




1

جمّلة دورّية علمّية حمّكمة
نة النبويَّة وما يتعّلق  راسات القرآنيَّة والسُّ  ُتعنى بنرش بحوث الدِّ

هبام
 

جمّلة دورّية علمّية حمّكمة
نة النبويَّة وما يتعّلق هبام  راسات القرآنيَّة والسُّ ُتعنى بنرش بحوث الدِّ



2

ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض، اململكة العربية السعودية 

برقم: ) 8044(،  وتأريخ:  1436/4/14هـ

رقم اإليداع: 9939/ 1438

 تأريخ: 1438/1/28

1658 - 774 x:ردمد

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة: 
mjallah.wqf@gmail.com :الربيد االلكرتوين للمجلة

 َمَجّلُة َتْعِظيِم الَوْحَيْيِن، وقف تعظيم الَوْحَيْيِن،

حي اهلدا- املدينة املنورة: ص. ب: 51993، الرمز الربيدي: 41553،
  اململكة العربية السعودية.

هاتف املجلَّة: 00966148493009
جوال املجلَّة وواتسآب: 535522130 966+

@Journaltw :تويرت
WWW.JOURNALTW.COM : موقع املجلة

بفضل اهلل وتوفيقه تم اعتامد جملة تعظيم الوحيني يف معامل التأثري واالستشهادات 

املرجعية للمجالت العلمية العربية "ارسيف Arcif" لعام 2021م.



3

المواد العلميَّة المنشورة في المجلَّة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم



4

ــرة، وبيــان هدايتِهــا،  ــة املطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤّسســة وقفيَّ

وحتقيــق غاياِتــا، وتفعيــل مقاصِدمهــا.

يف عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: "مرشوع تعظيم القرآن الكريم".

ويف عــام 1434 هـــ، أصبــح املــروع مركــزا ضمــن مراكــز املدينــة املنــّورة لتنميــة املجتمــع حتت 

اســم: "مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم".

ويف عــام 1436هـــ، تــم تطويــر املركــز واســتقالله، ليكــون مؤّسســة وقفّيــة باســم: "وقــف تعظيــم 

الوحيني". 

ة ودراساتا حمليًا وعامليًا. نة النَّبويَّ االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة يف املجتمــع واألّمــة، بتفعيــل مقاصدمهــا وغاياتــا وبيــان  ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبياُن حقوِقها. ة الرَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعاىل وسنَّة نبيِّه ، وتفنيُد الشبهات عنها.

ــة  ــات القرآنّي ــة يف الّدراس ص ــة املتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثّي راس ــاء بالدِّ 3- االرتق
ــا. ــق هب ــا يتعل ــة وم واحلديثيَّ
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ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــوث الدِّ ــر بح ــى بن ــة، ُتعن ــة حمّكم ــة علمّي ــة دورّي جمّل

ــن  ــن املهتم ــاص، والباحث ــل االختص ــات، وأه ــاتذة اجلامع ــًا، ألس ــًا وإلكرتوني ــا ورقي ــق هب يتعّل

ــْن. ــوم الَوْحَي بعل

أن تكون املجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْنِ الريفن وتعظيمها.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة واألصيلــة ونرهــا يف جمــاالت الدِّ ــة اجلــادَّ حتكيــم البحــوث العلميَّ
ــة ومــا يتعّلــق هبــا. النبويَّ

 

ة وما يتعّلق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نر البحوث العلميَّة املتخصّصة يف الدِّ

ة وما يتعّلق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء املجالت العلميَّة يف جماالت الدِّ

3- شحُذ مِهم الباحثن للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنر بحوثهم.

4- العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة يف الدِّ ــوعيَّة مبتَك ــة موس ــاريع علميَّ ــد ملش 5- التمهي
ــق هبــا. يتعّل

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة اجل ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف املتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف
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ة وما يتعلق هبا؛ ما يأيت: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- َتقبل املجلَّة يف حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة األصيلة. 

  دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

ي من أهل االختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل رسِّ 2- ختضع البحوث املقدَّ

ُيرَب   فإن أجيز  الفحص األويل،  التحرير، ويسمى  ِقّبِل أعضاء هيئة  أوليًا من  البحث حتكيًا  م  3 -ُيكَّ
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من حمكمَن - عى األقل - يكون قرارمها ُملزمًا، ويف حال 

م ثالث ويكون قراره مرجحًا. تعارض حكمها ُيّكم البحث من حمكِّ
4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )800( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- ُيَبلَّغ الباحث بَقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسميَّة من رئيس حترير املجلَّة. 

6- يف حال عدم َقبول البحث، فمن حق الباحث طلب استارات التحكيم ليّطلع عى أسباب الرفض.
7- إذا تم حتكيم البحث وَقبوله للنر ال يق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنر حمفوظة للمجلَّة.
9- ُترتَّب البحوث يف املجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة ال عالقة هلا بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكرتونية من عدد املجلَّة املنشور فيه بحثه، واملستاّلت اخلاّصة ببحثه. 10- ُيزوَّ
11- املواد املنشورة يف املجلَّة ُتعربِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

م الباحث إقرارًا خطيًا بصيغة خطاب مصّور )PDF( بأّن بحثه مل ُيسَبق نره، أو مقدمًا للنر  12- ُيقدِّ
يف جهة أخرى، أو مستاًل من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )املاجستري أو الدكتوراه(، 

أوغريمها. وُيرسل عى بريد املجلَّة االلكرتوين ومن خالل موقع املجلة.
م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل عى  13- ُيقدِّ

.)word( بريد املجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث يف ختصُّ

ة واالبتكار، وعدم التكرار مع غريه عنوانًا ومضمونًا. 2- أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة الّلغة وسالمة املنهج.

4- ُيراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات، وعالمات التنصيص والرتقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- أالَّ يقّل عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ وال يزيد عن: )40

ورة.        شاملة مللخص البحث، ومراجعه. وهليئة حترير املجلَّة االستثناء عند الضَّ

6- كتابة ملخص باللغة العربية وفق عنارص معينة )تنظر ملخصات البحوث السابقة يف موقع املجلة(.

ترمجة  تقبل  )وال  العربية  باللغة  امللخص  عنارص  وفق  اإلنجليزية  اللغة  إىل  البحث  ملخص  ترمجة   -7
جوجل(.

8- ترمجة قائمة املصادر واملراجع للبحث إىل اللغة اإلنجليزية وفق املثال التايل:

Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style 

(London: I. B. Tauris,[1999-2001])

مة البحث: )موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  9- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن املوضوع، واجلديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة يف عنارص واضحة(. ن خامتة البحث: )أهم نتائج الدِّ 10- أن تتضمَّ

11- يلتزم الباحث باملواصفات الفنيَّة اآلتية:
  نوع اخلط: )Lotus Linotype( ملتن البحث(1(، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 

وتباعد األسطر: مفَردًا.
.)NO BOLD) مقاس خط متن البحث:  )16( غري ُمْسَود  

.)BOLD(  ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  
.)BOLD( ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الفرعّية: )18  

journaltw.com :1 يمكن تحميل الخط من موقع المجلة((
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للنّر  ة  النبويَّ املدينة  مصحف  بربنامج  نث...مث؛  مزّهرين  قوسن  بن  القرآنيَّة  اآليات  تكتب    
احلاسويب، النسخة القديمة (1( بمقاس خط: )14( غري ُمسَود (NO BOLD(، وتوثق اآليات يف 

السطر نفسه بحجم: )12( غري ُمسَود (NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة واآلثار بن قوسن؛ هكذا: »  ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب األحاديث النبويَّ
.)BOLD( َدة وُمَسوَّ

   تكتب األقوال املنقولة بن عالمتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط املتن.

بن  احلوايش  أرقام  )NO BOLD(، وتوضع  ُمسَود  الُسفلّية: )12( غري  احلوايش  مقاس خط    
قوسن؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستقّلة.

ًا )BOLD(، اسم املؤلف أو    التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا: )اسم الكتاب مسَودَّ
والنظائر،  الوجوه  مثل:   ، والصفحة  اجلزء  ويوضع    ،)NO BOLD) ُمسَود  غري  الشهرة  اسم 

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

ًا )BOLD(، اسم    التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
املؤلف غري ُمسَود (NO BOLD(، اسم املحقق إن وجد غري ُمسَود (NO BOLD(، دار النر 

غري ُمسَود (NO BOLD(كهذا املثال: 

الفضل حممد جعفر اخلزاعي اجلرجاين )ت:408هـ(، حتقيق: حممد شفاعت رباين،  املنتهى، أليب 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الريف - املدينة املنورة، ط1، 1434هـ -2012م. 

وترتب املصادر ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وغريها.

م الباحث نسختن من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:   يقدِّ
.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة )pdf(، وترسل عى بريد املجلَّة اإللكرتوين:  - ونسخة أخرى مصوَّ

mjallah.wqf@gmail.com

journaltw.com :1( يمكن حتميل الربنامج من موقع املجلة)
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125
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د.عبد الرمحن أبو املجد صالح
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احلمد هلل والصالة والسالم عى نبينا حممد وعى آله وصحبه ومن وااله وبعد:

فيــرين أن أبــارك للباحثــن والباحثــات وطــالب العلــم الكــرام هــذا االصــدار املبــارك  ملجلتهــم 

ــال  ــزة  يف جم ــوث املمي ــن البح ــدد م ــى ع ــوى ع ــذي احت ــن( ، وال ــم الوحي ــة تعظي ــة: )جمل املحكم

ختصصهــا كالتفســري املوضوعــي والدراســة احلديثيــة ومنهــاج تدريــس اللغــة العربيــة مــن خــالل كتــاب 

أحــد املســترقن يف الغــرب، وأســال اهلل تعــاىل أن يســتفاد منهــا ولتكــون لبنــة كريمــة يف دعــم  البحــث 

العلمــي الرعــي الرصــن وحتقيــق أهدافــه، فجــزى اهلل الذيــن قدمــوا هــذه البحــوث خــري اجلــزاء ونفع 

اهلل بعلمهــم وقلمهــم. 

ــم  ــول بحوثه ــاب قب ــح ب ــا بفت ــات العلي ــة الدراس ــرى لطلب ــك أن أُزّف  الب ــعدين  كذل ــه ليس وأن

ونرهــا يف املجلــة ابتــداء مــن شــهر حمــرم هلــذا العــام  1443 هـــ ،  وذلــك اســتجابة للمتطلبــات احلديثة 

مــن اجلامعــات املحليــة والدوليــة يف شــأن قبوهلــم  ملرحلتــي املاجســتري والدكتــوراه. 

كــا أجــدد الدعــوة للجميــع إىل املشــاركة والكتابــة والنــر يف جملتهــم ببحوثهــم والتــي جتــد مــن 

األســاتذة الفضــالء أعضــاء هيئــة التحريــر كل العنايــة والتقديــر واالهتــام ، وهلــم منــي هبــذه املناســبة 

كل الشــكر والتقديــر والعرفــان. 

هــذا، وأرفــع وافــر الشــكر وكريــم العرفــان إىل حكوماتنــا الرشــيدة عــى اهتامهــا بالعلــم وحثهــا 

عليــه يف خمتلــف املؤسســات التعليميــة واملراكــز البحثيــة والتــي تســهم يف حتقــق الرؤيــة الثاقبــة للمملكــة 

ــلمن  ــالد املس ــى ب ــا وع ــم عليه ــه، وأنع ــرصه وتوفيق ــا بن ــاىل وأيده ــا اهلل تع ــعودية حفظه ــة الس العربي

باألمــن واإليــان.

 واحلمد هلل رب العاملن الذي بفضله ومنّه تتم الصاحلات.

                                                        األمني العام لوقف تعظيم الوحيني واملرشف عىل املجلة
                                                              أ.د عامد بن زهري حافظ
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  موضوع البحث: 
دراسة تفسريية السم اهلل )الواسع(؛ وذلك ملعرفة: معانيه ودالالته وآثار معرفته ولطائف اقرتانه.

 هدف البحث: 
بيــان املعــاين اجلليلــة التــي دلَّ عليهــا اســم اهلل )الواســع( يف اآليــات القرآنيــة، وإيضــاح اآلثــار 

اإليانيــة الناجتــة عــن معرفــة معــاين االســم اجلليــل، والوقــوف عــى احِلكــم واملناســبات واللطائــف 

يف اســتعاله واألســاء التــي اقرتنــت بــه يف ســياقاته القرآنيــة. 

  مشكلة البحث:اإلجابة عن اآليت:

1. ما املعاين اجلليلة التي اشتمل عليها اسم اهلل )الواسع(؟

ما أبرز دالالت اسم اهلل )الواسع( يف القرآن الكريم؟  .2

حّدد اآلثار اإليانية الناجتة عن معرفة معاين اسم اهلل اجلليل )الواسع(.  .3

  أهم نتائج البحث:
ــم، ويف  ــرة، والعل ــة، واملغف ــة يف كل يشء، يف الرمح ــعة املطلق ــب الس ــع(: صاح ــم اهلل )الواس ــى اس 1.معن

ــذات والصفــات واألفعــال.  ال

ــه  ــه، ورزق ــه، وملك ــه، وعلم ــاىل ومغفرت ــة اهلل تع ــعة رمح ــى س ــدل ع ــع( ي ــم اهلل )الواس 2.أن اس

ــه.  ــه، ورشيعت ــوده وكرم وج

الة )املفتاحيَّة(:    الكلامت الدَّ
 الواسع، اسم اهلل، تفسري.
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F

ــاء  ــى أرشف األنبي ــالم ع ــالة والس ــن، والص ــن واآلخري ــه األول ــن، إل ــد هلل رب العامل احلم

ــد: ــا بع ــن،  أم ــه أمجع ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا حمم ــلن، نبين واملرس

ــم  ــالق؛ ألن رشف العل ــى اإلط ــا ع ــوم وأجّله ــه أرشف العل ــائه وصفات ــاهلل وأس ــم ب ــإن العل ف

بــرف املعلــوم، واملعلــوم يف هــذا العلــم هــو اهلل  بأســائه وصفاتــه وأفعالــه، فاالشــتغال 

ــن أرشف  ــد م ــه للعب ــب، وحصول ــى املطال ــتغال بأع ــه، اش ــام عن ــث الت ــم، والبح ــذا العل ــم ه بفه

املواهــب؛ ولذلــك بينــه الرســول   غايــة البيــان، والهتــام الرســول  ببيانــه 

ــكام. ــوا يف األح ــا اختلف ــة  ك ــه الصحاب ــف في مل يتل

وقــد أرشــدنا ســبحانه إىل طريــق معرفتــه والوصــول إىل مرضاتــه وجنتــه؛ وذلــك بمعرفــة وتأمــل 

أســائه احلســنى وصفاتــه العــى وآثارهــا ودالالتــا الواســعة العظيمــة، فالعلــم بــاهلل تعــاىل وأســائه 

وصفاتــه يزيــد اإليــان يف القلــب، "وبحســب معرفتــه بربــه يكــون إيانــه، فكلــا ازداد معرفــة بربــه 

ــن  ــائه م ــه وأس ــر صفات ــك، تدب ــه إىل ذل ــق يوصل ــرب طري ــص. وأق ــص، نق ــا نق ــه وكل ازداد إيان

القــرآن"(1(.

ــة،  ــد الربوبي ــة: توحي ــد الثالث ــواع التوحي ــن أن ــا يتضم ــنى ومعرفته ــاء اهلل احلس ــان بأس "واإلي

ــه" (2(. ــان وَروح ــي روح اإلي ــواع ه ــذه األن ــات، وه ــامء والصف ــد األس ــة، وتوحي ــد اإلهلي وتوحي

ومــن أســاء اهلل احلســنى اجلليلــة واجلديــرة باملعرفــة والتأمــل مــن خــالل اآليــات القرآنيــة اســم 

ــل  ــق ج ــد اخلال ــا عن ــًا ب ــًا وطمع ــن تعلُّق ــد املؤم ــة، تزي ــى دالالت عظيم ــتاله ع ــع(؛ الش اهلل )الواس

وعــال، كســعة رمحتــه، وملكــه، وعلمــه، ورزقــه، ومغفرتــه، وملــا يرتتــب عــى معرفــة االســم اجلليــل 

)1( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي، )ص 35(.
)2(  التوضيح والبيان لشجرة اإليامن، للسعدي، )ص 41(.
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)الواســع( مــن آثــار إيانيــة تؤثــر إجيابيــًا يف حيــاة املؤمــن اليوميــة، مــن زيــادة العبــد رجــاًء بــاهلل تعــاىل، 

وإكســابه كثــريًا مــن الصفــات احلســنة املرتتبــة عــى هــذه املعرفــة.

ــل  ــم اهلل اجللي ــًا، واس ــا عموم ــنى وفضله ــاء اهلل احلس ــاين أس ــة مع ــة معرف ــن أمهي ــبق م ــا س ومل

ــة  ــات القرآني )الواســع( عــى وجــه اخلصــوص، فســأقوم بدراســة اســم اهلل )الواســع( يف ضــوء اآلي

ــوان البحــث:  ــي ُذكــر فيهــا وجعلــت عن الت

)اسم اهلل الواسع :معانيه- دالالته- آثار معرفته- لطائف اقرتانه.. دراسة تفسريية(. 

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

أوالً: مكانة ورشف العلم بمعاين أساء اهلل تعاىل العليا وصفاته احلسنى يف القرآن الكريم. 

ثانيًا: أثر معرفة أساء اهلل احلسنى وفهمها يف حتقيق العبودية التامة هلل تعاىل.

ثالثًا: معرفة احلكمة من اقرتان أساء اهلل احلسنى بعضها ببعض.

رابعًا: عظمة معنى اسم اهلل الواسع، صاحب السعة املطلقة يف كل يشء.

خامسًا: اآلثار اإليانية املرتتبة عى اإليان باسم اهلل الواسع.

سادسًا: احلرص عى اكتساب صفة السعة يف حدود قدرة العبد يف خمتلف املجاالت. 

 أهداف البحث:

أوالً: حتديد املواضع والسياقات القرآنية التي ورد فيها اسم اهلل )الواسع(.

ثانيًا: بياين املعاين العظيمة التي دلَّ عليها اسم اهلل )الواسع( يف اآليات القرآنية.

ثالثــًا: إيضــاح اآلثــار اإليانيــة الناجتــة مــن معرفــة معــاين اســم اهلل )الواســع( وســياقاته يف آيــات 

القــرآن الكريــم.
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رابعــًا: الوقــوف عــى احلكــم واملناســبات يف ورود اســم اهلل )الواســع( واألســاء والصفــات التــي 

اقرتنــت بــه يف ســياقاته القرآنيــة.

 الدراسات السابقة:

ــث  ــة ببح ــوع الدراس ــت موض ــة تناول ــة علمي ــى دراس ــي - ع ــي وتتبع ــب علم ــف - حس مل أق

مســتقل، إال أننــي وقفــت عــى كثــري مــن الدراســات الســابقة التــي تتعلــق بــأرسار االقــرتان وختــام 

اآليــات بأســاء اهلل احلســنى منهــا:

أوالً: (اقــرتان األســامء احلســنى يف أواخــر اآليــات مــن ســورة البقــرة، حرصهــا، معانيهــا،  -

مناســباهتا(، للدكتــور ســليان بــن قاســم العيــد.

ــن  - ــور عــيل ب ــات ســورة الفاحتــة والبقــرة(، للدكت ــم آي ــًا: )أســامء اهلل احلســنى يف خوات ثاني

ــد. ســليان العبي

ــنى((،  - ــامء اهلل احلس ــىل أس ــتملة ع ــات )املش ــم اآلي ــم خوات ــاين يف نظ ــاز البي ــًا: )اإلعج ثالث

لعاطــف القانــوع، رســالة ماجســتري بقســم اللغــة العربيــة بكليــة اآلداب يف اجلامعــة اإلســالمية 

بغــزة.

ــان(،  - ــة البي ــى وروع ــاز املعن ــني إعج ــنى ب ــامء اهلل احلس ــة بأس ــات القرآني ــم اآلي رابعًا:)خت

ــالمية يف  ــوم اإلس ــة العل ــان بكلي ــد واألدي ــم العقائ ــتري بقس ــالة ماجس ــال، رس ــاروق برح لف

ــر. ــة اجلزائ جامع

ــدة  - ــي ختمــت هبــا مــن أول ســورة املائ ــات الت خامسًا:(األســامء احلســنى ومناســباهتا لآلي

إىل آخــر ســورة املؤمنــون(، ملحمــد مصطفــى آيديــن، رســالة ماجســتري بقســم الكتــاب والســنة 

بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن يف جامعــة أم القــرى.
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  خطة البحث:

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وثالثــة مباحــث، وخامتــة، وفهــرس املصــادر واملراجــع، وجــاءت 

عــى النســق التــايل:

املقدمــة: وتشــتمل عــى أمهيــة املوضــوع، وأهــداف البحــث، والدراســات الســابقة، وخطــة . 1
البحــث، ومنهــج البحــث.

املبحث األول: ثبوت اسم اهلل الواسع، ومعناه، ودالالته، . 2

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: ثبوت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.- 

املطلب الثاين: معنى اسم اهلل الواسع لغة ورشعًا.- 

املطلب الثالث: دالالت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.- 

أواًل: سعة رمحة اهلل تعاىل ومغفرته.

 ثانيًا: سعة علم اهلل تعاىل.

ثالثًا: سعة ملك اهلل تعاىل.

رابعًا: سعة رزق اهلل تعاىل وجوده وكرمه.

خامسًا: سعة رشيعة اهلل تعاىل.
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املبحث الثاين: من آثار إيامن العبد باسم اهلل الواسع، . 3

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: حمبة اهلل الواسع. -

املطلب الثاين: سعة رجاء العبد بربه الواسع. -

املطلب الثالث: عدم القنوط من رمحة اهلل تعاىل ومغفرته. -

املطلب الرابع: اكتساب صفة السعة يف حدود قدرة العبد. -

املبحث الثالث: اقرتان اسم اهلل الواسع ببعض أسامئه وصفاته،. 4

 وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: اقرتان اسمه )الواسع( باسمه )العليم(. -

املطلب الثاين: اقرتان اسمه )الواسع( باسمه )احلكيم(. -

املطلب الثالث: اقرتان اسمه )الواسع( بصفة )املغفرة(. -

اخلامتة: وتشتمل عى أهم النتائج والتوصيات.. 5

فهرس املصادر املراجع.. 6

  منهج البحث:

اتبعــت يف بحثــي هــذا املنهــج االســتقرائي التحليــيل يف تتبــع مواطــن ورود اســم اهلل )الواســع( يف 

القــرآن الكريــم، والتأمــل يف املعــاين والــدالالت التــي يذكرهــا علــاء التفســري حــول تلــك اآليــات، 

ــار مــن  ــن، واســتنبطت اآلث ــوال املفري ــا يتناســب معهــا مــن مباحــث حســب أق حيــث ربطتهــا ب

خــالل تفســري اآليــات القرآنيــة التــي ورد فيهــا هــذا االســم اجلليــل.



28

وسلكت يف توثيق املادة العلمية اخلطوات التالية:

عزو اآليات القرآنية بعد ذكرها يف أصل البحث، مع كتابتها بالرسم العثاين.. 1

عــزو األحاديــث واآلثــار إىل مصادرهــا مــن كتــب الســنة، فــا كان يف الصحيحــن أو أحدمهــا . 2

أكتفــي بعــزوه إليهــا، ومــا كان يف غريمهــا مــن كتــب الســنة عزوتــه ملصــدره مــع ذكــر كالم 

أهــل العلــم يف بيــان درجتــه واحلكــم عليــه.

توثيق النقول واألقوال التي أوردها يف البحث من مصادرها األصلية. . 3

االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما يتاج إىل ضبط.. 4

واهلل أســأل أن يمــدين بعــون منــه وتوفيــق، وأن يلهمنــي الصــواب، وأن يفتــح عــيلَّ مــن واســع 

فضلــه، وأن يرزقنــي اإلخــالص، وأن جيعــل هــذا البحــث خالصــًا لوجهــه الكريــم موجبــًا لرضوانــه 

العظيــم، نافعــًا لكاتبــه وقارئــه، وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
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املبحث األول:
ثبوت اسم اهلل الواسع، ومعناه، ودالالته.

وفيه ثالثة مطالب:

  املطلب األول: ثبوت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.

ثبت هذا االسم العظيم هلل تعاىل يف القرآن الكريم يف تسع آيات كاآليت:

قــال تعــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ ]البقرة: 115[.. 1

قــــال تعـــــاىل: ژ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  . 2

ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ     ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ  

.]247 ]البقــرة:  ژ  ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓۓ   ے  

قــــال تعــــاىل: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  . 3

ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البقــرة: 261[.

قــــال تعــاىل:  ژ ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  . 4

ۉ     ژ ]البقــرة: 268[.

قــال تعــاىل:  ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  . 5

ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک    ژ ]آل عمــران: 73[.

قال تعاىل: ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ    ژ ]النساء: 130[.. 6

قــــال تعــاىل: ژ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  . 7

ــدة: 54[. ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ    ژ ]املائ



30

قــال تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  . 8

ٿ  ٿ     ژ ]النــور: 32[.

ــاىل: ژ ڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  . 9 ــال تعــ قــ

]النجــم: 32[. ژ  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  

 املطلب الثاين: معنى اسم اهلل الواسع لغًة ورشعًا.

أوالً: املعنى اللُّغوي:

ــاء  ــال إن ــيء، يق ــزاء ال ــرة أج ــكالم كث ــَعة يف ال ــل الس ــع: أص ــاج  : "الَواِس ــال الزج ق

َواســع، وبيــت واســع"(1(.

يــق والُعــْر.  وقــال ابــن فــارس: "الــواو والســن والعــن: كلمــة تــدل عــى خــالف الضِّ

ــة.  ــى. واهلل الواســع أي الغنــّي. والُوْســُع: اجِلــَدة والطَّاَق َســَع. والُوْســُع: الِغنَ ء واتَّ يقــال َوُســَع الــيَّ

وهــو ينفــق عــى قــدر ُوْســِعه"(2(. 

ــَعة يف األمكنــة، ويف األحــوال، ويف األفعــال(3(، وقــد دلــت عــى ذلــك آيــات القــرآن  وتقــال السَّ

الكريــم، حيــث وردت فيهــا ذكــر ســبعة معــاٍن للفظــة )الســعة((4( كالتــايل:

أوالً: الوسع والطاقة، قال تعاىل: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ ژ ]البقرة: 286[ (5(. -

)1(  تفسري أسامء اهلل احلسنى، للزجاج، )ص 51(.
)2(  معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )6/ 109( مادة )وسع(.
)3(  املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين، )ص870(.

)4(  إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم، للحسن بن حممد الدامغاين، )ص488(.
)5(  غريب القرآن، البن قتيبة، )ص89(.
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ثانيًا: القدرة، قال تعاىل: ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ    ژ ]الذاريات: 47[ (1(.  -

قال الطربي : "لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه وقدرة عليه" (2(.- 

ثالثــًا: الـــرزق، قـــال تـــعاىل: ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳژ  -

]النســاء: 130[، يعنــي مــن رزقــه(3(.

رابعــًا: اإلحاطــة والشــمول، قــال تعــاىل: ژ جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب   جت   -

حت  ژ ]طــه: 98[ (4(.

خامســًا: األمــان، قــال تعــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ژ ]العنكبــوت: 56[،  -

يعنــي آمنــة(5(.

ــأت  - ــر: 7[، أي: م ــاىل: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ ]غاف ــال تع ــْلء، ق ــًا: امل سادس

ــه وســفليُّه قــد امتــأ برمحــة اهلل تعــاىل ووســعتهم، ووصــل إىل مــا  كل يشء(6(، فالكــون علويُّ

وصــل إليــه خلقــه (7(. 

سابعًا: الِغنى، قال تعاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ ژ ]الطالق: 7[، أي ذو غنى من غناه(8(. -

ــَعة يف -  م يتضــح جليَّــًا أن مــدار املعنــى اللغــوي الســم اهلل تعــاىل )الواســع( عــى السَّ وممــا تقــدَّ

كل يشء معنويــًا أو حســيًَّا.

)1(  غريب القرآن، البن قتيبة، )ص365(.
)2(  جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )438/22(.

)3(  جامع البيان، للطربي، )294/9(.

)4(  جماز القرآن، أليب عبيدة، )28/2(.
)5(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )21/21- 22(.
)6(  تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )126/4(. 

)7(  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 732(.
)8(  جامع البيان، للطربي، )462/23(.
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ثانيًا: معنى اسم اهلل الواسع:

قــال اخلطــايب : "الواســع: هــو الغنــي الــذي وســع غنــاه َمَفاِقــر(1( عبــاده ووســع رزقــه 

مجيــع خلقــه"(2(.

وقــال الطــربي   عنــد تفســري قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  

ــة  ــم بالكفاي ــه كله ــع خلق ــه: ژ  ڻ  ژ يس ــاؤه بقول ــل ثن ــي ج ــرة: 115[: "يعن ں  ڻ  ڻ    ژ ]البق

ــري" (3(.  ــود والتدب ــال واجل واإلفض

ويقــول الشــيخ الســعدي  يف خامتــة تفســريه: "الواســع: الصفــات والنعــوت ومتعلقاتــا، 

بحيــث ال يــي أحــد ثنــاء عليــه، بــل هــو كــا أثنــى عــى نفســه. واســع العظمــة والســلطان وامللــك، 

واســع الفضــل واإلحســان، عظيــم اجلــود والكــرم" (4(.

وممــا تقــدم نســتطيع أن نقــول أن معنــى )الواســع( يف حــق اهلل B: صاحــب الســعة املطلقة يف 

كل يشء، يف الرمحــة، واملغفــرة، والعلــم، والكــرم، واجلــود، والقــوة، والقــدرة، واجلــربوت، والــرزق، 

فهــو الواســع يف اجلــالل والكــال، ويف الــذات والصفــات واألفعال.

 املطلب الثالث: دالالت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.

أوالً: سعة رمحة اهلل تعاىل ومغفرته.

ال توجــد رمحــة أوســع مــن رمحــة الرمحــن الرحيــم، حيــث عّمــت وعُظمــْت رمحــة اهلل تعــاىل حتى 

)1(  مجع كلمة )فقر(. املحكم واملحيط األعظم، البن سيده، )256/1(؛ معجم اللغة العربية املعارصة، للدكتور أمحد خمتار عبد احلميد 
عمر، )1730/2(.

)2(  شأن الدعاء، للخطايب، )ص72(.
)3(  جامع البيان، للطربي، )537/2(.

)4(  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص949(.
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ــاىل:  ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ــه تع ــًا لقول ــي، مصداق ــا كل ح ــم هب ــعت كل يشء؛ وتنّع وس

ٹ  ٹ           ٹٹ  ژ ]األعــراف: 156[، أي عمــت مجيــع اخللــق يف الدنيــا برهــم وفاجرهــم.

وقــال محلــة العــرش يف دعائهــم رهبم جــل جاللــه وثنائهــم عليــه: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ ژ ]غافــر: 7[، أي: مــأت كل يشء(1(. فنالــت وأصابــت رمحتــه تعــاىل مجيــع املخلوقــات، والعــامل 

العلــوي والســفيل كلــه. 

ــة  ــات: الربوبي ــن الصف ــواع م ــة أن ــاىل بثالث ــروا اهلل تع ــة ذك ــة الكريم ــرام يف اآلي ــة الك واملالئك

ــي أن  ــرى وه ــة أخ ــه لطيف ــداع، وفي ــاد واإلب ــارة إىل اإلجي ــي إش ــة فه ــا الربوبي ــم، أم ــة والعل والرمح

قوهلــم ژ ۋ ژ إشــارة إىل الرتبيــة، والرتبيــة عبــارة عــن إبقــاء الــيء عــى أكمــل أحوالــه وأحســن 

صفاتــه، وأمــا الرمحــة فهــي إشــارة إىل أن جانــب اخلــري والرمحــة واإلحســان راجــح عى جانــب الض، 

وأنــه تعــاىل إنــا خلــق اخللــق للرمحــة واخلــري، ال لــإرضار والــر، وكل وجــود فقــد نــال مــن رمحــة 

اهلل تعــاىل نصيبــًا، وأمــا العلــم فقــد وســع  علمــه تبــارك وتعــاىل كل يشء. ويف اآليــة دقيقــة أخــرى، 

مــوا ذكــر الرمحــة عــى ذكــر العلــم؛ ألن مطلوهبــم إيصــال الرمحــة وأن يتجــاوز  وهــي أن املالئكــة قدَّ

عــاَّ عليــه منهــم مــن أنــواع الذنــوب(2(.

ومــن األرسار البالغيــة املســتنبطة مــن اآليــة الكريمــة أنــه ملــا ذكــر اســتغفار املالئكــة للمؤمنــن 

بــنَّ عبارتــم عنــه بقولــه: ژ ۋ ژ أي أهيــا املحســن إلينــا باإليــان وغــريه. وملــا كان املــراد بيان اتســاع 

رمحتــه ســبحانه وعلمــه، وكان ذلــك أمــرًا ال يتملــه العقــول، عــدل إىل أســلوب التمييــز تنبيهــًا عــى 

ذلــك مــع مــا فيــه مــن هــز الســامع وتشــويقه باإلهبــام إىل اإلعــالم فقــال: ژ  ۋ  ۅ  ۅ ژ ثــم 

بــن جهــة التوســع بقولــه متيــزًا حمــوالً عــن الفاعــل: ژ ۉ ژ أي رمحتــك، أي بإجيــاده مــن العــدم 

ــه ممــا  ــه علي ــا جلبت ــه فعــن علــم ب فــا فــوق ذلــك ژ ۉ ژ أي وأحــاط هبــم علمــك، فمــن أكرمت

)1(  تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )126/4(. 
)2(  مفاتيح الغيب، للرازي، )27/ 491(.
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يقتــي إهانــة أو إكرامــًا.(1( واملــراد أن الرمحــة والعلــم وســعا كل موجــود اآلن، أي يف الدنيــا وذلــك 

ــه قســمة مــن رمحــة اهلل ســواء يف ذلــك  ــا إال وقــد نالت هــو ســياق الدعــاء، فــا مــن موجــود يف الدني

املؤمــن والكافــر واإلنســان واحليــوان(2(.

ــع  ــا يطم ــة مم ــعة الرمح ــه؛ ألن س ــه وعلم ــعة رمحت ــاء بس ــة إىل اهلل بالثن ــه املالئك ــن أرسار توج وم

ــى الســعة يف الصفتــن  ــوا. ومعن ــن آمن ــان الذي ــوت إي ــم تتعلــق بثب باســتجابة الغفــران، وســعة العل

ــول  ــة ق ــو بمنزل ــن فه ــان املؤمن ــدق إي ــم بص ــن يقينه ــة ع ــم كناي ــعة العل ــر س ــا، وذك ــرة تعلقات كث

ــك ووحــدوك(3(.  ــوا ب ــم أهنــم آمن ــت تعل ــل، أن القائ

ومــا أنــزل اهلل تعــاىل الكتــب الســاوية عــى عبــاده، وما أرســل إليهــم الرســل مبريــن ومنذرين، 

وأوضــح هلــم ســبيل النجــاة والفــالح واهلدايــة إال لســعة رمحتــه تعــاىل بعباده.

ومــن أعظــم دالئــل ســعة رمحــة اهلل تعــاىل بالنــاس إجيادهــم مــن العــدم، وتيســري ســبل العيــش 

ــن  ــريه م ــى غ ــًا ع ــان مكّرم ــل اإلنس ــث جع ــا، حي ــكاح، وغريه ــراب، والن ــام، وال ــن الطع ــم م هل

ــه بنعمــه ورمحتــه فَيــرَّ رزقــه وهــو جنــن حتــى يكــرب ويــرج إىل احليــاة الدنيــا،  املخلوقــات، وحّف

ــم وأفضــل صــورة ژ  ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ــه يف أحســن تقوي وجعــل َخْلَق

.]70 ]اإلرساء:  ژ  ں  ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ  

ومــن دالئــل رمحتــه تعــاىل خلــق الليــل والنهــار، حيــث يســتعن اإلنســان بالنهــار عــى العمــل 

والســعي يف األرض بــا ينفعــه، ويســتعن بســكون الليــل عــى النــوم وأخــذ الراحة الســتعادة نشــاطه، 

قـــال تعـــاىل: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ     ژ ]القصص: 73[.

)1(  نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، للبقاعي، )17/ 13(.
)2(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )24/ 90(.
)3(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )24/ 90(.
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ومــن املناســبات بــن آيــات الســورة الواحــدة مــا جــاء يف افتتــاح ســورة الرمحــن، حيــث افُتتحــت 

ــن ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ژ  ــم الرمح ــمه الكري ــن باس ــورة الرمح س

]الرمحــن: 1 – 4[،  واســم اهلل تعــاىل ژ ڃ ژ يشــتمل عــى صفــة الرمحــة، ثــم ثنَّــى ســبحانه بدالئــل هذه 

ــه باإلنســان وإنعامــه  ــان إشــارة إىل رمحت ــم القــرآن، وخلــق اإلنســان، وتعليمــه البي الرمحــة مــن تعلي

عليــه بالعقــل حيــث جعلــه قــادرًا عــى التعلــم، وعّلمــه مــا مل يعلــم بفضلــه ورمحتــه، ورزقــه القــدرة 

عــى الفهــم واإلدراك واالســتيعاب والبيــان واإلفصــاح عــا يعلمــه ويفهمــه، فالبيــان الــذي مّيــز اهلل 

  بــه اإلنســان عــى غــريه مــن املخلوقــات مــن أَجــلِّ وأعظــم النعــم التــي تــدل عــى رمحتــه

بخلقــه.

ــا برمحــة واحــدة مــن  ــا يرتامحــون يف الدني ــل ســعة رمحــة اهلل تعــاىل أن اخللــق يف الدني ومــن دالئ

ــال: ســمعت رســول اهلل  يقــول:  ــرة ، ق ــه، فعــن أيب هري ــة رمحــة مــن رمحات مائ

ــًة، َوَأْرَســَل يِف َخْلِقــِه  ــٍة، َفَأْمَســَك ِعنْــَدُه تِْســًعا َوتِْســِعنَي َرمْحَ ــَة َيــْوَم َخَلَقَهــا ِماَئــَة َرمْحَ مْحَ »إِنَّ اهللََّ َخَلــَق الرَّ

ــْو  ــِة، َوَل ــِة َلْ َيْيَئــْس ِمــَن اَلنَّ مْحَ ــَد اهللَِّ ِمــَن الرَّ ــِذي ِعنْ ــُر بِــُكلِّ الَّ ــُم الَكافِ ــْو َيْعَل ــًة َواِحــَدًة، َفَل ِهــْم َرمْحَ ُكلِّ

ــاِر«(1(. ــَد اهللَِّ ِمــَن الَعــَذاِب َلْ َيْأَمــْن ِمــَن النَّ ــِذي ِعنْ َيْعَلــُم امُلْؤِمــُن بِــُكلِّ الَّ

ومــن أعظــم اآليــات الدالــة عــى ســعة رمحــة اهلل تعــاىل قولــه C: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ــود،  ــة لليه ــة الكريم ــاب يف اآلي ــام: 147[، واخلط ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]األنع

واملعنــى: ربكــم ذو رمحــة، بنــا، وبمــن كان بــه مؤمنــًا مــن عبــاده، وبغريهــم مــن خلقــه، فرمحتــه تســع 

مجيــع خلقــه، املحســَن واملــيسء، فــال يعاجــل مــن كفــر بــه بالعقوبــة، وال مــن عصــاه بالنِّقمــة، وال 

يــدع كرامــة مــن آمــن بــه وأطاعــه، وال يرمــه ثــواب عملــه، رمحــة منــه بــكال الفريقــن، ولكــن بأســه 

وذلــك - ســطوته وعذابــه - ال يــرّده إذا أحلــه عنــد غضبــه عــى املجرمــن الذيــن أجرمــوا فاكتســبوا 

الذنــوب واجرتحــوا الســيئات(2(.

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع اخلوف، )8/ 99( )6469(.
)2(  جامع البيان، للطربي، )12/ 207(.
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ــة تنبيهــًا  ــه: ژ پ  پ   ڀ ژ فعلي ــة اســمية، وبقول ــه تعــاىل: ژ ٻپ ژ جــيء هبــذه اجلمل وقول

عــى مبالغــة َســَعة الرمحــة؛ ألن االســمية أدلُّ عــى الثبــوت والتوكيــد مــن الفعليــة. وقولــه: ژ ڀ  ڀ  

ــم  ــجيل عليه ــى التس ــًا ع ــر تنبيه ــَع املضم ــر موض ــع الظاه ــن َوْض ــون مم ــل أن يك ڀ  ژ يتم

ــَردُّ بأُســه عنكــم.  بذلــك، واألصــل: وال ُي

ژ ٱ  ٻ ژ رشط، جوابــه ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ، والتقديــر: فقــل: يصفــح عنكــم 

بتأخــري العقوبــة(1(.

ــاع  ــعة، واتب ــة اهلل الواس ــاء رمح ــم يف ابتغ ــب هل ــاىل: ژ ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ترغي ــه تع ويف قول

رســوله (2(، وفيــه أيضــًا تلطــف بدعائهــم إىل اإليــان(3(،ژ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  

ــديد  ــن ش ــة م ــذه اآلي ــن(4(.ويف ه ــم النبي ــول خات ــم الرس ــن خمالفته ــم م ــب هل ڀ  ژ ترهي

ــة(5(. ــن البالغ ــى م ــد األق ــى احل ــبوك ع ــو مس ــا ه ــتعطاف م ــف االس ــع لطي ــد م التهدي

ثانيًا: سعة علم اهلل تعاىل.

مــن اآليــات الكريمــة التــي ثبــت فيهــا اســم اهلل )الواســع(، والتــي تــدل عــى ســعة علمــه جــل 

ــل  ــاهلل ج ــراف: 89[، ف ــاىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ ]األع ــه تع ــكل يشء قول ــه ب ــة علم ــه، وإحاط جالل

ــم  ــاِده وعزائمه ــواُل عب ــا أح ــن مجلته ــي م ــياء الت ــن األش ــون م ــا يك ــا كان وم ــكل م ــط ب ــال حمي وع

ونياتــم ومــا هــو الالئــق بــكل واحــد منهــم، ويعلــم كل حكمــة ومصلحــة، ومشــيئته جتــرى عــى 

موجــب احلكمــة، فــكل مــا يقــع فهــو مشــتمل عليهــا (6(.

)1(  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمن احللبي، )5/ 209(.
)2(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )3/ 357(.

)3(  فتح البيان يف مقاصد القرآن، للقنوجي، )4/ 268(.
)4(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )3/ 357(.

)5(  نظم الدرر، للبقاعي، )7/ 310(.
)6(  إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، أليب السعود، )3/ 251(؛ تفسري املراغي، )9/ 6(.
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ويف اآليــة الكريمــة داللــة عــى أنــه تعـــاىل كان عاملــًا يف األزل بجميع األشــياء؛ ألن قــــوله: ژ ڌ ژ    

فعــل مــاض، فيتنــاول كل مــاض وإذا ثبــت أنــه كان يف األزل عاملــًا بجميــع املعلومــات وثبــت أن تغــري 

معلومــات اهلل تعــاىل حمــال، لــزم أنــه ثبتــت األحــكام وجفــت األقــالم والســعيد مــن ســعد يف علــم 

اهلل، والشــقي مــن شــقي يف علــم اهلل(1(. كــا أن فيهــا إيــاء إىل عــدم األمــن مــن مكــر اهلل تعــاىل(2(.

ومــن أرسار اآليــة الكريمــة أن فيهــا زيــادة يف احلــث عــى االلتجــاء بــاهلل تعــاىل والتــربي مــن احلــول 

والقــوة، وال علــم للنــاس بخواتــم األعــال، وإنــا العلــم هلل تعــاىل، فهــو التــام العلــم الكامــل القــدرة(3(.

ومــن أرسار اآليــة البالغيــة إعــادة وصــف الربوبيــة حيــث قــال تعــاىل:  ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       

ڇ  ڇ        ڇ  ڍڍ ژ ]األعــراف: 89[، ثــم أعــاد الوصــف بقولــه: ژ ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ ]األعــراف: 89[، ويف 

ذلــك إظهــار يف مقــام اإلضــار؛ لزيــادة إظهــار وصفــه بالربوبيــة، وتأكيــد التعريــض املتقــدم، حتــى 

يصــري كالترصيــح(4(.

ــه: 98[، أي  ــاىل: ژ جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب   جت  حتژ ]ط ــه تع ــات قول ــن اآلي  وم

أحــاط بــكل يشء علــًا فَعِلَمــه، فــال يفــى عليــه منــه يشء وال يضيــق عليــه علــم مجيــع ذلــك، فــاهلل 

ــم، وال  ــان، فإهنــا ال تعل ــدة األوث ــه ردٌّ عــى عب ــارك وتعــاىل(5(. وفي ــًا تب  مــأ كّل يشء عل

تبــرص وال تســمع.

وُنصبــت كلمــة ژ حت ژ يف اآليــة عــى أهنــا متييــز، ومــن فوائــد ذلــك، متييــز نســبة الســعة إىل اهلل 

تعــاىل، فيــؤول املعنــى: وســع علمــه كل يشء بحيــث ال يضيــق علمــه عــن يشء، أي ال يقــرص عــن 

االطــالع عــى أخفــى األشــياء، كــا أفــاده لفــظ ژ يب   ژ يف اآليــة الكريمــة املفيــد للعمــوم(6(.

)1(  مفاتيح الغيب، للرازي، )14/ 318(.
)2(  تفسري املراغي، (9/ 6(.

)3(  نظم الدرر، للبقاعي، )8/ 4(.
)4(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )9/ 11(.

)5(  جامع البيان، للطربي، )18/ 367(.
)6(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )16/ 301(.
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والتمييــز يف ژ حت ژ حمــول مــن فاعــل، ومــن أرسار هــذا التحويــل مــن فاعــل إىل متييــز؛ لتمكــن 

نســبة العلــم إليــه ســبحانه إذ إن يف اإلهبــام يف ژ ىب  ژ وبعــده البيــان متكــن فضــل(1(.

فــاهلل B ال يفــى عليــه مثقــال ذرة يف األرض وال يف الســاء، ال مــن احليــوان، وال مــن الطــري، 

وال مــن اجلــاد، وال مــن النبــات، ســواء كان كبــريًا أو صغــريًا، ظاهــرًا أو باطنــًا ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ ژ )غافــر: 19[، يعلــم مــا خانــت أعــن عبــاده، ومــا أخفتــه صدورهــم، وال يفــى عليــه 

ث بــه العبــد نفســه، ويضمــره قلبــه، وإذا نظــر مــاذا يريــد بنظــره،  ــدِّ يشء مــن أمورهــم حتــى مــا ُيَ

ومــا ينــوي ذلــك بقلبــه(2(. 

وقــال تعاىل: ژ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت ژ ]األنعــام: 59[، عــن ســامل بــن عبــد اهلل، عــن أبيــه، 

أن رســول اهلل  قــال: »مفاتــح الغيــب مخــس: إن اهلل عنــده علــم الســاعة، وينــزل الغيــث، 

ويعلــم مــا يف األرحــام، ومــا تــدري نفــس مــاذا تكســب غــدا ومــا تــدري نفــس بــأي أرض متــوت 

إن اهلل عليــم خبــري«(3(، وعنــه : أن رســول اهلل  قــال: » مفاتــح الغيــب مخــس ال 

يعلمهــا إال اهلل: ال يعلــم مــا يف غــد إال اهلل، وال يعلــم مــا تغيــض األرحــام إال اهلل، وال يعلــم متــى يــأيت 

املطــر أحــد إال اهلل، وال تــدري نفــس بــأي أرض متــوت، وال يعلــم متــى تقــوم الســاعة إال اهلل«(4(، فــاهلل 

 يعلــم خزائــن األرض، ويعلــم مــا غــاب مــن الثــواب والعقــاب، ويعلــم انقضــاء اآلجــال 

وعلــم أحــوال العبــاد مــن الســعادة والشــقاوة وخواتيــم أعاهلــم، ويعلــم علــم مــا مل يكــن بعــد أن 

يكــون إذ يكــون كيــف يكــون، ومــا ال يكــون أن لــو كان كيــف يكــون، ويعلــم جــل يف عــاله خزائــن 

غيــب الســموات واألرض مــن األقــدار واألرزاق.

)1(  زهرة التفاسري، أليب زهرة، )9/ 4782(.
)2(  جامع البيان، للطربي، )21/ 369(.

)3(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو، )6/ 56( )4627(.
)4(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب اهلل يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام )6/ 79( )4697(.
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ــاىل: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے   ــه تع ــل يف قول ــد التأم وعن

س وتعــاىل يعلــم دبيــب النملــة الســوداء  ۓ    ژ ]إبراهيــم: 38[ ، نصــل إىل درجــة اليقــن أن ربنــا تقــدَّ

ــا  ــا صدورن ــا وقبيحهــا، ويعلــم خفاي ــل فعالن ــة الظلــاء، ويعلــم مجي حتــت الصخــرة الصــّاء يف الليل

ونوايانــا، ويســمع رشيــف كالمنــا ونقيضــه، عــن عائشــة     قالــت: »احلمــد هلل الــذي توســع 

ــب  ــا يف جان ــول اهلل  وأن ــت رس ــة فكلم ــاءت املجادل ــد ج ــا، لق ــوات كله ــمع األص لس

البيــت ال أدري مــا تقول، فأنــزل اهلل تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ ]املجادلــة:1[«(1(، فالظاهر 

م اإلخفــاء عــى اإلعــالن يف قولــه: ژ ں   واملضمــر بالنســبة إليــه ســبحانه ســيان ال تفــاوت فيهــا، وَقــدَّ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ژ ؛ للداللــة عــى أهنــا مســتويان يف علــم اهلل ســبحانه، وظاهــر النظــم القــرآين 

عمــوم كل مــا يظهــره ومــا ال يظهــره مــن غــري تقييــد بــيء معــن مــن ذلــك.

وذكــر الســاوات واألرض يف قولــه: ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ ژ دون غريمهــا؛ 

ــكل مــا هــو داخــل يف العــامل وكل مــا هــو  ــط ب ــاد، وإال فعلمــه ســبحانه حمي ألهنــا املشــاهدتان للعب

خــارج عنــه ال ختفــى عليــه خافيــة(2(. 

ــه  ــن يف قول ــزل بينه ــا يتن ــبع وم ــن الس ــبع واألرض ــاوات الس ــق الس ــر خل ــا ذك واهلل C مل

تعــاىل: ژ ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     

حخ  مخ  ژ ]الطــالق: 12[، ذكــر احلكمــة مــن ذلــك يف قولــه: ژ مت ژ والــالم يف ژ  مت ژ عــى ثالثــة 

ر، أي: فعــل ذلــك؛ لتعلمــوا كــال  أوجــه إمــا متعلــق بـــ ژ جب ژ ، أو متعلــق بـــ ژ  جت ژ ، أو بمقــدَّ

قدرتــه وإحاطتــه باألشــياء، وهــو معنــى وأن اهلل قــد أحــاط بــكل يشء علــًا فــال يــرج عــن علمــه 

ــًا مــا كان(3(. يشء منهــا كائن

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه تعليقًا )فتح الباري: 372/13(.
)2(  فتح البيان، صديق حسن خان، (7/ 127(.

)3(  فتح القدير، للشوكاين، )5/ 296(.
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ثالثًا: سعة ملك اهلل تعاىل.

ــو  ــا، فه ــا بينه ــا وم ــا فيه ــك م ــا ومل ــه ملكه ــاوات واألرض، ول ــق الس اهلل  خال

مالــك اجلميــع وربــه، واجلميــع يف ملكــه وحتــت قهــره وســلطانه كــا قــال تعــاىل:  ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   

ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ژ                            ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  

ــة  ــه دون كل آهل ــق مجيع ــد، وخال ــك وال ندي ــري رشي ــك بغ ــع ذل ــك مجي ــاىل يمل ــاهلل تع ــرة: 255[، ف ]البق

ومعبــود، فــال تنبغــي العبــادة لــيء ســواه؛ ألن اململــوك إنــا هــو طــوع يــد مالكــه، وليــس لــه خدمــة 

غــريه إال بأمــره.(1( وجــاءت العبــارة بــــ ژ  ڭ  ژ يف قولــه: ژ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ژ ، وإن كان يف 

اجلملــة مــن يعقــل مــن حيــث املــراد اجلملــة واملوجــود(2(.

ــة  ــتغراق أمكن ــموات واألرض اس ــراد بالس ــك. وامل ــالم للمل ــور: "وال ــن عاش ــر اب ــال الطاه ق

املوجــودات، فقــد دلــت اجلملــة عى عمــوم املوجــودات باملوصــول وصلتــه، وإذا ثبــت ملكــه للعموم 

ثبــت أنــه ال يشــذ عــن ملكــه موجــود فحصل معنــى احلــرص، ولكنــه زاده تأكيــدا بتقديــم املســند - أي 

ال لغــريه -؛ إلفــادة الــرد عــى أصنــاف املركــن، مــن الصابئــة عبــدة الكواكــب كالريــان واليونــان 

ومــن مركــي العــرب؛ ألن جمــرد حصــول معنــى احلــرص بالعمــوم ال يكفــي يف الداللــة عــى إبطــال 

ــل  ــد أه ــال عقائ ــادت إبط ــا، وأف ــد بعمومه ــم التوحي ــادت تعلي ــة أف ــذه اجلمل ــة. فه ــد الضال العقائ

الــرك بخصوصيــة القــرص، وهــذا بالغــة معجــزة"(3(. 

 ويف قولــه تعــاىل: ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ژ داللــة عظيمــة عــى كــال عظمتــه وســعة ســلطانه 

ــا  ــرب م ــه أك ــوال أن ــه ل ــا؛ ألن ــرب منه ــموات واألرض، وأك ــط بالس ــيه حمي ــى أن كرس ــه، واملعن وملك

)1(  جامع البيان، للطربي، )5/ 395(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )1/ 679(.
)2(  املحرر الوجيز، البن عطية، )1/ 341(.

)3(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )3/ 20(.
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 : كــا ثبــت ذلــك موقوفــًا عــى ابــن عبــاس  وســعها(1(. والكــريس موضــع قدمــي اهلل

ــل العــرش  ــْدَرُه«(2(، وليــس هــو العــرش، ب ــٌد َق ُر َأَح ــدِّ ــْرُش اَل ُيَق ، َواْلَع ــنْيِ ــْرِسُّ َمْوِضــُع اْلَقَدَم »اْلُك

أكــرب مــن الكــريس، فعــن أيب ذر  قــال: دخلــت املســجد فــإذا رســول اهلل  جالــس 

ــْبُع ِعنْــَد اْلُكــْرِسِّ إاِلَّ َكَحَلَقــٍة ُمْلَقــاٍة بـِـَأْرٍض َفــاَلٍة، َوَفْضُل  ــاَمَواُت السَّ وحــده، فقــال: »َيــا َأَبــا َذرٍّ َمــا السَّ

ــات  ــذه املخلوق ــم ه ــى عظ ــدل ع ــذا ي ــِة«(3(، وه َلَق ــىَل احْلَ ــاَلِة َع ــِل اْلَف ــْرِسِّ َكَفْض ــىَل اْلُك ــْرِش َع اْلَع

وعظــم املخلــوق يــدل عــى عظــم اخلالــق C وســعة ملكــه.

فــإذا كان هــذه حالــة الكــريس أنــه يســع الســاوات واألرض عــى عظمتهــا وعظمــة مــن فيهــا، 

والكــريس ليــس أكــرب خملوقــات اهلل تعــاىل، بــل هنــا مــا هــو أعظــم منــه وهــو العــرش، ومــا ال يعلمــه 

إال هــو جــل يف عــاله(4(. 

ومــن أدلة ســعة ملكــه C قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ژ ]البقــرة: 115[، فللــه ملــك املــرق واملغــرب وتدبريمهــا، وهلل ملــك اخللــق الــذي بــن املــرق 

واملغــرب يتعبدهــم بــا شــاء، ويكــم فيهــم مــا يريــد.

والــالم يف قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ژ الم االختصــاص، أي هــو خالقهــا ومالكهــا، وهــو 

ــه:  ــارج: 40(، وقول ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  ژ )املع ــن: 17[، وقول ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]الرمح كقول

ــوم،  ــمس كل ي ــه الش ــرق من ــذي ت ــرق ال ــك: وهلل امل ــى ذل ــل: 9[، ومعن ژ ڍ  ڌ  ڌ  ژ ]املزم

واملغــرب الــذي تغــرب فيــه كل يــوم. يعنــي: وهلل مــا بــن قطــري املــرق، ومــا بــن قطــري املغــرب، 

)1(  رشح العقيدة الواسطية، للعثيمن، )ص 171(.
)2(  رواه عبــد اهلل بــن اإلمــام أمحــد يف كتــاب الســنة، )301/1( )586(؛ وابــن أيب شــيبة يف كتــاب العــرش، )90(؛ وابــن خزيمــة يف 
التوحيــد، (248/1(؛ والدارقطنــي يف الصفــات، (30(، واحلاكــم يف املســتدرك، )310/2( )3116( وقــال: صحيــح عــن رشط 

الشــيخن ومل يرجــاه، وقــال األلبــاين يف خمتــرص العلــو، )ص102( )45(: "إســناده صحيــح، رجالــه كلهــم ثقــات".
ــة،  ــيخ يف العظم ــو الش ــه، )77/2( )361(؛ وأب ــان يف صحيح ــن حب ــرش، )ص35(؛ واب ــاب الع ــيبة يف كت ــن أيب ش ــه اب )3(  أخرج
(648/2(؛ والبيهقــي يف األســامء والصفــات، )300/2( )862(؛ وللحديــث عــدة طــرق ذكرهــا األلبــاين يف سلســلة األحاديــث 

ــة القــول أن احلديــث هبــذه الطــرق صحيــح(. ــال: )ومجل ــم ق الصحيحــة، )226/1( )109(، ث
)4(  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 110(.
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ــده،  ــذي بع ــول ال ــه إىل احل ــا من ــود لروقه ــه ال تع ــع من ــن موض ــوم م ــمس كل ي إذ كان رشوق الش

وكذلــك غروهبــا كل يــوم(1(.

 وخــص اخلــرب عــن املــرق واملغــرب يف هــذه اآليــة بأهنــا لــه ملــكًا، وإن كان ال يشء إال وهــو 

لــه ملــك، لعــدة أوجــه:

األول: إعالمــًا منــه عبــاده املؤمنــن أن لــه ملكهــا وملــك مــا بينهــا مــن اخللــق، فأخــرج اخلــرب 

عــن املــرق واملغــرب، واملــراد بــه مــن بينهــا مــن اخللــق، فجــاءت يف ســياق االكتفــاء باخلــرب عــن 

ســبب الــيء مــن ذكــره واخلــرب عنــه(2(.

الثــاين: أن يكــون مــن حــذف املعطــوف للعلــم أي: هلل املــرق واملغــرب ومــا بينهــا كقــــوله:      

ژ چ   چ   ژ  ]النحــل: 81[ أي والــربد(3(.

الثالث: لرفها حيث ُجعال هلل تعاىل(4(. 

الرابــع: ألهنــا حمــل اآليــات العظيمــة، فهــا مطالــع األنــوار ومغارهبــا، فــإذا كان مالــكًا هلــا، كان 

مالــكًا لــكل اجلهــات(5(.  

ــاىل: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ــه تع ــال قول ــل وع ــه ج ــعة ملك ــة س ــن أدل وم

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]آل عمــران: 133[، فوصفــت اجلنــة بعــرض الســموات واألرضــن، 

تشــبيهًا بــه يف الســعة والعظــم، وإال فهــي أوســع وأعظــم مــن ذلــك(6(، ممــا يــدل عــى ســعة ملــك 

. ــد ــد األح الواح

)1(  جامع البيان، للطربي، )2/ 526(.
)2(  جامع البيان، للطربي، )2/ 526(؛ مفاتيح الغيب، للرازي، )4/ 21(.

)3(  الدر املصون، للسمن احللبي، )2/ 80(.
)4(  الامع ألحكام القرآن، القرطبي، )2/ 79(؛ الدر املصون، للسمن احللبي، )2/ 80(.

)5(  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 63(.
)6(  جامع البيان، للطربي، )7/ 207(.
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ولتخصيص العرض دون الطول عدة أوجه، منها:

ــى مــن الطــول، وُذكــر للمبالغــة يف وصفهــا بالســعة والبســطة،  أوالً: أن العــرض يف العــادة أدن

فذكــر العــرض يــدل عــى أن الطــول أعظــم(1(.  

ــدر  ــى ق ــدل ع ــر ال ي ــول إذا ذك ــول، والط ــى الط ــر ع ــى ذك ــدل مت ــرض ي ــر الع ــًا: ألن ذك ثاني

العــرض، بــل قــد يكــون الطويــل يســري العــرض كاخليــط ونحــوه، ومــن ذلــك قــول العــرب بــالد 

ــة(2(. ــالة عريض ــة، وف عريض

ثالثــًا: ليــس املــراد بالعــرض هاهنــا مــا هــو خــالف الطــول، بــل هــو عبــارة عــن الســعة، فجعــل 

العــرض كنايــة عــن الســعة(3(.

رابعًا: سعة رزق اهلل تعاىل وجوده وكرمه.

تزخــر آيــات القــرآن الكريــم باآليــات القرآنيــة الكريمــة الدالــة عــى أن رزق اهلل تعــاىل وجــوده 

وكرمــه عــمَّ مجيــع املخلوقــات والكائنــات، ومــن تأمــل يف الكــون يــرى ذلــك فيــا ينزلــه اهلل تعــاىل 

مــن الســاء مــن مــاء، ومــا ينبتــه يف األرض مــن نباتــات، ومــا يرســله لعبــاده وخملوقاتــه مــع الريــاح، 

ومــا تتقلــب بــه األمــواج يف البحــار مــن أرزاق ال يصيهــا إال املــوىل : ژ ٹ  ڤ  ڤ  

ــاد إال اهلل  ــرزق للعب ــط ال ــال يبس ــورى: 12[،  ف ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ژ ]الش

تعــاىل، ويــب ســبحانه أن جيــود عــى عبــاده حيــث وســع جــوده أهــل الســاء واألرض، فــال يلــو 

ــع،  ــم اجلائ ــري، ويطع ــي الفق ــن، يغن ــة ع ــه طرف ــانه ورزق ــوده وإحس ــه وج ــعة كرم ــن س ــوق م خمل

ــوم، ژ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ــرص املظل ــوف، وين ــث املله ــاري، وُيغي ــو الع ويكس

ــور: 32[. ٿ  ژ ]الن

)1(  الكشاف، للزخمري، )1/ 415(؛ إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )2/ 85(؛ مفاتيح الغيب، للرازي، )9/ 366(.
)2(  املحرر الوجيز، البن عطية، )1/ 509(.

)3(  مفاتيح الغيب، للرازي، )9/ 366(؛ التحرير والتنوير، البن عاشور، )4/ 89(.
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ــه تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ــة اليهــود يف قول ــا ذكــر اهلل تعــاىل مقال وحين

ڀڀ ژ ]آل عمــران: 181[ ، جــاء الــرد عليهــم وتكذيبهــم يف احلديــث القــديس الــذي يــدل عــى ســعة 

ــز  ــال اهلل ع ــال: »ق ــول اهلل  ق ــرة : أن رس ــن أيب هري ــه، فع ــاىل وكرم ــود اهلل تع ج

ــال:  ــار، وق ــل والنه ــحاء اللي ــة س ــا نفق ــأى ال تغيضه ــد اهلل م ــال: ي ــك، وق ــق علي ــق ُأْنِف ــل: َأْنِف وج

أرأيتــم مــا أنفــق منــذ خلــق الســامء واألرض، فإنــه ل َيِغــْض مــا يف يــده، وكان عرشــه عــىل املــاء، وبيــده 

امليــزان خيفــض ويرفــع «(1(.

ومــن أعظــم دالئــل ســعة كــرم اهلل تعــاىل وجــوده أن الكــرم صفــة ذاتيــة ثابتــة هلل ، ومــن 

مظاهــر هــذه الصفــة الكريمــة يف آيــات القــرآن الكريــم أن جعــل احلســنة بعــر أمثاهلــا ويضاعــف ملن 

ــاىل: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ   ــال تع ــدة ق ــيئة بواح ــل الس ــاء وجع يش

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ژ ]األنعــام: 160[، بــل إنــه تعــاىل يضاعــف ملــن يشـــاء أضعافـــًا مضـــاعفة ژ چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  
ــرة: 261[. گ  ڳ    ژ ]البق

ــاىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ــه تع ــوده قول ــه وج ــعة رزق ــرم اهلل  وس ــالت يف ك ــن التأم وم

ــه  ــي رزق، ووزن ــن الثالث ــة م ــة املبالغ ــظ ژ  ڎ ژ بصيغ ــاء لف ــث ج ــات: 58[، حي ڈ  ژ      ژ ]الذاري

فّعــال. واملعنــى أنــه  كثــري الــرزق، وهــو املتكّفــل بالــرزق القائــم عــى كل نفــس بــا يقيمهــا 

مــن قوتــا، والــذي يــرزق كل مــا يفتقــر إىل الــرزق، كــا أن يف اآليــة إيــاء باســتغنائه عنــه.

ــكالم  ــراج لل ــة يف ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ژ إخ ــم اجلالل ــار اس ــة أن إظه ــة الكريم ــف اآلي ــن لطائ وم

عــى خــالف مقتــى الظاهــر؛ ألن مقتضــاه: إين أنــا الــرزاق، فعــدل عــن اإلضــار إىل االســم الظاهــر 

ت مســري الــكالم اجلامــع واألمثــال(2(. لتكــون هــذه اجلملــة مســتقلة بالداللــة ألهنــا ُســريِّ

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب وكان عرشه عى املاء )6/ 73( )4684(.
)2(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )27/ 29(.
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ومــن ســعة رزق اهلل تعــاىل وجــوده أن مــن تأمــل يف اآليــات املشــتملة عــى بيــان ســعة فضــل اهلل 

تعــاىل يف بــاب الــرزق جيــد أن بعضهــا تــرصف اهلمــم عــن التفكــري بالــرزق والكســب؛ ألن اهلل تعــاىل 

قــد تكفــل هبــذا الــرزق ومــن ذلــك:

 قولــه تعــاىل: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ــواه؛  ــال رازق س ــرزق، ف ــر إىل ال ــا يفتق ــرزق كل م ــاىل ي ــاهلل تع ــات: 56 – 58[، ف ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ]الذاري

وال معطــي غــريه، فهــو الــذي يــرزق خملوقاتــه، ويقــوم بــا يصلحهــم، وجــاءت مجلــة: ژ ڌ  ڌ  ڎ  

ڎژ تعليــاًل لعــدم إرادة الــرزق مــن خملوقاتــه، وتلويــًا بأنــه ســبحانه غنــي عــن كل مــرزوق(1(. 

وقوله تعاىل: ژ ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ        ژ ]طه: 132[. 

ومــن اللطائــف يف قولــه تعــاىل: ژ ۈ  ۈٴۇ  ژ ، أنــه ملــا كانــت النفــس بُِكّليَّتِهــا مرصوفــة إىل أمـــر 

املعـــاش، كانت كأهنا تقـــول: فمـــن أيـن يصـــل الـرزق؟ فقـــال: ژ ۈ  ژ بـنون العظـــمة ژ ۈٴۇ  ژ 

رنــاه لكــم مــن أّي جهــة شــئنا مــن ملكنــا الواســع وإن كان يظــن أهنــا بعيــدة، وال  لــك وهلــم مــا قدَّ

ينفــع يف الــرزق حــول حمتــال، فاتقــوا اهلل وأمجلــوا يف الطلــب، وال تدأبــوا يف حتصيلــه والســعي فيــه، 

ــه يف األزل وال أقــل، فاملتقــي هلل  ــر ممــا قســمناه ل ــه أكث ــه ال ينال ــه واملتهــاون ب ً مــن اجلــادِّ في ــإن كالَّ ف

املقبــل عــى ذكــره واثــق بوعــده قانــع راض فهــو يف أوســع ســعة، واملعــرض متــوكل عــى ســعيه فهــو 

يف َكــدٍّ وشــقاء وجهــد وعنــاء أبــدًا(2(.  

وقولــه: ژ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ ژ ]الطــالق: 2 – 3[، أي يســبب لــه 

أســباب الــرزق مــن وجــٍه ال يطــر ببالــه وال يتســبه(3(. ويف هــذه اآليــة مــن ســورة الطــالق لطيفــة: 

وهــي أن التقــوى يف رعايــة أحــوال النســاء مفتقــرة إىل املــال، فقــال تعــاىل: ژ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  

)1(  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )8/ 145(؛ فتح البيان يف مقاصد القرآن، للقنوجي، )13/ 213(.
)2(  نظم الدرر، للبقاعي، )12/ 371(.

)3(  جامع البيان، للطربي، )23/ 445(؛ إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )8/ 261(.
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ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ ژ ، وقريــب مــن هــذا قولــه: ژ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ ژ ]النــور: 32[ (1(.

وقولــه: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ژ )العنكبــوت: 60[، تــدل 

اآليــة الكريمــة بــأن اهلل تعــاىل هــو الــرازق، وقــد رضب املثــل بــرزق الــدواب، وجــاءت اآليــة مناســبة 

ملــا قبلهــا مــن قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ژ ]العنكبــوت: 56[؛ وذلــك عنــد توقــع الذيــن هياجــرون مــن 

مكــة أن ال جيــدوا رزقــًا يف البــالد التــي هياجــرون إليهــا.

ومــن اللطائــف البالغيــة يف تقديــم املســند إليــه عــى اخلــرب الفعــيل يف قولــه: ژ ۀ  ہ ژ دون 

أن يقــول: يرزقهــا اهلل؛ ليفيــد بالتقديــم معنــى االختصــاص، أي اهلل يرزقهــا ال غــريه، فلــاذا تعبــدون 

أصنامــًا ليــس بيدهــا رزق(2(.

خامسًا: سعة رشيعة اهلل تعاىل.

ــدة: 3[،  ــه تعــاىل: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ ]املائ يقــول اللـ

ــة  ــو الريع ــاده، وه ــه لعب ــذي رضي ــن ال ــو الدي ــالم ه ــة أن اإلس ــة الكريم ــنَّ  يف اآلي ب

ــر. ــكالت الب ــج مش ــذي يعال ــم ال ــح القوي ــج الصحي ــمحة، واملنه ــة الس الكامل

والريعــة اإلســالمية تعالــج مشــاكل النــاس مهــا اختلفــت ألواهنــم وبيئاتــم وأجناســهم، ويف 

مجيــع األزمنــة واألمكنــة بأحكامهــا وآداهبــا الراســخة. 

ومــن أعظــم براهــن ودالئــل ســعة رشيعــة اهلل تعــاىل، أنــه كلــا جتــددت مطالــب النــاس املتعــددة 

فقــد جــاءت الريعــة بأحــكام عامــة تتســع ملــا يتجــدد مــن املطالــب، وعليــه فــإن الريعة اإلســالمية 

تتســع لتعالــج كل مشــكالت اإلنســان املاضيــة، أو احلــارضة، أو املتجــددة.

)1(  مفاتيح الغيب، للرازي، )30/ 562(.
)2(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )21/ 24(.
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ومــن دالئــل ســعة رشيعــة اهلل تعــاىل عــى عبــاده، أن وضــع هلــم الريعــة اإلســالمية الســمحة؛ 

ــكام  ــع اهلل   األح ــث وض ــهم، حي ــم ومعايش ــور حيات ــا يف أم ــاس إليه ــم الن ــى يتك حت

ــادئ؛ للعمــل هبــا، والســري عــى أساســها.  والفرائــض واألخــالق واملب

ــب الــرع احلكيــم أحكامــًا  وقــد جــاءت الريعــة بالرخصــة يف األحــكام الرعيــة فبعــد أن رتَّ

ــص لــه يف  رشعيــة عامــة ملختلــف األعــال والتكاليــف ليقــوم هبــا اإلنســان يف حالتــه الطبيعيــة، رخَّ

ــه،  ــة علي ــال الالزم ــام باألع ــن القي ــا م ــن فيه ــي ال يتمّك ــرج الت ــّقة واحل ــرار واملش ــاالت االضط ح

ــالة  ــرص الص ــا، كق ــن أدائه ــه م ــا ُيمّكن ــّهلها ب ــكام وس ــذه األح ــه ه ــف اهلل  عن ــد خّف فق

الرباعيــة إىل ثنائيــة يف الســفر، وإباحــة الفطــر يف رمضــان للمريــض واملســافر والعاجــز، وأكل امليتــة 

عنــد االضطــرار لدفــع اهلــالك عــن نفســه قــال تعــاىل: ژ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

ــرة: 173[.  ہ    ژ ]البق

ــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ    ــه تع ــا قول ــة ومرونته ــعة الريع ــى س ــة ع ــة الدال ــات الكريم ــن اآلي وم

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ژ ]البقــرة: 115[، ومعنــى اآليــة أينــا تولــوا يف حال ســريكم يف 

أســفاركم، يف صالتكــم التطــوع، ويف حــال مســايفتكم عدوكــم، يف تطوعكــم ومكتوبتكــم، فثــم وجه 

اهلل، وإذا منعتــم أن تصلــوا يف املســجد احلــرام أو يف بيــت املقــدس، فقــد جعلــت لكــم األرض مســجدًا 

فصلــوا يف أي بقعــة شــئتم مــن بقاعهــا(1(، وهــذا فيــه تســلية للرســول  وأصحابــه الذيــن 

أخرجــوا مــن مكــة وفارقــوا مســجدهم ومصالهــم(2(.

ــة،  ــات بالغي ــد ولفت ــه فوائ ــاىل: ژ ں  ں  ڻ  ڻ ژ في ــه تع ــة بقول ــة الكريم ــل اآلي وتذيي

إذ يــدل ذلــك عــى ســعة رمحتــه تعــاىل إذ يريــد التوســعة عــى عبــاده والتيســري عليهــم فهــو العليــم 

ــم(3(. بمصاحله

)1(  جامع البيان، للطربي، )2/ 533(؛ الكشاف، للزخمري، )1/ 180(.
)2(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )1/ 390(.

)3(  الكشاف، للزخمري، )1/ 180(.
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ــاد وأعاهلــم يف األماكــن  كــا يــدل عــى إحاطتــه باألشــياء، وأنــه ســبحانه عليــم بمصالــح العب

ــة(1(.  ــٌل ملضمــون الرطي ــة تعلي كلِّهــا، واجلمل

وإظهار االسم اجلليل ژ ںژ يف مقام اإلضار، فلم يقل: )إنه(؛ لرتبية املهابة(2(.

ــس يف  ــا لي ــم م ــم وال يكلفه ــاده يف دينه ــى عب ــع ع ــه يوس ــه وأن ــعة رمحت ــاد إىل س ــه إرش وفي

وســعهم(3(. 

وأن اهلل تعــاىل واســع يف ملكــه وُحْكمــه؛ إذ تضمنــت اآليــة حكــًا، وحكمــة، وربطــا باســم اهلل 

الواســع.

)1(  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )1/ 150(.

)2(  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )1/ 186(.
)3(  فتح البيان يف مقاصد القرآن، للقنوجي، )1/ 260(.



انِه( اْسُم اهلل الَواِسع )َمَعانِيه- َدَلَلُته- َآَثار َمْعِرَفتِه- َلَطاِئف اْقِتَ

49

املبحث الثاين: 
من آثار إيامن العبد باسم اهلل الواسع

وفيه أربعة مطالب:

  املطلب األول: حمبة اهلل الواسع.

ــع  ــاء، واس ــرزق والعط ــع ال ــة، واس ــع الرمح ــرة، واس ــع املغف ــه واس ــات اهلل B أن ــن صف م

النعمــة واآلالء، واســع الفضــل واجلــود، وواســع العــدل واحلكمــة، فــإذا عــرف العبــد هــذه الصفات 

عــن اخلالــق  أثمــر ذلــك حمبتــه لربــه ومــواله، وأصبــح يتعبــد هلل تعــاىل هبــذه املحبة الناشــئة 

ــع  ــن واس ــك م ــده بذل ــى عب ــاىل ع ــط اهلل تع ــاىل، فيبس ــاهلل تع ــة ب ــعة الالئق ــة الس ــه لصف ــن معرفت ع

ــه اهلل  ــل ويب ــه، ب ــب مرضات ــه وطل ــه وحمبت ــه يف عبوديت ــح علي ــه، ويفت ــه ورزق ــه وبركت ــه ورمحت فضل

تعــاىل كــا قــال C: ژ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ژ ]املائــدة: 54[، فمــن 

أجــلِّ صفــات عبــاد اهلل املؤمنــن الذيــن اصطفاهــم، أن اهلل تعــاىل ژ ہ    ہ ژ ، وحمبــة اهلل للعبــد 

ــل هبــا عليــه، وإذا أحــب اهلل عبــدًا يــرَّ لــه  هــي أجــّل نعمــة أنعــم هبــا عليــه، وأفضــل فضيلــة تفضَّ

ن عليــه كل عســري، ووفقــه لفعــل اخلــريات وتــرك املنكــرات، وأقبــل بقلــوب عبــاده  األســباب، وهــوَّ

إليــه باملحبــة والــوداد.

ــرًا  ــول  ظاه ــة الرس ــف بمتابع ــد أن يتص ــه ال ب ــه، أن ــد لرب ــة العب ــوازم حمب ــن ل وم

وباطنــًا، يف أقوالــه وأعالــه ومجيــع أحوالــه، كــا قــال تعــاىل: ژ ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ     ژ ]آل عمــران: 31[.

ــل،  ــض والنواف ــرب إىل اهلل بالفرائ ــن التق ــد م ــر العب ــد، أن يكث ــة اهلل للعب ــن الزم حمب ــا أن م ك

  ــع يف اإلقبــال عــى اهلل تعــاىل بعمــل الصاحلــات؛ لنيــل الدرجــات،  كــا قــال النبــي ويتوسَّ
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ْضــُت َعَلْيــِه،  َّــا اْفرَتَ ٍء َأَحــبَّ إَِلَّ ِم َب إَِلَّ َعْبــِدي بِــَيْ يف احلديــث الصحيــح عــن اهلل تعــاىل: »َوَمــا َتَقــرَّ

ــِه،  ــِذي َيْســَمُع بِ ــْمَعُه الَّ ــُت َس ــُه: ُكنْ ــإَِذا َأْحَبْبُت ــُه، َف ــى ُأِحبَّ ــِل َحتَّ ُب إَِلَّ بِالنََّوافِ ــرَّ ــِدي َيَتَق ــَزاُل َعْب ــا َي َوَم

ــُه،  ــا، َوإِْن َســَأَلنِي أَلُْعطَِينَّ ــي َيْمــِي هِبَ ــُه الَّتِ ــا، َوِرْجَل ــُش هِبَ ــي َيْبطِ ــَدُه الَّتِ ــِه، َوَي ــرِصُ بِ ــِذي ُيْب ُه الَّ ــرَصَ َوَب

ــُه«(1(. ــَتَعاَذيِن أَلُِعيَذنَّ ــِن اْس َوَلئِ

ومــن لــوازم حمبــة اهلل معرفتــه تعــاىل، واإلكثــار مــن ذكــره، فــإن املحبــة بــدون معرفــة بــاهلل ناقصــة 

ــب اهلل  ــره، وإذا أح ــن ذك ــر م ــب اهلل أكث ــن أح ــا، وم ــدت دعواه ــودة وإن وج ــري موج ــل غ ــدًا، ب ج

عبــدًا َقبِــل منــه اليســري مــن العمــل، وغفــر لــه الكثــري مــن الزلــل(2(.

ومناســبة تقديــم حمبــة اهلل تعــاىل لعبــاده بقولــه: ژ  ہ    ژ ؛ ألن حمبتــه  أصل كل ســعادة، 

فيثبتهــم عليــه ويثيبهــم بكرمــه أحســن الثــواب ژ    ہ ژ فيثبتــون عليه(3(.

ومــن لطائــف ختــم اآليــة باالســمن الكريمــن ژ ۉ  ۉ ژ أن الواســع إشــارة إىل كــال القــدرة، 

ــه ســيجيء بأقــوام هــذا شــأهنم وصفتهــم  ــا أخــرب اهلل تعــاىل أن ــم إشــارة إىل كــال العلــم، ومل والعلي

ــد ذلــك بأنــه كامــل القــدرة فــال يعجــز عــن هــذا املوعــود، كامــل العلــم فيمتنــع دخــول اخللــف  أكَّ

يف أخبــاره ومواعيــده(4(.

وحمبــة العبــد لربــه تعــاىل يف حــد ذاتــا عبــادة، وقــد أثبــت القــرآن الكريــم أن املؤمنــن مــن العبــاد 

ــارة  ــح العب ــك برصي ــديد، وذل ــب ش ــه ح ــم هلل B بأن ــف حبه ــل ووص ــون اهلل ، ب يب

فقــال تعــاىل:  ژ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ژ ]البقــرة: 165[، 

ويف ذلــك داللــة واضحــة عــى أن العبــد الصالــح ال يكتفــي بحــب اهلل B حبــًا عاديــًا، بــل ال بــد 

مــن أن يكــون احلــب أشــد مــن أي حــب آخــر، حتــى يكــون حبَّــًا يليــق بــاهلل جــل جاللــه.

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع )8/ 105( )6502(.
)2(  تيسري الكريم الرمحن، السعدي، )ص 235(.

)3(  نظم الدرر، للبقاعي، )6/ 191(.
)4(  مفاتيح الغيب، للرازي، )12/ 382(.
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فكيــف إذا كان هــذا احلــب الشــديد ناشــئًا عــن معرفــة ســعة رمحــة اهلل تعــاىل ومغفرتــه ورزقــه 

وفضلــه!، وحتــى ال جينــح العبــد يف هــذا احلــب إىل مــا يالفــه، ويبتــدع أســاليب جديــدة يف التعبــري 

عــن حبــه ليســت مــن الديــن يف يشء؛ فقــد بــنَّ القــرآن الكريــم ضوابــط هــذا احلــب وحــدوده، فقــال 

ــران: 31[. ــاىل:  ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ     ژ ]آل عم تع

  املطلب الثاين: سعة رجاء العبد بربه الواسع.

إن ســعة رجــاء العبــد بــاهلل الواســع تظهــر فيــه العبوديــة احلقيقيــة، وشــدة االفتقــار إىل اهلل تعــاىل، 

واالســتمرار يف دعائــه جــل وعــال؛ لرتقــب إحســانه الــذي ال يســتغني عنــه العبــد طرفــة عــن.

ــه وأصبــح دائــم  ــه ب ــه، تعلــق قلب ــه مــراده ومطلوب ــه، وحصــل ل ــد برب وكلــا اشــتد رجــاء العب

ــع. ــاىل الواس ــمه تع ــة باس ــه املتعلق ــائه وصفات ــر يف أس ــل والتفك التأم

وإن مــن أرشف املنــازل وأنفعهــا للقلــب التــي يســعى إليهــا املؤمــن، ســعة الرجــاء بــاهلل الواســع، 

وإذا وصــل إليهــا اندفــع عــن قلبــه اليــأس والقنــوط مــن رمحــة اهلل تعاىل، كـــا قـــال تعــــاىل: ژ ىئ  

ــه  ــالم طمع ــه الس ــم علي ــق إبراهي ــو(1(، فعلَّ ــعراء: 82[، أي: أرج ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ      ژ ]الش

ورجــاءه بمغفــرة اهلل الواســع؛ ألنــه ال يقــدر عــى مغفــرة الذنــوب يف الدنيــا واآلخــرة إال اهلل جــل يف 

عــاله، وفيــه داللــة عــى أن الرجــاء باهلل الواســع أمــر قلبــي رضوري ال يمكــن لقلــب العبد االســتغناء 

عنــه طرفــة عــن، وال تطيــب حياتــه إال بــه، حيــث إنــه يرجــو مــن ربــه مغفــرة ذنوبــه حتــى لــو تكــرر 

وقوعهــا منــه، كــا جــاء عــن  أيب هريــرة  قــال: ســمعت النبــي  قــال: »إِنَّ َعْبــًدا 

ــاَم َقــاَل: َأَصْبــُت - َفاْغِفــْر ِل، َفَقــاَل  ــاَم َقــاَل َأْذَنــَب َذْنًبــا - َفَقــاَل: َربِّ َأْذَنْبــُت - َوُربَّ َأَصــاَب َذْنًبــا - َوُربَّ

ْنــَب َوَيْأُخــُذ بـِـِه؟ َغَفــْرُت لَِعْبــِدي، ُثــمَّ َمَكــَث َمــا َشــاَء اهللَُّ ُثــمَّ  ــا َيْغِفــُر الذَّ ــُه: َأَعلـِـَم َعْبــِدي َأنَّ َلــُه َربًّ َربُّ

)1(  معال التنزيل، للبغوي، )6/ 118(.
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َأَصــاَب َذْنًبــا، َأْو َأْذَنــَب َذْنًبــا، َفَقــاَل: َربِّ َأْذَنْبــُت - َأْو َأَصْبــُت - آَخــَر، َفاْغِفــْرُه؟ َفَقــاَل: َأَعلـِـَم َعْبــِدي 

ــاَم  ْنــَب َوَيْأُخــُذ بـِـِه؟ َغَفــْرُت لَِعْبــِدي، ُثــمَّ َمَكــَث َمــا َشــاَء اهللَُّ، ُثــمَّ َأْذَنــَب َذْنًبــا، َوُربَّ ــا َيْغِفــُر الذَّ َأنَّ َلــُه َربًّ

ــَم  ــاَل: َأَعلِ ــْرُه ِل، َفَق ــَر، َفاْغِف ــُت - آَخ ــاَل َأْذَنْب ــُت - َأْو َق ــاَل: َربِّ َأَصْب ــاَل: َق ــا، َق ــاَب َذْنًب ــاَل: َأَص َق

ْنــَب َوَيْأُخــُذ بـِـِه؟ َغَفــْرُت لَِعْبــِدي َثاَلًثــا، َفْلَيْعَمــْل َمــا َشــاَء«(1(. ــا َيْغِفــُر الذَّ َعْبــِدي َأنَّ َلــُه َربًّ

ومــن أبــواب ســعة رجــاء العبــد بربــه الواســع مــا يرجــوه العبــد مــن ربــه الواســع عنــد النــكاح 

ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ــال تع ــا ق ــريًا، ك وإن كان فق

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ژ ]النــور: 32[، فلــا كان للــزواج ُكَلــف هُيــاب ألجلهــا؛ ملــا ُطبـِـع اآلدمــي عليــه 

مــن اهللــع يف قلــة الوثــوق بالــرزق، أجــاب مــن كأنــه قــال: قــد يكــون اإلنســان غــري قــادر لكونــه 

معَدمــًا، بقولــه: ژ پ   ڀ ژ ، أي كل مــن ذكــر مــن حــر أو عبــد، والتعبــري باملضــارع يشــعر بأنــه قــد 

ــه الكــال كلــه،  يكــون يف النــكاح ضيــق وســعة ژ ڀ  ژ ، أي مــن املــال ژ  ڀ  ڀ ژ ، أي الــذي ل

إذا تزوجــوا ژ ٺ  ٺٺ  ژ ؛ ألنــه قــد كتــب لــكل نفــس رزقهــا فــال يمنعكــم فقرهــم مــن إنكاحهــم،         

ژ ٺ ٿ ژ غنــي ذو ســعة ال يعجــزه إغنــاء اخلالئــق، فــال نفــاد لنعمتــه وال غايــة لقدرتــه، ژ ٿ ژ 

يبســط الــرزق ملــن يشــاء ويقــدر حســبا تقضيــه احلكمــة واملصلحــة(2(.

ــوم  ــان إرادة العم ــاين؛ لبي ــتئناف بي ــة: ژ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ اس ومجل

يف مجيــع األحــوال، إذ وعــد اهلل املتــزوج إن كان فقــريًا أن يغنيــه، وإغنــاؤه تيســري الغنــى إليــه يف مجيــع 

ــن، أي ال  ــد اجلانب ــر أح ــن فق ــكاح م ــن الن ــًا م ــون وازع ــى يك ــا عس ــة مل ــا إزاح ــوال(3(، وفيه األح

يمنعــن فقــر اخلاطــب أو املخطوبــة مــن املناكحــة، فــإن يف فضــل اهلل  غنيــة عــن املــال، فإنــه فقــر 

أحــد غــاٍد روائــح يــرزق مــن يشــاء مــن حيــث ال يتســب(4(. 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، باب يريدون أن يبدلوا كالم اهلل، (9/ 145( )7507(.
)2(  نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 265(.

)3(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )18/ 217(.
)4(  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )6/ 171(.
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ــه ســبحانه ذو ســعة ال ينقــص  رة ملــا قبلهــا ومؤكــدة، واملــراد أن ومجلــة ژ ٺ  ٿ  ٿ ژ مقــرِّ

مــن ســعة ملكــه غنــى مــن يغنيــه مــن عبــاده، عليــم بمصالــح خلقــه، يغنــي مــن يشــاء ويفقــر مــن 

.)1)
 ــاء يش

ــاىل  ــن هلل تع ــن الكريمت ــة بالصفت ــة الكريم ــذه اآلي ــم ه ــف واألرسار يف خت ــل اللطائ ــن مجي وم

يف قولــه: ژ ٺ  ٿ  ٿ ژ ، الســعة تضــاف مــرة إىل العلــم إذا اتســع وأحــاط باملعلومــات الكثــرية، 

وتضــاف مــرة إىل اإلحســان وبــذل النعــم، وكيفــا قــّدر وعــى أي يشء نــزل، فالواســع املطلــق هــو اهلل 

تعــاىل؛ ألنــه إن نظــر إىل علمــه فــال ســاحل لبحــر معلوماتــه، وإن نظــر إىل إحســانه ونعمــه فــال هنايــة 

ملقدوراتــه.

والـــذي يؤخــــذ مــــن اســتقراء القــــرآن وصــف الواســع املطلــق إنــا يــراد بــه ســعة الفضـــل 

والنعمــة؛ ولذلــك ُيقــرن بوصــف العلــم ونحــوه قــال تعــاىل: ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  

ــز  گ  گ  ڳ    ژ ]النســاء: 130[، أمــا إذا ذكــرت الســعة بصيغــة الفعــل فــرياد هبــا اإلحاطــة فيــا متيَّ

ــراف: 89[ (2(. ــاىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ ]األع ــه تع ــه كقول ب

ومــن أبــواب ســعة رجــاء العبــد بربــه الواســع، بــاب الطمــع فيــا عنــد اهلل مــن عطــاء دنيــوي 

وأخــروي، والرجــاء يف فضــل اهلل وإحســانه، كــا قــال تعــاىل عنــد حــدوث الطــالق: ژ ژ ڑ    ڑ  

ــن  ــا ع ــد منه ــي كل واح ــاىل يغن ــإن اهلل تع ــاء: 130[، ف ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ    ژ  ]النس

ــن  ــه م ــه يغني ــا بأن ــد منه ــد كل واح ــا وع ــرة، ومل ــال والع ــه، يف امل ــف صنع ــه ولطائ ــه بفضل صاحب

ــة،  ــع الرمح ــل، واس ــع الفض ــرزق، واس ــع ال ــاىل واس ــه تع ــعًا؛ ألن ــه واس ــه بكون ــف نفس ــعته وص س

واســع القــدرة، واســع العلــم، فلــو ذكــر تعــاىل أنــه واســع يف كــذا الختــص ذلــك بذلــك املذكــور، 

ولكنــه ملــا ذكــر الواســع ومــا أضافــه إىل يشء معــّن دلَّ عــى أنــه واســع يف مجيــع الكــاالت(3(.

)1(  فتح البيان يف مقاصد القرآن، للقنوجي، )9/ 215(.
)2(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )18/ 217(.

)3(  املحرر الوجيز، البن عطية، )2/ 121(؛ مفاتيح الغيب، للرازي، )11/ 238(.
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ــد  ــع عن ــه الواس ــن رب ــد م ــوه العب ــا يرج ــع، م ــه الواس ــد برب ــاء العب ــعة رج ــواب س ــن أب وم

ــاىل: ژ ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ــه تع ــا يف قول ــاق، ك اإلنف

فكــم الفقــر، بالصدقــة وأدائكــم الــزكاة الواجبــة عليكــم  ۅ  ۅ  ۉ     ژ ]البقــرة: 268[، فالشــيطان ُيوِّ

ــه  يف أموالكــم؛ لتمســكوا مــا بأيديكــم فــال تنفقــوه يف مرضــاة اهلل، ژ ۇ  ۇۆ   ژ مــع هني

ق، وربنــا  إياكــم عــن اإلنفــاق خشــية اإلمــالق، يأمركــم باملعــايص واملآثــم واملحــارم وخمالفــة اخلــالَّ

 يقــول: ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ژ يعنــي أن اهلل  يعدكــم أهيــا املؤمنــون، أن يســرت عليكم 

فحشــاءكم، بصفحــه لكــم عــن عقوبتكــم عليهــا، فيغفــر لكــم ذنوبكــم بالصدقــة التــي تتصدقــون،   

ــل عليكــم مــن عطايــاه ويســبغ عليكــم يف  ژ ۋۋ  ژ ويعدكــم أن ُيِْلــف عليكــم مــن صدقتكــم، فيتفضَّ

فكــم الشــيطان مــن الفقــر. أرزاقكــم، وذلــك يف مقابلــة مــا أمركــم الشــيطان بالفحشــاء، ومقابلــة مــا خوَّ

ــه  ــع يرزق ــاىل الواس ــإن اهلل تع ــتحبة، ف ــة واملس ــات الواجب ــاىل النفق ــبيل اهلل تع ــق يف س ــن أنف فم

ــة،  ــوم القيام ــا ي ــه وتوفيته ــواب نفقت ــول ث ــرب، وحص ــروح والق ــب وال ــم القل ــدر ونعي ــراح الص ان

وليــس هــذا عظيــًا عليــه؛ ألنــه ژ ۅ  ژ الفضــل واملغفــرة، عظيــم اإلحســان، قــادر ســبحانه عــى 

إغنــاء عبــاده املنفقــن، ژ ۉ ژ بــا يصــدر مــن عبــاده مــن النفقــات قليلهــا وكثريهــا، رسهــا وعلنهــا، 

فيجازهيــم عليهــا مــن ســعته وفضلــه وإحســانه(1(.

ومــن اللطائــف يف اآليــة الكريمــة: لفظــان يــدالن عــى كــال املغفــرة، أحدهــا: التنكــري يف لفظــة 

املغفــرة، واملعنــى مغفــرة أيُّ مغفــرة، والثــاين: قولــه: ژ ۈ  ٴۇ ژ فقولــه: ژ ٴۇ ژ متعلــق بمحذوف 

هــو صفــة ملغفــرة مؤكــدة لفخامتهــا التــي أفادهــا تنكريهــا، ويــدل عــى كــال حــال هــذه املغفــرة؛ ألن 

كــال كرمــه وهنايــة جــوده معلــوم جلميــع العقــالء، وكــون املغفــرة منــه معلــوم أيضــًا لــكل أحــد، 

فلــا َخــصَّ هــذه املغفــرة بأهنــا منــه، ُعِلــم أن املقصــود تعظيــم حــال هــذه املغفــرة، ألن ِعَظــم املعطــي 

يــدل عــى ِعظــم العطيــة(2(.

ــعدي،         ــن، للس ــم الرمح ــري الكري ــري، )1/ 700(؛ تيس ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق ــربي، )5/ 571(؛ تفس ــان، للط ــع البي )1(  جام
.)115 )ص 

)2(  مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 56(؛ إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )1/ 262(.
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ــل يف الدنيــا،  ومــن اللطائــف كذلــك: أن الفضــل يف قولــه تعــاىل: ژ ۋۋ  ژ هــو اخللــف املعجَّ

وهــذا الفضــل يتمــل وجوهــًا ثالثــة: 

أحدها: أن املراد من هذا الفضل الفضيلة احلاصلة للنفس وهي فضيلة اجلود والسخاء.

والثاين: أنه متى حصل ملكة اإلنفاق زالت عن الروح هيئة االشتغال بلذات الدنيا والتهالك يف مطالبها.

والثالــث: أنــه مهــا ُعــرف مــن اإلنســان كونــه منفقــًا ألموالــه يف وجــوه اخلــريات مالــت القلــوب 

إليــه فــال يضايقونــه يف مطالبــه، فحينئــذ تنفتــح عليــه أبــواب الدنيــا؛ وألن أولئــك الذيــن أنفــق مالــه 

عليهــم يعينونــه بالدعــاء واهلمــة فيفتــح اهلل عليــه أبــواب اخلــري(1(.

ــاىل: ژ چ  ڇ   ــه تع ــع، قول ــه الواس ــد برب ــاء العب ــعة رج ــواب س ــة يف أب ــات الكريم ــن اآلي وم

گ   گ   گگ   ک   ک      ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڳ    ژ  ]البقــرة: 261[، ففــي اآليــة التحريــض عــى العطــاء والعمــل والصدقــة واإلنفــاق يف ســبيل اهلل، 

ممــا يثــري يف نفــوس الســامعن االســتراف ملــا يلقــاه هلــذه األعــال الصاحلــة.

ومــن لطائــف اآليــة الكريمــة: أن يف املثــل املــضوب يف اآليــة مــن تشــبيه املعقــول باملحســوس 

واملشــبَّه بــه هيــأة معلومــة، وفيــه إحضــار لصــورة املضاعفة التــي كان العبــد يشــاهدها ببرصه فيشــاهد 

هــذه املضاعفــة ببصريتــه، فيقــوى شــاهد اإليــان مــع شــاهد العيــان، فتنقــاد النفــس مذعنــة لإنفــاق 

لــة هلــذه املضاعفــة اجلزيلــة واملنــة اجلليلــة(2(. ســاحمة هبــا مؤمِّ

ومــن اللطائــف يف قولــه تعــاىل: ژ ک  ک     ک  گگ  ژ أن املضاعفــة درجــات كثــرية ال يعلمهــا 

ق عليــه، وأوقــات ذلــك وأماكنه،  ق وأحــوال املتصــدَّ إال اهلل تعــاىل؛ ألهنــا ترتتــب عــى أحــوال املتصــدِّ

ووقوعهــا موقعهــا، ولإخــالص وقصــد االمتثــال وحمبــة اخلــري للنــاس واإليثــار عــى النفــس، وغــري 

ذلــك ممــا يــف بالصدقــة واإلنفــاق، تأثــري يف تضعيف األجــر(3(.

)1(  مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 57(.
)2(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )3/ 41(؛ تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 112(.

)3(  مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 40(؛ التحرير والتنوير، البن عاشور، )3/ 41(؛ تيسري الكريم الرمحن، للسعدي،  )ص 112(.
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فــاهلل تبــارك وتعــاىل واســع الفضــل، واســع العطــاء، واســع القــدرة عــى املجــازاة عــى اجلــود 

ــه  ــل وال يفي ــه نائ ــا، ال ينقص ــتحق عليه ــا يس ــة م ــات، وكيفي ــر اإلنفاق ــم، بمقادي ــال عليه واإلفض

ســائل، فــال يتوهــم املنفــق أن تلــك املضاعفــة فيهــا نــوع مبالغــة؛ ألن اهلل تعــاىل ال يتعاظمــه يشء وال 

ينقصــه العطــاء عــى كثرتــه، ومــع هــذا فهــو عليــم بمــن يســتحق هــذه املضاعفــة ومــن ال يســتحقها، 

فيضــع املضاعفــة يف موضعهــا لكــال علمــه وحكمتــه. ومتــى كان األمــر كذلــك مل يــرص عمــل العامل 

ضائعــًا عنــد اهلل تعــاىل(1(.

  املطلب الثالث: عدم القنوط من رمحة اهلل تعاىل ومغفرته.

اهلل  يفتــح أبــواب رمحتــه عــى مصاريعهــا بالتوبــة، ويطمــع يف رمحتــه ومغفرتــه املرفن 

ــه غــري قانطــن وال يائســن  ژ  ۀ   ــة إلي ــوا عــى أنفســهم باملعــايص، ويدعوهــم إىل األوب ــن أرسف الذي

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ ژ ]الزمر: 53[، إهنا 

الرمحــة الواســعة واملغفــرة التــي تســع كل معصيــة، كائنــة مــا كانــت مهــا َعُظمــت يف عــن مرتكبهــا، 

فمــن ســعة مغفــرة اهلل تعــاىل أنــه يســرت عــى الذنــوب كلهــا بعفــوه عــن أهلهــا وتركــه عقوبتهــم عليهــا 

إذا تابــوا منهــا؛ ألنــه  واســع الفضــل واملغفــرة ژ ۀ  ہ  ہ  ہ ژ ]النجــم: 32[.

عــن أنــس بــن مالــك ، قــال: ســمعت رســول اهلل  يقــول: قــال اهلل تبــارك 

ــَك َمــا َدَعْوَتنـِـي َوَرَجْوَتنـِـي َغَفــْرُت َلــَك َعــىَل َمــا َكاَن فِيــَك َوالَ ُأَبــاِل، َيــا اْبــَن  وتعــاىل: »َيــا اْبــَن آَدَم إِنَّ

ــْو  ــَك َل ــَن آَدَم إِنَّ ــا اْب ــاِل، َي ــَك، َوالَ ُأَب ــْرُت َل ــَتْغَفْرَتنِي َغَف ــمَّ اْس ــاَمِء ُث ــاَن السَّ ــَك َعنَ ــْت ُذُنوُب ــْو َبَلَغ آَدَم َل

ــا َمْغِفــَرًة«(2(. ُك ِب َشــْيًئا ألََتْيُتــَك بُِقَراهِبَ ــا ُثــمَّ َلِقيَتنِــي الَ ُتــرْشِ ــَراِب األَْرِض َخَطاَي َأَتْيَتنِــي بُِق

)1(  مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 40(؛ تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 112(.
)2(  أخرجه الرتمذي يف سننه أبواب الدعوات عن رسول اهلل ، باب يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رمحة اهلل بعباده، 

.)3540( )440/5)
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وعنــد قولــه تعــاىل: ژ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ  

ۇ   ۆ   ۆ ژ ]الزمــر: 53[، عــرة لطائــف تــدّل عــى كــال رمحــة اهلل تعــاىل ومغفرتــه، وعــدم القنــوط 

منهــا، وهــي:

ة باحلاجــة والذلــة واملســكنة، والالئــق بالرحيــم  ى املْذنـِـب بالعبــد والعبوديــة مفــرَّ أوالً: أنــه ســمَّ

الكريــم إفاضــة اخلــري والرمحــة عــى املســكن املحتــاج.

 ثانيــًا: أنــه تعــاىل أضافهــم إىل نفســه بيــاء اإلضافــة فقــال: ژ ۀ  ہ  ہ  ژ ، ورشف اإلضافة 

إليــه يفيــد األمــن من العــذاب. 

ثالثــًا: أنــه تعــاىل قــال: ژ  ہ  ہ  ہ  ژ ، ومعنــاه أن رضر تلــك الذنــوب مــا عــاد إليــه بــل 

ــد إليهــم، فيكفيهــم مــن تلــك الذنــوب عــود مضاّرهــا إليهــم، وال حاجــة إىل إحلــاق رضر  هــو عائ

آخــر هبــم. 

ــاء،  ــرًا بالرج ــذا أم ــون ه ــوط فيك ــن القن ــم ع ــال: ژ ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ژ ، هناه ــه ق ــًا: أن رابع

ــرم.  ــه إال الك ــق ب ــال يلي ــاء ف ــر بالرج ــم إذا أم والكري

خامســًا: أنــه تعــاىل قــال أوالً: ژ ۀچ وكان األليــق أن يقــول: ال تقنطــوا مــن رمحتــي، لكنــه 

ــا،  ــاء اهلل وأجّله ــم أس ــا: ژ ےے ژ أعظ ــال: ژ ھ  ھ ھ  ھ  ےے  ژ ؛ ألن قولن ــظ، وق ــذا اللف ــرك ه ت

فالرمحــة املضافــة إليــه جيــب أن تكــون أعظــم أنــواع الرمحــة والفضــل.

ــوب  ــر الذن ــه يغف ــول: إن ــب أن يق ــال: ژ ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ژ ، كان الواج ــا ق ــه مل ــًا: أن سادس

مجيعــًا، ولكنــه مل يقــل ذلــك، بــل أعــاد اســم ژ ۓژ وقــرن بــه لفظــة ژ ۓ ژ املفيــدة ألعظــم وجــوه 

ــدل عــى املبالغــة يف الوعــد بالرمحــن.  ــد، وكل ذلــك ي التأكي

ســابعًا: أنــه لــو قــال: ژ  ڭ     ڭ ژ ، لــكان املقصــود حاصــاًل، لكنــه أردفــه باللفــظ الــدال عــى 

التأكيــد فقــال: ژ ڭڭ  ژ وهــذا أيضــا مــن املؤكــدات. 
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ثامنًا: أنه وصف نفسه بكونه ژ ۆ ژ ، ولفظ الغفور يفيد املبالغة. 

ــدة عــى املغفــرة فــكان قــــوله:         ــد فائ ــه ژ  ۆ ژ والرمحــة تفي ــه وصــف نفســه بكون تاســعًا: أن

ژ ۇ ۇ ۆ ژ ، إشــارة إىل إزالــة موجبــات العقــاب، وقولــه: ژ   ۆ ژ إشــارة إىل حتصيــل موجبــات 

الرمحــة والثــواب. 

عــارشًا: أن قولــه: ژ ۇ     ۇ   ۆ          ۆ ژ يفيــد احلــرص، ومعنــاه أنــه ال غفــور وال رحيــم إال هــو، 

وذلــك يفيــد الكــال يف وصفــه ســبحانه بالغفــران والرمحــة(1(.

ــاىل: ژ گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ژ  ــه تع ــم يف قول ــرآن الكري ــة الق ــن بالغ وإن م

ــف  ــة أدق يف وص ــة املبالغ ــة صيغ ــر(؛ ألن دالل ــل )غاف ــال ژ ڳ  ژ ومل يق ــبحانه ق ــه س ــه: 82[، أن ]ط

ــار يقبلــه إن كان صادقــًا يف  قبــول اهلل تعــاىل لتوبــة عبــده، حتــى ولــو أذنــب العبــد آالف املــرات، فالغفَّ

توبتــه وإنابتــه ورجوعــه إىل مــواله جــل يف عــاله.

  املطلب الرابع: اكتساب صفة السعة يف حدود قدرة العبد.

ــد تبقــى نســبية  اهلل  ژ ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ ژ ]الشــورى: 11[،  فســعة العب

لســعة اهلل تعــاىل، ولكــن عــى العبــد أن يســعى ويبــذل وجياهــد عــى أن يتخلــق هبــذه الصفــة الكريمــة 

بــا يناســب قدرتــه وحــدوده، فــرييب نفســه عــى أن يكــون واســعًا بحســب املعــاين التــي عرفهــا مــن 

اســم ربــه الواســع، فــاهلل تعــاىل الواســع املطلــق يف مغفرتــه ورمحتــه ورزقــه وجــوده وكرمــه وعلمــه 

وحلمــه وحكمتــه...، وكل صفــة جيــوز للعبــد أن يتخلــق هبــا، ينبغــي عليــه أن جيتهــد يف تكميــل نفســه 

هبــا، وأن يطــرق بــاب كل ُخُلــق كريــم فاضــل فيأخــذ منــه أوســعه، مــن ســعة يف العلــم النافــع وطلبــه 

ــفِّ  ــه، وك ــة الوج ــن طالق ــالق م ــعة يف األخ ــادة، أو س ــة والعب ــعة يف الطاع ــه، أو س ــتكثار من واالس

)1(  مفاتيح الغيب، للرازي، )27/ 464(؛ الدر املصون، للسمن احللبي، )9/ 433(.
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األذى، وبــذل النــدى، أو ســعة يف الصــدر مــن الصفــح والعفــو والصــرب وكظــم الغيــظ، أو الســعة يف 

 : إعانــة املحتاجــن مــن املســلمن بجــاٍه، أو شــفاعة، أو تفريــج كربــة، أو مشــورة، قــال

»لــن تســعوا النــاس بأموالكــم، ولكــن يســعهم منكــم بســط الوجــه وحســن اخللــق«(1(.

وعنــد اســتقراء نصــوص الوحيــن يف جانــب األخــالق، نجــد أهنــا غــري مقتــرصة عــى جانــب 

ــة،  ــرة والباطن ــانية الظاه ــا اإلنس ــاة وجوانبه ــه احلي ــة أوج ــالق يف كاف ــمل األخ ــا تش ــن، وإن مع

والفرديــة واالجتاعيــة، واملحليــة والعامليــة، ومــن األخــالق احلســنة التــي جــاء احلــث عليهــا، والتــي 

ــه مــن  ــواب والتوســعة علي ــًا الث ــع فيهــا مــع نفســه، ومــع غــريه، راجي ينبغــي عــى املســلم أن يتوسَّ

اهلل ، الصــرب، واحللــم، والعفــو، والصفــح، والســاحة، واإلحســان، واللــن، واإلخــالص، 

والصــدق، والوفــاء، واألمانــة، والعــدل، والفضــل، والعفــة، والتعــاون، واإليثــار، والبــذل، 

والســخاء، والرتاحــم، وصلــة األرحــام، واالعتــدال، وطيــب القــول، والتثبــت، والثبــات عــى احلــق، 

ــتى،  ــاليب ش ــاىل بأس ــا اهلل تع ــة قرره ــالق قرآني ــا أخ ــر، وكله ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع واألم

وأوردهــا بأحســن احلديــث، ودعمهــا بالقصــص احلــق يف كتابــه الكريــم. وســأقترص يف هــذا املطلــب 

ــالق: ــعة يف األخ ــد للس ــوذج واح ــى رضب نم ع

الســعة يف العفــو والصفــح عــن املــيسء، ويــدل عليــه قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ژ  گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

]النــور: 22[، وهــذه اآليــة نزلــت يف شــأن أيب بكــر الصديــق   وأرضــاه - فقــد أخــرج البخــاري 

َأَهــا  ــا َأْهــُل اإِلْفــِك َمــا َقاُلــوا، َفَبَّ َم، ِحــنَي َقــاَل هَلَ »مــن َحِديــِث َعائَِشــَة َزْوِج النَّبـِـيِّ َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ

ــرْشَ  ــور: 11[ الَع ــَزَل اهللَُّ:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ   ]الن ــِث َفَأْنـ ــَن احَلِدي ــًة ِم ــي َطائَِف َثنِ ــوا، ُكلٌّ َحدَّ ــا َقاُل َّ اهللَُّ ِم

ــُه: َواهللَِّ الَ  ــِه ِمنْ ــَطٍح لَِقَراَبتِ ــىَل ِمْس ــُق َع ــُق، َوَكاَن ُينِْف ي دِّ ــٍر الصِّ ــو َبْك ــاَل َأُب ــَراَءيِت، َفَق ــا يِف َب َه ــاِت ُكلَّ اآلَي

ُأْنِفــُق َعــىَل ِمْســَطٍح َشــْيًئا َأَبــًدا، َبْعــَد الَّــِذي َقــاَل لَِعائَِشــَة. َفَأْنــَزَل اهللَُّ: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

)1(  أخرجه البزار يف مسنده، )177/15( )8544(؛ والبيهقي يف شعب اإليامن، )401/10( )7695(؛ وحسنه احلافظ ابن حجر يف فتح 
الباري، )459/10(.
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ــَة  ــَر اهللَُّ ِل، َفَرَجــَع إىَِل ِمْســَطٍح النََّفَق ــىَل َواهللَِّ إيِنِّ أَلُِحــبُّ َأْن َيْغِف ــو َبْكــٍر: َب ــاَل َأُب ــَة َق ڇ  ڇ  ڇ ژ اآلَي

ــُه َأَبــًدا «(1(.  الَّتِــي َكاَن ُينِْفــُق َعَلْيــِه، َوَقــاَل: َواهللَِّ الَ َأْنِزُعَهــا َعنْ

وإن كان نــزول اآليــة يف شــأن أيب بكــر_ _بإمجــاع املفريــن، إال أن ذلك ال يمنــع عمومها 

يف غــريه؛ ألن العــربة لعمــوم الّلفــظ ال خلصــوص الســبب(2(، قــال ابــن عطيــة : " غــري أن اآليــة 

تتنــاول األمــة إىل يــوم القيامــة بــأن ال يغتــاظ )ذو فضــل وســعة( فيحلــف أن ال ينفــع مــن هــذه صفتــه 

ــر"(3(. غابر الده

ــل يشــمل  ــة ال يتــص بالســعة يف األمــوال فقــط، ب ــراد بالســعة يف اآلي ــه أن امل وممــا ال شــك في

ــاىل  ــر اهلل تع ــك؛ ألم ــب ذل ــا وج ــه، ورب ــدوب إلي ــن من ــو حس ــيسء، وه ــن امل ــح ع ــو والصف العف

املؤمنــن إذا أســاء إليهــم بعــض إخواهنــم املســلمن أن يعفــوا عــن إســاءتم ويصفحــوا، ولــو مل يــدل 

ــة لكفــى(4(.  ــه إال هــذه اآلي علي

ومن اللطائف التفسريية يف اآلية الكريمة:

أوالً: ملــا كان الســياق والســباق واللحــاق موضحــًا للمــراد، مل يتــج إىل ذكــر أداة النفــي فقــال: 

ــم  ــت بينه ــم، وإن كان ــنوا إليه وا يف أن يس ــرصِّ ــاه: ال ُيق ــوا(، ومعن ــل )أن ال يؤت ژ ڇ  ڇ  ژ ، ومل يق

وبينهــم شــحناء لذنــب اقرتفــوه(5(. 

ثانيــًا: ملــا كان النهــي عــن ذلــك غــري رصيــح يف العفــو يف صــدر اآليــة، عطــف عليــه مرصحــًا 

ــتار  ــن أس ــه م ــلبونه علي ــا يس ــوه ب ــوه ويغط ــأن يمح ــم ب ــن زلله ــال: ژ ڈ  ژ أي ع ــود فق باملقص

احللــم حتــى ال يبقــى لــه أثــر. وملــا كان املحــو ال ينفــي التذكــر قــال: ژ ڈژ ژ أي يعرضــوا عنــه 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األيان والنذور، باب اليمن فيا ال يملك، ويف املعصية ويف الغضب، )8/ 138( )6679(.
)2(  بيان املعاين، للعاين، )6/ 117(.

)3(  املحرر الوجيز، البن عطية، )4/ 173(.
)4(  مفاتيح الغيب، للرازي، )23/ 352(؛ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، )5/ 487(.

)5(  نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 238(؛ فتح البيان، للقنوجي، )9/ 190(.
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أصــاًل ورأســًا، فــال يطــروه هلــم عــى بــال؛ ليثمــر ذلــك اإلحســان، ومنــه الصفــوح وهــو الكريــم(1(. 

ــح أن  ــاين، والصف ــن اجل ــاوز ع ــو أن يتج ــح: أن العف ــو والصف ــن العف ــرق ب ــوا يف الف ــًا: قال ثالث

ــب(2(.  ــح بالقل ــل، والصف ــو بالفع ــل: العف ــه. وقي ــى جرم يتناس

ــى  ــه ع ــه وّطْول ــه ومنّ ــبحانه بفضل ــل س ــاب، أقب ــيس كل عت ــاب تن ــذة اخلط ــت ل ــا كان ــًا: مل رابع

ــًا مــن أن يشــدد عليهــم  ــًا يف أن يفعلــوا بغريهــم مــا يبــون أن يفعــل هبــم، مرهب أويل الفضــل، مرغب

إن شــددوا فقــال: ژ ژ  ڑ  ژ أي يــا أويل الفضــل ژ ڑ  ک  ک  ژ أي امللــك األعظــم ژ کک   ژ أي مــا 

قرصتــم يف حقــه(3(. 

خامســًا: قولــه تعــاىل يف هــذه اآليــة الكريمــة: ژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک  کک   ژ ، دليــل عــى أن العفــو 

والصفــح عــن املــيسء املســلم مــن موجبــات غفــران الذنــوب، واجلــزاء مــن جنــس العمــل(4(.

سادسًا: ُحِذف مفعول ژ ڑ  ک  ک  ژ للعلم به، أي يغفر لكم ذنوبكم(5(.

ســابعًا: جــاء عطــف قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  گ  ژ عــى مجلــة ژ ژ ڑ  ڑ  ک  ک  کک   ژ ؛ لزيادة 

الرتغيــب يف العفــو والصفح(6(.

ثامنــًا: هــذه اآليــة دليــل عــى النفقــة عــى القريــب، وأنــه ال تــرتك النفقــة واإلحســان بمعصيــة 

اإلنســان، واحلــث عــى العفــو والصفــح، ولــو جــرى عليــه مــا جــرى مــن أهــل اجلرائــم(7(.

)1(  نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 238(.
)2(  فتح البيان، للقنوجي، )9/ 190(.

)3(  نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 238(.
)4(  أضواء البيان، للشنقيطي، )5/ 487(.
)5(  أضواء البيان، للشنقيطي، )5/ 487(.

)6(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )18/ 189(.
)7(  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 565(.
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وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن الســعة تتفــاوت بــن إنســان وآخــر، وتتفــاوت يف كل ُخُلــق وآخــر، 

وذلــك بحســب مــا وهبــه اهلل C لــكل إنســان مــن قــدرات ماديــة، وعقليــة، ونفســية. 

ولكــن ينبغــي عــدم الغفلــة عــن االســتعانة بــاهلل تعــاىل ثــم احلــرص عــى التخلُّــق بصفــة الســعة، 

ومــن اســتعان بــاهلل أعانــه ووهبــه مــن فضلــه الواســع.  
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املبحث الثالث: 
اقرتان اسم اهلل الواسع ببعض أسامئه وصفاته

وفيه ثالثة مطالب:

  املطلب األول: اقرتان اسمه )الواسع( باسمه )العليم(. 

ــة  جــاء اقــرتان هذيــن االســمن يف القــرآن الكريــم يف ســبعة مواضــع(1(، حيــث ختتــم هبــا اآلي

ــه حميــط بالعــامل العلــوي والســفيل، كــا  ــان عظمــة اهلل تعــاىل وســعته، وأن بحســب ســياقها، مــرة لبي

يف قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ژ ]البقــرة: 115[، ومــرة 

بمضاعفــة األجــر والثــواب للمنفقــن، كــا يف قولــه تعــاىل: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ــرة  ــرة: 261[، وم ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البق

بتفضيــل اهلل تعــاىل لبعــض خلقــه وزيادتــم البســطة والســعة يف العلــم واجلســم، كــا يف قولــه تعــاىل: 

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ژ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ ]البقــرة: 247[، ومــرة بالرتغيــب يف التزويــج والوعــد بالغنــى والــرزق، كــا يف 

قولــه تعــاىل:   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  

]النــور: 32[.   ٿ  ژ 

ــن أن اهلل  ــمن الكريم ــن االس ــع ب ــد أن اجلام ــة نج ــات الكريم ــر يف اآلي ــل والتدب ــد التأم وعن

ــم  ــه كله ــع خلق ــو يس ــريه، فه ــه وتدب ــن إحاطت ــرج يشء ع  ژ ٿ  ژ يف كل يشء، وال ي

بالكفايــة واإلفضــال واجلــود والتدبــري، و ژ ٿ ژ بأفعــال العبــاد، فــال يغيــب عنــه منهــا يشء، وال 

يفــى عليــه أمــر مــن شــؤون اخللــق، بــل هــو بجميعهــا عليــم.

)1(  انظر: املبحث األول: ثبوت اسم اهلل الواسع ودالالته، املطلب األول: ثبوت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.
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أو أن املوىل  واسع اجلود والفضل والعطاء بعلمه الذي وسع وأحاط كل يشء.

ــه  ــى أن ــعهم، أو ژ ٿ  ژ بمعن ــس يف وس ــا لي ــم م ــم، وال يكلفه ــاده يف دينه ــى عب ــع ع أو يوس

ــه: 98[ (1(.   ــاىل: ژ ىب  يب   جت  حت     ژ ]ط ــال تع ــا ق ــه كل يشء، ك ــع علم يس

ــاىل: ژ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ  ــه تع ــم قول ــة يف خت ــن األرسار البالغي وم

بذكــر ژ ٿ ژ بعــد ژ ٿ ژ إشــارة إىل أنــه يعطــي فضلــه عــى مقتــى مــا َعِلَمــه مــن احلكمــة يف 

مقــدار اإلعطــاء(2(.

 املطلب الثاين: اقرتان اسمه )الواسع( باسمه )احلكيم(.

جــاء اقــرتان هذيــن االســمن يف القــرآن الكريــم يف موضــع واحــد فقــط وذلــك يف قولــه تعــاىل:  

ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ    ژ ]النســاء: 130[، حيــث ُذّيلــت اآلية باالســمن 

الكريمــن، وذلــك بعــد أن ذكــر اهلل تعــاىل أنــه يف حــال حصــول الفــراق بــن الزوجــن فإنــه ســبحانه 

ــة،  يغــِن الــزوج واملــرأة املطلقــة مــن ســعته، فــريزق الــزوج زوجــة أصلــح مــن التــي طلقهــا أو عّف

ــق، أو بــرزق أوســع وعصمــة. ثــم قــال: ژ  گ   ويــرزق املــرأة املطلقــة بــزوج أصلــح هلــا مــن املطلِّ

گ  گ  ڳ ژ أي: وكان اهلل ژ گ    ژ هلــا يف رزقــه إيامهــا وغريمهــا مــن خلقــه، ژ ڳ ژ فيــا 

قــى بينــه وبينها مــن الفرقــة والطالق.

ــه  ــا بأن ــد منه ــد كل واح ــا وع ــاىل مل ــه تع ــى أن ــًا واملعن ــعًا حكي ــرازي: "وكان اهلل واس ــول ال  يق

يغنيــه مــن ســعته وصــف نفســه بكونــه واســعا، وإنــا جــاز وصــف اهلل تعــاىل بذلــك ألنــه تعاىل واســع 

الــرزق، واســع الفضــل، واســع الرمحــة، واســع القــدرة، واســع العلــم، فلــو ذكــر تعــاىل أنــه واســع يف 

)1(  الامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )84/2(.
)2(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )18/ 217(.
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كــذا الختــص ذلــك بذلــك املذكــور، ولكنــه ملــا ذكــر الواســع ومــا أضافــه إىل يشء معــن دل عــى أنــه 

واســع يف مجيــع الكــاالت"(1(.

ــة الكريمــة نجــد أن اجلامــع بــن االســمن الكريمــن أن الســعة  ــر يف اآلي ــد التأمــل والتدب وعن

  ــو ــالح(2(، فه ــا إىل الص ــرب منه ــاد أق ــم، كان إىل الفس ــة، والعل ــا احلكم ــن معه ــا مل يك م

، )احلكيــم(  يف مجيــع أفعالــه وأقــداره ورشعــه(3(. )واســع(  الفضــل عظيــم املــنَّ

أو )واســع( اإلحاطــة بــكل يشء، وواســع الفضــل والرمحــة، )احلكيــم( الــذي يضــع األشــياء يف 

ــا، وجيعــل مــا رشعــه مــن األحــكام عــى وفــق مصالــح العبــاد، فهــو  يوســع  أقــوم حماهلِّ

عــى عبــاده بــا يشــاء، وذلــك بحكمتــه وعلمــه بــا يصلــح لــكل حــال(4(.

ــانه،  ــن إحس ــاده م ــض عب ــع بع ــه من ــت حكمت ــإذا اقتض ــة. ف ــع حلكم ــة، ويمن ــي بحكم أو يعط

بســبب مــن العبــد ال يســتحق معــه اإلحســان، حرمــه عــدالً وحكمــة(5(، واملعنــى أن هــذه احلكمــة 

مــن املنــع ال تقــدح يف كونــه  واســعًا، فــاهلل جــل وعــال واســع العطــاء، واســع احلكمــة، 

ــل واإلحســان والرمحــة. ــع الفض واس

)1(  مفاتيح الغيب، للرازي، )238/11(.
)2(  تفسري الراغب األصفهاين، (4/ 186(.

)3(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )431/2(.
)4(  نظم الدرر، للبقاعي، )5/ 425(؛ تفسري املراغي، )5/ 174(.

)5(  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص207(.
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 املطلب الثالث: اقرتان اسمه )الواسع( بصفة )املغفرة(.

ــط  ــد فق ــع واح ــم يف موض ــرآن الكري ــرة( يف الق ــة )املغف ــع( بصف ــم اهلل )الواس ــرتان اس ــاء اق ج

ــاىل:  ژ ڱ  ں  ں  ــه تع ــد قول ــك بع ــم: 32[، وذل ــاىل: ژ ۀ  ہ  ہ  ہہ  ژ ]النج ــه تع ــو قول وه

ــي  ــات، الت ــن الواجب ــه م ــم اهلل ب ــا أمره ــون م ــن يفعل ــم الذي ــم: 32[، وه ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ژ ]النج

ــا  ــى اهلل عنه ــي هن ــش الت ــم والفواح ــر اإلث ــن كبائ ــدون ع ــوب، ويبتع ــر الذن ــن كبائ ــا م ــون تركه يك

ــي  ژ وه ڻ  ڻۀ   ــل، ژ  ــا، والقت ــر، وأكل الرب ــا، ورشب اخلم ــا، كالزن ــال يقربوهن ــم ف ــا عليه مه وحرَّ

الذنــوب الصغــار التــي مــا دون كبائــر اإلثــم، ودون الفواحــش املوجبــة للحــدود يف الدنيــا، والعــذاب 

يف اآلخــرة، فــإن ذلــك معفــّو هلــم عنــه، فهــذه ليــس جمــرد اإلقــدام عليهــا خمرجــًا للعبــد مــن أن يكــون 

مــن املحســنن(1(.

ــة  ــع( وصف ــم اهلل )الواس ــن اس ــع ب ــد أن اجلام ــة نج ــة الكريم ــر يف اآلي ــل والتدب ــد التأم وعن

)املغفــرة( عــدة لطائــف منهــا، أنــه تعــاىل ملــا أخــرج املــيسء عــن املغفــرة بقولــه: ژ گ  گ  گ  ڳ  

ڳ ژ ]النجــم: 31[، بــنَّ أن ذلــك ليــس لضيــق يف ســعة مغفرتــه، بــل ذلــك بمشــيئته تعــاىل، ولــو أراد 

اهلل املغفــرة لــكل مــن أحســن وأســاء لفعــل ، ومــا كان يضيــق عنهــم مغفرتــه(2(.

أو ألن رمحتــه  وســعت كل يشء، ومغفرتــه تســع الذنــوب كلهــا الصغائــر والكبائــر، 

ملــن تــاب منهــا، وإن شــاء غفرهــا  مــن غــري توبــة(3(.

أو لئالَّ ييأس صاحب الكبرية من رمحته جل َّ يف عاله(4(.

أو ألنه C رسيع العفو شامل الرمحة(5(.

)1(  جامع البيان، للطربي، )531/22(؛ تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 821(.
)2(  مفاتيح الغيب، للرازي، )29/ 271(.

)3(  أنوار التنزيل وأرسار التأويل، للبيضاوي، )5/ 160(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )7/ 462(.
)4(  أنوار التنزيل وأرسار التأويل، للبيضاوي، )5/ 160(.

)5(  الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية، للشيخ علوان، )2/ 365(.
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 أو أنــه ملــا كان قولــه تعــاىل: ژ ۀ  ہ  ہ  ہہ  ژ مجلــة تعليليــة الســتثناء اللمــم، جــاء التنبيــه 

فيهــا عــى أن إخــراج اللمــم عــن حكــم املؤاخــذة بــه ليــس خللــوه عــن الذنــب يف نفســه، بــل لســعة 

املغفــرة الربانيــة(1(.

ومــن لطائــف التعبــري القــرآين يف اآليــة بجعــل املســند إليــه يف قولــه تعــاىل: ژ ہ ژ دون االســم 

العلــم، إشــعار بــأن ســعة املغفــرة رفــق بعبــاده الصاحلــن شــأن الــرب مــع مربوبــه احلــق.

ويف إضافــة )رب( إىل ضمــري النبــي  دون ضمــري اجلاعــة، إيــاء إىل أن هــذه العنايــة 

باملحســنن مــن أمتــه  قــد حصلــت هلــم بربكتــه(2(.

)1(  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )8/ 162(.
)2(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )27/ 122(.
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A

احلمــد هلل الــذي أعــان بفضلــه ويــرَّ بمنتــه إمتــام هــذا البحــث وإنجــازه، وأشــري هنــا إىل أهــم 

النتائــج:

ــم  ــًا باس ــا ورد مقرتن ــبعة منه ــرات، يف س ــع م ــم تس ــرآن الكري ــع( يف الق ــم )الواس أوالً: ورد اس

)العليــم(، ويف موضــع واحــد ورد مقرتنــًا باســم )احلكيــم(، ويف موضــع واحــد ورد مقرتنــًا باملغفــرة.

ثانيــًا: املعنــى الشــامل الســم اهلل )الواســع( أنــه: صاحــب الســعة املطلقــة يف كل يشء، يف الرمحــة، 

ــع يف  ــو الواس ــرزق، فه ــربوت، وال ــدرة، واجل ــوة، والق ــود، والق ــرم، واجل ــم، والك ــرة، والعل واملغف

اجلــالل والكــال، ويف الــذات والصفــات واألفعــال.

ثالثــًا: أن اســم اهلل )الواســع( يــدل عــى ســعة رمحــة اهلل تعــاىل ومغفرتــه، وعلمــه، وملكــه، ورزقــه 

وجــوده وكرمــه، وســعة رشيعته.

رابعــًا: أن مــن آثــار اإليــان باســم اهلل )الواســع( حمبتــه، وســعة رجــاء العبــد بــه، وعــدم القنــوط 

مــن رمحتــه ومغفرتــه، واكتســاب صفــة الســعة يف حــدود قــدرة العبــد.

خامســًا: أن احلكمــة مــن اقــرتان اســم اهلل )الواســع( باســمه )العليــم( أن اهلل  )واســع( 

يف كل يشء، فهــو يســع خلقــه كلهــم بالكفايــة واإلفضــال واجلــود والتدبــري، و)عليــم( بأفعــال العبــاد، 

فــال يغيــب عنــه منهــا يشء، بــل هــو بجميعهــا عليــم، وأن املــوىل  واســع اجلــود والفضــل 

والعطــاء بعلمــه الــذي وســع وأحــاط كل يشء.

ــن  ــا مل يك ــعة م ــم( أن الس ــمه )احلكي ــع( باس ــم اهلل )الواس ــرتان اس ــن اق ــة م ــًا: أن احلكم سادس

معهــا احلكمــة، كانــت إىل الفســاد أقــرب منهــا إىل الصــالح، وأن اهلل  يوســع عــى عبــاده 

بــا يشــاء، وذلــك بحكمتــه وعلمــه بــا يصلــح لــكل حــال، وأن اهلل تعــاىل يعطــي بحكمــة، ويمنــع 
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ــع  ــاهلل C واس ــعًا، ف ــه  واس ــدح يف كون ــع ال تق ــن املن ــة م ــذه احلكم ــة، وأن ه حلكم

ــة. ــان والرمح ــل واإلحس ــع الفض ــة، واس ــع احلكم ــاء، واس العط

    ســابعًا: أن احلكمــة مــن وصــف اهلل تعــاىل بأنــه واســع املغفــرة؛ ألن رمحتــه  وســعت 

ــا  ــاء غفره ــا، وإن ش ــاب منه ــن ت ــر، مل ــر والكبائ ــا الصغائ ــوب كله ــع الذن ــه تس كل يشء، ومغفرت

 مــن غــري توبــة، ولئــالَّ ييــأس صاحــب الكبــرية مــن رمحتــه جــل َّ يف عــاله، وألنــه جــلَّ 

وعــال رسيــع العفــو شــامل الرمحــة.

وأويص الباحثــن بالتعمــق يف دراســة بقيــة معــاين أســاء اهلل احلســنى مــن خــالل القــرآن الكريــم، 

واســتنباط الفوائــد واآلثــار والــدالالت مــن خــالل الســياقات التــي وردت فيهــا؛ ملــا يف ذلــك مــن 

املعــاين اجلليلــة التــي تســتحق الدراســة والبحــث.



70

اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان، ملحمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن   .1

َمْعبــَد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، الُبســتي )ت: 354هـــ( ، ترتيــب: األمــري عــالء الديــن 

ــؤوط، مؤسســة  ــه: شــعيب األرن ــه وعلــق علي ــان الفــاريس، حققــه وخــرج أحاديث ــن بلب عــيل ب

الرســالة - بــريوت، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.

ــن  ــن حممــد ب ــو الســعود العــادي حممــد ب ــاب الكريــم، أب ــا الكت إرشــاد العقــل الســليم إىل مزاي  .2

ــريوت. ــريب -  ب ــرتاث الع ــاء ال ــى )ت: 982هـــ( ، دار إحي مصطف

ْوِجــردي اخلراســاين،  األســامء والصفــات للبيهقــي، ألمحــد بــن احلســن بــن عيل بــن موســى اخلُْرَ  .3

ــد  ــن حمم ــد اهلل ب ــه: عب ــق علي ــه وعل ــرج أحاديث ــه وخ ــي )ت: 458هـــ( ، حقق ــر البيهق ــو بك أب

احلاشــدي، مكتبــة الســوادي- جــدة، اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1413 هـــ - 1993 م.

إصالح الوجوه والنظائر، أليب عبــــد اهلل احلســــن بــن حممــــد الدامـغاين )ت: 478هـ( ، حتقيق:   .4

عبــد العزيــز ســيد األهــدل، دار العلــم للماليــن، ط4، 1983م.

بيــان املعــاين، لعبــد القــادر بن مــاّل حويش السيــــد حممــــود آل غـــازي العـــاين )ت: 1398هـ( ،   .5

مطبعــة الرتقــي -  دمشــق، ط1، 1382 هـــ - 1965 م.

6.  التحريــر والتنويــر، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــيس                          

م.  1984 تونــس،  للنــر-  التونســية  الــدار  1393هـــ(،  )ت: 

تفســري أســامء اهلل احلســنى، إلبراهيــم بــن الري بن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـ(،   .7

حتقيــق: أمحــد يوســف الدقــاق، دار الثقافــة العربيــة.
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ــاين  ــب األصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس ــاين، أليب القاس ــب األصفه ــري الراغ تفس  .8

)ت: 502هـــ( ، حتقيــق ودراســة: د. حممــد عبــد العزيــز بســيوين، كليــة اآلداب - جامعــة طنطــا، 

ط1، 1420هـــ - 1999 م.

9.  تفســري القــرآن العزيــز، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل بــن عيســى بــن حممــد املــري، اإللبــريي 

املعــروف بابــن أيب َزَمنِــن املالكــي )ت: 399هـــ( ، حتقيــق: أبــو عبــد اهلل حســن بــن عكاشــة - 

حممــد بــن مصطفــى الكنــز، الفــاروق احلديثــة- مــرص، القاهــرة، ط1، 1423هـــ - 2002م.

10.تفســري القــرآن العظيــم، لإمــام احلافــظ عــاد الديــن إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري بــن َضــْو بــن 

درع القــريش احلَْصــيل، الُبــرصوي، الشــافعي، ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ(، حتقيــق: ســامي بــن 

حممــد ســالمة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م.

11.تفســري املراغي، ألمحـــد بـــن مصطفـــى املراغــي )ت: 1371هـ( ، رشكــة مكتبــة ومطبعة مصطفى 

البــايب احللبــي وأوالده - مرص، ط1، 1365 هـــ - 1946 م.

ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــارص ب ــن ن ــن ب ــد الرمح ــد اهلل عب ــامن، أليب عب ــجرة اإلي ــان لش ــح والبي 12.التوضي

نــارص الســعدي النــارصي التميمــي ويعــرف اختصــارًا ابــن ســعدي )ت:1376هـــ(، اعتنــى بــه:            

ــد املقصــود، دار أضــواء الســلف. ــن عب ــو حممــد أرشف ب أب

13.تيســري الكريــم الرمحــن يف تفســري كالم املنــان، أليب عبــد اهلل عبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل 

بــن نــارص الســعدي النــارصي التميمــي ويعــرف اختصــارًا ابــن ســعدي )ت:1376هـــ(، حتقيق: 

عبــد الرمحــن بــن معــال اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ -2000 م.

14.جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب الشــهري 

باإلمــام أبــو جعفــر الطــربي )ت:310هـــ( ، حتقيــق: الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي 

بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات اإلســالمية بــدار هجــر، دار هجــر، ط1، 1422هـــ.
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ــاري  ــرح األنص ــن ف ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــرآن، أليب عب ــكام الق ــع ألح 15.الام

اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ( ، حتقيــق: أمحــد الــربدوين وإبراهيــم أطفيــش، 

ــرة، ط2، 1384هـــ - 1964 م. ــة - القاه ــب املرصي دار الكت

16.الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، أليب العبــاس، شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن 

عبــد الدائــم املعــروف بالســمن احللبــي )ت: 756هـــ( ، حتقيــق: الدكتــور أمحــد حممــد اخلــراط، 

دار القلــم - دمشــق.

17.زهــرة التفاســري، حممــد بــن أمحــد بــن مصطفى بــن أمحــد املعــروف بـــأيب زهـــرة )ت: 1394هـ( ، 

دار الفكــر العــريب.

ــارص  ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــا، أليب عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح ــلة األحادي 18.سلس

الديــن، بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن آدم، األشــقودري األلبـــاين )ت: 1420هـــ( ، مكتبـــة 

ــارف(. ــة املع ــاض، ط1، )ملكتب ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن املعـ

19.الســنة، أليب عبــد الرمحــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيبايّن البغــدادي                            

)ت: 290هـــ( ، حتقيــق: د. حممــد بــن ســعيد بــن ســامل القحطــاين، دار ابــن القيــم- الدمــام، ط1، 

1406 هـــ - 1986 م.

20.ســنن الرتمــذي، ملحمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك، الســلمي الرتمــذي 

أبــو عيســى )ت: 279هـــ( ، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســالمي- بــريوت، 

م.  1998

21.شــأن الدعــاء، أليب ســليان مَحْــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن اخلطــاب البســتي اخلطــايب الشــافعي 

)ت: 388هـــ( ، حتقيــق: أمحــد يوســف الّدقــاق، دار الثقافة العربيــة، ط1، 1404 هـــ - 1984 م.

ْوِجــردي اخلراســاين، أبــو بكــر  22.شــعب اإليــامن، ألمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى اخلُْرَ

البيهقــي )ت: 458هـــ( ، حتقيــق: الدكتــور عبــد العــيل عبــد احلميــد حامــد، مكتبــة الرشــد للنــر 

ـ - 2003 م. والتوزيــع – الريــاض، بالتعــاون مــع الــدار الســلفية - بومبــاي، اهلنــد، ط1، 1423 هــ
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23.صحيــح البخــاري، حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية بــن بردزبه بــن األحنــف اجلعفي 

القحطــاين أبــو عبــد اهلل بــن أيب احلســن البخــاري )ت: 256هـــ(، دار الشــعب - القاهــرة، ط1، 

1407 – 1987م. 

ــن مســعود بــن  ــن مهــدي ب ــن أمحــد ب ــو احلســن عــيل بــن عمــر ب 24.الصفــات، لإمــام احلافــظ أب

اَرُقْطنـِـّي )ت: 385هـــ(، حتقيــق: عبد اهلل  النعــان بــن دينــار بــن عبــد اهلل البغــدادي ويلقــب بـــ الدَّ

الغنيــان، مكتبــة الــدار - املدينــة املنــورة، ط1، 1402هـــ.

ــن  ــان ب ــن عث ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــان ب ــن عث ــد ب ــر حمم ــه، أليب جعف ــا ُرِوي في ــرش وم 25.الع

ُخَواســتي، العبــيس موالهــم، الكــويف املعــروف ب حممــد بــن عثــان بــن أيب شــيبة )ت: 297هـــ( 

ــة  ــة الرشــد - الريــاض، اململكــة العربي ، حتقيــق: د. حممــد بــن خليفــة بــن عــيل التميمــي، مكتب

الســعودية، ط1، 1418هـــ/1998م.

ــأيِب الشــيخ، حتقيــق: رضــاء اهلل بــن حممــد  ــد اهلل بــن حممــد األنصــاري املعــروف ب 26.العظمــة، لعب

إدريــس املباركفــوري، دار العاصمــة - الريــاض، ط1، 1408هـــ.

27.غـــريب القـــرآن، أليب حممـد عبـــد اهلل بـن مسـلم بــــن قتيبـة الدينـــوري )ت: 276هـ( ، حتقيق: 

ـ - 1978 م. أمحــد صقــر، دار الكتــب العلميــة )لعلهــا مصــورة عــن الطبعــة املرصيــة(، 1398 هــ

28. فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، لشــهاب الديــن أبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد 

بــن حممــد بــن عــيل بــن حممــود بــن أمحــد بــن أمحــد الكنــاين العســقالين ثــم املــرصي الشــافعي         

)ت: 1371هـــ( ، دار املعرفــة - بــريوت، 1379هـــ.

29.فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن، أليب الطيــب حممــد صديــق بــن حســن بــن عــيل بــن لطــف اهلل 

الِقنَّوِجــي البخــاري احلســيني نزيــل هبوبــال )صديــق حســن خـــان( )ت: 1307هـ(، عنــي بطبعِه 

ــة للطباعــة  وقــّدم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عبــد اهلل بــن إبراهيــم األنصــاري، املكتبــة العرصيَّ

والنــر-  صيــدا، بــريوت، 1412 هـــ - 1992 م.
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ــم التفســري، لإمــام العالمــة املجتهــد  ــة مــن عل ــة والدراي ــي الرواي ــني فن ــر الامــع ب ــح القدي 30.فت

القــايض أيب عبــد اهلل حممــد بــن عــيل بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين ثــم الصنعــاين                                   

)ت: 1250هـــ( ، دار الفكــر- بــريوت. 

31.كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب عــز وجــل، ملحمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن املغــرية 

بــن صالــح بــن بكــر الســلمي النيســابوري الشــافعي )ت: 311 هـــ( ، حتقيــق: عبــد العزيــز بــن 

إبراهيــم الشــهوان، مكتبــة الرشــد - الســعودية،  الريــاض، ط5، 1414هـــ - 1994م.

32.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزخمــري 

جــار اهلل )ت: 538هـــ( ، دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط3، 1407 هـ.

33.جمــاز القــرآن، أليب عبيــدة معمــر بــن املثنــى التميمــي بالــوالء البــرصي )ت: 209هـــ( ، حتقيــق: 

حممــد فــواد ســزكن، مكتبــة اخلانجــي-  القاهــرة، 1381 هـــ.

34.املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن 

بــن متــام بــن عطيــة األندلــيس املحــاريب )ت: 542هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف حممد، 

دار الكتــب العلميــة - بــريوت ط1،  1422 هـــ.

35.املحكــم واملحيــط األعظــم، أليب احلســن عــيل بــن إســاعيل بــن ســيده املـــريس )ت: 458هـــ( ، 

حتقيــق: عبــد احلميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1421 هـــ - 2000 م.

36.خمتــرص العلــو للعــي العظيــم، لإمــام احلافــظ املــؤرخ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان 

ــب  ــاين، املكت ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــرصه: حمم ــه واخت ــي )ت: 748هـــ( ، حقق ــاز الذهب ــن قاي ب

اإلســالمي، ط2، 1412هـــ-1991م.

37.املســتدرك عــىل الصحيحــني، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن 

ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ( ، حتقيــق: 

ـ - 1990م. مصطفــى عبــد القــادر عطــا، النــارش: دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1411هــ
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ــي  ــد اهلل العتك ــن عبي ــالد ب ــن خ ــق ب ــد اخلال ــن عب ــرو ب ــن عم ــد ب ــر أمح ــزار، أليب بك ــند الب 38.مس

املعــروف بالبــزار )ت: 292هـــ( ، حتقيــق: حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل، عــادل بــن ســعد، صــربي 

ــورة، ط1، 2009م. ــة املن ــم - املدين ــوم واحلك ــة العل ــافعي، مكتب ــق الش ــد اخلال عب

39.معــال التنزيــل يف تفســري القــرآن، ملحيــي الســنة، أبــو حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن 

ــرتاث  ــاء ال ــدي، دار إحي ــرزاق امله ــد ال ــق: عب ــافعي )ت: 510هـــ( ، حتقي ــوي الش ــراء البغ الف

العــريب -  بــريوت، ط1، 1420 هـــ.

40.معجـــم اللـــغة العـربيـة املعـاصـرة، ألمحــد خمتــار عبـــد احلميـد عمـر )ت: 1424هـ( بمساعدة 

فريــق عمــل ، عــامل الكتــب، ط1، 1429 هـــ - 2008 م. 

ــن                       ــو احلس ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، ألمح ــس اللغ ــم مقايي 41.معج

)ت: 395هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

42.مفاتيــح الغيــب، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب 

بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ( ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط3، 

1420 هـ.

ــى  ــب األصفهان ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس ــرآن، أليب القاس ــب الق ــردات يف غري 43.املف

)ت: 502هـــ( ، حتقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم، الدار الشــامية - دمشــق، بريوت، 

ط1، 1412 هـ.

44.نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــيل بــن أيب 

بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ( ، دار الكتــاب اإلســالمي- القاهــرة.
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ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿ    ... ژ 
اآلية ]التغابن:11[

تدبر وحتليل

د. طه ياسني نارص الكبييس
األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 

بكلية اآلداب يف جامعة البحرين – مملكة البحرين

tkobaisi@uob.edu.bh
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 موضوع البحث:

يتناول البحث قولـــه تعـــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  

ڦ ژ ]التغابــن: 11[ بالتدبــر والتحليــل؛ لبيــان مــا يف اآليــة مــن معــان ودالالت.

 هدف البحث:
التعريف بمنهج القرآن الكريم يف التعامل مع املصائب.

 مشكلة البحث:
1. هل يف القرآن الكريم بيان لكيفية التعامل مع املصائب؟

2. ما السلوك السوي الذي ينبغي أن يسلكه املسلم جتاه املصائب؟

3. ما جزاء من يتعامل مع املصائب وفق املنهج القرآين؟

 أهم نتائج البحث:
1. املصائب كلها تقع بإذن اهلل تعاىل. 

2. السلوك املناسب جتاه املصائب.

3. األجر العظيم ملن أحسن التعامل مع املصائب.

الة ) املفتاحيَّة(:  الكلامت الدَّ
مصائب، تدبر القرآن، حتليل آية. 
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F

احلمد هلل والصالة والسالم عى رسول اهلل  ... أما بعد  

ــم  ــاب اهلل ، وأعظــم ذلــك العل ــق بكت ــي تتعل ــوم هــي تلــك الت فــال شــك أن أعظــم العل

ــة  ــًا احلكم ــاىل مبين ــال تع ــد ق ــر، فق ــو التدب ــزل، أال وه ــه أن ــن أجل ــذي م ــرض ال ــق بالغ ــذي يتعل ال

مــن إنــزال القــرآن الكريــم: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ    چژ ]ص:29[،  بــل قــد 

أنكــر ســبحانه عــى مــن أخطــأ هــذا الطريــق، فقــال : ژک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ ژ 

]حممــد:24[، وقــد أحببــت أن أدخــل يف ســلك املتدبريــن مــن خــالل آيــة كريمــة تعالــج واقعــًا مؤملــًا 

ــه  ــر هبــا، وأصابت ــا (1(، التــي مل تســتثن أحــدًا، فالــكل قــد تأث ــه العــامل، أال وهــي أزمــة كورون يمــر ب

بمصيبــة دقــت أو جلــت، وقــد تعــددت مصائــب النــاس، فمنهــم مــن فقــد عزيــزًا، ومنهــم مــن أصابه 

املــرض، وآخــرون أصيبــوا يف ماهلــم؛ ففقــدوا وظائفهــم، ومنهــم مــن خــر يف جتارتــه، بــل مل يســلم 

حتــى اجلانــب الدينــي والعلمــي والثقــايف واالجتاعــي، فــأردت أن أبــن املنهــج القــرآين يف التعامــل 

مــع مــا يصيــب اإلنســان مــن حــوادث مؤملــة، وكيــف أن هــذا املنهــج ممــا يســكب َبــْرَد اليقــن عــى 

ــاة  ــغ هبــا حي ــة، تصطب ــم تصبــح ســلوكًا وثقاف ــر، ث ــل، ُتقــرأ وتتدب قلــب مــن يتبعــه، يف ألفــاظ قالئ

املؤمنــن، فــإذا هــو الرضــا، وإذا هبــا الســكينة تغمــر حياتــم، وإذا هــم ينفضــون غبــار تلــك املصائــب 

ــة، ملؤهــا  ــاة طيب ــد مــن ســار عــى هــذا الــرصاط بحي ــم، َيِع ــم رحي ــم علي ــرب حكي ــان ب بثقــة وإي

الفــأل احلســن، بــأن وراء تلــك املصائــب ِحَكــٌم كثــرية.

ــا هــي زمــرة واســعة مــن الفريوســات، تشــمل فريوســات يمكــن أن تتســبب يف جمموعــة مــن االعتــالالت  )1(  " فريوســات كورون
يف البــر، تــرتاوح مــا بــن نزلــة الــربد العاديــة وبــن املتالزمــة التنفســية احلــادة الوخيمــة. كــا أن الفريوســات مــن هــذه الزمــرة 

ــة )اإلنرتنــت(. ــة عــىل الشــبكة العنكبوتي ــة". موقــع منظمــة الصحــة العاملي تتســبب يف عــدد مــن األمــراض احليواني
   https//:www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar/
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 خطة البحث:

ينقســم البحــث إىل مقدمــة ومتهيــد وثالثــة مطالــب، وحتــت املطالــب مســائل، وســأكتفي يف هــذه 

املقدمــة بذكــر املطالــب لكثــرة املســائل التــي اســُتنبطت:

املطلب األول: ژٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ٿ           ٿ  ٿ ژ تقرير عقيدة القضاء والقدر. -

املطلب الثاين: ژٹ ٹ   ٹ ٹ  ڤ ژ االيان باهلل وأثره يف هداية القلب.- 

املطلب الثالث: ژڤ   ڤ     ڦ   ڦ ژ       خامتة َتِعُد باجلزاء.- 

تــيل ذلــك خامتــة البحــث، بينــت فيهــا أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا، ثــم بعــض التوصيات، 

أعقبتهــا بذكــر املصــادر واملراجع.

 واهللَ تعاىل أسأل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كاتبه وقارئه.

 أسباب اختيار البحث:

 أسباب اختيار البحث، كثرية، منها:

مــا نــراه مــن فقــدان بصــرية بعــض النــاس عندمــا يصــاب بمصيبــة، بــل إن بعضهــم قــد يلحد   .1

ملــا يــرى مــن كثــرة املصائــب التــي تصيــب ديــار املســلمن، وال يعــرف هلــا تفســريًا.

بعض الناس ال يدرك أن احلياة امتحان، وأنه معرٌض للبالء، سواء يف اخلري أو الر.  .2

 أهداف البحث:

بيــان املنهــج القــرآين يف التعامــل مــع املصائــب مــن خــالل آيــة قرآنيــة كريمــة قصــرية، يمكــن 

ــاة. حفظهــا وتدبرهــا وجعلهــا منهجــًا يف احلي
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 حدود البحث:

حــدود هــذا البحــث آيــة قرآنيــة واحــدة، كلاتــا حمــدودة، ومعانيهــا ممــدودة، وهـــي قولــه تعاىل: 

ژ ٺ  ٺ   ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ ژ ]التغابن: 11[.

  منهج البحث:

املنهــج الــذي رست عليــه يف هــذا البحــث هــو املنهــج التحليــيل، الــذي يقــوم عــى حتليــل اآليــة 

الكريمــة، وبيــان مــا فيهــا مــن معــاٍن ودالالت، إفــرادًا وتركيبــًا، فقــد تناولــت ألفــاظ اآليــة الكريمــة 

أوالً، ببيــان مــا يتعلــق هبــا مــن معنــى أو اشــتقاق، ومــن حيــث كوهنــا نكــرة، وما داللــة ذلــك، أتبعت 

ذلــك بذكــر الرتاكيــب، فبينــت مــا فيهــا مــن تقديــم وتأخــري، وكــون اجلملــة االســمية وداللتهــا عــى 

الثبــوت، ونحــو ذلــك، كل ذلــك عــى ســبيل االختصــار، إال إذا اقتــى احلــال البســط، وقــد جعلــت 

ذلــك كلــه يف نِقــاط متثــل خالصــة مــا اســتنبطته مــن كالم العلــاء، يســتوي يف ذلــك أن تكــون الفائــدة 

متعلقــة بنحــو أو بالغــة أو اشــتقاق أو غــري ذلــك، وقــد وثقــت ذلــك بأقــوال العلــاء؛ بغيــَة تأكيــد مــا 

اســتنبطته، حتــى لُيظــن أين ناقــل فقــط، بيــد أين يف كثــري مــن األحيــان أجــد النكتــة العلميــة فأبحــث 

عــن نــص يؤيدهــا، وعــدم تــرصيف يف النــص يف الغالــب؛ ألنــه قــد يوهــم أين ترصفــت يف املعنــى.

ــأ  ــد أجل ــألة - وق ــاء يف املس ــوال العل ــر أق ــة إىل ذك ــد احلاج ــارن - عن ــج املق ــلكت املنه ــا س  ك

ــن اآلراء. ــواب م ــاء الص ــي انتق ــذي يقت ــدي ال ــج النق للمنه

عزو اآليات إىل سورها، مع بيان رقم اآلية، وكتابتها بالرسم العثاين.- 

ختريج األحاديث الواردة من مصادر السنة املعتمدة.- 

عزو األقوال إىل مصادرها األصلية ما أمكن ذلك.- 

التعريف باألعالم غري املشهورين تعريفًا موجزًا.- 

تشكيل ما ُيْشِكل.- 
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 الدراسات السابقة:

ــن  ــايل، ، ولك ــرح اإلمج ــل، وال بال ــة بالتحلي ــة الكريم ــذه اآلي ــردت ه ــة أف ــى دراس ــف ع مل أق

ال شــك أن التفاســري كلهــا تعرضــت هلــذه اآليــة الكريمــة بالــرح والبيــان،  ولقــد تنــاول الدكتــور 

عمــر عبــد اهلل املقبــل اجلــزء األخــري مــن اآليــة ضمــن كتابــه قواعــد قرآنيــة، وأحســن يف ذلــك، لكنــه 

ــد  ــة، وق ــارئ ألول وهل ــر للق ــا يظه ــن، ك ــالف املنهج ــك اخت ــاف لذل ــة، يض ــة كامل ــاول اآلي مل يتن

ــة،  ــه القواعــد اللغوي ــُت علي ــه ممــا أجري ــه مجــع ُجــل مــا قيــل عنهــا، مــع مــا أضفت ــز البحــث بأن متي

واهلدايــات القرآنيــة، كــا اســتخرجت بعــض النــكات البالغيــة ممــا مل يــر إليــه علاؤنــا األفاضــل يف 

هــذا املوضــع مــن اآليــة الكريمــة.
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 مرحلة نزول اآلية:

ــة  ــاء يف مرحل ــف العل ــد اختل ــن، وق ــورة التغاب ــث يف س ــدار البح ــي م ــي ه ــة الت ــة الكريم اآلي

نزوهلــا، فمنهــم مــن ذهــب إىل مكيتهــا، يف حــن ذهــب األكثــرون إىل كوهنــا مدنيــة، ومنهــم مــن قــال 

بمكيتهــا واســتثنى بعــض اآليــات، قــال ابــن اجلــوزي: "وفيهــا قــوالن: 

أحدمها: أهنا مدنية، قاله اجلمهور، منهم ابن عباس، واحلسن (1(، وجماهد(2(، وعكرمة(3(، وقتادة(4(.

)1(   احلســن بــن أيب احلســن البــرصّي أبــو ســعيد، ُولـِـد احلســن يف زمــن عمــر، وكان إمامــًا كبــري الشــأن، رفيــع الذكــر رأســًا يف العلــم 
 ، ــة ــن ســمرة  وغريهــم مــن الصحاب ــد الرمحــن ب ــن شــعبة، وعب ــن حصــن، واملغــرية ب والعمــل،  روى عــن: عمــران ب
وروى عنــه محيــد الطويــل، وثابــت البنــاين، ومالــك بــن دينــار، لــه: "التفســري" رواه عنــه مجاعــة. ســنة عــر ومائــة. انظــر: ســري 

أعــالم النبــالء، للذهبــي، )4/ 563 – 587(؛ وطبقــات املفرسيــن، للــداوودي، )151/1(.
)2( جماهــد بــن جــرب، املكــّي، أبــو احلجــاج، اإلمــام، شــيخ القــراء واملفريــن ، روى عــن: ابــن عبــاس - فأكثــر وأطــاب - وعنــه أخــذ 
القــرآن والتفســري والفقــه، وعــن أيب هريــرة، وعائشــة، وســعد بــن أيب وقــاص، وغريهــم مــن الصحابــة ، وحــدث عنــه 
عكرمــة، وطــاووس، وعطــاء - وهــم مــن أقرانــه - وعمــرو بــن دينــار، وأبــو الزبــري، صــح عنــه قــال: عرضــت القــرآن عــى ابــن 
عبــاس ثــالث عرضــات أقــف عنــد كل آيــة أســأله فيــم نزلــت؟ وكيــف كانــت؟ قــال قتــادة: أعلــم مــن بقــي بالتفســري جماهــد، 
تــويف بمكــة ســنة إحــدى أو اثنتــن أو ثــالث أو أربــع ومائــة. انظــر: ســري أعــالم النبــالء، (4/ 449 -456(؛ وطبقــات املفرسيــن، 

.)307/2)
)3( عكرمــة بــن عبــد اهلل الرببــرّي ثــم املــدين اهلاشــمّي ، أبــو عبــد اهلل ... مــوىل ابــن عبــاس، ثقــة ثبــت، عــامل بالتفســري، حــدث عــن 
عبــد اهلل بــن عبــاس وعبــد اهلل بــن عمــر وعبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص وأيب هريــرة وأيب ســعيد اخلــدري واحلســن بــن عــيل بــن 
وعائشــة،  ، وروى عنــه الزهــري وعمــرو بــن دينــار والشــعبي وأبــو إســحاق الســبيعي وغريهــم. مــات  ســنة أربــع 
ومائــة باملدينــة، وقيــل بعــد ذلــك. انظــر: وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، البــن خلــكان، )3/ 265(؛ وطبقــات املفرسيــن، 

.)387 /1)
)4(  قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة بــن عزيــز الّســدويّس، البــرصي ، أبــو اخلطــاب،  احلافــظ العالمــة، املفــّر. قــال اإلمــام أمحــد بــن 
حنبــل: قتــادة عــامل بالتفســري وباختــالف العلــاء، ووصفــه بالفقــه واحلفــظ، وأطنــب يف ذكــره، وقــال: قــّل أن جتــد مــن يتقدمــه. 
روى عــن: عبــد اهلل بــن رسجــس، وأنــس بــن مالــك، وأيب الطفيــل الكنــاين، وســعيد بــن املســيب، وأيب العاليــة، وغريهــم، روى 
ــن  ــرو ب ــدام، وعم ــن ك ــعر ب ــي، ومس ــد، واألوزاع ــن راش ــر ب ــة، ومعم ــن أيب عروب ــختياين، واب ــوب الس ــالم: أي ــة اإلس ــه أئم عن
احلــارث املــرصي، وشــعبة بــن احلجــاج، وغريهــم، مــات بواســط يف الطاعــون ســنة ثــاين عــرة ومائــة وقيــل ســنة ســبع عــرة. 

ــن، (2/ 48(. ــالء، (5/ 269 -270(؛ وطبقــات املفرسي انظــر: ســري أعــالم النب
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 والثــاين: أهنــا مكيــة، قالــه الضحــاك(1(، وقــال عطــاء بــن يســار(2(: هــي مكيــة إال ثــالث آيــات 

ــه  : ژ ڈ        ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گگ  منهــا نزلــت باملدينــة قول

ــا" (3(. ــان بعده ــن:14[ واللت گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱژ ]التغاب

ــات  ــزول اآلي ــبٌب لن ــن ورد س ــي، ولك ــبهًا باملك ــا ش ــا أن هل ــورة لوجدن ــات الس ــا يف آي ــو متعن ل

التــي اســتثناها العلــاء وبينــوا أهنــا مدنيــة، فقــد أخــرج الرتمــذي عــن ابــن عبَّــاٍس - َريِضَ اهللَُّ َعنُْهــَا 

- وســأله رجــل عــن هــذه اآليــة: ژ ڈ     ژ    ژ  ڑ ڑ ک ک ک  ک گگ گژ  

قــال: "هــؤالء رجــال أســلموا مــن أهــل مكــة، وأرادوا أن يأتــوا النبــي  فأبــى أزواجهــم 

وأوالدهــم أن يدعوهــم أن يأتــوا رســول اهللَّ   فلــا أتــوا رســول اهللَّ   رأوا 

ــوا أن يعاقبوهــم فأنــزل اهللَّ  -  -: ژ ڈ   ژ  ژ   ڑ  ڑ   النــاس قــد فقهــوا يف الديــن، مَهُّ

ــعة  ــهرته الواس ــف إال أن ش ــث ضعي ــذا احلدي ــند ه ک  ک  ک   ک  گگ  ژ". وس

بــن املفريــن تــدل عــى أن لــه أصــاًل ، إضافــة ملوافقتــه للفــظ اآليــة، مــع مــا جــاء فيــه مــن الترصيــح 

بالنــزول، واتفــاق املفريــن عــى معنــاه، فلعــل احلديــث هلــذه األســباب يكــون ســبَب نزوهلــا(4(. 

لــذا أرجــح - واهلل أعلــم- مــا ذهــب إليــه بعــض العلــاء أن الســورة مكيــة، وأن هــذه اآليــات 

مدنيــة.

)1( الضّحــاك بــن مزاحــم اهلــاليّل اخلراســاين ،  أبــو القاســم ، صاحــب التفســري، كان مــن أوعيــة العلــم، وليــس باملجــود حلديثــه، وهــو 
صــدوق يف نفســه، حــدث عــن ابــن عبــاس، وأيب ســعيد اخلــدري، وابــن عمــر، وأنــس بــن مالــك. ، وبعضهــم يقــول: مل 
يلــق ابــن عبــاس - فــاهلل أعلــم -. حــدث عنــه: عــارة بــن أيب حفصــة، وأبــو ســعد البقــال، ولــه بــاع كبــري يف التفســري والقصــص. 
ذكــر غــري واحــد أن وفــاة الضحــاك يف ســنة اثنتــن ومائــة. انظــر: ســري أعــالم النبــالء، (4/ 598  -600(؛ وطبقــات املفرسيــن، 

 .)222 /1)
)2( عطــاء بــن يســار، املــدين، أبــو حممــد، الفقيــه الواعــظ، ، قــال أبــو داود: ســمع عطــاء مــن ابــن مســعود، حــدث عــن: أيب أيــوب، 
وزيــد، وعائشــة، وأيب هريــرة، وأســامة بــن زيــد، وعــدة. وروى عنــه: زيــد بــن أســلم، وصفــوان بــن ســليم، وعمــرو بــن دينــار، 
ويقــال: مــات ســنة ثــالث ومائــة. وقيــل بــل تــويف ســنة بضــع وتســعن. انظــر: تذكــرة احلفــاظ، للذهبــي،)1/ 70(؛ وســري أعــالم 

النبــالء، (4/ 449(. 
)3( زاد املسري، البن اجلوزي، )71/6(. 

)4( انظر: املحرر يف أسباب النزول، للمزيني، )1023/2(.
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نظائر اآلية:

هناك آيات شديدة الصلة هبذه اآلية، وال بد من ذكرها لتتضح الصورة الكاملة هلذا املوضوع.

قــال تعــاىل: ژ ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ ڃ  چ  چluڇڇ  . 1

ڇ   ڇ  ڍ    ژ ]البقــرة:157-156[.

وقال تعاىل:  ژی ی ی جئ  حئ  مئ ىئ يئ جب حب         ژ ]الشورى:30[.. 2

ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ . 3 ژ   :   وقــال 

ــد:22[. ې ې     ژ ]احلدي

لــو اســتعرضنا هــذه اآليــات حســب نزوهلــا، فإننــا نبــدأ بســورة الشــورى املكيــة، قــال تعــاىل: 

ــة  ــان حلقيق ــة بي ــذه اآلي ــورى:30[ يف  ه ژی ی ی جئ   حئ  مئ ىئ يئ جب حب       ژ ]الش

مهمــة، وهــي أن املصــاب بمصيبــٍة عليــه أن يراجــع نفســه، ويتبــن موضــع اخللــل فيهــا، فــإن ســبب 

املصائــب مــا كســبته يــداه، ومــن ثــم فعليــه أن يــذر مــن ارتــكاب مــا يغضــب اهلل تعــاىل.

أمــا اآليتــان اللتــان مــن ســورة البقــرة ففيهــا بيــاُن منهــج املســلم يف التعامــل مــع املصائــب، ثــم 

ِذْكــر جــزاء مــن امتثــل أمــر اهلل تعــاىل يف ذلــك، وال شــك أن فيــه ترغيبــًا شــديدًا لســلوك املنهــج الرباين 

ــرة:157[.  ــب    ژ  ڃ  چ  چ  lu  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژ ]البق ــع املصــائـ ــل م يف التعام

والحــــظ ژ  ڍ  ژ وقارهنا بـــ ژ ٹ  ڤ ژ.

ــاىل: ژ ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ــال تع ــًا -، ق ــة أيض ــي مدني ــد - وه ــورة احلدي ــة س ــا آي وأم

ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ... ژ   فتؤكــد معنــى اآليــة التــي نحــن بصــدد تدبرهــا ، قــال 

الطــربي: " يعنــي: إال يف أّم الكتــاب، ژ ۈ ٴۇ ۋ ۋژ يقــول: مــن قبــل أن نــربأ األنفــس، يعنــي: من 

قبــل أن نخلقهــا"(1( ژ إِنَّ َذلـِـَك َعــَى اهللَِّ َيِســرٌي ژ َأْي: " أن علمــه تعــاىل األشــياء قبــل كوهنــا وكتابتــه هلــا 

)1( جامع البيان، للطربي، )23/ 195(.
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طبــق مــا يوجــد يف حينهــا، ســهل عــى اهلل ؛ ألنــه يعلــم مــا كان ومــا يكــون ومــا مل يكــن لــو كان 

كيــف كان يكــون "(1(. ثــم أضافــت اآليــة معنــى جليــاًل، وهــو ژې       ى  ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ 

وئ ژ أي: " أعلمناكــم بتقــدم علمنــا وَســْبق كتابتنــا لأشــياء قبــل كوهنــا، وتقديرنــا الكائنــات 

قبــل وجودهــا؛ لتعلمــوا أن مــا أصابكــم مل يكــن ليخطئكــم، ومــا أخطأكــم مل يكــن ليصيبكــم، فــال 

ــروا  ــكان ژ ەئ   ەئ وئ وئژ ... أي: ال تفخ َر يشٌء ل ــدِّ ــو ُق ــه ل ــم، فإن ــا فاتك ــى م ــوا ع تأَس

ِكــم، وإنــا هــو عــن َقــَدر اهلل  عــى النــاس بــا أنعــم اهلل بــه عليكــم، فــإن ذلــك ليــس بســعيكم وال َكدِّ

ورزقــه لكــم، فــال تتخــذوا نعــم اهلل أرَشًا وبطــرًا، تفخــرون هبــا عــى النــاس؛ وهلــذا قـــال: ژ ۇئ  ۆئ 

ژ"(2(. ېئ  ۈئ  ۈئ     ۆئ 

القضــاء  عقيــدة  تقريــر  األول:ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ  املطلــب    
ــدر. والق

ــاىل،  ــر اهلل تع ــد إال بتقدي ــل ألح ــة حتص ــن مصيب ــا م ــان أن م ــة، ببي ــة الكريم ــذه اآلي ــت ه افتتح

ففيهــا تطمــن للعبــد، أن الرمحــن الرحيــم قــد أذن بوقوعهــا، فيخــف عليــه وقــع املصيبــة، ويعلــم - 

رغــم مرارتــا - أن فيهــا الرمحــة واحلكمــة واخلــري.

1.  مناسبة هذه اآلية ملا قبلها:

ملــا ذكــر تعــاىل يف بدايــة الســورة انقســاَم النــاس إىل كافــر ومؤمــن، وحــثَّ النــاس عــى اإليــان 

بــاهلل تعــاىل ورســوله ، والنــور الــذي أنزلــه، وبــَن جــزاَء الفريقــن، بــن يف اآليــة التــي 

)1( تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )26/8(. 
)2( املصدر السابق، )27/8( بحذف يسري.
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هــي موضــوع البحــث أن مــا يصيبهــم مــن مصائــب إنــا هــي بــإذن اهلل تعــاىل وعلمــه؛ لئــال ُيظــن أن 

اإليــان مانــع مــن وقــوع املصائــب(1(.

2. سبب النزول:

ذكــر القرطبــي ســببًا لنــزول هــذه اآليــة فقــال: " قيــل: ســبب نزوهلــا أن الكفــار قالــوا: لــو كان 

مــا عليــه املســلمون حقــًا لصاهنــم اهلل تعــاىل عــن املصائــب، فأنــزل اهلل تعــاىل هــذه اآليــة للــرد عــى 

ــَف يف أســباب النزول ســببًا  املركــن، ولبيــان أن كل يشء بإرادتــه ســبحانه"(2(. ومل يذكــر أحــد ممــن ألَّ

لنزوهلــا(3(.

3.ژٺ  ٺ  ٺ   ٺژ اْستِْئنَاٌف بياين. 

قولــه تعــاىل: ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ... ژ ُفِصــل عــا قبلــه، ومل يعطــف، ولــذا يقول ابن عاشــور 

ــَد املركــون بــا يصــل هلــم مــن التغابــن يــوم جيمــع اهلل  ــه بعــد أن ُتُوعِّ عنــه:" اســتئناف انتقــل إلي

ــوم احلســاب يثــري  ــد املركــن بي ــًا؛ ألن تدي ــوم احلســاب. ويشــبه أن يكــون اســتئنافا بياني النــاس ي

يف نفــوس املؤمنــن التســاؤل عــن االنتصــاف مــن املركــن يف الدنيــا عــى مــا يلقــاه املســلمون مــن 

إرضارهــم بمكــة فإهنــم مل يكفــوا عــن أذى املســلمن وإصابتهــم يف أبداهنــم وأمواهلــم والفتنــة بينهــم 

وبــن أزواجهــم وأبنائهــم.."(4(.

4. ژٺژ نافية. 

" ژٺژ هاهنا نفي، ال موضع له من اإلعراب" (5(.

)1( انظر: التفسري املنري، للزحييل، )28/ 248(؛ والامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )139/18(.
)2( الامع األحكام القرآن، )18/ 139(، ومل يذكر سنده، وال من أخرجه.

ــي،             ــند، للوادع ــح املس ــيوطي، )ص 197(،  والصحي ــول، للس ــاب النق ــدي، )ص 434(؛ ولب ــزول، للواح ــباب الن ــر: أس )3( انظ
.)216 )ص 

)4( التحرير والتنوير، البن عاشور، )28/ 278(.
)5( إعراب القرآن، للنحاس، )293/4(.
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5.ژ ٺژ معناها.

" أصــاب: جــاء يف اخلــري والــر. قــال تعــاىل: ژڄ ڄ ڃ ڃ ژ ]التوبــة:50[، ژڭ  

ــور:43[، ژې   ې  ې   ى  ى   ائ   ــاء:73[، ژخت   مت     ىت يت     جث   مث ىث  يث ژ ]الن ڭ ڭ ۇ  ۇژ ]النس

ائ ژ ]الــروم:48[، قــال بعضهــم: اإلصابــة يف اخلــري اعتبــارًا بالَصــْوب، أي: باملطــر، ويف الــر اعتبــارًا 

بإصابــة الســهم، وكالمهــا يرجعــان إىل أصــل" (1(.

6.ژ ٺ ژ لَ لْ تلحق التاء بـ ) أصاب ( مع أن الفاعل مؤنث؟

علل العلاء جمــــيء الفعـــل ) أصاب( مذكـــرًا مـع أن لفــــظة ) مصيبة( مــــؤنثة؛ ألن التـأنيث يف 

) مصيبــة( غــري حقيقــي(2(.

7.ژ ٺ ژ حذف املفعول.

يف قولــه تعــاىل: ژ ٺ   ٺ   ٺژ حــذف، واحلــذف يــدل عــى العمــوم(3(، وعــى هــذا، فــإن 

هــذه اآليــة الكريمــة موجهــة للجميــع، يقــول الطــربي: " مل ُيصــب أحــدًا مــن اخللــق "(4(.

8.  ژٺ   ژ داللتها.

يؤتى بـ )من( يف مثل هذا الرتكيب؛ لتأكيد النفي وإفادة عمومه(5(.

)1( مفردات غريب القرآن، للراغب األصفهاين، مادة)صوب(، )ص 835(.
)2( نظم الدرر عند آية احلديد، للبقاعي، )7/ 455(؛ وانظر: اللباب يف علوم الكتاب، البن عادل احلنبيل، )491/18(.

)3( عناية القايض وكفاية الرايض عىل تفسري البيضاوي، للشهاب اخلفاجي، )8/ 377(.
)4( جامع البيان، )23/ 421(.

ــاوي،     ــيد طنط ــيط ، لس ــري الوس ــعود، )56/6(؛ والتفس ــليم، أليب الس ــل الس ــاد العق ــدرر، (20 / 123(؛ وإرش ــم ال ــر: نظ )5( انظ
.)223  /14(
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9. ژٺژ معناها.

ــري  ــن خ ــوادث م ــع احل ــد مجي ــل أن يري ــا...، ويتم ــي رزاي ــي ه ــب الت ــد املصائ ــل أن يري " يتم

ــإِذن اهلل"(1(. ــا ب ــد يف أهن ــم واح ــك أن احلك ورش، وذل

10.ژٺژ أصل هذه الكلمة.

» امُلِصيَبـــُة أصلـــها فـــي الّرميـــة، ثـــم اختّصـت بالنّـــائبة نحـــو: ژ ی ی ی جئ حئ 

ٻژ                                                                                                                                                ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  ]النســاء:62[،  ڍژ   ڍ  ڇ    ژڇ  عمــران:165[،  ]آل  مئژ 

.)2) عمــران:166[«  ]آل 

11.ژٺژ إطالق لفظ )مصيبة(.

ــال  ــد، ق ــورة احلدي ــي يف س ــة الت ــه اآلي ــق، وبينت ــة مطل ــة الكريم ــذه اآلي ــة( يف ه ــظ ) مصيب لف

إىل  إشــارة  ژ:  ڭ ڭ  ژ  فــــ"  ]اآليــة:22[،  ژ   ... ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ژ  تعــاىل: 

ــه: ژ ڭ ۇ  ــوال. وقول ــف األم ــام وتل ــان األنع ــيول وَمَوت ــان الس ــط وفيض ــة، كالقح ــب العام املصائ

ۇژ: إشــارة إىل املصائــب الالحقــة لــذوات النــاس، مــن األمــراض وقطــع األعضــاء واألرس يف 

احلــرب ومــوت األحبــاب ومــوت املــرء نفســه، فقــد ســاه اهلل مصيبــة يف قولــه: ژ ڳ ڱژ                                 

]املائــدة: 106[" (3(.

ــاس أم  ــا الن ــون يف دني ــي تك ــب الت ــود: املصائ ــل املقص ــث، ه ــوع البح ــة موض ــدد اآلي ومل حت

التــي تكــون يف دينهــم؟ ومــا دام األمــر كذلــك، فنُْطِلــق مــا أطلقتــه اآليــة، لتشــمل املصائــب الدينيــة 

ــملت  ــد ش ــا، وق ــة كورون ــراء جائح ــوم ج ــاس الي ــه الن ــب ب ــا أصي ــب م ــن املصائ ــة(4(. وم والدنيوي

ــي، )10/ 251(؛  ــمن احللب ــون، للس ــاب املكن ــوم الكت ــدر املصــون يف عل ــر: ال ــة، )5/ 319(؛ وانظ ــن عطي ــز، الب )1( املحــرر الوجي
ــيل، )18/ 492(. ــادل احلنب ــن ع ــاب، الب ــوم الكت ــاب يف عل واللب

)2( مفردات غريب القرآن )صوب(، )ص 496(.
)3( التحرير والتنوير، (27/ 410(.

)4( انظر: نظم الدرر، (15/8(.
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اجلانــب العلمــي والثقــايف واالقتصــادي، وحتــى الدينــي، فــال أعظــم مــن غلــق املســاجد، وتوقــف 

احلــج والعمــرة فــرتة مــن الزمــان.

12.ژڭژ تنكريها.

ــري  ــيء بالتنك ــة، أو ج ــة عظيم ــا: مصيب ــراد هن ــل امل ــري، فه ــم والتحق ــان: التعظي ــري داللت للتنك

للتهويــن؟ ال شــك أن املــراد هنــا األمــران، وبــذا فيعــم كل مصيبــة تقــع عــى اإلنســان هينــة كانــت أو 

ــة(1(. عظيم

13.ژڭژ تأنيثها.

لفظــة ژ ڭژ " لزمتهــا هــاء التأنيــث؛ للداللــة عــى احلادثــة، فلذلــك ُتنُوِســَيْت منهــا الوصفية 

وصــارت اســًا للحادثة املكروهــة "(2(.

14.ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژ فيها جناس)3(.

ــع  ــواع البدي ــن أن ــوع م ــاس ن ــتقاق(4(" (5(، واجلن ــاس االش ــة( جن ــاب( و )مصيب ــا أص ــن )م " ب

ــه  ة يف وج ــرَّ ــكالم كالُغ ــن ال ــو م ــه، وه ــن مداخل ــن حماس ــكالم وم ــارى ال ــف جم ــن ألط ــو م "وه

ــرس"(6(. الف

)1( ملجيء التنكري للتعظيم انظر: الكشاف، للزخمري، )45/1(؛  وملجيئه للتقليل انظر: املصدر نفسه، )2/ 646(.
)2( التحرير والتنوير، (25/ 99(.

ــا.." املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، البــن األثــري، )262/1(، وقــد  )3( اجلنــاس: "أن يكــون اللفــظ واحــًدا واملعنــى خمتلًف
ف العلــاء مــن أربــاب هــذه الصناعــة فيــه فغربــوا ورشقــوا...". وانظــر:  ٌة شــادخة يف وجــه الــكالم، وقــد تــرصَّ وصفــه بأنــه:" غــرَّ

البديــع يف البديــع، البــن املعتــز، )ص108(.
)4( جناس االشتقاق: "أن يؤتى بألفاظ جيمعها حروفها األصلية يف معنى"، التبيان يف البيان، للطيبي، )ص301(.

)5( التفسري املنري، (248/28(.
)6( الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحيى بن محزة العلوي، )2/ 185(.
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15.ژٺ  ٺ  ٺ   ٺژ إسناد الفعل إىل املصيبة أدب مع اهلل تعاىل.

نالحــظ يف هــذه اآليــة الكريمــة حســن األدب مــع اهلل تعــاىل، وذلــك أن إصابــة املصيبــة مل تنســب 

ــه يف  ــم، وأول ــرآن الكري ــري يف الق ــذا كث ــو ژ ٺ   ٺژ (1(، وه ــا ه ــل هن ــا الفاع ــاىل، وإن إىل اهلل تع

ــل  ــه، ويمث ســورة الفاحتــة حيــث مل يســند الغضــب والضــالل هلل تعــاىل، يف حــن نســبت النعمــة إلي

العلــاء لــه بأمثلــة كثــرية معروفــة، منهــا: ژ ڭ   ۇ ۇ     ۆ       ۆ   ۈ     ۈ ٴۇ   ۋ ۋ  ۅ   ۅ      ۉ ژ ]اجلــن:10[.

16.ژٿ   ژ االستثناء.

ــة متلبســة بــيء مــن  غ(2( منصــوب امَلَحــلِّ عــى احلــال؛ أي: مــا أصابــت مصيب ــرَّ " اســتثناء ُمَف

ــإذن اهلل تعــاىل" (3(. ــة كوهنــا متلبســًة ب األشــياء إال حال

17.ژٿژ الباء للمالبسة.

الباء للمالبسة، أي: " ما أصابت مصيبة متلبسة بيء من األشياء ..." (4(.

18.ژٿ  ٿ ژ معناها.

ــاىل،  ــم اهلل تع ــك عل ــبق بذل ــد س ــه" (5(. " ق ــك علي ــر ذل ــاء اهلل وتقدي ژ ٿ  ٿژ أي: " إال بقض

وجــرى بــه قلمــه، ونفــذت بــه مشــيئته، واقتضتــه حكمتــه" (6(.

)1( انظر: البحر املحيط، أليب حيان، )275/8(.
ــب  ــى حس ــرب ع ــًا، ويع ــب غالب ــري موج ــه، وكان يف كالم غ ــه مع ــتثنى من ــر املس ــذي مل يذك ــتثنى ال ــو: "املس ــرغ ه ــتثناء املف )2( االس

ــد، )1/ 198(. ــك املؤي ــرصف، للمل ــو وال ــي النح ــاش يف فن ــل". الُكن العوام
)3( تفسري حدائق الروح والرحيان يف رواب علوم القرآن، لأرمي العلوي، )29/ 371(.

)4( املصدر السابق نفسه، واجلزء والصفحة .
)5( جامع البيان، (23/ 421(.

)6( تيسري الكريم املنان، للسعدي، )ص867(.
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19. ژٿ  ٿژ أنواع إذن اهلل تعاىل:

اإلذن نوعــان: رشعــي وكــوين، فــا املــراد بــه يف هــذه اآليــة الكريمــة؟ قــال شــارح الطحاويــة: 

" وقولــه ]يقصــد الطحــاوي[: )وكل يشء جيــري بمشــيئة اهلل وعلمــه وقضائــه وقــدره( يريــد: بقضائــه 

ــًا، وكذلــك اإلرادة واألمــر واإلذن  القضــاء الكــوين ال الرعــي، فــإن القضــاء يكــون كونيــًا ورشعي

ــي  ــوين، فف ــا اإلذن الك ــال: " وأم ــم ق ــك"(1( ث ــو ذل ــات، ونح ــم والكل ــم والتحري ــاب واحلك والكت

قولــه تعــاىل: ژ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ژ ]اْلَبَقــَرِة: 102[. واإلذن الرعــي، يف قولــه تعــاىل: 

.)2)"]5: ]احْلَــْرِ ژٺ  ٺ  ٺ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ٹ  ٹ ژ 

فقد حتصل مما سبق أن املراد باإلذن يف هذه اآلية اإلذن الكوين، فهو حاصل ال حمالة.

20.ژٿژ اإلتيان بلفظ الاللة.

لفــظ اجلاللــة )اهلل( "علــم عــى الــرب تبــارك وتعــاىل، يقــال: إنــه االســم األعظــم؛ ألنــه يوصــف 

ــاىل: ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ ھ    ــال تع ــع الصفــات، كــا ق بجمي

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ   ۉ ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ     ژ 

]احلــر: 22 -24[، فأجــرى األســاء الباقيــة كلهــا صفــات لــه..." (3(.

أمــا فيــا يتعلــق باشــتقاق لفــظ اجلاللــة )اهلل( فقــد َكُثــر فيــه اخلــالف، ما بــن القائلــن بأنه مشــتق، 

ــه بمعنــى  وبــن مــن يقــول: بأنــه غــري مشــتق، والــذي عليــه كثــري مــن العلــاء أنــه مشــتق مــن الَتألُّ

التعبــد، ويؤيــد هــذا مــا ذكــره الطــربي عــن ابــن عبــاس  يف معنــى )اهلل(، حيــث يقــول: " هــو 

الــذي َيأهَلـُـه كلُّ يشء، ويعبــده كل خْلــٍق" (4(.

)1( رشح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز احلنفي، ت/ شعيب األرنؤوط، )2 / 657(.
)2( املصدر السابق نفسه، واجلزء والصفحة.

)3( تفسري القرآن العظيم، (122/1(.
)4(  جامــع البيــان، )1/ 123(، أمــا أثــر ابــن عبــاس ، فقــد ضعفــه املحــدث أمحــد شــاكر، انظـــر: لسبـــب تضعيفــه املصــدر 
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ولفــظ اجلاللــة ژ ٿژ: " هــذا االســم أعظــم أســاء اهلل  التســعة والتســعن؛ ألنــه دال   

عــى الــذات اجلامعــة لصفــات اإلهليــة كلهــا حتــى ال يشــذ منهــا يشء، وســائر األســاء ال يــدل آحاُدها 

إال عــى آحــاِد املعــاين، مــن علــم أو قــدرة أو فعــل أو غــريه؛ وألنــه أخــص األســاء، إذ ال ُيطلقــه أحــد 

عــى غــريه ال حقيقــة وال جمــازًا، وســائر األســاء قــد يســمى بــه، غــريه، كالقــادر والعليــم والرحيــم 

وغــريه، فلهذيــن الوجهــن يشــبه أن يكــون هــذا االســم أعظــم هــذه األســاء "(1(.

21.ژٿژ اإلتيان بلفظ الاللة دون ) بإذين(.

القــرآن الكريــم كالم اهلل ، فلــم مل يقــل : مــا أصــاب مــن مصيبــة إال بــإذين؟ ال 

شــك أن يف اإلتيــان بلفــظ اجلاللــة )اهلل( مــن املهابــة مــا ليــس يف التعبــري بـــ ) بــإذين(، ولعــل فيهــا مــا 

ُيطمئــن املصــاَب بــأن هــذا اإلذن صــادر مــن اهلل العظيــم العليــم احلكيــم الرحيــم(2(.

22. ژٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ  أسلوب من أساليب احلرص والقرص.

يف اآليــة أســلوب مــن أســاليب القــرص، وهــو النفــي واالســتثناء، وال شــك أن يف هــذا تأكيــدًا 

هلــذه احلقيقــة العظيمــة التــي ال تســتثني شــيئًا، وفيهــا مــن تعظيــم اهلل مــا ال يفــى، وهــي ختفــف وقــَع 

املصيبــة، إذ يعلــم املصــاب أن مــا أصابــه إنــا حصــل بــإذن مــن هــو أرحــُم بــه مــن أمــه وأبيــه ومــن 

نفســه. وقــد ورد يف الســنة الريفــة مــا يؤكــد هــذا املعنــى، قــال رســول اهلل : » واعلــم 

أن األمــة لــو اجتمعــت عــىل أن يــروك، ل يــروك إال بــيء قــد كتبــه اهلل عليــك«(3(.

السابق واجلزء والصفحة هامش )1(.
)1( املقصد األسنى يف رشح معاين أسامء اهلل احلسنى، الغزايل، )ص61(. 

)2( انظر: إرشاد العقل السليم، )1/ 143(.
)3(   مسند اإلمام أمحد، برقم) 2669( )195/3(. قال حمققوه: " إسناده قوي".
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23.ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ وما أصابه من خري؟ 

يف التعريفــات للجرجــاين(1(: " املصيبــة: مــا ال ُيالئــم الطبــع، كاملــوت ونحــوه". وإذا كان األمــر 

كذلــك - أعنــي أن األصــل يف املصيبــة إنــا تكــون يف املكــروه -، فالســؤال: ملَ ُنــص عــى مــا ُيكــره، 

مــع أن كل مــا يصيــب اإلنســان مــن خــري أو رش فهــو بــإذن اهلل تعــاىل؟  واجلــواب: أن اإلنســان بطبعــه 

ِعــي أنــه َحّصلــه باجتهــاده، كــا  ــى املصائــب، ومــع ذلــك ُيصــاب هبــا، بخــالف اخلــري، فقــد يدَّ يتوقَّ

ــص:78[(2(.  ــارون: ژ ٻ     ٻ   ٻ ٻ       پژ ]القص ــال ق ق

24. ژٺ   ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ اإليامن بالقضاء والقدر.

هــذه اآليــة تثبــت مــا ذهــب إليــه أهــل الســنة مــن " أن املقاديــر كلهــا خريهــا ورشهــا حلوهــا 

ومرهــا مــن اهلل ، فإنــه خلــق اخللــَق، وقــد علــم مــا يعملــون ومــا إليــه يصــريون"(3(.

25. ژٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ سعة علم اهلل تعاىل.

يف هــذه اآليــة دليــل عــى ســعة علــم اهلل تعــاىل، فــا دام أنــه ال يصــاب أحــد بمصيبــة إال بإذنــه 

، فهــو إذن قــد علمهــا، ثــم أِذن بوقوعهــا. وكــم هــم النــاس الذيــن تصيبهــم املصائــب، وكــم 

ــت أو هانــت، ال شــك أهنــا ال تعــد وال حتــى. مصيبــة يصابــون هبــا، َجلَّ

26.ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ قدرة اهلل تعاىل.

إن املصائــب قــد تصيــب العظــاء واألقويــاء، وقــد تصيــب امللــوك وَمــن دوهنــم، بــل قــد تصيــب 

ــو أراد شــخص أن يوقــع  ــاس ل أمــة مــن األمــم بأكملهــا، كــا حصــل لعــاد وثمــود، ويف ُعــرف الن

ــط،         ــر املحي ــربت"، البح ــرت أو ك ــل، صغ ــال أو أه ــس أو م ــن يف نف ــا أذى املؤم ــة: كل م ــان" املصيب ــد أيب حي )1(  )ص 217(. وعن
.)624  /1(

)2(  انظر: أضواء البيان، للشنقيطي، )8/ 202(؛  واملحرر الوجيز، (319/5(.
)3(    أصول السنة،البن زمنن، )ص 197(.
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ــاىل:  ــول اهلل تع ــر بق ــذا يذكِّ ــب، وه ــية العواق ــك خش ــل ذل ــى فع ــد يتوق ــه ق ــر، فإن ــى آخ ــة ع عقوب

الشــمس:15-14[.   [ ژ  گ گ گ  ژژژ ژ ڑ   ڑ ک ک ک. 

27. ژٺ  ٺ   ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ ملاذا يأذن اهلل تعاىل بوقوع املصيبة؟ 

يســأل بعــض النــاس عــن ســبب األمــراض واحلــروب واملصائــب عمومــًا، وجيعلــون وجودهــا 

ــا، وإن مل  ــم ال يزيله ــب فل ــذه املصائ ــم ه ــون: إن كان اهلل يعل ــاىل، ويقول ــود اهلل تع ــكار وج ــببًا إلن س

يكــن يعلمهــا فليــس بإلــه، أو نحــو ذلــك، واآليــة بينــت أن املصائــب بعلــم اهلل تعــاىل وإذنــه، فيتوجــه 

الســؤال مل يــأذن اهلل تعــاىل باملصائــب؟

ــاب  ــال، ال يص ــاح الب ــعيدًا مرت ــان س ــش اإلنس ــل أن يعي ــن األفض ــس م ــر: ألي ــول آخ ــد يق وق

ــده؟ ــه أو ول ــه أو بدن ــيء يف مال ب

واجلــواب عــى ذلــك: أن اآليــة الكريمــة قــد بينــت أن املصائــب بــإذن اهلل تعــاىل، ومــن صفــات 

اهلل : احلكيــم، الرحيــم، وال شــك أن يف هــذه املصائــب مــن احلكمــة والرمحــة الــيء الكثــري، 

ــر  ــي أن يتدب ــرب، ويكف ــدروس والع ــا ال ــذ منه ــرية؛ لنأخ ــًا كث ــا قصص ــصَّ علين ــم َق ــرآن الكري والق

صاحــُب املصيبــة مــا حصــل مــن اخلــض - عليــه الســالم - يف شــأن َخــرق الســفينة وَقتــل الغــالم، 

ليعلــم أن فيــا أصابــه يف مالــه أو ولــده اخلــري الكثــري، وتأمــل قولــه تعــاىل: ژۀ ہ     ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے  .   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ژ ]الكهــف:80-81[؛ لتــدرك 

ــه - B - بخلقــه. واســع رمحت

ــْوِف  ــَن اخْلَ ٍء ِم ــَيْ ــْم بِ ُك ــاىل: ژ َوَلنَْبُلَونَّ ــال تع ــالء، ق ــه يف دار ابت ــن أن ــد أن يوق ــلم ال ب ــا أن املس ك

ــرة:155[. ــَن ژ ]البق ابِِري ِ الصَّ ــرِّ ــَراِت َوَب ــِس َوالثََّم ــَواِل َواأْلَْنُف ــَن اأْلَْم ــٍص ِم ــوِع َوَنْق َواجْلُ

وسيأيت بيان ما يف املصائب من ِحَكم.
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قــال ابــن تيميــة: " مــا يقــدره ] أي: اهلل [ مــن املصائــب فيهــا حكــم عظيمــة، فيهــا تطهــري 

مــن الذنــوب، وتزكيــة للنفــوس، وزجــر عنهــا يف املســتقبل للفاعــل ولغــريه، ففيهــا عــربة"(1(.

28.ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ شبهة تعارض.

هنــاك آيــة كريمــة قــد ُيَظــن أن بينهــا وبــن اآليــة التــي معنــا تعارضــًا، وهــي قولــه تعــاىل: ژ ی 

]الشورى:30[. ژ  ی ی جئ   حئ  مئ ىئ يئ جب حب         

وال تعــارض بــن اآليتــن، فــا أصــاب اإلنســان مــن ســوٍء فإنــا هــو بســبب فعلــه الــيسء، وال 

يقــع ذلــك إال بــإذن اهلل تعــاىل وإراداتــه(2(.

29.ژٺ  ٺ   ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ الرد عىل القدرية(3(.

ــا كانــت املصائــب ال  ــى يكــون" (4(، ومل ــة " إن اهلل تعــاىل ال يعلــم الــيء حت مــن أقــوال القدري

تقــع إال بــإذن اهلل تعــاىل، وإذنــه تعــاىل َيْســتلزم علمــه هبــا قبــل وقوعهــا. فُعِلــم بذلــك بطــالن قوهلــم.

30.ژٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ هل حيتج هبذه اآلية من ارتكب ذنبًا؟

هنــاك مــن يتــج بَســْبِق علــِم اهلل تعــاىل عــى أن اإلنســان جمبــور عــى أفعالــه، ويســتدلون بذلــك 

عــى تربيــر وقوعهــم يف الذنــوب. فيقــال هلــم: ملــاذا جتزعــون إذن إذا أصبتــم بمصيبــة دنيويــة يف مال أو 

نفــس؟ وملَ تبحثــون عــن عمــل أو تســعون للحصــول عــى رزق؟ فســعيكم باطــل؛ ألن الــرزق إذا كان 

مكتوبــًا ومقــدرًا فســوف يأتيكــم، وإن كنتــم يف بيوتكــم، وال قائــل هبــذا(5(.

)1( الرد عىل من قال بفناء النة والنار وبيان األقوال يف ذلك، البن تيمية، )ص82(.
)2( انظر: حدائق الروح والرحيان يف رواب علوم القرآن،( 29/ 372(.

)3( انظر: اإلكليل يف استنباط التنزيل، للسيوطي، )ص265(.
)4( اإلبانة، لأشعري، )ص227(.

)5( انظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية، )2/ 326(.
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ــه  ــاء قول ــن، فج ــل للمؤم ــر، وال فض ــب للكاف ــال ذن ــإذن اهلل، ف ــك ب ــال: إن كان كل ذل ــد يق وق

تعــاىل بعــد اآليــة التــي معنــا: ژڦ  ڄ  ڄ ڄ ژ بيانــًا ملــا يلــزم العبــد، وهــو طاعــة الرســل 

فيــا جــاءوا بــه، وال يملــك ســوى ذلــك(1(. وأضيــُف بــأن الــرد يف اآليــة نفســها، وهــو قولــه تعــاىل:           

ــر  ــار الكف ــل اخت ــان ب ــرت اإلي ــه مل ي ــر أن ــب الكاف ــون ذن ــاًل، فيك ــد فع ــت للعب ژ ٹ ٹ ٹژ فأثب

ــم(2(. ــه. واهلل أعل وأرص علي

 املطلب الثاين:ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ االيامن باهلل وأثره يف هداية القلب.

ــب  ــه إذا أصي ــلم أن يفعل ــى املس ــذي ينبغــي ع ــا ال ــا م ــن لن ــة يب ــة الكريم ــن اآلي ــزء م ــذا اجل ه

ــر اهلل  ــل أم ــن امتث ــى م ــزاء ع ــن  اجل ــا ب ــاىل، ك ــن اهلل تع ــة م ــذا رمح ــك أن ه ــة، وال ش بمصيب

ــك. ــاىل يف ذل تع

1.   ژ ٹژ اسم رشط يقتيض العموم.

" )َمن( تقع عى الواحد وعى اجلميع والذكر واألنثى" (3(، ولذا فإهنا تعم اجلميع.

قــال ابــن عاشــور: " )َمــن( اســم رشط، وهــي مــن صيــغ العمــوم"(4(. فــكل مــن حقــق الــرط 

ژ ٹ  ژ ينــل اجلــزاء ژ ٹ  ڤژ بــإذن اهلل تعــاىل.

)1( انظر: تتمة أضواء البيان، للشيخ عطية حممد سامل، )289/1(.
)2( انظر: جمموع الفتاوى، (109/8(.

)3( جماز القرآن، أليب عبيدة، )368/1(.
)4( انظر: الكشاف، )560/2(؛ والتحرير والتنوير، (28/ 289(.
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2.  ژ ٹ ژ للعاقل.

) َمــن( تــأيت للعاقــل(1(، وفيهــا داللــة عــى أن العاقــل هــو مــن يمتثــل ألمــر اهلل تعــاىل، فيؤمــن 

بــاهلل ويصــرب ويتســب، وال يتســخط عــى مــا قــدره اهلل تعــاىل وقضــاه، وقــد  قــال بعــض العقــالء:      

" العاقــل عنــد نــزول املصيبــة يفعــل مــا يفعلــه األمحــق بعــد شــهر"(2(.

3.   ژ ٹژ املعنى اللغوي لإليامن.

ــت  ــَن هبمزتــن، لِْينَ ــًا، فهــو مؤمــن(3(، وأصــل آمــن: َأْأَم ــُن إيان اإليــان لغــة: مصــدر آَمــن ُيؤِم

الثانيــة(4(، وهــو مــن األمــن ضــد اخلــوف(5(.

4.  ژ ٹژ اشتقاق اإليامن.

) اإليــامن( لفــظ مشــتق مــن األَمــن، بــل ويقــق األمــن، بوعــد مــن اهلل : ژ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ژ ]األنعــام:82[، هلــم األمــن كلــه، وهلــم األمــن بــكل 

أنواعــه، وهلــم األمــن ال لغريهــم، بداللــة تقديــم )هلــم(.

قــال ابــن تيميــة: ".. اشــتقاقه مــن األمــن الــذي هــو القــرار والطمأنينــة، وذلــك إنــا يصــل إذا 

اســتقر يف القلــب التصديــق واالنقيــاد"(6(.

)1( انظر: شذور الذهب، البن هشام،)ص 23(.
)2( عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، البن القيم،)94/1(.

)3( هتذيب اللغة، لأزهري، )15/ 513( .
)4( الصحاح، للجوهري، )5/ 2071(.

)5( املصدر السابق، )2071/5( .
)6( الصارم املسلول، البن تيمية، )ص519(.
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5.  ژ ٹژ املراد باإليامن يف هذه اآلية.

ــة ريِض، وعــرف  ــه مصيب ــة: " هــو الــذي إذا أصابت ــًا معنــى اآلي قــال ابــن مســعود   مبين

أهنــا مــن اهلل "(1(.

وقال الطربي: " ومن يصّدق باهلل فيعلم أنه ال أحد تصيبه مصيبة إال بإذن اهلل "(2(. 

فهو التصديق والرضا بقضاء اهلل تعاىل وقدره.

6.  ژ ٹژ الفعل املضارع.

يؤتــى بالفعــل املضــارع للتجــدد واالســتمرار(3(، وال شــك أن املصائــب ال تنفــك عــن اإلنســان، 

ــد  ــدًا، فق ــف ج ــح لطي ــو َمْلَم ــك، وه ــن ذل ــل ع ــًا، وأن ال يغف ــه دائ ــلم إيان ــدد املس ــد ان جي ــال ب ف

ــب. ــة املصائ ــن مواجه ــف ع ــه، فَيْضُع ــف إيان ــد َضُع ــة وق ــؤه املصيب تفج

7.  ژ ٹ   ٹ  ٹژ احلكمة من اإلتيان باإليامن بدل الصب.

ــذا  ــى ه ــرآين ع ــم الق ــَم ورد النظ ــب، فل ــر املصائ ــد ذك ــن عن ــادر للذه ــذي يتب ــو ال ــب ه الص

النحــو؟ ال شــك أن يف هــذا تعظيــًا خلصلــة الصــرب أمــام املصائــب، وأنــه ال يتحــى هبــا إال املؤمنــون 

بــاهلل واليــوم اآلخــر(4(.

)1( صحيح البخاري، كتاب التفسري، سورة التغابن، )155/6(.
)2( جامع البيان، )23/ 421(.

)3( انظر: إرشاد العقل السليم، (95/6(.
)4( عقــد اإلمــام البيهقــي بابــًا للصــرب عنــون لــه: )بــاب يف الصــرب عــى املصائــب، وعــا تنــزع إليــه النفــس مــن لــذة وشــهوة(، انظــر: 

شــعب اإليــامن، (172/12(.
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8.  ژ ٹ   ٹ   ٹژ إظهار يف مقام اإلضامر.

هنــا - واهلل أعلــم - إظهــار لفــظ اجلاللــة يف مقــام كان يمكــن أن ُيْضَمــر، وال شــك أن إلظهــار 

االســم اجلليــل مــن الوقــع يف النفــوس مــا ليــس يف إضــاره(1(.

كــا إن التدبــر يقودنــا إىل التســاؤل: ملَ ملْ يــأت التعبــري بـــ ) ومــن يؤمن ب( مثــاًل، واجلــواب - واهلل 

ــر،  ــر آخ ــة أم ــري، وثم ــري بالضم ــس يف التعب ــا لي ــة م ــن املهاب ــة م ــظ اجلالل ــان بلف ــم - أن يف اإلتي أعل

ــادة، وأن يشــى ويتقــى، ومــا إىل  ــه اهلل، الــذي ينبغــي أن يفــرد بالعب ــه؛ ألن ــل، يؤمــن ب وهــو: التعلي

ذلــك.

9.  ژ ٹ   ٹ  ٹژ متى يتحقق أنه امتثل أمر اهلل تعاىل؟

ــا إِليــه راجعــون" (3(. وقــال ابــن عاشــور:         قــال الفــراء(2(:" عنــد املصيبــة فيقــول: إنــا هلل وإن  

ــياِق"(4(. ــن السِّ ــوِرِه م ــَق لظه ــذا امْلَُتَعلِّ ــذف ه ــٌة، فح ــُه مصيب ــا ُتِصيُب ــه عندم ــد قلب " َأي: هي

10. ژ ٹ   ٹ  ٹژ      حرية اإلرادة.

قولــه تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹژ      يؤكــد أمــرًا مهــًا، وهــو أن اإلنســان حــر فيــا يــأيت ويــذر، وهــذا 

أمــر مشــاهد، فــإن النــاس ينقســمون يف تعاملهــم مــع املصائــب إىل َمــن يصــرب وإىل مــن جيــزع.

)1( للتوسع يف هذا الباب انظر: الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، )2/ 79(؛ والتبيان يف البيان، )ص21-20(.
ــام  ــة، صنــف: )معــاين القــرآن(، )البهــي في ــا، إمــام العربي ــو زكري ــد اهلل بــن مــروان الديلمــّي،  الفــراء، أب ــاد بــن عب )2( ييــى بــن زي
ــن  ــس ب ــن قي ــّدث ع ــًا، ح ــة إمام ــا، وكان ثق ــث( وغريه ــب احلدي ــرآن(، )غري ــادر يف الق ــات(، )املص ــة(، )اللغ ــه العام ــن في تلح
الربيــع، ومنــدل بــن عــيل، وخــازم  بــن احلســن البــرصي، وعــيل بــن محــزة الكســائّي، وأيب األحــوص ســاّلم ابــن ســليم، وأيب بكــر 
بــن عّيــاش، وســفيان بــن عيينــة، روى عنــه ســلمة بــن عاصــم، وحممــد بــن اجلهــم الّســمري وغريمهــا.. مــات ســنة ســبع ومائتــن. 

انظــر: إنبــاه الــرواة عــىل أنبــاه النحــاة، القفطــي، )15/4(؛ وطبقــات املفرسيــن، )367/2 -369(.
)3( معاين القرآن، للفراء، )161/3(.

)4(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )28/ 279(. 
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11. ژ ٹ   ٹ  ٹژ األمور التي تعني عىل هذا األمر.

هناك أمور تعن عى الصرب، منها:

األمر األول: معرفة جزاء الصرب عى املصيبة وثواهبا. -

األمر الثاين: اإليان بالقدر السابق هبا، وأهنا ُمقدرة يف أم الكتاب. -

ــل  - ــاء والرس ــب كاألنبي ــه ذن ــن ل ــإن مل يك ــه، ف ــه بذنب ــا علي ــم برتّتبه ــث: العل ــر الثال األم

ــه. ــع درجات فلرف

األمر الرابع: معرفة طبيعة احلياة الدنيا؛ فهي دار ابتالء وتكليف. -

األمر اخلامس: اليقن بالفرج، وبعد الضيق سعة، ومع العر يرًا. -

األمر السادس: االستعانة باهلل، فا عى العبد إال أن يستعن بربه أن يعينه، وجيرب مصيبته. -

األمر السابع: التأيّس بأهل الصرب والعزائم ...(1(. -

12.ژ ٹ   ٹ  ٹژ هل املصائب ال تصيب إال األرشار؟

ــه تعــاىل: ژٹ  ٹ  ٹژ مــا يــدل عــى أن املصائــب تصيــب املؤمــن والكافــر والطائــع  يف قول

. ــنِّ والعــايص، وهــذا َب

13. ژ ٹژ املعنى اللغوي للهداية.

» اهلدايــة: الداللــة بلطــف، ولذلــك تســتعمل يف اخلــري«(2(. وقــال اجلرجــاين:" اهلدايــة: الداللــة 
عــى مــا يوصــل إىل املطلــوب"(3(.

نَّة، للقحطاين بترصف، )923/2(. )1( انظر: عقيدة املسلم يف ضوء الكتاب والسُّ
)2( الرساج املنري، للربيني)16/1(؛ وانظر: إرشاد العقل السليم، )25/1(.

)3( التعريفات، للجرجاين، )ص256(. 
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14. ژ ٹژ املراد باهلداية هنا:

للهدايــة معــاٍن متعــددة، واملــراد منهــا هنــا: التوفيــق(1(. فيكــون املعنــى: " يوفِّــق اهلل قلبه بالتســليم 

ألمــره، والرضا بقضائــه"(2(.

15.ژ ٹژ الفعل املضارع:

ژ ٹژ فعــل مضــارع، وهــو يــدل عــى التجــدد واالســتمرار، فيكــون املعنى:"يــِزده هدايــة، بــا 

جيــدده لــه مــن التوفيــق يف كل وقــت، حتــى يرُســخ إيانــه، فتنــزاح عنــه كل مصيبــة..."(3(.

16.ژ ٹ   ڤژ نسبة اهلداية إىل القلب.

ــو  ــذا العض ــة ه ــارة ألمهي ــه إش ــك أن في ــريه، ال ش ــب دون غ ــة للقل ــناد اهلداي ــر يف إس ــا ال م

وخطــره؛ ألنــه » متــى اســتقام القلــب عــى معرفــة اهلل، وعــى خشــيته، وإجاللــه، ومهابتــه، وحمبتــه، 

وإرادتــه، ورجائــه، ودعائــه، والتــوكل عليــه، واإلعــراض عــا ســواه، اســتقامت اجلــوارح كلهــا عــى 

ــوده  ــإذا اســتقام امللــك، اســتقامت جن ــوده، ف ــإن القلــب هــو ملــك األعضــاء، وهــي جن ــه، ف طاعت

ــاه«(4(. ورعاي

وقــد يقــال: ملَ ملْ يــأت التعبــري بـــ )هيــد عقلــه(، ومــا  العالقــة بــن العقــل والقلــب؟ واجلــواب: 

أن هــذا أمــر يطــول البحــث فيــه، وبإجيــاز، فــأن " الــذي يقبــل األشــياء ويتصورهــا وُيمحصهــا هــو 

الدمــاغ، ثــم يرســل النتيجــة إىل القلــب، ثــم القلــب يأمــر إمــا بالتنفيــذ وإمــا باملنــع"(5(.

)1( انظر: مفردات غريب القرآن، )هدى(، )ص 835(.
ــان،         ــع البي ــر: جام ــالم، )ص101(؛ وانظ ــن س ــى ب ــه، ليحي ــت معاني ــامئه وترصف ــتبهت أس ــا اش ــرآن م ــري الق ــف لتفس )2( التصاري

 .)421  /23)
)3( نظم الدرر، (15/8(.

)4( جامع العلوم واحلكم،البن رجب احلنبيل، (1/ 512(.
)5( جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني، (7/ 300(.
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17. ژ ٹ   ڤژ صفات اهلل تعاىل الفعلية.

ــات  ــي: " الصف ــة هلل ، وه ــات الفعلي ــات للصف ــل، إثب ــو فع ــاىل: ژ ٹژ وه ــه تع يف قول

ــه، فيفعلهــا إذا شــاء، كيــف شــاء، فقــد وصــف اهلل تعــاىل نفســه بوصــف  املتعلقــة بمشــيئته وحكمت

)الفعــل( رصيــًا يف مواضــع مــن كتابــه"(1(. مــن ذلــك قولــه تعــاىل: ژ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ     ژ ]هــود:107[، 

ــات الكريمــة. ــال تعــاىل: ژ   ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ]احلــج:18[ إىل غــري ذلــك مــن اآلي وق

18.ژ ٹ   ڤژ سلطان اهلل عى القلوب.

ــه مــن هيدهيــا  ــاده، وأن يف قولــه تعــاىل: ژٹ   ڤژ مــا يبــن ســلطان اهلل تعــاىل عــى قلــوب عب

ــه هيديــه. ــه، وبحكمت ــه العليــم احلكيــم، يعلــم مــن يســتحق هدايت ومــن يضلهــا، ولكن

19. ژ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ بمقدار اإليامن تزداد اهلداية.

ال شك أنه كلا َقِوي اإليان وَعُظم، كانت اهلداية أتم وأكمل.

20.ژ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ  موهم التعارض.

ــى  ــابقة ع ــة س ــع أن اهلداي ــاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ م ــال تع ــف ق ــائل: " كي ــأل س ــد يس ق

اإليــان؛ ألنــه لــوال ســبق اهلدايــة ملــا وجــد اإليــان؟ قلنــا: ليــس املــراد هيــد قلبــه لإيــان، بــل املــراد 

بــه هيــد قلبــه لليقــن عنــد نــزول املصائــب، فيعلــم أن مــا أصابــه مل يكــن ليخطئــه، ومــا أخطــأه مل يكــن 

ليصيبــه..."(2(.

ــة  ــي هداي ــا ه ــب إن ــة القل ــابقة وهداي ــة س ــو هبداي ــا ه ــاهلل إن ــان ب ــال:" إن  االي ــن أن يق ويمك

الحقــة ... فــإن للهدايــة مراتــب تقدمــًا وتأخــرًا ال تنقطــع، ولذلــك ندعــو اهلل كل يــوم ونقــول مــرارًا 

)1( األصول القرآنية يف أسامء اهلل وصفاته العلية، للدكتورأمحد القايض، )ص91(؛ وانظر: جمموع الفتاوى، (68/6(، وما بعدها.
)2( أنموذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، للرازي، )ص522(.
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ژٹ     ٹ   ٹ  ژ ]الفاحتــة:6[، بنــاًء عــى أن يف كل عمــل نريــده رصاطــًا مســتقيًا يوصــل إىل رىض 

اهلل تعــاىل"(1(.

21.ژ ٹ   ڤژ حذف: ألي يشء؟

ــق اهلل قلبــه  يف اآليــة الكريمــة حــذف، وهــو: هيــد قلــَب املؤمــن أليِّ يشء؟ قــال الطــربي: " يوفِّ

بالتســليم ألمــره والرضــا بقضائــه" .

ــا  ــه، وم ــن ليخطئ ــه مل يك ــا أصاب ــم أن م ــن، فيعل ــه لليق ــد قلب ــاس: " هي ــن عب ــول اب ــم أورد ق  ث

ــاع  ــه التب ــه، هيــد اهلل قلب ــزي(3(: "مــن صــح إياُن ــو عثــان اجِلْي ــه"(2(.  وقــال أب أخطــأه مل يكــن ليصيب

ــنة"(4(. الس

وقد ذهب بعض العلاء إىل أن هذا الفعل الزم، واملعنى جيعله مهتديًا(5(.

ــاب اختــالف  ــاء مــن ب ــرية، وتعــدد أقــوال العل ــه ألمــور كث ممــا ســبق يتبــن أن اهلل تعــاىل هيدي

التنــوع، فيهديــه للتســليم والرضــا بقضــاء اهلل تعــاىل وقــدره، فيعلــم أن مــا أصابــه مل يكــن ليخطئــه، 

ومــا أخطــأه مل يكــن ليصيبــه، كــا أنــه هيديــه ملــا يقــول، قــال تعــاىل: ژ ڦ ڦ      ڦ ڦ ڄ ڄ     ڄ ڄ    

ڃ        ڃ    ژ ]البقــرة:156[، فيوفقــه لقوهلــا، مــع مــا ورد يف الســنة املطهــرة مــن أقــوال. 

)1( روح البيان، إلساعيل حقي، )14/10(.
)2( جامــع البيــان، (23/ 421(. أمــا قــول ابــن عبــاس  فهــو مــن روايــة عــيل ابــن أيب طلحــة، وقــد قــال النحــاس عنها:"وهــو 
صحيــح عــن ابــن عبــاس، والــذي يطعــن يف إســناده يقــول: ابــن أيب طلحــة مل يســمع مــن ابــن عبــاس وإنــا أخــذ التفســري عــن 
جماهــد وعكرمــة، وهــذا القــول ال يوجــب طعنــًا؛ ألنــه أخــذه عــن رجلــن ثقتــن وهــو يف نفســه ثقــة صدوق"الناســخ واملنســوخ، 
للنحــاس، )ص75(؛ وانظــر: موســوعة الصحيــح املســبور مــن التفســري باملأثــور، لأســتاذ الدكتورحكمــت بــن بشــري بــن ياســن، 

.)132 /1)
)3( ســعيد بــن اجلهــم بــن قاســم، اجِليــزي، أبــو القاســم،  فقيــه مــن أصحــاب مالــك، وهــو أحــد أصفيــاء الشــافعي،  روى عــن ســعيد 
بــن ُعَفــري، والربيــع بــن ســليان، روى عنــه أبــو الربيــع الرشــديني يف كتــاب عبــاد مــرص املرصيــن، واحلــارث بــن مســكن ، تــويف 
ــب  ــع يف الكت ــن ل يق ــات م ــاض، )3/ 289(؛ الثق ــايض عي ــالك، للق ــب املس ــدارك وتقري ــب امل ــر: ترتي ــن. انظ ــع ومائت ــنة تس س

ــوُدويِن، )4/ 466(. الســتة، البــن ُقْطُلْوَبَغــا السُّ
)4( اللباب يف علوم الكتاب، )19/ 133(.

)5( قاله أبو بكر الوراق، انظر: قوله وأقوال أخرى يف زاد املسري، البن اجلوزي، )8/ 283(.
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22.ژ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ نكتة لطيفة.

ــرب  ــا بالص ــم قابله ــاىل، ث ــدر اهلل تع ــن ق ــب م ــم أن املصائ ــن عل ــر م ــم أم ــن عظ ــا يب ــة م يف اآلي

ــاىل(1(. ــاهلل تع ــان ب ــق اإلي ــد حق ــه ق ــاب، فإن واالحتس

23.ژ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ ِعَظم الزاء.

يقــول الســعدي مبينــًا أن مــا فعلــه املؤمــن مــن اإليــان بــاهلل تعــاىل " أكــرب ســبب هلدايــة اهلل لــه 

يف أحوالــه وأقوالــه، وأفعالــه ويف علمــه وعملــه، وهــذا أفضــل جــزاء يعطيــه اهلل ألهــل اإليــان" (2(.

24.ژ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ژ أهل اإليامن أقل الناس قلقًا.

ــث  ــا يبع ــه، م ــدي قلب ــأن هي ــان ب ــا باإلي ــب ويقابله ــى املصائ ــرب ع ــن يص ــاىل مل ــد اهلل تع يف وع

ــوا  ــدر أن يصاب ــًا، ون ــاس قلق ــل الن ــان أق ــل اإلي ــد أه ــذا نج ــوب، ول ــة يف القل ــة والراح الطمأنين

ــة. ــى مصيب ــد أدن ــار عن ــل واالنتح ــق ب ــد القل ــك يوج ــم، فهنال ــالف غريه ــية، بخ ــراض نفس بأم

25.ژ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ژ مفهوم املخالفة.

مفهــوم املخالفــة لقولــه تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ أن مــن مل يؤمــن بــاهلل، فُيســلِّم بقضــاء اهلل 

تعــاىل وقــدره " يذلــه، وجيعــل صــدره ضيقــًا حرجــًا ..."(3(.

قــال الســعدي مفصــاًل مــا ســبق:" وعلــم مــن هــذا أن مــن مل يؤمــن بــاهلل عنــد ورود املصائــب، 

بــأن مل يلحــظ قضــاء اهلل وقــدره، بــل وقــف مع جمــرد األســباب، أنــه يــذل، ويكلــه اهلل إىل نفســه، وإذا 

)1( انظر: التوضيح املفيد ملسائل كتاب التوحيد، للدويش، )ص 174(.
)2( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، )ص 867(.

)3( فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب ، للطيبي، )15/ 457(.
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وكل العبــد إىل نفســه، فالنفــس ليــس عندهــا إال اجلــزع واهللــع الــذي هــو عقوبــة عاجلــة عــى العبــد، 

قبــل عقوبــة اآلخــرة، عــى مــا فــرط يف واجــب الصــرب" (1(. 

26.ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ  األعامل من اإليامن. 

ســمى اهلل تعــاىل مــا يفعلــه املســلم ومــا يقولــه عنــد ورود املصائــب إيانــًا، وفيــه داللــة عــى أن 

األعــال مــن اإليــان(2(.  

27.ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ أثر هداية القلب.

ــرًا كبــريًا عــى اجلــوارح، وقــد ورد يف احلديــث »أال وإن يف الســد  ــة القلــب أث ال شــك أن هلداي

ــة، إذا صلحــت، صلــح الســد كلــه، وإذا فســدت، فســد الســد كلــه، أال وهــي القلــب«(3(. ُمْضَغ

 املطلب الثالث:ژڤ   ڤ    ڦ  ڦ ژ خامتة َتِعُد باجلزاء.

ُختمــت هــذا اآليــة الكريمــة ببيــان شــمول علــم اهلل تعــاىل - الــذي أذن بوقــوع املصيبــة - لــكل 

يشء، فيعلــم  مــن يمتثــل أمــَره بالصــرب عــى املــكاره، وجيــازي عــى ذلــك خــري اجلــزاء، كــا 

يعلــم مــن يقابلهــا باجلــزع واهللــع والتشــكي. 

)1( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، )ص 867(.
)2( انظر كتاب اإليامن »ومعامله، وسننه، واستكامله، ودرجاته«، أليب ُعبيد القاسم بن ساّلم، )ص59(.

)3( صحيــح البخــاري، )20/1(،  كتــاب اإليــان، بــاب فضــل مــن اســتربأ لدينــه؛ وصحيــح مســلم، )1219/3(،  كتــاب املســاقاة، 
بــاب أخــذ احلــالل وتــرك الشــبهات.
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1.  ژ ڤ   ڤ    ڦ  ڦژ مناسبتها ملا قبلها.

ارتبــاط هــذا اجلــزء مــن اآليــة بــا قبلــه وثيــق جــدًا، قــال ابــن عاشــور:" تذييــل للجملــة التــي 

ــإذن اهلل، ومــن أن اهلل هيــدي قلــوب  قبلهــا، وارد عــى مراعــاة مجيــع مــا تضمنتــه مــن أن املصائــب ب

ــد املصائــب، أي: يعلــم  ــات والصــرب عن ــد حلــول املصائــب، ومــن األمــر بالثب ــات عن املؤمنــن للثب

مجيــع ذلــك" (1(.

2.  ژ ڤژ وليس )وإين(.

مل يقل اهلل تعاىل: )وإين بكل يشء عليم (، وجيء باسم اجلاللة؛  إلدخال املهابة والتعظيم(2(. 

3.  ژ ڤ ژ عموم مطلق.     

ــمل كل يشء، إذ ال  ــره((3(. فيش ــى ظاه ــق ع ــوم مطل ــا )عم ــو هن ــوم وه ــاظ العم ــن ألف )كل( م

خمصــص هلــذا العمــوم.

4.ژ ڦ ژ معناها.

ــن  ــري م ــد كث ــه، وعن ــرب عن ــم وي ــح أن يعل ــذي يص ــو ال ــل: ه ــيء، قي ــاين: " ال ــال اجلرج ق

املتكلمــن: هــو اســم مشــرتك املعنــى، إذ اســتعمل يف اهلل ويف غــريه، ويقــع عــى املوجــود واملعــدوم. 

ــود"(4(. ــن املوج ــارة ع ــيء: عب ــم ال ــد بعضه وعن

)1( التحرير والتنوير، (280/28(.
)2( انظر: إرشاد العقل السليم، (142/1(؛ والتحرير والتنوير، (97/22(. 

)3( املحرر الوجيز، )5/ 320(.
)4( التعريفات، )ص271(.
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وقــال ابــن عاشــور: "اســم يــدل عــى جنــس املوجــود، وهــو متوغــل(1( يف اإلهبــام يفــره مــا 

ــه يف الــكالم" (2(. يقــرتن ب

5. ژ ڦ ژ  نكرة.

 النكــرة كــا هــو معلــوم تكــون للتعظيــم وللتحقــري، وهنــا تصلــح لأمريــن، فــا مــن يشء إال 

واهلل تعــاىل يعلمــه.

6.  ژ ڦژ ما الذي تتضمنه هذه الكلمة؟

يف قــول اهلل تعــاىل: ژ ڤ    ڦژ مــا يــري األلبــاب مــن ســعة علــم اهلل ، وال ُيســتطاع  ذكــر 

ــَدُه  ــاىل: ژ َوِعنْ ــه تع ــنكتفي بقول ــن س ــياء، ولك ــاىل باألش ــه تع ــن علم ــًا م ــرت طرف ــي ذك ــات الت اآلي

َمَفاتـِـُح اْلَغْيــِب اَل َيْعَلُمَهــا إاِلَّ ُهــَو َوَيْعَلــُم َمــا يِف اْلــرَبِّ َواْلَبْحــِر َوَمــا َتْســُقُط ِمــْن َوَرَقــٍة إاِلَّ َيْعَلُمَهــا َواَل َحبَّــٍة يِف ُظُلــَاِت 

ــٍن ژ ]األنعــام:159[. ــاٍب ُمبِ ــٍس إاِلَّ يِف ِكَت ــٍب َواَل َيابِ اأْلَْرِض َواَل َرْط

ــالف  ــة يف اخت ــي داخل ــة، وه ــذه اآلي ــوم يف ه ــن العم ــراد م ــاء يف امل ــوال العل ــددت أق ــد تع وق

ــم: ــض أقواهل ــأيت بع ــا ي ــاد، وفي ــوع ال التض التن

" با كان ويكون وما هو كائن من قبل أن يكون"(3(.

" ال يفى عليه تسليم من انقاد ألمره، وال كراهة من كرهه"(4(.

ــن  ــا م ــا، وخلوصه ــم وآفات ــوال أعالك ــم. وأح ــر قلوبك ــم، ورسائ ــب إيانك ــم مرات " فيعل

اآلفــات"(5(.

ــة  ــم اللغ ــري، )ص 683(؛ ويف معج ــة، للزخم ــاس البالغ ــان"، أس ــتعمل يف كل إمع ــوا، ويس ــوا: أمعن ــري وتوغل ــوا يف الس )1( " أوغل
ــل". ــاًل، فهــو ُمَتوغِّ ــل، توغُّ ــَل يف يتوغَّ ــد عمــر، ) 3/ 2470( " توغَّ ــد احلمي ــار عب ــة املعــارصة، للدكتــور أمحــد خمت العربي

)2( التحرير والتنوير، (30/ 185(.
)3( جامع البيان، (422/23(.

)4( اللباب يف علوم الكتاب، البن عادل احلنبيل، )134/19(.
)5( حماسن التأويل، للقاسمي، )9/ 246(.
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7.  ژ ڦژ معناها.

ــامل  ــٌن، والع ــو كائ ــا وه ــد كان وم ــا ق ــِع م ــم بجمي ــري تعلي ــن غ ــم م ــربي(1(:" العلي ــول الط يق

للغيــوِب دون مجيــِع َخلِقــك"(2(، ثــم أورد أثــرًا عــن ابــن عبــاس ، وفيــه " الــذي َقــْد َكُمــَل يِف 

ــه "(3(. علِم

ــات،  ــات، واملمكن ــات، واملمتنع ــكل يشء: بالواجب ــه ب ــط علم ــم املحي ــعدي: " العلي ــال الس وق

فيعلــم تعــاىل نفســه الكريمــة، ونعوتــه املقدســة، وأوصافــه العظيمــة، وهــي الواجبــات التــي ال يمكــن 

إال وجودهــا، ويعلــم املمتنعــات حــال امتناعهــا، ويعلــم مــا يرتتــب عــى وجودهــا لــو وجــدت كــا 

قــال تعــاىل: ژ ۋ ۅ    ۅ      ۉ ۉ   ې ېژ ]األنبيــاء:22[، وقــال تعــاىل: ژپ پ   پ ڀ ڀ       ڀ ڀ ٺ ٺ 

ــون:91[. ٺٺ ٿ ٿ ٿ         ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤژ ]املؤمن

فهــذا وشــبهه مــن ذكــر علمــه باملمتنعــات التــي يعلمهــا، وإخبــاره بــا ينشــأ منهــا لــو وجــدت 

عــى وجــه الفــرض، والتقديــر، ويعلــم تعــاىل املمكنــات، وهــي التــي جيــوز وجودهــا وعدمهــا مــا 

ــم الــذي أحــاط علمــه بالعــامل  وجــد منهــا، ومــا مل يوجــد ممــا مل تقتــض احلكمــة إجيــاده، فهــو العلي

ــر،  ــهادة، والظواه ــب، والش ــم الغي ــان ويعل ــكان، وال زم ــه م ــن علم ــو ع ــفيل ال يل ــوي، والس العل

ــي" (4(. ــيل، واخلف ــن، واجل والبواط

8.  ژ ڦژ صفة ذاتية هلل تعاىل.

صفــة العلــم صفــة ذاتيــة هلل تبــارك وتعــاىل، فعلمــه حميــط بــكل معلــوم، كيل أو جزئــي، عــى مـــا 

هو عليـــه (5(.

)1( جامع البيان، (1/ 495(.

)2( جامع البيان، (1/ 495(.
)3(  انظر: جامع البيان، )438/1(، وانظر: للحكم عى هذا األثر )ص106( هامش)2(. 

)4( تفسري أسامء اهلل احلسنى، للسعدي، )195-194(.
)5( انظر: العني واألثر يف عقائد أهل األثر، للبعيل، )ص30(.
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9.ژ ڦژ ماذا عن اتصاف العبد هبذه الصفة؟

ــه لنفســه؟  ــم، وهــو وصــف هلل تعــاىل أثبت ــد الضعيــف بعلي ــد يقــال: هــل جيــوز وصــف العب ق

فاجلــواب: نعــم، "فــإن مــن أســائه وصفاتــه مــا ُيَْمــد العبــد عــى االتصــاف بــه، كالعلــم والرمحــة 

ــة والتجــرب والتكــرب"(1(. ــه، كاإلهلي ــد عــى االتصــاف ب ــَذم العب واحلكمــة وغــري ذلــك، ومنهــا مــا ُي

10. ژ ڦژ صيغة مبالغة.

ژ ڦژ "عى بناء فعيل؛ للمبالغة يف وصفه بكال العلم "(2(.

11. ژ ڤ   ڤ    ڦ   ڦژ تقديم ژبكل يشءژ.

تقديم  ژ ڤ   ڦژ    عى ژ ڦژ؛ "لالهتام با فيه من التعميم"(3(.

12. ژ ڤ   ڤ    ڦ   ڦژ الملة االسمية.

ــل، وال  ــبق بجه ــاىل مل يس ــم اهلل تع ــوت، فعل ــى الثب ــدل ع ــمية، ت ــة اس ژ ڤ   ڤ    ڦ    ڦژ مجل

يلحقــه نســيان.

13. ژ ڤ   ڤ    ڦ   ڦ ژ علمه وحكمته عز وجل دعوة للرضا.

مــا دام أن مــا أصابنــا إنــا هــو بعلــم اهلل تعــاىل املتضمــن حلكمتــه ، ففيــه دعــوة للرضــا بــا 

يصيــب اإلنســان مــن مصائــب.

)1( الصفدية، البن تيمية، )338/2(.
)2( لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية، للسفاريني، )41/1(.

)3( التحرير والتنوير، )11/29(، عند قوله تعاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ژ ]امللك:1[.
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ــٍد إال  ــس ذاك ألح ــري، ولي ــه خ ــَره كلَّ ــِن، إنَّ أم ــِر املؤم ــًا ألم ــال : » َعَجب ــد ق وق

ــه«(1(. ــريًا ل ــكان خ ــَب ف اُء، ص ــه َضًّ ــه، وإن أصابت ــريًا ل ــكان خ ــَكَر، ف ــه رساُء َش ــن، إن أصابت للمؤم

14. ژ ڤ   ڤ    ڦ   ڦژ دعوة إىل اإلخالص.

هنــا دعــوة لإخــالص، فعندمــا يصــرب اإلنســان، فليكــن صــربه هلل ؛ ألن اهلل عليــم بالدافــع 

لصــربه،  وال يصــرب حتــى ال ينُتقــد، أو لكــي ُيثنــى عــى َجَلــده. قــال تعــاىل: ژ ۅ ۅ ژ ]املدثــر: 7[. 

15. ژ ڤ   ڤ    ڦ   ڦژ  دعوة للمراقبة.

علــم اهلل تعــاىل بــا يصــدر منــا يقتــي أن يكــون اإلنســان حــذرًا، ال يتــرصف إال بــا يــريض اهلل 

تعــاىل، وهنــا يتأكــد هــذا األمــر؛ ألن املصيبــة قــد تفقــد املــرء رشــده.

16. ژ ڤ   ڤ    ڦ   ڦژ  الزاء.

جمــرد العلــم دون جــزاء، ليــس فيــه ترغيــب وال ترهيــب، فُعلــم أن املــراد أن اهلل تعاىل ســيجازيكم 

عــى مــا تفعلونــه. قــال أبــو حيــان: " وفيها إشــعار باملجــازاة للفاســق واملتقــي"(2(. وقــال ابن عاشــور: 

" كنايــة عــن جمــازاة الصابريــن بالثــواب؛ ألن فائــدة علــم اهلل التــي تــم النــاس هــو التخلــق ورجــاء 

ــات.."(3(. ــع الدرج الثواب ورف

وما قاله أبو حيان أشمل، فهو يعم من امتثل، ومن مل يمتثل. واهلل أعلم. 

)1( صحيح مسلم، )2295/4(، بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي، كتاب الزهد والرقائق، باب املؤمن أمره كله خري.
)2( البحر املحيط، (2/ 371(.

)3( التحرير والتنوير، )28/ 280(.
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17.ژ ڤ ڤ    ڦ ڦژ رد عىل الفالسفة وغريهم من ينكر علم اهلل تعاىل بالزئيات.

" اإليــان بالقــدر يتضمــن اإليــان بعلــم اهلل القديــم ومــا أظهــر مــن علمــه الــذي ال يــاط بــه 

وكتابتــه مقاديــر اخلالئــق. وقــد ضــل يف هــذا املوضــع خالئــق مــن املركــن والصابئــن والفالســفة 

وغريهــم، ممــن ينكــر علمــه باجلزئيــات «(1(.

)1( رشح العقيدة الطحاوية، حتقيق: مجاعة من العلاء، ختريج: نارص الدين األلباين، )ص173(.
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A
بعد هذه اجلولة التحليلية التدبرية يف هذه اآلية الكريمة، يمكن إجياز النتائج فيا يأيت:

1. أن القــرآن الكريــم قــد حــوى املنهــج األمثــل يف التعامــل مــع املصائــب، وهــو اإليــان بــاهلل 

تعــاىل وبأنــه العليــم احلكيــم، وباإليــان بالقضــاء والقــدر، ومهــا يســكبان يف القلــب األمن والســكينة، 

وهــو مــا عــرب عنــه القــرآن هبدايــة القلــب.

ــة،  ــاب بمصيب ــن يص ــلكه م ــي أن يس ــذي ينبغ ــيل ال ــلوك العم ــة الس ــة الكريم ــت اآلي 2. وضح

وهــو: اإليــان بــاهلل تعــاىل، وهــذا يقتــي معرفــة أســائه وصفاتــه، ومنهــا علمــه وحكمتــه ورمحتــه، 

وأن أقــدار اهلل تعــاىل جتــري َوفــق ذلــك ال وفــق مــا نريــد.

3. بينــت اآليــة الكريمــة اجلــزاء الــذي وعــده اهلل مــن يمتثــل ألمــره يف التعامــل مــع املصائــب، 

وهــذا اجلــزاء هــو هدايــة قلبــه، وهــو جــزاء عظيــم ال يقــدر عليــه إال اهلل تعــاىل، كــا أنــه أعظــم مــا 

يطلبــه مــن وقــع يف مصيبــة.

4. نصــت اآليــة الكريمــة عــى أن كل مــا يصيــب اإلنســان مــن مصائــب إنــا هــو بــإذن اهلل تعــاىل، 

فيلــزم مــن هــذا الرضــا بقضــاء اهلل تعاىل وقــدره، وعــدم التســخط والتشــكي.

أما فيام يتعلق بالتوصيات، فإين أويص باآليت:

1. عمل بحث يشمل املنهج القرآين يف التعامل مع املصائب، دراسة يف التفسري املوضوعي.

ــة  ــكيل جلن ــة، أويص بتش ــات القرآني ــى بالدراس ــي ُتعن ــة الت ــات العلمي ــق باملؤسس ــا يتعل 2. في

ــرآين. ــج الق ــق املنه ــاين َوف ــلوك اإلنس ــان الس ــة لبي علمي

ــم  ــرآن الكري ــري الق ــة؛ لتفس ــة متخصص ــة علمي ــكيل جلن ــة بتش ــات العلمي ــا أويص املؤسس 3. ك

تفســريًا حتليليــًا، عــى غــرار التفســري املوضوعــي، كيــا يفيــد منــه أســاتذة هــذه املــادة وطالهبــا، جيمــع 

مــا تناثــر يف كتــب التفســري وغريهــا، ويضيــف مــا جتــود بــه قرائحهــم.

                                                                                            واهلل املوفق.
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اإلبانــة عــن أصــول الديانــة، أليب احلســن عــيل بــن إســاعيل بــن إســحاق األشــعري،  حتقيــق:       .1

ــرة، ط1، 1397هـــ. ــار - القاه ــود، دار األنص ــن حمم ــة حس د. فوقي

ــن             ــوزان ب ــن ف ــح ب ــاد، لصال ــرشك واإلحل ــل ال ــىل أه ــرد ع ــاد وال ــح االعتق ــاد إىل صحي اإلرش  .2

عبــد اهلل الفــوزان، دار ابــن اجلــوزي، ط4، 1420هـــ - 1999م.

ــن  ــن حممــد ب ــاب الكريــم، أليب الســعود العــادي حممــد ب ــا الكت إرشــاد العقــل الســليم إىل مزاي  .3

ــريوت. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال ــى، دار إحي مصطف

ــر،  ــار اهلل، دار الفك ــري ج ــد، الزخم ــن أمح ــرو ب ــن عم ــود ب ــم حمم ــة، أليب القاس ــاس البالغ أس  .4

1399هـــ 1979م.

ــد احلســن  ــد الرمحــن بــن إســحاق البغــدادي الزجاجــي، حتقيــق: د. عب اشــتقاق أســامء اهلل، لعب  .5

ــالة، ط2، 1406هـــ - 1986م. ــة الرس ــارك، مؤسس املب

األصــول القرآنيــة يف أســامء اهلل احلســنى وصفاتــه العليــة، للدكتــور أمحــد عبــد الرمحــن القــايض،   .6

ط1،  دار ابــن اجلــوزي - الســعودية، الدمــام، 1436هـــ.

أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن، ملحمــد األمــن بــن حممــد املختــار اجلكنــي الشــنقيطي،   .7

دار الفكــر للطباعــة و النــر و التوزيــع – بــريوت، لبنــان، 1415 هـــ - 1995 م.

ــاس أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل املــرادي النحــوي، وضــع  إعــراب القــرآن، أليب جعفــر النَّحَّ  .8

ــريوت، ط1، 1421 هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــل إبراهي ــد املنعــم خلي ــه: عب ــق علي حواشــيه وعل

ــن         ــيف الدي ــق: س ــيوطي، حتقي ــر، الس ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــل، لعب ــتنباط التنزي ــل يف اس اإلكلي  .9

ــريوت، ط1، 1401هـــ - 1981م. ــة -  ب ــب العلمي ــب، دار الكت ــادر الكات ــد الق عب
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10.أنمــوذج جليــل يف أســئلة وأجوبــة عــن غرائــب آي التنزيــل، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر 

احلنفــي الــرازي )ت: 666هـــ(، حتقيــق: د. عبــد الرمحــن بــن إبراهيــم املطــرودي، دار عــامل الكتب 

الســعودية - الريــاض، ط1، 1413 هـ، 1991م.

ــد                 ــق: حمم ــاوي، حتقي ــريازي البيض ــر الش ــن عم ــد اهلل ب ــل، لعب ــل وأرسار التأوي ــوار التنزي 11.أن

ــريوت، ط1، 1418هـــ. ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ــيل، دار إحي ــن املرعش ــد الرمح عب

ــد اهلل  ــن عب ــاّلم ب ــن س ــم ب ــد القاس ــه، أليب ُعبي ــتكامله، ودرجات ــننه، واس ــه، وس ــامن »ومعامل 12.اإلي

اهلــروي البغــدادي، حتقيــق: حممــد نــارص الديــن األلبــاين، املكتــب اإلســالمي، ط2، 1403هـــ 

1983م.  -

ــيس              ــان األندل ــن حي ــف ب ــن يوس ــيل ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــان حمم ــط، أليب حي ــر املحي 13.البح

ــريوت، ط1، 1420هـــ. ــر -  ب ــل، دار الفك ــد مجي ــي حمم ــق: صدق )ت: 745هـــ(، حتقي

ــيد  ــن الرش ــم اب ــن املعتص ــوكل اب ــن املت ــاهلل اب ــز ب ــد املعت ــن حمم ــد اهلل ب ــع، لعب ــع يف البدي 14. البدي

ــل، ط1، 1410هـــ - 1990م. ــايس، دار اجلي العب

15.البالغــة الصافيــة يف املعــاين والبيــان والبديــع، حلســن بــن إســاعيل بــن حســن بــن عبــد الــرازق 

اجلناجــي، املكتبــة األزهريــة للــرتاث القاهــرة - مــرص، ط1،  2006 م.

16.التبيان يف البيان، للحسن بن حممـد بن عبـد اهلل الطيـبي، دار البـالغة، ط1،  1411 هـ 1991م.

ــر،  ــية للن ــدار التونس ــور، ال ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن حمم ــر ب ــد الطاه ــر، ملحم ــر والتنوي 17.التحري

تونــس، ط1، 1984 هـــ.

ــا عمــريات، دار  18.تذكــرة احلفــاظ، ملحمــد بــن أمحــد بــن عثــان الذهبــي، دراســة وحتقيــق: زكري

الكتــب العلميــة – بــريوت، لبنــان، ط1، 1419 هـــ- 1998م.

19.ترتيــب املــدارك وتقريــب املســالك، أليب الفضــل القــايض عيــاض بــن موســى اليحصبــي، حتقيق: 

عبــد القــادر الصحــراوي، مطبعــة فضالــة - املحمديــة، املغــرب، ط1، 1966 - 1970 م.
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20.التســهيل لعلــوم التنزيــل، أليب القاســم، حممــد بــن أمحــد بــن جــزي الكلبــي الغرناطــي، حتقيــق: 

د. عبــد اهلل اخلالــدي، رشكــة دار األرقــم بــن أيب األرقــم - بــريوت، ط1، 1416 هـــ.

21.التصاريــف لتفســري القــرآن مــا اشــتبهت أســامؤه وترصفــت معانيــه، ليحيــى بــن ســالم بــن أيب 

ثعلبــة، القــريواين، قدمــت لــه وحققتــه: هنــد شــلبي، الركــة التونســية للتوزيــع، 1979 م.

22.التعريفــات، عــيل بــن حممــد بــن عــيل الزيــن الريــف اجلرجــاين، ضبطــه وصححــه مجاعــة مــن 

العلــاء بــإرشاف النــارش، دار الكتــب العلميــة - بــريوت،  لبنــان، ط1، 1403هـــ - 1983م.

23.تفســري أســامء اهلل احلســنى، لعبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل بــن نــارص آل ســعدي، حتقيــق: 

ــة املنــورة، العــدد 112 - الســنة 33 ،  عبيــد بــن عــيل العبيــد، جملــة اجلامعــة اإلســالمية - املدين

1421هـ.

24.تفسري الفاحتة والبقرة، ملحمد بن صالح العثيمن، دار ابن اجلوزي، السعودية، 1423 هـ.

25.تفســري القــرآن العظيــم، إلســاعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش البــرصي ثــم الدمشــقي ، حتقيــق: 

د. ســامي بــن حممد ســالمة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999م.

26.التفسيـــر املنيـــر، للدكتــور وهبــة بــن مصطفــى الزحيـــيل، دار الفكـــر املعـــارص- دمشـــق، ط2، 

هـ.  1418

27.التفسري الوسيط للقرآن الكريم، ملحمد سيد طنطاوي، دار املعارف - القاهرة، ط1. 

ــب، دار  ــوض مرع ــد ع ــق: حمم ــروي، حتقي ــري اهل ــن األزه ــد ب ــن أمح ــد ب ــة، ملحم ــب اللغ 28.هتذي

ــريوت، ط1، 2001م. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال إحي

29.التوضيــح املفيــد ملســائل كتــاب التوحيــد، لعبــد اهلل بــن حممــد بــن أمحــد الدويــش، دار العليــان، 

ط1، 1411هـ -1990م.
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30.تيســري الكريــم الرمحــن يف تفســري كالم املنــان، لعبــد الرمحــن بــن نــارص الســعدي، حتقيــق: عبــد 

الرمحــن بــن معــال اللويــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ -2000 م.

ــوُدويِن،  31.الثقــات مــن ل يقــع يف الكتــب الســتة، أليب الفــداء زيــن الديــن قاســم بــن ُقطُلوَبغــا السُّ

ــوث  ــان للبح ــز النع ــان، مرك ــامل آل نع ــن س ــد ب ــن حمم ــادي ب ــق: ش ــة وحتقي ــايل، دراس اجل

ــاء، ط1، 1432 هـــ - 2011 م. ــة - صنع ــرتاث والرتمج ــق ال ــالمية وحتقي ــات اإلس والدراس

32.جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري اآلمــيل الطــربي، حتقيــق: 

أمحــد حممــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420 هـــ - 2000 م.

33.جامــع العلــوم واحلكــم يف رشح مخســني حديثــا مــن جوامــع الكلــم، لزيــن الديــن عبــد الرمحــن 

بــن أمحــد بــن رجــب بــن احلســن، الَســالمي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، احلنبــيل، حتقيــق شــعيب 

األرنــاؤوط - إبراهيــم باجــس، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط7، 1422هـــ - 2001م.

34.الامــع املســند الصحيــح املختــرص مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه، حممــد بــن 

إســاعيل البخــاري اجلعفــي، حتقيــق: حممــد زهــري بــن نــارص النــارص، دار طــوق النجــاة، ط1، 

1422هـ. 

ــد  ــق: أمح ــي، حتقي ــاري القرطب ــر األنص ــن أيب بك ــد ب ــن أمح ــد ب ــرآن، ملحم ــكام الق ــع ألح 35.الام

ــرة، ط2، 1384هـــ - 1964م. ــة - القاه ــب املرصي ــش، دار الكت ــم أطفي ــربدوين، وإبراهي ال

36.حدائــق الــروح والرحيــان يف رواب علــوم القــرآن، ملحمــد األمــن بــن عبــد اهلل العلــوي اهلــرري، 

إرشاف ومراجعــة: د. هاشــم حممــد عــيل بــن حســن، دار طــوق النجــاة، بــريوت - لبنــان، ط1، 

1421 هـ - 2001 م.

37.الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، ألمحــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم املعــروف بالســمن 

احللبــي، حتقيــق: الدكتــور أمحــد حممــد اخلــراط، دار القلــم - دمشــق.
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ــن  ــم ب ــد احللي ــن عب ــان األقــوال يف ذلــك، ألمحــد ب ــار وبي ــة والن ــاء الن ــال بفن ــرد عــىل مــن ق 38.ال

عبــد الســالم ابــن تيميــة احلــراين احلنبــيل الدمشــقي، حتقيــق: حممــد بــن عبــد اهلل الســمهري، دار 

بلنســية - الريــاض، ط1، 1415هـــ. 

39.روح البيان، إلساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت، دار إحياء الرتاث العربى.

ــريوت،  ــالمي - ب ــب اإلس ــوزي، املكت ــيل اجل ــن ع ــن ب ــد الرمح ــري، لعب ــم التفس ــري يف عل 40.زاد املس

1404هـ. ط3، 

41.الــرساج املنــري يف اإلعانــة عــىل معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم اخلبــري، ملحمــد بــن أمحــد 

اخلطيــب الربينــي الشــافعي، مطبعــة بــوالق )األمرييــة( - القاهــرة، 1285 هـــ.

ــن  ــة م ــق: جمموع ــي، حتقي ــاز الذهب ــن َقاْي ــان ب ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب ــالء، ملحم ــالم النب ــري أع 42.س

ـ  - 1985 م. ــالة، ط3، 1405 هــ ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب األرن ــيخ ش ــإرشاف الش ــن ب املحقق

43.رشح العقيــدة الطحاويــة، لصــدر الديــن حممــد بــن عــالء الديــن عــيّل بــن حممــد ابــن أيب العــز 

ــن  ــارص الدي ــج: ن ــاء، ختري ــن العل ــة م ــق: مجاع ــقي، حتقي ــي الدمش ــي الصاحل ــي، األذرع احلنف

ــالمي، ط1، 1426هـــ - 2005م. ــب اإلس ــة املكت ــن مطبوع ــالم، ع ــاين، دار الس األلب

44.الصــارم املســلول عــىل شــاتم الرســول، أليب العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم ابن 

تيميــة احلــراين الدمشــقي، حتقيــق: حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد، احلــرس الوطنــي الســعودي 

- الســعودية.

45.الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أليب نــرص إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري، حتقيــق: أمحــد 

ــ  - 1987م.  عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن - بــريوت، ط4، 1407هـ

46.الصفديــة، لتقــي الديــن أبــو الَعبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد اهلل بــن أيب 

القاســم ابــن تيميــة احلــراين احلنبــيل الدمشــقي، حتقيــق:  حممــد رشــاد ســامل، مكتبــة ابــن تيميــة، 

مــرص، ط2، 1406هـ.
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47.طبقــات املفرسيــن، ملحمــد بــن عــيل بــن أمحــد شــمس الديــن الــداوودي املالكــي، دار الكتــب 

ــة مــن العلــاء بــإرشاف النــارش. ــة - بــريوت، راجــع النســخة وضبــط أعالمهــا: جلن العلمي

ــم،  ــن إبراهي ــيل ب ــن ع ــزة ب ــن مح ــى ب ــاز، ليحي ــق اإلعج ــوم حقائ ــة وعل ــراز ألرسار البالغ 48.الط

ــريوت، ط1، 1423 هـــ. ــة - ب ــة العنرصي ــاهللَّ، املكتب ــد ب ــب باملؤي ــي امللق ــوّي الطالب ــيني العل احلس

49.عــدة الصابريــن وذخــرية الشــاكرين، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم اجلوزيــة، حتقيــق: 

إســاعيل بــن غــازي مرحبــا، إرشاف: بكــر أبــو زيــد، دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع.

ــنَّة، للدكتــور ســعيد بــن عــى بــن وهــف القحطــاين، مطبعة  50.عقيــدة املســلم يف ضــوء الكتــاب والسُّ

ســفري- الرياض، ط1، 1429 هـ  - 2008م.

ــهاب  ــر ش ــن عم ــد ب ــن حمم ــد ب ــاوي، ألمح ــري البيض ــىل تفس ــراىض ع ــة ال ــاىض وكفاي ــة الق 51.عناي

ــريوت. ــادر -  ب ــي، دار ص ــرصي احلنف ــي امل ــن اخلفاج الدي

ــيل              ــادر البع ــد الق ــن عب ــي ب ــد الباق ــن عب ــي ب ــد الباق ــر، لعب ــل األث ــد أه ــر يف عقائ ــني واألث 52.الع

ــرتاث، ط1،  ــون لل ــي،  دار املأم ــام رواس قلعج ــق: عص ــة، حتقي ــه ُفصَّ ــن َفِقي ــن، اب ــّي الدي تق

1407هـ.

53.فتــح الرمحــن يف تفســري القــرآن، ملجــري الديــن بــن حممــد العليمــي املقــديس احلنبــيل، دار النــوادر، 

إصــَدارات وَزارة األوقــاف والُشــُؤون اإِلســالِمّية - قطــر، ط1، 1430 هـــ - 2009 م.

54.فتح القدير، ملحمد بن عيل الشوكاين، دار الكلم الطيب - دمشق، بريوت، ط1، 1414هـ.

55.فتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريــب، لــرف الديــن احلســن بــن عبــد اهلل الطيبــي، مقدمة 

التحقيــق: إيــاد حممــد الغــوج، القســم الــدرايس: د. مجيــل بنــي عطــا، جائــزة ديب الدوليــة للقــرآن 

الكريــم، ط1، 1434 هـ - 2013 م.

56.القضــاء والقــدر، ألمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى، البيهقــي، حتقيــق: حممــد بــن عبــد اهلل 

آل عامــر، مكتبــة العبيــكان – الرياض، الســعودية، ط1، 1421هـــ - 2000م.
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57.الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، ملحمــود بن عمــر الزخمري، 

حتقيــق: عبــد الرزاق املهــدي، دار إحياء الــرتاث العريب - بــريوت، ط1، 1417هـــ - 1997م.

58.الكنــاش يف فنــي النحــو والــرصف، أليب الفــداء عــاد الديــن إســاعيل بــن عــيل بــن حممــود بــن 

ــة  ــوام، املكتب ــن اخل ــن حس ــاض ب ــور ري ــق: الدكت ــة وحتقي ــد، دراس ــك املؤي ــن عمراملل ــد اب حمم

ــان، 2000 م.  ــريوت، لبن ــر - ب ــة والن ــة للطباع العرصي

59.اللبــاب يف علــوم الكتــاب، لــراج الديــن عمــر بــن عــيل بــن عــادل احلنبــيل الدمشــقي النعــاين، 

حتقيــق: الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود والشــيخ عــيل حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة - 

بريوت، لبنــان، ط1، 1419 هـــ -1998م.

60.لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األرسار األثريــة لــرشح الــدرة املضيــة يف عقــد الفرقــة املرضيــة، 

ــن  ــة اخلافق ــيل، مؤسس ــفاريني احلنب ــامل الس ــن س ــد ب ــن أمح ــد ب ــون حمم ــو الع ــن أب ــمس الدي لش

ومكتبتهــا - دمشــق، ط2، 1402 هـــ - 1982 م.

61.املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، لضيــاء الديــن بــن األثــري، نــرص اهلل بــن حممــد، حتقيــق: 

أمحــد احلــويف، بــدوي طبانــة، دار هنضــة مــرص للطباعــة والنــر والتوزيــع - الفجالــة، القاهــرة.

ــزگن،  ــواد س ــد ف ــق: حمم ــرصي، حتقي ــي الب ــى التيم ــن املثن ــر ب ــدة معم ــرآن، أليب عبي ــاز الق 62.جم

ــرة، ط1، 1381 هـــ. ــي - القاه ــة اخلانج مكتب

63.جممــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلــراين، حتقيــق: عبــد الرمحن بن 

حممــد بــن قاســم، جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الريــف - املدينــة النبويــة، الســعودية، 

ط1، 1416هـ - 1995م.

ــق: حممــد  ــن قاســم القاســمي ، حتقي ــن حممــد ســعيد ب ــن ب 64.حماســن التأويــل، ملحمــد مجــال الدي

ــة - بــريوت، ط1، 1418 هـــ. باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلمي
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ــام،  ــوزي - الدم ــن اجل ــي، دار اب ــليان املزين ــن س ــد ب ــرآن، خلال ــزول الق ــباب ن ــرر يف أس 65.املح

ــعودية، ط1، 1427هـــ - 2006 م. الس

66.املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندليس املحاريب، 

حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية - بريوت، ط1، 1422 هـ.

ــح  ــول اهلل  ) صحي ــدل إىل رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــرص بنق ــح املخت ــند الصحي 67.املس

مســلم(، ملســلم بــن احلجــاج القشــريي النيســابوري، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء 

الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 1412هـــ - 1991م.

68.املســند، لإمــام أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل الشــيباين، حتقيــق: أمحــد حممــد 

شــاكر، دار احلديــث - القاهــرة، ط1، 1416هـ - 1995م.

69.معــاين القــرآن، أليب زكريــا ييــى بــن زيــاد بــن عبــد اهلل الفــراء، حتقيــق: أمحــد يوســف النجــايت، 

ــرص،  ــة - م ــف والرتمج ــة للتألي ــلبي، دار املرصي ــاعيل الش ــاح إس ــد الفت ــار، عب ــيل النج ــد ع حمم

-1983م. 1403هـ  ط3، 

70.معجــم اللغــة العربيــة املعــارصة، للدكتــور أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر، عــامل الكتــب، ط1، 

1429 هـ - 2008م.

ــان داوودي، دار  71.مفــردات ألفــاظ القــرآن، للعالمــة الراغــب األصفهــاين، حتقيــق: صفــوان عدن

القلــم - دمشــق، ط2، 1418 هـــ  - 1997م.

72.املقصــد األســنى يف رشح معــاين أســامء اهلل احلســنى، أليب حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل ، حتقيــق: 

بســام عبــد الوهــاب اجلــايب، اجلفان واجلــايب، قــربص، ط1، 1407هـــ - 1987م.

73.املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، ليحيــى بــن رشف النــووي، دار إحيــاء الــرتاث العريب 

- بريوت، ط2، 1392هـ.
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ــرادي  ــس امل ــن يون ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــن حمم ــد ب ــاس أمح ــر النَّحَّ ــوخ، أليب جعف ــخ واملنس 74.الناس

ــت، ط1، 1408هـــ. ــالح - الكوي ــة الف ــد، مكتب ــالم حمم ــد الس ــد عب ــق د. حمم ــوي، حتقي النح

ــرزاق  ــد ال ــق: عب ــن عمــر البقاعــي، حتقي ــم ب ــات والســور، إلبراهي ــدرر يف تناســب اآلي 75.نظــم ال

ــة - بــريوت ، 1415 هـــ - 1995م. غالــب املهــدي، دار الكتــب العلمي

76.وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، لشــمس الديــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن أيب بكــر 

ابــن خلــكان الربمكــي اإلربــيل )ت: 681هـــ(، حتقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر.
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د. بكر بن حممد بن بكر اعبد
األستاذ املساعد بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية 

باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية

1245abt@gmail.com
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 موضوع البحث:
يتنــاول البحــث دراســَة مقصــٍد عظيــٍم من مقاصــد الديــن اإلســالمي الــواردة يف القــرآن الكريم، 

ــز  ر والعتــق، وترتكَّ وهــو عنايــة اإلســالم باإلنســان وســعيه إلخراجــه مــن العبوديــة والــرق إىل التحــرُّ

مادتــه عــى بيــان مصــادر العتــق يف اإلســالم مــن خــالل دراســة اآليــات القرآنيــة.

 هدف البحث:
ر والعتــق،  إبــراز عنايــة اإلســالم باإلنســان، وســعيه إلخراجــه مــن العبوديــة والــرق إىل التحــرُّ

ــم  ــن ورد اتامه ــاب الفت ــبهات أرب ــع ش ــالمي، ودف ــد اإلس ــذا املقص ــى ه ــد ع ــدف إىل التأكي ــا هي ك

لإســالم بأنــه ديــن الــرق؛ وذلــك ِمــن خــالل دراســة اآليــات القرآنيــة.

 مشكلة البحث:
؟ 1-ما مفهوم العتق والرق؟ وما وجه اعتبار دين اإلسالم دين عتٍق ال دين رقٍّ

2-ما مصادر الرق يف اجلاهلية؟ وما موقف اإلسالم منه؟

3-ما وسائل العتق ومصادره يف اإلسالم؟ وكيف تناولتها اآليات القرآنية؟

 أهم نتائج البحث:
ــئه،  ــالم أو ينش ــه اإلس ــم، ومل يبتدئ ــن األم ــري م ــد كث ــالم عن ــل اإلس ــوًدا قب ــرقَّ كان موج أنَّ ال

قِّ  ــرِّ ــرة ال ــق دائ ــق وضيَّ ــرة العت ــَع دائ ــاس، فوسَّ ــه الن ــم، وواقــع يتعامــل ب ــل جــاء وهــو نظــام قائ ب

ــه. ــة دين ــاهلل C وحمارب ــر ب ــبب الكف ــال بس ــو القت ــد وه ــدر واح ــرها يف مص وحصـ

الة )املفتاحيَّة(:  الكلامت الدَّ
الّرق، العتق، شبهة .
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F

َر اإلنســان  احلمــد هلل ُمنــِزل الرائــع لصالــح البــالد والعبــاد، والصــالة والســالم عــى مــن حــرَّ

مــن الظلــم واالســتبداد، وعــى آلــه وصحبــه الذيــن نــروا يف األرض مبــادئ التوحيــد واحلريــة عــى 

ســائر العبــاد، وعــى مــن دعــا بدعوتــم واهتــدى هبدهيــم بإحســان إىل يــوم املعــاد، أمــا بعــد:

ــٍد مــن الشــبهات  ــا - ياولــون إثــارة رساٍب ِمــن التُّهــم، وَزَب فــإن أعــداء اإلســالم - قديــًا وحديًث

وا عن ديــن اهلل مــا اســتطاعوا إىل ذلك ســبياًل. حــول اإلســالم؛ كــي يزرعــوا اإلحلــاد والتشــكيك، ويصــدُّ

ــة؛  ــات االجتاعي ــة، واملنص ــع الثقافي ــة، واملجام ــاط العلمي ــه يف األوس ــا يثريون ــة م ــن مجل وِم

ــن االســتعباد الرصيــح  زعمهــم أنَّ اإلســالم نظــاُم رق وعبوديــة، ال ديــن عتــق وحريــة، حيــث يتضمَّ

ــة  ــاؤالت املتعلق ــون التس ــدأوا يطرح ــة، وب ــن العامَّ ــض ِم ــبهة بع ــذه الشُّ ــر هب ــان، فتأثَّ ــة اإلنس حلري

ــن نظامــه؟ وكيــف  ــن إباحــة اإلســالم الــرقَّ وجعلــه جــزًءا ِم حــول املوضــوع، مــن ذلــك العلــة ِم

مــه اهلل تعــاىل - يف ســوق  ــم اإلســالم اخللــق إىل ســادٍة وعبيــد؟ وكيــف ُيبــاع اإلنســان - الــذي كرَّ قسَّ

ــلعة؟ وملــاذا مل ينــصَّ القــرآن الكريــم عــى إلغــاء الرقيــق رصاحــًة كــا نــصَّ عــى  الرقيــق كــا تبــاع السِّ

حتريــم كثــري مــن املحرمــات؟.

كــا أننــي أثنــاء تدريــيس يف اجلامعــة اإلســالمية التي ينتمــي طالهُبــا إىل أعــراق خمتلفة، وجنســياٍت 

ــًة ِمــن  متعــددة، وأنظمــة وضعيــة متنوعــة، كنــُت - كــا هــو احلــال يف كل قاعــة دراســية - أالحــُظ قلَّ

ــا طيلــة الفصــل الــدرايس - وجلُّهــم مــن املهاجريــن  الطــالب الذيــن ال أكاُد أجــُد هلــم صوًتــا وال ِحسًّ

الذيــن اســتقروا يف الــدول املتقدمــة، وحصلــوا عــى جنســياتا؛ فاســتحقوا املســاواة يف احلقــوق ، فــإذا 

مــا جــاء احلديــث عــن ِملــك اليمــن كــا يف تفســري قولــه تعــاىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ  ]النســاء:3[ "أي : فــإن خشــيتم مــن 

تعــداد النســاء أال تعدلــوا بينهــن ، كــا قــال تعــاىل: ژ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  ژ                                  
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]النســاء:129[ فمــن خــاف ِمــن ذلــك فيقتــرص عــى واحــدة، أو عــى اجلــواري الــراري؛ فإنَّــه ال جيــب 

قســٌم بينهــن، ولكــن يســتحب، فَمــن فعــل فحســن، وَمــن ال فــال حــرج"(1(. وغريهــا ِمــن اآليــات 

التــي اشــتملت عــى ذكــر اإلمــاء والعبيــد؛ وجــدت هــؤالء الطــالب قــد ُرفعــت أيدهــم، وَشــُخَصت 

ــه،  ــالم وأهل ــبُّ اإلس ــذي ُي ــِب ال ــِب األري ــؤاَل األدي ــوِع س ــذا املوض ــن ه ــائلن ع ــم، س أبصاره

ــًا  ــم جواب ــت ُأجيبه ــرة:260[، فكن ــاىل: ژ ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ژ ]البق ــه تع ــن قول ُمتمثِّل

ــًا يفرُضــه عــيلَّ ضيــُق الوقــت وحــاُل املقــام وقلــة البضاعــة.  عامَّ

فعزمــت مســتعينًا بــاهلل عــى الكتابــة يف هــذا املوضــوع، ُمبيِّنــًا موقــف اإلســالم منــه، وأنــه بــريء 

عــاه األعــداء ِمــن أنــه ديــن الــرق، وســأثبت باألدلــة القاطعــة واحلجــج الواضحــة أنَّ اإلســالم  ممــا ادَّ

يف احلقيقــة هــو ديــُن عتــٍق ال ديــن ِرق.

ــْئه،  ــرق ومل ينش ــدئ ال ــالم مل يبت ــن اإلس ــه، أنَّ دي ــد علي ــل والتأكي ــه، ب ــارة إلي ــدر اإلش ــا جت ومم

ــي  ــم النب ــث فيه ــن ُبع ــرب الذي ــم الع ــم، ومنه ــع األم ــد مجي ــر عن ــروف ومنت ــرق مع ــاء وال ــل ج ب

ــخ األمــم وجــد ذلــك  ــرأ تواري ــن ق ــع األمــم، وَم ــا يف مجي ــا معروًف ــرق نظاًم ، فــكان ال

ــري خفــي. ظاهــًرا غ

ــان،  ــور والطغي ــم واجل ــى الظل ــم ع ــا قائ ــددة، أغلبه ــرية ومتع ــادر كث ــرق مص ــت لل ــد كان وق

ــاء(2(. ــى الضعف ــاء ع ــلط األقوي وتس

ــف اإلســالُم منابَعــه، وقلَّــص مصــادَره، وفتــح أبــواب العتــق عــى مرصاعيهــا، فاســتحق أن  فجفَّ

يســمى ديــن العتــق ال ديــن الــرق - كــا زعــم أعــداؤه -.

)1(  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )213/2(.
)2(  ينظر ملعرفة تاريخ الرق ومصادره قبل اإلسالم: نظام الرق يف اإلسالم، ملحمد األمن الشنقيطي، )ص31- 35(؛ ونظام الرق يف 

اإلسالم، لعبد اهلل ناصح علوان، )ص11-16(؛ الرق يف اإلسالم، ألمحد شفيق، )ص31-15(.
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قــال الشــيخ حممــد رشــيد رضــا: "فلــا ظهــر اإلســالم، وأرشق نــوُره املاحــي لــكل ظــالم، كان مما 

أصلحــه مــن فســاد األمــم إبطــال ظلــم الرقيــق وإرهاقــه، ووضــع األحــكام إلبطــال الــرق بالتدريــج 

ــة  ــن: ناحي ــن الناحيت ــري م ــاع الب ــام االجت ــذًرا يف نظ ــدة متع ــة واح ــه دفع ــع، إذ كان إبطال الري

مصالــح الســادة املســرتقن، وناحيــة معيشــة األرقــاء املســتعبدين"(1(.

 أهداف البحث:

ــة  ــُرق إىل إخراجــه مــن العبودي ــكل الســبل والطُّ ــة اإلســالم باإلنســان، وســعيه ب ــراز عناي 1. إب

ــق. ر والعت ــرُّ ــرق إىل التح وال

2. التأكيد عى هذا املقصد اإلسالمي ِمن خالل دراسة اآليات القرآنية.

3. دفع شبهات أرباب الفتن ورد اتامهم لإسالم بأنه دين الرق.

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

تعود أسباب اختياري هلذا املوضوع وأمهيته إىل مجلٍة من األمور، أبرزها:

ــة  ــن عبودي ــه م ــان، وإخراج ــة اإلنس ــٍق بكرام ــي متعل ــوٍع اجتاع ــة موض ــهام يف معاجل 1. اإلس

ــق. ــة العت ــرق إىل حري ال

ــرآن  ــوع إىل الق ــالل الرج ــن خ ــرق م ــول ال ــارة ح ــبهات املث ــذ الش ــى رضورة نب ــد ع 2. التأكي

ــه. ــن خالل ــه م ــم غايات ــم، وفه الكري

3. إسهام هذا املوضوع يف بيان أمهية احلرية يف اإلسالم.

ــالم يف  ــداء اإلس ــه أع ــبه إلي ــا ينس ــه مم ــرآن وتربئت ــن الق ــاع ع ــث يف الدف ــذا البح ــاركة ه 4. مش

ــث.  ــم واحلدي القدي

)1(  تفسري املنار، ملحمد رشيد رضا، )236/11(.
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ــدي  ــم بالتَّص ــي تت ــات الت ــن الدراس ــٍد م ــة إىل مزي ــة القرآني ــة املكتب ــع وحاج ــة املجتم 5. حاج

ــا. ــرد عليه ــبهات وال للش

6. توجيــه الدعــاة املتخصصــن يف مواجهــة أربــاب الفتــن والداعــن إىل اإلحلــاد إىل رضورة الــرد 

عــى الشــبهات، ِمــن خــالل الفهــم الشــامل للمقاصــد ومجــع جزيئــات املســائل، حيــث إنَّ كثــرًيا ِمــن 

أصحــاب الشــبهات املثــارة حــول التريعــات اإلســالمية يســتلُّون الشــبهة ِمــن اجلزئيــات، ويضعوهنا 

يف ســياقات توافــق أهواءهــم.

 مشكلة البحث وتساؤالته:

ــن  وا ع ــدُّ ــبهات؛ ليص ــن الش ــٍد م ــارة مزي ــون إث ــا - ياول ــًا وحديًث ــالم - قدي ــداء اإلس إن أع

ديــن اهلل مــا اســتطاعوا إىل ذلــك ســبياًل، ومــن مجلــة هــذه الشــبهات: زعمهــم أن اإلســالم نظــام رق 

ــان.  ــة اإلنس ــح حلري ــتعباد الرصي ــن االس ــث يتضم ــة؛ حي ــق وحري ــن عت ــة، ال دي وعبودي

واملتدبــر يف كالم اهلل - تبــارك وتعــاىل - جيــد عنايــة اإلســالم باإلنســان وســعيه بكل الســبل والطرق 

إىل إخراجــه مــن العبوديــة والــرق إىل التحــرر والعتــق، لــذا يــاول الباحــث التأكيــد عــى هــذا املعنــى، 

والــرد عــى الشــبهات املثــارة حولــه مــن خــالل دراســة اآليــات القرآنيــة واإلجابــة عــن األســئلة التالية:

؟ 1. ما مفهوم العتق والرق؟ وما وجه اعتبار دين اإلسالم دين عتٍق ال دين رقٍّ

2. ما مصادر الرق يف اجلاهلية؟ وما  املصدر الوحيد للرق يف اإلسالم؟

3. ما وسائل العتق ومصادره يف اإلسالم؟ وكيف تناولتها اآليات القرآنية؟

 حدود البحث:

اآليــات القرآنيــة التــي ورد فيهــا تريــع العتــق واحلــث عليــه وتكثــري طرقــه وأســبابه، وتفســريها 

ــا مــن مصــادر التفســري األصيلة. تفســريا حتليليًّ
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 الدراسات السابقة:
هنــاك الكثــري مــن املؤلفــات التــي تناولــت موضــوع الــرق مــن جوانبــه املختلفــة  والتــي شــملت 

ــة، وموقــف  ــد األمــم الســابقة، ويف العصــور احلديث ــد مفهومــه، وتاريــخ االســرتقاق عن إشــكالية حتدي

الديانــات املختلفــة منــه ومعــامل الديــن اإلســالمي يف التعامــل مــع الرقيــق يف ظــل االعتبــارات السياســية 

والنفســية واالجتاعيــة والتريعيــة التــي كانــت ســببا يف عــدم إلغائــه، إال أنــه مل يســبق - حســب بحثــي 

واطالعــي - أن ُبحــَث هــذا املقصــد اإلســالمي وفــق املنهــج الــذي تناولــه البحــث، والــذي ُيعــدُّ نوًعــا 

ِمــن أنــواع التفســري املوضوعــي املتمثِّــل يف مجــع اآليــات القرآنيــة التــي أبــرزت عناية اإلســالم باإلنســان، 

وســعيه بــكل الســبل والطــرق إىل إخراجــه مــن العبوديــة والــرق إىل التحــرر والعتــق، ودراســتها دراســًة 

ــة  ــردُّ بُمجمِلهــا عــى أربــاب الشــبهات، وذلــك بعــد الرجــوع إىل أوعي ــربُز هــذا املقصــد، وت ــًة ُت حتليلي

البحــث وحمركاتــه، وهــي - بحســب مــا وقفــت عليــه - كــا يــيل:

1. نظــام الــرق يف اإلســالم، د. عبد اهلل ناصح علــوان، دار الســالم، 2003م، وهو بحث مســتخلص 

مــن كتابــه: )قصــة اهلداية: قصــة اجتامعيــة هادفة مســتمدة من نظــام اإلســالم ودوافع اإلنســانية(.

ــه  ــذة، 2010م، كتب ــة الناف ــارش: مكتب ــة للطباعــة، الن ــرق يف اإلســالم، أمحــد شــفيق، دار طيب 2. ال

ــة: أمحــد زكــي. باللغــة الفرنســية، وترمجــه إىل العربي

3. شبهات حول اإلسالم، حممد قطب، دار الروق، 1992م.

4. الــرق قضيــة إنســانية وعــالج قــرآين، د. أمحــد ســليان البشــايرة، جملــة البحــوث والدراســات 

ُل توصيــٍة َذكرهــا الباحــُث ضمــن توصيات البحــث يف اخلامتــة: التوجيُه  اإلســالمية، العــدد العــارش. وأوَّ

بــــ"دراســة قضيــة الــرق يف منهــج القــرآن مــن حيــث حتديــد أســبابه، وضبــط طريقتــه يف التعامــل مــع 

الرقيــق، ووســائل حتريــره بــا يكشــف عــن الصــورة املثاليــة التــي ال نجدهــا يف نظــام عــى وجــه األرض 

غــري اإلســالم، وذلــك للــرد عــى الذيــن يطعنــون عــى اإلســالم ملجــرد االســم الظاهــر والتََّعامــي عــن 

الصــورة احلقيقيــة والطريقــة التــي رســمها". 
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5. نظــام الــرق يف اإلســالم، ُكتيِّــٌب أصلــه حمــارضة ألقيــت يف اجلامعــة اإلســالمية عــام 1385هـــ، 

مــه الشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي كجواب لســؤال ألقــاه أحــد الطلبــة، وعرضها  وهــو بيــان قدَّ

. نيابــة عنــه وهــو حــارض: الشــيخ عطيــة حممــد ســامل

ــدي -  ــى هن ــة: مصطف ــيل، ترمج ــد ع ــد اهلل حام ــراون – عب ــان ب ــرق، د. جوناث ــالم وال 6. اإلس

ــي. ــد العاط ــود عب حمم

 خطة البحث: 

ينقسم البحث إىل: 

مقدمــة، ومدخــل يف أمهيــة املوضــوع، وأهدافــه، وأســباب اختيــاره، ومشــكلته، وتســاؤالته، . 1

ــاًل  ــة، مذي ــث، وخامت ــة مباح ــم ثالث ــدوده، ث ــث، وح ــج البح ــابقة، ومنه ــات الس والدراس

ــة. ــارس العلمي بالفه

ق والعتق، . 2 املبحث األول: مفهوم الرِّ

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: معنى الرق لغًة واصطالًحا. -

ق الواردة يف القرآن الكريم. - الة عى الرِّ املطلب الثاين: األلفاظ الدَّ

املطلب الثالث: معنى العتق لغًة واصطالًحا. -

الة عى العتق الواردة يف القرآن الكريم. - املطلب الرابع: األلفاظ الدَّ

ق.. 3 املبحث الثاين: موقف اإلسالم من الرِّ

املبحــث الثالــث: مصــادر العتــق يف اإلســالم، ودراســة اآليــات القرآنيــة الدالــة عــىل أن . 4

اإلســالم ديــن العتــق ال ديــن الــرق.
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 وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: العتق بالرتغيب. -

املطلب الثاين: العتق بالكفارات. -

املطلب الثالث: العتق باملكاتبة. -

املطلب الرابع: العتق بجعله مرصًفا من مصارف الزكاة. -

املطلب اخلامس: العتق بأم الولد. -

 منهج البحث: 
يتلخص منهج الدراسة يف االستقراء التحليي للموضوع وفق اآليت:

تتبع ومجع اآليات القرآنية التي ورد فيها ذكر العتق.  •

دراسة هذه اآليات القرآنية وتفسريها تفسرًيا حتليليًّا.  •

عزو اآليات القرآنية داخل البحث بذكر اسم السورة ورقم اآلية.  •

ختريــج مــا يــرد مــن حديــٍث أو أثــٍر مــن الصحيحــن أو أحدمهــا - إن كان فيــه -، وإال فمــن   •

ــْدر االســتطاعة. كتــب الســنة األخــرى، مــع اإلشــارة إىل احلكــم عليــه َق

توثيق األقوال والنقوالت من مصادرها األصيلة.   •

بيان معاين املفردات الغريبة - إن وجدت - من كتب الغريب أو املعاجم.  •

نسبُة األبيات الشعرية إذا َوَرَدت إىل قائليها، وعزُوها إىل مصادرها.  •

مراعاة عالمات الرتقيم وضبط ما ُيشكل من الكلات.  •

الرتمجة لأعالم غري املشهورين الواردة أساؤهم يف البحث باختصار.  •

ل االستفادة منه. خدمة البحث بفهارس ُتَسهِّ  •
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املبحث األول: 
مفهوم الرق والعتق

 املطلب األول: معنى الرق لغًة واصطالًحا

ق لغة:  أواًل: معنى الرِّ

أصــُل الــرق يف اللغــة: الضعــف، ومنــه رقــة القلــب، ويف األثــر: »إنَّ أبــا بكــر رجــٌل رقيــٌق«(1(  أي: 

ــف القلب.  ضعي

ــا: صــار، أو بقي  ورقَّ الرجــل: صــار عبــًدا، والرقيــق: العبــد، ومنــه: هــؤالء رقيقــي. ورقَّ العبــُد رقًّ

ــون ملالكهــم ويذلون ويضعــون(2(. رقيًقــا، وســمي العبيــد رقيًقا: ألهنــم يِرقُّ

َقــُة ِضدُّ الِغَلــِظ(3(،  ــًة، فهــو رقيــق، وهو نقيــُض الغليــِظ والثَِّخــِن، والرِّ ق مــن مــادة َرقَّ َيــِرقُّ ِرقَّ فالــرِّ

قــة باعتبــار اجلوانــب، والرقــة يف األجســام ُتضادُّهــا  وُتقابــل الدقــة ولكــن الرقــة باعتبــار العمــق، والدِّ

فاقــة، ويف النفــس ُتضادُّهــا اجلَْفــوة والقســوة.  الصَّ

والرق - بالكر-:  املِْلُك والعبودية، واسرتقَّ اململوَك: أدخله يف الرق(4(.

)1(  صحيــح البخــاري، للبخــاري، كتــاب األذان، بــاب أهــل العلــم والفضــل أحــقُّ باإلمامــة، )137/1( ) ح682(؛ صحيــح مســلم، 
ملســلم بــن احلجــاج القشــريي، كتــاب الصــالة، بــاب اســتخالف اإلمــام إذا عــرض لــه عــذر مــن مــرض وســفر وغريمهــا مــن 

يصــيل بالنــاس، )313/1( )ح418(. 
)2(  ينظــر: هتذيــب اللغــة، لأزهــري، )230/8(؛ املغــرب يف ترتيــب املعــرب، للمطــرزي، )ص195(؛ لســان العــرب، البــن منظــور، 

.)124/10)
)3(  ينظر: لسان العرب، البن منظور، )121/10- 124(.

)4(  ينظر: املفردات، للراغب األصفهاين، )ص361(؛ لسان العرب، البن منظور، )124-121/10(.
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ق اصطالًحا: ثانًيا: معنى الرِّ

أمــا يف االصطــالح عنــد علــاء املســلمن فهــو ال يــرج عــن معنــاه اللغــوي فهــو كــون اإلنســان 

مملــوكًا إلنســان آخــر(1(.

َف ِمن ِقَبل بعض الفقهاء بأنه: "عجٌز حكمي يقوم باإلنسان سببه الكفر"(2(. وُعرِّ

ف مــن ِقَبــل بعــض الفقهــاء بأنــه: "عجــز رشعــي مانــع للواليــات مــن القضــاء والشــهادات  وِعــرِّ

وغريهــا"(3(. 

ومن ُصَور العجز احلكمي: التملك، وإبراُم العقود، إال باعتباره وكياًل عن سيد.

واملــراد بالعجــز احلكمــي أو الرعــي: أنــه ُحكــم عليــه بالعجــز، منًعــا لــه مــن التــرصف الكامــل، 

وإن كان قــادًرا عليــه(4(. 

ــز هبــا عــن غــريه ممــن يجــر  ُز احلــال التــي مُتَيَّ ــرْبِ ويمكــن أن يضــاف إىل التعريــف َقْيــٌد وصِفــيٌّ ُي

عليــه أو يمنــع مــن التــرصف ملــرض ونحوه، وهــو قابليــُة البيــع والشـــراء، فنقــول: "عجز حكمــي يقوم 

باإلنســان ســبُبه الكفــر، يمنعــه مــن الواليــات، وجيعلــه قابــاًل للبيــع والــراء"(5(.

)1(  املوسوعة الفقهية، لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، )12/23(. 
)2(  العذب الفائض يف رشح عمدة الفارض، إلبراهيم بن عبد اهلل الفريض، )23/1(. 

)3(  روضة الطالبني، للنووي، )162/6(. 
)4(  التعريفات، للجرجاين، )ص49(. 

)5(  الرق قضية إنسانية وعالٌج قرآين، ألمحد سلان البشايرة، )ص111- 112(. 
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ق الواردة يف القرآن الكريم الة عىل الرِّ  املطلب الثاين: األلفاظ الدَّ

ق يف القرآن الكريم بعدة ألفاظ منها: ورد التعبري عن الرِّ

1- ملك اليمني: 

ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: ژ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ  ]املؤمنــون:6[، وقولــه 

ــاىل: ژ ھ  ے  ےۓ  ژ  ــوله تعـ ــاء:25[، وقـ ــاىل: ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ  ژ ]النس تع

]النســاء:36[، وقـــوله تعـــاىل: ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ ]النحــل:71[.

ــرصف  ــو املت ــَمِلك، وه ــن الـ ــٌك م ــب: "ِمْل ــال الراغ ــن، ق ــن كلمت ــٌب م ــح مرك ــذا املصطل وه

ــا  ــن ألهن ــك إىل اليم ــب املِل ــن"(1(. وُنِس ــرآن باليم ــد يف الق ــك العبي ــصَّ مل ــي ... وُخ ــر وبالنه باألم

ــرصف(2(.  ــن يف الت أرشف، وأمك

2- الرقبة: 

ومنــه قولــه تعــاىل: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ژ  ]املجادلــة:3[، 

وقولــه تعــاىل: ژ ڦ  ڦ  ژ  ]البقــرة:177[.

ــزاء  ــن أج ــزٌء م ــة ج ــابقتن، والرقب ــن الس ــا يف اآليت ــا ك ــرًدا ومجًع ــظ مف ــذا اللف ــتخدم ه وُيس

ــة معنويــة، وذلــك أنَّ العبــد اململــوك لســيده كأنــه قــد وضــع  ــت بالذكــر ألجــل ِعلَّ العبــد، وإنــا ُخصَّ

، فهــو حمتبــس بــه كــا حتبــُس الدابــُة باحلبــل يف عتقهــا، فــإذا أعتقــه أطلقــه مــن  يف رقبتــه قيــًدا وِغــالًّ

ذلــك الغــلِّ الــذي كان يف رقبتــه(3(. 

)1(  املفردات، للراغب األصفهاين، )ص774- 775(. 
)2(  املفردات، للراغب األصفهاين، )ص893(. 

)3(  مغنـــي املحتـــاج إىل معـرفة ألفـاظ املنهـــاج، للربيني، )491/4(؛ معجـم تفسري ألفـاظ القـــرآن، لسميح عاطف زين، )ص217( 
، مــادة: ر ق ب. 
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3- العبد اململوك: 

ــٌد  ــه عب ــة بأن ــق يف هــذه اآلي ــربِّ عــن الرقي ــال تعــاىل: ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ژ ]النحــل:75[؛ فُع ق

ــن  ــٌد هلل ، ولك ــم عبي ــاس كله ــك أنَّ الن (1(، وذل ــرِّ ــد احل ــن العب ــزه ع ــك لتميي ــوك، وذل ممل

، والــذي اســرتقَّه غــريه هــو عبــٌد هلل مملــوٌك إلنســان آخــر. اإلنســان الــذي مل يســرتقه غــريه هــو عبــٌد هلل حــرٌّ

4- العبد واألمة: 

ــن  ــان م ــذان اللفظ ــور:32[، ه ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  ژ ]الن ــال تع ق

ــق الذكــر، ولفــظ )األمــة(  ــد( خــاصٌّ بالرقي ، ولفــظ )العب ــرقِّ ــة عــى ال األلفــاظ املســتخدمة للدالل

ــاد للســيد، ومعنــى العبوديــة  ــار الطاعــة واالنقي خــاصٌّ باألنثــى، وإنــا يطلــق هــذان اللفظــان باعتب

ع فيــه الطاعــة للســيد، وُينهــى عــن هــذا اإلطــالق إذا  املقصــود هنــا وفيــا قبلــه إنــا ُيــراد بــه مــا ُتــْرَ

كان ُيقصــد هبــا االنتقــاص(2(.

ــن  ــم م ــت أيدهي ــن حت ــج م ــة إىل تزوي ــة الكريم ــذه اآلي ــادة يف ه ــاىل الس ــارك وتع ــد اهلل تب فأرش

ــًا؛ ملــا يف النــكاح مــن املقاصــد العظيمــة، والفوائــد اجلليلــة، ثــم أتبعــه بقولــه:  األرقــاء ذكــورًا وإناث

ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ    ]النــور:33[، وقــد أشــار البقاعــي  إىل مناســبته ملــا قبلــه بقولــه: 

ا  "وملــا أمــر ســبحانه بــا يعصــم مــن الفتنــة مــن غــض البــرص، ثــم بــا يصــن مــن النــكاح، وجــرًّ

عليــه بالوعــد باإلغنــاء، وكان هــذا الوعــد فيــا بعــد النــكاح، وقــدم الــكالم فيــه ترغيبــًا لإنســان يف 

ــه  ــه إمــا بعــدم وجــدان املهــر ومــا يطلــب من ــد يتعــذر ألجل ــه مــا ق ــوكل واإلحصــان، وكان قلب الت

ــى  ــا ع ــه حاثًّ ــه قول ــك، أتبع ــري ذل ــًا أو غ ــده رقيق ــون ول ــريه بك ــد وغ ــدم رىض العب ــه، أو بع تقديم

ــرام                    ــن احل ــا ع ــة وإجياده ــب العف ــغ يف طل ــز: ژ ٿ  ژ أي يبال ــد العج ــارة عن ــس األم ــع النف قم

ــع  ــه اإلحاطــة بجمي ــذي ل ــه ژ ڤ  ڤ  ڤ  ژ  أي ال ــًا إلي ــه وباعث ــدرة علي ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ أي ق

)1(  روح املعاين، لألويس، )195/14(. 
)2(  فتح الباري، البن حجر العسقالين، )ص1286(.
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صفــات الكــال ژ ڤ  ڦڦ   ژ  يف ذلــك الــذي تعــذر عليهــم النــكاح بســببه"(1(.

5- الفتى والفتاة: 

ــاىل: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ــال تع ق

ڑ   ژ       ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ  

ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ژ ]النــور:33[.

قــال أبــو الســعود : "أي إماءكــم، فــإنَّ ُكالَّ مــن الَفَتــى والَفتــاِة كنايــٌة مشــهورٌة عــن العبــِد 

ــدي  ــل عب ــايت وال يُق ــاي وفت ــم: فت ــْل أحُدك ــه : »ليُق ــى قول ــك مبن ــى ذل ــِة، وع واألَم

وأَمتــي«(2(، وهلــذه العبــارِة يف هــذا املقــاِم باعتبــار مفهوِمهــا األصــيل(3( ُحْســُن موقــٍع ومزيــُد مناســبٍة 

ــع منهــنَّ  نــا مــن حيــُث صــدوُره عــن النســاِء؛ ألهنــنَّ الــالَّيت ُيتوقَّ لقولــِه تعــاىل: ژ ڎ  ڎ  ژ وهــو الزِّ
غائــِر".(4( ذلــك غالًبــا ُدون َمــن عداهــنَّ مــن العجائــِز والصَّ

 املطلب الثالث: معنى العتق لغًة واصطالًحا

أواًل: معنى العتق لغة:

ة، وِمنه عتاق الطري جلوارحها؛ سميت بذلك لقوتا"(5(. الِعتق، والَعتاق، والعتاقة لغة:  "الُقوَّ

يقال: عتق العبد يعتق عتًقا وِعتًقا وعتاًقا وعتاقة، فهو عتيق وعاتق، ومجعه عتقاء. 

)1( نظم الدرر، للبقاعي، )267/13- 268(. 
ــي، ) 150/3( ) ح2552(؛  ــدي أو أمت ــه: عب ــق، وقول ــى الرقي ــاول ع ــة التط ــاب كراهي ــق، ب ــاب العت ــاري، كت ــح البخ )2( صحي
ــد واألمــة واملــوىل والســيد،  ــاب حكــم إطــالق لفظــة العب ــاب األلفــاظ مــن األدب وغريهــا، ب القشــريي، وصحيــح مســلم، كت

ح2249(.  (  )1764/4)
)3( وهو القوة، فإهنا مأخوذة من الفتوة وهي القوة.

)4(  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )173/6(.
)5(  طلبة الطلبة، للنسفي، )ص63(.
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وأعتقته أنا:  "فهو ُمْعَتق وعتيق، واجلمع كاجلمع، وأمة عتيق وعتيقة يف إماء عتائق"(1(.

ثانًيا: معنى العتق اصطالًحا: 

العتق اصطالًحا:  "قوة حكمية، يصري هبا أهاًل للترصفات الرعية"(2(.

وعرفه بعضهم بقوله:  "زوال الرق"(3(.

ــق  ــال: أعت ــة، يق ــاف إىل الرقب ــًة، ويض ــًدا أو أم ــق عب ــال:  "أعت ــوك فيق ــق إىل اململ ــاف العت ويض

رقبــًة، وُخصــت الرقبــة مــن بــن ســائر األعضــاء ألن ملــك الصاحــب لــه بمنزلــة احلبــل يف رقبتــه، 

فــإذا أعتقــه فقــد حــّل ذلــك احلبــل مــن رقبتــه، وهــي يف األصــل العنــق فجعلــت كنايــة عــن مجيــع 

ــه"(4(.  ــيء ببعض ــمية لل ــان تس ذات اإلنس

الة عىل العتق الواردة يف القرآن الكريم  املطلب الرابع: األلفاظ الدَّ
ورد التعبري عن العتق يف القرآن الكريم بلفظن:

1- التحرير: قال تعاىل: ژ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]النساء:92[.

قــال الزخمــري: "والتحريــر: اإلعتــاق. واحلــر والعتيــق: الكريــم، ألن الكــرم يف األحــرار كــا 

ــع  ــرم موض ــه: أك ــّر الوج ــا. وح ــري لكرامه ــاق الط ــل، وعت ــاق اخلي ــه: عت ــد. ومن ــؤم يف العبي أن الل

منــه. والرقبــة: عبــارة عــن النســمة، كــا عــرب عنهــا بالــرأس يف قوهلــم: فــالن يملــك كــذا رأســًا مــن 

ــق"(5(.  الرقي

)1(  لسان العرب، البن منظور، )234/10(؛ القاموس املحيط، للفريوزآبادي، )ص906(.
)2(  التعريفات، للجرجاين، )ص147(.

)3(  طلبة الطلبة، للنسفي، )ص63(.
)4(  تبيــني احلقائــق رشح كنــز الدقائــق، للزيلعــي، )402/7(؛ النظــم املســتعذب، البــن بطــال، )ص1991(؛ رشح ابــن بطــال، أليب 

عبــد اهلل ابــن بطــال، )ص104(. 
)5(  الكشاف، للزخمري، )549/1(. 
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ــُة  َقَب ًة. والرَّ ــِة ُحــرَّ َقَب ــُل الرَّ ــِة، أْي َجْع يَّ ــَن احلُرِّ ــٌل ِم ــُر َتْفِعي وقــال الطاهــر ابــن عاشــور: "والتَّْحِري

.)1)" ــّذاِت ِمــن إْطــالِق الَبْعــِض َعــى الــُكلِّ ــْت َعــى ال ُأْطِلَق

2- الفك: قال تعاىل: ژ ھ  ھ    ژ ]البلد:13[.

قــال الطــربي يف تفســري هــذه اآليــة: "يقــول - تعــاىل ذكــره -: وأيَّ يشء أشــعرك يــا حممــد مــا 

العقبــة؟ ثــم بــنَّ - جــل ثنــاؤه - لــه مــا العقبــة؟ ومــا النجــاة منهــا؟ ومــا وجــه اقتحامهــا؟ فقــال: 

اقتحامهــا وقطعهــا فــكُّ رقبــة مــن الــرقِّ وأرس العبــودة"(2(.

َقَبِة: إِْعَتاَقَها َوإِْطاَلَقَها"(3(.  وقال البغوي: "َوَأَراَد بَِفكِّ الرَّ

وقــال مجــال الديــن القاســمي : "َفــكُّ َرَقَبــٍة أي عتقهــا، أو املعاونــة عليــه وختليصهــا مــن 

الــرق وأرس العبوديــة، رجوًعــا بــه إىل مــا فطــرت عليــه مــن احلريــة"(4(.

)1(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )158/5(.
)2(  جامع البيان، للطربي، )441/24(. 
)3(  معال التنزيل، للبغوي، )256/5(. 

)4(  حماسن التأويل، للقاسمي، )478/9(. 
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املبحث الثاين:
ق  موقف اإلسالم من الرِّ

إن األصــل يف اإلنســان احلريــة، ووقــوع الــرق يف التاريــخ البــري خــروج عــن هــذه القاعــدة، 

وكان ألحــوال عارضــة وقعــت؛ نتيجــة لكثــري مــن التقلبــات التــي تعــرض هلــا اإلنســان مــن حــروب 

أو كــوراث طبيعيــة أو عــدوان أو اســتغالل حلالــة الضعــف(1(. 

ــُه هــو الــذي جــاء بــه، وهــذا  ، وأنَّ قَّ َع الــرِّ ــه هــو الــذي رَشَ ِــَم اإلســالُم زوًرا وهبتاًنــا بأنَّ ولقــد اتُّ

ًعــا معمواًل  قَّ كان نظاًما موجــوًدا ُمَرَّ ــه مل يقــرأ شــيًئا يف تاريــخ األمــم الســابقة!، فــإنَّ الــرِّ الـــُمتَِّهُم كأنَّ

بــه قبــل اإلســالم(2(. 

وعالقــة الــرق باإلســالم حمــل أخــذ و رد قديــًا وحديًثــا، فقــد ناقــش الفقهــاء مــن شــتى املذاهب 

األحــكاَم املتعلقــة بالعبــد واألمــة والعتــق واملكاتبــة، وذلــك يعكــس األمهيــة االجتاعيــة ملســألة الــرق 

- مــن حيــث تعلقهــا بكرامــة النفــس البريــة - يف الريعــة اإلســالمية وحــرص اإلســالم عى إرســاء 

قواعــد تصــون كرامــة اإلنســان، واملتأمــل لكتــب الفقــه وكالم الفقهــاء يف هــذه املســألة يــدرك عمــق 

التريــع الربــاين وحكمــة البــاري جــل شــأنه ومــدى مالءمتهــا ملــا جبلــت عليــه النفــس البشـــرية، 

كــا أن التاريــخ اإلســالمي رضب أروع األمثلــة يف حســن التعامــل مــع الرقيــق(3(. 

ــرآن  ــات الق ــل آي ــا حتف ــرتقاق، بين ــر باالس ــًا يأم ــا نص ــد فيه ــنة ال جت ــرآن والس ــوص الق ونص

ــر. ــق والتحري ــة إىل العت ــوص الداعي ــن النص ــرات م ــول  بالع ــث الرس وأحادي

)1(  الرق قضية إنسانية، ألمحد البشايرة، )ص115(. 
ــىل  ــرب ع ــرتاءات الغ ــم اف ــر: معج ــرق. انظ ــر ال ــذي ن ــو ال ــالم ه ــن أن اإلس ــام م ــر ويلي ــترق موي ــره املس ــا ذك ــك م ــن ذل )2(  م

ــايت، )ص138(. ــور الزن ــالم، ألن اإلس
)3(  انظــر: اإلســالم والــرق، جلوناثــان بــراون - عبــداهلل حامــد عــيل، مقدمــة ترمجــة مصطفــى هنــدي - حممــود عبدالعاطــي، بتــرصف 

. يسري
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وجتــدر املقارنــة واملوازنــة بــن احلقــوق واألســاليب اإلنســانية التــي رشعهــا اإلســالم يف قضيــة 

الرقيــق، وبــن مــا كان مقــرًرا ومعمــوالً بــه يف املجتمعــات القديمــة، بــل احلديثــة يف عصــور النهضــة، 

ــن - فضــاًل  ــع امللون ــى إن فرنســا كانــت متن ــة منحطــة، حت ــة مزري ــق يعيشــون حال حيــث كان الرقي

ــز  قيــق-  مــن القــدوم إىل أراضيهــا لطلــب العلــم والثقافــة واملعرفــة، ومثــل ذلــك يف التميي عــن الرَّ

ــي حواجــزه بــن أفــراد شــعبها الذيــن  العنــرصي الــذي عجــزت بعــض دول العــامل اليــوم عــن ختطِّ

يعيشــون مًعــا، يقــول املــؤرخ الفرنــيس غوســتاف لوبــون يف كتابــه حضــارة العــرب: "إن لفظــة الــرق 

إذا ذكــرت أمــام األورويب َوَرَد عــى خاطــره اســتعال أولئــك املســاكن املثقلــن بالسالســل، املكبلــن 

باألغــالل، املســوقن بــضب الســياط، الذيــن ال يــكاد غذاؤهــم يكفــي لســد رمقهــم، وليــس هلــم 

مــن املســاكن إال حبــس ُمظلم...أمــا احلــق اليقــن فهــو: أن الــرق عنــد املســلمن يالــف مــا كان عليــه 

النصــارى متــام املخالفــة"(1(. 

ُق لــه منابــُع كثــريٌة متعــددٌة، فَمــْن  ــُز بــه اإلســالُم عــن غــرِيه؛ أنَّ اإلســالم جــاء والــرِّ وممــا يتميَّ

اُق واللصــوُص أن يقبضــوا عليــه ويبيعــوه أصبــح  َّ ُأرِسَ يف معركــٍة أصبــح رقيًقــا، وَمــْن اســتطاع الــرُّ

ــه فيصبــح رقيًقــا عنــده، أو  رقيًقــا، وقــد يقــرتض الشــخُص مــن الشــخِص وال يســتطيع أن َيُســدَّ دينَ

يســلمه ابنــه عبــًدا أو أمَتــه أمــًة وجاريــًة، وكذلــك َمــن لــه حــقٌّ عنــد شــخٍص بســبب جنايــٍة أو نحــِو 

ذلــك أخــذه أو أخــذ أحــد أبنائــه أســرًيا. 

قُّ بعُضهــم بعًضــا بحــقٍّ أو بباطــل، ومل يكــن هنــاك طريــٌق للعتــق  جــاء اإلســالُم والنــاُس َيْســرَتِ

ر. إال أن ُيِريــَد الســيُِّد حتريــَره فيتحــرَّ

، ومل يبــِق لذلــك إال باًبــا واحــًدا  ــا اإلســالُم فقــد جــاء وأغلــق مجيــع املنافــذ املفتوحــة للــرقِّ وأمَّ

يمكــن مــن خاللــه أن يصبــح اإلنســاُن رقيًقــا. 

)1(  انظر: الرق عب التاريخ اإلنساين، د. عبدالكريم السمك )ص64(.



146

قُّ يف عهــد اإلســالم ذا منفــٍذ واحــٍد حلصولــه  وفتــح نوافــَذ كثــريًة لتحريــر العبيــد؛ فأصبــح الــرِّ

ومنافــذ كثــريٍة إلهنائــه، فيــا كان قبــل ذلــك ذا منافــذ كثــريٍة حلصولــه ومنفــٍذ واحــٍد إلهنائــه. 

قِّ دفعــًة واحــدًة؟! دون املــرور بتلــك  ــرِّ ــِل اإلســالُم عــى إهنــاِء ال ــَم مَلْ يعَم ــٌل: فِل فــإن قــال قائ

ــرية؟! ــدات الكث التعقي

َرة يف قلــوب النــاس  فيقــال لــه: إنَّ ِمــن ســات اإلســالم أنــه يعالــج األمــوَر املســتعصيَة املتجــذِّ

ــَرِة.  ْف وعاداتــم وأعرافهــم بالتدريــج، ال بالطَّ

ــج  ــور بالتدري ــذه األم ــل ه ــج مث ــه يعال ــالم أن ــات اإلس ــن س ــعراوي : "ِم ــال الش ق

ــروعة  ــرب املشـ ــو احل ــًدا وه ــدًرا واح ــرق إال مص ــادر ال ــالُم كلَّ مص ــى اإلس ــَرة؛ فألغ ْف ــس بالطَّ ولي

التــي يعلنهــا اإلمــام أو احلاكــم، وكل رقٍّ ِمــن غــري احلــرب املروعــة حــراٌم، وال جيــوز االســرتقاُق 

د اإلســالُم أبــواب عتــق العبيــد ... إذن فاإلســالم قــد جــاء  ِمــن غــري طريقهــا، ويف ذات الوقــت عــدَّ

ــًدا،  ــا واح ــا إال باًب ــواب كله ــل األب ــد؛ فأقف ــه واح ــددة ومرصف ــرية متع ــه كث ــوٌد وأبواب ــرق موج وال

ــج"(1(. ــا بالتدري ــه متاًم ــمَّ تصفيُت ــى َتتِ ــرق؛ حت ــارف ال ــح مص وفت

ــده،  ــادة اهلل وح ــوة إىل عب ــاء بالدع ــالم ج ــك أنَّ اإلس ؛ فذل قِّ ــرِّ ــوٍح لل ــاٍب مفت ــاُء ب ــا إبق وأمَّ

ــاراٍت  ــالم خي ــم اإلس ــرك هل ــد ت ــِلُموا فق ــاُس أالَّ ُيْس ــإذا أراد الن ــمحة، ف ــة الس ــك باحلنيفي والتمس

ــة  ــل محاي ــايلٍّ مقاب ــٍغ م ــع مبل ــع دف ــالمي م ــم اإلس ــت احلك ــاء حت ــن البق ــم، ِم ــا يف ديانته ــون هب يعيش

املســلمن هلــم، أو بقائهــم يف بالدهــم وحتــت حكمهــم اخلــاصَّ بعــد إبــرام العهــود واملواثيــق التــي 

ــه.  ــح واتفاقات ــكام الصل ــنِّ أح ُتَب

ولكــن أن يمــل النــاُس الســالَح لقتــال اإلســالِم، وإرغــام النــاِس عــى الُكْفــِر بقــوة الســالح؛ 

ــاًل بحمــل الســالح مــن  ــاِر مقاَب فهــو مــا مل يرَضــه اهللُ وال رســوُله، وجعــل محــَل الســالِح مــن الُكفَّ

)1(  تفسري الشعراوي، ملحمد متويل الشعراوي، )4810-4808/8(.
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ــوا هــؤالء الكفــار الذيــن تســبَُّبوا  املســلمن، فــإذا انتــرص املســلمون عليهــم كان للمســلمن أن ُيعاِقُب

بفقــد أمــوال املســلمن وأرواحهــم، ووقفــوا حائــَط َصــدٍّ أمــام نــر دعــوة اإلســالم.

ــا أن يُمــنَّ عليهــم  ومل تكــن العقوبــُة عــى َنَمــٍط واحــٍد؛ بــل ُجِعــل لإمــام اخليــار املناســب، فإمَّ

يــة املناســبة، أو أن يبقــوا  بإطــالق رساح األرسى دون يشء، أو أن ُيْطَلــب مــن األرسى أن يدفعــوا الدِّ

ــاء أرسى يف أيــدي املســلمن، بحســب املصلحــة.  أِرقَّ

ــه  ــَف يف وج ــن أراد أن يِق ه م ــتحقُّ ــاِدٌل يس ــٌم ع ــو حك ــل ه ــِم يف يشء، ب ْل ــن الظُّ ــذا م ــس ه ولي

ــن للطاغــوت يف األرض.  رســالِة اهلل، وأراد أن ُيَمكِّ

ــا  ــا وأظهره ــكام وأوضحه ــدل األح ــن أع ــم ِم ــذا احلك ــنقيطي : "وه ــيخ الش ــول الش يق

حكمــة، وذلــك أنَّ اهلل C خلــق اخللــق ليعبــدوه ويوحــدوه، ويمتثلــوا أوامــره وجيتنبــوا نواهيه، كا 

قــال تعــاىل: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ژ ]الذاريــات:57-56[، 

ــال: ژ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ــا ق ــة ك ــرة وباطن ــه ظاه ــم نعم ــبغ عليه وأس

ٺ    ژ ]إبراهيــم:34[، ويف اآليــة األخــرى يف ســورة النحــل: ژ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     

ــدة ليشــكروه، كــا قــال تعــاىل:         ڄ  ڄ   ڃ   ژ ]النحــل:18[، وجعــل هلــم الســمع واألبصــار واألفئ

ۆئژ  ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې    ژ 

]النحــل:78[. 

ــه  ــون كلمت ــالَّ تك ــِله لئ ــى رس ــرب ع ــوا احل ــوا، وأعلن ــوا وعت ــم وطغ ــى رهب ــاُر ع د الكف ــرَّ فتم

هــي العليــا، واســتعملوا مجيــع املواهــب التــي أنعــم عليهــم هبــا يف حماربتــه، وارتــكاب مــا يســخطه، 

ــان. ــا اإلنس ره ــة يتصوَّ ــرب جريم ــذه أك ــره، وه ــن بأم ــه القائم ــاداة أوليائ ــه ومع ومعادات

ــلبهم  ــم، فس ــب جريمته ــديدة تناس ــًة ش ــريC عقوب ــف اخلب ــدل اللطي ــم الع ــم احلك فعاقبه

التــرصف؛ فأجــاز بيعهــم ورشاءهــم، وغــري ذلــك مــن الترصفــات املاليــة، مــع أنــه مل يســلبهم حقــوق 
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اإلنســانية ســلًبا كليًّــا، فأوجــب عــى مالكيهــم الرفــق واإلحســان إليهــم، وأن يطعموهم ممــا يطعمون، 

ويكســوهم ممــا يلبســون، وال يكلفوهــم مــن العمــل مــا ال يطيقــون، وإن كلفوهــم أعانوهــم؛ كــا هــو 

معــروف يف الســنة الــواردة عنــه  مــع اإليصــاء عليهــم يف القــرآن، كــا يف قولــه تعــاىل: 

ژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ إىل قولــه:ژ ھ  ے  ےۓ  ژ 

]النســاء:36["(1(.

)1(  أضواء البيان، ملحمد األمن الشنقيطي، )30-29/3(.
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املبحث الثالث: 
مصادر العتق يف اإلسالم 

)دراسة اآليات القرآنية الدالة عىل أن اإلسالم دين العتق ال دين الرق(

بني يدي املبحث:

ًفا شــديًدا للحريــة وإخــراج النــاس مــن الــرق، فأْكَثــَر أســباَب ذلــك،  ف الشــارُع تشــوُّ لقــد تشــوَّ

حيــث أوجــب جمموعــًة مــن الكفــارات يف قتــل اخلطــأ والظهــار واليمــن وغــري ذلــك، كــا أنــه أوجــب 

ــب يف اإلعتــاق  رسايــة العتــق(1(، وأمــر بالكتابــة يف قولــه: ژ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ    ژ ]النــور:33[، ورغَّ

ترغيًبــا شــديًدا(2(.

ويف هذا املبحث سنتعرض لذلك من خالل مخسة مطالب:

املطلب األول: العتق بالرتغيب. -

املطلب الثاين: العتق بالكفارات. -

املطلب الثالث: العتق باملكاتبة. -

املطلب الرابع: العتق بجعله مرصًفا من مصارف الزكاة. -

املطلب اخلامس: العتق بأم الولد. -

)1(  رسايــة العتــق: هــي انعتــاق باقــي اململــوك إذا ُأعتِــق بعُضــه بــروط؛ فَمــن َأْعَتــَق جــزًءا ِمــن رقيقــه رسى الِعْتــُق إىل باقيــه، وَمــن 
ٍك رسى إىل الباقــي. ينظــر: الــروض املربــع، للبهــويت، )ص504(. أعتــق نصيَبــه ِمــن ُمْشــرَتَ

)2(  أضواء البيان، للشنقيطي، )30/3(.
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 املطلب األول: العتق بالرتغيب
بهم  ــاء، ورغَّ ك الرقيــق عــى حتريــِر َمــن حتــت أيدهيــم ِمــن األِرقَّ لقــد حــثَّ اإلســالُم الســادَة وُمــالَّ

يف إعتــاق مــا ملكــت أياهنــم مــن مماليك.

ــة عــى إعتــاق الرقيــق قوُلــه تعــاىل: ژ ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ   وِمــن اآليــات احلاثَّ

ھ    ژ ]البلــد:13-11[. 

ــا  ــد، وإليه ــق العبي ــاين: عت ــر األرسى، والث ــن: األول: حتري ــمل أمري ــة يش ــذه اآلي ــك يف ه والف

.)1) " قِّ ــرِّ ــِة األرِس أو ال ــن ِرْبَق ــا م ــو ِعْتُقه ــِة ه ــكُّ الرَقب ــه: "وَف ــي  بقول ــار الثعالب أش

قــال اإلمــام الطــربي  يف تفســري هــذه اآلية: "يقــول - تعــاىل ذكــره -: وأيَّ يشء أشــعرك يا 

حممــد مــا العقبــة؟ ثــم بــنَّ - جــل ثنــاؤه - لــه مــا العقبــة؟ ومــا النجــاة منهــا؟ ومــا وجــه اقتحامهــا؟ 

فقــال: اقتحامهــا وقطعهــا فــكُّ رقبــة مــن الــرقِّ وأرس العبــودة، كــا حدثنــي يعقــوب، قــال: حدثنــا 

ابــن عليــة، عــن أيب رجــاء، عــن احلســن: ژ ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ    ژ  قــال: ُذِكــر لنــا أنــه: ليــس 

مســلم يعتــق رقبــة مســلمة، إال كانــت فــداَءه مــن النــار"(2(.

وقــال ابــن عاشــور : "والفــك: أخــذ الــيء مــن يــد مــن احتــاز بــه، والرقبــة مــراد هبــا 

اإلنســان، مــن إطــالق اســم اجلــزء عــى كلــه مثــل إطــالق رأس وعــن ووجــه، وإيثــار لفــظ الرقبــة 

هنــا؛ ألن املــراد ذات األســري أو العبــد، وأول مــا يطــر بذهــن الناظــر لواحــد مــن هــؤالء هــو رقبتــه؛ 

ألنــه يف الغالــب يوثــق مــن رقبتــه.

ــزع  وأطلــق الفــك عــى ختليــص املأخــوذ يف أرس أو ملــك؛ ملشــاهبة ختليــص األمــر العســري بالن

مــن يــد القابــض املمتنــع، وهــذه اآليــة أصــل مــن أصــول التريــع اإلســالمي، وهــو تشــوف الشــارع 

إىل احلريــة"(3(.

)1(   الواهر احلسان، للثعالبي، )592/5(.
)2(  جامع البيان، للطبي، )422/24(.

)3(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )358/30(.
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ــه ِمــن األعــال الفاضلــة يف الشـــريعة، ممــا يــُدلُّ عــى أنَّ  وهبــذا يتبــني فضــل عتــق الرقــاب، وأنَّ

م العتــق يف هــذه اآليــة عــى بقيــة اخلصــال  اإلســالم يســعى إىل إزالــة الــرق وحتريــر العبيــد، وقــد ُقــدِّ

ف الريعــة اإلســالمية إىل عتــق العبيــد، وحتريرهــم مــن الــرق. إشــارًة إىل َتَشــوُّ

قالــت بنــت الشــاطئ T: "بــدأ بفــك الرقبــة، وهلــذا البــدء داللتــه الرصيــة عــن أن حتريــر 

اإلنســانية مــن أغــالل الــرق هــو أول خطــوة يف النضــال الصعــب مــن أجــل الوجــود الكريــم اجلديــر 

باإلنســان، فليــس يشء آخــر بالــذي يســبق رد الكرامــة اآلدميــة لإنســانية. وكل إصــالح خلــري البــر 

واملجتمــع، إنــا يــأيت بعــد أن نــرد إىل اإلنســانية اعتبارهــا املهــدر بالــرق.

واســتعال الفــك والرقبــة، فيــه مــا فيــه مــن إشــعار بــأن العبــد املســرتق مغلــول الرقبــة بقيــد مهــن 

ــًرا  ــًرا ح ــواه اهلل ب ــذي س ــوق ال ــو املخل ــدواب، وه ــم وال ــة البه ــه إىل منزل ــزل ب ــانيته، وين ــلبه إنس يس

كريــًا، فاســتعبده خملــوق مثلــه، حســب لفــرط غــروره بقوتــه وثرائــه، أن لــن يقــدر عليــه أحــد!" (1(.

ــد  ــات، وعن ــواع الصدق ــل أن ــق أفض ــة العت ــد أيب حنيف ــريه: "عن ــرازي يف تفس ــر ال ــال الفخ ق

ِم العتــق عــى الصدقــة فيهــا"(2(. صاحبيــه الصدقــة أفضــل، واآليــُة أدلُّ عــى قــول أيب حنيفــة؛ لتقــدُّ

ــال  ــن خص ــه م ــة: أنَّ اهلل C جعل ــه يف الريع ــوِّ منزلت ــق، وُعُل ــِة العت ــى َعَظَم ــُدلُّ ع ــا ي ومم

أصحــاب امليمنــة، حيــث ُمــِدَح أهُلهــا يف آخــر الســورة بقولــه تعــاىل: ژ ائ  ائ  ەئ   ژ   ]البلــد:18[.

ــأمة  ــة واملش ــاب امليمن ــات أصح ــض صف ــاىل بع ــر تع ــنقيطي : "وذك ــيخ الش ــال الش ق

إىل قولــه تعــاىل:                             ژ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ژ  البلــد يف قولــه تعــاىل:  يف 

]البلــد:20-13["(3(. ژ  ېئ          ېئ       ۈئ   ۈئ   ۆئ       ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ       وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ژ 

)1(  التفسري البياين للقرآن الكريم، لعائشة بنت الشاطئ، )187-186/1(.
)2(  مفاتيح الغيب، للرازي، )169/31(.
)3(  أضواء البيان، للشنقيطي، )514/7(.
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وال فــرق يف فــكِّ الرقبــة بــن أن يكــون املعتِــق مالــًكا للرقبــة، أو أن يشــرتهيا مــن ســيِّدها، فــكل 

  ــن عثيمــن ــه تعــاىل: ژ ھ  ھ  ژ ، وقــد أشــار إىل هــذا الشــيخ اب ذلــك داخــل يف عمــوم قول

بقولــه: "فكهــا مــن الــرق، بحيــث يعتــق اإلنســان العبيــد اململوكــن؛ ســواء كانــوا يف ملكــه فيعتقهــم، 

أو كانــوا يف ملــك غــريه فيشــرتهيم ويعتقهــم"(1(.

وهذا يفيد توسيع اإلسالم لدائرة العتق.

ژ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   تعــاىل:  ومنهــا قولــه 

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ  

ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ      ڦ  

]البقــرة:177[.  ژ  ڎ     ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   

اختلــف املفــرون يف املقصــود بقولــه تعــاىل: ژ ڦ  ڦ  ژ يف هــذا املوضــع مــن ســورة البقــرة، 

قــال املــاوردي: " ژ ڦ  ڦ  ژ وفيهــم قوالن: 

 . أحدمها: أهنـم عبيـد ُيعَتقـون، وهـو قول الشافعي

والثــاين: أهنــم ُمَكاَتُبــوَن ُيعاُنــون يف كتابتهــم بــا يعتقــدون، وهــو قــول الشــافعي وأيب حنيفــة"(2(. 

واختــار القــول الثــاين إمــام املفريــن ابــن جريــر الطــربي.

قــال الطــربي: "وأمــا قولــه: ژ ڦ  ڦ  ژ فإنــه يعنــي بذلــك: ويف فــكِّ الرقــاب مــن العبــودة، 

ــا  ــوا عليه ــي فارق ــم الت ــأداء كتابات ــودة ب ــن العب ــم ِم ــكِّ رقاهب ــَعْون يف ف ــن َيْس ــون الذي ــم املكاتب وه

ــاداتم"(3(. س

)1(  تفسري جزء عم، ملحمد بن صالح العثيمن، )ص216(.
)2(  النكت والعيون، للاوردي، )227/1(.

)3(  جامع البيان، للطربي، )84/3(.



ق )دراسٌة حتِليليٌَّة يف ضوِء اآلياِت الُقرآنِيَّة( اإلسالُم ِديُن الِعتق ال ِديُن الرِّ

153

بــة يف العتــق؛ ســواء بمبــارشة عتــق الرقــاب، أو بإعانــة  ــٌة وُمَرغِّ ــا حاثَّ ــا مــا كان املــراد هبــا؛ فإهنَّ وأيًّ

العبيــد عــى أداء نجــوم الكتابــة(1( لتريــع عتقهــم، ففــي هــذه اآليــة جعــل اهلل ِمــن خصــال الــرب إعانة 

الرقيــق عــى حتريــره مــن رق العبوديــة وإعتــاق رقبتــه.

هــذا مــا ورد يف القــرآن مــن احلــث والرتغيــب يف عتــق الرقــاب، وترتيــب األجــر العظيــم عليــه، 

وقــد جــاء يف الســنة الصحيحــة احلــث عــى عتــق الرقــاب، وأنــه مــن أســباب العتــق مــن النــار؛ فقــد 

ــْن  ــيِّ قــال: »َم ــرة  عــِن النَّب أخــرج البخــاري يف صحيحــه مــن حديــث أيب هري

ــى َفْرَجــُه بَِفْرِجــِه«)2(، وََعــْن  ــاِر، َحتَّ ــَن النَّ ــُه ُعْضــًوا ِم ــُكلِّ ُعْضــٍو ِمنْ ــَق اهللَُّ بِ ــًة ُمْســلَِمًة، َأْعَت ــَق َرَقَب َأْعَت

ــًة، َفِهــَي  ُعْقَبــَة ْبــِن َعاِمــٍر اجْلَُهنـِـيِّ ، َأنَّ َرُســوَل اهللِ  َقــاَل: »َمــْن َأْعَتــَق َرَقَبــًة ُمْؤِمنَ

فَِكاُكــُه ِمــَن النَّــار«(3(.

  جهــا، فعــن أيب موســى األشــعري ــب رســول اهلل  يف ِعْتــق األََمــِة وتزوُّ ورغَّ

َمَهــا َفَأْحَســَن َتْعلِيَمَها،  ــاَم َرُجــٍل َكاَنــْت ِعنــَدُه َولِيــَدٌة، َفَعلَّ أنــه قــال: قــال رســول اهلل : »َأيُّ

َجَهــا؛ َفَلــُه َأْجــَراِن«(4(، وقــد طبَّــق النبــيُّ  هذا  ــا َفَأْحَســَن َتْأِديَبَهــا، ُثــمَّ َأْعَتَقَهــا َوَتَزوَّ هَبَ َوَأدَّ

جهــا، وجعــل عتقهــا صداقهــا(5()6(. األمــَر عمليًّــا حــن أعتــق صفيَّــة بنــت ُحَيــيِّ بــن أخطــب، وتزوَّ

ا. ينظــر: معجــم مقاليــد العلــوم، للســيوطي،  )1(  نجــوم الكتابــة: هــي دفعــات املــال التــي يؤدهيــا العبــد املكاَتــب لســيده ليصــري حــرًّ
)ص60(. وأشــار ابــن منظــور يف لســان العــرب إىل وجــه التســمية بقولــه: "وأصلــه: أنَّ العــرب كانــت جتعــل مطالــع منــازل القمــر 
ومســاقطها مواقيــت حلــول ديوهنــا وغريهــا، فتقــول إذا طلــع النجــم - أي: الثريــا -: حــلَّ عليــك مــا يل، وكذلــك باقــي املنــازل، 
ــون،  ــل الدي ــوم وحم ــج والص ــات احل ــة أوق ــن معرف ــه م ــون إلي ــا يتاج ــت مل ــة مواقي ــاىل األهل ــل اهلل تع ــالم جع ــاء اإلس ــا ج فل
وســموها نجوًمــا اعتبــاًرا بالرســم القديــم الــذي عرفــوه، واحتــذاء حــذو مــا ألفــوه". لســان العــرب، البــن منظــور، )570/12(.
ــاب قــول اهلل تعــاىل: ژ ائ  ائ  ەئژ وأي الرقــاب أزكــى،  ــان، ب ــاب كفــارات األي ــح البخــاري، لإمــام البخــاري، كت )2(  صحي

ــق، )1147/2( )ح1509(. ــل العت ــاب فض ــق، ب ــاب العت ــلم، كت ــام مس ــلم، لإم ــح مس (145/8( )ح6715(؛ صحي
)3(  مسند أمحد، لإمام أمحد بن حنبل، )563/28(، وصحح إسناده حمققو املسند.

)4(  صحيــح البخــاري، لإمــام البخــاري، كتــاب النــكاح، بــاب اختــاذ الــراري ومن أعتــق جاريتــه ثــم تزوجهــا، )6/7( )ح5083(؛ 
صحيــح مســلم، لإمــام مســلم، كتــاب اإليــان، بــاب وجــوب اإليــان برســالة نبينــا حممــد  إىل مجيــع النــاس ونســخ 

امللــل بملتــه، )134/1( )ح154(. 
ــام  ــلم، لإم ــح مس ــرب، )149/3( )ح4200(؛ صحي ــزوة خي ــاب غ ــازي، ب ــاب املغ ــاري، كت ــام البخ ــاري، لإم ــح البخ )5(  صحي

ــا، )1045/2( )ح1365(. ــم يتزوجه ــه ث ــه أمت ــة إعتاق ــاب فضيل ــكاح، ب ــاب الن ــلم،  كت مس
)6(  وُيْكَتفــى ِمــن هــذا بــا أوردنــاه؛ فــإنَّ البحــث إنــا هــو لدراســة اآليــات املتحدثــة عــن العتــق ال األحاديــث، وإال فــإن األحاديــث 
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مــت العتــَق فيهــا  جعلــت الريعــة الكفــارات مــن أعظــم وســائل العتــق وحتريــر الرقيــق، وقدَّ

عــى غــريه مــن اخلصــال يف مجيــع أنــواع الكفــارات التــي وردت يف كتــاب اهلل تعــاىل؛ مِمَّــا يــُدلُّ عــى 

عظيــم عنايــة الشــارع بتحريــر العبيــد.

قــال الشــيخ حممــد رشــيد رضــا: "ونقــول: إنَّ جعــل الــرع العتــق كفــارًة لذنــوب متفاوتــة إنــا 

لعنايتــه بتحريــر الرقيــق"(1(.

ويمكن إمجال الكفارات التي ُذكر فيها العتق - حسب ترتيب املصحف- كا يأيت:

1- كفارة قتل اخلطأ. 

ــاىل: ژ ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ــال تع ق

ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

ــاء:92[. ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   ک  ک  کژ ]النس

يقــول الشــعراوي يف تفســريه: "وهنــا قــد نســأل: ومــاذا يســتفيد أهــل املجنــى عليــه بالقتــل مــن 

حتريــر رقبــة مؤمنــة؟. هــل يعــود ذلــك عــى أهــل القتيــل ببســط يف النفعيــة؟. قــد ال تفيدهــم يف يشء، 

ــارف  ــن املص ــاء ضم ــة األرق ــًا حلري ــح مرصف ــك أن يفت ــق بذل ــد احل ــع، .. ويري ــد املجتم ــا تفي لكنه

الكثــرية التــي جعلهــا اإلســالم لذلــك" (2(. 

واآلثــار الــواردة يف العتــق كثــرية ال يتَِّســُع املقــاُم لذكرهــا، قــال الشــيخ حممــد رشــيد رضــا: "قــد ورد يف الكتــاب والســنة وآثــار 
الســلف مــن الرتغيــب يف العتــق مــا يدخــل تدوينــه يف ســفر كبــري". تفســري املنــار، ملحمــد رشــيد رضــا، )238/11(.

)1(  تفسري املنار، ملحمد رشيد رضا، )209/2(.
)2(  تفسري الشعراوي، ملحمد متويل الشعراوي، )2544/4(. 
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2-كفارة احلنث يف اليمني. 

ۅ   ۅ    ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ژ  تعــاىل:  قــال 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ         ېئ  ېئ  

]املائــدة:89[. ژ  ىئىئ  ىئ   یی  ی           ی    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ     

وقولــه: ژ ائ  ائ  ەئەئ  ژ أخــذ أبــو حنيفــة بإطالقهــا، فقــال: جتــزئ الكافــرة كــا جتــزئ املؤمنــة. 

ــل؛  ــارة القت ــن كف ــان م ــا باإلي ــذ تقييده ــة. وأخ ــون مؤمن ــد أن تك ــرون: "ال ب ــافعي وآخ ــال الش وق

الحتــاد املوجــب وإن اختلــف الســبب")1(.

3-كفارة الظِّهار. 

ــاىل: ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  گ   ــال تع ق

ــة:3[. گ  گ  ڳ    ژ ]املجادل

ويف قولــه تعــاىل يف اآليــة التــي تليهــا: ژ ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ژ  ]املجادلــة:4[ بيــان لعظمــة 

القــرآن، واســترافه حتقيــق الغايــة بإهنــاء الــرق مــن خــالل الكفــارات؛ حيــث رشع الصيــام حــال 

عــدم القــدرة عليهــا أو عــدم وجودهــا، قــال الطاهــر ابــن عاشــور: "رخصــٌة ملِــن مل جيــد عتــق رقبــة 

أن ينتقــل إىل صيــام شــهرين"(2(.

وقال السعدي: " ژ ڳ  ڳ     ڱ  ژ رقبة يعتقها، بأن مل جيدها أو مل جيد ثمنها"(3(.

)1(  تفســري ابــن كثــري، البــن كثــري، )173/3(؛ الــرشح الصغــري، للدرديــر، )488/1(؛ حاشــية الدســوقي، البــن عرفــة الدســوقي، 
(448/2(؛ حتفــة املحتــاج،  البــن امللقــن )190/8(؛ هنايــة املحتــاج، للرمــيل، )92/7(؛ فتــح القديــر، البــن اهلــام، )234/3(؛ 

حاشــية ابــن عابديــن، البــن عابديــن الدمشــقي، )497/3(.
)2(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )19/28(. 
)3(  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )843/1(. 
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ًفا شــديًدا للحريــة واإلخــراج مــن الــرق، فأكثــَر  ف الشــارُع تشــوُّ قــال الشــيخ الشــنقيطي: "وَتَشــوَّ

ــب يف  ــن قتــل خطــأٍ وظهــار ويمــن وغــري ذلــك ... ورغَّ ــه يف الكفــارات ِم أســباَب ذلــك، كــا أوجب

ــا شــديًدا" (1(. اإلعتــاق ترغيًب

وقــال الشــيخ الشــعراوي: "...ثــم فتــح لــه عــدة منافــذ تــؤدي إىل ِعْتقــه وحريته، فــإن كان للــرقِّ يف 

اإلســالم بــاب واحــد، فللحريــة عــدة أبــواب، منهــا العتــق يف الكفــارات، وهــي يف تكفــري الذنــوب التي 

بــن العبــد وربــه" (2(.

َء العتق فيها مقدمة خصال الكفارة. فهذه الكفارات التي وردت يف القرآن، وقد رأيت تبوُّ

وأضافــت الســنة الصحيحــة كفــارة اجلــاع يف هنــار رمضــان؛ فجعلتهــا ككفــارة الظهــار التــي أول 

خصلــة فيهــا عتــق الرقبــة.

ــيِّ  إِْذ َجــاَءُه َرُجــٌل،  ــَا َنْحــُن ُجُلــوٌس ِعنــَد النَّبِ فعــن أب هريــرة  قــال: َبْينَ

ــاَل  ــٌم. َفَق ــا َصائِ ــَرَأيِت َوَأَن ــىَل اْم ــُت َع ــاَل: َوَقْع ــَك؟«. َق ــا َل ــاَل: »َم ــا َرُســوَل اهللِ، َهَلْكــُت. َق ــاَل: »َي َفَق

ــوَم  ــَتطِيُع َأن َتُص ــْل َتْس ــاَل: »َفَه ــاَل: اَل. َق ــا؟«. َق ــًة ُتْعتُِقَه ــُد َرَقَب ــْل َتِ ــوُل اهللِ : »َه َرُس

ــَث  ــاَل: َفَمَك ــاَل: اَل. َق ــكِينًا«. َق ــتِّنَي ِمْس ــاَم ِس ــُد إِْطَع ــْل َتِ ــاَل: »َفَه ــاَل: اَل. َفَق «. َق ــنْيِ ــْهَرْيِن ُمَتَتابَِع َش

ــَرُق:  ْــٌر - َوالَع ــا مَت ــَرٍق فِيَه ــيُّ  بَِع ــَك ُأيِتَ النَّبِ ــىَل َذلِ ــا َنْحــُن َع ــيُّ  ، َفَبْينَ النَّبِ

ُجــُل: َأَعــىَل َأْفَقــَر  ْق بـِـِه«. َفَقــاَل الرَّ ــائُِل؟«. َفَقــاَل: َأَنــا. َقــاَل: »ُخْذَهــا، َفَتَصــدَّ امْلِْكَتــُل- َقــاَل: »َأْيــَن السَّ

- َأْهــُل َبْيــٍت َأْفَقــُر ِمــْن َأْهــِل َبْيتِــي.  َتــنْيِ ِمنِّــي، َيــا َرُســوَل اهللِ؟! َفــَواهللِ، َمــا َبــنْيَ الََبَتْيَهــا -ُيِريــُد: احَلرَّ

ــى َبــَدْت َأنَياُبــُه، ُثــمَّ َقــاَل: »َأْطِعْمــُه َأْهَلــَك««(3(. َفَضِحــَك النَّبِــيُّ  َحتَّ

)1(  أضواء البيان، للشنقيطي، )30/3(.
)2(  تفسري الشعراوي، للشعراوي، )12112/19(.

)3(  صحيــح البخــاري، للبخــاري، كتــاب الصــوم، بــاب إذا جامــع يف رمضــان ومل يكــن لــه يشء فتصــدق عليــه فليكفــر، )32/3( 
)ح1936(؛ صحيــح مســلم، لإمــام مســلم، كتــاب الصيــام، بــاب تغليــظ حتريــم اجلــاع يف هنــار رمضــان عــى الصائــم )781/2( 

)ح1111(. 
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ــن  ــان، فم ــف اإلي ــدة بوص ــرى مقي ــة، ويف أخ ــع مطلق ــض املواض ــة يف بع ــاءت الرقب ــد ج وق

ــد،   ــى املقي ــق ع ــوا املطل ــم يمل ــه، فل ــد يف موضع ــه، وباملقي ــق يف موضع ــل باملطل ــن عم ــاء م العل

ومنهــم مــن محــل املطلــق عــى املقيــد فاشــرتطوا أن تكــون مؤمنــة يف مجيــع الكفــارات محــال للمطلــق 

عــى املقيــد(1(، وقــد أشــار حلكمة مــن حكــم التقييــد باإليــان الشــيُخ الشــعراوي  بقولــه: "إذن 

فالعلــم مــن اهلل بالنفــس البريــة جعــل مــن قتــل خطــًأ ُيفيــد املجتمــع اإليــاين بتحريــر رقبــة، فيزيــد 

ا يتحــرك حركــة إيانيــة؛ لذلــك اشــرتط احلــق أن تكــون الرقبــة مؤمنــة، حتــى  املجتمــع إنســاًنا حــرًّ

نضمــن أن تكــون احلركــة يف اخلــري، فنحــن ال نحــرر رقبــة كافــرة؛ ألن الرقبــة الكافــرة عندمــا تكــون 

ــا"(2(. مملوكــة لســيد فرهــا حمصــور، لكــن لــو أطلقناهــا لــكان رشهــا عامًّ

ولعــل يف تكــرر عبــارة: )فمــن ل جيــد( يف الكفــارات إشــارة إىل إعجــاز القــرآن يف اإلنبــاء عــن 

أمــر مســتقبيل وهــو اختفــاء الرقيــق وانعدامــه يومــا، وقــد اختفــى يف هــذا الزمــان فــال يــكاد يوجــد.

 املطلب الثالث: العتق باملكاتبة

ى باملكاتبة، أو الكتابة. من مصادر العتق يف اإلسالم ما يسمَّ

ــه  ــه إلي ــال يؤدي ــى م ــَده ع ــل عب ــب الرج ــة: أن يكات ــه: "الكتاب ــري بقول ــُن األث ــا اب فه ــد عرَّ وق

ا. وســميت كتابــة ملصــدر كتــب، كأنــه يكتــب عــى نفســه ملــواله ثمنــه،  اه صــار ُحــرًّ منجــًا، فــإذا أدَّ

ويكتــب مــواله لــه عليــه العتــق. وقــد كاتبــه مكاتبــة، والعبــد مكاَتــب. وإنــا ُخــصَّ العبــد باملفعــول 

ــَده"(3(. ــب عب ــة مــن املــوىل، وهــو الــذي ُيكاتِ ألنَّ أصــل املكاتب

)1(  البحر املحيط يف أصول الفقه، للزركي، )9/5(.
)2(  تفسري الشعراوي، للشعراوي، )2547/4(.

)3(  النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، )148/4(.
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فهــا بعضهــم بقولــه: "هــي أن يكاتــب الرجــل عبــده والعبــد ســيده، وذلــك إذا كان العبــد  وعرَّ

ف يف عمــٍل ويــؤدي غلتــه إىل ســيده، ويشــرتي نفســه هبــا"(1(. يتــرصَّ

وقــد جــاء األمــُر هبــا يف كتــاب اهلل تعـــاىل، قـــال تعـــاىل: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  

ژ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ 

ــور:33[. ]الن

وقد اختلف العلاء يف األمر هنا هل هو للوجوب أم للندب عى قولن:

فقــال الفريــق األول: إذا طلــَب العبــُد مــن ســيِّده أن يكاتبــه، وكان العبــُد فيــه خــرٌي، فواجــٌب عــى 

ســيده أن يكاتبــه، وذلــك أنَّ اآليــة جــاءت بصيغــة األمــر: ژ ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ  ژ ، واألمــُر يــُدلُّ 

ــى الوجوب.  ع

وذهــب الفريــق الثــاين: إىل أنَّ ذلــك غــرُي واجــٍب عــى الســيد، وأنَّ األمــر يف اآليــِة حممــوٌل عــى 

النــدِب، ال عــى اإلجيــاب(2(.

والــذي مــال إليــه ابــن جريــر الطــربي  القــول بالوجــوب؛ حيــث قــال: "وأوىل القولــن 

يف ذلــك عنــدي بالصــواب قــوُل مــن قــال: واجــب عــى ســيد العبــد أن يكاتبــه إذا علــم فيــه خــرًيا، 

وســأله العبــد الكتابــة؛ وذلــك أنَّ ظاهــر قولــه: ژ ڃ  ژ ظاهــر أمــر، وأمــُر اهللِ فــرٌض االنتهــاُء 

ــه نــدب، ملَِــا قــد بيَّنَّــا ِمــن الِعلَّــة يف كتابنــا املســمى:  إليــه، مــا مل يكــن دليــٌل مــن كتــاب أو ســنة عــى أنَّ

البيــان عــن أصــول األحــكام"(3(.

)1(  مفاتيح العلوم، للخوارزمي، )ص39(.
)2(  جامع البيان، للطربي، )276/17(.
)3(  جامع البيان، للطربي، )278/17(.
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 املطلب الرابع: العتق بجعله مرصًفا من مصارف الزكاة

لقــد عــنَّ اهلل C يف حمكــم كتابــه الكريــم مصــارف الــزكاة الثانيــة، وجعــل عتــَق الرقــاب 

هــا أحــَد هــذه املصـــارف الثـانيـــة، فقـــال: ژ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   وفكَّ

ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ژ ]التوبــة:60[.

ــوال  ــا يف أم ــا واجًب ــذل حقًّ ــن الب ــوع م ــذا الن ــل ه ــا: "ويف جع ــيد رض ــد رش ــيخ حمم ــال الش ق

ا، إال  املســلمن دليــٌل عــى رغبــة الريعــة يف فــكِّ الرقــاب، واعتبارهــا أن اإلنســان ُخِلــق ليكــون حــرًّ

ــا"(1(. يف أحــوال عارضــة تقــي املصلحــة العامــة فيهــا أن يكــون األســرُي رقيًق

وقد اختلف املفرون يف معنى هذا املرصف عى قولن: 

ــه: ژ  ہ  ھ  ژ  ــراد بقول ــاء -: إىل أنَّ امل ــور العل ــم مجه ــول األول - وه ــاب الق ــب أصح فذه

كاة لفــك رقاهبــم.  هــم املكاتبــون، فُيْعَطــون مــن الــزَّ

ــه ال بــأس أن ُتْعَتــق الرقبــة مــن  وذهــب أصحــاب القــول الثــاين - ومنهــم ابــن عبــاس -: "إىل أنَّ

الــزكاة ابتــداًء"(2(.

والقــول األول قــول المهــور، وهــو اختيــار الطــربي حيــث يقــول: "والصــواب مــن القــول يف 

ذلــك عنــدي قــول مــن قــال: عنــي بالرقــاب يف هــذا املوضــع: املكاتبــون؛ إلمجــاع احلجــة عــى ذلــك، 

ــا واجًبــا عــى َمــن أوجبهــا عليــه يف مالــه يرجهــا منــه، ال يرجــع إليــه منهــا  فــإنَّ اهلل جعــل الــزكاة حقًّ

نفــٌع مــن عــرض الدنيــا وال عــوض، واملعتــق رقبــة منهــا راجــع إليــه والء مــن أعتقــه، وذلــك نفــع 

يعــود إليــه منهــا" (3(.

)1(  تفسري املنار، ملحمد رشيد رضا، )94/2(.
)2(  جامع البيان، للطربي، )524-523/11(.

)3(  جامع البيان، للطربي، )525/11(.
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 املطلب اخلامس: العتق بأم الولد

أم الولد: هي التي ولدت من سيدها يف ملكه(1(.

ى أم ولــد،  ــا تســمَّ ــة إذا ولــدت مــن ســيدها ولــًدا فإهنَّ وممــا قررتــه الريعــة اإلســالمية أنَّ األََم

ا. أمــا هــي فتصــري حــرة بوفــاة ســيدها. قــال ابــن املنــذر: "وأمجــع أهــل العلــم عــى  ويكــون ابنهــا حــرًّ

أن ولــد أم الولــد مــن ســيدها حــر"(2(. وقــال احلجــاوي يف اإلقنــاع: "وإن أولدهــا صــارت أم ولــد له، 

وتعتــق بموتــه، وولده حــر"(3(. 

ــٍة، فقــال تعــاىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    وقــد أشــار القــرآُن إىل هــذه املســألة مــن ِجَهــٍة َخِفيَّ

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ ]النســاء:3[.

ــا قــد فتحــت باًبــا جديــًدا  ي، فإهنَّ وذلــك أنَّ الريعــة اإلســالمية عندمــا جــاءْت بتريــع التَّــَرِّ

، وذلــك أنَّ األمــَة إذا تزوجــت عبــًدا رقيًقــا مثلهــا؛ فــإنَّ األمــة ســتبقى أمــة،  قِّ مــن أبــواب إهنــاء الــرِّ

وعنــد اإلنجــاب ســيزداد العبيــُد أو اإلمــاُء واحــًدا. 

ا، فــإنَّ الولــد تابــٌع  ى هبــا ســيُدها، فأنجبــت ِمنْــُه، فــإنَّ هــذا املولــود ســيكون ُحــرًّ ــا إن تــرَّ وأمَّ

ى هبــا ســتصبح ُأمَّ ولــٍد، وأمُّ الولــِد كــا ســبق ســتعتق بمجــرد وفــاة  ــَة التــي تــرَّ ألبيــه، ثــم إنَّ األََم

قِّ وتصفيتــه،  ي باإلمــاء باًبــا إلهنــاء الــرِّ ســيِِّدها، وال تنتقــل إىل ِمْلــِك ســيٍِّد آخــر. فــكان بــاب التــرِّ

مــع كونــه يفتــح أبوابــًا مروعــًة لقضــاء الوطــر بــن الســيد واألمــة(4(.

)1(  املغني، البن قدامة، )465/10(.
)2(  اإلقناع، البن املنذر، )430/2(.

)3(  اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد، للحجاوي، )155/3(.
)4(  تفسري الشعراوي، للشعراوي، )4810/8(.
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A
احلمــُد هلل أوالً وآخــرًا، وبعــد هــذه الدراســة املوجــزة يف بيــان أن اإلســالم ديــُن عتــٍق ال ديــن رق، 

ُنوِجــز أهــمَّ نتائــِج البحــث وتوصياتــه يف النقــاط التالية: 

1- األصل يف اإلنسان احلرية، ووقوع الرق يف التاريخ البري خروٌج عن هذه القاعدة.

2- مل يبتدئ اإلسالم الرق أو ينشئه، بل جاء وهو نظام قائم، وواقع يتعامل به الناس.

3- مناقشــة الفقهــاء - مــن شــتى املذاهــب- األحــكاَم املتعلقــة بالعبــد واألمــة والعتــق واملكاتبة؛ 

يعكــس األمهيــة االجتاعيــة ملســألة الــرق – مــن حيــث تعلقهــا بكرامــة النفــس البريــة – يف الريعــة 

اإلســالمية وحــرص اإلســالم عــى إرســاء قواعــد تصــون كرامــة اإلنســان، واملتأمــل لكتــب الفقــه 

وكالم الفقهــاء يف هــذه املســألة يــدرك عمــق التريــع الربــاين وحكمــة البــاري جــل شــأنه، ومــدى 

مالءمتهــا ملــا جبلــت عليــه النفــس البريــة.

ــد  ــدر واح ــا يف مص ــل حرصه ــبابه، ب ــادره وأس ــص مص ، وقلَّ قِّ ــرِّ ــرة ال ــالم دائ ــق اإلس 4- ضيَّ

ــرتقاقه. ــوز اس ــامل ال جي ــد واملس ــر املعاه ــاهلل C فالكاف ــر ب ــبب الكف ــال بس ــو القت وه

ــى  ــه ع ــح أبواب ــق وفت ــرة العت ــَع دائ ــبابه؛ وسَّ ــرقِّ وأس ــادر ال ــق مص ــا ضيَّ ــالم ك 5- أنَّ اإلس

ــا. مرصاعيه

ــم  ــه ه ــالم ب ــام اإلس ــرق وات ــول ال ــارة ح ــالم املث ــداء اإلس ــبهات أع ــش ش ــن ناق ــر م 6- أكث

املفــرون املعــارصون، وذلــك للحملــة الرســة التــي شــنَّها أعــداء اإلســالم حــول الــرق يف زمنهــم، 

ومــن أبــرز هــؤالء: الشــيخ حممــد رشــيد رضــا يف تفســري املنــار، والشــيخ حممــد األمــن الشــنقيطي يف 

أضــواء البيــان، والشــيخ حممــد متــويل الشــعراوي يف تفســريه - رمحــة اهلل عليهــم أمجعــن -.
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توصيات البحث:

ــالم  ــداء اإلس ــبهات أع ــى ش ــرد ع ــي ت ــة الت ــة النقدي ــات العلمي ــن الدراس ــٍد م ُأويص بمزي  •

ــرق. ــول ال ــم ح ــترقن وغريه ــن املس ــه م ــن في والطاعن

•  نرخالصــة هــذه الدراســات املتعلقــة بالــرد عــى الشــبهات املثــارة حــول الــرق يف اإلســالم، 

وذلــك حلاجــة كثــري مــن الدعــاة واألقليــات اإلســالمية إليهــا.
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ــد اهلل حامــد عــيل، ترمجــة: مصطفــى هنــدي، وحممــود  ــراون، وعب ــان ب اإلســالم والــرق، جلوناث  .1

ــي.  ــد العاط عب

ــد القــادر  ــن عب ــار ب ــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن، ملحمــد األمــن بــن حممــد املخت أضــواء البي  .2

اجلكنــي الشــنقيطي )ت:1393هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنشـــر والتوزيــع- بــريوت، لبنــان، 

1415هـــ - 1995م.

اإلقنــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، لــرف الديــن أيب النجــا موســى بــن أمحــد احلجــاوي   .3

ــان. ــريوت، لبن ــة – ب ــبكي، دار املعرف ــى الس ــد موس ــف حمم ــد اللطي ــق: عب )ت:968هـــ(، حتقي

اإلقنــاع، أليب بكــر حممــد بــن إبراهيــم ابــن املنــذر النيســابوري )ت: 319هـــ(، حتقيــق: د. عبد اهلل   .4

بــن عبــد العزيــز اجلربيــن، دون نــارش، ط1، 1408هـــ. 

تبيــني احلقائــق رشح كنــز الدقائــق، لفخــر الديــن عثــان بــن عــيل الزيلعــي )ت:743هـــ(، املطبعة   .5

الكــربى األمرييــة – بــوالق، القاهــرة، ط1، 1313هـــ )مصــورة دار الكتــاب اإلســالمي، ط2(. 

حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل الديــد مــن تفســري الكتــاب املجيــد، ملحمــد الطاهــر بــن   .6

حممــد بــن حممــد الطاهر بــن عاشــور التونــيس )ت:1393هـــ(، الــدار التونســية للنشـــر - تونس، 

1984م.

حتفــة املحتــاج إىل أدلــة املنهــاج، أليب حفــص رساج الديــن ابــن امللقــن عمــر بــن عــيل بــن أمحــد   .7

ــة  ــراء - مك ــاين، دار ح ــعاف اللحي ــن س ــد اهلل ب ــق: عب ــرصي )ت:804هـــ(، حتقي ــافعي امل الش

املكرمــة، ط1، 1406هـــ.

ــة -  التعريفــات، للســيد الريــف عــيل بــن حممــد اجلرجــاين )ت:816هـــ(، دار الكتــب العلمي  .8

ــريوت، ط1، 1403هـــ - 1983م.   ب
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تفسري الشعراوي، ملحمد متويل الشعراوي )ت: 1418هـ(، مطابع أخبار اليوم، 1997م.  .9

ــقي )ت:774هـــ(،  ــري الدمش ــن كث ــر اب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــم، أليب الف ــرآن العظي ــري الق 10.تفس

ــع، ط2، 1420هـــ - 1999م. ــر والتوزي ــة للنشـ ــن حممــد ســالمة، دار طيب ــق: ســامي ب حتقي

11.تفسري املنار، ملحمد رشيد رضا )ت:1354هـ(، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1990م.

12.تفســري جــزء عــم، ملحمــد بــن صالــح العثيمــن )ت:1421هـــ(، إعــداد وختريــج: فهــد بــن نارص 

الســليان، دار الثريــا للنــر والتوزيــع - الرياض، ط2، 1423هـــ - 2002م.

13.هتذيــب اللغــة، أليب منصــور حممــد بــن أمحــد األزهــري )ت:370هـــ(، حتقيــق: حممــد عــوض 

ــريوت، ط1، 2001م.  ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال ــب، دار إحي مرع

ــق:              ــعدي، حتقي ــارص الس ــن ن ــن ب ــد الرمح ــان، لعب ــري كالم املن ــن يف تفس ــم الرمح ــري الكري 14.تيس

ــالة، ط1، 1420هـــ - 2000م.  ــة الرس ــق، مؤسس ــال اللوي ــن مع ــن ب ــد الرمح عب

15.جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن، أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي )ت:310هـــ(، حتقيــق: 

أمحــد حممــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ - 2000م.

16.حاشــية ابــن عابديــن )رد املحتــار عــىل الــدر املختــار(، ملحمــد بــن أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيز 

عابدين الدمشــقي احلنفي )ت:1252هـــ(، دار الفكر-  بــريوت، ط2، 1412هـ - 1992م. 

ــي  ــوقي املالك ــة الدس ــن عرف ــد ب ــن أمح ــد ب ــري، ملحم ــرشح الكب ــىل ال ــوقي ع ــية الدس 17.حاش

د.ت.  د.ط،  الفكــر،  دار  )ت:1230هـــ(، 

ــة ، )العــدد  ــة أحــوال املعرف ــم الســمك، جمل ــور. عبدالكري ــخ اإلنســاين، للدكت ــرق عــب التاري 18.ال

73، الســنة الثامنــة عــرة(، 1435هـــ - 2014م.

ــذة –  ــة الناف ــة، مكتب ــة للطباع ــي، دار طيب ــد زك ــة: أمح ــفيق، ترمج ــد ش ــالم، ألمح ــرق يف اإلس 19.ال

ــرص، ط1، 2010م. ــزة، م اجلي
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ــات  ــوث والدراس ــة البح ــايرة، جمل ــليان البش ــد س ــرآين، ألمح ــالٌج ق ــانية وع ــة إنس ــرق قضي 20.ال

ــة(. ــة والسادس ــنة اخلامس ــارشة، الس ــدد الع ــة، )الع القرآني

ــود  ــن حمم ــهاب الدي ــل ش ــاين، أليب الفض ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــري الق ــاين يف تفس 21.روح املع

ــان.  ــريوت، لبن ــريب – ب ــرتاث الع ــاء ال ــة، دار إحي ــة املنريي ــويس، إدارة الطباع األل

22.روضــة الطالبــني وعمــدة املفتــني، أليب زكريــا حميي الديــن ييى بــن رشف النــووي )ت:676هـ(، 

ــالمي. املكتب اإلس

23.شبهات حول اإلسالم، ملحمد قطب، دار الروق، 1992م. 

24.رشح ابــن بطــال، ملحمــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن ســليان بــن بطــال الركبــي أيب عبــد اهلل املعروف 

ببطــال، املكتبــة التجاريــة - مكــة املكرمة. 

25.الــرشح الصغــري عــىل أقــرب املســالك إىل مذهــب اإلمــام مالــك، أليب الــربكات أمحــد بــن حممــد 

الدرديــر، حتقيــق: مصطفــى كــال وصفــي، دار املعــارف.

26.صحيــح البخــاري، أليب عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل البخــاري، حتقيــق: حممــد زهــري بــن نــارص 

النــارص، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـ.

27.صحيــح مســلم، ملســلم بــن احلجــاج القشــريي )ت:261هـــ(، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

دار إحيــاء الــرتاث العــريب- بــريوت. 

ــفي،  ــد النس ــن حمم ــر ب ــص عم ــن أيب حف ــم الدي ــة، لنج ــات الفقهي ــة يف االصطالح ــة الطلب 28.طلب

ــى -  بغــداد، د.ط، 1311هـــ. ــة املثن املطبعــة العامــرة، مكتب

ــه  ــد علي ــريض، ال يوج ــد اهلل الف ــن عب ــم ب ــارض، إلبراهي ــدة الف ــض يف رشح عم ــذب الفائ 29.الع

ــة.  ــات الطبع معلوم

30.فتح الباري رشح صحيح البخاري، ألمحد بن حجر العسقالين، ط بيت األفكار الدولية.
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31.فتــح القديــر، لكــال الديــن حممد بن عبــد الواحــد الســيوايس املعروف بابــن اهلــام )ت:861هـ(، 

دار الفكر، د. ط، د. ت. 

ــادي )ت:817هـــ(،  ــوب الفريوزآب ــن يعق ــد ب ــن حمم ــد الدي ــر جم ــط، أليب طاه ــوس املحي 32.القام

ــع –  ــر والتوزي ــة والنشـ ــالة للطباع ــة الرس ــويس، مؤسس ــم العرقس ــد نعي ــإرشاف: حمم ــق ب حتقي

ــان، ط8، 1426هـــ - 2005م. ــريوت، لبن ب

33.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أليب القاســم حممــود بــن عمــر بــن أمحــد الزخمــري 

جــار اهلل، دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط3، 1407هـــ. 

ــور )ت:711هـــ(، دار  ــن منظ ــرم اب ــن مك ــد ب ــن حمم ــال الدي ــل مج ــرب، أليب الفض ــان الع 34.لس

ــريوت، ط3، 1414هـــ. ــادر، ب ص

ــوي  ــراء البغ ــد الف ــن حمم ــعود ب ــن مس ــن ب ــد احلس ــرآن، أليب حمم ــري الق ــل يف تفس ــال التنزي 35.مع

الشــافعي )ت:510هـــ(، حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب -  بــريوت، 

1420هـ.  ط1، 

36.معجم افرتاءات الغرب عىل اإلسالم، ألنور حممد زنايت، موقع نرصة رسول اهلل.

37.معجم تفسري ألفاظ القرآن، لسميح عاطف زين، ط5، 2007م. 

38.معجــم مقاليــد العلــوم يف احلــدود والرســوم، جلــالل الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي 

)ت:911هـــ(، حتقيــق: حممــد إبراهيــم عبــادة، مكتبــة اآلداب – القاهــرة، مصـــر، ط1، 1424هـ 

- 2004م. 

39.املغــرب يف ترتيــب املعــرب، لنــارص بــن عبــد الســيد املطــرزي )ت:610هـــ(، دار الكتــاب العريب، 

د. ط، د. ت. 

ــب  ــد اخلطي ــن أمح ــد ب ــن حمم ــمس الدي ــاج، لش ــاظ املنه ــاين ألف ــة مع ــاج إىل معرف ــي املحت 40.مغن

ــة، ط1، 1415هـــ - 1994م.  ــب العلمي ــي )ت:977هـــ(، دار الكت الربين
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41.املغنــي، أليب حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد ابــن قدامــة املقــديس )ت:620هـــ(، مكتبــة 

القاهــرة، د.ط، 1388هـــ - 1968م.

42.مفاتيــح العلــوم، ملحمــد بــن أمحــد اخلوارزمــي، حتقيــق: إبراهيــم األبيــاري، دار الكتــاب العــريب، 

ط2.

ــرازي )ت:606هـــ(، دار  ــر ال ــن عم ــد ب ــد اهلل حمم ــري(، أليب عب ــري الكب ــب )التفس ــح الغي 43.مفاتي

ــريوت، ط3، 1420هـــ. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال إحي

ــاين  ــب األصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس ــرآن، أليب القاس ــب الق ــردات يف غري 44.املف

)ت:502هـــ(، حتقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم والدار الشــامية -  دمشــق، بريوت، 

ط1، 1412هـ. 

45.املوســوعة الفقهيــة، إصــدار وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، الكويــت، ط5، 1427هـــ - 

2006م.

ــع  ــر والتوزي ــة والنشـ ــالم للطباع ــوان، دار الس ــح عل ــد اهلل ناص ــالم، لعب ق يف اإلس ــرِّ ــام ال 46.نظ

2004م.  والرتمجــة، 

ــق،  ــا، الزقازي ــنقيطي )ت:1393هـــ(، دار الصف ــن الش ــد األم ــالم، ملحم ق يف اإلس ــرِّ ــام ال 47.نظ

1385هـ. 

48.النظــم املســتعذب يف تفســري غريــب ألفــاظ املهــذب، لبطــال بــن أمحــد بــن ســليان بــن بطــال، 

حتقيــق: مصطفــى عبــد احلفيــظ ســامل، 1408هـــ - 1988م. 

49.النكــت والعيــون، لعــيل بــن حممــد املــاوردي )ت:450هـــ(، حتقيــق: الســيد ابــن عبــد املقصــود 

بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، لبنــان.

50.هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج، لشــمس الديــن حممــد بــن أيب العبــاس أمحــد بــن محــزة شــهاب 

الديــن الرمــيل )ت:1004هـــ(، دار الفكــر - بــريوت، الطبعــة األخــرية، 1404هـــ - 1984م. 
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51.النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، البــن األثــري املبــارك بــن حممــد، حتقيــق: طاهــر أمحد الــزاوي، 

وحممــود حممــد الطناحي، املكتبــة العلمية - بــريوت، 1399هـــ - 1979م
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تقويم مناهِج تعليم اللغة العربية يف الغرب
منهج تعليم اللغة العربية من خالل القرآن 

ا
ً
لـ )ألن جونز(  منوذج

د.عبد الرمحن أبو املجد صالح
األستاذ املساعد بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة

بجامعة منيسوتا اإلسالمية _الواليات املتحدة األمريكية

bulmug@gmail.com
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 موضوع البحث:
تقويم مناهج تعليم اللغة العربية يف الغرب.

منهج تعليم اللغة )العربية من خالل القرآن(  ألالن جونز  نموذًجا.

 هدف البحث:
تقويم حمتوى كتاب )العربية من خالل القرآن( ألالن جونز.

 مشكلة البحث:
كيفيــة حتليــل كتــاب )العربيــة مــن خــالل القــرآن( يف ضــوء معايــري تعليــم اللغــة العربيــة لغــري 

الناطقــن هبــا.

 نتائج البحث:
أظهرت نتائج التحليل:

1-أن الكتــاب يركــز عــى مهــاريت القــراءة والكتابــة بصــورة رئيســة، ومهــش مهــارات االســتاع 

واملحادثــة واملعــارف القرآنيــة والقيــم.

2- أن الكتــاب ينقصــه الكثــري مــن املكونــات األساســية مثــل: القواعــد الكثــرية التــي مل يتناوهلــا، 

وقــام بعــرض اللغــة العربيــة بعدمــا فصلهــا عــن بيئتهــا الثقافيــة ومكوناتــا االجتاعيــة كمنهــج 

ختصــي خمتــرص ومكثــف.

الة )املفتاحيَّة(:  الكلامت الدَّ
القرآن، اللغة العربية ، منهج، الغرب، جونز.
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F

يعــد الكتــاب التعليمــي يف ظــل املفهــوم احلديــث للمنهــج أداة هامــة لتحقيــق األهداف املرســومة 

لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، فهــو املصــدر الــذي يتــوي عــى مــا يتاجــه غــري 

العــريب لتعليــم العربيــة مــن معــارف ومعلومــات، ويعــد وســيلة اتصــال مبــارش بــن املتعلــم واللغــة، 

ــتخدم  ــا اس ــة، إذا م ــل واحليوي ــى التفاع ــة ع ــة قائم ــة، وإجيابي ــة خصب ــة تعليمي ــة بيئ ــهم يف تيئ ويس

االســتخدام األمثــل، والــذي يتناســب واألهــداف الرتبويــة والتعليميــة واملحتــوى وأســاليب التقويم.

ــة  ــة لغــري الناطقــن هبــا، منهــا أســباب جتاري تتنــوع الدوافــع واألســباب يف تعليــم اللغــة العربي

ــدد،  ــلمن اجل ــى املس ــرص ع ــة، ال تقت ــباب ديني ــة ألس ــة العربي ــم اللغ ــا تعل ــل أمهه ــياحية، ولع وس

ــتري  ــي املاجس ــيا يف مرحلت ــة ال س ــة والقرآني ــات العربي ــالب الدراس ــن ط ــري م ــا كث ــل عليه ــل يقب ب

ــا  ــة فهمه ــة، وحماول ــا العربي ــة بلغته ــع العربي ــة املراج ــم يف مطالع ــة منه ــة ذاتي ــوراة، رغب والدكت

ــة. ــبهات حمدث ــا بش ــن فيه ــتيعاهبا، أو الطع واس

ويف إطــار خطــة استكشــاف مناهج التجــارب الغربيــة يف تعليــم اللغة العربيــة، ومعرفــة منهجياتا 

ــن  ــة م ــاب )العربي ــى كت ــار ع ــع االختي ــا، وق ــن جتارهب ــتفادة م ــا، واالس ــا منهجًي ــاليبها لتقييمه وأس

ــتعرب  ــا مس ــة خاضه ــة إنجليزي ــه أول جترب ــا: أن ــباب منه ــدة أس ــز، لع ــرآن( ألالن جون ــالل الق خ

باإلنجليزيــة، وتناوهلــا كتــاب منهجــي وجتــاري لتعليــم اللغــة العربيــة مــن خــالل القرآن، ويســتهدف 

تعليــم النحــو، فهــو مــن التجــارب التــي ينبغــي فحصهــا ودراســتها بدقــة وجديــة، جتربــة مــن أهــم 

جتــارب تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا ، واطالًعــا عــى جتارهبــم، ووقوًفــا عــى حقيقتهــا، 

واســتلهاًما للجديــد يف جتارهبــا، وحتاشــًيا إلخفاقاتــا، فهــم يف العــرض ومعرفــة املداخــل والولــوج 

ــس  ــا، ويتحم ــل عليه ــم، ويقب ــل كتبه ــريب يفض ــم الغ ــة أن املتعل ــون، لدرج ــريب يتفوق ــم الغ للمتعل

هلــا ويزكيهــا لغــريه، يف الوقــت الــذي تقــف فيــه كتبنــا عاجــزة عــى اســتحياء، كشــخص غريــب يف 
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جمتمــع غــريب ال جيــد مــن يرحــب بــه ولــو جماملــة، احلــق أن القبــول البــارد لكتبنــا، الــذي يقــرتب مــن 

الرفــض يف املجتمــع الغــريب، لــه أســباب كثــرية، قــد يتعــرض البحــث لبعضهــا يف الســياق، يف هــذا 

البحــث نتنــاول كتــاب أالن جونــز )تعليــم اللغــة العربيــة مــن خــالل القــرآن(، الــذي يعتــرب جتربــة 

ــة  ــة لغــري الناطقــن هبــا ، وإن ســبقه غــريه يف الفكــرة، فالتجرب ــم اللغــة العربي ــدة يف جمــال تعلي جدي

جديــدة وثريــة، ألهنــا جتربــة أكاديمــي غــريب غــري مســلم، يقــدم التجربــة للمســلمن الغربيــن خاصــة 

وللغربيــن عامــة، فضــاًل عــن طــالب الدراســات االســتراقية والدراســات اإلســالمية.

 مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة فيا ييل:

كيفيــة اســتخدام آيــات القــرآن الكريــم يف االســتدالالت النحويــة، بــا يــدم العمليــة التعليميــة، 

وبطريقــة تيــر عــى املتعلمــن مــن غــري العــرب تالوتــه وفهمــه.

استكشاف كيف يقدم املستعرب جتربة تعليم اللغة العربية عرب القرآن، وهي جتربة فريدة.

ــا  ــي يؤلفه ــة الت ــة العربي ــم اللغ ــب تعلي ــى كت ــديد ع ــال الش ــباب رس اإلقب ــة أس ــة معرف حماول

الغربيــون، عــى الرغــم مــن ضحالــة عمقهــا ومضامينهــا، ومــا مــدى نجــاح التجربــة؟ ومــا الــذي 

يمكــن اســتلهامه مــن التجربــة، وإضافتــه ملناهجنــا التــي ال تــزال تقــف عاجــزة كضيــف ثقيــل ال جيــد 

مــن يرحــب بــه أو يتعاطــف معــه؟

 فرضية الدراسة:

ــه ال  ــا إال أن ــن هب ــري الناطق ــة لغ ــم العربي ــاعد يف تعلي ــاب إن كان يس ــة أن الكت ــرتض الدراس تف

ــة لغــري الناطقــن هبــا. ــم اللغــة العربي ــري تعلي يتوافــق مــع بعــض معاي
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 أهداف الدراسة:

ــز يف ضــوء معايــري  ــة مــن خــالل القــرآن( ألالن جون نقــد وتقويــم كتــاب )تعليــم اللغــة العربي

ــة للناطقــن بلغــات أخــرى. إعــداد كتــب تعليــم العربي

 أمهية الدراسة:

تكمــن أمهيــة الدراســة مــن حيــث تناوهلــا لتجربــة أالن جونــز وهــي جتربــة ذات أمهيــة، حيــث 

تتعــرض الدراســة لنقــد التجربــة هبــدف تقويمهــا، مــن خــالل حتليــل مضامــن كتــاب جونــز يف تعليم 

اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا، يف ضــوء معايــري تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، 

ومــن ثــم االســتفادة مــن هــذه التجربــة.

 حدود الدراسة:

تقترص حدود الدراسة عى حتليل كتاب )تعليم اللغة العربية من خالل القرآن( وتقويمه.

 أسئلة الدراسة:

تتحــدد املشــكلة يف الســؤال الرئيــس التــايل: مــا مــدى توافــق حمتــوى كتــاب )العربيــة مــن خــالل 

القــرآن( مــع أهــداف معايــري تعليــم العربيــة لغــري الناطقــن هبــا ؟

 منهج الدراسة وأدواهتا:

تستخدم الدراسة أسلوب حتليل املحتوى باعتباره أحد أساليب املنهج الوصفي.

 مصطلحات الدراسة:

التقويــم لغــة: ِمــْن َقّيــم ُيقيِّــم، أي قــّدر القيمــة، واصطالحــا هــو: إعطــاء امُلقــــيَّم قيمتــه وحقــه، 

وهــو تقديــر كيفــي ووصفــي )حســن، جيــد، ناقــص(، يــروم تشــخيص وإصــدار ُحكــم.
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التقويــم اصطالًحــا: عرفــه بعــض الباحثــن بأنــه هــو: "عمليــة منظمــة تتضمــن مجــع املعلومــات 

ــاذ  ــداف، واخت ــق األه ــة حتقي ــد درج ــا لتحدي ــة، وحتليله ــرة املدروس ــة بالظاه ــات ذات العالق والبيان

القــرارات مــن أجــل التصحيــح والتصويــب يف ضــوء األحــكام التــي َتــمَّ إطالقهــا"، وعرفــه آخــرون 

ــه  ــا، ":وجــاء تعريفــه يف قامــوس) ROBERT MICRO(: بأن ــر قيمــة نشــاط أو يشء م ــه: "تقدي بأن

احلكــم عــى قيمــة الــيء وتقديــره لتقويمــه"(1(.

ــي  ــة كلمــة) Curriculum(، الت ــل كلمــة املنهــج يف اللغــة اإلنجليزي املناهج:مجــع منهــج، وتقاب

ــلكه  ــذي يس ــار ال ــي املس ــباق؛ أي: ه ــار الس ــي مض ــو)Currere(، تعن ــي، ه ــل التين ــود إىل أص تع

ــق هــدف مــا. اإلنســان لتحقي

مفهــوم املنهــج اصطالًحــا: تتعــدد تعريفــات املنهــج مــن الناحيــة االصطالحيــة وتتنــوع، منهــا 

مــا يتــم الرتكيــز فيــه عــى وصــف املحتــوى )املــادة الدراســية(، ولعــل هــذا التصــور متأثــر بمفهــوم 

ــن  ــلوك، ويمك ــري الس ــؤدي إىل تغي ــة ت ــأن املعرف ــاد ب ــاد االعتق ــن س ــة، ح ــة القديم ــة اليوناني الرتبي

تعريــف املنهــج - بنــاًء عليــه - عــى أنــه جمموعــة املــواد الدراســية )Matter Subject(، وهــي التــي 

 Dictionary (ــده يف ــا نج ــذا م ــها، وه ــا وتدريس ــون تنفيذه ــا، واملعلم ــون إعداده ــوىل املتخصص يت

ــة  ــررات الالزم ــية أو املق ــواد الدراس ــة امل ــه: "جمموع ــج بأن ــرف املنه ــذي يع Educatuion of(، ال

للتأهيــل يف جمــال معــن، مثــل: منهــج الرياضيــات، ومنهــج اللغــات، ومنهــج العلــوم وغريهــا"(2(، 

واملعايــري)Standards( وتعنــي العبــارات التــي يمكــن مــن خالهلــا حتديد املســتوى املالئــم واملرغوب 

فيــه مــن إتقــان املحتــوى، واملهــارات واألداءات وفــرص التعلــم(3(، واملــؤرشات )Indicators( و"هي 

)1(  الفــرق بــني مصطلحــي " التقويــم " و" التقييــم "، د. أمحــد إبراهيــم خــض،  2013/3/2 ميــالدي - 1434/4/19 هجــري رابــط 
املوضوع:

 https//:www.alukah.net/web/khedr#/0/50989/ixzz6TfUvKSmx
)2(  املنهج املدرس املعارص، لسعادة، )ص32 (.

)3(  تعيري نقدي ملعايري إعداد املعلم املتضمنة يف املعايري القومية للتعليم بمرص، لزيتون، )ص115(.
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عبــارات تصــف األداء أو الســلوك املتوقــع أن يؤديــه الطالــب للوفــاء بمتطلبــات حتقيــق املعيــار"(1(.

 عينة البحث:

تشمل العينة حمتوى متوازن من كتاب جونز طبًقا للقواعد العلمية املعتربة. 

 الدراسات السابقة:

الدراسة األوىل:  -

عنواهنا: )قواعد اللغة العربية مع بعض املقتطفات من القرآن(.

 أعدها:

 توماس تكسن(2( ونرها يف كتاب(3(.

هدفها:

تعليم اللغة العربية واالستشهاد ببعض املقتطفات من القرآن الكريم.

منهجها وخالصة نتائجها: 

ــل  ــا، ونق ــا بنصوصه ــة، ونقله ــو العربي ــب النح ــن كت ــل م ــريب، وهن ــج الع ــس املنه ــتخدم نف اس

ــد، جيــزم الباحــث  ــر فيهــا االستشــهاد بزي ــة، والتــي يكث ــة باألســاء مــن  كتــب النحــو العربي األمثل

بأنــه اســتقاها مــن رشح ابــن عقيــل  واالســتدالالت كثــرية، منهــا مــا ذكــره ابــن عقيــل ونقلــه تكســن 

)1(  تطوير منهج مبادىء التجارة باملدارس الثانوية التجارية يف ضوء معايري الودة الشاملة للمنهج وقياس فاعليته، لعيل، )ص934(.
)2(  املســترق األملــاين  تومــاس كريسشــتيان تكســن  Tychsen Christian Thomas (1758-1834(: مســترق أملــاين 
ــل  ــة يف كي ــم اللغ ــوت وعل ــنة1823، درس الاله ــه س ــة ( ألف ــة العربي ــد اللغ ــهري) قواع ــه الش ــهور بكتاب ــريي، مش ــويت لوث واله
وغوتنغــن، ثــم قــام بجولــة تعليميــة، شــملت فرنســا وإســبانيا وأقــام إقامــة طويلــة يف فيينــا، يف ســنة 1788، أصبــح أســتاذًا لعلــم 

ــة. ــة أجنبي ــات علمي ــط بجمعي ــن ، وارتب ــة جوتنج ــًوا يف أكاديمي ــن، وكان عض ــة غوتنغ ــوت يف جامع الاله
)Christian(1832),Grammatik der Arabischen Thomas ,Tychsen  )3ظهــرت نســخة إلكرتونيــة مصــورة مــن الكتــاب  

ســنة 2013م، ثــم ُأعيــد طبعــه يف 2018م.
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بالنــص، فقــد نقــل تكســن صــدر بيــت الفــرزدق:

ما أنت باحلكم الرتىض حكومته ... وال األصيل وال ذي الرأي واجلدل(1( 

واســتخدم تكســن نفــس األمثلــة، وبــرز زيد نفســه، عى ســبيل املثــال: "ما قــام إال زيــد، وما أمجل 

زيــد )Zeidus,Zeidum(« )ص108(، ومل يذكــر مصــادره العربيــة، وتعمــد ترمجــة بعــض األســاء 

 »)Zenobia( وحــّرف اســم زينــب إىل »زينوبيــا ،)ص 109(  )bie stsbt( »مثــل: »ترجــم املدينــة

وخصــص فصــاًل مــن أربعــن صفحــة لســور مــن القــرآن، يف النســخة املصــورة الصفحــات يف آخــر 

ــن إىل  ــن اليم ــاب م ــر الكت ــات يف آخ ــة 2018م الصفح ــن، ويف طبع ــار إىل اليم ــن اليس ــاب م الكت

ــل  ــا حم ــا أو مدنيته ــن أن مكيته ــم م ــى الرغ ــة، ع ــا مدني ــزم بأهن ــة، وج ــورة الفاحت ــدأ بس ــار، ب اليس

خــالف بــن العلــاء(2(، وذكــر بأهنــا ســبع آيــات، وأســقط منهــا آيــة البســملة، وجعل»غــري املغضــوب 

عليهــم وال الضالــن« اآليــة األخــري، ثــم ســورة العلــق، ثــم الشــمس، ثــم الليــل، ثــم الســورة 68 

يقصــد ســورة القلــم، ثــم ســورة العــرص، فســورة الضحــى، فســورة التــن، ثــم ســورة أمل نــرح- 

كتبهــا كذلــك -، وســورة البقــرة، وكتب)ســورة حممــد (  ) ســورة القتــال (، ثــم ســورة 

املائــدة، ومل يعلــق تكســن عــى ســورة مــن الســور، وخلصــت نتائجهــا إىل إمكانيــة توظيــف مفــردات 

مــن القــرآن يف تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا، وإن  اســتخدام املفــردات القرآنيــة يف تعليــم 

العربيــة مــا يشــجع املتعلــم عــى قــراءة القــرآن، وإمكانيــة فهــم معانيــه، ونبهــت الدراســُة الباحــث إىل 

حيويــة كتــب ثراثنــا النحويــة، وإمكانيــة ترمجتهــا لتعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا، بدليــل أن 

تكســن نفســه اســتخدمها يف كتابــه وهــذا مــا يدلــل عــى كفــاءة فاعليتهــا. 

)1(  رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، )57/1(.
)2(  فتح القدير الامع، للشوكاين؛ )13/1(.
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الدراسة الثانية:  -

ــب  ــن األجان ــة م ــة العربي ــى اللغ ــالمى لدارس ــن اإلس ــل ىف الدي ــج متكام ــاء برنام ــا: )بن عنواهن

ــن  ــد حس ــور أمح ــة( للدكت ــة العربي ــم اللغ ــو تعل ــاه نح ــراءة واالت ــارات الق ــة مه ــىل تنمي ــريه ع وتأث

ــيل.  ــد ع حمم

هدفها: 

 تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى داريس اللغــة العربيــة مــن الناطقــن بغريهــا؛ وذلــك بعــد 

مــا أكــدت دراســات كثــرية مــن أن الفهــم القرائــى أســاس لتعلــم كل مقــروء، فاألصــل ىف القــراءة 

ــة  ــل ىف اللغ ــتوى التحصي ــى ومس ــم القرائ ــن الفه ــا دااًل ب ــاك ارتباًط ــم، وأن هن ــون أواًل للفه أن تك

العربيــة.

منهجها:

اعتمــد البحــث احلــايل عــى املدخــل التكامــيل يف عــرض حمتــوى النصــوص الدينيــة، ملــا لــه مــن 

أمهيــة كــربى بــن مداخــل التعلــم، حيــث بــدأ التكامــل كمدخــل تدريــيس نتيجــة ظهــور مفهومــى 

الربــط والدمــج، اللذيــن ظهــرا كــرد فعــل لالنتقــادات التــي وجهــت ملنهــج املــادة الدراســية عــام 

1915م، والتــي منهــا اعتــاده عــى الفصــل بــن املــواد الدراســية، وتفتيــت املعرفــة العلميــة، والتنظيم 

ــن  ــد ع ــاة والبع ــن احلي ــال ع ــم، واالنفص ــة للمتعل ــح اإلجيابي ــم وال يتي ــب املعل ــذي يناس ــى ال املنطق

خــربات املتعلــم، لــكل هــذه االنتقــادات ظهــرت عــدة حمــاوالت لتحســن تنظيــم املــادة الدراســية، 

وربــا ركــزت مجيعهــا عــى تكامــل املــواد وعــى وظيفيــة املعرفــة وعــى ســيكولوجية التنظيــم.

وخالصة نتائجها:

1- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05 بــن متوســطى درجــات املجموعــة 

ــار  ــدى الختب ــق البع ــل ىف التطبي ــج املتكام ــت الربنام ــى درس ــة الت ــة التجريبي ــة واملجموع الضابط
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مهــارات الفهــم القرائــى؛ ممــا يــدل عــى األثــر اإلجيــايب للربنامــج املتكامــل القائــم عــى النصــوص 

الدينيــة يف تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي. وهــذا مــا يتفــق مــع بعــض الدراســات التــى أكــدت عــى 

أن اســتخدام املحتــوى الدينــي لــدى غــري الناطقــن بالعربيــة لــه أكــرب األثــر يف تنميــة الفهــم القرائــي.

2- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05 بــن متوســطى درجــات املجموعــة 

ــار  ــدى لالختب ــق البع ــل ىف التطبي ــج املتكام ــت الربنام ــى درس ــة الت ــة التجريبي ــة  واملجموع الضابط

التحصيــى، لصالــح املجموعــة التجريبيــة، وهــذا يتفــق مع ما أشــارت إليــه دراســة )بدرالعــدل:2001م( 

ــة. ــاك ارتباطــا داال بــن الفهــم القرائــى ومســتوى التحصيــل ىف اللغــة العربي عــى أن هن

3- توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0.05 بــن متوســطى درجــات املجموعــة 

ــاس  ــدى ملقي ــق البع ــل ىف التطبي ــج املتكام ــت الربنام ــى درس ــة الت ــة التجريبي ــة  واملجموع الضابط

ــل  ــة أو تعدي ــات املرغوب ــن االجتاه ــى أن تكوي ــدل ع ــا ي ــة، مم ــة التجريبي ــح املجموع ــاه، لصال االجت

ــا  ــن تكوينه ــلوكية يمك ــاط س ــات أن ــث إن االجتاه ــم، حي ــر قائ ــا أم ــوب فيه ــري املرغ ــات غ االجتاه

ــاط  ــم أن ــى حتك ــن الت ــادئ والقوان ــع للمب ــا ختض ــا أو تعديله ــى ىف تكوينه ــم، وه ــا بالتعل وتعديله

ــالن: 1998م(. ــى رس ــرى )مصطف ــلوك األخ الس

4- توجــد قــوة تأثــري كبــرية للربنامــج املتكامــل ىف نمــو مهــارات الفهــم القرائــى، والتحصيــل، 

واالجتــاه نحــو تعلــم اللغــة العربيــة، وهــو مــا يتفــق مــع دراســة )فتحــي يونــس، وآخــران:1999م(، 

ــوق  ــالمى تف ــن اإلس ــم الدي ــل يف تعلي ــج املتكام ــا املنه ــتهم إىل أن مزاي ــج دراس ــارت نتائ ــث أش حي

املزايــا التــى تنســب إىل منهــج املــواد املنفصلــة، وأن الوحــدة قالــب مناســب للتكامــل يف تعليــم الديــن 

اإلســالمي.
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الدراسة الثالثة:   -

عنواهنا: 

دراسة )حتليل الكتب املدرسية لتدريس اللغة العربية كلغة أجنبية من حيث املناهج الثقافية(.

منهجها:  

ــى  ــرصت ع ــة اقت ــة توصيفي ــو(2(، دراس ــا واس ــكا(1(، وأن ــا ليوي ــف ماغدالين ــن تألي ــة م الدراس

ــة، وقامــت بفحــص خصائــص الكتــب الدراســية  وصــف املضامــن وركــزت عــى أبعادهــا الثقافي

لتعليــم اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة بالنظــر ملحتــوى املجموعــة املواضيعيــة الثقافيــة، حللــت الدراســة 

ثالثــة كتــب مدرســية خمتلفــة، متثــل ثالثــة أســواق نــر خمتلفــة )بولنــدا، وفرنســا، والواليــات املتحدة 

ــة  ــق والثقاف ــة وعــرض احلقائ ــن ممارســة تدريــس اللغــات األجنبي ــة(، وتفــرتض اجلمــع ب األمريكي

ــوم يف  ــذا املفه ــس ه ــة، ينعك ــنوات طويل ــتمرة لس ــة واملس ــس األوروبي ــول التدري ــة أص ــن منهجي م

)glottopedagogy( تكويــن نظــام جديــد للغلوتبديكتاتيــك ُيعــرف باســم علــم أصــول التدريــس

بــن الثقافــات، ال يوجــد لــه مصطلــح مقابــل يف اللغــة العربيــة.

هدفها:

ــا  ــص م ــبب نق ــال بس ــل الفع ــارة التواص ــايف(3(، ومه ــياق الثق ــة يف الس ــة العربي ــم اللغ  تعلي

يســمى بالكفــاءة بــن الثقافــات، ُتعــرف الكفــاءة بــن الثقافــات بأهنــا "القــدرة عــى التواصــل مــع 

ــب  ــة، يف الكت ــة العربي ــم اللغ ــارات"، وتعلي ــدول، وامله ــة وال ــم الثقافي ــر واألم ــف الدوائ ــيل خمتل ممث

)1(  ماغدالينا لويكا دكتورة بقسم الثقافة واللغة العربية، جامعة نيكوالس كوبرنيكوس، بولندا.
)2(  آنا واسو باحثة ماجستري يف الرتبية، بجامعة آدم ميكيفيتش، معهد الدراسات الرتبوية.

  (3)J  .Wightwick  ,M .Gaafar  .Arabic  verbs  and  essentials  of  grammar, 1998; E. Schulz, G. 
Krahl, W. Reuschel. Standard Arabic:, 2000; J. Wightwick. Mastering Arabic, , 2008; M. 
Alosh. Ahlan wa Sahlan,, 2011; B.K. Frangieh. Arabic for Life , 2011; K.C. Ryding. Arabic, 
2014.
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ــة  ــل الدراس ــة، "ودلي ــم اللغ ــات أو دورات تعلي ــتخدم يف اجلامع ــي تس ــة والت ــة املتخصص األكاديمي

ــي متكــن مــن التواصــل األســايس  ــة الت ــة املرحلي ــا يقــق الكفــاءة اللغوي ــة"(1(،  ب ــة النموذجي الذاتي

يف الــدول العربيــة(2(، وبتحليــل الكتــاب املــدريس املوســوم بعنــوان )أهــاًل وســهاًل((3(، وبالفحــص 

تبــن أن الكتــاب متخــم بالثقافــة العربيــة وبأشــكال خمتلفــة، وأن التاريــن هادفــة لتحســن االتصــال 

مــن خــالل النهــج الوظيفــي للموضوعــات واملضامــن، وال يشــري  إىل نطــاق موســع لقواعــد اللغــة 

املوجــودة يف الكتــاب، وأن املحتــوى املعجمــي واملــواد الســمعية والبرصيــة تقــدم لغــة احليــاة اليوميــة 

ــالمي(4(. ــخ اإلس ــريب والتاري ــامل الع للع

يتضح من الدراسات السابقة ما يي:

ــدد  ــظ تع ــي، ويالح ــج التجريب ــك املنه ــي، وكذل ــج الوصف ــات املنه ــذه الدراس ــتخدمت ه اس

ــارة يف الدراســات املختلفــة،  ــات املخت ــوع العين ــي ســعت إليهــا هــذه الدراســات، وتن األهــداف الت

ــارات،  ــون أدوات خمتلفــة يف هــذه الدراســات منهــا االســتبانة واملالحظــة واالختب واســتخدم الباحث

ــئلة،  ــة األس ــة، وصياغ ــكلة الدراس ــد مش ــابقة يف حتدي ــات الس ــن الدراس ــُث م ــتفاد الباح ــد اس وق

ــريها. ــج وتفس ــة النتائ ــك يف مناقش ــراءات وكذل واإلج

(1) K.K .Kershul .Arabic ;2007 ,F .Mansouri ,Y .Alreemawi .Instant Arabic, 2007; K. Brustad, M. 
Al-Batal, A. Al-Tonsi. Al-Kitaab fii Ta‘allum al‘-Arabiyya.2011 , 

(2) Mansouri ,Alreemawi .Survival Arabic, 2008; F. Mansouri. Essential Arabic:, 2012.
(3) Alosh, Mahdi(2009), (Arabic and English Edition) Bilingual, Revised Edition.
(4) Magdalena Lewicka ,Waszau ,Analysis of Textbooks for Teaching Arabic, p.41
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املبحث األول: 
وصف الكتاب بإبجاز

يتنــاول املبحــث الــكالم عــن املؤلــف، ووصــف الكتــاب وهدفــه وحمتــواه ومضامينــه، وحتليلــه 

الوصفــي والكمــي، وثالثــة نــاذج مــن دروســه.

أالن جونز:

أكاديمــي غنــي عــن التعريــف، بروفيســور متخصــص يف األدب العريب املبكــر بجامعة أكســفورد، 

ومؤلــف كتــاب )الشــعر العــرب املبكــر(، ولــه كتــب يف الرتمجــة والتعليــق عــى الشــعر اجلاهــيل، يعمل 

ــا  ــل معلًق ــده، يعم ــى تقاع ــا، حت ــذ 43 عاًم ــفورد من ــة أكس ــة يف جامع ــة العربي ــتاًذا للغ ــارًضا وأس حم

لرتمجتــه اجلديــدة ملعــاين القــرآن، أول مــا جيــذب النظــر أن جونــز أهــدى الكتــاب ألســتاذه املســتعرب 

الدبلومــايس الكبــري جيمــس كريــغ(1(.

هدفه ومنهجه ومضامينه:

الكتــاب مــن القطــع الكبــري جــاء يف )350( ورقــة، حــدد جونــز املشــكلة بــأن هنــاك حاجة ماســة 

لقواعــد اللغــة العربيــة ليتمكــن القــراء اإلنجليــز مــن تعلــم العربيــة بــا فيــه الكفايــة وقــراءة القــرآن 

.1924-2017 GCMG Craig James Sir  )1(
 أعظــم مســتعرب يف ســجالت اإلمرباطوريــة الربيطانيــة، معظــم اجلواســيس يف بريطانيــا يأتــون مــن كامربيــدج، ومعظم املســتعربن 
ــفورد،  ــة يف أكس ــات الرقي ــيكيات والدراس ــة يف الكالس ــريته األكاديمي ــدأ مس ــفورد، ب ــل أكس ــس رج ــفورد، كان جيم ــن أكس م
حتــى صــار أســتاًذا زائــًرا للغــة العربيــة يف كليــة بيمــربوك، كان جيمــس لغوًيــا بارًعــا، ليــس فقــط يف اللغــة العربيــة، ولكــن كانــت 
اللغــة العربيــة شــغفه الدائــم، حــارض يف اللغــة العربيــة يف جامعــة دورهــام ملــدة ســبع ســنوات قبــل أن يتقلــد منصــب املــدرب 
الرئيــس يف اللغــة العربيــة يف مركــز الــرق األوســط للدراســات العربيــة يف شــمالن، وشــغله ملــدة 11 عاًمــا، ثــم التحــق بالســلك 
ــاًل  ــه زمي ــم انتخاب ــام 2008م ت ــوين، ويف ع ــانت أنت ــة س ــط يف كلي ــرق األوس ــز ال ــًا ملرك ــًرا منتظ ــس زائ ــايس كان جيم الدبلوم
فخرًيــا، أصبــح شــخصية بــارزة، شــارك يف العديــد مــن النــدوات يف MEC ، جــادل بــأن الديمقراطيــة ليســت مناســبة للعــرب، 
امتــاز بتحيــزه للمســترقن، درس ملــدة عــام يف جامعــة القاهــرة 1950م، وعمــل كســفري يف دمشــق والريــاض وقبلهــا كان نائًبــا 
للمفــوض الســامي يف كواالملبــور 1975-76 ، مــن مؤلفاتــه: شــمالن: تاريــخ مركــز الرق األوســط للدراســات العربيــة 1998م، 

نعتــه االندبنــدت بأنــه الدبلومــايس الــذي خفــف بفهمــه للقضايــا العربيــة التوتــرات مــع الســعودية. 
 The Independent. London. 19 October 2017
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يف لغتــه األصليــة، وعــى مــدار عــام، عكــف عــى معاجلــة املشــكلة، وقدمهــا يف كتابــه، واخترصهــا يف 

أربعــن درًســا غطــى مــا ظــن أنــه يكفــي للمتعلــم ليتعلــم قواعــد اللغــة العربيــة القرآنيــة، ويتمكــن 

مــن قــراءة القــرآن، ومــع ذلــك ال يغفــل عــن الطعــن يف الســياق، عــى ســبيل املثــال قــال بــأن هنــاك 

مشــاكل يف القواعــد العربيــة القرآنيــة عجــز علــاء النحــو العــرب وغريهــم عــن عالجهــا(1(، ومل يذكــر 

هــذه املشــاكل النحويــة ترصًيــا وال تلميًحــا.

هدفــه تدريــس اللغــة العربيــة باســتخدام مفــردات مــن القــرآن الكريــم فقــط، قــدم اللغــة العربية 

مــن خــالل القــرآن ليعطــي للمتعلــم فهــًا دقيًقــا لقواعــد اللغــة العربيــة، ورسد مفــردات كثــرية مــن 

ــا، ليمكــن املتعلــم مــن تعليــم اللغــة  القــرآن، فضــاًل عــن العديــد مــن اآليــات وكــرر بعضهــا أحياًن

العربيــة وقــراءة القــرآن، واســتهدف الطــالب املســتعربن عــى املســتوى اجلامعــي واملتعلمــن عامــة، 

إذ اســتهدفت دار النــر مــن تعاقــده تأليفــه لإنجليــز املســلمن خاصــة، الكتــاب ليــس للمبتدئــن 

ــن  ــة أو دورت ــة مكثف ــل دورة تعليمي ــى األق ــازوا ع ــن أن جيت ــى املبتدئ ــة، وع ــة العربي ــم اللغ يف تعل

عاديتــن حتــى يتمكنــوا مــن اســتيعاب الكتــاب.

منهجه:

قــام جونــز بالــرح وبــن األمثلــة لعــرض نــاذج مــن مفــردات وآيــات القــرآن، وبّســط األمــر 

ــرض  ــم وع ــا يف تقدي ــز انتقائًي ــرآن، كان جون ــة الق ــه للغ ــم وتيئت ــط املتعل ــه رب ــول، هدف ــكل مقب بش

قواعــد اللغــة العربيــة القرآنيــة، هبــدف توضيــح قواعــد اللغــة العربيــة يف القــرآن والتــي تعتــرب األكثــر 

فاعليــة للمتحدثــن باللغــة اإلنجليزيــة، وبلغــة ســهلة ومجــل بســيطة ينفــذ هلدفــه مبــارشة.

(1) Jones ,Arabic Through The Qurʾān, p. xvi.
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الكتاب يف ضوء معايري بناء منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

حتليل حمتوى الكتاب: التحليل الوصفي والتحليل الكمي

حــرص جونــز دروســه يف أربعــن درًســا، مل تكــن دروســه متســاوية، بفحصهــا يمكــن تقســيمها 

إىل أربعــة أقســام:

1-دروس قصرية عدد صفحاتا من)2-3( صفحات.

2- دروس متوسطة عدد صفحاتا من )4-5( صفحات.

3-دروس طويلة عدد صفحاتا من )6-7( صفحات. 

4-دروس طويلة جًدا عدد صفحاتا )11( صفحة.

النسبة املئويةعدد الدروسدروس الكتاب

37.5% 15دروس قصرية1

37.5% 15دروس متوسطة2

22.5%9دروس طويلة3

2.5%1دروس طويلة جًدا4
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وكانــت مجلــة الــدروس القصــرية مخســة عــر درًســا، وكذلــك الــدروس املتوســطة، وقــل عــدد 

الــدروس الطويلــة إىل تســعة دروس، واقتــرصت الــدروس الطويلــة جــًدا عــى درس واحــد فقــط.

افــرتض جونــز فيمــن يســتخدمون الكتــاب أنــه ينبغــي أن يكونــوا عــى درايــة بالكتابــة العربيــة، 

وألن الكثرييــن منهــم ليســوا عــى درايــة، لــذا خــص الــدروس اخلمســة األوىل برتمجــات تســاعد عــى 

إتقــان الكتابــة العربيــة، وحــرص عــى اســتخدام قــدر معــن مــن الصوتيــات وصاغهــا يف )ترمجــات 

صوتيــة( باحلــروف اإلنجليزيــة. 

حــرص دروســه يف أربعــن درًســا بــدأ باألبجديــة، واعتــرب دروســه تغطــي جــل قواعــد اللغــة العربيــة، 

وجعــل بعــد كل درس مترينـًـا، واجابــات التاريــن يف هنايــة الكتــاب، وبدأ بأســاء وأشــكال احلــروف العربية، 

واحلــروف الســاكنة نطًقــا ووصًفــا، تنــاول يف الــدرس األول األســاء والصفــات، ويف الــدرس الثــاين اجلمــع، 

والــدرس الثالــث متريــن عــى األســاء، ثــم عــرج عــى حــروف اجلــر وحرصهــم يف ثانية)مــن، يف، ل، ب، 

عــى، إىل، مــع، بــن(، والضائــر، واإلضافــة، واللواحــق، ومــا، واألعــداد، وكان وقــال وملــا، واالشــتقاقات، 

واالســتفهام، وأيــن، وإذا، وليــس، وكل وبعــض، وأســاء املوصــول، واالســتثناء بــإال،  واألســاء اخلمســة، 

واألفعــال اخلاصــة )لــوال(، وأخــوات كان، ظــل ومــازال وليــس وأصبــح ومــادام، وأرفــق يف الســياق )كاد(، 

واجلمــل الرطيــة ثــم القســم، واختتــم دروســه ب)مــا كان( باعتبارهــا اســتخدامات خاصــة، وعــرج عــى 

التعجــب واملــدح والــذم، وأرفــق قائمــة باملصطلحــات التقنيــة، رسد فيهــا بعــض املصطلحــات النحويــة يف 

مخــس صفحــات )295-290(.

ــدرج إىل  ــم ت ــاب، ث ــبعة دروس يف أول الكت ــم يف س ــهلة، وحرصه ــدروس الس ــز بال ــدأ جون ب

مســتويات أعــى، وبعــد الفحــص والتقييــم تبــن أن كل الــدروس ســهلة، ويمكــن اســتيعاب الدروس 

ــن  ــات مل ــالث جلس ــتن إىل ث ــة - يف جلس ــل الفردي ــروق التحصي ــاة ف ــة - بمراع ــطة والطويل املتوس

يعانــوا مــن ضعــف االســتيعاب والتحصيــل، وممــن ال تــزال خلفيتهــم العربيــة ضحلــة، والــدروس مــن 

(1-7( ســهلة تتمثــل بنســبة17.5% مــن مجلــة دروس الكتــاب، والــدروس مــن) 8-40( بنســبة %82.5 .
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اسرتاتيجية التقنية التعليمية التي وظفها جونز: 

قسم الدرس إىل  ثالثة أقسام:
ــًدا  ــدة جي ــان القاع ــى رضورة إتق ــدد ع ــة، وش ــات النحوي ــن املوضوع ــدد م ــرض ع ــدأ بع  أ- ب

قبــل االنتقــال إىل القاعــدة التاليــة، وينبغــي االنتبــاه والرتكيــز لفهــم األمثلــة الــواردة يف كل قســم مــن 

األقســام النحويــة(1(.

 ب- ثــم عــرض مفــردات الــدرس، ونبــه عــى االهتــام هبــا، والغــرض مــن املفــردات قراءتــا، 

ويف الــدروس الســبعة األوىل، يتــوي العمــود األول عــى املفــرد لأســاء، وبعــض الضائــر، 

والظــروف، وحــروف اجلــر، وغــري ذلــك؛ ويتــوي العمــود الثــاين عــى صيغــة اجلمــع )بمختلــف 

ــد  ــن، يوج ــدرس الثام ــن ال ــدًءا م ــة، وب ــة اإلنجليزي ــى الرتمج ــث ع ــود الثال ــوي العم ــه(؛ ويت أنواع

ــن     ــردات م ــط املف ــرتاوح متوس ــا، وي ــة نطقه ــاء وكيفي ــن االس ــة يب ــة العربي ــن اللغ ــر م ــود آخ عم

ــاب  ــة الكت ــة، ويف هناي ــردات العام ــض املف ــتقاقات، وبع ــض االش ــن بع ــردة، وتتضم (15-40( مف

مجــع كل مفــردات الــدروس مــن )1-40( بالرتتيــب األبجــدي العــريب، وذلــك لتمكــن املتعلــم إذا 

مــا نــيس كلمــة مــا مــن البحــث عنهــا دون احلاجــة إىل تذكــر الــدرس الــذي اســتخدمت فيــه، وشــدد 

عــى أن يبــذل الطالــب كل مــا يف وســعه مــن حمــاوالت للتعــرف عــى الكلــات )مفــردات الــدروس( 

ــدرس اآلخــر. ــل أن ينتقــل إىل ال قب

ــدرس،  ــان ال ــى إتق ــاعده ع ــم ويس ــب املتعل ــمح بتدري ــا يس ــد كل درس مترينً ــع بع  ج- وض

ــات  ــدون الرجــوع إىل إجاب ــن ب ــن، وشــدد عــى حــل كل التاري واســتيعابه مــن خــالل حــل التمري

التاريــن، وإذا وجــد الطالــب أنــه ال يــزال يعــاين مــن مشــاكل، فعليــه اللجــوء إىل اإلجابــات، والنظــر 

يف اجلملــة وترمجتهــا، وجيــب مراجعــة املفــردات وإتقاهنــا متاًمــا، واعتــرب املفــردات حمفــزات للمتعلــم 

ليتعلــم املفــردات وإتقاهنــا، وحــث عــى تعلــم القواعــد النحويــة واحلــاالت الشــاذة، وأكــد أن اهلــدف 

الرئيــس هلــذا الكتــاب هــو مســاعدة الطالــب عــى تعلــم قــراءة القــرآن(2(. 

(1) Jones ,Arabic Through The Qurʾān, p. xvi.
 )2( Jones ,Arabic Through The Qurʾān, p. xvii.
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ثالثة نامذج من دروسه: 

قســم كتابــه إمجــااًل يف ثالثــة أقســام رئيســة، دروس قصــرية جــًدا، ودروس متوســطة، ودروس 

طويلــة، نتنــاول مــن كل قســم درًســا:

1- الدرس الثاين: المع.

بــن فيــه صيــغ اجلمــع، وأن اجلمــع يف اللغــة العربيــة نوعــان معروفــان، بصيغــة اجلمــع الســامل 

وصيغــة مجــع التكســري، وبشــكل عــام يعــد مجــع التكســري أكثــر شــيوًعا، إال أن نســبة اجلمــع الســامل 

ــري:  ــع التكس ــث، ومج ــع املؤن ــن مج ــر ع ــع املذك ــات، يف مج ــف الصوتي ــرآن، وختتل ــري يف الق ــى بكث أع

ــون،  ــون، تواب/تواب ــع، ظامل/ظامل ــة املفرد/اجلم ــرض قائم ــور، وع ــريان / الث ــازل، والث املنزل/املن

ــون.  أعجمي/أعجمي

وبــن أن اســتخدام اجلمــع بصيغــة املذكــر الســامل قليــل جــًدا، ومثــل لــه بمثالــن: ظــامل/ ظاملــون؛ 

ــرآن  ــامل يف الق ــر الس ــع املذك ــس جلم ــال: لي ــن، وق ــري اآلن للمه ــا يش ــون، وأن معظمه ــواب/ تواب ت

ــي  ــع أعجم ــن أن مج ــط، يف ح ــون( فق ــي( )أعجمي ــع )أعجم ــز أن مج ــر جون ــف؛ وذك ــود مكث وج

أعجميُّــون وأعاِجــُم، ويالحــظ أن أمثلتــه جلمــع املذكــر الســامل كلهــا يف حالــة الرفــع فقــط، وذكــر أن 

هنــاك بعــض الكلــات يف القــرآن مفــرد مؤنــث، تنتهــي بـــ )تــون tun( يقصــد صــوت« التــاء املربوطة 

يف حالــة التنويــن بالرفــع (ٌة ( ويمكــن أن تــدل عــى مذكــر، والكلمــة الشــائعة الوحيــدة هــي: ســنة 

مجعهــا )ســنون sinuna( وعــى الرغــم مــن أنــه يف اللغــة العربيــة احلديثــة تــم اســتبداهلا بصيغــة مجــع 

ــك، ال  ــع ذل ــة، وم ــة خاص ــذه حال ــات، وه ــات، آية/آي ــة/ مؤمن ــنوات(، مؤمن ــامل )س ــث الس املؤن

يمكنــك افــرتاض أن مجيــع الكلــات التــي تنتهــي بـــالتاء املربوطــة جتمــع مجــع مؤنــت ســامل، فالكثــري 

ليــس كذلــك، بــل عــى العكــس، وهنــاك مــن الكلــات جتمــع مجــع مؤنــث ســامل، عــى الرغــم مــن أن 

مفردهــا ليــس مؤنــث، عــى ســبيل املثــال: ســاء /ســاوات، يالحــظ أنــه يوجــد خلــل واضــح عنــد 

جونــز يف مفهــوم املؤنــث يف اللغــة العربيــة حيــث يعتــرب أن كلمــة الســاء التــي مثــل هبــا ليســت مؤنًثــا 
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وعــى الرغــم مــن ذلــك فإهنــا جتمــع عــى صيغــة مجــع املؤنــث الســامل، فهــو يقــدم القاعــدة ويقــدم مــا 

يشــكك يف تقعيدهــا، ممــا جيعــل املتعلــم يف حــرية وارتبــاك شــديدين.

مجع التكسري:

ذكــر جونــز أن مجــع التكســري يشــبه اجلمــع الشــاذ يف اللغــة اإلنجليزيــة، كجمــع الفــأرة / الفئران، 

والقــدم / أقــدام، ومعظــم أســاء اللغــة العربيــة وجــل الصفــات جتمــع مجــع تكســري؛ وهنــاك العديــد 

ــؤ  ــربة بالتنب ــك اخل ــمح ل ــة، تس ــدود معين ــه يف ح ــتجد أن ــة س ــري، يف النهاي ــع التكس ــكال مج ــن أش م

بصياغــة مجــع التكســري، يف البدايــة مــن املســتحيل التنبــؤ هبــذا، وجــاء باألمثلــة التاليــة: عبــد/ عبــاد، 

قــرن/ قــرون، فاكهــة/ فواكــه، كتــاب/ كتــب، رجــل/ رجــال، قريــة/ قــرى.

ثــم ذكــر أن هنــاك قاعــدة نحويــة مهمــة جيــب أن تتذكرهــا: يعامــل مجــع التكســري كمفــرد مؤنث، 

إال إذا أشــار إىل املذكــر، فإنــه يعامــل عــى أنــه مذكــر )املؤنــث يعامــل معاملــة مجــع املؤنــث الســامل(، 

وهكــذا، قــرون، فواكــه، قــرى، كتــب. كتــب قيمــة، منافــع كثــرية، القــرون األوىل، رجــال/ عبــاد، 

رجــال مؤمنــون، عبــاد مكرمــون. قوم...القــوم الكافــرون، أّيــام ُأخــر.

ثــم ذكــر أنــه جيــب أن تتبــع الصفــات األســاء تأنيًثــا وتذكــرًيا، ُكتــب قيمــة، منافــع كثــرية، هنــاك 

بعــض األســاء يف القــرآن بصيغــة املفــرد وتصــف اجلمــع، وعــادة مــا تأخــذ صفــات اجلمــع، ومــن 

أبرزهــا قــوم، القــوم الكافــرون، بعــض أســاء مجــع التكســري ال تشــري إىل األشــخاص، عــى ســبيل 

املثــال: أيــام ُأخــر، وذكــر أنــه أحياًنــا توجــد مثــل هــذه األســاء يف القــرآن بصيغــة مجــع املؤنث الســامل، 

وال تظهــر كثــرًيا، لكــن مــن املدهــش أن يــرى املــرء هــذا االســتخدام يف اللغــة العربيــة احلديثــة، وخطأ 

شــائع عنــد املبتدئــن،  يتوقــع اجلمــع بصيغــة مجــع التكســري، يكــون بإضافــة )التــاء املربوطــة(، وهــذا 

مســتحيل متاًمــا(1(.

 )1( Jones ,Arabic Through The Qurʾān, p. 16-21.
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رشح رشًحــا رسيًعــا مبســًطا، ال يتوســع يف األمثلــة، وال يتعــرض ألقســام مجــع التكســري)مجع قلــة 

ومجــع كثــرة(، وال ألوزانــه، وال لصيغــة مجــع اجلمــوع، وال لصياغــة اجلمــع الــذي يمكــن صياغتــه 

بأكثــر مــن صيغــة، يكتفــي بذكــر صياغــة واحــدة، عــى ســبيل املثــال: َعْبــد )مفــرد(: إن اقتــرص املعجم 

ــاد وَعَبــدة، عــى األقــل كان  الوجيــز يف مجعــه عــى )عبيــد وأعبــد((1(، فلــه مجــوع أخــرى، ِعبــاد وُعبَّ

ينبغــي عليــه أن يســهب قليــاًل فيــا ورد يف القــرآن مــن أمثلــة، ويــدرب املتعلــم عليهــا، فقــد ورد عبــاد 

وعبــدة ژ ہ  ہژ  ]الزمــر:17[، وورد ژ ڎ  ڈژ  ]املائــدة:60[، وَعْبــد )مفــرد(: مجعــه َعبيــد، وورد 

ــع:  ــم( واجلم ــد: )اس ــرة:178[، َعب ــرد ژ گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳژ ]البق ــة املف ــرآن بصيغ يف الق

قيــق اململــوك. عبيــٌد، وُعُبــد، وأْعُبــٌد، وُعْبــَداٌن، والَعْبــُد: الرَّ

وأدرج قائمــة مــن عريــن كلمــة مفــردة ومجًعــا، وترجــم معانيهــم وأصواتــم، وبفحــص قائمــة 

جونــز، تبــن أن قائمــة جونــز هبــا عــرة مــن مجــع املذكــر الســامل، وواحــدة مجــع مؤنث ســامل، وتســعة 

مــن مجــع التكســري، وأدرج يف التمريــن،  قائمــة مــن اثنــن وعريــن صفــة وموصوًفــا، مفــرًدا ومجًعــا، 

ممــن وردت يف القــرآن، وأدرج صوتياتــا وأرقــام اآليــات التــي وردت هبــا، وهاكــم قائمــة التمريــن: 

ــة  ــة. 6. قري ــرية. 4. القــرون األوىل. 5. القــرى ظامل ــرية. 3. فواكــه كث 1. آهلــة أخــرى. 2. منافــع كث

ظاملــة. 7. اليهــود والنصــارى. 8. الســموات واألرض. 9. أعجمــي وعــريب. 10. القــوم الظاملــون. 

11. القــوم الكافــرون. 12. كافــر ومؤمــن. 13. رجــال مؤمنــون. 14. املؤمنــون واملؤمنــات.

ــون. 19.  ــاد مكرم ــواب. 18. عب ــرون. 17. اهلل ت ــون واآلخ ــات. 16. األول ــون ومؤمن  15. مؤمن

ــلات. ــلمون واملس ــاء واألرض. 22. املس ــر. 21. الس ــام أخ ــن. 20. أي ــل مؤم رج

ليســت هنــاك دقــة ففــي )الســموات( مل يوضــع ألــف صغــرية عــى هيئــة الرســم يف املصحــف، 

وعــى الرغــم مــن رشحــه املبســط للقواعــد، إال أنــه يتعمــد إربــاك املتعلــم بعــد أن يــرح القاعــدة 

يقــوم بذكــر شــواذ القاعــدة، بطريقــة تــكاد تبطــل تقعيــد القاعــدة، وأكــد عــى ذلــك يف مجــع املؤنــث 

)1(  املعجم الوجيز، )ص403(.
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الســامل ومجــع التكســري، فضــاًل عــا ملــح بــه بــأن بعــض القواعــد يف حالــة تغيــري، يعنــي بطريقــة غــري 

مبــارشة يــث املتعلــم عــى عــدم التمســك هبــا.

2- الدرس اخلامس: درس ياء املتكلم)1(. 

 يــاء املتكلــم للمتعلــم غــري العــريب هلــا أمهيــة كبــرية، ألهنــا تســاعده يف التعبــري عــن نفســه، فضــاًل 

عــن فهمــه لعباراتــا، وتعينــه عــى فهــم املزيــد مــن اللغــة العربيــة، ومهــد بمعنــى الضمــري املتصــل 

للمتكلــم املفــرد، وأنــه بمعنــى ضمــري امللكيــة للمفــرد املتكلــم باللغــة اإلنجليزيــة، ثــم مّثــل بأربعــة 

ــادي  ــون، عب ــادي الصاحل ــداي، عب ــي، ه ــايت، نعمت ــادي، حي ــب: ريب، عب ــذا الرتتي ــااًل، هب ــر مث ع

ــة، الكافــرون هــم الظاملــون  ــي مــن أهــيل، يل عمــيل، يل آي صاحلــون، ريب قريــب، أريض واســعة، ابن

واهلل هــو التــواب.

وذكــر بــأن التــاء املربوطــة حتــول إىل تــاء مفتوحــة عنــد إحلــاق الضمــري املتصــل هبــا، مثــل حيــاة  

/حيايت.نعمــة /نعمتــي، وإذا كان هنــاك تنويــن فإنــه يــذف، مثــل هــدى / هــداي.

ثــم تنــاول بالــرح ) يل ( ومثــل هلــا بمثالــن: يل عمــيل، ويل آيــة، ثــم تنــاول باإلنجليزيــة الضمــري 

يف حالــة الفصــل بعــد إن رشح باإلنجليزيــة ووضــح باألمثلــة مثــل: كتــايب اجلديــد، اهلل هــو احلــق يف 

ــه تعــاىل: ژ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ ]احلــج:62[.  قول

ويفصــل بينهــا بضمــري الفصــل )هــو(، الكافــرون هــم الظاملــون، اهلل هــو التــواب، عــذايب هــو 

العــذاب األليــم، ويف اجلــزء الثــاين تنــاول املفــردات(2( وصــف املفــردات يف قائمتــن: مفــرد ومجــع، 

ومــن بينهــم ســت كلــات ألــزم الطالــب بكتابــة صياغتهــا يف اجلمــع. 

ابــن/ أبنــاء/ بنــون، ويل/ أوليــاء، خالــد/ خالــدون، صالــح/....   ،  نعمــة/ ...، أخ، إخــوان/ 

إخــوة، رب/ أربــاب، عمــل/ أعــال، خشــب/...، قريــب/...، ســميع/...، حيــاة، َحَيــٰوٍةۢ/...... .

 )1( Jones ,Arabic Through The Qurʾān, p.35-36.
 )2( Arabic Through The Qurʾān, p.37
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الزء الثالث: التمرين.

عــذايب شــديد، ريب رحيــم، ريب قريــب، ويل اهلل، اهلل ريب، ابنــي مــن أهــيل، عــذايب هــو العــذاب 

األليــم، معــي ريب، بينــي وبــن إخــويت، حســبي اهلل، اهلل هــو اهلــدى، اهلل هــو احلــق، ريب لطيــف، هــو 

اهلل ريب، هــي عصــاي، اهلل هــو الســميع، اهلل هــو ريب، أنــا ورســيل، هــو مــن الكتــاب، هــو يف ضــالل 

مبــن، عــذايب شــديد، هــو خالــد يف النــار، هــو األول واآلخــر، أنــا مــن املســلمن، أجــري عــى اهلل، 

وكتــب الصوتيــات، وأرقــام اآليــات التــي ذكــرت فيهــا، وبــن ضمــري الفصــل )هــم( وأتــى بمثالــن: 

ــة:104[. ــرة:254[ وژ ۆ  ۈ  ۈ ژ ]التوب ژ ں  ڻ  ڻ  ژ ]البق

الدرس السابع والثالثون: أن وإذا ولعل. 

يف هــذا الــدرس بــن أهــم اســتخدامات )أن(، وأن هــذا الــدرس مقــرتن بالــدرس الثامــن عــر، 

ومــع ذلــك، هنــاك نصــف قائمــة مــن االســتخدامات األخــرى يف القــرآن مــن اخلصائــص املهمــة يف 

اللغــة العربيــة، ويمكــن العثــور عــى أمثلــة عرضيــة، ختالــف القاعــدة، مــن املمكــن عــادة أن نــرى 

كيــف تطــور  اســتخدام )إن( املركــزي يف االســتخدامات التاليــة: 

احلالــة األوىل: ل)أن(، يؤكــد النحويــون العــرب أن أكثــر هــذه االســتخدامات شــيوًعا، تــأيت باســم 

)أن( املفــرة، وهــي اللغــة التــي تقــدم الــكالم املبــارش، يوجــد يف القــرآن أكثــر مــن مخســن مثــاالً، وظيفة 

)أن( املفــرة هــي إدخــال الــكالم املبــارش بعــد فعــل آخــر يعنــي مــكان )قــال( اكتفــى بذكــر رقــم هــذه 

اآليــة 5: 117،  يقصــد قولــه تعــاىل: ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ژ     ]املائــدة:117[. 

ــاك عــرات األفعــال، كلهــا تعــرب عــن )نقــل رســالة(، وأكثرهــا شــيوًعا  الفعــل )أوحــى(  هن

ــة  ــة أو حتي ــة أو مــا يعــادل احلتمية)كحظــر أو رغب ــع عــادة بحتمي ــادى( تتب ــري عــن اإلهلــام  و)ن للتعب

ــال  ــات:104[،  وق ــاىل: ژ پپپژ  ]الصاف ــه تع ــا يف قول ــائي، ك ــري اإلنش ــوة(، يف التعب أو دع
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تعــاىل: ژ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئژ ]األعــراف:117[ ، وقــال تعــاىل: ژ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      

ــوح:1[.  ڎ  ژ  ]ن

وتســتخدم بطريقــة طبيعيــة ومتوقعــة، وعــى الرغــم مــن أن اســتخدامها قليل، كــا يف قولــه تعاىل: 

ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خبژ  ]احلجرات: 17[. 

ــا ضمــن الســياق، املثــال الواضــح للحالــة الثانيــة  واحلالــة الثانيــة: تــأيت )أن( بمعنــى ألن أحياًن

ــه  ــعراء: 51[، وقول ــاىل: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ  ]الش ــه تع ــا يف قول ــن )أن( ك م

تعــاىل: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  ]العنكبــوت: 2[، وقولــه تعــاىل:                  ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ــر:28[.  ڇ  ژ  ]غاف

ــذا  ــال، وه ــى أال أو لئ ــل أن ُتفهــم )أن( بمعن ــن األفض ــاالً م ــن مث ــن ثالث ــر م ــاك أكث ــًا:  هن ثالث

ــاء:6[.  ــاىل: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ژ  ]النس ــه تع ــا يف قول ــح متاًم واض

ومــع عــدد مــن األمثلــة عــى ســبيل املثــال بعــد الفعــل )أمــن( ويمكــن للمــرء أن يفهمهــا بالتأكيــد عــى 

أهنــا حــرف جــر، ويف هــذه احلالــة عــى هــذا املثــال يمكــن فهمهــا بمعنــى إال أو لئــال، قــال تعــاىل: ژ ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ  ]اإلرساء:46[، وأخطــأ يف رقمهــا واســم الســورة ذكرهــا ســورة األنعــام:25.  

وقوله تعاىل: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  ]النور:22[. 

 يقــول: تفســريي اخلــاص لظهــور هــذه الســلبيات ) يعتــرب )أن( بمعنــى )لئــال( خطــأ وانحراف(، 

ربــا بســبب التأثــري احلجــازي، وبســبب هــذا التأثــري وجــد ذلــك يف شــواهد مــن الشــعر يف القــرن 

الســابع، ورسعــان مــا توقــف عــن اســتخدامها الحًقــا(1(. 

 )1( Arabic Through The Qurʾān, p.241
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عسى 

أكثــر الطــرق شــيوًعا للتعبــري عــن عســى بمعنــى )ربــا(، ويمكــن أن تســتخدم للتعبــري بطريقــة  

شــخصية أو غــري شــخصية، ويفضــل اســتخدامها يف اللغــة العربيــة بطريقــة عامــة، واســتخدامها يف 

القــرآن بنفــس اســتخدامها يف اللغــة العربيــة القديمــة، ويف القــرآن اســتخدمت بطريقــة شــخصية يف 

ــاىل: ژ ى  ى    ــه تع ــاء:99[، ويف قول ــاىل: ژ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭژ  ]النس ــه تع ــى( يف قول ــن: )عس مثال

ائ  ائ  ەئ  ژ  ]األعــراف:129[، ويف قولــه تعــاىل: ژ ے   ے     ۓ  ۓ      ڭ  ڭ   ژ  ]القلــم:32[، ويف 

قولــه تعــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ ]البقــرة:216[ كتبهــا،  ســورة النســاء:19وآية ســورة النســاء: ژ ې   

ى  ى  ائ  ژ  ]النســاء:19[. 

لعل)1(.     

ــة القديمــة  ــتخدمت يف اللغــة العربي ــا(، واس ــى )رب ــة، فعــل جامــد، بمعن لعــل يف اللغــة العربي

ــى  ــون بمعن ــأن تك ــع ب ــن املتوق ــة، م ــة اآلي ــا يف هناي ــذا(،  إذا كان موضعه ــا( و)هك ــن: )رب بمعني

)هكــذا(، وتظهــر هبــذا  املعنــى بنســبة أكثــر مــن تســعن باملائــة، أمــا إذا مــا كانــت يف بدايــة اجلملــة، 

ــى  ــرآن بمعن ــاين الق ــات مع ــتخدم يف ترمج ــا ُتس ــا م ــا(، وغالًب ــى )رب ــون بمعن ــل أن تك ــن املحتم فم

ربــا، بفضــل جهــود قــام هبــا بعــض النحويــن واملفريــن لدمــج معناهــا ب)ربــا(، ويف أحايــن يقــر 

ــتخدام  ــود، االس ــا املقص ــرتددون يف معناه ــا ي ــا م ــك(، وغالب ــي )لذل ــأيت بعن ــل ت ــأن لع ــون ب النحوي

املتكــرر ل)لعــل( بمعنــى )لذلــك( البــد مــن وجــود الحقــة بالفعــل بـــ)ون( ، وذلــك لســببن: إكــااًل 

لآليــة وحفاًظــا عــى التجانــس املناســب، ويتجــى ذلــك بشــكل أوضــح يف اآليــات التــي تــأيت فيهــا 

)لعــل(  هبــذا الشــكل: )لعــل( + الحقــة + فعــل، واألمثلــة عــى أهنــا بمعنى)لذلــك(: كـــا يف قـــوله 

ــاىل: ژ ې  ې  ى  ى  ائ  ائژ   ــوله تعـ ــدة: 90[، وقـ ــاىل: ژ ڀ  ٺ  ٺ    ژ  ]املائ تعـ

]الزخــرف:10[، وقولـــه تعـــاىل: ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ  ]األعــراف:63[، وقولــه تعــاىل: ژ ۋ  ۋ   

 )1( Arabic Through The Qurʾān, p.243
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ۅ    ۅ  ۉ      ۉ    ژ  ]األنبيــاء:111[، وقولــه تعــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ ]األحــزاب:63[، وعندمــا تلحــق 

بالضمــري األول )ضمــري املتكلــم( يضــاف يــاء، كــا يف قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ  ]يوســف:46[.  

املفردات 

ــة  ــا يف ثالث ــال وجعله ــف األفع ــدأ بترصي ــاوية، ب ــري متس ــام غ ــة أقس ــردات إىل ثالث ــم املف وقس

ــايل: ــب الت ــا يف الرتتي ــة ورتبه ــات يف القائم ــض الكل ــل بع ــب أن يكم ــن الطال ــب م ــم، وطل قوائ

عبس يعبس ....   ماد يميد ...... عفا  يعفو عفو      بن  يبن  تبيان- 

عــاذ  يعــوذ  معــاذ... غــدا يغــدو غدو...كــرب يكــرب كــرب... كــره يكــره كــره ... أرسف  يــرف - 

إرساف... عــاذ يعــوذ .... أمســك  يمســك  إمســاك... تفكــر يتفكــر تفكــر... تنــادى  يتنــادي  

تنــاد     

ايتيل يأتيل  إييتالء...   اجتنب  جيتنب  اجتناب. - 

يالحــظ بــأن جونــز يــأيت بالكلــات املهجــورة، والصعبــة نطًقــا، مثــل يأتــل، فضــاًل عــن أنــه مل 

ُم َيــُدلُّ َعــَى َأْصــٍل َواِحــٍد، َوُهــَو اْلُبــْطُء َوالتََّثاُقــُل، َقــاَل َأُبــو  يذكــر معنــاه، )َأَتــَل( اهْلَْمــَزُة َوالتَّــاُء َوالــالَّ

ــز بأهنــا  ــُن(1(، ، وذكــر جون ــَن َيْأتِ ــُل، َوَأَت ــَل َيْأتِ ــاُل: َأَت ــِو يِف َغَضــٍب، ُيَق ــاُرُب اخْلَْط ــاَلُن َتَق ــٍد: اأْلََت ُعَبْي

.)swear to( بمعنــى يقســم مــن القســم أي احللــف

وقائمة من املفرد واجلمع 

حالف /........   بدار/............ ورؤيا »مؤنث«/..............   ........./رواس

كنان/أكنة  نحل/.......    هد/........     أعمى/عمى   شقى/ أشقياء   ....../مهن.

)1(  مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس، )47/1(.
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املصطلحات:

أدرج مصطلحــن فقــط مهــا: )أولــوا القــريب(، و)رضب الذكــر صفًحــا عــن( وذكــر بأهنــا )بمعنى 

يتجاهــل(، ص245 قــال تعــاىل: ژ گ  گ  ڳ     ڳ   ژ  ]الزخرف:5[. 

التمرين.

ذكر فيه سبع وعرين آية بالرتتيب التايل:

قال تعاىل: ژ ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ژ  ]املائدة:49[.  . 1

قال تعاىل: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ژ  ]النور:17[.  . 2

قال تعاىل: ژ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ  ]البقرة:67[.  . 3

قال تعاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  ]النحل:15[.  . 4

قال تعاىل: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿژ  ]احلج:65[.  . 5

قال تعاىل: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ]األعراف:97[.  . 6

قال تعاىل: ژ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ژ  ]نوح:1[.  . 7

قال تعاىل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹژ  ]الشعراء:63[.  . 8

قال تعاىل: ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  ]النحل:68[.  . 9

قال تعاىل: ژ پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀژ  ]الصافات:104 - 105[. ال يفصل بينها. . 10

قال تعاىل: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ژ  ]القلم:21 - 22[.  . 11

قال تعاىل: ژ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ  ]التوبة:86[.  . 12

قال تعاىل: ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎژ  ]يونس:10[.  . 13
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قال تعاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ژ ]عبس:1 - 2[.  . 14

قال تعاىل: ژ گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ  ]الزخرف:5[.  . 15

قال تعاىل: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ...  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ     ژ  ]القلم:10 - 14[.  . 16

مْحَــِن( يف هــذه . 17 قــال تعــاىل: ژ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ژ  ]مريــم:90 - 91[.  كتــب )الرَّ

اآليــة هكــذا )الرمحــان(.

قال تعاىل: ژ ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ژ  ]األنعام:131[.) مَلْ َيُكْن (  كتبها )مل يك(.. 18

قال تعاىل: ژ ې  ې  ې  ې  ى  ى          ...       ەئ  وئ  ژ  ]هود:12[.  . 19

قال تعاىل: ژ گ   گ  گ  گ    ژ  ]البقرة:73[.  . 20

قال تعاىل: ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ژ ]املائدة:35[.  . 21

قال تعاىل: ژ ٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ     ژ  ]النحل:44[. . 22

قال تعاىل: ژ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ژ  ]الزخرف:3[.  . 23

قال تعاىل: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ  ]البقرة:216[.  . 24

قال تعاىل: ژ ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ژ  ]األعراف:129[.  . 25

قال تعاىل: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇۇ  ژ  ]يوسف:83[.  . 26

قال تعاىل: ژ ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ژ  ]مريم:48[.  . 27

 )Arberry( وقصـــر حـل التـارين عى تـــرمجة معـاين هـذه اآليـات، واستـخدم تـــرمجة أربـري

.)you (ب )thee ( احلديثة،  حيـــث استبـــدلت الصيـاغة القـديمة باحلـديثة يف الضـــائر، استـبدل
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املبحث الثاين:
منهجية البحث

إجراءات حتليل حمتوى كتاب جونز)1(.

يشــمل هــذا املبحــث عــى وصــف اإلجــراءات التــي تنتهجهــا الدراســة، واتبعهــا الباحــث هبدف 

ــًدا  ــة، متهي ــروض معين ــات ف ــات إلثب ــز بيان ــي يف جتهي ــج الوصف ــى املنه ــد ع ــا، اعتم ــق أهدافه حتقي

ــث  ــتخدم الباح ــبة(2(، واس ــتخدام أدوات مناس ــلًفا-وذلك باس ــاؤالت حمددة-س ــى تس ــة ع لإجاب

ــو  ــا، وه ــل تطويره ــن أج ــج م ــم املناه ــتخدم لتقوي ــلوب ُيس ــو أس ــوى، وه ــل املحت ــلوب حتلي أس

يعتمــد عــى أســلوب حتديــد أهــداف التحليــل للتوصــل إىل مــدى شــيوع ظاهــرة أو أحــد املفاهيــم، 

أو فكــرة أو أكثــر(3(، ذلــك هبــدف حتليــل كتــاب جونــز، وفــق قوائــم حتليــل املحتــوى، وبعــد االطــالع 

عــى الدراســات الســابقة يف هــذا املوضــوع.

أدوات الدراسة.

ــة  - ــارص، وموزع ــة عن ــة مــن جمموع ــا النهائي ــة يف صيغته ــذه القائم ــت ه األداة األوىل: تكون
عى جماالت، وتم بناء هـــذه القـــائمة باتبـــاع جمـــموعة مـــن اخلطوات، وهـــي: االطـــالع عـــى

 الدراســات الســابقة والتــي تناولــت موضــوع )معايــري تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بلغــات 

أخــرى)4((، و)تــارب يف حتليــل حمتــوى مقــررات تعليــم اللغــة العربيــة يف ضــوء املعايري)5((، و)دراســة 

)1(  يشــكر الباحــث أ.د. أمحــد عبــد اهلل حممد-أســتاذ املناهــج وطــرق التدريــس بقســم اللغــة العربيــة بجامعــة أســوان- عــى مــا قــدم 
مــن نصائــح وتوجيهــات، اســتفاد منهــا الباحــث كثــرًيا، وكان هلــا أطيــب األثــر يف تطويــر البحــث وحتســينه، ويشــكره عــى قــراءة 

البحــث ومراجعتــه وجــزاه اهلل خــري اجلــزاء.
)2(  البحث الرتبوي )عنارصه، مناهجه، أدواته(، لأغا، )ص73(.

)3(  معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق التدريس، للقاين، )ص48(.
)4(  معايري تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، للحديبي وآخرون، 2017م. 

)5(  املعجم دراسة يف املرجع السابق تبدأ من )ص47(.



تقويم مناِهج تعليم اللغة العربية يف الغرب

199

حتليليــة ملحتــوى كتــاب القــراءة الصــف اخلامــس مــن مرحلــة التعليــم األســاس)1((، وقــام الباحــث 

بتوزيــع القائمــة األوليــة عــى عــدد مــن املهتمــن واملختصــن يف جمــال تدريــس اللغــة العربيــة لغــري 

ــم  ــبة، ت ــة مناس ــواردة يف القائم ــداف ال ــت األه ــا إذا كان ــد م ــا أواًل، وحتدي ــا، لتحكيمه ــن هب الناطق

جتميــع آراءهــم ودراســتها، واإلفــادة منهــا يف الوصــول إىل القائمــة النهائيــة.

األداة الثانية: حتليل املحتوى. -

اســتخدم الباحــث أداة حتليــل املحتــوى، وقد اشــتملت هــذه األداة عــى قائمة األهــداف، واهلدف 

مــن عمليــة التحصيــل وعينــة التحليــل، ووحــدة التحليــل وفئاتــه، وضوابــط عمليــة التحليــل، كــا 

تتضمــن اســتارة رصــد التكــرارات يف الكتــاب، وقــام الباحــث ببنــاء هــذه األداة بفضــل مــا تعلمــه 

مــن بعــض أســاتذة قســم املناهــج وطــرق التدريــس، ومــا أتاحــوه للباحــث مــن أوراق علميــة يرت 

األمــر(2(، واهلــدف مــن وراء عمليــة التحليــل الوصــول ملــدى اهتــام وتركيــز املحتــوى عــى مــادة مــن 

القــرآن الكريــم تســاهم يف تعليــم اللغــة العربيــة وتيــر قــراءة القــرآن وتالوتــه هلــذه الفئــة، ورصــد 

التكــرارات عــى الفئــات الســت.

 حتديد عينة التحليل:)األداة الثالثة: حتديد عينة التحليل(- 

شملت عينة التحليل 20% من حمتوى كتاب جونز، باعتبار حجم العينة األمثل(3(.

)1(  دراسة حتليلية ملحتوى كتاب القراءة الصف اخلامس من مرحلة التعليم األساس، للعدوي، )ص575(.
)2(  يشــكر الباحــث منهم:د.جمــدي مصطفــى ياقــوت املــرف واملنســق بــوزارة التعليــم العــايل، وأ.د.جاســم عــيل جاســم - أســتاذ 
يف اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة، معهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا، اململكــة العربيــة الســعودية-، ود.عبــد 

املطلــب نــور الباحــث بــآداب املنيــا. 
)3(  صــاغ إحصائيــون حتديــد احلجــم األمثــل الختيــار العينــة بصــورة  عــى النحــو التــايل، يف الدراســات الوصفيــة ينصــح باســتخدام 
ا  مــا نســبته 20% مــن أفــراد جمتمــع صغــري نســبيًّا )بضــع مئــات(، و10% ملجتمــع كبــري )بضعــة آالف(، و5% ملجتمــع كبــري جــدًّ

)عــرات اآلالف(.
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حتديد فئات التحليل:)األداة الرابعة: حتديد فئات التحليل(- 

يمكن حرص فئات التحليل األساسية والرئيسية فيا ييل: 

مهارات االستاع.. 1

 مهارات املحادثة.   2. 

 مهارات القراءة.      3. 

 مهارات الكتابة.       4. 

  املعارف القرآنية.             5. 

  القيم.6. 

حتديد وحدات التحليل: )األداة اخلامسة: حتديد وحدات التحليل(.- 

اختريت وحدة حرف، ووحدة مفردة، ووحدة عبارة، كوحدات لتحليل املحتوى.- 

وحدة التسجيل: )األداة السادسة: وحدة التسجيل(.- 

هي الوحدة التي يظهر من خالهلا تكرار تناول اهلدف املراد حتليل الكتاب يف ضوئه.- 

 ضوابط عملية التحليل: )األداة السابعة: ضوابط عملية التحليل(.- 

ــج،  ــد النتائ ــدة لرص ــة املع ــتارة القائم ــتخدام االس ــوى، واس ــار املحت ــن إط ــل ضم ــم التحلي يت

ــل. ــة حتلي ــدة وفئ ــرار كل وح وتك

خطوات عملية التحليل: )األداة الثامنة: خطوات عملية التحليل(.- 

ــدى . 1 ــد م ــًدا، لتحدي ــا جي ــاب وقراءت ــل يف الكت ــا التحلي ــي يتناوهل ــات الت ــد الصف حتدي

ــل. ــة التحلي ــداف يف قائم ــن األه ــا م ــق أًي ــوى يق ــا ملحت تضمنه
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ــات . 2 ــن صف ــة م ــرار كل فئ ــة، وتك ــداف يف القائم ــارات إىل األه ــدد اإلش ــاب ع حس

ــل. التحلي

صدق التحليل: )األداة التاسعة: صدق التحليل(.- 

تــم التأكــد مــن صــدق عمليــة التحليــل عــن طريــق صــدق أداة التحليــل نفســها، وقــد اعتمــد 

الباحــث يف ذلــك عــى حتكيــم قائمــة األهــداف.

ثبات التحليل: )األداة العارشة: ثبات التحليل(.- 

للحكم عى ثبات عملية التحليل، اتبع الباحث ما ييل:

قــام الباحــث بإعــادة حتليــل الكتــاب بعــد فــرتة أســبوعن، ثــم قــام بحســاب معامــالت الثبــات، 

ــم )1(،  ــدول رق ــدول ج ــذا اجل ــح يف ه ــو موض ــن، وه ــرب الزم ــل ع ــات التحلي ــمى ثب ــا يس ــو م وه

معامــل الثبــات بإعــادة التحليــل.

القيم األخالقيةاملعلومات القرآنيةالكتابةالقراءةاملحادثةاالستامعاملهارات

12.75.353.617.88.22.4التحليل األول
10.54.461.714.76.72التحليل الثاين

حساب معامل االرتباط بريسون:0.8650529905

ــة  ــذه القيم ــرب ه ــون، وتعت ــاط بريس ــل االرتب ــاب معام ــبة حلس ــة احلاس ــث اآلل ــتخدم الباح اس

ــل. ــة التحلي ــري إىل صح ــذي يش ــر ال ــة، األم عالي

معامل الثباتالكتاب

0.8650529905كتاب )العربية من خالل القرآن(.
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  خطوات الدراسة:

اتبع الباحث اخلطوات التالية لتحقيق أهداف الدراسة:

1-بنــاء قائمــة األهــداف، باإلضافــة إىل بعــض اخلطــوات الفرعيــة مثل االطــالع عى الدراســات 

الســابقة، وكذلــك عــرض القائمــة عــى جمموعة مــن املحكمــن لتصميــم الصياغــة النهائية.

2-حتليل حمتوى الكتاب.

3-صياغــة التوصيــات يف ضــوء نتائــج الدراســة، ومــن ثم اقــرتاح بعــض األبحاث والدراســات، 

والتــي يــرى الباحــث أهنــا مهمة يف هــذا الشــأن، وتســاند وتكمــل هذه الدراســة.

املعالة اإلحصائية:

تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية لإجابة عى سؤال الدراسة.

1-التكرارات.   

 2- النسب املئوية.   

 3- معامل االرتباط.

نتائج الدراسة ومناقشاهتا:

النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة مــن خــالل اإلجابــة عــن األســئلة التــي صاغهــا الباحث، 

وقــد هدفــت الدراســة إىل معرفــة مــدى تضمــن كتــاب جونــز ملوضوعــات ومضامــن حتقق أو تســاهم 

يف حتقيــق تعلــم العربيــة وقــراءة القــرآن الكريــم وفهــم بعــض آياتــه، وقــد تكونــت الدراســة احلاليــة 

مــن ثالثــة أقســام هــي:
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 القسم األول: استهدف بناء قائمة األهداف لتعليم اللغة العربية وقراءة القرآن )تالوته(.- 

القسم الثاين: استهدف حتليل حمتوى كتاب جونز، بغرض التعرف عى واقعه احلايل. -

القســم الثالــث: اســتهدف إجيــاد قيمــة االرتبــاط بــن نتائــج حتليــل املحتــوى، وإعــادة التجربــة  -

ــبوعن. بعد أس

ــة  ــب النحوي ــا، والرتاكي ــًا وكالًم ــويت فه ــام الص ــن النظ ــن حتس ــم م ــن املتعل ــه يمك ــن أن وتب

ــة،  ــهولة وطالق ــرآن بس ــراءة الق ــن ق ــم م ــن املتعل ــي متك ــية، والت ــردات األساس ــية، واملف األساس

وفهــم، فضــاًل عــن كتابــة ســورة أو أكثــر مــن قصــار الســور، تضمنــت قائمــة األهــداف التــي أعدهــا 

ــن  ــة، ويب ــاالت رئيس ــتة جم ــة يف س ــي موزع ــا، وه ــا فرعًي ــة )31( هدًف ــا النهائي ــث يف صياغته الباح

البيــان التفصيــيل ملحتــوى كتــاب جونــز ، ونتائــج حتليــل كتــاب جونــز موضــح يف اجلــدول رقــم)2(.

الرتتيبالنسبة%تكراراملهارات

8410.53االستامع1

354.45املحادثة2

49661.81القراءة3

11814.72الكتابة4

546.84املعلوماتية القرآنية5

1626القيم6

805100املجموع

نتائج حتليل حمتوى كتاب جونز:

مهــارة االســتامع مل يتــرب فيهــا إال الربــط بــن أشــكال احلــروف وأصواتــا، مــع العلــم بأنــه قــام 

بضبــط وتبيــن صوتيــات بعــض املفــردات، ومل يــدث هبــا تكــرار، ومهــارة املحادثــة جــاءت ســياًقا 
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ومل تكــن هدًفــا رئيًســا مــن أهــداف الكتــاب، ومهــارة القــراءة وردت يف املحتــوى)496( مــرة بنســبة 

مئويــة قدرهــا)61.8%( مــن جممــوع املهــارات واملعــارف القرآنيــة والقيــم، وتــأيت املهــارات اخلاصــة 

بالقــراءة يف املرتبــة األوىل، وبالنظــر إىل املحتــوى يتضــح أنــه قــد أشــار إىل هــذه املهــارات بالعديــد مــن 

اإلشــارات، حيــث تضمــن كل درس جمموعــة مــن املفــردات، ويعــزي ذلــك إىل إكثــار الكتــاب مــن 

االســتعانة بكــم وفــري مــن املفــردات والعبــارات إلثــراء املحتــوى.

ــوع  ــن جمم ــا )14.7%( م ــة قدره ــبة مئوي ــرة بنس ــوى )118( م ــة وردت يف املحت ــارة الكتاب مه

ــك  ــرًيا، وذل ــا كث ــم هب ــاب اهت ــن أن الكت ــة، تب ــة الثاني ــأيت يف املرتب ــم، وت ــارف والقي ــارات واملع امله

ــذي  ــز ال ــك إىل الرتكي ــزى ذل ــات، ويع ــردات والكل ــض املف ــة بع ــى كتاب ــز ع ــالل الرتكي ــن خ م

أظهــره الكتــاب عــى كتابــة الكلــات، إذ مل يلــو درس إال وفيــه متريــن تدريبــي عــى التكملــة بكتابــة 

ــأيت يف  ــا )8.6%( وت ــة قدره ــبة مئوي ــوى )54( بنس ــة وردت يف املحت ــة القرآني ــات، واملعلوماتي الكل

املرتبــة الرابعــة، ومــن هــذا يتبــن أن الكتــاب مل يفســح املجــال أمــام املتعلمــن إلثــراء هــذه املهــارات، 

ومهــارات القيــم وردت )16( مــرة بنســبة مئويــة قدرهــا )2%(، وجــاءت يف املرتبــة األخــرية، ويمكــن 

إرجــاع ذلــك إىل أن الكتــاب يركــز عــى القــراءة والكتابــة، وال يعنــي ذلــك إغفــال القيــم، إن ظــل 

ــا هامشــًيا. ــوى ارتباًط ارتباطهــا باملحت

نتائج الدراسة: 

يف هناية الدراسة نخلص إىل أهم النتائج:

1-أن حمتوى الكتاب يساعد املتعلم عى تعلم العربية ويركز عى مهاريت القراءة والكتابة.

2-أن الكتاب تدرج من السهل إىل الصعب يف ترتيب الدروس، وراعى حجمها كمًيا.

3-أن املؤلف قام بانتقاء القواعد النحوية وترتيبها، وعرضها بإجياز شديد.
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توصيات الدراسة:

بناء عى النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يوىص با ييل:

1-رضورة مراعــاة نســب توزيــع املهــارات واملعــارف القرآنيــة والقيــم بحيــث تكــون متوازنــة 

وشــاملة.

2-رضورة إثــراء جمــال املحادثــة، وارتبــاط املحتــوى بتاريــخ وثقافــة املجتمــع العــريب اإلســالمي، 

وتقــرتح الدراســة مقارنــة كتــاب جونــز ببعــض الكتــب العربيــة املعــدة لنفــس الغــرض.

ــر  ــم أكث ــا، لتعريفه ــن هب ــري الناطق ــة لغ ــة العربي ــدريس اللغ ــة مل ــة مكثف ــد دورات تدريبي 3-عق

بمحتــوى كتــب تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا، واألســس الصحيحــة يف التعامــل معهــا، 

ــبة لتدريســها. ــس املناس ــرق التدري وط



206

القرآن الكريم.  .1

ــداد، ط2،  ــة مق ــزة، مطبع ــان، غ ــا، إحس ــه، لأغ ــه، أدوات ــارصه، مناهج ــوي، عن ــث الرتب البح  .2

1997م.

ــد  ــال عب ــرص، لك ــم بم ــة للتعلي ــري القومي ــة يف املعاي ــم املتضمن ــداد املعل ــري إع ــدي ملعاي ــري نق تعي  .3

ــن املتعلــم(،  ــد زيتــون، )2004م(، بحــث مقــدم إىل املؤمتــر العلمــي الســادس عر)تكوي احلمي

املنعقــد يف 21-22يوليــو، 2004م، اجلمعيــة املرصيــة للمناهــج وطــرق التدريس، املجلــد األول، 

جامعــة عــن شــمس.

ــري الــودة الشــاملة  ــة يف ضــوء معاي ــة التجاري ــادىء التجــارة باملــدارس الثانوي ــر منهــج مب تطوي  .4

للمنهــج وقيــاس فاعليتــه، لعبــد اهلــادي عبــد اهلل أمحــد عــيل، )2005م(، بحــث مقــدم إىل املؤمتــر 

ــن  ــة ع ــث، جامع ــد الثال ــة، املجل ــتويات املعياري ــم واملس ــج التعلي ــر، مناه ــابع ع ــي الس العلم

ــو 2005م، ص934. ــمس، 26-27يولي ش

دراســة حتليليــة ملحتــوى كتــاب القــراءة الصــف اخلامــس مــن مرحلــة التعليــم األســاس، لغســان   .5

ياســن العــدوي، جملــة جامعــة مشــق، املجلــد 25، العــدد 3-4، 2009م.

رشح ابــن عقيــل عــىل ألفيــة ابــن مالــك، البــن عقيــل، عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن العقيــيل اهلمداين   .6

املــرصي، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، دار الــرتاث - القاهــرة، ط20، 1400هـــ - 

1980م.  

فتــح القديــر الامــع، للشــوكاين؛ محــد بــن عــيل بــن حممــد بــن عبــد اهلل، دار ابــن كثــري، بــريوت،   .7

1414هـ.  ط1، 

املعجم الوجيز، ملجمع اللغة العربية، النارش: جممع اللغة العربية، 1989م.    .8
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9.معجــم املصطلحــات الرتبويــة املعرفــة يف املناهــج وطــرق التدريــس، للقــاين، أمحــد، واجلمــل، عــيل، 

القاهــرة، عــامل الكتــب، 1996م.

10.معايــري تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى، لعــيل عبــد املحســن احلديبــي وآخــرون، 

مركــز امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز الــدويل خلدمــة اللغــة العربيــة، ط1، 1438هـــ - 2017م. 

11.مقاييــس اللغــة، معجــم مقاييــس اللغــة )ت: هــارون(، ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــا أبو احلســن، 

حتقيــق: عبد الســالم هارون، 1399هـــ - 1979م.  
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 موضوع البحث:
ــذا  ــواًء كان ه ــادات، س ــاب العب ــوم يف ب ــري املذم ــواردة يف التأخ ــث ال ــة لأحادي ــع ودراس مج

ــًا. ــًا أم مكروه ــري حمرم التأخ

 هدف البحث:
حرص املسائل التي ورد فيها ذمُّ التأخري يف باب العبادات يف السنة النبوية.- 

بيــان مــا يثبــت ومــا ال يثبــت مــن تلــك األحاديــث واآلثــار، التــي اســتدل هبــا العلــاء يف - 

مســألة التأخــري.

 مشكلة البحث:
 تأخــري العبــادات ممــا وردت بــه النصــوص يف الســنة النبويــة، جديــٌر باالهتــام واجلمــع، ال ســيا 

يف مثــل هــذا الزمــان الــذي ضعفــت فيــه اهلمــم، وتراخــى النــاس فيــه عــن املبــادرة باألعــال.

 أهم نتائج البحث: 

ــص يف الصــالة أحــد عــر تأخــريًا مذمومــًا، ويف الــزكاة تأخــريان، ويف الصيــام أربــع  أوالً: تلخَّ

تأخــريات، ويف احلــج ثــالث تأخــريات.

ثانيــًا: بلــغ عــدد األحاديــث الصحيحــة واحلســنة الــواردة يف التأخــري املذمــوم يف العبــادات: ثالثة 

ومخســن حديثــًا وأثــرًا، وبلــغ عــدد األحاديــث الضعيفــة: ثالثــة عــر حديثــًا ضعيفًا.

الة )املفتاحيَّة(:  الكلامت الدَّ
التأخري، املذموم، العبادات ، السنة النبوية.
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F     

ــي  ــاوات، يي ــلطانه األرض والس ــوى س ــات، وح ــع الكائن ــه مجي ــاط علم ــذي أح ــد هلل ال احلم

القلــوب بنــور الوحــي كــا ييــي األرض بالغيــث بعــد املــوات، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال 

رشيــك لــه، وأشــهد أن نبينــا حممــًدا عبــداهلل ورســوله، املبعــوث بخامتــة الرســاالت، صــى عليــه اهلل 

ومالئكتــه والصاحلــون مــن عبــاده مــا اتصلــت عــٌن بنظــر، ووعــت ُأذٌن بخــرب، أمــا بعــد:

فــإن املبــادرة باألعــال الصاحلــة، والتعجيــل فيهــا، خشــية العــوارض واملوانــع، مقصــٌد رشعــي، 

ــال  ــادرة إىل األع ــر باملب ــد ورد األم ــه، وق ــل بخالف ــرد الدلي ــا مل ي ــل م ــو األص ــوي، وه ــدٌي نب وه

ــٍة كثــرية، يضيــق  ــه، واملســابقة يف مــا يقــرب إليهــا، يف أدل الصاحلــة، واملســارعة إىل مغفــرة اهلل وجنت

املقــام بذكرهــا، والتأخــري عــى أحــكام متعــددة، فمنــه مــا يكــون حممــودًا، مندوبــًا إليــه، كــا يف تأخــري 

ــضة  ــالة بح ــري الص ــر، وتأخ ــراد بالظه ــوم، واإلب ــل الن ــر قب ــري الوت ــل، وتأخ ــث اللي ــاء إىل ثل العش

طعــام، وغــري ذلــك، ومنــه مــا يكــون مباحــًا، كتأخــري الصــالة عــن أول وقتهــا مــا مل يدخــل يف وقــت 

الكراهــة، ومنــه مــا يكــون مذمومــًا، لِـــِحَكٍم ومقاصــد أرادهــا الشــارع احلكيــم، وهــو املقصــود مــن 

هــذه الدراســة.

 أمهية املوضوع:
جــاء الشــارع احلكيــم باألمــر باملســارعة لفعــل اخلــريات، واملســابقة بــأداء العبــادات وغريهــا، 

مــن التكاليــف الرعيــة، إذ املبــادرة إليهــا، دليــل احلــرص عليهــا، والعنايــة هبــا، واالســتجابة التامــة 

لآلمــر هبــا، وقــد كان يف وصــف أم املؤمنــن عائشــة  حلــال النبــي  حــن حتــض 

الصــالة أبلــغ البيــان وأوجــزه، فعــن األســود بــن يزيــد قــال: ســألت عائشــة : مــا كان النبــي 

ــإذا  ــه-، ف ــة أهل ــي: خدم ــه، - تعن ــة أهل ــون يف مهن ــت: »كان يك ــه؟ قال ــع يف بيت  يصن

حــرت الصــالة خــرج إىل الصــالة«(1(.

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب األذان، باب من كان يف حاجة أهله فأقيمت الصالة فخرج، )136/1(، رقم)676(.
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قــال ابــن رجــب: "ومقصــود البخــاري هبــذا البــاب: أن الصــالة إذا ُأقيمــت، واإلنســان يف شــغٍل 

بعمــِل يشٍء مــن مصالــح دنيــاه، فإنــه َيَدعــه ويقــوم إىل الصــالة، إمامــًا كاَن أو مأمومــًا"(1(.

وتأخــري العبــادات ممــا وردت بــه النصــوص يف الســنة النبويــة، جديــٌر باالهتــام واجلمــع، ال ســيا 

يف مثــل هــذا الزمــان الــذي ضعفــت فيــه اهلمــم، وتراخــى النــاس فيــه عــن املبــادرة باألعــال، وأدائهــا 

ــارع احلكيم. ــا أراد الش ك

 حدود البحث: 

يته: )التأخــري املذموم يف  األحاديــث واآلثــار الــواردة يف التأخــري املذمــوم يف بــاب العبــادات، وســمَّ

العبــادات يف الســنة النبويــة(، ســواًء كان هــذا التأخــري حمرمــًا، أو مكروهــًا، بحيــث يكــون يف احلديــث 

ــا كالم الفقهــاء، واختالفهــم يف التأخــري  أو األثــر الــوارد نــٌص عــى ذمَّ التأخــري، أو مــا يــدلُّ عليــه، وأمَّ

ــة يف  ــائل العلمي ــاث والرس ــث، ويف األبح ــذا البح ــه يف ه ق إلي ــرَّ ــإين مل أتط ــادات، ف ــوم يف العب املذم

الدراســات الســابقة غنيــٌة وكفايــة. 

 أسباب اختيار املوضوع:

1- مجــع األحاديــث واآلثــار الــواردة يف التأخــري املذمــوم يف العبــادات يف الســنة النبويــة، وإبرازها 

ــتقل. يف مبحث مس

2- حرص املسائل التي ورد فيها ذمُّ التأخري يف باب العبادات يف السنة النبوية.

ــاء يف  ــي اســتدل هبــا العل ــار، الت ــث واآلث ــت مــن تلــك األحادي ــا ال يثب ــت وم ــا يثب ــان م 3- بي

ــري. ــألة التأخ مس

)1(  فتح الباري رشح صحيح البخاري، البن رجب، )109/6(.
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 خطة البحث:

ــتمل  ــٍد يش ــاره، ومتهي ــباب اختي ــوع، وأس ــة املوض ــا أمهي ــت فيه ــة، بين ــث يف مقدم ــت البح جعل

ــري. ــواع التأخ ــًا، وأن ــًة واصطالح ــري لغ ــف التأخ ــى: تعري ع

وأربعة فصول، وخامتة، وفهرس املصادر واملراجع.

الفصل األول: التأخري املذموم يف الصالة، وفيه أحد عرش مبحًثا.. 1

املبحث األول: تأخري الصالة املفروضة عن وقتها من غري عذر. -

املبحث الثاين: تأخري صالة العرص إىل اصفرار الشمس. -

املبحث الثالث: تأخري صالة املغرب حتى تشتبك النجوم. -

املبحث الرابع: تأخري صالة الفجر بعد اإلسفار. -

املبحث اخلامس: تأخري قضاء فائتة الصالة املفروضة. -

املبحث السادس: تأخر املأموم عن متابعة اإلمام. -

ر عن الصف األول. - املبحث السابع: التأخُّ

ر عن احلضور للجمعة. - املبحث الثامن: التأخُّ

املبحث التاسع: تأخري صالة الوتر إىل طلوع الفجر. -

ر خروج النساء من املسجد بعد صالة الصبح. - املبحث العارش: تأخُّ

املبحث احلادي عرش: تأخري الصالة عى امليت إذا تيقن موته. -
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الفصل الثاين: التأخري املذموم يف الزكاة، وفيه مبحثان.. 2

املبحث األول: تأخري إخراج زكاة املال عن وقت وجوهبا لغري عذر. -

املبحث الثاين: تأخري إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد. -

الفصل الثالث: التأخري املذموم يف الصيام، وفيه أربعة مباحث.. 3

املبحث األول: تأخري نية صوم الفرض إىل طلوع الفجر. -

املبحث الثاين: تأخري قضاء صوم رمضان إىل رمضان آخر بال عذر. -

املبحث الثالث: تأخري صوم الفرض عن التطوع. -

املبحث الرابع: تأخري اإلفطار. -

الفصل الرابع: التأخري املذموم يف احلج، وفيه ثالثة مباحث.. 4

املبحث األول: تأخري احلج بعد وجوبه. -

املبحث الثاين: تأخري اإلحرام عن امليقات. -

املبحث الثالث: تأخري الوقوف بعرفة إىل الليل. -

 منهج البحث: 

ــب  ــج احلاس ــن برام ــتفادة م ــنة، واالس ــب الس ــرد كت ــتقرائي، بج ــث االس ــدت البح 1- اعتم

ــت عليــه يف  اآليل، والوقــوف عــى األحاديــث التــي نصــت عــى التأخــري املذمــوم يف العبــادات، أو دلَّ

ــا. مضموهن

د بــه البخــاري، ثــم مســلم،  ــًا بذكــر املتفــق عليــه، ثــم مــا تفــرَّ   رتبــت أحاديــث البحــث مبتدئ

ومــا عــدا ذلــك رتبتــه عــى مســانيد الصحابــة.
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  مجعــت املســائل التــي جــاءت الســنة النبويــة بــذمِّ التأخــري فيهــا، ســواًء كان التأخــري منصوصــًا 

عليــه، أم داالً عــى ذمِّ التأخــري مــن فعــل النبــي ، مســتدالً عــى هــذه املســائل، بــكالم 

ــث.  اح احلدي رُشَّ

2-  ختريج األحاديث واحلكم عليها:

أ-إن كان احلديــث يف الصحيحــن أو يف أحدمهــا اكتفيــت بالعــزو إليهــا، وإن كان يف غريمهــا 

عزوتــه إىل مصــادره.

 ب-عــزوت األحاديــث يف الصحيحــن للكتــاب والبــاب ورقــم احلديــث، وإن كان يف غريمها 

ذكــرت موضعــه بذكــر اجلــزء، والصفحــة، ورقــم احلديث.

ج-رتبت املراجع يف التخريج بحسب صحتها. 

 د-حكمــت عــى األحاديــث بالنظــر إىل مرتبــة رواتــا، وســالمة أســانيدها، مــع ذكــر أقــوال 

األئمــة املتقدمــن واملتأخريــن يف احلكــم عليهــا إن ُوجــدت.

ــات،  ــذي يســبق مــدار احلديــث، جلمــع املروي ــراوي ال ــج بذكــر ال هـــ- اكتفيــت يف التخري

ــا. ــة بينه واملقارن

3-  دراسة الرواة يف األسانيد وكانت كاآليت: 

أ-إن كان الــراوي ُمتََّفقــًا عــى ثقتــه، أو ضعفــه، اكتفيــت بنقــل قــول الذهبــي، وابــن حجــر يف 

ــف والتقريب. ــا الكاش كتابيه

ــرح  ــم يف اجل ــد قوهل ــن يعتم ــوال م ــر أق ــه، بذك ــت حال ــه، بيَّن ــًا في ــراوي خُمَْتَلف ب-إن كان ال

والتعديــل، عــى ســبيل االختصــار، بــا يبــن حالــه، ورجحــت بينهــا وفــق قواعــد اجلرح 

والتعديــل.

ج- من سبقت الرتمجة له، ال أشري إليه، إال يف احلكم عى الرواية، طلبًا لالختصار.
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4- فقه احلديث: 

رجعــت يف فقــه احلديــث ومعانيــه لكتــب رشوح احلديــث، مكتفيــًا بــا أشــاروا إليــه مــن معــاين 

ــن  ــس م ــي لي ــالف الفقه ــر اخل ــألة، إذ ذك ــي يف املس ــالف الفقه ــوع للخ ــألة، دون الرج ــق باملس تتعل

مقاصــد هــذا البحــث. 

 اخلامتة: وفيها أهم النتائج. . 3

  املصادر واملراجع.. 4

  الدراسات السابقة
ــة  ــي لدراس ــب علم ــف حس ــإين مل أق ــوع، ف ــابقة للموض ــات الس ــي يف الدراس ــالل بحث ــن خ م

علميــة درســت التأخــري املذمــوم يف الســنة النبويــة، وقــد وجــدت مــن الدراســات التــي درســت هــذا 

املوضــوع مــن جانــب آخــر، وهــو التأخــري املحمــود يف الســنة النبويــة، دراســة حديثيــة موضوعيــة، 

للدكتــور ســليان بــن صالــح الشــجرواي(1(. 

وهناك رسائل علمية درست التأخري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، وهي:

	التأخري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، دراسة فقهية مقارنة، للدكتور حممد بن عبدالكريم العيسى(2(.

	أحكام األجل يف الفقه اإلسالمي )بحث مقارن(، للدكتور حممد بن راشد بن عيل العثان(3(.

	أثر التأخري يف املعامالت املالية وتطبيقاته املعارصة، للدكتور حممد بن عيل األسمري(4(.

	أثر التأخري يف العبادات، للدكتور عيل بن أمحد احلارثي(5(.

)1(  بحث حمكم منشور يف جملة الامعة اإلسالمية، بغزة، بتاريخ: 2016/12/10م.
)2(  رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، مطبوعة يف مكتبة الرشد بالرياض.

)3(  رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، مطبوعة، ط3، 1417هـ.
)4(  رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة امللك سعود، 1429/1428هـ.

)5(  رسالة علمية مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الفقه من جامعة امللك خالد نوقشت عام 1434هـ.
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 أوالً: تعريف التأخري:

ــو  ــه، وه ــع فروع ــه ترج ــد إلي ــٌل واح ــراء، أص ــاء، وال ــزة، واخل ــَر( اهلم ــة: )َأخَّ ــري يف اللغ التأخ

ــه، وتأخــري  ــّيء ودفعــه عــن وقت ــم، ويطلــق عــى تأخــري ال خــالف التقــدم، والتأخــري ضــد التقدي

ــه(1(. ــد موضع ــه بع ــيء: جعل ال

والتأخــري يف االصطــالح: هــو فعــل الــيء يف آخــر وقتــه املحــدد لــه رشًعــا أو خــارج الوقــت، 

ــن  ــالة، أو ع ــل الص ــة مث ــادة الواجب ــري العب ــه، كتأخ ــا علي ــا أو متفًق ــدًدا رشًع ــت حم ــواًء كان الوق س

الوقــت املتفــق عليــه بــن املتعاقديــن كأداء مــا يف الذمــة إال إذا وجــد نــص جييــز التأخــري، أو قاعــدة 

عامــة مــن قواعــد الريعــة أو عــذر رشعــي خــارج عــن مقــدور العبــد(2(.

 ثانيًا: أنواع التأخري)3(:

املبــادرة بالعمــل أول وقتــه هــو األصــل يف كل مــا أمــر بــه الشــارع احلكيــم، وال جيــوز للمكلــف 

تأخــري القيــام بــا ُأمــر بــه، إال أنــه قــد يــأيت صــارٌف يــرصف األمــر عــن ظاهــر لفظــه، والتأخــري يف 

الــرع مخســة أنــواع:

األول: التأخــري املحــرم: وهــو فعــل الــيء بعــد خــروج وقتــه املحــدد رشعــًا، مــن غــري عــذر  -

رشعــي، كتأخــري الصــالة املفروضــة عــن وقتهــا املحــدد بغــري عذر.

ــار  - ــري إفط ــمس، وتأخ ــرار الش ــرص إىل اصف ــالة الع ــري ص ــروه: كتأخ ــري املك ــاين: التأخ الث

ــك.  ــو ذل ــمس ونح ــروب الش ــد غ ــم بع الصائ

)1(  ينظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس، (70/1(؛ معجم لغة الفقهاء لقلعجي، )ص 118(
)2(  املوسوعة الفقهية الكويتية، )7/10(.

)3(  ينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، )7/10(؛ التأخري وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، د. حممد العيسى، )35/1(.
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وهذان النوعان مها حمور هذه الدراسة ومقصودها.- 

الثالــث: التأخــري الواجــب: كتأخــري إقامــة احلــد عــن احلامــل حتــى تلــد، ويســتغني عنهــا  -

وليدهــا.

الرابــع: التأخــري املنــدوب: كتأخــري الوتــر إىل الســحر، وتأخــري صــالة العشــاء لثلــث الليــل،  -

مــا مل يشــق، وكتأخــري أداء الديــن عــن وقتــه بالنســبة للمعــر لوجــود عــذر اإلعســار.

اخلامس: التأخري املباح: كتأخري أداء الصالة عن أول الوقت ما مل يدخل وقت الكراهة. -
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الفصل األول: 
التأخري املذموم يف الصالة

 وفيه أحد عر مبحثًا.
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املبحث األول: 
تأخري الصالة املفروضة عن وقتها من غري عذر

وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــري الصــالة املفروضــة عــن وقتهــا 
مــن غــري عــذر:

احلديــث األول: عــن عبــداهلل بــن مســعود ، قــال: ســألت رســول اهلل : أيُّ 

العمــل أحــبُّ إىل اهلل؟ قــال: »الصــالة عــىل وقتهــا«(1(.

َّــا َكاَن َعــىَل َعْهــِد  ــا َأْعــِرُف َشــْيًئا ِم ــٍس  ، قــال: »َم احلديــث الثــاين: عــن غيــالن، عــن َأَن

ــا« (2(. ــْم فِيَه ــا َضيَّْعُت ــْم َم ــَس َضيَّْعُت ــاَل: َأَلْي ــاَلُة؟ َق ــَل: الصَّ ــّي ِ، ِقي النَّبِ

ــه  احلديــث الثالــث: عــن عبــداهلل بــن مســعود  ، قــال: قــال رســول اهلل :» إنَّ

ــالَة عــن ِميقاهِتــا وخَينقوهنــا إىل رشِق املوتــى)3(، فــإذا رأيتموهــم  ــروَن الصَّ ســتكوُن عليكــم أمــراُء ُيؤخِّ

ــوا الصــالَة مليقاهِتا، واجعلــوا صـــالَتــــكم معهـــــم ُســبحًة)4(«(5(. قــد َفعلــوا ذلــك، فصلُّ

)1(  متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب فضــل الصــالة لوقتهــا، )112/1(، رقــم)527(، 
ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب اإليــان، بــاب بيــان كــون اإليــان بــاهلل تعــاىل أفضــل األعــال، )90/1(، رقــم)139(. 

)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب مواقيت الصالة، باب تضييع الصالة عن وقتها )112/1(، رقم)529(.
)3(  ينقوهنــا إىل رشق املوتــى؛ أي: يضيِّقــون وقتهــا، ويرتكــون أداءهــا إىل ذلــك احلــن، قــال ابــن األعــرايب: "فيــه معنيــان: أحدمهــا: 
أن الشــمس يف ذلــك الوقــت إنــا تثبــت ســاعة، ثــم تغيــب، فشــّبه قّلــة مــا بقــي مــن الوقــت ببقــاء تلــك الســاعة، والثــاين: رشق 
امليــت بريقــه، فشــّبه قّلــة مــا بقــي مــن الوقــت بــا بقــي مــن حيــاة مــن رشق بريقــه، حتــى ختــرج روحــه، وقيــل: رشق املوتــى: إذا 

ارتفعــت الشــمس، وقيــل: هــو اصفــرار الشــمس قبــل غروهبــا". 
ينظر: غريب احلديث، للقاسم بن سالم، )329/1(؛ غريب احلديث، للهروي، )336/3(؛ املفهم، للقرطبي، )131/2(.

ــاه: صلــوا يف أول الوقــت يســقط عنكــم الفــرض، ثــم صلــوا معهــم متــى صلــوا، لتحــرزوا  )4(  ســبحة، أي: تطوعــًا ونافلــة، ومعن
فضيلــة أول الوقــت، وفضيلــة اجلاعــة، ولئــال تقــع فتنــة بســبب التخلــف عــن الصــالة مــع اإلمــام، وختتلــف كلمــة املســلمن. 

ينظر: النهاية يف غريب احلديث البن األثري، )331/2(؛ املنهاج للنووي، )16/5(.
ــوع  ــب يِف الرك ــى الرك ــدي ع ــع األي ــدب إىل وض ــاب الن ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــه مس )5(  أخرج

ــم)534(. ــق، )378/1(، رق ــخ التطبي ونس
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ــت إذا  ــَف أن ــوُل اهللِ : »كي ــال يل رس ــال: ق ــن أيب ذرٍّ  ق ــع: ع ــث الراب احلدي

ــالَة عــن وقتِهــا«؟ قــال: قلــُت:  ــالَة عــن َوقتِهــا، أو ُيميتــوَن الصَّ ــروَن الصَّ كانــْت عليــك ُأمــراُء ُيؤخِّ

ــٌة«(1(. ــَك َنافَِل ــا َل َ ، َفإهِنَّ ــْم َفَصــلِّ ــا َمَعُه ــإِْن َأْدَرْكَتَه ــا، َف ــالَة لوقتِه فــام َتأُمــُرين؟ قــال:» صــلِّ الصَّ

احلديــث اخلامــس: عــن أيب عمــران اجلــوين قــال: ســمعت أنــس بــن مالــك  يقــول: »َمــا 

َّــا ُكنَّــا َعَلْيــِه َعــىَل َعْهــِد َرُســوِل اهللِ صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم!«، َقــاَل: ُقْلنـَـا َلــُه:  َأْعــِرُف َشــْيًئا اْلَيــْوَم ِم

ــاَلِة َمــا َقــْد َعلِْمُتــْم! « (2(. ــاَلُة؟ َقــاَل:» َأَوَلْ َتْصنَُعــوا يِف الصَّ َفَأْيــَن الصَّ

)1(  أخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب كراهيــة تأخــري الصــالة َعــْن وقتهــا املختــار 
(448/1(،رقــم)648(.

ــا  ــزار، ك ــم)11977(؛ والب ــند، (39/19(، رق ــد يف املس ــام أمح ــم)2447(؛ واإلم ــع، (239/4(، رق ــذي يف الام ــه الرتم )2(  أخرج
ــن  ــاد ب ــق زي ــن طري ــم م ــم)4184(، كله ــند؛ )197/7(، رق ــى يف، املس ــو يع ــم)7383(؛ وأب ــار، )6/14(، رق ــر الزخ يف البح

الربيــع، عــن أيب عمــران، بــه. 
ــد،  ــام أمح ــه اإلم ــة، وثَّق ــدي، ثق ــع اليحم ــن الربي ــاد ب ــات، زي ــه ثق ــح، ورجال ــناده صحي ــث: إس ــىل احلدي ــم ع ــة واحلك الدراس
وإســحاق بــن أيب إرسائيــل، وأبــو داود، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، ويف املجروحــن، ونقــل كالم اإلمــام البخــاري فيــه، ويف 
مشــاهري علــاء األمصــار، وقــال:" مــن متقنــي البرصيــن"، وقــال الذهبــي:" قــد احتــج بزيــاد أبــو عبــداهلل يف جامعــه الصحيــح". 
ــن  ــني الب ــان، )325/6(؛ املجروح ــن حب ــات الب ــم)2401(؛ الثق ــم، (531/3(،رق ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــر: ال ينظ
حبــان، (307/1(؛ مشــاهري علــامء األمصــار البــن حبــان، )ص244(؛ الكامــل البــن عــدي، (77/5(؛ هتذيــب الكــامل للمــزي، 
(458/9(،رقــم)2040(؛ ميــزان االعتــدال للذهبــي، (82/2(، رقــم)2808(؛ الكاشــف للذهبــي، )1685(؛ التقريــب البــن 

ــر، )2083(.  حج
وأبو عمران اجلوين، هو: عبدامللك بن حبيب، ثقة. ينظر: الكاشف للذهبي، )3446(؛ والتقريب البن حجر، )4200(.

ــران  ــث أيب عم ــن حدي ــه م ــذا الوج ــن ه ــب م ــن غري ــث حس ــذا حدي ــع، (239/4(، رقم)2447(:"ه ــذي يف الام ــال الرتم ق
اجلــوين، وقــد روي مــن غــري وجــه عــن أنــس". 

قلــت: احلديــث مــن روايــة زيــاد بــن الربيــع اليحمــدي، ولعــل قــول الرتمــذي فيــه، بنــاًء عــى مــا قــال فيــه اإلمــام البخــاري، 
كــا يف الكامــل، )77/5(:"زيــاد ابــن الربيــع اليحمــدي، أبــو خــداش، بــرصي، ســمع عبدامللــك بــن حبيــب، يف إســناده نظــر"؛ 
وقــد روى عنــه اإلمــام البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب املغــازي، بــاب غــزوة خيــرب، حديثــًا موقوفــًا عــن أيب عمــران اجلــوين 
(4208(، وقــد حكــم الرتمــذي عــى أحاديثــه بثالثــة أحــكام: فقــال: "حســن غريــب" كــا يف هــذا احلديــث، وقــال يف حديــث 
ــال يف  ــع"، وق ــن الربي ــاد ب ــث زي ــن حدي ــه إال م ــب، ال نعرف ــث غري ــاس، (454/4(، رقم)2738(:"حدي ــر يف العط ــن عم اب

حديــث عائشــة )182/6(، رقم)3883(:"هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب".
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــادرة  ــا، إذ املب ــى وقته ــالة ع ــه، الص ــا إلي ــا، وأقرهب ــال إىل اهلل  وأزكاه ــب األع أوالً: أح

  ألدائهــا، دليــُل احلــرص عليهــا، واالهتــام بأمرهــا، كــا جــاء يف حديــث عبــداهلل بــن مســعود

، بــل إهنــا مــن أقــرب األعــال املوجبــة للجنــة، كــا جــاء يف لفــٍظ آخــَر عنــد مســلم، فاملســارعة إىل 

الصــالة يف أول أوقاتــا، خــرٌي مــن الرتاخــي فيهــا، ورشُط كوهنــا أحــب األعــال إىل اهلل، إذا ُأقيمــت 

لوقتهــا املســتحب هلــا، كــا أشــار إىل ذلــك ابــن بّطــال(1(.

قــال ابــن رجب:"فــدل حديــث ابــن مســعود   هــذا، عــى أنَّ أفضــَل األعــال، وأقرهبــا إىل 

اهلل، وأحبَّهــا إليــه، الصــالة عــى مواقيتهــا املؤقتة هلــا"(2(.

ثانيــًا: جــاء الوعيــد الشــديد يف الكتــاب والســنة، ملــن أّخــر الصــالة عــن وقتهــا، مــن غــري عــذر 
ــون:5-4[.  ــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ ]املاع ــال تع ــي، فق رشع

روهنا عن أوقاتا"(3(. قال عبداهلل بــن عباس : "الذين يؤخِّ

ــددة  ــا املح ــا يف أوقات ــدم أدائه ــا، وع ــع مواقيته ــالة، بتضيي ــن للص ــاىل املضيع وذمَّ اهلل تع

]مريــم:59[.  ژ  ھ   ھ   ھ   ہ      ہ   ہ   ژ   رشعــًا، فقــال جــل وعــال: 

قال القاســم بن خميمرة: "إنا أضاعوا املواقيت، ولــو تركوها لصاروا برتكها كفاًرا"(4(. 

ــا  ــي، ومل ــذر رشع ــري ع ــن غ ــا م ــن وقته ــالة ع ــري الص ــد تأخ ــن يتعم ــذم م ــنة ب ــاءت الس وج

ــوا  ــم أن يصل ــراء، أمره ــن األم ــا م ــن وقته ــالة ع ــر الص ــن يؤخُّ ــال م ــي  ح ــنَّ النب ب

ــا  ــا يف وقته ــي  بصالت ــه النب ــة، ويف توجي ــم نافل ــون معه ــم ُيصلُّ ــا، ث ــالة لوقته الص

)1(  ُينظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال، )157/2(.
)2(  فتح الباري، البن رجب، )208/4(.

)3(  تفسري القرطبي، )211/20(.
)4(  تفسري الطبي، )215/18(.
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فريضــة، وصالتــا مــع اجلاعــة الذيــن يؤخروهنــا نافلــًة، حــثٌّ عــى االجتــاع، وعــدم املخالفــة، 

ــتحب. ــا املس ــالة يف وقته ــة الص وإدراك فضيل

 واملــراد بتأخــري الصــالة: هــو تأخريهــا عــن وقتهــا املختــار، ال عــن وقتهــا كلــه حتــى يــرج 

وقــت أدائهــا، ومــا ُنقــل عــن بعــض األمــراء عــن تأخــري الصــالة إنــا هــو تأخريهــا عــن وقتهــا 

ــار  ــووي محــل هــذه األخب ــد أوجــب الن ــع وقتهــا، وق ــار، ومل يؤخرهــا أحــٌد منهــم عــن مجي املخت

عــى واقــع مــن يؤخرهــا مــن األمــراء وبــنَّ أن مــن فوائــد احلديــث أن فيــه: احلــث عــى الصــالة 

أول الوقــت(1(. 

ــع الصــالة، أي: تركهــا، فــإن ذلــك خمــرٌج مــن  ــٍس  مل يكــن مــن تضيي ــكاء أن ــًا: ب ثالث

امللــة، كــا ذكــر القاســم بــن خميمــرة ، وإنــا كان بــكاؤه مــن تأخريهــم للصــالة عــن مواقيتهــا، وقــد 

ــاًل عــى ذلــك عــن ثابــت، قــال: قــال  ــن رجــب احلنبــيل(2(، وأورد دلي ــه عــى ذلــك احلافــظ اب نّب

 ، مــا أعــرف فيكــم اليــوم شــيئًا كنــت أعهــده عــىل عهــد رســول اهلل« : أنــس

ــرب  ــني تغ ــم ح ــد صليت ــال: »ق ــالة؟ ق ــزة، الص ــا مح ــا أب ــت: ي ــه إال اهلل«، قل ــم: ال إل ــس قولك لي

ــه وســلم!«(3(. ــه وآل الشــمس، فكانــت تلــك صــالة رســول اهلل صــىل اهلل علي

فــكان اســتفهام أنــس   اســتفهام مســتنكٍر ملــا أحدثــه النــاس مــن تأخــري للصــالِة عــن 

وقتهــا مــن غــري عــذر، وأخــرب أن ذلــك مل يكــن مــن هــدي رســول اهلل ، وال فعلــه. 

)1(  ينظر: رشح النووي عىل مسلم، )282/5(. 
)2(  ينظر: فتح الباري، البن رجب، )24/6(.

)3(  أخرجــه ابــن اجلعــد يف املســند، )1099/2(، رقــم)2593(؛ واإلمــام أمحــد يف املســند، )21/ 344(، رقــم)13861(، مــن طريــق 
ــات  ــه ثق ــلم، رجال ــى رشط مس ــح ع ــناده صحي ــند: "إس ــو املس ــال حمقق ــس ، ق ــن أن ــت ع ــن ثاب ــرية، ع ــن املغ ــليان ب س

رجــال الشــيخن غــري ســليان بــن املغــرية، فمــن رجــال مســلم، وروى لــه البخــاري تعليقــًا ومقرونــًا".
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املبحث الثاين:
 تأخري صالة العرص إىل اصفرار الشمس

 وفيه مطلبان:

ــر إىل اصفــرار  ــواردة يف ذم تأخــري صــالة العصـ ــب األول: األحاديــث واآلثــار ال  املطل
الشــمس:

احلديــث األول: عــن أنــس بــن مــــالك  قــال:» َكاَن َرُســوُل اهللِ صــىل اهلل عليــه وآلــه  -

ــْم  ــَواِل، َفَيْأتِيِه ــُب إىَِل اْلَع اِه ــُب الذَّ ــٌة، َفَيْذَه ــٌة َحيَّ ــْمُس ُمْرَتِفَع ، َوالشَّ ــرْصَ ــيِّ اْلَع ــلم ُيَص وس

ــاٍل«(1(.  ــِة َأْمَي ــىَل َأْرَبَع ــِة َع ــَن امْلَِدينَ ــَواِل ِم ــُض اْلَع ــٌة، َوَبْع ــْمُس ُمْرَتِفَع َوالشَّ

احلديــث الثــاين: عــن عــيل  ، قــال: ملــا كان يــوم األحــزاب، قــال رســول اهلل  -

ــاَلِة  ــِن الصَّ ــَغُلوَنا َع ــوَنا، َوَش ــاَم َحَبُس ــاًرا، َك ــْم َن ــْم َوُبُيوهَتُ ــَأَ  اهللُ  ُقُبوَرُه :» َم

ــْمُس«(2(. اْلُوْســَطى، َحتَّــى َغاَبــِت الشَّ

ــَع النبــي صــىل اهلل  - ــا ُنَصــيِّ َم احلديــث الثالــث: عــن رافــع بــن خديــج  ، قــال: » ُكنَّ

ــاًم َنِضيًجــا َقْبــَل  ــْأُكُل حَلْ ، َفنَنَْحــُر َجــُزوًرا، َفُتْقَســُم َعــرْشَ ِقَســٍم، َفنَ عليــه وآلــه وســلم اْلَعــرْصَ

ــْمُس« (3(. ــُرَب الشَّ َأْن َتْغ

)1(  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب وقــت العــرص، )115/1(، رقــم)550(؛ ومســلم 
يف صحيحــه، يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب اســتحباب التبكــري بالعــرص، )433/1(، رقــم)621(.

)2(  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتاب تفســري القــرآن، بــاب ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ]البقرة:238[ 
، )30/6(، رقــم)4533(؛ ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصالة، بــاب الصالة الوســطى، )436/1(، رقــم)627(، 

ــظ له. واللف
ــروض، )138/3(،  ــد والع ــام والنه ــة يف الطع ــاب الرك ــة، ب ــاب الرك ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )3(  متف
ــرص، )435/1(،  ــري بالع ــتحباب التبك ــاب اس ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــم)2485(؛ ومس رق

ــم)625(. رق
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ــٍم،  - ــْوٍم ِذي َغْي ــَدَة  يِف َغــْزَوٍة، يِف َي ــَع ُبَرْي ــا َم ــاَل: ُكنَّ احلديــث الرابــع: َعــْن َأيِب امْلَِليــِح َق

، َفــإِنَّ النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم َقــاَل: َمــْن َتــَرَك َصاَلَة  ــُروا بَِصــاَلِة اْلَعــرْصِ َفَقــاَل: »َبكِّ

اْلَعــرْصِ َفَقــْد َحبـِـَط َعَمُلــُه «(1(.

ــإَِذا  - ــال:» َف ــي  ق ــرو ، أن النب ــن عم ــداهلل ب ــن عب ــس: ع ــث اخلام احلدي

ــْمُس«(2(. ــرَّ الشَّ ــٌت إىَِل َأْن َتْصَف ــُه َوْق ، َفإِنَّ ــرْصَ ــُم اْلَع ْيُت َصلَّ

-   احلديــث الســادس: عــن العــالء بــن عبدالرمحــن، أنــه دخــل عــى أنــس بــن مالــك

يف داره بالبــرصة، حــن انــرصف مــن الظهــر، وداره بجنــب املســجد، فلــا دخلنــا عليــه قــال: 

أصليتــم العــرص؟ فقلنــا لــه: إنــا انرصفنــا الســاعة مــن الظهــر، قــال: فصلــوا العــرص، فقمنــا 

فصلينــا، فلــا انرصفنــا قــال ســمعت رســول اهلل  يقــول:»  تِْلــَك  َصــاَلُة  امْلُنَافـِـِق، 

ــاَم َفنََقَرَهــا َأْرَبًعــا، اَل َيْذُكــُر  ــْيَطاِن، َق ــْريَنِ الشَّ ــنْيَ َق ــْت َب ــى إَِذا َكاَن ــْمَس َحتَّ ــُس َيْرُقــُب الشَّ لِ جَيْ

اهللَ فِيــَها إاِلَّ َقلــِياًل «(3(.

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

أوالً: ظاهــر هــذا األحاديــث أن وقــت الــضورة لصــالة العــرص، ملــن كان لــه عــذر، يبــدأ مــن 

حــن اصفــرار الشــمس، كــا ذهــب إليــه القرطبــي(4( والنــووي(5(. 

وممــا يــدل عــى كراهــة تأخــري صــالة العــرص إىل اصفــرار الشــمس، ذمُّ النبــي  ملــن 

رهــا عــن وقتهــا بغــري عــذر، بأشــدِّ الــذم وأبلغــه، وذلــك بوصفــه بصفــٍة مــن صفــات املنافقــن،  أخَّ

ــاون  ــذي يته ــق ال ــا، كاملناف ــري وقته ــا يف غ ه ــد صالَّ ــمس، فق ــرار الش ــد اصف ــا بع ــن صاله ــإنَّ م ف

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب مواقيت الصالة، باب من ترك العرص، )115/1(، رقم)553(.
)2(  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس، )426/1(، رقم)612(.
)3(  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب التبكري بالعرص، )434/1(، رقم)622(.

)4(  قال يف املفهم، )236/2(:"وظاهره، أن آخر وقت العرص قبل خمالطة الصفرة ".
ت صار وقت كراهة".  )5(  قال يف رشحه عىل مسلم، )254/5(:"فإذا اصفرَّ
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بأمرهــا، ويضيعهــا فــال يؤدِّهيــا يف وقتهــا الــذي أمــر اهلل، كــا ذكــر النــووي(1(.

ــى  ــي   ع ــاء النب ــببًا يف دع ــا، س ــن وقته ــرص ع ــالة الع ــري ص ــك كان تأخ ولذل

ــه أن يؤدهيــا يف وقتهــا  ــم ل املركــن يــوم األحــزاب، حــن شــغلوه عــن أداء صــالة العــرص، وَمنِْعِه

املختــار، فدعــا عليهــم ، بــأن يمــأ اهلل بيوتــم وقبورهــم نــارًا، فجعــل النــار مالزمــًة هلــم 

ــم. ــٍر عظي ــل هــذا، إال عــى أم يف حياتــم ومماتــم، وال يكــون الدعــاء بمث

ــكان  ــا، ف ــا يف أول وقته ــل هب ــرص، التعجي ــالة الع ــي  يف ص ــدي النب ــًا: كان ه ثاني

يصليهــا والشــمس مرتفعــٌة حيــة، كــا بــنَّ ذلــك أنــس بــن مالــك، ورافــع بــن خديــج ، يف 

بيــان الوقــت الــذي كان النبــي  يصليهــا فيــه، ويف األحاديــث الــواردة فيهــا: دليــل عــى 

اســتحباب أنــس بــن مالــك   تعجيــل  العــرص، وتفضيــل أول الوقــت فيهــا كــا قالــه ابــن عبــد 

الــرب(2(، وقــد رّصح ابــن بّطــال: أن تعجيلهــا ُســنَّة(3(. 

ــي  ــا، فالنب ــة يف تعجيله ــٌة باملبالغ ــرص، رصي ــالة الع ــت ص ــواردة يف وق ــار ال ــث واآلث واألحادي

ــف إىل  ــرتات ونص ــو م ــتة كيل ــدار س ــب بمق ــم يذه ــا، ث ــا يف أّول وقته ــادر إليه  كان يب

بعــض أحيــاء املدينــة، والشــمس مرتفعــة مل تتغــري بصفــرة ونحوهــا، وهــذا ال يكــون إال إذا كان النهــار 

ــه يؤخــذ مــن احلديــث تعجيــل  ــه عــى ذلــك النــووي(4(، ونــّص ابــن حجــر عــى أن ــاًل، كــا نّب طوي

العــرص(5(.

ثالثــًا: جــاء األثــر بتعجيــل صــالة العــرص، والتبكــري هبــا إذا ُأمــن مــن شــدة احلــّر عــى املصلــن، 

وخــّص أبــو املليــح اليــوم الــذي فيــه غيــم؛ ألنــه مظنَّــُة لتأخريهــا، وخــروج وقتهــا، فاإلنســان يكــون 

)1(  ينظر: املنهاج للنووي، (124/5( - )114/6(.
)2(  ُينظر: االستذكار، (110/1(.

)3(  ُينظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال، )172/2(.
)4(  ُينظر: املنهاج للنووي، )263/5(.

)5(  ُينظر: فتح الباري، البن حجر، )130/5(.
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حالــه بــن أمريــن، عنــد تلّبــد الســاء بالغيــوم، ملعرفــة وقــت صــالة العــرص: إّمــا يتشــدد يف االحتيــاط 

ــرج  ــى ي ــك، حت ــغ يف ذل ــا، فيبال ــول وقته ــة دخ ــاء، ملعرف ــاف الس ــر انكش ــت، وينتظ ــول الوق لدخ

الوقــت، أو يتشــاغل بأمــٍر آخــر، ظاًنــا بقــاء الوقــت، فيمــي يف تشــاغله حتــى يــرج وقــت الصــالة، 

فيقــع يف التهديــد والوعيــد الشــديد، بــأن ُيبــط عملــه(1(.

)1(  ُينظر: املرجع السابق، )38/2(.
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املبحث الثالث:
 تأخري صالة املغرب حتى تشتبك النجوم 

وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــري صــالة املغــرب حتــى تشــتبك 
النجــوم:

ــا ُنَصــيِّ امْلَْغــِرَب َمــَع النبــي صــىل اهلل  احلديــث األول: عــن َرافِــَع ْبــَن َخِديــٍج ، قــال: » ُكنَّ

ــُه َلُيْبــرِصُ َمَواِقــَع َنْبلِــِه« (1(. ُف َأَحُدَنــا َوإِنَّ عليــه وآلــه وســلم َفَينْــرَصِ

احلديــث الثــاين: عــن ســلمة بــن األكــوع ، »أن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم كان 

يصــي املغــرب إذا غربت الشــمس، وتــوارت باحلجــاب« (2(.

احلديــث الثالــث: عــن العبــاس بــن عبداملطلــب ، عــن النبــي  قــال: »اَل َتــَزاُل 

تـِـي بَِخــرْيٍ َمــا َلْ َينَْتظـِـُروا بِامْلَْغــِرِب  اْشــتَِباَك  النُُّجــوِم«(3(. ُأمَّ

)1(  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب وقــت املغــرب، )116/1(، رقــم)559(؛  ومســلم 
ــمس، )441/1(،  ــروب الش ــد غ ــرب عن ــت املغ ــان أن أول وق ــاب بي ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت يف صحيح

رقــم)637(.
)2(  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب وقــت املغــرب، )117/1(، رقــم)561(؛ ومســلم 
ــمس، )441/1(،  ــروب الش ــد غ ــرب عن ــت املغ ــان أن أول وق ــاب بي ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت يف صحيح

رقــم)636( واللفــظ لــه.
ــا يف  ــزار، ك ــم)1231(؛ والب ــند، )387/1(، رق ــي يف املس ــم)689(؛  والدارم ــنن، )439/1(، رق ــه يف الس ــن ماج ــه اب )3(  أخرج
البحــر الزخــار، )132/4( ، رقــم)1306(؛ وابــن خزيمــة يف الصحيــح، (175/1(، رقــم)340(، كلهــم مــن طريــق عمــر بــن 

إبراهيــم، عــن قتــادة، عــن احلســن، عــن األحنــف بــن قيــس، بــه.
 الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: احلديــث هبــذا اإلســناد منكــر، فيــه عمــر بــن إبراهيــم العبــدي، أبــو حفــص البــرصي، صــدوق 
ــي  ــة الدارم ــه يف رواي ــه، فوثَّق ــن في ــن مع ــول اب ــف ق ــدوق"، واختل ــاري: "ص ــال البخ ــف، ق ــادة ضع ــن قت ــه ع إال أن يف روايت
والكوســج، وقــال مــرًة يف روايــة الكوســج وابــن اجلنيــد: "صالــح"، ويف روايــة ابــن أيب خيثمــة: "ليــس حديثــه بــيء"، وقــال 
عبــداهلل ابــن اإلمــام أمحــد: ســألته عــن عمــر بــن إبراهيــم العبــدي فقــال: "روى عــن قتــادة، وهــو بــرصي"، فقلــت لــه: هــو 
ضعيــف؟ فقــال: "لــه أحاديــث مناكــري، كان عبدالصمــد يــدث عنــه"، وذكــر املــزي أنــه يعنــي بــه هــذا احلديــث، وقــال أبــو 
ــبه  ــا ال يش ــادة ب ــن قت ــرد ع ــن ينف ــال:" كان مم ــن، وق ــان يف املجروح ــن حب ــره اب ــه"، وذك ــج ب ــه وال يت ــب حديث ــم: "يكت حات
حديثــه، فــال يعجبنــي االحتجــاج بــه إذا انفــرد، فأمــا فيــا وافــق الثقــات فــإن اعتــرب بــه معتــرب مل أر بذلــك بأســًا"، وقــال ابــن 
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ــَزاُل  ــال:» اَل َت ــول اهلل  قـ ــد ، أن رس ــن يزي ــائب ب ــن الس ــع: ع ــث الراب احلدي

ــوِع النُُّجــوِم «(1(. ــَل ُطُل ــْوا امْلَْغــِرَب، َقْب ــا َصلَّ تِــي َعــىَل اْلِفْطــَرِة َم ُأمَّ

رهــا ونحــن  احلديــث اخلامــس: عــن أســلم أيب عمــران قــال: »صــىلَّ بنــا عقبــة بــن عامــر املغــرب، فأخَّ

ــه أبــو أيــوب : ل تؤّخــر هــذه  ــا أبــو أيــوب األنصــاري ، فقــال ل بالقســطنطينية، ومعن

الصــالة، وأنــت مــن أصحــاب رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم، يــراك مــن ل يصحبــه فيظــن 

أنــه وقتهــا؟ فقلنــا: يــا أبــا أيــوب كيــف كنتــم تصلوهنــا؟ قــال: كنــا نصليهــا حــني تــب الشــمس، 

يبادروهنــا النجــوم، كــذاك يــا عقبــة؟ قــال: نعــم« (2(.

ــال  ــرتك"، وق ــٌن ُي ــال الدارقطني:"ل ــه"، وق ــب حديث ــه يكت ــع ضعف ــو م ــرب، وه ــة مضط ــادة خاص ــن قت ــه ع ــدي: "وحديث ع
ــف".  ــادة ضع ــن قت ــه ع ــدوق، يف حديث ــر: "ص ــن حج ــال اب ــق"، وق ــي: "وث الذهب

ينظــر: ســؤاالت ابــن النيــد، )403(، رقــم)550(؛ العلــل الكبــري، للرتمــذي، )187(، رقــم)331(؛ العلــل ومعرفــة الرجــال 
ــان، )89/2(؛  ــن حب ــني الب ــم، )98/6(؛ املجروح ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــم)4433(؛ ال ــد، )108/3(، رق ــام أمح لإم
الكامــل البــن عــدي، )384/7(؛ ســؤاالت البقــاين، للدارقطنــي، )51(، رقــم)349(؛ الكاشــف للذهبــي، )4022(؛ التقريــب 

البــن حجــر، (4836(.
)1(  أخرجــه اإلمــام أمحــد يف املســند، )493/24(، ح)15717(؛ والطــرباين يف املعجــم الكبــري، )154/7(، ح)6671(؛ والبيهقــي يف 

الســنن الكــبى، )253/3(، ح)2137(، كلهــم مــن طريــق عبــداهلل بــن األســود القــريش، عــن يزيــد بــن خصيفــة. 
الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: إســناده ضعيــف، فيــه عبــداهلل بــن األســود القــريش، قــال أبــو حاتــم: "شــيخ، ال أعلــم روى عنه 
غــري عبــداهلل بــن وهــب"، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، وقــال الدارقطنــي: "ال بــأس بــه". ينظــر: الــرح والتعديــل البــن أيب 

حاتــم، )2/5(، رقــم)6(؛ الثقــات، البــن حبــان، )15/7(؛ ســؤاالت البقــاين، )39(، رقــم)250(.
)2(  أخرجــه الطــرباين يف املعجــم الكبــري، )312/17(، رقــم)863( مــن طريــق حيــوة بــن رشيــح، ويف )176/4(، رقــم)4059( مــن 

طريــق عبداحلميــد بــن جعفــر.
- وأخرجــه أمحــد يف املســند، )503/38(، رقــم)23521(، عــن قتيبــة بــن ســعيد؛ والطــرباين يف الكبــري، )176/4(، 
ــن  ــى ب ــق مع ــن طري ــم)1021(، م ــنن، )488/1(، رق ــي يف الس ــم؛ والدارقطن ــن أيب مري ــعيد ب ــق س ــن طري ــم)4058(، م رق

ــة. ــن هليع ــن اب ــور( ع ــن منص ــى ب ــم، ومع ــن أيب مري ــعيد ب ــعيد، وس ــن س ــة ب ــم: )قتيب ــور، ثالثته منص
كلهم )حيوة بن رشيح، وعبداحلميد بن جعفر، وعبداهلل بن هليعة( عن يزيد بن أيب حبيب، عن أسلم، به.

ولفظ حديث ابن هليعة:» َباِدُروا بَِصاَلِة امْلَْغِرِب َقْبَل ُطُلوِع النَّْجِم «.
- وأخرجــه أبــو داود، )312/1(، رقــم)418(؛ واإلمــام أمحــد يف املســند، )566/28(، رقــم)17329(، )517/38(، 
ــن خزيمــة يف صحيحــه، )174/1(، رقــم)339(؛ والطــرباين يف  رقــم)23534-23535(، )555/38(، رقــم)23582(؛ واب
الكبــري، )183/4(، رقــم)4083(؛  واحلاكــم يف املســتدرك، (290/1(، رقــم)688(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، )370/1(، 
ــي بخــري، أو عــىل  ــزال أمت ــداهلل، ولفظــه:» ال ت ــن عب ــد ب ــن أيب حبيــب، عــن مرث ــد ب ــن يزي ــن إســحاق، ع ــد ب ــق حمم مــن طري

ــا ل يؤخــروا املغــرب إىل أن تشــتبك النجــوم «. الفطــرة، م
الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: احلديــث صحيــح بمجمــوع طرقــه، وشــواهده، وأقــوى طرقــه وأصحهــا مــا جــاء عــن حيــوة 

بــن رشيــح عنــد الطــرباين.
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ــه  ــن هدي ــد كان م ــل، وق ــتقبل اللي ــا ُيس ــه، وهب ــار وخامتت ــر النه ــي وت ــرب ه ــالة املغ أوالً: ص

   التبكــري إىل صــالة املغــرب يف أول وقتهــا، فــكان يصليهــا إذا غربــت الشــمس، كــا جــاء 

. ــن األكــوع يف حديــث ســلمة ب

وقــد ذكــر الرتمــذي أن تعجيلهــا وكراهــة تأخريهــا، هــو قــول أكثــر أهــل العلــم، مــن أصحــاب 

النبــي ، ومــن بعدهــم مــن التابعــن(1(.

ثانيــًا: كراهيــة تأخريهــا حتــى تشــتبك النجــوم هــو ظاهــر األحاديــث واآلثــار الــواردة، خالفــًا 

رهــا  للرافضــة الذيــن جعلــوا وقتهــا إىل اشــتباك النجــوم مســتحبًا، وقــد جــاء اإلنــكار عــى مــن أخَّ

ب ابــن خزيمــة  بـــ» بــاب  ل وقتهــا، كــا يف حديــث أيب أيــوب األنصــاري ، ولــذا بــوَّ عــن أوَّ

ــن  ــري ثابت ــون بخ ــم ال يزال ــه أهن ــي  أمت ــالم النب ــرب، وإع ــالة املغ ــري ص ــظ يف تأخ التغلي

ــار يف  ــن رجــب:" واألحاديــث واآلث ــال اب عــى الفطــرة، مــا مل يؤخروهــا إىل  اشــتباك  النجــوم«(2(، ق

كراهــة التأخــري حتــى يطلــع النجــم كثــرية جــدًا ... وقــد أمجــع العلاء عــى أن تعجيــل املغــرب يف أول 

وقتهــا أفضــل"(3(، وقــد كتــب عمــر بــن اخلطــاب إىل أهــل األمصــار: »أن ال تكونــوا مــن املســبوقني 

بفطركــم، وال املنتظريــن بصالتكــم  اشــتباك  النجــوم«(4(.

قال أبو زرعة: "حديث حيوة أصح". ينظر: علل احلديث، البن أيب حاتم، )451/2(.
ــن  ــد ب ــح، وعبداحلمي ــن رشي ــوة ب ــن: حي ــا م ــع فيه ــد توب ــه ق ــة فإن ــن هليع ــداهلل ب ــق عب ــن طري ــاءت م ــي ج ــة الت ــا الرواي وأم
ــن  ــد ب ــال يل أمح ــة: ق ــال قتيب ــه، ق ــه عن ــة حديث ــض األئم ــل بع ــد قب ــعيد، وق ــن س ــة اب ــة: قتيب ــن هليع ــن اب ــن رواه ع ــر، ومم جعف
ــم نســمُعه مــن  ــن َوْهــب، ث ــداهلل ب ــاب عب ــا نكتــب مــن كت ــا ُكنَّ ــِن هليعــة ِصحــاٌح"، قــال: قلــت:" ألنَّ ــَك عــن اب حنبل:"أحاديُث

ــزي، )494/15(. ــامل للم ــب الك ــر: هتذي ــة". ينظ ــن هليع اب
ح فيها بالتحديث عن يزيد، وباقي رجاله ثقات. وأما رواية حممد بن إسحاق عند أمحد وغريه، فإنه قد رصَّ

)1(  ينظر: الامع للرتمذي، )232/1(.
)2(  صحيح ابن خزيمة، )174/1(.
)3(  فتح الباري، )355-353/4(.

)4(  أخرجه: عبدالرزاق يف املصنف، )552/1(، رقم)2093(؛ وابن أيب شيبة يف املصنف، )289/1(، رقم)3322(.
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املبحث الرابع:
 تأخري صالة الفجر بعد اإلسفار

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري صالة الفجر بعد اإلسفار:

ْبــَح َكاُنــوا - َأْو َكاَن النبــي صــىل اهلل عليــه  - احلديــث األول: عــن جابــر ، قــال: »َوالصُّ

يَهــا بَِغَلــٍس«(1(. وآلــه وســلم - ُيَصلِّ

احلديــث الثــاين: عــن أيب موســى ، »أن النبــي صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم حــني أتــاه  -

ســائٌل يســأله عــن مواقيــت الصــالة فلــم يــرد عليــه شــيًئا، قــال: فأقــام الفجــر حــني انشــق 

ــى  ــد حت ــن الغ ــر م ــر الفج ــم أخَّ ــا،  ... ث ــم بعض ــرف بعضه ــكاد يع ــاس ال ي ــر، والن الفج

انــرصف منهــا، والقائــل يقــول: قــد طلعــت الشــمس أو كادت، ... ثــم أصبــح فدعــا الســائل 

فقــال: الوقــت بــني هذيــن«(2(. 

احلديــث الثالــث: عــن عبــداهلل بــن عمــرو ، أن النبــي صــى اهلل عليــه وآلـــه وســلم  -

ــْمس «(3(. قـــــال:» َوَوْقــُت اْلَفْجــِر َمــا َلْ َتْطُلــِع الشَّ

ــْن  - ــول اهلل  قال:»َل ــي، أن رس ــن الصنابح ــن أيب عبدالرمح ــع: ع ــث الراب احلدي

ــُروا اْلَفْجــَر إحِْمَــاَق النُُّجوِم  تـِـي يِف ُمْســَكٍة)4(، َمــا َلْ َيْعَمُلــوا بَِثــاَلٍث«: وفيــه:» َوَمــا َلْ ُيَؤخِّ َتــَزاَل ُأمَّ

ــِة «(5(. انِيَّ ُمَضاَهــاَة النَّرْصَ

)1(  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب وقــت املغــرب، )116/1(، رقــم)560(؛ ومســلم 
يف صحيحــه، يف كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب اســتحباب التبكــري بالصبــح يِف أول وقتهــا، )446/1(، رقــم)646(. 

)2(  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس، )429/1(، رقم)614(.
)3(  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس، )426/1(،رقم)612(.

ين. )4(  ُمْسَكة: بالضم، أي: بقية، ورجل ذو  ُمْسكٍة، وُمْسٍك، َأْي: رْأي َوَعْقٌل َيْرِجُع إليه، واملراد: القوة والثبات عى الدِّ
ينظر: الصحاح للجوهري، )1608/4(؛ لسان العرب البن منظور؛ )488/10(.

)5(  أخرجــه اإلمــام أمحــد يف املســند، )416/31(، رقــم)19067(؛ والطــرباين يف املعجــم الكبــري، )237/3(، رقــم)3264(؛ 
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ــاء يف  ــا ج ــا، ك ل وقته ــر يف أوَّ ــالة الفج ــي G أداء ص ــدي النب ــن ه أوالً: كان م

ــل  ــره، وجع ــت ويف آخ ــي G يف أول الوق ــا النب ه ــد صالَّ ــر ، وق ــث جاب حدي

ــاء  ــا ج ــدًا، ك ــار متعم ــا املخت ــد وقته ــا بع ره ــن أخَّ ــى ذمِّ م ــة ع ــذا دالل ــا، ويف ه ــر بينه ــت الفج وق

ــا  ــا يف أول وقته ــر تعجيله ــالة الفج ــأنه  يف ص ــى : »وكان ش ــث أيب موس يف حدي

ــر«(1(.   ــن حج ــر اب ــام ذك ــًا، ك ــا أحيان ــا ويؤخره ــه كان يعجله ــاء، فإن ــالة العش ــالف ص ــًا، بخ غالب

ثانيــًا: كــره بعــض أهــل العلــم تأخــري صــالة الفجــر إىل شــدة اإلســفار، اســتدالالً بحديــث أيب 

ــد كان  ــًا، وق ــوم غالب ــة الن ــذي هــو مظنَّ عبدالرمحــن الصنابحــي(2(، وذلــك خلشــية فــوات وقتهــا، ال

ــن  ــر ب ــل، كــا جــاء يف حديــث جاب ــي G يصليهــا بغلــس، وهــو ظلمــة آخــر اللي النب

عبــداهلل ، ويأثــم مــن تعّمــد تأخريهــا إىل مــا بعــد اإلســفار، فإنــه وقت ألصحــاب األعــذار(3(.

(80/8(، رقم)7418(؛ وابن بران يف األمال، )101(، رقم)203(، من طريق احلارث بن وهب، عن الصنابحي.
الدراسة واحلكم عىل احلديث: إسناده ضعيف، ملا ييل: 

1- جلهالــة حــال احلــارث بــن وهــب، فقــد ذكــره احلافــظ يف تعجيــل املنفعــة، )415/1(، ونقــل عــن وكيــع توثيقــه، وروايتــه 
ــم،  ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــم)2482(؛ ال ــاري، )284/2(، رق ــري للبخ ــخ الكب ــر: التاري ــلة. ينظ ــي مرس ــن الصنابح ع

ــب، )455/4(.  ــن رج ــاري، الب ــح الب ــم)428(؛ فت (92/3(، رق
ــال  ــي، ق ــي، التابع ــْيَلة الصنابح ــن ُعس ــن ب ــداهلل، عبدالرمح ــو عب ــو أب ــي، وه ــة الصنابح ــن رواي ــو م ــل، فه ــث مرس 2- احلدي
ابــن ســعد:" كان ثقــة قليــل احلديــث"، ووثَّقــه العجــيل، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات. ينظــر: الطبقــات الكــبى أليب ســعد، 
(509/7(، التاريــخ الكبــري للبخــاري، )321/5(، رقــم)1021(؛ الكنــى واألســامء، لإمام مســلم، )467/1(، رقــم)1781(؛ 
معرفــة الثقــات، للعجــيل، )82/2(، رقــم)1060(؛ الــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، )262/5(، رقــم)1241(؛ املراســيل، 

ــان، )74/5(. ــن حب ــم، )121(، رقــم)207(؛ الثقــات، الب ــن أيب حات الب
قــال الصنابحــي كــا يف املعرفة والتاريــخ، )363/2(:"مــا فاتني النبــي  إال بخمــس لياٍل، تــويف النبيوأنا 
باجلحفــة، فقدمــت عــى أصحابــه وهــم متوافــرون"، وقــال ابــن معــن كــا يف تارخيــه )روايــة ابــن حمــرز( )153/2(:" الصنابحي 
ــتدرك،  ــال يف املس ــه، فق ــم يف تعيين د احلاك ــردَّ ــد ت ــر"، وق ــى أيب بك ــدم ع ــيلة، ق ــن  عس ــن ب ــة: عبدالرمح ــه صحب ــس ل ــذي لي ال
ــن ُعســيلة الصنابحــي،  ــإن كان عبدالرمحــن ب ــداهلل، ف ــح اإلســناد، إن كان الصنابحــي هــذا عب (520/1(:" هــذا حديــث صحي

فإنــه يتلــف يف ســاعه عــن النبــي ، ومل يرجــاه، ووافقــه الذهبــي".
)1(  فتح الباري، البن حجر، )50/2(.

)2(  ُينظر: فتح الباري، البن رجب، )454/4(.
)3(  ينظر: املفهم للقرطبي، )234/2(.
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املبحث اخلامس:
 تأخري قضاء فائتة الصالة املفروضة 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري قضاء فائتة الصالة املفروضة:

احلديــث األول: عــن أنــس ، أن رســول اهلل G قـــــال:»إَِذا َرَقــَد َأَحُدُكــْم 

ٺژ            ٺ   ٺ   ژ  َيُقــوُل:  َفــإِنَّ اهللَ  َذَكَرَهــا  إَِذا  َهــا  َفْلُيَصلِّ َعنَْهــا،  َأْو َغَفــَل  ــاَلِة  َعــِن الصَّ

ــه:14[ «(1(. ]ط

احلديــث الثــاين: عــن أيب هريــرة  أن رســول اهلل G حــن قفــل مــن غــزوة خيرب، 

س(2(، وقــــال لبـــالل:» اْكَأ ْ)3( لنــا الليــل «، فصــىلَّ بــالٌل مــا ُقــدر  ســار ليلــه حتــى إذا أدركــه الَكــرى، عــرَّ

لــه، ونــام رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم وأصحابــه، فلــامَّ تقــارب الفجــُر، اســتنًد بــالٌل إىل راحلتــه 

 ،G  مواجــه الفجــر، فغلبــت بــالالً عينــاه، وهو مســتند إىل راحلتــه، فلم يســتيقظ رســول اهلل

وال بــالل، وال أحــٌد مــن أصحابــه، حتــى ضبتهــم الشــمس، فــكان رســول اهلل G أوهلــم 

اســتيقاظاً، فَفــِزع رســول اهلل G، فقــال:» أي بــالل« فقــال بــالل: أخذ بنفســـي الــذي أخَذ - 

بــأب أنــت وأمــي يــا رســول اهلل - بنفســك، قــال: »اقتــادوا«، فاقتــادوا رواحلهــم شــيًئا، ثــم توضأ رســول اهلل  

G، وأمــر بــالالً فأقــام الصــالة، فصــىل هبــم الصبــح، فلــام قضـــى الصــالة قــال: »من نســـي 

الصــالة فليصلهــا إذا ذكرهــا«، فــإن اهلل قــال:  ژ ٺ  ٺ  ٺ    ژ  ]طــه:14[«(4(.

)1(  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب مواقيــت الصــالة، بــاب مــن نــيس صــالة فليصــل إذا ذكــر وال يعيــد إال 
ــالة  ــاء الص ــاب قض ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــم)597(؛ ومس ــالة، )122/1(، رق ــك الص تل

ــه.  ــظ ل ــم)684(، واللف ــة، )477/1(، رق الفائت
)2(  املعــّرس: الــذي يســري هنــاره وينــزل أول الليــل، والتعريــس: نــزول القــوم يف ســفر مــن آخــر الليــل، ثــم ينيخــون وينامــون نومــًة 
خفيفــة، ثــم يثــورون مــع انفجــار الصبــح ســائرين. ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة البــن فــارس، )261/4(؛ النهايــة البــن األثــري، 

(206/3(؛ لســان العــرب البــن منظــور، )136/6(.  
)3(  الــكالءة: احلفــظ واحلراســة، ُيقــال: كأك اهلل كالءة، أي: حفظــك، وقــد ختفــف مهــزة الــكالءة وتقلــب يــاء، وقــد كأه يكلــؤه كأ 

وكالء، وِكالءة، بالكــر: حرســه وحفظــه. ينظــر: النهايــة البــن األثــري، (194/4(؛ لســان العــرب البــن منظــور، )146/1(.
)4(  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة، )471/1(، رقم)680(.
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ــُه َلْيــَس  احلديــث الثالــث: عــن أيب قتــادة ، أن رســول اهلل G قــال: »َأَمــا إِنَّ

ــاَلِة اأْلُْخــَرى،  ــُت الصَّ ــيَء َوْق ــى جَيِ ــاَلَة َحتَّ ــْن َلْ ُيَصــلِّ الصَّ ــىَل َم ــُط َع ــاَم التَّْفِري ــٌط، إِنَّ ــْوِم َتْفِري يِف النَّ

ــَد َوْقتَِهــا «(1(. َهــا ِعنْ ــا، َفــإَِذا َكاَن اْلَغــُد َفْلُيَصلِّ ــُه هَلَ َهــا ِحــنَي َينَْتبِ ــَك َفْلُيَصلِّ َفَمــْن َفَعــَل َذلِ

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية: 

ــت الســنة النبويــة عــى وجــوِب املبــادرة لقضــاء الصــالة الفائتــة لعــذٍر أو لغــري عــذر،  أوالً: دلَّ

رهــا، حتــى ولــو كان يف وقــت  مــن نــوٍم أو غفلــٍة، أو نســياٍن، أو غــري ذلــك، وعــدِم تأخريهــا حــاَل تذكُّ

.)2)  النهــي، كــا جــاء يف حديــث أنــس

G ــي ــر النب ــة أم ــن خمالف ــه م ــادرة إلي ــدم املب ــا يف ع ــوم، مل ــاء مذم ــري القض وتأخ

َهــا «، فــإن الفــاء للتعقيــب، ويف املبــادرة بقضائهــا إبــراٌء للذمــة ممــا تعلَّــق هبــا مــن حــق  بقولــه:» َفْلُيَصلِّ

اهلل تبــارك وتعــاىل.

ومــن انتبــه بعــد نــوم عــن صــالة أو نســيان فالواجــب يف حقــه رشًعــا أن يقيــم صالتــه بأعجــل 

مــا يمكنــه كــا ذكــره ابــن عبدالــرب(3(.

ط (4(، دليٌل  ثانيــًا: َوْصــُف النبــي G ملــن أّخــر قضــاء الصالة مــن غــري عــذر باملفـــرِّ

عــى حتريــم تأخريهــا، ومــن نــيس صــالًة فليصلِّهــا إذا ذكرهــا، وال يؤخــر قضاءهــا، أو يعيــد القضــاء 

َهــا ِعنْــَد َوْقتَِهــا«، فــإن املــراد  يف وقتهــا مــن الغــد، وأمــا قولــه G:» َفــإَِذا َكاَن اْلَغــُد َفْلُيَصلِّ

)1(  أخرجــه مســلم يف صحيحــه مطــواًل، يف كتــاب املســاجد، بــاب قضــاء الصــالة الفائتــة، واســتحباب تعجيــل قضائهــا، )472/1(، 
رقم)681(.

)2(  ُينظر: أعالم احلديث للخطايب، )453/1(. 
)3(  ُينظر: التمهيد البن عبد الرب، )203/5(.

ط: من نام عن الصالة حتى فات وقت أدائها.  )4(  الـُمْفِرط: بالتخفيف: املرف يف العمل، وبالتشديد: املقرص فيه، واملفرِّ
ينظر: النهاية، )435/3(؛ لسان العرب، )368/7(.
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ــد  ــه يري ــد وقتهــا، أي: الصــالة التــي حتــض، ال أن ــه يصلِّيهــا عن كــا ذكــر احلافــظ ابــن حجــر(1(، أن

هــا بعــد خــروج وقتهــا، وقــد أشــار اإلمــام البخــاري إىل ذلــك بقولــه يف ترمجــة  أن يعيــد التــي صالَّ

البــاب: »بــاب مــن نــيس صــالة فليصــل إذا ذكــر، وال يعيــد إال تلــك الصــالة«(2(. 

ــالة«  ــك الص ــد إال تل ــه: »وال يعي ــار بقول ــاري أش ــون البخ ــل أن يك ــر: "ويتم ــن حج ــال اب ق

إىل تضعيــف مــا وقــع يف بعــض طــرق حديــث أيب قتــادة ، عنــد مســلم، يف قصــة النــوم عــن 

ــالة"(3(. الص

)1(  فتح الباري، )71/2(. 
)2(  الامع الصحيح، )122/1(.

)3(  فتح الباري، البن حجر، )71/2(. 
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املبحث السادس: 
ر املأموم عن متابعة اإلمام  تأخُّ

وفيه مطلبان:

ر املأموم عن متابعة اإلمام:  املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخُّ

ــاَم ُجِعــَل  - احلديــث األول: عــن عائشــة  قالــت: قــال رســول اهلل G:» إِنَّ

ــوا ُجُلوًســا «(1(. َمــاُم لُِيْؤَتــمَّ بـِـِه؛ َفــإَِذا َرَكــَع َفاْرَكُعــوا، َوإَِذا َرَفــَع َفاْرَفُعــوا، َوإَِذا َصــىلَّ َجالًِســا َفَصلُّ اإْلِ

ــاَم ُجِعــَل  - احلديــث الثــاين: عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل G:» إِنَّ

ــْن مَحِــَدُه،  وا ، َوإَِذا َرَكــَع َفاْرَكُعــوا، َوإَِذا َقــاَل: َســِمَع اهللُ ملَِ ُ َ َفَكــبِّ َمــاُم لُِيْؤَتــمَّ بِــِه، َفــإَِذا َكــبَّ اإْلِ

ــا  ــوا ُجُلوًسـ ــا، َفَصلُّ ــىلَّ َجالًِس ــُجُدوا، َوإَِذا َص ــَجَد َفاْس ــُد، َوإَِذا َس ْم ــَك احْلَ ــا َوَل نَ ــوا: َربَّ َفُقوُل

ــوَن «(2(. ُع َأمْجَ

احلديــث الثالــث: عــن الــرباء بــن عــازب  قــال: »َكاَن َرُســوُل اهللِ صــىل اهلل عليــه وآلــه  -

ــِن َأَحــٌد ِمنَّــا َظْهــَرُه َحتَّــى َيَقــَع النبــي صــىل اهلل عليــه  وســلم إَِذا َقــاَل: َســِمَع اهللُ ملَِــْن مَحـِـَدُه، َلْ حَيْ

وآلــه وســلم َســاِجًدا، ُثــمَّ َنَقــُع ُســُجوًدا َبْعــَدُه«(3(.

ــم)688(؛  ــه، )139/1(، رق ــم ب ــام ليؤت ــل اإلم ــا جع ــاب إن ــاب األذان، ب ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي )1(  متف
ــم)412(. ــام، )309/1(، رق ــوم باإلم ــام املأم ــاب ائت ــالة، ب ــاب الص ــه، يف كت ــلم يف صحيح ومس

)2(  متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب األذان، بــاب إجيــاب التكبــري وافتتــاح الصــالة )147/1(، رقــم)734(؛ 
ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب الصــالة، بــاب ائتــام املأمــوم باإلمــام، )309/1(، رقــم)414(.

)3(  متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب األذان، بــاب متــى يســجد مــن خلــف اإلمــام، )140/1(، رقــم)690(؛ 
ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب الصــالة، بــاب متابعــة اإلمــام والعمــل بعــده، )345/1(، رقــم)474(.
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــر عــن اإلمــام: هــو التــواين يف متابعتــه، واملأمــوم مأمــوٌر بمتابعــة إمامــه، وعــدم التأخر  أوالً: التأخُّ

م عليــه بــيء مــن األفعــال، إذ الفــاء يف قولـــه : » فاركعــوا « للتعقيــب،  عنــه، أو التقــدُّ

وهــو الرتتيــب بــدون مهلــة، كــا بــن أهــل اللغــة، ســواًء كانــت حــرف عطــف أم جوابــًا للــرط، 

فإهنــا تفيــد التعقيــب مطلقــًا(1(. 

ــام، وال  ــجود اإلم ــب س ــون عقي ــوم، يك ــجود املأم ــى أن س ــل ع ــه دلي ــب: "وفي ــن رج ــال اب ق

ــه"(2(. ــُه وال قبل ــون َمَع يك

ــع فعــل املأمــوم بعــد  ــاع، فوجــب أن يتب م، واملأمــوم مــن االتب ــا: اإلمــام مشــتق مــن التقــدُّ ثانًي

ــة  ــي G بمتابع ــر النب ــة أم ــن خمالف ــه م ــا في ــوم، مل ــام مذم ــن اإلم ــر ع ــه، فالتأخُّ إمام

مــه اإلمــام بالتكبــري والســالم، كــا ذكــر ذلــك  اإلمــام، وال يصــح ائتــام املأمــوم باإلمــام، إال إذا تقدَّ

ــال(3(. ــن بط اب

وقــد نقــل ابــن عبــد الــرب، اإلمجــاع عــى وجــوب ائتــام املأمــوم بإمامــه، يف ظاهــر أفعالــه، وأنــه 

ال جيــوز لــه خمالفتــه لغــري عــذر(4(.

)1(  ينظر: نتائج الفكر يف النحو، )ص196(؛ مغني اللبيب، )214(.
)2(  فتح الباري، )162/6(.

)3(  ينظر: رشح صحيح البخاري، البن بطال، )311/2(.
)4(  ينظر: التمهيد البن عبد الرب، (136/6(.
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املبحث السابع:
 التأخر عن الصف األول

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم التأخر عن الصف األول:

 احلديــث األول: عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل :» َوَلــْو َيْعَلُمــوَن  -

ــفِّ  ِم اَلْســَتَهُموا«، ويف لفــظ مســلم:» َلــْو َيْعَلــُم النَّــاُس َمــا يِف النِّــَداِء َوالصَّ ــفِّ امْلَُقــدَّ َمــا يِف الصَّ

ِل ُثــمَّ َلْ جَيـِـُدوا إاِلَّ َأْن َيْســَتِهُموا َعَلْيــِه اَلْســَتَهُموا «(1(. اأْلَوَّ

احلديــث الثــاين: عــن أيب ســعيد اخلــدري  أن رســول اهلل  رأى يف أصحابــه  -

ــُروَن  ــْوٌم َيَتَأخَّ ــَزاُل َق ــْم َمــْن َبْعَدُكــْم، اَل َي ــمَّ بُِك ــوا ِب، َوْلَيْأَت ُمــوا َفاْئَتمُّ ــًرا فقــال هلــم:» َتَقدَّ َتَأخُّ

َرُهــُم اهلل «(2(. ــى ُيَؤخِّ َحتَّ

احلديــث الثالــث: عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل :» َخــرْيُ ُصُفــوِف  -

ــــا «(3(.  هُلَ َها َأوَّ َهــا آِخُرَهــا، َوَخــرْيُ ُصُفــوف النَِّســاِء آِخُرَهــا، َورَشُّ ــا، َورَشُّ هُلَ َجــاِل َأوَّ الرِّ

احلديــث الرابــع: عــن النعــان بــن بشــري  قــال: ســمعت النبــي  يقــول:    -

ُفــوِف اأْلُوىَل «(4(. ِل، َأِو الصُّ ــفِّ اأْلَوَّ ــوَن َعــىَل الصَّ » إِنَّ اهللَ َعــزَّ َوَجــلَّ َوَماَلئَِكَتــُه ُيَصلُّ

)1(  متفــق عليــه: أخــرج البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب األذان، بــاب الصــف األول، )154/1(، رقــم)721(؛ ومســلم صحيحــه، 
يف كتــاب الصــالة، بــاب تســوية الصفــوف وإقامتهــا وفضــل األول فــاألول، )325/1(، رقــم)437(.

)2(  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول، )325/1(، رقم)438(.  
)3(  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل األول فاألول، )326/1(، رقم)440(.

ــم)3224(؛  ــار، )189/8(، رق ــر الزخ ــا يف البح ــزار، ك ــم)18364(؛ والب ــند، )315/30(، رق ــد يف املس ــام أمح ــه اإلم )4(  أخرج
ــه. ــرب، ب ــن ح ــاك ب ــن س ــد، ع ــن واق ــن ب ــق حس ــن طري ــم م ــم)133(، كله ــري، )114/21(، رق ــرباين يف الكب والط

الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: إســناده حســن، فيــه احلســن بــن واقــد، صــدوق، قــال ابــن ســعد: "كان حســن احلديــث"، 
وقــال اإلمــام أمحــد، وأبــو زرعــة، وأبــو داود، والنســائي:" ال بــأس بــه"، ووثَّقــه ابــن معــن، وقــال الســاجي:" فيــه نظــر، وهــو 

صــدوق هيــم"، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات، وقــال:" وربــا أخطــأ يف الروايــات"، وقــال ابــن حجــر: "ثقــة ربــا وهــم". 
ــة الدارمــي( للدارمــي، )ص101(، رقــم)290(؛  ينظــر: الطبقــات الكــبى البــن ســعد، )262/7(؛ تاريــخ ابــن معــني )رواي



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

241

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:
 أوالً: الصــف األول هــو مــا يــيل اإلمــام مبــارشة، ســواء جــاء املأمــوم إليــه متقدًمــا أو متأخــًرا، 

ــه واحلــث  ــه مقصــورة ونحوهــا أو ال، وهــو املمــدوح الــذي جــاءت األحاديــث بفضل وســواء ختلل

عليــه(1(، وقــد ورد األمــر باملســابقة واملســارعة إليــه، وإرشــاد املصلــن إىل احلــرص عليــه، ولــو علمــوا 

ب اإلمــام البخــاري ببــاب الصــف األول، وأورد فيــه حديــث  ِعظــم أجــره الســتهموا عليــه، وقــد بــوَّ

أيب هريــرة   املتقــدم. 

ــه يصلــون عــى أهــل الصــف األول، ويف هــذا حــث عــى  وبيَّنــت الســنة أنَّ اهلل  ومالئكت

احلــرص عــى الصــالة يف الصــف األول، واملبــادرة إليــه، قــال العلــاء:" يف احلــض عــى الصــف األول 

ــه  ــتاع قراءت ــام، واس ــن اإلم ــرب م ــجد، والق ــول املس ــبق لدخ ــة، والس ــالص الذم ــارعة إىل خ املس

والتعلــم منــه، والفتــح عليــه، والتبليــغ عنــه، والســالمة مــن اخــرتاق املــارة بــن يديــه، وســالمة البــال 

مــن رؤيــة مــن يكــون قدامــه، وســالمة موضــع ســجوده مــن أذيــال املصلــن"(2(.

ر عن الصف األول:  ثانيًا: مما يدّل عى ذّم التأخُّ

ــدري  ــعيد اخل ــث أيب س ــا يف حدي ــم، ك ــري اهلل هل ــد بتأخ ــن، والوعي ــاء يف ذمِّ املتأخري ــا ج 1- م

 Gحيــث إنَّ الوعيــد جــاء يف املنافقــن الذيــن يتحاشــون القــرب من رســول اهلل ،

ويتأخــرون عنــه(3(.

ــم، )66/3(،  ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــم)4750(؛ ال ــدوري، )354/4(، رق ــدوري( لل ــة ال ــني )رواي ــن مع ــخ اب تاري
رقــم)302(؛  الثقــات، البــن حبــان، )209/6(؛ هتذيــب الكــامل للمــزي، )495/6(، رقــم)1346(؛ التقريــب البــن حجــر، 

.)1358)
قــال البــزار – كــا يف البحــر الزخــار -، (189/8(: "ال نعلــم أحــًدا رواه هكــذا إال حســن بــن واقــد"؛ وقــال اهليثمــي يف جممــع 

الزوائــد، )91/2(:"رواه أمحــد والبــزار، ورجالــه ثقــات".
ــوف، وأيب  ــن ع ــن ب ــة، وعبدالرمح ــب، وعائش ــن كع ــث أيب ب ــن حدي ــريه، م ــح لغ ــا إىل الصحي ــي هب ــواهد يرتق ــث ش وللحدي
أمامــة، وأيب بصــري، وعبــداهلل بــن مســعود، وأيب هريــرة، وعبــداهلل بــن زيــد، وعــروة بــن الزبــري، وعبــداهلل بــن شــداد، وعمــر 

  . ــاب ــن اخلط ب
)1(  ُينظر: املنهاج، للنووي )160/4(.

)2(  فتح الباري، البن حجر، )243/2(.
)3(  ُينظر: االستذكار البن عبد الرب، )378/1(.
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2- مــا جــاء أنَّ خــرَي صفــوف الرجــال وأكثرهــا أجــًرا أوهلــا، ورشهــا وأقّلهــا أجــًرا آخرهــا، كــا 

يف حديــث أيب هريــرة ، وقــد أشــار القرطبــي إىل ذلك(1(.

املبحث الثامن: 
ر عن احلضور للجمعة  التأخُّ

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم التأخر عن احلضور للجمعة:

ــَل  - ــن اْغَتَس ــول اهلل :» م ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أيب هري ــث األول: ع احلدي

ــاَم  ــاَعِة الثَّانَِيــِة، َفَكَأنَّ َب بدنــه، َوَمــْن َراَح يف السَّ ــاَم َقــرَّ نَاَبــِة، ُثــمَّ َراَح َفَكَأنَّ ُمَعــِة ُغْســَل اْلَ يــوم اْلُ

ــاَعِة  ــْن َراَح يف السَّ ــَرَن، َوَم َب َكْبًشــا َأْق ــرَّ ــاَم َق ــِة، َفَكَأنَّ ــاَعِة الثَّالَِث ــْن َراَح يف السَّ ــَرًة، َوَم َب َبَق ــرَّ َق

ــإذا  ــًة، ف َب َبْيَض ــرَّ ــاَم َق ــِة، َفَكَأنَّ اِمَس ــاَعِة اخْلَ ــْن َراَح يف السَّ ــًة، َوَم َب َدَجاَج ــرَّ ــاَم َق ــِة، َفَكَأنَّ ابَِع الرَّ

ْكــَر «(2(. ْت امْلَاَلئَِكــُة، َيْســَتِمُعوَن الذِّ َمــاُم َحــَرَ َخــَرَج اإْلِ

احلديــث الثــاين: عــن أيب هريــرة  قــال: قــال: »بينــام عمــر بــن اخلطــاب   خيطُب  -

ض بــه ُعمــُر، فقــال: مــا َبــال ُِرَجــاٍل  النــاَس يــوَم المعــِة، إذ دخــل عثــامن بــن عفــان، فعــرَّ

ــداء أن  ــا أمــري املؤمنــني، مــا زدت حــني ســمعت الن ــَداِء! فقــال عثــامن: ي ــَد النِّ ــُروَن َبْع َيَتَأخَّ

توضــأت، ثــم أقبلــت...« احلديــث(3(.

)1(  املفهم، )67/2(.
)2(  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب اجلمعــة بــاب فضــل اجلمعــة، )3/2(، رقــم)881(؛ ومســلم يف صحيحــه، 

يف كتــاب اجلمعــة، بــاب الطيــب والســواك يــوم اجلمعــة، )582/2(، رقــم)850( واللفــظ لــه. 
)3(  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب اجلمعة، )580/2(، رقم)845(.
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وا  ــُرُ ــال:» اْح ــي اهلل ق ــدب  ، أن نب ــن جن ــمرة ب ــن س ــث: ع ــث الثال احلدي

ــا «(1(. ــِة َوإِْن َدَخَلَه نَّ ــَر يِف اْلَ ــى ُيَؤخَّ ــُد، َحتَّ ــَزاُل َيَتَباَع ــَل اَل َي ُج ــإِنَّ الرَّ ــاِم، َف َم ــَن اإْلِ ــوا ِم ــَر، َواْدُن ْك الذِّ

ــه  ــْرٍ  َأنَّ َرُجــاًل َجــاَء إىَِل النبــي صــى اهلل عليــه وآل ــِن ُب ــِداهللَِّ ْب ــْن َعْب احلديــث الرابــع: َع

ــَت)2(«)3(. ــَت َوآَنْي ــْد آَذْي ــْس َفَق ــاَل:» اْجلِ ــِة، َفَق ــْوَم اجْلُُمَع ــاَس َي ــَو َيُْطــُب النَّ وســلم، َوُه

ــم يف  ــم)20118(؛ واحلاك ــند، )307/33(، رق ــد يف املس ــام أمح ــم)1108(؛ واإلم ــنن، )326/2(، رق ــو داود يف الس ــه أب )1(  أخرج
ــادة، عــن  املســتدرك، )418/1(، رقــم)1069(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، )337/3(، رقــم)5929(، مــن ُطــرق عــن قت

. ييــى بــن مالــك، عــن ســمرة
ــن  ــم ب ــق احلك ــن طري ــم)346(، م ــري، )216/1(، رق ــم)6854(؛ والصغ ــري، )206/7(، رق ــرباين يف الكب ــه الط - وأخرج
ُجــَل َلَيُكــوُن  َمــاِم، َفــإِنَّ الرَّ ُمَعــَة، َواْدُنــوا ِمــَن اإْلِ وا اْلُ عبدامللــك، عــن قتــادة، عــن احلســن، عــن ســمرة ، بلفــظ: »اْحــُرُ

ــا «. ــُر َعنَْه ــِة، َفُيَؤخَّ ُمَع ــُر  َعــِن  اْلُ ــِة،  َفَيَتَأخَّ نَّ ــُة يِف اْلَ ــُه امْلَنِْزَل َل
الدراسة واحلكم عىل احلديث: جاء هذا احلديث من طريقني: 

األول: عن قتادة، عن ييى بن مالك، واحلديث من هذا الطريق إسناده صحيح.
قال احلاكم يف املستدرك، )418/1(: "هذا حديث صحيح عى رشط مسلم، ومل يرجاه"، ووافقه الذهبي.

الثاين: من طريق قتادة، عن احلسن، وإسناد احلديث من هذا الطريق ضعيف، ملا ييل:
1: احلكم بن عبدامللك القريش البرصي، ضعيف، ينظر: الكاشف، )1183(؛ والتقريب، (1451(.

قال اهليثمي يف جممع الزوائد، )177/2(:"رواه الطرباين يف الصغري، وفيه احلكم بن عبدامللك، وهو ضعيف".
2: احلديــث هبــذا اللفــظ منكــر، قــال الطــرباين يف املعجــم الكبــري، )206/7(:"مل يــروه عــن قتــادة إال احلكــم تفــرد بــه رسيــج بــن 

النعــان".
3: ُتكلم يف ساع احلسن البرصي من سمرة بن جندب ، وقد عنعن. 

ــري  ــمرة  يف غ ــن س ــرصي م ــن الب ــاع  احلس ــون  س ــاظ  ال  يثبت ــر  احلف ــبى، (572/4(: "أكث ــنن الك ــي يف الس ــال البيهق ق
ــة". ــث العقيق حدي

وقــال األلبــاين يف سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة، )240/3(، رقم)1113(:"منكــر هبــذا اللفــظ، وفيــه علــة أخــرى، 
وهــي: عنعنــة احلســن، وهــو البــرصي فإنــه مدلــس، وفيــه خمالفــة ثالثــة يف الســند واملتــن". 

ــنه األلبــاين يف سلســلة األحاديــث الصحيحــة، )705/1(، وقــال: "وييــى بــن مالــك هــذا، قــد أغفلــه كل مــن  واحلديــث حسَّ
صنّــف يف رجــال الســتة فيــا علمنــا، فليــس هــو يف »التهذيــب«، وال يف» التقريــب«، وال يف »التذهيــب« ... فمثلــه - عــى أقــل 
ــي  ــم والذهب ــح احلاك ــع تصحي ــه، م ــات عن ــن الثق ــة م ــة مجاع ــه، ورواي ــاىل - لتابعيت ــاء اهلل تع ــث - إن ش ــن احلدي ــر- حس تقدي

حلديثــه". 
ــي، األزدي،  ــوب املراغ ــو أي ــك، أب ــن مال ــى ب ــو: يي ــب، وه ــب، والتقري ــب، والتهذي ــور يف التذهي ــة، مذك ــو ثق ــل ه ــت: ب قل
العتكــي، البــرصي، وثَّقــه ابــن ســعد، والعجــيل، والنســائي، والدارقطنــي، والذهبــي، وابــن حجــر وذكــره ابــن حبــان يف الثقات. 
ــزي، )60/33(،  ــامل للم ــب الك ــان، )529/5(؛ هتذي ــن حب ــات الب ــعد، )225/9(؛ الثق ــن س ــبى، الب ــات الك ــر: الطبق ينظ
رقــم)7217(؛ الكاشــف للذهبــي، )6505(؛ تذهيــب هتذيــب الكــامل للذهبــي، (187/10(، رقــم)8000(؛ هتذيــب التهذيــب 

البــن حجــر، )16/12(؛ التقريــب البــن حجــر، )7949(.
رته عن آوانه. النهاية، البن األثري )1/ 78(؛ فتح الباري، البن رجب، )107/8(.  )2(  آنيت: ابطأت يف املجيء، وأخَّ

)3(  خترجيــه: أخرجــه أبــو داود يف الســنن، (333/2(، رقــم)1118(؛ والنســائي يف املجتبــى، )103/3(، رقــم)1399(؛ واإلمــام أمحــد 
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــوِّ مــن اإلمــام، وحضــور  أوالً: جــاءت الســنة باألمــر بالتبكــري حلضــور صــالة اجلمعــة، والدن

الذكــر، كــا جــاء يف حديــث ســمرة بــن جنــدب ، إذ البكــور إليهــا َأمــارة العنايــة هبــا، وعالمــة 

ــري إىل  ــل التبك ــد: فض ــن الفوائ ــه م ــرة ، وفي ــث أيب هري ــاء يف حدي ــا ج ــا، ك ــام بأمره االهت

ــة(1(. اجلمع

وقــد كان مــن شــدة عنايــة الســلف بالتبكــري حلضــور اجلمعــة، وإدراك فضيلــة التبكــري، مبادرتــم 

للســعي إليهــا وقــت الســحر وبعــد الفجــر، قــال النيســابوري: "وكانــت الطرقــات يف أيــام الســلف، 

ــل: أول بدعــة  ــن إىل اجلمعــة، يمشــون بالــرج، وقي وقــت الســحر، وبعــد الفجــر، غاصــًة باملبكري

أحدثــت يف اإلســالم تــرك البكــور إىل اجلمعــة"(2(.

ــه، كــا جــاء يف  ــن للجمعــة مــن عاجــل اجلــزاء وآجل وذكــر الســاعات ومــا أعــّده اهلل للمبكري

ــابقة  ــة املس ــب يف فضيل ــا، والرتغي ــري إليه ــى التبك ــث ع ــاء للح ــا ج ــرة ، إن ــث أيب هري حدي

للحضــور، وانتظارهــا، والظفــر باجللــوس يف الصــف األول، ومــا يصــل للمبكــر للجمعــة مــن اخلــري 

العظيــم، باشــتغاله بنوافــل العبــادات مــن الذكــر، وقــراءة القــرآن، والدعــاء، والصــالة عــى النبــي 

G، وهــذا كلــه ال يصــل بالذهــاب بعــد الــزوال، وال فضيلــة ملــن أتــى بعــد الــزوال، 

يف املســند، )221/29(، رقـــم)17674(، )239/29(، رقـــم)17697(؛ وابن خزيمة يف الصحيــح، )353/2(، رقم)1453(؛ 
وابــن حبــان -كــا يف اإلحســان -، )29/7(، رقــم)2790(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )416/1(، رقــم)1062(؛ وابــن أيب شــيبة 
ــزار، كــا يف البحــر الزخــار، )432/8(، رقــم)3506(؛ وابــن اجلــارود يف املنتقــى،  يف املصنــف، (126/4(، رقــم)323(؛ والب
(184(، رقــم)299(؛ والطحــاوي يف رشح معــاين اآلثــار، )366/1(، رقــم)2156(؛ والطرباين يف مســند الشــاميني، )140/3(، 
رقــم)1953(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، )326/3(، رقــم)5886( مــن طــرق عــن معاويــة بــن صالــح، عــن أيب الزاهريــة 

حديــر بــن كريــب احلضمــي، بــه. 
ــة بــن صالــح، "صــدوق". ينظــر: الكاشــف للذهبــي، )5526(؛  ــه معاوي الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: إســناده حســن، في
ــح عــى  ــال احلاكــم يف املســتدرك، )416/1(:"هــذا حديــث صحي ــه ثقــات، ق ــن حجــر، )6810(، وباقــي رجال ــب الب التقري

ــاه". ــلم ومل يرج رشط مس
)1(  ُينظر: فتح الباري البن حجر، )368/2(.

)2(  غرائب القرآن للنيسابوري، )301/6(.



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

245

ــر املســلم عــن احلضــور للجمعــة،  ألن النــداء يكــون حينئــذ، ويــرم التخلــف بعــد النــداء، وكلَّــا تأخَّ

َقــلَّ نصيبــه مــن هــذا الفضــل العظيــم، كــا أشــار إىل ذلــك العينــي(1(. 

ــا  ــا ك ــور إليه ــادر يف احلض ــة، ومل يب ــوم اجلمع ــرًا ي ــاء متأخ ــن ج ــي  م ــًا: ذّم النب ثاني

يف حديــث عبــداهلل بــن بــر ، والرجــل ال يــزال يتباعــد عــن اســتاع اخلطبــة والصــف األول 

ويــأيت متأخــًرا، حتــى يــؤذي مــن جــاء مبكــًرا، وقــد أشــار الطيبــي إىل أّن فيــه توهــن أمــر املتأخريــن 

وتســفيه لرأهيــم، حيــث إهنــم اختــاروا ألنفســهم سفاســف األمــور وتركــوا أعاليهــا(2(.

ــر عنهــا،  ومــن اهتــم بأمــٍر بــادر إليــه، وســعى مبكــرًا يف طلبــه، ومــن مل ُيقــم للجمعــة وزنــًا، تأخَّ

وتباطــأ يف احلضــور إليهــا، ويف هــذا وعيــٌد بتأخــري اهلل لــه يف اجلنــة. 

ــة،  ــادرة إىل اجلمع ــن املب ــري، وع ــن اخل ــن مواط ــر ع ــزال يتأّخ ــل ال ي ــإن الرج ــبكي: "ف ــال الس ق

ــا"(3(. ــة، أو يف درجات ــول اجلن ــر يف دخ ــى ُيؤخَّ حت

وعــى التبكــري وذمِّ التأخــري كان هــدي أصحــاب رســول اهلل ، فقــد أنكــروا عــى مــن 

ــر عــن احلضــور للجمعــة، كــا يف قصــة عمــر مع  أتــى اجلمعــة متأخــًرا، وإنكارهــم دليــل كراهــة التأخُّ

عثــان ، فقــد مَلّــح لعثــان ، بــأن األجــر يف التبكــري إىل اجلمعــة يف الســاعات األوىل، وإىل 

ذلــك رّغــب النبــي ، وأّن مــن حــض بعــد خــروج اإلمــام، فــإن املالئكــة َتطــوي صحفها، 

ــر(4(. وجتلــس لســاع الذكــر، وقــد فهــم عثــان  ذلــك، فبــادر إىل االعتــذار عــن التأخُّ

)1(  ينظر: عمدة القاري للعيني، )172/6(.
)2(  ُينظر: الكاشف عن حقائق السنن للطيبي، )1277/4(.

)3(  املنهل العذب املورود للسبكي، )272/6(.

)4(  ُينظر: فتح الباري، البن حجر، )418/2(.
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املبحث التاسع: 
تأخري صالة الوتر إىل طلوع الفجر

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري صالة الوتر إىل طلوع الفجر:  

ْيــِل؟  - احلديــث األول: عــن ابــن عمــر  أنَّ َرُجــاًل َقــاَل: َيــا َرُســوَل اهللِ، َكْيــَف َصــاَلُة اللَّ

ْبــَح َفَأْوتـِـْر بَِواِحــَدٍة «(1(.  َقـــاَل:» َمْثنَــى َمْثنَــى، َفــإَِذا ِخْفَت الصُّ

ْيــِل َأْوَتــَر َرُســوُل اهللِ صــىل  - احلديــث الثــاين: عــن أم املؤمنــن عائشــة  ، قالــت: » ُكلَّ اللَّ

ــَحِر«(2(. اهلل عليــه وآلــه وســلم، َواْنَتَهــى ِوْتــُرُه إىَِل السَّ

احلديــث الثالــث: عــن أيب ســعيد اخلــدري ، أن النبــي G َقــاَل:» َأْوتُِروا  -

 َقْبــَل  َأْن  ُتْصبُِحوا«(3(.

ــْل  - ــِل، َفْلَيْجَع ْي ــَن اللَّ ــْن َصــىلَّ ِم ــال: »َم ــن عمــر ، ق ــداهلل ب ــع: عــن عب ــث الراب احلدي

ــَك«(4(. ــُر بَِذلِ ــوَل اهللِ G َكاَن َيْأُم ــإِنَّ َرُس ــًرا، َف ــِه ِوْت ــَر َصاَلتِ آِخ

 ،)51/2( ،G ــي ــالة النب ــف كان ص ــاب كي ــد، ب ــواب التهج ــه، يف أب ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )1(  متف
رقــم)1137(؛ ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب صــالة املســافرين وقرصهــا، بــاب صــالة الليــل مثنــى مثنــى والوتــر ركعــة مــن 

آخــر الليــل، )516/1(، رقــم)749(. 
ــه؛  ــظ ل ــم)996(، واللف ــر، )25/2(، رق ــاعات الوت ــاب س ــر، ب ــاب الوت ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )2(  متف
ــي G يِف  ــات النب ــدد ركع ــل وع ــالة اللي ــاب ص ــا، ب ــافرين وقرصه ــالة املس ــاب ص ــه، يف كت ــلم يف صحيح ومس

ــم)745(. ــل )512/1(، رق اللي
)3(  أخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب صــالة املســافرين وقرصهــا، بــاب صــالة الليــل مثنــى مثنــى، والوتــر ركعــة مــن آخــر الليــل 

رقم)754(.   ،)519/1)
ــل  ــر اللي ــن آخ ــة م ــر ركع ــى والوت ــى مثن ــل مثن ــالة اللي ــاب ص ــافرين، ب ــالة املس ــاب ص ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــه مس )4(  أخرج

رقــم)751(.  ،)517/1)
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية: 

ــر قبــل طلــوع الفجــر، كــا  أوالً: كان مــن هــدي النبــيG، أن يصــيّل صــالة الوت

ــل،  ــن كل اللي ــيG م ــر النب ــد أوت ــدري ، وق ــعيد اخل ــث أيب س ــاء يف حدي ج

ــنة  ــر يف الس ــة ، وورود األم ــن عائش ــن أم املؤمن ــاء ع ــا ج ــح، ك ــل الصب ــره قبي ــى وت وانته

بالوتــر قبــل صــالة الفجــر، مقتضــاه: األمــر باملبــادرة إىل أدائــه يف وقتــه، وعــدم تأخــريه(1(، كــا جــاء 

. ــر ــن عم ــداهلل ب ــث عب يف حدي

ــد تأخــري الوتــر، حتــى يطلــع الفجــر؛ وذمِّ فاعلــه،  ــًا: مقتــى هــذه األحاديــث كراهــة تعمُّ ثاني

ألنــه مــن صــالة الليــل، وهــو وقتــه املختــار، وجــاءت الســنة بأنــه إنــا يقضيــه بعــد الفجــر مــن فاتــه 

اإلتيــان بــه قبلــه، لعــذٍر، مــن نــوٍم أو نســياٍن، كــا أشــار إىل ذلــك القرطبــي(2(.

)1(  ُينظر: فتح الباري، البن رجب، )160/9(.
)2(   ينظر: املنتقى رشح املوطأ، )226/1(.



248

املبحث العارش:
ر خروج النساء من املسجد بعد صالة الصبح  تأخُّ

 وفيه مطلبان:

ــر خــروج النســاء مــن املســجد     املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخُّ
ــح: ــالة الصب ــد ص بع

ــاُء  ــَن  نَِس ْف ــٍس،  َفَينْرَصِ ــَح بَِغَل ْب عــن عائشــة ، »أن رســول اهلل  َكاَن ُيَصــيِّ الصُّ

ــَن ِمــَن الَغَلــِس، َأْو اَل َيْعــِرُف َبْعُضُهــنَّ َبْعًضــا«(1(.  امُلْؤِمنِــنَي اَل ُيْعَرْف

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــن  ــال، وم ــا للرج ضه ــدم تعرُّ ــها، وع ــرْتِ نفس ــرأة بَس ــِر امل ــة بأم ــوص الرعي أوالً: وردت النص

ــر النســاء يف اخلــروج مــن املســاجد لبيوتــن، بعــد انقضــاء صــالة الفجــر،  ذلــك مــا ورد مــن ذمِّ تأخُّ

ــه،  ــاري يف صحيح ــام البخ ب اإلم ــوَّ ــد ب ــن، وق ــى ال ُيعَرْف ــفار حت ــل اإلس ــروج قب ــن اخل ــنَّ م ليَتَمك

ــة مقامهــن يف املســجد. ببــاب رسعــة انــرصاف النســاء مــن الصبــح، وِقّل

ــن  ــهن وال يالق ــن أنفس ــال؛ ليخف ــل الرج ــس قب ــن بالغل ــو انرصافه ــن، ه ــنة يف خروجه والس

الرجــال، وهــو مــن بــاب قطــع الذرائــع، والتحظــري عــى حــدود اهلل، واملباعــدة بــن الرجــال والنســاء 

خــوف الفتنــة، ووقــوع احلــرج، ومواقعــة اإلثــم يف االختــالط هبــن، كــا نّص عــى ذلــك ابن بّطــال(2(.

وحديــث عائشــة  دالٌّ عــى رسعــة خــروج النســاء مــن املســجد بعــد صــالة الفجــر، قــال 

ابــن رجب:"وهــذا يــدل عــى رسعــة خروجهــن مــن املســجد، َعِقيــَب انقضــاء الصــالة، مبــادرًة ملــا 

ــن يف  ــة مقامه ــح وقل ــن الصب ــاء م ــرصاف النس ــة ان ــاب رسع ــاب األذان، ب ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )1(  متف
ــري  ــتحباب التبك ــاب اس ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، يف كت ــلم يف صحيح ــم)873(؛ ومس ــجد، )173/1(، رق املس

ــم)645(.  ــا، )446/1(، رق ــح يِف أول وقته بالصب
)2(  رشح صحيح البخاري، )473/2(.
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ــِس، حتــى ينرصفــن فيــه، فيكــون َأْســرَتَ هلــن، وهــذا املعنــى ال يوجــد يف غــري  بقــي مــن ظــالم الَغَل

َلــَواِت؛ فلذلــك خصــه اْلُبَخــاِريُّ بالتبويــب عليــه"(1(. الصبــح مــن ســائر الصَّ

ــر اإلمــام يف الصــالة حتــى ُيســفر الصبــح، جــاءت  ثانيــًا: ملــا كانــت صــالة الصبــح: مظنــة تأخُّ

الســنة بحــث املــرأة عــى اخلــروج مبكــرًا لبيتهــا، وعــدم تأخرهــا يف املســجد، بخــالف صــالة العشــاء 

ــر يف املســجد بعدهــا، يفــي إىل زيــادة الظلمــة، وال يــض مكثهــا يف املســجد بعدهــا(2(. فــإن التأخُّ

)1(  فتح الباري، البن رجب، )50/8(.
)2(  ينظر: فتح الباري، البن حجر، )351/2(.
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املبحث احلادي عرش:
 تأخري الصالة عىل امليت إذا تيقن موته

 وفيه مطلبان:

إذا                امليــت  عــىل  الصــالة  تأخــري  ذم  يف  الــواردة  واآلثــار  األحاديــث  األول:  املطلــب   
موتــه: تيّقــن 

نَاَزِة،  - ُعــوا بِاْلِ احلديــث األول: عــن أيب هريــرة ، عــن النبــي أنــه قــال:» َأرْسِ

ــا، َوإِْن َيُك ِســَوى َذلـِـَك، َفــرَشٌّ َتَضُعوَنُه َعــْن ِرَقابُِكــْم «(1(. ُموهَنَ ــًة َفَخــرْيٌ ُتَقدِّ َفــإِْن َتــُك َصاحِلَ

احلديــث الثــاين: مــرض طلحــة بــن الــرباء ، فأتــاه النبــي  يعــوده فقــال:  -

ــِة  يَف ــُه اَل َينَْبِغــي ِلِ ُلــوا، َفإِنَّ ــِه، َوَعجِّ ــويِن بِ ــْوُت َفآِذُن ــِه امْلَ ــْد َحــَدَث فِي » إيِنِّ اَل َأَرى َطْلَحــَة إاِلَّ َق

ــِه «(2(. َبــَس َبــنْيَ َظْهــَرايَنْ َأْهلِ ُمْســلٍِم َأْن حُتْ

-  : ْرُهنَّ احلديــث الثالــث: عــن عــيل ، أن النبــي  قــال:» َثاَلَثــٌة َيــا َعــِيُّ اَل ُتَؤخِّ

ــُم إَِذا َوَجــَدْت ُكُفــًؤا «(3(. ْت، َواأْلَيِّ نَــاَزُة إَِذا َحــَرَ ــاَلُة إَِذا آَنــْت، َواْلِ الصَّ

ــلم يف  ــم)1315(؛ ومس ــازة، )86/2(، رق ــة باجلن ــاب الرع ــز، ب ــاب اجلنائ ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )1(  متف
ــم)944(.  ــازة، )651/2(، رق ــاب اإلرساع باجلن ــز، ب ــاب اجلنائ ــه، يف كت صحيح

ــن  ــل عــروة  اب ــان البلــوي، عــن عــزرة، وقي ــن عث ــق ســعيد ب ــو داود يف الســنن، )71/5(، رقــم)3159(، مــن طري )2(  أخرجــه أب
ســعيد األنصــاري، عــن أبيــه، عــن احلصــن بــن وحــوح، بــه.

الدراسة واحلكم عىل احلديث: إسناده ضعيف، فيه ثالث علل: 
ــن  ــق"، وقــال اب ــان يف الثقــات، )361/6(؛ وقــال الذهبــي يف الكاشــف، )1932(: "ُوثِّ األوىل: ســعيد البلــوي، ذكــره ابــن حب

حجــر يف التقريــب، )2377(.:"مقبــول".
ــوه، كالمهــا جمهــول. ينظــر: الكاشــف للذهبــي، )1984(؛ التقريــب البــن  ــة: يف ســنده عــروة بــن ســعيد األنصــاري وأب الثاني

ــر، )2439(. حج
الثالثــة: االنقطــاع بــن احلصــن بــن وحــوح، وطلحــة بــن الــرباء، قــال ابــن حجــر يف اإلصابــة، )572/2(: "وعــى مــا ذكــر ابــن 
الكلبــي يكــون هــذا احلديــث مرســاًل، ألن ســعيًدا والــد عــروة، مل يــدرك زمــن القادســية، فإمــا أن يكــون حصــن ابــن وحــوح 

آخــر ممــن أدركهــم ســعيد، وإمــا أن يكــون مل يقتــل بالقادســية، كــا قــال ابــن الكلبــي".
ــن ماجــه يف الســنن، )460/2(، رقــم)1486(، واإلمــام أمحــد يف  )3(  أخرجــه الرتمــذي يف الامــع، )378/2(، رقــم)1057(؛ واب
املســند، (197/2(، رقــم)828(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )193/2(، رقــم)2743(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، (133/7(؛ 
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية: 

ــن مــوت امليــت، فــإن الســنَّة جــاءت باألمــر بــاإلرساع بتجهيــزه، والتعجيــل بدفنــه،  أوالً: إذا ُتُيقِّ

وكراهيــة الرتاخــي يف جتهيــزه، والصــالة عليــه، واملــي بــه إىل قــربه، كــا جــاء يف حديــث أيب هريــرة  

ــاَزِة«، وللحديــث معــاٍن:  نَ ُعــوا بِاْلِ : »َأرْسِ

أحدها: 

اإلرساع بحملها إىل القرب. 

والثاين: 

ق موتا، واستظهر القايض عياض املعنى األول(1(. اإلرساع بتجهيزها إذا حتقَّ

وموعظــة املــوت مــن أبلــغ املواعــظ، ولــذا جاء األمــر يف الســنة بــاإلرساع بتجهيــز امليــت، واملي 

بــه، والصــالة عليــه، فإنــه موقــٌف عظيــم، ختشــع فيــه القلــوب، وتتباعــد فيــه النفــوس عــن دواعــي 

الكــرب واخليــالء، قــال ابــن العــريب: "يف هــذا احلديــث تــرك الرتاخــي، وكراهيــة امُلَطْيَطــاِء والتبخــرت، 

والتََّمطِّــي والزهــو يف املــي مــع اجلنائــز وغريهــا، وعــى هــذا مجاعــة الفقهــاء، والعجلــة أحــب إليهــم 

والضيــاء املقــديس يف األحاديــث املختــارة، )313/2(، رقــم)691-693(، مــن طريــق ســعيد بــن عبــداهلل اجلهنــي، عــن حممــد بــن 
  .  عمــر ابــن عــيل بــن أيب طالــب، عــن أبيــه، عــن جــده، عــيل ابــن أيب طالــب

ــم،  ــو حات ــال أب ــيل، وق ــه العج ــول، وثَّق ــي، جمه ــعيد اجلهن ــه س ــف، في ــناده ضعي ــث إس ــث: احلدي ــىل احلدي ــم ع ــة واحلك الدراس
والدارقطنــي: "جمهــول"، وذكــره ابــن حبــان، وابــن خلفــون يف الثقــات، وقــال الذهبــي "ُوثــق"، وقــال ابــن حجــر يف التقريــب: 
"مقبــول"، ويف التلخيــص احلبري:"جمهــول". ينظــر: معرفــة الثقــات، للعجــيل، )402/1(، رقــم)604(؛ الـــرح والتعـــديل البــن 
ــان  ــن حب ــني، الب ــىل املجروح ــي ع ــات الدارقطن ــان، )261/8(؛ تعليق ــن حب ــات، الب ــم) 159(؛ الثق ــم، )37/4(، رقــ أيب حات
ــر،  ــن حج ــب الب ــم)1997(؛ التقري ــاي، )317/5(، رق ــامل ملغلط ــب الك ــامل هتذي ــي، )1913(؛ إك ــف للذهب (108(؛ الكاش

ــر، )334/1(. ــن حج ــري الب ــص احلب (2341(؛ التلخي
قــال الرتمــذي يف الامــع، )378/2(: "هــذا حديــث غريــب، ومــا أرى إســناده بمتصــل"؛ وقــال اإلشــبييل يف األحــكام الوســطى، 
(126/2(:"وُيقــال إن عمــر بــن عــيل مل يســمع مــن أبيــه لصغــره، إال أن أبــا حاتــم قــال: عمــر بــن عــيل بــن أيب طالــب ســمع أبــاه، 

ســمع منــه ابنــه حممــد".
)1(  ُينظر: إكامل املعلم للقايض عياض، )401/3(.
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ــه،  ــالة علي ــزه، والص ــن جتهي ــت م ــل باملي ــا يتص ــمُّ كل م ــل َيع ــاء" (1(، واإلرساع والتعجي ــن اإلبط م

واملــي بــه إىل قــربه ودفنــه، قــال القرطبــي:" ومقصــود احلديــث أال يتباطــَأ يف محلــه باملشـــي، فُيَؤخــر 

عــن خــري يقــدم بــه عليــه، أو يســتكثر مــن محــل الــّر إن كان مــن أهلــه، وألن املبطِّــئ يف مشــيه يــاف 

عليــه الزهــو والتكــرب"(2(.

ــادة  ه، وزي ــريُّ ــى مــن تغ ــا ُيش ــه، م ــن مــن موت ــد التيقُّ ــت بع ــري املي ــدم تأخ ــة يف ع ــًا: احلكم ثاني

حــزن ذويــه، ببقائــه بينهــم وقــد فــارق الدنيــا، فــاألوىل اإلرساع يف التجهيــز، واملبــادرة بالصــالة عليــه 

م إليــه، وإن يــُك غــري ذلــك، فــرًا يوضــع عنهــم، فــاإلرساع بــه  ودفنــه، فــإن يــُك صاحلــًا فخــريًا ُيقــدَّ

يف كال احلالــن أوىل(3(.

)1(  املسالك يف رشح موطأ مالك البن العريب، )621/3(.
)2(  املفهم للقرطبي، )602/2(.

)3(  ُينظر: حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه، )453/1(.
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الفصل الثاين: 
التأخري املذموم يف الزكاة، 

وفيه مبحثان.
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املبحث األول:

 تأخري إخراج زكاة املال عن وقت وجوهبا لغري عذر 

وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذمِّ تأخــري إخــراج زكاة املــال عــن وقــت 
وجوهبــا:

ــال: صــى رســول اهلل  العــرص  ــن احلــارث   ق ــة ب ــث األول: عــن عقب  احلدي

ْفــُت يِف اْلَبْيــِت  فــأرسع، ثــم دخــل البيــت فلــم يلبــث أن خــرج فقلــت أو قيــل لــه، فقــال:» ُكنْــُت َخلَّ

ــُه، َفَقَســْمُتُه«(1(. ــِة، َفَكِرْهــُت َأْن ُأَبيَِّت َدَق ــَن الصَّ ا ِم ــْبً تِ

احلديــث الثــاين: عــن عائشــة   قالــت: قــال رســول اهلل G: »َمــا َخاَلَطــِت 

َدَقــُة َمــااًل َقــطُّ إاِلَّ َأْهَلَكْتــُه«(2(. الصَّ

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الزكاة، باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، )113/2(، رقم)1430(. 
ــخ  ــاري يف التاري ــم)239(؛ والبخ ــند، )275/1(، رق ــدي يف املس ــم)849(؛ واحلمي ــافعي يف األم، )149/3(، رق ــه الش )2(  أخرج
الكبــري، )180/1(؛ والرتمــذي يف العلــل الكبــري، )110(، رقــم)188(؛ وعبــداهلل بــن اإلمــام أمحــد يف العلــل ومعرفــة الرجــال، 
(304/3(، رقــم)5352(؛ وابــن عــدي يف الكامــل، )254/9(؛ واخلطــايب يف غريــب احلديــث، )516/1(؛ واحلاكــم يف معرفــة 
ــبى، )267/8(،  ــنن الك ــي يف الس ــم)781(؛ والبيهق ــهاب، )10/2(، رق ــند الش ــي يف مس ــث، )70(؛ والقضاع ــوم احلدي عل
ــوان  ــن صف ــان ب ــن عث ــد ب ــق حمم ــن طري ــم م ــم)3246(، كله ــامن، )166/5(، رق ــعب اإلي ــع لش ــم)7741(؛ ويف الام رق

اجلمحــي، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة.
الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: احلديــث هبــذا اإلســناد منكــر، فيــه حممــد بــن عثــان بــن صفــوان اجلمحــي، قــال أبــو حاتــم: 

"منكــر احلديــث"، وقــال الدارقطنــي: "ليــس بقــوي"، وقــال الذهبــي: "لــن"، وقــال ابــن حجــر: "ضعيــف". 
ــم)473(؛  ــي، )ص64(، رق ــاين للدارقطن ــؤاالت البق ــم)108(؛ س ــم، )24/8(، رق ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــر: ال ينظ

ــر، )6130(. ــن حج ــب الب ــم)5041(؛ التقري ــي، )200/2(، رق ــف للذهب الكاش
ــه  ــذا كتبت ــال: "ه ــث، فق ــذا احلدي ــن ه ــم)1887( ع ــد، )398(، رق ــام أمح ــائله لإلم ــد، يف مس ــام أمح ــو داود اإلم ــأل أب ــد س وق
ــٌث منكــر".  ــه؟ قــال: "حدي ــان ابــن صفــوان"، قــال: فقلــت ألمحــد: كيــف حديث ــن عث ــه: حممــد ب عــن شــيخ كان بمكــة، يقــال ل
ــذا  ــن ه ــًدا ع ــألت حمم ــم)188( :"س ــايض، )110(، رق ــب الق ــري، أليب طال ــذي الكب ــل الرتم ــب عل ــذي، يف ترتي ــال الرتم وق
احلديــث فقــال: "هكــذا حدثونــا عــن حممــد بــن عثــان بــن خلــف مرفوًعــا، وهــذا حديثــه، وال أعلــم أحــًدا رفــع هــذا احلديــث 

غــريه".
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احلديــث الثالــث: عــن عــيل بــن أيب طالــب  قــال: قــال رســول اهلل:» َباكــروا 

َدَقــِة، َفــإِنَّ الَبــالَء ال َيَتَخطَّاَهــا «(1(. بالصَّ

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

أوالً: أمــر اهلل  بإخــراج الــزكاة عــى الفــور، فقــال C: ژ ڱ  ڱ  ڱ   ںژ 
]البقــرة:43[  ، واألصــل يف األمــر الفوريــة، ومقتــى ذلــك، أنــه جيــب املبــادرة بإخراجهــا عــى الفــور، 

ــة  مــع القــدرة عــى ذلــك، وعــدم اخلشــية مــن الــضر بإخراجهــا يف وقتهــا، وجــاءت الســنة النبوي

باحلــث عــى املبــادرة بإخــراج الــزكاة ودفعهــا ملســتحقها، إبــراًء للذمــة، وإرضــاًء هلل C كــا جــاء 

ــضُّ  ــال: "احل ــن بط ــار اب ــا أش ــد ، ك ــن الفوائ ــث م ــر ، ويف احلدي ــن عام ــة ب ــث عقب يف حدي

ــك  ــي  تل ــل النب ــد عّج ــت، فق ــرب إذا وجب ــال ال ــات وأفع ــل الصدق ــدب إىل تعجي والن

ــن  ــس ع ــرب، فُيحب ــك الت ــق يف ذل ــه ح ــب ل ــن وج ــا م ــا إليه ــون حمتاًج ــي أن يك ــه خ ــة؛ ألّن الصدق

.)2)" املحتــاج حقــه، وكان باملؤمنــن رؤوًفــا رحيــًا، فبــنَّ ذلــك ألمتــه ليقتــدوا بــه

وقــال الدارقطنــي يف أطــراف الغرائــب واألفــراد، )463/2(، رقم)6249(:"غريــب مــن حديــث هشــام، تفــرد بــه حممــد بــن 
عثــان اجلمحــي عنــه".  

)1(  أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط، )5643/9/6(، من طريق عيسى بن عبداهلل، عن أبيه، عن جده.
ــن أيب  ــداهلل بــن حممــد بــن عمــر بــن عــيل اب ــه: عيســى بــن عب الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: احلديــث إســناده ضعيــف، في
طالــب  ، وُيقــال لــه: مبــارك العلــوي، ضعيــف، منكــر احلديــث فيــا روى عــن آبائــه، قــال أبــو حاتــم: "مل يكــن بقــوي 
احلديــث"، وذكــره ابــن حبــان يف املجروحــن، وقــال: "يــروي عــن آبائــه أشــياء موضوعــة، ال يــل االحتجــاج بــه، كأنــه كان 
هيــم ويطــئ، حتــى كان جيــيء باألشــياء املوضوعــة عــن أســالفه، فبطــل االحتجــاج بــا يرويــه"، وذكــره يف الثقــات وقــال: "يف 
حديثــه بعــض املناكــري"، وقــال ابــن عــدي: "عامــة مــا يرويــه ال يتابــع عليــه"، وقــال الدارقطني:"مــرتوك احلديــث"، وقــال أبــو 

نعيــم: "روى عــن آبائــه أحاديــث مناكــري، ال يكتــب حديثــه، ال يشء".
ــم)1392(؛  ــدي، (222/8(، رق ــن ع ــل الب ــم)1554(؛ الكام ــم، (280/6(، رق ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــر: ال ينظ
املجروحــني البــن حبــان، )103/2(، رقــم)707(؛ الثقــات، البــن حبــان، )492/8(؛ الســنن للدارقطنــي، )307/3(؛ 

الضعفــاء، أليب نعيــم، )122(، رقــم)175(. 
           وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، (110/3(:"رواه الطرباين يف األوسط، وفيه عيسى بن عبداهلل ابن حممد، وهو ضعيف".  

)2(  ُينظر: رشح صحيح البخاري، البن بّطال، )433/3(.
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ثانيــًا: مــا ورد مــن كراهــة النبــي  أن يبيــت ليلــًة، ويف بيتــه يشء مــن الصدقــة، وهــذه 

ــذر، وأن  ــري ع ــن غ ــتحقها م ــة ملس ــراج الصدق ــري إخ ــى ذمِّ تأخ ــٌل ع ــه ، دلي ــة من الكراه

اخلــري ينبغــي أن ُيبــادر بــه، فــإن احلــوادث تعــرض، والشــواغل تشــغل، وقــد ُيمنــع اإلنســان بانــٍع 

ــه،  ــه، وإرضــاء رب ــادر لتخليــص ذمت ــن، فحــريٌّ باملســلم أن يب مــن مــرض ونحــوه، واملــوت ال ُيؤَم

والقيــام بحقــه الــذي افرتضــه.

ثالثــًا: الرتاخــي عــن إخــراج الــزكاة إذا وجبــت، ســبٌب إلتــالف املــال وذهابــه، ولــو كان عازمــًا 

عــى إخراجهــا لكنــه أّخرهــا مــن غــري عــذر رشعــي. 

قال احلميدي: "قد يكون قد وجب عليك يف مالك صدقة فال خترجها؛ فُيهِلك احلراُم احلالل"(1(.

ويف معنى حديث عائشة : »ما خالطت الصدقة ماالً إال أهلكته« معاٍن ثالثة: 

األول: أن يأخذ الغني من الزكاة وهو ليس من أهلها، كا قال اإلمام أمحد(2(. -

الثاين: خيانة الصدقة، وهي تتلف املال املخلوط باخليانة كا قال اإلمام الشافعي(3(. -

ر الزكاة عن وقتها فتختلط باله فتتلفه، كا أشار إليه ابن اجلوزي(4(. - الثالث: أن يؤخِّ

ويف كل ذلــك حــث عــى تعجيــل إخــراج زكاة املــال، وعــدم تأخريهــا حتــى ال ختتلــط بالــه، حفظــًا 

للــال، واســتجابًة ألمــر اهلل C، وحتذيــراً للعامــل عليهــا مــن اّدخــار يشء منهــا، كــا قــال أبــو موســى 

املدينــي(5(.

)1(  مسند احلميدي، )275/1(.
)2(  ُينظر: العلل ومعرفة الرجال، )304/3(، رقم)5352(.

)3(  ُينظر: األم، (150/3(.
)4(  ُينظر: غريب احلديث، )500/2(.

)5(  ُينظر: املجموع املغيث، )606/1(.
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املبحث الثاين:
 تأخري إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد،

 وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــري إخــراج زكاة الفطــر بعــد 
صــالة العيــد:

ــِر  - ــَزَكاِة اْلِفْط ــَر بِ ــن عمــر ، »أن النبــي َأَم ــداهلل ب احلديــث األول: عــن عب

ــاَلِة«(1(. ــاِس إىَِل الصَّ ــُروِج النَّ ــَل ُخ َقْب

احلديــث الثــاين: عــن عبــداهلل بــن عبــاس  قــال:» فــرض رســول اهلل صــىل اهلل عليــه  -

وآلــه وســلم زكاة الفطــر طهــرة للصيــام مــن اللغــو والرفــث، وطعمــة للمســاكني، مــن أداهــا 

قبــل الصــالة، فهــي زكاة مقبولــة، ومــن أداهــا بعــد الصــالة، فهــي صدقــة مــن الصدقــات«(2(.

ــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب الــزكاة، بــاب الصدقــة قبــل العيــد، )131/2(، رقــم)1509( واللفــظ  )1(  متفــق علي
لــه؛ ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب الــزكاة، بــاب زكاة الفطــر عــى املســلمن مــن التمــر والشــعري، )678/2(، رقــم)985(.

)2(  أخرجــه أبــو دواد يف الســنن، (53/3(، رقــم)1609(؛ وابــن ماجــه يف الســنن، (93/3(، رقــم)1827(، والدارقطنــي يف 
الســنن، )61/3(، رقــم)2067(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )566/1(، رقــم)1488(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، )279/8(، 
رقــم)7767(، والضيــاء املقــديس يف األحاديــث املختــارة، )99/12(، رقــم)116( كلهــم مــن طريــق أيب يزيــد اخلــوالين، عــن 

. ســيار بــن عبدالرمحــن الصــديف، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس
الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: إســناده حســن، فيــه أبــو يزيــد اخلــوالين، صــدوق. ينظــر: الســنن ألب داود، (53/3(؛ التقريــب 
البــن حجــر، (8518(، وســيار بــن عبدالرمحــن الصــديف، صــدوق. ينظــر: الكاشــف للذهبــي، )2216(؛ التقريــب البــن حجــر، 
ــاري، ومل  ــى رشط البخ ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــتدرك، )566/1(:"ه ــم يف املس ــال احلاك ــات، ق ــه ثق ــي رجال (2716(، وباق

يرجــاه"، ووافقــه الذهبــي.
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

دت الســنة  أوالً: ُفرضــت زكاة الفطــر ُطهــرة للصائــم، وطعمــة للمســاكن يــوم العيــد، وقــد حــدَّ

النبويــة وقــت إخراجهــا، وهــو قبــل خــروج النــاس لِلمصــّى مــن يــوم العيــد كــا جــاء يف حديــث 

ــد  ــا، فق ــرج وقته ــى خ ــا حت ه ــن مل يؤدِّ ــزم إىل أّن م ــن ح ــار اب ــد أش ــر ، وق ــن عم ــداهلل ب عب

وجبــت يف ذمتــه ومالــه ملــن هــي لــه، فهــي ديــٌن هلــم، وحــقٌّ مــن حقوقهــم، قــد وجــب إخراجهــا مــن 

هــم، ويبقــى  مالــه، وَحــُرم عليــه إمســاكها يف مالــه، فوجــب عليــه أداؤهــا أبــًدا، ويســقط بذلــك حقُّ

حــق اهلل يف تضييعــه الوقــت، ال يقــدر عــى جــربه إال باالســتغفار والندامــة(1(.

ثانيــًا: تأخريهــا إىل مــا بعــد صــالة العيــد مذمــوٌم ومكــروه كــا نــص عليــه ابــن حجــر(2(، وذلــك 

ملــا فيــه مــن املخالفــة ألمــر النبــي G بإخراجهــا قبــل صــالة العيــد.

وقــد جــاء التحذيــر يف الســنة النبويــة مــن تأخــري زكاة الفطــر عــن وقــت وجوهبــا املحــدد رشعــًا 

ــد تأخريهــا، فقــد فــات وقتهــا، وليســت بــزكاة  كــا جــاء يف حديــث ابــن عبــاس ، ومــن تعمَّ

جمزئــة للفطــر، وإنــا هــي صدقــة مــن الصدقــات، كــا نــص عــى ذلــك ابــن القيــم(3(. 

ــه كتأخــري الصــالة  وقــد حكــى ابــن رســالن االتفــاق عــى أّن تأخريهــا حمــرم، ألهنــا زكاة، وأن

عــن وقتهــا(4(.

)1(  املحىل البن حزم، )143/6(.
)2(  ُينظر: فتح الباري، البن حجر، )369/3(.

)3(  ُينظر: زاد املعاد، )21/2(.
)4(  ُينظر: رشح سنن أب داود، )590/7(.
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الفصل الثالث: 
التأخري املذموم يف الصيام

وفيه أربعة مباحث.
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املبحث األول:
 تأخري نية صوم الفرض إىل طلوع الفجر

وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــري نيــة صــوم الفــرض إىل طلــوع 
الفجر:

َياَم َقْبــَل اْلَفْجِر  عــن حفصــة  قالت: قـــــال رســـــول اهلل :» َمــْن  َلْ  ُيَبيِّــِت  الصِّ

ــُه«(1(. ــاَم َل َفاَل ِصَي

)1(  جاء هذا احلديث عن حفصة  مرفوعًا، وموقوفًا. 
أوالً: رواية الرفع: جاءت من عدة أوجه:

 الوجــه األول: رواه إســحاق بــن حــازم، وييــى بــن أيــوب، عــن عبــداهلل بــن أيب بكــر بــن عمــرو بــن حــزم، عــن ســامل، عــن ابــن 
عمــر، عــن حفصــة ، مرفوعًا.

 أخرجه من هذا الوجه: 
ــرباين يف  ــم)1700(؛ والط ــنن، )598/2(، رق ــه يف الس ــن ماج ــم)9204(؛ واب ــف، (166/6(، رق ــيبة يف املصن ــن أيب ش - اب
ــد؛  ــن خمل ــد ب ــق خال ــن طري ــم)2214( م ــنن، )129/3(، رق ــي يف الس ــم)368(؛ والدارقطن ــري، )209/23(، رق ــم الكب املعج
والطــرباين يف األوســط )45/9رقــم9094(، مــن طريــق معــن بــن عيســى، كالمهــا )خالــد بــن خملــد، ومعــن بــن عيســى(، عــن 

إســحاق بــن حــازم.
ــى،  ــم)2847(؛ ويف املجتب ــبى، )133/5(، رق ــنن الك ــائي يف الس ــم)1724(؛ والنس ــند، )209/2(، رق ــي يف املس - والدارم

ــوب.  ــن أي ــى ب ــن ســعد، عــن يي ــق الليــث ب (374/4(، رقــم)2350( مــن طري
الوجــه الثــاين: رواه عبــداهلل بــن هليعــة، عــن عبــداهلل بــن أيب بكــر، عــن ابــن شــهاب، عــن ســامل بــن عبــداهلل،- مل يذكــر ابــن عمــر 

 عــن حفصــة ، مرفوعــًا. 
أخرجه من هذا الوجه: 

- أمحد يف املسند، )53/44(، رقم)26457( عن حسن بن موسى.
الوجــه الثالــث: رواه عبــداهلل بــن هليعــة، وييــى بــن أيــوب، والليــث بــن ســعد، عــن عبــداهلل بــن أيب بكــر، عــن ابــن شــهاب، 

عــن ســامل، عــن ابــن عمــر ، عــن حفصــة ، مرفوعــًا.
أخرجه من هذا الوجه: 

- عبداهلل بن وهب يف الامع، )286( عن ابن هليعة، عن ييى بن أيوب – ومل يرفعه -.
ــاين  ــاوي يف رشح مع ــم)1933(؛ والطح ــة، )212/3(، رق ــن خزيم ــم)2454(؛ واب ــنن، )112/4(، رق ــو داود يف الس - وأب
اآلثــار، )54/2(، رقــم)3171(؛ وأبــو بكــر النيســابوري يف الزيــادات عــىل كتــاب املــزين، )192(؛ واحلســن بــن رشــيق يف جزئــه 
(37(؛ والدارقطنــي يف الســنن، )130/3(، رقــم)2216(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، )340/4(، رقــم)7908(؛ والبغــوي 
يف رشح الســنة، (268/6(، رقــم)1744( مــن طريــق عبــداهلل بــن وهــب، قــال: حدثنــي ابــن هليعــة، وييــى بــن أيــوب. -إال أن 

البغــوي مل يســم ابــن هليعــة يف روايتــه -. فقــال: "وغــريه".
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ــكام، )376/3(،  ــرص األح ــويس يف خمت ــنة، )117(؛ والط ــروزي يف الس ــم)730(؛ وامل ــع، )100/2(، رق ــذي يف الام - والرتم
ــن أيب  ــعيد اب ــق س ــن طري ــم)8037( م ــم)1292(، )373/4(، رق ــبى، )85/2(، رق ــنن الك ــي يف الس ــم)676(؛ والبيهق رق

مريــم، عــن ييــى بــن أيــوب.
ــن  ــم)2351-2352( م ــى، (375/4(، رق ــم)2848-2849(؛ ويف املجتب ــبى، )134/5(، رق ــنن الك ــائي يف الس - والنس

ــوب. ــن أي ــى ب ــن يي ــر - ع ــر آخ ــعد، - وذك ــن س ــث ب ــق اللي طري
- والطرباين يف الكبري، )196/23(، رقم )337( من طريق الليث بن سعد، وييى بن أيوب. 

- والطرباين يف الكبري، )209/23(، رقم )367( من طريق ابن هليعة. 
- والبيهقي يف السنن الكبى، (360/4(، رقم)7988( من طريق الليث بن سعد، وابن وهب، عن ييى بن أيوب.

ــن عمــر  عــن  ــة احلديــث عــن الزهــري عــن ســامل عــن اب ــن حــزم عــى رواي ــن عمــرو ب ــن أيب بكــر ب ــداهلل ب ــع عب تاب
حفصــة  مرفوعــًا: عبدامللــك بــن جريــج عنــد: النســائي يف الكــربى )170/3( رقــم)2655(، ويف املجتبــى )378/4(

ــم)7909(    ــربى )340/4( رق ــنن الك ــي يف الس ــم)2353(، والبيهق رق
ثانيًا: رواية الوقف، وجاءت من عدة أوجه:

الوجــه األول: رواه يونــس بــن عبداألعــى، ومعمــر بــن راشــد، وســفيان بــن عيينــة، عــن ابــن شــهاب الزهــري، عــن محــزة بــن 
عبــداهلل بــن عمــر، عــن ابــن عمــر  عــن حفصــة  موقوفــًا عليهــا.

أخرجه من هذا الوجه: 
ــم،)2356-2355- ــى (374/4(، رق ــم)2852-2853-2854(؛ ويف املجتب ــبى، )133/5(، رق ــنن الك ــائي يف الس - النس

ــم)2217(. ــنن، )130/3(، رق ــي يف الس ــار، (54/2(؛ والدارقطن ــاين اآلث ــاوي يف رشح مع 2357(؛ والطح
الوجه الثاين: رواه معمر، عن الزهري، عن سامل بن عبداهلل بن عمر ، عن حفصة ، موقوفًا. 

أخرجه من هذا الوجه:
عبدالرزاق يف املصنف، )93/4(، رقم)7926(.

الوجه الثالث: رواه سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محزة، عن حفصة  موقوفًا.
أخرجه من هذا الوجه: 

- ابــن أيب شــيبة يف املصنــف، )31/3(، رقــم)9205(؛ والنســائي يف الســنن الكــبى، (133/5(، رقــم)2855-2856(؛ ويف 
ــم)2359-2358(. ــى، )374/4(، رق املجتب

الوجــه الرابــع: رواه عبيــداهلل بــن عمــر بــن حفــص، ومعمــر بــن راشــد، عــن الزهــري، عــن ســامل، عــن ابــن عمــر ، عــن 
. حفصة 

أخرجه من هذا الوجه:
ــاين  ــاوي يف رشح مع ــم)2354(؛ والطح ــى، )374/3( رق ــم)2851(؛ ويف املجتب ــبى، )134/5(، رق ــنن الك ــائي يف الس النس

ــار، )55/3(. اآلث
الوجه اخلامس: رواه اإلمام مالك، عن الزهري، عن عائشة، وحفصة ، موقوفًا.

أخرجه من هذا الطريق:
ــبى، )134/5(،  ــنن الك ــائي يف الس ــه: النس ــن طريق ــم)789(؛ وم ــي(، )388/1(، رق ــى الليث ــة يي ــأ )رواي ــك يف املوط مال
ــنن  ــي يف الس ــار، )55/2(، والبيهق ــاين اآلث ــاوي يف رشح مع ــم)2360(؛ والطح ــى، )375/4(، رق ــم)2857(؛ ويف املجتب رق

ــم)7911(. ــبى، (341/4(، رق الك
الدراسة واحلكم عىل احلديث:

تبن من خالل مجع هذه الطرق والروايات حلديث حفصة  أن الصواب وقفه، وهو ترجيح أئمة النقد:
ــام...«؟  ــع الصي ــن ل جُيِم ــوم مل ــي G:»ال ص ــث النب ــناد حدي ــف إس ــداهلل: كي ــت أليب عب ــوين: قل ــال امليم 1- ق
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

أوالً: الصــوم عبــادة حمضــة، ال ُتقبــل إال بنيــة، كــا جــاء يف احلديــث املتفــق عليــه عــن عمــر بــن 

ــا  ــرٍئ م ــُكلِّ ام ــام ل ــاِت، وإنَّ ــامُل بالنيَّ ــام األع ــال:» إنَّ ــي G ق ــاب  أن النب اخلط

نــوى «(1(، وتبييــت النيــة مــن الليــل لصيــام الفــرض، أو القضــاء، أو النــذر، رشٌط لصحــة الصــوم، 

كــا جــاء يف حديــث حفصــة ڤ، وقــد نــّص ابــن العــريب عــى أّن حديــث حفصــة ُرْكــٌن مــن أركان 

ــادات، وأصــٌل مــن أصــول مســائل اخلــالف(2(. العب

ــِزه،  ــر نيــة صيــام الفــرض مل جُيْ ثانيــًا: تأخــري النيــة يف صيــام الفــرض إىل طلــوع الفجــر مذمــوم، ومــن أخَّ

وقــد أشــار الرتمــذي إىل معنــاه عنــد بعــض أهــل العلــم أنــه: "ال صيــام ملــن مل جيمــع الصيــام قبــل طلــوع 

الفجــر يف رمضــان، أو يف قضــاء رمضــان، أو يف صيــام نــذر، إذا مل ينــوه مــن الليــل مل جيــزه"(3(.

قــال: "أخــربك، مــا لــه عنــدي ذاك اإلســناد، إال أنــه عــن ابــن عمــر، وحفصــة ، إســنادان جيــدان"، قــال ابــن القيــم يف 
الفروســية )ص248(:"يريــد: أنــه موقــوف".

2- قــال األثــرم ســمعت أبــا عبــداهلل، وذكــر قــول ابــن عمــر، وحفصــة: "ال صيــام ملــن مل جُيِمــع الصيــام قبــل الفجــر"، 
قلــت لــه: قــد رفعــه ييــى بــن أيــوب املــرصي، عــن عبــداهلل بــن أيب بكــر، عــن الزهــري، عــن ســامل، عــن أبيــه، عــن حفصــة 

ــح التحقيــق، )183/3(. ــه. ينظــر: رشح العمــدة، )183/1(؛ تنقي ــه مل ُيثبت ــي G فكأن ، عــن النب
ــي  ــن النب ــة ، ع ــن حفص ــه، ع ــن أبي ــامل، ع ــن س ــال: "ع ــر؟ فق ــن أيب بك ــداهلل ب ــث عب ــن حدي ــاريُّ ع ــئل البخ 3- س
ــط،  ــخ األوس ــر: التاري ــح". ينظ ــوع أص ــرُي املرف ــًا: "غ ــال أيض ــراب"، وق ــه اضط ــث في ــو حدي ــأ، وه G خط

(134/1(؛ ترتيــب علــل الرتمــذي، )117(، رقــم)202(.
4- قــال أبــو داود يف الســنن، )114/4(:"وأوقفــه عــى حفصــة: معمــر، والزبيــدي، وابــن عيينــة، ويونــس األيــيل، كلهــم عــن 

الزهــري". 
 ، ــة ــن حفص ــر، ع ــن عم ــداهلل ب ــن عب ــزة ب ــن مح ــري، ع ــن الزه ــد روي ع ــل، (9/3(:"وق ــم يف العل ــو حات ــال أب 5- ق

ــبه".  ــدي أش ــذا عن ــوع، وه ــري مرف ــا، غ قوهل
ــن  ــى ب ــم، ألن يي ــه، واهلل أعل ــح رفع ــوف، ومل يص ــا موق ــواب عندن ــبى، )136/5(:" والص ــنن الك ــائي يف الس ــال النس 6- ق

أيــوب ليــس بذلــك القــوي". 
7- قال الدارقطني يف العلل، (193/15(:"ورفُعه غري ثابت".  

 ،G 1(  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب بــدء الوحــي، كيــف كان بــدء الوحــي إىل رســول اهلل(
(6/1(، رقــم)1(؛ ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب اإلمــارة، بــاب قولــه G: »إنــام األعــامل بالنيــة«، وأنــه يدخــل 

فيــه الغــزو وغــريه مــن األعــال، )1515/3(،رقــم)1907(.
)2(  ُينظر: املسالك يف رشح موطأ مالك، )168/4(.

)3(  الامع، )100/2(. 
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ــى  ــذا املعن ــار إىل ه ــا أش ــام، ك ــص يف الصي ــب النق ــا يوج ــي فيه ــة، والرتاخ ــري الني ــا أنَّ تأخ ك

ــة الوقــت يف  ــة يوجــب نقًصــا يف الصــوم، إال أن اســتدراك فضيل القــدوري، حيــث قال:"تأخــري الني

رمضــان أوىل، ويف القضــاء ال يســتدرك فضيلــة الوقــت، ويســتدرك فضيلــة الكــال بتقديــم النيــة"(1(.

)1(  التجريد، )1446/3(.
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املبحث الثاين:
 تأخري قضاء صوم رمضان إىل رمضان آخر بال عذر

 وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم تأخــري قضــاء صــوم رمضــان إىل 
رمضــان آخــر بــال عــذر:

ــول:  ــة  تق ــمعت عائش ــال: س ــلمة ق ــن أيب س ــعيد ع ــن س ــى ب ــن يي ــث األول: ع احلدي

ــْوُم ِمــْن َرَمَضــاَن، َفــاَم َأْســَتطِيُع َأْن َأْقــيِضَ إاِلَّ يِف َشــْعَباَن«، قــال ييــى: "الشــغل  » َكاَن  َيُكــوُن  َعــَيَّ الصَّ

.)1)" ــي ــي ، أو بالنب ــن النب م

ــاَن  ــْن َأْدَرَك َرَمَض ــول اهلل  قال:»َم ــرة  أن رس ــن أيب هري ــاين: ع ــث الث احلدي

ــُه ..«(2(.  ــْل ِمنْ ــِه َلْ ُيَتَقبَّ ٌء َلْ َيْقِض ــاَن يَشْ ــْن َرَمَض ــِه ِم َوَعَلْي

ــم)1950(؛  ــان، )35/3(، رق ــاء رمض ــى قض ــى يق ــاب مت ــوم، ب ــاب الص ــه، يف كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي )1(  متف
ــم)1146(.  ــعبان، )802/2(، رق ــان يف ش ــاء رمض ــاب قض ــام، ب ــاب الصي ــه، يف كت ــلم يف صحيح ومس

ــط، )321/3(،  ــم األوس ــرباين يف املعج ــى؛ والط ــن موس ــن ب ــن احلس ــم)8621(، ع ــند، )269/14(، رق ــد يف املس ــه أمح )2(  أخرج
رقــم)3284( مــن طريــق عبــدهلل بــن يوســف، كالمهــا: )احلســن بــن موســى، وعبــداهلل بــن يوســف( عــن ابــن هليعــة، قــال: 

حدثنــا أبــو األســود، عــن عبــداهلل بــن رافــع، بــه.
فــه:  الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: إســناده ضعيــف، مــداره عــى عبــداهلل بــن هليعــة، أبــو عبدالرمحــن املــرصي، ضعيــف، ضعَّ
ق  ييــى القطــان، وابــن ســعد، واإلمــام أمحــد  يف روايــة، وابــن معــن، وأبــو زرعــة، وأبــو حاتــم، والرتمــذي، والنســائي، وفــرَّ
اه،  بعــض أئمــة النقــد بــن مــا حــدث بــه قبــل احــرتاق كتبــه كحديــث العبادلــة فهــم أقــوى مــن غريهــم، أو حــدث بــه قديــًا فقــوَّ
ومــا حــّدث بــه متأخــرًا فــواٍه، وذكــره ابــن حبــان يف املجروحــن وقــال:" وكان شــيخًا صاحلــًا، ولكنــه كان يدلــس عــن الضعفــاء 
قبــل احــرتاق كتبــه، ثــم احرتقــت كتبــه يف ســنة ســبعن ومئــة، قبــل موتــه بأربــع ســنن، وكان أصحابنــا يقولــون: إن ســاع مــن 
ســمع منــه قبــل احــرتاق كتبــه مثــل العبادلــة فســاعهم صحيــح، ومــن ســمع منــه بعــد احــرتاق كتبــه فســاعه ليــس بــيء"، 

وقــال ابــن رجب:"كثــري االضطــراب"، وذكــره ابــن حجــر يف الطبقــة اخلامســة مــن املدلســن.
ينظــر: الــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، )145/5(، رقــم)682(؛ كتــاب الضعفــاء واملرتوكــني، للنســائي، )ص64(، 
ــزي،  ــامل للم ــب الك ــم)978(؛ هتذي ــدي، )404/6(، رق ــن ع ــل الب ــان، )11/2(؛ الكام ــن حب ــم)346(؛ املجروحنيالب رق
ــر،  ــن حج ــس الب ــل التقدي ــف أه ــب، )419/1-422(؛ تعري ــن رج ــذي الب ــل الرتم ــم)3513(؛ رشح عل (487/15(، رق

رقــم)140(.  ،)177)
قال الطرباين يف املعجم األوسط، )321/3(:"ال ُيروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد، تفرد به ابن هليعة". 
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــق بالذمــة مــن حــق اهلل تبــارك وتعــاىل، هــو املأمــور بــه رشًعــا،  أوالً: املبــادرة إىل قضــاء مــا تعلَّ

ــاىل: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ــال اهلل تع ــّل، ق ــال حت ــع، واآلج ــوارض متن ــإن الع ف
پ  ڀ  ڀ  ڀ    ژ  ]آل عمــران:133[ ، قــال ابــن حزم:"أوامــر اهلل تعــاىل عــى الوجــوب، فــإذا 

أمرنــا تعــاىل باالســتباق إىل اخلــريات، واملســارعة إىل مــا يوجــب املغفــرة، فقــد ثبــت وجــوب البــدار إىل مــا 

أمرنــا بــه ســاعة ورود األمــر دون تأخــر وال تــردد"(1(.

وملــا ذكــر اهلل  الرخصــة يف اإلفطــار ملــن كان مريضــاً أو مســافراً بــن أنــه عليــه القضــاء مــن أيــاٍم 

أُخــر، وهــي مــع إطالقهــا وعــدم تقييدهــا بوقــت، إال أن تأخــري قضــاء صيــام رمضــان إىل رمضــان آخــر 

مذمــوم، ملــا فيــه مــن الرتاخــي عــن فعــل اخلــري، والســعي إلبــراء الذمــة، قــال ابــن حــزم: "فمــن بــادر إىل 

صيامهــا فقــد أدَّى فــرض الصــوم، وفــرض البــدار، ومــن مل يبــادر وصــام فقــد أدى فــرض الصــوم وعــى 

يف تــرك فــرض املســارعة"(2(.

ثانيــاً: وردت الســنة باإلرشــاد إىل عــدم تأخــري قضــاء الصيــام مــن رمضــان حتى يــأيت رمضــان اآلخر، 

كــا يف حديــث عائشــة ، وقــد نــص مجــع مــن األئمــة مــن رشاح احلديــث عــى هــذا املعنــى فقــال 

ابــن عبدالــرب:" مَحَلهــا  عــى ذلــك، األخــذ بالرخصــة والتوســعة؛ ألن مــا بــن رمضــان عامهــا، 

ورمضــان العــام املقبــل وقــت القضــاء، كــا أن وقــت الصــالة لــه طرفــان"(3(.

 ، ــه وأمــا تأخــري عائشــة  القضــاء إىل شــعبان فــإّن هلــا مســّوغ، وكان ذلــك بإذن

فكانــت حتــرص أن تقضيــه قبــل أن يــأيت رمضــان اآلخــر، ويف حرصهــا هــذا، دليــٌل عى عــدم جــواز تأخري 

)1(  اإلحكام يف أصول األحكام، (45/3(.
)2(  املرجع السابق، (45/3(.

)3(  االستذكار، )368/3(.
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القضــاء حتــى يــأيت رمضــان اآلخــر(1(، واملبــادرة بالقضاء أوىل مــن تأخــريه إن مل يكن هنــاك مانع أو عــذر(2(، 

فــإذا دخــل شــعبان فــإنَّ الواجــب املوّســع يكــون ُمَضيًَّقــا وال جيــوز تأخــريه عنــه(3(.

ــريه  ــعبان، وتأخ ــهر ش ــٌع إىل ش ــان موسَّ ــاء رمض ــى أن قض ــة  ع ــث عائش ــتدل بحدي وُيس

عنــه مذمــوم، وقــد ذهــب شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  إىل أنَّ قولــه تعــاىل: ژ ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ژ 

]البقــرة:185[ لــوال حديــث عائشــة ڤ حلُمــل عــى الفــور، لكنــه أفــاد جــواز التأخــري إىل شــعبان، ومــا عــدا 

ذلــك ال ُيعلــم فيــه جــواز التأخــري(4(.

)1(  قــال ابــن حجــر يف فتــح البــاري، )191/4(:"وُيؤخــذ مــن حرصهــا عــى ذلــك يف شــعبان، أنــه ال جيــوز تأخــري القضــاء حتــى 
ــان آخر".  ــل رمض يدخ

)2(  قــال القرطبــي يف املفهــم، )207/3(:"وتفيــد أن تأخــري القضــاء إىل شــعبان مســوغ، وأن املبــادرة بــه أوىل، وأن ذلــك التأخــري كان 
عــن إذنــه صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم". 

)3(  قال النووي يف املنهاج، )22/8(:"إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، فإنه ال جيوز تأخريه عنه". 
)4(  ُينظر: كتاب الصيام من كتاب العمدة، (352/1(. 
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املبحث الثالث: 
تأخري صوم الفرض عن التطوع 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري صوم الفرض عن التطوع: 

ًعــا  احلديــث األول: عــن أيب هريــرة   أن رســول اهلل  قــال: »َوَمــْن َصــاَم َتَطوُّ

ــُه َحتَّــى َيُصوَمــُه «(1(. ــُل ِمنْ ــُه اَل ُيَتَقبَّ ٌء َلْ َيْقِضــِه َفإِنَّ َوَعَلْيــِه ِمــْن َرَمَضــاَن يَشْ

احلديــث الثــاين: عــن عثــان بــن موهــب قــال: ســمعت أبــا هريــرة  وســأله رجــل قــال: 

إن عــيلَّ أياًمــا مــن رمضــان، أفأصــوم العــر تطوًعــا؟ قــال: »ال، ومل؟ ابــدأ بحــق اهلل، ثــم تطــوع بعــد 

مــا شــئت«(2(.

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــدأ باألهــم واآلكــد، كــا  م الفــرض فيهــا عــى التطــوع، وُيب ــادات أن ُيقــدَّ أوالً: األصــل يف العب

َب إَِلَّ  جــاء يف حديــث أيب هريــرة  أن رســول اهلل  قــال: قــال اهلل تعــاىل:» َوَمــا َتَقــرَّ

ْضــُت َعَلْيــِه«(3(. َّــا اْفرَتَ ٍء َأَحــبَّ إَِلَّ ِم َعْبــِدي بِــَيْ

ثانيــًا: كراهــة تأخــري صيــام الفــرض عــن التطــوع، ملــا فيــه مــن تأخــري مــا حقــه التقديــم، فديــن 

اهلل أحــق بالوفــاء، كــا جــاء يف حديــث أيب هريــرة  ، وأنــه ينبغــي عــى مــن كان عليــه يشء مــن 

)1(  تقدم خترجيه يف املبحث الثاين من هذا الفصل )ص 264(، وإسناده ضعيف.
)2(  أخرجــه عبدالــرزاق يف املصنــف، )79/4(، رقــم)7852(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، (77/9(، رقــم)8469(، عــن ســفيان 

الثــوري، بــه.
الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: إســناده صحيــح، ورجــال ثقــات، ســفيان بــن ســعيد الثــوري، أحــد االعــالم علــًا وزهــًدا، 
ثقــة حافــظ فقيــه عابــد إمــام حجــة. ينظــر: الكاشــف للذهبــي، )1996(؛ التقريــب البــن حجــر، )2445(، وعثــان بــن عبــداهلل 

بــن موهــب، ثقــة كــا يف التقريــب، )4491(.
)3(  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الرقاق، باب التواضع، )105/8(، رقم)6502(. 
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رمضــان أن يقضيــه أوالً، وال يتطــوع بــيء مــن النوافــل حتــى تــربأ ذمتــه مــن الديــن املتعلــق بحق اهلل 

تبــارك وتعــاىل، كــا يف أثــر عثــان بــن موهــب عــن أيب هريــرة ، ولذلــك ملــا ســئل ســعيد بــن 

املســيب عــن صــوم العــر قــال: "ال يصلــح، حتــى يبــدأ برمضــان"(1(.

ــان، إال  ــن رمض ــن م ــه دي ــن علي ــوم مل ــوع بالص ــواز التط ــه ج ــر قول ــر: "وظاه ــن حج ــال اب ق

ــداءة باألهــم  ــه ظاهــر يف اإلرشــاد إىل الب ــه: "ال يصلــح" فإن ــه أن يصــوم الديــن أوالً لقول أن األوىل ل

واآلكد"(2(.

)1(  الامع الصحيح لإمام البخاري، )35/3(.
)2(  فتح الباري، )189/4(.
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املبحث الرابع: 
تأخري اإلفطار 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري اإلفطار: 

ــَزاُل  - ــال: »اَل َي ــن ســعد  أن رســول اهلل  ق احلديــث األول: عــن ســهل ب

ُلــوا اْلِفْطــَر«(1(. ــاُس بَِخــرْيٍ َمــا َعجَّ النَّ

ــا  - احلديــث الثــاين: عــن عبــداهلل بــن عبــاس ، قــال: قــال رســول اهلل :» إِنَّ

ــَل فِْطَرَنــا«(2(. ــَر ُســُحوَرَنا، َوُنَعجِّ َمْعــرَشَ اأْلَْنبَِيــاِء ُأِمْرَنــا َأْن ُنَؤخِّ

احلديــث الثالــث: عــن أيب هريــرة ، قــال: قــال رســول اهلل:» َقــاَل اهللُ َعــزَّ  -

: إِنَّ َأَحــبَّ ِعَبــاِدي إَِلَّ َأْعَجُلُهــْم فِْطــًرا «(3(.   َوَجــلَّ

)1(  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب الصــوم، بــاب تعجيــل اإلفطــار، )1957(؛ ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب 
الصيــام، بــاب فضــل الســحور وتأكيــد اســتحبابه واســتحباب تأخــريه وتعجيــل الفطــر، )1098(. 

)2(  أخرجــه عبــد بــن محيــد - كــا يف املنتخــب مــن املســند-، )ص212(، رقــم)624(؛ والطيالــيس يف املســند، )377/4(، 
رقــم)2776(؛ والدارقطنــي يف الســنن، )31/2(، رقــم)1097(؛ واخلــالل يف األمــال، )ص41(، رقــم)36(؛ والبيهقــي يف الســنن 
الكــبى، )530/8(، رقــم)8205(؛ ويف فضائــل األوقــات، )ص295(، رقــم)139(، مــن طريــق طلحــة بــن عمــرو ابــن عثــامن 

ــي. احلرم
الكبــري، )199/11(،  املعجــم  اإلحســان -، )67/5(، رقــم)1770(؛ والطــرباين يف  ابــن حبــان -كــا يف  - وأخرجــه 
رقــم)11485(؛ ويف األوســط، )247/2(، رقــم)1884(؛ والضيــاء يف األحاديــث املختــارة، )209/11(، رقــم)201-200(، 

ــارث. ــن احل ــرو ب ــق عم ــن طري م
. كالمها )طلحة بن عمرو، وعمرو بن احلارث(، عن عطاء، عن عبداهلل بن عباس

ــال  ــه، ق ــى تضعيف ــٌق ع ــي، متف ــرو احلضم ــن عم ــة ب ــه طلح ــريه، في ــن لغ ــناده حس ــث: إس ــىل احلدي ــم ع ــة واحلك الدراس
.)3030( التقريــب،  )2478(؛  الكاشــف،  ينظــر:  حجر:"مــرتوك".  ابــن  وقــال  احلفــظ"،  واســع  كان  فــوه،  الذهبي:"ضعَّ

ولكنــه مل ينفــرد بروايــة احلديــث عــن عطــاء، تابعــه: عمــرو بــن احلــارث بــن يعقــوب، أبــو أميــة االنصــاري، وهــو ثقــة، قــال 
الذهبي:"حجــة لــه غرائــب"، وقــال ابــن حجر:"ثقــة فقيــه حافــظ". ينظــر: الكاشــف للذهبــي، )4139(؛ التقريــب البــن حجــر، 

.)5004)
)3(  أخرجــه الرتمــذي يف الامــع، )74/2(، رقــم)700(؛ واإلمــام أمحــد يف املســند، )12/ 82(، رقــم)7241(، )98/14(، 
رقــم)8360(؛ وابــن خزيمــة يف الصحيــح، )276/3(، رقــم)2062(؛ وابــن حبــان -كــا يف اإلحســان -، )275/8(، 
املســند، )378/10(،  البحــر الزخــار -، )291/14(، رقــم)7899(؛ وأبــو يعــى يف  رقــم)3507(؛ والبــزار -كــا يف 
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يــُن  - احلديــث الرابــع: عــن أيب هريــرة ، أن رســول اهلل  قــال:» اَل َيــَزاُل الدِّ

ــُروَن «(1(. ــَل النَّــاُس اْلِفْطــَر أِلَنَّ اْلَيُهــوَد، َوالنََّصــاَرى ُيَؤخِّ َظاِهــًرا َمــا َعجَّ

رقــم)5974(؛ والعقيــيل يف الضعفــاء، )144/5(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، )399/4(، مــن طريــق قــرة بــن عبدالرمحــن، 
عــن الزهــري، عــن أيب ســلمة، عــن أيب هريــرة.

ــه يف  ــرب ب ــٌف يعت ــرصي، ضعي ــل الب ــن حيوئي ــن ب ــن عبدالرمح ــرة ب ــه ق ــف، في ــناده ضعي ــث: إس ــىل احلدي ــم ع ــة واحلك الدراس
الشــواهد واملتابعــات، قــال اإلمــام أمحد:"صاحــب الزهــري منكــر احلديــث جــدا". ينظــر: الــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، 

ــم)6504(. ــي، )385/3(، رق ــدال للذهب ــزان االعت ــم)751(؛ مي (131/7(، رق
قال العقييل يف الضعفاء، )144/5(:" وال يتابع عليه، وهذا يروى من غري هذا الوجه بإسناٍد أصلح من هذا".

ورواه حممــد بــن الوليــد الزبيــدي، عــن الزهــري، عــن أيب ســلمة، به، عنــد الطــرباين يف املعجــم األوســط، )54/1(، رقــم)149(، 
وقــال:"مل يــرو هــذا احلديــث عــن الزبيدي إال مســلمة بــن عيل".

وإســناده ضعيــف جــدًا فيــه: مســلمة بــن عــيل بــن خلــف اخلشــني الدمشــقي، مــرتوك. ينظــر: الكاشــف للذهبــي، (5442(؛ 
التقريــب البــن حجــر، )6662(. 

وفيه: حممد بن سفيان احلضمي العامري، مل يوثقه غري ابن حبان يف الثقات، )106/9(.
قــال البيهقــي يف الســنن الكبى،)401/4(:"هــذا حديــث يعــرف بطلحــة بــن عمــرو املكــي وهــو ضعيــف، واختلــف عليــه، 
فقيــل عنــه هكــذا، وقيــل عنــه عــن عطــاء، عــن أيب هريــرة، وروي مــن وجــه آخــر ضعيــف عــن أيب هريــرة، ومــن وجــه ضعيــف 

عــن ابــن عمــر ، وروي عــن عائشــة  مــن قوهلــا: "وثالثــة مــن النبــوة، فذكرهــن، وهــو أصــح مــا ورد فيــه".
ــري، )7/11(،  ــباين يف الكب ــه: الط ــن طريق ــه م ــاس، أخرج ــن عب ــن اب ــاووس ع ــن ط ــرواه ع ــار ف ــن دين ــرو ب ــا عم خالفه
رقــم)10851(؛ ويف األوســط، )297/4(، رقــم)4249(؛ والضيــاء املقــديس يف األحاديــث املختــارة، )56/11(، رقــم)47(.
)1(  أخرجــه أبــو داود يف الســنن، )277/2(، رقــم)2353(؛ والنســائي يف الســنن الكــبى، (370/3(، رقــم)3299(؛ وابــن 
ــا يف  ــان – ك ــن حب ــم)2060(؛ واب ــح، )275/3(، رق ــة يف الصحي ــن خزيم ــم)1698(؛ واب ــنن، )595/2(، رق ــه يف الس ماج
املســتدرك، )431/1(، رقــم)1578(؛  اإلحســان -، )273/8(، رقــم)3503(، )277/8(، رقــم)3509(؛ واحلاكــم يف 
وأمحــد يف املســند، (503/15(، رقــم)9810(؛ وابــن أيب شــيبة يف املصنــف، )124/6(، رقــم)9037(؛ والبــزار، كــا يف البحــر 
الزخــار، (254/14(، رقــم)7834(، )313/14(، رقــم)7951(، )331/14(، رقــم)8004(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، 
(237/4(، رقــم)8216( كلهــم مــن طريــق حممــد بــن عمــرو بــن علقمــة بــن وقــاص الليثــي، عــن أيب ســلمة بــن عبدالرمحــن 

بــن عــوف، بــه.
الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: إســناده حســن، مــداره عــى حممــد بــن عمــرو الليثــي، وهــو صــدوق حســن احلديــث، روى 
لــه البخــاري مقرونــًا بابــن جريــج وتعليقــًا، وروى لــه مســلم يف املتابعــات يف عــرة مواضــع مــن صحيحــه، قــال ابــن املبــارك: 
ــة ابــن أيب مريــم، وقــال أبــو حاتــم: "صالــح احلديــث، يكتــب حديثــه، وهــو  ــه بــأس"، ووثَّقــه ابــن معــن، يف رواي "مل يكــن ب
شــيخ"، وقــال النســائي: "ليــس بــه بــأس"، وقــال مــرة: "ثقــة"، وقــال ابــن حبان:"مــن جلــة أهــل املدينــة ومتقنيهــم"، وقــال ابــن 

ــام".  ــه أوه ــدوق ل حجر:"ص
ينظــر: مشــاهري علــامء األمصــار البــن حبــان، (213(، رقــم)1046(؛ اهلدايــة واإلرشــاد للكالبــاذي، )881/2(، رقــم)1510(؛ 
ــم)5513(؛  ــزي، )212/26(، رق ــامل للم ــب الك ــم)1486(؛ هتذي ــه، )196/2(، رق ــن منجوي ــلم الب ــح مس ــال صحي رج

التقريــب البــن حجــر، )6188(.
نه األلباين يف صحيح سنن أب داود، (121/7(. ح إسناده البوصريي يف مصباح الزجاجة، (71/2(؛ وحسَّ واحلديث صحَّ
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــن  ــدٍل م ــار ع ــمس، أو إخب ــروب الش ــن بغ ــد اليق ــر بع ــادرة إىل الفط ــنة باملب ــاءت الس أوالً: ج

لــت بالفطــر، كــا يف حديــث ســهل بــن ســعد  املســلمن، وبيَّنــْت أن اخلرييــة يف هــذه األمــة مــا عجَّ

 ، ــاء وهــدي املرســلن، كــا جــاء يف حديــث عبــداهلل بــن عبــاس ، وهــو ســنة األنبي

ــق  ــقة، وأوف ــع للمش ــوة، وأرف ــظ للق ــه أحف ــال:" ألن ــل فق ــن التعجي ــة م ــي احلكم ــّن القرطب ــد ب وق

ــن يف حكــم الــرع"(1(. ــن الزمان ــو والبدعــة، وليظهــر الفــرق ب للســنة، وأبعــد عــن الغل

ــي ــار النب ــد أش ــمس، وق ــروب الش ــن غ ــق م ــن والتحق ــد التيق ــون بع ــر يك ــل الفط وتعجي

 عــى أن أمــر األمــة ال يــزال منتظــًا، وهــم بخــري، مــا دامــوا حمافظــن عــى هــذه الســنة، 

ــووي(2(. ــه الن ــه إلي ــا نب ــه، ك ــون في ــاٍد يقع ــى فس ــًة ع ــك عالم ــروه، كان ذل وإذا أّخ

ــى  ــام ع ــار الصي ــاده، والقتص ــاىل بعب ــن اهلل تع ــًا م ــًة ورفق ــر، رمح ــل الفط ــن تعجي ــة م واحلكم

ــل(3(. ــار دون اللي النه

ثانيــًا: تأخــري اإلفطــار للصائــم مذمــوم، ملــا فيــه مــن خمالفــة الســنة، وموافقــة اليهــود والنصــارى 

يف تأخريهــم، قــال الزرقاين:"يكــره تأخــريه إن قصــد ذلــك، ورأى أن فيــه فضيلــة"(4(.

ــد، أن يف هــذا احلديــث ردٌّ عــى الشــيعة يف  ــق العي ــن دقي وقــد ذكــر احلافــظ ابــن حجــر عــن اب

 تأخريهــم  الفطــر إىل ظهــور النجــوم، ولعــل هــذا هــو الســبب يف وجــود اخلــري بتعجيــل الفطــر، ألن 

ــد  ــن عن ــوا موجودي ــيعة مل يكون ــأن الش ــه ب ــم تعقب ــنة، ث ــالف الس ــل خ ــل يف فع ــره يدخ ــذي يؤخ ال

)1(  املفهم، )157/3(.
)2(  املنهاج للنووي، )208/7(. 

)3(  نقــل ابــن حجــر يف فتــح البــاري، )199/4( عــن املهلــب قال:"واحلكمــة يف ذلــك: أن ال ُيــزاد يف النهــار مــن الليــل، وألنــه أرفــق 
بالصائــم، وأقــوى لــه عــى العبــادة".

)4(  رشح الزرقاين عىل املوطأ، )232/2(.
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ــارى(1(،  ــود والنص ــة اليه ــار ملخالف ــل اإلفط ــر بتعجي ــبب يف األم ــك، والس ــه  بذل حتديث

ــّص عــى ذلــك  ــا شــعاٌر ألهــل البــدع كــا ن ــه يف ملتن ــرة ، لكن كــا جــاء يف حديــث أيب هري

ــي(2(. الطيب

)1(  فتح الباري، )199/4(.
)2(  ُينظر: الكاشف عن حقائق السنن، )1584/5(.
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الفصل الرابع:
 التأخري املذموم يف احلج

وفيه ثالثة مباحث:
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املبحث األول: 
تأخري احلج بعد وجوبه 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري احلج بعد وجوبه:

ــُم  ــْن َأَراَد ِمنُْك ــداهلل بــن عبــاس  أن النبــي قــال:» َم احلديــث األول: عــن عب

ــْل«(1(. ــجَّ  َفْلَيَتَعجَّ  احْلَ

 ، احلديــث الثــاين: عــن عبــداهلل بــن عبــاس  أن النبــي قــال:» َمــْن َأَراَد َأْن حَيُــجَّ

اَجــُة «(2(. الَّــُة، َوَيْمــَرُض امْلَِريــُض، َوَتُكــوُن احْلَ ــُه َقــْد َتِضــلُّ الضَّ ــْل َفإِنَّ َفْلَيَتَعجَّ

)1(  أخرجــه أبــو داود يف الســنن، )155/3(، رقــم)1732(؛ واإلمــام أمحــد يف املســند، )435/3(، رقــم)1973-1974(، والدارمــي 
يف املســند، (579/1(، رقــم)1808(؛ واحلاكــم يف املســتدرك، )618/1(، رقــم)1647(؛ وابــن أيب شــيبة يف املصنــف، 
(227/3(، رقــم)13691(؛ وعبــد بــن محيــد - كــا يف املنتخــب مــن املســند-، )ص237(، رقــم)720(؛ والبيهقــي يف الســنن 

. ــاس ــن عب ــداهلل ب ــن عب ــوان، ع ــران أيب صف ــق مه ــن طري ــم م ــم)8766(، كله ــبى، )244/9(، رق الك
الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: إســناده ضعيــف، فيــه مهــران أبــو صفــوان، جمهــول احلــال، قــال أبــو زرعــة: "ال أعرفــه إال 
يف هــذا احلديــث"، وذكــره ابــن حبــان يف كتــاب الثقــات، وصحــح احلاكــم حديثــه وقــال: "ال يعــرف بجــرح"، وقــال الذهبــي: 

ــن حجــر: "جمهــول".  ــال اب ــدرى مــن هــو"، وق ــزان: "ال ُي ــه"، ويف املي "جيهــل حال
ينظــر: الضعفــاء، أليب زرعــة الــرازي، )830/3(، رقــم)223(؛ الــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، (301/8(، رقــم)1387(؛ 
ــم)8768(؛  ــي، )245/9(، رق ــبى، للبيهق ــنن الك ــم، )618/1(؛ الس ــتدرك للحاك ــان، )442/5(؛ املس ــن حب ــات الب الثق

ــر، )6934(. ــن حج ــب الب ــم)8331(؛ التقري ــي، )393/4(، رق ــدال للذهب ــزان االعت ــي، )5668(؛ مي ــف للذهب الكاش
ــن ماجــه يف الســنن، )133/4(، رقــم)2883(؛ واإلمــام أمحــد يف املســند، )332/3(، رقــم)1833(؛ والطيالــيس يف  )2(  أخرجــه اب
ــن خليفــة،  ــق إســاعيل ب املســند، )280/2(، رقــم)1021(، )122/5(، رقــم)2973(، )352/5(، رقــم)3340(، مــن طري

عــن فضيــل بــن عمــرو الفقيمــي.
- وأخرجه الطرباين يف الكبري، )288/18(، رقم)738( من طريق عبدالكريم بن مالك اجلزري.

كالمهــا )فضيــل بــن عمــرو، وعبدالكريــم بــن مالــك( عــن ســعيد بــن جبــري، عــن عبــداهلل بــن عبــاس ، عــن الفضــل بــن 
عبــاس ، بــه.

الدراسة واحلكم عىل احلديث: حديث عبداهلل بن عباس  جاء من طريقن:
الطريق األول: مداره عى إساعيل بن خليفة العبيس، أبو إرسائيل املالئي، وهو خمتلف فيه. 

* مــن عّدلــه: قــال أبــو زرعــة: "صــدوق إال أن يف رأيــه غلــًوا"، وقــال ابــن ســعد: "يقولــون إنــه صــدوق"، وقــال أبــو حاتــم: 
"حســن احلديــث جيــد اللقــاء، لــه أغاليــط، ال يتــج بحديثــه، ويكتــب حديثــه، وهــو ســيئ احلفــظ"، واختلــف قــول ابــن معــن 
فــه يف روايــة معاويــة بــن صالــح عنــه، ويف روايــة الكوســج: "صالــح احلديــث"، ويف روايــة  فيــه فوثَّقــه  يف روايــة الــدوري، وضعَّ
ابــن طهــان: "يغلــو يف الشــيعة"، ويف موضــع آخــر: "أصحــاب احلديــث ال يكتبــون حديثــه"، ووثَّقــه يعقــوب بــن ســفيان، وقــال 



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ
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ــاَت َوَلْ  ــْن َم ــول اهلل :» َم ــال رس ــال: ق ــة ، ق ــن أيب أمام ــث: ع ــث الثال احلدي

ــَة اإِلْســاَلِم، َلْ مَتْنَْعــُه َحاَجــٌة َظاِهــَرٌة، َأْو َمــَرٌض َحابِــٌس، َأْو ُســْلَطاٌن َظــاِلٌ، َفْلَيُمــْت َعــىَل َأيِّ  ــجَّ َحجَّ حَيُ

ــا«(1(. انِيًّ ــا، َأْو َنرْصَ َحــاٍل َشــاَء هَيُوِديًّ

ابن حجر: "صدوق يسء احلفظ، نسب إىل الغلو يف التشيع".
فــه أبــو الوليــد الطيالــيس، والنســائي – وقــال مــرًة: "ليــس بثقــة" -، وابــن حــزم، وقــال: "بليــٌة مــن الباليــا"،  مــن جّرحــه: ضعَّ
والذهبــي، وقــال ابــن املبــارك: "لقــد مــن اهلل عــى املســلمن بســوء حفــظ أيب إرسائيــل"، وقــال اإلمــام أمحد:"خالــف النــاس يف 
أحاديــث"، وقــال الرتمــذي: "ليــس بالقــوي، عنــد أصحــاب احلديــث"، وقــال العقيــيل: "يف حديثــه وهــٌم واضطــراب، ولــه مــع 
ذاك مذهــب ســوء"، وذكــره ابــن حبــان يف املجروحــني وقــال:" كان رافضَيــا يشــتم أصحــاب رســول اهلل ، تركــه ابــن 
مهــدي، ومحــل عليــه أبــو الوليــد الطيالــيس محــاًل شــديًدا، وهــو مــع ذلــك منكــر احلديــث"، وقــال ابــن عــدي: "عامــة مــا يرويــه 

يالــف الثقــات، وهــو يف مجلــة مــن يكتــب حديثــه"، وقــال أبــو أمحــد احلاكــم: "مــرتوك احلديــث".
ينظــر: الطبقــات الكــبى البــن ســعد، )380/6(؛ العلــل ومعرفــة الرجــال لإمــام أمحــد ، )348/2(، رقــم)2539(؛ تاريــخ 
ــن معــني يف الرجــال البــن طهــان، )65(،  ــى اب ــا حيي ــن معــني، )228/1(، رقــم(1278(، مــن كالم أب زكري الــدوري عــن اب
رقــم)162(، الضعفــاء، أليب زرعــة، )846/3(؛ الضعفــاء واملرتوكــون، للنســائي، )18(، رقــم)43(؛ ضعفــاء العقيــي، 
ــان، (124/1(؛  ــن حب ــني الب ــم)559(؛ املجروح ــم، )166/2(، رق ــن أيب حات ــل الب ــرح والتعدي ــم)81(؛ ال (227/1(، رق
الكامــل البــن عــدي، )80/2(؛ هتذيــب الكــامل للمــزي، )77/3(، رقــم)440(؛ الكاشــف للذهبــي، )370(؛ التقريــب البــن 

ــر، )440(.  حج
والــذي يرتّجــح عنــدي أنــه ضعيــف، يسء احلفــظ، ُيعتــرب بــه، إذ تبــن ســبب جرحــه عنــد مــن جرحــه، وأنــه يسء احلفــظ، مــع 

نــكارة حديثــه، وخمالفتــه للثقــات فيــا يرويــه.
ــو  ــكاليب، أب ــام ال ــن هش ــري ب ــق: كث ــن طري ــري، م ــرباين يف الكب ــد الط ــرى، عن ــق أخ ــن طري ــث م ــاء احلدي ــاين: ج ــق الث الطري
ــن ســلان  ــن حجــر، )5633( ، عــن فــرات ب ســهل الرقــي، وهــو ثقــة ، كــا يف الكاشــف للذهبــي، )4650(؛ والتقريــب الب
الرقــي )وهــو ال بــأس بــه( ، قــال أبــو حاتــم يف الــرح والتعديــل، )80/7(، رقــم)454(:"ال بــأس بــه، حملــه الصــدق صالــح 
حــوا بضعفــه، وأرجــو أنــه ال بــأس بــه"، عــن عبدالكريــم بــن  احلديــث"؛ وقــال ابــن عــدي يف الكامــل، )594/8(:"مل َأَرُهــم رصَّ
مالــك اجلــزري أبــو ســعيد مــوىل بنــي أميــة، وهــو حافــظ مكثــر، ثقــة متقــن،، - كــا يف الكاشــف للذهبــي، )3430(؛ والتقريــب 

البــن حجــر، (5415(-. فاحلديــث بمجمــوع الطريقــن حســن.
قال احلاكم يف املستدرك، )618/1(:"هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه"، وصححه الذهبي.

)1(  حديث أيب أمامة  جاء من وجهن، مرساًل ومرفوعًا:
أما رواية اإلرسال: 

ــن  ــم)1577( ع ــنة، )46/5(، رق ــالل يف الس ــر اخل ــو بك ــم)5963(؛ وأب ــف، (404/4(، رق ــرزاق يف املصن ــا عبدال فأخرجه
ــوري.  ــفيان الث س

- وابن أيب شيبة يف املصنف، (458/8(، رقم)14665(، عن أيب األحوص، سالم بن سليم.
- وأبو بكر اخلالل يف السنة، )47/5(، رقم)1579(، من طريق إسامعيل بن علية. 
كلهم )سفيان الثوري، وسالم بن سليم، وإساعيل بن علية( عن ليث بن أيب سليم.

- وأخرجــه العــدين يف اإليــامن، )ص103(، رقــم)37(، عــن هشــام بــن ســليان، عــن ابــن جريــج، كالمهــا )ليــث بــن أيب ســليم، 
وابــن جريــج ( عــن عبدالرمحــن بــن عبــداهلل بــن ســابط، مرســاًل. 
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ــجَّ َوَلْ حَيُــجَّ َحتَّــى َمــاَت،  احلديــث الرابــع: عــن عمــر بــن اخلطــاب  قــال:» َمــْن َأَطــاَق احْلَ

انِيًّــا«(1(. ــا َأْو َنرْصَ ــُه َمــاَت هَيُوِديًّ َفَأْقِســُموا َعَلْيــِه َأنَّ

أما رواية الرفع :
ــن  ــم)31(؛ واب ــني، )ص167(، رق ــري يف األربع ــر اآلج ــو بك ــم)1811(؛ وأب ــند، )241/2(، رق ــي يف املس ــا الدارم فأخرجه
املقــرئ يف األربعــني، )ص122(، )رقــم62(؛ وأبــو نعيــم يف حليــة األوليــاء، )251/9(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، 
(334/4(، ويف الامــع لشــعب اإليــامن، )443/5(، رقــم)3693(؛ والبغــوي يف التفســري، )74/2(، مــن طريــق رشيــك، عــن 

. ــة ــن أيب أمام ــابط ع ــن س ــن ب ــن عبدالرمح ــليم، ع ــن أيب س ــث ب لي
ورواية اإلرسال أرجح، فقد رواه مرساًل ثالثة من األئمة الثقات األثبات: 

1: سفيان الثوري، وهو: ثقٌة حافٌظ فقيٌه عابٌد إماٌم حجٌة -كا يف التقريب البن حجر، )2445( -. 
2: سالم بن سليم، وهو: ثقٌة متقن -كا يف التقريب البن حجر، )2703( -. 

3: إسامعيل بن إبراهيم بن علية، وهو: إماٌم حجٌة -كا يف الكاشف للذهبي، )350(؛ والتقريب البن حجر )416( -.
ــادالً  ــة، وكان ع ــاء بالكوف ــذ ويل القض ــه من ــريَّ حفظ ــرًيا، تغ ــئ كث ــدوق يط ــو: ص ــايض، وه ــداهلل الق ــن عب ــك ب ــم: رشي خالفه
فاضــاًل عابــدًا شــديًدا عــى أهــل البــدع، التقريــب، )2787(، فروايــة اإلرســال أرجــح، وفيهــا: ليــث بــن أيب ســليم بــن ُزَنْيــم - 
فــه ابــن معــن - يف روايــة الدارمــي -، وابــن عيينــة، وييــى  بالــزاي والنــون مصغــر - القــريش موالهــم الكــويف، ضعيــف، ضعَّ
ــان يف املجروحــني وقــال: "كان مــن  ــو زرعــة: " مضطــرب احلديــث "، وذكــره ابــن حب ــو حاتــم، وقــال أمحــد وأب القطــان، وأب
ــأيت  ــه، فــكان يقلــب األســانيد، ويرفــع املراســيل، وي ــاد، ولكــن اختلــط يف آخــر عمــره، حتــى كان ال يــدري مــا يــدث ب العب
عــن الثقــات بــا ليــس مــن أحاديثهــم، كل ذلــك كان منــه يف اختالطــه "، وقــال ابــن عــدي:" ومــع الضعــف الــذي فيــه، يكتــب 
حديثــه "، وقــال الذهبــي: "فيــه ضعــف يســري، مــن ســوء حفظــه، كان ذا صــالة وصيــام وعلــم كثــري، وبعضهــم احتــج بــه"، 

وقــال ابــن حجــر: " صــدوق، اختلــط جــدًا، ومل يتميــز حديثــه فــرتك ". 
ينظــر: تاريــخ الدارمــي البــن معــن، )ص159(، رقــم)560(؛ الــرح والتعديــل البــن أيب حاتــم، )177/7(، رقــم)1014(؛ 
املجروحــني البــن حبــان، )231/2(؛ الكامــل البــن عــدي، )233/7(، رقــم)1617(؛ هتذيــب الكــامل للمــزي، )279/24(، 
رقــم)5017(؛ الكاشــف للذهبــي، )151/2(، رقــم)4692(؛ االغتبــاط لســبط ابــن العجمــي، )295(، رقــم)87(؛ التقريــب، 

(5685(؛ الكواكــب النــريات البــن الكيــال، )ص493(، رقــم)34(.
ولكنــه ل ينفــرد، بــل تابعــه عــى روايــة هــذا احلديــث عــن عبدالرمحــن بــن عبــداهلل بــن ســابط: عبدامللــك بــن عبدالعزيــز ابــن 
جريــج األمــوي، موالهــم، املكــي، وهــو ثقــٌة فقيــٌه فاضــل، وكان يدلــس، ويرســل، ذكــره العالئــي يف املدلســن، وذكــره احلافــظ 

يف الطبقــة الثالثــة مــن املدلســن، وقــد رصح بالتحديــث عنــد أيب عمــر العــدين. 
ــم)83(؛  ــر، )141(، رق ــن حج ــس الب ــل التقدي ــف أه ــم)472(؛ تعري ــي، )ص229(، رق ــل للعالئ ــع التحصي ــر: جام ينظ

ــر، )4193(. ــن حج ــب الب التقري
)1(  أثر عمر بن اخلطاب  جاء من عدة أوجه: 

األول: رواه ابن جريج واختلف عليه:
فــرواه عبدالــرزاق، وهشــام بــن ســليان املخزومــي، عــن ابــن جريــج، عــن ســليان – مــوىل البــن جريــج -، عــن عبــداهلل بــن 
املســيب بــن أيب الســائب، عــن عمــر  قــال: »مــن مل يكــن حــج فليحــج العــام، فــإن مل يســتطع فعامــًا قابــاًل، حتــى قاهلــا 

ثالثــًا، فــإن مل يســتطع، أو يفعــل كتبنــا يف يــده هيوديــًا، أو نرصانيــًا«. 
ــاري يف  ــم(40(، والبخ ــامن، )ص106(، رق ــدين يف اإلي ــم(9557(؛ والع ــف، )403/4(، رق ــرزاق يف املصن ــه عبدال - أخرج

ــم(807(. ــة، )382/1(، رق ــار مك ــي يف أخب ــري، )43/4(- )202/5(؛ والفاكه ــخ الكب التاري
ورواه هشام بن سليان املخزومي، عن ابن جريج، عن عبداهلل بن نعيم، عن الضحاك بن عبدالرمحن بن عرزم األشعري. 
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- أخرجه ابن أيب عمر العدين يف اإليامن (ص105(، رقم(38(؛ ومن طريقه: الفاكهي يف أخبار مكة، )381/1(. 
خالفــه حجــاج بــن حممــد األعــور، فــرواه عــن ابــن جريــج، عــن عبــداهلل بــن نعيــم، عــن الضحــاك بــن عبدالرمحــن بــن عــرزم 
اٍت - َرُجــٌل مــاَت  ــا أو َنرصانيًّــا - َيقوهُلــا ثــالَث َمــرَّ األشــعري، عــن عبدالرمحــن بــن َغنـْـم، عــن عمــر  قال:»لَِيُمــْت هَيوديًّ

، وَجــَد لَِذلـِـَك َســَعًة وَخلَِيــت َســبيُله«. وَل حَيُــجَّ
- أخرجه البيهقي يف السنن الكبى، (227/9(، رقم(8734(.

تابع حجاجًا يف رواية احلديث عن عبدالرمحن بن غنم، عن عمر : إساعيُل بن عبيداهلل بن أيب املهاجر. 
- أخرجــه أبــو نعيــم يف حليــة األوليــاء، (252/9(، مــن طريــق ســفيان الثــوري، عــن األوزاعــي، بــه، بلفــظ:» مــن أطــاق احلــج 

ومل يــج حتــى مــات، فأقســموا عليــه أنــه مــات هيوديــًا أو نرصانيــًا«.
الثاين: رواه احلكم بن عتيبة واختلف عليه: 

فــرواه منصــور بــن زاذان الواســطي، وشــعبة بــن احلجــاج -يف روايــة وكيــع عنــه - عــن احلكــم، عــن عــدي بــن عــدي، عــن 
ــا«. انِيًّ ــا , َوإِْن َشــاءَ َنرْصَ ، َفْلَيُمــْت إِْن َشــاءَ هَيُوِديًّ ــجَّ ــورِسٌ َومَلْ َيُ ــَو  ُم ــاَت َوُه ــْن  َم الضحــاك بــن عــرزم، عــن عمــر ، قــال: »َم

- أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، (459/8(، رقم(14671(؛ وأبو بكر اخلالل يف السنة، )45/5(، رقم(1537(.
ورواه شعبة بن احلجاج، واختلف عليه: فرواه يف رواية غندر عنه عن احلكم، عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن عمر، بمثله. 

- أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (459/8(، رقم(14670(.
ورواه شــعبة – يف روايــة أيب داود الطيالــيس، ووهــب بــن جريــر عنــه -عــن احلكــم، عــن عــدي بــن عــدي، عــن الضحــاك بــن 

عبدالرمحــن، عــن أبيــه، عــن عمــر، بمثلــه.
ورواه العالء بن املسيب، عن احلكم، عن عدي بن عدي، بن َأْرط، عن عمر، بمثله.

- أخرجه األزدي يف من وافق اسمه اسم أبيه (ص19(، رقم(10(.
ورواه معمر، والثوري، عن أيب إسحاق، عن عدي بن عدي بن أرط، عن عمر ، بمثله.

- أخرجه عبدالرزاق يف املصنف، )404/4(، رقم(9562(. 
ْمــُت  َأن  أْبعــث  ــْد  مَهَ الثالــث: رواه ســعيد بــن منصــور، عــن هشــيم، عــن منصــور، عــن احلســن، عــن عمــر  قــال:» َلَق
ْزَيــة، مــا هــم بمســلمن، مــا هــم بُِمْســِلِمَن«. ، فيضبــوا َعَلْيِهــم اجْلِ ــجَّ  رَجــااًل  إىَِل  َهــِذهِ  اأْلَْمَصــاِر، َفَينُْظــُر ُكلُّ مــن َكاَن َلــهُ ِجــَدةٌ َومَلْ َيُ
ــح  ــادي يف تنقي ــن عبداهل ــره اب ــم(1213(؛ وذك ــالف، )118/2(، رق ــث اخل ــق يف أحادي ــوزي يف التحقي ــن اجل ــه اب - أخرج

التحقيــق، )410/3(؛ والذهبــي يف تنقيــح التحقيــق، )11/2(.
الرابــع: رواه حممــد بــن أيب عمــر العــدين، عــن مــروان بــن معاويــة، عــن ثابــت بــن يزيــد الثــايل، عــن عمــرو بــن ميمــون قــال: 

قــال عمــر بــن اخلطــاب : » مــن قــدر عــى أن  يــج فلــم  يــج، فليمــت  هيوديــا  أو  نرصانيــا «. 
- أخرجــه الفاكهــي يف أخبــار مكــة، (380/1(، رقــم(804(؛ وأخرجه ابن أيب شــيبة يف املصنــف، (339/10(، رقــم(19851(، 

ومل يذكــر فيــه مــن قــدر عــى أن يج
الدراسة واحلكم عىل احلديث: هذا احلديث جاء موقوفًا عى عمر  من أربعة أوجه. 

أمــا الوجــه األول: فقــد اختلــف فيــه عــى ابــن جريــج، فــرواه هشــام بــن ســليان املخزومــي – وهــو مقبــول كــا يف التقريــب، 
ــر،  ــن عم ــائب، ع ــن الس ــيب ب ــن املس ــداهلل ب ــن عب ــليان ع ــن س ــج ع ــن جري ــن اب ــرة ع ــرواه م ــه، ف ــرب في (7296( – واضط
ورواه مــرًة عــن ابــن جريــج، عــن عبــداهلل بــن نعيــم، عــن الضحــاك بــن عبدالرمحــن بــن عــرزم األشــعري، مل يذكــر يف اإلســناد 
عبدالرمحــن بــن َغنـْـم، وفيــه ســليان مــوىل البــن جريــج ذكــره البخــاري يف التاريــخ الكبــري، )43/4(، رقــم(1907(، ومل ينســبه، 
ــرح  ــا يف ال ــه، - ك ــد في ــام أمح ــال اإلم ــد ق ــناد، وق ــره يف اإلس ــور بذك ــد األع ــن حمم ــاج ب ــه حج ــو، وخالف ــن ه ــال أدري م ف
ــداهلل بــن نعيــم  ــه، وأشــد تعاهــده للحــروف"، ويف إســناده عب ــا وأصــح حديث والتعديــل ، )166/3(:"مــا كان أضبــط حجاًج
بــن مهــام القيــيس الشــامي، "عابــٌد لــّن احلديــث" - كــا يف التقريــب البــن حجــر، )3667( -، وقــد تابــع حجاجــًا عــى روايــة 
احلديــث عــن عبدالرمحــن بــن غنــم: إســاعيل بــن عبيــداهلل بــن أيب املهاجــر، وهــو ثقــة، - كــا يف التقريــب البــن حجــر، )466( 
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احلديــث اخلامــس: عــن عكرمــة مــوىل ابــن عبــاس، قال: ســمعت احلجــاج بــن عمــرو األنصاري 

جُّ ِمــْن َقابٍِل«. ، َوَعَلْيــِه احْلَ  قــال: قــال رســول اهلل :» َمــْن ُكــرِسَ َأْو َعــِرَج َفَقْد َحــلَّ

قال عكرمة: سألت ابن عباس، وأبا هريرة  عن ذلك، فقاال: "صدق"(1(.

-، والرواية من هذا الوجه إسنادها صحيح، وهي التي رجحها الدارقطني يف العلل، )175/2(.
ــد،  ــة، فــرواه منصــور بــن زاذان الواســطي، وهــو ثقــة ثبــت عاب ــه عــى احلكــم بــن عتيب وأمــا الوجــه الثــاين: فقــد اختلــف في
ــعبة  ــر، ورواه ش ــن عم ــرزم ع ــن ع ــن ب ــن عبدالرمح ــاك ب ــن الضح ــدي ع ــن ع ــدي ب ــن ع ــم ع ــن احلك ــب، )6898( ع التقري
واختلــف عليــه فيــه أيضــًا، فــرواه مــرة عــن احلكــم، عــن عــدي بــن عــدي، عــن أبيــه، عــن عمــر، ومــرة: عــن احلكــم، عــن 
عــدي بــن عــدي، عــن الضحــاك بــن عبدالرمحــن، عــن أبيــه، وقولــه: عــن الضحــاك عــن أبيــه ليــس بمحفــوظ، وقــول شــعبة 

ــه، - كــا قــال الدارقطنــي يف العلــل، )175/2( -. عــن احلكــم أصــح مــن قــول العــالء بــن املســيب عن
وأما الوجه الثالث: ففي إسناده انقطاع، فإن احلسن مل يسمع من عمر. 

." قال ابن عبداهلادي يف تنقيح التحقيق، (410/3(:"هذا األثر مرسٌل، ألنَّ احلسن مل يسمع من عمر
وقــال ابــن حجــر يف التلخيــص احلبــري، (426/2(:"وإذا انضــم هــذا املوقــوف إىل مرســل ابــن ســابط، علــم أن هلــذا احلديــث 

أصــاًل، وحمملــه عــى مــن اســتحل الــرتك، وتبــن بذلــك خطــأ مــن ادعــى أنــه موضــوع".
وأما الوجه الرابع: فهو من رواية ثابت بن يزيد الكويف وهو ضعيف - كا يف التقريب، )835( -. 

ــنن  ــائي يف الس ــم)940(، والنس ــع، )269/2(، رق ــذي يف الام ــم)1862(؛ والرتم ــنن، )254/3(، رق ــو داود يف الس ــه أب )1(  أخرج
الكــبى، )95/4(، رقــم)3830(؛ ويف املجتبــى، (198/5(، رقــم)2861(، وابــن ماجــه يف الســنن، )266/4(، رقــم)3077(، 
واإلمــام أمحــد يف املســند، )508/24(، رقــم)15731(؛ والدارمــي يف املســند، )617/1(، رقــم)1917(، واحلاكم يف املســتدرك، 
(645/1(، رقــم)1777(؛ )661/1(، رقــم)1826( كلهــم مــن طريــق احلجــاج بــن أيب عثــان الصــواف، عــن ييــى بــن أيب 

. كثــري، عــن عكرمــة، عــن احلجــاج بــن عمــرو األنصــاري
ــه يف  ــن ماج ــم)940(؛ واب ــع، )269/2(، رق ــذي يف الام ــم)1863(؛ والرتم ــنن (254/3(، رق ــو داود يف الس ــه أب - وأخرج
الســنن، )266/4(، رقــم)3077(؛ والطــرباين يف املعجــم الكبــري، )224/3(، رقــم)3213(؛ واحلاكم يف املســتدرك، )661/1(، 

رقــم)1827(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، (418/10(، رقــم)10192(، كلهــم مــن طريــق معمــر. 
- وأخرجه الطحاوي يف رشح مشكل اآلثار، )75/2(، رقم)615-616(، من طريق معاوية بن سالم.

- وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، )224/3(، رقم)3214( من طريق سعيد بن يوسف.
كلهــم )معمــر، ومعاويــة بــن ســالم، وســعيد بــن يوســف( عــن ييــى بــن أيب كثــري، عــن عكرمــة، عــن عبــداهلل بــن رافــع مــوىل 

أم ســلمة، عــن احلجــاج بــن عمــر األنصــاري ، بمثــل مــا روى حجــاج الصــواف.
الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: إســناده صحيــح، وقــد اختلــف فيــه عــى ييــى بــن أيب كثــري، فــرواه حجــاج الصــواف عنــه، 
عــن عكرمــة، عــن احلجــاج، وخالفــه: معمــر ومعاويــة وســعيد بــن يوســف فــرووه عــن ييــى، عــن عكرمــة، عــن عبــداهلل بــن 

رافــع، عــن احلجــاج، وهــي الروايــة التــي رجحهــا اإلمــام البخــاري. 
قــال الرتمــذي يف ترتيــب علــل الرتمــذي الكبــري، أليب طالــب القــايض، )138( -: "ســألت حممــًدا عــن هــذا احلديــث فقــال: 
»روى معاويــة بــن ســالم، عــن ييــى بــن أيب كثــري، عــن عكرمــة، عــن عبــداهلل بــن رافــع، عــن حجــاج بــن عمــرو  مثــل 
مــا روى معمــر، عــن ييــى بــن أيب كثــري"، وكأنــه رأى أن هــذا أصــح مــن حديــث حجــاج الصــواف، وحجــاج الصــواف ثقــة 

عنــد أهــل احلديــث.   
وقــال أيضــًا يف الامــع، )269/2(: "هــذا حديــث حســن، هكــذا رواه غــري واحــد، عــن احلجــاج الصــواف نحــو هــذا احلديــث، 
وروى معمــر، ومعاويــة ابــن ســالم هــذا احلديــث، عــن ييــى بــن أيب كثــري، عــن عكرمــة، عــن عبــداهلل بــن رافــع، عــن احلجــاج 
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 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

ــل يف  ــى األص ــو ع ــبياًل، وه ــه س ــتطاع إلي ــن اس ــرة، مل ــر م ــة يف العم ــة واجب ــج فريض أوالً: احل

وجــوب املبــادرة بــه، واملســارعة ألدائــه، قــال الســبكي:" ويف هــذا دليــل عــى أن احلــج واجــب عــى 

ــره"(1(.  الفــور، ويأثــم املســتطيع إذا أخَّ

ــث  ــا يف حدي ــه، ك ــدرة علي ــع الق ــريه م ــج، وذّم تأخ ــل باحل ــر بالتعج ــنة األم ــاء يف الس ــد ج وق

ــه  ــريه؛ ألن ــدم تأخ ــج وع ــل احل ــى تعجي ــه، ع ــاء ب ــتدل العل ــد اس ــاس ، وق ــن عب ــداهلل ب عب

ــان(2(. ــوادث الزم ــوات وحل ــة للف ُعرض

وتأخــري احلــج مــع القــدرة عليــه مذمــوم، ملــا قــد يعــرض لإنســان مــن موانــع متنعــه عــن أدائــه، 

مــن مــرض أو شــغل ونحــوه(3(، وقــد عــدَّ بعــض العلــاء تأخــري احلــج مــع القــدرة عليــه معصيــة. 

قــال ابــن عبــد الــرب: "فــإن قــال قائــل: فمتــى يكــون عاصًيــا، وبــاذا عــى؟ قلنــا: أمــا املعصيــة 

ــوض إىل  ــن النه ــا م ــز فيه ــي عج ــال الت ــه باحل ــع عصيان ــه، ويق ــرج وقت ــى خ ــرض حت ــريه الف فتأخ

احلــج، وبــان ذلــك باملــوت"(4(.

ــا يف  ــه، ك ــى أدائ ــه ع ــع قدرت ــج م ــر احل ــن أخَّ ــديد مل ــد الش ــة الوعي ــنة النبوي ــًا: ورد يف الس ثاني

حديــث أيب أمامــة ، وهــو إن صــّح، فهــو وعيــٌد شــديٌد ملــن ال يــج، وال يــرى تركــه مأثــًا، 

ــه البيهقــي(5(. ا، كــا نــص علي ــرًّ ــه ب وال فعل

بن عمرو ، عن النبي  هذا احلديث". 
)1(  املنهل العذب املورود ، )272/10(.

)2(  ينظر: رشح سنن أب داود البن رسالن، )209/8(.
)3(  ُينظر: التيسري للمناوي، )393/2(.

)4(  التمهيد، (165/16(.
)5(  الامع لشعب اإليامن، )443/5(.
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ــة  ــري مل ــى غ ــوت ع ــج، أن يم ــج ومل ي ــتطاع احل ــن اس ــري م ــى ختي ــث ع ــواردت األحادي وت

. ــعود ــن مس ــداهلل ب ــرة، وعب ــيل، وأيب هري ــث ع ــا يف حدي ــالم، ك اإلس

ح  قــال الشــنقيطي: "ووجــه الداللــة مــن األحاديــث املذكــورة عــى مــا فيهــا من املقــال، أهنــا ترصِّ

ــٌع يمنعــه مــن املبــادرة إىل احلــج؛ كاملــرض، أو احلاجــة الظاهــرة، أو  أنــه ال يمنعــه مــن اإلثــم إال مان

الســلطان اجلائــر، فلــو كان تراخيــه لغــري العــذر املذكــور لــكان قــد مــات، وهــو آثــم بالتأخــري، فــدلَّ 

عــى أن وجــوب احلــج عــى الفــور، وأنــه ال جيــوز الرتاخــي فيــه إال لعــذر"(1(.

ثالثــًا: كل هــذه األدلــة تــدل عــى وجــوب احلــج عــى الفــور، وذم مــن أّخــره بعــد االســتطاعة، 

وفيــه االمتثــال باملســارعة لفعــل اخلــريات واالســتباق إليهــا، وقطــٌع لتعلــق الكســاىل ممــن قــد يتعلــل 

بــأن األمــر للرتاخــي، فيــؤدي بــه إىل التقاعــس عــن أداء مــا افــرتض اهلل عليــه، وقــد يفجــؤه املــوت 

عــى غــّرة، أو تعــرض لــه احلــوادث والشــواغل، وهــو ومل يــؤد مــا افــرتض اهلل عليــه، مــن قصــد بيتــه، 

وأداء نســكه. 

)1(  أضواء البيان، )127/5(. 
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املبحث الثاين: 
تأخري اإلحرام عن امليقات 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري اإلحرام عن امليقات:

ــَت أِلَْهــِل امْلَِدينَِة  - احلديــث األول: عــن عبــداهلل بــن عبــاس ، أن النبــي  »َوقَّ

ْحَفــَة، َوأِلَْهــِل َنْجــٍد َقــْرَن امْلَنَــاِزِل، َوأِلَْهــِل اْلَيَمــِن َيَلْمَلــَم، ُهــنَّ  ــْأِم اْلُ َلْيَفــِة، َوأِلَْهــِل الشَّ َذا احْلُ

ــجَّ َواْلُعْمــَرَة، َوَمــْن َكاَن ُدوَن َذلِــَك َفِمــْن  َّــْن َأَراَد احْلَ ، ِم ِهــنَّ ــْن َأَتــى َعَلْيِهــنَّ ِمــْن َغرْيِ ، َوملَِ ــنَّ هَلُ

ــَة« (1(. ــَة ِمــْن َمكَّ َحْيــُث َأْنَشــَأ، َحتَّــى َأْهــُل َمكَّ

احلديــث الثــاين: عــن عبــداهلل بــن عمــر  أن رســول اهلل قــال:» هُيـِـلُّ َأْهــُل  -

ْحَفــِة، َوَأْهــُل َنْجــٍد ِمــْن َقــَرٍن «، َقــاَل َعْبــُد  ــْأِم ِمــَن اْلُ َلْيَفــِة، َوهُيـِـلُّ َأْهــُل الشَّ امْلَِدينَــِة ِمــْن ِذي احْلُ

ــلُّ َأْهــُل اْلَيَمــِن ِمــْن َيَلْمَلــَم «(2(. اهللِ: َوَبَلَغنـِـي َأنَّ َرُســوَل اهللِ  َقــاَل: » َوهُيِ

ُزوا  - ــوَّ احلديــث الثالــث: عــن عبــداهلل بــن عبــاس  أن النبــي  قــال:» اَل  َتَ

 اْلَوْقــَت إاِلَّ بإِحــرام«(3(.

)1(  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب مهــل أهــل مكــة للحــج والعمــرة، )17/3(، رقــم)1845(، 
ــاب مهــل أهــل اليمــن، )135/2(، رقــم)1530(؛  ــاب مهــل مــن كان دون املواقيــت، )134/2(، رقــم)1529(، ويف ب ويف ب

ومســلم يف صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب مواقيــت احلــج والعمــرة، )838/2(، رقــم)1181(.
)2(  متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب ميقــات أهــل املدينــة، )134/2(، رقــم)1525(، ومســلم يف 

صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب مواقيــت احلــج والعمــرة، )839/2(، رقــم)1182(.
)3(  أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، )435/11(، رقم)12236(، من طريق خصيف، عن سعيد بن جبري.

ــبى، )378/9(،  ــنن الك ــي يف الس ــه: البيهق ــن طريق ــند، )ص116(؛ وم ــافعي يف األم، )151/2(؛ ويف املس ــرج الش - وأخ
رقــم)8996(، عــن ســفيان بــن عيينــة، عــن عمــرو، عــن أيب الشــعثاء، أنــه رأى ابــن عبــاس  يــرد مــن جــاوز املواقيــت 

غــري حمــرم.
ــن  ــن اب ــاء، ع ــن عط ــحاق، ع ــن أيب إس ــك، ع ــن رشي ــم)15464(، ع ــف، )411/3(، رق ــيبة يف املصن ــن أيب ش ــه اب - وأخرج

ــه. ــًا علي ــاس موقوف عب
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أوالً: جــاءت الســنُّة النبويــة بتحديــد املواقيــت املكانيــة، وبيَّنــت أنــه ال جيــوز ملــن مــّر عــى هــذه 

املواقيــت وهــو يريــد احلــج أو العمــرة، تأخــريه عنهــا، ســواًء كان مــن أهلهــا أو مــن غــري أهلها، فلـــم 

يُكــن هلــم أن يرمــوا قبلهــا، ومل جُيــز هلــم  تأخــري  اإلحــرام عنهــا(1(، وتوقيتــه  هلــذه 

ــة، يوجــب عــدم تأخــري اإلحــرام عنهــا، وهــذا حمــل اتفــاق بــن أهــل العلــم، كــا  املواقيــت املكاني

. ــاس ــن عب جــاء يف حديــث اب

تــت، لتكــون حــدودًا ال يتجاوزهــا مــن أراَد اإلحــراَم، يف  قــال اخلطــايب: "هــذه املواقيــت إنــا ُوقَّ

َحــٍج أو عمــرة"(2(. 

ــا  ــي  حلدوده ــت النب ــة توقي ــت، ملخالف ــذه املواقي ــن ه ــرام ع ــري اإلح ــذمُّ يف تأخ وال

املكانيــة، قــال القرطبــي: "وظاهــره يــدل عــى أن هــذه احلــدود ال يتعداهــا مريــد اإلحــرام حتــى يــرم 

- وأخرجــه ابــن أيب شــيبة يف املصنــف، )411/3(، رقــم)15463(، عــن عبدالســالم بــن حــرب، عــن خصيــف، عــن ســعيد 
بــن جبــري، مرســاًل.

ــع،  ــن عبدالرمحــن األمــوي، صــدوق يسء احلفــظ، ومل ُيتاب ــه خصيــف ب الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: إســناده ضعيــف، في
فــه ييــى القطــان، واإلمــام أمحــد، وقــال أبــو حاتم:"خصيــف صالــح يلــط، وتكلــم يف ســوء حفظــه"، وقــال النســائي:"ليس  ضعَّ

بالقــوي"، وقــال مرة:"صالــح"، وقــال ابــن خزيمــة :"ال يتــج بحديثــه".
ووثَّقــه ابــن ســعد، والعجــيل، وأبــو زرعــة، واختلــف قــول ابــن معــن فيــه، فوثقــه مــرة، وقــال مرة:"ليــس بــه بــأس"، وقــال 
ــان يف  ــن حب ــره اب ــه"، وذك ــًدا ترك ــت أح ــا علم ــار: "م ــن ع ــال اب ــح"، وق ــال مرة:"صال ــه"، وق ــب حديث ــا نتجن ــا كن مرة:"إن
ــي  ــره، ورم ــط بآخ ــظ، خل ــيئ احلف ــدوق س ــر: "ص ــن حج ــال اب ــظ"، وق ــدوق يسء احلف ــي:" ص ــال الذهب ــني"، وق املجروح

ــاء". باإلرج
ينظــر: الضعفاء واملرتوكون، للنســائي، )37(، رقــــم)177(؛ الــــرح والتعــــديل البــن أيب حاتم، )403/3(، رقــــم)1848(؛ 
ــي، )1389(؛  ــف للذهب ــم)1693(؛ الكاش ــزي، )257/8(، رق ــامل للم ــب الك ــان، (350/1(؛ هتذي ــن حب ــني الب املجروح

ــن حجــر، )1718(. التقريــب الب
ــه،  ــة فقي ــو ثق ــعثاء، وه ــو الش ــد أب ــن زي ــر ب ــه: جاب ــاًل، خالف ــًا، ورواه مرس ــرة مرفوع ــرواه م ــه، ف ــف في ــرب خصي ــد اضط وق
التقريــب، )865(، وعطــاء بــن أب ربــاح وهــو: ثقــة فقيــه فاضــل  لكنــه كثــري اإلرســال، التقريــب، )4591(، فرويــاه موقوفــًا 

 . ــاس ــن عب ــى اب ع
)1(  قاله القايض عبدالوهاب، كا يف رشح الرسالة، )98/2(.

)2(  أعالم احلديث، )834/2(. 
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عندهــا، وقــد أمجــع املســلمون عــى أن املواقيــت مواضــع معروفــة يف اجلهــات التــي يدخــل منهــا إىل 

مكــة" (1(.

ــج أو  ــن أراد احل ــرام مل ــري إح ــن غ ــات م ــاوز امليق ــم جت ــي حتري ــث يقت ــر األحادي ــًا: ظاه ثاني

ب البيهقــي بــ»بــاب مــن مــر بامليقــات يريــد حًجــا أو عمــرة، فجــاوزه غري حمــرم ثم  العمــرة، وقــد بــوَّ

أحــرم دونــه"، وأورد فيــه حديــث أيب الشــعثاء عــن ابــن عبــاس ، قــال ابــن امللقــن: "معنــى 

ــم  ــا، ث ــك عنه ــد النس ــرام ملري ــري اإلح ــوز تأخ ــد، ال جي ــكل بل ــت ل ــِذه املواقي ــه  ه توقيت

ــة بالنــص وجممــع عليهــا"(2(. كلهــا ثابت

)1(  املفهم، (262/3(.
)2(  التوضيح لرشح الامع الصحيح، )59/11(.
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املبحث الثالث:
 تأخري الوقوف بعرفة إىل الليل 

وفيه مطلبان:

 املطلب األول: األحاديث واآلثار الواردة يف ذم تأخري الوقوف بعرفة إىل الليل: 

احلديــث األول: جــاء يف حديــث جابــر الطويــل يف صفــة حجــة النبــي وفيــه:» َفَأَجــاَز 

َبــْت َلــُه بِنَِمــَرَة، َفنَــَزَل  َرُســوُل اهللِ صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم َحتَّــى َأَتــى َعَرَفــَة، َفَوَجــَد اْلُقبَّــَة َقــْد ُضِ

ــْمُس، َأَمــَر بِاْلَقْصــَواِء َفُرِحَلــْت َلــُه«، ثــم قــال: »ُثــمَّ َركـِـَب َرُســوُل اهللِ صــىل  ــا، َحتَّــى إَِذا َزاَغــِت الشَّ هِبَ

َخــَراِت، َوَجَعــَل َحْبــَل  اهلل عليــه وآلــه وســلم َحتَّــى َأَتــى امْلَْوِقــَف، َفَجَعــَل َبْطــَن َناَقتـِـِه اْلَقْصــَواِء إىَِل الصَّ

ْفــَرُة َقلِيــاًل  ــْمُس، َوَذَهَبــِت الصُّ امْلَُشــاِة َبــنْيَ َيَدْيــِه، َواْســَتْقَبَل اْلِقْبَلــَة، َفَلــْم َيــَزْل َواِقًفــا َحتَّــى َغَرَبــِت الشَّ

َحتَّــى َغــاَب اْلُقــْرُص «(1(.

ــجُّ  احلديــث الثــاين: عــن عبدالرمحــن بــن يعمــر الديــيل ، أن النبــي  قــال:» احْلَ

ــه«(2(. ــجَّ َأْو َتــمَّ َحجُّ ــجُّ َعَرَفــاٌت، َمــْن َأْدَرَك َعَرَفــَة َقْبــَل َأْن َيْطُلــَع اْلَفْجــُر َفَقــْد َأْدَرَك احْلَ َعَرَفــُة، احْلَ

 .)1218( ، أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب احلج، باب حجة النبي  )1(
)2(  أخرجــه أبــو داود يف الســنن، )322/3(، رقــم)1949(؛ والرتمــذي يف الامــع، )226/2(، رقــم)889(؛ والنســائي يف املجتبــى، 
ــم)4036(،  ــم)3997(، )173/4(، رق ــبى، )159/4(، رق ــم)3044(؛ ويف الك ــم)3016(، )264/5(، رق (256/5(، رق
املســند، )63/31(،  الســنن، )218/4(، رقــم)3015(؛ واإلمــام أمحــد يف  وابــن ماجــه يف  (221/4(، رقــم)4166(؛ 
ــارود  ــن اجل ــم)1910(؛ واب ــند، )614/1(، رق ــي يف املس ــم)18954(؛ والدارم ــم)18773-18774(، )284/31(، رق رق
ــان  ــا يف اإلحس ــان -ك ــن حب ــم)2822(؛ واب ــح، )257/4(، رق ــة يف الصحي ــن خزيم ــم)474(؛ واب ــى، )244(، رق يف املنتق
 ،)637/1( املســتدرك،  يف  واحلاكــم  رقــم)2516(؛   ،)262/3( الســنن،  يف  والدارقطنــي  رقــم)3892(؛   ،)203/9)  ،-
رقــم)1705(، )333/2(، رقــم)3159(؛ والبيهقــي يف الســنن الكــبى، )68/10(، رقــم)9541(، كلهــم مــن طريــق شــعبة 

ــر. ــن يعم ــن ب ــن عبدالرمح ــاء، ع ــن عط ــري اب ــن بك ــوري، ع ــفيان الث ــاج، وس ــن احلج ب
الدراسة واحلكم عىل احلديث: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

قــال ســفيان بــن عيينــة: "وهــذا أجــود حديــث رواه ســفيان الثــوري"، وقــال وكيــع:" هــذا احلديــث أم املناســك"، ينظــر: الامــع، 
 .)226/2( للرتمذي، 

وقال احلاكم يف املستدرك، (637/1(:"هذا حديث صحيح، ومل يرجاه"، وسكت عنه الذهبي يف التلخيص.
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احلديــث الثالــث: عــن عــروة بــن مــضس  قــال: َأَتْيــُت َرُســوَل اهللِ  بِامْلَْوِقِف 

، َأْكَلْلــُت َمطِيَّتِــي، َوَأْتَعْبــُت َنْفــيِس،  – َيْعنـِـي: بَِجْمــٍع - ُقْلــُت: ِجْئــُت َيــا َرُســوَل اهللِ، ِمــْن َجَبــيَلْ َطــيٍّ

، َفَقــاَل َرُســوُل اهللِ :» َمــْن  َواهللِ َمــا َتَرْكــُت ِمــْن َحْبــٍل إاِلَّ َوَقْفــُت َعَلْيــِه، َفَهــْل يِل ِمــْن َحــجٍّ

ــُه، َوَقــَى َتَفَثــُه«(1(. ــاَلَة، َوَأَتــى َعَرَفــاٍت َقْبــَل َذلـِـَك َلْيــاًل َأْو هَنـَـاًرا، َفَقــْد َتــمَّ َحجُّ َأْدَرَك َمَعنـَـا َهــِذِه الصَّ

 املطلب الثاين: الفوائد احلديثية:

أوالً: الوقــوف بعرفــة ركــٌن مــن أركان احلــج، جــاءت الســنة ببيــان ميقاتــه الزمــاين، فبينــت أن 

وقتــه يبــدأ مــن زوال الشــمس مــن اليــوم التاســع مــن ذي احلجــة، وينتهــي بطلــوع الفجــر الثــاين يــوم 

النحــر، فمــن طلــع عليــه الفجــر يــوم النحــر، ومل يقــف بعرفــة فقــد فاتــه احلــج، إمجاعــًا، وقــد حكــى 

.)2)
 الرتمــذي أن العمــل عــى هــذا عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي

)1(  أخرجــه أبــو داود يف الســنن، )321/3(، رقــم)1950(؛ والرتمــذي يف الامــع، )230/2(، رقــم)891(؛ والنســائي يف املجتبــى، 
(263/5(، رقــم)3039(؛ ويف الســنن الكــبى، )171/4(، رقــم)4031(؛ وابــن ماجــه يف الســنن، )219/4(، رقــم)3016(؛ 
ــة يف  ــن خزيم ــم)1911(؛ واب ــند، (614/1(، رق ــي يف املس ــم)16208(، والدارم ــند، )124/26(، رق ــد يف املس ــام أمح واإلم
ــتدرك،  ــم يف املس ــم)3850(؛ واحلاك ــان-، (161/9(، رق ــا يف اإلحس ــان -ك ــن حب ــم)2820(؛ واب ــح، )255/4(، رق الصحي

(636/1(، رقــم)1702- 1703(، كلهــم مــن طريــق عامــر الشــعبي.
- وأخرجه احلاكم يف املستدرك، )636/1(، رقم)1704( من طريق عروة بن الزبري.

كالمها )عامر الشعبي، وعروة بن الزبري( عن عروة بن مضس  بنحوه.
الدراســة واحلكــم عــىل احلديــث: قــال احلاكــم يف املســتدرك، (636/1(:"هــذا حديــث صحيــح عــى رشط كافــة أئمــة احلديــث، 
ــى  ــاج ع ــن احلج ــلم ب ــاعيل، ومس ــن إس ــد ب ــيخان حمم ــه الش ــن إخراج ــك ع ــد أمس ــالم، وق ــد اإلس ــن قواع ــدة م ــي قاع وه
أصلهــا، أن عــروة بــن مــضس مل يــدث عنــه غــري عامــر الشــعبي، وقــد وجدنــا عــروة بــن الزبــري بــن العــوام حــدث عنــه".

قلت: إسناد احلديث من طريق الشعبي صحيح، قال الرتمذي يف الامع، )230/2(:"هذا حديث حسن صحيح".
وأمــا روايــة عــروة بــن الزبــري، التــي أخرجهــا احلاكــم، عــن عبدالصمــد بــن عــيل بــن مكــرم البــزاز، عــن أيب عبــداهلل أمحــد بــن 
عبــداهلل بــن أمحــد بــن حســان التســرتي، عــن عبدالوهــاب ابــن فليــح املكــي، عــن يوســف بــن خالــد الســمتي البــرصي، عــن 

هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عــروة بــن مــضس فإســنادها ضعيــف جــدًا فيهــا:
1- أمحــد بــن عبــداهلل بــن أمحــد بــن حســان، أبــو عبــداهلل البــزار التســرتي، مل يذكــر بجــرح أو تعديــل، إال أنَّ احلاكــم صحــح 
حديثــه، وروى عنــه الطــرباين يف معامجــه فأكثــر، وترجــم لــه ابــن نــارص الديــن يف توضيــح املشــتبه، (511/1(، ومل يذكــر فيــه 

ــاًل أو جرحــًا. تعدي
ــن  ــوه"، زاد اب ــر: "ترك ــن حج ــي واب ــال الذهب ــرتوك"، ق ــرصي، "م ــمتي الب ــد الس ــو خال ــري، أب ــن عم ــد ب ــن خال ــف ب 2- يوس

ــر، )7862(.  ــن حج ــب الب ــي، (6432(؛ التقري ــف للذهب ــر: الكاش ــن". ينظ ــن مع ــه اب ب ــر: "وكذَّ حج
)2(  الامع، للرتمذي، )226/2(.
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  ــر ــث جاب ــا يف حدي ــه ، ك ــن فعل ــاء م ــوف ج ــت الوق ــد وق ــًا: حتدي ثاني

ــن زوال  ــا ب ــة، كان م ــه بعرف ــت وقوف ــه  أن وق ــن فعل ــنَّ م ــج، فتب ــة احل ــل يف صف الطوي

ــد تأخــري الوقــوف بعرفــة إىل الليــل، قبــل أن يطلــع الفجــر الثــاين،  الشــمس حتــى غروهبــا، ومــن تعمَّ

صــحَّ حجــه، ولكنــه مل يفعــل كــا فعــل رســول اهلل  القائــل يف تلــك املشــاعر والشــعائر:                  

ــم  ــه حك ــري، كان حكم ــال والتفس ــرج االمتث ــه خم ــرج من ــل إذا خ ــَكُكْم«(1(، والفع ــُذوا َمنَاِس » لَِتْأُخ

األمر، كــــا قــــال شيــــخ اإلســــالم ابــــن تــــيمية(2(، فتأخريه الوقــوف عمدًا مــن غري عذر 

. ــي ــدي النب ــف ه يال

قــال ابــن عبدالرب:"وقــد أمجــع املســلمون أن الوقــوف بعرفــة ليــاًل جيــزئ عــن الوقــوف بالنهــار، 

إال أن فاعــل ذلــك عندهــم إذا مل يكــن مراهقــًا(3(، ومل يكــن لــه عــذر فهــو مــيسء"(4(.

وأمــا مــن حبســه عــن الوقــوف بعرفــة هنــارًا حابــس مــن مــرٍض، أو عــدٍو، أو نحــوه، فــال يدخل 

ــري املذموم. يف التأخ

  : 1(  أخرجــه مســلم يف صحيحــه، يف كتــاب احلــج، بــاب اســتحباب رمــي مجــرة العقبــة يــوم النحــر راكبــًا، وبيــان قولــه(
. لتأخــذوا مناســككم «، )1297(، مــن حديــث جابــر «

)2(  رشح العمدة، )603/2(.
ــد  ــق، إذا كان ق ــالم مراه ــل: غ ــه قي ــه، ومن ــيته أو قاربت ــيء، إذا غش ــت ال ــك: رهق ــن قول ــو م ــت، وه ــر الوق ــًا آلخ )3(  أي: مقارب
قــارب احللــم واملــراد: ضــاق عليــه الوقــت حتــى يــاف فــوت الوقــوف بعرفــة يف وقتــه. ينظــر: غريــب احلديــث، البــن قتيبــة، 

ــور، )129/10(. ــن منظ ــرب الب ــان الع ــري، )260/5(؛ لس ــة لأزه ــب اللغ (163/2(؛ هتذي
)4(  التمهيد، )275/9(.
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A

احلمــد هلل عــى مــا يــر وأعــان، مــن إمتــام هــذا البحــث، يف موضــوع التأخــري يف العبــادات يف 

الســنة النبويــة، وهــو بــاب واســع، خاصــًة إذا مــا ُدرســت أقــوال الفقهــاء وآراؤهــم، وال ختلــو كل 

ــة  ــى مجل ــم ع ــاري الكري ــت الق ــي أوقف ــبي أنن ــف، وحس ــوٍل خمال ــن ق ــائل م ــذه املس ــن ه ــألة م مس

مــن األحاديــث واآلثــار، منهــا مــا كان يف الصحيحــن، ومنهــا مــا كان يف غريمهــا، وبينــت درجتهــا، 

ــا  ــا، إم ــرق إليه ــادات مل أتط ــاب العب ــرية يف ب ــائل كث ــاك مس ــا، وهن ــار يف داللته ــة املخت ورأي األئم

ــة عــى  ــا هــي أحــكام مبني ــه عليهــا، وإن لعــدم ورود النــص بالــذم يف التأخــري فيهــا، أو لعــدم داللت

قواعــد أو نصــوص عامــة، وفيهــا آراء متفاوتــة للفقهــاء، فلــم أوردهــا،  ألن جمــال دراســتها ليــس يف 

هــذا البحــث، وقــد ُدرســت ُجلهــا يف رســائل علميــة أرشت إليهــا يف الدراســات الســابقة، ومــن أهــم 

النتائــج التــي وصلــت إليهــا مــن خــالل هــذا البحــث مــا يــيل:

ــي، ويف  - ــى الرتاخ ــور، ال ع ــى الف ــا ع ــاده أهن ــال لعب ــل وع ــر اهلل ج ــل يف أوام أوالً: األص

ــى. ــذا املعن ــى ه ــة ع ــرية دال ــاٌت كث ــاب اهلل آي كت

ــارع  - ــن الش ــر م ــه األم ــة ملخالفت ــده للعقوب ض متعّم ــرِّ ــد ُيع ــوم، ق ــري املذم ــًا: التأخ ثاني

ــه. ــه يف وقت ــن أدائ ــه ع ــم، وتقاعس احلكي

ــالة  - ــري الص ــم تأخ ــي: حتري ــًا، وه ــريًا مذموم ــر تأخ ــد عشـ ــالة أح ــص يف الص ــًا: تلخَّ ثالث

ــر املأمــوم  املفروضــة عــن وقتهــا مــن غــري عــذر، وتأخــري قضــاء فائتــة الصــالة املفروضــة، وتأخُّ

عــن متابعــة اإلمــام. 

ــتبك  ــى تش ــرب حت ــالة املغ ــري ص ــمس، وتأخ ــرار الش ــرص إىل اصف ــالة الع ــري ص ــة تأخ وكراه

ــد  ــا بع ــر إىل م ــالة الفج ــري ص ــل، وتأخ ــف اللي ــد نص ــا بع ــاء إىل م ــالة العش ــري ص ــوم، وتأخ النج

ــر عــن احلضــور للجمعــة، وتأخــري صــالة الوتــر إىل  ــر عــن الصــف األول، والتأخُّ اإلســفار، والتأخُّ
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ــر خــروج النســاء مــن املســجد بعــد صــالة الصبــح، وتأخــري الصــالة عــى امليــت  طلــوع الفجــر، وتأخُّ

ــه. إذا تيقــن موت

ويف الــزكاة تأخــريان، ومهــا: حتريــم تأخــري إخــراج زكاة املــال عــن وقــت وجوهبــا لغــري عــذر، 

وتأخــري إخــراج زكاة الفطــر بعــد صــالة العيــد

ويف الصيــام أربــع تأخــريات، وهــي: حتريــم تأخــري نيــة صــوم الفــرض إىل طلــوع الفجــر، وتأخري 

قضــاء صــوم رمضــان إىل رمضــان آخــر بــال عذر.

وكراهة تأخري صوم الفرض عن التطوع، وتأخري اإلفطار.

ــه، وتأخــري اإلحــرام عــن  ويف احلــج ثــالث تأخــريات، وهــي: حتريــم تأخــري احلــج بعــد وجوب

امليقــات. 

وكراهة تأخري الوقوف بعرفة إىل الليل.

رابعــًا: بلــغ عــدد األحاديــث الصحيحة واحلســنة الــواردة يف التأخــري املذمــوم يف العبادات:  -

ثالثــة ومخســن حديثــًا وأثــرًا، وبلــغ عــدد األحاديــث الضعيفــة: ثالثة عــر حديثــًا ضعيفًا.

خامســًا: للصــالة أمهيــة يف حيــاة املســلم، وهــي كتــاٌب موقــوت، لــذا كان بــاب الصــالة  -

ــا، واردة يف  ــري فيه ــث ذم التأخ ــب أحادي ــًا، إذ أغل ــح حديث ــري، وأص ــواب التأخ ــع أب ــو أوس ه

ــن. الصحيح

هــذا مــا وقفــت عليــه، مــن األحاديــث واآلثــار الــواردة يف ذم التأخــري يف العبــادات، وأمــا أقــوال 

ــه  ــا حملُّ ــًا فقهًي ــة، أو خالفـ ــات أدل ــن عموم ــتنباطًا م ــا اس ــي إمَّ ــرية، وه ــري فكث ــاء يف ذم التأخ الفقه

ــه،  ــاًل: تأخــري غســل العضــو حتــى جيــّف العضــو الــذي قبل ــة، ففــي الطهــارة مث الدراســات الفقهي

وتأخــري التيمــم إىل آخــر وقــت الصــالة، وتأخــري الغســل الواجــب، وتأخــري احلائــض غســل اجلنابــة، 

ويف الصــالة: تأخــري صــالة اجلمعــة، واإلبــراد هبــا كالظهــر، وتأخــري راتبــة املكتوبــة القبليــة بعدها، ويف 
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احلــج: تأخــري بعــض أشــواط الطــواف والســعي عــن بعــض ومــا ُيطلــق عليــه باملــواالة فيهــا، وتأخــري 

ذبــح اهلــدي إىل انقضــاء أيــام التريــق، وتأخــري صيــام الثالثــة األيــام يف احلــج، عــن أيــام التريــق، 

ملــن مل جيــد اهلــدي، وتأخــري رمــي يــوم إىل مــا بعــده، وتأخــري الســعي عــن الطــواف، وتأخــري النفــر يف 

اليــوم الثــاين عــر مــن منــى بعــد غــروب الشــمس للمتعجــل.
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ــلم  ــاري ومس ــه البخ ــا ل خيرج ــارة م ــث املخت ــن األحادي ــتخرج م ــارة أو املس ــث املخت 1.األحادي
ــديس )ت: 643هـــ(،    ــد املق ــد الواح ــن عب ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــاء الدي ــام، لضي يف صحيحيه

ــر، 1420هـــ ــريوت - دار خضـ ــش، ط3، ب ــن دهي ــك ب ــق: د.عبداملل حتقي

اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لأمــري أبــو احلســن عــيل بــن بلبــان بــن عبــد اهلل، عــالء   .2

الديــن الفــاريس احلنفــي )ت:  739 هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط، ط1، بــريوت - مؤسســة 

الرســالة، 1408هـ.  

أحــكام القــرآن،  ألمحــد بــن عــيل أبــو بكــر الــرازي اجلصــاص احلنفــي )ت: 370هـــ(،                        .3

العــريب، 1405هـــ.  الــرتاث  بــريوت - دار إحيــاء  القمحــاوي، ط1،  حتقيــق: حممــد صــادق 

األحــكام الوســطى مــن حديــث النبــي ، لإمــام احلافــظ املحــدث أيب حممــد عبــد   .4

ــراط)ت: 581 هـــ(،        ــن اخل ــه باب ــروف يف زمان ــبييل املع ــن األزدي اإلش ــد الرمح ــن عب ــق ب احل

ــد، 1416هـــ. ــة الرش ــاض - مكتب ــامرائي، ط1، الري ــي الس ــلفي، صبح ــدي الس ــق: مح حتقي

اإلحــكام يف أصــول األحــكام، ألبــو حممــد عــيل بــن أمحــد بن ســعيد بــن حــزم األندلــيس القرطبي   .5

الظاهــري )ت: 456هـــ(، حتقيــق: أمحــد حممد شــاكر، ط1، بــــريوت - دار اآلفــاق اجلديدة.

االســتذكار الامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار وعلــامء األقطــار فيــام تضمنــه املوطــأ مــن   .6

ــر  ــو عم ــرب أب ــد ال ــن عب ــار، الب ــاز واالختص ــه باإلجي ــك كل ــار ورشح ذل ــرأي واآلث ــاين ال مع

ــي )ت: 463هـــ(،                                                     ــن عاصــم النمــري القرطب ــرب ب ــد ال ــن عب ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــن عب يوســف ب

ــي، 1414هـــ. ــب- دار الوع ــة، حل ــق، - دار قتيب ــي، ط1، دمش ــن قلعج ــي أم ــق: عبداملعط حتقي
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ــر  ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــة، ألب ــز الصحاب ــة يف متيي اإلصاب  .7

العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: د. عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكــي، وآخــرون، ط1، القاهرة 

- دار هجــر، 1429هـــ.

ــد القــادر  ــن عب ــار ب ــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن، ملحمــد األمــن بــن حممــد املخت أضــواء البي  .8

اجلكنــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، حتقيــق: بكــر بــن عبــداهلل أبــو زيــد، ط1، مكــة املكرمــة: دار 

ــد، 1426هـ.  عــامل الفوائ

أطــراف الغرائــب واألفــراد، لإمــام احلافــظ أبــو احلســن عــيل بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن   .9

مســعود بــن النعــان بــن دينار بــن عبــد اهلل البغدادي ويلقـــب بـــــــ الــدار قطنــي)ت: 385 هـ(، 

تعليــق: جابــر بــن عبــد اهلل الريــع، ط1، 1428هـ.

ــن  ــد ب ــق: د. حمم ــايب )ت 388 هـــ(، حتقي ــد اخلط ــن حمم ــد ب ــليان مح ــث، أليب س ــالم احلدي 10. أع

ســعد آل ســعود، ط1، جامعــة أم القــرى - مركــز البحــوث العلميــة وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي، 

1409هـ.

ــن  ــم ب ــا إبراهي ــو الوف ــي أب ــن احللب ــرواة باالختــالط، لربهــان الدي ــاط بمــن رمــي مــن ال 11. االغتب

حممــد بــن خليــل الطرابلــيس الشــافعي ســبط ابــن العجمــي )ت: 841هـــ(، حتقيــق: عــالء الديــن 

عــيل، ط1، القاهــرة - دار احلديــث، 1988م.

12. إكــامل املعلــم بفوائــد مســلم، للقــايض عيــاض أيب الفضــل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن 

عمــرو بــن موســى بــن عيــاض الســبتي اليحصبــي )ت: 544 هـــ(، حتقيــق: د. ييــى إســاعيل، 

ط1، مــرص- دار الوفــاء، 1419هـ. 

13. إكــامل هتذيــب الكــامل، ملغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد اهلل البكجــري املــرصي احلكــري احلنفــي، 

أبــو عبــد اهلل، عــالء الديــن )ت: 762هـــ(، حتقيــق: عــادل بــن حممــد - وأســامة بــن إبراهيــم، 

ط1، القاهــرة: الفــاروق احلديثــة، 1422هـــ.



292

ــن                        ــافع ب ــن ش ــان ب ــن عث ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــافعي أب 14. األم، للش

عبــد املطلــب بــن عبــد منــاف املطلبــي القــريش املكــي )ت: 204هـــ( ،حتقيــق: رفعــت فــوزي 

ــاء، 1422هـــ.  ــورة - دار الوف ــب، ط1، املنص ــد املطل عب

ــعد            ــو س ــروزي، أب ــمعاين امل ــي الس ــور التميم ــن منص ــد ب ــن حمم ــم ب ــد الكري ــاب، لعب 15. األنس

ــة،  ــارف العثاني ــرة املع ــس دائ ــد - جمل ــي، ط1، اهلن ــن املعلم ــق: عبدالرمح )ت: 562هـــ(، حتقي

حيــدر آبــاد، 1382هـــ.

16. البحــر الزخــار املعــروف بمســند البــزار، أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــن خــالد 

بــن عبيــد اهلل العتكــي املعــروف بالبــزار )ت: 292(،  حتقيــق: د. حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل، ط1، 

بــريوت - مؤسســة علــوم القــرآن، املدينــة املنــورة - مكتبــة العلــوم واحلكــم، 1409هـــ.

ــن  ــم ب ــن إبراهي ــحاق ب ــن أيب إس ــد ب ــر حمم ــار، أليب بك ــاين األخب ــهور بمع ــد املش ــر الفوائ 17. بح

يعقــوب الكالبــاذي البخــاري احلنفــي )ت: 380 هـــ( ، حتقيــق: حممــد حســن إســاعيل- وأمحــد 

فريــد املزيــدي، ط1، بــريوت - دار الكتــب العلميــة، 1420هـــ.

18. التأخــري وأحكامــه يف الفقــه اإلســالمي، ملحمــد عبــد الكريــم العيســى، ط1، الريــاض - مكتبــة 

الرشــد.

19. تاريــخ أســامء الثقــات، أليب حفــص عمــر بــن أمحــد بــن عثــان بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيــوب 

بــن أزداذ البغــدادي املعــروف بـــ ابــن شــاهن )ت: 385هـــ(، حتقيــق: صبحــي الســامرائي، ط1، 

الكويــت - الــدار الســلفية، 1404هـــ. 

20. تاريــخ اإلســالم َوَوفيــات املشــاهري َواألعــالم، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن 

عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: د. بشــار عــواد، ط1، بــريوت - دار الغــرب 

ــالمي 1424هـ. اإلس
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ــد اهلل                ــو عب ــاري أب ــرية البخ ــن املغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــط، ملحم ــخ األوس 21. التاري

)ت: 256 هـــ(، حتقيــق: د. تيســري أبــو حيمــد، د. ييــى الثــايل، ط1، الريــاض - مكتبــة الرشــد. 

1426هـ.

22. التاريــخ الكبــري، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري أبــو عبــد اهلل                             

)ت: 256 هـــ(،  بــريوت - دار الكتــب العلميــة. 

ــاين                     ــريش اجلرج ــهمي الق ــم الس ــن إبراهي ــف ب ــن يوس ــزة ب ــم مح ــان،  أليب القاس ــخ جرج 23. تاري

ــب، 1407هـــ. ــامل الكت ــريوت - ع ــان، ط4، ب ــد خ ــد املعي ــد عب ــق: حمم )ت: 427هـــ(، حتقي

ــا،                     ــا وواردهي ــري أهله ــن غ ــامء م ــا العل ــر قطاهن ــا وذك ــار حمدثيه ــالم وأخب ــة الس ــخ مدين 24. تاري

أليب بكــر أمحــد بــن عــيل بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي )ت: 463 هـــ(، 

ــالمي، 1422هـــ . ــرب اإِلس ــريوت- دار الغ ــواد، ط1، ب ــار ع ــق: د. بش حتقي

ــاكر                    ــن عس ــروف باب ــة اهلل املع ــن هب ــن ب ــن احلس ــيل ب ــم ع ــق، أليب القاس ــة دمش ــخ مدين 25. تاري

ــر، 1415هـــ.  ــريوت - دار الفك ــروي، ب ــة العم ــن غرام ــر ب ــق: عم )ت: 571هـــ(، حتقي

26. تاريــخ حييــى بــن معــني،  عثــان بــن ســعيد بــن خالــد بــن ســعيد التميمــي الدارمــي السجســتاين 

املكنــى بــأيب ســعيد، )ت:280هـــ(، حتقيــق: د. أمحــد حممــد نــور ســيف، دمشــق - دار املأمــون 

للرتاث، 1400ه. 

ــدادي )ت: 271هـــ(،   ــدوري البغ ــم ال ــن حات ــد ب ــن حمم ــاس ب ــني، لعب ــن مع ــى ب ــخ حيي 27. تاري

حتقيــق: د. أمحــد حممــد نــور ســيف،ط1، مكــة املكرمــة - مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث 

ــالمي، 1399هـ. اإلس

28. التجريــد، ألمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن جعفــر بــن محــدان أبــو احلســن القــدوري                                          

ــرة ة - دار  ــد، ط2، القاه ــة حمم ــيل مجع ــد رساج - د. ع ــد أمح ــق: د.حمم )ت: 428 هـــ(، حتقي

1427هـــ.  ــالم،  الس
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29. التحقيــق يف أحاديــث اخلــالف، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بن حممــد اجلوزي 

)ت : 597هـــ( ، حتقيق: مســعد الســعدين، ط1، بريوت - دار الكتــب العلمية، 1415هـ.

ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــال، لش ــامء الرج ــامل يف أس ــب الك ــب هتذي 30.تذهي

عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: غنيــم عبــاس غنيــم وجمدي الســيد أمــن، ط1، 

القاهــرة - دار الفــاروق، 1425هـ.

ــيد  ــامرائي- الس ــي الس ــق: صبح ــب، حتقي ــو طال ــايض أب ــري، للق ــذي الكب ــل الرتم ــب عل 31. ترتي

ــب،  ــامل الكت ــريوت - دار ع ــدي، ط1، ب ــل الصعي ــد خلي ــود حمم ــوري - وحمم ــي الن ــو املعاط أب

1409هـ. 

32.تعجيــل املنفعــة بزوائــد رجــال األئمــة األربعــة، ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد بــن أمحــد 

ــريوت - دار  ــق، ط1، ب ــداد احل ــرام اهلل إم ــق: د. إك ــقالين )ت: 852هـــ(، حتقي ــر العس ــن حج ب

ــائر، 1416هـ.   البش

33.تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب املوصوفــني بالتدليــس، ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد 

ــويت، ط1، األردن -  ــم القري ــق: د. عاص ــقالين )ت: 852هـــ(، حتقي ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ب

مكتبــة املنــار(.

34. تعليقــات الدارقطنــي عــىل املجروحــني البــن حبــان، لإمــام احلافــظ أبــو احلســن عــيل بــن عمــر 

بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن دينــار بــن عبــد اهلل البغــدادي ويلقـــب بـــــــ 

الــدار قطنــي)ت: 385 هـــ(، حتقيــق: خليــل بــن حممــد العــريب، ط1، القاهــرة - الفــاروق احلديثة 

- دار الكتــاب اإلســالمي، 1414هـ. 

ــقالين                    ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــب، ألب ــب التهذي 35. تقري

)ت: 852هـــ(، حتقيــق: حممــد عوامــة، ط1، بــريوت - دار ابــن حــزم، توزيــع: الريــاض - دار 

الــوراق، 1420هـــ(.
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36. التلخيــص احلبــري يف ختريــج أحاديــث الرافعــي الكبــري، ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد 

بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، حتقيــق: حســن قطــب، ط1، مــرص - مؤسســة 

ــة، 1416هـ.  قرطب

37. التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، البــن عبــد الــرب أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن 

حممــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، حتقيــق: مصطفــى العلــوي، 

وحممــد البكــري، ط1، املغــرب - وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، 1387هـــ.

38. تنقيــح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان 

بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط عبداحلــي، ط1، الريــاض - دار 

الوطــن، 1421هـ.

39. تنقيــح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق، لشــمس الديــن حممــد بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي احلنبــيل 

)ت: 744 هـــ(، حتقيــق: ســامي بــن حممــد بــن جــاد اهلل وعبــد العزيــز بــن نــارص اخلبــاين، ط1، 

الريــاض - أضــواء الســلف، 1428هـــ.

ــقالين            ــر العس ــن حج ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــل أمح ــو الفض ــب، ألب ــب التهذي 40. هتذي

ــة، 1326هـــ. ــرة املعــارف النظامي ــد - مطبعــة دائ )ت: 852هـــ(، ط1، اهلن

41. هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، ليوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف، أبــو احلجــاج، مجــال 

الديــن ابــن الزكــي أيب حممــد القضاعــي الكلبــي املــزي )ت: 742هـــ(، حتقيــق: د. بشــار عــواد، 

ط2، بــريوت - مؤسســة الرســالة، 1403هـــ.

42. هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــــو منصــــور )ت: 370هـــ(، حتقيق: 

حممــد عــوض مرعــب، ط1، بــريوت - دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 2001م.
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ــن  ــارص الدي ــن ن ــم، الب ــم وكناه ــاهبم وألقاهب ــرواة وأنس ــامء ال ــط أس ــتبه يف ضب ــح املش 43. توضي

شــمس الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد القيــيس الدمشــقي)ت: 842هـــ(، حتقيــق: حممــد 

ــالة. ــة الرس ــريوت - مؤسس ــويس، ط1، ب ــم العرقس نعي

ــيل  ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــن أب ــن رساج الدي ــن امللق ــح، الب ــع الصحي ــرشح الام ــح ل 44. التوضي

بــن أمحــد الشــافعي املــرصي )ت: 804هـــ( ، حتقيــق: دار الفــالح، ط1، قطــر- وزارة األوقــاف 

والشــؤون اإلســالمية، 1429هـــ. 

45. التيســري بــرشح الامــع الصغــري،  لزيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن 

بــن عــيل بــن زيــن العابديــن احلــدادي ثــم املنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ(، ط3، الريــاض - 

مكتبــة اإلمــام الشــافعي، 1408هـ. 

ــو حاتــم،  ــَد، التميمــي، أب ــن َمْعب ــان بــن معــاذ ب ــان بــن أمحــد بــن حب 46. الثقــات، ملحمــد بــن حب

الدارمــي، الُبســتي )ت: 354هـــ( ، ط1، دائــرة املعــارف العثانيــة - حيــدر آبــاد، الدكــن، اهلنــد، 

1403هـ(. 

47.جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب الشــهري 

باإلمــام أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ(، حتقيــق: د. عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي،ط1، 

القاهــرة - دار هجــر، 1422هـ. 

48.جامــع التحصيــل يف أحــكام املراســيل،  لصــالح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد 

اهلل الدمشــقي العالئــي )ت: 761هـــ)، حتقيــق: محــدي عبــد املجيــد الســلفي، ط2، بــريوت - عامل 

1407هـ.  الكتب، 

49. الامــع الكبــري، حممــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك، الرتمــذي، أبــو عيســى 

)ت: 279هـــ(، حتقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، ط1، بــريوت - دار الغــرب اإلســالمي، 1996م.



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

ــننه  ــلم وس ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــور رس ــن أم ــرص م ــح املخت ــند الصحي ــع املس 50. الام

وأيامــه، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري أبــو عبــد اهلل )ت: 256 هـــ(، 

حتقيــق: حممــد زهــري بــن نــارص النــارص، ط1، طــوق النجــاة، 1422هـــ.

51. الامــع لشــعب اإليــامن، ألبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى البيهقــي                                           

1416ه. الســلفية،  الــدار   - اهلنــد  ط1،  النــدوي،  أمحــد  خمتــار  حتقيــق:  458هـــ(،  )ت: 

52. الــرح والتعديــل، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظــيل، 

ــارف  ــرة املع ــن: دائ ــاد، الدك ــدر آب ــد -  حي ــم )ت: 327هـــ( ، ط1، اهلن ــن أيب حات ــرازي اب ال

ــة، 1372ه.  العثاني

53. جــزء األلــف دينــار وهــو اخلامــس مــن الفوائــد املنتقــاة واألفــراد الغرائــب احلســان جــزء األلــف 

دينــار، أليب بكــر أمحــد بــن جعفــر بــن محدان بــن مالــك بــن شــبيب البغــدادي املعــروف بالقطيعي 

)ت: 368هـــ(، حتقيــق: بدر بــن عبد هلل البــدر، ط1، الكويــت- دار النفائــس، 1414هـ.

ــدادي، أليب  ــم البغ ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــي ب ــن ع ــث أب احلس ــن حدي ــه م ــزء في 54. ال

احلســن عــيل بــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن املقابــري البــزاز البغــدادي، )خمطــوط، جماميــع 

ــة/82(. عمري

55. حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء، ألبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن 

ــة  ــرة - مكتب ــر، القاه ــريوت - دار الفك ــاين )ت: 430هـــ(، ط1، ب ــران األصبه ــن مه ــى ب موس

ــي، 1416هـ. اخلانج

ــه                            ــن َمنُْجوَي ــر اب ــو بك ــم، أب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــلم، ألمح ــح مس ــال صحي 56. رج

ــة، 1407هـــ.  ــريوت - دار املعرف ــي،ط1، ب ــد اهلل الليث ــق: عب )ت: 428هـــ(، حتقي

57. زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد، ملحمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن 

قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ( ، ط27، بــريوت - مؤسســة الرســالة، 1415هـــ.
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ــارص  ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــا، أليب عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح ــلة األحادي 58.سلس

ــاين )ت: 1420هـــ(، ط1،  ــقودري األلب ــن آدم، األش ــايت ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن احل ــن، ب الدي

ــارف، 1415هـــ.   ــاض - دار املع الري

ــد  ــن حمم ــد الرمح ــة، أليب عب ــيئ يف األم ــا الس ــة وأثره ــة واملوضوع ــث الضعيف ــلة األحادي 59. سلس

نــارص الديــن، بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن آدم، األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، ط1، 

الريــاض -  دار املعــارف، 1412هـــ.

ل البغــدادي احلنبــيل                                                60. الســنة، ألبــو بكــر أمحــد بــن حممــد بــن هــارون بــن يزيــد اخلَــالَّ

1410هـــ. الرايــة،  دار   - الريــاض  ط1،  الزهــراين،  عطيــة  د.  حتقيــق:  311هـــ(،  )ت: 

61. ســنن أب داود، ألبــو داود ســليان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــري بــن شــداد بــن عمــرو 

األزدي الَسِجْســتاين )ت: 275هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط - حممــد كامــل قــره بلــيل، ط1، 

دمشــق - دار الرســالة العامليــة، 1430هـــ.

62.الســنن الكــبى،  ألبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــيل اخلراســاين، النســائي                                          

)ت: 303هـــ(، حتقيــق: د. عبــد الغفــار ســليان - وســيد كــروي حســن، ط1، بــريوت - دار 

الكتــب العلميــة، 1411ه.  

63. الســنن الكــبى، ألبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى البيهقــي )ت: 458هـــ(، 

ــة، 1424هـــ. ــد القــادر عطــا، ط3، بــريوت - دار الكتــب العلمي حتقيــق: حممــد عب

64. الســنن، البــن ماجــه أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد بــن ماجــة الربعــي بالــوالء القزوينــي احلافــظ 

ــل،  ــريوت - دار اجلي ــروف،ط1، ب ــواد مع ــار ع ــق: د. بش ــر )ت: 273هـــ(، حتقي ــري املف الكب

1418هـ.

65. الســنن، لإمــام احلافــظ أبــو احلســن عــيل بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعان 

بــن دينــار بــن عبــد اهلل البغــدادي ويلقـــب بـــــــ الــدار قطنــي)ت: 385 هـــ(، حتقيــق: شــعيب 

298



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

ــريوت -  ــوم، ط1، ب ــد بره ــرز اهلل، وأمح ــف ح ــلبي، عبداللطي ــم ش ــن عبداملنع ــؤوط، حس األرن

مؤسســة الرســالة، 1424ه.

ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــم ب ــحاق، ابراهي ــني، أليب اس ــن مع ــى ب ــا حيي ــد ألب زكري ــن الني ــؤاالت اب 66. س

اجلنيــد اخلتــى )ت: 260هـــ تقريبــا( ، حتقيــق: أمحــد حممــد نــور، ط1، املدينــة املنــورة - مكتبــة 

ــدار، 1408هـ.  ال

ــب،  ــن غال ــد ب ــن أمح ــد ب ــن حمم ــد ب ــه، أمح ــي عن ــة الكرج ــي رواي ــاين للدارقطن ــؤاالت البق 67. س

أبــو بكــر املعــروف بالربقــاين )ت: 425هـــ(، حتقيــق: د. عبدالرحيــم حممــد أمحــد القشــقري، ط1، 

الهــور، باكســتان - كتــب خانــه مجيــيل، 1404هـــ.

68. ســري أعــالم النبــالء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي 

ــالة،  ــة الرس ــريوت - مؤسس ــرون، ط11، ب ــؤوط وآخ ــعيب األرن ــق: ش )ت: 748هـــ(، حتقي

1422هـ. 

69. رشح الرســالة، لعبــد الوهــاب بــن عــيل البغــدادي القــايض، اعتنــى بــه: أبــو الفضــل الدمياطــي 

أمحــد بــن عــيل، ط1، بــريوت - دار ابــن حــزم، 1428هـــ.

70. رشح الزرقــاين عــىل موطــأ اإلمــام مالــك، ملحمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف الزرقــاين املــرصي 

األزهــري )ت:1122هـــ(، حتقيــق: طــه عبدالــرؤوف، ط1، القاهــرة - مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

1424هـ. 

71. رشح الســنة، أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي                                      

)ت: 516هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط، وحممــد زهــري الشــاويش، ط2، دمشــق، بــريوت - 

ــالمي، 1403هـــ. ــب اإلس املكت

ــي  ــا حمي ــاج (،  أليب زكري ــن احلج ــلم ب ــح مس ــاج رشح صحي ــلم ( املنه ــىل مس ــووي ع 72. رشح الن

ــة، 1347هـــ.   الديــن ييــى بــن رشف النــووي )ت: 676هـــ(، ط1، األزهــر - املطبعــة املرصي
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73. رشح ســنن ابــن ماجــه القزوينــي، ملحمــد بــن عبــد اهلــادي التتــوي، أبــو احلســن، نــور الديــن 

الســندي )ت: 1138هـــ(، بــريوت - دار اجليــل.

74. رشح ســنن أب داود، لشــهاب الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن حســن بــن عيل بــن رســالن املقديس 

الرمــيل الشــافعي )ت: 844 هـــ(، حتقيــق: عــدد مــن الباحثن بــإرشاف خالــد الربــاط،ط1، الفيوم 

- دار الفالح، 1437هـ.

75. رشح صحيــح البخــاري، البــن بطــال أبــو احلســن عيل بــن خلف بــن عبــد امللــك )ت: 449هـ(، 

حتقيــق: يــارس بــن إبراهيــم، ط2، الريــاض - مكتبة الرشــد، 1423هـ.

76. رشح علــل الرتمــذي، البــن رجــب زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب بــن احلســن، 

الَســالمي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، احلنبــيل )ت: 795هـــ(،  حتقيــق: مهــام عبدالرحيــم ســعيد، 

ط2، الريــاض - مكتبــة الرشــد، 1421هـ. 

77. رشح مشــكل اآلثــار، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبــد امللــك بــن ســلمة األزدي 

ــؤوط، ط1،  ــعيب األرن ــق: ش ــاوي )ت: 321هـــ(، حتقي ــروف بالطح ــرصي املع ــري امل احلج

بــريوت - مؤسســة الرســالة، 1415هـــ. 

78. رشح معــاين اآلثــار، أليب جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبــد امللــك بــن ســلمة األزدي 

احلجــري املــرصي املعــروف بالطحــاوي )ت: 321هـــ(، حتقيــق: حممــد زهــري النجــار - حممــد 

ســيد جــاد احلــق، ط1، بــريوت - عــامل الكتــب، 1399هـــ.

ــارايب                             ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــاعيل ب ــرص إس ــة، أليب ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 79. الصح

)ت: 393هـــ(، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــا،ط4، بــريوت - دار العلــم للماليــن، 1407هـــ.

ــن  ــح ب ــن صال ــرية ب ــن املغ ــة ب ــن خزيم ــحاق ب ــن إس ــد ب ــر حمم ــة، أليب بك ــن خزيم ــح اب 80. صحي

بكــر الســلمي النيســابوري )ت: 311هـــ(، حتقيــق: د. حممــد مصطفــى األعظمــي، ط1، بــريوت 

- املكتــب اإلســالمي، 1400هـــ.

300



ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

81. صحيــح ســنن أب داود،  أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن، بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن 

آدم، األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، ط1، الكويــت - غــراس للنــر والتوزيــع، 1423هـ.

82. الضعفــاء الكبــري، أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو بــن موســى بــن محــاد العقيــيل املكــي                                          

1435هـــ. ط1،  التأصيــل،  بــدار  التحقيــق  قســم  حتقيــق:  322هـــ(،  )ت: 

83. الضعفــاء وأجوبــة الــرازي عــىل ســؤاالت البذعــي، لعبيــد اهلل بــن عبــد الكريــم بــن يزيــد بــن 

فــروخ املخزومــي بالــوالء، أبــو زرعــة الــرازي )ت: 264(، حتقــــيق: د. ســعدي اهلاشــمي، ط2، 

املنصــورة - دار الوفــاء، 1409ه.

84. الضعفــاء، ألبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بن موســى بــن مهــران األصبهاين 

)ت: 430هـــ(، حتقيــق: فاروق محــادة، ط1، الدار البيضــاء - دار الثقافة، 1405هـ.

ــوالء،  ــمي بال ــع اهلاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــعد أب ــن س ــبى، الب ــات الك 85. الطبق

ــق: د. عــيل حممــد عمــر، ط1،  ــن ســعد )ت: 230هـــ(، حتقي البــرصي، البغــدادي املعــروف باب

ــة اخلانجي،1421هـــ(. القاهــرة - مكتب

ــل الشــيباين  ــن حنب ــن أمحــد بــن حممــد ب ــد اهلل ب ــد الرمحــن عب ــة الرجــال، أليب عب 86. العلــل ومعرف

البغــدادي )ت: 290هـــ(، حتقيــق: د. ويص اهلل بــن حممــد عبــاس،ط2، الريــاض - دار القبــس، 

1427هـ.

87. عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري،  أليب حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن 

حســن الغيتــايب احلنفــي بــدر الديــن العينــي )ت: 855هـــ(، بــريوت - دار الفكــر.

88. عــون املعبــود رشح ســنن أب داود، أبــو الطيــب حممــد شــمس احلــق بــن أمــري عــيل بــن مقصــود 

عــيل الصديقــي العظيــم آبــادي )ت: 1329هـــ(، ط2، بــريوت - دار الكتــب العلميــة، 1415هـــ.

89. غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، لنظــام الديــن احلســن بــن حممــد بــن حســن القمــي النيســابوري 

)ت: 850هـــ(، حتقيــق: زكريــا عمــريات، ط1، بــريوت - دار الكتــب العلميــة، 1416هـــ. 
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90. غريــب احلديــث، البــن قتيبــة أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـ(. 

حتقيــق: د. عبــد اهلل اجلبــوري،ط1، بغــداد- مطبعــة العــاين، 1397هـ. 

ــم  ــد الكري ــق: عب ــن حممــد اخلطــايب )ت 388 هـــ(، حتقي 91. غريــب احلديــث، أليب ســليان محــد ب

ــاوي، ط1، دمشــق - درا الفكــر، 1402هـــ.  ــم الغرب إبراهي

92. غريــب احلديــث،أليب ُعبيــد القاســم بــن ســاّلم بــن عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي) ت: 224هـــ(، 

حتقيــق: د.حســن حممــد حممــد رشف، ط1، القاهــرة - املطابــع األمرييــة، 1404هـــ. 

93. فتــح البــاري بــرشح صحيــح أب عبــداهلل حممــد بــن إســامعيل البخــاري، ألبــو الفضــل أمحــد بــن 

عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت: 852هـــ(، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: 

حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف عــى طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب، 

عليــه تعليقــات العالمــة: عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز، املطبعــة الســلفية.

ــن  ــن أمحــد ب ــد الرمحــن ب ــن عب ــن الدي ــن رجــب زي ــح البخــاري، الب ــاري رشح صحي ــح الب 94. فت

رجــب بــن احلســن، الَســالمي، البغــدادي، ثم الدمشــقي، احلنبــيل )ت: 795هـــ(،  حتقيــق: حممود 

بــن شــعبان وآخــرون، ط1، املدينــة - مكتبــة الغربــاء، 1417هـــ.

ــة                                  ــم اجلوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــية، ملحم 95. الفروس

)ت: 751هـــ(. حتقيــق: مشــهور بــن حســن بــن حممــود بــن ســلان، ط1، حائــل - دار األندلــس، 

1414هـ. 

96. الكاشــف عــن حقائــق الســنن، رشف الديــن احلســن بن عبــد اهلل الطيبــي )ت:743هـــ(،  حتقيق: 

د. عبــد احلميــد هنــداوي، ط1، مكــة املكرمــة - مكتبة نــزار البــاز، 1417هـ. 

ــن  ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــن أب ــة يف الكتــب الســتة،  لشــمس الدي ــه رواي ــة مــن ل 97. الكاشــف يف معرف

أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقيــق: حممــد عوامــه، وأمحــد بــن حممــد بــن 

نمــر اخلطيــب، ط1، جــده - دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية، ومؤسســة علــوم القــرآن، 1413هـــ.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

ــدي                         ــن ع ــهور باب ــاين املش ــدي اجلرج ــن ع ــد ب ــو أمح ــظ أب ــال، للحاف ــاء الرج ــل يف ضعف 98. الكام

ــد، 1434هـــ. ــة الرش ــاض - مكتب ــاوي، ط1، الري ــازن الرس ــق: م )ت: 365 هـــ(، حتقي

ــي  ــريش الطليح ــيل الق ــن ع ــل ب ــن الفض ــد ب ــن حمم ــاعيل ب ــب، إلس ــب والرتهي ــاب الرتغي 99.كت

التيمــي األصبهــاين، أبــو القاســم، امللقــب بقــوام الســنة  )ت: 535هـــ(، حتقيــق: أيمــن بــن صالح 

بــن ،ط1، القاهــرة - دار احلديــث، 1414هـــ.

ــن  ــم ب ــد احللي ــن عب ــد ب ــاس أمح ــو العب ــن أب ــي الدي ــدة، لتق ــاب العم ــن كت ــام م ــاب الصي 100.كت

ــقي                                                       ــيل الدمش ــراين احلنب ــة احل ــن تيمي ــد اب ــن حمم ــم ب ــن أيب القاس ــد اهلل ب ــن عب ــالم ب ــد الس عب

ــاري، 1417هـــ. ــريي، ط1، دار األنص ــد النش ــق: زائ )ت: 728 هـــ( ، حتقي

ــاين،  ــيل اخلراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــو عب ــني، ألب ــاء واملرتوك ــاب الضعف 101.كت

ــي، 1396هـــ.  ــب - دار الوع ــد، ط1، حل ــم زاي ــود إبراهي ــق: حمم ــائي )ت: 303هـــ(، حتقي النس

102.كتــاب العلــل ، أليب حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظــيل، 

الــرازي ابــن أيب حاتــم )ت: 327هـــ(، حتقيــق: فريــق مــن الباحثــن، إرشاف وعنايــة: د. ســعد 

بــن عبــد اهلل احلميــد -  د. خالــد بــن عبــد الرمحــن اجلريــيس، ط1، مطابــع احلميــي، 1427هـــ.

ــه  103.كتــاب الفوائــد الشــهري بالغيالنيــات،  أليب بكــر حممــد بــن عبــد اهلل بــن إبراهيــم بــن عبدَوْي

از )ت: 354هـــ(، حتقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلان. )ط1، الدمام:  البغــدادي الشــافعي البــزَّ

دار ابــن اجلــوزي،  1417هـ.

ــن  ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــيبة، عب ــن أيب ش ــر ب ــار،أليب بك ــث واآلث ــف يف األحادي ــاب املصن 104.الكت

إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــيس )ت: 235هـــ( ، حتقيــق: كــال يوســف احلــوت، ط1، 

الريــاض- مكتبــة الرشــد، 1409هـــ.

ــابوري )ت: 261هـــ(،  ــريي النيس ــن القش ــو احلس ــاج أب ــن احلج ــلم ب ــامء،  ملس ــى واألس 105.الكن

ــالمية، 1404هـــ.  ــة اإلس ــورة - اجلامع ــة املن ــقري، ط1، املدين ــد القش ــم أمح ــق: عبدالرحي حتقي
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ــعيد  ــن س ــيل ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــاري، ملحم ــح البخ ــدراري يف رشح صحي ــب ال 106.الكواك

ــريب، 1401هـــ.  ــرتاث الع ــاء ال ــريوت - دار إحي ــاين )ت: 786هـــ(، ط1، ب ــن الكرم ــمس الدي ش

ــن  ــن الدي ــربكات زي ــو ال ــات، أب ــرواة الثق ــن ال ــط م ــن اختل ــة م ــريات يف معرف ــب الن 107.الكواك

حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن يوســف الشــهري بابــن الكيــال الدمشــقي )ت: 929هـــ(، حتقيــق: 

ــة اإلمداديــة، 1420هـــ. عبدالقيــوم  عبــد رب النبــي، ط2، مكــة املكرمــة - املكتب

ــن  ــد اب ــن حمم ــر ب ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــة، لعب ــث املوضوع ــة يف األحادي ــآلىلء املصنوع 108.ال

ــة.                                      ــن عويض ــد ب ــن حمم ــالح ب ــق: ص ــيوطي ) ت:911هـــ(، حتقي ــريي الس ــن اخلض ــابق الدي س

ــة، 1417هـــ. ــب العلمي ــريوت: دار الكت ط1، ب

109.لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــي اإلفريقــي )ت: 711هـــ(، ط3، بــريوت - دار صــادر، 1414هـ.

110.لســان امليــزان، ألبــو الفضــل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر العســقالين )ت: 

852هـــ(، حتقيــق: عبدالفتــاح أبــو غــدة، ط1، بــريوت - دار البشــائر اإلســالمية، 1423هـــ.

ــيل  ــن ع ــن ب ــد الرمح ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــن، جل ــاكن إىل أرشف األماك ــرام الس ــري الغ 111.مث

بــن حممــد اجلــوزي )ت : 597هـــ(، حتقيــق: مــرزوق عــيل إبراهيــم، ط1، الريــاض- دار الرايــة، 

1415هـ.

112.املجروحــني مــن املحدثــني والضعفــاء واملرتوكــني، لالمــام احلافــظ حممــد بــن حبــان بــن أمحــد 

ــ (، حتقيــق: حممــود إبراهيــم زايــد، بــريوت - دار املعرفة،  أيب حاتــم التميمــي البســتي )ت: 354 هـ

1412هـ.

113.جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أليب احلســن نــور الديــن عــيل بــن أيب بكــر بــن ســليان اهليثمــي 

)ت: 807هـــ(، حتقيــق: حســن ســليم أســد الــّداراين، ط1، دار املأمــون للــرتاث.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

114.املجمــوع املغيــث يف غريبــي القــرآن واحلديــث. ، ملحمــد بــن عمــر بــن أمحــد بــن عمــر بــن حممد 

األصبهــاين املدينــي، أبــو موســى )ت: 581هـــ(، حتقيــق: عبــد الكريــم العزبــاوي، ط1، جامعة أم 

القــرى -  مكــة املكرمــة، معهــد البحــوث العلمية وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي، 1408هـ.

115.املحــىل باآلثــار، أليب حممــد عــيل بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم األندلـــيس القرطبــي الظاهــري 

)ت: 456هـــ(،  حتقيــق: د. عبدالغفــار البنــداري، ط1، بــريوت - دار الكتــب العلميــة، 1425هـــ.

ــري  ــريب املعاف ــن الع ــر ب ــو بك ــد اهلل أب ــن عب ــد ب ــايض حمم ــك، للق ــأ مال ــالك يف رشح موط 116.املس

ــلياين، ط1، بــريوت -  ــلياين- عائشــة السُّ االشــبييل املالكــي )ت: 543هـــ( ، حتقيــق: حممــد السُّ

ــرب، 1428هـ.  دار الغ

117.مســائل اإلمــام أمحــد روايــة أب داود، ألبــو داود ســليان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــري 

بــن شــداد بــن عمــرو األزدي الَسِجْســتاين )ت: 275هـــ(،  حتقيــق: طــارق بــن عــوض اهلل، ط1، 

مــرص- مكتبــة ابــن تيميــة، 1420هـ.

ــويس،                     ــرص الط ــن ن ــيل ب ــن ع ــن ب ــيل احلس ــذي، أليب ع ــع الرتم ــىل جام ــوس ع ــتخرج الط 118.مس

ــاء، 1415هـــ. ــة الغرب ــة - مكتب ــويس، ط1، املدين ــس األندون ــق: د.أني )ت: 312هـــ(، حتقي

119.املســتدرك عــىل الصحيحــني، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه 

بــن ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، حتقيق: 

مقبــل بــن هــادي الوادعــي، ط1، القاهــرة - دار احلرمــن، 1417هـــ.

120.مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بن هــالل بن أســد الشــيباين 

)ت: 241هـــ( ، حتقيــق: شــعيب األرنؤوط ومجاعة،ط1، بريوت - مؤسســة الرســالة، 1421هـ.

ــم  ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــري اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــاميني، لس ــند الش 121.مس

ــة  ــريوت - مؤسس ــلفي، ط1، ب ــد الس ــن عبداملجي ــدي ب ــق: مح ــرباين )ت: 360هـــ(، حتقي الط

الرســالة، 1405هـــ.
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122.مســند الشــهاب، أليب عبــد اهلل حممــد بــن ســالمة بــن جعفــر بــن عــيل بــن حكمــون القضاعــي 

ــة  ــريوت - مؤسس ــلفي، ط1، ب ــد الس ــد املجي ــن عب ــدي ب ــق: مح ــرصي )ت: 454هـــ(، حتقي امل

ــالة، 1407هـ. الرس

123.املســند الصحيــح املختــرص بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه وســلم، 

ــؤاد  ــد ف ــق: حمم ــابوري )ت: 261هـــ(، حتقي ــريي النيس ــن القش ــو احلس ــاج أب ــن احلج ــلم ب ملس

عبدالباقــي، ط1، بــريوت - دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 1412هـــ.

124.املســند، عــيل بــن اجلَْعــد بــن عبيــد اجلَْوَهــري البغــدادي )ت: 230هـــ( ، حتقيــق: عبــد املهــدي 

بــن عبدالقــادر، ط1، الكويــت - مكتبــة الفــالح، 1405هـــ.

125.املســند، أليب بكــر عبــد اهلل بــن الزبــري بــن عيســى القــريش احلميــدي املكــي )ت: 219 هـــ(، 

ــقا.  ــق - دار الس ــد، ط1، دمش ــليم أس ــن س ــق: حس حتقي

املســند، أليب داود ســليان بــن داود بن اجلارود الطيالـــيس البصـــرى )ت:204هـــ(، حتقيق: د.   .126

حممــد بــن عبداملحســن الرتكــي، ط1، القاهــرة - دار هجــر، 1420هـــ. 

127.املســند، أليب حممــد عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن بــن الفضــل بــن هَبــرام بــن عبــد الصمــد الدارمي، 

التميمــي الســمرقندي )ت: 255هـــ(، حتقيــق: حســن ســليم أســد، ط1، بــريوت - دار ابن حزم، 

1421ه. 

128.املســند، أليب يعــى أمحــد بــن عــيل بــن املُثنــى بــن ييــى بــن عيســى بــن هــالل التميمــي، املوصيل 

)ت: 307هـــ(، حتقيق: حســن ســليم أســد. ط1، دمشــق - دار املأمون للــرتاث، 1404هـ. 

ــد  ــن أمح ــان اب ــن حب ــد ب ــم حمم ــار، أليب حات ــاء االقط ــالم فقه ــار وأع ــامء االمص ــاهري عل 129.مش

ــم. ط1،  ــيل ابراهي ــرزوق ع ــه: م ــق علي ــه وعل ــه ووثق ــتي )ت:354هـــ(، حقق ــي البس التميم

ــاء، 1411هـــ. ــور - دار الوف املنص
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

130.مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه،  ألمحــد بــن أيب بكــر بــن اســاعيل بــن ســليم بــن قايــاز 

ــى  ــد املنتق ــق: حمم ــاس )ت: 839 (، حتقي ــو العب ــن أب ــهاب الدي ــرصي ش ــاين امل ــريي الكن البوص

الكشــناوي، ط2، بــريوت - دار العربيــة، 1403هـــ. 

131.املصنــف، أليب بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نافــع احلمــريي اليــاين الصنعاين)ت:211هـــ(، 

حتقيــق: حبيــب الرمحــن األعظمــي، ط2، املجلــس العلمــي، توزيــع: بــريوت - املكتــب 

اإلســالمي، 1403هـــ.

ــو القاســم  ــن مطــري اللخمــي الشــامي، أب ــوب ب ــن أي ــن أمحــد ب 132.املعجــم األوســط، لســليان ب

الطــرباين )ت: 360هـــ(، حتقيــق: طــارق بــن عــوض اهلل، وعبداملحســن بــن إبراهيــم احلســيني، 

القاهــرة - دار احلرمــن، 1415هـــ. 

ــان  ــن عث ــن أمحــد ب ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــن أب 133.معجــم الشــيوخ )املعجــم الكبــري(، لشــمس الدي

ــة  ــف - مكتب ــة، ط1، الطائ ــب اهليل ــد احلبي ــق: د. حمم ــي )ت: 748هـــ(، حتقي ــاز الذهب ــن َقاْي ب

الصديــق، 1408هـــ. 

ــم  ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــري اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــري، لس ــم الصغ 134. املعج

الطــرباين )ت: 360هـــ(، حتقيــق: حممــد شــكور حممــود احلــاج أمريــر، ط1، بــريوت - املكتــب 

ــالمي، 1405هـ. اإلس

ــم  ــو القاس ــامي، أب ــي الش ــري اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــري،  لس ــم الكب 135. املعج

ــاف،  ــداد - وزارة األوق ــلفي، ط1، بغ ــد الس ــدي عبداملجي ــق: مح ــرباين )ت: 360هـــ(، حتقي الط

إحيــاء الــرتاث اإلســالمي، 1398هـــ.

136. معجــم لغــة الفقهــاء، ملحمــد رواس قلعــه جــي )ت: 1435 هـــ(، ط1، بــريوت: دار النفائــس، 

1416هـ.
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ــرازي،  ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس أمح ــن ف ــة ، الب ــس اللغ ــم مقايي 137. معج

أبــو احلســن )ت: 395هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون،ط1، بــريوت - دار الفكــر، 

1399هـ.

138. معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، 

أليب احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل بــن صالــح العجــى الكــويف )ت: 261هـــ(، حتقيــق: عبدالعليــم 

عبدالعظيــم البســتوي، ط1، املدينــة املنــورة - مكتبــة الــدار، 1405هـــ.

139. معرفــة الســنن واآلثــار، ألبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــيل بــن موســى البيهقــي                                          

)ت: 458هـــ(، حتقيــق: د. عبداملعطــي أمــن قلعجــي، ط1، القاهــرة - دار الوفــاء، 1412ه.

140.معرفــة الصحابــة،  أليب نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران 

األصبهــاين )ت: 430هـــ(، حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، ط1، الريــاض- دار الوطــن، 

1419هـ.

ــه بــن  ــد اهلل بــن حممــد بــن محدوي ــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عب 141.معرفــة علــوم احلديــث، أليب عب

ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ)، حتقيــق: 

الســيد معظــم حســن، ط2، بــريوت - دار الكتــب العلميــة، 1397هـــ.

ــن  ــد اهلل اب ــن عب ــد ب ــن أمح ــف ب ــن يوس ــد اهلل ب ــب، لعب ــب األعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي مغن  .142

يوســف، أبــو حممــد، مجــال الديــن، ابــن هشــام )ت: 761هـــ(، حتقيــق: د. مــازن املبــارك، وحممــد 

محــد اهلل، ط6، دمشــق - دار الفكــر، 1384هـــ.

ــم  ــن إبراهي ــر ب ــن عم ــد ب ــاس أمح ــلم، أليب العب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم مل 143.املفه

القرطبــي )ت: 656 هـــ(، حتقيــق: حميــي الديــن ديــب مســتو- وآخــرون، ط1، دمشــق - دار ابــن 

كثــري، ودار الكلــم الطيــب، 1417هـــ.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ التَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ

144.مــن كالم أب زكريــا حييــى بــن معــني يف الرجــال ، أليب خالــد يزيــد بــن اهليثــم بــن طهــان الدقاق 

)ت: 284 هـــ (، حتقيــق: د. أمحــد حممــد نور ســيف، ط1، بــريوت - دار املأمــون للرتاث. 

ــيّس  ــرص الَك ــن ن ــد ب ــن محي ــد ب ــد احلمي ــد عب ــد، أليب حمم ــن محي ــد ب املنتخــب مــن مســند عب  .145

ويقــال لــه: الَكــّي بالفتــح واإلعجــام )ت: 249هـــ( حتقيــق: مصطفــى العــدوي، ط2، الريــاض 

- دار بلنســية، 1423هـــ. 

املنتقــى رشح املوطــأ، أليب الوليــد ســليان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجيبــي   .146

القرطبــي الباجــي األندلـــيس )ت: 474 هـ(، ط2، مصـــر - مطبعة الســعادة. 

املنتقــى مــن الســنن املســندة عــن رســول اهلل  ،أليب حممــد عبــد اهلل بــن عــيل بــن   .147

اجلــارود النيســابوري )ت: 307 هـــ( ، حتقيــق: مركــز البحــوث بــدار التأصيــل، ط1، القاهــرة، 

1435هـ.

148. املوسوعة الفقهية الكويتية، ط2، الكويت - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، 1404هـ.

149. املوضوعــات، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي                                                       

ــورة -  ــة املن ــان، ط1، املدين ــد عث ــن حمم ــد الرمح ــق: عب ــم وحتقي ــط وتقدي )ت : 597هـــ(، ضب

ــلفية، 1386هـــ. الس ــة  املكتب

ــان  ــن عث ــن أمحــد ب ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــن أب ــدال يف نقــد الرجــال،  لشــمس الدي ــزان االعت 150. مي

ــة،  ــق: عــيل حممــد البجــاوي، ط1، بــريوت: دار املعرف ــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، حتقي ــن َقاْي ب

1382هـ. 

151. نتائــج الفكــر يف النحــو، ألبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن أمحــد الســهييل                                            

1412هـــ.  العلميــة،  الكتــب  دار   - بــريوت  ط1،  581هـــ،  )ت: 
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152. النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد 

ــر  ــق: طاه ــري )ت: 606هـــ( ، حتقي ــن األث ــزري اب ــيباين اجل ــم الش ــد الكري ــن عب ــد اب ــن حمم ب

ــة، 1399هـــ. ــة العلمي ــريوت - املكتب ــي، ط1، ب ــود الطناح ــزاوي- حمم ال

153.اهلدايــة واإلرشــاد يف معرفــة أهــل الثقــة والســداد،  ألمحــد بــن حممــد بــن احلســن بــن احلســن 

ــريوت - دار  ــي، ط1، ب ــد اهلل الليث ــق: عب ــاذي )ت: 398هـــ(، حتقي ــاري الكالب ــرص البخ ــو ن أب

ــة، 1407هـ.  املعرف
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

311

اح (ت: 287هـ(
َّ
ابن وض

 أقواله ومنهجه  يف  اجلرح والتعديل

ي د. حُمَّمد بن عبداهلل بن َراشد آل ُمَعدِّ

األستاذ املساعد بقسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين  

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض -  اململكة العربية السعودية

 ma94di@gmail.com
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

 موضوع البحث: 
ــرح  ــاء اجل ــوال عل ــا بأق ــيس، ومقارنته ــاح األندل ــن وضَّ ــد ب ــظ حمم ــوال احلاف ــة أق ــع ودراس مج

ــل. ــرح والتعدي ــه يف اجل ــتخراج منهج ــم اس ــل، ث والتعدي

 أهداف البحث:
ــاح يف نقــد الــرواة، وبيــان أحواهلــم يف الروايــة، ثــم موازنــة هــذه األقــوال  مجــع أقــوال ابــن وضَّ

ــاح يف اجلــرح والتعديــل، وبيــان منزلتــه يف  بأقــوال األئمــة املعتربيــن، ثــم اســتخراج منهــج ابــن وضَّ

نقــد الــراوة.

 مشكلة البحث: 
ــاح ومنزلتهــا يف اجلــرح والتعديــل ؟ وهــل  ــة: مــا أقــوال ابــن وضَّ ــة عــن األســئلة التالي اإلجاب

ــل؟ ــرح والتعدي ــه يف اجل ــا منهج ــد؟ وم ــددين يف النق ــاهلن أم املتش ــن أم املتس ــن املعتدل ــدُّ م ُيع

 أهم نتائج البحث: 
ــف  ــى التعري ــه ع ــيوخه، وحرص ــى ش ــاء ع ــة يف الثن ــد: املبالغ ــه يف النق ــات منهج ــن س - أنَّ م

ــم. ــن غريه ــم ع ــزًا هل ــم؛ متيي ــاهبم وبلداهن ــرواة وأنس ــاء ال بأس

ــل،  ــع يف التعدي ــا أرب ــب، منه ــت مرات ــت: س ــث بلغ ــل، حي ــرح والتعدي ــب اجل ــددت مرات -  تع

ــرح. ــان يف اجل ومرتبت

الة ) املفتاحيَّة(:  الكلامت الدَّ
اح، املنهج، اجلرح، التعديل. ابن وضَّ
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

F

إن احلمــد هلل ، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا، وســيئات أعالنــا، 

مــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك 

لــه، وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله، أمــا بعــد:

فــإنَّ معرفــة أحــوال الــرواة ال تقــل أمهيــة عــن حفــظ اآلحاديــث واآلثــار؛ لــذا حــرص عليهــا 

العلــاء يف القــرون املفضلــة، فانــربى كثــرٌي منهــم لنقــد الــرواة، وبذلــوا جهدهــم ســعيًا منهــم حلفــظ 

ــه يف معــاين احلديــث نصــُف العلــم، ومعرفــُة الرجــال نصــُف  الســنة النبويــة، قــال ابــن املدينــي: "التفقُّ

العلــم"(1(.

وملــا كان نقــد العلــاء للــرواة مبنيــًا عــى التحــري واالجتهــاد، وكانــت مناهــج النُّقــاد متباينــة، 

ــة  ــرواة، ومقارن ــج املتكلمــن يف ال ــة مناه ــاء بمعرف ــم العل ــدل واملتســاهل؛ اهت ــدد واملعت ــم املتش منه

ــه. ــرب ب ــه، ويعت ــة املصيــب منهــم؛ ليؤخــذ قول أقــوال بعضهــم ببعــض؛ ملعرف

ــاء  ــض العل ــورد بع ــس، ُي ــاظ األندل ــن ُحّف ــٍد م ــوال ناق ــت أن أمجــع أق ــق رأي ــذا املنطل ومــن ه

أقوالــه يف مصنفاتــم، وأدرســها دراســة مقارنــة؛ ملعرفــة منزلتهــا، ومنهجــه فيهــا، وهــو احلافــظ حممــد 

ه الذهبــي(2( والســخاوي(3( وغريمهــا مــن طبقــات املتكلمن يف  ــاح )ت: 287هـــ(، الــذي عــدَّ بــن وضَّ

الــرواه، ووســمت البحــث بــ:  

اح؛ أقواله ومنهجه يف الرح والتعديل(. )ابن وضَّ

)1(  املحدث الفاصل، الرامهرمزي، )ص320(.
)2(  ذكر من يعتمد قوله يف الرح والتعديل، الذهبي، )ص199(.

)3(  املتكلمون يف الرجال، السخاوي، )ص108(.
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 أمهية البحث، وأسباب اختياره:

اح ومنزلته يف علم احلديث ونقد الرواة. 1-إمامة ابن وضَّ

اح يف مصنفاتم واعتادها، كابن حجر وغريه. 2-عناية العلاء بنقل أقوال ابن وضَّ

اح يف نقد الرواة، ومنهجه فيها. 3-عدم وجود دراسة تبن منزلة أقوال ابن وضَّ

 أهداف البحث: 

اح يف نقد الرواة، وبيان أحواهلم يف الرواية. 1- مجع أقوال ابن وضَّ

اح، وموازنتها بأقوال األئمة املعتربين.  2-دراسة أقوال ابن وضَّ

اح يف اجلرح والتعديل، وبيان منزلته يف اجلرح والتعديل. 3-دراسة منهج ابن وضَّ

 حدود البحث: 

ــه عــن غــريه مــن  ــا نقل ــاح يف نقــد رواة احلديــث، دون م ــن وضَّ ــوال اب اقتــرصت عــى مجــع أق

ــة  ــرواة اخلَلقي ــات ال ــه يف صف ــم، أوكالم ــاة، وغريه ــاد، والقض ــاء والعب ــه يف الفقه ــة، أو كالم األئم

ــل.  ــرح والتعدي ــه باجل ــق ل ــا ال تعل ــة؛ مم واخلُلقي

 الدراسات السابقة: 

ــة،  ــد ومقارن ــة نق ــرواة دراس ــاح يف ال ــن وضَّ ــوال اب ــة أق ــع ودراس ــت بجم ــة عني ــى دراس ــف ع مل أق

ــاح  واســتخالص منهجــه منهــا، ووجــدت دراســات متنوعــة منشــورة يف ترمجتــه، ككتــاب: )حممــد بــن وضَّ

ــاح،  ــن وضَّ ــعة الب ــة موس ــو ترمج ــر، وه ــوري معم ــس(، لن ــث باألندل ــة احلدي ــس مدرس ــي، مؤس القرطب

ــاح حمدثــًا( د.مصطفــى محيداتــو ، ورســالة  وبيــان أثــره احلديثــي عــى األندلــس، وبحــث: )حممــد بــن وضَّ

ــره عــىل يف علــم احلديــث باألندلــس(  ــاح وأث ــة نظــراوي، بعنــوان )حممــد بــن وضَّ املاجســتري للطالبة:فتحي
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

، وهــذه دراســات غــري مؤثــره؛ لبعدهــا عــن مقصــود البحــث، وأيضــًا يوجــد عــدة حتقيقــات لكتــاب ابــن 

ــاح )البــدع( ، منهــا حتقيــق بــدر البــدر، طبــع دار العصيمــي، وحتقيــق عمــرو عبــد املنعــم ســليم، نــر  وضَّ

ــاح،   ووقفــت - بعــد  مكتبيــة ابــن تيميــة بالقاهــرة، وكال التحقيقــن تضمنــا فقــط ترمجــة موجــزة البــن وضَّ

أن أوشــكت عــى الفــراغ مــن البحــث -عــى ملخــص خمتــرص عــى موقــع كليــة العلــوم اإلســالمية، جامعــة 

ــة (، للباحثــن: عصــام  ــه يف الــرح والتعديــل، دراســة مقارن ــاح وأقوال ــن وضَّ ــوان:) اإلمــام اب بغــداد، بعن

ــلتي  ــع مراس ــًا، م ــورًا إلكرتوني ــًا، أو منش ــث مطبوع ــى البح ــف ع ــم، ومل أق ــالم إبراهي ــد الس ــل، وعب خلي

للمجلــة مــرارًا دون جتــاوب وال رد،  إال أّن امللخــص يــدل يف اجلملــة عــى اختــالف بــن الدراســتن يف عــدد 

الــرواة، وحــدود البحــث، ومنهجــه. 

 خطة البحث: 
جاء البحث يف مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، وفهارس.

أمــا املقدمــة: فتكلمــت فيهــا عــن أمهيــة املوضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه وحــدوده، . 1

والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث، واملنهــج املتبــع فيــه.

اح:. 2 املبحث األول: ترمجة موجزة البن وضَّ

 وفيه أربعة مطالب:  

 املطلب األول: اسمه، ونسبه، ومولده. - 

املطلب الثاين: نشأته العلمية ورحالته، وشيوخه. -

 املطلب الثالث: مكانته وجهوده العلمية.- 

 املطلب الرابع: وفاته. -

اح يف نقد الرواة.. 3 املبحث الثاين: دراسة أقوال ابن وضَّ
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اح يف الرح والتعديل.. 4 املبحث الثالث: منهج ابن وضَّ

اخلامتة: . 5

وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته، ثم الفهارس الالزمة. 

 منهج البحث:

اعتمــدت يف البحــث عــى املنهــج االســتقرائي التحليــيل املقارن،حيث اســتقرأت مجيــع الــرواة الذين 

اح  ــاح، ثــم قارنتهــا بأقــوال األئمــة النُّقــاد، للوصــول لنتيجــة تبــن منزلة أقــوال ابــن وضَّ نقدهــم ابــن وضَّ

ومنهجــه يف اجلــرح والتعديــل، وقــد راعيــت يف ذلــك ماييل:

ــم ذكــر -  ــه، ث ــخ وفات ــه ونســبه، وتاري ــراوي وكنيت ــًا، وذكــر اســم ال ــرواة هجائي ــب ال ترتي

ــه برمــوز الكتــب الســتة وملحقاتــا.  رمــز مــن خــّرج ل

ــاح يف نقــد الــرواة مــن كتــب اجلــرح والتعديــل املتنوعــة معتنيــًا بإيــراد -  مجــع أقــوال ابــن وضَّ

اللفــظ الــذي أقــف عليــه.

ــاح خمتتــًا ذلــك باختيــار -  مجــع أقــوال النُّقــاد املعتربيــن يف نقــد الــرواة الذيــن نقدهــم ابــن وضَّ

احلافظــن الذهبــي وابــن حجــر.

ــاح مــع أقــوال األئمــة النُّقــاد، مبينــًا مــدى موافقــة قــول ابــن -  املوازنــة بــن قــول ابــن وضَّ

ــاح ألقــوال األئمــة. وضَّ

االقتصــار يف نقــل أقــوال األئمــة النُّقــاد يف الــراوي املتفــق عليــه عــى أشــهرها، أمــا الــراوي - 

املختلــف فيــه فأتوســع فيــه بــا يقتضيــه حــال هــذه البحــوث، دون إطالــة أو توســع.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن، وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وآله وصحبه أمجعن.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

 املبحث األول: 
 اح ترمجة موجزة البن وضَّ

 وفيه أربعة مطالب:  

 املطلب األول: اسمه، ونسبه، ومولده: 

ــاح بــن َبِزيغ، مــوىل اإلمــام عبــد الرمحن بــن ُمعاويــة؛ مــن أهل قرطبــة، ومل  أبــو عبــد اهلل، حممــد بــن وضَّ

أقــف عــى مــن زاد يف نســبه ألعى مــن جــده بزيغ، ولد ســنة 199هـــ، وقيل ســنة 200هـــ.(1(. 

 املطلب الثاين: نشأته العلمية، ورحالته، وشيوخه: 

ــذي نشــأ  ــم تــر املصــادر إىل البيــت ال ــم، فل ــاح يف أرسة فقــرية، مل تعــرف بالعل ــن وضَّ نشــأ اب

فيــه، إال أّنــه حفــظ يف صبــاه القــرآن الكريــم، ثــم اجتــه لطلــب العلــم، فأخــذ عــن علــاء األندلــس، 

أمــا رحالتــه إىل املــرق فقــد رحــل رحلتــن:  

الرحلــة األوىل: وكانــت ســنة 218هـــ، وكان عمــره تســع عــرة ســنة، ومل يكــن مذهبــه يف رحلته 

هــذه طلــب احلديــث، وإنــا كان شــْأنه الزهــد، وطلــب الُعبَّــاد، وجــلُّ مــن أثنــى عليهــم مــن شــيوخه 

-يف غــري الروايــة -بالعبــادة والزهــد هــم مــن لقيهــم يف هــذه الرحلــة(2(.

ــة: كانــت بعــد ســنة 230هـــ، لقــي فيهــا رجــال احلديــث وكتــب عنهــم، وبلــغ  ــة الثاني الرحل

ــاح أئمــة احلديــث  عــدد شــيوخه يف هــذه الرحلــة: مخســة وســبعن ومائــة(3(، وقــد شــارك ابــن وضَّ

يف عــرصه يف شــيوخ عــدة(4(، فشــارك األئمــة أصحــاب الكتــب الســتة يف شــيوخ، منهــم: يــي بــن 

)1(  أخبار الفقهاء واملحدثني، للخشني، )122(.
)2(  تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )650/2(.

)3(   تاريــخ علــامء اإلندلــس،  البــن  الفــريض، )651/2(؛ وذكــر اخلشــني يف كتابــه أخبــار الفقهــاء واملحدثــني )ص122(،  شــيوخ 
ــاح موزعــن عــى البلــدان واألمصــار. ابــن وضَّ

)4(  ابن وضاح القرطبي حمدثا، ملصطفى محيداتو، ، )ص40(.
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ار ، وهــاُرون  معــن، وابــن املدينــي، وأبــو بكــر بــن أيب شــيبة، وحممــد بــن املتــوكل ، وحممــد بــن َبــكَّ

ــم الدمشــقي. احلــّال ، وُدحَي

 املطلب الثالث: مكانته، وجهوده العلمية: 

ــر ظاهــر يف بــالد  ــه أث ــة يف علــم احلديــث، وكان ل ــة عالي ــاح مقامــًا رفيعــًا ومنزل أ ابــن وضَّ ــوَّ تب

ــس دار  ــارت األندل ــد ص ــن خمل ــي ب ــاح، وبق ــن وضَّ ــد ب ــن الفريض:"بمحم ــال اب ــس، ق األندل

ــي بـــ  ــه الذهب ــهورين"(2(، ووصف ــة املش ــن واألئم ــرواة املكثري ــن ال بِّي:"م ــال الضَّ ــث"(1(، وق حدي

ــاح؛ إال أنــه ُأخــذ  "اإلمــام احلافــظ، حمــّدث األندلــس"(3(، ومــع هــذه املنزلــة التــي تبوأهــا ابــن وضَّ

ه لأحاديــث واملبالغــة يف  هــت لــه انتقــادات، قــّل مــن يســلم، منهــا: منهــا كثــرة ردِّ عليــه مآخــذ، وُوجِّ

ذلــك، والصــواب خــالف مــا قــال، قــال ابــن الفــريض:"كان أمحــد بــن خالــد بــن اجلبــاب ُينكــر عليــه 

كثــرة رده لكثــرٍي مــن األحاديــث"، وُأخــذ عليــه أيضــًا قلــة معرفتــه يف علــم الفقــه والنحــو، قــال ابــن 

ــاح خطــأ كثــري حمفــوظ عنــه، وأشــياء كان يغلــط فيهــا ويصحفهــا، وكان ال علــم  الفريض:"البــن وضَّ

عنــده بالفقــه، وال بالعربيــة"(4(، ولعلــه ُيعــذر بانرصافــه للحديــث عــن غــريه مــن العلــوم، واهلل أعلــم.

اح العلمية يف جوانب عدة، منها: وقد متثَّلت جهود ابن وضَّ

أوالً: التدريس والتعليم: 

ــاح مــن رحلتــه الثانيــة رصف وقتــه كلــه للتدريــس، وبــذل جهــده لنــر  فبعــد أن رجــع ابــن وضَّ

ــن الفــريض:" وكان  ــال اب ــدر، ق ــا ن ــوم إال م ــة مــن تلــك العل ــي كانــت خالي الســنة يف األندلــس الت

ــاح عاملــًا باحلديث...صابــرًا عــى اإلســاع، حمتســبًا يف نــر علمــه. ســمع منــه النــاس كثــريا،  ابــن وضَّ

)1(  تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )652/2(.
ّبي، )ص173(. )2(  بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، للضَّ

)3(  سري أعالم النبالء، للذهبي، )445/13(.
)4(  تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )652/2(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــة،  ــدة طويل ــس م ــاح باألندل ــن وضَّ ــّدث اب ــي :"وح ــال الضب ــس" (1(، وق ــل األندل ــه أه ــع اهلل ب ونف

ــن  ــهورون"(2(، وكان اب ــاء مش ــة رفع ــا مجاع ــن أهله ــا م ــه هب ــم، وروى عن ــم ج ــه عل ــا عن ــر هب وانت

ــاح هيتــم بطالبــه، وُيعنــى هبــم، ويعلمهــم آداب الطلــب والعلــم، ويتفقدهــم كــا يتفقــد أبنــاءه،  وضَّ

ــاح يقــول يل:  وكان حمبــًا هلــم عطوفــًا عليهــم، قــال أمحــد بــن خالــد- أحــد طالبــه -:" كان ابــن وضَّ

إين ألدعــو لكــم يف ســجودي أن ينفعكــم؛ ألنكــم إذا انتفعتــم انتفعــت أنــا بكــم" (3(، ومــن أثــر اهتامه 

البالــغ بالتدريــس والطــالب أن صــار أكثــر مــن رأس ورشف باألندلــس مــن تالميــذه(3(، وهــذا يــدل 

عــى رعايتــه التامــه واهتامــه البالــغ بالتعليــم والتدريــس، ومــن هــؤالء التالميــذ: أمحــد بــن خالــد بن 

اجلبَّــاب، وقاســم بــن أصبــغ، وحممــد بــن املســور الفقيــه، وغريهــم. 

ثانيًا: التصنيف: 

ــة،  ــرًا مــن التأليــف، ولعــل ســبب ذلــك انشــغاله بالتدريــس والرواي ــاح مكث ــن وضَّ مل يكــن اب

إضافــة لضعفــه يف العربيــة؛ ممــا جعلــه يتقاعــس عــن التآليــف الكبــرية املهمــة؛ إذ كان النحــو وســيلة 

ــاح إرثــًا ال بــأس بــه، ومــن ذلــك: لتأليــف الكتــب وتصنيفهــا (4(، ومــع ذلــك فقــد خّلــف ابــن وضَّ

 كتاب البدع، والنهي عنها، مطبوع، وهو معروف متداول.1. 

كتاب النظر إىل اهلل تعاىل، خمطوط (5(.. 2

كتاب العباد والعوابد، يف الزهد والرقائق.. 3

كتاب مكنون الر ومستخرج العلم، يف الفقه املالكي. . 4

)1(  تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )652/2(.
ّبي، )ص174(. )2( بغية امللتمس، للضَّ

)3(  ترتيب املدارك وتقريب املسالك، للقايض عياض )4 /436- 439(.
)4(  ابن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة احلديث باألندلس، لنوري معمر، )ص153(.

)5(  ترتيب املدارك، للقايض عياض،)4/ 436(.
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كتاب القطعان، يف احلديث (1(. . 5

 املطلب الرابع: وفاته: 

ــة  ــويف ليل ــه ت ــن الفريض:أّن ــاح، واألقــرب ماذكــره اب ــن وضَّ ــاة اب ــوال يف ســنة وف تعــددت األق

ــنة،  ــن س ــبعًا وثان ــاش س ــون ع ــة (2(، فيك ــنة 287هـــ، بقرطب ــرم س ــن املح ــن م ــع بق ــبت ألرب الس

ــاىل.  تع

)1(  فهرسة ابن خري اإلشبيي، البن خري اإلشبييل، )ص127- 220- 240(، وذكر الكتب الثالثة األخرية.
)2(  تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )653/2(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

املبحث الثاين: 
اح يف نقد الرواة. دراسة أقوال ابن وضَّ

1- إبراهيم بن امُلنِْذر احِلَزاِمّي، أبو إسحاق املدين )ت: 236هـ(، )خ ت س ق(. 

اح:"لقيته باملدينة، وهو ثقة"(1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

وثَّقــه ابــن معــن (2(،والدارقطنــي (3(، واخلطيــب البغــدادي(4(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(

(5(، ثــم إنَّ الــراوي قــدم بغــداد، ووقــع منــه مــا أنكــره عليــه اإلمــام أمحــد، مــن القــول يف حمنــة القرآن، 

قــال الســاجي:"بلغني أّن أمحــد كان يتكلــم فيــه ويذّمــه، وقصــد إليــه ببغــداد ليســّلم عليــه، فلــم يــأذن 

لــه، وكان قــدم إىل ابــن أيب ُدؤاد قاصــدًا مــن املدينــة، عنــده مناكــري" (6(، وهــذه املناكــري جعلــت بعــض 

النُّقــاد - فيــا يظهــر- ينزلــه لرتبــة الصــدوق، فقــال أبــو حاتــم: "صــدوق" (7(، وقــال أيضــًا: "هــو 

ــه أمحــد الســالم"،  ــرد علي ــم ي ــه خلــط يف القــرآن فل ــن محــزة إال أّن ــم ب أعــرف باحلديــث مــن إبراهي

ــه  ــن روايت ــاءت م ــري ج ــذه املناك ــب أنَّ ه ــح اخلطي ــد أوض ــأس"  ، وق ــه ب ــس ب ــائي: "لي ــال النس وق

عــن املجهولــن، حيــث قال:"أمــا املناكــري فقّلــا توجــد يف حديثــه إال أن يكــون عــن املجهولــن، ومــع 

هــذا فــإّن ييــى بــن معــن وغــريه مــن احلفــاظ كانــوا يرضونــه ويوثِّقونه"(8(،واختــار الذهبــي وابــن 

)1(  التعديل والتجريح، للباجي، )350/1(.
)2(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )7/ 122(.

)3(  سؤاالت السلمي للدارقطني، للسلمي، )ص87(.
)4(  تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي، )7/ 122(.

)5(  الثقات، البن حبان، )73/8(.
)6(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )7/ 122(.

)7(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )139/2(.
)8(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )7/ 122(.
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ــن  ــه أمحــد ألجــل القــرآن"(1(، واخلالصــة أّن اب ــم في ــه :"صــدوق"، وزاد ابــن حجــر:" تكّل حجــر أّن

ــاح وافــق األئمــة النُّقــاد الذيــن وثَّقــوا الــراوي، إال أّن عنــده مناكــري أنزلــت رتبتــه عنــد النُّقــاد  وضَّ

اآلخريــن إىل رتبــة الصــدوق، و َذمُّ اإلمــام أمحــد لــه؛ إنــا هــو ملــا وقــع فيــه مــن الفتنــة، فخالصــة حاله 

ــاح يف توثيــق  يف الروايــة أّنــه صــدوق ملــا ُذكــر يف حديثــه مــن املناكــري، وهبــذا يتبــن تســاهل ابــن وضَّ

الــراوي، والصــواب خــالف ذلــك، واهلل أعلــم. 

ِمّي موالهم، أبوإسحاق الَبرْصّي )ت: 211هـ(، )م د ت س(.  2- َأمْحَد بن إْسَحاق احَلْرَ

اح:"ثقة"(2(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح يف توثيــق الــراوي مــع قــول أغلــب األئمــة النُّقــاد، حيــث وثَّقــه يعقــوب  اتفــق قــول ابــن وضَّ

بــن شــيبة(3(، وأبــو زرعــة، وأبــو حاتــم(4(، والنســائي(5(، وغريهــم، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، 

ــّن  ــه ب ــا اإلمــام أمحــد فإّن ــه"(7(، أمَّ وقــال:"كان يفــظ حديثــه"(6(، وقــال النســائي أيضــًا :"البــأس ب

ســبب رأيــه يف الــراوي، لكنــه يف اجلملــة قــّوى حالــه، فقــد ُســئل: هــل كتبــت عنــه؟ قــال: "ال، تركتــه 

ــن  ــا، ولك ــاء اهلل، صدوًق ــدي، إن ش ــال:"كان عن ــه؟" ق ــرت علي ــش أنك ــه: "أي ــل ل ــد"، فقي ــى عم ع

ــار الذهبــي، وابــن حجــر "توثيقــه"، وزاد  ــه يف يشء"(8(، واخت ــن أكثــم، دخــل ل ــه مــن أجــل اب تركت

ابــن حجــر: "كان يفــظ"(9(. 

)1(  الكاشف، للذهبي، )1/ 225(؛ تقريب التهذيب، البن حجر، )ص94(.
)2(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي بن قليج، )1/ 20(.

)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر،)14/1(. 
)4(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )40/2(.

)5(  هتذيب الكامل، للمزي، )264/1(. 
)6(  الثقات، البن حبان، )4/8(.

)7(  هتذيب الكامل، للمزي، )264/1(. 
)8(  العلل ومعرفة الرجال برواية املروذي، ألمحد بن حنبل، )ص 127(. 

 )9( الكاشف، للذهبي، )190/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص77(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

3- أمحــد بــن حممــد بــن ثابــت اخُلزاعــي، أبــو احلســن بــن َشــبويه)ت:230هـ(، )د(. قــال 

ــٌة ثبــت« )1( . اح:»ثق اب وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

وثَّقــه العجــى(2(، والنســائي(3(، وقــال عبــد الغنــي بــن ســعيد: "ثقــة مشــهور"(6(، وذكــره ابــن 

حبــان يف )الثقــات((4(، وقــال الذهبــي:"كان مــن كبــار األئمــة"، وقــال ابــن حجــر: "ثقــة"(5(، فتبــّن 

ــاح وافــق النُّقــاد يف توثيــق الــراوي، إال أّنــه زاد عليهــم بقولــه: ثبــت، وهــو زيــادة منــه يف  أنَّ ابــن وضَّ

رتبــة التوثيــق.

4- أمحــد بــن حممــد بــن موســى املــروزي، أبــو العبــاس الِسْمســار َمْرَدويــه )ت: 235هـــ(، 

)خ ت س(.

اح: "ثقة ثبت" (6(.  قال ابن وضَّ

ضاح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وَّ

هــذا الــراوي وثَّقــه البخــاري، وأبــو جعفــر النحــاس(7(، وقــال النســائي: "ال بــأس بــه"(8(، وذكره 

ــن حجــر(10(،  ــاره اب ــي بـ"احلافــظ الثقــة"، وهــو مــا اخت ــان يف )الثقــات((9(، ووصفــه الذهب ــن حب اب

)1(  التعديل والتجريح، للباجي، )319/1(.
)2(  معرفة الثقات، للعجيل، )191/1(.  
)3(  هتذيب الكامل، للمزي، )435/1(. 

)4(  الثقات، البن حبان، )8/ 13(. 
)5(  الكاشف، للذهبي، )201/1(؛ تقريب التهذيب، البن حجر، )ص117(.

)6(  التعديل والتجريح، للباجي، )319/1(.
)7(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص44(. 

)8(  هتذيب الكامل، للمزي، )474/1(.  
)9(  الثقات، البن حبان، )8/ 29(.

)10(  سري أعالم النبالء، للذهبي، )82/9(؛ تقريب التهذيب، البن حجر، )ص84(.
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ــاح وافــق النُّقــاد عــى توثيقــه، وزاد عليهــم بوصفــه بالَثْبــت، وهــو مــا يوافــق مــا  فتبــّن أن ابــن وضَّ

اختــاره الذهبــي، وابــن حجــر، وهــو الصــواب يف حالــه، واهلل أعلــم.

5-آدم بن أب إَِياس الَعْسَقاليّن. )ت:221هـ(، )خ خد ت س ق(. 

ــاح:" آدم بــن أيب إيــاس، ومصعــب بــن ماهــان، وحممــد بــن يوســف الفريـــايب؛  قــال ابــن وضَّ

ــراء ثقات" (1(.  نظـ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، واتَّفــق رأيــه فيــه مــع األئمــة النُّقــاد، فوثَّقــه ابــُن معــن،  هــذا الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ

ــره  ــاد اهلل" (4(، وذك ــار عب ــن خي ــٌد م ــوٌن متعّب ــٌة مأم ــو حاتم:"ثق ــال أب ــيل(3(، وق ــو داود(2(، والعج وأب

ــد" (6(. ــٌة عاب ــن حجر:"ثق ــال اب ــات( (5(، وق ــان يف )الثق ــن حب اب

6-َأْزَهر بن َسعيد احَلَرازّي احلميص )ت: 129هـ(، )بخ د س ق(.

اح:"ثقٌة شامي"(7( .  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

)1(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص111(. 
)2(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )7/ 486(.

)3(  معرفة الثقات، للعجيل، )213/1(.  
)4(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )268/2(.

)5(  الثقات، ملحمد بن حبان، )8/ 134(.
)6(  تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص86(.

)7(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )48/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

هــذا الــراوي مقــلٌّ يف الروايــة، قــال ابــن ســعد:"كان قليــل احلديــث"(1(، لــذا مل يتكلمــوا إال يف 

(2(،  أمــا يف حالــه فلــم أقــف إال عــى توثيــق العجــيل(3(، 
 مذهبــه، فذكــروا أنــه كان يســب عليــَا

ــر: "مل  ــن حج ــال اب ــاد، ق ــه النُّق ــم في ــه مل يتكّل ــة روايت ــا لقّل ــات((4(، ورب ــان يف )الثق ــن حب ــره اب وذك

ــة أن  ــدوق"(5(، واخلالص ــال يف )التقريب(:"ص ــيل"، وق ــه العج ــد وثَّق ــه، وق ــوا إال يف مذهب يتكلم

ــاح ، واهلل أعلــم. الراجــح خــالف قــول ابــن وضَّ

7- َأْسَباط بن حممد بن عبد الرمحن بن خالد الُقريش موالهم، أبو حممد )ت:200هـ(، )ع(.

اح: "ال بأس به"(6(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

وثَّقــه ابــن معــن - يف موضــع -(7(، ويعقــوب بــن شــيبة، وزاد يعقوب:"صــدوق"(8(، وقــال ابــن 

عــف"(9(، وقــال ابــن معــن: "ليــس بــه بــأس، وكان  ســعد:"كان ثقــًة صدوقــًا، إال أّن فيــه بعــض الضَّ

يطــئ عــن ســفيان"(10(، وقــال أبــو حاتــم: "صالــح"(11(، وقــال النســائي:"ليس بــه بــأس"(12(، وقــال 

)1(  الطبقات الكبى، ملحمد بن سعد، )460/7(. 
)2(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )1/ 205(.

)3(  معرفة الثقات، للعجيل، )214/1(.  
)4(  الثقات، ملحمد بن حبان، )4/ 38(. 

)5(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )1/ 205(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص97(.
)6(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )48/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)7(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معن، )270/3(. 
)8(  تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي، )7/ 512(.

)9(  الطبقات الكبى ، ملحمد بن سعد، )393/6(. 
)10(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معن، )49/4(.   

)11(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )333/2(.
)12(  هتذيب الكامل، للمزي، )356/2(.   
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ــف يف  ــا هيــم يف الــيء"(1(، وقــال الذهبي:"صــدوق"(2(، وقــال ابــن حجر:"ثقــة، ُضعِّ العقيــيل: "رب

ــق الــراوي فإّنــه أشــار مــع التوثيــق إىل يشء يف حفظــه ينــزل رتبتــه  الثــوري"(3(، واخلالصــة أن مــن وثَّ

ــاح، فاتَّفــق قولــه  إىل رتبــة:"ال بــأس بــه" و"صــدوق"، وهــو رأي اجلمهــور، وهــو مــا وافقــه ابــن وضَّ

مــع قــول أكثــر النُّقــاد. 

8- إسحاق بن سليامن الرازي، أبو حييى الَعْبدي)ت:199هـ(، )ع(. 

اح:"ثقة ثبت يف احلديث، متعبد كبري"(4(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

وثَّقــه مجــٌع مــن النُّقــاد منهــم العجــيل(5(، والنســائي(6(، وزاد العجيل:"رجــل صالــح"، وذكــره ابن 

حبــان يف )الثقــات((7(، وقــال أبــو حاتــم: "صــدوق، ال بــأس بــه"(8(، وُوِصــف بأّنــه مــن األبــدال(9(، 

وقــال ابــن حجر:"ثقــة فاضــل"(10(.

ــاح وصــف الــراوي بأنّه"ثقــة ثبــت"، ووصفــه بـ"العبــادة وعلــو القــدر"،   واخلالصــة أن ابــن وضَّ

.   وهــذا مــا وافــق فيــه األئمــة، إال أّنــه زاد بوصفــه بـ"الثبــت"، وهــذا -  عادتــه-  تســاهل منــه

)1(  الضعفاء الكبري، للعقييل، )119/1(. 
)2(  ميزان االعتدال، للذهبي،)175/1(.
)3( تقريب التهذيب ، البن حجر،)98(.

)4(  التعديل والتجريح، للباجي،)350/1(. 
)5(  معرفة الثقات، للعجيل، )218/1(.  
)6(  هتذيب الكامل، للمزي، )431/2(. 

)7(  الثقات، البن حبان، )111/8(.
)8(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )224/2(.

)9(  األبدال: هم األولياء والعباد، النهاية، البن األثري ، )107/1(؛ وينظر كالم الذهبي يف الكاشف، (236/1(.
)10( تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص101(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

9- إسامعيل بن أب َحكيم القريش موالهم املدين. )ت:230هـ(، )م د س ق(. 

اح:" ثقة"(1( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــق الــراوي ابــن معــن(2(، والنســائي(3(، وذكــره  ــاح مــع أقــوال النُّقــاد، فوثَّ اتفــق قــول ابــن وضَّ

ابــن حبــان يف )الثقــات((4(، وقــال ابــن حجر:"ثقــة" (5(.

10- األسود بن َشْيبان الَسُدوس، أبو َشْيبان البرصي.)ت:160هـ( )بخ م د س ق(. 

اح (6( . وّثقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مجــهور النُّقـــاد عـــى توثيق الــراوي، فــوثَّقه ابــن معــن(7(، وأمحـد(8(،  وافـق ابن وضَّ

والعجــيل(9(، والنســائي (10(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((11(، وقــال الذهبــي، وابــن حجــر: 

"ثقــة"، وزاد ابــن حجــر: "عابــد"(12(.

)1(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )161/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)2(  تاريخ ابن معني برواية الدارمي ، ييى بن معن، )ص71(. 

)3(  هتذيب الكامل، للمزي، )64/3(. 
)4(  الثقات، البن حبان، )6/ 36(. 

)5(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص107(.
)6(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )212/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)7(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )293/2(.
)8(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )339/1(.

)9(  معرفة الثقات، للعجيل، )67/1(. 
)10(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )339/1(.

)11(  الثقات، البن حبان، )8/ 129(. 
)12(  الكاشف، للذهبي،)251/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص111(.

329



ْعَثاء سليم بن أسود املحارب، أبويزيد الكويف )ت:125هـ(، )ع(.  11- َأْشَعث بن أب الشَّ

اح:"ثقة"(1(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع النُّقــاد يف الــراوي، فوثَّقــه ابــن معــن(2(، وأمحــد(3(، وأبــو داود(4(، وأبــو  اتفــق ابــن وضَّ

ــار  ــات((7(، وهــو اختي ــان يف )الثق ــن حب ــره اب ــم، وذك ــائي(6(، وغريه ــم(5(، والبــزار، والنس حات

ــر(8(. ــن حج ــي، واب الذهب

12- َأْصبغ بن الفرج بن سعيد املرصي الفقيه، أبوعبداهلل املرصي.)ت225هـ(،)خ د ت س(.

اح:"ثقة"(9( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــن  ــلمة ب ــيل(11(، ومس ــن(10(، والعج ــن مع ــه اب ــراوي، فوثَّق ــاد يف ال ــاح النُّق ــن وضَّ ــق اب واف

ــن  ــرأي مالــك"، وذكــره اب ــق اهلل تعــاىل ب ــم خل ــن معــن أيضــًا:"كان مــن أعل ــال اب القاســم(12(، وق

)1(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )236/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )270/2(. 

)3(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، برواية ابنه عبداهلل، )216/2(. 
)4(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )355/1(.

)5(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )270/2(.
)6(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )355/1(.

)7(  الثقات، البن حبان، )62/6(.
)8(  الكاشف، للذهبي، )253/1(، تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص113(.

)9(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص113(. 
)10(  املرجع السابق. 

)11(  معرفة الثقات، للعجيل، )233/1(.  
)12(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )250/2(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــب،  ــن وه ــم واب ــن القاس ــه باب ــاًل تفقَّ ــة جلي ــون:"كان ثق ــن خلف ــال اب ــات((1(، وق ــان يف )الثق حب

ــة"(3(. ــر أنه:"ثق ــن حج ــار اب ــهب"(2(، واخت وأش

13- أيمن بن نابل احَلبي، أبو عمران، وقيل أبو عمرو املكي. )خ ت س ق(. 

اح:" ثقة "(4( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

وثَّقــه ابــن معــن(5(، وابــن عــار(6(، والرتمــذي(7(، والعجــيل(8(، واحلاكــم(9(، وقــال أبــو حاتــم: 

ــه فيــا  "شــيخ" (10(، وقــال النســائي: "ال بــأس بــه"(11(، وتوســط فيــه ابــن عــدي فقــال: "ال بــأس ب

يرويــه ومل أر أحــدًا ضّعفــه ممــن تكلــم يف الرجــال، وأرجــو أّن أحاديثــه صاحلــة ال بــأس هبــا وحديثــه 

يف البخــاري متابعــة"(12(، وضّعفــه ابــن حبــان وأشــار إىل رأي ابــن معــن فيــه، فقــال: "كان يطــىء 

ويتفــّرد بــا ال يتابــع عليــه، وكان ابــن معــن حســن الــرأي فيــه، والــذي عنــدي تنكــب حديثــه عنــد 

ــم  ــى التوه ــث ع ــيء باحلدي ــه...كان جي ــاج ب ــن االحتج ــات أوىل م ــق الثق ــا واف ــاج، إال م االحتج

)1(  الثقات، البن حبان، )8/ 133(.
)2(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص112(. 

)3(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص113(.
)4(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )312/2(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)5(  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معن، )ص75(. 
)6(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )393/1(.

)7(  سنن الرتمذي، )2/ 239(.
)8(  معرفة الثقات، للعجيل، )240/1(.   

)9(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )10/ 55(.
)10(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )319/2(.

)11(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )10/ 50(.
)12(  الكامل، البن عدي، )149/2(.
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واحلســبان"(1(، وقــال الباجي:"وّثقــه ابــن معــن، وغمــزه غــريه بحديثــه عــن أيب الزبــري يف التشــهد"(2(، 

ــي  ــال الدارقطن ــل، ق ــد فاض ــي: "عاب ــال الذهب ــه، فق ــر تليين ــن حج ــي واب ــان الذهب ــار املحقق واخت

وغــريه: ليــس بالقــوي"، وقــال ابــن حجر:"صــدوق هيــم"(3(، فاخلالصــة أنَّ الــراوي وثَّقــه مجــٌع مــن 

النُّقــاد، وليَّنــه آخــرون، وبّينــوا الســبب، وهــو اخلطــأ واملخالفــة يف حديثــه، ومنــه حديــث التشــهد ، 

فالــذي يظهــر أنَّ الــراوي صــدوق هيــم، وُيتــّج بــه مــامل يالــف، وهبــذا يتبــّن أنــه دون مــا قالــه ابــن 

ــاح، وإن وافــق غــريه ممــن رأى توثيــق الــراوي، ولكــن ابــن و ضــاح تســاهل فيــه، واهلل أعلــم. وضَّ

14- َثابت بن ُعبيد األنصارّي الكويف، موىل زيد بن ثابت، ، )بخ م 4(. 

اح (4( . وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة: املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــن  ــال اب ــائي(7(، وق ــد(6(، والنَّس ــن(5(، وأمح ــن مع ــه اب ــراوي، فوثَّق ــق ال ــى توثي ــاد ع ــق النُّق اتف

ــاح مــع النُّقــاد، وهــو اختيــار الذهبــي،  ســعد:" كان ثقــة كثــري احلديــث"(8(، وهبــذا يتفــق رأي ابــن وضَّ

وابــن حجــر(9(.

)1(  املجروحني، البن حبان، )1/ 183(.
)2(  التعديل والتجريح، للباجي، )401/1(.

)3(  الكاشف، للذهبي، )259/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص117(.
)4(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )77/3(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)5(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )454/2(.
)6(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )3/ 95(. 

)7(  هتذيب الكامل، للمزي، )487/4(.
)8(  الطبقات الكبى، البن سعد، )98/6(. 

)9(  الكاشف، للذهبي، )282/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص132(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

رْييّف الكويف،)ع(. 15- َجاِمع بن َأِب َراِشد الَكاِهِي الصَّ

اح (1( . وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع النُّقــاد يف توثيق الــراوي، فقــد وثَّقه أمحــد(2(، ويعقــوب بن ســفيان(3(،  اتَّفــق رأي ابــن وضَّ

والنســائي(4(، وقــال العجيل:"ثقــة ثبــت" (5(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((6(، ووثَّقــه الذهبــي وابن 

ــن حجر:"فاضــل" (7(.  ــر، وزاد اب حج

16- َجْب بن َحبيب اللغوي، )بخ ق(. 

اح:" ثقة"(8( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــن  ــن معــن(9(، والنســائي(10(، وذكــره اب ــه اب ــاد، فوثَّق ــوال النُّق ــاح مــع أق ــن وضَّ ــول اب اتفــق ق

ــة"(12(. ــه:" ثق ــر أّن ــن حج ــار اب ــات((11(، واخت ــان يف )الثق حب

)1(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )155/3(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)2(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )1/ 550(.

)3(  املعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان، )3/ 376(.
)4(  هتذيب الكامل، للمزي، )363/4(.   .

)5(  معرفة الثقات، للعجيل، )265/1(.  
)6(  الثقات، البن حبان، )6/ 152(.

)7(  الكاشف، للذهبي،)288/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص137(. 
)8(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )160/3(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)9(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )533/2(.
)10(  هتذيب الكامل، للمزي، )393/4(.

)11(  الثقات، البن حبان، )6/ 152(.
)12(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص137(.
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17- َجعفر بن َعْون بن َجعفر بن َعمرو بن ُحَرْيث املخزومي )ت: 206هـ(، )ع(. 

اح (1(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

اتفــق مجهــور النُّقــاد عــى توثيــق الــراوي، فوثَّقــه ابــن معــن(2(، والعجــيل(3(، وابــن قانــع(4(، وقال 

ــا"(5(، وقــال أبــو حاتم:"صــدوق"(6(، وذكــره ابــن حبــان يف  أمحد:"ليــس بــه بــأس، كان رجــاًل صاحلً

ــى  ــف ع ــة أين مل أق ــدوق"(8(، واخلالص ــن حجر:"ص ــال اب ــة"، وق ــال الذهبي:"ثق ــات((7(، وق )الثق

ــاح مــع  جــرح يف الــراوي ينــزل رتبتــة إىل الصــدوق، فالراجــح أنــه ثقــة، وهبــذا يتفــق قــول ابــن وضَّ

مجهــور النُّقــاد، واهلل أعلــم.

18-  احَلارث بن ِمْسكنِْي األموي موالهم، أبوعمرو املرصي )ت:250هـ(، )د س(. 

اح: "ثقُة الثقات"(9(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــوه  ــن وثَّق ــاد، الذي ــور النُّق ــول مجه ــع ق ــه م ــه في ــق قول ــاح، واتف ــن وضَّ ــيخ اب ــراوي ش ــذا ال ه

ــب:"كان  ــال اخلطي ــون"، وق ــة مأم ــائي، واحلاكم:"ثق ــال النس ــق، فق ــب التوثي ــى مرات ــوه بأع وجعل

)1(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )226/3(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)2(  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ييى بن معن، )ص 85(.   

)3(  معرفة الثقات، للعجيل، )270/1(.     
)4(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )101/2(.  

)5(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )3/ 103(.  
)6(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )485/2(. 

)7(  الثقات، ابن حبان، )6/ 141(.  
)8(   الكاشف، للذهبي،)295/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص141(.

)9(  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )4/ 27(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ثقــًة يف احلديــث، ثبتــًا"، وُســئل عنــه أمحــد بــن حنبــل فقــال فيــه قــوالً مجيــاًل، وقال:"مــا بلغنــي عنــه 

ــه"(2(. ــة فقي ــر:" ثق ــن حج ــال اب ــة"، وق ــة حج ــال الذهبي:"ثق ــري"(1(، وق إال خ

ـاب، أبـو عبــــد اهلل احِلمـَّايّن مــوالهم )ت: 142هـ(،  19- حبيـــب بـن أبـي َعْمــرة الَقصَّ

)خ م ت س ق(. 

اح (3(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع مجهــور النُّقــاد، فوثَّقــه ابــن معــن(4(، وأمحــد(5(، والنســائي(6(، وذكــره  اتفــق رأي ابــن وضَّ

ابــن حبــان يف )الثقــات((7(، وقــال الذهبــي، وابــن حجــر:" ثقــة"(8(. 

20- احلسن بن موسى اأَلْشَيب، أبو عي البغدادي. )ت:209هـ(، )ع(. 

اح:" ثقة"(9(. قال ابن وضَّ

)1(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )8/ 212(.
)2(  الكاشف، للذهبي،)305/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص148(. 

)3(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )371/3(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)4(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معن، )389/3(. 

)5(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )1/ 518(.   
)6(  هتذيب الكامل، للمزي، )386/5(.   

)7(  الثقات، البن حبان، )6/ 177(.  
)8(  الكاشف، الذهبي،)309/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص151(. 

)9(  إكامل هتذيب الكامل- الرتاجم الساقطة -، ملغلطاي، )ص124(.
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اح وأقوال األئمة: املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــن  ــد، فقال:"م ــام أمح ــه اإلم ــى علي ــن(2(، وأثن ــن مع ــي (1(، واب ــن املدين ــه اب ــراوي وثَّق ــذا ال ه

ــاح مــع  ــار الذهبــي، وابــن حجــر توثيقــه(4(، فيتبــن اتفــاق قــول ابــن وضَّ متثبتــي بغــداد"(3(، واخت

ــاد. األئمــة النُّق

21- احُلسني بن َواِقد املروِزّي،أبو عبد اهلل قايض مرو.)ت: 159هـ(، )خت م 4(.

اح:"ثقة"(5(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح ابــَن معــن(6( يف توثيــق الــراوي، أما بقيــة النُّقــاد فقوهلم فيــه دون  هــذا الــراوي وافــق ابــُن وضَّ

ذلــك، فقــال ابــن ســعد:"كان حســن احلديــث"(7(، وقــال أبــو زرعــة (8(، وأبــو داود، والنســائي:"ليس 

ــري"(10(،  ــياء مناك ــه أش ــال:" ل ــرًة ق ــأس"، وم ــه ب ــس ب ــن أمحد:"لي ــرم، ع ــال األث ــأس"(9(، وق ــه ب ب

وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقال:"مــن خيــار النــاس، وربــا أخطــأ يف الروايــات" (11(، فالــذي 

يظهــر أّن الــراوي دون الثقــة، فهــو يف مرتبــة الصــدوق، فقــد تكّلمــوا يف ضبطــه، وبّينــوا أنــه يطــئ 

)1(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )38/3(. 
)2(  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معن، )ص98(.   

)3(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )38/3(.
)4(  الكاشف، للذهبي، )330/1(؛ تقريب التهذيب ، ابن حجر، )ص164(. 

)5(  إكامل هتذيب الكامل- الرتاجم الساقطة -، ملغلطاي، )ص179(.
)6(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معن، )354/4(. 

)7(  الطبقات الكبى، البن سعد، )371/7(. 
)8(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )66/3(.

)9(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )273/2(.
)10(  العلل ومعرفة الرجال برواية املروذي، ألمحد بن حنبل، )ص228(.  

)11(  الثقات، البن حبان، )6/ 209(..
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

م عــى قــول مــن وثَّقــه بإطــالق، قــال الذهبي:"صــدوق، اســتنكر  يف بعــض الروايــات، فقوهلــم ُمقــدَّ

ــاح تســاهل  أمحــد بعــض حديثــه" (1( واختــار ابــن حجــر أّنه:"ثقــة، لــه أوهــام"(2(، فيتبــّن أّن ابــن وضَّ

يف هــذا الــراوي، فحكــم عليــه بأنــه ثقــة وهــو دون ذلــك، واهلل أعلــم.

ــْويض  ــر احَل ــري، أبوعم ــْخَبة األَْزِدي النََم ــن َس ــارث ب ــن احل ــر ب ــن عم ــص ب 22- حف

س(.  د  )ت:225هـــ(،)خ 

اح:"احلَويض صاحب شعبة: ثقة" (3( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

قــال أمحد:"ثبــٌت ثبــٌت، متقــٌن متقــن، ال تأخــذ عليــه حرًفــا واحــًدا"، وقــال أبــو حاتم:"صــدوق 

ــة"(5(،  ــة ثق ــال الدارقطني:"ثق ــعبة"(4(، وق ــاب ش ــن أصح ــه م ــي جعل ــن املدين ــى اب ــن، وكان ع متق

ووثَّقــه ابــن معــن، وابــن قانــع، ومســلمة بــن القاســم(6(، وقــال الذهبــي:" ثبــٌت حجــة"، وقــال ابــن 

حجر:"ثقــٌة ثبــت"(7(.

ــق الــراوي، وأشــار لصحبتــه لشــعبة؛ ممــا يشــعر بمزيــد التوثيــق  ــاح وثَّ واخلالصــة أن ابــن وضَّ

والتثبــت، وباقــي األئمــة النُّقــاد جعلــوه يف أعــى مراتــب التوثيــق؛ فيــدل عــى املوافقــة بينهــم، وهــذا 

مــا اختــاره الذهبــي، وابــن حجــر.

)1(  املغني يف الضعفاء، للذهبي، )1/ 260(.
)2(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص169(.

)3(  إكامل هتذيب الكامل- الرتاجم الساقطة-، ملغلطاي، )ص239(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)4(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )182/3(.

)5(  سؤاالت احلاكم، للدارقطني ، )ص195(.
)6(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )410/2(.

)7(  الكاشف، للذهبي، )341/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص172(.
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23- احلكم بن َعطيَّة الَعْيي الَبرْصّي. )ت: 232هـ(، )مد ت(.

اح:"ثقٌة برصي"(1(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

هــذا الــراوي اختلفــت فيــه آراء النُّقــاد، فوثَّقــه ابــن معــن، وقــال يف موضــع آخــر(2(، والبــزار: 

ــه بــأس"(3(، وَضّعفــه آخــرون، قــال النســائي:"ليس بالقــوي"، وقــال مــرة :"ضعيــف"(4(،  " ليــس ب

وتكّلــم فيــه آخــرون؛ ألوهــام وقــع فيهــا، فقــال املــروذي، عــن أمحــد: " كان عنــدي ليــس بــه بــأس، 

فــه"(5(، وقــال أيضــًا: "ال بــأس بــه، إال أّن أبــا داود الطيالــيس  ثــم بلغنــي أنــه حــّدث بمناكــري كأّنــه ضعَّ

ــن  ــال اب ــه"(7(، وق ــدار حديث ــال الســاجي:"صدوق هيــم، مجــع بن ــه أحاديــث منكــرة"(6(، وق روى عن

ــل،  ــره بجمي ــو داود يذك ــث، وكان أب ــر احلدي ــس بمنك ــه، ولي ــب حديث ــن أبيه:"ُيكت ــم ع أيب حات

ــن  ــه اب ــط في ــنان"(8(، وتوّس ــن س ــم ب ــل احلك ــو مث ــن ه ــو باملت ــس ه ــال ال، لي ــه؟ ق ــج ب ــت: يت قل

عــدي فقال:"هــو عنــدي ممــن ال بــأس بــه، يكتــب حديثــه"(9(، واختــار ابــن حجرأنــه :" صــدوق، لــه 

أوهــام"(10(.

ــاح يف توثيقــه يالــف أقــوال مجهــور النُّقــاد، فالصــواب يف حالــه   واخلالصــة أن قــول ابــن وضَّ

أنــه - كــا قــال ابــن عــدي -: ال بــأس بــه، حيــث وقــع يف أوهــام جعلتــه يف رتبــة الصــدوق، فتوثيــق 

.   ــاح فيــه تســاهل ابــن وضَّ

)1(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )104/4(.
)2(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معن، )200-164/4(. 

)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )436/2(.
)4(  هتذيب الكامل، للمزي، )122/7(.  

)5(  العلل ومعرفة الرجال برواية املروذي، ألمحد بن حنبل، )ص104(. 
)6(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )125/3(.
)7(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )4/ 104( .

)8(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )436/2(.
)9(  الكامل، البن عدي، )205/2(.

)10(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص175(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

24- احَلَكـــم بـن ُموَسـى بـن أب ُزهري البغـدادي، أبــو صـالح الَقنْـــطري.)ت: 232هـ(، )خت م 

مــد س ق(. 

اح(1( . وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــن(3(،  ــن مع ــي(2(، واب ــن املدين ــه: اب ــى توثيق ــه ع ــاح، ووافق ــن وضَّ ــيخ اب ــراوي ش ــذا ال ه

والعجــيل(4(، وقــال ابــن ســعد: "ثقــة كثــري احلديــث.. وكان رجــاًل صاحلــا ثبتــًا يف احلديــث"(5(، وقــال 

عبــد اهلل بــن أمحــد:" كان أيب إذا ريض عــن إنســان وكان عنــده ثقــة حــّدث عنــه وهــو حــي، فحدثنــا 

ــه  ــه بــأس"(7(، وتكلــم في عــن احلكــم بــن موســى وهــو حــي"(6( وقــال ابــن معــن أيضــًا :"ليــس ب

ــا داود عــن حديــث احلكــم بــن  آخــرون؛ ألحاديــث اســتنكرت عليــه،  فقــال اآلجــري: "ســألت أب

موســى يف الصدقــات؟ قــال: ال أحــّدث بــه، وذكــر أّن احلكــم وهــم فيــه"(8(، وكــذا قــال أبــو زرعــة 

ــن حجــر(12( أّنه:"صــدوق"،  ــار الذهبــي(11( واب ــو حاتم:"صــدوق"(10(، واخت ــال أب الدمشــقي(9(، وق

ــدل عــى أنَّ حفظــه  ــل؛ ممــا ي ــن، منهــا حديــث الصدقــات الطوي ــه حديثــن منكري ــي ل وذكــر الذهب

فيــه يشء، جعلــه ينــزل لرتبــة الصــدوق، وهــذا مــا اختــاره احلافظــان، وهــو الراجــح يف حالــه، وهــو 

ــاح، واهلل أعلــم. خــالف قــول ابــن وضَّ

)1(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص150(. 
)2(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )440/2(.

)3(  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معن، )ص101(. 
)4(  معرفة الثقات، للعجيل، )313/1(.  

)5(  الطبقات الكبى، البن سعد، )346/7(. 
)6(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )1/ 238(. 

)7(  هتذيب الكامل، ملزي، )139/7(.  
)8(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )189/4(.

)9(  الكامل، البن عدي، )275/3(.
)10(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )128/3(.

)11(  ميزان االعتدال، للذهبي، )580/1(.
)12(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص175(.
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 25- محزة بن سعيد املروزي، أبو سعيد، )ل(. 

اح، وذكر "أّنه كان حافظًا ضابطًا"(1( . روى عنه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة: املوازنة بني قول ابن وضَّ

ابــن  )الثقــات((3(، وقــال  ابــن حبــان يف  مأمونــًا"(2(، وذكــره  ثقــة  داود:"كان  أبــو  قــال 

ــط،  ــظ والضب ــه باحلف ــاح، ووصف ــن وضَّ ــيوخ اب ــن ش ــراوي م ــة أّن ال ــدوق"(4(، واخلالص حجر:"ص

ــاح مــع غــريه  وكــذا وّثقــه أبــو داود، وغــريه، ومل أقــف عــى مــا يقــدح يف ضبطــه، فاتفــق رأي ابــن وضَّ

ــاد. ــن النُّق م

26- َخالد بن خَمْـــلد الَقَطـــواين، أبـــو اهليثـم الَبَجـي مـــوالهم، )ت: 213هـ(، )خ م كد ت 

س ق(.

اح:"كويف ثقة"(5(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــال  ــيل(7(، وق ــيبة(6(، والعج ــن أيب ش ــان ب ــم: عث ــٌع، منه ــه مج ــاد، فوثَّق ــه النُّق ــف في ــراوي اختل ــذا ال ه

صــــالح جزرة:"ثقــة يف احلديــث، إال أّنــه كان متهــًا بالغلــو"(8(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((9(، وقــال 

)1(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )30/3(.
)2(  مسائل اإلمام أمحد رواية أب داود، أليب داود السجستاين،)ص 358(.  

)3(  الثقات، البن حبان، )8/ 209(.  
)4(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص179(.

)5(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص168(. 
)6(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )117/3(.

)7(  معرفة الثقات، للعجيل، )331/1(.  
)8(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )117/3(.

)9(  الثقات، البن حبان، )8/ 224(.  
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

فــه بإطــالٍق ابــن ســعد(2(، وأبــو أمحد احلاكــم، وذكــره الســاجي(3(،  ابــن معن:"مــا بــه بــأس"(1(، وضعَّ

والعقيــيل يف )الضعفــاء((4(، وقــال أبــو حاتــم :"خلالد بــن خملــد أحاديــث مناكــري، وُيكتــب 

ــط فيــه فريــٌق ثالــث مــن أئمــة النّقــد؛ فقــال أبــو داود: "صــدوق يتشــّيع"(6(، وقــال  حديثــه"(5(، وتوسَّ

ابــن عــدي - بعــد أن ســاق لــه عــرة أحاديــث ُاســتنكرت عليه-:"..وهــو مــن املكثريــن يف حمدثــي 

أهــل الكوفــة...ومل أجــد يف كتبــه أنكــر ممــا ذكرتــه؛ فلعلــه تومهــًا منــه، أو محــاًل عــى احلفــظ، وهــو 

ــه – كــا قــال أبــو داود :"صــدوق"،  عنــدي إْن شــاء اهلل ال بــأس بــه"(7(، واألقــرب يف حــال الــراوي أنَّ

ومثلــه قــول ابــن عــدي، وهــو اختيــار الذهبــي، وابــن حجــر، وزاد:"ولــه أفــراد"(8(، وهبــذا يتبــن أّنــه 

ــاح الــذي  تســاهل فيــه ووّثقــه. دون مــا قالــه ابــن وضَّ

27- ُزهري بن حرب بن شداد احَلَريش، أبو خيثمة النَّسائي.)ت:234هـ(، )خ م د س ق(.

اح: "ثقة الثقات، لقيته ببغداد، ورويت عنه حديثن"(9(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع األئمــة، يف توثيــق الــراوي والثنــاء عليــه بأعــى مراتــب التوثيــق،  اتفــق قــول ابــن وضَّ

ــق للــراوي   ــه" توثي ــأس ب ــن معــن:"ال ب ــة الدارمــي، البــن معــن، )ص104(، وقــد اشــتهر أن قــول اب ــن معــني برواي )1(  تاريــخ اب
ــن معــن  ــى ب ــه: )يي ــور ســيف يف كتاب ــة، للخطيــب البغــدادي، )ص60(- ولكــن ذكــر د. أمحــد حممــد ن ــاب الكفاي ؛ينظــر: كت
وكتابــه: التاريــخ( )1-112-113-114( حتــت عنــوان: )مصطلحــات خاصــة بيحيــى بــن معــني(: مــا خالصتــه أن التوثيــق عنــد 

ابــن معــن مراتــب، وأن "ال بــأس بــه" دون " ثقــة" عنــد ابــن معــن .  
)2(  الطبقات الكبى، البن سعد، )406/6(. 
)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )117/3(.

)4(  الضعفاء الكبري، للعقييل،)2/ 15(. 
)5(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )354/3(.

)6(  سؤاالت أب عبيد اآلجري أبا داود، أليب داود السجستاين، )ص 103(.  
)7(  الكامل، البن عدي، )34/3(.

)8(  الكاشف، الذهبي، )368/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص190(. 
)9(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص195(.  
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ــال  ــدوق"(2(، وق ــة ص ــو حاتم:"ثق ــال أب ــة"(1(، وق ــي قبيل ــال أيضًا:"يكف ــة" وق ــن معن:"ثق ــال اب فق

ــًا ضابطــًا  ــًا"(3(، وقــال ابــن حبــان:"كان متقن النســائي:"ثقة مأمــون"، وقــال ابــن قانــع:"كان ثقــة ثبت

مــن أقــران أمحــد بــن حنبــل وييــى بــن معــن"(4(، وقــال اخلطيــب البغــدادي:"كان ثقــًة ثبتــًا حافظــًا 

ــت"(6(. ــة ثب ــن حجر:"ثق ــال اب ــًا"(5(، وق متقن

،كويف األصل.)ت125هـ(، )ع(.  َهاِويُّ ،أبو أسامة الرُّ 28- زيد بن أب ُأَنْيَسة اَلَزِريُّ

اح (7(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع مجهــور النُّقــاد، فــوثَّقــــه مجــٌع مهــم: ابــن معـــن(8(،  اتفـــق رأي ابـــن وضَّ

والعجــيل(9(، وابــن نمــري، والذهــيل، وأبــو داود(10(، وابــن حبــان(11(، وغريهــم، وقــال 

الذهبي:"حافــظ إمــام ثقــة"، وقــال ابــن حجــر:" ثقــٌة لــه أفــراد"(12(.

)1(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )9/ 509(.
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )354/3(؛ وزيادة كلمة: "ثقة"، من هتذيب التهذيب، )343/3(.

)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )343/3(.
)4(  الثقات، البن حبان، )8/ 256(.

)5(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )9/ 509(.
)6(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص217(.

)7(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )133/5(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)8(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معن،)411/4(.  

)9(  معرفة الثقات، للعجيل، )376/1(.  
)10(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )397/3(.

)11(  الثقات، البن حبان، )6/ 315(.
)12(  الكاشف، للذهبي،)415/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص222(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

29- زيد بن برِْش بن زيد، أبو برِْش احَلْرمّي األْزِدّي )ت: 242هـ(.

اح:"كان ثقة الثقات"(1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، ووصفــه بوصــف عــال يف التوثيــق، وقــال أبــو زرعــة:" ثقــة،  هــذا الــراوي لقيــه ابــن وضَّ

ــان يف )الثقــات(، وقــال:" يغــرب "(3(، ومل أقــف عــى مــا  ــن حب رجــل صالــح عاقــل"(2(، وذكــره اب

ــًا"(4(، ومل  ــًا مصون ــًا أديب يــدل عــى هــذا اإلغــراب، وقــال القــايض عيــاض:"وكان فقيهــًا ثقــة مأمون

تكــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة؛ الهتامــه بالفقــه أكثــر مــن الروايــة، يضــاف لذلــك أنــه - كــا قــال 

القــايض عيــاض- كان يف تونــس، فهــو بعيــد عــن أصحــاب الكتــب الســتة، فلــم يســمعوا منــه، لكــن 

ــاح إنــه ثقــة الثقــات: يظهــر فيــه التســاهل، وإال فالــراوي كــا قــال أبوزرعــة: أنــه ثقــة،  قــول ابــن وضَّ

واهلل أعلــم.

ــري                        ــمد املصــ ــو حمــ ــّي، أبـــ ــم اُلَمح ــن أب مري ــد ب ــن حمم ــم ب ــن احَلَك ــعيد ب 30- َس

224هـــ(،)ع(. )ت: 

اح:"كان ثقة الثقات، كتبت عنه بمرص مسألتن ال غري"(5(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح وكتــب عنــه، واتفــق قولــه فيــه مــع ابــن معــن(6( حيــث وصفــه  هــذا الــراوي لقيــه ابــن وضَّ

)1(  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )4/ 98(.
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )357/3(.

)3(  الثقات، البن حبان، )8/ 251(. 
)4(  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )98/4(.

)5(  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )3/ 374(.
)6(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )287/5(.
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ــأس  ــائي:"ال ب ــال النس ــات(3(، وق ــو ح ــوداود(2(، وأب ــيل(1(، وأب ــه العج ــات"، ووثَّق ــة الثق ــه: "ثق بأّن

ــه"(6(.          ــث فقي ــة تب ــن حجــر: "ثق ــال اب ــان يف )الثقــات((5(، وق ــن حب ــه"(4(، وذكــره اب ب

اح، أبو عثامن املّكي، )د س(.  31- سعيد بن سال القدَّ

اح:"صالح، ال بأس به"(7( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــال  ــذا ق ــأس"(8(، وك ــه ب ــس ب ــع آخر:"لي ــال يف موض ــرًة، وق ــن م ــن مع ــه اب ــراوي وثَّق ــذا ال ه

ــه الصــدق"، وقــال أبــو زرعــة :"هــو  مجهــور النُّقــاد، كأيب داود، والنســائي(9(، وقــال أبــو حاتم:"حمّل

عنــدي إىل الصــدق مــا هــو"(10(، وقــال ابــن عدي:"حســن احلديــث، وأحاديثــه مســتقيمة، وهــو عنــدي 

صــدوق ال بــأس بــه مقبــول احلديــث"(11(،  فجمهــور النُّقــاد عــى أّنــه: ال بــأس بــه، وهــو املوافــق لــرأي 

ــاح، أمــا ابــن حبــان فقــد بالــغ فيــه، فقــال: "كان يــرى اإلرجــاء، وكان هيــم يف األخبــار حتى جيئ  ابــن وضَّ

هبــا مقلوبــة، حتــى خــرج هبــا عــن حــّد االحتجــاج بــه"(12(، وهــذا ممــا مل يوافقــه عليــه النُّقــاد، واختــار 

الذهبــي رأي أيب داود، وأيب حاتــم، وقــال ابــن حجر:"صــدوق هيــم"(13(، والــذي يظهــر أّن هــذه األوهــام 

ليســت بالكثــرية التــي حتــط ّمــن رتبتــه، بــل هــو صــدوق ال بــأس بــه.

)1(  معرفة الثقات، للعجيل، )396/1(.  
)2(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )18/4(. 

)3(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )13/4(.  
)4(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )18/4(.  

)5(  الثقات، البن حبان، )8/ 266(.  
)6(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص234(.

)7(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )299/5(.
)8(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ييى بن معن، )82/3(؛ والتوثيق رواه ابن عدي يف الكامل، (398/3(.  

)9(  هتذيب الكامل، للمزي، )456/10(.  
)10(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )31/4(.

)11(  الكامل، البن عدي، )398/3(. 
)12(  املجروحني، البن حبان )1/ 357(.

)13(  الكاشف، للذهبي،)436/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص236(. 
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

32- َسعيد بن ُمسلم بن َبانك املديّن، أبو ُمصعب، )س ق(.

اح (1(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــم(3(،  ــو حات ــد، وأب ــن(2(، وأمح ــن مع ــه اب ــراوي، فوثَّق ــاد يف ال ــع النُّق ــاح م ــن وضَّ ــق رأي اب اتف

وقــال النســائي:"ليس بــه بــأس"(4(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((5(، وهــو اختــار الذهبــي، وابــن 

حجــر(6(.

ــاين )ت:  ــروزّي، الوزج ــاين امل ــامن اخُلراس ــو ُعث ــعبة، أب ــن ش ــور ب ــن منص ــعيد ب 33- َس

)ع(. 227هـ(، 

اح:"نِْعم الشيخ، عاىل الرواية، ثقة من الثقات"(7(.  قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ســعيد بــن منصــور مــن أئمــة احلديــث، ومــن كبــار املصنفــن، أثنــى عليــه األئمــة، فقــد ُذِكــر عند 

أمحــد بــن حنبــل فأحســن الثنــاء عليــه، وفّخــم أمــره(8(، وقــال ابــن حبــان:"كان ممــن مجــع وصنــف، 

مــن املتقنــن األثبــات"(9(، وقــال ابــن قانع:"ثقــة ثبــت"، وقــال اخلليــيل:" ثقــة متفــق عليــه"(10(، وهبــذا 

)1(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )350/5(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)2(  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معن، )ص122(. 

)3(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )54/4(.
)4(  هتذيب الكامل، للمزي، )63/11(.

)5(  الثقات، البن حبان، )6/ 357(.  
)6(  الكاشف، للذهبي، )444/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص241(.  

)7(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص516(.   
)8(  هتذيب الكامل، للمزي، )80/11(.   

)9(  الثقات، البن حبان، )8/ 269(.  
)10(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )90/4(.
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ــاح وافــق األئمــة يف الثنــاء العــايل عــى ســعيد بــن منصــور، قــال ابــن حجــر:" ثقــة  يتبــن أّن ابــن وضَّ

مصنِّــف، وكان ال يرجــع عــّا يف كتابــه لشــدة وثوقه بــه"(1(.

34- سليامن بن أب مسلم املكي، األَْحول، خال ابن أب نجيح، )ع(.

اح:"ثقة"(2( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــد(4(،  ــن(3(، وأمح ــن مع ــه اب ــراوي، فوثَّق ــق ال ــة يف توثي ــع األئم ــاح م ــن وضَّ ــول اب ــق ق اتف

والعجــيل(5(، وأبــو داود(6(، وأبــو حاتــم(7(، والنســائي(8(، وغريهــم، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(

(9(، وقــال ابــن حجر:"ثقــة ثقــة"(10(.

35- ُشعيب بن َحرب املدائني،أبو صالح البغدادي )ت:197هـ(، )خ د س(. 

اح:" كان شعيب ثبتًا ثقًة سنّيا، ًكان يأخذ بأدب سفيان"(11(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

)1(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص241(.
)2(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )86/5(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)3(  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معن، )ص117(.  
)4(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )1/ 397(.  

)5(  معرفة الثقات، للعجيل، )430/1(.  
)6(  هتذيب الكامل، للمزي، )63/12(.

)7(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )143/4(.  
)8(  هتذيب الكامل، للمزي، )63/12(.

)9(  الثقات، البن حبان، )6/ 381(.  
)10(   تقريب التهذيب، البن حجر، )ص245(.
)11(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )272/6(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

اح مع األئمة النُّقاد يف الراوي، فأثنى عليه أمحد فقال:" كان رجاًل صــاحلًا"(1(،  اتفق رأي ابن وضَّ

وقــال ابــن أيب حاتم:"ثقــة مأمــون"(2(، ووثَّقــه ابــن معــن (3(، وقــال العجيل:"ثقــة رجــل 

صالــح"(4(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقــال:"كان مــن خيــار عبــاد اهلل"(5(، وقــال الذهبي:"ثقة 

ــد"(6(. ــة عاب ــن حجر:"ثق ــال اب ــت"، وق ثب

ــرصي )ت: 152هـــ(،      از الب ــزَّ ــر اخَل ــو عام ــم، أب ــَزيِن مواله ــتم امُل ــن ُرْس ــح ب 36- صال

ــخ م 4(.  ــت ب )خ

ــاح:"روى ييــى بــن ســعيد القطــان عــن أيب عامــر اخلــزاز، وهــو ثقــة ســيد أهــل  قــال ابــن وضَّ

البــرصة غــري مدافــع"(7(.

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــن  ــره اب ــزار(10(، وذك ــتاين(9(، والب ــو داود السجس ــيس(8(، وأب ــه الطيال ــاد، فوثَّق ــه النُّق ــف في اختل

حبــان يف )الثقــات((11(، وقــال أمحد :"صالــح احلديث"(12(، وقــال العجــيل:" جائز احلديــث"(13(، وقال 

)1(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )3/ 432(.
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )342/4(.  

)3(  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معن، )ص 117(.     
)4(  معرفة الثقات، للعجيل، )457/1(.   

)5(  الثقات، البن حبان، )8/ 308(.   
)6(  الكاشف، للذهبي، )486/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص267(.  

)7(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )331/6(.
)8(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )403/4(.   

)9(  هتذيب الكامل، للمزي، )49/13(.    
)10(  مسند البزار، للبزار ) 9/ 46(.  

)11(  الثقات، البن حبان، )8/ 501(.  
)12(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )1/ 546(.    

)13(  معرفة الثقات، للعجيل، )463/1(.   
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ابــن عــدي :"عزيــز احلديــث، مــن أهــل البــرصة، ولعــل مجيــع مــا أســنده مخســون حديثــًا، وقــد روى 

عنــه ييــى القطــان مــع شــدة اســتقصائه، وهــو عنــدي ال بــأس بــه، ومل أر لــه حديثــًا منكــرًا جــدًا " 

(1(، وضّعفــه ابــن معــن (2(،وقــال أبوحاتــم:" شــيخ ُيكتــب حديثــه، وال يتــج بــه، وهــو صالــح"(3(، 

ــن  ــغ مخس ــه يبل ــد، فقال:"حديث ــول أمح ــي ق ــد الذهب ــوي"(4(، واعتم ــس بالق ــي :"لي ــال الدارقطن وق

ــأ"(6(.      ــري اخلط ــدوق كث ــن حجر:"ص ــال اب ــث"(5(، وق ــح احلدي ــد: صال ــال أمح ــا ق ــو ك ــًا، وه حديث

ــاح هلــذا االختــالف؛ لــذا      واخلالصــة أن الــراوي اختلفــت فيــه أقــوال النُّقــاد، وأشــار ابــن وضَّ

بــّن ســبب التوثيــق؛ فذكــر روايــة ييــى القطــان عنــه، وهــو معــروف بشــدة اســتقصائه للــرواة، فــال 

ــع،  ــري مداف ــرصة غ ــل الب ــيد أه ــراوي س ــاح أنَّ ال ــن وضَّ ــّن اب ــا ب ــده(7(، ك ــة عن ــن ثق ــّدث إال ع ي

ــف،  ــذا الوص ــغ يف ه ــر، وإْن بال ــبب ظاه ــال س ــف ب ــن تضعي ــه م ــل في ــه ماقي ــع عن ــذا يدف ــه هب وكأنَّ

ــًا كــا أخــرب ابــن  والــراوي ليــس باملكثــر يف الروايــة، فجميــع مــا أســنده اليزيــد عــن مخســن حديث

عــدي، وذكــر أنــه مل يــر لــه حديثــًا منكــرًا جــدًا؛ ممــا يــدل عــى أنــه يف مرتبــة الصــدوق، وحديثــه ال 

ــاح تســاهل يف توثيــق الــراوي، واهلل أعلــم. بــأس بــه، وهــو الراجــح يف حالــه، فابــن وضَّ

37- َصَدقة بن َسعيد احَلنَفي الكويف، )قد س ق(. 

اح:"ضعيف"(8(. قال ابن وضَّ

)1(  الكامل، البن عدي، )72/4(.  
)2(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معن، )143/4(.   

)3(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )403/4(.  
)4(  هتذيب الكامل، للمزي، )49/13(.    
)5(   ميزان االعتدال، للذهبي، )294/2(.

)6(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص272(.
)7(  ذكره البيهقي، يف السنن الكبى، )202/2(.

)8(  بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، البن القطان، )5/ 19(.  
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــت  ــان:"مل تثب ــن القط ــال اب ــئ"(2(، وق ــاجى:"ليس بش ــال الس ــيخ"(1(، وق ــم: "ش ــو حات ــال أب ق

ــول"(3(،  ــن حجر:"مقب ــال اب ــدوق"، وق ــي: "ص ــال الذهب ــر"، وق ــرح مف ــه ج ــت في ــه، ومل يثب عدالت

ــو  ــراوي، وه ــذا ال ــوا ه ــن ضّعف ــة الذي ــوال األئم ــع أق ــق م ــاح اتف ــن وضَّ ــول اب ــن أن ق ــذي يتب وال

ــم.   ــه، واهلل أعل ــرب يف حال األق

ْمي )ت: 202هـ(، )بخ 4(. 38- َضُمرة بن َربيعة الفلسطيني، أبو عبد اهلل الرَّ

اح (4(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع مجهــور النُّقــاد، فوثَّقــه ابــن ابــن معــن(5(، والعجــيل(6(، والنســائي(7(،  اتفــق رأي ابــن وضَّ

ــام  ــن بالش ــث مل يك ــح احلدي ــح، صال ــل صال ــن، رج ــات املأمون ــن الثق ــن حنبل:"م ــد ب ــال أمح وق

رجــل يشــبهه"(8(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((9(، وبعــض النُّقــاد وصفــه بالوهــم، قــال 

الســاجي: "صــدوق هيــم، عنــده مناكــري"(10(، وذكــر لــه حديثــًا واحــدًا أخطــأ فيــه، ولــذا قــال ابــن 

)1(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )430/4(.  
)2(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )362/6(.

)3(  الكاشف، للذهبي، )501/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص275(.  
)4(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )86/7(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)5(  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، اييى بن معن، )ص135(.     
)6(  معرفة الثقات، للعجيل، )473/1(.   
)7(  هتذيب الكامل، ملزي، )319/13(.   

)8(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )2/ 366(.  
)9(  الثقات، البن حبان، )8/ 324(.  

)10(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )461/4(.  
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حجر:"صــدوق هيــم قليــاًل"(1(، ولكــن اخلطــأ يف احلديــث الواحــد ونحــوه قــّل مــن يســلم منــه حتــى 

ــاح، وهــو مــا رجحــه الذهبــي يف  الثقــات، فاألظهــر مــا ذهــب إليــه اجلمهــور، وهــو رأي ابــن وضَّ

الكاشــف، حيــث نقــل قــول أمحــد:" صالــح مــن الثقــات مل يكــن بالشــام رجــل يشــبهه"(2(، وقــال 

ــن معــن"(3(. ــى ب ــه مغمــز، وثَّقــه أمحــد، ويي أيضًا:"مشــهور مــا في

39- طلحة بن عبد امللك األَْيي، )خ 4(. 

اح: "ثقة فاضل" (4( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــائي،  ــو داود، والنس ــرصي(6(، وأب ــح امل ــن صال ــد ب ــن(5(، وأمح ــن مع ــه اب ــراوي وثَّق ــذا ال ه

ــي:"روى  ــن املدين ــال اب ــدًا"، وق ــًا واح ــك حديث ــه مال ــّدث عن ــن معن:"ح ــي(7(، زاد اب والدارقطن

ــن  ــال اب ــه"(9(، وق ــأس ب ــم: "ال ب ــو حات ــال أب ــا"(8(، وق ــًة ثبت ــا ثق ــس، وكان عندن ــن أن ــك ب ــه مال عن

ــاح لأئمــة يف توثيــق الــراوي، وزاد عليهــم بوصفــه  حجر:"ثقــة"(10(، وهبــذا يتبــّن موافقــة ابــن وضَّ

ــل. بالفض

)1(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص280(.
)2(  الكاشف، للذهبي، )1/ 510(.

)3(  ميزان اإلعتدال، للذهبي، )330/2(.
)4(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )74/7(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)5(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معن، )183/3(.     
)6(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )20/5(.
)7(  هتذيب الكامل، للمزي، )410/13(.  .

)8(  سؤاالت ابن أب شيبة البن املديني،  )ص104(.  
)9(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )479/4(.

)10(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص282(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

امي، أبو حممد )ت: 189هـ(،)ع (.  40- عبد األَْعىل بن عبد األَْعىل الَبرْصّي السَّ

اح: )ثقة((1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح يف توثيــق الــراوي، فقــد وثَّقــه ابــن معــن(2(، وابــن  اتَّفقــت أقــوال األئمــة مــع قــول ابــن وضَّ

نمــري(3(، والعجــيل(4(، وأبوزرعــة، وقــال ابــن أيب حاتم:"صالــح احلديــث"(5(، وقــال النســائي:"ال بأس 

بــه"(6(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقــال:"كان متقنــًا يف احلديــث، قدريــًا غــري داعيــٍة إليــه"(7(، 

ــذا  ــر، فقال:"ه ــن حج ــه اب ــاب عن ــّن، وأج ــوي "(8(، ومل يب ــن بالق ــال: "مل يك ــعد، فق ــن س ــذَّ اب وش

جــرح مــردوٌد غــري مبــّن، ولعّلــه بســبب القــدر، وقــد احتــّج بــه األئمــة كلهــم"(9(، واختــار الذهبــي، 

وابــن حجــر أّنه:"ثقــة"(10(.

 فاخلالصة أن بن واضاح وافق األئمة يف توثيق الراوي، وهو الراجح يف حاله، واهلل أعلم.

41- عبد األَعىل بن ُمْسِهر الَغّساين، أبو ُمْسِهر الِدمْشِقّي )ت: 218هـ(، )ع (. 

اح: "كان ثقًة فاضالً"(11( . قال ابن وضَّ

)1(  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )4/ 23(.
)2(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معن، )339/2(.  

)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )96/6(. 
)4(  معرفة الثقات، للعجيل، )68/2(.   

)5(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )28/6(.  
)6(  هتذيب الكامل، ملزي، )362/16(.   

)7(  الثقات، البن حبان، )7/ 131(.   
)8(  الطبقات الكبى، البن سعد، )290/7(.  

)9(  هدي الساري مقدمة فتح الباري، البن حجر، )ص437(.  
)10(  الكاشف، للذهبي، )611/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص331(.

)11(  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، البن فرحون ، )2/ 53(.  
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اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع أقــوال األئمــة يف توثيــق الــراوي والثنــاء عليــه، فوثَّقــه ابن معــن(1(،  اتَّفــق قــول ابــن وضَّ

والعجــيل(2(، وأبــو حاتــم، وقــال أبــو حاتــم أيضًا:"إمــام"(3(، وقــال ابــن حبــان:"كان إمــام أهل الشــام 

يف احلفــظ واإلتقــان ممــن عنــى بأنســاب أهــل بلــده وأنبائهــم وإليــه كان يرجــع أهــل الشــام يف اجلــرح 

ــم يف أمــره"(4(، أمــا ابــن حجــر فقــد اختــار ماذهــب  والتعديــل لشــيوخهم وكان ييــى بــن معــن ُيفخِّ

ــاح فقال:"ثقــٌة فاضــل"(5(. إليــه ابــن وضَّ

42- عبد الرمحن بن أب الَغمر، أبو زيد املرصي الفقيه )ت: 236هـ(. 

اح:" لقيته بمرص، وهو شيخ ثقة"(6( . قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:   املوازنة بني قول ابن وضَّ

وقــال  )الثقــات((8(،  يف  حبــان  ابــن  وذكــره  الصحيــح(7(،  خــارج  البخــاري  عنــه  روى 

الدارقطني:"حديثــه عنــد املرصيــن"(9(، ومل أقــف عــى مــن تكلــم فيــه، فهــذا الــراوي ممــن لقيــه ابــن 

ــراوي. ــال ال ــرب يف ح ــه معت ــة، فقول ــه ثق ــم بأّن ــه، وحك ــاح وعرف وضَّ

)1(  الرح والتعديل، ابن أيب حاتم، )29/6(.  
)2(  معرفة الثقات، للعجيل، )68/2(.   

)3(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )29/6(.  
)4(  الثقات، البن حبان، )8/ 408(.   

)5(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص332(.
)6(  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )209/1(.
)7(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )250/6(.   

)8(   الثقات، البن حبان، )8/ 380(.  
)9(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )250/6(. 
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

43- عبدالرمحن بن َعابس بن َربيعه النََّخعي الكويف )ت:119هـ(،)خ م د س ق(. 

اح:"ثقة"(1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

قــال ابن معــن(2(، وابــن نمــري(3(، والعجــيل(4(، وأبــو زرعــة، وأبــو حاتــم(5(، والنســائي(6(:"ثقة"، 

ــاح  وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((7(، وقــال الذهبــي، وابــن حجر:"ثقــة"(8(، فاّتفــق قــول ابــن وضَّ

مــع أقــوال األئمــة النُّقــاد.

44- عبد العزيز بن ِعْمران بن أيوب بن ِمْقالص اخلُزاعي )ت:234هـ(. 

اح:"لقيته بمرص، وكان كثري الرواية ضابطًا للحديث حافظًا له، نعم الشيخ ثقة"(9(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

قــال أبــو حاتــم الرازي:"صــدوق"(10(، وقــال ابــن يونــس:"كان فقيهــًا فاضــاًل زاهــدًا"(11(، وقــال 

القــايض عيــاض:"كان فقيهــًا زاهــدًا صوفيًا حســنًا"(12(، وقــال الذهبــي:"وكان صاحلــًا ورعًا زاهــدًا"(13( 

)1(  املرجع السابق، )202/6(.
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )269/5(.  

)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )202/6(.  
)4(  معرفة الثقات، للعجيل، )79/2(.   

)5(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )269/5(.
)6(  هتذيب الكامل، للمزي، )194/17(.   

)7(  الثقات، البن حبان، )5/ 98(.
)8(  الكاشف، للذهبي، )632/1(، تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص343(. 

)9(  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )210/1(.
)10(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )269/5(.  

)11(  طبقات الشافعية، البن قايض شهبة، )53/2(.  
)12(  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )210/1(.

)13(  تاريخ اإلسالم ، للذهبي، )2/ 53(.  
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والــذي يظهــر أنــه كان فقيهــًا، ومل يكــن لــه روايــات كثــريه؛ لــذا مل يتكلــم فيــه أئمــة النقــد، وكان يف أول 

أمــره مــن أكابــر املالكيــة، فلــا قــدم الشــافعي مــرص لزمــه وتفقــه عــى مذهبــه، والــذي يظهــر أن قــول 

ــاح فيــه معتــرب، فقــد لقيــه، وعرفــه عــن قــرب، إال أنــه تســاهل – كعادتــه - يف املبالغــة يف الثناء  ابــن وضَّ

عــى الــراوي، واهلل أعلــم.

45- عبــد اهلل بــن جعفــر بن عبد الـــرمحن بن املِْســـَور امَلْخَرمي، أبـــو حممــد املـــدين )ت: 170هـ(، 

)خــت م 4(.

اح (1( . وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــد(3(،  ــي(2(، وأمح ــن املدين ــه اب ــراوي، فوثَّق ــق ال ــاد يف توثي ــن النُّق ــًا م ــاح مجع ــُن وضَّ ــق اب واف

والعجــيل(4(، والرتمــذي(5(، وقــال أمحــد- يف روايــة -، وأبــو حاتــم (6(، والنســائي:"ليس بــه بــأس"(7(، 

وقــال ابــن معــن:" ليــس بــه بــأس، صــدوق، وليــس بثبــت"(8(، وقــال البخاري:"صــدوق ثقــة"(9(، 

وقــال الذهبي:"صــدوق"، وقــال ابــن حجــر:"ال بــأس بــه"(10(، وهــو االقــرب يف حالــه، ومل يتكلــم 

فيــه ســوى ابــن حبــان، فقــال:"كان كثــري الوهــم يف األخبــار؛ حتــى يــروي عــن الثقــات مــاال يشــبه 

)1(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )283/7(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)2(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )173/5(.  

)3(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )22/5(.  
)4(  معرفة الثقات، للعجيل، )23/2(.   

)5(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )173/5(.   
)6(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )22/5(.

)7(  هتذيب الكامل، للمزي، )374/14(.   
)8(  تاريخ ابن معني برواية الداوري، ليحيى بن معن، )339/2(.    

)9(  علل الرتمذي الكبري، لالمام الرتمذي، رتبه:أبو طالب القايض، )ص161(.  
)10(  الكاشف، للذهبي،)543/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص373(.  
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــرتك"(1(،  ــتحّق ال ــة؛ فاس ــا مقلوب ــهد أهن ــه ش ــث صناعت ــن احلدي ــمعها م ــإذا س ــات، ف ــث األثب حدي

ــّج  ــد احت ــرتك وق ــف ُي ــم قال:"...كي ــغ.."، ث ــان وبال ــن حب ــد أرسف اب ــي، فقال:"ق ــه الذهب ب وتعقَّ

مثــل اجلاعــة بــه، ســوى البخــاري، ووّثقــه مثــل أمحــد"(2(، ولعــلَّ ابــن حبــان يقصــد رجــاًل آخــر، 

ــه أراد غــريه؛ فالتبــس عليــه"(3(، وقــال احلاكــم  وهــذا مــا اعتــذر لــه بــه ابــن حجــر، حيــث قــال: "وكأنَّ

مبينــاً وجــه هــذا االلتباس:،عبــد اهلل بــن جعفــر املدينــي، وعبــد اهلل بــن جعفــر املديني: إســنادمها واحــد، ويف 

عــرص واحــد، والــرواة عنهــم يتقاربــون؛ فــاألول امَلْخَرمــي، خمــّرج حديثــه يف الصحيــح، والثــاين والــد عــيل 

ــي" (4(. ــن املدين ب

اح تساهل يف توثيق الراوي، والراجح أنه: صدوق ال بأس به، واهلل اعلم.  واخلالصة أن ابن وضَّ

  46-عبد اهلل بن َرباح األنصارّي، أبو َخالد املديّن، )م 4(. 

اح(5(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة: املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح النُّقــاد يف توثيــق الــراوي، فقــد وثَّقــه العجــيل(6(، والنَّســائي(7(، وذكــره ابــن  وافــق ابــن وضَّ

ــة"(9(. ــن حجر:"ثق ــال اب ــات((8(، وق ــان يف )الثق حب

)1(  املجروحني، البن حبان، )27/2(.
)2(  سري أعالم النبالء، للذهبي، )329/7( .

)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )173/5(.
)4(  معرفة علوم احلديث، للحاكم، )235(.  

)5(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )341/7(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)6(  معرفة الثقات، للعجيل، )37/2(.   

)7(  هتذيب الكامل،للمزي، )488/14(.
)8(  الثقات، البن حبان، )5/ 10(.

)9(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص307(.
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، أبو عمرو البرصي )ت: 219هـ(، )خ خد س ق(.    47- عبد اهلل بن َرجاء الُغَدايِنّ

اح: "برصى ثقة صالح"(1(.   قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

اختلــف النُّقــاد يف الــراوي، فوثَّقــه أبــو حاتــم (2(، ويعقــوب بــن ســفيان(3(، وقــال ابــن 

ــاء"(4(،  ــن رج ــد اهلل ب ــويض، وعب ــر احل ــن: أيب عم ــة رجل ــى عدال ــرصة ع ــل الب ــع أه املديني:"اجتم

ــره  ــدوق"(6(، وذك ــال العجيل:"ص ــه"(5(، وق ــأس ب ــًا، ال ب ــيخًا صدوق ــن: "كان ش ــن مع ــال اب وق

ــل"(8(،  ــن إرسائي ــث ع ــن احلدي ــة، وقال:"حس ــو زرع ــه أب ــى علي ــات((7(، وَأثن ــان يف )الثق ــن حب اب

ــط  ــري الغل ــو كث ــدوق، وه ــالس، فقال:"ص ــه الف ــم في ــأس"(9(،  وتكّل ــه ب ــس ب ــائي: "لي ــال النس وق

ــن  ــه اب ى حال ــوَّ ــم، وق ــو حات ــه أب ــراوي وثَّق والتصحيــف، ليــس بحجــة"(10(، واخلالصــة أن هــذا ال

ــه  ــغ ب ــه مل يبل ــه وتصحيف ــث، وغلط ــري احلدي ــه كان كث ــر أن ــذي يظه ــم، وال ــائي وغريه ــن والنس مع

ــه،  ــاج ب ــدم االحتج ــًا لع ــالس موجب ــكان كالم الف ــه، وإال ل ــرد روايت ــه، وي ــدح يف ضبط ــدًا يق ح

ــرواة الثقــات  ــي توثيقــه، وقال:"مــن ثقــات البرصيــن ومســندهيم"(11(، وذكــره يف )ال ــار الذهب واخت

ــن  ــال اب ــائي"(12(، وق ــاري والنس ــه البخ ــج ب ــال: "احت ــم(، وق ــب رده ــام ال يوج ــم ب ــم فيه املتكل

)1(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص342(. 
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )55/5(. 
)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )210/5(.  

)4(  هتذيب الكامل، للمزي، )499/14(.   
)5(  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معن، )ص181(.  

)6(  معرفة الثقات، للعجيل، )28/2(.   
)7(  الثقات، البن حبان، )8/ 341(.  

)8(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )55/5(.  
)9(  هتذيب الكامل، للمزي، )499/14(.    

)10(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )55/5(.  
)11(  ميزان اإلعتدال، للذهبي )421/2(.

)12(  الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم، للذهبي )ص235(.  
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

حجر:"صــدوق هيــم قليــاًل"(1(، وهبــذا يتبــن أنَّ األقــرب يف حــال الــراوي أنــه صــدوق ال بــأس بــه، 

ــاح، وإن وافــق غــريه إال أنــه خــالف الراجــح يف حــال الــراوي، وهــذا تســاهل  ومــا قالــه ابــن وضَّ

ــم. ــه   واهلل أعل من

  48- عبد اهلل بن َشِقْيق الُعقيّي، أبوعبدالرمحن البرصي )ت: 108هـ(، )بخ م 4(. 

اح (2(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع النُّقــاد يف توثيــق الــراوي، فقــد وثَّقه ابــن معــن(3(، وأمحــد(4(، والعجــيل(5(،  اتفــق رأي ابــن وضَّ

وأبــو حاتــم، وأبــو زرعــة(6(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((7(، وقال ابــن حجر:"ثقــة"(8(.

49- عبد اهلل بن عبدالبار اخَلبائِري، أبو القاسم احِلميص، لقبه ِزْبِريق )ت:235هـ(، )د(. 

اح: "لقيته بحمص، وهو شيخ ثقة مأمون، كانت الرحلة إليه تلك األيام" (9(. قال ابن وضَّ

)1(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص302(.
)2(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )401/7(، وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)3(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )81/5(.  
)4(  هتذيب الكامل، للمزي، )89/15(.   

)5(  معرفة الثقات، للعجيل، )27/2(.  
)6(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )81/5(.  

)7(  الثقات، البن حبان، )5/ 10(
)8(  تقريب التهذيب،البن حجر، )ص302(.

)9(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )25/8(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
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اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

قــال أبــو حاتم:"ليــس به بــأس صــدوق"(1(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقال:"يغــرب"(2(، 

ــه  ــس ل ــّل، فلي ــراوي مق ــر أنَّ ال ــذي يظه ــدوق"(3(، وال ــن حجر:"ص ــال اب ــة"، وق ــال الذهبي:"ثق وق

اح،  عنــد أيب داود إال حديــث واحــد، وبنــاًء عليــه فلــم يتكلــم يف حالــه إال القليــل، وقــد لقيــه ابــن وضَّ

وهــو أحــرى بمعرفتــه ومعرفــة حالــه، فحكــم عليــه بأّنــه ثقــة مأمــون، وأثنــى عليــه، وأّنــه أهــٌل ألن 

ــاح، وهــو مــا اختــاره الذهبــي، واهلل أعلــم. ُيرحــل لــه، فالقــول فيــه قــول ابــن وضَّ

50- عبد اهلل بن حممد بن أب َشْيَبة، أبو بكر الكويف )ت: 235هـ(، )خ م د س ق(. 

اح:" ثقة"(4(.   قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:   املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــم (5(، ووثَّقــه  ــو حات ــه ، حيــث وثَّقــه أب ــاح ووافــق أئمــَة النقــد في ــن وضَّ ــه اب هــذا احلافــظ لقي

ــن  ــال اب ــم، وق ــي(9(، وغريه ــع(8(، والدارقطن ــن قان ــان (7(، واب ــن حب ــيل (6(، واب ــه العج ــى علي وأثن

حجر:"ثقــة حافــظ"(10(.

)1(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )106/5(.
)2(  الثقات، البن حبان، )8/ 349(.   

)3(  الكاشف، للذهبي،)566/1(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص310(. 
)4(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص351(. 

)5(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )160/5(. 
)6(  معرفة الثقات، للعجيل، )57/2(.     

)7(  الثقات، البن حبان، )8/ 358(.  
)8(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )168/8(.

)9(  العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني، )229/7(.  
)10(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص302(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

51- عبد اهلل بن َنافع الصائغ املْخُزومّي موالهم، أبو حممد املدين )ت: 206هـ(، )بخ م 4(.

ــادة املرصيــن واإلســكندرانين، وكان  ــاح: "كان أفضــل أصحــاب مالــك يف العب  قــال ابــن وضَّ

ابــن نافــع رجــاًل صاحلــًا لكــن هــؤالء فوقــه"(1(.

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــة(5(  ــو زرع ــال أب ــة(4(، وق ــائي يف رواي ــيل(3(، والنس ــن(2(، والعج ــن مع ــه اب ــراوي وثَّق ــذا ال ه

والنســائي: "ال بــأس بــه"، وتكّلــم يف حفظــه آخــرون، قــال اإلمــام أمحــد: "مل يكــن صاحــب 

ــث  ــن يف احلدي ــك، ومل يك ــرأي  مال ــة ب ــل املدين ــى أه ــك، وكان يفت ــب رأى مال ــث، كان صاح حدي

بــذاك"(6(، وقــال أيضــًا:"كان أعلــم النــاس بــرأي مالــك وحديثــه، كان يفــظ حديــث مالــك كلــه، 

ثــم دخلــه بآخــره شــك"، وقــال البخــاري:"يف حفظــه يشء"(7(، وقــال أيضــًا:" ُيعــرف حفظــه وُينكــر، 

وكتابــه أصــح"(8(، وقــال أبــو حاتم:"ليــس باحلافــظ،  لــّن، تعــرف حفظــه وتنكــر، وكتابــه أصــح"(9(، 

ــه  ــو يف روايات ــريه، وه ــن غ ــب، وروى ع ــك غرائ ــن مال ــال:"روى ع ــدي، فق ــن ع ــه اب ــص حال وخلّ

ــن". ــه لِ ــاب، يف حفظ ــح الكت ــٌة صحي ــن حجر:"ثق ــال اب ــث"(10(، وق ــتقيم احلدي مس

ــاح،  أمــا حفظــه فمتّكلــم   فاخلالصــة أّنــه َعــدٌل يف نفســه، وهــو الــذي يّتفــق مــع رأي ابــن وضَّ

ــاح بــيء!، واهلل أعلــم. فيــه،  وهــذا مل يتعــّرض لــه ابــن وضَّ

)1(  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )130/3(.
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )184/5(. 

)3(  معرفة الثقات، للعجيل، )63/2(.  
)4(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )51/6(.

)5(  الرح والتعديل،البن أيب حاتم، )184/5(. 
)6(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )184/5(. 

)7(  التاريخ األوسط، للبخاري، )309/2(. 
)8(  التاريخ الكبري، للبخاري، )213/5(. 

)9(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )184/5(. 
)10(  الكامل، البن عدي، )242/4(.
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52- عبد الواحد بن زياد الَعْبدّي موالهم، أبو برِْش الَبرْصّي )ت: 176هـ(، )ع(.

اح (1(.  وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع مجهــور النُّقــاد، فقــد وثَّقــه ابــن معــن(2(، والعجــيل(3(، وأبــو زرعــة،  اتفــق رأي ابــن وضَّ

ــه  ــان يف حديث ــى القط ــم يي ــث"، وتكلَّ ــن احلدي ــي(5(، وزاد العجيل:"حس ــم(4(، والدارقطن ــو حات وأب

عــن األعمــش، فقال:"مــا رأيــت عبدالواحــد بــن زيــاد يطلــب حديثــًا قــط بالبــرصة، وال بالكوفــة، وكنـّـا 

نجلــس عــى ببابــه يــوم اجلمعــة بعــد الصــالة، أذاكــره حديــث األعمــش فــال يعــرف منــه حرفــًا"، ولكن 

األئمــة عــى خالفــه، فهــذا ابــن معــن ملــا ُســئل مــن أثبــت أصحــاب األعمــش، فقال:"بعــد ســفيان، 

وشــعبة: أبــو معاويــة الضيــر، وبعــده عبــد الواحــد بــن زيــاد"(6(، وقــد أجــاب ابــن حجــر عــى مــا ذكــره 

ييــى القطــان، فقال:"قلــت: وهــذا غــري قــادح؛ ألنــه كان صاحــب كتــاب، وقــد احتــج بــه اجلاعــة"(7(، 

وقــال يف )التقريب(:"ثقــة، يف حديثــه عــن األعمــش وحــده مقــال"(8(.                  

53- ُعبيد بن َسعيد بن أََبان بن سعيد بن العاص، أبو حممد الكويف )ت:200هـ(، )م س ق(.

اح: " ثقة "(9(.  قال ابن وضَّ

)1(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )362/8(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )21/6(. 

)3(  معرفة الثقات، للعجيل، )107/2(.   
)4(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )21/6(. 
)5(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )435/6(.  

)6(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )21/6(. 
)7(  هدي الساري مقدمة فتح الباري، البن حجر، )ص422(.  

)8(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص367(.
)9(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )91/9(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح مــع أقــوال األئمــة النُّقــاد، فقــال عبــد اهلل بــن أمحد:"ســألت ييــى بــن  اتفــق قــول ابــن وضَّ

ــو زرعــة(2(  ــو حاتم:"ثقــة صــدوق"، وقــال أب ــه بــأس"(1(، وقــال أب ــه فقــال: ثقــة، ليــس ب معــن عن

والدارقطنــي: "ثقــة"(3(، وذكــره  ابــن حبــان يف )الثقــات((4(، ونقــل ابــن خلفــون توثيقــه عــن أمحــد(5(، 

ــة"(6(. ــن حجر:"ثق ــال اب وق

ّقي، أبو   األََسدّي موالهم )ت:180هـ(، )ع(.  54-ُعبيد اهلل بن عمرو بن أب الوليد الرَّ

اح(7(. وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

مجهـــور النُّقـــاد عــى تـــوثيق الـــراوي، فقــد وثَّقــه ابــن معــن(8(، وابــن ُنمــري(9(، والعجــيل(10(، 

ــائي(11(،  والنَّس

)1(  العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل، )3/ 8(. 
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )21/6(.  

)3(  العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني، )327/11(.  
)4(  الثقات، البن حبان، )8/ 430(.  .

)5(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )16/7(.  
)6(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص377(.

)7(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )56/9(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)8(  تاريخ ابن معني برواية الدارمي، ليحيى بن معن، )ص145(.  

)9(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )43/7(.  
)10(  معرفة الثقات، للعجيل، )112/2(.  

)11(  هتذيب الكامل، لللمزي، )138/19(.
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وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((1(، وقــال أبــو حاتم:"صالــح احلديــث ثقــة صــدوق ال أعــرف 

ــًا منكــرًا، وهــو أحــب إيلَّ مــن زهــري بــن حممــد"(2(، وانفـــرد ابـــن ســعد فقــال:"كان ثقــًة  لــه حديث

صدوقــًا كثــري احلديــث، وربــا أخطــأ"(3(، وقــال ابــن حجر:"ثقــٌة فقيــٌه، ربــا وهــم"(4(، ولعــل ابــن 

حجــر أخــذ قولــه : "ربــا وهــم" مــن كالم ابــن ســعد، مــع أّن النُّقــاد أطلقــوا توثيقــه،؛ بــل قــال أبــو 

ــق  ــاد يف توثي ــة النُّق ــع األئم ــاح م ــن وضَّ ــق اب ــذا يتَّف ــرًا"(5(، وهب ــًا منك ــه حديث ــرف ل ــم:   " ال أع حات

ــراوي، واهلل أعلــم. ال

55- ُعثامن بن َعاصم بن ُحصني، أبو ُحصني األسدّي الكويف )ت: 128هـ(، )ع(. 

اح.(6( وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــم(9(،  ــو حات ــيل(8(، وأب ــن (7(، والعج ــن مع ــه اب ــد وثَّق ــراوي، فق ــق ال ــى توثي ــاد ع ــور النُّق مجه

ويعقــوب بــن شــيبة، والنســائي(10(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((11(، قــال الذهبــي: )ثقــة ثبــت 

صاحــب ســنة(، وكــذا قــال ابـــن حجــر وزاد:"وربــا دلــس"(12(.

)1(  الثقات، البن حبان، )7/ 149(.  
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )329/5(. 

)3(  الطبقات الكبى، البن سعد، )484/7(.   
)4(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص373(.

)5(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )329/5(.
)6(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )156/9(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)7(  الرح والتعديل،البن أيب حاتم، )161/6(.
)8(  معرفة الثقات، للعجيل، )129/2(.  

)9(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )161/6(.
)10(  هتذيب الكامل، للمزي، )405/19(.   

)11(  الثقات، البن حبان، )7/ 200(.
)12(  الكاشف، للذهبي،)8/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص384(.  
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

56- عي بن األَْقَمر بن عمرو بن احلارث اهَلْمداين الواِدعي، أبو الوازِع الكويف، )ع(.

اح (1(.  وثَّقه ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــو  ــى(3(، وأب ــن(2(، والعج ــن مع ــه اب ــاح، فوثَّق ــن وضَّ ــو رأي اب ــه وه ــى توثيق ــاد ع ــق النُّق اتف

حاتــم(4(، والنســائي، والدارقطنــي(5(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((6(، وهــو اختيــار ابــن حجــر(7(.

57-عي بن احلسن بن َشِقيق الَعْبِديُّ موالهم، أبو عبدالرمحن امَلْرَوِزّي)ت: 215هـ(، )ع(. 

اح: "من أهل مرو، ثقة"(8(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

أثنــى مجهــور النُّقــاد عليــه، فقــال ابــن معــن: "مــا قــدم علينــا مــن خراســان أفضــل منــه، كان 

ــم  ــأس، اال أهّن ــه ب ــال أمحــد: "مل يكــن ب ــه الكتــب مــرارا"(9(، وق ــارك، وقــد ســمع من ــن املب ــًا باب عامل

تكّلمــوا فيــه يف اإلرجــاء، وقــد رجــع عنــه"(10(، وقــال أبــو حاتــم: "هــو أحــّب اىل مــن عيل بن احلســن 

)1(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )278/9(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )174/6(.

)3(  معرفة الثقات، للعجيل، )152/2(.  
)4(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )174/6(.

)5(  هتذيب الكامل، للمزي، )324/20(.
)6(  الثقات، البن حبان، )5/ 162(. 

)7(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص398(.
)8(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص452(. 

)9(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )13/ 294(.
)10(  سؤاالت أب داود لإلمام أمحد بن حنبل، ألمحد بن حنبل، )ص360(.  
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ــة  ــر:" ثق ــن حج ــال اب ــة"، وق ــال الذهبي:"ثق ــات((2(، وق ــان يف )الثق ــن حب ــره اب ــد"(1(، وذك ــن واق ب

ــاح مــع النُّقــاد. حافــظ"(3(، فاتفــق رأي ابــن وضَّ

58- عمر بن سعد، أبو داود احَلْفري )ت: 203هـ(، )م 4(. 

اح: "ثقة، أزهد أهل الكوفة"(4(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــال  ــن، وق ــن مع ــه اب ــه، فوثَّق ــق حلال ــع التوثي ــادة م ــراوي بالعب ــف ال ــى وص ــاد ع ــق النُّق اتف

العجــيل:" ثقــة ثبــت يف احلديــث عابــد صالــح"(5(، وقــال أبــو داود :"كان جليــاًل جــدًا"(6(، وقــال أبــو 

حاتــم:" كان رجــاًل صاحلــًا صدوقــًا"(7(، وقــال الدارقطني:"مــن الثقــات الصاحلــن"(8(، واختــار ابــن 

ــق الــراوي ووصفــه بالعبــادة، فقال:"ثقــٌة عابــد"(9(. ــاح فوثَّ حجــر قــول ابــن وضَّ

59-َمالك بن َعّي بن َعبد امللك بن َقَطن الَقَطني، أبوخالد، أو أبوالقاسم )ت: 268هـ(. 

اح:"كان يكذب فيا يرويه" (10(. قال ابن وضَّ

)1(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )180/6(. 
)2(  الثقات، البن حبان، )8/ 460(.  

)3(  الكاشف، للذهبي، )37/2(، تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص339(.
)4(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )60/10(؛ وعزاه البن خلفون، يف كتابه الثقات.

)5(  معرفة الثقات، للعجيل، )167/2(.  
)6(  هتذيب الكامل، للمزي، )363/21(.

)7(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )112/6(.  .
)8(  العلل الواردة يف األحاديث النبوية، للدارقطني، )282/9(.  

)9(  تقريب التهذيب،البن حجر، )ص413(.
)10(  لسان امليزان،  ألمحد  بن عيل بن حجر، )5/ 5(.  
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــف خمتــرصًا يف الفقــه عــى مذهــب  ــاء األندلــس، ومــن فقهائهــا فقــد أّل ــراوي مــن عل هــذا ال

مالــك، وكان حممــد بــن عمــر بــن لبابــة الفقيــه القرطبــي يذكــر فضلــه، وُيقّدمــه عــى مجيــع َمــْن رأى 

مــن أهــل العلــم يف االجتهــاد والعبــادة، وُوِصــف بالزهــد والــورع(1(، قــال القــايض عيــاض:" وكان 

ــه يف الروايــة ليــس بــذاك، فقــد قــال حممــد بــن عبــد امللــك بــن أيمــن  زاهــدًا ورعــًا حمتســبًا"(2(، إال أنَّ

ــول  ــذا  فق ــى ه ــه"(3(، وع ــث وال الفق ــط يف احلدي ــد الضب ــن جي ــدث:"مل يك ــظ املح ــّي احلاف القرطب

ــاح: يكــذب فيــا يرويــه، فيــه مبالغــة يف حــق هــذا الــراوي الــذي وصــف بالعبــادة والزهــد،  ابــن وضَّ

والعابــد يكــون أبعــد عــن الكــذب املنــايف للعدالــة، إال إْن كان يريــد بذلــك كثــرة اخلطــأ يف الروايــة(4(،  

وهــذا مــا وصفــه بــه  املحــّدث حممــد بــن عبــد امللــك بــن أيمــن، وهــو األظهــر يف حالــه، واهلل أعلــم. 

60- حممد بن ُرْمح بن امُلهاِجر الُتجيبي موالهم، أبوعبداهلل املرصي)ت:242هـ(،)م ق(.

اح:"ثقة"(5(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح الذيــن عرفهــم وروى عنهــم، واتفــق رأيــه مــع النُّقــاد،  هــذا الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ

)1(  جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، ملحمد بن فتوح احَلِميدي، )ص346(.  
)2(  ترتيب املدارك ، للقايض عياض، )4/ 257(.

)3( تاريخ علامء اإلندلس، البن الفريض، )3/2(؛ وتاريخ اإلسالم، للذهبي، )279/14(.  
)4(  قــال ابــن حبــان يف الثقــات، )114/6(:" أهــل احلجــاز يســّمون اخلطــأ كذبــًا" ، فأهــل العلــم يــرون أن الكــذب يــأيت عــى أقســام، 
منهــا: أن يكــون بمعنــى اخلطــأ والوهــم، فقــد يــرب الــراوي بخــالف الواقــع فهــذا كــذب، فالكــذب هبــذا املعنــى يشــمل الغالــط 
ــا مَل  ــذ، م ــالن يك ــول: ف ــن يق ــول م ــد بق ــال يعت ــرأي، ف ــذا ال ــى ه ــًا ع ــده كاذب ــن ع ــم يف يشء يمك ــط أو وه ــن غل ــم، فم والواه
يفــر وجــه كذبــه، ولــذا ُعــدَّ عنــد كثــري مــن أهــل النقــد قــول القائــل: كــذب فــالن، مــن اجلــرح غــري املفــر!؛ ينظر:التنكيــل، 
للمعلمــي،)2/ 495(؛ وقــال ابــن حجــر:" ونظــريه قولــه :»كــذب أبــو الســنابل« أي أخــرب بــا هــو باطــل يف نفــس 

ــر، )1/ 219(. ــن حج ــاري، الب ــح الب ــر" ، فت األم
)5(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص227(.  

365



فوثَّقــه أبــو داود(1(، ومســلمة بــن القاســم(2(، وقــال ابــن أيب حاتــم: ســمعت عــيل بــن احلســن اجلنيــد 

ــائي:"ما  ــال النس ــة"(3(، وق ــن زغب ــن اب ــق م ــا، وكان أوث ــاًل صاحلً ــح رج ــن رم ــد ب ــول:"كان حمم يق

أخطــأ يف حديــث واحــد، ولــو كان كتــب عــن مالــك ألثبتــه يف الطبقــة األويل مــن أصحابه"(4(وذكــره 

ابــن حبــان يف )الثقــات((5(، وقــال ابــن حجــر:" ثقــة ثبــت"(6(.

61- حممد بن عبداهلل بن ُنمري اهلْمداين، أبوعبدالرمحن الكويف )ت: 234هـ(،)ع(. 

اح: "ثقة الثقات كثري احلديث، عامل به، حافظ له"(7(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، الذيــن أثنــى عليهــم، وأثنــى عليــه النُّقـــاد أيضــًا، فكـــان  ابــن نمــري مــن شــيوخ ابــن وضَّ

أمحـــد بــن حنبــل يعّظــم ابــن نمــري تعظيــًا عجيبــًا، ويقــول:"أي فتــى هــو!"(8(، وكان يقـــول:"هو ُدّرة 

العــراق"، وقــال ابــن اجلنيد:"مــا رأيــت مثــل ابــن نمــري بالكوفــة، وكان رجــاًل نبيــاًل قــد مجــع العلــم 

والفهــم والســـنة والزهــد"، وقـــــال أبــو حاتم:"ثقــٌة يتــج بحديثــه"(9(، وقــال ابــن حبــان:"كان مــن 

احلفــاظ املتقنــن وأهــل الــورع يف الديــن"(10(، وقــال ابــن حجر:"ثقــٌة حافــٌظ فاضــل"(11(.

)1(  هتذيب الكامل، للمزي، )205/25(.   .
)2(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )165/9(.

)3(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )254/7(. 
)4(  هتذيب الكامل، لللمزي، )205/25(.

)5(  الثقات، البن حبان، )9/ 97(.
)6(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص413(.

)7(  التعديل والتجريح، للباجي، )654/2(.
)8(  هتذيب الكامل، للمزي، )568/25(.  .

)9(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )307/7(.
)10(  الثقات، البن حبان، )9/ 85(.

)11(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص490(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

62- حممد بن عمرو بن احلّجاج الَغزّي )ت:280هـ(، )د(. 

اح: "كان رجاًل فاضاًل كثري احلديث"(1(، وقال أيضًا:"كان عابدًا كثري الصيام" (2(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

هــذا الــراوي وثَّقــه مســلمة بــن القاســم، واجليــاين(3(، وقــال أبــو زرعة:"مــا رأيــت بالشــام أصلح 

ــار ابــن حجــر أنه:"صــدوق"(5(،  ــه"(4(، واخت ــأس ب ــو حاتــم:"ال ب مــن حممــد بــن عمــرو"، وقــال أب

ــاح الذيــن لقيهــم وعــرف حاهلــم عــن قــرب، فأثنــى  واخلالصــة أن هــذا الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ

ــاح وافــق غــريه  عليــه ووصفــه بالفضــل والعبــادة، دون اإلشــارة لضبطــه وتوثيقــه، فيكــون ابــن وضَّ

ممــن وثــّق الــراوي فحكــم عليــه بــا يشــري لتقــواه وصالحــه، وكثــرة العبــادة، وهــو رأي أيب زرعــة، 

ــاح موافــق لغــريه مــن النُّقــاد يف اجلملــة. فيكــون رأي ابــن وضَّ

63- حممــد بــن املتــوّكل بــن عبــد الرمحــن بــن حّســان اهلاشــمي موالهــم، أبــو عبــد اهلل بــن 

ي العســقالين )ت: 238هـ(،)د(.  أب الــرسَّ

ي كثري احلفظ، كثري الغلط"(6(. اح: "حممد بن أيب الرَّ قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، واختلــف فيــه النُّقــاد، فوثَّقــه ابــن معــن، واخلليــيل، ووّثقــه  الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ

ابــن القطــان ولكنــه أشــار إىل أوهــام لــه واعتــذر لــه فيهــا، فقــال :"كان ثقــة حافًظــا، ولكثــرة حمفوظــه 

)1(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )299/10(.
)2(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )371/9(.
)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )371/9(.

)4(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )257/7(.
)5(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص499(.

)6(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )328/10(.
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ــه أوهــام مل يعــّد هبــا كثــري الوهــم، وإنــا هــي معاتــب ُعــّدت عــى مــيلء، وســقطاٍت  أحصيــت علي

ُأحِصيــت عــى فاضــل"(1(، أمــا أبــو حاتــم فقال:"لــّن احلديــث"(2(، ولعلــه بســبب أوهامــه وغلطــه، 

ــاح -، فقال:"كثــري الغلــط"(3(،  وابــن عــدي رصّح بكثــرة غلطــه- وهــو مــا يتفــق مــع قــول ابــن وضَّ

ــري  ــن قاســم:"كان يكلــف احلفــظ، وكان كث ــاح، فقــال مســلمة ب ــَن وضَّ ــو األندلــس اب ووافــق حمدث

الوهــم"، وقــال أبــو عــيل اجليــاين:" كان كثــري احلفــظ، وكثــري الغلــط"(4(، فاألقــرب ماذهــب إليــه ابــن 

ــاح ومــن وافقــه، وهــو مــا رّجحــه الذهبــي فقــال :"ملحمــد هــذا أحاديــث ُتســتنكر"، وقــال ابــن  وضَّ

ــرية"(5(.  ــام كث ــه أوه ــارف ل ــدوق ع حجر:"ص

64- حممد بن َمسعود بن يوسف النيسابوري، أبو جعفر بن الَعَجمي )ت:247هـ(، )د(. 

اح:"رفيــع الشــأن فاضل،ليــس بــدون أمحــد" (6(، وقــال أيضــًا:" كان عاملــًا  قــال ابــن وضَّ

باحلديث"(7(،وقــال أيضًا:"مــا رأيــت أعلــم باحلديــث مــن حممــد بــن مســعود"(8(.

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

قــال اخلطيــب البغدادي:"ثقــة"(9(، وذكــره ابــن حبــان يف الثقــات (10(، وقــال مســلمة بــن القاســم 

ــاح الذيــن أخذ  ــاح:"كان عاملــًا باحلديــث"، وهــذا الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ تبعــًا لشــيخه ابــن وضَّ

)1(  املرجع السابق.
)2(  الرح والتعديل، ابن أيب حاتم، )105/8(.

)3(  الكامل، ابن عدي، )72/4(.
)4(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )328/10(.

)5(  ميزان االعتدال، للذهبي )24/4(؛ وتقريب التهذيب، البن حجر، )ص339(.
)6(  هتذيب الكامل، للمزي، )398/26(.   

)7(  إكامل هتذيب الكامل، ملغلطاي، )335/10(.
)8(  سري أعالم النبالء، للذهبي، )249/12(.

)9(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )4/ 484(. 
)10(  الثقات، البن حبان، )9/ 126(. 
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

عنهــم الروايــة وأحــوال الرجــال، قــال ابــن حجر:"وللمغاربــة عنــه أســئلة عــن الرجــال والعلــل"(1(، 

ــاح يتغــاىل  ــاح جيلــه ويعّظــم شــأنه؛ فبالــغ فيــه، حتــى إّن الذهبــي قــال:" كان ابــن وضَّ وكان ابــن وضَّ

ــن  ــال اب ــه، فقــال :"ثقــة قــدوة"، وق ــي نفُس ــرأي الذهب ــه"(2(، مــع ذلــك فقــد وافقــه عــى هــذا ال في

حجــر:" ثقــة عــارف"(3(.

بّي موالهم، أبو عبد اهلل اْلِفْرَياِبّ )ت:212هـ (،)ع (.  65- حممد بن يوسف الضَّ

ــايب؛  ــف الفري ــن يوس ــد ب ــان، وحمم ــن ماه ــب ب ــاس، ومصع ــن أيب إي ــاح:" آدم ب ــن وضَّ ــال اب ق

ــات"(4(. ــراء ثق نظ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

الفريــايب وثَّقــه العجــيل(5(، والنســائي(6(، وقــال أبــو حاتم:"صــدوق ثقــة"(7(، وقــال ابــن 

ــاد  ــار عب ــن خي ــال:"وكان م ــات(، وق ــان يف )الثق ــن حب ــره اب ــه"(8(، وذك ــأس ب ــدوق ال ب عدي:"ص

اهلل"(9(، وأنكــروا عليــه بعــض األحاديــث التــي انفــرد هبــا عــن الثــوري، قــال ابــن عدي:"والفريــايب 

لــه عــن الثــوري إفــرادات، ولــه حديــث كثــري عــن الثــوري، وقــد ُقــّدم الفريــايب يف ســفيان الثــوري 

ــه عرفــت، وُبّينــت. ــي انفــرد هبــا وأنكــرت علي عــى مجاعــة"(10(، فهــذه األحاديــث الت

)1(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )428/9(.

)2(  سري أعالم النبالء، للذهبي، )249/12(.
)3(  الكاشف، للذهبي، )216/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص506(.

)4(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص111(. 
)5(  معرفة الثقات، للعجيل، )257/2(.  
)6(  هتذيب الكامل، للمزي، )57/27(. 

)7(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )120/8(.  
)8(  الكامل، البن عدي، )231/6(.

)9(  الثقات، البن حبان، )9/ 57(.
)10(  الكامل، البن عدي، )231/6(.
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ــاح يف الفريــايب متفــق مــع النُّقــاد، وهــو اختيــار ابــن حجــر، حيــث   فاخلالصــة أنَّ قــول ابــن وضَّ

ــم  ــك عنده ــع ذل ــه م ــّدم في ــو مق ــفيان، وه ــث س ــن حدي ــأ يف يشء م ــال أخط ــل، يق ــة فاض قال:"ثق

عــى عبــد الــرزاق"(1(.

66- خَمْلد بن ُخَفاف بن إِياَمء بن َرَحَضة الِغَفاري، )4(. 

اح:"مديٌن ثقة"(2(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بن قول ابن وضَّ

هذا الـراوي ذكـره ابـن حبان يف )الثقات((3(، وقــال البــخاري:"فيــه نـظر"، وذكــره العقــييل 

ــن  ــال اب ــامن«(5(، ق ــراج بالض ــث واحد:»اخل ــة إال حدي ــن الراوي ــه م ــس ل ــاء(4(، ولي يف الضعف

عدي:"خملــد بــن ُخفــاف معــروف هبــذا احلديــث ال يعــرف لــه غــريه"(6(، وملــا ُســئل عنــه أبــو حاتــم 

قــال:" مل يــرو عنــه غــري أبــى ذئــب، وليــس هــذا إســناد تقــوم بــه احلجــة، غــري أنــى أقــول بــه؛ ألّنــه 

ــال"(7(. ــن آراء الرج ــح م أصل

فاخلالصــة أنَّ الــراوي ال يعــرف بالروايــة إال عــن ابــن أيب ذئــب، وقــال ابــن حجــر:" ويف ســاع 

ــاح فيــه خمالــف ملــا عليــه أكثــر النُّقــاد، وتوثيقــه  ابــن أيب ذئــب منــه عنــدي نظــر!"(8(، فــرأي ابــن وضَّ

لــه تســاهل منــه، وقــال ابــن حجــر فيــه: "مقبــول"(9(.    

)1(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص515(.
)2(  بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام، البن القطان، )212/5(.  

)3(  الثقات، البن حبان، )7/ 505(. 
)4(  الضعفاء الكبري، للعقييل، )230/4(. 

)5(  أخرجــه الرتمــذي يف ســننه، )561/2(،  )ح1285(؛  وأبــوداود يف ســننه، )304/3(، )ح3508(؛  والنســائي يف ســننه،                          
صحيــح".  الرتمذي:"حســن  وقــال  )ح2242(؛    ،)352/3( ســننه،  يف  ماجــه  وابــن  878(؛    /1)

)6(  الكامل، البن عدي، )444/6(.
)7(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )347/8(.  

)8(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )75/10(.

)9(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص523(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ان األسدي الطَّاَطرّي)ت: 210هـ(،)م 4(.  67- مروان بن حممد بن حسَّ

اح:"مروان بن حممد كبري فاضل"(1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

اتفــق النُّقــاد عــى الثنــاء عــى الـــراوي، فوثَّقــــه ابــــن معــــن(2(، وأبــو حاتــــم(3(، وصــــالح 

جـــــزرة(4(، والدارقطنــي(5(، وأثنــى عليــه اإلمــام أمحــد(6(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((7(، وقــال 

ــزم(10(، يف  ــن ح ــع(9(، واب ــن قان ــرد اب ــًا"(8(، وانف ــه، وكان مرجئ ــأس ب ــع:" ال ب ــن، يف موض ــن مع اب

ــا ال نعلــم  فــه أبــو حممــد بــن حــزم فأخطــأ؛ ألنَّ تضعيفــه، ومل يســبقا لذلــك، قــال ابــن حجــر: "وضعَّ

لــه ســلفًا يف تضعيفــه إال ابــن قانــع، وقــول ابــن قانع غــري مقنــع"(11(، وقــال يف )التقريــب(: "ثقــة"(12(، 

ــاح أثنــى عليــه ووصفــه بالفضــل وكــرب الشــأن، وهــذا  وهــو الراجــح يف حــال الــراوي،  وابــن وضَّ

ــاح وافــق غــريه مــن النُّقــاد الذيــن وّثقــوا  حممــول عــى عدالتــه، ومل يــر إىل ضبطــه، فيكــون ابــن وضَّ

الــراوي فحكمــوا عليــه بالعدالــة . 

)1(  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )150/1(.
)2(  تاريخ دمشق، البن عساكر، )316/57(.

)3(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )275/8(. 
)4(  تاريخ دمشق، ابن عساكر، )316/57(.

)5(  سنن الدارقطني، ) 3/ 97(.
)6(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )275/8(. 

)7(  الثقات، البن حبان، )9/ 179(.
)8(  تاريخ ابن معني برواية الدوري، ليحيى بن معن، )459/4(.  

)9(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )96/10(.
)10(  املحىل باآلثار، البن حزم، )1/ 398(.  

)11(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )96/10(.

)12(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص526(.
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68- ُمصعب بن َماهان املروزي، ثم العسقالين العابد )ت:181هـ(، )مد(. 

ــايب؛  ــف الفري ــن يوس ــد ب ــان، وحمم ــن ماه ــب ب ــاس، ومصع ــن أيب إي ــاح:" آدم ب ــن وضَّ ــال اب ق

نظـــراء ثقـات" (1(.

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

هــذا الــراوي وثَّقــه أمحــد(2(، وأبــو حاتــم يف روايــة عنهــا، وقــال األثــرم، عن أمحــد: "كان رجـــاًل 

صــــاحلًا، وأثنــى عليــه خــريًا، كان حديثــه مقاربــًا، فيــه يشء مــن الغلــط"(3(، وقــال أبو حاتم:"شــيخ"، 

ــوري،  ــن الث ــرة ع ــث منك ــه أحادي ــراوي ل ــر أّن ال ــذي يظه ــات((4(، وال ــان يف )الثق ــن حب ــره اب وذك

وغــريه، قــال العقييل:"لــه عــن الثــوري غــري حديــث ال ُيتابــع عليــه"(5(، وقــال ابــن عــدي: "حــّدث 

عــن الثــوري وغــريه بأســانيد ومتــون ال تعــرف، وال يروهيــا غــريه"(6(، وســبب ذلــك أّنــه كان أميــًا ال 

يكتــب، فــكان - كــا قــال النســائي- ال يكتــب عنــد ســفيان الثــوري، ثــم جيــيء فيكتــب مــا ســمع 

ــاح، وتوثيقــه لــه تســاهل  ــه ليــس كــا قــال ابــن وضَّ ومــا مل يســمع، فوقــع منــه اخلطــأ؛ فاألقــرب أّن

ــري  ــد كث ــدوق عاب ــن حجر-:"ص ــال اب ــا ق ــو - ك ــا فه ــع عليه ــات ال يتاب ــه رواي ــه  ، فل من

اخلطــأ"(7(.

)1(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص111(. 
)2(  سؤاالت أب داود لإلمام أمحد بن حنبل، )ص250(.  

)3(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )309/8(.
)4(  الثقات، البن حبان، )9/ 175(.

)5(  الضعفاء الكبري، للعقييل، )4/ 198(. 
)6(  الكامل، البن عدي، )362/6(.

)7(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص533(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ي، أبو اهليثم البرصي احلافظ )ت: 218هـ(، )خ م قد ت س ق(. 69- ُمَعىلَّ بن أسد الَعمِّ

اح: "ثقة"(1(.    قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــه خطــأ غــري  ــى أخــذت علي ــم أن ــم:" ثقــة، مــا أعل ــو حات ــراوي، فقــال أب ــى النُّقــاد عــى ال أثن

ــس، وكان  ــيخ كي ــة ش ــال العجيل:"ثق ــريه(3(، وق ــم وغ ــن قاس ــلمة ب ــه مس ــد"(2( ووثَّق ــث واح حدي

ــن  ــال اب ــالح"، وق ــت، ذو ص ــال الذهبي:"ثب ــات((5(، وق ــان يف )الثق ــن حب ــره اب ــا"(4(، وذك معل

ــراوي، إال  ــق ال ــن واضــاح وافــق النُّقــاد يف اجلملــة عــى توثي حجر:"ثقــة ثبــت"(6(، فاخلالصــة أنَّ اب

ــع. ــاء أرف ــه ثن ــم زادوا علي أهن

70- موسى بن إسامعيل املِنَْقري، موالهم أبو َسَلمة الَتُبْوَذكي البرصي )ت:223هـ(، )ع(.

اح:" ثقة"(7(.   قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــه، فقــال ابــن ســعد:" كان ثقــة كثــري  ــاء علي هــذا الــراوي ممــن اتَّفــق األئمــة عــى توثيقــه والثن

احلديــث"(8(، وقــال ابــن معن:"ثقــة مأمــون"(9(، وقــال العجيل:"بــرصي ثقــة"(10(، وقــال أبــو حاتــم: 

)1(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص314(.  
)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )335/8(.

)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )237/10(.
)4(  معرفة الثقات، للعجيل، )289/2(.   

)5(  الثقات، البن حبان، )182/9(.   
)6(  الكاشف، للذهبي، )281/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص540(.

)7(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص307(. 
()8( ( الطبقات الكبى، البن سعد، )306/7(.

)9(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )136/8(.
)10(  معرفة الثقات، للعجيل، )303/2(.  
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ــًا منــه"(1(، وذكــره ابــن  " ثقــة كان أيقــظ مــن احلجــاج، وال أعلــم أحــدًا ممــن أدركنــاه أحســن حديث

حبــان يف )الثقــات(، وقــال :"كان مــن املتقنــن"(2( واختــار الذهبــي وابــن حجــر أنه:"ثقــة ثبــت"(3(.

71- ُموسى بن َمْسعود، أبو ُحذيفة النَّْهدي الَبرْصي )ت:221هـ(، )خ د ت ق(. 

اح:"موسى بن مسعود صاحب الثوري برصي ثقة"(4(.   قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة: املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــدوق"  ــة ص ــال العجيل:"ثق ــدق(5(، وق ــل الص ــه مــن أه ــد بأنَّ ــه أمح ــه، فوصف ــاد في ــف النُّق اختل

فــه الرتمــذي(6(، وقــال أبــو حاتم:"صدوق  وتكلَّــم فيــه مجهــور النُّقــاد؛ لكثــرة خطئــه وتصحيفــه، فضعَّ

معــروف بالثــوري، ولكــن كان يصّحــف"(7(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقــال:" يطــئ"(8(، 

ــى  ــور ع ــة، أنَّ اجلمه ــث"(9(، واخلالص ــرص احلدي ــن يب ــه م ــّدث عن ــال:" ال ي ــالس، فق ــغ الف وبال

ــاح، حيــث تســاهل فيــه ووثَّقــه،  بــل  تليينــه؛ لكثــرة خطئــه وتصحييفــه، وليــس كــا قــال ابــن وضَّ

ــاري، ومل  ــيٌخ للبخ ــو ش ــف"(10(، وه ــظ، وكان يصح ــدوق يسء احلف ــن حجر:"ص ــار اب ــا اخت ــو ك ه

يــرو لــه إال مــا تابعــه عليــه غــريه. 

)1(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )136/8(.
)2(  الثقات، البن حبان، )9/ 160(.

)3(  الكاشف، للذهبي، )301/2(، تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص549(.
)4( املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص312(.  

)5(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )163/8(. 
)6(  سنن الرتمذي، )376/4(.

)7(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )163/8(. 
)8(  الثقات، البن حبان، )9/ 160(.

)9(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )370/10(.

)10(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص554(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

اَمدحّي )ت: 226هـ(.  72- موسى بن معاوية، أبو جعفر الصَّ

اح:"ثقة، كثري احلديث، رحل إىل الكوفة والري، لقيته بالقريوان"(1(. قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح الذيــن لقيهــم وعرفهــم، فقولــه فيــه معتــرب، وقــد أثنــى عليــه  الــراوي مــن شــيوخ ابــن وضَّ

ــن  ــو احلس ــال أب ــث"(2(، وق ــًا باحلدي ــًا، عامل ــًة، مأمون ــي:"كان ثق ــَرب التميم ــو الع ــال أب ــاء، فق العل

الكــويف:"مل يكــن يف إفريقيــة حمــّدث، إال موســى بــن معاويــة، وعبــاس الفــاريس" وقــال ابــن أيب دليــم: 

"واألغلــب عليــه احلديــث والروايــة"، وقــال القــايض عيــاض:"كان ســحنون جيّلــه ويعّظمــه، ويعــرف 

حقــه يف العلــم، ويقّدمــه بــن يديــه يف املجالــس"(3(، وقــال الذهبي:"اإلمــام املفتــي"(4(.

73- َنرْص بن عاصم األنطاكي )د(. 

اح يف مشايه، وقال فيه:"شيخ "(5(. ذكره ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((6(، وذكــره العقيــيل يف )الضعفــاء(، وقــال: "عــن الوليد بن مســلم، 

وال يتابــع عليــه، وال يعــرف إال بــه"(7(، وقــال الذهبي:"لــه رحلــة ومعرفــة"، وقــال ابــن حجر:"لــن 

ــاح يف الــراوي تليــن لــه، فكــا قــال املــزي، وغــريه أن املــراد  احلديــث"(8(، واألظهــر أنَّ قــول ابــن وضَّ

)1(  سري أعالم النبالء ، للذهبي، )12/ 109(.
)2(  طبقات علامء أفريقيه، أليب العرب التميمي، )ص106(.  

)3(  ترتيب املدارك، للقايض عياض، )94/4(.
)4(  سري أعالم النبالء ، للذهبي،  )12/ 109(.
)5(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )381/10(.

)6(  الثقات، البن حبان، )5/ 475(.
)7(  الضعفاء الكبري، للعقييل، )298/4(. 

)8(  الكاشف، للذهبي، )318/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص560(.
375



بقوهلــم »شــيخ«: "أّنــه ال ُيــرتك، وال ُيتــج بحديثــه مســتقاًل"(1(، وقــد يــراد بشــيخ قلــة مرواياتــه(2(، 

ــاح، واهلل أعلــم. وكال املراديــن يتفقــان مــع مــن تكلــم يف حــال هــذا الــراوي، ومنهــم ابــن وضَّ

74- َنرْص بن امُلهاجر املِصْييِصّ )ت:230هـ(، )د(. 

اح عنه، وذكر أّنه كان حافظًا ضابطًا (3(. روى ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــد بــن عــوف وهــو تلميــُذه، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((4(، وقــال  هــذا الــراوي وثَّقــه حممَّ

ــظ"(6(،  ــة حاف ــن حجر:"ثق ــال اب ــه، وق ــي توثيق ــار الذهب ــث"(5(، واخت ــامل باحلدي ــلمة:"ثقة، ع مس

ــاح، الــذي روى عنــه، ولقيــه وعرفــه عــن قــرب، وُيلحــظ أّن ابــن  فاّتفقــت آرائهــم مــع رأي ابــن وضَّ

ــاح يف وصــف الــراوي بالضبــط واحلفــظ، واهلل أعلــم. حجــر وافــق ابــن وضَّ

از )ت: 243هـ(،) م 4(.  ل الَبزَّ 75- َهاُرون بن َعبد اهلل بن مروان، أبو ُمْوَسى احَلامَّ

از ببغداد، وكان رجاًل صاحلًا ثقة"(7(.   اح:"لقيت هارون بن عبد اهلل الَبزَّ قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، واتَّفــق قولــه فيــه مــع النُّقــاد، فقــد أثنــى عليــه اإلمــام أمحــد،  هــذا الــراوي لقيــه ابــن وضَّ

)1(  ذ كره الزركي يف نكته عىل ابن الصالح، )434/3(.

)2(  ذ كره ابن القطان يف بيان الوهم واإلهيام، )627/4(.
)3(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )431/10(.

)4(  الثقات، البن حبان، )9/ 239(.
)5(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )381/10(.

)6(  الكاشف، للذهبي، )320/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص561(.
)7(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص552(. 
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

وقــال إبراهيــم احلــريب(1(، وأبــو حاتم(2(:"صــدوق"، ووثَّقــة النســائي(3(، وقــال الدارقطني:"حافــٌظ، 

متقــٌن، ثقــٌة"(4(، وذكــره ابــن حبــان يف )الثقــات((5(، وهــو اختيــار احلافظــن الذهبــي، وابــن حجــر(6(.

  76- ِهَشام بن عبد امللك اْلَباِهِيّ َمْواَلُهم، َأُبو اْلَولِيد الطََّيالِِسّ )ت: 227هـ(، )ع(.

اح:" ثقة"(7(.    قال ابن وضَّ

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــه احلافــظ اإلمــام احلجــة، وقــال أمحد:"أبــو الوليــد متقــن"، ووثَّقه  أثنــى النُّقــاد عليــه، فُوِصــف بأنَّ

وأثنــى عليــه أبــو حاتــم(8(، والعجــيل(9(، وغريهــم، وذكــره ابــن حبــان يف)الثقــات(، وقــال:"كان مــن 

عقــالء النــاس"(10(، وقــال ابــن حجر:"ثقــة ثبــت"(11(.

َراَسايِن، أبو أمحد احلافظ، املروزي )ت: 227هـ(، )خ س ق(.  ْيَثم بن َخاِرَجة اخْلُ 77- اهْلَ

اح:" ثقة"(12(.   قال ابن وضَّ

)1(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )14/ 23(.

)2(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )92/9(.
)3(  هتذيب الكامل، للمزي، )99/30(.

)4(  سؤاالت السلمي للدارقطني، )ص299(.
)5(  الثقات، البن حبان، )9/ 216(.  .

)6(  الكاشف، للذهبي،)330/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص569(.
)7(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص553(.  

)8(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )65/9(.
)9(  معرفة الثقات، للعجيل، )330/2(.  

)10(  الثقات، البن حبان، )7/ 571(.
)11(  تقريب التهذيب، البن حجر، )ص573(.

)12(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص557(.
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اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــاح، مــع مجهــور األئمــة النُّقــاد يف الــراوي، فوثَّقــه ابــن معــن(1(، وكان أمحــد  اتفــق قــول ابــن وضَّ

بــن حنبــل يثنــي عليــه، ووثَّقــه أيضــًا ابــن قانــع،  واخلليــيل(2(، وقــال أبــو حاتــم: "صــدوق"(3(، وذكره 

ابــن حبــان يف )الثقــات(، وقــال:"وكان يســمى شــعبة الصغــري؛ لتيقظــه"(4(، وهــو اختيــار الذهبــي، 

ــدوق"(5(. ــن حجر:"ص ــال اب وق

  78- يوسف بن َعدي التْيمّي موالهم، أبو يعقوب الكويف )ت:232هـ(، )خ س(. 

ــة  ــيخ ثق ــم الش ــة، نع ــايل الرواي ــو ع ــرص، وه ــدي بم ــن ع ــف ب ــت يوس اح:"لقي ــن وضَّ ــال اب ق

ــات"(6(. الثق

اح وأقوال األئمة:  املوازنة بني قول ابن وضَّ

ــده،  ــق عن ــارات التوثي ــى عب ــم بأع ــى عليه ــم، وأثن ــن لقيه ــاح الذي ــن وضَّ ــيوخ اب ــن ش ــذا م ه

ــة(8(،  ــو زرع ــم، وأب ــو حات ــيل(7(، وأب ــه العج ــك، ووثَّق ــى ذل ــق، وزاد ع ــى التوثي ــاد ع ــق النُّق وواف

ــة"(10( . ــر:" ثق ــن حج ــي، واب ــال الذهب ــات((9(، وق ــان يف )الثق ــن حب ــره اب ــم، وذك وغريه

)1(  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )14/ 59(.
)2(  هتذيب التهذيب، البن حجر، )94/11(.

)3(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )65/9(.
)4(  الثقات، البن حبان، )9/ 239(.

)5(  الكاشف، للذهبي،)344/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص573(.
)6(  املعلم بشيوخ البخاري ومسلم، البن خلفون، )ص599(. 

)7(  معرفة الثقات، للعجيل، )375/2(.  
)8(  الرح والتعديل، البن أيب حاتم، )227/9(.

)9(  الثقات، البن حبان، )9/ 280(.
)10(  الكاشف، للذهبي،)344/2(؛ تقريب التهذيب ، البن حجر، )ص573(.
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

املبحث الثالث: 
اح يف نقد الرواة. منهج ابن وضَّ

ــًا تكلــم فيهــم  ــاح مــن املكثريــن يف النقــد، فلــم أقــف إال عــى )78( راوي 1- ال ُيعــدُّ ابــن وضَّ

ــاًل(1(. جرحــًا أوتعدي

ــاح كان يف التعديــل، وكان نقــده موافقــًا يف كثــري منــه لنقــد  2- غالــب مــن تكلــم فيهــم ابــن وضَّ

ــًا  ــه تليين ــم في ــة رواة تكل ــى ثالث ــف إال ع ــم أق ــه، فل ــالًّ في ــكان مق ــرح ف ــا اجل ــن، أم ــة املعتربي األئم

وجرحــًا.

ــاح املنهــج املعــروف عنــد علــاء اجلــرح والتعديــل يف الــكالم عــى الــرواة،  3- اتبــع ابــن وضَّ

ــه يف  ــت ألفاظ ــة، وتنّوع ــه يف اجلمل ــراوي وماعلي ــا لل ــان م ــًا ببي ــرواة، ملتزم ــد ال ــًا يف نق ــكان نزهي ف

اجلــرح والتعديــل، إال أهنــا مل ختــرج عــن األلفــاظ املتداولــة بــن النُّقــاد غالبــًا، وكانــت رصيــة جليــة 

يف الغالــب، التقبــل الشــك أو التأويــل، فلــم أحتــج فيهــا إىل تفســري أو توضيــح إال مــا نــدر.

ــاح من الــرواة الذيــن لقيهــم وروى عنهــم، وبلغــو )23( راويــًا (2(            4-كثــرٌي ممـّـن نقدهــم ابــن وضَّ

، ويمّثلــون 30% مــن جممــوع الــراوة الذيــن تكّلــم فيهــم، وهــذا مــا يؤكــد أمهيــة نقــده، واالعتبــار بــه 

يف بعــض مــن مل يتكلــم فيهــم أئمــة النقــد. 

ــاح يف النقــد: املغــاالة يف شــيوخه واملبالغــة يف الثنــاء عليهــم، ومن  5- مــن ســات منهــج ابــن وضَّ

ــدون أمحــد"، وقــال أيضًا:"مــا  ــع الشــأن فاضــل، ليــس ب ــه يف حممــد بــن مســعود(3( :"رفي ذلــك قول

ــال  ــذا ق ــره، ول ــة ظاه ــذه مبالغ ــك أن ه ــعود"، وال ش ــن مس ــد ب ــن حمم ــث م ــم باحلدي ــت أعل رأي

ــه مخســة نقــول يف هتذيــب  ــرًا أيضــًا، فقــد أحصيــت ل ــه لــكالم غــريه- وليــس هــو داخــل يف البحــث- فلــم يكــن مكث )1(  أمــا نقل
التهذيــب وكلهــا يف التوثيــق )277/1- 414، 367/2، 260/3، 46/6، 117/7-429(، أمــا كالمــه عــى غــري رواة احلديــث 

ككالمــه يف العبــاد والزهــاد فليــس داخــل يف ضابــط البحــث -كــا بيتــه يف مقدمــة البحــث-.
)2(  الرتاجم، )1، 5، 18، 24،  25، 27، 29، 30،  33،  42، 44، 49، 50، 60، 61، 62، 63، 64، 72، 73،  74، 75، 78(.

)3(  الرتمجة رقم )64( .
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ــاح يتغــاىل فيــه"(1(،  ويلحــظ هــذا يف غالــب مــن تكلــم فيهــم مــن شــيوخه،  الذهبــي:" كان ابــن وضَّ

حيــث بالــغ يف الثنــاء عليهــم والرفــع مــن قدرهــم(2(.

6- مــن منهجــه يف النقــد أنــه قــد يشــري يف تعديــل الــراوي ملعنــى يرفــع مــن قــدر الــراوي، كذكــر 

صحبتــه حلفــاظ كبــار، فمثــاًل، قال:"احلَــويض صاحــب شــعبة: ثقــة"(3(، وقال:"موســى بــن مســعود 

صاحــب الثــوري: بــرصي ثقــة"(4(، أو يذكــر روايــة الكبــار عنــه، قــال:"روى ييــى بــن ســعيد القطان 

عــن أيب عامــر اخلــزاز"(5(.

7- قــد يشــري لعقيــدة الــراوي، قــال:" كان شــعيب- املدائنــي- ثبتــًا ثقــًة ســنّيا"(6(، وهــذا نــادر، 

فلــم أقــف إال عــى هــذا القــول.

ــة -:"ثقــٌة  ــاًل يف احلكــم بــن عطي ــرواة، فيقــول - مث ــان بلــد الــراوي يف بعــض ال 8- اعتنــى ببي

بــرصي"(7(، وبلــغ عددهــم )9( رواة(8(.

9-قــد يبــن لقيــاه بالــراوي- إن وجــد -، ومــكان اللقيــا، وعــدد مروياتــه عنــه، فمثــاًل قــال عــن 
زهــري بــن حرب:"ثقــة الثقــات، لقيتــه ببغــداد، ورويــت عنــه حديثــن(9(، وبلــغ عددهــم )9( رواة .

)1( سري أعالم النبالء، للذهبي )249/12(.
)2(  انظر الرتاجم، )1، 6، 13، 21، 23، 24، 26، 29، 36، 45، 47، 66، 68، 71(.

)3(  الرتمجة رقم )22( .

)4(  الرتمجة رقم )71( .

)5(  الرتمجة رقم )36 (.

)6(  الرتمجة رقم )35( .

)7(  الرتمجة رقم )23( .
)8( الرتاجم، )6، 23،26، 36،  47، 57،  58، 66، 71(.

)9(  الرتمجة )27(، وينظر أيضًا الرتاجم، (1، 30،  42،  44، 49، 72، 75، 78(.  
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ــة، قــال يف حممــد بــن عمــرو بــن  10-قــد يكتفــي بتعديــل الــراوي بذكــر الفضــل وعلــو املنزل

ــل" (2(،  ــري فاض ــري: "كب ــروان الطاط ــال يف م ــث"(1(،  وق ــري احلدي ــاًل كث ــاًل فاض ــاج:" كان رج احلج

وقــد ُيثنــي عــى الــراوي بالزهــد والرفعــة عــى أهــل بلــده كلهــم، قــال يف عمــرو احلفــري :"أزهــد 

أهــل الكوفــة"(3(، وقــال يف صالــح بــن رســتم :"ســّيد أهــل البــرصة غــري مدافــع"(4(.

11- مــن عبارتــه - قليلــة االســتعال عنــد النُّقــاد -: قولــه يف التوثيق:"ثقــة الثقــات"، واقتــرص 

ــايل  ــيخ، ع ــم الش ــد :"نِْع ــق، فيزي ــرى للتوثي ــاظ أخ ــع ألف ــا م ــد يطلقه ــة رواة(5(، وق ــا يف ثالث عليه

الروايــة، ثقــة الثقــات، أو ثقــة الثقــات، كثــري احلديــث ، عــامل بــه، حافــظ لــه، كــا يف ثالثــة رواة"(6(.

12-اعتنــى ببيــان مراتــب الــرواة، ومل يكتفــي بجعــل التوثيــق مرتبــة واحــدة، بــل جعلــه مراتب، 

ــًا هلــا  مــن  ــة- مرتب ــات وتعليلهــا، وأذكــر ألفاظــه -املفــردة واملركب ــح الرواي ــٌر يف ترجي ــه أث وهــذا ل

ــايل:  ــى عــى النحــو الت األعــى لأدن

املرتبــة األوىل: وهــي أعالهــا حيــث يذكــر التوثيــق بعــدة ألفــاظ، كقولــه مثــاًل: "ثقــة ثبــت يف  	

احلديــث، متعبــد كبــري، عــامل باحلديــث، حافــظ لــه، وذكــره يف ثالثــة رواة"(7(، وقريــٌب منهــا 

التوثيــق بقول:"ثقــة ثبــت"، وأطلقهــا عــى راوين(8(،ومثلهــا التوثيــق بقول:"ثقــة الثقــات"، 

واقتصــــر عليـــها يف ثالثــة رواة(9(، وقــد يطلقهــا مــع ألفــاظ أخــرى للتوثيــق، كــا يف ثالثــة 

رواة(10(.

)1(  الرتمجة رقم )62( .

)2(  الرتمجة رقم )67( .

)3(  الرتمجة رقم )58( .

)4(  الرتمجة رقم )36( .
)5( الرتاجم، رقم )18 ،27،  29، 30(.

)6(  الرتاجم، رقم ) 33، 61، 78( .
)7( الرتاجم، (8، 35، 61(.

)8( الرتمجتان رقم )3 ،4(.
)9( الرتاجم، رقم )18 ،27،  29، 30(.

)10(  الرتاجم، رقم ) 33، 61، 78( .
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 أو يذكــر علــو شــأن الــراوي وفضلــه ويقارنــه بأئمــة األســالم، وأّنــه مل يــر أعلــم باحلديــث منــه، 

كقولــه يف حممــد بــن مســعود:"رفيع الشـــأن فاضـــل، ليــس بــدون أمحد...مارأيــت أعلــم باحلديــث 

منــه.." (1(.

ــل  	 ــراوي بالفض ــى ال ــي ع ــق ويثن ــق التوثي ــي يطل ــي الت ــق: وه ــن التوثي ــة م ــة الثاني املرتب

والزهــد، وكثــرة احلديــث وحفظــه وضبطــه، وذكــره يف ثالثــة رواة(2(، ومثلهــا حينــا يطلــق 

التوثيــق ويشــري ملعنــى أعــى يف التوثيــق كصحبــة إمــام، أو روايــة إمــام عنــه، وذكــره يف ثالثــة 

رواة(3(.

ــًا  	 ــر راوي ــة ع ــى ثاني ــا ع ــث أطلقه ــة، حي ــة ثق ــى لفظ ــار ع ــي: االقتص ــة وه ــة الثالث املرتب

ــه  ــاح« وهــذا مــادرج علي ــن وضَّ ــق دون نصــه، فُيقال:»وثَّقــه اب ــه التوثي (4(، وقــد ُيكــى عن

ابــن خلفــون يف كتابــه )الثقــات(، ونقلــه عنــه مغلطــاي يف ســتة عــر راويــًا (5(، وقــد يزيــد 

مــع لفظــة )ثقــة( بيــان بلــد الــراوي، كــا يف ســتة رواة(6(، أو يذكــر لقيــاه بالــراوي وموضــع 

اللقيــا، كــا يف أربعــة رواة (7(، وهــذا لــه أثــر يف متييــز الــراوي عــن غــريه، وقــد يذكــر روايتــه 

عنــه مــع توثيقــه، أو الثنــاء عليــه بــا يــدل عــى التوثيــق كقولــه:» كان حافظــًا ضابطــًا« كــا يف 

ــة رواة، وقال:"نظــراء ثقــات"(9(. ــة، فذكــر ثالث ــق باملقارن راويــن(8(، وقــد يطلــق التوثي

)1(  الرتمجة رقم )64( .
)2( الرتاجم، )41، 44،  58(.
)3( الرتاجم، )22، 36، 71(.

)4( الرتاجم، )2، 9، 11، 12، 13، 16، 20، 21، 34، 40،  43، 50، 53، 60، 69، 70، 76، 77(.
)5( الرتاجم، )10، 14، 15، 17، 19، 24، 28، 32، 38، 45، 46، 48، 52، 54، 55، 56(.

)6( الرتاجم، )6، 23،26، 47، 57، 66(.
)7( الرتاجم، )1، 49، 72، 75(.

)8( الرتاجم، )25، 74(.
)9( الرتاجم، )5، 65، 68(.
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ــال يف  	 ــه"(1(، وق ــأس ب ــا دون الثقــة، فقــال يف راو:"ال ب ــروي ب ــة الرابعــة: أن يْصــف ال املرتب

آخــر: "صالــح، ال بــأس بــه"(2(.  

ثــم تليهــا مراتــب الــرح، وهــي حمــدودة عنــد ابــن وضــاح؛ لقلــة جرحــه للــرواة، فلــم أقــف  	

ــه:  هلــا:  تليــن الــرواة، فقــد وصــف أحــد شــيوخه بأنَّ مــن خــالل نقــده إال عــى مرتبتــن: أوَّ

شــيخ، وهــذا تليــن لــه- كــا تّبــن بعــد الدراســة -(3(، وقــد يصــف الــراوي بكثــرة احلفــظ 

وكثــرة الغلــط، وقاهلــا يف راو واحــد(4(، وقــد وقــد يصــف الــراوي باخلطــأ يف الروايــة، حيــث 

ــأ يف  ــة- اخلط ــد الدراس ــر بع ــا يظه ــراده - في ــه"، وم ــا يروي ــذب في ــال يف راو(5(:"كان يك ق

الروايــة، وليــس الكــذب املعــروف.

الثانية:الترصيح باجلرح وعدم االحتجاج بالراوي،حيث وصف راٍو بأنه:"ضعيف"(6( . 	

ــاح مــن خــالل أقوالــه: ســت مراتــب،  	 ظهــر يل أن مراتــب اجلــرح والتعديــل عنــد ابــن وضَّ

منهــا أربــع يف التعديــل، ومرتبتــان يف اجلــرح.

قــد يثنــي ابــن وضــاح عــى الــراوي، ويصفــه بالفضــل والرفعــة وكثــرة احلديــث والعلــم،  	

ــة رواة.(7(  ــه، دون أن ينــص عــى ضبطــه وتوثيقــه، وذكــره يف ثالث ويشــري بذلــك لعدالت

ــاح يف اجلــرح والتعديــل، نجــد أنــه تكلــم يف )78( راويــًا،  13- بعــد النظــر يف أقــوال ابــن وضَّ

وافــق النُّقــاد - إمــا باالتفــاق، أو وافــق اجلمهــور منهــم - يف )63( راويــًا ، وهــو يعــادل - تقريبــًا- 

نســبة 81% مــن الــراوة الذيــن تكلــم فيهــم، وخالــف النُّقــاد يف  )15( رواة، بنســبة 19%، ويؤخــذ يف 

)1( الرتمجة )7(.
)2( الرتمجة ) 31(.
)3( الرتمجة )73(.
)4( الرتمجة )63(.

)5(  الرتمجة )59(.
)6(  انظر الرتمجة )37(.

)7(  انظر: الرتاجم، )51، 62، 67(.
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ــًا بنســبة 95%، وجــرح  ــق )74( راوي االعتبــار أن الغالــب عــى نقــده التوثيــق ال التجريــح، فقــد وثَّ

(4( رواة بنســبة 5%؛ وبنــاًء عــى ذلــك يصعــب احلكــم عــى منهجــه يف اجلــرح والتعديــل بأنــه منهــج 

معتــدل، بــل هــو أقــرب إىل التســاهل منــه إىل االعتــدال، حيــث إن ُجــلَّ الــرواة الذيــن خالــف فيهــم 

ــم دون  ــم وه ــون وثَّقه ــا أن يك ــواب:  إم ــح أو الص ــالف الراج ــول خ ــه بق ــال في ــاد وق ــور النُّق مجه

ذلــك، أو غــاىل يف توثيقهــم وزاد (1(.    

ــن-  ــن مع ــه الب ــرٍي من ــه يف كث ــاح: موافقت ــن وض ــم اب ــن وثَّقه ــراوة الذي ــه يف ال ــا الحظت 14-مم

وهــو معــدود مــن شــيوخه - حيــث وافقــه يف احلكــم عــى )41( راويًا(2(ونســبتهم مــن جممــوع مــن 

ــن  ــتفادته م ــري الس ــذا يش ــبتهم 13%، وه ــط(3(، ونس ــتة رواة فق ــه يف س ــم: 87 %، وخالف ــم فيه تكل

ــن عارصهــم والتقــى هبــم. ــار الذي األئمــة الكب

)1(  انظر: الرتاجم، )1، 6، 13، 21، 23، 24، 26، 29، 36، 45، 47، 66، 68، 71(.
)2(  انظــر: الرتاجــم، )1، 5، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 17، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 26، 27، 28، 30، 32، 34، 35، 

.)77 ،70 ،67 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،48 ،43 ،41 ،40 ،39 ،38
)3(  انظر: الرتاجم، )7، 31، 36، 45، 47، 63(.
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A

أختم هذا البحث ببيان أهم النتائج التي توصلت إليها-والتوصيات، وهي:

ــاح اتبــع املنهــج املعــروف عنــد علــاء اجلــرح والتعديــل يف الغالــب، فــكان نزهيــًا  1- أن ابــن وضَّ

يف نقــد الــرواة، ملتزمــًا ببيــان مــا للــراوي ومــا عليــه، ومل يظهــر لــه اصطــالح خــاص يف نقــد الرجــال، 

بــل ســار عــى هنــج العلــاء الســابقن.

ــاح يف اجلــرح والتعديــل، حيــث تبــن بعــد دراســة )78( راويــًا - وهــم مــن  2- منزلــة ابــن وضَّ

ــًا كان قــول  ــاح ممــن وقفــت عليــه يف كتــب اجلــرح والتعديــل- أنَّ )63( راوي تكلــم فيهــم ابــن وضَّ

ــاح موافقــًا لــرأي أئمــة النقــد املعتدلــن، و)15( رواة خالــف فيهــم النُّقــاد. ابــن وضَّ

3- حرصه عى التعريف بأساء الرواة وأنساهبم وبلداهنم؛ متييزا هلم عن غريهم.

ــاح، حيــث بلغــت ســت مراتــب،  ــد ابــن وضَّ 4- تنــوع ألفــاظ ومراتــب اجلــرح والتعديــل عن

ــان يف اجلــرح. ــل، ومرتبت ــع يف التعدي منهــا أرب

ــل  ــه يف التعدي ــم، فألفاظ ــى عليه ــم وأثن ــن عدهل ــة بالذي ــم مقارن ــن جرحه ــرواة الذي ــة ال 5- قل

ــرح. ــه يف اجل ــن ألفاظ ــر م أكث

اح متساهل يف التعديل؛ لأسباب التالية: 6- األقرب أن ابن وضَّ

ــراواة  ــر ال ــم، فأكث ــراوة، ال توثيقه ــرح ال ــالء يف ج ــر بج ــا يظه ــدال إن ــف باالعت أ_ أنَّ الوص

الذيــن وثَّقهــم ابــن وضــاح، هــم ثقــات عنــد مجهــور العلــاء، فموافقــة توثيــق ابــن وضــاح 

توثيقهــم ال يــدرك بــه اعتدالــه يف النقــد.

ب_ أن ابن وضاح مل جيرح إال ثالثة راوة فقط، مقابل 78 راويًا عّدهلم، ووثقهم.

حـــ- أن عــدد الــراوة الذيــن وثقهــم ابــن وضــاح ووصفهــم احلفــاظ واألئمــة بـــ »صــدوق« أو 
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دونــه: بلــغ )19( راويــًا ونســبتهم 24% مــن جممــوع الــراوة الذيــن تكلــم فيهــم، وهــذا مــا 

يؤكــد أن األقــرب فيــه التســاهل يف التعديــل. 

ــم  ــم، وعدده ــم وروى عنه ــن لقيه ــيوخه الذي ــر يف ش ــاح ظه ــن وضَّ ــاهل اب ــب أّن تس 7- الغال

ــم فيهــم. يقــارب الثلــث مــن جممــوع الــرواة الذيــن تكّل

ــاًل:  ــم، فمث ــا يف كتبه ــل، ونقلوه ــرح والتعدي ــه يف اجل ــى أقوال ــرون ع ــاظ املتأخ ــد احلف 8- اعتم

نقــل مغلطــاي يف كتابــه )إكــامل هتذيــب الكــامل( نقــد ابــن وضــاح للــرواة يف )59( موضعــًا، ونقــل 

ــاح عــن الراوي-كتعديــٍل لــه- يف )18(  عنــه نقــد غــريه يف )22( موضعــًا، وأشــار لروايــة ابــن وضَّ

موضعــًا، ونقــل كالمــه يف األحاديــث وســاع الــرواة ونحــو ذلــك يف )3( مواضــع.

ــاح يف )26( موضعــًا، ونقــل عنــه      وابــن حجــر نقــل يف كتابــه )هتذيــب التهذيــب( نقــد ابــن وضَّ

ــاح عــن الراوي-كتعديــٍل لــه- يف )16( موضعــًا،  نقــد غــريه يف )7( مواضــع، وأشــار لروايــة ابــن وضَّ

ــاح أخبــار الــرواة - يف غــري النقــد- يف )5( مواضــع ؛ ممــا يؤكــد اهتــام احلفــاظ  ونقــل عــن ابــن وضَّ

ــاح واعتادهــم عليهــا. بأقــوال ابــن وضَّ

 أهم التوصيات: 

يويص الباحث بام يي:

ــف أو  ــح أو تضعي ــا بتصحي ــم فيه ــاح، أو تكل ــن وضَّ ــا اب ــي أعّله ــث الت ــة األحادي 1- دراس

تصويــب، فقــد وقفــت أثنــاء اســتقرائي لكالمــه يف نقــد الــرواة عــى قــدٍر ال بــأس بــه يصلــح ملثــل 

ــا. ــون وإعالهل ــات واملت ــد للرواي ــه  نق ــوث، في ــذه البح ه

ــاح ومل يتكلــم فيهــم؛ ليتبــّن هــل روايتــه عنهــم  2- دراســة الــرواة الذيــن روى عنهــم ابــن وضَّ

ــه ال يــروي إال  تعديــل هلــم، أم ال؟؛  فقــد ذكــر ابــن حجــر يف )هتذيــب التهذيــب(، )6/ 391(: "أن

عــن ثقــة عنــده".
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــا  ــاع، وم ــاب والس ــه يف األنس ــل، ككالم ــرح والتعدي ــري اجل ــرواة يف غ ــه يف ال ــة كالم 3- دراس

ــل. ــه عــن غــريه يف اجلــرح والتعدي نقل

ختامًا:    

ــول  ــد والق ــول يف القص ــال القب ــل وع ــأله ج ــا أس ــارئ، ك ــر يل وللق ــاىل أن يغف ــال اهلل تع أس

ــات. ــم الصاحل ــه تت ــذي بنعم ــد هلل ال ــل، واحلم والعم

                        وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وعى آله وصحبه أمجعن.
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اح، ومقارنتها بأقوال النُّقاد. ملخص أقوال ابن وضَّ

اسم الراويم
من خرج 

له
اح قول الذهبيقول ابن وضَّ

قول ابن 
حجر

خالصة املوازنة 
بني قول ابن 

اح وأقوال  وضَّ
النُّقاد

1
إبراهيم بن امُلنِْذر 

احِلَزاِمّي
خ ت س 

ق
صدوقصدوقلقيته باملدينة وهو ثقة

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

2
َأمْحَد بن إْسَحاق 

ِمّي احلَْضَ
ثقةثقةم د ت س

ثقة كان 
يفظ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

3
أمحد بن حممد  بن 

َشبويه اخلُزاعي
ثقٌة ثبتد

 من كبار
األئمة

ثقة
اح  زاد ابن وضَّ
يف مرتبة التوثيق

4
أمحد بن حممد 

املروزي، َمْرَدويه
احلافظ الثقةثقة ثبتخ ت س

ثقة 
حافظ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

5
آدم بن أيب إَِياس 

الَعْسَقاليّن
خ خد ت 

س ق

آدم بن أيب إياس، وابن 
ماهان، والفريايب؛ 

نظراء ثقات
ثقٌة عابد-

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

6
َأْزَهر بن َسعيد 

احلََرازّي احلمي
صدوق-ثقٌة شاميبخ د س ق

اح  قول  ابن وضَّ
خالف الراجح 
من حال الراوي

7
َأْسَباط بن حممد بن 

الُقريش
صدوقال بأس بهع

ثقة، 
ُضعِّف يف 

الثوري

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

8
إسحاق بن سليان 

الرازي
ع

ثقة ثبت يف احلديث، 
متعبد كبري

-
ثقة 

فاضل

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد، وزاد 
بوصفه الراوي 

بالتثبت.

9
إساعيل بن أيب 
َحكيم القريش

ثقة-ثقةم د س ق
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

10
األسود بن َشْيبان 

الَسُدويس
بخ م د س 

ق
اح ثقة عابدثقةوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

11
َأْشَعث بن أيب 

ْعَثاء املحاريب الشَّ
ثقةثقةثقةع

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

12
َأْصبغ بن الفرج 
املرصي األموي

ثقة-ثقةخ د ت س
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

أيمن بن نابل احلَبي13
خ ت س 

ق
عابد فاضلثقة

صدوق 
هيم

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

14
َثابت بن ُعبيد 

األنصارّي الكويف
احبخ م 4 ثقةثقةوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

15
َجاِمع بن َأيِب َراِشد 

الَكاِهيِل 
احع ثقةوثَّقه ابن وضَّ

ثقة 
فاضل

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ
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16
َجرْب بن َحبيب 

اللغوي
ثقة-ثقةبخ ق

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

17
َجعفر بن َعْون 

املخزومي
احع صدوقثقةوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

ثقة فقيهثقة حجةثقُة الثقاتد ساحلَارث بن ِمْسِكْن18
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

19
حبيب بن أيب َعْمرة 

اب الَقصَّ
خ م ت س 

ق
اح ثقةثقةوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

20
احلسن بن موسى 

األَْشَيب
ثقةثقةثقةع

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

21
احلُسن بن َواِقد 

املروِزّي
ثقةخت م 4

 صدوق،
 استنكر

 أمحد بعض
حديثه

ثقة، له 
أوهام

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد 

22
حفص بن عمر 
ألَْزِدي النََمري

ثقٌة ثبتثبت حجةصاحب شعبة: ثقةخ د س
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

23
احلكم بن َعطيَّة 
الَعْيي الَبرْصّي

-ثقٌة برصيمد ت
صدوق، 
له أوهام

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

24
احلََكم بن ُموَسى 

البغدادي
خت م مد 

س ق
اح صدوقصدوقوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

25
محزة بن سعيد 

املروزي
صدوق-كان حافظًا ضابطًال

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

26
َخالد بن خَمْلد 

الَقَطواين
خ م ت س 

ق
صدوقكويف ثقة

صدوق 
أفراد

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

27
ُزهري بن حرب بن 

شداد احلََريش
خ م د س 

ق

ثقة الثقات، لقيته 
ببغداد، ورويت عنه 

حديثن
ثقة ثبت-

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

28
زيد بن أيب ُأَنْيَسة 

اجلََزِريُّ
احع وثَّقه ابن وضَّ

 حافظ إمام
ثقة

ثقٌة له 
أفراد

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

29
زيد بن بِْر 

احلَْضمّي األْزِدّي
--ثقة الثقات-

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

30
َسعيد بن احلََكم 

اجلَُمحّي
ع

ثقة الثقات، كتبت عنه 
بمرص مسألتن ال غري

-
ثقة تبث 

فقيه

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

31
سعيد بن سامل 
اح، املّكي القدَّ

-صالح، ال بأس بهد س
صدوق 

هيم

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد
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32
َسعيد بن ُمسلم بن 

َبانك املديّن
احس ق ثقةثقةوثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

33
َسعيد بن منصور 

اخلُراساين 
ع

نِْعم الشيخ، عاىل 
الرواية، ثقة من الثقات

-
ثقة 

مصنِّف
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

34
سليان بن أيب مسلم 

املكي
ثقة ثقة-ثقةع

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

35
ُشعيب بن َحرب 

املدائني
خ د س

كان ثبتًا ثقًة سنّيا، يأخذ 
بأدب سفيان

ثقة عابدثقة ثبت
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

36
صالح بن ُرْستم 

امُلَزيِن موالهم
خت بخ 

م 4

روى ييى بن سعيد 
عنه، وهو ثقة سيد أهل 

البرصة غري مدافع 

 هو كا قال
 أمحد: صالح

احلديث

صدوق 
كثري 
اخلطأ

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

37
َصَدقة بن َسعيد 

احلَنَفي الكويف
مقبولصدوقضعيفقد س ق

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

38
َضُمرة بن َربيعة 

الفلسطيني
احبخ 4 -وثَّقه ابن وضَّ

صدوق 
هيم قلياًل

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

39
طلحة بن عبد امللك 

األَْييل
ثقة-ثقة فاضلخ 4

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

40
عبد األَْعى بن عبد 

األَْعى الَبرْصّي 
ثقةثقةثقةع

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

41
عبد األَعى بن ُمْسِهر 

الَغّساين
-كان ثقًة فاضاًلع

ثقٌة 
فاضل

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

42
عبد الرمحن بن أيب 

الَغمر
-

لقيته بمرص، وهو شيخ 
ثقة

--
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

43
عبدالرمحن بن َعابس 

النََّخعي 
خ م د س 

ق
ثقةثقةثقة

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

44
عبد العزيز بن ِعْمران 

اخلُزاعي
-

لقيته بمرص، وكان 
كثري الرواية ضابطًا 
للحديث حافظًا له، 

نعم الشيخ ثقة

--
القول فيه: قول 

اح ابن وضَّ

45
عبد اهلل بن جعفر 

امَلْخَرمي
احخت م 4 صدوقوثَّقه ابن وضَّ

ال بأس 
به

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

46
عبد اهلل بن َرباح 

األنصارّي
احم 4 ثقة-وثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

47
عبد اهلل بن َرجاء 

الُغَدايِنّ
خ خد س 

ق
ثقةبرصى ثقة صالح

صدوق 
هيم قلياًل

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

48
عبد اهلل بن َشِقْيق 

الُعقييّل
احبخ م 4 ثقة-وثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ
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49
عبد اهلل بن عبداجلبار 

اخلَبائِري
د

 لقيته بحمص، وهو 
شيخ ثقة مأمون، كانت 

الرحلة إليه
صدوقثقة

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

50
عبد اهلل بن حممد بن 

أيب َشْيَبة
خ م د س 

ق
-ثقة

ثقة 
حافظ

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

51
عبد اهلل بن نافع 

الصائغ
بخ م 4

كان أفضل 
أصحاب مالك يف 
العبادة املرصين 

واإلسكندرانين، وكان 
ابن نافع رجاًل صاحلًا 

لكن هؤالء فوقه

-

ثقٌة 
صحيح 
الكتاب، 
يف حفظه 

لِن

موافقة ابن 

اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

52
   عبد الواحد بن زياد 

الَعْبدّي
احع -وثَّقه ابن وضَّ

ثقة، يف 
حديثه 

عن 
األعمش 

وحده 
مقال

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

53
ُعبيد بن َسعيد بن 

َأَبان األموي
ثقة-ثقةم س ق

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

54
ُعبيد اهلل بن عمرو 

ّقي الرَّ
احع -وثَّقه ابن وضَّ

ثقٌة فقيٌه، 
ربا وهم

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

55
ُعثان بن َعاصم بن 

ُحصن األسدّي 
احع وثَّقه ابن وضَّ

 ثقة ثبت
 صاحب

سنة

ثقة ثبت 
سني 
وربا 
دلس

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ
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56
عيل بن األَْقَمر 

اهلَْمداين الواِدعي
احع ثقة-وثَّقه ابن وضَّ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

57
عيل بن احلسن بن 

َشِقيق الَعْبِديُّ
ثقةمن أهل مرو، ثقةع

ثقة 
حافظ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

ثقة عابد-ثقة، أزهد أهل الكوفةم 4عمر بن سعد احلَْفري58
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

59
مالك بن عيل بن 

قطن
=-كان يكذب فيا يرويه

خمالفة ابن 
اح للراجح  وضَّ
من أقوال النُّقاد

60
حممد بن ُرْمح بن 
امُلهاِجر الُتجيبي

ثقة ثبت-ثقةم ق
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

61
حممد بن عبداهلل بن 

ُنمري اهلْمداين
ع

ثقة الثقات كثري 
احلديث، عامل به، 

حافظ له
-

ثقٌة 
حافٌظ 
فاضل

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

62
حممد بن عمرو بن 

احلّجاج الَغزّي
د

كان رجاًل فاضاًل كثري 
احلديث

كان عابدًا كثري الصيام
صدوق-

موافقة ابن 
اح جلمهور وضَّ

63
حممد بن املتوّكل 

العسقالين.
د

كثري احلفظ، كثري 
الغلط

 ملحمد هذا
 أحاديث
ُتستنكر

صدوق 
عارف 

له أوهام 
كثرية

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد
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64
حممد بن َمسعود بن 
يوسف النيسابوري

د

ــل،  ــأن فاض ــع الش رفي
ــدون أمحــد، ليــس ب
كان عاملًا باحلديث،

أعلــم  رأيــت  مــا   
ــد  ــن حمم ــث م باحلدي

مســعود بــن 

ثقة قدوة
ثقة 

عارف
موافقة ابن 

اح للنقاد وضَّ

65

حممد بن يوسف 
بّي موالهم، أبو  الضَّ

ععبد اهلل اْلِفْرَيايِبّ

آدم بن أيب إياس، 
ومصعب بن ماهان، 

وحممد بن يوسف 
الفريايب؛ نظراء ثقات

-

ثقة 
فاضل، 

يقال 
أخطأ يف 
يشء من 
حديث 
سفيان، 

موافقة ابن 
اح جلمهور  وضَّ

النُّقاد

66
خَمْلد بن ُخَفاف 

الِغَفاري
مقبول-مديٌن ثقة4

الراجح خالف 
اح قول ابن وضَّ

67
مروان بن حممد بن 
ان الطَّاَطرّي  حسَّ

ثقة-كبري فاضلم 4

موافقة ابن 
اح للنقاد يف  وضَّ

عدالة الراوي 
فقط

68
ُمصعب بن َماهان 
املروزي العسقالين

مد

آدم بن أيب إياس، 
ومصعب بن ماهان، 

وحممد بن يوسف 
الفريايب؛ نظراء ثقات

-
صدوق 

عابد كثري 
اخلطأ

الراجح خالف 
اح قول ابن وضَّ
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ي69 ُمَعىَّ بن أسد الَعمِّ
خ م قد ت 

س ق
ثقة

 ثبت، ذو
صالح

ثقة ثبت
موافقة ابن 

اح جلمهور  وضَّ
النُّقاد

70
موسى بن إساعيل 
املِنَْقري الَتُبْوَذكي 

ثقة ثبتثقة ثبتثقةع
موافقة ابن 

اح جلمهور  وضَّ
النُّقاد

71

ُموسى بن َمْسعود، 
خ د ت قالنَّْهدي الَبرْصي

صاحب الثوري 
برصي ثقة

-

صدوق 
يسء 

احلفظ، 
وكان 

يصحف

الراجح خالف 
اح قول ابن وضَّ

72
موسى بن معاوية، 

َادحّي الصَّ
-

ثقة، كثري احلديث، 
رحل إىل الكوفة 

والري، لقيته بالقريوان
-اإلمام املفتي

القول فيه: قول 
اح ابن وضَّ

73
َنرْص بن عاصم 

األنطاكي
-شيخد

لن 
احلديث

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

74
َنرْص بن امُلهاجر 

املِصْيِيّ
ثقةكان حافظًا ضابطًاد

ثقة 
حافظ

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ

75
َهاُرون بن َعبد اهلل 

از ل الَبزَّ احلَاَّ
م 4

لقيت هارون بن عبد 
از ببغداد، وكان  اهلل الَبزَّ

رجاًل صاحلًا ثقة
ثقةثقة

موافقة ابن 
اح للنقاد وضَّ
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ــاح القرطبــي حمدثــا، ملصطفــى محيداتــو، مكتبــة عــن اجلامعــة، بحــث منشــور عــى شــبكة  1.ابــن وضَّ

اإلنرتنــت، اســرتجع بتاريــخ9/ 1441/9هـــ، مــن موقع: 

https://ebook.univeyes.com/145191/pdf                          

اح القـــرطبي مؤســس مدرســة احلديث بـــاألندلس ، لنـــوري معمـــر، مكتـــبة املعـــارف،  2.ابـــن وضَّ

الـــرباط، ط1، 1403هـ.

ــا ولويــس، املجلــس  ــق: ماري ــني ، حتقي ــن احلـــارث اخلشـ ــار الفقهــاء واملحدثــني، ملحـــمد ب 3.أخب

ــد، ط1، 1992م.  ــة، مدري ــاث العلمي ــى لأبح األع

4.إكــامل هتذيــب الكــامل )الرتاجــم الســاقطة(، ملغلطــاي ، حتقيق:طــالب جامعــة امللــك ســعود، دار 

ــاض، ط1، 1426هـ.. ــدث، الري املح

5.إكــامل هتذيــب الكــامل، ملغلطــاي بــن قليــج، حتقيق:عــادل حممــد وأســامة إبراهيــم، دار الفــاروق 

احلديثــة للطباعــة -  القاهــرة، 1422هـــ.

ــم  ــق: إبراهي ــي، حتقي ّب ــى الضَّ ــن يي ــد ب ــس، ألمح ــل األندل ــال أه ــخ رج ــس يف تاري ــة امللتم 6.بغي

ــرة، ط1، 1410هـــ. ــرصي - القاه ــاب امل ــاري، الكت األبي

7.بيــان الوهــم واإلهيــام يف كتــاب األحــكام، لعــيل بــن حممــد بــن القطــان، حتقيــق: د.احلســن آيــت 

ســعيد، دار طيبــة -  الريــاض، ط1، 1418هـــ..

8.تـــاريخ ابـــن معيـــن بـــرواية الــــدارمي، ليــــحيى بن معن،  حتقيق:د.أمحــد سيـــف، دار املــأمون 

-  دمــــشق، ط1.

ــث  ــز البح ــيف، مرك ــد س ــن، حتقيق:د.أمح ــن مع ــى ب ــدوري، ليحي ــة ال ــني برواي ــن مع ــخ اب 9.تاري

ــة، ط1، 1399هـــ.. ــة املكرم ــي - مك العلم

399



ــريب -   ــاب الع ــري، دار الكت ــر تدم ــي، حتقيق:د.عم ــد الذهب ــن أمح ــد ب ــالم، ملحم ــخ اإلس 10.تاري

ــريوت، ط1، 1407هـــ.. ب

11.التاريــخ األوســط، ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري ، حتقيق:تيســري ســعد ، دار الرشــد -  الريــاض، 

ط1، 1426هـ..

12.التاريــخ الكبــري، ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري ، طبــع بمراقبة:حممــد عبــد املعيــد خــان، دائــرة 

املعــارف العثانيــة -  حيــد آبــاد، اهلنــد.

13.تاريــخ بغــداد، ألمحــد بــن عــيل اخلطيــب البغــدادي، حتقيق:بشــار عــواد، دار الغــرب اإلســالمي،  

بــريوت، ط1، 1422هـ..

14.تاريــخ دمشــق، لعــيل بــن احلســن بــن عســاكر، حتقيــق: عمــرو العمــروي، دار الفكــر-  بــريوت، 

ط1، 1415هـ..

ــاري، دار  ــم األبي ــق: إبراهي ــريض، حتقي ــن الف ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــس، لعب ــامء اإلندل ــخ عل 15.تاري

ــرة،ط2، 1410هـــ.. ــرصي - القاه ــاب امل الكت

ــة -  ــاف املغربي ــي، وزارة األوق ــاض اليحصب ــايض عي ــالك، للق ــب املس ــدارك وتقري ــب امل 16.ترتي

املغــرب، ط2، 1403هـــ..

17.التعديــل والتجريــح، لســليان بــن خلــف الباجــي، حتقيــق: د.أبولبابــة حســن، دار اللــواء للنــر 

-  الريــاض، ط1، 1406هـ.. 

ــق: حممــد عوامــة، دار الرشــيد - ســوريا،  ــن حجــر، حتقي ــن عــيل ب 18.تقريــب التهذيــب، ألمحــد ب

1406هـ.. ط1، 

19.هتذيــب التهذيــب ، ألمحــد بــن عــيل بــن حجــر، مطبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة  -  اهلنــد ، ط1، 

1326هـ..
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ة )ِدَراَسة َحِديثِيَّة( نَِّة النََّبويَّ اح )ت: 287هـ( أْقَواُله وَمنَْهُجه  يف  اْلَْرح َوالتِّْعِديلالتَّأِخري امَلْذُموم يف الِعَباَدات يف السُّ ابن وضَّ

ــالة -   ــة الرس ــواد، مؤسس ــار ع ــزي، حتقيق:بش ــن امل ــد الرمح ــن عب ــف ب ــامل، ليوس ــب الك 20.هتذي

بــريوت، ط1، 1400هـــ..

21.التنكيــل بــام يف تأنيــب الكوثــري مــن األباطيــل، لعبــد الرمحــن اليــاين، حتقيــق: حممــد نــارص الدين 

األلبــاين، مكتبة املعــارف - الريــاض، ط1، 1406 هـ .

ــة -   ــارف العثاني ــان، وزارة املع ــد خ ــد املعي ــد عب ــة:د. حمم ــان، مراقب ــن حب ــد ب ــات ، ملحم 22.الثق

ــد، ط1، 1393هــ . اهلن

ــة للنــر -  ــدار املرصي ــدي، ال ــوح احلَِمي ــن فت 23.جــذوة املقتبــس يف ذكــر والة األندلــس، ملحمــد ب

ــرة، ط1، 1966م. القاه

24.الــرح والتعديــل، لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن أيب حاتــم، دار إحيــاء الــرتاث العــريب -  بــريوت، 

ط1، 1271هـ..

25.الديبــاج املذهــب يف معرفــة أعيــان علــامء املذهــب، إلبراهيــم بــن عــيل بــن فرحــون، حتقيق:حممــد 

أبــو النــور، دار الــرتاث للنــر - القاهــرة، ط1.

ــاح  ــق: عبدالفت ــي، حتقي ــد الذهب ــن أمح ــد ب ــل، ملحم ــرح والتعدي ــه يف ال ــد قول ــن يعتم ــر م 26.ذك

ــريوت، ط4، 1410هـــ.. ــاير -  ب ــدة، دار البش أبوغ

27.الــرواة الثقــات املتكلــم فيهــم بــام ال يوجــب ردهــم، ملحمــد بــن أمحــد الذهبــي، حتقيــق: حممــد 

املوصــيل، دار البشــائر، ط1، 1412هـــ..

28.ســؤاالت ابــن أب شــيبة البــن املدينــي، لعــيل بــن املدينــي، حتقيق:د.موفــق عبــد القــادر، مكتبــة 
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 No. (1)
 Allah’s Name “The All-Encompassing”

 (Meaning-Connotations-Impacts of knowing it-Delicateness in 
the manner it is joined with other names.) An Exegesis Study

Dr. Abdurrahman bin Sanad bin Rashid Ar-Ruhaili

Research Topic: 
an exegesis study of Allah’s name (The All-Encompassing); by knowing its 

meanings, connotations, impact of knowing it, and delicateness in the manner 
it is joined with other names. 

Research Objective:
 to explain the lofty meanings which Allah’s name (The All-Encompass-

ing) connotes in Qur’anic verses, highlight the fiducial impacts of knowing the 
meaning of this lofty name, and meditate on the wisdom, relevance, and deli-
cateness in its use and names mentioned along with it in its Qur’anic context.

Research Problem: 
1- What are the lofty meanings which the name (The All-Encompassing) com-

prises?

2- What is the most obvious connotation of Allah’s name (The All-Encompass-
ing) in the Glorious Qur’an?

3- Delineating the fiducial impacts of knowing the lofty meanings of Allah’s 
name (The All-Encompassing).

Prominent Research Findings:
1- Meaning of Allah’s name (The All-Encompassing): the owner of total vast-

ness in everything, in mercy, forgiveness, knowledge, personality, attributes 
and actions.

2- That among the fiducial impact of Allah’s name (The All-Encompassing) is 
loving Him, making the servant to have great hope in his Lord, not despair-
ing in His mercy and forgiveness, earning the attribute of generosity within 
the limits of the servant’s ability, and being generous in character.

Keywords: The All-Encompassing, Allah’s names, exegesis
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“No Calamity Befalls Except by the Leave of Allah…” 

(Surah At-Taghabun: 11) Meditation and Analysis
Dr. Taha Yasin Nasir al-Kubaisi

Research Topic:

 the research meditates and analyze the saying of Allah: “No Calamity Be-
falls Except by the Leave of Allah and whoever believes in Allah, He guides his 
heart, and Allah is the All-Knower of everything” (Surah At-Taghabun: 11), in 
order to explain the meanings and connotations of the verse.

Research Objective:

 introducing the Qur’anic approach to dealing with calamities.

Research Problem: 

1- Is there in the Qur’an an explanation of how to deal with calamities?

2- What should be the right attitude of a Muslim during calamities?

3- What is the reward of one who deals with calamities according to the ap-
proach of the Qur’an?

Prominent Research Findings:

1- All calamities befall by Allah’s leave.

2- The appropriate attitude during calamities.

3- The great reward of one who deals with calamities in the best manner.

Keywords:

 calamities, meditating the Qur’an, analyzing a verse.
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No. (3)

Islam is a Religion of freedom not Religion of Slavery: An Ana-
lytic Study in the Light of Qur’anic Verses 

Dr. Bakr bin Muhammad bin Bakr Abed

Research Topic:
 the research studies a great objective among the objectives of the Islam-

ic religion in the Glorious Qur’an which is the care Islam has for man and its 
effort to bring him out of servitude and slavery to freedom, and the research 
is focused on explaining the sources of freedom in Islam through the study of 
Qur’anic verses.

Research Objective:
 highlighting the care of Islam for man, and its effort to bring him out of 

servitude and slavery to freedom. The research also aims at emphasizing this 
Islamic objective and refuting ambiguities and accusations of purveyors of 
trouble against Islam that it is a religion of slavery by studying Qur’anic Verses.

Research Problem: 
1- What is the meaning of slavery and freedom? And why is the religion of Is-

lam considered a religion of freedom and not a religion of slavery?

2- What are the sources of slavery during the pre-Islamic era? And what is the 
position of Islam regarding it?

3- What are the sources and means of freedom in Islam? And how does Qur’an-
ic verses deal with them?

Prominent Research Findings: 
There was slavery among many nations before the advent of Islam, it was 

not started or created by Islam. Rather, it was already an established system 
and reality among people when Islam came. So Islam expanded the circle 
of freedom and constricted the circle of slavery and even restricted it to one 
source which is battle because of disbelief in Allah and war against His religion. 
The researcher also discovered that most of those who refuted the ambiguities 
of the enemies of Islam over the issue of slavery are the modern scholars of 
exegesis.

Keywords: slavery, freedom, ambiguity.
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No. (4)

Evaluating Teaching Methodology of Arabic Language in the 
West Methodology of Teaching Arabic Language through the 

Qur’an (by Allen Jones) as a Sample.

Dr. Abdurrahman Abu Al-Majd Salih

Research Objective: 
1. evaluating methodology of teaching Arabic Language in the West.

2. Methodology of Teaching Arabic Language through the Qur’an (by Allen 
Jones)

Research Objective:
 evaluating the content of the book “Arabic through the Qur’an” by Allen 

Jones.

Research Problem:
 how to analyze the book “Arabic through the Qur’an” in the light of criteria 

for teaching Arabic Language to non-Arabic speakers.

Research Findings: 
the result of the analysis show that:

1-The book mainly focuses on the skills of reading and writing while it neglect-
ed the skills of listening, speaking, Qur’anic knowledge and standards.

2-The book lacks many basic components such as many principles which it did 
not touch, and it presented Arabic language, after detaching it from its cul-
tural environment and social component, like a summarized and condensed 
area of specialization.

Keywords:
 Qur’an, Arabic Language, methodology, the West, Jones.
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No. (5)

Blameworthy Delay in Acts of Worship in the Prophetic Tradi-
tion (a hadith approach study)

Dr. Muhammad bin Salim bin Abdullahi Al-Harithi

Research Topic:
compilation and study of ahadith concerning blameworthy delay in the area 

of acts of worship, whether the delay is prohibited or disliked.

Research Objective: 
• Delineating matters in the area of acts of worship in which there are prophet-

ic traditions blaming delay in them.

• Explaining what is authentic and what is not among those ahadith and nar-
rations used by scholars as proof in matters of delay.

Research Problem:
 delay in acts of worship is a matter in which there are texts of prophetic 

traditions, which need to be compiled and studied, especially, in periods like 
this where people have become lazy and reluctant in carrying out deeds.

Prominent Research Findings: 
First: there are eleven blameworthy delays in salat, two in zakat, four in 

fasting, and three in haj.

Secondly: the number of blameworthy ahadith that are authentic and 
hasan in acts of worship is: fifty three hadith and narrations, and the number 
of weak ahadiths is thirteen.

Keywords:
 delay, blameworthy, acts of worship, prophetic tradition.
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28.Fathul Baari bi sharhi Saheeh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail 
Al-Bukhari, The chapters and hadiths were numbered by Muhammad Fuad 
Abdul-Baaqi, it was directed, corrected and supervised by: Muhibudeen 
Al-Khateeb, The comments of Sheik Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz was 
added, (Al-matba'at Assalafiyyah).

29.Lissanul Mizaan, Investigated by Abdul-Fattah Abu Ghudah. (1st Edition, 
Beirut: Dar Al-Bashayir Al-Islamiyyah, 1423 AH).

30.Al-Ihkaam fii Usuulil Ahkaam, by Ibin Hazim, Ali bin Ahmad, Inves-
tigated by Ahmad Muhammad Shakir, (1st Edition, Beirut: Dar Al-aafaq 
Ai-jadeedah).

31.Al-Muhallah bil Aathar, Investigated by Dr. Abdul-Ghaffar Al-Bandaari 
(1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1425 AH).

32.Al-'ilal wa ma'rifatu Rijaal Ibin Hanbal, Ahmad bin Muhammad, Investi-
gated by Dr. wasiyyullah bin Muhammad Abbas, (2nd Edition, Riyadh: Dar 
Al-Qabas, 1427 AH).

33.Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal, Investigated by Shuaib Al-Arnaout 
and a group of scholars, (1st edition, Beirut: Muassasat Ar-risaalah, 1421 
AH).

34.Saheeh Ibin Khuzaimah, by Ibin Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq, 
Investigated by Dr. Muhammad Mustapha Al-A'zami, (1st Edition, Beirut: 
Al-Maktabul Islaami, 1400 AH).

35.Sharhu 'ilal Attirmidhi, by Ibin Rajab, Abdu-Rahman bin Ahmad, Inves-
tigated by Hammam Abdu-Raheem Sa'eed, (2nd Edition, Riyadh: Maktabat 
Arrushd, 1421 AH).

36.Fathul Baari Sharhu Saheeh Al-Bukhari, Investigated by Mahmud Bin 
Sha'ban and others, (1st Edition, Medina: Maktabat Al-Ghurabaa, 1417 AH).
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37.Sharhu Sunan Abi Dawood, by Ibin Raslan, Ahmad bin Hussain, Investi-
gated by a number of scholars under the supervision of Khaled Arrubat, (1st 
Edition, Fayoum: Dar Al-Falah, 1437 AH).

38.Attabaqaat Al-kubraa, by Ibin Sa'ad, Muhammad bin Sa'ad, Investigated 
by Dr. Ali Muhammad Umar, (1st Edition, Cairo: Maktabat Al-Khanji, 1421 AH).

39.Tareekh Asmaau Athiqaat, by Ibin Shaheen, Investigated by Subhi As-
samurrai, (1st edition, Kuwait: Addar Assalafiyyah, 1404 AH).

40.Min kalaam Abi Zakariyya Yahya bin Ma'in fii Rijaal, by Ibin Tahman, 
Yazeed bin Al-Haytham, Investigated by Dr. Ahmad Muhammad Nuur Saif, 
(1st Edition, Beirut: Dar Al-Mahmuun li thuraath).

41.Attamheed limaa fil Muwatta minal Ma'ani wal asaneed, by Ibin Ab-
dul-Barr, Yusuf bin Abdullah, Investigated by Mustapha Al-Alawi and Mu-
hammad Al-Bakri, (1st Edition, Morocco: Ministry of Endowments and Is-
lamic Affairs, 1387 AH).

42.Al-Istizkaar Al-jaami' limazaa'ib fuqaa'il amsaar wa ulamaa'il aqta-
ar fiima Tadammanahu Al-muwatta min ma'ani Rahyi wal aathar 
wa sharhu dhalika kulihi bil iijaaz wal ikhtisaar, Investigated by Ab-
dul-Mu'ti Ameen Qal'aji, (1st Edition, Damascus: Dar Qutaiba, Aleppo: Dar 
Al-wa'yi, 1414 AH).

43.Tanqeehu Tahqeeq fii Ahadeethi ta'leeq, by Ibin Abdul Hadi, Muham-
mad bin Ahmad, Investigated by Sami bin Muhammad bin Jadallah and 
Abdulazeez bin Nasir Al-Khabani, (1st Edition, Riyadh: Adwaau Salaf, 1428 
AH).

44.Al-kaamil fii du'afaai Rijaal, by Ibin Adiyy, Ahmad bin Abdullah.Investi-
gated by Mazin Assarsawi, (1st Edition, Riyadh: Maktabat Arrushd, 1434 AH).

45.Tareekh Madeenat Dimashq, by Ibin Asakir, Ali bin Al-Hasan, Investigat-
ed by Umar Bin Garamah Al-Amrawi (Beirut: Dar Al-Fikir, 1415 AH).

46.Mu'jam Maqaayees Alluga, by Ibin Faris, Ahmad bin Faris, Investigated 
by Abdu-Salam Muhammad Harun, (1st Edition, Beirut: Dar Al-Fikir, 1399 AH).

47. Gareebul Hadeeth, by Ibin Qutaibah, Muhammad bin Abdullah, Inves-
tigated by Dr. Abdullah Al-Jaburi, (1st edition, Baghdad: Matba'at Al-A'ni, 
1397 AH).
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48. Assunan, by Ibin Majah, Muhammad bin Yazeed, Investigated by Dr.Bashar 
Awwad Ma'ruf, (1st Edition, Beirut: Dar Al-Jeel, 1418 AH).

49.Rijaal Saheeh Muslim, by Ibin Manjuuyah, Ahmad bin Ali, Investigated 
by Abdullah Allaithi (1st Edition, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1407 AH).

50.Lisaanul Arab, by Ibin Manzur, Muhammad bin Makaram, (3rd Edition, 
Beirut: Dar Sadir, 1414 AH).

51.Taudeeh Al-mushtabih fii Dabt Asmaai Ruwaat wa Ansaabihim wa 
Alqaabihim wa Kunaahum, by Ibin Nasiruddeen, Muhammad bin Abdul-
lah, Investigated by Muhammad Na'eem Al-Arqasusi (1st edition, Beirut: 
Muassasat Arrisaala).

52.Mugni allabeeb 'an kutubil A'areeb, by Ibin Hisham, Abdullah bin Yusuf 
Investigated by Dr. Mazin Al-Mubarak and Muhammad Hamdallah (6th edi-
tion, Damascus: Dar Al-Fikir, 1384).

53.Assunnah, by Abu Bakar Al-Khalal, Ahmad bin Muhammad, Investigated 
by Dr. Atiyyah Azzaharani, (1st Edition, Riyadh: Dar Arrayah, 1410 AH).

54.Sunan Abi Dawood, by Abu Dawood, Sulaiman bin Al-Ash'ath, Investi-
gated by Shuaib Al-Arnaout - Muhammad Kamil Karah Balli, (1st edition, 
Damascus: Dar Arrisalah al-alamiyyah, 1430 AH).

55.Masaa'il Imam Ahmad Riwaayat Abi Dawood , Investigated by Tariq 
bin Iwadullah, (1st Edition, Egypt: Maktabat Ibin Taimiyyah, 1420 AH).

56.Addu'afa wa ajwibat Arrazi 'alaa suwaalaat Al-Bardhai, by Abu 
Zur'ah, Ubaidullah bin Abdul-Karim, Investigated by Dr. Sa'di Al-Hashimi, 
(2nd edition, Mansoura: Dar Al-wafa, 1409 AH).

57.Al-majmuu' Al-mugeeth fii gareebi Al-Qur’an wal Hadith, by Abu Musa 
Al-Madini, Muhammad bin Umar, Investigated by: Abdul-Kareem Al-Azbaa-
wi, (1st Edition, Ummul-Qura University: Mahdul buhuuth al-ilmiyyah wa 
ihyaahu thurath al-islami, 1408 AH).

58.Hilyatul Awliya wa tabaqaatul Asfiya, by Abu Na'eem, Ahmad bin Ab-
dullah, (1st edition, Beirut: Dar Al-Fikir, Cairo: Maktabatul Khanji, 1416 
AH).

59.Addua'faau, Investigated by Faruk Hamadah, (1st edition, Casablanca: 
Dar Athaqaafah, 1405 AH).
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60.Ma'rifat Assahabah, Investigated by A'dil bin Yusuf Al-Azzazi, "1st edi-
tion, Riyadh: Dar Al-Watan, 1419 AH".

61.Al-musnad, by Abu Ya'la, Ahmad bin Ali, Investigated by Hussain Salim 
Asad, (1st Edition, Damascus: Dar Al-Mahmun li thurath, 1404 AH).

62.Al-ahkaamul Wustaa min Hadeeth Annabiyy salla Allah alaihi wasal-
lam, by Al-Ishbeeli, Abdul-Haqq bin Abdu-Rahman, Investigated by Ham-
di Assalafi and Subhi Assamurrai, (1st Edition, Riyadh: Maktabat Arrushd, 
1416 AH).

63.Silsilat Al-ahaadeeth Assaheeha wa shaihun min fiqhiha wa fawaid-
iha, by Al-Albani, Muhammad Nasirudeen, (1st Edition, Riyadh: Dar 
Al-Ma'arif, 1415 AH).

64.Silsilat Al-ahadeeth Addai'fah wal mauduua' wa atharuha assayyih 
fil ummah, (1st Edition, Riyadh: Dar Al-Ma'arif, 1412 AH).

65.Saheeh Sunan Abi Dawood, (1st Edition, Kuwait: Gharas li nashri wa 
tauzee', 1423 AH).

66.Al-Muntaqa Sharhul-Muwatta, by Al-Baaji, Sulaiman bin Khalaf, (2nd 
edition, Egypt: Matba'at Assa'adah).

67.Al-Jaami' Al-Musnad Assaheeh Al-Mukhtasar min Umuuri Rasuulil-
lah wa sunanihi wa ayyamihi, by Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail,-
Investigated by Muhammad Zuhair bin Nasir Annasir, (1st edition, Tauq 
Annajaat, 1422 AH).

68.Attareekh Al-ausat, Investigated by Dr. Tayseer Abu Haimad and Dr. Ya-
hya AThamali, (1st Edition, Riyadh: Maktabat Arrushd, 1426 AH).

69.Attareekh Al-kabeer, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).

70.Sualaat Al-Barqani li Daraqutni, Riwaayat Al-Karaji 'anhu, by  
Al-Barqani, Ahmad bin Muhammad, Investigated by Dr. Abdu-Raheem Mu-
hammad Ahmad Al-Qashqari, (1st edition, Lahore, Pakistan: Kutub Khanah 
Jumaili, 1404 AH).

71.Al-Bahru Azzakhar Al-ma'ruf bi Musnad Al-Bazzar, by Al-Bazzar, Ah-
mad bin Amrin, Investigated by Dr. Mahfuzu-Rahman Zainullah, (1st Edi-
tion, Beirut: Muassasat Uluumil Qur'an – Madinah: Maktabat Al-uluum wal-
Ikam, 1409 AH).
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72.Al-juzhu fihi min hadith Abil-Hassan Ali bin Ahmad bin Muhammad 
bin Ibrahim Al-Baghdaadi Al-Baghdaadi,by Ali bin Ahmad,  (Manu-
script, Majamee' Umariyyah/82).

73.Sharhu Sunnah, by Al-Baghawi, Al-Hussain Bin Mas'ud, Investigated by 
Shuaib Al-Arnaout and Muhammad Zuhair Asshaweesh, (2nd edition, Da-
mascus, Beirut: Al-Maktab Al-Islaami, 1403 AH).

74.Misbaahu Zujaajah fii zawaa'id Ibin Maajah, by Al-Busairi, Ahmad bin 
Abi Bakir, Investigated by Muhammad Al-Muntaqa Al-Kashnaawi, (2nd edi-
tion, Beirut: Dar Al-Arabiyyah, 1403 A.H.).

75.Al-jaami' li shu'ab Al-imaan, by Al-Baihaqi, Ahmad bin Al-Hussain, In-
vestigated by Mukhtar Ahmad Annadawi, (1st edition, India: Addar Assalafi-
yyah. 1416 AH).

76.Assunan Al-Kubra, Investigated by Muhammad Abdul-Qadir Atta, (3rd 
edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1424 AH).

77.Ma'rifat Assunan wal Aathaar, Investigated by Dr. Abdul-Mu'ti Ameen 
Qal'aji, (1st edition, Cairo: Dar Al-Wafa, 1412 AH).

78.Al-jaami' Al-kabeer, by Attirmidhi, Muhammad bin Isa, Investigated by 
Dr. Bashar Awwad Ma'ruf, (1st edition, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islaami, 1996 
AD).

79.Tareekh Jurjaan, by Al-Jurjaani, Hamza bin Yusuf, Investigated by Mu-
hammad Abdul Mu'eed Khan, (4th Edition, Beirut: Aalamul Kutub, 1407 AH).

80.Ahkaamul Qur’an, by Al-Jassas, Ahmad bin Ali, Investigated by Muham-
mad Sadiq Al-Qamhaawi, (1st Edition, Beirut: Dar Ihyaai Athuraath Al-ara-
bi, 1405 AH).

81.Assihah Taajullugah wa Sihaahul Arabiyyah, by Al-jauhari, Ismail bin 
Hammad, Investigated by Ahmad Abdul-Gafur Atta, (4th edition, Beirut: 
Darul Ilim lil Malaayeen, 1407 AH).

82.Al-Mustadrak 'alaa Saheehain, by Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah, 
Investigated by Muqbil bin Haadi Al-Waadi'i, (1st edition, Cairo: Dar Al-Ha-
ramain, 1417 AH).

83.Ma'rifat Uluum Al-Hadith, Investigated by Mr. Muazzam Hussain, (2nd 
Edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1397 AH).
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84.Al-Musnad, by Al-Hameedi, Abdullah bin Azzubair, Investigated by Hus-
sain Saleem Asad, (1st edition, Damascus: Dar Assaqa).

85.A'laamul Hadith , by Al-Khattabi, Hamad bin Muhammad, Investigated by 
Dr. Muhammed bin Sa'ad Aal Sau'd, (1st Edition, Umm Al-Qura University: 
Markaz Al-buhuuth Al-ilmiyyah wa ihyaai Athuraath Al-islaami,1409 AH).

86.Gareebul Hadeeth, Investigated by Abdul Kareem Ibrahim Al-Garbaawi. 
(1st edition, Damascus: Dar al-Fikir, 1402 AH).

87.Tareekh Madeenat Assalaam wa Akhbaar Muhaddiseeha wa zikir 
qutaaniha Al-ulamaa min gairi Ahliha wa waarideeha, by Al-Khateeb 
Al-Baghdaadi, Ahmad bin Ali, Investigated by Dr. Bashar Awwad, (1st Edi-
tion, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islaami, 1422 AH).

88. Atraaful Garaa'ib wal Afraad, by Addaraqutni, Ali bin Umar, Comments 
of Jabir bin Abdullah Assaree' were included, (1st Edition, 1428 AH).

89.Ta'leeqaat Addaraqutni 'alal Majruuheen libin Hibban, Investigated 
by Khaleel bin Muhammad Al-Arabi, (1st Edition, Cairo - Al-Faruk Al-Ha-
deetha, Dar Al-Kitab Al-Islaami, 1414 AH).

90.Assunan, Investigated by Shuaib Al-Arnaout, Hassan Abdul-Mun'im Shilbi, 
Abdu-Lateef Hirzullah and Ahmad Barhum, (1st edition, Beirut: Muhassasat 
Arrisaalah, 1424 AH).

91.Al-Musnad, by Addarami, Abdullah bin Abdu-Rahman, Investigated by 
Hussain Saleem Asad, (1st Edition, Beirut: Dar Ibin Hazim, 1421 AH).

92.Tareekh Yahya Bin Ma'een, by Addarawi, Abbas bin Muhammad , Inves-
tigated by Dr. Ahmad Muhammad Nuur Saif (1st Edition, Makkah: Markaz 
Al-bahth Al-ilmi wa ihyaai Atturath Al-islaami, 1399 AH).

93.Al-Kashif fii ma'rifat manlahu Riwaayat fil kutub Assittah, by Adha-
habi: Muhammad bin Ahmad, Investigated by Muhammad Awwamah and 
Ahmad bin Muhammad bin Namir al-Khateeb, (1st Edition, Jeddah: Dar 
Al-Qibla lithaqaafat Al-islaamiyah and Muassasat Uluumil Qur’an, 1413 AH).

94.Tareekh Al-Islam wawafayaat Al-mashaheer wal a'laam, Investigat-
ed by Dr. Bashar Awwad, (1st edition, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islaami 1424 
AH)
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95.Tazheeb Tahzeebul Kamaal fii Asmaai Rijaal, Investigated by Gunaim 
Abbas Gunaim and Majdi Assayid Ameen, (1st Edition, Cairo: Dar Al-Faruq, 
1425 AH).

96.Siyar A'laam Annubalaa, Investigated by Shuaib Al-Arnaout and others, 
(11th edition, Beirut: Muassasat Arrisaalah, 1422 AH).

97.Mu'jam Asshuyukh (Al-Mu'jam Al-kabeer). Investigated by Dr. Mu-
hammad Al-Habeeb Al-Hailah (1st edition, Taif: Maktabat Assideeq, 1408 
AH).

98.Miizaanul I'tidaal fii Naqdi Rijaal, Investigated by Ali Muhammad Al-Ba-
jaawi. (1st Edition, Beirut: Dar Al-ma'rifah, 1382 AH).

99.Tanqeehu Tahqeeq fii Ahadeeth Atta'leeq, Investigated by Mustapha 
Abul-Ghaith Abdul-Hayyi (1st Edition, Riyadh: Dar Al-Watan, 1421 AH).

100.Muwatta Al-Imam Malik, by Azzarqani, Muhammad bin Abdul-Baqi, 
Sharhu Zarqani 'alaa, Investigated by Taha Abdul-Rauf, (1st edition, Cairo: 
Maktabat Athaqaafat Addiniyyah, 1424 AH).

101.Al-ightibaat biman Rumiya mina-Ruwaat bil ikhtilaat, by Sibt ibin 
Al-ajami, Ibrahim bin Muhammad, Investigated by Alauddeen Ali, (1st Edi-
tion, Cairo: Dar Al-Hadith, 1988 AD).

102.Al-ansaab, by Assam'aani, Abdul Kareem bin Muhammad, Investigated 
by Abdu-Rahman Al-Muallimi, (1st edition, India: Majlis Daa'irat Al-ma'arif 
Al-uthmaaniyyah, Hyderabad, 1382 AH).

103.Sharhu Sunan Ibin Majah Al-Qazweeni, by Assanadi, Muhammad bin 
Abdul Haadi, (Beirut: Dar Al-Jeel).

104.Nataa'ijul fikir fi Nahwi , by Assuhaili, Abdu-Rahman bin Abdullah, (1st 
Edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1412 AH)

105.Alla'aali Al-Masnuu'a fil Ahadeeth Al-mawduu'a, by Assuyuti, Ab-
du-Rahman bin Abi Bakir, Investigated by Salaah bin Muhammad bin 
Uwaidah, (1st Edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1417 AH)

106.Al-Ummu, by Asshafi'yy, Muhammad bin Idris, Investigated by Rif'at 
Fawzi Abdul Muttalib, (1st edition, Mansoura: Dar Al-Wafa, 1422 AH).

107.Kitaabul Fawaaid Ashaheer bil Ghailaniyyaat, by Asshafi'yy, Muham-
mad bin Abdullah, Investigated by Mashur bin Hassan Aal Salman, (1st 
edition, Dammam: Dar Ibin Al-Jawzi, 1417 AH).
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108.Adwaaul bayaan fii Iidaahil Qur’an bil Qur’an, by Asshinqeeti, Mu-
hammad Al-Ameen bin Muhammad Al-Mukhtar, Investigated by Bakar bin 
Abdullah Abu Zaid, (1st Edition, Makkah: Dar Alamul Fawaaid, 1426 AH).

109.Al-Musannaf, by Assan'ani, Abdu-Razzaq Bin Hammam, Investigated by 
Habeebu-Rahman Al-A'zhami, (2nd Edition, Al-Majlisul 'Ilmi, Distributed by 
Beirut: Al-Maktab Al-Islaami, 1403 AH).

110.Al-Mu'jam Al-Awsat, by Attabaraani, Sulaiman bin Ahmad, Investigated 
by Tariq bin Iwadullah and Abdul-Muhsin bin Ibrahim Al-Hussaini, (Cairo: 
Dar Al-Haramain, 1415).

111.Al-Mu'jam Assagheer, Investigated by: Muhammad Shakur Mahmud 
Al-Hajj Umareer, (1st Edition, Beirut: Al-Maktab Al-Islaami, 1405 AH).

112.Al-Mu'jam Al-kabeer, Investigated by: Hamdi Abdul-Majeed Assalafi, 
(1st Edition, Baghdad: Ministry of Endowments, Ihyaahu thuraath Al-Is-
laami, 1398 AH).

113.Musnad Asshamiyeen, Investigated by Hamdi bin Abdul-Majeed Assala-
fi, (1st edition, Beirut: Muassasat Arrisaalah, 1405 AH).

114.Jami'ul-Bayan 'an Tahweel Aayil Qur’an, by Attabari, Muhammad bin 
Jareer, Investigated by Dr. Abdullah bin Abdul-Muhsin Atturki (1st Edition, 
Cairo: Dar Hajar, 1422 AH).

115.Sharhu Mushkilil Aathaar, by Attahaawi, Ahmad bin Muhammad, In-
vestigated by Shuaib Al-Arnaout, (1st Edition, Beirut: Muassasat Arrisaa-
lah, 1415 AH)

116.Sharhu Ma'anil Aathaar, Investigated by Muhammad Zuhri Annajjar 
- Muhammad Sayyid jaad Al-Haqq, (1st Edition, Beirut: Aalam Al-kutub, 
1399 AH).

117.Mustakhraj Attusi 'alaa Jami' Attirmidhi, by Attusi, Al-Hassan bin 
Ali, Investigated by Dr. Anis Al-andunusi, (1st Edition, Medina: Maktabat 
Al-Ghurabaa, 1415 AH).

118.Al-Musnad, by Attayalisi, Sulaiman bin Dawood, Investigated by Dr. Mu-
hammad bin Abdul Muhsin Atturki, (1st Edition, Cairo: Dar Hajar, 1420 AH).

119.Al-kaashif 'an Haqaaiq Assunan, by Atteebi, Al-Hussain Bin Abdullah, 
Investigated by Dr. Abdul Hameed Hindaawi, (1st Edition, Makkah: Makta-
bat Nizar Al-Baz, 1417 AH).
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120.Tareekh Yahya Bin Ma'een, by Uthman bin Saeed Addarami, Investi-
gated by Dr. Ahmad Muhammad Nuur Saif, (Damascus: Dar Al-Ma'mun li 
thuraath, 1400 AH).

121.Ma'rifat Athiqaat min Rijaal Ahlil 'ilm wal hadith wamina ddua'faai 
wazikir Maza'ibihim wa Akhbaarihim, by Al-Ajali, Ahmad bin Abdullah, 
Investigated by Abdul-Aleem Abdul-Azeem Al-Bastawi, (1st edition, Medi-
na: Maktabat Addar, 1405 AH).

122.Awnul Ma'bud Sharhu Sunan Abi Dawood, by Al-azeem Abadi, Mu-
hammad Ashraf bin Ameer bin Ali, (2nd Edition, Beirut: Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyyah, 1415 AH).

123.Addu'afaau Al-kabeer, by Al-Aqeeli, Muhammad bin Amr, Investigated 
by the Investigation Department in Dar Attahseel, (1st edition, 1435 AH).

124.Jaamiu-ttahseel fii Ahkam Al-Maraseel, by Al-Alai, Khaleel bin Kaika-
ladi, Investigated by Hamdi Abdul-Majeed Assalafi, (2nd Edition, Beirut: 
Aalam Al-kutub, 1407 AH).

125.Attahkheer wa Ahkaamuhu fil fiqhi Al-Islaami, by Al-Issa, Muham-
mad bin Abdul-Kareem, (1st edition, Riyadh: Maktabat Arrushd).

126.Umdat Al-Qaari Sharhu Saheeh Al-Bukhari, by Al-'Aini, Mahmud bin 
Ahmad, (Beirut: Dar Al-Fikir).

127.Ikmaal Al-Mu'lim bi Fawaa'id Muslim, by Al-Qaadi 'Iyad bin Musa, In-
vestigated by Dr. Yahya Ismail, (1st edition, Egypt: Dar Al-Wafa, 1419 AH).

128.Tarteeb 'Ilal Attirmidhi Al-Kabeer, by Al-Qaadi, Abu Talib, Investigat-
ed by Subhi Assamurrai, Assayyid Abu Al-Ma'aati Annuri and Mahmud Mu-
hammad Khaleel Assa'eedi, (1st Edition, Beirut: Dar Alam Al-Kutub, 1409 AH).

129.Sharhu-Risaalah, by Al-Qaadi, Abdul Wahhab bin Ali, Taken care of by 
Abul-Fadil Addimyaati Ahmad bin Ali, (1st Edition, Beirut: Dar Ibin Hazim, 
1428 AH).

130.Attajreed, by Al-Qadduri, Ahmad bin Muhammad, investigated by Dr. 
Muhammad Ahmad Siraj and Dr. Ali Jumah Muhammad, (2nd edition, Cai-
ro: Dar Al-Salam, 1427 AH).

131.Al-Mufhim limaa Ashkala min Talkhees Kitab Muslim, by Al-Qurtubi, 
Ahmad bin Umar, Investigated by: Muhyideen Deeb Mustu and others, (1st 
edition, Damascus: Dar Ibin Katheer and Dar Al-Kalim Attayib, 1417 AH).
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132.Musnad Asshihab, by Al-Qadaa'i, Muhammad bin Salaama, Investigated 
by Hamdi bin Abdul Majeed Assalafi, (1st edition, Beirut: Muassasat Arri-
saalah, 1407 AH).

133.Juzhul alfi dinaar Wahuwal khamis minal fawaa'id Al-muntaqaat 
wal Afraadil ghara'ib Alhisaan Juzhul alfi dinaar , by Al-Qati'i, Ahmad 
bin Ja'far, Investigated by Badir bin Abdullah Al-Badir, (1st edition, Kuwait: 
Dar Annafa'is, 1414 AH).

134.Mu'jam Lughat Al-fuqahaa, by Qal'aji Muhammad Rawas, (1st Edition, 
Beirut: Dar Annafa'is, 1416 AH).

135.Kitab Attargheeb wa Tarheeb , by Qawaamu Sunnah, Ismail bin Mu-
hammad, Investigated by Ayman bin Salih bin Sha'ban, (1st edition, Cairo: 
Dar Al-Hadith, 1414 AH).

136.Al-Kawakib Addarari fii Sharhi Saheeh Al-Bukhari, by Al-Kirmani, 
Muhammad bin Yusuf, (1st Edition, Beirut: Dar Ihyaahi Turath Al-Arabi, 
1401 AH).

137.Al-Muntakhab min Musnad Abd bin Hameed , by Al-Kashi, Abdul-Ha-
meed bin Hameed, Investigated by Mustafa Al-Adawi, (2nd Edition, Ri-
yadh: Dar Balansiya, 1423 AH)

138.Al-Idaayah wal Irshad fii Ma'rifat Ahli thiqat wassadaad, by Al-Ka-
labadhi, Ahmad bin Muhammad, Investigated by Abdullah Allaithi, (1st 
Edition, Beirut: Dar Al-ma'rifa, 1407 AH).

139.Bahrul fawaa'id Al-mash'uur bi Ma'ani Al-akhbaar, by Al-Kalabadhi, 
Muhammad bin Abi Ishaq, Investigated by Muhammad Hassan Ismail and 
Ahmad Fareed Al-Mazeedi, (1st Edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
1420 AH).

140.Tahzeebul kamal fii Asmaai Rijaal, by Al-Mazi, Jamaludeen Abul-Hajjaj 
Yusuf, Investigated by Dr. Bashar Awwad, (2nd edition, Beirut: Muassasat 
Arrisaalah, 1403 AH).

141.Ikmaal Tahdheeb Al-Kamal, by Maghlatay bin Kalij, Investigated by: 
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No. (6)

Ibn Waddah (Died: 287AH) His Views and Approach in Al-Jarh 
Wa at-Ta’deel

Dr. Muhammad bin Abdullah bin Rashid Aal Mu’addi

Research Topic:
 compilation and study of the views of al-Hafiz Muhammad bin Waddah 

al-Andalusi, comparing them with the views of scholars of Al-Jarh wa at-Ta’deel, 
and then deducing his approach in Al-Jarh wa at-Ta’deel.

Research Objective:
 compilation of the views of Ibn Waddah in critiquing narrators, explaining 

their conditions in narration, comparing these views with the views of notable 
scholars, and then deducing the approach of Ibn Waddah in Al-Jarh wa at-
Ta’deel, and also explaining his status in critiquing narrators.

Research Problem:
 finding answer to the following questions:

What are the views of Ibn Waddah and their status in Al-Jarh wa at-Ta’deel? 
Is he considered among the moderate or negligent or severe scholars in cri-
tique? What is his approach in Al-Jarh wa at-Ta’deel?

Prominent Research Findings:
- Among the qualities of his approach in critiquing: exaggeration in prais-

ing his teachers, much interest in introducing names of the narrators, their 
lineage and towns in order to differentiate them from others.

- His Al-Jarh wa at-Ta’deel is divided into six levels; four in the area of at-
Ta’deel and two in the area of al-Jarh.

Keywords:
 Ibn Waddah, approach, Al-Jarh wa at-Ta’deel
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