػػو ك مبلػػغ علمػػو ك ىػػو مػػا نػػراه متجسػػدا ُب مؤلف

 اؼبوهوعية.

أف أقل مراتب اعبهاد ُب حياة الثعاليب، ىي تفرمو لنشر العلم عن طر   التأليف ك التدر س   ىػو  -
ليػػًتؾ لنػػا العد ػػد ـ اؼبؤلفػػات،ك  أىػػل الكثػػَت مػػن الطلبػػة الػػذ ن كػػانوا موضػػع تقػػد ر ك إجػػبلؿ ُب 

 عصرىم. 

                                                 

1
 ٖٓ:اإلهراء 
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تضػػمها مؤلفػػات الثعػػاليب تشػػهد دبػػػدل  أف الكػػم اؽبائػػل مػػن األحاد ػػث الصػػحيحة ك غبسػػنة الػػيت -
 تضلعو يالسنة النبو ة،ك ما  ورده ُب  يع  األحياف من ضعيف األحاد ث فينبو عليو ُب موضعو. 

أف الثعػػاليب اعتػػٌت ينصػػوص السػػنة النبو ػػة اؼبشػػرفة، هػػواء مػػن جهػػة الطلػػب ك اغبفػػظ، أك مػػن جهػػة  -
 ها، ك  يز ل ميشكلها.الفقو ك الفهم، فكاف دائما  وضح معاين األحاد ث ك  شرح

أف الثعاليب  سَت مع السياؽ العاـ ُب موقفو مػن يعػ  اؼبباحػث الػيت  كثػر فيهػا األخػذ ك الػرد يػُت  -
 أىل العلم، فػىيػىٍنحيو دائما لرأم اعبمهور، ليس عن تقليد يل عن حبث ك تدقي . 

قا فيها، إال أف أف الثعاليب لو اجتهادات ُب التصحيح ك التضعيف، ك ىو كإف ٓب  كن ؾبتهدا مطل -
 ترجيحو لرأم ك اجتهاد دكف خر  يعد  ُب حد ذاتو نوعا من االجتهاد.

 أف الثعاليب ٓب  كتفي ياعبانب النظرم ُب دراهتو للسنة النبو ة، يل حاكؿ قدر اؼبستطاع أف      -

  وظفها ك فعلها ُب إصبلح ؾبتمعو،ك ىو ما ظهر لنا يشكل يارز من خبلؿ إحيائو للتصوؼ     
 السٍتِّ الذم عرؼ نوعا من التقهقر ُب عصره ؛ يسبب شيوع التصوؼ البدعي اؼبخالف ُب            

 كثَت من األحياف لتصوؼ السٍتِّ الذم عرفو السلف الصاّب.         

كمػا حػاكؿ، اعتمػػادا علػى نصػوص  السػػنة النبو ػة، العمػػل علػى إصػبلح الوضػػع السياهػي اؼبتػػدىور ُب 
مػػن صػػفحات حياتػػو، رضبػػو اهلل، ك ليظهػػر لنػػا الثعػػاليب اؼبفسػػر الصػػوُب  عصػػره، لتشػػرؽ صػػفحة أخػػرل

 يصورة القائد ك اؼبصلح السياهي.
ك واصػػل الثعػػاليب مسػػَتتو اإلصػػبلحية ُب النهػػوض دبجتمعػػو متبعػػا قػػي ذلػػك خطػػة إصػػبلحية تقػػـو علػػى 

ر األريعػة كفيلػة أريعة ركائز، ك ىػي العقيػدة ك العلػم، ك العبػادة ك األخػبلؽ مػع اآلداب،ك ىػذه العناصػ
ي صبلح  اجملتمع، معتمدا ُب ذلك كلو على نصػوص السػنة النبو ػة، الػيت ربػدثت عػن كػل عنصػر منهػا 

 يشكل مستفي .
 توصيات:

لعل أىم ما أر د أف أنبو عليػو ُب هنا ػة ىػذه اؼبػذكرة، ك  كػوف ُب نفػس الوقػت توصػية ٕب ك لغػَتم مػن 
الطلبػػػػة ك اؼبهتمػػػػُت، أف نػػػػوٕب مز ػػػػد اىتمػػػػاـ يشخصػػػػيات ىػػػػذا البلػػػػد الطيػػػػب، مػػػػن علمػػػػاء ك مشػػػػا خ  

عػن   يتصحيح الصورة اليت ريظبت ؽبم، كذلك ي يراز اعبانب العلمي ك اإلصبلحي ُب حياهتم، ك ذلػك
ال  ػػزاؿ ُب عػػآب  طر ػػ  الدراهػػة اعبػػادة ؼبػػا تركػػوه مػػن تػػراث تعػػ ت يػػو رفػػوؼ اؼبكتبػػات ك الزكا ػػا، حيػػث

اؼبخطوطات  نتظر أف يبد إليو الدارهػوف ك البػاحثوف أ ػد هم، ليسػتخرجوا مػنهم مػرر الفوائػد ك الفرائػد 
 دمة الد ن ك اجملتمع.  ك ىذا كاجب علينا، ليكوف ىذا األمر من ياب رد اعبميل، ؼبا يذلوه ُب خ
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 آخر المقاؿ:   و
أنػػٍت حاكلػػت يقػػدر اؼبسػػتطاع أف أجتهػػد ُب ٓبِّ شػػتات ىػػذا اؼبوضػػوع اؼبتشػػعب ك إيػػراز أىػػم النقػػاط     

ألقدمو على أحسن صورة، صورة تلي  دبقػاـ السػنة النبو ػة اؼبشػرفة، ك تليػ  أ ضػا دبقػاـ خادمهػا األمػُت 
 ا كبن اعبزائر وف على مرِّ العصور.هيدم عبد الرضباف الثعاليب، مفخرتن

فػػ ف أصػػػبت فمػػن اهلل ك للمجتهػػػد اؼبصػػيب أجػػػر ن، كإف أخطػػأت،ك تلػػػك شػػيمة اإلنسػػػاف فعزائػػػي أف 
 للمجتهد اؼبخطئ أجر االجتهاد.

..ال  كتػػب إنسػاف كتايػػا ُب  ومػػو "ك أخػتم  كبلمػػي يعبػارات العبلمػػة عبػد الرضبػػاف البيسػػاين، إذ  قػوؿ:
ت ىذا لكاف أحسن، ك لو ز دا ىذا لكاف  يستحسن، ك لو قيدِّـ لكاف أفضل إال قاؿ ُب مده، لو مَت 

ك لػػو تػػػرؾ ىػػذا لكػػػاف أصبػػل، ك ىػػػذا مػػن أعظػػػم العػػ ، ك ىػػػو دليػػل علػػػى اهػػتيبلء الػػػنقص علػػى صبلػػػة 
 .            "البشر
 ىذه رهاليت قد أكملتهػػػا          ىبة ك توفيقا من الرضبػػاف      
 ت فهي عثرة          مٍت ك توىيم  لضعف جنػايبإف كنت قد أخطأ      
 أرجوا من الربِّ الرحػيم إقاليت         ك العفو عن زللي ك عن نساين       
 فلو احملامد ك اؼبدائح كل ها               أيدا يبل عد  ك ال حيسبػػاف      
 هػا يبيػػاففلقد منَّ عليَّ ُب رهاليت               حىت تكامل تأليف      
 فاغبمد هلل على إكماؽبا                ضبدا يكل جػوارحي ك جناين      
 ك ختاما صلوات ريب دائما             ك هبلمو دكما على العدنػاف      
  ُ) (ك اآلؿ كالصحب الكراـ                ك التايعُت ؽبم مدل األزمػػاف      

                                                                                                    

             
 
 
 
 

                                                 
 .)ٖٖٔ-ِ(أييات مقتبسة من كتاب اؼبوهوعة ُب تريية األكالد ُب اإلهبلـ ألضبد مصطفى متوٕب: ُ
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 فيشط آّبد انْشآَْخ                
 
 

 الصفحة رقمما السورة اآلية
 ٍأىتىٍأميريكفى النَّاسى يًاٍلً ِّ كىتىنسىٍوفى أىنفيسىكيم.. البقرة ْْ ُٗٓ 
 ًح اٍلقيديسً كىأى ٍَّدنىاهي ًيريك.. البقرة ٖٕ ُُٓ 
ىىاريكتى  يًبىاًيلى  اٍلمىلىكىٍُتً  عىلىى أيٍنزًؿى  كىمىا.. البقرة َُِ ُُْ 
 كىلىكيمٍ  كىسىبىتٍ  مىا ؽبىىا خىلىتٍ  قىدٍ  أيمَّةه  تًٍلكى..  البقرة ُّْ ُُٖ 
 اٍلعيٍسرى  ًيكيمي   يرً دي  كىالى  اٍلييٍسرى  ًيكيمي  اللَّوي  رً دي  ي.. البقرة ُٖٓ ُِٔ 

 اغبًٍٍكمىةى   ػيٍؤتى  كىمىنٍ   ىشىاءي  مىنٍ  اغبًٍٍكمىةى   ػيٍؤٌب .. البقرة ِٔٗ ُٗٗ 

 كىمىا  ػىٍعلىمي تىٍأًك لىوي ًإالَّ الٌلوي.. آؿ عمراف ٕ ُٗٓ 

 ب وفى الٌلوى فىاتًَّبعيوين وبيًٍبٍبكيمي الٌلوي  ٕٕ ُّ آؿ عمراف  ..قيٍل ًإف كينتيٍم ربًي
 واتػىفىرَّقي  كىالى..  آؿ عمراف َُّ ُٓٗ 

 كىٍلتىكين مِّنكيٍم أيمَّةه  ىٍدعيوفى ًإٔبى اػبٍىٍَتً كى ىٍأميريكفى يًاٍلمىٍعريكًؼ كى ػىنػٍهىٍوفى
 َُْ آؿ عمراف ..عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى 

َُٖ،
ُِٖ 

 
 ًبيًل الٌلًو َّ الًَّذ نى قيًتليواٍ ُب هى  ُّٖ ُٗٔ آؿ عمراف  ...أىٍموىاتان كىالى ربىٍسىعى
 ًّيػىٍُتى  حىكىٍمتيمٍ  كىًإذىا أىٍىًلهىا ًإٔبى  اأٍلىمىانىاتً  تػيؤىد كا أىفٍ   ىٍأميريكيمٍ  اللَّوى  فَّ إ 

 ُٖٗ ٖٓ النساء  ..يًاٍلعىٍدؿً  ربىٍكيميوا أىفٍ  النَّاسً 
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 النَّاسً  إًنَّا أىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى يًاغبٍى ِّ لًتىٍحكيمى يػىٍُتى...  النساء َُٓ ُْٕ 

ٍبًٍ  عىلىى تػىعىاكىنيوا كىالى  كىالتػٍَّقوىل اٍلً ِّ  عىلىى كىتػىعىاكىنيوا  َِّ ِ اؼبائدة   ...اإٍلً
ُب  كىجىاًىديكا اٍلوىًهيلىةى  إًلىٍيوً  كىايٍػتػىغيوا اللَّوى  اتػَّقيوا آىمىنيوا الًَّذ نى  أى ػ هىا  ىا 

ًبيًلوً   ُِٖ ّٓ اؼبائدة   ..هى
 ٍاٍلكىاًفريكفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  دبىا وبىٍكيمٍ  ٓبىٍ  كىمىن..  اؼبائدة ْْ ُٖٕ 
 يعان فػىيػينىبِّئيكيم دبىا كينتيٍم رىاًت ًإٔبى اهلل مىٍرًجعيكيٍم صبًى      فىاٍهتىًبقيوا اػبىيػٍ

 ُٖٗ ْٖ اؼبائدة  ..ًفيًو زبىٍتىًلفيوفى 
 اٍلقىٍوـى اٍلفىاًهًقُتى  كىالٌلوي الى  ػىٍهًدم..  اؼبائدة َُٖ ٕٓ 
 ٍكىًذينا اللَّوً  عىلىى افٍػتػىرىل فبَّنً  أىٍظلىمي  كىمىن..  األنعاـ ُِ َُِ 

 َّا كىأىف  ًيكيمٍ  فػىتػىفىرَّؽى  الس بيلى  تػىتًَّبعيوا كىالى  فىاتًَّبعيوهي  ميٍستىًقيمنا ًصرىاًطي ىىذى
ًبيًلوً  عىنٍ   َٖ ُّٓ األنعاـ  ..هى
 ٍل مىٍن حىرَّـى زً نىةى الٌلًو الَّيًتى أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه كىاٍلطَّيِّبىاًت ًمنى الرٍِّزًؽ قيٍل قي

نٍػيىا  ُٕٕ ِّ األعراؼ  ..ًىي لًلًَّذ نى آمىنيواٍ ُب اغبٍىيىاًة الد 
 نىاهي  الًَّذم نػىبىأى  عىلىٍيًهمٍ  كىاٍتلي  ُُُ ُٕٓ اؼاألعر   ..ًمنػٍهىا فىاٍنسىلىخى  آى ىاتًنىا آىتػىيػٍ
اللَّوى  دىعىوىا أىثٍػقىلىتٍ  فػىلىمَّا يًوً  فىمىرَّتٍ  خىًفيفنا ضبىٍبلن  ضبىىلىتٍ  تػىغىشَّاىىا فػىلىمَّا 

ا  األعراؼ  ..  الشَّاًكرً نى  ًمنى  ونىنَّ كي لىنى  صىاغبًنا آىتػىٍيتػىنىا لىًئنٍ  رىيػَّهيمى
ُٖٗ ،
َُٗ ُُِ 

 يًوً  تػيٍرًىبيوفى  اػبٍىٍيلً  رًيىاطً  كىًمنٍ  وَّةو قػي  ًمنٍ  اٍهتىطىٍعتيمٍ  مىا ؽبىيمٍ  أىًعد كا كى 
 ُْٖ َٔ األنفاؿ  ..كىعىديكَّكيمٍ  اللَّوً  عىديكَّ 

  يعنا اأٍلىٍرضً  ُب  مىا أىنٍػفىٍقتى  لىوٍ  قػيليوهًبًمٍ  يػىٍُتى  أىلَّفى  كى  يػىٍُتى  أىلٍَّفتى  مىا صبًى
نػىهيمٍ  أىلَّفى  اللَّوى  كىلىًكنَّ  قػيليوهًبًمٍ   ّٖ ّٔ األنفاؿ  ..حىًكيم زه عىزً  إًنَّوي  يػىيػٍ

 

 دىرىجىةن  أىٍعظىمي  يًأىٍموىاؽبًًمٍ  اللَّوً  هىًبيلً  ُب  كىجىاىىديكا كىىىاجىريكا آىمىنيوا الًَّذ نى 
 ْٖ ِٗ التوية   ..اٍلفىائًزيكفى  ىيمي  كىأيكلىًئكى  اللَّوً  ًعٍندى 
لَّمىٍسًجده أيهِّسى عىلىى التػٍَّقوىل..  التوية َُٗ ُْٗ 
 التوية ًمنػٍهيمٍ  ًفٍرقىةو  كيلِّ  ًمنٍ  نػىفىرى  فػىلىٍوالى  كىافَّةن  لًيػىٍنًفريكا اٍلميٍؤًمنيوفى  كىافى  امى  كى ُِِ ٖٖ 
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  ..الدِّ نً  ُب  لًيىتػىفىقَّهيوا طىائًفىةه 
 ٍلىقىٍد جىاءكيٍم رىهيوؿه مٍِّن أىنفيًسكيم..  التوية ُِٖ ُِِ 
 لىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى أىال ًإفَّ أىٍكلًيىاء الٌلًو الى خىٍوؼه عى..  ونس  ّٔ ُْٕ 
ميٍصًلحيوفى  كىأىٍىليهىا ًيظيٍلمو  اٍلقيرىل لًيػيٍهًلكى  رىي كى  كىافى  كىمىا..   ىود ُُٕ ُُٗ 
 فػىيىًكيديكا ًإٍخوىًتكى  عىلىى ريٍؤ ىاؾى  تػىٍقصيصٍ  الى  يػيٍتىَّ   ىا قىاؿى..  وهف  ٓ ُُّ 
 يػٍرى األىٍرضً  ػىٍوـى تػيبىدَّؿي األىٍرضي مى..  إيراىيم ْٖ ُُْ 
 ٍاٍلميٍستىٍأًخرً نى  عىًلٍمنىا كىلىقىدٍ  ًمٍنكيمٍ  اٍلميٍستػىٍقًدًمُتى  عىًلٍمنىا كىلىقىد..  اغبجر ِْ ٖٔ 

 اٍدخيليواٍ اعبٍىنَّةى دبىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى..  النحل ِّ ُّْ 
 َّى لًلن  ٓٗ ْْ النحل  ..اًس مىا نػيزِّؿى إًلىٍيًهمٍ كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى الذٍِّكرى لًتيبػىُتِّ
 نىا إًلىٍيكى يػٍ  ْٕ ّٕ اإلهراء        ..كىًإف كىاديكاٍ لىيػىٍفًتنيونىكى عىًن الًَّذم أىٍكحى
 كىاٍهتػىٍفزًٍز مىًن اٍهتىطىٍعتى ًمنػٍهيٍم ًيصىٍوًتكى كىأىٍجًلٍب عىلىٍيًهم خًبىٍيًلكى

 ُِٕ ْٔ اإلهراء  ..كىرىًجًلكى 
 ًقٍطرنا عىلىٍيوً  أيٍفرًغٍ  آىتيوين  قىاؿى ..  الكهف ٗٔ ُُُ 
 فػىقيوالى لىوي قػىٍوالن لَّيِّنان..  طو ْْ ُُٖ 
لىقىدٍ  ك ـى  ًإٔبى  عىًهٍدنىا ّى دٍ  كىٓبىٍ  فػىنىًسيى  قػىٍبلي  ًمنٍ  آىدى  ُُِ ُُٓ طو   ..عىٍزمنا لىوي  قبًى
ـي  كىعىصىى  ُُّ ُُِ طو  ..فػىغىوىل رىيَّوي  آىدى
ٍلنىا كىمىا  أىنىا ًإالَّ  إًلىوى  الى  أىنَّوي  إًلىٍيوً  نيوًحي ًإالَّ  رىهيوؿو  ًمنٍ  قػىٍبًلكى  ًمنٍ  أىٍرهى

 ُٕٗ ِٓ األنبياء  ..فىاٍعبيديكفً 
 ٍرىاًجعيوفى  كىالًَّذ نى  ػيٍؤتيوفى مىا آتىوا كَّقػيليويػيهيٍم كىًجلىةه أىنػَّهيٍم ًإٔبى رىهبًِّم... 

 اؼبؤمنوف َٔ ُْٕ 
 جيوىىهيمي النَّاري كىىيٍم ًفيهىا كىاغًبيوفى تػىٍلفىحي كي..  اؼبؤمنوف َُْ ُِٓ 

 ِِّ ّٕ القصص  ..ًفيوً  لًتىٍسكينيوا كىالنػَّهىارى  اللٍَّيلى  لىكيمي  جىعىلى  رىضٍبىًتوً  كىًمنٍ 
 ُٖٓ ٕٗ القصص .ززً نىًتو ُب  قػىٍوًموً  عىلىى فىخىرىجى 
 و  قػيرَّةً  ًمنٍ  ؽبىيمٍ  أيٍخًفيى  مىا نػىٍفسه  تػىٍعلىمي  فىبلى  كىانيوا دبىا جىزىاءن  أىٍعُتي

 َُّ ُٕ السجدة     .. ػىٍعمىليوف
 ًئكىتىوي  يصىل وفى عىلىى النَّيبِّ  ىا أى ػ هىا الًَّذ نى آمىنيوا صىل وا  ٕٔ ٔٓ األحزابًإفَّ اللَّوى كىمىبلى
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                                                             ..عىلىٍيًو كىهىلِّميوا تىٍسًليمان 
 ًنٍػيىا كىاآٍلًخرىة  ُُٖ ٕٓ األحزاب  .إفَّ الًَّذ نى  ػيٍؤذيكفى اللَّوى كىرىهيولىوي لىعىنػىهيٍم اللَّوي ُب الد 
 ةه طىيِّبىةه كىرىبت مىفيوره  َّ ُٓ هبأ  ..يػىٍلدى
نىا  َُّ ُْٔ الصافات  .. ػىٍقًطُتو  ًمنٍ  شىجىرىةن  عىلىٍيوً  كىأىنٍػبىتػٍ
 ًيػَّريكا آ ىاتًًو كىلًيىتىذىكَّرى أيٍكليوا اأٍلىٍلبىاب  ..ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي إًلىٍيكى ميبىارىؾه لِّيىدَّ

 ص ِٗ ُْٔ 
 لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّ عىمىليكى..  الزمر ٓٔ ّٕ 
نٍػيى  اغبٍىيىاةً  ُب  آىمىنيوا كىالًَّذ نى  ريهيلىنىا لىنػىٍنصيري  إًنَّا   ػىقيوـي  كى ػىٍوـى  االد 

 َِْ ُٓ مافر  ..اأٍلىٍشهىادي 

 لىةو م بىارىكىةو إًنَّا كينَّا مينًذرً نى  كىاٍلًكتىاًب اٍلميًبُتً حم ًفيهىا  إًنَّا أىنزىٍلنىاهي ُب لىيػٍ
 َُِ ْ،ّ،ِ،ُ الدخاف     .. ػيٍفرىؽي كيل  أىٍمرو حىًكيمو 

 ٍبتيٍم طىيِّبىاًتكيٍم ُب حىيىاًتكيمي كى ػىٍوـى  ػيٍعرىضي الًَّذ نى كىفىريكا عىلىى النَّاًر أىٍذىى
نٍػيىا  ُْٗ َِ األحقاؼ  ..الد 
 نػىهيٍم اء عىلىى اٍلكيفَّاًر ريضبىىاء يػىيػٍ ؿب ىمَّده رَّهيوؿي اللًَّو كىالًَّذ نى مىعىوي أىًشدَّ

 ّٖ ِٗ الفتح  ..تػىرىاىيٍم ريكَّعان 
  لًيػىٍعبيديكفً خىلىٍقتي اعبًٍنَّ كىاإٍلًنسى ًإالَّ كىمىا ..  الذار ات ٓٔ ُٗٔ 
 ٍيوحىى كىٍحيه  ًإالَّ  ىيوى  ًإف ..  النجم ّ َُٗ 
ًإٍذ  ػىٍغشىى السٍِّدرىةى مىا  ػىٍغشىى..  النجم ُٔ َُٓ 
 ػىٍلتىًقيىافً  اٍلبىٍحرىٍ نً  مىرىجى ..  الرضباف ُٗ َُْ 
نٍػيىا اغبٍىيىاةي  أىمبَّىا اٍعلىميوا ٍوه  لىًعبه  الد   ُٕٕ َِ اغبد د  ..كىؽبى
كىرىضٍبىةن كىرىٍىبىانًيَّةن ايٍػتىدىعيوىىا..  اغبد د ِٕ َٖ 
 كىمىن  يوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى..  اغبشر ٗ  
 ىا أى ػ هىا الًَّذ نى آىمىنيوا ًٓبى تػىقيوليوفى مىا الى تػىٍفعىليوفى ..  الصف ِ َُٖ 
ٍونا أىكٍ  ذًبىارىةن  ارىأىكٍ  كىًإذىا  ٕٖ ُُ اعبمعة  ..قىاًئمنا كىتػىرىكيوؾى  إًلىيػٍهىا انٍػفىض وا ؽبى
عىشىر ًتٍسعىةى  عىلىيػٍهىا..  اؼبدثر َّ َُْ 
 ٍرنىاكيمٍ  إًنَّا اينا أىٍنذى اهي  قىدَّمىتٍ  مىا اٍلمىٍرءي   ػىٍنظيري   ػىٍوـى  قىرً بنا عىذى  كى ػىقيوؿي   ىدى

 ُِٓ َْ النبأ  ..تػيرىاينا كيٍنتي  لىٍيتىًٍت   ىا اٍلكىاًفري 



  - 236 - 

 ًإذىا اٍلويحيوشي حيًشرىتٍ  كى..  التكو ر ٓ ُِٔ 
 ُِٖ ٗ الشمس  ..قىٍد أىفٍػلىحى مىن زىكَّاىىا

كىكىجىدىؾى ضىااٌلن فػىهىدىل..  الضحى ٕ ّٖ 
 اغبٍىاًكًمُتى  يًأىٍحكىمً  اللَّوي  أىلىٍيسى..  التُت ٖ ٗٗ 
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 شط األحبدّث اننجٌّخ ً آثبسفي
 

 . فمرس األحاديث النبويةٔ
 

 الصفحة الراوي طرؼ الحديث
 ُّٔ عن أيب ثعلبة  ...ائتمركا ياؼبعركؼ ك اهنوا عن اؼبنكر

 ُِّ أنس  ...أيي  من اللع،من شرب منو ٓب  ظمأ أيدا
 ٖٗ أيو ىر رة إذا صلى حدكم ُب الصحراء، فليجعل تلقاء كجهو..

 ٗٗ أيو ىر رة  'أليس اهلل يأحكم اغباكمُت 'أحدكم  إذا قرأ
علي ين أيب  ...إذا كانت ليلة النصف من شعباف

 طالب
ُِِ 

 ُٔ اين عمر إذا كاف  ـو القيامة دعا اهلل يعبد من عباده فيوقفو يُت
 ُُٗ اين عمر أ تكم ليلكم ىذه، ف ف على رأس مائة هنة رى أى 

 ُّٓ أيو ىر رة ...اشفعوا تأجركا، ك إين أر د األمر
أيو أ وب  ... ػيٍعًجزىىيمٍ  فػىلىنٍ  اللَّوً  أٍضياؼي 

 األنصارم
ُِْ 

 
 ّٔ عائشة أعانو اهلل على إجازة الصراط  ـو دح  األقداـ..

 ُٖ يبلؿ ين أيب رياح اعلم  ا يبلؿ  قاؿ ما أعلم  ا رهوؿ اهلل؟ اعلم  ا يبلؿ ، 

 ُٖٖ أيو هعيد اػبدرم أفضل اعبهاد كلمة ح ..
 ُْٕ هعيد ين جبَت الذ ن إذا رأ تهم ذكرت اهلل...

 ُٕٔ أيو ىر رة الرؤ ا الصاغبة  راىا اؼبؤمن أك ترل لو...
 ُٕٓ عمر ين اػبطاب العمل ُب كتاب اهلل ال عذر ألحد ُب تركو...

 ُّْ  كرب ين معد أال إين أكتيت القرآف كمثلو...
...اللهم اجعل قوت آؿ ؿبمد قوتا  ُِّ أيو ىر رة ًَ

 َُِ أيو عبادة  ...الدرجات يو اهلل  رفع ما على أدلكم أال
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 َٔ اين مسعود أيًمرى يعبد من عباد اهلل أف  ضرب ُب ق ه مائة جلدة
 َِٓ اين عمر .... كذيو كال ىبونو ال اؼبسلم، أخو اؼبسلم

اين عمر، ك  اػبل  كلهم عياؿ اهلل، ك أحب خلقو إليو...
أنس، كاين 

 مسعود

ٔٔ 

 ُّٗ اين عباس اعبنة يباب هنر يىارؽ، على شهداءي ال
 إف الضجعة سبنع يع  الرزؽ

مرضت  !إف اهلل عز ك جل  قوؿ  ـو القيامة :  اين آدـ 
 فلم تعدين، قاؿ  ا رب كيف أعودؾ ك أنت رب 

 عثماف ين عفاف
 أيب ىر رة

ََُ 
ِٔ 

 إف اهلل  بغ  الشيخ الًغٍريًيب....

 .....ذبوؿ الشهداء أركاح إف

 أيو ىر رة
 اين عباس

ُّْ 
ُّٗ 

 
اين عباس، ك اين  .....خضر طَت ُب الشهداء أركاح إف

 مسعود
ُّٖ 

 ٖٓ أنس ين مالك إف على حوضي أريعة أركاف: فأكؿ ركن منها..... 
 ُّٗ كعب ين مالك ......ًإمبَّىا نىسىمىةي اٍلميٍؤًمًن طىائًره 

 ُِْ عائشة   ....ًجٍسر على أهنم
 ّٕ أنس ك أيو ىر رة ...اهلل ُب اليـو هبعُت مرةإين ألهتغفر 

أيب هعيد  ...الصِّرىاطً  عىلىأهنم   
 اػبدرم، ك عائشة

ُِْ 

 ُِٓ عائشة كأيو ىر رة أيى ي قر شا، كركح القدس...
 ََِ أيب ىر رة ....تغضب ال:  قاؿ ، أكصٍت
 َُٖ رمأيب هعيد اػبد ... اهلل رهوؿ  ا: فقالوا الطرقات ُب كاعبلوس إ اكم

ًّ كساه اهلل من  ما مسلم كسا مسلما ثويا على عيٍرًم ّي أم 
 خضر اعبنة  ...

 

 َِٕ أيب هعيد اػبدرم
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 ُُٕ أيب ىر رة ك عمر اهتأذنت ريب ُب ز ارة ق  أمي...
 ُّٔ اين عباس ...يعثت ياغبنيفة السمحاء

 ٗٗ قتادة يلى، ك أنا على ذلك من الشاىد ن...
 ُّٖ أيب ىر رة لمو هلل خشية...تعلموا العلم، ف ف تع  
 َِٓ أنس  ...كعرضو كمالو، دمو، اؼبؤمن من اهلل ـر ح 

 ُٕٓ عمر ين اػبطاب ...خبلؼ أميت رضبة  
عبد الرضباف ين  خيار عباد اهلل الذ ن إذا رؤكا ذكر اهلل...

 منم
ُْٕ 

اين مسعود ك  خَت الناس قرين، ٍب الذ ن  لوهنم....
 جعد ين ىبَتة

ْٖ 

 أيو هعيد اػبدرم أصحايب ، فلو أف أحدكم أنف  مثل أحد ذىبا... دعوا
 

ْٖ 

 من أصحايب فيو ىبتلف فيما كجل عز ريب هألت
 يعدم...

 ُٕٓ عمر ين اػبطاب

 ُِْ ثوياف ....اعبٍسر ديكف الظ ٍلمىةً  ُب 
 ّٖ أنس قاؿ اهلل عز كجل اؼبتحايوف ُب جبلٕب ؽبم مناير من نور...

 َُٓ معقل ين  سار  قرؤىا...قلب القرآف  س ال 
 ُّّ أيب هعيد اػبدرم ...قوموا إٔب هٌيدكم

 ُْٖ أيب ىر رة ...قـو ىذا لو كاف الد ن ُب الثر ا لنالو رجاؿ أىل  فارس 
  ... كهجوده ركوعو ُب  قوؿ  النيب كاف

 ....كانت امرأة تصلي خلف رهوؿ اهلل 

 عائشة
 اين عباس

ُٔٓ 
ٖٔ 

 ُِٕ أنس ...ةكل معركؼ صدق        

 ُُٗ اين عمر ...ال تأٌب مائة ك على األرض نفس منفوهة اليـو  
 َُِ أنس ..... رباهدكا كال ، تدايركا كال ، تبامضوا ال

 ُُٔ عائشة ال تسبو ا األحياء فتؤذكا األموات...
 ََِ كاثلة ين األهقع ...ك بتليك اهلل فَتضبو ، ألخيك الشماتة تظهر ال
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 ٕٓ أنس ...حىت أكوف أحب إليو من كالده ككلده ال  ؤمن أحدكم
 ُّْ أيو ىر رة ...!ال  دخل اعبنة أحد يعملو؟قالوا: كال أنت  ا رهوؿ اهلل
 ْٔ أيو ىر رة ال  سًت عبد عبدا ُب الدنيا إال هًته اهلل  ـو القيامة...

 ُُٓ أظباء ك أنس ...الفيلة آذاف مثل كرقها إذا السدرة إٔب انتهيت ؼبا
ا ضبلت حواء طاؼ هبا إيليس ، ك كاف ال  عيش ؽبا ؼب

 كلد..
 ُُِ ظبرة ين جندب

 ُّْ رافع ين خد   ما أهنر الدـ، ك ذيكرى اهم اهلل عليو فكلوه...
 ُُّ أيو ىر رة ....د ن ُب فقو من أفضل يشيء اهلل عبد ما

مع ميٍكثنا  ُّْ اين عمر ...ما ٓب هبي
 ُّّ أنس ـ القيامة أنو...ما من مٍت ك ال فقَت،إال كىدَّ  و 

 ٗٓ  ما من عبد  دع معونة أخيو يالسعي ُب حاجتو.... 
 ُّّ معاك ة من أحب أف  تمثل لو الناس قياما،فليتبوأ مقعده من النار

 ٕٗ عائشة من   من أحدث ُب أمرنا ما ليس منو فهو رد...
 اين عمر من أطعم أخاه حىت  يشبعو ك هقاه حىت  ػيٍرًك ىوي يػىعَّده اهلل 

 ِٔ أنس .... من أعاف مسلما كاف اهلل ُب ذلك اؼبعُت
 َٔ أنس من أماث ملهوفا كتب اهلل لو ثبلثا ك هبعُت مغفرة...

 ٗٓ أنس من أنعش حقا يلسانو جىرىل لو أجره ....
ظبرة ين جندب ك  من حدث عٍت حبد ث ك ىو  رل انو كذب.. 

 علي
ََُ 

 َِْ أنس ... اهلل يعث: قاؿ أراه مناف  من مؤمنا ضبى من
 َُٔ اين مسعود تصبو فاقة أيدا... من داـ على قراءة هورة الواقعة،ٓب

 ْٔ عقبة ين عامر  من رأل عورة أخيو فسًتىا ...
 ُُٖ أيو هعيد اػبدرم ....ييده فليغَته منكرا منكم رأل من

 َِْ أنس  ...اهلل على حقا كاف عرضو ُب أخيو عن رد من
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 ّٔ علي      يف إٔب ذم هلطاف...من رفع حاجة ضع
 ٓب أك لػػػػػػو قضػػػػػػيت ، اؼبسػػػػػػلم أخيػػػػػػو حاجػػػػػػة ُب هػػػػػػعى مػػػػػػن

 ...تق 
 ٓٔ أنس   

 ٗٓ أيو ىر رة من فرج عن مؤمن جعل اهلل لو شعلتُت من نور...  
 ُِٗ جاير من قاؿ ال إلو اهلل ـبلصا هبا قلبو...  

مػػػن قضػػػى ألخيػػػو اؼبسػػػلم حاجػػػة كػػػاف دبنزلػػػة مػػػن خػػػدـ اهلل 
 عمره

 ْٔ نسأ

 ْٔ أنس من قضى ألخيو حاجة ، كاف كمن عبد اهلل  عيميرىه
 َِِ عمار ين  اهر الدنيا... ُب كجهاف لو كاف من

 ّٔ عائشة ذم هلطاف ... من كاف كيصلة ألخيو  اؼبسلم إٔب
 َُّ علي  كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار...  من

 ََِ أنس  ... نفذه أف على  قدر كىو ، ميظا كظم من
 ٗٗ معاك ة من  رد اهلل يو خَتا  فقو ُب الد ن...

 ّٔ أيو ىر رة ك اهلل ُب عوف العبد ما كاف العبد ُب عوف أخيو...
 ُّٔ اين عمر كعن علمو ما عمل فيو....  

 ُّّ أيو ىر رة ك لو لبثت ُب السجن لبث  وهف...
 َُّ علي   ا علي تفكهوا يالبطيخ ك عضوه ، ف ف ماءه من اعبنة... 

 ُٔٔ أـ هلمو يعده ما  طهره
 ُُِ عمرك ين العاص ليلة النصف من شعباف إٔب السماء الدنيا  نزؿ

 ُّٖ ثوياف  األكلة تداعى كما عليكم؛ تتداعى أف األمم  وشك
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 فمرس اآلثار: .ٖ
ٗ.  

 
 الصفحة القائل طرؼ األثر

 َٖ هفياف الثورم البدعة أحب إٔب إيليس من اؼبعصية...
 ُّٗ اين مسعود  ...طَت حواصل ُب اهلل عند الشهداء أركاح فإ

 ٖٕ أضبد ين حنبل أخبار نٍعمى اؼبطية للفىت اآلثار... د ن النيب 
 ُٕٓ القاهم ين ؿبمد للناس رضبة  ؿبمد أصحاب اختبلؼ كاف

 َٖ الفضيل من جلس إٔب صاحب يدعة أحبم اهلل عملو...
من  ْٔاؼبزمور  ..من كذب علي أك على أحد من رهلي.

 مزامَت داككد
َُِ 
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 فيشط األعالو
 

 )ِٔ( صبرة أيب اين
 )ْٕ( اين األنبارم

 عبد اهلل ين مسعوداين القرشية 
 اين القطاف

 اؼبٌنَت اين

)ِٕ( 

) ُِْ( 
)ُُٕ( 

 )ُّ( يلطااؼب الوز ر اين

  ًحبَّاف اين
 اين خزيبة

) ّٓ( 
 (ْٓر

 )ٓٔ ( لعيدا دقي  اين

 )َٗ ( اين هينا

، ُُُ، َُٔ، َُْ،َُِ، ٕٓ،ْٕ( اين عطية األندلسي
ُُْ،ُِٔ ،ُُِ ،ُُٖ.) 

 (ِّر اين قنفذ القسمطيٍت

 (ُٓر اين ماجو
 (ُّر اين مرزكؽ الكفيف

 (َُْر الثػٍَّعلىيبٌ  النَّيساييورًمٌ  إهحاؽ أيو
 (ِٓر الدارقطٍت اغبسن أيو

 (ِْر أيو اغبسن اليليليت
 (َُر األشعرم اغبسن وأي

 (ِٓر أيو اغبسن علي ين أيب يكر اؽبيثمي

 (.ّٗ، ِٗ، ِٔ،ِٓر الغ  ٍت ؿبمد ين أضبد العباس أيو
 (ٕٗر القراُب العباس أيو

 أيو القاهم ال زٕب
 القشَتم القاهم أيو

 (.ٖٗ، ِٗ، ِٔر
 (ُْٕر
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 (ْٗر أيو القاهم هعد اهلل

 األنبارم يكر أيو
 البزار يكر أيو

 (ْٕر

)ِٓ) 
 (ُٗر الصقلي الشر ف يكر أيو

 (ٖٔر أيو يكر الصد  
 (َُٖر الطرطوشى يكر أيو

، ُِٖ،ُُّ، ُُُ، َُُ، ََُ، ٖٗ، ٕٖ،ِٔر يشبيلاال العريب ين يكر أيو
ُٖٗ.) 

 (ِٓر  البيهقي يكر أيو
 (َٔر أيو جعفر الطحاكم

 أيو حنيفة النعماف
 أيو طاىر اؼبقدهي
 أيو عبد اهلل األييٌبٌٍ 

 أيو عبد اهلل البجائي
 أيو عبد اهلل البساطي

 أيو عبد اهلل اغباكم
 القلشاين عبد اهللأيو 

 أيو عبد اهلل السلمي

 (ُِٔر

 (ّٔر
 (.ُِٕ،ُُْ، ُُِ،ّٗ، ّْ،ِْ ،ِٔر
 (ِٓر

 (ِٖر
 (ٗٔ،ّٓر
 (ِٗ،ِٔر 
 (ٕٔ، ٓٔ، ّٔ، َٔ، ٗٓ،  ٖٓر

 (ُٗر اؼبازرم اهلل عبد أيو

 (ِْر أيو عبد الرضباف الومليسي

 (ِٕر أيو عبد اهلل  الببلٕب
 (ِٓر الدارمي ؿبمد أيو

 ( ُٕٔ، ُْٗ، ََُ، ْٔ، ٗٓر  أيو ىر رة

 (ِٔر أيو  وهف الزميب

 (ٖٕ، ّٓر  حنبل ين أضبد
 أضبد الزكاكم

 البخارم
 (ُّر

ِٗ  ،ْٗ،َٓ  ،ِٓ ،ْٔ ،ُّٓ 
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 (ُّر ال نسي
 )ُّ(  التسًتم علي ين عياد

 )ُٖ( اغبسُت ين علي ين أيب طالب

 (ْٗ، ْٖ،  ُّر السنوهي
 (ِٓر نباـ ين الرزاؽ عبد الصنعاين

 (ٓٔر اليمن أيب ين عمر الفاكهاين

 (َٖر الفضيل ين عياض

 (ُٖ، ٕٕ، ٕٓر القاضي عياض 
 .َُٓ، ٖٔ  لقرطيبا

 النقاكهي أيو العباس
 النوكم وبي ين شرؼ الد ن

ِٓ 

ٓٓ ،ُٔ ،ٗٗ 
 أـ هلمو 

 أنس ين مالك
ُٖٔ 

ٓٗ  ،ْٔ،ٖٔ. 
 

 ِٖ يبلؿ ين أيب رياح

 ُِٓ حساف ين ثايت
 ُّْ هعد ين معاذ

 هلماف الفارهي
 الط اين

ُْٗ 
ٓٗ،ُٔ ،ْٔ،ٔٓ،َُٕ.  

 . ُِٔ، َُٓ فاطمة الزىراء
 .ُٔٔ، ُْٗ عائشة أـ اؼبؤمنُت
 أيو اغبسن البغوم

 الثعاليب العز ز عبد
ْٓ 

) ُٖ( 

 عبد القوم اؼبنذرم
 عبد الكرًن اؼبغيلي

 عباس ين اهلل عبد

ٕٓ،ٖٓ 
ُّ،ْٗ ،ُّٔ. 

) ٔٓ( 
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  .ٔٔ، ٓٔ، )ُٔ( عبد اهلل ين عمر
 .)َٔ ( مسعود ين اهلل عبد

 )ِٔ ( عبد الواحد الفر اين

 .َُِ،ٕٖ عثماف ين عفاف
 ْٔ عقبة ين عامر اعبهٍت

 .ُِْ،ٕٖ طالب أيب ين علي
 علي ين موهى التالدم

 عمر ين اػبطاب
)ِْ( 

ٖٕ،ُُٓ،ُْٗ. 
 أنس ين مالك

 مرزكؽ ؿبمد ين أضبد اين
ُٓ،َُِ ،ُُّ،ُٕٓ، 
ِِ،ِّ ،ُّ،ّْ ،ْْ،ْٓ ،ْٔ،ْٕ ،ْٗ . 

 ِٓ التونسي الورممي عرفة ين ؿبمد

 . ُُْ،َُُ، ََُ،ٖٖ، ٗٔ،ٗٓ، ّٓ الًتمذم عيسى ين ؿبمد
 َٓ اغبجاج ين مسلم

 ّٓ الشافعي إدر س ين ؿبمد
 .َٓ، ْٖ، ْٕ،ْٔ، ْٓ،ِٗ،ِٖ كٕب الد ن العراقي
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 فيزس املصادر ً املزاجغ 
 
ربػ : إحسػاف  ة الػببلذرم ُب األنسػاب ك األشػراؼيركا ػالصد   ك عمر ين اػبطاب ككلػدنبا  أيو يكر .ُ

 ـ. مؤهسة الشراع العريب.ُٖٗٗ-ىػَُْٗ: )ُ(صدقي العمر.ط

 .الفقهية حملمد أيو زىرة دار الفكر العريب القاىرة.د.ت.ط اين حـز حياتو ك عصره ك آراؤه .ِ

 ـ.ُٔٗٗ-ىػػػػُِْٔ: )ُ(ط عة: ألضبػػػد يػػػن ؿبمػػػد عمػػػر األنصػػػارم.بلؼ الفقهػػػاء ُب الشػػػر آثػػػار اخػػػت .ّ
 مكتبة الرشد الر اض السعود ة.

ـ. دار البشػػػائر ُٕٗٗ -ىػػػػُُْٖ: )ْ(ط .أثػػػر اغبػػػد ث ُب اخػػػتبلؼ األئمػػػة الفقهػػػاء حملمػػػد عوامػػػة .ْ
 .اإلهبلمية يَتكت

ك يذ لػو اؼبغػٍت عػن ضبػل األهػفار  ،-ىػػَٓٓت -إحياء علـو الد ن أليب حامد ؿبمد ين ؿبمد الغزإب  .ٓ
 يػػػو ك ن الػػػد ن أيب الفضػػػل العراقػػػي . اعتػػػٌت.للعبلمػػػة ز ػػػزبػػػر   مػػػا ُب  اإلحيػػػاء مػػػن األخبار ُب األهػػػفار ُب

 .اؼبكتبة العصر ة.هيدا يَتكت ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ: ّضبطو:ؿبمد الدإب يلطة. ط

 .كتدار الرائد العريب يَت  ـ.ُُٕٗ:)ُ(أخبلؽ القرآف أضبد الشرياصي. ط .ٔ

ـ. ََِِ -ىػػػػُِّْ: )ُ(ط.دار الفكػػػر اؼبعاصػػػرتػػػو ياػبػػػال  لوىبػػػة الزحيلػػػي عبلق أخػػػبلؽ اؼبسػػػلم ك .ٕ
 يَتكت دار الفكر لبناف.

-ىػػػُُْٗ: )ِ(طد يػػن عبػػد العز ػػز يػػن قاهػػم اغبػػداد.أخػػبلؽ النػػيب الكػػرًن ُب القػػرآف ك السػػنة:ألضب .ٖ

 دار الغرب اإلهبلمي.يَتكت.       ـ.ُٗٗٗ

ضبػد . دراهػة كربقي :أ-ىػػِٔٓت-أليب هػعد عبػد الكػرًن ؿبمػد السػمعاين  ءهػتمبلأدب اإلمبلء ك اإل .ٗ
 طبعة احملمود ة .ـ .. د.ت.ط)ُ(.طؿبمد عبد الرضباف ؿبمد ؿبمود

.ربػ : عبػد اهلل وبػي السػروبي. -ىػػَُِٓت -أدب الطلب ك منتهى األدب ؿبمد يػن علػي الشػوكاين  .َُ
 دار اين حـز يَتكت .  ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗ: )ُ(ط

 ـ. . دار الفكر العريب مصر.ُٔٗٗ -ىػُُْٔ :)ِ(ختبلؼ الفقهاء لعلي اػبفيف.طأهباب ا .ُُ

ـ. مكتبػػة  ُٕٕٗ -ىػػػ ُّٕٗ: )ِ(خػػتبلؼ الفقهػػاء لعبػػد اهلل يػػن عبػػد احملسػػن الًتكػػي.ط أهػػباب ا .ُِ
 .الر اض اغبد ثية. الر اض السعود ة

دار  ـ.ُُٗٗ -ىػػػُُُْ (2)النيسػػايورم ط  مأهػػباب النػػزكؿ أليب اغبسػػن علػػي يػػن أضبػػد الػػو احػػد .ُّ
 .الكتب العلمية
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-ىػػػَّٔت -أهػػد الغايػػة ُب معرفػػة الصػػحاية لعػػز الػػد ن أيب اغبسػػن علػػي يػػن ؿبمػػد اعبػػزرم يػػن األثػػَت  .ُْ

 .دار اؼبعرفة يَتكت ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ: )ُ(ط .قي  خليل مأموف شيحارب.

دار  ـ.ُّٖٗ -ىػػػػػَُّْ :ط .أهػػػػٌت اؼبطالػػػػب ُب أحاد ػػػػث ـبتلػػػػف اؼبراتػػػػب ؿبمػػػػد درك ػػػػش اغبػػػػوت .ُٓ
 .لكتاب العريب يَتكتا

 د.ت.ط. دار الفكر العريب القاىرة. .أصوؿ الفقو حملمد أيو زىرة .ُٔ

ـ. دار الغػػػػرب اإلهػػػػبلمي ُٓٗٗ: )ُ(ط .أعػػػػبلـ الفكػػػػر ك الثقافػػػػة ُب اعبزائػػػػر احملركهػػػػة وبػػػػي يػػػػوعز ز .ُٕ
 يَتكت.

يم إعػػػػبلـ اؼبػػػػوقعُت عػػػػن رب العػػػػاؼبُت  ػػػػس الػػػػد ن أيب عبػػػػد اهلل ؿبمػػػػد يػػػػن أيب يكػػػػر اؼبعػػػػركؼ يػػػػاين قػػػػ .ُٖ
 .اعبوز ة.رب :عبد الرضباف الوكيل.د.ت.ط. مكتبة اين تيمية القاىرة

.حق  أصػوؿ ك -ىػُُٗت - الفضل عبد الرضباف جبلؿ الد ن األهيوطياإلتقاف ُب علـو القرآف أليب .ُٗ
 بد الرءكؼ هعد: اؼبكتبة التوفيقية مصر.د.ت.ط.ككث  نصوصو: طو ع

ن يطػػة رؽ اؼبذمومػػة أليب عبػػد اهلل عيبػىٍيػػد اهلل يػػن ؿبمػػد  يػػاإليانػػة عػػن شػػر عة الفرقػػة الناجيػػة ك ؾبانبػػة الفػػ .َِ
دار  ىػػػػػ. ُُْٖ: )ُ(ربػػػػ : الوليػػػػد يػػػػن ؿبمػػػػد نبيػػػػو يػػػػن هػػػػيف النصػػػػر. ط -ىػػػػػّٕٖت-العكػػػػ م اغبنبلػػػػي

 .الرا ة.السعود ة

جتهػػاد الفقهػػي أم دكر ك أم ذبد ػػد: منشػػورات كليػػة اآلداب ك العلػػـو اإلنسػػانية يالريػػاط. هلسػػلة اال .ُِ
مطبعػػػػة النجػػػػاح اعبد ػػػػدة  ـ.ُٔٗٗ -ىػػػػػُُْٔ.تنسػػػػي : ؿبمػػػػد الريككػػػػي. ط ّٓات رقػػػػم: نػػػػدكات ك منػػػػاظر 

 الرياط.
 -ىػػػػػَُِْ: )ُ(ط .االجتهػػػػاد: الػػػػنص، الواقػػػػع، اؼبصػػػػلحة. أضبػػػػد الر سػػػػوين ك ؿبمػػػػد صبػػػػاؿ يػػػػاركت .ِِ

 ـ. دار الفكر دمش  هور ا.َََِ
كنوم اؽبندم مػع تعليقػات األجوية الفاضلة لؤلهئلة العشرة الكاملة أليب اغبسنات ؿبمد عبد اغبي الل .ِّ

ـ. دار البشػػػائر اإلهػػػبلمية للطباعػػػة ك النشػػػر ك التوز ػػػع ُْٗٗ -ىػػػػُُْْ :(3)ط .عبػػػد الفتػػػاح أيػػػو مػػػدة
 .يَتكت لبناف

 -ىػػػػَُُْ: )ُ(األحاد ػػػث الثبلثػػػوف الػػػيت عليهػػػا مػػػدار اإلهػػػبلـ ك قواعػػػد الد ن:موهػػػى األهػػػود. ط .ِْ
 ـ. مكتبة دار الًتاث الكو ت.َُٗٗ

 .لسعود ةاـ. دار الفجر النشر ك التوز ع ََِٓ :هعود ين عبد اهلل اغبزيبي.ط األخبلؽ ك اآلداب .ِٓ

: )ُ(ؿبمػػد عبػػد القػػادر أضبػػد عطػػا. طرب :-ىػػػْٖٓت -اآلداب أليب يكػػر أضبػػد يػػن اغبسػػُت البيهقػػي .ِٔ
 دار الكتب العلمية يَتكت. ـ.ُٖٔٗ -ىػَُْٔ
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 :و ؿبمػد عبػد القػادر عطػػا. طاألدب اؼبفػرد حملمػد يػن إظباعيػل البخػػارم .خػرج أحاد ثػو ككضػع حواشػػي .ِٕ
 دار الكتب العلمية يَتكت. ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ:ُ

: )ِ(األدب النبػػػػوم: ؿبمػػػػد عبػػػػد العز ػػػػز اػبػػػػوٕب اعتػػػػٌت يػػػػو: عبػػػػد اجمليػػػػد طعمػػػػو دار اؼبعرفػػػػة يػػػػَتكت.ط .ِٖ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖ

ـ. اؼبكتبػة ُٗٗٗ -ىػػ َُِْ :األذكار من كبلـ هػيد األيػرار ؿبػي الػد ن يػن شػرؼ الػد ن النػوكم ط .ِٗ
 صر ة يَتكت لبناف.الع

 (طرب : ؿبمد فؤاد ين خليل القاظبي اغبسٍت.اإلرشاد ؼبا فيو من مصاّب العباد لعبد الرضباف الثعاليب.  .َّ

 اعبزائر. ار اػبليل القاظبي.كال ة اؼبسيلة،د ىػ.ُِْٕ: )ُ

ك ذكار اعبػػامع ؼبػػذاىب فقهػػاء األمصػػار ك علمػػاء األقطػػار فيمػػا تضػػمنو اؼبوطػػأ مػػن معػػاين الػػرأم االهػػت .ُّ
يب عمرك  وهػف يػن عبػد اهلل يػن ؿبمػد يػن عبػد الػ  النمػرم ثار ك شرح ذلك كلو ياإلهباز ك االختصار ألاآل

دار ايػن مؤهسػة الرهػالة ييػوت لبنػاف ،  ـ.ُّٗٗ -ىػػُُْْ (1):اعتٌت يو عبػد اؼبعطػي أمػُت قلعجػي. ط 
 القاىرة مصر.بة للطباعة ك النشر يَتكت لبناف، دار الوعي حلب هور ا.قتي

هتيعاب ُب معرفة األصحاب: أليب عمر  وهف ين عبد اهلل ين ؿبمد ين عبد ال .رب : علي ؿبمد اال .ِّ
 دار اعبيل يَتكت. ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ: ُالبجاكم. ط

 أظبػػاء األصػػحاب .كمعػػو االهػػتيعاب ُب-ىػػػِٖٓت-ييػػز الصػػحاية اليػػن حجػػر العسػػقبليناإلصػاية ُب سب .ّّ
 يَتكت لبناف.د.ت.ط..دار الكتاب العريب.-ىػّْٔت-للقرطيب اؼبالكي

دار  ـ. ََِٓ -ىػُِْٓ :ط.ك اؼبوضوعات ُب كتب التفسَت ؿبمد ين ؿبمد أيو شهبو تهرائيليااإل .ّْ
 .اعبيل يَتكت لبناف

نور الػد ن علػي يػن ؿبمػد يػن هيػلطاف  "اؼبوضوعات الك ل  "األهرار اؼبرفوعة ُب األخبار اؼبوضوعة   .ّٓ
و ىػػاجر ؿبمػػد السػػعيد يػػن يسػػيوين زملػػوؿ . دار الكتػػب ىػػػ.رب :أيَُُْاؼبشػػهور يػػاليمبل علػػي القػػارم.ت 

 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٓ: )ُ(العلمية يَتكت لبناف . ط

االعتصػاـ أليب إهػػحاؽ يػن إيػػراىيم يػن موهػػى يػن ؿبمػػد اللخمػي الشػػاطيب الغرنػاطي. اعتػػٌت يػو ؿبمػػود  .ّٔ
 .دار اؼبعرفة يَتكت لبناف .ـَََِ-ىػ َُِْ(2) :ط .طعمو اغبليب

ألشػػهر الرجػػاؿ ك النسػػاء مػػن العػػرب ك اؼبسػػتعريُت ك اؼبستشػػرقُت. خػػَت الػػد ن األعػػبلـ قػػاموس تػػراجم  .ّٕ
 .دار اؼبعرفة يَتكت لبناف .ُِٗٗ َُ :الزركلي. ط

اإلفصاح عن معاين الصحاح ُب الفقو على اؼبذاىب األريعة لعػوف الػد ن أيب اؼبظفػر وبػي يػن ؿبمػد يػن  .ّٖ
عبػػد الرضبػػاف يػػن أيب  ؼ اؼبػػذاىب عبػػبلؿ الػػد ن. ك ُب مقدمتػػو:جيزٍ ل اؼبواىػػب ُب اخػػتبل-ىػػػَٔٓت -ىبػػَتة 
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ظباعيػل الشػافعي قػدـ لػو كمػاؿ عبػد العظػيم يتحقيػ  أيب عبػد اهلل ؿبمػد حسػن إ -ىػُُٗت -يكر السيوطي
 دار الكتب العلمية يَتكت. ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ: )ُ(العناين . ط

مر حسػن صػ م دار االقًتاح ُب يياف االصطبلح أليب الفػتح ؿبمػد يػن علػي يػن دقيػ  العيػد ربػ  : عػا .ّٗ
 ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٕ :(1)البشائر اإلهبلمية يَتكت لبناف ط

اآلٕب اؼبصنوعة ُب األحاد ث اؼبوضوعة عببلؿ الد ن عبد الرضباف السيوطي خرج أحاد ثو ك عل  عليو:  .َْ
 .ـ.دار الكتب العلمية يَتكتُٔٗٗ -ػىُُْٕ: ُ.طالرضباف صبلح ين ؿبمد ين عو ضة أيو عبد

ىػػػ. ربػػ : ُُّالنهػػي عػػن اؼبنكػػر أليب يكػػر أضبػػد يػػن ؿبمػػد يػػن ىػػاركف اػبػػبلؿ. ت  األمػػر يػػاؼبعركؼ ك .ُْ
 اؼبكتب اإلهبلمي يَتكت. ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ: )ُ(ظباعيل السقا. طكىشاـ ين إ مشهور حسن هلماف

رب :ؿبمػػد رشػػاد .-ىػػػِٖٕت -مػػر يػػاؼبعركؼ ك النهػػي عػػن اؼبنكػػر ألضبػػد يػػن عبػػد اغبلػػيم يػػن تيميػػةاأل .ِْ
 اؼبكتب اإلهبلمي يَتكت. ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ: )ُ(هآب. ط

ربػ : مصػػطفى جػبلؿ الػد ن عبػػد الرضبػاف السػيوطي أليب الفضػل  عاألمػر ياإلتبػاع ك النهػي عػن االيتػػدا  .ّْ
 دار الكتب العلمية يَتكت لبناف.ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٖ :(1)عبد القادر عطا .ط 

 .-ىػػِٖٓت -سػقبلين إنباء الغمر يأنباء العمر لشهاب الد ن أيب الفضل أضبد ين علي ين حجػر الع .ْْ
 . دار الكتب العلمية يَتكتُٖٔٗ-ىػَُْٔ: ِط

-ىػػػػُِْٔ :(ُطر .األنػػوار ُب آ ػػات النػػيب اؼبختػػار عبػػد الرضبػػاف الثعػػاليب ربػػ : ؿبمػػد الشػػر ف قػػاىر .ْٓ

 .دار اين حـز يَتكت لبناف ، كاعبزائردار الًتاث ناشركف. ـ.ََِٓ

ح أضبػػد ؿبمػػد شػػاكر تعليػػ  ؿبمػػد ناصػػر الباعػػث اغبثيػػث شػػرح اختصػػار علػػـو اغبػػد ث اليػػن كثػػَت شػػر  .ْٔ
 .ـ. مكتبة اؼبعارؼ للنشر ك التوز ع الر اض السعود ة ُٔٗٗ -ىػُُْٕ (1)ط  .الد ن األلباين

 مكتبة اؼبعارؼ يَتكت. .. د.ت.ط-ىػْٕٕت-.أليب الفداء اين كثَت البدا ة ك النها ة .ْٕ
اؼبغريب.ربػػػ  ؿبمػػػد شػػػحود  ألحكػػػاـ للقاضػػػي حسػػػُت ؿبمػػػدشػػػرح يلػػػوغ اؼبػػػراـ مػػػن أدلػػػة االبػػػدر التمػػػاـ  .ْٖ

 دار الوفاء دار ين حـز ـ.ََِْىػ ُِْٓ :(1)طخرفاف.

-خرجة أليب الوليػد يػن رشػد القػرطيبالبياف ك التحصيل ك الشػرح ك التوجيػو ك التعليػل ُب مسػائل اؼبسػت .ْٗ

مد رب : ؿب.-ىػّٓٓت -يالعتيبية حملمد العتييب القرطيبك ضمنو اؼبستخرجة من األظبعة اؼبعركفة .-ىػَِٓت 
 .ـ. دار الغرب اإلهبلمي يَتكت لبناف ُْٖٗىػ َُْْ :ط.حجي

ت -ؼبعػػػركؼ يبػػػدر الػػد ن العيػػػٍت اغبنفػػػيالبنا ػػة شػػػرح اؽبدا ػػػة ؿبمػػد يػػػن  وهػػػف يػػن أضبػػػد يػػػن اغبسػػُت ا .َٓ
 .ـ. دار الكتب العلمية يَتكت لبنافُٗٗٗ -ىػَُِْ (1):ط  .رب : أيبن صاّب شعباف. -ىػٖٓٓ
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ين اغبسن ين ىبػة اهلل يػن عبػد اهلل يػن اغبسػُت يػن عسػاكر الشػافعي.  التار خ الكبَت أليب القاهم علي .ُٓ
 .مطبعة ركضة الشاـ ىػ.ُِّّ ط:اعتٌت يًتتيبو ك تصحيحو:عبد القادر أفندم يدراف.

ط. دار الكتػػػب  .ت.د  .-ىػػػػِٔٓت  -التػػػار خ الكبػػػَت أليب عبػػػد اهلل إظباعيػػػل يػػػن إيػػػراىيم البخػػػارم .ِٓ
 .العلمية يَتكت لبناف

ـ. ُّٗٗ -ىػػُُّْ: )ِ(ط ين اعبوزم.رب :مصطفى عبػد الواحػد. الفرج عبد الرضباف التبصرة أليب .ّٓ
 دار الكتب العلمية يَتكت.

اشية ُب يبلد اعبزائػر احملميػة حملمػد يػن ميمػوف اعبزائػرم ربػ : ؿبمػد عبػد  .ْٓ التحفة اؼبرضية ُب الدكلة البىٍكدى
 .اعبزائر -ـ. الشركة الوطنية للنشر ك التوز عُِٕٗ-ىػُِّٗ :(ُالكرًن.ط ر

ربػ :  -ىػػٕٓٔت  -التذكرة دبعرفة رجاؿ الكتب العشرة أليب احملاهػن ؿبمػد يػن علػي العػدكم اغبسػيٍت .ٓٓ
 .ـ. مكتبة اػباقبي القاىرة مصرُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ (1):ط  .رفعت فوزم عبد اؼبطلب

ن فػرج أيب يكػر يػ التذكرة ُب أحواؿ اؼبػوتى ك أمػور اآلخػرة  ػس الػد ن أيب عبػد اهلل ؿبمػد يػن أضبػد يػن .ٔٓ
 .دار اعبيل يَتكت لبناف ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْ :.ط.رب :أضبد حجازم السقا-ىػُٕٔت -األنصارم القطيب

-ىػػّٔٔت-عبد العظيم ين عبػد القػوم اؼبنػذرمالًتميب ك الًتىيب من اغبد ث الشر ف لزكي الد ن  .ٕٓ

لبنػػاف  دار اعبيػػل يػػَتكت ـ.ُٖٔٗ-ىػػػُّٖٖ: )ّ(ط.ضػػبطو أحاد ثػػو ك علػػ  عليػػو مصػػطفى ؿبمػػد عيمػػارة. 
 يَتكت.

التقر ػػػب ُب علػػػػـو اغبػػػد ث ؿبػػػػي الػػػػد ن وبػػػي يػػػػن شػػػػرؼ الػػػد ن النػػػػوكم يعنا ػػػػة مصػػػطفى د ػػػػب البغػػػػا  .ٖٓ
 .دار اؽبدل عُت مليلة.اعبزائر ط..ت.د

عي ك . نشػػاتو ك تياراتػػو ك دكره االجتمػػا)ـُّ -ُِىػػػ ك  ٕك ٔ (ُب اعبزائػػر خػػبلؿ القػػرنُت التصػػوؼ .ٗٓ
 .دار اؽبدل عُت مليلة.اعبزائر .د.ت.طيب. الثقاُب ك الفكرم ك السياهي .الطاىر يونا

. يَتكت.طالتصوؼ يُت اإلفراط ك التفر م ل .َٔ  -ىػُِِْ: )ُ(عمر عبد اهلل كامل.دار اين حـز

 .دار  س اؼبعرفة مصر ..د.ت.طلفتاح أضبد الفاكم مكتبة الزىراءعبد االتصوؼ عقيدة ك هلوكا ل .ُٔ

 .مكتبة مصعب ين عمَت ـ.ََِْ-ىػُِْْ :. طسَت ك اؼبفسركف حملمد حسُت الذىيبالتف .ِٔ

 .القاىرة دار الفكر العريب. . د.ت.ط.زىرة مد أيوالتكافل االجتماعي ُب اإلهبلـ حمل .ّٔ

-ؿبمد ين عبد ال  النمػرم القػرطيبالتمهيد ؼبا ُب اؼبوطأ من اؼبعاين ك األهانيد  وهف ين عبد اهلل ين  .ْٔ

 .ار الكتب العلمية يَتكت لبنافد .ـُٗٗٗ-ىػُُْٗ:ُ(رب  :ؿبمد عبد القادر عطا. ط -ىػّْٔت 

اعبػػامع ألحكػػاـ القػػرآف أليب عبػػد اهلل ؿبمػػد يػػن أضبػػد األنصػػارم القػػرطيب ربػػ : عبػػد اغبميػػد ىنػػداكم  .ٓٔ
 ـ.ََِٓ-ىػُِْٓ:(1)اؼبكتبة العصر ة يَتكت لبناف ط 
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اعبامع ألخػبلؽ الػراكم ك آداب السػامع أليب يكػر أضبػد يػن علػي يػن ثايػت اػبطيػب البغػدادم. ربػ :  .ٔٔ
 عارؼ الر اض السعود ة.ـ. مكتبة اؼبُّٖٗ-ىػَُّْ:ط .د الطحافؿبمو 

يػػن منػػذر التميمػػي اغبظلػػي بػػد الرضبػػاف يػػن أيب حػػاًب ؿبمػػد يػػن إدر ػػس اعبػػرح ك التعػػد ل أليب ؿبمػػد ع .ٕٔ
ـ. مطبعػػة ؾبلػػس دائػػرة اؼبعػػارؼ العثمانيػػة حيػػدر أيػػاد. اؽبنػػد.دار ُّٓٗ -ىػػػُِّٕط:  -ىػػػِّٕت -الػػرازم

 كت.إحياء الًتاث العريب يَت 

رشػػػػػػيد يوركييػػػػػػة. ك  ؿبمػػػػػػد يلقػػػػػػراد،ك  عطػػػػػػاء اهلل دىينػػػػػػة،ك اغبميػػػػػػد حاجيات،التػػػػػػار خ لعبػػػػػػد  اعبزائػػػػػػر ُب .ٖٔ
 اؼبؤهسة الوطنية للكتاب اعبزائر. ـ.ُٖٗٗ:ط

.رب : عمػػار طػػاليب. اؼبؤهسػػة الوطنيػػة للكتػػاب. اعبػواىر اغبسػػاف ُب تفسػػَت القػػرآف عبػػد الرضبػػاف الثعػػاليب .ٗٔ
 اعبزائر. 

 ؿبمػػد الغمػػارم اإلدر سػػي اغبسػػٍت. ربػػ : أيػػو .َت القػػرآف عبػػد الرضبػػاف الثعػػاليباعبػػواىر اغبسػػاف ُب تفسػػ .َٕ
 اؼبؤهسة الوطنية للكتاب اعبزائر. .ـٔٗٗ-ىػُُْٔ(ُطر

اغبػػػػػاكم للفتػػػػػاكل ُب الفقػػػػػو ك علػػػػػـو التفسػػػػػَت ك اغبػػػػػد ث ك األصػػػػػوؿ ك النحػػػػػو ك اإلعػػػػػراب ك هػػػػػائر  .ُٕ
دار ـ.ُِٖٗ-ىػػ َُِْ. ط -ىػػُُُٗت -الفنوف.عببلؿ الػد ن عبػد الرضبػاف أيػو يكػر يػن ؿبمػد السػيوطي

 .الكتب العلمية يَتكت
دار الفكػػر . ط.ت.د .أيػػو زىػػرة حملمػػد اغبػػد ث ك احملػػدثوف أك عنا ػػة األمػػة اإلهػػبلمية يالسػػنة احملمد ػػة  .ِٕ

 .العريب يَتكت لبناف
ربػػ  .-ىػػػُُْٗت -يػػن ؿبمػػد األندلسػػي الػػوز ر السػػراج حملمػػداغبلػػل السندهػػية ُب األخبػػار  التونسػػية  .ّٕ
 دار الغرب اإلهبلمي يَتكت لبناف. .ـُٖٓٗ( ُر:د اغببيب اؽبيلة . طؿبم

-ىػػػػػػػ.ُُٗت -الفضػػػػػػل جػػػػػػبلؿ الػػػػػػد ن عبػػػػػػد الرضبػػػػػػاف أيب يكػػػػػػر السػػػػػػيوطي اػبصػػػػػػائص الكػػػػػػ ل أليب .ْٕ

 لبناف.يَتكت. ،دار الكتاب العريب،)د.ت.ط.(
ر اؽبيثمػي شػهاب الػد ن أضبػد يػن حجػ حنيفػة النعمػاف لاػبَتات اغبسػاف ُب مناقػب اإلمػاـ األعظػم أيب .ٕٓ

 عآب الكتاب يَتكت لبناف.ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ:)ُ(رب  خليل اؼبيس. ط.-ىػّٕٗت -اؼبكي

الدرر الكامنة ُب معرفة أعياف اؼبائة الثامنة: لشهاب الد ن أضبد يػن علػي يػن ؿبمػد يػن ؿبمػد يػن علػي  .ٕٔ
 اف.عآب الكتاب يَتكت لبن ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْ:ط.-ىػِٖٓت -أضبد الشهَت ياين حجر العسقبلين ين

الػػػػػػدرر اؼبنتثػػػػػػرة ُب األحاد ػػػػػػث اؼبشػػػػػػتهرة جػػػػػػبلؿ الػػػػػػد ن عبػػػػػػد الرضبػػػػػػاف يػػػػػػن أيب يكػػػػػػر السػػػػػػيوطي.ت  .ٕٕ
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ:)ُ(ىػ.رب :ؿبمد ين لطفي الصباغ.مطايع جامعة اؼبلك هعود.طُُٗ
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الػػػػدر اؼبلػػػػتقم ُب تبيػػػػُت الغلػػػػم أليب الفضػػػػائل اغبسػػػػن يػػػػن ؿبمػػػػد يػػػػن اغبسػػػػن الصػػػػغاين ك  ليػػػػو كتػػػػاب  .ٖٕ
 دار الكتب العلمية يَتكت لبناف ..ـُٖٓٗ-ىػ َُْٓ:(1)اؼبوضوعات لو. ط

دار  ـ.ُّٗٗ-ىػػػػُُْْالػػػدر اؼبنثػػػور مػػػي التفسػػػَت ياؼبػػػأثور عبػػػد الرضبػػػاف عبػػػبلؿ الػػػد ن السػػػيوطي.ط  .ٕٗ
 .لبناف.الفكر يَتكت

 :)ُ(:.طعطا القادر عبد مصطفى:  رب،القاهم أيو الط اين أضبد ين سليمافل  لدعاءا .َٖ
 .لبناف.يَتكت. العلمية الكتب دار ىػ.ُُّْ

 ـ.ُّٕٗ-ىػُّّٗ:)ِ(اػبضر حسُت.صبعو ك حققو: علي رضا التونسي.طحملمد  صبلحئلالدعوة ل .ُٖ
 .هور ا.اؼبطبعة التعاكنية دمش 

-ىػػػػػُِْٔ:)ُ(بلعػػػػريب خالػػػػد. طل -راهػػػػة تارىبيػػػػة ك حضػػػػار ةد -الدكلػػػػة الز انيػػػػة ُب عهػػػػد  غمراهػػػػن .ِٖ

 اؼبؤهسة الوطنية للطباعة ك النشر.اعبزائر. .ـ. ََِٓ

-الد باج اؼبذىب ُب معرفة أعياف علماء اؼبذىب: ايراىيم ين نػور الػد ن اؼبعػركؼ يػاين فرحػوف اؼبػالكي .ّٖ

. دار الكتػػب العلميػػة يػػَتكتـ.ُٔٗٗ-ىػػػُُْٕ:)ُ( : مػػأموف يػػن ؿبػػي الػػد ن اعبنػػاف. طربػػ-ىػػػٕٗٗت 
 لبناف.

دار  ـ.ُْٗٗ-ىػػػُْْٗ :)ُ(الػػذخَتة لشػػهاب الػػد ن أضبػػد يػػن إدر ػػس القراُب.رب :هػػعيد أٍعػػرىاب.ط .ْٖ
 .هبلميالغرب اإل

الػػذ ل علػػى طبقػػات اغبنايلػػة لػػز ن الػػد ن أيب الفػػرج عبػػد الرضبػػاف يػػن شػػهاب الػػد ن أضبػػد البغػػدادم ٍب  .ٖٓ
 . لبناف.دار اؼبعرفة يَتكت ..د.ت.ط-ىػٕٓٗت  -الدمشقي اغبنبلي

 الرحلػػة ُب طلػػب اغبػػد ث أليب يكػػر أضبػػد يػػن علػػي يػػن ثايػػت اػبطيػػب البغػػدادم ربػػ : نػػور الػػد ن عػػًت .ٖٔ
 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗ: ُط

ؿبمػػد ناصػػر الػػد ن    :زبر هػػعيد الػػدارمي.رب : زىػػَت الشػػاك ش. الػػرد علػػى اعبهميػػة أليب هػػعيد عثمػػاف .ٕٖ
 . لبناف.اؼبكتب اإلهبلمي يَتكت ـ.ُِٖٗ-ىػَُِْ:)ْ(ط األلباين.

يب القاهػػػم عيػػػد الكػػػرًن يػػػن ىػػػوزاف ايػػػن عبػػػد اؼبلػػػك يػػػن طاحػػػة أل الرهػػػالة القشػػػَت ة ُب علػػػم التصػػػوؼ .ٖٖ
-ىػػػػُُْٗ:)ُ(:ؿبمػػػد عبػػػد الرضبػػػاف اؼبرعشػػػلي.طإعػػػداد ك تقدًن-ىػػػػْٓٔ -م النيسػػػايورم الشػػػافعيالقشػػػَت 

 حياء الًتاث العريب يَتكت ك مؤهسة التار خ العريب يَتكت.ـ.دار إُٖٗٗ

دار  ..د.ت.طىػػػْٗٔد الشػهَت ياحملػػب الطػ م ت أليب جعفػر أضبػػ الر ػاض النضػػرة ُب مناقػب العشػػرة .ٖٗ
 ف..لبناالكتب العلمية.يَتكت
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الزىػػػر النضػػػر ُب نبػػػأ اػبضػػػر لشػػػهاب الػػػد ن أيب الفضػػػل أضبػػػد يػػػن علػػػي يػػػن ؿبمػػػد يػػػن وبػػػي الكنػػػاين  .َٗ
ـ. دار ُٖٖٗ-ىػػػَُْٖ:)ُ(ط.شػػرحو ك علػ  عليػػو: ظبػَت حسػػُت حلػيب.-ىػػِٖٓت -العسػقبلين اؼبصػػرم 

 .لبناف.الفكر يَتكت
-ىػَُْٔ.ط: اؼبطوم غرب اإلهبلـ ؿبمد العركهيالسلطنة اغبفصية تارىبها السياهي ك دكرىا ُب اؼب .ُٗ

 .لبناف.دار الغرب اإلهبلمي يَتكت ـ.ُٖٔٗ

السػػنن الكػػ ل أليب عبػػد الرضبػػػاف أضبػػد يػػن شػػعيب النسػػػائي.رب :عبد الغفػػار هػػلماف البنػػدار ك هػػػيد   .ِٗ
 ـ.دار الكتب العلمية، يَتكت. لبناف.ُُٗٗ-ىػُُُْ:)ُ(حسن.ط كسركم

إعػػػػداد :  وهػػػػف عبػػػػد الرضبػػػػاف .-ىػػػػػْٖٓت -السػػػػنن الكػػػػ ل أليب يكػػػػر يػػػػن اغبسػػػػُت علػػػػي البيهقػػػػي .ّٗ
 .يَتكت، لبناف.دار اؼبعرفة  ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْ.ط:اؼبرعشلي

دار إحياء  رب :مصطفى عبد الواحد. د.ت.ط..-ىػْٕٕ -السَتة النبو ة أليب الفداء إظباعيل ين كثَت .ْٗ
 الًتاث العريب.يَتكت .

حققو ك علػ  عليو:هػيد ىػ :ِٗالشمائل احملمد ة أليب عيسى ؿبمد ين عيسى ين هيورة الًتمذم، ت  .ٓٗ
 .اؼبكتبة التجار ة، السعود ةـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ:)ْ(ين عباس اعبلميمي..ط

دار الكتػػاب ـ.ُٖٗٗ-ىػػػَُُْ:)ُ(.طربػػ : إيػػراىيم األنبػػارم.-ىػػػ ٕٖٓت -الصػػلة اليػػن يشػػكواؿ .ٔٗ
 اؼبصرم القاىرة ك دار الكتاب اللبناين يَتكت. 

منشػورات  .ت.ط..دعبػد الرضبػاف السػخاكم د ن ؿبمػد يػنالضوء البلمػع ألىػل القػرف التاهػع  ػس الػ .ٕٗ
 .دار مكتبة اغبياة يَتكت لبناف

 .الطبقات الك ل حملمد ين هعد ين منيع اؽبا ي البصرم اؼبعركؼ ياين هعد .رب : ؿبمد عبد العطا .ٖٗ
 .لبناف.دار الكتب العلمية يَتكت ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ:)ُ(ط

دار  مد السعيد يسيوين زملوؿ. د.ت.ط.رب : أيو ىاجر ؿب-ىػْٖٕت -الع  ُب خ  من م  للذىيب .ٗٗ
 الكتب العلمية يَتكت.

عاصػػػرىم مػػػن ذكم السػػػلطاف  نالعػػػ  ك د ػػػواف اؼببتػػػدأ اػبػػػ  ُب أ ػػػاـ العػػػرب ك العجػػػم ك ال يػػػر، كمػػػ .ََُ
 .لبناف.يَتكت،دار الكتب العلمية ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْ:)ُ(ط-ىػَٖٖت -األك .لعبد الرضباف ين خلدكف

 الػػػػدراجي.علػػػػى ضػػػػوء الفكػػػػر اػبلػػػػدكين لبوز ػػػػاين  "تماعيػػػػة ك تارىبيػػػػةظػػػػاىرة اج "العصػػػػبية القبليػػػػة  .َُُ
 ار الكتاب العريب. اعبزائرـ.دََِّ-ىػُِْٓ:)ُ(ط
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العقد اؼبذىب ُب طبقات ضبلة اؼبذىب لسػراج الػد ن أيب حفػص عمػر يػن علػي يػن أضبػد األندلسػي  .َُِ
هػػػػػػٌيد مهػػػػػػٌت. ربػػػػػػ : أيبػػػػػػن نصػػػػػػر األزىػػػػػػرم ك  -ىػػػػػػػَْٖت -التكػػػػػػركرم الشػػػػػػافعي اؼبعػػػػػػركؼ يػػػػػػاين اؼبلقػػػػػػن

 لبناف.دار الكتب العلمية يَتكت. ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ:)ُ(ط

الفػػرج عبػػد الرضبػػاف اعبػػوزم .تقػػدًن ك ضػػبم:خليل اؼبػػيس.  العلػػل اؼبتناىيػػة ُب األحاد ػػث الواىيػػة أليب .َُّ
 .لبناف.دار الكتب العلمية.يَتكتـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ:)ُ(ط

دار اعبيػػػػػل  ط..ت.د.طيػػػػػبالعواصػػػػػم مػػػػػن القواهػػػػػم أليب يكػػػػػر يػػػػػن العػػػػػريب ربػػػػػ : ؿبػػػػػي الػػػػػد ن اػب .َُْ
 .لبناف.يَتكت
ليم.تقدًن:حسػػػػػػػػػنُت ؿبمػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػاكل الكػػػػػػػػػ ل أليب العبػػػػػػػػػاس تقػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػد ن أضبػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػد اغب .َُٓ

 .مصر.مطبعة القاظبيةـ.ُٓٔٗ-ىػُّْٖـبلوؼ.ط:

ضػػا يػػن ر  ربػػ : علػػي -ىػػػَِٗت -الفتػػاكل اغبد ثيػػة أليب عبػػد اهلل ؿبمػػد يػػن عبػػد الرضبػػاف السػػخاكم .َُٔ
 لبناف.دار اؼبأموف للًتاث يَتكت.ـ.َُٗٗ-ىػُُْٔ:)ُ(عبد اهلل ين علي رضا. ط

: ألفػػػػرًد يًػػػػل تعر ػػػػب: عبػػػػد الرضبػػػػاف  .َُٕ الفػػػػرؽ اإلهػػػػبلمية ُب الشػػػػماؿ اإلفر قػػػػي  مػػػػن الفػػػػتح حػػػػىت اليػػػػـو
 ـ.دار الغرب اإلهبلمي.ُٕٖٗ:)ّ(طالبدكم.

-ىػػػػْٗٔت  -ٍت التميمػػػين طػػػاىر يػػػن ؿبمػػػد البغػػػدادم اإلهػػػفرائالفػػػرؽ يػػػُت الفػػػرؽ  لعبػػػد القػػػاىر يػػػ .َُٖ

 .اؼبكتبة العصر ة للطباعة ك النشر.يَتكت.لبنافـ.ُّٗٗ-ىػُُّْ:.ط :ؿبمد ؿبي الد ن عبد اغبميدرب

الفصل ُب اؼبلل ك النحل ك األىواء ك النحل أليب ؿبمد علي ين أضبد اؼبعركؼ ياين حػـز الظػاىرم.  .َُٗ
 .يَتكت لبناف،دار اعبيل ط..ت.رب : ؿبمد إيراىيم نصر ػ عبد الرضباف عمَتة . د

. تيػَتك  ،مؤهسػة الػببلغـ.ُٖٗٗ-ىػػَُْٗ:)ُ(ك اؼبثل اإلهبلمية إليراىيم ؿبمػد خليفػة ط القيم .َُُ
 لبناف.

:  ربقي .السلمي السبلـ عبد ين العز ز عبد اؼبعركؼ يالقواعد الصغرل. اؼبقاصد اختصار ُب الفوائد .ُُُ
  ..دمش الفكر دار،  اؼبعاصر الفكر دار ىػ.ُُْ:)ُ(ط.الطباع خالد إ اد

ىػ،ألضبد يػن نعػيم يػن هػآب يػن مهنػار النفػراكم ّٖٔعلى رهالة أيب ز د القَتكاين.ت الفواكو الدكاين .ُُِ
ـ. دار ُٕٗٗىػػػػ،ُُْٖ:)ُ(ضػػػبطو ك صػػػححو:عبد لػػػوارث ؿبمػػػد علػػػي. ط-ُُِٔت-األزىػػػرم اؼبػػػالكي

 .لبناف.يَتكت،الكتب العلمية

ة يػَتكت دار اؼبعرفػ .ط.ت.ألفية السيوطي ُب علم اغبد ث يتصػحيح ك  شػرح أضبػد ؿبمػد شػاكر. د .ُُّ
  .لبناف
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دار العلػػػػم  الشػػػػَتازم. د.ت.ط. مي الػػػػد ن ؿبمػػػػد يػػػػن  عقػػػػوب الفػػػػَتكز آيػػػػادالقػػػػاموس احملػػػػيم حملػػػػ .ُُْ
 لبناف.،للجميع.يَتكت

الكامل ُب ضػعفاء الرجػاؿ أليب أضبػد عبػد اهلل يػن عػدم اعبرجػاين . ربػ : عػادؿ أضبػد عبػد اؼبوجودػػ  .ُُٓ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ:(1)علي ؿبمد معوض دار الكتب العلمية يَتكت لبناف ط

ىػ. رب  ك تعلي : عزت علي عيػد ْٖٕو ركا ة ُب الكتب الستة للذىيب ت لمن  الكاشف ُب معرفة .ُُٔ
.ك موهى ؿبمد على اؼبوشي عطية  .مصر،دار الكتب اغبد ثية .ج.ت.طو

 –أيب شػػيبة الكػػوُب العنبسػػي الكتػػاب اؼبصػػنف ُب األحاد ػػث ك اآلثػػار أليب يكػػر عبػػد اهلل ؿبمػػد يػػن  .ُُٕ
دار الكتػب العلميػة  ـ.ُٓٗٗ-ىػػُُْٔ :)ُ(.طك صػححو ؿبمػد عبػد السػبلـ شػاىُتطو ضػب.-ىػِّٓت

 .يَتكت
الكفا ة ُب علم الركا ة أليب يكر أضبد ين علي اؼبعركؼ ياػبطيب البغدادم رب : أضبد عمر ىاشم.  .ُُٖ

 ، لبناف.دار الكتاب العريب يَتكت ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ: ِط

لز ػػػد الػػػد ن ؿبمػػػد عبػػػد الػػػرؤكؼ  'طبقػػػات الكػػػ لال 'الكواكػػػب الدر ػػػة ُب تػػػراجم السػػػادة الصػػػوفية  .ُُٗ
 دار صادر يَتكت. ـ.ُٗٗٗ: ُرب : ؿبمد أد ب اعبادر. ط-ىػَُُِت -اؼبناكم

أيػػو قتيبػػة نظػػر ؿبمػػد  :رب-ىػػػَُّت -الكػػٌت ك األظبػػاء أليب يشػػر ؿبمػػد يػػن أضبػػد يػػن ضبػػاد الػػدكاليب .َُِ
 .دار اين حـز.َََِ-ىػُُِْ:)ُ(الفار ايب . ط

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْ:)ُ(ط -ىػَْٗت  -يلسر خساؼببسوط لشمس الد ن ا .ُُِ

 .لبناف،دار الكتب العلمية يَتكت 
ؿبمػد يػن  "التػذكرة ُب األحاد ػث اؼبشػتهرة "ُب األحاد ث اؼبشػهورة أك  اؼبنثورة ُب األحاد ث ألآلٕب .ُِِ

اؼبكتػب  ـ.ُٔٗٗ-ىػػ ُُْٕ: )ُ(.طرب : ؿبمد يػن لطفػي الصػباغ-ىػْٕٗت -عبد اهلل ين هباء الزركشي
 .اإلهبلمي

 اجملالسة ك جواىر العلم أليب يكر أضبد ين مركاف ين ؿبمد الد نورم القاضي اؼبالكي .ُِّ

 :)ُ(.طصوصو: أيو عبيدة مشهور آؿ هليمافخرج أحاد ثو ك كث  ن-ىػّّّت 
 ، يَتكت، لبناف.دار اين حـز ـ.ُٖٗٗػىُُْٗ: 

ز شػرح الػوجيز ك ىػو أليب زكر اء ؿبػي الػد ن يػن شػرؼ الػد ن ك  ليػو فػتح العز ػ اجملموع شرح اؼبهذب .ُِْ
 -ىػِّٔت -الشرح الكبَت أليب القاهم عبد الكرًن ين ؿبمد الرافعي

 ، لبناف.دار الفكر يَتكت .د.ت.ط.رافعي الكبَت الين حجر العسقبلينك  ليو التلخيص اغببَت ُب زبر   ال
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-ىػػػػػُِّْ:)ُ(.طاحملػػػػرر الػػػػوجيز ُب تفسػػػػَت القػػػػرآف العز ػػػػز أليب ؿبمػػػػد عبػػػػد يػػػػن عطيػػػػة األندلسػػػػي .ُِٓ

 دار اين حـز السعود ة  ـ.ََِِ

ربػ  : عبنػة إحيػاء الػًتاث العػريب ُب  -ىػػْٔٓت -احمللى أليب ؿبمد علي ين اضبد ين هعيد ين حػـز .ُِٔ
 .دار اآلفاؽ اعبد دة. د ت ط

 .ربػػ : ؿبمػػد ضػػياء الرضبػػاف األعظمػػي -ىػػػْٖٓت  -اؼبػػدخل إٔب السػػنن الكػػ ل للحػػافظ البيهقػػي .ُِٕ
 السعود ة. ،ىػ. مكتبة أضواء السلفَُِْ: )ِ(ط

-ىػػَُْٖ.رب :شػعيب األرنػاؤؤكط. ط:-ىػػِٕٓت-أليب هلماف ين األشعث السجستاين اؼبراهيل .ُِٖ

 .مؤهسة الرهالة ـ.ُٖٖٗ
الرضبػػاف .رب :عبػد -ىػػَُِٓت -اؼبوضػػوعة حملمػد يػن علػي الشػػوكاين الفوائػد اجملموعػة ُب األحاد ػث .ُِٗ

بعػػػػة السػػػػنة مط .د.ت. ط.فلػػػػى تصػػػػحيحو:عبد الوىػػػػاب عبػػػػد اللطيػػػػأشػػػػرؼ عيػػػػن وبػػػػي اؼبعلمػػػػي اليمػػػػاين ك 
 .مصراحملمد ة،

اؼبستدرؾ على الصحيحُت أليب عبد اهلل ؿبمد ين عبد اهلل اغبػاكم النيسػايورم مػع تضػمينات اإلمػاـ  .َُّ
الذىيب ُب التلخيص ك اؼبيزاف ك العراقي ُب أماليو ك اؼبناكم ُب في  القد ر. رب : مصطفى عبد القػادر عطػا 

 .يَتكت، لبناف.العلمية دار الكتب ـ.َُٗٗىػ.ُُُْ:  )ُ(. ط
.ربػػػ :أيبن نصػػػر الػػػد ن -ىػػػػُُٔت  -اؼبصػػػنف أليب يكػػػر عبػػػد الػػػرزاؽ يػػػن نبػػػاـ يػػػن نػػػافع  الصػػػنعاين .ُُّ

 . يَتكت، لبناف.دار الكتب العلمية ـ.َََِ -ىػُُِْ: )ُ(األزىرم. ط
حبيػػب الرضبػػاف  :حقػػ  أصػػولو ك علػػ  عليػػو.-ىػػػُِٗت -اؼبسػػند أليب عبػػد اهلل يػػن الػػزيَت اغبميػػدم  .ُِّ

 ـ.دار الكتب العلمية يَتكت، لبناف.ُٖٖٗ -ىػَُْٗ: )ُ(ظمي. طاألع

 ـ.ُٖٓٗ -ىػػَُْْ: )ُ(رب : ؿبمود الطحػاف. ط-ىػَّٔت -اؼبعجم األكهم للحافظ الط اين .ُّّ
 السعود ة.مكتبة اؼبعارؼ الر اض،

اإلهػػبلمية يَتكت لبنػػاف دار النهضػػة العرييػػة للطباعػػة ك النشػػر. ط.د.ت. .بلؿ وبػػيعبػػاؼبغػػرب الكبػػَت  .ُّْ
 صاحبها اغباج ر اض الشيخ.د.ت.ط.ل

-ىػػػػػَٕٖت -ور الػػػػد ن علػػػػي يػػػػن أيب يكػػػػر اؽبيثمػػػػيأيب  علػػػػى اؼبوصػػػػلي لنػػػػ اؼبقصػػػػد العلػػػػي ُب زكائػػػػد .ُّٓ

 لبناف.ـ.دار الكتب العلمية يَتكت.ُّٗٗ -ىػُُّْ: )ُ(رب :هٌيد كسركم حسن.ط

-ىػػػػػػػػ ُُُْ: )ُ(ىػػػػػػػػ.رب :ؿبمد الػػػػػػػيعبلكم. طْٖٓاؼبقفػػػػػػػى الكبػػػػػػػَت لتقػػػػػػػي الػػػػػػػد ن اؼبقر ػػػػػػػزم.ت .ُّٔ

 دار الغرب اإلهبلمي .يَتكت، لبناف. ـ.ط.ُُٗٗ

 د.ت.ط. دار اؽبدل عُت مليلة اعبزائر.:)ّ(ط .اؼبغرب العريب تارىبو ك ثقافتو: رايح يونار .ُّٕ
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ط:  .اؼبنػػػػار اؼبنيػػػػف ُب الصػػػػحيح كالضػػػػػعيف لشػػػػمس الػػػػد ن ؿبمػػػػد يػػػػػن أيب يكػػػػر يػػػػن قػػػػيم اعبوز ػػػػػة .ُّٖ
 ، لبناف.يَتكت.دار الكتب العلمية. ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ

: السػيد صػبحي البػدرم ىػػ ربػ ِْٗتخب من مسند عبػد يػن ضبيػد أيب ؿبمػد عبػد يػن ضبيػد ت اؼبن .ُّٗ
 لبنافعآب الكتاب يَتكت، ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ (1)ط  .ؿبمود ؿبمد خليل الصعيدمالسامرائي ك 

اؼبػػػنه  األضبػػػدم ُب تػػػراجم أصػػػحاب اإلمػػػاـ أضبػػػد أليب الػػػييمن ؾبػػػَت الػػػد ن عبػػػد الرضبػػػاف يػػػن ؿبمػػػد  .َُْ
. ربػػػػ : ؿبمػػػػد ؿبػػػػي الػػػػد ن عبػػػػد اغبميػػػػد راجعػػػػو ك علػػػػ  عليػػػػو: عػػػػادؿ نػػػػو ه . ط -ىػػػػػِٖٗت -العيليمػػػػي 

 لبناف. عآب الكتب يَتكت ـ.ُْٖٗ -ىػَُْْ:ِ

دار  ـ.ُٔٗٗ-ىػػػُُْٔ: )ُ(اؼبػػنه  اؼبقػػًتح لفهػػم اؼبصػػطلح للشػػر ف حػػاًب يػػن عػػارؼ العػػوين.ط .ُُْ
 اؽبجرة للنشر ك التوز ع.السعود ة.

ىػػػ ّّٕالنبػػوم يػػدر الػػد ن ؿبمػػد يػػن إيػػراىيم يػػن صباعػػة ت  اؼبنهػػل الػػركم ُب ـبتصػػر علػػـو اغبػػد ث .ُِْ
 لبناف . ،دار الفكر يَتكت .ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔ :)ِ(رب : ؿبي الد ن عبد الرضباف رمضاف ط

رب : ؿبمود عبػد اغبميػد السػعدم يب الفضل أضبد ين حجر العسقبلين.النكت على اين الصبلح أل .ُّْ
 ت، لبناف.. يَتك ك ؿبمد فارس.د ت ط. دار الكتب العلمية

 :(1)ط  .: توفيػػػػ  ضبػػػػدافرضبػػػػاف يػػػػن علػػػػي يػػػػن اعبػػػػوزم اعتػػػػٌت يػػػػواؼبوضػػػػوعات أليب الفػػػػرج عبػػػػد ال .ُْْ
 لبناف. ،ـ. دار الكتب العلمية يَتكتُٓٗٗ -ىػُُْٓ

 :(1)ربػػػػ : أيػػػػو الفػػػػداء عبػػػػد ط  -ىػػػػػَٓٔت -ت أليب الفضػػػػائل اغبسػػػػن يػػػػن الصػػػػغايناؼبوضػػػػوعا .ُْٓ
 القاضي دار الكتب العلمية ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ

ـ.دار اين ََِٓ-ىػُِْٔ:)ُ(هوعة األـ ُب تريية األكالد ُب اإلهبلـ ألضبد مصطفى متوٕب.طاؼبو  .ُْٔ
 اعبوزم، القاىرة ، مصر. 

ؿبمد يساـ رشػدم، ؿبمػد كىػيب  د كىبة الزحيلي ك ؿبمد عدناف هآباؼبوهوعة القرآنية  اؼبيسرة:إعدا .ُْٕ
 صر يَتكت.دار الفكر هور ا. دار الفكر اؼبعا ـ.ََِِ-ىػُِّْ: )ُ(هليماف. ط

دار اإلمػػػاـ مالػػػك  ـ.ََِِىػػػػ ُِّْ (1)اؼبوطػػػأ ؼبالػػػك يػػػن أنػػػس. ربػػػ  : ؿبمػػػود يػػػن صبيػػػل. ط  .ُْٖ
 اعبزائر. ،للكتاب البليدة

وقظة ُب علم مصطلح ا .ُْٗ
ي
بػد الفتػاح .اعتػٌت يػو ع-ىػػْٖٕت -غبد ث لشمس الد ن ين أضبد الػذىيباؼب

 ػ. دار السبلـ للطباعة ك النشر.ىَُِْ :)ْ( :هلماف عبد الفتاح أيو مدة.طأيو مدة.اعتٌت ي خراجو
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أليب حفػػص عمػػر يػػن أضبػػد يػػن عثمػػاف اؼبعػػركؼ يػػاين شػػاىُت.ت الناهػػخ ك اؼبنسػػوخ مػػن اغبػػد ث  .َُٓ
ـ. دار الكتػػػب ُِٗٗ -ىػػػػُُِْ (1)طك عػػػادؿ أضبػػػد عبػػػد اؼبوجػػػود. ىػػػػ. ربػػػ :علي ؿبمػػػد معػػػوضّٖٓ

 .لبناف ،العلمية يَتكت
أليب الفػػي  أضبػػد ف ؿبمػػد الصػػد    )اليػػن رشػػد يدا ػػة اجملتهػػد  (أحاد ػػث البدا ػػة ؽبدا ػػة ُب زبػػر   .ُُٓ

 عآب الكتب  يَتكت، لبناف. .ُٕٖٗ-ىػَُْٕ: )ُ(طىػ. َُّٖالغيمارم اغبسٍت.ت 
: )ّ(ياقػػة السوهػػاف ُب التعر ػػف حباضػػرة تلمسػػاف عاصػػمة دكلػػة يػػٍت ز اف.ؿبمػػد رمضػػاف شػػاكش. ط .ُِٓ

 ـ. د واف اؼبطبوعات اعبامعية ين عكنوف. اعبزائرُٓٗٗ

ـ. اؼبكتػب اإلهػبلمي ُٖٖٗ  -ىػػَُْٖ: ُالتفسَت: ؿبمد ين لطفي الصباغ..طحبوث ُب أصوؿ  .ُّٓ
 يَتكت

لتمس ُب تار خ رجػاؿ األنػدلس ألضبػد يػن وبػي يػن أضبػد يػن عمػَتة الضػيٌب ت .ُْٓ
ي
ىػػ. ربػ : ٗٗٓيغية اؼب

 ـ. دار الكتب العلمية يَتكت، لبناف.ُٕٗٗ-ىػ:ُُْٕ:ُركحية عبد الرضباف السو في.ط

حكاـ:شػػػهاب الػػد ن أضبػػد يػػػن علػػي يػػن حجػػػر العسػػقبلين. تقػػدًن: إيػػػراىيم يلػػوغ اؼبػػراـ مػػن أدؿ األ .ُٓٓ
 لبناف . ،دار اعبيل يَتكت .د.ت.ط .عصر إظباعيل

صبػع النها ػة  "شػرح ـبتصػر صػحيح البخػارم اؼبسػمى ربليها دبعرفة ماؽبا ك مػا عليهػا هبجة النفوس ك .ُٔٓ
مطبعػة  ىػػ.ُّْٖ: )ُ(ط -ىػػٗٗٔت- أليب ؿبمػد عبػد اهلل يػن أيب صبػرة األندلسػي "ُب يدء اػبَت ك الغا ػة
 الصدؽ اػبَت ة،مصر.

سن علي ين ؿبمػد يػن ك اإل هاـ الواقعُت ُب كتاب األحكاـ الين القطاف الفاهي أيو اغب يياف الوىم .ُٕٓ
 دار طيبة للنشر ك التوز ع.السعود ة. ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖ: )ُ(ط:اغبسُت آ ت هعيد. عبد اؼبلك.رب 

مكتبػػػة الشػػػركة  .ـُٓٔٗ-ىػػػػُّْٖ :(ِف يػػػن ؿبمػػػد اعبػػػيبلٕب.طرتػػػار خ اعبزائػػػر العػػػاـ عبػػػد الرضبػػػا .ُٖٓ
 اعبزائر ، منشورات دار مكتبة اغبياة يَتكت لبناف. -اعبزائر ة

د.ت.ط. اؼبطبعػػػة اعبزائر ػػػة اإلهػػػبلمية  .تػػػار خ اعبزائػػػر ُب القػػػدًن ك اغبػػػد ث مبػػػارؾ يػػػن ؿبمػػػد اؼبيلػػػي .ُٗٓ
 قسنطينة.

دار  ـ.ُّٗٗىػػػػ/ ُُْٓ: ِكػػػر السػػػيوطي. طتػػػار خ اػبلفػػػاء جبػػػبلؿ الػػػد ن عبػػػد الرضبػػػاف يػػػن أيب ي .َُٔ
 اعبيل يَتكت.

-ىػػػػػػّْٓت - تػػػػار خ الصػػػػحاية الػػػػذ ن ركم عػػػػنهم األخبػػػػار:أليب حػػػػاًب ؿبمػػػػد يػػػػن حبػػػػاف البسػػػػيت .ُُٔ

 كت، لبناف.دار الكتب العلمية يَت  ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٖ: )ُ(. ط.رب :يورىاف الٌضنَّاكم
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 ـ.ُٓٗٗعبػد اغبميػد. ط  ؿسػعد زملػو ل الفتح إٔب يدا ة عصور االهتقبلؿ تار خ اؼبغرب العريب من .ُِٔ
 مصر. ،منشأة اؼبعارؼ

 ، لبناف.يَتكت.دار األندلس .د.ت.ط.تار خ العرب حملمد أهعد طلس .ُّٔ

 .د.ت.ط.حملمػد أيػو زىػرة العقائد ك تار خ اؼبذاىب الفقهيػةتار خ اؼبذاىب اإلهبلمية ُب السياهة ك  .ُْٔ
 .مصردار الفكر العريب القاىرة،

ضبػػػػد عػػػػودات ك صبيػػػػل ييضػػػػوف ك شػػػػحادة .أل-ىػػػػػَُ ٔب ؽىػػػػػٔن ؽمػػػػ-تػػػػار خ اؼبغػػػػرب ك األنػػػػدلس .ُٓٔ
 دار األمل للنشر ك التوز ع.هور ا. ـ.ُٖٗٗ :الناطور،ؿبمد ؿباهنة. ط

: )ُ(سػػػُت مػػػؤنس. طلفػػػتح اإلهػػػبلمي إٔب الغػػػزك الفرنسػػػي غبتػػػار خ اؼبغػػػرب ك حضػػػارتو مػػػن قبيػػػل ا .ُٔٔ
 صر اغبد ث للنشر ك التوز ع.يَتكت، لبناف.العدار ـ.ُِٗٗ -ىػُُِْ

 ـ.َََِتار خ دكؿ اؼبغرب العريب ؿبمود السيد.مؤهسة شباب اعبامعة.مصر. ط  .ُٕٔ

نصػػَت األزدم اؼبعػػركؼ يػػاين تػػار خ علمػػاء األنػػدلس أليب الوليػػد عبػػد اهلل يػػن ؿبمػػد يػػن  وهػػف يػػن  .ُٖٔ
دار الكتػب العلميػة  ـ.ُٕٗٗ-ىػػُُْٕ: )ُ(ربػ : ركحيػة عبػد الرضبػاف السػو في. ط-ىػػَّْت -الفرضي

 يَتكت، لبناف.

ـ. دار ُٕٖٗ: )ُ(طبػػد العز ػػز اػبػػوٕب، قػػدـ لػػو الشػػيخ خليػػل اؼبػػيس. خ فنػػوف اغبػػد ث ؿبمػػد عتػػار  .ُٗٔ
 القلم يَتكت.

تار خ مد نة السبلـ ك أخبار ؿبدثيها ك ذكر قضاهتا العلماء من خَت أىلها ككارد هػا أليب يكػر أضبػد  .َُٕ
اإلهػبلمي يػػَتكت ربػ : يشػار عػػواد معػركؼ دار الغػػرب -ىػػػّْٔت -يػن علػي يػػن ثايػت اػبطيػػب البغػدادم 

 ـ.ََُِ-ىػُِِْ: (1)لبناف ط 

.د.ت.ط.دار -ىػػّٕٔت-يب ؿبمػد عبػد اهلل يػن مسػلم يػن قتيبػة الػد نورم تأك ل ـبتلػف اغبػد ث أل .ُُٕ
 ، لبناف.الكتب العلمية يَتكت

بػػار ربفػػة األحػػوذم يشػػرح هػػنن الًتمػػذم أليب العيػػبلء ؿبمػػد ع .ُِٕ
ي
كفورم . بػػد الرضبػػاف يػػن عبػػد الػػرحيم اؼب

 .لبنافدار الكتب العلمية يَتكت،  ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ (1):ط

أيػو قتيبػة ؿبمػد  ربػ :   -ىػػُُٗت  -تدر ب الراكم ُب شرح تقر ب النوكم جبلؿ الػد ن السػيوطي .ُّٕ
 .ىػ. دار طيبة للنشر ك التوز ع الر اض السعود ةُِِْ :(5) ط .الفار اين

. دار الكتػػػب ط .ت .د .-ىػػػػْٖٕت  -تػػػذكرة اغبفػػػاظ أليب عػػػب اهلل  ػػػس الػػػد ن ؿبمػػػد الػػػذىيب .ُْٕ
  .لبناف ،العلمية يَتكت
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. دار البشػػػائر )ـُٓٗٗ(تػػراث اؼبغاريػػة ُب اغبػػد ث النبػػوم ك علومػػػو حملمػػد يػػن عبػػد اهلل التيلػػدم.ط .ُٕٓ
 اإلهبلمية. يَتكت، لبناف. 

ـ. دار الغرب اإلهػبلمي.يَتكت، ُٖٓٗ-ىػَُْٓ: )ُ(تراجم اؼبؤلفُت التونسيُت ؿبمد ؿبفوظ. ط .ُٕٔ
 لبناف.

ن ؿبمد حسن الشيخ.مكتبة أليب اغبسين فيما نص عليو تصحيحا ك تضعيفا لباتراجعات العبلمة األ .ُٕٕ
 ـ.ََِِ-ىػُِّْ: )ُ(ط ، السعود ةالر اضاؼبعارؼ. 

ترتيب اؼبدارؾ ك تقر ب اؼبسالك ؼبعرفة أعبلـ مذىب مالك:أليب الفضل عياض ين موهى اليحصيب  .ُٖٕ
دار الكتػػػػب العلميػػػػة  ـ.ُٖٗٗ -ىػػػػػُُْٖ: )ُ(ضػػػػبطو ك صػػػػححو ؿبمػػػػد هػػػػآب ىاشػػػػم. ط-ىػػػػػّٓٓت -

 ، لبناف.يَتكت

اعتػػٌت يػػو   -ىػػػْٖٕت  -ترتيػػب اؼبوضػػوعات اليػػن اعبػػوزم حملمػػد يػػن أضبػػد يػػن عثمػػاف قايبػػاز الػػذىيب .ُٕٗ
 .لبناف ،الكتب العلمية يَتكتدار  ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ :(1)ط .كماؿ ين يسيوين زملوؿ

الد سي ين هيدم إيػراىيم تعر ف اػبلف يرجاؿ السلف أليب ؿبمد اغبفناكم ين الشيخ أيب القاهم  .َُٖ
 .لبناف،مؤهسة الرهالة يَتكتـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ :(ِالغوؿ طر

ـ.دار ََِِ-ىػػػػػُِّ: )ُ(تعر ػػػف الدارهػػػُت دبنػػػاى  اؼبفسػػػر ن لصػػػػبلح عبػػػد الفتػػػاح اػبالػػػدم.ط .ُُٖ
 .السعود ة ،البشَت.جدة

ربػػػػ : راشػػػد عبػػػػد اؼبػػػػنعم  'صػػػحيفة علػػػػي يػػػن طلحػػػػة عػػػن ايػػػػن عبػػػاس 'تفسػػػَت ايػػػػن عبػػػاس اؼبسػػػػمى  .ُِٖ
 .مؤهسة الكتب الثقافية ـ.ُّٗٗىػ/ُُْْ: ِاؿ.طالرجٌ 

س در ػتايعُت لعبد الرضباف يػن ؿبمػد يػن إتفسَت القرآف العظيم مسندا عن رهوؿ اهلل ك الصحاية ك ال .ُّٖ
ـ. اؼبكتبػة العصػر ة. ُٗٗٗ -ىػػُُْٗ: )ِ(رب : أهعد ؿبمد الطيػب. ط-ىػِّٕت -الرازم اين أيب حاًب

 يَتكت، لبناف.

 -ىػػػػػػػػْٕٕت -يب الفػػػػػػػداء إظباعيػػػػػػػل يػػػػػػػن عمػػػػػػػرك يػػػػػػػن كثػػػػػػػَت القرشػػػػػػػي تفسػػػػػػػَت القػػػػػػػرآف العظػػػػػػػيم أل .ُْٖ
 ـ.دار طيبة للنشر ك التوز ع.ُٗٗٗ-ىػَُِْ:)ِ(ط

نصػارم أيب اغبسػن علػي يػن أضبػد النحػوم األتفسَت مر ب القرآف لسراج الد ن أيب حفص عمر يػن  .ُٖٓ
 كت، لبناف.عآب الكتاب يَت  ـ.ُٕٖٗ -ىػَُْٖ: )ُ(اؼبعركؼ ياين اؼبلقن. رب : ظبَت طو اجملذكب.ط

: )ُ(.طرب :مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا-ىػػػِٖٓت -تقر ػػب التهػػذ ب ألضبػػد يػػن حجػػر العسػػقبلين .ُٖٔ
 ، لبناف.يَتكت .ـ. دار الكتب العلميةُّٗٗ-ىػُُّْ
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ك مكتبة ـ. دار ُْٗٗ: )ُ(تطر ز الد باج حبقائ  اإلهراء ك اؼبعراج تصنيف ؿبي الد ن الطيعمي.ط .ُٕٖ
 ، لبناف.اؽببلؿ.يَتكت

-ىػػػػُِِْ  : (1)ط .مػػػاؿ الػػػد ن أيب الفػػػرج يػػػن اعبػػػوزم ربػػػ : ؿبمػػػد يػػػن عثمػػػافتلبػػػيس إيلػػػيس  .ُٖٖ

 .مؤهسة الكتب الثقافية ـ.ََُِ

ر الرا ػة للنشػر دا ىػػ.ُُْٕ: )ْ(ط مد ناصر الػد ن األلبػاين.سباـ اؼبنة ُب التعلي  على فقو السنة ؿب .ُٖٗ
 ك التوز ع الر اض، السعود ة.

الناس من اغبد ث لعبد الرضباف ين علي ين ؿبمد ين  سبييز اػببيث من الطيب فيما  دكر على ألسنة .َُٗ
 دار الكتب العلمية يَتكت، لبناف. ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ: )ِ(طلشيباين الشافعي األثرم.عمر ا

 دار اعبيل يَتكت لبناف. د.ت.ط. صر ين ؿبمد ين إليراىيم السمرقندم.تنبيو الغافلُت ن .ُُٗ

عة أليب اغبسػػن علػػي يػػن ؿبمػػد يػػن عػػراؽ الكتػػاين تنز ػػو الشػػر عة اؼبرفوعػػة عػػن األخبػػار الشػػنيعة اؼبوضػػو  .ُِٗ
دار الكتػػب  ـ.ُُٖٗ - ىػػػَُُْ : )ِ(طاللطيػػف ػ عبػػد اهلل ؿبمػػد الصػػد  . .ربػػ : عبػػد الوىػػاب عبػػد

 .لبناف ،العلمية يَتكت

ـ. دار الكتػػػب العلميػػػة يػػػَتكت، َََِ -ىػػػػُُِْ: )ُ(تنػػػو ر اؼبقبػػػاس مػػػن تفسػػػَت ايػػػن عبػػػاس. ط .ُّٗ
 لبناف.

.د.ت.ط.دار الكتػػػػػػب زكر ػػػػػػاء ؿبػػػػػػي الػػػػػػد ن يػػػػػػن شػػػػػػرؼ النػػػػػػوكم أليب هتػػػػػػذ ب األظبػػػػػػاء ك اللغػػػػػػات .ُْٗ
 ، لبناف..يَتكتالعلمية

: )ِ(هتػػػذ ب الًتميػػػب ك الًتىيػػػب لزكػػػي الػػػد ن عبػػػد العظػػػيم اؼبنػػػذرم.رب : عػػػوين نعػػػيم شػػػر ف. ط .ُٓٗ
 . يَتكت، لبناف.ىػ. دار اعبيلُُِْ-ـُِٗٗ

 العريب  هتذ ب التهذ ب أليب الفضل أضبد ين حجر العسقبلين مؤهسسة التار خ .ُٔٗ

 .لبناف ،ـ. دار إحياء الًتاث العريب يَتكتُّٗٗ -ىػُُّْ: )ِ(ط

 :)ُ(ربػػػ : يشػػػار عػػػواد معػػػركؼ طء الرجػػػاؿ أليب اغبجػػػاج  وهػػػف اؼبزم.هتػػػذ ب الكمػػػاؿ ُب أظبػػػا .ُٕٗ
 .لبنافـ. .مؤهسة الرهالة يَتكت، ُِٗٗ -ىػُُّْ

لفتػػػػػاح أيػػػػػو مػػػػػدة. توجيػػػػػو النظػػػػػر إٔب أصػػػػػوؿ األثػػػػػر طػػػػػاىر اعبزائػػػػػرم الدمشػػػػػقي . اعتػػػػػٌت يػػػػػو عبػػػػػد ا .ُٖٗ
 .ـ. مكتبة اؼبطبوعات اإلهبلمية حلب هور آُٗٗ -ىػُُْٔ:)ُ(ط

جامع األصوؿ ُب أحاد ث الرهوؿ ؿبي الد ن أيب السعادات اؼببارؾ ين ؿبمػد يػن األثػَت اعبػزرم.ت  .ُٗٗ
 دار الفكر يَتكت، لبناف. ـ.ُّٖٗ -ىػَُّْ: )ِ(ىػ.رب : عبد القادر األرناؤؤط. طَٔٔ
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رب :أضبػػد ؿبمػػد  -ىػػػَُّت -م القػػرآف أليب جعفػػر ؿبمػػد يػػن جر ػػر الطػػ م جػػامع البيػػاف تأك ػػل آ .ََِ
 مؤهسة الرهالة.يَتكت، لبناف..ـَََِ-ىػَُِ:)ُ(شاكر.ط

جػػامع ييػػاف العلػػم ك فضػػلو ك مػػا  نبغػػي ُب ركا تػػو ك ضبلػػو أليب عمػػرك  وهػػف يػػن عبػػد الػػ  النمػػرم  .َُِ
 ىػ. دار اين اعبوزم السعود ة.ُِِْ :)ِ(ط .رب : أيب األشباؿ الزىرم -ىػ ّْٔت  -القرطيب األندلسي

 -جذكة اؼبقتبس ُب ذكر كالة األندلس أليب ؿبمد نصر فتوح ين عبد اهلل األزدم اغبميدم األندلسي .َِِ
 ، لبناف.ـ. دار الكتب العلمية يَتكتُٕٗٗىػ/ُُْٕ:ُ.طرب : ركحية عبد الرضباف السو في -ىػْٖٖت 

راجعػو ك -ىػػْٔٓت  -هعيد ين حـز األندلسيصبهرة أنساب العرب: أليب ؿبمد علي ين أضبد ين  .َِّ
 .ـ. دار الكتب العلمية.يَتكت لبنافُّٖٗ -ىػَُِْ: )ُ(ط .عبنة من العلماء ضبطو

ـ. ُِٖٗؿبمػػود يوعيػػاد. ط:  "ُب القػػرف التاهػػع اؽبجػػرم "جوانػػب مػػن اغبيػػاة ُب اؼبغػػرب األكهػػم  .َِْ
 الشركة الوطنية للنشر ك التوز ع.اعبزائر.

رح الكبػَت ؿبمػد عرفػو الدهػوقي علػى الشػرح الكبػَت أليب ال كػات هػيدم حاشية الدهػوقي علػى الشػ .َِٓ
 دار الفكر يَتكت لبناف..أضبد الدرد رم. د.ت.ط

حاشػػػػية العػػػػدكم علػػػػى كفا ػػػػة الطالػػػػب الريػػػػاين لرهػػػػالة أيب ز ػػػػد القػػػػَتكاين لعلػػػػي الصػػػػعيدم العػػػػدكم  .َِٔ
 اؼبكتبة الثقافية.يَتكت، لبناف. .ت.طالكي..د.اؼب

مػد أمػُت الشػهَت يػاين عايػد ن علػى الػدر احملتػار شػرح تنػو ر األيصػار ُب مػذىب حاشية رد احملتػار حمل .َِٕ
شػػػركة  مكتبػػػة ك مطبعػػػة مصػػػطفى البػػػايب اغبلػػػيب ك أكالده  ىػػػػ.ُْٖٗ-ىػػػػَُْْ :)ّ(اإلمػػػاـ أيب حنيفػػػة.ط

 .مصر.

حػرز األمػػاين ككجػػو التهػػاين ُب القػػراءات السػبع لقاهػػم يػػن فػػَته يػػن خلػف يػػن أضبػػد الشػػاطيب الػػرعيٍت  .َِٖ
ـ. مكتبػة دار ُٔٗٗ-ىػػُُْٕ :)ّ(ط .ضبطو ك صححو ؿبمد سبيم عاصم الػزميب-ىػَٗٓت -دلسياألن

 السعود ة. ،.اؼبد نة اؼبنورةاؽبدل

 . د.ت.ط.-ىػػػَّْت-ك طبقػػات األصػػفياء أليب نعػػيم أضبػػد يػػن عبػػد اهلل األصػػفهاين حليػة األكليػػاء .َِٗ
 .دار الكتب العلمية، يَتكت

 -ىػػػػُِْٕ: )ُ(ن عبػػػاس اؼبػػػالكي اؼبكػػػي اغبسػػػٍت طخصػػػائص األمػػػة احملمد ة:ؿبمػػػد يػػػن علػػػوم يػػػ .َُِ
 ، لبناف.يَتكتـ. اؼبكتبة العصر ة.ََِٔ

  .تاب البليدة اعبزائركعمر هليماف األشقر.د.ت.ط. قصر الهبلمية لخصائص الشر عة اإل .ُُِ

دائػػرة اؼبعػػارؼ اإلهػػبلمية تػػأليف ؾبموعػػة مػػن اؼبستشػػرقُت، تعر ػػب ؿبمػػد ثايػػت أفنػػدم، عبػػد اغبميػػد  .ُِِ
 ط.لشناكم.حافظ جبلؿ. د.ت. ونس، أضبد ا
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 .مؤهسة شباب اعبامعة.مصر .د.ت.ط.ب ك األندلس ألضبد ـبتار العبادمدراهات ُب تار خ اؼبغر  .ُِّ

ت -مػػػػد اؼبكناهػػػػي الشػػػػهَت يػػػػاين القاضػػػػيدرة اغبجػػػػاؿ ُب أظبػػػػاء الرجػػػػاؿ أليب العبػػػػاس أضبػػػػد يػػػػن ؿب .ُِْ
 تونس. ،العتيقةاؼبكتبة  ك دار الًتاث مصرد.ت.ط..رب : ؿبمد األضبدم أيو النور-ىػَٔٗ
  حقػ-ْٖٓت -أليب يكػر أضبػد يػن اغبسػُت البيهقػيرفػة أحػواؿ صػاحب الشػر عة دالئل النبوة ك مع .ُِٓ

 ، لبناف.دار الكتب العلمية.يَتكت ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ :)ُ(أصولو ك عل  عليو:عبد اؼبعطي قلعجي.ط

عن نسخة دار  ..د.ت.طب الد ن أضبد ين عبد اهلل الط مذخائر العقيب ُب مناقب ذكم القرىب حمل .ُِٔ
 .ػبزنة التيمور ةاالكتب اؼبصر ة ك نسخة 

 -ىػَٕٓت -مد ين طاىر اؼبقدهي حمل 'الذخَتة ُب األحاد ث الضعيفة ك اؼبوضوعة 'ذخَتة اغبفاظ  .ُِٕ
 .ـ. دار السلفُٔٗٗ -ىػُُْٔ: ُط .رب : عبد الرضباف ين عبد اعببار الفر وائي

 ـ.ُُّٗ.هػنة  األصػفهاين. رب :هػيفن د ػدر نغ.ذكر أخبار أصبهاف أليب نعػيم أضبػد يػن عبػد اهلل  .ُِٖ
 .مطبعة ير لطبع ُب مد نة ليدف،

ربػػػ : عبػػػد اهلل الليثػػػي.  -ىػػػػِْٖت -رجػػػاؿ صػػػحيح مسػػػلم أليب يكػػػر علػػػي يػػػن منجو ػػػو األصػػػبهاين .ُِٗ
 دار اؼبعرفة يَتكت، لبناف. ـ.ُٕٖٗ -ىػَُْٕ: )ُ(ط

ربػ : ؿبمػد  -ىػػٕٔٔت -نػوكماجملموع شػرح اؼبهػذب للشػَتازم:أليب زكر ػاء ؿبػي الػدف يػن شػرؼ ال  .َِِ
 .دار عآب الكتاب ـ.ََِّ -ىػُِّْ: ط قبيب اؼبيعي.

 َٖٕت -رضبػػة األمػػة ُب اخػػتبلؼ األئمػػة أليب عبػػد اهلل ؿبمػػد يػػن عبػػد الرضبػػاف الدمشػػقي الشػػافعي  .ُِِ
 .لبناف ،ـ. مؤهسة الرهالة يَتكتُْٗٗ-ىػُُْْ :)ُ(. طك قاهم النوكم يرب : علي الشر جب -ىػ

 -ىػػػػُُّٗحسػػػُت: أشػػػرؼ علػػػى طبعػػػو علػػػي رضػػػا التونسػػػي.ط: حملمػػػد اػبضػػػر رهػػػائل اإلصػػػبلح  .ِِِ
 هور ا.ـ. اؼبطبعة التعاكنية يدمش .ُُٕٗ

-ىػػُٕٓت  -زاد اؼبعاد ُب ىػدم خػَت العبػاد لشػمس الػد ن أيب عبػد اهلل ؿبمػد يػن أيب يكػر الزرعػي .ِِّ

.يَتكت، لةمؤهسػػػة الرهػػػا ـ.ُٖٓٗ -ىػػػػَُْْ:َُربػػػ : شػػػعيب األرنػػػاؤط ك عبػػػد القػػػادر األرنػػػاؤكط. ط 
 لبناف.

ُب اعبػرح ك التعد ل.دراهػة ك ربقيػ : ميوفػ  يػن عبػد اهلل يػن  هؤاالت اغباكم النيسايورم للدار قطٍت .ِِْ
 مكتبة اؼبعارؼ.السعود ة. ـ.ُْٖٗ -ىػَُْْ: )ُ(طعبد القادر. 

 -ىػػُُّٖت -مػد يػن إظباعيػل األمػَت الصػنعاينرح يلػوغ اؼبػراـ مػن أدلػة األحكػاـ حملهبل السػبلـ شػ .ِِٓ
 لبناف.  ،.د.ت.ط.يَتكت .ك ضبطو: ؿبي الد ن ؿبمد يعيوف.دار ين ز دكف راجعو
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ـ. مكتبػػة اؼبعػػارؼ ُٓٗٗ-ىػػػُُْٓط: .مػػد ناصػػر الػػد ن األلبػػاينحملهلسػػلة األحاد ػػث الصػػحيحة  .ِِٔ
 ، السعود ة.الر اض

: )ُ(مد ناصر الد ن األلباين. طحملك اؼبوضوعة ك أثرىا السيئ ُب األمة  الضعيفة األحاد ثهلسلة  .ِِٕ
 مكتبة اؼبعارؼ السعود ة. ـ.ُِٗٗ -ىػُُِْ

لطيب ؿبمد  ػس اغبػ  أليب ا ك يذ لو التعلي  اؼبغٍت على الدار قطٍت،-ىػّٖٓت -هنن الدار قطٍت .ِِٖ
.د.ت.ط.دار احملاهػػن للطباعػػة  .عٍت يتصػػحيحو ك ربقيقو:السػػيد عبػػد اهلل ىاشػػم يبػػاين اؼبػػدين.العظػػيم أيػػادم

 ..مصر

خالػػد  ك: فػػؤاد أضبػػد زمػػزٕب ربػػ  -ىػػػِٓٓت -رضبػػاف الػػدار مػػيبػػد اهلل يػػن عبػػد الع يهػػنن الػػدار مػػ .ِِٗ
  .السبع العلمي

دار الكتػاب الغػريب . د.ت.ط.ك حاشية اإلمػاـ السػندمالنسائي يشرح جبلؿ الد ن السيوطي،هنن  .َِّ
 .لبناف ،يَتكت

يػػػد ط-ىػػػػِِٕت -هػػػنن هػػػعيد يػػػن منصػػػور .ُِّ : )ُ(ربػػػ : هػػػعد يػػػن عبػػػد اهلل يػػػن عبػػػد العز ػػػز آؿ ضبي
 السعود ة.، ر الصميعي للنشر ك التوز عـ. دإُٗٗ-ىػُُْٕ

ربػػػ : شػػػعيب  -ىػػػػ ْٖٕت -الػػػد ن ؿبمػػػد يػػػن أضبػػػد يػػػن عثمػػػاف الػػػذىيب هػػػَت أعػػػبلـ النػػػببلء  ػػػس .ِِّ
 .لبناف ،مؤهسة الرهالة يَتكت .ـُْٗٗ -ىػُُْْ:)ُ(ط .األرناؤكط

خػرج حواشػيو -ىػػَُّٔت -شجرة النور الزكية ُب طبقات اؼبالكية ؿبمد ين عمر ين قاهم ـبلوؼ  .ِّّ
 الكتب العلمية يَتكت لبناف . دار .ـََِِ-ىػُِْْ :(ُط ر ك عل  عليو: عبد اجمليد خيإب.

اؼبكتػػب  د.ت.ط.شػػذرات الػػذىب ُب أخبػػار مػػن ذىػػب أليب الفػػبلح عبػػد اغبػػي يػػن عمػػاد اغبنبلػػي. .ِّْ
 .لبناف ،التجارم للطباعة ك النشر ك التوز ع يَتكت

ك  علي ؿبمػػد معػػوضربػػ  ك تعليػ :-ىػػُٔٓت -شػرح السػػنة أليب ؿبمػد اغبسػػُت يػن مسػػعود البغػػوم .ِّٓ
 دار الكتب العلمية.يَتكت، لبناف. ـ.ُِٗٗ -ىػُُِْ: ُعادؿ أضبد عبد اؼبوجود. ط

 ، أك دار طبع.شرح الشفا للقاضي عياض شرحو اؼببل القارم.د.ت.ط  .ِّٔ

شرح العقيدة الطحاك ة السلفية صدر الد ن علي ين علي ين ؿبمد ين أيب العز اغبنفي .رب  : أضبد  .ِّٕ
 ىػ.ُُْٖرشاد السعود ة عاـ الد نية ك األكقاؼ ك الدعوة ك االؿبمد شاكر . مطبوعات كزارة الشؤكف 

اعتػٌت يػو ك -ىػػُُٗت -شرح الصدكر ُب أحواؿ اؼبوتى ك القبور عببلؿ الد ن عبد الرضباف السػيوطي .ِّٖ
 دار اؼبعرفة يَتكت لبناف. ـ.ُٗٗٗ -ىػَُِْ :)ِ(عل  عليو: عبد اجمليد طعمو حليب. ط
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يػػػػن ؿبمػػػػد األنصػػػػارم السػػػػبكي األزىػػػػرم ة يالتبصػػػػرة ك التػػػػذكرة  زكر ػػػػاء شػػػػرح ألفيػػػػة العراقػػػػي اؼبسػػػػما .ِّٗ
 دار الكتب العلمية.يَتكت، لبناف. الشافعي. د ت ط.

شرح صحيح األدب اؼبفرد لئلماـ البخارم تأليف ؿبمد ناصر الػد ن األلبػاين.يقلم حسػُت يػن عػودة  .َِْ
 كدار اين حـز يَتكت، لبناف. ة اإلهبلمية األردفـ . اؼبكتبََِّ-ىػُِّْ: )ُ(العوا شة. ط

صػػفر   :)ٓ(ط .شػػرح العقيػػدة الواهػػطية لشػػيخ اإلهػػبلـ ايػػن تيميػػة شػػرح ؿبمػػد يػػن صػػاّب العثيمػػُت .ُِْ
 اين اعبوزم العريية السعود ة. دار .ُُْٗ.

ىػػ ٕٔٔشرح ر اض الصاغبُت مػن كػبلـ هػيد اؼبرهػلُت أليب زكر ػاء وبػي يػن شػرؼ الػد ن النػوكم ت  .ِِْ
ك مد ين صاّب العثيمُت مع تعليقات ؿبمد ناصر الد ن األلباين حققو ك عل  عليو: ؿبمود ين صبيػل شرح ؿب

 .مصر ،مكتبة الصفا ـ.ََِِ -ىػُِِْ :)ُ(ط .عثمافخالد ين ؿبمد 
 ،د ت ط. دار اعبيػل يػَتكت .شرح هنن ايػن ماجػو القػزك ٍت أليب اغبسػن اغبنفػي اؼبعػركؼ يالسػندم .ِّْ

 لبناف .

األك  أليب حنيفة النعمػاف يػن ثايػت الكػوُب مػع شػرحو ؼبػبل علػي القػارم اغبنفػي.  شرح كتاب الفقو .ِْْ
 العلمية يَتكت، لبناف. دار الكتب ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْْ: )ُ(ط

رب :شػػػعيب  -ىػػػػُّٔت -شػػػرح ميشػػػكل اآلثػػػار أليب جعفػػػر أضبػػػد يػػػن ؿبمػػػد يػػػن هػػػبلمة الطحػػػاكم .ِْٓ
 اف..، لبنيَتكت .ـ. مؤهسة الرهالةُْٗٗ-ىػُُْٓ:)ُ(األرناؤكط ط

ربػ : أيب ىػاجر ؿبمػد السػعيد يسػيوين -ىػْٖٓت-يب يكر أضبد ين اغبسُت البيهقيأل شعب اإليباف .ِْٔ
 دار الكتب العلمية. يَتكت، لبناف. ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ: )ُ(زملوؿ. ط

ىػػ ربػ : شػعيب ّٕٗصحيح اين حباف يًتتيب اين يلباف األمَت عبلء الػد ن يػن يلبػاف الفارهػي ت  .ِْٕ
 .لبناف ،ـ. مؤهسة الرهالة يَتكتُّٗٗ ىػ/ُُْْ :)ِ(ط .األرناؤكط

ـ. اؼبكتػب ُٖٖٗ-ىػػَُْٖ: )ّ(لبػاين. ط ك ز اداتػو ؿبمػد ناصػر الػد ن األصحيح اعبامع الصػغَت .ِْٖ
 يَتكت، لبناف.اإلهبلمي.

مػػػػد ناصػػػػر الػػػػد ن حمل ت -ىػػػػػِٕٓت -داكد لسػػػػلماف يػػػػن األشػػػػعث السجسػػػػتاينصػػػػحيح هػػػػنن أيب  .ِْٗ
 ؼ للنشر ك التوز ع الر اض السعود ة.مكتبة اؼبعار  ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ: )ُ(األلباين. ط

ـ. مكتبػػة اؼبعػػارؼ  ََِِ -ىػػػُِِْ :)ِ(ط .صػػحيح هػػنن الًتمػػذم ؿبمػػد ناصػػر الػػد ن األلبػػاين .َِٓ
 للنشر ك التوز ع الر اض السعود ة

ـ مكتبػػة ُٕٗٗ -ىػػػُُْٕ :)ُ(صػػحيح هػػنن ايػػن ماجػػو القػػزك ٍت ؿبمػػد ناصػػر الػػد ن األلبػػاين ط .ُِٓ
 .اؼبعارؼ للنشر ك التوز ع السعود ة
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صػػحيح مسػػلم يشػػرح النػػوكم ؿبػػي الػػد ن أيب زكر ػػاء وبػػي يػػن شػػرؼ الػػد ن يًتقػػيم ؿبمػػد فػػؤاد عبػػد  .ِِٓ
 مصر.، الباقي. د ت.ط. مكتبة اإليباف. اؼبنصورة

صػػحيح مسػػلم ؼبسػػلم يػػن اغبجػػاج القشػػَتم النيسػػايورم مػػع شػػرحو إكمػػاؿ إكمػػاؿ اؼبعلػػم حملمػػد يػػن  .ِّٓ
حملمد ين ؿبمػد يػن  وهػف السنوهػي اغبسيٍت.ضػبطو خليفة الوشتاين األيب ك شرحو مكمل إكماؿ اإلكماؿ 

 دار الكتب العلمية يَتكت، لبناف. ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٓ:)ُ(ك صححو:ؿبمد هآب ىاشم. ط
ـ. مكتبػػػة اؼبعػػػارؼ ُٖٗٗ -ىػػػػُُْٖ: )ُ(صػػػحيح هػػػنن النسػػػائي حملمػػػد ناصػػػر الػػػد ن األلبػػػاين.ط .ِْٓ

 .للنشر ك التوز ع

 -ىػػػػُُْٓ: )ُ(عبػػػد اهلل يػػػن علػػػي رضػػػا.ط صػػػفة اعبنػػػة أليب نعػػػيم األصػػػفهاين.رب :علي رضػػػا يػػػن .ِٓٓ
 دار اؼبأموف للًتاث.هور ا. ـ.ُٓٗٗ

: )ِ(مد ناصػػػر الػػػد ن األلبػػػاين. طتراىػػػا. مػػػن التكبػػػَت إٔب التسػػػليم.حمل كأنػػػك  صػػػفة صػػػبلة النػػػيب  .ِٔٓ
 السعود ة. ،مكتبة اؼبعارؼ للنشر ك التوز ع. الر اض ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ

األلبػػػاين اؼبكتػػػب  .ـَُٗٗ -ىػػػػَُُْ: ّ ن. طضػػػعيف اعبػػػامع الصػػػغَت كز ادتػػػو ؿبمػػػد ناصػػػر الػػػد .ِٕٓ
 اإلهبلمي. يَتكت، لبناف.

ـ. اؼبكتػػػػب ُُٗٗ  -ىػػػػػُُِْ:)ُ(طضػػػػعيف هػػػػنن أيب داكد ؿبمػػػػد ناصػػػػر الػػػػد ن األلبػػػػاين . .ِٖٓ
 يَتكت، لبناف.اإلهبلمي. 

ـ.اؼبكتػب اإلهػبلمي ُٖٖٗ - ػىػَُْٖ:)ُ(ماجو ؿبمد ناصر الد ن األلبػاين طضعيف هنن اين  .ِٗٓ
 يَتكت، لبناف..

ف مػػػوارد الظمػػػيف إٔب زكائػػػد ايػػػن حبػػػاف مضػػػموما إليػػػو الزكائػػػد علػػػى اؼبػػػوارد ؿبمػػػد ناصػػػر الػػػد ن ضػػػعي .َِٔ
 دار الصميعي السعود ة. ـ.ََِِىػ/ ُِِْ: )ُ(ىػ. طَُِْاأللباين.ت 

: ِط ك ضػػػبم أعبلمهػػػا عبنػػػة مػػػن العلمػػػاء. طبقػػػات اغبفػػػاظ عبػػػبلؿ الػػػد ن السػػػيوطي.راجع النسػػػخة .ُِٔ
 الًتصبة ك النشر.دمش ، هور ا.  ك للدراهاتدار طبلس ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْ

 دار اؼبعرفة يَتكت لبناف..د.ت.ط .يب  علىات اغبنايلة أليب اغبسن ؿبمد ين أطبق .ِِٔ

ت -طبقػػػات الشػػػافعية الكػػػ ل لتػػػاج الػػػد ن أيب نصػػػر عبػػػد الوىػػػاب يػػػن علػػػي عبػػػد الكػػػاُب السػػػبكي .ِّٔ
مطبعػػػة  ـ.ُْٔٗ-ىػػػُّّٖرب :عبػػػد الفتػػاح أيػػػو مػػدة ؿبمػػػد اغبلػػو ك ؿبمػػػود ؿبمػػد الطنػػػاجي. ط -ىػػػُٕٕ

 عيسى البايب اغبليب ك شركاه. 
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طبقػػات الشػػػافعية أليب يكػػػر يػػن أضبػػػد يػػػن ؿبمػػد يػػػن عمػػػر يػػن ؿبمػػػد تقػػػي الػػد ن ايػػػن قاضػػػي شػػػهبة  .ِْٔ
ك رتػػػب فهارهػػػو عبػػػد اهلل أنػػػيس  ،اعتػػػٌت يتصػػػحيحو ك علػػػ  عليػػػو عبػػػد العلػػػيم خػػػاف -ىػػػػُٖٓت -الدمشػػػقي
 ف.الكتب يَتكت، لبنا عآب ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ: )ُ(الطباع. ط

. ربػػ  علػػي ؿبمػػد -ىػػػْٕٔت  -طبقػػات اؼبفسػػر ن  ػػس الػػد ن ؿبمػػد يػػن علػػي يػػن أضبػػد الػػداككدم .ِٓٔ
 .مصر ،مكتبة كىبة ـ.ُِٕٗ-ىػُِّٗ :)ُ(عمر.ط

-ىػػػػُُْٕ: )ُ(ربػػ : هػػػليماف يػػن صػػػاّب اػبػػزم.ط.طبقػػات اؼبفسػػػر ن ألضبػػد يػػػن ؿبمػػد األدنػػػركم .ِٔٔ

 السعود ة. ،ـ. مكتبة العلـو ك اغبكمُٕٗٗ

تصر السد الشر ف اعبرجاين ُب مصطلح اغبد ث ؿبمد ين عبد اغبي اللكنوم ظفر األماين يشرح ـب .ِٕٔ
 ـ ُٖٗٗ-ىػ ُُْٖ:)ُ(اؽبندم دار الكتب العلمية يَتكت لبناف ط

عارضػة األضبػدم شػرح هػنن الًتمػذم أليب يكػر يػػن العػريب .إعػداد ىشػاـ ظبػَت البخػارم. دار إحيػػاء  .ِٖٔ
 .ـُٓٗٗ -ىػُُْٓ:)ُ(الًتاث العريب ط

، .د.ت.ط. الشػػػركة الوطنيػػػػة للنشػػػر ك التوز ػػػػعاليب ك التصػػػػوؼ:عبد الػػػرزاؽ قسػػػػـولثعػػػعبػػػد الرضبػػػػاف ا .ِٗٔ
 اعبزائر.

ـ.دار الكتػػػب العلميػػػة ُٖٗٗىػػػػ.َُْٗ:)ِ(ىػػػػ. طِٖٕتقػػػي الػػػد ن يػػػن تيميػػػة.تعلػػػم اغبػػػد ث ل .َِٕ
 ، لبناف.يَتكت

 :)ّ(ربػػػػ : نػػػػور الػػػػد ن عػػػػًت طعثمػػػػاف يػػػػن عبػػػػد الرضبػػػػػاف الشػػػػهركم .علػػػػـو اغبػػػػد ث أليب عمػػػػرك  .ُِٕ
 .لبناف ،دار الفكر يَتكت ـ.ُْٖٗ -ىػَُْْ

 -عيوف األثر ُب فنوف اؼبغازم ك السَت ك الشمائل ك السَت حملمد ين عبد اهلل ين وبي ين هػيد النػاس .ِِٕ
 مؤهسة عز الد ن للطباعة يَتكت، لبناف. .ـُٖٔٗ-ىػَْٔ :ط -ىػّْٕت:

ك علػ  عليػو:مركز ػ.راجعو ىػَّّعمل اليـو ك الليلة أليب عبد الرضباف أضبد ين شعيب النسائي.ت  .ِّٕ
 دار الكتب العلمية.يَتكت، لبناف. ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٖ: )ُ(ك األحباث الثقافية. طاػبدمات 

 -عنواف الدرا ة فيمن عرؼ من العلماء ُب اؼبائػة السػايعة يبجا ػة:أليب العبػاس أضبػد يػن أضبػد الغ  ػٍت .ِْٕ
 عبزائر.، االشركة الوطنية للنشر ك التوز ع.د.ت.ط رب : رايح يونار..-ىػَْٕت 

عػٍت -ىػػّّٖت - اػبػَت ؿبمػد يػن ؿبمػد يػن اعبػزرمما ة النها ة ُب طبقػات القػراء لشػمس الػد ن أيب .ِٕٓ
 ـ. دار الكتب العلمية يَتكت، لبناف.ُِّٗ-ىػَُِْ: )ّ(راهر ط .يرجستينشره ج
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ؿبمد يًتقيم  -ىػِٖٓت  -فتح البارم شرح صحيح البخارم أليب الفضل أضبد ين حجر العسقبلين .ِٕٔ
-ىػػػُِْْ: )ُ(الشػػيخ عبػػد العز ػػز يػػن يػػاز، اعتػػٌت يػػو ؿبمػػود يػػن اعبميػػل. طالبػػاقي ك تعليقػػات فػػؤاد عبػػد 

 مصر.مكتبة الصفا،  ـ.ََِِ

ت -كاينلتفسػَت، ؿبمػد يػن علػي يػن ؿبمػد الشػو فتح القد ر اعبامع يُت فٍت الركا ػة ك الرا ػة مػن علػم ا .ِٕٕ
 مصر. ،فاءـ. دار الو ُٕٗٗ  -ىػُُْٖ: )ِ(رب : عبد الرضباف عمَتة.ط -ىػَُِٓ

-ىػػػ ِٓٗفػػتح العػػبلـ يشػػرح اإلعػػبلـ يأحاد ػػث األحكػػاـ أليب وبػػي زكر ػػاء األنصػػارم الشػػافعي ت  .ِٖٕ

ـ. دار الكتػػػب العلميػػػة َُٗٗ-ىػػػػ ُُُْ: )ُ(د معػػػوض عػػػادؿ أضبػػػد عبػػػد اؼبوجػػػود. طعلػػػي ؿبمػػػربػػػ : 
 لبناف. ،يَتكت
-ىػَِٗت -اف السخاكمفػتح اؼبغيث يشرح ألفية اغبد ث للعراقي أليب عبد اهلل ؿبمد ين عبد الرضب .ِٕٗ

 د.ت.ط.ـ.ُٕٖٗ -ىػَُْٕ: )ُ(رب  ك تعلي : علي حسُت علي.ط

ربػػػػػ : إحسػػػػػاف عبػػػػػاس. -ىػػػػػػْٕٔت  -فػػػػػوات الوفيػػػػػات ك الػػػػػذ ل عليها.ؿبمػػػػػد يػػػػػن شػػػػػاكر الكتػػػػػيب .َِٖ
 ، يَتكت، لبناف.دار صادر ـ.ُّٕٗط:

سػػػي فهػػػرس الفهػػػارس ك األثبػػػات ك معجػػػم اؼبعػػػاجم ك اؼبشػػػيخات ك اؼبسلسػػػبلت لعبػػػد اغبػػػي  اإلدر  .ُِٖ
 ىػُّْٕ. هنة ُُاؼبطبعة اعبد دة يالطالعة عدد  .الكتاين الفاهي

مطبعػػة  .د.ت.ط..ُب اػبزانػػة العامػػة للكتػػب ك الوثػػائ  يػػاؼبغربفهػػرس اؼبخطوطػػات العرييػػة احملفوظػػة  .ِِٖ
 ، اؼبغرب األقصى.الرياط .التومي

 ت كـبطوطػػػة مػػػن ـبطوطػػػات مكتبػػػة زاك ػػػة علػػػي يػػػن عمػػػر. طولقػػػة. اعبزائر.فهر ػػػََٓفهػػػرس ألىػػػم  .ِّٖ
 ـ.ََِٓتقدًن:  وهف حسُت. اعبزائر. 

 ـ.ََِِفهر ت معلمة الًتاث اعبزائرم يُت القدًن ك اغبد ث لبشَت ين أيب يكر. اعبزائر. .ِْٖ

.د.ت.ط. .شػػرح اعبػامع الصػػغَت مػػن أحاد ػث البشػػَت النػػذ ر ؿبمػد عبػػد الػػرزاؽ اؼبنػػاكم فػي  القػػد ر .ِٖٓ
 ، لبناف.دار الفكر يَتكت

 ـ. دار الشركؽ.ُٖٖٗ -ىػَُْٖ:)ُٓ(ُب ظبلؿ القرآف لسيد قطب.ط .ِٖٔ

ت ط. دار الكتب العلمية د.قواعد التحد ث ُب فنوف مصطلح اغبد ث ؿبمد صباؿ الد ن القاظبي. .ِٕٖ
 .لبناف ،يَتكت

-ىػػِٖٓت  -ألزدمأليب عبػد الرضبػاف يػن عبػد اهلل اكتاب األحكاـ الوهػطى مػن حػد ث النػيب  .ِٖٖ

 السعود ة. ،مكتبة الرشد الر اض.ـُٓٗٗ -ىػُُْٔ :طرب : ضبدم السلفي كصبحي السامرائي.
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كتاب الباعث على إنكار البدع ك اغبػوادث: شػهاب الػد ن أيب ؿبمػد عبػد الرضبػاف يػن إظباعيػل يػن  .ِٖٗ
ضػػػػػبطو ك علػػػػػ  عليػػػػػو : مشػػػػػهور حسػػػػػن هػػػػػلماف.  -ىػػػػػػٓٔٔت  -إيػػػػػراىيم اؼبعػػػػػركؼ يػػػػػأيب شػػػػػامة الشػػػػػافعي

 .السعود ة.ـ. دار السرا ة. الر اضَُٗٗ -ىػَُُْ:)ُ(ط
رب :  -ىػٕٗٓت  -  ُب علم اغبد ث ك الزىد ات أليب الفرج عبد الرضباف ين اعبوزمكتاب اغبدائ .َِٗ

  .لبناف ،دار الكتب العلمية يَتكت ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٖ :)ُ(.طمصطفى السبكي

رب :حبيػب الرضبػاف - ىػػُُٖت -كتػاب الزىػد ك  ليػو كتػاب الرقػائ : لعبػد اهلل يػن اؼببػارؾ اؼبػركزم  .ُِٗ
 لعلمية. يَتكت، لبناف.دار الكتب اد.ت.ط.. عظمياأل

ظػبلؿ ك معػو -ىػػِٕٖت  -كتاب السنة أليب يكر عمرك ين أيب عاصم الضػحاؾ يػن ـبلػد الشػيباين .ِِٗ
يَتكت، ـ. اؼبكتػب اإلهػبلمي.ُّٗٗىػػ ُُّْ:)ّ(اعبنة ُب زبر   اعبنة يقلم فبػد ناصػر الػد ن األلبػاين. ط

 لبناف.

اؼبعػركؼ يػػالوراؽ.رب : رضػا ذبػػدد  كتػاب الفهرهػت للنػػدًن أيػو الفػػرج ؿبمػد يػػن أيب  غقػوب اهػػحاؽ .ِّٗ
 دار اؼبيسرة يَتكت، لبناف. ـ.ُٖٖٗ: )ّ(اين علي ين ز ن العايد ن اغبائرم اؼبازندراين. ط

-ىػػ ّْٓت  -كتاب الفوائد الشهَت يالغيبلنيات أليب يكر ؿبمػد يػن عبػد اهلل يػن إيػراىيم الشػافعي .ِْٗ

 .، السعود ةدار اين اعبوزم ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ:)ُ(ط .رب : حلمي كامل ك عيد عبد اؽبادم

كشف اػبفاء ك مز ل اإللباس عما اشتهر من  األحاد ث على ألسنة الناس إلظباعيل ين ؿبمػد يػن  .ِٓٗ
: ؿبمػػػد عبػػد لعز ػػػز اػبالػػدم دار الكتػػػب اعتػػػٌت يػػو -ىػػػُُِٔت -اؽبػػادم اعبراحػػػي العجلػػوين الشػػػافعيعبػػد 

 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٖ:)ُ(العلمية يَتكت لبناف ط

القسطنطيٍت الركمي الشػهَت يػاؼببل  مي الكتب ك الفنوف مصطفى ين عبد اهلل كشف الظنوف عن أها .ِٔٗ
 لبناف.    ،ـ.دار الكتب العلمية يَتكتُِٗٗ-ىػُُّْ :كاتب اعبلي ك اؼبعركؼ حباجي خليفة.ط

كفا ػػػػػة احملتػػػػػاج ؼبعرفػػػػػة مػػػػػن لػػػػػيس ُب الػػػػػد باج ُب تػػػػػراجم اؼبالكيػػػػػة العبلمػػػػػة أضبػػػػػد يايػػػػػا التنبكػػػػػيت ت  .ِٕٗ
ـ. دار ايػن حػـز يػػَتكت ََِِ-ىػػ ُِِْ :(ُطر .: أيػو وبػي عبػد اهلل الكنػدرم ىػػ.ضبم ك تعليػ َُّٔ
 لبناف.  

رب :عبػػد اهلل يػػن ؿبمػػد يػػن ناصػػر -ىػػػّٓٗت -كتػػاب اإليبػػاف حملمػػد يػػن إهػػحاؽ يػػن وبػػي يػػن منػػده .ِٖٗ
 ،لبناف.ـ. مؤهسة الرهالة يَتكتُٕٖٗ-ىػَُْٕ:  )ّ(الفقيهي. ط

ضػػع ك -ىػػػُُٖٓمػػد التهػػانوم اغبنفػػي ت كشػػاؼ اصػػطبلحات الفنػػوف ؿبمػػد علػػي يػػن علػػي يػػن ؿب .ِٗٗ
 دار الكتب العلمية يَتكت، لبناف. ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖ: )ُ(حواشيو أضبد حسن يس . ط
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أليب الفػػػرج عبػػػد الرضبػػػاف يػػػن اعبوزم.ربػػػ :علي حسػػػُت  كشػػػف اؼبشػػػكل مػػػن حػػػد ث الصػػػحيحُت .ََّ
 دار الكتب العلمية يَتكت، لبناف. ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٖالبواب.ط: 

قػػواؿ ك األفعػػاؿ:عبلء الػػد ن علػػي اؼبتقػػي يػػن حسػػاـ الػػد ن اؽبنػػدم ال ىػػاف كنػػز العمػػاؿ ُب هػػنن األ .َُّ
مؤهسػة  ـ.ُّٗٗ-ىػػُُّْ :ط و الشػيخ يكػرم حيػاين ك صػفة السػقا.ضبطو ك اعتٌت ي-ىػٕٓٗت -فوزم

  الرهالة يَتكت، لبناف.
. دار إحيػػاء الػػًتاث العػػريب ـُٖٖٗ-ىػػػَُْٖ:)ُ(لسػػاف العػػرب اليػػن منظػػور عنا ػػة علػػي شػػَتم ط .َِّ

 .لبناف ،تيَتك 

ىػػػ ربػػ : عػادؿ أضبػػد عبػػد اؼبوجػػود ِٖٓلسػاف اؼبيػػزاف لشػػهاب الػد ن أضبػػد يػػن حجػػر العسػقبلين ت  .َّّ
 .يَتكت لبناف .دار الكتب العلمية .ـ ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ:)ُ(ط .علي ؿبمد معوض

 ،ـ. مؤهسسػػػة الرهػػػالة يػػػَتكتُّٗٗ-ىػػػػُُْْ: )ِٗ(حػػػث ُب علػػػـو القػػػرآف منػػػاع القطػػػاف.طمبا .َّْ
 .لبناف

-ىػػػػػُُِْ.ط:-َٕٖت-ك منبػػػػع الفوائػػػػد لنػػػػور الػػػػد ن علػػػػي يػػػػن أم يكػػػػر اؽبيثمػػػػي ؾبمػػػػع الزكائػػػػد .َّٓ

 ـ.دار الفكر، يَتكت.لبناف.ُِٗٗ

د ثهػػا عػػامر اعتػػٌت هبػػا ك خػػرج أحا -ىػػػٖٕٔت -ؾبمػػوع الفتػػاكل لتقػػي الػػد ن أضبػػد يػػن تيميػػة اغبػػراين .َّٔ
 .مصر،دار الوفاءـ.ََُِ-ىػُِِْ: )ِ(طاعبزار ك أنور الباز.

هرة يزكائد اؼبسانيد العشرة أليب العبػاس شػهاب الػد ن أضبػد يػن أيب يكػر يػن ـبتصر إرباؼ السادة اؼب .َّٕ
-ىػػػػُُْٕ. ُرب :هػػػيد كسػػػركم حسػػػن. ط -ىػػػػَْٖت -إظباعيػػػل الكنػػػاين الشػػػافعي الشػػػهَت يالبو صػػػرم 

 لبناف. ،دار الكتب العلمية يَتكت ـ.ُٔٗٗ

ىػػػ. ربػػ : ِٕٓ ـبتصػػر الًتميػػب ك الًتىيػػب: شػػهاب الػػد ن أضبػػد يػػن علػػي يػػن حجػػر العسػػقبلين.ت .َّٖ
 دار اغبضارة للطباعة ك النشر يَتكت لبناف.ـ. ُٕٖٗ -ىػَُْٕاف األعظمي. ط: حبيب الرضب

خرج أحاد ثو ك علػ  عليػو: عبػد ، اؼبقدهي قداموـبتصر منهاج القاصد ن:أضبد ين عبد الرضباف ين  .َّٗ
 ، لبناف.دار اؼبعرفة يَتكتـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ: )ّ(طيثي األنصارم.لاهلل ال

 -ىػػػػػػَُْٔ: )ُ(طألهػػػػامة عبػػػػػد اهلل اػبيػػػػػاط. د ث ك موقػػػػػف النقػػػػاد ك احملػػػػػدثُت منػػػػػوـبتلػػػػف اغبػػػػػ .َُّ
 السعود ة. ـ. مطايع الصفا،ُٖٔٗ

دار الثقافػة للنشػر ك  ـ.ُٕٗٗ: )ّ(مدخل إٔب التصوؼ اإلهبلمي:أليب الوفا الغنيمي التفتازاين.ط .ُُّ
 ، مصر.القاىرة .التوز ع

 تونس.، دار النشرـ.ُٗٓٗ: ضبد صقر. طأل مد نة اؼبغرب العريب ُب التار خ .ُِّ
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شػرح مشػكاة اؼبصػاييح ؿبمػد  -ىػػَُُْت -هػلطاف ؿبمػد القػارم  يػنمرقاة اؼبفاتيح للعبلمػة علػي  .ُّّ
ـ. دار الكتػب ََُِ -ىػػُِِْ: )ُ(.ط. ربػ : صبػاؿ عيتػاين-ىػػُْٕت -ين عبد اهلل اػبطيػب الت  ػزم 

 العلمية يَتكت، لبناف.

ركا ة ك صبع:أيو القاهػم -ىػَِّت -بييد اعبوىرممسند اين جعد:أليب اغبسن علي ين اعبعد ين ع .ُّْ
دار ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٕ: )ُ(مراجعة ك تعلي : عامر أضبد حيدر.ط-ىػُّٕت -عبيد اهلل ين ؿبمد البغوم

 لبناف. ،الكتب العلمية. يَتكت

ىػػ. مطبعػة ُُِّ:)ُ(.ط-ىػػَِْت  -الطيالسػي هػليماف يػن داككد يػن جػارككد مسند أيو داككد .ُّٓ
 .رؼ النظامية.اؽبندؾبلس دائرة اؼبعا

ربػػػ : أيبػػػن يػػػن عػػػارؼ الدمشػػػقي. -ىػػػػُّٔت -ٍت عقػػػوب يػػػن إهػػػحاؽ األهػػػفرائ مسػػػند أيػػػو عوانػػػة .ُّٔ
 ـ. دار اؼبعرفة يَتكت، لبناف.ُٖٗٗ -ىػُُْٗ: )ُ(ط

رب : مصطفى عبد القادر  -ىػَّٕت  -مسند أيب  على اؼبوصلي أليب  على أضبد ين علي ين اؼبثٌت .ُّٕ
 لبناف. ،الكتب العلمية يَتكت ـ. دارُٖٗٗ -ىػُُْٖ: )ُ(عطا.ط

 ، دار إحياء الًتاث العريب يَتكت، لبناف.)د.ت.ط( -ىػُِْت -مسند اإلماـ أضبد ين حنبل  .ُّٖ
دار الكتػػػػب العلميػػػػة  در ػػػػس الشػػػػافعي.د.ت.ط.الشػػػػافعي أليب عبػػػػد اهلل ؿبمػػػػد يػػػػن إ مسػػػػند اإلمػػػػاـ .ُّٗ

 يَتكت، لبناف.

:ضبػدم رب -ىػػَّٔت -لل خمػي الطػ اينأضبػد يػن أ ػوب ا يب القاهم هػليماف يػنمسند الشاميُت أل .َِّ
 دار الكتب العلمية يَتكت، لبناف. ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ: )ِ(. طعبد اجمليد السلفي

-ىػػػػػَُْٕ: )ُ(ربػػػػ : صػػػػبحي البػػػػدرم السػػػػامرائي. ط-ىػػػػػُُٖت -مسػػػػند عبػػػػد اهلل يػػػػن اؼببػػػػارؾ .ُِّ

 ر اض، السعود ة.ـ. مكتبة اؼبعارؼ. الُٕٖٗ

ؾبػدم  :اعتػٌت يػو -ىػػّْٓت -ين أضبد يػن حبػاف البسػيت  مشاىَت علماء األمصار أليب حاًب ؿبمد .ِِّ
 .لبناف ،دار الكتب العلمية يَتكتـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٔ: )ُ(ين منصور ين هيد شورل. ط

: )ّ(ربػػ : ؿبمػػد ناصػػر الػػد ن األلبػػاين. ط .مشػػكاة اؼبصػػاييح ؿبمػػد يػػن عبػػد اهلل اػبطيػػب الت  ػػزم .ِّّ
 . يَتكت، لبناف.ـ. اؼبكتب اإلهبلميُٖٓٗ-ىػَُْٓ

: ربػػ  -ىػػػُِّت -ألزدم اؼبصػػرم اغبنفػػي كل اآلثػػار أليب جعفػػر أضبػػد يػػن ؿبمػػد يػػن هػػبلمة امشػػ .ِّْ
 .لبناف ،ـ. دار اكتب العلمية يَتكتُٓٗٗ-ىػ ُُْٓ: ُؿبمد عبد السبلـ شاىُت. ط

: )ِ(ط رب  ك تعلي : موهى ؿبمد علػي.-ىػَْٔت  -ميشكل اغبد ث ك ييانو أليب يكر ين فورؾ .ِّٓ
 لبناف. ،ب يَتكتعآب الكت ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٓ
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ىػػػػػ. منشػػػػورات دار األفػػػػاؽ ُُّْ:)ُ(معجػػػػم الفػػػػرؽ ك اؼبػػػػذاىب اإلهػػػػبلمية إظباعيػػػػل العػػػػريب. ط .ِّٔ
 .اؼبغرب األقصى ،اعبد دة

ـ. مطبعػػػػة ُِٖٗ-ىػػػػػُّْٔمعجػػػػم اؼبطبوعػػػػات العرييػػػػة ك اؼبعريػػػػة  وهػػػػف  إليػػػػاس  هػػػػركيس .ط:  .ِّٕ
 مصر.،هركيس

: حسػػػن خالػػػد. تقػػػدًن .نػػػو ه  معجػػػم اؼبفسػػػر ن مػػػن صػػػدر اإلهػػػبلـ حػػػىت العصػػػر اغباضػػػر عػػػادؿ .ِّٖ
 مؤهسة نو ه  يَتكت لبناف. .ُّٖٗ -ىػَُّْ :)ُ(ط

ط. دار إحيػاء الػًتاث العػريب -ت-معجم اؼبؤلفُت تراجم مصنفي الكتب العريية عمر رضػا كحالػة.د .ِّٗ
 .لبناف ،يَتكت

ربػػ :  -ىػػػَّْت -هػػحاؽ يػػن مهػػراف األصػػبهاينة ألضبػػد يػػن عبػػد اهلل يػػن أضبػػد يػػن إمعرفػػة الصػػحاي .َّّ
 السعود ة .ـ . دار الوطنُٖٗٗ -ىػُُْٗ: )ُ( وهف العزازم طعادؿ 

معجػػػػم مقػػػػا يس اللغػػػػة أليب اغبسػػػػُت أضبػػػػد يػػػػن فػػػػارس يػػػػن زكر اء.رب :عبػػػػد السػػػػبلـ ؿبمػػػػد ىػػػػاركف.  .ُّّ
 دار اعبيل يَتكت، لبناف. ـ.ُُٗٗ-ىػُُُْ:)ُ(ط

ح ك ػ.شر ىػُْٓللحاكم ين عبػد اهلل ؿبمػد يػن عبػد اهلل اغبػافظ النيسػايورم.ت  اغبد ث ـمعرفة علو  .ِّّ
 لبناف. ،ـ. منشورات مكتبة اؽببلؿ يَتكتُٖٗٗ-ىػَُْٗ: )ُ(مراجعة :هعيد ؿبمد اللحاـ .ط

مفتػػاح السػػعادة ك مصػػباح السػػيادة ُب موضػػوعات العلػػـو ألضبػػد يػػن مصػػطفى الشػػهَت يطػػاش كػػ ل  .ّّّ
 زاده.دار الكتب العلمية يَتكت.د.ت.ط.

مػػػػػػػػػد نصػػػػػػػػػار.مكتبة الػػػػػػػػػًتاث مقدمػػػػػػػػػة ُب أصػػػػػػػػػوؿ التفسػػػػػػػػػَت:ألضبد يػػػػػػػػػن تيميػػػػػػػػػة، ربػػػػػػػػػ : ؿبمػػػػػػػػػود ؿب .ّّْ
 اإلهبلمي.د.ت.ط.

 ىػ. دار اعبيل يَتكت لبناف.ُِْٓ-ـََِْ: )ُ(معجم الصوفية ؼبمدكح الزكيب.ط .ّّٓ

هػػػبلـ حػػػىت العصػػػر اغباضػػػر: عػػػادؿ نػػػو ه ، تقػػػدًن حسػػػن خالػػػد. اؼبفسػػػر ن مػػػن صػػػدر اإلمعجػػػم  .ّّٔ
 ـ.مؤهسة نو ه  الثقافية.ُّٖٗ-ىػَُّْ: )ُ(ط

ك  ليػػػو:مكاـر  -ىػػػُِٖت -ن ؿبمػػد يػػن عبيػػػد يػػن أيب الػػدنيامكػػاـر األخػػبلؽ أليب يكػػر عبػػػد اهلل يػػ .ّّٕ
 د.ت.ط.رب : ؿبمد عبد القادر أضبد عطا.-ىػَّٔت-األخبلؽ لئلماـ الط اين

ـ. مؤهسػػػػة ََُِ-ىػػػػػُِِْ: )ُ(مبلمػػػػح اجملتمػػػػع اؼبسػػػػلم الػػػػذم ننشػػػػده:  وهػػػػف القرضػػػػاكم.ط .ّّٖ
 الرهالة يَتكت، لبناف.

. دار ىومػػػو للطباعػػػة ك النشػػػر. ـَََِط: ء.ح ُب اعبزائػػػر ؿبمػػػد اغبسػػػن فضػػػبلاإلصػػػبلمػػػن أعػػػبلـ  .ّّٗ
 اعبزائر.
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ربػ : السػٌيد  -ىػػٕٗٓعمر ين اػبطاب أليب الفرج عبد الرضبػاف يػن اعبػوزم ت مناقب أمَت اؼبؤمنُت  .َّْ
 ب العريب يَتكت لبناف.دار الكتا ـ.ََُِ-ىػُُِْ: )ْ(اعبميلي. ط

لناصػر الػد ن  'رحالػة ك جغػرافيُت،تراجم مػؤرخُت ك ارىبي ك اعبغػراُب للغػرب اإلهػبلميمن الًتاث التػ .ُّْ
 ـ. دار الغرب اإلهبلمي.ُٗٗٗ: )ُ(هعيدكين. ط

 ،ـ. دار نور اؼبكتباتُٕٗٗ-ىػُُْٖ: )ِ(نس أضبد كرزكف. طأل منه  اإلهبلـ ُب تزكية النفس .ِّْ
 السعود ة..دار اين حـزك  لبناف

 هبلـ.تونس.منشورات جوىر اإل ـ.ُُٖٗ-ىػَُُِطمن كحي القلم اغببيب اؼبستاكم.  .ّّْ

رب :حسػػُت -ىػػػَٕٖت -مػػوارد الضػػميف إٔب زكائػػد ايػػن حبػػاف لنػػور الػػد ن علػػي يػػن أيب يكػػر اؽبيثمػػي .ّْْ
 . يَتكت، لبناف.ـ.دار الثقافة العرييةَُٗٗ -ىػُُُْ: )ُ(هليم  أهيد الداداين. ك عبده علي كوكش.ط

ؼبعػػركؼ مواىػب اعبليػل لشػرح ـبتصػر خليػل: أليب عبػد اهلل ؿبمػػد يػن ؿبمػد يػن عبػد الرضبػاف اؼبغػريب ا .ّْٓ
ـ. دار عآب ََِّ -ىػُِّْضبطو ك خرج آ اتو الشيخ زكر ا عمَتات.ط:  -ىػْٓٗت -ياغبطاب الرعيٍت

 الكتاب، السعود ة. طبعة خاصة.

عثمػػػاف العكػػػاؾ. تقػػػدًن ك ل عصػػػر اغبجػػػرم إٔب االحػػػتبلؿ الفرنسػػػيمػػػوجز تػػػار خ اعبزائػػػر العػػػاـ مػػػن ال .ّْٔ
َت الشػنييت كناصػر الػد ن هػعدكين كإيػراىيم حبػار. مػد البشػؿبك  مراجعة لببة من األهاتذة:أيو القاهم هعد اهلل

 دار الغرب اإلهبلمي.يَتكت، لبناف. ـ.ََِّ:  )ُ(ط

مػػورد الضػػميف إٔب زكائػػد ايػػن حبػػاف مضػػموما إليػػو الزكائػػد علػػى اؼبػػوارد حملمػػد ناصػػر الػػد ن لؤللبػػاين.  .ّْٕ
 السعود ة. ،ـ. دار الصميعي للنشر ك التوز عََِِ -ىػ ُِِْ: )ُ(ط

-ىػػػػػُِْٓ: )ُ(. طك اؼبسػػػلمُت.ؾبموعة مػػػػن اؼبػػػؤلفُت أعػػػبلـ العلمػػػػاء ك األديػػػاء العػػػػرب موهػػػوعة .ّْٖ

 .لبناف ،ـ. دار اعبيل يَتكتََِٓ

ػػي .  ضػػم تسػػعة نصػػوص تراثيػػة : تػػذكرة احملسػػنُت  .ّْٗ موهػػوعة أعػػبلـ اؼبغػػرب ربػػ  ك تنسػػي  ؿبمػػد حجِّ
لب ُب أهٌت اؼبطالب ألضبد ين شرؼ الطافاهي، ك يوفيات األعياف ك حوادث السنُت لعبد الكبَت اجملذكب ال

لقػػم الفرائػػد مػػن لفىاظىػػًة حيقىػػً  الفوائػػد .ك كفيػػات الونشر سػػي ألضبػػد يػػن وبػػي الونشر سػي، ك قنفػذ القسػػمطيٍت
العاشػػر حملمػػد يػػن عسػػكر  دكحػػة الناشػػر حملاهػػن مػػن كػػاف يػػاؼبغرب مػػن مشػػا خ القػػرف، ك ألضبػػد يػػن القاضػػي

 لبناف. ،إلهبلمي يَتكتـ. دار الغرب أُٗٗ-ىػُُْٕ :(ُ.ط رالشفشاكين
ىػػػ.ك  ليػػو ذ ػػل ميػػزاف ْٖٕىيب.ت ميػػزاف االعتػػداؿ ُب نقػػد الرجػػاؿ  ػػس الػػد ن ؿبمػػد يػػن أضبػػد الػػذ .َّٓ

كعػػادؿ أضبػػد  ربػػ : علػػي ؿبمػػد معػػوض-ىػػػَٖٔت -عتػػداؿ أليب الفضػػل عبػػد الرضبػػاف يػػن اغبسػػُت العراقػػياال
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، ـ. دار الكتػػب العلميػػة يػػَتكتُٓٗ-ىػػػُُْٔ :شػػارؾ ُب ربقيقػػو: عبػػد الفتػػاح أيػػو مػػدة.طعبػػد اؼبوجػػود، ك 
 لبناف.

 )ُ(نسيم الر اض ُب شرح شفاء القاضي عياض لشهاب الد ن أضبد ين عمر اػبفاجي اؼبصرم. ط .ُّٓ
 لبناف. ،الكتب العلمية يَتكت ـ. دارََُِ -ىػُُِْ:

-ػىِٕٔت -عبد اهلل ين  وهف الز لعي اغبنفينصب الرا ة زبر   أحاد ث اؽبدا ة أليب أضبد صباؿ  .ِّٓ
 .لبناف ،ـ. دار الكتب  العلمية يَتكتُٔٗٗ -ىػُُْٔ: )ُ(ط أضبد  س الد ن.رب : 

دار ايػن حػـز ـ.ََِّ-ىػػُِّْ: )ِ(طغبد ث غبمزة عبد اهلل اؼبليبػارم.نظرات جد دة ُب علـو ا .ّّٓ
   .لبناف ،يَتكت

يػػػن أيب يكػػػر يػػػن  كفيػػػات األعيػػػاف ك إنبػػػاء أينػػػاء الزمػػػاف أليب العبػػػاس  ػػػس الػػػد ن أضبػػػد يػػػن ؿبمػػػد  .ّْٓ
 اؼبكتبة العلمية يَتكت، لبناف. ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْحساف عبد السبلـ. ط: اف.رب : إكلخ

ط. -ت-أفنػػدم.د اؼبصػػنفُت مػن كشػػف الظنػػوف إظباعيػػل ياشػػا اؼبػػؤلفُت ك آثػػارىد ػة العػػارفُت أظبػػاء  .ّٓٓ
 لبناف. ،يَتكت .دار الكتب العلمية
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 فيشط ادلخطٌطبد ً ادلطجٌعبد احلنشّخ
 فمرس المخفوطات: - أ

 لعبد الرضباف الثعاليب. ٔب اغبد ثإرشاد السالك إ .ُ

 .اعبامع الكبَت اؼبلح  يشرح اين اغباجب الفرعي لعبد الرضباف الثعاليب .ِ

 .الدر الفائ  اؼبشتمل على أنواع اػبَت ُب األذكار ك الدعوات لعبد الرضباف الثعاليب .ّ

 .الذىب اإلير ز ُب مرائب القرآف العز ز لعبد الرضباف الثعاليب .ْ

 . النظر إٔب أمور اآلخرة للثعاليبالعلـو الفاخرة ُب .ٓ

 .القوؿ األحوط فيما تداكؿ من العلـو ك كتبو ياؼبغريُت األقصى ك األدىن اؼبؤلف ؾبهوؿ .ٔ

 .اللوامع ك األهرار لعيسى ين هبلمة البسكرم .ٕ

 .األنوار اؼبضيئة اعبامعة يُت الشر عة ك اغبقيقة للثعاليب .ٖ

 .ف الثعاليبجامع األمهات ُب أحكاـ العبادات لعبد الرضبا  .ٗ

 .ركضة األنوار ك نزىة األخيار لعبد الرضباف الثعاليب .َُ

 .ر اض األنس ُب الرقائ   هَتى أىل اغبقائ  لعبد الرضباف  للثعاليب .ُُ

 .ر اض الصاغبُت ك ربفة اؼبتقُت لعبد الرضباف  للثعاليب .ُِ

 .شرح اين اغباجب الفرعي لعبد الرضباف  للثعاليب .ُّ

 .حملمد أيو راس ين أضبد الكبَت الناصرمعجائب األهفار ك لطائف األخبار  .ُْ

 .منية الوافد ك يغية الطالب اؼباجد لعبد الرضباف الثعاليب .ُٓ

 .مرثية اإلماـ عبد الرضباف الثعاليب صبع الشر ف ين خالد .ُٔ

غبسُت ين ؿبمػد السػعيد الشػر ف  -الرحلة الورتبلنية -نزىة األنظار ُب فضل علم التار خ ك األخبار .ُٕ
 .الورتبلين

 المفبوعات الحجرية فمرس -ب

أريعوف حد ثا ُب اصطناع اؼبعركؼ صبع ؿبمد عبػد القػوم اؼبنػذرم، ك شػرح أيب ز ػد عبػد الرصبػاف يػن  .ُٖ
ؿبمػػد يػػن ـبلػػوؼ الثعػػاليب اعبزائػػرم. علػػ  عليػػو ك قػػدـ لػػو: ؿبمػػد يػػن تاك ػػت الطنجي.توز ػػع مكتبػػة الوحػػدة 

 العريية. الدار البيضاء، اؼبغرب األقصى.  

ألكليػػػاء ك العلمػػػاء يتلمسػػػاف أليب عبػػػد اهلل ؿبمػػػد يػػػن ميأضبػػػد اؼبلقػػػب يػػػاين مػػػرًن البسػػػتاف ُب ذكػػػر ا .ُٗ
 ـَُٖٗىػ، ُِّٔعتناء ؿبمد ين أيب شنب اعبزائر الطبعة الثعالبية  ف اؼبلييت اؼبد وين التلمساين .االشر 
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بػػد اعبػػواىر اغبسػػاف ُب تفسػػَت القػػرآف لػػوٕب اهلل تعػػأب ك العػػارؼ يريػػو العبلمػػة اإلمػػاـ الشػػيخ هػػيدم ع .َِ
 .أريعة أجزاء.ُِّٕالرضباف الثعاليب رب  ؿبمد ين مصطفى خوجة .مطبعة الثعالبية هنة 

العلـو الفاخرة ُب النظر ُب أمور اآلخرة : رب  ؿبمد ين خوجة : مدرس دبد نة اعبزائر ُب مرة شعباف  .ُِ
 ىػ ُب جزأ ن.ُُّٖىػ، اؼبطبعة األضبد ة دبصر ُُّّهنة 

الػػدرر اللوامػػع ُب أصػػل مقػػرأ اإلمػػاـ نػػافع. للشػػيخ أ م اغبسػػن علػػي اؼبختػػار مػػن اعبوامػػع ُب ؿبػػاذاة   .ِِ
اؼبعركؼ ياين يرم،شرح العبلمة احملق  الفهامة اؼبدق  اؼبقرئ الوٕب الصاّب الشهَت الشيخ هيدم عبد الرضبػاف 

 ىػ.ُِّْين ـبلوؼ الثعاليب اعبزائرم.اؼبطبعة الثعالبية ياعبزائر. 

بايا يالعباس أضبد ين أضبد ين أضبد ين عمر ين ؿبمد أفيت عرؼ نيل االيتهاج يتطر ز الد باج أليب  .ِّ
 التنبكيت اؼبطبعة اعبد دة يفاس . دكف تار خ الطبع.
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 ؼيتفيزس الزسائل اجلاه
الشيخ عبد الرضباف الثعاليب كآراؤه العقد ة مػن خػبلؿ تفسػَته اعبػواىر اغبسػاف ُب تفسػَت القػرآف: رهػالة  .ُ

زاؽ دضبػػوف ، د الطالػػب ك تقػػدًن الطالػػب عبػػد الػػر صػػوؿ الػػد ن. إعػػدامقدمػػة لنيػػل درجػػة اؼباجسػػتَت زبصػػص أ
/ َََِالسنة الدراهية:  .خركية -ربت إشراؼ الدكتور عمار جيدؿ. جامعة اعبزائر.كلية العلـو اإلهبلمية

ََُِ. 
عبد الرضباف الثعاليب ك منهجو ُب التفسَت:رهالة مقدمة لنيل درجة اؼباجستَت. إعداد ك تقدًن الطالػب:  .ِ

العلػػػـو اإلهػػػبلمية قسػػػنطينة.معهد  عود ىبلػػػف، ربػػػت إشػػػراؼ الدكتور:مسػػػاعد مسػػػلم آؿ جعفر.جامعػػػةمسػػػ
 ـ.ُِٗٗ -ـ ُُٗٗىػ./ ُُِْ -ىػُُُْصوؿ الد ن، كتاب ك هنة: أ

 فيشط اجملالد انعهًْخ ً انثْبفْخ

جامعة  ؾبلة البحوث العلمية ك الدراهات اإلهبلمية.ؾبلة علمية أكاديبية تصدر عن ـب  حبث الشر عة .ُ
 ـ.ََِْىػ/ُِْٓاعبزائر. العدد األكؿ هنة: 

 ـ.ُٗٗٗ. ُُٖ -ُُٕؾبلة الثقافة: ؾبلة تصدر عن كزارة الثقافة ك االتصاؿ اعبزائر.العدد  .ِ

ؾبلػػػػػػػة منػػػػػػػ  اإلمػػػػػػػاـ مالػػػػػػػك يػػػػػػػن أنس.ؾبلػػػػػػػة تصػػػػػػػدر عػػػػػػػن الزاك ػػػػػػػة اغبمبلك ػػػػػػػة ميلة.اؼبطبعػػػػػػػة اعبزائر ػػػػػػػة  .ّ
 للمجبلت.اعبزائر.

ملتقى هيدم عبػد  "أعماؿ األهبوع الرايع للقرآف الكرًن "ة ك األكقاؼ:منشورات كزارة الشؤكف الد ني .ْ
 ـ.ََِْ-ىػُِْٓالرضباف الثعاليب. 

 ـُِٔٗهست هنة جر د الشعب  ومية كطنية: تأ .ٓ
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للسنة النبوية المفمرة  –رحمو اهلل  –الفصل الثالث: فقو الشيخ الثعالبي          
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 يهخص انجحث      
 

 يسم اهلل ك الصبلة ك السبلـ على رهوؿ اهلل.
 )ُ(.بََِّب ََحٍُْ ََض نْنَب انزِّكْشَ ًَبََِّب نَوُ نَحَبفِظٌٌَُ قاؿ تعأب:

، فحفػػظ الػػذكر حبفػػظ السػػنة، ك حفػػظ السػػنة حبفػػظ )ِ( »مثلػػوأال إين أكتيػػت القػػرآف ك :»  ك  قػػوؿ النػػيب
أصػلي الشػرع،أم يالكتػاب ك السػنة، ك مػنهم شػيخ الذ ن ٓب  دخركا جدىا ُب خدمػة  ضبلتها، ك ىم العلماء

اعبزائػػر ك عاؼبهػػا عبػػػد الرضبػػاف الثعػػػاليب  أمػػا خدمتػػػو لكتػػاب اهلل عػػز ك جػػػل فػػبل ي ٍنكػػػره  كػػل مػػػن قػػرأ تفسػػػَته 
،ك لػيس ىػػذا ؿبػػل البحػػث فيػػو ،كإف كػاف قػػد تنػػالوه البػػاحثوف قبلػػي، 'اغبسػػاف ُب تفسػػَت القػػرآفاعبػػواىر 'اعبليػل

كأما اغبد ث عن جهوده رضبو اهلل ك منهجو ُب خدمة السنة النبو ة ف ين أزعم انو ٓب  درس من قبل، كىذا ما 
 حاكلت إيرازه من خبلؿ ىذه اؼبذكرة.

 قاط التالية:ىذا ك يبكن أف أػبص أىم ما جاء فيها ُب الن
أف الشػػيخ الثعػػاليب يػػذؿ ؾبهػػودات طيبػػة ُب خدمػػة السػػنة النبو ػػة، هػػواء مػػن جهػػة الطلػػب أك الفهػػم ك  .ُ

 التوظيف.

رضبػو اهلل،  ػد علمػاء زمانػو ُب اعبزائػر، رحػل فمن جهة الطلب، ك يعد أف حصَّل العلـو الضػركر ة علػى  .ِ
ا عصػره ُب شػىت الفنػوف ال هػيما كػاير علمػمشػافهة أ، ك إٔب مشارؽ األرض  ضرب فيها  ر ػد ربصػيل العلػـو

منطلقا مػػػن اعبزائػػػر إٔب تػػػونس، فمصػػػر مػػػا موضػػػع،ك ُب مػػػَت لػػػكمػػػا أشػػػار ىػػػو ينفسػػػو إٔب ذ  ،اغبػػػد ث علػػػم
 فاغبجاز ك مَتىا.

قضػى الثعػػاليب قرايػػة العشػػر ن هػػنة خػػارج الػػوطن رحالػػة ُب طلػػب العلػػم، ليعػػود يعػػدىا إٔب أرض الػػوطن   .ّ
 اإلجازات ُب شىت الفنوف العقلية ك النقلية.  ؿبمبل يذخائر العلـو ك أنفس 

 اهتقر رضبو اهلل ُب اعبزائر العاصمة، متفرما للعبادة كنشر العلـو .ْ

ك الدعوة، كإف كاف قد اشتغل يبع  الوظائف كالقضاء ك مَته،فكػاف  مػوئبل طليػة العػم مػن داخػل اعبزائػر  
 ك خارجها، كلهم  قصده ليأخذ
 خيلقو.ينصيب كافر من علمو ك ظبيتو ك 
                                                 

 .ٗاغبجر: ُ
2
البغػدادم    .اػبطيػب )ُُُٔح-ُّٕ-ُ(.كالطػ اين ُب مسػند الشػاميُت:) ُْٖٔٔح-ُُٓ-ٓ(أخرجو اإلماـ أضبد:  

 ، كلهم عن  كرب ين معد.) ِّص (ُب الكفا ة:
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ترؾ الثعاليب عدد معت ا من التيليف القىيِّمة ُب شىت العلـو النقلية منها خاصة، فلم  ًتؾ فنا كإال ك ضرب  .ٓ
فيو يسهم، ـبالفا لنا ما  ريو عن التسعُت مؤلفان أثبتها ُب فهرهتو، كىي ُب أملبها ال  زاؿ ـبطوطا موزعا يػُت 

 ا.اؼبكتبات ك الزكا ا، داخل اعبزائر ك خارجه
يغػػػ  النظػػػر عػػػن موضػػػوع   ،.ال ىبلػػو مؤلػػػف مػػػن مؤلفػػػات الثعػػػاليب مػػػن حػػػظ كافػػر مػػػن األحاد ػػػث النبو ػػػةٔ

أك الػوعظ ك اإلرشػاد، كمػػن حيػث التػأليف ُب اغبػػد ث خاصػة فلػو رضبػػو  ،الكتػاب هػواء ُب الفقػو أك التفسػػَت
 اهلل مؤلفُت نبا:

حيػث النسػبة ك اؼبوضػوع ك منهجػو ك  األريعوف حد ثا ُب اصػطناع اؼبعػركؼ: خصصػتو يدراهػة كصػفية مػن -
 طر قتو فيو.

 إرشاد السالك: كقد خصصتو كذلك يدراهة كصفية. - 
فيبدأ من تعظيم صاحب الشػرع  ،كأما اعبانب اآلخر الذم  ي ز ؾبهودات الثعاليب ُب خدمة السنة النبو ة .ٕ
 ،ك تعظػػػيم قػػػدر  مػػػن حيػػػث تعظػػػيم كبلمػػػو ك التحػػػذ ر مػػػن الكػػػذب عليػػػو، ك اغبػػػ  علػػػى أتبػػػاع هػػػنتو

أصػػػحايو ك الػػػدفاع عػػػنهم، ك ىػػػم الػػػذ ن قػػػاـ الشػػػرع علػػػى أكتػػػافهم كمػػػا  قػػػوؿ الثعػػػاليب ُب يعػػػ  أقوالػػػو،من 
مقتضيات ذلك تعظيم قػدر ضبلػة ىػذا العلػم مػن العلمػاء ك اغبػ  علػى األخػذ مػنهم ك ازبػاذ أحسػن السػبل 

 ُب التعامل معهم ك مع أقواؽبم.
 ة الثعػاليب للسػنة، فهػو اعبانػب الدراهػي النظػرم للسػنة ، كىػذا مػا يينتػو كأما اؼبظهر الثاين من مظاىر عنا .ٖ

 :ك اخًتت منها اليت  كثر فيها األخذ ك الرد يُت العلماء ،خبلؿ التعرض ؼبنهجو ُب يع  اؼبباحث اغبد ثية
ل ُب اعبػػػواز يشػػػركطها اؼبعركفػػػة يػػػُت أىػػػ ،ل يالضػػػعيف ألصػػػل إٔب أنػػػو يبيػػػل إٔب قػػوؿ اعبمهػػػورموقفػػو مػػػن العمػػػ

 االختصاص.
مػن العلمػاء الناصػحُت العػاملُت ، ألصػل علػى أنػو كغػَته وضػوعاؼب مػن إ ػراد اغبػد ثتعرضت إٔب موقفػو كما   

 ُب أم ظرؼ كاف يل ك  نكر ك وبذر من ىذا األمر. ،يالسنة ال هبوز ذلك
اؼبغاريػة، ألقػف علػى مػنه  متميػز هػلكو ، من خبلؿ تفسػَته تتناكلت منهجو ُب التعامل مع اإلهرائيليا ٍب 

مػنه  كرثػو الثعػاليب  . منه   قـو على النقد ك التمحػيص ك ىو ،عموماك مَتىم خصوصا ك منهم الثعاليب، 
 كالقاضي عياض كاين العريب ك مَتىم.  ،عن علماء اؼبغرب األفذاذ

ف ُب من اجتهادات ُب التصحيح ك التضعيف، كإف كا، ما يذلو . كمن مظاىر اعتناء الثعاليب يالسنة النبو ةٗ
على أف ى قػوؿ ، ك ىػذا ضػرب مػن االجتهػاد،ك لكنػو هبتهػد ُب تػرجيح قػوؿ علػ ،ذلك ليس دبجتهد مستقل

 ما ذكرتو من أمثلة ىي على هبيل التمثيل كإال فغَتىا كثَت.



  - 291 - 

جانػػب الدراهػػة النظر ػػة ؼبتػػوف األحاد ػػث ك ىنػػاؾ جانػػب آخػػر ال  قػػل أنبيػػة عػػن كػػل مػػا هػػب ، ك ىػػو  .َُ
ك قػػػد يينػػػت ذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ عػػػرض يعػػػ  النمػػػاذج هػػػواء مػػػا تعلػػػ   ،ائػػػد كالنكػػػتكشػػػرحها كاهػػػتخراج الفو 

، فكػػاف لػػو رضبػػو اهلل ؾبهػػودات طيبػػة ُب شػػرح مر ػػب اغبػػد ث ك ييػػاف معػػاين أك الفقػػو أك اغبػػد ث ،يالتفسػػَت
 ك توضيح ميشكلها،كاالهتفادة من ذلك ُب ترجيحاتو التفسَت ة ك الفقهية. ،اؼبتوف
لعلمػػاء كػػانوا ك ال  زالػػوف ىػػم قطػػب رحػػى التغيػػَت ُب اجملتمػػع، فػػبهم  صػػلح .لػػيس ىبفػػى كػػل ذم لػػب أف اُُ

الناس ك تصلح دنياىم، ك ليس أضرَّ على ؾبتمع من عآب وبمػل يػُت جنبيػو علػـو الشػرع ك لػيس لػو منهػا إال 
اغبفػػظ ك الركا ػػة، كٓب  كػػن الثعػػاليب كػػذلك يػػل اجتهػػد رضبػػو اهلل ُب اهػػتثمار ك توظيػػف مػػا ريزؽ مػػن علػػم ُب 
إصبلح أكضاع ؾبتمعو، ال هيما أف العصػر الػذم عػاش فيػو كػاف عصػر اضػطراب هياهػي أدل علػى فوضػى 

 اجتماعية.
فلػم  كػن الثعػاليب هػلبيا ُب موقفػو ذبػاه الفسػاد السياهػي الػداخلي  ،. أمػا مػن حيػث اإلصػبلح السياهػيُِ

علػػػى إصػػبلح الوضػػػع مػػن جهػػػة، كمػػن جهػػػة أخػػرل اشػػػتداد هيػػعار اغبمػػػبلت االهػػتعمار ة االهػػػبانية، فعمػػل 
ك  ظهػػػر ذلػػػك جليػػػا ُب خطايػػػو  ،ك النصػػػح ؽبػػػم ياغبكمػػػة ك اؼبوعظػػػة اغبسػػػنة ،الػػػداخلي دبخاطبػػػة أكٕب األمػػػر

 غباكم اعبزائر آنذاؾ. 
ك ازباذ األهباب ك ترميبهم ُب اعبهاد  ،ك من جهة أخرل كاف وب  الناس على االهتعداد ؼبواجهة األهباف

 فظو من متوف السنة النبو ة.ُب كل ذلك ما وب ،ك الرياط مستثمرا
ثل ُب نفس الوقت مظهػرا مػن مظػاىر العنا ػة يالسػنة،  ،ك من مظاىر جهوده اإلصبلحية أ ضا .ُّ ك اليت سبي

ًّ ػػو الظػػركؼ  ىػػو دفاعػػو عػػن التصػػوؼ السػػٍت ُب كجػػو تصػػوؼ يػػدعي، ظهػػر ُب أكهػػاط اجملتمػػع آنػػذاؾ، تيغذى
 ، ك ما نت  عنها من فقر ك عوز.السياهية السيئة

الػذم  تجسػد أكثػر شػيء  ،اكؿ تصحيح الوضع من خبلؿ موقفو مػن اعبانػب النظػرم للتصػوؼ الفكػرمفح
 ُب تفسَت القرآف يتفسَتات مر بة مَت مقبولة.

الذم  ظهػر ُب العبػادات ك األخػبلؽ الػيت تعرضػت للمسػخ، ك كػاف  ،ياإلضافة إٔب اعبانب العملي للتصوؼ
 .حيحةالسنة الصُب كبل األمر ن  دعو للرجوع إٔب 

أمػػا إصػػبلح اجملتمػػع ، فالثعػػاليب كغػػَته مػػن اؼبصػػلحُت صػػار علػػى خطػػة مبنيػػة علػػى أريعػػة أركػػاف، ك ىػػي  .ُْ
التحلػػػػػػي دبكػػػػػػاـر األخػػػػػػبلؽ  الػػػػػػدعوة إٔب العقيػػػػػػدة الصػػػػػػحيحة، ك العلػػػػػػم النػػػػػػافع، ك العبػػػػػػادات الصػػػػػػاغبة، ك

 مستثمرا ُب ذلك نصوص السنة النبو ة.كاآلداب،
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ُب اؼبػػذكرة مػػع شػػي مػػن التوهػػع ك التحليػػل ُب كػػل عنصػػر، كىػػي ُب اعتقػػادم  ىػػذه إذف أىػػم العناصػػر الػػواردة
كافية يالغرض،  صل يعدىا القػارئ إٔب تصػور عػاـ حػوؿ موضػوع اؼبػذكرة، ك ىػي إجايػات كافيػة ؼبػا طػرح مػن 

 أهئلة ضمن إشكالية البحث. ك اهلل اهأؿ التوفي  ك القبوؿ.
                                      

 كآخر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبُت.                                                    
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Summary of the paper 

In the name of God and peace be upon his messenger 

 Allah said:lo we even we reveal the Reminder and lo we 

verily are its Guardian) 

And the prophet said: Iwas reveald the Quran and Sunaa, to 

guard the reminder means to guard the sunaa:and guard the 

sunaa means also to guard its connoisseurs,who are theschlars 

who made major efforts to serve the two sources of the 

religion.i.e the Holy book and the sunaa.Among them the 

Sheikh and the scholar of Algeria Abdurrahman Taalibi.No 

one from those who read his magnificent interpretation* Al 

Djaouaher El hissane fi Tafsir El Quran*can deny his serving 

for The holy book ,but this is not the purpose of the 

research,althoughnit has been a subject of research in previous 

paper.But in my opinion,his efforts may God rest his soul,and 

his way to serve the prophetic Sunna were never been studied 

before,and this what Itried to expose through this paper. 

 

We can resume them in the Following points: 

1. Sheikh Taalipi made major efoorts to serve the prophic 

Sunaa, in the research ,the understanding and the 

employment 
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2. Concerning the research,gaining thr necessary sciences 

from the scholars of that time in Algeria,may God rest 

his soul,went east to learn sciences and discuss issues 

with other great scholars of that time about arts 

especially the prophetic Hadith, as he mentioned several 

times, his trips was from Algeria to Tunisia then Egypt 

and Higaz…..etc 

3. Taalibi spent almost twenty years abroad seeking for 

knowledge, then he came back to his country and 

brought with him sciences and high diplomas in many 

fields of legal and positive arts. 

4. He may God rest his soul,settled down in Algeria and 

was devoted to worship God and spread knowledge and 

to call to Islam(dawaa),although he held other positions 

such as a judge ect,he was also in great demand by 

students from inside and outside Algeria each of them to 

learn from him and his modesty and ethics. 

5. Taalibi left many valuable books in different sciences 

especially legal sciences, he approached all arts so he 

wrote more than ninety books which he mentioned in his 

index, most are still a manuscript in different libraries 

and zawaya,inside and outside Algeria. 
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6. All Taalibi s books contained many prophetic Hadiths, 

whatever the subject of the book is: jurisprudence, 

sermons and guidance. In the field of Hadith, he was 

written two books:(EL arbaoune haditha fi istinaa el 

maarouf) I made a descriptive study about the relation, 

the topic.the methodology and his way of dealing whith( 

Irchad essalek) I made also a descriptive study. 

7. The other side that shows the efforts of Taalibi to serve 

the prophetic Sunaa, starts from glorifying the prophet 

by glorifying his words and to warn from saying false 

things about him, he also encouraged following the 

prophets Sunaa and to glorify his companions and 

defend them, because they are the early believers 

according to Taalibi and also to respect the scholars and 

encourage learning from them and to honor them and 

their saying. 

8. The second side of the Taalibi care for the Sunna wasthe 

theoretical study of Sunna, which I exposed when 

studying his methods in some of Hadiths subjects where 

scholars disagree about some issues and I choose: 

_ His opinion about following weak Hadiths because he 

prefers to follow the opinion of most scholars, in the 

lawfulness according to the conditions known by 

specialist scholars. 
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I studied his opinion about using the fake hadith because  

he sees, like other scholars who follow the Sunna, that it 

is not lawful in any circumstances. He goes far to learn 

from this. 

I studied his method of how to deal whit Israelite tales 

through his interpretation. I also studied the 

distinguished method of north Africans, one of them 

Taalibi , a method based on critique and examination, a 

method he inherited from great north African scholars 

such as the judge Ayad and Ibn Al Arabi…etc 

9.Another example that shows the Taalibi care for the 

prophetic Sunna is the efforts in correcting and weaking, 

although he wasn’t independent, because he favored 

between two scholars opinions which is also a kind of 

interpretative judgment. These were few examples of his 

method. 

10.There is another side which is not important. It is 

theoretical study of Hadith's  text body, their explanation 

and extracting benefits and jokes .I demonstrated that by 

giving examples about interpretation jurisprudence and 

hadith, he may God rest his soul, has magnificent efforts 

in the examples of weirs Hadiths and clarifying the 

meanings of Hadiths text body, and in finding out 
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difficulties and taking profit from them in his favoring in 

the field of interpretation and jurisprudence. 

11.It is not obvious that the scholars had amd still have 

great influence on society, they spread purity and 

righteous among people, but the most dangerous is the 

bad scholars who  does no more than learning and 

narrating the Islamic law. 

Taalibi was not like that, he, may God rest his soul, 

made efforts to invest exploit what he learned to make 

reforms and correct his  society, especially that the era 

he lived was full of political crisis which led to social 

anarchy. 

12.In the political reform, Taalibi was not negative about 

the political corruption inside  the country from one 

hand, the Spanish colonialist assaults, from the other 

hand. He tried to make reforms inside the country by 

addressing to governors, to give themgood advise 

wisely: we can see that through his letter to the 

governors of Algeria of that time. 

   He also encouraged people to prepare themselves to 

fight the Spanish, he talk about Djihed investing all what 

he learned from the prophetic Sunna Haditha. 
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13. Another side of his efforts and care the prophetic 

Sunna, was his defense for Sunni Sufism against the 

heretical Sufism, which appeared among the society of 

that time, brought by the bad political situation that 

resulted poverty and neediness. He tried to make reforms 

by his opinion on the theoretical aspect of Sufism which 

contains inadmissible weird interpretations of Quran. 

In addition on the practical aspect of Sufism, which 

appears in the worshiping and morals which have been 

distorted, so he always called to come back to the right 

prophetic Sunna. 

14.Concerning the social reform, Taalibi , just like 

reformers followed a four pillars plan , to call to the true 

belief, the beneficial Knowledge, good worshiping and 

following virtues and good manners, investing in that the 

prophetic Sunna texts. 

   These are elements of the paper with more elaboration 

and analysis of each element, which I think sufficient 

and can lead the reader to a general view of the papers 

subject. They are also complete answers to  the questions 

of the paper problematic. 

         I ASK GOD guidance and acceptance. 

                              Our last prayer is praise be to God  


